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 ملخص البحث
( معرفة عملية تطوير ادلواد 1األىداؼ من ىذا البحث ىي: )

التعليمية ادلوضوعية ابللغة العربية لطالب قسم تعليم مدرسي ادلدرسة 
( معرفة استحقاؽ ك 2ك ) اإلبتدائية جبامعة التنوير اإلسالمية بوجونغورك،

فعالية استخداـ ادلواد التعليمية ادلوضوعية ابللغة العربية لطالب قسم تعليم 
مدرسي ادلدرسة اإلبتدائية ابدلعهد التنوير العايل اإلسالمي بوجونغورك. 
تستخدـ الباحثة ىذا البحث طريقة البحث ك التطوير مع طريقة تصميم 

التصميم، التطوير، التطبيق، كالتقومي(. )التحليل،  ADDIE  -التعليم لػ 
طريقة مجع البياانت ذلذا البحث ىي: ادلالحظة، كادلقابلة، كاإلستبانة، 
كاالختبار، كالواثئقية. أما طريقة ربليل البياانت ىي التحليل الوصفي الكيفي 

( يستخدـ عملية تطوير ادلواد 1من نتائج البحث ىي ).كبرمز الدرجة ادلعدلة
يعٍت: التحليل،  ”ADDIE“ادلوضوعية ابللغة العربية بطريقة  التعليمية

كالتصميم، كالتطوير، كالتطبيق، كالتقومي. نتيجتو ىي ادلواد التعليمية ادلوضوعية 
صفحة اليت  185كتًتكب من  5 -ابللغة العربية اليت تكتب على كرقة ب

( 2دائية، اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبت (1تنقسم إىل ثالثة فصوؿ، كىي: 
( النصوص عن الًتبية، كاإلسالـ، كاللغة العربية. 3اللغة العربية يف اجلامعة، ك 

. Arabic Typsetting"18يستخدـ ىذا ادلواد التعليمية اخلط "
ُيكَتب ىذا ادلواد التعليمية لطموح مّدرسي اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية. 

 على ادلست 63د تناؿ القيمة  ( نتيجة ذبربة التحقق من خبَت ادلوا2)
كل "جيد جدا"، ككذالك من خبَت التصميم الذم يناؿ القيمة 

 2432على ادلستول "جيد جدا". أما نتيحة تقومي الطالب تناؿ القيمة  83
على ادلستول "جيد جدا". أما من نتيجة ذبربة الفعالة، يدؿ أّف كانت الًتقية 

% على 69،4ي اليت تناؿ القيمة من النتيجة ادلعدلة يف االختبار القبل
% على ادلستول "جيد". إذف، 77،1ادلستول "مقبوؿ"، ترّقى على القيمة 

استخداـ ادلواد التعليمية ادلوضوعية ابللغة العربية لطالب قسم تعليم مّدرسي 
مستحق" ك "ادلدرسة اإلبتدائية دبعهد التنوير العايل اإلسالمي بوجونغورك 

  ."فعالة" يف التعليم
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ABSTRACT 
The purpose of this research are: (1) knowledge of 

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

 مةمقد  
د التعليمية ىي مجيع كفقنا للمركز الوطٍت للتدريب القائم على الكفاءة، فإف ادلوا

م يف الفصل يأشكاؿ ادلواد ادلستخدمة دلساعدة ادلعلمُت أك ادلدربُت يف تنفيذ عملية التعل
(. 16: 2115الدراسي. ميكن أف تكوف ادلادة ادلعنية مكتوبة أك غَت مكتوبة )براستاكا، 

اسية أك ابللغة العربية ابلكتاب التعليمي أك ادلواد الّدر  ”bahan ajar“تسمية مصطلح 
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ادلواد التعليمية، كىي أمر مهم يف عملية التدريس كالتعلم ، كىو عامل يؤثر على جودة 
التعليم. بكوف ادلواد الدراسية تغَتت أدكار ادلعلمُت كالطالب يف عملية التعليم كالتعلم. 

 (2118: 69)دمحم عبد احلميد ، 
دببادرة من  2113يظهر مصطلح "ادلوضوعي" عن السياسات الواردة يف منهج 

كزير الوزارة التعليمية كالثقافية، دمحم نوح. كلمة "موضيعي" حسب ادلعجم الكبَت للغة 
اإلندكنيسة يتم تعريف اإلصدار األخَت، أبنو "فيما يتعلق ابدلوضوع" ؛ كىذا "ادلوضوع" 
نفسها يعٍت الفكرة الرئيسية؛ يتم استخداـ أساس القصة ادلنطوقة كأساس للتأليف ، كيغَت 

 (16: 2116القوايف ، كما إىل ذلك. )أندم براستو ، 
ادلواد التعليمية ادلواضيعية عامة ىي ادلواد التعليمية الواردة فيها خصائص التعليم 
ادلوضوعي، حبيث تكوف ىذه ادلادة التعليمية قادرة على ترقية تنفيذ التعليم ادلوضوعي. 

ليم ادلوضوعي ، كىي: أكالن، كجود كآخركف ، تربز اخلصائص يف التع Maman SBكفقنا لػ 
: 2116الفعالة؛ كاثنينا، ادلدخل يف التعليم يعتمد على ادلشكيالت احلقيقية. )براستوا، 

99) 
كابلتايل، فإف ادلواد التعليمية ادلوضوعية ذلا خصائص سلتلفة بشكل أساسي تقريبنا 

ىذه ادلواد التعليمية خبصائص ادلواد التعليمية بشكل عاـ ، إنو االختالؼ فقط يف تصميم 
لتأييد عملية التعليم ادلوضوعي. لذلك، جيب أف تربز ادلواد التعليمية ادلوضوعية اخلصائص 
األساسية ادلختلفة يف التعليم ادلوضوعي، كىي: التعليم النشط، كالتعليم ادلمتع ، كاخلربات 

 (242: 2116الشاملة كادلباشرة. )براستوا، 
ىي أف تصبح جامعة منتجة  بوجونغورك العايل اإلسالميكانت رؤية ادلعهد التنوير 

اخلرجيُت األكفاء يف الدراسات اإلسالمية على أساس ادلعهدية يف جاكل الشرقية عاـ 
. لذلك، تعترب اللغة العربية ادلادة الواجبة يف مجيع القسم، دبا يف ذلك قسم تعليم 2122

كتساب اللغة ىذه ميكن أف تدعم مدرسي ادلدرسة اإلبتدائية. من ادلتوقع أف عملية ا 
 قدرات الطالب يف مواجهة التحدايت العادلية.
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عملية اكتساب اللغة ىي عملية إتقاف اللغة لدل الشخص اليت ربدث كعيا أك 
بغَت كعي، كيف إطار رمسي أك طبيعي. دبعٌت آخر، ىناؾ عملية التواصل كالتفاعل بُت 

يم اللغة مدعومة أبنشطة ديناميكية جيمع الناس. لتحقيق ىذا، جيب أف تكوف عملية تعل
(. 21: 2111بُت جوانب سلتلفة، كىي: ادلعّلم، كالطالب، كادلعرفة. )إماـ أسرارم، 

ىناؾ اجلانب ادلهّم اآلخر عما يف نفس البشر مثل: الدافع، كادلصاحل، كالذكاء. بينما 
ذج التعليم، كادلادة اجلوانب من اخلارج أك البيئة ىي: ادلعلم، ادلنهج، كاألسلوب، كمنو 

 (12: 2113كالوسيلة. )عبد اجمليد ، 
تدؿ احلقيقة على أّف كجود ادلواد التعليمية يف اللغة العربية لقسم تعليم مدرسي 
ادلدرسة اإلبتدائية ضركرية للمحاضرين كالطالب يف ادلرحلة األكىل كالثانية. ىذا مهم جدا، 

داد ادلعلمُت ادلهنّيُت كمؤّسسُت ابدلعهد. دبا يناسب برؤية أتسيس ىذا القسم، يعٌت إلع
للغة العربية ضركرية كمناسبة بقسم تعليم ابأما ابلنسبة أّف ادلواد التعليمية ادلوضوعية 

مدرسي ادلدرسة اإلبتدائية، ألف ىذا سيوفر فيما دبعرفة اللغة العربية لطموح مدرسي 
 ادلؤسسة، ألف خصائص ىذه ادلواد ادلدرسة اإلبتدائية احملًتفُت يف رلاالهتم عند دخوذلم يف

 التعليمية كالتعليم ادلوضوعي مناسبة جّدا ابدلرحلة اإلبتدائية. 
يد الباحثة إجراء البحث بعنواف "تطوير ادلواد ًت بناءن على كصف ادلشكلة السابقة، ف

للغة العربية لطالب قسم تعليم مدّرسي ادلدرسة اإلبتدائية دبعهد ابالتعليمية ادلوضوعية 
( معرفة عملية 1. أما األىداؼ يف ىذا البحث ىي: كر و لتنوير العايل اإلسالمي بوجونغا

للغة العربية لطالب قسم تعليم مدّرسي ادلدرسة ابتطوير ادلواد التعليمية ادلوضوعية 
( لتحديد استحقاؽ كفعالية 2، ك وركاإلبتدائية دبعهد التنوير العايل اإلسالمي بوجونغ

للغة العربية لطالب قسم تعليم مدّرسي ادلدرسة ابليمية ادلوضوعية استخداـ ادلواد التع
 .كر ك اإلبتدائية دبعهد التنوير العايل اإلسالمي بوجونغا

( 2114( سومسيايت )1نتائج البحوث السابقة ادلتعلقة دبوضوع ىذا البحث ىي: 
الشخصية لًتقية  "تطبيق ادلواد التعليمية ادلوضوعية التكاملية القائمة علىيف حبثها بعنواف 

. نتيجة مواقف احًتاـ طالب الصف الثاين يف ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية األكىل دباالنج"
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البحث تدّؿ أف االحًتاـ كالقيمة األكادميية للطالب زادت بعد التعليم ابستخداـ ادلواد 
اضيعية بناءن على التعليمية اجلديدة. التأثَت الناشئ عن تطبيق ادلواد التعليمية ادلتكاملة ادلو 

ىذه الشخصية، ىو يكوف الطالب أكثر احًتامنا ذباه كالديهم كمعلميهم 
( أرجيا حبركف 2 ًتاما كاعتزازا لآلخرين.أكثر احكأصدقائهم،كآخرين. الطالب لديهم 

تطوير ادلواد التعليمية ادلواضيعية على أسس منوذج التعليم ( يف حبثو بعنواف "2117)
ابع الفصل الدراسي الثاين يف ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية ابندار  تريرباكورك للصف الر 

( ادلواد التعليمية ادلوضوعية على أساس 1". نتائج ىذه الدراسة كالتايل: )كيدكؿ كيديرم
منوذج التعليم تريرباكورك. ادلواد ادلقدمة ىي مادة تعليمية تستوعب القيم الشخصية يف 

دبعايَت صاحلة كمناسبة  :88.4رباء نسبة ( أظهر مستول صدؽ اخل2التعليم، )
دبعايَت جذابة للغاية  :85( يوضح مستول اجلذابية النسبة ادلائوية 3لالستخداـ، )

( 5دبعايَت فعالة جدا، ) :82( مستول الفعالية يظهر نسبة 4كمناسبة لالستخداـ، )
الستخدامها  دبعايَت جيد جدا كيليب عناصر التطبيق  :84مستول التطبيق يظهر النسبة 

يف  2113"تطبيق منهج ( يف حبثو بعنواف 2115أزكياء زلرـّ البنتاين )( 3 كمواد تعليمية.
يف  2113تنفيذ منهج . نتيجة البحث تدّؿ أّف تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية"

جامعة  انفبيمباصلو  ادلدرسة اإلبتدائية احلكوميةسيمباكا بوتيو ك ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية 
ا بناءن على 2113قد نفذكا منهج اكرات، شريف ىداية هللا اإلسالمية احلكومية جب  جيدن

 معايَت ادلؤشر. كأظهر أف دكر ادلعلم يهيمن على نشاط الفصل.
 

 اإلطار النظري
 تطوير املواد التعليمية  -1

 قاؿ أندم براستوك كفقنا للمركز الوطٍت للكفاءة بناءن على تدريب عاـ
، تعد ادلواد التعليمية ىي مجيع أشكاؿ ادلواد ادلستخدمة دلساعدة ادلعلم أك 2117

ادلدّرب يف تنفيذ عملية التعليم يف الفصل. ميكن أف تكوف ادلادة مكتوبة أك غَت 
(. كانت آراء خرباء آخرين أف ادلادة 16: 2113مكتوبة. )آندم براستوك ، 
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أكغَت دلرتبة بشكل منهجي، مكتوبة كانت التعليمية عبارة عن رلموعة من ادلواد ا
 سمح للطالب ابلتعليم. ت ة اليت، حبيث يتم إنشاء البيئة أك احلالمكتوبة

قاؿ أندم براستوك أف ادلواد التعليمية مجيع ادلواد )معلومات أك أدكات أك 
نص( ادلرتبة بشكل منهجي، تظهر شكالن كامالن من الكفاءات اليت سيتقنها 

ـ يف العملية التعليمية هبدؼ زبطيط كمراجعة تنفيذ التعليم. الطالب كُيستخدَ 
(. كما رأل كيدكدك كجامسدم، ادلواد التعليمية ىي 17: 2113)آندم براتوك ، 

رلموعة من أدكات التعليم أك األدكات اليت ربتوم على ادلواد التعليمية، 
بة من أجل كاألساليب، كاحلدكد، كطرؽ التقييم ادلصّممة بطريقة منهجية كجذا

ربقيق األىداؼ ادلتوقعة، كىي ربقيق الكفاءة أك الكفاءة الفرعية بكل تعقيداهتا. 
 (41: 2119)كيدكدك كجامسدم، 

بناءن على ىذه التعريفات الواردة، ميكن أف نلّخص أف ادلادة التعليمية ىي 
. مجيع أشكاؿ ادلواد دلساعدة ادلعلمُت كالطالب من أجل ربقيق األىداؼ التعليمية

ربّدد ادلواد التعليمية صلاح التعليم. ادلواد التعليمية، جيب أف يتقنها كيفهمها ادلعلم 
 أك الطالب، ألنو يساعد يف ربقيق أىداؼ التعليم.

جيب أف تستويف ادلواد التعليمية معايَت األىلية أيضا. استحّق ادلواد التعليمية 
. ابدلواد التعليمية يستطيع إذا كانت تستويف من انحية احملتول، كاللغة، كالعرض

الطالب التعلُّم عن الكفاءة مرتبةن كمنهجيةن، حىت تكوف قادرة بشكل تراكمي على 
إتقاف مجيع الكفاءات بشكل كامل كمشًتؾ. جيب أف تتضمن ادلواد التعليمية 

( الكفاءات ادلستهدفة؛ 2( دليل التعّلم )دليل للمعلم كللطالب(؛ )1اجليدة: )
( دليل العمل، ميكن أف تكوف يف 5( التدريبات؛ )4الداعمة ؛ )( ادلعلومات 3)

 (3: 2113( التقييم. )إيكا ليستارم، 6شكل أكراؽ العمل؛ ك )
ال بّد على أّف ادلواد التعليمية موجهة إىل األنشطة التعليمية للطالب، حىت 
 يتم إعداد ادلواد التعليمية بناءن على احتياجات الطالب كدكافعهم. يهدؼ ذلك

إىل جعل الطالب أكثر محاسةن كشجاعة يف العملية التعلمية. ميكن استخداـ ىذه 
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ادلواد التعليمية أيضنا من قبل الطالب بشكل مستقّل بدكف إرشاد ادلعلم. ابلنسبة 
للمعلمُت، جيب أف تكوف ىذه ادلواد التعليمية أف يوجو ادلعلم يف ربديد خطوات 

َسب ابلتطور الفكرم للطالب حىت تكوف التعليم داخل الفصل. منط عرضها تُنا
 سهلة للفهم.
ليندا أسًتيٍت كفقنا للمركز الدفاترية بوزارة التعليم الوطنية عاـ  أبفّ  ذكرت

( 1، ىناؾ أربعة جوانب جيب مراعاهتا عند كتابة الكتاب التعليمية، كىي: 2114
الوضوحي، ( اجلانب اللغوم ك 3( جانب عرض ادلادة، 2جانب احملتول أك ادلادة ، 

 (24-23: 2113( جوانب الرسـو البيانية. )ليندا أسًتيٍت ، 4
ىناؾ مواد تعليمية سلتلفة متداكلة يف ادلدارس. ىناؾ مواد تعليمية يف شكل  
كتب، أك كحدات، أك مواد تعليمية قائمة على احلاسوب. مواد تعليمية غَت 

كادلذايع، مطبوعة تشمل على مواد تعليم السمع )الصوت( مثل الكاسيت، 
كاألسطوانة، كالقرص ادلغضوط. ادلواد التعليمية السمعية كالبصرية مثل أقراص 
الفيديو كاألفالـ. مواد تعليمية تفاعلية متعددة مثل احلاسوب التعليمات ادلساعدة 

(CAI كاألقراص ادلدرلة التفاعلية للوسائط ادلتعددة، كادلواد التعلمية على الشبكة ،)
 (6: 2113ستارم ، الدكلية. )إيكا لي

 بناءن على الشكل، مييز أندم براستوك على أّف ادلواد التعليمية تنقسم إىل
أقساـ، كىي: أ( ادلواد ادلطبوعة، ب( ادلواد التعليمية السمعية أك الصوتية،  أربعة

ج( ادلواد التعليمية السمعية البصرية، د( ادلواد التعليمية التفاعلية. ىناؾ مخسة 
اد التعليمية كفقنا لطريقة عملها، كىي: أ( ادلواد التعليمية غَت ادلتوقعة، أنواع من ادلو 

ب( ادلواد التعليمية ادلتوقعة، ج( ادلواد التعليمية السمعية ، د( الفيديو، ىػ( ادلواد 
التعليمية احلاسوبية. ادلواد التعليمية حسب صفتو ىناؾ أربعة أنواع، كىي: أ( ادلواد 

ب( ادلواد التعليمية ادلستندة إىل التكنولوجيا ، ج( ادلواد التعليمية ادلطبوعة ، 
التعليمية ادلستخدمة يف التجربة أك ادلشركع، ك د( ادلواد التعليمية احملتاجة ألغراض 
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: 2113ندم براستوك، أالتفاعل البشرم )خاصة ألغراض التعليم عن بعد(. )
41-43) 

، كاما الفوائد للمعلمُت تنقسم فوائد استخداـ ادلواد التعليمية إىل قسمُت
كالفوائد للطالب. الفوائد للمعلمُت كما: أ( سيكوف لدل ادلعلمُت ادلواد التعليمية 

يف تنفيذ أنشطة التعليم. ب( ميكن تقدمي ادلواد  ىماليت تستطيع أف تساعد
التعليمية كأعماؿ مت تقييمو لزايدة درجة االئتماف للمعلمُت الرتفاع الدرجة. ج( 

بح للمعلمُت إذا مت نشر عملهم. أما الفوائد للطالب مثل: أ( تصبح زايدة الر 
األنشطة التعليمية أكثر جذابة؛ ب( ميكل الطالب الفرصة للتعليم بشكل مستقل 
بتوجيو ادلعّلم. ج( جيد الطالب السهولة يف تعليم كل من الكفاءات اليت جيب 

 (26: 2113إتقاهنا. )آندم براستو ، 
( دليل 1يت تتعلق بعناصر ادلواد التعليمية كىي: ىناؾ ستة مكوانت ال

( أكراؽ 5( التمارين، 4( ادلعلومات الداعمة، 3( الكفاءات ادلستهدفة، 2التعليم، 
( التقييم.كانت األسئلة ادلوجهة للطالب لقياس مقدار إتقاهنا بعد 6العمل، ك 

 (31-28: 2113اتباع العملية التعليمية يف التقييم. )آندم براستوك ، 
يف اختيار كترتيب ادلواد التعليمية، ىناؾ عدة مبادئ جيب أف تتحققها، 

( مبدأ االكتفاء. )علي مظفر ، 3( مبدأ التناسق ، 2( مبدأ ادلالئمة، 1كىي: 
2111 :131) 

 
 املواد التعليمية املواضيعية  -2

دببادرة  2113يظهر مصطلح "ادلوضوعي" عن السياسات الواردة يف منهج 
لوزارة التعليمية كالثقافية، دمحم نوح. كلمة "موضيعي" حسب ادلعجم من كزير ا

الكبَت للغة اإلندكنيسة يتم تعريف اإلصدار األخَت، أبنو "فيما يتعلق ابدلوضوع" ؛ 
كىذا "ادلوضوع" نفسها يعٍت الفكرة الرئيسية؛ يتم استخداـ أساس القصة ادلنطوقة  

( 16: 2116ذلك. )أندم براستو ، كأساس للتأليف ، كيغَت القوايف ، كما إىل 
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ادلواد التعليمية ادلواضيعية عامة ىي ادلواد التعليمية الواردة فيها خصائص التعليم 
ادلوضوعي، حبيث تكوف ىذه ادلادة التعليمية قادرة على ترقية تنفيذ التعليم 

كآخركف، تربز اخلصائص يف التعليم ادلوضوعي ،  Maman SBادلوضوعي. كفقنا لػ 
أكالن، كجود الفعالة؛ كاثنينا، ادلدخل يف التعليم يعتمد على ادلشكيالت  كىي:

( كابلتايل، فإف ادلواد التعليمية ادلوضوعية ذلا 99: 2116احلقيقية. )براستوا، 
خصائص سلتلفة بشكل أساسي تقريبنا خبصائص ادلواد التعليمية بشكل عاـ، إنو 

ية لتأييد عملية التعليم ادلوضوعي. االختالفات فقط يف تصميم ىذه ادلواد التعليم
لذلك، جيب أف تربز ادلواد التعليمية ادلوضوعية اخلصائص األساسية ادلختلفة يف 
التعليم ادلوضوعي، كىي: التعليم النشط، كالتعليم ادلمتع ، كاخلربات الشاملة 

 (242: 2116كادلباشرة. )براستوا، 
ا من اخلطوات اليت جيب يتضمن تطوير ادلواد التعليمية ادلوضوعية عددن 

ازباذىا ادلطّور. كفقنا لدليل تطوير ادلواد التعليمية ادلنشورة ابلوزارة التعليمية الوطنية، 
ىناؾ ثالث مراحل اليت جيب اجتيازىا لتطوير ادلواد التعليمية،كىي: ربليل 
االحتياجات من ادلواد التعليمية، كاختيار مصادر التعلم، كأتليف خرائط التدريس 

: 2113ناءن على بنية كل شكل من أشكاؿ ادلواد التعليمية. )آندم براتوك ، ب
253) 

، اليت تشتمل على ثالث أواًل: حتليل االحتياجات من املواد التعليمية
خطوات، كىي: ربليل ادلنهج الدراسي ادلوضوعي، كربليل مصادر التعلم، كاختيار 

راسي ادلوضوعي على أربع عمليات مع ربديد ادلواد التعليمية. يشمل يل ادلنهج الد
كىي: أ( ربديد ادلوضوعات من معايَت الكفاءة، كالكفاءات األساسية، كادلؤشرات 
، ب( ربديد ادلوضوعات ادلختارة، ج( ربديد ادلواد الرئيسية، د( ربديد خربات 
التعليم، ك ق( ربديد ادلواد التعليمية. أّما لتحليل مصادر التعلم يشمل على ثالثة 

نب، كىي: جوانب التوافر، كادلالئمة، كسهولة استخدامها. كأما يف اختيار جوا
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كربديد ادلواد التعليمية ىناؾ ثالثة مبادئ على األقل اليت ميكن استخدامها  
 كادلبادئ التوجيهية، كىي: مبدأ ادلالئمة، كمبدأ التناسق، كمبدأ الكفاية.

تيار مصادر التعلم . ميكن أف يتضمن اخاثنًيا ، اختيار مصادر التعل م
معايَت عامة كزلددة. تشمل ادلعايَت العامة أربعة أشياء كىي: اجلانب االقتصادم، 
اجلانب العملي كالبساطة ، من حيث سهولة الوصوؿ، كادلركنة. بينما تتضمن 
ادلعايَت احملددة مخسة أشياء، كىي: ميكن أف تشجيع الطالب، كهتدؼ للتعليم، 

 العركض التقدميية.كللبحث كحلّل ادلشكالت ك 
. مشكلة كاحدة جيب اثلثًا، كتابة خرائط املواد التعليمية املواضيعية

فهمها يف إعداد اخلريطة )احلاجة( إىل ىذه ادلواد التعليمية، ك ىي صفة ادلواد 
التعليمية. ىناؾ نوعاف لصفة ادلواد التعليمية، كاما:  اتبعة كمستقلة أم قائمة 

التابعة ىي ادلواد التعليمية اليت ذلا عالقة بُت ادلواد التعليمية  بذاهتا. ادلواد التعليمية
أك يف بعضها ببعض. أما ادلواد التعليمية ادلستقلة ىي ادلواد التعليمية القائمة بذاهتا 

 رتبط ابدلواد التعليمية األخرل. أتليفها التتعلق كالت
د التعليمية ىناؾ عدة أنواع من ادلواد التعليمية ادلوضوعية، كىي: ادلوا

ادلوضوعية ادلطبوعية، كادلواد التعليمية ادلوضوعية ثالثية األبعاد، كادلواد التعليمية 
ادلوضوعية السمعية، كادلواد التعليمية ادلوضوعية التفاعلية احلاسوبية. كانت ادلواد 
التعليمية اليت اختارىا الباحثة يف ىذه البحث ىي ادلواد التعليمية ادلوضوعية 

ية، كذلا أنواع: النشرات، كالكتب، كالوحدات، كأكراؽ العمل، كالكتيبات، ادلطبوع
كادلنشورات، كسلططات جدارية كصور أك ُرسم. كنوع ادلواد التعليمية ادلطبوعية اليت 
، حيث يتكوف من أربع مكونة، كىي: العنواف،  استخدمتها الباحثة ىي كتاابن

ريب، كالتقييم. )آندم براتوك، كالكفاءة األساسية، كادلواد األساسية، كالتد
2113 :296) 
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 املواد التعليمية املوضوعية ابللغة العربية -3
جيب أف ينتبو إعداد ادلواد التعليمية ادلوضوعية ابللغة العربية إىل األسس. 
ىذه مهّمة جدا لكي تكوف ادلواد التعليمية الناذبة يستطيع أف تصبح مرجع من 

ركؼ الطالب الذين يستخدموهنا. ىناؾ ثالثة أسس ادلراجع ادلناسبة ابحلالة كظ
جيب مراعاهتا، كىي: ادلبادئ اإلجتماعية كالثقافية، كادلبادئ النفسية، كادلبادئ 

 اللغوية كالتعليمية. 
كأكضح القامسي أف مكوانت ادلواد التعليمية ابللغة العربية الرئيسية ىي 

( 1لداعمة أيضا، كما: ادلكونة افيها الكتاب األساسي، كلكن جيب أف يكوف 
( الكتب 4( كتاب التمارين الصوتية ، 3( كتاب التمارين التحريرية ، 2ادلعجم، 

( مرشد ادلعّلم. )ـ. عبد احلميد، 6( كتاب االختبارات، ك 5ادلطالعة ادلتدرجة، 
2118 :83) 

عند رأم طعيمة، الذم أجرل أحبااثن يف ثالث عشرة دكلة، يقوؿ أّف يف 
لتعليمية ابللغة العربية للناطقُت بغَتىا، ىي البّد أف حيتوم على تطوير ادلواد ا

( أكقات الفراغ، 4( العمل، 3( السكن، 2( اذلُِويّة، 1عشرين موضوعنا، كىي: 
( الصحة 8( احلادثة العامة كاخلاصة، 7( العالقات مع اآلخرين، 6( السفر، 5

( اخلدمات 12طعم، ( يف ادل11( يف السوؽ، 11( التعليم كالتدريس، 9كادلرض، 
( رموز 16( اجلّو، 15( اللغات األجنبية، 14( البلداف كاألماكن، 13العامة، 

( السياسة كالعالقات 19( الدين كاألدب كالركح، 18( االقتصاد، 17احلضارة، 
 (214: 1985( العالقة بُت الزماف كادلكاف. )طعيمة، 21اخلارجية، ك 

 
 طريقة البحث

البحث ك التطوير يف ىذا البحث، كىو البحث الذم تستخدـ الباحثة طريقة 
( أما الشكل للتطوير 417: 2113ينتج اإلنتاج اخلاصة مع ذبربة فعالتو. )سوغيونو، 
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اليت تًتكب من: التحليل، التصميم، التطوير، ADDIE يف ىذا البحث ىو شكل 
 (2: 2119التطبيق، كالتقومي. )رابط براصلو ـ، 

ادلستخدمة ىي: ادلالحظة، كادلقابلة، كاإلستبانة،  أما طريقة مجع البياانت 
كاالختبار، كالواثئقية. كطريقة ربليل البياانت ىي التحليل الوصفي الكيفي كبرمز الدرجة 

 .ادلعدلة
 

 نتائج البحث ومناقشته 
( عملية تطوير 1نتائج البحث ادلقدمة يف ىذا الفصل تتضمن من أمرين، اما: )

عية ابللغة العربية لطالب قسم تعليم مدرسي ادلدرسة اإلبتدائية ادلواد التعليمية ادلوضو 
( نتائج ذبربة ربقيق كفعالة استخداـ 2دبعهد التنوير العايل اإلسالمي بوجونغورك، ك )

ادلواد التعليمية ادلوضوعية ابللغة العربية لطالب قسم تعليم مدرسي ادلدرسة اإلبتدائية 
 ونغورك.دبعهد التنوير العايل اإلسالمي بوج

  

 عملية تطوير املواد التعليمية املوضوعية ابللغة العربية  (1)
يف ىذا البحث، كىو تًتكب من: ADDIE يستخدـ عملية التطوير شكل 

(. 2: 2119التحليل، التصميم، التطوير، التطبيق، كالتقومي. )رابط براصلو ـ، 
إلضافة إىل اختارت الباحثة ىذا الشكل لكونو أبسط من األشكاؿ األخرل. اب

 ذلك، يتضمن ىذا الشكل اخلطوات الواضحة.
يف ادلرحلة األكىل، أجرت الباحثة ربليالن للحاجة من خالؿ ادلالحظة 
كادلقابلة عمايتعلق أبامية تطوير ادلواد التعليمية ابللغة العربية ادلوضوعية لطالب قسم 

مكاانت اليت تدعم تعليم مدرسي ادلدرسة اإلبتدائية، يعٍت عن عوامل ادلشكالت كاإل
 لتطوير ىذه ادلواد التعليمية.

مت إجراء ادلالحظة دبالحظة عمليات تعليم اللغة العربية اليت كانت يف ذلك 
القسم. أما ادلقابلة قد أقيمت دبحاِضرة مادة اللغة العربية يف قسم تعليم مدرسي 
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سنتُت، كىي أستاذة ادلدرسة اإلبتدائية دبعهد التنوير العايل اإلسالمي بوجونغورك مدة 
 سيت خَتة األكىل ادلاجستَت. 

كمن نتيجة ادلقابلة دبحاضرة مادة اللغة العربية يف ىذا القسم، ذبد الباحثة 
أف عملية التعليم دلادة اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية دبعهد التنوير العايل 

بية بُت يديك )اجلزء اإلسالمي بوجونغورك جيرم ابستخداـ الكتاب الرئيسي "العر 
األكؿ كالثاين(". أما الطريقة ادلستخدمة تُناَسب ابدلواد الواردة يف ذلك الكتاب. 

 ـ(2118أغسطس  21)جيرم ادلقابلة يف التاريخ 
ضافة على ادلقابلة السابقة، ذبرم الباحثة ادلالحظة عن الكتب  ابإل

 2113-لِعلمّي ادلناسب دبنهجالتعليمية ابللغة العربية للمرحلة اإلبتدائية ابدلدخل ا
(K-13 أيضا، اليت اصدرهتا الوزارة الدينية مجهورية إندكنيسيا. كمن نتيجة ادلالحظة )

 ىي خالصة ادلواد يف اللغة العربية حسب كّل صّف كما كردت يف التايل:
 (1اجلدكؿ )

 13-ادلواد العربية للمرحلة اإلبتدائية الواردة يف الكتاب التعليمي ؾ
 وادامل الصف

 األلواف  –الفواكو  –األايـ  – 11-1رقم  –أدكات مدرسية  –أدكات كتابية  –التعارؼ  –عمل الكشف  1

ادلركر  –آالت ادلواصالت  –مصلى ادلدرسة  –ادلشركابت كادلأكوالت يف ادلقصف  –الزم ادلدرسي  –أفراد ادلدرسة  2
 األدكات يف البيت  –

مناظر  –حالة احلديقة  –أعضاء األسرة  –أمساء األمراض  –الصلوات اخلمس  –أعضاء الوضوء  –أمساء الدرس  3
 أمساء احليواانت  –العامل 

 األسرة يف البيت  –أفراد األسرة  –العنواف  –أصحاب ادلهنة  –األدكات ادلدرسية  –التعريف ابلنفس  4

يف مكتبة  –يف مكتبة ادلدرسة  –الفصل يف  –األلواف  –يف احلديقة  –يف غرفة ادلذاكرة  –يف غرفة اجللوس  5
 يف ادلقصف  –األدكات الكتابية 

 النزىة  –الواجب ادلنزيل  –تعلم اللغة العربية  –كم الساعة كيف أم ساعة   –أعمالنا يف ادلدرسة كالبيت  6
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رحلة اإلبتدائية الواردة السابقة كابلتايل، بناءن على كصف ادلواد العربية للم
باحثة يف ربديد ادلواد الواردة يف ادلواد التعليمية ادلطورة، مث تلخيصها مت ال، قدّ ىذه
فصوؿ، اليت تكوف اجلزء األكؿ يف ادلواد  التعليمية ادلوضوعية ادلطّورة،كىي   11يف 

 كما يلي:
 -9   الطعاـ كالشراب -5  التحية كالتعارؼ  -1

 آالت ادلواصالت
 -11 راضالصحة كأمساء األم -6  احلياة اليومية  -2

 احليواانت
   أصحاب ادلهنة -7   األسرة  -3
   األلواف -8  يف ادلدرسة  -4

قبل تلتحق الباحثة اخلطوة التالية، تعّد الباحثة زبطيط ادلواد التعليمية 
ادلوضوعية ابللغة العربية ادلوضوعية لطالب قسم تعليم مدرسي ادلدرسة اإلبتدائية 

( إعداد ادلواد 1جونغورك، الذم يشمل على: دبعهد التنوير العايل اإلسالمي بو 
 ( ترتيب ادلنتظمة للمنتج.2التعليمية ابلنظر يف نتائج استبياف االحتياجات، ك 

. عند أواًل: إعداد املواد التعليمية ابلنظر يف نتائج استبيان االحتياجات
د ربليل إعداد ادلواد التعليمية، انتبهت الباحثة إىل نتائج استبياف االحتياجات. كبع

احتياجات الطالب فيما  نتائج استبياف االحتياجات، يتم احلصوؿ على تلخيص
. البيانية يتعلق جبوانب احملتول، كالعرض، كادلواد، كاللغة كسهولة القراءة، كالرسومات

 من ىذه البياانت، بدأت الباحثة بتصميم ادلواد التعليمية كفقنا الحتياجات الطالب.
. ادلواد التعليمية اليت تكتب ىي بشكل  الكتاب اثنيا: اعداد نظاميات

( 1كتاب. كزلتوايتو مناسبة ابدلعايَت الواردة يف إعداد الكتاب التعليمي، كىي: 
 ( الرسومات.  4( اللغة كسهولة القراءة، ك 3( العرض، 2احملتول، 
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 احملتوى  -أ 
فصالن، كمقسمة إىل ثالثة فصوؿ،  25ينقسم زلتول ىذا الكتاب إىل 

( موضوع اللغة العربية 2( موضوع اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية، 1: كىي
( موضوع النصوص عن الًتبية كاإلسالـ كالعربية. أما تفاصيل 3يف اجلامعة، ك 

لكل فصل كما يلي: قائمة ادلفردات مع صور، احلوارات أك نصوص القراءة 
 ربية البسيطة.البسيطة، التدريبات، كأغاين العربية، أك اللعبة الع

 العرض  -ب 
يتم تنظيم عرض الكتاب بشكل منهجي، أم ابستخداـ الفصوؿ، 

يف التمرينات، ادللّخص متنوعة يف كل فصل، الًتتيب يف تنظيم ادلواد، األسئلة 
 كالتقييم.
 

 اللغة وسهولة القراءة  -ج 
اللغة ادلستخدمة ىي العربية الفصحى كما يف الكتاب التدريسي عامة. 

ضبط اللغة على مستول فهم الطالب، كليس فيو صعبة شديدة حىت يتم 
يستطيع الطالب فهم النصوص سهالّ. أما ابلنسبة سهولة قراءتو، الكتابة اليت 

ا كال كبَتة  ُيستخَدـ ليست صغَتة جدن
 البيانية الرسومات -د 

للجانب الرسومي، سيتعاكف ادلؤلف بناشر الكتب. القواعد ادلتعلقة 
 توافقة مع القواعد ادلعموؿ هبا.ابلرسومات م

بعد التخطيط، قاـ الباحث بتصميم منوذج ادلواد التعليمية ادلوضوعية 
( شكل الكتاب 2( غالؼ الكتاب، 1ابللغة العربية أيضنا، اليت تشمل على: 

 ( تصميم زلتول الكتاب كما يف التايل:3، 
مود . يتكوف الغالؼ من الغالؼ األمامي، كالعأوال، غالف الكتاب

الفقرم كالغالؼ اخللفي. حيتوم الغالؼ األمامي على عنواف الكتاب، كاسم 
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ادلؤلف، كالرسـو التوضيحية ادلناسبة بعنواف ادلوضوع. حيتوم العمود الفقرم 
على عنواف الكتاب كاسم ادلؤلف. أما الغالؼ اخللفي حيتوم على ملخص 

 الكتاب. مت تصميم الغالؼ بصورة جذابة للطالب.
. شكل الكتاب سيعدؿ بنتائج استبياف الطالب. شكل الكتاب اثنياً،

كمع ذلك ، كانت خطة الباحثة لشكل الكتاب عبارة عن كتاب صغَت حبجم 
كىو النوع "، Traditional Arabic 18"(. نوع اخلط ادلستخدـ ىو B5الدفًت )

. غراـ 71كاحلجم القياسياف يف الكتب التعليمية للغة العربية. كزف الورقة ىو 
 كلوف غالؼ الكتاب أخضر.

. يتضمن تصميم زلتول الكتاب البداية، اثلثًا، تصميم حمتوى الكتاب
 كاحملتول، كهناية الكتاب.

البداية. ربتوم بداية الكتاب على صفحة العنواف، كصفحة حقوؽ  -أ 
النشر، كصفحة ادلقدمة، كصفحة جدكؿ احملتوايت، كصفحة دليل 

 استخداـ الكتاب.
حيتوم قسم احملتول على عناكين فصوؿ، كفصوؿ، كفصوؿ  احملتول. -ب 

فصالن، كل منها يتكوف من مواضيع  25فرعية. يتكوف ىذا الكتاب من 
ادلناسبة بتعليم مدرسي ادلدرسة اإلبتدائية. أما التفاصيل لكل فصل ىي: 
قائمة ادلفردات ابلصور، نص احلوار أك القراءة البسيطتاف، كالتدريبات، 

 لغة العربية أك األلعاب اللغوية البسيطة.كاألغاين ابل
 النهاية. حيتوم القسم األخَت على ببليوغرافيا كسَتة ادلؤلف. -ج 

بعد زبطيط كتصميم الشكل، قامت الباحثة بتأليف ادلواد التعليمية. أما نتائج 
تطوير ادلواد التعليمية ادلوضوعية ابللغة العربية لػطالب قسم تعليم مدرسي ادلدرسة 

 بتدائية دبعهد التنوير العايل اإلسالمي كما كرد ابلتايل:اإل
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 غالف الكتاب -1
كما كرد يف السابق أف غالؼ الكتاب يتكوف من الغالؼ األمامي، 
كالعمود الفقرم كالغالؼ اخللفي. حيتوم الغالؼ األمامي على عنواف 

واف عن الكتاب، كاسم ادلؤلف، كالرسـو التوضيحية ادلناسبة بعنواف ادلوضوع.
الكتاب مناسب ابدلوضوع ادلختار يف تطوير ادلواد التعليمية، يعٍت ادلواد 

 التعليمية ادلوضوعية ابللغة العربية لطموح مدرسي ادلدرسة اإلبتدائية، كىو:
 العربية املوضوعية ملدر سي اإلبتدائية""

 )الكتاب التعليمي يف مادة اللغة العربية بقسم تعليم مدر سي املدرسة اإلبتدائية(
 

 
 

 )قبل التنقيح( )بعد التنقيح(  
 شكل الكتاب -2

تغَت شكل ادلواد التعليمية ادلوضوعية ابللغة العربية قليالن، يعٍت يف 
 Traditional Arabicاستخداـ جنس اخلط. أرادت الباحثة استخداـ اخلط "

" Arabic Typsetting 18" يف البداية، لكن تغَتت ادلؤلفة الستخداـ "18
 . B5لكونو أمجل كأكضح حركفو يف الكتابة. ثبت حجم الكتاب ابستخداـ 

 تصميم احملتوى  -3
البداية، كاحملتول، كهناية الكتاب.  :يتضمن تصميم زلتول الكتاب

حقوؽ النشر، كصفحة ربتوم بداية الكتاب على صفحة العنواف، كصفحة 
ادلقدمة، كصفحة جدكؿ احملتوايت، كصفحة دليل استخداـ الكتاب، 

أما احملتول ىي ادلواد التعليمية ادلوضوعية ابللغة العربية. كهناية كادلؤشرات. 
 الكتاب ىي قائمة ادلراجع كالسَتة الذاتية.
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 احملتوى  -4
ثة فصوؿ، فصالن، كمقسمة إىل ثال 25ينقسم زلتول ىذا الكتاب إىل 

( موضوع اللغة العربية 2( موضوع اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية، 1كىي: 
 25( موضوع النصوص عن الًتبية كاإلسالـ كالعربية. أما بػ 3يف اجلامعة، ك 

 فصالن اليت تكوف زلتوايت.
أما تفاصيل لكل فصل كما يلي: قائمة ادلفردات مع صور، احلوارات أك 

 بسيطة، التدريبات، كأغاين العربية، أك اللعبة العربية البسيطة.نصوص القراءة ال
فصال الوارد يف ادلواد التعليمية  25أكال: ادلوضوع لكل فصل. ىذا ىو 

 ادلوضوعية ابللغة العربية:
 (21اجلدكؿ )

 نوير اإلسالمي بوجونغوركادلواد التعليمية ادلوضوعية ابللغة العربية لطالب قسم تعليم مدرسي ادلدرسة اإلبتدائية دبعهد الت
 الفصل األول:

 اللغة العربية يف املدرسة اإلبتدائية

 الفصل الثاين:

 اللغة العربية يف اجلامعة

 الفصل الثالث:

 الرتبية واإلسالم واللغة العربية

 التحية كالتعارؼ  -1
 احلياة اليومية  -2
 األسرة  -3
 يف ادلدرسة  -4
 الطعاـ كالشراب -5
 ء األمراض الصحة كأمسا -6
 أصحاب ادلهنة  -7
 األلواف  -8
 آآلت ادلواصالت  -9

 احليواانت  -11

 يف اجلامعة  -11
 يف السوؽ  -12
 السفر  -13
 العطلة  -14
 الطريق إىل اجلامعة  -15
 العدد كالساعة  -16

 التعليم بُت ادلاضي كاحلاضر  -17
 مراحل التعليم  -18
 أصوؿ الًتبية كأىدافها  -19
 ة العربية الفصيحة كأثرىا اللغ -21
 كيف تعلم اللغة العربية لؤلطفاؿ؟  -21
 اللغة العربية لغة عادلية  -22
 بناء شخصية الطفل ادلسلم  -23
أساليب النيب يف التعامل مع  -24

 الناشئة 

 
. ُتَضغ قائمة ادلفردات يف األماـ مع الصورة لكل اثنيا: قائمة ادلفردات

 (1لكي تكوف جذابة. )ادلثاؿ كما يف الصورة مفردة. الصورة ُمَلوَّنة 
احلوار أك القراءة البسيطاف ادلناسباف ابدلوضوع. )ادلثاؿ كما  اثلثا: نصّ 

 (2يف الصورة 
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رابعا: التدريبات. ىناؾ أشكاؿ سلتلفة من التدريبات ادلقدمة يف ادلواد 
اإلجابة التعليمية ادلوضوعية ابللغة العربية لتنمية مهارات الطالب. مثل: أ. 

على األسئلة ابختصار بناءن على نص القراءة ، ب. اإلجابة على األسئلة 
بشكل صحيح كغَت صحيح ، ج. اصنع مجلة مفيدة، د. إنشاء مثاؿ نّص 
احلوار، ق. كصف الصورة، ك. اإلنشاء، ك ز. أذكر ادلفردات ادلناسبة ابلصورة. 

 (3)ادلثاؿ كما يف الصورة 
ناء ىو الغناء العريب الذم قد تغَتت كلماتو خامسا: الغناء. كيقصد ابلغ

ابدلفردات ادلناسبة بكل ادلوضوع. الغناء مأخوذ من الفيديو ادلنشورة يف يوتوب. 
 (4)ادلثاؿ كما يف الصورة 

 النهاية. ىذه تتكوف من قائمة ادلراجع ك السَتة الذاتية عن ادلؤلفة.  -5
 

نتائج جتربة حتقيق وفعالة استخدام املواد التعليمية املوضوعية ابللغة العربية  (2)
لعايل اإلسالمي لطالب قسم تعليم مدرسي املدرسة اإلبتدائية مبعهد التنوير ا

 بوجونغورو
دلعرفة درجة ربّقق ادلواد التعليمية ادلوضوعية ابللغة العربية لطالب قسم تعليم 
مدرسي ادلدرسة اإلبتدائية دبعهد التنوير العايل اإلسالمي بوجونغورك، قامت الباحثة 

ربة بتجربة ربّقق اخلرباء، يعٍت من خبَت ادلواد التعليمية كخبَت التصميم، ككذلك بتج
 أم تقييم الطالب.

 (4الغناء )الصورة  (3التدريبات )الصورة  (2نص احلوار/القراءة )الصورة  (1قائمة ادلفردات )الصورة 
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 نتائج جتربة حتق ق اخلرباء - أ
 نتائج حتقق خبري املواد التعليمية  (1

انلت الباحثة البياانت كنتائج ذبربة خبَت ادلواد التعليمية من تقييم 
خبَت ادلواد التعليمية للغة العربية يعٍت أستاذ الدكتور ق.ر. توفيق الرمحن 

اللغة العربية بكلية الًتبية كالعلـو  ادلاجستَت، كىو زلاضر قسم تعليم
التدريسية جامعة مولنا ملك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. قد 

 قامت الباحثة ابدلناقشة مرات معو من قبل.
أما نتائج استجابة خبَت ادلواد التعليمية عن ربقق ادلواد التعليمية 

بتدائية دبعهد ادلوضوعية ادلطورة لطالب قسم تعليم مدرسي ادلدرسة اإل
 التنوير اإلسالمي بوجونغورك كما كردت يف التايل:

 (3اجلدكؿ )
 قائمة نتائج التحقق خببَت ادلواد

القيمة  القيمة معايري املواد التعليمية م
 العالية

 الدرجة

 املواد

 جيد جدا 4 4 سهولة الفهم  1

 جيد 4 3 ادلواد ادلكتوبة صحيحة  2

 جيد 4 3 كضوح ادلواد  3

 جيد 4 3 تناسب ادلواد ابلطالب  4

 جيد 4 3 تناسب ادلوضوع ابدلواد  5

 جيد 4 3 تناسب األمثلة ابدلواد  6

 جيد جدا 4 4 تناسب التدريبات ابدلواد  7

 جيد جدا 4 4 اثبتة العرض 8

 جيد 4 3 استخداـ اللغة ادلناسبة يف عرض ادلواد  9
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 األنشطة التعليمية

 جيد 4 3 لة درجة صعوبة األسئ 1

 جيد 4 3 ادلؤشرات مناسبة ابلكفاءة األساسية  2

 جيد 4 3 تناسب ادلواد ابدلؤشرات  3

 جيد جدا 4 4 نظاـ عرض ادلواد  4

 جيد 4 3 كضوح الدليل  5

 جيد 4 3 صحيحة ادلواد  6

 جيد 4 3 كضوح األىداؼ  7

 جيد 4 3 اختيار اسًتاتيجية التعّلم )التعّلم الفردية( 8

 جيد جدا 4 4 األمثلة يف عرض ادلواد  9

 جيد جدا 4 4 التدريبات  11

 جيد جدا 63 33 جمموع القيمة

 (4اجلدكؿ )
 معايَت التقييم الستبانة التحقق من خبَت ادلواد

 الدرجة القيمة

 جيد جدا   76 – 58

 جيد   57 – 39

 مقبوؿ   38 – 21

 انقص   19 – 1

ستبياف التحقق من خبَت ادلواد السابقة، بناءن على معايَت التقييم ال
ا". فيمكن القوؿ أف من جوانب  63فتكوف النتيجة  يف درجة "جيد جدن

عرض ادلادة يف ادلواد التعليمة ادلوضوعية ابللغة العربية "جيد جدا". ىذا 
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يدؿ أّف ادلواد التعليمية ضوعية ابللغة العربية ادلطّورة لطالب قسم تعليم 
إلبتدائية دبعهد التنوير العايل اإلسالمي بوجونغورك مدرسي ادلدرسة ا

 مستحق لالستخداـ يف التعلم.
 نتيجة جتربة التحقق من خبري التصميم (2

انلت الباحثة البياانت كنتائج ذبربة خبَت التصميم من تقييم خبَت 
التصميم دلادة اللغة العربية يعٍت أستاذ أمحد مصطفى ادلاجستَت، كىو 

م اللغة العربية دبعهد التنوير العايل اإلسالمي بوجونغورك. زلاضر قسم تعلي
 قد قامت الباحثة ابدلناقشة مرات معو من قبل.

أما نتائج استجابة خبَت التصميم عن ربقق ادلواد التعليمية ادلوضوعية 
ادلطورة لطالب قسم تعليم مدرسي ادلدرسة اإلبتدائية دبعهد التنوير 

 يف التايل: اإلسالمي بوجونغورك كما كردت
 (5اجلدكؿ )

 قائمة نتائج التحقق خببَت التصميم
 الدرجة القيمة العالية القيمة معايري املواد التعليمية م

 العرض

 جيد  4 3 اثبتة نظاـ العرض  1

 جيد جدا 4 4 مرتبة العرض  2

 جيد 4 3 التوازف يف عرض ادلادة بُت الفصوؿ  3

 جيد جدا 4 4 نظاـ الفصوؿ  4

 جيد جدا 4 4 لتدريبات متنّوعة ا 5

 جيد 4 3 تفاعلية  6

تشجيع الطالب للتعليم ادلستقّل أك مع الفرقة التفاعلي  7
 دبصادر التعليم 

 جيد جدا 4 3

 جيد جدا 4 4 تشجيع الطالب ابلفكرة الدقيقة، كاإلبداعية، كادلبتكرتية 8
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 جيد جدا 4 4 ادلتتابعة بُت الفصوؿ كالفصوؿ الفرعية كالفقرات  9

تكامل كاشًتاؾ ادلعٌت بُت الفصوؿ كالفصوؿ الفرعية  11
 كالفقرات 

 جيد جدا 4 4

 الرسوم البيانية 

 جيد جدا 4 4 تصميم الغالؼ  1

 جيد 4 3 زبطيطات  2

 جيد جدا 4 4 مقدار احلركؼ  3

 جيد 4 3 اللغة ادلستخدمة  4

 جيد 4 3 استخداـ ادلصطلح كالكلمة  5

 جيد جدا 4 4 ة كضوح الكتاب 6

 جيد جدا 4 4 كضوح الطباعة  7

 جيد 4 3 سهولة الدليل  8

 اجلانب اللغوي

 جيد  4 3 اللغة ادلستخدمة مناسبة بقدرة الطالب  1

 جيد 4 3 اللغة ادلستخدمة سهولة للفهم  2

 جيد جدا  4 4 عدـ التفسَت ادلزدكج يف اللغة ادلستخدمة  3

 جيد جدا  4 4 اإلصطالحية صحيحة الكتابة اذلجائية ك  4

 جيد جدا  4 4 صحيحة كتابة عالمات الًتقيم   5

 جيد جدا  22 22 جمموع القيمة
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 (6اجلدكؿ )
 معايَت التقييم الستبانة التحقق من خبَت التصميم 

 الدرجة القيمة

 جيد جدا    92 – 71

 جيد    69 – 47

 مقبوؿ    46 – 24

 انقص    23 – 1

ايَت التقييم الستبياف التحقق من خبَت التصميم بناءن على مع
ا". فيمكن القوؿ أف من  82السابقة، فتكوف النتيجة  يف درجة "جيد جدن

جوانب عرض التصميم يف ادلواد التعليمة ادلوضوعية ابللغة العربية "جيد 
جدا". ىذا يدؿ أّف ادلواد التعليمية ضوعية ابللغة العربية ادلطّورة لطالب 

مدرسي ادلدرسة اإلبتدائية دبعهد التنوير العايل اإلسالمي  قسم تعليم
 بوجونغورك مستحق لالستخداـ يف التعلم.

 
 تنائج جتربة الطالب 

 ق ستحقانتيجة جتربة اال (1
انلت الباحثة البياانت كنتيجة ربّقق ادلواد التعليمية ادلوضوعية ابللغة 

تدائية دبعهد التنوير العايل العربية لطالب قسم تعليم مدرسي ادلدرسة اإلب
اإلسالمي بوجونغورك بنشر اإلستبانة عن تقييم تلك ادلواد التعليمية 
ادلطّورة. أما ادلستجيبُت يف ىذا البحث ىي طالب قسم تعليم مدرسي 

عّدة  2119-2118ادلدرسة اإلبتدائية يف ادلستول األكؿ للسنة الدراسية 
 دكؿ اآليت:طالبا. أما نتيجتها كما كردت يف اجل 51
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 (7اجلدكؿ )
 نتائج تقييم الطالب

 الدرجة القيمة العالية القيمة معايري املواد التعليمية م

 املواد

 جيد جدا 211 168 ادلواد متكاملة  1

 جيد جدا 211 168 سهلة الفهم  2

 جيد جدا 211 169 اللغة ادلستخدمة  3

 جيد جدا 211 168 ادلواد مناسبة ابدلوضوع  4

 يباتالتدر 

 جيد جدا 211 156 التدريبات مناسبة ابدلواد الواردة  1

 جيد 211 151 كضوح األسئلة  2

 جيد جدا 211 159 دليل التدريبات كاضح ك بسيط  3

 جيد جدا 211 164 التدريبات جذابة للطالب  4

 جيد جدا 211 171 متنّوعة التدريبات  5

 تصميم املواد التعليمية

 جيد جدا 211 155 كجذابة للطالب التصميم مجيلة  1

 جيد جدا 211 161 التصميم بسيط ككاضح  2

 جدا جيد 211 161 الكتابة كاضحة   3

 فائدة الكتاب

 جيد جدا 211 161 سهلة للتعليم  1

 جيد 211 148 كاضح للفهم  2

 جيد 211 147 ادلراقبة جذابة  3

 جيد جدا 3444 2443 جمموع القيمة
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 (8اجلدكؿ )
 ايَت التقييم من الطالب مع

 الدرجة القيمة

 جيد جدا     3111 – 2251

 جيد     2251 – 1511

 مقبوؿ     1511 – 751

 انقص     751 – 1

 2431بناءن على معايَت التقييم من الطالب السابقة، فتكوف القيمة 
ا". فيمكن القوؿ أف من جانب التقييم من الطالب يف  يف درجة "جيد جدن

د التعليمة ادلوضوعية ابللغة العربية ىي "جيد جدا". ىذا يدؿ أّف ادلواد ادلوا
التعليمية ادلوضوعية ابللغة العربية ادلطّورة لطالب قسم تعليم مدرسي 
ادلدرسة اإلبتدائية دبعهد التنوير العايل اإلسالمي بوجونغورك مستحق 

 لالستخداـ يف التعليم.
 

 نتيجة جتربة الفعالية   (2
لباحثة البياانت عن فعالية استخداـ ادلواد التعليمية ادلوضوعية انلت ا

ابللغة العربية لطالب قسم تعليم مدرسي ادلدرسة اإلبتدائية دبعهد التنوير 
العايل اإلسالمي بوجونغورك ابدلقارنة بُت النتيجة يف االختبار القبلي 

ليمية كالنتيجة يف االختبار البعدم أك قبل استخداـ تلك ادلواد التع
ادلوضوعية كبعد استخدامها. أما ادلستجيبُت يف ىذا البحث ىي طالب 
قسم تعليم مدرسي ادلدرسة اإلبتدائية يف ادلستول األكؿ للسنة الدراسية 

 طالبا.  51عّدة  2118-2119
أعطت الباحثة األسئلة يف االختبار القبلي يف اللقاء األكؿ. مث 

ادلواد التعليمية ادلوضوعية ابللغة قامت الباحثة بتجربة فعالية استخداـ 
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العربية لطالب قسم تعليم مدرسي ادلدرسة اإلبتدائية دبعهد التنوير العايل 
اإلسالمي بوجونغورك ابستعماذلا كادلرجع األساسي يف العملية التعليمية، 
كلو خالؿ استخدامها قامت الباحثة ابدلناقشة كالتحقق ابخلرباء. بعد 

 قاءات، فقامت الباحثة ابالختبار البعدم. استخدامها مدة مخسة ل
أما اجلدكؿ عن استخداـ تلك ادلواد التعليمية ادلوضوعية يف التجربة  

 كما يلي: 
 (9اجلدكؿ )

 اجلدكؿ يف ذبربة استخداـ ادلواد التعليمية ادلوضوعية
 األنشطة/ املادة اليوم/ التاريخ اللقاء

سبتمرب  29السبت،  األكؿ

2118 

 نة عن الدراسة السابقة نشر االستبا -
 االختبار القبلي  -

 عرض ادلادة/ الطعاـ كالشراب  2118أكتوبر  3السبت،  الثاين

 عرض ادلادة/ الصحة كأمساء األمراض  2118أكتوبر  17السبت،  الثالث

 عرض ادلادة/ أصحاب ادلهنة  2118أكتوبر  24السبت،  الرابع

 دة/ اجلامعة عرض ادلا 2118ديسمرب  1السبت،  اخلامس

 عرض ادلادة/ التسّوؽ  2118ديسمرب  8السبت،  السادس

ديسمرب  15السبت،  السابع

2118 

 نشر االستبانة عن التحقق  -
 االختبار البعدم  -
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أما ادلقارنة بُت النتائج يف االختبار القبلي كاالختبار البعدم كما 
 كردت يف التايل:

 (11اجلدكؿ )
 الب االختبار القبلي كاالختبار البعدمادلقارنة بُت نتيجة الط

النتيجة يف االختبار  االسم ـ
 القبلي

النتيجة يف االختبار  الدرجة
 البعدم

 الدرجة

 جيد جدا  85 جيد  81 عبدايف ترم ر.  1

 انقص  55 أكثر انقص  51 عبد الرمحن  2

 جيد جدا  85 جيد  75 عفيفة الشايف  3

 جيد جدا  85 جيد 81 أمحد نور فائزين  4

 جيد جدا   85 جيد 81 أمحد رفاعي  5

 مقبوؿ   65 انقص  61 أنيس رمحات  6

 جيد 81 مقبوؿ  71 أريفا أمي ميادا  7

 انقص  61 انقص  61 أران سبيل النجاح  8

 جيد جدا  85 جيد 75 أيو أنغوف عزيزة  9

 جيد جدا  85 جيد 75 بيما أرم سلدم  11

 جيد جدا  85 جيد 75 دنيل الرب ـ.  11

 انقص  61 أكثر انقص  51 ديفيتا سارم  12

 مقبوؿ  65 انقص  61 آيكا رزقي سافَتا  13

 جيد 75 انقص  61 آيكو كورنيأكاف  14

 جيد 81 مقبوؿ  65 فاطمة زىرة س.  15

 جيد 81 مقبوؿ  71 حبيب مصطفى  16

 جيد جدا  85 جيد 75 ىداية الفطرية  17
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 جيد جدا  85 جيد 75 عّفة ادلزية  18

 جيد جدا  85 جيد 75 إيكا ضياء احلق  19

 جيد 81 مقبوؿ  71 إيكي نور فائزة  21

 جيد جدا  85 جيد  75 خفيفة ىداية العلـو  21

 انقص  61 أكثر انقص  51 خَت نظيفة أ. 22

 جيد جدا  85 جيد 81 خريدة العيش كرميا  23

 جيد جدا  75 جيد 75 حسن اخلاسبة  24

 جيد  75 جيد 75 حسن السافطرم  25

 جيد 81 جيد 75 لطيفة ادلغفرة  26

 جيد جدا  95 جيد  81 ليليك نور خالصة  27

 جيد جدا  95 جيد 81 لولوؾ أنغراآيٍت  28

 جيد جدا  85 مقبوؿ  71 لطفبية الرزؽ  29

 جيد 75 انقص  61 دمحم عُت الرفيق ر.  31

 مقبوؿ  71 انقص  61 دمحم أزرير الدين  31

 جيد 75 مقبوؿ  65 ميا دكم رمحوايت  32

 جيد جدا  91 جيد 81 دمحم نور أفذم  33

 جيد  81 جيد 75 مفيدة ادلغفرة  34

 جيد 75 انقص  61 مهمة النعيمة  35

 جيد 81 جيد 75 نساء اخلَتية  36

 جيد 81 جيد 81 نور فضلك أكلياء ـ.  37

 وؿ مقب 71 مقبوؿ  65 نور فطرية  38
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 جيد جدا  85 جيد 75 نور الفكر ىداية  39

 جيد 75 مقبوؿ  71 رمحة ىداية  41

ساسكي عملية  41
 أصليلي 

 أكثر انقص  51 أكثر انقص  51

 جيد  81 جيد  75 صافية دكم يوليانيت  42

 مقبوؿ  65 انقص  61 سينتيا أغستيأين  43

 جيد  81 مقبوؿ  71 سيت إسنا كحيوين  44

 أكثر انقص  51 أكثر انقص  51 خالفة سىت  45

 جيد 75 مقبوؿ  65 سيت منورة  46

 جيد 75 مقبوؿ  71 سيت نور حيايت  47

 جيد 81 جيد 75 أمي إسرائية ر.  48

 جيد 81 جيد 75 أمي موليدة  49

 جيد 81 جيد 75 يولياسيو مفتاح الرزؽ  51

 3855  3471 رلموع القيمة 

  77،1  69،4 الدرجة ادلعدلة 

 % 77،1 % 69،4 الدرجة ادلائوية 
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 (11اجلدكؿ )
 معايَت التقييم من الطالب 

 الدرجة القيمة

 شلتاز  % 111 -% 91/  111 – 91

 جيد جدا  % 91 -% 81/  91 – 81

 جيد  % 81 -% 71/  81 – 71

 مقبوؿ  % 71 -% 61/  71 – 61

 انقص  % 61 -% 51/  61 – 51

 أكثر انقص  % 51 -% 1/  51 – 1

بناءن على نتائج االختبار القبلي كاالختبار البعدم، فنستطيع أف 
نقوؿ أف ترقية كافية بُت النتائج يف االختبار القبلي كاالختبار البعدم. 
يتضح ىذا من الزايدة يف ترقية الدرجة ادلعدلة اليت حصل عليها الطالب، 

يف الدرجة  :77.1يف الدرجة "مقبوؿ"، ارتفعت إىل  :69.4يعٍت من 
"جيد". ىذا يدؿ أّف ادلواد التعليمية ادلوضوعية ابللغة العربية ادلطّورة 
لطالب قسم تعليم مدرسي ادلدرسة اإلبتدائية دبعهد التنوير العايل 

 اإلسالمي بوجونغورك مستحق لالستخداـ يف التعلم.
 

 اإلقرتاحات العامة للمواد التعليمية املوضوعية ابللغة العربية (3)
يُلخَّص اإلقًتاحات العامة من اخلرباء كالطالب للمواد التعليمية ادلوضوعية 
ابللغة العربية لطالب قسم تعليم مدرسي ادلدرسة اإلبتدائية دبعهد التنوير العايل 

 اإلسالمي بوجونغورك ادلكتوبة يف اإلستبانة كما يلي: 
 االقرتاحات والتعليقات من خبري املواد  -أ 

عليمية يف ىذا الكتاب ىي ادلواد األساسية. عامةن، ىذا الكتاب ادلواد الت (1
مناسب لطالب قسم تعليم مدرسي ادلدرسة اإلبتدائية دبعهد التنوير العايل 
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اإلسالمي لكي يستوعبوا اللغة العربية كيفهموا نَفس الطالب يف ادلرحلة 
 اإلبتدائية.

كّمل ابلوسائل ىذا الكتاب يستطيع أف يطوَّر يف ادلستقبل، مثل مت (2
العمادية األخرل، مثل: أسطوانية ادلوسيقية دلواد الغناء، أكراؽ األسئلة 

 كاإلجابة، القاموس، كغَت ذلك.
ذبربة ىذا الكتاب يف ادلستقبل يستطيع أف يُوسَّع عينة حبثو إىل اجلامعة  (3

األخرل لكي تكوف نتيجتها كعملية إصالحها مستمرة ك مناسبة سباما 
الب قسم تعليم مدرسي ادلدرسة اإلبتدائية أك الطالب من ابحتياجات ط

 قسم آَخر اليت تريد أف تعّلمها. 
 االقرتاحات والتعليقات من خبري التصميم  -ب 

جيب ملء الغالؼ اخللفي للكتاب ابلسَتة الذاتية للمؤلف أك خصائص  (1
 الكتاب حىت ال يكوف فارغ.

تاج إىل كتابة التعليمات الفنّية ( ربivدليل استخداـ الكتاب يف الصفحة ) (2
 الستخداـ الكتاب لكل ابب أك مهارة.

-( زلل الفعل التشغيلي كػ )يفهمvجيب أف حيل ادلؤشرات يف الصفحة ) (3
 (.6رقم -، يفهم4رقم -، ينقل األفكار كاألفكار كادلشاعر2رقم 

فينبغي عدد الفصوؿ إذا مت استخدامها للمرحلتُت )ادلرحلة األكىل كالثانية(  (4
 فصال. 28أف يناسب بعدد اللقاءات، يعٍت 

 عدـ الصور يف الباب األكؿ )التحية كالتعارؼ(. (5
 ستكوف أحسن إذا كانت الصورة صورة أصلية. (6
ينبغي أف يكوف دليل االسخداـ لكل ابب فرعي، للمفردات كانت أك  (7

 احلوار أك غَت ذلك.
 متوازنة. أكثر عدد ادلفردات يف عدة فصوؿ، حىت غَت (8
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 االقرتاحات والتعليقات من الطالب -ج 
 ميكن أف يتضمن الفصل لكل مادة. (1
 إعطاء احلركات على ادلادة حىت يسهل فهمها كميكن للطالب التعلم أكالن. (2
 ميكن أف تكوف الصورة مناسبة ابدلوضوع ادلشهور لكي جيذب الطالب. (3
ميكن غناؤىا األطفاؿ، ألف  أحسن أف حيتوم الكتاب على ادلفركدات اليت (4

 األطفاؿ عادة مييلوف إىل حب األغاين.
 ميكن أف يكوف الغالؼ أجذب يف لونو لكي جيذب للقارئُت.  (5
الكتاب جيد دبا فيو الكفاية كجذابة، إذا كاف القارئ من ادلبتدئُت فلن  (6

 تشعر ابدللل ألف احملتول شلتع للغاية.
نوعة، ككذلك كانت صور شلتعة زلتوايت ادلواد كالتمارين كالوظائف مت (7

 الكتاب.
 ادلفردات غَت متكاملة، كلكن يكتفي إذا اسُتخِدـ يف التعليم. (8
الكتاب شلتع للغاية كجيد كسهل التعلم كسهل فهمها لكل ادلعلمُت  (9

 كاألطفاؿ.
 خامتة

بناء على ما كرد يف نتائج البحث كمناقشتو السابقة، فيمكن تلخيصها إىل ما 
( يستخدـ عملية تطوير ادلواد التعليمية ادلوضوعية يف اللغة العربية بطريقة 1: )يلي

“ADDIE”  يعٍت التحليل، كالتصميم، كالتطوير، كالتطبيق، كالتقومي. نتيجتو ىو ادلواد
 185كتًتكب من  5 -التعليمية ادلوضوعية يف اللغة العربية اليت تكتب على كرقة ب

( 2اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية،  (1فصوؿ، كىي: صفحة اليت تنقسم إىل ثالثة 
( النصوص عن الًتبية، كاإلسالـ، كاللغة العربية. يستخدـ 3اللغة العربية يف اجلامعة، ك 

ُيكَتب ىذا الكتاب التعليمي  .Arabic Typsetting"18ىذا الكتاب التعليمي اخلط "
( نتيجة ذبربة التحقق من خبَت 2ائية. )لطموح مّدرسي اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتد

على ادلستول "جيد جدا"، ككذالك من خبَت التصميم الذم يناؿ  63ادلواد تناؿ القيمة  
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على  2432على ادلستول "جيد جدا". أما نتيحة تقومي الطالب تناؿ القيمة  83القيمة 
قية من النتيجة ادلستول "جيد جدا". أما من نتيجة ذبربة الفعالة، يدؿ أّف كانت الًت 

% على ادلستول "مقبوؿ"، ترّقى على 69،4ادلعدلة يف االختبار القبلي اليت تناؿ القيمة 
% على ادلستول "جيد". إذف، استخداـ ادلواد التعليمية ادلوضوعية يف اللغة 77،1القيمة 
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