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ملخص ال
كتاب ادلدرسّي دلادة اللغة التطوير  ".2019. إنتصار, نور عزيزة

ىارفان إنسان   اخلامس ٔتدرسة اللغة العربية للصف ادلدرسي ,العربية
البحث العلمّي " ٢۰١۹- ٢۰١۸بان واإلبتدئية اإلسالمية ادلتكاملة جار

كلّية الًتبية و العلوم التعليم قسم الّلغة العربّية باجلامعة اإلسالمّية . 
 .يرادلاجست ادلشرف زلّمد نصر اهلل. احلكومّية فونوروجو
 تطوير, الكتاب المدراسّي, اللغة العربّية: الكلمة األساسّية

يف تعلم اللغة العربية ، يواجو طالب الصف اخلامس صعوبة 
نريد من . ألن الكتب اليت يستخدموهنا أقل إثارة لالىتمام يف التعلم

ادلؤلف إعداد كتاب خاص لتعلم اللغة العربية للصف اخلامس يطلب منو 
يف اللغة العربية،  ادلواد تعترب ادلواد  .أن يكون مهتًما بتعلم اللغة العربية

الدراسّية أو ادلواد التعليمية ىى مهمة يف عملية التعليم والتعُلم، وىي 
 ادلتعلمقد تغَت دور ادلعلم و باادلواد الدراسّية .عامل يؤثر على جودة التعليم

ادلعلم مل جيد ادلصدر الرئيسي، و األحد يف احلصول  .يف التعليم والتعُلم
، ديكنهم أن احلصول على ادلتعلمعلى ادلعلومات ادلواد التعليمية، وكذلك 

مشكالت التعلم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا  .معلومات ادلواد التعليمية



 

 

وىذا عامل مؤثر يف  .عموما يف ادلواد اليت تدريسها وكيفية تدريس ادلواد
 تريدو هبذه خلفية ادلسألة . ٖتقيق اذلدف تعلم اللغة العربية للمتعلمُت

  التطويريّ بالبحث اللغة العربيةالباحثة ان تطّور الكتاب ادلدراسّي ىف مادة 
فا صب اللطالّ  كتاب ادلدرسّي دلادة اللغة العربيةالتطوير "ٖتت ادلوضوع 

بان وىارفان إنسان اإلبتدئية اإلسالمية ادلتكاملة جار درسة املبخلامس 
 " ٢۰١۹- ٢۰١۸السنة الدراسية 

دلعرفة تصميم الكتاب ( 1): ىييهدف ىذا البحث اىل معرفة 
اإلبتدئية ىارفان لتطوير ادلواد التعليمية العربية من الدرجة اخلامسة يف 

 طويردلعرفة ت( 2 ).2018/2019 يف العام الدراسي بانوإنسان جار
اإلبتدئية ىارفان ادلواد التعليمية العربية من الدرجة اخلامسة يف  الكتاب

  .2018/2019 يف العام الدراسي بانوإنسان جار
 ادلواد التعليمية العربية من الدرجة نتائج التجربة الكتابدلعرفة ( 3)

 يف العام الدراسي بانواإلبتدئية ىارفان إنسان جاراخلامسة يف 
2018/2019 

استخدمت الباحثة ىذا البحث مدخل البحث التطويرّي 
(Research and Development ) وىو البحث الذي أقّل ضبطا من

و كيفية ٖتليل . البحث التجرييب وأكثر خصوصية من حيث النتائج



 

 

 Borg)بروغ وغال البيانات اليت استعملها الباحثة التطويري على صغة 
And Gall)  أّن منهج البحث التطويرّي ُيستعمل لغرِض التطوير أوتصديق

ويعرف أّن منهج البحث التطويرّي تطبيق ميداٍّل  . النتائج التعليميَّة
خلطواِت البحِث العلمّي العامة يف البيئة الواقعّية، سواء كان لتطويع 

 .النتائج اجلديِد أو النتائج القدَل الذي فيو مسألةٌ 
: بقدر اىل البيانات و التحليل تأخذ الباحثة اخلالصة كما يلى

 شلتاز من الكتاب ادلدرسّي وسائل تعليم اللغة العربّيةاّوال، اّن التصميم 
دلادة القواعد للطالب ادلدرسة ىارفان إنسان اإلبتدائية اإلسالمية ادلكاملة 

منوذج الكتاب باىتمام اىل مواصفات الكتاب ادلدرسّي  (أ). جاروبان
ىذا  (ب)ادلثايّل للطالب بعرض ادلّواد السهلة لفهم مّواد اللغة العربية 

جلدة   ىوجزء األول: الكتاب ادلدرسّي حيتوى على أربعة األجزاء
إرشاد ، أىداف الكتاب، كلمات الكاتبة، الكتاب القدام و الظهر

 تًتكب على  الثانىءجز. قائمة احملتوياتو ، دام الكتاب ادلدرسىخاست
الًتكيب إرتباط ، االدلفردات إرتباط ادلواضيع، اإلستماع  إرتباط ادلواضيع

الكتابة إرتباط ، القراءة إرتباط ادلواضيع، احملادثة إرتباط ادلواضيع، ادلواضيع
 اإلختتام  الرابعءجز.  امتحان النهائى تًتكب على الثالثءجز. ادلواضيع



 

 

منهاج ادلباحثة ىذا  (ج). ترمجة احلياة قائمة ادلراجع وتًتكب على 
، احملادثة، الًتكيب، ادلفردات، الكتاب ادلدرسى تًتكب على اإلستماع

ىذا الكتاب ادلدرسى يصنع ّتوانب الئق الكتاب  (د). و الكتابة، القراءة
ادلدرسى ىو عرض الكتاب و ادلواد، و الفوائد، و اللغويّة، والئق ادلّواد، و 

 بالعرض لو اجلّذابة و مناسب ٔتنهاج الدراسّي مدرسة فن الرسم البياٍلّ ز
 . الدينية

و من نتائج البحث عرف أن قيمة الكتاب عند ادلستجيبُت شلتاز  
، مع التفاصل من نتائج التجربة الفرديّة عرف اّن قيمة (%90)بقيمة 

و من نتائج التجربة  (%82)الكتاب عند ادلستجيبُت جيد جدا بقيمة 
%( 84)الفيئّية عرف اّن قيمة الكتاب عند ادلستجيبُت جيد جدا بقيمة 

و من نتائج ادليدانّية عرف اّن قيمة الكتاب عند ادلستجيبُت شلتاز 
و مجيع ادلستجيبُت جيذبون هبذا الكتاب ادلدرسى، و من . (% 90)بقيمة
% 36ىم يقولون أن الكتاب ادلدرسى شلتاز السنخدام، و من % 60

 اىل حيتاجو لكن . ىم يقولون أن الكتاب ادلدرسى جيد جدا إلستخدام
التنقيح ىف استخدام االمثلة، و التدريبات، و قياس الكتاب، و إعطاء 

فّعالّية  و بنتائج  اإلمتحان القبلّي عرف اّن . ىف األمثلةخلربأاحلركة ىف كّل ا
و   (74,09)اللغة العربية بالقيمة  ىف تعّلم ىذا الكتاب ادلدرسى جّيد



 

 

الغة ىف تعّلم ىذا الكتاب ادلدرسى شلتاز فّعالّية اإلمتحان البعدى عرف اّن 
 القبلّي و ائجاإلمتحان توجد الفرق بُت نتو (90,00)العربية بالقيمة 

.  و بعدىاادلدرسى البعدّي باحوال قبل استخدام الكتاب اإلمتحاننتيجة 
و لكن %( 92)بقيمة ادلدرسىممتاز  الكتاب  ىذاقيمةو عند اخلربأ 

الكتاب حيتاج اىل التنقيح و اّدت الباحثة التنقيح بنسبة اىل نصائح و 
 اءتصحيح اخلرب
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الباب األول 
المقدمة 

 ﴿أ﴾ خلفة البحث
مع ادلسؤولية  (ادلعلمُت)التعليم ىو ادلسعى البشري 

  إن الطالب .الكاملة عن توجيو الطالب يف مرحلة البلوغ
ادلوجهُت ىم عملية لتغيَت سلوكهم ليصبحوا بشرا 

بالكائنات البشرية القادرة على العيش بشكل مستقل 
. وكأعضاء يف اجملتمع يف البيئة الطبيعية اليت يقع فيها الفرد

ال يغطي التعليم التنمية الفكرية فحسب ، بل يؤكد أيًضا 
ىذا . على تطور شخصية الطفل حىت يصبح أكثر نضًجا

 اليت تنص على 2003 من عام NPSUU .20معتمد يف 
أن التعليم ىو جهد واعي وسلطط لتحقيق الطالب بنشاط 

يف عملية التعلم والتعلم وتطوير إمكاناهتم من أجل 
احلصول على الذكاء والشخصية وادلهارات النبيلة لألمة 

 .والدولة

                                                             

 Rineka: جاكرتا)،  KDKM فؤاد إحسان ، التعليم األساسي دلكونات
Cipta ، 2010) 4. ، ص .

.  3 ادلرجع السابق ،
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ٖتدث عملية التعلم الفردية والسياقية عند الطالب 
يف ىذا الفهم ، من ادلتوقع أن . وفًقا لتطورىم وبيئتهم

يكون ادلعلم ىو الدافع الرئيسي لتحسُت أنشطة التعلم 
الفردية للطالب حىت يكونوا مهتمُت بالتعلم حىت وإن مل 

جيب أن يكون ُميسر ادلعلم . يكونوا يف الفصل الدراسي
.  قادراً على تقدَل أو توفَت موارد تعليمية جيدة للطالب
. تطوير ادلواد التعليمية أمر ضروري يف التعلم
ويرتبط ىذا التوجو الرئيسي للتعلم الذي يركز على 

وبالتايل ، جيب أن يكون . ادلتعلم، مع إمكاناتو ادلتنامية
مصدر ادلواد مناسًبا ومتوافًقا مع احتياجات الطالب 

. التنموية ، حىت يتحقق التعلم الفعال
ادلواد التعليمية ىي مصطلح واسع دلصدر أو 

تصنف ادلواد التعليمية نفسها من شكل . وسيلة للتعلم
مواد تعليمية مطبوعة و مسعية : العرض يف أربعة ، وىي

دلزيد من التحديد ، فإن ادلواد التعليمية . بصرية و تفاعلية
اليت ستناقش يف ىذه الدراسة ىي مواد تعليمية يف شكل 

. كتب تدريس
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حيتوي كتاب التدريس على مهمتُت أساسيتُت ، 
جيب . مها ٖتسُت تطوير ادلعرفة التقريرية وادلعرفة اإلجرائية

أن يكون كل من ىذه ادلعرفة اذلدف الرئيسي للكتاب 
جيب أن تشَت التقنية أو . ادلدرسي ادلستخدم يف ادلدرسة

الطريقة أو ادلنهج الذي وضعو مؤلف الكتاب إىل ادلنهج 
احلايل ، ادلوجو دلهارات ادلعاجلة باستخدام النهج السياقية 

والتكنولوجية واجملتمعية ، باإلضافة إىل العروض 
جيب أن يكون كتاب التعليم ادلدرسي قادراً . والتجارب

على وصف االندماج أو االصلذاب بوضوح مع 
 .ٗتصصات علمية أخرى

ادلشكلة اليت يواجهها الطالب يف تعلم اللغة 
. العربية ىي الصعوبة يف حفظ ادلفردات والكتابة العربية

كما نتائج ادلالحظات اليت قام هبا ادلؤلف على طالب 
يف . الصف اخلامس من اإلبتدئية ىارفان إنسان جاروبان

تعلم اللغة العربية ، يستخدمون كتبباللغة العربية احلب ، 
 ، ومجيع ادلدارس TISJواليت مت ٖتديد موضوعها من قبل 

                                                             

. 129(. Aswaja Prindo ، 2012: جوجاكارتا)ٗتطيط التعلم، ، مرتيونو 
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. اإلسالمية ادلتكاملة يف إندونيسيا تستخدم نفس الكتاب
يف الكتب الدراسية اإلبتدئية ىارفان إنسان العربية ىناك 
. أيضا تفسَتات موجزة من القوائد باستخدام اإلندونيسية

استنادا إىل ادلقابلة اليت أجريت مع ادلؤلف ألحد 
ديكن . الطالب من اإلبتدئية ىارفان إنسان جاروبان

مالحظة أن الطالب يشعرون بصعوبة يف تعلم اللغة 
نظرًا ألن .  TISJالعربية باستخدام الكتب ادلدرسية من

ادلواد ادلستخدمة يف الكتب ادلدرسية أقل إثارة لالىتمام 
وأقل تنظيماً ، فإنو يتم اخللط بُت الطالب يف تعلم اللغة 

  .بشكل فردي
باإلضافة إىل إجراء مقابالت مع أحد الطالب ، 
أجرى ادلؤلف أيًضا مقابالت مع مدرسي اللغة العربية يف 

ووفقا لو ادلادة ادلوجودة يف . اإلبتدئية ىارفان إنسان 
الكتاب غَت كافية ألنو جيب أن ادلعلمُت أيضا استخدام 

اسًتاتيجيات التعلم األخرى ْتيث الطالب على فهم 
                                                             

جاروبان  مقابالت مع الزىور شينتا اإلسالمي، طالب ادلدارس االبتدائية اإلسالمية 
.   2018 تشرين الثاٍل، 8ادلتكاملة، يف 
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ادلواد اليت جيري تدريسها، ْتيث إذا كان الطالب 
يتعلمون بشكل مستقل لن تكون قادرة على فهم زلتوى 

ويقولون أيضا أن الطالب ىم من الصعب جدا . ادلادة
أن نفهم أو حفظ مفرذات يف ادلواد يف ىذا الفصل، 
باإلضافة إىل الكتابة العربية، والطالب ىم أقل جدا 
شلارسة ألنو يف عدد قليل جدا من الكتب دلمارسة 

 .الكتابة باللغة العربية
وبناء على الوصف أعاله، وتطوير الكتاب 

ادلدرسي الذي يعرض ادلواد ببساطة عن طريق التمارين 
اليت تساعد الطالب على فهم ادلواداللغة العربية وتطبيقو 

يف قراءةوالكتابة إىل تعزيز أىداف ادلناىج الدراسية يف 
ويستند ىذا إىل . اإلبتدئية ىارفان إنسان األمل إنسان

تعبَت عبد اهلل اجللي وعبد احلميد عبد اهلل ، بأن كتب 
التدريس ىي أحد العناصر الرئيسية يف ادلنهج باإلضافة 

مثل العمليات ووسائل اإلعالم وطرق . إىل عناصر أخرى
                                                             

 نتائج ادلقابالت مع رجل الدين اإلمام التمامي، معلمة يف مدرسة ابتدائية عصام 
.  2018 تشرين الثاٍل، 8، يف جاروبان 
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ويعتقد أيضا أن الكتب ادلدرسية ىي واحدة من . التعلم
من خالل . األسس األساسية يف مجيع مستويات التعليم

تدريس الكتب ، ديكن ٖتقيق أىداف التعلم اليت تريد أن 
 بسبب ادلشاكل اليت ادلؤلف يريد أن يطور .تتحقق

الكتب ادلدرسية اللغة العربية ٗتضع الصف اخلامس 
" اإلبتدئية ىارفان إنسان جاروبان ، ودراسة بعنوان 

 تعليمية للصفوف ادلدرسة يف تطوير الكتاب ادلدرسي
بان واخلامس ٔتدرسة اإلبتدئية ىارفان إنسان جار الصف

  ".  2019-2018الّسنة الّدراسّية 
 

﴿ب﴾ أسئلة البحث 
كيف تصمم كتابًا لتطوير ادلواد التعليمية العربية من  .١

 بانواإلبتدئية ىارفان إنسان جارالدرجة اخلامسة يف 
 ؟2018/2019يف العام الدراسي 

                                                             

: بادانج) عبد اهلل غايل وعبد احلميد عبد اهلل ، ترتيب الكتب ادلدرسية، 
 .atamreP aimedakA2012) .التاسع .
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 ادلواد التعليمية العربية من الدرجة طويركيف ت .٢
 يف العام بانواإلبتدئية ىارفان إنسان جاراخلامسة يف 

 ؟2018/2019الدراسي 
 ادلواد التعليمية العربية  الكتابنتائج التجربةكيف  .٣

اإلبتدئية ىارفان إنسان من الدرجة اخلامسة يف 
 ؟2018/2019 يف العام الدراسي بانوجار

 
﴿ج﴾ أهدف البحث 

دلعرفة تصميم الكتاب لتطوير ادلواد التعليمية العربية  .١
اإلبتدئية ىارفان إنسان من الدرجة اخلامسة يف 

 .2018/2019 يف العام الدراسي بانوجار
ادلواد التعليمية العربية من   الكتابطويردلعرفة ت .٢

 بانواإلبتدئية ىارفان إنسان جارالدرجة اخلامسة يف 
 .2018/2019يف العام الدراسي 

 ادلواد التعليمية العربية من لكتاب نتائج التجربة دلعرفة .٣
 بانواإلبتدئية ىارفان إنسان جارالدرجة اخلامسة يف 
 .2018/2019يف العام الدراسي 
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﴿د﴾ فوائد البحث 
البحث حيتوي ىذا البحث على العديد من األىداف 
اليت مت وصفها سابًقا ويهدف إىل توفَت فوائد للعديد من 

األطراف من الفوائد النظرية والفوائد العملية، ٔتا يف 
 : ذلك

 الفوائد النظرية .1
النظرية من ادلتوقع نظريًا أن تكون ىذه الدراسة  ( أ

مسامهة يف تطوير ادلواد التعليمية للكتب ادلدرسية 
 .العربية ، وخاصًة اإلبتدئية

ديكن استخدام نتائج ىذه الدراسة التطويرية   ( ب
كمواد مقارنة للباحثُت يف رلال التنمية الذين 

 .سيثَتون نفس ادلوضوع
ديكن استخدام نتائج ىذه الدراسة كإذلام يف   ( ت

ابتكار التعلم العريب ، لتحسُت جودة أنشطة 
 .التعليم والتعلم يف ادلدارس اإلسالمية ادلتكاملة

نتائج ىذه الدراسة ديكن تقييمها وتطويرىا يف   ( ث
. مزيد من البحث األمثل
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 الفوائد العملية .2
العملية من ادلتوقع عمليا أن يكون ذلذا  . أ

البحثللطالب وادلعلمُت لتطوير مواد تدريس 
الكتب ادلدرسية العربية يف شبكة من ادلدارس 

. اإلسالمية ادلتكاملة
 ومن خالل ىذه األْتاث التنموية ، من ادلتوقع  . ب

أن تكون قادرة على صنع مادة تعليمية مبتكرة 
يف شكل كتب تعليم عربية للطالب وادلدرسُت يف 

 .ادلدارس اإلسالمية ادلتكاملة
 للباحثُت ، ديكنهم إضافة ومعرفة رؤى ومعرفة  . ت

جديدة ، حىت يتمكنوا من تقدَل ادلدخالت 
 .واستخالص ادلعلومات للعمليات ادلستقبلية

 
﴿ه﴾ افتراض التطوير 

يف ىذه الدراسة ، مت تطوير نصوص مواد التدريس 
:  العربية يف ظل وجود العديد من االفًتاضات ، وىي
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تطوير مواد التدريس ادلطبوعة ديكن أن يوفر دروًسا  .١
أكثر تنوًعا ، وإثارة لالىتمام ، وسهولة الفهم من 

. قبل الطالب
يتبع الطالب كمواضيع ْتثية عملية التعلم باستخدام  .٢

. ادلواد التعليمية اليت مت تطويرىا
ديكن أن يؤدي استخدام ادلواد التعليمية ادلطبوعة إىل  .٣

ٖتسُت نتائج أنشطة التعلم ألن ادلادة ادلقدمة مثَتة 
لالىتمام ألنو يف عرضو ، ىناك صور وأمثلة وكتابات 
متنوعة ومتنوعة ديكن أن تساعد الطالب على فهم 

 .ادلادة
 

﴿و﴾ احتوا الطتوير 
إن النطاق الذي ٘تت مناقشتو يف ىذا البحث 
والتطوير يتعلق بأجهزة التعلم ، أي تطوير الكتب 

اإلبتدئية ىارفان ادلدرسية العربية من الدرجة اخلامسة يف 
 2019-2018بان الّسنة الّدراسّية وإنسان جار
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﴿ز﴾ مواصفة النتاج 
ادلنتج اليت سيتم تطويرىا يف ىذا البحث ىي تطوير 

: التاليةالكتب ادلدرسية العربية بادلواصفات 
 النظاميات إلعداد ادلواد .١

نتج ىذا البحث منتجات للمعلمُت والطالب على 
ادلواد التعليمية . شكل مواد تعليمية باللغة العربية

ادلنتجة ىي مواد تعليمية يف شكل كتب مدرسية أو 
كتب مدرسية لتعلم الطالب بشكل مستقل أو مع 

يكمن االختالف يف ىذه ادلادة مع . توجيو ادلعلم
ادلواد التعليمية ادلوجودة يف اجلانب ادلادي األكثر 

أي يف ترتيب النظام ، بدءا من ماىارا . اكتماالً 
اإلستماع، احملادثة، القراءة ، الكتابة ويستكمل مع 

باإلضافة إىل ذلك ، يتم تعديل . ادلفرذات و القوائد
 .عرض ادلواد دلستوى تعليم الطالب ، وىي فئة اإل
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أىداف التعلم يهدف  .٢
:    تطوير ىذا الكتاب إىل 

تزويد طالب الصف اخلامبتدائية يف الفصل  . أ
اخلامس س من برنامج اإلبتدائية ىارفان إنسان 

. بقدرة على فهم األساتذة األربعة باللغة العربية
٘تّكن طالب الصف اخلامس االبتدائي يف معهد  . ب

ىارفارد إنسان من تطبيق معرفتو ٔتعرفة اللغة 
 .العربية خاصة على منحة كتابات وموفردات

منهج التعليم احلثّي يف مباحثهم  أساليب ادلناقشة .٣
ٓتمسة العناصر يستخدم ىذا الكتاب 

تعريف 
 ادلصطالحات

حيتوي اجلزء األول على  =
تعريفات تشغيلية ٖتتوي على 
قراءات تقوم بتعديل ادلادة يف 

 .الفصل
اجلزء األول حيتوي على كود  = القوائد

خفيف ، لكن ليس كل 
 .فصل خيضع لًتيربيب
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 تعريف
 ادلفرذات

حيتوي اجلزء الثاٍل  ادلفرذات  =
على الذي يتوافق مع ادلادة 

اليت ٘تت مناقشتها يف 
 .الفصل

حيتوي اجلزء الثالث على  =  القراءة تعريف
قراءات تتوافق مع ادلادة اليت 

. ٘تت مناقشتها يف الفصل
والذي يتم دراستو وقراءتو من 

 .قبل كل طالب
تعريف احملادثة 

 
اجلزء الثالث يدور حول  =

احلور، وىو عبارة عن زلادثة 
سُيمارسها الطالب يف فصل 

 .متعلق بادلادة
حيتوي اجلزء الرابع على ٘تارين  =تعريف الكتابة 

مستقلة للطالب ، وىي 
٘تارين للكتابة اجليدة يف 
شكل استكمال اجلمل 
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الفارغة ، تكوين اجلمل ، 
. وترمجة اجلمل

 أنشطة التعلم مت إعداد .٤
 اجتماًعا ، 48ىذا ادلنتج لفصلُت دراسيُت ، وىو 

كل اجتماع لوقت درس واحد تقريًبا ، مع بعض 
اسًتاتيجيات التعلم وفًقا لإلسًتاتيجيات ادلستخدمة 

. من قبل ادلعلم
 

﴿ح﴾ بحوث سابقة 
أجراه باحثون دلعرفة نتائج األْتاث اليت أجراىا 

باحثون سابقون ، خاصة يف دراسة تطوير مواد التدريس 
. اليت قام هبا الباحثون لتجنب دراسة نفس األشياء

فيما يتعلق هبذا البحث ، فقد مت العثور على العديد 
: من الدراسات السابقة ادلتعلقة بادلواد التعليمية ، وىي

تطوير كتب اإلمريثية "إذلام ألفا رزقي يف ْتثو ادلعنون  .١
ٔتدرسة مفتاح  "يف موضوعات ناىو للصف الثالث

فونوروغو السّنة الّدراسيّة  طاناتان اذلدى ماياك
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كيفية . 1: مع صياغة ادلشكلة". 2017-2018
تصميم تطوير اإلديريثي كتابسهل وشلتع على مواضيع 

ٔتدرسة مفتاح اذلدى ضلو يف الصف الثالث من 
-2017فونوروغو السّنة الّدراسيّة  طاناتان ماياك

: من الذي يهدف إىل.  السنة الدراسية 2018
اذلدف من ىذا البحث والتطوير ىو تصميم شكل 
الكتب التعليمية للصف الثالث من طالب مدرسة 

فونوروغو السّنة  طاناتان ٔتدرسة مفتاح اذلدى ماياك
سهلة    يف ضلو التعلم 2018-2017الّدراسيّة 

مت تصميم ىذا البحث مع البحث والتطوير . وشلتعة
أو هنج البحث والتطوير كمحاولة إلجياد حلول 

النموذج . للمشاكل اليت أثَتت يف ىذه ادلشكلة
ادلستخدم يف ىذا البحث والتطوير ىو منوذج تطوير 

groBو Gall  . منوذج groB وllaG ىو منوذج إجرائي 
يوضح ىذا النموذج اخلطوات العامة اليت . وصفي

جيب اتباعها إلنتاج ادلنتجات ، باإلضافة إىل دورة 
. البحث والتطوير
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تطوير مواد التدريس لكتب "فاضل رليب ،  .٢
النصوص العربية على مستوى الكتب من الصف 

iridnaM iakgnareS agiT TP  السابع والثامن يف

srehsilbuP oloS" .ما ىي . 1: مع صياغة ادلشكلة
اإلجراءات الالزمة لصنع وتطوير ادلواد التعليمية 

للكتب ادلدرسية باللغة العربية على مستوى ادلدرسة 
ما ىي . 2ادلتوسطة يف الناشرين ادلنفردين ادلنفردين؟ 

نتائج التحقق من صحة ادلواد التعليمية للكتب 
 8 و 7ادلدرسية باللغة العربية على مستوى الفئة 

ما ىو رد . 3ادلدرسة ادلتوسطة اليت مت تطويرىا؟ 
ادلعلمُت والطالب على تدريس ادلواد للكتب 

ادلدرسية باللغة العربية على مستوى الصف السابع 
التعرف على . 1: والثامن مت تطويرىا؟ األىداف ىي

إجراءات صنع وتطوير ادلواد التدريسية للكتب 
ادلدرسية على مستوى اللغة العربية على مستوى 

. 2. نظام الًتمجة اآللية يف الناشر الثالثي ادلنفرد
التعرف على نتائج ادلصادقة على ادلواد التعليمية 
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للكتب ادلدرسية باللغة العربية على مستوى الفئة 
التعرف . 3السابعة والثامنة من ادلًتمجُت ادلطورين 

على استجابات ادلعلمُت والطالب دلواد التدريس يف 
الكتب ادلدرسية العربية على مستوى الربنارلُت 

مت تصميم ىذا البحث مع البحث . السابع والثامن
والتطوير أو هنج البحث والتطوير كمحاولة إلجياد 

. حلول للمشاكل اليت أثَتت يف ىذه ادلشكلة
النموذج ادلستخدم يف ىذا البحث والتطوير ىو 

منوذج . (Borg And Gall) بروغ وغال منوذج تطوير
 ىو منوذج إجرائي (Borg And Gall)بروغ وغال 

يوضح ىذا النموذج اخلطوات العامة اليت . وصفي
جيب اتباعها إلنتاج ادلنتجات ، باإلضافة إىل دورة 

 . البحث والتطوير
تطوير مواد تعليم "سييت أميناتس الزىرية ، 

اللغة العربية القائمة على الوسائط ادلتعددة لتحسُت 
ادلدرسة نتائج التعلم لدى طالب الصف الرابع يف 

مع صياغة . " اإلبتدئية سونان أمفيل سيدوىرجو
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كيف تتم عملية تطوير مواد تعليم . 1: ادلشكلة
اللغة العربية ادلستندة إىل الوسائط ادلتعددة لتحسُت 

نتائج التعلم لدى طالب الصف الرابع يف سنن أمبل 
 2. ؟ ادلدرسة اإلبتدئية سونان أمبل سيدوىرجويف 

لقائمة علی واد التعليم العربية المذب اجتعريف 
ب الطلم لتعلانتائج ن یلتحسددة لمتعط اسائولا
كيف ديكن ٖتسُت نتائج . 3؟ بع في رالف الصا

التعلم من خالل تطوير مواد تعليمية عربية مبنية 
على الوسائط ادلتعددة لطالب الصف الرابع يف 

: ادلدرسة اإلبتدئية سونان أمفيل ؟ ما ىي األىداف
التعرف على عملية تطوير مواد تعليم اللغة . 1

العربية القائمة على الوسائط ادلتعددة لتحسُت نتائج 
التعلم لدى طالب الصف الرابع يف جامعة سنن 

دلعرفة جاذبية ادلواد التعليمية العربية القائمة . 2أمبل؟ 
على الوسائط ادلتعددة لتحسُت نتائج التعلم لدى 
طالب الصف الرابع يف ادلدرسة اإلبتدئية سونان 

التعرف على التحسن يف نتائج التعلم . 3؟  أمفيل
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من خالل تطوير مواد تعليمية عربية مبنية على 
الوسائط ادلتعددة لطالب الصف الرابع يف ادلدرسة 

مت تصميم ىذا البحث مع . اإلبتدئية سونان أمفيل
البحث والتطوير أو هنج البحث والتطوير كمحاولة 
. إلجياد حلول للمشاكل اليت أثَتت يف ىذه ادلشكلة

النموذج ادلستخدم يف ىذا البحث والتطوير ىو 
ىو Gall و groBمنوذج .  llaG وgroBمنوذج تطوير 

يوضح ىذا النموذج اخلطوات . منوذج إجرائي وصفي
العامة اليت جيب اتباعها إلنتاج ادلنتجات ، باإلضافة 

 .إىل دورة البحث والتطوير
 

﴿ط﴾ تعريف المصطلحات 
سيتم توضيح ىذا البحث يف مخسة فصول مًتابطة ، 

الفصل األول ىو مقدمة ٖتتوي على خلفية : وىي
ادلشكلة ، وصياغة ادلشكلة ، وأىداف وفوائد البحث ، 

يناقش الفصل الثاٍل الدراسة . والبحوث ادلنهجية
ادلفاىيمية للكتب ادلدرسية لتطوير الكتب ادلدرسية 
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الفصل . يناقش الفصل الثالث منهجية البحث. العربية
سينتهي . الرابع سوف يناقش نتائج البحث والتحليل

التقرير البحثي بأكملو بالفصل اخلامس ، اخلتام ، الذي 
 .يتضمن استنتاجات واقًتاحات

 
 ﴿ي﴾ تنظيم كتابة تقرير البحث

سيتم توضيح ىذا البحث يف مخسة فصول مًتابطة ، 
الفصل األول ىو مقدمة ٖتتوي على خلفية : وىي

ادلشكلة ، وصياغة ادلشكلة ، وأىداف وفوائد البحث ، 
يناقش الفصل الثاٍل الدراسة . والبحوث ادلنهجية

ادلفاىيمية للكتب ادلدرسية لتطوير الكتب ادلدرسية 
الفصل . يناقش الفصل الثالث منهجية البحث. العربية

سينتهي . الرابع سوف يناقش نتائج البحث والتحليل
التقرير البحثي بأكملو بالفصل اخلامس ، اخلتام ، الذي 

. يتضمن استنتاجات واقًتاحات
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 الباب الثاني
 اإلطار النظري

 
هيكل التفكير و الطار النظرّي ا ﴾ 1﴿

 تعريف الكتاب المدرسيّ  . أ
بشكل عام تطوير الكتاب ادلواد الدرسية 

الصادر عن قسم الًتبية والوطنية يعرف أن  (2004)
كتاب بقصد أن ادلتعلم ديكن أن تعلم بعض الدروس 

كتاب ادلدرسى ىو . بنفسو بدون أو مع توجيو ادلعلم
ّتانب ذالك، .مادة الدرس الذى يًتكب بنظام خاص

أن الكتاب ادلدرسّي ىي  (2:2010)قال سورامهان 
أصغر أحد التعلم الىت ديكن تعلمها من ادلتعلم اليت ديكن 

تعلمها من ادلتعلم بأنفسهم، بعد ادلتعلم استكمال 
واحدة يف النمطية، مث ديكن ادلتعلم خطوة إىل التعليم 

 .ادلقبل

                                                             
 71، (2008اجلامعة اإلسالمية، : ماالنج) Pembelajaranعبد احلميد، 

21 
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من التعريف أعاله ديكن أن يفهم أن الكتاب 
ادلدراسّي ىي األساس التدريس يتم ترتيب ادلواد بشكل 
منتظم مع اللغة اليت يتم فهمها بسهلة من أجل ادلتعلم 
وفقا دلستوى ادلعرفة عمورىم، ليمكن أن تعلم من تلقاء 

 .من ادلساعدة أو التوجيو من ادلعلم (مستقل)أنفسهم 
التعليم بالكتاب ادلدراسّية ٘تكن ادلتعلم الذين 

لديهم وسرعة العليا يف التعلم أن يسرع إختتام الواحد أو 
أكثر األساسي الكفاءة مقارنة مع غَته من ادلتعلم 

ولذلك، فإن الكتاب ادلدراسّي، ينبغي وصف .
الكفاءات األساسية اليت يتعُت ٖتقيقا للمتعلم، وعرض 

وىنا .مع لغة جيدة إىتمام ورلهزة الرسوم التوضيحية
األشياء اليت ٖتتاج إىل تطوير الكتاب ادلدراسّي باللغة 

 :العربية
زلتوى الكتاب ادلدراسّي، ادلتعلقة بصحة احملتوى أو  (١

حقيقة احملتويات العلمية وادلتعلقةبكفائة احملتوى أو 
                                                             

 Panduan membuat bahan ajarأندى فراستووا، 

inofatif(2015ديفا بريس، : يوغياكارتا) ،107-104. 
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زلتوى احلقيقة بناء على نظام القيم الذي يعتمده 
 .رلتمع األمة

دقة التغطية، ادلتعلقة ٔتحتوى ادلواد التعليمية من  (٢
اتساع وعمق احملتوى أو ادلادة، وسالمة ادلفاىيم 

 .القائمة على علم اآلثار العربية
ىضم ادلواد، ادلتعلقة بسهلة ادلواد التعليمية مفهومة  (٣

 .من قبل الطالب كمستخدم
استخدام اللغة، فيما يتعلق باختيار رلموعة متنوعة  (٤

من اختيار اللغة، واستخدام مجل فعالة، وإعداد 
 .فقرات ذات ادلعٌت

التأبيد والتعبئة، ادلتعلقة بتخطيط ادلعلومات يف  (٥
صفحة واحدة الطباعة والتغليف يف حزمة من مواد 

 .الوسائط ادلتعددة
الرسوم التوضيحية، وتستخدم جلعل ادلواد التعليمية  (٦

مثَتة لالىتمام، وٖتفيز، والتواصل، ومساعدة 
 .الطالب على فهم زلتويات الرسالة
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استکمال ادلکونات، ادلتعلقة ٔتجموعة ادلواد  (٧
التعليمية اليت ديکن أن تکون العنصر الرئيسي 

 .وادلکونات التکميلية وتقييم نتائج التعلم
واللغة أداة التعّلم والتعليم، لوالىا دلا أمكن 

التعلمية أن تتم، وال نقطت الصلة / للعملية التعليمية 
 .بُت ادلعلم وادلتعلم

  الكتاب المدرسّي الجيدمواصفة . ب
. من عالمة الكتاب ادلدرسّي جيدة

الدّقة ىي احلزم ىف تقدَل ادلادة و احلّق ىف تقدَل  (أ 
نظر الدّقة بالنظريّة التطوريّة احلديثة .نتائج البحث

 .و مدخل العلم ادلعُّت 
ادلناسبة، كانت ادلناسبة بُت الكتاب ادلدرسي و  (ب 

اىلّية ذلا الّرغبة مناسب بادلّواد، و عميق البحث، 
و اىلية البحث، و ادلناسبة موجود فيها بُت ادلّواد، 

                                                             

 Pembelajaran Bahasa Arabعبد احلميد و اخرون، 

Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media(يوغياكارتا :
 .109-102، (2008اجلامعة اإلسالمية احلكومية، 
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و الوظيفة، و األمثلة، و التدريبات، و األسئلة، و 
 .تكامل الفّك، و توصيح بالّرسوم

اإلّتصالّية، تعّرض كتاب اّتصايّل بسهل للقراءة،  (ج 
نظامّية الكتابة، صريح التوضيح، و ال ٖتمل 

. األخطاء اللغويّ 
تكامل الكتاب و نظامّية الكتابة، تعّرض تكامل  (د 

الكتاب بتضمُت اىلّية و اىداف التعليم، و فوائد 
التعليم، و تقدَل دفًت احملتويّات، و دفًت ادلكتبة، و 

فّك ادلّواد ادلناسب بسَت الفكرة من السهلة اىل 
. الصعبة

التوجيو على الطالب، شّجع الكتاب دوافع  (ه 
النفس الطالب ىف فهم ادلادة، و تكوين التعامل 
بُت الطالب مع مورد التعليم حىّت يكون ان يبٌت 
ادلعرفة بنفسو و يتعّلم مع فرقتو، و يطابق ادلّواد او 

.  احلكم من القراءة ىف يومّيتو
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اىتّم بااليديولوجّية بلدنا، كان الكتاب مليء  (و 
وال ٘تليء على ما مناسب " باصلاسيال"باحملتويات 

. هبا ليغضد الًتبّية ىف اندونيسية
القواعد اللغة الصحيحة، تقّدم الكتاب هبجاء، و  (ز 

 مصطلح، و تركيب صّوابا
 .مقروء، تقّدم الكتاب مناسب بفهم ادلتعّلم (ح 
 تعريف الكتاب المدرسيّ  . ج

ىي الكتب ادلدرسية اليت يتم استخدامها كمراجع 
 .قياسية يف ادلواد التعليمية حول موضوعات معينة

تتمتع الكتب ادلدرسية ٓتصائص ، كمصدر دلواد التدريس 
، لتصبح مرجعا معياريا لبعض ادلواد ، مرتبة بشكل 

وتشمل . منتظم وبسيط ، وترافقها تعليمات التعلم
 :خصائص كتاب جيد ما يلي

                                                             

 Instrumen Perangkatسعدون اكرب

Pembelajaran,،(2013جامعة اإلسالمية احلكومية، : باندونج)،36-34. 

 PT Remaja Rosdakarya: باندونج)  سعدون أكرب ، أداة أجهزة التعلم7
. 33. ، ص (2013،
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 دقة  ( أ
دقة ينظر من جانب الدقة يف تقدَل 

ديكن أيًضا رؤية الدقة . وتصحيح نتائج الدراسة
من خالل نظرية التطور احلديث والنهج العلمي 

إن : يف السؤال
 الصلة  ( ب

الكتب ادلدرسية ذاتبها تطابق بُت 
االختصاصات اليت جيب إتقاهنا مع نطاق احملتوى 

جيب أن . وعمق ادلناقشة واختصاص القارئ
تصف العالقة أيًضا مدى مالءمة ادلواد ، 

والتعيينات ، وأمثلة التفسَتات ، والتمارين ، 
واألسئلة ، واكتمال األوصاف ، والرسوم 

التوضيحية بالكفاءات اليت جيب أن يتقنها 
. القارئ وفًقا دلستوى تطور القارئ

 التواصل ( ت
وتقول الكتب ادلدرسية التواصإلذا القارئ 

ىضم ومنهجية، واضحة، و ال ٖتتوي على 
. أخطاء اللغة
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 كاملة ومنهجية ( ث
يذكر الكتاب اجليد الكفاءات اليت جيب أن 

يتقنها القارئ ، شلا يفيد أمهية إتقان الكفاءة 
. للقارئ ، وتقدَل جدول احملتويات والببليوغرافيا

يعترب الوصف ادلادي منهجًيا ، بعد تدفق تفكَت 
القراء من البسيط إىل ادلعقد ، من احمللي إىل 

.  العادلي
زلورىا ادلنحى الطالب  ( ج

ديكنالكتب تشجيع فضول الطالب، 
والتفاعل بُت الطالب بادلوارد التعليمية، حفز 

الطالب بناء معارفهم اخلاصة، وتشجيع الطالب 
على التعلم يف رلموعات، واإلسراع يف زلتوى 

  .القراءة الطالب ادلمارسة
 اضليازًا أليديولوجية األمم والدول ( ح

لدعم التعليم يف إندونيسيا ، جيب أن ٖتتوي 
الكتب ادلدرسية اجليدة على قيم البانشاسيال وال 

.  ٖتتوي على عناصر متناقضة
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 قواعد اللغة الصحيحة ( خ
يتم كتابة الكتب ادلدرسية باستخدام ىجاء 

.  ومصطلحات وىياكل مجل مناسبة
 ادلقروءة والقابلة للقراءة ( د

ٖتتوي الكتب ادلدرسيةالعالية على طول 
اجلملة وتركيب اجلمل وفقاً لفهم القارئ ، وطول 

 .الفن وفقاً لفهم القارئ
 مبادئ استخدام الصورة   ( د

أنواع ادلبادئ اليت جيب االعتبار يف استخدام الصورة 
: كالوسائل البصرية على كل أنشطة تعليمية، بينهما

استعمل الصورة ألعراض مواضيع زلددة، وىي عن  (1
طريق اختيار صورة معينة من شأهنا أن تدعم التفسَت 

. األساسية من النقاط الرئيسية يف الدرس أو الدروس
األىداف خاص يدل محاسة الطالب ألىم النقاط يف 

. الدرس

                                                             

. 36-34 سعدون أكرب ، أداة ألجهزة التعلم، 
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اجلمع بُت الصورة إىل الدروس، ألن فعالية استخدام  (2
عندما الصورة . الصورة يف عملية التعلم يتطلب التكامل

يستعمل كلها، إىل التفكَت يف االحتماالت من حيث 
. النقاط الرئيسية يف ىذه الدرس

استعمل الصورة صغَت فقط، بدال من استخدام الكثَت  (3
احلفاظ على استخدام . من الصورة ولكن غَت فعالة

ذلك الشيء ادلهم ىو . الصورة اليت ٖتتوي على ادلعٌت
. الًتكز على الفكرة الرئيسية

خفض إضافة األلفاظ يف الصورة، ألن الصورة مهمة  (4
جدا يف تطوير كلمات أو قصص، أو يف تقدَل أفكار 

. جديدة
تشجيع التعبَت األبداعي، من خالل تشجيع صورة  (5

للطالب لتنمية مهاراهتم يف ٖتدثا وكتابة، وفنون 
. تصويرية وغَتىا من األنشطة األشكال
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تقوَل التقدم يف الصف، ديكنك أيضا االستفادة من ( 6
 .الصورة جيد بالعامة أو باخلصوص

 
اللغة العربية  ﴾ 2﴿

 تعريف الكتاب المدراسيّ  . أ
العربية ىي موضوع موجو لتشجيع وتوجيو 

وتطوير وتعزيز القدرات وتعزيز موقف إجيايب ٕتاه اللغة 
القدرة . العربية على حد سواء بشكل إجيايب ومثمر

على االنقباض ىي القدرة على فهم زلادثات اآلخرين 
القدرة على استخدام اللغة كأداة اتصال . وفهم القراءة
إن القدرة على التحدث بالعربية . شفويا وكتابيا

باإلضافة إىل موقف إجيايب ٕتاه اللغة العربية مهم جدا 
يف ادلساعدة على فهم مصادر التعاليم اإلسالمية ، أي 

القرآن واحلديث ، وكذلك الكتب باللغة العربية 
.  ادلتعلقة باإلسالم للطالب

                                                             

سينار : باندونج) Media Pengajaran  نانا سوجانا وأمحد ريفاعي، 
 .77-76، (2004بارو اجليسيندو، 
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ذلذا السبب ، مت إعداد اللغة العربية يف ادلدرسة 
من أجل ٖتقيق الكفاءات اللغوية األساسية ، واليت 

تتضمن أربع مهارات لغوية يتم تدريسها بشكل 
. متكامل ، وىي االستماع والتحدث والقراءة والكتابة
ومع ذلك ، على مستوى التعليم االبتدائي ، ينصب 
الًتكيز على مهارات االستماع والتحدث كمؤسسة 

على مستوى التعليم الثانوي ، يتم تدريس مجيع . لغوية
يًتكز مستوى . ادلهارات اللغوية األربعة بطريقة متوازنة

التعليم اإلضايف على مهارات القراءة والكتابة ، لذا 
 .يتوقع من الطالب الوصول إىل مراجع عربية سلتلفة

يف سياق التعليم ، تشتمل الدروس العربية على 
: األىداف التالية

تطوير القدرة على التواصل باللغة العربية ،  .أ 
الشفهية وادلكتوبة ، واليت تتضمن أربع مهارات 

                                                             

 دائرة الدين ، معايَت الكفاءة القياسية للخرجيُت وادلعايَت اخلاصة ٔتحتويات الًتبية 
. 22، (PT ،2008: جاكرتا)اإلسالمية واللغة العربية يف ادلدارس، 
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،  (كالم)لغوية ، وىي االستماع ، التحدث 
. القراءة  والكتابة

تعزيز الوعي بطبيعة واحدة من اللغات األجنبية   .ب 
لتصبح األداة الرئيسية للتعلم ، ال سيما يف دراسة 

. مصادر التعاليم اإلسالمية
تطوير العالقة بُت اللغة والثقافة وتوسيع اآلفاق  ( ج

وبالتايل فإن الطالب لديهم رؤى مشًتكة . الثقافية
 .بُت الثقافات وينخرطون يف التنوع الثقايف

اللغة العربية ىي واحدة من اللغات وادلوضوعات 
األجنبية اليت تتطلب قدرة ادلعلمُت على إدارة الفصول 
الدراسية ، ولكن حىت اآلن ال يزال تعلم اللغة العربية 

 .أقل جاذبية للجمهور بادلقارنة مع اللغات األخرى
ىذا ألن اللغة العربية ال تلقى صدًى يف بيئة احلياة 

                                                             

. 23 ادلرجع السابق ،
 صفاضل رليب ونيلور رمحاوايت ، أساليب األلعاب التعليمية يف تعلم اللغة العربية ، 

. 27-26. ، ص (2011مطبعة ديفا ، : يوجياكارتا)
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لذلك ضلن ْتاجة إىل جو ديكن أن يعزز . اليومية
. اىتمام الطالب أكثر يف تعلم اللغة العربية

واحدة من اجلهود اليت ديكن القيام هبا من قبل 
ادلعلم من أجل احلد من تشبع التعلم للطالب ىو 
تطوير ادلواد التعليمية يف أشكال سلتلفة من ادلواد 

التعليمية ، على سبيل ادلثال ادلواد التعليمية يف شكل 
إن أحد . مواد التدريس ذلا أشكال عديدة. وحدات

أشكال ادلواد التعليمية اليت يتم إجراؤىا بسهولة من 
ألهنا ال تتطلب أدوات باىظة الثمن )قبل ادلعلمُت 

ىو تدريس ادلواد يف شكل  (وذات مهارات عالية
. مطبوع ، على سبيل ادلثال ، وحدات ، كتب مدرسية

جيب أن يكون تطوير ادلواد التعليمية قدرة جيب أن 
إذا مل يكن لدى . يتحسن باستمرار من قبل كل معلم

ادلعلم القدرة على تطوير مواد تعليمية متنوعة ، 
فسيكون ادلعلم زلاصراً يف وضع تعليمي رتيب ودييل 

 . إىل أن يكون شلالً للطالب
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تفكير  طار اإل . ب
باللغة العربية ىي لغة تتميز بالتميز يف القواعد 

.  تعلم أنو ليس باألمر السهلأجللذلك من . واألدب
يف التعلم ، من الضروري إكمال التآزر بُت مجيع 

ادلكونات ادلوجودة ، سواًء من ادلعلمُت أو الطالب أو 
يف حُت أن الكتب ادلدرسية ضرورية . أجهزة التعلم

للغاية أثناء عملية التعلم كدليل أو دليل للمدرسُت 
ىناك حاجة إىل الكتب ادلدرسية دلساواة . والطالب

 .التصورات وادلفاىيم بُت ادلعلمُت والطالب
يف تطبيقو يف عامل التعليم ، وخاصة اللغة العربية ، 

تلقى تطوير الكتب التعليمية نفسها القليل من 
٘تيل الوكاالت القائمة عادًة إىل استخدام . االىتمام

الكتب النصية األصلية أو الكتب أو الكتب ادلصدر 
مثل استخدام كتاب . ادلوجودة بالفعل يف تعلمها

على الرغم . يف تعلم اللغة العربية (مدرسة اإلبتدئية)
من أن الكتاب ادلدرسي يستخدم دوراً أساسياً يف 

ينبغي تصميم الكتاب . تنوير الطالب ضلو ادلادة
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الدراسي وفًقا الحتياجات الطالب على مستوى 
لذلك يف ىذه احلالة ، ىناك حاجة . ادلدارس االبتدائية

إىل كتاب دراسي يالئم احتياجات الطالب بتنسيق 
سهل ومثَت لالىتمام ، وديكن استخدامو كوسيلة 

. للتعلم ادلستقل
 دراسيّ مأنواع التطوير الكتاب ال ( ج

 وفقا الستخدامو .١
من أجل استخدامو، وتنقسم الكتاب 

ادلدرسّي إىل نوعُت، وىي الكتاب ادلدرسّي 
الكتاب  .للمتعلم الكتاب ادلدرسّي للمعلم

ادلدرسّي للمتعلم ٖتتوي على أنشطة التعلم اليت 
أّما . اليت يقوم هبا ادلتعلم تسبق أصدقائهم،

الكتاب ادلدرسّي للمعلم حيتوي على تعليمات 
ادلعلم، واختبار الكتاب ادلدرسّي النهائي، و 

 .مفتاح اختبار النهائي
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 وفقا للغرض من إعداد .٢
 الكتاب ادلدرسّي األساسي (أ 

الكتاب ادلدرسّي األساسّي ىي 
الكتاب ادلدرسّي رلمعة من ادلناىج الدراسية 
األساسية، وىو طلب من التعليم األساسي 

العام ادلطلوب من قبل مجيع القوم يف 
 .إندونيسيا

 الكتاب ادلدرسّي اإلثراء (ب 
الكتاب ادلدرسّي اإلثراء ىي الكتاب 
ادلدرسّي نتجت عن إعداد الكتاب ادلدرسّي 

برنامج اإلثراء ادلستمدة من برنامج اإلثراء 
 .موسعة من برنامج التعليم األساسي العام

وتنظم ىذه الكتاب ادلدرسّي كجزء من جهد 
الستيعاب ادلتعلم الذي يكمل برنامج التعليم 

 .األساسي بشكل جيد
 

                                                             
 .112-110نفس ادلرجع، 
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 هيكل التفكير . د
كانت للغة العربّية خصوصّية يف النحو، ولذلك 

احتاج اىل اكتمال على . تعليمها ليس االمر السهل
و الكتاب . كّل عناصر كادلعّلم، و ادلتعّلم، و ادلّواد

الكتاب . ادلدرسي مطلوب كما ادلرشيد دلعّلم و متعّلم
ادلدرسي مكتوب ليساوى ادلالحظة و التصّور بُت 

.  ادلعّلم و ادلتعّلم
يف   ٗتصتطوير الكتاب ادلدرسي يف عامل الًتبّية و

. تعليم اللغة العربّية االن ال ٖتّصل على اىتمام كثَتة
٘تيل ادلؤّسسة ان تستعمل الكتاب ادلصدرّي الذي يبيع 

 ٔتدرسة لغة العربيةكما استخدام الكتاب ال. ىف ادلكتبة
اّن .  فونوروغوفولوساري جامبونمفتاح اذلدى 

للكتاب ادلدرسي دور مهّم يف فهم الطالب عن ادلادة، 
جيب على مطّورين الكتاب ان يهتّموا بالكتاب الذى 

مناسب ْتاجة الطالب و مستوى ذكاء ىم ، 
والتنفض على اىتمام ٓتلفية تربّية الطالب و فهمهم 

ولذالك، مطلوب الكتاب ادلدرسي . يف مادة اساسيّ 
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يناسب ْتاجة الطالب مكتوب بالصيغة السهلة و 
. اجلذابة كوسائل التعليم الفرديّة
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الباب الثالث 
منهج البحث 

 
 نوع البحث . أ

يستخدم الباحث يف ىذا البحث منهج البحث 
أّن  (Borg And Gall)وقد قال بروغ وغال  (R&D)التطويري 

منهج البحث التطويرّي ُيستعمل لغرِض التطوير أوتصديق 
ويعرف أّن منهج البحث التطويرّي تطبيق  . النتائج التعليميَّة

ميداٍّل خلطواِت البحِث العلمّي العامة يف البيئة الواقعّية، سواء 
كان لتطويع النتائج اجلديِد أو النتائج القدَل الذي فيو 

 .مسألةٌ 
و تبداء . كانت حطوات ىذا البحث على الدورات

احلطوات بدراسة النتائج وبتطوير التائج وبتجربة النتائج يف 
 أّما منهج البحث التطويري .ادليدان وبتحسُت النتائج

يستعمل لقصد تطوير النتائج التعليميَّة، مثل ادلواد الدراسّية 
                                                             

 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatin dan، غييونوسو

R&D(2013الفابيتا، : باندونج) ،297. 
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 هبذا نوع البحث .والوسائل التعليمّية واإلدارة التعليمّية
 .يستعمل الباحث إلستخدام البحث العلميّ 

 
 صيغة التطوير . ب

استخدم الباحث ىف ىذا البحث ىو صيغة التطوير 
 &صيغة التطوير بروغ .(Borg and Gall) غال&بروغ 
يوضح . ىو صيغة إجرائّي و وصفيّ (Borg and Gall)غال

ىذه الصيغة اخلطوات العامة دلتابعة إنتاج النتاج، وكذالك 
 .خطوة البحث و التطوير

 
خطوات التطوير  ( ج

 Borg and) غال&خطوات التطوير وفقا لربوغ 
Gall)ىو كمايلى :

                                                             

 Metode Penelitian Terapan Bidangإيندانج مولياتينينجسيو،

Pendidikan(2013الفابيتا، : باندونج) ،161. 
20 .195-194 بوناجي سيتوساري ، منهج البحثالًتبوي واإلمنائي ،  
21  Ibid. ،237.  
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 البحث و مجع ادلعلومات االوىل .أ 
البحث و مجع ادلعلومات، ٔتا يف ذلك مراجعة األدبيات، 

. ادلالحظة أو ادلالحظة الصفية، و إعداد التقارير األولية
إن البحث األويل أو ٖتليل االحتياجات مهم جدا 

 .للحصول على معلومات أولية من أجل التطوير
 التصميم .ب 

ويشمل التصميم صياغة ادلهارات وصياغية أىداف 
وأكثر ادلهّم . زلددة لتحديد ترتيب ادلواد و ٕتريبة الصغَتة

يف ىذه ادلرحلة ىو صياغة األىداف احملددة الىت يتعُت 
. ٖتقيقها من خالل ادلنتج اجلاري تطويره

 تطوير تنسيقات النتاج األول .ج 
وضع النتاج أولية دلنتج أو مشاريع أولية تنضمن إعداد 

و يتمثل شكل . مواد تعليمية أو كتابات أو أدوات تقييم
تطوير النتاج يف ما إذا كان يف شكل مواد مطبوعة، مثل 
ادلركبة التعليمية و ادلواد التعليمية يف شكل كتب مدرسية 
أو متواليات عملية أو إجرائية يف تصميص نظم التعليم، 

. ديلكها فيديو أو قرص ادلدمج
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 اإلختبار األول .د 
 12-6 فصول، مشلت 3-1أجريت ٕتارب أولية يف 

مث . موضعا و مقابلة، مت مجع بيانات االتبيان و ٖتليلها
. تصبح نتائج ىذه التجربة مدحالت لتنقيح النتاج األويل

 مراجعة النتاج .ه 
نتاج . مراجعات النتاج بناء على نتاج االختبار األولية

التجارب ادليدانية احلصول على معلومات نوعية حول 
. النتائج ادلتقدمة

 التجربة ادليدان .و 
مت يتم اختبار النتاج ادلراجع، استناد إىل نتائج على نطاق 

. صغَت، مرة أخرى على وحدة أكرب أو ادلضوع التجريىب
يتم مجع البيانات الكمية عن سلرجات التعليم و ٖتليلها 

وفقا لألىجاف احملددة اليت يتعُت ٖتقيقها، إذا كان ذلك 
. شلكنا بادلقارنة مع اجملموعة الضابطة

 مراجعة النتاج .ز 
. مراجعات النتاج استنادا إىل نتائج التجارب ادليدانية

وهتدف ىذه ادلراجعة إىل ٖتديد صلاح النتائج يف ٖتقيق 
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أىدافو ومجع ادلعلومات الىت ديكن استخدامها لتحسُت 
. الربنامج أو النتاج األغراض التحسُت يف مرحلة الحقة

 اإلختبار ادليدان .ح 
بعد مراجعة النتاج، إذا كان الباحث تريد نتاج جدوى 

وكفاية مث ىناك حاجة االختبار ادليدان، و رافق االختبار 
مقابلة، و مالحظة، و تسليم االستبيان، و من مث 

مث تصبح نتائج ىذا التحليل مادة األغراض . ٖتليلها
مراجعة النتاج ادلقبل،  
. أو تنقيح النتاج النهائى

 مراجعة النتاج النهائ .ط 
النتاج النهائ ادلنقح ىو مراجعة تتم على أساس اختبار 

ىذا النتاج النهائ مراجعة ىو ىف الواقع أن . ميداٌل أوسع
تكون صاحلة ألهنا مرت سلسلة من التجارب على 

 .مراحل
 النشر و التنفيذ .ي 

العمليات و إلجراءت و )نشر و تنفيذ نقل نتائج التطوير 
إىل ادلستخدمُت و ادلهنُت من  (الربامج أو ادلنتجات
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خالل اجتماعات ادلنتدى أو الكتابة ىف اجملالت، أو ىف 
 .شكل كتلب أو كتيب

 
 تصميم التجربة (د

. اذلدف من ىذه التجربة ىو لتعرف فّعالّية النتاج
كان . معيار النتاج اجلّيد ىو معيار التعليم و معيار التمثيل

ٕتربة اخلبَت اللغوّي لتأكد  (1)خطوة التجربة ثالثة اخلطوات، 
التجربة احملّدد اىل الفرقة الصغَتة  (2)و لتقّيم النتاج، 

ٕتربة ادليدان اىل الفرقة الكبَتة ضلو  (3)كمستعميل النتاج، 
و ٕتربة ادليدان يف ىذا البحث اىل فرقة . انفار20-30

.  انفار30-20الكبَتة ضلو 
 
 

                                                             

I Made Tegeh et al. ،ledoM hcraeseR tnempoleveD 
.  7(. Graha Ilmu ،2014: يوغياكرتا )

ردياجا روسداكريا، : بندونج)Penelitian Pendidikan،زين العارفُت
2012) ،132 . 
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 موضع التجربة ( ه
 رلتمع -١

 5السكان من ىذا البحث ىو ادلدرسة االبتدائية الصف 
يتكون من فئة واحدة للحصول على ادلواد باستخدام 

 ..كتاب اللغة العربية احلب العربية
 عّينة -٢

عينة من ىذه الدراسة ىي أن بعض الطالب الذين 
 سنة قد مت اختيارىم 20 - 10تًتاوح أعمارىم ما بُت 

بناء على عينة ىادفة فيما يتعلق باخللفية التعليمية 
. للطالب

 
 نوع البيانات ( و

نوع البيانا اليت قد ُأسُتعمل يف ىذا البحث ىي 
بيانات وصفّية كمّية يعٍت يكّمل الباحث البيانات الكمّية 

اّما البيانات الكّمّية تستعمل دلعرفة كون . بالبيانات الكيفّية
 قد إستوىف ".العمريطي"اإلنتاج أي الكتاب ادلدرسي

وىذه البيانات قد توجد من اإلستبانة اليت تؤخد . صالحّية



47 

 

من مرجعة  رأي عامل احملتوى و وسائل اإليضاح و مرجعة 
أّما البيانات الكيفّية توجد من طريقة ادلقابلة . موضوع التجربة

و طريقة ادلالحظة والوسائق وادلقًتحات عن عامل احملتوى و 
وسائل اإليضاح و موضوع التجربة حُت ٖتليل البحث 

. التطويري
 جمع البياناتاسلوب  ( ز

احد من انشطة البحث ىي تعيُت نظام ليقّدر متغَّت 
احتاج اىل ادوات البحث ليقّدر . البحث و اداة مجع البيانات

وطريقة مجع البيانات يف ىذا البحث . مغَّت مجع البيانات
 :يعٌت

 اإلختبار -١
الإلختبار ىو طريقة مجع بيانات البحث ليقيس ادلهارة 

 .الطالب
 غَت اإلختبار -٢

 ادلقابلة (أ 
من . ىي عملية اتصال حامسة يف عملية البحث

خالل إجراء مقابلة مع البيانات اليت مت احلصول 
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عليها سيكون أكثر عمقا ، ألنو قادر على 
يف ىذه . استكشاف األفكار أو اآلراء بالتفصيل

الدراسة ، أجريت مقابالت لتحديد مشاكل الطالب 
  .يف تعلم اللغة العربية وٖتليل احتياجاهتم للوحدة

يف ىذا البحث ، استخدم الباحثون ادلقابالت 
غَت ادلنظمة ، أي ادلقابالت اجملانية حيث مل يستخدم 

الباحثون مبادئ توجيهية للمقابالت اليت مت ترتيبها 
دليل ادلقابلة . بشكل منهجي وكامل مع مجع البيانات

ادلستخدمة ىو فقط يف شكل اخلطوط العريضة 
. للمشاكل ادلطروحة

وأجريت ادلقابالت دلعلمي القيقب اخلامس يف 
مدرسة اإلبتدئية ىارفان إنسان جاروبان وواحد من 
طالب الصف اخلامس يف اإلبتدئية ىارفان إنسان 

ُتستخدم ادلقابالت كتقنيات جلمع البيانات . جاروبان
عندما جيري الباحثون دراسات أولية للعثور على 

                                                             

 النهج العملي يف البحث:  إيتا مامانج ساصلادجي و سوبيا ، منهجية البحث
. 150-152 ، (ANDI ، 2010الناشر : يوجياكارتا)
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مشاكل جيب فحصها ، ويريدون معرفة أشياء من 
. ادلستجيبُت الذين ىم أكثر عمًقا

 ادلالحظة (ب 
، تقنيات مجع البيانات ادلستخدمة عند ادلراقبة

والظواىر الطبيعية ، والبحثون ادلتعلقة السلوك البشري
 .لو حظت عند ادلستجيبُت ليست كثَتة جدا

طريقة ادلالحظة ىي تأّمل و كتابٌة منّظمٌة 
وىذه الطريقة تصلح أن يعمل . على الظواىر ادلبحوثة
 .مباشرًة أو غَت مباشرةٍ 

يف ىذه ادلالحضة يستخدم الباحث ادلالحظة 
ادلباشرة على تعليم النحو يف الصف الثالث ٔتدرسة 

 .مفتاح اذلدى ماياك طوناتان فونوروغو
 اإلستبيانات (ج 

اإلستبيانات ىي دفًت األسئلة ٘تنح ايل 
ادلستجيبُت ليصف البنايات عن ادلشكالت الطالب 

                                                             
 ۲۰۳،نفس ادلراجيع

 .26، نفس ادلرجع
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ىف التعليم، اسلوب التعليم و وسائلو، و رأي الطالب 
تستعمل ىذه الطريقة ىف رلال . او احملاضر يف التعليم

 .عاطفيّ 
 

 تحليل كيفيّ  ( ح
استخدم الباحثون نوعُت من ٖتليل البيانات ، ومها 

فيما يلي . ٖتليل البيانات النوعية وٖتليل البيانات الكمية
 :شرح لتحلياللنوعية والكمية

 ٖتليل بيانت كيفية (١
البياناتتم إجراء ٖتليل للبيانات يف البحث النوعي 

يف وقت ادلقابلة ، . الذي مت إجراؤه يف وقت مجع البيانات
إذا . قام الباحث بتحليل إجابات من ٘تت مقابلتهم

كانت اإلجابات اليت ٘تت مقابلتها بعد ٖتليلها غَت 
مرضية ، فسوف يواصل الباحث السؤال إىل حد معُت ، 

جادل . ويتم احلصول على البيانات اليت تعترب تناسب
بأن النشاط يف ٖتليل البيانات  (1984)مايلز وىوبرمان 

النوعية يتم بشكل تفاعلي ويستمر بشكل مستمر حىت 
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األنشطة يف . االنتهاء ، ْتيث تكون البيانات مشبعة
ٖتليل البيانات ، وىي احلد من البيانات ، وعرض 

 .التحقق/ البيانات ، ورسم اخلا٘تة 
 
 
 
 
 
 
 

 (تقليل البيانات)خلفض البيانات  .١
البيانات اليت مت احلصول عليها من ادليدان 

كبَتة جدا يف العدد ، وذلذا السبب جيب أن تكون 
وكما ذكرنا من قبل ، كلما . الورقة بعناية ومفصلة

زادت األْتاث يف ادليدان ، كلما زادت البيانات 
ذلذا السبب ، من الضروري . تعقيًدا وتعقيًدا وتعقيًدا

ٖتليل البيانات على الفور من خالل احلد من 

 عرض البيانات

 مجع البيانات

 

 ٗتفيض البيانات

 
 استنتاج البيانات
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إن التقليل يعٍت التلخيص ، واختيار األشياء . البيانات
الرئيسية ، والًتكيز على األشياء ادلهمة ، والبحث عن 
ادلوضوعات واألمناط ، وبالتايل فإن البيانات ادلخفضة 

ستوفر صورة أوضح ، وتسهل على الباحثُت مجع 
. البيانات بشكل أكرب ، والبحث عنها إذا لزم األمر

ديكن مساعدة ٗتفيض البيانات بادلعدات اإللكًتونية 
 .مثل احلواسيب ادلصغرة ، بإعطاء رمز جلوانب معينة

 (عرض البيانات)عرض البيانات  .٢
بعد ٗتفيض البيانات ، تكون اخلطوة التالية 

يف البحث الكمي ، ديكن أن . ىي عرض البيانات
يتم عرض ىذه البيانات يف شكل جداول ، رسوم 

من خالل عرض .  وغَتىافكتوجرم،  فيجرتبيانية ،
البيانات ، يتم تنظيم البيانات وترتيبها يف منط العالقة 

يف البحث النوعي ، ديكن أن . ْتيث يسهل فهمها
يتم عرض البيانات يف شكل أوصاف موجزة ، 

وسلططات ، وعالقات بُت الفئات ، وخرائط انسيابية 
.  ، وما شابو ذلك
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يف ىذه احلالة ، يشَت مايلز وىوبَتمان 
الشكل األكثر شيوًعا لعرض "إىل أن  (1984)

بيانات البحث النوعي يف ادلاضي كان النص 
 البيانات األكثر استخداًما يف البحث ".السردي

. النوعي ىي النص السردي
من خالل عرض البيانات ، سوف يسهل 

األمر فهم ما حدث ، والتخطيط للعمل التايل بناًء 
يساعدنا النظر إىل الشاشات على . "على ما مت فهمو

فهم ما حيدث ولتحليل بعض األمور أو التحلي 
(. 1984) مايلز وىوبرمان "باحلذر بشأن فهم

وعالوة على ذلك ، يوصى ، يف عرض البيانات ، 
باإلضافة إىل النصوص السردية ديكن أن تكون أيضا 

شبكات )الرسوم البيانية وادلصفوفات والشبكات 
للتحقق شلا إذا كان الباحث . والرسوم البيانية (العمل

قد فهم ما مت عرضو ، جيب اإلجابة على األسئلة 
ىل تعرف ما ىو احملتوى ادلعروض؟ . التالية
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التحقق /  اختتام الرسم  .٣
اخلطوة الثالثة يف ٖتليل البيانات النوعية وفقا 

ال . دلايلز وىوبرمان ىو استخالص النتائج والتحقق
تزال االستنتاجات األولية ادلقدمة مؤقتة ، وسوف 
تتغَت إذا مل يتم العثور على أدلة قوية تدعم ادلرحلة 

ولكن إذا مت العثور على . التالية جلمع البيانات
االستنتاجات يف ادلرحلة األولية ، مدعومة بأدلة 

صحيحة ومتسقة عندما يذىب الباحثون إىل ادليدان 
جلمع البيانات ، فإن االستنتاجات ادلطروحة ىي 

. استنتاجات الكرادبيل
وبالتايل قد تكون االستنتاجات يف البحث 

النوعي قادرة على اإلجابة على صياغة ادلشكلة 
ادلصاغة منذ البداية ، لكنها قد ال تكون كذلك ، 

ألنو كما ذكر أن ادلشكلة وصياغة ادلشكلة يف البحث 
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النوعي ما زالت مؤقتة وستتطور بعد البحث يف 
  .اجملال

 ٖتليل كميّ  .٤
إستعمال الباحث ٖتليل البيانات من 

ٖتليل البيانات الكمّية تكتيب من . اإلستبيان
. اإلستبيان وادلقاييس التقديري باألحصاء الوصفي

إستخدم الباحث احلساَب على النتيجة ادلعّدلة يف 
إعطاء نتائج ادلنتاج بالرموز التايل ٖتليل بالتجربة 

T(Uji T )
 ىذا البحث التجربة ىفالتجربة ادلستخدم 

(Pretest)  و(Posttest)  و رمز 30بادلستجيبُت ضلو 
مستخدم الّرمز العُّت الصغَت الذي توجد ارتباط بُت 

: و خطوهتا كما ياىل. عّينو
تعيُت الفرضيات . (1

                                                             

 ،، ادلقاربات أساليب البحث الًتبويالكمية والنوعية والبحث والتطوير، سوغيونو 
247-253  .
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 فال توجد الفروق بُت نتيجة ،Ha =0اذا 
(Pretest)  و(Posttest)و إذا ، Ha≠ 0، فتوجد 

(. Posttest) و (Pretest)الفروق بُت نتيجة 
  الّرمز (٢

SD𝐷 =  
ΣD2

n
− (
ΣD2

n
 

 
 

: عند اكبار قيمة مقياس التنقيح النتاج ىي
 جدول قيمة مقياس التنقيح النتاج

 ٖتويلمستويات التحصيل 1.1اجلدول 
 ادلواصفات تصفيات ٖتقيق مستوى

90 ٪-100 ٪ شلتاز  ال حاجة إلعادة 
النظر 

٪ 89-٪ 75إىل  جيد  ال حاجة إىل مراجعة 
65 ٪-74 ٪ الكافية  ادلعدل 
55 ٪-64 ٪ أقل  ادلعدل 
0-54 ٪ أقل بكثَت  ادلنقحة 
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 يستخدم التحليل اإلحصائي تقنيةكما
الوصفي دلعاجلة البيانات يف شكل نتائج اختبار 
لتحسُت مهارات التفكَت لدى الطالب ، ْتيث 

. يكون مستوى فعالية منتجات التطوير ادلنتجة معروفًا
االختبار ادلستخدم ىو متوسط االختبار ومتوسط 

  .tاالختالف مع اختبار 
 
 

 
 

  

                                                             

 ، أساليب البحث الًتبوي ادلناىج الكمية والنوعية والبحث والتطوير، سوغيونو 
345-365  .
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 الباب الربع
عرض البيانات و تحليلها 

 
 مة اعرض البينانات الع . أ

ئية اخ تأسيس المدرسة هارفان إنسان اإلبتديتار .1
 اإلسالمية المكاملة جاروبان 

 ملف المدرسة
 هوية هوية المدرسة المدر هوية المدرسة

ادلدرسة ىارفان إنسان  : اسم ادلدرسة  .1
اإلبتدائية اإلسالمية ادلكاملة 

 جاروبان
رقم مدير ادلدرسة   .2

 الوطنية
: 20576129 

 ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية : ادلستوى التعليمي  .3
 خاص : حالة ادلدرسة  .4
 الطريق إمام بوصلول : عنوان ادلدرسة  .5

 5 / 16 : رو– رت  

58 
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 63153 : الرمز الربيدي 
 فنديان : القرية احلضرية 
 رلايان : دون ادلنطقة 
 ماديون : مدينة 
 جفا الشرقية : مقاطعة 
 إندونيسيا : البلد 

خط  75532 : ادلوقع اجلغرايف  .6
 العرض

 مستطيل

7.    111.6582 
 البيانات التكميلية

 شهادة تأسيس  .8
 ادلدرسة

: 4215-113-402101 

 30-03-2001 : تاريخ شهادة التأسيس  .9
 مؤسسة : حالة ادللكية  .10
شهادة تصريح   .11

 التشغيل
: 421-1998-

402101-2011 
تاريخ شهادة تصريح   .12

 التشغيل
: -07-11 
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ذوى االحتياجات   .13
 اخلاصة

:  

 0051072596 : رقم احلساب  .14
 جاتيم بنك : اسم البنك  .15
 ماديون : فرع الوحدة  .16
ادلدرسة ىارفان إنسان  : حساب نيابة عن  .17

اإلبتدائية اإلسالمية ادلكاملة 
 جاروبان

 نعم : ادارة تستند ادلدرسة  .18
 مساحة األرض  .19

 ادلملوكة
: 3700 

مساحة األرض غَت   .20
 ادلملوكة

: 250 

  : اسم دافع الضرائب  .21
الرقم الرئيسي لدافعي   .22

 الضرائب
: 210079570621000 

 اتصل بالمدرسة
03513890287    : رقم اذلاتف  .23  
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 - : رقم الفاكس  .24
sditharapaninsan@gmail.c : الربيد اإللكًتوٍل  .25

om 

: ادلوقع  .26
   

 
 

المدرسة هارفان إنسان اإلبتدائية  الموقع الجغرافى .2
 اإلسالمية المكاملة جاروبان 

 ادلدرسة ىارفان إنسان ادلدرسة مبٌت يأمل
 للبشر يكون أناإلبتدائية اإلسالمية ادلكاملة جاروبان 

 ، رليان حي ، 7رقم  بوصلل اإلمام شارع يف جغرايف موقع
 إليها الوصول ديكن منطقة يف يقع. رجينسي ماديون
 اسًتاتيجًيا موقًعا ادلدرسة مبٌت يكون ْتيث بسهولة

المدرسة هارفان إنسان الرؤية والرسالة والغرض من  .3
 اإلبتدائية اإلسالمية المكاملة جاروبان 

هارفان إنسان اإلبتدائية  رؤية المدرسة .أ 
 اإلسالمية المكاملة جاروبان

 قم ، اإلسالم على ادلبٍت التعليم خالل من
 وذات وادلوىوبة الفاضلة الوطنية الكوادر بطباعة
 . واإلديان الذكي والتفكَت الواسعة اخلربة



62 

 

هارفان إنسان اإلبتدائية  مهمة المدرسة .ب 
 اإلسالمية المكاملة جاروبان

 .ادلدرسة أعضاء جلميع االنضباط ٖتسُت  ( أ
 .للطالب خدمة أفضل تقدَل  ( ب
 .األخالق مع الطالب تكوين   ( ت
 .الدينية احلياة تكييف  ( ث
 لنجاح األطراف مجيع مع تعاون إقامة ( ج

 .التعليم
 
  عرض البيانات الخاصة  . ب

في الصف " اللغة العربية"تصميم الكتاب المدرسي  .1
الخامس بمدرسة هارفان اإلنسان اإلبتدئية اإلسالمية 

 المكالمة جاروبان 
 تصيم الكتاب ادلدرسي الرئيسِت ( أ

مخسة  على تًتكب ىذا الكتاب ادلدرسى
جلدة الكتاب القدام و  جزء األول ىو. ءاألجز
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إرشاد ، أىداف الكتاب، كلمات الكاتبة، الظهر
 .قائمة احملتوياتو ، دام الكتاب ادلدرسىخاست

مقدمة الكتاب ء  عرض جز4.1اجلدول 
الصورة الموضوع  
جلدة 

الكتاب 
القدام و 
الظهر 

 
كلمات 
الكاتبة 
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أىداف 
الكتاب 

 

إرشاد 
استحدام 
الكتاب 
ادلدرسى 

 
احملتويات 
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اإلستماع  إرتباط  الثاٌل تًتكب على ءجز
الًتكيب إرتباط ، االدلفردات إرتباط ادلواضيع، ادلواضيع
القراءة إرتباط ، احملادثة إرتباط ادلواضيع، ادلواضيع
 .الكتابة إرتباط ادلواضيع، ادلواضيع

  جزء ادلواد4.2اجلدول 
 الصورة الموضوع

اإلستماع  إرتباط 
 ادلواضيع

 
ادلفردات إرتباط 

 ادلواضيع

 
الًتكيب إرتباط 

 ادلواضيع
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احملادثة إرتباط 
 ادلواضيع

 
القراءة إرتباط 

 ادلواضيع

 
الكتابة إرتباط 

 ادلواضيع
 

 
 
 
 



67 

 

  امتحان النهائى تًتكب على الثالثءجز
 السؤال 4.3اجلدول 

 الصورة الموضوع
 السؤال

 
 
  

 قائمة ادلراجع و الرابع اإلختتام تًتكب على ءجز
 ترمجة احلياة

 عرض قائمة ادلراجع  4.4اجلدول 
 الصورة الموضوع
قائمة 
 ادلراجع
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 ترمجة احلياة

 
 
 منهاج المباحثة  ( ب

استخدمت هذا الكتاب منهاج التعليم الحثي في 
مباحثتهم بخمسة العناصر 

  اإلستماع (1
 يقرأ الذي وادلعلم الرئيسية بادلواد تتعلق قراءات توفَت يتم

 .صحيح بشكل االستماع للطالب ديكن ْتيث القراءة
 المفردات (2

 صور ىناك أن لالىتمام مثَت أمر ادلفردات وىو توفَت يتم
 سهل الطالب يكون ْتيث بالعربية إندونيسية وكتابات

. التعلم
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 التركيب (3
 ٘تت الذي القوائد بادلوضوع حول ادلواد من القليل يرتباط

عن  عبارة ادلناقشات كل ليست ولكن ، مناقشتو
. القوائد

 المحادثة (4
 ادلعلم ويطلب ادلادة حملتوى وفًقا احملادثات توفَت يتم

 .صديقو مع الفصل أمام التدرب
 القراءة (5

 القراءة. الداخلي بادلوضوع متعلقة قراءة على قروع حيتوي
 يف الوارد للًتتيب وفًقا الطالب ٕتذب جذهبا يتم اليت

 .ادلادة
الكتابة  (6

 للمواد وفًقا العربية اللغة كتابة على الطالب تدريب يتم
 األسئلة على اإلجابة خالل من مناقشتها ٘تت اليت

. ادلقدمة
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 حثةا منهاج ادلب4.5اجلدول 
 الصورة الموضوع

اإلستماع  إرتباط 
 ادلواضيع

 
ادلفردات إرتباط 

 ادلواضيع

 
الًتكيب إرتباط 

 ادلواضيع

 
احملادثة إرتباط 

 ادلواضيع
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القراءة إرتباط 
 ادلواضيع

 
الكتابة إرتباط 

 ادلواضيع
 

 
 عرض البيانات التجربة .1

 استجاب الخبراء ( أ
 و المواّد اللغة العربيةاستجاب خبير  (1

 الدراسية األول
اعطت الباحثة ىذا الكتاب 

ادلدرسى إىل خبَت اللغة العربية و ادلواد 
 الدراسية يعٌت األستاذة جفرى نوغراوية
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 و عنده ىذا الكتاب الئق يف ادلاجستَت
استخدامو بالتنقيح يف زلتويات ادلواد 

 ، بالقيمةالكتاب ادلدرسي اللغة العربية
 :و من تصليحو ىي% 51,1

 ىيكل اللغة اإلندونسية (أ 
 اىتمام أقل بًتتيب اللغة العربية (ب 

 تصديق اخلبَت ّتانباجلدول 
 الواد الدراسيةاللغة العربية و 

 استجاب خبَت 4.6اجلدول 
 اللغة العربية و ادلواد الدراسية

 نمرة جانب القيمة معيار
 1 االمثال ألىداف التعلم 4 جيد
 2 األمثال الحتياجات ادلتعلمُت 2 مقبول

مطابقة زلتوى ادلادة حسب  2 مقبول
 3 العنوان

 4 مطابقة التمرين مع ادلادة 3 جيد
 5 للمادة (التغطية)دقة ادلادة  2 مقبول
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 نمرة جانب القيمة معيار

التوافق مع القيم و األخالق و  2 مقبول
 اإلجتماعية

6 

 7 تطابق ادلواد مع أخر التطورات 1 ناقص
 8 مطابقة ادلادة مع احلياة اليومية 3 جيد
 9 عدد التمارين يكفى 3 جيد

 2 مقبول
فوائد الكتب ادلدرسية لتسهيل 

 10 التعلم

تسهل الكتب ادلدرسية على  3 جيد
 ادلتعلمُت ٖتقيق أىداف التعلم

11 

الكتاب ادلدرسية ٖتفز نشاط  1 ناقص
 ادلتعلم

12 

تتيح الكتب ادلدرسية للمتعلمُت  2 مقبول
 فرصة التعلم بشكل مستقل

13 

 14 تسهل ادلتعلمُت يف إتقان ادلواد 1 ناقص
ٖتفز الكتب ادلدرسية تفاعل  2 مقبول 15 
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 نمرة جانب القيمة معيار
 ادلتعلمُت ضلو اللغة العربية

الكتاب الدراسي يلغى النطباع  2 مقبول
 16 ادلشبع لتعلم اللغة العربية

 2 مقبول
تنمية موقف إجيايب من ادلتعلمُت 

 17 (.الروح الرياضية، صادقة، اخل)

 18 سهل القراءة 2 مقبول
 19 وضوح ادلعلومات 2 مقبول

توافق الكتابة مع قواعد الكتابة  1 ناقص
 العربية و اإلندونسية

20 

 21 إن إستخدام اللغة متماسك 1 ناقص
 22 عرض منتظم 2 مقبول
 23 اللغة ادلستخدم ىي سهلة الفهم 2 مقبول
 24 إستخدام اللغة اإلفًتاضية 1 ناقص
 25 إختيار الكلمة الصحيحة 2 مقبول
يتطابق طول اجلملة مع مستوى  2 مقبول 26 
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 نمرة جانب القيمة معيار
 فهم الطالب

 27 ٕتنب استخدام اجلمل السلبية 3 جيد
 28 (التحفيز و االستجابة)التفاعل  3 جيد
 29 اكتمال ادلعلومات 2 مقبول

 مقبول
(51,5

 ،)%
2,06 

 ادلعدل

 

 اللغة العربية و المواداستجاب خبير  (2
 الدراسية الثانى

اعطت الباحثة ىذا الكتاب 
ادلدرسى إىل خبَت اللغة العربية و ادلواد 
 الدراسية يعٌت األستاذة جفرى نوغراوية

 و عنده ىذا الكتاب الئق يف ادلاجستَت
استخدامو بالتنقيح يف زلتويات ادلواد 
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 ، بالقيمةالكتاب ادلدرسي اللغة العربية
 :و من تصليحو ىي 78,2%

 احلركاة يف قراءة (أ 
 إختيار كلمة (ب 

 استجاب خبَت 4.7اجلدول 
 اللغة العربية و ادلواد الدراسية

 نمرة جانب القيمة  معيار 
 1 االمثال ألىداف التعلم 3 جيد
 2 األمثال الحتياجات ادلتعلمُت 3 جيد

 3 جيد
مطابقة زلتوى ادلادة حسب 

 3 العنوان
 4 مطابقة التمرين مع ادلادة 2 مقبول
جيد 
 5 للمادة (التغطية)دقة ادلادة  4 جدا

جيد 
 4 جدا

التوافق مع القيم و األخالق و 
 6 اإلجتماعية

جيد 
 7 تطابق ادلواد مع أخر التطورات 4 جدا
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 نمرة جانب القيمة  معيار 
 8 مطابقة ادلادة مع احلياة اليومية 3 جيد
 9 عدد التمارين يكفى 3 جيد
جيد 
 4 جدا

فوائد الكتب ادلدرسية لتسهيل 
 10 التعلم

جيد 
 4 جدا

تسهل الكتب ادلدرسية على 
 11 ادلتعلمُت ٖتقيق أىداف التعلم

 3 جيد
الكتاب ادلدرسية ٖتفز نشاط 

 12 ادلتعلم

 3 جيد

تتيح الكتب ادلدرسية 
للمتعلمُت فرصة التعلم بشكل 

 13 مستقل
 14 تسهل ادلتعلمُت يف إتقان ادلواد 3 جيد
جيد 
 4 جدا

ٖتفز الكتب ادلدرسية تفاعل 
 15 ادلتعلمُت ضلو اللغة العربية

جيد 
 4 جدا

الكتاب الدراسي يلغى النطباع 
 16 ادلشبع لتعلم اللغة العربية

جيد  تنمية موقف إجيايب من  4 17 
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 نمرة جانب القيمة  معيار 
الروح الرياضية، )ادلتعلمُت  جدا

 (.صادقة، اخل
 18 سهل القراءة 2 مقبول
 19 وضوح ادلعلومات 2 مقبول

 2 مقبول
توافق الكتابة مع قواعد 

 20 الكتابة العربية و اإلندونسية
 21 إن إستخدام اللغة متماسك 2 مقبول
 22 عرض منتظم 3 جيد

 3 جيد
اللغة ادلستخدم ىي سهلة 

 23 الفهم
 24 إستخدام اللغة اإلفًتاضية 2 مقبول
 25 إختيار الكلمة الصحيحة 3 جيد
جيد 
 4 جدا

يتطابق طول اجلملة مع 
 26 مستوى فهم الطالب

 27 ٕتنب استخدام اجلمل السلبية 3 جيد

 3 جيد
التحفيز و )التفاعل 

 28 (االستجابة
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 نمرة جانب القيمة  معيار 
جيد 
 جدا

 29 اكتمال ادلعلومات 4

 جيد
(78,2

)% 
3,13 

 ادلعدل

 اللغة العربية و المواداستجاب خبير  (3
 الدراسية الثالثة 

اعطت الباحثة ىذا الكتاب 
ادلدرسى إىل خبَت اللغة العربية و ادلواد 
 الدراسية يعٌت األستاذة جفرى نوغراوية

 و عنده ىذا الكتاب الئق يف ادلاجستَت
استخدامو بالتنقيح يف زلتويات ادلواد 

، الكتاب ادلدرسي اللغة العربية
 :و من تصليحو ىي  %93بالقيمة
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 مالحظة حركة يف الكتابة  ( أ
 استجاب خبَت 4.8اجلدول 

 اللغة العربية و ادلواد الدراسية
 نمرة جانب القيمة معيار
جيد 
 1 االمثال ألىداف التعلم 4 جدا
 2 األمثال الحتياجات ادلتعلمُت 5 شلتاز

 5 شلتاز
مطابقة زلتوى ادلادة حسب 

 3 العنوان
 4 مطابقة التمرين مع ادلادة 5 شلتاز
 5 للمادة (التغطية)دقة ادلادة  5 شلتاز

 5 شلتاز
التوافق مع القيم و األخالق 

 6 و اإلجتماعية
جيد 
 4 جدا

تطابق ادلواد مع أخر 
 7 التطورات

 8 مطابقة ادلادة مع احلياة اليومية 5 شلتاز
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 نمرة جانب القيمة معيار
 9 عدد التمارين يكفى 5 شلتاز

 5 شلتاز
فوائد الكتب ادلدرسية لتسهيل 

 10 التعلم

 5 شلتاز
تسهل الكتب ادلدرسية على 
 11 ادلتعلمُت ٖتقيق أىداف التعلم

جيد 
 4 جدا

الكتاب ادلدرسية ٖتفز نشاط 
 12 ادلتعلم

جيد 
 4 جدا

تتيح الكتب ادلدرسية 
للمتعلمُت فرصة التعلم 

 13 بشكل مستقل
جيد 
 4 جدا

تسهل ادلتعلمُت يف إتقان 
 14 ادلواد

 3 جيد
ٖتفز الكتب ادلدرسية تفاعل 

 15 ادلتعلمُت ضلو اللغة العربية
الكتاب الدراسي يلغى  5 شلتاز 16 
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 نمرة جانب القيمة معيار
النطباع ادلشبع لتعلم اللغة 

 العربية

 5 شلتاز

تنمية موقف إجيايب من 
الروح الرياضية، )ادلتعلمُت 

 17 (.صادقة، اخل
 18 سهل القراءة 5 شلتاز
 19 وضوح ادلعلومات 5 شلتاز
جيد 
 4 جدا

توافق الكتابة مع قواعد 
 20 الكتابة العربية و اإلندونسية

 21 إن إستخدام اللغة متماسك 5 شلتاز
 22 عرض منتظم 5 شلتاز

 5 شلتاز
اللغة ادلستخدم ىي سهلة 

 23 الفهم
 24 إستخدام اللغة اإلفًتاضية 5 شلتاز
 25 إختيار الكلمة الصحيحة 5 شلتاز
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 نمرة جانب القيمة معيار

 5 شلتاز
يتطابق طول اجلملة مع 

 26 مستوى فهم الطالب
جيد 
 27 ٕتنب استخدام اجلمل السلبية 4 جدا

جيد 
 4 جدا

التحفيز و )التفاعل 
 28 (االستجابة

 29 اكتمال ادلعلومات 5 شلتاز

%(93) شلتاز  
4,65 

 ادلعدل

اإلضاح استجاب خبير تصميم و وسائل  (4
 األول

أعطت الباحثة ىذه الكتاب 
ادلدرسى إىل خبَت تصميم و وسائل التعلم 

 ادلاجستَتمجال الدين صديق عند استاذ 
و عندىا ىذا . خرباء وسائل التعليم
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الكتاب الئق يف إستخدامو بالتنقيح و 
 :و من تصليحها ىي% 91بالقيمة

 النتائج النهائية ىبوط و اقًتاح (أ 
 الكتاب يكفي جاىز و استخدام (ب 

تصديق اخلبَت ّتانب و 4.9اجلدول 
سائل التعليم اللغة العربية و تصميم 

 ادلاجستَتمجال الدين صديق عند 
 معيار القيمة جانب نمرة
 شلتاز 5 تصميم الغالف 1

تقدَل الكفاءات الىت جيب  2
 شلتاز 5 على الطالب ٖتقيقها

 شلتاز 5 يعرض جدول احملتويات 3

تشجيع تفاعل الطالب  4
 مع موارد التعلم

جيد  4
 جدا

جيد  4 عرض متسق للمادة 5
 جدا

 شلتاز 5 عرض متسق للتمرين 6
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 معيار القيمة جانب نمرة

اإلستخدام ادلتسق  7
 للمساحات و كتابة ادلواد

جيد  4
 جدا

جيد  4 دقة كتابة ٘تكن 8
 جدا

جيد  4 دقة كتابة خط ادلواد 9
 جدا

 شلتاز 5 وضوح الطباعة 10

11 
مطابقة إرشادات 
استخدام الكتاب 

 ادلدرسى
 شلتاز 5

مالءمة شكل مادة  12
جيد  4 الكتاب ادلدرسى

 جدا
 شلتاز 5 دقة إختيار ألوان الغالف 13
 شلتاز 5 تغطية مثَتة لإلىتمام 14
 شلتاز 5مألمة اللون يف كل  15
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 معيار القيمة جانب نمرة
 الفصل

لون اخللفية التباين مع  16
 شلتاز 5 ادلواد

17 
وضع دقيق للتوضيح من 

 4 الصورة 
جيد 
 جدا

18 
دقة إختيار اللون التوضيح 

 شلتاز 5 للصورة

19 
القدرة على توضيح الصور 

دلساعدة الطالب على 
 فهمها

 شلتاز 5

تثَت قدرة الرسم  20
جيد  4 التوضيحي انتباه الطالب

 جدا

21 
القدرة على توضيح 
الصورة جلذب انتباه 

 الطالب
جيد  4

 جدا
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 معيار القيمة جانب نمرة
 - 96 عدد

91) المعدل
)% 

4,57 
 شلتاز

 
و  (Pre-test )نتائج اإلمتحان القبلي (5

 (Post-test) البعدّي اإلمتحان
 القبلّيواإلمتحان ة الباحثت اعط

اثنان وعشرون البعدّي اىل اإلمتحان 
و اإلمتحان القبلّي يتم ذلك قبل . الطالب

أن يبدأ الطالب يف التعليم بإستخدام 
أما بالنسبة للقيم الىت مت . كتاب مطّور

 القبلياحلصول عليها من ىذا اإلمتحان 
 :فيمكن رؤويتها يف  اجلدول التايل
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 ملاك
 غير  نمرة الطالب قيمة

 كامل كامل
 1 أفيف برول ولدييب 85 √  
 2 أمحد فيصل  80 √  

 √ 
 

 3  أليشا ذوالن 70
 √ 

 
 4 دعوب أمحد 50

 √ 
 

 5  دانيندرا رمحدي 50

 
 6   فرىنزيان 90  √

 √ 
 

 7 كرانا أّزىرا  55
 8  مفيندا جيا 80 √  
 9  زلمد ألتا ىَتجونو 85 √  
 10 زلمد ذكي أذكى 90 √  
 11 صلما شارفاح 80 √  

 √ 
 

 12 نندو ريضا 70
 13 نان غوفو 80 √  
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 ملاك
 غير  نمرة الطالب قيمة

 كامل كامل
 14  قنيتا رمحا 80 √  
 15 ريان عبدواهلل 80 √  

 √ 
 

 16 سلما رصيداة 60
 √ 

 
 17 صلطان فيونانز 40

 18 شفينا ليال  80 √  
 19 شيفا اولينا  85 √  

 
√  85 

أعغول بودي 
 20 سنطاسا

 21 أذكا ميزا  80 √  
 22 عبدالرمحان عدن  75 √  

 عدد 1.630 15 7
 

 العدل 74,09 مقبول
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أما بنسبة نتائج الطالبات يف 
اإلمتحان القبلي القيمة اليت مت احلصول 

أما بالنسبة . 79,04عليها ىي
أن الطالب الىت  (KKM)للمواصفات
 5 نفسا و ليس كمال 17كمال ىي 

 ىذا ديكن أن يرى أّن فهمهم يف. نفسا
 .الكتاب ادلدرسي اللغة العربيةادلواد 

بعد أن مت تدريس كتاب اليت 
تصميما مث فعلت اإلمتحان البعدّي مع 

الغرض دلعرفة تغيَت الطالب يف ادلواد 
أما بالنسبة . الكتاب ادلدرسي اللغة العربية

للقيم الىت مت احلصول عليها يف اإلمتحان 
 : فيمكن رؤويتها يف اجلدول التايلالبعديّ 
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 ملاك
 غير  نمرة الطالب قيمة

 كامل كامل
 1 أفيف برول ولدييب 100 √  
 2 أمحد فيصل  100 √  
 3  أليشا ذوالن 85 √  
 4 دعوب أمحد 85 √  
 5  دانيندرا رمحدي 85 √  

 
 6   فرىنزيان 100  √

 7 كرانا أّزىرا  80 √  
 8  مفيندا جيا 95 √  
 9  زلمد ألتا ىَتجونو 95 √  
 10 زلمد ذكي أذكى 100 √  
 11 صلما شارفاح 85 √  
 12 نندو ريضا 85 √  
 13 نان غوفو 90 √  
 14  قنيتا رمحا 90 √  
 15 ريان عبدواهلل 90 √  
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 ملاك
 غير  نمرة الطالب قيمة

 كامل كامل
 16 سلما رصيداة 85 √  
 17 صلطان فيونانز 80 √  
 18 شفينا ليال  80 √  
 19 شيفا اولينا  90 √  

 
 20 أعغول بودي سنطاسا 90  √

 21 أذكا ميزا  100 √  
 22 عبدالرمحان عدن  95 √  
 عدد 1.980 22 _

 

 العدل 90 جيد جدا
 

 

أما بنسبة نتائج الطالب يف 
الفحص البعدّي القيمة اليت مت احلصول 

أما بالنسبة . 90عليها ىي
أن الطالب الىت كامل  (KKM)للمواصفات
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 نفسا و مجيع الطالب كمال يف 22ىي 
 .الكتاب ادلدرسي اللغة العربيةادلواد 

 تحليل البيانات (6
اآلتيةتقّدم بقدر اىل البيانات 

 ٖتليل البيانات من التجربة الفرديّة، ةالباحث
، و التجربة ادليدانّية، و فيئيةوالتجربة ال

تقييم خبَت اللغة العربّية و ادلّواد الدراسّية، 
وخبَت وسائل التعليم و تصميم الكتاب 

يتم ٖتليل البيانات من خالل .ادلدرسيّ 
ٕتميع البيانات، او وصف، او وصف 

البيانات يف شكل سرديات، وجدوال، او 
رسوم بيانية، واستنتاج البيانات يف شكل 

مت ٖتليل البيانات الكمية اليت مت . عبارات
احلصول عليها من خالل اإلحصاءات 

الوصفية مث ٖتويلها إىل بيانات نوعية 
يشَت .  لتحديد جودة ادلنتج5ٔتقياس 

التحويل الذى مت إجراؤه إىل بيانات نوعية 
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إىل صيغة التحويل ادلقًتحة من قبل إيكو 
: ف ويدييوكو على النحو التايل

 معيار متوسط النتيجة رقم
1 <X4،2 شلتاز 
2 3،4< X≤4،2 جّيد جدا 
3 2،6<X≤ 3،4 جيد 
4 1،8<X≤ 2،6 مقبول 
5 X≤ 1،8 ناقص 

  
 استجاب الطالب ( ب

 استجاب الطالب بعد التجربة الفردية ( أ
 3اّدت الباحثة التجربة الفرديّة عند 

و عملي ٕتربو ىي بتعليم . الطالب يف ادلواجها
 .الكتاب ادلدرسي اللغة العربيةيف ادلواد  ادلادة

                                                             
. Evaluasi program pembelajaran. 2010. ویدیوكو، أیكو فوترو

 .238صفحة . فوستاكا فالجار: یوكیاكرتا
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جدول .مث اّدت الباحثة ادلقابلة بعدىا 
و من ىذا . التجربة الفرديّة كمكتوب يف ادللحق

التجربة نعرف أهنم جيذبون هبذا الكتاب 
ادلدرسى ألنو يستطيع ان يدفع الطلبة يف 

 :و من نصائحهم كما يلى. التعلم
 شكل مكتوبة أقل وضوحا (أ 
 زيادة الورقة ادلالحظة يف صفحة اجلديدة (ب 
 زيادة البيانات و األمثال (ج 
 نتائج الكتاب عند اجلربة الفرديّة4.10اجلدول 

 عدد المعدل رامعي
 البالط

 نمرة
3 2 1 

 1 4 3 4 11 3,7 جيد
 2 4 3 4 11 3,7 جيد
جيد 
 جّدا

4,3 13 5 4 4 3 

 4 5 4 4 13 4,3 شلتاز
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 عدد المعدل رامعي
 البالط

 نمرة
3 2 1 

 5 4 5 3 12 4 جيد
 6 4 4 4 12 4 جيد
جيد 
 7 5 4 3 12 4 جّدا

جيد 
 8 4 5 4 13 4,3 جّدا
 9 4 5 5 14 4,3 شلتاز
جيد 
 جّدا

4,7 14 5 4 5 10 

 11 5 4 4 13 4,3 شلتاز
 12 3 4 4 11 3,7 جيد
 13 3 4 4 11 3,7 جيد
 14 5 5 4 14 4,7 شلتاز
جيد  4,7 14 4 5 5 15 
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 عدد المعدل رامعي
 البالط

 نمرة
3 2 1 

 جّدا
جيد 
 جّدا

4 12 3 4 5 16 

 17 4 5 5 14 4,7 شلتاز

جيد 
 جّدا

 عدد 2014 71,1
4,1 

(82)%  ادلعدل 
 عرف اّن قيمة فرديّةنتائج التجربة ال
 بقيمة جيد جّداالكتاب عند ادلستجيبُت 

من تقييم اإلستبيان ديكن %(82)4,1
مالحظة أن الطالب يستخدمون من خالل 

وجود ىذه الكتاب ادلدرسي، وثبت أًل 
 .استمتعوا بقراءة وذراسة ىذا الكتاب
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 استجاب الطالب بعد التجربة الفيئية  ( ب
 4 الباحثة التجربة الفيئّية عند تاد

الب يف  الط6-3الفرقة تتكون على 
و عملية ٕترهبا ىي بتعليم يف . ادلواجهتان

  مث الكتاب ادلدرسي اللغة العربيةزلتويات ادلواد 
جدول التجربة . اّدت الباحثة ادلقابلة بعدىا
و من ىذا التجربة . الفيئّية كمكتوب يف ادللحق

نعرف أهنم جيذبون هبذا الكتاب ادلدرسى ألنو 
و من . يستطيع أن يدفع الطالب يف التعلم

 :نصائحهم كما يلى
 الصورة مشوق جدا (أ 
 الغطاء أقل جاذبية (ب 
 أقل ترمجة يف القراءة (ج 
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  نتائج الكتاب عند التجربة الفيئّية4.11اجلدول 

 نمرة الطالبات عدد المعدل رامعي
6 5 4 3 2 1 

جيد 
 1 4 4 4 4 4 4 24 4 جّدا
 2 4 5 5 4 4 4 26 4,3 شلتاز
جيد 
 جّدا

4 24 4 3 4 5 4 4 3 

 4 4 3 5 4 5 4 25 4,2 شلتاز
جيد 
 جّدا

4 24 4 4 3 5 4 4 5 

 6 4 4 4 4 4 5 25 4,2 شلتاز
 7 4 4 4 4 5 5 26 4,3 شلتاز
 8 5 4 3 4 3 4 23 3,8 جيد
 9 5 4 3 3 4 3 22 3,7 جيد
جيد 
 جّدا

4 24 4 4 3 4 4 4 10 
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 نمرة الطالبات عدد المعدل رامعي
6 5 4 3 2 1 

 11 4 5 3 4 4 3 23 3,8 جيد
جيد 
 جّدا

4 24 3 4 4 3 5 5 12 

جيد 
 جّدا

4 24 3 5 3 5 4 4 13 

جيد 
 جّدا

3 24 4 5 4 4 3 4 14 

 15 4 4 3 3 4 5 23 3,8 جيد
 16 4 4 5 3 5 5 26 4,3 شلتاز
 17 5 4 5 4 4 5 27 4,5 شلتاز

جيد 
 جّدا

 عدد 414 71,9
4,2 

(84)%  ادلعدل 



101 

 

 عرف اّن قيمة الفيئّيةنتائج التجربة 
  بقيمةجيد جداالكتاب عند ادلستجيبُت 

من تقييم اإلستبيان ديكن  ،%(84)4,2
مالحظة أن الطالب يستخدمون من خالل 

وجود ىذه الكتاب ادلدرسي، وثبت أًل 
 .استمتعوا بقراءة وذراسة ىذا الكتاب

 استجاب الطالب بعد التجربة الميدانية  ( ج
من نتائج التجربة ادليدانّية عرف اّن 

 4,5بقيمةشلتاز  ادلستجيبُتقيمة الكتاب عند 
و لكن احتاج اىل التنقيح ىف . %( 90)

االمثلة، و مقياس احلروف، و ادلادة، واستخدام 
و سكل األمثلة، التدريبات، وقياس الكتاب، 

 .، و التدرباتقياساألحرف



 

1 

 نتائج الطالب بعد التجربة ادليدانّية4.12اجلدوال  ( ح
 نمرة البالط عدد المعدل رامعي

 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 143 4,8 شلتاز  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 2 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5  138 4,6 شلتاز
 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 135 4,5 شلتاز
 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 141 4,7 شلتاز
 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 130 4,5 شلتاز
 6 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 136 4,5 شلتاز
 7 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 136 4,5 شلتاز
 8 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 139 4,6 شلتاز
 9 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 140 4,7 شلتاز
 10 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 139 4,6 شلتاز
 11 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 135 4,5 شلتاز
 12 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 136 4,5 شلتاز
 13 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 134 4,5 شلتاز
 14 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 135 4,5 شلتاز
 15 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 138 4,6 شلتاز
 16 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 137 4,6 شلتاز
 17 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 143 4,8 شلتاز

 شلتاز
 عدد 2.337 78
4,5 

(90)%  ادلعدل 

 ( خ

71 

1022 
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 عرف اّن قيمة الكتاب ادليدنيةنتائج التجربة 
، %(90 )4,5  بقيمةشلتازعند ادلستجيبُت 

من تقييم اإلستبيان ديكن مالحظة أن 
الطالب يستخدمون من خالل وجود ىذه 
الكتاب ادلدرسي، وثبت أًل استمتعوا بقراءة 

 .وذراسة ىذا الكتاب
 من تقييم الخبراءتحليل البيانات   (4

عند خبَت بعد تقييم الكتاب الدراسى 
اللغويّة و ادلّواد الدراسّية، و خبَت تصميم 

، و خبَت وسائل تعليم ىالكتاب ادلدرس
اللغة العربّية فتحّصل خالصة التقييم 

: كمايلى
خالصة  (%) نتائج نسبة مئوية 4.13اجلدول 

 التقييم عند اخلرباء
القيمة الطبقة الجانب اسم الخبراء 

جفري 
 نوغراوية 

اللغويّة و 
ادلّواد 

الّدراسّية 
%(93) شلتاز  

4,65 
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مجال الدين 
صديق 

 ادلاجستَت

تصميم 
وسائل 
تعليم 
اللغة 
العربّية 

 %(91) شلتاز
4,57 

 4,67 شلتازالمعّدل 
(92)%  

 

 تنقيح النتاج (5
إستخدمت الباحثة تنقيح العامل ىف مجع 

البيانات ليكون اإلنتاج التطويرّي قد إستوىف 
خيتار ىف . الصالحّية من جانب اإلطار النظريّ 

ىذه اخلطوة أربع العامل الذين يراجعون وجيّربون 
، تصميم اللغويّة و ادلّواد الّدراسّيةعن العامل 

 اللغويّة و ادلواد الّدراسّيةأّما عامل . وسائل التعليم
الذى يراجع الكتاب ادلدراسى ىو األستاذة 

جفري نوغراوية ، وعامل الذى يراجع عن تصميم 
 ىو األستاذ جفري وسائل تعليم اللغة العربّية

 :وأّما عرض التنقيح كما يلى. نوغراوية ،
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 تنقيح بعد تصيديقات خلرباء .١
اللغويّة و ادلواد تنقيح عند خبَت  . أ

 الّدراسّية
 ٕتميع الكلمات (١

 بعد تنقيح قبل تنقيح

  
 

 اخلط يف كتابة ادلفرذات (٢
 بعد تنقيح قبل تنقيح
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 وسائل تعليم اللغة العربّيةتنقيح عند  . ب
مت تصميم الكتاب أقل جاذبية،  (١

 و ليس مناسا ألىداف التعلم
 بعد التنقيح قبل التنقيح

  
 

 وضع الصورة يف القرائة (٢
 بعد التنقيح قبل التنقيح
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 الباب الخامس
 اإلختتام

 

اخلالصة . االقًتاحاتاإلختتام تًتكب على اخلالصة و
و . ىذا البحث ىو نتائج البحث الىت ٕتيب أسئلة البحث

اىل مؤسسة لتحّسن كيفّية الًتبّية بالبحث كهذا االقًتاحاتاعطت
 .البحث التطويرىّ 

 الخالصة﴿أ﴾ 
بقدر اىل البيانات و التحليل تأخذ الباحثة 

وسائل تعليم اللغة اّوال، اّن التصميم : اخلالصة كما يلى
 شلتاز من الكتاب ادلدرسّي دلادة القواعد للطالب العربّية

ادلدرسة ىارفان إنسان اإلبتدائية اإلسالمية ادلكاملة 
منوذج الكتاب باىتمام اىل مواصفات  (أ). جاروبان

الكتاب ادلدرسّي ادلثايّل للطالب بعرض ادلّواد السهلة 
ىذا الكتاب ادلدرسّي حيتوى  (ب)لفهم مّواد اللغة العربية 

جلدة الكتاب القدام   ىوجزء األول: على أربعة األجزاء
إرشاد ، أىداف الكتاب، كلمات الكاتبة، و الظهر

107 
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 ءجز. قائمة احملتوياتو ، دام الكتاب ادلدرسىخاست
، اإلستماع  إرتباط ادلواضيع تًتكب على الثانى

، الًتكيب إرتباط ادلواضيع، االدلفردات إرتباط ادلواضيع
الكتابة ، القراءة إرتباط ادلواضيع، احملادثة إرتباط ادلواضيع

 امتحان  تًتكب على الثالثءجز. إرتباط ادلواضيع
قائمة ادلراجع  اإلختتام تًتكب على  الرابعءجز. النهائى

منهاج ادلباحثة ىذا الكتاب ادلدرسى  (ج). ترمجة احلياة و
، احملادثة، الًتكيب، ادلفردات، تًتكب على اإلستماع

ىذا الكتاب ادلدرسى يصنع  (د). و الكتابة، القراءة
ّتوانب الئق الكتاب ادلدرسى ىو عرض الكتاب و 

فن الرسم ادلواد، و الفوائد، و اللغويّة، والئق ادلّواد، و ز
 بالعرض لو اجلّذابة و مناسب ٔتنهاج الدراسّي البياٍلّ 

 . مدرسة الدينية
و من نتائج البحث عرف أن قيمة الكتاب عند 

، مع التفاصل من نتائج (%90)ادلستجيبُت شلتاز بقيمة 
التجربة الفرديّة عرف اّن قيمة الكتاب عند ادلستجيبُت 
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و من نتائج التجربة الفيئّية  (%82)جيد جدا بقيمة 
عرف اّن قيمة الكتاب عند ادلستجيبُت جيد جدا بقيمة 

و من نتائج ادليدانّية عرف اّن قيمة الكتاب  (84%)
و مجيع . (% 90)عند ادلستجيبُت شلتاز بقيمة

% 60ادلستجيبُت جيذبون هبذا الكتاب ادلدرسى، و من 
ىم يقولون أن الكتاب ادلدرسى شلتاز السنخدام، و من 

ىم يقولون أن الكتاب ادلدرسى جيد جدا % 36
 اىل التنقيح ىف استخدام حيتاجو لكن . إلستخدام

االمثلة، و التدريبات، و قياس الكتاب، و إعطاء احلركة 
 و بنتائج  اإلمتحان القبلّي عرف . ىف األمثلةخلربأىف كّل ا

اللغة العربية  ىف تعّلم ىذا الكتاب ادلدرسى جّيدفّعالّية اّن 
فّعالّية و  اإلمتحان البعدى عرف اّن  (74,09)بالقيمة 

الغة العربية بالقيمة ىف تعّلم ىذا الكتاب ادلدرسى شلتاز 
 القبلّي و ائجاإلمتحان توجد الفرق بُت نتو (90,00)

 البعدّي باحوال قبل استخدام الكتاب اإلمتحاننتيجة 
 الكتاب  ىذاقيمةو عند اخلربأ .  و بعدىاادلدرسى

و لكن الكتاب حيتاج اىل %( 92)بقيمة ادلدرسىممتاز 
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التنقيح و اّدت الباحثة التنقيح بنسبة اىل نصائح و 
 .اءتصحيح اخلرب

 
  اإلقتراحات﴾ب﴿

 بقدر اىل نتائج البحث اقًتاحاتالباحثة تقدم 
 :اآلتية

أنواع أدوات التعليم يف تعليم اللغة العربية كثَتة كان  .١
و ديكن للطالب  أن يطورون أدوات التعليم 

 .كالكتاب الدرسى
أدت الباحثة ىذا البحث يف خطوة ٕتربة النتاج، و  .٢

 إىل البحث ىذا ليستمرديكن للباحث اآلخَت 
 . ليكمل كيفية النتاجاآلخَت خطوة

يستطيع إىل الطالب و األستاذ أن يستخدم ىذا  .٣
الكتاب الدرسى يف تعليم اللغة العربية بأىداف 

 .ليسهل فهم ادلواد و للتعلم الفردّي لطلبة
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