
 للكتاب املــصاحب املــــصور على Buku Siswa Bahasa Arab تطوير 
 القراءة مهارة

 Banda 4سالمية احلكومية ابلـمدرسة الثانوية اإل)البحث والتطوير 

Aceh للسنة الثانية) 

 إعداد

 إنتان وحيوين

 طالبة بقسم تعليم اللغة العربية
 

 

 

 
 

 الدراسات العليا
 سالمية احلكوميةجامعة الرانريي اإل

 هتشيأ ابند - دار السالم
 م 1111 /ه 9441

 

رقم القيد. 919114191 



 

 





 

 

 

 



 و
 

 استهالل

 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 

 قال هللا تعالى :

يآيــــــــــها الذين أمنوا استعونوا بالصبر والصالة إن هللا 

 مع الصابرين

 (351:  بقرة)ال

 

 

 

"كن قويا حتـى ال يشفق عليك أحد فما يُؤلّمـــك اليوم 

 يجعلك أقوى غدا"
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 هداءاإل  

 

 أهدي 

 بخلوص فؤادي العمجق 

 هذه الرسالة المتواضعة إلى والدي 

 المحترمجن

  عثمان أبي عبد المالك

 أيوب بوتجةثــوأمي 

 يقومجن بتريبتي ورعايتي نيذلال

 حتى 

 أن أكون كما كنت اآلن 

 وإلى إخويني المحبوبجن

 المرحوم دمحم ورداني

 وحسن المبارك 

 وأحسنجزاهم هللا بأوفر 

 الجزاء. 

 ولعل هذه الرسالة تــــنفع

 لي ولكم

 ولكافة صنون األمة



 ح

 شكر وتقدير

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

حنمدك اي من أوضحت لنا سبل اذلداية، وأزحت عن بصائران غشاوة  
نذنو الغواية، ونصلى ونسلم على من أرسلتو شاىدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إىل هللا إب

الذين نصروا وبذلوا إلعزاز الدين ما مجعوا وما  وسراجا منريا، وعلى األصحاب
 ادخروا.

من كتابة ىذه الرسالة اليت تقدم  وتوفيقو انتهت الباحثة إبنذن هللا فقد 
كمادة  الدراسية ادلقررة على  للدراسات العليا جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية

. وقد اختارت تعليم اللغة العربيةيف  اجستريللحصول على الشهادة ادلالطلبة 
على  اصو املاصاب  املكتاب لل   Buku Siswa Bahasa Arab تطوير "الباحثة 

أن تكون انفعة للباحثة خاصة  ، عسىموضوعا ذلذه الرسالة مها ة القراءة
 والقارئني عامة.

دلشرفني الكرديني جزيل الشكر لفضيلة اتقدم الباحثة تويف ىذه الفرصة  
ادلاجستري  الدكتور نور خالص ي مسلم ادلاجستري وأستانذر خبا الدكتورمها أستانذ 

ىذه الرسالة إشرافا  إهناءشرا  الباحثة على إل وجهدمهاأوقاهتما  بذال ذان قدلال
لعل هللا أن يباركهما وجيزيهما أحسن الثواب من بدايتها وإىل هنايتها،  جيدا كامال

 يف الدنيا واآلخرة.

مدير الدراسات العليا، ورئيس قسم م الباحثة الشكر دلدير اجلامعة و قدت  و  
وجلميع األصدقاء  .فلهم عظيم اجلزاء من هللا تعاىل العليا،اللغة العربية للدراسات 

 الفضالء على دفع الباحثة إلمتام ىذه الرسالة.  



  ط
 

 4 قدم الباحثة الشكر دلناظر ادلدرسة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية تو  
Banda Aceh  أبنو قد اتفقين إلجراء ىذا البحث فيها وإىل مجيع ادلعلمني خاصة

ين فرصة لتطبيق عملية التعليم والتعلم يف علم اللغة العربية قد اعطــــــت تة اليتدلعلم
 . )أ( فصل الثاين

تربية  ذين قد ربياىالوالدين احملبوبني الالباحثة الشكر خاصة لل لوتقو  
 حسنة وىذابىا هتذيبا انفعا، لعل هللا أن حيفظهما سالمة الدين يف الدنيا واآلخرة.

جيعل ىذا العمل مثرة انفعة وترجو من القارئني نقدا هللا أن  وأخريا، تدعو 
بنائيا واصالحا انفعا إلكمال ىذه الرسالة ألن اإلنسان ال خيلو من اخلطأ والنسيان 

 وعسى أن تكون انفعة للباحثة  وللقارئني مجيعا.

حسبنا هللا ونعم الوكيل نعم ادلوىل جيعلنا من عباده الصاحلني و ولعل  هللا  
 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم، واحلمد هلل رب العادلني.ونعم النصري 
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ابلـمدرسة الثانوية  يف الفصل الثاين )أ( أن الطلبة بعد ما الحظت ابستخدام ورقة مالحظة مباشرة وجدت الباحثة
القصة. وحتاول الباحثة  عقدةصعوبة يف ترتيب معىن الكلمات وفهم   Banda Aceh 4اإلسالمية احلكومية 

وأما أىداف من . كتاب ادلطورة من الكتاب الدراسيلكتاب ادلصاحب ادلصور كاالة مبساعدة دلعاجلة ىذه ادلشكل
صدق من  دلعرفةو صورادلصاحب ادلكتاب لل Buku Siswa Bahasa Arab تطوير إجراء  دلعرفةحث ىذا الب

فعاليـــــــــة استخدامو  ودلعرفة صورادلصاحب ادلكتاب لل Buku Siswa Bahasa Arabحتكيم اخلرباء عن تطوير 
ىذه الرسالة فهي طريقة  أتليفيف  ةالباحث هاستخدمت يتأما طريقة البحث ال .لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة

مالحظة  البياانت استعملت الباحثة وجلمع ،(Research & Development / R & D)البحث العلمي والتطوير 
عينتو وأما . بندا أتشيو MTsN 4 واجملتمع من ىذا البحث ىو مجيع الطلبة .اتاالختبار و  واالستباانت ادلباشرة

 Buku Siswaن إجراء تطوير إهي ف. وأما النتائج من ىذا البحث الباط 19وعددىم )أ( الثاين  الفصل يى

Bahasa Arab احملتمل وادلسائل، مجع البياانت، تصميم :  يتكون على عشر خطوات صورادلصاحب ادلكتاب لل
الكتاب ادلصاحب ادلصور، تصديق الكتاب ادلصاحب ادلصور مع اخلرباء يف جمال التعليم والتعلم، حتسني الكتاب 
ادلصاحب ادلصور، جتريبة الكتاب ادلصاحب ادلصور يف اجملموعة الصغرية، حتسني الكتاب ادلصاحب ادلصور، جتريبة 

. تطبيق الكتاب ادلصاحب ادلصور يف اجملموعة الكبرية، حتسني نقد الكتاب ادلصاحب ادلصور، ومنتاجات النهائية
ابعتماد على نتيجة حتكيم اخلرباء  صدق قوي صورادلصاحب ادلكتاب للصدق من حتكيم اخلرباء عن تطوير  وأن

كتاب ادلصاحب ادلصور فعال يف تعليم مهارة القراءة. الوالنتيجة التجريبية تدل على أن استخدام . % 11,5
فيدل على أن (. 15،1< 1،111) (.Sig)نبيجة مستوى الداللة احلساب أصغر من  -نتيجة توىذه تدل أن 
 مقبول.  (  )الفرض البديل 
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ABSTRACT 

Companion Book for  The Reading Skills (R&D 

Research at MTsN 4 Banda Aceh) 

Author   : Intan Wahyuni 

Supervisor I  : DR. Buhori Muslim, M.Ag 

Supervisor II  : Dr. Nur Chalis, MA 

Keywords  : Development, Illustrated Companion Book, Reading 

Skills 

_______________________________________________________  

Based on the observation at MTsN 4 Banda Aceh, the researcher found a 

problem that students were unable to find important points in the reading text, so 

it was difficult to understand the text regularly according to the storyline in the 

text. This is due to the denseness of the text presented in the book and also the 

writing that is less interesting to read, so that it makes students bored to study the 

contents of the text. Therefore, the researcher wants to develop this book with an 

Illustrated Companion Book to help students learn Arabic with an attractive 

appearance. The purpose of this study was to find out the arabic textbook 

development process, to find out the level of validation based on expert 

judgment and effectiveness of the use of the Illustrated Companion Book that 

had been developed. This study used the R&D (Research and Development) 

method, and the research instruments used were direct observation, questionnaire 

and test. The researcher took 19 students from class VII 9 as a sample from the 

population of all students at MTsN 4 Banda Aceh. As for the data analysis 

technique, the researcher used the T-Test formula from the SPSS application. 

The result obtained from this research is the arabic textbook development 

process consists of ten steps : “research and information, collecting, planning, 

develop preliminary form of Illustrated Companion Book, preliminary field 

testing, main Illustrated Companion Book revision, main field testing, 

operational Illustrated Companion Book revision, operational field testing, final 

Illustrated Companion Book revision and dissemination and implementation. 

The development of an Illustrated Companion Book based on expert judgment, 

which is valid with a value of 11.39. And the test result showed that the use of 

an Illustrated Companion Book is effective in improving students' ability to 

translate and understand the contents of the text on a regular basis. In a way that 

is based on the results of T-Test smaller than the value of Sig. : 1.111 < 1.13 

which indicates that (Ha) was accepted. 

NIM : 191004012

Title  : Development of Arabic Textbook with an Illustrated 
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ABSTRAK 

(Penelitian R&D di MTsN 4 Banda Aceh) 

Nama Penulis  : Intan Wahyuni 

Pembimbing I  : DR. Buhori Muslim, M.Ag 

Pembimbing II  : Dr. Nur Chalis, MA 

Keterampilan Membaca 

Berdasarkan pengamatan di MTsN 4 Banda Aceh, peneliti menemukan 

permasalahan bahwa siswa tidak mampu menemukan poin-poin penting dalam 

teks bacaan sehingga kesulitan untuk memahami teks dengan teratur berdasarkan 

alur cerita dalam teks. Dan ini disebabkan karena padatnya teks yang disajikan di 

buku dengan tulisan yang kurang menarik untuk dibaca sehingga membuat siswa 

jenuh untuk mengkaji isi teks tersebut. Berdasarkan penelitian tersebut, Peneliti 

ingin mengembangkan buku ini dengan Buku Pendamping Bergambar untuk 

membantu mereka mempelajari Bahasa Arab dengan penampilan yang menarik. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur 

pengembangan Buku Siswa, mengetahui tingkat validasi berdasarkan penilaian 

pakar dan efektivitas penggunaan Buku Pendamping Bergambar yang sudah 

dikembangkan. Penelitian ini menggunakan metode R&D (Research and 

Development) dengan instrumen penelitian yang digunakan adalah observasi 

langsung, angket validasi pakar dan tes. Dan peneliti mengambil 31 siswa kelas 

VII -1 sebagai sampel dari populasi seluruh siswa di sekolah MTsN 4 Banda 

Aceh. Adapun teknik analisis data, peneliti menggunakan rumus T-Test dari 

aplikasi SPSS. Dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah prosedur 

pengembangan Buku Siswa terdiri dari 10 rangkaian tahap pengembangan  yaitu 

: “ potensi dan masalah, mengumpulkan informasi, desain Buku Pendamping 

Bergambar, validasi Buku Pendamping Bergambar, perbaikan Buku 

Pendamping Bergambar, uji coba Buku Pendamping Bergambar, revisi Buku 

Pendamping Bergambar, uji coba pemakaian, revisi Buku Pendamping 

Bergambar, dan pembuatan produk masal. Adapun pengembangan Buku 

Pendamping Bergambar berdasarkan penilaian pakar, valid dengan nilai 2335 %. 

Adapun hasil tes menunjukkan bahwa penggunaan Buku Pendamping 

Bergambar efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menerjemah 

dan memahami isi teks dengan teratur. Hal ini berdasarkan dari hasil nilai T- 

Hitung lebih kecil dari nilai Sig. yaitu : 03000<0305. Ini menunjukkan bahwa 

(  ) diterima. 

___________________________________________________________ 

Kata Kunci   : Pengembangan, Buku Pendamping Bergambar, 

NIM   : 191004012

Pendamping Bergambar untuk Keterampilan Membaca 

Judul                              : Pengembangan Buku Siswa Bahasa Arab dengan Buku 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 مشكلة البحث    -أ
ىي القراءة  نإو . وفوائد وشراحفهم  ذاتمهارة القراءة ىي مهارة 

ادلكتوبة، وىناك ص صو بوسيلة الن بقارئ والكاتالعملية إتصال بُت 
 مظمنة يادل لوماتع ادلعيوسلت اللسان ولغة الكتابةعقلى بُت لغة إرتباط 

تنفيد ادلاّدة ادلقروءة، و أربعة احوال وىي تعريف الرموز ادلكتوبة، تفهيم 
 ٔ.ياة اليوميةاحلي  العةطمادة ادل لوماتعادل

وأما أغراض تدريس القراءة ي تعليم اللغة العربية أو األجنبية فهي 
ي حدود خربات القارئ السابقة  تفسَت الرموز ادلكتوبة، وفهمهما

وتكوين فهم جديد مع استخدام النطق السليم بصوت واضح مسموع ي 
  ٕحالة القراءة اجلهرية بدون استخدام النطق ي حالة القراءة الصامة.

سي ىو ادلصدر الرئيسي للمعلومات وادلساعدة على ادر والكتاب ال
مهم   كتاب ادلدرسيتركيز على ادلادة الدراسية، ومن جهة أخرى فال

وضروري ولكن على أساس أنو مرشد وموجو للمعلم وزلدد دلستوى 
وليس على أن الكتاب ال  من ادلتعلمُت الذي اكتسبو الطلبةادلطلوب 
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مرجع عنو وال حياد وجيب أن خيتار الكتاب ادلدرسي على ضوء مدى ما 
 ٖحيتويو وما فيو من جهد جلذب الطالب.

 ىحدإ بندا أتشيو ٗسالمية احلكومية اإلوية ادلدرسة الثانوأما 
الشارع "لنكر  تقع ي وىي . اللغة العربية ةباليت يتعلم فيها الطل ادلدارس

سي دراأتشيو. وأما الكتاب الكمبوس اجلامعة الرانَتي" بدار السالم بندا 
فهو  بندا أتشيو  ٗاحلكومية سالمية ابدلدرسة الثانوية اإل يستخدم الطلبة

“Buku Siswa Bahasa Arab Kurikulum 1111 revisi 1112”قامت . 
الباحثة ابدلالحمظة ي ىذه ادلدرسة قبل تطوير وتصميم الكتاب ادلصاحب 

بندا  ٗسالمية احلكومية الثانوية اإل وجدت الباحثة أن الطلبة ابدلدرسةو 
 جون إىل الكتاب ادلصاحب اخلاص دلهارة القراءة لًتقية قدرةاحيت أتشيو

 الطلبة فيها.
الثانوية اإلسالمية درسة دلادلالحمظة ابىذه مظرت الباحثة ي ن

حول عملية تعليم اللغة العربية ي الصف الثاين  بندا أتشيو ٗاحلكومية 
كان انقصا وقد   ادلقروءة صصو خاصة ي تعليم القراءة أن فهم الطلبة للن

تتعلق شفهيا وحتريراي اليت تقييمات  ةادلعلم أتظهر ذلك عندما أجر 
لطلبة صعوبة ي ترتيب معٌت الكلمات اووجدت الباحثة أن  ،ابلقراءة
دلعاجلة ىذه ادلشكلة مبساعدة  الباحثة القصة. ولذالك حتاول عقدةوفهم 

 الكتاب ادلصاحب ادلصور.
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فهو الطلبة  الباحثة على ريدتالذي  ادلصاحب وأما الكتاب
فردات تقع ناسب أبحوال القراءة ومعٌت ادلتالكتاب ادلصور بصورة جذابة 

تضمن فيو لتسهيل فهم ادلقروء. وي وذلك الكتاب حاءفص ي بداية
. وادلواد القصة عقدةد ذىنم على يأكا وذلك لتختبارات ي هنايتهاال

سالمية الثانوية اإلادلتطورة مواد القراءة ي الكتاب الدراسي للمدرسة 
   .بندا أتشيو ٗاحلكومية 

 أسئلة البحث   -ب

كتاب لل  Buku Siswa Bahasa Arabتطويرإجراء  كيف -ٔ
 صور لًتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءةادلصاحب ادل
للسنة  Banda Aceh ٗ احلكومية سالميةدرسة الثانوية اإلـــادلبـ

 ؟ الثانية
 Buku Siswa Bahasaصدق من حتكيم اخلرباء عن تطوير كيف  -ٕ

Arab ؟صورادلصاحب ادلكتاب لل 
لًتقية قدرة الطلبة  يكون فعاال صورادلصاحب ادلكتاب الىل  -ٖ

 ٗ احلكوميةسالمية درسة الثانوية اإلادلبـ على مهارة القراءة
Banda Aceh ؟ للسنة الثانية 
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 ف البحثاأهد -ج

كتاب لل Buku Siswa Bahasa Arab تطوير إجراء  دلعرفة -ٔ
درسة ادلبـ القراءة صور لًتقية قدرة الطلبة على مهارةادلصاحب ادل

 .للسنة الثانية Banda Acehٗ احلكوميةسالمية الثانوية اإل
 Buku Siswa Bahasaصدق من حتكيم اخلرباء عن تطوير  دلعرفة -ٕ

Arab صورادلصاحب ادلكتاب لل 
صور لًتقية قدرة الطلبة على ادلصاحب ادلكتاب ال  فعالية دلعرفة -ٖ

 Banda ٗ احلكوميةسالمية درسة الثانوية اإلادلبـ مهارة القراءة

Aceh للسنة الثانية.   

 أمهية البحث -د

أما أمهية  ىذا البحث  فهي بوسيلة ىذا البحث كانت ىذه 
مهارة على  طلبةادلدرسة تستخدم ىذا الكتاب ادلتطور فعاال لًتقية قدرة ال

ة االقًتاحات العلمي وتريد الباحثة هبذ البحث إعطاء وإظهار .القراءة
خاصة وللمدارس عامة ي رلال  درسةادل ذهاللغة العربية ذل علماجليدة دل

اكتساب اللغة العربية أن ىناك ادلواد ادلطورة صلاح تدريس مهارة القراءة 
لغَت الناطقُت هبا ابللغة العربية. وابلنسبة للطلبة ستحقق ادلواد ادلطورة 
صلاح الطلبة ي تعليم اللغة العربية ومهارة القراءة أكثر شلا سبق لكثرة 

العربية هبا. وسيعرف الطلبة أن درس اللغة  علمفهم ادلالتدريبات اليت سيكل
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خرى بل ىو درس سهل إذا ادلواد الدراسية األ ليس الدرس صعبا من
ابلتدريبات ادلكررة من  علمطلبة بعملية القراءة وعمل مبا كلفو ادلاجتهد ال
 القراءة.

 البحثوفروض  افرتاضات  -ه

 ىي:ىذا البحث  ي االفًتاضات وأما

 طلبةي عملية التعليم يرقي قدرة ال كتاب ادلدرسي ادلطورالن إ
 لطلبةحىت يكون اي أذىان الطلبة على فهم القراءة، وتكوين ادلعرفة 

 .وفيويشعر أكثر انتباه  تعليم اللغة العربيةي محاسة 

 وأما فروض البحث اليت افًتضتها الباحثة ي ىذا البحث فهي:

مل يكن فعاال ي  ادلصورادلصاحب كتاب الإن استخدام   -ٔ
 .القراءة )الفرض الصفرى( تعليم مهارة

ي ن فعاال و يكالكتاب ادلصاحب ادلصور إن استخدام   -ٕ
 .)الفرض البديل( القراءة عليم مهارةت
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 حثبحتديد ال -و

 إعتمادا على البيان فيما سبق، حتدد الباحثة على أمرين :

حددت الباحثة موضوع ىذا البحث :  احلدود ادلوضوعية -ٔ
للكتاب ادلصاحب ادلصور على مهارة ادلدرسي  تطوير الكتابب

 القراءة.
درسة ادلبـاحلدود ادلكانية : قررت الباحثة مكان ذلذا البحث   -ٕ

 . للسنة الثانية Banda Acehٗ احلكوميةالثانوية اإلسالمية 

 مصطلحات البحث   -ز

 تطوير -ٔ
طّور: حول من َطْوٍر إىل َطْوٍر، وىو معٌت تطوير مصدر من كلمة 

مشتق من الطور، وىو عبارة عن التغيَت أو التحويل من الطور إىل 
. وأما وىو عّدلو وحسنو، ونقلو من حال إىل حال أفضل ٗ.طور

فهو منط من أمناط التغيَت اليت هبا الفرد نتيجة لتفاعل  اصطالحا
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ٚ 

 

 
 

العديد من القوى وىو يعٍت تغيَت يتصف ابلنمو لبنية معينة أو 
  ٘لوظيفة أو مهارة معينة وىو يعتمد على مراحل متعددة. 

ريد الباحثة ي ىذا البحث أن يصمم الكتاب ادلصاحب تو 
 Buku Siswaادلصور وىو مطور من الكتاب الدراسي اللغة العربية )

Bahasa Arab.) 

 ادلصور الكتاب ادلصاحب -ٕ

الكتاب ادلصاحب ىو جزء من الكتب ادلدرسية ال من 
مادتو األسس، بل من ادلواد ادلساعدة، كادلعجم وكتاب التمرينات 
 التحريرية، وكتاب التمرينات الصوتية، وكتب ادلطالعة ادلتدرجة،

 ٙوكتاب االختبارات ومرشد ادلعلم.
وأما ادلراد ابلكتاب ادلصاحب ي ىذه الرسالة فهو تصميم 
الباحثة الكتاب ادلصاحب ادلصور خصوصا دلهارة القراءة ليسهل 

 شاء هللا. الطلبة على فهم ادلقروء إن
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 القراءةمهارة  -ٖ
قراءة. ومعناه لغة -يقرأ-" مصدر من "قرأالقراءةكلمة "

واصطالحا ىي نطق الرموز  ٚنمظرا نطق هبا أو ال". ع الكلمات"تتب
معو، واإلفادة منو ي حل  وفهمها وحتليل ادلقروء ونقده والتفاعل

ادلشكالت، واالنتفاع بو ي ادلواقف احليوية، وادلتعة النفسية 
  ٛابدلقروء.

الطلبة على قراءة  قدرةسالة فهو ر القراءة ي ىذه الهارة وأما ادلراد مب
 .ادلدرسيةالنصوص و يفهمون ما يقرؤوهنا من الكتب 

 دراسات السابقةال -ح

مور ضرورية، ألهنا تساعد الباحثة كانت الدراسة السابقة من أ
على مقارنة نتائج البحث ومعرفة جوانب الفروق بُت تلك الدراسات 
للذين سبقوا الباحثة ابلبحث عنها، وبُت ىذه الدراسات اليت تقوم 
الباحثة هبا، وكذلك البحوث اليت كانت سبق البحث عنها، وبُت ىذه 

انت سبق البحث عنها، الدراسة اليت تقوم هبا، وكذلك البحوث اليت ك
 وىي على الًتتيب اآليت:

                                                           
، املعجم العريب األسسي للناطقني ابلعربية ومتعلميهاالعايد وأصدقائو،  أمحد  ٚ

 ٜٗٚم(، ص. ٜٜٜٔه/ٕٓٗٔ)تونس: للدروس، 
، )الرايض: دار ادلسلم املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتهافؤاد عليان،  أمحد ٛ

   ٔٓٔم(، ص. ٕٓٔٓه/ٖٔٗٔللنشر والتوزيع، 



ٜ 

 

 
 

 9تنزيل أسريالدراسة األوىل:  -1

أن الطالبات ضعيفات ي  كانت مشكلة ي ىذه الدراسة
ف من ىذه الرسالة اىد. واألتعلم اإلنشاء وليس لديهن الرغبة فيو

لطالبات إلنتاج تطوير مواد اإلنشاء ابسًتاتيجية اإلنشاء ادلوجو 
بنجسا ودلعرفة مدى فعالية  أنك سالمروح اإل الصف األول مبعهد

مواد اإلنشاء ادلوجة ودلعرفة مواصفات ادلواد ادلطورة ي اإلنشاء 
لطالبات الصف األول مبعهد روح ابسًتاتيجية اإلنشاء ادلوجو 

 سالم أنك بنجسا.اإل

البحث ي ىذه الرسالة فهي استخدام كتاب وأما نتائج 
نشاء ادلوجو ترقي رغبة الطالبات مواد اإلنشاء ابسًتاتيجية اإل

فأصبح ىذا الكتاب فعاال للطالبات ي  .وقدرهتن ي تعلم اإلنشاء
 ترقية قدرهتن على تعلم اإلنشاء.

 منهج البحثالدراسة احلالية ي اتفق الدراسة السابقة و 
ة يبحث قمواد الدراسية. أما ي الدراسة السابولكنهما ختتلفان ي 

 بحثلكن تو  ابسًتاتيجية اإلنشاء ادلوجةعن مواد اإلنشاء  الباحث

                                                           
اإلنشاء ابسرتاتيجية اإلنشاء املوجة )دراسة البحث تطوير مواد ، تنزيل أسري   ٜ

رسالة لقسم التعليم اللغة العربية ، الدراسات  ،والتطوير مبعهد روح اإلسالم أنك بنجسا(
 (ٖٛٗٔم/ٕٚٔٓالعليا جامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية، )بندا أتشيو،
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عن الكتاب ادلصاحب ادلصور على الباحثة ي الدرسة احلالية 
 . مهارة القراءة 

 10 دمحم أمُتالدراسة الثانية،  -2

ىو عدم اىتمام الطلبة شكلة ي ىذه الدراسة ادلإن 
ادلادة إىل ختفيض قدرهتم على فهم ورغبتهم ي القراءة وىذا حيصل 

ويهدف ىذا البحث إىل التعرف على كيفية  الدراسية فهما كامال.
 كتاب القراءة الرشيد ابلصور يتأساس على القصة احملليةتطوير  

الصعوابت اليت يواجو الباحث أثناء تطوير ىذه ادلواد والتعرف على 
 التعليمية والتعرف على فعالية استخدام الكتاب ادلطور عند الطلبة.

ىو منهج البحث  الذي اعتمد عليو الباحثوادلنهج 
يقوم الباحث ابلبحث   هيفالعلمي والتطوير. وأما نتيجة البحث 

اخلطوات ادلعينة، ومهما يواجو الباحث ي تطوير ادلادة على 
الصور، ولكن ادلادة الصعوبة أثناء التطوير، كصعوبة ي رسم 

دا ابلصور التعليمية ادلطورة على على أساس القصة احمللية مساع

                                                           

أساس القصة احمللية تطوير املادة التعليمية  ملهارة القراءة على  دمحم أمُت، 10 
رسالة لقسم (، )لطلبة الصف الثالث للمتوسطة مبعهد الزهرة العصري بونيوت، بريون

 ، الدراسات العليا جامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية، )بندا أتشيو،ةالتعليم اللغة العربي
 (مٜٕٔٓ
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تكون فعاال لًتقية فهم الطلبة ي تعلم ادلطالعة، نسبة إىل نتيجتهم 
ها القيمة نيجتريبة ادلادة ادلتطورة، كما تب ي االختبارات بعد

أكرب من القيمة النمظرية  t-test relatedمن          بةاحملسو 
(      ). 

السابقة والدراسة احلالية أهنما وأوجو التشابو بُت الدراسة 
القراءة ولكنهما ختتلفان ي ادلتغَت  مهارةتدريس  تستخدمان 

يطور ادلادة التعليمية  دلهارة ادلستقل، أما ي الدراسة السابقة 
طور وأما ي الدراسة احلالية ت القراءة على أساس القصة احمللية

ادلصاحب  كتابلل ي تدريس القراءة الباحثة الكتاب الدراسي
 .ادلصور

  11إمام فوزي جائز ،ثالثةالدراسة ال -3

سؤولون عن ة فيما يواجو ادلتوجد ادلشكلة ي ىذه الدراس
صعبة إلعداد وأتليف ادلواد العلمية مهمة  الربامج التعليمية 

التعليمية تلك اليت غالبا ما أتخذ شكل الكتاب ادلنهج. 
ة ىي التعرف على كيفية إعداد الكتاب اسر دواألىداف من ىذه ال

                                                           
األول إعداد الكتاب املصاحب لـــ"كتاب التعبري"للمستوى إمام فوزي جائز،  ٔٔ

من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية لتنمية مهاريت الكالم والكتابة )حبث تطويري جترييب 
،جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية  يف معهد عمر بن اخلطاب العايل بسورااباي(
 ه(ٖٔٗٔم/ٕٓٔٓ)ماالنج،  كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية،
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ادلصاحب لكتاب التعبَت للمستوى األول من كتب سلسلة تعليم 
صاحب ادلكتاب الاللغة العربية والتعرف على فعالية استخدام 

لكتاب التعبَت للمستوى األول من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية 
 لتعليم مهارة الكالم والكتابة.

ة ىو تطويري جترييب. وأما ساالدر ومنهج البحث ي ىذه 
نتائج البحث، إن ىذا الكتاب ادلصاحب قد مت إعداده مبراعة 
األسس النفسية والثقافية واللغوية ولقد كان لو فعالية ي تنمية 

 مهاريت الكالم والكتابة.

إما  سابقة أهنا سلتلفة ابلدراسة احلاليةنمظرا من الدراسة ال
 اتفق هبا وادليدان وادلواد الدراسة. وأمامن انحية موضوع البحث 

 من انحية منهج البحث وتصميم الكتاب ادلصاحب. فهي

 12لينا امغد، رابعةالدراسة ال -4

الطالبات مبعهد دار  دلشكلة ي ىذه الدراسة أنتوجد ا
 اإلحسان ما عندىن الكتاب ادلقرر اخلاص عن احملادثة اليومية.

إىل التعرف على كيفية يتم تصميم مادة  ويهدف ىذه الدراسة
                                                           

رسالة لقسم التعليم  ،ميم مادة احملادثة مبوضوع البيئة املعهديةتصمغدالينا،   ٕٔ
اللغة العربية، الدراسات العليا جامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية، )بندا 

 ه(ٔٗٗٔم/ٕٕٓٓأتشيو،
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والتعرف ما مدى فعالية ادلواد  ،احملادثة ي تتمة تصميم الكتاب
لبات عن االدراسية ادلصممة عن البيئة ادلعهدية لًتقية قدرة الط

مبنهج  ةقوم الباحث. وباحملادثة ي معهد دار اإلحسان بندا أتشية
( ي Reasearch and Developmentالبحث العلمي والتطوير )

 إجراء ىذا البحث.

فهي تقدم  ةعليها الباحث توأما نتائج البحث اليت حصل
اإلستبانة لثالثة اخلربء بتقدير "جيد جدا"، وأن الكتاب ادلقرر 
فعالية للطالبات ادلتوسطة ي الفصل الثاين "د" مبعهد دار 

 اإلحسان.

حية والعالقة بُت الدراسة السابقة والدراسة احلالية من ان
الكتاب ولكنهما ختتلفان. أما ي الدراسة السابقة وتصميم تطوير 

والدراسة  ادلقرر اخلاص عن احملادثة اليوميةالكتاب  تطوير فهي
للكتاب ادلصاحب ادلصور اخلاص  دراسيطور الكتاب الاحلالية ت
 لقراءة.دلهارة ا
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 طريقة كتابة البحث  -ط

على وأما طريقة كتابة البحث ي ىذه الرسالة فتعتمد الباحثة 
نَتي العليا جامعة الرا اترة ي كلية الدراسطريقة الكتابة اجلارية ادلقر 

 :اإلسالمية احلكومية ي كتاب
“Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi pascasarjana Universitas 

Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 111201111” 



 
 

51 
 

 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 كتاب املـــــــــــــــصاحبالدراسي و  كتاب ال -أ 
  الكتاب الدراسي ومــــــصاحبو مفهوم -1

 لسبة  لمععم  أةة مع  روكري  سي ابادر كيعترب الكتاب ال
 إمداة  يفدصدر اسأساس لمتعم   لاال  رم  ابلسبة  لمعتعم  ادل

مجم  من اإلمداةات الًتبوي  كالعمعي  كاجلعالي  حيت تكوف يف 
 مبتول ادلساهج اجلديدة كأةاة فعال  بُت أيدم ادلتعمعُت.

من أكثو الوسائ  التعميعي  فاممي   سيادر الفالكتاب 
يف أةاء مهعتهعا يف ادلدرس     ةمكالطعم  ككفاءة يف مبامدة ادل

كلال  ال يسةغي إماله يف أم بوانمج توبوم فهو ةلي  أساسي 
حملتول الربانمج كلطوؽ التدريس كلععمي  التقوًن  كهو موجه ضلو 

ؼ الًتبي  كيوس  احلدكة العام  كادلفاهي  كالقي  اليت ػلتاج إليه اأهد
 5 .  كاجملتعع معا يف أم موحم  من مواح  تطور ةالطم

 
_____________________________ 

1
  أمهية الكتاب املدرسي يف عملية الرتبويةلوحيدم فوزم  حبن اجلياليل ك  

 591( ص. ـ4152)جامع  الواةم: رلم  الدراسات كالةحوث االجتعامي   
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هو ادلًتكز اسأساسي لمتعمي   ككسيم   سيادر الإف الكتاب 
تعميعي  توبوي  مسظع  تكوف حدصيم  خربات ثقافي  كاجتعامي  كفسي  

دةة يحي  تتواف  مع ددرامه . تتدرج زلتبتهدؼ فئ  تعميعي  
ادلعمومات ةاخ  الكتاب من البه  إىل الدصعب  كمهدؼ إىل رفع 

 ددؽلا كاف يسحدصو مفهـو الكتابمبتول كفاءمه  كخربمه . 
كعوجع أساسي لمععمومات يف ادلقور الدراسي. يحي   سيادر ال
  أما حديثا فقد ادلعم من دة   ها  ادلعمومات كيقي   مةفظ الطػل

الكتباب   ةليشع  تفامال بُت الطم سيادر ال اتبع مفهـو الكتاب
ادلعم  في  كيقـو يادلعمومات كادلهارات من خالؿ اسأنشط  الض

 بتوجيهه  كإرشاةه .

هو الكتاب اسأسب   سيادر الكيول ادلؤلفاف أف الكتاب 
بامدة  كاليت تؤل  من ادلتعميعي  المواة ا يدصةحه من كم  مةلمط

لتحقي  أهداؼ  طمة دة  ادلخدصدصُت يف الًتبي  كالمغ   كتقدـ ل
معيس  يف مقور معُت  يف موحم  معيس  ب  يف ص  ةراسي معُت 

 4 من : سيادر ال دة. كيشع  الكتابكيف زمن زل

 
_____________________________ 

أسس إعداد الكتب التعليمية لغري انصو مةد هللا الغاىل كمةد احلعيد مةد هللا    4
 55(  ص. ـ5995  غايل  )القاهوة: ةار الالناطقني ابلعربية
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بغوض  لطمة س  هو الام يوزع مم  ااكتاب الطالب اسأس -5
استيعاب ماةته العمعي  كأةاء االختةار السهائي فيه  يحي  
ػلق  أهدافه المغوي  كالًتبوي  كالسفبي  كالثقافي  يف ادلاةة 

 الزمسي  ادلقورة له.
كيوشد  كيعيسه موشد ادلعم  هو الكتاب الام يزكة ادلعم   -4

 مم  استخداـ كتاب الطالب بطويق  سميع  كمفيدة.
ات اليت كواس  التدريةات هي مةارة من رلعوم  من التدرية -3

كهي حتتول مم  أسئم  متسوم    ةيتودع أف يبأؿ فيها الطم
حمها كمواجعتها مع ادلعم  يف   ةالطماذلدؼ يطمب من 

  الفدص .
لغوي  مشوكح  ادلعج  هو كتاب يشتع  مم  مفوةات  -2

كمورح  معانيها مبواةفها أك أرداةها أك إةخاذلا يف مج  
  3تورح معانيها.

كتاب ادلطالع  اإلرايف هو كتاب الام يشتع  مم  نص  -1
أك رلعوم  من السدصوص ادلتدرج  يف صعوبتها  سواء من 
حي  ادلفوةات أك الًتكيب أك احملتول العمع  كالثقاىف 

 
_____________________________ 

 53. صجع   نفس ادلو   3
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تدريب ادلتخوجُت يف  كيبتهدؼ هاا السوع من الكتب
بوامج تعمي  العوبي  مم  االستعوار يف تسعي  مهارامه  المغوي  

 .كزايةة معمومامه  من الثقاف  العوبي  كاإلسالمي 
الوسائ  البععي  كالةدصوي  هي الوسائ  ادلعيس  مم  فه   -1

أفالـ  كشوائح  ماةة الكتاب اسأسبي من أشوط  تبجيمي  ك 
 .كصور  كرسـو

البابق  ؽلكن أف يفه  أف كتاب ادلطالع  اإلرايف يكوف كيف نقاط 
عن فيه. استععاله أكشلا يتض كتاب ادلدصاحب ادلدصور إما يفلمتباكاي اب

 كتاب الدراسي لمتعم  يف ادلدرس  ب  هو من ادلواة ادلبامدة.الكليس 

 الكتاب املصاحب  -2
 مفهوم الكتاب املصاحب - أ

هو رلعوم  من ادلواة التعميعي   الكتاب ادلدصاحب
دراسي  مم  حتقي  ادلبامدة اليت حتوص مع الكتاب ال

أهداؼ مساهج تعمي  المغات كالوفاء ابدلبؤلي  ادلتعدةة اليت 
يوجي من الكتاب أةاءها. أف الكتاب ادلدصاحب هو جزء 

ال من ماةته اسأساس  ب  من ادلواة  ادلدرسيمن الكتاب 
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اب التعويسات التحويوي   ككتاب ادلبامدة  كادلعج  ككت
  2اإلختةارات كموشد ادلعم .

كبال  كاف الكتاب ادلدصاحب ادلدصور يف ها  
يف حتقي  أهداؼ تعمي  المغ   أف يبامد ادلعم  البدالوسال  

كلال  الـز يف فه  الدرس.    الطمة ب  صعو العوبي  كيبه  
أف يكوف الكتاب ادلدصاحب ادلدصور جيدة كمدصاحة  يف 

  معمي  التعمي .أةاء 
 أساس إعداد الكتاب املصاحب - ب

 اليت الععميات  رلعوع هسا  الكتاب إمداة أساس
 السهائي  شكمه يف إخواجه دة  كتابه إلمداة ادلؤل  هبا داـ

 إمداة معمي  إف 1.المغ  تعمي  فدصوؿ يف لالستخداـ كطوحه
 كادلةاةئ اسأساسي يف هي معمي  ادلدصاحب الكتاب

 
_____________________________ 

املصاحب لكتابة منت اآلجرومية خبريطة إعداد الكتاب دمحم خَت اذلاةم    2
املفاىيم يف معهد نور العلوم اإلسالمي مراتتومبوك برااي لومبوك الوسطى نوسا تنجارى 

 51 (  ص.ـ4145)ماالنج : جامع  موالان مال  إبواهي  اإلسالمي  احلكومي   ، الغربية

اللغة الكتاب األساسي لتعليم زلعوة كام  الساد   كرشدم أمحد طعيع    1
)مك  ادلكوم  : جامع  أـ القول   ،العربية للناطقني بلغات أخرى إعداده حتليلو تقوميو

 531(  ص. ـ5913
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 ادلواة يف تعاًف أف يسةغي اليت اجملاالت من ادلبتعدة
 1.التعميعي 

 
: يمي كعا ادلدصاحب الكتاب إلمداة اسأساسي كأما

1 
هو   ادليداف يف ادلطوكح  ادلواة اختيار إف -5

 كجه ما أكذلعا صعوبتاف  حالتاف إىل ابلسظو
 مدـ كاثنيهعا كثَتة  انتقاةات من ادلواة إىل

 لإلختيار مميها متف  إجوائي  معايَت كجوة
 .البامل

 يتقاب  دد  جديدة مواة إبمداة القياـ كإما -4
 اليت العمعي  الدراسات دم  يف تتعث  صعوب 
 أف يسةغي اليت كادلةاةئ اسأساس بُت تضع
  .اإلمداة هاا حتك 

 

 
_____________________________ 

 41ص. نفس ادلوجع    1

تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناىجو رشدم أمحد طعيع     1
(  ص. ـ5919)إيبيكو : مسشورات ادلسطع  اإلسالمي  لمًتبي  كالعمـو كالثقاف    ،وأساليبو

41   
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 تسطم  أف يسةغي مهع  جوانيب أربع   يوجد كهساؾ
 1 : يمي كعا       ماةة أي  ءهاو ر يف

 االجتعامي  الثقافي  اسأسس -5
 العوبي  المغ  لتعمي  الكتاب إمداة مسد

 الجتعامياب مطابقا له يكوف أف فيسةغي بلألجان
 .اإلسالمي  ثقايف
 البيكولوجي  اسأسس -4

را أساسيا و دصادلتعم  يشك  مس فمن ادلعمـو أ
احملور الام توكز مميه  كهو  وفهيف معمي  التعميعي   

اذلدؼ العمعي  التعميعي   فعا دامت ها  العمعي  إال 
ل ادلتعم . كمن مث يس  لدمن أج  حتقي  أهداؼ ادلع

فإف معوف  خدصائص ادلتعم  السفبي  كالعقمي  تعد 
مطمةا روكراي مسد إمداة زلتول ادلساهج الدراسي . 

 لعقمي  كا السفبي  معوي  موحم  ك  كمن الوارح أف
مقمي   ددرات من بيسه  فيعا ؼلتمفوف اسأفواة أف ب 

كمسات نفبي  ةاخ  موحم  الععوي  الواحدة. كمن 

 
_____________________________ 

أسس إعداد الكتب التعليمية انصو مةد هللا الغاىل كمةد احلعيد مةد هللا    1
 41. ص.....    لغري الناطقني ابلعربية
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هسا ظهو مةدأ الفوؽ الفوةي  ادلتدصم  بسعو ادلتعمعُت 
. إمداة كاختيار ادلواة التعميعي  كيسةغي موام  مسد

 كثيق  مالد  كجوة مم  العوبي  المغ  ممعاء كيؤكد
 المغ  تعمي  مم  ددرته كبُت الفوة ظلو أظلاط بُت

 ادلقدم  ادلواة يف يوامي أف يسةغي الفوؽ هاا اسأجسةي 
 . مسهعا لك 
 الًتبوي ك  المغوي  اسأسس -3

 من ادلكون  المغوي  ادلواة جانب هبا كيقدصد
 تعمي  كتب يف تقدـ اليت كتواكيب كمفوةات أصوات
 يف ادلساسب كاسأسموب هبا الساطقُت لغَت العوبي  المغ 

كتساؿ المغ  ادلقدم  يف كتب  .لمدارسُت مورها
العوبي  تقدـ مم  ادلبتول المغوم كادلبتول الًتبوم. 

يمـز معوف  أم نوع فعثال مسد تقدًن الًتاكيب العوبي  
؟  من اجلع  تقدـ  ه  من االمسي  أك الفعمي 

اإلجاب  من ها  اسأسئم  من الدصعب تساكذلا لغواي 
كمن مث رأيسا أف هاين اسأساسُت  م اجلانب الًتبو 

كإف كاف حدا )المغوم أك الًتبوم( يعداف أساسا كا
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لك  مسهعا كظيف  كلكن من الدصعب الفدص  بيسهعا 
 9.نظوا لتداخمها 

كمن أساس إمداة الكتاب ادلدصاحب فعم  
الةاحث  أف تواميها يف إمداة الكتاب ادلدصاحب ادلدصور 

لقواءة موافقا جبعيع أساس إمداة  يحي  يف تعمي  مهارة ا
مبعوض كثَتة  انتقاةات الكتاب من ادلواةهاا أف يكوف 

 االجتعامي طابعا له يكوف جديد مسد الطمة .  كأف
  كالًتبوي . المغوي  اإلسالمي  كالبيكولوجي  اسأسس ثقايف

 املصاحب الكتاب إعداد خطوات      -ج

 فيعا التايل :كأما خطوات إمداة الكتاب ادلدصاحب  

 التعميعي  ادلواة اختيار - أ
 أف ؽلكن اليت ادلعايَت من رلعوم  اخلرباء ددـ

 اسأخو يؤثو أف إال. ادلسهج زلتول روئها يف ؼلتار
 صم  أكثو أهنا إذ احملتول الختيار نيكالس مبعايَت

 
_____________________________ 

  
ص.  .....،الكتاب األساسيزلعوة كام  الساد   كرشدم أمحد طعيع     9

31 
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 من البد ادلعايَت كإف. الثاني  المغ  تعمي  بربامج
 51:  مسها هبا  االهتعاـ
 
 ( validity) الدصدؽ معيار -5

 كادعا يكوف مسدما صاةدا احملتول يعترب
 من فضال معميا  كصحيحا كأصيال
 .ادلورومي  اسأهداؼ مع دتشيه

 (Significance) اسأعلي  معيار -4
 ذا يكوف مسدما مهعا احملتول يكوف
 تسظي  ادلختمف  اجلوانب تغطي  يف ديع 
 .االجابي  االجتاهات أك ادلعوف 

 (Interest) كاالهتعامات ادليوؿ معيار -3
 اهتعامات مع متعاشيا احملتول يكوف

 .الطالب
 (Learn Ability) لمتعم  دابم  معيار -2

 مسدما لمتعم  دابال احملتول يكوف
 مع متعاشيا الطالب  ددرات يوامي

 
_____________________________ 

تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناىجو رشدم أمحد طعيع      51
 11  ص. ..... ،وأساليبو
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 يف التدرج دلةاةئ بيسه  الفوري  الفوكؽ
 .التعميعي  ادلواة موض

 (Universality) مادلي  معيار -1
 يشع  مسدما جيدا احملتول سيكوف
 ابحلدكة تعًتؼ ال التعمي  من أظلاطا

 إمداة يف كأما.  الةشو بُت اجلغوافي 
 معيار معوف  من فالبد التعميعي  ادلواة

 (Standard Competency) الكفاءة
 Based) اسأساسي  كالكفاءة

Competency) 

 

 اختيار احملتولطوؽ  - ب
اتةعها هساؾ مدة أساليب ؽلكن لوارع ادلسهج 

 55مسد اختيار مواة المغ  العوبي  لمساطقُت بمغات أخول :
  . ((Other Curriculumادلساهج اسأخول  - أ

ؽلكن لمععم  أف يبًتشد مبساهج تعمي  
المغات الثاني . كيف ها  ادلساهج أف يستقي احملتول 

 
_____________________________ 

55
 11-11ص. نفس ادلوجع    
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المغوم يف مسهجه مع اسأخا يف االمتةار التفاكت 
 الرباميج.المغتُت يف ظوكؼ بُت طةيع  

 (Expert)كأم اخلةَت  - ب

ؽلكن لمععم  أف يبًتشد آبراء اخلرباء 
سواء أكانوا متخدصدصُت يف تعمي  المغ  العوبي  
لمساطقُت بمغات أخول  أـ كانوا معمعُت أـ كانوا 

  يفاُت أـ توبوين أـ كانت له صم  كثقلغوي
ابدليداف. كيف ها  احلال  ؽلكن لمععم  يقدـ 

هبا  أك   ةيويد تزكيد الطم اليتتدصورات لمخربات 
ادلورومات اليت يويد تعميعه  إايها. مث يعوض 
ها  تدصور مم  اخلرباء سأخا آرائه  فيه. كذل  
من خالؿ استةياف أك مقابم  أك حمق  يح  أك 

 54غَتها.

 (Survey) ادلبح       -ج

كيقدصد بال  إجواء ةراسي  ميداني    
من ما يساسةه  حوؿ خدصائص الدارسُت كيعوؼ 
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وم ةراس  حوؿ اسأخطاء زلتول لغوم. كأف جت
المغوم الشائع  يف ادلبتول االبتدائي مث طلتار 
مورومات السحو أك الًتاكيب اليت تبامد مم  

 تاليف ها  اسأخطاء أك مالجها.  

 (Analisys) التحمي       -ة

مي  ادلواد  اليت ػلتاج كيقدصد بال  حت
ندرس مواف  الطالب فيها لالتدصاؿ ابلعوبي . كأف 

احلدي  الشفهي أك مواف  الكتاب  ابلعوبي  أك 
  53مواد  الوظيف  ادلساسة  لمرباميج التخدصدصي .

كمن معايَت إختيار ادلواة لمكتاب 
أبف يف   ادلدصاحب ادلاكورة  فتمخص الةاحث 

إمداة الكتاب ادلدصاحب ادلدصور يف تعمي  مهارة 
كزلتوايتػػػػػػه ليكوف فقا دلواة التعميعي  القواءة  ك 

الكتاب ادلدصاحب ادلدصور الئقا يف إجواء معمي  
 قواءة.التعمي  خدصوصا  دلهارة ال
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 تنظيم حمتوى املواد الدراسية  - د

أتيت معمي  بعد اختيار ادلواة التعميعي  كهو تسظي  تم  
ادلواة التعميعي  أك توتيب ما مت اختيارها من معارؼ كمهارات 
كدي  حوؿ موكز معُت حىت يكوف له معٌت. كاالستعواري  ؽلكن 
تقدؽله لمععم   كػلق  أهداؼ الًتبي  أبكثو فعالي  ككفاي  شلكس . 

بطويق  توفو  أحبن الظوكؼ توتيةه ك يقدصد بتسظي  احملتول 
لتحقي  أكرب ددر من أهداؼ ادلسهج. كيطوح اخلرباء تدصورين 

  52لتسظي  ادلواة علا :

 التسظي  ادلسطقي  -5
التسظي  ادلسطقي هو تقدًن احملتول موتةا يف روء ادلواة 
ذامها. أم مواماة الًتتيب ادلسطقي لمععمومات كادلفاهي  

لال . كيف هاا وؼ السظو من مدل دابمي  الطالب بدص
التسظي  توامي مةاةئ التدرج من الةبيط إىل ادلعقد  كمن 
البه  إىل الدصعب  كمن القدًن إىل احلدي  كهكاا ... 

 اخل.
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  التسظي  البيكولوجي -4

التسظي  البيكولوجي هو تقدًن احملتول يف روء حاجات 
الطالب كظوكفه  اخلاص   كليس يف روء طةيع  ادلواة 
كحدها. كال يمـز هاا التسظي  ابلًتتيب ادلسطقي لمعاةة. 

 كأما ادلعايَت ادلهع  يف تسظي  احملتول فهي ما يمي : 
 االستعواري  -5

يقدصد به العالد  الوئيبي  بُت خربات ادلسهج 
يحي  تؤةم ك  خربة إىل إحداث أثو معُت مسد 

 الطالب تدمعه اخلربة التالي .
 التتابع -4

يقدصد به بساء اخلربات فوؽ بعضها الةعض  كأف 
يف موض ادلهارات   كأف  يكوف هساؾ تبمب 

 تبتفيد ك  مسها شلا سةقها تؤةم دلا يمحقها.
 التكام  -3

التكام  هو العالد  اسأفقي  بُت اخلربات حي  
  ك  مسها اسأخول.يكع   

 
   البابق تسظي  زلتول ادلواة الدراسي بياف  كمن

 التسظي  ادلسطقي كالتسظي  ىلأف توامي إدتكن مم  الةاحث  
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البيكولوجي مسد إمداة ادلواة الدراسي  من البه  إىل 
 كفقا حاجات مقوؿ الطالب. الدصعب

 
 يف اللغة العربية القراءةمهارة  -ب 

 يف اللغة العربية القراءة مهارة مفهوم -1
 رلعوم  مميها اتف  المغ  رموز مسطود  كمكتوب 

 من كمسه  كتفاعله   اتدصاذل  كسيم  لتكوف الةشو من
 ابن كموفها ادلعاين  مم  الدال  اسألفاظ هي: دائال موفها
 دـو ك  هبا يعرب أصوات المغ  بقوله  ةديقا تعويفها جٍت
 المغ  كظيف  يةُت ةدي  تعوي  كهو أغواره  من

 51 .االجتعامي 

 من فوع هي أم السشأة سامي  لغ  العوبي  كالمغ 
 كهساؾ نوح  بن ساـ إىل نبةت اليت البامي  المغات
 اليت نوح  بن آر إىل مسبوب  كهي اآلري  المغات شعة 
 كالفارسي  كاذلسدي  الالتيسي  مسها كثَتة لغات مسها تفوع

 
_____________________________ 
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 كهي نوح بن حاـ إىل ادلسبوب  احلامي  المغات كشعةه
 51.إفويقيا يف ادلسشوة المغات تم 

 اسأربع  اسأساسي  ادلهارات ذلا العوبي  المغ  كأما
 القواءة كمهارة الكالـ كمهارة االستعاع مهارة كهي

تعد القواءة ادلهارة اسأكىل اليت يمج كدد  . الكتاب  كمهارة
هبا التمعيا مامل ادلعوكف  كاالستيعاب من طوي  ادلاةة 

 .ادلكتوب 
غ  ه  كسيم  اإلتدصاؿ بُت الواحد كاآلخو  الم

كه  كسائ  اإلتدصاؿ بُت اسأم   الواحدة كاسأخول. فف  
هاا احلاؿ  تعترب المغ  أه  العوام  الام تقو ب العالد  

 51 بُت اسأم  كإلغلاة التفاه  بيسه .

المغ  أةاة  كخلدصت الةاحث  من بياف البابق  أف
  مرب ي  اإلنبانياإلتدصاؿ كهي من أه  الظواهو اإلجتعام

 نظومها   كتةُت   هبا تظهو اسأم   شخدصيتهااتريخ الةشوي
لكوف  كما ختضع له من لمحياة فمبفتها يف الوجوة كا

  .كالتشويع كاسأخالؽمةاةئ يف البياسي   
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51:  لم غ  كظيفتافك 
 

 الوظيف  يف حياة الفوة -5
كسيم  إلتدصاؿ الفوة بغَت   كمن غ  الم     

 طوي  هاا اإلتدصاؿ يدرؾ حاجته  كػلدص  مار  
ماله كمواطفه  آا كسيم  يف التعةَت من به  كعا أهن

السفس من ادليوؿ كاإلنفعاالت كها  الًتمج  ؼلاًف 
ؽ بُت اإلنباف ك و واطو  تعد من أظهو الفكاخل

كغَت  من اسأحياء  كالمغ  مهيئ لمفوة فوصا كثَتة 
حدة إلنتفاع أبكدات الفواغ من طوي  القواءة  متج

كزايةة الفه  لمعجتعع الام يزيد انتاجه الفكول 
يوما بعد يـو  كالمغ  أةاة الفوة حُت ػلاكؿ إدساع 
غَت  يف رلاالت ادلسادش  كادلساظوة كتةاةؿ الوأم يف 

 .أمو حي
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 الوظيف  يف حياة اجملتعع -4
لمتفاه    كأةاة فالمغ  كسيم  إجتعامي  

 بُت اسأفواة كاجلعامات  كهي سالح الفوة يف
  اليت تتطمب مواجه  كثَت من ادلواد  اليومي

الكالـ أك اإلستعاع  أك الكتاب   أك القواءة. 
رات اسأربع  أةكات هام   يف كتعترب ها  ادلها

 اه  يف مجيع السواحي  كال ش  أف  التفمعمي
 الوظيف  أم معمي  التفاه  من أه ها  

غ  العوبي  لم غ . إفالوظائ  اإلجتعامي  لم
ي  ن  خاص  بُت لغات العامل. كعا أف أعلمكا

يـو ىف العدصو احلارو  غ  تزيد يوما بعد ها  الم
اسأسةاب  كهي أهنا  غ  العوبي  إىل  الميكتوجع أعل

لكوًن  لغ  الدصالة  لغ  احلدي  لغ  القوآف ا
ي  لمعوب  كمدة الشوي   ادلكان  اإلدتدصاة

 59.ع  العوبي متكم
مث إف الغوض الوئيبي لتعم  المغ    

اسأجسةي  هو تطويو مهارات الطالب يف 
استخداـ المغ  مم  حد سواء شفهي  كخطي . 
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فعن هسا يسةغي أف يدصب اهتعاـ تدريس المغ  
اسأجسةي  إىل أف ؽلارس الطالب ها  ادلهارات 

ستعاع كالكالـ المغوي  اسأربع   كهي مهارة اإل
ابلطوؽ ادلتسوم  كادلختمف  حىت   اءة كالكتاب كالقو 

  مث  االطالب ادلواة ادلدركس  فهعا اتميفه  
مارسها يف مجيع اتدصاالته مع غَت  يف حياته 

 41.اليومي 

كاحدة من ها    ةح  الةاحثتكسوؼ 
لقواءة. فالقواءة ادلهارات المغوي   كهي مهارة ا

معٌت  يد القارئ بواسطتها بساء  يعهي معمي   لغوي
صورة رموز مكتوب  هي  مسه الكاتب يف مرب

مه اسألفاظ  مث يبتخمص ادلعٌت مسها فيفهعه كػلم
كيفبو  كيسقد  كيفيد مسه يف معاجل  شؤكف حياته 

تعترب القواءة مهارة رئيبي  من  كمشكالته.
لغ  أجسةي   فةالوغ  من التأكيد  مهارات تعم  أم
تدريس   يف من اإلستعاع كاحلدي مم  أعلي  ك 

ادلهارتُت  ستخداـ هاتُت اما يتعار مم  الطالب 

 
_____________________________ 
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بةب رعفهعا ال ب كثَتا   المغ  كاستخدامها إال
  الفوص ادلتاح  دلارس  لديه  ك لكن ببةب دم

المغ  شلارس  شفوي   أك بعةارة أخول أف الطالب 
يشعو دم  حاجته دلعارس  المغ  اذلدؼ شلارس  

 . جسبهيف حياته مع بٍت شفوي  كغَت متودع  

كالقواءة مام  أساس  يف بساء  
هي تزكة القارئ ابدلعارؼ الشخدصي  كصقمها  ف

ف يكتبةها أكاخلربات اليت دد ال يبتطيع  كالعم 
ا هي أةاة من خالؿ القواءة  كعا أهن مةاشوة إال

جيدا ال ػلدص   .الطالب يف حتدصي  ممومه
دا كالقواءة هي السافاة الدراسي   فعن ال يقوأ جي

لمدارس اسأجسيب اليت من خالذلا يبتطيع أف يط  
كيول الثقاف  اإلسالمي  كالعوبي   كمن مث فإف 

 رغةات كفه  عواءة تعترب الوسيم  اسأكىل إلشةا الق
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فواس  تواث الطالب اسأجسيب الام يتطمع إىل 
 45.فسوف المغ  البيميت

كمن هسا تدصةح القواءة مهارة بديم  يف  
  كابلتايل تدصةح اراتلمغ  من ادلهاإلتدصاؿ اب

روكراي كمفيدا الشفوي  كيدصةح تدريبها كتعمعها 
 . بيا من أهداؼ تعم  المغ  اسأجسةيرئي اهدف أموا
الععمي  يعترب السجاح يف حتديد اسأهداؼ يف ك 

ذا إلمسجاح فيها. ك    مؤشوا صاةداالتدريبي
  هداؼ تدريس المغ  العوبيأحتديد  استطع الفوة

معوف  طوؽ لألجانب استطاع بعد ذل  
د ابسأهداؼ يف صدة دصكأساليب حتقيقها  ك يق

ها  الدراس  هي ما اتفقت مميها الكتاابت 
ليت تساكلت تدريس المغات اسأجسةي  كاسأيحاث ا

القواءة جبانب كوهنا  بدصف  خاص   كدد دي  إف
 ا يف ذات الودت  رئيبي  إال أهنمهارة لغوي

ه دلن يس المغ   كإنهدؼ من أهداؼ تدر 
 

_____________________________ 
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داؼ العام  ادلبتحبن موض ما يبع   ابسأه
من تدريس القواءة  مث العوض بعد ذل  

  اليت يؤةم حتقيقها يف رلعومها لألهداؼ اجلزئي
 إىل اذلدؼ العاـ.

كالشيء اسأساسي الام غلب االهتعاـ  
إليه من تدريس القواءة  هو دتكن لطالب من أف 

  من اليعُت مغ  العوبيمم  أف يقوأ ال يكوف داةرا
إىل اليبار بشك  سه  كمويح  كهاا يعٍت أف 

ادلعٍت  يقوأ يف صعت كسوم  كيبو متمفظا
ات ادلطةوم  ةكف تود  مسد مةاشوة من الدصفح

مديدة  ات أك الًتاكيب كةكف اإلستعان الكمع
 44 ابدلعج .

ؽلكن أف يورع يف   هاا اذلدؼ العاـ
 43 :التالي   شك  اسأهداؼ اجلزئي  
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ف يتعكن الطالب من ربط أ -5
اليت  الوموز ادلكتوب  ابسأصوات
 . تعرب مسها يف المغ  العوبي

الطالب من دواءة  أف يتعكن -4
 .  بسط  صحيحنص دواءة جهوي

أف يتعكن الطالب من استستاج  -3
ادلعٌت العاـ مةاشوة من الدصفح  

 طةوم  كإةراؾ تغَت ادلعٌت بتغَتادل
 .الًتاكيب

أف يتعوؼ الطالب معاين  -2
ادلفوةات من معاين البياؽ  
كالفوؽ بُت مفوةات احلدي  

 كمفوةات الكتاب 
أف يفه  الطالب معاين اجلع   -1

يف الفقوات كإةراؾ مالدات 
 ادلعٌت اليت توبط بيسها

أف يقوأ الطالب بفه  كانطالؽ  -1
ةكف أف تعوؽ ذل  دوامد المغ  

 كصوفها
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  أف يفه  الطالب اسأفكار اجلزئي -1
ف يدرؾ كالتفاصي  الدديق  كأ

  العالدات ادلكون  لمفكوة الوئيبي
الطالب مالمات أف يتعوؼ  -1

 .مسها الًتدي  ككظيف  ك 
أف يقوأ الطالب بطالد  ةكف  -9

اإلستعان  ابدلعاج  أك دوائ  
 .مفوةات مًتمج  إىل المغتُت

أف يقوأ الطالب دواءة كاسع   -51
ابتداء من دواءة الدصحيف  إىل 
دواءة اسأةب كالتاريخ كالعمـو 

حداث اجلاري  مع إةراؾ كاسأ
اسأحداث كحتديد الستائج كحتمي  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ادلعاين كنقدها كربط القواءة 

زلتواها كطويق  ك  مهارة القواءةك 
  يالواسع  ابلثقاف  العوب تدريبها

 كاإلسالمي  .

ممعت المغ  العوبي  مبا فيه مهارة القواءة يف ها  
الدكل  مسا أف جاء اإلسالـ إليها مع تطورامها دتشيا مع 
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اسأهداؼ ادلومي  إىل حتقيقها  ذل  يف ادلؤسبات التدريبي  
 42.اليت ذلا إهتعاـ يف نشو ها  المغ 

رلعوم  من مم  أهنا  ادلهارةكؽلكن تعوي  
الشخدصي  اليت غلب توفوها مسد ادلعارؼ كاخلربات كالقدرات 

. كالقواءة شخص ما لكي يتعكن من إصلاز مع  معُت
ضوي  نفبي  مقمي   يت  فيها تومج  الوموز ادلكتوب  معمي  م

)احلوكؼ كاحلوكات كالضوابط( إىل معاف مقوكءة )مدصوته/ 
صامت ( مفهوم   يتضح أثو إةراكها مسد القارئ يف التفام  

سموكه الام يدصدر مسه يف أثساء مع ما يقوأ كتوظيفه يف 
 41القواءة أك بعد االنتهاء مسها.

ضوي  تعد العُت انفاة اإلنباف فعن الساحي  الع
كحاسته لوؤي  ادلشاهد. كدد أثةتت الةحوث العمعي  أف العُت 
تتحوؾ يف أثساء القواءة مم  طوؿ البطو حوكات ددصَتة 

من  تميها كدفات سويع  أيضا. كمن هسا فإف سالم  العُت
العيوب الةدصوي  أتيت يف مقدم  الشوكط اليت غلب أف تتوافو 
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لإلنباف القارئ  لكي يتعكن من القواءة البميع . كمن 
الساحي  السفبي   فاالستقوار السفس كاالتزاف العاطفي  

مور اخلطَتة اليت تفوؽ كاالرتياح اجلواين العاـ تعد من اسأ
 41ع العيوب اجلبدي  مم  اختالفها.أعلي  مجي

كال تسب  أف الوصوؿ ابدلتعم  إىل القواءة اجليدة ؽلو 
مبواح  متدرج  كمتطورة  تتدرج مع السعو ادلتكام  لمطف  
اإلنباف  كتوتقي يف تطورها ابكتباب اخلربات ادلعوفي   مث 
شلارستها يف سموكه ادلتسامي صعوةا  لموصوؿ إىل القدرة 

 41الااتي  ةكف حاج  إىل موشد أك معُت.

معمي  يواة هبا إجباة الدصم  بُت لغ  الكالـ  القواءة
كالوموز الكتابي . كتتأل  لغ  الكالـ من ادلعاين كاسألفاظ اليت 
تؤةم ها  ادلعاين  كيفه  من هاا أف مساصو القواءة ثالث   

 41كهي: ادلعٍت الاهن كالمفظ الام يؤةيه كالوموز ادلكتوب.

 
_____________________________ 

    11ص.  ،نفس ادلوجع 41
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خلدصت الةاحث  من بياف الباب  أف القواءة هي 
مهارة مهع  مم  الطمة  من حي   جتعمه داةرا مم  التعةَت 

كحتدصي  ادلعاين كمادلا بعض اخلربات من دواءته    من نفبه
 كرة ادلقوكء إىل أفكار أساسي .  

   القراءة مهارة أنواع -2

ؽلكن تقبي  القواءة من حي  طويق  أةائها إىل  
  49 القواءة الدصوتي  كالقواءة الدصامت . دبعُت رئيبُت علا

مهارة القواءة إىل ثالث  كيف بعض التألي  تسقب  
اثلثا من أنوامها كهاا كعا  أبف يزةاة دواءة االستعاع أدباـ

نقمت الةاحث  من كتاب أساليب كطوؽ تدريس المغ  العوبي  
 لمدكتور فواة أبو اذلجاء.

 وتية )اجلهرية اللسانية(القراءة الص - أ

القواءة الدصوتي  هي القواءة الرباني  الوامي  اليت صلهو هبا   
بواسط  اجلهاز الدصويت مسد اإلنباف  فسبععها كنبععها 

 
_____________________________ 

 511 ص....، املهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تنميتها،.أمحد فؤاة ممياف  49
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لآلخوين. كلكي تتحق  القواءة اجلهوي  البميع  اجليدة  يسةغي 
 أف تتوافو ذلا الشوكط التالي :

 بشك  كارح. –بكميامها كجزئيتها–رؤي  ادلاةة ادلكتوب   -
 احلوكؼ من سلارجها الدصوتي  اسأصمي  الدصحيحي .إخواج  -
سكسامها كروابطها اسأخول حبب رةط حوكات القواءة ك  -

 دوامد اإلمواب كاسأحكاـ المغوي .
مواماة مالمات الود  كااللتزاـ هبا  نظوا دلا تًتكه من أتثَت  -

 مم  جوةة القواءة كمعساها.
تبكُت أكاخو الكمعات مسد الود  يف آخو اجلعم   -

 وب ال تق  مم  متحوؾ(.)الع
التعةَت ادلعاين  ادلتكافئ   كأثوها يف نفس القارئ ابلمهج   -

 صعوةا كهةوطا  كإنفعاال كدتثيال.–ادلساسة  
موام  البوم  ادلساسة  لوادع احلاؿ )طةيع  ماةة القواءة  -

 31  كأهدافها كمبتول طالب الدص (.
كيف روء ها  ادلفهـو القواءة الدصوتي  كشوكطها   
الةاحث  أف القواءة الدصوتي  هي يقوأ الطمة  بدصوت  خلدصت

 جهورم مبعوع من زمالئه ةاخ  الفدص .

 
_____________________________ 
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 )العينية الصامتة( القراءة الصامتة - ب

القواءة الدصامت  هي القواءة االستيعابي  اجلواني  اليت 
ال يبتخدـ فيها اجلهاز الدصويت. فال يتحوؾ لباف  كال 

ُت الةاصوة اليت يسةس الف  بسةت شق   ب  تت  من طوؽ الع
تسق  ادلاةة ادلخطوط  إىل الدماغ  حي  تبتومب ادلعاين 

 كاسأفكار.

 زها من القواءة اجلهوي  ما يمي:كمن اخلدصائص اليت دتي   

  كاستخداما يف احلياة اخلاص  كالعام   إهنا أكثو كظيف -
بدءا من احلياة ادلدرس   موكرا ببامات العع  

 الفواغ الةعدي .اليومي   كانتهاءا أبكدات 
ء  اتوفو الودت مم  القارئ  إذ هي أسوع يف اسأة -

 لتخدصها من أمةاء السط  كبعض أحكاـ اإلمواب.
جتمب الواح  كاالستعاع لدصاحةها  بعيدا من إزماج  -

 اسأخوين أك االنزماج هب .
تتيح لمقارئ القياـ بععميات التفكرب العميا هبدكء  -

 35كانبجاـ.

 
_____________________________ 
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كيف روء ها  ادلفهـو القواءة الدصامت  كشوكطها   
خلدصت الةاحث  أف ادلواة هبا أف يقوأ الطمة  ادلواة سكوات 
كال يتحوؾ المباف كالف  ب  يقوؤ  من طوؽ العُت 

 الستيعاب ادلعاف كاسأفكار إىل الدماغ. 
 قراءة االستماع - ج

كهي القواءة اليت يت  فيها حتدصي  مضعوف موروع 
ص آخو من طوي  البعع. كهاا السوع مقوكء من دة  شخ

كإف كاف بعضه  ال يدخمه رعن أنواع –من القواءة 
أكثو استععاال يف مواد  احلياة  فادلدصموف  –القواءة

يبتععوف لإلماـ كهو ؼلطب  كالتالميا يبتععوف إىل 
زميمه  كهو يقوأ ددص  أك تقويوا. كهاا السوع من القواءة يكوف 

الدصامت  تكوف من طوي  العُت طوي  اسأذف بيسعا القواءة 
كالقواءة الدصوتي  أك اجلهوي  تكوف من طوي  العُت 

  34كالمباف.
كيف بياف الباب  رآت الةاحث  هاا السوع ليس من 
أنواع القواءة. إذ  إف كانت دواءة االستعاع من طوي   اسأذف 

 
_____________________________ 

 
وإعداد دروسها اليومية  أساليب وطرق تديس اللغة العربية، فواة أبو اذلجاء   34
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فهي سواء مبهارة االستعاع من حي  أهنا تكوف من طوي  
 البعع كهو اسأذف.

  
 القراءة العربية مهارة طرائق التدريس -3

 علا العوبي   القواءة لتدريس اثساف طويقتاف هساؾ  
 .التحميمي /الكمي  كالطويق  الًتكيةي /اجلزئي  الطويق 

  الطويق  اجلزئي /الًتكيةي  - أ
 كتقبيعها الًتكيةي  - اجلزئي  الطويق  مفهـو -5
 بتعمي  تةدأ سأهنا( جزئي )ػػػػ ب الطويق  ها  تبع   

 جانب إىل اجلزء توكيب مث أكال( ادلقطع/احلوؼ) اجلزء
 الكمع  جانب إىل الكمع  كتوكيب الكمع   لتكوين اجلزء

 ها  من ادلتكام  المغوم الةساء توكيب مث اجلعم   لتكوين
 .الثالث  الطويق 
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( الفومي  الطويق )  اسأساليب الطويق  ها  حتت كتسدرج
 33  :التالي 
  اذلجائي  الطويق  - أ

 : مم  كتقـو
 كصورها  أبمسائها اذلجائي  احلوكؼ تُعمَّ  -5

  : ائياسألفة لًتتيةها كفقا
( ... ت) اتء   (ب)ابء  (ا) اسأل 
 .اخل
 يةدأ احلوكؼ  مجيع تعم  من انتهاء كبعد
 يحي  ككمعات  مقاطع يف هاتوظيع
 احلوكؼ يعمج إىل الطمة   ؼيتعو 

 الكمع  أكؿ يف ادلختمف  أبشكاذلا
 .كآخوها ككسطها

 ابحلوكات موتةط  اذلجائي  احلوكؼ تعم  -4
  َُ  الضع    َ    الفتح :  الثالث
 كهكاا(. بُ  ب   ب  )  َ   الكبوة
 مث اسأجبدي   احلوكؼ مجيع انتهاء حىت

 
_____________________________ 
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 ادلقاطع بساء يف استخدامها غلوم
 .كاسألفاظ

 خالؿ من اذلجائي  وكؼاحل تعم  -3
 اس  باكو كمع  ك  فتهج   الكمعات 

 كهكاا حوكته  مع مسها اسأكؿ احلوؼ
. الواحدة الكمع  يف احلوكؼ بقي  مع
 الًتتيب يشًتط ال احلاؿ ها  كيف

 الةدء ؽلكن إذ اسألفةائي  اسأجبدم
 لفظا) كيبوا سهول  اسأكثو ابحلوكؼ
  (ب  ) فتح  - ابء:  بػ و ة  :  مث ( ككتاب 

( ة  ) فتح  - ةاؿ بػ و  ( = ر  ) فتح  - ر  
  32.بػ و ة  = 

 الدصوتي  الطويق    -ب
 إال سابقامها من الطويق  ها  ختتم  ال
. هامساءأ ال احلوكؼ أصوات تعتعد بكوهنا

 هي اسأمو  بداي  يف ادلدرس توجهه اليت كادلشك 
 اسأكىل الثالث  احلوكؼ أصوات تقدًن إىل يضطو أنه

 يتعوؼ أف لمطف  يتاح ال ألفاظ خالؿ من رموزها
 

_____________________________ 
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  ال ادلشكم  ها  كلكن. مكوانمها مجيع أصوات إىل
 الدركس  كمعات ُتشك  إذ تزكؿ  أف تمة 

 تعمعوها أف لألطفاؿ سة  اليت احلوكؼ من الالحق 
 الدرس يف يكوف ال كباال  البابق   الدركس يف

 كرمز  اجلديد احلوؼ صوت سول الواحد اجلديد
 .مكتواب

 تعم  فكمعا ابلكتاب   القواءة ماةة كتوبط
 مةاشوة الدصوت هاا يفوغ جديدا صوات الطف 
 اسأطفاؿ  أماـ اتـ بوروح كبعوض ادلكتوب  بوموز 

 حوؼ إىل االنتقاؿ دة  كتابته مم  كيدربوف
 .جديد

 ادلخف  أبشكاذلا ادلعطاة احلوكؼ كتعزز
 الدركس يف كتابي /دوائي  ماةة تكوين يف ابستععاذلا
 كدد ادلعٌت  اتم  مج  نطاؽ يف كذل  الالحق  

 من مكوان زلدكةا ندصا لتدصةح اجلع  ها  تطور
 31.كمةساها معساها يف مًتبط  مج  بضع

 
 

 
_____________________________ 
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 هباكميو  الًتكيةي /اجلزئي  الطويق  زلاسن -4
 31 : يمي مبا زلاسسها تمخص أف ؽلكن 
 بتزكيد تةدأ متدرج   طقي مس طويق  إهنا -5

 ادلةاشوة دة  الةساء أبةكات ادلتعم 
 .بتشديد 

 فيبه  القواءة مبفاتيح اسأطفاؿ تزكة -4
 من مميه  جديدة كمع  أم دواءة مميه 
 . سأجزائها معوفته  خالؿ

 يتاح إذ كاإلمالء  اخلط يف اسأطفاؿ تقو م -3
 كتاب  مم  ليًتب الكايف الودت لمطف 
 .احلوكؼ

 : التالي  العيوب ذكو ؽلكن احملاسن  ها  كمع 
31 
 مسد له معٌت ال الام احلوؼ بتعمي  تةدأ -5

 البآم  إىل هب  متؤة كدد اسأطفاؿ 
 .كادلم 

 
_____________________________ 
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 تقدـ فهي كاإلةراؾ  الفه  أعلي  من تقم  -4
 .كادلفاهي  ادلعاين مم  كالقواءة السط 

 حُت القواءة  يف الةطء إىل ابلتمعيا تؤة م -3
 .حوفا كحوفا كمع  كمع  يقوأ

 ادلقوكءة  لمعاةة العُت رؤي  طةيع  ختال  -2
 .أجزاء ال مجم  تةدصوها إذ

 
اجلزئي  هي الطويق   الطويق كمن بياف الباب  أف   

اليت تةدأ تعميعها ابجلزء مث توكيةه حىت يدصَت الكمع  
إبراف   دتامهاإل ؽلكنمزااي كميوب  كإظلا  كذلا كاجلعم .

. كأما طوؽ مهارة القواءة تعمي الطويق  اسأخول يف معمي  
جائي  كالطويق  لتدريس الطويق  اجلزئي  علا الطويق  اذل

 تي . الدصو 
 التحميمي /الكمي  الطويق  - ب

 كتقبيعها التحميمي /الكمي  مفهـو الطويق  -5
 من تتكوف( كميات) من تةدأ سأهنا كمي  هي 
 معٌت يؤة م متعاسكا كال رلعومها يف تشك  أجزاء 
 لألطفاؿ الكميات ها  تعمي  سأف حتميمي  كهي. بااته
 كاكتشاؼ كمكوانمها  أجزائها إىل بتحميمها إال يت  ال

 الطويق  ها  حتت كيسدرج. بيسها القائع  العالئ 
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 من تبعيامها تكتبب الفومي   الطوائ  من رلعوم 
 31 يمي: ما أعلها لع  مسه  تسطم  الام الوادع

 الكمع  طويق    -أ
 يقوأها. اسأطفاؿ أماـ ادلختارة الكمع  تعوض 
 العع  هاا كيكور اثنيا  اسأطفاؿ كػلاكيه أكال  ادلعم 
. أذهاهن  يف صورمها تسطةع حىت كافي   موات العع 
 تاكوها مم  الطف  تبامد بدصورة الكمع  توبط كدد

 إىل ادلعم  يمجأ الحق  موحم  كيف. معساها كاستقواء
 اليت احلوكؼ إىل الوصوؿ هبدؼ الكمعات ها  حتمي 
 39.سأطفاله تعميها يويد
  اجلعم  طويق  - ب

 أف كطويقتها. ادلعٌت اتم  جبعم  تةدأ اليت هي
  ادلعاىن  مألوف  اسألفاظ دميم  مجم  سأطفاله ادلعم  يقدـ
 طويق  خطوات من الةادي   خطوامها ختتم  كال

 .الكمع 
 
 

 
_____________________________ 

 91 ص.نفس ادلوجع  
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  العةارة طويق     -ج
 يشًتط ال العةارة أف إال ذامها  اجلعم  طويق  هي

 مم  العةارة ألفاظ اختيار فيقدـ التاـ  ادلعٌت فيها
 . ادلتكام  معساها

 (أيضا كاسأغسي ) القدص  طويق    -ة
 يكوف أف من فةدال اجلعم   لطويق  تطويو هي
 بورع يكوف مبعساها  زلدكةة   كاحدة مجم  الدرس
 21.مجيم  أنشوةة أك ببيط  حكاي  تشك  مج 

 
  كميوهبا التحميمي /الكمي  الطويق  زلاسن -4

 حق  يف العاممُت آبراء الفاحش السظو لدل  
 احملاسن الكمي  لمطويق  يثةتوف صلده  القواءة تدريس
 25 : التالي 
 حلاجات كاستجاب  تشويقا أكثو إهنا -5

 اجملاؿ لمعدرس تتيح إذ السفبي   الطف 
 تبتهوم اليت  ادلورومات الختيار
 .اسأطفاؿ

 
_____________________________ 
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 كمدلوالت القواءة ماةة مبعاين مهت  -4
 .ألفاظها

 سأف سويع دارلء تكوين مم  تبامد -3
 ةفع  اجلعم  دواءة مم  يتدرب الطف 
 .كاحدة

  .احلديث  السفس مم  نظوي  مع تتف  إهنا -2
 

 العيوب ذلا توصد اسأخول جه  كمن
 24 : التالي 

 بساء يف كةكرها احلوكؼ أعلي  من تقم  -5
 دواءة الطف  يبتطيع ال كابلتايل اسألفاظ 

 .ادلدرسي كتابه خارج من كمع  أم
 الكمعات بُت اخلمط إىل الطف  تقوة -4

 ادلتشاهب 
 .  كاإلمالء اخلط يف رع  إىل تؤةم -3

 
كخلدصت الةاحث  من الةياف الباب  أبف الطويق  

 أجزائها بتحمي  إال ت ت ال اليتالكمي  هي الطويق  
 

_____________________________ 
24
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كذلا مزااي كميوب مسد إجوائها مم  اسأطفاؿ  كمكوانمها
ها إبراف  الطويق  ادلعاصوة اسأخول ماليت دتكن لتقمي
  حبب مقوذل .

 القراءةمهارة  داف تدريسأى -4
القواءة ادلهارة اسأكىل اليت يمج هبا التمعيا تعد 

 مامل ادلعوف  كاالستيعاب من طوي  ادلاةة ادلكتوب .
 23كعا يمي:   القواءةمهارة  داؼ تدريسأهك 

القدرة مم  القواءة االستيعابي  الوامي  ابلبوم   -5
ادلساسة   كاستسةاط اسأفكار العام  كادلعمومات اجلزئي   

معاف كما كراء اسألفاظ كإةراؾ ما بُت البطور من 
 من مقاصد.

االستفاةة من أساليب الكتاب كالشعواء  كزلاك   -4
 اجليد مسها.

توسيع خربات الطالب ادلعوفي  كالعمعي  كالثقافي   مبا  -3
يكتبةه بطوف الكتب كاجملالت كالدصح  كغَتها 

 من كسائ  السشو كاإلمالـ.

 
_____________________________ 

( 5991) مدصو : ةار ادلعوف  اجلعي    طرق تدريس اللغة العربيةزكواي إبواهي     23
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جع  القواءة نشاطا زلةةا مسد الطالب. لالستعتاع  -2
. بودت  فواغه بك  ما هو انفع كمفيد كمب  ٍّ

توظي  القواءة يف اكتباب ادلعارؼ كالعمـو  كذل   -1
يف العوةة إىل ادلدصاةر كادلواجع كالواثئ  كالةحوث 

 كالدراسات ادلختمف .
دتكُت القارئ من حتقي  موةكة أفض  نوما كأكثو   -1

 كعا جبهد أد  كزمن أددصو.
ادلختمف   مبامدة الطالب مم  تعم  ادلواة الدراسي  -1

 22يف مجيع مواح  التعمي .
القواءة غااء مقم  كنفبي  فهي اليت تبامد مم   -1

تسعي  الفكو  كتكوين االجتاهات كادليوؿ ضلول 
اسأشياء كادلورومات كعا تبامد مم  بساء 
الشخدصي  كظهورها بُت أفواة اجملتعع مبظهو شليز 

 فكواي كثقافيا.
كادلهارات  القواءة كسيم  الفوة الكتباب ادلعمومات -9

 .كاخلربات ادلختمف 
يستق  الفوة من مكاف دلكاف كمن مدصو آلخو كذل   -51

 .من طوي  القواءة مبعٌت أنه ػلط  ديوة الزماف كادلكاف
 

_____________________________ 
 19-11 ص. ..... خصائص العربية وطرائق تدريسها  اني  زلعوة معوكؼ   22
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تعع  القواءة مم  توكيح من السفس كإرام  الودت  -55
 .يف ادلفيد ادلبم 

توفع من ادلبتول الثقايف لإلفواة الاين يشكموف  -54
الوسيم  اليت توبط أفكار الساس اجملتعع الواحد  كهي 

 21 .بعضه  بةعض

كيف السقاط البابق  خلدصت الةاحث  أف مهارة القواءة ذلا 
أهداؼ كثَتة مسها لتفهي  ادلعمومات من ادلقوكء إىل أفكار الطمة  

ؿ الودت الفواغ كاستفاةة يف اكتباب ادلعارؼ كادلعمـو كاستععا
 ابيا.بقواءة استعتاما إغل

 تـــها يف تعليم القراءةىــــــميألة املطورة و مفهوم الوسي -ج

كأما الوسيم  ادلطورة يف ها  الوسال  فهي الكتاب ادلدصاحب 
مون  مساسة  ادلدصور. تدصع   الةاحث  الكتاب ادلدصاحب ادلدصاكر بدصورة م

عن فيه ادلفوةات بساء موتة  بًتتيب مكاهنا يف فقوة أبحواؿ القواءة  كيتض
القواءة. كأما مواصفات الوسيم  ادلطورة فهي سهم  االستخداـ كادلشوؽ 

 كالوارح  يف العوض ادلواة. 

 
_____________________________ 

 553.....  ص. طرق تدريس اللغة العربيةزكواي إبواهي     21
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إف الكتاب ادلدصاحب ادلدصور هو كتاب الام يدصاحةه الكتاب 
اءة ادلدرسي مبامدة لتعكُت ادلعمومات يف ذهن الطمة  كيعوض ادلواة القو 

 كارح  مدصورة ممون . كأهػػعيتها يف تعمي  القواءة كعا يم  :

تبامد مم  ح  ادلشكم  كجوة كةَت من الطمة   كدم  الودت  -5
 لمدرس.

 تبامد مم  تةبيط ادلعمومات الدصعة . -4
 تبامد مم  جع  ادلعمومات كارح  يف ذهن الطمة . -3
 تبامد مم  إاثرة اهتعاـ الطالب  كإشةاع حاجته إىل التعم . -2
 جتع  الطمة  أكثو استعداةا إلدةاؿ مواة التعم . -1
 تبامد مم  توتيب اسأفكار لدل الطمة  -1
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 الثالث الفصل
 دياايإجراءات التحث امل

 

 منهج التحث - أ

ىذه الرسالة  أتليفيف  ةالباحث هاتستخدما يتأما طريقة البحث ال
 & Research & Development / R)فهي طريقة البحث العلمي كالتطوير 

D) طريقة البحث ادلستخدمة . كادلراد ابلبحث العلمي كالتطوير ىو
ث إلنتاج ض من ىذا البحغر الك  1.كجتريبة فعالةللحصوؿ على نتاج معُت 

 ل ادلكللة ادلووودة يف عملية التعلي  حلدة ائز احملصوؿ ادلعُت كلديو قيمة 
 .كالتعل 

 كيف البحث التطوير مناذج متنوعة منها :

 (Assure)مناذج الضماف   -1
 (Addie) التقومي-التطبيق-التطوير-التصمي -منوذج التحلي ل   -2
  Kemp منوذج   -3
 (Dick & Carey) منوذج ديك ككرم  -4
   منوذج حنفُت كفيك  -5
 (Gagne & Bringgs) كغٍت كبريلس منوذج -6

                                                           
1
Sugiyono, MetodePenelitian Kuantitatif Kualitatifdan R&D, cet,11 

(Bandung: Alfabeta 3112), hal. 312.  
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 (Borg & Gall)بورغ كغاؿ  منوذج  -7
 D4 منوذج   -8

 

 

لسهولة  (Borg & Gall)بورغ كغاؿ  ذجكقد اختارت الباحثة منا
تطوير ادلواد ادلعينة. كتقـو الباحثة بتطوير اللتاب ادلدرسي لللتاب 
ادلصاحب ادلصور كلتاب معتمدا يف تعلي  مهارة القراءة. كمن أغراض 
تصمي  البحث التطوير فهو لتنمية إنتاج احملصوؿ الًتبوم كتوظيفها يف 

 ح ل ادلكللة ادلووودة يف العم ل التعليمية.

كىذه  ،طوات يف تصمي  ىذه الطريقةاخلعدة إىل  ةتاج الباحثحتك 
، مجع  لكاكاحملتم ل كادل كىي:من عكر خطوات،  الطريقة تتلوف

البياانت، تصمي  اإلنتاج، تصديق اإلنتاج، حتسُت اإلنتاج، جتربة اإلنتاج، 
 جتربة تطبيق اإلنتاج، حتسُت اإلنتاج، كادلنتاوات النهائية. حتسُت اإلنتاج،
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 كأما بياف لل ل خطوة من خطوات العكرة فلما يلي:

 لشاكواملاحملتمل  -1
النتيجة  تناؿف اويد ستعم لاإذا احملتم ل ك ل شيئ 

 2.ةة فهي متباعد الواقعة ادلطلوبكللأما ادلك زائدة. 
 
 

                                                           
2
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatatif… hal, 318-311. 

لشاكاحملتمل وامل   ع التديااتمج 

ةاملنتاجات النهائدي  

كتاب تصمديم  
 املصاحب املصور

كتاب  يسنحت
 املصاحب املصور

كتاب  رةةجت
 املصاحب املصور

كتاب  تصايق
 املصاحب املصور

كتاب  حتيسن
 املصاحب املصور

كتاب  جترةة تطتديق
 املصاحب املصور

كتاب  يسنحت
 املصاحب املصور
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 مج ع التدياات -2
كاقعيا،   لكاكحملتم ل كادلاب ةالباحث ما قامتبعد 

حتلي ل يف البياانت  ةمع الباحثجتىي  ةطة التالياخلف
ي ل احلقائق كلتصمي  اإلنتاج ادلعُت. كيف حصلت ادلكللة

 حتقيقإىل الطريقة ادلعينة يف  ةتاج الباحثحتىذه اخلطة 
 النتائج ليح ل ادلكلالت ادلووودة.

 كتاب املصاحب املصورالتصمديم  -3
جدر بتصمي  تجبمع البياانت ف ةبعد قياـ الباحث

. كتصمي  ويداحىت يلوف  اللتاب ادلصاحب ادلصور
القدمي  للتاباجلديد اتما مبواصفتو، بناء على ا اللتاب

 .سلبيات منوليلكف ال
 كتاب املصاحب املصورال تصمديم تصايق -4

لتقومي  اللتاب ادلصاحب ادلصورعد تصديق ب
أك العلس من ادلنتاج أك حتلمو للثرة فعاليتة و تصميم

ستعملو إبحضار بعض اخلرباء تستطيع أف تالقدمي. ف
ادلؤى ل يف رلاؿ الًتبية. كيقي  اخلرباء ادلؤى ل ادلنتاج ادلصم  

 .للتابتعرؼ على ادلزااي كالعيوب ذلذا اتحىت 
 كتاب املصاحب املصورال تصمديم حتيسن -5

، اللتاب ادلصاحب ادلصورصديق بعد قياـ بت
زااي من ادل ىذا اللتاب وف بتقومياخلرباء ادلؤىل يقـو يليوك 
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 اللتاب ادلصاحب ادلصور ةسن الباحثحتكالعيوب. ك 
العيوب  ق ل  تسبا بتصديق اخلرباء ادلؤى ل، حىت منا

 .وفي كالسلبيات
 كتاب املصاحب املصورال تة يجتر  -6

 اللتاب ادلصاحب ادلصورتؤدم الباحثة جتريبة 
يف اجملموعة الصغَتة أم عدد صغَت، كهتدؼ دلقارنة 
فعالية اإلنتاج اجلديد كالقدمي. كميلن تنفيذىا بطريقتُت، 
أف تقرف نتيجة اإلختبار القراءة. مث تقـو الباحثة جتربة 

 ادلادة ادلطورة للمجموعة الصغَتة. 

كحتلي ل البياانت اإلختبار من النتائج احملصولة 
 Descriptive Analysis)ة الوصفية ذات الداللة اإلحصائي

Statistic)  اليت ستحص ل عليها الباحثة من النتيجة
التجريبية تطوير ادلادة يف اإلختبار دلعرفة فعالية ىذه ادلادة 

 ككفاءهتا للحصوؿ على اذلدؼ من تعلي  مهارة القراءة.

 كتاب املصاحب املصورالحتيسن  -7
 ادلصوراللتاب ادلصاحب تقـو الباحثة بتحسُت 

بعد قياـ بتجريبو يف اجملموعة الصغَتة، كيظهر النقد يف 
اإلنتاج ادلصم  أثناء التجريبة. فتلـز الباحثة أف تصلح 

 حىت زاؿ من النقد ادلوفر يف اإلنتاج ادلصم . ىذا اللتاب
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 كتاب املصاحب املصورالتة تطتديق يجتر  -8
حقق ىذه التجربة يف عدد كبَت بتقيي  النقصاف 

إصالحا   اللتاب ادلصاحب ادلصورالح كالنقاد إلص
 كامال. 

 كتاب املصاحب املصورالحتيسن  -9
ـ يوود نقاط الضعف أك النقص يف ىذا اكماد

حىت حيص ل إىل ، فإنو يظ ل حيتاج إىل التحسُت، لتابال
ستخداـ يف ادلؤسسات الًتبوية أحسن منتاج ودير ابال

كفعالية األخرل كلتطوير وودة ادلادة التعليمية ادلطورة 
 للطلبة يف تعلي  مهارة القراءة.

 املنتاجات النهائدية -11
إذا حص ل أف كاف اإلنتاج ادلصم  يف   

عملية التعلي  ذك فعالية يف ادلؤسسة الًتبوية 
ادلعينة. فمن ادلملن أف يطبق يف عدة ادلؤسسات 

 3الًتبوية األخرل.

                                                           
3
رسالة لقس  التعلي  اللغة  ،تصمديم مادة احملادثة مبوضوع التديئة املعهايةمغدالينا،   

الرانَتم اإلسالمية احللومية، )بندا  العربية، الدراسات العليا وامعة
 63-62ق(، ص. 1441ـ/2626أتكيو،
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 العدينةاجملتم ع و  -ب

كأما اجملتمع كالعينة يف ىذا البحث ىو مجيع الطلبة ابدلدرسة 
. كبعد طالب 666عددى   بندا أتكيو 4الثانوية اإلسالمية احللومية 

طالبا. كأما  31( حبيث عددى  أذلك ختتار الباحثة الفص ل الثاين )
الطريقة ادلستعملة يف اختيار العينة فهي الطريقة العمدية، أك يسمى 

 4قصودة.ابلطريقة ادل

 طريقة مج ع التدياات وأدوات التحث - ج

تعد هبا الوسيلة اليت جتمع هبا ادلعلومات الالزمة إلوابة أسئلة 
مجع البياانت فتعتمد الباحثة  طريقةكأما   5البحث أك اختبار فركضو.

 :استخداـ أدكات اليت التالية على

 ادلالحظة ادلباشرة -1
البياانت أما ادلالحظة ىي كسيلة مفيدة للغاية يف مجيع 

ادلالحظة اليت جترل  ادلالحظة ادلباشرة 6ن أداء األفراد كسلوكه .ع
الباحثة مالحظة سلوؾ معُت مباشرة ابألشخاص أك األشياء اليت 

أدة من أدكات ىي  دلالحظة ادلباشرةكلذلك ادلراد اب 7تدرسها.
                                                           

4
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatatif… hal,  021 

 166.  ..ص...املاخل إىل التحث صاحل بن محد العساؼ،  5
6
  441, ص. مناهج التحث رواء زلمود أبو عالـ,  

7
  466.....، ص. املاخل إىل التحثصاحل بن محد العساؼ،  



66 
 

ادلعلومات اليت مملن الباحثة من البحث اليت جتمع بواسطتها 
  .فركضها اإلوابة عن أسئلة البحث كاختبار

عرفة أنكطة دل ادلباشرة ظةكرقة مالح الباحثة استخداـك 
ة ادلالِحظالباحثة ك قـو تمهارة القراءة. ك  تعلي يف كالطلبة  ادلعلمة

 تقي مهما اعتمادا على كرقة ادلالحظة.  ل
 ستباانت الا -2

رلموعة من األسئلة ادللتوبة اليت تعد ىي عبارة عن 
مبقصد احلصوؿ على معلومات أك آراء ادلبحوثُت حوؿ 

كاستخدمت الباحثة االستباانت  8ظاىرة أك موقف معُت.
استحقاؽ لللتاب جلمع البياانت عن آراء اخلرباء إىل 

ادلصاحب ادلصور، كتصديق مواد اللتاب ادلصاحب 
 ادلصور خاصة دلهارة القراءة. 

 
 ختباراتاال -3

كيقصد ابالختبار ما حيدثو االختبار القبلي من أثر ميلن  
يف تعو د أفراد البحث على ما جيب أف جيب أف تلوف عليو 
اإلوابة مثال. كذلذا يصبح التغَت يف البعدم ليس انجتا عن 

                                                           
دمحم عبيدات كدمحم أبو نصار، منهج البحث العلمي القواعد كادلدخ ل كالتطبيقات،   8

 323ـ(، ص. 2668)دمكك: دار الفلر، 
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التجربة فقط كإمنا بسبب ما تعو د عليو أفراد البحث من وراء 
 9االختبار القبلي.

ككانت االختبارات من آداة البحث اليت استخدمتها 
الباحثة فيو دلعرفة فعالية استخداـ اللتاب ادلصاحب ادلصور 

كتقـو الباحثة يف ىذه الدراسة ابالختبارين لتدريس مهارة القراءة. 
 كمها االختبار القبلي كاالختبار البعدم.

 االختبار القبلي - أ
ة الختبار االختبار القبلي ىو الذم جتريو الباحث

مهارة تدريس يف  ادلدرسي كتابالطلبة قب ل تطوير  
 القراءة.

 االختبار البعدم - ب
االختبار البعدم ىو الذم تستخدمو الباحثة 

ادلدرسي يف  لتابالالختبار الطلبة بعد تطوير 
 مهارة القراءة.تدريس 

 
 
 

                                                           
)اللويت: ملتبة  ،ماخل املناهج التحث الرتةويرواء زلمود أبو عالـ،   9

 175.ص ،(1989 ،الفالح
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 طريقة حتلديل التدياات - د
 فحسب، كيفية بصورة يت  البحث يف ادلعلومات كحتلي ل

 الواقعة التجارب معاجلة يف الًتكيز أف يعٍت ليفيال كالتحلي ل
 تصنيفيو كيستطيع كيفه  منها الباحثة دركهات ما على كاألحداث

 .عقلية مالحظة مالحظتها ميلن اليت العالقات كدلح
 البياانت بفصيلة إبتداء كصفية حبث يى الليفية البياانت كحتلي ل
 ادلعلومات معٌت كإعطاء الكرح اتياف مث كبعضها ابلناحية ادلنسبة

 حتلي ل. كاألخرل الناحية بُت كلعالقة الناحية من بعض ك ل يف
 كتطبيقو الباحثة ختتار الذم التحليلي األسلوب ىي البياانت

 كالربىاف الدلة منها تستنتج حىت معلومات من مجعو ما على
  16.البحث األسئلة غَتىا دـك معينة تؤكد اليت العلمية

 : البياانت حتلي ل خطوات كأما
 البياانت مجع    -1

 شيئ اختيار أك تلخيص ىو البياانت مجع
 عن بحثت األساسية، األحواؿ على كيركز األساسية،
 يف مه  غَت الذم شيئ كحذؼ كأسلوبو ادلوضوع
 أف الباحثة كتسهي ل كاضح البياانت أف لذالك. البحث

 .اآلخر ادلعلومات معجت
 

                                                           
 181ادلدو ل إىل .....، ص. صاحل بن محد العساؼ،   16



69 
 

 البياانت عرض -2
 أف الباحثة على بد ال البياانت، مجع بعد

 الليفي ادلدخ ل يف. البياانت عرض خطوة إىل ستمرت
 من اجلدكؿ اللكف على بكل ل البياانت عرض أف

 نظاما تنظي  أف الباحثة تستطيع البياانت عرض خالؿ
 .البحث مفهـو على كسهولة كمرتبطا كاضحا

 
  البياانت حتلي ل   -3

 قاؿ. الليفي البياانت حتلي ل عن اآلخرة خطوات
 استنباط. كالتدقيق التخليص أخذ أم كىوبَتماف ميليس
 تستطيع البياانت كتلك واتموق ق ل من يقدـ الذم األكؿ

 ادلؤيدة ادلعلومات أك أقوم الرباىُت تتوقع مل إذ تتغَت أف
 .للمستقب ل البياانت مجع مرحلة يف

 
 البياانت   - 4 

 تقـو أف تعٍت البياانت من اجملموعة تفسَت
 أساس على البياانت ىذه تكلي ل مبحاكلة الباحثة
 إطار تلوف قد اليت األساسية ادلصطلحات من رلموعة
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 حبيث نتيجة تؤيده سواء بو مؤمن الباحثة ظ لت نظراي
 11.النقدم التفسَت ستخدـتك  يعرضو أـ معُت

 
 رسالةال ها الطريقة ادلستخدمة يف كتابة ىذكأم

جلمع البياانت يف حتصي ل اإلنتاج ادلعُت فهي الطريقة 
الليفية، كالطريقة الليفية ىي استنتاج ادلؤشرات كاألدلة 

 12ستنتاج العالقة.إفية كزلاكلة الربط بُت احلقائق ك اللي
كللتعرؼ على فعاليتو كأثره فتستخدـ الباحثة الطريقة 
، اللمية، كالطريقة اللمية ىي حتلي ل ادلعلومات رقميا

ستنتاج ادلؤشرات كاألدلة الرقمية الدالة على الظاىرة إأم 
استخدمت الباحثة طريقة  ففي ىذه الرسالة 13ادلدركسة.

 حتلي ل البياانت حتليال كميا.
كاستخدمت الباحثة حتلي ل البياانت ابلطريقة 

ستباانت حتلي  اللمية لتحلي ل مالحظة ادلباشرة كاال
للحصوؿ على اخلرباء عن كتاب ادلصاحب ادلصور. ك 

 النتائج النهائية، استخدمت الباحثة الرموز اآليت:
 

                                                           
11

 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 3110), hal. 

228 
 164ص.   …، املاخل إىل التحث صاحل بن محد العساؼ   12
 164ص.  املاخل إىل التحث...،صاحل بن محد العساؼ، 13   
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 166   

 

 ادلػػػػػػػػػئػػويػػةالدراوة للنسبة =     

 رلموعة نتائج الطلبة دلوضوع كاحد=     

 رلموعة أقصى النتائج دلوضوع كاحد=     
 

 (1-3اجلاول )
 واملعلمة وحتكديم اخلرباءمعايري نتائج مالحظة املتاشرة عنا الطلتة 

 
 املعديار الارجة مليستوى التمديديز

 ممتاز % 166 -%  86
 ويد ودا % 79 -%  66
 ويد % 59 -%  46
 مقبوؿ  % 39 -%  6

 
ة استعملتو الباحثة إلواب اليت فأما حتلي ل البياانت

ختبار( فاستعملت أسئلة البحث الثاين )بياانت اال
الباحثة اجملموع كادلعدؿ من إوابة االختبارين )االختبار 
 القبلي كالبعدم(. كدلعرفة فعالية استخداـ كتاب 

 لتدريس بلتاب ادلصاحب ادلصور   ادلطورادلدرسي 
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مهارة القراءة فالتحلي ل الذم استعملتو الباحثة ىو اختبار 
T  بنوعPaired Sample T-test تعماؿ كىذا بسبب اس

( ابستعانة One Group Sampleاجملموعة الواحدة )
 ”SPSS Statistics 32“احلساب على األدكات الرقمية 

 T-Testتقـو الباحثة بكرطي T-Test  قب ل إوراء
ختبار الاك (Uji              Normalitas) العم ل ختبارا فهما

ضبط . إف (Uji Homogenitas) ادلتجانس
 Homogenitas)تجانس كادل (Normalitas Data)فائي لال

Data) توزيع البياانت  حتصيلو يدؿ على(Distribusi 
Data)  مبستول الداللة(Sig.)<6،65 فالتحلي ل مبستول.
 يلي: كما  Paired   Sample T Testمن  (.Sig)الداللة 

  > (.Sig) نتيجة مستول الداللةإذا كانت  -1
( (Hoفرض الصفرم فهذا يدؿ على أف  6،65

 .مقبوؿ(Ha)  مردكد كفرض البدي ل
  < (.Sig) نتيجة مستول الداللةإذا كانت  -2

 ((Hoفرض الصفرم فهذا يدؿ على أف  6،65
 .مردكد (Ha)  كفرض البدي ل مقبوؿ
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 (Uji Normalitas) اختبار الطبيعي -3
كيقصد اختبار الطبيعي لتعريف أف العينة من       

كتقـو الباحثة اختبار  رلموعة تلوف  طبيعية أـ ال.
ألف العينة يف  uji shapiro-wilkالطبيعي ابستخداـ 

 36<العينة  تإذا كان . 36> ىذا البحث
 .(uji kolmogrov smirnov)فيستخدـ 

كصيغة  .14
 الفركض الختبار الطبيعي كما يلي:

H1  :  ليس العينة من اجملموعة طبيعية  

Ha :  كانت العينة من اجملموعة طبيعية 

كدلعرفة فرؽ ارتفاع النتيجة ادلعدلة بُت االختبار 
-Nالقبلي كاالختبار البعدم فاستعملت الباحثة الرموز

gain  :التايل 
N-gain=

                

           
 

 

 

 

 

 

                                                           
14

  Stanislaus S. Uyanto, Pedoman Analisis Data dengan SPSS…..hal.04 
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كما بينت   N-gainعن نتيجة (Interpretasi) أما التفسَت
 :فهو اآليت 1-3اجلدكؿ يف 

 

 (2-3)اجلاول 
 N-gainمقدياس التفيسري 

 
 البياف النتيجة احملصولة

< g 6،7 العليا 
6،3< g< 6،7 ادلتوسط 
> g6،3 السفلى 

 



ٚ٘ 

 الفصل الرابع 
 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البياانت -أ 
قد شرحت الباحثة يف الفصوؿ السابقة كلما يتعلق بتطوير 

كتاب اظتصاحب اظتصور على مهارة القراءة من النظرايت احملتاجة ال
 كتاب ال تطويرإجراء إلدتاـ ىذا التطوير. وتشرح الباحثة كيفية 

بػاظتػػػدرسة الثانوية االسالمية وفعالية إنتاجو عند الطلبة  اظتصاحب اظتصور
. وتعتمد الصف الثاين )أ(يف  للسنة الثانية بندا أتشيو ٗاضتكومية 

الباحثة على إفادة اظتدير للدراسات العليا جبامعة الرانَتي اإلسالمية 
يف  Un.84/Ps.I/82/7872/7482اضتكومية بدار السالـ بندا أتشيو برقم: 

  راء ىذا الفصل.إج
 البحث ميدانصورة عامة عن  -1

 اإلسالمية اظتدارس إحدى ٗ اإلسالمية الثانوية اظتدرسة إف
 بروكوه وقعت اليت الدينية الشؤوف وزارة وعاية حتت اضتكومية

(Rukoh) التعليم عملية ظتمارسة اظتدارس إحدى وىي. أتشيو بندا 
 .األخرى الدراسية اظتواد جبانب العربية اللغة بتعليم هتتم اليت والتعلم

 حتت ـ ٜٜٜٔ مارس ٕ اتريخ يف اظتدرسة ىذه أسست وقد
 مدير مدافع مع الرانَتي جبامعة التدريب وعلـو الًتبية كلية إرشاد

 ابلًتبية اىتم الذي -هللا رزتو- إدريس فوافص دكتور أستاذ اصتامعة
 شارع يف الرانَتي ػتيط يف تقع وىي اظتدرسة، تلك يف اإلسالمية
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Rukoh Utama, Kopelma Darussalam .اآلف اظتدرسة مدير وكاف 
 والتعلم التعليم عملية وجتري ،الدكتورة إينا رزقنا اظتاجستَت ىي 
 الساعة من حبيث يكوف كل يـو على ثالثة أايـ واضحا إجراءا

 هنارا. ستسوفالثانية و  الساعة إىل ستسوفو  ةعشر  ادية اضت
 ٕ٘ اظتدرسة تلك يف يدرسوف الذين علمُتاظت عدد بلغ وقد

 الباحثة تشرح كما ٕ فيها العربية اللغة معلمة عدد بينما مدرسا،
 من يتكوف طالب ٓٓٙ يبلغ فيها الطلبة وعدد. ٔ-ٗ ؿاصتدو  يف

 الباحثة فتقدـ الطلبة عدد ولتوضيح. والثالث والثاين األوؿ الصف
 . ٕ-ٗ ؿاصتدو 

 
 (1-٤) لاجلدو 

 العربية اللغة علمةم عدد 
 من ةمتخرج أمساء ادلعلمة رقم
 جامعة الرانَتي سوسيتا ٔ
 جامعة الرانَتي مّليت ٕ

 العربية اللغة معلميت إف ،(ٔ-ٗ) ؿاصتدو  من وبياف
اإلسالمية  جامعة الرانَتيبػػػػػ العربية اللغة تعليم قسم يف فتامتخرج

 غةلال تعليم يف ؤىالفت ومها ،بندا آتشيو اضتكومية دار السالـ
 .العربية
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 (٢-٤) لاجلدو 
 أتشيو بندا MTsN 4 ــــــب طلبة عدد 
 عدد الطلبة مساء الصفا الصف
 
 
 األوؿ

 طالبا ٕٖ أبو بكر الصديق
 طالبا ٖٖ عمر ابن خطب
 طالبا ٖٗ عثماف ابن عفاف

 طالبا ٖٗ على ابن أيب طالب
 طالبا ٖٗ زبد ابن حرثة

 طالبا ٖٗ مهزة عبد اظتطلب
 
 

 الثاين

 طالبا ٖٔ شيخ مهزة الفنسوري
 طالبا ٖٓ شيخ مشس الدين

 طالبا ٖ٘ شيخ نور الدين الرانَتي
شيخ عبد الرؤوؼ 

 السنجكيلي
 طالبا ٖٗ

 طالبا ٖٗ شيخ شريف الدين
 طالبا ٖٗ شيخ مولنا مالك إبراىيم

 
 الثالث

 طالبا ٖٖ شيخ شاريف ىداية هللا
 طالبا ٕٖ سلطاف إسكندار مودا
 طالبا ٖٗ تنكو جيك دي تَتو
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 طالبا ٖٗ تيكو عمر
 طالبا ٖٗ فنجليما فومل

 طالبا ٖ٘ تيكو نياؾ عارؼ
 طالب 066 اجملموع

 
يظهر لنا أف عدد الطلبة يف اظتدرسة الثانوية  ٖ-ٗؿ اصتدو 

. وخصصت طالب ٓٓٙبندا أتشيو  ٗاإلسالمية اضتكومية 
شيخ مهزة  الثاين )أ( الباحثة ىذه اإلجراءات يف الصف

 الفنسوري.
 (3-٤) لواجلدو 

 ادلباين ادلعدة يف ىذه ادلدرسة
 اجملموع ادلبانــــــــي رقم
 ٛٔ ةالفصوؿ الدراسي ٔ
 ٔ غرفة مدير اظتدرسة ٕ
 ٔ غرفة انئب مدير اظتدرسة ٖ
 ٔ غرفة أمنة الصندوؽ ٗ
 ٔ غرفة اظتدرسُت ٘
 ٔ غرفة اظتكتبة ٙ
 ٔ اظتصلى ٛ
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يظهر لنا عن اظتباين اظتوجودة يف  ٖ-ٗواصتدوؿ 
 بندا أتشيو. ٗاظتدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية 

 Bukuعن تطوير حتليل احلاجات وادلشكالت -٢

Pelajaran Bahasa Arab  كتاب ادلصاحب لاب
 ادلصور

قامت الباحثة جبمع البياانت يف حتليل اضتاجات يف 
بياانت اظتالحظة قبل إعداد اظتواد الدراسية، قامت الباحثة 

يف  MTsN 8 Banda Acehبػػػػػػػمبالحظة عملية تعليم مهارة القراءة 
الحظت الباحثة اظتعلمة والطلبة ، و ٕٕٔٓ سبتمرب ٖٔاتريخ 

 واظتواد اظتستخدمة واظتصادر.
إىل مالحظة الباحثة عند قيامها بتعليم مادة القراءة ابلنظر 

 Buku Siswa Bahasa Arab kurikulum“ كتاب الدراسيلاب

7822 revisi 7822” ، أف فهمها للنصوص  لقد اشتك الطلبة
اظتعلمة  كاف انقصا وقد ظهر ذلك عندما أجرأتاظتقروءة  

الباحثة أف لق ابلقراءة، ووجدت تتعشفهيا وحتريراي اليت تقييمات 
 .عقدة القصةلطلبة صعوبة يف ترتيب معٌت الكلمات وفهم ا

مث حتلل الباحثة اظتشكالت اظتوجودة عند الطلبة. وانتفعت 
الباحثة اضتاجة اظتناسبة يف عالج اظتشكالت اظتوجودة عند الطلبة، 
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واضتاجة اليت ستستخدـ الباحثة يف عالج ىذه اظتشكالت ىي 
  الكتاب اظتصاحب اظتصور.

 Buku“ الدراسيبتطوير كتاب الباحثة  قامتولذالك 

Siswa Bahasa Arab kurikulum 7822 revisi 7822” كتاب لاب
 هارة القراءةلتسهيل اظتعلمة عند تعليم م اظتصاحب اظتصور

عقدة قدرهتم يف فهم لتسهيل فهم اظتقروء عند الطلبة ولًتقية و 
 .القصة

  

 Buku Siswa Bahasa“عن تطوير  حتليل البياانت -ب 

Arab” وركتاب ادلصاحب ادلصلاب 
قامت الباحثة بتطوير الكتاب اظتصاحب اظتصور على 

 ٗبػاظتػػػدرسة الثانوية االسالمية اضتكومية مهارة القراءة. وعرضو 
وقد قامت الباحثة نفسها كمعلمة اللغة . للسنة الثانيةبندا أتشيو 
احملتاجة ياانت (. وقد رتعت البأ) الثاين الصفالعربية يف 

 .للبحث ابظتالحظة اظتباشرة

 كما تقـو الباحثة ابطتطوات اطتاصة للبحث العلمى
 & Borg)بورغ وغاؿ  هاخطوات اليت قدموالتطوير معتمدا على 

Gall)  :كتاب ل، رتع البياانت، تصميم الشاكاحملتمل واظتيعٍت
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، حتسُت  اظتصور كتاب اظتصاحبال، تصديق  اظتصور اظتصاحب
، اظتصور كتاب اظتصاحبال، جتربة اظتصور اظتصاحبكتاب ال

كتاب الجتربة تطبيق  ،اظتصور كتاب اظتصاحبالحتسُت 
، اظتصور اظتصاحب كتابال ، حتسُتاظتصور اظتصاحب

 واظتنتاجات النهائية.

نظرا إىل اطتطوات السابقة، فإنو ال بد من تطبيق اظتواد 
نتائج التطبيق  تاظتعدة يف ميداف البحث مث تقوميها بعد ما عرف

يف مستمرا. لذلك قامت الباحثة فيو إبجراء احملدودة مع اطترباء 
تعليم مهارة القراءة من انحية ػتتوى اظتواد وتصميم اظتواد 

 الطلبة ( وابظتالحظةأ) ثاينال صفمع الطلبة يف الالدراسية 
 .ٕٕٔٓأكتوبر  ٔٔيف اتريخ  واظتعلمة

لبياانت يف النقاط الباحثة كل ما يتعلق بتحليل اوتبُّت 
 التالية:

 احملتمل وادلسائل -1
مصدر أساسي للمعلومات إف الكتاب اظتدرسي 

اظتعلومات تضمو وىو كتاب  على الطلبة يف اظتدرسة.
 األساسية يف غتاؿ دراسي أو تدريػػػػػبػػي معُت.
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فمن الظواىر ؽتا رأت الباحثة الكتاب الدراسي 
بندا آتشيو،  MTsN 8 بػػػػػ   الذي تستخدمو اظتدرسة 

 Buku Siswa Bahasa Arab Kurikulum 7822“وىو 

revisi 7822” . واحملتوايت عتذا الكتاب يتكوف عن
اظتوضوعات اظتتعددة ابلنصوص اظتختلفة والقواعد وكثَت 

يت من االختبارات. ولكن ىناؾ قليل من اظتفردات ال
جيعل الطلبة صعبة يف فهم  مااظتطولة تتعلق ابلنصوص 

ة. مث تقدـ القراءة بكتابة مزدزتة وليس ىناؾ خط القص
وسيلة لتسهيل فهم الطلبة على النصوص عاجلة 

لتعلم  ةعل الطلبة غَت جذابجتوميسرا. وىذه اظتشكلة 
 فهما جيدا.القراءة  واأف يفهم واالقراءة حىت ال يستطيع

ولذالك، قامت الباحثة مبحاولة حل اظتشكالت 
كتاب اظتصاحب الالطلبة عند تعلم القراءة ابستخداـ 

يف القراءة.  ماظتصور كالوسيلة التعليمية لتسهيل فهمه
كتاب اظتصور الكتاب اظتصاحب اظتصور فهو الوأما 

بصورة جذابة تناسب أبحواؿ القراءة. ويف بياف السابق، 
 Buku“ تركيز البحث تطوير حاجة إىلالباحثة برزت 

Siswa Bahasa Arab ” كتاب اظتصاحب اظتصور.لاب 



ٖٛ 
 

 
 

 مجع البياانت -٢
إف رتع البياانت ىو من اطتطوة الثانية يف 

ألجل  اتالبحث العلمي والتطوير. وىو من أىم اطتطو 
دت سي. ووجادر ه يف رتع القوة لتطوير الكتاب التنفيذ

مصدر واحد لتعليم سي ادر الباحثة النتائج أف الكتاب ال
 .العربية يف ىذه اظتدرسة للفصل الثاين )أ( وتعلم اللغة

وكاف معلمة اللغة العربية ال تستخدـ الوسائل التعليمية 
أثناء التعليم. وترى الباحثة أف تطوير كتاب اللغة العربية 

  أمر مهم لًتقية قدرهتم يف فهم القراءة.
من خالؿ فهي البياانت اليت أخذهتا الباحثة أما و 

أنشطة الطلبة  وتوضيح الباحثة عن اظتالحظة اظتباشرة.
 :التايلؿ واظتعلمة يف اصتدو 

 
 (٤-٤اجلدول )

 يف تعليم مهارة القراءةأنشطة الطلبة 
 رقم أنشطة الطلبة ٔ ٕ ٖ ٗ

 ٔ  يقرأ الطلبة الدعاء.    √
  √ 

 ٕ العربية. اللغة لتعلم طلبةال يهتم 
  √ 

 ٗ اظتعلمة. قراءة إىل طلبةال معتسي 
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  √ 
 ٘ رتفاع. مبصوت سي ادر الكتاب اليف  يقرأ الطلبة النص 

 ٙ .ةعلماظت بياف إىل طلبةال معتسي   √ 
  √ 

علمة يف تررتة النص يف الكتاب الطلبة إىل بياف اظت يهتم 
 سي.ادر ال

ٚ 

  √ 
 ٛ .القصة عقدةقدرة الطلبة يف ترتيب معٌت الكلمات وفهم  

 √ 
الطلبة مع غَتىم  إال ابظتواد التعليمية. ال يتكلم    ٜ 

  √ 
 ٓٔ يناقش الطلبة بينهم يف مواد القراءة. 

  √ 
 ٔٔ دوافع الطلبة إلتباع عملية التعليم ابلكتاب الدر اسي. 

 اجملموع ٢٤
 

 معايري التقييم
  : انقصٔ 
  : مقبوؿ ٕ 
  : جيد ٖ 
 : جيد جداٗ 
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عند إجراء حتسب البياانت من أنشطة الطلبة 
     عملية التعليم والتعلم ابستعماؿ القانوف:

  
 

 
 ٔٓٓ   

 ةػػيػػو ئللنسبة اظتػػػػػػػػػ الدراجة=     
 غتموعة نتائج الطلبة ظتوضوع واحد=     

 غتموعة أقصى النتائج ظتوضوع واحد=     
 

وحتليل اظتسند ألنشطة الطلبة عند إجراء عملية 
 ٔستسة  أحواؿ:التعليم والتعلم إىل 

 %  = ؽتتاز ٓٓٔ – ٔٛ
 =جيد جدا   % ٓٛ-ٙٙ
 = جيد   % ٘ٙ -ٙ٘
 وؿ= مقب   % ٘٘-ٔٗ
 = انقص   % ٓٗ-ٓ
 

 

 
                                                           

2
 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi 

Aksara, 7882),  hal. 742 



ٛٙ 
 

 
 

 وأما قيمة أنشطة الطلبة يف عملية تعليم والتعلم.

  
 

 
  x 288 % 

  = 
78

88
  x 288 % 

  
7888

88
  % 

               48  %  

ومن نتائج البحث السابق عرفت الباحثة أف 
يف اضتد تدؿ أهنا %  وىذه  ٗ٘النتيجة احملصولة ىي 

عملية التعليم والتعلم مهارة القراءة مبعٌت %  ٘٘-ٔٗ
 مقبوؿ.

 (5-٤ل )اجلدو 
 يف تعليم مهارة القراءةأنشطة ادلعلمة 

 رقم أنشطة الطلبة ٔ ٕ ٖ ٗ

 √ 
وتعد السبورة لكتابة  تلقي السالـتدخل اظتعلمة الفصل و   

 .اظتوضوع

ٔ 

  √ 
 ٕ .أىداؼ التعليمية اللغة العربيةتبُت اظتعلمة  

 ٖ .تبُت اظتعلمة بياان قليال من اظتوضوع السابق  √  
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 ٗ .تبدأ  اظتعلمة عملية تعليم ابلوسائل التعليمية √   
 ٘ . الوسائل التعليميةتقرأ اظتعلمة النص يف  √   
 اظتناقشة، فيقلدىا الطلبة اظتعلمة والطلبة النص بطريقةتراجم     √

 .رتاعة
ٙ 

  √ 
 عقدةيف ترتيب معٌت الكلمات وفهم تشرح اظتعلمة عن النص  

  .القصة
ٚ 

 √ 
 ٛ .تطلب اظتعلمة الطلبة ابلتمرينات  

 √ 
.تعليم اللغة العربيةطلبة لحتث اظتعلمة ال    ٜ 

 اجملموع ٢1
  

اظتعلمة يف عملية تدريس مهارة القراءة  وأما قيمة أنشطة 
 كما يلي :

  
 

 
  x 288 % 

  = 
72

23
  x 288 % 

  
7288

23
  % 

               44  %  

   445 
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 % تدؿ على أهنا وقع بُت حد ٘٘ =   وبقيمة 
. فتكوف داللة أف أنشطة  جيد مبعٌت % ٘ٙ -ٙ٘

  .ؽتتازغَت  مهارة القراءةة تعليم ييف عمل اظتعلمة

حاصلة اليت وجدت الباحثة وىذا يدؿ على أف 
يف  كثَتاا  ف نتيجتهابلتماـ.  ألمنخفضة يف ورقة اظتالحظة 

 ".مقبوؿنقطة "

الطلبة  أنشطةعلى أف  افالسابق فالايدؿ اصتدو 
وابطتالصة . مقبوؿ وجيد مهارة القراءةيف تعليم  واظتعلمة

 تعليميف عملية ػتتاج  اظتصاحب اظتصور ىذا الكتابأف 
 يصَت عالج يف ىذه اظتشكلة.و  مهارة القراءة

 كتاب ادلصاحب ادلصورالتصميم  -3
بحثي الإف تصميم اإلنتاج خطة مهمة يف 

ى الباحثة أف تقـو بتصميم ػػػػػػػػػػػػػػػػػعلالعلمي والتطوير. ف
اإلنتاج حىت يكوف اإلنتاج احملصوؿ إنتاجا مرجوا، 

ابلنصوص كتاب اظتصاحب اظتصور الالباحثة  وتصميم 
ابستخداـ اظتصمم سي اكتاب الدر الاظتوجودة من 

Adobe Ilustrator Aplication Manager dan Canva   .

اظتفردات يف بداية اظتوضوع أوال و  وتكتب الباحثة
فقرة من القراءة رة فػػػػػػػفقالكتاب فػػتكتب  تصفحا
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وآخرا تقـو  .فقرةة ابلسباظتنا ابلصور اظتلونة اصتذابة
الباحثة بكتابة االختبارات يف كل قراءة من ابب ما. 

 تصل بُت اظتوضوع واظتفردات والفقرة والصور اظتلونةتو 
 كتاب اظتصاحب اظتصور.الكوف في اتصاال جذابة
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وأما احملتوى الدراسية  عن القراءة يف الكتاب   
 اظتدرسي فهي كما يلي :

 1 الفصل الدراسي 

 ةاعأ :  السَّ  ل  وَّ الأ  الدَّْرس  

ْساَلِميَِّة  طَِة اإْلِ جِبَاَكْراَت. ِإشتِْْي فَاِتح. أَتَػَعلَُّم يف اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَػَوسِّ
ـِ الدِّرَاَسِة، َأْستَػْيِقُظ يِف السَّاَعِة الرَّاِبَعِة َصَباًحا. أَْذَىُب ِإىَل  يفْ َأايَّ

 .اْلَمْدَرَسِة يف السَّاَعِة السَّاِدَسِة َوالنِّْصفِ 

ُأ اضتِْصَُّة اأْلْوىَل يف السَّاِبَعِة َوَأْسًَتِْيُح يف التَّاِسَعِة َوالنِّْصِف. تُػْبدَ 
. مُثَّ أَْرِجُع ِإىَل الصَّفِّ َمرًَّة ََثنَِيًة  َوأَْدُرُس ذَتَاينَ ِحَصٍص يف اْليَػْوـِ
َتِهى اْليَػْوـُ الدِّرَاِسي يف السَّاَعِة  لِلدِّرَاَسِة يف السَّاَعِة اْلَعاِشرَِة. يَػنػْ

 أَْذَىُب ِإىَل اْلَواِحَدِة َوالرُّْبِع ظُْهرًا. مُثَّ أَْذَىُب ِإىَل اْلبَػْيِت َوَأْحَياانً 
َر بَػْعَض اْلُكُتبِ   .اْلَمْكتَػَبِة أِلْسَتِعيػْ

 يـأْوِميأـاتـ ـنأا : اين الثَّ  الدَّْرس  

الرّاِبَعِة َأْستَػْيِقُظ ُمَبكِّرًا ِجّدا يف الصََّباِح، َعاَدًة َحَوايَل السَّاَعِة 
. أَْبَدأُ أبَِْخِذ َوالنِّْصِف. َأْستَػْيِقُظ َعَلى اْلَفْوِر َوأَْذَىُب ِإىَل اضْتَمَّ  اـِ

، َوتَػْنِظْيِف َأْسَناين، َوجَتِْفْيِف َشْعرِْي ُمْسَتْخِدًما غُتَفَِّف الشَّْعِر  ُدشٍّ
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مُثَّ أَُعْوُد ِإىَل ُغْرفَتِػػػػػػْي َوأَْرَتِدي َمالَِبَس ْعِر. َوأَْمِشُط مبُْشِط الشَّ 
 .اْلَمْدَرَسةِ 

ْي َوِإْخَوِتْ اأْلَْصَغِر ِمنّػػػػِْي َوأَُودُِّعُهْم مُثَّ أَتَػَناَوُؿ ُفطُْورِي َمَع َأيبْ  َوأُمِّ
 .نَػْعَتاُد الرُُّكْوَب َمَع َأْصِدقَاِئي ُكلَّ يَػْوـٍ  أَْذَىُب ِإىَل َمْوِقِف اضْتَاِفاَلتِ 

يف السَّاَعِة السَّاِبَعِة ِإالَّ الرُّْبِع. يَرُِف َجَرُس الدُُّخْوِؿ  َأِصُل اْلَمْدَرَسةَ 
يَػْبَدأُ يَػْوِمي الدِّرَاِسْي يف  .ْلَمْدَرَسِة يف دَتَاـِ السَّاَعِة السَّاِبَعةِ لِ 

ُب َأْف َأُكْوَف َداِخَل اْلَفْصِل  .السَّاِبَعِة َوالنِّْصِف َصَباحاً  ِلَذِلَك، جيَِ
 ربُ ، ِلَذاِلَك ُأخْ يف تِْلَك السَّاَعِة. َىَذا ُمِهمّّ ِجّدا يفْ ُرْوِتُْتِ يَػْوِميِّ 

 .نَػْفِسْي : الَ تَػَتَأخَّرْ 

َأْسَتِمُع َجيًِّدا ِإىَل ُمَعلِِّمْي َوُأَشارُِؾ يف اأْلَْنِشطَِة اْلَمْدَرِسيَِّة َوُأَساِعُد 
ُزَمالَئِػػػػػْي َوأَتَػَعاَوُف َمَعُهْم لَِتْسِهْيِل الصُُّعْواَبِت، َوِلَذاِلَك، َأاَن طَاِلٌب 

 .الطُّػػالَّبِ ػَتْبُػْوٌب ِمَن اْلُمَدّرِِسُْتَ وَ 

، أَتَػَوجَُّو َأاَن َوَصِدْيِقْي ِإىَل  بَػْعَد اْنِتَهاِئي ِمْن يَػْوِمْي الدِّرَاِسيِّ
أَقُػْوـُ  .َمَنازِلِنػػػػػػػَا ُمَودِِّعُْتَ بَػْعُضَنا اْلبَػْعَض. مبَُجرَِّد ُوُصْويل اْلَمْنزِؿَ 

ُرْوَس َوأَْعَمُل فُػُرْوِضْي امبُرَ  اْلَيوِميَِّة. َوَذِلَك لِتَػْثِبْيِت َجَعِة الدُّ
ْي ِمنِّػػػػْي  اْلَمْعُلْوَماِت َجيًِّدا، مُثَّ أَْراَتُح ِلُمدَِّة َساَعٍة ضِتُِْتٍ َتْطُلُب أُمِّ

َقاَظ لِتَػَناُوِؿ َوَجَبِة اْلَغَداءِ   .اإِلْسِتيػْ
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أَْذَىُب ِإىَل يف السَّاَعِة الثَالِثَِة َوالنِّْصِف َمَساًء، أَتْػُرُؾ اْلَمْنزَِؿ وَ 
النَِّدي، َفَأاَن َعْضٌو يف َفرِْيِق ُكَرِة اْلَقَدـِ َوِىَي اللُّْعبَػػػػػُة اْلُمَفضََّلُة 
ِة َساَعتَػُْتِ يَػْوِمّيا، َأاَن أُِطْيُع َأَواِمَر  َلَديَّ، َوِلَذِلَك، أََتَدرَُّب ِلُمدَّ

اْلَفرِْيِق، َفرِيْػُقَنا ََيِْصُل  اْلُمَدرِِّب َوُأِحبُّ التػََّعاُوَف َمَع بَِقي أَْعَضاءِ 
نَػَتاِئًجا َجيَِّدًة، فَػَقْد فَػْزاَن يف ُمَسابَػَقِة اْلَمَداِرِس َوَحَصْلَنا َعَلى 

 .اْلَكْأِس، َوََتَّ فَػْرُحَنا

 

َويف السَّاَعِة الثَّاِمَنِة، أَتَػَناَوُؿ اْلَعَشاَء َمَع َأْسَرِتْ يف ُغْرَفِة اْلَمِعْيَشِة. 
َرٍة ِمَن  نَػَتَحدَُّث َعْن َأْحَداِث اْليَػْوـِ َأْو ُمَشاَىَدِة التِِّلِفزِيُػْوَف لَِفتػْ

 .اْلَوْقتِ 

بَػػػػتِػػػػْي َوَمالَِبِسْي  َويف السَّاَعِة التَّاِسَعِة، َأْحِرُص َعَلى َأْف أُِعدَّ َحِقيػْ
َلًة َسِعْيَدًة ِلَواِلَديَّ  أَقُػْوؿُ  .الَّيِت َسْوَؼ أَْرَتِديْػَها يف الصََّباِح اْلَباِكرِ  لَيػْ

ـُ   .َوُأْخيِتْ، مُثَّ أَْذَىُب ِإىَل ُغْرفَتِػػػػػْي َوَأَضُع رَْأِسْي َعَلى اْلِوَساَدِة َوَأاَن
َرٍة ِمَن اْلَوْقِت، َوِعْنَدَما أَْبَدأُ  َوَعاَدًة َما، ُأَشاِىُد التِّْلَفاَز ُمْستَػْلِقيِّا لَِفتػْ

، أُْطِفئُ  التِّْلِفزِيُػْوَف َوأُْطِفُئ النػُّْوَر َواَل أَْنَسى َأْف أَقػْرََأ ُدَعاَء  يف النػَّْوـِ
 .النػَّْوـِ 
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 اذْلِــوأايأة   : الثَّاِلث   الدَّْرس  

ـَ اضْتَاُسْوِب، ُتطَاِلُع َصْفَحًة لِلتػََّعاُرِؼ. َكتَػَبْت  َجَلَسْت "َرتْػَنا" أََما
َها "َىُؤاَلِء َأطََفاُؿ يَػْبَحثُػْوَف َعنْ   َأْصِدقَاٍء ُجُدٍد". ِفيػْ

 .  ةً يَّ نِ وْ ًتُ كْ لِ إِ  ةً الَ سَ رِ  اعتََ  تْ بَ تػَ كَ فَ  ةٍ دَ يْ دِ جَ  ةٍ قَ يػْ دِ صَ  ىلَ عَ تَػَعرََّفْت "َرتْػَنا" 
 يوِ ىْ أُ  ،ايَ اابَ رَ وْ سُ  نْ مِ " انَ تػْ رَ " انَ أَ  ،هللاِ  ةُ زتَْ رَ وَ  مْ كُ يْ لَ عَ  ـُ اَل لسَّ اَ :  تْ الَ قَ فػَ 
 اهَ يػْ دِ ىْ أُ وَ  يْ سِ فْ نػَ بِ  اهَ طُ قِ تَ لْ أَ  ،يِت لَ ائِ عَ  ةٌ رَ وْ سُ  هِ ذِ ىَ وَ . رَ يػْ وِ صْ التَّ وَ  ةَ اءَ رَ لقِ اْ 
 .كِ لَ 
 يَّ دَ لَ . رِ يْ وِ صْ لتَّ ابِ  دُ يْ جِ أُ وَ  ـٍ وْ يػَ  لَّ كُ  رَ وَ الصُّ  طَ قِ تَ لْ أَ  فْ أَ  بُّ حِ أُ  انَ أَ  
 اتٍ بَ اسَ نَ مُ  يف  اهَ مُ دِ خْ تَ اسْ  يِت الَّ  اتِ سَ دَ عَ الْ  نَ مِ  رُ يػْ ثِ كَ الْ وَ  ارَ يػْ امِ كَ 
 انَ يػْ دَ لَ  فُ وْ كُ يَ  امَ دَ نْ عِ . اؿِ وَّ صتَْ ابِ  ادِّ جِ  ةً لَ يػْ رتَِ  ارً وَ صُ  طُ قِ تَ لْ أَ . ةٍ فَ لِ تَ ؼتُْ 
 عَ يْ مِ اصتَْ  فَّ أَ  بِ بَ سَ بِ  رَ وَ الصُّ  طُ قِ تَ لْ يػَ  نْ مَ  انَ أَ  ،اجٌ وَ زَ  وْ أَ  يّّ لِ ئِ اعَ  اعٌ مَ تِ اجْ 
 . يْ رِ يْ وِ صْ تَ  بُّ َيُِ 
 نٍ مَ زَ  ذُ نْ مُ  ةِ اءَ رَ لقِ ابِْ  عُ نِ مْ تَ سْ أَ  ةٌ يَّ صِ خْ شَ  انَ أَ . ةِ اءَ رَ قِ الْ  اضً يْ أَ  يوِ ىْ أَ وَ 
 فْ أَ  بُّ حِ أُ . اهَ نػْ مِ  ةَ اءَ رَ قِ الْ  تُ مْ لَّ عَ تػَ  انَ أَ وَ  ،ةَ اءَ رَ قِ الْ  بُّ حتُِ  ِت دَ الِ وَ .  لٍ يْ وِ طَ 
 تِ اايَ وَ الرِّ وَ  سِ نفْ الَّ  مِ لْ عِ وَ  خ،يْ ارِ التَّ  لَ ثْ مِ  ةٍ فَ لِ تَ ؼتُْ  ةٍ رَ يػْ ثِ كَ  عٍ يْ اضِ وَ مَ  يف  أَ رَ قػْ أَ 
 .ياغِ رَ فِ  تِ قْ وَ  يف  ةِ عَ افِ النَّ  اتِ مَ وْ لُ عْ مَ الْ  نَ مِ  َْتِ ثِ كَ الْ وَ 
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 .ةِ ارَ يَّ السَّ  وِ أَ  ةِ رَ ائِ الطَّ  يفِ  ةِ اءَ رَ قِ لْ ابِ  يِت قْ وَ  يْ ضِ قْ أَ  رُ افِ سَ أُ  امَ دَ نْ عِ وَ 
 
 ـاَل السَّ  مُ كُ يْ لَ عَ وَ :  تْ الَ قَ وَ  اهَ تػُ قَ يػْ دِ صَ  اهَ يػْ لَ عَ  تْ دَّ رَ 
 فْ أَ  بُّ حِ أُ . خُ بَ الطَّ وَ  ـُ وْ سُ الرُّ  يِت ايَ وَ ىِ  ،اتَ رْ اكَ جَ  نْ مَ  انَ أَ " اطمةفَ " انَ أَ 
 اؿِ رتََ  نْ عَ  ةً حَ وْ لَ  تُ شتَْ رَ  دْ قَ وَ . ةَ يَّ عِ يْ بِ الطَّ  رَ اظِ نَ مَ الْ وَ  روْ اتػُ كَ يْ ارِ كَ الْ  مَ سِ رْ أُ 
 . يِت بَّ ػتََ  زُ مْ رُ  اىذَ وَ  ،كِ لَ  اهَ يػْ دِ ىْ أُ وَ  ،يِت سَ رَ دْ مَ 
 يف  ةً اخَ بَ طَ  فَ وْ كُ أَ  فْ أَ  دُ يْ رِ أُ وَ  ،خَ بْ الطَّ  اضً يْ أَ  ىوَ ىْ أَ  ،مِ سْ الرَّ  بِ انِ جِبَ 
 ،ةَ نَ وْ رُ كَ اظتعْ  ،زَّ رَ األَ :  لَ ثْ مِ  ،ةِ مَ عِ طْ اأْلَ  نَ مِ  رَ يػْ ثِ كَ الْ  عُ نَ صْ أَ . لِ بَ قْ تػَ سْ مُ الْ 
 اؽِ بَ طْ اأْلَ  نَ مِ  رَ يػْ ثِ كَ الْ وَ  ايل طَ يْ اإْلِ  اـَ عَ الطَّ وَ  ي،سِ يْ نِ وْ دُ نْ اإلِ  اـَ عَ الطَّ  ا،زَ يتػْ البِ 
 مْ عتَُ  لُ زتَْ أَ  ا،نَ بػَ ارِ قَ أَ  رُ وْ زُ تػَ  امَ دَ نْ عِ . يخِ بَ طَ بِ  عُ تِ مْ تَ سْ تَ  يِت لَ ائِ عَ . ىرَ خْ اأْلُ 
 . اهَ نػَ وْ بػُّ َيُِ  مْ ىُ وَ  يعِ مَ  اؽِ بَ طْ اأْلَ  ضَ عْ بػَ  يعِ مَ 
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 ٢ الفصل الدراسي 

ضأـــة   : الرَّابِـــع   الدَّْرس    الرِ َيأ

 الّراَِيَضُة اْلُمَفضََّلةُ 

ُب ِة اْلَمِعْيَشِة، َشغََّل اأْلَ أَبِْيِو يف ُغْرفَ َكاَف َأزْتَػُد َجاِلًسا جِبَاِنِب 
اْلِتْلَفاَز َوَأَخَذ لِيَػتَػنَػقََّل بَػُْتَ اْلُمَحطَّاِت اْلَفَضائِيَِّة، َوَظَهَر َعَلى 

َهُ  أزتد: َىْل  .الشَّاَشِة ِفْيلٍم ُمْرِعٍب، َفطََلَب َأزْتَُد ِمْن أَبِْيِو َأْف يُػَغَتِّ
َأْف ُأَشاِىَد بَػْراَنغِتَا يف الّراَِيَضِة؟ األب: َأَجْل، تَػَفضَّْل  ََتَذََّف يلْ اَي َأيبْ 

 اَي بُػٍَتّ 

أزتد: أََتذَكَُّر اَي َأيب َصِدْيِقي "فَػْوزِْي"، ُىَو مُيَاِرُس راَِيَضَة رُُكْوِب 
 .الدَّرَّاّجةِ 

لَِّة. َوأَمَّا "ِىَشاـ" َوأَ  ْصِدقَاِئي اأْلََخُرْوَف أَمَّا ُأْخُتُو َفِهَي تَػْلَعُب ُكرََّة السِّ
 .فَػُهْم أَْعَضاُء َفرِْيِق اْلَمْدَرَسِة ِلُكرَِّة اْلَقَدـِ 

َتَخِب اب أْلَْمِس، َجرَّْت يفْ َمْلَعِب اْلَمْدَرَسِة ُمَبارَاُة ُكرَِّة اْلَقَدـِ بَػُْتَ ُمنػْ
َتَخِب َمْدَرَسِة ُأْخَرى. اْرَتدَّى َفرِيْػُقَنا اْلُقمْ  َصاَف الصَّْفِر َمْدَرَسِتَنا َوُمنػْ

َواْرَتدَّى َفرِْيُق اْلَمْدَرَسِة اأْلُْخَرى اْلُقْمَصاَف اطتََْضِر. أَمَّا اضتَِْكُم َفَكاَف 
 .ُمَعلًِّما ِمْن َمْدَرَسِة ََثلَِثٍة لِػيَػُقْوَد اْلُمَبارَاِة ِبَعَدالَةٍ 
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اَلِعٍب َمَكانَُو  ُْتَ نَػَزَؿ اْلَفرِيْػَقاِف ِإىَل أَْرِض اْلَمْلَعِب، َأَخَذ ُكلُّ َوحِ 
َوَوَضَع اضتََْكُم اْلُكرََّة َوَسَط اْلَمْلَعِب َوأَْعَلَن ِبَدايَِة اْلُمَبارَاِة، بَدأَ 

ِعبُػْوَف جَيُْرْوَف َورَاَء اْلُكرَِّة. رََأى ِىَشاـ أفندي أََماَموُ  َفَصوََّب  .الالَّ
 .ا رَْكَلًة َقوِيًَّة َوَسجََّل َىْدًفااْلُكرََّة ََنَْوُه. َأَخَذ أفندي اْلُكرََّة. مُثَّ رََكَلهَ 

َويف النَِّهايَة، فَاَز َفرِْيُق َمْدَرَسِتَنا بِتَػَعاُوهِنَْم، مُثَّ َىنََّأ أَْعَضاُء اْلَفرِْيِق 
اطْتَاِسِر َفرِْيَق َمْدَرَسِتَنا اْلَفائَِز ِبُرْوِح راَِيِضيَِّة ُمرِحٍَّة َوقَاُلْوا : ِإفَّ فَػْوزَُكْم 

ُرَؾ ؽُتَارَِسَة  .َبارَاِة ُىَو فَػْوٌز لََنا أَْيًضااِبْلمُ  ُعَك َأْف اَل تَػتػْ َأاَن ُأَشجِّ
َباَحِة فَِإنػََّها راَِيَضٌة ُمِفْيَدٌة لِْلِجْسِم َواْلَعْقلِ   .السِّ

 

 

 اخْلأاِمس  اْلِمْهنأة   الدَّْرس  

 اْلِمْهنأة  يف اْلم ْستـأْقبألِ 

 .َأزْتٌَد، َوػُتَمٌَّد، َوَمْريٌَ َكاَف ُىَناَؾ َثاَلثَُة ِإْخَوٍة : 

ُه يُػَعلِّ   .َح َصيَّاًدا ِمثْػَلوُ ُمُو َدائًِما الصَّْيَد لُِيْصبِ َوػُتَمٌَّد َكاَف َجدَّ

ْبِنِو َداِئًما َأْف يُ  َكاَف َواِلُد َأزْتَد يُرِْيدُ  ًبا ِمثْػَلوُ ْصبِ اِلِ  .َح طَِبيػْ
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 . َح ُمَعلَِّمًة ِمثْػَلَهاَأْف ُتْصبِ َوَمْرَيُ َكاَنْت أُمَُّها تُرِْيُد عَتَا َداِئًما 

 .َوَلِكْن َكانُػْوا اَل يُرِْيُدْوَف ىِذِه اْلِمَهِن َواَل َيُِبػُّْونَػَها

، ـِ َذَىبُػْوا ِإىَل َمْعَرِض اْلِمَهِن الَِّذْي تُػْعَرُض ِفْيِو  َويف يَػْوـٍ ِمَن اأْلَايَّ
ْيُع اْلِمَهِن َكاأْلْلَعاِب ِلْْلْطَفاِؿ َيْسَتْمِتُعْوَف ِِبَا َذَىَب َأزْتَُد ِإىَل  .رتَِ

َمْنِطَقِة الشُّْرطَِة، وََكاَف َعَلْيِو اْلَقْبِض َعَلى َحرَاِميِّ َسَرَؽ اْلَماَؿ ِمَن 
  .تَػَرؽٍ اْلبَػْنِك، َوػُتَمَّد َكاَنْت َمِهمَُّتُو ِإْطَفاَء النَّاِر يف بَػْيٍت ػتُْ 

 .ومري ؽُتَرَِّضٌة وَتْكِشُف َعَلى اْلَمرِْيِض قَػْبَل َأْف َيْدُخَل ِإىَل الطَِّبْيبِ 
رً  ُهْم ىِذِه اْلِمَهِن َكِثيػْ ِعْنَدَما َعاُدْوا ِإىَل اْلَمْنزِِؿ،قَاَؿ َأزْتَُد  .اَوأَْعَجبَػتػْ

ْكبَػُر. َوَواَفَق َواِلَدُه َوقَاَؿ ِلَواِلِدِه ِإنَُّو يُرِْيُد َأْف ُيْصَبَح ُشْرِطياِِّعْنَدَما يَ 
فَاْشًَتِى لَُو زِيَّ الشُّْرِطيِّ َوَسيَّارََة ، َلُو: ِإفَّ الشُّْرِطيَّ َفْخٌر ِلَوِطِنوِ 

رَةً    .ُشْرطًَة َصِغيػْ

َح َرُجَل ِه ِإنَُّو يُرِْيُد َأْف ُيْصبِ َأِو األْلَعاِب النَّارِيَِة َوقَاَؿ ػُتَمٌَّد صِتَدِّ 
َفأَيََّدُه َجدُُّه َوقَاَؿ لَُو: أُرِْيُدَؾ َأْف حُتَذَِّر َأْصِدقَاَءَؾ َداِئًما ِمَن إْطَباٍء، 

 .ااِلْقًتَاِب ِمَن النَّارِ 

ُـّ َمْرَي، فَػَعِلَمْت َأفَّ  َح ؽُتَّرَِضًة، فَاْشتَػَرْت عَتَا ْصبِ ابْػنَػتَػَها تُرِيُد َأْف تُ  أَمَّا ُأ
اْلُمَمرَِّضِة َوقَاَلْت عَتَا: َسْوَؼ ُتْصِبِحُْتَ َأرْتََل ِشْنطََة اإْلْسِتَعاِؼ َوزِيَّ 

، فَػَفرَِحْت َمْرَيُ ِجّداً َوَشَكَرْت َواِلَدتَػَها  .ؽُتَرَِّضٍة يف اْلَعاملَِ
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ُهْم َأْف يُػْؤَدْوا  ًعا: أِلفَّ َعائَِلتَػُهْم َفُخْوَرٌة ِِبِْم َوَأْوَصتػْ يػْ فَػَفرَِح ِإْخَوُة رتَِ
انٍَة َوِإتْػَقاٍف لَِيْكِسبُػْوا َأْجرًا َعِظْيًما، َوَردََّدِت اأْلْسَرُة ُكلَُّها: َعَمَلُهْم أِبَمَ 

ُر النَّاِس أَنْػنَػُفعُهْم لِلنَّاسِ   .َخيػْ

 ضأىالسَّاِدس  ِعيأادأة  اْلمأرْ  دَّْرس  ال

، َعٌة ِلَواِلَديْػَها. َفِفي ُكلِّ يَػْوـٍ َلٌة َوُمِطيػْ يػْ بٌَة َورتَِ َتْستَػْيِقُظ  راَِينَة بِْنٌت ُمَهذَّ
َوقَػْبَل َأْف َتْذَىَب ِإىَل  ُمَبكِّرًا َوتُػْؤِدي َصاَلَة الصُّْبِح َوتُػَرتُِّب ُحْجَرتَػَها،

  ِعَياَدُة اْلَمرِْيضِ  اْلَمْدَرَسِة، تَػتَػَناَوُؿ اإْلْفطَاَر مُثَّ تُػَودُِّع َواِلَديْػَها

َوأَثْناََء ُكلِّ ِحصٍَّة، تَػْنِصُت  َويف اْلَمْدَرَسِة، َلمَّا يَػْبَدأُ اْليَػْوـُ الدِّرَاِسي
ِإىَل ُمَعلَِّمِتَها َجيًِّدا، َوُمَعلَِّمتُػَها حتُِبػَُّها ُحبّاً َشِدْيًدا لِتَػَفوُِّقَها يف 

 .الدِّرَاَسِة َوأِلَداِِبَا اصْتَمِّ 

 َوَتْذَىُب ِإىَل اْلَمْدَرَسِة َمْشًيا َعَلى اأْلْقَداـِ أِلفَّ اْلبَػْيَت َقرِْيٌب ِمنْ 
 بَػْيِتَها

ـِ َغاَبْت فَاْطَمُة َعِن اْلَمْدَرَسِة َوَعِلَمْت ِمْن اَبِقي  َويف َأَحِد اأْلايَّ
َوَذَىَب ُكلُّ َواِحٍد ِإىَل َمْنزِلِِو راَِينَة  َصِديْػَقاهِتَا أِبَنػََّها َمرِْيَضٌة، فَػَقرََّرتْ 

ْخبَػَرْت راَِينَُة َواِلَدَىا ِِبِذِه لَِيْسَتْأَذَف َواِلَدْيِو يف زاَِيَرِة فَاْطَمة، فَػَلمَّا أَ 
 .الّزاَِيرَةِ 
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َوأَثْػَناِء الذَِّىاِب ِإىَل فَاْطَمة، رََأْت راَِينَُة يف الطَّرِْيِق اْمرَأًَة َعُجْوزًا تُرِْيُد 
 .َأْف تَػْعبُػَر الطَّرِْيَق، َفَأَخَذْت بَِيِدَىا َوَساَعَدهِتَا يف ُعبُػْوِر الطَّرِْيقِ 

اَي بُػنَػيَّيِت، اْذَىِبْ لِزاَِيَرهِتا َوقَػْويل عَتَا: َأْسَأُؿ هللَا اْلَعِظْيَم  قَاَؿ : نَػَعمْ 
 .َربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظْيِم َأْف َيْشِفْيكَ 

َهار  َلُة زاَِيرَِة فَاْطَمة لَِيْطَمئَػنػُّْوا َعَليػْ  .اينَُة َوِىَشاـ َونَِبيػْ

َلِة َوِىَشاـ يف ِفَناِء اْلَمْدَرَسِة تَػْلَعُب راَِينَُة َمَع َصِديْػَقاهِتَا فَاْطَمة وَ  نَِبيػْ
 .اْلَواِسِع يف َوْقِت الرَّاَحةِ 

َوَلمَّا َوَصَلْت راَِينَُة ِإىَل َصِديْػَقِتَها فَاْطَمة َدَعْت عَتَا َكَما َعلََّمَها 
ـٌ فَاْطَمٌة َعْن َمَرِضَها: َماَذا َأَصاَبِك اَي فَاْطَمة؟  .َواِلُدَىا َوَسَأَؿ ِىَشا

ـٌ َوزُتَّى، َوَلِكنَّ اْليَػْوـَ فػَ  ، َشْيٌئ َبِسْيٌط، زَُكا َقاَلْت : َاضْتَْمُد ّلِلَِِّ
َواءِ   .اْستَػْرَجَعْت َعاِفَييِتْ بَػْعَد تَػَناُوِؿ الدَّ

ـٌ لَِفاْطَمَة َصِديْػَقِتَها قَائَِلٌة: ُشْكرًا َلُكْم اَي َأْصِدقَاِئْي، َلَقْد  َدَعا ِىَشا
ْ َعنَ  اَء اْلَمَرِض ِبزاَِيَرِتُكْم يلْ.. ِإىَل اللَِّقاِء يف اْلَمْدَرَسِة َخفَّْفُتْم َعٍتِّ
 .َقرِيْػًبا ِإْف َشاَء هللاِ 
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 كتاب ادلصاحب ادلصورال تصديق -٤
تناقش  كتاب اظتصاحب اظتصورال وبعد تصميم

الباحثة ابحملاضر أو من اطترباء يف غتاؿ الوسائل لتقييم 
 من بعد ما صمػػػػػمتو الباحثة تصليحووإعطاء االقًتاح و 

ووزعت الباحثة  من الصحة تصميم الذي تصنع الباحثة.
ج. واختارت الباحثة ئعلى احملكم ورقة جودة النتا
ورسي اظتاجسًت )احملكم احملكمُت مها أستاذ ترميذي نن

 (.ٕاظتاجستَت )احملكم  خالصنور  الدكتور ( وأستاذٔ
 تايل:وحصل على النتيجة كما يف اصتدوؿ ال

 (0-٤ل )اجلدو 
 كتاب ادلصاحب ادلصوراليف تصديق  مالحظة اخلبري الول

 التقييم البنود عناصر التحكيم رقم
ٔ ٕ ٖ ٗ 

حجم كتاب   أ
 اظتصاحب اظتصور

 √     ISO Seri A4 إتفاؽ حجم الكتاب مبعيار  -ٔ
  √   إتفاؽ اضتجم الكتاب مبادة يف الكتاب -ٕ

 ب
 
 
 
 

تصميم جلدة 
 الكتاب

مظهر عناصر التخطيط على األغطية  -ٔ
  مناسب األمامية واطتلفية بشكل

   √ 

 √    عناصر التخطيط لوان مناسبا تلوين -ٕ

  سهل لقراءتو استخداـ خط اضترؼ  -ٖ
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 حجم كتابة اظتوضوع أكرب من غَته    √ 

  لوف كتابة موضوع الكتاب أظهر من
 خلفيتو.

   √ 

 √    الكتابصورة توضيحية يف خلفية  -ٗ

تصميم ػتتوى  ج
 الكتاب

  ختطيط مناسبة ومتناغماعناصر  -ٔ

 طباعة اضتقوؿ واعتوامش متناسبة    √ 

 النص والرسـو  كتابة  بُت مناسبة الفصلة
 التوضيحية

   √ 

  ختطيط الكتاب مكتمالعناصر  -ٕ

  وجود موضوع الباب وموضوع النص
 صفحةالورقم 

   √ 

  التوضيحية ابلنصوصمناسبة الرسـو    √ 

  نتاج الصفحةمو  -ٖ

    لن  يلتهي الرسـو التوضيحية كاطتلفية
مبوضوع النصوص والتصور ورقم 

 الصفحة

   √ 

  مكاف موضوع الباب وموضوع
النصوص والرسـو التوضيحية مساعدة 

 ومتكامال

   √ 
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  طباعة ػتتوى الكتاب -ٗ

  استخداـ اضتروؼ اعتجائية جذابة
 لقراءةوسهولة ل

   √ 

 عرض مصفوفة النصوص واضحة    √ 

 استخداـ فضاء بُت اطتطوط النصوص    √ 

 استخداـ فضاء بُت اضتروؼ اعتجائية    √ 

  الرسـو التوضيحية يف مادة الكتاب -٘

 تعبَت اظتعٌت من النصوص ابلصور    √ 

 مناسبة الصور ابلنصوص    √ 

 االقرتاحات
 اظتادة من الرسومية التوضيحيةُت موضوع تعرضِ  -
 ُت اسم اظتصممة يف غالؼ الكتاب تضعِ  -
 صّوري صورة على غالؼ الكتاب بنفسك -
 ترتػػػػػػػِب الكتابة اظتفردات ومعناىا -
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 معايري التقييم
  : انقصٔ 
  : مقبوؿ ٕ 
  : موافق ٖ 

 : موافق جداٗ
يف تصديق  ليل اظتسند ظتالحظة اطتبَت األوؿوحت

 ٕاظتصاحب اظتصور إىل ستسة  أحواؿ:كتاب ال
 %  = ؽتتاز ٓٓٔ – ٔٛ
 =جيد جدا   % ٓٛ-ٙٙ
 = جيد   % ٘ٙ -ٙ٘
 وؿبق= م   % ٘٘-ٔٗ
 = انقص   % ٓٗ-ٓ

 كما يلي :  إف حتكيم اطتبَت األوؿ
 (ٛٙ=  ٗ x ٚٔ) مرة ٚٔ:   موافق جدا

 (ٖ=  ٖ x  ٔ)  مرة ٔ:    موافق
 اختبار اطتبَت(غتموع من ) ٔٚ=  ٖ+  ٛٙ:    اجملموع

  ٕٚالبنود =  ٛٔ xأعلى قيمة من البنود  ٗأف 
 

                                                           
7
 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi 

Aksara, 7882),  hal. 742 
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 وتستخدـ الباحثة صيغة :

  
 

 
  x 288 % 

  = 
22

27
  x 288 % 

  
2288

27
  % 

               24 3  %  

   22   

 

وإذا َتمل إىل نتيجة حتكيم اطتبَت األوؿ فوجدت 
يف تقييم الوسيلة . واضتصيل أف ىذه   %ٜٜالباحثة 

 موافق جدا.
 (7-٤ل )اجلدو 

 كتاب ادلصاحب ادلصورالمالحظة اخلبري الثاين يف تصديق 

عناصر  رقم
 التحكيم

 التقييم البنود
ٔ ٕ ٖ ٗ 

حجم الكتاب  أ
اظتصاحب 

 اظتصور

  √   ISO Seri A إتفاؽ حجم الكتاب مبعيار  -ٔ
 √    إتفاؽ اضتجم الكتاب مبادة يف الكتاب -ٕ

 √   مظهر عناصر التخطيط على األغطية  -1تصميم جلدة  ب
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 مناسب األمامية واطتلفية بشكل الكتاب
 √    تلوين عناصر التخطيط لوان مناسبا -٢

  استخداـ خط اضترؼ سهل لقراءتو -3

 حجم كتابة اظتوضوع أكرب من غَته    √ 

  لوف كتابة موضوع الكتاب أظهر من
 خلفيتو.

   √ 

 √    توضيحية يف خلفية الكتابصورة  -٤

تصميم ػتتوى  ج
 الكتاب

  عناصر التخطيط مناسبة ومتناغما -ٔ

 طباعة اضتقوؿ واعتوامش متناسبة  √   

 النص والرسـو  كتابة  بُت مناسبة الفصلة
 التوضيحية

  √  

  عناصر ختطيط الكتاب مكتمال -ٕ

  وجود موضوع الباب وموضوع النص ورقم
 الصفحة

   √ 

 مناسبة الرسـو التوضيحية ابلنصوص    √ 

  مونتاج الصفحة -ٖ

    لن  يلتهي الرسـو التوضيحية كاطتلفية
 مبوضوع النصوص والتصور ورقم الصفحة

   √ 

  مكاف موضوع الباب وموضوع النصوص   √ 
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 والرسـو التوضيحية مساعدة ومتكامال
  طباعة ػتتوى الكتاب -ٗ

 جذابة وسهولة  استخداـ اضتروؼ اعتجائية
 للقراءة

  √  

 عرض مصفوفة النصوص واضحة   √  

 استخداـ فضاء بُت خطوط النصوص  √   

 استخداـ فضاء بُت اضتروؼ اعتجائية   √  

  الرسـو التوضيحية يف مادة الكتاب -٘

 تعبَت اظتعٌت من النصوص ابلصور   √  

 مناسبة الصور ابلنصوص    √ 

 االقرتاحات
 ذب الطلبة للقراءة.تجيجييب حتسُت اطتط النص حبيث  -ٔ
 جيب الفرؽ بُت كتابة األشتاء واألفعاؿ يف ترتيب اظتفردات. -ٕ
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 إف حتكيم اطتبَت األوىل كما يلي :

 (ٗٗ=  ٗ x ٔٔ) مرة ٔٔ:   موافق جدا
 (٘ٔ=  ٖ x  ٘)  مرة ٘:    موافق
 (ٗ=    ٕ x ٕ)  مرة ٕ:    مقبوؿ

)غتموع من  ٖٙ=  ٗ+  ٘ٔ+  ٗٗ:           اجملمو 
 اختبار اطتبَت(

  ٕٚالبنود =  ٛٔ xأعلى قيمة من البنود  ٗأف 
 وتستخدـ الباحثة صيغة :

  
 

 
  x 288 % 

  = 
32

27
  x 288 % 

  
3288

27
  % 

               42 4  %  

    445 

فوجدت  ثاينوإذا َتمل إىل نتيجة حتكيم اطتبَت ال 
. واضتصيل أف ىذه الوسيلة يف تقييم   %ٛٛالباحثة 

تكوف نتيجة حتكيم اطتربين ىي  ولذلك موافق جدا.
يار السابق تدؿ على أف ، وابالعتماد على اظتع% ٘.ٖٜ

كتاب اظتصاحب اظتصور ؽتتاز لسي اظتطور ابار الكتاب الد



ٕٕٔ 
 

 
 

وصدؽ قوي كوسيلة تعليمية يف تعليم اللغة العربية خاصة 
االقًتاحات من مالحظة اطترباء ورتع على مهارة القراءة. 

تكوف مذكرة ىامة لتحسُت اإلنتاج فيما بعد، حىت صار 
 الكتاب كتااب جيدا جذااب.

 كتاب ادلصاحب ادلصورال حتسني -5

وبعد اظتناقشة واضتصوؿ على اإلقًتاح من احملاضر 
أو اطترباء يف غتاؿ الوسائل حتسن الباحثة يف اظترحلة 

. فقامت وراظتصاحب اظتصكتاب الاألوىل للتصميم 
ترتبت و   زايدة اسم اظتصممة يف غالؼ الكتابالباحثة ب

 الكتابة اظتفردات ومعناىا.

 كتاب ادلصاحب ادلصورالجتريبة  -0

كتابة اظتصاحب اظتصور القامت الباحثة بتجريبة 
ختارت اجملمومة التجربة. ، واMTsN 8 Banda Acehبػػػػػػ

والبعدى عليهم مث قامت الباحثة ابالختبار القبلى 
 ابعتماد نظرية سوغييونو يف كتابة.

وبدأت الباحثة التجريبة ابالختبار القبلى ظتعرثة 
قدرة الطلبة يف تعليم القراءة قبل استخداـ كتاب 
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اظتصاحب اظتصور، وتكوف ىذه النتيجة ضابطة عتذه 
كتاب اظتصاحب لاجملموعة. مث جتريب الكتاب اظتطور اب

 ى.اظتصور واالختبار البعد

 وقامت الباحثة نفسها بتدريس مهارة القراءة
الثاين )أ(،  ابلكتاب اظتصاحب اظتصور يف الصف

 وتوضيح الباحثة التوقيت التجريِب كما يلي: 

 8-٤اجلدول 
 يـــبالتوقيت التجري

 تفصيالت األنشطة اللقاء الساعة اتريخ/يـو
 ٔٔ /اإلثنُت
 ٕٕٔٓأكتوبر 

ٔٔ:٘ٓ 
   – 

 ٕٔ:ٖٓ 

اللقاء 
 األوؿ

عطي معلمة االختبار ت االختبار القبلي
 القبلي

 ٛٔ /اإلثنُت
 ٕٕٔٓأكتوبر 

ٔٔ:ٖٓ   
- 

ٕٔ:ٖٓ 

 
اللقاء  

 الثاين

عملية التعليم 
 والتعلم

عملية التعليم والتعلم 
ابستخداـ الكتاب 
 اظتصاحب اظتصور

 ٕ٘ /اإلثنُت
 ٕٕٔٓأكتوبر 

ٔٔ:ٖٓ   
- 

ٔٔ.٘ٓ 

 
اللقاء 
 الثالث

 
عملية التعليم 

 والتعلم

عملية التعليم والتعلم 
ابستخداـ الكتاب 
 اظتصاحب اظتصور 
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 ٕ٘ /اإلثنُت
 ٕٕٔٓأكتوبر 

ٔٔ.٘ٓ 
- 

ٕٔ:ٖٓ 

اللقاء 
 الثالث

 
 االختبار البعدي

 
عطي معلمة االختبار ت

 البعدي

 

 اتلقاء ا ظتعرفة عملية التعليمية من ثالثتوضيح   
 عرضت الباحثة إجراء التعليم فيما يلي:

 (9-٤اجلدول )
 إجراء التعليم

 اللقاء الول
 : اللغة العربية   اظتادة 
 : الثاين )أ(   الفصل

 دقائق ٓٗ:    يزماف الدرسال
 

 الوقت خطوات عملية التعليم والتعلم الرقم
تلقي اظتعلمة السالـ وتعد   مقدمة ٔ

 السبورة وتكتب اظتوضوع
  تبُت اظتعلمة بياان قليال من

 اظتوضوع السابق

 دقائق ٖ
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  ورقة االختبار توزع اظتعلمة
 القبلي إىل رتيع الطلبة

األنشطة  ٕ
 التعليمية

 تطلب اظتعلمة الطلبة أف يعملوا 
ورقة االختبار  يف الواجبة 

 القبلي
 

 دقائق ٖ٘

م اللغة تعلل الطلبةحتث اظتعلمة   االختتاـ ٖ
 العربية

 تسلم اظتعلمة عليهم 

 دقائق ٕ

 
 

 اللقاء الثاين        
 اللغة العربية:    اظتادة 
 : الثاين )أ(   الفصل

 دقائق ٖٓ  xٕ:    يزماف الدرسال
 

 الوقت خطوات عملية التعليم والتعلم الرقم
السالـ وتعد اظتعلمة تلقي   مقدمة ٔ

 كتب اظتوضوعالسبورة وت
 دقائق ٓٔ
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 اظتعلمة بياان قليال من  تبُت
 السابق اظتوضوع

  تبُت اظتعلمة األىداؼ التعليمية
 اظتصوركتاب اظتصاحب لاب

  كتاب اظتصاحب التوزع اظتعلمة
 اظتصور إىل رتيع الطلبة

  تعرض اظتعلمة األسئلة
اظتوضوع  ىو "يومياتناعن

 "سنتعلم ىذا اليـو
األنشطة  ٕ

 التعليمية
 واتطلب اظتعلمة الطلبة أف يهتم 

كتاب الظتفردات يف اب
 اظتصاحب اظتصور

  دتّثل اظتعلمة قراءة النص
"يومياتنا" بقراءة ابظتوضوع 

واضحة أكثر من مرة ويتبعها 
 الطلبة

 عن  النص تطلب الطلبة ليقرؤوا
 ةفع وقراءبصوت مرت "يومياتنا"

 ةواضح

 دقائق ٓٗ
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  تراجم اظتعلمة والطلبة النص
 ، فيقلدىا الطلبةبطريقة اظتناقشة

 رتاعة
  يف تشرح اظتعلمة عن النص

ترتيب معٌت الكلمات وفهم 
القصة من خالؿ  عقدة

 اظتصاحب اظتصوركتاب ال
  لتمريناتابيقـو الطلبة 
 لتمرينات اليت َت يعرض الطلبة ا

 القياـ ِبا
انتهى الوقت واختمت اظتعلمة   االختتاـ ٖ

عملية التعليم ابطتالصة 
 والنصيحة

  م اللغة تعلل الطلبةحتث اظتعلمة
 العربية

 تسلم اظتعلمة عليهم 

 دقائق ٓٔ
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 اللقاء الثالث
 اللغة العربية :   اظتادة 
 : الثاين )أ(   الفصل

 دقائق ٖٓ  xٕ:   يزماف الدرسال        

 الوقت خطوات عملية التعليم والتعلم الرقم
تلقي اظتعلمة السالـ وتعد   مقدمة ٔ

 السبورة وتكتب اظتوضوع
  تبُت اظتعلمة بياان قليال من

 اظتوضوع السابق
  تبُت اظتعلمة األىداؼ التعليمية

 كتاب اظتصاحب لاب
  تعرض اظتعلمة األسئلة

عن"يومياتنا ىو اظتوضوع 
"  سنتعلم ىذا اليـو

 دقائق ٓٔ

األنشطة  ٕ
 التعليمية

  تطلب اظتعلمة الطلبة أف يهتموا
كتاب اظتصاحب الاظتفردات يف 

 اظتصور
  تطلب الطلبة ليقرؤوا النص عن

"يومياتنا" بصوت رافع وقراءة 

 دقائق ٘ٔ
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 واضحة
  النص تراجم اظتعلمة والطلبة

بطريقة اظتناقشة، فيقلدىا الطلبة 
 ترارتا رتاعة

توزع اظتعلمة ورقة االختبار   االختتاـ ٖ
 البعدي إىل رتيع الطلبة 

 تطلب اظتعلمة الطلبة أف يعملوا 
الواجبة يف ورقة االختبار  

 القبلي
  م اللغة العربيةتعلل الطلبةحتث 
 تسلم اظتعلمة عليهم 

 دقائق ٖ٘

 

الطلبة من االختبار القبلى  صلت عليهااليت حوالنتائج 
 ؿ التاىل:دى، عرضتها الباحثة يف اصتدو والبع
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 (16-٤ل )اجلدو 
 نتائج الطلبة يف االختبار القبلى والبعدى

االختبار  االختبار القبلى اسم الطلبة الرقم
 البعدى

 06 06 (ٔ) البالط ٔ

 06 06 (ٕ)الطالب  ٕ

 50 06 (ٖ) الطالب ٖ

 00 06 (ٗ) الطالب ٗ

 50 06 (٘) الطالب ٘

 06 06 (ٙ) البالط ٙ

 56 06 (ٚ) البالط ٚ

 066 00 (ٛ) الطالب ٛ

 06 00 (ٜ) البالط ٜ

 06 06 (ٓٔ) الطالب ٓٔ

 56 00 (ٔٔ) البالط ٔٔ

 00 00 (ٕٔ) البالط ٕٔ

 06 00 (ٖٔ) البالط ٖٔ

 06 06 (ٗٔ) البالط ٗٔ
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 06 06 (٘ٔ) البالط ٘ٔ

 066 00 (ٙٔ) الطالب ٙٔ

 00 00 (ٚٔ) البالط ٚٔ

 56 06 (ٛٔ) الطالب ٛٔ

 066 00 (ٜٔ) البالط ٜٔ

 00 06 (ٕٓ) الطالب ٕٓ

 50 00 (ٕٔ) البالط ٕٔ

 066 00 (ٕٕ) الطالب ٕٕ

 56 06 (ٖٕ) البالط ٖٕ

 00 06 (ٕٗ) الطالب ٕٗ

 00 06 (ٕ٘) البالط ٕ٘

 06 00 (ٕٙ) الطالب ٕٙ

 00 06 (ٕٚ) البالط ٕٚ

 066 00 (ٕٛ) الطالب ٕٛ

 00 06 (ٜٕ) البالط ٜٕ

 00 06 (ٖٓ) الطالب ٖٓ

 00 06 (ٖٔ) البالط ٖٔ

 ٢065 ٢685 اجملموع
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الباحثة بتحليل تلك البياانت ظتعرفة " ىل فروض  قامتمث   
؟" اؿ كتاب اظتصاحب اظتصورمابستع  مهارة القراءةتعليم يف البديل يؤكد 

 تستخدماو  ”SPSS Statistic 73“لذلك استعملت الباحثة  الرباميج ف
 .T-Testأداة التحليل بػػػػػػػػ

تقـو الباحثة ابلبياانت الطبيعية  ،T-Testوقبل إجراء االختبار بػػػػػػػػ 
(Normalitas Data)   ابستعماؿ اختبار اضتالة الطبيعية(Uji Normalitas) .

اضتالة الطبيعية على االختبار القبلي  أما الفروض يف بياانت اختبار
 والبعدى فكما يلي:

فالتوزيع  ٓ،٘ٓ > (.Sig)إذا كاف درجة مستوى الداللة  - أ
 البياانت توزيع العادى.

فالتوزيع  ٓ،٘ٓ < (.Sig)إذا كاف درجة مستوى الداللة  - ب
 توزيع العادى. ال البياانت

 
 (11-٤اجلدول )

 اختبار احلالة الطبيعية
Tests of Normality 

 
Kelompok 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Nilai PreTest ,020 10 ,266
*
 ,502 10 ,002 

PostTest ,006 10 ,266
*
 ,501 10 ,060 

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

a. Lilliefors Significance Correction 
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القبلى حتصيل االختبار أف يوضح لنا  ٔٔ-ٗاصتدوؿ إف    
. و ٕٛٔ،ٓ <ٓ،٘ٓ (.Sig)ابستعماؿ اختبار العمل مبستوى الداللة 

، فتشَت تلك النتيجة إىل ٔٓٔ،ٓ <ٓ،٘ٓحتصيل االختبار البعدى 
 أف البياانت يتم توزيػػػػػػػػػػػعها بشكل طبيعي.

 Uji)مث تقـو الباحثة ابالختبار اظتتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناجس    

Homogenitas)،  االختبار واصتدوؿ التاىل يبُت عن حتصيل
 : (Uji Homogenitas)اظتتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناجس 

(1٢-٤اجلدول )  
سدلتــــــــــــــــــــــــــــجاناالختبار ا  

 

 

 
 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df0 df2 Sig. 

NILAI Based on Mean ,002 0 06 ,056 

Based on Median ,005 0 06 ,050 

Based on Median and with 
adjusted df 

,005 0 052201 ,050 

Based on trimmed mean ,006 0 06 ,000 
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يدؿ على أف حتصيل االختبار  ٕٔ-ٗدوؿ ومن اصت
. ٜٓٗ،ٓ <ٓ،٘ٓ (.Sig)الداللة  س مبستوىناجاظتتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػناجسة، وميكن فتشَت تلك النتيجة إىل أف البياانت متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  . (Uji – T) اضتساب -تإجراء اختبارات 

اظتصاحب اظتصور ال بد كتاب الوظتعرفة فعالية استخداـ 
أف حتلل اختبارات بنظر إىل نتيجة اظتعدلة من االختبار القبلى 

 كما يلي :  ٔٔ-ٗواالختبار البعدى، ويبُت اصتدوؿ 

 (13-٤اجلدول )
 بعد االختبار القبلى واالختبار البعدى عدلةنتيجة ادل

 
يدؿ على أف نتيجة اظتعدلة من  ٖٔ-ٗومن اصتدوؿ 
ونتيجة اظتعدلة من االختبار البعدي  ٛٗ،٘ٙاالختبار القبلى ىي 

 . ٖ٘،ٗٛىي 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1  Pre-Test 00200 10 022600 22000 

Post-Test 00210 10 062060 02522 
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كتاب الوأما اطتطوة التالية ىي نظر إىل فعالية استخداـ 
حتصيلو كما بُّت اضتساب، و  -اظتصور ابستعماؿ تاظتصاحب 

 اصتدوؿ اآلِت :
 

 (1٤-٤اجلدول )
 احلساب-حتصيل االختبارات ت

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviatio

n 
Std. Error 

Mean 

%59 Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Pre Test - 
Post Test 

-002000 52606 02000 -222000 -002000 -002000 16 ,666 

 
يدؿ على أف النبيجة مستوى  ٗٔ-ٗومن اصتدوؿ 

وىذا يدؿ على أف الفرض  ٓٓٓ،ٓ >ٓ،٘ٓ (.Sig)الداللة 
مردود. أي أف   (  )مقبوؿ والفرض الصفرى   (  )البديل 

اظتصور فعاال لًتقية قدرة الطلبة يف كتاب اظتصاحب الاستخداـ 
 تعليم مهارة القراءة.
 

وترقية نتيجة االختبار القبلى والبعدى عرضت  الباحثة 
 التاىل :     البياف عنها يف الرسـو
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 (15-٤اجلدول )
 ترقية نتيجة ادلعدلة االختبار القبلى

 
 
 

 

 

 

 

 (10-٤اجلدول )
 ية نتيجة ادلعدلة االختبار البعديترق
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 ٙٔ-ٗوجدوؿ  ٘ٔ-ٗيف جدوؿ ومن الرسـو 
ىي يدالف على أف نتيجة اظتعدلة االختبار القبلى 

ونتيجة اظتعدلة من االختبار البعدي ىي  ٛٗ،٘ٙ
النتيجة على أف تطوير الكتاب  . وتدؿ ىذهٖ٘،ٗٛ

 Buku Siswa Bahasa Arab Kurikulum سي : ادر ال

 الطلبة يفيرّقي قدرة  كتاب اظتصاحب اظتصورلاب 7827
 ترتيب معٌت الكلمات وفهم خط القصة يكوف فعاال.

 
 كتاب ادلصاحب ادلصورالحتسني  -7

كتاب اظتصاحب البعد أف تقـو الباحثة بتجريبة 
اظتصور، فحصلت على فعالية استخدامو لدى الطلبة 
بعض االقًتاحات يف صور وشكل القراءة. ولذلك 

 خاليا عنيكوف اإلنتاج قامت الباحثة بتحسينو حىت 
  اطتطاء.

 
  كتاب ادلصاحب ادلصورال تطبيق جتريبة -8

كتاب الوبعد أف تقـو الباحثة بتحسُت 
اظتصاحب اظتصور يف إصالح األخطاء وإكماؿ النقائص 
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فيو، مث تقـو بتجريبة تطبيق كتاب اظتصاحب اظتصور 
 .MTsN 8 Banda Acehاظتصحح يف غتموعة كبَتة بػػػػػػ

 
 ادلصوركتاب ادلصاحب الحتسني  -9

إف يف ىذه اطتطوة ال تقـو الباحثة أبي إصالح 
 نتاج، ألفكتاب اظتصاحب اظتصور كاإلالوحتسُت 

تجريبة الالنقص والنقد بعد فيو ال جتد الباحثة  الكتاب
وىذه التجريبة عتا مهمة ظتعرفة  .غتموعة كبَتةاألخَتة يف 

اظتمكن كماال عن النقائص اإلنتاج بعد حتسينو إ فعالية
 يف كتاب اظتصاحب اظتصور.  وإبراز ظهور

 ادلنتتجات النهائية -16
ي والتطوير ىي مة النهائية للبحث العلو اطتط

اظتنتاجات النهائية. اكتفت الباحثة بتجريبة تطبيق 
من  قد كمل كتاب اظتصاحب اظتصورالاإلنتاج، ألف 

 األخطاء والنقائص. اضتمد هلل.
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 ادلناقشة      -ج
يف ىذا البحث تقـو الباحثة مبناقشة البياانت اليت حصلت 

 Research and)البحث العلمي والتطوير عليها من 

Development/RND) ىو طريقة مستخدمة للحصوؿ على إنتاج ،
لًتقية  ريبة الفعلية. فقامت الباحثة ِبذه الرسالةالشيئ اظتعُت والتج

لكتاب اظتصاحب اظتصور. قدرة فهم الطلبة يف تعليم مهارة القراءة اب
وجتري الباحثة بتطوير الكتاب اظتدرسي على عدة اطتطوات: احملتمل 

، الكتاب اظتصاحب اظتصور واظتسائل، رتع البياانت، تصميم
تصديق الكتاب اظتصاحب اظتصور مع اطترباء يف غتاؿ التعليم 
والتعلم، حتسُت الكتاب اظتصاحب اظتصور، جتريبة الكتاب 

ور يف اجملموعة الصغَتة، حتسُت الكتاب اظتصاحب اظتصاحب اظتص
اظتصور، جتريبة تطبيق الكتاب اظتصاحب اظتصور يف اجملموعة 
الكبَتة، حتسُت نقد الكتاب اظتصاحب اظتصور، ومنتاجات 

 النهائية. 
صور ابلنصوص وتقـو الباحثة بتصميم الكتاب اظتصاحب اظت

 Adobeسي ابستخداـ اظتصمم ادر الاظتوجودة من الكتاب  

Ilustrator Aplication Manager dan Canva  نفسها بقدرة هللا عّز
ويكوف صدقا قواي ابعتماد على نتيجة حتكيم اطترباء . وجلّ 

ٜٖ،٘.% 
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ولتعرؼ فعالية اإلنتاج، قامت الباحثة بتجريبة الكتاب 
أ( صاحب اظتصور يف اجملموعة احملدودة وىي طلبة الصف الثاين )اظت

بندا أتشيو. وقامت  ٗابظتدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية 
الباحثة ابالختبار القبلى والبعدى، حيث أف نتائج االختبار القبلى 
تكوف نتيجة للمجموعة الضابطة، ونتائج االختبار البعدى تكوف  

-نتيجة للمجموعة التجريبة. وحصلت الباحثة من االختبارات ت
وىذا  ٓٓٓ،ٓ > ٘ٓ،ٓ (.Sig)توى الداللة اضتساب أف النبيجة مس

  (  )مقبوؿ والفرض الصفرى   (  )يدؿ على أف الفرض البديل 

مردود. أي أف استخداـ الكتاب اظتصاحب اظتصور فعاال لًتقية 
    قدرة الطلبة يف تعليم مهارة القراءة.
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 الفصل اخلامس
 اخلــــــامتـة 

 
سي مبنهج ادر الباحثة بعملية تطوير الكتاب ال متقا اوبعد م

وتوفيقه، فسوف تعرض الباحثة  وجل   العلمي والتطوير بعون هللا عز  
 النتائج واالقرتاحات فيما يلي:
  

 النتائج - أ
كتاب لل Buku Siswa Bahasa Arabن إجراء تطوير إ -1

احملتمل :  يتكون على عشر خطوات اصورادلاصاح  ادل
وادلسائل، مجع البياانت، تاصميم الكتاب ادلاصاح  
ادلاصور، تاصديق الكتاب ادلاصاح  ادلاصور مع اخلرباء 
يف جمال التعليم والتعلم، حتسني الكتاب ادلاصاح  

الكتاب ادلاصاح  ادلاصور يف اجملموعة ادلاصور، جتريبة 
الاصغرية، حتسني الكتاب ادلاصاح  ادلاصور، جتريبة 
تطبيق الكتاب ادلاصاح  ادلاصور يف اجملموعة الكبرية، 
حتسني نقد الكتاب ادلاصاح  ادلاصور، ومنتاجات 

 النهائية.
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  Buku Pelajaran Bahasa Arabتطوير يكون صدق على -2

قواي ابعتماد على كتاب ادلاصاح  ادلاصور صدقا لاب
   .%  53،5  نتيجة حتكيم اخلرباء

كتاب لسي ادلطور ابادر إن  استخدام الكتاب ال -3
 فهم ادلاصاح  ادلاصور يكون فعاال لرتقية قدرة الطلبة يف

، بدليل نص اللغة العربيةالقاصة و  عقدةادلفردات وفهم 
يجة النتاحلساب أصغر من  -تالنتيجة على أن 

وهذا يدل  (05،0< 0،000)  (.Sig)مستوى الداللة 
مقبول والفرض الاصفرى  (  )على أن الفرض البديل 

كتاب ادلاصاح  الي أن استخدام مردود. أ (  )
ترتي  معىن الكلمات  يف اصور فعاال لرتقية قدرة الطلبةادل

 عقدة القاصة.وفهم 
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 االقرتاحات - ب
اعتمادا على النتائج والظواهر السابقة، تقدم الباحثة 

 اآلتية : االقرتاحات
 الدراسية لكت اب يعتمدأال ينبغي على ادلعلم  -1

خالل التعلم، وإمنا يطورها تطويرا حس  العربية 
 عقول الطالب.

ما   ادلطور تحسني الكتابل أتملت الباحثة -2
ياصبح أكثر تشويًقا وتفاعلية للمستخدمني من 

 حيث التاصميم والتخطيط.
لعل هذا الكتاب ادلنتجة انفعا ومستخدما عند  -3

للغة  ادلعلم أو ادلتعلم يف عملية التعليم والتعلم
 العربية خاصة دلهارة القراءة.
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 املراجع

 العربية مراجع اللغة  -أ

املعجم العريب األسسي للناطقني ابلعربية العايد وأصدقائو،  أمحد
 م4111ه/4141، تونس: للدروس، ومتعلميها
 ةبدون السن ،رايض: دار ادلسلم، املهارات اللغويةأمحد فواد عليان، 
ادلملكة ، املهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تنميتها أمحد فؤاد عليان،

 م4141، العربية السعودية : دار ادلسلم
، الطبعة الثانية، مصرى: طرق تعليم اللغة العربية، دمحم عبد القادرأمحد 

 م4194مكتبة النهضة ادلتصورة، 
 ،، القاىرة: عامل الكاتبمعجم اللغة العربية املعاصرة ،أمحد سلتار عمر
 م4119
، مصر : دار ادلعرفة اجلمية ،طرق تدريس اللغة العربيةزكراي إبراىيم، 

 م4111
أمهية الكتاب املدرسي يف عملية حسن اجلياليل ولوحيدي فوزي، 

دراسات والبحوث االجتماعية، جامعة الوادي: رللة ال، الرتبوية
  م4141

، طرق تعليم اللغة العربية، الطبعة الثانيةدمحم عبد القادر  أمحد، 
 م4194مصرى: مكتبة النهضة ادلتصورة، 
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الكتاب األساسي لتعليم زلمود كامل الناقة، ورشدي أمحد طعيمة، 
مكة  ،اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى إعداده حتليلو تقوميو

 م419١ادلكرمة : جامعة أم القرى، 
منهج البحث العلمي القواعد واملدخل دمحم أبو نصار، عبيدات، ودمحم 

 م4119  دمشك: دار الفكر، والتطبيقات،
بريوت: دار  ،خصائص العربية وطرائق تدريسهاانيف ادلعروف، 

 م4119، النفائس

، الطبعة خصائص العربية وطرائق تدريسهاانيف زلمود معروف، 
 م4119ه/ 4149اخلامسة، دار النفائس: لبنان، 

أساس إعداد الكتاب  انصر عبد هللا الغاىل وعبد احلميد عبد هللا،
 م4114، الرايض:دار الغاىلالتعليمية لغري الناطقني بغريىا، 

، بريوت : لبنان، إجتاىات حديثة يف تدريس اللغة العربيةسام عامار، 
 م4114ه/4144

معجم مصطلحات الرتبية أمحد عبد الفتاح الزكى،  ،فاروق عبده فلية،
، الطباعة ةالنشراإلسكندرية: دار الوفاء لدنبا ، واصطالحا لفظا

 م4111
أساليب وطرق تديس اللغة العربية وإعداد دروسها ، فواد أبو اذلجاء

 م4114، ناىج: دار ادل عمان، اليومية ابألىداف السلوكية
، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، صاحل بن محد العساف

 م4111، مكتب العبكان الطبعة الثانية،
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املنهاج : بنائو، تنظيمو، نظرايتو، وتطبيقاتو راتب قاسم عاشور، 
 م4141، اجلنادرية ،العلمية

، الكويت: مدخل املناىج البحث الرتبويرجاء زلمود أبو عالم، 
 م4191مكتبة الفالح، 

    ،رشدي أمحد طعيمةتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناىجو وأساليبو
، )إيسيكو : منشورات ادلنطمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة

 م4191

 
 علمية غري املنشورة  الرسائل المراجع  -ب

إعداد الكتاب ادلصاحب لـــ"كتاب التعبري"للمستوى "إمام فوزي جائز، 
األول من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية لتنمية مهاريت الكالم 

ذبرييب يف معهد عمر بن اخلطاب العايل والكتابة )حبث تطويري 
،جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية كلية "بسورااباي(

  الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية،
 ه41١4م/4141ماالنج،

تطوير ادلادة التعليمية  دلهارة القراءة على أساس القصة احمللية " دمحم أمني،
وسطة دبعهد الزىرة العصري بونيوت، )لطلبة الصف الثالث للمت

ة ، رسالة لقسم التعليم اللغة العربية، الدراسات العليا جامع"بريون(
 م4141بندا أتشيو، الرانريي اإلسالمية احلكومية، 



411 

 

رسالة لقسم  ،"تصميم مادة احملادثة دبوضوع البيئة ادلعهدية"، مغدالينا
اإلسالمية التعليم اللغة العربية، الدراسات العليا جامعة الرانريي 

 ه4114م/4141احلكومية، بندا أتشيو، 
تطوير مواد اإلنشاء ابسرتاتيجية اإلنشاء ادلوجة )دراسة "، تنزيل أسري

رسالة لقسم  ،"البحث والتطوير دبعهد روح اإلسالم أنك بنجسا(
ة الرانريي اإلسالمية الدراسات العليا جامع التعليم اللغة العربية ،

 41١9م/4141احلكومية، بندا أتشيو،
إعداد الكتاب ادلصاحب لكتابة منت اآلجرومية خبريطة "دمحم خري اذلادي، 

ادلفاىيم يف معهد نور العلوم اإلسالمي مراتتومبوك برااي لومبوك 
مالك ماالنج : جامعة موالان ، "الوسطى نوسا تنجارى الغربية
 م4144إبراىيم اإلسالمية احلكومية، 

  
   مراجع اللغة اإلندونيسية -ج 

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 3122, 

(Bandung : PT Remaja Rosdakarya) 

  
Stanislaus S. Uyanto, (3112) Pedoman Analisis Data dengan SPSS, 

Yogyakarta : Graha Ilmu  

Sugiyono, (3112) Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, R dan 

D, Bandung: Alfabeta  

 



 

 



 



 

 

 



 

 



LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN 

MENGGUNAKAN “BUKU SISWA BAHASA ARAB K 31” 

 

 

Nama Sekolah    :  MTsN 2 Banda Aceh 

Kelas     :  VIII-3 

Hari/tanggal    :  Senin/42 Oktober 0403 

Mata Pelajaran   :  Bahasa Arab 

Nama Pengamat/Observer  :  Intan Wahyuni 

 

A. Petunjuk : 

 Berilah tanda (√) pada kolom nilai yang sesuai menurut penelitian Bapak/Ibu: 

3: berari “Tidak Baik”    

0: berarti “Kurang Baik” 

1: berarti “Baik” 

2: berarti “Sangat Baik” 

 

No Aspek yang diamati Nilai 

3 0 1 2 

 3. Siswa membaca bismillah untuk memulai pelajaran    √ 

 0. Siswa antusias dalam mengikuti pelajaran  √   

 1. Siswa mendengarkan bacaan  guru dengan seksama  √   

 2. Siswa membaca dengan suara nyaring.  √   

 3. Siswa mendengar penjelasan guru dengan penuh 

perhatian. 

  √  

 4. Siswa mengikuti arahan guru dalam menerjemahkan 

teks qiraah. 

 √   

 7. Siswa mampu memahami teks dengan teratur 

berdasarkan alur cerita 

 √   

 8. Siswa tidak mengobrol kecuali membahas pelajaran.   √  

 9. Siswa berdiskusi seputar materi yang diberikan.  √   

 

 

34. Siswa antusias dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan buku ajar “Buku 

Siswa Bahasa Arab” 

 √   

   

 

Pengamat/Observer                            

                                              

 
 

                                                       

                                                              (Intan Wahyuni)    

Banda Aceh, 42 Oktober  0403      



 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN 

MENGGUNAKAN “BUKU SISWA BAHASA ARAB K 31” 

 

 

Nama Sekolah    :  MTsN 2 Banda Aceh 

Kelas     :  VIII-3 

Hari/tanggal    :  Senin/42 Oktober 0403 

Mata Pelajaran   :  Bahasa Arab 

Nama Pengamat/Observer  :  Intan Wahyuni 

 

A. Petunjuk : 

 Berilah tanda (√) pada kolom nilai yang sesuai menurut penelitian Bapak/Ibu: 

3: berari “Tidak Baik”    

0: berarti “Kurang Baik” 

1: berarti “Baik” 

2: berarti “Sangat Baik” 

 

No Aspek yang diamati Nilai 

3 0 1 2 

  3. Guru masuk kelas dan memulai pelajaran tepat waktu.    √  

 0. Guru mengemukakan tujuan pembelajaran.  √   

 1. Guru memberikan apersepsi ketika sebelum memulai 

pelajaran 

 √   

 2. Guru memulai pelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran. 
√    

 3. Guru  membacaka teks qiraah menggunakan media 

pembelajaran. 
√    

 4. Guru mengajak siswa menerjemahkan teks dengan 

metode diskusi. 

   √ 

 7. Guru menjelaskan isi teks dengan teratur dan sesuai 

dengan alur cerita  

 √   

 8. Guru menyuruh siswa mengerjakan latihan.   √  

 9. Guru memotivasi siswa dalam pembelajaran bahasa 

arab 

   √ 

 

 

Banda Aceh, 42 Oktober  0403      

Pengamat/Observer                            

                                              

 
                                      

                                                              (Intan Wahyuni)       



LEMBAR PENILAIAN AHLI I  DESAIN PRODUK 

Nama Produk : Buku Pendamping Bahasa Arab khusus untuk maharah 

qiraah 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Materi Pokok  :  Maharah Qiraah 

Sasaran Program :  Siswa MTsN 4 Banda Aceh 

Hari/Tanggal  :  Jumat/08 Oktober 0002 

 

Petunjuk Pengisian: 

Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak tentang 

Buku pendamping Bahasa Arab khusus untuk maharah qiraah”. Pendapat, 

penilaian dan saran dari Bapak akan dapat digunakan sebagai perbaikan dan 

peningkatan kualitas produk ini. Oleh karena itu, kami mohon Bapak dapat 

memberikan tanda “centang”. Pada kolom skor penilaian berikut sesuai dengan 

pendapat Bapak. Sebagai pedoman penilaian, mohon pergunakan indikator 

penilaian. 

Keterangan : 

1 :  Sangat Kurang 

2 :  Kurang 

3 :  Baik 

4 :  Sangat Baik  

Aspek Kelayakan Kegrafikan 

NO Indikator 

Penilaian 

Butir Penilaian Alternatif 

Pilihan 

2 0 3 4 

A 

 

Ukuran buku 

1. Kesesuaian ukuran buku dengan 

standar ISO 

   √ 

2. Kesesuaian ukuran dengan materi isi 

buku 

  √  

B Desain sampul 

buku (Cover) 

1. Penampilan unsur tata letak pada 

sampul muka, belakang dan 

punggung secara harmonis memiliki 

irama dan kesatuan serta konsisten 

   √ 

2. Warna unsur tata letak harmonis      

√ 

3. Huruf yang digunakan menarik dan 

mudah dibaca 

    

Penilai   :  Dr. Tarmizi Ninoersy, MA 



a.  Ukuran huruf judul buku lebih 

dominan dan proporsional 

dibandingkan ukuran buku dan 

nama pendesain 

   √ 

  b. Warna judul buku kontras 

dengan warna latar belakang 

   √ 

4. Ilustrasi sampul buku     √ 

C Desain Isi Buku 1. Unsur tata letak harmonis     

a. Bidang cetak dan marjin 

proporsional  

   √ 

b. Kesesuaian spasi antar teks dan 

ilustrasi 

   √ 

2. Unsur tata letak lengkap     

a. Judul kegiatan belajar, subjudul 

kegiatan belajar, dan angka 

halaman 

   √ 

b. Gambar ilustrasi sesuai dengan 

isi teks di samping 

   √ 

3. Tata letak halaman     

a. Penempatan hiasan /ilustrasi 

sebagai latak belakang tidak 

mengganggu judul, teks dan 

angka halaman 

   √ 

b. Penempatan judul, subjudul, 

ilustrasi dan keterangan gambar 

membantu 

   √ 

4. Tipografi isi buku sederhana     

a. Penggunaan jenis huruf yang 

menarik mudah dibaca 

   √ 

b. Lebar susunan teks normal    √ 

c. Penggunaan spasi antar baris 

susunan teks  

   √ 

d. Penggunaan spasi antar huruf    √ 

5. Ilustrasi isi     

a. Pengungkapan makna/arti dari 

objek 

   √ 

b. Keserasian ilustrasi    √ 

 

 

 



Kami juga berharap Bapak berkenan memberikan saran perbaikan untuk buku ini 

secara tertulis pada kolom yang tersedia. Atas kesediaan Bapak untuk mengisi 

lembar penilaian ini, kami ucapkan terimakasih. 

Saran untuk perbaikan : 

1. Judul sub harus kontras dengan dengan gambar. 

2. Nama pendesain dicantumkan di Cover. 

3. Gambar cover agar dibuat sendiri. 

4. Teknis penulisan agar dirapikan. 

 

 

Pemohon                                                                                     Mengetahui, 

                                                                                                    Ahli Desain I 

 

 

__________________             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEMBAR PENILAIAN AHLI  II DESAIN PRODUK 

Nama Produk : Buku Pendamping Bahasa Arab khusus untuk maharah 

qiraah 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Materi Pokok  :  Maharah Qiraah 

Sasaran Program :  Siswa MTsN 4 Banda Aceh 

Penilai   :  Dr. Nur Chalis, MA 

Hari/Tanggal  :  Kamis/00 Oktober 0002 

 

Petunjuk Pengisian: 

Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak tentang 

Buku pendamping Bahasa Arab khusus untuk maharah qiraah”. Pendapat, 

penilaian dan saran dari Bapak akan dapat digunakan sebagai perbaikan dan 

peningkatan kualitas produk ini. Oleh karena itu, kami mohon Bapak dapat 

memberikan tanda “centang”. Pada kolom skor penilaian berikut sesuai dengan 

pendapat Bapak. Sebagai pedoman penilaian, mohon pergunakan indikator 

penilaian. 

Keterangan : 

5 :  Sangat Kurang 

6 :  Kurang 

7 :  Baik 

8 :  Sangat Baik  

Aspek Kelayakan Kegrafikan 

NO Indikator 

Penilaian 

Butir Penilaian Alternatif Pilihan 

2 0 3 4 

A 

 

Ukuran buku 

3. Kesesuaian ukuran buku dengan 

standar ISO 

  √  

4. Kesesuaian ukuran dengan materi 

isi buku 

   √ 

B Desain sampul 

buku (Cover) 

5. Penampilan unsur tata letak pada 

sampul muka, belakang dan 

punggung secara harmonis 

memiliki irama dan kesatuan serta 

konsisten 

   √ 

6. Warna unsur tata letak harmonis      



√ 

7. Huruf yang digunakan menarik dan 

mudah dibaca 

    

c.  Ukuran huruf judul buku lebih 

dominan dan proporsional 

dibandingkan ukuran buku dan 

nama pendesain 

   √ 

  d. Warna judul buku kontras 

dengan warna latar belakang 

   √ 

8. Ilustrasi sampul buku     √ 

C Desain Isi Buku 6. Unsur tata letak harmonis     

c. Bidang cetak dan marjin 

proporsional  

 √   

d. Kesesuaian spasi antar teks 

dan ilustrasi 

  √  

7. Unsur tata letak lengkap     

c. Judul kegiatan belajar, 

subjudul kegiatan belajar, dan 

angka halaman 

   √ 

d. Gambar ilustrasi sesuai dengan 

isi teks di samping 

   √ 

8. Tata letak halaman     

c. Penempatan hiasan /ilustrasi 

sebagai latak belakang tidak 

mengganggu judul, teks dan 

angka halaman 

   √ 

d. Penempatan judul, subjudul, 

ilustrasi dan keterangan 

gambar membantu 

   √ 

9. Tipografi isi buku sederhana     

e. Penggunaan jenis huruf yang 

menarik mudah dibaca 

  √  

f. Lebar susunan teks normal   √  

g. Penggunaan spasi antar baris 

susunan teks  

 √   

h. Penggunaan spasi antar huruf   √  

11. Ilustrasi isi     

c. Pengungkapan makna/arti dari 

objek 

  √  

d. Keserasian ilustrasi    √ 

 

 

 



Kami juga berharap Bapak berkenan memberikan saran perbaikan untuk buku ini 

secara tertulis pada kolom yang tersedia. Atas kesediaan Bapak untuk mengisi 

lembar penilaian ini, kami ucapkan terimakasih. 

Saran untuk perbaikan : 

5.  

6. Jenis huruf perlu ditingkatkan/ diperindah sehingga menarik siswa 

membaca. 

7. Dalam penulisan mufradat, harus dipisahkan kata benda dengan kata 

kerja. 

 

 

 

 

Pemohon                                                                                        Mengetahui, 

                                                                                                       Ahli Desain II 

 

 

(........................................)   

 

 



 الكتاب املصاحب املصورالصور من 
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RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN 

( R P P ) 
 

MTs : MTsN 4 Banda Aceh 

Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 

Kelas/Semester : VIII / 1 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 4. MEMBACA/QIRA'AH   

  Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk 

gagasan atau dialog sederhana, baik fiksi dan atau non 

fiksi melalui kegiatan membaca,  menganalisis dan  

menemukan pokok pikiran tentang يومـــــياتــــــنا. 

B. KOMPETENSI DASAR 

4.1 Membaca nyaring, melafalkan huruf hijaiyyah, kata, 

frase, kalimat dengan ucapan, tekanan dan intonasi 

yang bertema tentang يومـــــياتــــــنا  dengan menggunakan 

kalimat berstruktur: jumlah fi’liyyah. 
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C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Melafalkan fiil-fiil mudhari yang paling populer dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Menerjemahkan isi teks yang bertema يومـــياتـــنا. 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 Mufrodat  seputar isi teks yang bertema يومـــياتـــنا. 

 Teks qiraah yang bertema يومـــياتـــنا. 

 

 

 

Pertemuan  Pertama 

 

Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 

Kelas/Semester : VIII / 1 

Alokasi Waktu : 44 menit 
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Kegiatan Waktu Ket 

 Pendahuluan  

Apersepsi dan Motivasi : 

 Guru memberikan salam dan 

menyiapkan papan tulis. 

 Guru menghubungkan pelajaran 

minggu lalu dengan pelajaran 

saat ini yaitu tentang يومـــياتـــنا. 

 Guru melaksanakan penilaian 

tulisan berupa ikhtibarul qabli. 

  

 Kegiatan inti 

 Siswa mengerjakan lembar 

ikhtibarul qabli. 

 

 Kegiatan penutup. 

 Guru memotivasi siswa 

terhadap pembelajaran Bahasa 

Arab. 

 Guru menutup pembelajaran 

dengan Hamdalah dan Salam 

kemudian diikuti oleh siswa. 

 

 

 

 

3 menit 

 

 

 

 

 

 

35 menit 

 

 

  2 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melaksanakan 

Penilaian Tulisan 

Berupa Pre-Test 
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Pertemuan  Kedua 

 

Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 

Kelas/Semester : VIII / 1 

Alokasi Waktu : 2 x 34 menit 

 

E. METODE PEMBELAJARAN 

 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai 

kegiatan pembelajaran terutama untuk kegiatan awal. 

 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan 

tema yang berkenaan dengan materi kegiatan 

pembelajaran dan untuk mengumpulkan informasi 

tentang “يومـــياتـــنا”. 

 

F. SUMBER PEMBELAJARAN 

 Buku paket Bahasa Arab kelas VIII. 

 Buku Pendamping Bergambar 

 Papan tulis. 

 Spidol. 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 

Kegiatan Waktu 

Aspek Life Skill  

Yang 

Dikembangkan 

 Pendahuluan  

Apersepsi dan Motivasi : 
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 Guru memberikan salam dan 

menyiapkan papan tulis. 

 Menghubungkan pelajaran 

minggu lalu dengan pelajaran 

saat ini yaitu tentang يومـــياتـــنا 
(Apersepsi) 

 Guru menjelaskan tujuan dan 

manfaat pembelajaran dari Buku 

Pendamping Bergambar. 

 Guru membagikan Buku 

Pendamping Bergambar kepada 

setiap siswa. 

 Guru menanyakan kepada siswa 

tentang يومـــياتـــنا. 

 Kegiatan inti 

 Guru menyuruh siswa untuk 

memperhatikan kosakata yang 

terdapat pada “Buku 

Pendamping Bergambar” 

 Guru mecontohkan bacaan teks 

qiraah yang baik dan benar 

dengan tema يومـــياتـــنا kemudian 

diikuti siswa. 

 Siswa membaca tentang يومـــياتـــنا 
dengan suara nyaring 

(Eksplorasi). 

 Guru dan Siswa menerjemahkan 

teks qiraah dengan metode 

diskusi (Elaborasi). 

 Guru menjelaskan isi teks 

dengan teratur dan sesuai dengan 

 

 

 

14 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemahaman 

Konsep 
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alur cerita dengan menggunakan 

Buku Pendamping Bergambar. 

 Siswa mengerjakan latihan. 

 Siswa mengumpulkan latihan 

kepada guru 

 

 Kegiatan penutup. 

 Guru menutup pembelajaran 

dengan memberikan kesimpulan 

dan nasehat. 

 Guru memotivasi siswa terhadap 

pembelajaran Bahasa Arab. 

14 menit 

 

 

H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 

 

Indikator 

Pencapaian 

Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Contoh Instrumen 

 Melafalkan  

huruf-

huruf 

hijaiyyah / 

kata-kata 

dengan 

tepat dan 

benar 

sesuai 

dengan 

tanda baca. 

 Memaham

i alur cerita 

dalam teks 

Tes 

kelancaran 

membaca  

 

 

Tes unjuk 

kerja 

Lisan  

 

 

 

 

Uraian 

 Bacalah ! 

 

 

 

 

 Isilah titik- titik ! 

 Terjemahkan teks ! 
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Pertemua Ketiga 

Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 

Kelas/Semester : VIII / 1 

Alokasi Waktu : 2 x 34 menit 

 

E. METODE PEMBELAJARAN 

 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai 

kegiatan pembelajaran terutama untuk kegiatan awal. 

 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan 

tema yang berkenaan dengan materi kegiatan 

pembelajaran dan untuk mengumpulkan informasi 

tentang “يومـــياتـــنا”. 

 

F. SUMBER PEMBELAJARAN 

 Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 

 Buku pendamping bergambar. 

 Papan tulis. 

 Spidol. 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 

Kegiatan Waktu 

Aspek Life Skill  

Yang 

Dikembangkan 
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 Pendahuluan  

Apersepsi dan Motivasi : 

 Guru memberikan salam dan 

menyiapkan papan tulis. 

 Menghubungkan pelajaran 

minggu lalu dengan pelajaran 

saat ini yaitu tentang يومـــياتـــنا 
(Apersepsi). 

 Guru menjelaskan tujuan dan 

manfaat pembelajaran dari Buku 

Pendamping Bergambar. 

 Guru menanyakan kepada siswa 

tentang يومـــياتـــنا. 

 Kegiatan inti. 

 Guru menyuruh siswa untuk 

memperhatikan kosakata yang 

terdapat pada “Buku Pendamping 

Bergambar” 

 Siswa membaca tentang يومـــياتـــنا 
dengan suara nyaring pada Buku 

Pendamping Bergambar 

(Eksplorasi). 

 Guru dan Siswa menerjemahkan 

teks qiraah dengan metode 

diskusi (Elaborasi). 

  

 Siswa mengikuti arahan guru 

dalam menerjemahkan teks 

qiraah. 

 Siswa  bertanya jawab dengan 

guru tentang hal-hal yang masih 

belum jelas  (Elaborasi). 

 

 

 

 

 

 

14 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 menit 

 

 

 

 

 

 

 

Pemahaman 

Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melaksanakan 

Penilaian Tulisan 

Berupa Post-Test 
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 Guru memberikan penguatan 

tentang kesimpulan يومـــياتـــنا 
(Konfirmasi). 

 Kegiatan penutup. 

 Guru melaksanakan penilaian 

tulisan berupa ikhtibarul bu’di. 

 Guru memotivasi siswa terhadap 

pembelajaran Bahasa Arab  

 Guru menutup pembelajaran 

dengan memberikan Salam 

kemudian diikuti oleh siswa. 

 

 

 

H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 

 

 

 

 

Mengetahui          Banda Aceh, 11 Oktober 

Guru Bidang Studi            Peneliti 

Bahasa Arab  

 

 

Indikator 

Pencapaian 

Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Contoh Instrumen 

 Melafalkan  huruf-

huruf hijaiyyah / 

kata-kata dengan 

tepat dan benar 

sesuai dengan 

tanda baca. 

 Memahami alur 

cerita dalam teks 

Tes 

kelancaran 

membaca  

 

 

Tes unjuk 

kerja 

Lisan  

 

 

 

 

Uraian 

 Bacalah! 

 

 

 

 

 Isilah titik- titik! 

 Terjemahkan teks! 

                                                              

Susita, S.Ag_____________                  Intan Wahyuni         

NIP.1103111111114524441                  111444412 

                                                              

Susita, S.Ag_____________                  Intan Wahyuni         

NIP.1103111111114524441                  111444412 

                                                              

Susita, S.Ag_____________                  Intan Wahyuni         

NIP.1103111111114524441                  111444412 



  ىقبلاالختبار ال

 :  اإلسم الكامل 
 :   الفصل

 
َوتَ ْرِجْم ِإََل الُّلَغِة  ِإْماَلِء اْلِفَراِغ ِِبلسَّاَعاِت َأِو اْْلَْنِشَطِة ِِبَا ِف النَّص ِ 

 ! اْلَعَربِيَّة 

ُب ِإََل ________  ْذَه ِة ________ َوَأ اَع َواََل السَّ ُظ َح ْيِق تَ  ْس َأ
ا  ِدًم َتْخ ْس ِف َشْعِرْي ُم ْي اِنْ، َوََتِْف َن ْس ُف َأ ْي ْنِظ ، َوتَ  َْبَدُأ ِِبَْخِذ َدشٍّّ أ
ي  ْرَتدِّ ِِتْ َوَأ ْرَف ْوُد ِإََل ُغ ُط بِ ______ ُُثَّ َأُع ْمَش ________ َوَأ

رَ  َمْد ِصُل اْل َّلَّ _______ . َأ َة ِِف _______ ِإ  _______َس
 ُ ْبَدأ ِة _______ يَ  اَع َاِم السَّ ِة ِِف ََت َرَس ْد ْوِل لِلَم ُخ َيرُِن َجَرُس الدُّ

ا َباًح ْي ِِف _______ َو _____ َص َراِس ْوِمي الدِّ  . يَ 

 ، ْي ُب ِإََل النَّاِد ْنزِِل َوَأْذَه َم َتْ ُرُك اْل ِة _____ و _____، أ اَع ِِف السَّ
ِة َوِِف السَّ  ْسَرِت ِِف ُغْرَف اَء َمَع ُأ اَوُل اْلَعَش َن َتَ  ِة _______، أ اَع
ةِ  ْيَش َمِع  .اْل

ِبِسْي  اَل َبِِتْ َوَم ي ْ ْن أُِعدَّ َحِق ْحِرُص َعَلى َأ ِة _______ َأ اَع َوِِف السَّ
ا َه يْ  ْرَتدِّ ْوَف َأ  .الَِِّتْ َس

 



  بعدىاالختبار ال

 :  اإلسم الكامل 
 :   الفصل

 
َوتَ ْرِجْم ِإََل الُّلَغِة  اْلِفَراِغ ِِبلسَّاَعاِت َأِو اْْلَْنِشَطِة ِِبَا ِف النَّص ِ ِإْماَلِء 
 ! اْلَعَربِيَّة 

ُب ِإََل ________  ْذَه ِة ________ َوَأ اَع َواََل السَّ ُظ َح ْيِق تَ  ْس َأ
ا  ِدًم َتْخ ْس ِف َشْعِرْي ُم ْي اِنْ، َوََتِْف َن ْس ُف َأ ْي ْنِظ ، َوتَ  َْبَدُأ ِِبَْخِذ َدشٍّّ أ
ي  ْرَتدِّ ِِتْ َوَأ ْرَف ْوُد ِإََل ُغ ُط بِ ______ ُُثَّ َأُع ْمَش ________ َوَأ

رَ  َمْد ِصُل اْل َّلَّ _______ . َأ َة ِِف _______ ِإ  _______َس
 ُ ْبَدأ ِة _______ يَ  اَع َاِم السَّ ِة ِِف ََت َرَس ْد ْوِل لِلَم ُخ َيرُِن َجَرُس الدُّ

ا َباًح ْي ِِف _______ َو _____ َص َراِس ْوِمي الدِّ  . يَ 

 ، ْي ُب ِإََل النَّاِد ْنزِِل َوَأْذَه َم َتْ ُرُك اْل ِة _____ و _____، أ اَع ِِف السَّ
ِة َوِِف  ْسَرِت ِِف ُغْرَف اَء َمَع ُأ اَوُل اْلَعَش َن َتَ  ِة _______، أ اَع السَّ

ةِ  ْيَش َمِع  .اْل

ِبِسْي  اَل َبِِتْ َوَم ي ْ ْن أُِعدَّ َحِق ْحِرُص َعَلى َأ ِة _______ َأ اَع َوِِف السَّ
ا َه يْ  ْرَتدِّ ْوَف َأ  .الَِِّتْ َس
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Gambar 1 :  Pre-Test 

Gambar 2 : Pre-Test 



 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 4: Post - Test 

Gambar 3 : Post - Test 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 : Dokumentasi selesai penelitian 
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