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 ملخص
 (1888104012: ريني فوسفيتا ساري، )رقم القيد

 مارينغايالحديث البوهان  لطلبة معهد المدينةمدخل القياسي تطوير الموديول الصرفي بال
 المبونج الشرقية

مل يسمح الطلبة بالتعلم  معهد املدينة احلديث يف املستخدم "الصرف "علم كتاب  نإ
الذايت، املواد املعروضة يف ذلك الكتاب غري منهجية وال حتتوي على أمثلة اجلملة يف كل باب، 

. يسبب ألن الكتاب ليست فيه األهداف التعليميةباألهداف التعليمية والتدريبات غري مطابقة 
املوديول الصريف باملدخل القياسي، بوجود لدى الطلبة منخفضة.  القدرة الصرفيةذلك احلال إىل 

األهداف من هذا لذلك فو . على فهم مادة الصرف بسهولةيسمح الطلبة بالتعلم الذايت ويساعدهم 
لطلبة  هارة القواعد الصرفيةملوديول الصريف باملدخل القياسي يف ترقية متطوير ال( 1: البحث هي

( ملعرفة صالحية املوديول الصريف باملدخل القياسي يف ترقية مهارة القواعد 2 ، الصف العاشر
ملعرفة فعالية املوديول الصريف باملدخل القياسي يف ترقية مهارة ( 3، الصرفية  لطلبة الصف العاشر

 .المبونج الشرقية مارينغايصرفية  لطلبة الصف العاشر يف معهد املدينة احلديث البوهان القواعد ال
لكن الباحثة حتدد هذه اخلطوات ، Borg and gallالذي طوره التطويري  من البحث هذا البحث

ة ، تطوير التصميم، التجربة األولية أو التجرب، التخطيططوات كالتايل: الدراسات األوليةاخلإىل سبع 
 .إصالحات نتيجة التجربة امليدانية، احملدودة، إصالحات نتيجة التجربة األولية، التجربة امليدانية 

لطلبة معهد املدينة  املوديول الصريف باملدخل القياسي( أن 1هي : فنتائج هذه الرسالة 
ن مدرس وم خبري التصميمهو الئق من خبري املادة و  احلديث البوهان مارينغاي المبونج الشرقية

جتربة اجملموعة أو يف يف جتربة اجملموعة الصغرية الصف العاشر طلبة  ( إستجابة2. القواعد الصرفية
فعال هو املوديول الصريف باملدخل القياسي  ( 3. ظهرت أن املوديول الصريف جذاب جدا  الكبرية

صائي باستخدام برنامج يف ترقية مهارة القواعد الصرفية لدى الطلبة الذي ظهر من نتيجة حتليل اإلح
SPSS 24 ونتيجة متوسط من االختبار البعدي  54،16. نتيجة متوسط من االختبار القبلي هي

ومعىن هناك فرق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي لطلبة معهد املدينة احلديث .  84،16هي 
لذلك فيمكن  .38،75البوهان مارينغاي المبونج الشرقية. فتقرر الباحثة أن هناك الرتقية 

 .يف تعليم القواعد الصرفية الئق وجذاب القياسي املوديول الصريف باملدخلاالستنتاج أن 
 معهد املدينة احلديث، : تطوير املوديول الصريف، املدخل القياسي الكلمات الرئيسية
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 (.113)سورةَطهَ:َ

Artinya: Dan demikianlah Kami menurunkan Al-Qur’an dalam bahasa Arab, dan 

Kami telah menjelaskna berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar 

memberi pengajaran bagi mereka.1 

 

 

                                                           
1 Departemen Agama Islam, Al-Qur’an Dan Terjemahnnya, (CV Darus Sunnah: Jakarta 

Timur, 2012). H. 320 
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 ترمجة الباحثة

خ يف التاري ةجي ميلنتنج المبونج الشرقيساري يف قرية تاجنونج أ سفيتاو ين فولدت ري

من املتزوج سيد برهان الدين وسيدة  من أربع أخوات ، وهي ابنة األوىل1995يونيو  21

يف عام وىل المبونج الشرقية، ومتت درسة االبتدائية احلكومية األامل يف وتتلقى دراستها نينيج.

، المبونج نغاييكرياتاىن البوهان مار باحلديث استمرت الدراسة يف معهد املدينة و . 2007

يف معهد املدينة لقد إنضمت مبنظمة وهي يف قسم املقصف. . 2013 الشرقية ومتت يف عام

المبونج  ي،نغاي البوهان مار كرياتاىنب احلديثمث واصلت الباحثة اخلدمة يف معهد املدينة 

 .2014يف عام الشرقية ومتت 

اإلسالمية احلكومية رادين إينتان جامعة التحقت دراستها إىل  2014 ففي عام  

 .وحصلت على شهادة سرجانا اللغة العربيةتعليم قسم مبونج يف كلية الرتبية والتعليم لال

لقسم تعليم  دراستها يف الدراسات العليا للحصول على درجة املاجستري  استمرتفوبالتايل، 

اللغة الباحثة تعّلم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج. وحىت اآلن  اللغة العربية

 مركز اللغات جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج. يفالعربية 
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 تقديركلمة شكر و 

اليت  واإلحسانمن اإلميان واإلسالم  الكثرية نعمهمجيع شكر باهلل على الاحلمد هلل و 

الصرفي بالمدخل  تطوير الموديول" بعنوان رسالة املاجستريت هذه متة حىت أعطاه للباحث

والصالة  ."المبونج الشرقية مارينغايمعهد المدينة الحديث البوهان القياسي لطلبة 

ت خرج الناس من الظلماأ والسالم على النيب الكرمي حممد صلى اهلل عليه وسلم وهو الذي

 إىل النور.

كثري املساعدات من مجيع األطراف.   ويف إمتام هذه الرسالة، حصلت الباحثة على

 : جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل ةفبهذه املناسبة أن تقّدم الباحث

رادين اجلامعة  املاجستري، مدير، حممد مكرياألستاذ الدكتور احلاج  سعادة. 1

 ية احلكومية المبونج.إينتان اإلسالم

 الدراسات العليا كلية، رئيس  املاجستري ،إدهام خالد األستاذ الدكتور سعادة .2

 .جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج
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وبعيد عن الكمال  ألخطاءحبثها كثري من النقصان وا أن الباحثة تعرفو 

عسى اهلل أن . رسالة املاجستريالباحثة النقد واالقرتاح لتكميل هذه  فرجت والصواب.

وهبذه رسالة  على مجيع املساعدة واملشاركة. اجلزاء حلسنهم بأحسن اجلزاء يعطيهم

س القارئني. آمني يا رّب نفو  حبثها لنفسهاينفع رجت الباحثة على أن  اجستريملا

 العاملني.

 م 2020 أبريل 2المبونج باندر 
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 الباب األول

 مقدمة

 أ. خلفيات البحث

تصال. واللغة عصر العوملة، خاصة لوظيفة اللغة كأداة اإلكانت للغة دور هام يف 

وقد كانت اللغة العربية لغة مهمة عند  ا.الدولية جيب إستيعاهب العربية كإحدى اللغات

احملاولة لزيادة الكفاءة  اللغة العربية يف املدارس كإحدىاألمة،  فلذلك ينبغي أن يطبق تعليم 

 غة العربية.لالفردية يف تعلم ال

البالد يستخدمها يف الشرق األوسط، ويف هذه اللغة العرية لغة مشهورة ومطورة إن 

 ة واالقتصادية والتجارية والتواصليةالدينية واالجتماعية والثقافي نشطةلبعض األالناس 

واليت حيتاجها  باللغة العربيةاملنزل لقرآن، ألن القرآن ا واللغة العربية لغة 1.أو التحريرية ةالشفوي

 2 ألداء أوامر اهلل واملنع عن النواهي. كل املسلم لقراءة القرآن وفهمه، وهو أساس

 

                                                           
1 Bulkisah Bulkisah, ‘Pembelajaran Bahasa Arab Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Di 

Indonesia’, Jurnal Ilmiah Didaktika, Vol 12. No 2 (2012), 308–18 

<https://doi.org/10.22373/jid.v12i2.455>. 
2 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2014). hlm 3 
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 وم هي اخنفاضليت يواجهها التعليم الياعلى وجه عام، فإن املشكلة األساسية 

اجية والطريقة املعلم يف استخدام بعض االست  عملية التعلم يسببها نقصان إستيعاب

 والكتاب التعليمي إما من املوديول أو كرسات التدريبات.

 عليمها لدى الطلبةتلكن نفسه باملدارس، و بالرغم أن اللغة العربية داخلة يف الدرس 

اآلن يطلب  في الزمنف خاصة يف مادة الصرف. مشكالت يف فهم مادة اللغة العربية،

الستخدام يف التعليم لأنه غري مناسب يكون ناشطا يف التعليم. التعليم التقليدي املدرس ل

، مصادر التعلمو أمن حيث أدوات التعلم احلاضر، ويؤثر ذلك احلال على املتعلم، خاصة 

دى الطلبة. أما للتحسني التعلم الذايت ألن مصادر التعلم إحدى املكونات املستخدمة 

  ليمي.املوديول التعاملصادر الفعالة ميكن استخدمها لعملية التعليم فهي 

املوديول هو أحد املكونات التعليمية جيب أن يعدها املعلم جيدا، وتطوير املوديول 

ون املوديول يف تطوير املوديول فهي أن يكأما األشياء املهتمة  ارسة التبوية.ممهم يف امل

مناسبا حلاجة الطلبة وأهدافهم. يساعد املوديول املدرسة على حتقيق التعليم املثايل،  وميكن 

التعليم اجليدة وهلا نتيجة واضحة. كما يوضح بأن تطبيق املوديول قادر على تنظيم أنشطة 

ميمها خربة التعلم يف تصاملوديول هو وحدة من أنشطة التعليم والتعلم اليت تضم جمموعة 
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منهجية ملساعدة الطلبة على حتقيق األهداف التعليمية. واملوديول هو الكتاب املكتوب 

  3حيث يسمح الطلبة بالتعلم الذايت دون توجيه املعلم. 

"املوديول أنه الكتاب الدراسي يتضمن   عند ماير كما نقلت عنها لسميايتأما 

موضوعات قصرية وحمددة  وتصميمه لتحقيق األهداف التعليمية، وقد حيتوي املوديول على 

 4النشاط املنهجي ويتعلق باملادة والوسائل والتقومي.

أو يسمى املورفولوجية، ألنّه من فروع علم علم الصرف فرع من فروع علم اللغة 

الدراسة املتعلقة بتكيب اللغة. يوجد بعض املدخل  من الصرف أهمّ اللغة، فإن علم 

الصرف، أحدها باستخدام املدخل القياسي. املدخل القياسي هو  املستخدم يف تعليم علم

ليقدر الطلبة على فهم مادة  5الذي يبدأ ببيان القاعدة مث املثال وشرح املعىن. املدخل

ألن اهلدف إىل التدريبات الكثرية يف كتاب الصرف،  القواعد الصرفية وتطبيقها، فإنه حيتاج

العام من تعلم علم الصرف هو لفهم تغيري أصل الكلمة إىل الكلمات التنوعة وكذلك 

حسب أوزان الكلمة ولتجنب عن بعض األخطاء املتعلقة مبشكالت ملعرفة كيفية تغيريها 

 الصرفية.
                                                           

3Panduan Pengembangan Bahan Ajar, (Departemen Pendidikan Nasional Direktorat 

Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 

Atas, 2008), h. 13. 
4 Idris Harta Lasmiyati, ‘Pengembangan Modul Pembelajaran Untuk Meningkatkan 

Pemahaman Konsep Dan Minat SMP’, Pythagoras: Jurnal Pendidikan Matematika, Vol 9.No 2 

(2014), 161–74 <https://doi.org/10.21831/pg.v9i2.9077>. 
5 Isnainiyah, ‘Pengembangan Kitab Matan Al-Jurumiyah Dengan Pendekatan Induktif 

Untuk Siswi Madrasah Diniyah Nurul Ulum’, Seminar Nasional Bahasa Arab Mahasiswa III, 2019, 

1–20. 
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 كتابيث، تعرف الباحثة أن  دينة احلداستنادا إىل نتيجة املالحظة يف معهد امل

الذايت ، املواد  مل يسمح الطلبة بالتعلميف معهد املدينة احلديث املستخدم  "الصرف"علم 

املعروضة يف ذلك الكتاب غري منهجية وال حتتوي على أمثلة اجلملة يف كل باب، والتدريبات 

فيه األهداف التعليمية. يسبب ذلك  لكتاب ليستغري مطابقة باألهداف التعليمية ألن ا

لدى الطلبة منخفضة كمثل الطلبة مل يقدروا على تكوين اجلمل  القدرة الصرفيةاحلال إىل 

لذلك حتتاج الباحثة الكتاب  6اليت تتكون من الفعل اجملرد والفعل املزيد باجليد والصحيح.

يت ومساعدة الطلبة لفهم بشكل املوديول التعليمي حيث يسمح الطلبة بالتعلم الذاالداعم 

والتدريبات املناسبة  لكل باب مادة الصرف، ألن املوديول حيتوي على أمثلة اجلملة الكثرية

 هداف التعليمية.لأل

لصريف باملدخل نظرا إىل املشكالت السابقة، فتحاول الباحثة تطوير املوديول ا

يجة املقابلة مع من نتيؤكد هذا البيان  القياسي ملساعدة الطلبة يفهمون مادة الصرف.

المبونج  ن مارينغايالبوها احلديثأستاذ حمودي كمدرس القواعد الصرفية يف معهد املدينة 

 الشرقية، أنه قال: 

املعهد مل يسمح الطلبة بالتعلم الذايت، هذا املستخدم يف  "الصرف "علم " كتاب

فيه األهداف التعليمية. حىت بعض   ذلك الكتاب غري منهجية وليستاملواد املعروضة يف

                                                           
  2019سبتمبري  8المبونج الشرقية،  البوهان مارجني يف معهد املدينة احلديث الحظةنتيجة امل 6
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قدرة منخفضة. يسبب ذلك احلال إىل نقصان أمثلة اجلملة لكل باب  الطلبة لديهم

نتائج التعلم  7."روضة يف كتاب الصرف أهنا غري مناسبة بالألهداف التعليميةاملعوالتدريبات 

 هان مارينغايبو لدى طلبة الصف العاشر لدرس القواعد الصرفية يف معهد املدينة احلديث ال

 المبونج الشرقية كما يلي : 

 1.1جدول 
هد المدينة ي معنتائج التعلم لدى طلبة الصف العاشر لدرس القواعد الصرفية ف

 المبونج الشرقية الحديث البوهان مارينغاي
 

ال ممعيار االكت اء الطلبةماس الرقم
 األدنى

 البيان النتيجة

1 Agil Nur Qulubi 70 45 غير ناجح 
2 Ahmad Aditia 70 30 غير ناجح 
3 Anisa Rohmah 70 60 غير ناجح 
4 As-Syfa Putri Inayati 70 55 غير ناجح 
5 Azkia Taufiqi 70 75 ناجح 
6 Baiq Aizia Hazai P 70 55 غير ناجح 
7 Binti Tasamrotus 

Salimah 
 ناجح 70 70

8 Clarisa Sintia 70 45 غير ناجح 

                                                           
 2019سبتمبري  8المبونج الشرقية،  البوهان مارجنينتيجة املقابلة يف معهد املدينة احلديث   7
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9 Dwi Fitriani 70 55 غير ناجح 
10 Elva Cahyani 70 60 غير ناجح 
11 Dela Fitriana 70 60 غير ناجح 
12 Esa Amelia Ramadhani 70 75 ناجح 
13 Fajar Tri Jaya 70 35 غير ناجح 
14 Fatmawati Rohmah 70 55 غير ناجح 
15 Gilang Candra Alim 70 35 غير ناجح 
16 Gilang Prayoga 70 75 ناجح 
17 Imam Alwi 70 35 غير ناجح 
18 Khusnul Khotimah 70 50 غير ناجح 
19 Luluk Yulia Ma’wa 70 45 غير ناجح 
20 M.Sirojul Ghufron 70 95 ناجح 
21 M.Arjun Amirul. W 70 45 غير ناجح 
22 Nia Utami Jayanti 70 55 غير ناجح 
23 Nimas Ayu Wulandary 70 80 ناجح 
24 Noval Ardiansyah 70 85 ناجح 
25 Nurmala Dewi 70 50 غير ناجح 
26 Rahma Maulana 70 80 ناجح 
27 Shelly Maida Putri 70 50 غير ناجح 
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28 Shofi Nur Jannah 70 75 ناجح 
29 Shifa Fauzia 70 45 غير ناجح 
30 Trio Karisma Putra 70 50 غير ناجح 

 9 الطلبة الناجح 
ناجحالطلبة غير    21 

 ينغايهد املدينة احلديث البوهان مار صدر : وثيقة نتائج التعلم لدى طلبة الصف العاشر لدرس القواعد الصرفية يف معامل
 المبونج الشرقية 

 

حيصلون على نتيجة  الذين طلبة الصف العاشرأن اجلدول أعاله، يوضح بناءا على 

فهو  70ن ما الطلبة الذين حيصلون على نتيجة أصغر مطالب، وأ 9هو  70ن مأكثر 

 .70املعهد هو  ذلكال األدىن يف مكتعيار اال معلى هذه النتيجة مل حتصل و  طالبا. 21

ن نفس مل الداخلية مالعوانها مل عديدة، مالصرف بعوا ماخنفاض نتائج التعليتأثر 

لية مإىل ذلك، ففي عن خارج نفس الطالب.  ويضاف مل اخلارجية مالطالب أو العوا

ح الطلبة ميس حيث أن هذا الكتاب ملالصرف"  مكتاب "عل  معلامل مالصرف استخد متعلي

 الصرف.  ملتعلي ميوجد الكتاب الداع الذايت ومل مبالتعل

 معلن الكفاءات اليت حيتاجها املمواحدة درسة، الفعال يف امل الصرف متعليولتوفري 

الكتاب الدراسي  مباستخدا م، التعليمعلي. كاملميف أداء واجباته هي تطوير الكتاب التعلي

 Essentially, teaching is a process of building human ا ذكر يف العبارة "مل كمغري كا

mind or developing their social skills through teaching values that contribute 
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structuring the mindtowards  ."8 وديول الصريف اولة لتطوير املاحمل معللذلك حيتاج امل

 ريح.ئن واملمطامل ملتحقيق جودة التعلي مناسب خبصائص الطلبة واحتياجاهتامل

ناسبة باألهداف امل وديول الصريف هو التدريباتتعلقة باملأحد احتياجات الطلبة امل

وديول هو امل مستخدمك  معلن احتياجات اململكل باب. و تعددة لة املمثلة اجلمية وأمالتعلي

الصرف  ماسعة حنو تعليو عرفة م معلتلك املادة الصرف حيث ميتعلقة مبواد املتوى املحمتوسيع 

 وجودة يف كتاب الصرف.واد املفقط امل معلامل موال يعلّ 

تطوير  بعنوان : " وديولفتغب الباحثة لتطوير امل نظرا إىل خلفيات البحث السابق،

لمدينة الحديث ادخل القياسي لطلبة الصف العاشر في معهد مالموديول الصرفي بال

وديول ة  عن تطوير املدراسحتب ال أسباب الباحثة . المبونج الشرقية" البوهان مارينغاي

حسب  مأنفسه لطلبة فرصة حىت يطوروديول يعطي اامل مباستخدا مالصريف، ألن التعل

ن خصائص مدة وديول قادر على حتسني الدافع، ألن واحامل ماستخدا اخلاصة. مقدرهت

 الذايت. مهي التعليوديول امل

وديول اللغة العربية على "تطوير امل بعنوان قاالتهموجب يف د سيف املا بينه أمحمك

درسة للصف العاشر امل Elizabeth B. Hurlockراهقني ية السيكولوجية املمالتن أساس نظرية

                                                           
8 Fadillah Firmansyah, Aunurrohmah, Pengembangan Modul Pelajaran Bahasa Arab 

Menggunakan Media Permainan Untuk Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Jurnal Pendidikam Dan 

Pembelajaran Khatulistiwa, Vol 8.No 9 (2019), 1–11. 
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 محسب سرعته موديول يعطي الطلبة فرصة التعلن خالل املم مالتعلي. هدف "الثانوية

، محسب طريقه موديول يعطي الطلبة فرصة التعلامل مباستخدا مالتعليكذلك ، و اخلاصة

 9 شكالت.ختلفة حلّل املاألساليب امل مقادرون على استخدا مألهن

الطبيعية  مالعلو  منيت بعنوان "تطوير وحدات تعلسيفتي كتبتها سيكالبحث الذي   مث

يب". يوضح هذا دينة مجم 2ية مهنية احلكو درسة الثانوية املال يف املمعلى أساس ريادة األع

الذايت، إنتاج  م( التعل1القادر على حتسني الدافع وهي: وديول البحث أن خصائص امل

وضة يف عر تاجة املواد احمليع امل( التكيف الذايت، مج2وديول القادر على حتسني الدافع، امل

طور على الوسائل األخرى أو ال جيب وديول املد املم( قائة بذاهتا، ال يعت3وديول، ذلك امل

وديول له قدرة تكيفية ( التكيف، أن يكون امل4ية األخرى، مع الوسائل التعليمها ماستخدا

ع موديول ، أن يتوافق املم( سهل االستخدا5والتكنولوجيا،  معالية لتطوير العلو 

كان هلذا البحث تشابه واختالف بالدراسات السابقة، التشابه هو يبحث   10ستخديها.م

ا االختالف فهو تركز الباحثة على تطوير مي، أموديول التعليهذا البحث عن تطوير امل

 دخل القياسي.الصريف باستخدام املوديول امل

                                                           
9 Ahmad Saiful Mujab, Pengembangan Modul Bahasa Arab Berbasis Teori Psikologi 

Perkembangan Remaja Elizabeth B. Hurlock Kelas X MA, Jurnal Lisanul Arab, Vol 7.No 1 (2018), 

33–37. 
10 Upik Yelianti Sica Septyenthi, Aprizal Lukman, ‘Pengambangan Modul Pembelajaran 

IPA Berbasis Entrepreneurship Di SMK Negeri 2 Kota Jambi’, Jurnal Edu Sains, Vol 3.No 2 (2014). 

hlm. 23 
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 ب. تعيين المشكالت

 ية: شكالت التالاستنادا إىل خلفيات البحث السابق، فتعني الباحثة امل

 نخفضةملدى الطلبة  يةقدرة الصرفال. 1

رد والفعل ن الفعل اجململة اليت تتكون مثلة اجلم. نقصان قدرة الطلبة على تكوين أ2

 زيد باجليد والصحيح.امل

 مح الطلبة بالتعلميس دينة احلديث ملعهد املميف  مستخدملا "علم الصرف"  كتاب.  3

 الذايت 

 ج. تحديد المشكالت

بحوثة يف هذا شكالت املشكالت السابقة، فتحدد الباحثة املبناء على تعيني امل

ح الطلبة ميس دينة احلديث ملعهد املميف  مستخدامل  "الصرف"علم  البحث هي  كتاب

 الذايت. مبالتعل

 د. مشكالت البحث

 ا يلي :مشكالت هذا البحث كمشكالت السابقة، فاستنادا إىل حتديد امل

هارة القواعد الصرفية  مدخل القياسي يف ترقية وديول الصريف باملامل. كيف تطوير 1

 بونج الشرقية؟مالارينغاي مدينة احلديث البوهان عهد اململطلبة الصف العاشر يف 
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هارة القواعد الصرفية  مدخل القياسي يف ترقية وديول الصريف بامل. كيف صالحية امل2

 بونج الشرقية؟مال ارينغايمدينة احلديث البوهان عهد اململطلبة الصف العاشر يف 

هارة القواعد الصرفية  مدخل القياسي يف ترقية وديول الصريف بامل. كيف فعالية امل3

 بونج الشرقية؟مال ارينغايم دينة احلديث البوهانعهد اململطلبة الصف العاشر يف 

 ه. أهداف البحث وفوائدها

 . أهداف البحث1

 ن هذا البحث هي كالتايل :مشكالت البحث السابق، فاألهداف مبناء على 

هارة القواعد الصرفية  لطلبة مدخل القياسي يف ترقية وديول الصريف بامل( لتطوير امل1

 بونج الشرقية.مالارينغاي مدينة احلديث البوهان عهد املمالصف العاشر يف 

هارة القواعد الصرفية  مترقية دخل القياسي يف وديول الصريف باملعرفة صالحية امل( مل2

 بونج الشرقية.مالارينغاي مدينة احلديث البوهان عهد اململطلبة الصف العاشر يف 

هارة القواعد الصرفية  مدخل القياسي يف ترقية وديول الصريف باملعرفة فعالية امل( مل3

 الشرقية.بونج مالارينغاي مدينة احلديث البوهان عهد اململطلبة الصف العاشر يف 
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 . فوائد البحث2

 الفوائد النظريةأ. 

درسة يف املديول الصريف و يف تطوير امل معلمة للسامهمكهذا البحث   ميستخد

بونج مال ارينغايمدينة احلديث البوهان عهد املماللغة العربية يف  معلالثانوية، خاصة مل

 الشرقية.

 الفوائد التطبيقية ب.

وديول الصريف، ي خاصة املمتطوير الكتاب التعليعرفة عن ، لزيادة املمعلم. لل1

 ية.مواد التعليي إليصال املمدخل التعليلية املمأنه كتنوع عوباإلضافة إىل ذلك 

 ادة الصرف.م موتعل ميف فه م. للطلبة، لسهولة الطلبة وتشجيعه2

ونتائج الطلبة يف درس اللغة  مدرسة، لتقدمي املدخالت يف ترقية جودة التعليم. لل3

 العربية خاصة درس القواعد الصرفية.
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 تطويرال نموذج اهيممف .أ

 طوير التنموذج  تعريف. 1

 a process used develop and validate educationalي هو البحث والتطوير 

product.1  صحة املنتجات املستخدمة وتصديق محاولة لتطوير ي كطوير البحث والت

يف التعلم هو العملية  طويريأن البحث التم عاصم فهًما مشاهبًا قد   . يف عملية التعلم

 2.مياملنتجات املستخدمة يف عملية التعلوتصديق املستخدمة لتطوير 

 Research and ، فمن املعروف أن البحث والتطوير أوةذكور راء املمن اآل

Development  املتوفر نتجاملتحسني لعني أو املنتج املإلنتاج هو البحث املستخدم 

الستخدامها يف املؤسسات التعليمية احملددة ختبار فعاليته مع اخلطوات وكذلك ال

 .املدرسةيف مثل ك

 

 

                                                           
1 Borg W.R. and Gall M.D., Educational Research: An Introduction, 4th edition (London: 

Longman Inc., 1983).  
2 Asim, Sistematika Penelitian Pengembangan, (Malang: Lembaga Penelitian Universitas 

Negeri Malang, 2001) hlm. 1.  
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 . أنواع نموذج التطوير2

بنوع  يف إجراء البحث التطويري، فالباحثة حتتاج إىل منوذج التطوير املناسبو 

 يلي:مناذج البحث التطويري اليت قد مها اخلرباء، منها كما املنتج املطور. هناك بعض 

 Peckو  Hannafinنموذج البحث  .أ

املرحلة األوىل  .رئيسيةالعمليات المن ثالث  Peck و Hannafin يتكون منوذج

طبيق. رحلة الثالثة هي التطوير والتمرحلة التصميم واملمث ، االحتياجاتهي مرحلة تقييم 

 التصديق.تقييم و العملية  من  يف هذا النموذج ، تتضمن مجيع املراحل

 2.1الصورة 
 نموذج حنفين وبيك

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 التطوير والتطبيق مرحلة التصميم تقييم االحتياجات
 

 التقومي واالصالحات
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      قييم االحتياجات( ت1 

 . أجرى تعليميالنتج امليف تطوير حتياجات من أهم الشيئ إن تقييم اال

صمم على إجراء التحليالت املتعلقة امل قدرتقييم االحتياجات عندما ي

 . هذه التحليالت عند مارتني كالتايل :باالحتياجات املطلوبة

   (instructional problem analysis) عليمحتليل مشكالت الت أ.

 (audience analysisب. حتليل التعليم )

 (goal analysis. حتليل اهلدف )ج

 (instructional setting analysisد. حتليل إعداد التعيم )

 ( التصميم2

همة املطوة البحث عن املشكالت املوجهة. اخلهو حماولة تركيز هذا التطوير 

 التعليم. اليت حتتاجها أنشطةجتربة التعلم جيب مراعاهتا يف هذه املرحلة هي حتديد 

ففي هذا التصميم، ينبغي للمصمم قادر على تقدمي االجابات املتعلقة باألشياء 

 التالية :  

      القدرات والكفاءات اخلاصة اليت جيب أن ميتلكها الطالبأ. 

 املؤشرات املستخدمة لقياس جناح الطالب ب.

   ج. حتديد األدوات اليت حيتاجها الطالب الستفاء كفائتهم 
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  طبيقوالتالتطوير ( 3

تعليمية الربامج التطوير وإنشاء الأنشطة  طبيق منمرحلة التطوير والتتشمل 

املناسبة  األجهزةاملنتج الذي تطورت الباحثة مث تقيمتها حىت حتصل   .ديدةاجل

 .ها يف التعلم احلقيقيطبيقلالحتياجات وميكن ت

 Borg and Gallث نموذج البح  .ب

 اختيار هذا النموذج على  .تصميم املنهجيةالأحد مناذج  بروغ وغال منوذج إن

هلذا  شيئ جذاب  . والتطوير يف جمال التعليم، وخاصة التعلمالبحث يوجه  نهأ أساس

البحث  اخلطوات العامة يف دورو  .إجراء منهجي للغاية هول برجمًياترتيبه ترتيبا النموذج 

 :هي كما يلي Borg and Gall نموذجل املستخدم التطوير

 وليةاألراسة ( الد1

 ( ختطيط البحث2

 تطوير التصميم( 3

 ( التجربة األولية أو التجربة احملدودة4

 ( اصالح نتيجة التجربة احملدودة5

 ( التجربة الواسعة أو التجربة امليدانية6
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 ( اصالح التجربة امليدانية7

 ( االختبارات امليدانية8

 ( اصالح االختبارات امليدانية9

 3( النشر والتطبيق.10

املنتج األول  يفللحصول على التقومي النوعي هو  تجربة احملدودةالغرض من ال

هل تحديد لهو فر ة البحث والتطوييف دور  تجربة احملدودةالغرض من ال اجلديد. وأما

تحديد لهو  امليدانية تجربةمن الاملنتج املطور أنه مناسب باألهداف التعليمية. واهلدف 

  حضور الباحث.لالستخدام الكامل يف املدارس دون هل املنتج مستعد 

 Moreو  Bergmanنموذج البحث  .ج

نولوجيا تك يف التقدمتطويرا عظيما جبانب املتعددة  لقد طورت الوسائل

هناك ف، ملتعددةا ائلالوس لتطوير منتج .الكمبيوتر أساس املعلومات واالتصاالت على

للمنتج نوعية وقع أن ، من املتمناذج التطويرباستخدام بعض طوير. اجة إىل منوذج التاحل

 عددة هو منوذجاملت ائلالوسالنموذج التطوير املستخدم لتطوير منتج أحد  .موثوقة

  .1990تطوير هذا النموذج ألول مرة يف عام   .بريغمان ومور

                                                           
3 Amirzan, ‘Pengembangan Model Pembelajaran Gerak Dasar Lokomotor Pada Siswa 

Sekolah Dasar Kelas V’, Jurnal Tunas Bangsa, Volume 5.Nomor 2, 158. 
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، ( التحليل1رئيسية ، وهي: )اخلطوات الحيتوي منوذج بريغمان ومور على ستة 

يف كل  صديق. ( الت6( التكامل ، )5نتاج ، )( اإل4( التطوير ، )3) ( التصميم ،2)

هي ، ويف النهاية  خمرجات تنتج فيها، مث  دخالتمبالنشاط هلذه اخلطوة أهنا تؤول 

  4التقومي.

 د. نموذج البحث ديك وكاري

ملدخل اهو منوذج املستخدم يف نطاق واسع البحث والتطوير  وذجمنأحد 

ن أول التطوير م. يوجد عشر اخلطوات يبدأ والرت ديك ولو كاريالذي صممه النظامي 

 :وهي إىل إنتاج املنتج،

 حتديد أهداف التعلم ( 1

 إجراء حتليل التعلم( 2

 األول وخصائص الطالبالسلوك ( تعيني 3

 األهداف التعليمية اخلاصةكتابة (  4

 ( تطوير بنود االختبار5

 ميالتعل ةتطوير اسرتاتيجي( 6

 واختيار املواد التعليميةتطوير ( 7

                                                           
4 Ibid., h. 7-28. 
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 تطبيق التقومي التكويينتصميم و ( 8

 ( اصالح التعليم9

   5طبيق التقومي التلخيصي.وتطيط خت( 10

صة عند مقارنته ، خالتحديد فعالية الربنامج النهائيتطبيق التقومي التلخيصي 

غري مطور من لتقومي قد تقعل  األفراد األخرى نوع هذا ا  .بالربامج املماثلة األخرى

 .الربنامج

 ADDIEه. نموذج البحث أدي 

 هو لتقومي(االتطبيق، تطوير ، التصميم ، الليل ، التح ) ADDIE منوذج البحث

ن هذا النموذج أعلى أساس يعتمد اختيار هذا النموذج وذج التصميم املنهجي. أحد من

 لنموذج ترتيبا منهجيا ا ويستند إىل نظرية التصميم التعليمي. ترتيب هذا اتطويره منهجي

 الطالب اجةمبصادر التعلم املناسبة حلمنهجي حلل مشكالت التعلم املتعلقة 

 م.وخصائص

مثل ، نتجاتامللتطوير  طبيقهوتالسهلة طوات اخلالنموذج مخس كان هلذا 

ومقاطع الفيديو التعليمية والوسائط املتعددة وما واملوديول التعليمي،  اب املدرسي،الكت

                                                           
5 Putu Sukerni, ‘Pengembangan Buku Ajar Pendidikan Ipa Kelas Iv Semester I Sd No. 4 

Kaliuntu Dengan Model Dick and Carey’, JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia), Volume 3.No 1, 386–

96 <https://doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v3i1.2920>. 
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(  التطبيق، 4( التطوير، 3تصميم، ( ال2،  ( التحليل1املراحل اخلمسة هي: ) .إىل ذلك

  ( التقومي. 5

 اسمان نموذجو. 

ألنشطة التعليمية ختطيط اتعليمي حول كيفية التصميم الهو منوذج  امسان منوذج

ل حىت تضمن كفاءة وتنظيمها بشكل فعاذها وتقييمها وتطويرها وتنفي

 الكامل.هو تنظيم أنشطة التعلم  امسان اهلدف الرئيسي من منوذج الطالب. 

 نهجية،املطوات اخلعلى مخس  يشمل منوذج امسان

اخلطوة األوىل يف  والتفاعل املتبادل والتعلم. واملخرجات والعملية املدخالت  وهي

أنشطة التعلم من املدخالت هي أساس  .املدخالت حتديد عوامل هي امسان منوذج

، وإعادة ث خطوات: اختبار النموذج األولتتكون مرحلة العملية من ثال .والتعلم

التقومي  خطوتني ، ومهاعلى  املخرجات مرحلةتتضمن  .تصميم أنشطة التعلم والتعلم

 واصالح التعليم.

 طويرأهمية نموذج الت. 3

  خصائص اخلاصة. تطويرالكل منوذج أن ل أعاله،بناًء على الشرح املذكور 

ألن . اختيار النموذجيؤكد على أساس ، فإنه نتجامللتطوير املختار كان النموذج بينما  

إن استخدام النموذج مزايا وعيوب. خصائص  ولكل ، نموذج له خصائص معينةالكل 
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مادة الطالب يف تعلم  قادر على حتسني دافعإجيايب، ألنه  له تأثريهذا املوديول الصريف 

املوديول الصريف هذه الدراسة هي  يفاملطورة مصادر التعلم  إحدى الصرف بأنفسهم.

 باملدخل القياسي.

 لسهولة الطالب يف تكوين  أحد احللول هو املوديول الصريف باملدخل القياسي

صار اجلملة املفيدة وفهم مادة الصرف خاصة يف مادة الفعل اجملرد والفعل املزيد. 

الطالب نشيطني، ألنه حيتوى املوديول على التدريبات الكثرية لكل باب والتدريبات 

يعطي للطالب فرصة لتطور التعلم باستخدام املوديول،  مالئمة لألهداف التعليمية.

 أنفسهم وفقا لقدرهتم.

البحث التطوير املستخدم للموديول  ، فإن منوذج السابقةواستنادا إىل اخلصائص 

يتكون هذا النموذج  .بورغ وغال البحث هو منوذجباملدخل القياسي الصريف 

  :وهي اخلطوات عشر من

 ( البحوث ومجع املعلومات )الدراسات األولية(1

 ( التخطيط )الدراسات التخطيطية(2

 ( تطوير التصميم3

 ( التجربة األولية أو التجربة احملدودة4

 ( إصالحات نتيجة التجربة األولية5



22 
 

 امليدانية )التجربة الواسعة( ( التجربة6

 ( إصالحات نتيجة التجربة امليدانية7

 ( التجربة امليدانية التشغيلية8

 ( اصالحات التجربة امليدانية التشغيلية9

 ( النشر والتطبيق10

ل الصريف باملدخل حتديد البحث التطوير يف هذا البحث هو إنتاج املنتج املوديو 

 الفعل املزيد.القياسي يف مادة الفعل اجملرد و 

 النموذج المطور اهيممفب. 

 . تعريف الموديول1

أو ارشاد توجيه يتعلم الطالب دون لهبدف املوديول هو الكتاب املكتوب 

املخطط، وهي مصممة ملساعدة الطالب على التعلم نوع من وحدة  وديولامل .املعلم

املصممة بالنظامية  مادة التعليميةكاألهداف التعليمية. كما يعرف أن املوديول  حتقيق 

 6.عينةاملزمنية الحدة للمتعلم بالدراسة الذاتية يف و سمح حيث يعني املنهج أساس املعلى 

                                                           
6 Aristo Rahal Purwanto, Pengembangan Modul (Jakarta: PUSTEKOM Depdiknas, 2007). 

hlm.9 
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انية أو وحدات جم مع اآلخرين ؛يستخدمه  قياسيةمعيار أو وحدة  وهملوديول ا

ليتعلم الطالب حتت أو وحدة صغرية من درس واحد  تشكل جزًءا من اهليكل العام؛

املواد ، وتوفري املطلوبةختطيط األهداف  وارشاد املعلم ويتكون من إشراف وتوجيه

قياس جناح الطالب يف إكمال تقييم و وات للاألدكذلك ، واألدوات الالزمة ، و الدراسية

 7.الدروس

 منهجية حيث أن يتعلعروضة باملاملجمموعة من املواد التعليمية  وه ملوديولا

بدال كمواد تعليمية   وديولملوبالتايل، جيب استخدام ا . معلدون ارشاد امل ستخدمامل

على  اقادر وديول يكون امل، فيجب أن واضحةمعلم وظيفة للإذا كان  .وظيفة املعلمن م

  8.شرح شيء ما بلغة يسهل على الطالب قبوهلا وفًقا ملستوى معرفتهم وعمرهم

قالت أهنا  ،قاالهتاما نقلت عنها سيكا سيفتينيت يف معند أزهار ك

 من خالل ذايتاملطبوعة املصممة للتعلم ال شكل من أشكال املواد التعليمية وديولامل

الطالب  مالذايت، لذلك يقو  موديول حيتوي على ارشاد التعلاملتعلم املشاركني ألن 

  9 .بدون حضور املعلم مباشرةالذايت   مبأنشطة التعل

                                                           
7 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2014). hlm. 150 
8Panduan Pengembangan Bahan Ajar, (Departemen Pendidikan Nasional Direktorat 

Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 

Atas, 2008), h. 22. 
9 Upik Yelianti Sica Septyenthi, Aprizal Lukman, ‘Pengambangan Modul Pembelajaran 

IPA Berbasis Entrepreneurship Di SMK Negeri 2 Kota Jambi’, Jurnal Edu Sains, Vol 3.No 2 (2014). 

hlm. 22S 
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ون ميستطيع الطالب يستخدوديول له فائدة إذا فإن امل عبد اجمليدا رأي مأ

ات األساسية اليت سيحققها الكفاءوديول على ل املميشتجيب أن  . لذلكبسهولة 

  10.وجمهزة بالرسوم التوضيحيةواجلذابة يدة اجللغة التقدميها باستخدام الطالب، و 

هو الكتاب أو  وديولالسابقة، تستنتج الباحثة أن املاآلراء  بعض نمانطالقا 

األهداف على حتقيق  ملساعدة الطالببالنظامية صممة وامل كتوبةية املمالوسائل التعلي

ادة الطالب امل مفهوديول على أنه الكتاب الذايت للطلبة حىت يالتعليمية، ويعرف امل

 ا جيدا.مفه

 وديولم. خصائص ال2

وديول املتطوير  مأن يهت، جيب محتسني دافع التعلعلى  قادروديول الاملإلنتاج 

إنه ، هالتقايف م   Rio Saptero ا نقل عنهمك Daryanto وفًقا لـ وديول. خبصائص امل

 ا يلي :مخبصائصها ك ماموديول جيب االهتقال امل

 

 

                                                           
10 Abdul Majid, Perencanan Pembelajaran (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008).hlm. 

176 
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 الذايت التعلم .أ

د مالذايت وال يعت مح الطالب بالتعلموديول، حيث يسمللة مهم هو خصائص

 وديول: الذايت، جيب على امل معلى األطراف األخرى. ولتحقيق خصائص التعل

، وميكن أن يصف حتقيق ية الواضحةمالتعليعلى أهداف  وديولامل توي( حي1 

 .معايري الكفاءة والكفاءات األساسية

الطلبة على يسهل  حىتددة ، احمل /صغرةاملتعليمية الواد املعلى  وديولاملحيتوي ( 2     

 ل.مبالكا مالتعل

        واد.عرض امل وضوحل ةمالداعاألمثلة التوضيحية على  وديولاملحيتوي  (3
 لقياس إتقان الطالب، والواجبات على أسئلة التدريبات  وديولاملحيتوي ( 4

 .سياق أنشطة الطالب وبيئتهمحبالة أو ، أي أن املادة املقدمة تتعلق ( السياقي5

       .لغة بسيطة وتواصليةوديول امل ماستخد( 6

 ية.مواد التعليتوي على تلخيص املحي ( 7

    الذايت مالطالب بالتقيي محيث يقو تقييم الأدوات  حيتوي على ( 8

، حبيث يعرف الطالب مستوى إتقان حول تقييم الطالبتبادلة العالقة امل هناك( 9

        .املادة
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ادة التعلم ة ملمالداع صادرحول املراجع / اإلثراء / امل علوماتاملهناك ( 10

    .املقصودة

  كيف الذايتب. امل

ة يف توفر املواد التعليمية املطلوبة م إذا كانت مجيعوديول كيفا ذاتيا، امل يعترب

لتعلم املواد للطالب فرصة الغرض من هذا املفهوم هو توفري  وديول.ون املمضم

 .التعليمية بالكامل ، ألن املواد التعليمية يتم جتميعها يف وحدة كاملة

 ة بذاهتامج. قائ

ها معلى الوسائل األخرى أو ال جيب استخداطور وديول املد املمال يعتهو 

اد و امل حيتاج الطالب إىل ، الوديولاملباستخدام .  ية األخرىمع الوسائل التعليم

 ية األخرى.مالتعلي

      التكيفد. 

. يعترب  والتكنولوجيا موديول له قدرة تكيفية عالية لتطوير العلو أن يكون امل

مرنة الستخدامها يف و ، تطور العلوم والتكنولوجيابوديول يتوافق املإذا وديول تكيفا امل

 . خمتلف األجهزة
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 مه. سهل االستخدا

لغة اليعد استخدام   .ستخديهامع موديول ، أن يتوافق املمسهل االستخدا

أحد وهو ، وتستخدم مصطلحات شائعة االستخدامبسيطة وسهلة الفهم ال

 11.مسهل االستخدا نم  أشكال

وديول اجليد ار املعيمأن   .اجليدوديول املمبعايري  وديولاملجيب أن يفي معيار 

 :على وديولامل حيتويعلى األقل  ا. منهجيديول ترتيبا املترتيب  وه

يث ميكن حبات حمددة ، واليت تصاغ يف شكل سلوكييةمحتقيق األهداف التعلي (أ

    قياس جناحه

  ولوديامل تعليمات عن كيفية تعلم الطالب وه ،االستخدام ارشاد ( ب

     الب واد اليت جيب أن يتعلمها الطأنشطة التعلم ، حتتوي على املج( 

    ةمهادة املوضوع املمي ملخص املواد، أ د( 

 واجبات والتدريباتال ه(

 ئرميق وإثراء البصاا للتعلم ، وتعمصادر القراءة ، أي الكتب اليت جيب دراسته و( 

اح الطالب يف إتقان عناصر االختبار واألسئلة اليت جيب اإلجابة عليها ملعرفة جن ز(

 ادةامل

                                                           
11 Rio Septora, ‘Pengembangan Modul Dengan Menggunakan Pendekatan Saintifik Pada 

Kelas X Sekolah Menengah Atas’, Jurnal Lentera, Vol 2.No 1 (2017), 86–98. 
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   وديولامل تعلم ي عالمات جناح الطالب يفمعايري النجاح ، وه ح(

 12.مفتاح اإلجابة ط(

 وديول وأهدافهمائف الوظ. 3

 وديولمالائف وظ .أ

له  وديولامل . تعلموسيلة فعالة لالستخدام وهلا وظيفة يف أنشطة ال وديول هوامل

 :، على النحو التايلأربع وظائف

يف عملية التعلم على  وديول الطالبيساعد استخدام امل لذاتية.املواد التعليمية ا( 1

       .تعلماليف  محسب سرعتهحتسني قدراهتم 

لى الطالب عويسهل  ة جيدادة موديول ملشرح ايأن  .استبدال وظيفة املعلم( 2

     .فهمها وفًقا ملستوى معرفتهم وعمرهم

ستوى إتقاهنم يُطلب من الطالب قادرين على قياس وتقييم م .تقييمالكأداة (  3

 درسوها. للمادة اليت

ختلفة جيب أن يدرسها املواد امل وديول علىحيتوي امل  .لطالبا راجع عندكم(  4

 13.مقدرهتالطالب لتحسني 

                                                           
12 Wina Sanjaya, Media Komunikasi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).hlm. 

156 
13 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif (Yogyakarta: Diva Press, 

2015).hlm. 107-108 
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 وديولمالأهداف ب. 

 : على النحو التايل هي يموديول التعليامل إعداد من واألهداف

   توضيح وتسهيل عرض الرسائل حىت ال تكون لفظية للغاية( 1

 طالب أو املعلمنيال نم الزمن، واحلواس الفضاء، والطاقة، إما( التغلب على 2

التعلم  زيادة الدافع والعاطفة (1 :و، وهتلفخمبشكل مناسب و  وديولامل استخدام (3

باشر مع البيئة املتطوير قدرة الطالب على التفاعل  (2للطالب أو املعلمني،

 مالذايت حسب قدرهتلتعلم ح الطالب باميس  (3مصادر التعلم األخرى، و 

 .مهمتعلمني بقياس أو تقييم نتائج لطالب أو املعلايسمح ( 4، و  مورغباهت

 يميمكونات الموديول التعل. 4

 يتكون املوديول التعليمي من املكونات اآلتية:

 ( عنوان املوديول1

يول ديعكس عنوان املوديول الفكرة الرئيسية للوحدة املراد تعلمها ويعاجل كل مو 

 تعليمي عادة فكرة رئيسية واحدة. لذلك جيب أن يكون العنوان واضحا وحمددا.

 ( إرشادات وتوجيهات للمتعلم2

يفضل أن يتم تقدمي إرشادات وتوجيهات للنتعلم، لكي تساعده على دراسة 

املوديول التعليمي وتتعلق هذه اإلرشادات بكل مكون من مكونات املوديول، وتوضح 



30 
 

للطالب هدف كل مكون وكيفية التعامل معه، لتحقيق أفضل النتائج املرجوة من 

 ق احلدود.عملية التعلم، وعدم اللجوء إىل املعلم إال يف أضي

 ( مقدمة املوديول3

تكتب بأسلوب جذاب وتوجه لكل من املعلم واملتعلم لتعطي فكرة عامة عن 

موضوع املوديول وتعرف بأهم مكوناته، هبدف إثارة إهتمام املتعلم لدراسة املوديول، 

لذلك ميكن تضمينها جمموعة من األسئلة اليت تثري دافعية املتعلم لتعلم املوديول، 

 ى زيادة انتباهه له.وتعمل عل

 ( األهداف السلوكية4

جيب أن تكون هذه األهداف واضحة وحختصرة، وتصف السلوك النهائي 

املتوقع من املتعلم، لذلك فإنه الضروري أن تصاغ بصورة يفهمها املتعلم وتتناسب مع 

قدراته، وعادة ما تعكس هذه األهداف وجاالت التعلم املختلفة سواء أكانت معرفية 

فس حركية أو وجدانية, اإلختبار القبلي، الغرض األساسي من اإلختبار القبلي أو ن

هو حتديد ما إذا كان املتعلم حيتاج إىل تعلم الوحدة اجلديدة أم ال، وذلك عن طريق 

قياس مدى إملامه مبوضوع املديول. فوظيفة اإلختبار القبلي تتمثل يف قياس مستوى 

 املتعلم قبل بدء التعلم.
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 ح تصحيح اإلختبار القبلي( مفتا 5

وهو عبارة عن ورقة إجابة اإلختبار القبلي موضحا عليها اإلجابة الصحيحة 

لكل سؤال من أسئلة اإلختبار ودرجته، وميكن أن يستخدمه املتعلم يف تصحيح إجابته 

 عن أسئلة اإلختبار بنفسه وحساب الدرجات اليت حيصل عليها.

 ( حمتوى املوديول التعليمي6

ند عرض احملتوى تقسيمه إىل عناصر وأفكار ثانوية واضحة، تساعد يفضل ع

املتعلم على استيعاهبا بسهولة ويسر، وجيب تقدمي احملتوى يف صور متنوعة وأشكال 

خمتلفة باالستعانة بأكثر من مرجع، حىت يتناسب مع قدرات املتعلمني واستعداداهتم 

 وميوهلم.

 ( األنشطة التعليمية7

لى جمموعة من األنشطة اليت تتيح للمتعلم أن خيتار من يشتمل املوديول ع

 بيتها ما يتناسب مع قدراته وإمكانته وإهتمامته مبا يساعد عل حتقيق األهداف املرجوة.

 ( الوسائل التعليمية 8

يتضمن املديول وسائل تعليمية متنوعة حىت يتمكن املتعلم من إختيار ما 

 راته.يتناسب مع ميوله واجتاهته ورغباته وقد
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 ( مصادر التعلم األخرى9

لرجوع إليها، لتعميق لمتعلم احيتوى املديول قائمة باملراجع واملصادر اليت ميكن ل

 دة فهمه للموضوع.اوزي

 ( االختبار البعدي10

ديول يعطي للمتعلم اختبارا بعديا ميكن من خالله تقومي مدى و بعد دراسة امل

  14.هختبار القبلي نفسالختبار هو االحتقق األهداف ويكون هذا ا

 خطوات تصميم الموديول التعليمي. 5

ليم، فهناك أربع ولتطوير املوديول اجلذاب وميكن أن يستخدم الطلبة ألنشطة التع

 اخلطوات جيب االهتمام هبا املعلم :

 حتليل املنهج الدراسي .أ

املوديول التعليمي. مت اهلدف من هذه املرحلة األوىل وهو لتقرير املواد احملتاجة ب

ائج التعلم لدى بنظر املواد الرئيسية املدروسة والكفاءة كذلك نتهذا التحليل 

 الطلبة.

 

                                                           
فاعلية استخدام املوديوالت التعليمية يف تنمية مهارة تصنيف األهداف السلوكية لدى طالب حسني علي حسني اجللحي،   14

 295-294(، ص. 2013اليمن، ، )جامعة الناصر: لسنة الثانية يف كلية الرتبية صعدة يف اجلمهورية اليمنيةا
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 حتديد مواضع املوديول  .ب

ءة األساسية أو لتحديد مواضع املوديول، ينبغي أن يعتمد املوديول على الكفا

 املتوفرة يف املنهج الدراسي. واد الرئيسية امل

 ج. إعطاء رمز املوديول

 رمز املوديول هو األرقام تعطيها املعىن.

 د. كتابة املوديول

 توجد مخسة مراجع جيب االهتمام بكتابة املوديول هي كالتايل:

 ( صياغة الكفاءة األساسية املطلوبة1

الطلبة على إتقان  ملعرفة مدى جناح( حتديد أداة التقومي أو التقييم املستخدمة 2

 الكفاءة األساسية بشكل السلوك

 ( يناسب إعداد املواد بالكفاءة أألساسية املطلوبة3

 ( تعطي للمواد ترتيبا يف ارشاد استخدام املوديول4

 15( ترتيب املواد التعليمية )املوديول(.5

 

 

                                                           
15 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Yang Inovatif, (Yogyakarta: Diva 

Press, 2015), hlm. 118 
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 المزايا والعيوب الستخدام الموديول. 6

أنفسهم، ويوفر هلم وديول بأنه يسنح للدارسني أن يفعل كل شيئ ب( يتميز التعلم امل1

له دور إجيايب يف   وقت املنافسة، باإلضافة إىل أنه يوفر الظروف اليت جتعل الدارس

 كل موقف تعليمي مير به.

ناية استخدامها من وكة، ار املواد والوسائل التعليمي( يوفر الكثري من املرونة يف اختي2

حسب قدرته  املتعلمني. فالدراس له حرية يف أن يسري يف دراسته وتعلمهجانب 

 ية اإلعادة اململة.اخلاصة، ومعدالته يف التعلم، وميكن أن يدرس الروتينية ومن عمل

( يوفر الدور اإلجيايب للمتعلمني باملشاركة النشطة يف مواقف التعليم والتعلم، والتقومي 3

ة إلعاددة الدراسة مرة أخرى يف حالة عدم الوصول الذايت ألنفسهم، وإتاحة الفرص

إىل مستوى التمكن املطلوب حىت يفهم املادة التعليمية فهما جيدا وحتقق درجة 

 16الرضا  املطلوبة على اإلختبارات.

 ,Morrison, Rossباإلضافة إىل املميزات السابقة، فإن املوديول له عيوب عند 

& Kemp   : نقصان التفاعل 1كما نقلت عنها لسميايت.  ومن هذه العيوب كما يلي )

( التفاعل الفردي يسبب امللل ألنه حيتاج 2بني الطلبة حىت حيتاج إىل النشاط اجلماعي، 

( االستقالل احلر يسبب الطلبة غري منضبطني ويؤخرون 3إىل مشكالت صعبة ومتنوعة، 

                                                           
 37-36، ص. نفس املرجع، عبد الرمحن عبد السالم جامل 16
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( أن يكون التخطيط مستعدا، 4ثقافة التعلم، واجباهتم لذلك أنه حيتاج إىل بناء 

( وحيتاج 5ويتطلب العمل التعاوين، وحيتاج املرافق الداعمة والوسائل واملصادر األخرى، 

 17إعداد املواد إىل تكاليف عديدة أكثر من الطريقة احملاضرة.

 علم الصرفج. 

 . تعريف علم الصرف1

علم الصرف  18غة العربية.علم الصرف هو علم يبحث عن تغيري الكلمة يف الل

ا فرع من فروع اللغة، ولذلك  هو إدى من فروع علم اللغة أو تسمى باملورفولوجية، ألهن 

 أن  علم الصرف من أهم  الدراسة و يتعلق برتكيب اللغة.

تعرف هبا صيغ الكلمات العربية وأحواهلا اليت  علم الصرف هو علم بأصول

والصرف يف كتاب عنوان الظرف هو قواعد يعرف هبا أحوال  19ليست بإعرب وال بناء.

البنية الكالم غري اإلعراب كالتثنية واجلمع والتصغري والنسب واإلعالل والصرف 

والتصريف صر ف بالتخفيف وصر ف بالتشديد وكالمها يف اللغة العربية يفيد التحويل 

 20والتغيري.

                                                           
17 Idris Harta Lasmiyati, ‘Pengembangan Modul Pembelajaran Untuk Meningkatkan 

Pemahaman Konsep Dan Minat SMP’, Pythagoras: Jurnal Pendidikan Matematika, Vol 9.No 2 

(2014), 161–74 <https://doi.org/10.21831/pg.v9i2.9077>. 
18 Akrom Fahmi, Ilmu Nahwu & Sharaf (Tata Bahasa Arab) Praktis & Aplikatif),  

 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2003), h.53  
 7(، ص. 1971، )بريوت: دار الكتب العلمية، العربية مصطفى الغاليني، جامع الدروس  19
 5شيخ هارون عبد الرازق، عنوان الظرف يف علم الصرف، )سورابايا: اهلداية(، ص. 20
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 رافعة النجاحكما نقلت عنها   وأما علم الصرف عند عبد اهلل ابن يوسف العنزي

فإنه علم يبحث يف بنية الكلمة من حيث بناؤها ووزهنا وما يطرأ على تركيبها من تغيري 

 21وموضعه: االسم غري املبين والفعل غري جامد ليس منه احلرف.

بحث عن تغيري ومن اآلراء السابقة، تستنتج الباحثة أن علم الصرف هو علم ي

 ية ليس بإعراب وبناء.الكلمات يف اللغة العرب

 أهداف علم الصرف. 2

ي يذهب يساعد الصرف يف تصحيح األساليب وحلوهلا من اخلطأ النحوي الذ (1

 جبماهلا

يب والعبارات ( حتمل الطالب على التفكري، وإدراك الفروق الدقيقة بني الرتاك2

 واجلمل

رات وأمثلة تدور عبا( تنمية املادة اللغوية للطالب، يفضل ما يدرسون ويبحثون من 3

 حول بيئتهم، وتعرب عن ميوهلم

 هبا ( تنظيم املعلومات الطالب اللغوية تنظيما يسهل عليهم االنتفاع4

                                                           
21 Rafi’atun Najah Qomariah, ‘علم الصرف بين النظرية والتطبيق عند القدماء والمحدثين’, Jurnal Al 

Mi’yar, Vol 2.No 1 (2019), 57–72. 
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يف نفوسهم الذوق  ( يساعد يف تعويد الطالب دقة املالحظة واملوازنة واحلكم وتكون5

 األديب

بأدراك  ( تدريب الطالب على استعمال األلفاظ والرتاكيب استعماال صحيحا6

 اخلصائص الفنية السهلة للجملة العربية

 ة( تكوين العادات اللغوية الصحيحة حىت ال يتأثروا بتيار العامي7

( تزويدهم بطائفة من الرتاكيب اللغوية ةأقدارهم بالتدريج على متييز اهلطأ من 8

 تعليم القواعد فهي كالتايل:أما مؤشرات  22الصواب.

 صحيحواعد الصرفية واجلمل باجليد وال( يقدر الطلبة على فهم الق1)

 على التفريق بني صيغة الكلمة و األخرى الطلبةيقدر ( 2)

 على تعيني الوزن يف اللغة العربية الطلبةيقدر ( 3)

 يف النص ةالكلمة املعين على تعيني صيغة الطلبةيقدر ( 4)

  23كتابيا.  ( يقدر الطلبة على تكوين اجلملة باستخدام الكلمة املعينة شفويا أو5)

 

 

                                                           
22 Noor Zinatul Hamidah, ‘ تعليم الصرف في مدرسة روضة الفتوحية الدينية بمعهد دار األمين غامبيران

 Jurnal Dinamika Ilmu, Vol 15.No 2 (2015) ,hlm.255 ,’بانجووانجي
23 Akrom Malibary, Pengajaran Bahasa Arab Di Madrasah Aliyah (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1987).hlm.19 
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 فوائد علم الصرف. 3

 لتايل :اهناك بعض الفوائد لتعلم القواعد الصرفية أو النحوية كما يف 

لى نطق اللغة عمنع الكالم من األخطاء، وحفظ الكتابة من األخطاء والتعود  (أ

 العربية الصحيحة

 يةتعويد الطلبة على اهتمام طريقة التفكري املنطقية واملنهج  (ب

 ج( يساعد الطلبة على فهم الكالم واملعىن الصحيح 

 د( شحذ املشاعر وإضافة املفردات للطلبة

ه( ليكون الطلبة قادرين على تطبيق القواعد الصرفية يف استخدام اجلمل 

  24املختلفة.

 مبادئ عرض المواد الصرفية. 4

هذه املبادئ صرفية، تطوير املوديول الصريف جيب االهتمام مببادئ عرض املواد اليف 

 هي كما يلي :

 واقعية إىل اجملردة.يبدأ عرض املواد من املادة السهلة إىل الصعبة، ومن املادة ال (أ

 .عرض املواد بطريقة عملية ومنهجية حىت يسهل الطالب على فهمها  (ب

                                                           
24 Zakiyah Arifa dan Dewi Chamidah, ‘Pengembangan Bahan Ajar Qawaid Bahasa Arab 

Berbasis Mind Map Untuk Tingkat Perguruan Tinggi’, Jurnal Penelitian Integrasi Sains Dan Islam, 

Vol 4 (2011). 
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 أن يناسب عرض املواد باحتياجات الطالبج( 

كفاءة األساسية، استيعاب الد( أن تكون املواد املعروضة كافية ملساعدة الطالب يف 

  25ال تكون املواد قليلة وال كثرية.

 المدخل القياسيد. 

 . تعريف المدخل القياسي1

  26املدخل القياسي هو املدخل الذي يبدأ حبفظ القاعدة مث املثال وشرح املعىن.

عند حممود علي سلمان كما نقل عنه أمحد مصلح أن املدخل القياسي هو املدخل 

 27لقاعدة واألمثلة حىت تعمق القاعدة العامة  إىل القاعدة اخلاصة.الذي يشرح ا

ل التعليمي الذي بناء على اآلراء السابقة، نفهم أن املدخل القياسي هو املدخ

خل التقليدي يف تعليم يبدأ بعرض القاعدة أوال مث املثال. هذا املدخل القياسي هو املد

لكثري من املؤسسات االتقليدي ولكن يستخدم  القواعد العربية. بالرغم أنه من املدخل 

 يف العرب أو يف اإلندونيسي خاصة يف املعهد.

                                                           
25 Heri Gunawan, dkk, Penyusunan Materi Pembelajaran Qowa’id Nahwiyah Dalam Kitab 

Al-Jurumiyah, Jurnal Dialog, Vol 41. No 2  (2018), hlm. 240 
26 Isnainiyah, ‘Pengembangan Kitab Matan Al-Jurumiyah Dengan Pendekatan Induktif 

Untuk Siswi Madrasah Diniyah Nurul Ulum’, Seminar Nasional Bahasa Arab Mahasiswa III, 2019, 

1–20. 
27 Achmad Muhlis, ‘Pengembangan Model Pembelajaran Qawaid Sharaf Dengan 

Pendekatan Qiyasiyah Di MTS Negeri Sumber Bungur Pamekasan’, Jurnal Nuansa, Vol 13.No 1 

(2016), hlm. 29 <https://doi.org/https://scholar.google.com/citations?user=x4LsR-

QAAAAJ&hl=en>. 
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 خطوات المدخل القياسي. 2

 28باملدخل القياسي هي كالتايل: لقواعد الصرفيةهناك خطوات تعليم ا

 الدروس هو إلقاء املوضوع املعني يدخل املدرس إىل الصف ببدء( 1

 د الصرفيةتمر املدرس بشرح القواعس( ي2

 وحفظ القواعد الصرفية يفهم الطلبة( 3

 ة بالقاعدةيعطى املدرس األمثلة والنص املتعلق( 4

 ( يعطى املدرس تلخيص الدروس5

 تبعد انتهاء الدراسة، يطلب املدرس إىل الطلبة لعمل التدريباو ( 6

  هوعيوب ل القياسيالمدخمزايا . 3

 مزايا املدخل القياسي

 سرعة هذه الطريقة فهي ال تأخذ وقتا (1

 ( تساعد الطلبة على عادات التفكري اجليد2

دا كبريا يف ( يرغب فيها معظم املدرسني ألهنا سهلة ال يبذل فيها املدرس جه3

 اكتشاف احلقائق

                                                           
28 M. Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab (Malang: UIN Press, 2010).hlm. 

67-68 
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 ( سبيلها الوحيد احلفظ فهو الذي يساعد على تذكرها4

املنهج وينتهي من املوضوعات  ( تساعد املعلم أو املدرس على استيفاء موضوعات5

 املقررة

( الطالب الذي يفهم القاعدة فهما جيدا يستقيم لسانه أكثر من الطالب الذي 6

 يستنبط القاعدة من أمثلة توضح قبل ذكرها

 عيوب املدخل القياسي

 ( تبعث يف الطالب امليل إىل احلفظ1

 ( تعوده على احملاكاة العمياء2

 ( ينسى الطلبة هذه القواعد بعد حفظها 3

( وتضعف فيه قوة االبتكار يف الفكر والرأي ، إن مفاجأة الطالب باحلكم العام 4

 فقج يكون سببا يف صعوبته

( وقد تؤدي هذه الصعوبة إىل اخلطأ يف التطبيق، إهنا تتناىف مع قواعد التدريس 5

 .والتعريف على األمثلة والتطبيقات
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 الدراسات السابقةه. 

املتعلقة بق الوصف املنهجي عن نتائج البحث السا هذه الدرسات السابقة هي

ث السابق من البحالباحثة ب ة. ويف هذا البحث قامتالباحث ستقوم هباببحث الذي 

 : تايلكالرسالة املاجستري أو املقاالت العلمية املتعلقة برتكيز البحث  

وديول تطوير امل " (، بعنوان 2017 فتح الرزاق اجستري )ارشاد خالصرسالة امل. 1

ية متوسطة احلكو درسة املي على ضوء اجلنس لطالب الصف السابع يف املمالتعلي

ن موديول له استجابة جيدة دلت نتائج البحث على أن هذا امل.اديون"مكاري 

ي على ضوء موديول التعليتطوير املنها أن  موالطالب لذلك االستنتاج  معلامل

توسطة درسة املة للصف السابع يف املمواد الداعكامل  ماجلنس الئق لالستخدا

املوديول  أما التشابه يف تركيز البحث فهو تطوير  29 .اديون مية كاري ماحلكو 

نوع املوديول املطور هو املوديول الصريف  يف يقع . وفرق هذا البحثالتعليمي

 .باملدخل القياسي 

القراءة وديول تطوير امل " (، بعنوان 2014 )كريسرياين دينا ديلونيتاجستري رسالة امل .2

درسة يف امل لطالب الصف اخلامسالنص احلوار بشكل الرسوم اهلزلية كتابة و 

                                                           
29 Irsyad Kholis Fathurrozaq, ‘Pengembangan Bahan Ahar Modul Bahasa Arab 

Berperspektif Gender Bagi Siswa Kelas VII MTS Negeri Kare Madiun’, 2017. 
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وديول له دلت نتائج البحث على أن امل."ناحية باجيتان  3 يةماحلكو اإلبتدائية 

املوديول  هو تطويرالتشابه يف تركيز البحث  30وجذابة وفعالة.استجابة جيدة 

نوع املوديول املطور هو املوديول الصريف  يف يقع . وفرق هذا البحثالتعليمي

وديول القراءة وكتابة باملدخل القياسي. وأما املوديول الذي تطورها كريسرياين فهو امل

 النص احلوار بشكل الرسوم اهلزلية.

إعداد املوديول التعليمي ملادة  " (، بعنوان 2018لينا حسنة اجستري ). رسالة امل3

 ."مهارة الكالم للربنامج اإلضايف يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماالنج

التعليمي ملادة مهارة الكالم حيصل على نتيجة  وديولدلت نتائج البحث أن امل

على جناح تعليم مهارة الكالم  مبعىن املوديول املطور له تأثري كبري أو فعال  8،027

. املوديول التعليمي هو تطويرالتشابه يف تركيز البحث  31. يف الربنامج اإلضايف

نوع املوديول املطور هو املوديول الصريف باملدخل  يف يقع وفرق هذا البحث

وديول التعليمي ملادة مهارة القياسي. وأما املوديول الذي تطورها لينا حسنة فهو امل

 الكالم.

                                                           
30 Crisyarani Denna Delawanti, ‘Pengembangan Modul Keterampilan Membaca Dan 

Menulis Teks Percakapan Berbentuk Komik Siswa Kelas V SDN Ngreco III Kabupaten Pacitan’ 

(Universitas Negeri Malang, 2014). 
31 Lina Hasanah, ‘Pembutaan Modul Pembelajaran Untuk Materi Keterampilan Berbicara 

Pada Ekstrakurikuler Bahasa Arab Di MTSN Tumpang Malang’ (Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim, 2018). 
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. املقاالت العلمية اليت كتبه ريو سيتورى بعنوان " تطوير املوديول باستخدام املدخل 4

. بناء على نتيجة التصديق يف "العلمي لطالب الصف العاشر املدرسة العالية

فيعترب املوديول الرسوم، جوانب املنهج )احملتوى واملادة(، جوانب اللغة، وجوانب 

عاشر يف املدرسة الثانوية . هذا املوديول قادر على ترقية الئق لالستخدام للصف ال

التشابه يف تركيز  32معرفة النصوص وترقية فهم الطلبة على الرتكيب والقاعدة. 

نوع املدخل  يف يقع . وفرق هذا البحثاملوديول التعليمي هو تطويرالبحث 

ى فهو املستخدم هو املدخل القياسي. وأما املدخل الذي استخدمه ريو سيتور 

 املدخل العلمي.

وديول اللغة العربية تطوير املبعنوان " أمحد سيف املوجب . املقاالت العلمية اليت كتبه 5

للصف  Elizabeth B. Hurlockراهقني ية السيكولوجية املمعلى أساس نظرية التن

دلت نتيجة التقييم من اخلرباء على مستوى الئق بنتيجة ". درسة الثانوية العاشر امل

لصالحية  3،37لصالحية اللغة وننتيجة  3،32لصالحية احملتوى، و  3،25

 هو تطويرالتشابه يف تركيز البحث   33. 95،2العرض ومن صالحية الرسوم بنتيجة 

نوع املوديول املطور هو املوديول  يف يقع . وفرق هذا البحثاملوديول التعليمي

                                                           
32 Rio Septora, ‘Pengembangan Modul Dengan Menggunakan Pendekatan Saintifik Pada 

Kelas X Sekolah Menengah Atas’, , Vol 2.No 1 (2017)  
33 Ahmad Saiful Mujab, ‘Pengembangan Modul Bahasa Arab Berbasis Teori Psikologi 

Perkembangan Remaja Elizabeth B. Hurlock Kelas X MA’, Jurnal Lisanul Arab, Vol 7.No 1 (2018), 

33–37. 
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ها أمحد سيف املوجب فهو الصريف باملدخل القياسي. وأما املوديول الذي يطور 

 Elizabethراهقني ية السيكولوجية املموديول اللغة العربية على أساس نظرية التنامل

B. Hurlock. 

هلذا البحث تشابه واختالف  بعض الدراسات السابقة، أناستنادا إىل 

ي، موديول التعليبالدراسات السابقة، التشابه هو يبحث هذا البحث عن تطوير امل

دخل امل موديول الصريف باستخدااالختالف فهو تركز الباحثة على تطوير املا مأ

 .القياسي

 التصميم تطويرو. 

هي منوذج البحث بروغ وغال  املستخدمة يف هذا البحث  لتطويراالبحث خطوات 

Borg and Gall  .يتكون هذا البحث التطويري من عشر خطوات النتاج إلنتاج املنتج

تطبيقه يف املؤسسة التعليمية، لكن الباحثة حتدد هذه اخلطوات إىل املنتج اآلخر وميكن 

سبع خطوات كالتايل: البحوث ومجع املعلومات )الدراسات األولية(، التخطيط )الدراسات 

التخطيطية(، تطوير التصميم، التجربة األولية أو التجربة احملدودة، إصالحات نتيجة التجربة 

  لتجربة الواسعة(، إصالحات نتيجة التجربة امليدانية.األولية، التجربة امليدانية )ا

و يف تطبيق  x7ها الباحثة باستخدام برنامج كوريل درو تأن املنتج الذي صنع

photoshop CC 2015   لسهولة الباحثة يف تصميم املوديول حسب املقرر التعليمي املستخدم
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باملدخل القياسي. خطوات  يف املدرسة، مث إنتاج املنتج اآلخر بشكل املوديول الصريف

 تطوير املوديول الصريف باملدخل القياسي كما يلي:

 حتليل املنهج الدراسي .أ

املواد تقرر الباحثة هذه املرحلة األوىل اخلطوة األوىل هي حتليل احلاجة. يف 

بنظر . مت هذا التحليل وهي مادة الفعل اجملرد والفعل املزيد احملتاجة باملوديول التعليمي

 الرئيسية املدروسة والكفاءة كذلك نتائج التعلم لدى الطلبة. املواد

 حتديد مواضع املوديول  .ب

األساسية أو املواد الرئيسية  تقرر الباحثة موضوع املوديول حسب الكفاءات

 املتوفرة يف املنهج الدراسي.

 تخطيط التصميم األول للموديول الصرفي
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 ج. كتابة املوديول

 االهتمام بكتابة املوديول هي كالتايل:توجد مخسة مراجع جيب 

 صياغة الكفاءة األساسية املطلوبة (1

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR KOMPETENSI  

1. Memahami Pengertian الفعل اجملرد 
dan الثالثي ل اجملرد الرباعيالفع   dari 

segi wazan, macam-macam, 

dan  membuat kalimat sesuai 

dengan  materi  الثالثي اجملردالفعل  

dan ل اجملرد الرباعيالفع  

1. Menentukan الثالثي  الفعل اجملرد  dan  

dalam kalimat ل اجملرد الرباعي الفع   

2. Melengkapi kalimat الفعل اجملرد 
dan  dalam kalimat  الثالثي  ل اجملرد الفع 
 الرباعي

3. Menentukan wazan  الفعل اجملرد 
dan  dalam kalimat  الثالثي  ل اجملرد الفع 
 .dalam bahasa Arab الرباعي

4. Membenarkan kalimat yang di 

dalamnya terdapat الثالثي الفعل اجملرد  

dan ل اجملرد الرباعيالفع  

5. Membuat kalimat yang di 

dalamnya terdapat الثالثي الفعل اجملرد  

dan ل اجملرد الرباعيالفع  

 

 املزيد باملدخل القياسي( إعداد مادة الفعل اجملرد والفعل 2

 القاعدة:

الفعل اجملر د هو ما كانت مجيع حروفه األصلية. ينقسم الفعل اجملر د إىل قسمني : 

 الفعل اجملر د الثالثي والفعل اجملر د الرباعي
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 األمثلة من الفعل اجملرد يف اجلملة املفيدة
 اْلُمَدرُِّس ِكَتابًَة َعلَى السَّبـُْورَةِ  َكَتبَ .  1
رًا نَالَ . 2  َزْيٌد َماالً َكِثيـْ
 الطَاِلُب اْلَمْحَفَظةَ  َأَخذَ . 3
 اأْلُُم اَْلِبطِّْيخَ  َأَكلَ  .4
 َعاِئَشُة َاجلَْرِْيَدةَ  قـَرََأتْ . 5

 

 الفعل المجرد الثالثي

 يأيت اجملر د الثالثي على ثالثة أوزان هي:

 هي: أبواب ثالثة)بفتح العني(. ويكون مضارعه من  لَ عَ ( فَـ 1)

 األمثلة : َنَصَر يـَْنُصرُ  
 اهللُ َعْبَدهُ  َنَصرَ  

  اَْلَكْلَب ُحَسنْيُ  َضَربَ  َضَرَب َيْضِرُب 
 اخْلَاِدُم الَناِفَذةَ  فـََتحَ  فـََتَح يـََفَتُح 

 

 ( َفِعَل )بكسر العني( ويكون مضارعه من بابني:2

 األمثلة: َفرَِح يـَْفرَحُ 

 تـَْفرَُح َزيـَْنُب فـَْرًحا َشِدْيًدا 
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 َحِسَب ُعْثَماُن أَنَُّه َمرِْيٌض  َحِسَب حَيِْسبُ 

 

 ( فـَُعَل )بضم العني( ويكون مضارعه من باب واحد:3

 اْلَوَلُد أَبَاهُ  ُيْكرِمُ  َكُرَم َيْكُرمُ 

ْمِتَحانِ  َصُعبَ   الُطاَلُب يف ُمَواَجَهِة اإْلِ

ِة َمَناِهِج   َيْشُملُ  َهُج َعَلى ِعدَّ  اْلَمنـْ

 

 رباعيالمجرد الالفعل 

 يأيت الفعل اجملرد الرباعي وزن واحد وهو فـَْعَللَ 

 األمثلة:

 يف ُصُدْوِر الَناسِ   َوْسِوسُ . الذي يُـ 1

 َزْيٌد احلََْجرَ  َدْحرَجَ  .2

 اْلُمتَـْرِجُم َمَقالََتهُ  تـَْرَجمَ  .3

 

د. أداة التقومي املستخدمة ملعرفة مدى جناح الطلبة هي االختبار من التدريبات املناسبة 

 باألهداف التعليمية 
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 التدريبات في الدرس األول

 الفعل المجرد الثالثي والرباعي

الرباعي منها مث أدخلها إىل و التدريب األول: اقرأ اجلمل اآلتية ومي ز الفعل اجملرد الثالثي 

 ايل:اجلدول الت

 . َزْحزِْح ُجُلْوَسَك يَا َأمْحَدُ 4   . َخَرَجْت فَاِطَمٌة ِمَن اْلَمْدَرَسةِ 1

 . َوْسَوَس حُمََمٌد َصاِحَبهُ 5   نـََزَل اْلَمطَُر ِمَن السََّماءِ  .2

  . َيْشَرُب ُسَلْيَماُن اَْلَقْهَوةَ 3

 الفعل اجملرد الرباعي الفعل اجملرد الثالثي
  
  
  

 

 للمواد ترتيبا يف ارشاد استخدام املوديوله. تعطي 

   34و.  ترتيب املواد التعليمية )املوديول(.

                                                           
34 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Yang Inovatif, (Yogyakarta: Diva 

Press, 2015), hlm. 118 
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 الباب الثالث

 منهج البحث

 موضوع البحث وزمانه .أ

يف معهد املدينة احلديث البوهان المبونج  يعقد هذا البحث يف الصف العاشر

 وتقوم الباحثة ببداية املالحظة مع طلبة الصف العاشر ألخر السنة الدراسية. رقية.الش

 خصائص النموذج المطورب. 

لطلبة الصف  باملدخل القياسياملوديول الصريف خصائص النموذج املطور هي 

املوديول الصريف كان المبونج الشرقية.  +مارينغاي  العاشر يف معهد املدينة احلديث البوهان 

اجلملة املفيدة وفهم مادة الصرفية ليسهل الطلبة على تكوين أحد احللول   باملدخل القياسي

حيتوى املوديول على  ر الطلبة نشطني، ألنخاصة يف مادة الفعل اجملرد والفعل املزيد. صا

أمثلة اجلمل العديدة لكل باب والتدريبات مالئمة باألهداف التعليمية. التعلم باستخدام 

 .لتطوير أنفسهم حسب قدراهتمفرصة يعطي الطالب املوديول 

، ألن الكتاب  املستخدم باملدخل القياسيوديول الصريف فاختارت الباحثة تطوير امل

لتعلم ث أن هذا الكتاب مل يسمح الطلبة بااملعهد هو كتاب "علم الصرف" حي يف ذلك

ومل يوجد الكتاب الداعم ملادة الصرف من املوديول التعليمي. استخدام املوديول ، الذايت
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قادر على ترقية دوافع الطلبة يف تعلم املادة له تأثري إجيايب، ألنه  باملدخل القياسيالصريف 

 الصرفية بأنفسهم.

 منهج البحث ومدخلهج. 

لذي طوره ا Research and Development  أو هذا البحث هو البحث التطوير

Borg and gall ،البحث والتطويري هو منهج البحث املستخدم  النتاج املنتج املعني .

نتاج املنتج بشكل املوديول الهذا البحث التطويري يهدف  1وكذلك الختبار فعالية املنتج.

وميكن استخدامه كاملواد ، باملدخل القياسيالفعل املزيد مادة الفعل اجملرد و الصريف يف 

 لتعليمية واختبار فعالية املنتج.ا

 د. خطوات البحث التطويري 

، أن Borg and gall. عند Borg and gallاستخدم هذا البحث منوذج التطويري 

ني يف بكما  Borg and gallالبحث التطويري يتكون من عشر خطوات. هذه اخلطوات من 

 الصورة التالية.

 

 

                                                           
1Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta, 2012), h.407. 
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 3.1الصورة 
 Borg and gall (2003.)2خطوات البحث التطويري 

 

 

 

 

 

  

 

 

تطبيقه النتاج املنتج اآلخر وميكن  يتكون هذا البحث التطويري من عشر خطوات

كالتايل: البحوث   اخلطوات إىل سبع خطوات يف املؤسسة التعليمية، لكن الباحثة حتدد هذه

ومجع املعلومات )الدراسات األولية(، التخطيط )الدراسات التخطيطية(، تطوير التصميم، 

التجربة امليدانية  إصالحات نتيجة التجربة األولية، التجربة األولية أو التجربة احملدودة،

                                                           
2 Amirzan, Pengembangan Model Pembelajaran Gerak Dasar Lokomotor Pada Siswa 

Sekolah Dasar Kelas V, Jurnal Tunas Bangsa, Volume 5.Nomor 2, 158. 
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تبسط الباحثة هذه اخلطوات بسبب  )التجربة الواسعة(، إصالحات نتيجة التجربة امليدانية.

 عدة العوامل التالية:

 ( قيود الوقت1

ذا التطوير هبالباحثة  إذا تقوممت تبسيط هذا التطوير بسبب نقصان الوقت، 

فسوف حتتاجها إىل أوقات وعمليات طويلة. هبذه باستخدام عشر اخلطوات 

الفعالة لعمليتها الطريقة يرجى من أن يتم هذا البحث التطويري باألوقات 

 ونتائجها.

 ( قيود املبلغ2

مت تبسيط هذا التطوير بسبب نقصان الوقت، إذا تقوم الباحثة هبذا التطوير 

. وسبع اخلطوات خلطوات فسوف حتتاجها إىل املبلغ الكثريباستخدام عشر ا

 املستخدمة يف هذا البحث كما يلي:

 البحوث وجمع المعلومات )الدراسات األولية(. 1

أجرت الباحثة هذه الدراسات األولية للحصول املعلومات من هذا البحث 

وتطوير املنتج باألنشطة التالية: حتليل احلاجة، مراجعة األدبيات والبحث يف اجملموعة 

 الصغرية.
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( حتليل احلاجة، تقوم الباحثة بتحليل احلاجة ملعرفة احتياجات املنتج املطور 1

التسهيالت احملتاجة يف توافر املرافق و  قابلة ملعرفةبإجراء املالحظة األولية وامل

 التطوير.

( مراجعة األدبيات، تقوم الباحثة مبراجعة األدبيات للحصول على املعلومات 2

 ومجع نتائج الدراسات السابقة املتعلقة بتطوير املنتج املخطط.

 ( البحث يف اجملموعات الصغرية ملعرفة بعض األشياء عن املنتج املطور.3

 . التخطيط )الدراسات التخطيطية(2

أجرت هذه الدراسات التخطيطية بصياغة أهداف البحث، وتقدير األموال 

والوقت والطاقة املستهلكة، وتقرير تفاصيل املنتج وتقرير األطراف املشاركة هلذه عملية 

 التطوير.

 . تطوير التصميم3

وتصميم املنتج جذاب باستخدام  باملدخل القياسيإعداد هذا املوديول الصريف 

يتكون حمتوى املوديول من  ،photoshop CC 2015يف تطبيق  x7برنامج كوريل درو 

. الكفاءة مؤشر أساس الكفاءة األساسية و مادة الفعل اجملرد والفعل املزيد على 

دريبات واالختبار لة التأسئ يتكون املوديول منفضافة إىل املادة التعليمية، باإل

 دون ارشاد املعلم. على التعلم الذايت الطلبة التلخيصي ليسهل
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 . التجربة األولية أو التجربة المحدودة4

هذه اخلطوة هي التجربة احملدودة بإجراء االختبار امليداين حنو تصميم املنتج 

األول. متت هذه التجربة امليدانية للحصول على االقراحات واالستجابات حنو املنتج 

لكل التصديق  اخلرباء : خبري املادة وخبري التصميم. اذه التجربة يقوم هباملطور. ه

خبريين، يهدف هذا النشاط ملعرفة صالحية املنتج املطور وتقييم تصميم املنتج من 

 ناحية فعالته وفعاليته. قّدم اخلبري االنتقادات واالقرتاحات املستخدمة الصالح املنتج.

 لية. إصالحات نتيجة التجربة األو 5

تعرف هذه اخلطوة هي اصالح التصميم على أساس التجربة احملدودة. بعد 

املنتج ستحسن الباحثة املنتج. يشري هذا االصالح إىل عيوب عن مزايا و  الباحثة

 صالحية حمتوى املنتج حسب االقرتاح واالستجابة من اخلرباء.

 . التجربة الميدانية )التجربة الواسعة(6

تعقد هذه التجربة امليدانية بعد اصالح املنتج يف املرحلة السابقة. حتتاج التجربة 

امليدانية إىل األطراف أوسع من التجربة احملدودة. هذه التجربة ملعرفة صالحية املنتج 

 من خالل التجربة للمجموعة الصغرية واجملموعة الكبرية.اليت تشمل على املادة واملنهج 
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 عة الصغريةالتجربة للمجمو  (أ

طالب الصف العاشر  10تقوم الباحثة بالتجربة إىل اجملموعة الصغرية بعدد 

بعد التجربة ي المبونج الشرقية. ينغاعهد املدينة احلديث المبوهان مار يف م

للمجموعة الصغرية، فتحصل الباحثة نتيجة التقييم عن صالحية املوديول الصريف 

يستخدم االنتقاد واالقرتاح من الطلبة كالصورة واملدخالت  .باملدخل القياسي

 لتكميل التجربة إىل اجملموعة الكبرية.

 التجربة للمجموعة الكبرية  (ب

يف هذه املرحلة تعمل الباحثة التجربة مع مدرس القواعد الصرفية وطلبة 

ان . كالمبونج الشرقية مارينغاي  بوهان لعاشر يف معهد املدينة احلديث الالصف ا

مدرس القواعد الصرفية. وبعد التجربة فتحصل  1طالبا و  30عدد املستجيب هم 

. يستخدم باملدخل القياسيالباحثة نتيجة التقييم عن صالحية املوديول الصريف 

 االنتقاد واالقرتاح من الطلبة كمدخالت لتكميل املنتج اآلخر.

 . إصالحات نتيجة التجربة الميدانية7

هي االصالحات الثانية بعد التجربة  التجربة امليدانيةإصالحات نتيجة 

لتعزيز املنتج املطور، يعترب امليدانية. تكميل املنتج من نتيجة  التجربة امليدانية أحسن 
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لطلبة يستخدمون املوديول يف عملية التعليم املنتج الئق لالستخدام إذا ميكن اأن 

 ما يلي:كداخل الفصل أو خارجه. مراحل البحث والتطويري  

 ( املالحظة األلية1

 أ( جعل رسالة البيان قبل البحث

 ب( إجراء املالحظة إىل املدرسة كموضوع البحث للحصول املعلومات

 إجراء املالحظة للكفاءة األساسية لتحديد املؤشرات املطلوبةج( 

 د( إجراء الدراسات املكتبية جلمع املادة التعليمية

 مع التصديق إىل اخلرباء القياسي باملدخله( صنع املوديول الصريف 

 ( تنفيذ اللبحث2

 أ( تشرح الباحثة عن أهداف املنتج املطور شرحا قصريا

االنتقاد واالقرتاح حنو املنتج ب( تقّدم الباحثة حرية للمدرس والطلبة على إعطاء 

 املطور

 ج( توزع الباحثة االستجابة فيها أسئلة عن املنتج املطور

 االصالحات إىل املشرفد( تناقش نتيجة 

 ( آخر البحث3

 أ( جتمع البيانات احملصولة عند البحث
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 ب( ترتب الباحثة عن تقرير البحث

 ه. طريقة جمع البيانات

تستخدم الباحثة طريقة مجع البيانات العامة هي االستبانة، املقابلة، املالحظة 

 والوثائق.

 . االستبانة1

ستبانات إىل اخلرباء )خبري املادة يف هذا البحث، قامت الباحثة بتوزيع اال

. توزع الباحثة أيضا باملدخل القياسيوخبري التصميم( ملعرفة صالحية املوديول الصريف 

االستبانات للطلبة ملعرفة االستجابة وفعالية املنتج بعد استخدام املوديول الصريف 

 .باملدخل القياسي

 . املالحظة2

االهتمام باملوضوع باستخدام مجيع  املالحظة هي األنشطة حتتوي على تركيز

 احلواس.  قامت الباحثة باملالحظة املشاركة ملعرفة عملية التعليم يف الصف الدراسي.

 . املقابلة3

اليت يتطلب عن طريقة تقدمي جمموع األسئلة  مجع املعلوماتملقابلة هي ا

ثة باملقابلة . يف هذا البحث، قامت الباحاإلجابة عليها من األشخاص املعنيني بالبحث

 عن عملية أنشطة التعليم مع مدرس القواعد الصرفية.
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 . الوثائق4

أسلوب مجع البيانات من خالل دراسة البيانات املوثقة. يف تنفيذ الوثائق هي 

 نقش والصحف واجملالت من الكتبطريقة الوثائق، تعّد الباحثة األشياء املكتوبة 

ويف هذا البحث تشتمل الوثائق  3. وهلم جراجداول األعمال واالجتماعات و  والدقائق

على صورة عملية التعليم ونتائج القواعد الصرفية لنصف السنة الدراسية لطلبة الصف 

 المبونج الشرقية.مارينغاي  العاشر يف معهد املدينة احلديث البوهان 

 و. أسلوب تحليل البيانات

 ةالنوعيالبيانات ل يف هذا البحث هو أسلوب حتليحتليل البيانات املستخدم 

بري املادة وخبري التصميم  خلدخالت خالل امل . حتصل الباحثة البيانات النوعية من ةوالكمي

اليت تعرض فيها نتيجة هي البيانات فوطلبة معهد املدينة احلديث. أما البيانات الكمية 

خالل أدوات  تطوير املنتج بشكل املوديول الصريف باملدخل القياسي. البيانات احملصولة من

  4التقييم عند التجربة حتلل الباحثة باستخدام الرموز اإلحصائية.

 

 

                                                           
3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian,  (Yogyakarta : Rineka Cipta, 2002), h.4 

4 Nur Kesumayanti, Rizki Wahyu, and Yunian Putra, Pengembangan Bahan Ajar Materi 

Persamaan Kuadrat Berbantuan Rumus Cepat, Jurnal JES-MAT (Jurnal Edukasi Dan Sains 

Matematiks, Vol 3.No 2 (2017), hlm. 131 
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 استبيان التصديق من الخبراء.  1

ييم أهنا  ورقة التقجودة املوديول الصريف اليت حصلت عليها الباحثة من 

ساسا أو معروضة بشكل اجلدول صالحية املنتج واالصالحات. تكون البيانات أ

تقييم ملعرفة جودة املوديول املطور. مث تقوم الباحثة بتحليل ورقة المصدرا الصالح 

 .األدوات التصديق من خبري املادة وخبري التصميم

  :وىل هي إعطاء النتيجة لكل معيار بالتقرير التايل( اخلطوة األ1

 3.1جدول 
 5معيار ليكارت

 نتيجة معيار
 5 جيد جدا

 4 جيد
 3 مقبول
 2 ناقص

 1 ناقص جدا
 

 : ( اخلطوة الثانية هي حساب كل أسئلة باستخدام الرموز التالية2

Ps = 
𝑆

𝑁
 x 100% 

                                                           
5Irsyad Kholis Fatchurrozaq, Pengembangan Bahan Ajar Modul Bahasa Arab 

Berperspektif Gender Bagi Siswa Kelas VII Madrasah Tsanawiyah, (Jurnal Studi Agama, Vol. 6 No 

2 Desember 2018), hlm.209 
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 البيان :   

sP ائوية= النسبة امل 

S    =عدد اإلجابة ألسئلة واحدة 

N   =6 عدد النتيجة لكل أسئلة 

الحية املوديول  صتفسر الباحثة نسبة الصالحية يف معيار  فاخلطوة التالية هي

 كما يف اجلدول التايل :

3.2جدول   
 معيار صالحية الموديول

 معيار نتيجة (%) 
0-20  غري الئق جدا  
21-40  غري الئق 
41-60  ناقص الئق 
61-80  الئق  
81-100  الئق جدا 

 

                                                           
6Winarni, dkk, “pengembangan Modul Berbasis Inkuiri Terbimbing Pada Pokok Bahasan 

Kalor Untuk SMA/MA Kelas X”. (Jurnal Program Studi Pendidikan Sains Universitas Sebelas 

Maret), h. 5. 
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معهد املزيد للصف العاشر يف وديول الصريف يف مادة الفعل اجملرد والفعل امل

ي المبونج الشرقية، يعترب أنه الئق إذا حصلت ينغااملدينة احلديث البوهان مار 

 51.7نسبة الصالحية على نتيجة أكثر من %

 ن المعلم والطلبة بعد تجربة المنتج.  استبيان التصديق م2

والطلبة حنو  يستخدم استبيان االستجابة جلمع البيانات عن استجابة املعلم

ا  بياناتوخصائصها  األسئلة واألجوبة علىاملوديول الصريف املطور. حيتوي االستبيان 

 لتالية:حلساب كل أسئلة باستخدام الرموز ا. باستخدام معيار ليكارتية مك

Ps = 
𝑆

𝑁
 x 100% 

 البيان :     

sP   =ائويةالنسبة امل 

S  =عدد اإلجابة ألسئلة واحدة 

N        =8  عدد النتيجة لكل أسئلة 

تفسر الباحثة نسبة الصالحية يف معيار صالحية املوديول كما يف اجلدول 

وديول الصريف يف مادة الفعل اجملرد والفعل املزيد للصف العاشر يف معهد امل. 3.4

                                                           
7Riduwan, Op.Cit., h. 40-41.  
8Winarni, dkk, Op.Cit,. h. 5 
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المبونج الشرقية، يعترب أنه الئق إذا حصلت نسبة مارينغاي  املدينة احلديث البوهان 

 51.9الصالحية على نتيجة أكثر من %

اصالح املنتج نتيجة التجربة للمجموعة الكبرية، فقامت الباحثة ببناء على 

سي. بعد اصالح حىت حتصل على املنتج األخري وهو املوديول الصريف باملدخل القيا

طوة التالية تطبيق حىت يكون املنتج الئق لالستخدام واخلاملنتج وتقييمه مرة ثانية 

 ، املقابلة والوثائق.املوديول الصريف باستخدام أدوات مجع البيانات هي ورقة املالحظة

عدي. وحتليل مجع البيانات باستخدام ورقة االختبار القبلي واالختبار الب

مع   SPSS 24من خالل برناج   paired sampel t testاختبار البيانات باستخدام 

 الرموز التالية :

 

 :حيث أن  

 

 

                                                           
9Riduwan, Op.Cit,. h. 40-41  
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 :   البيان

 

مقبول  إذا تاء احلساب أكرب من تاء اجلدول حيث  Hoمبعيار االختبار أن 

 آخر. tمردود بسعر  Ho( و 2-2+n1n= ) dkو  tحيصل تاء اجلدول من توزيع 
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 الباب الرابع

 نتيجة البحث وبحثها

 المبونج الشرقية البوهان مارينغاي الحديثلمعهد المدينة  ةعامصورة أ. 

 موقع الجغرافي. 1

 البوهان ، ىف القرية كرياتاىن ةمؤسسة املعهد املدينة تقع ىف المبونج الشرقي

ىل الغريب و مرتا الذى يتوجه إ 200المبونج الشرقية، بين هذا املعهد على مارينغاي 

 قريب من املعهد.

 تاريخ التأسيس معهد العصري المدينة. 2

منطلقا من شعور االهتمام العايل والعطف العميق لنصيب األطفال يف منطقة 

كلو مرتا فصاعدا   6داخلية بعيدة عن مكان التعلم، حيث كان بعضهم يسريون بقدر 

الناحية. حىت نشأت فكرة زعماء لإلنتهاء إىل املدرسة الثانوية واملدرسة العالية يف 

 املدرسة الثانوية املؤسسة التعليمية الدينية اإلسالمية يف مستوى لتأسيس   الدين والقرية

املؤسسة  أسست 1985واملدرسة العالية وهو املعهد اإلسالمّي. وعلى حتديد العام 

مارينغاي  ن التعليمية املسماة مبعهد مدينة اإلسالمّي العصري بقرية كارياتاين البوها

دينة املمعهد ة نج الشرقّية(. وأما مؤّسسالمبو  )وحتولت اآلن إىل مديرية شرقيةج الالمبون



67 
 

منهم السيد الشيخ احلاج كورنيا  المبونج الشرقّيةمارينغاي  كارياتاين البوهان احلديث  

 حممد ميني والسيد بودي أغوس شهريال. اندوس احلاج رزايل والسيد الدكتور

 البعث لمعهد العصرى المدينة النظر و. 3

 النظر

حتقيق معهد العصري املدينة كمؤّسسة الرتبية اإلسالمية اجلديدة وهلا املعارف  -

 العاملية و أسسها اإلمتان و التقوى.

 البعث

لوجية لدى و املفرح حتقيق املعارف و التكنو قيق التعليم الفعاىل اإلجاىب حت -

 الطلبة.

 ية.حتقيق البيئة الرتبوية اإلسالم -

 أحوال المدرس بمعهد العصرى المدينة. 4

ظهرت النتيجة املقابلة بني مدير كلية املعلمني اإلسالمية و الباحث. أن عدد 

مدرسا مبزايا املختلفة األغلبية منهم وصلوا إىل  39املدرسني ىف معهد العصري املدينة 

ناهج أييد على املمدرسا هم املدرس الذين قاموا على اخلدمة ىف الت 26درجة األوىل و 

قية و األغلبية ر المبونج الش مارينغاي البوهاناملطبق مبعهد العصري املدينة كرياتاىن 

 منهم تعلموا ىف معهد العصرى املدينة.
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 الحديثالمدينة  أحوال الطلبة بمعهد. 5

الطلبة مبعهد العصرى املدينة هم الطلبة الذين جاءوا من شّّت املدن كمثل 

ريوا، جاميب، فاملبانج  وما أشبه ذلك. هدفهم طلب العلم ىف معهد ملبونج، سومطرا، 

 1017/2018العصرى املدينة، عدد الطلبة مبعهد العصرى املدينة عام الدراسى 

 كمايلي:

 4.1جدول 
 2020/2019عام الدراسى للالحديث معهد المدينة عدد الطلبة ببيانات 

 ويل الفصل العدد الفصل النمرة
1 IA PA 29 Ust Habib Abdulloh 

2 IB PA 28 Ust Nasuha 

3 IA PI 25 Usth Malikatun Hasanah 

4 IB PI 22 Usth Ulfa Lailatul Fitria 

5 I EXP 7 Ust Beni Irawan 

6 IIA PA 16 Ust Habib Mustofa 

7 IIB PA 14 Ust Pujianto 

8 IIA PI 22 Usth Nur Sukmawati 

9 IIB PI 18 Usth Asma Latifah Wafi 

10 IIIA PA 30 Ust Ruston Nawawi 

11 IIIA PI 19 Usth Dela Puspita 

12 IIIB PI 18 Usth Binti Dzakiyatussolehah 
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13 IIIC PI 18 Usth Mughniyaturrosidah 

14 III EXP 9 Ust Misdi Ragil 

15 IVA PA 12 Ust M. Soim, S.Pd.I 

16 IVA PI 17 Usth Hj. Munawaroh, S.Pd.I 

17 IVB PI 15 Usth Nafsiah, S.Pd 

18 VA PA 26 Ust H. Bahrudin, M.Pd.I 

19 VA PI 30 Usth Syamsiyah, S.Pd.I 

20 VB PI 29 Usth Sufini 

21 VIA PA 31 Ust Muslim Hafidz, S.Pd.I 

22 VIB PI 39 Ust H. Syamsuri, S.Pd.I 

  474 اجلملة
 2019/2020املدينة عام الدراسى  العصرى املصدر: الوثيقة مبعهد

 4.2جدول 
 2020/2019رموز المدرس بمعهد المدينة الحديث للعام الدراسى 

 امساء املدرس الرموز النمرة أمساء املدرس الرموز النمرة
1 A Drs. H. M. Yamin 37 11 Rohmat Hidayat, S.Pd.I 

2 B Muslim Hafidz, S.Pd.I 38 12 Eko Ari  S, S.Pd.I 

3 C Bahrudin, M.Pd.I 39 13 Lukita Ningstias, S.Pd.I 

4 D M.Qoribun, M.Pd 40 14 Rizki Kurniawan 

5 E H.Nasrudin, S.Pd.I 41 15 Syukron Nasirudin 

6 F Ahmad Syaihu, M.Pd.I 42 16 Cik Aziz Miswanto 

7 G Abdul Aziz, S.Pd.I 43 17 Hafidz Ferdiansyah 
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8 H H.Syamsuri, S.Pd.I 44 18 Cahyo Mukti 

9 I Arif Budiono 45 19 Wildan Lutfi 

10 J Misdi Ragil 46 20 Tubagus Galuh Khafi 

11 K Dilaludin, S.Pd.I 47 22 Muchlis 

12 L Solehan, S.Hum, M.Pd 48 22 Subhan Hidayat 

13 M M.Hafidzullah, S.Pd.I 49 23 Nasrulloh 

14 N Nurul Abror 50 24 Ahmad Fahmi Ilham 

15 O Mariman Fazali 51 25 Afif Nur Furqon 

16 P Minanurrohman, MM 52 26 Himatul Aliyah 

17 Q Sufini 53 27 Putri Lia Anggraini 

18 R Syamsiah, S.Pd.I 54 28 Rima Aruna 

19 S Siti Masnaini, S.Pd.I 55 29 Khoirun Afni Annisa 

20 T Hj.Munawaroh, S.Pd.I 56 30 Anggun Zaskia 

21 U Hj.Munawaroh, S.Pd.I 57 31 Aliya Rahma Safitri 

22 V Erma Rosydah, S.Pd.I 58 32 Siti Badriah 

23 W Umi Fitriyani, S.Pd.I 59 33 Fitri Lestari 

24 X Nafsiah, S.Pd.I 60 34 Putri Aulia Sari 

25 Y M.Sholeh, S.Com 61 35 Annisa Rahayu Sami 

26 Z Mahmudi, S.Pd.I 62 36 Intan Liana 

27 1 Titik Sugianti, S.Pd.I 63 37 Tasya Aprilia M 

28 2 Rohmayati 64 38 Sindi Efiana 

29 3 Dra. Hj. Mahmudah 65 39 Miftahurrohmah 

30 4 Aminah 66 40 Umi Khusnul KH 
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31 5 Sahal 67 41 Novia Rahmawati 

32 6 MualifulIkhwan, 

S.Pd.I 
68 42 Kholifatul Jannah 

33 7 M.Soim, S.Pd.I 69 43 Hana Azizah 

34 8 M. Fahrurroji 70 44 Nur Elisa Dewi 

35 9 Wahyudi, S.Pd.I 71 45 Inge Ardina Sari 

36 10 Putri Indah. P, S.Pd.I 72 46 Dila Nur Hafifah 

 2019/2020عام الدراسي المبونج الشرقية  لل املصدر :وثيقة املدرسني يف معهد العصر املدينة احلديث
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 ترتيب المنظمة. 6

قية ر المبونج الشالبوهان مارينغاي ترتيب املنظمة مبعهد العصرى املدينة كرياتاىن 
 كمايلى:

 ترتيب المنظمة 
  2017/2018اسى بمعهد العصرى المدينة عام الدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 المؤسسة
 كورنيا رزايل

 مدرير المعهد
الدكتوراندوس احلاج حممد 

 ميني
 سكريتر

 املاجستري حبر الدين
 

 مدير كلية المعلمين اإلسالمية
 حممد قريب

 المالية
 نصر الدين

 الطلبة رعاية
 مسدي راغيل

 الكشفية
 أمحد شيخ

 نائب المنهج
 مسلم حافظ

 تعمير البناء
 حممد صائم

 الفالحية
 دالل الدين

 ادارة المالية
 نور األبرار

 المنظمة
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 بالمدخل القياسيديول الصرفي و ث عن تطوير المنتج المب. نتيجة البح

 . نتيجة تطوير المنتج1

خطوات البحث التطويري املستخدم يف هذا البحث هي باستخدام منوذج 

األولية(،  البحوث ومجع املعلومات )الدراسات مع أربع مراحل : Borg and gall حبث

، التخطيط )الدراسات التخطيطية(، تطوير التصميم، التجربة األولية أو التجربة احملدودة

إصالحات (، التجربة الواسعة،  التجربة امليدانية )إصالحات نتيجة التجربة األولية

 باملدخل القياسيخطوات البحث التطويري للموديول الصريف  نتيجة التجربة امليدانية.

 :كما يلي 

 الدراسات األولية .أ

أجرت هذه الدراسات األولية لتحقيق املعلومات يف البحث وتطوير املنتج ما 

 حتليل احلاجة، ومراجعة األدبيات و البحث يف اجملموعات الصغرية.يلي : 

وكانت األنشطة الّت أجرت حتليل احلاجة، ملعرفة احلاجة حنو املنتج املطور. 

لية واملقابلة مع أستاذ حممودي كمدرس القواعد الصرفية الباحثة هي إجراء املالحظة األو 

يف معهد العصر املدينة احلديث المبوج الشرقية، مث حصلت الباحثة على البيانات 

مل يسمح الطلبة  املدينة احلديث معهد املستخدم يف "الصرف"علم   كتابالتالية: أ(  

 منهجية وال حتتوي على ، ب(  املواد املعروضة يف ذلك الكتاب غريبالتعلم الذايت 
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قة باألهداف التعليمية ألن الكتاب أمثلة اجلملة يف كل باب، والتدريبات غري مطاب

قدرة الصرفية لدى الطلبة منخفضة كمثل الطلبة الفيه األهداف التعليمية، ج( ليست 

 .مل يقدروا على تكوين اجلمل الّت تتكون من الفعل اجملرد والفعل املزيد باجليد والصحيح

بناء على نتيجة املالحظة واملقابلة يف معهد املدينة احلديث المبوج الشرقية، 

الذي ظهرت املشكالت أهنا تقرتح الباحثة لتطوير الكتاب التعليمي يف شكل املوديول 

ويساعدهم على فهم املواد الصرفية بسهولة، ألن املوديول  يسمح الطلبة بالتعلم الذايت

 لكل باب والتدريبات مطابقة باألهداف التعليمية. ةاألمثلة الكثري  حيتوي على

 التخطيط  .ب

بعد إجراء الدراسات األولية الّت تتكون من حتليل احلاجة، ومراجعة األدبيات 

حبثها من ناحية األوقات والبحث يف اجملموعات الصغرية، مث تقوم الباحثة بتخطيط 

كة وكذلك أعّدت الباحثة املواد املنتج وحتديد األطراف املشرت واألموال والطاقة وتفاصيل 

 الصرفية الّت تتكون من مادة الفعل اجملرد والفعل املزيد كما يلي : 

 األول : الفعل اجملردالدرس 

 تعريف الفعل اجملرد .1

 الفعل اجملردأقسام  .2

 الفعل اجملردأوزان  .3
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 األمثلة من الفعل اجملرد .4

 التدريبات .5

 املفردات .6

 اخلالصة .7

 االختبار التلخيصي .8

 جابات االختبارمفتاح ا .9

 الدرس الثاين : الفعل املزيد

 املزيد تعريف الفعل .1

 املزيد الفعلأقسام  .2

 املزيد الفعلأوزان  .3

 األمثلة من الفعل اجملرد .4

 التدريبات .5

 املفردات .6

 اخلالصة .7

 االختبار التلخيصي .8

 مفتاح اجابات االختبار .9
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 ج. تطوير التصميم

اخلطوة التالية تطوير تصميم بعد إجراء الدراسات األولية للمالحظة واملقابلة، ف

خطوات ومن لدى طلبة معهد املدينة احلديث.  باملدخل القياسياملوديول الصريف املنتج 

 كما يف التايل:  باملدخل القياسيتصميم املوديول الصريف 

 بالمدخل القياسي( عملية تصميم الموديول الصرفي 1

 يم الصرفملوضوعات على كتاب تعلبعد تقرر الباحثة املادة حسب ا

الفعل اجملرد والفعل املزيد مث هد املدينة احلديث هي املادة عن املستخدم يف مع

 .B5ومقياس القرطاس   microsof word 2016الباحثة مجيع املادة بربنامج تكتب 

وتبحث الباحثة عن أمثلة اجلمل من مادة الفعل اجملرد والفعل املزيد كذلك 

م الباحثة الصور املناسبة مبحتوى يمية. مث تصمئمة باألهداف التعلالتدريبات مال

املوديول. بعد إنتهى تصميم حمتوى املوديول، جتمع الباحثة مصادر البيانات لتكتب 

املادة "املقدمة، إرشاد استخدام املوديول، املراجع، والسرية الذاتية باستخدام برنامج 

microsof word 2016  ." 

الغالف اخللفي وحمتويات املوديول تصميم صفحة الغالف األمامي و ففي 

باإلضافة إىل ذلك  .x7باستخدام تطبيق احلاسوب يسمى بتطبيق  كوريل درو 

لتصميم بعض الصور املوجودة يف  x7تستخدم الباحثة أيضا برنامج كوريل درو 
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التدريبات لكل باب. أما تصميم املخطط يف أقسام الفعل اجملرد والفعل املزيد 

يف   microsof word 2016حلاسوب يسمى بتطبيق باستخدام تطبيق ا

photoshop CC 2015. 

لدى طلبة الصف العاشر  بالمدخل القياسيالموديول الصرفي ( مواصفات 2

 في معهد المدينة الحديث

 أ( الغالف األمامي

 4.1لصورة ا
 عرض الغالف األمامي
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خدم املناسب مبحتويات املوديول وتست تستخدم الباحثة اللون األساسي

 diwani letterودوان ليرت  kufiوالكويف  khat farsiجنس الكتابة اخلط الفارسي 

 للغالف األمامي. 

 ب( الغالف اخللفي

 4.2الصورة 
 عرض الغالف الخلفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buku yang berjudul " الموديول التعليمي لمادة القواعد الصرفية )تقسيم
 ini memaparkan pembagian fi’il  الفعل من حيث عدد حروفه("

mujarrod dan fi’il mazid secara detail beserta 

wazan-wazannya. Materi yang disajikan menggunakan 

bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh 

pembaca sehingga berkontribusi terhadap penguasaan 

qowa’id al-sharfiyah, ditambah dengan uraian 

contoh-contoh materi dan latihan pada setiap bab 

yang mampu memperdalam penguasaan qowa’id al-
sharfiyah khususnya pada materi fi’il mujarrod dan 
fi’il mazid. 
Modul ini tidak hanya di peruntukan bagi santri 

pondok modern madinah saja, namun untuk semua 

kalangan yang memiliki keinginan kuat terhadap  

penguasaan qowa’id al-sharfiyah.Harapan besar 

menyelimuti penulis, semoga modul ini 

memberikan kontribusi terhadap kemudahan 

penguasaan qowa’id al-sharfiyah. 
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شبه تصميم الغالف اخللفي بتصميم الغالف األمامي، ولكن ال تستخدم ي

 Bloggerوديول باستخدام جنس الكتابة الباحثة الصور وزيادة كتابة عن وصف امل

Sans Light 12. 

 ( صفحة ارشاد استخدام املوديولج

 4.3الصورة 
 صفحة ارشاد استخدام الموديول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارشاد استخدام املوديول 
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 معيار الكفاءةصفحة الكفاءة األساسية و ( د

 4.4الصورة 
 الكفاءة األساسية ومعيار الكفاءةصفحة 
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 تصميم األهداف التعليميةة صفحه( 

 4.5الصورة 
 صفحة تصميم األهداف التعليمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باستخدام تطبيق احلاسوب يسمى تصميم الباحثة ارشاد استخدام املوديول 

 syakalبنوع اجلنس  photoshop CC 2015يف   microsof word 2016بتطبيق 

majal 18يمية باستخدام جنس . أما جنس الكتابة لألهداف التعلtimes new 

roman 12 Pt  بربنامجmicrosof word 2016   يفphotoshop CC 2015. 
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 ه( عرض تصميم املادة عن الفعل اجملرد والفعل املزيد

 4.6الصورة 
 عرض تصميم التخطيط لمادة الفعل المجرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.7الصورة 
 تصميم الصور لمادة التدريباتعرض 

 
 
 

 

ِق ِنِ يِ  ِ م ِس 
 
فِ ال

 ل ِعِ 

ِ
  
ِإِ  دِ رِ ج ِاْل

 
ِى قِ ل ِيِ م ِس  ن   

 هيا نالح

 

 



83 
 

باستخدام تطبيق م الباحثة التخطيط يف مادة الفعل اجملرد والفعل املزيد صمت

ولتصميم .  photoshop CC 2015يف   microsof word 2016احلاسوب يسمى بتطبيق 

 .x7بعض الصور التدريبات لكل باب، تستخدم الباحثة أيضا برنامج كوريل درو 

 د. التجربة األولية )التجربة المحدودة(

جربة األولية هي تصديق املنتج من اخلرباء منها خبري التصميم وخبري هذه الت

لتقييم املوديول التعليمي الذي تصديق املنتج من خبري املادة  املادة. هذه اخلطوة هي

 نتائج تصديق املنتج من خبري املادة كما يف اجلدول التايل:صنعتها الباحثة.  ظهرت 

 ( نتائج التصديق من خبري املادة1

رى تصديق املادة من قبل خبريين . اجلوانب الّت مت تقييمها من نتائج أج

 التصديق وهي تتكون من جوانب صالحية احملتوى، جوانب اللغة وجوانب العرض.

 4.3جدول 
 مؤشرات الصالحية لخبير المادة

 المؤشرات جوانبال

 األهداف التعليمية مناسبة باحتياجات الطالب . 1 صالحية احملتوى
 . مالئمة املواد باكفاءة األساسية ومعيار الكفاءة2
 دقة حمتوى املواد الدراسية. 3
 . عرض املواد بسيط ومناسب الحتياجات الطالب4
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 . أمثلة اجلمل متنوعة5
 . التدريبات متنوعة ومناسبة باألهداف التعليمية6
. االختبار التلخيصي ميكن أن يقيس قدرة الطالب 7

 واد الدراسيةعلى فهم امل
 . مفتاح إجابات االختبار كاملة وواضحة8

 . الوضوح9 اللغة 
 . وضوح املعلومات10
 . أن تناسب اللغة املستخدمة بنمو الطالب11
 . استخدام اللغة بفعالية12

 . وضوح املؤشرات احملصولة13 العرض
 . حيتوى على حمتويات وارشاد استخدام املوديول14
 ي على املفردات يف آخر املواد الدراسية. حيتو 15
 . ترتيب العرض16

 
 4.4جدول 

 نتائج التصديق من خبير المادة قبل اإلصالحات
مجموع النتيجة  الجوانب

 لكل جانب
النتيجة مقياس 

 األعلى
النسبة 
 المائوية

 المعيار

%80 70 56 صالحية احملتوى  الئق 
%75 40 30 اللغة  الئق 

%72 40 29 العرض  الئق 
 115 عدد إجمالي
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النتيجة مقياس 
 األعلى

501  

%77 النسبة المائوية  
 الئق المعيار

 

: لتاليةتصديق خبري املادة من جانب صالحية احملتوى أهنا حتصل على النتائج ا

. لذلك حتصل النسبة املائوية 70هي النتيجة مقياس األعلى من جمموع النتيجة، و  56

وأما النتيجة مقياس األعلى ، 30أهنا حتصل على نتيجة  ومن جانب اللغة.  %80على 

.  بينما النتيجة من جانب العرض هي 75، لذلك حتصل النسبة املائوية على 40فهي 

، نتيجة %72، لذلك حتصل النسبة املائوية على 40والنتيجة مقياس األعلى  29

أما النتيجة مقياس ، و 115التصديق من خبري املادة يف املرحلة األوىل أهنا حتصل على 

واالستنتاج منها أن نتيجة ، %77. لذلك حتصل النسبة املائوية 150األعلى فهي 

بعض حيتاج إىل  هالتصديق من خبري املادة يف املرحلة األوىل الئق لالستخدام لكن

 يف املرحلة الثانية هي كالتايل : االصالحات من اخلبري. نتيجة التصديق
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 4.5جدول 
اإلصالحات ق من خبير المادة بعدنتائج التصدي  

مجموع النتيجة  الجوانب
 لكل جانب

النتيجة مقياس 
 األعلى

النسبة 
 المائوية

 المعيار

%39 70 65 صالحية احملتوى  الئق جدا 
%87 40 35 اللغة  الئق جدا 

%85 40 34 العرض  الئق جدا 
 134 عدد إجمالي

النتيجة مقياس 
 األعلى

150 

%89 النسبة المائوية  
 الئق جدا المعيار

 

تصديق خبري املادة من جانب صالحية احملتوى أهنا حتصل على النتائج التالية: 

. لذلك حتصل النسبة املائوية 70من جمموع النتيجة، والنتيجة مقياس األعلى هي  65

، وأما النتيجة مقياس األعلى 35.  ومن جانب اللغة أهنا حتصل على نتيجة %93على 

.  بينما النتيجة من جانب العرض هي 87حتصل النسبة املائوية على  ، لذلك40فهي 

، نتيجة %85ى ، لذلك حتصل النسبة املائوية عل40والنتيجة مقياس األعلى  34

، وأما النتيجة مقياس 134أهنا حتصل على  ملرحلة الثانيةالتصديق من خبري املادة يف ا
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، واالستنتاج منها نتيجة %89. لذلك حتصل النسبة املائوية 150األعلى فهي 

 الئق لالستخدام. بعد االصالحات أنه التصديق من خبري املادة

 نتائج التصديق من خبري التصميم( 2

أجرى تصديق التصميم من قبل خبريين . اجلوانب الّت مت تقييمها من نتائج 

 وتصميم الغالف و حمتوى املوديول.التصديق وهي تتكون من حجم املوديول، 

 4.6جدول 
 تصميممؤشرات الصالحية لخبير ال

 المؤشرات الجوانب

 ISOحجم املوديول مبعيار مالئمة . 1 حجم املوديول
 حجم املوديول مبحتوى املوديول. مالئمة 2

 عرض حمل الغالف األمامي واخللفي له إيقاع ووحدة متسقة. 3 تصميم الغالف
 . الشكل واللون واحلجم وفقا للواقع4
 موضوع املوديول مالئم بلون اخللفية لون .5
 . احلروف املستخدمة جدابة وسهلة للقراءة6
 . يصور توضيح الغالف عن حمتوى املواد7
 .  وضع العنوان والرسوم ال يتعارض مع الفهم8

تصميم حمتوى 
 املوديول

 .  حمل املوضوع واألنشطة التعليمية والصفحة كاملة9
 م ال يتعارض مع الفهم. وضع العنوان والرسو 10
 . ال تستخدم أنواع جنس احلروف العديدة11
 . تصميم حمتوى املوديول مناسب خلصائص الطالب12
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 . مالئمة حمتوى املوديول باللون13
 دع ودينامك. مب14

 
 4.7جدول 

اإلصالحات نتائج التصديق من خبير التصميم قبل  

مجموع النتيجة  الجوانب
 لكل جانب

مقياس  النتيجة
 األعلى

النسبة 
 المائوية

 المعيار

 الئق  %80 20 16 حجم املوديول
تصميم الغالف 

 األمامي
 الئق  77% 60 46

 الئق  %73 60 44 حمتوى املوديول
 106 عدد إجمالي

النتيجة مقياس 
 األعلى

140 

%76 النسبة المائوية  
 الئق  المعيار

 

صل على النتائج التالية: ل أنه حيجانب حجم املوديو من تصديق خبري التصميم 

. لذلك حتصل النسبة املائوية 20من جمموع النتيجة، والنتيجة مقياس األعلى هي  16

، وأما النتيجة 46على نتيجة .  ومن جانب تصميم املوديول أنه حيصل %80على 

.  بينما النتيجة من 77 ، لذلك حتصل النسبة املائوية على60مقياس األعلى فهي 
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، لذلك حتصل النسبة 60والنتيجة مقياس األعلى  44هي  حمتوى املوديولجانب 

يف املرحلة األوىل أهنا حتصل على  ، نتيجة التصديق من خبري التصميم%73املائوية 

، %76. لذلك حتصل النسبة املائوية 140، وأما النتيجة مقياس األعلى فهي 106

يف املرحلة األوىل الئق لالستخدام  ميمأن نتيجة التصديق من خبري التص واالستنتاج منها

لكنه حيتاج إىل بعض االصالحات من اخلبري. نتيجة التصديق يف املرحلة الثانية هي 

 كالتايل :

 4.8جدول 
اإلصالحاتنتائج التصديق من خبير التصميم بعد   

مجموع النتيجة  الجوانب
 لكل جانب

النتيجة مقياس 
 األعلى

النسبة 
 المائوية

 المعيار

 جداالئق  %90 20 18 املوديول حجم
تصميم الغالف 

 األمامي
 جداالئق  88% 60 53

 جداالئق  %83 60 50 حمتوى املوديول
 121 عدد إجمالي

النتيجة مقياس 
 األعلى

140 

%86 النسبة المائوية  
جداالئق  المعيار  
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: تصديق خبري التصميم من جانب حجم املوديول أنه حيصل على النتائج التالية

. لذلك حتصل النسبة املائوية 20من جمموع النتيجة، والنتيجة مقياس األعلى هي  18

، وأما النتيجة 53.  ومن جانب تصميم املوديول أنه حيصل على نتيجة %90على 

. بينما النتيجة من 88، لذلك حتصل النسبة املائوية على 60مقياس األعلى فهي 

، لذلك حتصل النسبة 60قياس األعلى والنتيجة م 50جانب حمتوى املوديول هي 

، نتيجة التصديق من خبري التصميم يف املرحلة األوىل أهنا حتصل على %83املائوية 

، %86. لذلك حتصل النسبة املائوية 140، وأما النتيجة مقياس األعلى فهي 121

 م.واالستنتاج منها نتيجة التصديق من خبري املادة بعد االصالحات أنه الئق لالستخدا

 : 4.1فيما يلي تعرض الباحثة نسبة التقييم من اخلرباء كما يف الرسم البياين 

 

 4.1الرسم البياني 
 نسبة التقييم من الخبراء
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حتصل على النتيجة نظرا إىل البيان أعاله، عرفنا أن النسبة من خبري املادة 

جة . تدل هذه النتيبعد االصالحات 89%قبل االصالحات و نتيجة  %77اهلامة 

 %76على مستوى الئق جدا. وأما النتيجة من خبري التصميم قبل االصالحات فهي 

 ، تدل هذه النتيجة على مستوى الئق جدا. %86و نتيجة بعد االصالحات 

 ه. اصالحات المنتج األول

اصالحات املنتج األول هي االصالحات األوىل من املنتج املطور مث أصلحت 

رتاحات من كل اخلبري. فيما يلي اصالحات املنتج الباحثة هذا املنتج حسب االق

 حسب االقرتاحات من خبري املادة وخبري التصميم :

 ( اصالحات خبري املادة1

قّدم خبري املادة بعض االقرتاحات لزيادة معاين الوزن يف أمثلة اجلمل الفعل 

 املزيد كما يلي :

 قبل االصالحات
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 بعد االصالحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.84صورة ال  

 لفعل المزيدلأمثلة الجمل  يعرض زيادة معانى الوزن ف

بناء على الصورتني السابقة، نفهم أن هناك الفرق بني العرض األول قبل 

االصالحات وبعد االصالحات. زيادة معاين الوزن يف أمثلة اجلمل هتدف إىل الطلبة ال 

وين اجلملة  بأنفسهم يقدرون على تكيشعرون بالصعوبة يف فهم حمتوى املادة حىت 

حسب األمثلة الواردة. قّدم اخلبري أيضا بعض االقرتاحات إلعطاء املفردات يف آخر كل 

 املادة بعد التدريبات كالتايل :
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 االصالحات بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.9الصورة 
 إعطاء المفردات في آخر كل المادة

 

 

 

 قبل االصالحات
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لفرق بني العرض األول قبل بناء على الصورتني السابقة، نفهم أن هناك ا

االصالحات وبعد االصالحات. زيادة معىن املفردات يف آخر كل املادة هتدف إىل 

ة يف فهم املادة دون فتح القاموس. قّدم اخلبري أيضا بعض تدريب نفس الطلبة لسهول

 كالتايل:  4االقرتاحات لزيادة الصندوق  يف التدريب 

االصالحات بعد                          قبل االصالحات      

 

 

 

 

 

 

 

 4.10الصورة 
 4عرضر زيادة الصندوق  في التدريب 
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أن هناك الفرق بني العرض األول قبل  استنادا إىل الصورتني السابقة، نعرف

أحسن من قبل  4الصندوق يف التدريب االصالحات وبعد االصالحات. زيادة 

 الطلبة يف عمل التدريبات مباشرة االصالحات،  ألن زيادة الصندوق التدريبات يسهل

 ( اصالحات خبري التصميم2

قّدم خبري التصميم بعض االقرتاحات لتغيري تصميم الغالف األمامي حىت 

 يناسب حمتوى املوديول كما يلي :

 االصالحات قبل            االصالحات بعد     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.11الصورة 
 تغيير تصميم الغالف األمامي
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ا إىل الصورتني السابقة، نعرف أن هناك الفرق بني العرض األول قبل استناد

تغيري تصميم الغالف  جيب أن تناسب الباحثة االصالحات وبعد االصالحات.

األمامي مبحتوى املوديول ليكون املوديول جذابا. قّدم خبري التصميم االقرتاحات 

 اصفات املوديول كالتايل:لتناسب تصميم الغالف اخللفي بالغالف األمامي وزيادة مو 

   قبل االصالحات
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  بعد االصالحات      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.12الصورة 
 تغيير تصميم الغالف الخلفي

استنادا إىل الصورتني السابقة، نعرف أن هناك الفرق بني العرض األول قبل 

ملوديول جذابا له إيقاع هذه األهداف ليكون ااالصالحات وبعد االصالحات. 

ووحدة متسقة. باإلضافة إىل االقرتاحات السابقة، قّدم اخلبري االقراحات األخرى 

 

Buku yang berjudul  الموديول التعليمي لمادة القواعد الصرفية"
 ini memaparkan pembagian  (")تقسيم الفعل من حيث عدد حروفه

fi’il mujarrod dan fi’il mazid secara detail beserta 
wazan-wazannya. Materi yang disajikan menggunakan 

bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca 

sehingga berkontribusi terhadap penguasaan qowa’id 
al-sharfiyah, ditambah dengan uraian contoh-contoh 

materi dan latihan pada setiap bab yang mampu 

memperdalam penguasaan qowa’id al-sharfiyah 
khususnya pada materi fi’il mujarrod dan fi’il 
mazid. 
 

Modul ini tidak hanya di peruntukan bagi santri pondok 

modern madinah saja, namun untuk semua kalangan yang 

memiliki keinginan kuat terhadap  penguasaan qowa’id 

al-sharfiyah.Harapan besar menyelimuti penulis, 

semoga modul ini memberikan kontribusi terhadap 

kemudahan penguasaan qowa’id al-sharfiyah. 
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إلصالحات التخطيط وأنواع جنس احلروف العربية وتثخني حجم احلروف يف أمثلة 

 اجلمل التالية: 

 بعد االصالحات                         قبل االصالحات     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  االصالحات قبل                             االصالحات بعد

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 4.13الصورة 
 تغيير تصميم المخطط

 الخلفي
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استنادا إىل الصورتني السابقة، نعرف أن هناك الفرق بني العرض األول قبل 

لتجنب عن سوء فهم الطلبة على االصالحات وبعد االصالحات. هذه األهداف 

 يذكرون املادة بسهولة.تقسيم الفعل اجملرد والفعل املزيد حىت يستطيع الطلبة 

 بعد االصالحات        ل االصالحاتقب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.14الصورة 
 عرض تثخين الحروف ونوع الجنس للحروف

استنادا إىل الصورتني السابقة، نعرف أن هناك الفرق بني العرض األول قبل 

عدم التدخل يف الرؤية وال لتجنب االصالحات وبعد االصالحات. هذه األهداف 

 عل العني ملال عند القراءة.جي
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 و. التجربة الميدانية

بعد التصديق من اخلرباء خبري املادة وخبري التصميم مث قامت الباحثة بالتجربة 

امليدانية. أجرت هذه التجربة امليدانية للحصول البيانات عن جودة املوديول املطور. 

 رية واجملموعة الكبرية.هذه التجربة من خالل خطوتني، ومها التجربة للمجموعة الصغ

 ( التجربة للمجموعة الصغرية1

التجربة للمجموعة الصغرية يقوم هبا طلبة املعهد املدينة احلديث البوهان مارجني 

 أما املؤشرات للمجموعة الصغري فهي كما يلي :. طالب 10المبونج الشرقية بعدد 

 4.9جدول 
 مؤشرات الصالحية للطالب

 المؤشرات الجوانب
ةاجلذاب  

 . عرض املوديول الصريف1
 . هذا املوديول يسّرين يف تعلم املادة الصرفية2
 . هذا املوديول ال يسببين إىل امللل يف تعلم املادة الصرفية3
. هذا املوديول يدعمين يف استيعاب املادة الصرفية خاصة 4

 مادة الفعل اجملرد والفعل املزيد
جذابة حىت يشجع الطالب  . الرسوم الواردة يف املوديول5

 يف تعلم املادة الصرفية
 . املوديول الصريف له مظهر جذاب6
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 .  ارشاد اشتخدام املوديول واضح7 املادة
 .  تعليمات لعمل األسئلة سهلة ومفهومة8
 .  التدريبات يف املوديول ميكن عملها مرارا9

لى . املفردات املعروضة يف آخر املادة تسهل الطالب ع10
فهم املادة الصرفية خاصة يف مادة الفعل اجملرد والفعل 

 املزيد
 . املواد املعروضة يف املوديول سهلة11
 . ميارس املوديول الطالب للتعلم الذايت12
يف أي وقت ويف . باستخدام املوديول ميكننا أن نتعلم 13

 أي مكان
 . اللغة املستخدمة بسيطة وسهلة للفهم14 اللغة

 احلروف املستخدمة بسيطة وسهلة للقراءة. 15
 . تناسب اللغة املستخدمة بنمو الطالب16

 نتائج التجربة للمجموعة الصغرية كما يف اجلدول التايل: 

 4.10جدول 
  نتائج التجربة للمجموعة الصغيرة

النتيجة مقياس  النتيجة الطلبة الرقم
 األعلى

النسبة 
 املائوية

 املعيار

1 Agil Nur Qulubi 63 80 79%  الئق 
2 Ahmad Aditia 75 80 94%  الئق جدا 
3 Fajar Tri Jaya 65 80 81%  الئق جدا 
4 Gilang Candra Alim 68 80 85%  الئق جدا 
5 Gilang Prayoga 70 80 87%  الئق جدا 
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6 Imam Alwi 69 80 86%  الئق جدا 
7 M.Sirojul Ghufron 62 80 77%  الئق 
8 M.Arjun Amirul. W 72 80 90%  الئق جدا 
9 Noval Ardiansyah 73 80 91%  الئق جدا 

10 Trio Karisma Putra 69 80 86%  الئق جدا 
%86 800 686 عدد إجمالي   الئق جدا 

 

طالب حنو  10حصلت الباحثة النتيجة من  ،اجلدول السابقبناء على 

طالب نتيجة  8يعطي  يف مادة الفعل اجملرد والفعل املزيد.إستجابة املوديول الصريف 

على أن املوديول الصريف باملدخل القياسي الئق جدا لالستخدام كاملوديول اللغة العربية. 

طالب يعطي نتيجة على أن املوديول الصريف باملدخل القياسي الئق لالستخدام  2بينما 

كاملوديول اللغة العربية. انطالقا من نتيجة التجربة للمجموعة الصغرية، يعرف أن 

من جمموع النتيجة، والنتيجة مقياس األعلى هي  686املوديول حيصل على نتيجة 

ميكن  4.5. من خالل اجلدول %86. لذلك حتصل النسبة املائوية على 800

أن املوديول الصريف باملدخل القياسي يف مادة الفعل اجملرد والفعل املزيد الئق االستنتاج 

 ة.جدا لالستخدام كاملوديول اللغة العربي
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 ( التجربة للمجموعة الكبرية2

الصف العاشر  طلبةمدرس القواعد الصرفية و التجربة للمجموعة الكبرية يقوم هبا 

نتائج  طالبا. 20معهد املدينة احلديث البوهان مارجني المبونج الشرقية بعدد يف 

 كما يف اجلدول التايل:التجربة للمجموعة الكبرية  

  مدرس القواعد الصرفية  (أ

أن التجربة يف هذه املرحلة بتقسيم االستبيان إىل مدرس القواعد الصرفية 

المبونج الشرقية. حيتاج هذا االستبيان مارينغاي  يف معهد املدينة احلديث البوهان 

أما  جلمع البيانات عن صالحية املنتج وحتقيق االقرتاح إلجراء االصالحات.

 لي :درس القواعد الصرفية  فهي كما ياملؤشرات مل

 4.11جدول 
 مدرس القواعد الصرفيةمؤشرات الصالحية ل

 المؤشرات الجوانب
 املادة

 مناسبة بالكفاءة األساسية ومعيار الكفاءةاملواد الصرفية  .1
 مناسبة باألهداف التعليميةالصرفية . املواد 2
 بيان املواد الصرفية جيد. 3
 للفهم. املواد املعروضة باملدخل القياسي سهلة 4
 . ميكن أن توضح الصور مادة صرفية5
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.  التعليمات والتدريبات يف املوديول تساعد الطالب 6
 على فهم املواد الصرفية

 األلوان يف حمتوى املوديول مالئمة . 7 وسائل املوديول
 . استخدام اللغة مناسبا خلصائص الطالب8
 . ميارس املوديول الطالب للتعلم الذايت9

 املوديول قادر على ترقية دوافع الطالب يف التعلم. 10
. من خالل املوديول ميكننا أن تعلم يف أي وقت ويف 11

 أي مكان
 املوديول الصريف إجيايب. 12 التعليم

 . حيتوي املوديول الصريف على أسئلة االختبار13
 . املواد الصرفية قادرة على زيادة املعرفة14

 
 4.12جدول 

 جربة لمدرس القواعد الصرفيةنتيجة الت
مجموع النتيجة  الجوانب

 لكل جانب
النتيجة 

 مقياس األعلى

النسبة 
 المائوية

 المعيار

ادةامل  72  30 %90 جداالئق    

22 وسائل املوديول جداالئق  88% 25   

31 التعليم  15 78 جداالئق  %  

26 عدد إجمالي  
النتيجة مقياس 

 األعلى
70 

98 النسبة المائوية % 
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لمعيارا  جداالئق  

 

، حصلت الباحثة على نتيجة املوديول الصريف يف بناء على اجلدول السابق

من جمموع النتيجة،  27نتيجة حصلت مادة الفعل اجملرد والفعل املزيد كالتايل : 

ومن . %90 . لذلك حتصل النسبة املائوية على30والنتيجة مقياس األعلى هي 

، وأما النتيجة مقياس األعلى فهي 22لى نتيجة جانب وسائل املوديول أنه حيصل ع

 13. بينما النتيجة من جانب التعليم هي 88، لذلك حتصل النسبة املائوية على 25

، نتيجة التصديق من %87، لذلك حتصل النسبة املائوية 15والنتيجة مقياس األعلى 

. لذلك 70، وأما النتيجة مقياس األعلى فهي 62مدرس القواعد الصرفية حتصل على 

، واالستنتاج منها نتيجة التصديق من مدرس القواعد %89حتصل النسبة املائوية 

 الصرفية أن املوديول الئق لالستخدام.

 الطلبة  (ب

حنو صالحية املوديول، تقسيم االستبيان إىل مدرس القواعد الصرفية بعد 

مارينغاي  ن يف معهد املدينة احلديث البوهاطالبا  20فالباحثة تقسم االستبيان إىل 

 وبياناهتا كما يلي :المبونج الشرقية. 
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.134جدول   
 نتائج التجربة للمجموعة الكبيرة

النتيجة مقياس  النتيجة الطلبة الرقم
 األعلى

النسبة 
 املائوية

 املعيار

1 Anisa Rohmah 72 80 90%  الئق جدا 
2 As-Syfa Putri Inayati 71 80 89%  الئق جدا 
3 Azkia Taufiqi 75 80 94%  الئق جدا 
4 Baiq Aizia Hazai P 73 80 91%  الئق جدا 
5 Binti Tasamrotus 

Salimah 
75 80 94%  الئق جدا 

6 Clarisa Sintia 70 80 87%  الئق جدا 
7 Dwi Fitriani 68 80 85%  الئق جدا 
8 Elva Cahyani 72 80 90%  الئق جدا 
9 Dela Fitriana 75 80 94%  الئق جدا 

10 Esa Amelia R 74 80 92%  الئق جدا 
11 Fatwati Rohmah 61 80 77%  الئق 
12 Khusnul Khotimah 76 80 95%  الئق جدا 
13 Luluk Yulia Ma’wa 72 80 90%  الئق جدا 
14 Nia Utami Jayanti 73 80 91%  الئق جدا 
15 Nimas Ayu .W 69 80 86%  الئق جدا 
16 Nurmala Dewi 74 80 92%  الئق جدا 
17 Rahma Maulana 62 80 77%  الئق 
18 Shelly Maida Putri 63 80 79%  الئق  
19 Shofi Nur Jannah 74 80 92%  الئق جدا 
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20 Shifa Fauzia 70 80 87%  الئق جدا 
%89 1600 1420 عدد إجمالي   الئق جدا 

 

طالبا حنو إستجابة  20، حصلت الباحثة النتيجة من بناء على اجلدول السابق

طالبا نتيجة على أن  17ملوديول الصريف يف مادة الفعل اجملرد والفعل املزيد. يعطي ا

املوديول الصريف باملدخل القياسي الئق جدا لالستخدام كاملوديول اللغة العربية. بينما 

طالب يعطي نتيجة على أن املوديول الصريف باملدخل القياسي الئق لالستخدام  3

انطالقا من نتيجة التجربة للمجموعة الكبرية، يعرف أن املوديول  كاملوديول اللغة العربية.

. 1600من جمموع النتيجة، والنتيجة مقياس األعلى هي  1420حيصل على نتيجة 

أن ميكن االستنتاج  4.9. من خالل اجلدول %89لذلك حتصل النسبة املائوية على 

الفعل املزيد الئق جدا املوديول الصريف باملدخل القياسي يف مادة الفعل اجملرد و 

 لالستخدام كاملوديول اللغة العربية.

 ز. اصالحات التجربة امليدانية

 : على بعض االقرتاحات منهاحصلت الباحثة التجربة امليدانية إجراء  بعد

لكل التدريبات شكل ومعىن كذلك زيادة املفردات يف آخر أن ( يقرتح املعلم 1

 . التصريف اللغوي والتصريف اإلصطالحي
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 بعد االصالحات                          قبل االصالحات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.15الصورة 
 عرض زيادة الشكل في كل التدريبات

استنادا إىل الصورتني السابقة، نعرف أن هناك الفرق بني العرض األول قبل 

االصالحات وبعد االصالحات. قد أصلحت الباحثة زيادة الشكل واملعىن وفقا 

اح املعلم. والتايل زيادة املفردات يف كل التصريف اإلصطالحي والتصريف اللغوي القرت 

 كما يلي :
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 بعد االصالحات     قبل االصالحات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 4.16الصورة 

 التصريف معرض زيادة المفردات في قس

بناء على الصورتني السابقة، نعرف أن هناك الفرق بني العرض األول قبل 

د االصالحات. واهلدف ن زيادة املفردات هو يستطيع الطلبة التعلم االصالحات وبع

 باستخدام املوديول مستقال عمليا  دون محل القاموس.

( يقرتح الطلبة لزيادة املادة األخرى باإلضافة إىل مادة الفعل اجملرد والفعل املزيد ، 2

ة يف مادة لالصالحات بسبب نقصان الباحثهذا االقرتاح وال ميكن استخدام 

 تطوير املنتج. لكن هذا االقرتاح إعتبار للباحث التايل يف تطوير نفس املوديول .
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 . الوصف عن صالحية المنتج2

حصلت صالحية املنتج على نتيجة التقييم من تصديق اخلرباء، استجابة املعلم 

 والطلبة بنسبة الصالحية كالتايل :

 تصديق اخلرباء (أ

 املادة وخبري التصميم، فحصلت الباحثة استنادا إىل نتيجة التصديق من خبري

مبعيار الئق جدا. ومن خبري التصميم  %89من خبري املادة  على نتيجة جيدة جدا

املوديول الصريف  أن مبعيار الئق جدا. ومن هذه البيانات تستنتج الباحثة، %86

يول يف الئق جدا لالستخدام كاملود هو باملدخل القياسي يف مادة الفعل اجملرد واملزيد

 تعليم القواعد الصرفية.

 استجابة املعلم والطلبة (ب

من الطلبة عند التجربة اجملموعة الصغرية  86حصلت الباحثة على نتيجة %

، مث مبعيار الئق جدامن مدرس القواعد الصرفية  89ونتيجة %مبعيار الئق جدا، 

من البيان  .مبعيار الئق جداالكبرية  عند التجربة اجملموعةمن الطلبة  89نتيجة %

السابق، فيمكن االستنتاج أن املوديول الصريف باملدخل القياسي يف مادة الفعل اجملرد 

 واملزيد هو الئق جدا لالستخدام كاملوديول يف تعليم القواعد الصرفية.
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 فعالية المنتج .3

ملعرفة فعالية الباحثة االختبار  ملية التجربة وإصالح املنتج، تفعلوبعد ع

 وديول الصريف لطلبة الصف العاشر يف معهد املدينة احلديث البوهاناستخدام امل

المبونج الشرقية. قامت الباحثة باالختبار القبلي ملعرفة قدرة الطلبة يف مادة  مارينغاي 

باملدخل الصرف خاصة يف مادة الفعل اجملرد والفعل املزيد قبل استخدام املوديول الصريف 

 لقبلي كما يلي :. والنتائج االختبار االقياسي

44.1جدول   
 نتائج االختبار القبلي لطلبة الصف العاشر

 البيان النتيجة أمساء الطلبة الرقم
1 Agil Nur Qulubi 55 ناقص 
2 Ahmad Aditia 60 ناقص 
3 Anisa Rohmah 70 مقبول 
4 As-Syfa Putri Inayati 50 ناقص 
5 Azkia Taufiqi 45 ناقص 
6 Baiq Aizia Hazai P 50 ناقص 
7 Binti Tsamrotus Salimah 60 ناقص 
8 Clarisa Sintia 50 ناقص 
9 Dwi Fitriani 45 ناقص 

10 Elva Cahyani 45 ناقص 
11 Dela Fitriana 60 ناقص 
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12 Esa Amelia Ramadhani 70 مقبول 
13 Fajar Tri Jaya 50 ناقص 
14 Fatwati Rohmah 65 ناقص 
15 Gilang Candra Alim 60 ناقص 
16 Gilang Prayoga 55 ناقص 
17 Imam Alwi 55 ناقص 
18 Khusnul Khotimah 45 ناقص 
19 Luluk Yulia Ma’wa 50 ناقص 
20 M.Sirojul Ghufron 70 مقبول 
21 M.Arjun Amirul. W 55 ناقص 
22 Nia Utami Jayanti 50 ناقص 
23 Nimas Ayu Wulandary 50 ناقص 
24 Noval Ardiansyah 45 ناقص 
25 Nurmala Dewi 60 ناقص 
26 Rahma Maulana 55 ناقص 
27 Shelly Maida Putri 50 ناقص 
28 Shofi Nur Jannah 50 ناقص 
29 Shifa Fauzia 55 ناقص 
30 Trio Karisma Putra 45 ناقص 

 1625 المجموع 
 54،16 المعدل 
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قبلي لطلبة الصف العاشر يف بعد حتصل الباحثة على البيانات من االختبار ال

المبونج الشرقية. فالباحثة تفعل عملية التعليم  مارينغاي  معهد املدينة احلديث البوهان

باستخدام املوديول الصريف. بعد أن تفعل الباحثة عملية التعليم ، تعطي الباحثة االختبار 

المبونج اي مارينغ البعدي لطلبة الصف العاشر يف معهد املدينة احلديث البوهان 

 الشرقية. أما البيانات الّت حتصل الباحثة كما يلي:

 4.15جدول 
 لطلبة الصف العاشر بعديال نتائج االختبار

 البيان النتيجة أمساء الطلبة الرقم
1 Agil Nur Qulubi 75 مقبول 
2 Ahmad Aditia 90 جيد جدا 
3 Anisa Rohmah 95 جيد جدا 
4 As-Syfa Putri Inayati 80 دجي  
5 Azkia Taufiqi 75 مقبول 
6 Baiq Aizia Hazai P 80 جيد 
7 Binti Tasamrotus Salimah 90 جيد جدا 
8 Clarisa Sintia 75 مقبول 
9 Dwi Fitriani 70 مقبول 

10 Elva Cahyani 100 جيد جدا 
11 Dela Fitriana 100 جيد جدا 
12 Esa Amelia Ramadhani 75 مقبول 
13 Fajar Tri Jaya 80 جيد 
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14 Fatwati Rohmah 95 جيد جدا 
15 Gilang Candra Alim 95 جيد جدا 
16 Gilang Prayoga 75 مقبول 
17 Imam Alwi 90 جيد جدا 
18 Khusnul Khotimah 80 جيد 
19 Luluk Yulia Ma’wa 95 جيد جدا 
20 M.Sirojul Ghufron 75 مقبول 
21 M.Arjun Amirul. W 85 جيد 
22 Nia Utami Jayanti 70 مقبول 
23 Nimas Ayu Wulandary 75 مقبول 
24 Noval Ardiansyah 85 جيد 
25 Nurmala Dewi 80 جيد 
26 Rahma Maulana 80 جيد 
27 Shelly Maida Putri 95 جيد جدا 
28 Shofi Nur Jannah 85 جيد 
29 Shifa Fauzia 95 جيد جدا 
30 Trio Karisma Putra 85 جيد 
 2525 المجموع 
16،84 المعدل   
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ملعرفة فعالية استخدام املوديول  SPSS 24استخدمت الباحثة رموز اإلحصائية 

 معهد املدينة احلديث البوهان مارينغايللصف العاشر ي  باملدخل القياسيالصريف 

 المبونج الشرقية.  ونتائجها كما يلي:

 4.16جدول       
Paired Samples Statistics 

 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 PRE TEST 54.1667 30 7.66579 1.39958 

POST TEST 84.1667 30 9.10507 1.66235 

 

ظهر اجلدول السابق نتيجة متوسط من االختبار القبلي واالختبار البعدي. 

ة ونتيج 54،16وجدت الباحثة الفرق بني نتيجة متوسط من االختبار القبلي هو 

نتائج . فتستنتج الباحثة أن هناك الرتقية على 84،16متوسط من االختبار البعدي هو 

 يف تعليم القواعد الصرفية. باملدخل القياسيالتعلم الطلبة بعد استخدام املوديول الصريف 

 4.17جدول 
Paired Samples Correlations 

 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 PRE TEST & POST TEST 30 .187 .000 

 

، مع مستوى األمهية 0،187دلت نتيجة االختبار أن ارتباط بني املتغريين هو 

. نظرا إىل نتائج ارتباط املتغريين أن هناك 0،05أصغر من نتيجة إحتمالية   0،000

 ارتباط بني املتغريين من االختبار القبلي واالختبار البعدي هو قوة ومعنوي.
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 4.18جدول 
Paired Samples Test 

 

 

Paired Differences 

T df Sig. (2-tailed) Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

PRE TEST - POST 
TEST 

-30.00000 10.74789 1.96229 -34.01333 -25.98667; -15.288 29 .000 

 

 t hitung  15،288ت، عرفت الباحثة أن نتيجة تاء احلساب من هذه البيانا

لذلك تستنتج الباحثة  ، %5مبستوى األمهية  1،69913وكانت نتيجة تاء اجلدول 

. 1،69913أكرب من نتيجة تاء اجلدول   t hitung 15،288أن نتيجة تاء احلساب 

 Haف العاشر ألن ومعىن هناك فرق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي لطلبة الص

 مردود.  وهذه الرموز لتاء اجلدول : Hoمقبول و 
df = n-k 1 

df = n 30-1 
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 4.19جدول 
 تاء الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحثج. 

لفعل ايف هذا البحث، تنتج الباحثة الكتاب التعليمي بنوع املوديول الصريف يف مادة 

كان تطوير هذا املوديول الصريف .  باستخدام املدخل القياسي د املصمماجملرد والفعل املزي

الذي يتكون من عشر  Borg and gallباستخدام منوذج البحث الطويري  باملدخل القياسي
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مراحل، ولكن حتدد الباحثة هذه اخلطوات إىل سبع مراحل، ألن الباحثة إال جتمع البيانات 

 .واملبلغقيود الزمنية شكلة يف االستجابة حنو صالحية املنتج املطور وهلا م

يبدأ هذا تطوير املوديول الصريف من الدراسات األولية للحصول على املعلومات 

يف البحث والتطويري الّت تتكون من: حتليل احلاجة، مراجعة األدبيات والبحث يف 

مجع هذه املعلومات باستخدام أسلوب املالحظة املعقودة يف معهد  اجملموعات الصغرية.

د المبونج الشرقية مث إجراء املقابلة مع مدرس القواع مارينغاي  دينة احلديث البوهانامل

 إىل طلبة الصف العاشر يف معهد املدينة احلديث البوهان  الصرفية وكذلك توزيع االستبان

 المبونج الشرقية.مارينغاي 

 احلديثاملدينة  املستخدم يف معهد "الصرف "علم كتابأ(   النتائج احملصولة هي :

مل يسمح الطلبة بالتعلم الذايت ، ب(  املواد املعروضة يف ذلك الكتاب غري منهجية وال 

حتتوي على أمثلة اجلملة يف كل باب، والتدريبات غري مطابقة باألهداف التعليمية ألن 

قدرة الصرفية لدى الطلبة منخفضة كمثل اليه األهداف التعليمية، ج( ب ليست فاالكت

روا على تكوين اجلمل الّت تتكون من الفعل اجملرد والفعل املزيد باجليد الطلبة مل يقد

والصحيح. دلت نتائج البحث أن هناك اإلمكانية لتطوير املوديول أكثرجذابا وفعاال 

 ملساعدة الطلبة يف فهم املواد التعليمية.
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ديول تطوير املو بتخطيط اخلطوة التالية هي التخطيط، يف هذه املرحلة قامت الباحثة 

من ناحية األوقات واألموال والطاقة وتفاصيل املنتج وحتديد الصريف باملدخل القياسي 

 .األطراف املشرتكة. حتتاج الباحثة هذا التخطيط لتكون عملية تطوير املنتج جيدة و منهجية

 اخلطوة التالية هي تطوير التصميم، بعد معرفة املشكالت املوجودة يف ميدان البحث

املوديول الصريف ت املتعلقة ببحثها، فحصلت الباحثة على الصورة العامة لتطوير ومجع البيانا

املوديول على أساس النظرية املذكورة  الباحثة إنتجتويف هذا البحث باملدخل القياسي. 

 كما يف التايل :يف الباب الثاين  

. ويف ردةيبدأ عرض املواد من املادة السهلة إىل الصعبة، ومن املادة الواقعية إىل اجمل .1

كما يف    من املادة السهلة إىل الصعبة قامت الباحثة بعرض املوادوديول تطوير امل

 الصورة التالية :
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 كما يف اجلدول التايل :منهجية  عرض املواد بطريقة عملية و  .2

 دالفعل املزي/تعريف الفعل اجملرد. 1
 لفعل املزيد/الفعل اجملردأقسام  .2
 الفعل اجملردأوزان  .3
 األمثلة من الفعل اجملرد. 4
 التدريبات .5
 املفردات .6
 اخلالصة .7
 االختبار التلخيصي. 9

 جابات االختبارمفتاح ا. 10

 الفعل املزيدتعريف . 1
 لفعل املزيداأقسام  .2
 لفعل املزيداأوزان  .3
 لفعل املزيدااألمثلة من . 4
 التدريبات .5
 املفردات .6
 اخلالصة .7
 االختبار التلخيصي. 9

 جابات االختبارمفتاح ا. 10
 

. كفاءة األساسيةاستيعاب الأن تكون املواد املعروضة كافية ملساعدة الطالب يف  .3

استيعاب دريبات لكل مادة حىت يقدر الطالب على الباحثة بعرض التقامت 

 وجودة يف املوديول هي كالتايل :امليبات التدر أمثلة من و  1.كفاءة األساسيةال

 

 

 

                                                           
1 Heri Gunawan, dkk, Penyusunan Materi Pembelajaran Qowa’id Nahwiyah Dalam 

Kitab Al-Jurumiyah, Jurnal Dialog, Vol 41. No 2  (2018), hlm. 240 

 



121 
 

شروط اختيار املواد العربية كاللغة األجنبية لغري الناطقني إن النظرية األخرى من و 

 هي كالتايل : هبا

احتياجات من . و ة باحتياجات الطالببتاج إىل اختيار املوضوعات املناسحي .1

 كما يف التايل :األمثلة والتدريبات ملادة الفعل اجملرد والفعل املزيد  هي الطالب 

 

  

 

 

 

اختيار املفردات كثرية االستخدام  حتتاج إىل االعتبار يف اختيار حمتوى املادة الّت .2

ملفردات كثرية اعلى  املطور وديولأن حيتوي املجيب  حياة الطالب.يف سياق 

 : يف املوديول هيأمثلة املفردات املعروضة  اليومية. ة الطالبحيا االستخدام يف

 

 

 

 

 

ُُم اَل ِبطِّي خَ اَ  ت  َأَكلَ  .4  أل 

 َعاِئَشُة اَل َجرِي َدةَ  قَ َرَأت  . 5

َم سِ َنِضَجت  . 6 َرُة بِاأل   اَلَثم 

رِ َسِمع ُت . 7 ُفو  َت ال ُعص   َصو 
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ادة املطورة املأن  والناحية الرتبوية. املادة جيب االهتمام بالناحية اللغويةإعداد . 3

ذلك من الناحية الرتبوية وكاللغة املستخدمة مفهومة ، ألن بالناحية اللغوية طابقةم

الصرفية  يصبح الطالب نشطني يف فهم املواد وديول الصريفبعد استخدام امل

وهم يقدرون على تكوين اجلملة املفيدة خاصة  معرفة جديدةو  يةولديهم دوافع عال

 :هذه احلالة يف الصورة التالية ظهرت  2.يف مادة الفعل اجملرد واملزيد

 

 

 

 

 

خلطوة التالية هي التجربة األولية أو تصديق املنتج من اخلرباء منها خبري التصميم ا

وخبري املادة. يعقد هذا التصديق جلمع املعلومات واالنتقادات واالقرتاحات حنو املنتج 

املطور كمادة االصالحات حىت يكون املنتج الئقا  لالستخدام كاملوديول الصريف. نتيجة 

  76ومن خبري التصميم هي % 77ن خبري املادة يف املرحلة األوىل هي %التصديق م

 مبعيار الئق. 

                                                           
2 Erlina, Pengembangan Bahan Ajar Terpadu Bagi Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Bahasa Arab, Jurnal Al-bayan, Vol 9 No 2 (2017), hlm 266 
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بعد التصديق من بعض اخلرباء فاخلطوة التالية اصالح املنتج. أن االقرتاحات 

قّدم خبري املادة بعض االقرتاحات من اخلرباء كمصدر الصالح املنتج املطور. واملدخالت 

أمثلة اجلمل الفعل املزيد، إعطاء املفردات يف آخر املادة بعد منها زيادة معاين الوزن يف 

.  قّدم خبري التصميم بعض االقرتاحات 4قسم التدريبات مث زيادة اجلدول يف قسم التدريب 

منها، تغيري تصميم الغالف األمامي حىت يناسب حمتوى املوديول، أن تناسب تصميم 

فات املوديول، إصالحات التخطيط وأنواع الغالف اخللفي بالغالف األمامي وزيادة مواص

اصالح املنتج املطور جنس احلروف العربية وتثخني حجم احلروف العربية. بعد اإلنتهاء من 

فتقسم الباحثة االستبيان إىل اخلرباء مرة ثانية بنتيجة التقييم من خبري املادة قبل االصالحات 

 التصميم قبل االصالحات ، مث نتيجة التقييم من خبري89وبعد االصالحات % %77

 . دلت هذه النتيجة على معيار الئق جدا.86وبعد االصالحات % %76

أجرت هذه التجربة امليدانية للحصول البيانات اخلطوة التالية هي التجربة امليدانية. 

عن جودة املوديول املطور. هذه التجربة من خالل خطوتني، ومها التجربة للمجموعة 

الكبرية. التجربة للمجموعة الصغرية يقوم هبا طلبة املعهد املدينة احلديث  الصغرية واجملموعة

طالب. نتائج التجربة للمجموعة الصغرية  10المبونج الشرقية بعدد  مارينغاي  البوهان

 عيار الئق جدا.مب 86هي %
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التجربة للمجموعة الكبرية يقوم هبا مدرس القواعد الصرفية وطلبة الصف العاشر 

طالبا. نتائج التجربة  20المبونج الشرقية بعدد  مارينغاي  ملدينة احلديث البوهانيف معهد ا

عيار طالبا مب 20من  89من مدرس القواعد الصرفية و % 89هي % للمجموعة الكبرية 

، عرفت الباحثة أن نتيجة  SPSS 24الئق جدا. نظرا إىل نتيجة احلساب باستخدام برنامج 

مبستوى األمهية  1،69913وكانت نتيجة تاء اجلدول  t hitung  15،288تاء احلساب 

أكرب من نتيجة   t hitung 15،288، لذلك تستنتج الباحثة أن نتيجة تاء احلساب  5%

. ومعىن هناك فرق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي لطلبة 1،69913تاء اجلدول 

 مردود. Hoمقبول و  Haالصف العاشر ألن 

ي اصالحات الثانية حنو املنتج املطور على أساس االقرتاح اخلطوة األخرية ه

المبونج مارينغاي  يف معهد املدينة احلديث البوهان  مدرس القواعد الصرفية واالنتقاد من

االقرتاح من املعلم أن لكل التدريبات شكل ومعىن كذلك زيادة املفردات الشرقية كما يلي : 

وأما االقرتاح من الطلبة فهي زيادة املادة طالحي. يف آخر التصريف اللغوي والتصريف اإلص

األخرى باإلضافة إىل مادة الفعل اجملرد والفعل املزيد، وال ميكن استخدام هذا االقرتاح مادة 

لالصالحات بسبب نقصان الباحثة يف تطوير املنتج. لكن هذا االقرتاح إعتبار للباحث 

 التايل يف تطوير نفس املوديول.
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صنف الكتاب متنوعا من مميزات، منها لصريف باملدخل القياسي له أن املوديول ا

املواد التعليمية املالئمة مبؤشر الكفاءة والكفاءة األساسية وفيه أمثلة اجلمل الكثرية 

والتدريبات املناسبة باألهداف التعليمة مع املفردات يف آخر كل املادة حىت  يسهل الطلبة 

ألنه  هذا املوديول علمي. بنفسه  ذاتيا دون ارشاد املعلمفهم املادة وميكن أن يتعلم  على

املستخدم يف الفرق بني املوديول فيما يلي سهلة االستخدام يف أي وقت ويف أي مكان. 

  املطور: املوديولالمبونج الشرقية مع  مارينغاي  معهد املدينة احلديث البوهان

 4.20جدول 
 طويرالفرق بين الموديول قبل التطوير وبعد الت

 الموديول بعد التطوير قبل التطويرالموديول  الرقم
ال يحتوي الموديول على والكفاءة  1

واألهداف ومؤشر الكفاءة الرئيسية 
 التعليمية

يحتوي الموديول على الكفاءة 
واألهداف ومؤشر الكفاءة الرئيسية 
 التعليمية

ال يحتوي الموديول على أمثلة  2
 الجمل الكثيرة

ل على أمثلة الجمل يحتوي الموديو 
 الكثيرة ومعاني الوزن

 
ال تناسب التدريبات باألهداف  3

 التعليمية
التدريبات مناسبة باألهداف 

 التعليمية
ال يحتوي على الصورة والتصميم  4

 في محتوى الموديول
 

يحتوي على الصورة والتصميم في 
 محتوى الموديول
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ال يحتوي الموديول على التصريف  5
 والتصريف اللغوياإلصطالحي 

 

يحتوي الموديول على التصريف 
 اإلصطالحي والتصريف اللغوي

 بيان المادة أقل تفصيليا 6
 

 بيان المادة تفصيليا

ومفتاح  تقويمال يحتوي على ال 7
 اإلجابة بعد التعليم

ومفتاح اإلجابة  تقويميحتوي على ال
 بعد التعليم

 

له ن املوديول الذي طورهتا الباحثة وبناء على اجلدول أعاله، ميكن االستنتاج أ

م الطلبة حىت ال يشعرون اختالف يقع يف تفاصيل املواد والتصميم الذي ميكن أن يثري إهتما

مادة لتطوير جيد  باملدخل القياسيسهل على فهم املواد. هذا املوديول الصريف بامللل وي

فق هذا البيان بتقييم بعض اخلرباء خاصة ملادة الفعل اجملرد والفعل املزيد. يوا القواعد الصرفية

من خبري املادة،  89%مع كل درجة: الذين يقولون إن املوديول الئق جدا لالستخدام 

من خبري التصميم. وأما نتيجة االستبانة لتقييم صالحية املنتج من املعلم فهي  %86

 .89%ومن الطلبة %89

يف التعلم  بأفرادهم دون  ة من املتوقع أن يكون هذا املوديول الصريف تشجيعا للطلب

وميكن أن يقوم الطلبة بالتدريبات مرة أخرى حىت قادر على ترقية فهم الطلبة  ارشاد املعلم

باملدخل الصريف  لحنو مادة الصرف خاصة يف مادة الفعل اجملرد والفعل املزيد. أن املوديو 
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ى املواد التعليمية يف يف مادة الفعل اجملرد والفعل املزيد الئق لالستخدام كإحد القياسي

، واستنادا إىل نتيجة التقييم احملصولة من %51املدرسة مبعيار ليكارت صالحية املوديول 

خبري املادة وخبري التصميم كذلك االستجابة من مدرس القواعد الصرفية والطلبة، فيمكن 

كإحدى   جدا لالستخداموجذاب هو الئق  باملدخل القياسياالستنتاج أن املوديول الصريف 

 املواد التعليمية يف تعليم القواعد الصرفية.
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 الباب الخامس

 االستنتاجات واالقتراحات

 أ. االستنتاجات

استنادا إىل نتيجة البحث عن تطوير املوديول الصريف باملدخل القياسي، فيمكن 

 االستنتاج منها:

معهد املدينة احلديث الصريف باملدخل القياسي لطلبة  أن عملية تطوير املوديول  .1

  x7برنامج كوريل درو باستخدام المبونج الشرقية ناجحة ترتيبها  مارينغاي البوهان

لكن  ،Borg and gallالتطويري  منوذج البحثمن خالل  photoshop CC 2015 و

، الدراسات األولية: طوات كالتايلاخلالباحثة حتدد هذه اخلطوات إىل سبع 

نتيجة  ، إصالحتطوير التصميم، التجربة األولية أو التجربة احملدودةالتخطيط، 

 .نتيجة التجربة امليدانية إصالحالتجربة امليدانية،  ،التجربة األولية

لطلبة معهد املدينة املوديول الصريف باملدخل القياسي ن بناء على نتيجة التصديق، أ .2

ن خبري املادة لالستخدام مهو الئق  احلديث البوهان مارينغاي المبونج الشرقية

ظهرت . 89% ومن مدرس القواعد الصرفية 86%تصميم خبري الو  %89

بنتيجة التقييم  أن املوديول الصريف جذاب جداالصف العاشر إستجابة طلبة 
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الئق  املوديول الصريف باملدخل القياسي لذلك فيمكن االستنتاج أن .%89

 قواعد الصرفية.وجذاب يف تعليم ال

فعال يف ترقية مهارة القواعد الصرفية لدى  وهوديول الصريف باملدخل القياسي امل .3

نتيجة . SPSS 24باستخدام برنامج من نتيجة حتليل اإلحصائي  الطلبة الذي ظهر

الصريف باملدخل  املوديولقبل استخدام  54،16هي  متوسط من االختبار القبلي

 املوديولبعد استخدام   84،16ونتيجة متوسط من االختبار البعدي هي  القياسي

ومعىن هناك فرق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي . الصريف باملدخل القياسي

. فتقرر الباحثة أن مارينغاي المبونج الشرقية لطلبة معهد املدينة احلديث البوهان

 .38،75هناك الرتقية 

 ب. االقتراحات

 ، فيمكن املوديول الصريف باملدخل القياسي تطويرعن نتيجة البحث استنادا إىل 

 أن تقدم الباحثة بعض االقرتاحات وهي :

كمصادر التعلم   . ميكن أن يستخدم الطلبة هذا املوديول الصريف باملدخل القياسي1

 وبوجوده ميكن الطلبة أن يدرسوا املادة أينما كانوا.الذايت 
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. هذا املوديول الصريف باملدخل القياسي لسهولة الطلبة يف إتقان مادة الصرف خاصة 2

 مادة الفعل اجملرد والفعل املزيد.

ميكن املعلم أو املطّور اآلخر أن يطور هذا املوديول الصريف باملدخل القياسي باملواد . 3

 املختلفة.
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