
 

  وووي دلدخل ادلدلفردات لتعليم اللغة العربية ابمادة ا تطوير
 قماالن لرووة األطفال فمبنا احلكومية

 
 البحث اصتامعي

 
 : إعداد

 نصرالدين حقي

 ٕٕٗٓٓ٘ٔٔرقم القيد: 
 

 إشراؼ: 
 الدكتورة ؽتلوءة اضتسنة اظتاجستَت

 ٕٖٕٕٜٔٓٓٓٓٓٓ٘ٓٔٗٚٔ رقم التوظيف: 
 
 

 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علـو الًتبية كالتعليم

 قماالنجامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية 
 ٕٓٔٚ



 

  وووي دلدخل ادلالعربية ابتطوير مادة ادلفردات لتعليم اللغة 
  قماالن لرووة األطفال فمبنا احلكومية

 
 البحث اصتامعي

 
 : إعداد

 نصرالدين حقي

 ٕٕٗٓٓ٘ٔٔرقم القيد: 
 

 إشراؼ: 
 ؽتلوءة اضتسنة اظتاجستَتالدكتورة 
 ٕٖٕٕٜٔٓٓٓٓٓٓ٘ٓٔٗٚٔ رقم التوظيف: 

 
 

 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علـو الًتبية كالتعليم

 قماالنجامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية 
ٕٓٔٚ



 

  وووي دلدخل ادلدلفردات لتعليم اللغة العربية ابتطوير مادة ا
  قماالن ةلرووة األطفال فمبنا احلكومي

 (S1)درجة سرجاان  على شركط للحصوؿالمقدـ إلكماؿ بعض 
 كلية علـو الًتبية كالتعليم  يف قسم تعليم اللغة العربية
 

 البحث اصتامعي
 
 : إعداد

 نصرالدين حقي

 ٕٕٗٓٓ٘ٔٔرقم القيد: 
 

 إشراؼ: 
 الدكتورة ؽتلوءة اضتسنة اظتاجستَت

 ٕٖٕٕٜٔٓٓٓٓٓٓ٘ٓٔٗٚٔ رقم التوظيف: 
 
 
 
 

 تعليم اللغة العربية قسم
 كلية علـو الًتبية كالتعليم

 قماالنجامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية 
ٕٓٔٚ



 أ

 

 إهداء

 

 

 أىدل ىذا البحث اصتامعي إذل: 

 أبومَّ اللذين ربياين ابللطف كالرزتة 

 أمحد مسكون و بنت يمارة

 مر ك الصحة دائماعسى هللا أف يرزتهما يف الدنيا كاآلخرة كيعطيهما طوؿ الع

 

 أخي الصغَت

 الدين حق  و دمحم إخوان فوزي سيفإقبال مزك ، دمحم 

 جزيل الشكر على دعائهم. عسى هللا أف يسهل أمورىم كاستجاب هللا دعواهتم 

 يف الدين كالدنيا كاآلخرة



 ب 
 

 استهالل

 

 

 ِر آلََيٍت ألكرل األْلَبابِ ِإفَّ يف َخْلِق السََّماَكاِت َكاألْرِض َكاْخِتبلِؼ اللَّْيِل َكالنػََّها
 (ٜٓٔؿ عمراف : آ)

 
َنا َما َخَلْقَ  الَِّذيَن َيْذُكُركَف اَّللََّ ِقَيامنا َكقُػُعودنا َكَعَلى ُجُنوِِبِْم َكيَػتَػَفكَُّركَف يف َخْلِق السََّماَكاِت َكاألْرِض َربػَّ 

 َىَذا اَبِطبل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ 
 (ٜٔٔؿ عمراف: آ)

 
 عن عثماف هنع هللا يضر عن الّنيّب صّلى هللا عليو كسّلم قاؿ : ” َخيػْرُُكْم َمْن تَػَعلََّم اْلُقْرآَف َكَعلََّموُ 

  )ركاه البخارم(
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 شكر وتقدير
 

على نعمو الوفَتة حىت يستطيع الباحث إدتاـ ىذا البحث اصتامعي. الصبلة  ازتدا هلل كشكر       
 صراط اظتستقيم ابلدين القومي، اإلسبلـ. الكالسبلـ على نبيو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الذم قد ىداان إذل 

 م اللغة العربية ابظتدخلتطوير مادة اظتفردات لتعليع: كتابة ىذا البحث اصتامعي حت  اظتوضو        
للحصوؿ على درجة سرجاان يف قسم تعليم ج ماالن فمبنا اضتكومية لركضة األطفاؿ ب وضوعياظت

 .جان مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنٚاغاللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موال
ث اصتامعي فيسرين أان أف أقدـ جزيل الشكر كالتقدير إذل من قد ساعدين دت  كتابة ىذا البح      

 يف كتابة ىذا البحث اصتامعي، كىم
. األستاذ الدكتور موجيا راىارجو اظتاجستَت، مدير جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ٔ

 ماالنج. 
 لتعليم. . الدكتور نور علي اظتاجستَت، عميد كلية علـو الًتبية كإ
مشرؼ البحث اصتامعي على ك  اظتاجستَت ، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية . الدكتورة ؽتلوءة اضتسنةٖ

 إشرافو اظتستمر حىت هناية كتابة ىذا البحث اصتامعي.  
على مساعدهتما يف إدتاـ ىذا  اظتاجستَت أمي ػتمودة ةالدكتور ك  أزتد مكي حساف اظتاجستَت  . ٗ

 .البحث اصتامعي
 فمبنا اضتكومية ركضة األطفاؿ بإخواف كرنياكاف ، مدرسيت اللغة العربية يف ك . سيت حليمة ٘

 ج.ماالن
 ج.ماالن فمبنا اضتكومية ركضة األطفاؿ بيف قسم الرَيضيات كالعلـو يف  ٖب . طلبة الفصل ٙ
 .حث فيهاالباحث أف يقـو ابلب  اليت قد ساػت جماالن فمبنا اضتكومية ركضة األطفاؿمدرسة . ٚ
. أساتذيت يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم الذين قد بذلوا جهدىم يف نشر ٛ

 العلم النافع.
 اليت قد أدابين كربياين طواؿ اضتياة.  أزتد مسكوف ك بن  عمارة . كالدمَّ احملبوب،ٜ

 يف نشر العلم النافع. الذين قد بذلوا جهدىمفردكس للطبلب ماالنج  معهد يف أساتذيت. ٓٔ
 



 م 
 

 . فردكس للطبلب ماالنج معهد . رتيع األصدقاء يفٔٔ
 رتيع األصدقاء يف قسم تعليم اللغة العربية كمعهد اصتامعة اظتركزم. . ٕٔ
 . من الذم قد ساعدين كدل أستطع أف أذكر اشتو كاحدا فواحدا يف إدتاـ ىذا البحث اصتامعي.ٖٔ
      
ي يكوف ىذا بلت كاالقًتاحات ؽتن الذم يقرأ ىذا البحث اصتامعي كيرجو الباحث التعدي      

يف ىذا البحث  عيوبحسن ألف الباحث يعتقد أف اليزاؿ كثَت من الالبحث اصتامعي أحسن فأ
اصتامعي. كيرجو الباحث أف يستفيد كثَتا ظتن الذم يهتم إبكماؿ ىذا البحث اصتامعي يف نفس 

 اجملاؿ أك غَته. 
 
 
 

 ٕٚٔٓيو ما ٚٔ، قماالن       
 الباحث       
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 قائمة اجلداول
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 (ٕٕ. جدكؿ كصف النتيجة من االستبانة )ص. ٕ.ٖ
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 (ٖٔ)ص. ماالنق  ٔبياانت أشخاص ركضة األطفاؿ فمبينا . ٕ.ٗ
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 (ٛٗ)ص.  خبَت التصميم ديقستبانة تصانتيجة . ٘.ٗ
 (ٜٗ)ص.  كذلستبانة التجربة األانتيجة  جدكؿ. ٙ.ٗ
 (ٔ٘)ص.  طبلبة ستسمن  كذلستبانة التجربة األانتيجة  جدكؿ. ٚ.ٗ
 (ٖ٘)ص.  تطوير اظتادة الكتابجدكؿ نتيجة استبانة فعالية استخداـ  ٛ.ٗ
 (ٗ٘)ص.  اإلختبار أكرل يف التجربة اظتيدانية الكتابجدكؿ نتيجة استبانة فعالية استخداـ  ٜ.ٗ
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 البحث ستخلص
لرووة  وووي دلدخل ادلللغة العربية ابفردات لتعليم اتطوير مادة ادل. ٕٚٔٓ. نصرالدين ، حقي 

 كالتعليم، الًتبية علـو كلية العربية، اللغة تعليم قسم اصتامعي، البحث،  ماالنق األطفال فمبنا احلكومية
 الدكتورة ؽتلوءة اضتسنة اظتاجستَت: اظتشرؼ. قماالن اضتكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالان جامعة
 . 

 تعليم اللغة العربية اظتساعد، ادةاظت تطوير: أساسية كلمات
األكامر دراسة سبل لتتوم على أكامر لتوفَت اظترافق اظتساندة،، كاحد منهم ىو تدريس كتاب توجيو. لذلك، 
كيتمحور الربانمج بقصد جعل اظتبادئ التوجيهية ابإلضافة إذل أنشطة اظتناىج الدينية اإلسبلمية ظترحلة الطفولة 

. ىذا الكتاب التوجيهي أف يرتب مع النهج اظتواضيعي، قماالن اضتكومية ٔ ألطفاؿ فمبنالركضة ااظتبكرة كخاصة 
اليت تتممها ؽتارسة مثَتة لبلىتماـ كؽتارسة ىيجيا الذم  PAUDكالذم مت تصميمو على أساس اظتناىج 

 القاعدة. اظتناسبة

اباظتدخل اظتوضوعي لركضة مادة اظتفردات لتعليم اللغة العربية  تطوير كيفية كصف( ٔ: البحث أىداؼ
مادة اظتفردات لتعليم اللغة العربية اباظتدخل اظتوضوعي  مواصفات كصف( ٕ ؛ ماالنق فمبنا اضتكومية األطفاؿ ب

لتعليم اللغة العربية  اظتساعد كتاب استخداـ فعالية كصف( ٖ ؛ ماالنق فمبنا اضتكومية لركضة األطفاؿ ب
 بورغ شكل على كالتطوير البحث البحث منهج. ماالنق فمبنا اضتكومية اباظتدخل اظتوضوعي لركضة األطفاؿ ب

 (.Borg and Gall) كغاؿ

أف تطوير الكتب اظتدرسية من خبلؿ عدة مراحل، من حتليل االحتياجات كاظتشاكل،  ىي البحث نتيجة
األكلية كاظتنتجات  كرتع البياانت، كتصميم اظتنتجات، كخرباء التحقق من صحة، كإعادة النظر يف اظتنتجات
. كصف ىذا اصتماعياالختبار، كإعادة النظر يف اظتنتج الثاين، احملاكمة الثانية، كتنقيح اظتنتج الثالث، كاإلنتاج 

الكتاب يبدأ التحضَت ظتوضوع اظتناسب يف اظتناىج الدراسية يف مرحلة الطفولة اظتبكرة، كحتديد اظتفردات، كتصميم 
ن صحة، كإعادة النظر يف اظتنتجات األكلية كاظتنتجات االختبار، كإعادة النظر يف اظتنتجات، كخرباء التحقق م

 اظتواد خبَت تصديق جهة من اإلنتاج فعالية .اصتماعياظتنتج الثاين، احملاكمة الثانية، كتنقيح اظتنتج الثالث، كاإلنتاج 
  ،(جدا الئق) % ٚ،ٖٜ ميمالتص خبَت تصديق جهة من اإلنتاج فعالية ،(جدا الئق) % ٘،ٜٛ كاحملتوَيت
 اظتساعد كتاب استخداـ فعالية ،(الئق) %ٚ،ٖٚاألكذل التجربة يف اظتدرسة من اظتساعد كتاب استخداـ فعالية
 اظتيدانية التجربة يف اظتدّرسة من اظتساعد كتاب استخداـ فعالية ،(جدا الئق% )ٜ٘ األكذل التجربة يف الطلبة من

% ٔ،ٔٚ اإلختبار أكرل اظتيدانية التجربة يف الطلبة من اظتساعد كتاب داـاستخ فعالية ،(جدا الئق% )٘،ٜٔ
 .(جدا الئق)%  ٙ،ٜٛ البعدم اإلختبار اظتيدانية التجربة يف الطلبة من اظتساعد كتاب استخداـ فعالية(. الئق)
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ABSTRAK 

Hakqi, Nasrudin. 2017. The Developing Mufrodat Arabic Material with Thematic 
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Seeking to get knowlagde means to provide the facilities as well, one of 

them is teaching guiding book. Forthermore, the aim of this program is 

additional guide in the young learner Islamic studies curriculum especially 

for TK Negeri Pembina 1 Kota Malang. This guiding book be arrange with 

Thematic approach, which is designed based on PAUD curriculum which is 

complieted by interesting exercise and hijaiyah exercise which is appropriate 

rule. 

Purpose of study: 1) Describing the development of Arabic teaching guiding 

book at B-3 TK Negeri Pembina 1 Kota Malang; 2) Describing the caracteristic of 

development material; 3) Describing the effectivness of using mufrodat Arabic 

teaching guiding book at B-3 TK Negeri Pembina 1 Kota Malang. This study used 

research and development study with Borg and Goal type. 

The result of this study the development of guiding book through several 

steps, begining with neccecity and problem analysis, collecting the data, product 

designing, expert validity, early revision product, testing product, second revision 

product, second testing, third revision product, and big production. This guiding 

book description begining with arranging theme which is appropriate with PAUD 

curriculum, diciding mufrodat or vocabulary, desingning product, expert validity, 

early revision product, testing product, second revision product, second testing, third 

revision product, and big production. Level of effectivness teaching guiding book 

according to expert content and material are 98,5% with very appropriate predicate, 

while according to design expert level of effectivness of book is 93,7%  with very 

appropriate predicate. The effectivness of using this guding book the result of limited 

testing from the teacher is 73,7% with appropriate predicate. Furthermore the 

effectifness of using book based on limited testing toward the student  is 95% with 

very aprropriate precidate. The effectivness result of book based on teacher 

appreticeship is 91,5%  with very appropriate. the effectiveness of using books from 

students on field trials in the pretest was 71.1% (appropriate), And the effectiveness 

of the use of books from students on field trials on postes is 98.6% (very appropriate) 
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ABSTRAK 

Hakqi, Nasrudin. 2017. Pengembangan Materi Mufrodat Bahasa Arab Dengan 

Pendekatan Tematik Untuk Taman Kanak-kanak B-3 TK Negeri Pembina 1 

Kota Malang. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Pembimbing Skripsi: Dr. Mamluatul Hasanah, M.A. 

Kata Kunci: Pengembangan Buku Ajar, Pembelajaran Bahasa Arab  
 

Perintah menuntut ilmu berarti juga mengandung perintah untuk 

menyediakan sarana pendukungnya, salah satu diantaranya adalah Buku 

Ajar. Karena itu, program ini kami susun dengan maksud untuk di jadikan 

pedoman tambahan pada kegiatan kurikulum agama islam bagi anak usia 

dini khususnya TK Negeri Pembina 1 Kota Malang, Buku ajar ini  disusun 

dengan Pendekatan Tematik, yang di desain sesuai kurikulum PAUD dengan 

di lengkapi latihan-latihan yang menarik serta latihan-latihan penulisan 

huruf hijaiya yang sesuai dengan qoidah. 

Tujuan penelitian: 1) Mendeskripsikan pengembangan buku ajar mufrodat 

bahasa arab di kelas B-3 TK Negeri Pembina 1 Kota malang; 2) Mendeskripsikan 

karakteristik materi yang dikembangkan; 3) Mendeskripsikan efektivitas penggunaan 

buku ajar mufrodat bahasa arab di kelas B-3 TK Negeri Pembina 1 Kota malang. 

Metodologi penelitian menggunakan metodologi penelitian dan pengembangan pola 

Borg and Gaal.   

Hasil penelitian adalah bahwa pengembangan buku ajar melalui beberapa 

tahapan, mulai analisis kebutuhan dan masalah, mengumpulkan data, mendesain 

produk, validasi ahli, revisi produk awal, ujicoba produk, revisi produk kedua, 

ujicoba kedua, revisi produk ketiga, dan produksi masal. Deskripsi buku ajar ini 

diawali dengan penyusunan tema yang sesuai dengan kurikulum PAUD, menentukan 

mufrodat atau kosa kata, mendesain produk, validasi ahli, revisi produk awal, ujicoba 

produk, revisi produk kedua, ujicoba kedua, revisi produk ketiga, dan produksi 

masal. Tingkat efektivitas buku ajar menurut ahli isi dan materi adalah 98,5 % 

(Sangat Sesuai), sedangkan menurut ahli desain, tingkat efektivitas buku adalah 

93,7% (Sangat Sesuai). Efektivitas penggunaan buku bantu ini berdasarkan hasil 

ujicoba terbatas dari guru menghasilkan 73,7(Sesuai). Adapun efektivitas 

penggunaan kamus dari ujicoba terbatas terhadap siswa adalah 95% (Sangat Sesuai). 

Hasil efektivitas kamus dari ujicoba lapangan dari guru adalah 91,5 (Sangat Sesuai),  

efektivitas penggunaan buku dari siswa pada ujicoba lapangan pada pretes adalah 

71,1 % (Sesuai). Dan efektivitas penggunaan buku dari siswa pada ujicoba lapangan 

pada postes adalah 98,6 % (Sangat Sesuai). 
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 الفصل األول  

 العام اإلطار

 خلفية البحث .أ

 

إف للغة العربية مكانة خاصة بُت اللغات العادل. كما أف أقتية اللغة تزيد يـو بعد 
يـو يف عصران اضتاضر. أصبح  للغة العربية لغة رشتية إلثنُت كعشرين دكلة يف الشرؽ 

كرب يف العادل ك يف بلدان إندكنيسيا كببلد الدين اإلسبلـ أ ،1األكساط ك أفريقيا
 . أصبح  للغة العربية لغة الوطنية الثانية بعد اللغة اإلندكنيسية

 كىي يف ،اللغة العربية درس من الدركس اظتهمة يف اظتدارس اإلسبلمية إبندكنيسيا

ركضة األطفاؿ، اظتدرسة اإلبتدائية، كالثانوية، كالعالية ككذالك يف اصتامعة. كيسَت تعليم 
اإلستماع كالكبلـ كالقراءة كالكتابة. كاظتفردات  ،اظتهارت األربعاللغة العربية لنيل 

 كشخص سيزيد لو مهرتو يف اللغة إذا إزدادت مفرداتو. ،عنصر من عناصر اللغة

تعليم اللغة العربية يف اظتدارس اإلسبلمية إبندكنيسيا إبستعماؿ كتاب التعليمي. ك 
 كل أسس يف كيكوف السَتة يف العناصر أفضل من أحد ىو التعليمي الكتاب كإف

الكتاب  2.يستطيع لتواجد التعليم من اعتدؼ إبستخدامو ،التعليم مستول
كما  للمادة الدراسي احملتول يضم الذم الوعاء ىو التعليمي الكتاب/اظتدرسي
الكتاب  يتضمن كقد ،ؼتتلفة تقومي كأساليب كأنشطة تعليمية كسائل من يصاحبها
 ابظتصطلحات كاظتفردات كقائمة ،موجز بشكل اظتقرر يعرض كفهرسا ،للمتعلم مقدمة

  3اظتألوفة للمتعلمُت. غَت

                                                           
1
 Lubis Torkis, Pengajaran Bahasa Arab Tujuan Khusus. )Malang: Fakultas Sastra Universitas 

Negeri Malang, 2005), hlm. 5. 
2
 Husein Yudi Yahya, dkk. Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab (Padang: Akademia Permata, 

2012),  hlm. 9. 
 1ص  ، ( 2007ناشرون,  الرشد مكتبة ( ،التدريس وطرق  املناهج إلى مدخل ،الخليفة جعفر حسن 3
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اظتعلم  لكل اظتساعدة العوامل ىو ألف أىم التعليمي الكتاب استخداـ أما
 إليو. بل استخداـ بطلبتو يصل أف كتب الذم اظتستول اظتعلم أماـ يرسم كىو كالطلبة

 ،يف اضتاضر التأثَت كقوم ،اظتاضي  يفالتأثتَت قوم كما نعلم كما التعليمي الكتاب
 اظتعلم يف معاكنة منها البد ضركرة كيركنو ،األمور كأكلياء اظتعلمُت من استحساان كيناؿ

 تضبط البد أف التعليمي الكتاب تستعمل اليت اظتدرسة كل كلذالك 4كالطلبة.

 كالفنية لعلميةكاللغوية كا األدبية الدراسية، موادىا كرتيع مراحلها رتيع يف استحقاقو

 5كاالجتماعية.

إذل تنمية كجداف كمعرفة  كمهارة  2113توجو التعليم حسب اظتنهج الدراسى 
الطبلب، أف تكوف قدرة التعليم على أربعة عناصر، منها قدرة الفهم العارل كقدرة 
التفكَت الناقد كقدرة التعاكف كقدرة اإلتصاؿ. كلتحقيق التعليم اظتنشود ابإلجتاىات 

ورة، فعل اظتعلم أف يعّلم ابلتعليم العلمي، يشمل فيو عملية اظتبلحظة كقدرة اظتذك
التساؤؿ  كدقة الفكر كالتجريبة كإلتصاؿ. فالتعليم ابحملادثة لًتقية مهارة الكبلـ يف 

 2113.6اظتنهج الدراسي 

لتتوم القيادة دراسة سبل أيضا أكامر لتوفَت اظترافق اظتساندة، كاحد منهم  
كيتمحور الربانمج بقصد القياـ ِبا يف مبادئ توجيهية إضافية على  كتاب. لذلك،

 فمبنا اضتكومية لركضة األطفاؿ ب ، كخاصةالصغَتأنشطة منهج اإلسبلـ لؤلطفاؿ 

، دليل على استعداد اظتنهج العلمي، كاليت تتلخص يف عملية الرصد، نسأؿ، ماالنق 
 .كاستكشاؼ، كالزميلة ك التواصل

                                                           
ص   ، (2010 ،قىيت القلة(  ،ىيةالترب وثطبيقاثه أسسه إلاسالمية التربية ،مجاوز  علي الدين صالح دمحم  4

162-163 

 131ص  ، (1111 ،)دار الفكر ،اللسان وعربية اللغىية املهرات ،قباوة الدين فخر  5
6
 Yunus Abidin. 2014. Desain Sistem Pembelajaran Dalam Konteks Kurikulum. 2013. Bandung: 

Refika Aditama. Hal: 11 
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يف اظتدارس مهم جدا كحاسم، ألف الكتب  ٖٕٔٓذ اظتنهج الدراسي كجود كتاب يف تنفي
اظتدرسية كالطبلب كاظتعلمُت كنتكن استكشاؼ القيم بشكل مستقل، كالبحث كالعثور 
على اإلعتاـ، كالطموح، الدافع، أك حىت مع الكتاب سوؼ تكوف قادرة على تعزيز ركح 

 .االبتكار ك اإلبداع ىو مفيد للمستقبل

تاب التعليمي يف تعليم اللغة العربية لتحل التعليم كالتعلم موجها كىو دكر الك
أبىدافو كإعادة تصميم اظتواد الدراسية كفق حوائج الطبلب لتحقيق أىداؼ التعليم إما 
معريفية أك كجدانية أك سلوكية. حىت تكوف الكتاب التعليمي عنصرا أساسيا يف عملية 

 ظتعلم كالطبلب.التعليم كالتعلم كمصدر الذم يوحد بُت ا

ثنائية اللغة  ركضة األطفاؿ ب فمبنا إنطبلقا من ذلك البحث، كاف مدرسة 
ألف براغتها كاضحة ، كفقا لنتيجة اظتقابلة كىي مدرسة جديدة مشهورة ماالنق  اضتكومية

اظتشكبلت اليت ال تزؿ يواجهها  مع مدير اظتدرسة كمدرس اللغة العربية أف ىناؾ بعض
اللغة العربية خاصة، كىي قلة الوسائل أك طريقة اليت استوعبها التبلميذ  التبلميذ يف تعليم

ك ألحد منو مادة التعليم مفردات، فيصعب عليهم الكبلـ للتعبَت عن أفكارىم كآرائهم 
ابللغة العربية، كقد يزكؿ بعض مادة التعليم اليت قد استوعبها التبلميذ استخدامها 

 .خداـ مفرداتكؽتارستها يف اللغة العربية إبست

 العربية  وير مادة ادلفردات لتعليم اللغة تط"  كاعتمادا على ذلك، تريد الباحثة   

" قماالن فمبنا احلكومية لرووة األطفال ب ادلوووي اب ادلدخل 

 ـ إذا يهدؼ البحث أف يعطي مستحداثن كسهولة يف تعليمهم.  ١٠٢6/١٠٢7
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 أسئلة البحث .ب

 : الباحث قدم  قةالساب البحث خلفية إذل نظرت

 اظتوضوعيكيف تطوير مادة اظتفردات لتعليم اللغة العربية اب اظتدخل  .٢
 ماالنق؟ فمبنا اضتكومية لركضة األطفاؿ ب

ما مواصفات تطوير مادة اظتفردات لتعليم اللغة العربية اب اظتدخل  .١
 ماالنق ؟ فمبنا اضتكومية لركضة األطفاؿ ب اظتوضوعي

فردات لتعليم اللغة العربية اب اظتدخل مادة اظت تطوير كيف فعالية .3
 ماالنق؟ فمبنا اضتكومية لركضة األطفاؿ ب اظتوضوعي

 

 أهداف البحث .ج

إفتا من أمر ضركرم أف لكل حبث أىداؼ كلكل أتليف أغراض ، كاألىداؼ اليت 
 تقصدىا الباحثة عند كتابة حبثها كما يلي:

لركضة  اظتوضوعيظتدخل تطوير مادة اظتفردات لتعليم اللغة العربية اب الكشف  -٢
 .ماالنق فمبنا اضتكومية األطفاؿ ب

 اظتوضوعيمواصفات تطوير مادة اظتفردات لتعليم اللغة العربية اب اظتدخل ظتعرفة  -١

 .ماالنق فمبنا اضتكومية لركضة األطفاؿ ب

 اظتوضوعيتطوير مادة اظتفردات لتعليم اللغة العربية اب اظتدخل  كصف فعالية  -3

 ماالنق. فمبنا اضتكومية لركضة األطفاؿ ب

 

 أمهية البحث .د

 : يلي كما قتا قسمُت إذل البحث أقتية الباحث قسم

 النظرم اصتانب .٢
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بتطوير مادة اظتفردات لتعليم اللغة  تتعلق اليت تعليمية كمعلومات مداخلة تكوف أف
 .ماالنق فمبنا اضتكومية العربية اب اظتدخل العلمي لركضة األطفاؿ ب

 التطبيقي اصتانب

 مدرسةلل .٢

تطوير مادة اظتفردات لتعليم اللغة العربية اب سوؼ يكوف ىذا البحث مراجعا يف 
 . ماالنق فمبنا اضتكومية اظتدخل العلمي لركضة األطفاؿ ب

 للمعلم .١

يعد اظتواد لتعليم اظتفردات اللغة  أف يرد الذم ظتعلم كاظتراجع العلمي البحث ىذا
يكوف مساعدا ك  .ماالنق ب فمبنا اضتكوميةالعربية اب اظتدخل العلمي لركضة األطفاؿ 

تطوير مادة اظتفردات لتعليم اللغة العربية اب اظتدخل العلمي لركضة األطفاؿ  ظتعّلمي 
 ماالنق. فمبنا اضتكومية ب

 

 للمتعلم .3

 أف يستطيع اظتساعد بتطوير اظتواد تعليم العلمي البحث ىذا الباحث ترجو

 .الؤلطفاؿ العربية للغةا تعليم اشًتاؾ يف الطبلب يساعد كيسهل

 للباحث .4

تعليم  يف كاطتربة تطوير اظتعرفة التالية ك حبوث يف مصادر أحد الباحث ىذا جعل
 العربية. اللغة

 

 حدود البحث .ه

تطوير مادة ادلفردات لتعليم اللغة  وضوع ىو  اظتإف  : اظتوضوعية اضتدكد .٢
 "ماالنق فمبنا احلكومية لرووة األطفال ب ادلوووي العربية اب ادلدخل 
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اظتكانية حددت الباحثة مكاف البحث يف ركضة األطفاؿ فمبنا  اضتدكد .١
 ماالنق  اضتكومية

ميبلدية، من شهر  2117-2116الزمانية : كترم ىذا البحث يف العاـ  اضتدكد .3
من اظتوضوعات  للمستول  2113حددت الباحثة مبنهج  .ديسمربإذل  نوفمرب

  األكؿ ك الثاين

 

 حتديد ادلصطلحات .و

 يشرح الباحث عن حتديد اظتصطلحات اظتستخدمة يف ىذا البحث:     
 رووة األطفال 

( مؤسسة تعليمية Kindergartenركضة أك رَيض األطفاؿ أك اضتضانة )ابألظتانية:    .٢
لؤلطفاؿ قبل دخوعتم اظتدرسة. ففي أغلب الدكؿ يطبق ىذا النظاـ لؤلطفاؿ ما دكف 

ت. يرتكز ىذا النظاـ على امرين, األكؿ سنوا 5-3 سن السادسة كحتديدا بُت عمر
تعريف الطفل مبجتمع أكسع من الذم تعود عليو كاكسابو مهارات االختبلط كالثاين 

 ىو تعليم الطفل من خبلؿ اللعب.

استخدـ مصطلح رَيض األطفاؿ حوؿ العادل لوصف أنواع عديدة ؼتتلفة من 
عمر سنتُت إذل سبع  اظتؤسسات اليت طورت لؤلطفاؿ الذين تًتاكح أعمارىم بُت

سنوات حبسب اىتماـ الدكلة. كقد أطلق  مسميات ؼتتلفة حوؿ العادل على العديد 
من األنشطة اليت طورىا فركبل. فقد صار الغناء كزراعة النبات جزءان ال يتجزأ من 
التعلم مدل اضتياة. كأصبح اللعب كالنشاطات كاطتربات كالتفاعل اجملتمعي اآلف 

اسية لتطوير اظتهارات كاظتعرفة. تعد رَيض األطفاؿ يف أغلب دكؿ أدكات مقبولة كأس
 العادل جزءان من نظاـ ما قبل اظتدرسة لتعليم الطفولة اظتبكرة.

يلتحق األطفاؿ ابلركضة ليتعلموا التواصل كاللعب كالتفاعل اظتناسب مع األخرىن. 
تعلم لغة القراءة  كتوفر اظتعلمة األدكات كالنشاطات العديدة اليت حتفز األطفاؿ على

كمفرداهتا كالرَيضيات كالعلـو ابإلضافة للموسيقى كالفنوف كالسلوكيات االجتماعية.  
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كما تساىم رَيض األطفاؿ يف مساعدة األطفاؿ الذين اعتادكا قضاء معظم أكقاهتم 
يف اظتنزؿ على التكيف مع ابتعادىم عن كالديهم دكف شعور ابطتوؼ كالقلق. كقد تتيح 

األكذل للعب كالتفاعل مع غتموعة متناسقة من األطفاؿ على ؿتو منتظم.  عتم الفرصة
كتسمح رَيض األطفاؿ لآلابء كاألمهات كغَتىم من اظتربُت ابلعودة للعمل بدكاـ 

 جزئي أك كامل.
 

اظتواد التعليمية ىي غتموعة اطتَتات الًتبوية ك اضتقائق كاظتعلومات اليت  .١
ات كالقيم اليت يزاد تنميتها عندىم، أك اظتهارات ترجي تزكيد التلميذة ِبا كاالجتاى

اضتركية اليت يراد إكساِبم إابىا ِبدؼ حتقيق النمو الشامل اظتتكامل عتم يف ضوء 
 األىداؼ اظتقرر يف اظتنهج.

اظتواد الدراسية أك الكتاب اظتدرسي ىو الكتاب األساسي للطالب كما يصبحو 
ن قبل اظتتخصصُت يف الًتبية كاللغة، من اظتواد تعليمية مساعدة، كاليت تؤلف م

كتقدـ للدارسُت لتحقيق أىداؼ معينة يف مقرر معُت يف مرحلة معُت بل يف 
 صف دراسي معُت كيف زمن ػتدد.

 

  خصوصية اإلنتاج .ز

توجد خصوصية اإلنتاج يف مواد التعليمي بتستخدـ كتاب التعليمي من منهج 
دثة ؼتتلفة مع احملادثة األخرل. تستخدـ ك مبناسبة اظتوضوعية. كىذه احملا ١٠٢3

الباحثة احملادثة تتكوف على الغناء ك اظتعٌت ك احملفوظات. كىم يناسب بكفاءة 
 .١٠٢3األساسى ك الرئيسة كاألىداؼ يف منهج 
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  هيكال البحث  . ح

 كىيكاؿ البحث من ىذا البحث ىو كما يلي:
تمل على خلفية البحث، : يتضمّن على اظتقّدمة، فاظتقّدمة يش الفصل األكؿ

أسئلة البحث، أىداؼ البحث، أقتّية البحث، حدكد البحث، خصوصية اإلنتاج،  
 حتديد اظتصطلحات.

: يتضمّن على اإلطار الّنظرم لتتول على ثبلثة اظتباحث.  الفصل الثّاين
اظتبحث األّكؿ يبحث عن اظتواد الّدراسة يشتمل على تعريف مواد الدراسية، أقتية 

أقتية  ركضة األطفاؿ ، كدراسية،  مكوانت مواد الدراسية كاظتبحث الثاين ىو مواد ال
تعليم يف ركضة األطفاؿ، الثالث يبحث عن تعريف تطوير للغة لؤلطفاؿ ، نظرَيت 

 اكتساب اللغة

يشتمل منهجية البحث، فا منهجية البحث :  يتضمّن على  الفصل الثّالث
مصادر البياانت ك أسلوب حتليل  أدكات البحث، على مدخل البحث كمنهجو، 

 البياانت. 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 ادلفردات .ٔ

 ادلفردات مفهوم .أ

إف اظتفردات عنصر من عناصر اللغة اعتامة حبيث يتضمن عليها اظتعاين ك استخداـ 
الكلمات يف اللغة من اظتتكلم نفسو أك من الكاتب، كالشخص تزداد لو مهارتو يف اللغة 

ازدادت مفردتو. ألف كفاءة مهارة لغة الشخص موفق على اظتفردات اليت استوعب  إذا
 7معانيها اللفظية.

اظتفردات كاحد مفردة :اللفظية أك الكلمة اليت تتكوف من حرفُت فأكثر ك تدؿ 
كاظتفردات يف اإلصطبلحا القاموس  8على معٌت، سواء كان  فعبل أك اشتا أك أدكات.

كيعرؼ اظتفردات بقائمة الكلمات مع  9سية ىي قائمة الكلمات.العاـ اللغة اإلندكني
 . القواعد، ِبا تًتكب تركيبا كتتوحد يف اللغة توحيدا

( ٕ( رتيع الكلمات اظتضمونة يف لغة، )ٔكيقـو آخر اظتفردات على أهنا ىي: )
، ك)ٖالكلم  اليت يستوعبها اظتتكلم كالكاتب، ) ( ٗ( الكلمات استخدامو يف العلـو

 11ة اظتفردات اظتنظمة مع البياف اظتوجز مثل القاموس.قائم

                                                           
7
 يًتجم من: 

Hendri Guntur Tarigan, Pengajaran Kosakata, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal 2 
8
)الرَيض: الدار أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت ابلعربية، انصر عبد الغارل، عبد اضتميد عبد هللا،  

 ٛٚ (، صٜٜٔٔالغارل، 

9
 يًتجم من: 

Purwadaminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal 572 
11

 يًتجم من: 
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قد يرل البعض أف تعلم الدارس األجنيب معٌت كلمة عربية يعٍت قدرتو على تررتاهتا 
إذل لغة القومية كإكتاد مقابل عتا. كالبعض اآلخر قد يظن أف تعلم الكلمة العربية يعٍت 

 ٢٢بية. ككبل الرأيُت غَت الصحيح.قدرتو على حتديد معناىا يف القواميس كاظتعاجم العر 
ليس  القضية يف تعليم اظتفردات أف يتعلم الطالب نطق حركفها فحسب، أك فهم معناىا 

أك معرفة طريقة االشتقاؽ منها، أك غتردكصفها يف تركيب لغوم صحيح،  مستقلة فقط،
إلضافة إف معيار الكفاءة يف تعليم اظتفردات ىو أف يكوف الطالب قادرا على ىذه كلو اب

إذل شيئ آخر ال يقل عن ىذا كلو أقتية، أال كىو قادرتو على أف يستخدـ الكلمة 
ماذا كتدم لو حفظ الطلب عددا من الكلمات اليت ال  اظتناسبة يف اظتكاف اظتناسب.
   يعرؼ كيف يستخدمها.

 

 أمهية تعليم ادلفردات .ب

هومو للمقصود كيعتمد ؾتاح اظتعلم يف تدريس اظتفردات على عدة عوامل منها مف
بتعليم اظتفردات، ككيفية تقدنتها كفهمها لفلسفة الكتاب اظتقرر يف تقدمي اظتفردات كأخَتا 

أف استيعاب الشخص على اظتفردات دكر عاـ يف ػتملية  ٢١طريقة تعليمها للدراسُت.
 اللغة يف اضتياة اليومية أك األكادقية. ال سيما لتعلم اللغة.

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
Suedjito, Kosakata Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1988), hal 35 

٢٢
 الرابط: منشورات اظتنظمة للًتبية كالعلـو ) تعليم العربية لغَت الناطقُت ِبا مناىجو كأسالبو،رشدم أزتد طعيمة،  

 ٖٜٔ( ص ٜٜٛٔكالثقافة، اإلسبلمية 

 ٘ٔٙرشدم أزتد طعيمة، اظترجع السابق، ص  ٢١
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 أهداف تعليم ادلفردات  .ج

 :كأما أىداؼ تعليم اظتفردات فيما يلي

 .لتعريف اظتفردات اصتديدة إذل الطبلب، ابلنص القراءة كاف أك فهم اظتسموع -ٔ

لتدريب الطبلب لتستطيع أف تتلفظ اظتفردات جيدا كصحيحا ألف التلفظ  -ٕ
اصتيد كالصحيح ستوصل الطبلب إذل كفاءة الكبلـ ككفاءة القراءة جيدا 

 كصحيحا أيضا.

  اظتفردات، ػتتوية كان  أك كظيفية.لتفهيم معٌت -ٖ

لتقدير اظتفردات كاستعماعتا يف التكلم أكاإلنشاء حبسب اظتوضوع  -ٗ
 13الصحيح.

 

  اختبارات ادلفردات .د

 من اظتمكن اختبار اظتفردات بعده طرؽ منها:

االختبار من متعددة. اختبار كاحدة من الكلمات األجع لناسب الفراغ يف  -ٔ
 كل الولد )الشرب، الطعاب، كاظتاء(.اصتملة اآلتية. مثل ذلك: أ

 اظتًتادفات. أعط كلمة أخرل ترادؼ الكلمة ال تية يف اظتعٌت. -ٕ

 الشرح. الشرح معٌت كل كلمة ؽتا يلي. -ٖ

 أعط كلمة تصتادالكلمة األتية يف اظتعٌت. األصداد. -ٗ

االشتقاؽ. اشتقق الفاعل أك اسم اظتفعوؿ أك الصفة اظتشبهة أك اظتصدر أك اسم  -٘
 آاللة أك صغة اظتبالغة من الكلمات اآلتية. اسم الزماف أك اسماظتكاف أك 

                                                           
 يًتجم من:13

Syaiful Mustofa, Strategi pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Pres, 2011), 

hal 63 
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التزاكج. اخًت من القائمة الثانية كلمة تقارب نظَتة عتا يف اظتعٌت يف القائمة  -ٙ
 .األكؿ

 الفراغ يف اصتملة اآلتية ابلكلمة اظتناسبة. ملء الفراغ. امؤل -ٚ

اظتناسبة مذكور أكؿ ابلكلمة  يف اصتملة اآلتية الفراغ امؤل ملء الفراغ اظتعاف. -ٛ
 ٢4حركؼ منها أك عدد حركفها أك أكؿ حرؼ ك آخر حرؼ منها.

 

 ادلوووي  دخلادل .ٕ

 ادلوووي  دخلمفهوم ادل .أ
اليت استخدم  يف أنشطة التعليم من خبلؿ دمج  دخلاظتاظتوضوعي ىو  دخلاظت

غة كالقيم األنشطة يف رتيع غتاالت التنمية، مبا يف ذلك اظتعرفية كاالجتماعية كالعاطفية كالل
األخبلقية كالدينية كاضتركية البدنية كالفنية، مث تررتتها إذل أنشطة التعلم اليت تركز على 

 كاحد اظتوضوع.
حيث اظتوضوع ىو الفكرة الرئيسية أف اظتنهج اظتوضوعي الظتنهج التعلم القائم على الفكرة 

البسيطة كاألقرب إذل  األساسية للطفل كالبيئة. اظتوضوع اظتختار كتب أف تبدأ من األشياء
 الطفل أكثر تعقيدا أك أكثر بعدا.

اظتوضوعي، لو معٌت مهم جدا يف بناء  دخلاظتيف تنفيذ أنشطة التعليم مع 
الكفاءات من اظتتعلمُت، من بُت أمور أخرل: أكال، التعلم مواضيعي مزيد من الًتكيز على 

يث نتكن للطبلب اضتصوؿ إشراؾ الطالب يف عملية التعلم بنشاط يف عملية التعلم، حب
على خربة كتدريب ؿ نتكن أف جتد نفسها غتموعة كاسعة من اظتعرفة اليت اكتسبوىا. 
                                                           

-ٜ٘ٔ( ص ٜٙٛٔ) الرَيض: رتيع اضتقوؽ ػتفوظة للمؤلف، أساليب تدريس اللغة العربية،دمحم علي اطتورل،   ٗٔ
ٔٙٓ 
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اثنيا، اظتوضوعية تعلم اظتزيد من الًتكيز على تطبيق مفهـو التعلم ابظتمارسة شيء )التعلم 
 ابظتمارسة(.

 

 ادلوووي  دخلخصائص ادل .ب
التعلم يف ىذه اظترحلة كتب أف يكوف  كفقا لنموه البدين كالعقلي لؤلطفاؿ، لذلك

 ٢5اطتصائص التالية:
 تركز على األطفاؿ، كسيلة األطفاؿ حترؾ، كالتفكَت كالتعلم، كالعمل.   .٢
 توفَت اطتربة اظتباشرة يف األطفاؿ، كحقيقية، كملموسة، كالسياؽ.  .١
 مرنة، كفقا الحتياجات كمراحل فتو الطفل.  .3
  كاحتياجات األطفاؿ.نتائج التعلم نتكن تطوير كفقا لبمصاحل .4
 (PAKEM)  ابستخداـ مبادئ التعلم النشط كخبلقة كفعالة كاظترح  .5

 
  ادلوووي   دخلأساس ادلبادئ ادل .ج

اظتوضوعي  دخلالعتبار يف تنفيذ التعلم مع اظتكاف اظتبادئ اليت كتب أخذىا يف ا 
ملية. يف يف رَيض األطفاؿ، كخاصة عند استخراج اظتوضوعات كتنفيذ التعلم كتقييم الع

 ٢6عملية استخراج موضوعات للنظر يف اظتبادئ التالية:
كتب موضوع أف تكوف موجهة لعمر، الفركؽ الفردية كاطتصائص االجتماعية  .ٔ

 كالثقافية للطفل.

                                                           
15

 Trianto, Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik Bagi Anak Usia Dini TK/RA & Anak 

Usia Kelas Awal SD/MI, ( Jakarta, Kencana, 2011)  hal 163 
16

  Ibid hal 155 



 

14 

 

كتب موضوعات تتعلق مباشرة إذل جتربة حقيقية للطفل ككينبغي تطوير بناء على  .ٕ
 األشياء اليت تعرؼ مسبقا كما تريد أف تعرؼ.

ب أف يكوف موضوع ىادؼ، كىذا ىو اظتوضوع الذم اختَت للمراجعة كتب كت  .ٖ
 توفَتللطبلب لتعلم مقدما؛

 كتب تعديل موضوع إذل مستول النمو النفسي لؤلطفاؿ؛ .ٗ
 اظتوضوع الذم اختَت كتب النظر يف اظتناىج كاجملتمع التوقعات اظتعموؿ ِبا؛ .٘
 لتعلمكتب أف اظتوضوع الذم اختَت أف تنظر يف توفر مصادر ا  .ٙ

نشطة التعلم مع النهج اظتوضوعي يف تنفيذه يف رَيض األطفاؿ ىو مناسب جدا 
لتعلم كيفية االعًتاض ركضة األطفاؿ. كيرجع ذلك إذل التعلم اظتوضوعي حيث قد 

، مث لتصل األطفاؿ على التدريب حوؿ أطفاؿ بقي موضوع دائما على اتصاؿ مع
 العملي على اطتربة من خبلؿ التعلم.

النهج اظتوضوعي أف لتسن كالذكاء اصتمع توفَت التعليم لؤلطفاؿ كفقا  تعلم مع
 الحتياجات كالتميز كل منها.

 

  رووة األطفال  .ٖ

( Kindergartenالركضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أك رَيض األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ أك اضتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانة )ابألظتانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة: 
مؤسسػػػػػػة تعليميػػػػػػة لؤلطفػػػػػػاؿ قبػػػػػػل دخػػػػػػوعتم اظتدرسػػػػػػة. ففػػػػػػي أغلػػػػػػب الػػػػػػدكؿ يطبػػػػػػق ىػػػػػػذا 

سػػػػػػنوات. يرتكػػػػػػز  5-3سػػػػػػن السادسػػػػػػة كحتديػػػػػػدا بػػػػػػُت عمػػػػػػر  النظػػػػػػاـ لؤلطفػػػػػػاؿ مػػػػػػا دكف
ىػػػػذا النظػػػػاـ علػػػػى امػػػػرين, األكؿ تعريػػػػف الطفػػػػل مبجتمػػػػع أكسػػػػع مػػػػن الػػػػذم تعػػػػود عليػػػػو 

 كاكسابو مهارات االختبلط كالثاين ىو تعليم الطفل من خبلؿ اللعب.
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استخدـ مصطلح رَيض األطفاؿ حوؿ العادل لوصف أنواع عديدة ؼتتلفة من 
ورت لؤلطفاؿ الذين تًتاكح أعمارىم بُت عمر سنتُت إذل سبع سنوات اظتؤسسات اليت ط

حبسب اىتماـ الدكلة. كقد أطلق  مسميات ؼتتلفة حوؿ العادل على العديد من األنشطة 
اليت طورىا فركبل. فقد صار الغناء كزراعة النبات جزءان ال يتجزأ من التعلم مدل اضتياة. 

تفاعل اجملتمعي اآلف أدكات مقبولة كأساسية كأصبح اللعب كالنشاطات كاطتربات كال
لتطوير اظتهارات كاظتعرفة. تعد رَيض األطفاؿ يف أغلب دكؿ العادل جزءان من نظاـ ما قبل 

 اظتدرسة لتعليم الطفولة اظتبكرة.

يلتحق األطفاؿ ابلركضة ليتعلموا التواصل كاللعب كالتفاعل اظتناسب مع 
نشاطات العديدة اليت حتفز األطفاؿ على تعلم لغة األخرىن. كتوفر اظتعلمة األدكات كال

القراءة كمفرداهتا كالرَيضيات كالعلـو ابإلضافة للموسيقى كالفنوف كالسلوكيات 
االجتماعية. كما تساىم رَيض األطفاؿ يف مساعدة األطفاؿ الذين اعتادكا قضاء معظم 

ر ابطتوؼ كالقلق. كقد أكقاهتم يف اظتنزؿ على التكيف مع ابتعادىم عن كالديهم دكف شعو 
تتيح عتم الفرصة األكذل للعب كالتفاعل مع غتموعة متناسقة من األطفاؿ على ؿتو 
منتظم. كتسمح رَيض األطفاؿ لآلابء كاألمهات كغَتىم من اظتربُت ابلعودة للعمل بدكاـ 

 جزئي أك كامل.
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 الثالث فصلال
 منهجية البحث

  البحث ومنهجه .أ

ظتستخدـ منهج البحث كالتطوير. البحث كالتطوير ىو منهج منهج البحث ا      
ىذا اظتنهج من  17.اظتنتجنتاج منتج اظتعُت، ككذلك الختبار فعالية البحث اظتستخدـ إل

من األقلية يف غتاؿ التعليم. ىذا ما قاؿ األستاذ الدكتور سوغييونو أف البحث 
ائة من التكلف التعليمي كالتطوير يلعب دكرا قليبل يف التعليم، انقص من كاحد يف اظت

م اللغة العربية اب مادة اظتفردات لتعلي تطويريف ىذا البحث، الباحث  18من اصتميع.
 ماالنق فمبنا اضتكومية لركضة األطفاؿ ب وضوعياظتدخل اظت

 

 منوذج التطوير ب. 

ىا ىي . (Borg and Gall) جرائي بورغ كغاؿمتتار الباحث فتوذج التطوير اإل      
  19جرائي بورغ كغاؿ:لتطوير اإلفتوذج ا

 ( البحث كرتع البياانت األكذل )إطار نظرم، مبلحظة، حتليل اظتشكلة كاضتاجة(1
 (اإلنتاج( ختطيط )رمز ىدؼ تطوير 2

 األكؿاإلنتاج ( تطوير 3

                                                           ( التجربة األكذل4

                                                           
     17

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), 

hlm. 297.  
     18

 Ibid., hlm. 298.  
     19 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan  (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Grup, 2012), hlm. 228-230. 



17 

 

 اإلنتاج( إصبلح 5

 لتجربة اظتيدانية( ا6

 اإلنتاج( إصبلح 7

 يدانية الثانيةاظتتجربة ال( 8

 األخَت اإلنتاج ( إصبلح 9

 اإلنتاج( تطبيق 11
 

  . إجراءات البحث والتطويرج

 : من خطوات التطوير      

 ( حتليل اضتاجة كاظتشكلةٔ
ـُ البحث كالتطوير يبدأ من اضتاجة كاظتشكلة. اضتاجة ىو كل شيئ إذا كاف         يستخد

يف ىذا  21سيمتلك زَيدة النتيجة. كاظتشكلة ىي االختبلؼ بُت الرجاء كما كقع يف اضتقيقة.
عدـ توفر الكتب اظتدرسية اظتطبوعة يف استخدامها يف التدريس البحث، كجد الباحث أف 

 .   كالتعلم

 ( رتع البياانتٕ
لقة إلنتاج اظتنتج رجاءن بعد معرفة اضتاجة كاظتشكلة، كتمع الباحث البياانت اظتتع       

التعليم الديٍت  "يف ىذا البحث، رتع الباحث البياانت من كتاب  21لتحليل اظتشكلة.
 .  ماالنق فمبنا اضتكومية لركضة األطفاؿ ب "اإلسبلمي

 اطترباء ديق( تصٖ
تطوير مادة اظتفردات لتعليم يف ىذا البحث ىو  –اإلنتاجاطترباء ليقدر ىل  ديقتص      
أفعل من  –ماالنق  فمبنا اضتكومية لركضة األطفاؿ ب وضوعياظتلعربية اب اظتدخل اللغة ا
اظتاجستَت،  انياؿ أمي ػتمودةد ةاظتواد كاحملتوَيت من الدكتور  ديقاظتوجودة أـ ال. تصاإلنتاج 

                                                           
     20 Sugiyono, op.cit., hlm. 299.  
     21 Ibid., hlm. 300.  
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 .جيف جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالن لؤلطفاؿ العربيةمعلم مادة 
اين من جهة التصميم )غبلؼ( فيختار الباحث أزتد مكي حساف اظتاجستَت. ىو كاطتبَت الث

معلم مادة التعليم اإللكًتكين يف قسم تعليم اللغة العربية يف مستول بكلَتيوس. قد ألف 
 اطتبَت كتاب األلعاب اللغوية ككتاب آخر اظتتعلقة بتعليم اللغة العربية.    

 األكؿاإلنتاج ( إصبلح ٗ
كي لتسن اإلنتاج  من  العيوبمن اطترباء، فالباحث سيعرؼ اإلنتاج  ديقتص بعد       
 .  اإلنتاجالباحث 

 اإلنتاج األكذل( جتربة ٘

تطوير ىو اإلنتاج . كىذا اإلنتاجبعد صنع الباحث اإلنتاج خطة الباحث سيجرب       
 فمبنا اضتكومية لركضة األطفاؿ ب وضوعياظتمادة اظتفردات لتعليم اللغة العربية اب اظتدخل 

اللغة العربية كاحدة. بعد ذلك،  مدرسةالطلبة ك  ستسةإذل اإلنتاج . سيجرب ىذا ماالنق
 اإلنتاج.فيها األسئلة عن  االستبانةالطلبة  األمهات كااآلابء يعطي الباحث 

 الثايناإلنتاج ( إصبلح ٙ
. سيحسن اجاإلنتبعد التجربة األكذل سيعرؼ الباحث عن اظتزاَي كالعيوب من        
 . اإلنتاج كي يكوف الكتاب اظتساعد مستعد لصناعة اإلنتاجالباحث 

 ( التجربة اظتيدانيةٚ
أكسع. سيجرب الباحث  موضوعإذل اإلنتاج الثاين، سيجرب الباحث  حصبلبعد اإل       

 اللغة العربية. يف ىذه التجربة، يتطالبا كمدرس الثاين إذل عشرين صبلحاإلنتاج بعد اإل
 . اإلنتاج عيوبث اليزاؿ يقدر اظتزاَي ك الباح

 

 

 

 الثالث اإلنتاج ( إصبلح ٛ
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اظتساعد.  التطوير مادةمن  عيوابالباحث يوجد  لو اظتيدانيةتجربة الصبلح من ىذا اإل       
 اظتساعد.   التطوير مادةكماؿ إل  صبلحا اإلىذ
 اصتماعي اإلنتاج ( ٜ

اظتساعد إنتاجا رتاعيا. سيطبع الكتاب صبلح الثالث، فالباحث سينتج بعد اإل       
 اظتساعد يف أحد الطبعة.  التطوير مادةالباحث ىذا 

 

 . نوع البياانت د
       

أما البياانت الكمية ىي البياانت على شكل الرقم. البياانت الكمية يف ىذا البحث نتيجة       
 لتجربة.ا موضوعبعد التجربة احملددة كالتجربة اظتيدانية من  االستبانة

 

 . مصادر البياانت ه
مصادر البياانت يف ىذا البحث الشخص كاظتكاف. الشخص يعطى البياانت إبمبلء        

االستبانة من الباحث. أما اظتكاف ىنا مصدر البياانت اظتتحرؾ كىو عملية تعليم اللغة العربية يف 
 الفصل. 

  

  . أدوات مجع البياانتو

 اظتستخدمة:  من أدكات رتع البياانت      
 ( اظتبلحظة ٔ)

اظتبلحظة ىي أسلوب رتع البياانت أبف يبلحظ الباحث أك يكتب كتابة بنظاـ معُت عن       
كىي اظتراقبة كالتسجيل من حدة  22موضوع البحث، إما داخل اظتعمل كإما يف حالة طبيعية.

البياانت من اضتاجة  اظتبلحظة مباشرة. اظتبلحظة اظتستخدمة صتمع 23اظتًتكز يف اظتوقف اظتعُت.

                                                           
     22 Triyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Ombak, 2012) , hlm. 157.  
     23 Daryanto, Penelitian Tindakan Kelas dan Penelitian Tindakan Sekolah beserta contoh-contohnya 

(Yogyakarta: Gava Media, 2011), hlm. 80. 
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فمبنا  ركضة األطفاؿ بكاظتشكلة يف عملية تعليم اللغة العربية بكتاب التعليم للغة العربية يف 
 ماالنق اضتكومية

 االستبانة( 2)

ىي رتع األسئلة اظتستخدمة لنيل اظتعلومات من اظتستجيب. يف ىذا اضتاؿ عن  االستبانة       
 كااآلابء الباحث توزع  االستبانةىذه  24اظتعركؼ عنده.اظتعلومات حسب نفسو أك األشياء 

تستخدـ مقياس ليكري . مقياس ليكري  ىو مقياس لقدر  االستبانة. ىذه الطلبة األمهات
اظتوقف أك الرأم من الشخص أك عدد من اإلنساف عن الظواىر أك ظاىرة اجتماعية كقد قرر 

  25الباحث نوعيا مث يسمى الباحث مبتغَت البحث.

 اظتقابلة  (ٖ)
اظتقابلة ىي أسلوب رتع البياانت ابألسئلة اظتقدمة إذل شخص معُت إما ابظتواجهة مباشرة       

ىذه اظتقابلة صتمع البياانت عن اضتاجة  26بُت الباحث كمضدر البياانت كإما غَت مباشرة.
لركضة األطفاؿ  يوضوعاظتمادة اظتفردات لتعليم اللغة العربية اب اظتدخل  تطويركاظتشكلة يف عملية 

  ماالنق فمبنا اضتكومية ب

 ( الواثئقٗ)
معٌت الواثئق ىو األشياء اظتكتوبة. يف البحث، حبث الباحث عن األشياء اظتكتوبة مثل       

  27الكتاب، كتابة الندكات، كغَتقتا.

 

 

 

 

  أسلوب حتليل البياانت .ز

                                                           
     24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi), (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2010), hlm 194. 
     25 Iskandar, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif) (Jakarta: Gaung Persada 

Press, 2008), hlm. 82.  
     

26
 Triyono, op.cit., hlm. 162.  

     27 Suharsimi Arikunto, op.cit., hlm 201. 
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 ( البياانت الكيفية ٔ)
مادة اظتفردات لتعليم اللغة بلحظة كاظتقابلة كالواثئق كتطوير لتلل الباحث البياانت من اظت      

)حتليل كيفي(. البياانت  ماالنق فمبنا اضتكومية لركضة األطفاؿ ب وضوعياظتالعربية اب اظتدخل 
مادة اظتفردات لتعليم اللغة العربية اب اظتدخل من اظتبلحظة كاظتقابلة يكوف البياانت األساسي لتطوير 

 .  ماالنق فمبنا اضتكومية األطفاؿ بالعلمي لركضة 

 ( البياانت الكميةٕ)
ابلرمز الطلبة  األمهات كااآلابء ك  للخرباء كاظتدرس االستبانةلتلل الباحث البياانت من       
 اآلين:

  28:االستبانة. إعطاء القيمة يف كل األجوبة من ٔ

 . جدكؿ قيمة األجوبة لبلستبانةٔ.ٖ

 
 
 
 
 
 
 
 
. مث بعد ذلك عرض الباحث النتيجة يف شكل االستبانة. عرض البياانت يف جدكؿ نتيجة ٕ

   29مائوية.

  
∑ قيمة

∑  غتتمع القيمة
      

                                                           
     28

 Iskandar, loc.cit..  
     29 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi) (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm 

313. 

 قيمة أجوبة
 5 موافق جدا

 4 وافقم

 3 موافق كاؼ

 2 غَت موافق

 1 غَت موافق جدا
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P : نسبة مائوية 
  31:االستبانةكىذه ىي كصف النتيجة من 

 

 جة من االستبانة. جدكؿ كصف النتيٕ.ٖ

 بيان القيمة
 الئق جدا %111 ≤% < قيمة ٗٛ
 الئق %84 ≤% < قيمة ٛٙ
 الئق كاؼ %68 ≤% < قيمة ٕ٘
 نقصاف الئق %52 ≤% < قيمة ٖٙ
 غَت الئق %36 ≤% < قيمة ٕٓ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
     30

 Ibid., hlm 314. 
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 الفصل الرابع
 يرض البياانت وحتليلها

 

 قماالن ٔكومية فمبينا األطفال احل ادلبحث األول: حملة ين ادلدرسة رووة

  أ. موقع ادلدرسة

 قماالن ٔاألطفال احلكوم  فمبينا  خلفية رووة
أنشأتو اضتكومة كىو كعاء إشراؼ تقٍت عملي  قماالن ٔاألطفاؿ اضتكومي فمبينا  ركضة 

األطفاؿ جسميا كابطنيا ككجدانيا كاجتماعيا. كظيفتو مثاؿ جيد إما من جهة  ركضةلتطوير تلميذ 
 .قنظر كزارة الشؤكف الًتبوية ماالنتعلم كالتعليم كإما الرفيق كىو حت  عملية ال

 

  أساس ادلدرسة ب. 

كافتتحتو  ٖٜٛٔفي اتريخ السابع من نوفمرب ماالنق ٔاألطفاؿ اضتكومي فمبينا  ركضةبٍت  
تعمل كزارة الشؤكف الًتبوية كالثقافة جبمهورية إندكنيسيا، األستاذ الدكتور نوغركىو نوتوسوسانتو ك 

 . ٜٗٛٔاظتدرسة يف 
 

  وظيفة ادلدرسة . ج

 وظائف كىم: ماالنق ٔاألطفاؿ فمبينا ركضة ل
األطفاؿ، كرئيسو، كمشرفو كعماؿ الًتبوم اآلخر اظتتعلقة ركضة . مكاف التدريب كالًتكيح ظتدرس ٔ

 ِبذه اظتدرسة. 
 . مكاف حتليل عملية التعليم كأنشطة التعاكف مبؤسسات اظتناسبة.ٕ
التحليل عن أحواؿ اليت تدفع عملية التعليم ذاتيا أك التعاكف مع اظتؤسسات  . مكافٖ

 األخرل/اجملتمع. 
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 . مكاف أنشطة ابتكار يف عملية التعليم اظتوجهة إذل ترقية جودة خدمة تربية األطفاؿ الصغَتة. ٗ
 األطفاؿ الذم لتتاج إذل غتاؿ الًتبية لؤلطفاؿ. ركضة . مكاف اظتعلومات ل٘
 تطوير تعليم تربية األطفاؿ.  . مكافٙ
 األطفاؿ اظتوجود حولو يف إعطاء خدمة تربية األطفاؿ. ركضة . مكاف اإلشراؼ ظتؤسسة ٚ
 

 رأي ادلدرسة . د
تكوين التلميذ اظتؤدب كاظتاىر كاالبتكارم كاظتتقن كلديو حسن اطتلق كتكوين مركز مثاؿ 

 التعليم كاالبتكار. 
 

 بعثة ادلدرسة  . ه
 يت التلميذ يف كل أنشطة التعليم . تكوين ذأ
. تنمية إمكانية التلميذ كتطويرىا من خبلؿ أنشطة التعليم االبتكارم كاالبداعي حسب تنمية ٕ

 التلميذ كتظويره. 
 . إعطاء الًتبية الدينية لغرس أخبلؽ حسنة كالسلوؾ اصتيد. ٖ
 . تطوير التعليم كإجراؤه حسب معيار تعليم األطفاؿ الصغَتة. ٗ
 

 أهداف ادلدرسة  . و
 . تكوين التلميذ النشيط كاظتاىر كاالبداعي كالذايت. ٔ
 . هتييئ التلميذ لبللتحاؽ ابظتدرسة التالية. ٕ
 . تكوين التلميذ اظتتقي حسب دينو. ٖ
 . تكوين مركز معلومات التعليم. ٗ
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  هوية ادلدرسة. ز

 ٔاألطفاؿ اضتكومي فمبينا ركضة :   . اسم اظتدرسةٔ
 : حكومية  ظتدرسة. كضع إ
 ٜٚٓ٘ٓٔٙ٘ٓٔٓٓ:  . رقم إحصاء اظتدرسةٖ
 NPSN  :21561163. رقم ٗ

 ٖٜٛٔ:   . سنة اإلنشاء٘
 ٕٖ٘ٔ٘٘( ٖٔٗٓ، ىاتف: )ٖٔٔ٘ٙماالنق: شارع جيبوغو  . عنواف اظتدرسةٙ
 .amalang@gmail.comnegeripembintk:  . الربيد اإللكًتكينٚ

 

 ماالنق ٔتقرير رووة األطفال فمبينا  . ح

حسب رسالة التقرير كزير الشؤكف الًتبوية كالثقافة ماالنق ٔاألطفاؿ فمبينا ركضة قرر  
، جباكرات التاريخ السابع من نوفمرب ٓٔٔ.ٙٓ.ٔٓ.ٖٕ.ٕٓٓٔ.ٔ.ٜٓجبمهورية إندكنيسيا رقم: 

 سانتو. حت  األستاذ الدكتور نوغركىو نوتوسو  ٖٜٛٔ
 

 ايتماد ادلدرسة . ط
حسب رسالة التقرير  ٕٕٓٓنوفمرب  ٕٛفي التاريخ ماالنق ٔاألطفاؿ فمبينا ركضة اعتماد  
 . Aباعتماد ؽتتاز/ماالنقحت  ىيئات االعتماد اظتدرسي  ٕٓٔٓ/BAS – KOTA MLG/ٖٓرقم: 

 

  مويد العقد  . ي

السب  يف الساعة السابعة  األطفاؿ من اثنُت حىتركضة موعد أنشطة التعلم كالتعليم طتدمة  
األطفاؿ معقد من اثنُت حىت السب  ركضة (. كأما خدمة ٓٔ – ٚإذل الساعة العاشرة كالنصف )

 ثبلث مرات موزع يف ثبلث أدكار(. )يف األسبوع
 
 

mailto:tk.negeripembinamalang@gmail.com
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  موقع ادلدرسة ك.

 

، قفيناؾتوؾتاف كلوجُت ماالن ماالنقيف شارع جيبوغو  ماالنق ٔاألطفاؿ فمبينا ركضة يقع  
 مًتا مربعا.  ٜٗٙعا كسعة البناء مًتا مرب ٓٓٙٔ على ساحة بسعة بُت
 

  إدارة ادلدرسة وبرامج العمل  . ل
ابتداء من السابعة صباحا حىت العاشرة  ماالنق ٔاألطفاؿ فمبينا ركضة أنشطة التعليم يف  

ثل كالنصف. جبانب أنشطة التعليم ىناؾ أنشطة إضافية الداخلية كجب على التلميذ أف يتبعها م
اضتساب، اللغة اإلؾتليزية، كاللغة اصتاكية، كتعليم دين اإلسبلـ/نصارل،  –الكتابة  –القراءة 

كالسباحة. مث أنشطة إضافية اطتارجية االختيارية مثل الرقص، كفرقة الطبوؿ، كالرسم، كعلم اضتساب 
 كالقرآف. 
درسة كأما طبحو أنشطة األكل الصحي معقدة كل السب  جبدكؿ الطعاـ الذم قد قررتو اظت 

 كالد التلميذ. 
 

 أنشطة التعلم والتعليم   .م
 أ. فتاذج التعليم 

ابستخداـ فتاذج التعليم  ماالنق ٔاألطفاؿ اضتكومي فمبينا ركضة فتاذج التعليم اظتطبق يف  
سنة  ٛ٘حسب رغبة التلميذ من خبلؿ الوالية. أما اظتنهج اظتستخدـ حسب نظاـ اضتكومة رقم 

 لتعليم حسب رغبة التلميذ يتكوف من عشرة الوالية، منهم: . فتاذج آٜٕٓ
 . كالية الدين ٔ 
 . كالية اضتساب ٕ 
 . كالية الفن ٖ 
 . كالية اللغة ٗ 
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 . كالية العلـو ٘ 
 . كالية اظتوسيقٙ 
 . كالية اظتسرحية ٚ 
 . كالية الشعاعٛ 

 . كالية اظتاء كالرمل ٜ    
 . كالية خارج الفصلٓٔ 
 ية مرافقة ابظترافق اظتستخدمة ألنشطة تعليمية. يف كل الوال 

 

  . إجراء التعليم ن

ابتداء من الساعة السابعة إذل العاشرة  ماالنق ٕاألطفاؿ فمبينا ركضة إجراء التعليم يف 
 كالنصف بعملية التعليم التالية: 

 أنشطة قبل التعليم .1

أنشطة اللعب اضتر يف اطتارج.  ىذه األنشطة جترم خارج الفصل ابلدعاء رتاعة يف القاعة، مث
ىدؼ أنشطة قبل التعليم ضتمل التلميذ إذل حالة اظتدرسة كي يكوف التلميذ مستعد ظتواجهة 

 األنشطة التعليمية. ىذه األنشطة قدر ستسة عشر دقيقة.   
  

 أنشطة التعليم .2

 ىذه األنشطة تتكوف من أربع أنشطات كجب على التلميذ أف يتبعها، منها: 
 دئيةأنشطة مب .أ 

ىذه األنشطة جترم من خبلؿ التعويد مثل السبلـ كالدعاء قبل األنشطة.  
لًتقية زتاسة التعلم، يدعو اظتدرس التلميذ الغٌت ابألغنية اصتماعي. مث يقص التلميذ 
 حوؿ اطتربة اليومية ثبلثة التبلميذ أك أربعة التبلميذ مث يسأؿ زمبلؤه من تلك القصة. 
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بحث يف اظتوضوع أك فرع اظتوضوع الذم قد خططو اظتدرس مث جترم أنشطة يف األنشطة اظتبدئية ت
 جسمنية داخل الفصل أك خارجو. 

 

 أنشطة أساسية .ب 

قبل إجراء األنشطة األساسية، اظتدرس مع التبلميذ يتكلموف الواجبات يف كالية ؼتططة.  
اظتخططة. الوالَيت  فيختار التبلميذ كالية حسب رغبتهم. يشرح اظتدرس الواجبة يف كل الوالَيت

 اظتفتوحة حسب اظتؤشر اظتطور كمرافق التعليم. 
يستطيع التلميذ أف ينتقل إذل كالية أخرل حسب رغبتو حينما قد دت  الواجبة يف كاليتو حىت  

يكوف التلميذ قد دت  الواجبات يف رتيع الوالَيت. دفع اظتدرس كي يستطيع التلميذ أف يتم الواجبة 
ب الدافع، أرشد اظتدرس التلميذ الذم يواجو اظتشاكل يف إدتاـ كاجباتو يف الوالية دتاما جيدا. جبان

اظتختارة. للوالية اليت كثر التبلميذ فيعطى اظتدرس الفهم إذل التلميذ أف ينتقل إذل كالية أخرل مث ىو 
 يستطيع أف يرحع للمرة الثانية إذل الوالية األكذل. 

 اصتاىزة حسب اظتؤشرات اظتخططة.  قـو اظتدرس ابستخداـ أداة التقومي
  
 الراحة .ج 

يف ىذه األنشطة، يعمل التلميذ أنشطات خرة يف اطتارج حت  إشراؼ اظتدرس. بعد اللعب  
اضتر يف اطتارج، يدخل التلميذ لؤلكل اصتماعي. قبل األكل يغسل التلميذ أيديو كيدعو قبل األكل. 

ب أدكات األكل اظتستخدمة كيردىا إذل مكانو كبعد األكل، يدعو التلميذ دعاء بعد األكل كيرت
 األكؿ. 

  

 أنشطة أخَتة .د 

يف األنشطة األخَتة أجري  كبلسيكية مثل القصة أك الغٌت. مث يقـو اظتدرس ابالنعكاس من  
. يف أخر التعليم، يعطى اظتدرس اضتكم  األنشطات اصتارية يف ىذا اليـو
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ألنشطة التعليمية بدعاء انتهاء التعلم مث يسلم كيتكلم قليبل حوؿ األنشطة ليـو الغد. اختتم  ا 
 اظتدرس. 
استخداـ الوسائل التعليمية ابعتماد على التكنولوجيا اظتعلومات يناسب اظتؤشرات اظتخططة  

 كسيبحث يف الباب التارل. 
 

 أنشطة إوافية الداخلية واخلارجية .3

تو. أما األنشطة ىااتف األنشطتاف لديهما اعتدؼ لوعاء تطوير موىبة التلميذ كرغب 
 : قماالن ٔركضة األطفاؿ فمبينا اإلضافية الداخلية كاطتارجية اظتوجودة يف 

 

 أنشطة إضافية داخلية .أ 

 تعليم دين اإلسبلمي  -
 تعليم دين نصراين -
 اللغة اصتاكية -
 اللغة اإلؾتليزية  -
 السباحة  -

 أنشطة إضافية خارجية .ب 

 الرسم  -
 فرقة الطبوؿ -

 الرقص  -
 عليم القرآف تركضة  -

يتبع رتيع التبلميذ أنشطة إضافية داخلية. كأما يتبع التبلميذ أنشطة إضافية خارجية حسب 
موىبتهم كرغبتهم )اختيار التبلميذ(. لنيل أحسن إجراء أنشطة إضافية خارجية كداخلية فهناؾ 

 اصتدكؿ اآليت: 
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 الوقت اليوم نوع األنشطة رقم
 – 17.11  السب –اثنُت  التعليم الديٍت .1

18.11 

 – 17.11 السب  –اثنُت  اللغة اإلؾتليزية .2

18.11 

 – 17.11 السب  –اثنُت  اللغة اصتاكية .3

18.11 

 – 19.11 أربعاء –اثنُت  السباحة .4

11.11  

 – 11.31 الثبلاثء الرسم  . 5

11.31  

 – 11.31 الثبلاثء الرقص . 6

11.31 

 – 11.31 اثنُت كالسب  فرقة الطبوؿ .7

11.31 

 – 11.31 ستيس –اثنُت  تعليم القرآف ركضة  .8

13.11 

 

 أنشطة إضافية خارجة كداخلية جترل كل األسبوع. 
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  يمال ادلدرسة وبياانت التالميذ. س

 قماالن ٔرووة األطفال فمبينا . بياانت أشخاص ٔ
. كل شخصا ٛٔيتكوف من ماالنق ٔاألطفاؿ فمبينا ركضة عدد األشخاص يف 

ركضة اظتدرسُت أك العماؿ لديو زَيدة الواجبة حسب استطاعتو. ىذه ىي بياانت أشخاص 
 : قماالن ٔاألطفاؿ فمبينا 

 والية رقم التوظيف اسم رقم

 األطفاؿركضة رئيسة  196118141986132115 نور حيايت .1
 ٖ-مدرسة أ 196215111983132131 نغسيت مركايت .2

 رئيس قسم الفن
 ٔ-مدرسة أ 196315271983132117 مفونيجي .3

رئيس قسم صحة 
 اظتدرسة

 ٔ-مدرسة ب 196213171983132115 شنتا راىايو .4
 رئيسة قسم نصراين

 رئيسة اإلدارة 195815131986132117 رشتيايت .5
 أمُت الصندكؽ

 ٖ-مدرسة ب 197818272119132113 فطرَي أغوستنا .6
 رئيسة قسم التبلميذ

 ٕ-مدرس أ 198212132119131111 نور كسوماكرداان .7
رئيس قسم رفيق 

 اظتدرسة
 2-مدرسة ب 197618282119132113 صويف أغستياريٍت .8

 رئيسة قسم اظتكتبة



 

32 

 

 عامل اإلدارة 196711121989111113 لتيا .9
 مدرسة فرقة اللعب  سنتاكايت .11

 رئيسة الرقص
 ٔ-مدرسة أ  سوفُت ىارَييت .11

 رئيسة الرقص
 مدرسة فرقة اللعب  يوليايتإيٍت  .12

 رئيسة اظتقصف
 ٖ-مدرس أ  سوتكنو .13

 رئيس اظتسابقة
 ٕ-مدرسة أ  سيت حليمة  .14

 رئيسة قسم اإلسبلـ
 ٖ-مدرس ب  إخواف كرنياكاف .15

 رئيس اظتنهج
 ٕ-مدرسة ب  دَيه كيهيٍت .16

 رئيسة األنشطة 
 قسم األمن   إركين دكم س. .17
 درسةحارس اظت  دندم ك. .18

 

 

 قماالن ٔرووة األطفال فمبينا . بياانت التالميذ يف ٕ

األطفاؿ ركضة ل ٖاألطفاؿ أ، كركضة ل ٖاألطفاؿ )ركضة عتذه اظتدرسة ستة فصوؿ ل  
 ب(، كفرقتُت يف فرقة اللعب. ىذه ىي البياانت عن عدد التبلميذ يف اظتدرسة: 
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 فرقة رقم
 يدد التالميذ

 يدد مجاي 
 أنثى ذكر

 12 7 5 فرقة اللعب .1

 32 17 15 ٔ-أ .2

 31 22 9 ٕ-أ .3

 31 13 17 ٖ-أ .4

 21 11 11 ٔ-ب .5

 19 9 11 ٕ-ب .6

 22 11 12 ٖ-ب .7

 167 89 78 عدد رتاعي 

 

  تطوير الكتابادلبحث الثاين: 

 لركضة األطفاؿ ب اظتوضوعيمادة اظتفردات لتعليم اللغة العربية اب اظتدخل تطوير عملية 

 كاآليت :  ماالنق نا اضتكوميةيفمب

     أ. حتليل احلاجة وادلشكلة

تحليل يقـو الباحث باطتطوة األكذل يف تطوير الكتاب اظتساعد ىي حتليل اضتاجة كاظتشكلة.       
 بالتجربة )مدرسة اللغة العربية كالطلبة يف الفصل  موضوعابظتقابلة مع  اضتاجة كاظتشكلة بقياـ

(. أيخذ الباحث مدّرِسة اللغة العربية كاحدة كطالبة كاحدة. ماالنق نا اضتكوميةيفمب ركضة األطفاؿ
 . كطالب ىو فاز تقيو الدينسيت حليمة  مدرسة اللغة العربية ىي
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يف اظتدارس مهم جدا كحاسم، ألف الكتب  ٖٕٔٓكجود كتاب يف تنفيذ اظتناىج عاـ 
اظتدرسية كالطبلب كاظتعلمُت كنتكن استكشاؼ القيم بشكل مستقل، كالبحث كالعثور على 
اإلعتاـ، كالطموح، الدافع، أك حىت مع الكتاب سوؼ تكوف قادرة على تعزيز ركح االبتكار ك 

 ل.اإلبداع ىو مفيد للمستقب

اظتعلمُت كتدكف صعوبة يف تطوير اظتفردات، حبيث اظتعلمُت اظتشكلة  اضتصوؿ على الباحث      
جعل تصميم اظتفردات عن طريق الرسم كاللوحة نفسها، لذلك كان  ىناؾ بعض األخطاء من 
قبل الباحثُت كاجهتها. ليس ذلك فحسب، يكوف اظتعلموف أيضا صعوبة النامية من خبلؿ تصميم 

وتر، ابإلضافة إذل خركتي ما يقرب من ستسُت يف اظتئة من القائمة يف اظتدارس االبتدائية الكمبي
 (SDI)  ، اظتدرسة االبتدائية اإلسبلـ(MINاضتكومية ) االبتدائية   لئلسبلـ، مثل اظتدارس

كغَتىا، كاليت يف منطقة موضوعهم ال الدركس العربية، ص كىذا كترم على ضركرة دعم اللغة 
 يف تنمية اظتفردات لؤلطفاؿ العربية

 

 ب. مجع البياانت  

كتمع الباحث البياانت  جبمع البياانت.  يف اطتطوة الثانية من ىذا البحث أف يقـو الباحث
 .كرقة تصميم اظتعلم كاظتواضيع يف اظتنهجمن مفردات اظتوجودة يف 

 

 . تصميم أو إيداد اإلنتاج ج
. متتار الباحث فتوذج كتاب للغة العربية لؤلطفاؿصميم  بتاطتطوة الثالثة أف يقـو الباحث       

يستهدؼ الباحث من ىذا البحث أم البحث التطويرم (. Borg and Gall) التطوير بورغ كغاؿ
 نا اضتكوميةيفمب ركضة األطفاؿ بيف اظترحلة  كتاب للغة العربية لؤلطفاؿأف ينتج الباحث  

  .ماالنق

 Microsoft Wordفالباحث يكتب رتيع اظتفردات بربغتة  وعيف موض  بعد رتع اظتفردات اظتوجودة

 . . اظتفردات مكتوبة داخل اصتدكؿ كي يسهل الباحث يفٕٓٔٓ
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بعد كتابة رتيع اظتفردات فالباحث يرتب اظتفردات بنظاـ األلفبائي العاـ  ي.موضوعترتيب  
إلندكنيسية مث مفردات األكؿ، الباحث يرتب مفردات اللغة العربية إذل اللغة ا، اخل(. ٗ،ٖ،ٕ،ٔ)

مث الباحثوف ابلبحث عن الصور اليت تتناسب مع دعم . اللغة اإلندكنيسية إذل اللغة العربية
 .مفردات

عزر ك  األصفر اطتاـبلوف الغبلؼ  Corel Draw X7يصنع الباحث غبلؼ اظتعجم بربغتة       
 Belajar Bahasa Arab" ،“Bahasa Arab. اللوف حسب لوف غبلؼ كتاب  األزتر

Tingkat Dasar”   ، Untuk TK"  ىذا لتأكيد أف ىذا الكتاب اظتساعد الكتاب مساعد
 على كتاب اللغة العربية لؤلطفاؿ. يطبع الباحث ىذا الكتاب يف الطبعة.  
 بعد ذلك، يصنع الباجث االستبانة لتصديق اطتبَت كاظتدرس الطلبة.

  . تصديق اخلرباءد

من خبَت  اإلنتاجالباحث  دؽصبتصديق اطتبَت.  يقـوفالباحث بعد صنع خطة اإلنتاج        
اظتاجستَت كاطتبَت اظتواد  أمي ػتمودة ةاظتواد كاحملتوَيت كخبَت التصميم. متتار الباحث الدكتور 

 ديقكاحملتوَيت. متتار الباحث أزتد مكي حساف اظتاجستَت كاطتبَت التصميم. قاـ الباحث بتص
. قاـ الباحث 2117 مارسمن  تسعة كعشرينيف التاريخ  األربعاء خبَت اظتواد كاحملتوَيت يـو

. بعد اإلنتاجبعد مبلحظة  ديقخبَت التصميم يف نفس الوق . نتؤل اطتبَت استبانة التص ديقبتص
 حسب االقًتاحات من اطتبَتين. اإلنتاجتصحيح اطتبَتين، أصلح الباحث 

 

  . إصالح اإلنتاج األوله

، فالباحث يصلح اإلنتاج قبل التجربة األكذل. اإلصبلح ابعتماد على اطترباء بعد تصديق      
  اقًتاحات اطتبَتين إما من جهة اظتواد كاحملتوَيت كإما من جهة التصميم )غبلؼ(.
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  . جتربة اإلنتاج األوىلو

 ركضة األطفاؿ بيف الفصل بعد إصبلح اإلنتاج، فالباحث يقـو بتجربة اإلنتاج األكذل       

مبعٌت  31. متتار الباحث موضوع التجربة )عينة التجربة( بوسيطة القرعة.ماالنق نا اضتكوميةيفمب
 32عشرة الطبلب. -أبف يكتب غتتمع التجربة أشتاءىم على القرطاس مث متتار الباحث ستسة 

. كتمع الباحث عينة التجربة مث أيمرىم الباحث  طالباف من كل الفصل يف قسم الرَيضيات كالعلـو
بلحظوا اإلنتاج )كتاب اللغة العربية لؤلطفاؿ( مث يوزع الباحث االستبانة إليهم كي نتلؤكىا أبف ي

حسب مبلحظتهم مع اإلنتاج. يشرح الباحث عن ىدؼ إمبلء ىذه االستبانة مث أيخذ الباحث 
 الصورة مع عينة التجربة. جبانب الطلبة، كترب الباحث اإلنتاج إذل مدرسة اللغة العربية اليت تعلم

. الدرسة ماالنق نا اضتكوميةيفمب ركضة األطفاؿ بيف الفصل مادة اللغة العربية يف الفصل 
أستاذة سييت حليمة. الحظ  اظتدرسة كتاب اللغة العربية لؤلطفاؿ مث دتؤل اظتدرسة إستبانة عن 

نا يفمب ركضة األطفاؿ بيف الفصل  كذلنتاج األاإلقاـ الباحث بتجربة فعالية استخداـ اإلنتاج. 
 . 2117أبريل من ذتانية يف التاريخ السب   يـو ماالنق اضتكومية

 

  . إصالح اإلنتاج الثاينز

أصلح الباحث اإلنتاج بعد التجربة األكذل حسب اقًتاحات من ستسة الطبلب كمدرسة       
ية ذتانيف التاريخ السب  اللغة العربية. بعد ذلك، يطبع الباحث يف الطبعة. يصلح الباحث يف يـو 

 . 2117أبريل من 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 259. 
32

 Punaji Setyosari, op.cit., hlm. 229.  
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  . التجربة ادليدانيةح

. ٕٚٔٓ أبريلمن  تسعة كعشركفيقـو الباحث ابلتجربة اظتيدانية يـو السب  يف التاريخ       
مبعٌت أف يكتب غتتمع  33متتار الباحث عينة التجربة بطريقة أخذ العينة العشوائية بوسيطة القرعة.

الحظ  عينة التجربة اظتعجم  34طالبا.عشركف ار الباحث التجربة أشتاءىم على القرطاس مث متت
اظتساعد بعد اإلصبلح الثاين مث نتلؤكف االستبانة من الباحث. أيخذ الباحث الصورة مع عينة 

طالبا، كترب الباحث اإلنتاج بعد اإلصبلح الثاين إذل عشركف التجربة يف التجربة اظتيدانية. جبانب 
، قتا األستاذة سييت  ماالنق نا اضتكوميةيفمب ركضة األطفاؿ ب يف الفصلمدرسيت اللغة العربية 

حليمة كىي مدرسة اللغة العربية يف الفصل العاشر قسم الرَيضيات كالعلـو كاألستاذة راىس 
. قتا ماالنق نا اضتكوميةيفمب ركضة األطفاؿ بيف الفصل أمالية كىي مدرسة اللغة العربية 
انة من الباحث. قتا يعطياف االقًتاحات لتحسُت اإلنتاج. ىذه يبلحظاف اإلنتاج مث نتآلف االستب

طالبا عشركف التجربة اظتيدانية إذل مدرسيت اللغة العربية يف نفس الوق  مع التجربة اظتيدانية إذل 
 . 2117 أبريلمن  تسعة كعشركفيـو السب  يف التاريخ 

 

  . إصالح اإلنتاج الثالثط

الثالثة بعد التجربة اظتيدانية. أصلح الباحث اإلنتاج حسب  أصلح الباحث اإلنتاج للمرة      
اقًتاحات من نتيجة االستبانة من التجربة اظتيدانية. فيطبع الباحث اإلنتاج بعد اإلصبلح الثالث 

 يف الطبعة. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33

 Triyono, op.cit., hlm. 148. 
34 Iskandar, op.cit., hlm. 75.  
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   . اإلنتاج اجلماي ي

اطتطوة األخَتة يف بعد إصبلح اإلنتاج الثالث، فالباحث يطبع اإلنتاج يف الطبعة كىذه ىي       
اظتساعد على تطوير مادة اظتفردات لتعليم اللغة العربية اب اظتدخل  الكتابتطوير اإلنتاج أم 

 .ماالنق فمبينا اضتكومية موضوعي لركضة األطفاؿ ب

 

 تطوير مادة ادلفردات لتعليم اللغة العربية اب ادلدخل موووي ادلبحث الثالث: مواصفات 

يبحث الباحث يف مواصفات تطوير مادة اظتفردات لتعليم اللغة العربية اب يف ىذا اظتبحث، س      
 اظتدخل موضوعي من أكؿ الطبع قبل تصديق اطترباء حىت اإلنتاج األخَت.

 قبل تصديق اخلرباءتطوير مادة ادلفردات أ. مواصفات 
  خصائص كتاب اظتساعد قبل تصديق اطتبَت: تصديق

 الغالف األمام 

يستخدـ اللوف األساسي ىو ، Corel Draw X5  اظتساعد بربغتة كتاب  يصمم الباحث غبلؼ
 Bahasa Arab" يف كتابة . ك أبيض. ككذلك صورة اظتسجد ك اثنُت من أشجار ـتيل األزراؽ

Untuk Anak  " مكتوبة ابستحداـ اصتنس كاظتقياس  Matura MT Script  ٙٓيف كتابة ،  

"Pendekatan Tematik Integratif "ة ابستحداـ اصتنس كاظتقياس مكتوبClarendon Blk BT   

 Clarendon Blk BTمكتبة ابستحداـ اصتنس كاظتقياس   "Nasrudin Hakqi"  ، يف كتابةٚٔ

، يف ٖٙ Cooper Black  مكتوبة ابستحداـ اصتنس كاظتقياس" Islam Itu Indah"  يف كتابة، 21
 ، ٖٓ Rockwell Extra Bold  مكتوبة ابستحداـ اصتنس كاظتقياس" Untuk TK"  كتابة
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 الغالف اخللف 
مكتوبة  "Bahasa Arab Untuk Anak"  يف كتابة، الربتقارليستحدـ اللوف األساس ىو 

 Buku Bahasa Arab Untuk"         يف كتابة، Cooper Black    48 ابستحداـ اصتنس كاظتقياس 

Anak Usia Dini Disusun Berdasarkan...." مكتوبة ابستحداـ اصتنس كاظتقياس  Rockwell Extra 

Bold 17  ،    ،يف كتابة         "Aktivitas Didalam Buku Ini Disajikan Secara 

TEMATIK..... "مكتوبة ابستحداـ اصتنس كاظتقياس  Rockwell Extra Bold   17 ، 
 
 
 
 
 



 

41 

 

  اءقبل تصديق اخلرب  تطوير مادة ادلفرداتمواصفات ب. 

 الغالف األمام 

اللوف األساسي ىو يستخدـ ، Corel Draw X5  اظتساعد بربغتة كتابيصمم الباحث غبلؼ  
مكتوبة ابستحداـ "  Nasrudin Hakqi" يف كتابة .الطفل يقرأ كتاب. ككذلك صورة األصفر كاألزتر
وبة ابستحداـ مكت "Belajar Bahasa Arab" يف كتابة .، Clarendon Blk BT 21 اصتنس كاظتقياس
مكتوبة  "Pendekatan Tematik Integratif" يف كتابة .، Cooper Black  61اصتنس كاظتقياس 

مكتوبة    "Untuk TK" يف كتابة   ،Cooper Black  italic   19ابستحداـ اصتنس كاظتقياس 
 .Rockwell Extra Bold 31ابستحداـ اصتنس كاظتقياس 

 

 الغالف اخللف      
 يف كتابة ، كتاب  زتل، ككذلك صورة الولد ك البن  األصفروف األساسي ىو الليستخدـ 

، مكتوبة Traditional Arabic  31مكتوبة ابستحداـ اصتنس كاظتقياس    "  العربية للعطفاؿ   
 Untuk TK"    مكتوبة ابستحداـ اصتنس كاظتقياسRockwell Extra Bold  21
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 توايتموووع وزل صورة ادلفرق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 يف كتابة، ٕٕ  Cooper Blackمكتوبة ابستحداـ اصتنس كاظتقياس   "Pelajaran Pertama" يف كتابة

 يف كتابة، ٛٗ Traditional Arabicمكتوبة ابستحداـ اصتنس كاظتقياس  " َأاَن، أَْنَت، أَْنت   "

"Dengarkan Apa Yang Diucapkan Gurumu Dan Ikuti!!"
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مكتوبة  "Saya & Kamu" يف كتابة، ٛٔ Comic Sans MSمكتوبة ابستحداـ اصتنس كاظتقياس 
  مكتوبة laki-laki & perempuan" يف كتابة،  Comic Sans MS 22ابستحداـ اصتنس كاظتقياس 
  مكتوبة  َأاَن، أَْنَت، أَْنت   " يف كتابة، Comic Sans MS 14ابستحداـ اصتنس كاظتقياس 

 .Traditional Arabic 48اصتنس كاظتقياس ابستحداـ 

 يف كتابة، Courier New 16مكتوبة ابستحداـ اصتنس كاظتقياس    العربية لؤل طفاؿ     يف كتابة

"Bahasa Arab Untuk Anak    "  مكتوبة ابستحداـ اصتنس كاظتقياسConsolas ٕٔ ،يف كتابة " 

K b / T k  N e g e r i  P e m b i n a  1  K o t a  M a l a n g"  ستحداـ اصتنس  مكتوبة اب
 الرقم  مكتوبة ابستحداـ اصتنس كاظتقياس   يف كتابة، Lucida Calligraphy 11كاظتقياس  

Copperplate Gothic Bold 21. 
 األوىلادلسايد بعد تصديق  مواصفات كتاب. ج

كتاب   اللغة بعد تصديق اطترباء فالباحث يقـو إبصبلح اإلنتاج. ىذه ىي مواصفات        
بعد إصبلح اإلنتاج حسب اقًتاحات اطتبَتين إما من خبَت اظتواد كاحملتوَيت طفاؿ   لؤل العربية

 كإما من خبَت التصميم )غبلؼ(: 

 الغالف األمام 

اللوف األساسي ىو يستخدـ ، Corel Draw X5  اظتساعد بربغتة كتابيصمم الباحث غبلؼ  
  مكتوبة ابستحداـ  Nasrudin Hakqi" يف كتابة .الطفل يقرأ كتاب. ككذلك صورة األصفر كاألزتر
مكتوبة ابستحداـ  "Belajar Bahasa Arab" يف كتابة .، Clarendon Blk BT 21 اصتنس كاظتقياس
مكتوبة  "Pendekatan Tematik Integratif" يف كتابة .، Cooper Black  61اصتنس كاظتقياس 

مكتوبة    "Untuk TK" ابةيف كت   ،Cooper Black  italic   19ابستحداـ اصتنس كاظتقياس 
مكتوبة   " Nasrudin Hakqi" يف كتابة   ، ،Rockwell Extra Bold 31ابستحداـ اصتنس كاظتقياس 
 Belajar Bahasa، مكتوبة ابستحداـ اصتنس كاظتقياس  ٙٔ Arial Blackابستحداـ اصتنس كاظتقياس 

Arab Untuk TK " مكتوبة ابستحداـ اصتنس كاظتقياس ،Arial Black 21 
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 الغالف اخللف      
   يف كتابة،  كتاب  زتل، ككذلك صورة الولد ك البن  األصفراللوف األساسي ىو يستخدـ 

 Untuk، مكتوبة  Traditional Arabic  31مكتوبة ابستحداـ اصتنس كاظتقياس  العربية لؤل طفاؿ    

TK"    مكتوبة ابستحداـ اصتنس كاظتقياسRockwell Extra Bold  21
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 موووع وزلتوايت دلفرقاصورة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 يف كتابة، ٕٕ  Cooper Blackمكتوبة ابستحداـ اصتنس كاظتقياس   "Pelajaran Pertama" يف كتابة

 يف كتابة، ٛٗ Traditional Arabic  مكتوبة ابستحداـ اصتنس كاظتقياس  َأاَن، أَْنَت، أَْنت   "

"Dengarkan Apa Yang Diucapkan Gurumu Dan Ikuti!!"
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مكتوبة  "Saya & Kamu" يف كتابة، ٛٔ Comic Sans MSمكتوبة ابستحداـ اصتنس كاظتقياس 
  مكتوبة laki-laki & perempuan" يف كتابة،  Comic Sans MS 22ابستحداـ اصتنس كاظتقياس 
  مكتوبة  َأاَن، أَْنَت، أَْنت   " ابةيف كت، Comic Sans MS 14ابستحداـ اصتنس كاظتقياس 
 .Traditional Arabic 48ابستحداـ اصتنس كاظتقياس 

 يف كتابة، Courier New 16مكتوبة ابستحداـ اصتنس كاظتقياس    العربية لؤل طفاؿ     يف كتابة

"Bahasa Arab Untuk Anak  "  مكتوبة ابستحداـ اصتنس كاظتقياسConsolas ٕٔ ،يف كتابة " 

K b / T k  N e g e r i  P e m b i n a  1  K o t a  M a l a n g"    مكتوبة ابستحداـ اصتنس
 الرقم  مكتوبة ابستحداـ اصتنس كاظتقياس   يف كتابة، ٓٔ Lucida Calligraphyكاظتقياس  

Copperplate Gothic Bold 21. 

 ممارسة كتابة الرسائل اذليجاء صورة
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 Kristen ITCمكتوبة ابستحداـ اصتنس كاظتقياس    "Latihan Menulis Huruf  Hijaiyah" يف كتابة
 يف كتابة، ، ٕٚ Traditional Arabicمكتوبة ابستحداـ اصتنس كاظتقياس  " ي" يف كتابة، ٕٛ

ا، " يف كتابة، ٕٚ ٔمنقط    ABO SLMAN Alomarمكتوبة ابستحداـ اصتنس كاظتقياس " ص"
 . 72 ٔمنقط    ABO SLMAN Alomarمكتوبة ابستحداـ اصتنس كاظتقياس " ىل يب، ت إ

 

 خبري التصميم تصديقو  نتيجة استبانة تصديق اخلبري. د
إما من قبل اطتبَت كإما من قبل اظتدرس  الكتابيف ىذا اظتبحث يشرح الباحث فعالية استخداـ       

 اللغة العربية لؤلطفاؿ. الكتابكالطالب كاظتستخدـ 
 نتيجة استبانة تصديق اخلبري .أ

  ىو اصتدكؿ الذم يشرح نتيجة تصديق خبَت اظتواد كاحملتوَيت )الدكتورة أمي ػتمودة ىذا    
 مارسمن  تسعة كعشركفيف التاريخ  األربعاءاظتاجستَت( الذم يقـو الباحث بتصديق اإلنتاج يـو 

2117 : 
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 خبَت اظتواد كاحملتوَيت ديقستبانة تصنتيجة ا

X Xi ادلؤشر الرقم

الدرجة 
 ادلائوية

 ابكت

يتم ترتيب تصنيف اظتفردات حبسب  .1
 اظتواضيع

5 5 111% 

 %111 5 5 دقة اظتثاؿ أك الصورة .2

 %111 5 5 أييت الكتاب مع األغاين اليت تدعم التعلم .3

 %111 5 5 اظتفردات قدم  كفقا ظتستول الطلبة .4

 %111 5 5 يتم تقدمي التقييم كفقا لقدرة األطفاؿ .5

 %111 5 5 لورؽدقة حجم كنوع ا .6

 %111 5 5 دقة اظتفردات كفقا للقواعد .7

دقة اللوف على كل اضتركؼ األجبدية  . 8
 كأجزاء من الكتب

5 5 111% 

 معايَت الكتب

 %81 5 4 اكتماؿ ػتتوَيت الكتاب .1

 %111 5 5 كتاب االكتاز . 2

تعليمات الستخداـ الكتاب السهل أف  .3
 نفهم

5 5 111% 

 %111 5 5 ح يف عرض اظتعلوماتسهولة الشر  .4

    اظتقدمة اظتوضوعية  الكتب  .5

 %0821 46 46 يدد إمجايل
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 x111= % 95،8%٘ٙ/ٗٙفعالية :   

اللغة العربية  الكتاب) اإلنتاج، فقرر الباحث أف ىذا االستبانةفمن نتيجة    
 %(.111≤%<قيمة٘،ٜٛ) الئق جدا( لو درجة لؤلطفاؿ

 خبري التصميم تصديق نتيجة استبانة.ٕ

كىذه ىي نتيجة استبانة تصديق خبَت التصميم )أزتد مكي حساف اظتاجستَت( الذم يقـو     
 :  2117 مارسمن  تسعة كعشركفيف التاريخ  األربعاءالباحث بتصديق اإلنتاج يـو 

 

 

 خبَت التصميم ديقستبانة تصانتيجة 

X Xi ادلؤشر الرقم

الدرجة 
 ادلائوية

 كتابتصميم ال

 %81 5 4 الطلبة كتاباسًتاعى تصميم ال .1

 %111 5 5 كتابة يف الكتاب الواضح كسهل للقرائة .2

 %111 5 5 جذب الغبلؼ .3

 كتابرسومات ال

 %111 5 5 استخداـ اطتط .5

 %81 5 4 ختطيط ك تصميم .6

 %111 5 5 الرسـو التوضيحية ك الرسومات ك الصورة .7

 %111 5 5 تركيبات األلواف . 8

 كتابال كجوه

 %111 5 5 اظتفردات غَت مبلف .1

 %81 5 4 جدكؿ احملتوَيت أك متسقة . 2
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 %111 5 5 الًتقيم الصحيح كاظتستمر .3

 %111 5 5 اطترائط كصور ذات مغزل .4

 كتابجسد ال

الئق ك السهل ظتستول  كتابحجم ال 
 اظتدرسة 

4 5 81% 

 %111 5 5 طباعة كاضحة 

 %111 5 5 كتابة دقيقة 

 %111 5 5 غتلد قوية اصتودة 

 %81 5 4 سهل للفتوح كتابال 

 %0611 21 56 يدد إمجايل

 % 81x  111= % 9ٖ،9 /٘ٚفعالية :   

( لو درجة اللغة العربية لؤلطفاؿ الكتاب) اإلنتاج، فقرر الباحث أف ىذا االستبانةفمن نتيجة 
 %(.111≤%<قيمةٚ،ٖٜ) الئق جدا

 

 من ادلدّرسة يف التجربة األوىل وير مادة ادلفرداتتط. فعالية استخدام ه
اظتساعد من مدرسة اللغة  الكتابكاآلف، سيشرح الباحث نتيجة استبانة فعالية استخداـ     

يف التاريخ السب  العربية )سييت حليمة ( يف التجربة األكذل. يقـو الباحث ىذه التجربة يـو 
اظتساعد من  الكتاباستبانة فعالية استخداـ  . ىذا ىو جدكؿ نتيجة2117أبريل من ذتانية 

 مدرسة اللغة العربية: 
 من مدرسة اللغة العربية كذلستبانة التجربة األانتيجة  جدكؿ

 درجة مائوية X Xi مؤشرات متغري رقم

 كجو .1
 %111 5 5 للقراءة الكتاب. جذابة كجو ٔ

 %111 5 5 الكتاب. جذابة غبلؼ ٕ
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دات . كضوح ػتتوَيت إرشاٖ
 الكتاب

5 5 111% 

 %21 5 2 . كضوح إرشادات اظتعجمٗ

 %111 5 5 دقة احملتول كاظتواضيع. 5

2. 

شرح 
ػتتوَيت 
 اظتعجم

 %111 5 5 اظتقدمة اظتوضوعية  الكتب. 6

. كضوح شرح ػتتوَيت ٚ
 الكتاب

2 5 21% 

 %111 5 5 . دقة مقدار كجنس الكتابةٛ

. سهولة فهم ػتتوَيت ٜ
 بالكتا

5 5 111% 

. دقة اختيارات األلواف يف ٓٔ
 الكتابكل األحرؼ كأقساـ 

5 5 111% 

 %81 5 4 . مناسبة اظتفردات مبعانيهأٔ

. مناسبة اظتفردات ابظتواد يف ٕٔ
 كتاب

4 5 81% 

يتم تقدمي التمارين كفقا . 13
 للقدرة الطفل

4 5 81% 

كتشمل الكتب األغاين . 14
 لمتدعم عملية التع

4 5 81% 

 %0061 51 65 يدد إمجايل

 

  %ٚ،ٖٚ =% x 111 59/71فعالية:       
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فيقرر  سييت حليمةمن قبل مدرسة اللغة العربية، أستاذة  كذلالتجربة األ استبانةمن نتيجة       
الئق  بدرجة% 9ٖ،9( الكتاب) اإلنتاجالباحث أف فعالية استخداـ 

 . %(111≤%<قيمة71)

 

 من الطلبة يف التجربة األوىل تطوير مادة ادلفرداتام . فعالية استخدو

سيشرح الباحث نتيجة استبانة فعالية استخداـ الكتاب اظتساعد من ستسة الطبلب من       
. يقـو الباحث ابلتجربة األكذل يـو ماالنق نا اضتكوميةيفمبيف ركضة األطفاؿ  B3طلبة الفصل 
. ىذا ىو جدكؿ نتيجة استبانة فعالية استخداـ ٕٚٔٓأبريل من ذتانية يف التاريخ السب  

 نا اضتكوميةيفمبيف ركضة األطفاؿ  B3الكتاب اظتساعد من ستسة الطبلب من طلبة الفصل 

 : ماالنق

 طبلبستسة من  كذلستبانة التجربة األانتيجة  جدكؿ

نتيجة 
 ادلستجيب

رلموع  مؤشرات
 2 5 4 6 6 3 8 0 النتيجة

0 5 5 5 5 5 5 4 5 39 

8 5 4 5 5 5 5 4 5 38 

3 5 4 5 4 5 4 4 5 36 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 41 

6 5 5 5 4 5 4 4 5 37 

 051 رلموع
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 غتموع اظتستجيبُت × األعلى النتيجة مقياس × غتموع األسئلة =  نتيجة األعلى 

 )نتيجة األعلى( 211=  5×  5×  8

  = غتموع اظتستجيبُت× األقلى مقياس نتيجة × غتموع األسئلة نتيجة األقلى 

 )نتيجة األقلى( ٓٗ=  ٘×  ٔ×  ٛ
 = نتيجة األخَت 

 ∑      النتيجة غتموع اظتقياس

 ∑    نتيجة األعلى      

 
 ٢9٠   

  211 

تطوير من نتيجة االستبانة من التجربة األكذل، يقرر الباحث أف فعالية استخداـ اإلنتاج )  
 جدا.الئق بدرجة % 56( اظتادة الكتاب

 

ادلسايد من ادلدّرسة يف التجربة  لألطفال اللغة العربيةتطوير ادلادة الكتاب . فعالية استخدام ز
 ادليدانية

اظتساعد من  اللغة العربيةتطوير اظتادة الكتاب سيشرح الباحث نتيجة استبانة فعالية استخداـ     
( قتا مدرسة ٕكرنياكف )  ( ك إحوافٔ، قتا سييت حليمة ) ماالنق نا اضتكوميةيفمبركضة األطفاؿ 

. ىذا ىو جدكؿ نتيجة ماالنق نا اضتكوميةيفمبيف ركضة األطفاؿ  B3اللغة العربية يف الفصل الفصل 
 نا اضتكوميةيفمباظتساعد من ركضة األطفاؿ  اللغة العربيةتطوير اظتادة الكتاب استبانة فعالية استخداـ 

 : ماالنق

  

 

 

 

قيمة=    ٢٠٠%    

  %٢٠٠

 

  =95  
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 مؤشرات متغري رقم
 نتيجة ادلستجيب

1 2 

 كجو .1

 5 4 للقراءة الكتاب. جذابة كجو ٔ

 5 4 الكتاب. جذابة غبلؼ ٕ

 5 4 الكتاب. كضوح ػتتوَيت إرشادات ٖ

 4 5 . كضوح إرشادات اظتعجمٗ

 5 5 دقة احملتول كاظتواضيع. 5

2. 
شرح ػتتوَيت 
 اظتعجم

 5 4 اظتقدمة اظتوضوعية  الكتب. 6

 4 4 كتابال. كضوح شرح ػتتوَيت ٚ

 5 5 . دقة مقدار كجنس الكتابةٛ

 5 5 الكتاب. سهولة فهم ػتتوَيت ٜ

. دقة اختيارات األلواف يف كل ٓٔ
 الكتاباألحرؼ كأقساـ 

5 5 

 4 4 . مناسبة اظتفردات مبعانيهأٔ

 4 5 . مناسبة اظتفردات ابظتواد يف كتابٕٔ

يتم تقدمي التمارين كفقا للقدرة . 13
 فلالط

5 4 

كتشمل الكتب األغاين تدعم . 14
 عملية التعلم

5 4 

 46 46 يدد إمجايل

 51 51 حد أيلى
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  .x 111 = %5ٔ،8% ٕٓٓ(/٘،ٜٔ+٘،ٜٔفعالية: )

ستبانة التجربة اظتيدانية من قبل مدرسيت اللغة العربية فيقرر الباحث أف فعالية من نتيجة ا      
 الئق جدا بدرجة% 9ٔ،8( اظتساعد الكتاب) اإلنتاجاستخداـ 

 .%(111≤%<قيمةٗٛ)

 

 التجربة ادليدانيةادلسايد من الطلبة يف  الكتابفعالية استخدام .  ح

 

 ختبار أويلإلا التجربة ادليدانيةادلسايد من الطلبة يف  الكتابفعالية استخدام  .ٔ

طالبا يف شر ذتانية عاظتساعد من  الكتابسيشرح الباحث نتيجة استبانة فعالية استخداـ       
اظتساعد الكتاب اإلختبار أكرل. ىذا ىو جدكؿ نتيجة استبانة فعالية استخداـ  التجربة اظتيدانية

 :اإلختبار أكرل من ذتانية عشر طالبا يف التجربة اظتيدانية

رلموع 
 النتيجة

إسم  جواب الصحيح
 ادلستجيبني

 رقم

.1 راين 5 111  

.2 أىدا 5 111  

.3 غستو 5 111  

ينوالد 2 41  4.  

.5 اظتا سة 2 41  

.6 الربيدزم 2 41  

فابرامد 2 41  7.  

.8 دينار 5 111  

.9 فازا 5 111  
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 .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جواب الصحيح  

 غتموع األسئلة      

 غتموع اظتستجيبُت × األعلى النتيجة مقياس × غتموع األسئلة نتيجة األعلى = 

 )نتيجة األعلى( ٓٓٛٔ=  ٛٔ×  21×  5
 غتموع اظتستجيبُت× األقلى مقياس نتيجة × غتموع األسئلة نتيجة األقلى = 

 )نتيجة األقلى( ٓ=  ٛٔ×  ٓ×  ٘
 نتيجة األخَت =

 ∑    النتيجة غتموع اظتقياس  

 ∑    نتيجة األعلى      

 

 1281   

  1811 

.11 حنس 2 41  

.11 حنزا 5 111  

.12 فاريز 5 111  

.13 ىساـ 5 111  

.14 رادي  2 41  

.15 نريندا 5 111  

.16 نيميجا 3 61  

.17 يسمُت 1 21  

.18 فرافتا 3 61  

 رلموع 1281

٢٠٠  X  النتيجةلتحديد صيغة   = 

 

قيمة=    

قيمة=    ٢٠٠%    

%  ٢٠٠

 

  =71,1 %  
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فيقرر  الباط ذتانية عشرمن  اإلختبار أكرلمن التجربة اظتيدانية  االستبانةمن نتيجة       
 الئق بدرجة % 5010 الكتاب اإلنتاجالباحث أف فعالية استخداـ 

 .%(84≤%<قيمةٛٙ)

 

 االختبار البعدي التجربة ادليدانيةادلسايد من الطلبة يف  الكتاباستخدام فعالية  .ٕ

طالبا يف ذتانية عشر اظتساعد من  الكتابسيشرح الباحث نتيجة استبانة فعالية استخداـ       
الكتاب . ىذا ىو جدكؿ نتيجة استبانة فعالية استخداـ االختبار البعدمالتجربة اظتيدانية 
 :االختبار البعدم عشر طالبا يف التجربة اظتيدانية اظتساعد من ذتانية

رلموع 
 النتيجة

إسم  جواب الصحيح
 ادلستجيبني

 رقم

.1 راين 4 111  

.2 أىدا 4 111  

.3 غستو 4 111  

.4 الدينو 4 111  

.5 اظتا سة 4 111  

.6 الربيدزم 4 111  

فابرامد 4 111  7.  

.8 دينار 4 111  

.9 فازا 4 111  

.11 حنس 4 111  

.11 حنزا 4 111  

.12 فاريز 3 75  
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 جواب الصحيح  

 غتموع األسئلة      

 وع اظتستجيبُت غتم× األعلى النتيجة مقياس × غتموع األسئلة نتيجة األعلى = 

 )نتيجة األعلى( ٓٓٛٔ=  ٛٔ×  25×  4
 غتموع اظتستجيبُت× األقلى مقياس نتيجة × غتموع األسئلة نتيجة األقلى = 

 )نتيجة األقلى( ٓ=  ٛٔ×  ٓ×  4
 نتيجة األخَت =

 ∑    النتيجة غتموع اظتقياس  

 ∑    نتيجة األعلى      

 

 1775   
  1811 

فيقرر  الباط ذتانية عشرمن  البعدماإلختبار من التجربة اظتيدانية  بانةاالستمن نتيجة       
 الئق جدا بدرجة%  95،1الكتاب  اإلنتاجالباحث أف فعالية استخداـ 

 .%(111≤%<قيمةٗٛ)

.13 ىساـ 4 111  

.14 رادي  4 111  

.15 نريندا 4 111  

.16 نيميجا 4 111  

.17 يسمُت 4 111  

.18 فرافتا 4 111  

 رلموع 1775

٢٠٠  X   النتيجةلتحديد صيغة   = 

 

قيمة=    

  %٢٠٠ 

قيمة=    ×  

%  ٢٠٠ 

× 

  =95،1 %  
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 الفصل اخلامس

 مناقشة نتائج البحث  
 

ماالنق ليس كتاب جيد،  تعليم الدين إلسبلـ أك تعليم اللغة العربية يف الركضة األطفاؿ فمبنا اضتكومية
أك حاسوب ،  ماالنق التقليدية أك ال يستطيع استخداـ الكمبيوتر ألف اظتدارس يف الركضة األطفاؿ فمبنا اضتكومية

 أك ىذا الكتاب  لذلك، ىذا الربانمج .كالكتابة cliping كلكن لدعم التعلم ، ىي جتعل اظتواد التعليمية بوسائل
، ىذا  ٖيف الفصل ب   ماالنق خاصة يف الركضة األطفاؿ فمبنا اضتكومية بيةقصد مستعمل تعليم اللغة العر 

  وِ لِ ائِ سَ وَ بِ  رُ مْ ئ اَ يْ شَ بِ  رُ مْ يتماشى مع قواعد أصوؿ الفقو يعٍت:  األَ 

لذلك، ، كاحد منهم ىو تدريس كتاب توجيو. األكامر دراسة سبل لتتوم على أكامر لتوفَت اظترافق اظتساندة،
بقصد جعل اظتبادئ التوجيهية ابإلضافة إذل أنشطة اظتناىج الدينية اإلسبلمية ظترحلة الطفولة كيتمحور الربانمج 

. ىذا الكتاب التوجيهي أف يرتب مع النهج اظتواضيعي، جماالن اضتكومية ٔ لركضة األطفاؿ فمبناكخاصة اظتبكرة 
ماـ كؽتارسة ىيجيا الذم اظتناسبة اليت تتممها ؽتارسة مثَتة لبلىت PAUDكالذم مت تصميمو على أساس اظتناىج 

 القاعدة.

كتب اظتدرسية يف اظتدارس مهم جدا كحاسم، ألف ال ٖٕٔٓكجود كتاب يف تنفيذ اظتنهج الدراسي عاـ 
نتكن استكشاؼ القيم بشكل مستقل، كالبحث كالعثور على اإلعتاـ، كالطموح، الدافع، أك كالطبلب كاظتعلمُت 

 35لى تعزيز ركح االبتكار ك اإلبداع ىو مفيد للمستقبل.حىت مع الكتاب سوؼ تكوف قادرة ع

بعد انتهاء من إجراء البحث العلمي عن إعداد تطوير مادة اظتفردات لتعليم اللغة العربية اب 
اظتدخل اظتوضوعي لركضة األطفاؿ فمبنا اضتكومية ماالنق، فحصل البحث على االستنتاج األخَت. 

 اآليت : نتجأما تطوير مادة البحث مبواصفات اظت
 
 

                                                           
35

  Andi prastowo. Pengembangan Bahan Ajar Tematik Tinjauan Teoritis Dan Praktik. (Jakarta : kencana: 2014) 

hal 244 
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تطوير الكتب اظتدرسية ىي حفز الطبلب للغاية يف تعلم اللغة العربية، كخصوصا   .ٔ
 اظتفردات

 ب جداالالطلبلىتماـ  كتابالتصميم   .ٕ
 حجم الكتاب ىو مناسب جدا كقاببل للمرحلة الطفولة اظتبكرة .ٖ
 التمارين كاألغاين التعلم داعمة ادت تزكيد كتاب .ٗ
 وضوعاظتفردات قدم  ىي كفقا للم .٘
 (PAKEM)ابستخداـ مبادئ التعلم النشط كخبلقة كفعالة كاظترح   باالكت .ٙ
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 الفصل سادس

 خالصة نتائج البحث
 

 يستنبط الباحث من نتائج البحث السابقة ما يلي:       
من خبلؿ عدة مراحل، من حتليل االحتياجات كاظتشاكل، كرتع البياانت، مادة  خطوات تطوير .أ 

اظتنتجات، كخرباء التحقق من صحة، كإعادة النظر يف اظتنتجات األكلية كاظتنتجات  كتصميم
االختبار، كإعادة النظر يف اظتنتج الثاين، احملاكمة الثانية، كتنقيح اظتنتج الثالث، كاإلنتاج 

. كصف ىذا الكتاب يبدأ التحضَت ظتوضوع اظتناسب يف اظتناىج الدراسية يف مرحلة اصتماعي
ظتبكرة، كحتديد اظتفردات، كتصميم اظتنتجات، كخرباء التحقق من صحة، كإعادة النظر الطفولة ا

يف اظتنتجات األكلية كاظتنتجات االختبار، كإعادة النظر يف اظتنتج الثاين، احملاكمة الثانية، كتنقيح 
 .اصتماعياظتنتج الثالث، كاإلنتاج 

لركضة األطفاؿ فمبنا  وضوعياب اظتدخل اظتاظتفردات لتعليم اللغة العربية مادة  تطويرمواصفات   .ب 
ككذلك  زتر،كأ صفراطتارجي أ كتابال، لوف غبلؼ  A4كتابىي مقدار ال قماالن اضتكومية
ككذلك صورة الولد ك البن   ،صفرأالداخلي  كتابال، لوف غبلؼ الطفل يقرأ كتابصورة 
ربية بًترتتها إذل اللغة ، مفردات اللغة العكتابالشكر كتقدير، إرشادة استخداـ  ،كتاب  زتل

كؽتارسة ، ؽتارسة مثَتة لبلىتماـ ،سية بًترتتها إذل اللغة العربيةاإلندكنيسية، مفردات اللغة اإلندكني
 .ىيجيا الذم اظتناسبة القاعدة

 استخداـ فعالية ،(الئق) %ٚ،ٖٚاألكذل التجربة يف اظتدرسة منمادة  تطوير استخداـ فعالية .ج 
 كتاب استخداـ فعالية ،(جدا الئق% )ٜ٘ األكذل التجربة يف الطلبة من اظتساعد كتاب
 ،(جدا الئق% )٘،ٜٔ اظتيدانية التجربة يف اظتدّرسة من اظتساعد
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(. الئق% )ٔ،ٔٚ اإلختبار أكرل اظتيدانية التجربة يف الطلبة من اظتساعد كتاب استخداـ فعالية  .د 
%  ٙ،ٜٛ البعدم اإلختبار نيةاظتيدا التجربة يف الطلبة من اظتساعد كتاب استخداـ فعالية
 (جدا الئق)
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 ادلراجع

 العريب الكتب من
             مكتبة .التدريس كطرؽ اظتناىج إذل مدخل . 2111 .اطتليفة جعفر حسن

 .انشركف الرشد

             كتطبيقاتو أسسو اإلسبلمية الًتبية . 2111 .غتاكز علي الدين صبلح دمحم

 .قلة قوي ال .الًتبوية

 .افكر دار .اللساف كعربية اللغوية اظتهرات . 1999 . قباكة الدين فخر

                 مناىجة ِبا الناطقُت لغَت العربية تعليم . 1989 .طعيمة ازتد رشيد

  .القرل جامعة أـ .كأساليب

 بلغات              للناطقُت العربية اللغة تعليم يف اظتراجع .بدكف السنة .طعيمة أزتد رشيد

 .مكة: جامعة أـ القرل. أخرل

                    كؽتارستو النظرية أساسيتو الغلمي البحق . 2111 .دكيدرم كحيد رجاء

 .الفكر دار :بَتكت .العلمية   

أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت عبد اضتميد عبد هللا،  .ٜٜٔٔانصر عبد الغارل،
 .ر الغارلالرَيض: الداابلعربية،
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الرابط:  .تعليم العربية لغَت الناطقُت ِبا مناىجو كأسالبو. ٜٜٛٔ رشدم أزتد طعيمة،  ٢
 كالثقافة، اإلسبلمية منشورات اظتنظمة للًتبية كالعلـو 
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ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN AHLI DESAIN 

PENGEMBANGAN BUKU AJAR KOSA KATA (MUFRODAT) BAHASA ARAB 

UNTUK KELAS B3 TAMAN KANAK – KANAK (TK) NEGERI PEMBINA 1  

 KOTA MALANG 

 

Kepada Yth : H. Ahmad Makki Hasan  M.Pd 

Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Dalam rangka penulisan skripsi untuk menyelesaikan study S1 Pendidikan Bahasa 

Arab (PBA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti mengembangakan  Produk berupa 

“BUKU AJAR KOSA KATA )MUFRODAT( BAHASA ARAB UNTUK KELAS B3 

TAMAN KANAK – KANAK )TK( NEGERI PEMBINA 1 KOTA MALANG” sebagai 

sarana penunjang dalam  proses pembelajaran bahasa arab untuk kelas B3 di TK Negeri 

pembina 1 kota malang. 

 Sehubungan dengan keperluan tersebut, agar produk pengembangan ini benar-benar 

menjadi sarana penunjang yang mampu  memudahkan siswa dalam  proses belajar, maka 

peneliti memohon kesediaan  Bapak sebagai AHLI DESAIN  meluangakn sedikit waktu 

untuk memberikan tanggapan  tentang  ketepatan  Desain “Buku Ajar” yang sedang peneliti 

kembangkan dengan cara menjawab pertanyaan yang di ajukan dalam angket. 

 Adapun skala penilaian yang di guanakan adalah:    

 Skor 1 : Sangat tidak tepat, Sangat  tidak sesuai, Sangat tidak jelas, Sangat tidak 

menarik, Sangat tidak mudah. 

 Skor 2 : Kurang tepat, Kurang sesuai, Kurang  jelas, Kurang menarik, kurang Mudah. 

 Skor 3 : Cukup tepat, Cukup sesuai, Cukup jelas, Cukup menarik, Cukup Mudah. 

 Skor 4 : Tepat, Sesuai, Jelas, Menarik, Mudah. 

 Skor 5 : Sangat Teapat, Sangat Sesuai, Sangat Jelas, Sangat Menarik, Sangat Mudah. 

Jawaban, komentar serta saran dari Bapak akan sangat bermanfaat bagi peneliti untuk 

melakukan perbaikan- perbaikan sehingga dapat meningkatkan kualitas Buku Ajar yang 

peneliti kembangkan.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

         Malang, 29 Maret 2017 

         Peneliti, 

         Nasrudin Hakqi 

         Nim: 12150024 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

CURRICULUM VITAE AHLI DESAIN 

Nama Lengkap  

AHMAD MAKKI HASAN 

Latar Belakang Pendidikan  

S1 BSA UIN Malang 

S2 PBA UIN Malang 

Profesi yang sedang ditekuni  

Dosen UIN Malang 

Pengalaman dalam bidang pendidikan  

- Juara I Tingkat Jatim “Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Arab” 

- Narasumber Nasional Kurikulum 2013 B. Arab  

Karya yang pernah dihasilkan  

- Buku “99 Permainan dalam Pembelajaran Bahasa Arab”  

- Best Practice Pembelajaran Bahasa Arab SMA 

  



 

 

 

 

ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN AHLI ISI 

PENGEMBANGAN BUKU AJAR KOSA KATA (MUFRODAT) BAHASA ARAB 

UNTUK KELAS B3 TAMAN KANAK – KANAK (TK) NEGERI PEMBINA 1  

 KOTA MALANG 

 

Kepada Yth : Dr. Hj. Umi Machmudah  M.Pd 

Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Dalam rangka penulisan skripsi untuk menyelesaikan study S1 Pendidikan Bahasa 

Arab (PBA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti mengembangakan  Produk berupa 

“BUKU AJAR KOSA KATA )MUFRODAT( BAHASA ARAB UNTUK KELAS B3 

TAMAN KANAK – KANAK )TK( NEGERI PEMBINA 1 KOTA MALANG” sebagai 

sarana penunjang dalam  proses pembelajaran bahasa arab untuk kelas B3 di TK Negeri 

pembina 1 kota malang. 

 Sehubungan dengan keperluan tersebut, agar produk pengembangan ini benar-benar 

menjadi sarana penunjang yang mampu  memudahkan siswa dalam  proses belajar, maka 

peneliti memohon kesediaan  Ibu sebagai AHLI ISI  meluangakn sedikit waktu untuk 

memberikan tanggapan  tentang  ketepatan  isi “Buku Ajar” yang sedang peneliti 

kembangkan dengan cara menjawab pertanyaan yang di ajukan dalam angket. 

 Adapun skala penilaian yang di guanakan adalah:    

 Skor 1 : Sangat tidak tepat, Sangat  tidak sesuai, Sangat tidak jelas, Sangat tidak 

menarik, Sangat tidak mudah. 

 Skor 2 : Kurang tepat, Kurang sesuai, Kurang  jelas, Kurang menarik, kurang Mudah. 

 Skor 3 : Cukup tepat, Cukup sesuai, Cukup jelas, Cukup menarik, Cukup Mudah. 

 Skor 4 : Tepat, Sesuai, Jelas, Menarik, Mudah. 

 Skor 5 : Sangat Teapat, Sangat Sesuai, Sangat Jelas, Sangat Menarik, Sangat Mudah. 

Jawaban, komentar serta saran dari  ibu akan sangat bermanfaat bagi peneliti untuk 

melakukan perbaikan- perrbaikan sehingga dapat meningkatkan kualitas Buku Ajar yang 

peneliti kembangkan.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

         Malang, 29 Maret 2017 

         Peneliti, 

 

         Nasrudin Hakqi 

         Nim: 12150024 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

CURRICULUM VITAE AHLI ISI DAN MATERI 

Nama Lengkap  

Dr, Umi Machmudah  M.A 

Latar Belakang Pendidikan  

S1 PBA IAIN MALANG 1992 

S2 PBA STAIN MALANG 2003 

S3 TEP UM MALANG 2010 

Profesi yang sedang ditekuni  

Dosen Jurusan PBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

Pengalaman dalam bidang pendidikan  

Penghargaan Presiden RI Th 2016 Wiyata Bakti 20 Th 

Karya yang pernah dihasilkan  

 Aktiv Learning 2017 

  



 

 

 

 

ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN GURU BAHASA ARAB PADA UJI COBA 

TERBATAS 

PENGEMBANGAN BUKU AJAR KOSA KATA (MUFRODAT) BAHASA ARAB 

UNTUK KELAS B3 TAMAN KANAK – KANAK (TK) NEGERI PEMBINA 1  

 KOTA MALANG 

 

Kepada Yth : Ibu Siti Chalimah 

Di Tk Negeri Pembina 1 Kota Malang 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Dalam rangka penulisan skripsi untuk menyelesaikan study S1 Pendidikan Bahasa 

Arab (PBA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti mengembangakan  Produk berupa 

“BUKU AJAR KOSA KATA )MUFRODAT( BAHASA ARAB UNTUK KELAS B3 

TAMAN KANAK – KANAK )TK( NEGERI PEMBINA 1 KOTA MALANG” sebagai 

sarana penunjang dalam  proses pembelajaran bahasa arab untuk kelas B3 di TK Negeri 

pembina 1 kota malang. 

 Sehubungan dengan hal itu, penulis memohon kesediaannya memeberikan penilaiaan 

terhadap kualitas produk yang telah di kembangkan melalui angket, hasil dari pengisian ini 

akan digunakan menyempurnakan produk produk yang telah di hasilkan, agar bermanfaat 

bagi semua pihak dimasa yang akan datang. Sebelumnya penulis menyampaikan terimaksih 

yang sebesar-besarnya atas kesedian ibu atas pengisian angket ini. 

 Adapun skala penilaian yang di guanakan adalah:    

Sebelum mengisi angket yang telah tersedia di mohoon ibu terlebih dahulu memahami isi 

buku yang di maksud. 

1. Berilah tanda cek  (√) pada kolom skor penilaian.   

 Skor 1 : Sangat tidak tepat, Sangat  tidak sesuai, Sangat tidak jelas, Sangat tidak 

menarik, Sangat tidak mudah. 

 Skor 2 : Kurang tepat, Kurang sesuai, Kurang  jelas, Kurang menarik, kurang Mudah. 

 Skor 3 : Cukup tepat, Cukup sesuai, Cukup jelas, Cukup menarik, Cukup Mudah. 

 Skor 4 : Tepat, Sesuai, Jelas, Menarik, Mudah. 

 Skor 5 : Sangat Teapat, Sangat Sesuai, Sangat Jelas, Sangat Menarik, Sangat Mudah. 

Jawaban, komentar serta saran dari Bapak akan sangat bermanfaat bagi peneliti untuk 

melakukan perbaikan- perbaikan sehingga dapat meningkatkan kualitas Buku Ajar yang 

peneliti kembangkan.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

         Malang, 29 Maret 2017 

         Peneliti, 

         Nasrudin Hakqi 

         Nim: 12150024  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN GURU BAHASA ARAB PADA UJI COBA 

LAPANGAN 

PENGEMBANGAN BUKU AJAR KOSA KATA (MUFRODAT) BAHASA ARAB 

UNTUK KELAS B3 TAMAN KANAK – KANAK (TK) NEGERI PEMBINA 1  

 KOTA MALANG 

 

Kepada Yth : Ibu Siti Chalimah 

Di Tk Negeri Pembina 1 Kota Malang 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Dalam rangka penulisan skripsi untuk menyelesaikan study S1 Pendidikan Bahasa 

Arab (PBA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti mengembangakan  Produk berupa 

“BUKU AJAR KOSA KATA )MUFRODAT( BAHASA ARAB UNTUK KELAS B3 

TAMAN KANAK – KANAK )TK( NEGERI PEMBINA 1 KOTA MALANG” sebagai 

sarana penunjang dalam  proses pembelajaran bahasa arab untuk kelas B3 di TK Negeri 

pembina 1 kota malang. 

 Sehubungan dengan hal itu, penulis memohon kesediaannya memeberikan penilaiaan 

terhadap kualitas produk yang telah di kembangkan melalui angket, hasil dari pengisian ini 

akan digunakan menyempurnakan produk produk yang telah di hasilkan, agar bermanfaat 

bagi semua pihak dimasa yang akan datang. Sebelumnya penulis menyampaikan terimaksih 

yang sebesar-besarnya atas kesedian ibu atas pengisian angket ini. 

 Adapun skala penilaian yang di guanakan adalah:    

2. Sebelum mengisi angket yang telah tersedia di mohoon ibu terlebih dahulu 

memahami isi buku yang di maksud. 

3. Berilah tanda cek  (√) pada kolom skor penilaian.   

 Skor 1 : Sangat tidak tepat, Sangat  tidak sesuai, Sangat tidak jelas, Sangat tidak 

menarik, Sangat tidak mudah. 

 Skor 2 : Kurang tepat, Kurang sesuai, Kurang  jelas, Kurang menarik, kurang Mudah. 

 Skor 3 : Cukup tepat, Cukup sesuai, Cukup jelas, Cukup menarik, Cukup Mudah. 

 Skor 4 : Tepat, Sesuai, Jelas, Menarik, Mudah. 

 Skor 5 : Sangat Teapat, Sangat Sesuai, Sangat Jelas, Sangat Menarik, Sangat Mudah. 

Jawaban, komentar serta saran dari Bapak akan sangat bermanfaat bagi peneliti untuk 

melakukan perbaikan- perbaikan sehingga dapat meningkatkan kualitas Buku Ajar yang 

peneliti kembangkan.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

         Malang, 29 Maret 2017 

         Peneliti, 

         Nasrudin Hakqi 

         Nim: 12150024  



 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN SISWA  PADA UJI COBA TERBATAS 

PENGEMBANGAN BUKU AJAR KOSA KATA (MUFRODAT) BAHASA ARAB 

UNTUK KELAS B3 TAMAN KANAK – KANAK (TK) NEGERI PEMBINA 1  

 KOTA MALANG 

 

Kepada Yth : Siswa TK B3 Pembina 1 Kota Malang  

Di Tk Negeri Pembina 1 Kota Malang 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Dalam rangka penulisan skripsi untuk menyelesaikan study S1 Pendidikan Bahasa 

Arab (PBA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti mengembangakan  Produk berupa 

“BUKU AJAR KOSA KATA )MUFRODAT( BAHASA ARAB UNTUK KELAS B3 

TAMAN KANAK – KANAK (TK) NEGERI PEMBINA 1 KOTA MALANG” sebagai 

sarana penunjang dalam  proses pembelajaran bahasa arab untuk kelas B3 di TK Negeri 

pembina 1 kota malang. 

 Sehubungan dengan hal itu, penulis memohon kesediaannya memeberikan penilaiaan 

terhadap kualitas produk yang telah di kembangkan melalui angket, hasil dari pengisian ini 

akan digunakan menyempurnakan produk produk yang telah di hasilkan, agar bermanfaat 

bagi semua pihak dimasa yang akan datang. Sebelumnya penulis menyampaikan terimaksih 

yang sebesar-besarnya atas kesedian ibu atas pengisian angket ini. 

 Adapun skala penilaian yang di guanakan adalah:    

4. Sebelum mengisi angket yang telah tersedia di mohoon ibu terlebih dahulu 

memahami isi buku yang di maksud. 

5. Berilah tanda cek  (√) pada kolom skor penilaian.   

 Skor 1 : Sangat tidak tepat, Sangat  tidak sesuai, Sangat tidak jelas, Sangat tidak 

menarik, Sangat tidak mudah. 

 Skor 2 : Kurang tepat, Kurang sesuai, Kurang  jelas, Kurang menarik, kurang Mudah. 

 Skor 3 : Cukup tepat, Cukup sesuai, Cukup jelas, Cukup menarik, Cukup Mudah. 

 Skor 4 : Tepat, Sesuai, Jelas, Menarik, Mudah. 

 Skor 5 : Sangat Teapat, Sangat Sesuai, Sangat Jelas, Sangat Menarik, Sangat Mudah. 

Jawaban, komentar serta saran dari Bapak akan sangat bermanfaat bagi peneliti untuk 

melakukan perbaikan- perbaikan sehingga dapat meningkatkan kualitas Buku Ajar yang 

peneliti kembangkan.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

         Malang, 29 Maret 2017 

         Peneliti, 

         Nasrudin Hakqi 

         Nim: 12150024  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

ABSENSI KELAS B3 TK NEGERI PEMBINA 1 KOTA MALANG DAN 

NILAI PRE TES & POS TES PADA UJI COBA LAPANGA 

No Nama L/P Nilai pre 

tes 

Nilai pos tes  

1. Agnieska Rihana 

Kirania 

P 100 100 راين 
2. Ahda Kamilia Jauhari P 100 100 أهدا 
3. Ahmad Gustau 

Arsyahino 

L 100 100 غستو 
4. Ahmad Nasrulloh M L    
5. Aldiano Putra Setiawan L 40 100 الدينو 
6. Almasah Salsabilah S P 40 100 ادلا سة 
7. Arzaq Al- Baridzi L 40 100 الربيدزي 
8. Axeis Hadday Adysti B L    
9. Bramadhan 

Khaifaniazka  

L 40 75 برامدن 
10. Dinar Auliah Wendy 

Putri 

P 100 100 دينار 
11. Fachilah Alib 

Rahmadhan 

L    
12. Faza Taqiyyudin A L 100 100 فازا 
13. Khansa Nadira A P 40 100 حنس 
14. Khanza Revania A P 100 100 حنزا 
15. Muhammad Faris 

Shabir 

L 100 100 فاريز 
16. Muhammad Hesyam M L 100 100 هسام 
17. Muhammad Raditya H L 40 100 راديت 
18. Narendra Rizky 

Ramadhan 

L 100 100 نريندا 
19. Naufal Ramadhani A L    
20. Naymica Fakhri R P 60 100 نيميجا 
21. Yasmin Mumtazah P 20 100 يسمني 
22. Raditya Murdha 

Pranama 

L 60 100 فرامنا 



 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

   



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 السرية الذاتية
 : نصر الدين حقي         االسم 

 ٕٕٗٓٓ٘ٔٔ:  رقم القيد            
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 ٕٚٔٓمايو  ٕٔماالنج،        
 الباحث       

 
 

 نصرالدين حقي       
 

 
 

 

 

mailto:nasrudin.hakqi@gmail.com

