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نور عين " ،...4 ،تطوير المواد التعليمية عن الجملة الفعلية في مادة اللغة العربية للصف
الثامن في المدرسة الثانوية فاتمانجواري ماالنجىي الغربية" 2رسالة شعبة تدريس اللغة
العربية كلية التربية والعلوم التعليمية باالجامعة اإلسالمية الحىومية فالوفو 2تحت
اإلشرف السيدة الدكتور كرتيني ،و السيد الدكتورة حارس كلي
يناقش البحث يف ىذه الرسالة تطوير ادلواد التعليمية اجلملة الفعلية يف ادلواد اللغة العربية الفصل
الثامن يف ادلدرسة الثانوية فامتاجنواري مالنكي الغربية .أىداف ىذه الدراسة ىي )6( :ربديد تصميم
تطوير ادلواد التعليمية اجلملة الفعلية يف تعليم اللغة العربية )0( .معرفة مدى صحة تطوير ادلواد
التعليمية ،اجلملة الفعلة يف تعليم اللغة العربية )0( .ربديد مستوى التطبيق العملي دلواد التعليمية،
اجلملة الفعلية يف تعليم اللغة العربية.
يستخدم ىذا البحث أساليب البحث والتطوير  Research and Developmentكانت موضوعات
البحث من الطلبة الصف الثامن يف ادلدرسة الثانوية فامتاجنواري مالنكي الغربية .تستخدم تقنيات مجع
البيانات ادلالحظة واالستبيانات والتوثيق .عالوة على ذلك ،تشري نتائج الدراسة إىل ذلك ()6
تصميم ادلواد التعليمية اجلملة الفعلية يشري تعليم اللغة العربية إىل منوذج التنمية  Borg and Gallىو:
( )6مرحلة التحليل )0( ،مرحلة التخطيط )0( ،مرحلة التطوير )0( ،مرحلة اختبار صالحية اخلرباء،
( )2مرحلة ذبربة ادلنتج.
وبالتايل بالنسبة دلستوى صدق ادلواد التعليمية مت احلصول على اذبملة الفعلية دبتوسط امجايل
 3.26يف الفئة الصاحلة ذات القيمة ) 6،33

V

 (3،83أما ادلستوى العملي دلواد التعليمية،

وىو اجلملة الفعلية ،فقد حصل على نسبة  ٪22.1يف الفئة العملية للغاية بقيمة .86-633
الىلمات الدالة :تطوير مواد التعليمية ،اجلملة الفعلية ،نتيجة البحث

ل

المبحث األول
المقدمة

أ .خلفية البحث
ادلنهج عبارة عن عدد من ادلعرفة أك ادلواد اليت غلب أف يأخذىا الطلبة أك
ُ
منهجا ألف
نطور
أف
غلب
لذلك
يكملوىا لتحقيق ىدؼ أك كفاءة تعليمية زلددة.
ن

ادلقصود من تطوير ادلناىج ىو عملية إعداد ادلناىج من خالؿ تطوير ادلناىج كاألنشطة
كمرجعا يستخدـ
اليت يتم تنفيذىا حبيث ؽلكن أف يصبح ادلنهج الناتج مادة تعليمية
ن
لتحقيق أىداؼ التعليم الوطنية.

ِ

جدا يف عملية أنشطة
كمفيدا ن
أمرا ؽلكن أف يعمل ن
يعد تطوير كرقة عمل الطالب ن
التدريس كالتعليم ،حبيث ؽلكن حتقيق أىداؼ التعليم احلقيقية ،كبالتايل فإف كجود كرقة
جدا لتحقيق أىداؼ التعليم ادلتوقعة من التعليم نفسو .يف القرآف
عمل الطالب مفيد ن
سورة العلق ،مت شرح أعلية التعليم .يف سورة العلق (ٔٗ) ٓ-ُ :يقدـ ا﵁ كص نفا أساسينا
للقيم الًتبوية فيما يتعلق بالقراءة كالكتابة كالبحث كالدراسة كدراسة شيء غَت معركؼ
دائما تضمُت اسم ا﵁ (بسم ا﵁).
بعد ،كغلب أف يسبق ىذه الوظائف ن
1

Baderiah, “Buku Ajar Pengembangan Kurikulum”, (Cet. I; Jl. Agatis Balandai Kota
Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018), h. 7.
2
Baderiah, h. 69

1

2

قاؿ تعاىل ىف القرآف الكرًن سورة العلق )ٔٗ( اآليات ُٓ-
ً
ً
ك الَّ ًذم خلىق ﴿ُ﴾ خلىق ًٍ
ك ٍالى ٍكىرٍـ
النٍ ىسا ىف ًم ٍن ىعلى وق ﴿ِ﴾ اقٍػىرأٍ ىكىرب ى
ى ى
اس ًم ىربِّ ى ٍ ى ى
اقٍػىرأٍبً ٍ
ّ
﴿ّ﴾ الَّ ًذم ىعلَّم بًاالٍ ىقلى ًم ﴿ْ﴾ ىعلَّم ًٍ
النٍ ىسا ىف ىما ىلٍ يىػ ٍعلى ٍم ﴿ٓ﴾
ى
ٍ ى
أما بالنسبة بالشارة اىل حديث النىب زلمد صلى ا﵁ عليو كسلم :
ش عن أًىِب صالً وح عن أًىِب ىريػرىة قى ىاؿ رس ي ً
صلَّى اللَّوي
وؿ اللَّو ى
ىي
ى ىٍ
يس ىامةى ىع ٍن ٍاأل ٍىع ىم ً ى ٍ
ىح َّدثىػنىا أىبيو أ ى
ي ىٍ ى
ً
ك طى ًري نقا يػ ٍلتى ًمس فً ًيو ًع ٍلما س َّهل اللَّو لىو طى ًري نقا إً ىىل ٍ ً
يسى
ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم ىم ٍن ىسلى ى
ن ى ى ي ي
اْلىنَّة قى ىاؿ أىبيو ع ى
ى ي
ْ
يث ىح ىس هن( .ركاه الًتمذم).
ىى ىذا ىح ًد ه
بناءن على شرح اآلية كاحلديث ،مت توضيح أف التعليم مطلوب بشدة .لذلك مع
جدا لتقدـ التعليم .مع كرقة عمل الطالب كىي
كرقة عمل الطالب اليت تكوف مفيدة ن
دليل للطلبة لستخداـ الستقصاء كحل ادلشكالت ٓ.لذلك ،مع كجود كرقة عمل
الطالب اليت ؽلكن أف تساعد ادلعلمُت كالطلبة يف عملية التعليم ألنو يوجد يف كرقة عمل
الطالب شرح للمادة اليت سيتم تدريسها باإلضافة إىل أمثلة لألسئلة ادلصحوبة بتفسَتات
أمرا
ؽلكن أف تسهل على ادلعلمُت كالطلبة فهم ادلوضوع ،إذف يعترب شراء كرقة عمل الطالب ن
3

Kementerian Agama, Al-Qur’an Al-Karim, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018),

h. 597.

4أبو عيسى زلمد بن عيسى بن سورة ،سنن الًتمذم ،كتاب العلم ،اْلزء الرابع ،رقم( ِٔٓٓ .دار
الفقر :بَتكت – لبناف ،)ُْٗٗ ،ص.ِْٗ .
5

Untari Octavia Norsanty and zahra Chairani, “Lingkaran Berbasis Pembelajaran Guided
Discovery Untuk Siswa SMP Kelas VII”, Math Didastic: Jurnal Pendidikan Matematika, 2, No. 1
(2016): 19-20

3

مهما للغاية باإلضافة إىل تسهيل عملية التعليم ككذلك القدرة على جذب الطلبة
ن
للمشاركة حبماس يف عملية التعليم ،كخاصة ادلدة العربية.
تتمثل إحدل طرؽ حتسُت جودة تعليم اللغة العربية يف تنشيط عملية التعليم.
كتعلم لغة اجنبية ليس باألمر السهل أك اذلُت ٔ.عملية التعليم ىي يف األساس عملية
نشاط ينتج عنو تغيَتات يف السلوؾ يف شكل ادلعرفة كادلهارات كادلواقف لدل الطلبة من
التدريب كاإلصلاز كاخلربة .التعليم ىو زلاكلة لتحسُت كتطوير كحىت تعزيز قدرات الطلبة
اإلدراكية كالعاطفية كالنفسية احلركية.

ٕ

التعليم اجتاه نظامى لتصميم كإنتاج كاستخداـ كتقوًن النظم الكاملة للتعليم.

ٖ

كبشكل أساسي ،التعليم سهل للغاية ،كاألىم من ذلك أف ادلعلم قادر على إتقاف
الفصل جيدا كقادر على استخداـ اإلسًتاتيجية الصحيخة.

ٗ

ؼلتلف تدريس اللغات األجنبية كخاصة العربية عن غَتىا من ادلواد ،ألف دركس
اللغة العربية تعطي األكلوية للعديد من ادلهارات ،كىي مهارات الستماع كمهارات

ّ

ٔدكتور على اكذيدم ،مشكلة تعليم اللغة العربية لغَت العرب ،دارالكتباب العرىب للطباعة كالنشر ،ص
7

Jamil Suprihatiningrum, “Strategi Pembelajaran”, (Cet. 1; Jogjakarta: Ar-ruzz Media,
2013), h. 5.

8دكتور /عبد العظيم عبد السالـ الفرجاىن " ،التكنو لوجيا كتطوير التعليم " )مطبعة :دار غريب،
ََِِ( ،ص ٓٓ
ٗأزىر أرشد ،مدخل إىل طرؽ تعليم اللغة األجنيبية) ،مطبعة :الحكاـ :أك جونج فاندانج(ُٖٗٗ ،
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التحدث كمهارات القراءة كمهارات الكتابة .يف ىذه احلالة يكوف ذلك كف نقا للهدؼ
الرئيسي لتدريس اللغة ،كىو تطوير مهارات الطلبة اللغوية كتنميتها.

َُ

اللغة العربية ىي إحدل اللغات ادلوجودة يف ىذا العال يف تطورىا ليس فقط من
أيضا .إف دكر اللغة العربية
قبل العرب ،كلكن من قبل اآلخرين الذين يتعلموهنا كيفهموهنا ن
يتوافق إىل حد كبَت مع احتياجات الشعب اإلندكنيسي يف دراسة القرآف كاحلديث
كالكتب اإلسالمية كيف العبادة اليومية ،كمعظمهم من ادلسلمُت.

ُُ

نادرا
بشكل عاـ ،إتقاف مادة اْلملة الفعلية ليس باألمر الصعب كلكن يف الواقع ن
أيضا
ما يهتم بو الطلبة .ىذا يتأثر بالكتب اليت تبدك جذابة كل جتذب النتباه.
مدفوعا ن
ن
جدا أف يكوف لديك مواد تعليمية ؽلكن أف
بنقص الوسائط التعليمية .لذلك ،من ادلهم ن
تشجع الطلبة على زتاسهم للتعليم ،خاصة يف تعليم اْلملة الفعلية.

10

Siti Nurhalima, “Pemebelajaran Mufradat dengan Metode Menghafal di Asrama SMK
Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Bantul Yogyakarta”, (Skripsi: UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2013), h. 15

11كمونة كايكابوترم كلندارم ،حتسُت مهارة مفردات اللغة العربية لطالبات الصف الثاين بتطبيق الوسائل
السمعية كالبصرية يف ادلدرسة الثانوية مبعهد دار ادلخلصُت كندارم ،اْلامعة اإلسالمية احلكومية كندارم جزء،ِ .

رقم) ِ .سبتمربhttp:// ejournal.iainkendari.ac.id/langkawi/article/view/469. ،َّٓ : (َُِٔ ،

5

اْلملة الفعلية ىو ترتيب الكالـ كيبدأ باْلملة الفعلية .الفعل ىو كلمة دلت
ُِ
أيضا أف يقاؿ اْلملة الفعلية على أنو العدد الذم
ؽلكن
على معٌت كاقًتنت بزمن.
ن

يتكوف من تكوين الفعل ك فاعل.

ُّ

استنادا إىل ادلالحظات اليت أدىل هبا الباحثمة يف الفصل الثامن يف ادلدرسة
ن
الثانوية فادتاصلوارم مالنكي الغربية ،أثناء عملية التعليم ،يستخدـ ادلعلم الكتب ادلدرسية
فقط دكف استخداـ مواد تعليمية أخرل مثل كرقة عمل الطالبأك الوحدات النمطية ،كىذا
غلعل الطلبة مشبعُت ألف ادلعلم يستخدـ فقط ادلواد التعليمية أك الوسائط التقليدية ك
ادلشاىدة حىت ل يفهم الطلبة ادلادة اليت يدرسها ادلعلم كبالتايل يأخذ الباحثة زماـ ادلبادرة
لعمل مواد تعليمية لورقة عمل الطالب ألنو يوجد بالفعل يف كرقة عمل الطالب مواد
قصَتة كأمثلة لألسئلة كالتعليمات حوؿ كيفية استخدامها.يرل الباحثة من ِٔ طالبنا،
حوايل َِ٘ فقط فهموا ادلواد اليت قدمها ادلعلموف ،يف حُت أف َّ٘ ل يفهموا كضلو
ُْ
أيضا
َٓ٘ ل يفهموا .ليس ذلك فحسب ،فإف تقدًن مواد تعليمية للمعلمُت يكوف ن

اىتماما أقل للتعليم.
أقل جاذبية كغلعل الطلبة يولوف
ن
12األستاذ أ .زكريا بن أزتد كرخي ،ادليسٌر يف علم النحو) ،طباعة :ُ .غاركت :دار ابن أذكرللنشر ك
الًترتة ك التوذيع ،(َُِٕ ،ص ّ
13

Muhammad Ichsan Maulana, Belajar Nahwu Tanpa Guru, (Cet. 1, Kediri, Lirboyo
Press, 2014). h.56
14
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بناءن على ادلشكالت ادلذكورة أعاله ،يقدـ الباحث حالن يف شكل مواد تعليمية
يف شكل كرقة عمل للطلبة ،عندما ينظر إليها من شكل اذليكل ،كرقة عمل الطالبة
تعقيدا من الكتب .حيث يوجد ملخص
أيضا أكثر ن
أبسط من الوحدات النمطية كلكنها ن
أيضا يف حتسُت
للمادة ،أمثلة على األسئلة .مع كجود كرقة عمل الطلبة ؽلكن أف تساعد ن
فهم الطلبة فيما يتعلق بتلقي الدركس كتسهيل تقدًن ادلعلم للموضوع.
اخلطوات اليت اختذىا الباحثوف يف إجراء البحوث تستخدـ ظلوذج التطوير

Borg

 and Gallالذم مت تبسيطو إىل ْ خطوات ،مبا يف ذلك :التحليل كالتخطيط (التصميم)
كالتطوير كاختبار ادلنتج .كذلك إلنتاج منتجات تعليم اللغة العربية تكوف عملية كشلتعة
كسهلة التعليم من قبل الطلبة.
بناءن على نتائج البحث على طلبة الفصل الثامن يف ادلدرسة الثانوية فادتاصلوارم
مالنكي الغربية دركس اللغة العربية ،سيقوـ الباحثة بتطوير مادة تعليمية يف شكل كرقة
عمل للطالب يف دركس اللغة العربية ركز على اْلملة الفعلية على الطلبة الصف الثامن
يف ادلدرسة الثانوية فادتاصلوارم مالصلكى الغربية .يساعد ىذا التطور ادلعلمُت ح نقا يف
تقدًن ادلواد التعليمية ألنو يوجد بالفعل يف كرقة عمل الطالب ىذه شرح للمادة كظلاذج
من األسئلة ،كىي مصحوبة بكلمات حتفيزية يف كرقة عمل الطالب حىت ل يشعر الطلبة
زتاسا ذلا .ادلشاركة يف التعليم .ىذا يسهل على الطلبمة فهم
بادللل بسهولة كيكونوف أقل ن
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كاإلجابة على ظلاذج األسئلة الواردة يف كرقة عمل الطلبة .لذا مع تطوير كرقة عمل
جدا حلل ىذه ادلشكالت.
الطالب العرِب حوؿ اْلملة الفعلية ،فإنو مناسب ن
بناءن على اخللفية ادلوصوفة أعاله ،هتتم الباحثة بالبحث عن العنواف " تطوير
المواد التعليمية عن الجملة الفعلية في مادة اللغة العربية للصف الثامن في
المدرسة الثانوية فاتمانجواري ماالنجكى الغربية ".
ب .أسئلة البحث
بناءن على خلفية البحث ،فإف صياغة ادلشكلة يف ىذه الدراسة فيما يلي:
ُ .كيف يتم تطوير مواد التعليمي اْلملة الفعلية يف تعليم اللغة العربية ؟
ِ .ما ىو مستول الصالحية تطوير مواد التعليمي عن اْلملة الفعلية يف تعليم
اللغة العربية ؟
ّ .ما ىو مستول الفعالية اْلملة الفعلية مواد التدريس يف تعليم اللغة العربية؟
ج .أهداف البحث
أما األىداؼ الغرض من ىذه الدراسة عند ربطو بصيغة ادلشكلة أعاله ىو كما
يلي:
ُ .دلعرفة اخلاص بتطوير ادلواد التعليمي على اْلملة الفعلية يف تعليم اللغة العربية

8

ِ .لتحديد مستول الصالحية تطويراْلملة الفعلية من ادلواد التعليمي يف تعليم
اللغة العربية
ّ .دلعرفة ادلستول الفعالية اْلملة الفعلية ادلواد التعليمية يف تعليم اللغة العربية
د .فوائد البحث
من ادلتوقع أف يساعد ىذا البحث عال التعليم ،كخاصة تعليم اللغة العربية،
كالذم يركز على معرفة اْلملة الفعلية .باإلضافة إىل ذلك ،مع تطوير كرقة عمل الطلبة،
ؽلكن أف يوفر عدد الطلبة فوائد من الناحية النظرية ك التطبيقية .
خيارا يف التعليم
ُ .الفوائد النظرية ،من ادلأموؿ أف تكوف ىذه ادلادة التعليمية ن
ْلعلها أكثر تشوي نقا كفعالية كمتعة.
ِ .الفوائد التطبيقية
أ ( للباحثة ،أضف مهارات يف إنشاء كسائط تعليمية خالقة كمبتكرة
ب( للمعلمُت ،قم بإضافة كسائط تعليمية بديلة حلفظ ادلفردات العربية
ج( للطلبة ،من خالؿ ادلواد التعليمية على مواد ،ؽلكن أف غلذب اْلملة الفعلية
اىتماـ الطلبة كدكافعهم يف تعلم اللغة العربية
د( للمدارسة ،كمواد مرجعية يف زلاكلة إلثارة زتاس جديد يف حتسُت نظاـ
التعليم يف ادلدارس ،كذلك لتحسُت جودة التعليم

9

ه .تعريف التشغيلية ونطاق البحث
 .1تعريف التشغيلية للمتغيرات
تأكيدا
من أجل جتنب سوء الفهم يف ىذا الباحثة ،من الضركرم أف يقدـ ادلؤلف ن
كىو مناقشة مصطلحات الكتابة اليت حتتاج إىل الوضوح على النحو التايل:
ُ .تطوير ادلواد التعليمية
يعد تطوير ادلواد التعليمية من الكفاءات اليت ػلتاجها ادلعلم يف أداء
كاجباتو حبيث يكوف التعليم أكثر فعالية ككفاءة كل ينحرؼ عن الكفاءات ادلراد
حتقيقها.
ِ .اْلملة الفعلية
اْلملة الفعلية ىو الرقم (اْلملة) الذم يبدأ فعل ،كتتكوف ىذه اْلملة عادة
من فعل ك فاعل.
ّ .كرقة عمل الطالب

11

كرقة عمل الطالب ادلقصودة ىي مواد تدريسية تستخدـ يف ادلدارس،
خاصة يف ادلادة ادلتعلقة اْلملة الفعلية اليت حتتوم على مادة قصَتة كظلاذج من
األسئلة كدتارين أسئلة.

 .2نطاق البحث
نطاؽ ىذا البحث على النحو التايل:
أ .مواضيع ىذه الدراسة من لطالبة الصف الثامن ادلدرسة الثانوية فادتاصلوارم
مالصلكى الغربية ،ألف رتيع طالب الصف الثامن مت إجراؤىم كمجموعة من
السكاف أثناء الدراسة
ب .ادلوضوع مواد تدريسو ىو اْلملة الفعلية يشرح معٌت عدد الفقيو كخصائصو
كخصائصو كتوزيعو.

المبحث الثاني
الدراسة النظرية

أ .الدراسات السابقة المتعلقة بلبحث
استخدـ الباحثة يف ىذه الدراسة عدة مصادر للمعلومات البحثية اليت مت
إجراؤىا .تشمل بعض الدراسات السابقة:
ُ .عينور فالح فوترم بعنواف " ،تطوير كرقة عمل الطالب مادة تعليمية حوؿ
موضوعات ادلعرفة الغذائية لطلبة الصف العاشر من ا﵀مدية ُ مويدياف
للتموين" ُٓ.يف حبثها ،خلصت عينور فالح فوترم إىل استنتاج مفاده أف
التعليم باستخداـ مواد التدريس اخلاصة بورقة عمل الطلبة ،يكوف الطلبة أكثر
استقاللية كيسهل فهمهم ألنو يف كرقة عمل الطالبة ىذه يغطي فقط
ادلوضوع ،كأمثلة ادلشكالت ادلقدمة ليست منهجية من سهلة إىل صعبة كلكن
مباشرة إىل ادلشاكل يصعب على الطلبة فهمها.
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Aenur Falah Putri, “Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Sebagai Bahan Ajar
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)Muhammadiyah 1 Moyudan”, (Skripsi: UIN Yogyakarta, 2016
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ِ .بعنواف "تطوير مصنفات الطلبة حوؿ مواضيع الًتبية ادلدنية لتعزيز استقاللية
تعليم الطلبة يف ادلدارس البتدائية يف مقاطعة يوجياكارتا".

ُٔ

يف حبثو

استخالص الستنتاج أنو باستخداـ ىذه مواد التعليمية لزيادة استقاللية تعليم
الطالبة يف ادلدرسة البتدائية .باإلضافة إىل ذلك ،فإف استقاللية التعليم ىي
الشيء الرئيسي كضركرم لتجهيز الطلبة إلعداد الطلبة إىل مستول أعلى.
من الثانية ،ػلتوم البحث أعاله بالتأكيد على اختالفات كأكجو تشابو مع ما
سيقوـ بو الكاتب ،مبا يف ذلك الفرؽ ،أم من حيث موضوع البحث الذم
سيجريو الكاتب ىو ادلدرسة الثانوية فادتاصلوارم مالصلكى الغربية ،مث من
اْلانب ادلادم ،يف البحث األكؿ يناقش موضوع ادلواد األساسية ،بينما يناقش
البحث الثاين موضوع الًتبية ادلواطنية ،بينما يناقش الكاتب موضوع اللغة
العربية مع اْلملة الفعلية .يف حُت أف ادلعادلة ىي أف كالعلا يستخدـ أساليب
البحث الًتبوم كتطوير البحث كالتطوير.
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ب .الدراسة النظرية
 .1الجملة الفعلية
اْلملة الفعلية ىو رتلة تبدأ بفعل مثاؿ" :درس الطلب يف الفصل" العناصر اليت
يتكوف منها اْلملة الفعلية كىي الفعل كالفاعل كادلفوؿ بو .يف غضوف ذلك حبسب

مصطفى الغالييٍت يف كتابو اْلملةا الفعلية ماتألفت من الفعل كالفاعل ،ضلو :سبقى
السيف الع ىذ ىؿ " أك الفعل كنائب الفاعل ،ضلو " :ينصر ادلظلوـ"  ُٕ.الفعل مادؿ على
ي
معٌت يف نفسو مقًتف بزماف كجاء كغليء كجيء ُٖ.كالفاعل ىو اسم مرفوع كقع بعد
الفعل ادلعلوـ كدؿ على من فعل الفعل ُٗ.يف حُت مفعوؿ بو إسم دؿ على من كقع
عليو الفعل مثل "كتب الولد الدرس".

َِ

17الشيخ مصطفى الغالييٍت" ،جامع الدركس العربية" )طباعة :بَتكت – لبناف دار الكتب العلمية،
ُُٕٗ( ،صُِّ
18الشيخ مصطفى الغالييٍتَُ،
19أ .زكريا بن أزتد كرخي ،ادليسٌر يف علم النحو) ،طباعة :ُ .غاركت :دار ابن أذكرللنشر ك الًترتة ك
التوذيع ،(َُِٕ ،ص ّْ
َِالشيخ مصطفى الغالييٍت" ،جامع الدركس العربية" )طباعة :بَتكت – لبناف دار الكتب العلمية،
ُُٕٗ( ،ص َُ
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مفعول به
ضمير

ظاهر
ص ٍوا ىر يس ٍوىؿ ىرِّهبً ٍم
فىػ ىع ى

سألتك -أمرهتم -يأمركىن

كعلى أساس ادلفعوؿ فإف اْلملة الفعلية ينقسم إىل قسمُت :مع الفعل ادلتعدم
كالفعل الزـ .كيف الوقت نفسو ،كبناءن على كقت حدكثها ،فإف اْلملة الفعلية ينقسم إىل
ثالثة أنواع .كيف الوقت نفسو ،كبناءن على اْلناة ،مت تقسيم عدد الفيليُت إىل قسمُت .مع
أخَتا ،بناءن على الشكل ،ينقسم اْلملة
الفعل (يف ادلعمل) كمع الفعل ادلبٍت للمجهوؿ .ن
لفعلية إىل نوعُت بسيطة أك مفردة ،ككاسعة أك مركبة.

ُِ

القائمات التايل يبُت اْلملة الفعلية يف رتلة مثاؿ بسيط.
مذكر

مؤنث

فعل  +فاعل

فعل  +فاعل

كتب الطالب

كتبت الطالبة

كتب الطالباف

كتبت الطالبتاف

كتب الطلبة

كتبت الطالبات
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2016) h. 82
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معلومات:
يف اْلملة الفعلية ،يبقى الفعل مفرد على الفاعل من أف ادللف ىو مثٌت أك
اْلمع .كالفعل يتكيف فقط مع فاعل من حيث مذكر أك مؤنث.
ك نائب الفاعل ىو إسم مرفوغ كقع بعد الفعل اجملهوؿ كدؿ على من كقع عليو
الفعل ِِ.مثل:
فعل فاعل مفعول به
يىأٍ يك يل

فعل نائب الفاعل

ىكلى يد ال ىفاكً ىه ىة

تيأٍ ىك يل

يسأؿ األستاذ تلميذة

ال ىفاكً ىهةي
التلميذة

تسأؿ

نائب الفاعل
ظاهر
ً
اب
فيت ىح البى ي

22أ .زكريا بن أزتد كرخي ،صّٕ

ضمير
أ ًيمر ً
ت -أ ًيم ٍرناى
ت -أيم ٍر ى
ٍي
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كأما أحكاـ نائب الفاعل:
دائما مرفوع
ُ .غلب أف يكوف نائب الفاعل ن
دائما أف يسبق نائب الفاعل يف رلهل
ِ .غلب ن
ّ .نائب الفاعل يف األصل مفعوؿ بو ،ألنو ل كجود لو ،فهو ػلل زلل مكاف
الفاعل.
ْ .يف كل مرة يوجد فيها ناب الفاعل ،كجب القضاء على فاعل
ٓ .إذا كاف نائب الفاعل مثٌت أك رتع ،فالفعل ل يزاؿ يف حالة ادلفراد.
ٔ .إذا كاف نائب الفاعل مثٌت ،فيجب كضع عالمة على الفعل.
ٕ .إذا كاف ىناؾ اثناف أك أكثر مفعوؿ بو ،فإف األكؿ سيكوف نائب الفاعل
كالثاين منصب مفعوؿ بو.

ِّ

إذا كاف الفاعل كنائب الفاعل على شكل اسم تثنية أك رتع ،فإف الفعل يبقى
على ادلفرد فاعل ،كنبع الفاعل ىو اسم مفرد ،على سبيل ادلثاؿ:
الع ًام يل
س ى
ُ .ىجلى ى

جلست العاملة

العامالى ًف
س ى
ِ .ىجلى ى

جلست العاملتاف

الع ًاملي ٍو ىف
س ى
ّ .ىجلى ى

جلست العامالت

ِّأ .زكريا بن أزتد كرخي ،ص ّٗ ّٖ -
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إذا كاف الفاعل كنائب الفاعل على صيغة اسم مذكر أك مؤنث ،فيجب أف
أيضا على شكل مذكر ك مؤنث ،إل يف احلالت التالية:
يكوف الفعل ن
إذا كاف الفاعل كنائب الفاعل على صيغة اسم مؤنث حقيقي (لفظي) ك
(معنول) منفصالف عن الفعل ،على سبيل ادلثاؿ:
ك الطَّبًٍيبىةي  -ىجاءى ىؾ الطَّبًٍيبىةي
ىجاءىتٍ ى
أ) فاعل كنائب فاعل على شكل اسم مؤنث معنول ،على سبيل ادلثاؿ:
س
طىلى ىع ٍ
س – طىلى ىع الش ٍ
ت الش ٍ
َّم ي
َّم ي
ِ .ورقة عمل الطالب
أ) مفهوم ورقة عمل الطالب
كرقة عمل الطالب ىي أمثلة للمواد التعليمية اليت غالبنا ما تستخدمها
ادلدارس لتبسيط عملية التعليم ألهنا رلهزة بإجراءات لستخدامها كحتتوم على
مواد قصَتة كأسئلة تدريبية.
يف غضوف ذلك ،كف نقا لعبد ادلاجد يف كتابو كرقة عمل الطالب ىي كرقة
حتتوم على مهاـ غلب أف يقوـ هبا الطلبة .عادة ما تكوف كرقة النشاط يف شكل
تعليمات كخطوات إلكماؿ ادلهمة .لن يتمكن الطلبة من أداء مهاـ كرقة النشاط

18

بشكل صحيح إذا ل يكونوا رلهزين بكتب أخرل أك مراجع أخرل متعلقة مبواد
ادلهمة .ؽلكن أف تكوف ادلهاـ ادلعطاة للطالب مهاـ نظرية ك/أك عملية.

ِْ

كرقة عمل الطالبهي كسائط تعليمية يف شكل مهاـ نشاط الطالب كف نقاػ
 SK-KDكحتتوم على معلومات كإرشادات إلكماؿ ادلهاـ إما بشكل مستقل أك
يف رلموعات.
ب) وظائف وأهداف وفوائد ورقة عمل الطالب
نظرا ألعلية كرقة عمل الطالبألنشطة التعليم ،ل ؽلكننا اذلركب من تقييم
ن
كظائف كأىداؼ كفوائد كرقة عمل الطلبة.
 )1وظيفة ورقة عمل الطالب
أ .كمواد تعليمية ؽلكن أف تقلل من دكر ادلعلمُت ،كلكنها تنشط الطلبة
بشكل أكرب.
ب .كمواد تعليمية تسهل على الطلبة فهم ادلواد ادلقدمة.
ج.كمواد تعليمية موجزة كغنية بادلهاـ للممارسة
د .تسهيل تنفيذ التدريس للطلبة.

ِٓ

24

Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi
Guru, (Bandung; Alfabeta, 2009), h. 174
25
Hanim Faizah, “Efektivitas Lembar Kerja Siswa (LKS) Berbantuan Software Geogebra
Pada Materi Program Linear”, (Fibonacci: Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika, Vol 3
No.2 Desember 2017), 104 Website: Jurnal. Umj.ac.id/index.php/fbc
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 (2أهداف ورقة عمل الطالب
أ .تقدًن مواد تعليمية تسهل على الطلبة التفاعل مع ادلادة ادلقدمة
ب .عرض ادلهاـ اليت تزيد من إتقاف الطلبة للمادة ادلعطاة
ج .تدريب استقاللية التعليم لدل الطلبة  ،كتسهيل قياـ ادلعلمُت بتوزيع ادلهاـ
عليهم.

ِٔ

 )3فوائد ورقة عمل الطالب
أ .جتعل ادلشاركُت يشاركوف بنشاط يف عملية التعليم
ب .تساعد الطلبة يف تطوير ادلفاىيم
تدرب الطلبة على اكتشاؼ مهارات العملية التعليم كتنميتها
جٌ .
د .تسرع عملية التعليم
ق .للمعلمُت لتوفَت الوقت يف الدراسة.

ِٕ

Hanim Faizah, h.105
Hanim Faizah, h. 105

26
27

21

ج( هيكل ورقة عمل الطالب
ىيكل كرقة عمل الطالببشكل عاـ على النحو التايل.

ِٖ

ُ) العنواف
ِ) تعليمات الدراسة (تعليمات الطالب)
ّ) الكفاءات ادلطلوب حتقيقها
ْ) دعم ادلعلومات
ٓ) ادلهاـ كخطوات العمل
ٔ) التقييم
د) مزايا ونقائص في ورقة عمل الطالب
مزايا كرقة عمل الطالب ىي كما يلي:
ُ) ؽلكن دراستها يف أم مكاف
ِ) أسهل يف احلصوؿ عليها كبأسعار معقولة
ّ) ادلعلومات ؽلكن الوصوؿ إليها بسهولة
ْ) ل تتطلب أدكات خاصة كمكلفة لستخدامها
ٓ) يف جودة تسليم كرقة العمل  ،يصف الطالب الكلمات كالصور ككرقة التمرين
28

Syifa Fathya Leonita, “Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Berorientasi
Pendekatan Problem Solving Pada Konsep Hukum Faraday”, (Skripsi; UIN Syarif Hidayatullah
)Jakarta, 2014
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بينما نقائص كرقة عمل الطالب فيما يلي:
ُ) عرض غَت عادم للحركة
ِ) يتطلب تكلفة عالية مبا يكفي إلنتاج كرقة عمل الطالب.

ِٗ

هـ) مبادئ توجيهية لكتابة المواد التعليمية
غلب أف تكوف بنية زلتول الكتاب ادلدرسي نظيفة كمرتبة .تشمل عناصر
الكتب ادلدرسية ما يلي:
ُ) الغالؼ
صفحة الغالؼ ىي نفسها الصفحة األكىل ،كحتتوم على العنواف
الرئيسي كالعنواف الفرعي كاسم ادلؤلف بدكف العنواف كاسم الناشر.
ِ) كلمة التقدير
كلمة التقدير الكتاب ادلدرسي ىي مقدمة من شخص أك ناشر آخر
بقصد التعريف مبؤلف الكتاب كمسعتو.
ّ) جدكؿ ا﵀تويات
أيضا كتابة جدكؿ زلتويات الكتاب بشكل صحيح كدقيق كف نقا
غلب ن
لتقنيات الكتابة على الكمبيوتر
29

Sri Nengsi, “Pengembangan Lks Biologi Berbasis Inkuiri Terbimbing Materi Sistem
Regulasi”, (Bioedusains: Jurnal Pendidikan Biologi dan Sains Vol 2, No. 1, Juni 2019), 52 DOI:
https://doi.org/10.31539 /bioedusains.v2il.618
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ْ) ينقسم اْلذع إىل فصوؿ أك أقساـ
ٓ) ملخص
ػلتوم ىذا القسم على ملخص أك سَتة ذاتية للمواد ادلقدمة يف ىذا
الفصل ،مكتوبة بإغلاز كمنهجية.
ٔ) ادلراجع
ضعها يف هناية الفصل أك يف هناية الكتاب ادلدرسي .حتتوم قائمة ادلراجع
على مراجع يمشار إليها يف زلتويات الكتاب.

َّ

ٕ)
 .3نموذج البحث التطويرى
ىناؾ العديد من األمثلة على ظلاذج البحث كالتطوير ( )R&Dمبا يف ذلك:
أ .يتكوف ظلوذج ديك ككارم من اخلطوات العشر التالية:
ُ) حتليل احلاجة إىل حتديد أىداؼ الربنامج أك منتجات التعليم
ِ) إجراء حتليل التعليم لتحديد مهارات كإجراءات كمهاـ التعليم ا﵀ددة.
ّ) التعرؼ على سلوؾ الطالب كخصائصو
ْ) صياغة الكفاءات كادلؤشرات األساسية
30

Lembaga Penelitian, Pedoman Penyusunan Dan Pengusulan Hibah Buku Ajar
Universitas Trisakti, Jakarta: Universitas Trisakti, 2020.
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ٓ) تطوير أدكات البحث (الختبارات ادلرجعية ادلعيارية)
ٔ) تطوير اسًتاتيجيات التعليم
ٕ) تطوير كاختيار ادلواد التعليمية
ٖ) تصميم كإجراء التقوًن التكويٍت
ٗ) مراجعة التعليم
َُ) تصميم كإجراء التقييم النهائي.

ُّ

ب .يتكوف ظلوذج  Borg and Gallمن اخلطوات العشر التالية:
ُ) حتليل البيانات
ِ) التخطيط (التصميم)
ّ) التنمية
ْ) جتارب ادلنتج األكلية
ٓ) استكماؿ ادلنتج األكيل
ٔ) جتارب ادلنتج اليت مت صقلها
ٕ) حتسُت ادلنتج الذم مت إتقانو
ٖ) اختبار ادلنتجات ادلكررة
31

Sigit Purnama, Metode Penelitian dan Pengembangan (Jurnal Literasi Vol. IV No. 1
Juni 2013) h. 27
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ٗ) الختبار ادليداين للمنتجات ادلكررة
ِّ

.َُ) األبعاد كالتنفيذ كادلأسسة

: من اخلطوات اخلمس التاليةADDIE  يتكوف ظلوذج.ج
)ُ) التحليل (التحليل
ِ) التصميم
ّ) التنمية
ْ) التنفيذ
ّّ

.ٓ) التقوًن

: يتكوف النموذج رباعي األبعاد من ْ خطوات على النحو التايل.د
)ُ) تعريف (حتليل ادلستخدـ كادلناىج كادلواد التعليمية
)ِ) التصميم (تصميم ادلنتج
)ّ) تطوير (تقييم كمراجعة
ّْ

32

.)ْ) انشر (زلاكمة

Nana Syodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung, PT. Remaja
Rosdakarya, 2006) h. 23
33
I Made Tegeh dan I Made Kirna, Pengembangan Bahan Ajar Metode Penelitian
Pendidikan Dengan ADDIE Model, (Jurnal Ilmiah : Vol. XI No.1 2013) h. 16
34
Hamdan Husein Batubara, Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis
Android, (Jurnal: Vol. III No. 1 Oktober 2017) h. 27
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ج .إطار التفكير
يف عملية التدريس كالتعليم ،يتم استخداـ ادلواد التعليمية لدعم أنشطة التعليم
اليت يقوـ هبا ادلعلم .كمع ذلك ،يف تعلم اللغة العربية على كجو التحديد يف ادلدرسة
الثانوية فادتاصلوارم مالصلكى الغربية ؽلكن أف يساعد الطلبة على فهم ادلادة اليت سيتم
شرحها من خالؿ مواد التعليمية .كذلك بسبب نقص ادلواد التعليمية اليت يستخدمها
ادلعلموف .يواجو الطلبة مباشرة أمثلة من األسئلة مع ادلواد اليت مت حتديدىا .لذلك،
يتطلب ىذا البحث تطوير مادة التعليمية اليت يتم استخدامها لنقل ادلواد اليت سيتم
تدريسها كإنشاء مواد تعليمية ل يتم استخدامها من قبل ادلعلمُت .فيما يلي صورة
للعقلية يف ىذه الدراسة:

26

الشكل :2.1إطار للتفكير
كجدت احلقائق
اطلفاض معرفة
الطلبة بادلادة

قلة زتاس الطلبة دلتابعة
التعليم

الستخداـ التقليدم مواد
التعليمية أك كسائط التعليم

تطوير ادلواد التعليمية عن اْلملة الفعلية يف مادة اللغة العربية
التحليل
التخطيط (التصميم)
التطوير
اختبار ادلنتج

إنتاج رلموع ادلواد التعليمية عن اْلملة الفعلية

27

البحث الثالث
منهج البحث

أ .نوع البحث
يستخدـ ىذا البحث طريقة البحث كالتطوير ) .(R&Dطريقة البحث ىذه عبارة
منتجا ،كؼلترب فعالية ادلنتج .كيرل بورغ كجاؿ فيما يتعلق بالبحث
عن حبث سينتج ن
كالتطوير الًتبوم أف العملية ادلستخدمة للتحقق من صحة كتطوير ادلنتجات البحثية.

ّٓ

منتجا ،كؼلترب فعالية ادلنتج .كيرل بورغ
طريقة البحث ىذه عبارة عن حبث سينتج ن
كجاؿ فيما يتعلق بالبحث كالتطوير الًتبوم أف العملية ادلستخدمة للتحقق من صحة
كتطوير ادلنتجات البحثية.

ّٔ

ب .موقع البحث ووحداته
مت إجراء ىذا البحث يف ادلدرسة الثانوية فادتاصلوارم مالصلكى الغربية .كانت
ادلوضوعات يف ىذه الدراسة من الطلبة ادلدرسة الثانوية فادتاصلوارم.

35

Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet; 20; Bandung,
Alfabeta), h.297
36
Borg dan Gall, Edicational Research, An Intoduction (New York and London; Longman
Inc, 1983), h. 772
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ج .مصادر البيانات
تأيت البيانات اليت مت احلصوؿ عليها من البيانات األكلية ادلأخوذة من قبل
الباحثة من موضوع الباحثة للطلبة كادلعلمُت .تأيت البيانات الثانوية من مراجع سلتلفة،
منها :كتب كمقالت كرلالت كزلاضركف كخرباء.
د .إجراءات البحث والتطوير
ما بالنسبة للخطوات أك اإلجراءات اليت قاـ هبا الباحث يف إجراء البحث،
كىي استخداـ ظلوذج التطوير حسب  Borg and Gallيف كتاب سوكماديناتا ،فهناؾ عشر
خطوات ،كىي.

ّٕ

ُ .حتليل البيانات
ِ .التخطيط (التصميم)
ّ .التطوير
ْ .جتارب ادلنتج األكلية
ٓ .النتهاء من ادلنتج األكيل
ٔ .اختبار ادلنتجات اليت مت تنقيتها
ٕ .حتسُت ادلنتج الذم مت إتقانو
37

Nana Syodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung, PT. Remaja
Rosdakarya, 2006), 23
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ٖ .اختبار ادلنتجات ادلكررة
ٗ .الختبار ادليداين للمنتجات ادلكررة
َُ .األبعاد كالتنفيذ كادلأسسة
بناءن على إجراء البحث الذم أجراه الباحثة يف ىذا التطوير ،مت تكييفو من
خطوات التطوير اليت طورىا  Borg and Gallمع قيود .ذكر بورغ كجاؿ أنو من ادلمكن
قصر البحث على نطاؽ ضيق ،مبا يف ذلك احلد من خطوات البحث .تطبيق خطوات
نظرا لضيق الوقت كاألمواؿ اليت ؽلتلكها
التطوير مفصل لحتياجات كأىداؼ الباحثة .ن
الباحثة ،يتم تبسيط اخلطوات إىل ْ خطوات:
ُ .التحليل
ِ .التخطيط (التصميم)
ّ .التطوير
ْ .اخترب ادلنتج
العتبار ىو أنو ؽلكن للباحثة الًتكيز أكثر على التصميم كالتطوير إلنتاج طرؽ
تعليم صاحلة كعملية.
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فيما يلي مراحل حبث  Borg and Gallاليت سيقوـ هبا الباحثة كىي:
ُ .التحليل
ادلرحلة األكىل يف تطوير ادلنتج ىي حتليل مقسم إىل عدة أجزاء،
كىي:
أ .حتليل ادلوقف
يف ادلالحظات األكلية ،لوحظ عدـ كجود مواد تعليمية جديدة
يستخدمها مدرسو اللغة العربية يف تطوير تعليم اللغة العربية للطلبة .كذلك
ألف ادلواد التعليمية اليت غالبنا ما يستخدمها ادلعلموف ىي كتب مدرسية
فقط ،كل توجد مواد تعليمية أخرل مثل كرقة عمل الطالب .لذلك ،يفًتض
نظرا لوجود مواد
الباحثة أف الطلبة سيجدكنو سهالن
ن
كمفهوما يف التعليم ن
قصَتة فيو بالفعل كرلهزين بكيفية استخدامو.
ب .حتليل مراجعة األدبيات
من خالؿ ىذه ادلرحلة يقوـ الباحث بفحص ادلناىج كفحص ادلراجع
حسب احتياجات الطلبة يف تعليم اْلملة الفعلية من خالؿ ادلواد
التعليمية.

31

ج .حتليل الحتياجات
يف ىذه ادلرحلة ،قم أكلن بتحليل حالة التعليم باعتبارىا ادلعلومات
الرئيسية كتوافر ادلواد التعليمية اليت تدعم تنفيذ التعليم .يف ىذه ادلرحلة،
أيضا ادلواد التعليمية اليت غلب تطويرىا دلساعدة الطلبة على التعليم.
ستحدد ن
ِ .التصميم
هتدؼ ىذه ادلرحلة إىل إعداد تصميمات منتجات كرقة عمل
الطالب كجتميع األدكات ادلستخدمة يف البحث .اخلطوات اليت دتت جتربتها
يف ىذه ادلرحلة تشمل:
هتدؼ ىذه ادلرحلة إىل إعداد تصميمات منتجات كرقة عمل الطالبة
كجتميع األدكات ادلستخدمة يف البحث .تشمل اخلطوات اليت دتت جتربتها يف
ىذه ادلرحلة ما يلي:
أ .ختطيط تصاميم كرقة عمل الطالب
يؤدم التخطيط للتصميم األكيل لورقة عمل الطالب إىل إنشاء
التصميم األكيل بالتفاصيل التالية.
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ُ) صفحة الغالؼ
حتتوم على عناكين كرقة عمل الطالب ،كصور توضيحية تتعلق
باْلملة الفعلية ،ككرقة عمل الطالب الذايت كاذلوية الذاتية.
ِ( مقدمة
ػلتوم على دكر طلبة اللغة العربية كرقة عمل لعملية التعليم.
ّ) جدكؿ ا﵀تويات
قم بتحميل سلطط كرقة عمل الطالب ادلكتمل بأرقاـ الصفحات.
ْ( الكفاءات األساسية ك األساسي
ػلتوم على الكفاءات األساسية كالكفاءات األساسية كمرجع يف
عمل كرقة عمل الطالببحيث ل ينحرؼ زلتول كرقة عمل الطالبعنها
الكفاءات األساسية ك األساسي.
ٓ) تعليمات استخداـ كرقة عمل الطالب
ػلتوم على دليل طريقة لستخداـ كرقة عمل الطالب ،كالذم ػلتوم
على خطوات غلب جتربتها من أجل دراسة كرقة عمل الطالببشكل
صحيح.
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ٔ) مؤشرات التعليم
ػلتوم على الكفاءات اليت سيحققها الطلبة ،كاليت تشمل جوانب
ادلعرفة كادلواقف كادلهارات.
ٕ) مقدمة
ػلتوم على مادة/معلومات دتهيدية تتعلق بادلواد ادلراد دراستها.
ٖ) اختبار الفهم
ػلتوم على أسئلة متعلقة بادلواد الفرعية.
ٗ( ادلرجع
ّ .تطوير
ادلرحلة الثالث من ىذا البحث ىي مرحلة التطوير .مرحلة التطوير
ىي مرحلة حتقيق ادلنتج .يهدؼ تطوير ادلنتج إىل إنشاء مسودة دلنتجات
كرقة عمل الطالب بناءن على التصميمات اليت مت إعدادىا .يف ىذه ادلرحلة،
أيضا إجراء مراجعة بواسطة مدقق خبَت .اخلطوات اليت مت اختاذىا يف
يتم ن
ىذه ادلرحلة ىي اختبار جدكل كرقة عمل الطالب اليت يتم تنفيذىا بواسطة
ادلدقق لتقييم جدكل ادلنتج قيد التطوير يتم استخداـ نتائج التقييم
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كادلدخالت ادلقدمة من ادلدقق كأساس لتحسُت منتجات كرقة عمل
الطالب.
ه .أساليب جمع البيانات
تقنيات رتع البيانات ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي:
ُ .ادلالحظة
ادلالحظة ىي عملية مراقبة كتسجيل ظاىرة منهجية كمنطقية كموضوعية
كعقالنية يف سلتلف الظواىر ،سواء يف ادلواقف الفعلية أك يف ادلواقف الصطناعية لتحقيق
أىداؼ معينة ّٖ.يتم استخداـ ىذه ادلالحظة دلعرفة البيانات حوؿ أنشطة الطلبة اليت قاـ
هبا الباحثة.
ِ .اإلستبانة
اإلستبانة ىى أسلوب أك طريقة ْلمع البيانات تتم عن طريق إعطاء رلموعة
من األسئلة أك األسئلة ادلكتوبة اليت غلب اإلجابة عليها أك الرد عليها من قبل
ادلستجيبُت.

ّٗ
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Zainal Arifin, “Evaluasi Pembelajaran”, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2009), h. 153
Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 142
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الغرض من توزيع الستبيانات ىو العثور على معلومات كاملة لتحليل
احتياجات الطلبة لورقة نشاط الطلبة.
ّ .الوثائق
طريقة أخرل للحصوؿ على البيانات من ادلستجيبُت ىي استخداـ تقنيات
التوثيق .يتم استخداـ الوثائق للحصوؿ على البيانات مباشرة من موقع البحثة ،مبا يف
ذلك الكتب كاللوائح كالصور ذات الصلة .يستخدـ الباحث ىذه األداة للحصوؿ على
بيانات عن عدد الطلبة كالصور أثناء عملية التعليم كالبيانات الداعمة األخرل.
و .أدوات البحث
أداة البحث ىي أداة يتم اختيارىا كاستخدامها من قبل الباحثة يف رتع
البيانات بشكل منهجي .أدكات البحث ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي كما يلي:
القائمات  3.1أدوات البحث
نوع الطريقة

أنواع األدوات

رقم
ُ.

ادلالحظة

قائمة ادلالحظات القصصية

ِ.

استبياف

قائمة التحقق

ّ.

توثيق

القائمات
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و .اساليب تحليل البيانات
مت حتليل البيانات اليت مت احلصوؿ عليها يف ىذه الدراسة مث استخدامها دلراجعة
أدكات التعليم اليت مت تطويرىا إلنتاج األجهزة ادلناسبة كف نقا دلعايَت زلددة .حتليل كل
البيانات على النحو التايل.
أ .اختبار الصالحية
غالبنا ما يتم تفسَت الصالحية على أهنا صالحية .يقاؿ أف أداة القياس صاحلة
عندما تكوف أداة القياس تستحق قياس الشيء الذم غلب قياسو ككف نقا دلعايَت معينة.
قبل توزيع األدكات ،مت حتليل بيانات التحقق من صحة اخلرباء من خالؿ النظر يف
ادلدخالت كالقًتاحات من ادلدقق كاستخدمت نتائج التحليل كمرجع دلراجعة ادلنتج.
سيتم منح كل مدقق كرقة حتقق لكل أداة يتم ملؤىا باستخداـ عالمة اختيار على
مقياس ليكرت ُ ْ-على النحو التايل:
ُ) منخفض جدا
ِ) منخفض
ّ) صاحل نسبيا
ْ) صاحل
ٓ) صاحل للغاية
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استنادا إىل كرقة الصالحية اليت مألىا ادلدقق  ،ؽلكن حتديد
عالكة على ذلك،
ن
الصالحية من خالؿ الصيغة اإلحصائية التالية أليكن:
])

( [

معلومات:
s = r-lo

النتيجة اليت قدمها

ادلدقق = r

أدىن درجة تقييم للتحقق ) يف ىذه احلالة

ُ( = lo

عدد

ادلصدقُت = n

أعلى الدرجات) يف ىذه

احلالة ْ( = c

38

ؽلكن رؤية معايَت الصالحية يف اْلدكؿ أدناه:
القائمات  3.2معايير صالحية الخبير
نتائج التحقق من الصحة

معايير التحقق من الصحة

ََُ،

ََٖ.

جدا
مرتفع ن

ََٖ،

ََٔ.

مرتفع

ََٔ،

ََْ،

كافية

ََْ،

ََِ،

منخفض

ََِ،

َََ،

جدا
منخفض ن

ب .حتليل بيانات ادلستجيبُت
للحصوؿ على الًتدد النسيب (نسبة مئوية) لكل رقم استبياف ،يتم استخداـ
الصيغة التالية.

َْ

40

Ayunda Rifta Azizah & Suprayitno, Pemgembangan Media Karu Loker Dalam
Pembelajaran IPS Materi Keagamaan Suku Bangsa Dan Budya Kelas IV, VOL.7 No2,
2019.h.2858
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النسبة ادلئوية =

النتيجة لكل عنصر
أقص أحرز ىدفا

%111

بناءن على النسبة ادلئوية للنتائج مث تصنيفها حسب فئة التطبيق العملي ألدكات
التعليم التالية:
القائمات  3.3فئات التطبيق العملي للمواد التعليمية .الجملة الفعلية العلمية
باستخدام ورقة عمل الطالب
%

َِ َ-

َْ – ُِ

َٔ ُْ -

َٖ – ُٔ

ََُ – ُٖ

الفئة
غَت عملي
أقل عملي
كافية عملي
عملي
عملي جدا

المبحث الرابع
نتائج البحث والمناقشة

أ .نظرة عامة عن المدرسة الثانوية فاتمانجواري مالنكي الغربية
ُ.نبذة تارؼلية عن ادلدرسة الثانوية فادتاصلوارم مالنكي الغربية
ادلدرسة الثانوية فادتاصلوارم كجود عنواهنا يف قرية كايتو ،منطقة
مالنكي الغربية ،منطقة لوك مشاؿ ،مقاطعة سولكيزم اْلنوبية ،ادلدرسة الثانوية
فادتاصلوارم تأسست يف العاـ الدراسي ََِٗ.ََُِ/
ِ.الرؤية كادلهمة
أ .الرؤية
حتقيق جيل رباين يتسلح بركح القرآف بالعلم كالتكنولوجيا.
ب .ادلهمة
ُ( أف نصبح مؤسسة تعليمية إسالمية رائدة يف رلالت الًتبية اإلسالمية كالعلوـ
كالتكنولوجيا.
ِ( أف نصبح مؤسسة تعليمية إسالمية قادرة على ختريج كائنات بشرية متفوقة
لديها ركح التجديد كركح القيادة كالبصَتة.
41

41

ّ( أف نصبح مؤسسة تعليمية إسالمية حديثة كمبتكرة كرائدة يف الًتبية
اإلسالمية,
ْ( ادلشاركة الفعالة كادلسؤكلة يف عملية إعادة اإلعمار كحتسُت اجملتمع كاألمة
كالدكلة.
ّ.حالة ادلعلمُت
ادلعلم ىو األشخاص ادلصرح ذلم كادلسئولوف عن تعليم الطلبة ،سواء
بشكل فردم أك كالسيكي ،سواء يف ادلدرسة أك خارج ادلدرسة .ادلعلموف
معلموف زلًتفوف تتمثل مهمتهم الرئيسية يف تعليم الطلبة كتعليمهم كتوجيههم
كتدريبهم كتقييمهم يف تعليم الطفولة ادلبكرة كالتعليم الرمسي كالتعليم األساسي
كالتعليم الثانوم.

ُْ

ادلعلم ليس رلرد مزكد للمعرفة للطلبة أماـ الفصل ،كلكنو زلًتؼ
غلعل الطلبة قادرين على ختطيط ادلشكالت ادلطركحة كحتليلها كاستنتاجها ِْ.لذا
فإف ادلعلم ىو عامل مهم يف عملية التعليم.
مكن رؤية حالة معلمي ادلدرسة الثانوية فادتاصلوارم مالنكي الغربية
يف اْلدكؿ ،على النحو التايل:
41

Syamsu, Strategi Pembelajaran Meningkatkan Kompetensi Guru, Edisi 1 (Makassar:
Penerbit Aksara Timur, 2015), 1.
42
Syamsu, 2.
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القائمات  4.1حالة المعلمين في المدرسة الثانوية فاتمانجواري مالنكي الغربية
رقم

حالة

مجموع

ُ

ادلعلم احلكومي

ِ

ِ

ادلعلم األىلي

ُْ

اْلدكؿ أعاله ىو كصف حلالة ادلعلمُت يف ادلدرسة الثانوية
فادتاصلوارم مالنكي الغربية .لفهم ىوية ككجود ادلعلمُت الذين ؼلدموف يف ادلدرسة
الثانوية فادتاصلوارم مالنكي الغربية ،فيما يلي أمساء ادلعلمُت يف ادلدرسة الثانوية .ؽلكن
رؤيتو يف اْلدكؿ التايل:
القائمات  4.2قائمة أسماء المعلمين في المدرسة الثانوية فاتمانجواري مالنكي
الغربية
رقم

أسماء المعلمين

وظيفة
رئيس ادلدرسة

ُ

ميلوايت ،سرجانا الًتبية اإلسالمية

ِ

سوردم عارؼ ،سرجانا الًتبية
اإلسالمية

ّ

جهيٍت ،سرجانا الدين

مدرس

ْ

غوسليا ،سرجانا الًتبية

مدرس

ٓ

يويوف ليستارم ،سرجاف اقتصاد

مدرس

ٔ

صبيحة ،سرجانا الًتبية اإلسالمية

مدرس

نائب رئيس ادلدرسة

43

ٕ

رتادم ،سرجانا األدب

مدرس

ٖ

فيصل ،سرجانا الًتبية

مدرس

ٗ

حسرياين ،سرجانا الًتبية

مدرس

َُ نسوايت ،سرجانا الًتبية

مدرس

ُُ حنَت رزتاف ،سرجانا الًتبية

مدرس

ُِ ريا أنغرياين ،سرجانا الًتبية

مدرس

ُّ جيج ،سرجانا الًتبية

مدرس

ُْ ميغا ساىيتنا ،سرجانا الًتبية

مدرس

ُٓ عمراف ،سرجانا الًتبية

مدرس

ُٔ سياىريل غوناكاف ،سرجانا الًتبية

مدرس

ْ.حالة الطلبة
الطلبة ىم أعضاء يف اجملتمع ػلاكلوف تطوير إمكاناهتم من خالؿ
عملية التعليم ادلتاحة يف مسارات كمستويات كأنواع معينة من التعليم.

ّْ

دلعرفة بالتفصيل حالة الطلبة ادلدرسة الثانوية فادتاصلوارم مالنكي
الغربية كعينات حبثية ،ؽلكن رؤيتها يف اْلدكؿ على النحو التايل:

Sudarwan Danim, Perkembangan Peserta Didik, Edisi 1 (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.
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القائمات  4.3بيانات طلبة الصف الثامن المدرسة الثانوية كعينات بحث
رقم

أسماء الطلبة

ُ

نورمالسارم

ِ

نور أنيسة

ّ

ديا ليستارم

ْ

نبيلة

ٓ

نور فضيلة

ٔ

إيس سافيًتم

ٕ

رفقة فقرية زتكة

ٖ

جيًتا نور اخلضَتة

ٗ

راديت سافوترا

َُ

سيغيت سافوترا

ٓ .ادلرافق كالبنية التحتية
ادلرافق كالبنية التحتية ىي أداة أك جزء لو دكر مهم للغاية يف صلاح
العملية كانسياهبا ،مبا يف ذلك يف نطاؽ التعليم.
أيضا من خالؿ ادلرافق كالبنية
ل ؽلكن إنكار أف جودة التعليم مدعومة ن
التحتية اليت أصبحت معايَت ادلدارس أك ادلؤسسات التعليمية ذات الصلة.
ؽلكن رؤية ادلرافق كالبنية التحتية يف ادلدرسة الثانوية فادتاصلوارم يف اْلدكؿ،
على النحو التايل:
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القائمات  4.4المرافق والبنية التحتية المدرسة الثانوية فاتمانواري
ملنكي الغربية
رقم

أنواع المرافق والبنية التحتية

مجموع

ُ

العمارة

-

ِ

الفصل

ّ

ّ

مكتب مدير ادلدرسة

ُ

ْ

غرفة ادلعلمُت

ُ

ٓ

ادلكتبة

-

ٔ

غرفة احلاسوب

-

ٕ

معمل األحياء

-

ٖ

معمل الفيزياء

-

ٗ

معمل الكيمياء

-

َُ

معمل اللغة

-

ُُ

احلماـ /ادلرحاض
ٌ

ِ
ُ

ُِ
ُّ

صحة الطلبة
غرفة كحدة ٌ
التعاكنية

ُْ

غرفة اإلدارة

ُ

ُٓ

ملعب كرة الرئيسة

-

ُٔ

ملعب التاكرك

ُ

ُٕ

ملعب كرة الطائرة

ُ

ُٖ

ملعب كرة السلة

-

ُٗ

حفل ميداين

ُ

-
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َِ

غرفة رللس الطلبة

-

ُِ

غرفةBK

-

ِِ

غرفة التبديل

-

ِّ

ادلستودع

ُ

ِْ

السبورة

ّ

ِٓ

احلزانة

ٓ

ِٔ

لسلكي

-

ِٕ

اللة العرض

-

ِٖ

احلاسب ا﵀موؿ

ُ

ِٗ

احلاسب اإللكًتكين

ِ

َّ

ادلطبعة

ِ

ُّ

ميكركفوف لسلكي

ُ

ب.نتائج البحث
 .1نتائج تطوير المنتج
هتدؼ ىذه الدراسة إىل إنتاج اْلملة الفعلية من ادلواد التعليمية
الطلبة الصف الثامن .مت حتديد ادلواد التعليمية اليت مت تطويرىا لتكوف مناسبة
لالستخداـ بناءن على نتائج التحقق من صحة اخلرباء /ادلدققُت.
يستخدـ ىذا البحث طريقة البحث كالتطوير ) (R&Dالذم يشَت
إىل ظلوذج  Borg and Gallالذم مت تعديلو كف نقا لحتياجات البحث .نتائج
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مرحلة تطوير ادلواد التعليمية اْلملة الفعلية لطلبة الصف الثامن يف ادلدرسة
الثانوية ىي:
أ .مرحلة التحليل )(Analysis
ُ .حتليل الوضع
ادلالحظات األكؿ ،لحظ الباحثة أنو ل توجد مواد تعليمية عملية
حتتوم على اْلملة الفعلية يف ادلدرسة الثانوية فادتاصلوارم ملنكي الغربية.
ستخدـ ادلعلم الكتاب ادلدرسي ادلوجود فقط .لذلك ،يفًتض الباحثة أف
الطلبة سيجدكف أنو من األسهل فهم ادلواد ادلتعلقة اْلملة الفعلية العلمية من
خالؿ مواد التدريس اليت تستخدـ اللغة اإلندكنيسية .بالنظر إىل أف الطلبة
يف ادلدرسة الثانوية فادتاصلوارم ملنكي الغربية يأتوف من خلفيات كرلموعات
جدا بالنسبة ذلم
عرقية سلتلفة كلديهم تعليم عاـ .لذلك ل يزاؿ األمر غريبنا ن
حوؿ تعليم اللغة العربية نفسها.
ِ .حتليل الحتياجات
يتم إجراء حتليل الحتياجات من أجل معرفة ادلشكالت األساسية
يف تطوير ادلواد التعليمية .يالحظ الباحثة ادلشكالت اليت تنشأ يف التعليم
اْلملة لفعلية ،ل سيما يف البنية ،بناءن على ادلالحظات يف ادلدرسة الثانوية
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فادتاصلوارم ،يستخدـ ادلعلم الطلبة الكتب ادلدرسية ادلوجودة فقط كدليل
يف عملية التعيلم .كف نقا للباحثة ،فإف ىذا ل يزاؿ غَت مثايل ألنو ل يساعد
الطلبة على الفهم مبزيد من التفصيل حوؿ ادلادة اخلاصة باْلملة الفعلية.
بناءن على ادلشكالت ادلذكورة أعاله ،اختارت الباحثة تطوير مواد
التدريس يف شكل كرقة عمل الطالب .مع ىذه ادلادة التعليمية يصبح
أيضا يف عملية التعليم ألهنم
الطلبة أكثر نشاطنا كاستقاللية كسعادة ن
رلهزكف بالصور كالكلمات التحفيزية .بينما بالنسبة للمدرسُت  ،يصبح
الوقت ادلستخدـ يف التعليم أكثر كفاءة ألف الطلبة ؽلكنهم الدراسة بشكل
مستقل باستخداـ مواد التدريس يف كرقة عمل الطالب .تساعد ىذه ادلادة
التعليمية ادلعلمُت كالطلبة ح نقا يف تعليم اللغة العربية يف اْلملة الفعلية ألهنا
بديل للمواد التعليمية اْلديدة يف ادلدرسة.
ب.مرحلة التخطيط

)(Planning

هتدؼ ىذه ادلرحلة إىل إعداد تصميم كرقة عمل الطالب العرِب كترتيب
األدكات ادلستخدمة يف البحث .اخلطوات اليت جرهبا الباحثة يف ىذه
ادلرحلة كانت:
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ُ .ختطيط تصميم أكرقة عمل الطالب
قاـ الباحثة يف ىذه ادلرحلة بتجميع إطار عمل تصميم كرقة عمل
الطالب العرِب .تنقسم كرقة عمل الطالب إىل عدة أقساـ مادية ،أكذلا:
فهم اْلملة الفعلية ،كقسمة اْلملة الفعلية ،كأحكاـ اْلملة الفعلية.
بالتفصيل ،تكوف مسودة التصميم األكيل لورقة عمل الطالب العرِب كما
يلي:
أ) صفحة الغالؼ

)(Cover

مت تصميم صفحة الغالؼ حبيث تكوف جذابة قدر اإلمكاف حبيث
يهتم الطلبة بورقة عمل الطالب.حتتوم صفحة الغالؼ على عنواف
كرقة عمل الطالب اْلملة الفعلية ،صورة توضيحية للصورة ادلتعلقة
اْلملة الفعلية ،كرقة عمل الطالب ادلستهدؼ (ادلدرسة الثانوية) كشعار
احلرـ اْلامعي كاسم ادلؤلف كاسم ادلشرؼ .ؽلكن رؤية نتائج تصميم
غالؼ كرقة عمل الطلبة يف الشكل ُ ُ.أدناه:
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الشكل  4.1غالف ورقة عمل الطالب
ب( مقدمة
ػلتوم على كلمات ادلؤلف ،كىي عن الشكر ﵁ سبحانو كتعاىل،
كشرح موجز لورقة عمل الطالب .ؽلكن رؤية كرقة عمل الطالب
التمهيدية يف الشكل ِ ُ.أدناه:

الشكل  4.2مقدمة
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ج) جدكؿ ا﵀تويات
ػلتوم جدكؿ ا﵀تويات على تسلسل أك سلطط تفصيلي لورقة
عمل الطالب ادلكتملة بأرقاـ الصفحات .يهدؼ ىذا إىل تسهيل عثور
الطلبة على القائمة ادلطلوبة.

الشكل  4.3جدول المحتويات
د( الكفاءات األساسية كالكفاءات األساسية
ػلتوم على سلسلة من الكفاءات األساسية كالكفاءات األساسية

52

الشكل  4.4الكفاءات األساسية والكفاءات األساسية
ىػ) تعليمات استخداـ كرقة عمل الطالب
ػلتوم على إرشادات حوؿ كيفية استخداـ كرقة عمل الطلبة ،كاليت
حتتوم على اخلطوات اليت غلب اختاذىا لتعليم كرقة عمل الطالببشكل
صحيح.

الشكل  4.5تعليمات استخدام ورقة عمل الطالب
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ك) شرح ادلؤشر
ػلتوم على ادلؤشرات اليت غلب على الطلبة حتقيقها.

الشكل  4.6المؤشرات التوضيحية
ز) مقدمة أك مادة دتهيدية
ػلتوم على مادة معلومات دتهيدية تتعلق بادلواد ادلراد دراستها
كادلفاىيم اليت سيتم العثور عليها.

الشكل  4.7مقدمة أو مادة تمهيدية
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ح) اختبار الفهم
ػلتوم على أسئلة غلب أف يقوـ هبا الطلبة لتحديد مستول فهم
الطلبة.

الشكل  4.8اختبار الفهم
ط) ببليوغرافيا
ػلتوم على مراجع للمراجع اليت يستخدمها الباحثة.
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الشكل  4.9ببليوغرافيا
ج .تطوير ادلنتج

)(Develop Preliminary Form if Product

ىذه ادلرحلة ىي مرحلة تطوير مسودة ختطيط كرقة عمل الطالب يف
كرقة عمل الطالب يف ىذه ادلرحلة يقوـ الباحثة بتطوير كرقة عمل الطلبة ،هتدؼ
ىذه ادلرحلة إىل إنتاج اْلملة الفعلية من ادلواد التعليمية العلمية بناءن على
مدخالت اخلرباء كجتارب التطوير.
أحد ادلعايَت الرئيسية لتحديد ما إذا كاف ادلنتج شلكننا أـ ل ،فإف
اْلملة الفعلية اليت مت تطويرىا ىو نتيجة التحقق من صحة ّ خرباء يعتربكف من
ذكم اخلربة يف صنع ادلواد التعليمية.
أمساء ادلدققُت الذين مت اختيارىم يف ىذه الورقة ىي كما يلي:
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القائمات  4.5قائمة أسماء المدقق
رقم

معلومات

اسم المدقق

ُ .الدكتور احلاج زلٌمد زىرم أبو نواس اللسانس زلاضر باللغة العربية اْلامعة اإلسالمية
احلكومية فالوفو
ادلاجستَت
ِ .أندم عارؼ فامسائنج ادلاجستَت

زلاضر باللغة العربية اْلامعة اإلسالمية
احلكومية فالوفو

ّ .رتادم ،سرجانا األدب

مدرس اللغة العربية

 .2نتائج اختبار التحقق من الصحة
ؽلكن رؤية نتائج التقييم الذم قدمو ادلدققوف الثالثة اخلرباء يف كسائل
اإلعالـ على النحو التايل:
القائمات  4.6نتائج التحقق من صحة الوسائط
تقدير
الجوانب
الرسومية
S

1
ْ

2
ْ

ّ

3
ْ

ْ

V

ْ

ِ

ِ

ِ

ّ

ِٓ،

ّ

548

9441
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تنسيق

ْ

ورقة عمل ْ

ْ

الطالب
S

ملء ورقة
عمل

الطالب

ّ

ّ

ّ
ْ

ْ
ّ

ْ
ْ

ّ
ّ

ْ
ْ

ْ
ْ

ّ

ٔ

ٔ

ٔ

ِٕٔ،

ِٓ،

ِٕٔ،

ْ

ْ

ْ

ْ

ّ

ْ

ْ

ّ

ْ

ّ

ْ

ْ

ّ

ّ

ْ

ٓ

ٓ

ٓ

S

ِ48

ِٔ،

ِٔ،

اللغة
والكتابة

ّ ّ ّ ْ

ّ ْ ْ ْ

ّ ْ ّ ْ

ْ

ْ

ْ

S

ِِٓ،

ِٕٓ،

ِٓ،

الرسوم4

التوضيحية
وتخطيطا
ت

ْ

ْ
ْ
ْ

ْ

ْ

ّ
ْ
ْ

ْ

ْ

ّ
ْ
ْ

الجدول4
والصور
S

3

7542

7542

ْ

٠4٧٨
٨،٧٨

8

547

548

8941

8341

9441
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فوائد ورقة
عمل
الطالب
S

ْ

ْ

ْ

ُ

ُ

ُ

3

3

3

متوسط التصنيف اإلجمالي

9

9141

X

يتم احلصوؿ على القيمة  )Aiken's( Vمن الصيغة

1

])

( [

بناءن على

ىذه الصيغة ،يتم احلصوؿ على قيمة  Vلكل عنصر يف عرض التعليم لعمل الطالب
على النحو التايل:
أ .حصل العنصر اخلاص باْلوانب الرسومية لورقة عمل الطالب على قيمة ْٗ،َ =V
ب .حصل تنسيق عنصر كرقة عمل الطالب على قيمة ٖٕ،َ =V
ج .حصلت زلتويات عناصر كرقة عمل الطالب على قيمة ٖٗ،َ =V
د .مت احلصوؿ على عناصر اللغة كالكتابة بقيمة ّٖ،َ =V
ق .عناصر التوضيح ،ختطيط اْلدكؿ ،الصور اليت مت احلصوؿ عليها بقيمة ْٗ،َ =V
ك .حصلت عناصر فائدة  /فائدة كرقة عمل الطالبعلى قيمة ُ =V
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ؽلكن لنتائج حتليل التحقق من صحة كرقة عمل الطالب ادلوضوعة
يف اْلدكؿ أف توضح أف القيمة اإلرتالية لصحة كرقة عمل الطالب اليت مت
احلصوؿ عليها مبتوسط تقييم

=V

َ ُٗ،مدقق ،كىذا يشَت إىل أف ىذه القيمة

أكلئك ادلشمولوف يف الفئة الصاحلة )ََُ،

َٖ )َ،لديهم مستول

V

جدا" من التفسَت .لذلك ،من حيث رتيع جوانب أكرقة عمل الطالب،
"مرتفع ن
مت اإلعالف عن استيفائها دلعايَت الصالحية مع الفئة الصاحلة.
بناء على نتائج التحقق من صحة الخبراء
القائمات  4.7مراجعة ورقة عمل الطالب ً
المراجعة

قبل المراجعة

بعد المراجعة

تقنية الكتابة

يوجد خطأ مطبعي

مت إصالح أخطاء الكتابة

النص العرِب ل ػلظى
بشعبية بعد

ىناؾ كلمات أك رتل
ليست مؤنسة بعد

كتابة قسم فعل

خطأ يف كتابة قسمة
الفعل

أخطاء يف الكلمات أك
اْلمل اليت ل يتم
تصحيحها اجتماعيا بعد
ن
إصالح أخطاء يف كتابة
القسمة

اضافة نائب الفاعل

يوجد خطأ ألنو ل يتم
إدخاؿ نائب الفاعل

مت تصحيح  /إدخاؿ
اخلطأ نائب الفاعل

بناءن على ذلك ،مت إجراء مراجعة ؽلكن رؤيتها يف ادلرفق.

61

 .3التطبيق العملي لمواد التدريس الجملة الفعليلة
مت احلصوؿ على نتائج اختبار التطبيق العملي للمواد التعليمية من استبياف
حوؿ ردكد الطلبة على ادلواد التعليمية اليت مت تطويرىا .يتم ملء استبيانات إجابات
الطلبة يف الجتماع األخَت بعد اختبار ادلنتج .ػلتوم استبياف إجابة الطلبة على قائمة
من العبارات دلعرفة آراء الطلبة فيما يتعلق بادلواد التعليمية اْلملة الفعلية الذم مت
تطويره .ؽلكن رؤية نتائج استبياف إجابة الطلبة يف اْلدكؿ على النحو التايل:
القائمات  4.8نتائج استبيانات استجابة الطلبة
قيمة كل عنصر

مجموع

اسمء

رقم
ُ.

ديا ليستارم

ٓٓ+ٓ+ٓ+ْ+ٓ+ٓ+ٓ+ٓ+ٓ+

ْٗ

ِ.

نور أنيسة

ٓٓ+ٓ+ٓ+ْ+ٓ+ْ+ٓ+ْ+ٓ+

ْٕ

ّ.

نورمالسارم

ٓٓ+ْ+ٓ+ْ+ٓ+ٓ+ٓ+ٓ+ٓ+

ْٖ

ْ.

جيًتا نور اخلضَتة

ٓٓ+ْ+ٓ+ْ+ٓ+ٓ+ٓ+ٓ+ٓ+

ْٖ

ٓ.

إيس سافيًتم

ٓٓ+ٓ+ٓ+ْ+ٓ+ٓ+ٓ+ٓ+ٓ+

ْٗ

ٔ.

سيغيت سافوترا

ٓٓ+ٓ+ْ+ْ+ٓ+ْ+ٓ+ٓ+ٓ+

ْٕ

ٕ.

نور فضيلة

ٓٓ+ْ+ٓ+ٓ+ْ+ٓ+ٓ+ْ+ٓ+

ْٕ

ٖ.

راديت سافوترا

ٓٓ+ٓ+ْ+ْ+ٓ+ْ+ٓ+ٓ+ٓ+

ْٕ

ٗ.

نبيلة

ٓٓ+ْ+ٓ+ٓ+ْ+ٓ+ٓ+ٓ+ٓ+

ْٖ

ٓٓ+ْ+ٓ+ْ+ٓ+ٓ+ٓ+ٓ+ٓ+

ْٖ

َُ .رفقة فقرية زتكة
المبلغ لكل عنصر

478
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أحرز هدفا أقصى
%

511
6495

بناءن على نتائج حتليل البيانات ،بلغت النسبة اليت مت احلصوؿ عليها ٔ، ٘ٗٓ.
كىذا يشَت إىل أف ىذه النسبة متضمنة يف ادلستول العملي دلواد التدريس يف اْلملة
الفعلية يف الفئة العملية للغاية بقيمة ََُ.ُٖ -
ج .مناقشة نتائج البحث
البحث كتطوير ادلنتجات اليت ينتجها الباحثوف ىي مواد تعليمية اْلملة الفعلية.
بعد التصميم يتبعو سلسلة من الختبارات للحصوؿ على اقًتاحات كمدخالت من
اخلرباء .حبيث تكوف ادلادة التعليمية مناسبة لالستخداـ يف األنشطة التعليمية من
حيث اْلملة الفعلية .اشتمل الختبار يف ىذه الدراسة على خرباء من قبل زلاضرين
من اْلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو كمدرس اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية
فادتاصلوارم ملنكي الغربية.
إف مستول صحة كرقة عمل الطالب اْلملة الفعلية اليت يتم تطويرىا مهم
للغاية .يقاؿ إف كرقة عمل الطالبصاحلة إذا استوفت ادلعايَت اليت مت إجراؤىا قبل
اختبار كرقة عمل الطالب .خلصت نتائج حتليل كرقة عمل الطالب من ادلدققُت
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الثالثة الذين مت كصفهم مسب نقا إىل أف كرقة عمل الطالب اليت مت تطويرىا استوفت ـ
عايَت الصالحية كمت تضمينها يف الفئة الصاحلة.
لذلك ،ؽلكن القوؿ بأف كرقة عمل الطالب اليت طورىا الباحث صاحلة بناءن على
نتائج اختبار الصالحية .حصلت نتائج اختبار الصالحية لورقة عمل الطالبعلى
متوسط قيمة الصالحية اإلرتالية ُٗ َ.يف الفئة الصاحلة )ََُ،

َٖ)َ.

جدا" .لذلك ،ؽلكن الستنتاج أف كرقة عمل الطالب ادلطورة
مبستول تفسَت "مرتفع ن
تفي مبعايَت الصالحية (سارية ادلفعوؿ).
مت إجراء الطلبمة يف ادلدرسة الثانوية فادتاصلوارم ما يصل إىل َُ مشاركُت .من
تقييم كل جانب ،بلغ متوسط عدد تطوير ادلواد التعليمية يف العالية ٔ ٘ٗٓ.يف الفئة
العملية للغاية .لذلك ؽلكن استنتاج أف ادلواد التعليمية اْلملةالفعلية عملية للغاية.
بناءن على ىذه البيانات ،ؽلكن القوؿ أف كرقة عمل الطالب ادلطورة تستفيد
كأداة متوسطة/تعليمية يف عملية التعليم ،أم كأداة تساعد يف حتقيق األىداؼ
التعليمية.

المبحث الخامس
الخاتمة

أ .خالصة البحث
بناءن على نتائج البحث اليت مت احلصوؿ عليها ،ؽلكن استنتاجها على
النحو التايل:
ُ .تبدأ عملية تطوير كرقة عمل الطالبحوؿ اْلملة الفعلية بتحليل احتياجات
أنشطة تعليم اللغة العربية .مث يتم تصميم كرقة عمل الطالب بناءن على
حتليل الحتياجات .يتم بعد ذلك التحقق من صحة كرقة عمل الطالب
اليت مت إكماذلا من قبل ثالثة مدققُت ،كعلا اثناف من زلاضرين اللغة العربية
يف اْلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو ك كاحد من مدرس مادة ادلدرسة
الثانوية فادتاصلوارم ملنكي الغربية.
ِ .مستول صحة مواد التدريس اْلملة الفعلية باللغة العربية لطالب الصف
الثامن يف ادلدرسة الثانوية فادتاصلوارم ملنكي الغربية مت احلصوؿ عليها من
ادلدقق ُٗ َ.مع فئة عالية جدا.
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ّ .مستول التطبيق العملي للمواد التعليمية اْلملة الفعلية يف مادة عربية لطلبة
الصف الثامن من ادلدرسة الثانوية فادتاصلوارم ملنكي الغربية مت احلصوؿ
عليها من استبياف إجابة الطلبة ٔ .٘ٗٓ.تقع ىذه النتائج يف فئة عملية
للغاية بقيمة ََُ.ُٖ-
ب .اإلقتراح
بناءن على النتائج اليت مت احلصوؿ عليها يف ىذه الدراسة ،ىناؾ عدة
اقًتاحات ؽلكن للباحثُت نقلها ،كىي كالتايل:
ُ .بالنسبة للمدرس ،أنتج ىذا البحث مواد تعليمية اْلملة الفعلية على تعليم
اللغة العربية بشكل صحيح كعملي .لذلك ،يوصى بأف يستخدـ مدرسو
اللغة العربية ىذه ادلادة التعليمية يف عملية التعليم.
ِ .بالنسبة للباحثُت يف ادلستقبل ،من ادلؤمل أف تكوف ادلواد تعليمية اْلملة
الفعلية ؽلكن القياـ بذلك مزيد من تطوير البحث .حبيث ؽلكن استخدامو
على عدة مستويات أك فصل.

المرجع والمصادر
أبو عيسى زلمد بن عيسى بن سورة ،سنن الًتمذم ،كتاب العلم ،اْلزء الرابع ،رقم.
ِٓٓٔ (دار الفقر :بَتكت – لبناف)ُْٗٗ ،
كذيدم على  ،مشكلة تعليم اللغة العربية لغَت العرب ،دارالكاتب الثرىب للطباعة كالنشر

كلندارم كمونة كايكابوترم ،حتسُت مهارة مفردات اللغة العربية لطالبات
الصف الثاين بتطبيق الوسائل السمعية كالبصرية يف ادلدرسة الثانوية مبعهد دار
ادلخلصُت كندارم ،اْلامعة اإلسالمية احلكومية كندارم جزء ،ِ .رقمِ .
)سبتمربَُِٔ:َّٓ،
http:// ejournal.iainkendari.ac.id./langkawi/article/view/469:

عبد العظيم عبد السالـ الفرجاىن " ،التكنو لوجيا كتطوير التعليم " )مطبعة :دار غريب،
ََِِ(
أرشد أزىر ،مدخل إىل طرؽ تعليم اللغة األجنيبية) ،مطبعة :الحكاـ :أك جونج
فاندانج(ُٖٗٗ ،
كرخي أ .زكريا بن أزتد ،ادليسٌر يف علم النحو) ،طباعة :ُ .غاركت :دار ابن أذكرللنشر
ك الًترتة ك التوذيع(َُِٕ ،
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LAMPIRAN 1
1. Hasil Validasi Bahan Ajar Jumlah Fi’liyah
Penilaian

V1

V2

V3

V

Aspek
Kegrafikan
S

3

2,5

8,5

0,94

7,84

0,87

8

0,89

7,5

0,83

8,5

0,94

9

1

3

Format LKS

S

2,67

2,5

2,67

Isi LKS

S

2,8

2,6

2,6

Bahasa dan
Tulisan
S

2,25

2,75

2,5

Ilustrasi, Tata
LetakTabel,
Gambar
S

3

2,75

2,75

Manfaat
Kegunaan LKS
S

3

3

Rata-rata Penilaian Total X

3
0,91

2. Analisis Hasil Validasi Bahan Ajar Jumlah Fi’liyah

a. Aspek Kegrafikan
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=
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)
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=
= 0,94
b. Format Lks
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= 0,87
c. Isi Lks
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=
=

( (

( )
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)

=
0,89
d. Bahasa dan Tulisan
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=

)]

( (

=

)

( )

=
0,83
e. Ilustrasi, Tata letak tabel, Gambar
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=

)]

( (

=

)

( )

=
0,94
f. Manfaat Kegunaan Lks
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=

(

( )

)]

)

=
1
Rata-rata Penilaian Validator:
=
=
= 0,91
3. Kriteria Tingkat Kevalidan Bahan Ajar Jumlah Fi’liyah
Hasil Validasi
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

0,40

Kriteria Validasi
Sangat Tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah
Sangat Rendah

LAMPIRAN 2
PRODUK PENGEMBANGAN HASIL REVISI
a. Sebelum Revisi Teknik Pengetikan
Sebelum Revisi

Sesudah Revisi

b. Sebelum Revisi Teks Bahasa Arab Belum Berharakat
Sebelum Revisi

Sesudah Revisi

c. Sebelum Revisi Penulisan Pembagian Fi’il
Sebelum Revisi

Sesudah Revisi

d. Sebelum Revisi Tambahkan Naibul Fa’il
Sebelum Revisi

Sesudah Revisi

LAMPIRAN 3
HASIL PENILAIAN LEMBAR VALIDASI BAHAN AJAR
1. Validator 1 (Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc, MA)

2. Validator 2 (Andi Arif Pamessangi, S.Pd.I., M.Pd

3. Validator 3 (Jumadi, S.S)

LAMPIRAN 4
ANGKET RESPON SISWA

Nama Siswa

:

Kelas

:

Petunjuk:
1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari siswa
sebagai pendidik mengenai kualitas Lembar Kerja Siswa (LKS) yang
dikembangkan pada mata pelajaran bahasa Arab siswa kelas VIII Mts
Patimanjawari Malangke Barat.
2. Pendapat, penilaian, saran dan kritik siswa (i) akan sangat bermanfaat
untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas media pembelajaran ini.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon siswa memberikan penilaian
pada setiap pertanyaan dalam lembar evaluasi dengan memberikan tanda
check (√) pada kolom yang tersedia.
Keterangan:
STS

= Sangat Tidak Setuju

TS

= Tidak Setuju

KS

= Kurang Setuju

S

= Setuju

SS

= Sangat Setuju

4. Pengisian ini tidak berpengaruh pada nilai hasil belajar bahasa Arab Anda,
jadi diharapkan tidak ada rekayasa dan diisi dengan sejujur-jujurnya.
5. Atas bantuan kesediannya untuk mengisi lembar evaluasi ini, saya ucapkan
terima kasih.

No

Pernyataan
STS

1.

2.

Tampilan gambar dan warna pada Lembar Kerja Siswa
(LKS) ini serasi sehingga saya tertarik untuk
menggunakannya
LKS ini mudah digunakan sehingga saya senang
menggunakannya

3.

Soal-soal yang ada dalam LKS yang disajikan sesuai
dengan pokok bahasan yang telah dipelajari

4.

Sajian teks pada LKS ini sudah dipahami

5.

Kalimat yang digunakan dalam LKS ini mudah
dimengerti

6.

Saya lebih mudah mengingat dan memahami Pelajaran
Jumlah fi’liyah melalui LKS ini

V.

Dengan LKS ini membuat saya lebih aktif dalam
pembelajaran Bahasa Arab Khususnya pada materi
jumlah fi’liyah
Melalui bahan ajar ini saya merasa tidak canggung
berinteraksi dengan siswa lainnya

8.

9.

Bahan ajar ini membangkitkan motivasi belajar bahasa
Arab saya

10.

Saya tertarik menggunakan bahan ajar LKS ini dalam
pembelajaran bahasa Arab

TS

Skala
KS S

SS

LAMPIRAN 5
DOKUMENTASI
A. Penelitian di MTs Patimanjawari Malangke Barat

سيرة ذاتية
نور عين 4مولود يف بالمبانج يف ْ أكتوبر ُٖٗٗ ،البنة
الثانية ألربعة أطفاؿ ىي ذترة حب الزكجُت مسافر ك حراكايت.
تلقى الكاتب التعليم الرمسي ألكؿ مرة يف سنة ََِْ يف ادلدرسة
الثانوية فادتاصلوارم ملنكي الغربية يف سنة ََُِ .يف نفس السنة،
كاصل ادلؤلف تعليمو يف مستول ادلدرسة اإلعدادية يف ادلدرسة الثانوية فادتاصلوارم
ملنكي الغربية كخترج يف السنة َُِّ .عالكة على ذلك ،كاصل ادلؤلفوف
تعليمهم يف مستول يف ادلدرسة العالية احلكومية الواحد ملنكي الغربية كخترجوا
يف عاـ َُِٔ .يف سنة َُِٔ دخلة نفسي يف اْلامعة اإلسالمية احلكومية
فالوفو يف شعبة تدريس اللغة العربية كلية الًتبية كالعلوـ التعليمية.
من أجل الوفاء باللتزامات كواحد الشركط ادلطلوبة للحصوؿ على درجة
سرجانا الًتبية شعبة تدريس اللغة العربية كلية الًتبية كالعلوـ التعليمية باْلامعة

اإلسالمية احلكومية فالوفو ،يكتب ادلؤلف يف هناية دراستو رسالة بعنواف " تطوير
مواد التعليمية الجملة الفعلية في المواد العربية للصف الثامن في المدرسة
الثانوية فاتمانجواري مالنكي الغربية"
Contact Person Penulis: nurainun680623@gmail.com

