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 الملحض

 

دبدرسة  بعاالر  فصالب درسى ؼبادة اللغة العربية لطالتطوير الكتاب اؼب. 9109، تانتيرا. نفسوب
اللغة تعليم  سمق البحث العلمي. .فونوركغو ، بوعكاؿاإلبتدئية اإلسالمية اؼبتكاملة لنتَتا ىايت 

 اؼبشرؼ ؿبمد نصر اهلل اؼباجستَت. .فونوركغو  ك العلـو التعليمية كلية الًتبيةالعربية
 دبدرسة اإلبتدئية اإلسالمية اؼبتكاملة  الرابع صف، تعليم الكتب، العربية، التطويرالكلمة األساسية:

كيستند البحث يف تطوير ىذا الكتاب التدريس علي تعلم اللغة العربية يف اؼبدرسة االبتدائية ىناؾ 
، ةجدا كتبدك جامد ةس ال تزاؿ رظبييف اؼبدرسة كتاب التدري شرخك الًتكيب ن اؼبواضيع حوؿ العديد م

فعاليو للطالب يف فهم أمباط اعبملة. من خالؿ تطوير ىذا كاليت ليست يوفر الراحة كال يزاؿ اقل 
، ألنو يعطي العديد من الرسومات علم الًتكيب بسهولو كيسر أيضاالكتاب التدريس ميكن للطالب ت

 .التوضيحية اليت تتوافق مع مبط اعبمل

ا يلي: ، كالغرض من ىذا البحث ميف مبط اعبمل ةللغة العربية كخاصمع خلفيو اؼبشكلة يف تعلم ا
دبدرسة اإلبتدئية اإلسالمية  ( شرح اعبانب اإلهبايب كتصميم الكتب التعليمية العربية يف الصف الرابعٔ

استخداـ اؼبنتج تطوير الكتب التعليمية للغة  ةمعرفو فعالي( ٕ.فونوركغو ، بوعكاؿاؼبتكاملة لنتَتا ىايت 
دبدرسة اإلبتدئية اإلسالمية اؼبتكاملة لنتَتا ىايت  العربية للتغلب علي تعلم اللغة العربية يف الصف الرابع

 .فونوركغو ، بوعكاؿ

لتحقيق البحث كالتطوير الذم هبمع بُت البحث  ا، يتم استخدامهبعد عدد قليل من األىداؼ
 ، دبا يفكهبب ربقيق ذلكالنوعي كالبحوث الكمية باستخداـ مباذج من بورغ كغاؿ مع عشر خطوات 

، تجربة الفرديّةال( ٗ، )تطوير النتاج األّكؿ( ٖ)  ،النتائج زبطيط( ٕ، )بياناتالبحث كصبع ال( ٔذلك: 
 جا تنقيح النت( ٜ، )ةاؼبيدانيّ  تجربةال( ٛ، )جا تنقيح النت( ٚ، )تجربة الفيئيةال( ٙج، )ا تنقيح النت( ٘)

 نشر كتطبيق النتاج بالندكة أك ؾبلة علمية( ٓٔ، )االخر
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، كانت نتائج ىذا البحث كالتطوير صاغبو من خالؿ اجراء اذىامن خالؿ اػبطوات اليت مت ازب
، كاؼبواد ٝ ٜٜائل االعالـ كصلت إىل مستوم اختبار الصالحية مع اػببَت يف التصميم كالتعلم كس

% كرال الطالب فهم ؽبذا الكتاب التدريس من  ٗٙ.ٚكاللغات اػبرباء كصلت إىل مستوم الصالحية 
، من تلك النتائج أظهرت ٖ،  ٘ٛكنتائج الربيد ٝ  ٙ،  ٘٘ٝ  الدراسة يف الصف مع نتيجة بريتس

 ٚ،  ٜٕربسنا جيدا جدا من حوايل %
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 ألّولاالباب 

 المقدمة

 

 خليفة البحث  .﴾أ﴿
وبتاج  صالح نفس،إليف حياة كل إنساف هبب أف يفصل بالتعلم كعملية التعلم، 

باؼبعرفة اليت يتطلب باغبصوؿ عليها من خالؿ عملية التعلم. التعلم ىي عملية  الّشخص
، لذلك، يف كل عملية تعليمية .ٔعنصرا أساسيا للغاية يف تنفيذ كل نوع كمستول التعليمميثل ك 

ؼبصادر التعلم كاؼبواد التعليمية اؼبستخدمة. ىل اؼبصادر التعلم  كاؼبواد هتم أيضا يينبغي أف 
التعليمية  مساكياللمعايَت التعليمية كقادرة على فهم الطالب كفقا ؼبستول التعليم كالغرض 

 منو، ألف كل ذلك ميكن أف يؤثر على اعبودة كنتائج التعلم اليت يتعُت ربقيقها.
، كأحدىا ىو كجود اليت ميكن أف تدعم عملية التعلم أف اؼبرافقيقاؿ يف عملية التعلم 
يف حقيقة األمر أّف ، ألف ة الطالب على تنفيذ عملية التعلممهارات التدريس يف مساعد

التعلم ىو جهد كاعي من اؼبعلم ؼبساعدة الطالب حىت يتمكنوا من تعلم كفقا الحتياجاهتم 
ق للمساعدة يف تطوير تعلم الطالب، كلكن ىذا ال . على الرغم من أف اؼبعلم كمرافٕكرغبتهم

يعٍت اؼبعلم كمصدر أساسي لطلب العلم، ألف ىناؾ عدة طرؽ أخرل إلضافة العلم، ككذلك 
العصر اغبديث حقيقة أف العديد من الطالب يتعلموف من شبكة اإلنًتنت يف شكل مقالة 

وبدثأّف  التعلم من كتب الدعم. كيومية أك اعبورناؿ كغَت ذلك بالنسبة للطالب، ميكنهم أيضنا
اؼبواد التعليمية تؤثر بشكل كبَت على نتائج تعلم الطالب. ما يعززه بعض اػبرباء ىو أف اؼبواد 

                                                           
)ماالنج: جامعة ماالنج الدكلة اإلسالمية برس، Media Pembelajaran Bahasa Arabعبد الوىاب رشيدم، ٔ

ٕٜٓٓ ،)ٔ٘. 
  .٘(، ٖٕٔٓ)بوجور: غالية اندكنيسيا، Media Pembelajaranجيجيف كستندم كبامبانج سوجبط،ٕ
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عن ؾبموعة من اؼبواد مرتبة بشكل منهجي، مكتوبة كغَت مكتوبة، كذلك ػبلق التعليمية عبارة 
ب تطوير أنبية اؼبواد التعليمية، ىذا ىو اؼبكاف الذم هب ٖبيئة أك جو يسمح للطالب بالتعلم.

 .حبيث يسهل على الطالب فهم الدركس كفقنا للكفاءات اليت هبب ربقيقها
تعليم يقاؿ إف اؼبعلم ىو أحد اؼبيسرين التعلميُت الذين ميتلكوف اؼبهارات الالزمة ل

، امتالكهم ؼبهارات التدريس اعبيدة، باإلضافة إىل كمساعدة الطالب على تعلمهم، لذلك
فإف أىم شيء هبب أف يتقنو اؼبعلم ىو ابتكار مواد تعليمية مصممة بشكل منهجي لتوفَت 
بيئة جديدة للطالب. ؼبعرفة للنظر يف احتياجات كظركؼ تعلم الطالب كفقا ؼبستول التعليم، 
لتطوير اؼبواد التعليمية أيضا إيالء االىتماـ حملتول اؼبوضوع، خصوصا أف ؼبستول التعليم 

ال تزاؿ يف مرحلة من اؼبواد اليت ىي خفيفة الوزف، كبالتايل فإف االنتخابات لكى االبتدائي 
تصبح مواد تعليمية مبتكرة مثَتة لالىتماـ كسهلة للطالب على فهم اؼبواد أيضا مهم جدا أف 

 نالحظ.
دبدرسة اإلبتدئية اإلسالمية اؼبتكاملة لنتَتا ىايت بإجراء مسح يف  الباحثةمرة كاحدة 

، كأجرل مقابالت مع عدد من الطالب أننا ال نستطيع أف نقوؿ ككذلك فونوركغو، بوعكاؿ
مع مدير اؼبدرسة الذم قاؿ إف الغرض من تعلم اللغة العربية ىو غرس حب الطالب للدين 
ككتابو ألنو يستخدـ أساسا العربية لكي يصبحوا خرهبُت قادرين على التحدث باللغة العربية 

مدرسي اؼبواد على كجو اػبصوص أف إدارة اؼبوضوعات من . كمقابالت مع ٗبشكل جيد
، بوعكاؿدبدرسة اإلبتدئية اإلسالمية اؼبتكاملة لنتَتا ىايت الدرجة العربية لفصل الرابع يف 

هم الًتكيب الواردة يف الكتاب ف، مشَتا إىل أف الطالب ال يزاؿ من الصعب جدا ليفونوركغو
ب باؼبلل بسرعة ك من الصعب ة أيضا، كجعل الطالاؼبدرسي، كذلك ألف التصاميم ىي النظري

                                                           
3
 .ٙٔ( ٕ٘ٔٓ، Fser  AVDD: جوغجا، )دليل اإلبداعية لكسب اؼبواد التعليمية اؼببتكرةعدم فرسوطو،  

دبدرسة اإلبتدئية اإلسالمية اؼبتكاملة لنتَتا ىايت بعكاؿ، سييت موكيايت ، مديرة اندكسنتائج اؼبقابلة مع السيدة الدكتورة ٗ
 ٕٛٔٓسبتمرب  ٕٙ، يف  فونوركجو
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، ألف الطالب يريدكف تعلمنا م األساسيات كاألىداؼ العامة فقط، لذلك ال يفهم اؼبعلفهمو
ا.  5سهالن كمفيدن

سوؼ تنشأ اؼبشاكل عندما يتم إعطاء دركس اللغة العربية إىل اؼبستول االبتدائي خاصةن 
ا على الطالب  طالب الصف الرابع ألف تفسَت اؼبادة التعليمية اؼبستخدمة ال يزاؿ صعبنا جدن

ال يزاؿ ضئيالن للغاية الًتكيب فهم بعض شكاكل اؼبدرسُت من أف تدريس اللغة العربية خاصةن 
طالب. شيء حىت مع ىذه اغباجة أف يكوف ترتيب اؼبواد التعليمية اؼبواد اعبديدة لفهم ال

كاؼبتقدمة التدريس اليت ميكن أف تسهل الطالب لزيادة التفاىم كتكوف قادرة على ربط ىذا 
كهبذه اػبلفية اؼبسألة تريد الباحثة أف يبحث كيأخذىا موضوع البحث التفاىم يف اغبياة اليومية، 

بمدرسة اإلبتدئية  بعاالر  فصالب درسى لمادة اللغة العربية لطالمير الكتاب التطو  العلمي
 فونوروغو، بوعكالاإلسالمية المتكاملة لنتيرا ىاتي 

 

 أسئلة البحث   .﴾ب﴿
دبدرسة اإلبتدئية اإلسالمية الرابع  فتعليمية يف اؼبواد العربية  لص كيف تصميم مواد .ٔ

 ؟ فونوركغو، بوعكاؿاؼبتكاملة لنتَتا ىايت 
ما مدل فاعلية استخداـ اؼبنتجات يف تطوير اؼبواد التعليمية ؼبواد اللغة العربية للتغلب  .ٕ

دبدرسة اإلبتدئية اإلسالمية اؼبتكاملة لنتَتا ىايت على تعلم اللغة العربية لفصل الرابع 
 ؟ فونوركغو، بوعكاؿ

 
 
 

                                                           
بمدرسة اإلبتدئية اإلسالمية اؼبتكاملة لنتَتا ىايت لفصل الرابعاللغة العربية ة، مدرسزىرة البيةة ستذنتائج اؼبقابلة مع األ ٘

 ٕٛٔٓسبتمرب  ٕٙسبتمرب ، يف  ٕٙ، يف  بعكاؿ، فونوركجو
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 أىداف البحث   .﴾ ج﴿
بإجراء ىذه الدراسة هبدؼ تطوير مواد تعليمية حوؿ  ةالباحثاستحدمت الدراسة 

 إنتاجو: ةمع كصف كاضح أراد الباحث، اؼبواد العربية من الصف الرابع
دبدرسة الرابع  فحوؿ اؼبواد العربية اؼبطبقة لف تصميم مواد تعليمية لتطوير اؼبنتج .ٔ

 .فونوركغو، بوعكاؿاإلبتدئية اإلسالمية اؼبتكاملة لنتَتا ىايت 
اؼبواد العربية درسى ؼبادة اللغة العربية الكتاب اؼبتطوير فاعلية استخداـ اؼبنتجات يف  .ٕ

دبدرسة اإلبتدئية اإلسالمية اللغة العربية لفصل الرابع لفصل الرابع للتغلب على تعلم 
 .فونوركغو، بوعكاؿاؼبتكاملة لنتَتا ىايت 

 
 فوائد البحث    .﴾د﴿

 الفوائد النظرية .ٔ
 معرفة جديدة كوسيلة لتسهيل فهم الطالب للدرس.مكن أف توفر 

 الفوائد العملية .ٕ
 ةللباحث (ٔ

أف يكونوا قادرين على تدريب الباحثةعلى تطوير مواد تعليمية أكثر إبداعنا، خاصة 
 يف عامل التعليم ، كتوفَت نظرة ثاقبة ألنبية البحث.

 للمعلمُت (ٕ
 ميكن أف توفر الراحة للمعلمُت يف تقدًن اؼبواد

 للطالب (ٖ
 ميكن أف توفر اؼبعرفة حوؿ أنبية اللغة العربية
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  إفتراض التطوير    .﴾ه﴿
، كاليت عادة ما تعترب أمرنا صعبنا للغاية بالنسبة للطالب، خاصة يف يف تعلم اللغة العربية

التعلم الذم ال يزاؿ يستخدـ الكتب اؼبدرسية التقليدية اليت ال تزاؿ غَت مثَتة لالىتماـ، ألف 
الكتب الدراسية اؼبستخدمة يف التعلم عادة ما ال تفي باؼبتطلبات كفقنا ؼبستواىا ؿبتويات 

ككما ىو اغباؿ يف مستول التعليم االبتدائي، ينبغي أف يقًتف ؿبتول كتب التدريس برسـو 
توضيحية كتلوين مثَتة لالىتماـ كفقنا للموضوع كلكن أيضنا كفقنا للمنهج اؼبطلوب ربقيقو، 

ن اؼبعلم فقط أف يكوف لديو مهارات يف التدريس بل يستطيع أيضنا أف لذلك ال يُطلب م
يبتكر كتبنا مدرسية ـبصصة. مع مستول تعليم الطالب، من ىذا ميكن تغيَت تصورات 

 .الطالب بأف تعلم اللغة العربية ليس بنفس الصعوبة اليت يتصوركهنا

كأشياء مفيدة كجيدة  اتألف اػبرباء يقولوف أف اؼبواد التعليمية ىي معلومات كأدك 
، كاليت تعرض شخصية كاملة من الكفاءات اليت سيتحكم هبا الطالب بشكل منظم

لذلك ، إذا كاف اؼبعلم ال  6.كتستخدـ يف عملية التعلم هبدؼ زبطيط كمراجعة تنفيذ التعلم
يطور قدراتو التدريسية فحسب، بل وبسن أيضنا من قدراتو يف صنع مواد تعليمية مبتكرة 

 :لتحقيق أىداؼ التعلم اؼبتوقعة. كطبقا للغايل، كتاب اللغة العربية ىي

                                                           
، PembelajaranBahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materidan, Mediaد كآخركف،يمعبداغب 6

 .ٜٔ،)ٕٛٓٓ)ماالع : جامعة اإلسالميةاغبكومية ماالع فريس: 
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ىو الكتاب إف أساسي للطالب ك ما، آليت تىؤلف من ك قبل  كتاب اؼبدرسي
اؼبخصصُت يف الًتبية، تقدـ للدارين لتحقيق ك أىداؼ معينو يف مقرر، يف مرحلة معينة بل 

 .7يف صف دراسي معُت ك يف زمن ؿبدد

اض عن ىذا التطور ينبثق عن العديد من النظريات اؼبوجودة حبيث ميكن إف االفًت 
للباحثُت استخدامها لتطوير الكتب الدراسية كتطوير اؼبهارات اللغوية أيضنا. مت إعداد ىذا 
الكتاب من خالؿ تصميم أكثر بساطة كإثارة لالىتماـ كترتيبنا منظمنا كؾبهزنا بالعديد من 

الب اؼبدارس االبتدائية. من اؼبثَت لالىتماـ تقدًن شرح سهل الصور اؼبصورة اؼبخصصة لط
 . كموجز ككاضح حىت يتمكن الطالب من استيعابو بسهولة ليعزز الرغبة يف تعلم اللغة العربية

 

  حدود البحث    .﴾و﴿
إف النطاؽ الذم نوقش يف ىذا البحث كالتطوير يدكر حوؿ الكتب اؼبدرسية العربية 

دبدرسة اإلبتدئية اإلسالمية اؼبتكاملة لنتَتا ىايت  لطالب الصف الرابع للموضوعات العربية
، إال أف اؼبنتجات على الوقت كاؼبوضوعات يف التطويركاليت ال تقتصر ، فونوركغو، بوعكاؿ

 يكامل مع الًتكيب تأخذ طبسة مواضيع فقط يف ذلك ىناؾ مناقشة ةاليت يصنعها الباحث
اليت تعترب ضركريةعن طريق العديد من  ،اللعب،  كالتمريناتاغبوار، اؼبًتادفات، الغناء أك 

 .لالىتماـ لتطويراؼبشاكل القائمة كمثَتة 
 
 

                                                           
، PembelajaranBahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan, Mediaد كآخركف،يمعبداغب 7

 .ٜٔ،)ٕٛٓٓ)ماالع : جامعة اإلسالميةاغبكومية ماالع فريس: 
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  مواصفة النتاج    .﴾و﴿
عليمية مطبوعة يف شكل مواد تالباحثةكإنتاجها من قبل  اؼبنتجات اليت سيتم تطويرىا

 فصالب لطال، مت تطويرىا من الكتب اؼبدرسية اؼبستخدمة يف الفئة يف شكل كتب مدرسية
مع اؼبواصفات  فونوركغو، بوعكاؿدبدرسة اإلبتدئية اإلسالمية اؼبتكاملة لنتَتا ىايت  بعاالر 

 التالية:
 نظامّية  تصنيع اؼبادة .ٔ

يف الكتب اؼبدرسية كىذا يسبقو كصف للموضوع الذم سيتم تقدميو، مث كل موضوع لو 
، الًتكيب، الغناء ات،فداًت أقساـ فرعية من اؼبناقشة دبا يف ذلك اغبوار، اؼبعدة 

 نصف السنة.كتنتهي مع أسئلة التقييم يف  مريناتكالت
  أىداؼ التعلم .ٕ

 يهدؼ ىذا الكتاب اؼبدرسي إىل:
 أف يتمكن الطالب من فهم اؼبواد العربية .أ 
كلم باللغة التلكي يتمكن الطالب من تطبيق فهمهم للغة العربية من خالؿ  .ب 

 ، فبا هبعل اعبمل العربية البسيطة كفقا للتعليمات اؼبستفادة.العربية بطريقة بسيطة
 إضافة الطالب إىل اإلثارة يف تعلماللغة العربية .ج 

 منهج اؼبباحثة .ٖ
 :العناصر مسةإستخدمت الباحثة عن ىذا الكتاب منهج التعليم اغبثّي يف مباحثهم خب

 

 تعريفوبتوم القسم األكؿ على 
اؼباّدة الىت سيبحث لوصوؿ 
التالميذ عن اؼباّدة باالرسم 

التعريف التشغيلي / فهم  .أ  =
 الكلمات الرئيسية
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 كاغبوار

على  الثاين وبتوم القسم
 اؼبًتادفات الىت يتعلق مع اؼباّدة

 أمثلة .ب  =

 

الثالث يعطى  وبتوم القسم
التالميذ عن اؼباّدة باالغناء  متفق 

 با اؼباّدة

 الغناء .ج  =

الرابع يعطى  وبتوم القسم
التالميذ عن سهل الًتكيب على 

 فهمهم

 الًتكيب .د  =

اػبامس يعطى   وبتوم القسم
التالميذ عن التمرينات متفق 

 بااؼباّدة

 التمرينات .ق  =

 
 أنشطة التعليمية .ٗ

عشر اؼبواجهة. إحدل ىذا الكتاب النتاج سيستخذ يف احد الفصوؿ الدراسية كىي 
 دقائق بطريقة التعليم اؼبعُّت من احملاضر.  ٓٙككل اؼبوجهة تتكّوف من 

 
  البحوث السابقة    .﴾ز﴿

تطوير مواد التدريس العربية مع ألعاب اللغة العربية مع لعبة اللغة ، أصوؿ زمرة السعدية
 .. أطركحةٖٕٔٓ ،نور اؽبدل مليا رهبا، سوكوف، مالنجمدرسة اإلبتدائية  الثالثة يف
مع نتائج  ،yVAVc & FcyD مع مباذج( DnF) البحث كالتطوير الباحثةيستخدـ  .األطركحة
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كاليت تشَت إىل زيادة  ٘.ٜٙمقارنة مع االختبار األكيل بنسبة  ٕ.ٖٛاالختبار األخَت بنسبة 
االختالؼ يف البحث ىو تطوير  .بعد استخداـ منتجات التطوير ٚ.ٖٔيف العائد بنسبة 

اؼبعادلة يف مناقشة البحوث  ،كاحد للفئة الثالثة اؼبواد التعليمية مع األلعاب مع قيود موضوع
اليت تنتج اؼبواد التعليمية اليت تستهدؼ طالب اؼبدارس االبتدائية كأنواع البحوث مع البحث 

درسى ؼبادة تطوير الكتاب اؼب لبحث الذم أجرتو الباحثة بعنوافيف حُت أف ا ،(DnF)كالتطوير
، بوعكاؿدبدرسة اإلبتدئية اإلسالمية اؼبتكاملة لنتَتا ىايت  بعاالر  فصالب اللغة العربية لطال

الذم أنتج مواد تعليمية تركز على طبسة ؿباكر من شبانية موضوعات موجودة ،  فونوركغو
يف طبسة مواضيع كاؼبواد  الواردةالًتكيب  هبدؼ تعلم ربقيقها كاف فهم األطفاؿ على

 . التعليمية اؼبتقدمة يف شكل الكتب اؼبطبوعة
تطوير مواد التدريس للكتب اؼبدرسية للمدارس االبتدائية ، S. Pd. Iرضبة دسياين

مع ( DnF) البحث كالتطوير الباحثةيستخدـ  ،. األطركحةٕٙٔٓاإلسالمية اؼبتكاملة. 
توجد فركؽ يف . ٝ من النتائج اؼبدرجة يف فئة راض جدا ٕٜمع  ،yVAVc & FcyD مباذج

، مشَتة إىل مواد تدريس النصوص للفئة األكىل، S. Pd. Iديسيايناألحباث اليت أجراىا رضبة 
، كاليت هتدؼ إىل اع متكاملة من اؼبدارس اإلسالميةكتوجد معادلة ىذه الدراسة يف أخذ أنو 

حُت أف البحوث يف ، (DnF) تطوير مواد تعليمية حوؿ اؼبواد العربية مع البحوث ك تطوير
دبدرسة  بعاالر  فصالب درسى ؼبادة اللغة العربية لطالتطوير الكتاب اؼباليت أجراىا عنواف 

اليت تنتج مواد التدريس اليت تركز  فونوركغو، بوعكاؿاإلبتدئية اإلسالمية اؼبتكاملة لنتَتا ىايت 
على طبسة ؿباكر من شبانية موضوعات موجودة ، هبدؼ التعلم لتحقيقو ىو فهم األطفاؿ 

ػبمسة كاؼبواد التعليمية اؼبتقدمة يف شكل الكتب الواردة يف ىذه اؼبواضيع االًتكيب كبو 
 اؼبطبوعة.

، تطوير مواد التدريس القائمة على الوسائط اؼبتعددة لتحسُت سييت أمينتوز زىرية
. سونا أمفيل كرميبوع سيدكىارجومدرسة اإلبتدائية  يفنتائج التعلم لطالب الصف الرابع يف 

 &التطوير بركغ مع  (DnF) كالتطويرالبحث  الباحثةيستخدـ ، . األطركحةٕٚٔٓ



ٔٚ 
 

ٝ ، كصلت  ٕٗ،  ٔٛمع نتائج التحقق من خبَت اؼبواد اليت بلغت   ،(Borg and Gall)غاؿ
ٝ ككصلت نتائج التحقق من صحة خبَت  ٚٚ، ٜٓنتائج التحقق من صحة التصاميم 

. ٘.ٜٚكالفئة التجريبية تصل إىل  ٖ٘، ٜٙدرجة التحكم بلغ ٝ مع متوسط  ٜٓالتعلم 
، يف كسائط متعددة األشكاؿ اؼبختلفة للمواد التعليمية اؼبنتجة ىي مواد تعليمية يف شكل

كأصوؿ البحث يف حُت أف  (DnF)حُت تستخدـ أكجو التشابو طرؽ البحث كالتطوير 
 فصالب درسى ؼبادة اللغة العربية لطالتطوير الكتاب اؼبالبحث الذم أجرتو الباحثة بعنواف 

اليت أنتجت مواد  فونوركغو، بوعكاؿدبدرسة اإلبتدئية اإلسالمية اؼبتكاملة لنتَتا ىايت  بعاالر 
، هبدؼ تعلم ربقيقها ىو فهم ؿباكر من شبانية موضوعات موجودة تعليمية ركزت على طبسة

ىذه اؼبواضيع اػبمسة كاؼبواد التعليمية كضعت يف شكل الكتب الًتكيب األطفاؿ على 
 اؼبطبوعة.

 

  تعريف المصطلحات    .﴾ ح﴿
تعريفات تعتمد على خصائص ملحوظة للماهبرل  ىي تعريف اؼبصطلحات

تعريفو أك تغيَت اؼبفاىم اليت تشبو الشكل مع الكلمات اليت تصف السلوكيات أك 
 ٛخرين.آلاألغراض اليت ميكن مالحظتها كاليت ميكن احتبارىا كربديدىا من ا

للكتب  نقل تعريف اؼبصطلحاتمن خالؿ ىذا البحث كالتطوير، ميكن 
اؼبدرسية، كالكلمات الدراسية نفسها كدليل مؤيد، ككمصدر للمواد التعليمية، يصبح 
اؼبرجع الرئيسي لعيوف الطالب خاصة العربية، كىذا الكتاب منظم بطريقة بسيطة كمثَتة 

بحث لالىتماـ. كؾبهزة بتعليمات التعلم. الكتاب اؼبدرسي الذم سيتم تطويره يف ىذا ال
 دبدرسة اإلبتدئية اإلسالمية اؼبتكاملة لنتَتكالتطوير ىو كتاب اللغة العربية للصف الرابع 

 الًتكيب ك غَته. يف العديد من اؼبوضوعات اليت ربتوم على مناقشات حوؿ ىايت
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،ٙٚ-ٙٛ. 
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 تنظيم كتابة تقرير البحث    .﴾ط﴿
بشكل منهجي اؼبنهجيةكميكن تفسَتىا  يف ىذه الدراسة ىناؾ طبسة فصوؿ مًتابطة

 :من كل مناقشة

، ، صياغة اؼبشكلةاؼبقدمة اليت ربتوم على خلفية : الباب األكؿ
أىداؼ التنمية، فوائد التنمية، فرضيات التطوير، نطاؽ 

ألصالة البحث، التعريف ، امواصفات اؼبنتج، التطوير
 .، اؼبناقشة اؼبنهجيةالتشغيلي

أقساـ فرعية منها: تتضمن مراجعة األدبيات عدة  : الباب الثاىن
، كىي لنظرم الذم نوقش ىناؾ عدة نظرياتاألساس ا

كإجراءات ، دريس يف شكل مفاىيم مواد التدريسمواد الت
، مث تعلم كإغباح اؼبواد التعليمية، تطوير اؼبواد التعليمية

ا يف ذلك مناقشة التعلم كالتعلم، تعلم اللغة العربية، دب
 ،التعلم كالنجاح يف التعلماللغة، التعلم اؼبتكامل، تعلم 

، تعلم اللغة العربية خصائص أطفاؿ اؼبدارس االبتدائية
 مدرسة ابتدائية

ىي أنواع ، ك ربعة أقساـ فرعيةىناؾ طريقة حبث يوجد هبا أ : الباب الثالث
، كالتجارب البحث، كمباذج التطوير، كإجراءات التطوير

اليت لديها نقاط مزيد من اؼبناقشة حوؿ التجارب دبا يف 
البيانات،  ، كنوعتصميم التجارب، كمواضيع التجربةذلك 

 ، كتقنيات ربليل البياناتكأدكات صبع البيانات
يناقش نتائج التطوير دبا يف ذلك عرض البيانات التجريبية  : الباب الرّابع
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 .نتجكربليل البيانات كتنقيحات اؼب
، كىو اػبامس الباب ينتهي التقرير البحثي بأكملو يف : الباب اػبامس

اإلغالؽ الذم وبتوم على مراجعة للمنتج اؼبنقح كمزيد 
 من اؼبشورة حوؿ استخداـ كنشر كتطوير اؼبنتج
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الثانىالباب   

 اإلطار النظرى

 

 تعلم اللغة العربية .أ 
، ىناؾ شيء ما يسمى التعلم ؼبخلوقات اؼبوجودة على ىذه األرضللتمييز بُت صبيع ا

كالعملية ىي التعلم ، مع أف البشر سيكونوف قادرين على التطور بسرعة أكرب كلديهم تقدـ 
 ، كما ىو موضح أدناه.التالية اليت يعد التعليم مهمنا للتخطيط للعملية

 اللغة العربية .0
فهي لغة العركبة ك اإلسالـ كىي أعظم مقومات األمة اإلسالمية  اللغة العربية

مند أف يبعث الّلو رسولو العريب اىل أف يرث الّلو األرض كمن عليها. كؽبامكانة خاصة 
 9بُت لغات العامل، كماأف أنبيتها تزيد يوما بعد يـو يف ىذا العصر.

العامل الًتبوم يف إندكنيسيا.  اللغة العربية ىي إحدل اؼبواد الدراسية اؽبامة يف
اؼبؤسسات الًتبوم سواء أكانت حكومية أـ أىلية تدرساف اللغة العربية كما تدرساف 
اؼبواد األخرل. كخاصة يف اؼبؤسسات الًتبوية اإلسالمية كانت اللغة العربية تدرس 

ك تنقسم األىداؼ التعليمية إىل قسمُت، أىداؼ العامة ىي  10ضركرية الطالب.
هبا ما ينتظر أف وبققو التلميذ من مقررات اللغة العربية يف هناية ىذه احمللة، كأما  فنعٌت

أىداؼ خاصة فهي أصغر كأكثر ربديدا من العامة كميكن أف تتحقق يف كحدة 
دراسية معينة أك مستول معُت، كتكوف مشقة من األىداؼ العامة، كيتضح فيها 
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فونوركغو : ديفافريس ) ,زبضَت الكتاب اؼبدرسي للمستو اإلبتدائ يف تعليم اللغة العربية )النظرية ك التطبيق(منَت ك ؿبمد ـبلص,   

ٕٕٓٔ ,)2 

: ماالنج)  Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi Dan Media عبد اغبميد كاألخركف  ٓٔ
UIN Malang Press ،ٕٓٓٛ،) ٔ٘ٛ. 
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اللغوية الىت ينبغى أف يكوف عليها تلميذ مايسمى باغبد  األدىألداء أك درجةالكفاية 
      11ىذه اؼبرحلة

 يتعّلم و المتعلمة .9
ىو اؼبصطلح األساسي األكثر أنبية يف أم مسعى تربوم حبيث بدكف يتعّلم 

تعٍت كلمة "تعلم" عملية تغيَت السلوؾ لدل  ٕٔالتعلم ال يوجد يف الواقع تعليم.
 ٖٔالطالب بسبب التفاعل بُت األفراد كبيئتهم من خالؿ التجربة كاؼبمارسة.

جهد كاعي من اؼبعلم ؼبساعدة الطالب أك طالهبم حىت يتمكنوا  يى اؼبتعلمة
، يتم التخطيط للتعلم يف جاهتم كاىتماماهتم. كبعبارة أخرلمن التعلم كفقا الحتيا

 ٗٔالتالعب دبصادر التعلم حبيث ربدث عمليات التعلم عند الطالب.
السلوؾ الذم كاف أفضل من  إف الدليل على عملية التعلم للطالب ىو تغيَت يف

، كبالتايل يقاؿ أنو ناجح يف التعلم الذم ذم قبل، ككذلك زيادة يف اؼبواقف لديو
م الذم يتضمن التعلينطوم على الطالب كمواضيع للتعلم كاؼبعلمُت كمعلمُت. ك 

، هبب على اؼبعلم أف يستويف كيطور عدة أىداؼ للتعلم ، عملية ؽبا ىدؼ ؿبدد
كاحدة منها ميكنها إتقاف اؼبواد اؼبقدمة كتقدًن توضيحات كاضحة كسهلة الفهم ، 
حبيث هبب على اؼبعلم تطوير قدراتو األكادميية دائمان. تطوير اؼبواد التعليمية 

 خدـ كمواد تعليمية.اؼبستخدمة كاليت تست
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 .ٕٚ (،ٕ٘ٓٓ)القاىرة: دار الثقافة للنشر ك التوزيع،  تعليم اللغة العربيةمصطفى رسالف،  
ماالنج الدكلة اإلسالمية برس، )ماالنج: جامعة Media Pembelajaran Bahasa Arabعبد الوىاب رشيدم، ٕٔ

ٕٜٓٓ ،)ٔ٘. 

 .٘(،ٕٛٓٓرمياجا ركسداكريا:  :باندكنج) StrategiPembelajaranBahasaإيسكاندار ك داداع سونيندار، 13

 .٘(، ٖٕٔٓ)بوجور: غالية اندكنيسيا، Media Pembelajaranجيجيف كستندم كبامبانج سوجبط، 14
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 م اللغاتيتعلال .3
اللغات األجنبية عملية معقدة مع ؾبموعة متنوعة من الظواىر اؼبعقدة،  ميتعلال

 ٘ٔلذلك ليس من اؼبستغرب أف يكوف ؽبا معاف ـبتلفة للجميع.
 التعليم المتكاماللمتكامل .4

تعليمية حوؿ يعترب التعلممنهجنا يف عملية التعلُّم اليت يعرِّؼ فيها غرم مادة 
موضوع معُت كهبمعها. ككثَتا ما يطلق على التعلم اؼبتكامل "التعلم اؼبتماسك" الذم 

 ٙٔيشَت إىل أف التعلم اؼبتكامل ىو هنج لتطوير كربط الربامج التعليمية اؼبختلفة.
 تعلمال تعلم والنجاحالالوسائط  .5

دكرنا ىامنا يف تعلم اللغات األجنبية، دبا يف ذلك تعلم اللغة  تعلمال الوسائط
العربية، كيف ىذه اغبالة ال يرغب اؼبعلم يف ربمل الكثَت من اؼبخاطر، لذلك هبعل 
تعلم اللغة الطالب سريعنا يشعركف باؼبلل، كسيكوف اؼبعلموف اإلبداعيوف قادرين على 

سيتم استخداـ كائنات الوسائط  االستفادة من البيئة اليت يتعلم فيها الطالب
 ٚٔالتعلم.

نقطة اؼبلل  ألنو يف الواقع إذا كاف مدرس لغة أجنبية )عريب( يعرؼ حقنا مكاف
عند التعّلم ، فإف اؼبعلم سيطلب منو أف يكوف أكثر إبداعنا يف تطوير اؼبواد التعليمية 

لى القبوؿ ككسائل اإلعالـ اؼبستخدمة. حبيث ال تقتصر الدركس اؼبقدمة لألطفاؿ ع
 اؼبادم ، كلكنها أيضنا قادرة على توصيل الطالب لفهم اؼبواد اليت يتلقوهنا.

 خصائص أطفال المدارس االبتدائية .6

                                                           
 .ٚٔ، نفس اؼبرجع15

-PembelajaranTerpadu: Untuk Taman Kanak ،دمييايت جوف16

Kanak/RaudatulAthfaldanSekolahDasa،جاكرتا: كيجانا(ٗ-ٕٓٔٙ، )ٗ-٘. 

 .ٕٓ،  نفس اؼبرجع17
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يف ىذا الوقت، يُتوقع من الطفل أف وبصل على اؼبعارؼ األساسية اليت تعترب 
تعلم مهمة للغاية يف التحضَت كالتكيف مع اغبياة يف مرحلة البلوغ. من اؼبتوقع أف ي

 األطفاؿ مهارات معينة. كتشمل ىذه اؼبهارات:
، األطفاؿ قادركف على مساعدة اؼبساعدة الذاتية، يف ىذا الوقتمهارات  .أ 

 أنفسهم على التكيف مع بيئتهم.
، يف ىذا الوقت األطفاؿ قادركف على التواصل االجتماعي اؼبهارات االجتماعية .ب 

 سنا / أصغر منو.بشكل جيد مع األصدقاء من سنهم كالذين ىم أكرب 
الذىاب إىل اؼبدرسة، أخذ ، ميكن لألطفاؿ يف ىذا الوقت اؼبهارات اؼبدرسية .ج 

 ، كاستيعاب الدركس.الدركس
، يف عمر األطفاؿ يف اؼبدارس االبتدائية ميكن لألطفاؿ اللعب مهارات اللعب .د 

 ٛٔاللعب ألعمارىم.
وف إىل التقليد العالقة مع اللغة حىت األطفاؿ يف سن اؼبدرسة االبتدائية سيميل

مع اجملموعة أك كل ما يتلقونو مباشرة، كيف عمر أطفاؿ اؼبدارس االبتدائية، يف تلقي 
الدركس هبب أف يكوف أكثر مع اللعبة ألنو هبب أف يكوف اؼبعلم قادرنا على ضبط 

 بعض اؼبهارات اليت ميتلكها على كجو اػبصوص مهارات اللعب.
 تعتبر نطاق المواد الدراسية في المدارس .7

 لبناءتطوير ك ل دفع، إلرشادن الدركس اليت يتم توجيهها لتاللغة العربية مالّدرس 
القدرات كتعزيز اؼبوقف اإلهبايب ذباه اللغة العربية على حد سواء، كما يتم إعداد اللغة 
العربية يف اؼبدارس من أجل ربقيق الكفاءات اللغوية األساسية. يغطي اؼبهارات اللغوية 

ليت يدرس عضويا، كىي االستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة، على مستول األربعة  ا
تركز على مهارات االستماع الداب تتحدث كأساس للغة، كنطاؽ  االبتدائيالتعليم 
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دركس اللغة العربية يف اؼبدرسة االبتدائية تشمل موضوعات اؼبقدمة، أجهزة مدرش، 
نزؿ، يف اؼبقصف، يف اؼبدرسة، يف اؼبخترب، كعمل، كعنواف، كعائلة، كأعضاء اعبسم، يف اؼب

 ٜٔيف اؼبكتبة، يف اؼبقصف، ساعات، األنشطة اليومية، العمل، اؼبنزؿ، كالًتفيو.
نت ترغب يف جعل ، إذا كواد يف مستول اؼبدرسة االبتدائيةبعد معرفة بعض اؼب

 ربقيقها.، هبب أف يكوف اؼبعلم قادران على ضبط اؼبهارات اليت هبب اؼبواد التعليمية
كلقد بدأ الباحثة يف ميداف الًتبية ك تعليم اللغات يتجهوف إىل دراسة ك حبث 
القضايا ك اؼبشكالت التىتتصل بوضع مناىج ك إعداد مواد ك تاليف كتب لتعليم اللغة 

 ٕٓالعربية لغَت الناطقُت هباعلى أسس عملية سليمة
 تعليم القواعد أو التركيب مفهوم .ب 

حفظالنطق كالكتابة، كىي ليست غاية مقصودة لذاهتا بل ىي كسيلة من القواعد ىي كسيلة 
كسائل اليت تعُت اؼبتعلمُت عل التحدث كالكتابة بلغة صحيحة. دبعٌت أف القواعد اللغة 
العربية كسيلة لتقوًن ألسنة الطلبة كعصمتها من اللحن كاػبطأ، فهي تعينهم على دقة  التعبَت 

 21ة استخدماصحيحاكسالمة األداء ليستخدموااللغ
 مواد التدريس   .ج 

 مفهوم المواد التعليمية  .0
وص( اليت يتم ترتيبها بشكل ىي كل اؼبواد )اؼبعلومات كاألدكات كالنص

، كاليت تعرض صورة كاملة من الكفاءات اليت سوؼ يتقنها الطالب منهجي
 لى سبيل اؼبثاؿ،كتستخدـ يف عملية التعلم هبدؼ زبطيط كمراجعة تنفيذ التعلم. ع

، راؽ العمل، كالنماذج، كالنماذج، كأك الكتب الدراسية، كالوحدات ، كؿبفوظات اليد
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، يتعُت لذلك ٕٕ، كما إىل ذلك.ة، كاؼبواد التعليمية التفاعليةكمواد التدريس السمعي
، ألنو ال يزاؿ ىناؾ االبتكار كأف يكوف أكثر إبداعنا على اؼبعلم أف يكوف قادران على

التعلم يف اؼبدارس التقليدية اليت تعتمد على مواد التدريس د من حقائق  العدم
التقليدية اليت ذبعل من الصعب على الطالب فهمها ألهنا ال تتالءـ مع ظركؼ 

 معظم الطالب.
، هبب أف تكوف ؾبهزة ميم اؼبواد التعليمية بشكل منهجيباإلضافة إىل تص

الطالب من الوصوؿ إىل أيضنا دبكونات تدعم عملية التعليم كالتعلم حىت يتمكن 
هبب ربقيق عنصر التعلم يف التعلم من أجل ربقيق أىداؼ  ٖٕاؽبدؼ اؼبقصود.

التعلم اليت ميكن أف ربفز الطالب على التعلم كتسهيل الطالب يف فهم الدركس اليت 
 يقدمها اؼبعلم. من بُت اؼبكونات اليت هبب تلبيتها يف اؼبواد التعليمية ما يلي: 

 اـإرشادات االستخد .أ 
 األىداؼ العامة كاألىداؼ احملددة للتعلُّم .ب 
 ،اػبالصي )إطار احملتول( .ج 
 ،كصف ؿبتويات اؼبواد التعليمية .د 
 ،الصور / الرسـو التوضيحية .ق 
 ،اؼبلخص .ك 
 ،، مفاتيح اإلجابةأسئلة اؼبمارسة .ز 
 واجباتال .ح 

لذلك لتحسُت ٕٗاؼبكونات تستخدـ يف تأليف اؼبؤلفُت الكتاب اؼبدرسي.
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، هبب أف تكوف قادرة على تلبية العديد من اليت سيتم إنشاؤىا واد التعليميةجودة اؼب
 اؼبكونات احملددة سلفا.

، مثل الكتب كاألشخاص ؼبواد التعليمية من مصادر ـبتلفةيتم ترتيب ا
، لذلك لًتتيب د( كالرسائل كالبيئة كما إىل ذلك)اؼبعلمُت أك األشخاص ذكم اؼبوار 

من اؼبصطلحات ىي أكثر  ، أك غَتىاالتدريس مية ىناؾ حاجة إىل موارداؼبواد التعلي
، مصادر التعلم على أهنا DEGF يعرؼموقع ، كفقا ؿ دراية لنا، كىي تعلم اؼبوارد
، كاليت ميكن أف ينها يف أشكاؿ ـبتلفة من الوسائطمعلومات يتم تقدميها كزبز 

 لذلك من اؼبهم أيضا أف ٕ٘تساعد الطالب يف التعلم على ذبسيد اؼبنهج الدراسي.
، حيث اؼبوارد التعليمية ؽبا دكر مهم للغاية حظ أف من اؼبوارد ىذه التعليميةنال

للمواد التعليمية لتكوف قادرة على فهم بعض احتياجات اؼبواد التعليمية اليت يتعُت 
 ذبميعها.

 إجراءات تطوير المواد التعليمية .9
الكتب  ميكن تفسَت ذلك من تفسَت اػببَت أف اإلجراءات أك اػبطوات لتطوير

 العربية تشمل:
 التحليل .أ 

يف ىذه اؼبرحلة ما يتم القياـ بو ىو صبع اؼبعلومات اؼبتعلقة بالدرس اؼبراد 
 تطويره كاؼبقرر الدراسي، ككذلك صبع اؼبعلومات حوؿ خصائص الطالب. 

 التصميم .ب 
بعد إجراء التحليل كاغبصوؿ على اؼبعلومات أك ربديد اػبصائص األكلية  

، الذم سيتم تطويره باللغة العربيةللطالب كمستخدمُت ؽبذا الكتاب اؼبدرسي 
فإف اؼبرحلة التالية ىي التصميم. يف ىذه اؼبرحلة ، اػبطوات اليت يتم ازباذىا 

 ىي: 
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 ربليل كصياغة أىداؼ التعلم (ٔ
 االختبارتطوير عناصر  (ٕ
 تطوير اسًتاتيجيات (ٖ
 كسائل التعلم (ٗ
 تطويرالتعلم تطوير مواد التعلم (٘

 الكتابة كالكتابة .ج 
اؼبرحلة التالية يف تطوير الكتب اؼبدرسية العربية ىي ذبميع ككتابة الكتب 
التعليمية. يشمل إعداد اؼبواد التعليمية كاختيارىا ككتابتها يف شكل كتب 

 تدريسية:
 ككتابتهاكتابة التعليمات  (ٔ
 ترتيب ككتابة األىداؼ التعليمية (ٕ
 ترتيب كصياغة أكصاؼ مواد الدرس (ٖ
 ، كاالختبارات كمفاتيح اإلجابةتابة ككتابة األسئلة ، كالتمارينك (ٗ
 .اؼبًتادفاتقم بتجميع ككتابة قائمة (٘

 وًنتقال .د 
 الكتب اؼبدرسية وًن، يف ىذه اؼبرحلة يتم تقوًناؼبرحلة التالية ىي تق

 التكويٍت عبارة عن وًن التكوينية. ىذا تقوًناؼبرحلة ىي مرحلة تقاؼبعدة. ىذه 
عملية يف استخداـ اؼبعلومات الستخدامها كأساس لصنع القرار يف ربسُت 

ية  الكتب اؼبدرسية العربوًن، تقنتجات اؼبطورة يف شكل كتب مدرسيةجودة اؼب
 ، كىي:على األقل ثالث خطوات للدراسة

، ك ة أك دراسة من قبل خرباء الدراسةشكل مراجع اؼبرحلة األكىل يف وًنتق (ٔ
  التصميم وًنتق

 اؼبرحلة الثانية ىو ذبارب فردية (ٕ
 التجربة اؼبرحلة الثالثة وًنتق (ٖ
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 الدكرية .ق 
كل    اؼبراجعةاؼبراجعة اؼبراجعة ىي اؼبرحلة النهائية يف تطوير مواد التدريس،

، من تصميم التعلم خرباء، من ء خرباء اجملاؿ باللغتُت العربيةاؼبدخالت من بد
نتائج التجارب اليت قاـ هبا األفراد كاعبماعات. كما موطئ قدـ لتحسينالكتب 

 ٕٙاؼبتقدمة
أك خطوات يف تطوير ىذه اؼبواد هبب القياـ بو دكف أم  إجراءات

متخلفة العقاؿ إنتاج أقصى قدر من كتاب كما ىو اغباؿ يف مرحلة التحليل 
اليت سيتم تطويرىا  اىتماما اؼبهارات ك الًتكيبحيث هبب الًتكيز أيضا أف نويل 

، هبب أف خصائص الطالب. يف مرحلة التخطيط بصرؼ النظر عن ربديد
يكوف أحدىم قادران على التكيف مع األىداؼ التعليمية اليت سيتم ربقيقها 
كاليت ستؤثر على إجراءات أخرل، يف حُت هبب أف تكوف إجراءات الكتابة 

يمات كاضحة حبيث ال يشعر مستخدمو اؼبواد التعليمية كالصياغة مزكدة بتعل
باالرتباؾ. عالكة على ذلك، ىناؾ خطوة تقييم هتدؼ إىل معرفة كتقييم عدد 

، كىي تنقيحات اؼبنتج قبل التقدـ طاء لالنتقاؿ إىل اػبطوة التاليةمن األخ
 .ةتعلمملل

  إلحاح المواد التعليمية .3
زبرج بالفعل من العديد من تصحيحات  إف أنبية تطوير ىذه اؼبادة التعليمية

 الكتاب اؼبدرسي اليت ال تتوافق مع شركط الطالب كال تفي دبعايَت اؼبواد التعليمية.
، فإف أنبية جعل اؼبواد التعليمية تشمل كظائف كأىداؼ كمبادئ كمن ىنا

اليت كاستخدامات تطوير كتصنيع اؼبواد التعليمية. أكؿ من أنبية جعل اؼبواد التعليمية 
 هبب معرفتها ىي:
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 وظيفة صنع المواد التعليمية .أ 
 ىناؾ تصنيفاف رئيسياف لوظائف اؼبواد التعليمية كما ىو موضح أدناه:  

 التدريس كظيفة اؼبواد التعليمية كفقنا ألكلئك الذين يستخدموف .(ٔ
موادكتشمل كظيفة اؼبواد التعليمية للمعلمُت: توفَت الوقت  .( أ

ؼبعلمُت من اؼبعلم ليصبح دكر اللمعلمُت يف التدريس تغيَت 
،  تعلم ليكوف أكثر فاعلية كتفاعلية، فبا يزيد من عملية الميّسرنا

، كنبا ذين سيعطوف كل أنشطتهم يف التعلمكدليل للمعلمُت ال
لكفاءات اليت النشاطات الفرعية يف التعلم كيشكالف جوىر ا

، أداة تقييم لتحقيق أك إتقاف نتائج هبب تدريسها للطالب
 التعلم.

، من بُت أمور أخرل: ميكن كظيفة اؼبواد التعليمية للطالب .( ب
لديهم معلم أك للطالب التعلم دكف اغباجة إىل أف يكوف 

، ن للطالب تعلم مىت كأينما أرادكا، ميكأصدقاء طالب آخرين
ميكن للطالب التعلم يف ترتيب من اختيارىم، كمساعدة احملتملة 

مستقلُت، كدليل للطالب الذين  الطالب ليصبحوا طالبنا / طالبنا
سيديركف صبيع أنشطتهم يف عملية التعلم كىم مواد متخصصة 

 هبب تعلمها كتعلمها.
لى تعتمد كظيفة اؼبواد التعليمية كفقا السًتاتيجية التعلم اؼبستخدمة ع .(ٕ

فة مواد التدريس إىل ، كميكن تقسيم كظياسًتاتيجيات التعلم اؼبستخدمة
 ذلك:، دبا يف ثالثة أنواع

، كىي: كمصدر د التعليمية يف التعلم الكالسيكيكظيفة اؼبوا (أ 
، كمادة داعمة كاؼبشرفُت كمراقيب عملية التعلم كحيد للمعلومات

 عقدت عملية التعلم.
إلعالـ ، كىي: كوسائل اواد التعليمية يف التعلم الفردمكظيفة اؼب (ب 
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ى ، كأداة تستخدـ لتجميع كاإلشراؼ علالرئيسية يف عملية التعلم
عملية الطالب يف اغبصوؿ على اؼبعلومات كدعم كسائل اإلعالـ 

 الفردية األخرل.
د مدؾبة يف ، كىي: كمواواد التعليمية يف التعلم اعبماعيكظيفة اؼب (ج 

، كمواد داعمة ؼبواد التعلم ، كإذا ُصممت عملية التعلم اعبماعي
 هبذه الطريقة ، ميكن أف تزيد من دافعية تعلم الطالب.

 صنع المواد التعليميةالغرض من  .ب 
أشياء رئيسية على األقل ربيط  لغرض صنع مواد التدريس، ىناؾ أربعة

 ، كىي:بو
 مساعدة الطالب يف تعلم شيء ما .(أ 
 توفَت أنواع ـبتلفة من خيارات مواد التدريس .(ب 
 تسهيل الطالب على إجراء التعلم .(ج 
 ٕٚلكي تكوف أنشطة التعلم أكثر إثارة لالىتماـ .(د 

 التعليميةمبادئ اختيار المواد  .ج 
د ىناؾ بعض اؼببادئ اليت هبب أخذىا يف االعتبار عند إعداد اؼبوا

 ، كىي:التعليمية أك اؼبواد التعليمية
 ، دبعٌت أف أنبية مبادئ اؼبالءمة .(أ 
 مبدأ االتساؽ تعٍت .(ب 
مبدأ الكفاية، دبعٌت أف اؼبواد اليت يتم تدريسها هبب أف تكوف كافية يف  .(ج 

 ٕٛمساعدة الطالب.
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 الموادفوائد صنع  .د 
 :التعليمية ميكن تقسيم فوائد أك فائدة صنع اؼبواد التعليمية إىل نوعُت، كنبا

 سهولة االستخداـ للمعلمُت. .(أ 
، دبا يف ستخدامات ؼبواد التدريس للمعلمُتىناؾ على األقل ثالثة ا

ذلك: سيكوف لدل اؼبعلمُت مواد تعليمية ميكن أف تساعد يف تنفيذ 
أنشطة التعلم. مت تقدميها كأعماؿ مت تقييمها لزيادة أرقاـ االئتماف 

عّلم ألغراض الًتقية
ُ
، فبا يضيف إىل دخل اؼبعلمُت إذا مت اػباصة باؼب

 نشر نتائج أعمالو.
 الفائدة للطالب .(ب 

متنوعة كمبتكرة كمثَتة  التعليمية متوفرة بطريقةإذا كانت اؼبواد 
، استخدامات ؼبواد التدريس للطالب ، فهناؾ على األقل ثالثةلالىتماـ

دبا يف ذلك: أنشطة تعلم أكثر إثارة لالىتماـ ، كوبصل عدد أكرب من 
الطالب على فرصة الدراسة بشكل مستقل بتوجيو من اؼبعلمُت 

تعلم كل الكفاءات اليت هبب كالطالب اغبصوؿ على الراحة يف 
 ٜٕإتقاهنا.

عليمية ربتاج بعض التفسَتات اؼبذكورة أعاله تفهمنا أف اؼبواد الت
)اػبرهبُت(، ألف  اإلنتاج، إذا كانت تريد جودة بالفعل إىل التطوير

االبتكار من خالؿ اؼبواد التعليمية سوؼ يؤثر على جودة فهم الطالب 
 للمواد اليت يتم تدريسها.

تغلب على القيود اليت قد يشعر هبا اؼبعلم إذا كاف يعرؼ ميكن ال
، ألف ىداؼ كاؼببادئ كفوائد صنع اؼبوادبالفعل بعض الوظائف كاأل

 تطوير مواد تعليمية جيدة سيكوف لو تأثَت إهبايب على مستخدميها.
                                                           

 ٕٚ.....،.Panduan Membuatفرستوكك،  اندمٜٕ
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 التفكيرىيكل    .د 
سها كل مستول من يف عامل التعليم ال تعد الدركس العربية دركسنا أجنبية ألنو مت تدري 

، كالكتب اؼبدرسية هبب دائية تتلقى مواد باللغة العربية، حىت اؼبدارس االبتمستويات التعليم
أف تكوف الكتب اليت تدعم تعلم اللغة العربية. لكن يف الواقع ال يزاؿ الكتاب اؼبدرسي غَت 

التعليم داعم كال يزاؿ غَت قادر على توحيد تصورات اؼبعلمُت كالطالب خالؿ أنشطة 
، هبب أف تعطى ؽبم يف كتبهم درسية لطالب اؼبدارس االبتدائيةكالتعلم. يف تطوير الكتب اؼب
، كاحتياجات الطالب لسنهم، كالتكيف مع ظركؼ الطالب اؼبدرسية تصميمات مناسبة

ارات الطالب يف تلقي الدركس ، كاالنتباه إىل بعض اإلجراءات لتطوير الكتب  كمو
 اؼبدرسية.

تطوير ىذا الكتاب الدراسي ضركرم جدا ألنو يؤثر بشكل كبَت على فهم  لذلك فإف
الطالب للمادة ، لذا من الضركرم جدا بالنسبة للكتب اؼبدرسية اليت ميكن أف تدعم كتصمم 
أكثر إثارة لالىتماـ كسهلة الفهم يف تعلم اللغة العربية يف اؼبدارس االبتدائية حىت يتمكن 

 تعلم كالفهم. للمواد كتسهيل اؼبعلم يف تقدًن اؼبوادالطالب من ربسُت نتائج ال
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 الفصل الثالث

 البحثمنهج 

 

 البحث نوع .أ 
، أك البحث كالتطوير با ما تعرؼ باسمالبحث كالتطوير ىو نوع من الدراسة اليت غاليف ىذا

ىي أساليب أساليب البحث كالتطوير أك يف البحث كالتطوير يف اللغة االقبليزيو (RnD).  البحث 
 ٖٓ اؼبنتج فعالية، كاختبار بحوث اؼبستخدمة إلنتاج منتج معُتال

ـ للتحقق من صحة كقد عرفت بورغ كغاؿ اف البحث كالتطوير ىو عمليو أك طريقو تستخد
، كميكن أيضا تفسَت أساليب البحث كالتطوير علي اهنا طريقو علميو للبحث كتطوير اؼبنتجات

 .ٖٔاؼبنتجات اليت مت إنتاجها كالتصميم إنتاج كتوليد صالحيو
يف ىذا البحث كالتطوير اتبع اػبطوات كاإلجراءات اليت مت ربديدىا من خالؿ تطوير منتج   

 غبل اؼبشاكل القائمة علي أساس احتياجات اؼبيداف
 

 صيغة التطوير .ب 
 الصيغةيقدـ  ،يستطيع كنت فسرت كتمثيل من علي حد سواء بصريو كلفظيو صيغة

 يستعمل التطوير ةمع ىذا باحث ،ٕٖمعقده أك معقده اف يكوف أكثر بسيطو أك مباشرهمعلومة 

                                                           
، )باندكنغ: Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D يونو،سوغ ٖٓ

 .ٚٓٗ( ، ٕ٘ٔٓالفابيتا، 
 )باندكنغ: الفابيتا،،  Metode Penelitian Dan Pengembangan: Research and Development، نويو سوغ ٖٔ

ٕٓٔٚ ،)ٖٓ. 

ٖٖ 
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 صيغة، كيستخدـ ىذا ال(Borg and Gall) بورغ كغاؿ صيغةيستعمل يف ىذه الدراسة ىي  صيغة
 .التنمية كاساس لتطوير اؼبنتجات اليت سيتم إنتاجها

 
 خطوات التطوير .ج 

 لدراسة باستخداـ بورغ كغاؿ، يف ىذه ااؼبسبقيتطلب التخطيط  اؼبدرسىالكتاب لتطوير
(Borg and Gall) صيغةالنموذج كاساس لتطوير كتاب التدريس، علي ىذا ، كاستخدـ ىذا ال 
 من تصميم التعلم. خطوات ٓٔبورغ كغاؿ ىناؾ 

اػبطوات العامة يف دكره البحث كالتطوير أك الدراسة كالتطوير اؼبستخدمة لتطوير منتج 
  ٖٖكما يلي:التنمية ىي  

 بياناتالبحث كصبع ال .ٔ
، كاليت تشمل استعراض األدبيات، كاؼبراقبة أك اؼبراقبة الطبقية، كاعداد بياناتالبحث كصبع ال

التقارير االكليو. كيعد البحث االكيل أك ربليل اغباجة أمرا حاظبا للحصوؿ علي معلومات 
 34أكليو ألغراض التنمية

 النتائج زبطيط .ٕ
ك االنشطو ما يلي: صياغة ، تشمل االنشطو أالنتائج التخطيطكيف ىذه اؼبرحلة من 

، كالتجارب الصغَتة النطاؽ. اف الشيء القدرات، كصياغة األىداؼ، كربديد ترتيب اؼبواد
الغريب جدا يف ىذه اؼبرحلة ىو صياغة األىداؼ احملددة اليت يريد اؼبنتج ربقيقها. يهدؼ 
                                                                                                                                                                                           

ٖٕ
- 12 (1065)جاكارنا: كنجانا،  Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembanganتيوسارل، سفوناجى  

00. 
 .ٚ (،ٕٗٔٓ)يوغياكرتا: كرؽبا علم،  ،Model Penelitian Pengembanga،ك أخركف م تيكيوإمادٖٖ ٖٖ

34
، (1065)جاكارنا: كنجانا،  Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembanganتيوسارل، س فوناجى 

ٕٜٗ-ٕٜٕ. 
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، حبيث يتم اختبار الربنامج أك برنامج أك منتج مات صلبو لتطويرىذا اؽبدؼ إىل توفَت معلو 
 ٖ٘فقا للغرض احملدد اؼبراد ربقيقواؼبنتج ك 

 ألّكؿج اا نتلاتطوير  .ٖ
و للمنتجات، أك اؼبسودة االكليو، اليت تشمل كتتمثل ىذه األىداؼ يف كضع الصيغة االصلي

 ، كأداات التقييم. اعداد مواد التعلم، كالكتيبات
 التجربة الفرديّة .ٗ

التالية ىي اجراء اختبار اكيل، كربسُت كجدكل الناتج االكيل الناتج، كالتمكن من  كاػبطوة
طالبا، كاالداات  ٖ -ٔاجراء إصالحات الحقو. كذبرم احملاكمات االكليو بطلب 

 اؼبستخدمة ىي اؼبراقبة كاؼبقابالت كاالستبياف أك االستبياف.
 ج ا نتتنقيح ال .٘

 ٖٙؼبراجعو اؼبنتج األصلية االكليو نتائج التجرب تستخدماك 
 التجربة الفيئية .ٙ

، مره أخرل علي الوحدات أك اؼبواضيع تنادا إىل نتائج التجارب الصغَتة، اسكقد اخترب اؼبنقح
، كاالداات اؼبستخدمة ىي اؼبراقبة طالبا ٙ-ٖحملاكمات االكليو بطلب األكرب. كذبرم ا

 كاؼبقابالت كاالستبياف أك االستبياف.
 ج ا نتتنقيح ال .ٚ

تنقيحات اؼبنتجات اليت تتم استنادا إىل نتائج االختبارات اؼبيدانية. كهتدؼ نتائج التجارب 
اؼبيدانية اليت تشمل ؾبموعات كبَته من اؼبواضيع إىل ربديد مدم قباح اؼبنتج يف ربقيق 

                                                           
 .ٕٜٕ-ٜٕٗ، اؼبرجعنفس  ٖ٘
 .ٕٜٕ-ٜٕٗ، نفس اؼبرجع ٖٙ



ٖٙ 
 

ألغراض ربسينات  أىدافو كصبع اؼبعلومات اليت ميكن استخدامها لتحسُت الربنامج أك اؼبنتج
 ٖٚلو الحقويف مرح

  ةاؼبيدانيّ  التجربة .ٛ
، إذا كاف اؼبطور يريد اؼبنتج الذم ىو أكثر الئقو ككافيو مث فمن بعد اف يتم تنقيح اؼبنتج

الضركرم اختبار ميداين كيرافقو اؼبقابالت كاؼبالحظات كالتسليم االستطالع كمن مث اجرم 
، أك تنقيح اؼبنتجات التاليةحتياجات مراجعو التحليل. مث تصبح نتائج ىذه التحاليل مواد ال

، كاالداات اؼبستخدمة ىي طالبا ٘ٔ-ٔاكمات االكليو بطلب كذبرم احمل ٖٛاؼبنتج النهائي.
 اؼبراقبة كاؼبقابالت كاالستبياف أك االستبياف.

 األخرج ا نتتنقيح ال .ٜ
تنقيح اؼبنتج النهائي ىو اؼبراجعة اليت أجريت علي أساس اختبار ميداين أكسع )اختبار 

، فاف النتائج ذم ينطوم علي العديد من اؼبواضيع، ال(. كنظرا ؽبذا االختبار اؼبيداينميداين
ستوفر مدخالت ال تقدر بثمن لتنقيحات اؼبنتجات. كيقاؿ حقا اف مراجعو اؼبنتج صاغبو 

 ٜٖجتازت سلسلو من التجارب تدرهبيا.ألهنا ا
 التجربة نشرة النتاج كتطبقو بالندكة اكؾبّلة علمّية .ٓٔ

كاػبطوة االخَته من نشاط البحث كالتطوير الذم يقـو بو ىذا النموذج يف بورغ كغاؿ 
التجربة نشرة النتاج كتطبقو  . ىذهالتجربة نشرة النتاج كتطبقو بالندكة اكؾبّلة علمّية ىي

كىي نقل نتائج التنمية )العملية، االجراء، الربنامج أك اؼبنتج( إىل بالندكة اكؾبّلة علمّية 

                                                           
 .ٕٜٕ-ٜٕٗ، نفس اؼبرجع ٖٚ
 .ٕٜٕ-ٜٕٗ، نفس اؼبرجع ٖٛ
ٖٜ

 .ٕٜٕ-ٜٕٗ ،جعنفس اؼبر  
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دمُت كاؼبهنيُت من خالؿ اجتماع اؼبنتدل أك الكتابة يف اليومية، أك يف شكل كتب اؼبستخ
 ٓٗأك كتيب

 
 التجربة .د 

اؼبنتج ينظر من  فعاليةىي مرحلو تطوير اؼبنتجات التعليمية اليت هتدؼ إىل العثور علي التجربة 
تعلم الطالب كصعوبات  أدارهنتائج التعلم كالصعوبات اليت يشعر هبا اؼبعلم كل من شعر اؼبعلم يف 

اختبار التصميم، بعض االنشطو اليت مت القياـ هبا يف التدريس كتاب اختبار اؼبنتج ىي ٔٗالتعلم
 ، كتقنيو ربليل البيانات.موضوع احملاكمة، كنوع البيانات، كأداه صبع البيانات

 التجربة تطوير .0
كالتقدـ نتيجة للبحث  مةكمالء فعاليةيتم اجراء تصميم اؼبنتجات كتاب االختبار لتحديد 

، دبا يف ذلك ؿباكمو خطوات ساؼ ةارب التصميم ىناؾ عد، يف ىذه العملية من التجكالتطوير
اعية ذبارب تصميم التعلم كالتجارب الفردية كالتجارب اعبم ضاحخرباء احملتوم ككسائل اإل
 كالتجارب اؼبيدانية األخرل.

 
 المجتمع والعينّية .9

 اجملتمع .أ 
دبدرسة اإلبتدئية اإلسالمية لرابع كىي الطلبة الصف اكالتطوير البحث من ىذا  اجملتمع

 فونوركغو، بوعكاؿاؼبتكاملة لنتَتا ىايت 
                                                           

ٗٓ
، )جاكارتا: ؼ.ت. فاجار إينًتفراتاما Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan prosedur كينا ساقبايا، 

 .ٗٗٔ-ٖٗٔ، (ٕٗٔٓمانديرم، 
 .ٖٖٔ(، ٕٔٔٓ)بندكنج: رمياجا ركسداكريا،  Penelitian Pendidikan ،زين العارفُت ٔٗ
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 العينّية .ب 
بالعّينة  ة الباحثةًت ـب انفار ٘ٔ-ٔكىي الطلبة بُتكالتطوير البحث من ىذا العينّية ككانت 

 بعناية اىل اصوؿ مدرسة الطالب. ةاؼبفيد
 أنواع البيانات .3

اؼبنتجات اليت يتم  ةكجاذبي ةساس لتحديد فعالية ككفاءأالبيانات ك ت، يتم استخدامةالتجربيف 
، هبب تعديل نوع البيانات اليت سيتم صبعها مع اؼبعلومات اؼبطلوبة حوؿ إنتاجها. لذلك

اؼبنتجات اليت مت تطويرىا كالغرض من التعلم الذم يريدكف ربقيقو. كميكن اف تكوف البيانات اليت 
، أك حها اؼبتعلقة بالفعالية كالكفاءةم صبعها ىي البيانات اؼبتعلقة باستكشاؼ األخطاء كإصاليت

البيانات اؼبتعلقة جباذبيو اؼبنتجات اليت يتم إنتاجها. كينبغي اف يقًتف التعرض للبيانات بتصميم 
ع اػببَت أك حبثي ؿبدد كموضوع ذبرييب. كميكن القياـ بالبيانات اؼبتعلقة بدقو احملتوم يف موضو 

دقو  ،ككشفت البيانات تشمل دقو اؼبادة ،تبارات اػبرباءاجملموعة الصغَتة أك الثالثة. يف اخ
  ٕٗغَتذالك، ك األسلوب، دقو تصميم اؼبنتج

النوعية كأنواع  كيستخدـ ىذا النوع من البيانات من نوع البيانات (RnD)كيف البحث كالتطوير 
 ، مثل ما يلي:البيانات الكمية

 كفيةالبيانات ال . أ
دبدرسة اإلبتدئية العربية  لغةالطريقو اؼبراقبة لتعلم  ةباحثال تيف ىذا البحث استخدم

كخاصو يف الصف الرابع، كأيضا  فونوركغو، بوعكاؿاإلسالمية اؼبتكاملة لنتَتا ىايت 
 كالطالب. ه دبرتكيب اللغة العربية اؼبعلمطريقو اؼبقابلة لالتصاؿ مباشر ت استخدام

 

                                                           
ٕٗ

 .ٕٗ(، ٕٗٔٓ)باندكنج: الفابيتا،  Metode Penelitian Terapan: Bidang Pendidikan إيندانج مليا تينينجسية، 
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 البيانات الكمية . ب
 ة، ؼبعرفاإلستبياف تاستخداملي البيانات الكمية من اؼبصابُت ، للعثور عيف ىذه الدراسة
دبدرسة اإلبتدئية اإلسالمية ، لطالب الصف الرابع ىدرسالناتج كتاب اؼب ةالفعالية، كجاذبي

 .، فونوركغوبوعكاؿاؼبتكاملة لنتَتا ىايت 
  

 ت البحثأدا .4
 ةعلومات. كيف عمليث للحصوؿ علي البيانات أك اؼبالبيانات يف ؾباؿ البحقياـ جبمع كينبغي ال

 أك تكتعٍت أدكات صبع البيانات االدا عبمع البيانات.كسيلة  أك تيلـز كجود أدا صبع البيانات

عبمع البيانات. أدكات جامع البيانات ميكن سبييزىا إىل اثنُت كنبا اختبار  تستخدما كسيلة
 :البحث أدكات ةالباحث تستخدمااؿ البحث كالتطوير يف ؾبكغَت اختبار. 

  اختبار . أ
 ت. ميكن استخدامشخصال ةلقياس قدر  يسَتعبمع البيانات البحثية اليت  ةىو كسيلاختبار 

. ةأك غَت صحيح ةأك أجابو صحيح ةاليت ربتوم علي استجاب ةس القدر لقيا االختبار
، فاف ام نتيجة، التايل اطئ وبصل عليالصحيحة سوؼ يسجل كاعبواب اػب ةاالجاب

البحث فيب ىذه  ٖٗ.نتائج القياس باستخداـ االختبار يتضمن فئة البيانات الكمية
 البعدّم  اإلمتحافاإلمتحاف القبلّي ك  ةالباحث هىذ تستخدما (RnD) كالتطوير

 غَت اختبار . ب
  ٗٗ.البيانات غَت االختبارية علي فهم انو ال توجد أجابو صحيحو أك خاطئو ةربتوم ؾبموع

 عبمع البيانات من غَت الباحثُت اختبار استخداـ:
                                                           

ٖٗ
 .ٕٗ ،جعنفس اؼبر  

 .ٕٙ ،جعنفس اؼبر  ٗٗ
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 المراقبة  .0
يع البحثية اليت ذبرم كتسجيل سَت اؼبواض ةىي صبع البيانات من خالؿ مراقباؼبراقبة 

اؼبراقبة  تستخدماكسوؼ  ةفيما يتعلق بالبحث كالتطوير ؽبذا الباحث٘ٗ.بشكل منهجي
اؼبنظمة، حوؿ ما هبب  بشكل ةمصمم ةىي مالحظ اؼبنظمة. اؼبراقبة اؼبنظمة

بعض  هاعرفل اؼبراقبة .ٔ ا إجراءاهن ةالباحث  ٙٗ.مكاهنا، كمىت كأين مالحظتو
دبدرسة اؼبعايَت الدراسية للطالب يف الدرس اػباص باللغة العربية يف الصف الرابع 

 .، فونوركغوبوعكاؿاإلبتدئية اإلسالمية اؼبتكاملة لنتَتا ىايت 
 االستبيان .9

 ةاليت ينبغي االجاب ةصبع البيانات اليت ربتوم علي عدد من االسئل تأدا االستبياف ىو
نوع من مقياس  تالتنمية استخدام تطويرالبحث كال اجملتمع البحث. كيف ىذا  أ عليها

البحث  تأدا ٚٗيشيع استخدامها يف االستبياف. نفسي، كىو قطاع القياس الليكرت
يمة، مث أعطيت اعبواب، علي كربليل ال. ألغراض ( بوضع عالمة)ىذه مقياسا ؿبببا 

بشده توافق ( S)توافق ( CS)توافق ببساطو  (KS)اقل نتفق  (TS)سبيل اؼبثاؿ لبتلف 
(SS)
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 البالط ةاستبيان استجاب3.0الجدول

جنس 
 األسئلة 

نمرة 
 األسئلة

 الجانب مؤشر المعيار

كتاب مثَت لالىتماـ  ٔ إجايبّ 
 الغالؼ لفهم

 عرض تقرأ
 الكتاب

حجم اػبط يف   ٕ إجايبّ 
كتاب من السهل 

 ةقراء

عرض  السهولة
 الكتاب

حجم الصورة  ٖ إجايبّ 
مناسب كمرئي 

 بوضوح

عرض  اعبذابة
 الكتاب

الصور مثَته جدا  ٗ إجايبّ 
لالىتماـ كسهلو 

 الفهم

 اؼبنفعة اعبذابة

 إجايبّ 
 

الصور علي الكتاب  ٘
جعلتٍت سهلو لتعلم 

 اللغة العربية

عرض  اعبذابة
 الكتاب

ألواف علي الكتب  ٙ إجايبّ 
 تزيُت الكتب

 اؼبنفعة 

اللوف علي الكتاب  ٚ إجايبّ 
هبعلٍت ركح تعلم 

 اللغة العربية

عرض  اعبذابة
 الكتاب

اشكاؿ اؼبواد مثَته  ٛ إجايبّ  عرض  اعبذابة
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 اؼبواد لالىتماـ
التعرض اؼبادم  ٜ إجايبّ 

 الواضح يف ام فصل
عرض  

 اؼبواد
التعرض ؼبواد مثَته  ٓٔ إجايبّ 

 لالىتماـ كمفهومو
 إتصايلّ 

 
عرض 
 اؼبواد

شرح الًتكيب )مبط  ٔٔ إجايبّ 
اعبملة( مع اؼبتوسطة 
من األصابع 
كاألشجار هبعل من 
السهل بالنسبة يل 
لفهم الًتكيب )مبط 

 اعبملة(

 اؼبنفعة التكامل

االسئلو التطبيقية  ٕٔ إجايبّ 
 سهلو الفهم

دار اىل 
 الطلبة

عرض 
 اؼبواد

ميكن اف تساعد  ٖٔ إجايبّ 
مشاكل التمرين يف 

 ربسُت فهم اؼبواد

دار اىل 
 الطلبة

عرض 
 اؼبواد

مشاكل اؼبمارسة  ٗٔ إجايبّ 
ميكن اف تساعد علي 
زيادة فهم 
 الًتكيب)مبط اعبملة(

عرض  إستخدـ
 اؼبواد

اللغة اؼبستخدمة يف  ٘ٔ إجايبّ 
 الكتاب سهلو الفهم

عرض  إستخدـ
 اؼبواد



ٖٗ 
 

ىناؾ اؽباء من  ٙٔ إجايبّ 
األغاين كألعاب اليت 
ذبعلٍت أكثر شغفا 

 بتعلم اللغة العربية

عرض  إستخدـ
 اؼبواد

اعداد اعبملة ليست  ٚٔ إجايبّ 
 طويلة جدا

عرض  البساطة
 اؼبواد

اللغة  أحب تعلم ٛٔ إجايبّ 
العربية باستخداـ ىذا 

 تابالك

 اؼبنفعة إستخدـ

أصبح من السهل  ٜٔ إجايبّ 
العربية تعلم اللغة 

باستخداـ ىذا 
 الكتاب

مناسب 
دبستول 
 مبو الطلبة

 عرض اؼبواد

 

  ةمقابل .3
، كاألفكار من خالؿ السؤاؿ كاعبواباؼبقابلة ىي اجتماع لشخصُت لتبادؿ اؼبعلومات 

صبع حبيث ميكن اف تكوف تعليماتو دبعٍت موضوع معُت.  كتستخدـ اؼبقابالت كتقنيات 
اد اؼبشاكل كاليت هبب البحث يف اجراء دراسات أكليو إلهب ةالبيانات عندما يرغب الباحث

 معرفو أشياء اجمليب األعمق. الباحثة، كلكن أيضا عندما يريد فيها
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كيف ىذا البحث كالتطوير، سيستخدـ الباحث نوع اؼبقابلة اؼبنظمة، ام مع ىذه اؼبقابلة 
بعض االسئلو  ٜٗواؼبنظمة اليت أعطيت لكل ؾبيب السؤاؿ نفسو، ك جامع البياناتسجل

 كمن بُت اجمليبُت:  ةعلي الباحث
 كيف يتم استخداـ الكتابة ؟ .(أ 
 كيف يتم عرض الشاشة ؟  .(ب 
 كيف يتم عرض اؼبواد يف كتاب اغبب العريب للفئة الرابعة ؟  .(ج 
 كيف يتم عرض االمثلو يف كتاب اغبب العريب للصف الرابع ؟ .(د 
 كيفيو تقدًن االسئلو يف اغبب العريب للفئة الرابعة ؟ .(ق 
 يف اغبب العريب للفئة الرابعة ؟اؼبفردات كيف يستخدـ مصطلح  .(ك 
  الشطبقائمو  .4

باؼبواضيع كاعبوانب اليت سيتم مالحظتها. كميكن للقوائم  ةىي قائم قائمو الشطب
اؼبرجعية اف تسمح للمعلمُت كمثمنُت بتسجيل ام حادث مهما كاف صغَتا، كلكنو 
يعترب ىاما. ىناؾ جوانب ـبتلفو من احملادثة اليت عاده ما تكوف مدرجو يف قائمو 

.  كيشمل التقييم ٓ٘جانب كفقا لنتائج التقييم كل يف( √االختيار، مث ربقق فقط )
، ةالتصميم كالتعلم اإلعالمي، ككذلك اؼبواد كاللغالوارد يف ىذه القائمة اؼبرجعية 

 كالشرح كما يف اعبدكؿ أدناه:
 
 

                                                           
 .ٗٙٔ(، ٕٔٔٓ)بندكنج: رمياجا ركسداكريا،  Penelitian Pendidikan ،زين العارفُت ٜٗ
50

 )باندكنغ: الفابيتا،،  Metode Penelitian Dan Pengembangan: Research and Development، نويو سوغ 
ٕٓٔٚ ،)ٕٖٜ. 



ٗ٘ 
 

 الشطبقائمو  3.9الجدول 

جنس 
 األسئلة

 نمرة
 األسئلة 

 جانب مؤشر المعيار

 إرتباط اؼبواد تكامل اؼبواد 1،2 إجايبّ 

الئق 
 اؼبواج

 احتواء اؼبواد 3،4 إجايبّ 
 دقة اؼبواج دقة اؼبفهـو ك التعريف 5،6 إجايبّ 
دقة تركيب اعبملة  7 إجايبّ 

 باللغة العربية
 دقة األمثلة 8 إجايبّ 
 دقة التدريبات 9 إجايبّ 
 دقة اؼبراجع 10 إجايبّ 
 إرتباط بُت اؼبواد 11،12،13،14 إجايبّ 
 تطبيق يف التعليم  15،16،17،18 إجايبّ 
 جذابة اؼبواد 19،20 إجايبّ 
يدفع الطلبة ليبحث  21،22 إجايبّ 

 البيانات بنفسهم
   دقة يف تركيب اعبملة  23،24،25،26 إجايبّ 

 اللغوية

 فعالية اعبملة 27،28،29 إجايبّ 
 صحيح مصطلحات 30،31 إجايبّ 
 تقرأ اؼبعٌت 32 إجايبّ 

الصواب يف استخداـ  33 إجايبّ  اإلتصايل
 القواعد اللغة
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مطابق بنمو  مطابق بنمو الطلبة 34،35 إجايبّ 
 مطابق بعاطفة الطلبة 36،37 إجايبّ  الطلبة

تدرج ك توازف بُت  38 إجايبّ 
 األبواب

استخداـ 
اؼبصطلحات 

متساكؽ يف استخداـ  39 إجايبّ  كالرمز
 اؼبصطلحات

متساكية يف استخداـ  40 إجايبّ 
 الرمز

 

 الوثاق المكتوبة .5
اؼبكتوبة ىي طريقو صبع البيانات عن طريق االشاره إىل الوثائق اؽبامو كالكتب الوثاؽ  

. ٔ٘أيضا الطرؽ الانسانيو ، كاليت تسمياؼبستخدمة للتعرؼ علي احملتاجُت كاجملالت
 ، دبا يف ذلك:كتوبة يف ىذه الورقة بيانات عاموكتقدـ الوثائق اؼب

 فونوركغولنتَتا ىايت بوعكاؿ، تاريخ تاسيس اؼبدرسة االبتدائية االسالمية اؼبتكاملة  .(أ 
، لنتَتا ىايتالرؤية، البعثة ك األىداؼ اؼبدرسة االبتدائية االسالمية اؼبتكاملة  .(ب 

 فونوركغو
 بونكاؿ، بوناكركغولنتَتا ىايت ترتيب عضوية اؼبدرسة االبتدائية االسالمية اؼبتكاملة  .(ج 
 فونوركغولنتَتا ىايت بوعكاؿ، درسة االبتدائية االسالمية اؼبتكاملة عنواف اؼب .(د 

                                                           
 (،ٕٗٔٓ)باندكنج: الفابيتا،  ،Metode Penelitian Terapan: Bidang Pendidikan إيندانج مليا تينينجسية، ٔ٘
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لنتَتا ىايت اؼبعلمُت كالطالب يف اؼبدرسة االبتدائية االسالمية اؼبتكاملة  ةحال .(ق 
  فونوركغوبوعكاؿ، 

لنتَتا ىايت بوعكاؿ، البٍت التحتية يف اؼبدرسة االبتدائية االسالمية اؼبتكاملة  .(ك 
 فونوركغو

 
 البيانات تحليلطريقة  .5

وبدد نوع البيانات كمقياس القياس تقنيات ربليل البيانات اليت ميكن استخدامها. تقنيات ربليل 
 البيانات اؼبستخدمة يف ىذا البحث كالتطوير ىي طريقتُت:

 كيفّيةتحليل ال . أ
عبارة عن صبلو أك بيانات علي شكل صوره. التحليل النوعي للبيانات ىو  ربليل الكيفيّ 

كترتيب البيانات يف األمباط كالفئات كأكصاؼ الوحدات حبيث ميكن العثور  تنظيم عملية
  ٕ٘علي إجابات لالسئلو البحثية.

  Miles) &(Huberman لس كىوبَتمافيف ربليل البيانات الكمية يف الباحثُت باستخداـ مي
 مع بضع خطوات، علي النحو التايل: ،ىو
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 Miles) &(Huberman وىوبيرمانلس مي 3.9الصورة 

  

 

 
 

 

 

 (Reduction Data)مع البيانات اعب .(ٔ
، مع الًتكيز علي لخيص، كاختيار األشياء االساسيويعٍت تقليل البيانات ت

الضركرية. األشياء اليت ىي مهمة ، كتبحث عن موضوع مبط كأزالو تلك غَت 
التايل فاف البيانات اؼبخفضة ستوفر صوره أكضح كتسهل علي الباحثُت صبع 

 اؼبزيد من البيانات كاؼبسانبة حسب اغباجة.
 (Data Display) عرض البيانات .(ٕ

اط البيانات، يف ، فاف اػبطوة التالية ىي فك ارتبكدبجرد خفض البيانات
، كل كصف قصَتـ بعرض البيانات يف ش، ميكن القياالبحث النوعي

، ؼبخططات االنسيابية كما شابو ذلك، كاعالقات الرسم البياين بُت الفئاتكال
ص السردم، من كاألكثر استخداما لتقدًن البيانات يف البحث النوعي مع الن

، كالتخطيط ل لفهم ما وبدث، كسوؼ ذبعل من األسهخالؿ عرض البيانات
 للمهمة التالية علي أساس ما مت فهمو.

 عرض البيانات صبع البيانات

 زبفيض البيانات

 استنتاج البيانات
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 (Conclution and verification)  البيانات استنتاج .(3

 & Huberman) ميلس كىوبَتماف اػبطوة الثالثة يف ربليل البيانات النوعية كفقا

Miles)  ىو سحب االستنتاجات أك التحقق. كال تزاؿ االستنتاجات االكليو
مؤقتو ستتغَت عند العثور علي أدلو قويو تدعم اؼبرحلة التالية من صبع البيانات. 
كلكن عندما تكوف االستنتاجات اؼبعرب عنها يف اؼبراحل اؼببكرة مدعمو بادلو 

، فاف البياناتإىل اؼبيداف عبمع  ةاحثصحيحو كمتسقة عندما يعود الب
  ٖ٘االستنتاج اؼبعرب عنو ىو استنتاج جدير بالثقة.

 

 تحليل الكمية . ب
ر البيانات نشاط بعد بيانات من صبيع اؼبواضيع أك اجمليبُت أك مصاد ية ىربليل الكمي

ىل اؼبتغَتات ، كاالنشطو يف ربليل البيانات ذبمع البيانات استنادا إاألخرل اليت مت صبعها
، كتقدًن أساس اؼبتغَتات من اجمليب بأكملو، كالبيانات التبويب علي كأنواع من اجمليبُت

، كالقياـ باغبسابات للرد علي صياغة اؼبشكلة كتنفيذ رم حبثهابيانات كل متغَت هب
 اغبسابات الختبار الفرضيات اليت مت اقًتاحها. 

نسبو مئوية التقنيات اؼبستخدمة ؼبعاعبو البيانات من خالؿ استبياف أك استطالع يف شكل 
 كصفيو باستخداـ:

 التجربة ( أ
 (post-test)كذبربة بعدّم  (pree-test)التجربة اؼبستخدـ يف ىذا البحث ىي ذبربة قبلّي 

ك رمز  مستخدـ الرمز العُت الصغَت الذم توجد ارتباط بُت عينو.  ٘ٔباؼبستجيُت كبو 
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كللتقوًن نتائج الكماؿ الطالبات إستخدمت الباحثة معايرب اكتماؿ اغبد األدىن 
(KKM) 

 بمعّدل النتيجة تحليل ( ب
 الرمز .0

 = اؼبعّدؿ
 ؾبموعة النتائج

 عدد األسئلة

 قيمة مقياس النتاج .9
 عند مقياس ليكَتت مقياس التنقيح النتاج يتناكؿ من ىذا الرمز: 

 نتائج األصغرتعيُت ؾبموعة نتائج األقصى ك  (أ 
 تعيُت ؾبموعة نتائج األقصى ك نتائج األصغر (ب 
 ٗ٘تعيُت الفرؽ بُت نتائج األقصى كنتائج األصغر (ج 
 حبث عن فسحة بالرمز كما يايل: (د 

نتائج األصغرفسحة = 
         نتائج األقصى

 ك من حساب بالرمز األتى تتناكؿ قيمة مقياس النتاج األتّية.
 قيمة مقياس النتاج 3.3الجدول

 المعنى مقياس النتاج قيمة
 فبتاز، ال وبتاج إىل التنقيح   %ٓٓ،ٓٓٔ -% ٔٓ،٘ٛ
 جيد جّدا، وبتاج إىل قليل التنقيح %ٓٓ،٘ٛ -% ٔٓ،ٓٚ
 جّيد، وبتاج إىل كثَت التنقيح %ٓٓ،ٓٚ -% ٔٓ،٘٘
 ناقص، ال يستطيع اف يستعمل %ٓٓ،٘٘ -% ٔٓ،ٓٗ

 مردكد، ال يستطيع اف يستعمل %ٓٓ،ٓٗ -% ٓ
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 تغيير اإلنجاز 3.4الجدول
 التعليق المؤّىل طبقة اإلنجاز

ٗ،ٓٓ-٘،ٓٓ  ال وبتاج إىل ربسن فبتاز 
ٗ،ٓٓ-ٖ،ٕ٘  ال وبتاج إىل ربسن جيدجدا >

 ال وبتاج إىل ربسن جيد >ٓ٘،ٕ-ٕ٘،ٖ
ٕ،٘ٓ-ٔ،ٚ٘  وبتاج إىل ربسن مقبوؿ >
ٔ،ٓٓ-ٔ،ٚ٘  وبتاج إىل ربسن ناقص 

إحصاءات كصفيو تشمل أنشطو اعبمع كالعرض كيتم ذبهيز بيانات التعلم باستخداـ 
كمعاعبو البيانات. عرض البيانات يف اإلحصاءات اؼبنجزة باستخداـ اعبداكؿ أك القوائم 

، ميكن جع ىو أيضا حاظبو جدا يف التقييمكالرسـو البيانية أك الرسـو التخطيطية اؼبر 
 ،  ٘٘التهديف ـبتلفوىل قرارات تغيَت نفس النتيجة إىل قيم ـبتلفو كميكن اف يؤدم إ

استخداـ تقييم نتائج التعلم عرض البيانات يف  الباحثة، ك لذلك يف ىذا البحث كالتطوير
اإلحصاءات يتم باستخداـ اعبداكؿ كما ىو مكتوب بالفعل مع معايَت القيم يف 

 اعبدكؿ أعاله.
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات و تحليلها

 

 عرض البيانات العامة .أ 
 فونوروغو، بوعكاللنتيرا ىاتي المتكاملة  االسالميةتاريخ تاسيس المدرسة االبتدائية  .0

ىو مؤسسو التعليم  فونوركغو، بوعكاؿلنتَتا ىايت اؼبتكاملة  االسالميةاؼبدرسة االبتدائية 
الدراسية اإلسالمي اؼبتكاملة اليت ذبمع بُت اؼبناىج الدراسية بُت اؼبناىج التعليمية الوطنية كاؼبناىج 

يف لنتَتا ىايت اؼبتكاملة  االسالميةاؼبدرسة االبتدائية  هىذ اػباصة للمؤسسة القلب فانوس. بداية
اضبد ستاذاليت بناىا ا ًتبيةال قةاغبلىذا مستوحاه من قبل ؾبموعو من لنتَتا ىايت  ، كٕٔٔٓ ّسنةال

  طرباين اؼباجستَت
حبيث يف الدعوة اإلسالـ من السهل اف لنتَتا ىايت برنامج بغرض إنشاء قة يصنع اغبل يف

 الطالب كاجملتمعكيل تكوف مقبولو يف اجملتمع، كاألثر اإلهبايب للتعليم ميكن اف تتلقي الطالب ك 
جنوبية من فونوركغو  التعليم اإلسالمي الذم يقع يف ؤسسةكافق علي إنشاء مقة اغبل . يفحولو

 اؼبتكاملة االسالميةك ركضو األطفاؿ  كاملةاؼبت االسالميةلعب اجملموعة  خالؿ البدء يف إنشاء
د اف ار أ لنتَتا ىايتاؼبتكاملة  االسالميةاؼبدرسة االبتدائية  أخَتا اؼبؤسسُت، . بعد الناميةلنتَتا ىايت

التعليم االذباه الذم مت تشكيلها  لنتَتا ىايت اؼبتكاملة االسالميةاألطفاؿ  ةركض يكوف اػبرهبُت
مث أخذت اؼببادرة لبناء كتاسيس اؼبدرسة  لنتَتا ىايت االسالميةركضو األطفاؿ  بشكل جيد يف

 ٖٕٔٓالسنو  لنتَتا ىايتاؼبتكاملة  االسالميةاالبتدائية 
 

ٕ٘ 
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 فونوروغو ،لنتيرا ىاتيالمتكاملة  االسالميةالمدرسة االبتدائية  ىدافاأل و البعثة، الرؤية .9
  الرؤية .أ 

 للجيل الذىيب اإلقبازكذكيّ ك  لو أخالؽ الكرمية فآلطباع اعبيل قر 
 البعثة .ب 

 تضمُت حب القراف من خالؿ التعود .(ٔ
 .غرس قيم أخلكم الكرمية من خالؿ اػبربة التعليمية الدينية .(ٕ
 .ربويل اللغة كالعلم كاؼبهارة كالتكنولوجيا .(ٖ
 .أقامو تعاكف مع اؼبؤسسات التعليمية األخرل لتحقيق التعليم اعبيد .(ٗ

 ىدافاأل .ج 
 .الدينيةة نغاف يف اؼبدرسة من خالؿ االنشطهتطوير ثقافة دينيو يف ليونغكو  .(ٔ
 اإلستقامة. أداء العبادة مع ىعل قادر .(ٕ
لم التعلم مع هنج التعلم اؼبتمحور حوؿ الطالب )التع عمليةاالستفادة اؼبثلي من  .(ٖ

 .النموذجية التعلم األخرلك  PAIKEM ، كاؼبركزم للطالب(
 .% ٓٓٔ  USBN ك USالطالب يتخرجوف من   .(ٗ
 56القدرة علي الكفاءة مع اؼبؤسسات التعليمية األخرل علي الصعيد الوطٍت .(٘
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 بونكال، بوناوروغو لنتيرا ىاتيالمتكاملة  االسالميةالمدرسة االبتدائية  ىيكل المنظمات .3
 57ىيكل المنظمات 4.0الصورة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 فونوروغو، بوعكاللنتيرا ىاتي  المتكاملة ةوان المدرسة االبتدائية االسالميعن .ٗ
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يف قرية  لنتَتا ىايت اؼبتكاملة كيقع  االسالمية اؼبدرسة االبتدائية االسالميةاؼبؤسسة التعليمية 
ة ، إىل اعبنوب من مدينالشرقيةاجاك دائرة ، فونوركغومناطق بونكاؿ،  مناطق الفرعية كوبوؾ،
لنتَتا اؼبتكاملة  االسالميةاؼبدرسة االبتدائية من كسط اؼبدينة. اؼبوقع من  يلو مًتك  ٖٔ فونوركغو

. الغرب مقيد من قبل القرية اعبنوبية من كوبوؾةقريأىل  كإسكاف من شرقيو مقيده دبزرعة  ىايت
، كالشماؿ كمزرعة شجره خشب الساجإبراىيم د يلكوبوؾ يف اغبد من قبل مسجد اػبلالقركيُت ا

 مقيد من قبل سكاف قرية كوبوؾ
، بوعكاللنتيرا ىاتي المتكاملة  االسالميةالمعلمين والطالب في المدرسة االبتدائية  ةحال .5

  فونوروغو
 المعلم ةدول .( أ

4.0الجدول.   

لنتيرا ىاتي المتكاملة  االسالميةالمدرسة االبتدائية البيانات جورو والموارد التعليمية 
9109 

 رقم  اسم موقف
 1 موكيايتسييت اندكسالدكتورة مديرة اؼبدرسة

دناع فطرة.، عامل يف الًتبية  نائب الطالب
 اإلسالمية

2 

 كيّل الفصل األّكؿ
ترم سوسانيت.، عامل يف 

 الًتبية
3 

 كيّل الفصل الرّابع
 

 سرم راىايو.، عامل يف الًتبية
 

4 
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 فيٍت. ك.، عامل يف الًتبية أداره االعماؿ
 

5 

 كيّل الفصل الثالث
 

ؿبّمد عاريس فخركدل.، 
 يف الًتبية اإلسالمية عامل

6 

مدرس الًتبية الدينية 
 االسالمية

اغوع كيبوك.، عامل يف الًتبية 
 اإلسالمية

7 

 كيّل الفصل اػبامس
 

دكم سوليسطياريت.، عامل يف 
 الًتبية

8 

 9 صاحل ترم.، عامل يف الًتبية مدرس الرّياضة

 10 سيىت ىداية.، عامل يف الًتبية مدرس اغبديث

 11 .، عامل يف الًتبيةبنت صاغبة األّكؿقرينة فصل 

 كيّل الفصل األّكؿ
 

ترم سوسانيت.، عامل يف 
 الًتبية

12 

تيتُت مورياندارم.، عامل يف  الثّاين كيّل الفصل
 الًتبية

13 

 14 زىرة البية .، عامل يف الًتبية مدرسة التحفيظ

 15 سايودم مدرسة الوافاء

 16 فقيوفطموة اإلمرأة.،  مدرسة التحفيظ

 مدرسة الوافاء
.، عامل يف يويل فسفيتا سارم

 الًتبية
17 

 18 كحيو األميت مدرسة التحفيظ

 مدرسة الوافاء
 19 .، عامل يف الًتبية .إيفي لندا 
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 20 .عامل يف الًتبيةميلة الكرمية.،  مدرسة اإلقبيليزية

لنتَتا اؼبتكاملة  االسالميةاالبتدائية )اؼبصدر: ماخوذه من كثائق مدرس اؼبدرسة 
 (فونوركغو، بوعكاؿىايت 

 

 حالو التلميذ .( ب
السنو  فونوركغو، بوعكاؿلنتَتا ىايت اؼبتكاملة  االسالميةطالب اؼبدرسة االبتدائية عدد 

  :كما يلي  ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ الدرسية

 4.9الجدول 

من القلب المتكامل فانوس السنو  االسالميةبيانات عن طالب المدارس االبتدائية 
9108/9109 

 عدد  المراه الرجال الفصل

أبو بكر الّصديق ٔ  ٛ ٕٔ ٕٓ 

عمر بن خطاب ٔ  ٜ ٔٓ ٜٔ 

 ٔٚ ٕٕ ٖٜ 

ٕ ٔٚ ٙ ٕٖ 

 ٔٚ ٙ ٕٖ 
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ٖ ٕٔ ٔٔ ٕٖ 

 ٕٔ ٔٔ ٕٖ 

ٗ ٙ ٔٓ ٔٙ 

 ٙ ٔٓ ٔٙ 

٘ ٗ ٜ ٖٔ 

 ٗ ٜ ٖٔ 

ٙ ٙ ٗ ٔٓ 

 ٙ ٗ ٔٓ 

 094 69 69 المجموع

اؼبتكاملة  االسالميةاالبتدائية اؼبدرسة  اؼبصدر: ماخوذه من كثائق حضور طالب)
 (فونوركغو، بوعكاؿلنتَتا ىايت 

 

 فونوروغولنتيرا ىاتي بوعكال، المتكاملة  االسالميةالبني التحتية في المدرسة االبتدائية  .6
 الصحوة البرية . أ

اليت أيقظت ال تشمل رصف كانت األرض اليت كقفت علي اؼببٍت. األرض اؼبباين  األرض 
 .الكتل كاالسوار

M مساحة األرض اؼبدرسية = (ٔ
2 ٔ,٘ٓ٘  
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Mمساحة اؼببٍت =  (ٕ
2 ٕٗ٘  

 ظركؼ البناء = جيده جدا (ٖ
 بناء العقارات = دائم (ٗ

 ىاعددتفاصيل الغرفة و  . ب

 4.3الجدول. 

لنتيرا ىاتي بوعكال، المتكاملة  ةفي المدرسة االبتدائية االسالمي ةتفاصيل غرف
9109 فونوروغو  

 

M) تعليق
2
) مدى   رقم غرفة عدد 

 1 غرفة مديرة اؼبدرسة 1 52،5 -

 2 غرفة اؼبدّرس 1 52،5 -

@ 52،5M
2
 3 غرفة الفصل 7 367،5 

 4 مصلى 1 121 -

 5 اغبّماـ 7 15،75 -

 6 حظائر 1 27 -
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معمل الطبعي، معمل  1 52،5 -
 التكنولوجي، ك اؼبكتبة

7 

 

 عرض البيانات الخاصة .ب 
 الكتاب المدرسي من قبل بورغ وغال: مواصفات .0

 البحث وجمع البيانات .أ 
البحوث كصبع اؼبعلومات، كاليت تشمل استعراض األدبيات، كاؼبراقبة أك اؼبراقبة 
الطبقية، كاعداد التقارير االكليو. كيعد البحث االكيل أك ربليل اغباجة أمرا حاظبا 

 للحصوؿ علي معلومات أكليو ألغراض التنمية. 
صبع اؼبعلومات عن طريق اجراء استعراض مفصل ؼبوضوع الكتاب العريب يف البحث ك 

اغبب العريب الذم  وضوعالصف الرابع، كىو الكتاب الذم تستخدمو اؼبطبوعات دب
الذم مت اغبصوؿ عليو من خالؿ اؼبالحظة اليت  الكتاب اؼبدرسىسيتم تطويره يف 

األدبيات اؼبتعلقة  ةير كمراجعية مباشره مث تقدًن تقر سبت مع معلم اؼبواضيع العرب
 بالبحث

 استعراض اؼبناىج الدراسية .(ٔ
اؼبتكاملة  االسالميةكيشَت اؼبنهج الدراسي للعُت إىل الكالـ يف اؼبدرسة االبتدائية 

اؼبتكاملة لشبكو  االسالميةنفسها إىل اؼبنهج الدراسي ؼبعايَت اعبودة للمدرسة 
 .(JSIT)اؼبتكاملة  االسالميةاؼبدارس 

 األىداؼ كالوظائف .( أ
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اؼبتكاملة إىل تعزيز  االسالميةهتدؼ اؼبواضيع العربية يف اؼبدرسة االبتدائية 
، فبا يسهل فهم القراف ، كتوفَت الدعم لتعميق انبيو اللغة العربية كلغة قرانيو

، كغرس الشعور بالفخر  تتطور يف العصر الذىيب لسإسالـاؼبوارد اؼبعرفية اليت
اؼبتكاملة يعمل  االسالميةغة العربية يف اؼبدرسة االبتدائية بالعربية. تعلم الل

 ، كايقاظ ركح اإلسالـ.لثقة، كتقدير اغبضارة االسالميةعلي غرس ا
 االسالميةؼبواضيع اللغة العربية الصف الرابع اؼبدرسة  ةالكفاءة االساسي .( ب

 االبتدائية اؼبتكاملة
 ةالكفاءة االساسي 4.4الجدوال 

للفصل الدراسي األولالكفاءة االساسيو   الجوانب 
فهم الصوت كمعٍت الكلمات حوؿ  ٔ.ٔ

 اغبوار/احملادثة تَػَعاُرؼُ 
 استماع

، جيده كصحيحو عن نطق بصوت عاؿ ةقراء
 شاغبوار/احملادثة تَػَعارُفُ 

   / العلم +ىذا مع مبطحوار التعارؼ تالكة  ٕ.ٔ
اغبديث  مع ذبويد جيده كصحيحو  /اسم اؼبفرد

 عن كجود ؿبادثات جيده كصحيحو 
 

 قراءة

   / العلم طرح اسئلو حوؿ احملادثة مع اعبملة ٖ.ٔ
   اسم اؼبفرد

 

 كالـ
 

 صبل كتابو حوؿ اغبوار/احملادثة تَػَعاُرؼُ  ةكتاب
 ة التعارؼكتابو بضع كلمات/صبل عن ؿبادث ٗ.ٔ

 اسم اؼبفرد   / العلم +ىذا مع مبط من

بةاكت  
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الصوت كمعٍت الكلمات حوؿ االستماع إىل فهم 
  اغبوار/احملادثة

االستماع إىل اغبوار/احملادثة من االسكندريو مع  ٘.ٔ
  اسم اؼبفرد / العلم +ىذا اعبملة

 

 استماع

الكالـ بصوت عاؿ كجيد كحقيقي عن  ةقراء
 اغبوار/احملادثة االسكندريو

 تالكة قراءات بسيطو عن االسكندريو مع مبط ٙ.ٔ
 التجويد اعبيد كالصحيح/اسم اؼبفرد/العلم +ىذا

 

 قراءة

التحدث إىل ؿبادثو جيده كحقيقية حوؿ اغبوار/احملادثة 
 االسكندريو

 اسئلو حوؿ احملادثة من االسكندريو مع اعبملة ٚ.ٔ
  اسم اؼبفرد / العلم +ىذا

 

 كالـ

 كتابو الكتابة عن خطاب بسيط/ؿبادثو االسكندريو
كتابو بضع كلمات/صبل عن اػبطاب/احملادثة  ٛ.ٔ

  اسم اؼبفرد / العلم +ىذا البسيطة مع مبط
 

بةاكت  

حوؿ بسيطو  ةاالستماع إىل فهم الصوت كمعٍت كلم 
 اػبطاب/احملادثة االسكندريو

جلسة استماع حوؿ حوار/ؿبادثو السخنُت مع  ٜ.ٔ
 اؼبفرد  /اسم العلم+  الًتكيب

 استماع
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القوؿ بصوت عاؿ كجيد عن اػبطاب  ةقراء
 البسيط/احملادثة

احملادثة من السن مع اعبملة مبط عينُت + تالكة  ٓٔ.ٔ
 اؼبفرد /اسم العلم+  الًتكيب

 

 قراءة

 كحقيقية عن االسكندريو ةجيد ةالتحدث إىل ؿبادث
اين، البيت،  :احملادثات اػباصة بالسخنُت مثل ٔٔ.ٔ

  اؼبدرسة، اماـ، كراء

 كالـ

 عن الكتاب ةاكتب صبل
يكتب بعض اؼبفردات عن اللغة السخنة مثل:  ٕٔ.ٔ

 البيت، اؼبدرسة، اماـ، كراءاين، 

 بةاكت

 الجوانب الكفاءة االساسيو للفصل الثاني
 سمع لفهم الصوت ككلمو اغبوار عن اؽبدمي

جلسة استماع حوؿ اغبوار/احملادثة حوؿ  ٔ.ٔ
عصاـ اؼبصرم + ضميسر من الًتكيباؼبوضوع مع 
  االماـ اؼبصرم

 

 استماع

 قرا النطق بصوت عاؿ، حسنا كصحيحا عن مركهي
النص اؼبتعلق باعبمل مع الًتكيبعصاـ  ةقراء ٕ.ٔ

 اؼبصرم + ضميمر منفلل مرادم

 قراءة

اغبديث عن القياـ دبحادثات جيده كصحيحو حوؿ 
 اغبوار/احملادثات عن مركه

االسئلو اليت طرحتها خبصوص اعبملة اليت مت الرد  ٖ.ٔ

 كالـ
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 عليها بنمط اعبمل عصاـ اؼبصرم
 صبلو بشاف اغبوار/احملادثات عن مركه ةكتاب

بعض الكلمات/اعبمل اؼبتعلقة باعبملة مع  ةكتاب ٗ.ٔ
 مبط اغبكم بالصدر اؼبصرم + ضميزر منفلل مراد

بةاكت  

عن صوت كمعٍت الكلمة عن اؼبعجنات  االستماع
 اؼبصرية
جلسة االستماع/القراءة عن اؼبعجنات اػباصة  ٘.ٔ

ضميمل باعبملة كاعبمل بنمط اغبكم اؼبصرم + 
 مراد

 استماع

جيده كحقيقية عن اؼبعجنات ، تنطق بصوت عاؿ ةقراء
 ةاالصيل
تالكة قراءات بسيطو عن اؼبعجنات اػباصة  ٙ.ٔ

 باعبملة كاعبمل كالصدر كالصدر كالصدر كالصدر
 

ةقراء  

التحدث إىل ؿبادثو جيده كحقيقية عن اؼبعجنات 
 االصيلو

االسئلو اؼبتداكلة حوؿ اؼبعجنات اؼبصرية مع  ٚ.ٔ
 الًتكيبوالصدر كالصدر كالسؤاؿ اؼبطركح

 

 كالـ

 عن اؼبعجنات اؼبصرية ةصبل ةكتب
بعض الكلمات/اعبمل حوؿ اػبطاب  ةكتاب ٛ.ٔ

البسيط/احملادثة حوؿ اؼبعجنات اػباصة باعبملة مع 
 مبط اغبكم يف السنو اؼباضية + ضميسر مراد مراد

بةاكت  
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 االستماع إىل فهم الصوت كمعٍت الكلمة لالستماع إىل
 اغبوار/احملادثة اآلف

السمع عن اغبوار/احملادثة اليت سيصدرىا اعبمل  ٜ.ٔ
 مفرد/اسم العلمبالًتكيب+

 استماع

القوؿ بصوت عاؿ، حسنا كاغبق يف االستماع عن  ةقراء
 اغبوار/احملادثة االسكندريو

تالكة اغبديث عن أالنو مع اعبملة مبط كسيف  ٓٔ.ٔ
 مفرد/+ اسم العلم

ةقراء  

احملادثات اعبيدة كالصحيحة حوؿ اغبديث عن 
 اغبوار/احملادثة اآلف

اجراء ؿبادثات حوؿ اغبوار/احملادثة اليت بينها  ٔٔ.ٔ
 كبُت اعبملة اليت نقشت عليها كالتايل "

 كالـ

ة اسم اعبملة لالستماع إىل اغبوار/احملادثة االخباري ةكتاب
 االسكندريو مفرد/العلم

 يكتب بعض اؼبفردات عن الناصرة مع اعبملة ٕٔ.ٔ
 مفرد/مبط كسيف + اسم العلم

ةكتاب  

 
 اجراء الدراسات اؼبيدانية .(ٕ

كهتدؼ أنشطو الدراسات اؼبيدانية إىل معرفو األماكن اليت يتعلم فيها الطالب 
كمعرفو بعض الصعوبات اليت يواجهها الطالب اثناء تعلمهم اللغة العربية ، كيتم 

 العربية.ىذا النشاط عن طريق اؼبقابلة مع اؼبعلم اػباضع للغة 
 النتائج تخطيط .ب 
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كيف ىذه اؼبرحلة من التخطيط، تشمل االنشطو أك االنشطو ما يلي: صياغة 
القدرات، كصياغة األىداؼ، كربديد ترتيب اؼبواد، كالتجارب الصغَتة النطاؽ. اف 
الشيء الغريب جدا يف ىذه اؼبرحلة ىو صياغة األىداؼ احملددة اليت يريد اؼبنتج 

صلبو لتطوير برنامج أك منتج، ربقيقها. يهدؼ ىذا اؽبدؼ إىل توفَت معلومات 
 حبيث يتم اختبار الربنامج أك اؼبنتج كفقا للغرض احملدد اؼبراد ربقيقو. 

أىدافا ؿبدده تريدكف ربقيقها، من بُت ىذه األىداؼ  الباحثةكلذلك، فقد أعد 
اػباصة توفَت السهولة يف فهم دركس اللغة العربية كإعطاء شعور بالفرح عندما يتعلم 

 عربية.األطفاؿ ال
 تطوير النتاج األّول .ج 

كتتمثل ىذه األىداؼ يف كضع الصيغة االصليو للمنتجات، أك اؼبسودة االكليو، اليت 
تشمل اعداد مواد التعلم، كالكتيبات، كأداات التقييم. كشكل كضع الربنامج اؼبعٍت 
ىو مواد مطبوعو، مثل الكتب اؼبدرسية كاؼبواد التعليمية يف شكل كتب نصيو أك 

، كىي ؾبهزه باشرطو فيديو أك عملية أك إجراءات يف تصميم نظم التعلمت تسلسال
 يف شكل أقراص مدؾبو.

اليت ميكن اف يف ىذه اؼبرحلة طورت الكتب العربية مع العديد من كسائل االعالـ 
 ، كتشمل بعض االنشطو ؽبذه اؼبرحلة:تسهل الطالب للتعلم

 صبع اؼبواد التعليمية .(ٔ
صبع اؼبواد كاختيار اؼبواد اليت ميكن استخدامها لتجميع كتاب تعليمي مصمم 
خصيصا لقدره طفل من اؼبرتبة الرابعة، مت تكييفو لالستخداـ من خالؿ صبع  
كلمات أغنيو األطفاؿ اندكنيسيا اليت مت ذبديدىا بعد ذلك من كلمات 

الطفل زبصيص موضوع، كصبع ألعاب كذبديدىا يف اللعبة كفقا ؼبستوم 
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كفقا للموضوع، كنشر اؼبواد اؼبناسبة مث  االبتدائية اؼبتكاملة االسالميةاؼبدرسة 
 تصميمو مع مايكركسوفت ككرد كفوتوشوب.

 تطوير اؼبواد التعليمية .(ٕ
 االسالميةتطوير اؼبواد التعليمية اليت ستكوف لتصنيف معايَت ؿبتوم اؼبدارس 

االبتدائية اؼبتكاملة،  سالميةاالاؼبتكاملة مع الكفاءات االساسيو اؼبدرسة 
 كالغناء كاللعب كسائل االعالـ، كاؼبواد التعليمية، كالتعلم التقييم.

التعلم صف الرابعكتابا تعليميا ل  الباحثة، كضع يف ىذا البحث كالتطوير
" مع FUN ARABIC" وضوعدب االبتدائية اؼبتكاملة االسالميةالعريب اؼبدرسة 
باؼبعٍت السمعي البصرم، م األطفاؿ الغناء، لتسهيل تعل (CD)قرص مدمج 

الشعور باالثاره كاالسًتخاء يف التعلم كخاصو عند ، كتعزيز ، بصريااعبمالية
  تعلم اللغة العربية

 
 تجربة الفرديّةال .د 

كاػبطوة التالية ىي اجراء اختبار اكيل، كربسُت كجدكل الناتج االكيل الناتج، 
طالبا،  ٖ-ٔإصالحات الحقو. كذبرم احملاكمات االكليو بطلب كالتمكن من اجراء 

 كاالداات اؼبستخدمة ىي اؼبراقبة كاؼبقابالت كاالستبياف أك االستبياف.
 ج ا تنقيح النت .ه 

 نتائج التجربة االكليو ؼبراجعو اؼبنتج األصلي.  تستخدماك 
 تجربة الفيئيةال .و 
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التجارب الصغَتة، مره أخرل علي كقد اخترب اؼبنتج اؼبنقح، استنادا إىل نتائج 
طالبا،  ٙ-ٖالوحدات أك اؼبواضيع األكرب حجما. كذبرم احملاكمات االكليو بطلب 

 كاالداات اؼبستخدمة ىي اؼبراقبة كاؼبقابالت كاالستبياف أك االستبياف.
 جا تنقيح النت .ز 

التجارب  ج اليت تتم استنادا إىل نتائج االختبارات اؼبيدانية. كهتدؼ نتائجا تنقيح النت
اؼبيدانية اليت تشمل ؾبموعات كبَته من اؼبواضيع إىل ربديد مدم قباح اؼبنتج يف 
ربقيق أىدافو كصبع اؼبعلومات اليت ميكن استخدامها لتحسُت الربنامج أك اؼبنتج 

 ألغراض ربسينات يف مرحلو الحقو. 
 ةالميدانيّ  تجربةال .ح 

نتج الذم ىو أكثر الئقو ككافيو مث ج، إذا كاف اؼبطور يريد اؼبا بعد اف يتم تنقيح النت
فمن الضركرم اختبار ميداين كيرافقو اؼبقابالت كاؼبالحظات كالتسليم االستطالع 
كمن مث اجرم التحليل. مث تصبح نتائج ىذه التحاليل مواد الحتياجات مراجعو 

 ٘ٔ-ٔاؼبنتجات التالية، أك تنقيح اؼبنتج النهائي. كذبرم احملاكمات االكليو بطلب 
 البا، كاالداات اؼبستخدمة ىي اؼبراقبة كاؼبقابالت كاالستبياف أك االستبياف.ط

 االخر جا تنقيح النت .ط 
تنقيح اؼبنتج النهائي ىو اؼبراجعة اليت أجريت علي أساس اختبار ميداين أكسع 
)اختبار ميداين(. كنظرا ؽبذا االختبار اؼبيداين، الذم ينطوم علي العديد من 
اؼبواضيع، فاف النتائج ستوفر مدخالت ال تقدر بثمن لتنقيحات اؼبنتجات. كيقاؿ 

 سلسلو من التجارب تدرهبيا.  حقا اف مراجعو اؼبنتج صاغبو ألهنا اجتازت
 نشر وتطبيق النتاج بالندوة أو مجلة علمية .ي 
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كاػبطوة االخَته من نشاط البحث كالتطوير الذم يقـو بو ىذا النموذج يف بورغ 
. ىذه اؼبرحلة من إلغاء نشر كتطبيق النتاج بالندكة أك ؾبلة علمية كغاؿ ىي 

جراء، الربنامج أك اؼبنتج( إىل كالتنفيذ، كىي نقل نتائج التنمية )العملية، اال
، أك يف شكل  ع اؼبنتدل أك الكتابة يف اليوميةاؼبستخدمُت كاؼبهنيُت من خالؿ اجتما 

 كتب أك كتيب
 

االبتدائية  االسالميةفي الصف الرابع المدرسة الكتاب المدرسى تعليم  فعالية  .9
 المتكاملة من قبل الخبراء

 الخبراءاستجاب  .أ 
 ك كسائل اإلضاح تصميم خرباء استجاب .(ٔ

ك كسائل  تصميم خرباء كالتقييم إىل الكتاب اؼبدرسىة الباحث اعطتك 
، مع االحكاـ ٝ( ٗٙ) ا. كفقا لتقييمهي مهمة اؼبكّرمة اؼباجستَت، كىاإلضاح
 التالية:

 االنتقادات:
 اّدةم ةقراء عند البجدا، كتعقيد الط ةحجم الكتابة صغَت  -
 الفتات ليست ىيجايب، كالصور من باتغطيو اقل جذ -
 النص العريب علي الغطاء اػبلفي من اقل الف علي ألفاد الدنيا -
 الرسم التوضيحي للصورة السفلي كبَت جدا -
 جدا غبجم طالب اؼبدارس االبتدائية ةكتاب ظبيك -
 ال دليل استخداـ الكتاب كاسًتاتيجية اللعبة -
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 اؼبشوره:
، لغَت ٕٓأك  ٛٔقليدية مع حجم عربية التللرسائل العربية باستخداـ ال -

 العربية مع حجم أحد عشر أك اثٍت عشر
، كالتصميم مع تطبيق كوريل رسم دانغ مكافحو مع الصورة مراجعو الغطاء -

 اؼبناسبة
 ةرة أدناه أك عدـ إظهار كل صفحتصغَت الصو  -
 جدا ةىابا كإيابا حبيث اهنا ليست ظبيكأفضل إذا مت تصميم الصفحة ذ -
، كألعاب االسًتاتيجية علي كل ع االستخداـ اليدكم للكتبم ةكامل -

 موضوع ككسائل االعالـ الداعمة

 و وسائل اإلضاح خبراء تصميمعند استجاب  4.5الجدول

 الرقم مكونات القيمة معيار
  تصميم  

 جيد
 1 تصميم الغالؼ 3

تقدًن الكفاءات اليت هبب علي الطالب  4 جيد جدا
 ربقيقها

2 

 جيد
 3 شعور الطالب بالرغبة تشجيع 3

 جيد
 4 تشجيع تفاعالت الطالب مع اؼبوارد التعليمية 3

 جيد جدا
 5 عرض اؼبواد متسقة 4

 جيد جدا
 6 عرض متسق للتمارين 4

 جيد جدا
 7 االستخداـ اؼبتسق للكتابة الفضائية كاؼبادية 4
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 جيد
 8 مرسـو كضع الكتابة 3

 مقبول
 9 خط الدكاـ كتابو اؼبواد 2

 10 كضوح الكتابة 2 مقبول

 مقبول
 11 إرشادات اؼبطابقة الستخداـ كتب التدريس 2

 12 مالءمة شكل كتاب التدريس اؼبواد 5 ممتاز

  وسائل االعالم  

 مقبول
 13 دقو اختيار لوف الغالؼ 2

 مقبول
 14 تغطيو مثَته لالىتماـ 2

 جيد جدا
 15 مالءمة اللوف لكل فصل 4

 جيد جدا
 16 لوف اػبلفية مع اؼبوادتباين  4

 جيد
 17 الوضع الدقيق للرسـو التوضيحية للصور 3

 مقبول
 18 اختيار ألواف الدقيقة للرسـو التوضيحية للصور 2

 جيد جدا
 19 قدرات توضيح الصورة ؼبساعده الطالب 4

 جيد جدا
 20 مهارات توضيح الصورة ذبذب انتباه الطالب 4

 64   

 جيد
3،2 

64% 

  

 

 الثاين ك كسائل اإلضاح خرباء تصميماستجاب  .ٕ
ك كسائل  تصميم خرباء كالتقييم إىل الكتاب اؼبدرسىة الباحث اعطتك 

، مع االحكاـ ٝ( ٜٜ) ا. كفقا لتقييمهي مهمة اؼبكّرمة اؼباجستَت، كىاإلضاح
 التالية:
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 االنتقادات:
 كتابو الرسالة ال ينبغي اف تكوف متصال  ٘ٔالصفحة  -
 اؼبفردات. ينبغي تًتافااؼب ٕٛ،  ٕٕصفحو  -

 اؼبشوره:
 التنقيحات اؼبقًتحة

 الثاني و وسائل اإلضاح خبراء تصميمعند استجاب   4.6الجدول

 الرقم مكونات القيمة معيار
  تصميم  

 1 تصميم الغالؼ 5 ممتاز

 ممتاز
تقدًن الكفاءات اليت هبب علي الطالب  5

 ربقيقها

2 

 ممتاز
بالرغبةتشجيع شعور الطالب  5  3 

 ممتاز
 4 تشجيع تفاعالت الطالب مع اؼبوارد التعليمية 5

 ممتاز
 5 عرض اؼبواد متسقة 5

 ممتاز
 6 عرض متسق للتمارين 5

 ممتاز
 7 االستخداـ اؼبتسق للكتابة الفضائية كاؼبادية 5

 ممتاز
 8 مرسـو كضع الكتابة 5

 ممتاز
 9 خط الدكاـ كتابو اؼبواد 5

 ممتاز
الكتابةكضوح  5  10 

 ممتاز
 11 إرشادات اؼبطابقة الستخداـ كتب التدريس 5
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 ممتاز
 12 مالءمة شكل كتاب التدريس اؼبواد 5

  وسائل االعالم  

 ممتاز
 13 دقو اختيار لوف الغالؼ 5

 14 تغطيو مثَته لالىتماـ 4 جيدجدا

 ممتاز
 15 مالءمة اللوف لكل فصل 5

 ممتاز
اؼبوادتباين لوف اػبلفية مع  5  16 

 ممتاز
 17 الوضع الدقيق للرسـو التوضيحية للصور 5

 ممتاز
 18 اختيار ألواف الدقيقة للرسـو التوضيحية للصور 5

 ممتاز
 19 قدرات توضيح الصورة ؼبساعده الطالب 5

 ممتاز
 20 مهارات توضيح الصورة ذبذب انتباه الطالب 5

 99   

 ممتاز
4،95 

99% 

  

 

 خبَت اللغة العربية ك اؼبواد الدراسية استجاب .ٖ
اللغة العربية ك اؼبواد  خرباء كالتقييم إىل الكتاب اؼبدرسى ةالباحث اعطت

%( ىذا الكتاب ٛٙ.ٙ) ا، كفقا لتقييمهي األستاذة الباء اغبسٌت، كىالدراسية
ائية ، من خالؿ ربديد بعض مفيد لتطوير اللغة العربية ألطفاؿ اؼبدارس االبتد

 ، مع االحكاـ التالية:البنود
 االنتقادات:

 ، فبا تسبب يف مستويات القراءة اقلوره أك التوضيح ىناؾ كتابو مزعجوص -
 الًتكيب، سواء من حيث قواعد الكتابة ك الكتابة األخطاء -
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 اؼبشوره: 
 تقليل الرسم التوضيحي ، كاستخدامو حسب اغباجة ، ال تبالغ -
 اختيار اللوف اؼبناسب من الصورة -
 تكبَت حجم اػبط -
 إصالح حقيقة معٍت الكتابات )القاموس اؼبفتوح(-

 عند استجاب خبير اللغة العربية و المواد الدراسية  4.7الجدول

 الرقم مكونات القيمة معيار
  تصميم  

 جيد جدا
 1 التوافق مع أىداؼ التعلم 4

 جيد جدا
 2 التوافق مع احتياجات اؼبتعلمُت 4

 جيد جدا
 3 اؼبطابقة مع احملتوم اؼبادم للعنواف 4

 جيد جدا
 4 فبارسو مالءمة مع اؼبواد 4

 جيد جدا
 5 دقو اؼبادة النطاؽ 4

 جيد جدا
اؼبطابقة مع القيم كاألخالؽ  4

 كاالجتماعية

6 

 جيد جدا
 7 مالءمة اؼبواد مع أحدث 4

 جيد جدا
 8 مالءمة اؼبواد مع اغبياة اليومية 4
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 جيد
التمارين الرياضيةقدر كاؼ من  3  9 

 جيد
 10  تعليم فوائد الكتاب لسهولو التعلم 3

 جيد
كتاب التدريس هبعل من السهل علي  3

 اؼبتعلمُت الوصوؿ إىل أىداؼ التعلم

11 

 جيد
 12 كتاب التدريس وبفز نشاط اؼبتعلمُت 3

 جيد
يوفر كتاب التعليم للطالب الفرصة  3

 للدراسة بشكل مستقل

13 

 جيد
من السهل علي اؼبتعلمُت إتقاف اجعل  3

 اؼبواد

14 

 جيد جدا
كتاب التدريس يعزز تفاعل اؼبتعلمُت  4

 مع اللغة العربية

15 

 جيد جدا
كتاب التدريس يزيل التاثَت اؼبشبع  4

 لتعلم اللغة العربية

16 

 جيد جدا
يب من ، كتعزيز موقف إهباالقائمة 4

، كما اؼبتعلمُت الركح الرياضية، كالصدؽ
ذلكإىل   

17 

  اللغو  

 مقبول
 18 القراءه 2

 مقبول
 19 كضوح اؼبعلومات 3
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 جيد
اؼبطابقة اػبطية لقواعد الكتابة العربية  3

 كالبهاسا االندكنيسيو

20 

 جيد
 21 استخداـ لغة الركتوت 3

 جيد
 22 العرض اؼبنهجي 3

 جيد
 23 اللغات اؼبنطوقة سهلو الفهم 3

 جيد
 24 استخداـ لغة الكتاب 3

 جيد
 25 اختيار الكلمة اؼبناسبة 3

 جيد
طوؿ كاليامات يتوافق مع مستوم فهم  3

 الطالب

26 

 جيد
 27 ذبنب اعبمل السالبة 3

 جيد
) التفاعل 3 كاالستجابةالتحفيز  ) 28 

 جيد
 29 اكتماؿ اؼبعلومات 3

 97   

 جيد جدا
3،34 

6،66% 

  

 

 
 خبَت اللغة العربية ك اؼبواد الدراسية الثاين استجاب .ٗ
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اللغة العربية ك اؼبواد  خرباء كالتقييم إىل الكتاب اؼبدرسى ةالباحث اعطت
%( ىذا الكتاب ٗٙ.ٚ) ا، كفقا لتقييمهي األستاذة الباء اغبسٌت، كىالدراسية

 ائية ، من خالؿ ربديد بعضمفيد لتطوير اللغة العربية ألطفاؿ اؼبدارس االبتد
 ، مع االحكاـ التالية:البنود

 االنتقادات:

 ، حبيث اعبمل أك الكتابات سهلو القراءةاستخداـ لوف قاعده مشرؽ-  

، نوصي باستخداـ صبل بسيطو كسهلو ٘ٔصالح اعبمل يف الصفحة إ - 
  الفهم

 اؼبشوره:
، لذلك نامل اف تزيد حيث احملتوم كنظره جذابة كرتيبة كتب جيده من -

 للتعلم الطالبمن الدافع 

 الثاني  عند استجاب خبير اللغة العربية و المواد الدراسية  4.8الجدول

 الرقم مكونات القيمة معيار
  تصميم  

 جيد جدا
 1 التوافق مع أىداؼ التعلم 4

 جيد جدا
 2 التوافق مع احتياجات اؼبتعلمُت 4

 جيد جدا
 3 اؼبطابقة مع احملتوم اؼبادم للعنواف 4



ٚٛ 
 

 جيد جدا
 4 فبارسو مالءمة مع اؼبواد 4

 جيد جدا
 5 دقو اؼبادةالنطاؽ 4

 جيد جدا
اؼبطابقة مع القيم كاألخالؽ  4

 كاالجتماعية

6 

 جيد جدا
 7 مالءمة اؼبواد مع أحدث 4

 جيد جدا
 8 مالءمة اؼبواد مع اغبياة اليومية 4

 جيد جدا
 9 قدر كاؼ من التمارين الرياضية 4

 جيد جدا
الكتاب لسهولو التعلمتعليم فوائد  4   10 

 جيد جدا
كتاب التدريس هبعل من السهل علي  4

 اؼبتعلمُت الوصوؿ إىل أىداؼ التعلم

11 

 جيد جدا
 12 كتاب التدريس وبفز نشاط اؼبتعلمُت 4

 جيد جدا
يوفر كتاب التعليم للطالب الفرصة  4

 للدراسة بشكل مستقل

13 

 جيد جدا
إتقاف اجعل من السهل علي اؼبتعلمُت  4

 اؼبواد

14 

 جيد جدا
كتاب التدريس يعزز تفاعل اؼبتعلمُت  4

 مع اللغة العربية

15 

 جيد جدا
كتاب التدريس يزيل التاثَت اؼبشبع  4

 لتعلم اللغة العربية

16 



ٜٚ 
 

 جيد جدا
القائمة ، كتعزيز موقف إهبايب من  4

اؼبتعلمُت )الركح الرياضية ، كالصدؽ ، 
 (كما إىل ذلك

17 

  اللغو  

 جيد 
 18 القراءه 3

 جيد جدا
 19 كضوح اؼبعلومات 4

 جيد
اؼبطابقة اػبطية لقواعد الكتابة العربية  3

 كالبهاسا االندكنيسيو

20 

 جيد جدا
 21 استخداـ لغة الركتوت 4

 جيد جدا
 22 العرض اؼبنهجي 4

 جيد جدا
 23 اللغات اؼبنطوقة سهلو الفهم 4

 جيد جدا
 24 استخداـ لغة الكتاب 4

 جيد جدا
 25 اختيار الكلمة اؼبناسبة 4

 جيد
طوؿ كاليامات يتوافق مع مستوم فهم  3

 الطالب

26 

 جيد
 27 ذبنب اعبمل السالبة 3

 جيد
) التفاعل 3 كاالستجابة التحفيز ) 28 



ٛٓ 
 

 جيد جدا
 29 اكتماؿ اؼبعلومات 4

 111   

 جيد جدا
62،3 

%64،7 

  

 

 ب الطالبتجاسا . ب
 ةالفرديّ  ةجزبتبعد ال ب الطالبتجاسا .(ٔ

يم اؼبنتجات اليت أطفاؿ من الصف الرابع، لتقي ٖاحملاكمات علي  ةالباحث اعطت
 ، مع التقييمات التالية:ةقدمها الباحث

 

 ة الفرديةجزببعد ال ب الطالبتجاسعند ا 4.9الجدول 

 الرقم  الطالب  عدد المعدل معيير
   3 2 1  

 فبتاز
5 15 5 5 5 1 

 فبتاز
5 15 5 5 5 2 

 فبتاز
4،6 14 5 5 4 3 

 فبتاز
4،6 14 5 5 4 4 

 فبتاز
5 15 5 5 5 5 

 فبتاز
5 15 5 5 5 6 

 فبتاز
5 15 5 5 5 7 

 فبتاز
5 15 5 5 5 8 

 فبتاز
5 15 5 5 5 9 



ٛٔ 
 

 فبتاز
5 15 5 5 5 10 

 فبتاز
5 15 5 5 5 11 

 فبتاز
5 15 5 5 5 12 

 فبتاز
5 15 5 5 5 13 

 فبتاز
4،6 14 5 5 4 14 

 فبتاز
4،6 14 5 5 4 15 

 فبتاز
4،6 14 5 5 4 16 

 فبتاز
5 15 5 5 5 17 

 فبتاز
5 15 5 5 5 18 

 فبتاز
5 15 5 5 5 19 

 93 280     

 ممتاز
4،69 

%9،76 

     

 

 من تصليحيهم:

 ىذا التاب اؼبدرسى جيد جدا -
 ملّوف  -

 يئيةة الفزببعد اعب ب الطالبتجاسا  .(ٕ
من الصف الرابع، لتقييم اؼبنتجات اليت  طالب ٙ ياحملاكمات عل ةالباحث اعطت

 ، مع التقييمات التالية:ةقدمها الباحث

 يئيةة الفجزببعد ال ب الطالبتجاسعند ا 4.01الجدول 

 الرقم    الطالب   عدد المعدل معيير



ٕٛ 
 

   6 5 4 3 2 1  

 فبتاز
4883 29 4 5 5 5 5 5 1 

 فبتاز
4883 29 4 5 5 5 5 5 2 

 فبتاز
5،55 30 5 5 5 5 5 5 3 

 فبتاز
5،55 30 5 5 5 5 5 5 4 

 فبتاز
4883 29 4 5 5 5 5 5 5 

 فبتاز
4883 29 4 5 5 5 5 5 6 

 فبتاز
5،55 30 5 5 5 5 5 5 7 

 فبتاز
4883 29 4 5 5 5 5 5 8 

 فبتاز
4883 29 4 5 5 5 5 5 9 

 فبتاز
5،55 30 5 5 5 5 5 5 10 

 فبتاز
5،55 30 5 5 5 5 5 5 11 

 فبتاز
5،55 30 5 5 5 5 5 5 12 

 فبتاز
4883 29 4 5 5 5 5 5 12 

 فبتاز
4883 29 4 5 5 5 5 5 14 

 فبتاز
5،55 30 5 5 5 5 5 5 15 

 فبتاز
5،55 30 5 5 5 5 5 5 16 

 فبتاز
4883 29 4 5 5 5 5 5 17 

 فبتاز
4883 29 5 5 5 4 5 5 18 

 فبتاز
4883 29 4 5 5 5 5 5 19 

 93،13 559        

 ممتاز
4،95 

%9،6  

        

 من تصليحيهم: 

 ىذا التاب اؼبدرسى جيد جدا -



ٖٛ 
 

 ملّوف  -
 جذابة -

 
 اؼبيدانّيةة زببعد اعب ب الطالبتجاسا .ٕ

طالب من الصف الرابع، لتقييم اؼبنتجات اليت  ٘ٔاحملاكمات علي  ةالباحث اعطت
 ، مع التقييمات التالية:ةقدمها الباحث

 الميدانّيةة جزببعد ال ب الطالبتجاسعند ا 4.00الجدول 

 عدد المعدل معيير
 

  
 الطالب 

 الرقم  
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 فبتاز
 4،73  71  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 

1 

 فبتاز
 4،80  72  4  4 5  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 

2 

 فبتاز
 5،00  75  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 

3 

 فبتاز
 4،93  74  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4 

4 

 فبتاز
 4،73  71  4  4 5  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4 

5 

 فبتاز
 4،80  72  4  4 5  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 

6 

 فبتاز
 4،80  72  4  4 5  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 

7 

 فبتاز
 4،73  71  4  4 4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 

8 



ٛٗ 
 

 فبتاز
 4،86  73  4  4 5  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 

9 

 فبتاز
 4،73  71  5 4 4 4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4 

10 

 فبتاز
 4،86  73  4 5 5  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 

11 

 فبتاز
 4،73  71 4 4 4 4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 

12 

 فبتاز
 4،73  71 4 5 5 4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3 

13 

 فبتاز
 4،73  71 4 4 4 5  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 

14 

 فبتاز
4،73   71 4 4  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5  5  5  4 

15 

 فبتاز
4،93 74 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

16 

 فبتاز
4،46 67 4 3 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

17 

 فبتاز
4،80 72 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

18 

 فبتاز
4،73 71 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

19 

  ممتاز

 90،81 

 1361    4،77 

9،54 %   

 من تصليحيهم:

 ىذا الكتاب اؼبدرسى جيد جدا -
 ملّوف  -



ٛ٘ 
 

 لو أكثر كتابة العربّية جذابة -
 ك أحب ىذا الكتاب اؼبدرسى جذابة -

 
 (post-tes)  كاإلمتحاف البعدمّ   (pre-test)اإلمتحاف القبليّ نتائج  .ٖ

 ة طالب الصف الرابع حيث يوجد طبسما قبل االختبار إىل ةاسئل ةالباحث استخدمت ك 
، كميكن رؤية نتائج الفحوصات اليت تعليمهم باللغة العربية أقبل اف يبدالطالب عشر 

 يف اعبدكؿ أدناه: ةها الباحثتقدم
 

  اإلمتحان القبليّ 4.09جدول ال  

 الرقم الطالب عدد كمال

 كامل
غير 
 كامل

      

 

 ٔ أدلو ىادزيق بانديا ٙٗ   

 

 ٕ أكماليا نور كرًن ٗٙ    

 

 ٖ دانيسى إيليسا رمضاف ٗٙ    

 ٗ دياف ىيو رشيدا  ٙٗ      

 ٘ فيكا نورما أكليا ٛٚ      



ٛٙ 
 

 ٙ غيفَتا زىره تسورايا  ٗٙ      

 ٚ إثنُت نعمة الرزقية  ٛٚ      

 ٛ مافرينو يوسف زاكي ٓٗ      

 ٜ سلفا سلسابيلنفيدا   ٗٙ     

 ٓٔ زىره فطرم  ٓٗ      

 ٔٔ ريهاف فردكس يوليانسو ٙٗ      

 ٕٔ ريغا إيغا تاما  ٓٗ      

 ٖٔ ريفضا مولنا دام ىانسو ٓٗ     

 ٗٔ رزقي شريفاين أرـك لستارم  ٛٚ     

 ٘ٔ فيفي فرديانيتاسارل ٙٗ     

ٖ ٕٔ ٖٛٗ     

     55،6%   جيد 

 
، كالطالب الذين كصلوا إىل (ٙ،  ٘٘كانت صبيع النتائج )%  ساتمن نتائج الدرا

الذين ال يفهموف تعلم  طالبطالب، التايل ال يزاؿ ىناؾ ال ٖمن  KKMالقيمة كفقا 
ن التعلم مع اؼبنتج ، مث بعد االنتهاء مية مع الكتاب الذم ىو يف اؼبدرسةاللغة العرب



ٛٚ 
 

، بعد اف يتم لقياس فهم الطالبكظيفة االختبار ، ربتاج إىل اف تعقد خلق ةالباحث
ميكن اف  ةائج من بريتس اليت قدمها الباحثإعطاء الطالب التعلم كظائف االختبار كالنت

 ينظر اليها يف اعبدكؿ أدناه:
 واإلمتحان البعديّ 4.03جدول ال 

 الرقم الطالب قيمو كمال

 كامل
غير 
 كامل

      

   
 ٔ أدلو ىادزيق بانديا ٕٜ

   
 ٕ نور كرًنأكماليا  ٕٜ

   
 ٖ دانيسى إيليسا رمضاف ٓٛ

   
 ٗ دياف ىيو رشيدا  ٛٚ

   
 ٘ فيكا نورما أكليا ٕٜ

   
 ٙ غيفَتا زىره تسورايا  ٜٗ

   
 ٚ إثنُت نعمة الرزقية  ٙٛ

   
 ٛ مافرينو يوسف زاكي ٓٛ

   
 ٜ نفيدا سلفا سلسابيل  ٜٙ



ٛٛ 
 

   
 ٓٔ زىره فطرم  ٛٚ

   
 ٔٔ ريهاف فردكس يوليانسو ٛٚ

   
 ٕٔ ريغا إيغا تاما  ٛٚ

   
 ٖٔ ريفضا مولنا دام ىانسو ٓٛ

   
 ٗٔ رزقي شريفاين أرـك لستارم  ٜٙ

   
 ٘ٔ فيفي فرديانيتاسارل ٓٛ

51  
ٕٔٛٓ     

 ممتاز
 

%ٛ٘،ٖٖ      

   
طالبا اليت كصلت إىل  ٘ٔ، زاد تعلم اللغة العربية كبلغت قيمو اؿ بعد مرحلو االختبار

KKM. 

 

 البياناتتحليل  .ج 
 فصالب لمادة اللغة العربية لطال درسىمالكتاب ال تطويرب تحليل البيانات المتعلقة .ٔ

 بمدرسة اإلبتدئية اإلسالمية المتكاملة بعاالر 
 تطوير كتب تدريس اللغة العربية  .أ 

يتكوف كتاب التدريس من ثالثو أجزاء، يتكوف اعبزء األكؿ من غالؼ الكتاب 
الالتيٍت، -الداخلي، كالتصدير، كالتوجيو اغبريف العريباػبارجي، كغالؼ الكتاب 



ٜٛ 
 

كجدكؿ احملتويات، كالتعليمات اػباصة باستخداـ الكتاب كصورتو علي النحو 
 التايل:

 عرض جزأ مقدمة الكتاب 4.04الجدول 
 الموضوع الصورة
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غالؼ الكتاب
 اػبارجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غالؼ الكتاب
 الداخلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقّدمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةترصب إرشاد
الالتينية-العربية  



ٜٓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؿبتويات البحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

إرشاد استعماؿ 
 الكتاب

 

 

 

 

 

 

 

، كالتحيات اؼبوضوع كاؼبوضوع األكؿ مع عنواف التعارؼ، اعبزء الثاين ىو شبانيو مواضيع
، موضوع السكن، موضوع طبسو اؼبهن ةاالسره، كأربعكالضيافة، كثالثو مواضيع الثاين 

، أيضا اسم اليـو موضوع-دكات النقل، موضوع اإلنساف هتدؼ، شبانيوكموضوع ست أ
 معايَت احملتوم كأىداؼ التعلم

 عرض جزأ المواد 4.05الجدول 
 الموضوع الصورة
 

 

 

 

 

 

 

 
 الّدرس األكؿ الّتعارؼ
 



ٜٔ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

الّتحّيات ك الّدرس الثّاين 
 الّتْمنّيات

 

 

 

 

 

 
 
 الّدرس الثالث األسرة
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الّدرس الرّابع الّسكن
 

 

 

 

 

 

 

 الّدرس اػبامس اؼبهنة
 

 

 

 

 

 

 

 
 الّدرس الّسادس الة اؼبواصلة

 

 

 

 

 

 
 الدرس السابع اإلنساف
 

 

 

 

 

 الّدرس الثامن أظباء األياـ
 



ٜٕ 
 

 

 

 

 
 

 
احملتوم القياسي للمدارس 

اؼبتكاملة االسالمية  
 

  

 

 

 

 

 

 
 أىداؼ التعلم

 ما يلي:ك، دبا يف ذلك  يا، كاؼبؤلفات اليت تتضمن الكتبكاعبزء الثالث ىو: الببليوغراف
 

 عرض جزأ أخر الكتاب 4.06الجدول 
 الموضوع الصورة
 

 

 

 

 

 

 

 قائمة اؼبراجع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ركاية كتاب مؤلفات 

 

 منهاج الباحثة .ب 



ٜٖ 
 

، باشره مع العديد من عناصر التعرضثالث طرؽ م الباحثة، يستخدـ القسميف ىذا 
  دبا يف ذلك:

لتسهيل  ـو التوضيحية حوؿ عنواف كل موضوع،القسم العاـ، من بينها ىناؾ الرس .(ٔ
 ، ليكوف فكره عن اؼبوضوع الذم سيتم تعلموالطالب لبدء الدرس

، مع بعض الصور موضوعيف الكتاب قدمت ؿبادثو حوؿ ، احملادثة، يف ىذا القسم .(ٕ
 اليت تدعم احملادثة كفقا لكل موضوع الفصل

مبط اعبملة، يف ىذا الكتاب ال يوجد سوم عدد قليل من الفصوؿ اليت ؽبا جزء   .(ٖ
مو مع يصمت اؼبعرفة كاإلسم النكرة أك الضمَت حوؿ الًتكيب، كىنا وؿ مبط اعبملح

 ب فهم مبط اعبمل، لتسهيل الطالالرسـو التوضيحية مثَته لالىتماـصور من 
فاؿ الغناء، يف ىذا اعبزء من الكتاب أعطيت الغناء مع ؽبجة أغنيو من األط .(ٗ

ؼبرافقو كلمات االغنيو يف ، كؾبهزه أيضا مع كاسيت االندكنيسيُت، لسهولو اللعب
 ،م مل يتم إعطاء الغناء مث اللعبة، يف حُت اف اؼبوضوع الذالكتاب

، مثل ع قدره أطفاؿ اؼبدارس االبتدائيةمت تصميم ألعاب يف الكتاب لتتناسب م .(٘
 الثعابُت كالسالمل كالعثور علي كلمو

، كىناؾ العديد من التمارين يف ىذا الكتاب، لتقييم فهم الطالب للدركس اتتمرينال .(ٙ
 اليت مت تسليمها

 منهاج الباحثة 4.07الجدول 

 الموضوع الصورة
 

 

 

 

 

 
 



ٜٗ 
 

 

 
 الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 اغبوار
 

 

 

 

 

 

 

 

 اؼبفردات
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الغناء

 

 

 

 

 

 

 

  

 اللعب
 
 اللعب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمرينات
 التمرينات
 

 



ٜ٘ 
 

 

 تنقيح النتاج .ج 
ىذا الباحث من اؼبنتج اف تعطي تقييما حبيث إذا كاف ىناؾ بعض الذين ال تتطابق 

البحث كالتطوير ، كميكن تنقيح كالنتيجة ىي أفضل، كعلي ىذا مع اطار النظرية
اختيار العديد من اؼبدققُت من بعض الناس الذين الذكية من بُت احملاضرين الذين 

 اؼبكرمةاألستاذة الباءاغبسٌت اؼباجستَت األستاذة مهّمة لديهم بالفعل ذبربو مثل 
 كبعض التقييمات لنتائج اؼبنتجات اؼباجستَت.

 لتقييم اؼبقدـ ما يلي:تشمل اؼبواد كاللغة كالتصميم كالتعلم اإلعالمي كا
 التقييم بعد موافقو اػبرباء .(ٔ

 تقييم مواد اػبرباء كلغتاهتم  .( أ
 قبل تنقيح بعد تنقيح 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الًتكيب، سواء من حيث قواعد الكتابة ك ىناؾ أخطاء الكتابة  (ٔ)
 الرسم التوضيحي للصورة السفلي كبَت جدا (ٕ)

 

 

 



ٜٙ 
 

 قبل تنقيح بعد تنقيح 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضاحككسائط اإلالتصميم  .( ب
 حجم الكتابة صغَته جدا، فبا يعقد األطفاؿ عند قراءه اؼبواد (ٔ)

 قبل تنقيح بعد تنقيح 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، كالصور من الفتات ليست ىيجايبتغطيو اقل جاذبيو (ٕ)
 قبل تنقيح بعد تنقيح 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٜٚ 
 

 النص العريب علي الغطاء اػبلفي من اقل الف علي ألفاد الدنيا (ٖ)
 قبل تنقيح بعد تنقيح 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الرسم التوضيحي للصورة السفلي كبَت جدا (ٗ)
 قبل تنقيح بعد تنقيح 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتاب ظبيكو جدا غبجم طالب اؼبدارس االبتدائية (٘)
 قبل تنقيح بعد تنقيح 
 

 ليس فيو الصورة
 

 

 ليس فيو الصورة
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 ال دليل استخداـ الكتاب كاسًتاتيجية اللعبة (ٙ)
تنقيحقبل  بعد تنقيح   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ال توجد صور 
 سابقو
 

 

 

 الخبراء تقييم تحليل البيانات من .9
، ميكن النظر إىل النتائج كاالعالـ كاؼبواد كاللغاتكبعد تقدًن اإلقرار إىل خرباء التصميم 

 يف اعبدكؿ علي النحو التايل:

 نتائج نسبة مئوية )%( خالصة التقييم عند الخبراء 4.08الجدول 

 اسم الخبراء الجانب الطبقة القيمة
تصميم كسائل  فبتاز 4،95

 اإليضتح اللغة العربّية
األستاذة مهّمة 

 اؼباجستَت اؼبكرمة

تصميم اللغويّة  جيد جدا 3828
 كاؼبوادالّدراسّية

األستاذة الباءاغبسٌت 
 اؼباجستَت

4،2    

  المعّدل ممتاز %8،23

 



ٜٜ 
 

 عند الطلبةتحليل البيانات  .3
ينظر إىل فهم الطالب ؽبذا الكتاب التدريس من التعلم يف  عند الطلبة البياناتربليل 

، من تلك النتائج ٖ،  ٘ٛك الربيد ٝ  ٙ،  ٘٘الفصوؿ الدراسية مع نتائج بريتس ٝ 
  ٚ، ٜٕا من حوايل %النتائج أظهرت ربسنا جيدا جد
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 الباب الخامس

 اإلختتام

 الخالصة . أ
البحث كالتطوير الذم مت القياـ بو، من خالؿ اجراء ـبتلف مراحل التجربة كاستنادا إىل 

 :كربليل البيانات، ميكن التوصل اليو كفقا لصياغة اؼبشكلة علي النحو التايل
 اؼبتكاملة االسالميةاؼبدرسة االبتدائية  كتب اللغة العربية اليت مت تطويرىا للصف الرابع .ٔ

مع  ةمت تصميم فونوركغو، بوعكاؿكاملة لنتَتا ىايت دبدرسة اإلبتدئية اإلسالمية اؼبت
، ، فضال عن اؼبناىج داخلهااؼبتكاملة االسالميةإىل احملتويات القياسية للمدرسة  ةاالشار 

كفقا  ةقيقها، أغنيو كفقا للموضوع، لعبكبعد ذلك تصميم أىداؼ التعلم اليت تريد رب
مع الصور التوضيحية، مث تصميم اؼبواد من كل موضوع، الًتكيب  ؼبوضوع كمثَته لالىتماـ

بعد حل اعبزء األساسي مث مزيد من إنشاء كتاب باكركف كادخل احملتوم القياسي 
حاديث، متكاملة، كالغرض التعلم، كاؼبواد من كل موضوع تشمل األ االسالميةللمدارس 

أيضا مع أعاده الفصل  ، كؾبهزهاترين، كالتم الًتكيب، ك لعبكاؼبفردات، كالغناء أك ال
الدراسي األكسط كأعاده النهائي للفصل الدراسي، بعد اكتماؿ صبيع ؿبتويات الكتاب 

، كبعد ذلك يتم طباعو صبيع كاػبلفية باستخداـ فوتوشوب ةماميتصميم الصفحات اال
األجزاء النهائية كتقدميها علي خرباء التصميم كاالعالـ، فضال عن خرباء اؼبواد كاللغات ، 

تصميم ٝ، فضال عن  ٜٜتصل إىل معدؿ  تصميم كسائل اإليضتح اللغة العربّيةكنتائج 
 ٝ  ٗٙ.ٚتصل إىل معدؿ  الّدراسّية اللغويّة كاؼبواد

اؼبدرسة االبتدائية  الكتاب التعليمي اؼبنتج من تعلم اللغة العربية يف الصف الرابع فعالية .ٕ
، بوعكاؿدبدرسة اإلبتدئية اإلسالمية اؼبتكاملة لنتَتا ىايت  اؼبتكاملة االسالمية

 

ٔٓٓ 
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كينظر من ربسن جيد عندما ينظر فهم الطالب ؽبذا الكتاب التدريس من  فونوركغو
، من ىذه النتائج ٖ،  ٘ٛكالنتائج ٝ  ٙ،  ٘٘ريتس ٝ التعلم يف الصف مع نتائج ب

 ٚ،  ٜٕأظهرت ربسنا جيدا جدا من حوايل %
  االقتراح . ب

كالنظر يف بعض االستنتاجات اليت مت تقدميها، كاغباجة إىل  ةالباحثاستخدمت اليت  ثالبحمن 
 :اؼبشورة، دبا يف ذلك ما يلي

 حثةبالنسبة للبا .ٔ
 نامل انو ميكن ربسُت عده طرؽ كتكمل بعض أكجو القصور يف كتاب التدريس السابق

 حثة اؼبستقباؿللبا .ٕ
يف ؾباؿ اؼبدرسة  دراسىوير علي تطوير الكتب اؼببحث كالتطنامل اف يكوف مرجعا ؼبزيد من ال

 اؼبتكاملة االسالميةاالبتدائية 
 بالنسبة للمعلمُت .ٖ

 نامل اف تكوف مرجعا يف التعلم كاف تكوف أكثر إبداعا كأكثر خربه يف استخداـ الكتب التعليمية
كسعيده ، حبيث ميكن للمتعلمُت اف يكونوا أكثر اسًتخاء لنقل الدركس كفقا ػبصائص الطالب

 .كأسهل يف تلقي تعليم اللغة العربية

 
 

 

 قائمة المراجع
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 العربية المراجع

طريقة تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا  .ؿبمود كامل الناقة ك رشيدم أضبد طعيمة
 إيسيسكو.مصر.

  .ٕ٘ٓٓ .دار الثقافة للنشر ك التوزيع .القاىرة. تعليم اللغة العربية .مصطفى رسالف
زبضَت الكتاب اؼبدرسي للمستو اإلبتدائ يف تعليم اللغة العربية )النظرية ك منَت ك ؿبمد ـبلص. 

 ٕٕٔٓ. فونوركغو. ديفافريس. التطبيق(
  اللغة العربية مناىجها كطرائق تدريسهاطو علي حسُت الدليمي ك سعاد عبد الكرًن الوائلي، 

 

 جنبيةاال المراجع

  

 .باندكنغ Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D. .سوغيونو
 .ٕ٘ٔٓ .الفابيتا

 ٕٕٔٓباندكع. رسدل كريا.  Penulisan Buku Teks..سيتيبو

 ٕ٘ٔٓ .كنجانا  .جاكارنا Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan. .تيوسارلسفوناجى 

 ٕٗٔٓ.كرؽبا علم.يوغياكرتاModel Penelitian Pengembangan.  .ك أخركف إمادم تيكيو

 ٕ٘ٔٓ. دسف فرس. جوغ جاكرتاPanduanMembuatBahan Ajar Inovatif.  .اندم فرستوكك

 ٕٗٔٓ .الفابيتا .باندكنج Metode Penelitian Terapan: Bidang Pendidikan. إيندانج مليا تينينجسية.
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 Pembelajaran Terpadu: Untuk Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal dan Sekolah .دمييايت جوف

Dasa .كيجانا  .جاكرتا .ٕٓٔٙ. 

غارىا  يوجياكارتا: ؼ. ت. Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif.جوناثاف ساركنو
 ٕٙٔٓعلم،

  ٖٕٔٓ .غالية اندكنيسيا .بوجور. Media Pembelajaran .جيجيف كستندم كبامبانج سوجبط
 .ٕٔٔٓ .رمياجا ركسداكريا .بندكنج Penelitian Pendidikan. .زين العارفُت

 ٖٕٔٓ .ركسداكريا .باندكع Instrumen Penilaian Pembelajaran. .سعد أكرب

 .الفابيتا .باندكنغ  Metode Penelitian Dan Pengembangan: Research and Development. .نويو سوغ
ٕٓٔٚ 

 .باندكنغ . Metode Penelitian Dan Pengembangan: Research and Development .نويو سوغ
  ٕٚٔٓ.الفابيتا

 ٕٙٔٓ.أكمبك .تاوغياكر جPenulisan Buku Teks Baha Arab . .مشسو الدين أشريف ك توين

جامعة ماالنج الدكلة اإلسالمية  .ماالنج. Media Pembelajaran Bahasa Arab .عبد الوىاب رشيدم
 ٜٕٓٓ .برس

جامعة ماالنج الدكلة اإلسالمية  .ماالنج .Media Pembelajaran Bahasa Arab .عبد الوىاب رشيدم
 ٜٕٓٓ .برس

جامعة  .ماالع .PembelajaranBahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materidan, Media.د كآخركفيعبداغبم

 ٕٛٓٓ .اإلسالميةاغبكومية ماالع فريس

 .ٕ٘ٔٓجوغجا.ديفا فريس.  .Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif . عدم فرسوطو

 ٕٙٔٓ .فستاؾ فيلجار .جاكارتا جوغ Evaluasi Hasil Belajar.فوركاطى .
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 ٖٕٔٓ.ديفا فريس.يوغياكرتا:Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab. نور صاحل ك ألُت نوىا

ؼ.ت. فاجار  .جاكارتا. Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan prosedur .كينا ساقبايا
 ٕٗٔٓ .إينًتفراتاما مانديرم

 

 

 


