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 ملخص
 

تطوير الكتاب المقرر العربي  لدى طلبة الصف الثامن من مدرسة المتوسطة 
 ري سفريكااق األهلية 

 
مدرسة محمدية ب  الكتاب المقرر العربي( إنتاج 1لألهداف التالية : هذا البحث  إجراء

درسة مب( معرفة إستجابة الطلبة نحو 2،  و مدرسة الهداية المتوسطة األهلية المتوسطة األهلية
 و مدرسة الهداية المتوسطة األهلية.محمدية المتوسطة األهلية 

ما أ هذا البحث من البحث والتطوير باستخدام نموذج البحث الذي طوره سوغيونو.
إلمكانات افهي سبع الخطوات التي تتكون من  البحث والتطويرهذا الخطوات المستخدمة في 

المنتج،  بةتجر   ،نتجملا تصحيح، نتجمال ديقتص ،والمشكالت، جمع البيانات، تصميم المنتج
مدرسة محمدية تصديق هذا المنتج من قبل أربع  محاضرات ومدرسين من  واصالح المنتج.

، اب المقرر العربيالكتوفي تجربة منتج  . المتوسطة األهلية األولى بجاتي أغونج المبونج الجنوبية
و  طة األهلية مدرسة محمدية المتوسفي الصف الثامن  طلبة توزع الباحثة االستبيان لمعرفة إستجابة

 بجاتي أغونج المبونج الجنوبية. مدرسة الهداية المتوسطة األهلية
بمعيار جيد، بينما التصديق  11نتائج التصديق من خبير المادة حصلت على نتيجة %

ى لد غيرةفي تجربة المجموعة الصبمعيار جيد جدا.  11من خبير الوسائل حصلت على نتيجة %
هذه النتيجة من معيار جيد وجذاب، ومن إستجابة  ، 38%، حصلت على نتيجة طلبة الصف الثامن

 ومناسب ئقال  الكتاب المقرر العربيوبالتالي فيمكن االستنتاج أن  31%المعلم حصلت على نتيجة 
 لالستخدام في مدرسة المتوسطة األهلية بجاتي أغونج المبونج الجنوبية.

 
   الكتاب المقرر العربي ،تطوير:   المفاتيحالكلمات 







 شعار
 

نًا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ  ُه قُ ْرءََٰ (2)يوسف:  ِإنَّآ أَنزَْلنََٰ   
 

  

 Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu 

memahaminya. (Q.S. Yusuf:2) 
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تقديرو  شكر كلمة  
 

 اهأعط قد التي واإلحسان واإلسالم اإليمان من النعمة جميع على وجل عز لله حمداال     
 لدى  العربي المقرر تطويرالكتب بموضوع العلمية الرسالة هذه إتمام على قدرت حتى ةلباحثل

 محمد ناوموال حبيبنا على االموس صالة. "األهلية المتوسطة مدرسة من الثامن الصف طلبة
 من شرط العلمية الرسالة هذه .الدين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن والسالم عليه الله صّلى

 إينتان رادين بجامعة العربية اللغة تعليم قسم من األولى الجامعية الدرجة على للحصول الشروط
 احثةالب عليها حصلت العلمية الرسالة هذه كتابة عملية وفي. المبونج الحكومية اإلسالمية

 إلى الشكر جزيل الباحثة تقّدم أن المناسبة فبهذه. األطراف جميع من المساعدات كثير
                                                 :األفاضيل سادات
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ةالباحث  
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ةالباحث ترجمة  
 

 من 41 التاريخ المبونج باندار في ولدتها ،سيفريكا جوري  الكامل الباحثة اسم    
 و ونوموغي أبي السيد المتزوج من أخوات ثالث من ألولىا نتالب وهي ،1991 سبتمبير
 زير وريفي داميلي خيروم اسمهما صغيرتان شقيقتان للباحثة كانت. هنيئة أمي السيدة
.زينيفى  

 مبونجال أغونج جاتي مارغودادي،ب األزهار األطفال روضة في الدراسة الباحثة بدأت   
 ميةالاإلس اإلبتدائية مدرسةال في اإلبتدائية دراستها. 4022 السنة في وأتمتها الجنوية

 مدرسةال في دراستها واستمرت ،0212 السنة في وأتمتها مارغودادي األولى الحكومية
 ثم.  3021 السنة في وأتمتها  المبونج باندار الثانية كوميةالح اإلسالمية المتوسطة
 منها وتخرجت ةالحكومي اإلسالمية الثانوية المدرسة في الثانوية دراستها الباحثة التحقت

 التربية كلية بيةالعر  اللغة تعليم قسم في الباحثة درست السنة نفس ففي. 0212 السنة في
                                 .المبونج الحكومية اإلسالمية إينتان رادين بجامعة والتعليم

                      
 نجالمبو  واوسان قرية في المجتمع خدمة برنامج الباحثة عقدت 0219 السنة في    

 نواراأل مشارق مدرسة في الميدانية الخبرة ممارسة أيضا الباحثة شاركتو  الجنوبية
 بإجراء الباحثة قامت ،0202 السنة وفي. المبونج باندار ميبسوكابو  األهلية المتوسطة

                            .هليةاال المتوسطة بمدرسة البحث
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 الباب األول

 مقدمة

 توضيح الموضوعأ. 

محاولة لتحسين القدرات الفنية والنظرية والمفاهيمية واألخالقية وفقا  وهالتطوير     

م بشكل منطقي يلالحتياجات من خالل التعليم والتدريب. التطوير هو عملية تصميم التعل

كفاءة  مراعاةبم يفي عملية التعل المعلم نفذهيما  شيئ ومنهجي من أجل تحديد كل

تحسين المنتجات الحالية و تكميل أو التطوير )االبتكار( ه و 1.هموإمكانات الطالب

 2لجعلها أكثر كفاءة وإنتاجية وعملية لالستخدام.

 عليميةمواد التالجزء من  الكتاب المقررأن (، 202: 2002)يعّرف ناسوتيون 

 وه رالكتاب المقر  واتها. كوحدة كاملة قائمة بذ  موديولالمطبوعة، ويمكن صياغة ال

ا وفقا لمستوى على فهمه لغة يسهل الطالبالباستخدام  امادة تعليمية ترتيبها منهجي

 3معرفتهم وعمرهم.

                                                           
1 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 5002), h. 52 
5 Sugiyono, Op.Cit., h. 22 
3 Daryanto, Menyusun Modul, (Yogyakarta: Gava Media, 5013) 
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ملية التي تتطور دائما، حتى اآلن تمر بع دوليةاللغة العربية هي إحدى اللغات الو 

ة العربية التي باستخدام اللغ نزلالمتحول. اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، ألن القرآن ال

 4أساس لتحقيق أوامر الله.كها كل مسلم لقراءة القرآن وفهمه، و حتاجي

 خلفية البحثب.

لتعلم االتعلم هو عملية معقدة تحدث في كل شخص طوال حياته. تحدث عملية 

رئيسية وكل عملية ألهداف الا عليم توجهفي التكان بيئته.  ع بسبب التفاعل بين شخص م

رافق مم مزيج من العناصر البشرية والمواد واليالتعلو  2محددة.الهداف األلتحقيق عليمية ت

األشياء  أنعلى بعضها البعض لتحقيق أهداف التعلم.  ةؤثر موالمعدات واإلجراءات ال

ن من الطالب والمعلمين والموظفيفتتكون  عليمموضوعات المتضمنة في نظام التوال

تضمن م من خالل قراءة الكتب والتعلم في الفصل الذي ييالتعلاآلخرين. يمكن تنفيذ نظام 

ضافة إلى على الطالب اآلخرين. باإل ةؤثر ممكونات المختلفة المترابطة والالتفاعل بين ال

 6.لطالبنحو ام يذلك، تعتبر أن اللغة مهمة جًدا في عملية التعل

                                                           
4 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 4104), h. 3 
5 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 4102), 

h. 0. 
6 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara 4102), 

h. 52 
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ارتهم تحسين حضاللغة هي عنصر من عناصر الثقافة ولدت من حاجة البشر إلى 

جعل الله سبحانه وتعالى اللغة العربية لغة القرآن  7ووظائفهم كوسيلة للتواصل بين البشر.

 :2في سورة يوسف:  تورد كماعلى اإلطالق،   اتلغالألنها أفضل 

 " 2: 12نَّآ أَنْ زَْلَناُه قُ ْراَنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن  " يوسف إ

Artinya : 

“Sesunguhnya Kami telah jadikan Al-Qur’an dalam bahasa Arab supaya kalian 

memikirkannya.” (QS. Yusuf 1525).8    
 

 َعلى قَ ْلِبَك لَِتُكْوَن ِمَن اْلُمْنِذرِْينَ  193نَ َزَل ِبِه الرُّْوِح ااْلَِمْيُن  192َوِإنَّه لَتَ ْنزِْيُل َربِّ اْلَعاَلِمْيَن 

 192-192: 26" الشعراء  192َعَربِّي  مُِّبْين   بِِلَسان   194
Artinya : 

 “Dan sesungguhnya Al-Qur’an ini benar-benar diturunkan oleh pencipta 

semesta alam 195 dia dibawa turun oleh ar-ruh al-Amin (Jibril) 193 ke dalam 

hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang 

yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas 192.” (QS. Asy-syu’ara 

592195-192).9 

 

 

أن اللغة تتطور وتتغير دائما. نزل القرآن باللغة العربية  السابقةتوضح اآلية 

جبريل  كةئ. والقرآن أنزله المالدليل حياتهملقراءتها وفهمها واستخدامها كللمسلمين 

فردية ظائف و م اللغة العربية يتعل ائفوظل . كانتأعطى قصد اإلنذار باللغة العربيةو 

                                                           
2 Sakholid Nasution, Pengantar Linguistik Bahasa Arab (Sidoarjo: CV. Lisan 

Arabi, 4102), h. 32 
8  Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 4101), h. 082 
9 Ibid., h. 499 
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الوظائف ينما بواجتماعية. تتكون الوظائف الفردية من وظائف إنسانية ونفسية وخيالية. 

البشر، حتى  فسن وظائف تفاعلية ومقنعة وثقافية. تتحد اللغة معفتتكون من االجتماعية 

صوات األت وكرمز اللتواصل بين التحيمتأصلة في الحياة اليومية، ألن اللغة وسيلة تفاعلية 

 10وية. اللغ

 ألحيانفي بعض ا. ةصعب ا دراسةولكنه دراسة سهلةاللغة العربية  ليست دراسة

لمواجهة ا الصعوباتهذه تحدث هذه الصعوبات ويواجهها الطالب في عملية التعلم. 

اللغوية هي  ةلغوية. المشكلالغير  كلةمشاللغوية و ال كلةمشالهي: و تعلم اللغة العربية  في

أما و  المشكالت التي يواجهها الطالب أو المعلمون والتي ترتبط ارتباطا مباشرا باللغة.

مفردات، القواعد ال ،عربية )علم األصوات(الوات صفمنها األلغوية، ال كالتمشال

تي تؤثر ال كالتهي المشو غير اللغوية كالت تراكيب )بناء الجملة(. المشوالعرب، اإلو 

لم، مرافق الدافع واالهتمام بالتع لغوية مثلالغير  كالتمشالم. يامج التعلنجاح برنعلى 

كالت العديدة مشوأما ال 11يئة اللغة.وبالتعلم، الوقت المتاح،  يقالمعلم، طر التعلم، كفاءة 

 .يةغير اللغو كالت اللغوية و المش هي م اللغة العربيةيتعلفي يواجهها الطالب 

                                                           
01 Zulhanan, Ibid., h. 4 
00 A. Fahrurrozi, Pembelajaran Bahasa Arab:Probematika dan Solusinya. 

(November 4104). 
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اليوم، يعد تطوير المواد التعليمية أمرا مهما للغاية، فبدون المواد التعليمية في هذا 

 ي شكلتعليمية فالمواد ال . لذلك، ينشئ المعلمعلى النجاح تعلمالعملية ال تحصل 

 واعالطالب بفعالية. المواد التعليمية لها أن تعلمييستطيع أن حتى الموديول الجذاب 

المطبوعة المكونة من النشرات واألوراق والوحدات النمطية وغيرها، ، وهي النماذج مختلفة

 تليها النماذج اإللكترونية مثل الشرائح واألقراص المدمجة التفاعلية واإلنترنت.

لكن كالهما تكامل حيوي في عملية و  يقة، طر المن  أهم المواد التعليميةإن 

هداف األ تحديدالتعليمية، وهي  حيوية في إعداد الموادالخطوات الالتعلم. هناك أربع 

نصر الثاني . المواد التعليمية هي العالمختلفة طرقليمية نفسها، واألساليب والوالمواد التع

في المنهج الذي يتكون من جوانب المعرفة التنظيمية، بما في ذلك االختيار والمفاهيم 

 12والمبادئ بطريقة مستمرة وتكاملية وتآزرية.

الطالب وتنشيطهم في عملية التعلم،  اهتمام لجذبإحدى المواد المستخدمة 

خريجين تملاالحتياجات اكملة لته يمكن تطوير الموديول كل  .وهي باستخدام الموديول

 امنهجي رتيباتترتيبها  مادة تعليميةهو  والموديولتكييفها مع االحتياجات األخرى. و 

يادة ز  هو الموديولمن استخدام هدف ها. العلى فهم لطالبلغة يسهل االباستخدام 

 هم.إبداعبوجود  تحفيز الطالب واستيعابهم

                                                           
04 Zulhanan, Ibid., h. 042 
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ا لعب دور ياد تعليمية لها خصائص خاصة بحيث كمو الموديول   ستخدم ي

 كاملاد باللمو استيعاب ا( 1: كالتالي  مزايا الموديول له 13استراتيجيا في أنشطة التعلم.

 موادمواد أساسية أفضل لمواجهة ال لطالب على، أن يحصل اكامل  استيعابمع 

و أحسية لكل من المعلمين تغلب على قيود الوقت والمكان والقوة اللل( 2الجديدة، 

حتوي في، فعالالموديول الإلنتاج  14ذاتيا.  بنفسه( تنسيق الطالب للتعلم 3الب، الط

المسافة و  روفحسيق والتنظيم والجاذبية وحجم الالتنمنها العناصر، الموديول على بعض 

سوف فواالتساق. الطالب الذين لديهم رغبة منخفضة في تعلم اللغة العربية  فارغةال

  .موديولمحتويات الفرعا من فروع  ونفهمي واإذا كانيشعرون بسهولة 

له و   يالمقرر العرب يسمىأو غالبا ما  الذاتية  الكتاب المقرر العربيإن تطوير 

بسيطة،  ةوفي النهاية انتهاء. بعبار  تصحيحذلك التخطيط والكتابة وال بما في خطوات

 لداريانتو، ا، وهي المقدمة والمواد والتقييم. وفقعناصر على ثالثة المقرر العربي حتويي

والشروط  ناسب االحتياجاتي بسيطالطار اإل اختيار يجب المقرر العربيتطوير  ه فيأن

والمحتويات، والمسرد، والمقدمة )معيار  ،والمقدمة، مثل: صفحة العنوان، الحالية

ف ، الهدموديول، الوقت، تعليمات استخدام الالكفاءة والكفاءة األساسية، الوصف

                                                           
03 Daryanto, Menyusun Modul, (Yogyakarta: Gava Media, 4103), h. 9 
04 Shendy Ervita, Pengembangan Modul Pembelajaran Standar Kompetensi 

Mengaplikasikan Keterampilan Dasar Komunikasi Kelas X Smk Muhammaadiyah 0 Wates 
(Yogyakarta: 4105), h. 4 
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ار، ، االختبواجبةال ،خالصة: األهداف، وصف المواد، الدرس األولال دروس. الو النهائي 

 يالتقييم )االختبار المعرف ،إلخ ... الثالث درس، الإلخ..الثاني  درسوراق العمل. الوأ

 12.ات االختبار والمراجعجابإ تاح، مف(قفالمو وتقييم ا يالحركواالختبار 

هي كما يلي: تحليل االحتياجات، وهو  الكتاب المقرر العربيخطوات إعداد 

ة، وتصميم لمعلومات المطلوبللحصول على اطة تنفيذ التعليم وخنشاط لتحليل المنهج 

والتقييم  بيقطيعدها المعلم، والتالتي  طة تنفيذ التعليمهو خ  العربيالكتاب المقرر 

 16.صديقوالت

مدرسة محمدية المتوسطة األولى  أن األول،  البحثفي  ةقابلتظهر نتائج الم

ع والثامن الساب فتتكون من ثالثة صفوف، وهي الص جاتي أغونج المبونج الجنوبية

. في طالبا  16لصف السابع ا من كل فصللوالتاسع. كل واحد منهم لديه صف واحد. 

تظهر نتائج و  طالبا لكل فصل. 26 صف التاسعطالب، بينما في ال 10الصف الثامن 

تتكون من  .درسة الحدية المتوسطة األولى جاتي أغونج المبونج الجنوبيةمة في المقابل

كل ل. ثناإالسابع والثامن والتاسع. كل واحد منهم لديه صف  فثالثة صفوف، وهي الص

طالب، بينما في  30-22طالبا . في الصف الثامن  30-22لصف السابع ا من فصل

                                                           
05 Daryanto, Ibid., h. 45-46 
06 Daryanto, Ibid., h. 06-44 
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 أن كل أسبوع، يجب على الطالبوفي    . طالبا لكل فصل 32-30 صف التاسعال

إعطاء نوع أحيانا ب علمالم ويقومللكتابة. ثم يقدم إليهم تدريبات مفردة  20-12 واحفظي

بسهولة ب الطال عتاد. حتى يونهاحفظيو  ها فيوردت ما الموضوعات ثم يكتب الطالب 

 تعلم اللغة العربية.في 

ال لمعلم و ال يهتمون اوالتعلم، فهناك بعض الطالب  عليمعملية التعندما حدثت 

العديد من وجد يم اللغة العربية في الفصل، ال يزال يتعلوفي أثناء لتعلم. ينشطون في ا

ت مثل الكتابة أو القراءة. باإلضافة إلى ذلك، فإن الوقالطالب ال يفهمون القواعد العربية 

  17ساعات في األسبوع. 4-3المستغرق في تعلم اللغة العربية قصير جدا، حوالي 

لغة العربية ل يتعليمالموديول التعليمية، وهي المادة الإلى وهكذا يحتاج المعلم 

ا تطوير هذان كليس ممال.   اوأكثر تنوًعا وحيوي ريحاوم ام أكثر فعالييبحيث يكون التعل

ستكون و سهولة ، ألن المواد المقدمة مشكالت السابقةلتغلب على الطريقة لالموديول 

هداف األأن نجاح . الموديول التعليميإذا كانت مدعومة بالواردة، متوازنة مع المشكالت 

 ميةالمواد التعليإيصال على استراتيجية  عتمدوهو يم يالمحددة في عملية التعل

 ها.استخدامو 

                                                           
02 Supono, S.Ag, Wawancara Penulis dengan Guru Bidang Studi Bahasa Arab, SMP 

Muhammadiyah 0 Jati Agung, Sabtu 46 September 4141, 19.11 WIB 
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اب المقرر الكتنتائج بحث اإلمام حنفي بعنوان "تطوير  على ذلك البيانيؤكد 

ائج يوجياكارتا" مع نت المحمدية ينصف السابع في مدرسة المعلمطالب الل  العربي

يكون جو لتعليم يستخدمه الطالب الكمصدر   المقرر العربيتوضح أن تي البحث ال

 12.اوممتع مستقال، ياوابتكار  االفصل أكثر فعالي

.   بيالمقرر العر على شكل  التعليمية مادةالتطوير  ألغراضهذا البحث  يجري

ة وإنتاجية وعملي فعاليةمنتجات الحالية لجعلها أكثر التطوير هو تحسين الو 

ر، وهي بأن هناك عشر خطوات للبحث والتطوي Borg ang Gallذكر ي 19لالستخدام.

صحيح تالتصميم،  تصديقالبيانات، تصميم المنتج، جمع اإلمكانات والمشكالت، 

نشر لمنتج، و ا تصحيحالمنتج، تجربة االستخدام،  تصحيحالمنتج،  تجربةالتصميم، 

 20إلنتاج.ا
  

 

 

 

 

                                                           
08 Imam Hanafi, Pengembangan Modul Bahasa Arab Tingkat Mts Kelas Vii di Madrasah 

Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta (Yogyakarta: 4102), h. 0 
09 Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development, 

(Bandung: Alfabeta, 4105), h. 54 
41 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

4100), h. 498 

اإلمكانات  جمع البيانات
 والمشكالت

 

تصميم 
 المنتج

 

 مالتصميتصديق 

 

تجربة  تصحيح التصميم
 المنتج

 جالمنت تصحيح

 

 جربة االستخدامت

 تصحيح
 المنتج

 نشر اإلنتاج
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 التطويرو  البحث خطوات 1.1 صورةال

طوات، وهي اإلمكانات والمشكالت، على سبع خة ها الباحثتحددومع ذلك، 

المنتج، يح تصحاالستخدام،  تجربةالتصميم،  تصديقجمع البيانات، وصميم المنتج، 

 21احتياجات التطوير والوقت.ب مناسبةالمنتج ألنها  جربةوت

وحتى  جذاب،ليكون عرضها مادة العربية العلى   المقرر العربيهذا تطوير كان 

لطالب   ربيالمقرر العم رتيبا، وليس فقط نظريا وممال. يمكن استخدام يالتعل ال يصبح

درسة الحدية و  مدرسة محمدية المتوسطة األولى جاتي أغونج الصف الثامن في

ن الطالب مبوجود هذا الموديول، يرجى   توسطة األولى جاتي أغونج المبونج الجنوبية.الم

م يعملية التعل حتصبباإلضافة إلى ذلك، م. يأن يكونوا نشطين وفاعلين عندما يحدث التعل

أن  هايتهموإنجاز الطالب واضحة، ومن أالمؤشرات كانت . ممتعاأكثر تركيزا وتنوعا و 

 ةالطالب يصبحون أكثر حماسا وحبا للغة العربية. بناء على الشرح أعاله، فإن الباحث

تطوير الكتاب المقرر العربي  لدى طلبة  " موضوعبحث بالقوم بإجراء توس ةمهتم

 ." الصف الثامن من مدرسة المتوسطة األهلية 

 شكالتتحديد المب. 

                                                           
40 Sugiyono, Ibid., h. 892 
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 :ةالتاليمشكالت البعض تحديد ب فتقوم الباحثة، البحث السابق بناء على خلفية

 .جاذبية تجعل الطالب يشعرون بالملل وأقل فعاليةغير المواد التعليمية  .1

 .تعليميةالمواد البشكل كامل ك يةميالتعل لوسائال لم يستخدم المعلم .2

  العربي رالمقر على أساس  التعليمية لالوسائ تطوير في المعلم معرفة محدودية .3

 ادة.لتقديم الم يلةكوس

 شكالتتحديد المج. 

فهناك ، دافألهواستخدامها لتحقيق االمبحوثة على المشكلة  ةكز الباحثتر ولكي 

 بةلطل يالمقرر العرب تطويريقتصر هذا البحث على: و . تالمشكاليحتاج إلى تحديد 

 من مدرسة محمدية المتوسطة.الصف الثامن 

 شكالت البحثمد. 

 :هي كما يلي ا البحثهذ ت، فإن مشكالالسابقةبناء على خلفية البحث 

 توسطةالم مدرسة من الثامن الصف بةلطل العربي المقرر الكتاب يرتطو كيف  .1

 ؟  األهلية

 من امنالث الصف بةلطل العربي المقرر  الكتاب تطويركيف مالئمة محتوى    .2

 ؟  األهلية المتوسطة مدرسة
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 من الثامن فالص بةلطل العربي المقرر الكتابتطوير استجابة الطالب في  كيف .3

 ؟  األهلية المتوسطة مدرسة

 بحثأهداف اله. 

ي العربالموديول إيجاد وتصميم وتطوير  يه ا البحثمن هذ األهداف تكان

 مع األهداف التالية: مدرسة المتوسطة األهلية من مدرسة الصف الثامن  بةلطل

 متوسطةال مدرسة من الثامن الصف بةلطل العربي المقرر  الكتابتطوير  شرحل .1

 .  األهلية

 من لثامنا الصف بةلطل العربي المقرر  الكتاب مالئمة محتوى تطويرمعرفة ل .2

 .  األهلية المتوسطة مدرسة

 الثامن لصفا بةلطل العربي المقرر  الكتاب تطويراستجابة الطالب في  معرفةل .3

 .  األهلية المتوسطة مدرسة من

 فوائد البحثو. 

لى الوة عالعربية. ع علوممساهمة ال منوهي جزء فوائد هذا البحث بشكل عام 

 هذا البحث فوائد، بما في ذلك: قدمذلك، من المتوقع أن ي

 :الفوائد النظرية وهي .1
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شكل ب عليميةمواد التالمدخالت في تطوير  ا البحثأن تقدم نتائج هذ

 للغة العربية. يميتعلالموديول ال

 :الفوائد العملية وهي .2

 للباحثين .أ

 .أو الموديول الوحدة زيادة الخبرة في تطوير( 1

 ائلسلو اعن طريق التغليف في و الطالب تعلمها علوم التي قد التطوير ( 2

 محددة.المعايير ال حسب ةتعليميال

 لبحث والتطوير في ازيادة الخبرة في مجال البحث وخاصة (  3

تعزيز المواقف تجاه الطالب للتفكير بشكل علمي وديناميكي وإبداعي ( 4

 تطوير والتنفيذ وخاصة في مجال التعليم.وفاعل في مجال ال

 للطالب  .ب

 .مواد عربية شاملة وتطبيقية ملديه (1

 .الذاتي التعلم على الطالب مساعدة (2

 .بنشاط التعلم على الطالب وتحفيز تشجيع (3

 للمعلمين .ج
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  هليةاأل المتوسطة مدرسة من الثامن الصف بةلطل العربي المقرر لديهم (1

 .الفصل في العربية اللغة ميتعل لتطوير إضافية كمراجع

 .يةتخطيطو  سةقيم مادية أهداف ملديه (2

 .متنوعةو  فعالية أكثر ميالتعل عملية (3

 للمدرسة .د

 سطةالمتو  مدرسة من الثامن الصف بةلطل العربي المقرر  الكتابوجود  (1

 .  األهلية

 .العربية اللغة ميلتعل ومنهجية متنوعة أنشطة تنفيذ (2

 أكثر يةالعرب الكتب كتابة تطوير في دليال أيضا البحث هذا يكون أن (3

 .التعليمية المواد جودة لتحسين شموال

 .يميالتعل الموديولمعلومات للمؤسسات التعليمية حول الك (4

 ذات الصلةاألبحاث  . ى

 كالتالي :مراجع من البحث والتطوير   ةالباحثت ، أخذا البحثفي هذ

1. Praba Kurnia Dini Kalinda، التعلم وحدة تطوير" بعنوان التعليم مجلة 

 في فعال بشكل تستخدم والتي لالستعالم الموجهة التعلم وحدة" االستقصائي

 جدا جيدة الموجهة االستفسار وحدة لمعايير الطالب استجابة كانت. التعلم



12 
 

 الموجه، تقصائياالس التعلم وحدة تنفيذ في. التعلم عملية في لالستخدام ومناسبة

 لىإ والتوصل البيانات وجمع فرضية، وصياغة سؤال، طرح وهي أربعة، هناك

 22.استنتاجات

 العربية للغة ديولالمو  تطوير" بعنوان التربية مجلة وفضيلة، ،الرحمن عون فرمانسيه، .2

 نأ البحث نتائج خالل من" االبتدائية لمدرسةل األلعاب وسائط باستخدام

 سبيل على الطالب، وخصائص احتياجات مع يتوافق جهد التعليمي موديولال

 هو الهدف. Dick and Carry التعلم نظام تصميم مع الموديول استخدام المثال

 23.تعليمي برنامج إلنشاء استخدامه يمكن أنه

 قائمةال تفاعليةلا تعليميةال موادال تطوير" بعنوان التربية مجلة ر،االب ميالني نتائج .3

 ميتعل لوسائ أن البحث نتائج أظهرت ،"الخامسة للفئة المتعددة الوسائط على

 من عال ستوىبم تتمتع التفاعلية المتعددة الوسائط على القائمة العربية اللغة

 اهتمام على دلي التعلم على والتحفيز الكبير االهتمام أن كما والجاذبية، الفعالية

 ختبارا نتيجة أظهرت. التعليمية األنشطة من عال مستوى اأيض هناك. الطالب

                                                           
55 Praba Kurnia Dini Kalianda, Op.Cit., h. 159 
53 Firmansyah, dkk. Pengembangan Modul Pelajaran Bahasa Arab Menggunakan Media 

Permainan Untuk Sekolah Madrasah Ibtidaiyah 
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 متوسط  ونتائج 29.22 حوالي يبلغ األول االختبار في  متوسط  نتائج أن

 42.23.24 هي الكبيرة المجموعة عليه حصلت

 على تعليميةال موادال تطوير" بعنوان التربية مجلة ،الرزاق فتح الصخ إرشاد

. " ةناويالث مدرسةال في السابع الصف لطالب االجتماعي النوع ضوء

 راستهاد يمكنو  ممتعة، تعليميةال موادال وصنع تطوير أن بحثها نتائج

 ٪22 لىع راءالخب ون التصديق نتائج حصلت. ومتناسب مستقل بشكل

 تصديقال نتائج حصلت ثم". جدا جيد" أنها على تصنيفها يمكن لذلك

 حصلت. جيدة أنها على وصنفت ٪72 نسبة على لالوسائ خبير من

 جيد" أنها على وصنفت ٪22 على العربية اللغة مدرس ستجابةإ نتائج

 ٪22 على الطالب استجابات نتائج حصلت الوقت، نفس وفي". جًدا

 22".جدا جيد" فئة في إدراجها تم أو

                                                           
52 Melani Albar, Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Berbasis Multimedia Interaktif 

Kelas V. Jurnal Pendidikan (UIN Malang), h. 25 
52 Irsyad Kholis Fatchorrozaq, Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Berspektif  Gender 

Bagi Siswa Kelas vii Madrasah Tsanawiyah, (STAINU) Madiun, Vol 9, No. 5 Desember 5018 
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 الباب الثاني

 إطار النظري

 تطوير النموذجمفهوم أ. 

ي يمكن استخدامها كدليل ف المختلفة النماذجبعض  في البحث والتطويركان 

 كما في التالي :  منتجالتطوير 

 (Robert Maribe Branch) برانش روبرت ماريب .7

التعريف تحليل و ، وهو التعليمالقام روبرت ماريب برانش بتطوير تصميم 

 .ADDIE  والتقييم والذي يتم اختصاره باسم طبيقوالتطوير والت

 (Richey and Klien)لين يوكريتشي  .2

ثم اإلنتاج و  البحث والتطوير بدءا من التخطيط خطواتلين يوكريتشي  ذكري

 .التقييم

 (Thiagarajan) ياجاراجانت .3

عريف وير التي تتكون من مرحلة التخطوات البحث والتطفي   ياجاراجانت يرى

 .ومرحلة التطوير ومرحلة النشر التصميمومرحلة 

 (Borg and Gall) وغال وغبر  .4
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طوير، وهي اإلمكانات ال بأن هناك عشر خطوات للبحث والتغبورغ و قال 

  ،لتصميما تصحيحالتصميم،  تصديق ،تصميم المنتجوالمشكالت، جمع البيانات، 

 7.اإلنتاجشر نالمنتج، و  تصحيحاالستخدام،  تجربةالمنتج، تصحيح المنتج،  تجربة

، Borg and Gallنموذج من الالبحث والتطوير باستخدام من أنواع هذا البحث 

صميم تاإلمكانات والمشكالت، جمع البيانات، منها  ،والذي يحتوي على عشر خطوات

 تجربةلمنتج، اتصحيح المنتج،  ، تجربةالتصميم تصحيحالتصميم،  تصديق ،المنتج

 2.اإلنتاجنشر المنتج، و  تصحيحاالستخدام، 

 النظريإطار ب. 

 اللغة العربية تعليم. 1

لم، في التعامل مع شخص في هذا العا يةوسائل االتصالالتعتبر اللغة من أهم 

يتم إنشاء العديد من اللغات، وكلها لتسهيل التواصل مع اآلخرين. اللغة هي أيضا 

وردت ما كأداة االتصال الرئيسية واإلبداعية والسريعة للبشر لنقل األفكار والمشاعر.  

 :43ت اآلية صلفي سورة الف

 3ِعَقاب   َوُذَلذُ  َمْغِفَرة   وَلذُ  رَباكَ  ِإنا  ۚ  َما يُ َقاُل َلَك ِإالا َما َقْد ِقيَل لِلرُُّسِل ِمْن قَ ْبِلَك 

                                                           
1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 

1111), h.192 
1 Ibid., 192 
3 Al-'Aliyy, Op.Cit., h. 323 
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لقرآن، ادراسة نفصل أحدهما عن اآلخر. في تاللغة العربية والقرآن وحدة ال  

 تيلقرآن الا دراسةما هو الحال مع يجب إتقانه، كمطلقا  شرطاتعتبر اللغة العربية 

ربية، توجد م اللغة العيللغة العربية غنية جدا بالمفردات. في تعلوا 4عني اللغة العربية.ت

أنماط معينة لألفعال واألسماء باإلضافة إلى استخدام االفتراضات التي تصنع التعابير 

 5العربية.

 التعليمية المواد أنواع. 2

 التعليمية ادالمو .  مطبوع غير أو مطبوع بعضها مختلفة أنواع لها التعليمية المواد      

 . واألكشاك والنشرات والوحدات والكتب النشرات مثل المطبوعة

 أو درس في المشاركة عند للطالب إعطاؤه يتم" شيء كل" وهي ، نشرة. 7     

 . الطالب معرفة إلثراء مكتوبة كمواد

  الكتب. 2     

 المنهج حليلت بنتائج معرفة على تحتوي التي الكتب هي تعليمية كمواد الكتب      

 .كتابي بشكل

                                                           
3 Nandng Sarip, Problematika Pembelajarn Bahasa Arab, (Vol. 33. No. 1, 1111) 
5 Sahkholid Nasution, Op.Cit., h. 32 
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 تشير التي الموضوعات من مجموعة هي التعليمية المواد التدريس مواد تعريف. 3    

 الكفاءة ومعايير مسبًقا المحددة الكفاءة تحقيق أجل من المستخدم المنهج إلى

 من تتكون والتي الدراسي المنهج في الثاني العنصر هي التعليمية المواد. األساسية

 والمبادئ والمفاهيم البيانات وتنظيم االختيار ذلك في بما ، المنظمة المعرفة جوانب

.وتآزرية وتكاملية مستمرة بطريقة تنظيمها تعزز التي  

 واألوصاف بالصور ومجهزة بها واالستمتاع بسيطة لغة باستخدام الكتب تجميع تم      

  المكتبي واألدب الكتب ومحتويات

 التعلم من الطالب تمكين بهدف مكتوبة تعليمية مواد هي النمطية الوحدات .3

 على النمطية الوحدات تحتوي ، لذلك. المعلم توجيه دون مستقل بشكل

 ةوأسئل الداعمة والمعلومات الموضوع محتوى.  تتحقق وكفاءات تعليمية تعليمات

 ، العقيدات إعطاء خالل من.  التقييم على الفعل وردود والتقييم واألداء الممارسة

المعلم. مساعدة دون مستقل بشكل التعلم للطالب يمكن  

 أن الطالب من يُتوقع بطريقة تجميعها تم مكتوبة مواد هي الطالب عمل . أوراق4

.  مستقل بشكل فيها والتعلم التعلم على قادرين يكونوا  
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 في مدرسية كتب أنها على المدرسية الكتب تعريف يتم المدرسية . الكتب5

 خبراء بلق من تم تجميعها التي القياسية الكتب أن يعني مما ، معين دراسي مجال

 يرغ التدريس مواد.  تعليمية بأدوات مزودة تعليمية ألغراض دوبوات مجاالت في

 .وغيرها والراديو الكاسيت مثل المطبوعة

   المقرر العربي الكتاب. 3

 عليميةمواد التالجزء من  الكتاب المقررأن (، 225: 2221)يعّرف ناسوتيون 

 وه رالكتاب المقر  وكوحدة كاملة قائمة بذاتها.   موديولالمطبوعة، ويمكن صياغة ال

ها وفقا لمستوى فهم على لغة يسهل الطالبالباستخدام  امنهجي مادة تعليمية ترتيبها

 6معرفتهم وعمرهم.

تعليمية ال وحدةالتعلم تتعلق بالتعليم و الحزمة وهو ،  Russelعند  الكتاب المقرر

وصول إلى مستويات اإلنجاز ، يمكن للطالب الالكتاب المقرر واحدة. باستخدام ال

بأنفسهم  الطالب ستطيع أن يدرس، يالكتاب المقرروجود . لذلك، ببالتعلم الذاتي

 1ف التعلم.اهدألتحقيق ذاتيا 

                                                           
6 Daryanto, Menyusun Modul, (Yogyakarta: Gava Media, 1113) 
3 Ryan Fitrian Pahlevi, Pengembangan Modul Untuk Meningkatkan Prestasi Siswa Pada 

Mata Diklat Menginpretasikan Gambar Teknik Di Smk Muhammadiyah 11 Paguyuban Brebes 

(Yogyakarta: 1111), h. 33 
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أنه يحتوي على Houston and Howson (7112 )عند  الكتاب المقرر

. يةميهداف التعلاأل تحقيقفي  مجموعة من األنشطة تهدف إلى تسهيل الطالب

كوحدة تعليمية الكتاب المقرر  (، فإن 7115) Lou Careyو  Walter Dickل  وفقا

ة الزمموضوع واحد موحد، يقدم للطالب معلومات  مطبوعة، وتدريس متكامل له

 جمنهجميع عناصر الكعنصر من محددة  ارات الفة والمهإلتقان وتقييم المعر 

 1دراسي.ال

مادة ال عبارة عن الكتاب المقررستنتاج أن ال، يمكن االمذكورة ريفاتن التعم

ادة من المواد مكالكتاب المقرر  لها خصائصها الخاصة وأن الذاتية تعليمية ال

 .المادة بأنفسهم مكتوبة حتى يستوعب القارئ المعروضة

 وعيوبه المقررالكتاب مزايا   .أ

ظهر مرتبة بمالد مجموعة من األوراق مجرّ ليس ب الكتاب المقرراستخدام كان 

الب. وفقا جيدة للطكثيرة و فوائد   يقدم فيه الكتاب المقرر استخدامب هجذاب، ولكن

د العدييقدم فيه  جيدبإعداد  الكتاب المقرر( أن 2221 :226. )Nasution Sلرأي 

 ذلك: من المزايا للطالب، بما في

 عالقة متبادلة  .7

                                                           
2 Syafruddin Nurdin, Op.Cit., h. 131 
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ستوى مالطالب  عرفحتى يو  عالقة متبادلة كثيرة الكتاب المقرريوفر 

 .همتعلم

 الغرض .2

تجعل األهداف واضحة ومحددة  منهجية بطريقة الكتاب المقرريعّد 

 الطالب بأهداف واضحة وجهود الطالب الموجهة. يمكن أن يتحقق و 

 masteryكامل أو   استيعاب .3

 عاباستيخالل منح كل طالب الفرصة للوصول إلى أعلى الدرجات من ي

 المواد التعليمية تماما.

 المرونة .4

سرعة فيما يتعلق ب اختالف الطالب حسب الكتاب المقرريمكن تعديل 

 التعلم وأساليب التعلم والمواد التعليمية.

 الشعور بالرضا .5

لمواد ااستيعاب  على بعناية بحيث يسهل الطالب موديولاليرتب 

 التعليمية، وفقا للطرق المناسبة للطالب المختلفين.

 المساعدة الفردية .6
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أكبر ومزيدا من الوقت للمعلمين لتقديم  ةفرص الكتاب المقرريوفر 

دون مقاطعة الوقت أو إشراك بالمساعدة الفردية واالهتمام لكل طالب محتاج 

 الفصل بأكمله.

 اإلثراء .1

 يم دروس إضافية كإثراء.تقدفي  كثير  وقتعلى لمعلم يحصل ا

 التقييم التكويني .1

على مواد تعليمية محدودة ويمكن تجربتها على  الكتاب المقررشتمل ي

الطالب الصغار من خالل إجراء االختبار القبلي والبعدي ويمكنها تقييم مستوى 

 1نتائج تعلم الطالب.

 التالي:مزايا وعيوب عديدة، على النحو له الكتاب المقرر  كان تعليم

تعليمية لكل مادة  الطالب أن يحصلألهداف التي يجب اهناك وضوح  (7

 صغيرة.

 يسمح بالمشاركة النشطة للطالب في عملية التعلم  (2

 بنشاط.الذاتي يسمح للطالب بالتعلم  (3

                                                           
9 Ridwan Abdullah Sani, Op.Cit., h. 125-126 
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لمضي مكانهم اإتسمح للطالب بمعرفة على مكونات الكتاب المقرر حتوي ي (4

 يتقنوها.أو ال يزال عليهم تعلم أشياء لم 

تطبيق مبدأ التعلم الكامل والنظام اإلداري للمنهج المستمر المتقدم بالشكل  (5

 األمثل.

فارمان ويقول سو . ذاتيالتعلم اليسمى  الكتاب المقرراستخدام بتعلم إن ال

 كالتالي :،  عيوب ذاتي له( بأن نشاط التعلم ال711: 7113)

لطالب الب بشكل عام وأن ايفتقر إليها الط ذيالو التعلم العالي  نظامتحديد  .7

 لم ينضجوا بشكل خاص.

 تطوير المواد عالية. مبلغالوقت المطلوب طويل و  .2

واالستشارة  يقتشو م، وتوفير اليعملية التعل مالحظةل األعلى مثابرةتتطلب ال .3

 كل طالب.  هايحتاجالتي  الفردية

 المقرراب الكتستنتاج أن استخدام اليمكن اف، السابقاستنادا إلى شرح الرأي 

رة عالية من مثابعيوب أساسية مثل تتطلب مبلغا كبيرا من المال ووقتا طويال، و له 

 72طالب.دى اعملية التعلم ل الحظةالمعلم كميسر لم

 الكتاب المقررخصائص  .ج

                                                           
11Syafruddin Nurdin, Adriantoni, Op.Cit., h. 132  
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 ،ميسرالصفته بو . دور المعلمك الكتاب المقرر باستخدام والتعلم عليمالت عملية

نفسهم أبعن المعلومات والمعرفة الالزمة الطالب للبحث أن يوجه  المعلميجب على 

 القادر على الكتاب المقررإلنتاج  خرى من حولهم.األمصادر المن خالل استخدام 

مطلوبة  لخصائص الباالكتاب المقرر تطوير أن يهتم دافع التعلم، يجب تحسين 

 كالتالي :

  الذاتي علمالت .7

ف هم دون الحاجة إلى االعتماد على أطراأنفسبالطالب  أن يتعلم يستطيع

بوضوح  موديوليجب تقديم الأخرى. من أجل تحقيق هذه الشخصيات، 

 وبساطة.

  قائمة بذاتها .2

يمية للطالب لدراسة المواد التعل ةالغرض من هذا المفهوم هو توفير الفرص

الكتاب ا ال تعتمد خصائص هذو  بدقة، ألن المواد مجمعة في وحدة واحدة.

على المواد التعليمية أو الوسائط األخرى أو ال يلزم استخدامها مع المواد  المقرر

 التعليمية.

  التكيف .3
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وم بقدرة عالية على التكيف مع تطور العل الكتاب المقررتمتع ييجب أن 

نولوجيا، العلوم والتك تطور ناسبيالموديول أن بالتكيف  قصدوالتكنولوجيا. ي

 ومرنة لالستخدام في األجهزة المختلفة.

 وديةال .4

ل . كالتعامل مع من يرتديهنظام  الكتاب المقررستوفي ييجب أن 

ي الوصول فسهولة المستخدم مثل ، ستخدمهمفيدة لمتعليمات ومعلومات تظهر 

استخدام لغة بسيطة وسهلة الفهم وتستخدم مصطلحات شائعة كان . إليه

 77االستخدام، وهي شكل من أشكال سهولة االستخدام.

على ستة عناصر يجب مراعاته عند تصميم  الكتاب المقرريشتمل تطوير 

 ، بما في ذلك:الكتاب المقرر

 االتساق .7

استخدم تنسيق صفحة إلى صفحة وحاول أال تجمع بين أحجام الطباعة  .أ

 والخط.

                                                           
11 Daryanto, Op.Cit., h. 9-11 
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العنوان والسطر األول استخدم مسافات داخلية متسقة. التباعد بين   .ب

والخطوط الجانبية لمطابقة، وبين العنوان والنص الرئيسي. المساحات مؤثرة 

 تعتبر سيئة في كثير من األحيان. جيدة للغاية، إن لم تكن

 التنسيق .2

استخدام عمود واحد أكثر ، فةاستخدامها متكرر إذا كانت الفقرة طويلة و  .أ

 .اماستخدام عمودين أكثر مالء، وإذا كانت الفقرة قصيرة، فامالءم

 فصلها وتمييزها بصريايجب المحتويات غير المتماثلة  .ب

 يجب عزل استراتيجيات التعلم المختلفة وتمييزها بصريا. .ج

 التنظيم .3

تنظيم محتوى مواد تعلم الطالب بترتيب منتظم. من أجل تسهيل فهم الطالب  .أ

 للموضوع.

 .النص بطريقة تجعل المعلومات سهلة الفهمترتيب  .ب

 الجاذبية .4

 جمع بين األلوان والصور واألشكال وأحجام الحروف لتتناسب مع الغالف.لا .أ

وضع الصور أو الرسوم التوضيحية بالخط العريض  موديوليمكن لمحتويات ال .ب

 والمائل والطباعة المسطرة أو الملونة.
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 التمارين والواجبات بطريقة جذابة. إنشاء .ج

 حروفحجم ال .5

 وتناسب الطالب. استخدم حروفا يسهل قراءتها .أ

ملية ألن ذلك يجعل ع، االختبار جميع تجنب استخدام األحرف الكبيرة في .ب

 القراءة صعبة للغاية.

 ص.والعناوين الفرعية ومحتوى الن حروفدم المقارنة التناسبية بين الاستخ .ج

 ةفارغال لمساحةا .6

 يمكن وضع المساحات الفارغة في عدة أماكن، منها:

 ات واألقسام الفرعية الفضاء حول عناوين اإلطار  .أ

تجبر الحدود الواسعة انتباه الطالب أو القراء على الدخول إلى : الهوامش .ب

 .منتصف الصفحة

 مسافة بين األعمدة كلما اتسعت األعمدة، اتسعت المسافة بينهما .ج

 تعديل التباعد بين السطور أو بين الفقرات  .د

 يبدأ التبديل بين الفقرات بحرف كبير .ه

 72أو األقسام. التغيير بين الفصول .و

                                                           
11 Daryanto, Op.Cit., h. 13-15 
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 الكتاب المقررمكونات د. 

شكل بو على مجموعة مختصرة ومنهجية من المواد،  الكتاب المقررحتوي ي

، موديولمن ال مكونات ثالثفهناك بسيطة،  رةساسي على مكونات مترابطة. بعباأ

، تم اختيار الموديولفي تطوير ف، Daryantoالمواد والتقييم. وفقا ل  و  المقدمةوهي

 73إطار بسيط والذي يناسب االحتياجات والشروط على النحو التالي:هيكل 

 موديولصفحة عنوان ال
 مقدمةال

 محتويات الموديول
 قائمة المصطلحات

 مقدمةاأللف. 
 معايير الكفاءة والكفاءات األساسية .أ

 الوصف .ب
 الوقت .ج
 موديولتعليمات استخدام ال .د
 الهدف النهائي .ه

 ميتعلالباء. ال
 7م يالتعل .أ

 ألهدافا .7
 وصف المادة .2
 ملخصال .3
 الواجبات .4
 االختبار .5
 أوراق العمل .6
 تقييمال الجيم.

                                                           
13 Daryanto., Ibid., h. 15-16 
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 االختبارات المعرفية .أ

 االختبار الحركي .ب
 تقييم الموقف .ج
 المراجع

 الكتاب المقرر إطار 2.7جدول ال

 الكتاب المقررعداد خطوات إ. د

 الكتاب المقرراحتياجات تحليل  .7

 ةتحليل المنهج الدراسي وخطل نشاط هو الكتاب المقرر تحليل احتياجات

علم التي يحتاجها الطالب في ت موديولللحصول على معلومات ال تنفيذ التعليم

ج للكفاءات الواردة في المنه أو عنوانه موديولاسم ال أن يناسبالكفاءات المبرمجة. 

 .ة تنفيذ التعليمخط فيالدراسي و 

 ما يلي:هي  احتياجات الموديول الخطوات في تحليل

 هل هو برنامجلنشاط. انامج التي سيتم استخدامها كحدود حدة البر حدد و  .أ

 برنامج آخر.و سنة واحدة أو مدته ثالث سنوات أ

 تحقق مما إذا كان هناك برنامج تشغيلي لتنفيذ البرنامج. .ب

تحديد وتحليل معايير الكفاءة بحيث يمكن الحصول على المواد التعليمية  .ج

 .معايير الكفاءة هذه التي تحتاج إلى الدراسة إلتقان
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عب هذه التي يمكن أن تستو  يةميمواد التعلالقم بترتيب وتنظيم وحدات من  .د

 المواد.

وأيها غير  ةمن قائمة الوحدات أو الوحدات المطلوبة، حدد أي منها موجود .ه

 .ةموجود

 على أساس االحتياجات ذات األولوية. الكتاب المقررأداء ترتيب  .و

 الكتاب المقررتصميم  .2

( التي أعدها المعلم. RPP) تنفيذ التعليمهنا خطة  الكتاب المقرر تصميم

لمستخدمة والمواد والوسائط ا يةميالتعل ةستراتيجيالعلى ا تنفيذ التعليمتحتوي خطة 

 التعليمية وطرق التقييم وأدواته.

 طبيقالت .3

حدة في أنشطة التعلم وفقا للتدفق المحدد في الو  الكتاب المقررطبيق يتم ت

نسعى جاهدين لتحقيق األدوات والمواد والوسائط وبيئة التعلم الالزمة في  النمطية.

 يمكن تحقيق أهداف التعلم. حتى أنشطة التعلم 

 التقييم .4

في  الذين درسوا جميع الموادتقييم نتائج التعلم هو تحديد إتقان الطالب 

 .قررالكتاب المالتقييم الشروط الموضحة في يتبع تنفيذ  ،الكتاب المقرر 



33 
 

 والتصديقالتقييم  .5

. يقبواسطة التصد ميفي أنشطة التعلالموديول المستخدم يجب تقييم 

وفقا لتصميم  مقررالكتاب الم باستخدام يتنفيذ التعل تحديد وقياسلالتقييم يستخدم 

ع الكفاءات م الكتاب المقررهو عملية الختبار مدى مالءمة بينما التصديق التطوير. 

 74أهداف التعلم.هي كالتي 

 يتمS. Nasution (7111: 271-271 ) ل  وفًقا الوحدات إعداد خطوات. ه 

 بصياغة قم. 7: التالية الخطوات خالل من وكتابتها المدارس في المستخدمة الوحدات تجميع

 ممالحظته يمكن الذين المتعلمين سلوك شكل وفي وواضح محدد بشكل األهداف من عدد

 تهدف. 3.  الوحدة في اتباعها الواجب الخطوات يحدد الذي األهداف تسلسل. وقياسهم

 منطقية أسباب تطوير. 4.  وقدراتهم ومعرفتهم الطالب خلفية قياس إلى التشخيصية االختبارات

 فوائد نم الطالب يتأكد أن ويجب ، الوحدة دراسة في فائدتها ومعرفة للطالب الوحدة ألهمية

 التخطيط يتم. 5. تعلمها في وراغبين تعلمها على قادرين يكونوا حتى إجراؤها تم التي الوحدة

 في لمحددا النحو على الكفاءات لتحقيق وتوجيههم الطالب لمساعدة التعلم عملية ألنشطة

 الطالب يتمكن حتى ، الطالب تعلم نتائج لقياس الالحقة االختبارات تطوير. 6.  األهداف

 المراجع إعداد. 1.  بالغرض وثيًقا ارتباطًا مرتبطة االختبار عناصر تكون أن يجب.  إتقانها من

 . للطالب مفتوحة قراءة شكل في المصادر أو

                                                           
13 Daryanto, Ibid., h. 16-11 
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 خصائص من للوحدة تفصيالً  أكثر وصف على الحصول يتم الوحدة خصائص. أ

 بشكل هاوكتابت تخطيطها يتم صغيرة تعليمية وحدة هي الوحدة. 7: التالي النحو على ، الوحدة

 الوحدة عدب الطالب يتقنها أن يتوقع التي األهداف صياغة.  أ: من وتتكون ، وعملي منهجي

 دواتأ قائمة.  ج.  تعلمه الطالب على يجب الذي التعلم محتوى وصف.  ب.  التعليمية

( 7: شكل لىع التعليمية األنشطة تنفيذ يجب.  د.  تعلمها الطالب على يجب التي التعلم

 لةالمكتم المهام على تحتوي التي الطالب عمل أوراق( 2.  اتباعها يجب والتعليمات النص قراءة

.  -.  البالط عمل أوراق قفل.  ه .أ النقطة في كما تنفيذها تم التي لألنشطة وفًقا حديثًا

 مزودة دراستها تمي التي التعليمية للمادة الطالب إتقان مستوى لقياس - االختبار - التقييم ورقة

 هو كما راختبا سؤال لكل الصحيحة اإلجابة على التقييم مفتاح يحتوي.  ز.  إجابة بورقة

.  أنا.  لوحدةا الستخدام تعليمات على يحتوي الذي المعلم دليل.  ح.  التقييم ورقة في مدرج

 تصميم تم.  ي  .األمثل النحو على بأنفسهم بالتعلم للطالب تسمح بطريقة الوحدة تصميم تم

 نهاية في يمالتقي خالل من بعناية الطالب لتقدم تقييم إجراء خاللها من يمكن بطريقة الوحدة

 التعلم قدراتل وفًقا التعلم للطالب تتيح بطريقة الوحدة تصميم تم.  ك.  تعليمية وحدة كل

 االكتمال مستوى".  كاملة دراسة" أساس على وحدة تصميم تم. 7.  منهم بكل الخاصة

 لوحدةا دراسة بمواصلة المستوى هذا إلى يصلوا لم الذين للطالب ُيسمح ال.  ٪15 هو المحدد

 .التالية

 مواد العربيةال .ه

 تعريف المادة .أ
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ف نصي وأحد المواد ف العنوان األول يه "المهنة"مادة اللغة العربية إن 

ية لتلبالناس جميع مهنة هي وظيفة أو مهنة يمتلكها . الالفصل الدراسي

اجاته اليومية تلبية احتيلالفرد  ةاحتياجاتهم أو شيء مهم يجب القيام به ومن واجب

 75مثل: األطباء والمعلمين والمزارعين وغيرهم.

 المفردات في المهنةب. 

                                                           
15 Sri Suwarni, Al-Ahyar Bahasa Arab (Kementrian Agama Republik Indonesia 

Diponegoro, 1115), h. 1 

 اندونسية

 العربية اندونسية العربية اندونسية

Bus   َحاِفَلة Profesi   ِمْهنة 

Mengolah  ََيْحُرثُ  – َحْرث  Tentara   ُجْنِدي 

Pergi  َيْذَهبُ  –َذَهَب  Tukang Cukur   َحالَّق 

Makanan  ُالطََّعام Penjahit   َخيَّاط 

Rumah Sakit اْلُمْسَتْشَفى Wartawan   َصَحاِفي 

Pasar  ُالسَّاِئق Arsitek/insinyur   ُمَهْنِدس 

Mobil   السََّيارَة Dokter   طَِبْيب 

Tengah الُوْسَطى Kantor pos رُُجُل البَ ْيت 

مفردات في ال 2.2الجدول 
 المهنة المادية
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مثل عمل الطبيب، واأللعاب   نة، هناك مواد أخرىهمادة المباإلضافة إلى 

صف ن للغة العربية للصف الثامنمادة اة والعالج الطبي. هذه المادة هي الميداني

 .الذي سيتم ترتيبه في وحدة تعليمية واحدة لتسهيل تعلم الطالب ةالدراسيالسنة 

 .+ لن + ل + فعل مضارع فعل مضارع + أنعن القواعد  .ج

 هيتغييرات،  5( له 7)+ أن. فعل مضارع فعل مضارع في  هناك فرق

افة لدائمة أيا كان الفاعل بإضواثنان في الحالة ا فاعلتغييرات حسب ال ثالث

فعل مضارع ف( ألنه مسبوق ب  أن 2هو. فعل مضارع ) ضميرأمام كلمة مثل  "ي"

نى، وجمع، أي بحذف الحرف ن أنت، مث ضمير سوى، منصوب أو فتحةهو 

 تأمل األمثلة التالية: الموجود في الخلف.

 أن + فعل المضارع
 

 مثال على ن + فعل المضارع 2.3الجدول 

 ، على سبيل المثال:فاعليتم تعديلها أيضا حسب ال

 رقم الجملة الترجمة

Ahmad senang membaca al-qur’an 7 َأْحَمد ُيِحبُّ َأْن يَ ْقرَأَ  الُقْرأن 

Saya ingin menulis pelajaran  َ2 أُرِْيُد َأْن َأْكُتبَ  الداْرس 

Kita harus beriman kepada Allah  ِ3 َنْحُن َيِجُب َأْن نُ ْؤِمنَ  بِ الّله 
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 أنا أُرِْيُد َأْن أَُذاِكَر الدُُّرْوس

 ِهيَ  تُرِْيُد َأْن تَُذاِكَر الدُُّروس

الدُُّروستُرِْيُد َأْن تَُذاِكَر   أنتَ  

 ريحسب ضم عر امض 2.4جدول ال

 + فعل المضارع نلَ 

 رقم الجملة الترجمة

Seorang guru tidak akan 

mengajarkan kejelekan. 

 7 أَْلُمَدرِّسُ  َلْن يُ َعلِّمَ  َتاَلِميْ َذُه َشر  

Tidak akan kembali hari-hari 

yang telah lampau. 

 2 َلْن تَ ْرِجعَ  أَيااُم الِّتي َمَضتْ 

 على سبيل المثال لْن + فعل المضارع 2.5الجدول 

 ِل + فعل المضارع

 رقم الجملة الترجمة

Petani pergi untuk menanam 

padi. 

 7 يَْذَهُب اَْلَفاَلُح لِ يَ ْزرَعَ  الرُّزا 

Dokter bekerja untuk 

menyehatkan badan 

manusia. 

 2 يَ ْعَمُل الطاِبْيُب لَِيِصحا  أْجَساُم النااس

 أمثلة على ل + فعل المضارع 2.6الجدول 

 عر ال مضعف .د
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من واحد من أربعة  يتكون حرفه األول أولههو فعل في ع ر ال مضعف

أحرف زائدة ، وهي الهمزة، نون )ن(، يا )ي(، تاو. وظيفة الحروف هذا هو 

 النون)أنا أكتب( ، اْشرُب )أنا أشرب(.   مزة لمتكلم وحدة مثل: َأْكُتبه

ب، واحد أو اثنان أو اطتا للمخ. للمتحدثين إذا شارك آخرون، مثل: َنْكُتبُ 

 76رجل أو امرأة مثل: تْكُتُب )أنت كاتب(.-أكثر، رجال 

الفعل المضارع هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمان الحاضر 

لسين، اا يتم إدخاله بواسطة أحرف او المستقبل. وتتمثل خصائصه أنه غالبا م

 74 ضارعل معف 71. على سبيل المثال: تَ ْعَلُم تصبح َسْوَف تَ ْعَلُم.سوف ولن

  . مثال:لضميرشكال تتوافق مع ا

 رقم الضمير فعل مضارع  رقم الضمير فعل مضارع

 1 هو يضربُ   8 انتما تضربان

 2 هما يضربانِ   9 انتم تضربون

 3 هم يضربون  11 انتِ  تضربين

 4 هي تضربُ   11 انتما تضربان

 5 هما تضربانِ   12 انتن تضربن

                                                           
16 Moch. Anwar, Ilmu Sharaf (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1113), h.15 
13 Moch. Anwar. Ilmu Nahwu (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1116), h. 55 
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 6 هن يضربن  13 انا اضرب

 7 انتَ  تضرب  14 نحن نضرب

 فعل مضارعر يضم 2.1الجدول 

 لتصميم الوسائد. 

يد موضع دتحوهي  الكتاب المقررالخطوة األولى التي يجب اتخاذها في تطوير 

ر كأحد مكونات مبدأ التطوير الذي يقوم عليه ويوف   الكتاب المقررالتصميم في تطوير 

رتيبها في عليمية التي يجب تالمواد التكمثل الكتاب المقرر   التوجيه الفني ومراحل إعداد

 مكنييول المودتطوير تصميم ثم خرى. األشياء األالمطلوبة و  موديوالتوعدد ال الموديول

من حصولة موضوعية المختلفة والمعلومات التقييمه بشكل متبادل وفقا للبيانات الم

 تحليل االحتياجات وظروف العملية. 

يد ، تحد فاألولى من ثالث مراحل رئيسية. الكتاب المقرريتكون تطوير 

والكفاءات  الخصائصإلى ويحتاج االهتمام المناسبة.  يةميالتعل لوسائالستراتيجية و الا

م فيه ت، وخصائص الطالب، وخصائص السياق والوضع الذي سيمبحوثةالمختلفة ال

 ، إنتاج أو تحقيق الوحدة المادية. ة. ثانيموديولاستخدام ال

التعلم األساسية  شروطأهداف التعلم، على تشمل  الكتاب المقررمكونات 

ر أدوات تطوي ،ةالمطلوبة، مادة تعليمية، أشكال أنشطة التعلم ومكونات السكان. ثالث
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حتى يمكن تقييم جميع جوانب الكفاءة )المعرفة والمهارات والمواقف ذات الصلة(  التقييم

 12.المطبقة معينةالمعايير البناء على 

 الكتاب المقررغالف  .أ

 

     

 

 

 

 

 الكتاب المقرر محتوياتو مقدمة ال  .ب

                                                           
18 Daryanto, Op.Cit., h. 11-11 
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 المواد التعليمية .ج
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 المراجعاالختبارات و  .د
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