
  

 باب الرابع

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 لدراسة المبدئية عرض البيانات - أ

 المالحظة المباشرة -ٔ

يقـو الباحث بطتوير ادلواد يقـو الباحث بالدراسة ادلبدئية  من ادلالحظة قبل أف 

وكيف أحواؿ تعليم  وادلشاىدة ادلباشرة. إف ادلالحظة اليت قامت  هبا الباحث دلعرفة سَتة

 ادلدرسة.يف 

 .بنجرماسين ٖ الحكومية الثانوية المدرسة نشأة تاريخ -ٕ

 الثانوية ادلدرسة من متأصلة بنجرماسُت الثالثة احلكومية الثانوية ادلدرسة

. األبدية الثانوية وادلدرسة مالورماف الثانوية ادلدرسة ادلدرسيت بُت جتمع اليت األىلية

 تربية مبٌت يف ُعقدت مالورماف الثانوية ادلدرسة من التعلم أنشطة أفّ  ذلك، وحُت

  .مالورماف حي يف بنجرماسُت احلكومية اإلسالمي للدين ادلعلمُت

 سنة يف بنجرماسُت احلكومية اإلسالمي للدين ادلعلمُت تربية وانتقلت

 فراغ إىل نظرا. فارغا مبناىا وأصبح بنجرماسُت، ٙ ـ ؾ فراموكا شارع إىل ٜٜٚٔ



 اإلسالمي للدين ادلعلمُت تربية معلمي بعض من اآلراء ظهرت ادلبٌت، ىذا

 ري زلمد الدكتورندوس: ومنهم مالورماف، الثانوية ادلدرسة لتأسيس احلكومية

 احلاج الدكتورندوس و إيدي، مشسوين الدكتورندوس سورياين، خبتيار شكور،

 اإلسالمي للدين ادلعلمُت تربية سكن يف بينهم التشاور على بناء. جفري عثماف

 يف موقعا اختدت اليت األىلية ادلدرسة تؤسس بأف القرار ثبت مالورماف احلكومية

 ىو األوؿ سها رئي وكاف مالورماف، الثانوية ادلدرسة ومسوىا مالورماف

 الدكتورندوس  والثاين   )  -ٜٜٚٔ-ٖٜٛٔ) شكور ري زلمد الدكتورندوس

( ٜٛٛٔ) بدري احلاج الدكتورندوس والثالث ( ٖٜٛٔ-ٜٛٛٔ) زيٍت زلمد

 كذلك أسست ذلك، وجبانب(  ٜٛٛٔ) مقامو أمسوري احلاج يقـو وبالتايل

 تربية ٙ ؾ،ـ يف األبدية األىلية الثانوية بادلدرسة ادلسمى األىلية الثانوية ادلدرسة

 الدكتورندوس رئيسها وكاف بنجرماسُت، احلكومية اإلسالمي للدين ادلعلمُت

  .سويونو ىَتماواف

 ادلدرسة بُت ادلدرستُت توحيد حدث ٜٜٓٔ اغسطس ٛٔ التاريخ ويف

. األبدية ادلؤسسة رعاية حتت األبدية األىلية الثانوية وادلدرسة مالورماف الثانوية

 تلكما توّحدت أف منذ أقلّ  أو سنوات ثالث من أكثر الزماف مرّ  أف بعد

 من بالضبط ٖٜٜٔ  أكتوبر ٕٙ التاريخ يف ادلدرسة حاؿ تغَتت ادلدرستاف،



 وفقا مالورماف ٖ احلكومية الثانوية بادلدرسة ذلك بعد ومسي احلكومية إىل األىلية

 ،ٖٜٜٔ أكتوبر ٕٕ التاريخ يف ٕٗٗ رقم، اإلندونيسية الدينية الشؤوف وزير لقرار

   ٜٜٛٔ -ٖٜٜٔ أمسوري احلاج ىو األوؿ رئيسها وكاف

 اليت مبٍت يف أُعقدت والتعلم التعليم أنشطة عملية أف البداية، يف 

 على سنوات ٙ دلدة مسبقا احلكومية اإلسالمي للدين ادلعلمُت تربية استخدمتو

 بتطورات مطابقة مربّع، مًت ٖٕٖٙ مساحتها مع ملونو، دلؤسسة شللوكة أرض

 ،هلل واحلمد. كامال ادلبٍت المتالؾ الرغبة خطرت السريعة، وتنمياهتا ادلدرسة

 مرافق مبٌت زيادة مع اآلف إىل  ٜٜٚٔ -ٜٜٙٔ سنة يف الرغبة تلك حتققت

 .التعلم

 MAN 3) بنجرماسين ٖ الحكومية اإلسالمية الثانوية رئيس المدرسة -ٖ

BANJARMASIN) 

 ٖ احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسةادلدرسة أف  ىذه مسَتة ويف

 رئاسة تغيَتات شهدت قد( MAN 3 BANJARMASIN) بنجرماسُت

 اآلف كما يف اجلدواؿ. إىل تأسيسها أوؿ رؤساء منذ ادلدرسة وأما

 ٖ الحكومية اإلسالمية الثانوية رئيس المدرسةعن القائمة  ٔ.ٗ الجدول -ٗ

 (MAN 3 BANJARMASIN) بنجرماسين



 

 سنة إسم رقم

 ٜٜٛٔ – ٜٜٗٔ ح ري  ث أمسو احلج ٔ

 ٖٕٓٓ – ٜٜٛٔ ب.حربي زلمد احلج .الدكتور ٕ

 ٖٕٓٓ عبد الفتح احلج .الدكتور ٖ

 ٜٕٓٓ – ٖٕٓٓ الدكتور. صلواف نور ادلاجستَت ٗ

 ٖٕٔٓ – ٜٕٓٓ األدفّ  .الدكتور ٘

 ٕ٘ٔٓ – ٕٗٔٓ نيٍت فريستياف  .الدكتور ٙ

 اىل األف ٕ٘ٔٓ احلج. عبد رمحن ادلاجستَت  .الدكتور ٚ

 

 اإلسالمية الثانوية المدرسة فى غيرىم موظفة و المدرسات أحوال -٘

 بنجرماسين ٕ الحكومية    

     ٕٛٔٓ سنة ىف بنجرماسُت ٖ احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ىف

 .التاىل اجلدوؿكما يف   سلتلفة خبلفية موظفا  ٕٔٓ موجود
 

 

 



   

 .بنجرماسين  ٕ الحكومية اإلسالمية الثانوية المدرسة فى الطلبة أحوال -ٙ

-ٕٛٔٓسنة  ىف بنجرماسُت ٖ احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة كانت

طلبة. كما  ٜٓٗطالب و  ٕٕٛمن  يتألف الذين طلبة ٕٚٚدتلك  ٜٕٔٓ

 .التاىل يف اجلدوؿ

 ٖ الحكومية اإلسالمية الثانوية المدرسة فى الطلبة أحوال  ٕ.ٗ الجدول

 بنجرماسين

 الجملة الطلبة الطالب الصفّ  الرقم

 ٖ٘ ٕٓ ٘ٔ ٔعلم الطييعية  ٓٔ ٔ

 ٖٖ ٕٔ ٕٔ ٕعلم الطييعية  ٓٔ ٕ

 ٖٖ ٜٔ ٗٔ ٖعلم الطييعية  ٓٔ ٖ

 ٖٙ ٕٕ ٗٔ ٔعلم االجتماعية  ٓٔ ٗ

 ٖ٘ ٖٕ ٕٔ ٕعلم االجتماعية  ٓٔ ٘

 ٖ٘ ٕٙ ٜ ٔالدينية  ٓٔ ٙ

 ٖ٘ ٕٙ ٜ ٕالدينية   ٓٔ ٚ



 ٖٙ ٕ٘ ٔٔ ٔعلم الطييعية  ٔٔ ٛ

 ٖٙ ٕٗ ٕٔ ٕعلم الطييعية  ٔٔ ٜ

 ٖٙ ٕٗ ٕٔ ٖعلم الطييعية  ٔٔ ٓٔ

 ٖٙ ٕٗ ٕٔ ٔعلم االجتماعية  ٔٔ ٔٔ

 ٖ٘ ٕٓ ٘ٔ ٕعلم االجتماعية  ٔٔ ٕٔ

 ٖ٘ ٕٔ ٜٔ ٔالدينية  ٔٔ ٖٔ

 ٖ٘ ٕٕ ٛٔ ٕالدينية  ٔٔ ٗٔ

 ٜٖ ٖٔ ٛ ٔعلم الطييعية  ٕٔ ٘ٔ

 ٜٖ ٕٛ ٔٔ ٕعلم الطييعية  ٕٔ ٙٔ

 ٜٖ ٕ٘ ٗٔ ٖعلم الطييعية  ٕٔ ٙٔ

 ٖٛ ٕٕ ٙٔ ٔعلم االجتماعية  ٕٔ ٚٔ

 ٖٚ ٕٓ ٚٔ ٕعلم االجتماعية  ٕٔ ٛٔ

 ٓٗ ٕٕ ٛٔ ٔالدينية  ٕٔ ٜٔ

 ٜٖ ٕ٘ ٗٔ ٕالدينية  ٕٔ ٕٓ

 ٕٚٚ ٜٓٗ ٕٕٛ الجملة

 



 

 المدرسّية األجهزة أحول -ٚ

األجهزة  و اآلالت بنجرماسُت ٖ احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة دتلك

 التاىل كما يف اجلدوؿ ادلدرسّية

 المدرسّية األجهزة ٖ.ٗ الجدول 

 الجملة الغرفة الرقم

 ٔ ساحة ادلدسة ٔ

 ٔ ادلدرسة الرئس حجرة ٕ

 ٔ ادلدرسُت حجرة ٖ

 ٔ الفضاء إدارة حجرة ٗ

 ٕٔ الصف ٘

 ٔ ادلكتبة ٙ

 ٔ الطبيعة معمل ٚ

 ٔ الكمبيوتر معمل ٛ

 ٔ مصلى ٜ



 ٔ غرفة الصحة ٓٔ

 ٔ غرفة منظمة طلبة ٔٔ

 ٔ والبصرية السمعية غرفة ٕٔ

 ٔ مقصف ٖٔ

 ٔ سلزف ٗٔ

 

 المقابلة ومناقشتها -ٛ

 ادلقابلة الباحث مع رئيس ادلدرسة و ادلدرس اللغة العربية دلعرفة :

 MAN 3) بنجرماسُت ٖ احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسةادلواد تعليمية   (ٔ

BANJARMASIN ) من وجو مزايتها أو نقصاهنا. ويف ىذا قسم وجد

الطلبة كثَتة من تعليمية وخصوصا كتاب تعليم الىت اإلستعمالو الباحث أف ادلواد 

مزايها منها يشتمل ىذا الكتاب على مهارات اللغة األربع، وفيو صور لسهولة 

الطلبة على فهم دلواد وادلفردات، وفيو التدريبات كثَتة وكذالك قائمة ادلفردات. 

أما من نقصاهنا مل تركيز ادلواد مبهارات اإلتصاؿ اللغوية اخلاصة يف التدريباهتا مث 



الثقافة  و إلجتماعية ادلوضوع متنوعة ولكن ال توجد موضوع عن من وجو اختيار 

 الىت ستبحث و تطويره يف ىذا البحث. كاليمانتاف اجلنوبية

حاوؿ الباحث أف يتصل بالطلبة اللغة العربية وجد الباحث الواقعة بأهنم    (ٕ

يشعروف بالصعوبة يف التعبَت واإلتصاؿ بينهم و جوانب اختيار ادلواد التعليمية 

 حياوؿل، وىناؾ ادلشكالت الىت تسبب اىل تكسلهم و يقليل اىتماـ الطلبة. شل

 هبا الباحث أثناء يواجو اليت ادلشكالت التعليمية يعُت أف ادلرحلة ىذه يف الباحث

 بنجرماسُت ٖ احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة الطلبة لتدريس ادلباشرة مالحظتو

(MAN 3 BANJARMASIN )انفعالية غياب ادلشكالت كانت أىم أف وتبُت 

ادلواد تعليم اللغة  قراءة الطلبة يف ضعف إىل تؤدي حيث ادلقروء النص الطلبة مع

 .الكتب نص قراءة على قادرات مع أغلبهن ادلفردات ومعاين وفهم األساليب العربية

 االستبانة ومناقشتها  -ٜ

  عشرأحد فصل  يف كل لطلبةمن ا%  ٕ٘ اىل االستبانة الىت قاـ الباحث

 MAN) بنجرماسُت ٖ احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة علم الطييعيةيف قسم 

3 BANJARMASIN) . وىذه االستبانة للحصوؿ على معلومات عن معرفتهم

 .تحليل االحتياجاتأو نعرؼ بال واحتياجتهم و خلفيتهم يف ىذا البحث



 األمر بادئ يف الباحث قاـ وتصميمها وادادل بتطوير الباحث يبدأ أف قبل

 وفقواد ادل تطوير يتم لكي ،واد بيوزع الباحث االستبانة على الطلبةادل بتطوير

 من التحليل يف الباحث تناوؿ إذ ادلقرر، على الكتاب الباحث حلل الذي

اذا   ٕاذا كاف غَت موافق،  ٔبرمز  األسئلة من خلل تستند اليت القافية الناحية

،  كما يف اجلدواؿ اذا كاف موافق جدا ٗف موافق اذا كا ٖكاف نقص موافق 

 :التالية 

 تحليل االحتياجاتاإلستبانة على  ٗ.ٗجدوال 

 

 الرقم

 

 قائمة األسئلة

  الجواب

 المجموع ٗ ٖ ٕ ٔ

 ٖٓ ٙ ٖٔ ٛ ٖ تعليم اللغة العربية ىو تعليم صعوبة ٔ

ٔٓ % ٙ،ٕٙ   % ٗٗ،ٖٗ % ٕٓ % ٔٓٓ % 

ٕ 

 

العربية اآلف وادلواد ىل تعليم اللغة 

تعليم اللغة العربية خصوصا يفهم 

 جبيد

ٔ ٖٔ ٔٙ ٓ ٖٓ 

ٖ،ٖ % ٗ،ٖٗ % ٖ ،ٖ٘ ٓ% ٔٓٓ  % 

 ٖٓ ٕ ٜٔ ٛ ٔادلواد تعليم اللغة العربية يف ىذا  ٖ



الوقت و كتاب الدرسي خصوصا 

 صعوبة لفهمو

ٖ،ٖ % ٙ،ٕٙ   % ٗ،ٖٙ % ٙ،ٙ % ٔٓٓ % 

ٗ  

انا قليل فهم تعليم اللغة العربية يف 

 ىذا الوقت 

ٔ ٙ ٜٔ ٗ ٖٓ 

ٖ،ٖ % ٕٓ % ٗ،ٖٙ % ٗ،ٖٔ% ٔٓٓ % 

ادلواد تعليم اللغة العربية يف ادلهارات  ٘

 القرءة خصوصا سهل لفهمو

ٜ ٔٙ ٘ ٓ ٖٓ 

ٖٓ % ٗ،ٖ٘ % ٙ،ٔٙ % ٓ% ٔٓٓ % 

ادلواد تعليم اللغة العربية يف ادلهارات  ٙ

 غَت مثَتالقرءة خصوصا 

ٔ ٜ ٔٗ ٙ ٖٓ 

ٖ،ٖ % ٖٓ % ٙ،ٗٙ % ٕٓ % ٔٓٓ % 

اختيار موضوع يف ادلواد تعليم اللغة  ٚ

العربية يف ادلهارات القرءة خصوصا 

 دلساعدة طلبة مهم

ٓ ٓ ٕٔ ٜ ٖٓ 

ٓ % ٓ % ٚٓ % ٖٓ % ٔٓٓ % 

تعليم اللغة العربية سيكوف سهلة  ٛ

  يناسبلفهمو اذ كاف تعلمو 

 تولثقافباإلجتماعية وا

ٓ ٔ ٕٖ ٙ ٖٓ 

ٓ % ٖ،ٖ % ٚ،ٚٙ % ٕٓ % ٔٓٓ % 



ىل أنت موافق اذ كاف ادلواد تعليم  ٜ

باإلجتماعية يناسب اللغة العربية 

 نتاف اجلنوبيةاميكال  لثقافةوا

ٓ ٕ ٕٔ ٚ ٖٓ 

ٓ % ٙ،ٙ % ٚٓ % ٗ،ٕٖ 

% 

ٔٓٓ % 

اذ يدرس بادلواد تعليم اللغة العربية  ٓٔ

  لثقافةباإلجتماعية وايناسب 

سيكوف مثَت و  نتاف اجلنوبيةاميكال

 سهلة الفهم

ٓ ٕ ٕٓ ٛ ٖٓ 

ٓ % ٙ،ٙ % ٙ،ٙٙ % ٛ ،ٕٙ 

% 

ٔٓٓ % 

 

إعتماد على نتائج االستبانة ادلذكورة عرؼ الباحث عن خصائص و نقصاف 

 الطلبة ومعرفتو و احتياجاتو عن تعليم اللعة العربية كما يلي :

 صعوبةتعليم اللغة العربية ىو تعليم  .ٔ

من البيانات احملصولة بطريقة اإلستبانة عن الرأي تعليم اللغة العربية 

 وجد الباحث كما يلي : ىو تعليم صعوبة

 تحليل االحتياجاتعلى  معيار استجابات ٘.ٗالجدوال 

 (%) مئوية نسبة الجواب العبارة الرقم



 % ٓٔ ٖ موافقغَت  ٔ

 % ٙ،ٕٙ ٛ موافققليل  ٕ

 % ٖٗ،ٗ ٖٔ موافق ٖ

 % ٕٓ ٙ جداموافق  ٗ

 

 ٕٓ بإجابة موافق و   %  ٖ،ٖٗالطلبة أو  أكثر من االستبانة وجد الباحثيف ىذه 

 .تعليم اللغة العربية ىو تعليم صعوبة % األخر بإجابة موافق جدا أف

 يفهم خصوصا العربية اللغة تعليم والمواد اآلن العربية اللغة تعليم ىل .ٕ

 بجيد

 اآلف العربية اللغة بطريقة اإلستبانة عن الرأي تعليممن البيانات احملصولة 

 جبيد وجد الباحث كما يلي : يفهم خصوصا العربية اللغة تعليم وادلواد

 تحليل االحتياجاتعلى  معيار استجابات ٙ.ٗالجدوال 

 (%) مئوية نسبة الجواب العبارة الرقم

 % ٖ،ٖ ٔ موافقغَت  ٔ

 %   ٖ٘، ٖ ٙٔ موافققليل  ٕ



 % ٖٗ،ٗ ٖٔ موافق ٖ

 % ٓ ٓ جداموافق  ٗ

 
بإجابة   %  ٖٗ،ٗالطلبة أو  بعض من االستبانة وجد الباحثيف ىذه 

 اآلف العربية اللغة عن الرأي تعليمموافق قليل % األخر بإجابة  ٖ،ٖ٘ موافق و 

 .جبيد يفهم خصوصا العربية اللغة تعليم وادلواد

 خصوصا الدرسي كتاب و الوقت ىذا في العربية اللغة تعليم المواد .ٖ

 لفهمو صعوبة

 العربية اللغة تعليم ادلواد من البيانات احملصولة بطريقة اإلستبانة عن الرأي

وجد الباحث كما   لفهمو صعوبة خصوصا الدرسي كتاب و الوقت ىذا يف

 يلي :

 تحليل االحتياجاتعلى  معيار استجابات ٚ.ٗالجدوال 

 (%) مئوية نسبة الجواب العبارة الرقم

 % ٖ،ٖ ٔ موافقغَت  ٔ

 % ٕ،ٕٙ ٛ موافققليل  ٕ

 % ٖٙ،ٗ ٜٔ موافق ٖ



 % ٙ، ٙ ٕ جداموافق  ٗ

 

%    ٗ،ٖٙالطلبة أو  بعض من االستبانة وجد الباحثيف ىذه 

 تعليم % األخر بإجابة قليل موافق عن الرأي ادلواد ٕ،ٕٙبإجابة موافق و  

 لفهمو .  صعوبة خصوصا الدرسي كتاب و الوقت ىذا يف العربية اللغة

  الوقت ىذا في العربية اللغة تعليم الفهم قليل من انا .ٗ

 تعليم فهمال من قليل انا من البيانات احملصولة بطريقة اإلستبانة عن الرأي

 وجد الباحث كما يلي : الوقت ىذا يف العربية اللغة

 تحليل االحتياجاتعلى  معيار استجابات ٛ.ٗالجدوال 

 (%) مئوية نسبة الجواب العبارة الرقم

 % ٖ،ٖ ٔ موافقغَت  ٔ

 % ٕٓ ٙ موافققليل  ٕ

 % ٖ،ٖٙ ٜٔ موافق ٖ

 % ٖٔ،ٗ ٗ جداموافق  ٗ

 



  %  ٖ،ٖٙالطلبة أو  بعض من االستبانة وجد الباحثيف ىذه  

 من قليل انا عن الرأيموافق قليل % األخر بإجابة ٕٓ بإجابة موافق و 

 .الوقت ىذا يف العربية اللغة تعليم فهمال

 لفهمو سهل خصوصا القرءة المهارات في العربية اللغة تعليم المواد .٘

 يف العربية اللغة تعليم ادلوادمن البيانات احملصولة بطريقة اإلستبانة عن الرأي 

 وجد الباحث كما يلي : لفهمو سهل خصوصا القرءة ادلهارات

 تحليل االحتياجاتعلى  معيار استجابات ٜ.ٗالجدوال 

 (%) مئوية نسبة الجواب العبارة الرقم

 % ٖٓ ٜ موافقغَت  ٔ

 % ٖ٘، ٖٖ ٙٔ موافققليل  ٕ

 % ٙٔ،ٙ ٘ موافق ٖ

 % ٓ ٓ جداموافق  ٗ

 

بإجابة   %  ٖ،ٖ٘الطلبة أو  بعض من االستبانة وجد الباحثيف ىذه 

 تعليم ادلواد عن الرأيموافق غَت % األخر بإجابة  ٖٓ موافق و قليل 

 .لفهمو سهل خصوصا القرءة ادلهارات يف العربية اللغة



 مثير غير خصوصا القرءة المهارات في العربية اللغة تعليم المواد .ٙ

 يف العربية اللغة تعليم ادلوادمن البيانات احملصولة بطريقة اإلستبانة عن الرأي 

 وجد الباحث كما يلي :  مثَت غَت خصوصا القرءة ادلهارات

 تحليل االحتياجاتعلى  معيار استجابات ٓٔ.ٗالجدوال 

 (%) مئوية نسبة الجواب العبارة الرقم

 % ٖ،ٖ ٔ موافقغَت  ٔ

 % ٕٓ ٜ موافققليل  ٕ

 % ٙٗ، ٙ ٗٔ موافق ٖ

 % ٕٓ ٙ جداموافق  ٗ

 

  %  ٙ،ٙٗ الطلبة أو  بعض من االستبانة وجد الباحثيف ىذه 

 تعليم ادلواد عن الرأيجدا % األخر بإجابة موافق  ٕٓبإجابة موافق و

  . مثَت غَت خصوصا القرءة ادلهارات يف العربية اللغة

 خصوصا القرءة المهارات في العربية اللغة تعليم المواد في موضوع اختيار .ٚ

 طلبة لمساعدة مهم



 ادلواد يف موضوع اختيارمن البيانات احملصولة بطريقة اإلستبانة عن الرأي 

وجد   طلبة دلساعدة مهم خصوصا القرءة ادلهارات يف العربية اللغة تعليم

 الباحث كما يلي :

 

 تحليل االحتياجاتعلى  معيار استجابات ٔٔ.ٗالجدوال 

 

 (%) مئوية نسبة الجواب العبارة الرقم

 % ٓ ٓ موافقغَت  ٔ

 % ٓ ٓ موافققليل  ٕ

 % ٓٚ ٕٔ موافق ٖ

 % ٖٓ ٜ جداموافق  ٗ

 

%   بإجابة  ٓٚالطلبة أو   بعض من االستبانة وجد الباحثيف ىذه 

 يف موضوع % األخر بإجابة موافق جدا عن الرأي الرأي اختيار ٖٓموافق 

 طلبة.   دلساعدة مهم خصوصا القرءة ادلهارات يف العربية اللغة تعليم ادلواد



  يناسب تعلمو كان اذ لفهمو سهلة سيكون العربية اللغة تعليم .ٛ

 والثقافتو باإلجتماعية

 العربية اللغة تعليممن البيانات احملصولة بطريقة اإلستبانة عن الرأي 

وجد  والثقافتو باإلجتماعية  يناسب تعلمو كاف اذ لفهمو سهلة سيكوف

 الباحث كما يلي :

 تحليل االحتياجاتعلى  معيار استجابات ٔٔ.ٗالجدوال 

 (%) مئوية نسبة الجواب العبارة الرقم

 % ٓ ٓ موافقغَت  ٔ

 % ٖ،ٖ ٔ موافققليل  ٕ

 % ٙٚ، ٚ ٖٕ موافق ٖ

 % ٕٓ ٙ جداموافق  ٗ

 

بإجابة موافق   %  ٙٚالطلبة أو  بعض من االستبانة وجد الباحث

 سيكوف العربية اللغة تعليم عن الرأيجدا األخر بإجابة موافق  % ٕٓ

 .والثقافتو باإلجتماعية  يناسب تعلمو كاف اذ لفهمو سهلة



 باإلجتماعية يناسب العربية اللغة تعليم المواد كان اذ موافق أنت ىل .ٜ

 الجنوبية كاليمانتان والثقافة

 كاف اذ موافق أنت ىل من البيانات احملصولة بطريقة اإلستبانة عن الرأي

 اجلنوبية كاليمانتاف والثقافة باإلجتماعية يناسب العربية اللغة تعليم ادلواد

 وجد الباحث كما يلي :  

 

 تحليل االحتياجاتعلى  معيار استجابات ٕٔ.ٗالجدوال 

 (%) مئوية نسبة الجواب العبارة الرقم

 % ٓ ٓ موافقغَت  ٔ

 % ٙ،ٙ ٕ موافققليل  ٕ

 % ٓٚ ٕٔ موافق ٖ

 % ٖٕ،  ٖٖ ٚ جداموافق  ٗ

 

%   بإجابة  ٓٚالطلبة أو  بعض من االستبانة وجد الباحث

 اذ موافق أنت %  األخر بإجابة موافق جدا عن الرأي ىل ٖٕموافق  



 كاليمانتاف والثقافة باإلجتماعية يناسب العربية اللغة تعليم ادلواد كاف

 اجلنوبية.

 والثقافة باإلجتماعية يناسب العربية اللغة تعليم بالمواد يدرس ذإ .ٓٔ

 الفهم سهلة و مثير سيكون الجنوبية كاليمانتان

 تعليم بادلواد يدرس اذ من البيانات احملصولة بطريقة اإلستبانة عن الرأي

 و مثَت سيكوف اجلنوبية كاليمانتاف والثقافة باإلجتماعية يناسب العربية اللغة

 وجد الباحث كما يلي :  الفهم سهلة

 تحليل االحتياجاتعلى  معيار استجابات ٖٔ.ٗالجدوال 

 (%) مئوية نسبة الجواب العبارة الرقم

 % ٓ ٓ موافقغَت  ٔ

 % ٙ،ٙ ٕ موافققليل  ٕ

 % ٙٙ،ٙ ٕٓ موافق ٖ

 % ٕٙ، ٛ ٛ جداموافق  ٗ

 



 بإجابة موافق   %  ٙ،ٙٙالطلبة أو  بعض من االستبانة وجد الباحث

 العربية اللغة تعليم بادلواد يدرس اذ عن الرأيجدا األخر بإجابة موافق  %   ٛ،ٕٙ

 .الفهم سهلة و مثَت سيكوف اجلنوبية كاليمانتاف والثقافة باإلجتماعية يناسب

إعتمادا على نتائج االستبانة ادلذكورة عرؼ الباحث أف ادلواد تعليم اللغة 

غَت مثَت عند  العربية خصوصا يف تعليم القراءة  الىت يدرسوف الطلبة ىي الصعبة و

لتعليمية من األمر ادلهم، واألخر وإذا  أكثر الطلبة، وأكثرىم منهم اتفقوا اف ادلواد ا

سوؼ  نتاف اجلنوبيةاميكال  لثقافةباإلجتماعية وايناسب كاف ادلواد تعليم اللغة العربية 

 مثَت عند الطلبة و ادلساعدة عند الفهم تعليم.تكوف 

 

 حثاالب نتائج عرض - ب

 لبرنامج كاليمانتان الجنوبية  ثقافة على ضوء القراءة مهارة تعليم مواد -ٔ

 كما يلي :(MA) الثانوية المدرسة في  ةاإلضافي العربية اللغة التعليم

 كاليمانتاف والثقافة باإلجتماعية يناسب القراءة مهارة تعليم مواد

  (MA) الثانوية ادلدرسة يف اإلضايف العربية اللغة التعليم لربنامج اجلنوبية

 والثقافة حث عن اإلجتماعيةالباب االوؿ "يف ادلدرسة"، ستب -ٔ

اجلنوبية من ناىية مكاف وشارع مث االطعمة اخلاص  كاليمانتاف



الىت سيساعد الطلبة عن نفهم  اجلنوبية الىت معروؼ يف كاليمانتاف

 .الدرس

ٕ-  

 كاليمانتان والثقافة بحث عن اإلجتماعية ٗٔ.ٗالجدوال  -ٖ

 الجنوبية في باب األول

 الجنوبية كاليمانتان والثقافة اإلجتماعية البحث الرقم

 َكْنَدصْلَافِ   ،بَػْنَجْرَماِسُْتْ  دينةم ٔ

 خامسة تَتالّشارع أمحد ياين كيلوم شارع ٕ

 ارع فًتاف بنجرماسُت، الشّ جرماسُتنب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 مفردات معنى مفردات معنى
  

     Tahun ajaran 

Baru 

ـٌ    َجِدْيدٌ  َعا

Siswa 
 تِْلِمْيذٌ 

 

Untuk Membeli 
  لَِنْشًَتِيْ 

Jalan 
 الشَّارِعُ 

 

Pindah 
  يُػَهاِجرُ   -َىاَجَر 

Baru 
 َجِدْيدٌ 

 

Tinggal 
  َأْسُكنُ 

Kantin 
 َمْقَصفٌ 

 

Kami Belajar 
  َدَرْسَنا

Makanan 
ـٌ   َطَعا

 

Melanjutkan 
  َنْسَتِمرَّ 

Nasi Kuning 
اأْلَْصَفرُ  ُرز    

 

Khas 
  َخاصَّةُ 

Kelas 
 َفْصلٌ 

 باب األول

 ِفي اْلَمْدَرَسةِ 



 

 

ْساَلِمَيِة احلُُْكِميَِّة  بِبَػْنَجْرَماِسُْتْ يف  ِإمسِْي زُلَمٌَّد أَنَا تِْلِمْيٌذ يف اْلَمْدَرَسِة اإْلِ
ُلْوِمتَت َخاِمَسةُ   اىىااِؿ َحاِدى َعَشَر، َأْسُكُن يف الشَّارِْع َأمْحَْد يَاين ِكيػْ

، َوَىَذا َرِشْيٌد  َوُىَو تِْلِمْيٌذ َجِدْيٌد يف اْلَفْصِل َحاِدى َعَشَر بَػْنَجْرَماِسُْتْ
َراِف  يُػَهاِجُر ِمْن َكْنَدصْلَاِف يف الشَّْهِر اْلَماِضى َو َيْسُكُن يف الشَّارِْع ِفتػْ
، َوَىِذِه يَػْوـُ اأْلُىَل َدَرْسَنا ِمْن الَعاـِ َجِدْيٍد، مُثَّ َنْدُخُل ِاىَل  بَػْنَجْرَماِسُْتْ
 اْلَفْصِل نَػتَػَعَلُم الل َغَة اْلَعَربِيََّة  َمَع اأْلُْسَتاُذ َزاْيٍِتْ  َوبَػْعَد َأْف  َويف  اْلَفْصلِ 

َنا ِاىَل ادلْقَصِف اْلَمْدَرَسِة لَِنْشًَتِْي اأْلَْطِئَمِة ، َويف   نَػتَػَعَلَم مُثَّ َنْسًَتَِح َو َذَىبػْ
هَ  ُر ِمْن اأْلَْطِئَمِة ِمنػْ ا اأْلَُرزَّ اأْلَْصَفُر َو ُسْوتُػْو بَػْنَجرِي َمْقَصِف اْلَمْدَرَسِة َكِثيػْ

ُر َعِن اأْلَْطِئَمِة َخاصَِّة اْلبَػْنَجرِيِّ َوبَػْعَد َأْف نَْأُكَل َرَجْعَنا ِاىَل اْلَفْصِل  وََكِثيػْ
 لَِنْسَتِمرَّ الدَّْرَس .

 

 

 

 
 : َأِجْب َعِن اأْلَْسِئَلِة اأْلَتَِيِة ! ٔالتدريب 

 ِإقْ َرْأ َىَذا النَِّص !

 

ْساَلِمَيِة احلُْكُ اِ  ِميَِّة  بِبَػْنَجْرَماِسُْتْ يف وْ مسِْي زُلَمٌَّد أَنَا تِْلِمْيٌذ يف اْلَمْدَرَسِة اإْلِ

ُلْوِمًتُ  َعَشَر، َأْسُكُن يف الشَّارِعِ  اِدىاحلَ اْلَفْصِل   َخاِمسَ  َأمْحَْد يَاين ِكيػْ

، َوَىَذا َرِشْيٌد ُىَو تِْلِمْيٌذ َجِدْيٌد يف اْلَفْصِل  ِمْن   رَ اِدى َعَشَر َىاجَ احلَ بَػْنَجْرَماِسُْتْ

َراِف بَػْنَجرْ بِ  ارِعِ يف الشَّ َيْسُكُن َاالُف  اِف يف الشَّْهِر اْلَماِضى وَ َكْنَدصْلَ  ، َوَىَذا تػْ َماِسُْتْ

ُم الل َغَة َويف اْلَفْصِل نَػتَػَعلَّ  ٍد، مُثَّ َنْدُخُل ِاىَل اْلَفْصلِ الَعاـِ َجِديْ  يَػْوـُ  َأَوُؿ َنْدُرُس ِمنَ 

َصِف قْ ِاىَل مَ َو َنْذَىُب َزاْيٍِتْ َوبَػْعَد َأْف نَػتَػَعَلَم مُثَّ َنْسًَتَِح  اْلَعَربِيََّة َمَع اأْلُْسَتاذِ 

،اْلَمْدَرَسِة تُػْوجَ  َمْقَصفِ  َويف َطَعاًما،  اْلَمْدَرَسِة لَِنْشًَتِي َرًة ِمَن الطََّعاـِ َها   ُد َكِثيػْ ِمنػْ

رٌ  ُرز   ـِ  اأْلَْصَفُر َو ُسْوتُػْو بَػْنَجرِي وََكِثيػْ َخاصَِّة اْلبَػْنَجرِيِّ َوبَػْعَد َأْف نَْأُكَل   ِمَن الطََّعا

  َرَجْعَنا ِاىَل اْلَفْصِل لَِنْسَتِمرَّ الدَّْرَس .

اْلَمْدَرَسةِ فِي   



  زُلَمٌَّد ؟أَْيَن َيْسُكُن  .ٔ

).…………………………………( 

 تِْلِمْيٌذ َجِدْيٌد ..؟ الَِّذي ُىوَ َمَع زُلَمٌَّد ُىَو َمْن  .ٕ

).…………………………………( 

 ..؟ َدرُِّس يف اْلَفْصِل زُلَمَّدٍ مُ الْ  ُىوَ  َمْن  ِاْسُم اأْلُْسَتاُذ الَِّذي .ٖ

).…………………………………( 

         ..؟اإِلْسًتَاَحةِ َوْقِت يف ِاىَل أَْيَن َذَىَب زُلَمٌَّد  .ٗ

).…………………………………( 

 يف َأيِّ اْلَفْصِل َدَرَس زُلَمٌَّد ..؟ .٘

).…………………………………( 

 

 

 

ُمَواِفًقا  بِاالنَّاِص  َصِحيُح َأْم َخطَأ : َأِجْب َعِن اأْلَْسِئَلِة اأْلَتَِيِة بِِإَجابَةِ  ٕالتدريب 

اِبقِ   السَّ



ْساَلِمَيِة احلُْكُ زُلَمٌَّد ُىَو تِْلِمْيٌذ  .ٔ ِميَِّة  بِبَػْنَجْرَماِسُْتْ وْ يف اْلَمْدَرَسِة اإْلِ

 اِدى َعَشرَ احلَ يف اْلَفْصِل 

 )..……………( 

َرِشْيٌد تِْلِمْيٌذ َجِدْيٌد يف اْلَفْصِل احَلاِدى َعَشَر  .ٕ

)………………( 

 .اْلبَػْيتِ ىَل َل َرَجَع زُلَمٌَّد إِ كَ بَػْعَد أَ  .ٖ

 )..……………(              

 َذَىَب زُلَمٌَّد ِإىَل َمْكَتَبِة اْلَمْدَرَسِة لَِنْشًَتِي ِكَتاِب.  .ٗ

)..……………( 

ُلْوِمًت اخلَاِمسَ  .٘  َيْسُكُن َرِشْيٌد يف الشَّارِْع َأمْحَْد يَاين ِكيػْ

.  بَػْنَجْرَماِسُْتْ

 )………………( 

 
 ُمَواِفًقا بِنَ ْفِسَك !: َأِجْب َعِن اأْلَْسِئَلِة اأْلَتَِيِة بِِإَجابَِة َ  ٖالتدريب 



 َأْيَن َتْسُكُن ..؟ .ٔ

).…………………………………( 

 ِفي َأيِّ اْلَمْدَرَسِة َأْنَت َتْدُرُس ..؟ .ٕ

).…………………………………( 

 َىْل َأْنَت َتْدُرُس اللَُّغَة الَعَربَِيَة .؟  .ٖ

).…………………………………( 

 ِفى َمْقَصِف اْلَمْدَرَسِة ؟طَعاماً ِرْي ْشتَ َىْل  َأْنَت تَ  .ٗ

).…………………………………( 

 ِفى اْلَمْدَرَسِة ؟ ِئكَ َأْصِدقَا ِمَن اأْلَْسَماءِ  َخْمَسةً  ْذ ُكرْ اُ  .٘

).…………………………………( 

 

 



 والثقافة بحث عن اإلجتماعيةالباب الثاىن "ادلهنة"، ست -ٗ

اجلنوبية من ناىية مكاف و ادلهنة اخلاص الىت معروؼ  كاليمانتاف

 الطلبة عن نفهم الدرس.اجلنوبية الىت سيساعد  يف كاليمانتاف

الجنوبية  كاليمانتان والثقافة بحث عن اإلجتماعية ٙٔ.ٗالجدوال 

 في باب األول

 الجنوبية كاليمانتان والثقافة اإلجتماعية البحث الرقم

 

ٔ 

اجْلَاِمَعُة أَنْػَتَسارِي اإِلْسالَِميَِّة احلُُْكْوِميَِّة  مكاف

أُْوِلَن، اْلَمْكَتَبِة بِبَػْنَجْرَماِسُْتِ، اْلُمْسَتْشَفى 

 احلُُْكْوِميَِّة َكِلْيَمْنََتْ ُجنُػْوبَِيِة، الس ْوِؽ اْلَعاِئمُ 

 

 تاجرة يف ّسوؽ العائم، فالح اأْلرزّ  ادلهنة ٕ

 

 

 

 

 



 

 

 

       
 

 مفردات معنى مفردات معنى
 

Perpustakaan 
  َمْكَتَبةٌ 

Profesi 

 اَْلِمْهَنةُ 

 

Kebun / Sawah 
  َمْزَرَعةٌ 

Khas 
 َخاصٌ 

 

Perawat 
شُلَرَِّضةُ  /  شُلَرِّضٌ     

Bank 
   بَػْنكُ 

 

Petani Padi 
اأْلَُرزَّ  َفاّلحُ    

Rumah Sakit 
 ْسَتْشَفىمُ 

 

Pedagang 
تَاِجَرةٌ  /  تَاِجرٌ     

Universitas 
 اِمَعةٌ جَ 

 

Dokter 
  طَِبْيبٌ 

Pasar Terapung 
 اْلَعاِئمُ  اللس ْوؽُ 

 باب الثانى

 اَْلِمْهَنةُ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِإقْ َرْأ َىَذا النَِّص !

ِامسِْي مَشُْس  َوُيَسمَّى َىَذا اْلَعَمُل اَْلِمْهَنُة ،َعَمٌل َخاٌص  نَسافِ ِلُكلِّ اإْلِ 

،  َىَذا  ْيِن أَنَا طَاِلٌب يفْ َجاِمَعِة أَنْػَتَسارِي اإِلْساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَِّة بِبَػْنَجْرَماِسُْتِ الدِّ

يَػْعَمُل يف اْلبَػْنِك َوِمْهَنُتُو َكاِتٌب، َوَذِلَك َرِشْيٌد َوُىَو يَػْعَمُل يف َأمْحَُد ُىَو 

َوتِْلَك َعاِئَشُة ِىَي تَػْعَمُل يف  اْلُمْسَتْشَفى أُْوِلِن بِبَػْنَجْرَماِسُْتِ َوِمْهَنُتُو طَِبْيٌب،

رَِّضٌة، َوَىِذِه َمْرًَنُ ِىَي تَػْعَمُل يف اْلُمْسَتْشَفى أُْوِلَن بِبَػْنَجْرَماِسُْتِ أَْيًضا َوِمْهَنتُػَها شلَُ 

 اْلَمْكَتَبِة احلُُْكْوِميَِّة َكِلْيَمْنََتْ اجلُنُػْوبَِيِة َوِمْهَنتُػَها ُمَوظََّفُة. 

َوأَمَّا ُأْسَرِتى َفِمْهَنتُػُهْم ُمتَػنَػوَِّعٌة، َأِب َفاّلُح اأْلَُرزَّ يف اْلَمْزَرَعِة، َوأُمِّي تَاِجَرٌة 

ِؽ اْلَعاِئِم َوَأِخي تِْلِمْيٌذ يف اْلَمْدَرَسِة اإِلْبِتَدِئ اإِلْساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَِّة يف س وْ 

.  بِبَػْنَجْرَماِسُْتِ

 اَْلِمْهَنةُ 



 

 

 َما ِمْهَنُة َأمْحََد ؟ .ٔ

).….…………………………………( 

 ِمْهَنُتُو طَِبْيٌب ؟ َمْن ِاْسُم الَِّذى .ٕ

).….…………………………………( 

 َما ِمْهَنُة َعاِئَشَة ؟ .ٖ

).….…………………………………( 

 ِمْهَنُتُو َكاِتٌب ؟الَِّذى  َمْن ِاْسمُ  .ٗ

).….…………………………………( 

 ِمْهَنُتُو ُمَوظََّفُة ؟ الَِّذى َمْن ُىوَ  .٘

).….…………………………………( 

 : َأِجْب َعِن اأْلَْسِئَلِة اأْلَتَِيِة ! ٔالتدريب 



 

 

 

َأمْحَُد ُىَو يَػْعَمُل يف اْلبَػْنِك َوِمْهَنُتُو ُمَهْنِدٌس.                                     .ٔ

).…..…………( 

ْيِن ىُ  َأِب  .ٕ      َو يَػْعَمُل يف الس ْوِؽ. مَشُْس الدِّ

)………………( 

ْيُن ُىَو طَاِلٌب يف َجاِمَعُة أَنْػَتَسارِي اإِلْساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَِّة  .ٖ مَشُْش الدِّ

.  بِبَػْنَجْرَماِسُْتِ

 )………..……( 

ِسُْتِ َوِمْهَنتُػَها َعاِئَشُة ِىَي تَػْعَمُل يف اْلُمْسَتْشَفى أُْوِلَن بِبَػْنَجْرَما .ٗ

 .شُلَرَِّضةٌ 

).…..…………( 

أ ُمَواِفًقا  : َأِجْب َعِن اأْلَْسِئَلِة اأْلَتَِيِة بِِإَجابَِة َصِحيُح َأْم َخطَ  ٕالتدريب 

اِبِق !  بِاالنَّاِص السَّ



ْيِن.  .٘ ـ  مَشُْس الدِّ تَاِجَرٌة يف الس ْوِؽ اْلَعاِئُم ِىَي ِمْهَنُة ُأ

)..……………( 

 

 َما ِمْهَنُتَك ؟ .ٔ

)..……………( 

 َما ِمْهَنُة َأبِْيَك ؟ .ٕ

)..……………( 

 ِمْهَنُة أُمَِّك ؟َما  .ٖ

)..……………( 

 

 

 

 : َأِجْب َعِن اأْلَْسِئَلِة اأْلَتَِيِة بِِإَجابَِة َحْسَب نَ ْفَسَك! ٖالتدريب 



 

 

ٔ.  
)………………………( 

ٕ.  
)..……………………( 

ٖ.  
)………………………( 

 ُمَوِفُقا ِبَهَذا الصَُّواُر..!: َأِجْب َعِن اأْلَْسِئَلِة اأْلَتَِيِة  ٗالتدريب 



 بحث عن اإلجتماعية"، ست طبيعّية الّسياحة " الثالثةالباب  -٘

عبارة مث حيواف  مكاف و اجلنوبية من ناىية كاليمانتاف والثقافة

 اجلنوبية. اخلاص الىت معروؼ يف كاليمانتاف

الجنوبية  كاليمانتان والثقافة بحث عن اإلجتماعية ٗٔ.ٗالجدوال 

 الثالثةفي باب 

 الجنوبية كاليمانتان والثقافة اإلجتماعية البحث الرقم

، بَارِيْػُتو مارتابورا و هنر رهن سوؽ العائم، كافم ٔ

 جزيرة كمبانج

 ينة من آالؼ األهناردم عبارة ٕ

 قرائد و بكانَت حيواف ٖ

 

 

 

 

 

 



 

 مفردات معنى مفردات معنى
 

Kota 
  َمِديْػَنةٌ 

Saya Pergi 
 َسافَػْرتُ 

 

Di Tengah 
  يف  الَوَسطِ 

Ibu Kota 
 َعاِصَمةُ 

 

Makanan dan Buah 

buahan 

  الَفَواِكوَ 

Daerah 
 َمْنِطَقةُ 

  

Kera / Monyet 
  قَػَراِئدُ 

Seribu Sungai 
 آاَلِؼ اأْلَنْػَهارِ 

 

Di penuhi 
  شَلُْلْوءٌ 

Pulau 
 َجزِيْػَرةٌ 

 

Menyusuri 
  َيُمرُّ  –َمرَّ 

Sungai 
 نَػْهٌر / اأْلَنْػَهارُ 

 

Sepanjang Hari 
اْليَػْوـَ طُْوَؿ    

Kelompok 
 ََجَاَعةٌ 



 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

Sampai 
  َوَصلَ 

Hidung Panjang 
 طَِّوْيُل األَْنفِ 

، َعَرفْػَنا  َأفَّ  ِامسِْي َرِشيٌد يف اأْلُْسبُػْوِع اْلَماِض َسافَػْرُت ِاىَل بَػْنَجْرَماِسُْتِ

بَػْنَجْرَماِسُْتُ  َمِديَنةُ ، َو ةِ يَ بِ وْ نػُ اجلَ  افْ تَ نػْ امَ يْ الِ كَ   اْلَمِديْػَنَة بَػْنَجْرَماِسُْتَ ِىَي َعاِصَمةُ 

ْيِع َمْنِطَقِتَها شَلُْلْوَئٌة  َمْعُرْوٌؼ بِاْسِم "َمِديْػَنُة ِمْن آاَلِؼ اأْلَنْػَهاِر" أِلَنػََّها ُكل  َجَِ

َسَفرِي ُقْمَنا ِبزِيَاَرِة الس ْوِؽ اْلَعاِئِم، َوُىَو الس ْوؽُ   بِاأْلَنْػَهاِر. يف اْليَػْوـِ اأَلوَِّؿ ِمَن ّ

ُعوَف رَلُْمْوَعُة ِمَن اأَلْطِعَمِة  ْيُع تَاِجرُُه يَِبيػْ الَِّذي اْلَعاِئُم َعَلى النَػْهِر َماْرتَابُػْوَرا ، َوَجَِ

ْهِر َواْلَفَواِكَهِة اْلُمتَػنَػوَِّعِة. مُثَّ يف اْليَػْوـِ الثَاىِن دَيُر  اأْلَنْػَهاِر ِمْن النَػْهِر َماْرتَابُػْوَرا ِاىَل النػَ 

و، مُثَّ َوَصْلَنا يف َجزِيْػَرِة َكْمَباْنْج َوُىَو َجزِيْػَرٌة يف َوَسِط نَػْهِر بَارِيْػُتو َوُىَناَؾ بَارِيْػتُ 

 ِإقْ َرْأ َىَذا النَِّص !

َياَحةُ   طَِبْيِعيَّةُ  السِّ

ثُ الِ ثَ  ابُ بَ   

َياَحةُ   طَِبْيِعيَّةُ ال السِّ



    

 

  

 

 

 

 ؟ ةَ يَ بِ وْ نػُ اجلُ  افْ تَ نػْ امَ يْ الِ كَ   َعاِصَمةُ  َما ِاْسُم اْلَمِديْػَنِة الَّىِت ِىيَ  .ٔ

)………………………………………( 

 يف اْليَػْوـِ اأَلوَِّؿ ِاىَل أَْيَن َسَفَر َرِشْيُد .؟ .ٕ

)………………………………………( 

 يف اْليَػْوـِ الثَّانَِيِة ِاىَل أَْيَن َسَفَر َرِشْيُد .؟ .ٖ

)………………………………………( 

 : َأِجْب َعِن اأْلَْسِئَلِة اأْلَتَِيِة ! ٔالتدريب 



 يف أَْيَن َوَقَع َجزِيْػَرِة َكْمَباْنْج ..؟ .ٗ

)………………………………………( 

 َجزِيْػَرِة َكْمَباْنْج ..؟ َأي  َشْيٍء تُػْوَجُد يف  .٘

)………………………………………( 

 

 

 

فَػَر َرِشيٌد يف َشْهِر اْلَماِض ِاىَل بَػْنَجْرَماِسُْتِ اسَ  .ٔ

)..…………( 

 بَػْنَجْرَماِسُْتُ َمْعُرْوَفٌة بِاْسِم"َمِديْػَنُة ِمْن آاَلِؼ اأْلَْشَجاِر"ِمْنَطَقُة  .ٕ

)..…………( 

ُهُم  .ٖ ُر ََجَاَعٌة ِمْن قَػَراِئُد َوبَػْعُض ِمنػْ يف َجزِيْػَرِة َكْمَباْنْج تُػْوَجُد َكِثيػْ

 ( . Bekantanاأْلُُذِف الطَِّوْيِل َأْو ُيَسمَّ بَِبَكانْػََتْ )

ُمَواِفًقا    أ: َأِجْب َعِن اأْلَْسِئَلِة اأْلَتَِيِة بِِإَجابَِة َصِحيُح َأْم َخطَ  ٕالتدريب 

اِبِق !  بِاالنَّاِص السَّ



)..…………( 

نْػتَػَهاِء السَِّيَحاُت َطَواَؿ اْليَػْوـِ َرَجعَ َوبَػْعَض  .ٗ اْلبَػْيِت َرِشيٌد ِاىل  اإْلِ

 .ْسًَتِْيحُ يَ لِ 

)..…………( 

 ِبزِيَاَرِة الس ْوِؽ اْلَعاِئُم. َرِشيدٌ يف اْليَػْوـِ اأَلوَِّؿ َسافَػَر  .٘

)..…………(  

 

ٔ)  
)..……………( 

 ُمَواِفًقا بِالُصَواِر !: َأِجْب َعِن اأْلَْسِئَلِة اأْلَتَِيِة بِِإَجابَِة َ  ٗالتدريب 



ٕ)  
)..……………( 

ٖ)  
)..……………( 

بحث عن "، ست ةالثّقافة اإلسالميّ  الّسياحة " الرابعةالباب  -ٙ

شللكة  اجلنوبية من ناىية مكاف و كاليمانتاف والثقافة اإلجتماعية

 اجلنوبية. الىت معروؼ يف كاليمانتافمث علماء 

الجنوبية  كاليمانتان والثقافة بحث عن اإلجتماعية ٚٔ.ٗالجدوال 

 في باب األول

 الجنوبية كاليمانتان والثقافة اإلجتماعية البحث الرقم



، مسجد سبيل ادلهتدين ببنجرماسُت مكاف ٔ

،  رينشاح ببنجرماسُتو مسجد سلطاف س

( ىف القرية Baangkat) بادلسجد بأنكات

 ج الكرمة مبرتافورونمسجد أغ وسح

 شللكة البنجريّ  شللكة ٕ

عبد  الشيخ زلّمد أرشد ابن عبد اهلل ابن علماء ٖ

 كلمفينج نجرّي أو نعرؼ داتوبالّرمحن ال

 

 

 

  

  

 بَاُب الرَّاِبعُ 

َياَحةُ  ْساَلِميَّةُ  السِّ الث ََّقاِفيَُّة اإْلِ  

 



 

 

 

 

 

 مفردات معنى مفردات معنى
 

Terkenal 
 Budaya Islam َمْعُرْوؼٌ 

 
ْساَلِميَّةُ ال  ثػََّقاَفُة اإْلِ

 

Di Bangun 
  ُبٍِتَ 

Kerajaan Islam 
ْساَلِميَّةُ  َلَكةُ شلَْ   اإْلِ

 

Paling Bsar 
  َأْكبَػرُ 

Bangunan 

Bersejarah 

ي ٌِت بَ مَ  الَتارخيِْ  

 

Peninggalan 
  أَثَارٌ 

Kerajaan Banjar 
 شَلَْلَكُة اْلبَػْنَجرِي  

 

Indah 
ْيلٌ    َجَِ

Tahun 
 َسَنةٌ 

 

Terkenal 
  َمْشُهْورٌ 

Desa 
 قَػْريَةٌ 

َياَحةِ َمْعُرْوٌؼ بِا ةَ يَ بِ وْ نػُ اجلَ  افَ تَ نػْ امَ يْ الِ كَ َعَرفْػَنا َأفَّ   ْساَلِميَِّة، أِلَفَّ الثػََّقافَػيّ  لسِّ ِة اإْلِ
ْساَلِميَُّة َأْو ُتَسمَّ مبَْمَلَكِة اْلبَػْنَجرِيِّ، َو  َلَكةُ شلَْ ُىَناَؾ  ةِ يَ بِ وْ نػُ اجلُ  افْ تَ نػْ امَ يْ الِ كَ ىِف   اإْلِ

رٌ  ي ىِن ابَ مَ الْ ِمَن  ُىَناَؾ َكِثيػْ ي َوَمَقاـِ أَْو   الَتارخيِْ َكاْلَمْسِجِد اْلَكِبَْتِ َواْلَمْسِجِد الَتارخيِْ
، ُىَو َأْكبَػُر   َها َمْسِجُد َسِبْيَل اْلُمْهَتِدْيَن بِبَػْنَجْرَماِسُْتِ َمْقبَػَرِة اْلُعَلَماِء َواْلُمُلِك. ِمنػْ

اْلَمْسِجُد ـ، مُثَّ  ٜٔٛٔ، َوُىَو ُبٍِتَ ىِف السََّنِة ةِ يَ بِ وْ نػُ اجلَ  افْ تَ نػْ امَ يْ الِ كَ َمَساِجِد ىِف  
ـ   ٓ٘٘ٔ-ُٕ٘٘ٔبٍِتَ بَػُْتَ السََّنَة  َوُىوَ ُسْلطَاْف ُسْورِيَػْنَشاْح بِبَػْنَجْرَماِسُْتِ  أَْيًضا 

(، مُثَّ اْلَمْسِجُد Kuinاْلبَػْنَجرِيِّ ىِف ُكوِّْنْج ) ، ُىَو َمْسِجٌد ِمَن األَثَاِر اْلَمْمَلَكةِ 
ْيٌل َوُىَو  ٌر َوَجَِ َنِة َأُغْوْنْج اَْلَكَرَمُة مبَْرتَافُػْوَر، ُىَو َمْسِجٌد َكِبيػْ ـ،   ُٖٙٛٔبٍِتَ ىِف السَّ

 ِإقْ َرْأ َىَذا النَِّص !



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َياَحةِ َمْعُرْوَفٌة بِا ةُ يَ بِ وْ نػُ اجلَ  افُ تَ نػْ امَ يْ الِ كَ ِلَماَذا   (ٔ ْساَلِميَِّتَها يّ الثػََّقافِ  لسِّ ِة اإْلِ

 .؟

)………………………………………( 

 اأْلَْسِئَلِة اأْلَتَِيِة !: َأِجْب َعِن  ٔالتدريب 



 .؟ةِ يَ بِ وْ نػُ اجلُ  افِ تَ نػْ امَ يْ الِ كَ الَِّذي َمْشُهْوَرٌة ىِف   َلَكةُ َأي  شلَْ  (ٕ

)………………………………………( 

 َأيِّ َسَنِة ُبٍِتَ  اْلَمْسِجُد َسِبْيَل اْلُمْهَتِدْيَن .؟ ىِف  (ٖ

)………………………………………( 

 ىِف َأيِّ اْلَمِديْػَنِة ُبٍِتَ اْلَمْسِجُد َأُغْوْنْج اَْلَكَرَمُة ؟ (ٗ

)………………………………………( 

 اَْلَمْسِجُد الَِّذي ُبٍِتَ ىِف اْلَقْريَِة َوَسْح ِبَكْنَدْنَج َوُىَو اَْلَمْسِجُد .؟ (٘

…()…………………………………… 

 

 

َياَحةِ َمْعُرْوَفٌة بِا ةَ يَ بِ وْ نػُ اجلَ  افَ تَ نػْ امَ يْ الِ كَ َعَرفْػَنا َأفَّ   (ٔ َبْحرِيَِّة َو الْ  لسِّ

ْساَلِميَِّة.  اإْلِ

)……………( 

ُمَواِفًقا   أ: َأِجْب َعِن اأْلَْسِئَلِة اأْلَتَِيِة بِِإَجابَِة َصِحيُح َأْم َخطَ  ٕالتدريب 

اِبِق !  بِاالنَّاِص السَّ



ُبٍِتَ بَػُْتَ  َوُىوَ اْلَمْسِجُد ُسْلطَاْف ُسْورِيَػْنَشاْح بِبَػْنَجْرَماِسُْتِ أَْيًضا  (ٕ

 ـ. ٕٓٔٓ-ٕٔٔٓالسََّنَة 

)……………( 

اَْلَمْسِجُد َسِبْيَل اْلُمْهَتِدْيُن بِبَػْنَجْرَماِسُْتِ  ُىَو َأْكبَػُر اْلَمَساِجُد ىِف   (ٖ

 .ةِ يَ بِ وْ نػُ اجلُ  افْ تَ نػْ امَ يْ الِ كَ 

)……………( 

ُر َو  (ٗ َكِبيػْ ، ُىَوْ َمْسِجُد ْ مُثَّ اْلَمْسِجُد َأُغْوْنْج اَْلَكَرَمُة بِبَػْنَجْرَماِسُْتِ

ْيٌل.  َجَِ

)……………( 

( Baangkatاْلَمْسِجُد ُسَعَداُء َأْو نَػْعِرُؼ بِاْلَمْسِجِد بَأَْنَكاْت ) (٘

 ـ. ٜٛٓٔبَػُْتَ السََّنَة ُبٍِتَ  َوُىوَ ىِف اْلَقْريَِة َوَسْة ِبَكْنَدصْلَْن، 

)……………( 



اْلَشْيُخ زُلَمَُّد َأْرَشُد اِْبِن َعْبِد اهلِل اِْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اَْلبَػْنَجرِيِّ ىِف   (ٙ

(  ، Datu Kelampaianَكاَلنْػَفَياْف ) َكَلْمَفيَػْنْج َأْو نَػْعُرُؼ َداتُػوْ 

 ُىَو الَِّذي أَلََّف ِكَتاَب َسِبْيَل اْلُمْهَتِدْيْن َمْشُهْوًرا.  وَ 

)……………( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 البيانات ليلتح -ج

 تجربية المنتجات . أ

ألهنا    الدراسية طةاخل على ـالتا  اإلعداداألوىل يف ىذه ادلرحلة ىي  طوةاخل

 مادة تطوير يف التجرييب التعليم عملية خطةاخلطة ىي  ذهروح التعليم ومسَتتو، وى

ىا اعداد مت قد اليت التو اجمل الصحف من النصوص على مستمدا القراءة تعليم

و  الدراسة اجراءات يف موجهةف لتكو  ىذه يدانيةادل التجربة عملية قبل الباحث

  .لتعليما

 تحكيم الخبراء  . ب

 كما يلي :  اخلرباء حتكيم يفعن قسمُت  يأخذ الباحث

الدوكتور  ،المكرم، القراءة  مهارة تعليم كتاب تصميم في خبير -ٔ

 العربية اللغة تعليم قسم في وىو محاضرتوفيق الرحمن الماجستير 

  بنجرماسين الحكومية اإلسالمية أنتسارى بجامعة لدراسات العليا

 يف الدوكتور توفيق الرمحن ادلاجستَتقاؿ  الكتاب تصميم ناحية من

 الكتاب كتابة جيد، يمللتعل الطالب جذب الكتاب تصميم

 .جيد للقراءة الطالب تسهلو  اضحةو 



 القراءة مهارة الكتاب تصميميف رلاؿ   اخلرباء حتكيم من اإلستبانة نتيجة أما

 : تلي كماينقسم اىل قسمُت وىو من اجلانب العرضها و اجلانب التعليم واحملتوى  

 مهارة الكتاب الخبراء  في مجال تصميم عن تحكيم ٛٔ.ٗ الجدوال

 من الجانب العرضهاالقراءة وىو 

 

 رقم

 

 التقويم البيان

 التقويم نتيجة

 الدرجة  نسبة مئوية اعلى النتيجة النتيجة

 اجيد جد  % ٓٛ ٘ ٗ (Coverتصميم الغالؼ ) ٔ

 شلتاز  % ٓٓٔ ٘ ٘ (Layoutتصميم مونتاج ) ٕ

 شلتاز  % ٓٓٔ ٘ ٘ ناحية حرؼ ٖ

 اجيد جد  % ٓٛ ٘ ٗ اختيار اللغات والكلمات  ٗ

 اجيد جد  % ٓٛ ٘ ٗ استخداـ ادلصطلح ٘

 اجيد جد  % ٓٛ ٘ ٗ الوضوح الكتابة ٙ

 شلتاز  % ٓٓٔ ٘ ٘ الوضوح قالب ٚ



 اجيد جد  % ٓٛ ٘ ٗ سهلة اإلشارة ٛ

 شلتاز  % ٓٓٔ ٘ ٘ التفاؽ الصورة مع ادلوضوع ٜ

 اجيد جد  % ٓٛ ٘ ٗ التفاؽ ادلواد متسلسل أو يًتتب ٓٔ

 

 يفاخلبَت  من االستبانة نتائج من البيانات لتحليل تخدمةالطريقة ادلس أما

 :   بالرموزىي  الدوكتور توفيق الرمحن ادلاجستَتمع قاؿ  التصميمرلاؿ 

 ادلعدؿ ادلئوى نتيجة    = وابجلا نسبة

 ستجيبادل لةَج       

   ٕٗ+  ٕٓ=  ٗٗ     = وابجلا نسبة

                               ٔٓٓ  x  ٛٛ ،ٓ  =٘ٓ  

 %  ٛٛ  = وابجلا نسبة

مهارة الكتاب تصميم رلاؿ يف اخلبَت  من االستبانات معيار يف جلدوؿا أما  

 ٔ:  يلي كماىو   القراءة

 
                                                           

1
رياض: كلية التدريب قسم ) ،ٍتلقة العلمية قياس األداء يف العمل األمحل. األداءوالقياس وايم التقويم ىمفاد عودة عبد اجمليد، محأ  

 ٙ ص ، (ٖٕٔٓية، سالربامج التدريب



  من الخبير  االستبانات معيار في ٜٔ.ٗالجدوال 

 (%) مئوية نسبة المستول الرقم

 % ٓ٘ – ٜ٘  ناقص ٔ

 % ٓٙ- ٜٙ مقبوؿ ٕ

 % ٓٚ – ٜٚ جيد ٖ

 % ٓٛ – ٜٛ جيد جدا ٗ

 % ٜٓ – ٓٓٔ شلتاز ٘

 

 تصميمرلاؿ  يفاخلبَت  من اإلستبانة فنتيجة السابق اجلدوؿ  على بناء

جيد ى مستو  يف تدخل ىيى%  ٛٛ ، مئوية نسبة إىل تبلغ القراءة مهارة الكتاب

 " جدا

 مهارة الكتاب الخبراء في مجال تصميم عن تحكيم ٕٓ.ٗ الجدوال

 الجانب التعليم والمحتوىالقراءة وىو من 

 

 رقم

 

 التقويم البيان

 التقويم نتيجة

 الدرجة نسبة مئوية اعلى النتيجة النتيجة



 اجيد جد % ٓٛ ٘ ٗ التفاؽ ادلواد مع الكفاءة األساسية ٔ

 شلتاز % ٓٓٔ ٘ ٘ التفاؽ ادلؤشر مع الكفاءة األساسية ٕ

 شلتاز % ٓٓٔ ٘ ٘ التفاؽ ادلواد مع حالة الطلبة ٖ

 اجيد جد % ٓٛ ٘ ٗ االختالؼ يف شكل السؤاؿ ٗ

 اجيد جد % ٓٛ ٘ ٗ مستوى الصعوبة السؤاؿ ٘

 اجيد جد % ٓٛ ٘ ٗ النظاميات عرض ادلواد ٙ

 اجيد جد % ٓٛ ٘ ٗ صف او ىّد ادلواد ٚ

 مقبوؿ % ٓٙ ٘ ٖ استخداـ اللغة ادلناسب يف شرح ادلواد ٛ

 شلتاز % ٓٓٔ ٘ ٘ اختيار ادلوضوع ٜ

 اجيد جد % ٓٛ ٘ ٗ احملتوى األساسى يف ادلواد ٓٔ

 



 يفاخلبَت  من االستبانة نتائج من البيانات لتحليل تخدمةالطريقة ادلس أما

 :   بالرموزىي  الدوكتور توفيق الرمحن ادلاجستَتمع  التصميمرلاؿ 

 ادلعدؿ ادلئوى نتيجة    = وابجلا نسبة

 ستجيبادل لةَج       

   ٘ٔ+  ٕٗ+  ٖ=  ٕٗ     = وابجلا نسبة

                                   ٔٓٓ  x  ٛٗ ،ٓ  =٘ٓ  

 "جيد جدا"% بنسبة   ٗٛ  = وابجلا نسبة

مهارة الكتاب تصميم رلاؿ يف اخلبَت من االستبانات معيار يف جلدوؿا أما  

 ٕ:  يلي كماىو   القراءة

  من الخبير  االستبانات معيار في  ٕٔ.ٗالجدول 

 (%) مئوية نسبة ىالمستو  الرقم

 % ٓ٘ – ٜ٘  ناقص ٔ

 % ٓٙ- ٜٙ مقبوؿ ٕ

 % ٓٚ – ٜٚ جيد ٖ

 % ٓٛ – ٜٛ جيد جدا ٗ
                                                           

2
 .المراجع السابق د عودة عبد اجمليد، محأ  



 % ٜٓ – ٓٓٔ شلتاز ٘

 

 تصميمرلاؿ  يفاخلبَت  من اإلستبانة فنتيجة السابق اجلدوؿ  على بناء

جيد ى مستو  يف تدخل ىيى%  ٗٛ ، مئوية نسبة إىل تبلغ القراءة مهارة الكتاب

 " جدا

 التعليقات من الخبير على ىذه المواد -ٔ

يف الباب األوىل أف ال يدخل الصور الكرتونية فقد، والكن أف يدخل  . أ

 بالصور احلقيقية أيضا.

أف يراعي باألخطاء اإلمالئية مثال يف كتابة اذلمزة الوصل أو مهزة   . ب

 القطع و غَت ذالك.

عن الصور ج. أف تكوف توجهات التدريبات واضحة وتضاؼ تدريبات 

 بذكر اإلمالئية للتعبَت ادلوجو.

 د. مل يكن أف تضاؼ بقائمة ادلفردات و قائمة ادلراجع يف اخَت الكتاب.

 

 

 



 التحقيق من الباحث -ٗ

 التحقيق من الباحث ٕٕ.ٗ الجدوال

 الصواب الخطأ الرقم

ٔ 

  
باب، إمسي، يسم، لِنشًتْي، حادى  ٕ

 عشر،اجلامعة، يف سوِؽ العاِئمُ 

الباب، امسي، يسمى، لِنشًتَي، 

احلادى عشر، جامعة، يف السوِؽ 

 العاِئمِ 

 اقرأ ىذا النصَ  إقرأ ىذا النصِ  ٖ

 التدريب التدريبات ٗ

 السياحة الطبيعية السياحة طبيعية ٘

ِمَن الَعاـِ َيْدُرُس َوُؿ األَ يَػْوـُ   َوَىِذهِ  ٙ

 اجَلِدْيدِ 

الَعاـِ َوَىَذا يَػْوـُ  َأَوُؿ َنْدُرُس ِمَن 

َرِسىِّ اجَلِدْيدِ   الدِّ

ـ   ٚ تَاِجَرٌة يف الس ْوِؽ اْلَعاِئُم ِىَي ِمْهَنُة ُأ

ْينِ   مَشُْس الدِّ

ْينِ  ـ  مَشُْس الدِّ تَاِجَرٌة يف ِىَي  ُأ

 الس ْوِؽ اْلَعاِئمُ 



َحاِت طُْوَؿ اْليَػْوـِ انْػتَػَهاِء السِّيَ الِ َوبَػْعَد  ٛ
ْسًتَاَحةِ لِنَجْعَنا ِاىَل اْلُفْنُدِؽ رَ   

يَ  َحاِت طُْوَؿ اَوبَػْعَد اِنْػتَػَهاِء السِّ

 اْليَػْوـِ َرَجْعَنا ِإىَل اْلُفْنُدِؽ ِلإِلْسًتَاَحةِ 

 شللكة اليت مشهورة شللكة اّلذي مشهورة ٜ

َسافَػَر َرِشيٌد يف َشْهِر اْلَماِض ِاىَل  ٓٔ

 بَػْنَجْرَماِسُْتِ 

إىَل َسافَػَر َرِشيٌد يف الَشْهِر اْلَماِض 

 بَػْنَجْرَماِسُْتِ 

ُر ََجَاَعٌة  يف َجزِيْػَرِة َكْمَباْنْج يُػْوَجدُ  ٔٔ َكِثيػْ

َها ِقْرٌد طَّوِْيُل  ِمْن قَػرَاِئُد َوبَػْعُض ِمنػْ

 اأْلُُذِف َأْو ُيَسمَّى بَِبَكانْػََتْ 

ُر  ْوَجدُ تػُ يف َجزِيْػَرِة َكْمَباْنْج  َكِثيػْ

هُ  ِقْرٌد  مََجَاَعٌة ِمْن قَػرَاِئُد َوبَػْعُض ِمنػْ

 طَّوِْيل َأْو ُيَسمَّ بَِبَكانْػََتْ  اأْلُُذفِ 

 وجد فيها قائمة ادلفردات مل يكن قائمة ادلفردات ٕٔ

 وجد فيها قائمة ادلراجع مل يكن قائمة ادلراجع ٖٔ

 

 عند لطلبة اإلنتاج المقروئية تجريبةج.       

يف تعليم اللغة جتريبة اإلنتاج ىي عملية اليت دلعرفة جودتو و فعلية الطلبة 

 لربنامج نتاف اجلنوبيةاميكال  ثقافةعلى ضوء   تعليم مهارة القراءة واددلالعربية با

 .(MA) يف ادلدرسة الثانوية ةاإلضافي التعليم اللغة العربية



أحد فصل الطلبة من كل الفصل  ٕيأخذه الباحث من أما الطلبة اليت 

 بنجرماسُت ٖ احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة علم الطييعيةيف قسم   عشر

(MAN 3 BANJARMASIN).  : يف اإلختبار ادلقروئية وىي كما يلي 

 الطلبة في اإلختبار المقروئية ٖٕ.ٗالجدوال 

 الفصل اسم الطلبة رقم

 ٔعلم الطييعية  ٔٔ أدي النساء عرفا ٔ

 ٔعلم الطييعية  ٔٔ نيلي سري حرتٍت ٕ

 ٕعلم الطييعية  ٔٔ نور شيفاء حيايت ٖ

 ٕعلم الطييعية  ٔٔ َجهري أرشد ٗ

 ٖ علم الطييعية ٔٔ نوفيانا جواف سلسبيال ٘

 ٖعلم الطييعية  ٔٔ فرجل عبدي فردوس ٙ

 

 

 

 



 يلي كما أو اإلختبار ادلقروئية الكتاب إنتاج الطلبة بعد إستبانة من النتيجة أما 

: 

 اإلختبار المقروئيةفي  النتيجة ٕٗ.ٕالجدوال 

الطلبة  األسئلة رقم

ٔ 

 الطلبة

ٕ 

 الطلبة

ٖ 

 الطلبة

ٗ 

 الطلبة

٘ 

 الطلبة

ٙ 

اعلى  الجملة

 التيجة

 نسبة %

فهم الطلبة على  ٔ

 ادلواد جبيد

ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٕٔ ٕٗ ٛٙ 

% 

جيد 

 جدا

موضوع  ٕ

وتدريبات 

مشوؽ الطلبة 

يف فهم النص 

 يف ىذه ادلواد

ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٕٕ ٕٗ ٜٕ 

% 

 شلتاز

موضوع  ٖ

وتدريبات 

يساعد الطلبة 

ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٖ ٕٕ ٕٗ ٜٕ 

% 

 شلتاز



يف فهم الفكرة 

 يف ىذه ادلواد

 تعليمادلواد  ٗ

 القراءة مهارة

 يناسب

 باإلجتماعية

 والثقافة

 كاليمانتاف

 لربنامج اجلنوبية

 اللغة التعليم

، اإلضايف العربية

يساعد يف فهم 

ىذا الكتاب و 

 أجيب  تدريبات

ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٜٔ ٕٗ ٜٚ 

% 

 جيد

 شلتاز ٕٜ ٕٗ ٕٕ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ تعليمادلواد  ٘



 القراءة مهارة

 يناسب

 باإلجتماعية

 والثقافة

 كاليمانتاف

 لربنامج اجلنوبية

 اللغة التعليم

، اإلضايف العربية

حيسن تعليم 

 العربية اللغة

وخصوصا يف 

 مهارة تعليم

 القراءة

% 

يفهم الطلبة يف  ٙ

 اللغة التعليم

ٗ ٖ ٕ ٖ ٗ ٗ ٕٓ ٕٗ ٖٛ 

% 

جيد 

 جدا



وخصوصا  العربية

 مهارة تعليميف 

بسرعة  القراءة

 هبذه ادلواد

الطلبة كثر راحة  ٚ

وسعادة يف 

 اللغة التعليم

وخصوصا  العربية

 مهارة تعليميف 

يف  القراءة

ادلدرسة أـ يف 

 البيت هبذه ادلواد

ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٜٔ ٕٗ ٜٚ 

% 

 جيد

 التعليمبادلواد  ٛ

 العربية اللغة

 يناسب

ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٜٔ ٕٗ ٜٚ 

% 

 جيد



 باإلجتماعية

 والثقافة

 كاليمانتاف

جيعل  اجلنوبية

الطلبة تذكَت 

 ادلفردات بسهلة

بعد الدراسة  ٜ

 اللغة التعليم

 يناسب العربية

 باإلجتماعية

 والثقافة

 كاليمانتاف

إعتقد  اجلنوبية

الطلبة أف تعلم 

ىي  العربية اللغة

ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٔٛ ٕٗ ٚ٘ 

% 

 جيد



 سهلة

ىذه ادلواد  ٓٔ

ية جيدة التعليم

لإلستخداـ يف 

 ادلدارس 

 

ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٕٔ ٕٗ ٛٙ 

% 

جيد 

 جدا

  

 الجملة

 اجلملة                      

 أعلى النتيجة                 

ٕٖٓ ٕٗٓ ٛٙ % 

بنسبة = 

 جيد جدا

 

 فهم الطلبة على المواد بجيد -ٔ

البيانات من اإلستبانة أهنم يفهموف ادلواد سهوال، كما وجد الباحث 

% ىذه  النتيجة مناسبا  ٙٛننظر بتلك النتيجة بنسبة جيد جدا على نتيجة 

مبحتوى ادلواد الىت صمم الباحث عند تقدًن ادلفردات وضع الباحث الصور 

رشدي أمحد طعيمية   ادلتعلقة ألف ىذه كيفية تقدًن ادلفردات مناسبا كما قاؿ

احلاصل=   X ٔٓٓ 



" إف الكتاب ادلدرسي يشمل سلتلف الكتاب واألدوات ادلصاحبة اليت يتلقى 

 الطالب منها ادلعرفة واليت  يوظفها ادلعلم يف الربنامج التعليمي" 

عندما يهتم الكاتب عامل وضوح للقراءة فقد ساعد الطلبة على إضافة 

اءة اجليدة القدرة وسرعة يف القراءة الكتب، ألف ادلواد اليت تتميز بوضوح للقر 

 ستساعد الطلبة يف عملية تعليم، وىي يتكوف من :

 ادلفردات و كيفية اإلختيارىا . أ

 ترتيب اجلملة والقواعد موافقا بقدرة الطلبة  . ب

 ج. زلتوى الثقافية

  ٖد. ختطيط الكتاب

 موضوع وتدريبات مشوق الطلبة في فهم النص في ىذه المواد -ٕ

ت من اإلستبانة أف ادلوضوع مشوؽ الطلبة يف وجد الباحث البيانا

%  ٕٜعلى نتيجة شلتاز ، كما ننظر بتلك النتيجة بنسبة فهم ىذه ادلواد، 

اجلانب ادلوضوع  النتيجة مناسبا مبحتوى ادلواد الىت صمم الباحث عند ىذه

و تدريبات ألف إختار الباحث ادلوضوع وتدريبات الذي ديكن فهمو الطلبة 

 يف القياـ تدريبات، وذلك مناسبا مبحتوى الطلبة .جبيد وتوجيهات 
                                                           

 ٙعبداهلل الغاىل )مراجع سابق( ص.   ٖ
 



كما قاؿ عبد اهلل الغايل " من الشروط الىت جيب مراعاهتا يف 

تصميم ادلواد تعليم اللغة العربية ىي أف تكوف ادلواد مناسبا مبحتوى وقدرة 

 ٗالطلبة"

أف لكل مرحلة عمرية وىذه ىي من أساس سيكولوجي  

بل إف األفراد خيتلفوف فيما بينهم من خصائصها النفسية والعقلية،، 

قدرات عقلية ومسات نفسية داخل ادلرحلة العمرية الواحدة، ومن ىنا ظهر 

مبدأ الفروؽ الفردية ادلتصلة بنمو ادلتعلمُت والذى ينبغي مراعاتو عند إعداد 

 واختيار ادلواد التعلمية.

موضوع وتدريبات يساعد الطلبة في فهم الفكرة في ىذه  -ٖ

 المواد

الطلبة يف يساعد وجد الباحث البيانات من اإلستبانة أف ادلوضوع 

ىذه ادلواد، ، كما ننظر بتلك النتيجة بنسبة جيد جدا الفكرة يف  فهم 

% ىذه  النتيجة مناسبا مبحتوى ادلواد الىت صمم الباحث  ٕٜعلى نتيجة 

ات و ادلفرد أف الطلبة قادرا على فهم الفكرة ألف موضوع و اإلختيار اللغة

اسبا للمستوي والقدرة الطلبة، كما شرح الباحث يف السابق بسيطة و من
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عندما يهتم الكاتب عامل وضوح للقراءة فقد ساعد الطلبة على إضافة 

القدرة وسرعة يف القراءة الكتب منهم ادلفردات و كيفية اإلختيارىا 

مها واإلشًتاؾ ادلفردات وىي أف اللغة العربية وللغة األجنبية اليت يسخد

 الطلبة باستخداـ نفس ادلفردات. 

كما قاؿ عبد اهلل الغايل "من مبدأ اختيار ادلفردات وىي يقصد   

بو اشًتاؾ اللغة العربية مع اللغة الدارس يف بعض ادلفردات، مثل اشًتاؾ 

اللغة العربية مع اللغة الًتكية أو الفارسية يف بعض الكلمات، ومن مث حيسن 

لغة العربية يف الدروس األوىل إذا كاف الدارسوف من اختاذىا مدخال لتعليم ال

 ٘أبناء ىذه اللغة.

نتان اميكال  ثقافةعلى ضوء  تعليم مهارة القراءة  موادتطوير  -ٗ

في المدرسة  ةاإلضافي التعليم اللغة العربية لبرنامج الجنوبية

 في فهم ىذا الكتاب و أجيب الطلبة يساعد.(MA) الثانوية

 تدريباتال  عن

ىذه الطلبة يفهم وقادروف وجد الباحث البيانات من اإلستبانة أف 

%  ٜٚ، كما ننظر بتلك النتيجة بنسبة جيد على نتيجة على فهم ادلواد
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ا مبحتوى ادلواد الىت صمم الباحث أف الطلبة تساعد ىذه  النتيجة مناسب

عن فهم و أجيب عن التدريبات يف ىذه ادلواد، كما قاؿ زلمد على خويل 

أف اختبار الصادؽ ىو اختبار الذي يقيس ما وضع من أجلو. إذا كاف " 

  ٙاالختبار عدة أىداؼ، يكوف اإلختبار صادقا"

وضع الباحث اإلختبار عن فهم الطلبة دلا يقراء بقراءة صامتة،  

منها اختبار االستفهاـ، اختبار الصواب واخلطأ، اختبار جواب صور اليت 

 يأخذ الكاتب من التاب اإلختبارات اللغوية الىت كتبو زلمد على اخلويل.

 نتان الجنوبيةاميكال  ثقافةعلى ضوء  تعليم مهارة القراءة  مواد -٘

 في المدرسة الثانوية ةاإلضافي التعليم اللغة العربية لبرنامج

(MA)مهارة العربية وخصوصا في تعليم تعليم اللغة ، اجعل 

 بسيطة القراءة

ىذه ادلواد جيعل تعليم وجد الباحث البيانات من اإلستبانة أف 

كما ننظر بتلك النتيجة بنسبة شلتاز على نتيجة   ، اللغة العربية ىي بسيطة

 الباحث،كما شرح % ىذه  النتيجة مناسبا مبحتوى ادلواد الىت صمم ٕٜ

الباحث السابق إذا كاف التعليم اللغة العربية بدخوؿ ادلواد الذي يبحث 
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ليزداد الرغبة و و الىت قريب من الطلبة أف يساعد   الثقافةاإلجتماعية و عن 

 العربية ألف قريب با التعلم، و لتساعدىم عن تعليم اللغةمهة يف 

 .الثقافةاإلجتماعية و 

تكوف على اجلوانب اللغة، الدين،  احمللية الثقافةكما عرفنا أف     

ومتعلق  االنساف يستخدمها اليت اليومية األنشطةو  قددية صاقص، عادات

ىي مهمة  احمللية الثقافةاليت دتلك مزية اخلاصة، و  اجلغرايف ادلوقع أو كافمب

 والكلمات ةاجلمل اختياردقة ادلعٌت، و  حتديد يف تأثَتيف تعليم اللغة الهنا 

   ٚ.احمللية ثقافة حتديد على

 مهارة العربية وخصوصا في تعليم اللغة يفهم الطلبة في التعليم -ٙ

 القراءة بسرعة بهذه المواد

مشوؽ الطلبة يف وجد الباحث البيانات من اإلستبانة أف ادلوضوع 

فهم ىذه ادلواد، ، كما ننظر بتلك النتيجة بنسبة جيد جدا على نتيجة 

% ىذه  النتيجة مناسبا مبحتوى ادلواد الىت صمم الباحث أف الطلبة  ٖٛ

يفهم ادلواد بسرعة ألف ادلوضوع و صور يف ىذه ادلواد مناسبا و إختيار  

د فهم ىذه ادلواد اعد عنكلمة أو مفردات وللغة بسيطة عند الطلبة يس
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" وتعد القراءة مصدرا  عبد الرمحن بن إبراىم الفوزافبسرعة، كما قاؿ 

أساسيا لتعليم اللغة العربية للطلبة خارج الصف،  وىي مهارة حتتاج إىل 

 تدريبات خاصة ومتنوعة.

وينبغي أف تقدـ القراءة لطلبة ادلبتدئ الذي مل يسبق لو تعليم  

ريج انطالقا من مستوي احلرؼ، فالكلمة، اللغة العربية من قبل باتد

فاجلملة البسيطة مث اجلملة ادلركبة مث القراءة الفقرة الصعوبة مث القراءة 

 ٛالنصوص الطويلة.

العربية وخصوصا  اللغة في التعليم اءدالطلبة كثير راحة وسع  -ٚ

 القراءة في المدرسة أم في البيت بهذه المواد مهارة في تعليم

البيانات من اإلستبانة أف ادلوضوع مشوؽ الطلبة يف وجد الباحث 

%  ٜٚفهم ىذه ادلواد، ، كما ننظر بتلك النتيجة بنسبة جيد على نتيجة 

ىذه  النتيجة مناسبا مبحتوى ادلواد الىت صمم الباحث كما نبحث يف 

السابق أف الطلبة يفهم ادلواد ألف ادلوضوع و صور يف ىذه ادلواد مناسبا و 

وللغة بسيطة عند الطلبة اجعل الطلبة سعداء و مسرورا عند  إختيار كلمة

الوطٍت، إىل سياؽ  رتب يف ف ادلواد التعلمية اليت تعليم اللغة العربية، أل
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  الثقافةاالجتماعية و بااحملتوى احمللي يتضمن  ئكاليمانتاف اجلنوبية مل ير 

يرتب بادلواد  الوطٍترتب يف ادلواد التعلمية اليت ولكن  . كاليمانتاف اجلنوبية

الذي يناسب بالبلد و ادلدينة الكرب، كادلكة و ادلدينة وادلصر،أما يف 

ولذلك أراد اإلندونسي كالعاصيمة جاكارتا، بندوج، و سورابايا عموما. 

موافقا  يف تعليم مهارة القراءة تطوير ادلوادالباحث إىل وضع باعتباره 

 .بااخلصوص يف كاليمانتاف اجلنوبية بة اللغة العربيةللمعلمُت والطل

 والثقافة باإلجتماعية العربية يناسب اللغة بالمواد التعليم -ٛ

 الجنوبية يجعل الطلبة تذكير المفردات بسهلة كاليمانتان

ىم قادروف على  وجد الباحث البيانات من اإلستبانة أف الطلبة

يف ىذه ادلواد، ، كما ننظر بتلك النتيجة بنسبة جيد على  تذكَت ادلفردات

% ىذه  النتيجة مناسبا مبحتوى ادلواد الىت صمم الباحث أف  ٜٚنتيجة 

ألف ،  ادلفردات الىت وجدت يف ىذه ادلواد مناسبا بادلستوى و قدرة الطلبة

 والثقافة الطلبة يشعروف اللغة العربية ىي ليس غريب ألف اإلجتماعية

كاف التعليم اللغة  اجلنوبية اجعلها قريبة يف تعليم اللغة العربية، انتافكاليم

الذي قريب   الثقافةاإلجتماعية و العربية بدخوؿ ادلواد الذي يبحث عن 

ليزداد الرغبة و مهة يف التعلم، و لتساعدىم عن و من الطلبة أف يساعد 



ا يف تعليم اللغة وذلذ .الثقافةاإلجتماعية و العربية ألف قريب ب تعليم اللغة

وألف اللغة  العربية خصوصا يف مهارة القراءة يبحث عن العوامل حوؿ طلبة

وذلذا ادلدرس التعلم اللغة العربية  الثقافةاإلجتماعية و مل ديكن ينفصل ب

سوؼ تواجو صعوبة يف فهمو والتعلمو واستعملو باجليد بدوف مفهـو عن 

 الذي يتعلق باللغة. الثقافةاإلجتماعية و 

 والثقافة باإلجتماعية العربية يناسب اللغة بعد الدراسة التعليم -ٜ

العربية ىي  الجنوبية إعتقد الطلبة أن تعلم اللغة كاليمانتان

 سهلة

وجد الباحث البيانات من اإلستبانة أف ادلوضوع مشوؽ الطلبة يف 

%  ٘ٚفهم ىذه ادلواد، ، كما ننظر بتلك النتيجة بنسبة جيد على نتيجة 

تيجة مناسبا مبحتوى ادلواد الىت صمم الباحث أف ادلفردات الىت ىذه  الن

وجدت يف ىذه ادلواد  مناسبا بادلستوى و قدرة الطلبة ألنو بعض ادلفردات 

 .قد تعلم الطلبة يف ادلستوى السابق

كما قاؿ عبد رمحن إبرحيم فوزاف "ينبغي للكاتب أف جيري بعض   

الدراسات األساسية يف ىذه ادلرحلة، ويقصد بالدراسات األساسية ىنا، ما 

جيرحيو ادلؤلف أو يستعُت بو من دراسات سابقة على تأليف الكتاب 



تساعد يف إعداده على أسس علمية وليس رلرد اراء خاصة وتصويرات 

 ٜذاتية.

  في المدارس  الطلبة لمواد التعليمية جيدة لإلستخدامىذه ا -ٓٔ

وجد الباحث البيانات من اإلستبانة أف ادلوضوع مشوؽ الطلبة يف 

فهم ىذه ادلواد، ، كما ننظر بتلك النتيجة بنسبة جيد جدا على نتيجة 

% ىذه النتيجة مناسبا مبحتوى ادلواد الىت صمم الباحث أنو ادلواد  ٙٛ

مناسبا بالطلبة يف  اجلنوبية الىت ىي  كاليمانتاف افةوالثق باإلجتماعية

 التعليم اللغة العربية لربنامجاجلنوبية اخلاصة، وىذه ادلواد ىي  كاليمانتاف

، ولكن متعلقة بُت ادلواد التعليمية الرئيسية الىت استعملو يف الفصل، اإلضايف

 ادلدرسة.ولذلك مساعدة لطلبة يف عملية التعليم اللغة العربية يف 

إضاءات دلعلمُت اللغة ؿ رشدي أمحد طعيمية يف كتاب كما قا

" يهدؼ ىذا الكتاب إىل تثبيت ادلفردات  العربية لغَت الناطقُت هبا

والًتكيب اليت تعلمها الدارسوف باإلضافة إىل تنمية قدراهتم على اإلستقالؿ 

 ٓٔف العاـ."يف التحصيل ألنو يعطى الدافع الستعرار التعليم الذاتى والتثقي
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 إىل اإلختبار ادلقروئية من اإلستبانة فنتيجة السابق اجلدوؿ  على بناء

 " جيد جدامستوى  يف تدخل ىىي%  ٙٛ،  مئوية نسبة

 نتان الجنوبيةاميكال  ثقافةعلى ضوء  تعليم مهارة القراءة  موادتطوير خصائص  -د

 .(MA) الثانويةفي المدرسة  ةاإلضافي التعليم اللغة العربية لبرنامج

نتاف اميكال  ثقافةعلى ضوء   تعليم مهارة القراءة موادتطوير يف عملية تطوير 

ىناؾ . (MA) يف ادلدرسة الثانوية ةاإلضافي التعليم اللغة العربية لربنامج اجلنوبية

األساس الىت حوؿ الباحث القياـ هبا. وتلك أساس الثقافة واإلجتماعية مث أساس 

 اللغوية والًتبية.النفسية و اساس 

وكذالك ىناؾ ادلعيار اختيار ادلواد التعليمية اليت يشتمل على معيار الصدؽ،  

ومعيار األمهية، و معيار ادليوؿ واإلىتمامات كما عرضها الباحث يف الباب الثاىن. 

 وجبانب ذلك تظاىر ىذه ادلواد باخلصائص اليت مل جيدىا الباحث يف ادلواد األخرى :

الىت  نتاف اجلنوبيةاميكالالثقافة واإلجتماعية  اد يبحث عن جانب يف ىذه ادلو  -ٔ

قد يساعد الطلبة عند نفهم الدراسية ألف الطلبة يتوجو أنو ليس غريبا هبم، 

ألنو تشتمل على األعماؿ واألحواؿ الىت يقـو هبا الطلبة يف األنشطة اليومية 

 وذلذا يفهم الطلبة ىذه ادلواد بسرعة.



، ولكن متعلقة بُت ادلواد اإلضايف التعليم اللغة العربية لربنامجأف ىذه ادلواد ىو  -ٕ

التعليمية الرئيسية الىت استعملو الطلبة يف الفصل، ولذلك مساعدة لطلبة يف 

 عملية التعليم اللغة العربية يف ادلدرسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


