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 الرابع الباب

 عرض البياانت وحتليلها ومناقشها
  املبحث األول : حملة معهد "اجلهاد" سورااباي

 نبذة اترخيية من املعهد "اجلهاد" سورااباي .أ

، ومرّّب 2894مارس  03أّول ما كان معهد " اجلهاد" هو "روضة تعليم القران" ىف 
اري ن يف بيتهما شارع جيمورسهو الدكتوراندوس احلاج سوراوي و احلاج أمحد شفيع الّدي

 .88 و رقم 99زقاق ليبار رقم 

بعد مرور الزمان، حتتاج روضة تعليم القرأن إىل االساتيذ ليعلموا يف روضة تعليم القران 
ألن يزداد الطلبة لكل شهر. ختتارمها الطالب من اجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانن أمبيل 

ة اإلسالمية سوانن أمبيل سورااباي، والطالب متخرج سورااباي واألن يسمى جبامعة احلكومي
من "حبر العلوم" )اميااب( جومباغ وهو الشيخ احلاج حممد إمام حنبلي. ولذلك، املرّّب خيتار 
مصلى "اإلخالص" ليجعله مكان التعليم والتعلم. رأى املريب لنشأة اإلسالمية يبادر جملس 

 تعليم منها: 
 مجعية يف يوم األحد.  .2

 لتفسري بعد الصبح. علم ا  .4

 جملس ذكر رمحة للعاملني، يف ليلة األحد اخر كل شهر.   .0

طلبة، ولذلك يستخدم املؤسسة ليظلل انشطات  033وزايدة الطلبة حىت   
 الدينية.  على وة ذلك، تكوين املدبّر املؤسسة منها:

  املؤسس 
 احلاج أمحد شفيع الّدين  (2

 احلاج عبد هللا سواجي  (4

 احلاج حبيب  (0

 ور اندوس احلاج سوراويالدكت (2

 الشيح احلاج إمام حنبلي  (5
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  الشيح احلاج حممد إمام حنبلي  رئيس املؤسسة : 

  الدكتوراندوس احلاج سوراوي السكرتري : 

  الدكتور اندوس شكرا جزيال بدري املاجيستري معاون العامة : 

من تكوين املؤسسة، يستخدمها مؤسسة "اجلهاد" صك الكاتب زوريد زين،   
 13. فواحد من املؤسسني عبد هللا سواجى وقف 44رقم  2881يويل  40تارخ يف ال

مرت مرّبع من ارضها إلقامة هذه املؤسسة. مث اراد الناظرين واجلماعة والساخني ان يواسع 
 مرت مربّع.  093حىت 
بىن هذه املؤسسة على ثالثة طوابق فالـهبة االكثر جائت من  2883ىف السنة   

مارس سنة  44ج "غوانوان" من جاكرات وهو الذي افتتح املؤسسة ىف عميد جندرال احلا 
. ابقامة هذه املؤسسة فاستمر البنيان للسكن اخلاص للطلبة والسكن وااليتام. مث 2889

 فتح التسجيل لقبول الطالب اجلدد مع القرعة ملرحلة احلجاج فيه. 
من  53طالبات و 05طالب و 233ىف سنة الفني كان عدد السكان فيه   

االيتام مث شكل هيكل االدارة فيها. فالرئيس االول حينئذ هو االستاذ خري العظيم واملدير 
 للطالبات هي االستاذة حان خري النساء. 

ابتدأ اجلهاد ىف تنمية الجياد املرافق احملتاجة للطالب منها املكتبة والشركة   
ولتهم ىف ون ان يكملوا مشغوالشبكة الدولية. بوجود هذه املرافق فكان الطالب يستطيع

 التعليم وغريه. 
ىف السنة الرابعة من قيامة كان الطالب اكثر من قبلهم فيحتاج املؤسسة للبناء   

اجلديد والكرب. ففتح السكن اجلديد يتكون على ثالثة طواب. البالط ىف الطباقة االوىل 
اقامته رمسيا جاء به ات. فلتعليم صغار الطالب، والطباقة الثانية لليتيمات والثالثة للطلب

املؤسس حلاج عبد هللا سواجى ومدير املؤسسة احلاج انصر، حىت وصل هذه املؤسسة 
. 4322مايو سنة  02ابقامة السكن " التني" الذى بناه احلاّجة "سرى غاتني" ىف 

فالشك ان مؤسسة اجلهاد يستمر ابقامة السكن والبنيان اجلديد لزايدة الطالب زماان 
 . ولزايدة االحتياج التعليم والرتبية اخللقية والرتبية الدينية ىف هذه الزمان.بعد زمان
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 املوقع اجلغرايف  ب.
 : 8رقم  0املتاخم معهد "اجلهاد" سوراباي جيمور ساري اواترا    

 : مرغارجيا   الشمالية 
 : كيندغ ساري   الشرقية 
 : جيمور غاوينان   اجلنوبية
 : كيتنتاغ     الغربية 

 ج.  الرؤية والبعثة واألهداف للمعهد "اجلهاد" سورااباي
 الرؤية .2

احملافظة على القدمي الصاحل واألخذ ابجلديد األصالح، مقصده هو بناء على 
الوعي يف الذكر والتفكري وعمل صاحل، وجبانب ذلك احملافظة على القدمي الصاحل وألخد 

ة اإلسالمية املناسبة ابإليديولوجيّ  ابجلديد األصالح أي جيعل معهد اجلهاد مؤسسة تربوية
 ويُضمُّ عناصر التقليدية ابلعصريّة.

 اهلّمة .4

خطة واقامة التعليم والرتبية االتياجية املنظمة احملرتفة، الجالب خري األمة الذين هلم  -
 القدرة واملهارات احلياتية والتعميق ىف العلوم. 

 والتكنولوجى.  السالمية ىف العلوماقامة الرتبية والتعليم االحتياجى لتدخيل النتيجة ا -

القراءة والفهم والعمل للواقع االجتماعي، والسياسي، واالقتصادي، والثقايف، ىف هذا  -
 العامل خبطة التعاون والدعوة ىف التعليم. 

 عرض البياانت  .0

 (Noble Caracter) الصرب مجيل

  (Saund Body) اإلخالص مستجاب

 (Independent Mind)اإلستقامة كرامة 

 اهلدف  .2

 تطبيق مهمة االسالم رمحة للعاملني ىف الرتبية املعهدية ومجيع التعليمية  -
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اجالب الشباب املسلمني القادمني القادرين على املهارات احلياتية، القويني،  -
 الشاملني للعلوم وهلم خلق كرمي. 

 األنشطة ىف معهد "اجلهاد" سورااباي  .د
 اليومّية .1

 الصلوات املكتوبة مجاعة  .أ

 الليل ) صالة التوبة، والتهجد، واحلاجة، والوتر( ىف الساعة الثالثة.  قيام .ب

 قراءة سورة يس و سورة الواقعة بعد قيام اليل حىت الصبح  .ج

قراءة سورة الكوثر، القدر، الفلق، اإلخالص )بعد صالة الصبح لكل سورة  .د
22x .) 

لدعاء  22x قراءة سورة الفاحتة و سورة االنشراح )بعد صالة املغرب، لكل سورة .ه
 الوالدين(

، لعلما انفعا و سالمة ىف الدنيا 3xقراءة اية كرسي )بعد صالة العشاء  .و
 واالخرة(. 

 االسبوعيّ   .2

 دراسة تفسري اإلبريز ىف يوم السبت بعد الصبح. .أ

دراسة كتاب الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعى ىف كل يوم االثنني بعد  .ب
 الصبح. 

 ة املغرب.تدريبات احملاضرة بعد صال .ج

 قراءة سورة يس ثالث مرات بعد صالة كل ليلة الثالاثء الساعة العاشرة. .د

 قراءة صلوات الربدة واملولد الديبعى كل ليلة األربعاء بعد صالة املغرب. .ه

 .دراسة كتاب نصائح العباد  .و

 مطالعة القرأن يف يوم اإلثنني للطالب ويوم الثالاثء للطالبات بعد الصبح. .ز

ربّية والإلجنلزية املكثفة ىف يوم الثالاثء و األربعاء بعد صالة دراسة اللغة الع .ح
 العشاء.

 تعليم قراءة القرأن على طريقة "أّمي" يف يوم اخلميس بعد العشاء. .ط
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قيام الليل )صالة التوبة, والتسبيح, واحلاجة, والتهجد, والوتر, وقراءة سورة  .ي
 (.42:33مرات لكل ليلة اجلمعة )ساعة 22الفاحتة 

 قرأن كل يوم اجلمعة بعد صالة الصبح واملغرب.ختم ال .ك

 تدريب ضرب الدفوق البنجاريّة ليلة السبت بعد صالة العشاء. .ل

 تدريبات رئيس اجللسة .م

 احملاضرة القصرية ليلة الثالاثء واجلمعة يعد صالة املغرب. .ن

 حفظ القرأن ليلة الثالاثء واجلمعة يعد صالة العشاء. .س

 بعد دراسة تفسري اإلبريز. التنظيف اجلماعّي صباح يوم السبت .ع

 الدف للطلبة لكل مراة يف األسبوع. .ف
 . الشهريّ 3

 جملس اإلستغاثة رمحة للعاملني .أ

 هجرية  25قراءة االمساء احلسىن لكل التاريخ  .ب

 الرايضة الروحّية  .ج

 مشى اهلويىن  .د

 قراءة صلوات احلبشية  .ه
 . السنويّة 4

 اإلحتفال لذكرى ميالد املعهد.  .أ
 جاريّة قبل اإلحتفال.مهرجان الصلوات البن .ب

 األنشطة  االجتماعي قبل اإلحتفال. .ج

  

 اإلداري والتنظيمي معهد اجلهاد سورااباي هيكله. 

أما اإلداري و التنظيمى يف معهد اجلهاد سورااباي يف فهو يكون كما يف اجلدوال   
 األيت:

 1جدول 

 هيكل التنظيمي يف معهد "اجلهاد" سورااياي
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 املهنة  اإلسم
 احلاج حمّمد امام حنبليالشيخ 

 لولوء محيدة حنبلي املؤسس

 وردة املنورة 
 اميادى اولنها  رئيس املعهد للطالبات

 حممد أريف الفهم
 حممد هنان تنطاوى رئيس املعهد للطالب

 السكريتري للطالبات  ريرين انده ليستاري

 السكريتري للطالب امام انواوي  

 للطالبات سبحما نور رمحة بيت العرفة  

 حماسب للطالب أمحد مكني لطفي 
 اليف مردايان ديفي 

 الصحفي للطلبة 

 اليفة الرّفعة 
 مرية الفكرية 
 امحد رسواندا 

 امحد ولدان رمحنا 
 عريف سيطيا بودي 

 يارزين االخ
 خري النظرية 

 الرتبوية للطلبة 
 أان نظرية 

 درّة اللمعة 
 وهيونيا مغفرة 
 حممد الـهام  
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 حممد ذكر احلسن 
 فريد بىن ادام 
  اصالح املفيد

 الية 
 تري وهيوين راهايو  عامل التنظيف للطلبة 

 ليلة البدرية 
 نوفيا ذكي 

 عنيقة املغفرة  الرفاهية للطلبة 
 نوريل اوليا اثين 
 ابغوس موالن 

 عامل التنظيف و الرفاهية للطالب 
 حممد صديق 

 انور دوي سافرتا 
 الفان هادى مسلم  
 اغوس عني اليقني 

 

 املكتبة
 نظامة العلمية 

 ر. اقبال غرافيكي 
 حسني رفاعي 

 نور نوفيليندا 
 هداية السعيدة  السوقيات

 امسع احلسىن 
 سوهر تيين 

 االمن للطلبة
 سبتيا قراان 

 الفية النعمة  
 درجة الصباح 
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 يت مهام دميا
 مريزا معيز 
 رايب مبارك 

 رئيس الغرفة للطلبة 
 

 . املرفق معهد اجلهاد سورااباي و
 مؤسسة "براين مكة" خلدمة احلجاج  (2

 خدمة العقيقة ألوالد املسلمني.  (4

 جملس الذكر " رمحة للعاملني". (0

 فرقة "القبلتني" للصلوات احلديثة. (2

 فرقة "رق احلبيب" للصلوات البنجارية. (5

 بيلة اندى" للطالبات.فرقة "ن (1

 سيارة إسعاف  (3

 داسا "تربّع اجلهاد" (9

 روضة التعليم القران  (8

 التعاونية " اجلهاد"  (23

 الشبكة الدولية (22
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 : تصميم املواد التعليمية املطورة الثايناملبحث 

 دراسة مبدئية أو املالحظة  .1

لّية مبدأ الباحث يف هذا البحث ابملالحظة املباشرة على الظاهرات واملشكالت يف ع
اجلهاد" سورااباي. دراسة اللغة العربية املكثفة مبعهد "برانمج التعليم والتعّلم ملهارة الكتابة يف 

 ونتيجة املالحظة هي جيد الباحث املشكالت الكثرية لتعليم مهارة الكتابة هناك.

ومن املشكالت الىت الحظتها الباحث يف املهارة الكتابة يف برانمج دراسة اللغة 
املكثفة مبعهد "اجلهاد" سورااباي هي ليس مواد تعليم اللغة العربية  ملهارة الكتابة.  العربية

ألن يستعمل املدرس أو املعلم اللغة العربية يف تعليم والتعلم بكتاب التعليم اللغة العربية 
املكثفة جلامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي. وإذا استعمل املعلم هذا الكتاب 

جيد مشكلة من انحية مهارة القراءة، ولكن جيد مشكالت من انحية مهارة االستماع ال
والكالم والكتابة. وقد الحظ الباحث أيضا عيوب قدرة الطلبة مبعهد "اجلهاد" سورااباي يف 
املادة اللغة العربية وخصوصا ملهارة الكتابة. وتلك العيوب هي ضعف الطلبة يف كتابة 

لبة كتبوا إنشاء العريب على أسلوب اإلندونيسي وثقافتها. املثال  صحيحة. وذلك ألن الط
 Jangan menjawab pertanyaanكتب الطالب "الجتب سؤال اجلاهل" ترمجة من كلمة )

orang bodoh هذه ترمجة على ذوق اإلندونيسي. وأّن أحسن الرتمجة إذا استخدام .)
 اهل جواب(.املرتجم قواعد احملفوظات يعين )ترك اجلواب على اجل

اعتمادا على هذه املشكلة يركز الباحث على مواد جديد يشجعهم على تعّلم اللغة 
 العربية خصوصا ملهارة الكتابة. وهذه املواد التعليم لتكون كتابتهم صحيحة ذوق العريب.

 ختطيط  .2

اعتمادا على حاجات الطالب وبعد يفهم الباحث املشكالت التعليم والتعلم خط 
ة املواد التعليمية ملساعدة الدارسني واملدرسني يف تعليم اللغة العربية لتنمي الباحث إلعداد

أبريل حىت  23املهارة الكتابة. يكون هذا تصميم املواد التعليمية للمرحلة األوىل تبدأ من 
ميالدية. ويف هذا اجملال حتدثت الباحث عن املراحل اليت مر  4323أبريل من سنة  29

ص اللغة العربية اليت ستطورها الباحث. ويتكون هذا املواد عن الّناعلى تصميم يف تعليم 
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تتكون  .واألسئلة اإلستيعابية والقواعد والتدريبات اليت تساعد األعضاء لتنمية مهارة الكتابة
 :خطة املواد التعليمية يف اجلدول اآلتية

 خطة املواد التعليمية2 اجلدول 
 الدرس الوحدة النمرة

لدرس األول : النص عن املوضوع "البياانت ا الباب األول 2
 الشخصية"

معهد الدرس الثاين : النص عن املوضوع " الباب الثاىن 4
 "اجلهاد" سورااباي"

 بومكالدرس الثالث : النص عن املوضوع " الباب الثالث 0

 "كارنو

 الباب الربع 2
أخريًا!  الدرس الربع : النص عن املوضوع "

ة ة سوانن أمبيل االسالميأصبحت طالبة يف اجلامع
 احلكومية سورااباي"

 املوضوعات الدروس منها النص، لكل الدروس أربعةيف هذه التصميم حتتوي على 
تكون األسئلة االستيعابية عن النص، مث املعاجلة النحوية أو القواعد ، وتتكون من أربع 

علقة ابلقواعد واألخري يبات املتالتدريبات منها ثالث التدريبات املتعلقة مبهارة الكتابة والتدر 
 توجد اللعبة الغوية لألعضاء.

 . تصميم املواد التعليمية3

بعد تصميم املوضوع والنص أو احلوار، قامت الباحث بتطوير املواد التعليمية بتعليم 
ميالدية. وحيتوى على املواد  4323إبريل من سنة  49إبريل حىت  29اللغة العربية من 

 العربية لتنمية مهارة الكالم املعدة على اربعة موضةعات، منها: التعليمية اللغة
 :ى، وحمتوايهتا كما يل البياانت الشخصيةالباب األول يبحث عن موضوع  –أ(

 اجلديدة املفردات (2

 البياانت الشخصية"" ابملوضوع نص (4
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 أسئلة استيعابية عن النص (0

 القواعد النحوية (2

 تدريبات عن القواعد النحوية (5

 اإلمالء واإلنشاء تدريبات على (1

 اللعبة اللغوية (3

 :ا كما يلى، وحمتوايهت معهد "اجلهاد" سوراابايالباب الثاىن يبحث عن موضوع  -ب(

 اجلديدة املفردات (2

 معهد "اجلهاد" سورااباي"" ابملوضوع نص (4

 أسئلة استيعابية عن النص (0

 القواعد النحوية (2

 تدريبات عن القواعد النحوية (5

 اءتدريبات على اإلمالء واإلنش (1

 اللعبة اللغوية (3

 :، وحمتوايهتا كما يلى كارنو بومكالباب الثالث يبحث عن موضوع  -ج(

 اجلديدة املفردات (2

 " كارنو بومك " ابملوضوع نص (4

 أسئلة استيعابية عن النص (0

 القواعد النحوية (2

 تدريبات عن القواعد النحوية (5

 تدريبات على اإلمالء واإلنشاء (1

 اللعبة اللغوية (3

يل أخريًا! أصبحت طالبة يف اجلامعة سوانن أمبحث عن موضوع "الباب الرابع يب -د(
 :، وحمتوايهتا كما يلىاالسالمية احلكومية سورااباي"

 اجلديدة املفردات (2
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أخريًا! أصبحت طالبة يف اجلامعة سوانن أمبيل االسالمية  " ابملوضوع نص (4
 احلكومية سورااباي "

 أسئلة استيعابية عن النص (0

 القواعد النحوية (2

 ت عن القواعد النحويةتدريبا (5

 تدريبات على اإلمالء واإلنشاء (1

 اللعبة اللغوية (3

 . حتكيم اخلرباء4

. احملّكَمنْين  إىل للتحكيم الكتاب ذلك الباحث تعطي املصّمم، الكتاب إعداد بعد
 مدّرسان مها ،املاجستري اجلزيل سيف والدكتور املاجستري عزيز حسني دكتور األستاذ ومها

 وهو املاجستري إخوان حممد وأستاذ .بسورااباي احلكومّية اإلسالمّية بيلأن سوانن جامعة يف
 .سورااباي" اجلهاد" مبعهد املكثفة العربية اللغة دراسة برانمج يف أستاذ

 معاجلة وهي التعليمي الكتاب يف بنود أربعة هناك للمحكم، التقييم ورقة ويف
 .والتقييم لتدريباتا ومعاجلة النحوية ومعاجلة الكتابة ومعاجلة الكتاب
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 اخلرباء لتحكيم اإلستبانة  3رقم جدول
 معاجلة الكتاب :أوال 

 البنود الرقم
 درجات التقومي

1 2 3 4 
     حجم الكتاب مناسب 2

     عدد الصفحات الكتاب كاف 4

     عدد دروس الكتاب كاف 0

     الدرس الواحد مناسب للزمن احملدد له 2

     ربية الفصحىلغة الكتاب الع 5

     يستخدم الكتاب اللغة البسيطة 1

     املادة التعليمية تناسب عمر الدارسني 3

     خيلو الكتاب من األخطاء املطبعية 9

     خيلو الكتاب من األخطاء اللغوية 8

     يشتمل الكتاب على فهارس تساعد على استخدامه 23

     غالف الكتاب مناسب 22

     الكتاب مناسب عنوان 24

     ختلو التدريبات من احلشو والتكرار 20

 اثنيا: معاجلة الكتابة

 درجات التقومي البنود الرقم
1 2 3 4 

     يهتّم الكتاب مبهارة الكتابة 22

     نوع التدريبات على مهارة الكتابة 25

     يتّم التدريبات على التعبري عن القواعد النحوية 21

     ّم بعض التدريبات بصورةيت 23
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     لكل درس ابألهداف ملهارة الكتابة مناسبة األهداف 29

 اثلثا : معاجل النحويّة

 درجات التقومي البنود الرقم
1 2 3 4 

     يتّم تقدمي قواعد النحو بناء على مبتدأ الشيوع 28

     يتّم عرض  قواعد النحو بتدرج 43

     رحلة مناسبةيقدم النحو تطبيقا مب 42

     يعطى الكتاب قواعد النحو األساسية املناسبة للكتابة 44

     تساعد القواعد النحو على كتابة التالميذ 40

 رابعا : معاجلة التدريبات

 درجات التقومي البنود الرقم
1 2 3 4 

     عدد التدريبات يف الكتاب مناسب 42

     بعدد التدريبات يف كل درس مناس 45

     اختبارات التحصيل كافية لتقومي مستوى التالميذ 41

     يقدم الكتاب إرشادات واضحة وكافية لتأدية التدريبات 43

     يتّم إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات 49

     تقود التدريبات إىل حتقيق مهارة الكتابة 48
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 للمحكم احملصولة الدرجات تقدير 4 جدول

 

 مانللمحك احملصولة النتائج 5 جدول

 البنود الرقم
 درجات التقومي

 اجملموعة
 الثاين األول

 الكتاب معاجلة
 9 2 2 حجم الكتاب مناسب 2
 1 0 0 عدد الصفحات الكتاب كاف 4
 1 0 0 عدد دروس الكتاب كاف 0
 3 2 0 الدرس الواحد مناسب للزمن احملدد له 2
 9 2 2 لغة الكتاب العربية الفصحى 5
 3 2 0 للغة البسيطةيستخدم الكتاب ا 1
 1 0 0 املادة التعليمية تناسب عمر الدارسني 3
 3 2 0 خيلو الكتاب من األخطاء املطبعية 9
 3 2 0 خيلو الكتاب من األخطاء اللغوية 8

يشتمل الكتاب على فهارس تساعد على  23
 استخدامه

0 0 1 

 3 2 0 غالف الكتاب مناسب 22
 3 2 0 عنوان الكتاب مناسب 24

 البيان قيمة املعاير املائوية

08%-

188% 
 التصحيح بدون التدريس يف استخدامه ميكن 4 جدا جيد

 البسيط ابلتصحيح التدريس يف استخدامه ميكن 3 جيد 97%-65%

 الدقيق ابلتصحيح التدريس يف استخدامه ميكن 2 مقبول 66%-48%

 يبدل أو كله يصلح 1 انقص %08 حتت
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 3 2 0 ختلو التدريبات من احلشو والتكرار 20
 اثنيا: معاجلة الكتابة

 1 0 0 يهتّم الكتاب مبهارة الكتابة 22
 3 2 0 نوع التدريبات على مهارة الكتابة 25
 1 0 0 ةيتّم التدريبات على التعبري عن القواعد النحوي 21
 5 0 4 يتّم بعض التدريبات بصورة 23

درس ابألهداف ملهارة  مناسبة األهداف لكل 29
 1 0 0 الكتابة

 اثلثا : معاجل النحويّة
 3 2 0 يتّم تقدمي قواعد النحو بناء على مبتدأ الشيوع 28
 3 2 0 يتّم عرض  قواعد النحو بتدرج 43
 1 0 0 يقدم النحو تطبيقا مبرحلة مناسبة 42

يعطى الكتاب قواعد النحو األساسية املناسبة  44
 3 2 0 للكتابة

 3 2 0 تساعد القواعد النحو على كتابة التالميذ 40
 رابعا : معاجلة التدريبات

 1 0 0 عدد التدريبات يف الكتاب مناسب 42
 1 0 0 عدد التدريبات يف كل درس مناسب 45

اختبارات التحصيل كافية لتقومي مستوى  41
 3 2 0 التالميذ

43 
يقدم الكتاب إرشادات واضحة وكافية لتأدية 

 3 2 0 باتالتدري

 3 2 0 يتّم إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات 49
 3 2 0 تقود التدريبات إىل حتقيق مهارة الكتابة 48
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 193 101 88 جمموعة
 التحكيم األول :

99  x  233 %  =35.91 % 
221 61.87%  +90.11%  :2  =

 التحكيم الثاين : 83.18%
235  x  233 %  =83.52 % 
221 

 
 بدال قبله من أحسن الكتاب ذلك لكي احملكم عند ،كلها تائجالن إىل نظرا

 .املكررة لصورا نفس ويكثر مبباحثها، تتفق بصورة تدريبات بعض يكمل للباحث
 املئوية ابلدرجة مقبول هلا فالتقدير درجة أعلى يف املصمم الكتاب تقدير يكونو 

 .تصحيح بدون التدريس يف استخدامه ميكن أنه ذلك ومعىن 90.29%
 األول التعديل و التصحيح. 1

 اليت صممامل الكتاب تصحيح و بتعديل الباحث قام النتائج تلك على بناءا
 من وجده ام وتعديل تصحيح إىل الباحث فيقوم مرجوة، غري النتيجة على حتصل

 ،بلق من أحسن الكتاب تكون حىت رةاملطو  املصمم الكتاب يف والنقصان األخطاء
 .اللغوية واألخطاء املطبعية األخطاء من لوخت مماملص الكتاب هذه وتكون

 احملددة التجربة .7

 وزيعت مع سورااباي" اجلهاد" معهد طلبة من قليلة زمرة مع حمدودة جتربة جرت
 فعال رةاملطو  ةالتعليمي املواد أن هي العملية هذه من والنتيجة. عليهم املغلقة االستبانة

 تعليم وادم إعداد يف أخطاءهم عن كبري حد ىلإ يقلل أنه حيث الكتابة مهارة لتنمية
 .الكتابة مهارة على العربية اللغة
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 الثاين التعديل و التصحيح. 6

 ،درسإجراءات تقدمي ال حيث من الباحث وجد احملدودة التجربة يف االنتهاء بعد
 التعليمية املواد تصميم خطوات من البحث نتائج هي هذه. إبمتامها الباحث قام ولذلك
 .امليدانية التجربة من البحث نتائج الباحث سيعرض ويليها

 امليدانية التجربة. 8

 العربية اللغة ةدراس يف اجلامعة طلبة من كثرة زمرة مع امليدانية تجربةال الباحث جرى
 .عليهم االستبانة توزيع مع سورااباي" اجلهاد" مبعهد املكثفة

 لإلختبار قائنيول العربية اللغة ليمالتع املواد ذلك جتربة يف لقائني الباحث عقد
 ملدة الثلثاء اليومو  اجلمعة يوم يف التجريبة اجملموعة يف ابلتدريس الباحث قام. واملالحظة

 .4323 السنة يف مايو 21 حىت مايو 24 من التجربة هذه وبدأ. دقيقة تسعني
 الكتابة مهارة ةلتنمي فعال رةاملطو  التعليمية املواد أن هي العملية هذه من والنتيجة 
 .الدرس تقدمي يف أخطاءهم عن كبري حد إىل يقلل أنه حيث

 النهائي التعديل و التصحيح. 9

 مل لدرسا تقدمي تناول حيث من الباحث وجد احملدودة التجربة ىف االنتهاء بعد
 .ّلهاحبن  الباحث قام ولذلك ،الطلبة مستوى مع تناسب

 املطورة  املبحث الثالث : فعالية املادة التعليمية

 بياانت االختبار  .1

 إنتاج االختبار قبل التعليم ابملادة التعليمية املطورة (1

 موعةجم تصميم هو الباحث تصميم أبن الثالث الباب يف الباحث ورد كما
 وقد. (one group pretest and postest design) البعدي و القبلي ابالختبار واحدة

 التحريري، االختبار هو االختبار نوع و 4323 مايو 5 يف القبلي االختبار إجراء مت
 :القبلي االختبار نتائج هي وهذه
 

 القبلي االختبار املالحظة نتيجة : 6 رقم جدول
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 أمساء الطلبة النمرة

 املالحظة جوانب

كتابة  معدل مجلة
 املفردات

كتابة 
 الرتكيب

كتابة 
 اإلمالء

كتابة 
 اإلنشاء

 32 492 33 33 34 34 سيت حاملة 2

 30 483 33 34 32 32  نور إستقامة 4

 33 433 19 19 33 34  مافيدا فوسفا 0

 35 489 34 32 31 31 رييا الراسايت 2

 12 451 13 12 12 19  إانية املوىل 5

 18 432 11 19 33 33   راتو مجفاكا 1

 19 433 12 19 33 19   أكا سافيرتي 3

 13 419 11 12 19 33 أمنة الزهرية 9

 18 432 11 11 33 34 د إحسانحمم 8

 19 434 12 19 33 33  إنتان نور عيين 23

 30 483 34 33 32 32  رميا ايين سافرتي 22

 12 451 11 12 12 14  آكو سوسيلو 24

 34 499 33 34 34 32  نور بييت 20

 34 499 34 33 32 34  أنديين فوتري 22

 19 433 11 11 19 33 مد أكوس حم 25

 33 438 33 13 34 33   ريفأمحد ع 21

 34 493 33 30 33 32  برهانحممد  23
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 30 498 19 33 31 35  رودي هارطانو 29

28 
ستييا  حممد
 35 489 35 32 30 31  بودي

 15 458 13 15 12 33 الصباحنور  43

 33 493 19 19 33 32 فتيان رمحناس 42

 13 419 14 19 33 19 بالل حممد 44

 13 411 11 14 19 33 زقأمحد عني الر  40

 19 434 11 15 33 32 يوسف حممد 42

 11 410 12 19 15 11  حممد خاطب 45
 1631 7916 1781 1604 1614 1668 اجلملة
 60 266 76 78 60 61 املتعادل

 

 :مايلي املعروضة البياانت من الباحث يستخلص

 12=  وأخفضها ، 35=  الطالب بعض عليها حصل الطلبة نتيجة أعلى 
  = 18= 45: 2305معدل النتائج 
   = 2305النسبة املئوية x  233 %  =18 % 

                45 
 

 العربية اللغة تعليم مواد جتربة (2

 : اللقائني يف الطلبة العربية اللغة التعليم مواد الباحث جيرب
 : اللقاء األول

 بياانت الدرس .أ
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 بة: اللغة العربية / مهارة الكتا املادة /املهارة (1
 :املستوى األول  الفصل  (2
 البياانت الشخصية :  املوضوع  (3
 : مباشرة  الطريقة  (4
 دقيقة x03 4:  زمن الدرس  (5

 :  الرئيسية الكفاءة .ب
 البياانت الشخصية عن واجلواب ابلكتابة النص تعبري

 األساسية الكفاءة .ج
 .البياانت الشخصية عن البسيط الكتابة إجراء.  أ

 .البياانت الشخصية عن بسيطة مجلة يف ةابلكتاب املعلومات إعطاء. ب
 املؤشرات .د

 .صحيحا وفهما صحيح بشكل نص تعبري• 

 البياانت الشخصية عن نص إظهار• 

 .خمتلفة مجل يف مناسب بشكل املفردات استخدام• 

 .املوجودة نص من الرئيسية الفكرة تعبري• 
 األهداف .ه

 لشخصيةالبياانت ا عن البسيط الكتابة إلجراء الطالب يقدر أن• 

 البياانت الشخصية عن بسيطة مجل يف شفواي املعلومات الطلبة يصف• 
 التدريسية اخلطة .و

 الوقت األنشطة
 مقدمة:  األول النشاط
 القاء السالم واألسئلة عن أحوال الطلبة 
 يراجع املدرس املادة السابقة 
 يشرح املدرس املوضوع الذى سيبحث فيه 

23 
 ئقدقا
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 يشرح املدرس أهداف التعليمية 
 : الرائيسي النشاط
 شرح املفردات .1

  ينطق املدرس املفردات اجلديدة بنطق سليم مث يقلدها
 الطلبة.

 اجلديدة املفردات يشرح املدرس عن املعىن. 

 املفردات حلفظ الطلبة املدرس أمر. 

 معاجلة الكتابة .2
  أن يقراء املدرس النص بغري الرتمجة، ويشرح بعض

لطلبة يتعلق ابلنص، وااألساليب العربية وكل الشئ الذي 
 يستمعون اليه.

  أن يعطي املدرس الفرصة إىل الطلبة لقراءة النص ويفهمونه
 فهما صحيحا.

 تقدمي أسئلة استيعابية .3
  أن يسئل املدرس الطالب عن األسئلة االستيعابية املتعلقة

 ابلنص.
 .أن جييب الطالب األسئلة االستيعابية شفواي 

 إجراء التدريبات .4
 حول االوامر ابلتدريبات أن يشرح املدرس 
  أن يسئل املدرس الطالب عن األجوبة من األسئلة

 املطروحة يف تدريبات.
 .يقوم الطالب إبجابة عن األسئلة 

 دقيقة 25
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 إجراء اللعبة اللغة .5
 يشرح املدرس قواعد اللعب 
 يلعب الطالب ترتيبا 

 االختمام:  األخري النشاط
 ومإجراءها الياملادة التعليمية يتم  خالصة املدرس يقدم 
 يقام املدرس ابلتقومي واإلنعكس هلذا الدرس 
 يلقي املدرس ختطيط الدرس يف اللقاء املتقدم 
  احلمدلة بقراءة الدرسأن خيتتم املدرس. 

 

 دقائق 5

 
 املستخدمة الوسائل .ز

 الكتاب املصمم 
 السبورة 
 القرطاس 

 التقومي .ح

 الفردي التقومي
 الشفهي االختبار:    التقومي نوع .1

 االختبار:   لتقوميا أسلوب .2

 شفواي األسئلة عن أجب
 التقومي معاير .3

 45 املفردات كتابة % 
 45 الرتكيب كتابة % 

 45 اإلمالء كتابة % 
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 45 اإلنشاء كتابة % 

 
 : اللقاء األول

 بياانت الدرسأ. 
 : اللغة العربية / مهارة الكتابة املادة /املهارة. 2
 :املستوى األول  الفصل . 4
 عهد "اجلهاد" سوراابايم :  املوضوع . 0
 : مباشرة  الطريقة . 2
 دقيقة x03 4:  زمن الدرس . 5
 :  الرئيسية الكفاءةب. 

 معهد "اجلهاد" سورااباي عن واجلواب ابلكتابة النص تعبري
 األساسية الكفاءة. ج

 .معهد "اجلهاد" سورااباي عن البسيط الكتابة إجراء.  أ
 .معهد "اجلهاد" سورااباي عن بسيطة مجلة يف ابلكتابة املعلومات إعطاء. ب

 املؤشرات. د

 .صحيحا وفهما صحيح بشكل نص تعبري• 

 البياانت الشخصية عن نص إظهار• 

 .خمتلفة مجل يف مناسب بشكل املفردات استخدام• 

 .املوجودة نص من الرئيسية الفكرة تعبري• 
 األهداف. ه

 جلهاد" سوراابايمعهد "ا عن البسيط الكتابة إلجراء الطالب يقدر أن• 

 معهد "اجلهاد" سورااباي عن بسيطة مجل يف شفواي املعلومات الطلبة يصف• 
 التدريسية اخلطة. و

 الوقت األنشطة
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 مقدمة:  األول النشاط
 القاء السالم واألسئلة عن أحوال الطلبة 
 يراجع املدرس املادة السابقة 
 يشرح املدرس املوضوع الذى سيبحث فيه 
 ف التعليميةيشرح املدرس أهدا 

23 
 دقائق

 : الرائيسي النشاط
 شرح املفردات. 2

  ينطق املدرس املفردات اجلديدة بنطق سليم مث يقلدها
 الطلبة.

 اجلديدة املفردات يشرح املدرس عن املعىن. 

 املفردات حلفظ الطلبة املدرس أمر. 

 معاجلة الكتابة. 4
  أن يقراء املدرس النص بغري الرتمجة، ويشرح بعض

ب العربية وكل الشئ الذي يتعلق ابلنص، والطلبة األسالي
 يستمعون اليه.

  أن يعطي املدرس الفرصة إىل الطلبة لقراءة النص ويفهمونه
 فهما صحيحا.

 تقدمي أسئلة استيعابية. 0
  أن يسئل املدرس الطالب عن األسئلة االستيعابية املتعلقة

 ابلنص.
 .أن جييب الطالب األسئلة االستيعابية شفواي 

 إجراء التدريبات. 2

 دقيقة 25
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 أن يشرح املدرس حول االوامر ابلتدريبات 
  أن يسئل املدرس الطالب عن األجوبة من األسئلة

 املطروحة يف تدريبات.
 .يقوم الطالب إبجابة عن األسئلة 

 إجراء اللعبة اللغة. 5
 يشرح املدرس قواعد اللعب 
 يلعب الطالب ترتيبا 

 االختمام:  األخري النشاط
 املادة التعليمية يتم إجراءها اليوم خالصة ملدرسا يقدم 
 يقام املدرس ابلتقومي واإلنعكس هلذا الدرس 
 يلقي املدرس ختطيط الدرس يف اللقاء املتقدم 
  احلمدلة بقراءة الدرسأن خيتتم املدرس. 

 

 دقائق 5

 
 املستخدمة الوسائل. ز

 الكتاب املصمم 
 السبورة 
 القرطاس 

 التقومي. ح

 الفردي التقومي
 الشفهي االختبار:    التقومي نوع. 2

 االختبار:   التقومي أسلوب. 4
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 شفواي األسئلة عن أجب
 التقومي معاير. 2

 45 املفردات كتابة % 
 45 الرتكيب كتابة % 

 45 اإلمالء كتابة % 

 45 اإلنشاء كتابة % 

 

 املطورة التعليمية ابملادة التعليم بعد االختبار إنتاج (3

 يف املطورة التعليمية املادة جتربة الباحث أجرى بليالق االختبار إجراء وبعد
" اجلهاد" مبعهد املكثفة العربية اللغة دراسة برانمج يف 4323 مايو 28 التاريخ

 االختبار يف املستخدم والسؤال النوع بنفس البعدي االختبار هذا وكان سورااباي،
 :البعدي االختبار النتائج هي وهذه. القبلي
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 البعدي االختبار املالحظة تيجةن :7  رقم جدول

 أمساء الطلبة النمرة

 املالحظة جوانب

كتابة  معدل مجلة
 املفردات

كتابة 
 الرتكيب

كتابة 
 اإلمالء

كتابة 
 اإلنشاء

 33 023 31 31 39 93 سيت حاملة 2
 30 484 30 35 34 34  نور إستقامة 4
 38 021 39 39 93 93  مافيدا فوسفا 0
 35 033 34 35 31 33 رييا الراسايت 2
 31 032 34 31 39 39  إانية املوىل 5
 34 499 34 34 34 34   راتو مجفاكا 1
 32 481 30 30 35 35   أكا سافيرتي 3
 35 034 32 31 31 31 أمنة الزهرية 9
 90 000 34 93 90 99 حممد إحسان 8
 92 041 93 93 92 94  إنتان نور عيين 23
 35 032 35 34 33 31  رميا ايين سافرتي 22
 33 023 39 31 39 39  آكو سوسيلو 24
 32 481 34 32 35 35  نور بييت 20
 31 031 35 35 32 39  أنديين فوتري 22
 31 032 34 31 39 39 مد أكوس حم 25
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 34 499 34 33 34 35   أمحد عريف 21
 32 481 30 30 34 35  برهانحممد  23
 35 034 32 31 31 31  رودي هارطانو 29

28 
ستييا  حممد
 35 032 31 32 32 93  بودي

 92 041 93 93 92 94 الصباحنور  43
 34 498 34 34 33 35 فتيان رمحناس 42
 33 023 39 31 39 39 بالل حممد 44
 32 481 34 32 32 35 أمحد عني الرزق 40
 31 032 34 31 39 93 يوسف حممد 42
 31 031 35 35 35 39  حممد خاطب 45

 1939 6702 1818 1866 1909 1939 اجلملة
 68 304 64 61 67 68 املتعادل

 

 :مايلي املعروضة البياانت من الباحث يستخلص
 34=  وأخفضها ،90=  الطالب بعض عليها حصل الطلبة نتيجة أعلى. 

  = 33=  45: 2808معدل النتائج 
  = 2808النسبة املئوية x  233 %  =33 % . 

                45 
واخلالصة من النتائج املذكورة بني االختبار القبلي والبعدي تنمية الطلبة يف املهارة 

وعند االختبار البعدي  18الكتابة، حيث أن درجة معدل الطالب عند االختبار القبلي 
33. 
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 بار القبلي والبعديإنتاج االخت (4

 :التالية لياتالعم خالل من والبعدي القبلي االختبار نتائج حتليل الباحث ويتم
 وتفاوهتا والبعدي القبلي االختبار نتائج إدخال: أوال

 وتفاوهتا االختبارين نتائج: 8  رقم جدول

 أمساء الطلبة النمرة

 التفاوت االختبار نتيجة

(d) x – y 
2

d القبلي 
(x) 

 البعدي
(y) 

 01 1 33 32 سيت حاملة 2

 3 3 30 30  نور إستقامة 4

 92 8 38 33  مافيدا فوسفا 0

 3 3 35 35 رييا الراسايت 2

 2 4 31 12  إانية املوىل 5

 8 0 34 18   راتو مجفاكا 1

 01 1 32 19   أكا سافيرتي 3

 12 9 35 13 أمنة الزهرية 9

 21 2 90 18 حممد إحسان 8

 218 20 92 19  إنتان نور عيين 23

 2 4 35 30  رميا ايين سافرتي 22

 218 20 33 12  آكو سوسيلو 24

 2 4 32 34  نور بييت 20

 21 2 31 34  أنديين فوتري 22
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 12 9 31 19 مد أكوس حم 25

 2 4 34 33   أمحد عريف 21

 2 4 32 34  برهانحممد  23

 2 4 35 30  رودي هارطانو 29

 3 3 35 35  ستييا بودي حممد 28

 451 21 92 15 الصباحنور  43

 2 4 34 33 فتيان رمحناس 42

 233 23 33 13 بالل مدحم 44

 01 1 32 13 أمحد عني الرزق 40

 12 9 31 19 يوسف حممد 42

 233 23 31 11  حممد خاطب 45

 1244 138 1939 1647 اجملموع
 

 :التالية لةاملعاد خالل من ويتم االختبارين بني التفاوت معدل تعيني :اثنيا
𝑀𝑑 =  

∑ 𝑑

𝑛
  

 209 : 45= 5554 =  (Md) التفاوت فمعدل
 حساب"، ويتم من خالل العملية التالية: tتعيني " اثلثا:

𝑡 =  
𝑀𝑑

√∑ 𝑑4 −
(∑ 𝑑)4

𝑛
𝑛(𝑛 − 2)

 

 املعروفة:
Md   =1512 
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d∑  = 138 
4d∑  = 1244 
n      =21 

 

 12525

25

)138(
1244

5,52

2





t

 

 

 2425

1244

52,5

25
19044

t

 

600

76,7611244

52,5


t

 
 

 

 

 

 

 

8964,0

52,5
t

 

t = 7511 
  7511 حساب" = tإذن، "

(. مطابقا ابلبحث  n-2( أو رتبة حرية اليت قيمتها )dkجدول" ابلنسبة إىل ) tتعني " رابعا:
. وحينما ثبّتت مرتبة 42( = 45-2( أو ) n -2( هي )dkالذي جرى به الباحث فقيمة )

جدول"  tبعملية االختبارين فقيمة " )معروفا وكثرة االستعمال( أما قام التجربة 5اخلطيئة % 
 :اإلحصائي جدول هذا الباحث يستعرض. ليكون الواضح س45312هو 

                   

600

24,482

52,5
t

8037,0

52,5
t
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 "جدول t" لقيمة اإلحصائي جدول : 9  رقم جدول
 (two tail test) للطرفني التجربة 

,0,1 ,0,2 ,0,5 ,01, ,02, ,05,  

 ( testone tail) الواحد للطرف التجربة  
,0,,5 ,0,1 ,0,25 ,0,5 ,01, ,025 dk  

,30,56 

90925 

50841 

40,,4 

40,32 

306,6 

30499 

30355 

3025, 

301,9 

301,, 

30,55 

30,12 

20966 

20946 

20921 

20898 

20868 

208,1 

20845 

20831 

20819 

208,6 

20696 

20686 

20669 

20661 

206,3 

2065, 

2065, 

206,4 

20,,, 

20,16 

2056, 

310821 

,09,5 

40541 

30646 

303,5 

30143 

20998 

2089, 

20821 

206,4 

20618 

20,81 

20,5, 

20,24 

20,,2 

20583 

205,6 

20552 

20539 

20528 

20518 

205,8 

205,, 

20492 

20485 

20469 

20463 

204,6 

204,2 

20456 

20423 

2039, 

20358 

2032, 

1206,, 

403,3 

30182 

2066, 

20561 

20446 

203,5 

203,, 

202,2 

20228 

202,1 

20169 

201,, 

20145 

20131 

2012, 

2011, 

201,1 

20,93 

20,8, 

20,8, 

20,64 

20,,9 

20,,4 

20,,, 

20,5, 

20,52 

20,48 

20,45 

20,42 

20,21 

20,,, 

1098, 

109,, 

,0314 

2092, 

20353 

20132 

20,15 

10943 

10895 

108,, 

10833 

10812 

1069, 

10682 

10661 

106,1 

10653 

1064, 

1064, 

10634 

10629 

10625 

10621 

10616 

10614 

10611 

106,8 

106,, 

106,3 

106,1 

10,99 

10,96 

10,84 

10,61 

10,58 

10,45 

30,68 

1088, 

10,38 

10533 

1046, 

1044, 

10415 

10396 

10383 

10362 

103,3 

1035, 

1035, 

10345 

10341 

10336 

10333 

1033, 

10328 

10325 

10323 

10321 

10319 

10318 

1031, 

10315 

10314 

10313 

10311 

1031, 

103,3 

1029, 

10289 

10282 

10,,, 

,081, 

,06,5 

,0641 

,0626 

,0618 

,0611 

,06,, 

,06,3 

,06,, 

,0,96 

,0,95 

,0,92 

,0,91 

,0,9, 

,0,89 

,0,88 

,0,88 

,0,86 

,0,86 

,0,8, 

,0,8, 

,0,85 

,0,85 

,0,84 

,0,84 

,0,84 

,0,83 

,0,83 

,0,83 

,0,81 

,0,69 

,0,66 

,0,64 

1 

2 

3 

4 

5 

, 

6 

8 

9 

1, 

11 

12 

13 

14 

15 

1, 

16 

18 

19 

2, 

21 

22 

23 

24 

25 

2, 

26 

28 

29 

3, 

4, 

,, 

12

, 

∞ 



35 

 

" حساب t"جدول" إذا كان عدد  tحساب" و " tاملقارنة بني " بقيت: خامسا
 عاليةف هناك إن يقول أن للباحث ميكن أو ، متيز فهناك" جدول t" عدد من أكثر
 من أصغر" حساب t" عدد كان وإذا. عليميةالت املواد من الباحث جربه فيما
 احلل من ربهج فيما فعالية هناك ليس أنه مبعىن متيز، هناك فليس" جدول t" عدد

 : اإلجياز سبيل أوعلى املذكور،

"t حساب" > "t متيز عدم" = جدول 
"t حساب" < "t متيز" = جدول 

حث أبن هذا االبياانت الذي حصلها الباحث يف عملية حبثه ثبت الب إىلنظرا 
 t" عدد أما 1525 هو" حساب t"ابلنسبة إىل عدد  فعالة ،هي  املواد التعليمية

 كانت فلذالك". جدول t" > "حساب t" أن آخر بلغة أو 4,,20 هو" جدول
سة اللغة يف برانمج درا بةالطل لدى الكتابة مهارة لتنمية ومناسبة مطابقة املواد

 .راابايالعربية املكثفة مبعهد "اجلهاد" سو 

 بياانت االستبانة .2

وأييت التحليل لالستبانة، هنا يقدم الباحث البياانت ملعرفة أرآء الطلبة حول 
هذا املواد التعليمية أوالكتاب الدراسي الذي أعّدها الباحث، والطريقة املستخدمة 

مبعهد  طلبة يف برانمج دراسة اللغة العربية املكثفةهي بتوزيع اإلستبانة لديهم، هم 
ث ، فيها مخسة أسئلة تتعلق ابملواد التعليمية املنظمة. يستخدم الباحجلهاد" سورااباي"ا

 اليت أنواع اإلجابة ينقسم إىل قسمني  (Guttman)االستبانة على منهج مقياس غومتان 

 . وميكن أن يقدمها فيما يلي:"و "ال"  نعم: " فهما
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 أسئلة االستبانة  : 10جدول رقم 
 السؤال األول

 نسبة مئاوية إجابة الطالب ال السؤ 
 جتليد املواد التعليمية وحمتوايهتا مشوقة

  
     99 ٪   44 نعم
          24 ٪ 0 ال

 2۰۰٪ 45 جمموع
من جدول السابق، عرف الباحث من إجابة الطالب أن جتليد املواد التعليمية 

هم جييب "ال" من 24من الطالب جييب "نعم". و ٪  99وحمتوايهتا مشوقة داللة  ٪ 
 أّن النتيجة من االستبانة هلذا التعبري راجحة يف درجة املوافقةرأى الباحث 

 السؤال الثاين
 نسبة مئاوية إجابة الطالب السؤال

     99 ٪   44 نعم تعزز املواد التعليمية انتباه الطالب يف تعليم اللغة العربية
          24 ٪ 0 ال

 2۰۰٪ 45 جمموع
سابق، عرف الباحث من إجابة الطالب أن املواد التعليمية تعزز انتباه من جدول ال

  24من الطلبة جييب "نعم". و ٪   99الطالب يف تعليم اللغة العربية داللة على ٪ 
أّن النتيجة من االستبانة هلذا التعبري راجحة يف درجة منهم جييب "ال" رأى الباحث 

 املوافقة
 السؤال الثالث

 نسبة مئاوية لطالبإجابة ا السؤال
     81 ٪   ۲2 نعم مهارة الكتابةاملواد التعليمية فعالة لرتقية 

          2 ٪ 2 ال
 2۰۰٪ 45 جمموع
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من جدول السابق، عرف الباحث من إجابة الطالب أن املواد التعليمية فعالة لرتقية 
يب "ال" منهم جي 2من الطالب جييب "نعم". و ٪  81داللة على ٪  مهارات لغوية
 أّن النتيجة من االستبانة هلذا التعبري راجحة يف درجة املوافقة.رأى الباحث 

 السؤال الرابع
 نسبة مئاوية إجابة الطالب السؤال

    92 ٪   42 نعم املواد التعليمية تساعد الطلبة لفهم اللغة العربية سهال منفردا
          21 ٪ 2 ال

 2۰۰٪ 45 جمموع
ق، عرف الباحث من إجابة الطالب أن املواد التعليمية تساعد من جدول الساب

من الطالب جييب "نعم". و  92الطالب لفهم اللغة العربية سهال منفردا داللة على ٪ 
جة أّن النتيجة من االستبانة هلذا التعبري راجحة يف در منهم جييب "ال" رأى الباحث  ٪21

 املوافقة.
 السؤال اخلامس

 نسبة مئاوية بإجابة الطال السؤال
     93 ٪   43 نعم تابةمهارة الكتتحسن املواد التعليمية ابتكار الطلبة يف  

           43 ٪ 5 ال
 2۰۰٪ 45 جمموع

من جدول السابق، عرف الباحث من إجابة الطالب أن املواد التعليمية تتحسنون 
 43يب "نعم". و ٪ من الطلبة جي 93داللة على ٪  مهارات لغويةابتكار الطالب يف  

أّن النتيجة من االستبانة هلذا التعبري راجحة يف درجة منهم جييب "ال" رأى الباحث 
 .املوافقة

يتضح من البياانت املعروضة أّن درجة املوافقة راجحة يف مجيع تعبريات االستبانة. وهذه 
ن، ومن ذلك ياليت حصل عليها الباحث من خالل االختبار  البياانتالبياانت تساعد وتؤيّد 

تعرف أن املواد التعليمية املصممة فعال أو مؤثر إىل حد كبري لتنمية مهارة الكتابة يف تعليم 
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ذه البياانت تؤكد . وهمهارة الكتابةتتحسن املواد التعليمية ابتكار الطلبة يف  اللغة العربية و 
 ها.أيضا يف أمهّية الكتاب التعليمي يف عملية تعليم اللغة العربية وتعّلم


