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 الباب األول 

 املقدمة 

 أ. خلفيات البحث 

على م  يل التع مكون  يؤثر كل  حيث  منهجية  بطريقة  املعلم  هبا  يقوم  عملية  هو 

األخرى و املكوانت  التعل ف  لذلك .  املعلميمفي  حيتاج  احلاالت إىل    ،    املواتية   حتقيق 

 1املثرية الهتمام املتعلم.  سرتاتيجيات الوا

املكوانت بيم  التعل   عملية  تبدأ املختلفا  تخطيط  واألدوات  ميكن حىت    درسيةملة 

هداف مستوى حتقيق األ  تقييم لقياسل ، وتنتهي ابالتعليميةتفاعالت  التنفيذها يف شكل  

من خالل اجلمع بني املكوانت اليت م عملية معقدة  ييعترب التعلم والتعل  .املتوقعة  يةميالتعل 

لتح واملرتابطة  واملتكاملة  اخلاصة  خصائصها  املطلوبة.  هلا  الكفاءات  أو  األهداف  قيق 

وسائل واملصادر والتقييمات  الو   األهداف واملواد والطرقية املقصودة وهي  ميكوانت التعل امل

 2. والطالب واملعلمني والبيئة

ومعاجلتها املعرفة  الكتساب  والطالب  املعلمون  يبذله  جهد  هو  وممارسة   التعلم 

العربية    املهارات احلياتية ، وابلتايل اللغة  ليست فإن اجلهود املبذولة لتحسني جودة تعلم 

 
               1Hasdar Hanafi, ‘Rancangan Multimedia Pembelajaran Berbasis Tutorial 

Dengan Sofftware Autoplay Media Studio 7,0’, 8 (2017), 52. 
2 Sain Hanafy and others, ‘Konsep Belajar Dan Pembelajaran’, 17.1, 66–79 . 
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اإلبداع ، ولكنها مشكالت معقدة ومرتابطة مع  بسيطة  املدرسية    يةمشكالت  والكتب 

 ية. ميودة التعل اجلو 

جانب اللغة ألن    ية جيب تطويرها يف روح الطالب هيميمكاانت التعل إحدى اإل

لديهم   الوالدة  اللغة    جوانبالطالب  االيت  منذ  بفرتة  ،  للمستبدأ  الكلمات  وحفظ   ،

إىل أن اللغة مهمة    الصعبة وجبانب  والتعرف على األشياء لتعقيد األشياء ،  وحفظ األمساء

يف الوقت  .  ل والتفاعل بني البشر وأداة للتعبري عن أغراضهم  يف احلياة ألهنا أداة للتواص 

لغتهم  اللغة سوى  العديد من األشخاص    يتعلم  رب اللغة مهمة للغاية ، حبيث، تعتاحلاضر

ن مجيع األنشطة والتفاعالت واملمارسة أ  جماالت النظرية اللغوية مجيع اخلرباء يفيرى  األم و 

 3. يف حياة اإلنسان ستشل بدون لغة تحدثاليت 

لغة  السيخترب الطالب عملية اكتساب    األوىل    غتهبعد أن حيصل الطالب على ل

، اللغات    جمتمع متعددم اللغة الثانية أمر شائع يف يعل ت  كان  4. م اللغةيثانية من خالل تعل ال

، أو اللغات  ، واللغة الرمسية اإلقليميةلدولةالرمسية الغة  الو   عاملية،اللغة  هي الواللغة الثانية  

من اللغات األجنبية اليت تدرس يف إحدى  للغة العربية  ا  5. (األجنبية )ليست لغات أصلية
 

3 Ahmad muhtadi Anshor, ‘Pengajaran Bahasa Arab Media Dan Metode-Metodenya’, 

Yogyakarta (2009), 2. 
4 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, ‘Strategi Pembelajaran Bahasa’, Bandung; R 

(2011), 77. 
5 Ibid.  h. 89 
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املدرسة  املبتدائية و إلادرسة  امل إندونيسيا الثانوية  درسة  املتوسطة إىل  كل فهم  ي   ، حىت  يف 

القرآن هي  الرئيسية    مية بشكل صحيح ومتعمق من مصادرهايم اإلسالالتعالعن  طالب  

و  الداعمة واحلديث  مثل كتاب ابللغة    املصادر  احلديثوال  التفسري  العربية  وابلتايل شرح   .  

 .اصحيحفهما  فهم التعاليم الدينية لالعربية هي مفتاح  اللغة فإن

 تدريسها على نطاق واسعمت جنبية اليت اللغة العربية إحدى اللغات األوقد كانت 

. يف تعلم اللغة  املهارات املبحوثةعناصر و ال  توجد .رمسي وغري رمسي يف إندونيسيا  بشكل

،  احلروف(  كتابة ، والكتابة )اإلمالء /)الفونولوجية(  علم األصوات هي    عناصر اللغةويف  

،واملفردا  والنحو  من    .  ت والصرف،  اجلوانب  اس  املهارات أربعة  اليت جيب  تيعاهبا  اللغوية 

 6  . واالستماع، والكالم والكتابةمهارة القراءة، هي 

خرتاقة اليحتاج إىل حتقيق اعند الطالب ف   يم اللغة العربية اجلذابة والسهلةإن تعل 

 Jamesيشرح    .التكنولوجية املواد التعليمية من خالل متابعة التطورات   ديدة يف إنتاجاجل

w. Brow  (  :الدراسية  144سردميان املواد  استيعاب  منها  وواجباته  املعلم  دور  فإن   )

التطور  و   7وتطويرها، ختطيط الدروس اليومية وإعدادها، مراقبة أنشطة الطالب وتقييمها. 

 
  بوكي سوريادارما  , قبير عالة غلال ميلعت في تاقوشلما قيو غلال تابير دلتا قباتكال قراهلما ءوض على, جامعة 6

7 Sardiman, interaksi dan motivasi belajar mengajar , Jakarta, Rajawali Pres. 2011. 

h.144 
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اليت   التعليمية  املواد  أنواع  على  أتثري كبري  له  للتكنولوجيا  يف  أعدالسريع  املعلمون  ها 

 .املدارس

ابستخدام  التعليم  لعملية  فيمكن  التقليدية،  األدوات  استخدام  إىل  ابإلضافة 

التكنولوجية   وهي  اإللكرتونية  )األدوات  مهاليك  ذكر  مث  أن 2000:191التعليمية.   )

ومتكاملة تشمل العناصر البشرية واألفكار واألدوات    التكنولوجية التعليمية عملية معقدة

مهم   جزء  الدراسة.  جوانب  مجيع  من  تتكون  اليت  املشكلة  لتحليل  ن موالتنظيم 

التعليمية هو   االتكنولوجية  السمعية  تشمل على وسائل  اليت  لبصرية وأجهزة  التكنولوجية 

 8الكمبيوتر. 

كمبيوتر الأي وقت ويف أي مكان ابستخدام جهاز   ب يفلطالأن يتعلم ا  ميكن 

لديهمالاتف  اهلحىت   ا .  ذكي  أيًضا  ويستطيع أن يستخدم  تطبيقات خمتلفة كاملادة  ملعلم 

التعليمال لتكون  التعل ية  التعل ال  ة. كانتإبداعي  تقدميهاو جذابة  أكثر    يةمينظرية    ية مينظرية 

املمارسة   إىل  ابلنسبة  مملة  املواد   االهتمام  جيب لذلك ف،  املخترب  يف  ية ميالتعل أكثر  بتنوع 

 .ذب انتباه الطالب التعليمية جل

 
8 Elle Herliyani dan langen bronto sutrisno, Pengembangan Media Pembelajaran 

berbasis MultiMedia Interaktif Pada Mata Kuliah Animasi I Bahasan Motion Graphic Jurusan 

Desain Komunikasi Visual (D III) UNDIKSHA. 
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ا الباحثة من خالل املقابلةملالحظات األولية اليت  بناء على   مع معلم   قامت هبا 

يف العربية  احلكومية  املدرسة    اللغة  اإلسالمية  املعلم اتجناموس.    1املتوسطة  أن   وذكر 

كانت هي مادة واليت    يةالرتكيب  وادامليف تقدمي    ، خاصةيملتعل ايف أثناء    املواجهةاملشكالت  

 9. عند طرح األسئلة ب من خالل عدم استجابتهمالطالغري مثرية الهتمام 

الطالب  مث   بعض  املعلومات من  أيضا  الباحثة  بسهولة    أهنمحصلت  يف ينسون 

تكرار املواد  غري جذاب ويتكسل الطالب ل هميتعل املوجودة يف الرتكيب، ألن  تعلم القواعد

 هناك النتائج اليت حيصل عليها الطالب   املذكورة،  من بعض البياانت   10الرتكيبية يف بيوهتم. 

وحتويلها إىل مهارات   الرتكيبية  وادامليف العمل على األسئلة ابستخدام    70و    50ما بني  

من الطالب مل   60%من الطالب حيصلون على درجة كاملة و    40%نسبة  ابل الكتابة

درجة كاملة )حتت على  األدىن(   حيصلوا  االكتمال  أن و معيار  االكتمال معيا  يف حني  ر 

 . 71العربية هي  اليت حتددها املدارس لدرس اللغة األدىن

املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  م اللغة العربية يفيتعل إن الكتاب املستخدم ل

األ  1 مع  مناسب  هو  التعل اتجناموس  أربع    ية ميهداف  تشمل  اللغوية  هارات  املاليت 

 
9 Yusnida, ‘Wawancara Guru Bahasa Arab Kelas VII MT s Negeri I Tanggamus’, 2 

Oktober (2019). 
10 Ahmad Andika, ukhti, fitriyana, wawncara peserta didik kelas VII MTs Negeri I 

Tanggamus; 4 Oktober 2019 
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كانت تقدمي القواعد،    بسهولة ، ومن حيثب  ة حىت يفهم الطالفيفاخل  واداملستخدام  واب

 جذابة. قليلة جًدا وليست  تدريباهتا

تعلي امل  مولتوفري  يف  الفعال  واحدة  الرتكيب  حيتاجها م درسة،  اليت  الكفاءات  ن 

التعلي  معل امل الكتاب  أداء واجباته هي تطوير  التعليمعل ي. كاملميف  الكتاب    مابستخدا  م، 

غري كا يف  مل كم الدراسي  ذكر  "ا   Essentially, teaching is a process of العبارة 

building human mind or developing their social skills through teaching values 

that contribute towards structuring the mind  ."11 

البيان   إىل  ،  أعاله من  احلاجة  و والبسيطة  القواعد  التقدمي  فهناك  اجلذابة، عميقة 

تتناسب   الطالب مع  ولكنها  تطبيق   قدرة  من  الطالب  يتمكن  التطبيقية حىت  واألسئلة 

حيتاج الطالب إىل ، حبيث يف بيوهتم بسهولة  اجلديدة وميكن للطالب تكرار املواد القواعد 

كمعرفة   مفيدة  أهنا كما ، اجةها يف أي وقت عند احلو وميكن تعلم  ذابةالتعليمية اجلواد  امل

 .يف فهم القواعد املبحوثة ساعدهتمملو الرتكيبية إضافية للطالب حول املواد 

يف املدرسة املتوسطة   الصف السابعلطالب    م اللغة العربيةيتعل   نظرا إىل حاالت 

ا  اتجناموس، أخرب  1اإلسالمية احلكومية   اللغة  السابعمدرس  للصف  احلاجة   عن لعربية 

ا عن  الطالب  فهم  لتحسني  التعليمية كمحاولة  املواد  يف   الرتكيبية    ملوادإىل  املعروضة 
 

11 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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حيتاجون إىل البياانت    بيان بعض الطالب، يف الواقع أهنم    بناًء على. و الكتاب الرئيسي

داعمة  الواد  املوير  ، ويسمح بتطاملعروضة يف الكتب املدرسية  ية كيب اإلضافية عن املواد الرت 

 .م الرتاكيبيتعل الطالب من املواد وأسئلة التدريبات لاحتياجات  اجلذابة لتكملة

السبب هناك  ة،  الباحث  لصخت وهلذا  الكتباحلأن  إىل  على شكل   ةعمادال  اجة 

وجاذالواد  امل فاعلية  أكثر  إستيعاب تعليمية  على  الطالب  قدرة  إلثراء  الرتكيبية    واد امل  بية 

املدرسية    الواردة  الرتاكيبرض  ع  تكملةلو  الكتب  والكفاء  حسب  يف  الرئيسية  الكفاءة 

يفاألساسية   احلكومية   املستخدمة  اإلسالمية  املتوسطة  وابلتايل    1املدرسة  اتجناموس، 

املتحركة أساس  على  يةالرتكيباملواد  تطوير  ل  الباحثةفتدفع     ( motion graphic)  الرسوم 

 اتجناموس.  1املتوسطة اإلسالمية احلكومية املدرسة  يف الصف السابع لطالب 

املتحركة الرسوم هي      (motion graphic)  الرسوم  أو  التصميم  قطع  من  جمموعة 

أساس  املتحركة   مثل  على  املرئية  األبعاد  الوسائط  ثنائية  األبعاد  2Dرسوم  ثالثية  رسوم   ،

3Dا والرسومل،  والطباعة  واألفالم  واملو   فيديو  الفوتوغرايف  استخدام   12.سيقىوالتصوير  مت 

بيتانكوروف .  سنوات األخريةالرسوم املتحركة لنقل الرسائل يف ال الفيلم مايكل  ،  ًقا ملنظر 

املتحركة   الرسوم  تقنية      (motion graphic)فإن  الفيديو أو  هي وسيلة تستخدم تسجيل 

الصوت لالستخدام يف إخراج مع    عادة   يتم دجمها   وهم احلركة و   ة لتحقيقالرسوم املتحرك
 

12 J Krishna, P., Machda, F. & Syukri, ‘Sejarah Motion Graphic . History of Motion 

Design’, Jakarta: P (2010), 5–6. 



8 
 

 

الرسو وقد    13. املتعددة  الوسائل العامةُتستخدم  املتحركة يف إعالانت اخلدمة  وعروض   ، م 

وفتح األفالم / مدوانت الفيديو وملفات الشركة والوسائط الرتوجيية وأغراض البورتوبوليو  

مظهر جذاب من    (motion graphic) . كانت للرسوم املتحركة الوسائط املتعددة األخرى

 .صوت والرسوم املتحركة واألالصور ني خالل اجلمع ب

أن حممد أحسن الدين،   و أسراري    يين وعبد هللا يف كتاب اإلماما لرأي صوفقً 

التعل الفوائد   األجنبية هي:    يةميوسائل  اللغات  تعلم  ،  1يف  الطالب  اهتمام  إاثرة   )2  )

ظهر  أ(  4ة،  املنهجي  ( تشجيع الفكرة3أنشطة التعلم ،    زايدة حتفيز الطالب للمشاركة يف

التعل   ة ابلصعوبةلصو احلقيقية احمل  اخلربات   بعض   ية،  مالتعلي  وسائلالم بدون  ييف حاالت 

اعل  جت(  5 و  خربات  الذاكرة،  يف  مدّومة  أكثر    علجت(  6لطالب  اللغة  تعلم  أنشطة 

 14. فائدة

 وفرعه ب. تركيز البحث 

خلفيات  على  املذكورةالبح   وبناء  البحثث  هذا  وليصبح  فعاال،  يتطوير ال  ، 

الرسوم  أساس  على  ةالفعال  يةالرتكيب  املوادكيف تطوير    كما يلي:فرتكيز هذا البحث هو  

السابع  لطالب   (motion graphic)  املتحركة  اإلسالمية   يف  الصف  املتوسطة  املدرسة 
 

13 Damayanti Heni Wulandari, ‘Pengembangan Media Pembelajaran Mottion Graphic 

Untuk Siswa Kelas XI Pada Desain Multimedia Di SMK N 1 Cibadak Universitas Muhammadiyah 

Sukabumi’. 
14 Imam Asrori dan Moh.Ahsanudin, ‘Media Pembelajaran Bahasa Arab (Dari Kartu 

Sederhana Sampai Web Penjelajah Dunia)’, Malang : C (2018), 25. 
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صالحية    1احلكومية   فهو كيف  البحث  فرع  أما   على  يةالرتكيب   املواداتجناموس. 

املتحركة أساس السابع  لطالب   (motion graphic)  الرسوم  املتوسطة   يف  الصف  املدرسة 

احلكومية   حنو    1اإلسالمية  السابع  الصف  طالب  استجابة  وكيف  املواد  اتجناموس. 

املتحركة أساس  على  يةالرتكيب املتوسطة اإلسالمية   يف  (motion graphic)  الرسوم  املدرسة 

 اتجناموس.  1احلكومية 

 ج. مشكالت البحث

 : هياملشكالت يف هذ البحث  البحث وتركيزه، فإن  بيان خلفيات بناًء على 

تطوير   .1 الفعالة  كيف  الرتكيبية  املتحركة  أساس  علىاملواد   motion)  الرسوم 

graphic)   السابع  لطالب احلكومية   يف  الصف  اإلسالمية  املتوسطة   1املدرسة 

 اتجناموس. 

صالحية .2 الرتكيبية    كيف  املتحركة أساس   علىاملواد   ( motion graphic)  الرسوم 

 اتجناموس؟  1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  يف الصف السابع لطالب 

حنو   .3 السابع  الصف  طالب  استجابة  الرتكيبية  وكيف  الرسوم  أساس   علىاملواد 

ا يف   (motion graphic)  املتحركة  اإلسالمية  املتوسطة   1حلكومية  املدرسة 

 اتجناموس؟
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 وفوائده أهداف البحث  د. 

 البحث أهداف. 1

على   السابقة،بناًء  البحث  هي مشكالت  البحث  هذا  من  األهداف  كما    فإن 

 :يلي

الرتكيبية  للوصف عن عملية تطوير   .أ املتحركة أساس   علىاملواد   motion)  الرسوم 

graphic)    السابعلطالب اإلس يف  الصف  املتوسطة  احلكومية  املدرسة   1المية 

 اتجناموس. 

صالحية    .ب  عن  الرتكيبية  للوصف  املتحركة  أساس   علىاملواد   motion)  الرسوم 

graphic)    السابعلطالب احلكومية   يف  الصف  اإلسالمية  املتوسطة   1املدرسة 

 اتجناموس. 

حنو   السابع  الصف  طالب  استجابة  عن  للوصف  الرتكيبية  ج.   على املواد 

املتحر  أساس اإلسالمية   يف  (motion graphic)   كة الرسوم  املتوسطة  املدرسة 

 اتجناموس.  1احلكومية 
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 البحث فوائد .2 

فوائد التوفري  ول  كما يف البيان السابق،  العديدة  األهداف  حيتوي هذا البحث على

 :، وهيلفوائد النظرية والفوائد العمليةمن األطراف سواء ا

 الفوائد النظرية  .أ

هذه    أن مادةانتائج  تكون  اجلديدة راجع  املك  وتستخدمإضافية    لبحث 

 (. motion graphic) الرسوم املتحركةعلى أساس  املواد الرتكيبيةبتطوير  ةعلقاملت

 الفوائد العملية .ب

 motion)  الرسوم املتحركةأساس  على  هذا البحث عن تطوير املواد الرتكيبية  

graphic فوائد منها: ( له 

   للمعلمني (1

اميكن    ةفيإضا  كمصادر لتعليم  املعلم  يستخدمها  وإكمال أن  لطالب 

يفهمها   حىت    إيصال املواد وتوضيحها   يف  تسهيلول،  املستخدمةواد  امليف  العيوب  

 ية جيدة. مينشطة التعل ونفذت األلطالب بسهولة ا
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              للطالب (2

اجلذابة  دراصاملك فهم    الطالب   ملساعدة  التعليمية  الرتكيبييف  ة  املواد 

يف البيئة املدرسية    ت، ليس عموما م اللغة العربية  يتعل   لدعم مهارات الكتابة وترقيةو 

 .يف املنزلأبنفسهم ذاتيا  لطالب أن يتعلم ا ميكنفحسب، بل 

      للمدرسة (3

ة  جع إضافياوكمر املواد الرتكيبية  يف  خاصة  كاعتبار يف اختيار املواد العربية  

. لمدرسةل
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 الباب الثان 

 اإلطار النظري 

 نموذج  تطوير الم هو مف .أ

 النموذج  تعريف تطوير .1

ُُففيُهذهُالسنُةُُ،1965ُُالسنةُُالبحثُوالتطويرُيفُعاملُالتعليمُحولُُرفُُعُ 

،ُمنُخاللُُالتعليميةُيفُأمريكاؤسسةُُاملوهوُُُ،ُُمكتبُالتعليمُابلوالايتُاملتحدُةُقام

شكلُُ يفُ الصناعيُ العاملُ يفُ تطويرهُ متُ كماُ والتطويرُ ُواملالبحثُ وادُاملنتجاتُ

ُكنموذجُأويلُللنتائجُالتعليميةُ،ُمثُمتُاختبارُُجراءاتُيفُالتعليمُميكنُاستواإل خدامها

1ُة.دداحملُمعُاألهدافُالنموذجُاألويلُومراجعتهُوميكنُتعديله

والتطوير ُُُُالبحثُ وإنتاج لتطويرُ جهدُ ُُُُاُتنتجاملهوُ شكل أوُُاملعلىُ وادُ

مُيفُالفصولُالدراسيةُُالتعلحللولُُُُةستخدماملُُسرتاتيجياُتإلدواتُأوُاالوسائلُأوُاأل

إلنتاجُهوُاملنهجُاملستخدمُُُُالتطويريُُالبحثمنهج2ُُُُ.وليسُالختبارُالنظريةاملختربُُُُ/

ُُامل إلاملعينتجات فعالتها.ُ واختبارُ ُُنة،ُ املستخدمة املنتجاتُ بعضُ إىلُفيحنتاجُ تاجُ

 
1 Wina Sanjaya, ‘Penelitian, Pendidikan, Jenis, Metode Dan Prosedur’, Jakarta: 

F (2005), 131. 
2 dkk I Made Tegeh, ‘Model Penelitaian Pengembangan’, Yogyakarta (2014), 

12. 
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لمجتمعُاألوسعُ،ُهناكُحاجةُإىلُحىتُتفيدُلحتليلُواختبارُفعاليةُهذهُاملنتجاتُُ

 .حبثُالختبارُفعاليةُهذهُاملنتجاُت

 التطوير مناذج  أنواع  .2

التطويرُيف البحثُ ُُإجراءُ ُُف، ُُاحلهناك منوذج إىلُ ُُالاجةُ ُُتطوير بنوعُُاملناسب

اليتُاقرتحهاُاخلرباءُ،ُمباُيفُُالبحثُالتطويريُُالعديدُمنُمناذجُُطور.ُيوجدُُاملنتجُامل

ُ:ذلكُماُيلي

 بروغ وغال منوذج .أ

ُُُُ، Borg and Gall ـعند إنه علىُوقالُ يعتمدُ التعليميُ التطويرُ منوذجُ

تصميمُُ يفُ البحثُ نتائجُ تستخدمُ اليتُ واإلالصناعاتُ جراءاتُاملنتجاتُ

اُوحتسينهاُُ،ُيتمُاختبارُهذهُالنماذجُوتقييمُهاللُالنماذجُالسابقةمنُخُ.ديدةاجل

  3ُ.الفعاليةُأوُاجلودةُأوُنفسُاملعيارحولُُاملعايريُاخلاصةُُللحصولُعلىُُامنهجي

العامةُيفُُ امل البحثُوالتطويرُُدورةاخلطواتُ علىُُُنتجاملستخدمةُإلنتاجُ

ُُ Borg and Gall منوذجُُشكل يلي: املعلوماُت1هيُكماُ ومجعُ البحثُ ُ)2ُُ)

تطوير3ُُالتخطيط األولُ(ُ 4ُُُاملنتجُ األويلُُ ( امليداينُ ُاُت(ُاالصالح5االختبارُ

 
3 Emzir, ‘Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif Edisi Revisi’, 

Jakarta: P (2013), 263. 
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األولية امليدانيةُ االختباراتُ نتائجُ علىُ الرئيسي ُ(6ُُبناًءُ امليداينُ (7ُُُُاالختبارُ

ُُُُاالصالحاُت ُُعلى الرئيسيُاالختبارأساس 8ُُُامليداينُ امليدانيةُُ ( االختباراتُ

9ُُُُالتشغيلية االصالحات ا(ُ أساسُ التشغيليةعلىُ امليدانيةُ 10ُُالختباراتُ ) 

ُالنشرُوالتطبيق.

 تعريف، التصميم، التطوير، النشر(  )ال  Four-Dمنوذج  .ب

ُُ أنThagarajan, Dorothy S. Semmel dan Melvyn I. Semmelُُ.عند ُ،

التعليمي اجلهازُ بتطويرُ املتعلقةُ التعليمُ جماالتُ يفُ الدراساتُ فنموذجُبعضُ ُ،

يتكونُهذا4ُُُُ.(التعريف،ُالتصميم،ُالتطوير،ُالنشر)D -fourتطويرهُبتعديلُمنوذجُُ

ُمنُأربعُمراحلُُ:four-Dُمنوذجُ

1. ُُ : التعريف،ُحتتويُعلىُمخسُمراحلُ التحليلُاألويل،1مرحلةُ (ُحتليل2ُُُ(ُ

 األهدافُالتعليميةُاخلاصةُ.(5ُ(ُحتليلُاملفاهيم،4ُ(ُحتليلُاملهمة،3ُُاملتعلم،ُ

2. ُُ : مراحلُ أربعُ علىُ التصميم،ُحتتويُ أساسُُُُ(1مرحلةُ علىُ االختبالُ بناءُ

 املعيار،ُاختيارُالوسائل،ُاختيارُاألشكال،ُالتصميمُاألول.

 (ُاالختبارُالتطويريُ.2ُ(ُتقييمُاخلرباء،1مرحلةُالتطوير،ُحتتويُعلىُ:ُ .3

 
4 Rochmad, ‘No Title’, Desain Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Matematika, Vol 3, No.1 (Juni 2012), h. 60. Https://Journal.Unnes.Ac.Id/Artikel_nju/Kreano/2613 

(Diakses Agustus 2019), 2019, 60 . 
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4. ُُ : مراحلُ ثالثُ علىُ حتتويُ النشر،ُ 1ُُمرحلةُ التصديق، االختبارُ ُ)2ُُ)

 (ُالنشرُواالعتماد.3التغليف،ُ

       منوذج ديك وكاري .ج

وكاري ديكُ طورهُ الذيُ النظامُ هنجُ منوذجُ أنيعتربُ التطويرُُُ،ُ أنشطةُ

أنشطةُالتطويرُُ .ُُنظامُالتدريسُاملرتبطُابملكوانتُاألخرىُُمنُُكوانُتإحدىُامل

والعالقةُ التطويرُ إجراءاتُ تسلسلُ تصفُ بدقةُ ومنظمةُ منهجيةُ خطواتُ هيُ

ُ.بنيُاملكوانتُيفُسلسلة

(1ُُيرىُديكُوكاري،ُهناكُعشرُخطواتُهلذاُالبحثُالتطويريُوهيُ)

التعلم احتياجاتُ )حتليلُ التعُل2،ُ حتليلُ املتعلم3ُ)ُُ،يم(ُ خصائصُ حتليلُ ُ)

( األ4وسياقه،ُ صياغةُ ال(ُ واخلاصةميتعُلهدافُ العامةُ )يةُ أدوات5ُ،ُ تطويرُ ُ)

،ُُيةميوادُالتعُلامل(ُتطويرُواختيار7ُُ(ُتطويرُاسرتاتيجياتُالتعلمُ،ُ)6التقييمُ،ُ)

تص8) ُ)( التكويين،ُ التقييمُ وتنفيذُ اصالحاُت9ميمُ تنفيذُ التعُلاملُُ(ُ ،ُيةميوادُ

ُوال(10ُُ) اخلطواتُُ .ُُتلخيصيالتقييمُُالتصميمُ إجرائيًُتتبعُ مسارًاُ اُُالسابقةُ

ُعشوائيا.،ُوالُتسلسلًيا
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التعُل تصميمُ منوذجُ التعلمييبدأُ أهدافُ بتحديدُ وكاريُ ديكُ هذهُ .مُ

مناسبة املتوسطةملنابُاخلطوةُ املدارسُ يفُ الدراسيةُ االبتدائيُةُُاهجُ والُ .واملدارسُ

حيث معينةُ مواضيعُ يفُ علىُُُسيماُ حتصلُ التعليميةُ املناهجُ يفُ األهدافُ أنُ

ُكانُاختطيطُالتعليمُاملناسبُللواق ُمنوذُجخدامُمنوذجُديكُوكاريُيفُتطويرُُستع.

املطابقةُاب األشياءُ معرفةُ الطالبُعلىُ ليقدرُ املقصودةُ املواضيعُ ملوادُالتعليمُيفُ

فإن.ُُالتعليميةُُ ُ، ذلكُ إىلُ معُابإلضافةُ مكونُ بنيُكلُ العالقةُ وجودُ هُ

اململوكةُاملميزاتُُمنُُخصائصُُهيُُُو،ُُالتعلمُاملرغوبةونتائجُُُُيُةميسرتاتيجيةُالتعُلاإل

ُكاريُعلىُشكلُميلنموذجُتطويرُالتعُل ُ.ديكُو

فإنُُ وعيوُبالمنوذجُُوابلتايل،ُ مزاايُ لهُ ديكُوكاريُ وتطويرُ ديكُ .ُ منوذجُ مزاايُ

 هيُكالتايلُُ:وكاريُ

ُ        كلُخطوةُواضحةُ،ُحبيثُميكنُاتباعها (1

    يفُالتنفيذاءةُمنظمةُوفعالةُوكف  (2

 املفصُلخطيطُُتالمُأوُيتعُلالمنوذجُمنُإنهُ  (3

ُُتُفيُه،ُألنهُإذاُحدثيم،ُوهيُشيءُجيديفُحتليلُالتعُلُُاالصالحاُتُُهناك  (4

    ؤثرُعلىُأخطاءُاملكونُالتايلاألخطاءُحىتُت
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ُكاملةمكوانتُُ (5 يفُخطةُُحاجةُُكلُُواليتُحتتويُعلىُُُُ،ُُمنوذجُديكُوكاري

 ُميالتعُل

لنموذج العيوبُ فهناكُ ذلك،ُ إىلُ ديكُُُُابإلضافةُ شكلُ علىُ التطويرُ

 :منوذجُديكُوكاريُهيومنُعيوبُهذاُوكاري.ُ

  حمدودة  كلُخطوةوذجهُقاسي،ُألنُُمن (1

   هوفًقاُخلطوات يفُتنفيذُاألنشطةُالتعليميةُالُميكنُتطويرُمجيعُاخلطواُت  (2

    للمجموعةُالكبرية التعلمُاإللكرتوينالُيناسبُتطبيقهُيفُُ (3

4)  ُُ جيب عندماُ واضحُ بشكلُ التجربةُ وصفُ يتمُ أملُ وتتمُ ُُنشطةإجراؤهاُ

 التكوييُنُفقطُبعدُإجراءُاالختباُرُاالصالحاُت

التعلمُوكذلكُيفُتطويرُوتقييمُُُالتعلم،ُواسرتاتيجيةُُتبارتطويرُاخُُيفُمرحلة  (5

ُُ تظهر الُ ُ، التعليميةُ منُاملوادُ )التصديقُ اخلرباءُ منُ التقييمُ بوجودُ واضحاُ

 اخلرباء(.

ُ

 ADDIE أدي منوذج . د
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مناذجُُُُهوُأحُد (ُُتصميمُ،ُتطويرُ،ُتطبيقُ،ُتقوميُُحتليل،ُُمنوذجُأديُُ)

اختيارُالنموذجُعلىُاعتبارُأنُهذاُالنموذجُُُهذاُُيعتمد.ُُتصميمُالتعلمُاملنهجية

ُُ تطويره ُُمتُ التعُلبشكل لتصميمُ النظريُ األساسُ إىلُ ويستندُ ُُميمنهجيُ هذاُُُ.

ُُُُالنموذج منهجيا التترتيبهُ مبصادرُ املتعلقةُ التعلمُ مشكالتُ حللُ حماولةُ علمُيفُ

ُه.وخصائصُاملناسبةُالحتياجاتُالطالُب

حيتويُهذاُالنموذجُعلىُمخسُخطواتُيسهلُفهمهاُوتنفيذهاُلتطويرُُ

ُُامل التعليمُينتجات واملوديولُ الدراسيُ الكتابُ التعليمُُمثلُ الفيديوُ يةُُومقاطعُ

ميم،ُالتص ُ(2ُُ(ُالتحليل1هي:ُ)والوسائطُاملتعددةُوغريُذلك.ُهذهُُاخلطواتُُ

3ُُ التطبيق4ُُ،التطوير( ُ) ُُ ُُُميالتقُو ُُ(5، منوذج. أنشطةُُُفرصةأديُُ يوفرُ لتقييمُ

ُُ املنتجُوالتطويرُيفُكلُمرحلة تطويرُ أتثريُإجيايبُعلىُجودةُ ُُلهُ التأثريُاإلجيايبُ.

ُُ ُُبوجود ُكلُمرحلة أوُنقصلالتقييمُيف املرحلةُلُُانتقليلُمستوىُاخلطأُ لمنتجُيفُ

ُ.النهائيُة

،ُُ ADDIE ُتطويرُمنوذجمزااي .لهُمزاايُوعيوُب ADDIE أنُمنوذج هيُ

ُهيُيُف ADDIE منوذجُُعيوُبُو.ُُهذاُالنموذجُبسيطُوسهلُالتعلمُوهيكلهُمنظم
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جيبُعلىُالباحثنيُحتليلُاألداءُحتتاجهاُإىلُوقتُطويلُ،ُألنُُمرحلةُالتحليلُُ

5ُُ.الحقةالرحلةُاملواالحتياجاتُاليتُستؤثرُعلىُجناحُتصميمُاملنتجُيفُ

 Hannafin dan Peckه. منوذج حنفني بيك 

رئيسية عملياتُ ثالثُ منُ وبيكُ حنفنيُ منوذجُ األوىلُ .يتكونُ املرحلةُ

ُالثالثةُهيُالتطويُرهيُمرحلةُتقييمُاالحتياجاتُ،ُتليهاُمرحلةُالتصميمُواملرحلةُُ

 التقييمُواالصالحاتُ.تضمنُمجيعُاملراحلُعمليةُيفُهذاُالنموذجُ،ُُي والتطبيق.ُ

تصميم وأنيقHannafin dan Peckُُُُ منوذجُ بسيطُ منوذجُ ُُهوُ وترتبطُُ .

واملراجعة "التقييمُ أبنشطةُ الثالثُ حلُ ."املراحلُ علىُ النموذجُ هذاُ يركزُ

ُو النوعيةُ البيانُُ .التنميُةمشكالتُ هذاُ ُُُُولتوضيحُ ميكننا منوذجُأ،ُ نالحظُ نُ

  6ُ:ةالتاليحنفنيُوبيكُيفُالصورةُ

 كمنوذج حنفني بي 2.1الصورة 

 
 

5 Dedi Junaidi, “ Desain Pembelajaran Model ADDIE” Program Pascasarjana (PPs) 

Sunan Gunung Djati Bandung,h.12 
6 I Made Tegeh dkk. Op.Cit. h. 72 
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ُُُُمنُبعض التطوير ُُالسابقةمناذجُ التطويرُُ، البحثُ الباحثةُإلجراءُ فرتغبُ

لعنوانُُ وفًقاُ الذيُطورهُديكُوكاريُ النموذجُ البحثابستخدامُ منُخاللُُُهذاُ

ُمي(ُحتليلُالتعُل2حتديدُاألهدافُ)ُ)(ُحتليلُاحلاجةُإىل1ُُاملراحلُالتالية:ُ)بعضُُ

3ُُ) ُُ ، املتعلمُوسياقهُ ُُُُ ُ(5ُُأهدافُاألداءُُ(ُتسجيل4حتليلُ البحثتطوير ُأداةُ

ا (6 التعليمية(7ُُية،ُُميالتعُلُُالسرتاتيجيةتطويرُ املوادُ واختيارُ (8ُ،ُُتطويرُ

ُُُتصميم التكويين، التقوميُ 9ُُوإجراءُ ) ُُُُ ُُالتعلماصالحات وإجراءُ (10، تصميمُ

7ُ.خيصيالتُلُالتقومي

 
7 K Dewi, ‘Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPA Dengan Seting Inkuiri Terbimbing 

Untuk Siswa Pemahaman Konsep Dan Kerja Ilmiah’, 2.2 (2018), 81–89. 



22 
 
 النموذج املطور ب. مفهوم

ُ. تعليم الرتكيب 1

 تعريف الرتكيب  . أ

نشأتُبعدُوجودُهذهُُقواعدُاللغةُاليتُُعندُسيفُاملصطفىُأنُالرتكيبُهوُُ

خطاءُيفُنشأتُهذهُالقواعدُبسببُاألُُ.يها،ُومتُاستخدامهاُمنُقبلُمستخدماللغة

اللغة فاستخدامُ التعبريُُالرتكيبُدراسةُتتمُلذلُك.ُ منُ اللغةُ مستخدمُ يتمكنُ حبيثُ

ُُ اللغوية التعبرياتُ التعبريعنُ يفُ سواءُ وصحيحا،ُ جيداُ فهماُ أوُُُُوفهمهاُ التحريريُ

8ُ.للغةتعلمُامنُُاهنائيُافإنُالرتكيبُأداةُلغويةُ،ُوليسُهدفُُوابلتايلالشفوي.ُ

ُُ العربية اللغةُ علمُ هيُ العربيةُ اللغةُ ُُقواعدُ عن ُُيبحثُ الكلمات أوُُتكوينُ

بتشكيلُكليهما املتعلقةُ والقواعدُ استيعاُب9ُُ.اجلملُ أنُ علىُ اتفقُ اللغةُُُوقدُ قواعدُ

ولكنهُوسيلةُملساعدةُالطالبُعلىُُ،القواعدُالنحويةُليسُهدفًاُلتعلمُاللغةالعربيةُأوُُ

 10ُ.والقراءةُوالكتابةُبشكلُصحيحُيفُمهارةُالكالمالقدرةُ

 
8 Syaiful Mustofa, ‘Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif’, Malang: UI (2011), 111. 
9 Akhmad Munawari Imaduddin Sukamto, ‘Tata Bahasa Arab Sistematis: Pendekatan Baru 

Mempelajari Tata Bahasa Arab’, Yogyakarta.VI (2008), 1. 
10 Abdul dan Mustofa Bisri Hamid, ‘Metode Dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab’, 

Malang : U.II (2014), 71. 
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)الرتكيب(ف العربيةُ اللغةُ قواعدُ ينظمُ لذلكُ الذيُ العربيةُ اللغةُ علمُ هيُ

ُُ املستخدمةُكأداة العربيةُ اللغةُ وسيلةاستخدامُ اُُأوُ لفهمُ ُُلغويةُ العربية ابجليدُُللغةُ

ُ.صحيحوال

 ب. مؤشرات الرتكيب 

ُُهوُأنُيفهمُالطالُباملدرسةُاملتوسطةُُ يفُطالُب الرتكيبُُُُمنُتعلمُُاهلدف

اللغة( )قواعدُ والرتاكيبُ األلفاظُ الكالمُواجلملُُعنُ مهارةُ الطالبُ ميتلكُ حىتُ ُ،

العالقةُبنيُمعىنُكلمةُمعوالكتابةُمبعرفةُحنوية راتُمؤش11ُُُ.تركيبهاُُ،ُوميكنهمُمعرفةُ

ُكاُالرتكيبُ)قواعدُاللغة(  :ُلتايلمنها

 ترتيبُالكلماتُيفُاجلملُالصحيحُة (1

   تركيبُاجلملمعرفةُ (2

   يفُقراءةُوكتابةُاللغةُالعربيةُيةقواعدُالنحُوالتطبيقُ (3

   األخطاءُيفُاجلملةُمعرفة (4

   فهمُالنصوصُالعربيةُالقدرةُعلىُ (5

12ُُ:ُهيُكماُيلي2013ُاملنهجُالدراسيُ يفُالواردةالرتكيبُمؤشراتُبينماُ

 
11 Ali Ahmad Madkur, ‘Furun Al Lughatul Arabiyah’, Kairo : Da (2013), 334. 
12 ‘Kementerian Agama RI’, Kurikulum 2013' (2017). 
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No. Kompetensi Dasar Materi Indikator Kompetensi 

1. 

Memahami bunyi, 

makna, dan gagasan dari 

kata, frase, kalimat 

bahasa Arab sesuai 

dengan struktur kalimat 

yang berkaitan dengan 

topik : العنوان baik secara 

lisan maupun tertulis 

Wacana tentang 

 العنوان

▪ Melengkapi kalimat 

dengan kata dan ungkapan 

yang tepat  

▪ Menyusun kalimat acak 

menjadi suatu paragraf 

yang benar 

▪ Menulis kalimat sederhana 

tentang materi العنوان yang 

mengandung struktur 

kalimat kata tanya ماdan كم 

▪ Menerapkan struktur 

kalimat kata tanya ماdan كم 

2. 

Memahami bunyi, 

makna, dan gagasan dari 

kata, frase, kalimat 

bahasa Arab sesuai 

dengan struktur kalimat 

yang berkaitan dengan 

topik : بيتي baik secara 

lisan maupun tertulis 

Wacana 

tentang بيتي 

 

▪ Melengkapi kalimat 

dengan kata dan ungkapan 

yang tepat  

▪ Menyusun kalimat acak 

menjadi suatu paragraf 

yang benar 

▪ Menulis kalimat sederhana 

tentang materi بيتي yang 

mengandung struktur 

kalimat  خبرمقدم+ مبتدأمؤخر 

Struktur 

kalimat tentang 

خبرمقدم+  

 مبتدأمؤخر 

Menerapkan struktur 

 خبرمقدم+ مبتدأمؤخر 

3. 
Memahami bunyi, 

makna, dan gagasan dari 

kata, frase, kalimat 

bahasa Arab sesuai 

dengan struktur kalimat 

yang berkaitan dengan 

topik : من يوميات األسرة 

baik secara lisan maupun 

tertulis 

Wacana tentang 

 من يوميات األسرة 

 

▪ Melengkapi kalimat 

dengan kata dan ungkapan 

yang tepat  

▪ Menyusun kalimat acak 

menjadi suatu paragraf 

yang benar 

▪ Menulis kalimat sederhana 

tentang materi   من يوميات

 yang mengandung األسرة

struktur kalimat 
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Struktur 

kalimat tentang 

 مضارع فعل

Menerapkan strukturفعل 

 مضارع

 

  الرتكيب ووظائفهأهداف تعليم  .ج

 :يليُكماُهيُأهدافُتعليمُالرتكيُبمنُُو

   خطاءُالنحويةاألسلوبُمنُاأُلتصحيحُ (1

اليتُلديهاُاختالفاتُضئيلةُُللتعبريُعنُأغراضُاألسلوبُُمساعدةُالطالبُُ (2

 للغاية

 لغويةُيسهلُفهمهُاالادةُاملتطويرُ (3

 الصحيحةُاللغويةالبيئةُبناءُ (4

 اجلملةُومجالُمعانيهُاُنيُتركيباحلفاظُعلىُالعالقةُب (5

 العربيُةُالعبارةُتقليلُالغموضُوضعفُاملعىنُيفُفهم (6

ُُتركيُبُُعلىُمعرفةُأخطاء قدرُةالتزويدُالطالبُابملهاراتُاللغويةُ،ُوخاصةُُ (7

 اجلملة

 13ُ.كاملةالُةمُلاجلإلعدادُاجلملةُالصحيحةُيفُصنعُ (8

 
13 . Abdul dan Mustofa Bisri Hamid. Op.Cit. h. 72 
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لتعرفُعلىُلهُهدفُلُُللمستوىُاملبتدئ )الرتكيب(ُُ اللغةُُقواعديمُُتعُلكانُُ

ل ُُقياسُُالقواعدُ الرتكيب. املتوسط نفسُ للمستوىُ ُُابلنسبةُ ،ُُ جتنبُليكون يفُ دليالًُ

مجيعُهذهُمنُُ .ُوتنظيمُحاالتُاللغةاألخطاءُاللغوية.ُأماُابلنسبةُللمستوىُاملتقدمُل

األهدافا فإنُ اخلاصة،ُ ُُُُهيُُةالعامُُألهدافُ ُاللغةُُقواعدملعرفة اللغةُُ يفُ كدليلُ

14ُ.العملية

األ أنُ مذكور،ُ أمحدُ يفُكلُُيتعُلُُمنُُهدافوذكرُ العربيةُ اللغةُ قواعدُ مُ

املبتدئنيُُلُلُمستوى،ُمباُيفُذلُك اللغويةُمنُُاإنهُحيتاجُإىلُُمستوىُ كتسابُالكفاءةُ

ميكنُأنُالنمطيةُُساسياتُُيعطيُاملتعلمُاألُيفُهذهُاملرحلةُُ، .ُُقراءةُالنصوصخاللُُ

القواعدُالرمسيةُُالصحيحةُدونُاحلاجةُإىلُُاجلملةُُُُعلهمُيعتادونُعلىُترتيبُقواعدجي

التعبري يفُ حريتهمُ تعوقُ املرحلةاليتُ هذهُ يفُ ُ.ُُ ،ُُ املتعلم بسيطةُالُُةمُلاجلأمناطُُيعطيُ

ُُاملُو ُُاستخدامُُكثفةُدونُُاملمارسة الفنية ُُاملصطلحاتُ األلذلُكالنحوية. فإنُ هدافُُ،ُ

ُ:يفُهذهُاملرحلةُهي)الرتكيب(ُُمُقواعدُاللغةيتعُلمنُ

والقدرةُعلىُاستخدامُهذهُُُةُالعربيةُوأنظمةُتكوينهاأمناطُاجلمُلُُرفُاملتعلميع .أ

 .األمناطُالبسيطةُبشكلُصحيحُوفًقاُملستوىُقدرهتم

 
14 Tadris al-Nahwu Agradhuhu wa Mustawayatuhu, dalam 

http://alarabiah.dmalaysia.com/ 2012/06/blog-post 1726.html, diakses tanggal 2015. 

http://alarabiah.dmalaysia.com/
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الطالُبُ .ُب ُُُُيفُُيكتسبُ الجتربة ُُاللغةُ االستماُععربية خاللُ منُ ُُالصحيحةُ

 .وممارسةُاالستخدامُاملكثُفوالتقليدُ

ُُ اللغج. عنُ للتعبريُ الطالبُ عاداتُ ُُتنميةُ العربية بنيُصحيحابلةُ والتمييزُ ة،ُ

ُُ واخلطيئة. الصحيحةُ النشاطة األمناطُ تكوينُ يفُ ذلكُ احلقيقيةُُُُويتجلىُ

ُالصحيحة.ُوتقاليدُاللغة

حيحةُاليتُبدورهاُقادرةُعلىُتنميةُالصُُُةبعددُمنُأمناطُاجلمُلُُتزويدُالطالُبد.ُُ

ُ.اللغةُالصحيحةالقدرةُعلىُاكتسابُ

 15ُ.العربيةُاألساسيةُاجليدُةُقواعدُاللغةتعويدُالطالبُعلىُاستخدامُ .ه

  مبادئ إعداد املواد الرتكيبية د. 

العربيةاللغُُمتعلمأنُُلنظرُإىلُُاب العرُبُُةُ لغريُ ُُالقدرُةلديهمُمستوىُُُُوخاصةُ

إلعداتنوعامل جيبُ فلذلكُ خطةُُة.ُ أوُ املوادُ النحويةيتعُلدُ ُمطابق )الرتكيب( مُ

كانتُاألسئلةُُف،ُُالرتكيبيُةقبلُحتديدُاخلطةُأوُاملادةُُ.ُُمييفُالتعُلُُابلكائناتُاملستهدفة

ُ:املطروحةُهي

ُ

 
15 Ahmad Madkour, Tadris Funun al-Lughoh al-Arobiyah (Mesir; Dar al-Syawaf, 

1991),h.333. 
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 ترتيبُاملادُةُملن (1

 ماُهوُمستوىُالقدرةُاللغويةُللكائناتُإلعطاءُهذهُاملادة (2

 املادةُدُعلىهيُاجلوانبُالرتكيبيةُاليتُتؤكُما (3

 ءاتُاللغويةُاليتُستحصلُعليهاُاملادةماُهيُالكفا (4

 املادُةُاليتُستحصلُعليهاُماُهيُاألهدافُالتعليميةُلكلُكفاءة (5

 الثقافُةُوأ،ُسواءُمنُحيثُاللغةُتوىُاملادةحمكيفُ (6

 لتحقيقُاألهدافُاحملددةُاتُاملطورةالتدريبُكيفُأنواع (7

 لتحقيقُهذهُالكفاءاُتُهيُالوسائلُاملستخدمةُماُ (8

16ُُ.ةُاملتعلمنيُالذينُسيتلقونُاملادُةوفًقاُلقدُرُُةنهجياملكيفيةُاملادةُ (9

ُُ األسئلة ُُالغرضُمنُ ُُالسابقة املادةهو ُُلقياسُمستوىُدقةُ املادةُُ،ُخاصًة يفُ

،ُألنُاملتعلمنيُهمُاهلدفُمنُاملوادُالتعليميةُاليتُيتمُترتيبهاُُمهمُشيئُُهذا الرتكيبية.ُ

ُ.وليسُوفًقاُألذواقُاملعلمني

مراعاةُُ الناطقنيُ لغريُ العربيةُ اللغةُ لتعليمُ التعليميةُ املوادُ إعدادُ عندُ ويلزمُ

ُاألسسُاآلتيةُُ:

 
16 Muhammad Hamdan al-Raqb, I’dad Manahij Ta’lim al-Lugah al-‘Arobiyah li al-

Natiqina li Gairiha wa Ikhrajiha, (al-alukah: Td.,t.th.), h.6. 



29 
 

 لثقافةُواالجتماعيةُاألسسُا (1

 األسسُالسكولوجية (2

17ُاألسسُاللغويةُوالرتبويةُ. (3

 ه. خطوات تعليم الرتكيب

ُُُو فإن ُ، الرتكيبفًقاُألفنديُ تعليمُ ُُتُُأنشطةُ )أ(تكون ُ، التعرفُُُُمنُجزأينُ

كلُهذهُاألنشطةُبطريقتني،ُُُُميكنُتنفيذب(ُالتدريبُأوُاملمارسة.ُ،ُعلىُقواعدُاللغة

 18ةُ.أوُاستقرائيُقياسية

  لقياسيةطريقة اال (1

علىُُ قياسيُةالتعرفُ بطريقةُ استقرائيُةُُالقواعدُ جي .أوُ شيئانُ بُُهناكُ

ُُ ُُمالحظتهما القواعد. هذهُ مقدمةُ أنيفُ ُ، ماُأوالًُ ليُسُبُهُيطالبُأهمُ تُالطالبُ

اثنياًُ،ُالُ .ُُمارسةامل،ُولكنُالقدرةُعلىُالفهمُوالعملُيفُُالقدرةُعلىُحفظُالقواعد

ُكلُاملُو بناًءُعلىُوتريةُُ جيبُاختيارُمواضيعُالرتكيب .يباضيعُيفُالرتكجيبُتدريس

التعُلاالستخدام مستوىُ معُ والتوافقُ وشيم،ُ التقابلي،ُ التحليلُ -)العربيةُُروطُ

ُ.للمتعلمنيُاإلندونيسينيأصعبُالرتاكيبُاإلندونيسية(ُاليتُتظهرُ
 

(1991ُايض:ُدارُالغايل،ُُُر،ُ)الأسسُإعدادُالكتبُالتعليميةُلغريُالناطقنيُهباانصرُعبدُهللاُالغايلُوعبدُاحلميدُعبدُهللا،ُُُُ 17
 19ص.

18 Fuad Effendi. Op.Cit. h.106 
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وحفظها،ُمثُتقدميُُالقواعدُاليتُجيبُفهمهاُُمنُتقدميُُُُلقياسيةا تبدأُالطريقةُُ (أ

 ينُلتطبيقُالقواعدُأوُالصيغ.فرصةُللقيامُبتماُرُالطالُبُاألمثلة،ُومينح

بعضُُُ (ُب يفضلُ الطريقةمتعُلقدُ هذهُ الكبارُ اللغةُ قصريُُميُ وقتُ ،ُألهنمُيفُ

قا وبكانواُ ُ، اللغةُ قواعدُ معرفةُ علىُ ميكنهمُُدرينُ ُ، التفكريُ علىُ قدرهتمُ

احلاجة عندُ القواعدُ هذهُ وعيوهبُاتطبيقُ ُ.ُُ ،ُُ حفظُُفقط إىلُ الطالبُ مييلُ

قدرةُاُلُُإىلُعدمُُالطالُبالفهمُُحىتُيسببُُُوأقلُمشاركةُيفُعمليةُُالقواعد

 19احلقيقية.قواعدُيفُممارسةُاللغةُعلىُتطبيقُال

   ةطريقة االستقرائيال (2

اب االستقرائيةُ الطريقةُ أنُُطريقةُلتتمُ ُُُُالتاليةُ املعلم ُُُُأوالًُُُمثلةاأليقدمُ بعدُ.

األمثلة ابُوإبرشادُ،ُدراسةُ الطالبُ يقومُ األمثلةُُُقواعدالستنتاجُُاملعلمُ حسبُ

ُبطريقتهمُاخلاصةُ.األمثلةُلتكوينُطلبُمنُالطالبُي،ُمثُاملذكورة

ُركُالطالبُبنشاطُيفُأنشطةُالتعلم،ُوهيُيفُاستنتاُجوهبذهُالطريقةُ،ُيشا

جيمعوهنا اليتُ اجلملُ يفُ وتطبيقهاُ ُُ .القواعدُ ُُألن حيصلُُيتم أنُ بعدُ االستنتاجُ هذاُ

 
19 Fuad Effendi. Op.Cit. h.107 
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ُكمدعم،ُفإنُمعرفةُالقواعدُُالكافيةُُاُتتدريبالاملتعلمُعلىُُ .ُُملهاراتُاللغويُةاُهلاُوظيفة

ُاجلديدة.ُلتعرفُعلىُالقواعدلُةتُالالزماوقالطريقةُهيُاحلاجةُإىلُاألُعيوبُهذه

ُُُوُأستنتاجيةُُلطريقةُاالابإماُُُُالقواعداالبتعادُعنهاُيفُتعريفُُجيبُُُُاألمورُاليت

ُعملُالتدريباتُاللغويةُحىُتدونُُبالقواعدُُُُاالستمرارُإىلُحبثامليلُُُُالستقرائية،ُهيا

  20.طةُيفُالفصلُالدراسيُأبنشطةُحتليلُاللغةُبدالًُمنُاألنشطةُاللغويةاألنُشتشبهُ

  التدريب (3

منُُُةُإماالوظيفيُُةاحلديثةُعلىُعرضُالنحوييؤكدُبعضُاألساليبُُوالطرقُُ

عرضهُا وطريقةُ املادةُ اختيارُ ُُحيثُ القواعد،ُُ . استيعابُ علىُ الرتكيزُ ينصبُ الُ

تعريفاهتُاُُيماُإالوالس إنشاءُُحبفظُ القدرةُعلىُ فإنُُُُالرتكيبية.ُوابلتايلملُُاجل،ُولكنُ

وادُبعدُالُيتمُتقدميُامل .تدريباتُعلىُمنطُاجلملةاليفُشكلُُُُةُهياملقدمُُاُتالتدريب

أب تتوافقُ ولكنهاُ الرتكيبُ يفُ املواضيعُ احلياةُُترتيبُ لغةُ يفُ املستخدمةُ اجلملُ مناطُ

أنواُُُ.اليومية ثالثةُ التدريباُتهناكُ منُ مبفردهُُعُ يقفُ أنُ منهاُ لكلُ يكونُُُوُُ،ُ أنُ

وهي ُ، وحدةُ ُ، (ُُأ :تسلساًلُ امليكانيكيُ ُُُالتدريبُ ُُ ب( ج(ُُالتدريب املعنوي،ُ

ُُُ.التدريبُالتواصلي

 
20 Fuad Effendi. Op.Cit. h.108 
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              امليكانيكيُدريبتال  (أ

افزُللحصولُُاحلالعاداتُمنُخاللُتوفريُُُُهدفُهذاُالتدريبُإىلُتنميُةي

ميكنُتقدميُهذاُالتدريبُشفوايُأوُحتريراي،ُوتتكاملُ .يحةعلىُاالستجابةُالصح

 .والكتابُةُمعُتدريبُالكالم

  التدريبُاملعنوُيُ (ب

متالعبُا امليكانيكيُ التدريبُ هباُُُُإذاُكانُ يتحدثُ اليتُ اجلملُ ألنُ ُ،

ُُ ُُالطالب ُُعري مرتبطُمرتبطة املعنوىُ التدريبُ هذاُ ولكنُ املوقف،ُ أوُ ابلسياقُ

 21التواصلي.كتمرينُشبهُيعتربُأنهُُُلذلكُ يقي.ُابلسياقُأوُاملوقفُاحليق

    اإلبداعيُالتدريب (ُج

إىل التدريبُ هذاُ التدريُبالقُوُُحيتاجُ وهوُ الطالبُ لدىُ اإلبداعيةُ ُُةُ

إذاُشعرُاملعلمُأنُالطالبُُُاللغويُاحلقيقي.ُلذلكُ،ُجيبُإعطاءُهذاُالتدريب

علىُُقدُُ شكلُُالُُادةُُاملحصلواُ )يفُ والرتاكيبكافيةُ تعبرياتُالُوُُاملفرداتُ

ُُ.تواصلية(ُوفًقاُللحالةُوالسياقُاحملددال

ُُ احلميد عبدُ ُُوأوضحُ مناذج منُ نوعانُ هناكُ أنُ النحوُُُميتعُلوآخرونُ

معروفة وهيُ االستقرائية.ُُُُ)الرتكيب(ُ بتقدميُالقياسيةُُ طريقةالتبدأُُ ابلطريقةُ
 

21Laksmi Dewi, Pengembangan Bahan Ajar, (2014), h. 13 
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ُُال األقواعد مثُ ُُمثلةأوالُ بينما التعليم اإلستقرائيُة طريقةال،ُ بتقدميُُُُهيُ يبدأُ الذيُ

 ميتعُللطواتُاخلسرتاتيجياتُُوأنُاال النحوية.ُُُقواعدالاألمثلةُمثُاالستداللُعلىُ

ُ:إبجيازُعلىُالنحوُالتايلالسابقتني.ُويفُتطبيقهاُلطريقتنيُالنحوُهيُمالئمةُابُ

ُُاُتوضوعاملسُابلتعبريُعنُُ.ُيبدأُاملعلمُالدُر1ُُيةُُ:طريقةُالقياسالتطبيقُُ

 النحويةُُُُقواعدالفهمُُلطلبُمنُالطالبُُ.ُي3النحويةُُ قواعدالشرحُُ .2ُُة،ُُعينامل

نُالدرسُ.ُقدمُاستنتاجاتُم5ابلقواعدُُُُةتعلقاملمثلةُُ.ُالتعبريُعنُاأُل4وحفظهاُُ

ُ.ُي طلبُمنُالطالبُليعملواُأسئلةُالتدريباتُ.6

املعنيُُوضوعُاملمُالدرسُبتحديدُ.ُيبدأُاملعُل1ُةُُ:طريقةُاالستقرائيالتطبيقُ

األ2 املتعلقةُابملوضوعُُ.ُعرضُ اجلملُ الطالب3ُُمثلةُعلىُ قراءةُل.ُيطلبُمنُ

ُُ 4ُُاألمثلة املعلم يشرحُ األمثلُة قواعدال.ُ يفُ 5ُُُُالواردةُ .ُُ والطالبُيقوم املعلمُ

   22ليعملواُالتدريباتُ.يطلبُمنُالطالبُُ .6ُالنحويةُُقواعدابستنتاجاتُال

السابقمنُُ تعُلالبيانُ أنُ نفهمُ أنُ ميكنناُ خاللُُمي،ُ منُ الرتاكيبُ

مهاُُمنوذجني ميك والقياسُُاالستقرائيمنوذجُُ،ُ وكالمهاُ وفًقاُُ،ُ استخدامهُ نُ

احملصولةُُ التعليميةُ الطالُبلألهدافُ ملستوىُ وفًقاُ تعديلهاُ منُ ويتمُ وهيُ

 
22 Abdul Hamid,dkk dalam ihin solihin, Strategi Pembelajaran Nahwu dipesantren ciloa 

garut dan al-ihsan Bandung,382-382. Jurnal al-Tsaqofa 2017. 
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املُخالل التدريباتُ إعطاءُ مثُ اللغة،ُ قواعدُ كتطبيقتقدميُ ُُللقواعدُُختلفةُ

 املبحوثةُ.

 . املواد التعليمية 2

    املواد التعليمية  . تعريفأ

وامل واملهاراتُ املعرفةُ هيُ التعليميةُ املعلُمُواملوادُ يدرسهاُ أنُ جيبُ اليتُ ُاقفُ

الطالُب ُ .ويتعلمهاُ علىُ التعليميةُ املادةُ املعلمُاملحتتويُ يتقنهاُ أنُ جيبُ ادةُ

ُكانُُهيُجمموعةُمنُاملوادُُُاملوادُالتعليميةُُُُ.23للطالُبُوتسليمها ُمنهجيُاُُترتيبهُااليت

إبمومنظ ُُاُ الرقم األُُظهارُ املتعلمُيفُ هباُ سيتحكمُ اليتُ الكفاءاتُ منُ نشطةُالكاملُ

 24يةُ.ميالتعُل

ُ

 

ُ

 
23 Gafur, ‘Pedoman Penyusunan Materi Pembelajaran (Intructional Material).’, Jakarta. 

D (2004), 4. 
24 Laksmi Dewi, ‘Pengembangan Bahan Ajar’, 1–13. 



35 
 

،ُواليتُيستخدمهاُاملعلمونُُترتيباُمنهجياوادُيتمُترتيبهاُُاملهيُُُُلتعليميةوادُااملُو

بينماُاملوادُالتعليميةُعندُمولياسُوهيُاملوادُمنُاملعرفة25ُُُُ.والطالبُيفُعمليةُالتعلم

  26واملهاراتُواملواقفُجيبُأنُيدرسهاُالطالبُلتحقيقُالكفاءاتُاملعينة.ُُ

هيُجمموعةُاخلرباتُالرتبويةُُُطعيمةُيقصدُابملوادُالتعليميةوقالُرشديُأمحدُُ

ئقُواملعلوماتُاليتُيرجىُتزويدُالطالبُهبا،ُوكذلكُاالجتاهاتُوالقيمُاليتُيرادُُواحلقا

تنميتهاُعندهم.ُوأخرياُاملهاراتُاحلركيةُاليتُيرادُإكساهبمُإايها،ُهبدفُحتقيقُالنموُُ

 ُ 27ُاملقررةُيفُاملنهجُ.الشاملُاملتكاملُهلمُيفُضوءُاألهدافُ

،ُتتكونُأنواعُاملوادُالتعليميةُمنُاملعرفةُ)احلقائقُواملفاهيمُواملبادئُُابلتفصيل

،ُفإنُاملوادُالتعليميةُُ Soegiranto وفًقاُلـ ة.ُُالقيمُأوُواإلجراءات(ُواملهاراتُواملواقف

 28.املعلمُبشكلُمنهجيُويستخدمهاُالطالبُيفُالتعلماليتُأعدهاُوادُاملهيُ

التعليمية للموادُ تعريفاتُ السابقُ البيانُ ُوقدمُ ف،ُ أنُُابلتايلُ االستنتاجُ يمكنُ

لتحقي الطالبُ يدرسهاُ أنُ جيبُ اليتُ املوادُ أشكالُ مجيعُ هيُ التعليميةُ قُُاملوادُ

ُالكفاءاتُالرئيسيةُوالكفاءاتُاألساسيةُاحملددةُ.

 
25 Ida Malati Sadjati, ‘Hakikat Bahan Ajar’, (2012),  1–62 . 
26 Mulyasa, ‘Kurikulum Yang Disempurnakan’, Bandung: P (2006), 46. 

العُر 27 اللغةُ تعليمُ املرجعُيفُ أمُُرشديُأمحدُطعيمة،ُ :ُجازعةُ املكرمةُ )مكةُ الثاين(،ُ )اجلزءُ بلغاتُأخرى،ُ للناطقنيُ بيةُ
 202ص.1986ُُُُالقرى،ُُ

28 Ika Lestari, ‘Bahan Ajar Berbasis Kompetensi’, Jakarta: R (2013), 23. 
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      العربية واداملخصائص  .ب

الشروطُعلىُأساسُُمتُتطويرُاملوادُالتعليميةُالتفاعليةُلطالبُالصفُالسابعُُ

أنُتكونُهذهُالشروطُخصائصاُللموادُالتعليمية.ُُ .يفُتطويرُاملوادُالتعليميةاحملدودةُُ

ُكالتايلُ:ُُالتفاعليةُُُُالتعليميُةُُواداملخلصائصُاملوجودةُيفُُومنُا ُكامُل1)هي (2ُُ،ُ)ُُة(

ُكافية3)،ُُةمناسب )ُُ( ُ)(ُسهُل5،ُ)ُُة(ُمهذب4،ُ )ُُ(ُذاُت6ةُ،ُ ُ، ،ُُُُة(ُمفيد7صلةُ

(8ُُ إبداعيُة( مبتكُرجذابة،ُ )ة،ُ منهجي9،ُ ُ)ُُُة(ُ ُ،10(ُ ُ، حتفيزيُ نشاطُ ُ)11ُ)

29ُُ.ة(ُعملي12،ُ)ةتواصلي

(1ُُ،ُوهي:ُُخصائصُُمخسهلاُُُُالتعليميُةُُواُدامل،ُفإنُُعندُويدودوُوجسمديُُ

الذايتُوالُُُمحُالطالبُابلتعُلموديول،ُحيثُيُسملُلةُُمهمُُهوُخصائُصُُالتعلمُالذايت

علىُمجيعُُُاملوادُاملعروضةحتتويُ،ُُ كيفُالذايتاملُ(2ُ،ُُدُعلىُاألطرافُاألخرىمتيع

(ُقائمةُبذاهتاُ،ُالُتعتمدُاملوادُالتعليمية3ُُ،ُُوحدةُالكفاءةُوالكفاءةُالفرعيةُُادةُيفامل

ُُاملعلىُُ التكيفُ،4ُُ،ُُاألخرىواد امل(ُ لتطويرُأنُيكونُ لهُقدرةُتكيفيةُعاليةُ وديولُ

 
29 Wenny Wijayanti and Ida Zulaeha, ‘Pengembangan Bahan Ajar Interaktif Kompetensi 

Memproduksi Teks Prosedur Kompleks Yang Bermuatan Kesatuan Bagi Peserta Didik Kelas X 

SMA / MA’, 4.2 (2015), 94–101. 
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ُُُُاوالتكنولوجيُُمالعلُو وجيعل5ُُ، للمستخدمنيُ سهلةُ جيعلهاُ ُ، االستخدامُ سهلُ ُ)

30ُُ.يفُاستخدامهاُأوُالوظيفةُُانطباًعاُجيًداُيفُاملظهُر

األقلُُ ُُهناكُُعلىُ الرئيسيةُ املوادُ عناصرُ املواكهيُُُوثالثةُ دُخصائصُ

.ُتتكونُُوتقييمُنتائجُالتعلموالعناصرُاإلضافيةُُالرئيسيةُُُُالعناصر،ُمباُيفُذلكُُالتعليمية

اليتُجيبُأنُيتقنهاُالطالب،ُُاملعلوماتُأوُاملوضوعاتُالرئيسيةُُُُةُمنالرئيسيُُالعناصر

ُُ العناصر مناإلضافيوتتكونُ ُُاملُُةُ أو اإلعلوماتُ ُُاملواضيعُ املوادُُاملضافية معُ دجمةُ

الرئي بصريُةالتعليميةُ إلثراءُ مواضيعُ أوُ ُ، مثلُسيةُ ُ، واملوادُُوُاملوادُُالطالبُ املنهجُ

ُُ املطبوعةالداعمة التقوميُُاألخرىُُغريُ التعلمُُُُوعناصرُ االختباراتُحتتويُعلىُُلنتائجُ

للطالبُُُُاالختباراتُالتكوينيةُوالتلخيصيةوغريُاالختباراتُاليتُميكنُاستخدامهاُيُف

ُ.أثناءُعمليةُالتعلم

همُيفُالتعلمُوفهمُحمتوايتُاملوادُالتعليميةُ،ُجيبُوتشجيعولسهولةُالطالبُُ

لفهمُُُسهلةالطواتُُاخل(ُتعليماتُقادرةُعلىُتقدمي1ُُُُعلىُُتكونُاملوادُالتعليميُةتأنُُ

ُكلُعمليةُُ ُكلُمادةُمعروضةُُ(2ُُُتعلمُوفًقاُللمادةُاملقدمةُُ؛الومتابعة جيبُأنُتشرح

احملصولة األهدافُ ُ،عنُ الُ حتصيلُ مستوىُ معرفةُ املوادُُهبدفُ علىُ طالبُ

3ُُُ؛املدروسة ) ُُ فيحتاج ُ، املادةُ عرضُ ُُُُلدعمُ ُُإىل ُُاإلتقدمي شكلُاحملطار يفُ توىُ
 

30 Ika Lestari.Op. Cit. h. 25 
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ُُال يعرفرسوم حىتُ ُُُُالبيانيةُ ُُالطالب ُُويفهم ُُاألجزاء من نظرُُُاُتاملوضوعاملكونةُ وُ

املوضوعلعالقةُُال يفُ جزءُ املبحوثة؛ُُكلُ إىلُ (4اتُ املوضوعُ منُ املادةُ عرضُ

التوضيحي،ُُُُبواضحةاملوصوفةُُاملوضوعاتُالفرعيةُُ  (5ُُومبساعدةُالصورُ/ُالرسومُ

31ُ(ُمفتاحُاجاابتُالتقومي.8ُ(ُقائمةُالقراءةُ،ُو7ُُ(ُالتقوميُالتكويينُ،6ُاخلالصة،ُ

ُكتاُب1تتكونُمن:ُُوادُالعربيةُاجليدةُُاملُُعلىُوجهُعامُ،ُفإن  (2الطالُبُُ(

املعلم ُُ كتابُ 3ُُو جمموعة اليت(ُ ُُتشملُاملكوانتُ : ُُ ،ُكراسُةمواد اإلضافيةُ ُُالقراءةُ

ُُاال ، ُُاملختبارُ ُُلُُيةتدريُبالواد ، املفرداتُ وقواميسُ اللغةُ املقواعدُ وادُيفُشكلُوزايدةُ

 .فيديوال

 

 
31 Khairi Abu Syairi, ‘Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab’, Dinamika Ilmu  13.1 

(2013), 57–58. 



39 
 

  تعليميةواد الامل عناصر.ج

اليتُميكنناُأنُنصنعهاُُُلعناصرُاملوجودةُيفُاملوادُالتعليميةاالبيانُعنُُفيماُيلي

  .منُخاللُإعدادُاملخططاتُالتعليمية

              تعليمات الدراسة (1

يفُُ .ُُتعليماتُللمعلمنيُأوُالطالُبُُيتضمنُُالعنصرُاألولُيفُاملوادُالتعليمية

وكيفُيتعلمُُُُكيفيةُقيامُاملعلمنيُبتدريسُاملوادُللطالُبهاُُفُيشرحُُتُُتعليماتُالدراسة

،ُمنُاملتوقعُ بوجودُهذهُتعليماتُالدراسة ُ.الطالبُاملوادُاملوجودةُيفُاملوادُالتعليمية

ُ.أالُخيطئُالطالبُيفُتعلمُاملوادُالتعليمية

              الكفاءات اليت جيب حتقيقها (2

امل الثاينُيفُهذهُ العنصرُ ُُالغرضُمنُ هو التعليميةُ ُُادةُ اليتُوجود الكفاءاتُ

يفُبعضُالكفاءاتُُ،ُجيبُأنُنشرحُونكتبُُاملعلمك.ُحننُُجيبُأنُحيققهاُالطالُب

ُاحملصولةُمنُقبلُالطالبُواضحة.ُاألهداففإنُوابلتايلُ،ُُ .ُاملوادُالتعليمية

ُ

ُ

ُ
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  ةعماداملعلومات ال (3

ُُ اإلضافية املعلوماتُ منُ جمموعةُ هيُ الداعمةُ ُُاملاملعلوماتُ ميكنُتنوعة اليتُ

املعرفةُاليتُُُاستيعاُبُُعلىُُ،ُحبيثُيسهلُالطالُبتخدامهاُلتكملةُاملوادُالتعليميةاس

ُشاملة.ُةصُلفةُإىلُذلكُ،ُستكونُاملعرفةُاحملابإلضا .سيحصلونُعليها

 تدريب ال (4

العنصرُالرابعُيفُهذهُاملادةُالتعليميةُهوُشكلُمنُأشكالُاملهمةُاملمنوحةُُ

قدُر ملمارسةُ التعليميةللطالبُ املوادُ تعلمُ بعدُ الطالبُاهتمُ قدرةُ تصبحُ فلذلكُ ُ.

 . متزايدة

              أوراق العمل  (5

العمل ُُُُهيُُأوراقُ على حتتويُ أوراقُ عدةُ أوُ واحدةُ ورقةُ عنُ بعضُُعبارةُ

تنفيذُُ كيفيةُ حولُ اإلجرائيةُ وهلمُُُُعينةاملألنشطةُُااخلطواتُ ابملمارسةُ املتعلقةُ

تعُل .جرا املثال،ُ سبيلُ امُليماتُُعلىُ القواعدتنفيذُ مادةُ يفُ املدرسةُُُيفُمارسةُ

ُُ.املتوسطة

ُ

ُ
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              التقومي (6

ُُ ُُإن يف األخريُ ُُالعنصرُ التقومي. هوُ التعليميةُ ُُالتقُو املادةُ عمليةُُمي منُ جزءُ

بعدُالكفاءاتُُلقياسُمدىُاستيعابُُُ،ُهناكُاألسئلةُُألنهُيفُعنصرُالتقومي ،ُُالتقومي

ُُُُالطالبُُمشاركةُُ ُُالتعلميفُعملية التقوميوهكذاُ،. ُأنُنعرُفُُ،ُميكننُابوجودُعنصرُ

ُ.ُُفعاليةُاملوادُالتعليميةُاليتُنصنعهاُ

  املواد التعليميةد. مبادئ تصميم  

لنقلُُمُوفًقاُملفهومُتكنولوجياُالتعليمُوالتعلمُهوُنشاطُُيقلُالتعُلويفُاحلقيقة،ُن

املقابلُُاملواد قبلُ منُ الطالبُ واألدواُُإىلُ املوادُ ويفُُابستخدامُ والتقنياتُ بيئاتُالتُ

ية.ُُميالتعُلُُاملواُدُبادئُتصميماالهتمامُمبيجبُُف،ُُفعاالمُُيقلُالتعُلنُُحبيثُيكوُنُُعينةامل

امل و ُوتشملُُُُقصودةاملبادئُ االستعدادُ مبدأُ ُُعلىُ ُُُوالدافع، الرتكيزية،ُُاستخدام األداةُ

ُمنُاملتعلم،ُوالتكرارُوالعالقةُاملتبادلةُ.ُواملشاركةُالفعالة

ُُُُينص والدافعاملبدأ لالستعدادُ الطالُبُُاألولُ إذاُكانُ أنهُ نُُمستعديُُعلىُ

االستعدادُاحملصولةُجيدةُ.ُُ،ُفإنُالنتائجُُيةميالتعُلُُيفُتوصيلُاملوادُُولديهمُدافعُعاُل

للمع االستعدادُ معىنُ لهُ الذهينهناُ واالستعدادُ ُ، املسبقةُ البدينرفةُ واالستعدادُ ُ،ُ.

ُمل ُعرفةُ عقاستعدادُ إىلُ املعلمُ فيحتاجُ واالختبارُُالطالبُ الشرطيُ االختبارُ دُ
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،ُفمنُواملواقفُلتعلمُالكفاءةُاملطلوبةاملهاراتُإذاُملُتتمُُالتشخيصيُواالختبارُاألويل.

 32.ُتتسجيالالأوُُاُتتدريبالالضروريُإجراءُ

القيامُُ ذلكُ يفُ مباُ به،ُ القيامُ عدمُ أوُ ماُ شيءُ لفعلُ التشجيعُ هوُ الدافعُ

خارجُُالطالبُأوُمنُُنفسُُميكنُأنُأييتُالتشجيعُمنُداخلُُ ية.ُُميلتعُلنشطةُاابأل

ُُ منهاالطالُبنفس للتشجيعُ التقنياتُ أنُ ُ.ُُُُ ،ُُوخسارهتاُُوأمهيتهاُُاملوادُُفائدةإبظهار

لألُو فوائدهاُ التعُلكذلكُ يفُمينشطةُ وللعملُ ُ، املستقبلُ ويفُ احلاضر،ُ الوقتُ يفُ يةُ

 .فآتُوالعقوابُتاملكاإبعطاءُُميكنهاُزايدةُالدافعولُ اجملتم.

  املواد التعليميةوظيفة  .ه

ُكالدافعُيفُعمليةُُوظيفةُُ والتعليمُاليتُيقومُُُأنشطةُالتعلماملوادُالتعليميةُهي

ُُاملهمةُالدراسيُةالسياقيةُحىتُيتمكنُالطالبُمنُتنفيذُُُُيةميوادُالتعُلاملمعُُُُهباُاملعلم

ُ.ُوظيفةُاملوادُالتعليميةُهيُكماُيليُُ:علىُالنحوُاألمثل

التعلمإ (1 أنشطتهمُيفُعمليةُ الذينُسيوجهونُمجيعُ للمعلمنيُ ُُرشاداتُ وهوُُ،

   .تدريسهاُ/ُتدريبهاُلطالهبمُجوهرُالكفاءاتُاليتُجيبك

 
 32 Gafur. Op.Cit. h.8 
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وهوُُالتعلمُ،ُُُعملية  الذينُسيوجهونُمجيعُأنشطتهمُيفُُإرشاداتُللطالُب (2

 .ُاالكفاءاتُاليتُجيبُتعلمهاُ/ُاستيعاهبجوهرُك

   نتائجُالتعلمُيعاُباستُ/تقييمُالأدواتُ (3

 والتعلُمُيساعدُاملعلمُيفُأنشطةُالتعليم (4

  الطالبُيفُعمليةُالتعلمُيساعد   (5

  يةميهدافُالتعُلكمعداتُتعليميةُلتحقيقُاأل  (6

 واتيةاملتعليميةُالبيئةُحتقيقُال  (7

 :تشملُالفوائدُللطالبُماُيلي

 جذابُةتصبحُأنشطةُالتعلمُأكثرُ (1

 وتقليلُاالعتمادُعلىُحضورُاملعلمنيلذايتُاالتعلمُُةفرص   (2

ُكلُكفاءةُجيبُاستيعاهبسهولةُل (3  33ُ.ايفُتعلم

  املواد التعليميةتطوير   خطوات . و

خ منهُاكانتُ متنوعة،ُ التعليميةُ املوادُ تطويرُ املوادُُُُطواتُ تطويرُ خطواتُ

 :هيوكاريُ،ُُالتعليميةُاليتُطورهاُديكُُ

 
33 Daryanto, ‘Menyusun Modul:Bahan Ajar Untuk PersiapanGuru Dalam Mengajar’, 

Yogyakarta (2013), 150. 
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،ُُعنُطريقُالتقييمُواالهتمامُابحتياجاتُالطالُبُُيةميهدافُالتعُلحتديدُاأل (1

يناسبُالطالبُمنُخاللُحتليلُاحتياجاتُالطالبُ)تقييمُاالحتياجات(ُُ

 ُ.ُةتطلباتُاملناهجُالدراسيمب

ُُُتاالفُوفقاُلنوعُاجمل(ُتصنيفُصياغةُاألهدُا1،ُمنُخاللُ)يمحتليلُالتعُل  (2

املهارةميالتعُل النفسية،ُ احلركيةُ )املهارةُ ُُُُيةُ ،ُُالفكرية اللفظيةُ املعلوماتُ ُ،

)واملواقف( وُ التعُل2،ُ حتليلُ تقنياتُ املناسب(ُحتديدُ إجراءاتُُُُيمُ لفحصُ

موضوعُالبحثُُكُُملوادُُيفُحتقيقُاألهدافُحسبُخصائصُُاالتعلمُاملناسبةُُ

 ُ.،ُوتركزُاألهدافُعلىُحتقيقُاملهاراتُاللغوية

 الختبارُالقبليُلعينةُالبحثُ.اُحتديدُالسلوكُاألويلُعنُطريقُتقدميُ (3

ُكلُموضوعُلألغراضُالعامةُيفُشكلُُُُصياغةُاملؤشراُتُ (4 عنُطريقُوصف

ُكلُُُُاليتُُُُكفاءةالسلوكُأوُُال دةُوحاُلجيبُأنُحيققهاُالطالبُبعدُإكمال

 ُ.تعليميةال

البُعلىُحتقيقُاألشياءُالواردةُيفُُلقياسُقدرةُالطُُعناصرُاالختبارُُإعدادُ (5

جل كعمليةُ ُمُعاألهدافُ املستخدمةُ واملعلوماتُ ُُلتصحيُحُالبياانتُ

النظريةُُ .وميالتعُل االختباراتُ خاللُ منُ القياساتُ تتمُ التطوير،ُ هذاُ يفُ
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اأُلالتحريرية مراعاةُ معُ ذُل،ُ يفُ مباُ احملددةُ اجملاالهدافُ ة.ُاملعرفيُُُتكُ

رُاالختباراتُالعمليةُأيًضاُُإىلُاالختباراتُالنظريةُالتحريرية،ُفتطُوُُابإلضافُة 

 .الطالُبلدىُُهاراتُاحلركيةُالنفسيةامللقياسُ

ا ُ (6 التعُلالتطويرُ ُُُُيةميسرتاتيجياتُ عن جملموعةُاملاملوصوفةُ العامةُ كوانتُ

تطويرُُيتكونُُ .الدرساليتُسيتمُاستخدامهاُلتوضيحُحمتوىُُُُحمتوىُالدروس

التعُلالا التعليمميسرتاتيجياتُ أنشطةُ )أ(ُ منُ ،ُُيةُ املعلوماتُ عرضُ )ب(ُ ُ،

 ُ.)ج(ُمشاركةُالطالبُ،ُ)د(ُأسئلةُالطالُب

7) ُُ اتطويرُ األهدافُ إىلُ يشريُ هوُ التعليمية،ُ اخلاصةُُميلتعُلاملوادُ يةُ

التعُلواالس ُُميرتاتيجياتُ هي ية. املطورةُ التعليميةُ املوادُ أشكالُ ُُُُومنُ )أ(ُُ:

التعليميةُُ املوادُ )ب(ُ وُ ُ، التعليميةُ املوادُ الستخدامُ املعلمُكدليلُ دليلُ

التعلمُُ عمليةُ يفُ ،ُكمصدرُ الطالُبللطالبُ لدىُ الربامجُُُُلذايتُ ويفُ

ُوالتعليمية التعليمية .ُ التقومي،ُُيفُتطويرُهذهُاملادةُ اخلرباء،ُمنهاُُمنُُُُفهناكُ

 ُ.خبريُاملادةُوخبريُالتصميمُوخبريُالوسائل

مستوىُُُ،التقوميُ (8 وجاذبيتهُاُُفعاليةُُلقياسُ وكفاءهتاُ التعليميةُ ُُاالسرتاتيجيةُ

مثُُ .ُُاخلرباءُُواالقرتاحاتُوالتعليقاتُوالتقييماتُمنُُعلىُأساسُاملدخالُت
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يفُهذاُالتطويرُُ املطور.ُُنتجُُاملتقييمُألغراضُحتسنيُجودةُُالنتائجُُُُتستخدمُُ

ُُ ُُالتقييماتُُأجرتُُ، : قبلُُكالتايلُ منُ التقييمُ )ب(ُُ)أ(ُ ُ، واألقرانُ اخلرباءُ

 ُ.امليدانيةُاحملدودةُالتقييمُللمجموعةُالصغريةُ،ُ)ج(ُالتجربةالتقييمُالفرديُ،ُ

،ُُ.ُومنُمُثمنُأنشطةُالتقييمُُةصولحململنتجُعلىُأساسُالبياانتُاااصالحاتُُُ (9

والعيوبُُيتمُتلخيصُالبياانتُوتفسريهاُعلىُأهناُحماولةُلتحديدُالصعوابتُُ

علىُوجهُخاص،ُتوجدُنوعانُمنُاالصالحاتُُ دُالتعليمية.ُُاملواالواردةُيفُُ

اصالحاتُالطرقُأوُُمجيعُاملكوانتُ،ُوُ)ب(ُُاصالحاتُُ)أ(ُُالتعليميةُ:ُُ

 ُ. استخدامُاملوادُالتعليميةيفُجراءاتُاإل

رُعلىُُنتجُاملطُواصالحاتُامليفُهذاُالتطويرُ،ُتتمُُ .1990ُُديكُوكاريُ،ُُ

التعلي املوادُ مكوانتُ منُ مكونُ ،كلُ األُُميةُ )ب(ُ ُ، التعليماتُ )أ(ُ هدافُُوهي:ُ

،ُ)و(ُُُُيميةُ،ُ)د(ُالصورُ،ُ)هـ(ُاخلالصة،ُ)ج(ُحمتوايتُاملوادُالتعُليةُاحملددةميالتعُل

تعليميةُُالوادُُاملاملنتجُيفُشكلُُُُنتائجُاصالحاُت .التقييمُالتكويينُوُ)ز(ُقائمةُالقراءة

ُجاهزةُلالستخدام

 

ُ
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 ة املواد التعليميةوظيفز. 

ُُُُ،ُأبنُُنشرحُحامدُوآخرُو العربية التعليميةُ املوادُ تطويرُ علىُُهيُُإجراءاتُ

 34ُ:النحوُالتايل

              التحليل (1

ُ هذهُ ُيفُ يقُومرحلةُ ُمالتحليل،ُ ُالباحثُ املتعلقةُجبُ املعلوماتُ معُ

وكذلكُمجعُاملعلوماتُحولُاخلصائصُاألوليةُُُُوُواملناهجُاملطورة،ُُُُملوضوعاُتاب

ُُقبلُُُُ.للطالُب ألوىلُهيُحتديدُاملوادُاليتُعمليةُالتطويرُ،ُفإنُاخلطوةُُاأنُتبدأ

،ُُالرئيسيُةُُلتحديدُاملوضوعاُتُُجاخلطوةُالتاليةُهيُحتليلُاملنهستطورُالباحثةُمثُُ

ُكمستخدمنيُلوالتعرفُعُل حتديدُ املطورة،ُوالعربيةُُُُلكتبىُخصائصُالطالب

ُ.أمرُمهمُيفُتصميمُأنشطةُالتعلمهوُسلوكُاملتعلمنيُوخصائصهمُ

ابلطالبُُ يتعلقُ فيماُ خاصةُ ُ، حتديدهاُ جيبُ اليتُ األشياءُ بعضُ

ُُ هي: العربيةُ املدرسيةُ للكتبُ الظروف1كمستخدمنيُ ُ)ُُ حيث مص،ُ درُيطبقُ

ُُ شكل يفُ ُُاكتالالتعلمُ ُُالدراسيب الكت2، يستخدمُ منُ ُ)ُُ ُُُُالدراسُياب ،3ُ)

ُالدراسي.بُاالكتُيستخدمُذلكُُوأليُفئةُأوُمستوى

 
34 Abdul Hamid dkk, ‘Pembelajaran Bahasa Arab : Pendekatan, Metode, Strategi, Materi 

Dan Media’, Malang : U (2008), 102–10. 
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              التصميم (2

 :ُكماُيليُيفُهذهُاملرحلةُ،ُاخلطواتُاليتُجيبُاختاذهاُهي

التعُلاألُُحتليل (أ إُبهدافُ =ُُُُشراكيميةُوصياغتهاُ أُ وهي:ُ ُ، عناصرُ أربعةُ

اخلاصُالذيُُبُ=ُالسلوكُ،ُوهوُالسلوك .،ُمبعىنُمنُسيتعلماحلاضرون

جُ=ُالظروفُ،ُُ .والتعلُمُُبُبعدُاالنتهاءُمنُعمليةُالتعليمسيثريهُالطال

أوُُُثتُعمليةُالتعليمُوالتعلماليتُجيبُاستيفاؤهاُعندُحدُُالظروفُُوهي

.ُد=ُُ األدواتُاليتُيستخدمهاُالطالبُعندُاالختبارُوليسُأثناءُالدراسة

 .ُبمستوىُالنجاحُالذيُجيبُأنُحيققهُالطالوهوُالدرجةُ،ُ

حيتاجُإعدادُعناصرُاالختبارُإىلُاالهتمامُُوالذيُُتطويرُعناصرُاالختبارُُ (ُب

ُُ أ( التالية:ُ ُُابألمورُ يف احملددةُ املعايريُ أساسُ التعُلاألعلىُ يةُُميهدافُ

ب( ُ، النجاحُ مؤشراتُ أوُ ُُُُعلىُُاخلاصةُ املادة حمتوىُ حولُُأساسُ

االهتمامُُاُتاملوضوع ُ) جُ ُ، األسئلةُ إعدادُ يفُ مالمبُُاملطورةُ ءمةُُدىُ

معُاألهدافُالتعليميةُاخلاصةُأوُمؤشراتُالنجاحُ،ُد(ُإعدادُُُُالعناصر

ُكتابةُالتعليماتُو(ُُاألسئلةُوتُُأشكال اليتُتنتجُُُُاألسئلةُُعملرتيبهاُهـ(

طوةُهيُجمموعةُمنُأسئلةُالنتيجةُالنهائيةُهلذهُاخل .ُُحُاإلجابةفيهاُمفتُا
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االختباُرُُالتدريباُت لقيوأسئلةُ استخدامهاُ ميكنُ اليتُ استيعابُُاتُ اسُ

تطورُهذهُالعناصرُإىلُُيفُالدرسُالتايلُ الطالبُحنوُاملوادُاليتُتعلموها.ُ

 أسئلةُالتدريباتُ،ُوالواجبات،ُوأسئلةُاالختبارُالتلخيصيُأوُالتكويينُ.

ُ اج(ُ ُتطويرُ ُميالتعُلالسرتاتيجيةُ ُية،ُ مخسةُ يفُُهناكُ الرئيسيةُ العناصرُ

ُُ(ُعرضُاملعلومات2مُ،ُُ(ُأنشطةُالتعُل1،ُوهي:ُُُُيةميالتعُلالسرتاتيجيةُُا

تقدمي ُُأوُ دوُر3ها، ُ)ُُُُ ، 4ُُالطالبُ و ُ، االختبارُ املتابعة5(ُ ُ)ُُ لزايدةُُ .

بعضُمنُخاللُاستكمالُُُُابُالدراسُيالكتُُفعاليةُاستخدامهُ،ُفيجمُع

ال ُُةعمادالعناصرُ وهي: ُ،1ُُ تعليمات دراسةعنُُ(ُ احملُُكيفيةُ توىُُعرضُ

(3ُُعيُ،ُُلكلُموضوعُوموضوعُفُرُيةميهدافُالتعُل(ُاأل2لكلُموضوع،ُُ

ُ(ُُأسئلةُالتدريباتُ.4ذاتُالصلةُ،ُوُُالقراءةُةئمقا

ُُُ(2003ُُ:2ُُ:20يةُومصادرُالتعلمُعندُبيالوايتُ)ميالتعُلُُالوسائلتطويرُُ د(ُُ

ةُلتسهيلُعمليةُالتعلمُللطالب،ُوتصبحُعمليةُالتعلمُقيطُرالُوُُاألداةوهوُُ

املوادُُكوسائلُومصادرُالتعلمُاليتُميكنُاختيارهاُُال.ُُُُأكثرُمرحيةُوجذابة

العربية املُُهيُُالتعليميةُ املشورة،ُ املفرداتُ شرائط،ُاللصقات،ُُبطاقةُ

ُ.إخلقراصُواأل
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ُُ ُُ ه( التعليمية املادةُ الدشكلُُيفُُتطويرُ اخلطواتُُستخدامُُابُُاسيُرالكتابُ

ُُ:التالية

  اختيارُومجعُاملوادُالتعليميةُاملتاحةُوذاتُالصلةُلالستخدامُ، (1

   نشطةُالتعلمُ،املوادُوفًقاُلرتتيبُأُإعداد  (2

   منُالكتبُالدراسيةُةُأوُغريهاُصولحتديدُاملوادُاحمل (3

وهيُاختيارُُيفُتطويرُاملوادُُُُاخلطوةُاألوىلكترتيبُبرامجُالتعليمُُ (4

تعتمُد والعناوين،ُ املوضوعاتُ ُوحتديدُ اختيارُُُ خطواتُ

 .إىلُاملناهجُوالتحليلُالتعليميُاُتاملوضوع

التعليميُة (5 املوادُ واختيارهاُُُُ،هاعومُجُُكتابةُ التعليميةُ املوادُ إعدادُ

ُُاملكتبُُالوكتابتهاُيفُشكلُُ إعدادُُ(1ُُُُعلُىُُتشملواليتُُدرسية

ُُيةُوكتابتهُاُميهدافُالتعُلاألُ(ُترتيب2ُُهاُوكتابتهاترتيبُوتعليماتُال

وكتابةُاألسئلةُُ(ُإ‘دادُُو4ُ(ُإعدادُعرضُاملوادُالتعليميةُوكتابتها3

اإلجابةُُ ومفتاحُ واالختباراتُ إعداد5ُُ،ُُوالتدريباتُ قائمةُ(ُ

 وكتابتهاُ.ُاملفرداُت
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ُُالتقومي (6 املرحلة اليتُمتُجتميعهاهوُُُيفُهذهُ الكتبُ تقييمُ .ُُإعادةُ

التقُو الكتبُأجرىُهذاُ املستخدمةُيفُحتسنيُ البياانتُ ميُجلمعُ

ميكنامللتقييمُُ .ُُاملدرسية ُ العربيةُ إبوادُ طواتُُاخل3ُُجراءُُهاُ

،ُوهيال 1ُُُُ :دراسيةُ األوىلُُ( املرحلةُ الدراسةُُتقييمُ ،ُيفُشكلُ

التصميم،ُُ الدراسةُُوخبريُ الثانيةُهيُُ (2ُُمنُقبلُجمالُ املرحلةُ

ُُ الفردي، ُُ ُ(3التجربةُ امليدانية. التجربةُ هيُ ُ، الثالثةُ الُُُُاملرحلةُ

مجيعُُ منُ االنتهاءُ بعدُ الكتابُ اصالحاتُ عمليةُ تتمُ أنُ جيبُ

ُكلُعمليةُالتقييم.ُُ عمليةُالتقييمُ،ُولكنُميكنُإجراؤهاُيفُهناية

ُكلُمرةُهناكُمدخالت،ُميكنُإصالحهاُيفُذلكُمب و عىنُأنهُيف

ُ.الوقت

عليميةُ،ُجيبُاختاذُاخلطواتُُأنهُيفُصنعُاملوادُالتالسابق،ُُُُأوضحُالبيان

ُ.يتمُصنعُاملوادُالتعليميةُوفًقاُالحتياجاتُالطالُباملصممةُحىتُ

 

 

ُ
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  وعيوهبا  املواد التعليميةح. مميزات 

 :كالتايلُُيزاُتممثالثُُوادُالتعليميةلمكانتُل

 املتنوعُةُلطالُباُاملوادُالتعليميةُعلىُقدرةُزترك (1

 يفُحتقيقُخمرجاتُالتعلُمتتحكمُاملوادُالتعليميةُ  (2

   حتقيقهاُاملوادُالتعليميةُابملنهجُمنُحيثُاألهدافُوكيفيةتتعلقُ (3

ُُُُابإلضافةُإىل السابقة، ُ ُُفُُاملميزاتُ أيًضا التعليميةهناكُ املوادُ ،ُوهيُُعيوبُ

 :يليُكما

اخل (1 إىلُ ُُحتتاجُ إعدادربة يفُ اجليدةُُاملعينةُ التعليميةُ ُُاملوادُ املوادُُ . حتتويُ الُ

تكتبُُالتعليميةُاجليدةُعلىُاألهدافُوأدواتُالقياسُإلجنازهاُفحسبُ،ُبل

 .اخلرباتُالتعليميةُللطالُبفيهاُ

حتديدُُُُصعوبةُيُفُُامُالتقليديُ،ُألهنيعنُالتعُلاملختلفةُُإدارةُالتعليمُُُُحتتاجُإىل (2

 متنوعُةُعمليةُُجناحُكلُطالبُلديهُقدرة

35ُ.مُالتقليدييالتعُلابلنسبةُإىلُكلفةُواملداعمةُالتعليميةُالواردُاملُحتتاجُإىل  (3
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 ( motion graphic) املتحركة. الرسوم  3

 ( motion graphicأ. تعريف  الرسوم املتحركة )

ُُ املتحركةإن motion graphicُُ)  الرسومُ فروع منُ فرعُ ُوتط(ُ العلومُ تقنيةُويرُ

اجلرافيكي حيثُُالتصميمُ ُ،ُُ احلركة يفُ ُُُُكانتُ ُُعناصر والتعبريُأساسية الشكلُ مثلُ

واال عمداُُواحلجمُ وحتريكهاُ املتضمنُ وامللمسُ حيةجتاهُ املتحركُة  .لتبدوُ ُُالرسومُ

(motion graphic)ُُُُُُُُهي املتحركة الرسومُ أوُ التصميمُ أساسُُجمموعةُمنُقطعُ علىُ

3D.ُ36ُ،ُرسومُثالثيةُاألبعاد2Dُومُثنائيةُاألبعادُرسالوسائطُاملرئيةُمثلُ

املتحركة motion graphicُُ)  الرسومُ )ُُ الرسومُُُُصوُرالهي أوُ الفيديوُ تستخدمُ

لقدُتغريُالتصميمُاجلرافيكيُمنُالنشرُالثابتُُ .احلركةُأوُالتحولإلنتاجُوهمُُاملتحركةُُ

ُذلكُاألفالمُوالرسومُاملتحركةُوالوسائطُالتفاعليةُابستخدامُتقنياتُاالتصالُمباُيف

 .37البيئُ.ُالتصميمُو

 ُ

 
36 Mulyasa. Op.Cit. h. 13 
37 Humaira, d. (2015). Perancangan Motion Graphic Iklan Layanan Masyarakat(ILM) 

Tentang Perilaku Menyimpang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) pada 

Masyarakat Bukittinggi. 17. 
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التصميمُُ .هوُتطويرُفنُالتصميمُاجلرافيكيُُ(motion graphic)ُُموشنُجرافُك

لرسائلُأوُاملعلوماتُأوُالذيُيوصلُاُُةالتطبيقيُُشكلُمنُأشكالُالفنوناجلرافيكيُُ

املرئية اللغةُ ابستخدامُ الدعواتُ أوُ املفاهيمُ أوُ جرافُكُُيستخدمُُُُ.األفكارُ ُموشنُ

(motion graphicُُيف عملُ(ُ ويفُ الرتوجيية،ُ واإلعالانتُ اإلعالنيةُ األفالمُ نتاجُ

يعدُالتصميمُاجلرافيكيُ منُاجملاالت.ُُوغريهاالشعاراتُاملتحركةُوالعالماتُالتجاريةُُ

ح مشكالتُأيًضاُ حللُ املصممونُ بهُ يقومُ الذيُ االتصالُ أوُ املشكالتُ حللُ اًلُ

ُأُُهناك 38ُ.العمالء للرسومخُرتعريفاتُ ُُُُاملتحركةُوهيُُىُ تستخدم اليتُ مقاطعُُالرسومُ

لقدُتغريُالتصميمُاجلرافيكيُُ .وهمُاحلركةُأوُالتحولُُأوُالرسومُاملتحركةُإلنتاجُُالفيديو

تقنياتُُ ابستخدامُ الثابتُ النشرُ املتحركةُمنُ والرسومُ األفالمُ ذلكُ مباُيفُ االتصالُ

39ُُ.والوسائطُالتفاعليةُوالتصميمُالبيئي

اآل بعضُ ُُمنُ فراء االسابقة،ُ أناليمكنُ جرافُكُستنتاجُ  motion)ُُموشنُ

graphicُُ )ُُُُ يستخدم الذيُ اجلرافيكيُ التصميمُ فنُ تطويرُ الرسومُهوُ أوُ الفيديوُ

 motionُُ)ُُموشنُجرافُكُُميكنُاستخدام .ُُُوهمُاحلركةُأوُالتحولإلنتاجُُُاملتحركة

graphicُُ)الوسائل تساعدُالتعليمية،ُُيفُ )ُوالُ املتحركةُ ُُُ(motion graphicالرسومُ

 
38 Presman, ‘Perangkat Lunak Audio Visual’, 2010, 2001. 
39 Djaali dan Pudji Muljono, ‘Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan’, Jakarta : (2008), 1. 
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فهمُُالطالبُيفُُهتدفُإىلُتسهيلُُهيُُ،ُبلُُاملدرسنيُيفُعمليةُالتعليمُفحسب  على

ُُ.مُياملوادُاملوجودةُيفُالتعُل

ُ( motion graphicب. خصائص الرسوم املتحركة )

 :املتحركةُ،ُوهيُالرسومبعضُاخلصائصُلزايدةُتعريفُاخلصائصُعنُهناكُ

األبعاتاملُُالرسوم (1 ثنائيةُ ،ُولكنحركةُ تنتجُُميكنُُهُادُ احلركةُُُُأنُ بعناصرُ ومهًاُ

األبعاد ألنهُك .ثالثيةُ الشاشُُةصوُرالوذلكُ هلاُعلىُ اليتُ واإلسقاطاتُ اتُ

ليُسعرضُوطول وُ للشاشاُت،ُ تظهرُُعمقُُتُ فقطُ أوُكائناتُ،ُ كفضاءُ

 ُ.ثنائيةُاألبعادُتقعُيفُمساحةُثالثيةُاألبعاد

الرسوم (2 حتتاجُ الوضعاُُالُ حتريكُ إىلُ بملتحركةُ ُ،ُُ إىلُُل يتغريُُحتتاجهاُ كائنُ

معينة زمنيةُ فرتةُ ُُ .خاللُ صامت خطُ هناكُ ُ، املثالُ سبيلُ الُُعلىُ أوُ

   .يفُكائنُاخلطُ،ُمثلُتغيريُاللونُيفُفرتةُزمنيةُمعينُةُيتغريُُه،ُولكنيتحرك

3) ُُ الرسوم الوسائلت ستخدمُ أنواعُ يفُ التفاعليةُُاملتحركةُ ليستُاملتعددةُ وُ ُ،

دائًما تُُ.تفاعليةُ ُُوفقطُ متخطيظهر والُ الكاملةُاُ السيطرةُ املستخدمُ تلكُ

40ُُ.ةاملتحركالتوضيحيةُمُُوعلىُالرس

 
40 Ega Maretha Sari and others, ‘Pengembangan Media Vidio Animasi Motion 

Graphic Pada Mata Pelajaran Sejarah Materi Pokok Indonesia Zaman Praaksara Di SMA 

Negeri 4 Sidoharjo’, 68 (2017), 2–5. 
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ا إىلُ اُُلبياُناستناًداُ ،ُميكنُ الرسومالأعالهُ أنُخصائصُ ُُالتوضيحيُةُُستنتاجُ

ُُ ولكنها األبعادُ ثنائيةُ هيُ شكلتنتجُُاملتحركةُ يفُ احلركةُ بعناصرُ ثالثيةُُُُومهًاُ رسومُ

ُُ 3Dُُُُاألبعاد ُُُُيريتغمنُخالل و اللونُ مثلُ لالكائناتُ احلروفُ اوجنسُ لكائنُنفسُ

ُ.خاللُفرتةُزمنيةُمعينة

 (motion graphicاملتحركة ) ج. خطوات الرسوم

 ُ:ُهيُكالتايلُيدُةاجلتحركةُاملُرسومالُإلنتاجُهمةُاملطواتُاخل

ُكلُواباملخطوطةُاملكتوبةُُُُوصنصالاخلطوةُاألوىل:ُاهتمُمبفهومُُ (1 العواملُاضحة

ُكتابةُالنص ثرُفعاليةُُ.ُعددُالكلماتُالقياسيةُوأكالرئيسيةُجيبُمراعاهتاُعند

ُُ 60ُُُُ-30كلمةُلكل65ُُُُهو ُُالءُُإلنشاُو دقيقة. فعالةُ،ُجيبُعلىُالقصة

بهُُالشخص والقيامُ وتذكرهُ وتعلمهُ حتقيقهُ يريدُ ماُ يعطيُ ُوأنُ أنُُ .ُ جيبُ

ُكيفُيشعرُاجلمهورُبعدُأنُيشاهدأيخذُشخصُآخرُيفُاالع اطعُمقُُتبار

هذهُُ وصوتياُحركياُفريدا.أنُيصممُنًصاُمباشرًاُفيديو.ُوجيبُعلىُالشخصُ

جتذبُأتثرياتُُ .ُُومرفقة  كُمقنعةالقدرةُجتعلُالرسائلُيفُالفيديوُاخلاصُب

للجمهور الكاملُ االنتباهُ احلركيةُ ُالنصُ ُدلت .ُ ُُ ُالدراساتُ أنُعلىُ
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قاطعُالفيديوُاملتحركةُعندماُيضطرونُإىلُاالهتمامُمبُُاألشخاصُمييلونُإىل

 .قراءةُسطرُالقصة

ُكدعمُألداءُُ (2 مجعُلوحةُالقصةُبنيُالنصُوالنتائجُُاخلطوةُالثانية:ُلوحةُالقصة

اإلنتاجُبنيُاألفكارُاليتُسيتمُتنفيذهاُيفُُخبريُُالتصميمُُوُُخبريُُجيمُع .ُُيةاملرئ

التوضيحيُة للرسومُ الفيديوُ مهمُة .املتحركةُُمقاطعُ اخلطوةُ ُُتنفيذهُاُُهذهُ

ُُُألن والتصميمقدرة النصُ لكتابةُ ُُُالكاتبُ اموحدة. لوحةُ ،ُُلعملمنُخاللُ

يفُهذهُُُالنهائيُةاملخطوطةُُمراجعةُمثُتتمُلوحةالُهذهُعلىتصويرُاإلطارُُُيتم

،ُُ(motion graphicالرسومُالتوضيحيةُاملتحركةُ)املرحلةُقبلُبدءُإنتاجُفيديوُُ

يفُعمليةُاحلركةُُُُةُملطابقةُالنصُاملختارتخطيطيالمُُُورسالاألفكارُيفُُمثُتعربُُ

 ُ.احلية

واخلصائصُُُُ.ُاأللوانُرسوميةُمنُلوحةُالعملالعمليةُُالاخلطوةُالثالثة:ُإنشاءُُ (3

م صنعُ يفُ املتحركةمهمةُ الرسومُ فيديوُ ُقاطعُ ُ(motion graphicُُ.)

اجلمهور  علىُ أتثريُكبريُ هلاُ البسيطةُ األلوانُُ .االختياراتُ تكونُ أنُ جيبُ

اجلمهور معُ بفعاليةُ التواصلُ علىُ قادرةُ إنتاجُُ .واخلصائصُ مُُورسالبعدُ
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ُُُُةتخطيطيال العمل، لوحةُ التصميمفعلىُ ُُبدأُ املرحلةُكاملةُُ. هذهُ تكونُ أنُ

 .اُملساعدةُصانعيُالقصصُاملصورةُواملصممنيودقيقةُمتامًُ

هذهُهيُاملرحلةُاليتُتبدأُُ .ُُُاخلطوةُالرابعة:ُالرسومُاملتحركةُللتصميمُالنهائي (4

مجيعُاملراحلُُُُخاللُالعملية،ُيشكل يقية.ُمنُُفيهاُعمليةُالرسومُاملتحركةُاحل

فيديوُُ إنشاءُ يفُ اجلميعُ ويشاركُ البعضُ بعضهاُ التوضيحيةُُرسومُُالمعُ

ُُامل هيتحركة والوقتُُُتدجمُوُُة.مطلوبُُكماُ املتحركةُ الرسومُ خصائصُ

الرسومواملوسي يفُ الصوتيةُ واملؤثراتُ ُُاملتحركةُُقىُ العمليُة . هذهُ هنايةُ ،ُُيفُ

ابتباعُهذهُُ .ُُسيكونُالفيديوُاملتحركُجاهزًاُللجمهورُاملستهدفُملشاهدته

   41ُ.جودةُأعمالُالرسومُاملتحركةُمضمونةفتصبحُاخلطواتُ،ُ

 ( وعيوهباmotion graphicاملتحركة ) مزااي الرسوم د.

منُُُو،ُُمزاايُوعيوُبُُاتعليميةُهلالوسيلةُُالُكُةاملستخدمالرسومُاملتحركةُُكانتُُ

ُكالتايلُُ:ُُمزاايها

ُ

ُ

 
41 Ega Maretha Sari and others. Op.Cit. h.6 
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 غريُحمدودة (1

ل املتحركةُُكانتُ حمدودة(motion graphicُُُ)لرسومُ منُ،ُُُإمكانياتُ

يصبح احليواانتُُممكناُُاملستحيلُ جعلُ ميكنكُ املتحركة،ُ الرسومُ ومبساعدةُ ُ.

ُ،تتحدُث إىلُوالنبااتُتُ ُتنتقلُ احلضريةُُُالرقصُ املباينُ شكلُ وتغريُ ُ،

ُُ.األخرىُاخلياليةُاالحتماالُتُمنُوالعديد

هيُُُُُ(motion graphic)ُُالرسومُاملتحركةُُأنُوظيفةُُوابإلضافةُإىلُذلك،

شريطُُمنُجيمعكثريُُاءُاملستحيلة.ُوهناكُُاألشياءُغريُممكنةُإىلُاألشيعلُُأنُجت

ُتحركُةاملرسومُُالُيفاملوجودةُُلرسالةُُا.ُُُ(motion graphic)ُُلرسومُاملتحركُةابفيديوُُ

(motion graphic)ُُُُُُهيُو الرسالة عنُ بصنعختتلفُ قمتُ إذاُ ُفيديوُُالُُاملنقولةُ

ُُ.ُباشراملعملُالُشكليفُفقطُ

 ُُُُُُ    سهلةُالتذكرُوُمثريةُلالهتمامُ (2

ُميكن ُُتقدميُ خمتلفةُبطرقُاملتحركةالرسومُ ويفُوأساليبُ ُ.

تصميًماُبسيطًاُحبيثُالُتكونُالرسالةُمعقدةُُُأيًضاُالرسومُاملتحركةُأتخذُالغالب

أنُسيطة،ُميكنكُُالبُُالرسومُاملتحركةُ.ُمنُخاللُوظيفةتذكرهالكنهاُسهلةُيفُُ

ُُُ.ُفهمهاالناسُيفُُُمجيعُسهولةلُامعقدُُشيئاُتقدم
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  عاليةُمنُحيثُاملبلغفأكثرُ (3

ُُ التقنيةمن للفيديوُفإنُُ،جهةُ املباشرةُ ُُُحتتاجُُاحلركةُ ُواملإىل املواردُعداتُ

أيُُيفُوُُالغرفةُُداخلميكنُتنفيذهmotion graphicُُُُُُالرسومُاملتحركةُُالكثرية،ُبينما

،ُُيفُاألساسُوُُ.نفسُاجلزءلديهماُُُُبطبيعةُاحلال،ُفإنُالعمليةُاإلبداعية.ُُُمكان

ترغ ُُإذاُكنتُ إنشاء ُُالبُيفُ أموالُحمدودة،ُُُواجلذاب،ُولكنُيداجلفيديو لديكُ

بوجودُُوعالوةُعلىُذلك،ُُ.ُُيمكنُأنُتكونُالرسوماتُاملتحركةُأحدُاختياراتُكف

الرسومُميكنناُأنُنشعرُبسهولةُيفُصنعAdobe After Effectsُُالتطبيقُمثلُتطبيقُ

ُ(.motion graphicُُ)املتحركةُُ

 األوقاتُاملستخدمةُمرونُة (4

يستطيعُأنُيتغريُمنُحيثُاأللوانmotion graphicُُُُُُالرسومُاملتحركةُُإن

غريها ُُ،أوُ ُُوذلُكُ مجيعُ ُالرسومُأصولألنُ الصفرُاملتحركةُ منُ ،ُمصنوعةُ

تتغريُُميكنُحبيث املتحركةُأنُ الرسومُُالرسومُ وظيفةُ الحتياجاتُ وفًقاُ وتعديلهاُ

ُُ.املتحركة املتحركُةُ الرسومُ ُهذهُ ُmotion graphicُ ُُةمناسبُ العالمةُُُإلعادةُ

ُكلُشهراملُتسويقالُعدُةُصنعلأوُُُالتجارية ناسبُ.ُوصنعُملفُالشركةُمختلفة

ُ.ذاُالقسمُهل
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 فعالية (5

.ُُُدقائق3ُُاثنيةُإىل30ُُُُمصنوعةُمنُُُمعظمُفيديوُالرسومُاملتحركةكانُُ

هذهُُدةُُمب قصرية،ُ املتحركةزمنيةُ مناسبةُُُالرسومُ علىُُُُهيُ ُائُلوسللتثبيتُ

يفُُُُاالجتماعيُُالتواصل ُوالفيسبوكُكمثلُ الرسومُ.ُ فيديوُ منُ الكثريُ هناكُ

الفيسبوكُأنهُُُيقولُُحىت .املتحركةُاملنبثقةُاليتُتشرحُعالمةُجتاريةُأوُمنتجُمعني

مشاهدةُُ من10ُُعندُ فقطُ املتحركةُ،ُفيديوُثواٍنُ تعزيزُالرسومُ الوعيُُميكنُ

التجارية الرسومابلعالمةُ ألنُ ُ،ُ جتمُ الصوُتاملتحركةُ بنيُ وكتابةُُعُ

ُالرسالةُاملنقولةُأكثرُفعالية.ُُُلذلكُفإنُ،ُاإلعالانُت

،ُهيُالرسومُاملتحركةُالُتزالmotion graphicُُُُُُالرسومُاملتحركةُُومنُعيوُب

ُكالوسيلةُالتعليميةُضئيل.ُإنُعمليةُإنتاجُ غريبةُيفُاجملتمعُاإلندونيسيُواستخدامها

( املتحركةُ صنعmotion graphicُُالرسومُ علىُ قادرُ إنسانُ لكلُ وليسُ غالية،ُ هيُ ُ)

motion graphicُُاملتحركةُُ،ُواحلركةُيف ُكماmotion graphicُُُُُُالرسومُ ليستُسلسلة

42ُُُبعاد/ُثالثيةُاألبعادُ.أنُالرسومُاملتحركةُيفُثنائيةُاأل

ُ

 
42 Haryanto Asih Purwanti, ‘4. Dalam Jurnal Yang Ditulis Asih Purwanti, Haryanto Dengan 

Judul “ Pengembangan Motion Graphic Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan Kelas I Sekolah Dasar”’, 2.2 (2015).  
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 ه. اإلطار النظري 

املشكالتُاملوجودةُيفُالفصلُالدراسيُعلىُُتطويرُاملوادُالتعليميةُُُُهذاُُيعتمد

فقطُ،ُابإلضافةُإىلُعدمُُُابُاملدرسيلتعلمُاليتُيستخدمهاُاملعلمُالكتمصادرُاهيُُ

ُُ ُُُُالوسائلوجود عملية يفُ يرغبُُحبيثُُالرتكيبُُميتعُلالداعمةُ ُُُالُ تعلمُُالطالب يفُ

الطالبُُُُالرتكيب استيعابُُوينسىُ الطالبُبسهولةالرتكيبيةُُاملوادُُيفُ أنُ ،ُكماُ

ضُمماُيؤديُإىلُنتائجُالتعلمُاليتُحصلُعليهاُبعُ،ُُيتكسلونُلتكرارُالتعلمُيفُبيوهتم

ُُملواُدبيانُعنُايفُهذهُاملوادُالتعليمية،ُهناكُُمعيارُاالكتمالُاألدىن.ُُو الطالبُحتت

ُُ والتدريبات بوسائلوالتقييمالرتكيبية،ُ املدعومةُ املتحركةُُاتُ خالل .الرسومُ املوادُُُمنُ

ُُ على ُُالتعليميةُ ُُأساس املتحركة يتمكنُ(motion graphic)الرسومُ أنُ املتوقعُ منُ ُ،

بعةُعمليةُُمتحمسنيُيفُمتاُُالطالُبيصبحُُُوُُبسهولةرتكيبيةُُالُُواداملالطالبُمنُفهمُُ

أبنفسهمُذاتياُعندُتكرارُالدروسُيفُلطالبُُالتعلمُيفُالصفُ،ُويستطيعُأنُيتعلمُا

علىُوبي حصلواُ حىتُ اإلطارُُ.كاملةُُنتائجُُهتمُ هذاُ أنُُالفكريُُولتوضيحُ ميكنناُ ُ،

 كالتايلُُ:يفُالرسمُالبياينُُنالحظهُ
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 تصميم النموذج  و. 

ُُ املنتج، لتطويرُ التطويرُهوُأساسُ إطارُعملُُ منوذجُ املختارُ النموذجُ سيوفرُ

.ُُدخالتُيفُحتسنيُاملنتجُالناتجاملحثُمنُأجلُاحلصولُعلىُُيفُتطويرُالنظريةُوالب

ُالنموذج،ُُواملفاهيمُيُُالنموذج،ُُوالنموذجُاإلجرائيجُالتطويرُيفُشكلُُأنُيكونُمنوُذ

والتطوير البحثُ هذاُ يفُ ُُالنظري.ُ ،ُُ ُُأن هو املستخدمُ اإلالنموذجُ .ُُجرائيالنموذجُ

ُليتُجيبُاتباعهاُلإلنتاجاخلطواتُاالوصفيُيشرحُفيهُُنموذجُُالالنموذجُاإلجرائيُهوُُ 

ُالتطويرُاليتُطورهاُديكُوكاريُ،ُخطواُتاملنتجاتُأوُاملوادُأوُتصميمُدورةُالبحثُُ

)ُُهذا هي:ُ والتطويرُ )األهداف1ُالبحثُ األهدافُ حتديدُ إىلُ احلاجةُ حتليلُ ُ)

،ُأهدافُاألداءكتابةُُ (4سياقه،ُُُوُُ(ُحتليلُاملتعلم3،ُُمي(ُحتليلُالتعُل2التدخلية(ُ،ُ)

5ُُ ) ُُ البحثتطوير ُُأدواتُ ،6ُُ ا( ُُميالتعُلُُالسرتاتيجيةتطويرُ 7ُُية، واختيارُُ ( تطويرُ

ُتصميم (10،ُُميالتعُلُُ(ُحتسني9تصميمُوتنفيذُالتقييمُالتكويين،ُُ (8ُُ،ُُاملوادُالتعليمية

43ُُ.ُتقييمالُوتنفيذ

التطويري ُكأساسُإلجراءُالبحثُ التطوير يُنهذاُمنوذجُ تجُمنتًجاُمنُ،ُحبيثُ

ُالذكيُ،اتفُُاهُلكمبيوترُأوُُالابستخدامُُُُلطالُبأنُيتعلمُاوميكنُُُُكيبيةُاجلذابُةوادُالرتامل

ُُ الدراسي الفصلُ ُُخارجهُُُوأداخلُ .ُُ تكون أنُ املتوقعُ علىُمنُ الرتكيبيةُ املوادُ هذهُ

 
43 Punaji styowati, ‘Metode Penelitian & Pengembangan’, Jakarta : (2013), 292. 
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املتحركُةأساسُُ motion graphicُُ)ُُالرسومُ طالبُُُالتعليميةُاجلذابةُولسهولةُُكاملوادُُ(

الُس احلكوميةُُ يفُُابعالصفُ اإلسالميةُ املتوسطةُ تعلم1ُُُُاملدرسةُ يفُ اتجناموسُ

ُُُالرتكيب.

ُكالتايلُُ:  وأكدتُهذهُالبياانتُُبنتائجُالبحوثُالسابقة

الرسومُُُإيغىُمريتاُساريُوفجرُأراينطاُبعنوانُ"تطويرُوسيلُةُُكتبتهاُُيفُاملقالةُاليت .1

ُُ ابلفيديو ُُاملتحركةُ اتريخ مادةُ ُُيفُ قبل ماُ يفإندونيسياُ الثانويةُُُُاألدبيةُ املدرسةُ

املوادُاألولُُُُنتائجُصالحيةُاملوديولُعلىُخبريظهرت44ُُُُسيدورجيو".4ُُُاحلكوميةُُ

يفُ.ُُعلىُنتائجُجيدةُُحصلت2ُُُُو1ُُُُ.ُُومنُخبريُالوسائلُُُةُهيُجيدُةوالثاني

ُهيُُلمجموعةُالصغريُةالتجربةُل،ُُُُ٪96.2حنيُأنُالتجربةُالفرديةُحصلتُعلىُُ

لذلكُفيمكنُاالستنتاجُأنُُُُ .٪98.2هيُُكبريةُُالُُُُللمجموعةتجربةُُالُو 97.2٪ُُ

يفُ لالستخدامُ الئقةُ التارخييةُهيُ املوضوعاتُ املتحركةُيفُ الرسومُ فيديوُ وسائلُ

،2ُ-(N1+N2) =(df)ُُ عمليةُالتعلم.ُوملعرفةُفعاليةُالوسائلُابستخدامُاتءُاالختباُر

على df  (35+ُ35ُُ   فنحصلُ )-2=68ُُُُ حصلت البحثُ هذاُ ويفُ ُ.t hitungُ

الفيديوُُُهذهُوسائلُُعلىُأنواالستنتاجُُt tabelُُ(2،000>  3،461ُُ.)ُمنُُأكرب

قبلُ ماُ الفرتةُ مادةُ لتاريخُ التعليميةُ األنشطةُ يفُ استخدامهاُ عندُ فعالةُ املتحركةُ

 
44 Sari and others.  
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ُُاألدبية الوسائلالنمُو . هذهُ تطويرُ يفُ املستخدمُ منوذجُُذجُ ُُُُهوُ املناقشةُُ أدي.

تحركةُللفيديوُالتعليميُلشرحُاملسومُُُرالُُالرئيسيةُيفُهذهُاملقالةُهيُتطويرُوسائُل

اإل األدبيةاملوادُ قبلُ ماُ ُُندونيسيةُ البحث، هذاُ املتحركةُُتستُُويفُ الرسومُ خدمُ

الذيُست البحثُ بينماُ التعليمية،ُ هُبكالوسيلةُ الباحثُةقومُ الرسومُُُاُ استخدامُ هوُ

ُك  الرتكيبيةُ.ُواُداملاملتحركة

اليتُكتبتهُاُُيف .2 والنداُُاملقالةُ وحيينُ ُُُُريدمااينيتُ الرسومبعنوان وسائلُ ُ"تطويرُ

عشر احلاديُ الصفُ لطالبُ ُُُُاملتحركةُ الوسائل تصميمُ يفيفُ املدرسةُُُُاملتعددةُ

التطويرُهوُُُُالبحثُُلنموذجُاملستخدمُيفُهذاا 45ُُجيبادك".1ُُالثانويةُاحلكوميةُُ

ركة.ُُسومُاملتُحوسائلُالُرالبحثُعنُصالحيةُُنتائجُُ.ُهناكُُ Borg & Gallُُمنوذج

ُ،4.3متوسطُُُُنتيجةُُعلىحصلتُُُُُُ(ُمنُخبريُاملادُة1علىُأساسُالتقييمُالتايل:ُُ

املعيارُالئقُجدا. النتيجةُمنُ ُُنتيجةُُُعلىُُحصلتُُالتصميمُخبري منُُ(2ُُُُهذهُ

ُعلىُُ(ُومنُخبريُالوسائلُحصلت3ُُُُهذهُالنتيجةُمنُاملعيارُالئقُُ،4متوسطُُ

لمجموعاتُلُُ(ُوالتجربة4،ُُُُئُقهذهُالنتيجةُمنُاملعيارُالُُ،3،8ُُُُمتوسطُُُُنتيجة

ُُ ُُالصغرية ُُحصلت ُُعلى متوسط ُُُُ،4.2نتيجةُ الئق، املعيارُ منُ النتيجةُ (5ُُهذهُ

هذهُالنتيجةُمنُاملعيارُُُُ،ُُمتوسطنتيجةُُُُةُالكبريةُحصلتُعلىجموعمجربةُلُلوالت

 
45 Heni Damayanti dan Wulandari, ‘Pengembangan Media Pembelajaran Motion Graphic” 

Vol. 04, No. 03 (Mei 2017) Jurnal 12’, 04, 2017. 
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وسائلُُالئق. تستخدمُ هيُ املقالةُ هذهُ يفُ الرئيسيةُ ُُالُُاملناقشةُ تحركةُُاملرسوم

التطورُالذيُستبحثُيفُدراسةُتعلمُنظريةُالتصميمُُُُيةميتعُلالوسيلةُُالك حسبُ

تستخدمُوالفرقُهوُالرتكيب.ُُتعلمالتعلمُاملثريُللطالبُيفُنظريةُهوُتوفريُالباحثةُ

املتحركةُك فحسبالرسومُ حنيُُُو،ُُالوسيلةُ الباحثةيفُ الرسومُُلُُأرادتُ تطويرُ

ُملوادُالرتكيبيةُ.اذابةُيفُتعلمُاجلتعليميةُالوادُاملُكُ(motion graphic)ُُاملتحركة

ُكتبتهاُُُ .3 يفُُُةاملتحركالرسومُُبعنوانُ"تطويرُُُُأسيحُبوروانيتُوهاراينطايفُاملقالةُاليت

يهدفُإىلُإنتاجُُُيتطويُرالبحثُُوالهذاُالبحثُهوُُ 46".ُُمواضيعُتعليمُاملواطنة

االبتدائيةُُُاملتحركةُملوضوعاتُالرتبيةُاملواطنةُيفُالصفُاألولُمنُاملدرسةُُالرسوم

اُُهيُالئقةُُواليت البحثُاملستخدم ُُ.لتعلمكمصدرُ  & Borgهوُمنوذجُُُُمنوذجُ

Gallُُُُ Dick & Careyُُو .ُُ ُُنتائ دلت ُُُُج هي التايلالبحثُ النحوُ ُُعلىُ :1)ُ 

املنتجُمن التعليميُواجلانبُُُُصالحيةُ املادةاجلانبُ حصلتُعلىُُُاحملتوىُخلبريُ

ومنُخبريُ)جيد(3.57ُُُُحصلتُعلى1ُُُُ)جيد(ُ،ُومنُخبريُالوسائل3.56ُُُُ

ُُ)جيد3.62ُُحصلتُعلى2ُُُُالوسائلُُ البيا(. منُخاللُُُانتُاحملصولةأظهرتُ

ُُُُالتجربة بنسبة ُُُُ٪75الفرديةُ اجمل، ُ جتربةُ ُُمنُ ُُموعة ُُالصغرية ومنُُُ٪81هي ُ،

ُُُُالتجربة ُُُُامليدانية على ُُ٪90حصلتُ .2ُُ االختبارُ( يفُ الطالبُ تعلمُ نتائجُ
 

46 Haryanto Asih Purwanti. Op.Cit. h. 1 
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ُُ ُُالقبلي نتيجة علىُ بينما62ُُدلتُ ُ،ُُُُ البعدي االختبارُ ُُيفُ تعلمُدلت نتائجُ

نتيجةُُالطالبُُ البحثُُُُيبحث.76ُُعلىُ وسائلهذاُ تطويرُ الرسومُُعنُ

ُُُبينماُُ،املتحركة البحثاالختالف هذاُ املتحركةُُيفُ الرسومُ تطويرُ واضيعُملُيفُ

تعليميةُالوادُُاملكُالرسومُاملتحركةُتطويربُُوأماُالباحثةُسوفُتقومُُ،املواطنيةالرتبيةُُ

 الرتكيبيةُ.وادُاملللطالبُيفُتعلمُ
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