
 

 

درسة مب الثامنلصف طالب الملادة اإلنشاء  املدرسيالكتاب  تطوير
 جوريسان مالراك فونوروغو اإلسالمية املتوسطة"اإلسالم" 

 
 

 تعليم اللغة العربية قسم يف لنيل درجة املاجستري ةمقدم رسالة
 
 

 
 

 :إعداد
 إيكا وحيو سوسياين

 212417001: التسجيل رقم
 

 جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية
 كلية الدراسات العليا

 م2019



 

 

 ملخص البحث
. تطوير الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء لطالب الصف الثامن مبدرسة 2019، إيكا وحيو. سوسياين

"اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية جوريسان مالراك فونوروغو. رسالة املاجستري، قسم تعليم 
اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية. املشرف: 

 املاجستري. الدكتور حممد خملص
الكلمات األساسية: تطوير الكتاب املدرسي، اإلنشاء، طالب الصف الثامن ابملدرسة املتوسطة 

 اإلسالمية.
إن اإلنشاء هو جزء من مهارة الكتابة املوجه إىل تعبري األفكار والشعور حتريراي. ويعترب 

عه العاملون يف احلقل اللغوي اإلنشاء من أهم مهارات اللغة العربية وغاية الدراسة اللغوية، حيث يض
يف قمة فروع اللغة، وغريه من الفروع وسائل معينة عليه. رغم أنه يعد من أهم مهارات اللغة العربية 
ولكن الواقع التعليمي ال يدل على ذلك. فيفتقر تعليم اإلنشاء إىل اهتمام ممارسي التعليم. يتضح 

حىت يسبب إىل  ،كثري من املؤسسات الرتبويةهذا من عدم توفري الكتاب اخلاص لتلك املادة يف  
ظهور املشكالت املتعددة مثل كثرة اجلمل املكتوبة غري واضحة وكثرة األخطاء اإلمالئية والنحوية 
واأللفاظ املستخدمة غري مناسبة ابملعىن املراد وغريها. من أجل ذلك، فاحلاجة ماسة إىل تطوير 

 هداف التعليم.املناسب أبالكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء 
البيان عن مواصفات الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء  (1: )إىل كتابة هذه الرسالةدف  وهت

ية جوريسان مالراك فونوروغو املقرتح لطالب الصف الثامن مبدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالم
لثامن مبدرسة الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء املقرتح لطالب الصف ا ( البيان عن مدى فعالية2و)

 .ية جوريسان مالراك فونوروغو"اإلسالم" املتوسطة اإلسالم
تطوير على سبيل مدخل الكيفي الكمي البحث و كتبت هذه الرسالة ابستخدام منهج ال

طالب صف الثامن  82عينته من  تتكون. one group pretest-posttest designأبسلوب التجربة 
املختارين بطريقة العينة العشوائية ية جوريسان مالراك فونوروغو مبدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالم

الطبقية. ومجعت الباحثة البياانت بطريقة املقابلة واملالحظة واالستبيان والوثيقة واالختبار مث حللتها 
 ت.-التحليل الكمي ابستخدام الرمز االختبارو التحليل الوصفي  مهاأبسلوبني،

( أن مواصفات الكتاب 1: )فنتائج هذه الرسالة هيليلها، بناء على دراسة البياانت وحت
املدرسي ملادة اإلنشاء املقرتح هي الكتاب املدرسي الورقي للطالب الذي يرتكب من الغالف 



 

 

اخلارجي والغالف الداخلي واملقدمة وحمتوايت الكتاب وتعريف بكتاب الطالب ومعيار الكفاءة 
يل الطالب وموضوع الدرس وأهداف التدريس والنموذج والكفاءة األساسية ومؤشرات التدريس ودل

أي النص القرائي واملفردات واملالحظة النحوية والتدريبات وكلمة احلكمة واملعجم الصغري وقائمة 
املراجع والسرية الذاتية للمؤلفة. وموضوعات دروسه هي الساعة ويومياتنا يف املدرسة ويومياتنا يف 

ايضيون واملهنة الطبية وعيادة املرضى. وأما الرتاكيب اللغوية املربجمة فهي البيت واملهنة واملهنيون الر 
اجلملة االمسية واجلملة الفعلية والفاعل مفرد )الفعل املضارع( واملفعول به والفعل املضارع وأنواع 

 ل + فعل مضارع واملصدر الصريح واملصدر املؤول –لن  –فاعله يف اجلملتني االمسية والفعلية و أن 
( أن الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء املقرتح فعال لرتقية  2والفعل املاضي أبنواع فاعله يف اجلملة. و)

 بتقدير متوسطة. 0.4869كفاءة اإلنشاء لدى الطالب بدرجة الفعالية 
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Insya’ is a part of writing skills that is directed to expressing ideas and 

concept in written form. This skill is assessed as one of important skill among 

other Arabic language skills and being the main goal of language learning, which 

linguists place it at the end point of a branch of language while other branches of 

language are used as a means to achieve that skill. Although assessed as the most 

important language skills, but the learning facts does not show that. Insya’ 

learning lacks of gets the attention of education practitioners. This fact can be 

seen from the number of educational institutions which do not provide textbook 

specifically for this subject which in turn due to various problems such as the 

number of students have unclear writing and they have wrong writing in both 

dictation and grammatical. To overcome the problems above, serious efforts are 

needed, one of which is by developing textbook in accordance with the objectives 

of Insya’ learning. 

This research aims to: (1) determine the spesifications of Insya’ textbook 

for the students grade VIII of Al-Islam Junior High School at Joresan Mlarak 

Ponorogo and (2) know the effectiveness level of Insya’ textbook for students 

grade VIII of Al-Islam Junior High School at Joresan Mlarak Ponorogo. 

This research uses research and development method with quantitative 

descriptive approach and experimental design in the form of one group pretest 

posttest design. The sample of this research consisted of 82 students grade VIII of 

Al-Islam Junior High School at Joresan Mlarak Ponorogo who were selected 

through the stratified random sampling technique. Data collection is done through 

interview, observation, questionnaire, documentation and also test. Data analysis 

was carried out in two ways, namely qualitative analysis and quantitative analysis 

using the t-test formula. 

Based on the assessment and data analysis, this research resulted in: (1) 

Insya’ textbook spesifications are in the form of student textbook consisting of an 

outer cover, an inner cover, an introduction, a table of contents, the explanation of 

student textbook, competency standards, basic competencies and learning 

indicators, intructions for use for students, lesson themes, learning goals, reading 

text which contains examples of the application of language structure, vocabulary, 

rules of language structure, examples and their explanations, exercises, aphorisms, 

small dictionary, bibliography, and curriculum vitae of the author. The lesson 

themes include املهنة واملهنيون الرايضيون ,يومياتنا يف البيت ,يومياتنا يف املدرسة ,الساعة, 



 

 

اجلملة  ,اجلملة االمسية The language structure include .عيادة املرضى and ,املهنة الطبية
ول بهالفعلية والفاعل مفرد )الفعل املضارع( واملفع الفعل املضارع وأنواع فاعله يف  ,

ل + فعل مضارع –لن  –أن  ,اجلملتني االمسية والفعلية  ,املصدر الصريح واملصدر املؤول ,
 the Insya textbook is effective to improving (2) .الفعل املاضي أبنواع فاعله يف اجلملة

the students compose ability with an effectiveness level 0.4869 with moderate 

criteria. 
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Insya’ (mengarang) merupakan bagian dari keterampilan menulis yang 

diarahkan pada pengekspresian ide dan gagasan dalam bentuk tulisan. 

Keterampilan ini dinilai sebagai salah satu keterampilan paling penting di antara 

keterampilan-keterampilan bahasa Arab sekaligus menjadi tujuan akhir dari 

pembelajaran bahasa, di mana para ahli bahasa menempatkannya pada titik akhir 

dari cabang bahasa sedangkan cabang-cabang bahasa yang lain digunakan sebagai 

sarana untuk mencapai keterampilan tersebut. Meskipun dinilai sebagai 

keterampilan bahasa terpenting, namun realita pembelajarannnya tidak berkata 

demikian. Pembelajaran Insya’ kurang mendapatkan perhatian dari para praktisi 

pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya lembaga-lembaga 

pendidikan yang tidak menyediakan buku ajar khusus bagi mata pelajaran ini 

yang pada gilirannya menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan mulai dari 

tulisan siswa yang tidak jelas, banyaknya kesalahan penulisan baik yang bersifat 

imla’iyah maupun nahwiyah, ketidak tepatan dalam memilih kata dan sebagainya. 

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka diperlukan upaya 

serius salah satunya dengan mengembangkan buku ajar yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran Insya’. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui spesifikasi buku ajar 

Insya’ yang diajukan untuk siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Al-Islam 

Joresan Mlarak Ponorogo, dan (2) mengetahui tingkat efektifitas buku ajar Insya’ 

yang diajukan untuk siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Al-Islam Joresan 

Mlarak Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan 

dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dan desain eksperimen berupa one group 

pretest-posttest design. Sampel penelitian ini terdiri dari 82 siswa kelas VIII 

Madrasah Tsanawiyah Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo yang dipilih melalui 

teknik stratified random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara, observasi, angket, dokumentasi dan juga tes. Analisis data dilakukan 

dengan dua cara yakni analisis kualitatif dan analisis kuantitatif menggunakan 

rumus uji t. 

Berdasarkan pengkajian dan analisis data, maka penelitian ini 

menghasilkan temuan: (1) Spesifikasi buku ajar Insya’ yang diajukan adalah 

berupa buku siswa yang terdiri dari sampul luar, sampul dalam, pendahuluan, 

daftar isi, penjelasan isi buku siswa, standar kompetensi, kompetensi dasar dan 

indikator pembelajaran, petunjuk penggunaan bagi siswa, tema pelajaran, tujuan 

pembelajaran, teks bacaan yang berisi contoh penerapan struktur bahasa, 



 

 

kosakata, penjelasan, contoh serta kaidah struktur bahasa yang diprogramkan, 

latihan-latihan, kata mutiara, kamus kecil yang berisi daftar kata yang digunakan 

dalam buku, daftar pustaka, riwayat hidup penulis. Tema pelajaran meliputi 

يةاملهنة الطب ,املهنة واملهنيون الرايضيون ,يومياتنا يف البيت ,يومياتنا يف املدرسة ,الساعة , dan 

اجلملة  ,اجلملة االمسية Struktur bahasa yang diprogramkan mencakup .عيادة املرضى
الفعل املضارع وأنواع فاعله يف  ,الفعلية والفاعل مفرد )الفعل املضارع( واملفعول به
ل + فعل مضارع –لن  –أن  ,اجلملتني االمسية والفعلية  ,املصدر الصريح واملصدر املؤول ,
dan فعل املاضي أبنواع فاعله يف اجلملةال . (2) Buku ajar Insya’ yang diajukan efektif 

untuk meningkatkan kemampuan mengarang siswa dengan tingkat efektifitas 

sebesar 0,4869 dengan kriteria sedang. 
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 األول الفصل
 قدمةامل

 
 خلفية البحث .أ

صرها الثالثة عنا ابكتساب متعلقأن اكتساب اللغة العربية  فمن املعروف
اللغة  ويكون هذا العلم أساسا على تنفيذ تعليم ،1امع فهم ثقافته ةومهاراهتا األربع

تنقسم مادهتا إىل عدة مواد املهدوفة إىل احلصول على  فة حسب نظام الفروع العربي
كفاءة املعينة وفقا لتخصصها. فمن املواد اليت حتتاج إىل عناية دقيقة ومراعاة كبرية 

إذ هي جزء من تعليم مهارة الكتابة املوجه إىل تعبري األفكار  2ءاإلنشاهي مادة 
لكون  أغلبية الطالب،املهارات اللغوية عند حيث أهنا أصعب  3والشعور حتريراي،

 4إتقاهنا يتطلب إتقان املهارات اللغوية األخرى وعناصرها املختلفة.
ذلك، أن الكتابة أقل عناصر اللغة استخداما يف احلياة،  إىلوابإلضافة 

وإن كانت كذلك إال أهنا تعد أفضلها مجيعا، ألهنا تستلزم الرؤية واألانة والتمهل، 
ومداومة التفكري والنظر، وهلا قواعدها ومواصفاهتا، إذ تعتمد على تنظيم األفكار 

رابطها، ولغة الكتابة ختتلف عن لغة التعبري من متاسكها وت ، والتحققتطويرهابعد 
                                                           

1Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab: dalam Perspektif Komunikatif ( تعليم كتابة اللغة
 .5-6 ,(Jakarta: Kencana, 2015) (العربية: يف املنظور االتصايل

همه اإلنشاء لفظا هو اإلابنة واإلفصاح عما جيول يف خاطر اإلنسان من أفكار ومشاعر وأحاسيس، حبيث يف2
طة متكاملة  وفق خي يسري، وأما اصطالحا فريى انيف حممود معروف أنه العمل املدرسي املنهجي الذاآلخرون

ة تية بلغة سليمه احلياخرباتو للوصول ابلطالب إىل مستوى ميكنه من ترمجة أفكاره ومشاعره وأحاسيسه ومشاهدته 
 ،(د.ت لنفائس،ا: دار )بريوت ئق تدريسهاالعربية وطرا خصائصانيف حممود معروف،  وفق نسق فكري معني.

203. 

3Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (منهجية تعليم اللغة العربية) (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2014), 163. 
)ماالنق: مطبعة جامعة موالان تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة الكتابة أوريل حبر الدين، 4

 .68(، 2010ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق، 
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اليومي، فتختفي فيها مظاهر االرجتال والسرعة، كما أهنا تستخدم الفصحى يف 
الكتابة نضج العقل اإلنساين، وارتقاء  واكبتأدائها، فتساعد على رقي اللغة، وقد 

  5.إدراكه، وتكامل مفاهيمه
وغاية الدراسة  من أهم مهارات اللغة العربية -الكتايب–يعترب التعبري 

اللغوية، حيث يضعه العاملون يف احلقل اللغوي يف قمة فروع اللغة، وغريه من 
وهو وسيلة االتصال بني الفرد واجلماعة ممن تفصله  6الفروع وسائل معينة عليه.

كانية، واحلاجة ماسة إليه يف مجيع املهن، ومن صوره عنهم املسافات الزمانية أو امل
هي كتابة االختبار واملذكرات والتقارير والرسائل والدعوات وتلخيص القصص 
واملوضوعات املقروءة أو املسموعة وأتليف القصص ومجع الصور والتعبري الكتايب 

ة من مراحل تطور احلضارة هي مرحلة متقدم -الكتابة–فنتيجته  7.وغريها عنها
 8.اإلنسانية وتعترب مفخرة العقل البشري وأعظم ما أنتجه العقل البشري

وتعلمه  أي اإلنشاء ، أن تعليم التعبري الكتايبهذكر بناء على كل ما سبق 
يصبح غاية من أهداف تعليم اللغة، ومما جيدر ، بل للطالب روراي ومفيدايصبح ض

ابلنسبة إىل –ة األجنبية بنا أن نذكر هنا أن من أمهيات تعليم التعبري الكتايب يف اللغ
اث البشري ونقله من جيل إىل آخر، وبتعليمه ميكن هي أداة حلفظ الت  -لدارسنيا

ومنظمة ومفهومة، وتنمية من زايدة القدرة على الكتابة بصورة مرتبة  الطالب
                                                           

 .69، .فسهاملرجع ن5

من أن املطالعة تزود القارئ  -أهم مهارات اللغة العربية وغاية الدراسة اللغوية منالكتايب التعبري -يتضح هذا 6
اخلطأ  سان والقلم عنصون الليلة لللثروة األدبية والقواعد النحوية وس عغوية والثقافية والنصوص منبابملادة الل

ة يع فروع اللغيث أن مجحمعة، واإلمالء لرسم الكلمات واحلروف رمسا صحيحا، فإن التعبري غاية هذه الفروع جمت
حة ستاتيجية مقت اعلية اخ، "فهللا أبو شر  أمساء حممد عبد العربية تصب يف مصلحة التعبري، ووسائل يف خدمته.

ري، رسالة املاجست)ساسي" لث األقائمة على قراءة الصورة لتنمية مهارات التعبري الكتايب لدى تالميذ الصف الثا
 .46(، 2016اجلامعة اإلسالمية، غزة، 

 .56، .املرجع نفسه7

 .66، تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة الكتابةأوريل حبر الدين، 8
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ثقافتهم من خالل ما حتمله موضوعات التعبري من معلومات ثقافية وعلمية 
وسياسية واقتصادية وقيم أخالقية، وإطالعهم على ما وصل إليه رجال الفكر 
واألدب، وتعويدهم التتيب والنظام والدقة والعرض السليم لقضاايهم 

تعبري أفكارهم بعبارات سليمة خالية من من  الطالبفبه ميكن  9.ومشكالهتم
 10األخطأ.

متعددة ومتبينة، ويتلخص اهلدف العام  أهدافاتعليم اإلنشاء لإن و 
التفكري املنطقي وترتيب األفكار وربط  الطالبوالرئيسي يف تعليمه إىل تعويد 

تعبري عما يدور حوهلم من موضوعات مالئمة تتصل بعضها ببعض، ومتكينهم من ال
حبياهتم وجتارهبم وأعماهلم داخل املدرسة وخارجها يف عبارة سليمة صحيحة، 

ساليب اللغوية اليت تنمى فيهم من املفردات والتاكيب واأل عوزهميوتزويدهم مبا 
جانب التذوق اللغوي واإلحساس ابجلمال، وإعدادهم للمواقف احليوية اليت 

تطلب فصاحة اللسان والقدرة على ممارسة الكتابة املناسبة يف املوقف املناسب، ت
والسيطرة الكاملة على االستخدامات الصحيحة للغة وعلى ضوابط التعبري الكتايب 
ومكوانته، ومتكينهم من توضيح األفكار ابستخدام الكلمات املناسبة واألسلوب 

 11وقدرات خالقه يف التعبري اللغوي. املناسب، وتنمية ما لديهم من مواهب أدبية
ملدرس فيجب على اوللوصول إىل غاية أهداف تعليم اإلنشاء املعينة 

 -يميةجبانب الطريقة التعل–املادة التعليمية  ة وال سيماصره اهلاماعنمجيع مراعاة 
يعد أهم مواد التعليم،  فإنهبتوفري الكتب احملتاجة فيه وخاصة الكتاب املدرسي. 

ويظل التسليم أبمهية الكتاب املدرسي أمرا ال حيتاج إىل تقرير، فبالرغم مما قيل 
                                                           

شرخ، "فاعلية استاتيجية مقتحة قائمة على قراءة الصورة لتنمية مهارات التعبري الكتايب أمساء حممد عبد هللا أبو 9
 .57(، 2016 لدى تالميذ الصف الثالث األساسي" )رسالة املاجستري، اجلامعة اإلسالمية، غزة،

 لتعبري الكتايب يف ضوء بيداغوجيا اإلدماج" )رسالة املاجستري، جامعة زاين عاشور،شتوح بن علية، "نشاط ا10
 .41(، 2015اجللفة، 

 .219(، )املدينة: مركز الكتاب للنشر، د.تاملرجع يف تدريس اللغة العربية  حممد عطا،إبراهيم 11
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ويقال عن تكنولوجيا التعليم وأدوات وآالته اجلديدة، يبقى للكتاب املدرسي 
تعليمية. فعملية التدريس أاي كان نوعها أو منطها أو مكانته املتفردة يف العملية ال

مادهتا وحمتواها تعتمد اعتمادا كبريا على الكتاب املدرسي، فهو ميثل ابلنسبة 
أساسا ابقيا لعملية تعلم منظمة، وأساسا دائما لتعزيز هذه العملية، ومرافقا  للطالب

مهم من أركان عملية  ال يغيب لالطالع السابق واملراجعة التالية. وهو هبذا ركن
، وترمجة حية ملا يسمى ابحملتوى والطالب املعلمالتعلم، ومصدر تعليمي يتلقي عنده 

األكادميي للمنهج، ولذلك تعترب نوعية وجودة الكتاب املدرسي من أهم األمور 
 12اليت تشغل أبل املهتمني ابحملتوى واملادة التعليمية وطريقة التدريس.

وتزداد أمهية الكتاب املدرسي يف احلاالت اليت ال يتوافر فيها املعلم 
الطريق الذي  للمعلمينور ن الكتاب املدرسي إف 13هذا النقص.بسد الكفء 

كذلك حيدد الربامج التعليمية املقررة لتعليم الفرد،   املعارف، لطالبهيسلكه يف تلقينه 
فهو انبع من ثقافة كل أمة ابإلضافة إىل كونه وسيلة فاعلة دعت إليها منهجية 
املعرفة البشرية، فهو ليس جمرد وسيلة مساعدة يف التعلم فحسب، وإمنا هو صلب 

 14ة.العملية التعليمي
يف العملية التبوية من كونه الوعاء الذي  الكتاب املدرسيتنبثق أمهية 

وسائل الالزمة لتحقيق أهداف املنهج حيتوي املادة التعليمية اليت تعترب من أهم ال
ر يوفأبنه  التعليمي ودوره الفاعل يف إجناح العملية التعليمية. وميكن إجياز أمهيته

أداة أساسية نال، و مصدر أساسي للمعرفة وقريب املإطارا عاما ملقرر الدراسي، و 
هارة مأداة أساسية لتنمية م لدراسة املواد االجتماعية، و جلذب التالميذ وإاثرهت

أداة هامة ألغراض ، و للطالبساسي لنقل اجملتمع مصدر أ، و الطالبالقراءة لدى 
                                                           

 .2 ،ت()د.م: د.م، د. إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباالفوزان،  عبد الرمحن بن إبراهيم12

 املرجع نفسه.13

يف تقومي لسان املتعلم ختطيطا ومنهجا وكفاءة: دراسة ميدانية حياة صدار فهيمة جدي، "دور الكتاب املدرسي 14
 .3(، 2017سة، يف كتاب القراءة )الطور اإلبتدائي( السنة اخلامسة" )جامعة العريب التبسي، تب
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 يساعد املعلم يف أن الطالبتوافر الكتاب لدى ، و املراجعة والتطبيق والتلخيص
 التعليمية الكتاب املدرسي جيعل العمليةف 15مة.تعيينات حمددة ومنظ لطالبهيضع 

جيعل املعلم وسيلة يف عملية التعليم، وجيعلها و  16،مستمرة بني التلميذ وبني نفسه
التعلم  الطالبأكثر فعالية وتفاعلية، ويوفر املعلم به الوقت للتعليم، وبه يستطيع 

 17وإرادته.بنفسه وفقا لقدرته 
رغم أن حكمة التبويني تكاد تتفق على أمهية هذا الكتاب املدرسي فال 

فكثري ما تدرس خاصة لكل مادة،  تبوية اليت ال هتتم به وال تعدهتزال املؤسسة ال
ستخدام كراسة التمرينات يف اللغة العربية أو أبخذ املواد التعليمية مادة اإلنشاء اب

تعليمها. فيمثل هذا احلال ما وجدت الباحثة من الكتب العربية األخرى كلما يراد 
حسب دراسة أولية يف مدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية جوريسان مالرك 

 18.فونوروغو
إن مادة اإلنشاء يف تلك املدرسة يدرسها املدرس ابستخدام كراسة  

. صحيح حيث أن األهداف التعليمية لكل خمتلفة قطعاالتمرينات يف اللغة العربية 
ى ترمجة اجلمل من اللغة أن املدرس قد يعطي الطالب تدريبات أخرى كتدريب عل

اإلندونيسية إىل اللغة العربية ولكنه يعتمد على مبادرة كل مدرس مع أن مادة 

                                                           
لة الدراسات والبحوث جمحسان اجلياليل ولوحيدي فوزي, "أمهية الكتاب املدرسي يف العملية التبوية"، 15

 .208-205(، 2014)ديسمرب،  9، االجتماعية

)القاهرة: دار  أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني ابلعربيةعبد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا،  انصر16
 .7 ،االعتصام، د.ت(

17M. Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media ( ة العربية: املدخل والطريقة واالستاتيجية واملادة والوسيلةتعليم اللغ ) (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 74-

77. 
ية عظيمة وهي التفوق يف اإلجناز الذي يتضمن فيه لديها رؤ  تبوية اليتوجدت الباحثة هذا احلال يف املؤسسة ال18

ا جيدا لتعليم اهتمامعملية ابهتتم  فال ميكن التحقق من تلك الرؤية أحسن التحقق إن ال. التفوق يف العلوم اللغوية
سالمية " املتوسطة اإلسالماإل"درسة الرؤية والبعثة مل. وال سيما املادة التعليمية اليت تعد من أهم عناصر التعليم

 .2019مارس  17، الوثيقةجوريسان مالراك فونوروغو، 
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وأهنم ليس  اإلنشاء يدرسها سبعة مدرسني املختلفني علما وخربة ومهارة
. وهذا يؤثر على عملية التعليم وإنتاج متخصصني يف جمال تعليم اللغة العربية

فكانت كتاابهتم يف أوراق األجوبة لالختبار التحريري لنصف  19الطالب أثرا كبريا.
اإلمالئية والنحوية من كثرة اجلمل املكتوبة غري واضحة وكثرة األخطاء السنة تعاين 

الطالب م معظنتيجة بيؤكد هذا واأللفاظ املستخدمة غري املناسبة ابملعىن املراد. و 
يف هذه  (KKM) هناية الصغرىابلنسبة إىل  50.86يعين فيها ال تزال انقصة 

من أجل ذلك، فاحلاجة ماسة يف تطوير الكتاب املدرسي ملادة  70.20املدرسة 
مبدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية جوريسان  21اإلنشاء لطالب الصف الثامن

 مالراك فونوروغو.
إن الدراسات اليت حبثت يف هذا املوضوع كثرية، ولكن حسب علم 
الباحثة املتواضع، فإن الدراستني السابقتني نفذات يف املدرسة الثانوية واجلامعة حىت 

صولة من البحث املتنفذ يف املدرسة املتوسطة، تكون إنتاجاهتما خمتلفة بسوامها احمل
سواء كان االختالف من انحية مضمون الكتاب أي مادته أو اللغة املستخدم أو 

وأما الدراسة األخرى  22أسلوب عرض مواده أو تدريباته أو ختطيطه أو غريها،

                                                           
ينايري  08، فونوروغو، املقابلةوأنيك حسىن،  2018نوفمبري  24، فونوروغو، املقابلةخشية نورين، سيت 19

 .2019مارس  25، فونوروغو، املقابلةنور بدرية، و  2019

جتاه العديد من أوراق . وتؤكد هذه البياانت بنتائح التحليل 2019مارس  25، فونوروغو، املقابلةنور بدرية، 20
 طالب الصف الثامن.االختبار للنصف السنة لدى بعض  أجوبة

، املقابلةنور بدرية،  اختارت الباحثة هذا الفصل ألنه هو فصل دراسي أول الذي درست فيه مادة اإلنشاء.21
 .2019مارس  25وروغو، فون

 مية فاطي"تطوير الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء يف تعليم الكتابة ابملدرسة مطالع الفالح اإلسال، "زينوريحممد 22
وفجري صافية نيلت  (.2016جامعة سوانن كاليجاغا اإلسالمية احلكومية، جوكجاكرات، )رسالة املاجستري، 

ة التبية ة العربية كلييم اللغسم تعلاملستوى الثالث يف قزلفى، "تصميم الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء األول لطلبة 
كومية، اإلسالمية احل ونوروغوفامعة احلكومية" )رسالة املاجستري، ج والعلوم التعليمية جبامعة فونوروغو اإلسالمية

 (.2018، فونوروغو
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فذت يف املرحلة التعليمية املعادلة ولكنها حتصل على املقرر الدراسي املعد للمعلم فن
وأما الدراسة اليت ستقيم هبا الباحثة فتهدف إىل حتصيل كتاب  23أي كتاب املعلم

املربجمة وأنواع  . وفضال عن ذلك، فإن املوضوعات والتاكيب اللغويةالطالب
ادة فالكتاب املدرسي املقتح هنا هو الكتاب املدرسي مل التدريبات بينهما خمتلفة.

ملادة اللغة العربية بتخصيص  2013اإلنشاء املطور ابعتماد على املنهج الدراسي 
مهارة الكتابة مبناسبة املنهج الدراسي ملعهد "اإلسالم" اإلسالمي جوريسان مالراك 

حتياجات طالب الصف الثامن هبا مع احلسن بنظرية تعليم اإلنشاء فونوروغو وا
ملهارة الكتابة. فريجى إمكان هذا اإلنتاج من حل مشكالت تعليم اإلنشاء 
املوجودة فيها ويكون منوذجا ملدارس أخرى وإهلاما ملدرسي مادة اإلنشاء لتطوير 

 إىل أهدافه املعينة.الكتاب املدرسي حىت ميكن التحقق من التعليم اجليد والوصول 
 

 حدود البحث .ب
 ساحةم، وأن تكون فلكهايدور يف  ينبغي أن يكون لكل حبث مساحة

من زها، و تجاو حمددة عن طريق ضوابط تقيده عند حد معني، فال ي هذه الرسالة
 ث من حيث اإلطارات الثالثة، وهي:هنا حيدد البح

 املوضوعي احلد .1
ة ملادسي تطوير الكتاب املدر على  هذه الرسالةحددت الباحثة موضوع 

رهم ن أفكاعايب اإلنشاء ابلتعبري املوجة وقدرة الطالب على التعبري الكت
 وآرائهم وشعورهم.

 
 

                                                           
ة مهارة الكتابة لطالب الصف الثاين مبعهد دار تصميم املقرر الدراسي ملادة اإلنشاء لتنمي ستياوان، "يوسنان 23

 (.2018، نوروغومية، فو احلكو  جامعة فونوروغو اإلسالمية )رسالة املاجستري، اإلحسان العصري ابايمان عاجنوك"
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 املكاين احلد .2
درسة "اإلسالم" مبطالب الصف الثامن مت الباحثة ابلبحث العلمي يف قا

 مالراك فونوروغو. جوريساناملتوسطة اإلسالمية 
 الزماين احلد .3

 .2019\2018قامت الباحثة ابلبحث العلمي السنة الدراسية 
 
 أسئلة البحث .ج

إىل اإلجابة عن األسئلة  -من خالل هذا البحث-تسعى الباحثة 
 الرئيسية اآلتية:

لطالب الصف  قتحامل كيف مواصفات الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء .1
 ان مالراك فونوروغو؟الثامن مبدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية جوريس

لطالب الصف  املقتح املدرسي ملادة اإلنشاءإىل أي مدى فعالية الكتاب  .2
 ؟الثامن مبدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية جوريسان مالراك فونوروغو

 
 البحث أهداف .د

 فهي: هذه الرسالةصبو إليها أما األهداف اليت ت
لطالب الصف  املقتح ادة اإلنشاءالكتاب املدرسي مل البيان عن مواصفات .1

 الثامن مبدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية جوريسان مالراك فونوروغو.
لطالب الصف  املقتح املدرسي ملادة اإلنشاءفعالية الكتاب  البيان عن .2

 .الثامن مبدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية جوريسان مالراك فونوروغو
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 البحث فوائد .ه
 كن إمجال فوائد هذا املوضوع يف األمور اآلتية:مي

 الفوائد النظرية .1
الفوائد النظرية هلذا البحث هي إثراء املعارف يف جمال التبية، خاصة يف 
تطبيق تعليم اللغة العربية مبا فيها تعليم مادة اإلنشاء لطالب الصف الثامن 

 ابملدرسة املتوسطة.
 الفوائد العملية .2

 العملية هلذا البحث فتتبني فيما يلي: وأما الفوائد
 مادة اإلنشاء. تعليميكون افتاحا لرؤساء املدرسة ويرجى انتفاعه لتقية  (أ

مادة اإلنشاء ويبدل  تعليمويكون توجيها للمدرسني يف عملية  (ب
 وظيفتهم من املعلم إىل امليسر.

دهم للتعلم ويكون توجيها للطالب يف عملية تعلم مادة اإلنشاء ويساع (ج
 بنفسهم.

يف خاصة  ،ويكون مرجعا للباحثني يف جمال تطوير تعليم مهارة الكتابة (د
 املواد الدراسية لتعليم مادة اإلنشاء.

 
 افرتاض التطوير .و

يطور الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء لطالب الصف الثامن ابملدرسة 
 املتوسطة اإلسالمية ببعض االفتاض اآلتية:

جودة التعليم.  لتقيةلكتاب املدرسي من إحدى احملاوالت التعليمية تطوير ا .1
ويهدف هذا التطوير إىل احلصول على الكتاب الذي ميكن استخدامه 

 مصدرا وعمادا يف تنفيذ عملية التعليم.
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تعتقد الباحثة أن مدرسي مادة اإلنشاء مبدرسة "اإلسالم" املتوسطة  .2
و مل يطور الكتاب املدرسي لتلك املادة اإلسالمية جوريسان مالراك فونوروغ

وإمنا هم يستخدمون كراسة التمرينات ملادة اللغة العربية يف تعليم مادة 
 اإلنشاء.

ال يكون تعليم اإلنشاء ابستخدام كراسة التمرينات ملادة اللغة العربية فعاليا  .3
 لتنمية مهارة الكتابة والتعبري التحريري لدى الطالب وترقيتهما.

أكثر فعالية وعمالية لتكيزه على تنمية مهارة  املقتحن الكتاب املدرسي إ .4
الكتابة والتعبري التحريري وترقيتهما دون االمهال على احتياجات الطالب 

 على مواد اللغة العربية وفقا للمحتوى الدراسي.
ابلكتاب املدرسي، يستطيع الطالب أن يستمروا دراستهم بنفسهم عند عدم  .5

 ني.املدرس
أثرا يؤثر  املقتحتعتقد الباحثة أن تعليم اإلنشاء ابستخدام الكتاب املدرسي  .6

 إجيابيا بنسبة إىل ما قبله.
يف مدرسة "اإلسالم" املتوسطة  املقتحميكن استخدام هذا الكتاب املدرسي  .7

 اإلسالمية جوريسان مالراك فونوروغو.
 
 التطويرجماالت  .ز

وليكون البحث موجها وعلميا فيمكن تركيز  ةهذه الرساللسهولة كتابة 
 جمال املشكالت املبحوثة يف هذا البحث كما يلي:

 حبثت الباحثة يف الكتاب املدرسي الورقي. .1
حبثت الباحثة يف املواد التعليمية لإلنشاء لطالب الصف الثامن ابملدرسة  .2

 2013 الدراسياإلسالمية وفقا للخطة الدراسية املبنية على املنهج املتوسطة 



11 
 

 

جوريسان مالراك  لدراسي ملعهد "اإلسالم" اإلسالميمبناسبة املنهج ا
 فونوروغو واحتياجات الطالب.

حبثت الباحثة يف األخبار واإلعالم عن الكتاب املدرسي وتعليم مادة اإلنشاء  .3
نظرية تعليم اإلنشاء و  لطالب الصف الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية

 بة.هارة الكتامل
املتوسطة درسة "اإلسالم" تطور وجترب هذا اإلنتاج لطالب الصف الثامن مب .4

 مالراك فونوروغو. جوريساناإلسالمية 
 

 مواصفات اإلنتاج .ح
كان اإلنتاج املرجو من هذا البحث هو الكتاب املدرسي الورقي ملادة 

 كما يلي:اإلنشاء لطالب الصف الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية ابلتعيني  
 نظام كتابة الكتاب املدرسي: .1

 قسم الغالف (أ
 قسم الغالف اخلارجي (1

عنوان الكتاب: العربية للمبتدئني يف درس اإلنشاء للصف  (أ)
 .الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية

 .اسم مطورة الكتاب: إيكا وحيو سوسياين (ب)
 .ءاليت تناسب ابإلنشا التصوير: تقدمت الصورة (ج)

 قسم الغالف الداخلي (2
العربية للمبتدئني يف درس اإلنشاء للصف الثامن ابملدرسة  (أ)

 .املتوسطة اإلسالمية
 .اسم مطورة الكتاب (ب)
 .رمز جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية (ج)
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القسم األول، يتكون من املقدمة وحمتوايت الكتاب ومعيار الكفاءة  (ب
 ؤشرات التدريس.والكفاءة األساسية وم

مع التصوير املناسب به  الدرسالقسم النصي، يتكون من موضوع  (ج
واملفردات واملالحظة  النموذج أي النص القرائيو  وأهداف التعليم منه
 النحوية والتدريبات.

القسم األخري، يتكون من املعجم الصغري وقائمة املراجع والسرية الذاتية  (د
 للمؤلفة.

املبنية على  مادة اللغة العربية دراسيةاب املدرسي وفقا خلطة الكتيطور هذا  .2
لدراسي مبناسبة املنهج ابتخصيص مهارة الكتابة  2013املنهج الدراسي 

جوريسان مالراك فونوروغو واحتياجات طالب  ملعهد "اإلسالم" اإلسالمي
ى مع احلسن بنظرية تعليم اإلنشاء ملهارة الكتابة ويكتب عل ثامن هباالصف ال

 .4Aالورق 
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 الثاين الفصل
 لبحثافروض والبحوث السابقة و  ملادة اإلنشاء املدرسيب الكتاتطوير 

 
 ملادة اإلنشاء املدرسي الكتابتطوير املبحث األول: 

 الكتاب املدرسي: املطلب األول
 املدرسيمفهوم الكتاب  .أ

 كتبا، ومالكتاب لغة هو كل ما يكتب فيه من الفعل كتب يكتب كتااب
لقدر ااب هو الكتاب ال ريب فيه". و مجعه كتب ويف القرآن قال تعاىل "ذلك الكت

يه  عللى هللاصوالفرض واألجل ومنه قوله تعاىل "لكل أجل كتاب". ومنه قوله 
 وسلم "ألقضني بينكما بكتاب هللا.

من حبث إىل  املدرسيأما الكتاب اصطالحا فهو خيتلف تعريف الكتاب 
الذي آخر. ففي بعض البحوث يضيق مفهومه ليعين الشكل التقليدي للكتاب 

يوزع على الطالب والذي يضم حمتوى أحد املقررات الدراسية. من التعريفات 
إذ يقول إنه كل مطبوعة غري دورية حتتوي على األقل  ،تعريف اليونسكو للكتاب

صفحة ابستثناء الغالفني. ويف تعريفات أخرى يتسع مفهوم الكتاب  49على 
ذلك يشمل خمتلف الكتب واألدوات يعين ما تعنيه ابملواد التعليمية. وهو باملدرسي 

 24املصاحبة اليت يتلقى الطالب.
هو الكتاب األساسي للطالب وما املدرسي وابلتعريف اآلخر أن الكتاب 

ة، واليت تؤلف من قبل املتخصصني يف الرتبية يصحبه من مواد تعليمية مساعد
واللغة، وتقدم للدارسني لتحقيق أهداف معينة يف مقرر معني، يف مرحلة معينة بل 
يف صف دراسي معني ويف زمن حمدد. ويشمل على كتاب الطالب األساسي 

                                                           
)مكة: جامعة أم القرى، دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية رشدي أمحد طعيمة، 24

1985 ،)34. 



14 
 

ومرشد املعلم وكراسة التدريبات واملعجم وكتاب املطالعة اإلضايف والوسائل السمعية 
 25البصرية.و 

 
 املدرسيأمهية الكتاب  .ب

الذي  لوعاءونه ايف العملية الرتبوية من ك املدرسيتنبثق أمهية الكتاب 
داف املنهج قيق أهلتح حيتوي املادة التعليمية اليت تعترب من أهم الوسائل الالزمة

 يما يلي:فمهيته أجياز إيف إجناح العملية التعليمية. وميكن  الفاعلودوره  التعليمي
 لمقرر الدراسيليوفر إطارا عاما  .1

ج للمنه وفقا ألهداف حمددة مسبقااملدرسي يتم أتليف الكتاب 
 كنهم من متية اليتخللفويتوىل أتليفه خمتصون يف الرتبية وتكون لديهم اخلربة وا

درس للم حتديد إطار مناسب للمقر الدراسي وفقا لألهداف، حيث ميكن
جليد اظيم موضوع ويساعده على التن أن يصوغ األهداف اإلجرائية ألي  

 .ولطالبهواملنطقي لدروس ويتناوله أبسلوب سهل وميسر له 
 مصدر أساسي للمعرفة وقريب املنال .2

 بالطاللدى مجيع من أهم ميزاته توفره يف كل وقت وحني 
 عريف.م املاملعرفة ويساعدهم على تنمية حمصوهلالطالب ويستقى منه كل 

د ة املواوإاثرهتم لدراسالطالب أداة أساسية جلذب  املدرسيالكتاب  .3
 االجتماعية

ائل فكثريا ما تشتمل كتب الدراسات االجتماعية على الوس
ية يانبورسوم  التعليمية املتنوعة من صور وخرائط وأشكال توضيحية

ب ة وحيبعلميوإحصائية وهذا ما يساهم يف إضفاء احليوية على املادة ال
 يف دراستها. الطالب 

                                                           
 .9، أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني ابلعربية، انصر عبد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا25
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 الطالبأداة أساسية لتنمية مهارة القراءة لدى  املدرسيالكتاب  .4
أوضحت الدراسات أن املارة يف القراءة مرتبطة لدرجة كبرية ابملادة 

الدراسات االجتماعية ودراستها تنمو عن يف قراءة الطالب املقروءة فمهارة 
وخاصة يف الطالب طريق القراءة يف كتب الدراسات االجتماعية، ومعظم 

مرحلة التعليم األساسي ال ميلكون أو ال يطلعون على املراجع الكافية اليت 
لسد  املدرسيتعاجل موضوعات الدراسات االجتماعية لذا يوضح الكتاب 

 هذا الفراغ.
 للطالبمصدر أساسي لنقل اجملتمع  درسياملالكتاب  .5

يعمل اجملتمع بكافة مؤسساته للحفاظ على تراثه الثقايف ونقله من 
جيل إىل جيل وحماولة تنقيته والكتاب هو األداة الرئيسية لذلك، حيث 

من خالل دروسه األوىل حول ثقافة بيئته وثقافة جمتمعه مما  الطالبيتلقى 
ا يف ف السليم معها، فهو يلعب دورا ابرز تكييسهل له عملية االحتكاك وال

 احلفاظ على الرتاث من انحية وقيادة التغري الثقايف من انحية أخرى.
تعيينات حمددة  لطالبهيساعد املعلم يف أن يضع الطالب توافر الكتاب لدى  .6

 ومنطمة
ذلك ألن الكتاب عادة ما يقسم إىل فصول يتضمن كل فصل 

املنظمة واملرتبة وفق أسلوب معني ويوجد يف هناية  منها عددا من املوضوعات 
كل فصل ملخص واف ملا ورد فيه وعديد من األسئلة والتمرينات اليت ميكن 

للمسامهة يف مناقشة املوضوعات الطالب أن تستخدم يف توجيه تفكري 
 .املدرسيالواردة يف الكتاب 

 لتلخيصأداة هامة ألغراض املراجعة والتطبيق وا املدرسيالكتاب  .7
يكون اعتبار املعلومات واحلقائق احلد األدىن للموضوعات املقررة 

الطالب  املدرسيلذا كان من األمهية مبكان إن يوجه الكتاب الطالب على 
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بل واملعلم أيضا إىل االطالع على بعض الكتب واملراجع األخرى الكتساب 
ا ضرورة قيام س املعلومات املقررة وأيضمزيد من املعلومات واحلقائق عن نف

 26أبنشطة متنوعة متصلة هبذه املوضوعات.الطالب 
 

 املدرسيوظائف الكتاب  .ج
ية، لتعلمية واملية التعليمداخل الع املدرسيلقد تعددت وظائف الكتاب 

 وميكن إجياز أهم هذه الوظائف فيما يلي:
 وظائف الكتاب املدرسي ملن يستفيده .1

 :وظائف الكتاب املدرسي للمعلم (أ
 وفري الفرص الدراسية عند التعليم.ت (1
 .امليسرمن املعلم إىل  ر املعلمتغيري دو  (2
 .اعليةالتف-الفعاليةية التعليمية إىل ترقية العمل (3
ري معاي علىوحيتوي كدليل املعلم ليوجه العملية التعليمية،  (4

 سة.و الكفاءات املدر 
 .كوسيلة التقومي لنتائج تعلية الطالب (5

 :وظائف الكتاب املدرسي للطالب (ب
 ر.بدون املعلم أو زمالءه اآلخ أن يتعلمالطالب  ميكن (1
 أن يتعلم يف أي وقت ومكان ماشاء. ميكن الطالب (2
 كن الطالب أن يتعلم بقدر كفاءته.مي (3
 ه.علم حسب تتابعه الذي يريده بنفسميكن الطالب أن يت (4
 ب ليكون مستقال بنفسه عند التعلم.يساعد الطال (5

                                                           
جملة الدراسات والبحوث "أمهية الكتاب املدرسي يف العملية الرتبوية"،  حسان اجلياليل ولوحيدي فوزي،26

 .208-205(، 2014)ديسمرب،  9، االجتماعية
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ايري مععلى كدليل الطالب يف العملية التعليمية، وحيتوي  (6
 الكفاءات اليت حتدد للطالب ما يدرسه يف التعلم.

 املدرسي لالسرتاتيجية التعليميةوظائف الكتاب  .2
 :وظائف الكتاب املدرسي يف عملية التعليم التقليدية (أ

 ية.عليمسي والضابط يف العملية التكاملصدر التعليمي األسا (1
 كاملواد املصاحبة يف أداء العملية التعليمية. (2

 :التعليم الفردية وظائف الكتاب املدرسي يف عملية (ب
 التعليم الفردية. اسية يف عمليةكالوسيلة األس (1
لية يف العم الطالبكاألدة املستخدمة يف تصميم ومراقبة  (2

 سة.تعليمية لنيل املعلومات املدرو ال
 كالوسيلة التعليمية املصاحبة األخرى. (3

 :التعليم اجملموعة وظائف الكتاب املدرسي يف عملية (ج
 املتحدة بعملية التعليم اجملموعة.كاملادة  (1
كاملادة املصاحبة للمواد األساسية، ويصمم جيدا فرقت دافعية  (2

 27التعلم.عند  الطالب
 
 درسياملالسمات العامة للكتاب  .د

 من حيث هو: مادة تعليمية مكتوبة:
، مفهوما، معرفيا معقد اخلصائص، ولتسهيل املدرسييعد الكتاب 

استيعاب هذا املفهوم، ينبغي أن نتعرف على أهم السمات األساسية، اليت متيزه 
عن غريه من املواد التعليمية املكتوبة، وفيما يلي أهم السمات اليت توضح مفهومه 

                                                           
27Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif ( دليل إبداعي يف إعداد املواد التعليمية
 .24-26 ,(Yogyakarta: DIVA Press, 2012) (املبتكرة
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ة تعليمية مكتوبة أي مادة تعليمية مكتوبة، لتسهيل عملية من حيث هو صيغ
 التعلم على املتعلمني:

ترمجة صادقة للمنهج الرتبوي، الذي ينطلق من فلسفة  املدرسيميثل الكتاب  .1
الرتبية والتعليم واألهداف الرتبوية الكربى يف اجملتمع، ويتحقق هذا الغرض يف 

ت عرضها وتنظيمها، وتوظيفها للكفااي قاختيار حمتوى املادة التعليمية وطرائ
التعليمية والتدريبية املختلفة املتمثلة، يف أساليب التدريس والتواصل الثقايف، 
ونقل اخلربات التعلمية وعمليات التقومي والتطوير اليت ال تتوقف لالطمئنان 

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

الدراسي أو املنهاج، فضال عن تلبية احتياجاهتم الذاتية، ضمن نطاق واقعهم 
 احليايت واملهين وإمكاانت بيئتهم التعلمية.

توفري الفرص التعلمية، لكل متعلم ألن يتعامل مع املادة العلمية، واخلربات  .3
ية وحواسه وميله وانتباهه وإدراكاته ومنهجيته التعلمية، من خالل قواه اإلدراك

يف التعلم، متهيدا الكتساب منظومة النظام املعريف اليت تتمثل يف احلقائق 
واملفاهيم واملبادئ واالجتاهات والقيم واملهارات الالزمة لتكوين كفاايته النظرية 

 والعملية املستهدفة بدرجة عالية من اإلتقان.
وي والوظيفي بني األفكار النظرية يف املادة التعليمية حتقيق التكامل العض .4

وبني املمارسات والتطبيقات العملية تيسريا النتقال تلك األفكار إىل واقع 
 احلياة الفعلية للمتعلم يف الباء االجتماعي.

إاثرة اهتمامات املتعلم وتشكيل دافعية إدراكية بقوة متواصلة حنو مضامني  .5
دالالهتا بشكل يضمن استمرار تفاعله اإلجيايب مع هذه املادية التعليمية و 

 اخلربات إىل أن تتحقق األهداف املنشودة.
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 تامي وتوفري واخلتكويينللقيام بعمليات التقومي الذايت القبلي وال الطالبهداية  .6
لحقا هبا ا أو معنه النشاطات املرافقة يف ثنااي املادة التعليمية أو منفصال

 م املتقن.للتحرك حنو التعل
 جتاهاتادئ وامن معلومات ومبادئ ومفاهيم  ومبالطالب تعزيز ما يكتسبه  .7

ل ية بشكهلاداوقيم ومهارات عن طريق سبل احلصول على التغذية املرجتعة 
 لمني.ملتعمنظم ومواكب بصورة متوازية لعملية التعلم وتقدمها عند ا

إىل تدعيم  حتتاج ليتملختلفة احتديد عناصر املادة التعليمية وبيان املضامني ا .8
لبىن اها يف متثلو وتطوير ومتابعة من أجل التمكن من هذه املادة التعليمية 

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

وإدراك إجرائية وإرشادات تربوية تعني املتعلم يف التغلب على الصعوابت 
 28األهداف الرتبوية املنشودة.

 
 اجليد الكتاب املدرسي خصائص .ه

يت سية الاجليد هي وجود العناصر األسا الكتاب املدرسي خصائصمن 
 فتلك العناصر األساسية هي:تكونه. 

اد تر ليت يسية ااملوضوعات الرئ، حيتوي على املعلومات أو رئيسيال العنصر .1
جاءت كثر، فعلى األعليهم. و  إتقاهناجيب إيصاهلا إىل الطالب أو اليت 

 .املواد التعليمية الرئيسية على شكل مواد تعليمية مطبوعة
اإلضافية  املوضوعاتاإلضافية أو  ، حيتوي على املعلوماتالتكميلي صرنعال .2

لتخصيب  املوضوعاتأو  اليت تتحد ابملواد التعليمية الرئيسية أو املعلومات

                                                           
)عمان: دار املسرية للنشر  أسس بناء املناهج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليميحممد حممود اخلوالدة، 28

 .313-311، (2011والتوزيع، 
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من مواد مساعدة مطبوعة   التكميلي العنصربصرية الطالب. ويرتكب هذا 
كمواد ختصيبية وقراءات والئحات وخطة دراسية، ومواد مساعدة غري 

( وقرص فيديو مضغوط CDضغوط )( وقرص مkasetمطبوعة مثل كاسيت )
(VCD و ،)وغريها اليت حيتاج إليها الطالب يف  ، ومرشد املعلمدليل الطالب

 تعليم املوضوع املقدم بوسيلة متعددة.
، يرتكب من جمموعة األسئلة أو عناصر االختبار نتائج التعلم لتقومي العنصر .3

استخدامها لالختبارات  أو أداة لتقومي نتائج التعليم بدون االختبار اليت ميكن
كوينية للطالب أثناء عملية تعليم اللغة العربية واالختبارات التلخيصية يف الت

 29هناية الفصل الدراسي.
ميكن على وفضال عن ذلك، فإن الكتاب املدرسي اجليد هو الذي 

االنتباه والتشويق للتعلم، واشتمال على الرسوم التوضيحية املمتعة،  جذب
واد أخرى، وخالص من واستخدام اللغة الواضحة، ووجود العالقة بينه وبني م

 30مفاهم ضبابية.
اسب يتن هو الذي فإن الكتاب املدرسي اجليد ،وبصرف النظر عن ذلك

تلك و . هاتقدميو للغة أو اية أمع معايري الصالحية املعينة إما يف جمال املادة التعليم
 :كما يلياملعايري  

 املادة التعليميةصالحية  .1
مجيع  على تشمل املادة املقدمة: أن مناسبة املادة ابلكفاءة األساسية (أ

على الكفاءة األساسية، وتتدبر التفصالت املدافعة عن  املتضمنةاملواد 
الوصول إىل مجيع الكفاءات األساسية، وتتطور املادة نسبيا تتضمن 

                                                           
29M. Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media ( اتيجية واملادة والوسيلةتعليم اللغة العربية: املدخل والطريقة واالسرت  ), 80-81. 

 .95 املرجع نفسه.،30
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املواد، وتتوفر املادة إتقان على عناصر اللغة والثقافة حىت ال تتداخل 
 التعلم وفقا ملستوى التعليم والكفاءة األساسية.

أن تطبق املادة مفهوم القواعد من خالل الفهم والتعليل : ادةدقة امل (ب
والعرض يف جمال ماموس أو ملخص وتقدر على استخدام األساليب 
وفقا لقواعد اللغة العربية وموضوع الدرس وعرضها ابللغة العربية 
الفصحى املعاصرة، تستخدم االصطالحات واألساليب املتناسبة مع 

درس واملشكالت، وتتناسب الصور والرسوم اللغة العربية وموضوع ال
ميكن أن يفهمها التوضيحية املعرضة مع موضوع الدرس الرئيسي و 

 الطالب.
: أن تتناسب املادة املقدمة مع منو اللغة العربية، وتصبح متأخر املادة (ج

املادة واملثال والتدريبات صحيحة ودقيقة تتناسب مع املسألة وفقا 
فعلية جمهز بشرح وايف مع الرسوم التوضيحية ملقام، وتتقدم الصور و 

مراعاة عناصر الثقافة، وتتناسب املثال واملسألة املقدمة مع الثقافة 
اإلندونيسية والعربية الصحيحة، وتصبح املراجع األساسية يف تقدمي 

 املادة وثيقة ومتأخرة.
: أن تشمل موضوعات الدروس على املوضوعات مناسبة الثقافة (د

ابلثقافة اإلندونيسية والعربية وفقا للكفاءة األساسية ومؤشرات املتعلقة 
 فتح املادة رؤية الطالب لتقدير اختالفات الثقافةالتدريس، وميكن أن ت

" وحقوق اإلنسان وقضااي االحنياز SARAوالعادات واألداين وجتنب "
وجيب أن تكون عناصر الثقافة متناسبة مع الثقافة العربية  بني اجلنسني

 سالمية والثقافة اإلندونيسية اليت تعزز الشعور الوطنية.اإل
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أن تستخدم التدريبات املتنوعة إلتقان املواد التعليمية : التدريب والتقومي (ه
وتطبيقها، ويتقدم التقومي يف كل املوضوع لتقومي كفاءة الطالب على 

 إتقانه.
 صالحية اللغة .2

لقواعد اللغة العربية وكفاءة  أن تستخدم اجلمل املنطقية وفقا: الدقة (أ
التفكري لدى الطالب، تستخدم االصطالحات الفصيحة والصوابة 

 وفقا هلا.
سهلة للفهم وتدفع الطالب : أن يتقدم املغزى ابللغة املمتعة و االتصالية (ب

 قراءة املادة جيدا.
قواعد اللغة  أن تستخدم اجلمل املعتمدة على: مناسبة قواعد اللغة (ج

 الفصحى. العربية
: أن تستخدم اللغة املتناسبة مع منو فكر الطالب مناسبة منو الطالب (د

 وعمرهم واملالئمة بنضج االجتماعي والعاطفي لديهم.
 املادة التعليمية تقدميصالحية  .3

أن تشمل املادة على املقدمة ومضمون املادة والتدريبات : تقنية التقدمي (أ
من على أهداف الدرس والنموذج أو املتنوعة حيث أن كل الدرس يتض

القراءة واملفردات وقواعد اللغة العربية والتدريبات نسبيا جمهز ابلصور 
سوم التوضيحية، وتتقدم املادة من حيث يسبق املعروف اجملهول، والر 

 والبسيط املعقد، والسهل والصعب، واحملسوس اجملرد.
تاب على أهداف أن حيتوي الشرح يف بداية الك: مساعدة التقدمي (ب

الكتاب وتعريفه الذي ميكن أن يدفع الطالب إىل فهم املادة املقدمة 
حمتواه، وحيتوي على املعجم أو قائمة املفردات يف اجلزء اآلخر  وتعلم
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منه ليسهل الطالب فهم املادة، وتنظم قائمة املراجع وفقا للنطام 
  الفصيح حيث تفرق املراجع العربية واملراجع اإلندونيسية.

عالية فإىل  ملادةأن يدفع تقدمي ا: اسرتاتيجية تقدمي املادة التعليمية (ج
 الطالب.

 .التماسك وتناسق تدفق التفكري (د
 31.استخدام االصطالح والرمز أو أيقونة (ه
أن يتناسب جنس احلروف وشكلها مع تقدمي الكتاب : لصورة البيانيةا (و

 32املدرسي، وخمطط التقدمي ممتع وميكن أن يدفع الطالب إىل التعلم.
 

 تطوير الكتاب املدرسي: الثايناملطلب 
 مفهوم تطوير الكتاب املدرسي .أ

 33يطو ر، مبعىن حول من طور إىل طور. –التطوير هو مصدر من طو ر 
وأما التطوير اصطالحا فهو فالتطوير لغة التغيري أو التحويل من طور إىل طور. 

تطوير  34.التحسني وصوال إىل حتقيق األهداف املنشودة بصورة أكثر كفاءة
تغيري عنصر فأكثر من عناصر الكتاب املدرسي وما يتعلق به الكتاب املدرسي إذا 

 وحتسينها للوصول إىل حتقيق األهداف التعليمية املنشودة بصورة أكثر كفاءة.
 
 
 
 

                                                           
 ( مع بعض التعديالت.SNPBهليئة مقياس التعليم الوطين ) 2014مأخوذ من أداة تقومي الكتاب املدرسي عام 31

 .2008دليل تطوير الكتاب املدرسي لقسم التعليم الوطين عام مأخوذ من 32

 .569)مصر: دار املعارف، د.ت(،  املعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون33

34https://hrdiscussion.com/hr814.html (2019,يوليو). 
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 املدرسيالكتاب  تطويرأسس  .ب
انيب لألج ربيةمقرري الكتب التعليمية لتعليم العيلزم على املؤلفني و 

 مراعاة األسس اآلتية:
 األسس الثقافية واالجتماعية .1

طابع اجتماعي وثقايف إسالمي،  املدرسيينبغي أن يكون للكتاب 
 مبعىن أنه خيدم لغتنا وثقافتنا وذلك من خالل مراعاة اآليت:

 .أن يكون حمتواه عربيا إسالميا (أ
ن احملتوى التعليمي للكتاب عناصر الثقافة املادية واملعنوية أن يتضم (ب

 .بصورة تتناسب وأغراض الدارسني األجانيب
ضرورة االهتمام ابلرتاث العريب وخصائصه اليت على رأسها الطابع  (ج

 .اإلنساين ورفع مكانة العلم والعلماء
من تعلم انتقاء الثقافة العربية يف ضوء حاجات الدارسني واهتمامهم  (د

 .اللغة والثقافة
التدرج يف تقدمي الثقافة من احملسوس إىل املعنوي، ومن البسيط إىل  (ه

 .املركب، ومن اجلزء إىل الكل
االهتمام ابلثقافة اإلسالمية وتوظيفها يف تصحيح املفاهيم اخلاطئة عند  (و

 .وتعديل االجتاهات السلبية حنوها -إن وجدت–الدارسني األجانب 
 .عاة التغريات الثقافية واالجتماعية اليت تطرأ على ثقافتنامرا (ز
 .تقدمي صور من عموميات الثقافة العربية وخصوصياهتا (ح
إن للدارسني أغراضا من تعلم اللغة والثقافة، ولكن ألصحاب اللغة  (ط

أيضا أغراضا من تعليم لغتهم ونشر ثقافتهم، لذا فاحلرص يف املادة 
 .أمر مهمعلى حتقيق اجلانبني 

 .تزويد الدارسني ابالجتاهات اإلسالمية واالجتاهات العلمية املناسبة (ي
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 .احرتام الثقافات األخرى، وعدم إصدار أحكام ضدها (ك
مر عب مع تناسيمراعاة تقدمي اجلانب الثقايف يف الكتاب املدرسي مبا  (ل

 .الدارس ومستواه الفكري والثقايف
 35ية التطبيع االجتماعي.مساعدة الدارسني على عمل (م

 األسس النفسية .2
 درسياملب الشروط النفسية اليت جيب مراعاهتا عند تصميم الكتا

 منها:
 .أن يكون الكتاب مناسبا ملستوى الدارسني فكراي (أ

 مبدأ الفروق الفردية. أن يراعي (ب
على  اعدهأن يثري يف الدارس التفكري ويساعد على تنميته مبا يس (ج

 .اكتساب اللغة األجنبية )العربية(
 .اهتمأن تبين املادة العلمية وفق استعدادات الدارسني وقدر  (د
 .أن يشبع دوافعهم ويرضى رغباهتم ويناسب ميوهلم (ه
 دارسني النفسية.على علم خبصائص الأن يكون املؤلف  (و
 .أن يراعي عند التأليف املرحلة العمرية اليت يؤلف هلا (ز
كاء الذ  أن تؤلف كتب للموهويني يف الذكاء، وكتب أخرى ملتوسطي (ح

 .ومن دوهنم
تغلب ل المشكلة حياو  املدرسيأن هتيء املادة املقدمة يف الكتاب  (ط

 .عليها عن طريق تعلم اللغة
 .بيعيةالط رس على استخدام اللغة يف مواقفهاأن حتفز املادة الدا (ي
 .هحباتأن يراعي التكامل يف املادة بني الكتاب األساسي ومصا (ك

                                                           
 .27-62، ابلعربيةأسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني انصر عبد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا، 35
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 س علىلدار اية اليت تساعد قدم مادة عملية عن املواقف احلياتأن ي (ل
 .التكيف مع الناطق األصلي للغة

والقيم املرغوب فيها لدى أن يعني الكتاب على تكوين االجتاهات  (م
 36الدارسني.

 األسس اللغوية .3
 ملدرسيااب واألسس اللغوية اليت ينبغي أن تراعي يف إعداد الكت

 لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا هي:
 أن تعتمد املادة اللغة العربية الفصحى لغة هلا. (أ

ة شائع فرداتماألساسية ممثلة يف قائمة أن تعتمد املادة على اللغة  (ب
 متعمدة.

 أثبتتها ق اليتقائأن يلزم يف املعلومات اللغوية املقدمة ابملفاهيم واحل (ج
 الدراسات اللغوية احلديثة.

مجع وية )ت لغأن تراعي الدقة والسالمة والصحة فيما يقدم من معلوما (د
 الضمائر مثال(.

، أي صطنعةممألوفة طبيعية وليست لغة أن تكون اللغة املقدمة لغة  (ه
 تقدم اللغة صحيحة يف بنائها وتراكيبها.

 أن تبىن املادة على تصور واضح ملفهوم اللغة وتعلمها. (و
 ك.أن تتجنب املادة استخدام اللغة الوسيطة كلما أمكن ذل (ز
لمات الك أن تعاجل املادة ومند البداية اجلانب الصويت من خالل (ح

 ات املعىن.واجلمل ذ
 أن تعاجل املادة اهلجاء وحتليل الكلمات وتركيبها. (ط
 أن تعتين ابلرمز والصوت لكل حرف. (ي

                                                           
 .35-34، .املرجع نفسه36
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 أن تبدأ املادة ابلكلمات واجلمل وليس ابحلروف. (ك
 ر العناية ابلنرب والتنغيم.أن تظه (ل
 أن تعاجل ظاهرة االشتقاق بعناية. (م
 شائعة االستعمال.أن تعتمد املادة على الرتاكيب ال (ن

 م.ستخدااال أن تتجنب املادة القواعد الغامضة وصعبة الفهم وقليلة (س
 أن يربز الرتكيب املقصود ويتم التدريب عليه. (ع

 أن أتخذ الكلمات الوظيفية اهتماما كبريا. (ف
 من أجل اظهار التنغيم.أن هتتم بعالمات الرتقيم  (ص
 ابلية.التق غويةاب بنتائج الدراسات اللأن يستعان يف إعداد مادة الكت (ق
 37أن تلتفت إىل املشكالت اللغوية اليت تربزها الدراسات والبحوث. (ر

 األسس الرتبوية .4
دة ضع ماند و عمن الشروط واملبادئ الرتبوية اليت ينبغي أن تراعي 

 هي: تعليمية أساسية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا
 .افيةأن تقدم املواد مدى متعددا من األنشطة اللغوية والثق (أ

 .ردأن تضبط نوعية املفردات حبيث تتحرك من احلسي إىل اجمل (ب
 افية.الثق وماتأن تنظم ابلشكل الذي تتكامل املهارات اللغوية واملعل (ج
قدمي ي لتأن يضبط فيها عدد املفردات حبيث بقدم العدد الذي يكف (د

 النص املطلوب دون تقليل أو إكثار.
 ا.دامهأن تكرر كل مفردة عددا من املرات يكفي لتعرفها واستخ (ه
 افق معناها تعرفها.أن تقدم املفردات حبيث ير  (و

                                                           
الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى: حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، 37

 .65-64(، 1983)مكة: جامعة أم القرى، تقوميه  –حتليله  –إعداده 
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ألوفة ة املشائعأن تستمد الرتاكيب اللغوية يف املادة من الرتاكيب ال (ز
 االستخدام.

يف  ركيبتأن يضبط عدد الرتاكيب املقدمة حبيث ال يقدم أكثر من  (ح
 موضع واحد.

 أن تتحرك الرتاكيب من البسيط إىل املعقد. (ط
دارس ظر النلفت ها يف املادة ويأن تعاجل الرتاكيب أبسلوب تربوي يربز  (ي

 إليها.
ن مدرج أن تضبط عملية تقدم املفاهيم واملصطلحات النحوية وتت (ك

 السهل إىل الصعب.
نحوي ح الأن يتجنب تقدمي القواعد بطريقة مباشرة مع تفادى الشر  (ل

 املعقد.
 أن تكتب املادة خبط النسخ. (م
 ة.مرحية غري مزدمحأن تكون الصفحة املكتوبة متسعة متزئة  (ن

لمات الك أن يقل عدد األسطر يف الصفحة، وأن تتسع املسافات بني (س
 وبني السطور.

ب مناسأن تزود املادة ابلصور والرسوم التوضيحية بشكل كاف و  (ع
 وجذاب.

 ه.عرض أن يكون الغالف جذااب عليه عنوان واضح وصورة تدل على (ف
ح الكتاب بسهولة، ويسم أن يكون التجليد بشكل يسمح بفتح (ص

 ببسطه على املكتب عند االستعمال.
له تناو أن يكون حجم الكتاب مناسبا حبيث يسهل محله وإرساله و  (ق

 بسهولة.
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 38أن تكون املادة إقتصادية يف الوقت الذي تستغرقه. (ر
 

 التعليمية ةاديري اختيار حمتوى املمعا .ج
 فيما ملهاوالس جمموعة من املعايري اليت جنيذكر نيكوالس ونيك

 يلي:
 اقعيا وأصياليعترب احملتوى صادقا عندما يكون و ، (Validityمعيار الصدق ) .1

 وصحيحا علميا فضال عن متشية مع األهداف املوضوعية.
 ن ذا قيمة يفيعترب احملتوى مهما عندما يكو ، (Significanceمعيار األمهية ) .2

املهارات و القيم و رفة تغطية اجلوانب املختلفة من ميادين املع حياة الطالب، مع
يدة لها مفو جعأمهتما بتنمية املهارات العقلية، وأساليب تنظيم املعرفة 

 للمتعلم أو تنمية االجتاهات اإلجيابية لديه.
مع اهتمامات  يكون احملتوى متمشيا، (Interestمعيار امليول واالهتمامات ) .3

ول امليتار على أساس من دراسة هذه االهتمامات و الطالب عندما خي
 م.فيعطيها األولوية دون التضحية ابلطبع مبا يعترب مهما هل

لتعلم عندما يكون احملتوى قابال ل، (Learnabilityمعيار القابلية للتعلم ) .4
ئ ملباد اعيايراعي قدرات الطالب، متمشيا مع الفروق الفردية بينهم مر 

 ادة التعليمية.التدرج يف عرض امل
يكون احملتوى جيدا عندما يشمل أمناطا من ، (Universalityمعيار العاملية ) .5

التعلم ال تعرتف ابحلدود اجلغرافية بني البشر وبقدر ما يعكس احملتوى الصيغة 
 39احمللية للمجتمع ينبغي أن يربط الطالب ابلعامل املعاصر من حوله.

 
                                                           

 .59-56، .املرجع نفسه38

)القاهرة: دار تقوميها  –تطويرها  –ناهج تعليم اللغة العربية: إعدادها األسس العامة ملرشدي أمحد طعيمة، 39
 .32(، 2000الفكر العريب، 
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 التعليمية ةدمعايري تنظيم حمتوى املا .د
فهي  ية تعليمة المن املعايري اليت جيب اهتمامها عند تنظيم حمتوى املاد

 كما يلي:
 (Scopeالنطاق ) .1

يف مادة معينة أو ماذا نعلم يف مرحلة  وهو معيار يتعلق مباذا نعلم
معينة من مواد. وابلتايل فإن نطاق املنهج يتناول اتساعة وعمقه، واجملالت 

الت أو املوضوعات، تضمنها ومدى التعمق يف هذه اجملاواملوضوعات اليت ي
وما ينبغي على كل التالميذ تعلمه، وما ميكن أن يتعلمه بعض التالميذ وال 

 40ألخر، وما ال جيب أن يكون متضمنا يف منهج املدرسة.يتعلمه البعض ا
 (Integrationالتكامل ) .2

ها من لكويقصد بذلك العالقة األفقية بني اخلربات حيث يكمل  
ماع، الستااألخرى. فتديس النطق والكالم ال ينفصل عن تدريس مهارات 
 ة فروعبقي وال ينفصل هذان عن تدريس القراءة ... إخل. كما أن تدريس

 كل فرع ربات يفاخل اللغة العربية ميكن أن يراعي فيه مبدأ التكامل أبن ختدم
 زميالهتا يف الفرع اآلخر.

 (Continuityاالستمرارية ) .3
 دي كلث تؤ ويقصد بذلك العالقة الرأسية بني خربات املنهج، حبي
يم في تعلة. فخربة إىل إحدث أثر معني عند الطالب تدعمه اخلربة التالي

ة املنهج  هنايرس يفمهارة النطق والكالم مثال تتدرج املهارات حىت تصل ابلدا
لدارس لسابه كيد إإىل احلديث بطالقة. معىن هذا أن حيدد املعلم بدقة ما ير 

 .ربانمجر المن مهارات مث جيزئها ابلشكل الذي يسمح به تنميتها يف آخ

                                                           
العربية للناطقني رشدي أمحد طعيمة، "معايري جودة األصالة واملعاصرة يف التعليم العام للعامل اإلسالمي"، 40

 .195(، 2007)يناير،  4، بغريها
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 (Sequenceالتتابع ) .4
ويقصد بذلك بناء اخلربات فوق بعضها البعض. فال تقدم خربة 
لغوية إال يف ضوء ما سبقها، مث هتيء هذه اخلربة الطالب بعد ذلك خلربة 

املهارات وأن تستفيد كل منها  اتلية. أي أن يكون هناك تسلسل يف عرض
 41مما سبقها وتؤدي ملا يلحقها.

 لزمن،اداد فالتتابع هو الرتبيب الذي يغرض به احملتوى على امت
ذهب إىل تابع يالت ابالستمرارية، فهناك تداخل بينهما، ولكن ويرتبط التتابع

عاجل يكن أن ر ميأبعد مما تذهب إليه االستمرارية، فنفس املفهوم أو العنص
 رات أوملهاابنفس املستوى مرات ومرات، فال حيدث منو يف فهمه، أو يف 

 االجتاهات املرتبطة به.
سابق  نصرفوق ع أما التتابع فيعين أن كل عنصر ينبغي أن يبين

 فالتتابع ال مق،له، ويتجاوز املستوى الذي عوجل به، من حيث االتساع والع
ة. وعند ملعاجلن ايعين جمرد االعادة والتكرار، ولكنه يعين مستوايت أعلى م

 النظر يف حتديد التتابع تثار أسئلة تتعلق بكل من:
 املبادئ اليت يرتكز عليها هذا التتابع. (أ

 ع ماذا وملاذا هبذا الرتتيب.ماذا يتب (ب
 42أنسب وقت يقدم فيه جزء معني من احملتوى للمتعلمني. (ج

 
 
 

                                                           
)القاهرة: دار  بلغات أخرىاملرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني رشدي أمحد طعيمة وآخرون، 41

 .243-242 (،2010الفكر العريب، 

 .152-531(، 1991)القاهرة: دار املعارف، املنهج وعناصره إبراهيم بسوين عمرية، 42
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 التعليمية ةداملا تطويرأسس اختيار املفردات يف  .ه
ستخدام على غريها، مادامت تفضل الكلمة شائعة اال، (Frequencyالتوافر ) .1

وتستشار فيها قوائم املفردات اليت أجرت حصرا متفقة معها يف املعىن. 
 للكلمات املستعملة وبينت معدل تكرار كل منها.

تفضل الكلمة اليت تستخدم يف أكثر من بلد ، (Rangeالتوزع أو املدى ) .2
كرار عال أو عريب على تلك اليت توجد يف بلد واحد. قد تكون الكلمة ذا ت

شيوع مرتفع، ولكن هذا التكرار املرتفع ينحصر يف بلد واحد. لذا يفضل أن 
ختتار الكلمة اليت تلتقى معظم البالد العربية على استخدامها. ويضم 
الكلمات اليت وردت على ألسنة األطفال العرب يف خمتلف الدول العربية 

 ها.موزعة حسب شيوعها أو تواترها وحسب توزيعها أو مدا
تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد جيدها ، (Availabilityاملتاحية ) .3

حني يطلبها. واليت تؤدي له معىن حمددا. ويقاس هذا بسؤال الناس عن 
 الكلمات اليت يستخدموهنا يف جماالت معينة.

تفضل الكلمة اليت تكون مألوفة عند األفراد على ، (Familiarityاأللفة ) .4
املهجورة اندرة االستخدام. فكلمة "مشس" تفضل بال شك على   الكلمة

 كلمة "ذكاء" وإن كاان منفقني يف املعىن.
تفضل الكلمة اليت تغطي عدة حمالت يف وقت واحد ، (Coverageالشمول ) .5

على تلك اليت ألهنم ال جمالت حمدودة. فكلمة "بيت" أفضل يف رأينا من  
ق دقيقة. إال أهنا فروق ال هتتم الرأس يف كلمة "منزل". وإن كانت بينها فرو 

 مستوايت املبتدئة خاصة. إن كلمة "بيت" تغطي عددا أكرب من اجملالت.
تفضل الكلمة العربية اليت تشيع حاجة معينة عند القارئ على تلك ، األمهية .6

 الكلمة العامة اليت قد ال حيتاجها أو حيتاجها قليال.
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ية على غريها. وهلذا املنطق يفضل تعليم الرأس  تفضل الكلمة العرب، العروبة .7
و"املذايع" بدال من الراديو، و"احلاسب  من التلفزيون،كلمة "اهلاتف" بدال 

فإذا مل توجد كلمة عربية  اآليل أو احلاسوب أو املال" بدال من الكومبيوتر.
تفضل الكلمة املعربة، مثل: التلفاز على التلفزيون، وأخريا أتيت الكلمة 

جنبية اليت املقابل هلا يف العربية، على أن تكتب ابلطبع ابحلرف العريب مثل األ
 43"فيديو".

 
 التعليمية ةادطريقة عرض حمتوى امل .و

 وهذه بعض األمور اليت ينتغي مراعتها:
 ه.معرفت جيب أن تعرض املادة حبيث تقدم ما ميكن تعلمه ال ما ينبغي أو .1
ة الفكريو نها مأن يعتمد العرض األسلوب املنطقي يف عرض املادة اللغوية  .2

س احملسو و عب، حبيث يسبق املعروف اجملهول، والبسيط املعقد، والسهل الص
 اجملرد، وامللحوظ املعقول، والكل التفاصيل.

لعربية اثقافة ن المب التوازن بني جماالت املعرفة اإلنسانية يف إطار أن حيس .3
 ت.قافااإلسالمية مع عدم إغفال احلياة العامة واملشرتك بني الث

كل   دريسأن يالحظ يف عرض املادة الرتابط بني املوضوعات وأهداف ت .4
 موضوع ونوع املهارة فيه والزمن املخصص له.

لظروف عاة لواملرونة يف عرض مادة الكتاب مراأن يعتمد أسلوب التنوع  .5
 املختلفة للدارسني والفروق الفردية بينهم.

ة ن عدمأن يقع الكتاب يف جماالت تعاجل يف وحدات تتكون كل منها  .6
 دروس.

                                                           
-195(، 1989: إيسسكو، )الرابطمناهجه وأساليبه  :تعليم العربية لغري الناطقني هبارشدي أمحد طعيمة، 43

196. 
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هم يف وترغب ليهاإأن تعاجل املوضوعات أبساليب شائقة مبتكرة تشد الدارسني  .7
 عملية التعلم.

 44احلديثة.فس إطار ميكن تقدميه بطرق التدريس  أن تصاغ الدروس .8
 

 تطوير الكتاب املدرسي عاهتا عندامل اليت جيب مراالعو  .ز
لية ند عماملعينة عالعوامل  مراعاةالكتاب املدرسي  على مطور جيب

 :يصبح اإلنتاج اجليد.فتلك العوامل هيالتطوير ل
 املضمون .1

م القي نظام بناء على ومالئمه علميا يتعلق املضمون بصحة احملتوى
د توى مواحم طوريصحة احملتوى، ينبغي أن ف. يعتمده اجملتمع أو األمةي الذ

ة، األخري  اتور والتط تهايء على مفهوم تعليم اللغة العربية ونظر اللغة العربية بنا
فيوفق  توىئم احملمالا أم البحوث التجريبية يف جمال علوم اللغة العربية. تائجون

لبالد اري يف يت جتمواد اللغة العربية بنظام القيم وفلسفة احلياة الحمتوى 
ال، فال سيا مثندونيإففي تعليم اللغة العربية يف واجملتمع يف بيئة املدرسة، 

  .مع فيهجملتايعتمدها  يم اليتخيالف موضوع النصوص للمواد الدراسية الق
 النطاق دقة .2

ه وعمق وسعته حتوى املواد الدراسية من انحيةمب النطاق دقةيتعلق 
واد توى املحمسعة و فتقرر علوم اللغة العربية.  بناء على جمال وكمال مفهومه

ت لكفاءالفقا و قدر املواد الدراسية اليت ستطور للطالب  الدراسية وعمقه
 مقه هوواد وعى املحمتو يف تقرير وسعة  املرجع الرئيسي. أما ويومستواه الرتب

 .الدراسيةطة اخلو الدراسي نهج امل
 

                                                           
 .25 ،الناطقني هباإعداد مواد تعليم اللغة العربية لغري عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، 44
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 ةدهضم املا .3
الدراسية ليفهمها الطالب  وادبسهولة امل املادةيتعلق هضم 

 :هناك ستة أمور تدعم املواد الدراسية وهين. املستخدمو 
 .املنطقي شرح املادة (أ

 ة.تماسكاملاملادة  تقدمي (ب
 .اليت تسهل للفهم والرسوم التوضيحيةثلة كون األم (ج
 .كون األدوات املساعدة املسهلة (د
 .الشكل املرتب واملتناسق (ه
 ها.منافعاملواد الدراسية و عالقة البيان عن  (و

 استخدام اللغة .4
اد الدراسية ابختيار أنواع اللغة يتعلق استخدام اللغة يف تطوير املو 

فكانت وأتليف الفقرات هلا معىن.  الكلمة واستخدام اجلمل املؤثرةر واختيا
ة أو اللغة االتصالي املستخدمة فيها هي اللغة العربية الفصحىاللغة العربية 

البساطة اللطفة، ألن املواد الدراسية اجليدة هي اليت متكن أن حتث الطالب 
االستطالع جتاه القراءة والقيام ابلتدريبات وتثري فضوهلم إلجراء على 

يف املواد الدراسية جيعل  ةاستخدام اللغة االتصاليفإن . املوضوع املدروس
 .ملواد املوجودة فيهاايشعرون التفاعل مع مدرسهم من خالل الطالب 

 الوجه أو الصرة .5
تنظيم املعلومات يف ب يتعلق الوجه أو الصرة يف كتاب مدرسيإن 

درسي ابلوسائل املتعددة. امل صفحة واحدة مطبوعة والصرة يف الكتاب
 وهي كما يلي: مراعاهتا،جيب وابلتايل، هناك العديد من األشياء اليت 

الطالب تعبا وملال  جتعل النصوص املكتنزة يف صفحة واحدةإن  (أ
 لقراءهتا.
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( من صفحة واحدة ليحث الطالب White spaceحيتاج اجلزء الفارغ ) (ب
 .ي حصلوا عليهالذ جلأن يشطبوا فيه مبلخص أو س

 البيانية، والنقطة األساسية، واجلمل القصرية. الرسوميدمج فيه  (ج
 حىت أسهل يف قراءة. اليمىنيف اجلانب  يالفقرات غري مستو  استخدام (د
 .فحسب البيانية أو الصورة ألهداف معينة الرسوم استخدام (ه
لكتاب جلميع أجزاء ا الرتقيم الصحيح واملتناسقنظام استخدام  (و

 املدرسي.
 .االنتباهذب استخدام تنوع جنس احلروف وقيسها جل (ز
األدوات املساعدة يف األجزاء املتعددة منها مقدمة وبيان يف  استخدام  (ح

ميكن الكتاب املدرسي أن  وضوع أو يف اجلزء األخري حىتكل امل
 يدرسه الطالب بنفسهم.

 الرسوم التوضيحية .6
 ممتعة وجذابة املواد الدراسية جلعل الرسوم التوضيحية تستخدم

 الرسوم التوضيحية. من يف فهم املضمون الطالباتصاليا ويساعد و  وحافزا
 .وخمطط زختطيطي ورم كاريكاتورية وصورة ورسمو جدول ورسم بياين هي 

 تكامل العناصر .7
يتعلق تكامل العناصر بوظيفة الكتاب املدرسي كالعنصر الرئيسي 

العنصر الرئيسي حيتوي على عنصر لتقومي نتائج التعليم. فلوا الثانويوالعنصر 
بشكل  .الطالب إتقاهناجيب على وعات الرئيسية اليت أو املوض املعلومات

 .ئيسية مشكل على كتاب مدرسي مطبوععام، يشكل املواد الدراسية الر 
وأما العنصر الثانوي فهو املعلومات أو املوضوعات اإلضافية اليت تتحد ابملواد 

هتم، ويتكون لتخصيب بصري  الرئيسية أم املعلومات أو املوضوعاتلدراسية ا
ودليل  واملواد املساعدة غري املطبوعة هذا العنصر من املواد املساعدة املطبوعة
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 .عادة الطالب لتعلم املوضوعإليها ودليل املدرس وغريها اليت حيتاج  الطالب
األسئلة أو االختبارات أو عة جممو أما العنصر لتقومي نتائج التعلم يتكون من 

ينية واالختبارات الختبارات التكو ل استخداما ميكنغري االختبارات اليت 
 45.وهنايتها عملية تعليم اللغة العربية التجميعية عند

 
 تطوير الكتاب املدرسي اتإجراء .ح

ند عينة جيب على كل مطور الكتاب املدرسي أن يتبع اخلطوات املع
 التطوير. وتلك اخلطوات املقصودة كما تلي: 

 التحليل .1
وينبغي  سي،در إن التحليل هو اخلطوة األوىل يف تطوير الكتاب امل

ة دراسية ليل خط حتمثللمطور أن يبتدأ عمله بتعيني املادة اليت تراد تطويرها 
تاب ي الكمث تعرف خصائص الطالب األولية كمستخدمللتعرف موضوعاهتا 

لى عالب املدرسي املطور. فكان هذا التعرف مهما ملعرفة إتقان الط
 يتعلق ما فها خاصةاملعلومات واملهارات. ومن األمور اليت حتتاج تعر 

 ستخدمهومن الذي سي الكتاب املدرسي تطبيقمكان  أحوالابلطالب هي 
 .الكتاب املدرسيذلك وألي فصل أو مستوى سيستخدم 

 التصميم .2
 حتليل األهداف التعليمية وتعبريها (أ

إن أول األنشطة اليت جيب على مطور الكتاب املدرسي 
عبريها، هذا يكون لكون عملها هي حتليل األهداف التعليمية وت

هي نقطة البداية ألي عمل وتعد مبثابة القائد واملوجه لكافة األهداف 
                                                           

45M. Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media ( ربية: املدخل والطريقة واالسرتاتيجية واملادة والوسيلةتعليم اللغة الع ), 102-110. 
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اهلدف  ي اجليد هوأن اهلدف التعليم Depdikbudقال  46األعمال.
يستخدم و  موجه للطالبو  له معىن واحدو  واضحالدد و التعليمي احمل

. وابلتايل، جيب على كل هدف الفعل الدال على السلوك املقدر
 تعليمي أن حيتوي على أربعة عناصر األتية:

 .الذي سيتعلم طالبال (1
 .تعليمة الاخلاص الذي سيثريه الطالب بعد انتهاء عملي سلوكال (2
ألداة اليت أو ا الةاليت جيب توفريها عند عملية التعليم أم احل الةاحل (3

 .يستخدمها الطالب عند االختبار
 النجاح الذي جيب الوصول إليه الطالب.مستوى  (4

 تعبري عناصر االختبار (ب
ر ختباجيب على مطور الكتاب املدرسي أن يعرب عناصر اال

 :ب
أو  خلاصةاية عليميف األهداف الت االعتماد على املعايري املعينة (1

 مؤشرات التدريس.
 دبريتي يراد تطويرها يف االعتماد على مضمون املادة الذ (2

 األسئلة.
 ؤشراتمأو  عليمية اخلاصةمراعاة مناسبة األسئلة ابألهداف الت (3

 التدريس.
 تدبري األسئلة. (4
 كتابة االرشاد. (5
 إلجابة.إجابة األسئلة احملصولة على مفتاح ا (6

                                                           
46http://kenanaonline.com/users/daboon/posts/61721 (2019,يوليو). 

http://kenanaonline.com/users/daboon/posts/61721
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 االسرتاتيجية التعليمية تعيني (ج
يقصد ابالسرتاتيجية التعليمية هي كل أنشطة خمتارة اليت 
ميكن تسهيل الطالب وتيسريهم للوصول إىل اإلهداف التعليمية 

مخس عناصر رئيسية اليت تصبح نقطة مركزية وهي املعينة. ففيها 
ب واالختبار األنشطة التعليمية وتقدمي املعلومات ومشاركة الطال

 واملتابعة.
 الوسيلة التعليمية واملصدر التعليمي تعيني (د

ة وطريقة لتسهيل اإن الوسيلة واملصادر التعليمية هي أد
ومن  الطالب وتيسريهم يف التعلم وجتعل العملية التعليمية ممتعة.
وسيلة األشياء اليت جيب تعمدها يف اختيار الوسيلة التعليمية هي 

والتعمد الرتبوي والتفاعل وسهولة االستخدام والتعمد  الوصول والكلفة
 التنظيمي واحلداثة والسرعة.

 تطوير املادة التعليمية (ه
من أجل تطوير املادة التعليمية فيجب على مطور الكتاب 

 املدرسي اتباع اخلطوات اآلتية:
 اختيار املواد التعليمية املوجودة واملناسبة استخداما يف التعليم مث (1

 عها.مج
 ة وفقا لتتابع األنشطة التعليمية.املواد التعليمي تدبري (2
 عليمية احملصولة من الكتب وغريها.تعرف املواد الت (3
 تدبري برانمج التعليم. (4

 اخلطوة هي مسودة ملواد التعلمية.وأما النتيجة األخرية يف هذه 
 



40 
 

 تدبري الكتاب املدرسي وكتابته .3
 شطة األتية:ترتكب هذه اخلطوة من األن

 .تدبري االرشادات وكتابتها (أ
 .تدبري األهداف التعليمية وكتابتها (ب
 .تدبري شرح املواد التعليمية وكتابته (ج
 .ابتهاة وكتاألسئلة والتدريبات واالختبارات ومفتاح اإلجابتدبري  (د
 .تدبري مناذج األسئلة التدريبية وكتابتها (ه
 .كتابتهاتدبري قائمة املفردات و  (و

 التقومي .4
ج من لنتائاأن  إن التقومي يف هذه اخلطوة هو التقومي التكويين حيث

الث  يف ثلتقومياكماله. وينفذ هذا التقومي مستخدم لتحسني اإلنتاج وإهذا 
 مرحالت، وهي:

 .ءهو التقومي من قبل اخلربا التقومي يف املرحلة األوىل (أ
 التجربة الفردية.هو  التقومي يف املرحلة الثانية (ب
 هو التجربة امليدانية. التقومي يف املرحلة الثالثة (ج

 التحسني .5
إن التحسني هو اخلطوة األخرية يف تطوير الكتاب املدرسي. 

بة إما التجربة وكانت مجيع االقرتاحات واالنتقادات من اخلرباء ونتائج التجر 
 .املطورب املدرسي أو التجربة امليدانية مستخدمة لتحسني الكتا الفردية
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ني يف آخر مجيع عملية التقومي أو آخر التقومي يف  وميكن القيام هبذا التحس
 47كل مرحلة.
 

 اإلنشاء: املطلب الثالث
 مفهوم اإلنشاء .أ

اإلنشاء أو التعبري لفظا هو اإلابنة واإلفصاح عما جيول يف خاطر 
اإلنشاء وأما  48اإلنسان من أفكار ومشاعر وأحاسيس، حبيث يفهمه اآلخرون.

عمل لغوي دقيق كتابة، مراع للمقام  مدكور أنهلي أمحد عاصطالحا فريى 
ومناسب ملقتضى احلال. وميكن تعريفه إجرائيا أبنه القدرة على السيطرة على اللغة  

 كوسيلة للتفكري والتعبري واالتصال. وهذا يتضمن ما يلي:
 .له ناسبإدراك نوعية املوضوع وحدود ومتييز ما هو مناسب أو غري م .1
 .لتحرير العريب يف التعبري الكتايبمهارات ا .2
 .سالمة األسلوب صرفيا وحنواي .3
 .سالمة املعاين واحلقائق واملعلومات .4
 .تكامل املعاين .5
 49.مجال املبىن واملعىن .6

معروف فهو العمل املدرسي املنهجي مود انيف حموأما اإلنشاء عند رأي 
الذي يسري وفق خطة متكاملة للوصول ابلطالب إىل مستوى ميكنه من ترمجة 

ومشاعره وأحاسيسه ومشاهدته وخرباته احلياتية بلغة سليمة وفق نسق أفكاره 
                                                           

47M. Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media ( وسيلةتعليم اللغة العربية: املدخل والطريقة واالسرتاتيجية واملادة وال ), 110-128. 

 .203 ،العربية وطرائق تدريسها خصائص، انيف حممود معروف48

 .232(، 0062)القاهرة: دار الفكر العريب، تدريس فنون اللغة العربية علي أمحد مدكور، 49
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لتعبري التحريري الذي يشمل مهارات هو ا -إذن-فاإلنشاء  50فكري معني.
 تتصل:

 االنفعال مبوضوع أو قضية ما والرغبة يف التعبري عنها. .1
صادر اجع ومملر  تكوين األفكار أو إبداعها، وتشمل مهارة القراءة والرجوع .2

 املعلومات، واالستماع اجليد . . . إىل آخره.
وحية، وكتابتها على صياغة املوضوع أو القضية من خالل جتربة لفظية م .3

 51الصفحة بطريقة سليمة ومنظمة ومجيلة.
 

 اإلنشاء أهداف تعليم .ب
 حيقق اإلنشاء جمموعة من األهداف، أمهها ما يلي:

 عض.ا ببهالتفكري املنطقي، وترتيب األفكار وربط بعض الطالبتعويد  .1
صل ئمة تتمن التعبري عما يدور حوهلم من موضوعات مالالطالب متكني  .2

 حيحة.ليمة صسارة حبياهتم، وجتارهبم وأعماهلم داخل املدرسة وخارجها يف عب
تنمى  ة اليتغويساليب اللعوزهم من املفردات والرتاكيب واألتزويدهم مبا ي .3

 فيهم جانب التذوق اللغوي واإلحساس ابجلمال.
على  القدرةو للمواقف احليوية اليت تتطلب فصاحة اللسان الطالب إعداد  .4

 ممارسة الكتابة املناسبة يف املوقف املناسب.
السيطرة الكاملة على االستخدامات الصحيحة للغة، وعلى ضوابط التعبري  .5

الكتايب ومكوانته، كسالمة اجلملة، وتقسيم املوضوع إىل فقرات، واهلجاء 

                                                           
 .203 ،خصائص العربية وطرائق تدريسها، انيف حممود معروف50

 .230(، 2010)عمان: دار املسرية، طرق تدريس اللغة العربية علي أمحد مدكور، 51
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استخدام عالمات الرتقيم، ورسم احلروف، ومراعاة اهلوامش، الصحيح، و 
 واملظهر الالئق ابلكتابة املعربة.

 ألسلوببة، وامن توضيح األفكار ابستخدام الكلمات املناسالطالب متكني  .6
 املناسب.

تنمية ما لدى الطالب من مواهب أدبية، وقدرات خالقه يف التعبري  .7
 52اللغوي.

عند  53بتدائيللمستوى اال التعبري الكتايب واخلطوأما أهداف تعليم 
 :متكني الدارس من فهي رباءاخل
ال نق طنقل الكلمات اليت يشاهدها على السبورة أو يف كراسات اخل .1

 .صحيحا
دها ع تواجمواضو اهلجائية يف أشكاهلا املختلفة  تعرف طريقة كتابة احلروف .2

 .يف الكلمة )األول، الوسط، األخر(
 .د الكتابة من اليمني إىل اليسار بسهولةيتعو  .3
شكال يز أكتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة وحروف متصلة مع متي .4

 .احلروف
 .حلروف رمسا ال جيعل للبس حمالوضوح اخلط، ورسم ا .5
الدقة يف كتابة الكلمات ذات احلروف اليت تنطق وال تكتب )مثل: هذا(  .6

 54وتلك اليت تكتب وال تنطق )مثل: قالوا(.

                                                           
 .219، ملرجع يف تدريس اللغة العربيةا إبراهيم حممد عطا،52

 .48، تعليم العربية لغري الناطقني هبا: مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة، 53

 .203-202، املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىطعيمة وآخرون،  رشدي أمحد54
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ة، فقررت الباحثة أهداف تعليم اإلنشاء بريئا من مجيع األهداف املذكور 
ادة الدراسية مل للخطةوفقا  املتوسطة اإلسالميةلطالب الصف الثامن ابملدرسة 

لطالب الصف الثامن هبا بتخصيص مهارة الكتابة وتطويرها حسب  اللغة العربية
 شكلنظرية تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى وحاجات الدارسني على 

 وجه.تعبري م
 

 أنواع اإلنشاء .ج
 اإلنشاء أي التعبري الكتايب نوعان، مها:

 (Practical Writingالتعبري الوظيفي ) .1
واملقصود به تدريب الطالب على الكتاابت اليت حيتاجون إليها يف 
وظائفهم املستقبلة أو احلياة العملية وما فيها من مصاحل مع دوائر األعمال 

عام، ومن هذه الكتاابت هي الرسائل اإلدارية والدوائر احلكومية بوجه 
 وغريها. والعرائض واملذكرات والتقريرات

الرسائل اإلدارية هي الرسائل اليت تسري هبا املصاحل يف دوائر 
األعمال اخلاصة أو العامة، ويراعى فيها: التوجيه إىل خماطب معني، 

از والعرائض هي والوضوح يف حتديد املقصود منها، وسالمة االستدالل واإلجي
رسائل إدارية تشرح شكوى أو حتدد مطلبا، أو تقدم اقرتاحا، ويراعى يف 

 صياغتها ما يراعى يف تلك الرسائل.
وأما املذكرات فهي ذرب مطول من الرسائل ال يلزم فيه التوجيه إىل 
خماطب معني، ألهنا قد توجه إىل جهات متعددة، وتصدر مبا يلخص 

وتستعمل لتمييز أقسامها العناوين الوسيطة موضوعها واملقصود منها، 
 واجلانبية.
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والتقريرات كاملذكرات يف الطول لكنها تكون عادة بتكليف ينص 
عليه يف أوهلا، ويستحسن تصديرها أو ختمها بفهرس يبني عناصرها الرئيسية 
إذا كانت طويلة. وختتلف الكتابة الوظيفية إمجاال عن الكتابة اإلبدائية 

إجيازها وبعدها عن اخليال ووضوحها وسهولتها وحتاشيها مبوضوعيتها و 
 55االستطرادات.

 (Creative Writing) التعبري اإلبداعي .2
ة هو النوع من التعبري التعبري اإلبداعي أي املسمى ابلكتابة األدبي

الذي يراد منه إظهار املشاعر واألحاسيس، والعواطف، واخليال بعبارات 
منتقيات بدقة تتسم ابجلمال والسالمة، والقدرة على اإلاثرة، وإحداث األثر 

إما أن يكون وهذا  56يف القارئ، وإاثرة الرغبة لديه للتفاعل مع موضوعها،
 موضوعيا أو ذاتيا.

 لطالبابني فالكتابة األدبية املوضوعية ما دارت حول موضوعات ي
الت ملشكايف معاجلتها معلوماته وآراءه ومقرتحاته مثل الكتابة عن 

رب ا. ويدغريهاالجتماعية وبيان عالجها يف ضوء اإلسالم احلنيف وهديه و 
يت مات العلو لب يف هذه املوضوعات على سالمة التفكري واستحضار املالطا

يه رتيب فتطط تكتسب كتابتهم الدقة واملوضوعية كما يرشدون إىل اتباع خم
 العناصر مبا يضمن تناوهلا بتدرج ومنطق ونظام.

وأما املوضوعات الذاتية فهي املوضوعات اليت تدور حول خواطر 
تار أو مشكلة خاصة، أو بسبب انفعال أمام الطالب ومشاعره إزاء موقف خم

                                                           
)الرايض: دار عامل الكتب، طرق تدريس اللغة العربية يف املدارس املتوسطة والثانوية مال عثمان،  حسن55

 .207-206، د.ت(

 .164(، 2007مان: دار املنهج، )عمهارات االتصال اللغوي وتعليمها حمسن علي عطية، 56



46 
 

آية من آايت هللا يف الكون، أو وقفة أمام مشهد أو ظاهرة تستحق الوصف 
أو اسرتجاع لذكرى دينية أو اترخيية عزيزة على النفس، أو غري ذلك مما يثري 

  االنفعال الشخصي ويدعو إىل التعبري احلر.
لطالب على ويستحب يف هذا النوع من الكتابة تشجيع ا

االسرتسال يف تعبريها اسرتساال حرا طبيعيا تربز من خالله ذواهتم 
وشخصياهتم املتميزة دون تقيد بتقسيم معني أو حماكاة لكاتب معروف، 
وميكن أن يكون املوضوع على هيئة مقال أو مذكرات شخصية أو رسالة 

تكثر  شخصية أو مفتوحة، ونظرا ألن موضوعات التعبري اإلبداعي عامة مما
الكتابة فيها، فيجب احلرص عند اختيارها ومناقشتها ألن يوصي الطالب 
دوما هبدى اإلسالم وتوجيهه ومقاييسه اليت تضمن هلم سالمة القصد 

 57 والتفكري وطريقة معاجلة املوضوع.
 

 تعليم اإلنشاءمرحلة  .د
 ينقسم تعليم التعبري إىل مرحلتني،مها:

 املرحلة األوىل هي الكتابة املوجهة .1
يف هذه املرحلة يكون الدارسون قد عرفوا هجاء بضع مئات من 
الكلمات، وحصلوا ثروة كبرية منها، ومتث لديهم كثري من املفاهيم اليت 

مني الصيغ النحوية درسوها يف اللغة، وهتيئوا املمارسة الكتابة مستخد
والرتاكيب اللغوية اليت مارسوها يف احلديث والقراءة والكتابة اهلجائية، ويف 
هذه املرحلة يعطي الدارس بعض احلرية يف اختيار الكلمات والرتاكيب 
والصياغات اللغوية للتدريب على الكتابة ولكن يف إطار ال يسمح له أبن 

                                                           
 .204-320،  املدارس املتوسطة والثانويةطرق تدريس اللغة العربية يفمال عثمان،  حسن57
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أي أن الدارس يبدأ يف كتابة فقرة أو  يكتب تعبريا أعلى من مستواه يف اللغة،
فقرتني يف إطار ما مسعه وقرأه، ومع زايدة قدرته على السيطرة على فنيات 
وأساليب الكتابة يصبح مستعدا للتقدم للمرحلة الثانية وهي مرحلة كتابة 
التعبري احلر أي كتابة موضوعات اإلنشاء معربا فيه عن معنيه وأفكاره هو 

 .بلغة عربية مقبولة
هذه املرحلة من الكتابة يركز فيها على الصيغ النحوية، ويشتد فيها 
االهتمام ابالستخدام الصحيح لقواعد اللغة العربية اليت حتكم سالمة اجلملة 
املكتوبة من حيث الرتكيب واملعىن، لذلك فهي مرحلة صعبة ألهنا من الناحية 

ا، حيث ينشغل النفسية حتعل العبء على العمليات العقلية عبئا مزدوج
الدارس ابلفكرة والتعبري عنها كتابة، ويف ذات الوقت ينشغل مبراعات صحة 
القواعد والرتاكيب، لذلك وجب أن أتخذ عملية التدريس يف هذه املرحلة 

ومن  58شكال متدرجا تتدرج فيه تدريبات الكتابة حبيث تبدأ سهلة بسيطة.
 املمكن أن أتخذ الكتابة املوجهة أحد األشكال اآلبية:

 اجلمل املوازنة (أ
، عينةميطلب من التلميذ أن يكتب عدة مجل موازنة جلملة 
ن تكو  ويعطي الكلمات الالزمة لكتابة هذه اجلمل. مثل ذلك أن

بنت( )ال لنموذج: كتب الولد درسه. وتكون كلمة التعويضاجلملة ا
 على سبيل املثال. فيكتب التلميذ: كتبت البنت درسها.

 
 

                                                           
: إيسيسكو، الرابط)للغة العربية لغري الناطقني هبا طرائق تدريس احممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، 58

2003 ،)214-215. 
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 الفقرة املوازنة (ب
تعطي للطالب فقرة مكتوبة مث يطلب منه إعادة كتابة الفقرة 
مغريا إحدى الكلمات الرئيسية فيها. فإذا كانت الفقرة تدور حول 

ب منه أن حيوهلا لتدور حول فتاة امسها مرمي شخص امسه حامت، يطل
مثال. ويستدعى هذا ابلطبع تغيري األفعال والضمائر والصفات 

 واألحوال اليت تتعلق حبامت وجعلهاتتناسب مع االسم اجلديد.
 الكلمات احملذوفة (ج

يطلب من التلميذ أن ميأل الفراغ يف اجلملة ابلكلماة احملذوفة 
و عطف أو استفهام أو شرط أو غري ذلك. اليت قد تكون أداة جر أ

 وقد تكون الكلمة احملذوفة كلمة حمتوى. مثال ذلك ما يلي:
 .ذهب الولد ___ املدرسة (1
 .أراد التلميذ ___ يتعلم (2
 .___ الولد جمتهدا (3

 ترتيب الكلمات (د
تعطي للتلميذ جمموعة من الكلمات يطلب منه أن يرتبها 

ثال ذلك: حلوة، أكل، تفاحة، عاصم. ليعمل منها مجلة صحيحة. م
 تصبح هذه: أكل عاصم تفاحة حلوة.

 ترتيب اجلمل (ه
تعطي للتلميذ جمموعة غري مرتبة من اجلمل، ويطلب منه أن 
يرتبها ليعمل منها فقرة متكاملة. فالتلميذ هنا ينتج كلمات أو 
تراكيب. كل ماعليه أن يفهم اجلمل املعطاة له ويفهم العالقات اليت 
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ينها، مث يقوم برتتيبها زمنيا أو مكانيا أو منطقيا أو أبية طريقة أخرى ب
 مناسبة.

 حتويل اجلملة  (و
ثبة مأو  تعطي للطالب مجلة يطلب منه أن حيوهلا إىل منفية

األمر،  رع أوملضااأو استفهامية أو خربية أو تعجبية، أو إىل املاضي أو 
ك من ذل أو إىل غري أو إىل املبين للمعلوم أو املبين للمجهول،

 التحويالت.
 وصل اجلمل (ز

ون تعطي للطالب مجلتان يطلب منه أن يصلهما معا ليك
ا. ديدهحترية حمنهما مجلة واحدة ابستخدام أداة احدد له أو ترتك له 

ا اب ممثل ذلك: عاد الرجل + الرجل سافر أمس. وقد يكون اجلو 
 يلي: عاد الرجل الذي سافر أمس.

يعطي للطالب جزء من اجلملة ويطلب منه إكماهلا ، لةإكمال اجلم (ح
 59بزايدة مجلة رئيسة أو غري رئيسة. مثل ذلك: إن تسألين ___.

 هي الكتابة احلرة الثانية املرحلة .2
أو الكتابة احلرة املرحلة األخرية من تعلم الكتابة، وميثل التعبري احلر 

فيها حرية اختيار أفكاره ومفرداته وتراكيبه  للطالبهذه املرحلة اليت يتحرك 
قد وصل إىل مرحلة ال حيتاج  الطالبعندما يكتب، وال تعين هذه احلرية أن 

م االبتكار يف استخدا فيها إىل توجيه ومساعدة، أو أنه قد وصل إىل مرحلة
يظل حىت هذه املرحلة غري قادر على أن يكون الطالب وذلك أن اللغة، 

مبتكرا يف الكتابة، وتظل معلوماته عن اللغة العربية أقل بكثري من معلوماته 
                                                           

 .139-138(، 9821)الرايض: اململكة العربية السعودية، أساليب تدريس اللغة العربية حممد علي اخلويل، 59
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عن لغته األم ويظل غري قادر على السيطرة على اللغة العربية سيطرة مماثلة 
ذه املرحلة أن لسيطرته على لغته األم، ومع كل هذا فمطلوب منه يف ه

يكتب اللغة العربية كما يكتبها العرب مع اختالف يف درجة السيطرة على 
 استخدام اللغة.

 تواهمومس وتبدأ هذه املرحلة ابختيار موضوعات للكتابة تتناسب
نسب ألعل و اللغوي من حيث مفرداهتم وتراكيبهم واستخدامهم للقواعد، 

 نصوص اليت تدور حولموضوعات ميكن البدء هبا هي تلك املوضوعات 
متد فكار و ق وأالقراءة املقررة ولكنها تتعدى ما يف هذه النصوص من حقائ

ن نص مبصرها خارج النص وحتمل تفكري الطالب إىل كل ما يتصل ابل
ليت اسئلة على ذلك تلك األ الطالبقريب أو بعيد، ومن أهم ما يساعد 

يف  ودةست موجميكن أن تدفعهم للبحث عن حقائق وأفكار ومعلومات لي
 نص الكتاب.

ومن أغراض البدء ابلكتابة حول موضوعات القراءة تدريب 
على كيفية الشرح، ووزن احلقائق، وعرض اآلراء، والكشف عن الطالب 

األدلة، وتدريبهم أيضا على كيفية تناول األفكار، والتعبري عنها، وعرضها 
الورق بطريقة  بطريقة منظمة وفعالة، أي تشجيعهم على وضع األفطار على

يسهل فهمها، فيها تسلسل لألفكار، وتعليل األشياء، وحكم على 
 60األحداث، وتوسل إىل نتائج واضحة.

 
 
 

                                                           
 .220-219 ،طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا، حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة60
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 طريقة تعليم اإلنشاء واسرتاتيجيته .ه
ميكن االلتزام هبا يف تعلم وتعليم التعبري، املهم أن ليست هناك اسرتاتيجية 

تكون لألستاذ فلسفته اخلاصة، واليت يراعي فيها اعتبارات مهمة منها: حرية 
الكتابة لدى الطالب، والفروق الفردية بينهم، وإاثرة الرغبة يف التعبري من خالل 

ته حبسب ميوهلم مواقف حيوية متس ألهدافهم، وتقدمي اجملاالت التعبرياية ومهارا
 وحاجتهم وقدراهتم. من أنواع الطرق واالسرتاتيجية هي:

جمالت املدرسة ميدان للتعبري الكتايب عن اخلربات الشخصية، واملشاهدة  .1
املختلفة, ورواية الوقائع العديدة، وكتابة التهنئات، وحكاية القصص، 

يات، والفكاهات واالعتذارات وتوجيه الشكوى والنقد، وحتليل الشخص
 ووصف املبارات.

تنسيق حجرات الدراسة يتطلب الكتابة حتت الرسوم والصور والالفتات  .2
 وغريها.

جمالس الفصول يدعو تكوينها ونشاطها إىل حترير اخلطاابت وتدوين حماصر  .3
 اجللسات.

 وكذا إنشاء مكتبة الفصل يهيئ الفرصة لتلخيص القراءات املتنوعة. .4
يلون إىل التعبري عن نشاطهم الذايت، وجتارهبم الشخصية، الطالب بطبيعتهم مي .5

وعلى ملعلم أن يتيح هلم الفرصة، ليعربوا عن األعمال اليت عملوها، واألمور 
اليت خربوها، واالنطالق يف التعبري عن أحاسيس األطفال الشخصية لتوضيح 

 أفكارهم وتشجيعهم على الكتابة.
ايب متدرجا، حبيث ينتقل األطفال يف وجيب السري يف تعليم التعبري الكت .6

 خطوات تتناسب قدراهتم وحاجاهتم.
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و أهنا يبدأ املدرس أبن ميلي عليهم مجال قصرية، وحيذف بعض أركا .7
لح أن ليت تصات امكمالهتا، ويكلفهم كتابة اجلمل اتمة بعد اإلتيان ابلكلم

يار ابختم قيدهتقوم مقام اجلزء احملذوف، وحيسن ابملدرس يف املبدأ أن ي
 الكلمات املرادة من كلمات يعينها هلم.

ائها أجز  ميلي األستاذ على الطالب مجال بسيطة، وتطالبهم بوصف بعض .8
 م.املقا تاسبيابألوصاف املناسبة أو إبضافة قيد ظريف أوجر وجمرور مما 

عضها طة بيشرع األستاذ بعد ذلك يف تدريب األطفال على ربط مجل بسي .9
 ها.و غري أاليت يستقيم هبا املعىن حبروف جر أو عطف ببعض ابلروابط 

رتبة سئلة مألقي ييبدأ األستاذ يف تدريب الطالب على التعبري الوصفي حبيث  .10
 ينتهي حىت ما ميكن اإلجابة عنها، وحبيث يكتب إجاابهتم على السبورة

 املوضوع، مث يكفلهم الكتابة يف موضوع مثل الذي يناشق.
ابلطالب إىل التعبري القصصي، فيبدأ ابستخدام كتاب القراءة  ينتقل األستاذ .11

إبعادة العبارات منه بلغتهم، مث إعادة فقرات بلغتهم، مث ملخص قصة 
 61حفوظها أو قروؤها، أو مسعوها.

ار العتباعني وهناك بعض االسرتاتيجيات احملددة اليت حيسن أن تؤخذ ب
 لدى التفكري بتعليم الكتابة:

 فصل النسخ عن التعبري .1
حنتاج كمعلمني أن نقدر عملية الكتابة بكل ما تتضمنه من 
تعقيدات. فهي ليست عملية نسخ لقطعة مكتوبة خالية من األخطاء. وإمنا 

ار حقيقية لألطفال أنفسهم، يعربون عنها ابلكتابة. وهلذا، علينا أن هي أفك
                                                           

)ماالنق: مطبعة جامعة موالان ملك إبراهيم اإلسالمية  تعليم اإلنشاء: املشكالت واحللول، زكية عارفة61
 .64-62، (2010 احلكومية،
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نشجعهم بغض النظر عن الشكل الذي أتخذه كتاابهتم. سيتم االهتمام 
ابإلمالء واألانقة والرتقيم وغري ذلك فيما بعد. فاألطفال حيتاجون إىل الكتابة 

وضمن  يكتبوا كثريا،دون خوف من الوقوع يف اخلطأ. وهم حيتاجون أن 
 فرتات قصرية.

 قواعدكتعليم اللغة كمهارة ال   .2
عد او فمعرفتة الق جيدر بنا أن نعلم اللغة كمهارة ال كقواعد وقوانني.

يف   لقواعديف اوحدها ال تكفي لعملية الكتابة. فالطالب حيتاجون إىل توظ
 كتاابهتم عن طريق املمارسة الدائبة واملنتظمة.

 احرتام الذكاء خلف األخطاء .3
 ظاءهمأو قسموا، هتجوا أو رقموا، فإن أخ الطالبسواء مجع 

فكري اك تتساعدان على معرفة املنطق يف تفكريهم. وبشكل عام فإن هن
 منطقي خلف األخطاء.

 الوثوق ابلتعلم التلقائي أو العرضي .4
عملية الكتابة يوميا، فهو حينئذ يطور جتاربه الطالب حني ميارس 

مالؤه ومعلمه يف هذه النتاجات، تشكل عنده ما الكتابية. وحني يشاركه ز 
تسمى "بدائرة الكاتب" املتخيلة، متاما كما تتشكل للكتاب واملؤلفني 

 62الكبار.
م  تعليف دمةاملستخوأما راضية زين الدين فيقول أن بعض اسرتاتيجيات 

 وتعليم اإلنشاء هي:
 
 

                                                           
 .68-85، تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة الكتابةأوريل حبر الدين، 62
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 تابة الفعالةمشاركة الك .1
هي اسرتاتيجية حيث جتعل الطالب يعربون آراءهم يف الكتابة. 
أهداف هذه االسرتاتيجية ملعرفة قدرة الطالب على الكتابة والتعامل مع 

 هي:فأما إجراءاهتا اآلخر. 
إجابة من قدم األستاذ األسئلة تشجع الطالب يف اإلنشاء القصري  (أ

 تلك األسئلة.
 أجاب الطالب وطوروا إجابتهم على شكل الفقرة. (ب
 أمرهم األستاذ أن يتعاونوا بينهم يف إجابة األسئلة والتعبري عنها. (ج
مناقشة تلك اإلجاابت والكتاابت من انحية املضمون والرتاكيب  (د

 واألساليب.
 تعبري الصور .2

ربون قصص الصور منظما. هذه اسرتاتيجية أن يكون الطالب يع
 أما إجراءاهتا فكما يلي:

 أعد األستاذ الصور املناسبة مبوضوع التعليم. (أ
 حتديد الطالب الصور تعبريه منظما يف زمن مؤقت. (ب
 قرأ أحد الطالب واآلخرون يستمعون وينقدون كتابته. (ج

 مفاهيم رئيسية .3
ابة والتلخيص هي لتلخيص مضمون نص القراءة مث التعبري يف الكت

على شكل الصورة أواجلدوال عن املفاهيم املتعلقة مبوضوع النص. أما 
 إجراءاهتا فكما يلي:

 اختار األستاذ املوضوع ونص القراءة. (أ
 ينقسم الطالب إىل ثالث فرق أو أكثر. (ب
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قرأ الطالب وطالعوا املوضوع املقررة مث خلصوا النص على شكل الصورة  (ج
 ملفاهيم الرئيسية.أو اجلدول أو ا

 عرض كل فرقة ما كتبه. (د
 كتابة النشرات .4

ميكن استخدام هذه اسرتاتيجية بعد تقدمي املادة التعليمية. أهداف 
استخدامها هي ألن يهتم الطالب ابلدرس وأن يكونوا إجيابيني، وهبذه 

 ي:االسرتاتيجية ميكن األستاذ أن يعرف فعالية التعليم. أما إجراءاهتا فكما يل
 قدم األستاذ بعض األسئلة. (أ

كتبت الطالب ما قد تعلموا وفهموا من املادة التعليمية املقدمة على  (ب
 شكل تقييم عملية التعلم والتعليم أو االقرتاح والتعليق.

 مناقشة تلك الكتاابت مجاعة. (ج
 كتابة املعلومات .5

الت تستخدم هذه اسرتاتيجية لرتقية انتباه الطالب على املشك
 البشرية حوهلم. وأما إجراءاهتا فكما يلي:

كتب الطالب املعلومات حول املشكالت البشرية من اجملالت أو  (أ
 اجلرائد أو التلفاز أو مالحظتهم على حقائق احلياة البشرية.

 فكروا يف حل تلك املشكالت. (ب
 كتبوا على شكل املقاالت. (ج

 ، إبجراءات كما يلي:انعكاس املوضوع .6
أعد األستاذ الصورة أو أخذ الطالب إىل مكان مناسب ابملوضوع  (أ

 املدروسة.
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 الحظةموله حأمر األستاذ الطالب أن يالحظوا املوضوع املقررة مما  (ب
 مباشرة.

 كتب الطالب من مالحظتهم منظما. (ج
 إبجراءات اآلتية: ،مذاكرة مواجهة .7

رأه قما  وهم يستمعون قرأ األستاذ النص أو حدث الطالب موضوعا، (أ
 األستاذ.

ناء ة أثميكن الطالب أن يكتبوا األسس الرئيسية من تلك القراء (ب
 استماعهم.

بعد استماعهم األستاذ، كتبوا مبا استمعوا وفهموا يف دفاترهم وعربوا  (ج
 63عنه.

 
 تصحيح كتابة اإلنشاء .و

 أهداف التصحيح .1
ل ى عمإن تصحيح موضوعات التعبري يهدف اإلشراف املباشر عل

 -هانواعأعلى –لب الكتايب لألخذ بيده، ولفت نظره إىل األخطاء الطا
تقال. بها مسيتجنالبارزة اليت وقع فيها، ليصحح بنفسه، وذلك ليعود عنها و 

 طالب يفم البتقد -تدرجييا–تقل  علما أن هذه األخطاء ال تنعدم، وإمنا
 دراسته سنة بعد أخرى.

نفسه وليس وهذا يعين أن الغاية من التصحيح هي الطالب 
املوضوع الذي كتبه يف زمن ما. إن الطالب هو الكاتب واملوضوع هو 

                                                           
63Radliyah Zaenuddin dkk, Metodologi & Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab ( منهجية

بديلة لتعليم اللغة العربيةواسرتاتيجية  ) (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), 82-88. 
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املكتوب، واإلصالح الفعال ال يكون يف املكتوب وإمهال الكاتب، بل 
الصواب هو جعل االهتمام األول ينصب على اإلنسان، مث نلفت إىل 

 64خالله.نتاجه، فنعاجله من 
 أسلوب التصحيح .2

ذه يسه هلهو التحسني أساليب تدر  املدرسإن أفضل تصحيح يقوم به  (أ
 املادة، وذلك ابإلعداد الكايف والتقدمي السليم.

ل وز، كيعين بوضع إشارات ورمتصحيح األخطاء من قبل األستاذ،  (ب
 منها على نوع اخلطأ، مثل:

 .خطأ حنوي : ن
 .فكرة مغلوظة : ف
 .أسلوب : س
 .خطأ إمالئي : م

 .خطأ عامي : ع
 .خطأ يف كيفية اخلط : خ
 .خطأ لغوية : ل

 .ترقيم : ت
مث ترجع الدفاتر إىل الطالب وخيربون مبعىن هذا الرموز، 
ويرتكون ألنفسهم يف تصحيحها، وال أبس أن حيصص األستاذ بعض 

ة تصحيح الساعات األوىل من السنة الدراسية، لإلشراف على كيفي
الطالب أخطاءهم داخل الفصل، وليعينهم ويعودهم على هذا 
األسلوب اجلديد الذي مل يكونوا قد ألفوه من قبل. وعلى األستاذ أن 

                                                           
 .70، حللولتعليم اإلنشاء: املشكالت وا، زكية عارفة64
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ينتبه إىل ضرورة عدم تصحيح مجيع األخطاء، إذ ال طائل وراءه، بل 
 عليه أن يركز على األخطاء األساسية وال سيما الشائعة منها.

 قلة.مست ب إبعادة كتابة األخطاء وتصويبها يف صفحةإلزام الطال (ج
 ح.ملصحاتسجيل األستاذ املالحظات الرئيسية يف هناية املوضوع  (د
حسن و بة، انتباه املصحح إىل االستشهاد ابلنصوص، والقصص املناس (ه

 االستدالل وتسلسل الفكرة حني التصحيح.
 ة واألخطاء الفرديةاألخطاء الشائعتصحيح  (و

األخطاء الشائعة كثرية، فاألفضل أن خيصص املدرس هلا إن 
دفرتا عنده يسجل فيه األخطاء الشائعة حىت إذا اجتمعت له سنني 
وأيقن أنه شائعة صنفها وأمالها على الطالب أو كتبها على السبورة 

يف مستهل دفاترهم اإلنشائية يف األسبوع األول من السنة  ليكتبوها
لفردية فيجدر ابملدرس أن يهيئ دفرتا خاصا أما اإلخطاء ا الدراسية.

لكل طالب، فيه صفحة خاصة يسجل فيها املدرس أخطاءه املتكررة 
 65.الالصقة به، لغرض أن يعين بصحيحها ابحلديث إليه مباشرة

 التقييم .3
هارة ( وآخرون أن مخسة معايري ملعرفة مJacobsيرى ايكوبس )

 اإلنشاء هي:الكتابة ولتقييم 
 .احملتوى أو املضمون (أ

 .التنظيم واألسلوب (ب
 .املفردات (ج
 .اللغة وقواعدها (د

                                                           
 .75-27املرجع نفسه.، 65
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الكتابة من حيث اهلجاء والقواعد اإلمالئية وعالمة الرتقيم. وها هي  (ه
 66:تفصيالت كفاءة الكتابة

 2.1اجلدول 
 معيار كفاءة الكتابة

 الرقم
ة تفصيالت كفاء

 الكتابة
 املعايري املستوى النتيجة

 فهم الطالب جيدا  جيد جدا 30-27 املضمون أو احملتوى .1
 الكتابة واسعة وشاملة جدا 
 الكتابة مفصلة جدا 
 الكتابة مناسبة ابملوضوع 

 فهم الطالب  جيد 22-26
 الكتابة واسعة وشاملة 
  الكتابة مناسبة ابملوضوع إال

 أنه غري مفصلة
 فهم الطالب حمدودة  مقبول 17-21

 قصور تفصيلية الكتابة 
 قصور مشولية الكتابة 

 فهم الطالب انقص  انقص 13-16
  مضمون الكتابة ال يشمل

 على املوضوع
 الكتابة منظمة جدا  جيد جدا 20-18 التنظيم واألسلوب .2

 الكتابة واضحة جدا 
                                                           

  .87-82املرجع نفسه.، 66
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 اآلراء كثرية وجيدة جدا 
  ب منطقياألسلو 
 الرتابط يف التنظيم جيد جدا 

 الكتابة منظمة  جيد 14-17
 الكتابة واضحة 
 اآلراء جيدة 
 األسلوب منطقي 
 الرتابط يف التنظيم جيد 

 قصور التنظيم يف الكتابة  مقبول 10-13
 قصور وضوحها 
 قصور األسلوب املنطقي 
 قصور اآلراء 

 نظمةالكتابة غري م  انقص 7-9
 الكتابة غري واضحة 
 قصور اآلراء 

 املفردات واسعة جدا  جيد جدا 20-18 املفردات .3
 استخدام املفردات فعال جدا 
 اختيارها دقيق جدا 

 املفردات واسعة  جيد 14-17
 استخدامها فعال 
 اختيارها دقيق 

 املفردات حمدودة  مقبول 10-13
  قصور فعالية استخدام



61 
 

 فرداتامل
 قصور دقة اختيارها 

 املفردات انقصة  انقص 7-9
 استخدامها غري فعال 
 عدم دقة اختيارها 

االستيعاب على القواعد جيد   جيد جدا 25-22 اللغة وقواعدها .4
 جدا

  قلة أخطاء استخدام الكلمة
 واجلمل وتركيبها

استخدام الكلمة واجلمل   جيد 18-21
 البسيطة وتركيبها

 قلة األخطاء القواعدية 
صعوبة استخدام الكلمة   مقبول 11-17

 واجلمل البسيطة وتركيبها
 بعض األخطاء القواعدية 

عدم االستيعاب على القواعد  انقص 5-10
اللغوية واستخدام الكلمة واجلمل 

 وتركيبها
الكتابة )اهلجاء  .5

وعالمة الرتقيم و 
 القواعد اإلمالئية(

االستيعاب على قواعد الكتابة من  جيد جدا 5
حيث اهلجاء، وعالمة الرتقيم، 

 والقواعد اإلمالئية
االستيعاب على قواعد الكتابة من  جيد 4

حيث اهلجاء، وعالمة الرتقيم، 
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والقواعد اإلمالئية مع قلة 
 األخطاء

االستيعاب على قواعد قصور  مقبول 3
الكتابة من حيث اهلجاء، وعالمة 

 القواعد اإلمالئية معالرتقيم، و 
 األخطاء بعض

االستيعاب على قواعد عدم   انقص 2
الكتابة من حيث اهلجاء، 
وعالمة الرتقيم، والقواعد 

 اإلمالئية
 الكتابة صعبة للقراءة 

 
الطالب ملستوى املعايري وفقا جيوز للمدرس أن يقرر نتائج كل و 

املدرس أن يهتم بثالثة  . فإن كانوا مبتدئني فينبغي علىاللغوي والتعليمي
تدريب  مرحلة ويعطي نتيجة كثرية لكلها ألهنم مازالوا يف ةمعايري األخري 

، وأما للدارسني املتقدمني فاملعيار األول والثاين أهم الكتابة وتركيب اجلمل
 67.اهتمامهما لوأفض

 
 األسس املؤثرة يف تعليم اإلنشاء .ز

وتؤثر  الطالبويقصد هبا جمموعة من املبادئ واحلقائق اليت ترتبط بتعبري 
فيه، ويتوقف على فهمها وترمجتها إىل عمل جناح املعلمني يف دروس التعبري من 

                                                           
67Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam ( عيار كفاءة اللغة العربية للدراسة
 .87 ,(Malang: UIN-Maliki Press, 2010) (اإلسالمية
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ار املوضوعات املالئمة وانتقاء األساليب والطرائق اجليدة لتناوهلا يف حيث اختي
الصف وابلتايل يتوقف عليها جناح التالميذ وتقدمهم يف التعبري. وهذه األسس 

 ثالثة أنواع:
 األسس النفسية .1

إىل احملسوسات ونفورهم من املعنوايت، فينتغي على  الطالبميل  (أ
للحديث عن األشياء احملسوسة يف الصف املعلم أن يفسح هلم اجملال 

واملدرسة، ونظرا الحنصار وحمدودية احملسوسات يف البيئة املدرسية، 
فعلى املعلم أن يستعني بنماذج األشياء أو صورها من أجل تشجيع 

 التالميذ على احلديث عنها.
يف التعبري وتشتد محاسته له، إذا وجد احلافز والدافع  الطالبيساهم  (ب

 حيفزه على التعبري.الذي 
أثناء التعبري بعدة عمليات ذهنية، فهو يسرتجع املفردات الطالب يقوم  (ج

ابلعودة إىل ثروته اللغوية ليتخري من بينها األلفاظ اليت يؤدي هبا  
 فكرته.

ابخلجل واخلوف من املعلم واجلو املدرسي، وعلى  الطالبيتسم بعض  (د
 حييطهم جبو من الطمأنينة.ألبوة و املعلم أن يشعر هؤالء التالميذ اب

إىل التقليد، وهذا يعين أن ميثل املعلم لتالميذه القدوة يف الطالب ميل  (ه
مظهره وسلوكه ولغته، وعليه أن ميثل بفصاحته وسالمة لغته املثل الذي 

 يطمح تالميذه أن حياكوه.
 األسس الرتبوية .2

بعض املوضوعات واختيار  إشعار الطالب ابحلرية يف التعبري يف اختيار (أ
 املفردات والرتاكيب يف أداء أفكاره.
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ا دام كل غة ومالل وما دام التعبري من األغراض اهلامة اليت حيققها تعلم (ب
 درس من دروس اللغة فيه جمال للتدرب على التعبري.

 ستطيعيال  اخلربة السابقة للحديث عن أي موضوع ضرورية ومهمة، إذ (ج
 دث أو يكتب عن شيئ ال معرفة له به.التلميذ أن يتح

 األسس اللغوية .3
تاج إىل ري حمالتعبو اللغوية يف املرحلة اإلبتدائية قليلة،  الطالبحصيلة  (أ

 سب.ملنامفردات وتراكيب للوفاء ابألفكار وأدائها على النحو ا
: الفصحى والعامية، فهو يستمع إىل ازدواجية اللغة يف حياة التالميذ (ب

السليمة من خالل معلم اللغة العربية يف املدرسة ويتعامل يف اللغة 
 68اليومية ابلعامية.حياته 

 
 املبحث الثاين: البحوث السابقة

 ملادة درسيامل تصميم الكتاب جمال العلمية يفوث قد وجدت الباحثة البح
 اإلنشاء وتطويره، منها:

دراسة حممد زينوري، قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية اإلسالمية جبامعة سوانن   .أ
الكتاب تطوير ابملوضوع " 2016كاليجاغا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات العام 

 69لكتابة مبدرسة مطالع الفالح اإلسالمية فاطي".املدرسي ملادة اإلنشاء يف تعليم ا
ط الكتاب املدرسي وصحته وفعاليته يهدف ذلك البحث إىل معرفة ختطي

يف تعليم الكتابة لطالب الفصل احلادي عشر مبدرسة مطالع الفالح اإلسالمية 
الع وتطوير فاطي. يستخدم ذلك البحث منهج البحث والتطوير مبراحل االستط

                                                           
)عمان: دار  أساليب تدريس اللغة العربية: بني النظرية والتطبيقراتب قاسم عاشور وحممد فؤاد احلوامدة، 68

 .200-198(، 2010املسرية، 

 تطوير الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء يف تعليم الكتابة ابملدرسة مطالع الفالح اإلسالمية فاطي"، "زينوريحممد 69
 (.2016جامعة سوانن كاليجاغا اإلسالمية احلكومية، جوكجاكرات، )رسالة املاجستري، 
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الستخدام لاخلرباء أن ذلك الكتاب مناسب  ه ونشره. ويرىالكتاب املدرسي وجتريب
على نتائج االختبار القبلي  عالية لرتقية تعليم الكتابة بناءعليمية وله فيف األنشطة الت

 .78،1واالختبار البعدي  69،3وهي 
ة هي باحثإن أوجه التشابه بني ذلك البحث والبحث الذي ستقيمه ال

هي مادة رسيا و  مدمن انحية أنواع املواد التعليمية اليت ستعدها الباحثة كتااب
رحلة الب املوى طألول يقام لتطوير الكتاب املدرسي ملستاإلنشاء ولكن البحث ا

املتوسطة.  ملرحلةاالب طالثانوية وأما الثاين فتقام لتطوير الكتاب املدرسي ملستوى 
فة، إما يف ت خمتليزاوهذا يكون تفريقا بينهما حيث أن لكل املستوايت التعليمية مم

من أسس  غريها أو ية الطالبموضوع التعليم أو القواعد النحوية املربجمة أو نفس
 إعداد الكتب التعليمية.

تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا  دراسة فجري صافية نيلت زلفى، قسم .ب
ابملوضوع "تصميم الكتاب  2018جبامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية العام 

اللغة العربية كلية  املدرسي ملادة اإلنشاء األول لطلبة املستوى الثالث يف قسم تعليم
 70الرتبية والعلوم التعليمية جبامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية".

 نشاءة اإليهدف ذلك البحث إىل حماولة تصميم الكتاب املدرسي ملاد
راسية اد الداملو و األول ملستوى الثالث والتحقق من صالحيته عند متخصصي اللغة 

 ك البحثذل ماليته. ويستخدومتخصص الوسائل التعليمية والوقوف على مدى فع
ند لبحث عاراء منهج البحث والتطوير ابستناد إىل املدخل الكيفي والكمي وإج

أي ند ر عسوكيياان. وأما نتائج البحث هي أن ذلك الكتاب املدرسي جيد 
نشاء ادة اإلمليم املتخصصني وميكن استخدامه ابلتحسني القليل وأنه فعالية لتع

 ر القبلي والبعدي.حسب مقارنة نتائج االختبا
                                                           

ملادة اإلنشاء األول لطلبة املستوى الثالث يف قسم تعليم  املدرسيالكتاب  تصميمفجري صافية نيلت زلفى، "70
وغو جامعة فونور  لة املاجستري،ة" )رساكومياللغة العربية كلية الرتبية والعلوم التعليمية جبامعة فونوروغو اإلسالمية احل

  (.2018، اإلسالمية احلكومية، فونوروغو
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واد اع املأنو  فيساوي البحث الذي ستقيمه الباحثة بذلك البحث يف جمال
نظر عن صرف البشاء التعليمية اليت ستعدها الباحثة كتااب مدرسيا وهي مادة اإلن

ملدرسة ثامن ابف اللطالب الصمستواها التعليمية املختلفة، فاألول مادة اإلنشاء 
عية. وأوجه اجلام رحلةلطلبة املستوى الثالث ابملالثاين فاملتوسطة اإلسالمية وأما 

 الثاين أماو  لتطوير اإلنتاج االختالف بينهما فيتضح من أن األول هو حبث
 فلتصميمه أي لتصميم الكتاب املدرسي األصلي.

العليا جبامعة  ، قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراساتراسة يوسنان ستياواند .ج
ابملوضوع "تصميم املقرر الدراسي ملادة  2018مية احلكومية العام فونوروغو اإلسال

اإلنشاء لتنمية مهارة الكتابة لطالب الصف الثاين مبعهد دار اإلحسان العصري 
 71".ابايمان عاجنوك

ادة ي مليهدف ذلك البحث إىل الوقوف على مواصفات املقرر الدراس
دى معن  العصري والكشف اإلنشا لطالب الصف الثاين مبعهد دار اإلحسان

ستناد ابتطوير ث والذلك البحث منهج البح خدملتنمية مهارة الكتابة. يست فعاليته
حث لك البذنتاج يعد إ وإجراء البحث عند سوكيياان. إىل املدخل الكيفي والكمي

 ة يعينعليميتقييم اخلرباء املنهج الدراسي واللغة والوسيلة الت حسب جيد
 يمتهمقإىل  ة مهارة الكتابة لدى الطالب ابلنسبةوأنه فعال لرتقي 71،69%

 بعد التجربة أي بعد استخدام املقرر الدراسي. عةاملرتف
يساوي ذلك البحث ابلبحث الذي ستقيمه الباحثة يف جمال أنواع املواد 

ومستوى الطالب التعليمي، ولكن التعليمية اليت ستعدها الباحثة كتااب مدرسيا 
 الثاين حبث تطويري. وابإلضافة على ذلك، أن اإلنتاجو األول هو حبث تصميمي 

لبحث األول هو املقرر الدراسي ملادة اإلنشاء على شكل كتاب املعلم وأما من ا

                                                           
تصميم املقرر الدراسي ملادة اإلنشاء لتنمية مهارة الكتابة لطالب الصف الثاين مبعهد دار  ستياوان، "يوسنان 71
 (.2018، نوروغومية، فو احلكو  جامعة فونوروغو اإلسالمية )رسالة املاجستري، حسان العصري ابايمان عاجنوك"اإل
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وفضال عن  الثاين فهو الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء على شكل كتاب الطالب.
 ذلك، فإن املوضوعات والرتاكيب اللغوية املربجمة وأنواع التدريبات بينهما خمتلفة.

الكتاب  تطويرالدراسة يف ن ك، فإن مجيع ما ذكر من دراسات مل توعلى كل
املتوسطة اإلسالمية ملادة اإلنشاء ملستوى طالب الصف الثامن ابملدرسة  املدرسي

لدراسي ملعهد مبناسبة املنهج املادة اللغة العربية  2013 املؤسس على املنهج الدراسي
جوريسان مالراك فونوروغو واحتياجات طالب الصف الثامن هبا  "اإلسالم" اإلسالمي

 احلسن بنظرية تعليم اإلنشاء ملهارة الكتابة. مع
 

 فروض البحثاملبحث الثالث: 
إن البحث الذي قامت به الباحثة يتضمن على متغريين، مها متغري مستقل 

، وأما املتغري التابع املقرتحومتغري اتبع. فاملتغري املستقل هو الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء 
 :هيكل التفكري اآليتالباحثة فتقدمت ابلتايل، و هو كفاءة اإلنشاء لدى الطالب. 

يف التعليم فيصبح كفاءة  املقرتحشاء الكتاب املدرسي ملادة اإلن يستخدم إن .أ
 اإلنشاء لدى الطالب أحسن من قبل.

يف التعليم فتزال كفاءة املقرتح إن ال يستخدم الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء  .ب
 اإلنشاء لدى الطالب ضعيفة.

 لي:بتعيني فروض البحث كما تلى هذا األساس، فقامت الباحثة وع
oH :  ال يوجد الفرق ذو معىن بني نتائج تعليم الطالب قبل استخدام الكتاب

 املدرسي ملادة اإلنشاء املطور وبعده.
aH :  يوجد الفرق ذو معىن بني نتائج تعليم الطالب قبل استخدام الكتاب املدرسي

 وبعده. ملادة اإلنشاء املطور
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 الثالث الفصل
 منهج البحث

 
 ونوعهالبحث مدخل املبحث األول: 

من املناهج البحثية الستقصاء مادة  إن طبيعة البحث تقتضي تضافر جمموعة
 Research and) وتطويراملوضوع وحتليلها، وتتبع التطور التارخيي هلذه القضية حبث 

Development هو عملية أو طريقة مستخدمة لصحة اإلنتاج  والتطوير(. فالبحث
فبهذه الطريقة  70املوجودة وتطويره الزدايد الفعالية له أو احلصول على اإلنتاج اجلديد.

تستطيع الباحثة على حتليل االحتياجات واختبار فعالية اإلنتاج احملصول حىت ميكن 
  71اجملتمع االنتفاع به.

الكتاب ويقصد ابإلنتاج هنا أي يف جمال التعليم ال يقتصر على مجادات مثل 
على مجيع العناصر املتعلقة والوسائل التعليمية واملناهج الدراسية بل يشتمل  املدرسي

املستخدم هنا فيهدف إىل احلصول على  والتطويروأما البحث  72ابلرتبية والتعليم.
صف الثامن لطالب الملادة اإلنشاء  الكتاب املدرسيال وهو ريب آاجمل الكتاب املدرسي

 .املتوسطة اإلسالميةابملدرسة 
 الكيفي الكمي. مدخلالباحثة وللوصول إىل أهداف البحث، فاستخدمت 

اإلنشاء لطالب مستخدم لوصف تطوير الكتاب املدرسي ملادة الكيفي  املدخلفهذا 
من  سطة اإلسالمية جوريسان مالراك فونوروغودرسة "اإلسالم" املتو الصف الثامن مب

حيث اقرتاحات خرباء املنهج الدراسي واللغة والوسيلة التعليمية ومدرسة مادة اإلنشاء 
                                                           

70Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan: Research and Development/R&D ( منهج البحث
 .28 ,(Bandung: Alfabeta, 2017) (التطويري

71Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitati,f Kualitatif dan R&D ( منهج البحث الكمي والبحث النوعي
 .297 ,(Bandung: Alfabeta, 2010) (والبحث التطويري

72Endang Mulyatiningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan ( منهج البحث التطبيقي يف جمال
 .161 ,(Bandung: Alfabeta, 2014) (الرتبية
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من  املقرتحلمعرفة فعالية الكتاب املدرسي في الكم املدخلوأما . واستجابة الطالب
 .ت-حيث االختبار

 
 جمتمع البحث وعينته املبحث الثاين:

ثة اليت تعد حبثها يف دراسة ظاهرة ما أو مشكلة ما، فإهنا حتدد مجهور إن الباح
حبثها أو جمتمع حبثها حسب املوضوع أو الظاهرة أو املشكلة اليت ختتارها. فمجتمع 
البحث يعين مجيع مفردات الظاهرة اليت تدرسها الباحثة، فهو مجيع األفراد أو األشخاص 

ة البحث. وإن ال تستطيع الباحثة دراسة مجيع أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكل
أفراده فعليها أن ختتار عينة البحث. فعينة البحث هي جزء من جمتمع البحث األصلي، 

 73ختتارها الباحثة أبساليب خمتلفة، وتضم عددا من األفراد من اجملتمع األصلي.
درسة مجتمع البحث يف هذه الدراسة هو مجيع طالب الصف الثامن مبف
 441الذي بلغ عددهم  مالراك فونوروغو جوريساناإلسالمية  املتوسطة "اإلسالم"

 العينة العشوائية الطبقية بطريقة ينطالبا املختار  82طالبا. وأما عينته يتكون من 
(Stratified Random Sampling ) طالبا من  28فأخدت الباحثة  74.%10ودرجة اخلطأ

 طالبا الباقني عينة يف التجربة امليدانية. 54يف التجربة الفردية و  العينة ليكونوا عينة
 

 هامصادر و  البياانت نوع املبحث الثالث:
نوعان، مها البياانت الباحثة يف هذا البحث  حصلت عليهاالبياانت اليت إن 

تقومي خرباء املنهج الدراسي  عن بياانتالالكيفية والبياانت الكمية. فاألوىل ترتكب من 
صالحية الكتاب املدرسي ملادة  حولاللغة والوسيلة التعليمية ومدرسة مادة اإلنشاء و 

                                                           
ض: دار أسامة للنشر والتوزيع، )الراي البحث العلمي: مفهومه، أدواته، أساليبهذوقان عبيدات وآخرون، 73

1997 ،)109-110. 

74Suprapto, Metodologi Penelitian Ilmu Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Pengetahuan Sosial ( منهجية
 .67-68 ,(Yogyakarta: CAPS, 2013) (البحث للعلم الرتبوي والعلوم االجتماعية
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استجابة  من خالل االستبيان والبياانت عناليت حصلت عليها الباحثة  املقرتحاإلنشاء 
ومالئمته لتعليم مادة اإلنشاء يف الصف  املقرتحالطالب حول مناسبة الكتاب املدرسي 

احملصولة من  " املتوسطة اإلسالمية جوريسان مالرك فونوروغوالثامن مبدرسة "اإلسالم
من خالل  احملصولة املدخالت واالنتقادات واالرشاداتخالل االستبيان والبياانت عن 

الباحثة وبياانت أخرى اليت حصلت عليها  املقابلة واحلوار مع اخلرباء واملدرسة والطالب
تعلم نتائج . وأما الثاين فهي البياانت عن وثيقةمن خالل املقابلة واملالحظة واالستبيان وال

 .احملصولة من خالل االختبارين القبلي والبعديالطالب 
انت البيا صادرموأما مصادر البياانت يف هذا البحث تنقسم إىل قسمني ومها 

م يف تعليم ملستخدااسي األساسية والثانوية، فمصادر البياانت األساسية هي املنهج الدر 
روغو وأما  ك فونو الرامشاء يف مدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية جوريسان مادة اإلن

نتائج لكتب و اثة يف مجيع البياانت اليت وجدهتا الباحالثانوية فهي  مصادر البياانت
 البحوث السابقة وميدان البحث.

 
  ت مجع البياانتأدوااملبحث الرابع: 

 لصحيحةاانت صول على البيااحتاجت الباحثة على أدوات مجع البياانت للح
 وممكن مسؤوليتها علميا. فتلك األدوات املقصودة هي:

 املقابلة املطلب األول:
يقصد ابملقابلة هي عملية احملاورة بني السائلني واملخربين يف البحث شفواي 

ابملقابلة وإمنا يف هذا البحث قامت الباحثة  75للحصول على االستعالمات والبياانت.
وبعض الطالب. فاألوىل الستخالص آراء مع مدرسي مادة اإلنشاء  شبه املنظمة

ب حول مشكالهتم يف تعليم مادة اإلنشاء ومدى احتياجهم إىل تطوير الكتا املدرسني

                                                           
75Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (منهجية البحث) (Jakarta: Bumi Aksara, 

2009), 83. 
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ه، وأما الثانية فلوصف آراء الطالب حنو الكتاب املدرسي والوقوف على نتائج تطوير 
 امليدانية. التجربةيف  املقرتحاملدرسي 

ومن أسئلة املقابلة جتاه املدرسني لكشف عن البياانت املتعلقة أبحوال تعليم 
 مادة اإلنشاء هي:

اتيجيته تعليم املستخدمة واستي من انحية طريقة الكيف تنفيذ تعليم مادة اإلنشاء،  .أ
 ؟ووسائله وكتابه وتقوميه

 هل هناك كتاب خاص لتعليم مادة اإلنشاء؟ .ب
 كيف جيري تعليم مادة اإلنشاء حيث يدرسها سبعة مدرسني؟ .ج
 هل لدى املدرس مشكالت يواجهها عند التعليم؟ وكيف حلها؟ .د
 افعهم؟كيف أحوال الطالب مدى عملية التعليم؟ وكيف دو  .ه
 على أي منهج دراسي تدرس مادة اإلنشاء؟ .و
 كيف حمتوى املواد التعليمية والقواعد النحوية لتلك املادة؟ .ز
 كيف طريقة تقدمي القواعد يف تعليم تلك املادة؟ .ح
 ما الغاية من تعليم مادة اإلنشاء؟ .ط
 دة؟الطالب يف تعليم تلك املا اجيب أن يصل إليه هناية الصغرىكم  .ي
 كيف معرفة الطالب األولية؟ .ك
بعد  هناية الصغرىالطالب إىل كيف نتيجة هذا الدرس؟ هل يستطيع أن يصل  .ل

 التعليم؟
 املقرتحوأما أسئلة املقابلة لكشف عن البياانت املتعلقة بنتائج الكتاب املدرسي 

 عند املدرسني فهي:
ظروف يم مادة اإلنشاء و أبهداف تعلومناسبة  ممتعةهذا التطوير  نتيجةهل  .أ

 ؟الطالب ومالئمة للتطبيق يف هذه املدرسة
 أي انتقادات واقرتاحات هلذا اإلنتاج؟ .ب
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 ملقرتحادرسي ب املوأسئلة املقابلة لكشف عن البياانت املتعلقة بنتائج الكتا
 عند الطالب هي:

 كيف الكتابة يف هذا الكتاب؟ .أ
 كيف جذابية عرض الكتاب؟ .ب
 دمي املواد يف هذا الكتاب؟كيف تق .ج
 كيف تقدمي األسئلة يف هذا الكتاب؟ .د
 كيف تقدمي األمثلة يف هذا الكتاب؟ .ه
 كيف اختيار املصطلحات أو املفردات يف هذا الكتاب؟ .و
 

 املالحظةاملطلب الثاين: 
العناصر الظاهرة تعد املالحظة أداة من أدوات مجع البياانت املنفذة مبالحظة 

ابملالحظة امت الباحثة يف هذا البحث وق 76موضع البحث وتسجيلها منظمة. عرضة يف
ية ملعرفة شارك الباحثة يف األنشطة اليت تالحظها وهي األنشطة التعليمت حيث 77املشاركة

 .املقرتحابستخدام الكتاب املدرسي أحوال الطالب يف تعليم مادة اإلنشاء 
 

 االستبياناملطلب الثالث: 
يعترب االستبيان أو االستقصاء أداة مالئمة للحصول على معلومات وبياانت 
وحقائق مرتبطة بواقع معني، ويقدم االستبيان بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة 

نوع واستخدمت الباحثة  78ن.بل عدد من األفراد املعنيني مبوضوع االستبياعنها من ق

                                                           
76Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (منهجية البحث النوعي) 
(Bandung: Pustaka Setia, 2009), 134. 
77Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS ( م االجتماعيةالبحث الرتبوي: املدخل التطبيقي ابستخدام برانمج احلزمة اإلحصائية للعلو  ) 

(Ponorogo: STAIN Po Press, 2012), 65. 
 .121، البحث العلمي: مفهومه، أدواته، أساليبهذوقان عبيدات وآخرون، 78
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نتقادات االالكتساب  واالستبيان املفتوح املقرتحتقومي اإلنتاج  االستبيان املغلق الكتساب
 و عينة البحث.قرتاحات، إما من اخلبي أو املدرس أاالو 

يمية وكذلك التعل سيلةفتقدما إىل اخلرباء وهم خبي املنهج الدراسي واللغة والو 
من  ابد فيهيت الوالنواحي ال املقرتحج اإلنتا  صالحيةمادة اإلنشاء ملعرفة  ةمدرس

ا مغلقا أو الب إم الطالذي تقدمته الباحثة إىل التصحيحات والتعديالت. وأما االستبيان
هذا  بةمناسن ئهم عحاجاهتم إىل تطوير الكتاب املدرسي وملعرفة آرا عرفةمفتوحا فلم

توسطة سة اململدر لتعليم مادة اإلنشاء يف الصف الثامن اب املقرتحالكتاب املدرسي 
 .اإلسالمية

(، فهي أسلوب Likertأخذت الباحثة يف هذا االستبيان مقايس ليكرت )
واستخدمت أربعة  79ختيار النفسية.لقياس السلوكيات والتفضيالت مستخدم يف اال

تقدم إىل امللالستبيان ومخسة مقايس  فيه  اخلبيمقايس يف كل بنود لالستبيان املتقدم إىل 
تستخدم هذه املقايس ابالستباانت يف جمال اإلحصاءات. وتعتمد  املدرس والطالب.

ملستخدمة يف عرتاض على صيغة ما. والدرجة اايس على دليل درجة الواقعة أو االاملق
 اآليت: 3.2و  3.1يف اجلدول مكتوبة  االستبيان

 3.1اجلدول 
 خلبرياإىل  االستبيان املقدماملستخدمة يف الدرجة 

 الصفة الدرجة
 موافق جدا\جيد جدا 4
 موافق\جيد 3
 غي موافق\انقص 2
 غي موافق جدا\راسب 1

 
                                                           

79Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Prosedur (تقومي التعليم: املبدأ والطريقة و اإلجراءات) 
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 159. 



74 
 

 

 3.2اجلدول 
 املدرس والطالبإىل  املستخدمة يف االستبيان املقدمالدرجة 

 الصفة الدرجة
 موافق جدا\جيد جدا 5
 موافق\جيد 4
 موافق إىل حد ما\مقبول 3
 غي موافق\انقص 2
 غي موافق جدا\اسبر  1

 
 االختباراتاملطلب الرابع: 

فهو جمموعة  80إن االختبار أحد أدوات مجع البياانت لتقدير كفاءة الشخص.
ية أو صدور أو رسوم( أعدت لتقيس بطريقة كمية أو  من املثيات )أسئلة شفوية أو كتاب

كيفية سلوكا ما، واالختبار يعطي درجة ما أو قيمة ما أو رتبة ما للمفحوص، وميكن أن 
 81يكون االختبار جمموعة من األسئلة أو جهارا معينا.

نشاء دة اإلي ملافعالية الكتاب املدرس هذه الطريقة لقياسستخدمت الباحثة ا
كن الباحثة قة، متلطريالقبلي والبعدي حنو الطالب. هبذه ا ينبتنفيذ االختبار  املقرتح

أي  تحريري الالطالب وقياس مستواهم التحصيلي يف جمال التعبي الكشف عن قدرات
تائج نباحثة ت الده. مث قارنوما بع املقرتحاإلنشاء قبل استخدام الكتاب املدرسي 

عالية فة وهي هدوفالقبلي والبعدي للحصول على البياانت امل ينالطالب يف االختبار 
 سالمية.طة اإلملتوساللصف الثامن  ابملدرسة  املقرتحالكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء 

                                                           
80Endang Mulyatiningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan ( منهج البحث التطبيقي يف جمال
 .25 ,(الرتبية

 .189، البحث العلمي: مفهومه، أدواته، أساليبه، وآخرون عبيدات ذوقان81
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 :82اآليت 3.3ختبار فكما املكتوب يف اجلدول أما معيار نتيجة الطالب يف اال
 3.3ول اجلد

 معيار نتيجة الطالب
 التقدير النتيجة الرقم
 ممتاز 96-100 1
 جيد جدا 76-95 2
 جيد 66-75 3
 مقبول 55-65 4
 ضعيف 01-54 5

 
 وثيقةالاملطلب اخلامس: 

جلمع البياانت من  ةتعد الوثيقة أداة من أدوات مجع البياانت املستخدم
لرسائل املهمة املتعلقة مبسائل البحث وحتصل هذه الطريقة على ا 83شرية.مصادر غي ب

 84االفرتاض.حىت انلت الباحثة البياانت الكاملة والصحيحة دون االعتماد على 
عن نتيجة الطالب يف االختبار  ى معرفة البياانتفاستخدمت الباحثة الوثيقة للوقوف عل
واملواد التعليمية لتطوير الكتاب املدرسي ملادة  التحريري لنصف السنة ملادة اإلنشاء

 العامة اآلتية:اإلنشاء والبياانت 
 روغو،ك فونو الرااتريخ أتسيس مدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية جوريسان م .أ

 ونوروغو،فالراك مسان درسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية جورياملوقع اجلغرايف مل .ب

                                                           
82Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (مقدمة يف التقييم الرتبوي) (Jakarta: Rajawali Pers, 

2009), 35. 
83Syamsudin AR dan Vismaia S. Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa ( منهج البحث
 .108 ,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011) (لتعليم اللغة

84Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (التفهم على البحث النوعي) (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2008), 158. 
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 ونوروغو،فالراك ان مالرؤية والبعثة ملدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية جوريس .ج
ونوروغو راك فن مالتركيب املنظمة ملدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية جوريسا .د

 ،2019-2018العام الدراسي 
ية إلسالمطة اطالب مبدرسة "اإلسالم" املتوسالرسني واملوظفني و أحوال املد .ه

 ،2019-2018جوريسان مالراك فونوروغو العام الدراسي 
اك ن مالر وريسايف مدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية ج املدرسيةالوسائل  .و

 .2019-2018فونوروغو العام الدراسي 
 

 املبحث اخلامس: أساليب حتليل البياانت
ترب حتليل البياانت عملية نشد نسخة املقابلة واملالحظة امليدانية واملواد يع

 85آخر.األخرى احملصولة وتنظيمها منظمة لزايدة الفهم عليها حىت ميكن تقدميها إىل 
الكتاب املدرسي  صالحيةملعرفة يف هذا البحث فحللت الباحثة مجيع البياانت احملصولة 

لرتقية كفاءة اإلنشاء لدى  ومناسبته لتعليم تلك املادة وفعاليته املقرتحادة اإلنشاء مل
 . لذا، فاستخدمت الباحثة أسلوبني يف هذا التحليل، مها:الطالب

 التحليل الوصفياملطلب األول: 
 املقرتحصالحية الكتاب املدرسي ت الباحثة هذا التحليل لتحديد استخدم

لتعليم مادة اإلنشاء يف الصف الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية. كما سبق  ومناسبته
فية. فالبياانت ذكره أن البياانت اليت مت مجعها نوعان، مها البياانت الكمية والبياانت الكي

حتويلها إىل األرقام وحساب املعدل املئوي منها بطريقة  من خاللمت حتليلها الكيفية قد 

                                                           
85Syamsudin AR dan Vismaia S. Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa ( منهج البحث
 .110 ,(لتعليم اللغة
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املعدل . وقد مت حساب هذا صالحيته ومناسبتهمعينة حىت تتمكن الباحثة من حتديد 
 :86اآليتابلرموز  لتقومي اخلرباء واملدرسة املئوي

 
 
 

 
 البيان:

𝑃 : املئوية الصالحية 
∑ 𝑥𝑖 : جمموعة القيمة احملصولة 
∑ 𝑥 : جمموعة األسئلة ضرب قيمة األعلى 
 :اآليتابلرموز  الستجابة الطالب فتحسب املعدل املئويوأما 

 

املعدل املئوي = 
اإلجاابت× نتيجة كل من البند املختار

 %100×  جمموع نتائج مجيع البنود

 
 :87التايل 3.4ابملعيار املكتوب يف اجلدول   تعينت صفة نتيجة االستبيانمث

 3.4اجلدول 
 التقدير من نتيجة قياس صدق اإلنتاج

 التقدير الفئات املئوية الرقم
 جيد جدا، ميكن االستخدام بدون حتسني 100%-81% 5

                                                           
86Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitati,f Kualitatif dan R&D ( منهج البحث الكمي والبحث النوعي
 .95-94 ,(والبحث التطويري

87Sa’dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran (أداة جتهيزات التعليم) (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2017), 42. 

𝑃 =  
∑ 𝑥𝑖

∑ 𝑥
 × 100% 
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 جيد، ميكن االستخدام ابلتحسني القليل 80%-61% 4

 تاج إىلمقبول، يقرتح أن ال يستخدم ألنه حي 60%-41% 3
 التحسني الكثي

 انقص، مل جيز أن يستخدم 40%-21% 2
 راسب، مل جيز أن يستخدم 20%-0% 1

 
 (t-testت ) –حتليل اختبار املطلب الثاين: 

ية من ة نتائج الفرض( ملعرفt-testت ) –استخدمت الباحثة أسلوب اختبار 
 :88املستخدمة هي تبار القبلي والبعدي، فالصيغةاالخ

 
𝑡 =  

𝑀𝑑

√
∑ 𝑥2 𝑑

𝑁 (𝑁 − 1)

 

 
 :البيان

𝑀𝑑 : عدي(متوسطة االحنراف بني االختبارين )اختبار القبلي والب 
𝑋𝑑 :  احنراف نتيجة كل الطالب، والرموز املستخدمة هي𝑀𝑑 − 𝑑 

∑ 𝑥2 𝑑 :   اجلملة املربعة من احنراف نتيجة كل الطالب 
𝑁 : عدد أفراد العينة 
𝑑𝑏 :  التعيني ب𝑁 

 
 

 

                                                           
88Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (إجراءات البحث: مقاربة تطبيقية) 
(Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 349-350. 
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 قاعدة النتيجة:
 مردود، Hoمقبول  𝑡𝑡 < 𝑡𝑜   =Ha−أو     𝑡𝑡  >  𝑡𝑜+إذا 

 89.مردود Haمقبول  𝑡𝑡   ≤  𝑡𝑜  ≤   −𝑡𝑡   =Ho+ إذاو 
وملعرفة مدى فعالية الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء املقرتح فقامت الباحثة 

 :90لرمز اآليتحبساهبا ابستخدام ا
 

g = 
𝑆𝑃𝑜𝑠𝑡−𝑆𝑃𝑟𝑒

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠−𝑆𝑃𝑟𝑒
 

 
 البيان:

𝑆𝑃𝑜𝑠𝑡 : النتيجة املعدلة يف االختبار البعدي 
𝑆𝑃𝑟𝑒 : النتيجة املعدلة يف االختبار القبلي 

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 :  املثاليةالنتيجة املعدلة 
 آليت:ا 3.5 جلدولاتصنيف النتيجة احملصولة من الرمز السابق كما املكتوب يف وأما 

  3.5اجلدول 
 " g" تصنيف الننيجة 

 التقدير النتيجة
0.7 < g عالية 

0.7 ≤ g ≤ 0.3  متوسطة 
0.3 < g منخفظة 

 
                                                           

89Danang Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis untuk Riset Ekonomi (إجراء اختبار الفروض للبحث االقتصادي) 
(Bandung: Alfabeta, 2012), 39. 

تطوير الكتاب املدرسي التفاعلي لرتقية فهم طالب الصف العاشر ابملدرسة الثانوية حنو مفهو نور خي النساء، "90
 .85(، 2017، يوغياكرات، يوغياكرات احلكوميةجامعة الرايضيات" )رسالة املاجستي، 
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 التطوير خطوات: السادساملبحث 
والتطوير نموذج البحث ب ةاتبعت الباحثة يف هذا البحث عدة خطوات املعروف

 متكون من النموذجوتلك (. Borg and Gallالذي اقرتحه بورغ وغال ) اإلجرائي والصفي
 :اآليت 3.1 ينالبيايف الرسم عشر خطوات املصورة 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 3.1 الرسم البياين
 خطوات التطوير عند بورغ وغال

 
 والبيان من الرسم املذكور كما يلي:

 واملسائل. يةاإلمكان .أ
 مجع البياانت. .ب
  .ختطيط اإلنتاج .ج
  .التخطيط تصديق .د
 حتسني التخطيط. .ه

 يةاإلمكان
لواملسائ

 ل

مجع 
 البياانت

ختطيط 
 اإلنتاج

تصديق 
 التخطيط

حتسني 
 التخطيط

حتسني  جتربة اإلنتاج
 جتربة اإلنتاج  اإلنتاج

حتسني 
 اإلنتاج

 االنتشار وإخبار اإلنتاج
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 أو الفرقة الصغية(.ة جتربة اإلنتاج )التجربة الفردي .و
 حتسني اإلنتاج. .ز
 تاج الثانية )التجربة امليدانية(.جتربة اإلن .ح
 حتسني اإلنتاج الثانية. .ط
 91االنتشار وإخبار اإلنتاج. .ي
 

 البحث والتطويرإجراءات : السابعاملبحث 
 تايل:ن الستوضح الباحثة كل خطوة من اخلطوات العشر املذكورة ابلبيا

 اإلمكانية واملسائلاملطلب األول: 
 يةإلمكاناانت وير هي البحث عن بيااخلطوة األوىل يف هذا البحث والتط إن

قامت  ،ي. لذادرستعلق ابلكتاب املواملسائل املوجودة يف تعليم اإلنشاء خاصة ما ي
ى ومديه هة فاملواج املشكالتالباحثة ابملقابلة مع مدرسي مادة اإلنشاء لكشف 

ختبار يف اال لطالبابتحليل الوثيقة عن نتائج و  احتياجهم إىل تطوير الكتاب املدرسي
فة ب ملعر لطالاالتحريري لنصف السنة ملادة اإلنشاء وتوزيع االستبيان إىل بعض 

 .يهحتياجهم إلا
 مجع البياانتاملطلب الثاين: 

انية، وة الثخلطابواملسائل املوجودة فقامت  بعد أن وجدت الباحثة اإلمكانية
ء تعليم د خرباسي عنكتابه املدر   وتطويروهي مجع البياانت عن نظرايت تعليم اإلنشاء 

ب الكتا تطويرلخدمة تاملس والصور والرسوم ا ومجع املراجعاللغة العربية لغي الناطقني هب
 .ب وعبء املنهح الدراسي املستخدماملدرسي اجليد حسب حاجات الطال

 

                                                           
91Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitati,f Kualitatif dan R&D ( منهج البحث الكمي والبحث النوعي
 .298 ,(والبحث التطويري
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 ختطيط اإلنتاجاملطلب الثالث: 
 قامت الباحثة يف هذه اخلطوة ابألنشطة اآلتية:

بتحليل اخلطة الدراسية أي املنهج الدراسي املستخدم التحليل، قامت فيه الباحثة  .أ
األولية  خصائص الطالب يت تراد تطويرها وتعرف لتعرف موضوعات املادة ال

 كمستخدمي الكتاب املدرسي.
 التصميم، قامت فيه الباحثة بعدة أنشطة وهي: .ب

 .وتعبيها التعليميةحتليل األهداف  .1
 .تعبي عناصر االختبار .2
 .تطوير االسرتاتيجية التعليمية .3
 .واملصدر التعليمي تطوير الوسيلة التعليمية .4
 .تطوير املادة التعليمية .5

 .تدبي الكتاب املدرسي وكتابته .ج
 التخطيط تصديقاملطلب الرابع: 

مع االستبيان إىل  املقرتحقدمت الباحثة منوذج الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء 
 فهؤالء اخلرباء:ية كل، التعليمية لتقوميه من انح والوسيلة واللغة املادة التعليميةء خربا

. (اإلسالمية احلكوميةور مفتاح العلوم املاجستي )احملاضر جبامعة فونوروغو الدكت .أ
 ويرجع سبب اختيار سيادته إىل ما يلي:

 أنه متخصص يف جمال املنهج الدراسي، .1
أنه حماضر ملادة ختطيط املنهج الدراسي يف اللغة العربية وتطويره يف كلية  .2

 مية احلكومية.الدراسات العليا جبامعة فونوروغو اإلسال
جاءت الباحثة إىل سيادته من أجل االستماع إىل توجيهاته وارشاداته 
فيما يتعلق بتطوير الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء لطالب الصف الثامن ابملدرسة 

 املتوسطة اإلسالمية خاصة يف جمال مادته.
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 احلكومية(. ستي )احملاضر جبامعة فونوروغو اإلسالميةزهر الفىت املاجالدكتور  .ب
 ويرجع سبب اختيار سيادته إىل ما يلي:

 متخصص يف جمال اللغة العربية، أنه .1
أن اللغة أنه قد تعلم حنو أربع سنوات يف جامعة األزهر مبصر حيث  .2

املستخدمة إما يف التعلم أو املعامالت اليومية هي اللغة العربية. وابإلضافة 
من جامعة ماليزاي  والدكتورةستي املاجحصلت على درجة على ذلك، أنه قد 

 اجستي والدكتورة ابللغة العربية،اإلسالمية العاملية بعد كتابة رسالة امل
يف كلية  أنه حماضر ملادة قراءة اللغة العربية وندوة خمطط رسالة املاجستي .3

 الدراسات العليا جبامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية.
أجل االستماع إىل توجيهاته وارشاداته جاءت الباحثة إىل سيادته من 

فيما يتعلق بتطوير الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء لطالب الصف الثامن ابملدرسة 
 املتوسطة اإلسالمية خاصة يف جمال لغته.

رجايل املاجستي )احملاضر جبامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية(. ويرجع االدكتور ه .ج
 لي:سبب اختيار سيادته إىل ما ي

 ،التكنولوجيا التعليمي والوسيلة التعليميةمتخصص يف جمال  أنه .1
يف اللغة العربية يف كلية  أنه حماضر ملادة التكنولوجيا والوسيلة التعليمية .2

 الدراسات العليا جبامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية.
جاءت الباحثة إىل سيادته من أجل االستماع إىل توجيهاته وارشاداته 
فيما يتعلق بتطوير الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء لطالب الصف الثامن ابملدرسة 

 املتوسطة اإلسالمية خاصة يف جمال وسيلته التعليمية أي ختطيطه.
 حتسني التخطيطاملطلب اخلامس: 

 طيط املقدم إىل اخلرباء اعتمادا علىسنت الباحثة يف هذه اخلطوة التخح
 مستعدا للتجربة يف الفرقة الصغية. مدرسياته كتااب وطور االقرتاحات واالرشادات منهم 
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 ة(لصغري اجتربة اإلنتاج )التجربة الفردية أو الفرقة املطلب السادس: 
اداهتم، ء وارشربابعد حتسني التخطيط وتطويره كتااب مدرسيا وفقا القرتاح اخل

ة من عة صغي و جممو اإلنشاء ألول مرة حنمادة فاستخدمت الباحثة ذلك الكتاب لتعليم 
راك ان مالوريسالطالب يف الصف الثامن مبدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية ج

ند األنشطة عأحوال الطالب  الباحثة طالبا. فالحظت 28فونوروغو، وكان عددهم 
رفة ان ملعالستبياوبعد انتهاء الدرس، وزعت الباحثة أوراق . ابستخدامه التعليمية

 .املقرتحاملدرسي  الطالب على الكتاباستجاب 
 حتسني اإلنتاجاملطلب السابع: 

نتائج  دا علىعتماا املقرتحقامت الباحثة بتحسني اإلنتاج أي الكتاب املدرسي 
 االستبيان واملقابلة مع بعض الطالب.التجربة األوىل من نتائج 

 جتربة اإلنتاج الثانية )التجربة امليدانية(املطلب الثامن: 
هذه اخلطوة ابلتجربة األوسع، وهي التجربة امليدانية إمنا قامت الباحثة يف 

ثامن الصف الحيث تدرس الباحثة مادة اإلنشاء ابستخدام الكتاب املدرسي احملسن يف 
 القبلي ينطالبا مبنهج االختبار  54جوريسان بعدد اإلسالمية  املتوسطة "مبدرسة "اإلسالم

قامت الباحثة ابملقابلة مع بعض ، ويف هناية التعليم (.Pretest and Postest) والبعدي
عند التجربة الفردية بعد التحسني  املدرسي حنو الكتابالطالب ملعرفة استجابتهم 

 هااملقابلة معو  صالحيتهوتقدمته الباحثة أبوراق االستبيان إىل مدرسة مادة اإلنشاء ملعرفة 
نشاء وظروف أبهداف تعليم مادة اإل املقرتحالستفسار حول مناسبة الكتاب املدرسي 

يف الرسم البياين  كمامصور  وأما أسلوب هذه التجربية ف فيها. لتطبيقالطالب ومالئمة ل
 :92اآليت 3.2

 
 

                                                           
92Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitati,f Kualitatif dan R&D ( منهج البحث الكمي والبحث النوعي
 .75-74 ,(والبحث التطويري
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  3.2الرسم البياين 

One-Group Pretest-Posttest Design 
 

 البيان:
1O : نتيجة االختبار القبلي 
2O : نتيجة االختبار البعدي 

X :  استخدام الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء املقرتح يف التعليم 
 حتسني اإلنتاج الثانيةاملطلب التاسع: 

صف الثامن قامت الباحثة بتحسني الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء لطالب ال
 حسب نتائج التجربة الثانية.اإلسالمية ابملدرسة املتوسطة 
 االنتشار وإخبار اإلنتاجاملطلب العاشر: 

وإن االنتشار وإخبار اإلنتاج هو اخلطوة األخية بعد انتهاء كل خطوات يف 
هذا البحث والتطوير. فتم حبث إنتاج الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء لطالب الصف 

درسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية جوريسان مالراك فونوروغو. وهذا اإلنتاج الثامن مب
 ال يزال قابال للتحسني حىت أييت بشكل أفضل وأحسن.

O1 X O2 
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 الفصل الرابع
 ة النتيجةوحتليلها ومناقشالبياانت عرض 

 
 وحتليلهاعرض البياانت املبحث األول: 
الصورة اجلانبية ملدرسة "اإلسالم" املتوسطة عرض البياانت العامة عن  املطلب األول:

 مالراك فونوروغواإلسالمية جوريسان 
 اتريخ أتسيس مدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية جوريسان مالراك فونوروغو .أ

جوريسان مالرك  "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية إن اتريخ أتسيس مدرسة
معهد "اإلسالم" اإلسالمي. فكان أتسيسه متعلقا  اتريخ أتسيس عائد إىل فونوروغو

. فكانوا يالقون الستينات سنةاملسلمني اإلندونيسيني خاصة يف فونوروغو يف حوال أب
أزمة جودة احلياة يف ذلك العصر، وكانت وسائل تنمية حياهتم انقصة، وكثري من 

حياة معظم ختلف  كانوا خيرجون من مدارسهم قبل متام الدراسة نتيجة  الطالب
 ية.وفقرهم، خاصة هؤالء الذين سكنوا يف القر  سكاهنا

مند  تابلرغم أن كثريا من املؤسسات الرتبوية اإلسالمية احلديثية قد قام
وال ميكن الفقراء دفع مكان تعليم األغنياء لكنها تعد ، تلك املدينةالدهر يف 

أيقظ ذلك احلال اهتمام ف  ختلف اجملتمع وافتقر عن العلوم.حىتمصروفتهم الدراسية 
( مالراك MWC-NUالفرعي لنهضة العلماء ) النوابالعلماء الذين احتدوا يف جملس 

احلاج إمام  الشيخ حتت رائسةأعضاءه حلل ختلف الرتبية حول اجملتمع. فاجتمع 
مية ملرحلة املتوسطة يف مالراك. يف أتسيس املؤسسة الرتبوية اإلسال يبحثونشفاعة 

نفذ ا. وأهدافه اوبعثتهلتكراري مرتني بعده لتأكيد رؤية أتسيسها نفذ االجتماع او 
وفاة   يف قرية جوريسان موافقا حبولاحلاج حسب هللا الشيخيف بيت األول االجتماع 

في بيت أحد علماء فوأما الثاين  مد طيب املرحوم كمؤسس تلك القرية،حم الشيخ
 احلاج عبد الكرمي من قرية جوريسان. الشيخهنضة العلماء مالراك 
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يف عند االجتماع املنفذ ظهر أول األوائل ملعهد "اإلسالم" اإلسالمي و 
الذي حضر فيه العلماء النهضيني اندو الشيخ احلاج إمام شفاعة يف قرية غ بيت
 والشيخ احلاج ،مغفور حسب هللا الشيخ احلاج إمام شفاعة، والشيخ احلاج منهم

فرحان عبد القادر، والشيخ قمري رضوان، واحلاج  ،وكفراوي، BA،حمفوظ حكيم
وابن منذير، وابزي هيدار، والشيخ مركوم وأمسوعي عبد القادر والشيخ إمام حممودي، 

 1386من حمرم  12يف التاريخ  وأمحد حضري ابن حجر وحرز الدين حسب هللا
كان و يالدية برضاء هللا سبحانه وتعاىل. م 1966من مايو  2هجرية املوافق ابلتاريخ 

" املتوسطة اإلسالمية يف اإلسالم" مدرسةاالسم هلذه املؤسسة الرتبوية اإلسالمية هو 
بعد مرور أربع  " املتوسطة والثانوية اإلسالميةاإلسالم" مدرسة وتصبحأول أتسيسها 

( NUالنهضيون )علماء سنوات بعد وجود طالب الصف الرابع. رغم أن مؤسسيه ال
 93الفرق.اثبت يف القيام جلميع  ولكنه

 :94يليكما   4.1دول اجلوأمساء مؤسسي ذللك املعهد مكتوبة يف 
 4.1دول اجل

 مالرك فونوروغومعهد "اإلسالم" اإلسالمي جوريسان  مؤسس
 العنوان االسم الرقم

 غاندو مالراك فونوروغو احلاج إمام شفاعة الشيخ .1
 جوريسان مالراك فونوروغو احلاج مغفور حسب هللا الشيخ .2
 غاندو مالراك فونوروغو BA، احلاج حمفوظ حكيم الشيخ .3
 جوريسان مالراك فونوروغو كفراوي .4
 جوريسان مالراك فونوروغو فرحان عبد القادر الشيخ .5
 جوريسان مالراك فونوروغو ابن منذير عبد الكرمي .6

                                                           
 .2019مارس  17، الوثيقةاتريخ أتسيس مدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية جوريسان مالراك فونوروغو، 93
 املرجع نفسه.94



88 
 

 جوريسان مالراك فونوروغو وابزي هيدار عبد الكرمي .7
 وونوجايت سورين مالراك فونوروغو مركوم الشيخ .8
 مالراك فونوروغوجوريسان  وأمحد حضري ابن حجر .9

 جوريسان مالراك فونوروغو حرز الدين حسب هللا الشيخ .10
 جوريسان مالراك فونوروغو أمسوعي عبد القادر .11
 غاندو مالراك فونوروغو تومريان أمحدي .12
 غاندو مالراك فونوروغو وانحممد قمري رض الشيخ .13
 ابجانج مالراك فونوروغو إمام حممودي الشيخ .14
 جالني عروكم مالراك فونوروغو حممد ايسع .15
 جالني عروكم مالراك فونوروغو احلاج مسروري .16

 
 املوقع اجلغرايف .ب

من عاصمة  اكيلو مرت   15مدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية قع ت
وبعثته  املدرسة هذا املوقع برؤيةيناسب يف قرية جوريسان مالراك، ف يعينفونوروغو 

فالح  ماجملتمع القروي الذي معظمه لدىأي أنه مناسب ابألحوال اإلقتصادية 
 مبسار جدا لقريبها لوصول إىل هذا املعهد سهلولحيصل على املكاسب الصغرية. 

 95املواصالت العامة.
 
 والبعثة الرؤية .ج

راك فونوروغو إن رؤية مدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية جوريسان مال
 بعثتها فهي: ، وأماوماهر ومستقلكرمية هي التفوق يف اإلجناز والتخلق أبخالق  

 .روح اإلجناز يف اجملال األكادميي لدى جمتمع املدرسة إمناء .1
                                                           

 .2019مارس  17، الوثيقةاملوقع اجلغرايف ملدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية جوريسان مالراك فونوروغو، 95
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من خالل  يةومواهبهم وترقية إجنازاهتم غري األكادميالطالب  رغباتتطوير  .2
 .األنشطة الالصفية

 .يف التصرف يف التحدث وجيري مؤداب تطوير الثقافة املهذبة .3
 .ة ابلعلوم والتكنولوجيارقية جودة الرتبية اليت تدمج نطام القيم الدينية والثقافيت .4
 .لكرميرتقية اخللوق والروح القومي القوي واب األخالقتربية  تفضيل .5
اإلخالص و التأديب والتهذيب والتحمس االبتسام والتسليم و  حتضري أنشطة .6

 .حول جمتمع املدرسة
تعزيز استقالل الطالب من خالل التعود ورايدة األعمال والتنمية الذاتية  .7

 96.واملستمرةاملخططة 
 

 تركيب املنظمة .د
تركيب املنظمة ملدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية جوريسان مالراك 

 :97يليفونوروغو كما 
 .عمران أمحدي البكالوريوس : ةاملتوسطة اإلسالميرئيس املدرسة 

 .نور جاهيو موليو : رئيس اإلدارة
 .سيت رمحة املودة املاجستري : رئيس قسم املنهج الدراسي

 .حسريي البكالوريوس : رئيس قسم الطالبية
 .حممد مصلح البكالوريوس : رئيس قسم الوسائل التعليمية

 .شهري البكالوريوس : رئيس قسم العالقة االجتماعية
 .تيتا خملفة روبياريت البكالوريوس : احلاسوبرئيس معمل 

 .حممد نصر الدين البكالوريوس : رئيس معمل اللغة

                                                           
 .2019مارس  17، الوثيقةالرؤية والبعثة ملدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية جوريسان مالراك فونوروغو، 96
 .2019مارس  17، الوثيقةتركيب منظمة مدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية جوريسان مالراك فونوروغو، 97
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 .سانيت ويبياين البكالوريوس : رئيس معمل العلوم
 .BAحممد،  : منسق التوجيه واالستشارة

 .مهاجر : رئيس املكتبة
 

 والطالبأحوال املدرسني واملوظفني  .ه
قد بلغ عدد املدرسني واملوظفني يف مدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية 

 :98اآليت 4.2شخصا كما املكتوب يف اجلدول  88إىل 
 4.2دول اجل
جوريسان  الميةاملتوسطة اإلس"اإلسالم"  عدد املدرسني واملوظفني مبدرسة

 مالرك فونوروغو

 مستوى الرتبية التخصص
SLTA D1 D2 D3 S1 S2 

رئيس املدرسة املتوسطة 
 اإلسالمية

- - - - 1 - 

 4 63 3 - - 5 املدرس
 1 5 - - - 3 موظف اإلدارة

 - - - - - 1 أمني املكتبة
 - - - - - 1 البستاين
 - - - - - 1 السائق

 

                                                           
 17، الوثيقةاك فونوروغو، ية جوريسان مالر أحوال املدرسني واملوظفني يف مدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالم98

 .2019مارس 
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فقد  2019-2018وأما عدد الطالب يف هذه املدرسة السنة الدراسية 
 :99اآليت 4.3طالبا كما يف اجلدول  1266 بلغ إىل

 4.3دول اجل
سان مالراك عدد الطالب يف مدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية جوري

 فونوروغو

 الفصل
 عدد الطالب يف كل الفصل

 التاسع الثامن السابع
 34 33 34 أ

 33 32 32 ب
 34 32 34 ج
 33 32 33 د
 34 31 33 ه
 33 32 31 و
 32 30 31 ز
 33 32 32 ح
 32 32 32 ط
 28 32 32 ي
 30 30 31 ك
 - 32 27 ل
 - 30 33 م
 - 31 29 ن

                                                           
 .2019مارس  17، لوثيقةامدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية جوريسان مالراك فونوروغو، عدد الطالب يف  99
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 - - 25 س

 جمموع الطالب
469 441 356 

1266 
 

 الوسائل املدرسية .و
كما املكتوب يف هي  يف هذه املدرسة ف املوجودة املدرسيةمن الوسائل 

 :100اآليت 4.4اجلدول 
 4.4دول اجل

ية جوريسان مالراك يف مدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالم  الوسائل املدرسية
 فونوروغو

 الوسائل املدرسية الرقم
 عددها بنسبة إىل األحوال

فساد  جيد
 صغري

فساد  
 كبري

 4 12 24 الفصل الدراسي .1
 - - 1 معمل العلوم .2
 - - 1 معمل اللغة .3
 - - 3 معمل احلاسوب .4
 - - 1 املكتبة التقليدية .5
 - - 1 القاعة .6
 - - 1 غرفة الصحية .7
 - - 3 الدكان .8

                                                           
مارس  17، الوثيقةالوسائل املدرسية يف مدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية جوريسان مالراك فونوروغو، 100

2019. 
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 - - 1 التوجيه واالستشارةغرفة  .9
 - - 1 مكتب رئيس املدرسة .10
 - - 1 مكتب املدرس .11
 - - 1 مكتب اإلدارة .12
 - - 1 مكتب منظمة طلبة مدرسة "اإلسالم" .13
 - - 4 احلمام للمدرس .14
 - - 4 احلمام للمدرسة .15
 - - 7 احلمام للطالب .16
 - - 7 احلمام للطالبات .17
 - - 1 املستودع .18
 - - 2 غرفة العبادة .19
 - - 25 غرفة الطالب )معهد( .20
 - - 1 (Multimediaغرفة الوسائل املتعددة ) .21

 
 عرض البياانت اخلاصة وحتليلهاالثاين:  املطلب

 اإلنشاءتطوير الكتاب املدرسي ملادة  .أ
 قامت الباحثة يف هذا البحث بعدة خطوات متدرجة كما تلي:

 اإلمكانية واملسائل .1
قبل أن تبتدأ الباحثة عملية تطوير الكتاب املدرسي فقامت بدراسة 

واملسائل املوجودة يف تعليم اإلنشاء  بياانت اإلمكانية متهيدية للحصول على
من خالل  هذه الدراسة التمهيدية كونوتخاصة ما يتعلق ابلكتاب املدرسي. 

 08و  2018من نوفمبري  24التاريخ يف املقابلة مع مدرسي مادة اإلنشاء 
حتليل الوثيقة عن نتائج الطالب و  2019من مارس  25و  2019ينايري من 
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عن  أوراق االستبيانيف االختبار التحريري لنصف السنة ملادة اإلنشاء وتوزيع 
من مارس  21التاريخ يف  طالبا 100إىل  ادوصف الكتاب املدرسي املر 

 من هنا وجدت الباحثة هذه احلقائق: .2019
ء اإلنشا أن نتيجة الطالب يف االختبار التحريري لنصف السنة ملادة (أ

 .غالبا (70) مل تصل إىل هناية الصغرى( 50.86)
تعاين  لنصف السنة التحريري كتاابهتم يف أوراق األجوبة لالختباروكانت   (ب

من كثرة اجلمل املكتوبة غري واضحة وكثرة األخطاء اإلمالئية والنحوية 
 101واأللفاظ املستخدمة غري املناسبة ابملعىن املراد.

 يفتقر الطالب إىل املفردات. (ج
م املدرس  ليس هناك الكتاب اخلاص لتعليم مادة اإلنشاء وإمنا يستخد (د

 كراسة التمرينات يف اللغة العربية لتعليمها.
تعليم مادة أبهداف  ري مناسبغ وتدريباته كراسة التمرينات  مضمون أن (ه

شتمل على مجيع مواد تعليمية ملهارات اللغة األربع ت . فهياإلنشاء
وعناصرها وتدريباهتا وال يهتم بتدريبات مهارة الكتابة واإلنشاء اهتماما 

 102كبريا.
بشكل  بةقصور املناس كراسة التمريناتشكل األسئلة املوجودة يف  أن  (و

 .هااألسئلة املختربة يف االختبار التحريري لربع السنة ونصف
 ة الطالب.إبراد قصور املناسبة كراسة التمرينات  ختطيطأن  (ز

                                                           
مية جوريسان مالراك نتائج االختبار لنصف السنة لطالب الصف الثامن مبدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسال101

يد من أوراق أجوبة االختبار العدوتؤكد هذه البياانت بنتائح التحليل جتاه . 2019ينايري  17، الوثيقةفونوروغو، 
 لنصف السنة لدى بعض طالب الصف الثامن.

 2019ينايري  08نوروغو، ، فو املقابلةوأنيك حسىن،  2018نوفمبري  24، فونوروغو، قابلةاملسيت خشية نورين، 102
كراسة التمرينات ملادة يل جتاه  وتؤكد هذه البياانت بنتائح التحل .2019مارس  25، فونوروغو، املقابلةونور بدرية، 

 الصف الثامن.اللغة العربية املستخدمة لتعليم اإلنشاء يف 
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ضيحية املشتمل حيبون الكتاب املدرسي امللونة مع الرسوم التو الطالب أن  (ح
 .فردات اجلديدةعلى املواد التعليمية والتدريبات املتعددة واألمثلة وامل

معظم الطالب يستخدمون كراسة التمرينات يف تعلم اإلنشاء أن  (ط
 103دائما.

تلفني علما سني املخأن مادة اإلنشاء يف الصف الثامن يدرسها سبعة مدر  (ي
 ة.، وأهنم ليس متخصصني يف تعليم اللغة العربيوخربة ومهارة

 104أن املدرس مل يقم بتطوير الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء. (ك
اب املدرسي عرفت أن املواد التعليمية أي الكتبناء على كل ما سبق 

حاجة ماسة إىل  ملادة اإلنشاء للصف الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية يف
طالب على التطوير واالبتكار ليستكمل األنشطة التعليمية حىت يساعد ال

 الوصول إىل األهداف التعليمية جيدا.
 

 مجع البياانت .2
تطوير وعينت  واملسائل املوجودة اإلمكانيةبعد أن وجدت الباحثة 

البياانت قامت جبمع  ،املسائلسدا لتلك ملادة اإلنشاء الكتاب املدرسي 
نظرايت تعليم اإلنشاء فتلك البياانت املنشودة ترتكب من احملتاجة يف إجناحه. 

واملراجع  اكتابه املدرسي عند خرباء تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هب  وتطوير
البياانت ف. والصور والرسوم املتعلقة ابملواد التعليميةاملستخدمة يف تطوير اإلنتاج 

ية وكتب إلكرتونية وأما الثالثة فمن عادىل والثانية مجعتها الباحثة من كتب األو 

                                                           
 ة اإلنشاء.االستبيان عن حتليل احتياجات الطالب يف تطوير الكتاب املدرسي ملادخالصة نتائج 103
 2019ينايري  08، فونوروغو، املقابلةوأنيك حسىن،  2018نوفمبري  24، فونوروغو، املقابلةسيت خشية نورين، 104

إلسالم" املتوسطة أحوال املدرسني واملوظفني يف مدرسة "او  2019مارس  25، فونوروغو، املقابلةونور بدرية، 
 .2019مارس  17، الوثيقةاإلسالمية جوريسان مالراك فونوروغو، 
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املستخدمة لتطوير الكتاب املدرسي ملادة  املراجعومن تلك شبكة دولية. 
  اإلنشاء هي:

 :يأي مناذج الرتكيب اللغو  ل على النص القرائيالكتب املشتم (أ
عبد الرمحن  إعداد 2و  1 العربية بني يديك كتاب الطالبكتاب  (1

 .الفوزاين وآخرون بن إبراهيم
العربية للناشئني: منهج متكامل لغري الناطقني ابلعربية كتاب  (2

 .صيين وآخرون حممد إمساعيل إعداد 2كتاب التلميذ 
 الناطقني ابلعربية كتابالعربية للحياة: منهج متكامل لغري كتاب  (3

 .صيين وآخرون حممد إمساعيل إعداد 2
إعداد  دروس اللغة العربية: على طريقة احلديثة اجلزء األولكتاب  (4

 .زركشي وإمام شباين إمام
 إعداد التعبريسلسلة تعليم اللغة العربية املستوى األول: كتاب  (5

 .لفنيؤ ملمجعة ا
( Bahasa Arab: Buku Siswaاللغة العربية: كتاب الطالب )كتاب  (6

 إعداد وزارة الشؤؤن الدينية.
( إعداد Pelajaran Bahasa Arabكتاب تعليم اللغة العربية ) (7

 .هدايت
 Thawaf: Modulكتاب طواف: وحدة قياس لتعليم اللغة العربية ) (8

Pembelajaran Bahasa Arabؤلفني.( إعداد مجعة امل 
 الرتكيب اللغوي وقواعده:الكتب املشتمل على  (ب

 النحو الواضح: يف قواعد اللغة العربية للمدارس االبتدائيةكتاب  (1
 .علي اجلارم ومصطفى أمني إعداد والثاين والثالث اجلزء األول
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 Metode Mustaqilli: Cara Cepat untukكتاب مستقلي ) (2

Membaca Kitab & Menguasai Bahasa Arab صاحب ( أمحد
 خرياين.

 الكتب املشتمل على املفردات وكلمة احلكمة: (ج
داد أمحد ورصون اللغة العربية إع -املنور: معجم اللغة ااإلندونيسية  (1

 منور وحممد فريوز.
أمحد ورصون  دإعدااللغة اإلندونيسية  -العربية  املنور: معجم اللغة (2

 منور.
إعداد نور ( Hilyah: Mutiara Lisanحلية: كلمة احلكمة )كتاب  (3

 حنيفنشه م.
 

 ختطيط اإلنتاج .3
الكتاب  للحصول علىالباحثة  قامت هبااليت  األنشطاتمن 

وحاجات  ميةالتعلياألهداف الذي يتناسب مع  اجليدملادة اإلنشاء  املدرسي
 فهي:الطالب 

 التحليل (أ
أي  ةالدراسي اخلطةتحليل بقامت الباحثة يف هذه اخلطوة 

 تطويرها يرادموضوعات املادة اليت  ملعرفة املنهج الدراسي املستخدم
. ذلك الكتاب املدرسي يكمستخدم  خصائص الطالب األوليةتعرف و 

للصف الثامن  خاصة مادة اإلنشاء موضوعات الباحثة عرفت ،من هنا
 :105سالمية كما يليابملدرسة املتوسطة اإل

 

                                                           
 .2013ملادة اللغة العربية للصف الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية املبنية على املنهج الدراسي  اخلطة الدراسية105
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 .، املوضوع: الساعة والرتكيب: اجلملة االمسيةالدرس األول (1
الثاين، املوضوع: يومياتنا يف املدرسة والرتكيب: اجلملة الدرس  (2

 .الفعلية والفاعل مفرد )الفعل املضارع( واملفعول به
الدرس الثالث، املوضوع: يومياتنا يف البيت والرتكيب: الفعل  (3

 .املضارع وأنواع فاعله يف اجلملتني االمسية والفعلية
والرتكيب: أن  ضيوننيون الرايالرابع، املوضوع: املهنة واملهالدرس  (4

 .ل + فعل مضارع –لن  –
الصريح الدرس اخلامس، املوضوع: املهنة الطبية والرتكيب: املصدر  (5

 .واملصدر املؤول
الدرس السادس، املوضوع: عيادة املرضى والرتكيب: الفعل املاضي  (6

 .أبنواع فاعله يف اجلملة
وأما التحليل عن خصائص الطالب األولية كمستخدمي 

مكان تطبيق  أحوالتعرف  ثالثة أمور، وهو علىالكتاب املدرسي فرتكز 
ذلك  ومن الذي سيستخدمه وألي فصل أو مستوى سيستخدم اإلنتاج

 التعرف كما يلي: هذاالنتائج من فالكتاب املدرسي 
املدرسة املستهدفة هي مدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية إن  (1

متقدمة يف جمال  اليزال تلك املدرسةفجوريسان مالراك فونوروغو، 
فليس يف كل فصل دراسي شاشة  ،املرافق الدراسية ووسائلها

احلاسوب وإمنا الوسيلة التعليمية املوجودة فيه هي السبورة. وكان 
واحد وثالث معامل احلاسوب، فلم لتلك املدرسة معمل اللغة 

 ميكن مجيع الطالب استخدامها ولو كان متبادال.
تخدمه طالب سإن الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء املطورة سي (2

 .املدرسة املتوسطة اإلسالمية
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الصف  إن الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء املطورة سيستخدم يف (3
 .الثامن ابملدرسية املتوسطة اإلسالمية

قدراهتم ومستواهم  عاما من انحيةوال الطالب وأما أح
 :106كما يليالدراسي ف

لكوهنا  ، وذلكتدئني يف مهارة الكتابة واإلنشاءمب أهنم اليزال (1
 .تدرس ألول مرة يف هذا الصف ومل يتعلموها من قبل

أللفاظ ويعانون ضعفا يف اختيار ا أهنم يفتقرون إىل املفردات (2
 .املناسبة ابملعىن املراد

اعد بعضهم يصعبون يف كتابة العربية الصحيحة وفقا للقو أن  (3
 اإلمالئية.

عد أن معظمهم يصعبون يف تركيب اجلمل الصحيحة وفقا للقوا (4
 النحوية.

ؤالء هخاصة  اأن بعضهم ال يهتم مبادة اإلنشاء وأنشطة تعليمه (5
 .الطالب

 التصميم (ب
 قامت الباحثة يف هذه اخلطوة بعدة أنشطات وهي:

 تعبريهاو  التعليميةحتليل األهداف  (1
بعد أن متت عملية التحليل وعرفت موضوعات مادة 
اإلنشاء حىت تعرفت أهداف تعليمها فحللت الباحثة تلك 

 نتائج هذا التحليل اعتمادا علىاألهداف التعليمية مث عربهتا 
نظرية تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا اليت اقرتحها حممود و 

                                                           
العديد من أوراق ليل جتاه وتؤكد هذه البياانت بنتائح التح .2019مارس  25، فونوروغو، املقابلةنور بدرية، 106

 لنصف السنة لدى بعض طالب الصف الثامن.أجوبة االختبار 
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 107طعيمة وحممد علي اخلويل.د كامل الناقة ورشدي أمح
 :فاألهداف التعليمية هلذه املادة كما تلي

ذ على العام: بعد انتهاء الدرس ترجى قدرة التالمي اهلدف (أ)
ة العربية تعبري األفكار والشعور واخلربات واملعلومات ابللغ

 .الصحيحة حتريراي
 ةاخلاص األهداف (ب)

 على: التالميذالدرس األول، بعد انتهاء الدرس ترجى قدرة 
 .تكملة مجل وفقا للرقم داخل املستطيل (1)
ات تكملة مجل بوضع املبتدإ املناسب من بني اخليار  (2)

 .املتوافرة
 .تكوين مجل امسية من الكلمات املتوافرة (3)
ربية ترمجة مجل من اللغة اإلندونيسية إىل اللغة الع (4)

 .الصحيحة
كتابة نشاطات يف ساعة معينة ابستخدام الرتكيب  (5)

 .االمسية""اجلملة 
 يذ على:الدرس الثاين، بعد انتهاء الدرس ترجى قدرة التالم

 .حتويل مجل امسية إىل مجل فعلية (1)
 .وضع كلمات مفاعل به يف مجل فعلية مفيدة (2)
ترتيب كلمات عشوائية لتكون مجلة فعلية مفيدة  (3)

 .ابتداء من الكلمة امللونة

                                                           
حممد و  .215-214، ني هباطرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، 107

 .139-138، أساليب تدريس اللغة العربيةعلي اخلويل، 
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ترمجة مجل من اللغة اإلندونيسية إىل اللغة العربية  (4)
 .حيحةالص

عانة ألعمال يف يوم من أايم الدراسة مع االستوصف ا (5)
ألسئلة واستخدام الرتكيب "اجلملة الفعلية والفاعل اب

مفرد )الفعل املضارع(، املفعول به" بعنوان "يومييت يف 
 .مدرسة اإلسالم املتوسطة اإلسالمية"

 الدرس الثالث، بعد انتهاء الدرس ترجى قدرة التالميذ على:
 .وفقا للضمائر مع تغيري ما يلزمحتويل مجل  (1)
 .تكوين مجل من األفعال املتوافرة (2)
كلمات عشوائية لتكون مجلة مفيدة ابتداء من ترتيب   (3)

 .الكلمة امللونة
ترمجة مجل من اللغة اإلندونيسية إىل اللغة العربية  (4)

 .الصحيحة
وصف األعمال اليومية يف البيت مع االستعانة  (5)

بعنوان "يومييت يف ابألسئلة واستخدام فعل مضارع 
 .البيت"

 الدرس الرابع، بعد انتهاء الدرس ترجى قدرة التالميذ على:
ل" يف األماكن  -لن  -تكملة مجل بوضع "أن  (1)

 .اخلالية
 .ل + فعل مضارع" -لن  -تركيب مجل فيها "أن  (2)
 .فعل مضارع" إجابة األسئلة برتكيب "ل + (3)
 .ترتيب مجل عشوائية لتكون فقرة مفيدة (4)
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من اللغة اإلندونيسية إىل اللغة العربية ترمجة مجل  (5)
 .الصحيحة

ل + فعل  -لن  -تعبري صور ابستخدام الرتكيب "أن  (6)
 .مضارع"

الدرس اخلامس، بعد انتهاء الدرس ترجى قدرة التالميذ 
 على:

 .حتويل أفعال مضارعة يف مجل معينة مبصادر صرحية (1)
 .حتويل مصادر مؤولة يف مجل معينة مبصادر صرحية (2)
 .ل من املصادر املتوافرةتكوين مج (3)
ترتيب كلمات عشوائية لتكون مجلة مفيدة ابتداء من  (4)

 .الكلمة امللونة
ترمجة مجل من اللغة اإلندونيسية إىل اللغة العربية  (5)

 .الصحيحة
وصف صورة مع االستعانة ابألسئلة واستخدام  (6)

 .الرتكيب "املصدر الصريح واملصدر املؤول"
ترجى قدرة التالميذ الدرس السادس، بعد انتهاء الدرس 

 على:
تكملة فقرة بوضع فعل مناسب من األفعال املوجودة  (1)

 .حتت الفقرة
تبديل ضمري املتكلم مع الغري )حنن( ابلكلمات املعينة  (2)

 .مع تغيري ما يلزم
 .تكوين مجل فعلية من األفعال املتوافرة (3)
 .ترتيب مجل عشوائية لتكون فقرة مفيدة (4)
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إىل اللغة العربية ترمجة مجل من اللغة اإلندونيسية  (5)
 .الصحيحة

أتليف مقالة إنشائية تتكون من مخسة سطور على  (6)
األقل حتت املوضوع "عيادة املرضى" ابستخدام فعل 

 .ماض مع االستعانة ابألسئلة
 تعبري عناصر االختبار (2

تعبري عناصر استمرت الباحثة خطوة هذا التصميم ب
ميكن استخدامها لقياس قدرة الطالب يف االختبار املكافئة و 

تقاهنم على املواد اليت إو  املنشودةالوصول إىل األهداف التعليمية 
 األهداففهذا التعبري معتمد على املعايري املعربة يف . قد تعلموها

اخلاصة أو مؤشرات التدريس وحمتوى املواد الدراسية يف املوضوع 
اوي أبهداف التعليم اخلاصة فتسهنا  عناصر االختباروأما . املطور

 كما قد سبق ذكره يف شرح خطوة التصميم.
 االسرتاتيجية التعليمية تعيني (3

إن االسرتاتيجية التعليمية أمر ضروري يف التعليم، لذا 
االسرتاتيجية التعليمية جزء من عملية تطوير  تعينيفأخذت الباحثة 
تايل، . وابلوقامت به قبل تطوير املادة التعليمية الكتاب املدرسي

 م اإلنشاء، وأمايتعل يف اسرتاتيجيةتعبري الصور  الباحثة عينت
من قبل  م ابستخدام هذا الكتاب املدرسي املطورتعلالخطوات 
 امجاال كما يلي: -لكونه كتاب الطالب-الطالب 

غي للطالب أن يقرأ األهداف التعليمية املكتوبة يف بداية ينب (أ)
وتصبح أنشطة تعلمه التعليم كل درس حىت يفهم غاية 

 موجهة.
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عانة إىل مث يبدأ الدراسة بقراءة النص القرائي ويفهمه ابست (ب)
د يف اجلزء جو املفردات املكتوبة بعده أو يف املعجم الصغري املو 

 األخري من هذا الكتاب.
 مث يناقش معاين النص القرائي ومضمونه مع األصدقاء (ج)

 ويبحث عن اجلمل مستخدمة الرتكيب املربمج مناقشة
 لكراسة.بعده ويكتبها يف اابستعانة إىل املالحظة النحوية 

ثلة مث يعمل التدريبات وفقا لتوجيهة كل التدريب واألم (د)
 دة فيه ويكتب أجوبتها يف الكراسة.املوجو 

ىل إمث يناقش مجيع ما مل يفهمه مع األصدقاء أو يسأله  (ه)
 املدرس، ويطلبه لتصحيح كل األجوبة والعمل.

 واملصدر التعليمي الوسيلة التعليمية تعيني (4
ة وطريقة لتسهيل اإن الوسيلة واملصادر التعليمية هي أد

لذا،  108.جتعل العملية التعليمية ممتعةو الطالب وتيسريهم يف التعلم 
فقامت الباحثة ابختيار الوسيلة التعليمية املناسبة حباجة املادة 

تلك الوسيلة . فالتعليمية املوجودة يف الكتاب املدرسي املطور
 .ي الصور والرسوميمية املختارة هالتعل

 تطوير املادة التعليمية (5
إن األنشطة األخرية يف عملية التصميم هي تطوير املادة 
 التعليمية. فابتدأت الباحثة هذا التطوير ابختيار املواد التعليمية

املوجودة واملناسبة استخدامها ومجعها، مث تدبريها وفقا لتتابع 
طة التعليمية وتعرف املواد التعليمية احملصولة من الكتب األنش

ا ملدى وتدبري برانمج التعليم. كتبت الباحثة املسودة أساس وغريها
                                                           

108M. Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media (تعليم اللغة العربية: املدخل والطريقة واالسرتاتيجية واملادة والوسيلة), 118. 
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املادة التعليمية يف الكتاب املدرسي املطور. فتلك املسودة  تصوير
 :اآليت 4.1املصورة يف الرسم البياين كما 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واملعلومات ابللغة العربية حتريرايتعبري األفكار والشعور واخلربات 

تعبري األفكار والشعور واخلربات واملعلومات ابللغة 
العربية حتريراي حتت املوضوع "الساعة" والرتكيب "اجلملة 

 االمسية"

واخلربات واملعلومات ابللغة تعبري األفكار والشعور 
" يومياتنا يف املدرسةالعربية حتريراي حتت املوضوع "

الفعلية والفاعل مفرد )الفعل والرتكيب "اجلملة 
 "املضارع(، املفعول به

واخلربات واملعلومات ابللغة تعبري األفكار والشعور 
" يومياتنا يف البيتالعربية حتريراي حتت املوضوع "

الفعل املضارع وأنواع فاعله يف اجلملتني والرتكيب "
 "االمسية والفعلية

تعبري األفكار والشعور واخلربات واملعلومات ابللغة 
" املهنة واملهنيون الرايضيونحتريراي حتت املوضوع " العربية

 "ل + الفعل املضارع –لن  –أن والرتكيب "

تعبري األفكار والشعور واخلربات واملعلومات ابللغة 
" والرتكيب املهنة الطبيةاملوضوع "العربية حتريراي حتت 

 "املصدر الصريح واملصدر املؤول"

تعبري األفكار والشعور واخلربات واملعلومات ابللغة 
" والرتكيب عيادة املرضىالعربية حتريراي حتت املوضوع "

 "أبنواع فاعله يف اجلملة الفعل املاضي"

 النموذج

 املالحظة النحوية
 التدريبات

 املفردات

 النموذج
 

 املالحظة النحوية
 

 املفردات
 

 التدريبات
 النموذج 

 
 املالحظة النحوية

 
 

 املفردات
 
 التدريبات 
 النموذج 

 
 املالحظة النحوية

 
 
 

 املفردات
 
 
 

 التدريبات
 
 

 النموذج
 

 املالحظة النحوية
 
 
 

 املفردات
 
 
 
 

 التدريبات
 
 
 

 النموذج
 

 املالحظة النحوية
 
 
 

 املفردات
 
 
 
 

 التدريبات
 
 
 

  4.1الرسم البياين 
 سودة املادة التعليميةم
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 الكتاب املدرسي وكتابته تدبري (ج
عملية التحليل والتصميم متاما ابلغا وقد وجد بعد أن متت 

مجيع ما حتتاجه الباحثة يف حماولة تطوير هذا الكتاب املدرسي فقامت 
الباحثة وكتبت أهداف تعليم اإلنشاء وتصوير بتدبريه وكتابته. فدبرت 

تكملة  أخرى أبجزاء زادتمادته والتدريبات وأمثلتها وقائمة املفردات مث 
 :كلالبيان مع  اب املدرسي ملادة اإلنشاء املطورله. فههو عرض الكت

هو ينقسم إىل قسمني الغالف اخلارجي ، و الغالف اخلارجي (1
فاألول يشتمل على اسم مؤلفة األمامي والغالف اخلارجي الورائي. 

جمهز ابلرسم  املستوى التعليمي منهالكتاب املدرسي وعنوانه و 
ثاين فيشتمل على املناسب بعنوان ذلك الكتاب املدرسي، وأما ال

 تصوير الكتاب املدرسي املطور خمتصرا ابللغة اإلندونيسية وجمهز
 ، فعرضهما كما يلي:ابلرسم املناسب بعنوانه
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عنوان الكتاب املدرسي املطور مع ، يشتمل على الغالف الداخلي (2
املستوى التعليمي منه واسم مؤلفته مث أتيت بعدها اسم اجلامعة 

 فيها املؤلفة برمزها، فكان العرض منه كما يلي:الذي كانت تتعلم 

 
 

يشتمل على كلمة الشكر بتمام تطوير هذا الكتاب ، مقدمة (3
املدرسي وشرح مضمونه خمتصرا مع رجاء املؤلفة على نفعته لتعليم 

 اإلنشاء، وعرضها كما يلي:
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مجيع أجزاء هذا الكتاب من  الباحثة، كتبت فيها حمتوايت الكتاب (4
، وكان عرضها كما السرية الذاتية للمؤلفةالغالف الداخلي إىل 

 يلي:

  
 

، دبرهتا معيار الكفاءة والكفاءة األساسية ومؤشرات التدريس (5
املؤلفة معتمد على املنهج الدراسي املستخدم يف مدرسة "اإلسالم" 

الدرس. وكان  املتوسطة اإلسالمية جوريسان وكتبتها حسب ترتيب
 عرضها كما يلي:
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، يشتمل على موضوع الدرس ورقمه مع رسم صفحة املوضوع (6
يف الصفحة األوىل من كل الدرس  الباحثةاملناسب به. كتبتها 

ليسهل الطالب تعرف مضمون املوضوع الذي يراد تعلمه. وكان 
 عرضها كما يلي:

 
 

الغاية الدرس ليعرف الطالب  كل  ، كتبتها يف أولأهداف التدريس (7
 وعرضها كما يلي: منه حىت يهتمون هبا
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، فهو مستخدم لعرض النمادج من ئيالقراالنص النموذج أي  (8
كتابة النص أو أتليف املقالة يف   املربمج اللغوي استخدام الرتكيب

اإلنشائية. وهذا جمهز ابلرسوم وفقا للموضوع. وكان عرضه كما 
 يلي:
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، يشتمل على املفردات اجلديدة املتعلقة ابلنص القرائي املفردات (9
أو موضوع الدرس. وشرحت معانيها إبيتاء الرسوم والصور. وكان 

 عرضها كما يلي:

 
 

قواعد الرتكيب املربمج مع  الباحثة، شرحت فيها املالحظة النحوية (10
كيفية استخدام الرتكيب يف اجلمل.   ونيعرفيفهم الطالب و ل أمثلتها

 كما يلي:  وعرضها
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 ، يشتمل على تدريبات متعددة لتدريب الطالب علىالتدريبات (11
 اللغوي تطبيق معرفتهم وعلومهم إما يف الكتابة وفقا للرتكيب

فيمكن هبا قياس قدراهتم  املربمج أو اإلنشاء وفقا ملوضوع الدرس.
ومعرفة نتيجة تعلمهم، هل يستطيعون الوصول إىل أهداف التعليم 

أبمثلة يف أول كل التدريبات منوذجا  الباحثةوأكملت  أم ال.
 وسهال هلم. فكان العرض منها كما يلي:
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احلكمة مع معناها يف اللغة كلمة   الباحثةكتبت ،  احلكمةكلمة  (12
 اإلجنليزية، فعرضها كما يلي:

 
 

، يشتمل على قائمة املفردات املستخدمة يف هذا املعجم الصغري (13
املدرسي املطور، سواء كانت فعال أو امسا أو حرفا أو الكتاب 

حسب جنس الكلمات برتتيب األلفبائي  الباحثة هاغريها. وكتبت
 أيتفتمعانيها يف اللغة اإلندونيسية ليسهل الطالب فهمها. وكتبت 

 هذا املعجم الصغري يف آخر الدروس بعرض كما يلي:
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، يشتمل على مجيع مصادر املواد التعليمية قائمة املراجع (14
ية من كتب متعددة عرب املستخدمة يف تطوير هذا الكتاب املدرسي

 كما يلي:  كانت أم إندونيسية. وكان عرضها
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 ةشمل على البياانت املتعلقة مبؤلف، تالسرية الذاتية للمؤلفة (15
 كما يلي:  هاعرضالكتاب. وكان 

 
 

 تصديق التخطيط وحتسينه .4
، فقامت الباحثة بعد أن متت عملية تدبري الكتاب املدرسي وكتابته

خرباء املادة التعليمية واللغة والوسيلة التعليمية. فيمثل هذا  بتقوميه من قبل
التقومي خطوة للبحث يف إنتاج الكتاب املدرسي املطور بطريقة البحث عن 

وسيستخدم هذا التحسني يف التجربة بعده. البياانت أساسا لتحسينه، 
 الدكتور مفتاح العلوم املاجستري إىل هذا اإلنتاج وابلتايل، فقدمت الباحثة

جملال اللغة  كاخلبري  الدكتور زهر الفىت املاجستريو  املادة التعليميةكاخلبري جملال 
أوراق جملال الوسيلة التعليمية ووزعتهم  كاخلبري  الدكتور هارجايل املاجستريو 

 وفيما يلي نتائج التقومي كل من اخلرباء:تقومي له. أداة الاالستبيان 
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 4.5اجلدول 
 109نتائج تقومي اخلبري جملال املادة التعليمية

 تقوميبنود ال تقوميعناصر ال الرقم
 تقومينتيجة ال

 الدرجة املعدل النتيجة
مناسبة املادة  .1

ابلكفاءة 
 األساسية

 ج ج %100 4 التعليميةمناسبة ابألهداف 
 ج ج %100 4 املادة سعة .2
 ج ج %100 4 املادة عمق .3
 ج %75 3 دقة قواعد اللغة دقة املادة .4
 ج %75 3 دقة االصطالح واألسلوب .5
 ج ج %100 4 والرسوم التوضيحيةدقة الصورة  .6
 ج ج %100 4 بيةمناسبة املادة بنمو اللغة العر  متأخر املادة .7
 ج ج %100 4 املثال واملسألة دقيقان .8
 والرسوم التوضيحيةالصورة  .9

 ج ج %100 4 انتدقيق

استخدام املثال واملسألة يف  .10
 ج ج %100 4 إندونيسيا وعرب

 ج ج %100 4 متأخر املراجع .11
 ج ج %100 4 حمتوى املوضوع مناسبة الثقافة .12
 ج %75 3 الفكرة الوطنية .13
التدريب  .14

 والتقومي
 ج ج %100 4 التدريب التقوي

 ج %75 3 تقومي القدرة .15
 

                                                           
 اإلنشاء املطور.نتائج االستبيان عن تقومي اخلبري جملال املادة التعليمية جتاه الكتاب املدرسي ملادة 109
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 4.6اجلدول 
 110نتائج تقومي اخلبري جملال اللغة

 تقوميبنود ال تقوميعناصر ال الرقم
 تقومينتيجة ال

 الدرجة املعدل النتيجة
 ج ج %100 4 دقة تركيب اجلمل الدقة .1
 ج %75 3 مؤثر اجلمل .2
 ج ج %100 4 صالة االصطالحأ .3
 ج ج %100 4 فهم التوصية االتصالية 4
مناسبة قواعد  .5

 اللغة
 ج ج %100 4 سداد قواعد اللغة

 ج ج %100 4 سداد اهلجاء .6
مناسبة منو  .7

 الطالب
 الطالبمناسبة مستوى منو 

 ج %75 3 املثقفي

 الطالبمناسبة مستوى منو  .8
 ج ج %100 4 االجتماعي العاطفي

 
 4.7اجلدول 

 111نتائج تقومي اخلبري جملال الوسيلة التعليمية

 تقوميبنود ال تقوميعناصر ال الرقم
 تقومينتيجة ال

 الدرجة املعدل النتيجة
 ج %75 3 قوام نظام التقدمي تقنية التقدمي .1
 ج %75 3 تناسق التقدمي .2

                                                           
 نتائج االستبيان عن تقومي اخلبري جملال اللغة جتاه الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء املطور.110

 نتائج االستبيان عن تقومي اخلبري جملال الوسيلة التعليمية جتاه الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء املطور.111
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ب توازن تقدمي املواد بني األبوا .3
 ج %75 3 األجزاءو 

 ج ج %100 4 النظام يف الباب .4
 ج %75 3 تنوع التدريب والتقومي .5
 ج %75 3 متهيد مساعد التقدمي .6
 ج %75 3 مقدمة .7
 ج %75 3 املعجم أو قائمة املفردات .8
 ج %75 3 قائمة املراجع .9

اسرتاتيجية  .10
تقدمي املادة 

 التعليمية

التعلم القائم على النشاط 
 ج %75 3 االشرتاكية( -)التفاعلية 

يدفع الطلبة إىل االشرتاك يف  .11
 ج %75 3 التعلم املستقل واجلماعي

يدفع إىل التفكري النقدي  .12
 ج %75 3 واإلبداعي واالبتكاري

 ج %75 3 التقريب العلمي وعنصر الثقافة .13
التماسك  .14

وتناسق تدفق 
 التفكري

واألجزاء االرتباط بني األبواب 
 والفقرات

 ج 75% 3

كمال املعىن وتكامله يف  .15
 ج ج %100 4 والفقراتواألجزاء األبواب 

استخدام  .16
االصطالح 

 والرمز أو أيقونة

 ج %75 3 قوام استخدام االصطالح
 ج %75 3 قوام استخدام الرمز أو أيقونة .17

 ج %75 3 استخدام اخلط الصورة البيانية .18
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 ج %75 3 التخطيط .19
 ج %75 3 تصميم العرض .20

 
 وحتليلها االستبيان عن تقومي اخلبري جملال املادة التعليمية نتائجبيان  (أ

تصنيف نتائج االستبيان ووصفها يف قد كتبت الباحثة معايري 
الفصل الثالث من هذه رسالة املاجستري، وأما النتيجة من خالل 

 احلساب فكما يلي:
 

𝑃 =  
∑ 𝑥𝑖

∑ 𝑥
𝑥 100% 

 

  =
56
60 𝑥 100% 

  = 93.33% 
 

فعرف من ذلك احلساب أن املئوية الصالحية للكتاب املدرسي ملادة 
 %93.33 اإلنشاء املطور من خالل تقومي جمال املادة التعليمية هي

يدل على أنه صاحل للتطبيق يف تعليم مادة بتقدير جيد جدا. وهذا 
املتوسطة اإلسالمية  اإلنشاء يف الصف الثامن مبدرسة "اإلسالم"

بدون التحسني، ولكن الباحثة قد حسنته جوريسان مالراك فونوروغو 
 . وتفصيل هذه النتائج فيما يلي:اقرتاح اخلبري إكماال لهحسب 

)جيد  %100األساسية معدل نتائج مناسبة املادة ابلكفاءة  (1
 جدا(.

 )جيد جدا(. %83.33ائج دقة املادة معدل نت (2
 )جيد جدا(. %100املادة ائج متأخر معدل نت (3
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 )جيد جدا(. %87.5مناسبة الثقافة معدل نتائج  (4
 )جيد جدا(. %87.5لتدريب والتقومي معدل نتائج ا (5

 :اآليت 4.8عديل والتصحيح فكما يف اجلدول التفصيل من التوأما 
 4.8اجلدول 

 تعديالت اخلبري جملال املادة التعليمية
 ما بعد التعديل ما قبل التعديل البيان

تبديل 
 الصورة

  
اقرتح اخلبري تبديل صورة البنت بصورة  التوضيح

 الولد
 بدلت الباحثة صورة البنت بصورة الولد

زايدة 
"تعريف 
بكتاب 
 الطالب"

- 
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مل تقم الباحثة بكتابة "تعريف بكتاب  التوضيح
 الطالب"

قامت الباحثة بكتابة "تعريف بكتاب 
 الطالب" يف اجلزء األول من الكتاب

زايدة "دليل 
 - الطالب"

 

 "دليل الطالب"تقم الباحثة بكتابة مل  التوضيح
يف  "دليل الطالب"قامت الباحثة بكتابة 

 اجلزء األول من الكتاب

 توسيع
 مقياس اخلط

  

كتبت الباحثة عنوان النص القرائي  التوضيح
 22قامت الباحثة بتوسيعه إىل املقياس  18مبقياس اخلط 



125 
 

إصالح معىن 
كلمة 
 احلكمة

  

قامت الباحثة بتبديل كلمة احلكمة مع  معىن كلمة احلكمة قصور الدقة التوضيح
 معناها

 
 وحتليلها االستبيان عن تقومي اخلبري جملال اللغة نتائجبيان  (ب

قد كتبت الباحثة معايري تصنيف نتائج االستبيان ووصفها يف 
النتيجة من خالل الفصل الثالث من هذه رسالة املاجستري، وأما 

 احلساب فكما يلي:
 

𝑃 =  
∑ 𝑥𝑖

∑ 𝑥
𝑥 100% 

 

  =
30
32 𝑥 100% 

  = 93.75% 
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فعرف من ذلك احلساب أن املئوية الصالحية للكتاب املدرسي ملادة 
بتقدير جيد  %93.75اإلنشاء املطور من خالل تقومي جمال اللغة هي 

اإلنشاء يف الصف جدا. وهذا يدل على أنه صاحل للتطبيق يف تعليم مادة 
الثامن مبدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية جوريسان مالراك فونوروغو 
بدون التحسني، ولكن الباحثة قد حسنته حسب اقرتاح اخلبري إكماال 

 له. وتفصيل هذه النتائج فيما يلي:
 )جيد جدا(. %91.67دل نتائج الدقة مع (1
 )جيد جدا(. %100نتائج االتصالية  معدل (2
 )جيد جدا(. %100اسبة قواعد اللغة ائج منمعدل نت (3
 )جيد جدا(. %87.5 الطالبمعدل نتائج مناسبة منو  (4

 اآليت: 4.9وأما التفصيل من التعديل والتصحيح فكما يف اجلدول 
 4.9اجلدول 

 تعديالت اخلبري جملال اللغة
 ما بعد التعديل ما قبل التعديل البيان

إكمال اسم 
 اجلامعة
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قامت الباحثة بزايدة اجلملة "قسم تعليم  اجلامعة غري كاملاسم  التوضيح
 اللغة العربية"

 توضيح اجلملة

  

 التوضيح
اجلمل يف الفقرة الثانية من املقدمة غري 

 واضحة
قامت الباحثة بتوضيحها كما يف الصورة 

 السابقة

استخدام  دقة
 الفعل

  

استخدمت الباحثة الفعل املضارع املبين  التوضيح
 للمجهول وهي "يُ ْهَدُف"

قامت الباحثة بتحويله إىل الفعل املضارع 
 املبين للمعلوم وهي "يَ ْهِدُف"
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اختيار  دقة
 الكلمة

  

 التوضيح
استخدمت الباحثة الكلمات "املدارس" 
و "وقت الصالة" و "الطعام" يف النص 

 القرائي

أما الكلمات الدقيقة فهي "الدراسة" و 
"وقت" و  "الصالة" حبذف الكلمة

 "األكل"

استخدام  دقة
 الكلمة

  
 أما الكلمة الصحيحة فهي "القواعد" استخدمت الباحثة الكلمة "القاعدة" التوضيح
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توضيح 
االرشاد يف 

 التدريب

  

 التوضيح
استخدمت الباحثة اجلملة "أكمل اجلمل 

 اآلتية وفقا للصور" يف ارشاد التدريب
اجلمل أما اجلملة الصحيحة فهي "أكمل 

 اآلتية وفقا للرقم داخل املستطيل"

إصالح اللغة 
من حيث 

 النحو

  

 التوضيح

كتبت الباحثة بعض الرتاكيب اإلضافية 
" و  كما تلي "كتاُب الديُن اإلسالميُّ

"كتاُب العلوُم الطبيعيُة" و "كتاُب اللغُة 
 اإلندونيسيُة" و "كتاُب الرايضياُت"

الديِن وأما الصحيح فكما يلي "كتاُب 
" و "كتاُب العلوِم الطبيعيِة" و  اإلسالميِ 
"كتاُب اللغِة اإلندونيسيِة" و "كتاُب 

 الرايضياِت"
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توضيح 
االرشاد يف 
التدريب 
 وإصالحه

  

 التوضيح
كتبت الباحثة "ترجم ما أييت إىل لغة 

عربية صحيحة" و "... إبعانة األسئلة 
 اآلتية" يف ارشاد التدريب

الصحيحة فهي "ترجم ما وأما اجلملة 
أييت إىل اللغة العربية الصحيحة" و "... 

 مع االستعانة ابألسئلة اآلتية"

توضيح 
االرشاد يف 
التدريب 
 وإصالحه

  

 التوضيح
استخدمت الباحثة اجلملة "أجب عن 
األسئلة اآلتية كما يف املثال" يف ارشاد 

 التدريب

أما اجلملة الصحيحة فهي "أجب 
 اآلتية كما يف املثال اآليت"األسئلة 
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توضيح اجلملة 
 وإصالحها

  

 التوضيح
كتبت الباحثة "... ورحبه للجلوس على 
الكرسي وسأله ليعرف ما يشكو منه" يف 

 النص القرائي

وأما اجلملة الصحيحة فهي "... وأمره 
ابلقعود على الكرسي مث سأله ليعرف 

 مرضه

 توضيح اجلملة

  

الفقرة الثالثة من النص القرائي اجلمل يف  التوضيح
 غري واضحة

قامت الباحثة بتوضيحها كما يف الصورة 
 السابقة
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توضيح 
االرشاد يف 
التدريب 
 وإصالحه

  

 التوضيح
استخدمت الباحثة اجلملة "أكمل الفقرة 
اآلتية بوضع أفعال مناسبة من اخليارات 

 يف األماكن اخلالية" يف ارشاد التدريب

الصحيحة فهي "أكمل الفقرة أما اجلملة 
اآلتية بوضع فعل مناسب من األفعال 

 املوجودة حتت الفقرة"

توضيح 
االرشاد يف 
التدريب 
 وإصالحه

  

 التوضيح

استخدمت الباحثة اجلملة "استبدل 
-عائشة-ضمري املتكلم بكلمات حممد

أنِت مع تغيري -أنتَ -أان-البنات-األوالد
 ما يلزم" يف ارشاد التدريب

اجلملة الصحيحة فهي "بدل ضمري أما 
-املتكلم مع الغري )حنن( بكلمات حممد

أنِت -أنتَ -أان-البنات-األوالد-عائشة
 مع تغيري ما يلزم "
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إصالح 
 االصطالح

  

كتبت الباحثة االصطالح "ترمجة احلياة"  التوضيح
 و "التخصيص" و "سرجاان"

وأما االصطالح الصحيح فهو "السرية 
و "التخصص" و  الذاتية للمؤلفة"

 "البكالوريوس"
 

 وحتليلها االستبيان عن تقومي اخلبري جملال الوسيلة التعليمية نتائجبيان  (ج
قد كتبت الباحثة معايري تصنيف نتائج االستبيان ووصفها يف 
الفصل الثالث من هذه رسالة املاجستري، وأما النتيجة من خالل 

 احلساب فكما يلي:
 

𝑃 =  
∑ 𝑥𝑖

∑ 𝑥
𝑥 100% 

 

  =
62
80 𝑥 100% 

  = 77.5% 
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فعرف من ذلك احلساب أن املئوية الصالحية للكتاب املدرسي ملادة 
 %77.5اإلنشاء املطور من خالل تقومي جمال الوسيلة التعليمية هي 

بتقدير جيد. وهذا يدل على أنه صاحل للتطبيق يف تعليم مادة اإلنشاء 
جوريسان  يف الصف الثامن مبدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية

مالراك فونوروغو مع القليل من التعديل والتصحيح. وتفصيل هذه 
 النتائج فيما يلي:

 )جيد(. %80 تقنية التقدميمعدل نتائج  (1
 )جيد(. %75 مساعد التقدميمعدل نتائج  (2
 )جيد(. %75 اسرتاتيجية تقدمي املادة التعليميةمعدل نتائج  (3
 )جيد %87.5 التماسك وتناسق تدفق التفكريمعدل نتائج  (4

 جدا(.
 .)جيد( %75استخدام االصطالح والرمز أو أيقونة معدل نتائج  (5
 )جيد(. %75يانية الصورة البمعدل نتائج  (6
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 اآليت: 4.10وأما التفصيل من التعديل والتصحيح فكما يف اجلدول 
 4.10اجلدول 

 تعديالت اخلبري جملال الوسيلة التعليمية
 التعديل ما بعد ما قبل التعديل البيان

تبديل لون 
 اخلط

  

كتبت الباحثة مجيع االرشادات يف  التوضيح
 التدريبات بلون األمحر

قامت الباحثة بتبديل لوهنا حىت تصبح 
 أمسر

 
 جتربة اإلنتاج )التجربة يف الفرقة الصغرية( وحتسينه .5

تقومي الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء املطور يف املرحلة  الباحثة عقدت
يف الصف  طالبا 28ابلتجربة الفردية أو الفرقة الصغرية حنو  الثانية بطريقة القيام

. الثامن مبدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية جوريسان مالراك فونوروغو
يف قبول  بلنيل البياانت عن استجابة الطالفوكان اهلدف من هذه التجربة 

املوجودة فيه، لتكون النتائج  اءاألخطوتعرف  املطور الكتاب املدرسيذلك 
قامت الباحثة بعملية التعليم نفسها فمنها أساسا يف حتسني ذلك اإلنتاج. 

" موضع تعليمها حيث املهنة واملهنيون الرايضيون" واختارتملالحظة سلوكهم 
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إىل وللوصول  .الصعباهلام و  اللغوي يبحث يف الرتكيبأن هذا املوضوع 
أهداف التجربة فوزعت الباحثة أوراق االستبيان إىل هؤالء الطالب آخر 

 وأما تفصيل بيان االستبيان فكما يلي:الدراسة. 
 بيان للكشف عن عرض الكتاب (أ

 .جذابعرض الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء املطور  (1
 .يف أول الدرس واضحةاالرشادات  (2
 .وقياسه سهل للقراءةجنس اخلط املستخدم  (3
ن الكتاب املدرسي املطور جيعل الطالب أكثر رغبة يف تعلم مادة إ (4

 .اإلنشاء
استخدام الكتاب املدرسي املطور يف التعلم ميكن أن جيعل تعلم إن  (5

 .مادة اإلنشاء غري ممل
 .الطالب إتقان مادة اإلنشاء يدعم الكتاب املدرسي املطورإن  (6
 .الدرس على موقف الطالب وتعلمهماحلكمة يف آخر  كلمة  تؤثر (7
يف الكتاب املدرسي املطور توفري  الرسوم التوضيحيةوجود ميكن  (8

 .الدافع لتعلم املواد التعليمية
 بيان للكشف عن املادة (ب

املدرسي املطور ابحلياة  تقدمي املواد التعليمية يف الكتابيرتبط  (1
 اليومية.

 .املطور سهلة للفهماملواد التعليمية املعروضة يف الكتاب املدرسي  (2
الكتاب املدرسي املطور الطالب على املناقشة مع يشجع  (3

 .أصدقائهم
الكتاب املدرسي املطور على التدريبات ميكنها اختبار يشتمل  (4

 .مدى فهم الطالب للمواد التعليمية
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ملواد اوجود املعجم يف آخر الكتاب املدرسي يسهل الطالب فهم  (5
 .التعليمية وعمل التدريبات

 للكشف عن اللغة املستخدمةبيان  (ج
اضحة و ملدرسي املطور اجلمل والفقرات املستخدمة يف الكتاب ا (1

 وسهلة للفهم.
 .لة للفهماللغة املستخدمة يف الكتاب املدرسي املطور بسيطة وسه (2

 4.11اجلدول 
 112نتائج االستبيان من الطالب

 األسئلة االستبيان

 النتيجة

غري  املعدل اجملموع
جدا

فق 
موا

 

غري 
افق

مو
رط 

 بش
افق

مو
 

افق
مو

جدا 
فق 

موا
 

عرض الكتاب املدرسي 
ملادة اإلنشاء املطور 

 جذاب
- - 

3 × 
3  =

9 

12 × 
4  =

48 

13 × 
5  =

65 
122 87.14

% 

االرشادات يف أول الدرس 
 - - - واضحة

26 × 
4  =

104 

2 × 
5  =

10 
114 

81.43
% 

جنس اخلط املستخدم 
 - - وقياسه سهل للقراءة

6 × 
3  =

18 

9 × 
4  =

36 

13 × 
5  =

65 
119 85% 

                                                           
 درسي ملادة اإلنشاء املطور.خالصة نتائج االستبيان عن استجابة الطالب حنو الكتاب امل112
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إن الكتاب املدرسي ملادة 
اإلنشاء املطور جيعل 
الطالب أكثر رغبة يف 

 التعلم

- - - 
11 × 
4  =

44 

17 × 
5  =

85 
129 92.14

% 

إن استخدام الكتاب 
املدرسي املطور يف التعلم 

لم مادة ميكن أن جيعل تع
 غري ممل اإلنشاء

- - 
2 × 
3  =

6 

19 × 
4  =

76 

7 × 
5  =

35 
117 83.57

% 

إن الكتاب املدرسي ملادة 
اإلنشاء املطور يدعم 

 الطالب إتقان املادة
- - 

3 × 
3  =

9 

19 × 
4  =

76 

6 × 
5  =

30 
115 82.14

% 

احلكمة يف آخر كلمة تؤثر  
الدرس على موقف 

 الطالب وتعلمهم
- 

1 × 
2  =

2 

4 × 
3  =

12 

11 × 
4  =

44 

12 × 
5  =

60 
118 84.29

% 

 الرسوم التوضيحيةوجود 
يف الكتاب املدرسي ملادة 
اإلنشاء املطور ميكن توفري 
 الدافع لتعلم املواد التعليمية

- - 
1 × 
3  =

3 

14 × 
4  =

56 

13 × 
5  =

65 
124 88.57

% 

يرتبط تقدمي املواد التعليمية 
يف الكتاب املدرسي ملادة 
اإلنشاء املطور ابحلياة 

 اليومية

- - 
3 × 
3  =

9 

18 × 
4  =

72 

7 × 
5  =

35 
116 82.86

% 
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املواد التعليمية املعروضة يف 
الكتاب املدرسي ملادة 
اإلنشاء املطور سهلة 

 للفهم

- - 
3 × 
3  =

9 

18 × 
4  =

72 

7 × 
5  =

35 
116 82.86

% 

يشجع الكتاب املدرسي 
ملادة اإلنشاء املطور 
الطالب على املناقشة مع 

 األصدقاء

- - 
4 × 
3  =

12 

17 × 
4  =

68 

7 × 
5  =

35 
115 82.14

% 

يشتمل الكتاب املدرسي 
ملادة اإلنشاء املطور على 
التدريبات ميكنها اختبار 
مدى فهم الطالب للمواد 

 التعليمية

- - 
1 × 
3  =

3 

11 × 
4  =

44 

16 × 
5  =

80 
127 90.71

% 

وجود املعجم يف آخر 
الكتاب املدرسي املطور 
يسهل الطالب فهم املواد 

 التدريباتالتعليمية وعمل 

- - - 
7 × 
4  =

28 

21 × 
5  =

105 
133 95% 

اجلمل والفقرات 
املستخدمة يف الكتاب 
املدرسي ملادة اإلنشاء 
املطور واضحة وسهلة 

 للفهم

- - 
2 × 
3  =

6 

17 × 
4  =

68 

9 × 
5  =

45 
119 85% 
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اللغة املستخدمة يف 
الكتاب املدرسي ملادة 
اإلنشاء املطور بسيطة 

 وسهلة للفهم

- - - 
20 × 
4  =

80 

8 × 
5  =

40 
120 85.71

% 

 
وأما توضيح البياانت الرقمية اليت كتبت يف اجلدول السابق فكما 

 : يلي
عرض الكتاب أن  يوافقون جدا على %( 46.43طالبا ) 13 إن (أ

يوافقون  %( 42.86طالبا ) 12و  املدرسي ملادة اإلنشاء املطور جذاب
عدل %( يرون أنه جذاب بشرط. وأما امل 10.71طالب ) 3 و عليه

الكتاب عرض جذابية أي أن  %87.14يبلغ إىل ف األمرالعام هلذا 
 .جيدة جدااإلنشاء املطور املدرسي ملادة 

الرشادات يف أول الدرس %( يوافقون على أن ا 92.86طالبا ) 26 إن (ب
%( يوافقان جدا أن االرشادات يف أول  7.14و طالبان ) واضحة

أي  %81.43فيبلغ إىل األمر عدل العام هلذا الدرس واضحة. وأما امل
 واضحة.االرشادات املكتوبة يف أول كل الدرس  أن

جنس اخلط املستخدم %( يوافقون جدا على أن  46.43طالبا ) 13إن  (ج
طالبا  6 و يوافقون عليه( % 28.57طالبا ) 8و  وقياسه سهل للقراءة

فيبلغ األمر عدل العام هلذا . وأما امليوافقون عليه وا%( كاد 21.43)
 للقراءة. سهولتهدقة لأي أن جنس اخلط املستخدم وقياسه  %85إىل 

الكتاب املدرسي %( يوافقون جدا على أن  60.71طالبا ) 17إن  (د
 39.29طالبا ) 11و  أكثر رغبة يف تعلم مادة اإلنشاء علهمجي املطور

فيبلغ إىل األمر . وأما املعدل العام هلذا %( يوافقون أيضا عليه
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استخدامه لتعليم أي أن هذا الكتاب املدرسي املطور ميكن  92.14%
 مادة اإلنشاء لكونه يشجعهم يف التعلم.

أن استخدام الكتاب املدرسي  %( يوافقون جدا على 25طالب ) 7إن  (ه
طالبا  19و  غري ممل ن أن جيعل تعلم مادة اإلنشاءاملطور يف التعلم ميك

%(  7.14%( يوافقون عليه و كاد يوافق الطالبان منهم ) 67.86)
أي ميكن استخدام  %83.57يبلغ إىل األمر . فاملعدل العام هلذا ليهع

تعلم مادة اإلنشاء  جعل الحتماله يفالكتاب املدرسي املطور يف التعلم 
 .غري ممل

تاب املدرسي أن الك %( يوافقون جدا على 21.43طالب ) 6إن  (و
%( يوافقون  67.86طالبا ) 19و  اإلنشاء إتقان مادة هماملطور يدعم

. واملعدل العام هلذا عليه%( كادوا يوافقون  10.71طالب ) 3عليه و 
أي أن الكتاب املدرسي املطور يدعم الطالب  %82.14يبلغ إىل األمر 

 إتقان مادة اإلنشاء.
احلكمة يف آخر  كلمة  أن %( يوافقون جدا على 42.86طالبا ) 12إن  (ز

%( يوافقون  39.29طالبا ) 11و  وتعلمهم همموقفالدرس تؤثر على 
 3.57) وطالب واحد عليه %( 14.28طالب ) 4عليه وكاد يوافق 

 %84.29فيبلغ إىل األمر ال يوافق عليه. وأما املعدل العام هلذا  %(
 احلكمة يف آخر الدرس تؤثر على موقف الطالب وتعلمهم. كلمة  أي أن

الرسوم أن وجود  يوافقون جدا على (% 46.43طالبا ) 13إن  (ح
ميكن توفري الدافع لتعلم املواد املطور يف الكتاب املدرسي  التوضيحية

%( يوافقون عليه وكاد يوافق طالب منهم  50طالبا ) 14و  التعليمية
 أي أن %88.57لعام هلذا األمر يبلغ إىل %( عليه. فاملعدل ا 3.57)
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يف الكتاب املدرسي املطور ميكن توفري الدافع  الرسوم التوضيحيةوجود 
  لتعلم املواد التعليمية.

أن تقدمي املواد التعليمية يف يوافقون جدا على  %( 25طالب ) 7إن  (ط
%(  64.29طالبا ) 18و  يرتبط ابحلياة اليومية املطورالكتاب املدرسي 

%( كادوا يوافقون عليه. وأما املعدل  10.71طالب ) 3يوافقون عليه و 
أي أن تقدمي املواد التعليمية يف  %82.86العام هلذا األمر فيبلغ إىل 

 الكتاب املدرسي املطور يرتبط ابحلياة اليومية.
ضة أن املواد التعليمية املعرو %( يوافقون جدا على  25طالب ) 7إن  (ي

%(  64.29طالبا ) 18و  سهلة للفهم املطوريف الكتاب املدرسي 
%( كادوا يوافقون عليه. وأما املعدل  10.71طالب ) 3يوافقون عليه و 

أي أن املواد التعليمية املعروضة يف  %82.86العام هلذا األمر فيبلغ إىل 
 الكتاب املدرسي املطور سهلة للفهم.

املطور أن الكتاب املدرسي على %( يوافقون جدا  25طالب ) 7إن  (ك
%(  60.71طالبا ) 17و  على املناقشة مع أصدقائهم هميشجع

%( كادوا يوافقون عليه. وأما  14.29طالب ) 4يوافقون عليه و 
أي أن الكتاب املدرسي  %82.14املعدل العام هلذا األمر فيبلغ إىل 

 املطور يشجع الطالب على املناقشة مع أصدقائهم.
أن الكتاب املدرسي  %( يوافقون جدا على 57.14ا )طالب 16إن  (ل

للمواد همهم يشتمل على التدريبات ميكنها اختبار مدى فاملطور 
%( يوافقون عليه وكاد يوافق طالب  39.29طالبا ) 11و  التعليمية
%( عليه. وأما املعدل العام هلذا األمر فيبلغ إىل  3.57منهم )
ر يشتمل على التدريبات أي أن الكتاب املدرسي املطو  90.71%

 ميكنها اختبار مدى فهم الطالب للمواد التعليمية.
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أن وجود املعجم يف آخر  %( يوافقون جدا على 75طالبا ) 21إن  (م
 7و  فهم املواد التعليمية وعمل التدريبات همالكتاب املدرسي يسهل

%( يوافقون عليه. وأما املعدل العام هلذا األمر فيبلغ إىل  25طالب )
أي أن وجود املعجم يف آخر الكتاب املدرسي مفيد جدا فهو  95%

 يسهل الطالب فهم املواد التعليمية وعمل التدريبات.
أن اجلمل والفقرات  %( يوافقون جدا على 32.15طالب ) 9إن  (ن

 17و  واضحة وسهلة للفهماملطور املستخدمة يف الكتاب املدرسي 
%( كادا يوافقان  7.14%( يوافقون عليه والطالبان ) 60.71طالبا )

أي أن اجلمل  %85عليه. وأما املعدل العام هلذا األمر فيبلغ إىل 
 والفقرات املستخدمة يف الكتاب املدرسي املطور واضحة وسهلة للفهم.

أن اللغة املستخدمة يف  %( يوافقون جدا على 28.57طالب ) 8إن  (س
 71.43)طالبا  20و  بسيطة وسهلة للفهماملطور الكتاب املدرسي 

أي  %85.71%( يوافقون عليه. وأما املعدل العام هلذا األمر فيبلغ إىل 
 أن اللغة املستخدمة يف الكتاب املدرسي املطور بسيطة وسهلة للفهم.

 إىل جمموع الطالب الباحثة من االستبيان الذي وزعته والنتيجة العامة
 :ابلرمز اآليتميكن حساهبا 

 

املعدل املئوي = 
اإلجاابت× نتيجة كل من البند املختار

 %100×  جمموع نتائج مجيع البنود

 

               =
1804
2100 × 100%  =85.9% 
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أن الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء املطور جيد جدا وصاحل النتيجة تتضح  هذه
وأما نتيجة  .الستخدام يف تعلم اإلنشاء وتعليمه وال حيتاج إىل تعديالت

ن معظم الطالب أ مالحظة الباحثة حنوهم عند القيام ابلعملية التعليمية فتبدو
إجابة األسئلة منها يتحمسون يف استماع شرح املدرسة و  -%75أكثر من -

يفرحون عند القيام ابلعملية التعليمية، وبعضهم والقيام ابلوظائف أو توجيهاهتا و 
يبشبشون عند القيام ابألوامر ويقدمون آراءهم ويسألون  -%75-50قدر -

وهذه تدل عطون النموذج اآلخر املختلف مبا قدمت املدرسة. عما مل يفهموه وي
 113على أن الكتاب املدرسي املطور مالئم إبرادة الطالب غالبا.

 
 جتربة اإلنتاج الثانية )التجربة امليدانية( وحتسينه .6

ة قامت هبا الباحثة لتقومي األخري  نشطةاأل التجربة امليدانية هيإن 
الكتاب املدرسي  قصورلتعرف ف . وكان اهلدف منهايف هذا البحث اإلنتاج

 حبالة امليدان التجرييب. حلالة املتساويةملادة اإلنشاء املطور إن كان مستخدم يف ا
فعالية مدى وهتدف املعلومات احملصولة من التقومي يف هذه املرحلة إىل معرفة 

لالستخدام من قبل لتعليم مادة اإلنشاء وصالحيته  الكتاب املدرسي املطور
هبذه التجربة من خالل إجراء التعليم لذ، قامت الباحثة . احلقيقيني املتعلمني

طالبا يف الصف الثامن مبدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية  54جتاه 
املطور واألسئلة ابستخدام الكتاب املدرسي جوريسان مالراك فونوروغو 

ملعرفة مدى - على نوع االختبار القبلي واالختبار البعدي حتريراي االختبارية
إىل مدرسة مادة اإلنشاء مع أوراق االستبيان وتقدمي اإلنتاج  -فعالية اإلنتاج

للحصول على -بعد انتهاء عملية التعليم  واملقابلة معها ومع بعض الطالب
فالبياانت احملصولة لتحليل فعالية الكتاب  .-البياانت عن صالحية اإلنتاج

                                                           
 .2019أبريل  20، املالحظةسلوك الطالب عند تعليم مادة اإلنشاء ابستخدام الكتاب املدرسي املطور، 113
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نتائج تقومي مدرسة املدرسي سعرضتها الباحثة يف املبحث اخلاص بعد هذا، وأما 
 املكتوبة درسي املطور فكماجتاه الكتاب املمن خالل االستبيان مادة اإلنشاء 

 اآليت: 4.12يف اجلدول 
 4.12اجلدول 

 114نتائج تقومي مدرسة مادة اإلنشاء

 تقوميبنود ال تقوميعناصر ال الرقم
 تقومينتيجة ال

 الدرجة املعدل النتيجة
صالحية  .1

 املضمون
مناسبته مبعيار الكفاءة 

 ج ج %100 5 والكفاءة األساسية

 ج ج %100 5 مناسبته حباجة الطلبة .2
 ج ج %100 5 ةمناسبته حباجة املادة التعليمي .3
 ج %80 4 صالح املادة .4
 ج ج %100 5 انفع لزايدة فكرة املعرفة .5
مناسبته ابلقيم واألخالق  .6

 ج ج %100 5 واالجتماعي

 ج ج %100 5 سهولة قراءة النصوص وفهمها اللغوية .7
 ج ج %100 5 وضوح األخبار .8
 ج ج %100 5 مناسبة بقواعد اللغة العربية .9

 ج %80 4 استخدام اللغة مؤثرا وفعاال .10
 ج ج %100 5 وضوح األهداف التقدمي .11
 ج ج %100 5 نظام التقدمي .12
 ج ج %100 5 إعطاء دافع التعليم .13

                                                           
 نتائج االستبيان عن تقومي املدرسة جتاه الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء املطور.114
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 ج ج %100 5 التفاعل )احلافز واالستجابة( .14
 ج ج %100 5 تكامل األخبار .15
استخدام اخلط )جنسه  الصورة البيانية .16

 ج ج %100 5 وقياسه(

 جج  %100 5 التخطيط .17
 ج ج %100 5 التوضيخ ابلرسوم والصورة .18
 ج ج %100 5 تصميم العرض .19

 

فيمكن حساب نتائج تقومي املدرسة حنو الكتاب املدرسي ملادة 
 اإلنشاء املطور من خالل االستبيان السابق ابلرمز اآلتية:

 
𝑃 =  

∑ 𝑥𝑖

∑ 𝑥
𝑥 100% 

 

  =
93
95 𝑥 100% 

  

 = 97,9% 
 

الصالحية أن الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء اتضحت تلك املئوية 
املطور جيد جدا، أي أنه بشكل عام الحيتاج إىل تعديل وحتسني لالستخدام 
يف تعليم مادة اإلنشاء يف الصف الثامن مبدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية 

 وأما تفصيل هذه النتائج فكما يلي: جوريسان مالراك فونوروغو.
 )جيد جدا(. %96.67 املضمون معدل نتائج صالحية (أ

 جدا(.)جيد  %95 معدل نتائج اللغوية (ب
 )جيد جدا(. %100 معدل نتائج التقدمي (ج
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 )جيد جدا(. %100 معدل نتائج الصورة البيانية (د
أما االقرتاح منها حنو هذا اإلنتاج هو مراعاة كتابة املفردات ومعناها يف 

 أن قابلتها الباحثة ترىوفضال عن ذلك، فكانت الطالبة اليت  115املعجم.
الكتماله ابلرسوم عرضه ممتع الكتابة يف هذا الكتاب املدرسي املطور واضحة، و 

والصور املالئمة واملعجم املسهل، وتقدمي املواد التعليمية فيه سهل للفهم 
لتقدميها ابستخدام اللغة اليومية، وعرض األسئلة فيه متناسب مع املواد 

كن تسهيل الطالب يف إجابتها وفهم املواد التعليمية، التعليمية املقدمة حىت مي
وتقدمي النماذج فيه سهل للفهم الكتماهلا بروسم األعمال اليومية فيسهلون 
ذكرها، وأما االصطالحات واأللفاظ املختارة يف تقدمي املواد التعليمية وشرحها 

املدرسي  مالئمة لوجود املعجم املسهل يف اجلزء األخري من هذا الكتابو دقيقة 
 116.املطور

 
 النتشار وإخبار اإلنتاجا .7

ما التقومي من إالتقومي جتاه الكتاب املدرسي املطور، بناء على نتائج 
التجربة الفردية  تقومي يفقبل خرباء املادة التعليمية واللغة والوسيلة التعليمية وال

كبرية   بكميةملطور اوالتجربة امليدانية مجيعا فيمكن إنتاج هذا الكتاب املدرسي 
 .توسطة اإلسالميةه لتعليم مادة اإلنشاء يف الصف الثامن ابملدرسة املواستخدام

 
 فعالية الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء .ب

وإمنا عرفت الباحثة فعالية الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء املطور بتحليل 
ختبار القبلي البياانت احملصولة من التجربة امليدانية وهي البياانت عن نتائج اال

                                                           
 .2019مايو  28، فونوروغو، املقابلةسيت خشية نورين، 115

 .2019أبريل  28، فونوروغو، املقابلةداي مغفرة، 116
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طالبا يف الصف الثامن مبدرسة "اإلسالم" املتوسطة  54 واالختبار البعدي لدى
العينة العشوائية الطبقية  بطريقةاإلسالمية جوريسان مالراك فونوروغو املختارين 

(Stratified Random Sampling ودرجة اخلطأ )ههي نتائج االختبارين %10 .
 القبلي والبعدي لديهم:

 4.13اجلدول 
 117طالب الصف الثامن 54نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي لدى 

 الرقم
نتيجة االختبار 

 القبلي
 الدرجة

نتيجة االختبار 
 البعدي

 الدرجة

 جيد جدا 94.17 جيد جدا 82.5 .1
 جيد جدا 95 جيد جدا 81.67 .2
 جيد جدا 85 جيد 71.67 .3
 جيد جدا 89.17 جيد 74.17 .4
 جيد جدا 87.5 مقبول 57.5 .5
 جيد جدا 80.83 ضعيف 32.5 .6
 جيد جدا 83.33 جيد 71.67 .7
 جيد جدا 81.67 ضعيف 52.5 .8
 جيد جدا 88.33 ضعيف 31.67 .9

 جيد 71.67 ضعيف 39.17 .10
 جيد 75 ضعيف 30 .11
 جيد 73.33 مقبول 64.17 .12
 جيد 74.17 ضعيف 30 .13
 جيد جدا 84.17 جيد 68.33 .14

                                                           
 خالصة نتائج االختبارين القبلي والبعدي لدى الطالب.117
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 جيد 75 ضعيف 59.17 .15
 جيد 70 ضعيف 30 .16
 مقبول 62.5 ضعيف 29.17 .17
 مقبول 55 ضعيف 39.17 .18
 جيد جدا 88.33 جيد جدا 76.67 .19
 جيد جدا 85.83 جيد جدا 76.67 .20
 جيد 70 ضعيف 50.83 .21
 جيد 71.67 ضعيف 47.5 .22
 جيد 73.33 ضعيف 40 .23
 جيد جدا 79.17 ضعيف 36.67 .24
 جيد 67.5 ضعيف 49.17 .25
 مقبول 58.33 ضعيف 45 .26
 جيد 67.5 ضعيف 40.83 .27
 جيد 75.83 ضعيف 33.33 .28
 مقبول 65.83 ضعيف 38.33 .29
 جيد 73.33 ضعيف 45.83 .30
 جيد 67.5 ضعيف 32.5 .31
 جيد 75 ضعيف 39.17 .32
 جيد جدا 84.17 ضعيف 30.83 .33
 مقبول 58.33 ضعيف 35.83 .34
 ضعيف 54.17 ضعيف 34.17 .35
 جيد 75.83 ضعيف 31.67 .36
 جيد 69.17 ضعيف 27.5 .37
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 جيد 67.5 ضعيف 30.83 .38
 مقبول 65.83 مقبول 63.33 .39
 مقبول 63.33 ضعيف 21.67 .40
 مقبول 65.83 ضعيف 26.67 .41
 ضعيف 45.83 ضعيف 34.17 .42
 مقبول 55.83 ضعيف 40.83 .43
 ضعيف 44.17 ضعيف 30 .44
 جيد 67.5 ضعيف 40 .45
 ضعيف 50.83 ضعيف 31.67 .46
 جيد 66.67 ضعيف 27.5 .47
 جيد 66.67 ضعيف 18.33 .48
 ضعيف 52.5 ضعيف 23.33 .49
 جيد جدا 81.67 ضعيف 30 .50
 جيد جدا 80.33 ضعيف 25.83 .51
 ضعيف 31.67 ضعيف 35 .52
 ضعيف 31.67 ضعيف 28.33 .53
 جيد جدا 78.33 ضعيف 21.67 .54

 
السابق أن نتائج الطالب يف االختبار القبلي ميكن  4.12نظرا إىل اجلدول 

 تصنيفها إىل:
 مل يناهلا أحد : درجة ممتاز انهلا  .1
 طالب 4 : درجة جيد جدا انهلا  .2
 طالب 4 : درجة جيد انهلا  .3
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 طالب 3 : درجة مقبول انهلا  .4
 طالبا 43 : درجة ضعيف انهلا  .5

ومن هنا ميكن القول أن قدرة الطالب  يف الكتابة واإلنشاء األولية أي 
قبل استخدام الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء املطور على مستوى جيد جدا ومستوى 

وعلى مستوى ضعيف  %5.55وعلى مستوى مقبول  %7.41جيد كالمها 
79.63%. 

 يفها إىل:وأما نتائج الطالب يف االختبار البعدي فيمكن تصن
 مل يناهلا أحد : درجة ممتاز انهلا  .1
 طالبا 17 : درجة جيد جدا انهلا  .2
 طالبا 21 : درجة جيد انهلا  .3
 طالبا 9 : درجة مقبول انهلا  .4
 طالبا 7 : درجة ضعيف انهلا  .5

ومن هنا ميكن القول أن قدرة الطالب  يف الكتابة واإلنشاء بعد استخدام 
على مستوى جيد جدا و  %31.48املطور  الكتاب املدرس ملادة اإلنشاء

وعلى مستوى  %16.67على مستوى جيد و على مستوى مقبول  38.89%
 .%12.96ضعيف 

ومن ذلك التصنيف اتضح وجود االختالف بني نتائج االختبارين 
السابقني، وألجل املعرفة إىل ذلك االختالف تفصيليا وإىل مدى فعالية الكتاب 

 Pairedابلرمز  SPSSحبسبها ابستخدام الربانمج فقامت الباحثة  املدرسي املطور

Samples t-Test :حىت حصلت على النتيجة اآلتية 
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Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pre-Test 42.3461 54 17.21724 2.34297 

Post-Test 70.4226 54 14.05411 1.91252 

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Pre-Test & Post-Test 54 .528 .000 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

T df Sig. (2-tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

90% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Pre-Test - 

Post-Test 

-28.07648 15.44304 2.10153 -31.59469 -24.55827 -13.360 53 .000 

 
هذه الباحثة  وجدتمراعاة إىل نتائج التحليل يف اجلدوال السابقة 

 البياانت:
 .42.3461نتيجة الطالب املعدلة يف االختبار القبلي  .1
 .70.4226نتيجة الطالب املعدلة يف االختبار البعدي  .2
 .0.000 يف هذا البحث Sig. (2-tailed)نتيجة  .3
 .0.05وهي  2/0.10درجة االحتمال يف هذا البحث  .4
 .-13.360 يف هذا البحث حساب tنتيجة  .5
 .1.671 يف هذا البحثجدول  tنتيجة  .6
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أكرب وأحسن نتائج الطالب يف االختبار البعدي تتضح هذه البياانت أن 
 tو  جدول tوإذا قارنت الباحثة بني نتيجة . 28.07648بفرق  من سواه القبلي
ودرجة االحتمال يف هذا البحث فعرفت أن  Sig. (2-tailed)نتيجة حساب وبني 

-Sig. (2(، ونتيجة -13.360حساب ) t( أكرب من 1.671جدول ) tنتيجة 

tailed) (0.000( أقل من درجة االحتمال )0.05،)  فدلت هذه نتائج املقارنة على
( مقبولة. وابلتايل، فيمكن aH( مردودة وفروض بديلة )oHأن فروض صفرية )

االستنتاج أن الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء املطور فعال لرتفية كفاءة اإلنشاء لدى 
وألجل املعرفة إىل مدى فعاليته، فقامت الباحثة حبساهبا ابستخدام الرمز  الطالب.

 :اآليت
 

g = 
𝑆𝑃𝑜𝑠𝑡−𝑆𝑃𝑟𝑒

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠−𝑆𝑃𝑟𝑒
 

 

  = 
70.4226−42.3461

100−42.3461
  

 

   = 

28.07648
57.6539  

 

   = 0.4869 
 

فعال لرتفية كفاءة النتيجة أن الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء املطور  هذهتتضح 
 .متوسطة بتقديراإلنشاء لدى الطالب 
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 نتيجةمناقشة ال :الثايناملبحث 
 الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاءتطوير مناقشة  املطلب األول:

إن تطوير هذا ف ،يف املبحث السابق من هذا الفصل ت الباحثةكما قد عرض
الكتاب املدرسي متولد من اهتمام الباحثة وعنايتها بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا 

.  وابلتايل، فقامت الباحثة عديدةنشاء الذي يعاين من مشكالت اإلمادة خاصة تعليم 
ابلبحث والتطوير فيه ابتباع اخلطوات اليت اقرتحها بروغ وغال متدرجة من اإلمكانية 
واملسائل مث مجع البياانت وختطيط اإلنتاج وتصديق التخطيط وحتسينه مث القيام ابلتجربة يف 

اجلاهز لكتاب املدرسي حصلت على االفرقة الصغرية والتجربة امليدانية مع حتسني لكل حىت 
 .لالستخدام واإلنتاج بكمية كبرية

 2013ميثل املنهجني، مها املنهج الدراسي  احملصول لك الكتاب املدرسيفذ
ملادة اللغة العربية بتخصيص مهارة الكتابة من خالل موضوع تعليمه وتركيب اللغة املربمج 

اك فونوروغو من خالل الصيغة. واملنهج الدراسي ملعهد "اإلسالم" اإلسالمي جوريسان مالر 
من ثالثة أجزاء وهي اجلزء األول أو مقدمة الكتاب واحملتوى واجلزء  هذا الكتاب يتكونو 

الغالف الداخلي ومقدمة وحمتوايت الكتاب وتعريف األخري. فاجلزء األول يرتكب من 
 .لبومعيار الكفاءة والكفاءة األساسية ومؤشرات التدريس ودليل الطابكتاب الطالب 

يركز إىل إتقان موضوع خمتلف  منهاأن كل ستة دروس حيث وحمتوى الكتاب يرتكب من 
( توضيح 2( موضوع الدرس، و)1على ) وتركيب لغوي خمتلف. ويشتمل كل من الدروس

الذي يتوفر فيه مناذج تطبيق  ئي( النموذج أي النص القرا3ودة، و)األهداف التعليمية املنش
( معاين بعض املفردات متوضحا ابلرسوم، 4الرتكيب اللغوي املربمج يف ذلك الدرس، و)

املربمج ومناذجه وشرحه، اللغوي ( املالحظة النحوية اليت تشمل على قواعد الرتكيب 5و)
إىل ( التدريبات املوجهة إىل قياس مدى نتائج تعليم الطالب وقدراهتم للوصول 6و)

اجلزء األخري منه جمهز ابملعجم الصغري املشتمل . و ( كلمة احلكمة7، و)األهداف التعليمية
ة الذاتية ري تعليمية فيه وقائمة املراجع والسعلى قائمة املفردات املستخدمة يف عرض املادة ال
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هي الساعة ويومياتنا يف املدرسة ويومياتنا يف البيت فموضوعات دروسه أما للمؤلفة. و 
هي ملهنة الطبية وعيادة املرضى. والرتاكيب اللغوية املربجمة ملهنة واملهنيون الرايضيون واوا

اجلملة االمسية واجلملة الفعلية والفاعل مفرد )الفعل املضارع( واملفعول به والفعل املضارع 
ل + فعل مضارع واملصدر الصريح  –لن  –وأنواع فاعله يف اجلملتني االمسية والفعلية و أن 

وهذه مواصفات الكتاب املدرسي  واملصدر املؤول والفعل املاضي أبنواع فاعله يف اجلملة.
قسم املنهج الدراسي هلذا املعهد أبن املواد التعليمية املستخدمة املطور تتناسب وتوجيه رئيس 

ولكن  2013مأخودة من كراسة التمرينات ملادة اللغة العربية املبنية على املنهج الدراسي 
 118مه مقدم على صيغة اإلنشاء.تعلي

ي فرأت أن هذه وإذا التفتت الباحثة إىل نظرايت تطوير الكتاب املدرس
 العناصرمن تلك و . اليت جيب توفريها فيهساسية األ العناصر ه علىكتمالال املواصفات جيدة 

أتت  الرئيسي فالعنصر 119لتقومي نتائج التعليم. وعنصر تكميلي وعنصررئيسي  عنصرهي 
فرة يف النص القرائي ابملوضوع اعلى شكل مناذج تطبيق الرتكيب اللغوي املتو  الباحثةبه 

، فكل من تلك حها املقدمة يف املالحظة النحويةاللغوية مع أمثلتها وشر والرتاكيب  املعني
ابلرسوم والصور والرسوم التوضيحية.  بتصوير واضح جمهزا املواد التعليمية قدمتها الباحثة

معيار الكفاءة والكفاءة و  تعريف بكتاب الطالب كميلي فيه يرتكب منالت والعنصر
واملفردات املتعلقة مبوضوع  واألهداف التعليمية األساسية ومؤشرات التدريس ودليل الطالب

الكتاب  موقع يبني هنا بكتاب الطالب فتعريف .س املعرض ابلرسوم واملعجم الصغريالدر 
النموذج واملفردات واملالحظة النحوية مثل  ةالكتاب املهمأجزاء مضمون يف التعليم ويبني 

الكفاءة  نظرة عامة على حمتوايت الكتاب، وتوضيح معيار  يكون للدارسنيحىت والتدريب
الدارسني معرفة مجيع املوضوعات  يساعد فيه والكفاءة األساسية ومؤشرات التدريس

ودليل الطالب فيه يقدم اخلطوات والطريقة والرتاكيب اللغوية املربجمة قبل التعلم وفهمها، 

                                                           
 .2019أبريل  18، فونوروغو، املقابلةزيين رشدى مشرتشدة، 118

119M. Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media ( اللغة العربية: املدخل والطريقة واالسرتاتيجية واملادة والوسيلةتعليم  ), 80-81. 
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واألهداف السهلة لفهم املواد التعليمية والقيام بعملية التعلم وفقا لتلك املواد املقدمة، 
التعليمية يف هذا الكتاب املدرسي مقدمة قبل تقدمي مواد كل درس ملعرفة إتقان الدارسني 

علقة مبوضوع الدرس متوضحة وقسم املفردات يقدم الكلمات املتعلى ما قد تعلموه، 
لدارسني فهم معاين الكلمات بيسر ويؤثر يف أذهاهنم أثرا يسمح لابلصور، فهذا األسلوب 

واملعجم الصغري يف هذا الكتاب يتضمن على مجيع الكلمات املستخدمة يف عرض ، امتين
برتتيب حثة حسب اجلنس اإلندونيسية وكتبتها البا املواد التعليمية مع معانيها يف اللغة

لتقومي  العنصروأما . هذا ييسر الدارسني للبحث عن معاين الكلمات املنشودةاأللفبائي ف
نتائج التعلم فأتت به الباحثة على شكل التدريبات املتعددة متناسب مع األهداف 

معرفة مدى حتقيق األهداف التعليمية وتدريب  فتقصد هذه التدريبات إىل، التعليمية
ابإلضافة و  .تفكريهم ومهارهتم بعد أن فهموا املواد التعليمية املقدمة الدارسني على كفاءة

مددا جلميع املواد التعليمية ، فإن هذا اإلنتاج جمهز ابلصور والرسوم التوضيحية على ذلك
وتؤيد هذا نتائج تقومي  املقدمة إما يف النص القرائي أو املفردات أو التدريب أو غريها.

 الطالب حنوه. سيلة التعليمية واملدرسة واستجاابتتعليمية واللغة والو الاخلرباء جملال املادة 
من خالل مناسبة املادة ابلكفاءة  املادة التعليميةبناء على نتائج تقومي خبري ف

األساسية )مناسبة املادة ابألهداف التعليمية وسعتها وعمقها( ودقة املادة )دقة قواعد اللغة 
ودقة االصطالح واألسلوب ودقة الصورة والرسوم التوضيحية( ومتأخر املادة )مناسبة املادة 

لرسوم التوضيحية واستخدام املثال بنمو اللغة العربية ودقة املثال واملسألة ودقة الصورة وا
واملسألة يف إندونيسيا وعرب ومتأخر املراجع( ومناسبة الثقافة )حمتوى املوضوع والفكرة 
الوطنية( والتدريب والتقومي )التدريب التقوي وتقومي القدرة(، ونتائج تقومي خبري اللغة من 

واالتصالية )فهم التوصية(  خالل الدقة )دقة تركيب اجلمل ومؤثر اجلمل وأصالة االصطالح(
ومناسبة قواعد اللغة )وسداد قواعد اللغة وسداد اهلجاء( ومناسبة منو الطالب )مناسبة 
مستوى منو الطالب املثقفي ومناسبة مستوى منو الطالب االجتماعي العاطفي(، ونتائج 

اسق التقدمي تقومي خبري الوسيلة التعليمية من خالل تقنية التقدمي )قوام نظام التقدمي وتن
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وتوازن تقدمي املواد بني األبواب واألجزاء والنظام يف الباب وتنوع التدريب والتقومي( ومساعد 
التقدمي )متهيد ومقدمة واملعجم أو قائمة املفردات وقائمة املراجع( واسرتاتيجية تقدمي املادة 

لطلبة إىل االشرتاك يف االشرتاكية ويدفع ا –التعليمية )التعلم القائم على النشاط التفاعلية 
التعلم املستقل واجلماعي ويدفع إىل التفكري النقدي واإلبداعي واالبتكاري والتقريب العلمي 
وعنصر الثقافة( والتماسك وتناسق تدفق التفكري )االرتباط بني األبواب واألجزاء والفقرات 

طالح والرمز أو وكمال املعىن وتكامله يف األبواب واألجزاء والفقرات( واستخدام االص
أيقونة )قوام استخدام االصطالح وقوام استخدام الرمز أو أيقونة( والصورة البيانية )استخدام 

صاحل لتعليم جيد جدا و اخلط والتخطيط والتصميم العرض(، كان الكتاب املدرسي املطور 
ك مادة اإلنشاء يف الصف الثامن مبدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية جورسان مالرا

و  4.2فونوروغو. وأما البيان من نتائج تقومي كل من اخلرباء فمختصرة يف الرسم البياين 
 اآلتية: 4.5و  4.3
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 4.3الرسم البياين 

 نتائج تقومي خبري اللغة
 

 
 4.4الرسم البياين 
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الطالب يستجيبون له استجابة إجيابية. فإحدى ذلك التقومي، فإن متمشيا مع 
جيد وممتع وسهل للفهم لوضوح كتابته الطالبات تقول أن الكتاب املدرسي املطور 

ابلرسوم والصور  التعليميةواستخدام اللغة اليومية ودقة اختيار األلفاظ واكتمال تقدمي املواد 
وابإلضافة على  120املمتع واملعجم املسهل ووجود األسئلة املتناسبة مع تلك املواد املقدمة.

اتضح يف يف كثري من النواحي كما الطالب  وخصائصذلك، فإن هذا اإلنتاج متناسب 
 :  121اآليت 4.5الرسم البياين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .2019أبريل  28، فونوروغو، املقابلةداي مغفرة، 120

 خالصة نتائج استجابة الطالب حنو الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء املطور يف املئوية.121
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نظرا إىل معظم النقط املوجودة يف الرسم البياين السابق فاعتقدت الباحثة أن 
املطور مالئم خلصائص الطالب وميوهلم. وابلتايل، فكان هذا الكتاب الكتاب املدرسي 

املدرسي املطور جيد من مجيع النواحي كما قالت مدرسة مادة اإلنشاء أنه جيد ومالئم 
للتطبيق يف تعليم مادة اإلنشاء يف مدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية جوريسان مالراك 

ا قدمت الباحثة يف الرسم ه هذا الكتاب املدرسي فكموأما نتائج تقوميها جتا 122فونوروغو.
 اآليت: 4.6 البياين

 

 
  4.6الرسم البياين 

 نتائج تقومي مدرسة مادة اإلنشاء
 
 

                                                           
 .2019مايو  28، فونوروغو، املقابلةسيت خشية نورين، 122
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 املطور ملادة اإلنشاء الكتاب املدرسي فعاليةمناقشة الثاين:  املطلب
، فإن استخدام الكتاب يف املطلب السابق وبصرف النظر عن كل ما سبق ذكره

املدرسي املطور يف تعليم مادة اإلنشاء يؤثر أثرا إجيابيا على نتائج تعلم الطالب. وهذا 
يتضح من وجود ارتفاع نتائج اختبارهم بعد املشاركة يف األنشطة التعليمية ابستخدام ذلك 

م املعدلة يف اإلنتاج. فكانت نتيجتهم املعدلة يف االختبار البعدي أحسن وأكثر من نتيجته
بلغت هذه النتيجة املعدلة  فقد، 42.3461ابملقارنة مع  70.4226االختبار القبلي وهي 

من النتيجة املعدلة يف ارتفعت كثريا قد و  -0.4226بل تفوق قدر -إىل هناية الصغرى 
 انفيس ااجناز  والبلوغ العظيم الكبري االرتفاعهذا يكون ف .28.07648 قدراالختبار القبلي 

يمكن مراعاهتا ا ارتفاع نتائجهم حسب الدرجة التقديرية فيف اتريخ تعليم مادة اإلنشاء. وأم
 اآليت:  4.7 يف الرسم البياين
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-Paired Samples tذلك، كانت نتيجة التحليل ابستخدام الرمز  إىلوابإلضافة 

Test  جتاه نتائج الطالب يف االختبارين القبلي والبعدي تربزSig. (2-tailed)  0.000هلا 
حساب  t( أكرب من 1.671جدول ) t( ونتيجة 0.05درجة االحتمال )فهي أقل من 

ء املطور فعال ي ملادة اإلنشااملدرسأن الكتاب فتدل هذه النتيجة على  (،-13.360)
 ،وعلى هذا .وسطةمت بتقدير 0.4869 بدرجة الفعاليةية كفاءة اإلنشاء لدى الطالب لرتق

ملؤثرة على جودة الكتاب افرأت الباحثة أن فعالية هذا اإلنتاج مسبب مبراعاهتا إىل العوامل 
 ة يف الفصل الثاين من هذا البحث.املدرسي كما املذكور 

إما  جودة الكتاب املدرسي معايري قد توفرت يف هذا البحث اإلنتاج املقرتح إن
يف جمال املضمون أو دقة املادة أو هضم املادة أو استخدام اللغة أو الوجه والصرة أو الرسوم 

ففي جمال املضمون فإنه متناسب مع نظرايت تعليم  123.العناصرالتوضيحية أو تكامل 
اللغة العربية لغري الناطقني هبا بتخصيص مهارة الكتابة وهذا يتضح يف أنواع التدريبات 

وبتها املتناسبة مع مستوى تعليم الطالب املبتدئني وموضوعات الدروس وعناوهنا ودرجة صع
ويف جمال دقة النطاق فإنه متناسب مع  ،يم اليت يعتمدها جمتمع إندونيسياغري خمالفة للق

من انحية موضوع  2013اخلطة الدراسية ملادة اللغة العربية املبنية على املنهج الدراسي 
ي املربمج وأما تدريباهتا مطورة حسب األهداف التعليمية املعتمدة على الدرس وتركيبه اللغو 

نظرايت تعليم اللغة العربية لغري الناطقني جملال مهارة الكتابة، ويف جمال اللغة فإنه يستخدم 
اللغة العربية الفصحى عرضا ملواده، ويف جمال الوجه والصرة فإنه يستخدم الفقرات غري 

ونظام الرتقيم الصحيح واملتناسق جلميع أجزاءه وجنس احلروف  مستو يف اجلانب اليمىن
املتنوع وقيسها املختلفة واألدوات املساعدة يف اإلشارة إىل أجزاء املفردات واملالحظة 
النحوية والتدريبات، ويف جمال الرسوم التوضيحية فإنه يستخدم اجلدوال يف تصنيف 

ر يف توضيح النصوص القرائية ومعاين الرتاكيب اللغوية وشرحها والرسوم وكذلك الصو 
فهذا  العناصراملفردات وتضعها الباحثة مواضع يف تدريبات تعبري صور، ويف جمال تكامل 

                                                           
123M. Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media (تعليم اللغة العربية: املدخل والطريقة واالسرتاتيجية واملادة والوسيلة), 110-102. 
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يف الكتاب أساسية  عناصرثالثة كتماله على تتوفر تلك املعايري ال الكتاب املدرسي املطور 
آخر  والعنصر -لتقومي نتائج التعلم والعنصري لالتكمي والعنصرالرئيسي  العنصر-اجليد 

، بينتها الباحثة قبل هذا املطلبكما قد   الذي يتناسب مع احتياحات عملية التعليم والتعلم
وأما يف جمال هضم املادة فإهنا سهولة للفهم لكون شرحها منطقيا وتقدميها متماسكا 

حية واألدوات املساعدة وشكل تقدميها مرتبا ومتناسقا وحيتوى على األمثلة والرسوم التوضي
الدراسية ومنافعها، كقول الطالبة أن هذا الكتاب املدرسي املطور والبيان عن عالقة املواد 

جيد وممتع وسهل للفهم لوضوح كتابته واستخدام اللغة اليومية ودقة اختيار األلفاظ 
د األسئلة ابلرسوم والصور املمتع واملعجم املسهل ووجو  التعليميةواكتمال تقدمي املواد 

  124املتناسبة مع تلك املواد املقدمة.
ومتمشيا مع ذلك، فإن هذا الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء املطور جيدة جدا 
يف جمال صالحية املادة واللغة ابلنسبة إىل نتائج تقومي خبري املادة التعليمية واللغة، وجيد 

وإذا التفتت  الوسيلة التعليمية.يف جمال صالحية التقدمي ابلنسبة إىل نتائج تقومي خبري 
الكتاب املدرسي اجليد كإمكانه إىل جذب االنتباه والتشويق للتعلم،  خصائصالباحثة إىل 

واشتمال على الرسوم التوضيحية املمتعة، واستخدام اللغة الواضحة، ووجود العالقة بينه 
 فإهنا قد التصقت به. 125وبني مواد أخرى، وخالص من مفاهم ضبابية،

                                                           
 .2019أبريل  28، فونوروغو، املقابلةداي مغفرة، 124

125M. Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media (تعليم اللغة العربية: املدخل والطريقة واالسرتاتيجية واملادة والوسيلة), 95. 
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 اخلامس الفصل
 اخلامتة
 

 نتائج البحث .أ
دة اإلنشاء بناء على عرض البياانت عن تطوير الكتاب املدرسي ملا

لطالب الصف الثامن مبدرسة "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية جوريسان مالراك 
 فونوروغو وحتليلها السابق، فقامت الباحثة بتقدمي نتائج البحث اآلتية:

هي الكتاب املدرسي  املقرتحإن مواصفات الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء  .1
جي والغالف الداخلي الورقي للطالب الذي يرتكب من الغالف اخلار 

واملقدمة وحمتوايت الكتاب وتعريف بكتاب الطالب ومعيار الكفاءة 
 الدرس موضوعو والكفاءة األساسية ومؤشرات التدريس ودليل الطالب 

واملفردات واملالحظة النحوية  أي النص القرائي أهداف التدريس والنموذجو 
ة الذاتية راجع والسري عجم الصغري وقائمة املكلمة احلكمة واملوالتدريبات و 

للمؤلفة. وموضوعات دروسه هي الساعة ويومياتنا يف املدرسة ويومياتنا يف 
البيت واملهنة واملهنيون الرايضيون واملهنة الطبية وعيادة املرضى. وأما الرتاكيب 

اجلملة االمسية واجلملة الفعلية والفاعل مفرد )الفعل هي فاللغوية املربجمة 
به والفعل املضارع وأنواع فاعله يف اجلملتني االمسية  املضارع( واملفعول

ل + فعل مضارع واملصدر الصريح واملصدر املؤول  –لن  –والفعلية و أن 
 والفعل املاضي أبنواع فاعله يف اجلملة.

لرتقية كفاءة اإلنشاء لدى الطالب بدرجة فعال  املقرتحإن الكتاب املدرسي  .2
 .بتقدير متوسطة 0.4869الفعالية 
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 توصيات البحث .ب
 إثر اخلروج من معرتك البحث، حتسن اإلشارة إىل التوصيات اآلتية:

خاصة اهتماما ينبغي ملدرسي مادة اإلنشاء أن يهتموا جبميع عناصر التعليم  .1
 .ما يتعلق ابملادة التعليمية

ينبغي ملدرسي مادة اإلنشاء أن يدبروا اخلطة الدراسية هلذه املادة ويطوروا  .2
 احتياجات الطالب.حسب و  هاالكتاب املدرسي حسب

يستخدموا الكتاب املدرسي املتناسب مع ينبغي ملدرسي مادة اإلنشاء أن  .3
 األهداف التعليمية.

 
 البحث اقرتحات .ج

وسعيا لتحقيق االستفادة القصوى من هذا البحث، تقرتح الباحثة ما 
 أييت:
الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء يكملوا هذا ينبغي للباحثني اآلخرين أن  .1

 ابلتدريبات لنصف السنة والتدريبات آلخر السنة.
ينبغي للباحثني اآلخرين أن يزيدوا املفردات املتعلقة مبوضوع الدرس لتيسري  .2

 الطالب يف أتليف املقالة اإلنشائية.
ينبغي للباحثني اآلخرين أن يكملوا هذا الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء  .3

 اب دراسية ممتعة.أبلع
 
 
 
 
 



167 
 

 

 املراجع املصادر قائمة
 
 املراجع العربية .أ

أبو شرخ، أمساء حممد عبد هللا. "فاعلية اسرتاتيجية مقرتحة قائمة على قراءة الصورة 
لتنمية مهارات التعبري الكتايب لدى تالميذ الصف الثالث األساسي". 

 .2016رسالة املاجستري، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 
 . مصر: دار املعارف، د.ت.املعجم الوسيطيس، إبراهيم وآخرون، أن

 .تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة الكتابةحبر الدين، أوريل. 
ماالنق: مطبعة جامعة موالان ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق، 

2010. 
جيا اإلدماج". رسالة بن علية، شتوح. "نشاط التعبري الكتايب يف ضوء بيداغو 

 .2015املاجستري، جامعة زاين عاشور، اجللفة، 
جدي، حياة صدار فهيمة. "دور الكتاب املدرسي يف تقومي لسان املتعلم ختطيطا 
ومنهجا وكفاءة: دراسة ميدانية يف كتاب القراءة )الطور اإلبتدائي( السنة 

 .2017اخلامسة". جامعة العريب التبسي، تبسة، 
. أسس بناء املناهج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليميحممد حممود. اخلوالدة، 

 .2011عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع، 
الرايض: اململكة العربية  .أساليب تدريس اللغة العربيةاخلويل، حممد علي. 

 .1982السعودية، 

 خري النساء، نور. "تطوير الكتاب املدرسي التفاعلي لرتقية فهم طالب الصف
العاشر ابملدرسة الثانوية حنو مفهو الرايضيات". رسالة املاجستري، جامعة 

 .2017يوغياكرات احلكومية، يوغياكرات، 



168 
 

 

زلفى، فجري صافية نيلت. "تصميم الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء األول لطلبة 
املستوى الثالث يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والعلوم التعليمية 

ة فونوروغو اإلسالمية احلكومية". رسالة املاجستري، جامعة فونوروغو جبامع
 .2018اإلسالمية احلكومية، فونوروغو، 

، حممد. "تطوير الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء يف تعليم الكتابة ابملدرسة زينوري
مطالع الفالح اإلسالمية فاطي". رسالة املاجستري، جامعة سوانن  

 .2016كومية، جوكجاكرات، كاليجاغا اإلسالمية احل
تصميم املقرر الدراسي ملادة اإلنشاء لتنمية مهارة الكتابة  ستياوان، يوسنان. "

لطالب الصف الثاين مبعهد دار اإلحسان العصري ابايمان عاجنوك". 
رسالة املاجستري، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، فونوروغو، 

2018. 
رجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني املطعيمة، رشدي أمحد وآخرون. 

 .2010. القاهرة: دار الفكر العريب، بلغات أخرى
طعيمة، رشدي أمحد. "معايري جودة األصالة واملعاصرة يف التعليم العام للعامل 

 .2007. يناير، 4، العربية للناطقني بغريهااإلسالمي"، 
 –تطويرها  –ة: إعدادها األسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربي. ____

 .2000القاهرة: دار الفكر العريب،  .تقوميها
الرابط: إيسسكو،  .تعليم العربية لغري الناطقني هبا: مناهجه وأساليبه. ____

1989. 

مكة:  .دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية. ____
 .1985جامعة أم القرى، 

ماالنق: مطبعة جامعة موالان  .شاء: املشكالت واحللولتعليم اإلنعارفة، زكية. 
 .2010ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 



169 
 

 

أساليب تدريس اللغة العربية: بني عاشور، راتب قاسم وحممد فؤاد احلوامدة. 
 .2010. عمان: دار املسرية، النظرية والتطبيق

. الرايض: ليبهالبحث العلمي: مفهومه، أدواته، أساعبيدات، ذوقان وآخرون. 
 .1997دار أسامة للنشر والتوزيع، 

 .طرق تدريس اللغة العربية يف املدارس املتوسطة والثانويةعثمان، حسن مال. 
 الرايض: دار عامل الكتب، د.ت.

املدينة: مركز الكتاب للنشر،  .املرجع يف تدريس اللغة العربية عطا، إبراهيم حممد.
 د.ت.

عمان: دار املنهج،  .ال اللغوي وتعليمهامهارات االتصعطية، حسن علي. 
2007. 

 .1991القاهرة: دار املعارف،  .املنهج وعناصرهعمرية، إبراهيم بسوين. 

أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الغايل، انصر عبد هللا وعبد احلميد عبد هللا. 
 القاهرة: دار االعتصام، د.ت. .الناطقني ابلعربية

إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني براهيم. الفوزان، عبد الرمحن بن إ
 . د.م: د.م، د.ت.هبا

فوزي، حسان اجلياليل ولوحيدي. "أمهية الكتاب املدرسي يف العملية الرتبوية"، 
 .2014. ديسمرب، 9، جملة الدراسات والبحوث االجتماعية

كر العريب، القاهرة: دار الف .تدريس فنون اللغة العربيةمدكور، علي أمحد. 
2006. 

 .2010عمان: دار املسرية،  .طرق تدريس اللغة العربية. ____
بريوت: دار النفائس،  .خصائص العربية وطرائق تدريسها .معروف، انيف حممود

 د.ت.



170 
 

 

الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية الناقة، حممود كامل ورشدي أمحد طعيمة. 
مكة: جامعة أم  .تقوميه – حتليله –للناطقني بلغات أخرى: إعداده 

 .1983القرى، 
الرابط: إيسيسكو،  .طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا. ____

2003. 

 
 املراجع األجنبية .ب

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. Metodologi Penelitian Kualitatif 

 .Bandung: Pustaka Setia, 2009 .(منهجية البحث النوعي)

Akbar, Sa’dun. Instrumen Perangkat Pembelajaran (أداة جتهيزات التعليم). 
Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017. 

AR, Syamsudin dan Vismaia S. Damaianti. Metode Penelitian Pendidikan 

Bahasa (منهج البحث لتعليم اللغة). Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2011. 

Arifin, Zainal. Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Prosedur ( تقومي
 .Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009 .(التعليم: املبدأ والطريقة واإلجراءات

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik 

 .Jakarta: Rineka Cipta, 2013 .(إجراءات البحث: مقاربة تطبيقية)

Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif ( التفهم على البحث
 .Jakarta: Rineka Cipta, 2008 .(النوعي

Hamid, Abdul. Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam (  عيار
 .Malang: UIN-Maliki Press, 2010 .(كفاءة اللغة العربية للدراسة اإلسالمية

Hamid, M. Abdul dkk, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, 

Strategi, Materi, dan Media ( تعليم اللغة العربية: املدخل والطريقة
 .Malang: UIN-Malang Press, 2008 .(واالسرتاتيجية واملادة والوسيلة

Hermawan, Acep. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ( ة تعليم اللغة منهجي
 .Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014 .(العربية



171 
 

 

Mulyatiningsih, Endang. Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan 

 .Bandung: Alfabeta, 2014 .(منهج البحث التطبيقي يف جمال الرتبية)

Muradi, Ahmad. Pembelajaran Menulis Bahasa Arab: dalam Perspektif 

Komunikatif (تعليم كتابة اللغة العربية: يف املنظور االتصايل). Jakarta: 

Kencana, 2015. 

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian (منهجية البحث). 

Jakarta: Bumi Aksara, 2009. 

Prastowo, Andi. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif ( دليل إبداعي
 .Yogyakarta: DIVA Press, 2012 .(يف إعداد املواد التعليمية املبتكرة

Sudijono, Anas. Pengantar Evaluasi Pendidikan (مقدمة يف التقييم الرتبوي). 

Jakarta: Rajawali Pers, 2009. 
Sugiyono. Metode Penelitian & Pengembangan: Research and 

Development/R&D (منهج البحث التطويري). Bandung: Alfabeta, 2017. 

_______. Metode Penelitian Kuantitati,f Kualitatif dan R&D ( منهج البحث
 .Bandung: Alfabeta, 2010 .(الكمي والبحث النوعي والبحث التطويري

Sunyoto, Danang. Prosedur Uji Hipotesis untuk Riset Ekonomi ( إجراء اختبار
 .Bandung: Alfabeta, 2012 .(الفروض للبحث االقتصادي

Suprapto. Metodologi Penelitian Ilmu Pendidikan dan Ilmu-Ilmu 

Pengetahuan Sosial (منهجية البحث للعلم الرتبوي والعلوم االجتماعية). 

Yogyakarta: CAPS, 2013. 
Wulansari, Andhita Dessy. Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan 

Praktik dengan Menggunakan SPSS ( البحث الرتبوي: املدخل التطبيقي
 Ponorogo: STAIN Po .(ابستخدام برانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

Press, 2012. 

Zaenuddin, Radliyah dkk. Metodologi & Strategi Alternatif Pembelajaran 

Bahasa Arab (منهجية واسرتاتيجية بديلة لتعليم اللغة العربية). Yogyakarta: 

Pustaka Rihlah Group, 2005. 

 

 

 املراجع من الشبكة الدولية .ج
http://kenanaonline.com/users/daboon/posts/61721 (2019,يوليو). 
https://hrdiscussion.com/hr814.html (2019,يوليو). 

http://kenanaonline.com/users/daboon/posts/61721

	COVER
	BAB I.pdf
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	BAB V

