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الملّخص

لرتقية تطوير الكتاب املدرسي"العمريطى"".٢٠١٩ويديياستوتي، ريما. 
الصف الرابع مبدرسة مفتاح اهلدى يففهم الطالبات ايل نظم العمريطى
" البحث العلمّي .  ٢٠١٩- ٢٠١٨اسّية ماياك طاناتان فونوروغو الّسنة الّدر 

كلّية علموم الرتبّية و التعليم قسم الّلغة العربّية باجلامعة اإلسالمّية احلكومّية 
.رياملاجستفونوروجو. املشرف حمّمد نصر اهللا

الكلمة األساسّية: تطوير، الكتاب المدراسّي، نحو العمريطى، اللغة 
العربّية

لنحوية العربية، ألنه ال تفهمجيب أن يفهم الطالب العلوم ا
ا أحوال الكلمات ك.اال بذلالكتب العربية والنحو علم بأصول تعرف 

العربية من حيث اإلعراب والبناء. أي من حيث ما يعرض هلا يف حال 
الصف الرابع مبدرسة يف الذي قد توّجه الطالباتو من املشكلةتركيبها. 

شعرون صعوبة يف تعلم تالباتإن الطمفتاح اهلدى ماياك طاناتان فونوروغو.
النحو باستخدام الكتاب املدرسي العمريطي الذي يستخدم كالم النظم، ألن 

يف فهم النظم ان يفهمون الباتعلى الطوجبتفهم كالم النظم دون سهل. 
صعوبة الباتالطتنظم قبله، ألنه عالقة وثيقة قد تكون بني االثنني. ووجد

ريف وأنواع واألمثلة الواردة يف نظم الذي كان بسبب يف فهم املراد وشكل تع
و لذلك، حتتجن الطالبة اىل الكتاب املدرسّي السهولة ضرورة الشعر احيانا.
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ببساطة ترتّكب العمريطىشرح نظام  ةدرسّي املساعداملكتاب و املثرية و ال
الطالبةرتفعناالمثلة و التدريبات االّتصالّية الىت تمراد النظم و تعريف و على 

ذه خلفية املسألة حنوى العمريطىىف فهم مادة  الباحثة ان تطّور تريدو 
تطوير حتت املوضوع "التطويريّ بالبحثالنحوىدرسّي ىف مادة الكتاب امل

الكتاب املدرسي"العمريطى"لرتقية فهم الطالبات ايل نظم العمريطى يف
ونوروغو الّسنة الّدراسّية الصف الرابع مبدرسة مفتاح اهلدى ماياك طاناتان ف

٢٠١٩- ٢٠١٨."
كيف وأسئلة البحث ليحّل املشكالت و يطّور الكتاب هي:  

تصميم الكتاب املدرسي"العمريطى"لرتقية فهم الطالبات ايل نظم العمريطى 
الصف الرابع مبدرسة مفتاح اهلدى ماياك طاناتان فونوروغو الّسنة الّدراسّية يف

؟٢٠١٩- ٢٠١٨
ثة هذا البحث مدخل البحث التطويرّي استخدمت الباح

)Research and Development(و كالسعي حلّل املشكالت ىف الرتبّية
البحث التطويرّي اجرائّي وصفّي عند بورغ و غال. تثّبت هذا هذامنوذج

. اّما العّينة النموذج خطوات عاّمة لتحصيل النتاج كدورات البحث التطويريّ 
شرون طالبات ىف الصف الرابع مبدرسة مفتاح ىف هذا البحث هي أربع وع

البحثحتليل البيانات املستخدم ىف هذا اهلدى ماياك طاناتان فونوروغو. و 
التطويرّي على قسمني مها حتليل الكيفّي و حتليل الكّمى. حتليل الكيفّي 

التحليل التفاعلّي عند "ميلس و هبريمان" لتحليل نتائج املقابلة، و حتليل ب
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لتحليل )KKM(تحليل نتائج إستجابة الطلبة و بالنسبة للمواصفاتالكمّي ل
).Post-Test(البعدّي إلختبارو ا)Pre-test(القبلّي إلختبارا

%٨٩،٦عرف اّن قيمة الكتاب عند املستجيبنينالتجربة نتائجمن

تاج اىل حيالستخدام. و لكن ممتازدرسّي ون اّن الكتاب املممنهم يتكلّ 
استخدام االمثلة، و التدريبات، و قياس الكتاب، و إعطاء احلركة التنقيح ىف

و بنتائج  اإلختبار القبلّي و اإلختبار البعدّي نعرف ىف كّل اخري ىف األمثلة.
اإلختباربالقيمة جّيد ىف تعّلم القواعدهذا الكتاب املدراسّي فّعالّية اّن 

اإلختبارلقبلّي و نتيجة ااإلختبارائجتوجد الفرق بني نتو٧،٦٢٥البعدّي 
. و عند اخلرباءدرسّي و بعدهاالبعدّي باحوال قبل استخدام الكتاب امل

و لكن الكتاب ) %٩٤،٢(٤،٧١بقيمة ممتاز درسّي الكتاب املهذاقيمة
ت الباحثة التنقيح بنسبة اىل نصائح و تصحيح واحيتاج اىل التنقيح و ادّ 

.اءاخلرب 
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الباب األّول
مقّدمة

﴿أ﴾ خلفية البحث
تعليم الكتب العربية يف إندونيسيا وجد يف املؤسسات 

. وكذلك جيب أن يفهم املعاهد اإلسالميةالتعليمية غالباً، و يف
اال الكتب العربيةالطالب العلوم النحوية العربية، ألنه ال تفهم

ا أحوال الكلمات العربية من والنحو عك.بذل لم بأصول تعرف 
حيث اإلعراب والبناء. أي من حيث ما يعرض هلا يف حال تركيبها. 
فبه نعرف ما جيب علي آخر الكلمة من رفع، أو نصب، أو جّر أو 
جزم، أو لزوم حالة واحدة، بَعد انتظامها يف اجلملة. ومعرفته ضرورية 

ويسمى ١دارسة اآلداب العربية.لكل من يزاول الكتابة واخلطابة وم
بناء اجلملة باللغة العربية حنوا. النحو هي قواعد اللغة وقعت بعد 

٢اللغة. وسباب وقوعها أخطاء يف استخدام اللغة.

كتبة التوفيقية, , (قاهرة: املجامع الدروس العربيةمصطفى الغالييىن, ١
٧) ٢٠٠٣.

,  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan Aplikasi,موىنوا٢
.٧٦) ٢٠١١. Teras Press(يوكياكارتا: 
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املشكلة اليت يعرضها الطالب يف تعلم النحو هو املفردات 
العربية القليلة له وصعوبة يف فهم التفاسري الوارد يف الكتاب 

كما وجده الباحثة من مالحضة فضال عن نتائج املدرسي،
املالحظات إىل الصف الرابع مبدرسة مفتاح اهلدى ماياك طاناتان 
فونوروغو. يف تعليم النحو باستخدام الكتاب املدرسي العمريطي 
الذي مدة أساسيته رجعت إىل كتاب مقالة الشيخ شرف الدين 

ظم، الذي يفسر حيىي العمريطي وهو كتاب العمريطي على كالم الن
علم النحو. يف الكتاب املدرسي املستخدم، وهناك أيضا تفاسري 

.باللغة العربية
الصف الباتكما حصلت الباحثة باملقابلة مع أحد ط

الباتالرابع مبدرسة مفتاح اهلدى ماياك طاناتان فونوروغو. إن الط
يشعرون صعوبة يف تعلم النحو باستخدام الكتاب املدرسي 

لذي يستخدم كالم النظم، ألن فهم كالم النظم دون العمريطي ا
فهمون نصيا أو يفهمون مبا وجد يسهل. ال ميكن كالم النظم أن 

عليه، ولكن جيب ان يستخدمون فهم سياقي، وهو فهم اجلملة من 
يف فهم النظم ان يفهمون نظم الباتحالة قائمة. جيب على الط

البات. ووجد الطقبله، ألنه عالقة وثيقة قد تكون بني االثنني
صعوبة يف فهم املراد وشكل تعريف وأنواع واألمثلة الواردة يف نظم 
الذي كان بسبب ضرورة الشعر احيانا. ضرورة الشعر هو الوضع 
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حيث األحكام مل تعد تويل اهتماما للقواعد اليت تنطبق ولكن 
٣يفضل اجلمال.

يف الصف الرابع مبدرسة مفتاح اهلدى ماياك طاناتان 
مطلوبة حلفظ مجيع نظم العمريطى حبيث الباتالطوجبتروغو فونو 

شهل لفهم علم النحو واحد شرط من الشروط تالباتكن للطمت
الباتاالنتقال إىل املستوى التايل. وقد مت ذلك لتحسني فهم الط

نيفظحتيتالالباتلفهم كتاب النحوي. لكن رؤية الواقع وراء الط
ملدرسني مت إخبارهم بأن مجيع نظم العمريطى من املقابلة مع ا

مل البات٪ من الط٩٠فظون نظم العمريطى لكن حتالباتالط
٤يفهموا معىن نظم نفسه.

من املشاكل املذكورة، وتطوير الكتاب املدرسي الذي توجد 
فيه ترمجة و ملخص ملادة النحوي املأخوذة من نظم العمريطى 

مفتاح اهلدى نفسه. لتعزيز أهداف املناهج الدراسية يف مدرسة 
ماياك طاناتان فونوروغو. كما قال عبد اهللا غايل وعبد احلميد عبد 
اهللا، أن الكتاب املدرسي هو أحد العناصر الرئيسية يف املناهج 
الدراسية، باإلضافة إىل عناصر أخرى. مثل العمليات ووسائل 

.١/W/١١- XI/٢٠١٨املقابلة ٣
.٢/W/١١- XI/ ٢٠١٨املقابلة٤
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م. ويعتقد أيضا أن الكتاب املدرسي هو أحد ياإلعالم وطرق التعل
ساسية يف مجيع مستويات التعليم. وبوصيلة الكتاب األسس األ

٥املدرسي، ميكن حتقيق الغرض من التعليم املتحقيق بشكل جيد.

ذه اخللفية املسألة تريد الباحثة أن يبحث ويأخذها موضوع  و
البحث العلمي , تطوير الكتاب املدرسي"العمريطى"لرتقية فهم 

مبدرسة مفتاح اهلدى الصف الرابعالطالبات ايل نظم العمريطى يف
.٢٠١٩- ٢٠١٨ماياك طاناتان فونوروغو الّسنة الّدراسّية 

﴿ب﴾ أسئلة البحث
كيف تصميم الكتاب املدرسي"العمريطى"لرتقية فهم الطالبات ايل نظم 

الصف الرابع مبدرسة مفتاح اهلدى ماياك طاناتان فونوروغو العمريطى يف
؟٢٠١٩- ٢٠١٨الّسنة الّدراسّية 

Menyusun Buku Ajar Bahasaعبد اهللا الغاىل و عبد احلميد عبد اهللا،  ٥

Arab ٢٠١٢,ترجم بسودي حييا، و اصحابه ،(فادانج: أكادميا فرماتا (xi.
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البحث﴿ج﴾ اهداف
" لرتقّية فهم الطالبات ايل نظم ىلتصميم الكتاب املدرسي"العمريط

الصف الرابع مبدرسة مفتاح اهلدى ماياك طاناتان العمريطى يف
٢٠١٩-٢٠١٨فونوروغو الّسنة الّدراسّية 

﴿د﴾ فوائد البحث
هذا البحث و التطوير يقصد ليعطى الفوائد النظرية و العملية.

الفوائد النظرية۰۱
لكي يكون املراجع للبحث العلمى و التطويرّي من الكتاب 

. واستفادة األخرى طالباتاملدرسي خصوصا ىف مادة النحو لل
لكي يكون املراجع ىف زيادة العلم و الفهم الواسع عن الكتاب 

".ىاملدرسي النحو "العمريط
الفوائد العملية۰۲

للمدرسة.أ
ان و درسةان يكون اإلضاعة اىل قائمة املراجع ىف امل

يكون كتابا املساعد ىف التعليم
للمدرس.ب

.للمساعد شرح نظام  النحو "العمريطي"
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للطالب.ج
لتساعد ىف فهم مادة الباتان تكون كتابا التوحّية الط

فهم نظم رتقّيةالنحو وتساعدهم لرتتفع مهارة اللغوية و ل
العمريطي.

﴿ه﴾ افتراض التطوير
بية كثريا ن من الضواهر الرت يف املضاهر اّن الرتبية االن، كا

من املعّلمني إستخدم الكتاب املدرسي تقليديا، الذي شراء و 
يستخدم دون سعي لتخطيط بنفسه. عقيبته، الكتاب اليقّدم 
بالسياقّي، و ال جيذب، و ممّل، و ال يناسب حباجة الطالب. حينما 
وجب على املعلم ان جيعل الشىء اجلديد ىف التعليم، و اإلعداد، و

وعندما تستعد املعّلم التعليم، احد ٦العملّية، و املعّدات، والتقومي.
من املعّدات هي الكتاب املدرسي. الكتاب املدرسي هي كتاب 

تّم ٧التعليم مرّكب باملادة  واملستوى املعّينة للتدريس الفرديّة.

(يوغياكرتا: Panduan Membuat Bahan Ajar Inovatif، اندي فرستووو٦
.١)، ٢٠١٢، Pressديفا 

رمياجا PTبندونج:(Instrumen Perangkat Pembelajaran، سعدون اكرب٧
.٣٤- ٣٣)، ٢٠١٢روسداكريا: 
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الكتاب املدرسي حباجة الطالب و احملاضر كاملستخدمني جبانب اىل 
ة و جّذابة الكتاب. ولذالك، تطوير الكتاب املدرسي ناحية دقّ 

حمتاج اىل الطالب او احملاضر ىف كل املادة مبا فيه مادة النحو. 
ا أحوال الكلمات العربية من حيث  والنحو علم بأصول تعرف 
اإلعراب والبناء. أي من حيث ما يعرض هلا يف حال تركيبها. فبه 

لمة من رفع، أو نصب، أو نعرف ما جيب عليه أن يكون آخر الك
جّر أو جزم، أو لزوم حالة واحدة، بَعد انتظامها يف اجلملة. 
ومعرفته ضرورية لكل من يزاول الكتابة واخلطابة ومدارسة اآلداب 

و من ذالك االفرتاض، وسائل لطالب ىف فهم النحو و ٨العربية.
ل اجراء تدريبات ىف تطوير اللغة بنفسه حمتاج. احد من تلك الوسائ

هي الكتاب املدرسي. 

﴿و﴾ حدود البحث
حدود البحث ىف هذا البحث التطويرّي هو املعّدات التعليمّية يعىن 

" لرتقّية فهم الطالبات ايل نظم العمريطى ىالكتاب املدرسي"العمريط
الصف الرابع مبدرسة مفتاح اهلدى ماياك طاناتان فونوروغو الّسنة يف

.٢٠١٩- ٢٠١٨الّدراسّية 

.٧امع الدروس العربية,جمصطفى الغالييىن,٨
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واصفة النتاج﴿ز﴾ م
املنتاج الذي املتقدمة يف هذ البحث هو الكتاب 

يف الصف الرابع ىفهم نظم العمريطرتقّيةل"ىاملدرسي"العمريط
مبدرسة مفتاح اهلدى ماياك طاناتان فونوروغو ترتكب من : 

نظامّية  تصنيع املادة.١
علم النحو اللغة العربّية حتتوى على جمموعة املباحثة مرتابط 

بعضهم بعضا. ولذالك، بدأ هذا النتاج مبباحثة و تكامل
عن املادة األساسّية مرتبط يف الفصل األول مبادة كالم و 

سوف يناقش اعرب، وخيتتم باإلضافة ىف إنتهاء البحث. 
هذا الكتاب أمهية ترمجة نظام العمريطى وملّخص النحوية 

مأخودة من نظام كتاب العمريطى نفسه. 
درسياهداف تصنيع الكتاب امل.٢

اهداف تصنيع الكتاب املدرسي هو:
لرتقّية فهم نظام "العمريطى".أ

لتساعد الطالب ان تفهم املادة النحو "العمريطي".ب
لتساعد الطالب ان تستعمل معرفتهم عن املادة يف .ج

م باحلركة  الرتمجة، و حتليل النصوص، و قراء
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الصحيحة، و كتابتهم عن اجلملة املفيدة مناسب 
.طي"لنحو "العمريبا

منهج املباحثة.٣
إستخدمت الباحثة عن هذا الكتاب منهج التعليم احلثّي يف 

العناصربأربعة مباحثهم 
٣.١الجدول 

منهج المباحثة
تعريف 

املصطالحات/ 
ترمجة 

حيتوي القسم األول علي نظم =
العمريطى و ترمجة يتوفق بنظم 

العمريطى 
هذه املباحثة حتتوى على =البيانات خلصة

صة البيانات عن املادة حنو خل
اقسام او احكام او غريها.

امثلة ىف هذه املباحثة مرتبط =األمثلة 
باملادة للتحليل مناسب بتعريف 

خلصة البيانات
التدريبات ىف هذه املباحثة =مترينات

لتعليم فرديّة الطالب، اّما 
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تدريب تصنع اجلملةو جتيب 
األسئلة و غريها

عجم على مفردات حتتوى امل=املعجم
جديدة او صعبة مرتبط باملادة 

ترمجون الباتساعد الطتل
عن هازداد خزائنتالكلمة، و 

املفردة العربّية.

أنشطة التعليم.٤
هذا الكتاب النتاج سيستخذ يف احد الفصول الدراسية 
وهي أربع وعشرون املواجهة. وكل املوجهة تتكّون من 

من احملاضر. دقائق بطريقة التعليم املعّني ١٢٠

بحوث السابقةال﴿ح﴾ 
هذا البحث هو واحد من البحث العلمى اليت تطور املواد التعليمية، 

:منها
حتت املوضوع ٢٠١٧البحث العلمى من إرما سوريانيعسيه، .١

تطوير الكتاب الدراسّي ملادة القواعد الثانية لطلبة املستوى 
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ة احلكومية الثالث بقسم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمي
. أسئلة البحث ٢٠١٦-٢٠١٧فونوروغو السنة الّدراسّية 

ىف هذ البحث هو كيف تصميم الكتاب الدراسّي التطبيقّى 
لطلبة املستوى الثالث بقسم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية 
احلكومية فونوروغو يف تعليم مادة القواعد الثانية سهال و 

و (r&d)حبث و تطوير مفّرحا؟. يستخدم هذا البحث مبنهج
Brog and).منوذج هذا البحث التطويرّي اجرائ وصفّي عند

Gall) أساليب مجع البيانات هى املقابلة واملالحظة والوثائق
واإلستبيان. و أما حتليل البيانات املستخدم ىف هذا البحث 
التطويرّي على قسمني مها حتليل الكيفى وحتليل الكّمى. 

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

نتائج ىف هذاالبحث التطويرّي أّن قيمة الكتاب عند 
% منهم ٢٧%)، و ٨١،١٢املستجيبني جّيد جّدا بقيمة (

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

" أّن فّعالية هذا الكتاب الدراسّي جّيد جّدا ىف تعليم tجتربة "
.٢القواعد 
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املساوة ىف البحث يف صناعة منتجات الكتاب 
املدرسي وأنواع املواد التعليمية. والفرق هو مستويات التعليم 
واملوضوعات. وبالتايل فإن هذا البحث خيتلف عن البحوث 

تطوير الكتاب املدرسي "العمريطي" السابق، هذا البحث هو
الصف الرابع مبدرسة لرتقّية فهم الطالبات ايل نظام العمريطى يف

-٢٠١٨مفتاح اهلدى ماياك طاناتان فونوروغو الّسنة الّدراسّية 
٢٠١٩.

، تطوير الكتاب ٢٠١٨البحث العلمى من إهلام الف رزق،.٢
ة املدرسي"العمريطي"ملادة النحو يف الصف الثالث مبدرس

مفتاح اهلدى ماياك طاناتان فونوروغو الّسنة الّدراسّية 
. أسئلة البحث ىف هذ البحث هو كيف ٢٠١٨- ٢٠١٧

تصميم الكتاب املدرسي "العمريطي" يف الصف الثالث 
مبدرسة مفتاح اهلدى ماياك طاناتان فونوروغو يف تعليم مادة 
النحو سهال ومفّرحا؟. . يستخدم هذا البحث مبنهج حبث 

و منوذج هذا البحث التطويرّي اجرائ وصفّي (r&d)ر و تطوي
أساليب مجع البيانات هى املقابلة (Brog and Gall).عند

واملالحظة والوثائق واإلستبيان. و أما حتليل البيانات 
املستخدم ىف هذا البحث التطويرّي على قسمني مها حتليل 
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عند الكيفى وحتليل الكّمى. حتليل الكيفى بالتحليل التفاعلّي 
وحتليل الكمّي (Milles and Hubarman)مليس وهوبرمني
التجربة نعرف اّن قيمة البحثىف هذانتائج

و %)٨٨,٩(الكتاب عند املستجيبني جّيد جّدا بقيمة 
ذا الكتاب الدراسّي،  من نتائج مجيع املستجيبني جيذبون 

التجربة امليدانّية عرف اّن قيمة الكتاب عند املستجيبني 
%) و مجيع املستجيبني جيذبون ٨٨,٩جّدا بقيمة (جّيد 

% منهم يتكّلمون اّن ٣٣ذا الكتاب املدرسى، و 
منهم % ٤٧الكتاب املدرسى جّيد جّدا الستخدام، و 

اّن الكتاب املدرسى كفى الستخدام.يتكّلمون
تطوير الكتاب بالتساوياملساوة ىف البحث هو

مستويات هو والفرق.املدرسي "العمريطي ملادة النحو
. وبالتايل فإن هذا البحث التعليم و حمتويات الكتاب

خيتلف عن البحوث السابق، هذا البحث هو تطوير كتاب 
املدرسي الذي توجد فيه ترمجة و ملخص ملادة النحوي 
املأخوذة من نظم العمريطى نفسه يف الصاف الرابع مبدرسة 

راسّية مفتاح اهلدى ماياك طاناتان فونوروغو الّسنة الدّ 
٢٠١٩- ٢٠١٨.
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﴿ط﴾ تعرف المصطلحات
تعريف املصطلحات هي تعريف من املصطالحات مرتبط 
بالبحث لتأكيدها. و هذا تعريف املصطلحات عن الكتاب 

املدرسي.
الكتاب املدرسي هو الكتاب املقّرر تستعمل كاملراجع 
املعياريّة من املادة املعّينة. و خصوصّية منه ليكون مصدر ملادة 

اسّية، ومراجع ملادة معّينة تكتب بنظاريّة البسيطة و تزداد بإرشاد الدر 
يف التعليم. الكتاب املدرسي الذي تطّور ىف هذا البحث هو 

الصف الرابع البات" لطىالكتاب املدرسي ملادة النحو "العمريط
مناسب حباجتهم و ذكائهم بالتصميم السهل و املفرّح.

﴿ي﴾ تنظيم كتابة تقرير البحث
ت الباحثة كتابة هذا البحث ورتّبه على ما يلي:نظم
مقّدمة حتتوى على خلفية البحث، أسئلة البحث، :الباب األول

أهداف البحث، فوائد البحث، إفرتاض التطوير، 
حدود البحث، مواصفة النتاج، حبوث الّسابقة، تعريف 

املصطلحات، تنظيم كتابة تقرير البحث.
لنظري وهو تعليم النحو والكتاب املدراسي فيه اإلطار ا:الباب الثاىن

وهيكال التفكري.
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يتحّدث هذا الباب عن منهج حبث العلمى و يستمل :الباب الثالث
فيه نوع البحث منهج البحث التطوير، صيغة التطوير 

غال، &غال، خطوات التطوير بروغ &بروغ 
التجربة لتعرف فّعالية النتاج.

نتائج التطوير و يستمل فيه عرض بيانات يستمل على:الباب الرّابع
العاّمة، اخلاصة منها التجربة، حتليل البيانات على 
القسمني مها حتليل كيفّي وحتليل كمّي ، و تنقيح 

النتاج.
اإلختتام حتتوى على التلخيص و اإلقرتاحات :الباب اخلامس

لإلصالح بعدها.



١٦
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الباب الثانى
اإلطار النظريّ 

يم النحو﴿أ﴾ مفهوم تعل
تعرف علم النحو.١

النحو هو مجيع القواعد او النظم بني الكلمات، و 
قواعد اللغة العربّية حتتوى على علم النحو ٩الرتكيب، و اجلملة.

و علم الصرف. ال نستطيع ان نتكّلم اللغة العربّية جّيدا بدون 
علم القواعد. القواعد هي جمموعة الّنظام. والقواعد هي اهّم 

ىف استخدام اللغة و نظام املواصالت إلّتصاّيل.الوسيلة 
١٠وللنحو لغًة ستة معاٍن:

القصد)١
اجلهة، َكَنَحوُت َحنَْو البَـْيِت،)٢
املِْثُل: كزيٌد حنَو عْمرو )٣

STAIN(فونوروغو:Pengantar Linguistik Arabاغوس تري جهيا،٩

.١٣٢)،٢٠١١، Pressفونوروغو 
حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل حممد بن مصطفى  اخلضري, ١٠

.  ١٠, (قاهرة: مكتبة مشكاة اإلسالمية) على ألفية ابن مالك



١٨

املقداُر: كعندي َحنو ألٍف،)٤
الَقَسُم: كهذا على مخسة أحناء، )٥
البعض َكَأكْلُت حنو السمكة، )٦

وأظهرها وأكثرها األول.
ا أحوال أواخر الكلم صطالحويف اال علم بأصول يعرف 

إعرابا وبتاء واملراد باألصول املذكورة االسم والفعل واحلرف 
وفبه نعرف ما ١١وأنواع اإلعراب والعوامل والتوابع وحنو ذلك.

جيب عليه أن يكون آخر الكلمة من رفع، أو نصب، أو جّر أو 
ملة.ومعرفته جزم، أو لزوم حالة واحدة، بَعد انتظامها يف اجل

ضرورية لكل من يزاول الكتابة واخلطابة ومدارسة اآلداب 
١٢العربية.

عند الغال و عبد اهللا، النحو و الرتكيب هو العلم الذى 
يهتم بدراسة القواعد و األنظمة الىت تتحّكم ىف وضع الكلمات 
ا عن طريق ما يطرأ على أواخرها من  و ترتيبها و صورة النطق 

خمتلفة. أى أن النحو يهتم بكيفية قيام العالقة أشكال إعرابّية 

٦-٥)٢٠١١, (سورابايا: احلرمني, لدريةالكواكب احممد عبد الباري األهدل, ١١
.٧, جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييىن, ١٢
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بني الكلمات ىف اجلملة، و كيفّية فهم الكلمات لوظيفتها 
النحويّة ىف اجلملة، كما أنه العلم الذى يساعد املتعّلم على 
تقييم لسانه و بعده عن الزلل و اخلطأ ىف الكالم. و معنها أّن 

ا و إمنا ه ي وسيلة لغاية، و دراسة القواعد ليست غاية ىف ذا
ا. ١٣تعد هذه الوسيلة أمرا مهما لتعليم العربّية لغري الناطقني 

هو انتحاء مست كالم العرب، ىف - عند ابن جين–و النحو 
و اإلعراب ليس حلية لفظية و ١٤تصرفه من اإلعراب و غريها.

١٥زخرفا لفظيا، بل له دالله معنويّة لتمييز املعاىن املختلفة.

) لتصحيح أخطاء االساليب ١واعد هي (من وظيفة الق
) ليساهد متعّلم الّلغة ىف استخدام ٢ىف  استخدام اللغة، (

) ليساعد ٤) لتطّور مّواد اللغة مفهوما، (٣الرتكيب جّيدا ، (
) ليحافظ عالقة بني ٥متعّلم الّلغة ىف بناء البيئة اللغويّة، (

و  ) ليقّص غموض املعىن ٦تركيب اجلملة و مجل املعىن، (
) ليزّود متعّلم الّلغة باملهارة ٧ضعفها ىف فهم العبارة العربّية، (

أسس إعداد الكتاب التعليمّية لغري ناصر عبد اهللا الغاىل و عبد احلميد عبد اهللا،١٣
.٤٥-٤٤)،١٩٩١(دار االعتصام:الناطقني بالعربّية

)، -ار النفاس:(دخصائص العربّية و طرائق تدريسها نايف حممود معروف، ١٤
١٧٥.

.١٧٦نفس املرجع، ١٥
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) ليساعد متعّلم الّلغة ىف تأليف اجلملة ٨القواعد املخصوصة، (
١٦املفيدة الصحيحة.

النحوتعليموفائدةغرض.٢

يتكّلماناللغةمستعمليستطيعانهتعليمغرضوأّما
يكفىال. العربيةلغةالىفجيدافهمايفهموانصحيحاكالم

انعليهالبدبلفحسب،النحوقواعدفىيتعلمنأالتالميذ
١٧.العربيةاللغةنصّ والكتابةالقراءةىفالنحوقواعديطبق

وفائدة هذا العلم معرفة صواب الكالم من خطئه ليحرتز 
به عن اخلطأ يف اللسان وغايته الستعانة على فهم معاين كالم 

ل إىل خريي الدنيا واآلخرة فلهاذا وجبت اهللا ورسوله املوص
معرفته ليتوصل به إىل معرفتهما واألوىل تقدميه يف الطلب على 

Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif، شيف املصطفى١٦

.٩٧)، ٢٠١١ماليكي ماالنج، UIN(ماالنج: 
,Pembelajaran Bahasa Arabد وآخرون، تدريسيمعبد احل١٧

Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media،)الميةاإلسجامعة: ماالع
٦٤. صفحة) ٢٠٠٨: فريسماالعاحلكومية
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سائر العلوم ألن الكالم بدون النحو اليفهم حق الفهم وقد 
اليفهم أصال إال به.

سبب تسمية تعليم النحو.٣
وسبب تسمية هذا العلم بالنحو ما روى أن عليا رضي 

على أيب األسود الدؤىل أن يضعه قال بعد أن اهللا عنه ملا أشار
علمه االسم والفعل واحلرف االسم ما أنبأ عن املسمى والفعل 
ما أنبأ عن احلركة املسمى واحلرف ما أنبأ عن معىن يف غريه الرفع 
للفاعل وما اشتبه به والنصب للمفعول وما محل عليه واجلر 

سود فسم بذلك للمضاف وما يناسبه انح هذا النحو يا أبا األ
١٨تربكا بلفظ الواضع له.

خطوات السير فى درس القواعد النحويّة.٤
جيب البدء مبشكلة.أ

دروس التعبري نقطة البداية للفت أنظار التالميذ اىل ما 
يقعون فيه من األخطاء و ضرورة العناية بتصحيحها.

.٦,الكواكب الدرية, حممد عبد الباري األهدل١٨
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معاونة التلميذ على حّل املشكلة.ب
اى بالعالقة بني املعىن و ان ينبغى اّوال بالناحية التعبرييّة،

االسلوب، و بعد مناقشة هذه االساليب حبيث يفهم 
التالميذ  القواعد دون تعرض املصطلحات.

االهتمام بالتدريبات و التطبيقات.ج
ملّية على القاعدة اهتمام معّلم و متعّلم اللغة بالتدريبات الع

جبميع نقاطها.
العالج الفرديّ .د

على الصعوبات الفرديّة عن طريق ينبغى على املعّلم ان يركز
عمل البطاقة لكّل تالب لتسجيل األخطاء او االختبار.

املصطلحات.ه
تأيت املصطلحات بعد ان يفهم التالميذ الرتكيب و عالقته 

١٩باملعىن.

الثقافة للنشر و التوزيع، (القاهرة: دار تعليم اللغة العربّية مصطفى رسالن، ١٩
٢٨١- ٢٨٠، )٢٠٠٥.
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درسيمكتاب الال﴿ب﴾ مفهوم 
تعرف الكتاب المدرسي.١

الكتاب املدرسي هو كتاب املقّرر مستخدم ملراجع مادة 
و بالتعريف اآلخر، الكتاب املدرسي ٢٠م ىف درس معّني.التعلي

هو الكتاب األساسّي للطالب و ما يصحبه من مواد تعليمّية 
مساعدة، و الىت تؤلف من قبل املتخصصني ىف الرتبّية و اللغة، و 
تقدم ملتعّلم لتحقيق أهداف معينة ىف مقرر معني، ىف مرحلة معينة 

دد. ويشتمل الكتاب بل ىف صف درسّي معني و ىف زمن حم
املدرسي بكتاب الطالب األساسّي، و مرشد املعّلم، و كراسة 
التدريبات، و املعجم، و كتاب املطالعة اإلضاىف، و الوسائل 

٢١السمعّية و البصريّة، و فيما يلى نتناول كل عنصر بالتفصيل.

) ٢٠٠٤بشكل عام تطوير الكتاب املواد الدراسّية (
يعرف أن كتاب بقصد أن املتعلم و الوطنيةالصادر عن قسم الرتبية 

ميكن أن تعلم بعض الدروس بنفسه بدون أو مع توجيه 
) أن الكتاب ٢: ٢٠١٠املعلم.جبانب ذالك، قال سورامهان (

نفس املرجع.٢٠
تعليمّية أسس إعداد الكتاب الناصر عبد اهللا الغاىل و عبد احلميد عبد اهللا،٢١

.٩لغري الناطقني بالعربّية، 



٢٤

املتعلمدراسّي هي أصغر أحد التعلم اليت ميكن تعلمها من امل
م بأنفسهم، بعد املتعلم استكمال واحدة يف النمطية، مث ميكن املتعل

.خطوة إىل التعليم املقبل
درسّي هي من التعريف أعاله ميكن أن يفهم أن الكتاب امل

األساس التدريس يتم ترتيب املواد بشكل منتظم مع اللغة اليت يتم 
وفقا ملستوى املعرفة عمورهم، ليمكن املتعلمفهمها بسهلة من أجل 

من أن تعلم من تلقاء أنفسهم (مستقل) من املساعدة أو التوجيه 
.املعلم

الذين لديهم املتعلمدرسّي متكن التعليم بالكتاب امل
وسرعة العليا يف التعلم أن يسرع إختتام الواحد أو أكثر األساسي 
الكفاءة مقارنة مع غريه من املتعلم .ولذلك، فإن الكتاب 

درسّي، ينبغي وصف الكفاءات األساسية اليت يتعني حتقيقا امل
إهتمام وجمهزة الرسوم للمتعلم، وعرض مع لغة جيدة

٢٢التوضيحية.

Panduan membuat bahan ajarأندى فراستوو، ٢٢

inofatif) ،١٠٧- ١٠٤)، ٢٠١٥يوغياكارتا: ديفا بريس.



٢٥

وظائف الكتاب المدرسي.٢
وظائف الكتاب املدرسي، منها:

كاملراجع للمتعّلم.أ
كاملساعد لطالب ىف تطبيق منهاج الدراسّية..ب
٢٣كالوسيلة ىف تعيني طرق التدريس.ج

اهداف تصنيع الكتاب المدرسي.٣
اهداف تصنيع الكتاب املدرسي، منها:

ملّواد.ليساعد املعّلم مقّدم ا.أ
اعطى املتعّلم فرصة ليتعّلم املّواد الىت تدرسهم قبله و .ب

املّواد اجلديد.
٢٤يقّدم املّواد جذاب القلب..ج

انتباه فى تطوير الكتاب المدرسي.٤
عند رونرتى، كانت تسعة االحوال ينبغى ان يفهم ىف 

تطوير الكتاب املدرسي اجلّيد. منها:
س ير الكتاب يساعد الطالب ىف فهم طرق التد.أ

.١٦٩تعليم اللغة العربّية، مصطفى رسالن، ٢٣
نفس املرجع.٢٤



٢٦

الكتاب يشرح ما حمتاج ليستعد متعّلم لفهم املّواد..ب
تبدأ باملقدمة و مرشيد املعّلم و املتعّلم ىف إستخدام .ج

الكتاب.
تقّدم املّواد بالوضح حىت يستطيع الطالب ان يعالق بني .د

املّواد و ما علم قبله.
الكتاب يشجع الطالب ليفهم املّواد ىف الكتاب.ه
ليجعل التفاعل بني الكتاب تتكّون على التدربات.و

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

املّواد.
الكتاب يساعد املتعّلم ليلخص املّواد..ح
اربعة اخلطوات ىف تطوير الكتاب هي تعيني اهداف .ط

التعليم، و اجعال رئوس املّواد، و تضيح املّواد، و تعيني 
٢٥تاب.شكل نظام ىف ترتيب الوضع الك

.١٣٣-١٣٢نفس املرجع، ٢٥



٢٧

عناصر الكتاب المدرسي.٥
اشتمل الكتاب املدرسي بالعناصر متكامل حمتويات 

، الكتاب (Panin)الكتاب لتضافر عملّية التعليم. عند فانني
املدرسي حتتوى على ثالثة العناصر تعىن عناصر أساسّي، و 
عناصر متمما، و تقييم نتيجة التعليم. عناصر أساسّي حيتوى 

املادة، و عناصر متمما حتتوى على القراءة، على مبحث اوّيل عن 
مادة الغربلة، و اجلدول، و شريط فيديو، و ارشاد ملتعّلم و معّلم، 
وغريها، و تقييم نتيجة التعليم حتتوى على األسئلة ليقيم فهم 

عند الغال و عبد اهللا، إّن الكتاب املدرسي ٢٦املتعّلم عن املادة.
احبة الىت يتلّقى الطالب يشتمل خمتلف الكتب و األدوات املص

منها املعرفة و الىت يوظفها املعّلم ىف الربنامج التعليمّي مثل أشرطة 
التسجيل، و املذّكرات، و املطبوعات الىت توزّع على الطالب، و  

٢٧كرّاسة التدريبات، و كرّاسة االختبار املوضوعّية و مرشد املعّلم.

,Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan،خرونعبد احلميد و ا٢٦

Metode, Strategi, Materi, dan Media ،) :مالنجUIN Maliki Press ،٢٠٠٨،(
٨١-٨٠.

Menyusun Buku Ajarعبد اهللا الغال و عبد احلميد عبد اهللا، ٢٧

Bahasa Arabخرونترجم بسودي حييا، و ا،xi.



٢٨

األسس تصنيع الكتاب المدرسي.٦
كاب ان يهتّم باألسس تصنيع الكتاب املدرسي البد ملطّور ال

العربّية لتعليم اللغة ملتعّلم غري ناطقني. منها األسس الثقافّية و 
اإلجتماعّية، و األسس السيكولوجّية، و األسس اللغويّة و 

الرتبويّة.
األسس الثقافّية و اإلجتماعّية.أ

ن عند إعداد كتاب لتعليم العربّية لألجانب فينبغى أن يكو 
له طابع  اجتماعى و ثقاّيف إسالمي، مبعىن أنه خيدم لغتنا و 

ثقافتنا و ذلك من خالل مراعاة االتى:
ان يكون حمتواه عربّيا إسالمّيا)١
أن يتضمن احملتوى التعليمّي للكتاب عناصر الثقافة )٢

املادية و املعنويّة بصورة تتناسب و أغراض الدارسني 
اإلسالمّية.

رتاث العريب و خصائصه الىت ضرورة اإلهتمام بال)٣
على رأسها الطابع اإلنساىن و رفع مكانة العلم و 

العلماء.
انتقاء الثقافة العربية ىف ضوء حاجات املتعّلم و )٤

اهتمامهم من تعليم اللغة العربية.



٢٩

الدروج ىف تقدمي الثقافة من احملسوس اىل املعنوى، )٥
و من البسيط إىل املرّكب، و من اجلزء اىل الكل.

اإلهتمام بالثقافة اإلسالمّية و توظيفها ىف تصحيح )٦
املفاهيم اخلاطئة عند املتعّلم اللغة.

مراعاة التغريات الثقافة و اإلجتماعّية.)٧
تقدمي صّور من عموميات الثقافة العربّية و )٨

ا. خصوصيا
احلرص ىف املادة على حتقيق اجلانبني أمر مهم.)٩

ة و العلمّية تزويد املتعّلم باالجتاهات اإلسالميّ )١٠
املناسبة.

احرتام الثقافة األخرى.)١١
يتناسب مع عمر الدارس و مستواه الفكرى و )١٢

الثقاّيف.
٢٨مساعدة املتعّلم على علمّية التطبيع اإلجتماعّي.)١٣

تاب أسس إعداد الكناصر عبد اهللا الغاىل و عبد احلميد عبد اهللا،٢٨
.٢٧-٢٦التعليمّية لغري الناطقني بالعربّية،



٣٠

األسس السيكولوجّية.ب
عند األسس السوكولوجّية، الشروط النفسّية الىت جيب 

ا عند تصميم الكتاب املدرسي: مراعا
الكتاب مناسبا ملستوى املتعّلم فكريا.أن يكون )١
أن يراعى مبدأ الفروق الفرديّة)٢
أن يثري ىف الدارس و التفكري و يساعد على تنمّية )٣

مبا يساعده على اكتساب اللغة العربّية.
م.)٤ موافق استعدادات املتعّلم و قدر
أن يشبع دوافعهم و يرضى رغابتهم و يناسب )٥

ميوهلم.
لم خبصائص املتعّلم أن يكون املؤلف على ع)٦

النفسّية.
اهتّم باملرحلة العمرية املتعّلم)٧
أن تؤلف كتب للموهويني و الذكاء، و كتب )٨

م. أخرى ملتوسطى الذكاء و من دو
يشتمل باملشكلة حياول التغليب عليها عن طريق )٩

تعليم اللغة.



٣١

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

التكامل ىف املادة بني الكتاب األساسّي و اهتّم ب)١١
مصاحباته.

الكتاب املواقف حبياة املتعّلم)١٢
أن يعني الكتاب على تكوين االجتاهات و القيم )١٣

٢٩املرغوب فيها لدى متعّلم اللغة.

األسس اللغويّة و الرتبويّة.ج
ا ينبغى  عند تناولنا للقواعد ىف كتب العربّية لغري الناطقني 

األتى:
نبالغ ىف دراسة هذه القواعد، ونتعنق ىف ان ال )١

تفاصيلها ألن املقياس الصحيح  لفهم اللغة و إجادة 
ا ال يرجع اىل ضغط قواعدها. التحدث 

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

.٣٥-٣٤،نفس املرجع٢٩



٣٢

ديّة، ان يهتّم بالدارس من )٣ تعّلم القواعد بالطرق ا
للغوي باألخرين.اإلتصاىل ا

إّن تعلم القواعد الوظيفّية)٤
أن ال تطغى دراسة القواعد النحويّة على اهداف )٥

اللغة االخرى.
أن ال تقّدم القواعد ىف صورة أمثلة مبتورة عن املعىن.)٦
أن تستبعد املصطلحات النحويّة عند التقدمي القواعد )٧

النحويّة إال عند الضرورة القصوى.
س القواعد النحويّة إال بعد يفضل أن ال يتم تدري)٨

التأكيد من قدرة الدارس على التمييز بني األصوات و 
نطق املفردات.

اإلكثار من التدريبات الىت نثبت القواعد النحويّة عند )٩
٣٠الدارسني.

.٤٦-٤٥نفس املرجع ، ٣٠



٣٣

مواصفة الكتاب المدرسي الجّيد.٧
من عالمة كتاب التعليمي جّيدة، يعين:

الدقّة.أ
و احلّق ىف تقدمي نتائج الدقّة هي احلزم ىف تقدمي املادة

البحث.نظر الدقّة بالنظريّة التطوريّة احلديثة و مدخل العلم 
املعّني.

املناسبة.ب
كانت املناسبة بني الكتاب املدرسي و اهلّية هلا الّرغبة 
مناسب باملّواد، وعميق البحث، و اهلية البحث، و 
املناسبة موجود فيها بني املّواد، والوظيفة، و األمثلة، و 
التدريبات، و األسئلة، و تكامل الفّك، و توصيح 

بالّرسوم.
اإلّتصالّية.ج

تعّرض كتاب اّتصاّيل بسهل للقراءة، نظامّية الكتابة، 
صريح التوضيح، و ال حتمل األخطاء اللغوّي.

تكامل الكتاب و نظامّية الكتابة.د



٣٤

تعّرض تكامل الكتاب بتضمني اهلّية و اهداف التعليم، و 
و تقدمي دفرت احملتويّات، و دفرت املكتبة، و فوائد التعليم،

فّك املّواد املناسب بسري الفكرة من السهلة اىل الصعبة.
التوجيه على الطالب.ه

شّجع الكتاب دوافع النفس الطالب ىف فهم املادة، و 
تكوين التعامل بني الطالب مع مورد التعليم حّىت يكون 

و يطابق املّواد او ان يبىن املعرفة بنفسه و يتعّلم مع فرقته،
احلكم من القراءة ىف يومّيته. 

اهتّم بااليديولوجّية بلدنا.و
" (pancasila)كان الكتاب مليء باحملتويات "باجناسيال

ا ليغضد الرتبّية ىف اندونيسية. وال متليء على ما مناسب 
القواعد اللغة الصحيحة.ز

جاء، و مصطلح، و تركيب صّوابا تقّدم الكتاب 
وءمقر .ح

٣١.تقّدم الكتاب مناسب بفهم املتعّلم

.٣٦-٣٤، ,Instrumen Perangkat Pembelajaranسعدون اكرب٣١



٣٥

عناصر نوعّية الكتاب المدرسي.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
س  القرطاس املناسب و يهتّم برتتيب نظام إنتباه اىل قي)٢

الوضع.
استعمال متثال ميسور لفهم بالصورة أو حرف عريض )٣

أسود ،  أو حرف مطبعي مائل أو غري ذلك.
املنظمة.ب

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

ترتيب املّواد و تسلسله بالنظامّية اجلّيدة)٢
، و الصورة، و البيان سهال انتباه اىل وضع النصوص)٣

لفهم.
انتباه اىل منظمة الباب و وحدته.)٤
انتباه اىل املوضوع و وحدته و البيان.)٥



٣٦

اجلذابة.ج
تصميم جلدة الكتاب، و احملتويات، و الوظيفة باجلذب 

بإستحضار مناسب بني األلوان، و الكتابة، و قيسها.
شكل احلرف  و قيسه.د

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

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

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



٣٧

التساوق.و
استخدام الشكل و احلرف و الفحسة و ترتيب نظام 

٣٢الوضع تساوقّي كّل صفحته.

خطوات تصنيع الكتاب المدرسي.٩
تصنيع الكتاب املدرسي باخلطوات كما ياىل:

حتليل احلاجة الكتاب املدرسي.أ
حتليل احلاجة الكتاب املدرسي هو انشطة حتليل منهاج 

يانات عن الكتاب احملتاج ملتعّلم لتحقيق درسّي ليتناول البامل
م. اهداف هذه اخلطوة لتعيني موضوع الكتاب الذي  مهار

تتطّور ىف مّدة الربنامج املعّني. 
تصميم الكتاب املدرسي.ب

تصميم الكتاب هو ختطيط التعليم مصنوع املعّلم. 
باخلطوات كماياىل:

تعيني هيكال املّواد مصنوع.)١
التعليمتعيني هدف االخري من)٢
تعيني هدف التوصيل من التعليم)٣

.١٥-٩نفس املرجع، ٣٢



٣٨

تعيني طرق التعليم، و التقييم)٤
تعيني دورة املّواد تتكّون على فكرة عاّمة، و احلقيقة )٥

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

تطبيق الكتاب املدرسي.ج
باخلطوات تطبيق الكتاب املدرسي ىف عملّية التعليم مناسب 

املعّينة متساوقا كّل املواجهة.
تقدير الكتاب املدرسي.د

تقدير الكتاب املدرسي ليعرف فهم املتعّلم عن املّواد 
بالكتاب املدرسي املصنوع .

تقييم الكتاب املدرسي و تصحيح.ه
ادى تقييم الكتاب ليعرف مقبولّية ىف استخدام تصميم 

رباء ليعرف الكتاب ىف التعليم. و تصحيح الكتاب عند اخل
٣٣مناسب الكتاب باهداف التعليم و مهارة الطالب.

.٢٢-١٦نفس املرجع، ٣٣



٣٩

﴿ج﴾ هيكل التفكير
للغة العربّية خصوصّية يف النحو، ولذلك تعليمها ليس االمر 
السهل. احتاج اىل اكتمال على كّل عناصر كاملعّلم، و املتعّلم، و 
املّواد. و الكتاب املدرسي مطلوب كما املرشيد ملعّلم و متعّلم. 

لكتاب املدرسي مكتوب ليساوى املالحظة و التصّور بني املعّلم و ا
املتعّلم. 

تطوير الكتاب املدرسي يف عامل الرتبّية و تعليم اللغة العربّية 
االن ال حتّصل على اهتمام كثرية. متيل املؤّسسة ان تستعمل 
الكتاب املصدرّي الذي يبيع ىف املكتبة. كما استخدامت الطالبات  

مريطي مبدرسة مفتاح اهلدى ماياك طاناتان فونوروغو. كتاب الع
اّن الكتاب املدرسي دور مهّم يف فهم الطالبات عن املادة، 
جيب على مطّورين الكتاب ان يهتّموا بالكتاب الذى مناسب 
حباجة الطالبات و مستوى ذكاء هم ، والتنفض على اهتمام خبلفية 

ولذالك، مطلوب الكتاب تربّية الطالبات وفهمهم يف مادة اساسّي.
املدرسي تناسب حباجة الطالبات مكتوب بالصيغة السهلة و 

اجلذابة كوسائل التعليم الفرديّة.



٤٠
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الباب الثالث
منهج البحث

﴿أ﴾ نوع البحث
وقال ) R&D(إستخدمت الباحثة نوع البحث التطويري 

واألهداف هذا البحث لغرِض )Borg And Gall(بروغ وغال 
ويعرف أّن منهج البحث .وير أوتصديق النتائج التعليميَّةالتط

التطويرّي تطبيق ميداّين خلطواِت البحِث العلمّي العامة يف البيئة 
الواقعّية، سواء كان لتطويع النتائج اجلديِد أو النتائج القدمي الذي فيه 

٣٤مسألٌة.

وتتكّون خطوات البحث على بعض الدورات إبتداء 
وهذا .وتطويرها وجتربةها يف ميدان البحثى وحتسينهابدراسة النتائج 

البحث التطويري  احملّولُة لرتقّية تنائج التعليمية الطالبات كاملواد 
٣٥الدراسّية والوسائل التعليمّية واإلدارة التعليمّية.

Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatin dan،سوغييونو٣٤

R&D :٢٩٧)، ٢٠١٣الفابيتا، (باندونج.

Metode Penelitian Terapan Bidangإيندانج مولياتينينجسيه،٣٥

Pendidikan ،١٦١)، ٢٠١٣(باندونج: الفابيتا.
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صيغة التطوير﴿ب﴾
&استخدمت الباحثة هذا البحث صيغة التطوير بروغ 

Borg and)غال&التطوير بروغ صيغة.(Borg and Gall)غال

Gall) وهي صيغة اإلجرائّي و والصفّي. يوضح هذه الصيغة
اخلطوات العامة ملتابعة إنتاج النتاج، وكذالك خطوة البحث و 

٣٦التطوير.

﴿ج﴾ خطوات التطوير
Borg and)غال&وخطوات التطوير  هذا البحث وفقا لربوغ 

Gall)يلى:وهي كما
االوىلالبحث و مجع البيانات.أ

و هو مراجعة األدويات و املالحظة و إعداد التقارير األولية. 
إن البحث األويل و حتليل االحتياجات مهم للحصول على 

بيانات أولية  بأجل التطوير.

Metode Penelitian Pendidikan Danفوناجى يتيوسارى، ٣٦

Pengembangan ،٢٣٧)، ٢٠١٠(جاكارنا: كنجانا.
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التصميم.ب
ويشمل التصميم صياغة املهارات وصياغية أهداف حمددة 

ذه لتحديد ترتيب املواد و جتريبة الصغرية. وأكثر املهّم يف ه
املرحلة هو صياغة األهداف احملددة الىت يتعني حتقيقها من 

خالل املنتج اجلاري تطويره.
تطوير تنسيقات النتاج األول.ج

وضع النتاج أولية ملنتج أو مشاريع أولية تنضمن إعداد مواد 
تعليمية أو كتابات أو أدوات تقييم. و يتمثل شكل تطوير 

وعة، مثل املركبة النتاج يف ما إذا كان يف شكل مواد مطب
التعليمية و املواد التعليمية يف شكل كتب مدرسية أو متواليات 
عملية أو إجرائية يف تصميص نظم التعليم، ميلكها فيديو أو 

قرص املدمج.
اإلختبار األول.د

١٢- ٦أجريت جتارب أولية يف فصل من فصول، مشلت 
صبح موضعا و مقابلة، مت مجع بيانات االتبيان و حتليلها. مث ت

نتائج هذه التجربة مدحالت لتنقيح النتاج األويل.
مراجعة النتاج.ه
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مراجعات النتاج بناء على نتاج االختبار األولية. نتاج التجارب 
امليدانية احلصول على معلومات نوعية حول النتائج املتقدمة.

التجربة امليدان.و
مت يتم اختبار النتاج املراجع، استناد إىل نتائج على نطاق 

ري، مرة أخرى على وحدة أكرب أو املضوع التجريىب. يتم صغ
مجع البيانات الكمية عن خمرجات التعليم و حتليلها وفقا 
لألهجاف احملددة اليت يتعني حتقيقها، إذا كان ذلك ممكنا 

موعة الضابطة. باملقارنة مع ا
مراجعة النتاج.ز

دف مراجعات النتاج استنادا إىل نتائج التجارب امليدانية. و 
هذه املراجعة إىل حتديد جناح النتائج يف حتقيق أهدافه ومجع 
املعلومات الىت ميكن استخدامها لتحسني الربنامج أو النتاج 

األغراض التحسني يف مرحلة الحقة.
اإلختبار امليدان.ح

بعد مراجعة النتاج، إذا كان الباحث تريد نتاج جدوى وكفاية مث 
رافق االختبار مقابلة، و هناك حاجة االختبار امليدان، و 

مالحظة، و تسليم االستبيان، و من مث حتليلها. مث تصبح نتائج 
هذا التحليل مادة األغراض مراجعة النتاج املقبل، 
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أو تنقيح النتاج النهائى.
مراجعة النتاج النهائ.ط

النتاج النهائ املنقح هو مراجعة تتم على أساس اختبار ميداىن 
ئ مراجعة هو ىف الواقع أن تكون صاحلة أوسع. هذا النتاج النها

ا مرت سلسلة من التجارب على مراحل. أل
النشر و التنفيذ.ي

نشر و تنفيذ نقل نتائج التطوير (العمليات و إلجراءت و 
الربامج أو املنتجات) إىل املستخدمني و املهنني من خالل 
الت، أو ىف شكل كتلب  اجتماعات املنتدى أو الكتابة ىف ا

٣٧يب.أو كت

﴿د﴾ التجربة
تصميم التجربة.١

اهلدف من هذه التجربة هي ليعرف فّعالّية النتاج. معيار النتاج 
اجلّيد هو معيار التعليم و التمثيل. كانت خطوات التجربة ثالثة 

) جتربة اخلبري اللغوّي و املّواد الدراسّي، و وسائل ١اخلطوات، (
تقييم النتاج، التعليم، و تصميم الكتاب الدراسّي لتأكد و ل

.٢٣٩-٢٣٧نفس املرجع.، ٣٧
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) التجربة احملّددة اىل الفرديّة و الفرقة الصغرية كمستعميل ٢(
١٠٠- ٣٠) جتربة امليدان اىل الفرقة الكبرية حنو ٣النتاج، (

و جتربة امليدان يف هذا البحث اىل فرقة الكبرية حنو ٣٨.انفار
الطلبة.٣٠- ٢٠

المجتمع و العّينة.٢
تمع .أ ا

طالبات يف الصف الرابع سّكان من هذا البحث هو ال
مبدرسة مفتاح اهلدى ماياك طاناتان فونوروغو الذي 

واليت درست مادة حيتوى على إثين وعشرون الفصول
النحو يف الصف الرابع بكتاب العمريطى.

العّينة.ب
انفار ٣٠- ٢٠العّينة من هذا البحث هي الطلبة بني 

ة الطلبة خمرت الباحثة بالعّينة املفيد بعناية اىل اصول مدرس
قبله.

(بندونج: رمياجا روسداكريا، Penelitian Pendidikan، زين العارفني٣٨
١٣٢)، ٢٠١٢ .
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أنواع البيانات.٣
إستعملت الباحثة التجربة كأساس لتعيني فّعالّية النتاج، 

البيانات من هذا ٣٩و تَْأِثريه، وجذابته يناسب حباجة البحث.
البحث هي بيانات الكمّي من استبيان و نتائج الفحص. و 

بيانات الكيفّي من نتائج املقابلة.
نتائج تقييم الكتاب حتّصلت البيانات هذا البحث من

الّدراسّي من اخلبري، و نتائج التجربة، و إستجابة الطلبة عن 
الكتاب الّدراسّي. طبقة تقييم عند اخلبري من بيان "ممتاز"، و 
"جّيد"، و "ناقص"، و "مردود"، ّمث تغّري اىل النقط مناسب 

، ٢، و "ناقص"=٣، و "جّيد"=٤مبقياس "ليكريت"، "ممتاز"= 
. طبقة التجربة هي نسبة معّدل نقط الطلبة من ١و "مردود"=

نتائج التجربة مبستوى سهل، و معتدل، و صعب. طبقة 
، ٤، و "موافق"=٥إستجابة الطلبة من بيان "موافق جّدا"= 

لبيان ١، "ال موافق جّدا"=٢، "ال موافق"=٣"ناقص موافق"=
، "ناقص ٢، و "موافق"=١اجياّيب، و بيان "موافق جّدا"= 

لبيان ٤، "ال موافق جّدا"=٣، "ال موافق"=٣موافق"=

.١٣٣، نفس املرجع٣٩
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و فوق ذالك، نصائح خبري النتاج و الطلبة هي البيان ٤٠سلّيب.
له أساس لتنقيح.

ادوات البحث.٤
احدى انشطة البحث هي تعيني نظام ليقّدر متغّري البحث و 
ادوات استيفاء البيانات. احتاج هذا البحث اىل ادوات البحث 

البيانات. و طرق استيفاء البيانات يف هذا ليقّدر مغّري استيفاء
البحث هي:

Test)الفحص.أ )

الفحص هو جمموعة األسئلة ليقيس املهارة الطلبة، و 
معرفتهم، و ذكائهم، و موهبتهم. و ادواته هو جمموع 
األسئلة باملّواد مرفوعة األمساء ترتكب على مخسون األسئلة. 

و تبّني معيار األسئلة. 
Non-Test)غري الفحص.ب )

(Interview)املقابلة)١

(يوغياكرتا: Penilaian Hasil Belajar Di Sekolah، ايكو فوترا ودويوكو٤٠
.١٥١)، ٢٠١٤فستاكا فيالجار:
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املقابلة هي احدى عملّية اإلّتصالة املهّمة ىف البحث 
ذه الطريقة، ألّن  العلمّي. نتناول البيانات العميقة 
نستطيع ان نكشف فكرة الراويّون او رأيهم عن 

يف هذه البحث، من اهداف املقابلة هي ٤١الشيء.
التجربة ليصف رأي الطالبات عن الكتاب املدرسّي ىف

:هياملقابلةإرشاداألسئلةالفرديّة و الفرقتّية. و من
الكتاب؟هذهىفكتابةكيف)أ

الكتاب؟عرضعناجلذابةكيف)ب
الكتاب؟هذاىفاملّوادحتضركيف)ج
الكتاب؟هذاىفاألمثلةحتضركيف)د
الكتاب؟هذاىفالتمريناتحتضركيف)ه
هذاىفاملفرداتاواملصطلحاتإختياركيف)و

كتاب؟ال

Metodologi Penelitian: Pendekatan، ايتا ماماع ساعاجي و صفية٤١

Praktis dalam Penelitian ،١٥٢-١٥٠)، ٢٠١٠(يوغياكرتا: اندي.
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(Quisioner)اإلستبيان)٢

اإلستبيان هو قائمة األسئلة الىت متنح اىل املستجيبني 
ليصف البيانات عن رأي الطالبة عن الكتاب املدرسّي 
ىف التجربة امليدانّية. تستعمل هذه الطريقة ىف جمال 
عاطفّي. و تبّني معيار اإلستبيان لطالبات كما ىف 

اجلدول:
تبيانات لطالباتالمعيار اإلس٣.٢الجدول 

المعيار
نمرة 
األسئلة

نطاق 
النتيجة

نوع 
األسئلة

الكتابة هلا 
سهلة ليقرأ

إجايبّ ٥إىل ١١

مظهر هذا 
الكتاب 

املدرسي جيد
إجايبّ ٥إىل ٢١

عرض احملتوى 
يف الكتاب 

يسّهل 
الطالبات 

إجايبّ ٥إىل ٣١
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المعيار
نمرة 
األسئلة

نطاق 
النتيجة

نوع 
األسئلة

يفهون املّواد
املواد املوجودة 

يف هذا 
الكتاب 

مي التعلي
سهلة الفهم

إجايبّ ٥إىل ٤١

األمثلة يف 
الكتاب 

املدرسية سهلة 
الفهم

إجايبّ ٥إىل ٥١

عرض املّواد 
تساعد 

الطلبة ىف 
التعّلم الفرديّ 

إجايبّ ٥إىل ٦١

الكتاب 
جذابة

إجايبّ ٥إىل ٧١
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المعيار
نمرة 
األسئلة

نطاق 
النتيجة

نوع 
األسئلة

الكتاب يدفع 
الطلبة لتعّلم 

فرديّ 
إجايبّ ٥إىل ٨١

الكتاب سهل 
إجايبّ ٥إىل ٩١لفهم و البّني 

تصنع الكتاب 
إجايبّ ٥إىل ١٠١بالتكامل

هذا الكتاب 
املدرسي منظم 

بشكل 
منهجي

إجايبّ ٥إىل ١١١

تصنع الكتاب 
نظامّيًة من 
الصعب اىل 

السهل

إجايبّ ٥إىل ١٢١

إجايبّ ٥إىل ١٣١مت ترتيب هذا 
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المعيار
نمرة 
األسئلة

نطاق 
النتيجة

نوع 
األسئلة

الكتاب 
املدرسي من 
البسيط إىل 

املعقد
يستخدم هذا 

ب الكتا
املدرسي 

للتعلم املستقل

إجايبّ ٥إىل ١٤١

تقدمي األمثلة 
و التدريبات 
يسّهل للتعّلم 
الفردّي يف 
املّدة "حنو 
العمريطى"

إجايبّ ٥إىل ١٥١

الكتاب له 
منفعة ملّواد 

إجايبّ ٥إىل ١٦١



٥٤

المعيار
نمرة 
األسئلة

نطاق 
النتيجة

نوع 
األسئلة

النحو 
العمريطى
الكتاب 

يسّهل الطلبة 
ىف فهم مّواد 

النحو 
العمريطى

إجايبّ ٥إىل ١٧١

الكلمات 
مناسب 
بالقواعد 

اللغويّة جيد و 
صحيح و 

متسق

إجايبّ ٥إىل ١٨١

الكلمات 
بسيطة

إجايبّ ٥إىل ١٩١

إجايبّ ٥إىل ٢٠١اصطلحات 
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المعيار
نمرة 
األسئلة

نطاق 
النتيجة

نوع 
األسئلة

الزم 
إلستخدامها
تقدمي املعىن 

إجايبّ ٥إىل ٢١١بّينا

دقّة ىف 
استخدام 
القواعد اللغة

إجايبّ ٥إىل ٢٢١

مناسب بنمّو 
طلبةمفّكر ال

إجايبّ ٥إىل ٢٣١

مناسب بنمّو 
عاطفة الطلبة

إجايبّ ٥إىل ٢٤١

(Check List)قائمة الشطب )٣

قائمة الشطب هي دفرت متلئ مببحث معّني الذى مّتبع 
له. تستعمل هذه االداة ىف تقييم عند اخلبري اللغوّي 
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و تبّني معيار قائمة الشطب ٤٢عن تصميم الكتاب.
ربّية، و املّواد الدراسّية، و وسائل عند خبري اللغة الع

التعليم، و تصميم الكتاب املدرسّي كما ىف اجلدول:
المعيار بجانب اللغويّة و المّواد ٣.٣الجدول 

الدراسّية

مؤشررقم
نطاق
النتيجة

نوع
األسئ
لة

الدراسّيةموادّ جبانب
االمتثال ألهداف ١

التعلم
إجايبّ ٥إىل١

االمتثال ٢
ت الحتياجا
املتعلمني

إجايبّ ٥إىل١

مطابقة حمتوى ٣
املادة حسب 

إجايبّ ٥إىل١

بيندوبج: (Penilaian hasil Proses Belajar Mengajar،  نانا سوجانا٤٢
PT ،٧٢)، ١٩٩٥رمياجا روسداكريا.
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العنوان
مطابقة التمرين مع ٤

املادة
إجايبّ ٥إىل١

دقة املادة ٥
(التغطية) للمادة

إجايبّ ٥إىل١

التوافق مع القيم ٦
واألخالق 

واالجتماعية
إجايبّ ٥إىل١

تطابق املواد مع ٧
إجايبّ ٥إىل١آخر التطورات

مطابقة املادة مع ٨
إجايبّ ٥إىل١احلياة اليومية

فوائد الكتب ٩
املدرسية لتسهيل 

التعلم
إجايبّ ٥إىل١

تسهل الكتب ١٠
املدرسية على 
املتعلمني حتقيق 

إجايبّ ٥إىل١
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أهداف التعلم
الكتب املدرسية ١١

حتفز نشاط املتعلم
إجايبّ ٥إىل١

تتيح الكتب ١٢
ملدرسية للمتعلمني ا

فرصة التعلم 
بشكل مستقل

إجايبّ ٥إىل١

تسهيل املتعلمني ١٣
يف إتقان املواد

إجايبّ ٥إىل١

حتفز الكتب ١٤
املدرسية تفاعل 
املتعلمني حنو اللغة 

العربية

إجايبّ ٥إىل١

الكتاب الدراسي ١٥
يلغي االنطباع 
املشبع لتعلم اللغة 

العربية

إجايبّ ٥إىل١

إجايبّ ٥إىل١تنمية موقف إجيايب ١٦
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من املتعلمني 
(الروح الرياضية ، 

صادقة ، إخل.)
اللغويةجبانب

إجايبّ ٥إىل١سهل القراءة١٧
إجايبّ ٥إىل١وضوح املعلومات١٨
توافق الكتابة مع ١٩

قواعد الكتابة 
العربية 

واإلندونيسية

إجايبّ ٥إىل١

إن استخدام اللغة ٢٠
إجايبّ ٥إىل١اسكمتم

إجايبّ ٥إىل١عرض منتظم٢١
اللغة املستخدمة ٢٢

إجايبّ ٥إىل١هي سهلة الفهم

استخدام اللغة ٢٣
إجايبّ ٥إىل١االفرتاضية

إجايبّ ٥إىل١اختيار الكلمة ٢٤



٦٠

الصحيحة
يتطابق طول ٢٥

اجلملة مع مستوى 
فهم الطالب

إجايبّ ٥إىل١

جتنب استخدام ٢٦
اجلمل السلبية

إجايبّ ٥إىل١

التفاعل (التحفيز ٢٧
واالستجابة)

إجايبّ ٥إىل١

إجايبّ ٥إىل١اكتمال املعلومات٢٨

٣.٤الجدول 
المعيار بجانب وسائل التعليم و تصميم الكتاب 

الدراسيّ 
نوع 

األسئلة
نطاق 
النتيجة

القيمة رقم

جبانب التصميم

إجايبّ  ٥إىل١ تصميم الغالف ١
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إجايبّ 
٥إىل ١ تقدمي الكفاءات 

اليت جيب على 
الطالب حتقيقها ٢

إجايبّ 
٥إىل ١ يعرض جدول 

احملتويات ٣

إجايبّ 
٥إىل ١ يقدم 

الببليوغرافيا ٤

إجايبّ  ٥إىل ١ عرض متسق 
للمادة ٥

إجايبّ 
٥إىل ١ عرض متسق 

للتمرين ٦

إجايبّ 

٥إىل ١ االستخدام 
املتسق 

للمساحات 
وكتابة املواد ٧

إجايبّ 
٥إىل ١ دقة الكتابة 

تكمن ٨
إجايبّ  ٥إىل ١ دقة كتابة خط  ٩
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املواد

إجايبّ  ٥إىل ١ وضوح الطباعة ١٠

إجايبّ 
٥إىل ١ مطابقة إرشادات 

استخدام 
الكتاب املدرسي ١١

إجايبّ 
٥إىل ١ مطابقة إرشادات 

احلروف العربية ١٢

إجايبّ 
٥إىل ١ مة شكل مالء

مادة الكتاب 
املدرسي ١٣

جبانب وسائل التعليم

إجايبّ 
٥إىل ١ دقة اختيار ألوان 

الغالف ١٤

إجايبّ 
٥إىل ١ تغطية مثرية 

لالهتمام ١٥

إجايبّ  ٥إىل ١ مالءمة اللون يف  
كل فصل ١٦
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(Observation)املالحضة )٤

املراقبة هي احدى اداة استيفاء البيانات مبراعة 
تمع بنظامّية معّينةاىل شيء ، ٤٣و مبالحظة مواقف ا

و اّدت الباحثة املالحضة لعرف انشطة التعليم ىف 
تعّلم النحو.

)Documentation(الوثائق املكتوبة )٥

البياناتمجعطريقةهياملكتوبةوثائقطريقة
ّالتوالكتب،الوثائق،إىلبالرجوع الىتاملهمةوا
غريالوسائلأيضاىوتسمّ احملتاجةملعرفةتستخدم
ليعرضالبحثهذايفاملكتوبةالوثائق٤٤.اإلنسانية
:منهاالعاّمةالبيانات

تاريح تأسيس باملدرسة مفتاح اهلدى ماياك )أ
-٢٠١٨طاناتان فونوروجو العام الدراسي 

٢٠١٩.

Metode Penelitian Terapan: Bidangاينداع ملياتينينجسية، ٤٣

Pendidikan ،٢٨)، ٢٠١٤(باندونج: الفابيتا.
Metode Penelitian & Pengembangan: Research andسوغييونو،٤٤

Development)،٢٣٩،)٢٠١٥باندونج: الفابيتا.
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تركيب املنظة باملدرسة مفتاح اهلدى ماياك )ب
-٢٠١٨طاناتان فونوروجو العام الدراسي 

٢٠١٩.
كان اجلغرفية باملدرسة مفتاح اهلدى ماياك امل)ج

-٢٠١٨طاناتان فونوروجو العام الدراسي 
٢٠١٩.

أحوال املدرسني واملؤظفني وطّالب الصف )د
الثالث باملدرسة مفتاح اهلدى ماياك طاناتان 

.٢٠١٩-٢٠١٨فونوروجو العام الدراسي 
الوسائل املوجودة يف املدرسة مفتاح اهلدى ماياك )ه

-٢٠١٨جو العام الدراسي طاناتان فونورو 
٢٠١٩.

طريقة تحليل البيانات.٥
التطويرّي البحثحتليل البيانات املستخدم ىف هذا 

على قسمني مها حتليل الكيفّي و حتليل الكّمى. حتليل 
التحليل التفاعلّي عند "ميلس و هبريمان" الكيفّي ب

لتحليل نتائج املقابلة، و حتليل الكمّي لتحليل نتائج 



٦٥

لتحليل التجربة (Test-T)طلبة و بالّرمز إستجابة ال
).Post-Test(و التجربة البعدّي )Pre-test(القبلّي 

طريقة حتليل البيانات يناسب بانواع البيانات و و 
ا. يستعمل الباحث حتليل الكيفّي لتحليل كّل  صفا
البيانات، و حاجة الطالب، و مزايا الكتاب و 

تصميم،  الّن حتليل عجزه، و تقييم اخلبري، و تنقيح ال
اإلستبيانات يناسب وصفّي تستعمل ان تقّدم نتائج

بأهدف البحث. بُدأ التحليل بتصنيف البيانات، و 
يصفهم يف الرواية، او رسم البيان، او فهرس 
املوضوعات. ّمث يلّخص بتعبريّي وخطوات التحليل من 

هذا البحث هي:
حتليل كيفيّ )أ

ملعاجلة إستعملت الباحثة حتليَل الكيفّي 
البيانات من نتيجة رأي العلماء من املواد املستوى 
و تصميم املعجم أو وسائل العالم. ويفعل 
ذه التحليل على مجع البيانات من  الباحث 
طريقة املقابلة وتقييم العامل. وتستعمل هذه 
البيانات لتحسني النتائج أي املعجم. وتستخدم 
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راز الباخثة أسلوب حتليل اليفّي. وهي على ط
).Huberman(و هوبريمان )Miles(ميلس 

Modelالمرحلة بصيغة  طراز الفعال (١.١الصورة

Interaktif(
Miles & Huberman

(Data Reduction)البياناتختفيض)١

وتلخيص،هيالبياناتختفيض
تركيزوالبياناتمناساسّيةنقطةعنانتجاب
موضوعهاوهّمةاملالبياناتعناالنتباء

ستقدماخنفاضالبياناتفإنوبالتاىل. ومنوذجها
مناملزيدإلجزاءالباحثوميكن, ضحاوصورة
.احلاجةعندذلكعنوالبحث, البياناتمجيع

مجع البيانات عرض البيانات

ختفيض البيانات

استنتاج البيانات
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(Data Display)البياناتعرض)٢

فاخلطوةالبياناتختفيضايةبعد
ىفالبياناتعرضانّ . البياناتعرضبعدها

املشملةوالبياناتالصورةبطريقةالنوعالبحث
عرض. ذالكاشبهومااألشياءبنيواإلتصال
طريقةعلىتغلبالنوعالبحثىفالبيانات

وقعمافهمىفالبياناتبعرض. الوصّيةكتابة
.الفهمحصولعلىمؤسساالعملوتفظيم

Conclution and)(البياناتاستنتاج)٣
Verification
أخذهياناتالبيعرضبعداخلطوة

ملاألولواإلستنباطوإلستبداالتاإلستنباط
األرجحواجلديدةاألدلةاتتاذااحلكميفتبق
كاناذاولكن. بعدهاالبياناتمجعىف

الراجحةبااألدلةوتتفقتنسباألولاإلستنباط
ميدانيفالباحثةرجعتحينما. والصحيحة

مسياألولفااإلستنباطالبيانات،ومجعالبحث
استنباطاذا. الصحيحةالراجحةبااإلستنباط

تبقوملحتديدهايفاجابفقدنوعيحبث
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ميدانيفالباحثذهبحينماوتتسع
٤٥.البحث

حتليل الكميّ )ب
إستعمالت الباحثة حتليل البيانات من 
اإلستبيان. حتليل البيانات الكمّية تكتيب من 

ي. اإلستبيان واملقاييس التقديري باألحصاء الوصف
إستخدمت الباحثة احلساَب على النتيجة املعّدلة 

يف إعطاء نتائج املنتاج بالرموز صيغة املعّدلة
التجربة)١

التجربة املستخدم ىف هذا البحث هي جتربة 
)Posttest(وجتربة بعدّي )Pretest(قبلّي 

و رمز مستخدم الّرمز ٢٨باملستجيبني حنو 
نه. و العّني الصغري الذي توجد ارتباط بني عيّ 

للتقومي نتائج الكمال الطالبات إستخدمت 
).KKM(الباحثة معايري اكتمال احلد األدىن 

على النحو التاىل: ٤٦أما بالنسبة للمواصفات

Metode Penelitian & Pengembangan، سوغييونو٤٥
(Research dan Development ،٣٧٤-٣٧٠.

بطاقة تقرير مدرسة مفتاح اهلدى٤٦
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النسبة مواصفات ٣.٥الجدول 
أحكام القيمةقيمة

ممتاز١٠٠–٩٦
جيد جدا٩٥–٨٦
جيد٨٥–٧٦
مقبول٧٥–٥٦

أحكام القيمةقيمة
ناقص٥٥–٤٦
ناقص جدا٤٥–٣٦
ردئ٣٥–٢٦
ردئ جدا٢٥–٠

حتليل مبعّدل النتيجة)٢
الّرمز)أ

جمموعة النتائج=املعّدل
عدد األسئلة
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قيمة مقياس النتاج)ب
مقياس التنقيح النتاج ٤٧عند مقياس ليكريت
يتناول من هذا الّرمز:

تعيني جمموعة نتائج األقصى و نتائج )١(
األصغر

بني نتائج األقصى و ني الفرقتعي)٢(
نتائج األصغر.

حبث عن فسحة بالّرمز كما ياىل:)٣(

نتائج	األصغر − نتائج	األقصى
١ − =عدد	األسئلة فسحة

و من حساب بالّرمز األتى تتناول قيمة 
مقياس النتاج األتّية.

. ٤١،Instrumen Perangkat Pembelajaran، سعدون اكرب٤٧
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قيمة مقياس النتاج٣.٦الجدول 
المعنىقيمة مقياس النتاج

ال حيتاج اىل ممتاز،%١٠٠،٠٠- %٨٥،٠١
التنقيح

جّيد جّدا، حيتاج اىل قليل %٨٥،٠٠- %٧٠،٠١
التنقيح 

جّيد، حيتاج اىل كثري %٧٠،٠٠- %٥٥،٠١
التنقيح

مقبول، ال يستطيع ان %٥٥،٠٠- %٤٠،٠١
يستعمل

ناقص، ال يستطيع ان %٤٠،٠٠- %٠
يستعمل

﴿ه﴾ إجراء البحث            
ص من خطوات البحث بورغ استخدمت الباحثة خطوات الىت تلخّ 

االتّية٣.٧ما ىف اجلدول و غال، ك
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إجراء البحث٣.٧الجدول 
التطوير                       التجربةالبداية    

يظهر .أ
الفكرة

دراسة .ب
الكتب

حتليل .ج
احلاجة عند 
الطلبة و 
احملاضر، و 

حتليل املّواد

تثبيت تصميم .أ
درسيّ الكتاب امل

ترتيب الكتاب .ب
املدرسيّ 

تصحيح عند .ج
خبري اللغة و 

وسائل التعليم
ترتيب ادوات مجع .د

البيانات

جتربة .أ
الفرديّة

جتربة .ب
الفرقتّية

جتربة .ج
امليدانّية

تنقيح .د
النتاج

و هذه البيانات من حطوات البحث:
البداية.١

تظهر الفكرة لتحصل النتاج الذى ينفع ىف جمال الرتبّية.أ
تب تعىن تدرس و تناول النظري الذى مناسب دراسة الك.ب

بالبحث التطويرّي النتاج الذى سيستعمل الباحثة. 
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حتليل احلاجة و مشكالت الطالبات و احملاضر ىف تعّلم .ج
النحو. و قصد من احلطوة ليعرف ما حاجة الطالبات و 
احملاضر ىف جمال الرتبّية . و بتحليل احلاجة، يقّدم التطوير 

و بتحليل املّواد ليعرف ما غرض التعليم و مسألة و حّلها.
مشكالته.

التطوير.٢
تثبيت تصميم الكتاب املدرسّي و احتوائه.أ

ترتيب الكتاب املدرسّي بطريقة و تصميم معّني و املراجع .ب
املخُرت الذى ترتكب فيه املّواد و التدريبات و األمثلة و 

قاموس اصطلحات و اإلجابة.
ة و املّواد الدراسّية و وسائل تصحيح عند خبري اللغة العربيّ .ج

التعليم و تنقيح بعدها.
ترتيب ادوات مجع البيانات تتكّون على أسئلة إختبار قبلّي .د

و اختبار بعدّي، و اورق التصديقة، و استبيانات.
التجربة.٣

تعمل جتربة النتاج ليعرف كيفّية النتاج بعد تصليح من خبري 
وسائل التعليم. و خطواته تعىن:اللغة العربّية و املّواد الدراسّية و 
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تصليح مع اخلبري.أ
حتليل املفاهم.ب
تنقيح النتاج األّول.ج
جتربة الفرديّة عند مخسة الطالب ىف مقابلتان بالكتاب .د

املتطّور
تنقيح النتاج الثاىن.ه
جتربة الفرقتّية عند اربعة الفرقة بالكتاب املتطّور.و
تنقيح النتاج الثالث.ز
١٥-١٠لبات ىف الفصل (جتربة امليدانّية عند الطا.ح

ىف مخسة املقابالت ىف كّل فصله بالكتاب الطالبات) 
املتطّور.

تنقيح النتاج الرابع.ط
تقييم النتاج .ي
تنقيح النتاج النهائيّ .ك

التقييم.٤
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حتّصل نتائج التقييم من استجاب الطالبات بعد .أ
تستخدمني الكتاب املتطّور ىف التعليم. 

غة العربّية و املّواد حتّصل نتائج التقييم عند خبري الل.ب
الدراسّي، و خبري وسائل التعليم، و خبري تصميم الكتاب 

املدرسّي.
تنقيح النتاج من نصائح اخلبري..ج



٧٦
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الباب الرابع
مناقشتهاوالتطويريّ البحثنتائج

﴿أ﴾  عرض البيانات العاّمة
طاناتانماياك" الهدىمفتاح"المدرسةتأسيستاريخ.١

٤٨فونوروغو

. ١٩٦٧السنةمند" اهلدىمفتاح"مدرسةتأساس
ماياك" اهلدىدار"معهدبوجودالتنفصلاملدرسةهذهتأسيس
يف أّوله هي املدرسة الدينية البسيطة الذي يتعلم . فونوروغوطاناتان

فيها أبناء من اهل ماياك وحوله. مث يف السنة ألف و تسع مائة 
ال املنظمة اجلديدة.). تطور املدرسة باستعم١٩٨٦وستة ومثانون (

الصاحلالقدميعلىاحملافظة"بشعاراملدرسةهذهبنيت
حملافظةالسلفيةالكتابتعليمهناك". األصالحباجلديدواألخد
" اهلدىمفتاح"مدرسةيفالرتبيةأنشطهاولهاإلسالميةنظريةالوارثة

مثانيةيفالرتبيةعملية. األخرالسلفيةاملعاهدبأنشطاةيساوى
سنواتثالثللثانويةسنتان،لإلبتدائيةأوللتجريب. سنوات
.سنواتثالثوللعالية

يف ملحق هذا البحث.٢٠١٧/V-١٩/D/٠١انظر نسخة الوثيقة:٤٨



٧٨

أنشطة الرتبية مبدرسة ٢٠٠٠أو ١٩٩٩السنةمنذ
مفتاح اهلدى متغري بيت سنوات من الصف األول حىت الصف 
السادس او بسبع سنوات من الصف اإلعدادى حىت الصف 

السادس ومناهج التدريس و طريقته.
استعمال املناهج بالطريقة السلفية والكتاب وأما

املستعملة يف التدريس هي الكتب السلفية. وأما اإلرسالية 
للمدرسة: ذو العلم والعمل به والتقوى اىل اهللا واملتخلق بأخالق 
الكرمية. وكذا جعل الطالب مستعدا للورثة والقدوة واإلستمرار 

جهاد العلماء. 

ماياك فونوروكو.“ فتاح الهدىم” الموقع الجغر في بمدرسة .٢
ماياك فونوروكو يف الشارع “ مفتاح اهلدى” تقع املدرسة 

يف دئرة أمفييان قرية ماياك من قرية طاناتان ۳۸/٦جواندا رقم  
مفتاح ” يف املدينة فونوروكو.من جهد الشاملية كان املدرسة 

دة حمدودة بعمدة راناوجيايان ومن جهة اجلنوبية حمدودة بعم“ اهلدى
سوراديكرامان ومن جهة الغربية حمدودة بعمدة باعون ساري ومن 

.اهلاتفجهة الشرقية حمدودة بعمدة سيمان
٤٩)٠٣٥٢(٤٦١٠٩٣

ىف امللحق هذا البحث٢٠١٠/V.٤/-D/F/٠٢انظر إىل نسخة الوثيقة الرقم  ٤٩



٧٩

"الهدىمفتاح"مدرسةمنوالغرضوالرسالةالرؤية.٣

لتحقيقوغرضورسالةرؤيةمؤسسةلكليكونأنجيب
اهلدىحمفتا املدرسةوأهدافورسالةرؤيةتتمثل. املؤسسةغرض
:يعىنالشرقيةجاوىفونوروغوطاناتانماياك

اهلدىمفتاحاملدرسةرؤية)أ

مؤسسةكلمناملطلوبللمستقبلصورةأورؤيةهيالرؤية
مفتاحاملدرسةرؤية. تطويرهااستمراريةوضمانمعنيةتعليمية
واإلحسان،املعرفةلديكهوفونوروغوطاناتانماياكاهلدى

أخالقهي(AKSI)والكرميةأخالقأساسوعلىوالتقوى،
.التنظيمياالنضباطالكرمية

اهلدىمفتاحاملدرسةمهمة) ب
تستوعبأنجيباليتالرؤيةلتحقيقعملهياملهمة

كإجراءتعريفهايتمأواملؤسسةيفاملصاحلجمموعاتمجيع
مفتاحاملدرسةمدرسةمهمةتتمثل. املؤسسةمهمةيصوغ
:يليفيمافونوروغواناتانطماياكاهلدى

العلمثقافةتنمية)١
الصدقةثقافةزراعة)٢



٨٠

التقوىثقافةينمو)٣
يفتفانيهيفالطالبروحعلىالكرميةأخالقثقافةزراعة)٤

تمعالدين .وا

اهلدىمفتاحاملدرسةأهداف)٥

بناءً معينةزمنيةفرتةخاللحتقيقهتريدماهياألهداف
اهلدىمفتاحاملدرسةمنالغرض. ورسالتكرؤيتكعلى

لديهمالذينطالبإلنتاج: "هوفونوروغوطاناتانماياك
أنوميكنالكرميةأخالقأساسعلىوحازمةقويةدينيةروح

تمعيفمبرونةيعيش العصرهذايفوالدولةواألمةا
."احلديث

الباتوالطالمعلمينحالة.٤
املعلمنيحالة)أ

هيماياكاهلدىداررسةمديفواملدرسنياملعلمنيحالة
والكلياتالسلفياتخرجييمناملعلمون. شخصا١٨٠

اهلدىمفتاحدينيةمدرسةمنواخلرجيني



٨١

البالطحالة)ب

العاميفدىاهلاحمفتدينيةمدرسةالباتطحالةوصلت
. ةطالب٥٩٩١حواىلكلهم٢٠١٨/٢٠١٩الدراسي
دىاهلمفتاحدينيةمدرسةالب طبعدداخلاصةالبيانات
١٤٩عددهميبلغالذيللفصلطبًقاالتصنيفحسب
١٠٣٩إىلصليأوىلدرجة،الباتط٢٩بتجارب،فصول
و،الطالبات ٧٦٥الطالب و ٥٤٤مع التفصيل طالًبا

٩٢٠مع التفصيل طالًبا١٤٧٦إىليصلماالثانيةالدرجة
مع طالًبا١٠٨٤الثالثالصف،الطالبات٤٢٦الطالب و 
الصف الرابع ،الطالبات٤٦٢الطالب و ٦٢٢التفصيل 

،الطالبات٥١٠الطالب و ٣٢٥طالبا مع التفصيل ٨٣٥
٢٧٩ا مع التفصيل طالب٧٠٤إىليصلمااخلامسالصف

إىليصلماالسادسالصف،الطالبات٤٢٥الطالب و 
.الطالبات٢٨٠الطالب ٢٢٣ا مع التفصيل طالب٥٠٣

منأقلتقديرهايكونفئةهواإلعداديةاملدرسة
وقتيفتسريعفئةهيالتجريبيةالطبقةأن. األوىلالدرجة
. الثالثالصفإىلمباشرةاالنتقالللفصلميكنعندماالحق



٨٢

مفتاحمدرسةمدرسةالسادسةالدرجةمنهوختصصةطبقةأن
.اهلدى

مفتاح الهدىمدرسة هيكل المنظمات .٥

كثيفة ح اهلدىمفتا األنشطة أو أنشطة التعلم يف مدرسة 
للغاية مثل املؤسسات التعليمية األخرى. لذلك ،ميكن لكل نشاط 
أن يعطي نتائج قصوى ووفقًا لألهداف املراد حتقيقها عند احلاجة 

إىل اإلدارة السليمة يف التنفيذ.
لتحقيق هدف ،حتتاج املؤسسة التعليمية إىل منظمة. 

م العمل. ألن يهدف إعداد هذا اهليكل التنظيمي إىل تسهيل نظا
وجود منظمة بدون وصف وظيفي سيؤدي إىل غموض يف العمل.

يف مؤسسة تعليمية ، واحلاجة إىل ترتيب لتسهيل تقسيم 
املهام داخل املنظمة. وباملثل ، يف املدارس ، مع اهليكل داخل 
املدرسة ، تعمل سلطة كل وحدة معا وتساعد على حتقيق األهداف 

هدى احوظفني يف مدرسة دينية مفتاحملددة. مت ترتيب هيكل امل
٥٠و بشكل منهجي على شكل هيكل.كو ر ناتان بونو طاماياك 

يف ملحق هذا البحث.٢٠١٨/iii-٤/D/٠٥انظر نسخة الوثيقة:٥٠



٨٣

الهدىمربي المعهد دار
الشيخ هشيم صالح الحاج

رائس املدرسة
االستاذ احمدسيف الدين رافعي الحاج

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

الطالبات الطالب

للبناتهمة  هّمة للبنين

ترتيب هيكل الموظفين١،٢الصورة 

مفتاح الهدىمدرسة هيكل المنظمات .٦
جيب أن تكون املرافق والبنية التحتية للمؤسسة موجودة 

لتعليمية. خيدم مرفق على اإلطالق وجيب أن تفي باالحتياجات ا
الستمرارية أنشطة التعليم والتعلم حبيث ميكن للطالب الذين 
يدرسون احلصول على العلم كما هو متوقع من قبل املؤسسة أو 



٨٤

الطالب أنفسهم. ال تستخدم املدرسة والبنية التحتية فقط من قبل 
هدى ، ولكن تستخدم أيضا من قبل املدرسة احمدرسة دينية مفت

ار اهلدى ، ألن املؤسسات الثالث يف الظل واحد ، الدينية د
٥١وأساس بوندوك املدارس الداخلية دار اهلدى.

عرض البيانات الخاصة﴾ ب﴿
بمدرسة ف الرابعص"العمريطي" في التصميم الكتاب المدرسي.١

نحو المادةتعليم فيفونوروغوطاناتانماياكمفتاح الهدى
سهال ومفّرحا

الرئيسيدرسي تصميم الكتاب امل)أ
زء االّول اجل. ئنيجز درسي علىترتّكب هذا الكتاب امل

، وة شكرالكتاب، و كليمغالفهو املقّدمة ترتكب على 
إرشاد استخدام الكتاب، و حمتويات مفهوم الكتاب، و

كما يلى:، وأما التصوير هلذا الكتاب  الكتاب و عرضه

يف ملحق هذا البحث.٢٠١٨/iii-٤/D/٠٦انظر نسخة الوثيقة:٥١

















٩٢

عرض البيانات التجربة.٢
الخبراءو تقييماستجاب.أ

استجاب خبير اللغة العربّية و المّواد الدراسّية)١
خبرياىلدرسيّ املالكتابهذاة عنالباحثتاعط

املاجستريمجال الدين صديقالدارسّيةاملّوادوالعربّيةاللغة
قيمتهوبالتنقيحاستخدامهىفالئقالكتابهذاعندهو

:هوتصليحهمنو٩٦%
تاب مزدحم للغياية، التصميم يف حمتوى الك)أ

وبالتايل تقليل وضوح املادة
ال يزال هناك الكثري من األخطاء الكتابة ( )ب

أي يف مهزة الوصل، أو اخلطاء، و اجلمع، 
وغريه)

بعض خرائط املفاهيم ال تزال خاما جدا )ت
وحتتاج إىل توضيح مع بعض التعاريف 

والتفسريات واألمثلة اإلضافية



٩٣

٤.٢الجدول 
اللغة العربّية و المّواد ستجاب خبير ا

الدراسّية
قيمةمؤشررقم

جبانب مواّد الدراسّية
٥االمتثال ألهداف التعلم١
االمتثال الحتياجات ٢

املتعلمني
٥

مطابقة حمتوى املادة حسب ٣
العنوان

٥

٢مطابقة التمرين مع املادة٤
٥دقة املادة (التغطية) للمادة٥
األخالق التوافق مع القيم و ٦

واالجتماعية
٥

تطابق املواد مع آخر ٧
التطورات

٥

مطابقة املادة مع احلياة ٨
اليومية

٥



٩٤

فوائد الكتب املدرسية ٩
لتسهيل التعلم

٥

تسهل الكتب املدرسية على ١٠
املتعلمني حتقيق أهداف 

التعلم

٥

الكتب املدرسية حتفز نشاط ١١
املتعلم

٥

تتيح الكتب املدرسية ١٢
لمتعلمني فرصة التعلم ل

بشكل مستقل

٥

تسهيل املتعلمني يف إتقان ١٣
املواد

٥

حتفز الكتب املدرسية تفاعل ١٤
املتعلمني حنو اللغة العربية

٥

الكتاب الدراسي يلغي ١٥
االنطباع املشبع لتعلم اللغة 

العربية

٥

٥تنمية موقف إجيايب من ١٦



٩٥

املتعلمني (الروح الرياضية ، 
خل.)صادقة ، إ

جبانب اللغوية
٥سهل القراءة١٧
٥وضوح املعلومات١٨
توافق الكتابة مع قواعد الكتابة ١٩

العربية واإلندونيسية
٣

٥إن استخدام اللغة متماسك٢٠
٥عرض منتظم٢١
اللغة املستخدمة هي سهلة ٢٢

الفهم
٥

٥استخدام اللغة االفرتاضية٢٣
٥ةاختيار الكلمة الصحيح٢٤
يتطابق طول اجلملة مع ٢٥

مستوى فهم الطالب
٥

٥جتنب استخدام اجلمل السلبية٢٦
٥التفاعل (التحفيز واالستجابة)٢٧
٥اكتمال املعلومات٢٨



٩٦

١٣٥عدد
% ٩٨المعّدل

)٤،٨(
الدراسّية وسائلتصميم و استجاب خبير )٢

وسائل تصميم و تنقيح و نصائح خبري ّمث من 
و عنده شيف العارف املاجستري لغة العربّية عند التعليم ال

% ٨٠هذا الكتاب الئق ىف استخدامه بالتنقيح و قيمته 
و من تصليحه هو :

توجد على ورقة التحقق من الصحة أسئلة متعلقة )أ
بالصورة بينما ال يظهر املنتج صورة

جيب حتديد أهداف التعليم)ب
صلحباجة إىل إضافة تفسريات وأمثلة يف كل الف)ت
إذا كان إستخدام هذا الكتاب للناس العاديني جيب )ث

أن يستخدم شكل لتسيل التعليم
حباجة إىل إضافة تدريبات أو أسئلة لقياس قدرات )ج

الطالب



٩٧

٤.٣الجدول 
الدراسّية وسائلتصميم و استجاب خبير 

جانب القيمة رقم
تصميمجبانب ال

٥ تصميم الغالف ١

٣

تقدمي الكفاءات اليت 
لى الطالب جيب ع

حتقيقها ٢
٤ يعرض جدول احملتويات ٣
٤ يقدم الببليوغرافيا ٤
٤ عرض متسق للمادة ٥
٥ عرض متسق للتمرين ٦

٥

االستخدام املتسق 
للمساحات وكتابة املواد ٧

٣ دقة الكتابة تكمن ٨
٣ دقة كتابة خط املواد ٩
٤ وضوح الطباعة ١٠
٤ مطابقة إرشادات  ١١



٩٨

استخدام الكتاب 
املدرسي

٤

مطابقة إرشادات احلروف 
العربية ١٢

٥
مالءمة شكل مادة 

الكتاب املدرسي ١٣

وسائل التعليمجبانب 
٥ دقة اختيار ألوان الغالف ١٤
٤ تغطية مثرية لالهتمام ١٥
٥ مالءمة اللون يف كل فصل ١٦

٦٧ عدد
٨٠ %
)٤( المعّدل

الدراسّيةخبير اللغة العربّية و المّواد تقييم )٣
اللغةخبرياىلدرسيّ املالكتابهذاة عنالباحثتاعط

واملاجستريمجال الدين صديقالدارسّيةاملّوادوالعربّية



٩٩

استخدامهاملدرسي جيد جدا وميكن الكتابهذاعنده
%٩٩،٢ه قيمتوكثريا

٤.٤الجدول 
خبير اللغة العربّية و المّواد الدراسّيةتقييم 

قيمةمؤشررقم
جبانب مواّد الدراسّية

٥االمتثال ألهداف التعلم١
االمتثال الحتياجات ٢

٥املتعلمني

مطابقة حمتوى املادة حسب ٣
العنوان

٥

٥مطابقة التمرين مع املادة٤
٥دقة املادة (التغطية) للمادة٥
التوافق مع القيم واألخالق ٦

واالجتماعية
٥

تطابق املواد مع آخر ٧
٥التطورات

٥مطابقة املادة مع احلياة ٨



١٠٠

اليومية
فوائد الكتب املدرسية ٩

لتسهيل التعلم
٥

تسهل الكتب املدرسية ١٠
على املتعلمني حتقيق 

أهداف التعلم
٥

الكتب املدرسية حتفز ١١
نشاط املتعلم

٥

تتيح الكتب املدرسية ١٢
للمتعلمني فرصة التعلم 

بشكل مستقل
٥

ملتعلمني يف إتقان تسهيل ا١٣
املواد

٥

حتفز الكتب املدرسية ١٤
تفاعل املتعلمني حنو اللغة 

العربية
٥

الكتاب الدراسي يلغي ١٥
٥االنطباع املشبع لتعلم اللغة 



١٠١

العربية
تنمية موقف إجيايب من ١٦

املتعلمني (الروح الرياضية ، 
صادقة ، إخل.)

٥

جبانب اللغوية
٥سهل القراءة١٧
٥ضوح املعلوماتو ١٨
توافق الكتابة مع قواعد ١٩

٤الكتابة العربية واإلندونيسية

إن استخدام اللغة ٢٠
متماسك

٥

٥عرض منتظم٢١
اللغة املستخدمة هي سهلة ٢٢

٥الفهم

٥استخدام اللغة االفرتاضية٢٣
٥اختيار الكلمة الصحيحة٢٤
يتطابق طول اجلملة مع ٢٥

مستوى فهم الطالب
٥



١٠٢

جتنب استخدام اجلمل ٢٦
السلبية

٥

التفاعل (التحفيز ٢٧
٥واالستجابة)

٥اكتمال املعلومات٢٨
١٣٩عدد

% ٩٩،٢المعّدل
)٤،٩٦(

الدراسّية وسائلتصميم و خبير تقييم)٤
اللغةخبرياىلدرسيّ املالكتابهذاة عنالباحثتاعط

عندهوملاجسترياشيف العارفالدارسّيةاملّوادوالعربّية
كثريا استخدامهاملدرسي جيد جدا وميكن الكتابهذا

عن طريق اإلهتمام وضبط احملاضرة مع املبادئ التوجيهية 
)٤،٤٧% (٨٩،٤ه قيمتوحريف



١٠٣

٤.٥الجدول 
الدراسّية وسائلتصميم و خبير تقييم

جانب القيمة رقم

تصميمجبانب ال

٥ تصميم الغالف ١

٤

ت اليت جيب على تقدمي الكفاءا
الطالب حتقيقها ٢

٤ يعرض جدول احملتويات ٣

٤ يقدم الببليوغرافيا ٤

٤ عرض متسق للمادة ٥

٥ عرض متسق للتمرين ٦

٥

االستخدام املتسق للمساحات 
وكتابة املواد ٧

٤ دقة الكتابة تكمن ٨

٥ دقة كتابة خط املواد ٩



١٠٤

٥ وضوح الطباعة ١٠

٤

خدام مطابقة إرشادات است
الكتاب املدرسي ١١

٤

مطابقة إرشادات احلروف 
العربية ١٢

٥

مالءمة شكل مادة الكتاب 
املدرسي ١٣

وسائل التعليمجبانب 

٥ دقة اختيار ألوان الغالف ١٤

٤ تغطية مثرية لالهتمام ١٥

٥ مالءمة اللون يف كل فصل ١٦

٤

النقيض من لون خلفية 
التصميم مع املواد ١٧

٧٦ عدد

٨٩،٤ %
)٤،٤٧(

المعّدل



١٠٥

-Post(البعدّي اإلختبارو ) Pre-test(القبلّي اإلختبارنتائج .ب

test(
البعدّي اىل اإلختبارالقبلّي و اإلختبارةالباحثتاعط

البات. و اإلختبار القبلّي يتم ذلك قبل الطمثانية وعشرون
أن يبدأ الطالبات يف التعليم بإستخدام كتاب مطّور. أما 

بة للقيم الىت مت احلصول عليها من هذا اإلختبار بالنس
القبلي فيمكن رؤويتها يف اجلدول التايل: 

) Pre-test(القبلّي اإلختبارنتائج ٤.٦الجدول 

قيمةالطالباترقم
كمال

كامل
ليس 
كامل

١.Andini Puji
Arini٤,٥٠√

٢.Anzilni Izza
Fauzia٩,٠٠√

٣.Fitria Nita
Nuraini٥,٥٠√

٤.Hanna Amelia
Khoirunnisa٧,٥٠√

٥.Haliya Sarah
Amelina٦,٦٥√

٦.Imas Talitha
Wardani٦,٢٥√



١٠٦

٧.Imroatul
Latifah٣,٢٥√

٨.Inar
Setyaningrum٥,٢٥√

٩.Inna Ahyana
Nazulul Faza٥,٥٠√

١٠.Irma Rifatul
Jamil٧,٠٠√

١١.Khairinnisa
Mar'atus
Sholekha٦,٥٠

√

١٢.Lailatul
Badriyah٣,٧٥√

١٣.Laila Fibrianty٢,٠٠√
١٤.Najwa Ayu

Churmatul
Ma'firoh١,٠٠

√

١٥.Nailul Muna
Miladiyah٢,٧٥√

١٦.Nawal Fauzian٧,٧٥√
١٧.Nely Febriana

Putri
Valentina٣,٧٥

√

١٨.Nurriyatuz
Zahroh٥,٢٥√

١٩.Pradiva A.R٣,٧٥√
٢٠.Putri Ayu٤,٢٥√
٢١.Putri Nur

Hidayati٣,٢٥√



١٠٧

٢٢.Rahmadrianti٥,٠٠√
٢٣.Ririn

Sulisdiyanti
Agustin٦,٥٠

√

٢٤.Suci Kusuma
Wardani٦,٥٠√

٢٥.Siti Maimunah٤,٢٥√
٢٦.Sendis Aprillia

Utami٤,٢٥√

٢٧.Sohhi Jayanti١,٢٥√
٢٨.Wafa Arifah

Hafshoh٦,٧٥√

١٣٨،٩١٥١٣عدد
ناقص(كمال)٤،٩٦العّدل

أما بنسبة نتائج الطالبات يف اإلختبار القبلي 
أما بالنسبة . ٤،٩٦القيمة اليت مت احلصول عليها هي 

١٥أن الطالبات الىت كمال هي ) KKM(للموصفات
نفسا. هذا ميكن أن يرى أّن ١٣نفسا و ليس كمال 

فهمهم يف القواعد العمريطى هي قليل جدا. 
تدريس كتاب اليت تصميما مث فعلت بعد أن مت

اإلختبار البعدّي مع الغرض ملعرفة تغيري الطالبات يف الفهم 



١٠٨

قواعد العمريطى. أما بالنسبة للقيم الىت مت احلصول عليها 
يف اإلختبار البعدّي فيمكن رؤويتها يف اجلدول التايل:

)Post-test(البعدّي اإلختبار٤.٧الجدول 

قيمةالطالباترقم
مالك

كامل
ليس 
كامل

١.Andini Puji
Arini٦,٢٥√

٢.
Anzilni Izza
Fauzia

١٠,٠
٠

√

٣.Fitria Nita
Nuraini٧,٧٥√

٤.Hanna
Amelia
Khoirunnisa٧,٠٠

√

٥.Haliya Sarah
Amelina٧,٥٠√

٦.Imas Talitha
Wardani٧،٥٠√

٧.Imroatul
Latifah٨،٠٠√

٨.Inar
Setyaningrum٩,٥٠√

٩.Inna Ahyana
Nazulul Faza٨,٢٥√



١٠٩

١٠.Irma Rifatul
Jamil٧,٧٥√

١١.Khairinnisa
Mar'atus
Sholekha٨،٠٠

√

١٢.Lailatul
Badriyah٧,٧٥√

١٣.Laila
Fibrianty٧،٧٥√

١٤.Najwa Ayu
Churmatul
Ma'firoh٦,٠٠

√

١٥.Nailul Muna
Miladiyah٢,٧٥√

١٦.Nawal
Fauzian٨،٥٠√

١٧.Nely
Febriana
Putri
Valentina٣,٧٥

√

١٨.
Nurriyatuz
Zahroh

١٠,٠
٠

√

١٩.Pradiva A.R٣,٢٥√
٢٠.Putri Ayu٨،٧٥√
٢١.Putri Nur

Hidayati٩,٥٠√

٢٢.Rahmadrianti٨،٧٥√
٢٣.Ririn٧,٥٠√



١١٠

Sulisdiyanti
Agustin

٢٤.Suci Kusuma
Wardani٧،٧٥√

٢٥.Siti
Maimunah٨،٢٥√

٢٦.Sendis
Aprillia
Utami٨،٧٥

√

٢٧.Sohhi Jayanti٨،٢٥√
٢٨.Wafa Arifah

Hafshoh٨،٧٥√

،٢١٣عدد
٥

٢٥٣

٧،٦٢العّدل
٥

جيد (كمال)

أما بنسبة نتائج الطالبات يف اإلختبار البعدّي القيمة اليت 
أما بالنسبة . ٧،٦٢٥مت احلصول عليها هي 

٢٥كمال هي أن الطالبات الىت)KKM(للمواصفات
نفسا. هذا يشري أن لطالبات ٣نفسا و ليس كمال 

يبداؤن يف الفهم الدرس قواعد العمريطى.



١١١

﴿ج﴾ تحليل البيانات
حتليل البيانات من ةبقدر اىل البيانات اآلتية تقّدم الباحث

التجربة الفرديّة، والتجربة الفرقتّية، و التجربة امليدانّية، و تقييم خبري 
بّية و املّواد الدراسّية، وخبري وسائل التعليم و تصميم اللغة العر 
.يتم حتليل البيانات من خالل جتميع البيانات، او درسيّ الكتاب امل

وصف، او وصف البيانات يف شكل سرديات، وجدوال، او رسوم 
بيانية، واستنتاج البيانات يف شكل عبارات. مت حتليل البيانات 

ن خالل اإلحصاءات الوصفية مث الكمية اليت مت احلصول عليها م
لتحديد جودة املنتج. يشري ٥حتويلها إىل بيانات نوعية مبقياس 

التحويل الذى مت إجراؤه إىل بيانات نوعية إىل صيغة التحويل 
:٥٢املقرتحة من قبل إيكو ف ويدييوكو على النحو التايل

تحديد جودة المنتج٤.٨الجدول 
معييرمتوسط النتيجةرقم
١< Xممتاز٤،٢
٢٣،٤ >X≥جّيد جدا٤،٢
٣٢،٦ >X≥جيد٣،٤
٤١،٨ >X≥مقبول٢،٦
٥X≥ناقص١،٨

. یوكیاكرتا: فوستاكا Evaluasi program pembelajaran. ٢٠١٠. ویدیوكو، أیكو فوترو٥٢
.٢٣٨صفحة . فالجار



١١٢

تحليل البيانات من التجربة.١
التجربة الفرديّة.أ

ذا  من نتائج التجربة الفرديّة عرف اّن املستجيبني جيذبون 
درسّي، و لكن احتاج اىل التنقيح ىف استخدام الكتاب امل

.وتصميم الكتاب املدرسيّ شرحها و االمثلةاملّواد و
التجربة الفرديّة٤.٩الجدول 

مؤشررقم
الطالبات

معييرالمعّدلعدد
١٢٣

ممتاز١٤٥٥١٤٤،٧النقطة ١
جيد ٢٥٣٤١٢٤النقطة ٢

جدا
ممتاز٣٥٥٥١٥٥النقطة ٣
٤

٤٤٤٤١٢٤النقطة 
جيد 
جدا

ممتاز٥٤٤٥١٣٤،٣النقطة ٥
٦

٦٥٣٤١٢٤النقطة 
جيد 
جدا

جيد ٧٤٢٤١٠٣،٣النقطة ٧



١١٣

٨
٨٤٣٤١١٣،٧النقطة 

جيد 
جدا

ممتاز٩٥٤٤١٣٤،٣النقطة ٩
النقطة ١٠

١٠
جيد٤٣٣١٠٣،٣

النقطة ١١
١١

ممتاز٤٥٤١٣٤،٣

النقطة ١٢
جيد١٢٤٤٢١٠٣،٣

النقطة ١٣
١٣

جيد٥٤١٩٣

النقطة ١٤
١٤

ممتاز٥٤٥١٤٤،٧

النقطة ١٥
١٥

ممتاز٥٤٥١٤٤،٧

النقطة ١٦
ممتاز١٦٤٤٥١٣٤،٣

جيد ٥٣٤١٢٤النقطة ١٧



١١٤

جدا١٧
النقطة ١٨

ممتاز١٨٤٤٥١٣٤،٣

النقطة ١٩
١٩

ممتاز٥٥٥١٥٥

النقطة ٢٠
٢٠

ممتاز٤٤٥١٣٤،٣

النقطة ٢١
ممتاز٢١٥٤٥١٤٤،٧

النقطة ٢٢
٢٢

جيد ٤٣٤١١٣،٧
جدا

النقطة ٢٣
٢٣

جيد ٥٣٤١٢٤
جدا

النقطة ٢٤
٢٤

٥٢٥١٢٤
جيد 
جدا

عدد
٢٩
٧٩٨،٩

جيد 
جدا

٤،١املعّدل



١١٥

عرف اّن قيمة الكتاب عند فرديّةمن نتائج التجربة ال
، من تقييم اإلستبيان )٤،١(% ٨٢املستجيبني جّيد بقيمة

كن مالحظة أن الطالبات يستخدمون من خالل وجود مي
هذه الكتاب املدرسي، وثبت أمن استمتعوا بقراءة وذراسة 

هذا الكتاب
يئيةالتجربة الف.ب

من نتائج التجربة الفرقتّية عرف اّن املستجيبني 
ذا الكتاب الدراسّي، و لكن احتاج اىل التنقيح  جيذبون 

األمثلة.سكل الكليمة يفو املاذة ىف استخدام 
يئيةالتجربة الف٥.١الجدول 

مؤشررقم
الطالبات

معييرالمعّدلعدد
١٢٣٤٥٦

١
النقطة 

١
٤٥٥٤٤٤٢٢٣،٧

جيد 
جدا

٢
النقطة 

٢٥٣٤٤٤٥٢٥٤،٢
جيد 
جدا

النقطة ٣
٣

ممتاز٥٥٥٤٤٥٢٨٤،٧



١١٦

٤
النقطة 

٤
٤٤٤٣٤٤٢٣٣،٨

جيد 
جدا

٥
طة النق
٥٤٤٥٤٤٤٢٥٤،٢

جيد 
جدا

النقطة ٦
٦

جيد ٥٣٤٣٥٥٢٥٤،٢
جدا

النقطة ٧
٧

جيد ٤٢٤٤٥٤٢٣٣،٨
جدا

النقطة ٨
٨

جيد ٤٣٤٣٤٤٢٢٣،٧
جدا

النقطة ٩
٩

ممتاز٥٤٤٥٥٥٢٩٤،٨

١٠
النقطة 

١٠
٤٣٣٥٤٤٢٣٣،٨

جيد 
جدا

١١
النقطة 

ممتاز١١٤٥٤٥٤٤٢٦٤،٣



١١٧

١٢
النقطة 

١٢
٤٤٢٤٤٤٢٢٣،٧

جيد 
جدا

١٣
النقطة 

١٣٥٤١٤٥٥٢٤٤
جيد 
جدا

النقطة ١٤
١٤

ممتاز٥٤٥٣٥٥٢٧٤،٥

١٥
النقطة 

١٥
ممتاز٥٤٥٥٥٥٢٩٤،٨

١٦
النقطة 

ممتاز١٦٤٤٥٥٥٤٢٧٤،٥

١٧
النقطة 

ممتاز١٧٥٣٤٥٥٥٢٧٤،٥

نقطة ال١٨
١٨

٤٤٥٥٤٤٢٦٤،٣
ممتاز

١٩
النقطة 

١٩
ممتاز٥٥٥٤٥٥٢٩٤،٨

٢٠
النقطة 

جيد٢٠٤٤٥٣٥٤٢٥٤،٢



١١٨

٢١
النقطة 

٢١٥٤٥٥٥٥٢٩٤،٨
جيد 
جدا

النقطة ٢٢
٢٢

جيد ٤٣٤٥٤٤٢٤٤
جدا

٢٣
النقطة 

٢٣
ممتاز٥٣٤٤٥٥٢٦٤،٣

٢٤
النقطة 

ممتاز٢٤٥٢٥٥٤٥٢٦٤،٣

٦١٢١٠١،٩عدد
ممتاز ٤،٣المعّدل

عرف اّن قيمة الكتاب فرديّةمن نتائج التجربة ال
، من تقييم )٤،٣(% ٨٦عند املستجيبني جّيد بقيمة

اإلستبيان ميكن مالحظة أن الطالبات يستخدمون من 
خالل وجود هذه الكتاب املدرسي، وثبت أمن استمتعوا 

اببقراءة وذراسة هذا الكت



١١٩

التجربة الميدانّية.ج
من نتائج التجربة امليدانّية عرف اّن قيمة الكتاب 

. و )٤،٤٨(% ٨٩،٦بقيمة ممتاز عند املستجيبني 
االمثلة، و املادة، و لكن احتاج اىل التنقيح ىف استخدام 

سكل مقياس احلروف، و التدريبات، وقياس الكتاب، 
، و التدرباتحرفاألقياسو األمثلة، 









١٢٣

البيانات من تقييم الخبراءتحليل .٢
بعد تقييم الكتاب الدراسّي عند خبري اللغويّة و املّواد الدراسّية، 

درسّي، و خبري وسائل تعليم اللغة و خبري تصميم الكتاب امل
العربّية فتحّصل خالصة التقييم كمايلى:

نتائج نسبة مئويّة (%) خالصة التقييم عند ٥.٣لجدول ا
الخبراء

القيمةالطبقةالجانبلخبراءاسم ا
مجال الدين صديق

املاجستري
اللغويّة و املّواد 

الّدراسّية
٤،٩٦ممتاز

شيف العارف
املاجستري

وسائل تصميم 
تعليم اللغة 

العربّية

٤،٤٧ممتاز

المعّدل

٤،٧١ممتاز
)

٩٤،٢
(%



١٢٤

﴿د﴾ تنقيح النتاج
يكون إستخدمت الباحثة تنقيح العامل ىف مجع البيانات ل

اإلنتاج التطويرّي قد إستوىف الصالحّية من جانب اإلطار النظرّي. 
خيتار ىف هذه اخلطوة أربع العامل اللذين يراجعون وجيرّبون عن العامل 

اللغويّة و ، تصميم وسائل التعليم. أّما عامل اللغويّة و املّواد الّدراسّية
مجال األستاذ الذى يراجع الكتاب املدراسّي هو املّواد الّدراسّية
وسائل ، وعامل الذى يراجع عن تصميم املاجستريالدين صديق

،. وأّما عرض املاجستريهو األستاذ شيف العارفتعليم اللغة العربّية
التنقيح كما يلى:

تنقيح بعد تصديق الخبراء.١
اللغويّة و املّواد الّدراسّيةتنقيح عند خبري .أ

ية، وبالتايل التصميم يف حمتوى الكتاب مزدحم للغيا)١
تقليل وضوح املادة
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الباب الخامس
اإلختتام

. اخلالصة هذا االقرتاحاتاإلختتام ترتكب على اخلالصة و
درسي اليت جتيب سؤال البحث. و البحث هو تصميم الكتاب امل

اىل مؤسسة لتحّسن كيفّية الرتبّية بالبحث كهذا االقرتاحاتاعطت
البحث التطويرّى.

الخالصة﴿أ﴾ 
بقدر اىل البيانات و التحليل تأخذ اخلالصة كما يلى: 

ممتاز من الكتاب وسائل تعليم اللغة العربّيةاّوال، اّن التصميم 
طلبة املستوى الرابع مبدرسة مفتاح املدراسّي ملادة القواعد ل

اهلدى ماياك طاناتان فونوروغو، منوذج الكتاب باهتمام اىل 
مواصفات الكتاب املدرسّي املثاّيل للطالبات بعرض املّواد 
السهلة لفهم مّواد القواعد، (أ) استخدمت الباحثة نوع 

(Borg & Gall)غال &البحث التطويري وصيغة التطوير بروغ 

اب املدراسي حيتوى على ثالثة األجزاء، جزء األّول هذا الكت
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على جلدة الكتاب، و كليمات الكاتبة، و مقّدمة ترتكب 
جزء الثاىن . إرشاد استخدام الكتاب، و حمتويات الكتاب

، ترتكب على املّواد األّولّية، و املّواد الرئيسّية، و املّواد اإلضافّية
اية الباب لث اإلختتام ترتكب علىجزء الثا.و التمرينات ىف 

السرية الذاتية للمؤلف،اموس اسطلحات، و قائمة املراجع، ق
(ب) النهاج الباحثة هذ الكتاب املدرسي ترتكب على األمثلة، 

، هذا الكتاب املدرسّي يصنع جبوانب التدريبات، و التعريفو 
، املنفعةو املواد، و الكتابعرضالئق الكتاب املدرسّي هو 

بالعرض له فن الرسم البياينّ ، و ز املّوادالئقو ،اللغويّةو 
من. ثانّيا، اجلّذابة و مناسب مبنهاج املدرسّي مدرسة الدينية

٨٩،٦عرف اّن قيمة الكتاب عند املستجيبني نالتجربة نتائج
الستخدام. و ممتازدرسّي يتكّلون اّن الكتاب املمنهم% 

و التدريبات، و ،مثلةلكن احتاج اىل التنقيح ىف استخدام اال
و قياس الكتاب، و إعطاء احلركة ىف كّل اخري ىف األمثلة.

هذا فّعالّية بنتائج  اإلختبار القبلّي واإلختبار البعدّي نعرف اّن 
بالقيمة اإلختبار جّيد ىف تعّلم القواعدالكتاب املدرسّي 
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القبلّي و اإلختبارائجلفرق بني نتتوجد او٧،٦٢٥البعدّي 
سّي در البعدّي باحوال قبل استخدام الكتاب املتباراإلخنتيجة 

بقيمة ممتاز سّي ر دالكتاب املهذاقيمة. و عند اخلرباءو بعدها
ن الكتاب حيتاج اىل التنقيح و و لك%) ٩٤،٢(٤،٧١

. اءو تصحيح اخلرب ت الباحثة التنقيح بنسبة اىل نصائحوااد

﴾ االقتراحاتب﴿
ىل نتائج البحث اآلتية:بقدر ااقرتاحاتتقّدم الباحثة 

كان انواع ادوات التعليم ىف تعليم القواعد كثرية و ميكن .١
للطالبات ان يطّورون ادوات التعليم كالكتاب املدراسّي، 

و املعجم ليسّهل تقدمي املّواد الدراسّية.
ادت الباحثة هذا البحث ىف خطوة جتربة النتاج، و ميكن .٢

خطوة اآلخري للباحثة اآلخر ليستمر هذا البحث اىل
ليكّمل كيفّية النتاج.
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يستطيع اىل الطالب و احملاضر ان يستخدم هذا .٣
الكتاب املدراسّي ىف تعليم القواعد العمريطى باهداف 

ليسّهل فهم املّواد و للتعّلم الفردّي لطلبة.
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