APHORISME
Journal of Arabic Language, Literature, and Education
)Vol. 1, No. 1 (2020
Aphorisme@insuriponorogo.ac.id
Homepage:https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/Aphorisme

تطوير وحدة الإلكرتوين لتمنية همارة القراءة:
التحليل الواقعى ابملدرسة الثانوية حبر العلوم اتمباك براس جومباجن
3

س ىت نور جنة ،1أويف عائشة ،2رين داين رمحوايت
1
جامعة الش يخ احلاج عبد الوهاب حسب هللا جومباجنsayyidahjannah@gmail.com :
2
جامعة الش يخ احلاج عبد الوهاب حسب هللا جومباجنaufiaaisa2@gmail.com :
 3جامعة الش يخ احلاج عبد الوهاب حسب هللا جومباجن:

rinadianrahmawati@unwaha.ac.id

معلومة الرساةل

امللص
أما أهداف هذا البحث يه معرفة تطوير املادة التعلميية الوحدة الإلكرتونية
) modulلتمنية همارة القراءة يف الفصل العارش ابملدرس الثانوية حبر العلوم اتمباك
براس جومباجن وملعرفة فعالية تطوير املادة التعلميية الوحدة الإلكرتونية )(e-modul
لتمنية همارة القراءة يف الفصل العارش ابملدرسة الثانوية حبر العلوم اتمباك براس
جومباجن.
تس تخدم هذه ادلراسة منوذج  .ADDIEيمت اإنشاء مجع البياانت عن طريق املالحظة
والاستبانة واملقابةل والاختبار .أظهرت نتاجئ التحقق من خرباء املواد ٪ 5.4
والتطبيق العميل من خرباء املواد اليت أظهرت  ٪ 09وخرباء الإعالم بنس بة 5.0
ناء عىل ذكل ،فاإن
 ٪والتطبيق العميل من خرباء الإعالم اليت أظهرت  .٪ 04ب ً
الوسائط اليت مت تطويرها للتأهيل لئق جدً ا تشري نتاجئ تصممي الوسائط التعلميية
اليت أجراها الباحثة اإىل أن التعمل ابس تخدام املادة التعلميية الوحدة الإلكرتونية.
وتثبت من خالل قمية س يج - 2( .اذليل) من اختبار ما بعد أصغر من س يج.
9.94وهو  9.999اس تنتاج هذه النتاجئ هو  Haيوجد الفرق ادلال بني كفاءة
الطالبات اليت ليعلمن ابإس تخدام املادة التعلميية وحدة الإلكرتونية ويعلمن
ابإس تخداهما مقبول.
(e-
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املقدمة
اللغة العربية يه لغة ادلين ولغة العمل والثقافة .أمهية التعلمي اللغة العربية مهنا لفهم املعىن القرأن الكرمي واحلديث
النبوية .املواد التعلميية يه احملتوى التعلميية الىت يرغب املعمل يف تقدمية الطلبة بغرض حتقيق أهداف تعلميية
معرفية أو همارية أو وجدانية (عبد الرمحن بن ابراهمي الفوزان وأخرون .)1523،وذكل كام قال رشدي أمحد
طعمية يف عبد الغايل أن املواد التعلميية تشمل خمتلف الكتب والدوات املصاحبة اليت يتلقى الطالب مهنا
املعارف واليت يوظفها املعمل يف الربانمج التعلميية مثل أرشطة التسجيل واملذكرات واملطبوعات اليت توزع عىل
الطالب وكراسة التدريبات وكراسة لختبار املوضوعية ومرشد املعمل (انرص عبد ّالل الغايل وعبد امحليد عبد
ّالل.)1001،
اإن املهارات اللغوية لها أربع همارات ويه الاس امتع والالكم والقراءة والكتابة .وللقراءة من بني هذه
املهارات أمهية اخلاصات فهي اإحدى الطرائق للحصول عىل املعلومات .توس يع الفاق وحشذ الفاكر وتعزيز
الإبداع دلى الفرد وتطوير املعرفة الإنسانية .فالبد أن يتعمل القراءة عىل أربعة أعامل مهنا التعرف والفهم والنقد
وحل املشالكت (محمود اكمل الناقة ورشدي أمحد طعمية .)2995 ،ومن نتاجئ املقابالت مع املعمل اللغة
العربية يف معلية تعمل اللغة العربية مل يس تغلوا بعد دور تكنولوجيا املعلومات والتصالت.
ومل يس تخدموا وسائل الإعالم أو املواد التعلميية مطلقًا يف معلية التعمل .يس تخدم املعمل الكتب
املدرس ية مبحدود مس تعارة من مكتبة املدرسة .بيامن يف مهنج  2913جيب عىل الطالب أن يتبعوا بتطوير
معلية التعمل .يف هذه احلاةل ،جيب عىل املعمل ضبط أنشطة التعمل بوقت املناصب .ومن نتاجئ املقابةل مع
الطالب هناك كتاب اللغة العربية املس تخدمة يف املدرسة الثانوية حبر العلوم .وهو غري ممتع لنه لتوجد صور
القراءة.
ذلكل مل يتقن الطالب املواد التعلميية اإذا اكنوا يدرسون مس تقل فقط ابس تخدام الكتب املدرس ية .بنا ًء
عىل املقابةل اليت أجراها مع املعلمني والطالب ،تطلب املواد التعلميية ليك أن يسهل الطالب يف تعمل اللغة
العربية .ابلإضافة اإىل ذكل ،اكنت املواد التعلميية حباجة اإىل تطوير التكنولوجيا املعلومات والتصالت.
ومن اإحدى املواد التعلميية اليت تس تطيع أن تس تخدم ابلتكنولوجيا املعلومات والتصالت يه طباعة
املواد التعلميية للوحدة المنطية يف الوحدة الإلكرتونية ) .(e-modulأن الوحدة الإلكرتونية ) (e-modulيه شلك
من أشاكل تقدمي املواد التعلميية املس تقةل اليت يمت ترتيهبا بشلك مهنج يف أصغر وحدة التعلميية لتحقيق
أهداف تعلميية معينة مقدمة بتنس يق اإلكرتوين توجد فيه رسوم متحركة أو صوت أو تنقل جيعل املس تخدمني
أكرث ً
تفاعال مع الربانمج )(Andi Prastowo, 2003
66

APHORISME
Journal of Arabic Language, Literature, and Education
)Vol. 1, No. 1 (2020
Aphorisme@insuriponorogo.ac.id
Homepage:https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/Aphorisme

ومن هذا يس تطيع الطالب اس تخدام الوحدات الإلكرتونية ابلوسائل ا إللكرتونية لسهوةل معلية التعلمي
وتعمل اللغة العربية .ذلكل تريد الباحثة أن تطوير املادة التعلميية وحدة الإلكرتونية يف تعلمي اللغة العربية حلل
املشالكت التعلميية يف الفصل العارش يف املدرسة الثانوية حبر العلوم وتصممي الباحثة .أما هذا البحث حتت
العنوان "تطوير وحدة الإلكرتوين) (e-modulلتمنية همارة القراءة (التحليل الواقعى ابملدرسة الثانوية حبر العلوم
اتمباك براس جومباجن)"
اإن املواد التعلميية عىل درجة كبرية من المهية ،وتأيت يف املرتبة الوىل قبل الدوات والهجزة ،ومما
جتدر الإشارة اإليه (عبد العظمي عبد السالم الفرجاين .)2992،اإن املواد التعلميية يه مجموعة اخلربات الرتبوية
واحلقائق واملعلومات اليت يرج تزيد الطالب هبا ،والاجتاهات والقمي اليت يراد تمنيهتا عندمه ،أو املهارات احلركية
اليت يراد اكتساهبا اإايمه ،هيدف حتقق المنو الشامل املتاكمل هلم يف ضوء الهداف املقرر يف املهنج (رشدي
أمحد طعمية ،بدون الس نة).
أو احملتوى التعلميية اذلي نرغب يف تعلمي الطالب بغرض حتقيق أهداف تعلميية معرفية أو همارية أو
وجدانية ويه املضمون اذلي يتعلمه الطالب يف عمل ما .وتنوع وس يةل هذا احملتوى التعلمي  ،فقد يكون مادة
مطبوعة يف الكتب واملقررات التعلميية أو عىل لوحات أو عىل س بورات أو ملصقات .وقد تكون مادة مصورة
اكلصور الثابتة أو الفالم ،وقد يتخذ أشاكل أخرى من البس يط اإىل املعقد ،وقد تكون غري مألوفة للطالب
واملعلمني عىل حد سواء (عبد الرمحن اإبرهمي الفوزان وأخرون 1525،هـ).
يعترب اإعداد املواد التعلميية واختيارها من أصعب المور اليت توجه املسؤولون عن الربامج التعلميية،
وذكل ل ّن املتعلمني حيتاجون اجملموعة من املعايري والضوابط والرشوط واملوصفات اليت تصبح معلية غري معلية
بدوهنا .اإن علمية اإعداد املواد التعلميية يه يف الساس معلية تربوية ،اإذن فهي معلية تقوم عىل مجموعة من
السس واملبادئ واملس متدة من اجملالت اليت ينبغ أن تعاجل يف املواد التعلميية(.محمود اكمل الناقة ورشدي
امحد طعمية)1093،
وعىل أايت حال هناك حاجة شديدة اإىل مجموعة من املبادئ والسس واملنطلقات ،وطريقة اإعداد
املواد التعلميية لتعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا بشلك معيل مقبول .ومن املبادئ والسس ورشوط اليت
تعيني عىل اإعداد املواد التعلميية وعىل تقوميها عىل اجلوانب الربعة :يه اجلانب النفيس واجلانب الثقايف واجلانب
الرتبوي واجلانب اللغوي(.رشدي أمحد طعمية ،بدون الس نة)
هتمت الرتبية احلديثة ابلكتاب التعلمي وإاقامته عىل أساس تنفق والنظرايت الرتبوية احلديثة ،واكن أشد
ما حرصت عليه أن حتدد هذه السس وتدعو اإىل الزتاهما عند تأليف الكتب التعلميية واس تخداهما (انرص عبد
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ّالل الغايل وعبد امحليد عبد ّالل .)1001،يقصد بأسس اإعداد الكتاب هنا ،مجموعة العمليات اليت قام هبا
املؤلف لعداد كتابه قبل اإخرجه يف شلكه الهنائ ،وطرحه لالس تخدام يف فصول تعلمي اللغة.
ووضع المثةل يف تأليف كتب تعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا يفرتض اإجراء عدد من ادلراسات
قبل تأليف أي كتب ،فضال عن توفر عدد من الدوات والقوامئ والنصوص اليت يعمتد علهيا تأليف الكتاب
(محمود اكمل الناقة ورشدي أمحد طعمية.)2995،
كثريا .يف معلية
الوحدة المنطية يه نوع واحد من املواد التعلميية املستندة اإىل الطباعة اليت نواهجها ً
التعمل من الرضوري توفري مواد تعلميية كوسائل تعلميية وأدوات يف معلية التعمل حبيث يكون من السهل عىل
املتعلمني فهم املوضوع ،ابلإضافة اإىل دليل للمعلمني يف تقدمي املوضوع.
فقال لوادل ديك واكري ،يمت تفسري الوحدة عىل أهنا وحدة تعلميية مطبوعة من حيث الشلك املادي
ملواد التعمل املطبوعة ،ووظيفهتا كوس يةل للتعمل اذلايت وحمتوايهتا يف شلك وحدة من مادة التعمل .يف حني قدمت
هيوسنت وحوسون وحدة التعمل تتضمن مجموعة من النشطة اليت هتدف اإىل تسهيل الطالب لتحقيق مجموعة
من الهداف التعلميية .يف حني أن منوذج عبد اجمليب هو كتاب مكتوب هيدف اإىل متكني الطالب من التعمل
بشلك مس تقل بدون أو مع توجيه املعلمبحيث حتتوي الوحدة عىل مجيع املكوانت الساس ية ملواد التدريس
عىل القل)(Mujib, 2013
الوحدة الإلكرتونية ) (e-modulيه نسخة اإلكرتونية من وحدة مطبوعة ميكن قراءهتا عىل هجاز مكبيوتر
ومصممة ابلربجميات الالزمة .الوحدة الإلكرتونية ) (e-modulيه أداة أو وس يةل للتعمل حتتوي عىل مواد
وأساليب وحدود وطرق تقيمي منتظمة ومثرية لالهامتم هتدف اإىل حتقيق الكفاءات املتوقعة وفقًا ملس توى
التعقيد اإلكرتوني ًا.
يف حني أنه وفقا فاإن الوحدة الإلكرتونية ) (e-modulيه عرض املعلومات يف شلك الكتب املقدمة
اإلكرتونيا ابس تخدام القراص الصلبة أو القراص املرنة أو القراص املضغوطة أو أقراص فالش وميكن قراءهتا
ابس تخدام أهجزة المكبيوتر أو قارئات الكتب الإلكرتونية)(Priyanthi dkk 2017, 6:40
اإن القراءة ليست همارة أةل بس يطة كام أهنا ليست أداة مدرس ية ضيقة ،اإهنا أساسا معلية ذهنية تأملية.
وينبغ أن تمنى كتنظمي مركب يتكون من أمناط ذات معليات عقلية عاليا .اإهنا نشاط ينبغ أن حيتوي عىل لك
أمناط التفكري والتقومي واحلمك والتحليل والتعليل وحل املشالكت (رشدي أمحد طعمية ،بدون الس نة).
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مهنجية البحث
 .1مدخل البحث ومهنجه
تس تخدم الباحثة يف هذا البحث يعين البحث والتطوير ابملدخل الكيف والمك  .وهام طريقة البحث الىت
تس تخدم لإنتاج منتجات معينة واختبار فعالية هذه املنتجات) (Sugiyono, 2003وتقوم الباحثة يف اإجراء هذا
البحث ابس تخدام املدخلني وهام الكيف والمك  .واكن الول يركز عىل رشح معلية التطوير املادة التعلميية
وحدة الإلكرتونية ) (e-modulمع حتليلها ابلسلوب غري الإحصاىئ .والثاين يركز عىل النتيجة الخرية ملعرفة
فعالية اس تخدام املادة التعلميية وحدة الإلكرتونية اليت س تحللها الباحثة بأسلوب الإحصاء.
لتكون قادرة عىل اإنتاج بعض املنتجات املس تخدمة البحوث اليت يه حتليل الاحتياجات واختبار
فعالية هذه املنتجات من أجل العمل يف اجملمتع الوسع ،هناك حاجة البحث لختبار فعالية هذه املنتجات .يف
هذه ادلراسة وضعت املواد التعلميية اليت يه متعددة املواد ويه الوحدة الإلكرتونية) .(e-modulاكنت
موضوعات الاختبار يف هذه ادلراسة يه طالب الفصل العارش يف الصف الفردي ابملدرسة الثانوية حبر العلوم
اتمباك براس جومباجن.
ّمت اإجراء هذا البحث يف املواد العربية ىف العام ادلرايس  .2929/2910هتدف هذه ادلراسة اإىل
تطوير املواد التعلميية يف شلك وحدة اإلكرتونية) (e-modulابس تخدام تطبيق فيليف بوك ماكري فورو
).(Flipbook Maker Pro

 .2جممتع البحث
قال سوجيونو بأن جممتع البحث هو مجيع املفردات الظاهرة اليت يدرسها الباحثة .فهو مجيع الفراد أو الشخاص
أو الش ياء اذلين يكونون موضوعا يف البحث (Arikunto, 2006).وأما جممتع البحث يف هذه ادلراسة هو
الطالب يف الفصل العارش للبنات ابملدرسة الثانوية حبر العلوم متباك براس جومباجن جاوى الرشقية.
 .3عينة البحث
عينة البحث يف هذه ادلراسة عبارة عن عرشين الطالب يف الفصل العارش للبنات يف املدرسة الثانوية حبر
العلوم متباك براس جومباجن جاوى الرشقية.
 .5نتاجئ التحليل المك للبياانت
أ .قمية  .sigيف الاختبار القبيل عىل طريقة  .Shapiro-Wilk 9،401وهذا مبعىن أن نتيجة الاختبار
القبيل اس تقرار أو مناس بة بكفاءة الطالبات لن  9،401أكرب من .sig 9،94
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ب .قمية  .sigيف الاختبار البعدي عىل طريقة Shapiro-Wilk 9،235وهذا مبعىن أن نتيجة الاختبار
البعدي اس تقرار أو مناس بة بكفاءة الطالبات لن  9،235أكرب من .sig 9،94
ج .البياانت تسمى بتجانس حيامن قمية sig>9،94ول تسمى البياانت بتجانس حيامن قمية .sig>9،94اإعادة
اإىل اجلدول السابق ،نأحذ اخلالصة أن الاختبار القبيل والبعدي هلام تباين أوجتانس لن قمية
 .sig 9،703أكرب من .sig 9،94
د .اكنت الوس يةل التعلميية املطورة يف الفصل العارش قمية  sig tailed -2من الاختبار القبيل والبعدي
هو  9،99حىت نس تطيع أن نأخذ اخلالصة أ ّن  Hمردود فنجد الفرق ادلال بني الاختبار القبيل
والبعدي.
ه .اإضافة اإىل ذكل= H ،ليوجد الفرق ادلال بني كفاءة الطالبات اليت ليعلمن ابس تخدام املادة التعلميية
وحدة الإلكرتونية ويعلمن ابس تخدام املادة التعلميية وحدة الإلكرتونية مردود .ولهذا فاكن  Hيوجد
الفرق ادلال بني كفاءة الطالبات اليت ليعلمن ابس تخدام املادة التعلميية وحدة الإلكرتونية ويعلمن
ابس تخدام املادة التعلميية وحدة الإلكرتونية قبول.
 .4طريقة مجع البياانت
أ .املالحظة ويه أسلوب أو طريقة مجلع البياانت بأداء املالحظة اإىل النشطة املبارشة هذه النشطة
عىل طريقة تدريس املعمل ،وميكن أن يمت يف املالحظة بطريقة املالحظة الاشرتاكية أو املالحظة غري
الاشرتاكية .ويف املالحظة الاشرتاكية يه تشرتك الباحثة بعملية التعلمي املبارش )(Syaodih, 2009
وأما املالحظة غري الاشرتاكية يه ل تشرتك الباحثة بعملية التعلمي املبارش .وهتدف هذه املالحظة
اإىل حتليل احتياجات احلقل قبل اإجراء البحث .س يقوم الباحثون مبراقبة أنشطة تعلمي املعلمني وطرق
تعمل الطالب.
ب .املقابةل ويه ما تسمى مبقابةل شفوية ،ويه حوار أجراه املقابل للحصول عىل املعلومات مهنا
) (Arikunto, 2006س يقوم الباحثون مبقابةل معلم اللغة العربية وطالب الصف العارش ابملدرسة
الثانوية حبر العلوم اتمباك براس جومباجن ملعرفة معلية التعلمي والتعمل حىت الن.
ج .الإستبانة ويه مجع البياانت بصورة غري مبارشة السؤال والإجابة غري مبارشة لس تجاابت .وحتتوي
عىل سؤال أو بيان مطلوب الإجابة عليه من قبل املشارك ) (Arikunto, 2006يف هذ البحث،
اس تخدم الباحثون استباانت الىت يمت تقدميها ملعلم اللغة العربية والطالب من أجل حتديد
احتياجات الطالب.
o

o

a
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د .الاختبار وهو أةل أو اإجرء أك أنشطة معقدة لتناول قدرة سلوك الشص اليت تصور الكفاءة ميلكها
يف املادة ادلراس ية املعينة ) (Djiwandono, 1996اس تخدم الباحثون اختبارات لكتشاف نتاجئ التعمل
ابللغة العربية ابس تخدام وسائط التعمل ابلوحدة الإلكرتونية ) (e-modulلتطوير هماراة القراءة لطالب
الصف العارش الغريب .اس تخدم الباحثون قبل الاختبار وبعد الاختبار .يمت تقدمي أس ئةل ما قبل
الاختبار قبل أن تس تخدم معلية التعمل وسائط التعمل ابلوحدة الإلكرتونية ،بيامن يمت تقدمي أس ئةل ما
بعد الاختبار بعد انهتاء معلية التعمل ابس تخدام وسائط التعمل ابلوحدة الإلكرتونية).(e-modul
ه .والبياانت من الاختبار س تحللها الباحثة ابإس تخدام برجمة  spss 9،29ابلرمزT-Test Independent
ملعرفة نتيجة فعالية.
 .6تطوير الإنتاج
هذه وس يةل التعلمي اذلى س تطور بشلك) (ADDIEاذلي سترشح الباحثة أدانه(Suryani, 2018) :
الصورة  1،3تطوير ADDIE

يف هذه اخلطوة كام ييل:
 .1التحليل )(analys
وأ ّما حتليل املس ئةل يف هذه اخلطوة تقوم الباحثة:
أ .حتليل املس ئةل اليت تتعلق بتعلمي اللغة العربية خاصة ملهارة القراءة.
ب .حتليل الغراض يف تعلمي اللغة العربية خاصة ملهارة القراءة.
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ج .حتليل الطالبات الاليت يس تخدمن من املادة التعلميية.
د .حتليل طرق تعمل اللغة العربية.
ه .حتديد املرافق يف املدرسة.
 .2طريقة التحليل)(method
يف حتليل البياانت تقوم الباحثة ابإعداد اإجابة الس ئةل البحث .تقوم الباحثة بتحليل نوع ومك  .يس تخدم
حتليل البياانت النوعية للمالحظة واملقابةل يف حني يمت اس تخدام التحليل المك لالستبانة والاختبار.
 .3تصممي )(design
أ .الوحدة الإلكرتونية
هذه املرحةل يه معلية التصطيط لتصممي املنتج اذلي سيمت اإنتاجه يف شلك مواد تعلميية للوحدة
الإلكرتونية ) .(e-modulوحتتوي الوحدة الإلكرتونية ) (e-modulعىل املواد مع موضوع القراءة يف
الفصل العارش من ادلراسة الفردية .فعود من البدئ ،سيمت ترتيهبا وفقًا لتنس يق الوحدة املطبوعة،
وبعد ذكل س تصبح وحدة اإلكرتونية) (e-modulابس تخدام تطبيق  .Flipbook Maker Proحيتوي
تصممي الوحدة الإلكرتونية ) (e-modulعىل عدة أجزاء ويه:
 3جدول احملتوايت
 1الغطاء
 5تعلاميت لالس تخدام
 2مقدمة
ادلرس الول :الكفاءات الساس ية ) (KIوالكفاءات الساس ية)(KD
 5المترين
 1مؤرش
 4اللعبة
 2هدف
 6حمفوظات
 3املواد
ادلرس الثاين :الكفاءات الساس ية ) (KIوالكفاءات الساس ية)(KD
 5المترين
 1مؤرش
 4اللعبة
 2هدف
 6حمفوظات
 3املواد
ادلرس الثالث :الكفاءات الساس ية ) (KIوالكفاءات الساس ية)(KD
 5المترين
 1مؤرش
 4اللعبة
 2هدف
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 6حمفوظات
 3املواد
ادلرس الرابع :الكفاءات الساس ية ) (KIوالكفاءات الساس ية)(KD
 5المترين
 1مؤرش
 4اللعبة
 2هدف
 6حمفوظات
 3املواد
ب .كرر الامترين
ج .مفتاح الإجابة
د .قاموس صغري
ه .ملف املؤلف
و .قامئة املراجع
 .5تطوير)(development
صنعت منتجات الوحدة الإلكرتونية ) (e-modulيمت تصنيع الوحدة الإلكرتونية يف هذه املرحةل وف ًقا لتصممي
حمدد .مت اإنشاء املنتج ابس تخدام تطبيق .Flipbook Maker Pro
 .4حتقيق )(validation
تعرف صالحية املواد التعلميية للوحدة الإلكرتونية ) (e-modulمن نتاجئ التحقق من حصة اخلرباء ويه:
أ .خبري املواد وهو حمارض اللغة العربية جبامعة الش يخ احلج عبد الوهاب حسب هللا.
ب .خرباء الإعالم وهو حمارض يف لكية تكنولوجيا جبامعة الش يخ احلج عبد الوهاب حسب هللا.
وحتس هبا ابلرمز اليت(Hamida, 2016):
x 100%

=P

معلومات  n:مجموع النتيجة املقياس
 N:النتيجة العىل
(اجلدول 2،3اس تحقاق نتيجة الصدق)
البيان
بال حتسني
بال حتسني

النس بة ابملائة

اس تحقاق
لئق جدا
لئق

2،5
5.2
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بال حتسني
حتسني
حتسني

البيان
بال حتسني
بال حتسني
بال حتسني
حتسني
حتسني

كفاية لئق
نقصان لئق
غري لئق

5،3

6،2<X

2،6

1،3

9،1

X

(اجلدول  3،3اس تحقاق نتيجة العميل)
النس بة ابملائة
اس تحقاق
 ≤ %91نتيجة ≤ %199
موافق جدا
 ≤ 91%نتيجة < 61 %
موافق
 ≤ 61%نتيجة < 51 %
كفاية موافق
 ≤ 51%نتيجة < 21 %
نقصان موافق
 21 ≤ %نتيجة < 0 %
غري موافق

 .6تطبيق
يف هذه اخلطوة تقوم الباحثة بتطبيق املنتج وهو وس يةل التعلمي اإىل الطلبة فالبد عىل الباحثة أن تعد
املدرس والطلبة وتعطهيم كيفية اس تخدام املادة التعلميية وحدة الإلكرتونية.
 .7تقومي )(evaluation
يف هذه اخلطوة تقوم الباحثة ابلتقومي الإجاميل ملعرفة فعالية املادة التعلميية وحدة الإلكرتونية لتمنية همارة
القراءة يف تعلمي اللغة العربية.
)(application

املباحث :عرض البياانت ومناقش هتا
املبحث الول :حملة اإىل مدرسة الثانوية حبر العلوم اتمباك براس جومباجن
 .1تأسيس املدرسة الثانوية حبر العلوم اتمباك براس جومباجن
ّمت اإنشاء املدرسة الثانوية حبر العلوم يف عام  1009عىل وجه التحديد يف 1من يوليو  1009بقرار من
رئيس املكتب ا إلقلمي للقسم ادليين يف مقاطعة جاوي الرشقية .اإنشاء املدرسة الثانوية حبر العلوم هو
شلك من أشاكل حتقيق انعاكس للقادة الرتبويني يف مؤسسة املعهد حبر العلوم اتمباك براس جومباجن واليت
ترى أن التعلمي هو حماوةل اجامتعية يف توقع التطور املس تقبيل للمة وادلين.
يف بداية العملية يف العام ادلرايس  1001/1009ترأس املدرسة الثانوية حبر العلوم الس يد
الش يخ احلاج مشس الهدى حىت العام ادلرايس  1003/1002مث اتبع الس يد ادلكتور محمد فتح هللا عبد
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املكل .حىت العام ادلرايس  2994/2995مث واصل الس يد ادلكتور محمد فضل هللا املاجسرت حىت عام
 .2990اتبع الس يد أمسوع املاجسرت يف  2919حىت الن.
من وقت اإنشاهئا وحىت الن شهدت املدرسة الثانوية حبر العلوم منوا رسيعا للغاية سواء يف زايدة
مكية الطالب أو املعلمني واجلودة الشامةل للتعلمي .يتضح هذا التحسن يف اجلودة من خالل حتسني وضع
هذه املدرسة داخل قسم ادلين .مت احلصول عىل املركز املعرتف به يف العام ادلرايس  ،1004/1005مث
حصل عىل مرتبة معمتدة أ متفوقة يف .2994/2995
 .2مرافق املدرسة
د .قاعة الرايضة
أ .خمترب العلوم
ه .معمل المكبيوتر
ب .اس توديو املوس يقى
و .غرفة الفن
ج .املكتبة
 .3الوتيين املدرسة
أ .ادلين :اإقرأ وأكتب القرأن ،دراسة الكتاب الصفر ،البنجري
ب .الرايضة :كرة القدم ،الكرة الطائرة ،كرة السةل ،فنون ادلفاع عن النفس
ج .الكشافة PKS ،PBB ،PMR :
د .الفن :احلرضة ،فن املوس يقى ،اجلوقة
املبحث الثاين :تطوير املادة التعلميية وحدة الإلكرتونية ) (e-modulلتمنية همارة القراءة
البحث يف املدرسة الثانوية حبر العلوم اتمباك براس جومباجن .تطوير املادة التعلميية لها مخس خطوات مهنا:
التحليل والتصممي والتطوير والتطبيق والتقومي .البيان كام ييل:
 .1التحليل
اخلطوة الوىل يف البحث التطويري يه التحليل .املقصود ابلتحليل هنا مراقبة الاحتياجات وطرح
الس ئةل .يف هذه اخلطوة ،حتلل الباحثة الس ئةل وحتتاج اإىل تدوين املالحظات وتوزيع الاس تبياانت يف
املدرسة مبارشة ومقابةل مع طالب يف الفصل العارش ومدرس اللغة العربية .هذه اخلطوة معرفة معلية تعمل
اللغة العربية وحاةل الطالب يف تعمل اللغة العربية خاصة يف همارات القراءة.
 .2التصممي
املرحةل الثانية اليت يقوم هبا الباحثون يه مرحةل تصممي املنتج .املنتج املراد تصمميه هو وحدة اإلكرتونية
ابخلطوات اكلتايل:
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أ .مق بعمل غطاء وحدة اإلكرتونية ) (e-modulيف حصفة الوىل.
ب .بتطوير اإجراءات اس تخدام الوحدة الإلكرتونية )(e-modul
ج .ترتيب الكفاءات الساس ية والكفاءات الساس ية واملؤرشات وأهداف التعمل  ،مث ترتيب املواد.
د .أعط صورة يف لك مناقشة يف مادة الوحدة الإلكرتونية )(e-modul
ه .حترير التذييالت والرؤوس يف لك الصحفة من الوحدة الإلكرتونية)(e-modul
و .اإدراج مواد الوحدة الإلكرتونية ) (e-modulيف تطبيق .flipbook maker pro
 .3صنع الغالف
ّمت تصممي صناعة الغالف ابس تخدام تطبيق  corel drawواذلي يس تخدم بعد ذكل مكلف بتنس يق مستند
محمول) (PDFمثل الصورة أدانه:
الصورة  5.1صنع الغالف

 .5جتميع املواد
تتضمن مراحل اإعداد هذه املواد :اإعداد املواد  ،كتابة املواد  ،حترير الصور وجتميع الس ئةل عىل
 microsoft wordكما هو موضح أدناه:
الصورة  2.4جتميع املواد
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 .4تغيري تنس يق امللف
يمت بعد ذكل حتويل ملفات الوحدة الإلكرتونية) (e-modulاليت مت جتميعها وحتريرها ابس تخدام
 wordبتنس يق ( )PDFتنس يق املستند احملمول كام هو موحض أدانه:
الصورة  5.3تغيري تنس يق امللف

microsoft

 .6درج امللفات ىف تطبيق
يمت بعد ذكل حتويل ملفات الوحدة الإلكرتونية ) (e-modulاليت مت كتابهتا وحتريرها بتنس يق microsoft
 wordاإىل تنس يق ( PDFتنس يق املستند احملمول) ،واخلطوة التالية يه اإدراج ( PDFتنس يق املستند
احملمول) يف تطبيق  .flipbook maker proمثل الصورة املذكورة أدانه:
flipbook maker pro

الصورة  5.5اإدراج امللفات يف تطبيق

77

flipbook maker pro

APHORISME
Journal of Arabic Language, Literature, and Education
)Vol. 1, No. 1 (2020
Aphorisme@insuriponorogo.ac.id
Homepage:https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/Aphorisme

 .7التطوير
بعد اكامتل مرحةل التصممي  ،تمتثل اخلطوة التالية يف تطوير وحدة اإلكرتونية .العملية يه كام ييل:
أ .اإجراء التوجيه عىل الوحدة الإلكرتونية
بعد اكامتل معلية تصنيع الوحدة الإلكرتونية) (e-modulيقوم الباحثة ابإرشاد املرشف لإظهار نتاجئ
الوحدة الإلكرتونية ) (e-modulاليت مت اإجراؤها من أجل احلصول عىل اقرتاحات لتحسني الوحدة
الإلكرتونية)(e-modul
ب .حتقق وتطبيق العميل من اخلرباء
مت تنفيذ هذا التحقق وتطبيق من خرباء املواد وخرباء الإعالم من أجل معرفة حصة الوسائط اليت
قدهما الباحثون .ليس من خالل التحكمي فقط بل يقدم خرباء املواد وخرباء الإعالم أيضً ا نصاحئ حول
الوسائط اليت مت تطويرها من قبل الباحثني لتحسيهنا .مت تقيمي وتطبيق العميل من اخلرباء املواد التقيمي
محمد ذكر احلكمي الغزايل املاجسرت جبامعة الش يخ احلج عبد الوهاب حسب هللا اتمباك براس
جومباجن .يمت تضمني بياانت حتقق وتطبيق العميل يف امللحق .أما نتاجئ اخلالصة من خرباء املواد كام
ييل:
اجلدول  5.4خالصة التحقق من خرباء املواد
نتيجة اجاملية
الرمق جوانب التقيمي تقيمي من خرباء املواد نتيجة الإجاملية لك اجلانب
املؤرش
4
5
5
23
 .1احملتوايت
4
4
19
4
15
5
 .2الإنشاءات
4
4
9
اللغة
.3
3
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نتيجة الإجاملية
تقيمي نتاجئ الصالحية
معايري الصالحية

19

54
5،4
لئق جدا
اجلدول  5.6خالصة التطبيق العميل من خرباء املواد

الرمق

البند السؤال

نتيجة خرباء املواد

 .1وترد تعلاميت ل إالس تخدام بوضوح
وحدة الإلكرتونية تقدم املواد ابللغة غري
.2
معقدة
 .3املواد املقدمة وفقا لهداف التعمل
 .5املواد املقدمة يف وسائل الإعالم
يمت ترتيب املواد املوجودة عىل وحدة
.4
الإلكرتونية بدقة
الصورة املوجودة يف وحدة الإلكرتونية
.6
ميكن فهم بوضوح
الصورة يف وسائل الإعالم وفقا
.7
للمفاهمي املقدمة
تتضمن الوسائط املواد اليت مت
.9
حتديدها وهناك العديد من الامتدات
 .0يمت رسد املشالك عينة بوضوح
وسائل الإعالم املقدمة قادرة عىل
.19
حتفزي الطالب عىل امحلاس يف التعلمي
نتيجة الإجاملية
تقيمي نتاجئ الصالحية
معايري العملية
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نتيجة الإجاملية
املؤرش

3
5
3
3
5
5
5

19

5
5
3
36
09%
معيل جدا
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بعد أن تقوم الباحثة ابلتحقق وتطبيق العميل من خبري املواد ،تقوم الباحثة ابإجراء املراجعات وف ًقا
لتحسني املقرتح من خبري املواد .بيامن مت تقيمي وحتققت وسائل الإعالم املقيمية س يت سفيدة املاجسرت
مكحارضة يف لكية تكنولوجيا جبامعة الش يخ احلج عبد الوهاب حسب هللا .يمت اإدراج التحقق
وتطبيق العميل بياانت خرباء الوسائط يف التذييل.
 .9التطبيق
بعد تطوير الوسائط التعلميية العربية للوحدة الإلكرتونية ) (e-modulاليت يمت اختبارها بعد ذكل للتأكيد من
حصهتا ومعلية تطبيقها عىل خرباء املواد وخرباء الإعالم .مث تقوم الباحثة بتنفيذ الوسائط الإلكرتونية التعمل
وحدة يف املدرسة .توفر الباحثة املواد للطالب عن طريق تطبيق وسائط التعمل ابلوحدة الإلكرتونية (e-
)modulمث بعد سلسةل من الطالب اذلين تلقوا تعلاميً حصلوا عىل اإجابة الإستبانة من قبل الباحثة هتدف
اإىل حتديد رد الطالب عىل وسائط التعمل ابلوحدة الإلكرتونية)(e-modul
 .0التقومي
الغرض من هذا التقيمي هو معرفة مدى تأثري وسائط التعمل ابلوحدة الإلكرتونية عىل نتاجئ تعمل الطالب
وملعرفة نوعية نتاجئ وسائل التعمل ابللغة العربية اليت طورها الباحثة أي الاختبار قبل وبعد.
املبحث الثالث :فعالية تطوير املادة التعلميية وحدة الإلكرتونية) (e-modulلتمنية همارة القراءة البحث يف املدرسة
الثانوية حبر العلوم اتمباك براس جومباجن
 .1عرض البياانت
وحصلت الباحثة البياانت يف هذه اخلطوة كام ييل:
أ .البياانت من املقابةل
 )1مقابةل الىت أجريت مع مدرس اللغة العربية كتحليل الاحتياجات املتعلقة بتعمل اللغة العربية.
أظهرت نتاجئ املقابةل اليت أجراها مدرس اللغة العربية أهنا يف معلية تعمل اللغة العربية قد
اس تخدمت وسائط التعمل لكهنا مل تس تخدم وسائل الإعالم يف شلك وحدة اإلكرتونية .يمت
حتليل الطالب ملعرفة الصعوابت اليت تواهجهم أثناء معلية تعمل اللغة العربية.
 )2مت اإجراء هذا التحليل عىل طالب يف الفصل العارش يف املدرسة الثانوية حبر العلوم اتمباك
براس جومباجن .التحليل يف شلك أس ئةل تعطى للطالب .كشف أحد الطالب أن اللغة يف
معلية تعمل اللغة العربية اكنت منقبضة وممةل الغاية ،ذلا يف معلية تعمل اللغة العربية مل يكن من
غري املألوف أن يشعر الكثري من الطالب ابلنعاس حىت ل يفهموا رشح املدرس.
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ب .البياانت من املالحظة
نتاجئ البياانت يف حتليل الس ئةل والاحتياجات تأيت من املالحظة اليت أدىل هبا الباحثة يف املدرسة
الثانوية حبر العلوم اتمباك براس جومباجن .البياانت اليت حصلت علهيا الباحثة يه كام ييل:
 )1قةل اهامتم الطالب بعملية تعمل اللغة العربية.
 )2اإحدى من املشالك يف الفصل العارش يه عدم اس تجابة الطالب لتعمل اللغة العربية.
 )3نق حفظ املفردات أحياان حيامن تسأل املدرسة عن لكمة العربية وهن ل يفهمن.
ج .البياانت من الإستبانة
وتأيت نتاجئ البياانت يف حتليل الس ئةل والاحتياجات من املالحظات اليت أدىل هبا الباحثة يف
املدرسة الثانوية حبر العلوم اتمباك براس جومباجن .اس تنتاجات الباحثة يه:
 )1ل يزال الطالب جيدون صعوبة يف فهم حمتوايت القراءة بسبب عدم وجود املفردات اليت
يتقنوهنا.
 )2يس تخدم الطالب وسائط التعمل ابلوحدة الإلكرتونية ) (e-modulمع املواضيع لتحسني همارة
القراءة دلى الطالب.
 )3معلية تعمل اللغة العربية دلى طالب الصف العارش مدعومة بوجود وسائط تعلميية.
 )5هناك أربعة فصول مناقشة يف وسائط التعمل أي البياانت الشصصية ،املرافق العامة يف
املدرسة ،احلياة يف الرسة ،واحلياة يف سكن الطالب.
د .البياانت من الإختبار
لنيل نتاجئ فعالية املنتج حصلت الباحثة البياانت من الاختبار .والاختبار ينقسم اإىل قسمني وهو
اختبار قبيل واختبار بعدي .النتاجئ من الاختبار القبيل والبعدي لطالب الصف العارش للبنات
ابإجاميل عرشين يف اجلدول التايل:
اجلدول 5.7نتاجئ الإختبار القبيل والبعدي
الاختبار البعدي
الاختبار القبيل
الامس
الرمق
199
79
 1أليسا نور رمحة
79
59
 2التواسول
99
44
 3أنيفة اإميانة اخلرية
199
64
 5أفريليا ريندا
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4
6
7
9
0
19
11
12
13
15
14
16
17
19
10
29

س ندي نور فاتياك ساري
دييانيتا أواتري
دية كورنييا نعس يه
فاراه اإنداه حارسام
حنيفة السعدية
اإرحاميةل الفائزة
اإس يت أوالنا
حارسام دياك راحايو
مليحا فيرتي
راين تري أس تويت
ريرين طيبة الإمامة
س يلف وولنداري
ثولثتنا ويداي أس تويت
اثنية التفرحية
وندا فرتي داينيت
اإنتان وو ًل دية
املعدل

74
54
79
54
49
59
64
49
49
44
69
69
59
44
34
49
44

199
94
04
64
79
94
04
74
09
94
99
94
74
99
74
74
99

الاختتام
اخلالصة
 .1تطوير املادة التعلميية وحدة الإلكرتونية ابإس تخدام التطبيق flipbook maker pro
 .2نتاجئ الفعالية تطوير املادة التعلميية وحدة الإلكرتونية
 .3اس تنتاج نتاجئ التحقق من اخلرباء املادة وخرباء الوسائط بأن وسائط التعلمي وحدة الإلكرتونية دقيق
ويس تحق إلس تخداهما.
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املراجع
املراجع العربية
عبد الرمحن بن ابراهمي الفوزان وأخرون .1523 .دروس ادلورات الرتبية املعلم اللغة العربية لغري الناطقني
هبا .اجلانب النظري .مؤسسة الوقف الإساليم.
انرص عبد ّالل الغايل وعبد امحليد عبد ّالل .بدون الس نة .أساس اإعداد الكتب التعلميية لغري الناطقني ابلعربية.
رايض :دار الغايل.
محمود اكمل الناقة ورشدي أمحد طعمية .2995 .طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا اإيسيسكو:
منشورات املنظمة الإسالمية.
عبد العظمي عبد السالم الفرجاين .2992 .تكنولوجيا اإنتاج املواد التعلميية .القهرة :جرغريب.
رشدي أمحد طعمية .بدون الس نة .تعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا .مناهجة وأساليبه .مرص :جامعة
املنصورة.
عبد الرمحن اإبرهمي الفوزان وأخرون 1525 .هـ .دروس ادلورات التدريبية ملعلمى اللغة العربية لغري الناطقني
هبا اجلانب النظري .مؤسسة الوقف الإساليم.
محمود اكمل الناقة ورشدي امحد طعمية .1093.الكتاب السايس لتعلمي اللغة العربية للناطقني بلغة أخرى.
مكة املكرمة :جامعة أم القرى.
انرص عبد هللا الغايل وعبد امحليد عبد هللا .1001 .أسس اإعداد املواد التعلميية لتعلمي اللغة العربية لغري
الناطقني هبا .الرايض :دار الغيل.
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