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ABSTRACT
The purpose of this research are: (1) knowledge of
the process of developing thematic learning materials in
the Arabic language for students of the elementary school
teacher education department of the Islamic Institute of
Religion Attanwir Bojonegoro, and (2) knowledge of the
merit and effectiveness of using the thematic learning
materials in the Arabic language for students of the
elementary school teacher education department of the
Islamic Institute of Religion Attanwir Bojonegoro. The
researcher uses this research method of Research and
Development with the method of education design for ADDIE (Analysis, design, Development, Implementation,
and Evaluation). Data collection method for this research
is: observation, interview, questionnaire, test, and
documentary. The method of data analysis is qualitative
descriptive analysis with modified degree symbol. The
results of the research are: (1) the process of developing
thematic learning materials in the Arabic language is used
in the method of “ADDIE”, meaning: Analysis, Design,
Development, Application, and Evaluation. Its result is the
thematic learning materials in the Arabic language that is
written on paper B-5 and consists of 185 pages that are
divided into three chapters, which are: 1) Arabic language
in primary school, 2) Arabic language at the university,
and 3) texts on education and Islam, and Arabic language.
This learning materials uses the "18" Arabic Typsetting
font. This learning materials is written for candidate of
elementary school teachers. (2) The result of the material
expert's verification experience gets the value 63 at the
"very good" level, and the design expert gets the value 83
at the "very good" level. The student evaluation result is
rated 2432 at the "very good" level. As for the result of the
effective trial, it indicates that the promotion from the
modified result in the pretest that attained the value
69.4% at the "acceptable" level, was upgraded to the value
77.1% at the "good" level. Therefore, the use of thematic
learning materials in the Arabic language for students of
the elementary school teacher education department of
the Islamic Institute of Religion Attanwir Bojonegoro is
"deserving" and "effective" in learning.

مقدمة

 فإن املواد التعليمية هي مجيع،وف ًقا للمركز الوطين للتدريب القائم على الكفاءة
أشكال املواد املستخدمة ملساعدة املعلمني أو املدربني يف تنفيذ عملية التعليم يف الفصل
.)16 :2015 ، ميكن أن تكون املادة املعنية مكتوبة أو غري مكتوبة (براستاوا.الدراسي
“ ابللغة العربية ابلكتاب التعليمي أو املواد الدراسية أوbahan ajar” تسمية مصطلح
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املواد التعليمية ،وهي أمر مهم يف عملية التدريس والتعلم  ،وهو عامل يؤثر على جودة
التعليم .بكون املواد الدراسية تغريت أدوار املعلمني والطالب يف عملية التعليم والتعلم.
(حممد عبد احلميد )2008 :69 ،
يظهر مصطلح "املوضوعي" عن السياسات الواردة يف منهج  2013مببادرة من
وزير الوزارة التعليمية والثقافية ،حممد نوح .كلمة "موضيعي" حسب املعجم الكبري للغة
اإلندونيسة يتم تعريف اإلصدار األخري ،أبنه "فيما يتعلق ابملوضوع" ؛ وهذا "املوضوع"
نفسها يعين الفكرة الرئيسية؛ يتم استخدام أساس القصة املنطوقة كأساس للتأليف  ،ويغري
القوايف  ،وما إىل ذلك( .أندي براستو )16 :2016 ،
املواد التعليمية املواضيعية عامة هي املواد التعليمية الواردة فيها خصائص التعليم
املوضوعي ،حبيث تكون هذه املادة التعليمية قادرة على ترقية تنفيذ التعليم املوضوعي.
وف ًقا لـ  Maman SBوآخرون  ،تربز اخلصائص يف التعليم املوضوعي  ،وهي :أوالً ،وجود
الفعالة؛ واثنيًا ،املدخل يف التعليم يعتمد على املشكيالت احلقيقية( .براستوا:2016 ،
)99
وابلتايل ،فإن املواد التعليمية املوضوعية هلا خصائص خمتلفة بشكل أساسي تقريبًا
خبصائص املواد التعليمية بشكل عام  ،إنه االختالف فقط يف تصميم هذه املواد التعليمية
لتأييد عملية التعليم املوضوعي .لذلك ،جيب أن تربز املواد التعليمية املوضوعية اخلصائص
األساسية املختلفة يف التعليم املوضوعي ،وهي :التعليم النشط ،والتعليم املمتع  ،واخلربات
الشاملة واملباشرة( .براستوا)242 :2016 ،
كانت رؤية املعهد التنوير العايل اإلسالمي بوجونغورو هي أن تصبح جامعة منتجة
اخلرجيني األكفاء يف الدراسات اإلسالمية على أساس املعهدية يف جاوى الشرقية عام
 .2022لذلك ،تعترب اللغة العربية املادة الواجبة يف مجيع القسم ،مبا يف ذلك قسم تعليم
مدرسي املدرسة اإلبتدائية .من املتوقع أن عملية اكتساب اللغة هذه ميكن أن تدعم
قدرات الطالب يف مواجهة التحدايت العاملية.
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عملية اكتساب اللغة هي عملية إتقان اللغة لدى الشخص اليت حتدث وعيا أو
بغري وعي ،ويف إطار رمسي أو طبيعي .مبعىن آخر ،هناك عملية التواصل والتفاعل بني
الناس .لتحقيق هذا ،جيب أن تكون عملية تعليم اللغة مدعومة أبنشطة ديناميكية جيمع
بني جوانب خمتلفة ،وهي :املعلم ،والطالب ،واملعرفة( .إمام أسراري.)21 :2011 ،
هناك اجلانب املهم اآلخر عما يف نفس البشر مثل :الدافع ،واملصاحل ،والذكاء .بينما
اجلوانب من اخلارج أو البيئة هي :املعلم ،املنهج ،واألسلوب ،ومنوذج التعليم ،واملادة
والوسيلة( .عبد اجمليد )12 :2013 ،
تدل احلقيقة على أن وجود املواد التعليمية يف اللغة العربية لقسم تعليم مدرسي
املدرسة اإلبتدائية ضرورية للمحاضرين والطالب يف املرحلة األوىل والثانية .هذا مهم جدا،
مبا يناسب برؤية أتسيس هذا القسم ،يعىن إلعداد املعلمني املهنيني ومؤسسني ابملعهد.
أما ابلنسبة أن املواد التعليمية املوضوعية ابللغة العربية ضرورية ومناسبة بقسم تعليم
مدرسي املدرسة اإلبتدائية ،ألن هذا سيوفر فيما مبعرفة اللغة العربية لطموح مدرسي
املدرسة اإلبتدائية احملرتفني يف جماالهتم عند دخوهلم يف املؤسسة ،ألن خصائص هذه املواد
التعليمية والتعليم املوضوعي مناسبة جدا ابملرحلة اإلبتدائية.
بناءً على وصف املشكلة السابقة ،فرتيد الباحثة إجراء البحث بعنوان "تطوير املواد
التعليمية املوضوعية ابللغة العربية لطالب قسم تعليم مدرسي املدرسة اإلبتدائية مبعهد
التنوير العايل اإلسالمي بوجونغورو .أما األهداف يف هذا البحث هي )1 :معرفة عملية
تطوير املواد التعليمية املوضوعية ابللغة العربية لطالب قسم تعليم مدرسي املدرسة
اإلبتدائية مبعهد التنوير العايل اإلسالمي بوجونغورو ،و  )2لتحديد استحقاق وفعالية
استخدام املواد التعليمية املوضوعية ابللغة العربية لطالب قسم تعليم مدرسي املدرسة
اإلبتدائية مبعهد التنوير العايل اإلسالمي بوجونغاورو.
نتائج البحوث السابقة املتعلقة مبوضوع هذا البحث هي )1 :سومسيايت ()2014
يف حبثها بعنوان "تطبيق املواد التعليمية املوضوعية التكاملية القائمة على الشخصية لرتقية
مواقف احرتام طالب الصف الثاين يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية األوىل مباالنج" .نتيجة

Vol. 2 No. 2, December 2020

162

’Dwi Khoirotun Nisa

البحث تدل أن االحرتام والقيمة األكادميية للطالب زادت بعد التعليم ابستخدام املواد
التعليمية اجلديدة .التأثري الناشئ عن تطبيق املواد التعليمية املتكاملة املواضيعية بناءً على

هذه الشخصية ،هو يكون الطالب أكثر احرت ًاما جتاه والديهم ومعلميهم
وأصدقائهم،وآخرين .الطالب لديهم أكثر احرتاما واعتزازا لآلخرين )2 .أرجيا حبرون
( )2017يف حبثه بعنوان "تطوير املواد التعليمية املواضيعية على أسس منوذج التعليم

تريرباكورو للصف الرابع الفصل الدراسي الثاين يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية ابندار
كيدول كيديري" .نتائج هذه الدراسة كالتايل )1( :املواد التعليمية املوضوعية على أساس
منوذج التعليم تريرباكورو .املواد املقدمة هي مادة تعليمية تستوعب القيم الشخصية يف
التعليم )2( ،أظهر مستوى صدق اخلرباء نسبة  ٪88.4مبعايري صاحلة ومناسبة

لالستخدام )3( ،يوضح مستوى اجلذابية النسبة املائوية  ٪85مبعايري جذابة للغاية
ومناسبة لالستخدام )4( ،مستوى الفعالية يظهر نسبة  ٪82مبعايري فعالة جدا)5( ،
مستوى التطبيق يظهر النسبة  ٪84مبعايري جيد جدا ويليب عناصر التطبيق الستخدامها
كمواد تعليمية )3 .أزكياء حمرم البنتاين ( )2015يف حبثه بعنوان "تطبيق منهج 2013

يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة اإلبتدائية" .نتيجة البحث تدل أن تنفيذ منهج 2013
يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية سيمباكا بوتيه واملدرسة اإلبتدائية احلكومية بيمباجنوانن
جامعة شريف هداية هللا اإلسالمية احلكومية جباكرات ،قد نفذوا منهج ً 2013
جيدا بناءً
على معايري املؤشر .وأظهر أن دور املعلم يهيمن على نشاط الفصل.
اإلطار النظري
 -1تطوير املواد التعليمية

قال أندي براستوو وف ًقا للمركز الوطين للكفاءة بناءً على تدريب عام
 ،2007تعد املواد التعليمية هي مجيع أشكال املواد املستخدمة ملساعدة املعلم أو

املدرب يف تنفيذ عملية التعليم يف الفصل .ميكن أن تكون املادة مكتوبة أو غري
مكتوبة( .آندي براستوو  .)16 :2013 ،كانت آراء خرباء آخرين أن املادة
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التعليمية عبارة عن جمموعة من املواد املرتبة بشكل منهجي ،مكتوبة كانت أوغري
مكتوبة ،حبيث يتم إنشاء البيئة أو احلالة اليت تسمح للطالب ابلتعليم.
قال أندي براستوو أن املواد التعليمية مجيع املواد (معلومات أو أدوات أو
شكال كامالً من الكفاءات اليت سيتقنها
نص) املرتبة بشكل منهجي ،تظهر ً
ستخدم يف العملية التعليمية هبدف ختطيط ومراجعة تنفيذ التعليم.
الطالب ويُ َ

(آندي براتوو  .)17 :2013 ،كما رأى ويدودو وجامسدي ،املواد التعليمية هي
جمموعة من أدوات التعليم أو األدوات اليت حتتوي على املواد التعليمية،
واألساليب ،واحلدود ،وطرق التقييم املصممة بطريقة منهجية وجذابة من أجل
حتقيق األهداف املتوقعة ،وهي حتقيق الكفاءة أو الكفاءة الفرعية بكل تعقيداهتا.
(ويدودو وجامسدي)40 :2009 ،
بناءً على هذه التعريفات الواردة ،ميكن أن نلخص أن املادة التعليمية هي
مجيع أشكال املواد ملساعدة املعلمني والطالب من أجل حتقيق األهداف التعليمية.
حتدد املواد التعليمية جناح التعليم .املواد التعليمية ،جيب أن يتقنها ويفهمها املعلم

أو الطالب ،ألنه يساعد يف حتقيق أهداف التعليم.
جيب أن تستويف املواد التعليمية معايري األهلية أيضا .استحق املواد التعليمية
إذا كانت تستويف من انحية احملتوى ،واللغة ،والعرض .ابملواد التعليمية يستطيع
الطالب التعلُّم عن الكفاءة مرتبةً ومنهجيةً ،حىت تكون قادرة بشكل تراكمي على
إتقان مجيع الكفاءات بشكل كامل ومشرتك .جيب أن تتضمن املواد التعليمية
اجليدة )1( :دليل التعلم (دليل للمعلم وللطالب)؛ ( )2الكفاءات املستهدفة؛
( )3املعلومات الداعمة ؛ ( )4التدريبات؛ ( )5دليل العمل ،ميكن أن تكون يف
شكل أوراق العمل؛ و ( )6التقييم( .إيكا ليستاري)3 :2013 ،
ال بد على أن املواد التعليمية موجهة إىل األنشطة التعليمية للطالب ،حىت
يتم إعداد املواد التعليمية بناءً على احتياجات الطالب ودوافعهم .يهدف ذلك

إىل جعل الطالب أكثر محاسةً وشجاعة يف العملية التعلمية .ميكن استخدام هذه
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أيضا من قبل الطالب بشكل مستقل بدون إرشاد املعلم .ابلنسبة
املواد التعليمية ً
للمعلمني ،جيب أن تكون هذه املواد التعليمية أن يوجه املعلم يف حتديد خطوات
ناسب ابلتطور الفكري للطالب حىت تكون
التعليم داخل الفصل .منط عرضها تُ َ
سهلة للفهم.
ذكرت أبن ليندا أسرتيين وف ًقا للمركز الدفاترية بوزارة التعليم الوطنية عام

 ،2004هناك أربعة جوانب جيب مراعاهتا عند كتابة الكتاب التعليمية ،وهي:
 )1جانب احملتوى أو املادة  )2 ،جانب عرض املادة )3 ،اجلانب اللغوي
والوضوحي )4 ،جوانب الرسوم البيانية( .ليندا أسرتيين )24-23 :2013 ،
هناك مواد تعليمية خمتلفة متداولة يف املدارس .هناك مواد تعليمية يف شكل
كتب ،أو وحدات ،أو مواد تعليمية قائمة على احلاسوب .مواد تعليمية غري
مطبوعة تشمل على مواد تعليم السمع (الصوت) مثل الكاسيت ،واملذايع،
واألسطوانة ،والقرص املغضوط .املواد التعليمية السمعية والبصرية مثل أقراص
الفيديو واألفالم .مواد تعليمية تفاعلية متعددة مثل احلاسوب التعليمات املساعدة
( ،)CAIواألقراص املدجمة التفاعلية للوسائط املتعددة ،واملواد التعلمية على الشبكة
الدولية( .إيكا ليستاري )6 :2013 ،
بناءً على الشكل ،مييز أندي براستوو على أن املواد التعليمية تنقسم إىل

أربعة أقسام ،وهي :أ) املواد املطبوعة ،ب) املواد التعليمية السمعية أو الصوتية،
ج) املواد التعليمية السمعية البصرية ،د) املواد التعليمية التفاعلية .هناك مخسة
أنواع من املواد التعليمية وف ًقا لطريقة عملها ،وهي :أ) املواد التعليمية غري املتوقعة،
ب) املواد التعليمية املتوقعة ،ج) املواد التعليمية السمعية  ،د) الفيديو ،هـ) املواد
التعليمية احلاسوبية .املواد التعليمية حسب صفته هناك أربعة أنواع ،وهي :أ) املواد
التعليمية املطبوعة  ،ب) املواد التعليمية املستندة إىل التكنولوجيا  ،ج) املواد
التعليمية املستخدمة يف التجربة أو املشروع ،و د) املواد التعليمية احملتاجة ألغراض
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التفاعل البشري (خاصة ألغراض التعليم عن بعد)( .أندي براستوو:2013 ،
)43-40
تنقسم فوائد استخدام املواد التعليمية إىل قسمني ،ومها الفوائد للمعلمني
والفوائد للطالب .الفوائد للمعلمني كما :أ) سيكون لدى املعلمني املواد التعليمية
اليت تستطيع أن تساعدهم يف تنفيذ أنشطة التعليم .ب) ميكن تقدي املواد
التعليمية كأعمال ت تقييمه لزايدة درجة االئتمان للمعلمني الرتفاع الدرجة .ج)
زايدة الربح للمعلمني إذا ت نشر عملهم .أما الفوائد للطالب مثل :أ) تصبح
األنشطة التعليمية أكثر جذابة؛ ب) ميكل الطالب الفرصة للتعليم بشكل مستقل
بتوجيه املعلم .ج) جيد الطالب السهولة يف تعليم كل من الكفاءات اليت جيب
إتقاهنا( .آندي براستو )26 :2013 ،
هناك ستة مكوانت اليت تتعلق بعناصر املواد التعليمية وهي )1 :دليل
التعليم )2 ،الكفاءات املستهدفة )3 ،املعلومات الداعمة )4 ،التمارين )5 ،أوراق
العمل ،و  )6التقييم.كانت األسئلة املوجهة للطالب لقياس مقدار إتقاهنا بعد
اتباع العملية التعليمية يف التقييم( .آندي براستوو )30-28 :2013 ،
يف اختيار وترتيب املواد التعليمية ،هناك عدة مبادئ جيب أن تتحققها،
وهي )1 :مبدأ املالئمة )2 ،مبدأ التناسق  )3 ،مبدأ االكتفاء( .علي مظفر ،
)130 :2011
 -2املواد التعليمية املواضيعية
يظهر مصطلح "املوضوعي" عن السياسات الواردة يف منهج 2013
مببادرة من وزير الوزارة التعليمية والثقافية ،حممد نوح .كلمة "موضيعي" حسب
املعجم الكبري للغة اإلندونيسة يتم تعريف اإلصدار األخري ،أبنه "فيما يتعلق
ابملوضوع" ؛ وهذا "املوضوع" نفسها يعين الفكرة الرئيسية؛ يتم استخدام أساس
القصة املنطوقة كأساس للتأليف  ،ويغري القوايف  ،وما إىل ذلك( .أندي براستو ،
 )16 :2016املواد التعليمية املواضيعية عامة هي املواد التعليمية الواردة فيها
Vol. 2 No. 2, December 2020

166

’Dwi Khoirotun Nisa

خصائص التعليم املوضوعي ،حبيث تكون هذه املادة التعليمية قادرة على ترقية
تنفيذ التعليم املوضوعي .وف ًقا لـ  Maman SBوآخرون ،تربز اخلصائص يف التعليم

املوضوعي  ،وهي :أوالً ،وجود الفعالة؛ واثنيًا ،املدخل يف التعليم يعتمد على
املشكيالت احلقيقية( .براستوا )99 :2016 ،وابلتايل ،فإن املواد التعليمية
املوضوعية هلا خصائص خمتلفة بشكل أساسي تقريبًا خبصائص املواد التعليمية

بشكل عام ،إنه االختالفات فقط يف تصميم هذه املواد التعليمية لتأييد عملية
التعليم املوضوعي .لذلك ،جيب أن تربز املواد التعليمية املوضوعية اخلصائص
األساسية املختلفة يف التعليم املوضوعي ،وهي :التعليم النشط ،والتعليم املمتع ،
واخلربات الشاملة واملباشرة( .براستوا)242 :2016 ،
عددا من اخلطوات اليت جيب
يتضمن تطوير املواد التعليمية املوضوعية ً
اختاذها املطور .وف ًقا لدليل تطوير املواد التعليمية املنشورة ابلوزارة التعليمية الوطنية،
هناك ثالث مراحل اليت جيب اجتيازها لتطوير املواد التعليمية،وهي :حتليل
االحتياجات من املواد التعليمية ،واختيار مصادر التعلم ،وأتليف خرائط التدريس
بناءً على بنية كل شكل من أشكال املواد التعليمية( .آندي براتوو :2013 ،
)253
أولا :حتليل الحتياجات من املواد التعليمية ،اليت تشتمل على ثالث
خطوات ،وهي :حتليل املنهج الدراسي املوضوعي ،وحتليل مصادر التعلم ،واختيار
مع حتديد املواد التعليمية .يشمل يل املنهج الدراسي املوضوعي على أربع عمليات
وهي :أ) حتديد املوضوعات من معايري الكفاءة ،والكفاءات األساسية ،واملؤشرات
 ،ب) حتديد املوضوعات املختارة ،ج) حتديد املواد الرئيسية ،د) حتديد خربات
التعليم ،و ه) حتديد املواد التعليمية .أما لتحليل مصادر التعلم يشمل على ثالثة
جوانب ،وهي :جوانب التوافر ،واملالئمة ،وسهولة استخدامها .وأما يف اختيار
وحتديد املواد التعليمية هناك ثالثة مبادئ على األقل اليت ميكن استخدامها
كاملبادئ التوجيهية ،وهي :مبدأ املالئمة ،ومبدأ التناسق ،ومبدأ الكفاية.
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اثنياا  ،اختيار مصادر التعلم .ميكن أن يتضمن اختيار مصادر التعلم
معايري عامة وحمددة .تشمل املعايري العامة أربعة أشياء وهي :اجلانب االقتصادي،
اجلانب العملي والبساطة  ،من حيث سهولة الوصول ،واملرونة .بينما تتضمن
املعايري احملددة مخسة أشياء ،وهي :ميكن أن تشجيع الطالب ،وهتدف للتعليم،
وللبحث وحلل املشكالت والعروض التقدميية.
اثلثاا ،كتابة خرائط املواد التعليمية املواضيعية .مشكلة واحدة جيب
فهمها يف إعداد اخلريطة (احلاجة) إىل هذه املواد التعليمية ،و هي صفة املواد
التعليمية .هناك نوعان لصفة املواد التعليمية ،ومها :اتبعة ومستقلة أي قائمة
بذاهتا .املواد التعليمية التابعة هي املواد التعليمية اليت هلا عالقة بني املواد التعليمية
بعضها ببعض .أما املواد التعليمية املستقلة هي املواد التعليمية القائمة بذاهتا أو يف
أتليفها التتعلق والترتبط ابملواد التعليمية األخرى.
هناك عدة أنواع من املواد التعليمية املوضوعية ،وهي :املواد التعليمية
املوضوعية املطبوعية ،واملواد التعليمية املوضوعية ثالثية األبعاد ،واملواد التعليمية
املوضوعية السمعية ،واملواد التعليمية املوضوعية التفاعلية احلاسوبية .كانت املواد
التعليمية اليت اختارها الباحثة يف هذه البحث هي املواد التعليمية املوضوعية
املطبوعية ،وهلا أنواع :النشرات ،والكتب ،والوحدات ،وأوراق العمل ،والكتيبات،
واملنشورات ،وخمططات جدارية وصور أو ُرسم .ونوع املواد التعليمية املطبوعية اليت
كتااب ،حيث يتكون من أربع مكونة ،وهي :العنوان،
استخدمتها الباحثة هي ً
والكفاءة األساسية ،واملواد األساسية ،والتدريب ،والتقييم( .آندي براتوو،
)296 :2013
 -3املواد التعليمية املوضوعية ابللغة العربية
جيب أن ينتبه إعداد املواد التعليمية املوضوعية ابللغة العربية إىل األسس.
هذه مهمة جدا لكي تكون املواد التعليمية الناجتة يستطيع أن تصبح مرجع من
Vol. 2 No. 2, December 2020

168

’Dwi Khoirotun Nisa

املراجع املناسبة ابحلالة وظروف الطالب الذين يستخدموهنا .هناك ثالثة أسس
جيب مراعاهتا ،وهي :املبادئ اإلجتماعية والثقافية ،واملبادئ النفسية ،واملبادئ
اللغوية والتعليمية.
وأوضح القامسي أن مكوانت املواد التعليمية ابللغة العربية الرئيسية هي
الكتاب األساسي ،ولكن جيب أن يكون فيها املكونة الداعمة أيضا ،كما)1 :
املعجم )2 ،كتاب التمارين التحريرية  )3 ،كتاب التمارين الصوتية  )4 ،الكتب
املطالعة املتدرجة )5 ،كتاب االختبارات ،و  )6مرشد املعلم( .م .عبد احلميد،
)83 :2008
عند رأي طعيمة ،الذي أجرى أحبا ًاث يف ثالث عشرة دولة ،يقول أن يف

تطوير املواد التعليمية ابللغة العربية للناطقني بغريها ،هي البد أن حيتوي على
موضوعا ،وهي )1 :اهلُِوية )2 ،السكن )3 ،العمل )4 ،أوقات الفراغ،
عشرين
ً
 )5السفر )6 ،العالقات مع اآلخرين )7 ،احلادثة العامة واخلاصة )8 ،الصحة
واملرض )9 ،التعليم والتدريس )10 ،يف السوق )11 ،يف املطعم )12 ،اخلدمات
العامة )13 ،البلدان واألماكن )14 ،اللغات األجنبية )15 ،اجلو )16 ،رموز
احلضارة )17 ،االقتصاد )18 ،الدين واألدب والروح )19 ،السياسة والعالقات
اخلارجية ،و  )20العالقة بني الزمان واملكان( .طعيمة)214 :1985 ،
طريقة البحث

تستخدم الباحثة طريقة البحث و التطوير يف هذا البحث ،وهو البحث الذي

ينتج اإلنتاج اخلاصة مع جتربة فعالته( .سوغيونو )407 :2013 ،أما الشكل للتطوير
يف هذا البحث هو شكل  ADDIEاليت ترتكب من :التحليل ،التصميم ،التطوير،
التطبيق ،والتقوي( .رابط براجنه م)2 :2009 ،
أما طريقة مجع البياانت املستخدمة هي :املالحظة ،واملقابلة ،واإلستبانة،
واالختبار ،والواثئقية .وطريقة حتليل البياانت هي التحليل الوصفي الكيفي وبرمز الدرجة
املعدلة.
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نتائج البحث ومناقشته
نتائج البحث املقدمة يف هذا الفصل تتضمن من أمرين ،مها )1( :عملية تطوير
املواد التعليمية املوضوعية ابللغة العربية لطالب قسم تعليم مدرسي املدرسة اإلبتدائية
مبعهد التنوير العايل اإلسالمي بوجونغورو ،و ( )2نتائج جتربة حتقيق وفعالة استخدام
املواد التعليمية املوضوعية ابللغة العربية لطالب قسم تعليم مدرسي املدرسة اإلبتدائية
مبعهد التنوير العايل اإلسالمي بوجونغورو.
( )1عملية تطوير املواد التعليمية املوضوعية ابللغة العربية

يستخدم عملية التطوير شكل  ADDIEيف هذا البحث ،وهو ترتكب من:
التحليل ،التصميم ،التطوير ،التطبيق ،والتقوي( .رابط براجنه م.)2 :2009 ،

اختارت الباحثة هذا الشكل لكونه أبسط من األشكال األخرى .ابإلضافة إىل
ذلك ،يتضمن هذا الشكل اخلطوات الواضحة.
يف املرحلة األوىل ،أجرت الباحثة حتليالً للحاجة من خالل املالحظة

واملقابلة عمايتعلق أبمهية تطوير املواد التعليمية ابللغة العربية املوضوعية لطالب قسم
تعليم مدرسي املدرسة اإلبتدائية ،يعين عن عوامل املشكالت واإلمكاانت اليت تدعم
لتطوير هذه املواد التعليمية.
ت إجراء املالحظة مبالحظة عمليات تعليم اللغة العربية اليت كانت يف ذلك
ِ
مبحاضرة مادة اللغة العربية يف قسم تعليم مدرسي
القسم .أما املقابلة قد أقيمت
املدرسة اإلبتدائية مبعهد التنوير العايل اإلسالمي بوجونغورو مدة سنتني ،وهي أستاذة
سيت خرية األوىل املاجستري.
ومن نتيجة املقابلة مبحاضرة مادة اللغة العربية يف هذا القسم ،جتد الباحثة
أن عملية التعليم ملادة اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية مبعهد التنوير العايل
اإلسالمي بوجونغورو جيري ابستخدام الكتاب الرئيسي "العربية بني يديك (اجلزء

Vol. 2 No. 2, December 2020

170

’Dwi Khoirotun Nisa

ناسب ابملواد الواردة يف ذلك الكتاب.
األول والثاين)" .أما الطريقة املستخدمة تُ َ
(جيري املقابلة يف التاريخ  20أغسطس 2018م)
ابإل ضافة على املقابلة السابقة ،جتري الباحثة املالحظة عن الكتب
التعليمية ابللغة العربية للمرحلة اإلبتدائية ابملدخل العِلمي املناسب مبنهج2013-
( )K-13أيضا ،اليت اصدرهتا الوزارة الدينية مجهورية إندونيسيا .ومن نتيجة املالحظة
هي خالصة املواد يف اللغة العربية حسب كل صف كما وردت يف التايل:
اجلدول ()1

املواد العربية للمرحلة اإلبتدائية الواردة يف الكتاب التعليمي ك13-
املواد

الصف
1

عمل الكشف – التعارف – أدوات كتابية – أدوات مدرسية – رقم  – 10-1األايم – الفواكه – األلوان

2

أفراد املدرسة – الزي املدرسي – املشروابت واملأكوالت يف املقصف – مصلى املدرسة – آالت املواصالت – املرور
– األدوات يف البيت

3

أمساء الدرس – أعضاء الوضوء – الصلوات اخلمس – أمساء األمراض – أعضاء األسرة – حالة احلديقة – مناظر
العامل – أمساء احليواانت

4

التعريف ابلنفس – األدوات املدرسية – أصحاب املهنة – العنوان – أفراد األسرة – األسرة يف البيت

5

يف غرفة اجللوس – يف غرفة املذاكرة – يف احلديقة – األلوان – يف الفصل – يف مكتبة املدرسة – يف مكتبة
األدوات الكتابية – يف املقصف

6

أعمالنا يف املدرسة والبيت – كم الساعة ويف أي ساعة – تعلم اللغة العربية – الواجب املنزيل – النزهة

وابلتايل ،بناءً على وصف املواد العربية للمرحلة اإلبتدائية الواردة السابقة
هذه ،قدمت الباحثة يف حتديد املواد الواردة يف املواد التعليمية املطورة ،مث تلخيصها
يف  10فصول ،اليت تكون اجلزء األول يف املواد التعليمية املوضوعية املطورة،وهي
كما يلي:
 -1التحية والتعارف
آالت املواصالت
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 -5الطعام والشراب

-9

 -2احلياة اليومية
احليواانت

 -6الصحة وأمساء األمراض

-10

 -7أصحاب املهنة
 -3األسرة
 -8األلوان
 -4يف املدرسة
قبل تلتحق الباحثة اخلطوة التالية ،تعد الباحثة ختطيط املواد التعليمية
املوضوعية ابللغة العربية املوضوعية لطالب قسم تعليم مدرسي املدرسة اإلبتدائية
مبعهد التنوير العايل اإلسالمي بوجونغورو ،الذي يشمل على )1 :إعداد املواد
التعليمية ابلنظر يف نتائج استبيان االحتياجات ،و  )2ترتيب املنتظمة للمنتج.
أولا :إعداد املواد التعليمية ابلنظر يف نتائج استبيان الحتياجات .عند

إعداد املواد التعليمية ،انتبهت الباحثة إىل نتائج استبيان االحتياجات .وبعد حتليل
نتائج استبيان االحتياجات ،يتم احلصول على تلخيص احتياجات الطالب فيما
يتعلق جبوانب احملتوى ،والعرض ،واملواد ،واللغة وسهولة القراءة ،والرسومات البيانية.
من هذه البياانت ،بدأت الباحثة بتصميم املواد التعليمية وف ًقا الحتياجات الطالب.

اثنيا :اعداد نظاميات الكتاب .املواد التعليمية اليت تكتب هي بشكل

كتاب .وحمتوايته مناسبة ابملعايري الواردة يف إعداد الكتاب التعليمي ،وهي)1 :
احملتوى )2 ،العرض )3 ،اللغة وسهولة القراءة ،و  )4الرسومات.
أ -احملتوى

ينقسم حمتوى هذا الكتاب إىل  25فصالً ،ومقسمة إىل ثالثة فصول،
وهي )1 :موضوع اللغة العربية يف املدرسة اإلبتدائية )2 ،موضوع اللغة العربية
يف اجلامعة ،و  )3موضوع النصوص عن الرتبية واإلسالم والعربية .أما تفاصيل
لكل فصل كما يلي :قائمة املفردات مع صور ،احلوارات أو نصوص القراءة
البسيطة ،التدريبات ،وأغاين العربية ،أو اللعبة العربية البسيطة.
ب -العرض
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يتم تنظيم عرض الكتاب بشكل منهجي ،أي ابستخدام الفصول،
متنوعة يف كل فصل ،الرتتيب يف تنظيم املواد ،األسئلة يف التمرينات ،امللخص
والتقييم.
ج -اللغة وسهولة القراءة
اللغة املستخدمة هي العربية الفصحى كما يف الكتاب التدريسي عامة.
يتم ضبط اللغة على مستوى فهم الطالب ،وليس فيه صعبة شديدة حىت
يستطيع الطالب فهم النصوص سهال .أما ابلنسبة سهولة قراءته ،الكتابة اليت
جدا وال كبرية
ستخدم ليست صغرية ً
يُ َ

د -الرسومات البيانية

للجانب الرسومي ،سيتعاون املؤلف بناشر الكتب .القواعد املتعلقة
ابلرسومات متوافقة مع القواعد املعمول هبا.

بعد التخطيط ،قام الباحث بتصميم منوذج املواد التعليمية املوضوعية
أيضا ،اليت تشمل على )1 :غالف الكتاب )2 ،شكل الكتاب
ابللغة العربية ً
 )3 ،تصميم حمتوى الكتاب كما يف التايل:
أول ،غالف الكتاب .يتكون الغالف من الغالف األمامي ،والعمود

الفقري والغالف اخللفي .حيتوي الغالف األمامي على عنوان الكتاب ،واسم
املؤلف ،والرسوم التوضيحية املناسبة بعنوان املوضوع .حيتوي العمود الفقري
على عنوان الكتاب واسم املؤلف .أما الغالف اخللفي حيتوي على ملخص
الكتاب .ت تصميم الغالف بصورة جذابة للطالب.
اثنيا ،شكل الكتاب .شكل الكتاب سيعدل بنتائج استبيان الطالب.

ومع ذلك  ،كانت خطة الباحثة لشكل الكتاب عبارة عن كتاب صغري حبجم
الدفرت ( .)B5نوع اخلط املستخدم هو " ،"Traditional Arabic 18وهو النوع
واحلجم القياسيان يف الكتب التعليمية للغة العربية .وزن الورقة هو  70غرام.
ولون غالف الكتاب أخضر.
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اثلثاا ،تصميم حمتوى الكتاب .يتضمن تصميم حمتوى الكتاب البداية،

واحملتوى ،وهناية الكتاب.

أ -البداية .حتتوي بداية الكتاب على صفحة العنوان ،وصفحة حقوق
النشر ،وصفحة املقدمة ،وصفحة جدول احملتوايت ،وصفحة دليل
استخدام الكتاب.
ب -احملتوى .حيتوي قسم احملتوى على عناوين فصول ،وفصول ،وفصول
فرعية .يتكون هذا الكتاب من  25فصالً ،كل منها يتكون من مواضيع
املناسبة بتعليم مدرسي املدرسة اإلبتدائية .أما التفاصيل لكل فصل هي:
قائمة املفردات ابلصور ،نص احلوار أو القراءة البسيطتان ،والتدريبات،
واألغاين ابللغة العربية أو األلعاب اللغوية البسيطة.
ج -النهاية .حيتوي القسم األخري على ببليوغرافيا وسرية املؤلف.
بعد ختطيط وتصميم الشكل ،قامت الباحثة بتأليف املواد التعليمية .أما نتائج
تطوير املواد التعليمية املوضوعية ابللغة العربية لـطالب قسم تعليم مدرسي املدرسة
اإلبتدائية مبعهد التنوير العايل اإلسالمي كما ورد ابلتايل:
 -1غالف الكتاب
كما ورد يف السابق أن غالف الكتاب يتكون من الغالف األمامي،
والعمود الفقري والغالف اخللفي .حيتوي الغالف األمامي على عنوان
الكتاب ،واسم املؤلف ،والرسوم التوضيحية املناسبة بعنوان املوضوع .عنوان
الكتاب مناسب ابملوضوع املختار يف تطوير املواد التعليمية ،يعين املواد
التعليمية املوضوعية ابللغة العربية لطموح مدرسي املدرسة اإلبتدائية ،وهو:
"العربية املوضوعية ملدرسي اإلبتدائية"
(الكتاب التعليمي يف مادة اللغة العربية بقسم تعليم مدرسي املدرسة اإلبتدائية)
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(قبل التنقيح)

(بعد التنقيح)
 -2شكل الكتاب

تغري شكل املواد التعليمية املوضوعية ابللغة العربية قليالً ،يعين يف
استخدام جنس اخلط .أرادت الباحثة استخدام اخلط " Traditional Arabic
 "18يف البداية ،لكن تغريت املؤلفة الستخدام ""Arabic Typsetting 18
لكونه أمجل وأوضح حروفه يف الكتابة .ثبت حجم الكتاب ابستخدام .B5
 -3تصميم احملتوى

يتضمن تصميم حمتوى الكتاب :البداية ،واحملتوى ،وهناية الكتاب.

حتتوي بداية الكتاب على صفحة العنوان ،وصفحة حقوق النشر ،وصفحة
املقدمة ،وصفحة جدول احملتوايت ،وصفحة دليل استخدام الكتاب،
واملؤشرات .أما احملتوى هي املواد التعليمية املوضوعية ابللغة العربية .وهناية
الكتاب هي قائمة املراجع والسرية الذاتية.
 -4احملتوى

ينقسم حمتوى هذا الكتاب إىل  25فصالً ،ومقسمة إىل ثالثة فصول،
وهي )1 :موضوع اللغة العربية يف املدرسة اإلبتدائية )2 ،موضوع اللغة العربية
يف اجلامعة ،و  )3موضوع النصوص عن الرتبية واإلسالم والعربية .أما بـ 25
فصالً اليت تكون حمتوايت.
أما تفاصيل لكل فصل كما يلي :قائمة املفردات مع صور ،احلوارات أو
نصوص القراءة البسيطة ،التدريبات ،وأغاين العربية ،أو اللعبة العربية البسيطة.
أوال :املوضوع لكل فصل .هذا هو  25فصال الوارد يف املواد التعليمية
املوضوعية ابللغة العربية:
اجلدول ()21
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املواد التعليمية املوضوعية ابللغة العربية لطالب قسم تعليم مدرسي املدرسة اإلبتدائية مبعهد التنوير اإلسالمي بوجونغورو
الفصل األول:

الفصل الثاين:

الفصل الثالث:

اللغة العربية يف املدرسة اإلبتدائية

اللغة العربية يف اجلامعة

الرتبية واإلسالم واللغة العربية

-1

التحية والتعارف

-11

يف اجلامعة

-17

التعليم بني املاضي واحلاضر

-2
-3

احلياة اليومية
األسرة

-12
-13

يف السوق
السفر

-18
-19

مراحل التعليم
أصول الرتبية وأهدافها

-4
-5

يف املدرسة
الطعام والشراب

-14
-15

العطلة
الطريق إىل اجلامعة

-20
-21

اللغة العربية الفصيحة وأثرها
كيف تعلم اللغة العربية لألطفال؟

-6
-7

الصحة وأمساء األمراض
أصحاب املهنة

-16

العدد والساعة

-22
-23

اللغة العربية لغة عاملية
بناء شخصية الطفل املسلم

-8
-9

األلوان
آآلت املواصالت

-24

أساليب النيب يف التعامل مع
الناشئة

 -10احليواانت

ضغ قائمة املفردات يف األمام مع الصورة لكل
اثنيا :قائمة املفردات .تُ َ
مفردة .الصورة ُملَ َّونة لكي تكون جذابة( .املثال كما يف الصورة )1
اثلثا :نص احلوار أو القراءة البسيطان املناسبان ابملوضوع( .املثال كما
يف الصورة )2
رابعا :التدريبات .هناك أشكال خمتلفة من التدريبات املقدمة يف املواد
التعليمية املوضوعية ابللغة العربية لتنمية مهارات الطالب .مثل :أ .اإلجابة
على األسئلة ابختصار بناءً على نص القراءة  ،ب .اإلجابة على األسئلة
بشكل صحيح وغري صحيح  ،ج .اصنع مجلة مفيدة ،د .إنشاء مثال نص
احلوار ،ه .وصف الصورة ،و .اإلنشاء ،و ز .أذكر املفردات املناسبة ابلصورة.
(املثال كما يف الصورة )3
خامسا :الغناء .ويقصد ابلغناء هو الغناء العريب الذي قد تغريت كلماته
ابملفردات املناسبة بكل املوضوع .الغناء مأخوذ من الفيديو املنشورة يف يوتوب.
(املثال كما يف الصورة )4
قائمة املفردات (الصورة )1

نص احلوار/القراءة (الصورة )2

التدريبات (الصورة )3
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 -5النهاية .هذه تتكون من قائمة املراجع و السرية الذاتية عن املؤلفة.
( )2نتائج جتربة حتقيق وفعالة استخدام املواد التعليمية املوضوعية ابللغة العربية
لطالب قسم تعليم مدرسي املدرسة اإلبتدائية مبعهد التنوير العايل اإلسالمي
بوجونغورو
ملعرفة درجة حتقق املواد التعليمية املوضوعية ابللغة العربية لطالب قسم تعليم
مدرسي املدرسة اإلبتدائية مبعهد التنوير العايل اإلسالمي بوجونغورو ،قامت الباحثة
بتجربة حتقق اخلرباء ،يعين من خبري املواد التعليمية وخبري التصميم ،وكذلك بتجربة
أي تقييم الطالب.
أ -نتائج جتربة حتقق اخلرباء
 )1نتائج حتقق خبري املواد التعليمية
انلت الباحثة البياانت كنتائج جتربة خبري املواد التعليمية من تقييم
خبري املواد التعليمية للغة العربية يعين أستاذ الدكتور ه.ر .توفيق الرمحن
املاجستري ،وهو حماضر قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والعلوم
التدريسية جامعة مولنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .قد
قامت الباحثة ابملناقشة مرات معه من قبل.
أما نتائج استجابة خبري املواد التعليمية عن حتقق املواد التعليمية
املوضوعية املطورة لطالب قسم تعليم مدرسي املدرسة اإلبتدائية مبعهد
التنوير اإلسالمي بوجونغورو كما وردت يف التايل:
اجلدول ()3
قائمة نتائج التحقق خببري املواد
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م

القيمة

معايري املواد التعليمية

الدرجة

القيمة
العالية

املواد
1

سهولة الفهم

4

4

جيد جدا

2

املواد املكتوبة صحيحة

3

4

جيد

3

وضوح املواد

3

4

جيد

4

تناسب املواد ابلطالب

3

4

جيد

5

تناسب املوضوع ابملواد

3

4

جيد

6

تناسب األمثلة ابملواد

3

4

جيد

7

تناسب التدريبات ابملواد

4

4

جيد جدا

8

اثبتة العرض

4

4

جيد جدا

9

استخدام اللغة املناسبة يف عرض املواد

3

4

جيد

األنشطة التعليمية
1

درجة صعوبة األسئلة

3

4

جيد

2

املؤشرات مناسبة ابلكفاءة األساسية

3

4

جيد

3

تناسب املواد ابملؤشرات

3

4

جيد

4

نظام عرض املواد

4

4

جيد جدا

5

وضوح الدليل

3

4

جيد

6

صحيحة املواد

3

4

جيد

7

وضوح األهداف

3

4

جيد

8

اختيار اسرتاتيجية التعلم (التعلم الفردية)

3

4

جيد

9

األمثلة يف عرض املواد

4

4

جيد جدا
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10

التدريبات
جمموع القيمة

4

4

جيد جدا

63

76

جيد جدا

اجلدول ()4
معايري التقييم الستبانة التحقق من خبري املواد
القيمة

الدرجة

76 – 58

جيد جدا

57 – 39

جيد

38 – 20

مقبول

19 – 0

انقص

بناءً على معايري التقييم الستبيان التحقق من خبري املواد السابقة،
جدا" .فيمكن القول أن من جوانب
فتكون النتيجة  63يف درجة "جيد ً

عرض املادة يف املواد التعليمة املوضوعية ابللغة العربية "جيد جدا" .هذا
يدل أن املواد التعليمية ضوعية ابللغة العربية املطورة لطالب قسم تعليم
مدرسي املدرسة اإلبتدائية مبعهد التنوير العايل اإلسالمي بوجونغورو
مستحق لالستخدام يف التعلم.
 )2نتيجة جتربة التحقق من خبري التصميم
انلت الباحثة البياانت كنتائج جتربة خبري التصميم من تقييم خبري
التصميم ملادة اللغة العربية يعين أستاذ أمحد مصطفى املاجستري ،وهو
حماضر قسم تعليم اللغة العربية مبعهد التنوير العايل اإلسالمي بوجونغورو.
قد قامت الباحثة ابملناقشة مرات معه من قبل.
أما نتائج استجابة خبري التصميم عن حتقق املواد التعليمية املوضوعية
املطورة لطالب قسم تعليم مدرسي املدرسة اإلبتدائية مبعهد التنوير
اإلسالمي بوجونغورو كما وردت يف التايل:
اجلدول ()5
قائمة نتائج التحقق خببري التصميم
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م

القيمة

معايري املواد التعليمية

القيمة العالية

الدرجة

العرض
1

اثبتة نظام العرض

3

4

جيد

2

مرتبة العرض

4

4

جيد جدا

3

التوازن يف عرض املادة بني الفصول

3

4

جيد

4

نظام الفصول

4

4

جيد جدا

5

التدريبات متنوعة

4

4

جيد جدا

6

تفاعلية

3

4

جيد

7

تشجيع الطالب للتعليم املستقل أو مع الفرقة التفاعلي

3

4

جيد جدا

مبصادر التعليم
8

تشجيع الطالب ابلفكرة الدقيقة ،واإلبداعية ،واملبتكرتية

4

4

جيد جدا

9

املتتابعة بني الفصول والفصول الفرعية والفقرات

4

4

جيد جدا

10

تكامل واشرتاك املعىن بني الفصول والفصول الفرعية

4

4

جيد جدا

والفقرات
الرسوم البيانية
1

تصميم الغالف

4

4

جيد جدا

2

ختطيطات

3

4

جيد

3

مقدار احلروف

4

4

جيد جدا

4

اللغة املستخدمة

3

4

جيد

5

استخدام املصطلح والكلمة

3

4

جيد

6

وضوح الكتابة

4

4

جيد جدا

7

وضوح الطباعة

4

4

جيد جدا
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8

سهولة الدليل

4

3

جيد

اجلانب اللغوي
1

اللغة املستخدمة مناسبة بقدرة الطالب

3

4

جيد

2

اللغة املستخدمة سهولة للفهم

3

4

جيد

3

عدم التفسري املزدوج يف اللغة املستخدمة

4

4

جيد جدا

4

صحيحة الكتابة اهلجائية واإلصطالحية

4

4

جيد جدا

5

صحيحة كتابة عالمات الرتقيم

4

4

جيد جدا

82

92

جيد جدا

جمموع القيمة

اجلدول ()6
معايري التقييم الستبانة التحقق من خبري التصميم
القيمة

الدرجة

92 – 70

جيد جدا

69 – 47

جيد

46 – 24

مقبول

23 – 0

انقص

بناءً على معايري التقييم الستبيان التحقق من خبري التصميم
جدا" .فيمكن القول أن من
السابقة ،فتكون النتيجة  82يف درجة "جيد ً

جوانب عرض التصميم يف املواد التعليمة املوضوعية ابللغة العربية "جيد
جدا" .هذا يدل أن املواد التعليمية ضوعية ابللغة العربية املطورة لطالب
قسم تعليم مدرسي املدرسة اإلبتدائية مبعهد التنوير العايل اإلسالمي
بوجونغورو مستحق لالستخدام يف التعلم.
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تنائج جتربة الطالب
 )1نتيجة جتربة الستحقاق
انلت الباحثة البياانت كنتيجة حتقق املواد التعليمية املوضوعية ابللغة
العربية لطالب قسم تعليم مدرسي املدرسة اإلبتدائية مبعهد التنوير العايل
اإلسالمي بوجونغورو بنشر اإلستبانة عن تقييم تلك املواد التعليمية
املطورة .أما املستجيبني يف هذا البحث هي طالب قسم تعليم مدرسي
املدرسة اإلبتدائية يف املستوى األول للسنة الدراسية 2019-2018
عدة  50طالبا .أما نتيجتها كما وردت يف اجلدول اآليت:

اجلدول ()7
نتائج تقييم الطالب
م

معايري املواد التعليمية

القيمة

الدرجة

القيمة العالية

املواد
1

املواد متكاملة

168

200

جيد جدا

2

سهلة الفهم

168

200

جيد جدا

3

اللغة املستخدمة

169

200

جيد جدا

4

املواد مناسبة ابملوضوع

168

200

جيد جدا

التدريبات
1

التدريبات مناسبة ابملواد الواردة

156

200

جيد جدا

2

وضوح األسئلة

150

200

جيد

3

دليل التدريبات واضح و بسيط

159

200

جيد جدا

4

التدريبات جذابة للطالب

164

200

جيد جدا
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5

متنوعة التدريبات

170

200

جيد جدا

تصميم املواد التعليمية
1

التصميم مجيلة وجذابة للطالب

155

200

جيد جدا

2

التصميم بسيط وواضح

161

200

جيد جدا

3

الكتابة واضحة

160

200

جيد جدا

فائدة الكتاب
1

سهلة للتعليم

160

200

جيد جدا

2

واضح للفهم

148

200

جيد

3

املراقبة جذابة

147

200

جيد

2403

3000

جيد جدا

جمموع القيمة

اجلدول ()8
معايري التقييم من الطالب
القيمة

الدرجة

3000 – 2251

جيد جدا

2250 – 1501

جيد

1500 – 751

مقبول

750 – 0

انقص

بناءً على معايري التقييم من الطالب السابقة ،فتكون القيمة
جدا" .فيمكن القول أن من جانب التقييم من
 2430يف درجة "جيد ً
الطالب يف املواد التعليمة املوضوعية ابللغة العربية هي "جيد جدا" .هذا
يدل أن املواد التعليمية املوضوعية ابللغة العربية املطورة لطالب قسم تعليم
مدرسي املدرسة اإلبتدائية مبعهد التنوير العايل اإلسالمي بوجونغورو
مستحق لالستخدام يف التعليم.
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 )2نتيجة جتربة الفعالية
انلت الباحثة البياانت عن فعالية استخدام املواد التعليمية املوضوعية
ابللغة العربية لطالب قسم تعليم مدرسي املدرسة اإلبتدائية مبعهد التنوير
العايل اإلسالمي بوجونغورو ابملقارنة بني النتيجة يف االختبار القبلي
والنتيجة يف االختبار البعدي أو قبل استخدام تلك املواد التعليمية
املوضوعية وبعد استخدامها .أما املستجيبني يف هذا البحث هي طالب
قسم تعليم مدرسي املدرسة اإلبتدائية يف املستوى األول للسنة الدراسية
 2019-2018عدة  50طالبا.
أعطت الباحثة األسئلة يف االختبار القبلي يف اللقاء األول .مث
قامت الباحثة بتجربة فعالية استخدام املواد التعليمية املوضوعية ابللغة
العربية لطالب قسم تعليم مدرسي املدرسة اإلبتدائية مبعهد التنوير العايل
اإلسالمي بوجونغورو ابستعماهلا كاملرجع األساسي يف العملية التعليمية،
ولو خالل استخدامها قامت الباحثة ابملناقشة والتحقق ابخلرباء .بعد
استخدامها مدة مخسة لقاءات ،فقامت الباحثة ابالختبار البعدي.
أما اجلدول عن استخدام تلك املواد التعليمية املوضوعية يف التجربة
كما يلي:
اجلدول ()9
اجلدول يف جتربة استخدام املواد التعليمية املوضوعية
األنشطة /املادة

اللقاء

اليوم /التاريخ

األول

السبت 29 ،سبتمرب
2018

-

نشر االستبانة عن الدراسة السابقة

-

االختبار القبلي

الثاين

السبت 3 ،أكتوبر 2018

عرض املادة /الطعام والشراب

الثالث

السبت 17 ،أكتوبر 2018

عرض املادة /الصحة وأمساء األمراض

الرابع

السبت 24 ،أكتوبر 2018

عرض املادة /أصحاب املهنة
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اخلامس

السبت 1 ،ديسمرب 2018

عرض املادة /اجلامعة

السادس

السبت 8 ،ديسمرب 2018

عرض املادة /التسوق

السابع

السبت 15 ،ديسمرب
2018

-

نشر االستبانة عن التحقق

-

االختبار البعدي

أما املقارنة بني النتائج يف االختبار القبلي واالختبار البعدي كما
وردت يف التايل:
اجلدول ()10
املقارنة بني نتيجة الطالب االختبار القبلي واالختبار البعدي
م

االسم

النتيجة يف االختبار

الدرجة

القبلي

185

النتيجة يف االختبار

الدرجة

البعدي

1

عبداين تري ر.

80

جيد

85

جيد جدا

2

عبد الرمحن

50

أكثر انقص

55

انقص

3

عفيفة الشايف

75

جيد

85

جيد جدا

4

أمحد نور فائزين

80

جيد

85

جيد جدا

5

أمحد رفاعي

80

جيد

85

جيد جدا

6

أنيس رمحات

60

انقص

65

مقبول

7

أريفا أمي ميادا

70

مقبول

80

جيد

8

أران سبيل النجاح

60

انقص

60

انقص

9

أيو أنغون عزيزة

75

جيد

85

جيد جدا

10

بيما أري سلدي

75

جيد

85

جيد جدا
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11

دنيل الرب م.

75

جيد

85

جيد جدا

12

ديفيتا ساري

50

أكثر انقص

60

انقص

13

آيكا رزقي سافريا

60

انقص

65

مقبول

14

آيكو كورنيأوان

60

انقص

75

جيد

15

فاطمة زهرة س.

65

مقبول

80

جيد

16

حبيب مصطفى

70

مقبول

80

جيد

17

هداية الفطرية

75

جيد

85

جيد جدا

18

عفة املزية

75

جيد

85

جيد جدا

19

إيكا ضياء احلق

75

جيد

85

جيد جدا

20

إيكي نور فائزة

70

مقبول

80

جيد

21

خفيفة هداية العلوم

75

جيد

85

جيد جدا

22

خري نظيفة أ.

50

أكثر انقص

60

انقص

23

خريدة العيش كرميا

80

جيد

85

جيد جدا

24

حسن اخلامتة

75

جيد

75

جيد جدا

25

حسن السافطري

75

جيد

75

جيد

26

لطيفة املغفرة

75

جيد

80

جيد

27

ليليك نور خالصة

80

جيد

95

جيد جدا

28

لولوك أنغراآيين

80

جيد

95

جيد جدا

29

لطفبية الرزق

70

مقبول

85

جيد جدا

30

حممد عني الرفيق ر.

60

انقص

75

جيد

31

حممد أزرير الدين

60

انقص

70

مقبول
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32

ميا دوي رمحوايت

65

مقبول

75

جيد

33

حممد نور أفذي

80

جيد

90

جيد جدا

34

مفيدة املغفرة

75

جيد

80

جيد

35

مهمة النعيمة

60

انقص

75

جيد

36

نساء اخلريية

75

جيد

80

جيد

37

نور فضلك أولياء م.

80

جيد

80

جيد

38

نور فطرية

65

مقبول

70

مقبول

39

نور الفكر هداية

75

جيد

85

جيد جدا

40

رمحة هداية

70

مقبول

75

جيد

41

ساسكي

50

أكثر انقص

50

أكثر انقص

عملية

أجنيلي
42

صافية دوي يوليانيت

75

جيد

80

جيد

43

سينتيا أغستيأين

60

انقص

65

مقبول

44

سيت إسنا وحيوين

70

مقبول

80

جيد

45

سىت خالفة

50

أكثر انقص

50

أكثر انقص

46

سيت منورة

65

مقبول

75

جيد

47

سيت نور حيايت

70

مقبول

75

جيد

48

أمي إسرائية ر.

75

جيد

80

جيد

49

أمي موليدة

75

جيد

80

جيد

50

يولياسيه مفتاح الرزق

75

جيد

80

جيد

جمموع القيمة
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3470

3855

الدرجة املعدلة

69،4

77،1

الدرجة املائوية

%69،4

%77،1

اجلدول ()11
معايري التقييم من الطالب
القيمة

الدرجة

%100 - %91 / 100 – 91

ممتاز

%90 - %81 / 90 – 81

جيد جدا

%80 - %71 / 80 – 71

جيد

%70 - %61 / 70 – 61

مقبول

%60 - %51 / 60 – 51

انقص

%50 - %0 / 50 – 0

أكثر انقص

بناءً على نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي ،فنستطيع أن
نقول أن ترقية كافية بني النتائج يف االختبار القبلي واالختبار البعدي.
يتضح هذا من الزايدة يف ترقية الدرجة املعدلة اليت حصل عليها الطالب،
يعين من  ٪69.4يف الدرجة "مقبول" ،ارتفعت إىل  ٪77.1يف الدرجة
"جيد" .هذا يدل أن املواد التعليمية املوضوعية ابللغة العربية املطورة
لطالب قسم تعليم مدرسي املدرسة اإلبتدائية مبعهد التنوير العايل
اإلسالمي بوجونغورو مستحق لالستخدام يف التعلم.
( )3اإلقرتاحات العامة للمواد التعليمية املوضوعية ابللغة العربية
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لخص اإلقرتاحات العامة من اخلرباء والطالب للمواد التعليمية املوضوعية
يُ َّ
ابللغة العربية لطالب قسم تعليم مدرسي املدرسة اإلبتدائية مبعهد التنوير العايل
اإلسالمي بوجونغورو املكتوبة يف اإلستبانة كما يلي:
أ -القرتاحات والتعليقات من خبري املواد

 )1املواد التعليمية يف هذا الكتاب هي املواد األساسية .عامةً ،هذا الكتاب
مناسب لطالب قسم تعليم مدرسي املدرسة اإلبتدائية مبعهد التنوير العايل
اإلسالمي لكي يستوعبوا اللغة العربية ويفهموا نَفس الطالب يف املرحلة
اإلبتدائية.
يطور يف املستقبل ،مثل متكمل ابلوسائل
 )2هذا الكتاب يستطيع أن َّ
العمادية األخرى ،مثل :أسطوانية املوسيقية ملواد الغناء ،أوراق األسئلة
واإلجابة ،القاموس ،وغري ذلك.
وسع عينة حبثه إىل اجلامعة
 )3جتربة هذا الكتاب يف املستقبل يستطيع أن يُ َّ
األخرى لكي تكون نتيجتها وعملية إصالحها مستمرة و مناسبة متاما
ابحتياجات طالب قسم تعليم مدرسي املدرسة اإلبتدائية أو الطالب من
آخر اليت تريد أن تعلمها.
قسم َ

ب -القرتاحات والتعليقات من خبري التصميم

 )1جيب ملء الغالف اخللفي للكتاب ابلسرية الذاتية للمؤلف أو خصائص
الكتاب حىت ال يكون فارغ.
 )2دليل استخدام الكتاب يف الصفحة ( )ivحتتاج إىل كتابة التعليمات
الفنية الستخدام الكتاب لكل ابب أو مهارة.
 )3جيب أن حيل املؤشرات يف الصفحة ( )vحمل الفعل التشغيلي كـ (يفهم-
رقم  ،2ينقل األفكار واألفكار واملشاعر-رقم  ،4يفهم-رقم .)6
 )4عدد الفصول إذا ت استخدامها للمرحلتني (املرحلة األوىل والثانية) فينبغي
أن يناسب بعدد اللقاءات ،يعين  28فصال.
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 )5عدم الصور يف الباب األول (التحية والتعارف).
 )6ستكون أحسن إذا كانت الصورة صورة أصلية.
 )7ينبغي أن يكون دليل االسخدام لكل ابب فرعي ،للمفردات كانت أو
احلوار أو غري ذلك.
 )8أكثر عدد املفردات يف عدة فصول ،حىت غري متوازنة.
ج -القرتاحات والتعليقات من الطالب

 )1ميكن أن يتضمن الفصل لكل مادة.
 )2إعطاء احلركات على املادة حىت يسهل فهمها وميكن للطالب التعلم أوالً.

 )3ميكن أن تكون الصورة مناسبة ابملوضوع املشهور لكي جيذب الطالب.
 )4أحسن أن حيتوي الكتاب على املفرودات اليت ميكن غناؤها األطفال ،ألن
األطفال عادة مييلون إىل حب األغاين.
 )5ميكن أن يكون الغالف أجذب يف لونه لكي جيذب للقارئني.
 )6الكتاب جيد مبا فيه الكفاية وجذابة ،إذا كان القارئ من املبتدئني فلن
تشعر ابمللل ألن احملتوى ممتع للغاية.
 )7املواد والتمارين والوظائف متنوعة ،وكذلك كانت صور ممتعة حمتوايت
الكتاب.
 )8املفردات غري متكاملة ،ولكن يكتفي إذا است ِ
خدم يف التعليم.
ُ
 )9الكتاب ممتع للغاية وجيد وسهل التعلم وسهل فهمها لكل املعلمني
واألطفال.
خامتة

بناء على ما ورد يف نتائج البحث ومناقشته السابقة ،فيمكن تلخيصها إىل ما

يلي )1( :يستخدم عملية تطوير املواد التعليمية املوضوعية يف اللغة العربية بطريقة
” “ADDIEيعين التحليل ،والتصميم ،والتطوير ،والتطبيق ،والتقوي .نتيجته هو املواد
التعليمية املوضوعية يف اللغة العربية اليت تكتب على ورقة ب 5 -وترتكب من 185
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صفحة اليت تنقسم إىل ثالثة فصول ،وهي )1 :اللغة العربية يف املدرسة اإلبتدائية)2 ،
اللغة العربية يف اجلامعة ،و  )3النصوص عن الرتبية ،واإلسالم ،واللغة العربية .يستخدم
هذا الكتاب التعليمي اخلط " ."Arabic Typsetting18يُكتَب هذا الكتاب التعليمي
لطموح مدرسي اللغة العربية يف املدرسة اإلبتدائية )2( .نتيجة جتربة التحقق من خبري
املواد تنال القيمة  63على املستوى "جيد جدا" ،وكذالك من خبري التصميم الذي ينال
القيمة  83على املستوى "جيد جدا" .أما نتيحة تقوي الطالب تنال القيمة 2432
على املستوى "جيد جدا" .أما من نتيجة جتربة الفعالة ،يدل أن كانت الرتقية من النتيجة
املعدلة يف االختبار القبلي اليت تنال القيمة  %69،4على املستوى "مقبول" ،ترقى على
القيمة  %77،1على املستوى "جيد" .إذن ،استخدام املواد التعليمية املوضوعية يف اللغة
العربية لطالب قسم تعليم مدرسي املدرسة اإلبتدائية ابملعهد التنوير العايل اإلسالمي
بوجونغارا "مستحق" و "فعالة" يف التعليم.
قائمة املراجع

أمحد رشدي طعيمة ،1985 ،دليل يف إعداد املواد التعليمية لربانمج تعليم العربية،
مكة املكرمة؛ حقوق الطبع حمفوظة ملعهد اللغة العربية جبامعة أم القرى>>.
Asrori, Imam. 2011. Strategi Belajar Bahasa Arab. Malang: Misykat.
Bahroon, Ariga. 2017. Pengembangan Buku Ajar Tematik Berbasis
Model Pembelajaran Triprakoro Kelas IV Semester II MIN
Bandar Kidul Kediri. Tesis. UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang.
Branch, Robert Maribe. 2009. Instructional Design: The ADDIE
Approach. New York: Springer.
Muharom, Azkiya, Albantani. 2015. Implementasi Kurikulum 2013
Pada Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah.
Arabiyât: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban,
)2, (2), 2015, 178-191 (https://journal.uinjkt.ac.id

191

Vol. 2 No. 2, December 2020

Hamid, M. Abdul, dkk. 2008. Pembelajaran Bahasa Arab:
Pendekatan,
Metode,
Strategi,
Materi, dan Media. Malang; UIN Press.
Majid, Abdul. 2013. Strategi Pembelajaran. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya.
Prastowo, Andi. 2015. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar
Inovatif. Yogyakarta; DivaPress.
Prastowo, Andi. 2016. Pengembangan Bahan Ajar Tematik. Jakarta;
Kencana.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pengembangan. Bandung:
Alfabeta.
Susmiyati. 2014. Penerapan Bahan Ajar Tematik Integratif Berbasis
Karakter Untuk Meningkatkan Sikap Hormat Siswa Kelas II
MIN Malang 1. Tesis. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

192

Vol. 2 No. 2, December 2020

