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ABSTRAK 

 

Kata Kunci : Pengembangan Strategi, Keterampilan Berbicara, Neuro Linguistic 

Programming. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari strategi 

pembelajaran keterampilan berbicara berbasis NLP dalam memperbaiki 

kualitas pembelajaran yaitu: 1) mendeskripsikan karakteristik strategi 

pembelajaran keterampilan berbicara berbasis NLP; 2) mengukur 

evektivitas pengembangan strategi pembelajaran keterampilan berbicara 

berbasis NLP; 3) mengukur pengaruh strategi pembelajaran keterampilan 

berbicara berbasis NLP terhadap peningakatan maharah al-kalam. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (R & D). Desain strategi 

keterampilan berbicara berbasis NLP ini menggunakan model ADDIE. 

Sampel penelitian ini 37 santriwati Pondok Pesantren Daarul  Ukhuwwah 

Putri 2 Malang. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah 

observasi, wawancara, angket, dan tes. Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh sebagai berikut: (1) kemampuan berbicara siswa pada tingkat baik 

pada pre-test di kelas eksperimen dengan hasil rata-rata 72,9. (2) 

kemampuan berbicara siswa pada tingkat keterampilan yang sangat baik 

pada post-test di kelas eksperimen dengan hasil rata-rata 84. 

 

 

مفهوم التعّلم احلديث يتطلب 
ابتكاري الطالب، وسرعتهم  يف 
اإلستجابة، وفعاليتهم يف البحث، 

واختيارهم، واكتشافهم، وحتليلهم 
واستةتاجهم، وتقديم تقريرهم عن يتائج 

وال يتحققها إال أن يكون لدى . دراستهم
املدّرسني قادرين على تطوير 

وبالةظر  .اسرتاتيجيا  تعليمية فعالية
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أن هةاك تةوع االسرتاتيجيا  اليت  إىل
ميكن استخدامها لدى املدّرسني، 
ولكن ليات كل اسرتاتيجيا  
أصبحت فعالية يف حتقيق أهداف 

حلصول عليها، فالبد للمدّرس  .التعليم
أن يكون خمرتعا يف كفايتهم على  
إختيار االسرتاتيجيا  التعليم الفعال 

 1.وتطويرها

تيار أن إخ (Miarso)رأى ميارسوا 
اسرتاتيجية التعليم ميكن أن يقوم على 

أهداف ( أ :الةظر أو املعايري التالية
املوضوع  (التعليم وأيواعها ومراحلها؛ ب

أو احملتوى، أي أن يكون طبيعا 
الطالب، من ( وعميقا، ومتعددا؛ ج

خلفيتهم، ودافعهم، وأساليبهم، 
وكذلك احلالتهم البدايية والعقلية يف 

فان يف جمال التعليم، الطر (د التعليم؛
الوقت،  (ه وهما املؤهال  والكفاءة؛
الوسائل اليت  (وهو اجلدول الزمين؛ و
 2.التكلفة(ميكن استخدامها؛ ز

يف جمال الرتبوية كايت 
اسرتاتيجية التعليم هي فةويا ومعارف 
لتمكني خمتلف مكويا  األيشطة 

تتكون اسرتاتيجية التعليم   .التعليمية
من مجيع عةاصر مواد التعليم  
وإجراءاته أو مراحله يف أيشطته ليتم 
استخدامها من قبل املدّرسني ملااعدة 
املتعلمني على حتقيق أهداف تعليمية 

  .(Dick and Carey,1990)حمددة 

أيها طرق  (Uno)رأى أويوا 
ياتخدمها املدّرس حتديدا على أيشطة 

ويقتضى . التعليم يف أثةاء استخدامها
اختيارها عرب الةظر ظروف التعليم 
وأدواته واحتياجا  فيه، وخصائص 
الطالب من أجل حتقيق أهداف تعليمية 

  .حمددة

أن  ورأى سيف املصطفى
اسرتاتيجية تعليم اللغة العربية طريقة 

املعلم يف إيصال مواد خمتارة ياتخدمها 
اللغة العربية لتاهيل الطالب يف فهمها 

أما  .ألن لللغة العربية خصائص
خصائصها البارزة اللغة العربية كما 
ذكر فتحي علي يويس وآخرون، 

أن ( 2أن تكون إشتقاقية؛ ( 1:وهي
أن   ( تكون هلا أكثر الرتاكب؛ 
أن ( ها؛  تكون فيها األفعل و أوزان



 
 

 

 NLPتطوير اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم من خالل مدخل   

 

 .م 2610 ، 1، العدد  ةالاابعلة لااييا  الاةة جم

وقراءتها من مين إىل تكون كتابتها 
 0.يار

. وجاء فيما الحظ رويي ف
تعليقا  Ronny F. Ronodirdjo رويوادرجو

حاب ما : "عن هذا احلديث بقوله
الحظُت يف جمال التعليم سواء إبتدائيًة 
أو مطواسطًة أو ثةاويًة كايت حتى يف 
التعليم اجلامعي، رأيُت قليال من 
املدّرسني الذين ياتخدمون الطريقة 

عليمية بصفة يفاية مبعةى أكثرهم الت
ياتخدمون ما يامى بالطريقة التقليدية 
مثل احملاضرة أمام الفصل ومييلون 

وكذالك يف تةظيم . إتصاال وجها بوجٍه
واستخدام أداوا  ( البيئة)اإلدارة 
فظهرها من تةظيم الفصل . املااعدة

الذي كاد يشكل على شكل مطول 
عةى يف ترتيب املكاتب أو الكراسى مب

هةا أن مكاية املدّرس أعلى من الطالب 
واآلن لقد ظهر    .أي أمام الطالب

احملاوال  لتقدم العامل الرتبوي وهي 
بصفة شديدة إذ يكون جتديدا مهما يف 
. جمال التعليم خاصا عن طرق التعليم
لقد سهم علم الةفس احلديث على حد 
أكرب بربوز الةظريا  املتعددة مثال 

 Multiple)دة الذكاءا  املتعد

Intelligence)، والتعلم الاريع 
(Accelerated Learning) والربجمة ،

 .، وغريها(NLP) اللغوية العصبية

ومن يتيجة مقابلة الباحثة مع 
اللغة العربية   األستاذ موسى هو مدّرس

يف الفصل األول، معهد دار األخوة 
هةاك املشاكل يف : مبااليج 2للبةا  

تعليم اللغة العربية وتعّلمها خاصًة مبهارة 
اخللفيا  لدى : الكالم، مةها

الطالبا ، وعدم الثقة بالةفس لديهّن يف 
ممارسة الكالم، وعدم اهتمامهّن يف 
ي تعّلمها، وظةويها أن اللغة العربية ه

وتلك أسباب تكون إختالفا  .للغة صعبة
. لديهّن يف استيعاب مواد اللغة العربية
ويف هذا املعهد، لقد استخدامت الثةايئة 
اللغوية لديهّن يف عملية التعليم ولكن 
لان متعمقة يف استخدامها على أغلب، 
بالرغم من أن يف املعهد بريامج خاص 

ومن هذه األسباب . لرتقية مهارة الكالم
ملذكورة فأراد  الباحثة أي ُتصمم ا

االسرتاتيجية املرموقة يف تدريب الثقة 
  .لديهّن على استخدام اللغة العربية
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ومهارة الكالم من املهارا  
األربع اليت هي من األيصر املوروض يف 

الكالم عةصر  .التعليم اللغة العربية
أساسي لتعزيز التفاهم املتبادل 

يف  .خدام اللغةواالتصاال  املتبادلة باست
احلقيقة ُتعترب عملية الكالم عملية 

ولكن يعكس  ممتعة يف تعليم اللغة،
. مبا ورد بها مبعةى أصبحت غري جذابة
ومن أسبابه اليزل يكون الطالب 
حمدودة يف مفرداتهم وكفياتهم على 

الةقطة املهمة ملعاجلة تلك . استخدامها
أسباب تكون على يد املدّرسني لتحقيق 

وُيعةى به إذا كان املدّرسون  الةجاح،
ياتطيعون أن حيفزون الطالب يف 
التعليم فأصباح تعليما فعاليا مراعاة إىل 
التةاسب يف إختيار املوضوع الواقعي 

ويةبغي . وأساليب تةاسبها قدرة الطالب
للمدّرسني املبتكرين يف تطوير منوذج 

 .فإن كان ذاك حلت مشكال . التعليم

بية فهي الربجمة اللغوية العص
مدخل يف تصميم التفكري الذي يرتّكز 

والربجمة . على تكوين اإلياان الفّعال
اللغوية العصبية هي طريقة ملراقبة 
ولتكوين عقلية اليت ميكن أن يتكون 

. سلوك الشخصية ملعاجلة األشياء
ويااعد الطالب واملتعّلمني على أسلوب 
التعليمية املتوفقة، ووسيلة لتذكر 

الثقة بالةفس يف اإلختبار أفضل، وزيادة 
وايطالقا من هذا . وحتاني العالقا 

املدخل سيشّجع الطالب يف استخدام 
اللغة العربية على أيشطة مهارة 

  .الكالم

وبةاء من ذلك حتاول الباحثة 
لتطوير اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم 
من خالل مدخل الربجمة اللغوية 
ر العصبية لتةمية قدرة طالبا  معهد دا

مبااليج وثقتهّن بالةفس  2األخوة للبةا  
على استخدام اللغة العربية يف املعهد 

 .خصوصا يف التعبري الشفوي

 

  

 مفهوم اسرتاتيجية تعليم اللغة العربية .1
 إسرتاتيجية التعليم هو جمموعة

 اليت العريضة واخلطوط العامة القواعد
 األهداف املةشودة، حتقيق بوسائل تهتم

 األهداف: التالية العةاصر وتشمل
 بها يقوم اليت التعليمية؛ التحركا 
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 يف هلا وفقُا لياري ويةظمها املعلم
 البيئة وتةظيم الصف تعليمه؛ إدارة

 عن الةاجتة الطالب الصفية؛ استجابا 
 املعلم يةظمها اليت املثريا 
 فهي التدريس إسرتاتيجية16.وخيطط
 بها يقوم اليت التحركا  جمموعة
- التدريب -التةايق  -العرض) املعلم

 تدرياية أهداف حتقيق بهدف (الةقاش
 . مابقًا حمددة

 مفهوم وأهداف تعليم مهارة الكالم .2
الكالم هو الشكل الرئيس 

ولقد تعدد  . لالتصال بالةابة لإلياان
جماال  احليا  اليت ميارس اإلياان 
فيها الكالم أو التعبري الشفوي فةحن 

اء ويبيع ويشرتي، يتكلم مع األصدق
ياأل عن األحداث واألزمةه واألمكةة 

  11.وغري ذلك كلها بوسيلة الكالم

هو  واملقصود بالكالم والتحدث
القدرة على التعبري الشفوي عن املشاعر 
اإلياايية واملواقف االجتماعية 
والاياسية واالقتصادية والثقافية 
بطريقة وظيفية أو إبداعية، مع سالمة 

 12.اإللقاءالةطق وحان 

يهدف تعليم الكالم إىل حتقيق 
 : 1ما يلي

تشجيع الطالب على مواجهة  (أ 
اآلخرين وحماورتهم بلغة عربية 

 .مسيلة
التغّلب على عامل احلياء الزائد   (ب 

عةد بعض الطالب الذي حيول 
دون توضيح األفكار واملعايي 

 .اليت جتول يف خواطرهم
تةمية القدرة اخلطابية، ملا هلا من  (ج 

 .تية تاتدعيهامواقف حيا
تةمية القدرة على االرجتال  (د 

الكالمي وشحذ البديهة عةد 
اصحابها، لتااهم يف توالد 

 .األفكار واخلواطر
تعويد الطالب على قواعد  (ه 

احلديث واإلصغاء واحرتام أقوال 
الةاس الذي يتحّدثون إله، وإن 

 .خالفوه يف الرأي واالجتهاد
 

هذه األهداف يعمل املدّرس على 
باعًا يف مجيع ساعا  حتقيقها ت

وتصحيح . التدريس الصفّية والالصفّية
هذا الةوع من التعبري يتّم مباشرة عقب 
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ايتهاء الطالب من حديثه، بأساليب 
مةاسبة، وشيمل اجلوايب املختلفة 

ومن . لغة ومعةَى وسياقًا –للحديث 
مخاة األهداف الاابقة إختار  
الباحثة هدفني على اسرتاتيجية التعليم 

تشجيع الطالب على : طورة يعينامل
مواجهة اآلخرين وحماورتهم بلغة 
عربية، وتةمية القدرة اخلطابية، ملا هلا 

 .من مواقف حياتية تاتدعيها
 

 أيواع التدريبا  الكالمية .3
من األمور املهمة يف تعليم مهارة 
الكالم توظيف الطالب بتدريب 
الكالم كثريا حتى ياتفدوا من 

هةاك أيواع . ربيممارستهم بالكالم الع
التدريبا  اليت يعطي املعلم كثريا 

 : للطالب، مةها

احلوار هو ممارسة الطالب  (أ 
بالكالم ثةائيا بني شخصني أو 

اهلدف من هذا الةشاط . أكثر
تعبري الشعور واألراء موجودة يف 

رأى رشدي أيه عملية . أفكارهم
تلقائية برتك الفرد فيها على 
سجيته فياتخدم من ألوان 

احلديث ما يطيب له وما يقدر 
االتصال الكامل بني   1عليه،

 .البشر أمر الوجود له
تقديم القصة هو تعبري الطالب  (ب 

على القصة أو اخلربا  اليت تليهم 
يوميا أو ما حدث يف األخبار 

 .املعاصرة
املةاقشة هي التعبري عن اآلراء  (ج 

اليت هي موجودة يف أفكار 
الطالب بأن يعربوا عةها كأيهم 

اورن عما يتعلق باملوضوعا  يش
وهي من أشكال االتصال . املعيةة

اللغوي األخرى ما ال يعترب حمادثة 
 .وإن كان شفهيا كاحملادثة

املةاظرة هي ممارسة الطالب  (د 
بالتعبري عن األفكار اليت تتعلق 
باملوضوعا  املعيةة ويقامهم 
: املعلم إىل فرقتني إحداهما
 الفرقة املوافقة للموضوع واألخرى

 . الفرقة املخالفة للموضوع
اجلدال هو التعبري عن اآلراء  (ه 

واألفكار فيما يتعلق باملوضعا  
املعيةة وهدف الطالب يقبضون 
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بآراءهم مع تعبري احلقائق 
 .الواقعية

املارحية، هي عرض الطالب  (و 
التمثيل املصمم داخل الفصل مع 
 .توزيع األدوار لكل من الطالب

اخلطابة، هي عرض الطالب  (ز 
اضرة فيما يتعلق باألمور احمل

الديةية أو الرتبوية أو الاياسية 
وهدف هذا الةشاط تعبري . إخل

الطالب بأيفاهم لكي تكون 
 . املمارسة بالطالقة

 
ومن سبعة األهداف الاابقة 
إختار  الباحثة هدفني على اسرتاتيجية 

احلوار هو ممارسة : التعليم املطورة يعين
صني أو الطالب بالكالم ثةائيا بني شخ

أكثر، وتقديم القصة هو تعبري الطالب 
على القصة أو اخلربا  اليت تليهم يوميا 

 .أو ما حدث يف األخبار املعاصرة
 

 اسرتاتيجة تعليم مهارة الكالم .4
تتم عملية التحدث يف خطوا  
معقدة، رغم أيها تبدو وكأيها حتدث 

بطريقة سريعة أو فجائية، وخطوا  
 : 1عملية التحدث كما يلي

 االستثارة (أ 
 التفكري (ب 
 صياغة (ج 
 يطق (د 

وهكذا يرى أن املتحدث اجليد 
هو الذي ال حيتدث إال إذا كان لديه 
داع للحديث، وهو الذي يفكر فيما 
سيحتدث به، ويرتب أفكاره بطريقة 
مةطقية، ثم يضع هذه األفكار يف 
قوالب وصياغا  لغوية سليمة وجذابه، 
ثم يةطق يطقا صحيحا خاليا من 

اللغوية، مع الطالقة وحان األخطاء 
 .اإللقاء

 
 الربجمة اللغوية العصبية  .5
 مصطلح الربجمة اللغوية العصبية (أ 

ففي جمال الرتبوية والتعليم 
تقدم الربجمة اللغوية العصبية مجلة 
من الطرق واألساليب لزيادة سرعة 
التعلم والةذكر، وإتقان تهجي 
الكلما  لألطفال، وتشقيق الطالب 
للدراسة واملذاكرة، ورفع ماتوى 
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األداء للمدرسني، وزيادة فعالية وسائل 
اإليضاح، وتةمية القدرة على االبتكار 

حذ القدرة على التفكري، وش
وحتاني الالوك، وترك العادا  

 10.الضارة وكاب العادا  احلميدة

 تطبيقا  الربجمة اللغوية العصبية (ب 
ففي جمال الرتبية والتعليم 
تقدم الربجمة اللغوية العصبية مجلة 
من الطرق واألساليب، لزيادة سرعة 
التعلم والتذكر، وإتقان تهجي 

التالميذ  الكلما  لألطفال، وتشويق
للدراسة املذاكرة، ورفع ماتوى 
األداء للمدرسني، وزيادة فعالية وسائل 
اإليضاح، وتةمية القدرة على 
اإلبتكار، وشحذ القدرة على 
التفكري، وحتاني الالوك، وترك 
العادا  الضارة، وكاب العادا  

 .احلميدة

الربجمة اللغوية العصبية متديا 
رف بأدوا  ومهارا  ياتطيع بها التع

على شخصية اإلياان، وطريقة 
تفكريه، وسلوكه، وأدائه، وقيمه، 
والعوائق اليت تفق يف طريق إبداعه، 

وكذلك متديا الربجمة اللغوية . وأدائه
العصبية بأدوا  وطرائق ميكن بها 
إحداث التغيري املطلوب يف سلوك 
اإلياان، وتفكريه، وشعوره، وقدرته 

 .على حتقيق أهدافه

 اللغوية العصبية املدخل الربجمة (ج 
هةاك ستة عمدان من الربجمة 
اللغوية العصبية يعين الةفس، 
االفرتضا  املابقة األلفة، احلصيلة، 

وبيايها   1.التغدية الراجعة، املروية
 :كما تلي

الةفس، تؤّدي دورا مهّما يف  (1
NLP  أليها تكون فاعلة للوصول

 .إىل اهلدف
 Presuppositionsاالفرتاضا   (2

كما ذكر  يف الصفحة )
 (.الاابقة

يف عملية  (Rapport)التوافق  ( 
التعليم هي احلالة من التوافق 
بني شخصني، أي االياجام، 
هو عالقة إجيابية، أو رابطة 

ولأللفة مخاة . تربط شخصني
ماتويا  ميكن حتقيقها كّلها 
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ماتوى ( 1: أو بعضها، وهي
املاتوى الامعي؛ ( 2التعربا ؛ 

ماتوى (  املاتوى اللغوّي؛ (  
الربامج (  املعتقدا  والقيم؛ 

  1.(Meta Programmes)العليا 
أو املآل أو  (Outcome)احلصيلة  ( 

الةتيجة الةهائية يريدها الشخص 
أي الفهم عما يراد به وياتطيع 

 . أن يفهم عما يراد به اآلخر
لتغدية الراجعة أي اهتمام ا ( 

بالةتيجة اليت يريدها الشخص 
حتى يعرف ماذا سيفعل بعده 

(Feedback). 
، هي مقارية ((Flexibility املروية (0

احلالة الراهةة مع احلالة 
املطلوبة ملعرفة الوسائل، 
والابل، والقابليا  يدعوها 

إجياد : وهي تعين" املوارد"
خيارا  جديدة، أي االستعداد 

 .للتغري
 

 األمناط (د 
ميثل اإلحااس املتولد عن 
كل حاسة من هذه احلواس اخلمس 

فاإلدراك . خاصا لإلدراك Modeمنطا 
الةمط : شيئ هو( رؤية)الةاتج عن 
، (يابة إىل الصورة) Visual الصوري 

: صو ( مساع)واإلدراك الةاتج عن 
، واإلدراك Auditory الامعيالةمط 

: وبشيئ ه( اإلحااس)الةاتج عن 
يف هذا . Kinesthetic الةمط احلّاي

البحث سةعترب حاسيت الشم والذوق 
: تابعني لةمط اإلحااس هذا، أي
سيقتصر كالمةا على أمناط رئياية 

( 2الةمط الصوري؛ ( 1: ثالثة فقط
. الةمط احلّاي(  الةمط الامعي؛ 

وتدعى، أحيايا، هذه األمناط الثالثة 
أوائل : ، وهيVAK باإلجنليزية

 ,Visualالثالثوف للكلما  احلر
Auditory, Kinesthetic,. 

 
 Submodalitiesالةميطا   (ه 

لكّل منط من األمناط 
الصورية، )الرئياية الثالثة 

خصائص، ( والامعية، واحلاية
فالةمط الصوري هو . وصفا ، ومزايا

رؤية صورة من الذاكرة، أو صورة 
ولكن هلذه . يتم إيشاؤها يف الذهن
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الصورة حجم، وإطار، ووضوح، 
وقد تكون ملوية، أو غري . وإضاءة
وقد تكون إطارها دائريا، أو . ملوية

مربعا، أو ماتطيال، أو تكون بال 
وقد تكون واضحة، أو غري . إطار

كل هذه التفاصيل الدقيقة . واضحة
 Submodalitiesالةميطا  : تامى

تصعري : الةميطا  مجع منيط وهو)
: صوتي منيطا وللةمط ال(. منط

كشدة الصو ، ودرجة الصو ، 
وكذلك . إخل... واإليقاع، والةغمة،

: للةمط احلاي منيطا  خاصة به
درجة احلرارة أو الربودة، درجة 
اخلشوية أو الةعومة، مقدار الالبة أو 
... الليوية، مقدار الوزن، شدة األمل،

ختيل . وللةمط الامعي منيطا  أيضا
. ن الةاسيفاك تتحدث إىل جمموعة م

صوتك وكأيك تهز ( حجم)ارفع شدة 
مةصة اخلطابة هزًا، ثم اخفض 
صوتك كأيك تكلم شخصا قريبا 

. أسرع يف كالمك، ثم ابطء فيه. مةك
رمبا يكون الصو  ذا درجة عالية، 

صو  ياعم كصو  املرأة، أو : أي

صو  خشن : درجة مةخفضة، أي
 .كصو  الرجل
 

 Anchoringالرابط  (و 

هو  Anchoringالرابط 
االصطالح يف الربجمة اللغوية العصبية 

ربط احلالة الذهةّية أو الالوك : يعين
وميكن استخدام أي . بإشارة أو مةبه

منط كمرساة، كالةظر إىل اسم 
) مكتوب على قصاصة ورق مثال 

أو ذكر كلمة أو عبارة ( منط صوري
، أو كضغط (منط مسعي)معيةة 

بإبهام اليد اليمةى على إصبع الابابة 
وبعبارة (. منط حاي)ملدة عشر ثوان 

أخرى أّن املةبها  قد تكون صورية، 
أو مسعّية، أو حاّية، أي أّيها يف 
الواقع أمناط لإلدراك تكون إّما 

فريبط يظام عصيّب . خارجّية أو داخلية
Anchoringبالشعور والرابط 

1 ، 
بتكرار املذّكرة املتااوية سريجع 
الشخص إىل ييل الشعور والعاطفة 
املعّيةة مثل االسرتخاء، التشجيع، 

  .والثقة
 



 
 

 

 NLPتطوير اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم من خالل مدخل  11

 

 .م 2610 ، 1، العدد  ةالاابعلة لااييا  الاةة جم

 

 مدخل البحث ومةهجه .1
هذا البحث من يوع البحث 

أليه ياتخدم الطريقة  ((R&Dوالتطوير 
للحصول على يتائج معيةة وجتربة 

ويتاج التعليم الذي أردا  . 26فعالة
اسرتاتيجية  الباحثة تطويرها هو تطوير

تعليم مهارة الكالم من خالل مدخل 
وجيرى . (NLP)الربجمة اللغوية العصبية 

هذا البحث على مرحلتني هما املرحلة 
تطوير اسرتاتيجية تعليم )اإلعدادية 

مهارة الكالم من خالل مدخل الربجمة 
، واملرحلة التجربية (اللغوية العصبية

اسرتاتيجية  ملرحلة فعالية استخدام)
 (.م مهارة الكالمتعلي

إجراءا  تطوير اسرتاتيجية تعليم  .2
مهارة الكالم من خالل مدخل 

 .الربجمة اللغوية العصبية
تاتخدم الباحثة عةد تصميم 
هذه اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم من 
خالل مدخل الربجمة اللغوية العصبية 

وذلك أليه يتضمن . ADDIE بةموذج
 21.خطوا  تفصيلية بوضح وبدون تعّقد

الذي ستجري  ADDIE وفيما يلي تطبيق

الباحثة يف مراحل تطوير اسرتاتيجية 
حتليل ( 1:تعليم مهارة الكالم

تطوير اسرتاتيجية ( 2اإلحتياجا ، 
تعديل (  تصديق اخلرباء، (  التعليم، 

التجربة يف (  اسرتاتيجية التعليم، 
تعديل اسرتاتيجية التعليم، ( 0امليدان، 

 .التعليم الةهائي إيتاج اسرتاتيجية(  

 جتربة املةتج . 
هدفت هذه التجربة  كما 
ذكر  الباحثة فيما سبق إىل رفع 
فعالية عملية التعليمية، واحلصول إىل 
اإلستجابا  واالقرتاحا  والتقوميا  
على صالحية اسرتاتيجية تعليم مهارة 
الكالم أيضا يف عملية التعليمة 
لطالبا  الفصل األول مبعهد دار األخوة 

وبالتاىل عرضت . بةا  الثايية مااليجلل
أفراد ( 2تصميم التجربة؛ ( 1: الباحثة

(  البيايا  واملعلوما ؛ (  التجربة؛ 
حتليل (  أسلوب مجع البيايا ؛ 

 .البيايا 

 مواصفا  املةتج  . 
بعد تطوير هذا البحث، تقصد 
الباحثة مواصفا  املةتج هي اسرتاتيجية 
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 تعليم مهارة الكالم من خالل مدخل
الربجمة اللغوية العصبية اليت حتتوي 
على خطوا  املاتخدمة واملادة والوسائل 

وفيها . التعليمية يف تطبيقها وتقوميها
إشارا  يف تقديم األحوال املةاسبة بتعليم 

 .مهارة الكالم

 

 

خصائص اسرتاتيجية تعليم مهارة  .1
الكالم من خالل مدخل الربجمة 

 (NLP)اللغوية العصبية 
ُيعترب تطبيق مدخل الربجمة 
اللغوية العصبية يف عملية تعليم مهارة 

يظامًا إجتماعيًا يقع خالل  الكالم
العملية التعليمية وتكويةًا على التفاعل 
املتةاب بني الطالبا  بعضهّن ببعض 

ويعتمد إىل مبدئ الربجمة . هاومبدّرياي
اللغوية العصبية وهو إلقامة العالقة 

يف اإلتصال والتفاعل  )التوافق)اجليدة 
كان التفاعل بيةهم حيتوي  .يف الفصل

وبوجود . على الصفة املادية والعاطفية
العالقة العاطفية اإلتاحة مادية خيرج 

لريتقية ( إيدورفني)مةها هرمون الاعادة 
 .لتكلم باللغة العربيةثقتهّن على ا

أما اخلطوا  من هذه 
اإلسرتاتيجية فهي باتباع إىل مخس 

 (العصبية)مراحل التعلم املثالي للعقل 
اإلعداد، االكتااب، الشرح  :وهي

واإليضاح، تكوين الذاكرة، التجميع 
وتلك املراحل استةدا إىل . الوظيفي

ترتيب العملية التعليمية عةد جةاني 
Jensen (266  ) على أساس التعلم
وتةظم الباحثة الرمز املتعلقة  .املعرفية

بالتعليم من خالل مدخل الربجمة اللغوية 
العصبية كما تكتب الباحثة يف رسم 

 :بيايي كما يلي

 

 

 

 

 
 
 

 

مراحل عملية التعليم من خالل : 1رسم بيايي )
 (مدخل الربجمة اللغوية العصبية

 اإلعداد

عملية التواصل 
الربجمة مع 

 اللغوية العصبية
الشرح 
 واإليضاح
تكوين 
 الذاكرة
 التجميع

 الوظيفي

 االكتااب
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 اإلعداد (أ 
اإلعداد هي اخلطوة األوىل يف 
اسرتاتيجية التعليم من خالل مدخل 
الربجمة اللغوية العصبية، يؤدي املعلم 

   وعملية املرآة Matching  التطابق
Mirroring  على شكل بايط هدفًا

إىل للمااواة بني األحوال والطالبا  
إرتقاء القريبة بيةهّن ومدّرستهّن 

كايا . وإرتباط باملواد التعليمية
  وعملية املرآة Matching  التطابق

Mirroring  على تأديلي منط احلركة
 .(هتاف التشجيع)أو منط اللغة 

 التعديل منط احلركة

Guru mengangkat tangan kanan lalu 

bertanya, “Siapa yang sudah tahu 

hobby teman sebangkunya?” 

Maka guru akan sama-sama 

mengangkat tangan dengan siswa-

siswa yang telah tahu hobby teman 

sebangkunya. Lalu, dengan tetap 

mengangkat tangan, guru 

menanyakan lagi, “siapa yang belum 

tahu hobby teman sebangkunya?” 

maka guru pun telah memiliki 

kesamaan dengan siswa yang belum 

tahu hobby teman sebangkunya. 

Kemudian tanyakan lagi, “siapa yang 

belum tunjuk tangan dari tadi? Ayo 

sekarang angkat tangannya! Dengan 

begitu, guru dan siswa  sudah punya 

pola gerakan tubuh yang sama. 

 التعديل منط اللغة
 (هتاف التشجيع) 

- Ayo sama-sama kita mengucapkan 

“Al-lughatul ‘Arabiyah….. Sahla 

wa Mumti’ah” 
 
- Ngomong pake bahasa Arab… 

siapa takut! 

 

 االكتااب (ب 
اخلطوة الثايية هي اكتااب 
املعلوما ، وميكن حتقيقها من خالل 

املباشرة مثل توفري األوراق الطرق 
أو طرق غري  -وامللخصا  لطالب

مثل وضع أدوا  بصرية  –مباشرة 
كال . متعلقة مبوضوع التعلم

الطريقتني تةجحان، هما تكمالن 
 .بعضهما البعض

هذه اخلطوة حتاول إرسال 
املعلوما  من الدروس إىل الطالبا  

املواد . لكي تربطها مبا وقع حوهلّن
و القصة املتعلقة تشمل الةصوص أ

باملوضوع مع الرتكيز على زيادة 
. املفردا  والتعبريا  لدى الطالبا 
تكّرره املدّرسة حنو مّرتني أو مّرا ، 
وذلك ألجل أن يكون قبوال للعقل 
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الاّلواعي وحفظه وتكويةه بايطا 
 .وأصبح عادةلديهّن

 

 الشرح واإليضاح (ج 
اخلطوة الثالثة وهي االشرح 

تاتكشف الرتابط واإليضاح وهي 
بني املوضوعا ، وتشجع على 

هذه اخلطوة تقديم . التفكري العميق
الواجبا  اليت تأمرها املدّرسة، إذا 
كايت الوجبا  تتعلق باخلريطة 
فيقصن عةها، وإذا كايت الواجبا  
تتعلق باحلوار فتتحاورن مع الصديقا  

 .وإىل آخرها
 

 تكوين الذاكرة (د 
اخلطوة الرابعة  تكوين 
الذاكرة، والربط بني األجزاء اليت مت 
تعلمها لكى ميكن اسرتجاع ما مت 

تعلمه يوم اإلثةني مثاًل يف يوم 
هذه اخلطوة تعيت فرصة .الثالثاء

للطالبا  لكي حيتفلن ما فعلن يف 
 .الفصل ما ميكن مةهّن أن تقمن بها

 

 الوظيفي التجميع (ه 
 اخلطوة اخلاماة وهي التجميع
الوظيفي، وهي تذكريا باستخدام 
التعلم اجلديد لكي يتم تعزيزه أكثر 

هذه . وتوسيعية، واإلضافة إليه
اخلطوة تقديم الطالبا  الةتيجة من 
الدراسة أمام الفصل وتزّود املدّرسة 
توضيحا  بشأن الةتيجة اليت قدمها 

 .كل طالبة
وبالتالي فتشرح الباحثة أيواع 

لكالم من اسرتاتيجية تعليم مهارة ا
 :خالل مدخل الربجمة اللغوية العصبية

 

 

 

 
 

 

 أيواع اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم من خالل مدخل الربجمة اللغوية العصبية:  2رسم بيايي 

 (NLP)أيواع اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم من خالل مدخل الربجمة اللغوية العصبية 

 عرض اجملموعة الصغرية
(Presentasi Kelompok 

Kecil) 

 الزمالء يف التعلم
(Mitra Belajar) 

 
 وصف الصورة

(Mendeskripsi Gambar) 
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وفيما يلي التوضيح من تلك األيواع 
 :املذكورة مع تطبيقها يف التعليم 

عرض اجملموعة الصغرية  (أ 
(Presentasi Kelompok Kecil)  

عرض اجملموعة الصغرية هي 
حدى اسرتاتيجية يف التعليم من خالل إ

مدخل الربجمة اللغوية العصبية، وهي 
ترتكز يف تقايم الواجبا  للطالبا  

املبدأ من هذه . للقيام حبلها
اسرتاتيجية أن لكل الطالبا  فرصة 

عن إمسها، عمرها، عةوايها، )للتعبري 
ولكل ( هوايتها، أماهلا، وحمبوبها

دا مةهّن دور خاص لكي تتكلمن واح
 . فواحدا يف اجملموعة الصغرية

هذه االسرتاتيجية، لقد كان 
. تقايم الفصل إىل جمموعا  صغرية
ولكل جمموعة ترسل يائبة اجملموعة 
لتقدم وظيفة يعطها املدّرس أمام 

ويف تعليم اللغة العربية . الفصل
مبوضوع التعارف، ففي تةفيذه حيتاج 
إىل وقت كثري إذا ُيطبقها سردًا 

حدا يف الفصل ولكن واحدا فوا
باستخدام هذه اإلسرتاتيجية سيتم 

 . حتقيقها على الوقت الفّعال

أما أهداف اإلسرتاتيجية 
ومالحمها فهي ُتاتخدم لتفعيل مجيع 
الطلبة حبيث أصبحت لديهّن حصواًل 
. على اخلربة يف التعليم حبّد سواء
وأهداف تعليم مهارة الكالم 
 باستخدام اسرتاتيجية عرض اجملموعة
الصغرية فهي إّن موضوع التعليم 
التحّية والتعارف، وهدفه أن تكون 
الطالبة قادرة على التعبري عن 
أفكارهّن شفويا لتعريف ُهِوَيِتها 

 .باللغة العربية
كيفية إجراء اسرتاتيجية 
عرض اجملموعة الصغرية هي أن 
املدّرسة تعطي التعديل منط احلركة 
يع والتعديل منط اللغة أو هتاف التشج

ويف خطوة . يف خطوة اإلعداد
االكتااب تكتب املدّرسة موضوع 

لتوجيه )التحية والتعارف، : احلوار
تركيز الطالبا  عليه، تدعوهّن 

أيظرن هةا "املدّرسة بدعوة إجيابية 
و تكّلف "( واجللوس إىل املدّرسة

املدّرسة الطالبا  لتطبيق احلوار مع 
ويف خطوة الشرح واإليضاح . زميلتهّن
ّلف املدّرسة مجيع الطالبا  تك
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لتحديد األمور املهمة واإلتفاق عليها 
وبعد ذلك، تكّلف املدّرسة . عةد هّن

الطالبا  لتصةيف اجملموعة الصغرية 
إيطالقا إىل لويهّن املفضل، اليت 
تتكون من أربعة أو مخاة أشخص 

: وعلى سبيل املثال. لكل اجملموعا 
االسم والعمر والعةوان واهلوايا  

وخطوة تكوين . األمل واحملبوبو
الذاكرة تعرف كل طالبة يف 
اجملموعة تةاوبًا باستخدام القلم 

ويف خطوة . وتعطي إىل الزميلة اآلخرى
التجميع الوظيفي تكّلف املدّرسة 
كلهّن أو بعضهّن أي تتقدَم الةتائج 

وهذا أيضا باستخدام . أمام الفصل
القلم تةوبا بيةهّن، ثم تبّين املدّرسة 

 .ةتائج اليت تقدمهّن أمام الفصلال
 

  (Mitra Belajar) الزمالء يف التعلم (ب 
أصبحت الزمالء شريكا يف 

لكل . احلوار عن الطعام والشراب
الطالبتني حتكى بيةهما عن املفضل 
من الطعام والشراب إىل زماالئها 

هذه ترتكز يف . باللغة العربية
اكتااب الطالبا  على العالقا  

اليت تتعلق بكيفية األسئلة بالرتكيز 
على اإلستفهام لكي تاتطيع 
الدارسا  احلصول على البيايا  
الشاملة بواسطة إشراف املدّرسة يف 

 . اكتشافها
أما أهداف اإلسرتاتيجية 
ومالحمها فهي ُتعةى بها الشريكا  
اليت تتفاعل تفاعال جيدا لبةاء العالقة 

. يشطةاملتبادلة املداعمة يف تةفيذ األ
وأهداف تعليم مهارة الكالم 
باستخدام اسرتاتيجية الزمالء يف 
التعلم فهي أن تكون الطالبة قادرة 
على التعبري عن أفكارهّن شفويا يف 
احلوار البايط باستخدام املفردا  

 .املةشودة باملوضوع
كيفية إجراء اسرتاتيجية 
الزمالء يف التعلم هي أن املدّرسة 

ركة والتعديل تعطي التعديل منط احل
منط اللغة أو هتاف التشجيع يف خطوة 

ويف خطوة االكتااب توزع . اإلعداد
املدّرسة أورق احلوار إليهّن، وتطّبق 
املدّرسة احلوار بإحدى الطالبة، ثم 
. تأمر هّن أن تطبقن بعضهّن ببعض
وبعد ذلك توزع املدّرسة بطاقا  
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املفردا  عن الطعام والشراب إىل 
 خطوة الشرح ويف. كل الزمالء

واإليضاح تكّلف املدّرسة كل 
الطالبة أن تتاأل عن الطعام والشراب 

ويف خطوة تكوين . إىل زمالئها
الذاكرة تصةع الطالبة وزميلتها حوارًا 

ويف . عن الطعام والشراب املفضل
خطوة التجميع الوظيفي تطبق كل 
الطالبة يتائج حوارهّن مع زميلتهّن أمام 

قا  املفردا ، الفصل باستخدام بطا
وتزّود املدّرسة توضيحا  بشأن 

  .الةتيجة اليت قدمها كل طالبة
 

 Mendeskripsikan)  وصف الصورة (ج 

Gambar)  
هذه االسرتاتيجية، لقد كان 
 .تقايم الفصل إىل جمموعا  صغرية

ويعتمد ذلك تقايم إىل مااواة 
وكل الطالبة يف تلك . املكان املفضل

اجملموعة تتعاون يف إجيادة املفردا  
وتهدف هذه . املوجودة يف هذه الصورة

االسرتاتيجية إىل تدريب الطلبة على 
معرفة ما تةظر إليها من الصورة 

وأما أهداف تعليم مهارة . العربية
ف الكالم باستخدام اسرتاتيجية وص

الصورة فهي أن تكون الطالبة قادرة 
على التعبري عن أفكارهّن تلقئيا 
باللغة العربية مع وصف الصورة اليت 

 .أصبح موضوعها
كيفية إجراء اسرتاتيجية 
وصف الصورة هي أن املدّرسة تعطي 
التعديل منط احلركة والتعديل منط 
اللغة أو هتاف التشجيع يف خطوة 

توزع  ويف خطوة االكتااب. اإلعداد
املدّرسة أورق احلوار إليهّن ثم تطبقه 
مبااعدة الطالبة، وتكّلف املدّرسة 
الطالبا  لقرأة املفردا  املوجودة يف 

ويف خطوة الشرح واإليضاح . احلوار
تاأل املدّرسة عن األمكان املفضلة 
اليت َزْرن يف العطلة، وتكّلف املدّرسة 
الطالبا  لتصةيف اجملموعة الصغرية 

إىل لويهّن املفضل، اليت إيطالقا 
تتكون من أربعة أو مخاة أشخص 

ويف خطوة تكوين . لكل اجملموعا 
الذاكرة كل الطالبة يف حبث عن 
املفردا  املوجودة يف الصورة، وبعد 

ويف . ذلك توصف الصورة باللغة العربية
خطوة التجميع الوظيفي كل 
اجملموعة أن تفد وفدها لتقديم يتائج 
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الفصل، وتزّود وصف الصورة أمام 
املدّرسة توضيحا  بشأن الةتيجة اليت 

 .قدمها كل طالبة
 

فعالية استخدام اسرتاتيجية تعليم  .2
مهارة الكالم من خالل مدخل 

 الربجمة اللغوية العصبية 
وملعرفة فعالية اسرتاتيجية تعليم 

" t-tes" املطورة تاتخدم الباحثة رمز 
وهو رمز الذي يقارن يتائج اإلختبار 
القبلى واإلختبار البعدي من الفصل 

فمن يتائج اإلختبار القبلي،  .التجربي
الطالبا  يف الدرجة املعدلة    ظهر أن 
، معةى ذلك أن كفاءة الطالبا   ،2 

 .يف مهارة الكالم هو املاتوى اجليد
ويتائج اإلختبار القبلي، ظهر أن 

، معةى   الطالبا  يف الدرجة املعدلة 
البا  يف مهارة ذلك أن كفاءة الط

 .الكالم هو ماتوى جيد جدا
الباحثة من هذه  مايتهتبعد 

فحصلت  t-tesالبيايا  باستعمال رمز  
على فوق  t-tesالباحثة أن قيمة 
أي تبني    66، احلااب الاابق هو 

ب % 1و %  جبدول يف درجة  t-tesقيمة 

(d.b)  0 0 ، ألن يف جدول ال توجد d.b 
، 6 ب مةه يعين قري d.bفةظر  الباحثة 

 d.b  6  ل%  فتوجد يف الدرجة الداللة 
 d.b ل% 1ويف الدرجة الداللة  6 ،2هي  

-tفتاتةبط باملقارية بني . 2،62هي  6 

tes  احملصولة اي بني قيمةt0 و  t-table 
 . 66، > 2،62/ 66، >6 ،2هي  

وخالصة القول من املعلوما  
أو تاء احلاابي  t0الاابقة أن قيمة 
أو تاء اجلدول  t-tableأكرب من قيمة  

مردود، والفرض البدل ( (H0فالفرض 
Ha) )هذا يشري إىل أن . مقبول

اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم من 
الربجمة اللغوية العصبية  مدخلخالل 

تؤثر تأثريا تفاعليا يف ترقية قدرة مهارة 
 .الكالم للطالبا 

 
اسرتاتيجية تعليم  خصائصمةاقشة  . 

مهارة الكالم من خالل مدخل 
 الربجمة اللغوية العصبية

ُيعترب تطبيق مدخل الربجمة 
اللغوية العصبية يف عملية تعليم مهارة 

يظامًا إجتماعيًا يقع خالل  الكالم
العملية التعليمية وتكويةًا على التفاعل 
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املتةاب بني الطالبا  بعضهّن ببعض 
إىل مبدئ الربجمة ويعتمد . ومبدّريايها

  (Pacing)اجملاراة اللغوية العصبية وهو
إلقامة العالقة   (Leading)والقيادة
يف اإلتصال  Rapport) -التوافق)اجليدة 

تفعل املدّرسة  .والتفاعل يف الفصل
على سبيل املثال من  (Pacing)جماراة

خالل شكل أسئلة حول املاائل املتعلقة 
ع عن مبوضوع احلوار، جتربة املوضو

جتربة التعارف، : موضوعا  مثل
املفضل من الطعام والشراب، واألمكان 

اخلطوة  .املفضلة اليت َزْرن يف العطلة
يعين   (Pacing)التالية بعد اجملاراة

على سبيل املثال،   (Leading)القيادة 
لتحريك حتى تتمكن الطالبا  تريدون 
اإلجابة على األسئلة املطروحة املدّرسة، 

مثال آخر، . ة برفع األيدي أيضاواملدّرس
عةدما اإلجابة على األسئلة من الطالبا  
واملدّرسة تكرار الكلما  املةطوقة  
لدى الطالبا  كتطبيق العالقة اجليدة 

كان التفاعل بيةهّن حيتوي  )التوافق)
وبوجود . على الصفة املادية والعاطفية

العالقة العاطفية اإلتاحة مادية خيرج 
لريتقية ( إيدورفني)لاعادة مةها هرمون ا

تتم  .ثقتهّن على التكلم باللغة العربية
أشكال أخرى من العالقة بني الطالبا  
واملدّرسني يعةى بإقامة اهلتافا  إليهّن، 
واإلمياءة إليهّن، والتبام هلّن، واإلشادة 

 .هلّن
جتعل املدّرسة عالقا  مادية 
الفعالية بني الطالبا  بعضهّن ببعض 

على سبيل املثال، عةدما  .بتوجيها
املةاقشا  اجلماعية، جتعل املدّرسة 

كان . قربهّن من خالل ترتيبا  اجللوس
املادية القريبة تصةع عالقة عاطفية 

والعالقة من خالل الكلما  . متةاغمة
اليت من شأيها أن تصةع عالقا  

إذا كان الرتابط العاطفي بني  .العاطفية
. يهاالطالبا  بعضهّن ببعض ومبدّريا

كان شجاعة الطالبا  يف التعبري عن 
اآلراء بني جمموعا  والشجاعة يف 
التعبري عن آرائهّن يف الفصل تظهر 
وكأيها جتعل جو الفصول الدراسية من 

تطابق موقف اجلاد . االحرتام املتبادل
أو معادلة أمناط من العبارا  اليت 
تاتخدمها الطالبا  بها فضال عن 

، واحدة من Rapportتطبيق التوافق 
 .تقةيا  يظرية الربجمة اللغوية العصبية
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خصائص هذه اإلسرتاتيجية 
 (Erick Jensen)كما أشار إريك جةاني 

وتطورها الباحثة هي تةمية كفاءة تعلم 
الطالب باستخدام اخلماة اخلطوا ، 

 :مةها
 التبصرةاإلعداد؛ اإلعداد عملية  (أ 

(Apperception)  إلبتداء املدرس يف
مةطقة عملية التعليم لةّقل طلبته إىل 

كان يوهان فريدريتش . ألفا
 Johan Friedrich Herbartهربر  

أوملةطرح يظرية ( 1  0-1  1)
، ويقوهلا (Apperception)التبصر 

وحتكم . بأن اإلياان متعلمون
يفاه بالطبعثم رد فعل عن 
 التعليما  القادمة من البيئة إذا

هزا بالدعم املتوفر أو جم  كان
ويؤدي املدرس  22.اخلاص املثري

   وعملية املرآة Matching  التطابق
Mirroring  على شكل بايط

هدفًا إىل للمااواة بني األحوال 
والطالبا  إرتقاء القريبة بيةهّن 
ومدّرستهّن وإرتباط باملواد 

 –كان املثري اخلاص. التعليمية
الذي استهدافه إىل احلصول على 

تبصرا  -اهتمام الطالب
(Apperception)  . ويعةى به أن

مةطقة ألفا حال الئق يف قيام 
تعرف مةطقة . التبصر عةد التعليم

 .ألفا بأيها احلالة املرحية واملمتعة
وتكون فيه داللة حبضرة قلوبهم 
عةد التعليم، والوجه املةري، 

وال تقتصر  .والتبام، والضحوك
يم على األيشطة يف أوائل التعل

فحاب، أمنا يقضي يف حني يتعلم 
حتى يةظر املدرس طالبهم على 
أيشطتهم املتةوعة اخلارجية عن 

فإن كان ذاك، . تلك املةطقة
فاملدرس ياتعمل األيشطة لتلك 
املةطقة ألجل احلصول على 

    2.اهتمامهم
االكتااب؛ مراحل االكتااب  (ب 

مرحلة يف إيشاء اتصال أو عةدما 
مع  "حدثتت"تكون العصبيا  اليت 

تقديم ورقة   2.بعضها ببعض
املعلوما  يف ورقة العمل، املدّرس 
يعطي املعلوما  األولية يف شكل 
موضوع وحوار أن يتعلم الطالب 
 .بإلرشادا  التالية للقيام الطالب
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الشرح واإليضاح؛ الشرح واإليضاح  (ج 
مرحلة اليت تضمن أن املتعلمني ال 
جمرد تكرار املعلوما  من 

امليكاييكية، ولكن احلقائق 
بةاء ماالك عصبية معقدة أيضا يف 
دماغهم الذي ميكن االتصال 
موضوعا  مرياكا مع وسائل 

تاتطلع املعرفة األوىل   2.جمدية
يةاقش . وُيوّصلها باملعرفة اليت تتعلم

الطالب وظيفة اليت وجبت هلم، 
على سبيل املثال يف التعارف البد 
هلم ياتطلع عةاصر يف التعارف 

اإلسم، والعمر، والعةوان، : يعين
 .واهلواية، واألمل، واحملبوب

تكوين الذاكرة؛ ترتيب يتائج  (د 
االستطالع من عملية اإلسهاب ما 
مت به من الطالب، على سبيل املثال 
يف مواد التعارف تاليمها  التعارف 
بالتةاوب يف اجملموعة بإستخدام 

 .القلم تةوبا بيةهم
فة الوظيفي؛ جتميع املعر التجميع (ه 

اليت اكتاابها من قبل الطالب 
ملمارسة احلوار اللغة العربية أمام 

ممارسة الطالب حوار  .الفصل
 .بالعربية مع توجيه املدّرسني

 

  
 التوصيا  .1

سبقت للباحثة عرض البيايا  
مما حدث يف امليدان وحللها لتطوير 
اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم من 

. الربجمة اللغوية العصبيةخالل مدخل 
 :مع ذلك فتقدم الباحثة التوصيا  اآلتية

ترجو الباحثة أن تاتخدم  (أ 
املدّرس اسرتاتيجية التعليم 
املطورة اليت أعدتها يف هذا 
البحث يف تعليم اللغة العربية 
خصوصا يف تعليم مهارة 
الكالم ألن هذه اسرتاتيجية 
تااعد الطالبا  يف ممارسة 

 . الكالم
ن املدّرس مرحية أن تكو (ب 

وجذابة يف تعليم مهارة الكالم 
حتى تكون الطالبا  راغبا  
ودافعا  عةد ما جرى عملية 

 .التعليم
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 االقرتاحا  .2
بعد تقديم البحث، فرتيد 
الباحثة تقديم االقرتاحا  فيما يتعلق 

 :بإجراء تعليم مهارة الكالم التالية
إن هذا البحث مركز على  (أ 

ارة تطوير اسرتاتيجية تعليم مه
الكالم من خالل مدخل 
الربجمة اللغوية العصبية، 
ويةبغي على الباحثني الحقا يف 
البحوث األخرى أن يبحثو 
ماتقبال يف تطوير اسرتاتتيجية 
التعليم من خالل مدخل الربجمة 
 .اللغوية يف مهارا  اللغوية آخر

على الباحثني الذين مييلون  (ب 
ويهتمون مبوضوع هذا البحث أن 

يكملوه حتى ياتمرو فيه و
يكون البحث ماهما يف 

 .تطويرها
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 : إعداد 

 وشهداء وزيد بن مسري عشةا يف نورك

 

ABSTRACT 

 

Keyword: Designing the Teaching Materials, Teaching Insya', Thesis 

Writing 

 

Teaching Insya’ is not writing a Khot sentence and techniques to 

arrange compose Sentence neatly arranged according to Qowaid only, 

but the teaching of Insya’ is the process of creative and innovative 

associated with thinking activities arranged. The purpose of the Insya’ 

teaching is to hone the students’ skills in arranging a new sentence in 

accordance with the needs and abilities of students so that learning 

activities can run effectively and produce the standard of competence for 

students. Researcher designed this Teaching material based on the 

students' needs and the needs of the campus of INSUD for designing a 

book as a guide to design a special material about proposal and thesis 

writing. This research was based on Qualitative and Quantitative 

Approaches  And From the results of Test Field, researcher found the 

results of questionnaires to determine the Quality of this textbook of 80% 

/ 79.817% results suggest criteria for good once and had a good quality 

and very important to the book of thesis writing guide by students of 

Semester 4 of Department of Arabic Language Education. 

 

 

 

  

لقد عرف أهل إندونيايا أن اللغة 
هي إحدى املواد الّدراسية اهلاّمة العربية 

املؤّساا  . يف عامل الرتبوية إندونيايا
الرتبوية سواء كانت حكومية أم 

وخاصة يف املؤّساا  الرتبوية . أهلية
اإلسالمية  كانت اللغة العربية تدرس 

وغالبا يف  1.ضرورية جلميع الطلبة
م اللغة العربية هلا عملية تعليم وتعّل

كتاب املواد التعليمية كالعةاصر 
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وشهداء وزيد بن مسري عشةا يف نورك  

ويف تعليم اللغة . األساسية املهمة فيها
ويف . العربية أن املدرس له دليل ومرجع

اللغة العربية أن للدارس وسيلة بيةه  تعّلم
وياتفيد مةها الدارس . وبني املدرس

ميكةه أن يدرس داخل الفصل كثريا و
وقال الفوزان  إن املواد . وخارجه

التعليمية لتكمل عةاصر التعلم الثالثة 
7(. املدرس والطالب واملواد التعليمية) 

 

يف تعليم اللغة العربية له املهارا  
االستماع : األساسيا  األربع مةها

ووجدنا  .والكالم والقراءة والكتابة
اصر ومهارا  نظام يف تطوير تعليم عة

نظام الفروع ( 1: اللغة العربية مةها 
(Separated System)  يف تعليم اللغة

مادة اللغة العربية  انقامت العربية هو
-حنو: على مواد كثرية مةها مادة 

-مطالعة-إنشاء- استماع-صرف
كل . خط وهلم جار-إمالء-حمادثة

املواد هلا مةاهج وخطة التدريس وخاصة 
التدريس وكتاب املواد وتقويم ونتيجة 

هذا الةظام يةاسب . التعليم خمصوصة
بتعليم اللغة العربية يف قام تعليم اللغة 

نظام ( 7. العربية يف مرحلة اجلامعة

 يف تعليم (Integrated System)الوحدة 
اللغة العربية هو نظر هذا الةظام أن 
اللغة تضم يف وحدة واحدة ومرتابط 

لذلك وجدنا مادة . ليس مكونة ماتقلة
. وخاصة وكتاب وتقويم ونتيجة واحدة
هذا الةظام يةاسب لتعليم اللغة العربية 

 3.يف املاتوى املبتدئ واملتوسط
بني أفاندي يف الاابق تعترب  كما

صاصية لطلبة اللغة العربية مادة اخت
قام تعليم اللغة العربية ألنها مادة 

وتكون . أساسية البد من استيعابها
شرطا من الشروط املطلقة للمعلم 
احملرتف يف عمله وهو تشتمل مجيع 
املهارا  اللغوية هي االستماع  

  . والكالم  والقراءة  والكتابة
الكتابة يف تعليم اللغة العربية 

لى وجه العام إحدى املهارا  اللغوية  ع
أهداف تعليمها هي قدرة الطلبة على 
االتصال بطريقة الكتابة باللغة 
العربية  وأحد أنواع الكتابة هو 
اإلنشاء أي أهداف تعليمها قدرة الطلبة 
على التعبري عما يف ذهةه من األفكار 

  . واملشاعر عن طريقة الكتابة
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وتعليم اإلنشاء ليس كتابة خطية 
اجلمل املركبة  من الكلما  وأساليب

فقط  بل هي عملية إبداعية نشيطة 
أما أهداف تعليمه هي . تفكريية مةظمة

قدرة الطلبة على تركيب الكتابة 
اجليدة حاب حاجا  وكفاءة الطلبة 
حتى يكون التعليم فعاال وحيصل على 

 2. الكفاية األساسية
قد قامت الباحثة مالحظة مبدئية 

كتابة بوسيلة مقابلة إىل معلم مهارة ال
أي يامى مبواد تعليم اإلنشاء ورئيس 

جامعة قام تعليم اللغة العربية يف 
اإلسالمية الموجنان  سونان دراجا 

اليت تقع يف مؤساة معهد اإلسالمية 
ملعرفة إمكانيا  سونان دراجا  

وجد  الباحثة . واحلاجا  واملشكال 
 يف نظام الفروعمعلوما  عن تطبيق 

قام تعليم اللغة العربية ومشكال  عن 
وركز  الباحثة يف . مهارا  اللغوية فيه

مهارة الكتابة أي يامى بتعليم اإلنشاء 
مل يوجد (1 :ألن لطلبة ماتوى الرابع  3

 كدليل 3كتاب مواد تعليم اإلنشاء 
وإجراءا  لتةظيم خطة البحث والبحث 

 املتعلقا  اخلاصة املفردا العلمي و
. ا  عةهما كوظيفة اآلخرةتدريببهما و

يأخذون  3مدرسي تعليم اإلنشاء ( 7
: املواد من مراجع املتعددة   مةها 
الدراسة الاابقة من اجلامعة املتعددة 
واجملال  العلميا  وما أشبه ذلك من 

وذلك يصعب وحيري . املةشورا  العربية
. الطلبة أن يراجعون الدرس بأنفاهم

بعض الطلبة كتبوا البحث وصار 
العلمي يف اللغة اإلندونياية لضعف 

حتتاج لذلك . االستيعاب على هذه املهارة
جامعة طلبة قام تعليم اللغة العربية يف 

 اإلسالمية الموجنان سونان دراجا 
 .3على مواد تعليم اإلنشاء 

البحث العلمي هو عملية مةظمة 
أو  املشكال للتواصل إىل حلول 

اإلجابا  عن تااؤال  تاتخدم فيها 
أساليب يف االستقصاء  واملالحظة 
املقبولة ومتعارف عليها بني الباحثني يف 
جمال معني  وميكن أن تؤدي إىل 

  2. معرفة جديدة
مهم  3 وإعداد مواد تعليم اإلنشاء

جامعة سونان دراجا  اإلسالمية لطلبة 
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وشهداء وزيد بن مسري عشةا يف نورك  

نظر من املبادئ اآلخرة يف   الموجنان
Tri darma مةها  ثالثة مبادئ اجلامعية :

عملية ( 7عملية التعليمية  ( 1
ملاذا رتبت  2.البحث( 3االجتماعية  

لكتابة  3الباحثة مواد تعليم اإلنشاء 
البحث فقط وال ترتب مجيعهم ؟ ألن 
حاب من حاجا  الطلبة واجلامعة 
الكبرية يف تةظيم كتاب املواد 
اخلاصة لتعبري كتابي احلر ولدليل 

 . كتابة خطة البحث والبحث العلمي
إعداد مواد ترتيب الباحثة كتاب 

لكتابة البحث العلمي  3تعليم اإلنشاء 
  كما بني رئيس  لطلبة املاتوى الرابع

ومعلم اإلنشاء  قام تعليم اللغة العربية
فيها أن اإلنشاء تبدأ من املاتوى الثالثة 
إىل املاتوى اخلاماة  أما املاتوى 

ز يف ترتيب الكلمة الثالثة ترّك
بالقواعد الةحوية والتعرف عن اجلامعة 

الرابعة ترّكز يف ما  وللماتوىالعامة  
يتعلق بصةاعة الرسالة واملقالة العربية  
وللماتوى اخلاماة وترّكز يف ما يتعلق 
تعبري حر وكيفية تةظيم خطة البحث 

 .والبحث العلمي

  

استخدمت الباحثة يف هذا 
 مةهج البحث والتطوير البحث

(Research & development)  وهي طريقة
البحث املاتخدمة للحصول على نتائج 

وليحصل على  2.معني وجتربة فعالة
اإلنتاج اجليد  واستعملت الباحثة ثالث 

حتليل احلاجا  قبل ( 1: خطوا  وهي 
ويشرح إجراءا  كتابة  عملية اإلعداد

املواد التعليمية باملدخل الكيفي 
(Qualitatif approach) .7 )  نيل املداخال

واالقرتاحا  والتوصيل من اخلرباء يف 
اخلبري يف إعداد ( أ: املواد التعليمية وهم 
اخلبري يف الوسائل ( املواد التعليمية  ب

( 3. اخلبري يف اللغة العربية( التعليمية  ج
معرفة فعالية اإلنتاج يف املواد التعليمية 

 Quantitative)باملدخل الكمي 

approach). 
اختار  الباحثة شكل 

يف البحث والتطوير  Sugionoسوكييانا 
ألن هذا الشكل فيها خطوا  بايطة 
يف إجراءا  تطوير اإلنتاج  لذالك 
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شعر  الباحثة سهولة لتطوير اإلنتاج 
وهذا الشكل مرونة وأمكةة مبةاسبة 
و  .احلاجا  واملشكال  اإلنتاج املطورة

إمكانيا  ( 1: يليشكل خطواته ما 
( 3مجع البيانا   ( 7واملشكال   
(  تصديق اإلنتاج  (  تصميم اإلنتاج  
( 2جتربة صالحية  ( 2تعديل اإلنتاج  

جتربة فعالية  ( 2تعديل جتربة اإلنتاج  
 11. اإلنتاج الةهائي( 11تعديل اإلنتاج  ( 2

تصميم وكيفية لتجربة املةتج ب
ملرحلة التجربة إىل ثالثة مراحل مةها ا

األوىل الةظرة واالقرتاح من خبريين هي 
 وخبري اللغة خبري املواد التعليمية

الكتاب التعليمية وتصميمه  املرحلة 
الثانية التجريب إىل اجملموعة الصغرية 

اإلنشاء ورئيس قام تعليم هي معلم 
تعليم اللغة العربية ورئيس اجلامعة 
  سونان دراجا  اإلسالمية الموجنان

طلبة  الثالثة هي التجربة امليدانيةاملرحلة 
املاتوى الرابع بقام تعليم اللغة العربية  
يف جامعة سونان دراجا  اإلسالمية 

 . الموجنان

نالت الباحثة البيانا  واملعلوما  
البيانا  الكيفية بوسيلة التعليقا  من 

واالقرتاحا  من خبريين  نتائج 
واملالحظة اليت تشتمل على عملية تعليم 

يف واملقابلة إىل معلم اإلنشاء  نشاء واإل
البيانا  ومن . قام تعليم اللغة العربية

الكمية بوسيلة نتائج من إستبانة 
تصديق اخلرباء إىل خبريين  نتائج 

 اإلنشاء وتعليم االستبانة من آراء معلم 
ورئيس قام تعليم اللغة العربية ورئيس 

وطلبة ماتوي الرابع يف جامعة اجلامعة 
 . دراجا  اإلسالميةسونان 

 املاتخدمو أسلوب مجع البيانا 
 ثالث أدوا  مةها يف هذا البحث هي

ومقابلة ( observation)مالحظة 
(wawancara)  واالستبانة (Angket.) 

 
 

  

لكتابة  3إعداد مواد تعليم اإلنشاء  
البحث العلمي بالتطبيق على طلبة 

اإلسالمية جامعة سونان دراجا  
 الموجنان
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وشهداء وزيد بن مسري عشةا يف نورك  

إعداد مواد تعليم اإلجراءا  يف  .1
  لكتابة البحث العلمي 3اإلنشاء 

قد مجعت الباحثة البيانا  
. بأنواع األساليب وهي املالحظة واملقابلة
ولاهولة توجيه عرض البيانا  فقامت 
الباحثة بعرض مةاسبا بإجراءا  البحث 

. Sugionoوالتطوير كما قال سوكييانا 
الباحثة البيانا  احملصول ستشرح 

بإجراءا  هذا البحث والتطوير شرحا 
 . كامال

إمكانيا  بدأ  الباحثة باجتماع 
يف التاريخ اثةان وعشرين  واملشكال 

م  قد قامت 7112من فربايري سةة 
الباحثة مالحظة مبدئية بوسيلة مقابلة 
إىل معلم مهارة الكتابة أي يامى 

تعليم  مبواد تعليم اإلنشاء ورئيس قام
جامعة سونان دراجا  اللغة العربية يف 

وظهر  الباحثة . اإلسالمية الموجنان
املشكال  املتعددة عن تعليم اإلنشاء 

مل يوجد كتاب مواد تعليم ( 1: مةها
كدليل وإجراءا  لتةظيم  3اإلنشاء 

 املفردا خطة البحث والبحث العلمي و
تدريبا  عةهما املتعلقا  بهما و اخلاصة

مدرسي تعليم  (7. آلخرةكوظيفة ا
يأخذون املواد من مراجع  3اإلنشاء 

الدراسة الاابقة من : املتعددة   مةها 
اجلامعة املتعددة واجملال  العلميا  وما 

وذلك . أشبه ذلك من املةشورا  العربية
يصعب وحيري الطلبة أن يراجعون 

بعض الطلبة وصار . الدرس بأنفاهم
كتبوا البحث العلمي يف اللغة 

إلندونياية لضعف االستيعاب على ا
حتتاج طلبة قام لذلك . هذه املهارة

جامعة سونان تعليم اللغة العربية يف 
على مواد  دراجا  اإلسالمية الموجنان

 .3تعليم اإلنشاء 
ونظر  الباحثة أن املشكال  

قام تعليم اللغة العربية يف  الطلبة
جامعة سونان دراجا  اإلسالمية 

يا  حللها بإعداد الموجنان له إمكان
مواد تعليم اإلنشاء لكتابة البحث 

 .العلمي
ثم اجتمعت الباحثة البيانا  
بأسلوب املالحظة واملقابلة ملعرفة 
حاجاتهم وميوهلم عن تعليم اإلنشاء قبل 

ونالت الباحثة . تطوير هذا اإلنتاج
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البيانا  من تلك املقابلة عن أمور مهم يف 
أن ( 1: تصميم اإلنتاج اآلتي مةه

األهداف من تعليم اإلنشاء يف هذه 
اجلامعة لرتقية كفاءة الطلبة يف مهارة 

أن احملتوى املاتخدمة من ( 7الكتابة  
الدراسا  الاابقا  واجملال  عن 
البحث من اجلامعة املتعددة بعدما 
 .ختطيط عملية التعليم وخطة التدريس

أن الطرق واألساليب املاتخدمة ( 3
قة املباشرة يف بطريقة احملاضرة وطري

أن العملية التقوميية (  . الكتابة
املاتخدمة من نتيجة الطلبة يف االمتحان 

أن أحوال (.  . واختبار آخر املاتوى
 .الطلبة يف هذه اجلامعة متةوعة

يف عملية التصميم عملت 
مجع : الباحثة هذه اخلطوا  مةها
طلبت   املعلوما  عن مواد تعليم اإلنشاء

كتابة البحث العلمي الباحثة دليل يف 
  العام جلامعة سونان دراجا  اإلسالمية

طلبت الباحثة الدراسة الاابقة املةاسبة  
  3رتبت الباحثة مواد تعليم اإلنشاء 

قدمت الباحثة عملية التصديق اخلرباء 
لةيل التصديقا  واالقرتاحا  

واإلرشادا  البةاءة لتكون هذه املواد 
قدمت املطورة على الصورة املرجوة  

الباحثة عملية التجريب إىل اجملموعة 
سونان رئيس اجلامعة الصغرية إىل 

ورئيس  دراجا  اإلسالمية الموجنان
قام تعليم اللغة العربية ومعلم اإلنشاء  
قدمت الباحثة عملية التجربة امليدانية 

قام تعليم إىل طلبة املاتوى الرابع يف 
 .اللغة العربية
نتاج انتهاء عملية تصميم اإل بعد

املطور  قدمت الباحثة مواد تعليم 
خبري ( 1: اإلنشاء إىل خبريين مةها 

احملتوى ونتيجة اخلبري يف حمتوى املواد 
" على ماتوى  % 2 22التعليمية هي 

ميكن استخدمه يف التعليم ) " ممتاز 
وبهذه الةتيجة تقةع (  بدون التعديل

( 7. .الباحثة لياتمر املواد التعليمية
وخبري تصميم املواد التعليمية واللغة 
العربية نتيجة اخلبري يف تصميم املواد 

على %  23التعليمية واللغة العربية هي 
ميكن استخدمه " ) جيد جدا" ماتوى 

وبهذه ( يف التعليم بعد تعديال  بايطة
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وشهداء وزيد بن مسري عشةا يف نورك  

الةتيجة تقةع الباحثة لياتمر املواد 
 .التعليمية وليصلحها

بري نظرا إلي نتيجة تصديق اخل
يف حمتوى املواد التعليمية  بعد أن أملئ 
البةود يف االستبانة  يرى اخلبري يف 
حمتوى املواد التعليمية أن احملتوى فيه 
مطابق مبا كان يف املواد التعليمية 
" العامة  وهذا جيري على ما قاله 

عن معيار الثالث من معايري " نيكوالس 
وى أن احملت 11.يف اختيار املواد التعليمية

. املواد موافق متمشي باالهتماما  الطلبة
 عبد الرمحن إبراهيم الفوزان" وما قاله 

أن  17:عن أهمية إعداد املواد التعليمية" 
املواد التعليمية يف حالتةا هذه ليس جمرد 
وسيلة معيةة على التدريس فقط  وإمنا 
هو صلب التدريس وأساسه ألنه هو 
الذي حيّدد للتلميذ ما يدرسـه من 
موضوعا   وهو الذي يبقي عملية 
التعليم ماتمـرة بيةه وبني نفاـه  إىل أن 

 .يصل مةـها إىل ما يـريد
واخلالصة هلذه املةاقشة  أن 
حمتوى املواد التعليمية مةاسبا املعايري يف 

لكتابة  3اختيار مواد تعليم اإلنشاء 

البحث العلمي وأهميته لدي طلبة ألن 
املواد الرتكيز الطلبة حيتاج إىل كتاب 

 .على اهتمامهم
نظرا إلي نتيجة تصديق اخلبري 
يف تصميم املواد التعليمية واللغة 
العربية  بعد أن أملئ البةود يف 
االستبانة  يرى اخلبري يف تصميم املواد 

فيه  التعليمية واللغة العربية أن التصميم
مطابق مبا كان يف املواد التعليمية 

" ا قاله العامة  وهذا جيري على م
حممود كامل ناقة ورشد أمحد طعيمة 

عن األسس الايكولوجية واللغوية يف " 
أن تكون اللغة  13.إعداد املواد التعليمية

لغة مألوفة طبيعية وليات مصطةعة  
والتصميم املواد أن يكون الكتاب 

وما . مةاسبا ملاتوى الدارسني فكريا
عن تةظيم " رشدي أمحد طعيمة " قاله 

عليمية اخلاصة باحتياجا  املواد الت
ويقصد بذلك تقديم   1:الطالب الةفاية

املواد يف ضوء حاجا  الطالب وظروفهم 
اخلاصة  وليس يف ضوء طبيعية املواد 

وال يلزم  هذا التةظيم بالرتتيب . وحدها
 .املةطقي للمادة
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واخلالصة هلذه املةاقشة  أن 
حمتوى املواد التعليمية يف كتاب مواد 

تابة البحث العلمي عةد لك 3اإلنشاء 
اخلبري تصميم املواد التعليمية واللغة 
العربية مةاسبا ومطابق حباجا  الطلبة  
 .ألن الطلبة حيتاج إىل االخرتاع واالبداع

 
 مواد تعليم اإلنشاء كتابمواصفا   .7

 لكتابة البحث العلمي 3
( 1: حيتوي هذا الكتاب على

اإلنتاج يف هذا البحث هو مواد التعليم 
بشكل الكتاب الدراسي أو الكتاب 

لتعليم اإلنشاء اللغة  (Hardcopy)الورقي 
والغالف ( A4  7العربية حبجم الورق 

املةتج يامى  يتكون من اسم الكتاب
لكتابة  3مواد تعليم اإلنشاء " بكتاب 

" واسم اجلامعة جامعة " البحث العلمي 
اإلسالمية الموجنان  سونان دراجا 

عشةا يف "ورمز اجلامعة واسم اإلعداد "
" واألهداف من إعداد هذه املواد " نورك

الستيفاء شرط من شروط احلصول على 
درجة املاجاتري لتعليم اللغة العربية يف 
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

تتكون هذه ( 3."احلكومية ماالنج 
التعليم  مواد تعليم من ختطيط عملية

(SAP ) وخطة التدريس يف كل شهر أو
تتكون هذه مواد تعليم (   .أربعة لقاء

(  . على أربعة حبوث بإجراءاتهم كامال
وخصائص من هذا الكتاب هو وجود 

( 2. التدريب يف كل مكونا 
 وخصائص من هذا الكتاب هو وجود

وجود ( 2. ولوحة واألمثلة الشاملة عةها
الطلبة يف طلب قائمة املفردا  لتاهيل 
 .املعاني املفردا  الصعوبة

نظرا إلي مواصفا  إعداد مواد 
تعليم اإلنشاء الاابقة  يرى أنها مطابق 
مبعايري إعداد املواد التعليمية  كما 

عن جمموعة من " نيكوالس " قاله 
:   1املعايري يف إعداد املواد التعليمية مةها

معيار الصديق  معيار األهمية  معيار 
أو االهتماما   معيار القابلية  امليول

 .للتعليم  املعيار العاملي
واملةاقشة من هذه املواصفا  
 هي أن املواصفا  املذكورة مةاسبة 
باملعايري يف إعداد املواد مواد تعليم 

لكتابة البحث العلمي ألن  3اإلنشاء 
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هذه املواد صادق بدليل كتابة البحث 
ن العلمي جلامعة سونان دراجا  الموجنا

ومن أهميتها وميوهلا هذه املواد مهم 
لتعليم مواد اإلنشاء وإلعطاء التشجيع أو 
الدوافع الطلبة لكتابة البحث باللغة 

 .العربية
 

جودة يف استخدام مواد تعليم اإلنشاء  .3
  لكتابة البحث العلمي 3

عرفت الباحثة جودة هذه املواد 
التعليمية من نتيجة التجريب إىل 

نتيجة التجربة  واجملموعة الصغرية 
 .امليدانية

نتيجة التجريب إىل اجملموعة 
هلذا اإلنتاج هي مبعرفة جودة  الصغرية

اجملرب يف استخدام هذا اإلنتاج  قامت 
رئيس اجلامعة الباحثة بتجربته إىل 

ورئيس قام تعليم اللغة العربية ومعلم 
جودتهم ورغبتهم   ملعرفة أرائهم واإلنشاء

واد تعليم م ومحاستهم يف استخدام 
على  لكتابة البحث العلمي 3اإلنشاء 

جامعة سونان طلبة املاتوى الرابع يف 
 .دراجا  اإلسالمية الموجنان

نتيجة  البيانا  احملصولة من
التجريب إىل اجملموعة  االستبانة

" ممتاز " على ماتوى %  21الصغرية هي 
وهذه املواد على رأي املعلمني يف 

غرية له جودة التجريب إىل اجملموعة الص
 .كبرية يف إعدادها واستخدامها

نظرا إلي نتيجة تصديق من 
بعد أن  التجريب إىل اجملموعة الصغرية 

أملئ البةود يف االستبانة  يرى من 
أن املواد  التجريب إىل اجملموعة الصغرية

له جودة كبرية  وهذا جيري على ما 
وظائف املواد عن " أندي فراستاوا "  قاله

فوائد إعداد املواد  للمعلم والتعليمة 
ملواد التعليمية أن ا 12 التعليمة للمعلم

 يااعد املعلم يف أداء العملية التعليمية و
كدليل املعلم ليوجه العملية التعليمية  
 .وحيتوي معايري الكفاءا  املدروسة

أن املعلم له دور  12" وقاله زكية العارفة 
ااعدة مهم يف تعليم اإلنشاء  كامل

على حتاني كتابتهم من جهة  الطلبة
 .أخرى

واخلالصة هلذه املةاقشة  أن 
حمتوى املواد التعليمية يف كتاب مواد 
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لكتابة البحث العلمي عةد  3اإلنشاء 
املعلمني يف التجريب إىل اجملموعة 
الصغرية مةاسبا ومطابق بأهداف 
والوظائف إعداد املواد التعليمية وبدور 

ن الطلبة املعلم يف تعليم اإلنشاء  أل
على دور املعلم واضح يف تعليم  حيتاجون
 .اإلنشاء

جتربة ميدانية أو يامى أما 
بتجربة الثانية هلذا اإلنتاج هي بتطبيق 
التعليمية املطورة يف عملية تعليم اإلنشاء 

اليت قامت الباحثة بةفاها  وقدمت   3
الباحثة مباشرة إىل طلبة املاتوى الرابع 

سالمية اإلجبامعة سونان دراجا  
الموجنان  ملعرفة مدي جودتهم 

مواد تعليم ومحاستهم يف تعليم هذه 
 .لكتابة البحث العلمي  3اإلنشاء 

نتيجة  البيانا  احملصولة من
%   2هي  االستبانة إىل التجربة امليدانية

هلا جودة  " جيد جدا" على ماتوى 
ومحاسة الطلبة لتعليمه ويعتقد أنها 

 .العلميمهمة لكتابة البحث 
نظرا إلي نتيجة تصديق من 
التجربة امليدانية   بعد أن أملئ البةود 

يف االستبانة  يرى من التجريب إىل 
اجملموعة الصغرية أن املواد له جودة 

أندي " كبرية  وهذا جيري على ما قاله 
وظائف املواد التعليمة عن " فراستاوا 

للتلميذ وفوائد إعداد املواد التعليمة 
يةال فرصة التعلم  التلميذ أن 12 للتلميذ

أكثر من الزم  ناتقر بةفاه حتت 
كدليل التلميذ يف  إشراف معلمه و

العملية التعليمية  وحيتوي املعايري 
الكفاءا  اليت حتدد للتلميذ ما يدرسه 

راتب قاسم عاشورا "وقاله . يف التعلم
عن أنواع من " وحممد فؤاد احلوامدة 
وهي التعبري  12مواد تعليم اإلنشاء

اإلبداعي يعني الطالب التعبري عن نفاه 
ومشاعره تعبريا يعكس ذاته ويربز 

وهذا يةاسب بطلبة ماتوى . شخصيته
 .  اجلامعي يف املرحلة القدمية

واخلالصة هلذه املةاقشة  أن حمتوى 
 3املواد التعليمية يف كتاب مواد اإلنشاء 

لكتابة البحث العلمي عةد طلبة ماتوى 
من قام تعليم اللغة العربية يف  الرابع

التجربة امليدانية مةاسبا ومطابق 
بأهداف والوظائف إعداد املواد التعليمية 
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على  للتلميذ  ألن الطلبة حيتاجون
 .ممارسة نفاه يف كتابة اإلنشاء
ومةاسبا أيضا مبواد تعليم اإلنشاء 
بالتعبري اإلبداعي ألن كان الةظام على 

لبحث العلمي طلبة اجلامعة أن يرتب ا
وهو حيتاج على تعّود الطلبة يف كتابة 
 .اإلنشاء احلرة بإبراز عن رأيتهم نفاهم

 

  

بعد أن قامت الباحثة بعرض 
البيانا  وحتليلها ومةاقشتها  

 :استخلصت ما يلي
اعتمادا على حااب الةتيجة 

كبرية يف إعداده   جودةاألخرية هةاك 
رئيس اجلامعة  ورئيس قام على رأي 

 3تعليم اللغة العربية ومعلم اإلنشاء 
اجملموعة الصغرية و وأن كالتجريب يف 

هذه املواد هلا جودة بايطة ومهمة 
لكتابة البحث العلمي على رأي طلبة 

التجربة ك قام تعليم اللغة العربية
 .امليدانية

أملت الباحثة هذا البحث أساسا  ( د
لتطويرها للمجال للبحوث املاتقبلة 

األوسع ألن هذا البحث حمدود لتعليم 
فحاب من األحان أن يطور  3اإلنشاء 

 .يف مجيع املراحل يف تعليم اإلنشاء

 

 

 املصادر

 القرآن الكريم

اللاان املعجم ) قاموس اللغة العربية 
 (البايط 

كتاب دليل لكتابة البحث العلمي 
الموجنان   دراجا جامعة سونان )

موالنا مالك إبراهيم   وجامعة
ماالنج  اإلسالمية احلكومية

 ( وجامعة ماالنج احلكومية
 

 املراجع العربية

ائر أمحد غباري  يوسف عبد القادر ث
 أبو شةدي  خالد حممد أبو شعري  
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البحث الةوعي يف الرتبية وعلم 
مكتبة اجملتمع : عمان )   الةفس

 (7111العربي   

  البحوث العلمية والرتبوية شحاتةحان 
مكتبة ) بني الةظرية والتطبيق  
قاهرة  : الدار العربية للكتاب 

7111 ) 

  دراسا  حان عبد الرمحن احلان
يف املةاهج وتأصيلها  مذكرة 
الدورة التدرياية ملعلمى اللغة 

ن  .د)العربية يف الربنامج اخلاص  
: مؤساا  الوقف االسالمي

 (ه 3 1

  البحث حممد مبارك محد صاوى
) العلمي أساه وطريقة كتابته 

قاهرة   : املكتبة األكادميية 
1227 ) 

راتب قاسم عاشورا وحممد فؤاد 
  أساليب تدريس اللغة احلوامدة

العربية بني الةظرية والتطبيق  
دار املاري للةشر والتوزيع  : عمان )

7111 ) 

"   البحث العلمي رجاء وحيد دويدري
ةظرية وممارسته أساسياته ال

دار الفكر  :بريو   (  "العملية 
 (7111املعاصر   

على أمحد . رشدي أمحد طعيمة
إميان أمحد هريدة   . مدكور

املرجع يف مةاهج تعليم اللغة العربية 
: القاهرة) للةاطقني بلغا  أخرى  

 ( 7111دار الفكر  

  املرجع يف تعليم رشدي أمحد طعيمة
بلغا  اللغة العربية للةاطقني 

: مكة ) أخرى  اجلزء األول  
جامعة أم القرى  معهد اللغة 

 ( 7113العربية  

  تعليم اإلنشاء املشكال  زكية عارفة
جامعة موالنا : ماالنج ) واحللول  

مالك إبراهيم اإلسالمية 
 ( 7111احلكومية  

  إضائا  عبد الرمحن إبراهيم الفوزان
ملعلمي اللغة العربية لغري الةاطقني 

مكتبة امللك  : الرياض)ا  به
7111) 
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  عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان
إعداد مواد التعليم اللغة العربية 

مؤساة الوقف )لغري الةاطقني بها  
 ( 7112: اإلسالم

  مةاهج عبد اهلل حممد الشريف
البحث العلمي دليل الطالب يف 
كتابة األحباث والرسائل العلمية  

والةشر  املكتبة اإلشعاع للطباعة) 
 ( 1222إسكةدرية  : والتوزيع 

  طرق تدريس  على أمحد مدكور
دار املاري : عمان) اللغة العربية  
 ( 7111للةشر والتوزيع  

  تدريس فةون اللغة على أمحد مدكور
جار الفكر : القاهرة ) العربية  
 ( 7117العربي  

فاطمة عوض صابر ومريقت على 
ة  أسس ومبادئ البحث خفاج

مكتبة ومطبعة اإلشعاع )  العلمي 
 ( 7117إسكاندرية  : الفةية

  قاموس املةجد يف اللغة و لوئس معلوف
بريو   : دار املشرق (اإلعالم  

7111( 

  األمثلة حممد معصوم بن علي
مكتبة الشيخ سامل )التصريفية  

جومبانج   دون : بن سعد نبهان 
 (الاةة 

حممود كامل ناقة ورشد أمحد 
األساسي لتعليم   الكتاب طعيمة

. اللغة العربية لةاطقني بلغا  أخرى
جامعة أم ) تقوميه  -حتليله-إعداده
 (1223مكة املكرمة  : القرى

  ناصر عبد اهلل وعبد احلميد عبد اهلل
أسس إعداد الكتب التعليمية لغري 

دار : الرياض ) الةاطقني بها  
 ( 1221الغالي  

  خصائص نايف حممود معروف
بريو  ) ق تدرياها  العربية وطرائ

 (  122دار الةفائس  :

عن تطوير مادة مهارة  أمحد مرادي
الكتابة للماتوى اجلامعي يف 

: ماالنج) ضوء املدخل االتصالي   
كلية الدراسة العليا  قام تعليم 
اللغة العربية جامعة موالنا مالك 

  جملة لاانيا  (م 711إبراهيم  
 الاةة اخلاماة  العدد األول
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عن إعداد الكتابة  وزي جائزإمام ف
املصاحب لكتاب التعبري للماتوى 
األول من كتب سلالة تعليم اللغة 
العربية لتةمية مهارة الكالم 

كلية الدراسة : ماالنج) والكتابة 
العليا  قام تعليم اللغة العربية 
جامعة موالنا مالك إبراهيم  

   حبث املاجاتري(م7111

يف شعبة عن تعليم اإلنشاء  زكية عارفة
اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية 

املشكال  )احلكومية جبمرب 
كلية الدراسة : ماالنج)  (وحلوهلا

العليا  قام تعليم اللغة العربية 
جامعة موالنا مالك إبراهيم  

  رسالة املاجاتري سري (7112
وحيوني عن املدخل الاياقي 
وفعاليته يف تدريس مهارة التعبري 

كلية : نجماال) الكتابي   
الدراسة العليا  قام تعليم اللغة 
العربية جامعة موالنا مالك 

   حبث املاجاتري(م7112إبراهيم  

 
 املراجع األجةبية

Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa 
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Praktek, (Rineke cipta : jakarta, 

2006) 

Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran 

Prinsip Teknik Prosedur, 

(Bandung, PT. Remaja 

Rosdakarya, 2005) 
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 713 .ص(  7113معهد اللغة العربية  

17
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الةاطقني إضائا  ملعلمي اللغة العربية لغري 
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13
على أمحد . رشدي أمحد طعيمة  
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  اجلزء اللغة العربية للةاطقني بلغا  أخرى

 713األول  ص 
16

 Andi Pastowo, Panduan Kreatif Membuat 

Bahan Ajar Inovatif, ( Yokyakarta: Diva Press, 

2011) , Hlm. 24-25 
12

تعليم اإلنشاء املشكال  زكية عارفة   
جامعة موالنا مالك إبراهيم : ماالنج )   واحللول
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ABSTRACT 

 

Keywords : Vocabulary, Textbook, CBC, K13 

This study aims to: 1) reveal the characteristics of Arabic vocabulary 

lessons in the script CBC and K13 in Indonesia and 2) reveal the application of 

Arabic vocabulary presentation with CBC and K13 on the textbook. The 

methodology of this research is a qualitative research approach. This research is 

study of literature as researcher researchs the documents relating to the vocabulary 

in the text of CBC and K13 as well as the existing vocabulary in a textbook with 

two of the curriculum as the primary data for this study.  

The results of this research are: 1) the characteristics of vocabulary for 

learning Arabic in CBC and K13 are inseparable with context of the situation 

presented by Thuaimah. 58 of 69 Arabic learning themes in CBC and 61 of 73 

themes in K13 consist of a theme about the general situation and culture. Overall it 

is a common situation that is often experienced by learners and represent themes 

that are always around them that should be taught in Arabic language teaching 

programs for foreign speakers. The remaining 11 themes consist of Arabic and 

Islamic culture themes that learners tend to read it. 2) The application of Arabic 

vocabulary presentation in the textbook of CBC did not conform to establish 

standards of curriculum for MTs and MA level in the terms of vocabulary 

presentation because of the large amount of vocabulary repetition but the 

vocabulary presentation in the textbooks of MI level has already met the standards 

set. For K13 textbooks issued by the ministry of religion Republic of Indonesia, 

there are fundamental mistakes, especially in two books for two classes in MI level 

year 1 and year 4. All of the mistakes are not only once but also at every writing 

these words in a textbook. 

 

 

يف هذا العصر، املنهج املستخدم 
 2614كدليل املنهج الدراسي هو املنهج 

الذي بدل املنهج على مستوى الوحدة 
وهو متابعة للمنهج .  (KTSP)التعليمية 

اليت  (KBK)على أساس الكفاءة  القائم
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. م 2663قد مت تطبيقها واختبارها سنة  
ستخدم كمرجع ودليل يف تنفيذ وُت

الرتبية والتعليم لرتقية جودتهما يف أية 
املعارف : جماالت الرتبية والتعليم، وهي

، واملهارات ، واملواقف يف مجيع 
املستويات الرتبوية خاصة يف التعليم 

 1.ملدرسية املدرسي والرتبية ا
ولقد تنّوعت الدراسات اليت 
تناولت معايري تأليف املواد التعليمية 
والكتب املدرسية لتعليم العربية وخاصة 

فمنها ما . من ناحية تعليم املفردات فيها 
قدم للحصول على درجات علمية ، 
ومنها ما قرئ يف مؤمترات وندوات ، 
ومنها ما صدر يف كتاب ، ومنها ما 

ت متخصصة ، ومنها ما ُنشر يف جمال
حّددتها وزارة الشؤون الرتبية والثقافة أو 

خاصة يف  –وزارة الشؤون الدينية 
حددت وزارة : فمثال .  -إندونيسيا 

الشؤون الرتبية والثقافة ووزارة الشؤون 
الدينية املنهج اخلاص يف جمال التعليم 
والرتبية على ضوء املنهج على مستوى 

اليت هي  (KTSP)الوحدة التعليمية 
تكمل املنهج الدراسي من قبُل ، وهو 
املنهج الدراسي القائم على الكفاءة 

(KBK) . 2660وهذا املنهج قد صدر سنة 
بالرغم من أن وزارة شؤون . ميالدية

الرتبية والثقافة و وزارة الشؤون الدينية 
( K13)قد بّدله باملنهج ألفني وثالثة عشر 

، ولكن هاتني الوزارتني رجعتا إىل 
املنهج الدراسي على مستوى الوحدة 

يف أوائل شهر ديسمرب  (KTSP)التعليمية 
 . 2613سنة 

املناهج الدراسية الثالث السابقة 
كان تصميمها على أساس الكفاءة 
ألنها تهدف إىل الوصول على معيار 
كفاءة الدارسني يف املعارف ، واملهارات 

وميكن القول على أن .  ، واملواقف
املنهج على مستوى الوحدة التعليمية 

(KTSP)  مبدأهما املنهج  2614واملنهج
 (.KBK)على أساس الكفاءة  القائم

بناء على املظاهر السابقة، 
يبحث الباحث املفردات العربية اليت 

على أساس  تشمل عليها املنهج القائم
 2614و املنهج  (KBK)الكفاءة 

؛ ألن الكتب املدرسيةوتطبيقها يف 
على أساس الكفاءة  املنهج القائم

(KBK)  رائد املنهج على أساس الكفاءة
هو منهج تستخدمها  2614واملنهج 
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، هاانطالقا منو .املدارس بإندونيسيا 
 هديفالبحث تتكون من  هداففأ

 : ماالبحث، ه
كشف خصائص مواد املفردات  .1

 العربية يف نسخة املنهج القائم
و  (KBK)على أساس الكفاءة 

 بإندونيسيا  2614املنهج 
كشف تطبيق مواد املفردات  .2

العربية اليت تشتمل عليها املنهج 
على أساس الكفاءة  القائم

(KBK)  يف  2614و املنهج
 املقررات الدراسية 

 

 
 

 
 ميتها وأهداف تعليمهااملفردات وأه .1

( أ: املفردات هي "قال سوجيطا، 
( مجيع الكلمات املضمونة يف اللغة، ب

الكلمات اليت يستوعب عليها املتكلم 
الكلمات املستخدمة يف ( والكاتب، ج

قائمة الكلمات املنظمة مع ( العلوم، د
 2.البيان املوجز مثل القاموس أو املعجم

ليس اهلدف من تعليم املفردات 
أن يتقن الطالب نطق أصواتها فحسب، 
أو فهم معناها مستقلة، أو معرفة طريقة 
االشتقاق منها، أو جمرد وصفها يف 
تركيب لغوي صحيح، إن معيار 
الكفاءة يف تعليم املفردات، هو أن 
يكون الطالب قادرا على هذا كله، 
باإلضافة على شيء آخر هو أن يكون 

ة يف قادرا على استخدام الكلمة املناسب
 4.السياق املناسب

قال أيفيندي إن هناك أشياء 
هامة ال بد أن يهتم بها شخص يف 

تدريس ( 1 3:تدريس املفردات، وهي
حتديد ( 2، املفردات ال تقف وحده

( 3، املفردات يف السياق( 4، املعنى
درجة ( 4، ترمجة يف تدريس املفردات

 .الصعوبة
هناك بعض الطرق يف عّد عدد 

يف النصوص املنطوقة وإما املفردات إما 
( 1 4:يف النصوص املكتوبة، وهي 

Token : هي إذا كانت هناك كلمات
متساوية أكثر من واحدة يف مجلة 

هي إذا :  Types( 2. فُتحَسب كلها
كانت هناك كلمات متساوية أكثر 
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( 4. من واحدة يف مجلة فُتحَسب واحدة 
Lemmas  : الكلمات هي تتكون من
بنيتها خمتلفة اليت الكلمات و. اجملردة 

يف تقسيم الكلمات الصرفية تعترب 
هي تتعلق :  Word Family( 3. خمتلفة

بالكلمات اجملردة والكلمات املزيدة يف 
والكلمات اجملردة حتتوي . التصريفات

 .على الكلمات املزيدة وامللحقة
 

 للكتب املدرسية املصطلحاتأنواع  .2
هناك عديد من املصطلحات 

: بالكتب املدرسية، منها املتعلقة
الكتاب املدرسي، كراسات 
التدريبات، كتاب القراءات اإلضايف، 
الكتاب املرجعي، املذكرات، مرشد 

والكتاب . املعلم، وما أشبه ذلك
هو اليونسكو املدرسي عند تعريف 

كل مطبوعة غري دورية حتتوي على 
صفحة باستثناء  34األقل على 

وأما كراسات التدريبات  0.الغالفني
ستهدف هذا النوع من الكتب فهي ت

إعطاء الطالب مزيدا من التدريبات على 
مهارات اللغة ومكوناتها ، مفردات 

  .وتراكيب

كتاب القراءات اإلضايف 
يستهدف هذا النوع من الكتب تدريب 
املتخرجني يف برامج تعليم العربية على 

ة االستمرار يف تنمية مهاراتهم اللغوي
وزيادة معلوماتهم عن الثقافة العربية 

وأما الكتاب املرجعي فهو   .واإلسالمية
املراجع واملصادر اليت حيتاج الطالب إىل 
االستعانة بها يف أوقات متفاوتة للحصول 

 4.على معلومة معينة
األوراق اليت توزع واملذكرات 

على الطالب يف أثناء املقرر مصاحبة 
تهدف تدريب للكتاب املدرسي واليت تس

الطالب على مهارة حمددة أو تزويدهم 
وأما مرشد املعلم فهو  16.مبعلومة معينة

الذي يقدم إىل املدرس معلومات الزمة 
 11.عن املنهج أو الكتاب الدراسي

 
 على ضوء الكفاءة الدراسياملنهج  .3

املنهج من اللغة الالتينية 
"curriculae " وهي لغة املسافة اليت جيب

يف ذلك الوقت،  12.اءأن تتخذها َعدَّ
مفهوم املنهج هو فرتة التعليم اليت جيب 
أن يتخذها الدارس للحصول على 

 KBBIيف القاموس اإلندونيسي . الشهادة
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اإللكرتوني، املنهج هو املواد التعليمية 
 14.اليت ُتدرس يف املؤسسات التعليمية

املنهج الدراسي القائم على  (أ 
  (KBK) الكفاءة

املنهج الدراسي القائم على 
هو مفهوم املناهج  (KBK)الكفاءة 

اليت وضعتها وزارة الرتبية والتعليم 
ظهر . 1443حمل املنهج الدراسي  لتحّل

املنهج الدراسي القائم على الكفاءة 
(KBK)  سنة  22تداعيات لقانون رقم

عن احلكم احمللي ونظام  1444
عن  2666سنة  24احلكومة رقم 

احلكومة والسلطة اإلقليمية هيئة 
من أجل . باعتبارها منطقة مستقلة

إعداد اخلرجيني الذين دخلوا عصر 
العوملة الكامل من التحديات 
والشكوك، كان الرتبية والتعليم 
حتتاج إىل التصميم بناء على 
االحتياجات احلقيقية على أرض 

هلذا الغرض، وتربمج  13.الواقع
م على املنهج الدراسي القائاحلكومة 

 .(KBK)الكفاءة 
 KBKنظرا إىل نسخة املنهج 

يف  التالميذ، على العربيةملادة اللغة 

املرحلة االبتدائية اإلسالمية أن 
وعلى  14.مفردة أو عبارة 466حيفظوا 

الطالب يف املرحلة املتوسطة 
مفردة أو  66 اإلسالمية أن حيفظوا 

وعلى الطالب يف املرحلة  10.عبارة
 46 الثانوية اإلسالمية أن حيفظوا 

  1.مفردة أو عبارة
 

املنهج الدراسي على مستوى  (ب 
 (KTSP)الوحدة التعليمية 

املنهج الدراسي على مستوى 
هو املنهج  (KTSP)الوحدة التعليمية 

الذي كان وضعه وتنفيذه يف كل 
وهو تطوير املنهج   1.تعليميةوحدة 

 (KBK)م على الكفاءة الدراسي القائ
، KTSPو KBK. لغرض التحسني

كالهما على حد سواء يف استخدام 
الكفاءة كمرجع يف حتقيق األهداف 

أيضا  KTSPكان تطوير . التعليمية
 KBKاملنهج الدراسي  مدخليستخدم 

( 1: )الذي حيتوي على اخلصائص
يؤكد على حتقيق الكفاءة بدال من 

كثرة التكييف ( 2)التمكن باملادة 
لتنوع االحتياجات واملوارد التعليمية 
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إعطاء أكرب احلرية ( 4)املتاحة، و  
لألداء التعليمي يف امليدان لتطوير 
وتنفيذ أنشطة التعلم اليت تناسب 

 14.احتياجاتهم
 

 2614املنهج  (ج 
متابعة للمنهج  2614هج املن

 (KBK)على أساس الكفاءة  القائم
سنة  واختبارهااليت قد مت تطبيقها 

ستخدم كمرجع ودليل يف وُت. م 2663
تنفيذ الرتبية والتعليم لرتقية جودتهما 

: يف أية جماالت الرتبية والتعليم، وهي 
املعارف ، واملهارات ، واملواقف يف 

يف مجيع املستويات الرتبوية خاصة 
 26.التعليم املدرسي والرتبية املدرسية 

واملناهج  2614الفرق بني املنهج 
 2614الدراسية األخرى هو أن املنهج 

أكثر تركيزا يف الطابع واخللق 
كل . والكفاءة اليت سيتم تشكيلها 

اجلوانب يهدف إىل تشكيل الطابع 
واخللق وكفاءة الدارسني املرجوة إما يف 

دة طويلة ، إما مدة قصري مدة وإما يف م
 21.يف منهج حقيقي وإما يف منهج خفي 

 

  
 مدخل البحث ومنهجه .1

املدخل املستخدم يف هذا 
البحث هو مدخل البحث الكيفي؛ ألن 
الباحث يبّين املعلومات لفظيا بدون 

و قال . استخدام الرموز اإلحصائية
البحث الكيفي هو حبث "عينني، 

لفظيا ومت  علمي الذي مت تعيني بياناته
حتليل بياناته بدون استخدام الرموز 

وإذا كان هناك األرقام يف . اإلحصائية
نتيجة البحث فهي ليست بيانات أوىل 

الدراسة  22."ولكن كالبيانات الثانية
النوعية تسمح املقّوم لدراسة القضايا، 
أو الدعاوى، أو أحداث حمددة عميقة 

واحلقيقة على أن مجع . ومفّصلة
التقتصرها فئات حمددة البيانات 

مسبقة على أي حتليل تدعم عميق 
 24.حتليل البيانات النوعية وتفصيله

ومن الدراسة النوعية دراسة 
ومن أشكال الدراسة . مكتبية

املكتبية حبوث نظرية اليت ترتكز 
دراستها على املعلومات حول أسئلة 

 23.البحث املرادة حلوهلا خالل البحث
وهذا البحث من البحوث املكتبية؛ ألن 
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الباحث يبحث يف الكتب املدرسية 
العربية املتعلقة مبوضوع البحث ثم 
يصفها وحيّللها و يعّرضها ويلخص نتائج 

حيلل الباحث مواد . البحث منها
املفردات يف الكتب املدرسية العربية 
للمدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية 

دارس إسالمية  اليت استخدمتها امل
لذا ، منهج . كانت أو عامة بإندونيسيا 

مواد "البحث هلذه الرسالة املعنونة بـــ 
املفردات العربية يف املناهج الدراسية 

هو " على أساس الكفاءة بإندونيسيا
 . منهج البحث الوصفي التحليلي

واألسلوب الوصفي هو أحد 
أساليب وفق العلمي أو الطريقة العلمية 

ولذلك يسري الباحث وفق . ثيف البح
هذا األسلوب عن خطوات الطريقة 
العلمية نفسها اليت تبدأ بتحديد 
املشكلة ثم فرض الفروض واختبار 
صحة الفروض وحتى الوصول إىل 
النتائج والتعميمات ، ولكن طبيعة 
الدراسة الوصفية تتطلب مزيدامن 
اخلطوات املفصلة خلطوات الطريقة 

 24.العلمية 
 

 ومصادرهاالبيانات  .2
تتكون مصادر البيانات هلذا 

مصادر : البحث من نوعني، هما 
البيانات األساسية، ومصادر البيانات 

األساسية مصادر البيانات و. الثانوية
 : هي حتتوي على أربع، وهلذا البحث 

الكتب املدرسية للمدارس  (أ 
االبتدائية واملتوسطة والثانوية 

على  نهج القائمبامل اإلسالمية
املعنونة  (KBK)لكفاءة أساس ا

 - Pelajaran Bahasa Arab"بـــ 
لألستاذ " تعليم اللغة العربية

الدكتور ديدي هدايات اليت 
طبعتها املطبعة طه بوترا 

 .مسارانج
الكتاب املدرسي املعنون بـــــ  (ب 

باملنهج " دروس اللغة العربية"
الذي كان إصداره من  2614

للصف وزارة الشؤون الدينية 
 والرابع للمرحلة االبتدائيةاألول 

، وللصف السابع اإلسالمية
، اإلسالمية للمرحلة املتوسطة

وللصف العاشر للمرحلة 
 .اإلسالمية الثانوية
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على أساس  نهج القائموثائق امل (ج  
ملادة اللغة  (KBK)الكفاءة 

العربية باملرحلة االبتدائية 
اإلسالمية، واملرحلة املتوسطة 

نوية اإلسالمية، واملرحلة الثا
 .اإلسالمية

ملادة اللغة  2614نهج وثائق امل (د 
العربية باملرحلة االبتدائية 
اإلسالمية، واملرحلة املتوسطة 
اإلسالمية، واملرحلة الثانوية 

 .اإلسالمية
 

أما مصادر البيانات الثانوية 
هلذا البحث فهي البحث الذي قام به 
الربوفيسور الدكتور نور املرتضى 

 Penyelarasan Materi "حتت املوضوع 

dan Model RPP Bahasa Arab untuk 

Pendidikan Dasar dan Menengah." 
 

 أساليب مجع البيانات .4
تتم إجراءات مجع البيانات يف 

. بدراسة الوثائق يف هذا البحثالبحث 
والوثائق مأخوذة من الكتب املدرسية 
ملادة اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية 

لثانوية لألستاذ الدكتور واملتوسطة وا
 Pelajaran"ديدي هدايات املعنونة بـــ 

Bahasa Arab - تعليم اللغة العربية "
ودليل املنهج الدراسي القائم على 

 2614واملنهج ( KBK)أساس الكفاءة 
وأي شيء آخر من النَُّسخ املساعدة على 

. مجع البيانات هلذا البحث العلمي 
. بية وهذا البحث من البحوث املكت

 .لذا ، اختار الباحث هذه اإلجراءات 
 

 أسلوب حتليل البيانات .3
أسلوب هذه الدراسة دراسة 
مكتبية بتحليل الوثائق املتعلقة 

يف هذه املرحلة ، جيمع . بالبحوث 
الباحث املراجع الوثائق بقدر اإلمكان 

. للحصول على صدق البيانات والبحوث
( Selection)ثم يقوم الباحث باختيار 

كي ال تستطرد من أهداف  البيانات
ويصنع أدوات مجع البيانات . البحث 

وتستند عملية . املناسبة بأسئلة البحث 
االختيار على معرفة ميلكها الباحث، 

، (شعور الرتّدد على رأي)والشك 
واملعتقدات، واإلدراك السليم، 

 .والفكر



 
 

 

 مواد املفردات العربية يف املناهج الدراسية على أساس الكفاءة بإندونيسيا 41

 

 .م 2610 ، 1، العدد  ةالسابعلة لسانيات السنة جم

ة التحقق يعملوبعُد، 
(Verification Process .)عملية  يهو

يقوم . فحص صحة التقرير واملواد 
بفحص صحة املراجع أو  يهاالباحث ف

تسمى بنقد املراجع املستخدم لبيانات 

وينقسم نقد . البحوث والدراسات 
النقد : املراجع إىل قسمني ، هما 

اقرتحها  كماالداخلي والنقد اخلارجي 
 :ميستيكا زيد يف كتابه 

 
 عملية التحليل يف دراسة مكتبية لــ ميستيكا زيد رسم بياني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
يستخدم الباحث يف هذه املرحلة أسلوب 
حتليل البيانات لـــ ميستيكا زيد الذي 

 (Dataحيتوي على اختيار البيانات 
Selection ) والتحقق(Verification .)

وتستند عملية االختيار على معرفة 
شعور الرتّدد )ميلكها الباحث ، والشك 

، واملعتقدات، واإلدراك ( على رأي
ويف التحقق قسمان ، . السليم، والفكر

نقد داخلي يهدف إىل اختبار صحة ( 1
( 2البيانات يف النصوص املبحوثة ، و 

نقد خارجي الختبار أصلية املواد أو 
 20.املراجع

 

 عملية التحقق

بطريقة نقد 
 املراجع

 نقد خارجي نقد داخلي

 اختيار البيانات

 مبدؤه

 معرفة

 شك

 معتقدات

 سليم إدراك

 فكر
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خصائص مواد املفردات العربية يف  .1

على أساس  نسخة املنهج القائم
 2614و املنهج  (KBK)الكفاءة 
 بإندونيسيا

موضوعات ومفردات مادة  (أ 
يف نسخة املنهج اللغة العربية 

على أساس الكفاءة  القائم
(KBK) 

يف املرحلة االبتدائية 
للفصل الرابع، تكون موضوعات 

يف ومفردات مادة اللغة العربية 
، 1تعارف  :هي  KBKنسخة املنهج 

، بعض 2أدوات مدرسية، تعارف 
عريف األشياء يف املدرسة، املهنة، ت

باالسم، أسرة الصديق، تقديم 
واملوضوعات . األسرة، والعنوان

يف : الدراسية للفصل اخلامس هي
الفصل، حديقة البيت، غرفة 
اجللوس، يف الصف، املكتبة 
املدرسية، حديقة املدينة، يف 
مكتبة جتارية، يف غرفة 
املذاكرة، أعضاء اإلنسان، 

وأما املوضوعات . وعيادة املريض
التكلم، : س فهيللفصل الساد

ماذا تريد، ماذا تعمل، الطلب، 
( 46، 21، 26-11)األرقام 

الواجب املنزلي، متى عملت، كم 
 .الساعة

يف املرحلة املتوسطة، 
املفردات اليت البد أن يلم بها 

 66 الدارسون تراكميا هي 
 166وتفصيلها . مفردة وتعبري

مفردة لكل املستوى يف الفصل 
مفردة لكل  246السابع، و

. يف الفصل الثامن والتاسع املستوى
مفردة بوصفها اتصاليا  66 تلك 

وعاليا استخدامها يف حياة 
املتعلقة ببيئة الدارسني اليومية 

املدرسة والبيت واملتعلقة بالعقيدة 
  2.والعبادة واألخالق

تكون موضوعات 
يف ومفردات مادة اللغة العربية 

، 1تعارف : هي KBKنسخة املنهج 
، األدوات املدرسية، 2تعارف 

تقديم األسرة، الفصل، يف 
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اإلدارة، يف املكتبة، يف البيت، 
يف . يف احلديقة، الطلب، العنوان

رحلة املتوسطة للفصل الثامن، امل
: الدراسية هي وضوعاتاملتكون 

كم الساعة؟، تعلم اللغة العربية، 
من األعمال اليومية، الذهاب إىل 
املدرسة، كيف نتوضأ؟، كيف 
نصلي؟، نتعلم احلساب، مكتبة 

وأما . املدرسة كرة القدم، واملهنة
: املوضوعات للفصل التاسع هي
، احلفل بذكرى ميالد الرسول

صوم رمضان، عيد الفطر، 
برنامج احلفل، الشهور القمرية، 
خالق العامل، الزكاة، احلج، 

 .ومدرستنا

يف املرحلة الثانوية، 
املفردات اليت البد أن يلم بها 

 46 الدارسون تراكميا هي 
 246وتفصيلها . مفردة وتعبري

 246مفردة للفصل العاشر، و
مفردة للفصل احلادي عشر 

مفردة  46 ك تل. والثاني عشر
بوصفها اتصاليا وعاليا 
استخدامها يف حياة الدارسني 

يف واملوضوعات الدراسية  .اليومية
التعارف، : هيالعاشر الفصل 

احلياة األسرية، اهلواية، 
واملوضوعات الدراسية . األعمالو

: هي للفصل احلادي عشر
املراهقون، الصحة، املرافق 

وأما  .السياحةوالعامة، 
فصل الثاني عشر املوضوعات لل

الثقافة، املثقفون املسلمون، : هي
قصص واحلضارة العامة، 

 .اإلسالم
 

موضوعات ومفردات اللغة  (ب 
 2614يف نسخة املنهج العربية 

ملادة  2614حيدد املنهج 
اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية 
للفصل األول املوضوعات 

ويكون تفصيلها يف . واملفردات
-1العدد : ي املستوى األول ما يل

بعض أمساء  ،أمساء األيام ،16
. بعض األلوان، الفواكه

: واملوضوعات للمستوى الثاني هي 
، الزي املدرسّي، أفراد املدرسة

املشروبات واملأكوالت يف 



 
 

 

43 

 .م 2610،  1لة لسانيات السنة السابعة ، العدد جم

 نور املرتضىو حممد فريي فوزي

وأما  .مصلى املدرسة، املقصف 
للفصل  املوضوعات واملفردات

التعريف : ما يلي فهي الرابع 
، األدوات املدرسية، بالنفس

واملوضوعات . أصحاب املهنة
 ،العنوان: للمستوى الثاني هي 

 . األسرة يف البيت ،أفراد األسرة

املوضوعات تكون 
واملفردات يف املرحلة املتوسطة 

يف اإلسالمية للفصل السابع 
التعريف : املستوى األول هي 

 ،يف املدرسة وبالعاملنيبالنفس 
 ،املرافق واألدوات املدرسية

وعات للمستوى واملوض. األلوان
، بييت ،العنوان: الثاني هي 

وتكون  .يوميات األسرة
املوضوعات واملفردات يف املرحلة 

اإلسالمية للفصل العاشر  الثانوية
البيانات :  هييف املستوى األول 

ويف  ،واملرافق العامة ،الشخصية
ويف  ،واحلياة يف األسرة ،املدرسة

واملوضوعات . سكن الطالب
هوايات : ي للمستوى الثاني ه

 ،املهنة واحلياة ،الطالب واملعرض

 احلياة يف األسرة، ،املهنة والنظام
 . ويف سكن الطالب

 
منطق األولويات يف اختيار  (ج 

مواد املفردات موضوعات و
 العربية يف نسخة املنهج القائم

 (KBK)على أساس الكفاءة 
 2614و املنهج 

وقد اقرتح طعيمة يف تقديم 
موضوعات دراسية لربامج تعليم اللغة 

وقسم املواقف . العربية على املواقف
مواقف  أوهلا: إىل ثالثة مستويات

أساسية يتفق أغلب أفراد العينة على 
أن األجانب يتوقع أن ميروا بها كثريا 
ومن ثم متثل احملاور اليت ينبغي أن 
 تدور حوهلا دروس وبرامج تعليم

العربية لغري الناطقني بها يف مرحلة 
مواقف ثانوية يتفق  وثانيها. املبتدئني

أغلب أفراد العينة على أن األجانب 
ومن ثم ُيرى . يتوقع أن ميروا بها أحيانا

إرجاء احلديث عنها أو تناوهلا يف 
كتب وبرامج تعليم العربية لغري 

. الناطقني بها يف مرحلة املبتدئني
نادرة يتفق أغلب مواقف :  وثالثها
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أفراد العينة على أن األجانب يندر أن 
ميروا بها يف البالد العربية أو يندر، 
إن مروا بها، أن حيتاجوا إىل استخدام 

وقد مت حصر هذه . اللغة العربية فيها
( 1 :املواقف حتت عشرين جماال هي

( 4، السكن( 2، البيانات الشخصية
، السفر( 4، وقت الفراغ( 3، العمل

(  ، العالقات مع اآلخرين (0
الصحة (  ، املناسبات العامة واخلاصة

يف ( 16، الرتبية والتعليم( 4، واملرض
( 12، يف املطعم( 11، السوق

، البلدان واألماكن( 14، اخلدمات
اجلو ( 14، اللغة األجنبية( 13

(  1، املعامل احلضارية( 10، (املناخ)
الدين والقيم (  1، احلياة االقتصادية

االجتاهات السياسية ( 14، والروحية
العالقات ( 26، و والعالقات الدولية
 .الزمانية واملكانية

واملوضوعات السابقة من حيث 
وأما من حيث . املواقف العامة

موضوعات الثقافة العربية واإلسالمية 
اليت يبدي الدارسني األجانب اهتماما 
بها وميال للقراءة حوهلا فقد أعد 

ا حول موضوعات طعيمة استبيان

القراءة اليت تهم الدارسني يف برامج 
. تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها

وفيما يلي تعرض املوضوعات املتعلقة 
 :بها
 مفهوم اإلسالم وأركانه (1
نزوله، )حول القرآن الكريم  (2

 (اخل... سوره، مجعه 
 تفسري القرآن الكريم (3
إعجاز القرآن الكريم  (4

 (اخل... البياني، العلمي )
القراءات وأصول جتويد القرآن  (5

 الكريم
 ترمجات معاني القرآن الكريم (6
تعريفها، )السنة النبوية  (7

تدوينها، مكانتها يف اإلسالم 
 (اخل... 

سرية الرسول صلى اهلل عليه  (8
 وسلم

صور من أخالق الرسول صلى  (9
 اهلل عليه وسلم

 مصادر التشريع اإلسالمي (11
  14اخل اليت بلغ عددها  ..... (11

 موضوع
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تطبيق مواد املفردات العربية اليت  .2 
على  تشتمل عليها املنهج القائم

و املنهج  (KBK)أساس الكفاءة 
 يف املقررات الدراسية 2614

تطبيق مواد املفردات العربية اليت  ( أ
 على تشتمل عليها املنهج القائم

يف ( KBK)أساس الكفاءة 
 املقررات الدراسية

من املعروف على أن هذا 
املنهج خيطط وحيدد عددا من 
املفردات العربية يف تطبيقها للكتب 

 KBKنظرا إىل نسخة املنهج . املدرسية
ملادة اللغة العربية، على التالميذ يف 
املرحلة االبتدائية اإلسالمية أن 

وعلى   2.مفردة أو عبارة 466حيفظوا 
الطالب يف املرحلة املتوسطة 

مفردة أو  66 أن حيفظوا اإلسالمية 
وعلى الطالب يف املرحلة  24.عبارة

 46 الثانوية اإلسالمية أن حيفظوا 
 46.مفردة أو عبارة

يف هذا البحث، يستخدم 
( Types)الباحث طريقة حساب أنواع 

الكلمات  ألنها أكثر مشوال 
حلساب كل نوعية الكلمات بني 

املذكر واملؤنث ؛ ألنهما خمتلفتان 
إىل تغري استخدام شكال وتؤثران 

  .بنية الكلمات يف اجلملة

يكون تقديم املفردات يف 
الكتب املدرسية للمرحلة االبتدائية 
قد وفى الكفاءة املعيارية يف تعليم 

مفردة أو عبارة بل هي أكثر  466
مفردة أو عبارة اليت  041وبلغ عددها 

مفردة أو عبارة  6 3تتكون من 
مفردة أو عبارة  141جديدة و 

وتقديم املفردات للفصل . رةمكر
السادس أكثر مما سواه يف نفس 
املرحلة سواء كان تكرار املفردات 

 .فيه
على سبيل عام، يكون تقديم 
املفردات يف الكتب املدرسية 
للمرحلة الثانوية بعيدا عن الكفاءة 

مفردة أو عبارة  46 املعيارية يف تعليم 
جديدة املختلفة باملفردات والعبارات 

اجملموعة . راحل الدراسية قبلهايف امل
من تقديم مواد املفردات يف املرحلة 

مفردة أو عبارة  1 0املتوسطة 
مفردة   14لوجود  424ولكنها ُتعترب 
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و عبارة قد مّر تقدميها يف الكتب 
 .املدرسية قبلها

واخلالصة هلذه الدراسة هي 
أن تقديم املفردات والعبارات يف 

ائم على الكتب املدرسية باملنهج الق
ال يفي ( KBK)أساس الكفاءة 

باملعايري اليت قررها هذا املنهج 
الدراسي من ناحية تقديم جمموعة 

بالرغم من أن بلغت . املفردات
جمموعة عدد تقديم املفردات يف 
املرحلة االبتدائية واملرحلة املتوسطة 

مفردة أو  1426واملرحلة الثانوية إىل 
 1316أو عبارة جديدة ولكنها ُتعترب 

مفردة وعبارة  416مفردة ألن هناك 
هي تكرار املفردات على شكل 

 .متساو
 

تطبيق مواد املفردات العربية  ( ب
اليت تشتمل عليها املنهج 

 يف املقررات الدراسية 2614
يكون عدد تقديم مواد 
املفردات يف املقررات الدراسية باملنهج 

على سبيل  .24 بلغ عددها  2614
 404 اتعدد املفردكون ي ،عام

مفردة  106مفردة وعبارة جديدة و
للفصل األول، . وعبارة قدمية مكررة

. مفردة أو عبارة 4 عدد املفردات 
للفصل الرابع، يكون عدد تقديم 

 04وتتكون من . 42مواد املفردات 
مفردة  24مفردة أو عبارة جديدة و 

 .قدمية أي مكررة
وأما عدد املفردات الواردة يف 

فصل السابع الكتاب املدرسي لل
مفردة أو  413باملرحلة املتوسطة 

مفردة أو  212وتتكون من . عبارة
مفردة أو عبارة  42عبارة جديدة و 

وللفصل العاشر، بلغ عددها . قدمية
مفردة وعبارة اليت تتكون من   22
مفردة قدمية  44مفردة جديدة و 144

 .مكررة
وبعد أن حلل الباحث مواد 

منهج املفردات بالكتب املدرسي لل
، وجد النقائص ال بد أن يهتم 2614

والنقائص تكون . بها املؤلف
للكتابني يف املرحلة االبتدائية 

ومن . للفصل األول والفصل الرابع
النقائص اليت تكون يف هذين 

 :الكتابني هي
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 للفصل األول (أ 
  واألصح ". اْهَتْم"كتابة كلمة

بنيتها متساوية بالفعل " اْهَتمَّ"
 .املاضي

  األلوان يف كلمات كتابة
فإن  .، وغري ذلكأبيٌض ،أمحٌر"

األصح هي بدون التنوين ألنها 
 .من أمساء غري منصرفة

  يف " فرولة"عدم الصورة لكلمة
باب أمساء الفواكه، فإنها 
الكلمة الوحيدة ال توجد 

 . الصورة يف الكتاب املدرسي
 للفصل الرابع (ب
  واألصح ". طباشرٌي"كتابة كلمة

ها مجع على وزن بدون التنوين ألن
 .مفاعيُل

  ربة "واألصح ". رابة البيت"كتابة
بدون األلف بني الراء " البيت
 . والباء
 

ومينع وجود األخطاء يف 
الكتابة عند تأليف كتاب مدرسي 
للمرحلة االبتدائية؛ ألن األطفال يف 

. هذه املرحلة ال يزالون ذاكرتهم قوية

وهذه املشكلة ستؤدي إىل مشكالت 
ارهم ألنهم يذكرون أخرى يف كب

املفردات على شكل خطيء يف 
 .الكتابة
 

 

 ملخص نتائج البحث .1
العربية  املفرداتخصائص مواد  ( أ

 على أساس يف نسخة املنهج القائم
 2614و املنهج  (KBK)الكفاءة 
 بإندونيسيا

املوضوعات الدراسية ملادة اللغة 
ال  2614واملنهج  KBKالعربية يف املنهج 

. ختلو من املواقف اليت اقرتحها طعيمة
 04موضوعا من   KBK ،4ففي املنهج 

. موضوعا يتكون من املواقف العامة
وكلها من مواقف أساسية ويتوقع أن 
مير بها الدارسون كثريا ومن ثم متثل 
احملاور اليت ينبغي أن تدور حوهلا 
دروس وبرامج تعليم اللغة العربية لغري 

 11والباقي منها أي . ناطقني بهاال
موضوعا يتكون من املوضوعات 
الثقافية العربية واإلسالمية اليت يبدي 
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الدارسني األجانب اهتماما بها وميال 
: وهذه املوضوعات هي . للقراءة حوهلا

كيف نصلي، ( 2كيف نتوضأ، ( 1
( 3احلفل بذكرى ميالد الرسول، ( 4

( 0عيد الفطر، ( 4صوم رمضان، 
(  خالق العامل، (  ور القمرية، الشه

املثقفون ( 16احلج، ( 4الزكاة، 
 .قصص اإلسالم( 11املسلمون، 

أما املوضوعات اليت تبحث يف 
الثقافة العربية واإلسالمية يف املنهج 

: موضوعا أيضا، وهي  11فهي  2614
احلفل ( 2رأس السنة اهلجرية، ( 1

نزول القرآن ( 4مبولد الرسول، 
النظافة ( 4خالق العامل، ( 3والعيدان، 

التسهيالت لعبادة ( 0يف اإلسالم، 
(  احلضارة اإلسالمية، (  اهلل، 

من ( 4الرحالت والثقافة اإلسالمية، 
األعياد يف ( 16رجال اإلسالم، 

إبراهيم والبحث عن ( 11اإلسالم، 
والباقي منها اليت تصل . اخللق

موضوعا  4 من  02جمموعتها إىل 
العامة املرتفعة تدور حول الثقافة 

 . استخدامها يف حياة الدارسني
 

تطبيق مواد املفردات العربية  ( ب
املنهج  اليت تشتمل عليها

أساس الكفاءة  على القائم
(KBK ) يف  2614واملنهج

 املقررات الدراسية
واخلالصة هلذه الدراسة هي أن 
تقديم املفردات والعبارات يف الكتب 
 املدرسية باملنهج القائم على أساس

ال يفي باملعايري اليت ( KBK)الكفاءة 
قررها هذا املنهج الدراسي من ناحية 

بالرغم من أن . تقديم جمموعة املفردات
بلغت جمموعة عدد تقديم املفردات يف 
املرحلة االبتدائية واملرحلة املتوسطة 

مفردة أو  1426واملرحلة الثانوية إىل 
 1316عبارة جديدة ولكنها ُتعترب 

مفردة وعبارة  416ناك مفردة ألن ه
هي تكرار املفردات على شكل 

 .متساو
وللكتب املدرسية يف املنهج 

اليت أصدرتها وزارة الشؤون  2614
الدينية توجد النقائص للكتابني يف 
املرحلة االبتدائية للفصل األول والفصل 

ومن النقائص اليت تكون يف . الرابع
: للفصل األول( 1: هذين الكتابني هي
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". اْهَتمَّ"واألصح ". اْهَتْم"لمة كتابة ك 
 ،أمحٌر"كتابة األلوان يف كلمات 

باستخدام التنوين يف وغري ذلك أبيٌض 
، فإن األصح بدون التنوين ألنها ريخاأل

وعدم الصورة . من أمساء غري منصرفة
يف باب أمساء " فرولة"لكلمة 

الفواكه، فإنها الكلمة الوحيدة ال 
: بعللفصل الرا( 2. توجد الصورة
واألصح بدون ". طباشرٌي"كتابة كلمة 

. التنوين ألنها مجع على وزن مفاعيُل
ربة "واألصح ". رابة البيت"وكتابة 

 . بدون األلف بني الراء والباء" البيت
ومينع وجود األخطاء يف 
الكتابة عند تأليف كتاب مدرسي 
للمرحلة االبتدائية ؛ ألن األطفال يف 

. تهم قويةهذه املرحلة ال يزالون ذاكر
وهذه املشكلة ستؤدي إىل مشكالت 
أخرى يف كبارهم عند تعليم اللغة 
العربية ألنهم يذكرون املفردات على 

 .شكل خطيء يف الكتابة
 

 التوصيات واالقرتاحات .2
عالوة على نتائج هذه الدراسة، 
التوصيات واالقرتاحات للبحوث 

األخرى املتعلقة مبجال هذا البحوث 
 :هي 

ملؤلفي الكتب املدرسية للغة  (أ 
يرجى أن يتبعوا و : العربية 

يهتموا مبا خططته وزارة 
الشؤون الدينية ووزارة الرتبية 
الوطنية من املواد الدراسية يف 
املناهج الدراسية؛ ألنها معيارا 
للرتبية الوطنية يف إعداد املواد 

  .الكتب املدرسيةأو 
يرجى أن : قسم هذا الللطلبة ب (ب 

املفردات الواردة يف يبحث يف 
الكتب املدرسية من ناحية 
شيوعها ومناسبتها باملرحلة 
العمرية لدارسي اللغة العربية 

 .بإندونيسيا
: لقسم تعليم اللغة العربية  (ج 

حبوث  نتائجينشر يرجى أن 
الطلبة إىل مجيع بأية الوسائل 
عامة ووزارة الشؤون الدينية أو 
وزارة الرتبية الوطنية خاصة 
كي يهتموا جيدا مبشكالت 

 .التعليم بإندونيسيا حللوهلا
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YARSI

 : إعداد
 وحممد عبد احلميد وسوتامان ويراوان مجهوري

 
ABSTRAK 

 

Kata Kunci: Materi Ajar Bahasa Arab, SMK Yarsi, Jurusan Ilmu 

Kesehatan, Pendekatan Kontekstual 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan materi yang 

tepat untuk bahasa Arab dan menghasilkan bahan ajar bahasa Arab untuk 

siswa ilmu kesehatan SMK "YARSI" Mataram kelas X dan efektifitasnya 

untuk mengetahui kemampuan siswa kelas X SMK “YARSI” Mataram 

dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Peneliti 

menggunakan langkah-langkah pengembangan Sugiono, yaitu: analisis 

kebutuhan, pengumpulan data dan informasi, desain materi, uji ahli, 

revisi materi, uji lapangan 1, revisi materi, uji lapangan 2, dan revisi 

akhir produk. Subyek penelitian terdiri dari 26 siswa dan seorang 

pengajar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan angket. Analisis data menggunakan 

metode analisis isi, deskriptif, analitis, dan statistik. 

Hasil penelitian ini adalah ketersediaan bahan yang 

dikembangkan untuk mata pelajaran bahasa Arab jurusan Ilmu Kesehatan 

dengan pendekatan kontekstual yang mengandung delapan pelajaran bagi 

siswa SMK YARSI Mataram kelas X. Setiap pelajaran mencakup standar 

kompetensi dan kompetensi dasar, petunjuk penggunaan buku, kosakata, 

percakapan, bacaan, gramatika, menulis, refleksi, portofolio, latihan yang 

variatif, dan daftar kosakata serta referensi. Efektivitas produk yang 
dikembangkan ini didapat dari hasil uji ahli. Berdasarkan hasil uji ahli 

bahasa dan isi, produk ini masuk kategori baik. Berdasarkan hasil uji ahli 

desain materi, produk ini baik sekali. Hasil analisis data dari angket yang 

diberikan kepada guru bahasa Arab, dihasilkan kategori baik sekali. Hasil 

angket dari para guru, dihasilkan kategori baik sekali. Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan materi yang dikembangkan ini sangat 

membantu mereka dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam 

pelajaran bahasa Arab. Hal ini didapat dari hasil uji t bahwa thitung lebih 

besar dari ttabel yaitu 16,16 > (lebih besar) 1,708. 
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البددد ع عمليددة المعلدديت أن تم ددون   
ع . والطريقدة  ادةوالد  طلبدة وال درسمن الد 

لددد   والمعلددديت عامدددا  تعلددديت اللغدددة العربيدددة  
 ةادالدددم وندددات وأدددف أأددددا  المعلددديت و

 1.والطالدد  مقددويت والدددرس  الو ةطريقددالو
ال ونددددددات الددددددبيورة تددددددرتب  بينهددددددا 

وم وندددة المعلددديت ايولدددف أدددف   . ارتباطدددا
لنيدددأل ايأددددا  ع . ايأددددا  ع المعلددديت

المعلددددديت جيحمدددددداا إع الددددددادة المعليميددددددة  
والطريقة الناسبة لم دون المعلديت جعاليدا    

 .وناجعا
الادة المعليمية مهمة جدا ع عمليدة  

أدددبا  .المعلددديت ياندددر للمددددرس والطلبدددة
 يرسدأل  يان تعاع، اهلل جعأل يما ايمر

 القدددر ن اهلل نددد  . القدددر ن وينددد   رسدددوال
 .لإلنسان الرسو  دعوة ع الادة لي ون

وينددد   ( الددددرس)أي يرسدددأل اهلل رسدددوال  
وذأدددد  تيددددان (. الددددادة الناسددددبة)القددددر ن 
الدد    إع دور الددادة المعليميددة  6بالواتددف

للمدددرس أمددا . تدددور إع الدددرس والطلبددة 
المعلدديت  ع الوصددَر جهددف اصمصدداد الدددرس  

ميسددرا  يصددب  معلمددا الدددرس دور وتغددير
 جعاليدة  أيثدر  يصدب   المعلت عملية وترصية

 يدمعلت  وأما الطلبدة جهدف ن دن   . وتفاعلية
 الددددددرس ون دددددن  وجدددددود دون الطلبدددددة

 وأي وصدددددددر أي أن يمعلمدددددددوا ع للطلبدددددددة
 يدددددمعلت أن مطلوبدددددان ون دددددن  م دددددان

 يددمعلت أن ت ون ددنحسدد  صددوته  الطلبددة
 اخميدددارأت ومسددداعدة  ترتيددد   ع الطلبدددة
 .مسمقالت طلبة يصبحوا أن الطلبة

ع حني أن الواد المعليمية 
 الهنية الثانوية( YARSI)يرسف مبدرسة

ال  يمت  واد المعليميةلممارام، وا ع
د احلع إاسمخدامها مل تمم ن 

اللغة  طلبة من أن تسهأل على ايصصى
 عليتمواد الم أخبالعربية يما يمت 

، مبا طلبةمي  الجل هاعشوائيا، ثت نسخ
ماأر باللغة العربية للمدارس  :ع ذلك

البي ألف  منن الع ي   الثانوية اإلسالمية
واللغة العربية للمدارس الثانوية 
اإلسالمية البي ألف  أمحد أدب 

 نيباال م انأب وال ت ون ع  ،لطيف
عليمية وظيفية ومناسبة المواد من ال

واتصالية وجمبوبة خصوصا للطلبة ع 
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 الهنية الثانوية( YARSI)يرسف مدرسة
من مواد  ممارام م  أن الشروط ع
مواد ي هافائوظ يل مها لموجر عليتالم

يق  أبه الواصعات ين تلك الواد . يةتعليم
تؤلف للمدرسة الثانوية اإلسالمية عامة 

ية الثانوية ليسر للمدرسة الهن
احملصوصة للمرضني والولدات م  أن 

الهنية  الثانوية( YARSI)مدرسة يرسف
أو الدرسة الثانوية الهنية للمرضني 

 واد المعليميةأن خصائص ال. والولدات
ف اسمخدامها الطال  مسمقال ع أ

عملية المعليت والواد مم املة وال حتماا 
أبه الواد إع طلبة مادة أخرى 

م يف بم نولوجيا اجلديد وتسهيأل وال
الطلبة ع عملية المعلت بهي أل مجيأل 
ومنظت ع عرضها ووظائفها 

  .واسمخدامها
من اجلهود لمناو  الش الت 
السابقة، جعد تطوير الواد الناسبة 

أبه يما جعلر . بايأدا  المعليمية
طورت الواد المعليمية  6خرانف أسمينا،

لهارة ال الم لطلبة أيادنية 
الممريض حتر العنوان تعليت اللغة 

دروس ع تعليت مهارة ال الم )العربية 
وعلى سبيأل أبا (. لبوي الهن الطبيبة

الثا ، يريد الباحث أن يطور الواد 
المعليمية الناسبة بايأدا  المعليمية 

ة لم ون وباحمياا الطلبة بطريقة مناسب
 .المعليمية جعاليا لرتصية يفاءات الطلبة

وبعده، البد للمدرس أن يسمخدم 
الدخأل الناس  بالواد العدة 
وباحمياجات الطلبة لي ون الطلبة 
القدرة على اسميفاء ايأدا  الرجوة من 

و ايأدا  الرجوة يما . تلك الدرسة
صالر رئيسة الدرسة أن الطلبة القدرة 

 5.يو  السمشفى بالعربيةعلى خدمة ض
خيمار الباحث أبا الدخأل، ين من 

 أن للمدرس أساس الدخأل السياصف البد
 أو اليومية باحلياة المعلمة الواد يرتب 

الطلبة ويداجع  ع ارتباط  باحمياجات
العرجة وتطبيقها ع احلياة اليومية 

 6.يأعضاء ايسرة والواطنني والوظفني
 على جالقدرة الطلبة وأما احمياجات

 السمقِبأل ع السمشفى ضيو  خدمة
 الطبابة غرجة وع الطبي  عند يان
 .جرا وألت
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من الواصعات السابقات، د  علدى  
أن تعلددددددديت اللغدددددددة العربيدددددددة ليسدددددددر ع   
اجلامعددددددددددات اإلسددددددددددالمية والدددددددددددارس  
اإلسدددددددددالمية يالدرسدددددددددة االبمدائيدددددددددة  
اإلسالمية والدرسدة الموسدطة اإلسدالمية    

ة الثانويددة اإلسددالمية جحسدد  بددأل  والدرسدد
ع الدددددددارس غددددددر اإلسددددددالمية أيضددددددا     
يالدرسة االبمدائية والدرسدة الموسدطة   
والدرسدددددة الثانويدددددة للعامدددددة أو للمهنيدددددة   

 .ح ومية يانر أم أألية
يما صدد سدبا الشدرأ، أن تعلديت     
اللغددددددة العربيددددددة ال يوجددددددد ع الدرسددددددة   
اإلسالمية جحس  ول ن يوجد أيضا ع 

غدددددر اإلسدددددالمية يالدرسدددددة  الدرسدددددة 
أدو   الهد   المعليت الثدانوي . الثانوية الهنية

 الددد  الثدددانوي المعلددديت مرحلدددة ع المعلددديت
 علددى  الطلبددة صدددرة  تطددوير علددى  شددتعر

المعلدديت . العمددأل مددن معينددة بددأنوا  القيددام
 الطلبددددة إلعددددداد أولددددوي الهدددد  الثددددانوي
 موصددددف وتطددددوير العمددددأل سددددو  لدددددخو 

 الثانويددة والدددارس للشدد أل وجقددا. الهنيددة
 الدددد  المعليميددددة الدددد ام  تددددنظت الهنيددددة
 6.الوظائف ينوا  خصيصا صممر

 مندوذا  الدرسة الثانوية الهنية أدو 
 الددبي الرمسددف المعلدديت إحدددى مددن واحددد
 الثددانوي  المعلدديت  ع الهدد   المعلدديت  يددنظت 

للمدرسددة الموسددطة اإلسددالمية   اسددممرارا
. مماثدددددأل  خدددددر شددددد أل أي أو أم غرأدددددا

 ن دددن الهددد  وأندددوا  الدرسدددف المعلددديت
 (SMK) بالدرسدة الثانويدة الهنيدة    تسميم 

 الدرسددة الثانويددة الهنيددة اإلسددالمية    أو
(MAK)، مماثأل  خر ش أل أي أو.  

 لدددديها الدرسدددة الثانويدددة الهنيدددة
 الد   الد ام  . ال ندام   اخلد ة  من يثر

 الهنيددددة الهددددارات جمددددا  ع تنفيددددبأا مت
 العمددددأل سددددو  احمياجددددات مدددد  للم يدددف 

 الهدددارات مسدددموى أيضدددا يعدددد . احلاليدددة
. والسددو  اجلمهددور لل نددام  طلدد  الهنيددة

 الدد  الثددانوي المعلدديت الهدد  أددو  المعلدديت
 أن أجدددأل مددن  ايو  القددام  ع الطلبددة  تعددد 

 جمدددا  ع للعمدددأل اسدددمعداد علدددى ت دددون
 .معني

 جمددداالت اخميدددار للطلبدددة ن دددن
 الدنه   جعدأل . الهنيدة  الهدارات  ع االأممام

 مسدددمعدون الطلبدددة يدددمم ن حمدددى الهدد  
 ترتيددد . العمدددأل عدددامل ع الفدددوري للعمدددأل
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 الهدددددد  المعلدددددديت ع المعليميددددددة الندددددداأ 
 العمدددأل سدددو  الحمياجدددات وجقدددا بطريقدددة
 تواجد   ال الطلبدة  حبيدث  ذلك يمت. احلالية

 جرتة م . العمأل عامل دخو  عند صعوبات
 سدددنوات، أربددد  أو ثدددال  حدددوالف تعليميدددة
 صددادرة ت ددون أن الموصدد  الهدد  خرجيددف

 .احململة مت ال  للخ ة وجقا العمأل على
 الثانويددددددة المعليميددددددة ايغددددددرا 

 لسدددددنة 61 رصدددددت للقدددددانون وجقدددددا الهنيدددددة
 العامدددة ايغدددرا  إع وينقسدددت 11، 611

 للمعلديت  العدام  اهلد . اخلاصة وايغرا 
 االندددان زيدددادة( أ: )أدددف الهددد  الثدددانوي

 وجددأل عدد  اهلل إع الطلبددة مددن واالخددال 
 ليصددددبحوا الطلبددددة صدددددرات تطددددوير( ب)

 وصددادرة والعرجددة وصددحية نبيلددة مددواطنني
. ومسدؤولة  ودنقراطيدة  وخالصدة ومسدمقلة  

 احلصدددو  ع الطلبدددة صددددرات تطدددوير( ا)
 واحددددرتام والمفددداأت  الددددوعف وطددد   علدددى 

 تطدددوير( د) و. إندونيسددديا الثقددداع المندددو 
 االأممدام  على احلصو  ع الطلبة صدرات
 ع السداأمة  بنشداط  يمبهدا  الد   بالبيئة

عليهددددا  واحلفدددداظ البيئددددة علددددى احلفدددداظ

 ب فدددداءة الطبيعيددددة الددددوارد واسددددمخدام
 .وجعالية

وصام الباحث ع حبث  للبحدث ع   
 الهنيدة  الثانوية" (YARSI) يرسف" مدرسة

أددبه الدرسددة إحدددى الدددارس  . ممددارام ع
أنددا   . ممددارام الثانويددة الهنيددة ع مدينددة   

الدرسددة الثانويددة الهنيددة مددن الوحيدددة إع  
اخلامسدددة ح وميدددة ع  ممدددارام وأندددا   
أيضدددددا الدرسدددددة الثانويدددددة الهنيدددددة غدددددر   
احل وميددة يمدرسددة حممديددة الثانويددة  
الهنيدددة ومدرسدددة نهضدددة الدددوطن الثانويدددة   

ولبلك، خيمار الباحدث  . الهنية وألت جرا
 الثانويددة" (YARSI) يرسددف" إع مدرسددة

ممددددارام، ينهددددا واحدددددة علددددى   ع الهنيددددة
واحدددة الدددارس الدد  تقددوم بمعلدديت اللغددة     

هلدبه الدرسدة صسدمان هلمدا صسدت      . العربية
للعلدددوم الصدددحية وأمدددا صسدددت للممدددريض    

وحتددددة اخددددرى، أن ع   . وصسددددت للموليددددد  
منطددا نوسددا تنتددارا الغربيددة لدد  سددياحف    
شدددددرعف وأدددددو يعممدددددد علدددددى السدددددياحف  

ندددا، جييدددو الضددديو   ومدددن أ. اإلسدددالمف
ثدت ع  . العربية للسياحف إع تلدك النطقدة  

السمشدددددفى أيضدددددا ومددددداا إع الولددددددين 
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والمرضدددددني الدددددبين يقددددددرون أن خيددددددم 
ومن شدرط خدا  أيضدا    . الضيو  عربية

ع أيثر ممر  السمشفى ومولده بملك 
النطقدددة أن ي دددون مددداأرا بلغدددمني وأمدددا 

وأبه الدرسة أيضا صدد  . عربية وإجنلي ية
نظددرت إع االحمياجددات خلدمددة احلتدداا   
ع العربية ويثر بالد العربية وماا إع 

 .يثر المرضني والولدات
انطالصا مما شرأ من صبأل أن 
ايغرا  ممفرصة بني الدرسة الهنية 
وغر الهنية إسالمية يانر أم غر 

ولبلك وماا أيضا إع الواد . إسالمية
المعليت  المعليمية اخلاصة وإع طريقة

. اخلاصة لي ون المعليت ناجعا وجعاليا
والادة المعليمية أف الوعاء البي ومأل 
اللقمة الشائعة الطيبة أو اللقمة  الرة 
البا  ال  تقدمها للطلبة اجلائعني، 
والدرس أو الوسيلة ال  تقدم 

وأبه  بواسطمها أبه اللقمة للطال ،
د الوسيلة ال يموجر وجودأا دائما بأل ت ا

ع حالة عدم  –ت ون معدومة أحيانا 
ولبا يان  –إعداده االعداد اجليد 

ايمر يبلك جإننا نري  اأممامنا 

بالوعاء أو احملموى، أال وأو ال ماب 
  11.المعليمف

الواد )مريأل  احملموى جر  
 احلقيقة :(إع أربعة أنوا  المعليمية

أيلدا  ورأت .البدأواإلجراء و الفهومو
ن ن تصنيف بأن  ينا سنتاياع ِوطابا 

الادة أو الوضو  إع أربعة مسمويات، 
ايج ار و اخلاصة احلقيقة :وأف

 أيلدا طاباعند الفهوم ، وأبا الرئيسية
على من الف رة ايلسموى ا ع

أي جهت  متريديالفهت مفهوم ي. الرئيسية
يشت  ايطفا  على تف ر الشفء حمى 

لقدرة بانظام المف ر الرتب  عميا، 
 األ الش لة رجريبيا ومنهتيحل

عليها وأو ما يسمى  ةسيطرالو
 16.المف ر العلمفب

ال  تبدو ع  ظهر من مش لة
 الهنية الثانوية" (YARSI)يرسف" مدرسة

 واد، م  عدم وجود يم  أو مممارام ع
 أرادوبالمالف  مناسبة وثابمة، تعليمية

يطور الادة المعليمة للغة  أنالباحث 
 العربية للعلوم الصحية بالدخأل السياصف

على  الثانوية الهنية" يارسف"مبدرسة 
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النحو الطلوب من صبأل الطلبة، ون ن 
تعلت  من أيضا حتقيا اهلد  النهائف

وأو القدرة على خدمة اللغة العربية 
بناء  .باللغة العربية ضيو  السمشفى

إجراء  أراد باحثعلى ما سبا، جإن ال
ادة م إعدادإع جي  هد  ي بيالبحث ال

. للعلوم الصحية اللغة العربية عليتت
حتر  بحثالصام الباحث بهبا  ،ولبلك

 للعلوم العربية اللغة مادة تطوير "عنوان ال
 السياصف الدخأل أساس على الصحية
 الثانوية" (YARSI) يرسف" مبدرسة

 .ممارام ع الهنية
 
 

  

إلجابة ايسلة ع أبا البحث، 
البحث النوعف  دخألالاسمخدم الباحث 

اسمخدم الباحث أبا الدخأل . وال مف
وأف أن أسئلة   1حتر احلتة المالية

البحث ت ون من أسئلمني وأما، ايو  
 العربية اللغة مادة تطوير ييف يمت: 

 الدخأل أساس على الصحية للعلوم

(" YARSI) يرسف" مبدرسة السياصف
اعممد الباحث . ممارام ع الهنية الثانوية

ع مج  البيانات وحتليلها باالعمماد على 
وايسئلة الثانية أف ما . الدخأل النوعف

 للعلوم العربية اللغة مادة جعالية مدى
السياصف  الدخأل أساس على الصحية

 يرسف" لرتصية يفاءات طلبة مدرسة
(YARSI ")ممارام ع  ع الهنية الثانوية

اخمار الباحث الدخأل . اللغة العربية
ال مف ع ايسئلة الثانية، ين البيانات 
احملماجة أف البيانات ال مية وحتليلها 

وأما أأدا  . ال بد بالمحليأل ال مف
تريي  أبان الدخالن ع مج  

 فال يفوالدخأل . البيانات وحتليلها
حيث تعامأل الباحث م  جممم  ورجم  

نات بطريقة الالحظة من  البيا
لبحث  فل موالدخأل ا  1.والقابلة

العالصة ولبيان أسباب المغرات ع واص  
باالسمبانة واالخمبار القبلف  16جمماعفا

وأما منهت  أو البحث . والبعدي
البى تهد  للحصو  على  والمطوير

 تطوير يع  15.ةينماا معني ورجربة جعالا
 على الصحية للعلوم العربية اللغة مادة
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وحممد عبد احلميد وسوتامان ويراوان مجهوري  

 يرسف" مبدرسة السياصف الدخأل أساس
(YARSI ")ممارام  ع الهنية الثانوية

. وحتليأل جعاليمها ع تعليت اللغة العربية

وراج  الباحث إع نظرية بورغ وغر  إع 
أن البحث والمطوير أو البحث للحصو  

 .16على االنماا وحتيأل جعاليم 
 
 

 :ها وحتليلها يما ع اجلدو  اآلتفالباحث عن الصادر وطريقة مجعواصمصر 

مصادر  جنس
 البيانات

أسلوب مج  البيانات  البيانات احملماجة
 وأدوات 

أسلوب 
حتليأل 
 البيانات

رئيس  إنسان
 الدرسة

ايأدا  العامة والواد 
 (ييفية)احملماجة 

دليأل /مقابلة
  لة المستيأل/القابلة

 وصفية

ايأدا  العامة والواد  مدرس 
احملماجة وعملية المعليت 

وأحوا  
 (ييفية)الطال 

/ دليأل القابلة/ مقابلة
  لة المستيأل

 وصفية

أراءه عن الواد القدنة  طال  
 (ييفية)

/ دليأل القابلة/ مقابلة
  لة المستيأل

 وصفية

 راءه عن الواد الطورة  مدرس 
 (يمية)

دليأل / اسمبانة
ع انظر  االسمبانة

 راءه عن الواد الطورة  خ اء  السابا
 (يمية)

دليأل / اسمبانة
 االسمبانة

 راءه عن الواد الطورة  طال  
 (يمية)

دليأل / اسمبانة
 االسمبانة

 

يمية )نمائ  المعليت  طال  
لمحليأل جعالية الادة 

  (الطورة

بنظر  ايسئلة/ اخمبار القبلف
 الموس 
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يمية )نمائ  المعليت  طال  
لمحليأل جعالية الادة 

  (الطورة

/ اخمبار البعدي
 ايسئلة

برم  
 tاخمبار 

مدرس  
 وطال 

دليأل /مالحظة (ييفية)عملية المعليت 
 الالحظة

 

معمأل  م ان
 ووسائأل

أحوا  وسائأل أساسية 
وإضاجية ع تعليت اللغة 

 (ييفية)العربية 

دليأل /مالحظة
 الالحظة

 وصفية

مادة صدنة،  ور 
 تعليمفمنه  

مناسبة االنماا بالنه  
 (ييفية)المعليمف 

 مطالعة يامرا/ توثيا

 
 

 

 

 عر  البيانات .1
بعد أن يعر  الباحث 
الش الت واالحمياجات ع تعليت اللغة 

الثانوية الهنية " يرسف"العربية مبدرسة 
للصحة ع ممارام ع البيانات السابقة، 
جقام الباحث بمطوير الادة المعليمية 
للعلوم الصحية على أساس الدخأل 

لدى ( أن السياصف أنا ع الادة)السياصف 
" يرسف"درسة مبطلبة الفصأل العاشر 

واتب  . الثانوية الهنية للصحة ع ممارام

صررأا سوغيونو  الباحث اخلطوات ال 
يما ع يم  الباحث ع الباب الثالث 

 يما اخلطوات وتلك .ع منهتية البحث
 مج ( 6)و االحمياجات حتليأل( 1: )يلف

(  )اإلنماا و تطوير(  )و العلومات
( 6) اخلبرين، من المح يت

 رجربة( 5)والمعديالت و تالمصحيحا
 رجربة( 6)احملدودة و اإلنماا للفرصة

 المصحيحات( 6) اإلنماا اليدانية
واعممد . النهائى اإلنماا(  )و والمعديالت

الباحث أيضا على النظرية يما ع 
الفصأل الثانف ال  تمعلا مبراحأل تطوير 
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وحممد عبد احلميد وسوتامان ويراوان مجهوري  

وعند ناصر الادة المعليمية يت ذأ  
 16احلميد عبد اهللعبد اهلل الغالف وعبد 

ينبغف على يأل من يمصدى إلعداد 
الواد المعليمية أن يض  نص  عيني  

 :اآلتف 
 لاذا ي م ؟ .1

ويقصد ب  حتديد اهلد  من 
، وينبغف أن ي ون أبا  مابةال

 يمابةاهلد  واضحا ع ذأن  عند 
يأل  يمابةيأل مجلة بأل عند 

 .مفردة
 لن ي م ؟ .6

ويقصد ب  حتديد مسات المعلمني 
ين ي مبون هلت ومعرجة الب

مسمواأت اللغوي وخلفياتهت الثقاجية 
وخصائصهت النفسية والعقلية، 
باإلضاجة إع معرجة دواجعهت 

 .المعليمية
 ماذا ي م ؟ . 

ويقصد ب  نو  الادة الثقاجية 
واللغوية والعلمية ال  يريد تقدنها 

 .للدارسني
 ؟ييف ي م  . 

ويقصد ب  الطريقة واإلجراءات 
وصوال   مابةالؤلف ع الال  يمبعها 

 .للهد  النشود
واعممدددد الباحدددث ع تطدددوير الدددادة  
الطدددورة علدددى أربعدددة أسدددس لبنددداء الدددادة     
المعليميدددددددة وأدددددددف ايسدددددددس الثقاجيدددددددة    

 والرتبويدددة اللغويددة  واالجمماعيددة وايسددس  
. العربيددددة اللغددددة تعلدددديت مددددادة ع الطلوبدددة 

واعممدددد أيضدددا الباحدددث علدددى خصدددائص  
اخلاصدددة وأدددف يمدددا   الدددادة لاغدددرا   

 ع يمابدددد  البوصددددري  1حممددددد ذأدددد 
 تعليت اللغة اإلجنلي ية لاغرا  اخلاصدة 

يددوجر الوصدددَر واجلهددد ينددد  يريدد   علدددى    
 .وحاجاِت   معلتال
لمناغمد  مد     مدمعلمني أيثر مالءمة لل .1

 .حاجاتهت
 .يساعد ع عملية المعلت  .6
أصأل ت لف  مدن تعلديت اللغدة يغدرا       . 

 .عامة

الادة ومن أنا، وصفر أبه 
 :الطورة يما البيان المالف

أدددبه الدددادة المعليميدددة علدددى      ريمبددد .1
ي مادتدددد  أأسددداس الدددددخأل السدددياصف   



 
 

 

 تطوير مادة اللغة العربية للعلوم الصحية على أساس 66

 .م 6115،  1لسانيات السنة السابعة ، العدد لة جم

 

أي السددياصف  ممناسددبة بسدديا  الطلبددة  
 .ع مادتها

يمبددر أددبه الددادة الطددورة ع جتددت     .6
= العددر  : حتمهددا حتددر  B5الددور  
 .ست 66،6= ست واالرتفا   16،6

 رنطلقددداإن الدددادة المعليميدددة الطدددورة   . 
 يرسدف "من حاجدات الطلبدة مبدرسدة    

(YARSI) "الثانوية الهنية ع ممارام 
ن الددددادة الطددددورة اتصدددداال لم ددددون    إ . 

سدم   تالطلبة مشداريا جعاليدا، ممدا    
للطلبة للمفاعأل بنشاط م  الدواد علدى   

إجابددة ايسددئلة والقيددام   : سددبيأل الثددا  
 .وتطبيقها

مددن اينشددطة   رالددواد المعلمددة تضددمن  .6
مرضدددددددني والولددددددددات ع اليوميددددددة لل 

 السمشفى
اسمخدام أبه الادة المعليمية المقدويت   .5

 رينات مت منالواصعف 
 بصور أصلية ممناسبة  بعضها فيضأ .6
والواد من نصدو  ال دالم والقدراءة     .6

اينشطة اليومية للممرضني تد  على 
 والولدات

ل ددددأل بدددداب تضددددمن علددددى القواعددددد   . 
 الغلبة بالرموز السهلة

معليمية للغة العربية أبه الادة ال رلفأ .11
 ليسر لهارة خاصة

أددبه الددادة المعليميددة جمهلدد ة بدددليأل   .11
 سمخدمعام ع بدايم  للم

مضدددمون الفدددردات ع أدددبه الدددواد    .16
مائمدددددان وسدددددمة أيثدددددر المعليميدددددة 

 . ومخسون مفردة
بالمدددددرا مددددن   رالمدددددريبات يمبدددد  . 1

وياندددددددر  السدددددددهلة إع الصدددددددعبة 
 .المدريبات ممنوعة

عثمددددان يمدددد  أددددبه الددددادة بدددداخل    . 1
(KFGQPC Uthman Taha Naskh )

 Times)للعربيدددة وتددديمس نيدددو رومدددان   

New Roman )لإلندونيسية. 
إن مضدددددمون الدددددادة ولغمهدددددا تعددددداد   .16

حبسدددد  مسددددموى الطلبددددة اللغددددوي    
 .والعرع واله 

ة العربيددة بصددفة غددأأدددا  تعلدديت الل .15
وبصددددفة  (معيددددار ال فدددداء ) عامددددة
 (ال فاء ايساسية) خاصة
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وحممد عبد احلميد وسوتامان ويراوان مجهوري  

صفحة الغال   واخمار الباحث لون .16
 .خضراء، ين  لون العلوم

الددددددددادة علددددددددى  انيددددددددة   يانددددددددر .16
موضدددوعات وأدددف وصدددأل احلدددرو   
وع اسدددمقبا  السمشدددفى وأعضددداء   
اجلسددت والعدددات الطبيددة والراجددا    
العامددددددة وأنددددددوا  ايمددددددرا  ومدددددد  
المرضدددددددددة ومددددددددد  الطبيددددددددد  وع  

 درس أصددأل مددنوع يددأل . الصدديدلية
 .اثنان وثالثون مفردة

باالنع ددداس  أضددديفر أدددبه الدددادة   . 1
 .وال توبوليو

ومددددن االسددددمبانة الدددد  صددددددم إع    
اخلبر ع جمدا  احملمدوى واللغدة وت دون     
نميتة وإضاجة جيها، وأف يما البيانات 

 :اآلتية
بعدددد أن وسددد  الباحدددث نميتدددة مدددن    .1

االسددددمبانة جحصددددأل الباحددددث نميتددددة   
وأدددبه النميتدددة تدددد  علدددى أن    . 66،6

. ال مددداب الطدددور ع درجدددة مناسددد    
يتة يما ع العيار السدابا  وأبه النم

د  علددى أن الددادة الطددورة حتمدداا إع     
 .المصحي 

صدددددددد يمددددددد  اخلدددددددبر الدددددددداخالت   .6
واإلضددداجات ع تلدددك االسدددمبانة وأدددف  
البددد للباحددث أن ي يددد المدددريبات ع    
يأل الوضو ، ين المدريبات تسداعد  
الطلبددة ع جهددت الددادة، ويددان تعلدديت    
اللغددددددة العربيددددددة ومدددددداا المدددددددريبات  

لددددددددبلك، زاد الباحددددددددث . ثرةال دددددددد
المدريبات حمدى صدارت الدادة الطدورة     
تمضمن على تدريبات يثرة ع يأل 

والددداخالت مدد  اإلضدداجات  . الوضددو 
الماليدددة أدددف اسدددمخدام الصدددورة غدددر    
مواجقدددددة مددددد  الوضدددددو ، وبالنسدددددبة    
ايخددرى، اسددمخدم الباحددث الصددورة    
الدد  تددد  علددى الصددورة غددر الناسددبة  

. ا  السمشددفى وأددف صددورة ع اسددمقب  
لددبلك، صددح  الباحددث أددبه الصددورة  
الددددد  وصعدددددر ع الددددددرس ايو  عدددددن 

" تددددري  القدددراء وال مابدددة "الوضدددو  
بصدددددورة مناسددددددبة بالوضددددددو  تعنددددددى  
بالصدددورة الددد  تدددد  علدددى احلدددرو      

والددداخالت مدد  اإلضدداجات  . اهلتائيددة
الماليدددة أدددف تصدددحي  اللغدددة العربيدددة     

. اخلاطئددددددددة، جصددددددددححها الباحددددددددث
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  اإلضددداجات ايخدددرى والدددداخالت مددد
" ا"أف البد للباحث أن ختدب  حدر    

ياندددر اإلضددداجات  . ع يلمدددة ذلدددك 
أيضا تمعلا ب مابة حرية ال سرة 

ال بد احلرية جو  . ال  هلا المشديد
احلدددددر  حتدددددر عالمدددددة المشدددددديد،   
ول ددددددن المشددددددديد جددددددو  احلددددددر     

وأددبه الشدد لمان  . وال سددرة حتمهددا 
ايخرتدددددان يدددددثرة ع أدددددبه الدددددادة   

ول ددن الشدد لة ايخددرة ال  . الطددورة
يسدددددددددمطي  المصدددددددددحي  إن يدددددددددان   

، ولددبلك، بددد  6احلاسدوب بوندددوس  
الباحددددددث الوندددددددوس حلاسددددددوب  إع   

 . ويانر الش لة  منة 6وندوس 
ومن االسمبانة ال  تأتف بها خبر 
تصميت الادة المعليمية وحصدلها الباحدث   

إع نميتددددة ومددددداخالت وإضدددداجة جيهددددا، 
 :يةوأف يما البيانات اآلت

بعددد أن وسدد  الباحددث النميتددة مددن    .1
االسددددمبانة جحصددددأل الباحددددث نميتددددة   

وأددبه النميتددة تددد  علددى أن    . 1،16 
. الددادة الطددورة ع درجددة مناسددبا جدددا 

ن ددن أددبه يددد  علددى الددادة الطددورة  
اسدددمخدامها ع عمليدددة المعلددديت بددددون  

 .تصحي  يثر
والددددددداخالت موجدددددددة وأددددددو يمعلددددددا  .6

وأدددددو يفضدددددأل أن . بصددددفحة الغدددددال  
ويفضددددأل . بسدددديطةت ددددون الصددددفحة 

اخلددد  ع الوضددددو    يبددداد  أيضدددا أن  
وحتب  بعض الصورة ينهدا م دمحدة   

 (.انظر اجلدو  الثالث ع الالحا.)
 :يما ع الصورة اآلتية الصفحةو . 

 
 

 
 
 
 1. : الصورة 

 صفحة الغال  للمادة الطورة
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وحممد عبد احلميد وسوتامان ويراوان مجهوري  

ومن أدبه الدداخالت واإلضداجات    
. يان الباحدث يواجدا مبدا يفضدأل اخلدبر     

ولدددددددبلك، بدددددددد  الباحدددددددث يمدددددددا ع     
 .الداخالت

ومددددددن الددددددداخالت واإلضدددددداجات     
السددابقة جصددح  الباحددث الددادة الطددورة     
 تصحيحا تاما حسد   راء اخلدبرين الد    

تناسدد  بالنظريددة الوجددودة حمددى صددارت    
 :الادة الة يما البيانات الملف

البددد للباحددث أن ي يددد المدددريبات   .1
 ع يأل الوضو 

اسمخدام الصورة غر مواجقة م    .6
 الوضو 

تصددحي  اللغددة العربيددة اخلاطئددة      . 
أدددددف البدددددد للباحدددددث أن ختدددددب  

 .حر  ا ع يلمة ذلك
جضددأل أيضددا أن يبدداد  اخلدد  ع     . 

 الوضو 

جضددأل الباحددث أن حتددب  بعددض     .6
الصددورة ع صددفحة الغددال  ينهددا  

 م دمحة
وبعد أن جيري الباحث تلك 

الراحأل جتاء الباحث ع الرحلة ايخرة 
أبه . وأف حتليأل الفعالية للمادة الطورة

الرحلة تهمد  لعرجة ما مدى جعالية 
الادة الطورة على أساس الدخأل 
 تعليت السياصف لرتصية يفاءة الطلبة ع

اللغة العربية، وأبه الرحلة تعممد على 
جدو  االخمبار القبلف والبعدي، جحلأل 

الباحث تلك النمائ  باسمخدام اخمبار ت 
لعرجة جر  النميتة بني االخمبار القبلف 
واالخمبار البعدي وبعبارة أخرى لعرجة 

وجود الفر  صبأل إلقاء الادة الطورة وبعد 
نميتة االخمبار وحصأل الباحث . إلقاءأا

 :ت يما ع احلساب اآلتف

  . : اجلدو  
 طال  وطالبة 65من  نير القبلف والبعدي الرتابطحتليأل نمائ  االخمبا

 (X6)االجمبار البعدي  (1X)االخمبار القبلف  الرم 

    56. 1 1 61.6  
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    6.1  66.11 

S 1 .1  11. 6 

    56.66 1 1. 1 

R 1.61 1.61 

  

من اجلدو  السابا أحس  
  :الباحث يما ع اآلتية 

 

 

 

وأما النميتة من اخمبار ت السابا، جقام 
. البحث باخمبار ت المقليدي جحس 

ولقوة نميتة اخمبار بالرموز م  النميتة 
السابقة، جال بد للباحث أن يقوم أيضا 

وأما النميتة عندما . SPSS 21ب نام  
 اآلتيةيقارنها، يانر ممساوية يما ع 

 

 

 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 SEBELUM 37,1312 26 19,04009 3,73407 

SESUDAH 75,0204 26 11,45895 2,24728 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 SEBELUM & SESUDAH 26 0,513 ,007 

 

 

𝑡 =
 1   −  2   

 
 1
2

𝑛1
+
 2
2

𝑛2
− 2𝑟  

 1
 𝑛1
  
 2
 𝑛2
 

 

𝑡 =
37,12− 75

 
362,35
26

+
131,26
26
− 2.051  

19,035

 26
  
11,457

 26
 

 

𝑡 =
37,12 − 75

2,344
 

𝑡 = −16,16 
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Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower 

Pair 1 SEBELUM - 

SESUDAH 
-37,88923 16,43506 3,22318 -44,52750 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t Df Sig. (2-tailed) 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Upper 

Pair 1 SEBELUM - 

SESUDAH 
-31,25097 -16,16 25 ,000 

 SPSS 21 نميتة اخمبار ت بد:  1.  الصورة
ع العدد ليسر عالمة احلساب، وإمنا أف عالمة الفر  ( -)إن عالمة النقص  :المنبي 

 .بني العددين

 

ومدددددن البياندددددات السدددددابقة الددددد    
حصلها الباحث من أدبا ال ندام ، ظهدر    
أن النميتة احملصولة مدن حيدث االحصداء    

( SPSS 21)المقليدددددي وغددددر المقليدددددي  
 .ممساوية

من احلساب السابا صد وجد 
الباحث بعد ترتي  الرموز أن النميتة لد 

يأل االسمنباط ثت لن. 15،15-" =  حسابت"
لفعالية الادة الطورة، ال بد للباحث أن 

ثت لنيأل نميتة . جدو و ت حساب يقارن ت
 dfال بد للباحث أن يعر  صيمة  جدو ت

 :حس  الباحث بالرم 

   𝑛 −     −       
يرج  اع صيمة   66والعدد 

وصد . الوجودة ع اجلدو  العم   جدو ت
الوجودة ع  جدو اتضحر أن صيمة ت

تد  % 6اجلدو  عند مسموى الداللة 
وبعدأا، راج  . 1،616على العدد 
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الباحث إع القاعدة ع اإلحصائف، 
أصأل أو ممساوية من   حسابعندما صيمة  ت

أن =Ho)جهو غر مقبولة  جدو صيمة  ت
الادة الطورة غر جعالية لمنمية يفاءة 

عند  وع سها،( الطلبة ع اللغة العربية
 جدو أي  من صيمة  ت حسابصيمة  ت ما

أن الادة الطورة جعالية Ha=)جهو مقبولة 
(. لمنمية يفاءة الطلبة ع اللغة العربية

وأبه البيانات احملصولة، تد  على أن 
وأف جدو  أي  من صيمة  ت حسابت

ولبلك، . 15،15-( أي ) < 1،616
اسمنب  الباحث إع أن الادة الطورة 
جعالية لمنمية يفاءة الطلبة ع اللغة 

 .العربية للصحة

 
 البيانات مناصشة .6

ع أددددبا البحددددث صددددام الباحددددث    
مبناصشدة البيانددات الدد  حصدأل عليهددا مددن   
نميتدددددة االسدددددمبانة عدددددن  راء اخلدددددبرين     
والدددرس والطلبددة والنميتددة مددن المتربددة    
اليدانية ال  عرضها الباحث ع البحدث  

ويانددر الناصشددة ت لمددر عددن   . السددابا

. نمدددائ  جعاليدددة اسدددمخدام الدددادة الطدددورة    
لرتصيدة   جعالدة  الطدورة  الدادة ونميتمها، أن 
(" YARSI)يرسدف " مدرسدة  يفاءات طلبة

ممارام ع اللغدة العربيدة    ع الهنية الثانوية
علدى  اعممد الباحدث أدبه النميتدة    . بالعام

البيانددددات مددددن نميتددددة االخمبددددار القبلددددف    
واالسمبانة من اخلبرين والدرس والطلبة 
واالخمبدددار البعددددي ثدددت حسدددبها الباحدددث    

 .برم  ت
بدالنظر إع تلددك النمدائ  الدد  صددام   
الباحددث بعرضددها وحتليلددها وأددف بيانددات   

وتنفيدددب تعليمهدددا  ليميدددةمععدددر  الدددادة ال
وبياندات النمددائ  الدراسددية   بالدادة الطددورة 

ال  حصأل عليهدا يدأل أجدراد مدن الطلبدة      
ويبلك بيان االسمفماء أو االسمفماء عدن  

، الدددادة الطدددورة  راءأدددت ع أأميدددة أدددبا  
مددادة اللغددة  سددمخلص منهددا أن اسددمخدام   ا

ن ددددددددن العربيددددددددة للعلددددددددوم الصددددددددحية 
 ترصيدددددةع  -إع حدددددد م دددددا-اسدددددمخدامها 

(" YARSI)يرسدف " مدرسدة  يفاءات طلبة
ممارام ع اللغدة العربيدة    ع الهنية الثانوية

بددداجرتا  أن اسددددمخدامها مراعيدددا علددددى   
 .الواصف والظرو  لدى أجراد الطلبة
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ومددددن ناحيددددة تطددددوير الددددادة، أن    
الباحددددث عندددددما يطددددور الددددادة الطددددورة    
يناس  بثالثة نظريدة وأدف نظريدة تطدوير     

 61الطددددورة يمددددا ذأدددد  بسددددونف   الددددادة 
 :لراحأل تطوير الادة المعليمية وأف 

 اخميار الواد المعليمية .1
 معيار الصد   ( أ

ي ون احملموى صادصا إذا يان 
واصعيا وأصيال وصحيحا علميا 
جضال عن متشي  م  ايأدا  

 .الوضوعية
  معيار ايأمية ( ب

يعم  احملموى مهما حينما ي ون 
م  لدي  صيمة ع حياة الطلبة 

إعطاء اجلوان  الخملفة من 
جما  العرجة والقيت والهارات 

ية الهارات العقلية مال  تهمت بمن
وأسالي  تنظيت العرجة أو 

 .االرجاأات اإلجيابية
 أمماماتالمعيار اليو  وا ( ا

ي ون احملموى مممشيا م  
اأممامات المعلمني ع اخميار 
الواد المعليمية لو أن  يمناس  م  

لطلبة ومسموى عقوهلت ميو  ا
 .وحاجاتهت إليها

 معيار صابلية المعليت ( د
وي ون احملموى صابال للمعليت 
عندما يراعف صدرات الطلبة 
مممشيا م  الفرو  الفردية بينهت 
لبادئ المدرا ع عر  الواد 

 المعليمية
 العيار العالف ( ه

يعم  احملموى جيدا إذا يان 
يشمأل أمناطا من المعليت ال 

باحلدود اجلغراجية بني تعرت  
البشر، وبقدر ما يع س 

احملموى الصيغة احمللية للمتمم  
ينبغف أن يرب  الطلبة بالعامل 

وتع  أن الواد . العاصر من حول 
المعليمية الخمارة ال  البد من 
يعلمها الدرس ويمعلمها الطلبة 

حتموي على الواد المعليمية ال  
حتقا مسموى ال فاءة 

 .ة ايساسيةوال فاء
وعند ناصر عبد اهلل الغالف  

ينبغف على  61وعبد احلميد عبد اهلل
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يأل من يمصدى إلعداد الواد المعليمية 
 :أن يض  نص  عيني  اآلتف 

 لاذا ي م ؟ .6
ويقصد ب  حتديد اهلد  من 

، وينبغف أن ي ون أبا  مابةال
 يمابةاهلد  واضحا ع ذأن  عند 

يأل  يمابةيأل مجلة بأل عند 
 .مفردة

 لن ي م ؟ .5
ويقصد ب  حتديد مسات المعلمني 
البين ي مبون هلت ومعرجة 
مسمواأت اللغوي وخلفياتهت الثقاجية 
وخصائصهت النفسية والعقلية، 
باإلضاجة إع معرجة دواجعهت 

 .المعليمية
 ماذا ي م ؟ .6

ويقصد ب  نو  الادة الثقاجية 
واللغوية والعلمية ال  يريد تقدنها 

 .للدارسني
 ؟م ييف ي  .6

ويقصد ب  الطريقة واإلجراءات 
وصوال   مابةال  يمبعها الؤلف ع ال

 .للهد  النشود

 تنظيت احملموى للمواد المعليمية .6
وبعد االنمهاء من اخميار، تأتف 

تنظيت تلك الواد وأو عملية بعدأا 
المعليمية، أو ترتي  ما مت اخمياره من 
معار  ومهارات وصيت حو  مري  

ل  معنى،  معني، حمى ي ون
واسممرارية ون ن تقدن  للممعلت، 
ووقا أأدا  الرتبية بأي  جعالية 
ويفاية مم نة، ول ف ي ون أيثر 
مالئمة للممعلت والمعلت وي ون برنام  

 .تربويا ممماس ا ممناسبا مموازنا
وأنا  عدة معاير رئيسية ينبغف 

نها عند المف ر ع أاختاذ القرار بش
المعليمية جنبا إع  تنظيت حمموى الواد

وأبه . جن  عند المف ر ع ايأدا 
 :العاير أف

يع  العيار البي : اجملا  أو النطا  (1
يمعلا مباذا نعلت، وما سمشمل  
الواد، ما أف ايج ار الرئيسة ال  
تضمنمها الواد؟ نطا  الواد يمناو  
اتساع  وعمق ، واجملاالت ال  

ه يمضمنها، ومدى المعما ع أب
اجملاالت، وما ينبغف على يأل 
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المالميب تعلم ، وما ن ن أن 
يمعلم  بعض المالميب وال يمعلم  
البعض اآلخر، وما ال جي  أن 

 .يمضمن منه  الدرسة
وأو العيار البي يبحث : الم امأل   (2

ع العالصة ايجقية بني خ ات الناأ  
أو أج اء احملموى للمواد المعليمية 

لى بناء نظرة أيثر لساعدة المعلت ع
توحدا ع توج  سلوي  وتعامل  

 .بفاعلية م  مش الت احلياة
وأف الم رار الرأسف : االسممرارية  (3

جإذا . للمفاأيت الرئيسية ع النه 
يان مفهوم الطاصة مهما ع العلوم 
جينبغف تناول  مرات ومرات ع منه  
العلوم، وإذا يان اهلتاء السليت 

االأممام ب ، مهما جمن الطبيعف 
والمأييد علي ، وتنمية مهارت  على 

 .اممداد ال من
وأو الرتتي  البي يعر  ب  : المماب   (4

احملموى على اممداد ال من، ويرتب  
المماب  باالسممرارية، جهنا  تداخأل 
بينهما، ول ن المماب  يبأ  إع 

سممرارية، الأبعد مما تبأ  إلي  ا

جنفس الفهوم أو العنصر ن ن أن 
عاجل بنفس السموى مرات ومرات، ي

جال ود  منو ع جهم ، أو ع 
 .الهارات أو االرجاأات الرتب  ب 

واعممددد أيضددا الباحددث ع تطددويره   
باالعمماد علدى نظريدة العربيدة لاغدرا      

 ووتددرزأمشينسددون يمددا صدددم اخلاصددة 
إذ يريدددددان أن  المعريدددددف ايمثدددددأل للغدددددة    66

اإلجنلي يدددة يغدددرا  خاصدددة يممحدددور ع 
لدداذا ومدداا  : جابددة عددن السددؤا  اآلتددف  اإل
إع تعلت لغة أجنبيدة؟ واإلجابدة عدن     معلتال

ع القدددام  معلتأدددبا السدددؤا  تدددرتب  بدددال   
ايو ، والددنم  اللغددوي الطلددوب تعلمدد ،    
والبيئددددة الدددد  سدددديمت جيهددددا تعلددددت اللغددددة، 
واحلاجددات حتددددأا ايغددرا  الدد  مددن    

تعلددت لغددة مددا، جغرضدد    معلتأجلددها يددود  الدد
ي ون أيادنًيا أي لفهت الدادة الد     صد

ها بملك اللغة، أو مهنًيا يالعمدأل ع  معلمي
 .مؤسسة رجارية

 واعممددادا علددى النمددائ  احملصددولة  
وأدددددف مدددددن نميتدددددة اسدددددمبانة اخلدددددبرين   
والدددددرس الطلبددددة والالحظددددة ع عمليددددة   

أن  المتربدددة الفصدددلية ونميتدددة اخمبدددار ت  
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إجياد أبا البحث العلمف اجلوأري وأدو  
لرتصيددة يفدداءات   جعالددةالددادة الطددورة   أن

 الثانويددة(" YARSI)يرسددف" مدرسددة طلبددة
ممددارام ع اللغددة العربيددة ليسددر  ع الهنيددة

بنفسدددددد  جحسدددددد ، ول ندددددد  العوامددددددأل    
 :اإلضاجية المالية وأف 

 مدرسددددددددددددددددددددددددة طلبددددددددددددددددددددددددةأن 
 ع الهنيددددددة الثانويددددددة(" YARSI)يرسددددددف"

ممارام ع تعلت اللغة العربية هلا جهد صوي 
 ع ول دنهت أيضدا اخملفدوا    .عامالمعلمها 

 وتعليمهددا العربيددة اللغددة حنددو اسددمتابمهت
 بعضدددددهت ويدددددان جيهدددددا، واشدددددرتايهت

 جبدددددد ويمعلمونهدددددا تعلمهدددددا ع يرغبدددددون
 اأممامددا الددرس  بشددرأ ويهممدون  ونشداط 
 (صليدددأل مدددنهت)واآلخدددرون  يدددثرا يدددبرا

 يرغبددون وال وبونهددا ال باللددأل، يشددعرون
 علدى  ورصدون  وال بها يهممون جال جيها،
 .تعلمها

أن الوسائ  ع الفصدأل شداملة، أدبه     .1
يما ذيدر أن ل دأل جصدأل الشاشدة     

 .ول أل طال  ل  احلاسوب

البد ع أبه يما ع خلفية الباحث أن 
 درسعملية المعليت أن تم ون من ال

ع تعليت اللغة . والطريقة ادةوال طلبةوال
ل  م ونات وأف  والمعليت عاما العربية

مقويت الو ةطريقالو ةادالو أأدا  المعليت
ال ونات   6.والدرس والطال 

وم ونة . البيورة ترتب  بينها ارتباطا
. المعليت ايولف أف ايأدا  ع المعليت

لنيأل ايأدا  ع المعليت جيحماا إع 
الادة المعليمية والطريقة الناسبة لم ون 

 .المعليت جعاليا وناجعا
 

  

 ملخص نمائ  البحث .1
خلص الباحث نمائ  البحث ع 

تطوير مادة : أبا البحث حتر العنوان 
اللغة العربية للعلوم الصحية على أساس 
الدخأل السياصف مبدرسة 

الثانوية الهنية ع (" YARSI)يرسف"
إع ملخصني باالعمماد على أسئلة  ممارام

 :البحث يما يلف،
  راء اخلبرين والدرس والطلبة عن .1

 الصحية للعلوم العربية اللغة مادة
 مبدرسة السياصف الدخأل أساس على

YARSI ممارام ع الهنية الثانوية 
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العربية "إنماا أبا البحث إمس   (أ 
 Bahasa) للمدرسة الثانوية للصحة

Arab Untuk SMK Kesehatan") ،
وأبه الادة الطورة حتموى على 

دليأل اسمخدام : اخلصائص اآلتية 
ال  تمعلا  ال ماب الشامأل والواد

باينشطة اليومية للممرضني 
والمرضات وايطباء والمدريبات 

. النموعة واالنع اس وال توبوليو
وأبا الادة مهمة يبرة لدى طلبة 

الثانوية الهنية " يرسف"مدرسة 
 .للصحة ع ممارام

الادة الطورة من نميتة االسمبانة  (ب 
خلبر جى جما  اللغة واحملموى 

تد  على أن  نميتةالوأبه . 66،6
 والعنى أنها الادة الطورة مناس 

م  أن  أنا  المصحي   إع حتماا
االصرتاحني وأما تصحي  ت ثر 
المدريبات وتبديأل الصور ال  ال 
يناس  بالوضو  والمعديالت 

 . لل مابة اخلاطئة
ونميتة االسمبانة احملصولة من  (ا 

خبر ع جما  تصميت الادة الطورة 

وأبه النميتة  .1،16 أف نميتة 
تد  على أن الادة الطورة ع درجة 

دلر أبه النميتة إع . مناس  جدا
أن الادة الطورة ن ن اسمخدامها 
بدون تصحي  ولو يانر المعليقات 

وأف البد .الغال ع صفحة 
للباحث أن يباد  اخل  ع الوضو  
و أن حتب  بعض الصورة ع 

 .صفحة الغال  ينها م دمحة
  الباحث جمموعة نميتة نا (د 

االسمبانة احملصولة من الدرس أف 
جمع  أن الادة الطورة  66،66

وأبه يد  على أن . مناس  جدا
أبه الادة الطورة ال وماا إع 

 .المحسني ب ثرة
و راء الطلبة أنهت وبون الادة  (ه 

أبا يما ع النميتة . الطورة
دلر أبه .  1،1 = 6/65  6

الادة الطورة ت ون  النميتة إع أن
 . مناس  جدا

 للعلوم العربية اللغة مادة جعالية .6
السياصف  الدخأل أساس على الصحية

 مدرسة لرتصية يفاءات طلبة
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 ع الهنية الثانوية" (YARSI)يرسف"
 ممارام ع اللغة العربية

من احلساب ع الباب الراب  صد 
وجد الباحث بعد ترتي  الرموز أن 

تد  على . 15،15-" =  حسابت"النميتة لد 
وأف جدو  أي  من صيمة  ت حسابأن ت

 . 15،15-( أي ) < 1،616
 الموصيات واالصرتاحات .6

اسمنادا على ما ايمشف  
 :أ الباحثالباحث من احلقائا اصرت

ينبغف للمدرس أن يفيد نمائ  أبا  (أ 
البحث يعنى الادة الطورة مفيدة ع 
المعليت للفصأل العاشر مبدرسة 

الثانوية الهنية للصحة ع " يرسف"
ممارام بصفة خاصة والدارس 

 .الثانوية الهنية للصحة بصفة عامة
أن يهمت الدرس برغبة الطلبة  (ب 

بمحضر الطر  الخملفة أو الوسائأل 
 .المعليمية المنوعة

وللمدرسة، أن ي ون الدرس ال  (ا 
جي ون المعليت بعدة مرات، يمباد  

 . ليس تدرجييا

أيضا، أن ت ون  وللمدرسة (د 
 اسمعداد الادة المعليمية ع ال مبة

وعلى الباحثني بعده، يسمطيعون أن  (ه 
يصبحوا هلبا البحث مرجعا و 
مصدرا ع حبوثهت العلمية، و 

 .يمطو رون أبا البحث تطورا أوس 
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ن، .د  العربيددة ع ال نددام  اخلاصدد

. فمؤسسدددددددات الوصدددددددف اإلسدددددددالم
  .ه 6 1

مفهومد   :  لبحث العلمدف ا .ذوصان عبيدات
دار : عمددددددان  .وأدواتدددددد  وأسدددددداليب  

 .دون سنة. الف ر
تعلدديت العربيددة يغددرا     . رشدددي طعيمددة 

 .خاصددة مفاأيمدد  وأسسدد  ومنهتدد  
معهد اخلرطوم الدولف، : اخلرطوم

 .م 611
حندددو لغدددة عربيدددة   . علدددى أمحدددد عبدددداهلل  

نددددوة تطدددوير : مالي يدددا .ختصصدددية
 .م1  1. تعليت اللغة العربية

تعلديت اللغدة اإلجنلي يدة    . حممد البوصري
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 :إعداد
 حمان معز وأمحد مزكي وأريل حبر الدين

 
ABSTRAK 

 

Kata Kunci : Pemikiran, Ayman Amin Abdul Ghani, Rekonstruksi Pembelajaran 

Nahwu 

Penelitian ini merupakan studi biografi dengan pendekatan 

pembelajaran nahwu dan didasarkan pada penelitian kepustakaan. Penelitian 

ini didasarkan pada dua jenis referensi referensi primer dan sekunder. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan wawancara, 

kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) Pemikiran Ayman Amin mengakui 

bahwa pengajaran nahwu di masa lalu merupakan hal yang sulit dan 

kompleks, hal itu karena ada dua faktor utama: faktor internal yang menurut 

para pakar nahwu terdahulu karena materi dan gramatikanya dan faktor 

eksternal yang disebabkan oleh dua hal sekaligus: kurikulum pembelajaran 

yang gagal dan pengajar yang tidak terampil, oleh karena itu dia 

memandang bahwa pembelajaran nahwu membutuhkan rekonstruksi dan 

pembaharuan. (2) Prinsip-prinsipnya didasarkan pada gambaran terkini yang 

mudah, tulisan sederhana, menghindari perdebatan yang sia-sia, melepaskan 

diri dari kompleksitas nahwu, tidak menghilangkan sebagian bab gramatika 

nahwu dan menetapkan bagian lainnya, mengutip contoh dari Al-Quran; 

hadits; syair; peribahasa Arab; yang membawa nilai-nilai, perhatian pada 

penjelasan kosakata dan ulasannya, menghubungkan dengan Al-Quran dan 

surat serta ayatnya, menyesuaikan dengan hadits dan 

mengonsolidasikannya, dan bertahap dalam menjelaskan tema-tema dengan 

menyajikan gramatika yang dasar dan penting untuk dipahami, serta 

memerhatikan jadwal, ringkasan, implementasi, dan latihan yang bervariasi. 

 

 

اعةلم أن النحو من العةلوم الصعب  
. التى ينوء كاهل الشباب حبمةلها

واإلحااس بصعبته لاس ولاد عصريا، 
وإمنا متتد له جذور عماق  فى أغوار 
تاريخ الثقاف  العربا ، ولعل الابب فى 
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هذا هو كثرة التعريفا  والتعةلىال  
ا  بني حناة البصرة واخلالفا  املذهب

والكوف  واملاائل االفرتاضا  التى متت 
 .لةلواقع الةلغوي بصةل 

وتدريس النحو وإن كان ميثل 
مشكةل  كبرية فى كتب تعةلام الةلغ  
العربا  لةلناطقني بها فهو مشكةل  أكرب 
فى كتب تعةلام الةلغ  العربا  لةلناطقني 

ومن اآلسف،مل يفطن . بةلغا  أخرى
ىل أن كثريا كثري من مدرسي النحو إ

من كتب الرتاث النحوي املتداول  بني 
الدارسني مل تكن موضوع  لةلمبتدئني 

أصول النحو البن "و" املقتضب لةلمربد"ك
األمشويي "أو " شرح ابن عقال"و" الاراج

شذور "و" قطر الندى"و" أللفا  ابن مالك
 .وغريها" الذهب البن هشام املصري

وحني حيس هؤالء الذين يتولون 
النحو فى املدارس واجلامعا  ملادة 

بصعوب  الرتاث النحوي عند املتعةلمني 
يأخذون فى إعادة بناء تةلك الكتب 
وتهذيبها والتألاف فاها من جديد 
مبتعدين عن هذا احلشو الذى طائل 
حتته أو اجلدل بني العةلماء فى تفاري 
القواعد وحماولني تااري العبارة 

واالكتفاء بالقواعد األساسا  التى 
 .اع أمثةلتها فى الةلغ  الفصحيتش

وبدأ  حماوال  إعادة البناء 
لتااري قواعد النحو وعالج صعبتها فى 
بداي  القرن املاضي، حاث ألف حنفى 
ياصف وأخرون كتبا حتت عنوان 

" الدروس النحوي  لةلمدارس االبتدائا "
قواعد الةلغ  العربا  لةلمدارس "و

، وتوالت بعد ذلك احملاوال  "الثايوي 
وال  طه حاني وعةلى اجلارم كمحا

النحو الواضح "الذى ألف كتاب 
وإبرهام " لةلمدرس  االبتدائا  والثايوي 

مصطفى وغريهم الكثري لةلتخفاف من 
وطأة القواعد النحوي  ولعالج ضعف 

 9.املتعةلم فاها
وقد توالت تةلك احملاوال  إىل 
عصريا الاوم، كما حياول أمين أمني 
عبد الغين الذى ألف كتبا متنوع  تتعةلق 

الكافى فى : "بالقواعد النحوي ، منها
" الصرف الكافى"و" شرح األجروما 

وهو مؤلف . وغريها" النحو الكافى"و
عبقري، أي له فكرة وابتداع وابتكار 

وإذا . حويفى إعادة بناء التدريس الن
قرأيا كتبه جنده شائقا فى موضوعها، 
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جادا فى عرضها، واضحا فى أسةلوبها، 
سهال فى منهجها، رائعا فى شرحها، 
يارا فى فهمها، حةلوال فى صعبتها، 
دواء فى داءها، جديرا بنفعها لةلمتعةلم 

 .والدارسني فى تعةلم النحو العربي
ألجل ذلك، أراد الباحث أن 

: وانيبحث عن فكرته حتت العن
أمين أمني عبد الغين فى إعادة فكرة "

وساحاول الباحث ". بناء تدريس النحو
فاه اإلجاب  عةلى مشكال  البحث 

كاف فكرة ( 9):باألسئةل  التالا  وهي
أمين أمني عبد الغين فى إعادة بناء 

ما مبادئ أمين أمني ( 2) تدريس النحو؟
 عبد الغين فى إعادة بناء تدريس النحو؟

بحث إىل الوصف يهدف هذا الو
فكرة أمين أمني ( 9) :والكشف عن

 عبد الغين فى إعادة بناء تدريس النحو
مبادئ أمين أمني عبد الغين فى ( 2)

تتوقع فوائد و. إعادة بناء تدريس النحو
البحث عةلى ياحايت النظري  والتطباقا  

أن ( أ) من الناحا  النظري :وهي ما يةلي
يزيد هذا البحث املعرف  الواسع  

باحث والقارئ فى تعةلام الةلغ  العربا  لةل
أن ( ب) خاص  فاما يتعةلق بتدريس النحو

ياهم البحث فى إثراء التوصاا  
واملداخال  واالقرتاحا  العةلما  
لةلجامعني والباحثني الذين يشتغةلون فى 

من الناحا  . تعةلام الةلغ  العربا 
أن يكون البحث أحد ( أ) : التطباقا 

ن إجراء املبادئ واألسس لةلكشف ع
الدراس  العماق  والواسع  جتاه فكرة 
أمين أمني عبد الغنى عن تعةلام الةلغ  

( ب) العربا ، خاص  فى تدريس النحو
أن ياهم هذا البحث فى ذخائر العةلوم 
اإلسالما ، خاص  عن تعةلام الةلغ  

وباخلصوص أن ينفع بهذا . العربا 
البحث مدرسو الةلغ  العربا  واملرباون 

—تعةلام الةلغ  العربا املتخصصون فى 

وملن —خاص  فاما يتعةلق بإعداد مادتها
 .له اهتمام بالغ بنشر الةلغ  العربا 

 

  

 مدخل البحث ويوعه .1
يأتي هذا البحث بدراس  
شخصا  حباث جيري مدخةله عةلى 

منظم  عةلى  دراس وها. دراس  حنوي 
. فكرة شخص معني كةلها أو بعضها
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خةلفا  داخةلا  وهذه الدراس  تشمل عةلى 
وخةلفا  خارجا  وتطور أفكار وأشااء 
التى هلا االهتمام فى األمر ولاس هلا 
االهتمام فاه وقوة فكرته وضعفه 

 2.وتربعه فى عصره وما بعده
وفى هذا البحث أراد الباحث أن 
يقوم بدراس  شخصا  عن فكرة أمين 
أمني عبد الغين وجهوده فى إعادة بناء 

عرفتها تدريس النحو، حاث كان مب
ميكن املعةلم أن يكشف عن عبقريته 
وفكرته وجهودهوياتفاد منها حنو 
الطريق  املبتدع  فى تدريس الةلغ  
العربا  خاص  فاما يتعةلق بالقواعد 

 .النحوي 
وكان هذا البحث من البحث 

( library research)املكتيب 
وهوالدراس التىكامنوضوعهاالرئاااا
لكتبأواملصادرواملراجعاملكتبا األخري

كاجملال  واجلرائد وهةلم جرا، يعين 
أن الباايا  املطةلوب  منها توجد وتبحث 
عن طريق  الدراس  املكتبا  من 

والبد . الكتب املناسب  مبوضوع البحث
لةلباحث فاه أن يقوم بأوسع ما ميكن 

  املطةلوب  مناسب  حتى يتحقق أن الباايا
 9.مبوضوع البحث

 مصادر الباايا  .2
إن مصادر الباايا  فى هذا 

 :البحث  تتكون من يوعني

وهي مصادر الباايا   9املصادر (أ 
األصاةل  أو املصادر األوىل التى 
خيتص وينفرد حبثها عن فكرة 
أمين أمني عبد الغين وجهوده فى 
إعادة بناء تدريس النحو، وهي 
أمين أمني عبد الغين يفاه 

 "النحو الكايف"وكتابه 
وهي مصادر الباايا    املراجع (ب 

الثايوي  أو املصادر اإلضافا  التى 
اعد النحوي  ألمين تبحث عن القو

الكافىفى "أمني عبد الغين، ك
الصرف "، و"شرح األجروما 

وكل ما يتعةلق "  الكافى
عناي  النحو "مبوضوع البحث، ك
أسالاب "و" عةلى هداي  النحو

طرق "و" تدريس الةلغ  العربا 
 .وغريها" تدريس الةلغ  العربا 

 



 
 

 

 فكرة أمين أمني عبد الغين يف إعادة بناء تدريس النحو  1

 

 .م 2690 ، 9، العدد   الاابعةل  لااياا  الان  جم

 طريق  مجع الباايا  .3
يقوم الباحث فى مجع 

—كايت أو ثناوي رئااا  —الباايا 

 : عةلى هذا البحث بطريقتني

وهويأتى بطريق  . حتةلال الوثائق (أ 
كتاب  الظواهر أو احلوادث 

قد تكون ورقا  أو املاضا ، و
وتتكون من . إلكرتويا 

بحوث الاملذكرا  والرسائةلو
قاال  الدوريا  والتقارير املو

والصور  والرسائل اجلامعا 
التى حيوى  0.واألفالم وهةلم جرا

نها املعةلوما  يبحث عنها كل م
الباحث، وهي معةلوما  عن 
فكرة أمين أمني عبد الغين 
وجهوده فى إعادة بناء تدريس 

وقد تاتخدم هذه الوثائق . النحو
فاه لتكون يتاج  البحث التى 
يقوم بها الباحث دقاق  ورقاق  

 .فاه
طريق  املقابةل ،وهي حمادث   (ب 

موجه  بني الباحث والشحص 
 عبد الغين، املبحوث أمين أمني

بهدفاحلصول عةلى البانا  

كما قال الدكتورة —املطةلوب  أو
بهدف —رجاء وحاد دويدري

الوصول إىل حقاق  أو موقف 
معني، ياعى الباحث لةلتعرف 
عةلاه من أجل حتقاق أهداف 

ويعتمد الباحث فى هذا . الدراس 
البحث عةلى املقابةل  الفردي ، ألن 
معظم املقابال  تتم فى موقف 

شخص مبحوث وهو  خاص مع
أمين أمني عبد الغين، ويعتمد 
أيضا عةلى مقابةليت املقادة واحلرة 
معا، ألن من الباايا  أو املعةلوما  
املطةلوب  من أمين أمني عبد الغين 

وجتري . واضح  ومنها الالواضح 
هذه املقابةل  عةلى طريق  املقابةل  
اهلاتفا  أي تتم فاها املقابةل  

هي بوساط  اإلتصال اهلاتفى و
 (".WhatsApp)واتس أب "بوساط  

 حتةلال الباايا  .4
يرى الدكتور شهر حارحاب أن 
هناك طرق متنوع  التى استخدمها 
الباحث فى حتةلال الباايا  عةلى الدراس  
الشخصا ، وينبغي لةلباحث أن خيتار 

وخيتار . أحدها أو مجع عدة طرق منها
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الباحث فى حتةلال باايا  هذا البحث 
 Analisis)ى وتأويةلي طريق  حتةلال تفاري

Interpretatif dan Hermeneutik.) 
ويهدف التحةلال التفاريى هنا 
إىل احلصول عةلى املفاهام الصحاح  إىل 
الوقائع واحلقائق واألعراض املتعةلق  
كل منها بفكرة أمين أمني عبد الغين 

وله . وجهوده فى إعادة بناء تدريس النحو
عالق  وثاق  بالتحةلال التأويةلي ألن 
. التفاريى حقاقته أساس عةلى الـتأويةلي

واملراد بالتحةلال التأويةلي هنا هو التفاري 
  .والباان والشرح والتوضاح والرتمج 

 Zygmunt)وقال زقمون باومان 
Bauman)— كما يقةله شهر
أن التأويةلي هو حماول  —حارحاب

الشرح والبحث عن الرسال  والتعريفا  
الرئااا  من كتاب  أو قول مبهم 

هول وتعارض الذى يؤدي إىل الاامع وجم
أما رجياد إي فاملري   .متحريا ومرتددا

(Richard E. Palmer ) عرف التأويةلي هو
عمةلا  مطالع  املضمون واملراد العارض 
من النص حتى يوجد معناه العماق 

 1.والدقاق

وتتم هذه الطريق  فى حتةلال 
باايا  هذا البحث عةلى اخلطوا  

 96:التالا 
فى عمةلا  التفاري  االستقصاء (أ 

 والتأويل استقصاء عماقا
القااس عةلى أي مدى امتزجت  (ب 

الذوا  التفاري املوضوعي 
 املطةلوب

 ايتقاء التعريفا  (ج 

كما قال —وجدير بالذكر
أن فى تفاري فكرة —شهر حارحاب

شخص معني البد لةلباحث أن يهتم 
إمياك  .(Etik)وإيتاك  Emik))بإمياك 

هو مجةل  شرحا  أو باايا  التى 
استخدمها الباحث عن الباايا  
والنصوص كما فهمها ووضحها 
املفكر حباث أيها من أسئةلته عةلى 

أما إيتاك هو فهم . املشكال  املفهوم 
الباايا   — الباحث عةلى فكرة
شخص  — والنصوص واألسئةل 

 99.مبحوث
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بعد عرص الباايا  وحتةلاةلها 
ناقشتها توصل الباحث إىل أهما  وم

أن فكرة أمين أمني عبد : النتائج وهي
الغين يف إعادة بناء تدريس النحو تتمثل 

أن تدريس النحو العربي فى  (9: )يف
بنائه القديم جاء باألبنا  الصعوب  
واملعقدة حتى يفر ويهرب بعض الناس 

أن الصعوب  واملعقدة ال يقع  (2) ،منه
قواعد —كل منهما عةلى النحو العربي

وحده، وإمنا هو يقع عةلى —الةلغ  العربا 
ولكن النحو . الةلغا  املوجودة فى العامل

العربي أشد اهتماما واعتناء أليه يرتبط 
كثريا بالقرآن الكريم كمصدر أولي 

أن الشعور  (9)، لةلدين اإلسالمي
وأن كثريا  بصعوبته هو شعور خاطئ
صعوب  النحو  من الناس الذين جيعجعون

العربي ومعقده هم املعادون لإلسالم 
يدعون إىل ترك الةلغ  الفصحى 
واستخدام العاما  أو خيةلطويها 
بالفصحى ولاصرف املاةلمون عن منبع 
دينهم وعماد شريعتهم ودستور حااتهم 

بالرغم من (9) وهو القرآن الكريم،
بصعوبته  قد اعرتف أمين أمنيذلك، 

ومعقدته، وأن الشعور بهما راجع إىل 
العامل الداخةلي والعامل : عامةلني رئااني

فالعامل الداخةلي يعود إىل . اخلارجي
. عرض النحويني القدماء ملادته وقواعده

وأما العامل اخلارجي يعود إىل أمرين 
املناهج الدراسا  العقام ، واملعةلم : معا

ني أن لذلك، يرى أمين أم. غري املتمكن
تةلك املناهج العقام  فى حاج  ماس  إىل 
تغاري كةلي مع ما يامويه باااس  

أما جهوده تبدو فاتألاف (  )، التطوير
ي  املاارة كتب النحوالكثري من 
بعض الكتب س وبتدريواحلديث ، 

معتمدا عةلى  القدمي  وشرحها النحوي 
طريقته احلديث  وأسالاب سهةل  واضح  

ه الوافدين مما املعنى تناسب فهم طالب
 ،جعةلهم يتمتعون فى متابع  خماضراته

مبعاهد ومااجد  درياهاوكذلك، بت
ومراكز تعةلام الةلغ  العربا  لةلناطقني 
بغريها وغريها، وعمل حماضرا لكافا  
وأسالاب التدريس وإعداد املعةلم فى 

 .أماكن كثرية
أما مبادئ أمين أمني عبد الغين 

: ل يفيف إعادة بناء تدريس النحو فتتثم
االعتماد عةلى صورة سهةل  عصري  ( 9)
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( 2)وكتاب  بااط  وثوب إسالمي، 
االبتعاد عن اجلدل العقام والتخةلص من 

عدم إلغاء بعض ( 9)التعقادا  النحوي ، 
أبواب القواعد النحوي  وإثبا  بعضها، 

االستشهاد بالقرآن الكريم ( 9)
واحلديث الشريف والشعر واألمثال 

ن القام والفضائل، العربي التى حتمل م
االهتمام بشروح املفردا  وتعةلاقها (  )

وياب  الشواهد القرآيا  لاورها 
وأرقامها وضبط األحاديث النبوي  

التدرج فى عرض ( 0)وتوثاقها، 
املوضوعا  بتقديم القواعد األساسا  

االهتمام باجلدوال (  )واملهم  فهمها، 
والتةلخاصا  والتطباقا  والتدريبا  

 .املتنوع 

 

  

اسم الكامل أمين أمني عبد 
الغنى بن عبد احلماد وكناته أبو 

وهو أستاذ عةلوم الةلغ  فى جامع  . شارف
-الاند-قراتشي)باكاتان اإلسالما  

واحلاصل عةلى اإلجازة (. باكاتان
العالا  فى اآلداب واملشرف عةلى بعض 

معاهد تعةلام الةلغ  العربا  مبصر 
وله  .وخارجها كأيدوياااا ومالازيا
معهد )معهد حيمل امسه فى باكاتان 

إقةلام -مبدين  قراتشي( أمين أمني
 .دول  باكاتان-الاند

ولد فى مدين  قويانا مبحافظ  
املنوفا  يوم االثنني الثالث والعشرين من 
شهر شوال لعام ثالث  وتاعني وثالمثائ  

ويشأ فى أسرة طاب  بني . وألف لةلهجرة
واحرتام أب حيث أوالده عةلى طةلب العةلم 

العةلماء وبني أم مكافح  صبور وإخوة 
 .عةلى خةلق دين

وتةلقى تعةلامه فى مدارسها 
وحفظ القرآن وهو فى الدراس  الثايوي  
وخترج فى كةلا  اآلداب جامع  املنوفا  
ثم رحل إىل القاهرة وسكن فى مدين  

وأكمل الدراسا  العةلاا باألزهر . يصر
الشريف وحصل عةلى إجازة فى الرتبا  

 92.وإجازة فى العةلوم الشرعا 
اتفق أمين أمني عبد الغنى عةلى و

ما ذهب اآلخرون عةلى أن تدريس النحو 
العربي فى بنائه القديم يأتى بالصعوب  

وهذا يتمثل مبا كتبه فى . واملعقدة
: ،"النحو الكافى"مقدم  كتابه 
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فةلاات الةلغ  العربا  بدعا بني الةلغا  "
فى صعوب  قواعدها أو اتااع 

 99...".تهاماد
ألجل ذلك، يرى أن إعادة بناء 
تدريس النحو وجتديده وتااريه أمر مهم 
وحنن فى حاج  إلاه حتى يتمتع به كل 

وذلك . الناس ينتفعون به ويفادون منه
يتمثل مبا حاوله فى تألاف كتبه 
النحوي  حاث أيه قد اعتمد فاه عةلى 
صورة سهةل  وطريق  حديث  وأسةلوب 

 99.دةمنهاواضح دون أن ياقط قاع
أما املبادئ التى اعتمد عةلاها 
أمين أمني فى إعادة بناء تدريس النحو 

 :هي
االعتماد عةلى صورة سهةل  عصري  : األول

 وكتاب  بااط  وثوب إسالمي
االبتعاد عن اجلدل العقام : الثايي

 والتخةلص من التعقادا  النحوي 
عدم إلغاء بعض أبواب القواعد : الثالث

 االنحوي  وإثبا  بعضه
االستشهاد بالقرآن الكريم : الرابع

واحلديث الشريف والشعر واألمثال 
 العربي التى حتمل من القام والفضائل

االهتمام بشروح املفردا  : اخلامس
وتعةلاقها وياب  الشواهد القرآيا  
لاورها وأرقامها وضبط األحاديث 

 النبوي  وتوثاقها
التدرج فى عرض املوضوعا  : الاادس

 عد األساسا  واملهم  فهمهابتقديم القوا
االهتمام باجلدوال والتةلخاصا  : الاابع

 .والتطباقا  والتدريبا  املتنوع 

 

  

بناء عةلى مةلخص يتائج هذا 
البحث تأتى التوصاا  واالقرتاحا  من 
الباحث فى تدريس النحو العربي مبا 

 :يةلى

أن يكون املعةلم متمكنا، أي له  -9
فاه وهو أهةلا  ومعرف  وخربة واسع  

شرط أساسي فى أن يقوم بتدريس 
 النحو العربي

أن يبعد عن املناهج الدراسا   -2
العقام ، أي البد لةلمعةلم من أن 
يهتم باملناهج الدراسا  اجلديدة 
املتطورة املناسب  مبا حتتاج إلاه 

 الطةلب 
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أن يعتمد املعةلم عةلى الكتب  -9
احلديث  —النحوي —الدراسا 

ةلوب واملطورة التى ياري منهج وأس
تألافها إىل منهج جديد وأسةلوب 

 واضح وكتاب  سهةل  وهةلم جرا
ال مناص من أن يعتمد املعةلم عةلى  -9

: كتب الرتاث العربي القدمي 
كألفا  ابن مالك مالك 
واآلجروما  ومةلح  فى اإلعراب 
وغريها، وعةلاه أن ياتخدم 
الطريق  احلديث  املناسب  مبا حتتاج 
إلاه الطةلب  فى أن يقوم بتدريس 

ل منها حتى جتعةلهم متمتعني فى ك
 متابع  حماضراته

أن يراعى املعةلم خربة الطةلب  فى  - 
النحو ومواجه  الفروق بانهم حتى 
يعرف عةلى وجه الدق  ملن يعةلم 
ويدرس، وجيعل مادته التعةلاما  
صاحل  هلم، فااتخدم الةلغ  
الفصحى والتعبري املشهور الاهل 
لديهم فهمه وال يغض بصره عن 

عةلاما  املناسب  بقدرة املادة الت
عقوهلم، ومن ثم ينجح املعةلم فى 

 تدرياه

أن يةلتفت املعةلم إىل االستشهاد  -0
بالقرآن الكريم واحلديث الشريف 
والشعر واألمثةل  التى هلا قام 
وفضائل ياتطاع الطةلب  أن 
ياتفادوا منها وينتفعوا بها والبعد 

 عن األمثةل  املصنوع  ال قام  فاها
لتطباقا  أن يهتم املعةلم با - 

والتدريبا  فى كل ايتهاء تدريس 
تقوميا —النحوي —املواد التعةلاما 

 وتقااما ملا أجنزته الطةلب 
أال تشتمل التطباقا  والتدريبا   - 

عةلى مفردا  وتراكاب وقوالب مل 
ترد فى الدروس الاابق  مما يرُبك 
الطةلب  وجيعةلهم فى بعض األحاان 
عاجزين عن حل هذه التطباقا  

 فالتتحقق أهدافها والتدريبا 
أن يعتنى املعةلم بهوامش ما، فى  -1

حنوي  كايت —تألاف الكتب
وتدرياها تصديقا —أوغريها

وحتقاقا حتى يعرف ويعةلم بها 
الطةلب  مصادره ومراجعه وال يظنون 

 .أيه من أقواله أو آرائه أو مؤلفاته
—وعةلاك يا من له االهتمام املتبحر -96

بأن يقوم —معةلما كان أو مؤلفا
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بناء تدريس النحو وجتديده بإعادة 
وتااريه، اعةلم أيه لاس حبذف 
بعض قواعده أو أبوابه املهمةل  
وإثبا  بعضها املهم  وإمنا هو ياري 
إىل إعادة التألاف معتمدا عةلى 
كتاب  الةلغ  الفصحى املعاصرة 
والتعبري املشهور وإعادة التبويب 
والتنظام ابتداء باألبواب أو القواعد 

دون أن حيذف األساسا  املهم  
بعضها ويثبت بعضها، وإعادة 
تقديم مفاهامه وقواعده بشكل 
ياار عةلى الطالب استاعابه وعةلى 

 . الدارسني مدارسته، وهةلم جرا

 
 

 

 

 

 املراجع العربا   .9

 القرآن الكريم

 احلديث النبوي

تااري النحو عند . ابن محد، عبد اهلل
عباس حان فى كتابه النحو 

، الرسال  األطروح الوافى، 
: املمةلك  العربا  الاعودي 

 .9992جامع  أم القرى، 

. عبد الرمحن بن حممدابن خةلدون، 
، املكتب  مقدم  ابن خةلدون

 .موقع الورق، دون الان : الشامةل 

 أبو الفداء إمساعال بن عمر، بن كثريا
تفاري ، يالدمشق يشرالق

، املكتب  القرأن العظام
 .9119دار الفكر،  :الشامةل 

، الرد عةلى النحاة. ابن مضاء، أبو عباس
 .1 91دار االعتصام، : القاهرة

إجازة فى عةلوم . أياس، حممد يويس
 ىبألءإجازة القراءة واإلقرا-الةلغ 

فى  ،شارف أمين أمني عبد الغين
الكافى فى شرح :قراءة كتابه
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- فى يوم اجلمع ،  اآلجروما ،
 .9992-حمرم

البحث .هزماالخالد حممد و، بو شعريةأ
النوعي فى الرتبا  وعةلم 

مكتب  : األردن-،عمانالنفس
 .2699 ،اجملتمع العربي

رؤي  : التعةلام والعربا  .أبو املكارم، عةلى
دار الكتب :، القاهرةمن قريب
 .2660املصري ، 

 :، القاهرةلغوي  قضايا .بشر، كمال
 .9102 القوما ، دارالطباع 

 النحو الدرس .جاد الكريم، عبداهلل
: ، القاهرةالعشرين القرن فى

 .2669 األداب، مكتب 

من قضايا .حامد، أمحد عبد الباسط
أصول النحو عند عةلماء أصول 

وزارة األوقاف : ، الكويتالفقه
 .2699والشؤون اإلسالما ، 

عةلم الةلغ  . حجازي، حممود فهمي
دار : ، املكتب  الشامةل العربا 

، غريب لةلطباع  والنشر والتوزيع
 .دون الان 

: ، القاهرةالنحو الوافى. حاان، عباس
 .دار املعارف، دون الان 

األصول دراس  . حان، متام
إباتمولوجا  لةلفكر الةلغوى عند 

، البالغ -فقه الةلغ -العرب النحو
 .2666الكتب،  عامل: القاهرة

الةلغ  والنحو بني القديم . حان، عباس
دار : ، القاهرةواحلديث
 .9 91املعارف، 

النحو . محود، خضر موسى حممد
، والنحاة املدارس واخلصائص

عامل الكتب، دون : القاهرة
 .الان 

خاطر، حممود رشدي ومصطفى 
تعةلام الةلغ  العربا  . رسالن

دار : ، القاهرةوالرتبا  الدينا 
 .2666قاف  لةلنشر والتوزيع، الث

: البحث العةلمي.رجاء وحاد، دويدري
أساساته النظري  وممارسته 

دار  :لبنان-، بريو العةلما 
 . 266الفكر املعاصر، 

عبد احلي بن أمحد الدمشقي، 
شذرا  الذهب فى . العكري

، املكتب  أخبار من ذهب
دار الكتب العةلما ، : الشامةل 

 .دون الان 
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مشس الدين حممد بن االمام الذهيب، 
سري أعالم .أمحد بن عثمان

: ، بريو 96. ، ج1. ط ،النبالء
 .9119مؤسا  الرسال ، 

. ، طاإلمام احلرمني.حممدالزحاةلى، 
 .9112دار القةلم،  :دمشق، 2

حرك  تااري تعةلام . سوري ، أكةلي
النحو العربي فى اجلزائر، 

، اجلمهورة الرسال  املاجاتري
معمري  اجلزائري ، جامع  مولود

 .2692تازي وزو، 

عاشور، راتب قاسم وحممد فؤاد 
أسالاب تدريس الةلغ  .احلوامدة

، العربا  بني النظري  والتطباق
دار املارية لةلنشر : ، عمان9.ط

 .2696والتوزيع، 

معجم األقوال .جمدي سادعبد العزيز، 
مكتب  : القاهرة، املأثورة

 .2696اآلداب، 

الصرف . عبد الغين، أمين أمني
دار : ، القاهرةلكافىا

 .2696التوفىقا  لةلرتاث، 

، الكافى فى البالغ . -----------
دار التوفاقا  لةلرتاث، : القاهرة
2699. 

الكافىفى شرح .-----------
دار  :القاهرة، األجروما 

 .2699التوفىقا  لةلرتاث، 

النحو الكافى، . -----------
القاهرة، دار التوفقا  لةلرتاث، 

2696. 

حممد " .حممد جنابادر، عبد الق
قريش شهاب منهجه وأفكاره 

الرسال  " املصباح،: فى تفاريه
اجلامع  : ،مالازيااألطروح 

اإلسالما  العاملا  مالازيا، 
266 . 

عناي  . ابن داؤد موالياعبد الواحد، 
، النحو عةلى هداي  النحو

. مكتب  املدين ، ط: باكاتان
  ،2692. 

جهود حناة . عصادة، فادى صقر أمحد
األيدلس فى تااري النحو، 

: ، فةلاطنيالرسال  األطروح 
جامع  النجاح الوطنا  فى 

 . 2660يابةلس، 

، قواعد الةلغ  العربا . عةلى مجع ، عماد
: املمةلك  العربا  الاعودي 

مكتب  املةلك فهد الوطنا ، 
2660. 
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صاحل وتقديم حممد بن ، عةلى العود
حتريم  .أبااطعبد الوهاب 

كتاب  القرآن الكريم حبروف 
،املمةلك  العربا  غري عربا 

وزارة الشؤون  :الاعودي 
اإلسالما  واألوقاف والدعوة 

 .9990واإلرشاد، 

معجم .أمحد خمتار عبد احلمادعمر، 
، املكتب  الةلغ  العربا  املعاصرة

 . 266، عامل الكتب:الشامةل 

البحث الةلغوي . -----------------
: ، القاهرة . ، طالعرب عند

 . 2669عامل الكتب، 

يظريا  التعةلم . عااايى، عبد اجملاد
وتطباقاتها فى عةلوم الةلغ  
اكتااب املهارا  الةلغوي  

دار الكتاب : ، القاهرةاألساسا 
 .2699احلديث، 

. الغالياين، مصطفى بن حممد سةلام
: ، بريو جامع الدروس العربا 

 .9119املكتب  العصري ، 

أبو عبد اهلل حممد بن أمحد القرطيب، 
حممد ابراهام  .األيصاري

، حممود (معةلق عةلاه)احلفناوى 
خمرج )حامد عثمان 

اجلامع ألحكام ،(األحاديث
دار : القاهرة، 0. جالقرآن، 
 . 266احلديث، 

، جتديدالنحو.ضاف، شوقي
 .2 91 داراملعارف،:القاهرة

طرق تدريس الةلغ  . مدكور، عةلى أمحد
دار املارية لةلنشر : ، عمانالعربا 

 .2696والتوزيع، 

رجع فى امل.هزماالعةلى أمحد ومدكور، 
م الةلغ  العربا  امناهج تعةل

: القاهرة، لةلناطقني بةلغا  أخري
 .2696دار الفكر العربي، 

، إحااء النحو. مصطفى، إبراهام
مؤسا  هنداوي، : القاهرة
2699 . 

االحتجاج .حممد عبد القادرهنادي، 
باحلديث النبوي عند النحوي 

اإلمام بدر الدين العاين يف 
عمدة : "ضوء كتابه

دون : املكتب  الشامةل ،"القاري
 .املطبع، دون الان 

 

 األجنبا   املراجع .2

Harahap, Syahrin. METODOLOGI 

STUDI TOKOH & PENULISAN 
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BIOGRAFI, cet. II,Jakarta: 

PRENADAMEDIA, 2014. 

Sugiono. METODE PENELITIAN 

PENDIDIKAN, cet. XVI, 

Bandung: ALFABATA, 2013. 

Syam, Muhammad Noor. Filsafat 

Pendidikan Dan Dasar Filsafat 

Kependidikan Pancasila, 

Surabaya: Usaha Nasional,1986 

Zaini, Hisyam dkk. Desain 

Pembelajaran di Perguruan 

Tinggi, Jogjakarta: Universitas 

Sunan Kali Jaga, 2002 

 

   : الشبك  اإليرتيتاملراجع ب – .9

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-

en/reconstruction/ 

http://www.arabiclanguageic.org/ 

http://www.oudnad.net/ 

http://www.manhal.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

راتب قاسم عاشور وحممد فؤاد 9
أسالاب تدريس الةلغ  العربا  بني احلوامدة، 

دار املارية لةلنشر : عمان) النظري  والتطباق
 . 96. ، ص(2696، 9. والتوزيع، ط

2
SyahrinHarahap, METODOLOGI 

STUDI TOKOH & PENULISAN BIOGRAFI, 

cet. II (Jakarta, PRENADAMEDIA GROUP, 

2014),hlm 6. 

3
Syahrin, METODOLOGI, hlm. 47. 

وهي أقدم ما حيوي مادة موضوع ما، 9
وهي الوثائق والدراسا  األوىل عنه، وتشمل 
املخطوطا  القام  التى مل يابق يشرها 
والوثائق ومذكرا  القادة والااس  وحاثاا  

قضائا  احلكم املابب  لألحكام ال
واخلطابا  اخلاص  والاوماا  والدراسا  
الشخصا  لألمكن  والةلوحا  التارخيا  
والكتب التى يكون مؤلفوها شاهدوا الفرتة 

: أيظر.)التى هي موضوع البحث واإلحصائاا 
أساساته : البحث العةلميرجاء وحاد دويدري، 

دار : لبنان-بريو ) النظري  وممارسته العةلما 
 .(.1 9. ، ص( 266الفكر املعاصر، 

وهي مصادر ثايوي ، وتعتمد فى  
مادتها العةلما  عةلى املصادر األصاةل  األوىل 
. وعةلى كل فاملصدر مرجع دون العكس

: البحث العةلميرجاء وحاد دويدري، : أيظر)
-بريو ) أساساته النظري  وممارسته العةلما 

. ، ص( 266دار الفكر املعاصر، : لبنان
91 ). 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/reconstruction/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/reconstruction/
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6Sugiono, METODE, hlm. 329. 

7
Syahrin, METODOLOGI, hlm. 50. 

8
Syahrin, METODOLOGI, hlm. 50. 

9
Syahrin, METODOLOGI, hlm. 51. 

10
Syahrin, METODOLOGI, hlm. 51. 

11
Syahrin, METODOLOGI, hlm. 51-52. 

هذه الارية الذاتا  والعةلما  منقول  92
إجازة القراءة -إجازة فى عةلوم الةلغ "من 

التى أجازها أبو شارف أمين أمني  "واإلقراء
عبد الغين إىل حممد يويس أياس ايدوياي 

الكافى فى شرح ": فى قراءة كتابه
-حمرم- فى يوم اجلمع ،  ،"اآلجروما 

 . ه9992

. ، صالنحو الكافىأمين أمني، 99
99. 

املقابةل  أمين أمني عبد الغين، 99
فرباير  2مدورا، ) اهلاتفا  بوساةل  واتس ءاب

يؤيده كذلك ما كتب أمين أمني ؛ و(2690
: ، حاث أيه قال"النحو الكافى"فى مقدم ، 

فهذا كتاب مجعناه فاه تذلال صعابه وتعباد "
 ...".شعابه
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 : إعداد 
 سييت فطريايا واحد وولدايا ورغاديةاتا وعون الرفيق

 

ABSTRACT 

 

Keyword: Development Textbooks, Arabic Speaking Skill, Learning 

Arabic For Specific Purpose. 

 

 

This study was analyzed by two different techniques. First, 

analysis qualitative, especially for data 1) first survey, 2) data of expert 

consultation and expert testing, and 3) user test data. Second, analysis 

quantitative, in particular data field test result of the pretest and posttest 

and t-test were used to analytical technique for field test. Depending on 

the expense of the last result is that the application or use a textbook 

developer for students University of Health Sciences "Mitra" Bandar 

Lampung effective way to overcome the difficulty of learning among 

students and helps them to improve speech’s skill. As a result of the 

questionnaire the students after using textbook developer "408" as a 

percentage 80.63% (good level). This book is suitable to solve the 

problems faced by students when learning the Arabic language. 
 

 

 

 

  

ن اللغة العرعية يف تطور إ
فقط  ال تدرساحلضارة وتقدمها 

ألغراض االتصاال  اليومية لكن 
وعالتالي أيضا ألغراض خاصة   تدرس

ويف . سمى عالعرعية ألغراض خاصةت
تطورها  ظهر  العديد من الربامج 
تعليم اللغة العرعية ألغراض خاصة  
مثل تعليم اللغة العرعية لألغراض 
األكادميية  واملهةية  واألطباء  
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 سييت فطريايا واحد وولدايا ورغاديةاتا وعون الرفيق

 كربيامج التعليم.اواملمرضا   وغريه
هدف إىل خلق العاملني يف اجملال الذيي

 الطيب خصوصا يف قسم التمريض
امعة علوم الصةة لديهما عدد من جب

مع . املواد التعليمية اليت تدعم ملهةته
يهية املةاهج اإلشارة إىل املبادئ التوج

 من. الدراسية صدر عن وزارة الصةة
جايب جمهزة التمريض  وقد مت جتهيز 
  الطالب أيضا مبهارة الكالم  

أعمال شتى ويف ترر  يف ليستعد امل
 7.أمكةة شتى

يف قسم  تعليم اللغة العرعية
 التعليم عريامج منجزء  لتمريضلالطلبة 
يف  خاصة حبيث ألغراض العرعية
املواد التعليمية املةاسب  وتصميم اختيار

 أعضاء هيئة املدرس عاحتياجا 
 املواد التعليمية يتم اختيارو. والطالب

األهداف اليت يتعني  على أساس
حتياجا  والرغبة املةاسب عاو  حتقيقها

 6.املتعلمنيمواهب و
عةاء على املالحظا  األولية  وجد  
الباحثة أن تعلم اللغة العرعية يف الربامج 
التعليمية للتمريض لديهم مواد التعليمية 

 .غري مةاسبة عاملعايري املذكورة أعاله
م احملاضر يف املمارسة العملية  يعّل

املواد التعليمية من املصادر املرتلفة  أو 
وفقا لرغبا  احملاضرين دون من  جتميع

وأهداف تعليم  خالل حتليل االحتياجا 
أو  اللغة العرعية سواء يف جمال التمريض

مع أن الشروط يف مواد التعليم  .الصةة
يلزمها لتوفري وظائفها كمواد تعليمية  
والكتاب املستردمة تكتةفه 
مشكال  حتول دون حتقيق 

اللغة العرعية يف الربامج فتعليم .أهدافه
التعليمية للتمريض هو أقل فعالية  ألن 
عدم  توفري املواد التعليمية املةاسب 

اعد تةفيذ املهةية عاحتياجاتهم  وهي ملس
واملشكلة األساسية يف .كقوة الطبية

هذا البةث هي عدم توفر الكتاب 
التعليمي املقرر على صورة كتاب  
للمعلم أو الطالب يكون مرجعا لعملية 
تعليم اللغة العرعية وتعلمها ومستمدا من 
يتائج البةوث العلمية على أساس تعليم 
اللغة العرعية ألغراض خاصة يف جامعة 

 .للتمريض" مرتا"علوم الصةة 
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 املواد التعليمية .7
 Learning) املواد التعليمية

materials)  هي جمموعة من الوسائل أو
أداة التعلم حيتوي على مواد التعلم  و 
األساليب  وحدود البةث  و كيفية 
تقويم الدراسي الذي صّمم عشكل 
مةهجي وجذاعة من أجل حتقيق 
األهداف املرجوة وهي الكفاءة من 

وتشمل املواد . الطالب عكل تعقيداتهم
عن الكتاب املقرر ومواد قرائية 

د الطالب على اختبار مساعدة  تساع
مدى استيعاعه للمادة هذا يوضح أن فهم 
املواد التعليمية يةبغي أن تكون مصممة 
و مكتوعة عالقواعد الصةيةة ملساعدة 

  .املعلم يف عملية التعلم
وميكن أن يركز أهمية املواد 

  مةها التعليمة إىل جمال وظائفها
وظائف املواد   وظائف املواد التعليمة :

سرتاتيجية لإل  وة للتلميذالتعليم
عداد املواد مةإ دافاهلإن . التعليمية
وتةظيمها أن يكون معيار التعليمة 

إن فوائد .املدى والتتاعع متوافرا فيها
إعداد املواد التعليمة هلا يوعان كما 

املعلم له املواد : الفوائد للمعلم( 7) :يلي
التعليمية املساعدة يف أداء العملية 

تكون : الفوائد للتلميذ( 6)  التعليمية
 .األيشطة الدراسية أجذاب وأفعال

جمموعة " ييكوالس" يذكر 
اختيار املواد التعليمية يف  من املعايري
  (Validity)معيار الصديق  :فيما يلي 

معيار   (Significance)معيار األهمية 
معيار   (Interests)امليول أو االهتماما  

املعيار   (Learn Ability)القاعلية للتعليم 
تةظيم املواد   (Universality)العاملي

 .التعليمية

 املواد .6
دى تعدد مهارة الكالمممفهوم 

واتساع وظائف التعبري الشفهي 
وجماالته مما يكسبه أهمية خاصة عني 

على فمهارة الكالميشتمل .فةون اللغة
سهولة الةطق السليم  وإخرا  احلروف 
من خمارجها  والتةغيم الصوتي  
ومتثيل املعةى  وتسلسل األفكار 
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 سييت فطريايا واحد وولدايا ورغاديةاتا وعون الرفيق

وتراعطها  والضبط الةةوي والصرف 
 2.وغريها

الكالم وسيلة اإليسان يف الفهم 
هةاك أهداف عامة لتعليم واإلفهام و

ديث ميكن أن يعرض ألهّمها فيما حلا
اللغة  أن يةطق املتعلم أصوا 1: يلي

العرعية   وأن يؤدي أيواع الةرب والتةغيم 
املرتلفة وذلك عطريقة مقبولة من أعةاء 

أن يةطق األصوا  املتجاورة   العرعية
أن يتمكن من التفكري   وواملتشاعهة

عاللغة العرعية والتةدث عها عشكل 
 .متصل ومرتاعط لفرتا  زمةية مقبولة

ععض اجلوايب املهمة يف تعليم 
 .القواعد  املفردا   الةطق: الكالم

اختبار التعبري الشفوي  تفويم يفو
يكون ععّدة طرق  ( الكالم)

يطلب من الطالب أن يتةدث عن 1:مةها
توجه إىل الطالب   موضوع مألوف لديه

أسئلة كـتاعـية أو شفهـية تطلب إجاعا  
من املمكن أن تكـون   وشفهية قصرية

 األسئلـة مسجلة على شريــط ويـتـرك عني
كـل سؤال وآخر وقت كـاف 

 1.لـإلجاعـة

 غراض خاصةتعليم اللغة العرعية أل . 
تعليم اللغة العرعية ألغراض 
خاصة مفهوم متعدد األععاد مبثل 

تعليم اللغة العرعية . ماتعدد  تعريفها
هو قصر ( حمددة) غراض خاصةأل

التعلم والتعلم علي املهارا  اللغوية اليت 
أغراض  حيتاجها الدارس فعال ألداء

 . 70حمددة أكادميية أكايت أم مهةية 
إن أهم خصائص مةاهج تعليم 

الرتكيز 77:العرعية ألغراض خاصة هي 
على املتعلم وحاجاته اخلاصة  توظيف 
األهداف واحملتوى واملةهجيا  
التدريسية إلعاية الدارس على استردام 
العرعية يف املواقف اليت يةوي استردام 

ى اللغويا  اللغة فيها  الرتكيز عل
واملهارا  وأساليب اخلطاب املةاسبة 
هلذه املواقف اليت سيستردم فيها املتعلم 

غراض ألويف تعليم العرعية للةياة و .اللغة
 هةاكأوجه اتفاق واختالف خاصة

 املمرض والتمريض . 
املمرض هو الفرد الذي درس 
علوم التمريض األساسية  وتعطي له 
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يف  احلكومة اإلجازة ملساعدة اجملتمع
املمرض املهين هو . جمال الصةة

املمرض الذي يعرف حاجة الةاس 
ويفهمها  ويعلم كيفية 

تقديم  أيشطة هو التمريضو76.ييلها
  واألسر واجلماعا  لألفراد الرعاية

  خلدمة الفرد واجملتمع أواجملتمع
  ككلوهو مساعدة املصاب يف

  7.الترلص من إصاعته والعال  مةها
التمريض يقدم خدما  

لألفراد واألسر واجملتمع ويتم  متريضية
تةسيق هذه اخلدما  مع اجملموعا  

  توفري الرعاية الصةية:  ذا  العالقة
 احملافظة على الصةة  احلماية

  7.الترفيف من معاياة املرضى
إن التقدم العلمي والتكةولوجي 

أدى إىل  الصةيالذي حدث يف اجملال 
امتداد وتشعب دور املمرضة فبعد أن 
كان دور املمرضة الرئيسي هو الرعاية 
اجلسمايية للمريض وتةفيذ إرشادا  

 .ومتطلبا  الطبيب
 

 

  

اعتمادا على مشكلة البةث 
وأسئلة البةث اليت كتبتها الباحثة يف 

ستردمت الباحثة يف الفصل األول  ا
هذا البةث مبةهج البةث والتطوير 

(Research & Development)  وهي
طريقة البةث املستردمة للةصول على 

مةهج إن   7.يتائج معني وجترعة فعالة
يف مفهومه البسيط البةث والتطوير

مةهج مةظم يهدف لكشف مةتجه أو 
منوذ  أو مةهج أو إسرتاتيجية أو طريقة 

مع تعييةها وإصالحها أو خطوة معيةة 
وتطويرها وإيتاجها وجتريب فعاليتها 

 72.لتكون جديدة وفعالة ومفيدة
وشكل ختطيط الوسيلة 
التعليمية املستردمة يف هذا البةث 
 هوالتطوير هو شكل الذي قام ع

وهو يكيف من  Sugiyonoسوكييايا 
  وهذا الشكل Borg and Gallشكل 

وجود ( 7: يتبع اخلطوا  التالية 
ا   لبيايمجع ا( 6واملشكلة  حتمال اال
تصديق اإليتا   (  تصميم اإليتا   (  
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 سييت فطريايا واحد وولدايا ورغاديةاتا وعون الرفيق

ة صالحية  عجتر( 2  اإليتا  تعديل(  
ة عجتر( 1ة اإليتا   عتعديل جتر( 1

اإليتا  ( 70تعديل اإليتا   ( 1فعالية  
ختار  الباحثة هذا شكل ا71.يةهائال

البةث والتطوير ألن هذا الشكل فيها 
يف إجراءا  تطوير  دقيقةخطوا  

 .اإليتا 
  جترعة املةتجالغرض من هذه و

ىل إفيما سبق  ةكما ذكر  الباحث
رفع فعالية مادة اللغة العرعية يف كتاب 

يف مستوى التعليمي اللغة العرعية 
علوم املستردمة يف جامعة  السادسة
ىل حصول إعةدر المبوجن" مرتا"الصةة 

قرتاحا   عا   واالاستجعلى اال
 يوعالتال. ميا  على صالحية املادةوالتقو

تصميم التجرعة  ( 7) :تعرض الباحثة 
البيايا  (  ة  عأفراد التجر( 6

أسلوب مجع البيايا   (  واملعلوما   
 .حتليل البيايا (  

إن جترعة هذا املادة التعليمية 
املرحلة ( 7) :  مةها تنيجتري على مرحل

من  صالحية اإليتا هي جترعة  وىلاأل
 ييةاملرحلة الثا( 6)اللغة العرعية   معلم

أما البيايا  . فعالية اإليتا هي جترعة 
 :ومعلوما  يف هذا البةث كما يلي 

البيايا  الكيفية  وستشمل هذه ( 7)
قرتاحا  التعليقا  واال:البيايا  على 

املقاعلة من  حاصلةو من ثالثة خرباء 
معلم اللغة العرعية  وكيف رأيهم عن 

البيايا  ( 6) .الكتاب التعليمية املطورة
الكمية  وستشمل هذه البيايا  على 

متةان يتائج الطالب من اال:
 .متةان البعدااليوالقبل

ستردمت الباحثة أرععة ا
مالحظة  : مةها أسلوجبمع البيايا  

(Observation )قاعلة احلرة املو
(Interview)ستباية  واال (Angket)  

ألن كالهم   (Test)ختبار واال
يستردمون يف مجع البيايا  اليت تتعلق 
عإعداد املواد التعليمية لتةمية مهارة 

ةقسم التمريض يف جامعة كالم لطلب
 عةدر المبويج" مرتا"علوم الصةة 

لتةليل البيايا  تستردم و
 :الكيفي و الكمي الباحثة التةليل

قامت الباحثة :الكمي  حتليل (7)
عتةليل البيايا  املتوفرة من خالل 
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ستباية التةكيم من خبري تعليم اللغة اال
العرعية وخبري عن املادة التعليمية  

فيجامعة  ومعلم اللغة العرعية والطالب
  عةدر المبويج" مرتا"علوم الصةة 

لتصوير آرائهم حنو هذه املادة التعليمية 
مهارة الكالم اللغة عاستردام تعليم 

ستردمت وا .ألغراض خاصة العرعية
الباحثة يف هذه اإلستباية مقاييس 
ليكر   وهي أسلوب لقياس 

ال  مستعمل يف يفضتالسلوكيا  وال
ويف هذه املقياس أن . ختبار الةفسيةاال

ختيار األسئلة السلبية الطلبة اليلزم ال
ختيار األسئلة اولكن أيضا 

: الكمي حتليل( 6)71.اإلجياعية
استردمت الباحثة يف حتليل البيايا  
من يتيجة االختبار القبلي والبعدي 
للمجموعة الكفاءة  يعين أن تعني 

تعليم اللغة العرعية ألغراض فعالية 
اللغة العرعية  المملهارة الك خاصة

وعدمها تقاس حسب يتيجة الطلبة يف 
استردمت . االختبار القبلي والبعدي

أما إجراءاته كما   t-testالباحثة الرمز 
عطاءاالمتةان قبل استردام إ( أ 71:يلي 

 (اختبار القبلي)الطريقة إىل الطلبة
( للمجموعة التجرييب والضاعط  ب

للمجموعة إعطاء الطريقة اجلديدة 
اختبار )إعطاء االمتةان( التجرييب   

ععد استردام الطريقة إىل ( البعدي
 .للمجموعة التجرييب والضاعطالطلبة 

 

 

  

خطوا  تطوير مواد تعليم مهارة  .7
 .الكالم لطلبة قسم التمريض

حتليل احتياجا  ومشكال   (أ 
 الطلبة يف تعليم اللغة العرعية

قامت الباحثة جبمع البيايا  
 :يف حتليل احتياجا  فيما يلي 

 : البيايا  من املالحظة (7
البيايا  ( 7): تتكون من

الحظت :  من مالحظة الطلبة
الباحثة استجاعة الطلبة يف عملية 
التعليم واشرتاكهم  فوجد  
الباحثة أن ععض الطلبة هلم رغبة 
كبرية يف تعليم اللغة العرعية  
ولكن ععض الطلبة مل يهتموا 
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 سييت فطريايا واحد وولدايا ورغاديةاتا وعون الرفيق

البيايا  ( 6. )وكثريا عاللغة العرعية
استردم :من مالحظة املدرس 

املدرس الطريقة االيتقائية  
سائل التعليمية استردم احملاضر الو

عالسبورة والقلم وكل ما يوجد 
حول الطلبة تكون وسائل احملاضر 
يف عملية التعليم وال يستردم 

البيايا  من (  . )الطريقة املتةوعة
: مالحظة الكتاب املستردمة 

الكتاب املستردم يف عملية التعليم 
العرعية عني يديك والعرعية "هو 

  ويسري عها مدرس اللغة "للةاشئني
العرعية يف عملية التعليم عأي طريقة 
وأسلوب كان دون من خالل حتليل 
االحتياجا  وأهداف تعليم اللغة 
العرعية سواء يف جمال التمريض أو 

 .الصةة
 

 البيايا  من استباية الطلبة (6
كان املتعلمون هم الطلبة 

" مرتا"يف اجلامعة علوم الصةة 
الذين يتعلمون فيها عني املرحلة 

وقد مت جتهيز ساععة  السادسة وال

للعمل  الطالب مبهارة الكالم 
ممرضة يف اجملال الطيب يف ك

لدعم حنو سلس   والعرعية ةالدول
  الكالم واملهةية كممرضة

دعم السلس يف االتصال عةد ول
ولدعم السلس يف   مراقبة احلجا 

االتصال واملهةية كممرضة  
وخاصة يف التواصل مع املرضى من 

خيضع للعال  العرعية و ةالدول
 .الطيب يف املستشفيا  عإيدوييسيا

 

 :  البيايا  من املقاعلة ( 
البيايا  من ( 7) :وهي

: مقاعلة حماضر اللغة العرعية 
واملشكال  اليت يواجهها املدرس 
يف عملية التعليم هي أن دوافع ععض 
الطلبة يف تعلم اللغة العرعية قليال  
وذلك عسبب عدم استردام الوسائل 
التعليمية املتةوعة إال الكتاب 

وإن هذه املواد ال تراعى . التعليمي
واقع حياة الدارسني اليومية 
واالستيعاب املصطلةا  احملتجة 

( 6) .وال يطاعق مبستوى قدرتهم
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عأن : البيايا  من مقاعلة الطلبة 
ععضهم ال حيبون اللغة العرعية ألن 
قد يعمق يف أذهايه عأن تعلم اللغة 

عد أن يفهم القواعد العرعية ال
وحفظ املفردا  الكثرية  وعأن 
تعّلم اللغة العرعية مملة ومتعبة  

وععضهم حيبون اللغة . وغري جذاب
العرعية أليهم يعرفون عأن مصدر 
األول يف اإلسالم فهو القرآن 
الكريم فمن تريد أن يعمق القرآن 

 .فطبعا أن يفهم العرعية
 

 مجع البيايا   (ب 
البيايا  حول آراء اخلبري ( 7)

ال عّد :يف حمتوى الكتاب التعليمي 
من تغيري الصور اليت ال تةاسب 
املفردا  واملوضوع  أن يكون 
الدليل عأسلوب سهل فهمه  أن ال 
يرتجم دليل التدريبا  إىل اللغة 
اإليدوييسية  أن تطاعق أسئلة 
التدريبا  عأهداف التعليم  ميكن 

دريبا  والرتكيز زيادة األسئلة والت
يف عيئة الطالب وحياتهم  وأن 

ترتكز املوضوعا  واحملتويا  
واملفردا  أو التعبريا  وترتبط 
ارتباطا مباشرا على األيشطة العملية 

البيايا  حول ( 6.)يف املستشفيا 
آراء اخلرباء يف تصميم الكتاب 

أن يكون موضوع : التعليمي 
الكتاب يف الغالف مطاعقا مبوضوع 

ث وأهداف  أن ترتتب أرقام البة
الصفةا   أن تكون الصور يف 
كل موضع الوحدا  هلا معةى وتزيد 
جاذعية املةظر  حيسن مسح الصور 
اليت ال تضع أو ال تةاسب وال تليق أو 
تغيريها  أن تذكر املراجع يف يهاية 
الكتاب التعليمي  أن يهتم الباحث 
مبطاعقة املفردا  واحملتويا  مبجال 

والصةة وتصميم تعليم التمريض 
(  . )اللغة العرعية ألغراض خاصة

البيايا  حول آراء اخلرباء يف اللغة 
أن يضاف يف الكتاب :مادة التعليمية

فهرس احملتويا  وقائمة املراجع  أن 
يضاف يف أسئلة التدريبا  دليل 
وأمثلة يفهمها الطالب  راجع 
القواعد الةةوية يف األمثلة  أن 
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دريب عالعبارا  تضاف يف الكتاب ت
البسيطة والعملية اليت ميكن طالب 
من استردامها يف اجلامعة علوم 
الصةة أو يف أعماهلم مع األطباء يف 

 .خدمة املرضى
 

 تصميم اإليتا  (  
يف إعداد كتاب التعليمي 
عليةا أن يهتم خبطواته  واخلطوا  

 60:يف تصميم املواد التعليمية هي 
 فالدرس اللغة: حتليل املةهج ( 7)

العرعية جيهز للدارسني حّصة واحدة 
يف األسبوع  يعين يوم االثةني يف 

ويوم الثالثاء يف املستوي  2املستوي 
وأما . دقائق 10ولكل حصة . 1

املعيار الكفاءة والكفاءة األساسية 
 يتكون من مهارة االستماع ومهارة

تعيني موضوع ( 6. )الكالم
يتم اختياراملواد و: الكتاب

أساساألهداف اليت التعليميةعلى 
حتياجا  املةاسب عاو  يتعني حتقيقها

وموضوع . املتعلمنيمواهب والرغبة و
العرعية للعاملني يف "هذا الكتاب هو 

تصميم هيكل (  " )جمال الصّةة
يف أول الكتاب : الكتاب 

عاألهداف التعليمية  تركيز 
ولكل . التعليمية  شروطه وخطواته

ءة وحدة املعايري األساسية والكفا
األساسية  ويتكون هذا الكتاب 
من مخسة الوحدا   ولكل الوحدة 
يتكون من املفردا   اإلرشادا   

ويف . احلوار  الرتكيب  والتدريبا 
أواخر الكتاب كتبت الباحثة قائمة 
املفردا  حبسب الوحدا  وقائمة 
املفردا  حبسب احلروف  املراجع  

مجع (  .)والسرية الذاتية للمؤلفة
تةاسب املواد (  )واملراجع  

 .عاستفادته
 

 التعليميةاملواد  مواصفا  إيتا  .6
املطورة لرتقية مهارة الكالم لدى 

عةدر " مرتا"الطلبة جبامعة علوم 
 المبويج

 : وحيتوي هذا الكتاب على
الكتاب املطور عشكل الكتاب  (أ 

 B الورقي  أما حجمها 
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الكتاب املطور حتت العةوان  (ب 
العرعية للعاملني يف جمال "

والغالف يتكون من اسم " الصةة
 ,Siti Fitriana Wahid"املؤلفة 

S.Pd.I"  العرعية "واسم الكتاب
 "للعاملني يف جمال الصةة

والصورة عن املهةية واملصممة 
عسفراء اللون يف كتاعة املوضوع 
العرعية وعيضاء وخضراء اللون يف 

ع االيدوييسي واألحرف موضو
املستردمة عالشكل خط 

 Times New Romanالكويف و 

 .املرققة
دليل استردام الكتاب  كتبت  (  

الباحثة دليل استردام الكتاب 
عاللغة االيدوييسية لتيسري الفهم 
عةد املعلم واملتعلم حتى تةفيذ 

 . الدراسة عأكمل وجه
صفةة االفتتاح  ويف هذه  (د 

معيار الصفةة كتبت الباحثة 
الكفاءة والكفاءة األساسية 
واملؤشرا  لكل درس والصورة 

 .اليت تتعلق مبوضوع الدرس

املفردا  اجلديدة اليت تظهر  (ه 
كثري يف الدرس ومعاييها غري 
مكتوعة معها ليستوعب الطلبة 
معايي هذه املفردا  ويذكرويها 
جيدا اليت حصل عليها الطلبة من 
شرح املدرس أو ما وجودها من 

الصور املوجودة خالل  مالحظة
احلوار أو من البةث عةها يف 
قائمة املفردا  املكتوعة يف آخر 
الكتاب املطور وهي اخلاصة 

 .للمفردا 
املواد التعليمية يفسها تبدأ ععرض  (و 

احلوار املكتوب ثم تليه األسئلة 
واألجوعة عني الطلبة  التدريبا  

وتكتب مجيع . والرتاكيب
عليمي األوامر يف هذا الكتاب الت

عاللغة العرعية  و استردام اللعبة 
يف تعليم مهارة الكالم يف ععض 

 .التقوميا 
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فعالية استردام املواد التعليمية  . 
املطورة لرتقية مهارة الكالم لدى 

عةدر " مرتا"الطلبة جبامعة علوم 
 المبويج

وهذه هي جدول فعالية استردام 
املواد التعليمية املطورة لرتقية مهارة 

" مرتا"الكالم لدى الطلبة جبامعة علوم 
اجلدول تتكون من ثالثة . عةدر المبويج

عةود اليت يكون أخذها من حتكيم 
اخلرباء والتجرعة الصالحية للةصول 

 :وهو ما يلي. على اإليتا  املرجوة

 
" مرتا"مهارة الكالم لدى الطلبة جبامعة علوم جدول فعالية استردام املواد التعليمية املطورة لرتقية 

 عةدر المبويج

 مستوى الةسبة املئوية درجة البةود الرقم

7 
الةتيجة من خبري تصميم املواد 

 وحمتوى كتاب التعليم
 جيد جدا 22% 17   

6 
يتائج التصديق من اخلبري اللغة 

 وخبري املواد التعليمية 
 جيد جدا 22% 17 1 

  
 التجرعة الصالحيةالةتيجة من 

   11  % 
موافق 
 جدا

 
ملعرفة فعالية استردام هذه املادة 
املطورة  أجر  الباحثة االختبار القبلي 

ويتائج هذا االختبار تدل على . والبعدي
. ارتقاء كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم

وكذلك وزعت الباحثة استباية 

استجاعا  الطلبة ملعرفة آرائهم عن هذه 
وقامت الباحثة . املادة املطورة

عاالختبارين شفهيا لقياس كفاءة 
ثالثة لكل . الطلبة يف معارة الكالم

عةصر من عةاصر اللغة يف الكالم 
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الةطق السليم  الطالقة  : وهي 
 .واملفردا 

عرض يتائج االختبار القبلي  (أ 
 والبعدي

ثة يتكون هذا البةث من ثال
عيايا  يتائج اختبار : مباحث  األول 

القبلي للمجموعة التجريبية والضاعط 
: يف مهارة الكالم وحتليلها  والثايي 

عيايا  يتائج اختبار البعدي للمجموعة 
مهارة الكالم  التجريبية والضاعط يف

املقارية عني اختبار : وحتليلها  والثالث
 .الكالمالقبلي والبعدي يف مهارة 

الةتيجة االختبار القبلي حتليل  (ب 
والبعدي للمجموعة التجريبية 

 والضاعط
املعدل  يتائج االختبار تظهر

فأخذ  الباحثة  to  :  77 احلقيقي
 Degree  of)(df) احلرية ةدرج يتيجة

Freedom)= =(Nx+ Ny- 6) =7   +7  - 
معيتم احلصول    6=  6

ستوى اللوحةمب يف  6علىمدافعمن
و  02 6: (٪ )خبمسة يف املائة ةيالدالل

 وهذا يظهر أن يتيجة 11 6: 7٪

to(thitung) أكرب من قيمة يف
يسّمى   t.s0,05و t.s0,01(ttabel)اللوحة

:t.s0,01>t.s0,05>to :6 11 > 
6 02 >   77 

 

يتيجة االستباية للطلبة ععد  (  
 استردام الكتاب املطور

ومن االستباية الطلبة ععد 
استردام الكتاب املطور اليت تتضمن 
فيها البةود الساعقة يأتي عها الةتيجة 

  من يتيجة الساعقة  يتضح لةا "01 "
أن الباحثة حصلت الدرجة من 
االستباية الطلبة ععد استردام 

عالةسبة  "01 "الكتاب املطور عتقدير 
  وتدل على مستوى % 2 10املئوية 

 "جيد "
وعرفت الباحثة أن الطلبة 
حيتاجون ويرغبون يف تعلم اللغة 
العرعية خصوصا ملهارة الكالم يف 
ضوء تعليم اللغة العرعية ألغراض 

وتري الباحثة أن هذه املادة . خاصة
مةاسبة حلل املشكال  اليت يواجهها 

 .الطلبة عةد تعلم اللغة العرعية
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وععد أن حللت الباحثة البيايا  
 :احملصولة استرلصت ما يلي 

اعتمادا على حساب الةتيجة 
األخرية هةاك فرق ظاهر عني يتيجة 
االختبار القبلي واالختبار البعدي عن 
يتائج مهارة الكالم املغزى 

(Signification) . وعذالك  أن تطبيق أو
استردام الكتاب التعليمي املطور 

عةدر " مرتا"للطلبة جامعة علوم الصةة 
من طريقة فّعالة لتجاوز صعوعة  المبويج

التعلم لدى الطلبة ويساعدهم يف تةمية 
فأصبةت . وترقية مهارة الكالم

 Alternative)الفروض البديلة 

Hypothesis/ha) والفروض مقبول  
 مردود (Null Hypothesis/ho)الصفرية 

هذا اإليتا  قد طور  على من 
يريد أن يستمر هذا البةث عليكم أن 

عكتاب العرعية ألغراض خاصة يطور 
يف " 6العرعية للعاملني يف جمال الصّةة "

مستوى الساععة جامعة علوم الصةة 
 .عةدر المبويج" مرتا"

 

 املراجع العرعية
املهارا   أمحد فؤاد حممود عليان 

هميتها وطرائق أاللغوية و
دار املسلم :   الرياضتدريسها

 هـ 7  7وزيع تللةشر و ال
جاعر عبد احلميد جاعر 

مةاهج البةث يف خرون آلوا
:   القاهرة الرتعية وعلم الةفس
 7111دار الةهضة العرعية  

" البةث العلمي  رجاء وحيد دويدري 
رية وممارسته ظأساسياته الة

دار الفكر  : دمشق ) "العملية
6000) 

تعليم اللغة العرعية  رشدي أمحد طعيمة 
مفاهمه  ألغراض خاصة  

ورقة عمل  .أسسه  مةهجياته
مقدمة لةدوة تعليم اللغة العرعية 

اخلرطوم ). ألغراض خاصة
يةاير  2- يف الفرتة من : السدان 
 (م  600
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مةاهج عبد الرمحن أمحد عثمان 
البةث العلمي وطرق كتاعة 

جامعة )  الرسائل اجلامعة
 (  711إفريقيا العاملية 

عبد الرمحن عن إعراهيم الفوزان 
الرتعية  دروس الدورا وآخرون  

ملعلمي اللغة العرعية لغري الةاطقني 
مؤسسة )  اجلايب الةظري: عها 

 (  6 7الوقف اإلسالمي  
الطرائق العلمية على حسني الدليمي  
: أردون -عمان)  يف تدريس اللغة
 600. ص( 6006دار السروق  

يب تدريس أسالحممد علي اخلولي   
دار الفالح : األردن)  اللغة العرعية

 ( م6000للةشر والتوزيع  

ياصر عبد اهلل وعبد احلميد عبد اهلل  
أسس إعداد الكتب التعليمية لغري 

دار : الرياض)  الةاطقني عها
 (الغالي
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