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  صالملخّ 

لمادة النحو في الصف الثالث " العمريطي"تطوير الكتاب المدرسي  " .٢٠١٨ .الهام الف رزق

 "٢٠١٨-٢٠١٧بمدرسة مفتاح الهدى ماياك طاناتان فونوروغو الّسنة الّدراسّية 

قسم الّلغة العربّية بالجامعة اإلسالمّية  يةالتربّية و التعليمكلّية علموم  .البحث العلميّ 

  .الماجستير المشرف محّمد نصر اهللا. الحكومّية فونوروجو

  ، اللغة العربّيةالنحو سّي، در متطوير، الكتاب ال: الكلمة األساسّية

مورفولوجيا، بناء اجلملة  نظام الصوت اللغة هي جمموعة النظم من أنظمة متعددة

" مفتاح اهلدى"باملدرسة  املشكلة اليت يعرضها الطالب .او ويسمى بناء اجلملة باللغة العربية حن.ودالالت

املفردات العربية القليلة له وصعوبة يف فهم التفاسري الوارد  ييف تعلم النحو ه ماياك طاناتان فونوروغو

يستخدم كالم  يطي الذيالكتاب املدرسي العمر و من اسباب املشكلة هي . يف الكتاب املدرسي

ا وجد  مبني نصيا أو يفهمنيم أن يفهمال ميكن كالم النظ .كالم النظم دون سهل النظم، ألن فهم

لطالب يف جيب على ا.  فهم سياقي، وهو فهم اجلملة من حالة قائمةنيعليه، ولكن جيب ان يستخدم

ة االخرى هي من املسأل. عالقة وثيقة قد تكون بني االثنني  نظم قبله، ألننيفهم النظم أيضا ان يفهم

وجد الطالب صعوبة يف فهم املواد يف شكل تعريف وأنواع واألمثلة الواردة يف نظم الذي كان بسبب 

ىف فهم املادة  ني معّلم و متعلّم، و وسائل لطالبسّي وصيلة بدر صار الكتاب امل. ضرورة الشعر احيانا

النحو سّي ىف مادة در ان تطّور الكتاب امل ريد الباحثي�ذه خلفية املسألة  و. و للّتعّلم الفرديّ 

ملادة النحو يف " العمريطي"تطوير الكتاب املدرسي  "حتت املوضوع  التطويريّ  بالبحث العمريطي

   ".٢٠١٨-٢٠١٧لّدراسّية الصف الثالث مبدرسة مفتاح اهلدى ماياك طاناتان فونوروغو الّسنة ا

تصميم الكتاب املدرسي كيف  :هيسئلة البحث ليحّل املشكالت و يطّور الكتاب أو 

يف الصف الثالث مبدرسة مفتاح اهلدى ماياك طاناتان فونوروغو يف تعليم مادة النحو سهال " العمريطي"

  ؟ومفّرحا



 

 
 

) Research and Development(هذا البحث مدخل البحث التطويرّي  استخدم الباحث

. كالسعي حلّل املشكالت ىف الرتبّية و منوذج هذا البحث التطويرّي اجرائّي وصفّي عند بورغ و غال

نة ىف هذا البحث اّما العيّ . تثّبت هذا النموذج خطوات عاّمة لتحصيل النتاج كدورات البحث التطويريّ 

و  .فونوروغو مفتاح اهلدى ماياك طاناتانالصف الثالث ىف املستوى الثاين باملدرسة  هي ثالثون الطالب

. التطويرّي على قسمني مها حتليل الكيفّي و حتليل الكّمى البحثحتليل البيانات املستخدم ىف هذا 

ليل الكمّي لتحليل لتحليل نتائج املقابلة، و حت" ميلس و هبريمان"التحليل التفاعلّي عند حتليل الكيفّي ب

-Post(و التجربة البعدّي  )Pre-test(لتحليل التجربة القبلّي  (Test-T) و بالّرمز نتائج إستجاب الطلب

Test .(  
و %) ٧٥.٣٣(من نتائج التجربة نعرف اّن قيمة الكتاب عند املستجيبني جّيد جّدا بقيمة 

منهم يتكلون اّن الكتاب املدرسّي جّيد جّدا  %٢٤، و سيّ ستجيبني جيذبون �ذا الكتاب املدر مجيع امل

يف و لكن احتاج اىل التنقيح . سّي كفى الستخدامدر يتكّلون اّن الكتاب امل منهم %٧٦الستخدام، و

" t"و بنتائج جتربة  .قياس األحرفمادة، وقياس الكتاب، تصحيح اخطاء الكتابة، سكل األمثلة، و 

= to، %٥الّن ىف درجة املغزى  مادة النحو،جّيد جّدا ىف تعّلم سّي در هذا الكتاب املفّعالّية نعرف اّن 

= to، %١٠و ىف درجة املغزى   .مقبول Haمردود و  Ho، و  to  <ttفلذلك   ٢،٠٤= ttو  ٨.٠٧

و توجد الفرق بني نتائج الفحص .مقبول Haمردود و  Ho، و  to  <ttفلذلك   ٢،٧٦ =tt و ٨.٠٧

قيمة   و عند اخلرباء. و بعدها املدرسيحوال قبل استخدام الكتاب القبلّي و نتيجة الفحص البعدّي با

 الباحث حيتاج اىل التنقيح و اّدىو لكن الكتاب % ٧٥.٤١سّي جّيد جّدا بقيمة در هذا الكتاب امل

 .التنقيح بنسبة اىل نصائح و تصحيح اخلرباء

  

 







 

١ 

  الباب األّول

 مقّدمة

 ﴿أ﴾ خلفية البحث

واجلمل وهيكل الصوت واملقاطع والكلمات  بناء هالنظام من .كل لغة نظام معنيل

اللغة هي أن يسمى  ذلك ميكن، لامجعأنظمة يتم  هالغة في عند حتليل. اجلملة

 ١.مورفولوجيا، بناء اجلملة ودالالت نظام الصوت جمموعة النظم من أنظمة متعددة

. بعد اللغة وقعتي قواعد اللغة و هحنال. او ى بناء اجلملة باللغة العربية حنمويس

علم بأصول تعرف �ا أحوال  والنحو ٢.أخطاء يف استخدام اللغة وسباب وقوعها

أي من حيث ما يعرض هلا يف حال . الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء

 لمة من رفع، أو نصب، أو جرّ الك فبه نعرف ما جيب عليه أن يكون آخر. تركيبها

ومعرفته ضرورية لكل من  .احدة، بَعد انتظامها يف اجلملةو  أو جزم، أو لزوم حالة

 ٣.زاول الكتابة واخلطابة ومدارسة اآلداب العربيةي

 القليلة له العربية املفرداتهو النحو  ها الطالب يف تعلمعرضياملشكلة اليت 

كما وجده الباحث من ،  لكتاب املدرسيالوارد يف ا اسريم التفوصعوبة يف فه

 ماياك مفتاح اهلدىة رسدالثالث مبالصف فضال عن نتائج املالحظات إىل مالحضة 

عمريطي الذي مدة لا استخدام الكتاب املدرسيتعليم النحو بيف . فونوروغو طاناتان

                                                           
 ،Pressفونوروغو  حلكوميةجامعةاإلسالميةا:فونوروغو( ,Pengantar Linguistik Arab،اغوس تري جهيا١

٤١ )٢٠١١.  
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٢ 

وهي كتاب  عمريطيلا حيىي الدين الشيخ شرف ةإىل كتاب مقالأساسيته رجعت 

يف الكتاب . النحو علميفسر  الذي ،مكالم النظعلىحيتوي  ، والكتابعمريطيلا

 .اللغة العربيةاسري باملدرسي املستخدم، وهناك أيضا تف

مفتاح  ةدرسممع أحد طالب الصف الثالث  املقابلة على الباحث هحصل كما

النحو  ون صعوبة يف تعلمشعر ن الطالب يإ. فونوروغو طاناتان ماياك اهلدى

 كالم ، ألن فهممالنظ ستخدم كالمي ذيال عمريطيلا لكتاب املدرسياباستخدام 

، مبا وجد عليه ونفهمينصيا أو  ونفهمم أن يكالم النظال ميكن   .سهلدون  مالنظ

جيب على . قائمة ةلحاملة من اجلهو فهم و فهم سياقي، ون ستخدمان يولكن جيب 

بني قد تكون قة وثيقة عال ألنه ،هقبل منظ ونفهمان يأيضا  مالنظالطالب يف فهم 

أنواع واألمثلة الواردة و  جد الطالب صعوبة يف فهم املواد يف شكل تعريفو و . االثنني

هو الوضع حيث  ضرورة الشعر .م الذي كان بسبب ضرورة الشعر احيانانظ يف

 ٤.األحكام مل تعد تويل اهتماما للقواعد اليت تنطبق ولكن يفضل اجلمال

يف  النحوأيضا مع مدرس  مقابل باحثلطالب، والمن ا حدعلي أمقابلة وغري 

د ه، يف نقل املواعند. فونوروغو طاناتان ماياك مفتاح اهلدىدرسة مب الثالث الصف

خر مثل كتاب اآلكتاب التفسري  املدرس تج، حيعمريطيلا كتابالباستخدام النحو 

 هن معأل .النحو لتعلم ساعد، الذي يو غري ذالك امللخصو  ةجامع الدروس العربي

، واألمثلة واألوصاف ميكن كالتعريف، مثل  عمريطيلاكتاب اليف  جتداليت مل  تفسري

 جب على املعلم يف شرح املواد رسم اخلرائط، خرائط املفهوم، واألمثلة،و . وجدهم فيه

طالب الألن املعلم يعرف أن . تسهيل الطالب يف فهم املواد �نّ اليت  اتنيوالتمر 
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٣ 

إمتحان من  حصل ةجيعند نت عالية من الكفاءة هارةطالب الذين لديهم مدون 

 ٥.ماضيا

طريق بالذي يعرض املواد بساطة  الكتاب املدرسي، وتطوير ىأعلما  وبناء على

تعزيز ليف القراءة والكتابة  هوتطبيق النحو اليت تساعد الطالب على فهم ناتير التم

 كما قال  .فونوروغو انطانات ماياك مفتاح اهلدى ةأهداف املناهج الدراسية يف مدرس

هو أحد العناصر الرئيسية  الكتاب املدرسيعبد اهللا غايل وعبد احلميد عبد اهللا، أن 

مثل العمليات ووسائل اإلعالم . يف املناهج الدراسية، باإلضافة إىل عناصر أخرى

هو أحد األسس األساسية يف مجيع  ويعتقد أيضا أن الكتاب املدرسي. لموطرق التع

م ي، ميكن حتقيق الغرض من التعلالكتاب املدرسي بوصيلةو . تعليممستويات ال

أخذها يبحث و يأن �ذه اخللفية املسألة تريد الباحث و  ٦.بشكل جيدق يحقتامل

 الصف يف النحو ملادة" العمريطي" الكتاب املدرسي تطوير, موضوع البحث العلمي

- ٢٠١٧ الّدراسّية الّسنة فونوروغو طاناتان ماياك اهلدى مفتاح مبدرسة الثالث

٢٠١٨.  

 ﴿ب﴾ أسئلة البحث

 مفتاح اهلدىمبدرسة  الثالث فصال يف" العمريطي" الكتاب املدرسيكيف تصميم 

 مفّرحا؟سهال و نحو ال مادةتعليم  يف فونوروغو طاناتان ماياك
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ترجم بسودي حييا، و Menyusun Buku Ajar Bahasa Arabعبد اهللا الغاىل و عبد احلميد عبد اهللا،  ٦
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٤ 

 ﴿ج﴾ اهداف البحث

 ماياك مفتاح اهلدىمبدرسة  الثالث فصال يف" العمريطي" الكتاب املدرسيتصميم ل

  .مفّرحاسهال و نحو ال مادةتعليم  يف فونوروغو طاناتان

 

  ﴿د﴾ فوائد البحث

 .هذا البحث و التطوير يقصد ليعطى الفوائد النظرية و العملية

  الفوائد النظرية۰۱

خصوصا ىف  الكتاب املدرسيعلمى و التطويرّي من لكي يكون املراجع للبحث ال

املراجع ىف زيادة العلم و  واستفادة األخرى لكي يكون. بطاللل نحوال مادة

 ."العمريطي"النحو الكتاب املدرسيالفهم الواسع عن 

  الفوائد العملية۰۲

 درسةللم .أ 

ان يكون كتابا املساعد و  درسةان يكون اإلضاعة اىل قائمة املراجع ىف امل

 ىف التعليم

 للمدرس .ب 

 ."عمريطيال" نحوللمساعد شرح نظام  ال

 للطالب .ج 

تساعدهم نحو و الب لتساعد ىف فهم مادة الان تكون كتابا التوحّية الط

  لرتتفع مهارة اللغوية

  



٥ 

  افتراض التطوير ﴿ه﴾

 الكتاب املدرسيمن واقع الرتبّية يف امليدان االن، كان كثري من املعّلم يستخدم 

يقّدم عقيبته، الكتاب ال. لتخطيط بنفسهتقليديا الذي شراء و يستخدم دون سعي 

حينما وجب على . و ال يناسب حباجة الطالب بالسياقّي، و ال جيذب، و ممّل،

عداد، و العملّية، و املعّدات، املعلم ان جيعل الشىء اجلديد ىف التعليم، و اإل

. الكتاب املدرسيوعندما تستعد املعّلم التعليم، احد من املعّدات هي  ٧.التقوميو 

لتدريس املستوى املعيّنة لي كتاب التعليم مرّكب باملادة  و ه الكتاب املدرسي

حباجة الطالب و احملاضر كاملستخدمني جبانب اىل  الكتاب املدرسي�تّم  ٨.الفرديّة

حمتاج اىل الطالب  الكتاب املدرسيولذالك، تطوير . ناحية دّقة و جّذابة الكتاب

علم بأصول تعرف �ا أحوال  والنحو. نحواو احملاضر ىف كل املادة مبا فيه مادة ال

أي من حيث ما يعرض هلا يف حال . اإلعراب والبناء الكلمات العربية من حيث

فبه نعرف ما جيب عليه أن يكون آخر الكلمة من رفع، أو نصب، أو جّر . تركيبها

ومعرفته ضرورية لكل من  .أو جزم، أو لزوم حالة واحدة، بَعد انتظامها يف اجلملة

رتاض، وسائل و من ذالك االف ٩.يزاول الكتابة واخلطابة ومدارسة اآلداب العربية

احد من تلك . و اجراء تدريبات ىف تطوير اللغة بنفسه حمتاج لنحولطالب ىف فهم ا

يشتمل الكتاب املادة الىت تقّدم بالنظام السهل، و . الكتاب املدرسيالوسائل هي 
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٦ 

ال تشتمل  الكتاب املدرسيكما قال الغاىل و عبد اهللا أّن . التدريبات، و املعجم

 .١٠غريهااملعّلم، و  مرشيدجم ايضا، والتدريبات، والقراءة، و بل املع باملادة فقط،

 

 حدود البحث ﴿و﴾

 الكتاب املدرسييف هذا البحث التطويرّي هو املعّدات التعليمّية يعين حدود البحث 

مبدرسة مفتاح اهلدى  املستوى الثاين ثالثالصف ال لطالب نحوملادة ال "طييعمر ال"

 .ماياك طاناتان فونوروغو

  

 صفة النتاج﴿ز﴾ موا

مبواصفة   النحو العمرطيملادة  الكتاب املدرسيالنتاج املتقدمة يف هذا البحث هو 

  :كهذا

 نظامّية  تصنيع املادة  .١

اللغة العربّية حتتوى على جمموعة املباحثة مرتابط و تكامل بعضهم  نحوعلم ال

املعرفة ولذالك، بدأ هذا النتاج مبباحثة عن املادة األساسّية مرتبط مبادة . بعضا

. مرفوعة األمساء ونائب الفعلو  إعراب الفعلو يستمر مبادة . األفعالو  والنكرة

  .ىف إنتهاء البحث املبتداء واخلربخيتتم ب

 الكتاب املدرسياهداف تصنيع  .٢

  :هو الكتاب املدرسياهداف تصنيع 

 "عمريطيال" نحوالفهم املادة تان  طالبساعد التل .أ 

                                                           
 . Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab ،xiعبد اهللا الغاىل و عبد احلميد عبد اهللا،  ١٠



٧ 

عن املادة يف الرتمجة، و حتليل  ستعمل معرفتهمتان  طالبساعد التل .ب 

بتهم عن اجلملة النصوص، و قراء�م باحلركة الصحيحة، و كتا

 ."عمريطيال" نحولاملفيدة مناسب با

 منهج املباحثة .٣

  .ستخدم هذا الكتاب منهج التعليم احلثّي يف مباحثهم خبمسة العناصرا

 

على تعريف املصطالحات عن  ةاملباحث هتوى هذحت

باللغة ث فيه كما نظام مكمل املادة الىت تبح

 .لتفهم الشرح ىف املباحثة الثانّيةاألخرى

تعريف  =

 املصطالحات

مرتبط باملادة للتحليل مناسب  ةاملباحث هامثلة ىف هذ

 بتعريف املصطالحات

=  األمثلة

توى على البيانات عن املادة، حنو حت ةاملباحث ههذ

 .اقسام او احكام او غريها

=  البيانات

بات ىف هذه املباحثة لتعليم فرديّة الطالب، اّما التدري

 تدريب تصنع اجلملةو جتيب األسئلة و غريها

 التدريبات =

حتتوى املعجم على مفردات جديدة او صعبة مرتبط 

باملادة ليساعد الطالب يرتمجون الكلمة، ويزداد 

 .خزائنه عن املفردة العربّية

 املعجم =



٨ 

 انشطة التعليم .٤

 أربع و عشرونعماله ىف احد من الفصول الدراسّية او كتب النتاج إلست

 .دقائق بطريقة التعليم املعّني من احملاضر ١٢٠و وتوزحيها اقّل من . املواجهة

  

  بحوث السابقةال﴿ح﴾ 

  :هذا البحث هو واحد من البحث العلمى اليت تطور املواد التعليمية، منها

وضوع تطوير الكتاب حتت امل ٢٠١٧رما سوريانيعسيه، إالبحث العلمى من  .١

الدراسّي ملادة القواعد الثانية لطلبة املستوى الثالث بقسم اللغة العربية باجلامعة 

أسئلة البحث ىف  .٢٠١٦- ٢٠١٧اإلسالمية احلكومية فونوروغو السنة الّدراسّية 

هذ البحث هو كيف تصميم الكتاب الدراسّي التطبيقّى لطلبة املستوى الثالث 

ة باجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو يف تعليم مادة القواعد بقسم اللغة العربي

و منوذج (r&d)يستخدم هذا البحث مبنهج حبث و تطوير . الثانية سهال و مفّرحا؟

أساليب مجع البيانات (Brog and Gall).هذا البحث التطويرّي اجرائ وصفّي عند

املستخدم ىف هذا يل البيانات و أما حتل. هى املقابلة واملالحظة والوثائق واإلستبيان

حتليل الكيفى . البحث التطويرّي على قسمني مها حتليل الكيفى وحتليل الكّمى

وحتليل الكمّي   (Milles and Hubarman)مليس وهوبرمني بالتحليل التفاعلّي عند

  (uji t)إلختبارات تبا

د جّدا البحث التطويرّي أّن قيمة الكتاب عند املستجيبني جيّ نتائج ىف هذا

منهم يتكلمون أّن الكتاب الدراسّي جّيد جّدا % ٢٧، و %)٨١،١٢(بقيمة 



٩ 

و نتائج . منهم يتكلمون أّن الكتاب الدراسّي جّيد الستخدام%  ٧٣الستخدام، و

  .٢أّن فّعالية هذا الكتاب الدراسّي جّيد جّدا ىف تعليم القواعد  "t"جتربة 

أنواع املواد و  تاب املدرسيالكاملساوة ىف البحثينهي يف صناعة منتجات 

وبالتايل فإن هذا البحث  .واملوضوعات مستويات التعليموالفرق هو . التعليمية

" العمريطي" الكتاب املدرسي تطويرخيتلف عن البحوث السابق، هذا البحث هو 

  .اهلدى مفتاح مبدرسة الثالث الصف يف النحو ملادة

املوضوع تطوير الكتاب  حتت ٢٠١٧البحث العلمى من سىت فطرية الليلى،  .٢

الدراسّي ملادة اللغة العربية بالوسائل الّصورة لطلبة املدرسة الّدينية األّولية منبع اهلدى 

أسئلة البحث ىف هذ .٢٠١٦-٢٠١٧سنداع جامبون فونوروغو السنة الّدراسّية 

 املدرسة الّدينية"البحث هو كيف إعداد الكتاب الدراسّي ملادة اللغة العربية لطلبة 

. ؟٢٠١٧-٢٠١٦سنداع جامبون فونوروغو السنة الدراسّية " األولّية منبع اهلدى

منوذج هذا البحث التطويرّي و  (r&d)يستخدم هذا البحث مبنهج حبث و تطوير 

أساليب مجع البيانات هى املقابلة واملالحظة والوثائق (ADDIE). اجرائ وصفّي عند

ىف هذا البحث التطويرّي على قسمني  املستخدمو أما حتليل البيانات . واإلستبيان

مليس  حتليل الكيفى بالتحليل التفاعلّي عند. مها حتليل الكيفى و حتليل الكّمى

 .(uji t)إلختبارات توحتليل الكمّي با  (Milles and Hubarman)وهوبرمني

البحث التطويرّي أّن هذا الكتاب الدراسّي عند املتعلم جّيد نتائج ىف هذا

، و %٨٠ئج اإلستبيان للمتعلم أّن الكتاب الدراسّي جّيد جّدا بقيمة جّدا، ىف نتا

أّن فّعالية هذا الكتاب الدراسّي جّيد جّدا ىف تعليم اللغة العربية " t"نتائج اإلختبار 

  .بالوسائل الصورة لطلبة املدرسة الّدينية األولّية منبع اهلدى



١٠ 

ومستويات  راسيكتاب الديف تصنيع منتجات الاملساوة ىف البحثني هي 

 .مستويات التعليم واملوضوعاتو  أنواع املواد التعليميةرق هو تطوير من ، والفالتعليم

وبالتايل فإن هذا البحث خيتلف عن البحوث السابق، هذا البحث هو تطوير 

 .اهلدى مفتاح مبدرسة الثالث الصف يف النحو ملادة" العمريطي" الكتاب املدرسي

  

 ف المصطلحات﴿ط﴾ تعر 

. هايف املصطلحات هي تعريف من املصطالحات مرتبط بالبحث لتأكيدتعر 

  .الكتاب املدرسيو هذا تعريف املصطلحات عن 

هو الكتاب املقّرر تستعمل كاملراجع املعياريّة من املادة  الكتاب املدرسي

مراجع ملادة معّينة تكتب ه ليكون مصدر ملادة الدراسّية، و و خصوصّية من. املعّينة

الذي تطّور ىف هذا  الكتاب املدرسي. البسيطة و تزداد بإرشاد يف التعليمبنظاريّة 

مناسب  الصف الثالثطالبل "عمريطيال"نحو الملادة  الكتاب املدرسيالبحث هو 

 .حباجتهم و ذكائهم بالتصميم السهل و املفرّح

  

  تنظيم كتابة تقرير البحث﴿ي﴾ 

  :نظم الباحث كتابة هذا البحث ورتّبه على ما يلي

أهداف خلفية البحث، أسئلة البحث، مقّدمة حتتوى على   :  الباب األول

البحث، فوائد البحث، إفرتاض التطوير، حدود البحث، 

، تعريف املصطلحات، تنظيم  حبوث الّسابقةمواصفة النتاج، 



١١ 

  .كتابة تقرير البحث

سي وهيكال در فيه اإلطار النظري وهو تعليم النحو والكتاب امل :  الباب الثاىن

  .التفكري

 نوعيتحّدث هذا الباب عن منهج حبث العلمى و يستمل فيه  :  الباب الثالث

  .التجربة صيغة التطوير، خطوات التطوير، البحث،

يستمل على نتائج التطوير و يستمل فيه عرض بيانات العاّمة،  :  الباب الرّابع

  .اخلاصة منها التجربة، حتليل البيانات، و تنقيح النتاج

  .اإلختتام حتتوى على التلخيص و اإلقرتاحات :  خلامسالباب ا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



١٢ 

  الباب الثانى

  اإلطار النظريّ 

  

 ﴾ مفهوم تعليم النحو﴿أ

 تعرف علم النحو .١

النحو هو مجيع القواعد او النظم بني الكلمات، و الرتكيب، و 

ال . قواعد اللغة العربّية حتتوى على علم النحو و علم الصرف  ١١.اجلملة

هي جمموعة القواعد . يع ان نتكّلم اللغة العربّية جّيدا بدون علم القواعدنستط

القواعد هي اهّم الوسيلة ىف استخدام اللغة و نظام املواصالت و . الّنظام

 ١٢ .إلّتصايلّ 

 ١٣:وللنحو لغًة ستة معانٍ 

 القصد )أ 

 اجلهة، َكَنَحوُت َحنَْو البَـْيِت، )ب 

 كزيٌد حنَو عْمرو : املِْثلُ  )ج 

 دي َحنو ألٍف،كعن: املقدارُ  )د 

 كهذا على مخسة أحناء، : الَقَسمُ  )ه 

                                                           
 .١٣٢ ،  Pengantar Linguistik Arab ،تري جهيااغوس  ١١

 
: قاهرة(, حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك, حممد بن مصطفى  اخلضري١٣

 .  ١٠) مكتبة مشكاة اإلسالمية

١٢ 



١٣ 

 البعض َكَأكْلُت حنو السمكة،  )و 

  .وأظهرها وأكثرها األول

علم بأصول يعرف �ا أحوال أواخر الكلم إعرابا وبتاء واملراد  ويف االصطالح

باألصول املذكورة االسم والفعل واحلرف وأنواع اإلعراب والعوامل والتوابع وحنو 

الكلمة من رفع، أو نصب، أو  عرف ما جيب عليه أن يكون آخروفبه ن١٤.ذلك

ومعرفته ضرورية لكل .احدة، بَعد انتظامها يف اجلملةو  أو جزم، أو لزوم حالة جرّ 

  ١٥.زاول الكتابة واخلطابة ومدارسة اآلداب العربيةمن ي

عند الغال و عبد اهللا، النحو و الرتكيب هو العلم الذى يهتم بدراسة 

نظمة الىت تتحّكم ىف وضع الكلمات و ترتيبها و صورة النطق �ا القواعد و األ

أى أن النحو يهتم . عن طريق ما يطرأ على أواخرها من أشكال إعرابّية خمتلفة

بكيفية قيام العالقة بني الكلمات ىف اجلملة، و كيفّية فهم الكلمات لوظيفتها 

م على تقييم لسانه و بعده النحويّة ىف اجلملة، كما أنه العلم الذى يساعد املتعلّ 

و معنها أّن دراسة القواعد ليست غاية ىف ذا�ا و . عن الزلل و اخلطأ ىف الكالم

إمنا هي وسيلة لغاية، و تعد هذه الوسيلة أمرا مهما لتعليم العربّية لغري الناطقني 

و النحو عند ابن جين هو انتحاء مست كالم العرب، ىف تصرفه من  ١٦.�ا

                                                           
 ٦-٥)٢٠١١, احلرمني: سورابايا(, الكواكب الدرية, حممد عبد الباري األهدل١٤

 .٧, العربيةجامع الدروس , مصطفى الغالييىن١٥

 .٤٥-٤٤ناصر عبد اهللا الغاىل و عبد احلميد عبد اهللا، ١٦



١٤ 

و اإلعراب ليس حلية لفظية و زخرفا لفظيا، بل له دالله  ١٧.هااإلعراب و غري 

   ١٨.معنويّة لتمييز املعاىن املختلفة

دام لتصحيح أخطاء االساليب ىف  استخ) ١( من وظيفة القواعد هي

لتطّور مّواد ) ٣(استخدام الرتكيب جّيدا ،  ليساهد متعّلم الّلغة ىف) ٢(اللغة، 

ليحافظ ) ٥(ىف بناء البيئة اللغويّة،  م الّلغةمتعلّ  ليساعد) ٤(اللغة مفهوما، 

 هاليقّص غموض املعىن و  ضعف) ٦(عالقة بني تركيب اجلملة و مجل املعىن، 

) ٨(باملهارة القواعد املخصوصة،  متعّلم الّلغةليزّود ) ٧(ىف فهم العبارة العربّية، 

  ١٩ .ىف تأليف اجلملة املفيدة الصحيحة متعّلم الّلغةليساعد 

 

 النحو تعليم فائدةو  غرض .٢

 وان صحيحا كالم يتكّلم ان اللغة مستعمل  يستطيع ان هتعليم غرض وأّما

 النحو قواعد فىيتعلم أن التالميذ يكفى ال. العربية اللغة ىف جيدا فهما يفهم

 اللغة نصّ  والكتابة القراءة ىف النحو قواعد يطبق ان عليه البد بل فحسب،

  ٢٠.العربية

                                                           
 .١٧٥، ) -:دار النفاس(ا خصائص العربّية و طرائق تدريسهنايف حممود معروف،  ١٧

 . ١٧٦نفس املرجع،  ١٨

 UIN MALIKI: ماالنج( ، Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif شيف املصطفى، ١٩

Press. ٩٧ )٢٠١١. 

 Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, danعبد احلامد وآخرون،  ٢٠

Media، )٦٤. صفحة) ٢٠٠٨: فريس ماالع احلكومية اإلسالمية جامعة:  ماالع 



١٥ 

فة صواب الكالم من خطئه ليحرتز به عن اخلطأ يف وفائدة هذا العلم معر 

اللسان وغايته الستعانة على فهم معاين كالم اهللا ورسوله املوصل إىل خريي 

الدنيا واآلخرة فلهاذا وجبت معرفته ليتوصل به إىل معرفتهما واألوىل تقدميه يف 

يفهم الطلب على سائر العلوم ألن الكالم بدون النحو اليفهم حق الفهم وقد ال

  .أصال إال به

  النحوتعليم سبب تسمية  .٣

وسبب تسمية هذا العلم بالنحو ما روى أن عليا رضي اهللا عنه ملا أشار 

على أيب األسود الدؤىل أن يضعه قال بعد أن علمه االسم والفعل واحلرف 

االسم ما أنبأ عن املسمى والفعل ما أنبأ عن احلركة املسمى واحلرف ما أنبأ عن 

ه الرفع للفاعل وما اشتبه به والنصب للمفعول وما محل عليه واجلر معىن يف غري 

للمضاف وما يناسبه انح هذا النحو يا أبا األسود فسم بذلك تربكا بلفظ 

 ٢١.الواضع له

 

 خطوات السير فى درس القواعد النحويّة .٤

 جيب البدء مبشكلة .أ 

من  دروس التعبري نقطة البداية للفت أنظار التالميذ اىل ما يقعون فيه

  .األخطاء و ضرورة العناية بتصحيحها

  

 

                                                           
 .٦ ,الكواكب الدرية, حممد عبد الباري األهدل٢١



١٦ 

 معاونة التلميذ على حّل املشكلة .ب 

ان ينبغى اّوال بالناحية التعبرييّة، اى بالعالقة بني املعىن و االسلوب، و بعد 

مناقشة هذه االساليب حبيث يفهم التالميذ  القواعد دون تعرض 

 .املصطلحات

 االهتمام بالتدريبات و التطبيقات .ج 

 .ّلم و متعّلم اللغة بالتدريبات العملّية على القاعدة جبميع نقاطهااهتمام مع

 العالج الفرديّ  .د 

ينبغى على املعّلم ان يركز على الصعوبات الفرديّة عن طريق عمل البطاقة 

 .لكّل تالب لتسجيل األخطاء او االختبار

 املصطلحات .ه 

  ٢٢.تأيت املصطلحات بعد ان يفهم التالميذ الرتكيب و عالقته باملعىن

 

 طاناتان ماياك الهدى مفتاح بمدرسة الثالث الصف فياد النحو إحتواء موّ  .٥

 فونوروغو

 طاناتان ماياك اهلدى مفتاح مبدرسة الثالث الصف يفإحتواء مّواد النحو 

وتبحث مّواد مرفوعة . هي املعرفة والنكرة واألفعال وإعراب الفعل فونوروغو

الرفع منها الفاعل ونائب الفاعل واملبتدأ األمساء ىف األمساء تقرأ بعالمة اإلعراب 

  .واخلرب

 والنكرة املعرفة )أ 

                                                           
 .٢٨١-٢٨٠، )٢٠٠٥للنشر و التوزيع،  الثقافةدار : القاهرة( تعليم اللغة العربّيةمصطفى رسالن،  ٢٢



١٧ 

مها يف األصل امسا مصدرين لنكر وعرف مث جعال امسي جنس لالسم املنكر 

قيل تقسيم االسم إىل . واالسم املعرف ال علمني وإن وقع يف كالم شيخنا

م اجلنس النكرة واملعرفة على سبيل منع اخللو ال منع اجلمع ألن املعرف بال

نكرة معىن والتحقيق أنه معرفة معىن أيضًا ألنه املاهية املشخصة بقيد 

ظهورها يف فرد ما فالشيوع إمنا جاء من انتشار الفرد وهذا ال يقدح يف كون 

االسم معرفة معىن لتعني املوضوع له وهو املاهية غاية األمر أن انتشار الفرد 

 .جعله كالنكرة أفاده الروداين

 األفعال )ب 

. َواْضِربْ , َوَيْضِربُ , َحنَْو َضَربَ , َوأَْمرٌ , ماض َوُمَضارِعٌ : ْألَفـَْعاُل َثَالثٌَة اَ 

  .جمزوم أََبًدا: َواْألَْمُر . فَاْلَماِضي َمْفُتوُح َاْآلِخِر أََبًدا

 إعراب الفعل )ج 

ُعَها قـَْوُلَك واملضارع َما َكاَن ِيف َأوَّلِِه ِإْحَدى اَلزََّواِئِد َاْألَْربَِع اَلَِّيت َجيْمَ 

  .َحىتَّ َيْدُخَل َعَلْيِه نَاِصٌب أَْو َجازِمٌ , َوُهَو َمْرُفوٌع أََبًدا" أَنـَْيتُ "

, َوَالُم َاجلُُْحودِ , َوَالُم َكيْ , وََكيْ , َوِإَذنْ , َوَلنْ , َوِهَي َأنْ , فالنواصب َعَشَرةٌ 

 .َوأَوْ , َواْلَواوِ , َواجلََْواُب بِاْلَفاءِ , َوَحىتَّ 

, َوَالُم َاْألَْمِر َوالدَُّعاءِ , َوأََلمَّا, َوَأملَْ , َوَلمَّا, ازُِم َمثَانَِيَة َعَشَر َوِهَي ملَْ َواجلَْوَ 

َوأَْيَن , َوِإْذَما ، وأي َوَمَىت , َوِإْن َوَما َوَمْن َوَمْهَما, ِيف اَلنـَّْهِي َوالدَُّعاءِ " َال "وَ 

َفَما, َوَحْيُثَما, َوَأىنَّ , َوأَيَّانَ    .ِإًذا ِيف اَلشِّْعِر خاصةوَ , وََكيـْ

  

  

 



١٨ 

 مرفوعة األمساء )د 

َعٌة َوِهيَ  , َواْلُمْبَتَدأُ , َواْلَمْفُعوُل اَلَِّذي ملَْ ُيَسمَّ فَاِعُلهُ , اَْلَفاِعلُ  اَْلَمْرُفوَعاُت َسبـْ

َوُهَو , وعِ َوالتَّاِبُع لِْلَمْرفُ , َوَأَخَواِ�َا" ِإنَّ "َوَخبَـُر , َوَأَخَواِ�َا" َكانَ "َواْسُم , َوَخبَـرُهُ 

 .َواْلَبَدلُ , َوالتـَّوِْكيدُ , َواْلَعْطفُ , أَْربـََعُة َأْشَياَء اَلنـَّْعتُ 

 الفاعل  )ه 

من احكام الفاعل  .الفاعل هو املسند إليه بعد فعل تام معلوم أو شبهه

  :هو

 وجوب رفعه )١

 أن يكون امسا صرحيا او مؤوال )٢

 أن يقع بعد الفعل التام املبىن للمعلوم او شبهه )٣

 قة لفعله ىف اإلفراد و التثنّية و اجلمععدم مطاب )٤

اسم الفاعل ، و الفاعل اسم الصريح من اسم الظاهرالفاعل ثالثة اقسام، 

الفاعل مؤّول هو ان يأيت الفعل، و يكون فاعله مصدرا مفهوما الضمري، و 

 .من الفعل بعده

 نائب الفاعل )و 

احكام  من .أو شبهه مبىن جمهولالفاعل هو املسند إليه بعد فعل نائب 

و نائب الفاعل ثالثة . نائب الفاعل سواء كان بأحكام نائب الفاعل

و من اسباب حذف الفاعل هو للعلم . اقسام، صريح، و ضمري، و مؤّول

به فال حاجة اىل ذكره، و للجهل به فال ميكن تعيينه، و للرغبة ىف إخفائه 

و ينوب . دةلإل�ام، و للخوف منه، و لشرفه، و ألنّه ال يتعّلق بذكره فائ

عن الفاعل بعد حذفه باملفعول به و مصدر اذا فعله من فعل متعدى الذى 



١٩ 

حيتاج اىل مفعول له ، و جبار و جمرور ، و الظرف اذا فعله من فعل الزم 

 . الذى ال حيتاج اىل مفعول له

 املبتدأ )ز 

  :من احكام املبتدأ هو. املبتدأ هو املسند اليه الذى مل يسبقه عامل

 وجوب رفعه )١

وب كونه معرفة، و تكون النكرة مفيدة باإلضافة لفظا، و بالوصف وج )٢

لفظا، و بأن يكون خربها ظرفا او جارّا و جمرورا مقدما عليها، و بأن 

تقع بعد نفي، أو استفهام، أو لوال، أو اذا الفجائّية، و بأن تكون 

عاملة، وبأن تكون مبهمة، و بأن تكون مفيدة للدعاء خبري و شّر، و 

ن خلفا عن موصوف، و بأن تقع صدر مجلة حالية مرتبطة بأن تكو 

بالواو أو بدو�ا، و بأن يراد �ا التنويع، أي التفصيل و التقسيم، و بأن 

تعطف على معرفة، أو على نكرة موصوفة، أو يعطف عليها نكرة 

موصوفة، و بأن يراد �ا حقيقة اجلنس ال فرد واحد منه، و بأن تقع 

 .جوابا

 دّل عليه دليلجواز حذفه ان  )٣

 إن األصل فيه ان يتقّدم على اخلرب )٤

 اخلرب )ح 

خرب املبتدأ . اخلرب هو ما أسند اىل املبتدأ، الذى تتم به معىن املبتدأ فائدة

اخلرب مفرد ترتكب على اسم جامد الذى . قسمان، خرب مفرد و خرب مجلة

و اخلرب . ماليس فيه معىن الوصف، و اسم مشتق الذى فيه معىن الوصف



٢٠ 

لة ترتكب على خرب مجلة إمسّية، و خرب مجلة فعلّية، و شبه اجلملة من اجلم

  :من احكام خرب املبتدأ هو. جار و جمرور و الظرف

 وجوب رفعخه )١

 أن األصل فيه ان يكون نكرة مشتقة )٢

 وجوب مطابقة للمبتدأ افرادا )٣

 جواز حذفه إن دّل عليه دليل )٤

 جواز تعدده و املبتدأ واحد )٥

د اخلرب، وقد تقدمي اخلرب ىف اربعة املواضع، و إن األصل فيه ان يقع بع )٦

و خمربا بظرف او جار و جمرور، و  اذا كان املبتدأ نكرة غري مفيدةهي 

اذا اتصل ، و او مضافا اىل اسم استفهام -اذا كان اخلرب اسم استفهام

، و ان يكون اخلرب حمصورا بإّال باملبتدأ ضمري يعود اىل شيء من اخلرب

 ٢٣.ماو 

  

 درسيمكتاب الال ب﴾ مفهوم﴿

  تعرف الكتاب المدرسي .١

هو كتاب املقّرر مستخدم ملراجع مادة التعليم ىف درس  الكتاب املدرسي

و بالتعريف اآلخر، الكتاب املدرسي هو الكتاب األساسّي للطالب و   ٢٤.معّني 

ما يصحبه من مواد تعليمّية مساعدة، و الىت تؤلف من قبل املتخصصني ىف الرتبّية 

                                                           
دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع و الرتمجة، : القاهرة( جامع الّدروس العربّيةمصطفى الغالييىن،   ٢٣

٥٠٤- ٤٠١ ،)٢٠٠٩.  

 .نفس املرجع ٢٤



٢١ 

تقدم ملتعّلم لتحقيق أهداف معينة ىف مقرر معني، ىف مرحلة معينة بل  و اللغة، و

ويشتمل الكتاب املدرسي بكتاب الطالب . ىف صف دراسّي معني و ىف زمن حمدد

األساسّي، و مرشد املعّلم، و كراسة التدريبات، و املعجم، و كتاب املطالعة 

تناول كل عنصر اإلضاىف، و الوسائل السمعّية و البصريّة، و فيما يلى ن

  ٢٥.بالتفصيل

 الكتاب المدرسيوظائف  .٢

  :، منهاالكتاب املدرسيوظائف 

  كاملراجع للمتعّلم .أ 

  .كاملساعد لطالب ىف تطبيق منهاج الدراسّية .ب 

 ٢٦كالوسيلة ىف تعيني طرق التدريس .ج 

 

 الكتاب المدرسي اهداف تصنيع .٣

  :، منهاالكتاب املدرسي اهداف تصنيع

 .ليساعد املعّلم مقّدم املّواد .أ 

 .اعطى املتعّلم فرصة ليتعّلم املّواد الىت تدرسهم قبله و املّواد اجلديد .ب 

 ٢٧.يقّدم املّواد جذاب القلب .ج 

  

  

                                                           
 .٩، عربّيةأسس إعداد الكتاب التعليمّية لغري الناطقني بال ناصر عبد اهللا الغاىل و عبد احلميد عبد اهللا، ٢٥

 .١٦٩، تعليم اللغة العربّيةمصطفى رسالن،   ٢٦

 .نفس املرجع  ٢٧



٢٢ 

  الكتاب المدرسي انتباه فى تطوير .٤

عند رونرتى، كانت تسعة االحوال ينبغى ان يفهم ىف تطوير الكتاب 

  :منها. املدرسي اجلّيد

 يس ر الكتاب يساعد الطالب ىف فهم طرق التد .أ 

 .اب يشرح ما حمتاج ليستعد متعّلم لفهم املّوادالكت .ب 

 .تبدأ باملقدمة و مرشيد املعّلم و املتعّلم ىف إستخدام الكتاب .ج 

تقّدم املّواد بالوضح حىت يستطيع الطالب ان يعالق بني املّواد و ما علم  .د 

 .قبله

 الكتاب يشجع الطالب ليفهم املّواد ىف الكتاب .ه 

 .التفاعل بني الطالب و املّوادالكتاب تتكّون على التدربات ليجعل  .و 

 .الكتاب تتكّون على التقييم ليعرف فهم الطالب عن املّواد .ز 

 .الكتاب يساعد املتعّلم ليلخص املّواد .ح 

اربعة اخلطوات ىف تطوير الكتاب هي تعيني اهداف التعليم، و اجعال  .ط 

رئوس املّواد، و تضيح املّواد، و تعيني شكل نظام ىف ترتيب الوضع 

 ٢٨.الكتاب

 

  عناصر الكتاب المدرسي .٥

اشتمل الكتاب املدرسي بالعناصر متكامل حمتويات الكتاب لتضافر عملّية 

، الكتاب املدرسي حتتوى على ثالثة العناصر تعىن عناصر عند فانني. التعليم

عناصر أساسّي حيتوى على . أساسّي، و عناصر متمما، و تقييم نتيجة التعليم

                                                           
 .١٣٣-١٣٢نفس املرجع،   ٢٨



٢٣ 

متمما حتتوى على القراءة، مادة الغربلة، و مبحث اوّيل عن املادة، و عناصر 

اجلدول، و شريط فيديو، و ارشاد ملتعّلم و معّلم، وغريها، و تقييم نتيجة التعليم 

عند الغال و عبد اهللا، إّن  ٢٩.حتتوى على األسئلة ليقيم فهم املتعّلم عن املادة

الطالب  الكتاب املدرسي يشتمل خمتلف الكتب و األدوات املصاحبة الىت يتلّقى

منها املعرفة و الىت يوظفها املعّلم ىف الربنامج التعليمّي مثل أشرطة التسجيل، و 

املذّكرات، و املطبوعات الىت توزّع على الطالب، و كرّاسة التدريبات، و كرّاسة 

 ٣٠.االختبار املوضوعّية و مرشد املعّلم

 الكتاب المدرسي األسس تصنيع .٦

العربّية لتعليم اللغة  الكتاب املدرسيسس تصنيع باأل هتمّ البد ملطّور الكاب ان ي

منها األسس الثقافّية و اإلجتماعّية، و األسس . غري ناطقنيتعّلم مل

  .السيكولوجّية، و األسس اللغويّة و الرتبويّة

 األسس الثقافّية و اإلجتماعّية .أ 

عند إعداد كتاب لتعليم العربّية لألجانب فينبغى أن يكون له طابع  

ثقاّيف إسالمي، مبعىن أنه خيدم لغتنا و ثقافتنا و ذلك من خالل  اجتماعى و

  :مراعاة االتى

 ان يكون حمتواه عربّيا إسالمّيا  )١

                                                           
 ,Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi  ،عبد احلميد و اصحابه   ٢٩

Materi, dan Media ،)مالنج :UIN Maliki Press ،٨١-٨٠ ،)٢٠٠٨  . 

ترجم بسودي حييا، و  Menyusun Buku Ajar Bahasa Arabبد احلميد عبد اهللا، عبد اهللا الغال و ع ٣٠

 .xi  ،اصحابه



٢٤ 

أن يتضمن احملتوى التعليمّي للكتاب عناصر الثقافة املادية و املعنويّة   )٢

 .بصورة تتناسب و أغراض الدارسني اإلسالمّية

الىت على رأسها الطابع  ضرورة اإلهتمام بالرتاث العريب و خصائصه )٣

 .اإلنساىن و رفع مكانة العلم و العلماء

انتقاء الثقافة العربية ىف ضوء حاجات املتعّلم و اهتمامهم من تعليم  )٤

 .اللغة العربية

الدروج ىف تقدمي الثقافة من احملسوس اىل املعنوى، و من البسيط إىل   )٥

 .املرّكب، و من اجلزء اىل الكل

إلسالمّية و توظيفها ىف تصحيح املفاهيم اخلاطئة اإلهتمام بالثقافة ا  )٦

 .عند املتعّلم اللغة

 .مراعاة التغريات الثقافة و اإلجتماعّية )٧

 .تقدمي صّور من عموميات الثقافة العربّية و خصوصيا�ا )٨

 .احلرص ىف املادة على حتقيق اجلانبني أمر مهم  )٩

 .بةتزويد املتعّلم باالجتاهات اإلسالمّية و العلمّية املناس )١٠

 .احرتام الثقافة األخرى )١١

 .يتناسب مع عمر الدارس و مستواه الفكرى و الثقايفّ  )١٢

 ٣١.مساعدة املتعّلم على علمّية التطبيع اإلجتماعيّ  )١٣

  

  

                                                           
- ٢٦،أسس إعداد الكتاب التعليمّية لغري الناطقني بالعربّية ناصر عبد اهللا الغاىل و عبد احلميد عبد اهللا، ٣١

٢٧. 



٢٥ 

 األسس السيكولوجّية .ب 

عند األسس السوكولوجّية، الشروط النفسّية الىت جيب مراعا�ا عند تصميم 

  :الكتاب املدرسي

 .وى املتعّلم فكرياأن يكون الكتاب مناسبا ملست  )١

 أن يراعى مبدأ الفروق الفرديّة )٢

أن يثري ىف الدارس و التفكري و يساعد على تنمّية مبا يساعده على  )٣

 .اكتساب اللغة العربّية

 .موافق استعدادات املتعّلم و قدر�م  )٤

 .أن يشبع دوافعهم و يرضى رغابتهم و يناسب ميوهلم )٥

 .النفسّية أن يكون املؤلف على علم خبصائص املتعّلم  )٦

 اهتّم باملرحلة العمرية املتعّلم  )٧

أن تؤلف كتب للموهويني و الذكاء، و كتب أخرى ملتوسطى الذكاء   )٨

 .و من دو�م

 .يشتمل باملشكلة حياول التغليب عليها عن طريق تعليم اللغة )٩

 ان حتفر املادة الدارس على استخدام اللغة ىف مواقفها الطبيعية )١٠

 .بني الكتاب األساسّي و مصاحباتهاهتّم بالتكامل ىف املادة  )١١

 الكتاب املواقف حبياة املتعّلم )١٢

أن يعني الكتاب على تكوين االجتاهات و القيم املرغوب فيها لدى  )١٣

 ٣٢.متعّلم اللغة

 

                                                           
 .٣٥-٣٤ ، نفس املرجع ٣٢



٢٦ 

 األسس اللغويّة و الرتبويّة .ج 

  :عند تناولنا للقواعد ىف كتب العربّية لغري الناطقني �ا ينبغى األتى

ه القواعد، ونتعنق ىف تفاصيلها ألن املقياس ان ال نبالغ ىف دراسة هذ  )١

الصحيح  لفهم اللغة و إجادة التحدث �ا ال يرجع اىل ضغط 

 .قواعدها

أن تعّلم القواعد من خالل الطريقة  غري املباشرة من خالل النصوص   )٢

 .اللغوية

تعّلم القواعد بالطرق ا�ديّة، ان يهتّم بالدارس من اإلتصاىل اللغوي   )٣

 .باألخرين

 ّن تعلم القواعد الوظيفّيةإ )٤

 .أن ال تطغى دراسة القواعد النحويّة على اهداف اللغة االخرى  )٥

 .أن ال تقّدم القواعد ىف صورة أمثلة مبتورة عن املعىن  )٦

أن تستبعد املصطلحات النحويّة عند التقدمي القواعد النحويّة إال عند  )٧

 .الضرورة القصوى

ة إال بعد التأكيد من قدرة يفضل أن ال يتم تدريس القواعد النحويّ  )٨

 .الدارس على التمييز بني األصوات و نطق املفردات

 ٣٣.اإلكثار من التدريبات الىت نثبت القواعد النحويّة عند الدارسني )٩

  

  

 

                                                           
٣٣

  .٤٦-٤٥نفس املرجع ،  



٢٧ 

 الكتاب المدرسي الجّيد مواصفة .٧

  :من عالمة كتاب التعليمي جّيدة، يعين

 الدّقة .أ 

نظر الدّقة .دمي نتائج البحثو احلّق ىف تقالدّقة هي احلزم ىف تقدمي املادة 

 .بالنظريّة التطوريّة احلديثة و مدخل العلم املعّني 

 املناسبة .ب 

ة هلا الّرغبة مناسب باملّواد، و اهليّ  الكتاب املدرسيكانت املناسبة بني 

ناسبة موجود فيها بني املّواد، عميق البحث، و اهلية البحث، و املو 

ألسئلة، و تكامل الفّك، و توصيح الوظيفة، و األمثلة، و التدريبات، و او 

 .بالّرسوم

 اإلّتصالّية .ج 

تعّرض كتاب اّتصاّيل بسهل للقراءة، نظامّية الكتابة، صريح التوضيح، و ال 

  .حتمل األخطاء اللغويّ 

 تكامل الكتاب و نظامّية الكتابة .د 

تعّرض تكامل الكتاب بتضمني اهلّية و اهداف التعليم، و فوائد التعليم، و 

احملتويّات، و دفرت املكتبة، و فّك املّواد املناسب بسري الفكرة من تقدمي دفرت 

  الصعبةالسهلة اىل 

 طالبال التوجيه على .ه 

ىف فهم املادة، و تكوين التعامل بني  طالبشّجع الكتاب دوافع النفس ال

مع مورد التعليم حّىت يكون ان يبىن املعرفة بنفسه و يتعّلم مع  طالبال

  . د او احلكم من القراءة ىف يومّيتهفرقته، و يطابق املّوا



٢٨ 

 اهتّم بااليديولوجّية بلدنا .و 

وال متليء على ما مناسب �ا " باجناسيال"كان الكتاب مليء باحملتويات 

  .ليغضد الرتبّية ىف اندونيسية

 القواعد اللغة الصحيحة .ز 

  تقّدم الكتاب �جاء، و مصطلح، و تركيب صّوابا

 مقروء .ح 

  ٣٤.تعّلمتقّدم الكتاب مناسب بفهم امل

 الكتاب المدرسيعناصر نوعّية  .٨

عند تصنيع الكتاب املدرسي ينبغى ليهتّم بعناصر الشكل، و املنظمة، و اجلذابة، 

  .و قيس احلرف، و الفسحة، و التساوق ليحّصل الكتاب املدرسي اجلّيد

 الشكل .أ 

 إنتباه اىل شكل الساريّة املتناسب )١

 .يب نظام الوضعإنتباه اىل قيس  القرطاس املناسب و يهتّم برتت )٢

حرف ،  أو حرف عريض أسود استعمال متثال ميسور لفهم بالصورة أو  )٣

 .أو غري ذلك مطبعي مائل

 املنظمة  .ب 

 يشري رسم البيان اىل إحتواء املّواد الذى يبحث ىف الكتاب )١

 ترتيب املّواد و تسلسله بالنظامّية اجلّيدة )٢

 .انتباه اىل وضع النصوص، و الصورة، و البيان سهال لفهم )٣

 .انتباه اىل منظمة الباب و وحدته )٤
                                                           

 .٣٦-٣٤، ,Instrumen Perangkat Pembelajaranسعدون اكرب٣٤



٢٩ 

 .انتباه اىل املوضوع و وحدته و البيان )٥

 اجلذابة .ج 

تصميم جلدة الكتاب، و احملتويات، و الوظيفة باجلذب بإستحضار  

 .مناسب بني األلوان، و الكتابة، و قيسها

 شكل احلرف  و قيسه .د 

 استخدام شكل احلرف  و قيسه تقرأ و مناسب مبواصفة العاّمة الطالب )١

 .استخدام نسبة احلرف مناسب بني املوضوع، و احملتويات )٢

  . ابتعد عن شكل احلرف غريب و صعب )٣

 الفسحة .ه 

  :استخدمت الفسحة املناسب إلزداد تعليقة اهلاّمة للمتعّلم اىل املوضيع

 .بني  املوضوع و وحدته  )١

 هامش الكتاب  )٢

 الفسحة بني الساريّة  )٣

 بني الفقرة  )٤

  بني الباب  )٥

  التساوق .و 

شكل و احلرف و الفحسة و ترتيب نظام الوضع تساوقّي كّل استخدام ال 

 ٣٥.صفحته

  

 

                                                           
 .١٥-٩نفس املرجع،  ٣٥



٣٠ 

 الكتاب المدرسي خطوات تصنيع .٩

  :تصنيع الكتاب املدرسي باخلطوات كما ياىل

 حتليل احلاجة الكتاب املدرسي .أ 

الكتاب املدرسي هو انشطة حتليل منهاج الدراسّي ليتناول حتليل احلاجة 

اهداف هذه اخلطوة . م لتحقيق مهار�مالبيانات عن الكتاب احملتاج ملتعلّ 

  . لتعيني موضوع الكتاب الذي تتطّور ىف مّدة الربنامج املعّني 

 تصميم الكتاب املدرسي .ب 

 :باخلطوات كماياىل. تصميم الكتاب هو ختطيط التعليم مصنوع املعّلم

 .تعيني هيكال املّواد مصنوع  )١

 تعيني هدف االخري من التعليم  )٢

 التعليم تعيني هدف التوصيل من  )٣

 تعيني طرق التعليم، و التقييم  )٤

 تعيني دورة املّواد تتكّون على فكرة عاّمة، و احلقيقة مرتابط باملّواد  )٥

 .تعيني التدريبات، و االسئلة، و الوظائف، و اإلجابة  )٦

 تطبيق الكتاب املدرسي .ج 

تطبيق الكتاب املدرسي ىف عملّية التعليم مناسب باخلطوات املعّينة متساوقا  

 .ملواجهةكّل ا

 تقدير الكتاب املدرسي .د 

املّواد بالكتاب املدرسي الكتاب املدرسي ليعرف فهم املتعّلم عن تقدير 

  .املصنوع

 



٣١ 

 تقييم الكتاب املدرسي و تصحيح .ه 

. ادى تقييم الكتاب ليعرف مقبولّية ىف استخدام تصميم الكتاب ىف التعليم

التعليم و  و تصحيح الكتاب عند اخلرباء ليعرف مناسب الكتاب باهداف

 ٣٦.مهارة الطالب

 

 ج﴾ هيكل التفكير﴿

. ، ولذلك تعليمها ليس االمر السهلنحوكانت للغة العربّية خصوصّية يف ال

 الكتاب املدرسيو . احتاج اىل اكتمال على كّل عناصر كاملعّلم، و املتعّلم، و املّواد

املالحظة و مكتوب ليساوى  الكتاب املدرسي. مطلوب كما املرشيد ملعّلم و متعّلم

  . التصّور بني املعّلم و املتعّلم

يف عامل الرتبّية و تعليم اللغة العربّية االن ال حتّصل على  الكتاب املدرسيتطوير 

كما . متيل املؤّسسة ان تستعمل الكتاب املصدرّي الذي يبيع ىف املكتبة. اهتمام كثرية

على اّن . فونوروغو تاناستخدام الكتاب العمريطي مبدرسة مفتاح اهلدى ماياك طانا

دور مهّم يف فهم الطالب عن املادة، جيب على مطّورين الكتاب  للكتاب املدرسي

ان يهتّموا بالكتاب الذى مناسب حباجة الطالب و مستوى ذكاء هم ، والتنفض 

ولذالك، مطلوب . على اهتمام خبلفية تربّية الطالب و فهمهم يف مادة اساسيّ 

اجة الطالب مكتوب بالصيغة السهلة و اجلذابة كوسائل يناسب حب الكتاب املدرسي

 .التعليم الفرديّة

                                                           
 .٢٢-١٦نفس املرجع،   ٣٦



٣٢ 

  الباب الثالث

  منهج البحث
  

 نوع البحث﴾ أ﴿

بروغ  قال وقد )R&D(التطويري  البحثنهج يف هذا البحث مالباحث م استخد

لغرِض التطوير  لُيستعم التطويريّ  البحثنهج أّن م) Borg And Gall(غال و 

 ميداينّ ق تطبي التطويريّ  البحثنهج م أنّ  فر عوي . التعليميَّة النتائج أوتصديق

 أو اجلديدِ  النتائج لتطويع كان سواء العامة يف البيئة الواقعّية، العلميّ  البحثِ  خلطواتِ 

  ٣٧.القدمي الذي فيه مسألةٌ  جالنتائ

و تبداء احلطوات بدراسة النتائج . كانت حطوات هذا البحث على الدورات

أّما منهج البحث  .ئج وبتجربة النتائج يف امليدان وبتحسني النتائجوبتطوير التا

التطويري يستعمل لقصد تطوير النتائج التعليميَّة، مثل املواد الدراسّية والوسائل 

�ذا نوع البحث يستعمل الباحث إلستخدام البحث  ٣٨.التعليمّية واإلدارة التعليمّية

  العلميّ 

 صيغة التطوير ﴿ب﴾

 Borg and)غال &ىف هذا البحث هو صيغة التطوير بروغ  ثاستخدم الباح

Gall).  غال &صيغة التطوير بروغ (Borg and Gall)  ّهو صيغة إجرائّي و وصفي .

                                                           
، )٢٠١٣الفابيتا، : باندونج(Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatin dan R&D ،سوغييونو٣٧

٢٩٧. 

الفابيتا، : باندونج( Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikanإيندانج مولياتينينجسيه،٣٨

١٦١، )٢٠١٣. 

٣٢ 



٣٣ 

تاج النتاج، وكذالك خطوة البحث يوضح هذه الصيغة اخلطوات العامة ملتابعة إن

  ٣٩.التطويرو 
  

 التطوير خطوات ﴾ج﴿

  :هو كمايلى(Borg and Gall)غال &ربوغ خطوات التطوير وفقا ل

 البحث و مجع املعلومات االوىل .أ 

البحث و مجع املعلومات، مبا يف ذلك مراجعة األدبيات، املالحظة أو املالحظة 

ويل أو حتليل االحتياجات مهم إن البحث األ. الصفية، و إعداد التقارير األولية

 .التطويرجدا للحصول على معلومات أولية من أجل 

 التصميم .ب 

ل التصميم صياغة املهارات وصياغية أهداف حمددة لتحديد ترتيب املواد ويشم

وأكثر املهّم يف هذه املرحلة هو صياغة األهداف احملددة الىت . و جتريبة الصغرية

  .يتعني حتقيقها من خالل املنتج اجلاري تطويره

 تطوير تنسيقات النتاج األول .ج 

إعداد مواد تعليمية أو كتابات  وضع النتاج أولية ملنتج أو مشاريع أولية تنضمن

و يتمثل شكل تطوير النتاج يف ما إذا كان يف شكل مواد . أو أدوات تقييم

مطبوعة، مثل املركبة التعليمية و املواد التعليمية يف شكل كتب مدرسية أو 

متواليات عملية أو إجرائية يف تصميص نظم التعليم، ميلكها فيديو أو قرص 

  .املدمج

                                                           
: جاكارنا( Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembanganفوناجى يتيوسارى،  ٣٩

 .٢٣٧، )٢٠١٠كنجانا، 



٣٤ 

 لاإلختبار األو  .د 

موضعا و مقابلة، مت  ١٢-٦أجريت جتارب أولية يف فصل من فصول، مشلت 

مث تصبح نتائج هذه التجربة مدحالت لتنقيح . مجع بيانات االتبيان و حتليلها

  .النتاج األويل

 مراجعة النتاج .ه 

نتاج التجارب امليدانية احلصول . مراجعات النتاج بناء على نتاج االختبار األولية

  .عية حول النتائج املتقدمةعلى معلومات نو 

 التجربة امليدان .و 

مت يتم اختبار النتاج املراجع، استناد إىل نتائج على نطاق صغري، مرة أخرى 

يتم مجع البيانات الكمية عن خمرجات . على وحدة أكرب أو املضوع التجريىب

ا التعليم و حتليلها وفقا لألهجاف احملددة اليت يتعني حتقيقها، إذا كان ذلك ممكن

  .باملقارنة مع ا�موعة الضابطة

 مراجعة النتاج .ز 

و�دف هذه املراجعة إىل . مراجعات النتاج استنادا إىل نتائج التجارب امليدانية

حتديد جناح النتائج يف حتقيق أهدافه ومجع املعلومات الىت ميكن استخدامها 

 .لتحسني الربنامج أو النتاج األغراض التحسني يف مرحلة الحقة

 ار امليداناإلختب .ح 

بعد مراجعة النتاج، إذا كان الباحث تريد نتاج جدوى وكفاية مث هناك حاجة 

االختبار امليدان، و رافق االختبار مقابلة، و مالحظة، و تسليم االستبيان، و 

مث تصبح نتائج هذا التحليل مادة األغراض مراجعة النتاج املقبل، . من مث حتليلها

  .أو تنقيح النتاج النهائى



٣٥ 

 اجعة النتاج النهائمر  .ط 

هذا . النتاج النهائ املنقح هو مراجعة تتم على أساس اختبار ميداىن أوسع

النتاج النهائ مراجعة هو ىف الواقع أن تكون صاحلة أل�ا مرت سلسلة من 

  .التجارب على مراحل

 النشر و التنفيذ .ي 

) تجاتالعمليات و إلجراءت و الربامج أو املن(نشر و تنفيذ نقل نتائج التطوير 

إىل املستخدمني و املهنني من خالل اجتماعات املنتدى أو الكتابة ىف ا�الت، 

 ٤٠.أو ىف شكل كتلب أو كتيب

 

 التجربة﴾ د﴿

 تصميم التجربة .أ 

اجلّيد هو معيار  معيار النتاج. ليعرف فّعالّية النتاج اهلدف من هذه التجربة هي

جتربة اخلبري ) ١(ات، التجربة ثالثة اخلطو  ت خطواتكان. التمثيل التعليم و

و املّواد الدراسّي، و وسائل التعليم، و تصميم الكتاب املدرسّي لتأكد و اللغوّي 

الفرقة الصغرية كمستعميل الفرديّة و اىل  ةالتجربة احملّدد) ٢(م النتاج، لتقيي

و جتربة   ٤١.انفار ١٠٠-٣٠جتربة امليدان اىل الفرقة الكبرية حنو ) ٣(النتاج، 

  .الطلبة ٣٠- ٢٠هذا البحث اىل فرقة الكبرية حنو  امليدان يف

 

 

                                                           
 .٢٣٩-٢٣٧، .نفس املرجع ٤٠

 . ١٣٢، )٢٠١٢رمياجا روسداكريا، : بندونج( Penelitian Pendidikan،  زين العارفني ٤١



٣٦ 

 المجتمع و العّينة  .ب 

  ا�تمع )١

اللغة العربّية  سمقبهذا البحث هو الطلبة املستوى الرابع ىف  ا�تمع

لىت حتتوى على ثالثة الفصل و باجلامعة اإلسالمّية احلكومّية فونوروغو ا

ى الثالث بكتاب امللخص ة يف املستو عد الثانيمادة القوايدرسون  الذين هم

 .فؤاد نعمة عند

 عّينةال )٢

انفار خمرت الباحثة بالعيّنة  ٣٠-٢٠عّينة من هذا البحث هي الطلبة بني ال

 .املفيد بعناية اىل اصول مدرسة الطلبة قبله

 ع البياناتا نو أ .ج 

تَْأِثريه، و جّذابته يناسب تستعمل التجربة كأساس لتعيني فّعالّية النتاج، و 

هي بيانات الكمّي من استبيان و البيانات من هذا البحث   ٤٢.حباجة البحث

  .و بيانات الكيفّي من نتائج املقابلة. نتائج الفحص

لكتاب الّدراسّي من ا نتائج تقييمحتّصلت البيانات هذا البحث من 

طبقة تقييم . عن الكتاب الّدراسيّ ستجابة الطلبة اخلبري، و نتائج التجربة، و إ

، ّمث تغّري اىل "مردود"، و "ناقص"، و "جّيد"، و "ممتاز"ان من بيعند اخلبري 

، ٢"=ناقص"، و ٣"=جّيد"، و ٤"= ممتاز"، "ليكريت"النقط مناسب مبقياس 

التجربة  طبقة التجربة هي نسبة معّدل نقط الطلبة من نتائج. ١"=مردود"و 

موافق "إستجابة الطلبة من بيان طبقة . و معتدل، و صعب مبستوى سهل،

ال موافق "، ٢"=ال موافق"، ٣"=ناقص موافق"، ٤"=موافق"، و ٥"= اجدّ 

                                                           
 .١٣٣، نفس املرجع ٤٢



٣٧ 

ناقص "، ٢"=موافق"، و ١"= موافق جّدا"لبيان اجياّيب، و بيان  ١"=جّدا

و فوق ذالك،  ٤٣.لبيان سليبّ  ٤"=ال موافق جّدا"، ٣"=ال موافق"، ٣"=موافق

 .ساس لتنقيحأخبري النتاج و الطلبة هي البيان له  نصائح

 حثادوات الب .د 

استيفاء  تاو انشطة البحث هي تعيني نظام ليقّدر متغّري البحث و اد احدى

و . مغّري استيفاء البيانات اىل ادوات البحث ليقّدرهذا البحث احتاج . البيانات

 :تيفاء البيانات يف هذا البحث هياس طرق

  ( Test) الفحص )١

ذكائهم،  و معرفتهم، و ليقيس املهارة الطلبة، الفحص هو جمموعة األسئلة

و ادواته هو جمموع األسئلة باملّواد مرفوعة األمساء ترتكب على  .و موهبتهم

  . و تبّني معيار األسئلة. مخسون األسئلة

 ( Non-Test) غري الفحص )٢

 (Interview)املقابلة )أ 

ل نتناو . املهّمة ىف البحث العلميّ  عملّية اإلّتصالة املقابلة هي احدى

ة، ألّن نستطيع ان نكشف فكرة الراويّون البيانات العميقة �ذه الطريق

يف هذه البحث، من اهداف املقابلة هي  ٤٤ .او رأيهم عن الشيء

                                                           
، )٢٠١٤:فستاكا فيالجار: يوغياكرتا( Penilaian Hasil Belajar Di Sekolah، ايكو فوترا ودويوكو ٤٣

١٥١. 

 Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian ، ايتا ماماع ساعاجي و صفية ٤٤

 .١٥٢-١٥٠، )٢٠١٠اندي، : يوغياكرتا(



٣٨ 

. الفيئيةرأي الطالب عن الكتاب املدرسّي ىف التجربة الفرديّة و  ليصف

  :هي املقابلة إرشاد األسئلة و من

  الكتاب؟ هذه ىف كتابة كيف )أ 

  الكتاب؟ عرض عن اجلذابة كيف )ب 

  الكتاب؟ هذا ىف دّواامل تقدمي كيف )ج 

  الكتاب؟ هذا ىف األمثلة تقدمي كيف )د 

 الكتاب؟ هذا ىف األسئلة تقدمي كيف )ه 

 الكتاب؟ هذا ىف املفردات او املصطلحات إختيار يفك )و 
  

 (Quisioner)اإلستبيان )ب 

صف البنايات ياملستجيبني ل قائمة األسئلة الىت متنح اىل اإلستبيان هو

تستعمل هذه . ىف التجربة امليدانّيةطلبة عن الكتاب املدرسّي رأي ال عن

و تبّني معيار اإلستبيان لطالب كما ىف  .الطريقة ىف جمال عاطفيّ 

  :اجلدول

  املعيار اإلستبيان لطالب ٣.١اجلدول 

  المعيار  مؤشر  جانب
نمرة 

  األسئلة

جنس 

  األسئلة

عرض 

  الكتاب
  مقرأ

  إجايبّ   ١  الكتابة هلا سهلة ليقرأ

 إجايبّ   ٢  فن عرض املّواد 

الكتاب يسّهل الطلبة 

  يفهون املّواد
 إجايبّ   ٣



٣٩ 

  المعيار  مؤشر  جانب
نمرة 

  األسئلة

جنس 

  األسئلة

عرض 

  املّواد

  الّسهولة

فهم ل سهّ لياملّواد تقدمي 

  املّواد
 إجايبّ   ٤

فهم ل سهّ لياألمثلة  تقدمي

  املّواد
 إجايبّ   ٥

ل سهّ لي التدريبات تقدمي

  فهم املّواد

٦  
 إجايبّ 

عرض املّواد تساعد الطلبة 

  ىف التعّلم الفرديّ 

٧  
يبّ إجا  

  اجلّذابة

 إجايبّ   ٨  الكتاب جذابة

الكتاب يدفع الطلبة لتعّلم 

  فرديّ 

٩  
 إجايبّ 

 إجايبّ   ١٠  الكتاب سهل لفهم و البّني   إّتصايلّ 

  التكامل

 إجايبّ   ١١  تصنع الكتاب بالتكامل

تصنع الكتاب نظامّيًة من 

  الصعب اىل السهل

١٢ ،

١٣ ،

١٤  

 إجايبّ 

دار اىل 

  الطلبة

خدم للتعّلم الكتاب يست

  الفرديّ 

١٥  
 إجايبّ 



٤٠ 

  المعيار  مؤشر  جانب
نمرة 

  األسئلة

جنس 

  األسئلة

تقدمي األمثلة و التدريبات 

  يسّهل للتعّلم الفرديّ 

١٦  
 إجايبّ 

  املنفعة
إستخدا

  م

له منفعة ملّواد  الكتاب

  النحو

١٧  
 إجايبّ 

الكتاب يسّهل الطلبة ىف 

  نحوفهم مّواد ال

١٨  
 إجايبّ 

  اللغويّة

  البساطة

القواعد بالكلمات مناسب 

  اللغويّة

١٩  
 إجايبّ 

 إجايبّ   ٢٠  ةالكلمات بسيط

اصطلحات الزم 

  هاإلستخدام

٢١  
 إجايبّ 

  اّتصايلّ 

 إجايبّ   ٢٢   املعىن بّينا تقدمي

دّقة ىف استخدام القواعد 

  اللغة
 إجايبّ   ٢٣

مناسب 

مبستوى 

منّو 

  الطلبة

 إجايبّ   ٢٤  مناسب بنمّو مفّكر الطلبة

  ٢٥  مناسب بنمّو عاطفة الطلبة
 إجايبّ 



٤١ 

 (Check List)ة الشطب قائم )ج 

تستعمل هذه . قائمة الشطب هي دفرت متلئ مببحث معّني الذى مّتبع له

و تبّني معيار  ٤٥.اخلبري اللغوّي عن تصميم الكتاب تقييم عنداالداة ىف 

قائمة الشطب عند خبري اللغة العربّية، و املّواد الدراسّية، و وسائل 

  :اجلدول التعليم، و تصميم الكتاب املدرسّي كما ىف

  املعيار جبانب اللغويّة و املّواد الدراسّية ٣.٢اجلدول 

  المعيار  مؤشر  جانب
نمرة 

  األسئلة

جنس 

  األسئلة

الئق 

  املّواد

 إرتباط

  املّواد

١،٢  تكامل املّواد   اجايبّ  

  اجايبّ  ٣،٤  احتواء املّواد

  دّقة املّواد

  اجايبّ  ٥،٦  دّقة املفهوم و التعريف

لة دّقة تركيب اجلم

  بالغة العربّية
  اجايبّ  ٧

  اجايبّ  ٨  دّقة األمثلة

  اجايبّ  ٩  دقة التدربات

  اجايبّ  ١٠ دّقة املراجع

،١١،١٢ ارتباط بني املّواد 
١٣،١٤ 

  اجايبّ 

،١٥،١٦ ىف التعليم تطبيق
١٧،١٨ 

  اجايبّ 

                                                           
، )١٩٩٥مياجا روسداكريا، ر  PT: بيندوبج( Penilaian hasil Proses Belajar Mengajar،  نانا سوجانا ٤٥

٧٢. 



٤٢ 

  المعيار  مؤشر  جانب
نمرة 

  األسئلة

جنس 

  األسئلة

  اجايبّ  ١٩،٢٠ جّذابة املّواد

ليبحث  الطلبةيدفع 

 البيانات بنفسهم
  اجايبّ  ٢١،٢٢

  اللغويّة

  

،٢٣،٢٤  دّقة ىف تركيب اجلملة
٢٥،٢٦ 

 اجايبّ 

،٢٧،٢٨  فّعالّية اجلملة
٢٩ 

 اجايبّ 

 اجايبّ  ٣٠،٣١  صحيح مصطلحات

  اإلّتصايلّ 

 اجايبّ  ٣٢  تقرأ املعىن

الصّواب ىف استخدام 

  ةغالقواعد الل
 اجايبّ  ٣٣

مطابق 

بنمّو 

  الطلبة

 اجايبّ  ٣٤،٣٥  الطلبةمطابق بنمّو 

 اجايبّ  ٣٦،٣٧  الطلبةمطابق بعاطفة 

تدرّج و 

توارن 

  الفكر

ن بني ز تدرّج و توا

  األبواب
 اجايبّ  ٣٨

استخدام 

املصطلحا

ت و 

ق ىف استخدام متساو 

  املصطلحات
 اجايبّ  ٣٩

 اجايبّ  ٤٠ق ىف استخدام متساو 



٤٣ 

  المعيار  مؤشر  جانب
نمرة 

  األسئلة

جنس 

  األسئلة

  الرمز  الّرمز

 

  املعيار جبانب وسائل التعليم ٣.٣اجلدول 

  ارالمعي  مؤشر  جانب
نمرة 

  األسئلة

جنس 

  األسئلة

عرض 

الكتاب 

  الّدراسيّ 

  

عرض تقنيقّية 

  كتابال

تساوق نظامّية م

  األبواب
  إجايبّ   ١،٢

 إجايبّ   ٣،٤،٥  التدرّج

جزء اإلضاّيف 

عرض الكتاب 

  الّدراسيّ 

 إجايبّ   ٦  األمثلة

 إجايبّ   ٧  التدريبات

 إجايبّ   ٨  املفردات

  إشرتاك الطلبة

 إشرتاك الطلبة ىف

استخدام 

  الكتاب

 إجايبّ   ٩،١٠

  التكامل

  جزء املقّدمة
١١،١٢،

١٣،١٤  
 إجايبّ 

  جزء األساسيّ 
١٥،١٦،

١٧،١٨  
 إجايبّ 

 إجايبّ   ١٩،٢٠  جزء اإلختتام



٤٤ 

  ارالمعي  مؤشر  جانب
نمرة 

  األسئلة

جنس 

  األسئلة

استخدام 

  الكتاب

  اصحابه، 

  اجلّذابة
 ةتصميم جلد

  الكتاب و لونه
 إجايبّ   ٢١،٢٢

ه كوسائل وظيفت

  التعليم

  املنفعة
٢٣،٢٤،

٢٥  
 إجايبّ 

  هلةتقرأ و السّ 

٢٦،٢٧،

٢٧،٢٨،

٢٩،٣٠  

 إجايبّ 

  

  املعيار جبانب تصميم الكتاب الدراسيّ  ٣.٤اجلدول 

  المعيار  مؤشر  جانب
نمرة 

  األسئلة

جنس 

  األسئلة

فن الرسم 

  البياينّ 

مقياس 

  الكتاب

مطابق بني مقاس 

  الكتاب و املّواد
  إجايبّ  ١،٢

تصميم 

  احملتويات

متساوق ىف وضع 

  عناصر الكتاب
  إجايبّ  ٣

٤،٥،٦  مسافة بني الكلمات   إجايبّ  

وضع موضوع الباب، 

  و جزءه، و صحفته
  إجايبّ  ٧،٨،٩،١٠

  إجايبّ  ١١،١٢وضع حتلّية الكتاب و 



٤٥ 

  المعيار  مؤشر  جانب
نمرة 

  األسئلة

جنس 

  األسئلة

  توحيد األلوان

استخدام تراوح 

  احلروف
  إجايبّ  ١٣،١٤

  تصميم جلد الكتاب
١٥،١٦،١

٧،١٨،١٩ 
  إجايبّ 

  إجايبّ  ٢٠،٢١  تقرأ الكتاب

  إجايبّ  ٢٢،٢٣  ابة الكتابجذّ 

هيكل احلروف و 

مقاصه مناسب 

  باملقاس الكتاب

  إجايبّ  ٢٤،٢٥

، و اجلدولوضع  

  املّواد، و الصّور

٢٦،٢٧،٢

٨،٢٩ 
  إجايبّ 

  إجايبّ  ٣٠  دّقة منوذج طباعي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٤٦ 

 (Observation)املالحضة  )د 

 املراقبة هي احدى اداة استيفاء البيانات مبراعة اىل شيء و

، و اّدت الباحث املالحضة ٤٦مبالحظة مواقف ا�تمع بنظامّية معّينة

  .انشطة التعليم ىف تعّلم النحو لعرف

 )Documentation(الوثائق املكتوبة  )ه 

 الوثائق، إىل بالرجوع البيانات مجع طريقة هي املكتوبة وثائق طريقة

 أيضا وتسّمى احملتاجة ملعرفة تستخدم الىت املهمة وا�ّالت والكتب،

 ليعرض البحث هذا يف املكتوبة الوثائق ٤٧.اإلنسانية غري الوسائل

 :منها العاّمة البيانات

فونوروجو العام  يس باملدرسة مفتاح اهلدى ماياك طاناتانتاريح تأس )أ 

 .٢٠١٨-٢٠١٧الدراسي 

فونوروجو العام  باملدرسة مفتاح اهلدى ماياك طاناتانتركيب املنظة  )ب 

 .٢٠١٨-٢٠١٧الدراسي 

فونوروجو العام  باملدرسة مفتاح اهلدى ماياك طاناتانن اجلغرفية املكا )ج 

 .٢٠١٨-٢٠١٧الدراسي 

الصف الثالث باملدرسة مفتاح  أحوال املدرسني واملؤظفني وطّالب )د 

 .٢٠١٨-٢٠١٧فونوروجو العام الدراسي  اهلدى ماياك طاناتان

                                                           
٤٦

الفابيتا، : باندونج( Metode Penelitian Terapan: Bidang Pendidikanاينداع ملياتينينجسية،   

٢٨، )٢٠١٤. 

٤٧
: باندونج( Metode Penelitian & Pengembangan: Research and Development سوغييونو،  

 .٢٣٩  ،)٢٠١٥ الفابيتا،



٤٧ 

فونوروجو  يف املدرسة مفتاح اهلدى ماياك طاناتانالوسائل املوجودة  )ه 

 .٢٠١٨-٢٠١٧العام الدراسي 

 

 تحليل البياناتطريقة  .ه 

على قسمني مها التطويرّي  البحثحتليل البيانات املستخدم ىف هذا 

التحليل التفاعلّي عند حتليل الكيفّي ب. حتليل الكّمى حتليل الكيفّي و

لتحليل نتائج  املقابلة، و حتليل الكميّ  لتحليل نتائج" بريمانميلس و ه"

و ) Pre-test( القبليّ  لتحليل التجربة (Test-T)بالّرمز  ة وإستجابة الطلب

ع ا نو اطريقة حتليل البيانات يناسب بو . )Post-Test(التجربة البعدّي 

حتليل الكيفّي لتحليل كّل الباحث ستعمل ي. و صفا�ا البيانات

اخلبري،  تقييمو عجزه، و و حاجة الطالب، و مزايا الكتاب  البيانات،

ليل وصفّي تستعمل ان تقّدم نتائجالّن حت  يم،التصم و تنقيح

دأ التحليل بتصنيف البيانات، بُ . اإلستبيانات يناسب بأهدف البحث

ّمث يلّخص . س املوضوعاتو يصفهم يف الرواية، او رسم البيان، او فهر 

 :وخطوات التحليل من هذا البحث هي بتعبرييّ 

 حتليل كيفيّ  )أ 

لة البيانات من نتيجة يستعمل الباحث حتليَل الكيفّي ملعاج

. رأي العلماء من املواد املستوى و تصميم املعجم أو وسائل العالم

ويفعل الباحث �ذه التحليل على مجع البيانات من طريقة املقابلة 

. ويستعمل هذه البيانات لتحسني النتائج أي املعجم. وتقييم العامل



٤٨ 

لس وهي على طراز مي. ويستخدم الباخث أسلوب حتليل اليفيّ 

)Miles ( و هوبريمان)Huberman.( 

  

  

  

  
 

 

  )Model Interaktif(طراز الفعال   لة بصيغةاملرح ٣.١ الصورة
Miles & Huberman  

 

  (Data Reduction) البيانات ختفيض )١

 نقطة عن انتجاب و تلخيص، هي البيانات ختفيض

 و املهّمة البيانات عن االنتباء  تركيز و البيانات من ةاساسيّ 

 صورة ستقدم اخنفاض البيانات فإن وبالتاىل .ومنوذجها موضوعها

 والبحث, البيانات مجيع من املزيد إلجزاء الباحث وميكن, ضح او

  .احلاجة عند ذلك عن

  (Data Display) البيانات عرض )٢

. البيانات عرض بعدها فاخلطوة البيانات ختفيض �اية بعد

 والبيانات الصورة قةبطري النوع البحث ىف البيانات عرض انّ 

 مجع البيانات
 عرض البيانات

 ختفيض البيانات

 استنتاج البيانات



٤٩ 

 ىف البيانات عرض. ذالك اشبه وما األشياء بني واإلتصال املشملة

 ىف البيانات بعرض. الوصّية كتابة طريقة على تغلب النوع البحث

  .الفهم حصول على مؤسسا العمل وتفظيم وقع ما فهم

  Conclution and Verification)( البيانات استنتاج )٣

 اإلستنباط أخذ هي البيانات عرض بعد اخلطوة

 األدلة اتت اذا احلكم يف تبق مل األول واإلستنباط وإلستبداالت

 كان اذا ولكن. بعدها البيانات مجع ىف األرجح و اجلديدة

. والصحيحة الراجحة بااألدلة وتتفق تنسب األول اإلستنباط

 البيانات، ومجع البحث ميدان يف الباحثة رجعت حينما

 اذا. الصحيحة الراجحة ااإلستنباطب مسي األول فااإلستنباط

 حينما وتتسع تبق ومل حتديدها يف اجاب فقد نوعي حبث استنباط

  ٤٨.البحث ميدان يف الباحث ذهب
 

 حتليل الكميّ  ) ب

حتليل . إستعمال الباحث حتليل البيانات من اإلستبيان

البيانات الكمّية تكتيب من اإلستبيان واملقاييس التقديري 

خدم الباحث احلساَب على النتيجة املعّدلة إست. باألحصاء الوصفي

  )T)Uji Tيف إعطاء نتائج املنتاج بالرموز التايل حتليل بالتجربة 

 tحتليل بالتجربة  )أ 

                                                           
 Metode Penelitian & Pengembangan (Research dan، سوغييونو٤٨

Development ،٣٧٤- ٣٧٠. 



٥٠ 

) Pretest( قبليّ  جتربةالتجربة املستخدم ىف هذا البحث هي 

و رمز مستخدم  ٣٠باملستجيبني حنو ) Posttest(وجتربة بعدّي 

و خطو�ا كما . توجد ارتباط بني عّينهالّرمز العّني الصغري الذي 

  :ياىل

 تعيني الفرضيات )١(

 فال توجد الفرق بني نتائج جتربة قبليّ  ،٠= Ha اذا 

)Pretest (جتربة بعديّ  و )Posttest( و إذا ، Ha ≠٠، 

 جتربة بعديّ  و) Pretest( جتربة قبليّ  نتائج ق بنيالفر فتوجد 

)Posttest.(  

 الّرمز  )٢(

 

  

 
D          = Y١-Y٢ 

ΣDD           =  Deviation Standart  ٢و  ١من الفروق بني نتيجة  

    ΣD  = ٢و  ١الفروق بني نتيجة    

  

SEMD = Standar Error من Mean of Difference 

      

  
 MD = Mean of Difference  

 

قليل  to، فإذا  مردود Haمقبول و  Hoفـ  ttاكثر من  t٠تفسريها إذا 

 .مقبول Haو  مردود Hoفـ  ttمن 



٥١ 

 عّدل النتيجةحتليل مب )ب 

 الّرمز )أ 

  =  املعّدل
  جمموعة النتائج

  عدد األسئلة
 

  س النتاجقيمة مقيا )ب 

يتناول من هذا  مقياس التنقيح النتاج ٤٩مقياس ليكريتعند 

  :الّرمز

 تعيني جمموعة نتائج األقصى و نتائج األصغر )١(

 تعيني جمموعة نتائج األقصى و نتائج األصغر )٢(

 .بني نتائج األقصى و نتائج األصغر  تعيني الفرق )٣(

 :حبث عن فسحة بالّرمز كما ياىل )٤(
 

 
 النتاج تناول قيمة مقياسو من حساب بالّرمز األتى ت

  .األتّية

 النتاج قيمة مقياس ٣.٥اجلدول 

  المعنى  قيمة مقياس النتاج

  ، ال حيتاج اىل التنقيحممتاز  %١٠٠،٠٠-%٨٥،٠١

                                                           
 . ٤١،Instrumen Perangkat Pembelajaran، سعدون اكرب ٤٩



٥٢ 

  المعنى  قيمة مقياس النتاج

   التنقيحقليل  ، حيتاج اىلجّدا جّيد  %٨٥،٠٠-%٧٠،٠١

  التنقيحكثري حيتاج اىل  جّيد،   %٧٠،٠٠-%٥٥،٠١

  ان يستعملناقص، ال يستطيع   %٥٥،٠٠-%٤٠،٠١

  ، ال يستطيع ان يستعملمردود  %٤٠،٠٠-%٠

  

  ه﴾ إجراء البحث﴿

استخدم الباحث خطوات الىت تلّخص من خطوات البحث بورغ و غال، كما ىف 

  إجراء البحث ٣.٦اجلدول  :االتّية ٣.٧اجلدول 

  البداية                           التطوير                       التجربة   
 

 ظهر الفكرةي .أ 

 دراسة الكتب  .ب 

حتليل احلاجة  .ج 

عند الطلبة و 

احملاضر، و 

  حتليل املّواد

تثبيت تصميم الكتاب  .أ 

 سيّ در امل

 سيّ در ترتيب الكتاب امل .ب 

تصحيح عند خبري اللغة و  .ج 

 وسائل التعليم

  ترتيب ادوات مجع البيانات .د 

 جتربة الفرديّة .أ   

 الفيئيةجتربة  .ب 

 جتربة امليدانّية .ج 

 

  تنقيح النتاج .د 

  :البيانات من حطوات البحث و هذه

 البداية  .١

 تظهر الفكرة لتحصل النتاج الذى ينفع ىف جمال الرتبّية .أ 



٥٣ 

دراسة الكتب تعىن تدرس و تناول النظري الذى مناسب بالبحث   .ب 

 . التطويرّي النتاج الذى سيستعمل الباحث

و قصد من . ىف تعّلم النحو و احملاضر و مشكالت الطالب حتليل احلاجة .ج 

و بتحليل . رف ما حاجة الطالب و احملاضر ىف جمال الرتبّية احلطوة ليع

و بتحليل املّواد ليعرف ما غرض . احلاجة، يقّدم التطوير مسألة و حّلها

 .التعليم و مشكالته

 التطوير .٢

 تثبيت تصميم الكتاب املدرسّي و احتوائه .أ 

ترتيب الكتاب املدرسّي بطريقة و تصميم معّني و املراجع املخُرت الذى  .ب 

 .كب فيه املّواد و التدريبات و األمثلة و قاموس اصطلحات و اإلجابةترت 

تصحيح عند خبري اللغة العربّية و املّواد الدراسّية و وسائل التعليم و تنقيح  .ج 

 .بعدها

تتكّون على أسئلة إختبار قبلّي و اختبار بعدّي،  ترتيب ادوات مجع البيانات .د 

  .و اورق التصديقة، و استبيانات

 التجربة .٣

عمل جتربة النتاج ليعرف كيفّية النتاج بعد تصليح من خبري اللغة العربّية و املّواد ت

 :و خطواته تعىن. الدراسّية و وسائل التعليم

 تصليح مع اخلبري .أ 

 حتليل املفاهم .ب 

 تنقيح النتاج األّول .ج 



٥٤ 

 جتربة الفرديّة عند مخسة الطالب ىف مقابلتان بالكتاب املتطّور .د 

 تنقيح النتاج الثاىن .ه 

 عند اربعة الفرقة بالكتاب املتطّور الفيئيةة جترب .و 

 تنقيح النتاج الثالث .ز 

ىف مخسة  )الطالب ١٥-١٠(جتربة امليدانّية عند الطالب ىف الفصل   .ح 

 .املقابالت ىف كّل فصله بالكتاب املتطّور

 تنقيح النتاج الرابع .ط 

 تقييم النتاج  .ي 

 تنقيح النتاج النهائيّ  .ك 

 التقييم .٤

اب الطالب بعد يستخدمون الكتاب املتطّور حتّصل نتائج التقييم من استج .أ 

 . ىف التعليم

حتّصل نتائج التقييم عند خبري اللغة العربّية و املّواد الدراسّي، و خبري وسائل  .ب 

 .التعليم، و خبري تصميم الكتاب املدرسيّ 

 .تنقيح النتاج من نصائح اخلبري .ج 

 

 

 

 

 



٥٥ 

  الباب الرابع

  مناقشتها و التطويريّ  البحث نتائج
  

 البيانات العاّمةعرض   .أ 

 ٥٠فونوروغو طاناتان ماياك" الهدى مفتاح" المدرسة تأسيس تاريخ .١

 املدرسة هذه تأسيس. ١٩٦٧ السنة مند" اهلدى مفتاح" مدرسة أساست

يف أّوله هي املدرسة . فونوروغو طاناتان ماياك "اهلدى دار" معهد بوجود التنفصل

مث يف السنة ألف و . اياك وحولهالدينية البسيطة الذي يتعلم فيها أبناء من اهل م

  .تطور املدرسة باستعمال املنظمة اجلديدة). ١٩٨٦(تسع مائة وستة ومثانون 

 باجلديد واألخد الصاحل القدمي على احملافظة" بشعار املدرسة هذه بنيت

 أنشطه اوله اإلسالمية نظرية الوارثة حملافظة السلفية الكتاب تعليم هناك". األصالح

 عملية. األخر السلفية املعاهد بأنشطاة يساوى" اهلدى مفتاح" درسةم يف الرتبية

 سنوات ثالث للثانوية سنتان، لإلبتدائية أو للتجريب. سنوات مثانية يف الرتبية

  .سنوات ثالث وللعالية

أنشطة الرتبية مبدرسة مفتاح اهلدى متغري  ٢٠٠٠أو  ١٩٩٩ السنة منذ

دس او بسبع سنوات من الصف بيت سنوات من الصف األول حىت الصف السا

  .اإلعدادى حىت الصف السادس ومناهج التدريس و طريقته

وأما استعمال املناهج بالطريقة السلفية والكتاب املستعملة يف التدريس 

ذو العلم والعمل به والتقوى اىل اهللا : وأما اإلرسالية للمدرسة. هي الكتب السلفية

                                                           
٥٠
 .يف ملحق هذا البحث٢٠١٨/V-١٩/D/٠١ :انظر نسخة الوثيقة 

٥٥ 



٥٦ 

لطالب مستعدا للورثة والقدوة واإلستمرار وكذا جعل ا. واملتخلق بأخالق الكرمية

  . جهاد العلماء

  

  .وغماياك فونورو ” مفتاح الهدى“ الموقع الجغر في بمدرسة  .٢

 ۳۸ماياك فونوروكو يف الشارع جواندا رقم  ” مفتاح اهلدى“ تقع املدرسة 

من جهد .يف دئرة أمفييان قرية ماياك من قرية طاناتان يف املدينة فونوروكو ٦/

حمدودة بعمدة راناوجيايان ومن جهة ” مفتاح اهلدى“ ة كان املدرسة الشاملي

اجلنوبية حمدودة بعمدة سوراديكرامان ومن جهة الغربية حمدودة بعمدة باعون ساري 

  ٥١)٠٣٥٢(٤٦١٠٩٣ اهلاتف. ومن جهة الشرقية حمدودة بعمدة سيمان

 

  ماياك فونوروغو" الهدى مفتاح" مدرسة من والغرض والرسالة الرؤية .٣

. املؤسسة غرض لتحقيق وغرض ورسالة رؤية مؤسسة لكل يكون أن جيب

 جاوى فونوروغو طاناتان ماياك اهلدى مفتاح  املدرسة وأهداف ورسالة رؤية تتمثل

  :يعىن الشرقية

  اهلدى مفتاح املدرسة رؤية ) أ

 معنية تعليمية مؤسسة كل من املطلوب للمستقبل صورة أو رؤية هي الرؤية

 فونوروغو طاناتان ماياك اهلدى مفتاح املدرسة رؤية. ويرهاتط استمرارية وضمان

                                                           

 ىف امللحق هذا البحث ٢٠١٨٠/V.١٩/D/٢انظر إىل نسخة الوثيقة الرقم   ٥١ 



٥٧ 

 (AKSI)و الكرمية أخالق أساس وعلى والتقوى ، واإلحسان ، املعرفة لديك هو

 .التنظيمي االنضباط الكرمية أخالق هي

  اهلدى مفتاح املدرسة مهمة)  ب

 جمموعات مجيع تستوعب أن جيب اليت الرؤية لتحقيق عمل هي املهمة

 مهمة تتمثل. املؤسسة مهمة يصوغ كإجراء تعريفها يتم أو املؤسسة يف املصاحل

  :يلي فيما فونوروغو طاناتان ماياك اهلدى مفتاح املدرسة مدرسة

 العلم ثقافة تنمية )١

 الصدقة ثقافة زراعة )٢

 التقوى ثقافة ينمو )٣

 .وا�تمع الدين يف تفانيه يف الطالب روح على الكرمية أخالق ثقافة زراعة )٤

  اهلدى مفتاح درسةامل أهداف )٥

 رؤيتك على بناءً  معينة زمنية فرتة خالل حتقيقه تريد ما هي األهداف

: هو فونوروغو طاناتان ماياك اهلدى مفتاح املدرسة من الغرض. ورسالتك

 الكرمية أخالق أساس على وحازمة قوية دينية روح لديهم الذين طالب إلنتاج"

  ٥٢".احلديث العصر هذا يف والدولة واألمة ا�تمع يف مبرونة يعيش أن وميكن

  

 

                                                           
٥٢

  .يف ملحق هذا البحث٢٠١٨/V-٢٥/D/٠٣ :انظر نسخة الوثيقة 



٥٨ 

 والطالب المعلمين حالة .٤

  املعلمني حالة ) أ

. شخصا ١٦٠ هي ماياك اهلدى دار مدرسة يف واملدرسني املعلمني حالة

 مفتاح دينية مدرسة من واخلرجيني والكليات السلفيات خرجيي من املعلمون

  .اهلدى

  الطالب حالة ) ب

ل للبنني والبنات أصال من اىل ستة فصو " مفتاح اهلدى"تنقسم املدرسة 

وعدد كله تسعة صفوف وهو الصف  .الصف األول اىل الصف السادس

وهو مستوى بالصف الثاين أي إذا كان الطالب جديدا وله املهارة . التجرييب

وكان صف التحصص بعد الصف السادس . الدينية ويصبح إىل الصف الثالث

  .وهو طبقتان أى الطابقة األوال والطابقة الثاين

 الدراسي العام يف "دىاهل احمفت" مدرسة طالب حالة وصلت

 طالب بعدد اخلاصة البيانات. طالًبا ٥١٢٩ حواىل كلهم ٢٠١٧/٢٠١٨

 يبلغ الذي للفصل طبًقا التصنيف حسب اهلدى مفتاح مدرسة وطالبات

 طالًبا ١٣٠٨ إىل تصل وىلاأل و الصف طالًبا، ١٠٣ بتجارب ،١٣٨ عددهم

 ، طالًبا ٨٨٣ الثالث الصف ، طالًبا ١٢٦٧ إىل يصل ما الثانية صفالو  ،

 ما اخلامس الصف طالبو  ا،طالب ٤٧٢ إىل يصل ما رابعال الصف طالبو 

  .اطالب ٣٢٠ إىل يصل ما السادس الصف ا،طالب ٣٨٩ إىل يصل



٥٩ 

والعملية السنوية للطالب هي عملية رؤية اهلالل لطالب الصف الرابع، و 

جرومية لطالب الصف التجرييب و الصف حفلة األخر السنة، و ختم الأل

وختم العمريطى لطالب الصف الرابع، و زيارة األولياء لطالب الصف الثاين، 

 ٥٣.السادس

  ٥٤ماياك طاناتان فونوروغو" مفتاح الهدى"تركيب منظمة المدرسة  .٥

  هيكال مدرسي ١.٤ صورةال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
٥٣

  .يف ملحق هذا البحث٢٠١٨/V-٢٥/D/٠٤ :انظر نسخة الوثيقة 

٥٤
  .يف ملحق هذا البحث ٢٠١٨٠٥/VI-٠٢/D/ :انظر نسخة الوثيقة 

اهلدى مريب املعهد دار  

 الشيخ هشيم صالح الحاج

 رائس املدرسة

االستاذ احمدسيف الدين رافعي 

 قسم شئون التعليم 

 اال ستاذ عبدالعظيم

 قسم شئون الطالب

 االستاذ عزالدين عبد العزيز

 االساتيذ و االستاذات

  قسم وسائل الدراسة للبنات

 االستاذ احمدهمرافي

 قسم وسائل الدراسة للبنني

 االستاذ احمد مبارك



٦٠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٥٥ماياك طاناتان فونوروغو" مفتاح الهدى"ة وسائل المدرس .٦

  وسائل املدرسة ٤.١اجلدول 

  عدد  اسم الوسيلة  رقم

 ١  غرفة رئيس املدرسة  ١

 ١  غرفة األساتد  ٢

 ١  غرفة املصّلى  ٣

 ٦١  الفصل  ٤

 ٣  احلزانة  ٥

 ٢  غرفة الضيوف  ٦

 ١٣٠٠  املكتب  ٧

 ١٣٠٠  الكرسي  ٨

 ٢  احلسوب  ٩

 
 

                                                           
٥٥

  يف ملحق هذا البحث٢٠١٨/VI-٤/D/٠٦ :انظر نسخة الوثيقة 

 الطالب الطالبات

 همة للبنات

 

 هّمة للبنين

 



٦١ 

  مفتاح الهدىسة المرافق والبنية مدر أحوال  .٧

جيب أن تكون املرافق والبنية التحتية للمؤسسة موجودة على اإلطالق 

خيدم مرفق الستمرارية أنشطة التعليم . وجيب أن تفي باالحتياجات التعليمية

والتعلم حبيث ميكن للطالب الذين يدرسون احلصول على العلم كما هو متوقع 

دم املدرسة والبنية التحتية فقط ال تستخ. من قبل املؤسسة أو الطالب أنفسهم

هدى ، ولكن تستخدم أيضا من قبل املدرسة  احمن قبل مدرسة دينية مفت

دار  معهدثالث يف الظل واحد ، وأساس الدينية دار اهلدى ، ألن املؤسسات ال

  ٥٦.اهلدى

  
 

 عرض البيانات الخاصة. ب

 الهدى مفتاحبمدرسة  ف الثالثصفي ال" العمريطي" تصميم الكتاب المدرسي .١

 سهال ومفّرحانحو ال مادةتعليم  في فونوروغو طاناتان ماياك

  درسي الرئيسيتصميم الكتاب امل ) أ

هو املقّدمة زء االّول اجل. ثالثة األجزاء درسي علىترتّكب هذا الكتاب امل

و إرشاد  ،قائمة احملتوياتو  و كليمات الكاتبة، ،ترتكب على جلدة الكتاب

أهداف  ، وو حمتويات الكتاب ،ابة فكونإرشاد كتو  كتاب،استخدام ال

  :كما يلىو عرضه  . تعليمال

  

  

                                                           
٥٦

 .يف ملحق هذا البحث٢٠١٨/VI-١٩/D/٠٧ :انظر نسخة الوثيقة 



٦٢ 

  عرض جزء مقّدمة الكتاب ٤.٢اجلدول 

  الصورة  املوضوع

 جلدة الكتاب القّدام 

  و الظهر

  

  جلدة الكتاب الداخليّ 

  

  كليمات الكاتبة

  

  



٦٣ 

  قائمة احملتويات 

  

  

استخدام إرشاد 

  سيّ در الكتاب امل

  

  

  ونإرشاد كتابة فك

  



٦٤ 

  تعليمالأهداف 

  

  

 

باب ، و باب املعرفة والنكرةتعىن  أبوابة ستحتتوى على  زء الثاىناجل

األفعال، و باب إعراب الفعل، و باب مرفوعات األمساء، و باب نائب 

ترتكب على مباحثة عن  باب املعرفة والنكرة. الفاعل، و باب املبتداء واخلرب

مباحثة عن ترتكب على  و باب األفعال. اسم النكرة، و اسم املعرفة وأقسامها

رتكب ي و باب إعراب الفعل. أحكام املاض و أحكام األمر و فعل املضارع

و باب مرفوعات . أحكام املضارع و نواصب املضارع و جوازم املضارع على

و باب نائب الفاعل يرتكب . على مباحثة عن أقسام الفاعلاألمساء يرتكب 

يفية تبديل الفاعل املبين للمعلوم على ا�هول، على أغراض حذف الفاعل، وك

و باب املبتداء واخلرب يرتكب على تعريف املبتداء . و أقسام نائب الفاعل

  :و عرضه كما يلى .واخلرب، وأقسام املبتداء وأقسام اخلرب

 



٦٥ 

  عرض جزء املّواد ٤.٣اجلدول 

  الصورة  املوضوع

باب املعرفة 

  والنكرة

  

  

  باب األفعال

  

  

إعراب باب 

  الفعل

  

  



٦٦ 

باب مرفوعات 

  األمساء

  

باب نائب 

  الفاعل

  

باب املبتداء 

  واخلرب

  



٦٧ 

 .جزء الثالث اإلختتام ترتكب على قائمة املراجعو 

 منهاج املباحثة ) ب

  .ستخدم هذا الكتاب منهاج التعليم احلثّي يف مباحثتهم خبمسة العناصرا

 النظم )١

قواعد اللغة العرابية  نظم او شعر الذي يبحث يف ى هذه املباحثةحتتو 

 وباألخاص يف علم النحو

 البيانات )٢

اقسام، و و , التعريف ، حنونظمهذه املباحثة حتتوى على البيانات عن ال

 .احكام، و غريها

 مريناتالت )٣

، اّما تدريبات اعطاء احلركة، بذه املباحثة لتعليم فرديّة الطالات ىف همرينالت

 .ص الفراغة، و غريهاو اإلعراب، و ترتيب اجلملة، و متأل النّ 

 :و عرضه كما يلى

  منهاج املباحثة ٤.٤اجلدول 

  الصورة  املوضوع

  النظم

  



٦٨ 

  الصورة  املوضوع

  البيانات

شرح 

  بالتعريف

شرح 

  بالرسم



٦٩ 

  الصورة  املوضوع

شرح 

  باجلدول

شرح 

باملصفو 

  فة

 

  التدريبات

  

 



٧٠ 

 عرض البيانات التجربة .٢

 استجاب الخبراء ) أ

 ةاستجاب خبير اللغة العربّية و المّواد الدراسيّ  )١

 املّواد و العربّية اللغة خبري اىل سيّ در امل الكتاب هذا الباحث ىاعط

 بالتنقيح صديق الكتاب هذا عنده و املاجستري مجال الدين صديق الدارسّية

  : هو تصليحه من و ٥٥,٨٦% قيمته و

 تضمني طبيعة التعليم و أهدافه )أ 

 اكثار التمرينات و منوعا�ا )ب 

 اجعال الكتاب املدرسّي متفاعل )ج 

 تمام و تصحيح من مجل اخلطاءاه )د 

  :تفصيله كما يلىو 

 

 لكتاب جبانب اللغويّة و املّواد الدراسّية عندل اخلبريتصديق  ٤.٥ل ااجلدو 

  املاجستري مجال الدين صديق

  القيمة  جانب 

 ٢ االمتثال ألهداف التعلم

 ٣ االمتثال الحتياجات املتعلمني

 ٤ مطابقة حمتوى املادة حسب العنوان

 ٤ التمرين مع املادة مطابقة

 ٤ للمادة) التغطية(دقة املادة 

 ٣ التوافق مع القيم واألخالق واالجتماعية



٧١ 

  القيمة  جانب 

 ٢ تطابق املواد مع آخر التطورات

 ٢ مطابقة املادة مع احلياة اليومية

 ١ عدد التمارين يكفي

 ١ فوائد الكتب املدرسية لتسهيل التعلم

قيق أهداف تسهل الكتب املدرسية على املتعلمني حت

 التعلم
١ 

 ١ الكتب املدرسية حتفز نشاط املتعلم

تتيح الكتب املدرسية للمتعلمني فرصة التعلم بشكل 

 مستقل
٢ 

 ٢ تسهيل املتعلمني يف إتقان املواد

 ٢ حتفز الكتب املدرسية تفاعل املتعلمني حنو اللغة العربية

 ٢ بيةالكتاب الدراسي يلغي االنطباع املشبع لتعلم اللغة العر 

الروح الرياضية ، صادقة (تنمية موقف إجيايب من املتعلمني 

 .)، إخل
٣ 

 ٣ سهل القراءة

 ٣ وضوح املعلومات

 ٣ توافق الكتابة مع قواعد الكتابة العربية واإلندونيسية

 ٣ إن استخدام اللغة متماسك

 ٤ عرض منتظم

 ٣ اللغة املستخدمة هي سهلة الفهم



٧٢ 

  القيمة  جانب 

 ٤ يةاستخدام اللغة االفرتاض

 ٤ اختيار الكلمة الصحيحة

 ٣ يتطابق طول اجلملة مع مستوى فهم الطالب

 ٤ جتنب استخدام اجلمل السلبية

 ٤ )التحفيز واالستجابة(التفاعل 

 ٤ اكتمال املعلومات

  أملعّدل
٢,٧٠  

٥٥,٨٦ 

 جيد

 

 الدراسّية وسائلتصميم و استجاب خبير  )٢

ل التعليم اللغة العربّية وسائتصميم و تنقيح و نصائح خبري ّمث من 

بالتنقيح و قيمته  و عندها هذا الكتاب صديقألباء احلسىن املاجستري  عند 

   :و من تصليحه هو  ٧١,٤٣%

 ليكون قارئون يفهمني مادة, فصول كلاو عالمة علي   توقف اعطاء )أ 

 بالوضح أتقر  رفليكون احل اسهجناحلروف و  قياس اهتمام باختيار )ب 

 سهلبالاملادة  يفهم طالبلكى يكون ال الفصولترقيم الباب و  اعطاء )ج 

 التوضيح للصورة لونختيار اهتمام با )د 

  :تفصيله كما يلى )و



٧٣ 

و تصميم جبانب وسائل التعليم اللغة العربّية  تصديق اخلبري ٤.٦ل ااجلدو 

  املاجستري احلسىن لباءاعند 

  القيمة  جانب

 ٤ تصميم الغالف

 ١ قيقهاتقدمي الكفاءات اليت جيب على الطالب حت

 ٣ يعرض جدول احملتويات

 ٣ يقدم الببليوغرافيا

 ٤ عرض متسق للمادة

 ٤ عرض متسق للتمرين

 ٤ االستخدام املتسق للمساحات وكتابة املواد

 ٤ دقة الكتابة تكمن

 ٤ دقة كتابة خط املواد

 ٣ وضوح الطباعة

 ٥ مطابقة إرشادات استخدام الكتاب املدرسي

 ٤ ف العربيةمطابقة إرشادات احلرو 

 ٤ مالءمة شكل مادة الكتاب املدرسي

 ٤ دقة اختيار ألوان الغالف

 ٤ تغطية مثرية لالهتمام

 ٣ مالءمة اللون يف كل فصل

 ٣ لون اخللفية التباين مع املواد

 ٣ وضع دقيق للتوضيح من الصورة

 ٣ دقة اختيار اللون التوضيح للصورة

 ٤ الب على فهمهاالقدرة على توضيح الصور ملساعدة الط



٧٤ 

  القيمة  جانب

 ٤ تثري قدرة الرسم التوضيحي انتباه الطالب

 أملعّدل
٣,٥٧  

%٧١,٤٣  

  جيد جدا

  

  إستجاب الطالب ) ب

 إستجاب الطالب بعد التجربة الفرديّة  )١

 عملّية و. املوجه ىف بالطال اربعة عند الفردية التجربة الباحث ىادّ 

 الباحث ىادّ  مثّ  ملطّورا سيّ در امل بالكتاب النحو املادة بتعليم هي جتربتها

 هذه من و .امللحق ىف كمكتوب الفرديّة التجربة جدول. بعدها املقابلة

 يدفع ان يستطيع ألنّه درسيّ امل الكتاب �ذا جيذبون اّ�م عرفي التجربة

  :كمايلى نصائحهم من و. التعّلم ىف بالطال

 اليت �ا يفهم قارئون سهال األمثلة بزيادة احسن ) أ(

 بواضح املّواد عن الشرح اعطاء ) ب(

 ٥٧صورة املعهد دار اهلدىدرسّي بتصميم جلدة الكتاب امل تنقيح ) ت(

ستجيبني جيذبون �ذا الكتاب عرف اّن امل فرديّةالتجربة ال نتائجمن 

 و االمثلة و شرحها املّوادسّي، و لكن احتاج اىل التنقيح ىف استخدام در امل

 وئق إلستخدام هذا الكتاب ال او من تقييمه .وتصميم الكتاب املدرسيّ 

 :كما يلى  او تفصيله) ٧١,٤%( ٤من  ٣,٥٧بقيمة " جّدا جّيد"طبقته 

                                                           
 .يف ملحق هذا البحث ٢٠١٨/IV-٣٠/W/٠٣:ابلة نسخة املقانظر اىل ٥٧



٧٥ 

  التجربة الفرديّةقيمة الكتاب عند  ٤.٧اجلدوال 

  قيمة  نتائج  الطبقة  اسم  نمرة

 ٦٨,٨% ٣,٤٤ جيد  امحد فتح الرزى  ١

٦٨,٨% ٣,٤٤ جيد  اكمليدن جنوار  ٢  

٧٣,٦% ٣,٦٨ جيد جدا  فائق مفتاح األمل  ٣  

٧٤,٤% ٣،٧٢ جيد جدا  مد لطف احلكيمحم  ٤  

  المعدل
٣,٥٧  

%٧١,٤  

  جيد جدا

 

 الفيئيةإستجاب الطالب بعد التجربة  )٢

. بطالالستة  على تتكّون الفيئة دعن الفيئية التجربة الباحث ىادّ 

 و املطّور سيّ در امل بالكتاب النحو ملادة يتّ فيئال بالتعليم هي التجربة عملّية

 و. امللحق ىف كمكتوب الفيئية التجربة جدول. بعدها ةاملقابل الباحث ىادّ 

 ان يستطيع ألنّه سيّ در امل الكتاب �ذا جيذبون اّ�م عرفي التجربة هذه من

   :كمايلى نصائحهم من و. التعّلم ىف بالطال يدفع

 تصحيح املادة اليت خطاء منها  ) أ(

 متم سكل الكليمة يف األمثلة ) ب(



٧٦ 

 ٥٨احسن باستخدام األمثلة السهلة لفهم ) ت(

عرف اّن املستجيبني جيذبون �ذا الكتاب  الفيئيةالتجربة  نتائجمن 

سكل الكليمة يف و املاذة الدراسّي، و لكن احتاج اىل التنقيح ىف استخدام 

" جّدا جّيد"طبقته  وهذا الكتاب الئق إلستخدام  او من تقييمه .األمثلة

 :كما يلى  او تفصيله) ٧٤,٥٣%( ٤من  ٣,٧٢بقيمة 
 

  الفيئيةالتجربة قيمة الكتاب عند  ٤.٨اجلدوال 

  قيمة  نتائج  الطبقة  اسم  نمرة
   ٦٣,٢% ٣,١٦ جيد  امحد فردوس  ١

٨٢,٤% ٤,١٢ جيد جدا  أريس وحي سافوترا  ٢  

٨٠,٨% ٤,٠٤ جيد جدا  بيعة الفردويأسد اهللا   ٣  

٧٧,٦% ٣,٨٨ جيد جدا  إفان الرفيق  ٤  

٦٧,٢% ٣,٣٦ جيد  الجننج أنداسنا فوترا  ٥  

٧٦% ٣,٨ جيد جدا  رمحن حكيمتوين   ٦  

  المعدل
٣,٧٢  

%٧٤,٥٣  

  جيد جدا

 

                                                           
٥٨

 .يف ملحق هذا البحث  ٢٠١٨٠٤/V-٧/W/: انظر اىل نسخة املقابلة 



٧٧ 

 إستجاب الطالب بعد التجربة الميدانّية )٣

 ىف بالطال ٣٠ على تتكّون الفصل عند امليدانّية التجربة الباحث ىادّ 

 سيّ در امل بالكتاب النحو ملادة بالتعليم هي التجربة عملّية. املواجهات ثالث

 و املواجهه كلّ  طالب عند بإستبيانات بعدها تقييملا الباحث ىادّ  و املطّور

  .امليدانّية التجربة إنتهاء بعد الطالب استجاب عن استبيان بإعطاء

 من و التجربة آخري ىف بالطال ثالثون اىل استبيانات الباحث ىاعط مثّ 

 سبعة منهم و ،%)١٠٠(درسيّ امل بالكتاب جيذبون اّ�م عرفي نتائجهم

 و القواعد، تعّلم ىف ليستخدم جّدا جّيد الكتاب أنّ  نيتكلمو %) ٢٤( بالاط

 اجلّيد كفى الكتاب أنّ  يتكّلمون  %)٧٦( الباط نو وعشر  ثنتانا منهم

 غري الكتاب أنّ  يتكّلمون ان الطالب عدم و القواعد، تعّلم ىف ليستخدم

  هي بالطال إلستجابة قساس معتدل و. القواعد تعّلم ىف ليستخدم اجلّيد

و  ."جّدا جّيد" الطلبة عند الكتاب قيمة حّىت %) ٣٣،٧٥( ٥ من ٣.٧٥٠

   :كما يلى  اتفصيله

 
  امليدانّية التجربةقيمة الكتاب عند  ٤.٩اجلدوال 

  قيمة  نتائج  الطبقة  اسم  نمرة

 ٥١,٢% ٢,٥٦ ناقص  عبد الواحد  ١

٦٤% ٣,٢٠ جيد  عبد مغيث عمة  ٢  

٧٧,٦% ٣,٨٨ جيد جدا  أب الفائض ذنون  ٣  

٦٣,٢% ٣,١٦ جيد  محد فردوسأ  ٤  



٧٨ 

٦٨,٨% ٣,٤٤ جيد  أمحد فتح الرزي  ٥  

٧١,٢% ٣,٥٦ جيد جدا  أمحد نور كمل  ٦  

٦٨,٨% ٣,٤٤ جيد  أكملدن جنور سافوترا  ٧  

٨٠% ٤,٠٠ جيد جدا  ألف إبن نور رمحن  ٨  

٧٤,٤% ٣,٧٢ جيد جدا  أري أغريانشه  ٩  

٨٢,٤% ٤,١٢ جيد جدا  أريس وحي سافوترا  ١٠  

٨٠,٨% ٤,٤٠ جيد جدا  وسأسد اهللا بيعة الفرد  ١١  

٨٢% ٣,٦٠ جيد جدا  بدر الدين فرحن  ١٢  

٨٠% ٤,٠٠ جيد جدا  ديفا فوترا أجي فراتاما  ١٣  

٧٢% ٣,٦٠ جيد جدا  ديكي رويويكانتو  ١٤  

٩٣,٦% ٤,٦٨ جيد جدا  دمياس رومي ايراوان  ١٥  

٧٣,٦% ٣,٦٨ جيد جدا  فائق مفتاح األمل  ١٦  

٨٣,٢% ٤,١٦ جيد جدا  فتح النعام مصطفى  ١٧  

٦٨% ٣,٤٠ جيد  غوغون ستيا فرابووو  ١٨  

٥٦,٨% ٢,٨٤ جيد جدا  إبن مفتاح محيد  ١٩  



٧٩ 

٧٢% ٣,٦٠ جيد جدا  إحسن تري فراستييو  ٢٠  

٧٧,٦% ٣,٨٨ جيد جدا  إيفان الرفيق  ٢١  

٦٧,٢% ٣,٣٦ جيد  الجننج أندسنا فوترا  ٢٢  

٨٨% ٤,٤٠ جيد جدا  لطفي نور فوزا  ٢٣  

جداجيد   حممد إرشاد كمل فنان  ٢٤  ٨٤% ٤,٢٠  

٧٤,٤% ٣,٧٢ جيد جدا  حممد شهاب الدين  ٢٥  

٨٧,٢% ٤,٣٦ جيد جدا  حممد يوسف افندي  ٢٦  

٧٤,٤% ٣,٧٢ جيد جدا  حممد دين سوريا فراتاما  ٢٧  

٧٦% ٣,٨٠ جيد جدا  حممد عني الرمحن وحد  ٢٨  

٧٧,٦% ٣,٨٨ جيد جدا  حممد ازكى جوهر  ٢٩  

١٠٠% ٥,٠٠ جيد جدا  حممد ديكي الغزيل  ٣٠  

  المعدل
٣,٧٦  

%٧٥,٣٣  

  جيد جدا

  

  

  



٨٠ 

   :كمايلى نصائحهم و تعليقهم من و

 ٥٩و اخلاط املتنوعة باجلدول يقّدم ألنّه يربم ال جّيد الكتاب ) أ(

خطاء  لكنّ  و ,"العمريطي"لنحو ا مّواد فهم ىف ليسّهل جّيد الكتاب ) ب(

 يف بعضها

 ألنه استخدم خالصة كرسم بياين مريح الكتاب هذا ىف املّواد شرح ) ث(

ولكن كان . ، أل�ا باللغة البسيطلفهم سهلة املستخدمية ألمثلةا)  د(

  ٦٠. األمثلة بغري سكل بعضا

 ليسّهل أحرفهم ليضّخمّ  احسن وا، هبعض اصغري  حرفاأل قياسكان ) ه(

 قراءته

 ٦١فقط جلدة الكتابلون يف تصميم الكتاب، ولو يف  بزيادة احسن) ف(

 

 )Post-test(حص البعدّي و الف) Pre-test(نتائج الفحص القبلّي  ) ج

ثون الطالب و الفحص القبلّي و الفحص البعدّي اىل ثال الباحث ىاعط

 .جدول كمكتوب ىف امللحق

 الفرضيات )١

و جتربة بعدّي ) Pretest(فال توجد الفرق بني نتائج جتربة قبلّي  ،٠= Ha اذا 

)Posttest( و إذا ، Ha ≠فتوجد الفرق بني نتائج جتربة قبلّي  ،٠)Pretest ( و

  ).Posttest(جتربة بعدّي 

                                                           
٥٩

 .يف ملحق هذا البحث ٢٠١٨/V-١٤/W/٠٥: انظر اىل نسخة املقابلة 

٦٠
 .يف ملحق هذا البحث ٢٠١٨/V-١٨/W/٠٦: انظر اىل نسخة املقابلة 

٦١
 .يف ملحق هذا البحث ٢٠١٨/V-٢١/W/٠٧ :انظر اىل نسخة املقابلة 



٨١ 

 toتعيني قيمة  )٢

 :اآليت اجلدول ىف كمكتوب toتعّني قيمة  مثّ  الفرضيات تعيني بعد

  toاحلساب ليحصل قيمة  ٤.١٠ل ااجلدو 

 D D٢ Y٢ Y١ شفرة

٢٢٥ ١٥- ٩٠ ٧٥ ١ 

٦٢٥ ٢٥- ٨٥ ٦٠ ٢ 

٢٢٥ ١٥- ٨٥ ٧٠ ٣ 

٦٢٥ ٢٥- ٩٠ ٦٥ ٤ 

٤٠٠ ٢٠- ٧٥ ٥٥ ٥ 

٤٠٠ ٢٠- ٨٥ ٦٥ ٦ 

٢٥ ٥- ٨٥ ٨٠ ٧ 

١٠٠ ١٠- ٨٥ ٧٥ ٨ 

١٠٠ ١٠- ٧٥ ٦٥ ٩ 

٢٢٥ ١٥- ٩٥ ٨٠ ١٠ 

٠ ٠ ٩٥ ٩٥ ١١ 

١٠٠ ١٠- ٧٥ ٦٥ ١٢ 

١٠٠ ١٠- ٧٥ ٦٥ ١٣ 

٢٢٥ ١٥- ٩٠ ٧٥ ١٤ 

١٢٢٥ ٣٥- ٩٥ ٦٠ ١٥ 

٢٢٥ ١٥- ٩٠ ٧٥ ١٦ 

٤٠٠ ٢٠- ٩٥ ٧٥ ١٧ 



٨٢ 

 D D٢ Y٢ Y١ شفرة

٢٥ ٥- ٨٠ ٧٥ ١٨ 

٢٥ ٥- ٩٠ ٨٥ ١٩ 

٢٠٢٥ ٤٥- ٨٥ ٤٠ ٢٠ 

١٢٢٥ ٣٥- ٩٥ ٦٠ ٢١ 

٤٠٠ ٢٠- ٩٠ ٧٠ ٢٢ 

٤٠٠ ٢٠- ٩٠ ٧٠ ٢٣ 

٢٢٥ ١٥- ٨٥ ٧٠ ٢٤ 

٦٢٥ ٢٥- ٧٠ ٤٥ ٢٥ 

١٠٠ ١٠ ٨٥ ٩٥ ٢٦ 

٤٠٠ ٦٠- ٩٠ ٧٠ ٢٧ 

٢٥ ٥- ٨٥ ٨٠ ٢٨ 

٤٠٠ ٦٠- ٩٥ ٧٥ ٢٩ 

٢٢٥ ١٥- ٧٥ ٦٠ ٣٠ 

 ١١٣٢٥ ٤٨٥- ٢٥٨٠ ٢٠٩٥ جمموع
 

 الّرمز )٣

  :من اجلدول اآليت تناول احلساب

  

 

SDD =١٠.٧٨٦١٠٢٢ 



٨٣ 

D          = Y١-Y٢ 

ΣDD           =  Deviation Standart  ٢و  ١ نتائجمن الفرق بني  

    ΣD  = ٢و  ١ نتائجالفرق بني    

 

  

SEMD = Standar Error من Mean of Difference 

 

 SEMD = 
١٠.٧٨٦١٠٢٢ 
٥.٣٨٥١٦٤٨١ 

 

 SEMD = ٢.٠٠٢٩٢٨٨٩ 

 

      

 MD = Mean of Difference  
 

  

   

  

 
  

 

   

 
 

    

  
  
  
 

 db = n-٣٠-١=٢٩ =١   

 



٨٤ 

ألّن هو فرق الدرجة بني نتائج و نتائج  َاجلَْْرب  هنا ليس عالمة ) -(عالمة النقص (

  )ال حيتاج اىل املقارنة) - (سواء بقيمة هذا الفرق حىت عالمة النقص 

= ttو  = to، %٥ففى درجة املغزى ". t"ل القيمة جبدو ) db(ّمث رجع 

، %١٠و ىف درجة املغزى   .مقبول Haمردود و  Ho، و  to < ttفلذلك   ٢،٠٤

to =  وtt =فلذلك   ٢،٧٦to  <tt  و ،Ho  مردود وHa مقبول.  

باحوال  ألّن توجد الفرق بني نتائج الفحص القبلّي و نتائج الفحص البعديّ 

درسّي  فّعالّية الكتاب املدها، فتشريو بع "العمريطي" سيّ در قبل استخدام الكتاب امل

 .نحوال مادةجّيد ىف تعّلم " العمريطي"

 

 تقييم الخبراء ) د

  اللغويّة و ةالمّواد الدراسيّ  تقييم عند خبير )١

و من . اللغويّةو التقييم من جانب املّواد الدراسّية  مجال الدين صديقاعطى 

 و الدراسّيةاد طبقة هذا الكتاب جبانب املوّ . ذا الكتاب الئق إلستخدامتقييمه ه

 :و تفصيله كما يلى) ٥٥،٧٦% ( ٥من  ٨٣،٣بقيمة " جّيد جّدا" اللغويّة

مجال  قيمة الكتاب جبانب اللغويّة و املّواد الدراسّية عند ٤.١١ل ااجلدو 

 املاجستري الدين صديق

 رقم  القيمة جانب

المّواد الدراسّيةبجانب   

 ١ االمتثال ألهداف التعلم ٤

 ٢ اجات املتعلمنياالمتثال الحتي ٤



٨٥ 

 ٣ مطابقة حمتوى املادة حسب العنوان ٤

 ٤ مطابقة التمرين مع املادة ٥

 ٥ للمادة) التغطية(دقة املادة  ٤

 ٦ التوافق مع القيم واألخالق واالجتماعية ٢

 ٧ تطابق املواد مع آخر التطورات ٣

 ٨ مطابقة املادة مع احلياة اليومية ٣

 ٩ عدد التمارين يكفي ٤

 ١٠ فوائد الكتب املدرسية لتسهيل التعلم ٤

٤ 

تسهل الكتب املدرسية على املتعلمني حتقيق أهداف 

 التعلم
١١ 

 ١٢ الكتب املدرسية حتفز نشاط املتعلم ٥

٤ 

تتيح الكتب املدرسية للمتعلمني فرصة التعلم بشكل 

 مستقل
١٣ 

 ١٤ تسهيل املتعلمني يف إتقان املواد ٤

 ١٥ تفاعل املتعلمني حنو اللغة العربية حتفز الكتب املدرسية ٤

٣ 

الكتاب الدراسي يلغي االنطباع املشبع لتعلم اللغة 

 العربية
١٦ 

الروح الرياضية ، (تنمية موقف إجيايب من املتعلمني  ٤ ١٧ 



٨٦ 

 .)صادقة ، إخل

اللغويّة بجانب  

 ١٨ سهل القراءة ٤

 ١٩ وضوح املعلومات ٤

 ٢٠ ة العربية واإلندونيسيةتوافق الكتابة مع قواعد الكتاب ٤

 ٢١ إن استخدام اللغة متماسك ٣

 ٢٢ عرض منتظم ٤

 ٢٣ اللغة املستخدمة هي سهلة الفهم ٤

 ٢٤ استخدام اللغة االفرتاضية ٤

 ٢٥ اختيار الكلمة الصحيحة ٤

 ٢٦ يتطابق طول اجلملة مع مستوى فهم الطالب ٣

 ٢٧ جتنب استخدام اجلمل السلبية ٤

 ٢٨ )التحفيز واالستجابة(التفاعل  ٤

 ٢٩ اكتمال املعلومات ٤

٣,٨٣ 
 أملعّدل

%٥٥٧٦,  

 

 



٨٧ 

 وسائل التعليمو تقييم عند خبير تصميم  )٢

 وسائل التعليم اللغة العربّية املاجستري التقييم من جانب الباء احلسىناعطى 

 و و من تقييمه هذا الكتاب الئق إلستخدام بتنقيح. سيّ در تصميم الكتاب ااملو 

 :كما يلى  او تفصيله) ٧٤,٢٨(% ٥من  ٣,٧١, بقيمة" جّدا جّيد"قته طب

عند و تصميم  وسائل التعليم اللغة العربّية قيمة الكتاب جبانب ٤.١٢  لااجلدو 

 املاجستري احلسىن لباءا

  القيمة جانب

تصميمجبانب ال  

 تصميم الغالف ٤

 تقدمي الكفاءات اليت جيب على الطالب حتقيقها ٢

 ول احملتوياتيعرض جد ٣

 يقدم الببليوغرافيا ٣

 عرض متسق للمادة ٤

 عرض متسق للتمرين ٤

 االستخدام املتسق للمساحات وكتابة املواد ٤

 دقة الكتابة تكمن ٤

 دقة كتابة خط املواد ٤

 وضوح الطباعة ٤

 مطابقة إرشادات استخدام الكتاب املدرسي ٤



٨٨ 

 مطابقة إرشادات احلروف العربية ٤

 ءمة شكل مادة الكتاب املدرسيمال ٤

وسائل التعليمجبانب   

 دقة اختيار ألوان الغالف ٤

 تغطية مثرية لالهتمام ٤

 مالءمة اللون يف كل فصل ٤

 لون اخللفية التباين مع املواد ٤

 وضع دقيق للتوضيح من الصورة ٤

 لون التوضيح للصورةادقة اختيار  ٣

 الطالب على فهمها القدرة على توضيح الصور ملساعدة ٤

 تثري قدرة الرسم التوضيحي انتباه الطالب ٣

 املعدل ٣,٧١
٧٤, ٢٨ % 

  

اسّية، و خبري تصميم سّي عند خبري اللغويّة و املّواد الدر در تقييم الكتاب امل بعد

  :وسائل تعليم اللغة العربّية فتحّصل خالصة التقييم كمايلى و درسيّ الكتاب امل

  

  

 



٨٩ 

  خالصة التقييم عند اخلرباء(%) ئج نسبة مئويّة نتا ٤.١٣ل ااجلدو 

  القيمة  الطبقة  اجلانب  اسم اخلرباء

 مجال الدين صدق

  املاجستري

  جّيد جّدا  اللغويّة و املّواد الّدراسّية
٧٦,٥٥% 

  الباء احلسىن املاجستري
  و  درسيّ تصميم الكتاب امل

  وسائل تعليم اللغة العربّية
 %٧٤,٢٨  جّيد

 %٧٥.٤١  اجّيد جدّ   املعّدل
  

  

و  ٧٥.٤١% سّي جّيد جّدا بقيمةدر اجلدول عرف اّن قيمة الكتاب املمن ذلك 

ح بنسبة اىل نصائح التنقي الباحث ىالكتاب حيتاج اىل التنقيح و ادّ  لكن

، و حرفاأل قياس، و بعض سكل األمثلة و من النقائص هي. وتصحيحات اخلرباء

  .تابةاخطاء الكتصحيح ، و طبيعة التعليم و أهدافه

  

  تنقيح النتاج. د

 تنقيح بعد تصحيح عند خبير اللغة العربّية و المّواد الدراسّية .١

 يعىنبعض من املادة ُشرِح باللغة اإلندونسي  اّوال سيّ در امل الكتاب ختطيط

وأغرض حذف  جوازم املضارع، و ،نواصب املضارع و ،"ال"املادة عن أقسام 

الشرح عن ف املاجستري، الدين صدق مجال عند وباصالحات. الفاعل، وغري ذالك

حاشيتا  ه شرح باللغة اإلندونسي ُجِعلعند و. املادة ذالك بدل باللغة العربية

  .للطالب فقط

  



٩٠ 

  :منها. املخطئ املّواد احملتويات من التنقيح اعطاءه ذلك جبانب و

 تضمني طبيعة التعليم و أهدافه )أ 

 اكثار التمرينات و منوعا�ا )ب 

 متفاعل اجعال الكتاب املدرسيّ  )ج 

 اهتمام و تصحيح من مجل اخلطاء )د 

 زيادة الرسم العام يف أّول الباب ليعطي مسّودة للطالب  )ه 

  

  الرسم العام ٤.٢الصورة 

  
 

 وسائل التعليم تصميم و تنقيح بعد تصحيح عند خبير  .٢

خرباء وسائل  و تصميم تصحيح عند الباء احلسىن املاجستري الباحث ىادّ 

وسائل التعليم اللغة العربّية عند   و تصميم ائح خبريةو من تنقيح و نص. التعليم

  :الباء احلسىن منها



٩١ 

 سهلبالاملادة  يفهم طالبلكى يكون ال ترقيم الباب و الفصول اعطاء )أ 

  بعد التنقيح  قبل التنقيح

  

 

 بالوضع منرة الصفحةاهتمام  )ب 

  بعد التنقيح  قبل التنقيح

  
  

  

 

 ىف جلد الكتاب درسيالكتاب امل اسم كاتبعن  لغويّا بدالا )ج 

 



٩٢ 

 الكتاب جلدة تصميم تنقيح )د 

  التنقيح بعد  التنقيح قبل
  

  
  

  

  

 

 التوضيح للصورة لونختيار الاهتمام با ) و

  بعد التنقيح  قبل التنقيح

    
  

 

  

  

 



٩٣ 

 تنقيح بعد التجربة .٣

 تصحيح املادة  )أ 

  بعد التنقيح  قبل التنقيح

 
   سكل على األمثلةال إعطاء )ب 

  لتنقيحبعد ا  قبل التنقيح

  

 
 اقراء� ليسّهل ،جّدا الصغري احلروف قياس كّرب ا  )ج 

  

 تنقيح بعد تقييم عند خبير اللغة العربّية و المّواد الدراسّية .٤

 هذا العربّية اللغة و الدراسّية املّواد خبري من مجال الدين صدق املاجستري  عند

 تنقيحه من و ).٥٥،٧٦% ( قيمته و بالتنقيح استخدامه الئق الدراسيّ  الكتاب

 .تصحيح اخطاء الكتابة هي



٩٤ 

  بعد التنقيح    قبل التنقيح

  اسم املعرفة وأقسامها    قسم إسم املعرفة

  باب مرفوعات األمساء    باب مرفوعة األمساء

  حذف    حدف

  النكرة هي    النكرة هو

   اسم الضمري  سم ضمريا

 "ال"املعّرف حبرف    "ال"معّرف حبرف 

  املوصول    املوصو

  اعطين    أعطيين

  مقرتنا    مقرتن

  انواع النواصب للمضارع    الناصب للمضارع

  ُجْحدٍ     َجْحدٍ 

  استثناء    إثتسناء

  للخوف منه    خلوف منه

  لّتصحيح السجع    للّتصحيح السجع

 
  العربّية اللغة التعليم وسائل خبير و تصميم خبير عند تنقيح بعد تقييم .٥

 الكتاب هذا سيّ در امل الكتاب يمتصم خبرية من املاجستري احلسىن الباء عند

  :هي نصائحها من و). ٧٤,٢٨(% قيمته و بالتنقيح استخدامه الئق سيّ در امل

  



٩٥ 

  من الرسم البياين اخلط وضيحت )أ 

  بعد التنقيح  قبل التنقيح

 
 يدف التعليماهلزيادة املؤشرات من  )ب 

  قبل التنقيح

  



٩٦ 

  
  بعد التنقيح

  



٩٧ 

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



٩٨ 

  سالباب الخام

  اإلختتام

  

اخلالصة هذا البحث هو نتائج . االقرتاحات اإلختتام ترتكب على اخلالصة و

اىل مؤسسة لتحّسن كيفّية الرتبّية  االقرتاحات و اعطت. البحث الىت جتيب أسئلة البحث

  .بالبحث كهذا البحث التطويرىّ 

  الخالصة﴿أ﴾ 

التصميم اجلّيد من اّن : بقدر اىل البيانات و التحليل تأخذ اخلالصة كما يلى

 طاناتان ماياك مفتاح اهلدىمبدرسة  الثالث فصال يف" العمريطي" الكتاب املدرسي

منوذج الكتاب باهتمام اىل مواصفات الكتاب ) أ(، تصنع مببدأ أساسي آتّية، فونوروغو

الكتاب هذا ) ب(، نحوالة لفهم مّواد فّرحاملدرسي للطالب بعرض املّواد السهلة وامل

هو املقّدمة ترتكب على جلدة زء االّول اجل، ثالثة األجزاءحيتوى على املدرسي 

إرشاد  و  كتاب،و إرشاد استخدام ال ،قائمة احملتوياتو  و كليمات الكاتبة، ،الكتاب

باب جزء الثاىن ترتكب على . تعليمالأهداف  ، وو حمتويات الكتاب ،كتابة فكون

الفعل، و باب مرفوعات األمساء، و  باب األفعال، و باب إعراب، و املعرفة والنكرة

جزء الثالث اإلختتام ترتكب على قائمة  ،باب نائب الفاعل، و باب املبتداء واخلرب

، و البيانات، و النهاج املباحثة هذ الكتاب املدرسي ترتكب على النظم) ج( املراجع

 عرضسّي هو ب املدر هذا الكتاب املدرسي يصنع جبوانب الئق الكتا )د( ،اتنريمالت

بالعرض له  فن الرسم البياينّ ، و ز املّواد الئق، و اللغويّة، و املنفعةو املّواد، و  الكتاب

التجربة عرف اّن قيمة  نتائج منو . اجلّذابة و مناسب مبنهاج الدراسّي املدرسة

ستجيبني جيذبون و مجيع امل) ٧٥.٣٣%(الكتاب عند املستجيبني جّيد جّدا بقيمة 

٩٨ 



٩٩ 

سّي جّيد جّدا در املمنهم يتكلون اّن الكتاب  %٢٤ّي، و سدر �ذا الكتاب امل

و لكن . سّي كفى الستخدامدر منهم يتكّلون اّن الكتاب امل %٧٦الستخدام، و

، سكل األمثلة، اخطاء الكتابةتصحيح قياس الكتاب، و  مادة، احتاج اىل التنقيح ىف

ّيد جّدا جب املدرسّي هذا الكتافّعالّية نعرف اّن " t"و بنتائج جتربة  .حرفاأل قياسو 

فلذلك   ٢،٠٤= ttو  = to، %٥ىف درجة املغزى مادة النحو، الّن ىف تعّلم 

to < tt  و ،Ho  مردود وHa ١٠و ىف درجة املغزى   .مقبول% ،to =  و

tt =فلذلك   ٢،٧٦to  <tt  و ،Ho  مردود وHa ائجلفرق بني نتتوجد ا و.مقبول 

سّي و در باحوال قبل استخدام الكتاب امل لقبلّي و نتيجة الفحص البعديّ الفحص ا

و لكن % ٧٥.٤١سّي جّيد جّدا بقيمة در الكتاب امل هذا قيمة  و عند اخلرباء. بعدها

و تصحيح  التنقيح بنسبة اىل نصائح حيتاج اىل التنقيح و اّدت الباحثالكتاب 

  . اءاخلرب 

  

  االقتراحات﴾ ب﴿

  :بقدر اىل نتائج البحث اآلتية احاتاقرت تقّدم الباحث 

كان انواع ادوات التعليم ىف تعليم اللغة العربّية كثرية و ميكن للطّالب ان  .١

يطّورون ادوات التعليم كالكتاب املدرسّي، و املعجم ليسّهل تقدمي املّواد 

 .الدراسّية

ادى الباحث هذا البحث ىف خطوة جتربة النتاج، و ميكن للباحث اآلخر  .٢

 .هذا البحث اىل خطوة اآلخري ليكّمل كيفّية النتاج ليستمر

يستطيع اىل الطالب و احملاضر ان يستخدم هذا الكتاب املدرسّي ىف تعليم مادة  .٣

 .باهداف ليسّهل فهم املّواد و للتعّلم الفردّي لطالب" العمريطي"النحو 
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