
Copyright © 2020, p-ISSN 2548-6616 e-ISSN 2548-6624  

 

Available online:  

http://journal.imla.or.id/index.php/arabi 

Arabi : Journal of Arabic Studies, 5 (1), 2020, 103-116 

DOI: http://dx.doi.org/10.24865/ajas.v5i1.239 

 

 

القزاءة مهارة لترقية ألاخالقية القيم أساس على إلاضافي القزاءة كتاب تطويز  

 املتوسطة املدرسة تالميذ لدى

Syaiful Mustofa, Eka Lutfiyatun, Akhmad Muzakki 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia 

E-mail : saifulmustofa@pba.uin-malang.ac.id 

Abstract 
The research purpose is to develop Arabic reading books based on character values to improve 

the reading ability to find feasibility and effectiveness. This research is based on the ADDIE 

model (analysis, design, development, implementation, evaluation). The population is taken 

from the students in MTs.N 2 Tegal, it is class VIII-A (control group) class VIII-B 

(experimental group) by comparing pre-test and post-test scores. The data was collected by 

observation, interview, questionaires, document. The data analysis was done by using T. Test. 

The results showed it contained the inspirational short stories in each chapter. The theme was 

chararcter education values (religious, humanity, nationality), vocabulary tables. The design 

was 88%, the content was 87%, the character development rate was 90%. It is effective and 

has a significant effect on the development of student competencies, this is evidenced by an 

increase in student competence reaching 50% after field practice in the experimental group. 

Keywords: Arabic reading books, character values, ability of reading 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan buku bacaan bahasa Arab berdasarkan nilai 

karakter dalam rangka peningkatan kemampuan membaca siswa MTs, juga untuk mengetahui 

kelayakan dan efektifitasnya. Penelitian pengembangan ini berdasarkan model ADDIE 

(analisis, disain, developmen, implemantasi, evaluasi). Populasi penelitian siswa MTs.N  2 

Tegal, sampelnya kelas VIII-A (kelompok kontrol) kelas VIII-B (kelompok eksperimen) 

dengan membandingkan nilai pre-test dan post-test. Alat pengumpul data melalui observasi, 

wawancara, angket, dokumen. Analisis datanya menggunakan teori T.Test. Hasil penelitian 

adalah produk buku berisi cerita pendek inspiratif pada setiap bab, tema berkaitan kehidupan 

nyata siswa, pendidikan karakter mengandung nilai spiritual, nilai kemanusiaan, nasionalisme, 

tabel kosakata. Kelayakan disain buku mencapai 88% (baik sekali), isi materi 87% (baik 

sekali), pengembangan nilai karakter 90% (baik sekali). Hal ini menunjukkan buku bacaan ini 

layak digunakan. Buku ini efektif dan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan 

kompetensi dan karakter siswa, hal ini dibuktikan adanya peningkatan kompetensi siswa 

mencapai 50% setelah praktek lapangan pada kelompok eksperimen.   

Kata Kunci: buku bacaan bahasa Arab, nilai-nilai karakter, keterampilan membaca 
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 مقدمة
يف ادلدارس اإلسالمية  إذا رأينا يف األرض الواقع، وجدان الكثَت من ادلشكالت يف تعليم القراءة ابللغة العربية

اإلندونيسية. كما صلد ىذه ادلشكالت أيضا عند تالميذ ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية الثانية مبنطقة تيغال. وجدان الكثَت 
منهم ال يعرفون ادلفردات ادلوجودة يف الكتب العربية اليت يقرؤوهنا وال يفهمون ادلعاين احلقيقية للنص ألهنم ال يفهمون 

القراءة ىي  (. إن مهارة4102سالمية، وىذا بسبب ضعف القيم الشخصية يف أنشطتهم اليومية )ادلصطفى، العلوم اإل
ادلكتوبة. من خالل القراءة يستطيع التلميذ احلصول على  معاين النصوص من ادلهارات ادلهمة اليت يستوعبها التلميذ دلعرفة
اإلدراكي  النظام يف أن يستوعبها لتكوين القوة العقلية لو (. فال بد4102 ،ادلعلومات ادلتنوعة وادلعارف ادلختلفة )الربيطان

 (. 4100 ،)إسكاندار وسيط وآخرون
 لغوية مهارات أربع استوعب إذا العربية اللغة تعلم يف انجحا عرف اسكندار وسيط وآخرون أن التلميذ سيكون

قراءة  العربية إكثار مهارة القراءة لتدريب (. ومن ضمن الطرق4100)والكتابة  والقراءة مهارة االستماع والكالم وىي
 العربية اخلفيفة أم الثقيلة مثل كتاب الًتاث العريب واجملالت العربية وغَتىا.  الكتب

راءة القراءة ثروة عقلية لإلنسان والنافدة لنيل العلوم وادلعارف. والقراءة عمل جامع ومعقد، ادلراد من اجلامع أن الق
حتتاج إىل العوامل الداخلية واخلارجية. العوامل الداخلية ىي الذكاء وادللكة والرغبة واذليئة والتشجيع وغَتىا. وأما العوامل 
اخلارجية تتمثل يف وسيلة القراءة وأسباب القراءة وثقافة القارئ وقدرتو االجتماعية وغَتىا. وأصبحت القراءة معقدة 

(. إن حب القراءة من أىم 4112وامل الداخلية والعوامل اخلارجية ادلتناسقة )نور ىادي، بسبب تلك العالقة بُت الع
 .(4112عوامل وأدوات اليقظية العقلية والتفكَت السليم )الكندري،

عرف الكندري أن القراءة عملية ىامة وثرية للفرد واجملتمع ألهنا تعطي توسيع اخليال والفكر وادلدارك وتساعد 
سان يف كسب السلوك ادلرغوبة وتدعو للتواصل بُت مجيع أفراد اجملتمع من ادلاضي إىل احلاضر وىي من أىم عناصر اإلن

(. عرف آل جال هللا أن القراءة ذلا فوائد متعددة منها 4112ومكوانت وحدة اجملتمع القائم على التناسق والتكامل )
للعقل البشري بُت رايض احلاضر وآثر ادلاضي، معرفة لفوارق الزمان  متعة للنفس وغداء للعلم والعقل والروح، وسياحة

 (.4111وادلكان، حياة للقارئ مع الناس أينما كانوا وأينما ذىبوا )
عرف أليكا وآخرون أن القراءة  تنقسم إمجاال إىل القسمُت القراءة اجلهرية والقراءة الصامتة، ومن حيث قدرة القراءة 

(. البد دلن يقرأ قراءة الفهم أن 4101ة أقسام: القراءة الفهمية، والقراءة الكثيفية والقراءة السريعة )فهي تنقسم إىل ثالث
إن قراءة الفهم حتتاج إىل  يكون شلارسا يف القراءة لكي يفهم ادلفردات وادلصطالحات  ادلستخدمة يف الكتابة ادلقروءة.

ا إىل االستجابة دلا وجد يف القراءة. ىذا يدل على أن ىدف قراءة اإلحساس والتشجيع والتصور واخلربة، وحتتاج أيض
الفهم ىو فهم النص ادلقروء. والفهم يتطلب ترمجة معاين الكلمات حىت يفهم القارئ فهما اتما عما يقرؤه. فقراءة الفهم 

من قدر فهمو  تستوجب فهم الكلمات ادلكتوبة يف اجلمل ببذل كل جهد وخربة، وقدرة الشخص على فهم النص تعرف
 (.4112دلا قرأه. وأما قدرة التلميذ على فهم النص تعرف ابختبار قدرتو على القراءة )زىدي، 
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بُت سومادايو أن فهم ادلقروء لو شروط متعددة منها معرفة ادلفردات ومعناىا، ومعرفة اخلربة اليت ملكها القارئ، 
ام ابدلقارنة بُت مضمون ادلقروء وخربة القارئ. إضافة إىل ذلك ىناك ومعرفة ادلعٌت الواقعي من الكلمات ادلقروءة، والقي

ثالثة أسس يف قراءة الفهم وىي معرفة القارئ وخربتو مبوضوع ادلقروء، والعالقة بُت خربة القارئ ومعرفتو ابدلوضوع، والعثور 
 .(4100على ادلعٌت ادلناسب ابالعتماد على معرفة القارئ )

إبدخال مادة الًتبية اخللقية يف مجيع ادلواد  4102والثقايف إبندونيسيا ادلنهج الدراسي اجلديد  طورت وزارة التعليم
مراحل الدراسة لًتقية القيم األخالقية. ودرس اللغة العربية يبدأ من ادلدرسة اإلبتدائية إىل ادلدرسة الثانوية  ادلدروسة جلميع

وأعماذلم الصاحلة. إن تنمية قدرات التالميذ على فهم ادلقروء يسمى  لًتقية كفاءة التالميذ وتشجيعهم وحتسُت قدراهتم
ابذلدف اإلستقبايل وأما جعل التالميذ قادرين على االتصال شفواي كان أو كتابيا ويسمى ابذلدف اإلنتاجي )وزارة 

داف التعليم ىي تنمية أن من أىم أى  (. كذلك كما ورد يف القانون عن تنظيم التعليم الوطٍت4112الشؤون الدينية، 
قدرة التلميذ وتكوين شخصيتو ليصبح إنساان كامال وصاحلا ومطيعا ومؤمنا وعادلا ومؤداب ومبدعا ودميوقراطيا )وزارة التعليم 

 (. 4100والثقايف، 
طبيعة التعليم اإلندونيسي ىو التعليم الذي أسس لتحصيل ادلعرفة واألخالق احلسنة. عّرف فوروادامنتا أن األخالق 

(. وقيل إن األخالق صفة نفسية تؤثر 4104إنسانية أو صفة نفسية اليت متيز هبا اإلنسان عن ادلخلوقات األخرى )
(. 4112أفعال الناس كثَتا. واألخالق مبعٌت ادللكة أي الصفة النفسية اليت متيز اإلنسان عن غَته من ادلخلوقات )علوي، 

ج الصفة ومنوذج العملية الذي يلصق يف نفس اإلنسان لصقا اتما ومن الصعوبة تركو )منَت، األخالق منوذج الفكرة ومنوذ و 
4101.) 

ادلرحلة ادلتوسطة يف جتربتو ألهنا مرحلة ادلراىقة وىي ادلرحلة اخلطَتة يف حياة اإلنسان لتكوين العقل  ونفضل الباحث
% أو أكثر يف عملية التدريس أكرب من ادلراحل  01بة السليم، لذا وجدان أن مادة األخالق يف ادلدارس تعطى النس

األخرى. وميدان البحث يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الثانية بتيغال. وىي من ادلدارس ادلمثلة يف منطقة جاوى الوسطى 
 (. Aوذلا اجلودة األكادميية ادلمتازة )

 
 منهج البحث

بكتابة البحث العلمي يف زلاولة حتسُت عملية التعليم لًتقية كفاءة تالميذ ادلدرسة  ونبناءا على ما سبق قام الباحث
لًتقية مهارة القراءة  ادلتوسطة وأخالقهم. يهدف ىذا البحث إىل تطوير كتاب القراءة اإلضايف على أساس القيم األخالقية

حث ادلستخدم ىو البحث التطويري على تصميم ادلدرسة ادلتوسطة ومعرفة صالحيتو وفعاليتو. وأما منهج الب تالميذ لدى
ADDIE (Analize, Design, Develop, Implement, Evaluate) . ادلدرسة ادلتوسطة ورلتمع البحث ىو تالميذ

مبقارنة الصف الثامن )أ( كفصل الضابط و)ب( كفصل التجربة  تالميذاحلكومية الثانية بتيغال جاوى الوسطى وعينتو ىي 
وأدوات مجع  .Independent Samples T-Testنتائج االختبار من الكتاب ادلطور. وحتليل البياانت على حساب 

 البياانت: ادلالحظة وادلقابلة واالستبيانة والواثئق.
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 ومناقشتها نتائج البحث
 إعداد كتاب القراءة اإلضايف  

كفاءات القراءة لدى التالميذ وقدراهتم اللغوية، وادلواد إن قراءة الكتب اخلارجية والكتب اإلضافية سوف حتسن  
(. يف القصة القصَتة ىناك 4113ادلستخدمة متنوعة منها ابستخدام األمثال والشعر والقصة القصَتة وغَتىا )مينج، 

( إن قراءة القصص 4100التعبَتات القيمة أبلفاظ مجيلة ذات ادلعاين اجلليلة ومناسبة لتنمية سلوك التالميذ )سيالن، 
القصَتة تعطي الفوائد الكثَتة مثل توسيع الفكرة والتدريب على التفكَت عن األحداث وعرض أمناط احلياة ادلختلفة 

 (.4100ومقارنة الثقافات والتقاليد ادلختلفة وحتسُت القدرة على القراءة والكتابة )إسالم وابرك، 
الكتاب الذي يشتمل على نص أو رلموعة النصوص ادلتدرجة يف  يرى طعيمة أن كتاب القراءة اإلضايف ىو

صعوبتها، سواء من حيث ادلفردات أو الًتاكيب أو احملتوى العلمي والثقايف. يعتمد التلميذ على نفسو يف استخدام ىذا 
(، 0322ة، (. إن كتاب القراءة اإلضايف لو عدة تصنيفات )طعيم0322الكتاب حتت إشراف ادلدرس عادة )طعيمة، 

منها من حيث ادلستوى الدارسي ىناك ما مسي ابلقراءة ادلبسطة ويعد ىذا النوع للدارس ادلبتدئ والقراءة ادلوسعة ويعد 
ىذا النوع للدارس ادلتقدم، من حيث االرتباط ابلكتاب الدراسي،  البد للكتاب أن يرتبط بربانمج معُت من برامج تعليم 

لو مزااي يف عدة جوانب منها تزويد الدارس ابلرصيد اللغوي الدقيق، والكتاب الذي ال يرتبط  العربية ومثل ىذا الكتاب
 بربانمج معُت لو مزااي يف عدة جوانب أيضا منها توسيع دائرة ادلشاركة وتعدد أنواع الدارسُت الذين يستفيدون منو.

 
 مهارة القراءة

ات متنوعة بتحليل ومقارنة وتلخيص الكتاب ادلقروء )وافوال، القراءة ىي أمر مهم للعثور على معرفة جديدة ومعلوم
 فهم إىل هتدف القراءة كالعملية .كاإلنتاج والقراءة كالعملية القراءة ىي القسمُت إىل تنقسم نظراي (. إن القراءة4102

 اإلنتاج ىو ادلقروء والرموز. وفهم ادلقروء فهم إىل هتدف  والقراءة كاإلنتاج .والواعية وادلعنوية البصرية من ادلقروء وتتكون
 (.4104القراءة )عابدين،  من

إن حب القراءة والبحث واإلطالع من أىم عوامل وأدوات اليقظية العقلية اليت أيمل ادلفكرون يف حتقيقها يف حياتنا 
م مواجها ورفضا ادلعاصرة، ليحدث النهوض على كل ادلستوايت وىذا احلب يفرض علينا أن نقت يف صف العقل والعل

(. ىناك فوائد متعددة للقراءة منها متعة للنفس وغداء للعلم والروح 4112اخلرافة وتعطيل التفكَت السليم )الكندري، 
والعقل، وفيها إزالة لفوارق الزمان وادلكان فيعيش القارئ مع الناس مجيعا أينما ذىبوا وأينما كانوا يف القراءة سياحة للعقل 

 (.4111ادلاضي واحلاضر )آل جال هللا، البشري بُت 
إن قدرات القراءة تنقسم إىل ثالثة أقسام وىي القراءة الفهمية والقراءة كثيفة والقراءة السريعة )أليكا وأمحد، 

(. والقدرة على القراءة ىي القدرة على فهم الكلمات ادلرتبة يف اجلمل ادلفيدة ببذل كل جهد وخربة )دارمياطي، 4101
(. وقدرة شخص على فهم النص تعرف من قدر فهمو دلا قرأه. إن ىناك ثالثة أسس يف قراءة الفهم وىي معرفة 4112
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القارئ وخربتو عن ادلوضوع ادلقروء، والعالقة بُت خربة القارئ ومعرفتو عن النص ادلقروء، وعملية البحث عن ادلعاين 
 (.4100ادلناسبة مبعرفة القارئ )سوماديو، 

ن أىداف القراءة كثَتة منها التفريح، وتكميل القراءة اجلهرية، واستخدام االسًتاتيجية ادلعينة، وجتديد معرفة شيئ، إ
وارتباط معرفة قدمية مبعرفة جديدة، وحتصيل ادلعرفة لكتابة األخبار، ورد األخبار الظنية، وتطبيق ادلعلومة من ادلقروء، 

(. إن ىدف القراءة إمجاال ىو معرفة قصد معُت من 4112شيء من الدقة )فريدا، ودراسة نظام النص، وإجابة األسئلة ب
الكتابة. والقراءة تقام دلعرفة مضمون الكتابة وبعد ذلك أجاب القارئ عما وجده فيها. إن القراءة تقام للحصول على 

 (.4111ادلعرفة والفهم والسعادة )سودرصونو، 
وىي عمل لفهم ما كتبو الكاتب. ويف التعريف اآلخر ىي الطريقة ادلستخدمة لالتصال بُت القراءة من مهارات اللغة 

الشخصُت القارئ والكاتب بوسيلة قراءة كتابة الكاتب. نظرا إىل ما سبق نستنتج أن القراءة ىي القدرة على فهم معاين 
 النصوص سواء كانت ظاىرة أو ضمنية.

 (4102)قرار وزير الشؤون الدينية،  قراءة اللغة العربية لتالميذ ادلدرسة الثانويةالكفاءة األساسية يف تعليم  0اجلدول 
 املؤشرات الكفاءة األساسية

. الشكر على نعمة هللا أن 0
اللغة العربية ىي لغة 

 عادلية

 إدراك أمهية الصدق والثقة ابلنفس أبهنما نعمتان من نعم هللا لالتصال ابلبيئة االجتماعية حول 0.0
 البيت وادلدرسة.

 تعلم اللغة العربية تعلما جيدا وجداي 0.4
 االعتقاد أبن وجود التشجيع من داخل القلب نعمة من نعم هللا لًتقية كفاءة اللغوية. 0.2
 استخدام اللغة العربية يف احملادثة مع األصدقاء. 0.2

. تطبيق األخالق احلسنة مثل 4
ادلسؤولية واالىتمام 
طن والتعاون وحب الو 

 ابآلخرين واالتصال

ن األمانة نعمة من نعم هللا يف تطبيق اللغة العربية لغة االتصال الدولية ولغة العلوم أبالتطبيق  4.0
 .اإلسالمية

 إشارة إىل الصدق والثقة ابلنفس يف االتصال ابلبيئة االجتماعية حول البيت وادلدرسة. 4.4
 إشارة إىل التشجيع الداخلي لًتقية اللغة.  4.2
 إشارة إىل ادلسؤولية يف تطبيق اللغة العربية لغة االتصال الدولية ولغة العلوم اإلسالمية. 4.2

معٌت الكلمات وفكرة النص 
حتت ادلوضوع: البياانت 

 الشخصية

اكتشاف ادلعٌت أو الفكرة من الكلمات، والعبارات، واجلمل العربية تتعلق ابدلوضوع: الساعة،  2.0
 ويوميتنا يف البيت. ويوميتنا يف ادلدرسة،

الساعة، ويوميتنا يف ادلدرسة، ويوميتنا يف حتصيل ادلعرفة ابلتفصيل من النصوص حتت ادلوضوع:  2.4
 البيت.

الساعة، ويوميتنا يف ادلدرسة، ويوميتنا يف تفسَت الكلمات الصعبة من النص حتت ادلوضوع:  2.2
 البيت.

 تنا يف البيتالساعة، يومياتنا يف ادلدرسة، يوميااملوضوع: 
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أما القراءة بوسيلة القصة فهي شلتعة ومرحية. القصة ىي طريقة لنقل أو تسليم القيم السائدة يف اجملتمع تتمثل تلك 
القيم يف القصص أو احلكاايت اخلرافية كما تتضمن األنواع من القيم األخالقية والدينية واالجتماعية والثقافية وما أشبو 

ور األطفال وخرباهتم وتكون األحاسيس وادلشاعر يف قلوهبم وذىنهم ذلك. إن القصة لألطفال ىي اليت تقص شع
(. إن القصة مضموهنا ولغتها يف مرحلة الطفولة تتعلق حبياة الطفل واللغة ادلستخدمة فيها لغة األطفال 4112)اتريغان، 

 اليت تناسب مرحلة تطور األطفال وعقوذلم وميوذلم. 
 

 القيمة األخالقية عند اإلسالم
أىم أىداف التعليم عند اإلسالم ىي تشكيل شخصية اإلنسان ليصبح إنساان كامال ومؤمنا وصاحلا ومطيعا هلل من 

(. وينبغي أن يتفكر 3: 2وأن ال يًتك أبناء ضعفاء، ضعفاء يف اجلسم والعقل واألخالق )القرآن،  سبحانو وتعاىل ولرسولو
-02: 24داءه، وفيما أعد للفريقُت يف العاجل واآلجل )القرآن، يف األخالق واألعمال اليت وصف هللا هبا أولياءه وأع

02.) 
وعلى اإلنسان أن يبحث علوما انفعة ويتفكر يف خلق هللا بفكرة انقدة ويشكر نعم هللا تعاىل، وينبغي أن يكون لو 

ئو، ويعرف بو ما أمره من حتصيل من قراءة العلم النافع، وىو الذي يزيد يف معرفتو بذات هللا وأقوالو وصفاتو وأفعالو وآال
(. وعليو ابإلكثار من قراءة كتب 03: 2طاعتو وهناه عنو من معصيتو، ويورثو زىدا يف الدنيا ورغبة يف اآلخرة )القرآن، 

احلديث والتفسَت ومن مطالعة كتب ادلعلومات العامة فإن ذلك فتح عام وسلوك اتم، كما قال بعض العارفُت. وينبغي 
ن مطالعة ما يشتمل من رسائلهم على األمور الغامضة واحلقائق اجملردة، وىذه األشياء توجد يف رسائل للطالب أن حيًتز م

(. ينبغي أن يكون لو ورد من التفكر يف كل يوم وليلة تعُت لو ساعة 4100اإلمام الغزايل كادلعراج وادلضنون بو )احلدد، 
جدرىا يف حضور القلب كجوف الليل. واعلم، أن صالح الدنيا أو ساعات، وأحسن األوقات للتفكر أفرغها وأصفاىا وأ

والدين موقوف على صحة التفكر، ومن أعطى حقو منو أخذ حبظ وافر من كل خَت، وقد ورد: تفكر ساعة خَت من 
 عبادة سنة. وقال على كرم هللا وجهو: ال عبادة كالتفكر. وقال بعض العارفُت رمحهم هللا: الفكرة سراج القلب، وإذا

 (.4100ذىبت فال إضاءة لو )احلدد، 
أن ميلك القدرة على تفريق األعمال السيئة واألعمال احملمودة، وأما الذي جيتهد يف األعمال الصاحلة ويعتمد عليها 

: 23(. أن ميلك فكرة انقدة يف حبث العلوم واآلراء والنظرايت احلديثة )القرآن، 21: 2فهو معجب بنفسو )القرآن، 
تفكر ىو زلبة السعداء ومحل النفس على اتباعهم والعمل أبعماذلم والتخلق أبخالقهم، وبغض األشقياء ومحل (. ال02

(. ينبغي أن تستحضر عند كل نوع من التفكر ما يناسبو من 4100النفس على اجتناب أعماذلم وأخالقهم )احلدد، 
 كر شيئ من اآلايت ادلناسبة لو.اآلايت واألخبار واآلاثر، وقد أشران إىل ذلك عند كل نوع بذ 

(. واألمر ابدلعروف والنهي عن 02: 02أن يبلغ العلوم ادلفيدة للناس وادلسؤولية لصالح اجملتمع وبيئتو )القرآن، 
ادلنكر من أعظم شعائر الدين، وأقوى دعائم اإلسالم، وأىم الوظائف على ادلسلمُت. ىذا احلال من عصمة هللا تعاىل، 
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التحفظ واالحتياط يف مجيع األمور، فإن الزمان مفتون، وأىلو عن احلق انكبون، إال من شاء هللا منهم فوجب االحًتاز و 
 (.4100وىم األقلون )احلدد، 

(. كما عرفنا 00-01: 02أن يشعر خوفا هلل تعاىل ويتلو آايتو ويزكي قلبو وصدره عن الفحشاء وادلنكرات )القرآن، 
نبوة ىي إمتام خلق الناس والرسول صلى هللا عليو والسالم كان يقول إمنا بعثت ألمتم مكارم أن من أىم أىداف رسالة ال

 األخالق.
 

 تعليم القيم األخالقية
األخالق مجعو اخللق مبعٌت طبيعة وفطرة وصفة نفسية وآداب يشًتك فيها اإلنسان مع سائر ادلخلوقات  مبعٌت 

األخالق أيضا مبعٌت ادللكة أي الصفة (. و 0331أعمال اإلنسان )فوروادامنطا،  األخالق الطبيعية اإلنسانية اليت تتالزم يف
(. لذا تعليم القيم األخالقية أمر الزم لتالميذ ادلدرسة. 4112النفسية اليت متيز هبا عن ادلخلوقات األخرى )علوي، 

أي النقش. فتعليم األخالق كالنقش على احلجر الذي حيتاج إىل الزمان الطويل.  charassainاألخالق يف اللغة اليواننية 
 النقش على احلجر حيتاج إىل الصرب واإلخالص. 

ال يتم تشكيل شخصية التلميذ وأخالقو جيدا وبشكل طبيعي دون التعلم ولكن يتطور التلميذ بوقت طويل ويف 
(. إن تعليم األخالق مهم يف حياة اإلنسان 4100،  ول حياتو )ابالالبيئة احلسنة يف حياتو لذا حيتاج إىل التعلم ط

( وكما حيتاج إىل اآلخرين 4102 ،للمعاملة مع اآلخرين ألنو سللوق إجتماعي ال حياة لو إال مبساعدة اآلخرين )كيم
وف يدرب التلميذ وميارسو على (. كما عرفنا أن تعليم األخالق س4100، دلساعدتو يف حل ادلشكالت يف احلياة )بتارو

(. كما أن تعليم األخالق يطور الوجدان والعواطف 4104،  التعبَت عن األدب واالحتاد واحًتام اآلخرين )أجبوال وتساي
ة (. وأما بداية بناء تعليم األخالق للتلميذ أحسن ما يكون يف ادلرحلة االبتدائية إىل ادلرحل4101، للتالميذ )نوفيانيت

(. إن تعليم األخالق البد أن يًتكز على التنمية االجتماعية والعاطفية والشخصية )تنانَت 4112، اجلامعية )كوه وأومباخ
 .(4102وحرب، 

يقصد تعليم األخالق لتطوير القيمة البشرية واالجتماعية والوطنية للتالميذ وثقافتهم ولزايدة معرفتهم ليكونوا من 
ُت ابألخالق السامية العادلُت ادلبدعُت ادلبتكرين الذين ذلم شعور ابدلسؤولية. إن تعليم األخالق مفتاح ادلتقُت ادلتخلق

إلصالح حياة الناس. ليقدروا على أن حيلوا مشكالهتم ألن تعليم األخالق يشتمل على ادلعرفة واإلرادة والعمل ادلناسب 
 (. 4104ابلقيم األخالقية )ويباوا، 

 (، كما يلي:4101القانون األساسي أن القيم األخالقية ذلا أىداف مرسومة )وزارة الًتبية والثقافة، كما ورد يف 
 الدين والتسامح بُت األداين. بتدريس تتعلق اليت والسلوكيات ىي تكوين ادلواقف religiousأ. الدينية 

تكوين القيم النزيهة اليت تتعلق ابالتساق يف اإلجراءات والقيم واألساليب والتدابَت وادلبادئ  integrity. النزاىة 4
 والتوقعات واألشياء ادلنتجة. 
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 والتقدير، يف البيئة والوعي الوالء إبظهار والقيام والعمل اخلالص، تكوين التفكَت النقيد  nationalist. الوطنية2
 والسياسة. واالقتصاد والثقافة واالجتماعية، ادلادية،
تكوين الثقة ابلنفس يف العمل أبخذ العلوم وادلعارف ادلعاصرة واحملافظة على  independent. االستقاللية 2

 الثقافات والتقاليد الصاحلة.
تكوين ادليول وادلواىب للعمل مًعا لتحقيق النتيجة ادلرجوة ابدلشاركة   teamwork. العمل ادلشًتك يف فريق واحد2

 مع  اآلخرين.
 

 تطوير كتاب القراءة اإلضايف
 حتليل االحتياجات .0

يتم حتليل االحتياجات على وجو الدراسة األولية جلمع البياانت ادلرجوة بثالث طرق ىي: ادلالحظة وادلقابلة مع 
ونتيجة ادلالحظة العميقة أن أكثر  .يع استبيانة االحتياجات إىل بعض ادلدرسُت والتالميذبعض مدرسي اللغة العربية وتوز 

يف قراءة النصوص العربية بسبب كفاءاهتم الضعيفة  يفهموهنا ويتكاسلون ال ألهنم العربية اللغة ال حيبون تالميذ ادلدرسة
 يف اليومية ونقص القيم الوطنية األخالقية يف حياهتمالقيم  ونقص وقلة الكتب اإلضافية دلساعدهتم يف فهم القراءة

 نفوسهم.
ابدلقابلة مع األستاذ دمحم محدي واألستاذة خَت النساء عزيزة الرمحة واألستاذ خَتي أنوار. يرون أن من  ونقام الباحث

الشكل التقليدي أكثر مع  بعض ادلشكالت قلة رغبة التالميذ يف تعلم اللغة العربية، ألن عملية التعليم والتعلم كانت على
عدم اإلبداع واإلبتكار، إضافة إىل ضعف التالميذ يف استيعاب ادلفردات بسبب تركيز ادلدرس يف تعليم الًتاكيب، وال 
يفهم التالميذ النصوص ادلقروءة بسبب قلة ادلمارسة والتعويد، أدى ذلك إىل ضعف التالميذ يف تربية األخالق الكرمية 

 .اليت حتتوي على القيم األخالقيةعربية بسبب قلة الكتب ال
 التصميم .4

يف تصميم الكتاب ادلطور على نتائج الدارسات األولية. ويتكون ىذا الكتاب على ادلواصفات  وناعتمد الباحث
ادلعينة ويشتمل على القصص القصَتة اليت تستخدم الكلمات ادلشجعة، ويشتمل على ادلوضوعات الواقعية ادلتعلقة حبياة 

ع كالقيم الدينية والقيم البشرية والقيم الوطنية، التالميذ اليومية، ويشتمل على القيم األخالقية حيث صلدىا يف كل موضو 
يشتمل على األسئلة ادلتعلقة ابدلوضوع يف آخر التدريس، ويشتمل على ادلفردات اجلديدة اليت تساعد التالميذ على فهم 

 Adobe Photoshopو  Corel Draw CS2 ونالقصة، ويشتمل على الصور ادللونة ادلناسبة ابدلوضوع واستخدم الباحث
CS2  لصناعة ىذه الصور، وشكل الكتاب ولونو البد أن يكوان مناسبُت لنفسية التالميذ وأحواذلم، كما البد أن يشتمل

 على التدريبات اليت تكتب ابلتدرج من األسهل إىل األصعب.
ب ادلقرر من من عدة كتب تعليم اللغة العربية وىي الكتا ونوأما أمناط ادلواد التعليمية والتدريبات استمدىا الباحث

وزارة الشؤون الدينية والعربية للناشئُت اجمللد األول والثاين ألفو زلمود إمساعيل الصيٍت وآخرون، والعربية بُت يديك اجمللد 
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الثاين والثالث ألفو عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان وآخرون، ودروس اللغة العربية ألفو فؤاد رللى، وكتاب القراءة الرشيدة 
 و اللغة العربية مبعهد دار السالم كونتور فونوروغو.أعده مدرس

 التطوير .2
بعد عملية التقوًن من اخلرباء وظهر تقدير النتائج علمنا أن الكتاب ادلطور حاصل على تقدير جيد جدا مبعدل % 

اإلسالمية.  بعد تصحيح ادلواد ثالث مرات ومعٌت ذلك أنو صاحل للتطبيق لتالميذ الصف الثامن يف ادلدارس ادلتوسطة 23
من ضمن اخلرباء يف اللغة العربية وتعليمها مها األستاذة الدكتورة دوي ابصلسيت أبريليا وىي خبَتة يف تصميم الكتاب من 

جامعة موالان مالك إبراىيم ىو خبَت يف مواد اللغة العربية من  دانيال حلميجامعة مسارانج احلكومية واألستاذ الدكتور 
مث قرأه مدرسو اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة الثانية بتيغال، ومدرسة الفرقان ادلتوسطة االنج. اإلسالمية احلكومية مب

اإلسالمية بسالوي، ومدرسة اإلحسانية ادلتوسطة اإلسالمية بتيغال للتأكيد من صالحية الكتاب ادلطور مرة أخرى ليكون 
 مناسبا مبيول التالميذ وأذىاهنم.

 التطبيق .2
ىذا الكتاب ادلطور مخس لقاءات يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية الثانية بتيغال لتالميذ الفصل  وناستخدم الباحث

طالبا، يتم التجارب مبقارنة  24بلغ عددىم )أ( كفصل الضابط و)ب( كفصل التجربة، و  Full Day Schoolالثامن 
متكامل وىو حبث لو خطة  بنموذج جترييب فصل التجربة وفصل الضابط. ىذا يسمى بُت نتيجة االختبار القبلي والبعدي

جتريبية لتعبَت عالقة السبب وادلسبب بُت فصل التجربة وفصل الضابط. إن فصل التجربة ىو الفصل الذي يقام بو التعليم 
بكتاب القراءة اإلضايف أما فصل الضابط ىو الفصل الذي يستخدم التعليم التقليدي مبعٌت أنو ال يستخدم الكتاب 

 ادلطور.
 التقوًن .2

أوراق االستبيانة إىل أساتذة اللغة العربية والتالميذ لتقوًن مدى جودة ادلواد التعليمية.  ونويف هناية التجربة وزع الباحث
% مبعٍت أنو  22اتضح لنا أن الكتاب ادلطور جيد جدا بدرجة عالية مبعدل  ونومن نتائج االستبيانة اليت مجعها الباحث

اعد التالميذ على فهم اللغة العربية وفهم النصوص وقراءة القصص ادلشجعة بكل سهولة صاحل للتطبيق حيث أنو يس
 أن أيخذ النتيجة األخَتة بعد التجربة الثانية. البيان كما يلي: ونويستطيع الباحث

 % )جيد جدا( 21معدل نتائج مناسبة ادلواد التعليمية دلعيار الكفاءة األساسية  -
 % )جيد جدا( 23التعليمية معدل نتائج صحة ادلواد  -
 % )جيد جدا( 21معدل نتائج حداثة ادلواد التعليمية  -
 % )جيد جدا( 23معدل نتائج التدريبات  -
 % )جيد جدا( 22معدل نتائج ادلواد التعليمية اإلثرائية  -
 %  )جيد جدا( 21معدل نتائج طريقة العرض  -
 % )جيد جدا( 20معدل نتائج أسلوب العرض  -
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 اءة اإلضايف املطّورفعالية كتاب القر 
الكتاب ادلطور يف فصل التجربة واستخدم تقنية صحة احملتوى دلعرفة صحة األسئلة وىي حتليل  وناستخدم الباحث

 حتليل صحة احملتوى، كما يلي: وبيانزلتوايت االختبارات لتكون مناسبة مع ادلواد الدراسية والكفاءة ادلرجوة. 
 صحة احملتوايت يف أسئلة االختبار 4اجلدول 

 وصف السؤال املناسبة املالءمة الكفاءة األساسية
تذوق معاىن الكلمات وفكرة 
النص حتت ادلوضوع: الساعة 
ويومّياتنا يف ادلدرسة ويوميّاتنا 

 يف البيت

التعرف على معاىن ادلفردات حتت 
ادلوضوع: الساعة ويوميّاتنا يف ادلدرسة 

 بيتويومّياتنا يف ال
 

أسئلة يف ربط ادلفردات  2ورقة األسئلة ذلا 
 ابلصور

التعرف على معاىن اجلملة حتت ادلوضوع: 
الساعة ويوميّاتنا يف ادلدرسة ويوميّاتنا يف 

 البيت 
 

أسئلة يف ربط اجلمل  2ورقة األسئلة ذلا 
 ابلنص

التعرف على حقائق صرحية وضمنية يف 
  القراءة 

أسئلة وادلطلوب من  2ورقة األسئلة ذلا 
 الطالب إجابة تلك األسئلة

 

بناء على ىذا اجلدول أن نتائج حتليل صحة أدوات االختبار دلعرفة ترقية مهارة القراءة مناسبة ابلكفاءة األساسية 
 وأىداف التعليم ادلرجوة.

 حتليل التقييم ونالباحثالبحث كان يستخدم  ثبوت وللوصول إىل البعدي واالختبار القبلي االختبار دلعرفة ثبوت 
 البيان كما يلي يف اجلدول:و . SPSS 00ابستخدام  نتيجة االختبار وحيسب Alpha Cronbachبرموز 

 01-0ألسئلة  نتائج ثبوت االختبار 2اجلدول 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.466 10 

حصل على درجة نتيجة و مقبوال،  SPSSابستخدام  الكتاب ادلطوراالختبار يف  بناء على ىذا اجلدول أن ثبوت
 مبعٌت جيد جدا. 16233 – 1621والنتيجة بُت  16200

 02-00ألسئلة  ثبوت االختبار نتائج 2اجلدول 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.401 5 

 16210مقبوال، وحصل على درجة  SPSSابستخدام  ادلطوراالختبار يف الكتاب  بناء على ىذا اجلدول أن ثبوت
 مبعٌت جيد جدا. 16233 – 1621والنتيجة بُت 

مت إنشاء االختبار الطبيعي دلعرفة البياانت ادلرجوة. والبياانت مأخودة من نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي يف 
 فصل التجربة وفصل الضابط. والرمز لالختبار الطبيعي ىو:
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Ho: البياانت بدون توزيع طبيعي 
Ha :البياانت بتوزيع طبيعي 

 نتائج االختبار الطبيعي 2اجلدول 
Tests of Normality 

 

kelompok 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

nilai 1 .099 32 .200* .963 32 .322 

2 .157 32 .043 .943 32 .092 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    

 16244يف فصل الضابط بنتيجة  Significanceحصلت على درجة  Shapiro-Wilk Testبناء على ىذه النتائج 
 أو البياانت بتوزيع طبيعي.   < 1612Significanceىذا مبعٌت  16134 ويف فصل التجربة

 أما نتيجة االختبار القبلي والبعدي يف فصل التجربة وفصل الضابط تتمثل يف اجلدول كما يلي:
 نتيجة االختبار القبلي والبعدي 0اجلدول 

 
بناء على ىذه اإلحصاءات نرى وجود ارتفاع الكفاءة بعد التجربة يعٍت نتيجة االختبار القبلي من فصل الضابط 

 12. مث بعد جتربة الكتاب ادلطور وجدان أن نتيجة االختبار البعدي من فصل الضابط 20وفصل التجربة ىي  22ىي 
 . 32وفصل التجربة 

دلعرفة ادلقارنة بُت نتيجة االختبار  SPSS 00يف Independent Samples T-Test االختبار  وناستخدم الباحث
مرفوض إذا كان  Hoاختبار تقنية جهة يسرى.  ونفصل التجربة وفصل الضابط. واستخدم الباحث القبلي والبعدي بُت
thitung < ttabel :أما الفرضية اإلحصائية كما يلي 

Ho:   .كتاب القراءة اإلضايف على أساس القيم األخالقية غَت فعال 
Ha :.كتاب القراءة اإلضايف على أساس القيم األخالقية فعال 



Arabi : Journal of Arabic Studies 

Vol. 5 No. 1 | 114-116 

Copyright © 2020 | ARABI | p-ISSN 2548-6616 | e-ISSN 2548-6624 

 SPSSاالختبار القبلي واالختبار البعدي ابستخدام  Independent Samples T Testوىذه ىي نتائج اختبار 
 حسب اجلدول كما يلي: 00

 Independent Sample T Test نتائج االختبار 1اجلدول 
Independent Samples Test 

  Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig.(2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Differenc

e 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

  Lower Upper 

nilai Equal 
variances 
assumed 

27.684 .000 -8.467 62 .000 -20.344 2.403 
-

25.147 
-15.541 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-8.467 

38.81
0 

.000 -20.344 2.403 
-

25.204 
-15.483 

 Significance (2-tailed)  درجة على حصلت Independent Sample T Testدل ىذا اجلدول على أن نتائج 

وىناك الفرق الكبَت بُت نتائج االختبار البعدي يف فصل   Significance (2-tailed) < 0,05فهذا مبعٌت  0,000قدر 
 -26201ابلتقدير  tالضابط وفصل التجربة، مبعٌت أن الكتاب ادلطور لو أثر قوي أو فعال لًتقية مهارة القراءة. أما نتيجة 

مبعٌت   thitung < ttabelعلى نتيجة  ونوحصل الباحث ttabel 06332وحصلت نتيجة  02( = 0-02و درجة احلر أييت )
Ho  مرفوض وHa .مقبول مبعٌت أن الكتاب ادلطور فعال لًتقية مهارة القراءة 
 

 اخلالصة
مبعٌت التحليل والتصميم والتطوير والتطبيق والتقوًن. التحليل  ADDIE البحث التطويري بتصميم وناستخدم الباحث

اللغة العربية وتوزيع االستبيانة لألساتذة والتالميذ. يف ىو حتليل االحتياجات ابدلالحظة الدقيقة وادلقابلة مع أساتذة 
لتصميم الصور ادللونة. يف التطوير يشتمل  Adobe Photoshop CS2 و Corel Draw CS2 ونالتصميم استخدم الباحث

اليومية، والقيم الكتاب ادلطور على القصة القصَتة ابلكلمات ادلشجعة، وادلوضوعات الواقعية ادلتعلقة حبياة التالميذ 
األخالقية ادلوجودة يف كل موضوع كالقيم الدينية والقيم البشرية والقيم الوطنية. وأما التدريبات فهي متعلقة ابدلوضوع ومت 

العينة إىل القسمُت فصل الضابط وفصل التجربة يف ادلدرسة  ونعرضها يف آخر التدريس. يف التطبيق يقسم الباحث
أوراق االستبيانة إىل أساتذة اللغة  ونية بتيغال دلعرفة فعالية الكتاب ادلطور. يف التقوًن وزع الباحثادلتوسطة احلكومية الثان

%   22العربية والتالميذ لتقوًن مدى جودة ادلواد التعليمية. ومن نتائج االستبيانة أن الكتاب ادلطور جيد جدا مبعدل 
 مبعٍت أنو صاحل لالستخدام. 
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 21% مبعٌت جيد جدا ومن انحية زلتوى ادلواد مبعدل  22طور من انحية التصميم مبعدل وأما صالحية الكتاب ادل
% مبعٌت جيد جدا وىذا يدل على أن الكتاب ادلطور صاحل  31% مبعٌت جيد جدا ومن انحية القيم األخالقية مبعدل 

فاءة التالميذ وتنمية شخصيتهم بوجود لالستخدام. فعالية كتاب القراءة اإلضايف ادلطور فعال ولو أثر إجيايب يف حتصيل ك
فهذا يدل على وجود الفرق  ۵۰6۵ >  111,1حصلت على درجة  Independent Sample T Testارتفاع النتائج 

ودرجة احلر أييت  -26201ابلتقدير  tالكبَت بُت نتائج االختبار البعدي يف فصل الضابط وفصل التجربة. أما نتيجة 
 Haمرفوض و  Hoمبعٌت   thitung < ttabelعلى نتيجة  ونوحصل الباحث ttabel 06332 وحصلت نتيجة 02( = 02-0)

 ][مقبول مبعٌت أن الكتاب ادلطور فعال لًتقية مهارة القراءة.
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