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ABSTRAK 

 SALWA ASSUYUTI, “Analisis kelayakan modul pembelajaran bahasa 

Arab untuk madrasah Tsanawiyah kelas VIII”. Skripsi : Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu keguruan, Jurusan Tarbiyah, Program studi pendidikan bahasa Arab. Institut 

Agama Islam Negeri Palangka raya, 2017. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan modul pembelajaran 

bahasa Arab sebagai bahan ajar bahasa Arab, dengan aspek kriteria kelayakan: 

kelayakan isi/ materi, kelayakan kebahasaan, kelayakan keterpaduan, kelayakan 

penyajian, dan kelayakan tampilan. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka 

(library research) dengan menggunakan analisis isi (content analysis) untuk 

menganalisa data. 

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah diuraikan, bahwa “Modul 

Pembelajaran Bahasa Arab untuk madrasah Tsanawiyah kelas VIII” dinyatakan 

“cukup layak" digunakan berdasarkan penilaian aspek isi/materi, aspek 

kebahasaan, aspek keterpaduan, aspek penyajian, dan aspek tampilan dengan skor 

nilai 81,25%. 

Berdasarkan penilaian aspek isi/materi, “Modul Pembelajaran Bahasa 

Arab untuk madrasah Tsanawiyah kelas VIII” secara umum cukup layak 

digunakan dengan skor nilai 87,5%, aspek kebahasaan dengan skor nilai 93,75%, 

aspek keterpaduan 93,75%, aspek penyajian 65%, dan aspek tampilan 68,75%. 
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 التجريد

اإلستحقاق للوحدة التعليمية ُب اللغة العربية ٓنليل سلوى السيوطي، "

كلية الرتبية و العلوم ". البحث:اٞنتوسطةلتالميذ الفصل الثامن ُب اٞندرسة 

التعليمية، َب قسم تدريس اللغة، َب شعبة تدريس اللغة العربية،اٛنامعة اإلسالمية 

 .2017اٜنكومية باالنكارايا، 

كمواد   التعليمية ُب اللغة العربية للوحدةيهدف ىاذ البحث ٞنعرفة إستحقاق 

اللغوي و  إستحقاق اٞنادة و إستحقاق التعلم اللغة العربية، من إعتبار:

إستحقاق التماسك و إستحقاق التقدَل و إستحقاق التحرير. و ىذا البحث 

 من ُنوث اٞنكتبات باستخدام ٓنليل اٞنواد لتحليل البيانات.

لوحدة التعليمية ُب اللغة العربية دلت بيانت النتيجة ىذا البحث، أن "ا

قد يكفي ُب اإلستحقاق   "اٞنتوسطةلتالميذ الفصل الثامن ُب اٞندرسة 

و جهاة   التماسك جهاة إلستخدام من تقييم جهاة اٞنادة و  جهاة اللغوي و

 .81،25التقدَل و جهاة التحرير بدرجة النتيجة% 
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لوحدة التعليمية ُب اللغة العربية لتالميذ الفصل دلت نتيجة جهاة اٞنادة "ا

  8,5بدرجة النتيجة% قد يكفي إلستخدام   " "اٞنتوسطةالثامن ُب اٞندرسة 

التماسك بدرجة النتيجة% جهاة و و  93,75بدرجة النتيجة% جهاة اللغوي و 

بدرجة  التحرير جهاةو و  65التقدَل بدرجة النتيجة%جهاة و  93,75

   .68,75النتيجة% 

 
     

  

 

 

 

 التعليمية ُب اللغة العربيةالكلمة الرئيسية : التحليل، الوحدة، 
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 التمهيد
 بـــــــــسم اهلل الرحمن الرحيم

بسم اهلل الر٘نن الرحيم. اٜنمد هلل رّب العاٞنٌن وبو نستعٌن على أمور الّدنيا و 
اهلل. الّلهم صّل وسّلم وبارك الّدين. أشهد أن ال إلو إاّل اهلل، وأشهد أّن ١نّمدا رسول 

 على أشرف األنبياء واٞنرسلٌن سّيدنا ١نّمد وعلى ألو وأصحابو أٗنعٌن. أّما بعد
ىذا اٜنمد هلل اّلذي قد أعطيين نعمة كثًنة والتوفيق واٟنداية حّّت ٕنت كتابة 

 البحث العلمي. والصالة والسالم على سّيدنا ١نّمد صّلى اهلل عليو وسلم.
العلمي الستفاء الشروط وللحصول على درجة سرجانا لقسم تدريس اللغة ىذا البحث 

 العربّية َب اٛنامعة اٜنكومّية اإلسالمّية بالنكا رايا. ىذا البحث العلمي ٓنت اٞنوضوع 
ُب اللغة العربية لتالميذ الفصل الثامن ُب  للوحدة التعليمية  اإلستحقاقٓنليل  "

على األصحاب الذين يساعدون من أول الكتابة ، وقف الباحث  ".اٞنتوسطةاٞندرسة 
ىذه  ر ٟنم ُبىذه البحث العلمي و آخرىا. ولذلك يريد الباحث أن يقول الشك

 الفرصة:
السيد الدكتور إبن علمي. أ.س. فيلوا، بكالوريس َب اٜنقوق. اٞناجستًن َب  فضيل .1

 اٜنقوق، كرئيس اٛنامعة اٜنكومّية اإلسالمّية بالنكا رايا
 عميد كلية الرتبية و العلوم التعليمية، كرتبيةاٞناجستًن ال، يفهم سد الدكتور السي فضيل .2
 ساعدة العميدة ُب األكادمييةكمفصيلة السيدة اٜناجة روضة اٛننة، اٞناجستًن الرتبية،  .3

 كلية الرتبية و العلوم التعليمية
 اللغة عليمتسم ق ة، كعميد اٞناجستًن الرتبية، سانيت إرليانا فضيلة السيدة .4
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 فضيل و ، كاٞنشرف األوىل   الدينيةٜناجة ٘نيدة، اٞناجستًن ُب االدكتورة  فضيلة .5
كاٞنشرف الثاٍل اللذان قد َشجَّعاٍل ،  الدينيةُب ، اٞناجستًن الدكتوارندس رفيعى 

 وأرشداٍل حّّت ٕنت الكتابة ىذه البحث العلمي.
اإلسالمّية بالنكا رايا، خصوصا لجامعة اٜنكومّية ل سادات اٞندّرسٌن واٞندّرسات .6

اللغة العربّية اّلذين قد أعطواٍل العلوم شعبة تعليم سادات اٞندّرسٌن واٞندّرسات ل
 النافعة مادام الباحث تدرس َب ىذه اٛنامعة.

رئيس ومساعدي اٞنكتبة اٛنامعة للحكومّية اإلسالمّية بالنكا رايا على حسن  السيد .7
 تاجة ٟنذا البحث.مساعدهتم َب اقرتاض الكتب احمل

ت يل إلقامة اٞندرسة اٞنتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكاريا. الذي أذن ةسيرئ .8
 ىذه اٞندرسة. البحث ُب

 .للمدرسة اٞنتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكاريا سادات اٞندّرسٌن واٞندّرسات .9
ٟنم ذنوهبم ىذا ونسأل اهلل أن يوفقهم ويوفر ٟنم اٞنساعدة ُب الدنيا واآلخرة ويغفر 

ويكتب ٟنم اٜنسنات وجيزيهم خًن اٛنزاء ويعينهم ُب أعماٟنم. حّّت حْيملنا إىل اٛنّنة. 
توكَّل ا، يوللتحسٌن اآلٌب حيتاج الباحث إىل التوصّيات واالقرتحات وااِلْنِتقاد. آخًنً 

 .نافعا لنا خصوصا للباحث البحث العلمي إىل اهلل كي سيكون ىذا الباحث
 

 2017نوفمبًن      بالنكا رايا، 
 ،ةالباحث
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 األهدي :
 أعطيت هذا البحث خصوصا :

لوالدّي و ألختي الكبيرة سلمى السيوطي، و ألختي الصغيرة صفّي السيوطي ، و 
 ألخي الصغير صفوان السيوطي ، و ألصحابي في شعبة اللغة العرابية  
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 لباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث . أ

اللغة تساعد على الناس مساعدة مهمة. يقول مصطفى الغاليٌن "بأن 

اٛنملة اليت تستعملها على كل اإلنسان لتعبًن اٞنقصود أو اللغة ىي الكلمة أو 

 .(Al-Gulayaini,2008:3 )اإلرادة"

العربية ىي اآلن لغة دولية حيث العديد من مصادر األدب تستخدم 

العربية. ُب اللغة االندونيسية ُب الوقت اٜناضر ال تدرس اللغة العربية فقط كلغة 

أو تفسًن آيات القرآن واٜنديث والنصوص دينية، ولكن يتم تعلم العربية لفهم 

 Samsuri,1994:4).العربية أو اآلداب الناطقة بالعربية)

 ٗنيع ُب اٞنسلمون يستخدمهاىي اللغة الدينية  العربية اللغة

،وخصوصا َب عبادهتم كل يوم. و كانت اللغة العربية يستخدمها أ٥ناءالعامل

العرب َب والية العرب كاللغة اليومية َب بعض بالد آخر كإندونسيا. َب 

إندونسيا، ال ُتدرس اللغة العربية َب اٞنعاىدفقط، ولكن يتطوَّر إىل اشكال ما َب 

عليم اللغة العربية يتعّينو مؤّسسة الرتبّية الَشكلية. اٞندارس َب اندونيسيا، منهج الت

اٜنكومة ينطبق على العام/ األىلية َب اٞندرسة اإلبتدائية و اٞندرسة اٞنتوسطة و 
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 ,Syakur)اٞندرسة الثنوية. و َب كل مرحلة اٞندرسة اللغُة العربية درس واجب

2010:55) 
، ينبغي دعمها ّنوارد ومواد كافية. من طيبلكي يتم تعلم اللغة العربية ب

صر العديدة لتعلم اللغة العربية، اٞنوضوع ىو واحد من الوسائل اٟنامة العنا

لتحقيق ىدف التعلم. وبوجو عام، يتم ترتيب مواد التعلم ُب مواد التدريس، 

وجيب أن يكون للمواد التعليمية غرض واضح. ومن ٍب، فإن استخدام الكتب 

إىل اٞنربٌن حّت اآلن، اٞندرسية ُب التعلم ىو أيضا أمر ملح، ألن دورىا باإلضافة 

 .(211: 3122ال يزال أداة ٓندد ٤ناح التعلم )ىًنماوان، 

کمرسل   علی جودة اٞندرسٌنُب إندونيسيا  وترکز مشکلة الرتبوّي الوسط

للمواد التعليمية. ُب الواقع، فإن ٤ناح التعلم ال حيدده اٞنعلم وحده. وىناك 

ي الذي ٓنول مؤخرا متغًنات أخرى ليست أقل أمهية، وخاصة ُب النموذج التعليم

كمركز للتعلم )تركز على الطالب(. ويركز التعليم على الطالب إىل اٞندرسٌن  

ون بدور الكتاب ميكن أن يكون يطالب الذين يؤكدون على حيوية الطالب

ُناجة إىل الكتاب كتذكًن، حّت التوجيو ُب لية التكافلية. ال يزال اٞندرسون التباد

. لك "نسيان" الطبيعة وكذلك اٞندرستدريس اٞنواد للطالب ألن الكتاب ال مي

 جيد.ذ اٞنواد اٞنعروضة ُب الكتاب تنفي وال تزال الكتب تتطلب من اٞندرسٌن
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، توافر مواد تعليمية عالية اٛنودة سوف يدعم ٤ناح عملية سِنالف اٞندر 

التعلم. مواد التدريس ميكن أن يكون ٟنا تأثًن قوي ُب توفًن ْنربة تعلم الطالب. 

كما ٓندد اٞنواد التعليمية كمصدر واحد ووسائط اإلعالم ُب التعلم ٓنقيق 

اإلعالم  أىداف التعلم. مواد التدريس ميكن أيضا أن يكون الطالب وسائل

التعلم البديل كدليل للتعلم. يقول درويس أن الكتب اٞندرسية مهمة لتطوير 

فعالية التعلم، اعتمادا على كيفية اختيار واستخدام الكتاب اٞندرسي. وتشمل 

معايًن اختيار الكتب اٞندرسية الطالب ميكن أن يتعلموا بأنفسهم، ويشرتوا اٞنهام 

اٞنعايًن اٞنستخدمة الختيار الف ذلك، ِناليت تشجع أنشطة تعلم الطالب. 

الكتاب ىو اكتمال اٟنيكل الكامل سيضيف إىل ْنربة تعلم الطالب )سليمان، 

1979 :70) 

ب الدرس العربية ُب ىذا اجملال ينقد من ٢نتلف األعداد واألنواع اكت

. وُب الوقت نفسو، أصبحت الكتب اٞندرسية بشكل عام  فاوالصفات ٢نتل

ُب عملية التعلم. وكثًنا ما ال يشًن اٞنعلمون ُب ىذا اجملال إىل اٞنرجع الرئيسي 

اٞنناىج الدراسية ُب ٔنطيط وتنفيذ تعلمهم ولكن ُب الكتب اٞندرسية اٞنستخدمة. 

وىكذا، إذا كانت جودة الكتب اٞنوجودة ال تفي ّنعايًن اٛنودة، وال سيما فيما 

فاىيم اٝناطئة(، ٍب ما يتعلق ّنفهوم وتطبيق اٞنفاىيم )سوء الفهم، حّت اٞن
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سيحدث الكتاب سيكون مصدرا للخداع، وليس مصدر الذكاء من الطالب، 

 وبطبيعة اٜنال ىذا أمر خطًن جدا التعليم العامل.

الكتب اٞندرسية تقييم  ها منلتوفًن الكتب اٛنودة.  كومةحكانت ١ناولة

على الكتب . ويتم التقييم (BSNP)اليت ْنري ٠نلس الشهادة اٞنهنية الوطنية

اٞندرسية اٞنتداولة، وتستخدم ُب اٞندارس اليوم. ومع ذلك، ُب ىذا الوقت، ال 

تزال ىناك العديد من اٞنواد التعليمية وحدة مل يتم تقييمها وتتطلب تقييم لتلبية 

أن العديد من اٞندارس ال تزال تستخدم وحدة   عايًن اٞنعمول هبا. على الرغماٞن

ستخدم ال ُب بعض اٞندارس ُب باال٤نكارايا اليت تكمواد التدريس. كما ىو اٜن

 باالنغكارايا،  2اٞنثل، اٞندرسة الثناوية اٜنكومية . من سنة إىل سنة بذاهتا الوحدة

. بعد ٓنليل ُب ضة العلماعهن سلماةم الثناويةدرسة اٞن، و إسالمية اٞندرسة الثناوية 

 .وحدةالت الباحثة  العيوب ُب تلك حملة وجد

تحليل إستحقا  كتاب الوحدة "عن سيبحث الباحثة ،اٞنذكركما 

 ".لتعليمي اللغة العربية لطالب الفصل الثامن  بالمدرسة المتوسطة

 حدودية البحث . ب



5 
 

 

 اللغة العربية لتالميذ الفصل التعليمية الوحدة اإلستحقاقٓنليل :َب ىذا البحث

 ميرتاعوٕناطبعة عرافة ،نصف السنة الثاٍلسطةالثامن ُب اٞندرسة  اٞنتو 

 أهداف البحثج. 

الثامن ُب اٞندرسة   اللغة العربية لتالميذ الفصل التعليمية الوحدة اإلستحقاقلفهم 

 .سطةاٞنتو 

 أسئلة البحثد.

اللغة العربية لتالميذ الفصل الثامن ُب اٞندرسة   التعليمية الوحدة اإلستحقاقكتف 

 .اٞنتوسطة

 فائدة البحث ه.

تكون مسامهة لتطوير العلوم وكذلك معلومات من ْناه النظرية يرجو أن  .1

 مفيدة ُب دراسة مواد اللغة العربية وتقدميها وتطويرىا نتائجا ُب ىذا البحث.

باإلضافة إىل التوسع ُب اٞنعرفة والعلم للباحث والقارءين واٞنتابعٌن ُب تعليم  .2

 الغة العربية. 

 الباحوث السابقة ز.

واستنادا إىل البحث الذي يفعل الباحثت، وىناك بعض أطروحة اليت تناقش 

عن الكتاب الدراسي اللغة العربية، ومن بينها أطروحة مكتوبة من قبل شافق 
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 Analisis buku teks Ta’lim Al-Lughah Al-Arabiyyahمقفي بعنوان"

Pendidikan Bahasa Arab Muhammadiyah kelas VII," ريق مؤلفو ١نمد ط

ىذا البحث يناقش اٞنعايًن اٛنيدة  .العزيز ونورخليدية )من جهة اٞنواد التعليمية(

و نتيجة ىذ البحث أن الكتاب ُب الكتاب الدراسي جيد من حيث اٞنادة فقط. 

قد التقى معايًن الكتاب اٞندرسي جيدة من حيث اٞنواد، اليت كانت وفقا 

و٠نموعة من اٞنواد، والدعم اٞنادي. لؤلساس العلمي، ّنا ُب ذلك دقة من اٞنواد، 

واما ُب اٞنواد من الناحية النظرية اليت طرحها علي القاٚني، ان الكتاب مناسب 

 .باٞنواد األساسية، و حٌن ُب مواد الدعم واٞنواد اٝناصة ال يليب اٞنعايًن

وعالوة على ذلك، فإن أطروحة مكتوبة من قبل نور ليلي ىداييت بعنوان 

"Analisis Content Buku Ta’lim Al-Lughah Al-Arabiyyah  Pendidikan 

Bahasa Arab SMA/SMK,MA Muhammadiyah Kelas X"   كان الرتكيز على

ىذه األطروحة ىو من حيث خصائص الكتاب الدراسي إما ُب مفهوم االختيار، 

و نتيجة ىذا البحث أن الكتاب قد التقى معايًن الكتاب أو التدرج واٞنمثلٌن. 

رسي جيدة من حيث اٞنواد، اليت كانت وفقا لؤلساس العلمي، ّنا ُب ذلك اٞند

دقة من اٞنواد، و٠نموعة من اٞنواد، والدعم اٞنادي. و اما تقوم على مبادئ ثالثة 

من إعداد الكتاب اٞندرسي باللغة العربية لغًن العربية من رأي عبد اهلل غايل وعبد 
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عايًن كما ُب كتاب اللغة العربية لغًن اٜنميد عبد اهلل، وىذا الكتاب التقى ّن

العرب، ولكن ال تزال تفتقر إىل اٛنوانب اٞنادية للصوت واٞنواد األربعة قدمت 

اٞنهارات اللغوية أقل منهجية. و اما ُب اٞنواد من الناحية النظرية اليت طرحها علي 

ٝناصة ال القاٚني، ان الكتاب مناسب باٞنواد األساسية،و ُب مواد الدعم واٞنواد ا

 .يليب اٞنعايًن

وعالوة على ذلك، فإن أطروحة مكتوبة من قبل اًل اٜنسن ابن مسعد 

 Analisis Isi Materi Buku Teks Aku Cinta Bahasa Arab Untukبعنوان "

Madrasah Ibtidaiyah Kelas I Karya Sunaryo Putro Terbitan Tiga 

Serangkai".   ،كان الرتكيز ُب ىذه األطروحة ىو اٞنعيار على مفهوم االختيار

و نتيجة ىذا البحث أن الكتاب قد التقى معايًن والتدرج واٞنمثلٌن أيضا. 

الكتاب اٞندرسي جيدة من حيث اٞنواد، اليت كانت وفقا لؤلساس العلمي، ّنا ُب 

ى الرغم من العيوب ذلك دقة من اٞنواد، و٠نموعة من اٞنواد، والدعم اٞنادي. وعل

ُب اٞنواد الداعمة بسبب عدم وجود مواد اٜنبوب اٞنناسب بتطور العلوم واٞنادية 

واما تقوم على مبادئ ثالثة من إعداد الكتاب اٞندرسي  .ليست مؤىلة حداثة

باللغة العربية لغًن العربية من رأي عبد اهلل غايل وعبد اٜنميد عبد اهلل، ان ىذا 

 يًن بكتب اللغة العربية لغًن العربية.الكتاب التقى اٞنعا
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 Analisis“بعنوانفإن أطروحة مكتوبة من قبلمحمد أبرار وعالوة على ذلك،

Bahan Ajar Pada buku “Aku cinta Bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyyah 

kelas V penerbit : Tiga Serangkai”. من كان الرتكيز ُب ىذه األطروحة ىو

و نتيجة ىذا البحث . جودة اٞنادة و التقدَل و اللغة. حيث الكتاب الدراسي ُب 

جدوى ١نتوي الكتاب تضمٌن ُب الئق جدا إذ رأى من مالءمة وصف ( 1أن: 

اٞنواد الكفاءة األساسية و الكفاءة اإلبتدائية الورادة ُب اٞنناىج الدراسية، دقة 

( 2التدريب و التقييم و التخصيب. و  تناسب الثقافةحداثة اٞنواد، اٞنواد، 

جدوى عرض الكتاب تضمٌن ُب الئق جدا إذا رأي من تقنيات العرض و 

( 3تيجية عرض مواد التعليم و ٕناسك و تدريب الغقلية. مدافع العرض و إسرتا

و  جودى لغة الكتاب تضمٌن ُب الئق جدا إذا رأي من الدقة و اٞنتواصل

 طوير الطالب.تناسب قواعد اللغة و التناسب بت

و البحث السابق أهنما متسويان و لكن لو  أما الباحث الذي كتبت الكاتبة

 اإلستحقاقٓنليل "لغرض ىذا الكاتبة. ُب ىذا البحث، ركز الكاتبة  اإلختالف

 "سطةالثامن ُب اٞندرسة  اٞنتو  اللغة العربية لتالميذ الفصل التعليمية الوحدة

 هيكل البحث ي.
و  و حدودية البحث العام ٓنتوي على خلفية البحث الباب األول اإلطار

و ىيكل الباحوث السابقة البحث و  سئلة البحث و أىداف البحث و فائدةأ
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البحث.الباب الثاٍل اإلطار النظري حيتوي على نظرية ّنا ٓنتاج الكاتب َب 
نوع  وحيتوى على وقت البحث أنشطة الدراسات.الباب الثالث منهج البحث 

و  تحليلأسلوب و  و أسلوب ٗنع البيانات البياناتمصادر و  وهنجى البحث
 البيانات. تفسًن

 

 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 

 اإلطار النظري  . أ

 تعريف المواد التعليمية .1

 بعض آراء اٝنرباء حول معىن اٞنواد علم:

(، فإن 3112ووفقا للمركز الوطين للتدريب القائم على الكفاءات ) 

اٞنواد التعليمية ىي ٗنيع أشكال اٞنواد اٞنستخدمة ٞنساعدة اٞنعلمٌن أو 

اٞنعلمٌن ُب تنفيذ عملية التعلم ُب الفصول الدراسية. وميكن أن تكون اٞنادة 

اٞنعنية إما مواد مكتوبة أو غًن مكتوبة. وترى آراء خرباء آخرين أن مواد 

يمها بشكل منهجي، مكتوبة التدريس ىي ٠نموعة من اٞنواد اليت يتم تنظ

وغًن مكتوبة على حد سواء، وذلك ٝنلق بيئة أو جو يسمح للمتعلمٌن 
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الذي كشف أن اٞنواد  (3112بالتعلم. وُب الوقت نفسو، وفقا لبانن )

 التعليمية ىي اٞنواد أو اٞنوضوع الذي يتم ترتيبو بشكل منهجي، والذي 

 

التعلم. من مصادر أخرى على اٞنوقع يستخدم اٞنعلمٌن واٞنتعلمٌن ُب عملية 

يتم تشجيع. صاُب، اٜنصول على فهم أكثر قابلية للتطبيق أن اٞنواد 

التعليمية أو اٞنواد التعليمية ىي ٠نموعة من اٞنواد أو مادة التعلم )مواد 

التدريس( ترتيب منهجي، والذي يعرض كامل الشكل من الكفاءات اليت 

 ة التعلم.سيتم التحكم اٞنتعلمٌن ُب أنشط

وكذلك االْناىات والقيم اليت يراد تنميتها عندىم. وأخًنا اٞنهارات  

اٜنركية اليت يراد اكتساهبم أياىا، هبدف ٓنقيق النمو الشامل اٞنتكامل ٟنم ُب 

 ضوء األىداف اٞنقررة ُب اٞننهج. 

مواد التعليمية ىي جزء مهمة من عملية Umar Hamalikوفق على 

اح فيو وأنشطتو لتحقيق أىداف التعلم. وبالتايل فإن التعلم اليت ٓندد ٤ن

 اٞنواد التعليمية ٓنتاج عن النظر فيها بعناية.
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من عدة جهات عن اٞنواد التعليمية ميكننا أن نفهم أن اٞنواد التعليمية 

ىي ٗنيع اٞنواد مصنوعة األرقام منهجية وتظهر الكفاءات اليت شأهناعليها 

طو وتنفيذه. على سبيل اٞنثال، الكتاب الدراسي اٞنتعلمٌن هبدف التعليمؤنطي

 أو وحدة أو اٞنواد التعليمية السمعية، اٞنواد التعليمية التفاعلية وىلم جرا. 

أما الكتاب التعليمي ىو نوع من أنواع اٞنواد التعليمية اٞنطبوعة. اٞنواد 

أن التعليمية تتكون من اٞنعرُب واٞنهاري والوجداٍل الّت تلزم على الطلبة 

يتعلمها لنيل الكفاءة األساسية اٞنعنية. يعد الكتاب أىم مواد التعليم، ومن 

ىنا من اٞنبيٌن يوثون بالعناية بإعداده والسيما تلك اٞنواد اليت تعىن بتعليم 

 اللغة العربة لغًن الناطقٌن هبا.

 أنواع المواد التعليمية .2

بناء على التكنولوجيا اٞنستخدمة، وميكن تصنيف اٞنواد إىل أربعة 

أقساموىي األوىل، اٞنواد اٞنطبوعة )اٞنطبوعة( مثل النشرات، والكتب، ومناذج 

وأوراق عمل الطالب، والكتيبات، وىلم جرا. الثانية، اٞنواد السمعية 

د٠نة )الصوت( مثل األشرطة واإلذاعة، وسجالت الفونوغراف واألقراص اٞن

والصوت. الثالث، مواد السمعية والبصرية مثل األقراص واٞند٠نة والفيديو، 

واألفالم. اٞنواد التفاعلية الوسائط اٞنتعددة التعليمية )اٞنواد التعليمية التفاعلية( 
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الوسائط  (CD))ّنساعدة اٜناسوب التعليمات(، القرص اٞنضغوط  CAIمثل 

مية على شبكة اإلنرتنت. وعالوة على ذلك، اٞنتعددة التفاعلية، واٞنواد التعلي

 فإن الباحث يناقش عن اٞنواد اٞنطبوعة التعليمية فقط. 

اٞنواد اٞنطبوعة التعليميةىناك معروضة ُب أشكال ٢نتلفة. إذا كانت اٞنواد 

اٞنطبوعة التعليمية تصنع مرتبة جيدة فسوف العديد من اٞنزايا كما 

 استشهد هبا عبد اجمليد ُب كتابو. وىي:  الذي,Steffen Peter Ballstaedtوقال

اٞنواد اٞنكتوبة تعرض اٛندول احملتويات،٣نا يسهل على اٞندرس يوضح .أ 

 لطالبو ما جيري أجزاء دراسة 

 تكليف ُب شرائها قليال.ب 

 اٞنواداٞنكتوبة ميكن أسرع ُب استخدامهاونقلها بسهولة  .ج 

  يقدم الرتتيب البساطة على نطاق واسع واإلبداع لؤلفراد.د 

 اٞنواد اٞنكتوبة ىي خفيفة ُب ثقلها وميكن قراءهتا ُب أي مكان .ه 

اٞنواد التعليمية جيدة تكون قادرة على ٓنفيز القارئفي أنشطتو، مثل  .و 

 وضع العالمات وتدوين اٞنالحظات أو الرسم 

 ميكن أن يتمتع اٞنواد اٞنكتوبة كوثيقة من وثائق اليت عليها قيمة كبًنة .ز 

 يقاع بشكل مستقل ميكن القارئ ينظم اإل.ح 
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أنواع ٢نتلفة من اٞنواد التعليمية اٞنطبوعة، ّنا ُب ذلك النشرات والكتب، 

 وحدات، واٞنلصقات، والكتيبات، والنشرات. 

 النشرات.أ 

النشرة ىياٞنواد اٞنكتوبةاليت  استعداد عليها اٞنعلم إلثراء معرفة الطلبة. 

إعداده من  ، النشرة وىو بيان أن ًب389وفقاقاموس أكسفورد صفحة 

 قبل اٞنتكلم.

النشرة تؤخذ من بعض الكتابات اليت ٟنا أمهية هبذه اٞنادة اليت ْنري 

تدريسها/ الكفائات األساسية واٞنادة اليت جيب أن يقدرون هبا الطالب. 

حاليا النشرةٕنكن اٜنصول عليها بطرق ٢نتلفة، مثل عن طريق ٓنميل من 

 اإلنرتنت، أو التكيف من الكتاب.

 الكتاب  .ب 

الكتاب ىو اٞنواد اٞنكتوب اليت تقدم األفكار العلمية للمؤلف وًب 

اٜنصول عليها بطرق ٢نتلفة، على سبيل اٞنثال: نتائج األُناث 

واٞنالحظات وْنسيد اٝنربة، وسًنة ذاتية، أو نتيجة من اٝنيال. ووفقا 

لقاموس أكسفورد، يتم تعريف الكتاب الكتاب ىو عدد من ورقة من 

، سواء اٞنطبوعة أو فارغة، تثبيتها معا ُب الغطاء. الكتب ىي عدد الورق
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ال بأس بو من رقة ورقة مطبوعة وملزمة، ونظرا اٛنلد فارغة. الكتب  

كاٞنواد التعليمية ىي الكتاب الذي حيتوي على العلم على ٓنليل اٞنناىج 

 الدراسية اٞنكتوبة. 

 ورقة النشاط لطالب .ج 

لب( ىي ورقة ٓنتوي على الواجبات ورقة النشاط لطالب )ورقة طا

اليت ْنب القيام هبا من قبل اٞنتعلمٌن. ورقة النشاط تتكون على 

توجيهات واٝنطوات إلكمال الواجبات. ومن الوجيبة اليت كلفها ُب ورقة 

النشاط ْنب أن يكون واضحا عن الكفاءات األساسية اليت أن 

تعليم أي ما. يتحققها. ورقة النشاط ميكن استخدامها ُب مادة ال

الواجبات اٞنكتوبة ُب ورقة األنشطة ال ميكن القيام بو من قبل اٞنتعلمٌن 

جيدة إذا مل يتم أهنا ٠نهزة أي كتاب آخر أو غًنىا من اٞنراجع اٞنتعلقة 

بأعمال وظائفهم. الواجبات اليت تعطيها إىل الطالب ميكن أن يكون 

ل اٞنثال القراءة ُب مادة النظرية أو العملية. الواجبات النظرية، على سبي

معينة، ٍب جيعلون السًنة الذاتية لتقدميهم. ُب حٌن أن الواجبات العملية 

ٕنكن أن تكون العمل ُب اٞنختربات أو العمل اٞنيداٍل، على سبيل اٞنثال، 

دراسة استقصائية ٞنعرفة  ٖنن الفلفل بفرتة معينة ُب مكان ما. ومن ميزة 
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ه ُب تنفيذ التعليم، وسوف يدرس الطالب ورقة األنشطة للمعلم ويساعد

 مستقال، وتنفيذ الواجبات اٞنكتوبة وفهمها. 

جيب أن اٞنعلم اٞنعرفة واٞنهارات اٞنناسبة ُب استعدادىا ورقة األنشطة 

ألهناتنبغي أن تستوُب اٞنعايًن على األقل تتعلق ُب اٝنصائص اليت يسيطر 

 عليها اٞنتعلمٌن من الكفائات األساسية.

 كتيبات.د 

الكتيب وىو اٞنواد عن اٞنعلومات اٞنكتوبة اليت يتم ترتيب ُب تطبيقها 

أو النشر الذييتكون من صفحات فقط ومطوية دون ربط أو اٞننشورات 

اٞنطبوعة مع وصف قصًن والشمول من الشركة أو اٞنؤسسة )كقاموس  

(. وىكذا،  1996كبًن اإلندونيسية، الطبعة الثانية، باالي فوستاكا، 

إن الكتيب ميكن  أن يستخدام اٞنواد التعليمية، ما مل الكتيب اٞنستمدة ف

على الكفائات األساسية اليت يقدرون هبا الطالب. رّنا الكتيبات ٕنكن 

أن تكون مثًنة لالىتمام، ألن شكلو جذابا وعمليا. وبالتايل فإن ورقة 

ى من الكتيب ليست أكثر من الالزم، ٍب يتم تصميم الكتيب ٓنميل عل

واحدة من الكفاءات األساسية فقط. والرسوم التوضيحية ُب كتيب ىناك 

 إضافة ُب جذب اٞنتعلمٌن من استخدامو. 
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 ورقة منفصلة.ه 

ورقة منفصلة ىي ٞنواد اٞنطبوعة، وغالبا ما مطوية ولكن ليس ٢نيط 

ورقة منفصلة وىي مكتوبة ُب شكل الورقة  (2991)وبسرت العاٞني اٛنديد، 

لكن ليس إيقاف، لكي تبدو اٛنذابة ورقة منفصلة اليت يتم ٢نيط و 

٢نصصة بعناية مع الرسوم التوضيحية واستخدام اللغة البسيطة والقصًنة 

والسهولة ُب فهمها. ورقة منفصلة ْنب أن ٓنتوي أيضا على اٞنواد اليت 

ميكن أن تؤدي اٞنتعلمٌن إلتقان الكفائات األساسية واحد أو أكثر 

 منها.

 رسم بياٍل حائطي .و 

رسم بياٍل حائطي وىي اٞنواد اٞنطبوعة، ويكون ٢نطط/ عملية أو 

الرسوم البيانية اليت تشًن إىل توجيو الشيء. لكي تبدو جاذبية للطالب 

واٞنعلمٌن، ٍب رسم بياٍل حائطي تصميمو باستخدام إدارة األلوان وتنظيم 

ولكن ُب ىذه  اٛنيدة. تقع رسم بياٍل حائطي كأدوات تنفيذ التعلم،

اٜنالة رسم بياٍل حائطي تصمم للمواد التعليمية. ألهنا مصممة كمادة 

التعليمية، جيب عليها عناٞنعايًن ُب اٞنواد التعليمية مثل، أن يكون ىناك 

وضوح حول الكفائات األساسية واٞنوضوع الذي جيب أن يقدرين هبا 
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ل رسم بياٍل اٞنتعلمٌن، ووقتها وكيفية استخدامها. على سبيل اٞنثا

 حائطي عن دورات اٜنياة اٜنيوانية من ٢نلوقات كالثعابٌن والفئران والبيئة.

 الصورة.ز 

الصورة ٟنا معىن أحسن إذا مقارنة بالكتابة. تنبغي على الصورة 

ٓنتاج إىل مشروع جيد ُب التعليم حّت بعد نظرهتا الصور و ميكن 

أكثر الكفاءات  الطالب أن تفعل شيئا وبالتايل ىم يقدرون الواحد أو

 األساسية.

يوضح  Lehren mitBildmedienُب كتابLehren Weidenmannوفق 

أن النظرة الصورة أحسن فعالية من القراءة أو االستماع. من خالل 

٪، 20٪ فقط ومن االستماع ميكن أن تذكر 10القراءة ميكن أن تذكر 

وفًن ٪. أما الصورةاٞنصممة على حد ت30ومن رؤية ذلك ُب االعتبار 

الفهم أحسن وأفضل. ىذه اٞنواد التعليمية اٞنستخدمة ْنب أن تساعد 

مع اٞنواد اٞنكتوبة. اٞنادة اٞنكتوبة ميكن أن يكون التوجيهات أو كيفية 

 استخدامهاأواالختبار.

 الصورة اليت تشًن عليها اٞنعنىوىي من اٞنعايًن التالية: 
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ا جيب على الصورة ٓنتوي على شيء اليت ميكن مشاىدهت (1)

ومليئة باٞنعلومات/ البيانات. وتلك أن الصورة تعين الشيء 9

 الذي ميكن تعلمها. 

الصورة وىي معرفة ومفهومة. وىكذا، فإن القارئ يفهم   (2)

 الصورة. 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن الصورة عقالنية إلستخدام ُب عملية  (3)

التعلم، من اٞنصدر الصحيح. حّت ال يؤدي إىل اٞنعلومات 

 السيئة اليت اٞنستخدمٌن. 

 وظائف المواد .3

اليت نشرت  (3115)ُب اٞنبادئ التوجيهية العامة لتطوير اٞنواد التعليمية 

تربوّي وطيّن ،يعرف وحدة ُب كتاب ألفو باالشرتاك مع نية أن الطالب ميكن 

أن تتعلم بشكل مستقل بدون أو مع توجيو اٞنعلمٌن. وُب الوقت نفسو، ُب 

رأي آخر، يتم تعريف وحدة كما يتم عرض ٠نموعة من اٞنواد التعليمية بطريقة 

بدون وسيط أو اٞنعلم. منهجية، ُنيث ميكن للمستخدمٌن تعلم مع أو 

وبالتايل، جيب أن تكون وحدة قادرة على أن تستخدم اٞنواد التعليمية كبديل 

عن وظيفة للمعلمٌن. إذا كان اٞنريب لديو وظيفة لشرح شيء ما، ٍب وحدة 
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جيب أن تكون قادرة على شرح شيء أن يكون على استعداد لقبوٟنا متعلمي 

 ُب السن.اللغة وفقا ٞنستوى اٞنعرفة والتقدم 

وجدت ُب قاموس اإلندونيسية كبًنة فكرة ٣ناثلة تقريبا أن الوحدة ىي 

النشاط التدريس والربامج اليت ميكن تعلمها من قبل الطالب ّنساعدة منها ما 

ال يقل عن معلم أو مدرس، ّنا ُب ذلك أىداف التخطيط إىل أن يتحقق ُب 

الالزمة وأدوات الٞنثمنٌن،  واضحة وتوفًن اٞنواد التعليمية والتعلم، واألدوات

 وكذلك قياس ٤ناح اٞنتعلمٌن ُب إ٤ناز الدرس

يقول ان الوحدة ىي أصغر وحدة من برامج (  (Surahman,2010:2بينما

التعلم اليت ميكن تعلمها من قبل الطالب بشكل فردي )الذاٌب التعليمي(؛ 

تتحرك إىل  بعد االنتهاء من اٞنشاركٌن وحدة ُب وحدة، ٍب اٞنشاركٌن ميكن أن

األمام ودراسة وحدة وحدة اٞنقبلة. بينما وحدات التعلم، كما وضعت ُب 

إندونيسيا، حزمة وحدة من اٞنواد التعليمية )اٞنواد التعليمية( والذي يتضمن 

وصفا للغرض من التعلم، واٞنعلم التوجيو ورقة أو مدرب شرح كيفية تدريس 

إلجابات على ورقة من ورقة العمل فعالة، وقراءة اٞنواد للمشاركٌن، ورقة من ا

 اٞنشاركٌن، وأدوات التقييم.
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 وظائف الوحدة .4

 كما شكل واحد من اٞنواد التعليمية، والوحدات لديها الوظائف التالية:

أ.مواد التعليم الذاٌب. ىذا ىو استخدام وحدة ُب عملية التعلم يعمل 

أن تعتمد على  على زيادة قدرة اٞنتعلمٌن على التعلم من تلقاء نفسها دون

 وجود معلمي

ب. البديل لتعمل اٞنربٌن. وىذا ىو، وحدة كمورد لتكون قادرة على 

شرح اٞنواد التعليمية يفهم بشكل صحيح وبسهولة من قبل الطالب وفقا 

ٞنستوى اٞنعرفة وسنهم. وُب الوقت نفسو، ىي اليت تعلق على وظيفة تفسًنية 

استخدام وحدة ميكن أن تكون  من ىذه األمور أيضا إىل مرب. ولذلك، فإن

 بديال عن وظيفة أو دور اٞنيسر / اٞنعلم.

ج. التقييم. وىذا ىو مع وحدة، وأدى الطالب لتكون قادرة على قياس 

وتقييم مستواىم ُب التمكن من اٞنواد اليت ًب دراستها. وىكذا، وحدة، 

 وكذلك أداة التقييم.

 

 وظيفة الوحدة .1

 :التعليمية، وحدة لديها الوظائف التاليةمثال واحد من اٞنواد 
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وىذا ىو استخدام وحدات ُب  .اٞنواد اليت تدرس نفسها. أ

عملية التعلم لتحسٌن قدرة اٞنتعلمٌن على تعلم أنفسهم 

 .دون االعتماد على وجود اٞنربٌن

وىذا ىو، وحدة كمواد التدريس  .وظيفة اٞنعلم الرتبوي. ب

اٞنواد التعليمية اليت ينبغي أن تكون قادرة على شرح 

بشكل جيد وسهولة فهمها من قبل اٞنتعلمٌن وفقا 

وُب الوقت نفسو، تعلق  .ٞنستوى معرفتهم وعمرىم

ولذلك، فإن  .وظيفة تفسًنية من شيء أيضا إىل اٞنرىب

استخدام الوحدات النمطية ميكن أن يكون بديال عن 

 وظيفة اٞنيسر أو دوره

م توجيو اٞنتعلمٌن وىذا ىو، مع وحدة، يت .كأداة للتقييم. ت

لتكون قادرة على قياس وتقييم مستوى اٝناصة هبم من 

وبالتايل، فإن وحدة أيضا   .إتقان اٞنواد اليت ًب دراستها

 .كأداة التقييم
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وىذا ىو، ألن وحدة ٓنتوي على  .كمرجع للمتعلمٌن. ث

مواد ٢نتلفة اليت جيب أن يتعلمها اٞنتعلمٌن، ٍب وحدة 

 اختيار أيضا

 .للمتعلمٌنكمواد مرجعية . ج

 والغرض من إنشاء وحدة .6

 أّما أىدف اٞنفّصل أو اٞنصّنيع وحدة، من بينها: 

أ. ميكن الطاّلب أن يدرس بشكل مستقل بدون أو مع توجيو 

 اٞنعلمٌن )والذي ىو اٜند األدٌل(.

 ب. لدور اٞنعلمٌن ليس مهيمنا جدا والسلطوي ُب أنشطة التعلم.

 ج. ٞنرس الصدق الطالب.

اٞنستويات وبسرعة الطالب اٞنختلفة. للطالب أن د. استيعاب 

سرعة عالية التعلم، ٍب أهنا ميكن أن تتعلم أسرع واستكمال الوحدة 

مع أسرع على أي حال. وعلى النقيض من بطء، ٍب اهنم مدعوون 

 لتكرار ذلك مرة أخرى.

ه. للطالب يقدر التقوَل نفسها ُب التمكن من اٞنواد اليت ًب 

 دراستها
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 الوحدات النمطية أنواع .3

انطالقا من استخدامو، وتنقسم وحدة إىل نوعٌن، وىي وحدة للمتعلمٌن 

ٓنتوي وحدة اٞنتعلمٌن على أنشطة التعلم اليت يقوم هبا  .وحدات للمعلمٌن

اٞنتعلمون، ُب حٌن أن وحدة للمعلمٌن ٓنتوي على أدلة اٞنعلم، واختبارات 

 الختبار النهائي الرئيسي.الوحدة النمطية النهائية، واألجوبة وحدة ا

 هيكل الوحدة .8

 الوحدة ميكن ترتيبها ُب ىيكل التايل.(، (Surahman,2010:2على فكرة

 عنوان الوحدة  أ.

 حيتوي ىذا القسم على اسم وحدة من مسار معٌن.  

 اإلرشدات العامة . ب

حيتوي ىذا القسم وصفا للخطوات اليت جيب أناذىا ُب سياق ما   

 يلي:
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 األساسيةالكفاءات  .1

 اٞنباحثة  .2

 مؤشرات اإل٤ناز  .3

 اٞنراجع )دليل شغل حول الكتب اٞنرجعية اٞنستخدمة( .4

اسرتاتيجية التعلم )شرح النهج واألساليب واإلجراءات اليت يتم  .5

 استخدامها ُب عملية التعلم(،

 أنشطة التعلم ورقة .6

 تعليمات للطالب لفهم اٝنطوات واٞنواد ١ناضرة .7

 تقييم .8

 مادة الوحدة . ت

ىذا القسم على شرح مفصل للموضوع الذي ًب تدريسو ُب كل حيتوي 

 اجتماع

 تقييم الفصل الدراسي . ث

ويتكون ىذا التقييم من تقييم منتصف اٞندة وهناية الفصل الدراسي هبدف 

 .قياس كفاءة الطالب وفقا للمادة اٞنقرر

 خصائص وحدة جيدة:  .1
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 التعليم الذاٌب. أ

للتعلم بشكل مستقل سمح وىو ٚنة ىامة من وحدة منطية، ٣نا ي

: 3124ولتحقيق شخصية التعليم الذاٌب )داريانتو، .اآلخرومستقل عن

 :، جيب على(9

حيتوي على أىداف تعليمية واضحة، وميكن أن يوضح ٓنقيق  (1

 .معايًن الكفاءة والكفاءات األساسية

 ٓنميل مواد التعلم تعبئتها ُب وحدات النشاط الصغًنة (2

التوضيحية اليت تدعم وضوح التعرض األمثلة اٞنتاحة والرسوم  (3

 .للمواد التعليمية

ىناك أسئلة التدريب واٞنهام وما شابو ذلك اليت ْنعل من  (4

 .اٞنمكن لقياس إتقان اٞنتعلمٌن

السياقية، أي اٞنواد اٞنقدمة اٞنتعلقة بالغالف اٛنوي، مهمة أو  (5

 سياق أنشطة وبيئة اٞنتعلمٌن؛

 استخدام لغة بسيطة والتواصل (6

 .ص للمواد التعليميةىناك ملخ (7

 .ىناك أداة ُنثية ٕنكن اٞنتعلمٌن من إجراء التقييم الذاٌب (8
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ىناك تغذية مرتدة حول تقييم اٞنتعلمٌن، حّت أن اٞنتعلمٌن  (9

 .يعرفون مستوى إتقان اٞنواد

 ىناك معلومات حول اإلحاالت (10

 

 النفس الواردة. ب

ويقال وحدات لتكون الذاٌب الواردة عندما يتم تضمٌن ٗنيع 

والغرض من ىذا اٞنفهوم ىو  .اٞنواد التعليمية اٞنطلوبة ُب وحدة منطية

إعطاء اٞنتعلمٌن الفرصة لتعلم اٞنواد التعليمية بدقة، ألن اٞنواد التعليمية 

إذا كان ينبغي تقسيم أو فصل اٞنواد  .ىي معبأة ُب كل واحد موحد

 من معيار واحد من الكفاءة

 تقف وحدىا. ت

ىي وحدة ٣نيزة اليت ال تعتمد على  تقف وحدىا أو تقف وحدىا

مواد التدريس. باستخدام وحدة، اٞنتعلمٌن ال ٓنتاج مواد تعليمية 

إذا كان  .أخرى للتعلم و / أو العمل على اٞنهام ُب الوحدة النمطية

اٞنتعلمون ال يزالون يستخدمون ويعتمدون على مواد أخرى غًن 

 .مستقلةالوحدات اٞنستخدمة، فإهنم ال يصنفون ك وحدات 
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 التكيف. ث

وينبغي أن تكون الوحدات النمطية ذات قدرة عالية على التكيف مع 

ويقال أن يكون التكيف إذا وحدة ميكن  .تطور العلم والتكنولوجيا

اٞنستخدمة ُب ٢نتلف ضبط تطور العلوم والتكنولوجيا وكذلك مرنة 

 األجهزة.

 ودي. ج

ودية مع جيب أن وحدات أيضا تلبية قواعد اٞنستخدم ودية أو 

كل التعليمات والتعرض للمعلومات اليت يبدو أن تكون .مرتديها

مفيدة وودية مع مرتديها، ّنا ُب ذلك سهولة اٞنستخدم ُب االستجابة 

استخدام لغة بسيطة، وسهلة الفهم،  .والوصول إىل اآلخر مع الرغبة

واستخدام اٞنصطلحات اٞنستخدمة عادة، ىو شكل واحد من 

 .وسًنفرينديل
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 الثالثباب ال

 منهج البحث

 وقت البحث .أ 

 .3122أوكتوبرإىل سبتمرب شهرين من  االبحثٟنذ طةكان الوقت اٝن

 البحث نهجىو نوع  .ب 

 البحث نوع .5

ُنث اٞنكتيب . يسمى ُب ىذا النوع  باحثأجريت من قبل اٞن ذيالبحث ال

من خالل ٗنع  باحثىو نوع من األُناث اليت أجريت من قبل ال ُنث اٞنكتيب

 البيانات من مصادر الكتب واجملالت واٞنقاالت والكتابات

 .pohan,2007:85))اٞنعينة

 ثالبح نهجى .7

اٞننهج الوصفي النوعي والكمي. وفقا ٞنا  كاتبة، استخدم البحثُب ىذه ال

ذكره مولونغ أن البحث الوصفي النوعي ىو دراسة ْنمع البيانات ُب شكل  

 (moleong,2004:6)كلمات وصور وليس أرقام

ذا اجملال. اٜنالية ُب ى كاتبةتجد البيانات دقيقة وفقا للل بحثنتائج ىذه ال
ومفصل حول ما سوف ٓنتوي على ما ىو واضح  بحثلذلك، فإن ىذه ال
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ث اليت . ُب حٌن أن البحث الكمية ىي البحكاتبةسيتم التحقيق من  ال
واضح من البداية  بشكل مواصفاهتا منهجية، والتخطيط ٟنا بشكل جيد، ومنظم

ث. وىناك تعريف آخر يقول إن البحث الكمي ىو ُنث إىل تصميم البح
يطالب باستخدام األرقام، بدءا من ٗنع البيانات، وتفسًن البيانات، وظهور 

 النتائج.

 مصادرالبيانات .ج 

 ساسيةاالمصادر البيانات  .5

اللغة العربية  التعليمية الوحدة" يى ا البحثمصادر البيانات األولية ُب ىذ

 "طبعة عرافة ميرتاعوٕنا.لتالميذ الفصل الثامن ُب اٞندرسة  اٞنتواسطة

 القريعةمصدر البيانات  .7

البيانات الثانوية ىي البيانات اٞنتوفرة بالفعل لذلك ٥نن ٠نرد البحث وٗنع. 

الكاتبت   يلة للدعم لفهم اٞنشكلة اليت سوفالبيانات الثانوية مفيدة كوس

لمكتبيةاليت أن ىي مصادر ال ا البحثُب ىذ.(Sarwono,2006:129).بعناية

 .تحليل مصدر البيانات األساسيتستخدم ل

 جمع البياناتأسلوب  .د 

استخدامها ٛنمع  كاتبةمع البيانات ىي الطرق اليت ميكن للأسلوَنطرق /  
يارىا واستخدامها من البيانات. ُب حٌن أن أداة ٗنع البيانات ىي األداة اليت يتم اخت
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 .ُب أنشطتها ٛنمع األنشطة ىي منهجية ويسهل من قبل ذلك كاتبةقبل ال
(Arikunto,2003:13)ميكن أن ْنعل من  لذلك، من ىذه التقنية ٗنع البيانات

من ىذا البحث باستخدام لفحص ما سيتم دراستو. ٗنع البيانات  كاتبةاألسهل لل
 .قائتقنيات الوث

يعين وىو هنج ٞنمارسة إجراءات البحثُب كتابو بعنوانSuharsimi Arikuntoقال 
تعريف من  طريق الوثائق ىي الطريق ُب الباحث البيانة عن االحوال  ُب شكل 

. تستخدم ذلك غًنش والكتب والصحف واجملالت، و مالحظات وتراسكريب والنقو 
١نطة الكاتبة ىذا طريق الوثائق لوجد البيانات من الوثائق ُب مكان البحث.اٞنثل، 

الكتاب الشخصيوالصور من األنشطة واٞنرافق والبنية التحتية ُب و اٞننهج و  االذاعية
 اٞنوقع.

 البيانات تفسيرو  تحليل أسلوب .ه 

ُب ٓنليل البيانات، استخدم الباحث ٓنليل احملتوى )ٓنليل احملتوى(. وفقا 

Holsti ، ٓنليل احملتوى ىو تقنية الستخالص استنتاجات من خالل أسلوب

، ةومنهجي ةرسالة ُب موضوعيعن الددة ٓنديد اٝنصائص احمل

 sticsher .(dkk,2009:97(ةواختصاصي

ما نفذت من قبل الناس اليت  جراءاتاإلقواعد أو تعنيال وسائل موضوعية

 تعين ماثل. وسائل منهجيةاٞن( آخرين ميكن أن يؤدي إىل استنتاج كاتب)ال

ٓنديد ١نتوى أو فئة يؤديها وفقا للقواعد اليت يتم تطبيقها باستمرار. 

عين االخرتاع جيب أن يكون مرجعا النظرية. اٞنعلومات اليت ًب ةتاختصاصيو 
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اٜنصول عليها من التحليل ميكن أن تكون مرتبطة إىل ٚنات أخرى من الوثيقة، 

 وٟنا أمهية النظرية عالية.

الكمي. ىذه الكيفي و كاتب ٓنليل احملتوى ُب ىذه الدراسة استخدام ال

اٜنالة كما رأي فيمر ودومينيك الذي يقول إن ٓنليل احملتوى ىي طريقة لدراسة 

وٓنليل الرسائل ّننهجية وموضوعية وكمي. وباإلضافة إىل ذلك، كما شرح 

 .الستخدام رأي الكاتب والقارئ هاكن لديمل ي لكاتبةأن اKrippendorfلكالوس

قراءة  ،ثانيا،صنع البيانات واستدادىا ،أوال تدبًن من ٓنليل البيانات: 

وصف  ،رابعا،ٓنليل البيانات بتصنيف البيانات ،ثالثا،ٗنيع البيانات

ٓنليل  ،سادسا ،عرض حصول التصنيف ألسهال الفهم ،خامسا،البيانات

البيانات بفعل التفسًن إما عن تقدَل السؤال حصوال من اٞننعكس أو عن نقدى 

 (Creswell,2015:277).باٞننطق الذي صدر عن النظرى 

ُب تفسًن البيانات، وٓنليل البيانات اليت حصلت عليها ُب شكل درجات التقييم بصفي 

 :مئوية

النسبةالوصفية  
نتيجة اإلجابات
النتيجة اٞنثالية 

     011  
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اٞندقق ميكن استخدام اٞنعايًن عن طريق ٓنويل النتيجة على الصك يوصفي على 
 :النحو التايل

 مستوى صحة معيار صحة الرقم

 الئق جدا % 85,01 - % 100,00 1

 كفي بالئق % 70,01 - % 85,00 2

 نقصة االئق 50,01% - % 70,00 3

 غًن الئق % 01,00 - % 50,00 4

(Sa’dun Akbar, 2013:41) 

Instrumen penilaian 

 الحب نوع المكونة رقم
1 

 
اٞنالءمة بٌن الكفاءة األساسية )كي( والكفاءة األساسية )كد(  المادة

 مع اٞنواد

 اٜنقيقة والدقة ودقة اٞنواد

 اٞنواد وحدة يطابق اٞنوضوع

 مالءمة األمثلة اٞنقدمة مع ىذا اٞنوضوع

 اتساع وعمق اٞنادة
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 درجة الصعوبة تتوافق مع اٞنستوى اٞنعرُب للطالب

 اٞنواد أن نفهم سحلة

 االتساق ومطالب خط الفكر
 اللغة ُب الوحدة أن نفهم سحلة اللغوي 2

 وترد تعليمات الستخدام وحدة والعمل على األسئلة واضحا

 تسميات الصورة والقائمة توفر معلومات واضحة

اٞنستخدمة صحيحة وفعالةاٛنملة   

 حقيقة اٞنستخدمة اٞنصطلحة

 يتم استخدام اللغة وفقا ٞنستوى تنمية الطالب

 اتساق استخدام اٞنصطلحات العلمية / اللغات األجنبية
 توفًن ْنربة عملية للطالب التماسك 3

 اختيار اٞنواضيع وفقا لتطوير الطالب

 تركز الطالب

٢نتلف اٞنواضيعيعرض مفهوم   

 ويتم  الوحدة بطريقة متسقة / اٞننتظمة. العرض 4
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 يتم تقدَل الوحدة بالكامل

 التقدَل اٞنادي يشجع فضول الطالب

 عرض اٞنواد ميكن أن يؤدي الطالب إىل التفكًن

 يرد مالخص اٞنواد واضحة و ٢نتصرة
5 

 

 تصميم ١نتويات ومظهر الوحدة التصميم
مالءمة حجم الصورة مع التعرضمدى   

 (مطابقة اختيار اٜنرف )نوع وحجم اٜنرف

 التناسق الكتابة
 مالءمة الصورة مع لغة التعرض

 ٣نتع الغطاء / غطاء وحدة

 التقاط الصور وتركيبات األلوان
 مطابقة الغطاء / غطاء مع موضوع و١نتويات الوحدة النمطية

 Depdiknas,2008 & Rusman,2010) :مصدار البيانات
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 الباب الرابع

 نتائج البحث

الصورة العم الوحدة التعليمية اللغة العربية في الفصل الثامن في المدرسة  . أ

  المتوسطة

وحدة التعليمية اللغة العربية ىي دليل التعلم والتدريب للمدرسة تسانويا الطالب 

التعليمية مع منهجية سهلة لفهم الطالب. العرض لتصبح الناس اٞنختصة. وتقدم وحدة 

اٞننهجي لنموذج التعلم العريب للمدرسة تسانويا الفصل الثامن الفصل الثاٍل تتكون قضية 

 :١ناور ىي 4عرفة ميرتا أوتاما من 

 اٞنهنةاٞنوضوع :  .1

 منها: 

 اٞنفردات. أ

 اإلستماع/و اٜنوار. ب

 الرتكيب. ت

 القراءة. ث

 الكتابة. ج
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 اٞنراجعة اليومية. ح

 اٞنوضوع : اٞننهيون الرياضيون  .2

 منها:

 اٞنفردات . أ

 اإلستماع/و اٜنوار. ب

 الرتكيب. ت

 القراءة. ث

 الكتابة. ج

   اٞنراجعة اليومية. ح

 موّظف حكومي: وعاٞنوض .3

 اٞنفردات. أ

 اإلستماع/و اٜنوار. ب

 الرتكيب. ت

 القراءة. ث

 الكتابة. ج

   اٞنراجعة اليومية. ح
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 الطّّبية وعيادة اٞنرضىاٞنوضوع:  اٞنهنة  .4

 اٞنفردات. أ

 اإلستماع/و اٜنوار. ب

 الرتكيب. ت

 القراءة. ث

 الكتابة. ج

   اٞنراجعة اليومية. ح

 ب.وصف البيانات

 2وصف اٞنادة ُب وحدة تعلم اللغة العربية للصف الثاٍل الفصل الدراسي الثاٍل 

 اٞندرسة ىي كما يلي:

 اٞنهنة .1

 حول مفردات أو معىن الكلمات اٞنتعلقة ّنوضوع )اٞنهنة( اٞنهنةاٞنفردات: 

حتوي على ١نادثة بٌن عثمان وإمرون. سأل اإلستماع/و اٜنوار: 

عثمان عن عمل إمرون، ٍب أجاب إمرون بأنو طبيب يعمل ُب اٞنستشفى. ٍب 
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سأل عثمان ماذا جيب أن يقوم بو الطبيب؟ أجاب إمرون: "وظيفة الطبيب 

 .ىي عالج اٞنرضى واٞنصابٌن. ٍب سأل إمرون عن عمل األب واألم

قواعد شدار مصدر الذي يتكون من أن + فعل وكيفية  حولالرتكيب: 

 أن + فعل مضارع + مفعول بو / جر ٠نرور :تطبيقها ُب منط اٛنملة

عن رجل قدم السيد عبد الرزاق كرجل إىل القرية. وتتمثل مهمة رئيس القراءة: 

القرية ُب رعاية شؤون القرية، وللسيد عبد الرزاق أمٌن ميكنو اٞنساعدة ُب عملو. 

سيدة فاطمة، كانت ٣نرضة ُب مستشفى عام ُب قريتها. منذ عامٌن كان  ٍب

يساعد األطباء لعالج اٞنرضى. ٍب قدم والده وأمو. عمل والده كمهندس كان 

جيدا ُب بناء اٞنساجد واٞندارس والطرق. وعملت والدتو كمدرسة لتعليم طالبو. 

 .وىو مدرس ُب إحدى اٞندارس ُب سورابايا

 الرياضيوناٞننهيون  .2

حول مفردات أو معىن الكلمات اٞنتعلقة ّنوضوع اٞننهيون اٞنفردات: 

 الرياضيون

حيتوي على ١نادثة بٌن إمرون وبرىان. سأل إمرون اإلستماع/و اٜنوار: 

ما إذا كان كل ىواية لو فوائد للجماىًن. برىان أجاب: كل ىواية أن كل لو 
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ما ىو ىواية برىان. أجاب فوائده. مثل الرياضة. إمرون يسأل مرة أخرى 

 برىان: ىواييت ىي تسلق اٛنبال. إمرون: ما ىي الفوائد

حول قواعد لغة مصدر مؤول اليت تتكون من أن + فعل الرتكيب: 

فعل + أن + فعل +  :الذي يقع بعد فيل. وكيفية تطبيقها ُب منط اٛنملة

 مفعول بو / جر ٠نرور

ٞندنية". ١نتوياتو ىي: اٞنعلم عن النص اٞنعنون "موظفي اٝندمة االقراءة: 

الذي يريد الذىاب إىل اٞندرسة لتعليم طالبو. األطباء الذين ىم ُب اٞنستشفى، 

والعمل على عالج اٞنرضى، ومساعدة اٞنمرضات. رئيس القرية الذي خدم ُب 

سالم القرية قبل تقاعده. حارس على مفرتق طرق، وظيفتو إرشاد اٞنشاة الذين 

الربيد اٞنسؤول عن أناذ وٕنرير الرسالة لآلخرين.  ميرون الطريق. ساعي

 .والقاضي اٞنسؤول عن تصحيح إذا كانت ىناك أخطاء ُب اختالف الرأي

الكتابة: ٣نارسة الكتابة عن طريق إدخال الرسالة نشاب ل / أن / لن 

ُب اٛنملة اليت كانت متاحة. ٍب جعل اٛنملة باستخدام الرسالة نشاب ل / أن 

 ./ لن

 كومّي:موضف ح .3

 عن معىن أو معىن الكلمات اٞنتعلقة باٞنوضوع موظف حكومياٞنفردات: 
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ىنا ىناك نوعان من احملادثات. احملادثة األوىل بٌن اإلستماع/و اٜنوار: 

عمر وجعفر عمر يسأل عن جعفر. فأجاب بأنو مدرس يدرس ُب مدرسة 

يسلم ثانوية ُب الوالية. ٍب سأل جعفر عمر. أجاب عمر بأنو ساعي بريد 

رسالة إىل اٞنتلقي. احملادثة الثانية بٌن إبراىيم و٘نزه. سأل إبراىيم ٘نزة عن عمل 

والديو. وأشار ٘نزة إىل أن والده كان مدير مدرسة حكومية كان من واجبو 

تنظيم شؤون اٞندرسة وأمو طبيبة ُب مستشفى حكومي، وىو واجبو ُب عالج 

 .إبراىيم بأن والده كان قاضيااٞنرضى. ٍب سأل إبراىيم عن عمل والده. رد 

حول قواعد لغة مصدر اليت تتكون من أن + فعل الذي يقع الرتكيب: 

فعل + أن + فعل + مفعول بو / جر  :بعد فيل. وكيفية تطبيقها ُب منط اٛنملة

 ٠نرور

عن النص اٞنعنون "موظفي اٝندمة اٞندنية". ١نتوياتو ىي: اٞنعلم القراءة: 

ٞندرسة لتعليم طالبو. األطباء الذين ىم ُب اٞنستشفى، الذي يريد الذىاب إىل ا

والعمل على عالج اٞنرضى، ومساعدة اٞنمرضات. رئيس القرية الذي خدم ُب 

سالم القرية قبل تقاعده. حارس على مفرتق طرق، وظيفتو إرشاد اٞنشاة الذين 

لقاضي ميرون الطريق. ساعي الربيد اٞنسؤول عن أناذ وٕنرير الرسالة لآلخرين. وا

 .اٞنسؤول عن تصحيح إذا كانت ىناك أخطاء ُب اختالف الرأي
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 اٞنهنة الطّبّية وعيادة اٞنرضى .4

عن مفردات أو معىن الكلمات اٞنتعلقة ّنوضوع اٞنهنة الطبية وعيادة اٞنفردات: 

 اٞنرضى

حيتوي على ١نادثة بٌن زيد وحيٍن. سأل زيد ما ىو عمل اإلستماع/و اٜنوار: 

بأنو طبيب. ٍب سأل زيد مرة أخرى ٞناذا يفضل حيٍن وظيفة كونو حيٍن. أجاب حيٍن 

طبيب من أي دولة أخرى. فأجاب أن األطباء يستطيعون عالج اٞنرضى، ٣نا يساعد 

 .الضعفاء الذين يريدون أن يكونوا أصحاء من األمل

 .عن النحوي الطائفي اٞنذىب و فييل ماضيالرتكيب: 

سيد الذي عمل كطبيب ُب مستشفى  النص الذي حيتوي على أ٘ندالقراءة: 

يسمى "ايسي كرمية" منذ ٙنس سنوات. إذا كان أي شخص مريض يقابلو ٍب يقبلو 

بلطف وبطريقة جيدة، ويسأل ما ىو شعر، وكيف حدث ذلك ُنيث يصبح مريضا 

 .أو ضارا. لذلك فحص وفحصو، بعد معرفة مرضو أعطاه الدواء

سئلة اليت تطابق اإلجابات اليت  ٣نارسة الكتابة من خالل خلق األالكتابة: 

 .كانت متاحة. ٍب ترجم اٛنملة إىل اللغة العربية
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 تقييم المادة .5

 اٞنالءمة بٌن الكفاءة األساسية )كي( والكفاءة األساسية )كد( مع اٞنواد . أ

 نقدر ونعيش التعاليم الدينية اليت حيتضنها. (1

واالنضباط واٞنسؤولية نقدر ونعيش سلوك جور واالنضباط واٞنسؤولية والرعاية  (2

والرعاية )تولًنانسي، غوتونغ رويونغ(، مهذب، واثق ُب بًنينتًناكيس بشكل فعال 

 مع البيئة االجتماعية والطبيعية ُب متناول اٛنمعية وجودىا.

فهم وتطبيق اٞنعرفة )الواقعية واٞنفاىيمية واإلجرائية( على أساس فضولو حول  (3

 افية الظواىر ذات الصلة وأحداث العٌن اٞنرئية.العلوم والتكنولوجيا والفنون الثق

اٞنعاٛنة، والغش، والتفكًن ُب ٠نال ملموس )باستخدام، ٓنليل، التوتًن، تعديل،  (4

وصنع( و٠نرد اجملال )الكتابة، القراءة، واٜنوسبة، والرسم والتأليف( كما اٞندرسة 

 وغًنىا من اٞنصادر أن ٗنيع الزوايا الطبيعية عرض / نظرية.

اٞنالءمة بٌن الكفاءة األساسية )كي( والكفاءة األساسية )كد( مع احملتوى / وصف 

 :اٞنواد اليت ىي

التعرف على أصوات الكلمات والعبارات واٛنمل ُب اللغة العربية اٞنرتبطة : اٞنهنة  (1

/ اٞننهيون الرياضيون/ موظف حكومي/ اٞنهنة الطبية و عيادة اٞنرضى إما شفويا 

 أو كتبا.
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اٞنهنة /  ت اٜنروف العربية والكلمات والعبارات واٛنمل اٞنتعلقة:تالوة أصوا (2

  اٞننهيون الرياضيون/ موظف حكومي/ اٞنهنة الطبية و عيادة اٞنرضى

البحث عن معىن أو فكرة التعبًن عن الكلمات والعبارات واٛنمل العربية اٞنتعلقة  (3

اٞنهنة الطبية و عيادة اٞنهنة / اٞننهيون الرياضيون/ موظف حكومي/  : ّنا يلي:

  اٞنرضى

اٞنهنة / اٞننهيون الرياضيون/ موظف حكومي/  :إظهار تعبًن بسيط حول اٞنوضوع (4

مع مراعاة ىيكل النص والعناصر اللغوية الصحيحة اٞنهنة الطبية و عيادة اٞنرضى 

 .والسياقية

اٞنهنة /  :يعرض أمثلة من التعبًنات البسيطة للحالة واالستفسار والرد على (5

مع مراعاة اٞننهيون الرياضيون/ موظف حكومي/ اٞنهنة الطبية و عيادة اٞنرضى 

 .ىيكل النص والعناصر اللغوية الصحيحة والسياقية

اٞنهنة / اٞننهيون الرياضيون/ موظف  :تقدَل معلومات شفهية بسيطة حول  (6

 حكومي/ اٞنهنة الطبية و عيادة اٞنرضى

اٞنهنة / اٞننهيون الرياضيون/ موظف  :الكشف عن اٞنعلومات كتابة حول (7

ُب ٠نموعة متنوعة من اٟنياكل لغة بسيطة حكومي/ اٞنهنة الطبية و عيادة اٞنرضى 

 بشكل مناسب.
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اٞنهنة / اٞننهيون الرياضيون/ موظف ْنميع نص بسيط حول ىذا اٞنوضوع  (8

مع مراعاة اٟنيكل الصحيح للنصوص حكومي/ اٞنهنة الطبية و عيادة اٞنرضى 

 .عناصر اللغوية ُب السياقوال

وصف اٞنالءمة بٌن الكفاءة األساسية )كي( والكفاءة األساسية )كد( مع 

 :احملتوى / اٞنواد اليت ىي

اٞنواد الواردة ُب الفصل األول وفقا ل كي و كد. ألنو حيتوي على كل موضوع ُب  (1

ى قسم اٞنفردات واالستماع واٜنوار والقراءة والكتابة واٞنمارسة ٓنتوي عل

الكلمات والعبارات والعبارات العربية اٞنتعلقة اٞنهنة كما ُب قسم العنوان الفرعي: 

شرح اٜنوار من اٞنعلم، والطبيب. القراءة: شرح مديري اٞندارس واٞنمرضات 

 وأمهات اٞندرسات

اٞنواد ُب الفصل الثاٍل ىو أقل مالءمة مع كي و كد. ألنو، ُب قائمة العناوين  (2

واية شخص حيب تسلق اٛنبال، وليس عن اٞنهنة ُب ٠نال الفرعية: نقول عن ى

الرياضة. ُب قسم القراءة: يصف شخص حيكي عن ىوايتو للعب الكرة، ىوايتو 

 يلعب الريشة واٛنري والسباحة

اٞنواد الواردة ُب الفصل الثالث وفقا كي و كد. ألنو ُب كل موضوع ُب قسم  (3

ة واٞنمارسة ٓنتوي على الكلمات اٞنفردات واالستماع واٜنوار والقراءة والكتاب
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والعبارات والعبارات العربية ذات الصلة باٞنوظف اٜنكومي كما ُب العنوان 

الفرعي: شرح حوار اٞنعلم الذي يعمل ُب مدرسة ثانوية عامة وكاتب مكتب. 

القراءة: حيكي عن معلم الدولة، الطبيب، رئيس القرية، مراقب حركة اٞنرور، 

 .موظف الربيد، وقاض

ٞنواد الواردة ُب الفصل الرابع وفقا كي و كد. ألنو ُب كل موضوع ُب قسم ا (4

اٞنفردات واالستماع واٜنوار والقراءة والكتابة واٞنمارسة ٓنتوي على الكلمات 

والعبارات والعبارات العربية اٞنتعلقة باٞنهنة الطبية وعيادة اٞنرضى كما ىو اٜنال ُب 

منزل اٞنرضى، وإدخال ٠نموعة واسعة العنوان الفرعي: وصف طبيب يعمل ُب 

من اٞنتخصصٌن. القراءة: يروي عن الطبيب الذي يعمل ُب اٞنستشفى، وفحص 

 .بسٌن الضيافة الضيافة

 .اٜنقيقة والدقة ودقة اٞنوادب. 

وتطبق اٞنادة اٞنستخدمة اٞنفاىيم النحوية من خالل الفهم واٞننطق والعرض ُب 

، والقدرة على استخدام األساليب وفقا لقواعد اللغة ٠نال اجملاميع اٝنرسانية واجملردة

العربية وفقا للموضوع. ولكن ىناك بعض األخطاء، يعين: ُب إعطاء ىذه اٞنشاركة 

 .22و  20و  9و  5على الصفحات 
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 . األخطى ُب اٜنراكة4.1القائمة 

 الصحيح األخطى

ْحَفَظةُ  اٞنِْحَفَظةُ 
َ
 اٞن

 اْلُمطَاَلَعةِ ُب  ُب اْلُمطَاَلِعةِ 

 اللَّْعبُ  اللِّْعبُ 

 

خطأ اٞنادة قويد / تاركيب ىيكل اٛنملة ُب الفصل األول ىو حول شريعة 

"التعليمية اللغة العربية" يفسر أن ما يقصد بو مصدر صريح ىو  مصدر. ُب الوحدة 

مزيج من أن + فعل الذي ىو ُب الواقع مصدر صريح إسم مستمدة من مصدر 

( إسم صرية ىو إسم أصلي.  1988.59كما ُب الكتاب )إسعاف الطالبٌن,  .األصلي

َجاَء َزْيٌد . لكن إسم مؤول ىو إسم الذي تقديره أو غًن أصلي. اٛنملة من أن  اٞنثال:

 + فعل ُب تعويل اٞنصدر.
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 . اٞنادة إسم صرية1.4الصورة 

 
 .اٞنواد وحدة يطابق اٞنوضوعج.  

اٞنواد الواردة ُب الفصول األربعة، ثالثة منها وفقا للموضوع، ولكن ُب الفصل 

اٞننهيون الرياضيون )مهنة ُب ٠نال الرياضة(، ١نتويات اٞنادة الفصل حيكي عن : 2

 :22، 18ىواية. كما ُب الصفحة 
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 18  صفحة  2.4الصورة 

 

 22  صفحة. 3.4الصورة 

 

 .مع ىذا اٞنوضوع. تناسب األمثلة اٞنقدمة د

 :55كما ُب صفحة     األمثلة اٞنستخدمة تناسب ٞنوضوع اٞنوضوع
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 .55. صفحة 4.4الصورة.

 
 اتساع وعمق اٞنادة ه.

وتعكس اٞنواد الوصف الذي يدعم ٓنقيق ٗنيع )االستماع والتحدث والقراءة 

مواد والكتابة(. ًب تطوير اٞنادة بشكل متناسق وفقا للعنصر اللغوي ُنيث ال توجد 

متداخلة، إما بٌن البيناب أو بٌن الطبقات. ومع ذلك، ىناك تداخل ُب نفس الفصل 

 .األول والفصل الثالث من التدريبات حول مصدر مؤول
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 و. درجة الصعوبة تتوافق مع اٞنستوى اٞنعرُب للطالب

وينبغي أن تكون اٞنواد اٞنستخدمة وفقا للطريقة اليت يفكر هبا الطالب، ُب ىذه 

حلة ميكن للطالب فهم جوانب كوموالتيف اٞنواد وُب ىذه اٞنرحلة ميكن للمتعلمٌن اٞنر 

التفكًن بالفعل بانتظام حول اٞنهن اٞنختلفة واألنشطة. انطالقا من القوام اٞنستخدم ُب 

 .وحدة التعلم العربية يتم استخدام اٞنادة وفقا للمستوى اٞنعرُب للطالب

 ز. اٞنواد أن نفهم سحلة

اٞنقدمة مع اٟنياكل اللغوية بسيطة وفقا ٞنستوى اٞنتعلمٌن واٛنمل اليت ىي اٞنواد 

سهلة الفهم ومباشرة على اٟندف )اٞنوضوع( كما ىو اٜنال ُب اٞنواد إستيما '/ ىيوار،  

كًنوا و كيتابا التكيف مع ىيكل اٛنملة الواردة ُب القاعدة تاركيب ُنيث ميكن فهم 

 .الرسالة اٞنقدمة

 طالب خط الفكرح. االتساق وم

إن االتساق ومطالب خط الفكر ُب تسليم الرسائل بٌن فصل واحد والفصول 

األخرى اٞنوجودة ُب بنية اٞنادة / اٛنملة ُب الرتكيب ُب الوحدة ىو أقل من متطلبات 

تدفق الفكر. وُب الفصل األول، يعرض الفصل الثاٍل من كتاب "مصدر شريعة" على 

ُب الفصل الرابع اٞنتعلق باٞنعلوماتية. رسائل النشاب، الفصل الثالث حول "مصدر"، و 
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ويفضل أن يقدم فصل سابق من الكتاب اٞنقدس، لكي يتمكن الطالب من التعرف أوال 

 .على اٞنودوري فييل، ألن بنية العبارة "مصدر" ذات صلة باٝنط الطائفي

 تقييم اللغة .2

 أ. اللغة ُب الوحدة أن نفهم سحلة

ا عن اللغة اٞنستخدمة ُب الكتب اٞندرسية.  لغة الوحدة ىي بالتأكيد ٢نتلفة جد

كما نعلم أن وحدة كمادة تعليمية تستخدم للدراسة الذاتية، ٍب يتم استخدام اللغة كما 

لو كان القارئ ١نادثة عند قراءهتا. فإن اٞنثال الوارد ُب ىذه الوحدة التعليمية العربية ىو ُب 

 .إىل القارئ الفصل األول من النص الذي يستخدم كأن يتحدث النص

 وترد تعليمات الستخدام وحدة والعمل على األسئلة واضحا. ب

تعليمات استخدام الوحدة مفقودة ُب وحدة التعلم العربية. ُب حٌن أن استخدام 

أسئلة مثل مواد احملادثة، والنص، وتسليم األسئلة اٞنمارسة بشكل واضح. كما ىو اٜنال 

من الكلمات الصحيحة، واإلجابة على  ُب الوحدة على النحو التايل: اختيار واحد

األسئلة التالية!، وجعل عدد من اٞنفيدة الواردة فيو حيتوي على مودول ماسوال كما ُب 

 !سبيل اٞنثال، وجعل كلمة موصوال ٓنت خط مستقيم
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 .ج. تسميات الصورة والقائمة توفر معلومات واضحة

وضوع اٞنوضوع، يسهل يتم عرض الصور أو الصور أو الرسوم التوضيحية وفقا ٞن

فهمو وواضحو، كما ىو اٜنال ُب الفصل األول الذي يعرض مادة عن اٞنهنة ُب اٞنادة ُب 

اليت ٓنتوي على اٞنهنة، من الواضح أن ىناك صورة لطبيب وأب للمعلمٌن،  5الصفحة 

 .حيث يوجد على احملادثة التالية

 5. الصفحة 5.4الصورة.

 

 وفعالةد. اٛنملة اٞنستخدمة صحيحة 

اٛنملة اٞنستخدمة ُب النص ُب األقسام الفرعية من إستيما / ىيوار، كًنوا، 

تاركيب، كيتابا، تشًن إىل قواعد اٛنملة العربية ووفقا لقدرات اٞنتعلم، مثل: ميكن أن توفر 
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وضوح اٞنفاىيم اجملردة، مفهومة للمتعلمٌن، وإذا ٠نردة ميكن أن يتصور اٞنتعلمٌن. وىكذا، 

ة ٕنثل نصا منطقيا ومباشرا يشًن إىل قواعد اٛنملة العربية ووفقا لقدرات اٞنتعلم، فإن اٛنمل

وتعرض اٛنمل ُب الوحدة بلغة واضحة وموجهة وغًن مزدوجة اٞنعىن )باستخدام ٗنلة 

 (.فعالة

 ه. حقيقة اٞنستخدمة اٞنصطلحة

وميكن االطالع على اٞنصطلحات على تعريض اٞنفردات / اٞنفردات لكل فصل 

. الكتابة العربية مثل العظيم والرسائل والفيل ىي 48و  34و  17و  4الصفحات  ُب

بشكل منفصل، وبعبارة معينة مع اٜنروف العربية عادة ما يقرتن وبعبارة أخرى، حّت  

كتابة العربية ميكن أن تكون مكتوبة بشكل منفصل أو سلسلة. ُب حٌن أن الكتابة 

بداية اٛنملة، اسم الشخص، واسم اٞندينة وفقا اإلندونيسية مثل األحرف الكبًنة ُب 

 .للموجود ُب إيد

من وصف كل فصل، ميكن استنتاج اٞنصطلح اللغوي اٞنستخدم وفقا للمصطلح 

 .العريب، وفقا للموضوع واٞنشكلة
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 و. يتم استخدام اللغة وفقا ٞنستوى تنمية الطالب

اللغة العربية يتم انطالقا من رسائل وتعليمات كل فصل مستخدم ُب وحدة تعلم 

استخدام اللغة وفقا ٞنستوى النضج االجتماعي والعاطفي للمتعلمٌن ووفقا لعمر 

 .اٞنتعلمٌن

 ز. اتساق استخدام اٞنصطلحات والرموز واألٚناء العلمية / اللغات األجنبية

اٞنصطلحات اٞنستخدمة صحيحة ومتسقة ُب كل فصل وفقا للقواعد اإلندونيسية 

ؤية معظم اٞنصطلحات ُب اٞنفردات اٞنقدمة ُب كل موضوع. اللغة العربية والعربية. وميكن ر 

واإلندونيسية اٞنستخدمة وفقا للغة الرٚنية. اللغة اإلندونيسية واللغة الفوشية ىي اللغة 

 .الرٚنية، واستخدام رموز مثل النقاط والفواصل اٞنستخدمة أيضا وفقا للكتابة

 تقييم التماسك - 3

 عملية للطالبتوفًن ْنربة . أ

ويدعم العرض اٞنادي من التمارين وُب كل فصل. وىناك مهارات للحوار 

واالستماع والكتابة والقراءة. الذي ينطوي على الطالب ٞنمارسة ُنيث وحدة يوفر 

 ْنربة مباشرة للطالب
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 اختيار اٞنواضيع وفقا لتطوير الطالب. ب

الذي الطالب من ىذا وتشمل اٞنوضوعات ُب وحدة تعلم اللغة العربية العمل 

العصر ىي مولعا اٟنوية، ٟنا أىداف للمستقبل. وبالتايل فإن اٞنوضوع اٞنستخدم وفقا 

 .لتطور الطالب على ىذا اٞنستوى

 ج. تركز الطالب

الوحدة التعلم العربية ْنعل الطالب موضوع التعلم الذي ىو تفاعلي و 

 .ٞنهاراتبارتيسيفاتيف. كما ذكر أعاله، يشارك الطالب ُب بعض ا

 د. يعرض مفهوم ٢نتلف اٞنواضيع

وميكن تقدَل اٞنفاىيم اٞنوجودة ُب وحدة تعلم اللغة العربية من مواضيع ٢نتلفة. 

 مثل موضوع اٞنستخدمة و اٞننتظمة.

 تقييم التقدَل - 4

 ويتم  الوحدة بطريقة متسقة / اٞننتظمة.. أ

م، ُب وحدة تعلم اللغة العربية حيتوي كل فصل على أىداف التعل

وتغطي اٞنواد حول: مفرادات، إستيماء / / حوار، قراءة، كيتابة، والقواعد / 

 تاركيب، وٕنارين / التقييمات اٞنعروضة باستمرار ُب كل فصل.
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 يتم تقدَل الوحدة بالكامل. ب

الوحدة منتظمة. ٠نهزة الكفاءات األساسية والكفاءات األساسية،  تقدَليتم 

وصف اٞنواد، وٕنارين، ولكن وحدة تعلم اللغة العربية ليست كاملة مع ملخصات 

 .والتعليمات على استخدام وحدات

 ج. التقدَل اٞنادي يشجع فضول الطالب

اٞنادة ُب وحدة تعلم اللغة العربية ميكن أن حيفز اٞنتعلمٌن على أن  تقدَلإن 

 يسألوا اٞنعلم أو اآلباء أو غًنىم عن األشياء اليت لديو ويدرسها

 د. عرض اٞنواد ميكن أن يؤدي الطالب إىل التفكًن النقدي حول ٢نتلف القضايا حوٟنا

وأمثلة التمارين الرياضية  اٞنواد اليت تتعلق بالبيئة، مثل عمل الوالدين، واٞنهن،

ميكن أن تشجع اٞنتعلمٌن على التفكًن النقدي. كما ىو اٜنال ُب كل فصل ىناك 

 .ٕنارين بعد إعطاء اٞنواد مع األمثلة اليت ىي مفيدة لتشجيع الطالب التفكًن النقدي

 ه. يرد مالخص اٞنواد واضحة و ٢نتصرة

للمحتويات اٞنواد ال توجد ملخصات أو استنتاجات ٓنتوي على ملخصات 

 .اٞنتوفرة ُب وحدة تعلم اللغة العربية
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 تصميم. تقييم ال5

 تصميم ١نتويات ومظهر الوحدة أ. 

فصول، حيتوي كل  4حيتوي قسم احملتويات على مواد مكونة من 

فصل على مواد قراءة مع رسومات ُب كل فصل، حّت يتسىن للطالب فهم 

 \.اٜناليةاٞنواد اٞنقدمة فيما يتعلق الصورة 

ٍب كتابة الوحدة األمامية تتكون من صفحة الغالف، مقدمة ُب واحد 

 .فصول من اٞنواد، فاتورة ١نفظة والببليوغرافيا 4مع جدول احملتويات، ٍب 

 مدى مالءمة حجم الصورة مع التعرض .ب

الصور اٞنعروضة على كل مادة كًنوا ليست أكثر من التعرض للمواد 

 ة. وال ْنعل ١نتويات وحدة كاملة من الصورُب وحدة التعلم العربي

 (مطابقة اختيار اٜنرف )نوع وحجم اٜنرف ج. 

 12نوع كاندارا وىو ما يعادل pt 12تستخدم ىذه الوحدة 

pt ،العصر الروماٍل اٛنديد على ٗنيع أجزاء وحدة الكتابة اإلندونيسية

ة الواردة حرفا بت لكل الكلمات العربي 18ويستخدم التقليدية العربية نوع 

ُب وحدة. اٜنروف اٞنستخدمة ميكن أن تقرأ بسهولة وفهم من قبل الطالب 

 .وال تتداخل مع عرض اٞنواد
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Candara 12 pt .6.4الصورة             traditional arabic 12pt . 7.4الصورة.      

    

 

 التناسق الكتابة د. 

كل باب باستمرار عرب يتم عرض شكل اٜنرف وحجم اٜنرف ُب  

الوحدة، مع نفس الفضاء وىامش اٞنسافة. يتم عرض كل فصل الفصل 

 .والفصول الفرعية ُب كل فصل باستمرار ُب كل من العرض واٜنروف

 مالءمة الصورة مع لغة التعرض ه. 

الصور اٞنستخدمة ىي قادرة على توضيح العرض أو الدعم اٞنادي، 

 .انتباه الطالبولكن الرسم عدَل اللون ال جذب 

 غطاء غطاء / غطاء وحدة و. 

غطاء ىذه الوحدة يعرض نداء مع تركيبات األلوان، واٜنروف. ومع 

ذلك، فإن الصور اٞنختارة / الرسوم التوضيحية مل تظهر بعد نداء لؤلطفال 

 .لتكون أكثر حرصا باستخدام وحدات التعلم العربية

 

 

Contoh الفلح 
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Gambar 8.4. Sampul Depan Gambar 9.4. Sampul Belakang 

 
 ز. التقاط الصور وتركيبات األلوان

الصورة على ١نتويات وحدة ال يوجد لديو لون لذلك ىو أقل اىتماما للطالب، 

وللكتابة أيضا أي لون لذلك ليس ىناك مزيج اللون ُب ذلك. الذي يوجد فقط 

 .على الغطاء / غطاء وحدة

 الوحدة النمطيةح. مطابقة الغطاء / غطاء مع موضوع و١نتويات 

استخدام الرسوم التوضيحية للرجال العرب يقفون مصافحة رجل ُب الوحدة ىو 

 .أقل انسجاما مع ١نتوى وحدات التعلم العربية القائمة
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 تفسًن البياناتج. 

 :اما التقييم اٞنفصل الذي  تعمل الباحثة ىو

 تقييم اٞنادة .4.2قائمة 

 البحسحجة  النتجة الحب نوع المكونة

إستحقاق  أ.

 المادة

اٞنالءمة بٌن  .1

الكفاءة 

األساسية )كي( 

والكفاءة 

األساسية )كد( 

 مع اٞنواد

اٞنالءمة اٞنواد ُب كل الباب  4

بٌن الكفاءة األساسية )كي( 

والكفاءة األساسية )كد( مع 

  اٞنواد

اٜنقيقة والدقة  .2

 .ودقة اٞنواد

اٝنطأن اثنان ُب ىذا مواد  2

الوحدة يعين ُب حراكة و ُب 

 قواعد الرتكيب 

اٞنواد وحدة  .3

 يطابق اٞنوضوع

ثالثة من اربعاء ُب ىذا  3

  مالءمة باٞنوضىالوحدة 
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مالءمة األمثلة  .4

اٞنقدمة مع ىذا 

 .اٞنوضوع

األمثلة اليت تستعمل مالءمة  4

 باٞنوضوع الوحدة

اتساع وعمق  .5

 اٞنادة

ال يوجد تداخل بٌن اٞنواد ُب  4

وحدة التعلم العربية ولكن 

تشابو اٞنشاكل ُب التدريبات 

 ُب الباب األول والثاٍل

درجة الصعوبة  .6

تتوافق مع اٞنستوى 

 اٞنعرُب للطالب

يتم استخدام مستوى  4

الصعوبة على القوام 

اٞنستخدمة ُب وحدة التعلم 

العربية وفقا ٞنستوى الطالب 

 .اٞنعرُب

. اٞنواد أن  .7

 نفهم سحلة

يتم تقدَل اٞنواد مع بنية اللغة  4

اليت ىي بسيطة ومناسبة 

 .ٞنستوى الطالب
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االتساق  .8

ومطالب خط 

 الفكر

عدم وجود طلب على مواد  3

تاركيب متوفرة ُب وحدات 

 .التعلم العربية

 

يدل القاعمة التعييم إلستحقاق الوحدة التعليمية اللغة العربية إلستحقاق اٞنادة  

. و اٜناصل من التقييم 32مع أكثر نتيجة  28مع نتيجة العديد من اإلجابات 

 .% 87,5اإلستحقاق اٞنواد ُب "الوحدة اللغة العرابية"  يعين 

 اللغةتقييم  4.3قائمة .

 ثالبححجة  النتجة الحب نوع المكونة

إستحقاق   ب.

 اللغوي

اللغة ُب الوحدة  .1

 أن نفهم سحلة

اللغة اٞنستخدمة ُب وحداة  4

التعليمية العربية تستخدم 

اللغة اليت يسهل على 

 الطالب فهمها
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وترد تعليمات . 2

الستخدام وحدة 

والعمل على 

 األسئلة واضحا

ُب وحدة التعلميمية العربية ال  2

توجد تعليمات الستخدام 

الوحدة النمطية. أما فيما 

يتعلق بالتعليمات اٞنتعلقة 

هبذه اٞنسألة فقد قدمت 

 بوضوح

تسميات  .3

الصورة والقائمة 

توفر معلومات 

 .واضحة

يتم عرض الصور والقاعمة  4

وفقا للموضوع الرئيسي للغة، 

 .من السهل أن نفهم واضحة

اٛنملة  .4

اٞنستخدمة 

صحيحة 

 وفعالة

اٞنستخدمة يتم عرض اللغة  4

وحدات تعلم اللغة العربية مع 

لغة واضحة، على اٟندف 

 .واستخدام اٛنمل الفعالة

حقيقة  .5 استخدام مصطلح "وحدة  4
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اٞنستخدمة 

 اٞنصطلحة

تعلم اللغة العربية" وفقا 

 للموضوع واللغة

يتم استخدام  .6

اللغة وفقا 

ٞنستوى تنمية 

 الطالب

اللغة اٞنستخدمة وفقا ٞنستوى  4

االجتماعي والعاطفي النضج 

الطالب وّنا يتفق مع تطور 

 سن الطالب

اتساق استخدام  .7

اٞنصطلحات 

العلمية / اللغات 

 األجنبية

اٞنصطلحات اٞنستخدمة  4

صحيحة ومتسقة ُب كل 

فصل وفقا للقواعد 

اإلندونيسية والعربية. 

واستخدام الرموز وفقا لطريقة 

 .الكتابة

 

يدل القاعمة التعييم إلستحقاق الوحدة التعليمية اللغة العربية إلستحقاق اللغة 

. و اٜناصل من التقييم 32مع أكثر نتيجة 30مع نتيجة العديد من اإلجابات 

 .% 93,75ُب "الوحدة اللغة العرابية"  يعين   اللغةاإلستحقاق 
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 التماسكتقييم  4.3قائمة .

 البحسحجة  النتجة الحب نوع المكونة

إستحقاق ج. 

 التماسك

توفًن ْنربة  .1

 عملية للطالب

ويدعم عرض مواد  3

وحدة التعلم العربية من 

خالل التدريبات اليت 

توفر ْنربة مباشرة 

 للطالب

اختيار اٞنواضيع  .2

وفقا لتطوير 

 الطالب

وقد ًب استخدام منوذج   4

التعلم العريب وفقا لتطور 

 .الطلبة ُب ىذا اٞنستوى

وحدات التعلم العربية  4 تركز الطالب .3

ْنعل الطالب موضوع 

التعلم الذي ىو تفاعلي 

 وتشاركي

يعرض مفهوم  .4 وميكن استخدام اٞنفهوم  4
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اٞنستخدم ُب وحدات  ٢نتلف اٞنواضيع

التعلم العربية من 

مواضيع ٢نتلفة. مثل 

 موضوع واالنظمة

 

يدل القاعمة التعييم إلستحقاق الوحدة التعليمية اللغة العربية إلستحقاق  

. و اٜناصل من 16مع أكثر نتيجة 15مع نتيجة العديد من اإلجابات التماسك 

 .% 93,75ُب "الوحدة اللغة العرابية"  يعين   التماسك التقييم اإلستحقاق

 تقييم العرض .4.4قائمة

 البحس حجة النتجة الحب نوع المكونة

إستحقاق د.

 العرض

ويتم  الوحدة  .1

بطريقة متسقة / 

 اٞننتظمة.

ُب وحدة التعلم التعليمية  4

يظهر عرض كل باب 

 باستمرار ُب كل باب
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يتم تقدَل الوحدة  .2

 بالكامل

يتم عرض وحدة بشكل  2

منهجي. ولكن وحدة 

تعلم اللغة العربية مل 

تكتمل بعد مع 

ملخصات وتعليمات 

 الوحدةحول استخدام 

التقدَل اٞنادي  .3

يشجع فضول 

 الطالب

عرض اٞنواد ُب وحدة  3

التعلم العربية حيفز 

الطالب على أن يسأل 

اٞنعلم وذلك لتشجيع 

 .فضول الطالب

عرض اٞنواد ميكن  .4

أن يؤدي الطالب 

أمثلة وأسئلة اٞنمارسة  3

اٞنقدمة ميكن أن تشجع 
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إىل التفكًن 

النقدي حول 

٢نتلف القضايا 

 حوٟنا

الطالب على التفكًن 

 .النقدي

يرد مالخص  .5

اٞنواد واضحة و 

 ٢نتصرة

وحدة التعليمية العربية ال  1

ٓنتوي على ملخص. 

 .ُب كل فصل أو كلو

يدل القاعمة التعييم إلستحقاق الوحدة التعليمية اللغة العربية 

مع أكثر  13مع نتيجة العديد من اإلجابات إلستحقاق  العرض 

 ُب "الوحدة   العرض من التقييم اإلستحقاق . و اٜناصل20نتيجة

 %. 65اللغة العرابية"  يعين

 تقييم التصميم .. 4.5قائمة 
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 حجة البحس النتجة الحب نوع المكونة

إستحقاق ه. 

 التصميم

تصميم  .1

١نتويات ومظهر 

 الوحدة

تصميم وحدة ٓنتوي  3

على اٞنواد ُب كل فصل 

وكل اٞنواد كًنواه يأٌب مع 

الرسوم الصور / 

 التوضيحية

مدى مالءمة  .2

حجم الصورة مع 

 التعرض

حجم الصورة اٞنعروضة  4

وفقا لبابران اٞنواد الواردة 

ُب وحدة التعلم العربية 

 وال يتم ْناوزىا

مطابقة اختيار  .3 حجم ونوع اٜنروف  4
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اٜنرف )نوع 

 (وحجم اٜنرف

اٞنستخدمة وفقا للكتابة 

اٛنيدة للغة العربية 

 اإلندونيسيةوالبهاسا 

 4 التناسق الكتابة .4

 

يتم تقدَل شكل اٜنروف 

الكتابة وحجم اٜنروف 

ُب كل فصل ُب وحدة 

 التعلم العربية باستمرار

مالءمة الصورة  .5

 مع لغة التعرض

الصورة اٞنستخدمة قادرة  3

على توضيح العرض أو 

الدعم اٞنادي. ومع 

ذلك، فإن الصور عدَل 



71 
 

 

اللون ال ْنذب انتباه 

 الطالب

٣نتع الغطاء / غطاء 

 وحدة

غطاء وحدة يعرض نداء  2

مع تركيبات األلوان 

واٜنروف ولكن الصورة 

اٞنختارة مل ْنذب انتباه 

 الطالب

التقاط الصور  .7

 وتركيبات األلوان

لصور اليت ىي ُب  1

١نتويات وحدة التعليمية 

العربية ليس ٟنا لون 

ُنيث أقل اىتماما 
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 للطالب

مطابقة  .8

الغطاء / 

غطاء مع 

موضوع 

و١نتويات 

الوحدة 

 النمطية

استخدام الرسوم  1

التوضيحية أقل مالءمة 

حملتوى احملتوى اٞنوجود 

 ُب التعلم العريب

يدل القاعمة التعييم إلستحقاق الوحدة التعليمية اللغة العربية إلستحقاق  التصميم 

اصل من التقييم . و اٜن33مع أكثر نتيجة 22مع نتيجة العديد من اإلجابات 

 ُب "الوحدة   التصميم اإلستحقاق

 

 .%68،75اللغة العرابية"  يعين
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اما التعييم من اٜنصول اإلستحقاق "للوحدة التعليمية اللغة العرابية" يعين 

نقطة. وبالتايل فإن نسبة  128إجابات، ُند أقصى  104نتائج النتيجة 

مع فئة التقييم  "قد  ٪81.25جدوى "وحدة التعليميةاللغة العربية" ىي: 

 يكفي".
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 باب اٝنامس

 ختتامالا

 الخالصة . أ

لوحدة التعليمية ُب اللغة العربية دلت بيانت النتيجة ىذا البحث، أن "ا

قد يكفي ُب اإلستحقاق   "اٞنتوسطةلتالميذ الفصل الثامن ُب اٞندرسة 

و جهاة   التماسك جهاة إلستخدام من تقييم جهاة اٞنادة و  جهاة اللغوي و

 .81،25العرض و جهاة التصميم بدرجة النتيجة% 

لوحدة التعليمية ُب اللغة العربية لتالميذ الفصل دلت نتيجة جهاة اٞنادة "ا

  8,5بدرجة النتيجة% قد يكفي إلستخدام   " "اٞنتوسطةالثامن ُب اٞندرسة 

النتيجة% التماسك بدرجة جهاة و و  93,75بدرجة النتيجة% جهاة اللغوي و 

التصميم بدرجة  جهاةو و  65العرض بدرجة النتيجة%جهاة و  93,75

   .68,75النتيجة% 
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 توصيات البحث . ب

مادة ُب قواعد باب األول يعين عن  ُب اما البحث قد يكفي لكن األخطء كمثل .1

 و ُب حراكة اٞنفردة. اٞنصدار الصريح

ُب   بٌن الكفاءة األساسية )كي( والكفاءة األساسية )كد( مع اٞنواد ستحقاقا .2

 كل كتاب الوحدة

و ُب  65%العرض بدرجة النتيجةجهاة  ُبالبحث قد يكفي  لكن نقص   .3

 .68,75التصميم بدرجة النتيجة%  جهاة

 البد الكتاب وحدةٟنا ارشادات االستعمال. .4

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

 المراجع

Al-Gulayaini, Mustafa. Jami’u Ad-Durus Al-Arabiyah, (Kairo: Maktabah asy-

Syuruq Ad-Duwaliyyah, 2008). 

Arikunto, Suharsimi. Manajemen Penelitian, (Jakarta:PT.Rineka Cipta, 2003). 

 

Daryanto. Menyusun Modul bahan ajar untuk persiapan guru dalam mengajar, 

(Yogyakarta: Gava Media, 2013).  

Hermawan, Acep. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2011). 

Krippenddorff, klaus.` Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi, terj.Farid 

Wajdi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Edisi Pertama, cetakan kedua, 

1993). 

Majid, Abdul. Perencanaan Pembelajaran (Mengembangkan Standar Kompetensi 

Guru), (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008). 

Prastowo, Andi. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif (Jogyakarta: 

Diva Press, 2011). 

Sticsher, Stefan dkk. Metode Analisis Teks & Wacana, terj.Gazali dkk, 

(Yogyakata: Pustaka Pelajar, 2009). 

Samsuri. Analisis Bahasa, (Jakarta: Penerbit Erlangga,1994). 

Sulaiman A, Darwis. Teori dan Praktek Pengajaran, (Semarang: IKIP Semarang 

Press, 1979). 

Syakur, Nazri. Revolusi metodologi pembelajaran bahasa Arab, (PT Bintang 

Pustaka Abadi (Bipa), 2010). 



77 
 

 

Pohan, Rusdi. Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta : Ar-Rijal Institut, 

2007). 

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2004). 

Wimmer, Roger D & Dominick, Joseph R. Mass Media Reseach: an Introduction, 

(Belmont California: Wadworth Publising Company, 2000). 

Creswell, John W.  Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan 

Mixed, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2015). 

 

 


