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 ادللخص
 

تطوير الكتاب ادلدرسى دلادة الصرؼ ادلقصود اجلزأ األكؿ لطالب الصف  "2019ادلفدارية، 
-2018الثالث بادلدرسة الدينية مفتاح اذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغو السنة الدراسية 

كعية ععم الًتبية ك التلعيم قسم العغة اللربية اجلاملة . اللبث اللعلمَي " 2019
 .ادلشرؼ زللد نصر هللا ادلاجستَت. اإلسالمية احلكومية فونوركغو

 تطوير، الكتاب ادلدرسى، الصرف ادلقصود، اللغة العربية: الكلمة األساسية
 

ك هبذه خعفية ادلسألة تريد اللاحثة أف تطور الكتاب ادلدرسى يف مادة الصرؼ ادلقصود . 
تطوير الكتاب ادلدرسى دلادة الصرؼ ادلقصود اجلزأ األكؿ " باللبث التطويرّم ربت ادلوضوع 

لطالب الصف الثالث بادلدرسة الدينية مفتاح اذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغو السنة الدراسية 
2018-2019." 

ّم الكتاب ادلدرسىكيف تصليم : كأسئعة اللبث ليبل ادلشكالت ك يطور الكتاب ىم
صف الثالث بادلدرسة الدينية مفتاح اذلدل ماياؾ طاناتاف اؿيف اجلزء األكؿ " ادلقصود"دلادة الصرؼ 

ك كيف نتيجة التجربة يف الكتاب ادلدرسّم دلادة   الصرؼ سهال كمفّرحا؟مادةفونوركغو يف تلعيم 
صف الثالث بادلدرسة الدينية مفتاح اذلدل ماياؾ طاناتاف اؿيف اجلزء األكؿ " ادلقصود"الصرؼ 

 ؟ الصرؼمادةفونوركغو يف تلعيم 

 Research)إستتدمت اللاحثة ىذا اللبث مدخل اللبث التطويرمّ 

andDevelopment ) كالسلم حلل ادلشكالت يف الًتبية ك ظلوذج ىذا اللبث التطويرّم
تثلت ىذا النلوذج خطوات عامة لتبصيل النتاج . إجرائم كصفّم عند بورغ ك غاؿ

 الطعلات يف الصف الثالث 30اّما اللينة يف ىذا اللبث ىم . كدكرات اللبث التطويرمّ 
 اللياننات ادلستتدـ يف ىذا اللبث ربعيلك . دبدرسة مفتاح اذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغو
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ربعيل الكيفّم بالتبعيل التفاععّم . التطويرّم ععى قسلُت علا ربعيل الكيفّم ك ربعيل الكلمّ 
لتبعيل  (kkm)، ك ربعيل الكلّم بادللاير اكتلاؿ احلد األدسل "ميعس ك ىلَتماف"عند 

 .(post-test)ك اإلمتباف الللدمّ (pre-test)اإلمتباف القلعمّ 
اخلالصة يف حبث اللعلى أّف التصليم من الكتاب ادلدرسى دلادة الصرؼ ادلقصود 
ادلستول األكذل بادلدرسة الدينية مفتاح اذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغو ىم ظلوذج الكتاب 
باىتلاـ اذل مواصفات الكتاب الدراسّم ادلثارّل لعطاللات بلرض ادلواد السهعة لفهم ادلواد 

ك الكتاب ادلدرسّم ػلتول ععى اربلة األجزء، جزء األّكؿ تًتكب ععى . الصرؼ ادلقصود
جعدة الكتاب، ك كعلة الكاتلة، ك أىداؼ الكتاب، ك إرشاد إستتداـ الكتاب، ك 

 جزء الثالثجزء الثاسل تًتكب ععى ادلواد األكلية، ك ادلفاىيم األساسية، . زلتويات الكتاب
.  الرابع تًتكب ععى قائلة ادلراجعءجز يف هناية اللاب،  من التدريلاتتًتكب ععى األجوية

ك منهاج ادللاحثة ىذا الكتاب ادلدرسّم تًتكب ععى نظم ادلقصود، ك شرح ادلقصود، ك 
ك الكتاب ادلدرسّم يصنع جبوانب الئق الكتاب ادلدرسّم ىو عرض الكتاب ك . التدريلات

 باللرض لو اجلّذابة ك مناسب فن الرسم اللياشلّ ادلواد، ك الفوائد، ك العغويّة، كالئق ادلّواد، ك ز
 . دبنهاج الدراسّم مدرسة الدينية

ك من نتائج التجربة الفرديّة عرؼ اّف قيلة الكتاب عند الطاللات جيد جدا بقيلة 
ك من نتائج التجربة الفيئية عرؼ اّف قيلة الكتاب عند الطاللات شلتاز بقيلة  (82%)
ك من نتائج التجربة ادليدانية عرؼ اّف قيلة الكتاب عند الطاللات شلتاز بقيلة  (86،4%)
 ىف تلّعم ىذا الكتاب ادلدرسّم جّيدفّلالّية ك بنتائج  اإلمتباف القلعّم عرؼ اّف . (92%)

ىذا الكتاب فّلالّية ك  اإلمتباف الللدل عرؼ اّف %( 63،5)الصرؼ ادلقصود بقيلة 
ائج  توجد الفرؽ بُت نتك(78،67)الصرؼ ادلقصود بالقيلة ىف تلّعم جدا ادلدرسّم جّيد
 ك  ادلدرسمّ  الللدّم باحواؿ قلل استتداـ الكتاباإلمتباف ائج القلعّم ك نتاإلمتباف
ك لكن الكتاب %( 88 )4،4بقيلة ادلدرسّم شلتاز  الكتاب  ىذاقيلةك عند اخلربأ . بلدىا

 . اءػلتاج اذل التنقيح ك اّدت اللاحثة التنقيح بنسلة اذل نصائح ك تصبيح اخلرب
  
 

 
 
 



3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 

 الباب األول
مقدمة 

 

 خلفية البحث .أ 
العغة أداة تلعغ كػلصل بقياسها ربعيل دلا خبربه اإلنساف ععى خالؼ بُت 

كالعغة اللربية ىم العغة اللادل الىت تطور بالتوافق مع التطور .صباعة ك أخرل
ك ىم لغة مهلة، خاصة لعلسعلُت ، فنلرؼ بأف .االجتلاعم لعلجتلع كاللعـو

 .العغة اللربية ىم األساس لتبقيق النصوص اللربية ، كالقرآف كاحلديث
لغة اللربية ىم أعللادة التلعيم الدراسية متساكيا مادة بالدراسة األخرىفم 

اللالية حىت جامع اإلسالمية  ادلؤسسات الًتبيةبوزارة الدين،أبتداء بادلدرسة
كأىم ادلادة التلعيم لكل طالب لتللق . ك ادللاىد السافية ك احلديثية. احلكومية

. تلادل اإلسالـ
كػلتاج إذل شيئ شلتنع .  جهدا لفهلهاطالبتلعيم العغة شلل شاؽ، يكعف 

لكى ػلب الطالب يف تلعيلها كاستتداـ الوسائل التلعيم العغة أحد حلل تعك 
كتطوير الكتاب الدراسة ىم كل . ادلشكالت كتطوير كتاب الدراسية ادللتنلة

                                                           

 ,Press فونوركغوجاملةاإلسالميةاحلكومية :فونوركغو ,Pengantar Linguistik(غوس ترل جهياأ
2011( ،2. 

اجلاملة اإلسالمية : ماالنج) ،Media  Pembelajaran Bahasa Arabعلد الوىب رشدل،
 01، (2009احلكومية، 

 Ilmu Nahwu dan Sharaf 2 (Tata Bahasa Arab) Aktif dan، ععى أكـر

Aplikatif, ،(1995راجا غرافيندك فرسادا، : جاكرتا) ،36. 

 Media Pembelajaran Bahasa Arab ، 118، علد الوىب رشدل
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بادلكتوبة ادلنظم، كإستتدامها لنيل أىداؼ التتطيط  (إختلار، اآللة، كنص)ادلادة 
 ..ك تنفيد ادلراجع التلعم

كلا حصعت اللاحثة يف مقابعة الطاللة يف الصف الثالث بادلدرسة مفتاح 
فنلرؼ بأهنم يشلركف بصللة يف تلعم الصرؼ . اذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغو

ك فهم مادة الكتاب، كالتلريف ك أنواع كاألمثعة الواردة . باستتداـ كتاب مقصود
 .يف تفسَت الكتاب

كلا حصعت اللاحثة يف مقابعة ادلدرس الصرؼ دبدرسة مفتاح اذلدل 
فنلرؼ أنو ػلتاج إذل كتاب التلعيم لتسهيل الطالب ععى . ماياؾ طاناتاف فونوركغو

يكتب ادلادة ععى السلورة يف شرحها كتصنيع . فهم الدركس يف كتاب ادلقصود
 .مفاىم التلعيم كفيها أمثعة لقعة الرغلة ك القدرة الطالب يف فهم العغة اللربية

طورت اللاحثة الكتاب ادلدرسى دلادة الصرؼ ادلقصود الىت ػلتول فيو 
التلرينات كشرح ادلادة لتسهيل فهم الدراسية يف القرأة ك الكتابة لنيل أىداؼ 

 .ادلنهج التلعيم بادلدرسة مفتاح اذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغو
كلا توجو اللاحثة تعك مسألة التلعيم فتجربة اللاحثةلتطوير الكتاب 

اجلزء األكؿ لطالب " ادلقصود"تطوير الكتاب ادلدرسيعلادة الصرؼ"بادلوضوع 
الصف الثالث بادلدرسة الدينية مفتاح اذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغو السنة 

ألف صرؼ ادلقصود ىم مادةالصلوبة، كلا تقدـ " 2018-2019الدراسة 
ادلالحظات اللاحثة يف الصف الثالث بادلدرسة مفتاح اذلدل ماياؾ طاناتاف 

فونوركغو، يف تلعم الصرؼ، استتدمتكتاب ادلقصود لشيخ أضبد بن علد الرضبن، 

                                                           

دبفا : جغجاكارتا)Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatifأندم فرستاكل، 
Press ، 2015) ،17. 

 X19/W/01 -/2018ادلقابعة

  X11/W/02 -/2018ادلقابعة
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كفيهاتتكوف من الشلر كالليانات ععم الصرؼ، ككاف كتابالتفسَتات ادلتتصرة 
 .باستتداـ لغة اللربية

 

 أسئلةالبحث .ب 

 يفاجلزء األكؿ " ادلقصود"ّم دلادة الصرؼ  ادلدرسالكتاب كيف تصليم .1
فونوركغو يف  طاناتاف الثالث بادلدرسة الدينية مفتاح اذلدل ماياؾ صفاؿ

 سهال كمفّرحا؟  الصرؼمادةتلعيم 
اجلزء " ادلقصود"كيف نتيجة التجربة يف الكتاب ادلدرسّم دلادة الصرؼ  .2

 طاناتاف بادلدرسة الدينية مفتاح اذلدل ماياؾاألكؿ يف الصف الثالث 
 ؟ الصرؼمادةفونوركغو يف تلعيم 

 

 أهدافالبحث .ج 

الثالث بادلدرسة مفتاح اذلدل  صفاؿ يف" ادلقصود "مّ ادلدرس الكتابتصليم ؿ .1
 .الصرؼ سهال كمفّرحامادةفونوركغو يف تلعيم  طاناتاف ماياؾ

اجلزء األكؿ يف " ادلقصود"لنتيجة التجربة يف الكتاب ادلدرسّم دلادة الصرؼ  .2
فونوركغو يف تلعيم  طاناتاف بادلدرسة الدينية مفتاح اذلدل ماياؾالصف الثالث 

 الصرؼ مادة
 

 فوائدالبحث .د 

. ىذا اللبث ك التطوير يقصد ليلطى الفوائد النظرية ك الللعية
 الفوائدالنظرية .1

 لكم يكوف ادلراجع لعلبث اللعلى ك التطويرم من الكتاب
كاستفادة األخرل لكم تكوف . خصوصا ىف مادة الصرؼ لعطالبادلدرسى

الصرؼ ادلدرسىادلراجع ىف زيادة اللعم ك الفهم الواسع عن الكتاب 
". ادلقصود"
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 الفوائدالعملية .2

 لعلدرسة .أ 

اف يكوف كتابا كاف تكوف اإلضاعة اذل قائلة ادلراجع ىف ادلدرسة
 .ادلساعد ىف التلعيم

 لعلدرس .ب 

 ."ادلقصود"لعلساعد شرح نظاـ  الصرؼ 

 لعطالب .ج 
اف تكوف كتابا التوحّية الطالب لتساعد ىف فهم مادة الصرؼ 

. كتساعدىم لًتتفع مهارة العغوية
 قسم تلعيم العغة اللربية يف اجلاملة اإلسالمية احلكومية فونوركغو .د 

ىذىاللبث جلل ادلراجع كادلصدر يف مادة التلعيم اخلصوص 
 اجلاملية خالؽ يف تطوير طالببتطوير الكتاب الصرؼ، لكم 

. الكتاب
 

  التطويرإفرتاض .ه 

ستتدـ ممن كاقلت الًتبّية يف ادليداف االف، كاف كثَت ادللّعم عند فراستوك، 
 لذالك،.  دكف سلم لتتطيط بنفسوىاستتدـم ك ء شراذم اؿمّ الكتاب ادلدرس

ك . الكتاب اليقّدـ بالسياقّم، ك ال غلذب، ك شلّل، ك ال تناسب حباجة الطالب
كجب ععى ادللعم اف ذبلل الشىء اجلديد ىف التلعيم، ك اإلعداد، ك الللعّية، ك 

  .ادللّدات، كالتقوصل
ك . مّ كعندما تستلد ادللّعم التلعيم، احد من ادللّدات ىم الكتاب ادلدرس

الكتاب . عندما تستلد ادللّعم التلعيم، أحد من ادللّدات ىم كتاب ادلدرسمّ 

                                                           

 .Panduan Membuat Bahan Ajar Inovatif ،18، اندم فرستوكك
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هتتّم . ىم كتاب التلعيم مرّكب بادلادة  كادلستول ادللّينة لعتدريس الفرديّةمّ ادلدرس
 حباجة الطالب ك احملاضر كادلستتدمُت جبانب اذل ناحية دّقة ك مّ الكتاب ادلدرس
 ك لذالك، تطوير الكتاب ادلدرسّم زلتاج إذل الطالب أك احملاضر .جّذابة الكتاب

الصرؼ ىو ععم يلبث عن تغيَت األصل . يف كل ادلادة دبا فيو مادة الصرؼ
ك لكن، كاف ملعم يف تلعيم ىذا . الواحد إذل صيغ متلددة ليدؿ ععى ملاف سلتعفة

اليـو كثَت إىتلامو يف حفظ الصرؼ فقط ك قعيل إىتلامو يف سبرينات أك تدريلات 
 .لطالب لفهم تعك ادلادة

 

 التطويرحتديد  .و 
يف ىذه اللبث التطوير ىم ادللّدات التلعيلّية يلٍت الكتاب حدكد اللبث 
اجلزء األكلعطالب فيالصف الثالثلادلدرسة الدينية "ادلقصود"ادلدرسىعلادة الصرؼ 

. مفتاح اذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغو
 

  النتائجمواصفة .ز 
 يف ىذه اللبثت ىيالكتاب ادلدرسم دلادة الصرؼ ادلتقدمةالنتاج 

: ادلقصوددبواصفة كهذا
 نظامّية  تصنيع ادلادة .1

ععم الصرؼ ربتول ععى رللوعة ادللاحثة مًتابط ك تكامل بلضهم 
يف .كلذالك، يف ىذا الكتاب ادلدرسم، ادلناقشة يف صرؼ ادلقصود. بلضا

اللبثيلدء دبادة فلل الثالثى، ىم يلدء من الشلر ك الًتصبة، مث زيادة 

                                                           

 رؽلاجا  PT:بندكنج)Instrumen Perangkat Pembelajaranسلدكف اكرب، 
 .34-33، (2012: ركسداكريا

:  ماالنج)  Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif  شيف ادلصطفى، 
 .112-111، (2011ماليكم ماالنج، 
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الليانات ك صور متبركة مفرحا، ك بالتلرينات ادلستللل للاير مهارة 
الطالب اذل الدرسو كزيادة الرعاية، مث فصل الرباعى كادلعبق، ك ثالثى مزيد، 
ك مصدر، ك فلل ادلاضى، إمر، علزة الوصل، ك فلل ادلضارع ملٌت ملعـو 

ككل من الفصل بالليانات ك صور . رلهوؿ، ك ينتهى بفصل تصريف صبيح
 .متبركة مفرحا مع التلرينات

 اىداؼ تصنيع الكتاب ادلدرسم .2
 :اىداؼ تصنيع الكتاب ادلدرسم ىو

يف فلل ثالثم، " ادلقصود"لتساعد الطالب اف تفهم ادلادة الصرؼ  .أ 
الرباعى كادلعبق، ك ثالثى مزيد، ك مصدر، ك فلل ادلاضى، إمر، علزة 

سهال الوصل، ك فلل ادلضارع ملٌت ملعـو رلهوؿ، كتصريف صبيح ب
 .كمفّرحا

الرباعى كادلعبق، ك ثالثى لتساعد الطالب اف تستلل يف فلل ثالثم،  .ب 
، ك فلل ادلاضى، إمر، علزة الوصل، ك فلل ادلضارع ملٌت ومصدرمزيد، 

كملرفتهم عن ادلادة يف الًتصبة، . ملعـو رلهوؿ، كتصريف صبيح
كربعيل النصوص، كقراءهتم باحلركة الصبيبة، ككتابتهم عن اجللعة 

 ".ادلقصود"ادلفيدة مناسب بالصرؼ 
 منهج اللبث .3

. يستتدـ ىذا الكتاب منهج التلعيم احلثّم يف ملاحثهم بأربع اللناصر
ربتول ىذه ادللاحثة ععى تلريف ادلصطالحات 
عن ادلادة الىت تلبث فيو كلا نظاـ كترجة 
مكلل بالعغة األخرىعتفهم الشرح ىف ادللاحثة 

 .الثانّية

 تلريف ادلصطالحات =

ىذه ادللاحثةربتول ععى الليانات عن ادلادة، مث   الليانات =
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زيادة صور متبركة مفرحا من كل الليانات، 
كسلطط ادلادة، مثل اقساـ ، ك أجناس، ك 

 .أحكاـ، كغَتىا كمايتلعق بادلادة

امثعة ىف ىذه ادللاحثة مرتلط بادلادة لعتبعيل 
 مناسب بتلريف ادلصطالحات

 األمثعة =

التدريلات ىف ىذه ادللاحثة لتلعيم فرديّة 
الطالب، اّما تدريب تصنع اجللعةك ذبيب 

 األسئعة ك غَتىا

 التدريلات =

 

 انشطة التلعيم .4
الكتاب النتاج سيستتداـ يف أحد الفصوؿ الدراسية كىم اربع  ىذا

 دقائق بطريقة التلعيم 120ككل ادلواجهة تتكوف من . كعشركف ادلواجهة
 . ادللُت من احملاضر

 
 البحوث السابقة .ح 

 ىم كاحد من اللبث اللعلى اليت تطور ادلواد التلعيلية، اللبثىذه 
 :منها

تطوير الكتاب " ادلوضوع  ربت2018اللبث اللعلى من مسركرة النافلة،  .1
دلادة الصرؼ يف الصف الثالث دبدرسة مفتاح اذلدل " ادلقصود "مّ ادلدرس

أسئعة اللبث يف ". 2017-2018سية اماياؾ طاناتاف فونوركغو السنة الدر
يف الصف الثالث " ادلقصود"ىذه اللبث ىم كيف تصليم الكتاب ادلدرسم 

دبدرسة مفتاح اذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغو يف تلعيم مادة الصرؼ سهال 
ك ظلوذج (r&d)يف ىذه اللبث إستتدمت دبنهج اللبث ك التطوير . كمفرحا؟

ىذه اللبث يدؿ .(Brog and Gall).ىذا اللبث التطويرّم اجرائ كصفّم عند
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ععى تطوير الكتاب ادلدرسى ادلقصود دلادة الصرؼ يف الفصل الثالث دبدرسة 
  %88،9بالقيلة " جيد"مفتاح اذلدل 

اللبث باللاحثة الىت تللل اللاحثة ىم تصليم كتاب ادلساكة ىف 
يف ىذه اللبث ادلاضم، تطوير الصرؼ أختعف بلسيط غَت .  الصرؼمّ ادلدرس

الصور ك صور متبركة مفرحا عند التلعيم، ك يف حبث ادلاضىلؤرة  إذل اجلزء 
كفرؽ بُت اللبث ادلاضى باللبث اآلف يلٌت تللعوف تصليم الكتاب . 2

صور متبركة مفرحا يف كل سهال كمفّرحا عند التلعيم، بزيادة العوف ك الصرؼ 
. 1اللياف، كاللبث اآلف بؤرة إذل اجلزء 

تطوير الكتاب " ربت ادلوضوع 2018صبلة  العيعى اللبث اللعلى من نورؿ .2
دلادة الصرؼ يف الصف األكؿ دبدرسة مفتاح اذلدل ماياؾ " الصرؼ "مّ ادلدرس

أسئعة اللبث يف ىذه ". 2017-2018سية اطاناتاف فونوركغو السنة الدر
يف الصف األكؿ " الصرؼ "اللبث ىو كيف تصليم الكتاب ادلدرسّم 

دبدرسة مفتاح اذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغو يف تلعيم مادة الصرؼ سهال 
ك ظلوذج ىذا (r&d)تستتدـ ىذه اللبث دبنهج حبث ك تطوير . كمفرحا؟

ىذه اللبث يدؿ .(Brog and Gall).اللبث التطويرّم اجرائ كصفّم عند
ععى تطوير الكتاب ادلدرسى الصرؼ دلادة الصرؼ يف الفصل األكؿ دبدرسة 

 %.82،08بالقيلة " جيد"مفتاح اذلدل 
اللبث باللاحثة الىت تللل اللاحثة ىم تصليم كتاب ادلساكة ىف 

، كفرؽ بُت اللبث ادلاضى باللبث اآلف يلٌت اللبث ادلاضى الصرؼادلدرسى 
تطوير كتاب ادلدرسى الصرؼ يف الفصل أكؿ دبدرسة مفتاح اذلدل، لكن 

اجلزء األكؿ " ادلقصود"للبث اللاحثة يلٌت تطوير كتاب ادلدرسى دلادة الصرؼ
لطالب الصف الثالث بادلدرسة الدينية مفتاح اذلدل ماياؾ طاناتاف 

. فونوركغو
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 تعريف ادلصطلحات .ط 
تلريف ادلصطعبات ىم تلريف من ادلصطالحات مرتلط باللبث 

 .ك ىذا تلريف ادلصطعبات عن الكتاب ادلدرسم. لتأكيدىا
كتاب ادلدرسم ىو الكتاب ادلقّرر يستتدـ كادلراجع ادللياريّة من 

ك خصوصّية منو ليكوف مصدر دلادة الدراسّية، كمراجع دلادة . ادلادة ادللّينة
الكتاب ادلدرسم . ملّينة تكتب بنظاريّة اللسيطة ك تزداد بإرشاد يف التلعيم

" ادلقصود"الذم تطّور ىف ىذا اللبث ىو الكتاب ادلدرسم دلادة الصرؼ
 .لطالالصف الثالث مناسب حباجتهم ك ذكائهم بالتصليم السهل ك ادلفرّح

 

 تنظيم كتابة تقرير البحث .ي 
مًتابط ك تكامل بلضهم بلضا،  أبواب 5يف ىذه اللبث كاف سكب 

تى تتكوف من خعيفة اللبث، أسئعة اللبث، أؿ, مقدمة: اللاب األكؿ ىم: منها
 الثاسل ىم تتكوف اللاب. أىداؼ اللبث، فوائد اللبث، ك كتاب تقرير اللبث

يلبث  الثالث اللاب. االطار النظرّم كتاب الدراسى ادلقصود ك تلعيم الصرؼمن 
اخلامس ىم اللاب.  الرابع يلبث اللاحثة كربعيل الليانات اللاب. من منهج اللبث

 .اإلختتاـ، تتكوف خالصة ك مقًتحات
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الباب الثاىن 
النظرّي االطار 

 
 مففوم كتاب ادلدرسيّ  . أ

 تعريف الكتاب ادلدرسيّ  .1
الصادر عن  (2004 )الدرسيةبشكل عاـ تطوير الكتاب ادلواد 

قسم الًتبية كالوطنية يلرؼ أف كتاب بقصد أف ادلتلعم ؽلكن أف تلعم بلض 
كتاب ادلدرسى ىو مادة الدرس . الدركس بنفسو بدكف أك مع توجيو ادللعم

أف  (2:2010)جبانب ذالك، قاؿ سوراعلاف .الذل يًتكب بنظاـ خاص
الكتاب ادلدرسّم ىم أصغر أحد التلعم الىت ؽلكن تلعلها من ادلتلعم اليت 

ؽلكن تلعلها من ادلتلعم بأنفسهم، بلد ادلتلعم استكلاؿ كاحدة يف النلطية، 
 .مث ؽلكن ادلتلعم خطوة إذل التلعيم ادلقلل

 أعاله ؽلكن أف يفهم أف الكتاب ادلدراسّم ىم األساس التلريفمن 
التدريس يتم ترتيب ادلواد بشكل منتظم مع العغة اليت يتم فهلها بسهعة من 
أجل ادلتلعم كفقا دلستول ادللرفة علورىم، ليلكن أف تلعم من تعقاء أنفسهم 

 .من ادلساعدة أك التوجيو من ادللعم (مستقل)
التلعيم بالكتاب ادلدراسّية سبكن ادلتلعم الذين لديهم كسرعة اللعيا يف 
التلعم أف يسرع إختتاـ الواحد أك أكثر األساسم الكفاءة مقارنة مع غَته 

كلذلك، فإف الكتاب ادلدراسّم، ينلغم كصف الكفاءات .من ادلتلعم 
األساسية اليت يتلُت ربقيقا لعلتلعم، كعرض مع لغة جيدة إىتلاـ كرلهزة 

                                                           
 71، (2008اجلاملة اإلسالمية، : ماالنج) Pembelajaranعلد احلليد، 

10 
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كىنا األشياء اليت ربتاج إذل تطوير الكتاب ادلدراسّم .الرسـو التوضيبية
 :بالعغة اللربية

زلتول الكتاب ادلدراسّم، ادلتلعقة بصبة احملتول أك حقيقة احملتويات  (1
اللعلية كادلتلعقةبكفائة احملتول أك زلتول احلقيقة بناء ععى نظاـ القيم 

 .الذم يلتلده رلتلع األمة
دقة التغطية، ادلتلعقة دببتول ادلواد التلعيلية من اتساع كعلق احملتول أك  (2

 .ادلادة، كسالمة ادلفاىيم القائلة ععى ععم اآلثار اللربية
ىضم ادلواد، ادلتلعقة بسهعة ادلواد التلعيلية مفهومة من قلل الطالب  (3

 .كلستتدـ
استتداـ العغة، فيلا يتلعق باختيار رللوعة متنوعة من اختيار العغة،  (4

 .كاستتداـ صبل فلالة، كإعداد فقرات ذات ادللٌت
التأبيد كالتللئة، ادلتلعقة بتتطيط ادللعومات يف صفبة كاحدة الطلاعة  (5

 .كالتغعيف يف حزمة من مواد الوسائط ادلتلددة
الرسـو التوضيبية، كتستتدـ جللل ادلواد التلعيلية مثَتة لالىتلاـ،  (6

 .كربفيز، كالتواصل، كمساعدة الطالب ععى فهم زلتويات الرسالة
استکلاؿ ادلکونات، ادلتلعقة دبجلوعة ادلواد التلعيلية اليت ؽلکن أف  (7

 .تکوف اللنصر الرئيسم كادلکونات التکليعية كتقييم نتائج التلعم
/ كالعغة أداة التلّعم كالتلعيم، لوالىا دلا أمكن لعللعية التلعيلية 

 .التلعلية أف تتم، كال نقطت الصعة بُت ادللعم كادلتلعم
 

                                                           

ديفا بريس، : يوغياكارتا)Panduan membuat bahan ajar inofatifأندل فراستوكا، 
2015) ،104-107. 

 ,Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metodeعلد احلليد ك اخركف، 

Strategi, Materi dan Media(2008اجلاملة اإلسالمية احلكومية، : يوغياكارتا) ،109-102. 
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  الكتاب ادلدرسّي اجليدمواصفة .2
. من عالمة الكتاب ادلدرسّم جيدة

نظر .الدّقة ىم احلـز ىف تقدصل ادلادة ك احلّق ىف تقدصل نتائج اللبث (أ 
 .الدّقة بالنظريّة التطوريّة احلديثة ك مدخل اللعم ادللُّت 

ادلناسلة، كانت ادلناسلة بُت الكتاب ادلدرسم ك اىعّية ذلا الّرغلة  (ب 
مناسب بادلّواد، ك عليق اللبث، ك اىعية اللبث، ك ادلناسلة موجود 
فيها بُت ادلّواد، ك الوظيفة، ك األمثعة، ك التدريلات، ك األسئعة، ك 

 .تكامل الفّك، ك توصيح بالّرسـو
اإلّتصالّية، تلّرض كتاب اّتصارّل بسهل لعقراءة، نظامّية الكتابة،  (ج 

. صريح التوضيح، ك ال ربلل األخطاء العغومّ 
تكامل الكتاب ك نظامّية الكتابة، تلّرض تكامل الكتاب بتضلُت  (د 

اىعّية ك اىداؼ التلعيم، ك فوائد التلعيم، ك تقدصل دفًت احملتويّات، ك 
دفًت ادلكتلة، ك فّك ادلّواد ادلناسب بسَت الفكرة من السهعة اذل 

. الصللة
التوجيو ععى الطالب، شّجع الكتاب دكافع النفس الطالب ىف فهم  (ق 

ادلادة، ك تكوين التلامل بُت الطالب مع مورد التلعيم حىّت يكوف اف 
يلٌت ادللرفة بنفسو ك يتلّعم مع فرقتو، ك يطابق ادلّواد اك احلكم من 

.  القراءة ىف يومّيتو
" باصلاسيال"اىتّم بااليديولوجّية بعدنا، كاف الكتاب معمء باحملتويات  (ك 

. كال سبعمء ععى ما مناسب هبا ليغضد الًتبّية ىف اندكنيسية
القواعد العغة الصبيبة، تقّدـ الكتاب هبجاء، ك مصطعح، ك تركيب  (ز 

 صّوابا
 .مقركء، تقّدـ الكتاب مناسب بفهم ادلتلّعم (ح 

                                                           

جاملة اإلسالمية احلكومية، : باندكنج)،,Instrumen Perangkat Pembelajaranسلدكف اكرب
2013)،34-36. 
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  ادلدرسيّ الكتابوظيفة .3
كشكل كاحد من مواد التدريس، الكتاب ادلدراسّم لديها كظائف 

: التالية
ادلواد الدراسّية النفسّية، مقصوده استتداـ الكتاب ادلدراسّم يف علعية  (أ 

 .التلعم لتبسُت قدرة ادلتلعم ععى تلعم بنفسو بال كجود ادللّعم
استلداؿ كظيفة ادللّعم، مقصوده الكتاب ادلدراسّم ينلغم أف تكوف  (ب 

قادرة ععى شرح ادلواد التلعيلية بشكل جيد سهعة فهلها من أجل 
 .ادلتلعم كفقا دلستول ملرفتهم كعلرىم

االت لعتقييم، مقصوده باالكتاب ادلدراسّم ادلتلعم أف يكوف قادر  (ج 
 .ععى التقييم دبلرفة ادلواد الذل يدرسها

مقصوده ألف الكتاب ادلدراسّم ربتوم ععى . کلادة مرجلية لعلتلعم (د 
مواد سلتعفة غلب أف يتلعلها ادلتلعم مث الكتاب ادلدراسّم أيضا اختيار 

 .كظيفة كلرجع ادلواد لعلتلعم
 

 أهداف تصنيي الكتاب ادلدرسيّ  .4
: أىداؼ تصنيع الكتاب ادلدرسم منها

 ليساعد ادللعم مقدـ ادلواد (أ 
 أعطى ادلتلعم فرصة ليتلعم ادلواد الىت تدرسهم قلعو كادلواد اجلديد (ب 
 .يقدـ ادلواد جذاب القعب (ج 

 
 

                                                           

 .108-107، .نفس ادلرجع

 .169، (2005دار الثقافة لعنشر كالتوزيع، : القاىرة) تلعيم العغة اللربية،مصطفم رسالف، 
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  ناصر الكتاب ادلدرسيّ  .5
عند الغاؿ كعلدهللا، إّف الكتاب ادلدرسّم يشتلل سلتعف الكتاب 
كاألدكات ادلصاحلة الىت يتعقى الطالب منها ادللرفة كالىت يوظفها ادللعم يف 
الربنامج التلعلّم مثل أشرطة التسجيل، كادلذكرات، كادلطلوعات الىت توزع 
ععى الطالب، ككرّاسة التدريلات، ككّرسة اإلختلار ادلوضوعّية كمرشد 

 .ادللعم
 

 أنواا التطوير الكتاب ادلدرسيّ  .6
 كقفا إلستتدامو ( أ

من أجل استتدامو، كتنقسم الكتاب ادلدراسّم إذل نوعُت، 
الكتاب .كىم الكتاب ادلدراسّم لعلتلعم الكتاب ادلدراسّم لعللعم

ادلدراسّم لعلتلعم ربتوم ععى أنشطة التلعم اليت تسلق أصدقائهم،اليت 
أّما الكتاب ادلدراسّم لعللعم ػلتوم ععى تلعيلات . يقـو هبا ادلتلعم

 .ادللعم، كاختلار الكتاب ادلدراسّم النهائم، ك مفتاح اختلار النهائم
 كفقا لعغرض من إعداد ( ب

  الكتاب ادلدرسّم األساسم (1
الكتاب ادلدراسّم األساسّم ىم الكتاب ادلدراسّم رلللة 
من ادلناىج الدراسية األساسية، كىو طعب من التلعيم األساسم 

 .اللاـ ادلطعوب من قلل صبيع القـو يف إندكنيسيا
 
 

                                                           

 ترجم بسودم، Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab، علدهللا الغاؿ كعلد احلليد علدهللا
 xiكأصبابو، 
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 الكتاب ادلدراسّم اإلثراء (2
الكتاب ادلدراسّم اإلثراء ىم الكتاب ادلدراسّم نتجت عن 
إعداد الكتاب ادلدراسّم برنامج اإلثراء ادلستلدة من برنامج اإلثراء 

كتنظم ىذه الكتاب . موسلة من برنامج التلعيم األساسم اللاـ
ادلدراسّم كجزء من جهد الستيلاب ادلتلعم الذم يكلل برنامج 

 .التلعيم األساسم بشكل جيد
 

   لم الصرفمففوم . ب
 تعريف  لم الصرف .1

الصرؼ يقاؿ لو التصريف، قاؿ التهانول الصرؼ ك التصريف عند 
ادلتأخرين مًتادفاف، كالتصريف ععى ما حكى سيلوية عنهم جزء من الصرؼ 

كىو لغة التغيَت، كمنو تصريف الرياح أم . الذم ىو جزء من أجزاء النبو
كاصطالحا بادللٌت اللعلم ىو ربويل األصل الواحد إذل أمثعة سلتعفة . تغيَتىا

دللاف مقصودة ال ربصل إالّ هبا كامسم الفاعل كادلفلوؿ كاسم التفضيل كالتثنية 
كبادللٌت اللعلم ىو ععم بأصوؿ يلرؼ هبا أحواؿ أبنية . كاجللع كاذل غَت ذلك

الصرؼ ىم عادل بأصل تلرؼ هبا  ك.الكعلة الىت ليست بإعراب كال بناء
فهو ععم . صيغ الكعلة اللربية كأجواذلا الىت ليست بإعراب كال بناء ايضا

يلبث عن الكعم من حيث مايلرض لو من تصريف كأعالؿ كإدغاـ كإبداؿ 
 .كبو نلرؼ ما غلب أف تكوف ععيو بنية الكعلة قلل انتظامها يف اجللعة

                                                           
 .112-110نفس ادلرجع، 

مطللة جاملة موالنا معك إبراىيم اإلسالمية احلكومية، : ماالنج) اذلدل يف ععم الصرؼ،أضبد مزكم، 
2010) ، 

 (.2003ادلكتوبة التوفيقية، : قاىرة)جامع الدركس اللربية، مصطفى الغالييٍت، 



22 

 

 

كالصرؼ من أىم اللعـو اللربية، ألف ععيو ادللوؿ يف ضلط صيغ 
الكعم كملرفة تصغَتىا كالنسلة إليها كاللعم باجللوع القياسية كالسلاعية 
كالشاذة، كملرفة ما يلًتم الكعلات من إعالؿ أك إدغاـ أك إبداؿ، كغَت 

ذلك من األصوؿ الىت غلب ععى كل أديب كعادل أف يلرفها، خشية الوقوع 
يف أخطاء يقع فيها كثَت من ادلتأدبُت، الذين ال حظ ذلم من ىذا اللعم اجلعيل 

 .النافع
كاف تلعيم الصرؼ احلديث تللل الدكر ادلهم يف ربقيق ادلهارات 

. اليوميةكليس تلعيم الصرؼ للعم فقط كلكن اىّم تلعلها إلتصالية . العغوية
جزأ انشطة تلعيم العغة اللربية جزءاف ىم تقدصل كتلريف مّواد القواعد 

 .كاعطاء التدريلات (النبول كالصرؼ)
 تقدصل مواد القواعد . أ

 بطريقة االستنتاجية .1
قدـ طريقة اإلستنتاجية بإعطاء القاعدة اّكال لفهلها، كحفظها، 

 .مث اعطى االمثعة كالتدريلات
 بطريقة اإلستقرائية .2

. قدـ طريقة االستقرائم بإعطاء األمثعة ليتلعلها الطالب اّكال
 .كبلدىا يعتص الطالب عن القواعد من األمثعة بإرشاد ادلدرس

 التدريلات . ب
 التدريلة ادليكانّية .1

اذلدؼ من إعطاء ىذه التدريلة ىم لتشجع الطالب يف 
 .تلعيم الفردية

 

                                                           

 .28نفس ادلرجع 
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 التدريلة ادللنوية .2
التدريلة ادللنوية تدريلة يدكية اجللل تتلعلها الطالب ال 

 .يتصل بشكل سياقمّ 
 التدريلة اإلتصالية .3

كاف ىذه التدريلة يطعب إذل إبداعية الطالب كىدؼ من 
 .ىذه التدريلة ىم ليطابق القاعدة يف اجللعة جيدا

: إصطالح من ععم الصرؼ، منها
عُع، يَيضْررِجبُع  (أ   الوزف ىو العفظ اك الكعلة ادلصنوع الوزف، مثل يػَيرْرجِج
ادلوزف ىو العفظ اك الكعلة يتلع إذل الوزف، كاف يف تغَت الصىرؼ ك  (ب 

، يدؿ ععى فلل ادلاضى  الصغة ك الفائده، مثل نَيصَيرَي
الصيغة لغة النوع أم اذليئة، كصطالحا نوع تغيَتات الكعلات اللربية يف  (ج 

 :كالصيغة صبلها صيغ، كىم عشرة أنواع. التصريف االصطالحى
فلل ادلاضى، كىو كل فلل يدؿ ععى حصوؿ فلل يف الزماف  (1

، فػَيتَيحَي : ادلاضى، ضلو ، أَيمَيلَي، ضَيرَيبَي  .قػَيرَيءَي، كَيتَيبَي
فلل ادلضارع، ىو كل فلل يدؿ ععى حصوؿ فلل يف الزماف  (2

تَيحُع : ضلو. احلاضر اك ادلستقلل ، يػَيفْر ، يَيأْرمُعلُع، يَيضْررِجبُع تُعبُع  .يػَيقْررَيءُع، يَيكْر
ادلصدر، ىو اسم يدؿ ععى ما حصل ععيو فلل الفاعل رلرد عن  (3

، ضَيرْربنا، فػَيتْربنا: ضلو. الزماف  .قِجرَيئَيةن، كِجتَيابَيةن، أَيمَيالن
فَياتِجحه، : اسم الفاعل، ىو كل اسم يدؿ ععى من فلل الفلل، ضلو (4

،  . آمِجله، ضَيارِجبه قَيارِجئه، كَياتِجبه
ادلفلوؿ، ىو كل اسم يدؿ ععى من كقع ععيو فلل الفلل، اسم  (5

، مَيقْررُعكْرءه : ضلو تػُعوْربه ، مَيكْر ، مَيضْررُعكْربه تػُعوْرحه، مَيأْرمُعوْرؿه  .مَيفْر

                                                           

 .4-2، (2004مشكات، : ماالنج)Metodologi Pengajaran Bahasa arabأضبد فؤاد إيفيندل،
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فلل األمر، ىو كل الفلل يطعب بو حصوؿ فلل يف الزمن  (6
، أَيكْرمُعلْر : ادلستقلل، ضلو ، إِجفػْرتَيحْر تُعبْر ، إِجقػْررَيءْر، أُعكْر  .إِجفػْرتَيحْر

فلل النهى، ىوكل فلل يطعب بو عدـ حصوؿ فلل يف الزمن  (7
، الَيتَيأْرمُعلْر، الَيتَيضْررِجبْر : ادلستقلل، ضلو تُعبْر ، الَيتَيقِجرَيءْر، الَيتَيكْر تَيحْر  .الَيتػَيفْر

 .اسم ادلكاف، ىو كل اسم يدؿ ععى مكاف كقوع الفلل (8
تَيحه، : ضلو. اسم الزمن، ىو كل اسم يدؿ ععى زمن كقوع الفلل (9 مَيفْر

، مَيأْرمَيله  ، مَيقْررَيءه، مَيضْررَيبه تَيبه  .مَيكْر
تَياحه، مِجقْررَياءه : اسم اآللة، ىوكل اسم يدؿ ععى أداة الفلل، ضلو (10 ، مِجفْر

تَيبه  ، مِجئْرلَيله، مَيكْر  .مِجضْررَيبه
 .اللناء ىيئة الكعلة من ناحية نوع احلركؼ كموضلها يف الكعلة (د 
، فػَيلَيلَي (مفرد مذكر غائب)مثل فػَيلَيلَي . الوقع ىو مقاـ العفظ اك الكعلة (ق 

 .(صبع مذكر غائب)، فػَيلَيعُعوا (تثنية مذكر غائب)
 

  يف  لم الصرفالفعلتقسيم .2
 :ينقسم الفلل باعتلار قوة أحرفو كضلفها إذل قسلُت ( أ

الفلل الصبيح ىو ماخعت أصولو من أحرؼ اللعة، كىم األلف،  .1
، كىو ينقسم إذل سادل، مضاعف،  كالواك، كالياء، ككَيتَيبَي ك جَيعَيسَي

 .كمهلوز
السادل ىو ماسعلت أصولو من أحرؼ اللعة، كاذللزة،  (أ 

فإذف يكوف كل سادل صبيبا كال . كالتضليف كضَيرَيبَي ك نَيصَيرَي 
 .عكس

                                                           

 ,(2013ماالنج، اجلاملة اإلسالمية احلكومية مالك  ،) ععم الصرؼ نظرياتو ك تطليقاتوملرفة منجية، 
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األكؿ، ادلضاعف الثالثى كمزيده : ادلضاعف ينقسم إذل قسلُت (ب 
كىو زلل نظر )ىو ماكانت عينو كالمو من جنس كاحدا كلَيدَّ 

الثاسل ادلضاعف الرباعى ىو ما كانت فاؤه األكذل من  (الصرىف
،ك  جنس كاحد، كعينو كالمو الثانية من جنس كاحد كزَيلْرزَيؿَي

 .قػَيعْرقَيلَي 
يسلى مهلوز )ادلهلوز ىو ماكاف أحد أصواه علزة كأَيجَيذَي  (ج 

يسلى مهلوز )، ك قػَيرَيأَي (يسلى مهلوز اللُت)ك سَيأَيؿَي  (الفاء
 .(الالـ

. الفلل ادللتاؿ ىو ماكاف أحد أصولو حرؼ ععة، كوَيجَيدَي ك قَياؿَي  .2
 .كينقسم إذل مثاؿ، كأجواؼ، كناقص، كلفيف

، كيَيسَيرَي (يسلى ادلثاؿ الواكل)ادلثاؿ، ىو ما اعتعت فاؤه كوَيعَيدَي  (أ 
. (يسلى ادلثاؿ اليائى)

يسلى األجواؼ الواك )األجواؼ، ىو ما اعتعت عينو كقَياؿَي  (ب 
يسلى األجواؼ اليائى ألف أصعو )، كبَياعَي (ألف أصعو قػَيوَيؿَي 

 .(بػَييَيعَي 
يسلى الناقص الواك ألف )الناقص ىو ما اعتعت المو كغَيرَيا  (ج 

 (.يسلى الناقص اليائى ألف أصعو رَيمَيمَي )ك رَيمَيى  (أصعو غَيزَيكَي 
األكؿ، العفيف ادلفركؽ ىو ما : العفيف، ينفسم إذل قسلُت (د 

، ككَيقَيى  يسلى بذلك لكوف احلرؼ )اعتعت فاؤه كالمو كوَيىفَي
كالثاسل، العفيف ادلقركف ىو ما . الصبيح فارقا بُت حرىف اللعة

يسلى بذلك القًتاف حرىف )اعتعت عينو كالمو كطَيوَيل كرَيكَيل 
 .اللعة بلضهلا بللض

                                                           

 .26-25 ، اذلدل يف ععم الصرؼ،أضبد مزكم
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 ينقسم الفلل باعتلار ملناه إذل قسلُت ( ب
الفلل ادلتلدل ىو ما يتلدل أثره فاععو، كيتجاكزه إذل ادلفلوؿ بو،  .1

كىو ػلتاج إذل فاعل يفلعو كمفلوؿ بو . فػَيتَيحَي طَيارِجؽه األَينْردَيلسَي : مثل
كعالمتو أف يقلل ىاء الضلَت الىت تلود إذل ادلفلوؿ بو، . يقع ععيو

كالفلل ادلتلدل ينفسم إذل . مثل اجتهد الطالب فأكرمو استاذُعه
قسلُت، كىم األكذل، متلدل بنفسو كىو ما يصل إذل ادلفلوؿ بو 

كمفلولو " كَيرَييْرتُع القَيعَيمَي : "مثل. ملاشرة أم بغَت كاسطة حرؼ اجلر
كالثاسل، متلدل بغَته ىو مايصل إذل ادلفلوؿ بو ". صرػلان "يسلى 

لْرتُعكَي "  كَيذَيىَيلْرتُع بِجكَي : "بواسطة حرؼ اجلر، مثل كمفلولو . دبلٌت أَيذْرىَي
 ".غَت صريح"يسلى 

الفلل الالـز ىو ماال يلتدل أثره فاععو كال يتجاكزه إذل ادلفلوؿ بو،  .2
كىو . ذىب سليد، كسافر خالد: مثل. بل يلقى يف نفس فاععو

ػلتاج إذل الفاعل، كال ػلتاج إذل ادلفلوؿ بو، ألنو الؼلرج من نفس 
كيكوف الفلل الزما إذا كاف . فاععو فيبتاج إذل مفلوؿ بو يقع ععيو

من أفلاؿ السجايا كالغرائر أم الطلائع كىم مادلت ععى ملٌت قائم 
َي   .بالفاعل الـز لو، مثل شَيجَيعَي، قػَيلَيحَي، جَي َي

 ينقسم الفلل باعتلار فاععو إذل قسلُت .3
، ىو ما ذكر فاععو يف الكالـ، ضلو  . أ َينْرصُعوْررُع )الفلل ادللعـو

مَيصَّرَي ادل
كإذا اتصل بادلاضى الثالثى اجملرد ادللعـو الذم قلل آخره (بغداد

يػَيفْرلُعلُع ضلو – الف ضلَت رفع متبرؾ فإف كاف من باب فػَيلَيلَي 

                                                           

، (2014دار السالـ لعطلاعة كالنشر كالتوزع كالًتصبة، : القاىرة)، جامع الدركسمصطفى الغالييٍت، 
51. 
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َـي  ُـع، قَيادَي – سَيا يػَيفْرلِجلُع – كإف كاف من اللاب فػَيلَيلَي . يػَيقُعوْردُع – يَيسُعوْر
 .يَيناؿُع – يػَيفْرلَيلُع ضلو نَياؿَي – أك من باب فَيلِجلَي . يَيلِجيْرعُع – ضلو بَياعَي 

الفلل اجملهوؿ، ىو مادل يذكر فاععو يف الكالـ بل كاف زلذكفا  . ب
إما لإلغلاز، إعتلادا ععى ذكاء السامع، . لغرض من اإلغرض

كإما لعلعم بو، كإما لعجهل بو، كإما لعتوؼ ععيو، كإما 
لعتوؼ منو، كينوب عن الفاعل بلد حذفو ادلفلوؿ بو، صرػلا، 

. أك غَت الصريح، مثل أحسن فيبسن إليك. مثل يكرَيـ اجملتهد
كلنيابة الظرؼ كادلصدر عن الفلل شركط سًتىا يف ملبث 
نائب الفاعل، كال يلٌت اجملهوؿ إال من الفلل ادلتلدل بنفسو، 

 .مثل يكرَيـ اجملتهدُع، أك بغَته، مثل يرفق بالضليف
 

 تعريف تعليم القوا د .3
كاف تلعيم القواعد احلديثة تللل الدكر ادلهّم يف ربقيق ادلهارات 

. كليس تلعيم القواعد للعم فقط كلكن اىم تلّعلها إلتصالية اليومّية. العغوية
النبو ) تلعيم العغة اللربية جزءاف ىم تقدصل كتلريف مواد القواعد انشطاةجزّاء 

: أىداؼ تلعيم القواعد كلا يعى. كإعطاء التدريلات (كالصرؼ
إدراؾ اعلية النبو يف عصلة العساف اللريّب من العبن، حرصأ ععى  .أ 

 .سالمة العغوية اللربية كصوهنا من علث اللابثُت
إدراؾ موقع النبو من النظاـ اللادل الذل بدكرة دبثل الكياب اإلنساشل  .ب 

 .بأكجهو ادلتتعفة
إدراؾ الصعة اللضويّة بُت النبو الوظيفم كفركع العغة األخرل لتبقيق  .ج 

 .التكامل العغوية

                                                           

 .65-64جامع الدركس، مصطفى الغالييٍت، 
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 لفهم الدالالت العغوية كاستيلاب مضامينها الفكرمّ  .د 
تدريب متلعم العغة ععى ضلط لغتهم بشكل يتالءـ مع تدرّج مستواىم  .ق 

 .اللقعى كالعغوم يف سّعم التلعم التصاعدمّ 
 .القدرة ععى اكتشاؼ اخلطأ العغوية عند مشاىدات اك مساعو .ك 
إثراء ثورة الطالب العغوية دبا يكتسلوف من مفردات كتراكيب كأظلاط من  .ز 

 .خالؿ النصوص
تنلية القدرة ععى التفكَت السعيم، دبا ػلققو لدراسة من التبعيل  .ح 

 .كالًتكيب، كاالستقراء كالقياس
 

 طريقة تعليم القوا د .4
 الطريقة القياسية .أ 

كىذه الطريقة يلداء ىذه الطريقة بلرض القاعدة اّكال كتلعيلها 
لعطالب، مث يعى ذلك عرض األمثعة كالشواىد الىت توضح ىذه القاعدة، 
كبلدىا يتّم علل بلض التطليقات عن طريقة ايراد بلض اجللل الىت تلزز 

كذلذه الطريقة مريدكف كرافدكف، فالذين . القاعدة كتؤكدىا لدل لعطالب
يشايلوهنا يلتربكف أهنا يسَتة كسهاة، كذلك بالنسلة لعللعم، كلا أهنم 

يلتربكف أف الطالب الذل يفهم كيستوعب القاعدة النبوية يستقيم لسانو 
 .أكثر من الذل يستنلط القاعدة من أمثعة تذكال لو مسلقا

 
 
 

                                                           

 .Metodologi Pengajaran Bahasa Arab ، 183-182أضبد فؤاد إيفيندل،

 .275، (2005دار الثقافة لعنشر كالتوزيع، : القاىرة)تلعيم العغة اللربية، مصطفم رسالف، 
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 الطريقة اإلستقرائية .ب 
كىذه الطريقة يلداء فيها ادللعم بتسجيل رللوعة من األمثعة الىت 
تتضلن القاعدة أك ادلفهـو النبول مث ػلاكؿ ادللعم أف غلذب انتلاه 

الطالب إذل كل ىذه األمثعة، حىت يستطيلوا استنلاط القاعدة النبوية 
ادلطعوبة من ىذه األمثعة، كيعى ذلك تسجيل القاعدة ععى السلورة، مث 
. يذكر بلض التطليقات لتدريب الطالب ععى القاعدة النبوية ادلدركسة

فأنصارىا يلتربكهنا أصلح الطرؽ ألهنا تللل . ذلذه الطريقة انصار كخصـو
ععى حفز تفكَت الطالب، كتوصل إذل احلكم اللاـ تدرجيا، كذلك غللل 

مث أهنا تتتد األساليب . ملناه كاضبا جعيا، فيصَت التطليق ععيو سهال
كالًتاكيب أساسا لفهم القاعدة، مث أهنا ربرؾ الدكافع النفسية لدل 

 . ادلتلعم، فينتلو كيفكر كيللل
 طريقة النصوص ادلتكامعة .ج 

كتقـو ععى اإلتياف بنص متكامل يستوعلو الطالب، كيناقشوف 
ملناه، مث يستتعصوف منو بإرشاد ادللعم القاعدة الىت تشتلل ععيها 

كالذين يفضعوف ىذه الطريقة يلتربكهنا الطريقة الفضعى ألنو يتم . األمثعة
عن طريقها مزج القواعد بالًتاكيب كالتللَت الصبيح ادلؤدل إذل رسوخ 

أما ملارضو ىذه . العغة كأساليلها رسوخا مقركنا خبصائصها اإلعربية
الطريقة يلتربكهنا تللل ععى إضاعة الوقت، كتركز ععى ملارات القراءة، 
كيلزز ذلك أّف ملظم النصوص ادلذكورة تدكر حوؿ الشتصيات، كالقيم 

 . اخلعفية، كادلسائل القومية كاكطنية، كغَتىا
 طريقة النشاط .د 

يف ىذه الطريقة يطعب ادللعم من تالميذه أف غلللوا اجللل 
كالنصوص كالًتاكيب الىت تتناكؿ أم مفهم ضلول يراد تلعلو كادللتداء اك 
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. اخلرب أك الفلل كالفاعل، كالنواسخ، حركؼ اجلر، أدكات اإلستفهاـ
كىذه الطريقة يؤكوف ععى جانب النشاط . شبالقياـ بالتطليقات ادلتتعفة

 .الذم سوؼ يقـو بو ادلتلعلوف يف استنلاط القواعد
 طريقة ادلشكعة .ق 

كؽلكن أف تطلق ىذه الطريقة يف رلاؿ التلعيم النبول ععى النلط 
أكالن، يضع ادللعم أماـ طالبو مشكعة ضلوية اليتسٌت حعها إال عن : اآلتية

طريق القاعدة اجلديدة، كاف غللع عن طريقة القراءة أك التليَت بلض 
األخطاء الىت صللت عن عدـ ملرفة القاعدة، كيناقشها مناقشة تظهر 
. منها حَتهتم كحاجاهتم إذل ما يساعدىم ععى اخلركج من ىذه احلَتة

ككاف سبثل االنتقالة من القواعد الىت سلقت إذل القاعدة اجلديدة مشكعة 
كالثاشل، يتناكؿ ادللعم مع تالميذه ىذه ادلشكعة الىت . يف حاجة إذل حل

سلق عرضها متيباذلم الفرصة يف مواجلتها بأنفسهم كجبهدىم الذاتى، 
كععى سليل ادلثاؿ أخذ أسعوب اإلستثناء كلثاؿ تطليقى حى، كملرفة 

كالثالث، يوجو ادللعم أنظار طالبو إذل . أكجو اإلعراب ادلتتعفة لعلستثٌت
إختعف كظيفة الكعلة يف كل صبعة، كاختالؼ التكوين يف اجللل 

منتظرامنهم احلل، فإذا بدا عجزىم أخذ بأيديهم إذل القاعدة كالضلط 
الصبيح كتأتى اخلطوة األخَتة بلرض التطليقات ادلتتعفة 

 .كاالستتدامات ادلتنوعة ععى القاعدة النبوية
 طريقة التليُت .ك 

كىذه الطريقة ليست خاصة بالقواعد النبوية فقط، كإظلا ىى 
طريقة شامعة، تتلامل مع العغة ككل، كىذه الطريقة تتناسب إذل حد 

أك من يناظركهنم، كيصلب استتدامها مع . كلَت مع الطالب اجلاملُت
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تالميذ التلعيم اللاـ ألهنا تتطعب الرجوع إذل مصادر متلددة، حىت يتم 
 .تغطية النص، أك اجلزء ادلراد دراستو سلتعف النواحى

 
 هيكل التفكري .ج

كانت لغة اللربّية خصوصية يف الصرؼ كاألداب ، كلذلك تلعيلها ليس 
ك . احتاج اذل اكتلاؿ ععى كّل عناصر كادللّعم، ك ادلتلّعم، ك ادلّواد. االمر السهل

الكتاب ادلدرسم مكتوب . الكتاب ادلدرسم مطعوب كلا ادلرشيد دللّعم ك متلّعم
. ليساكل ادلالحظة ك التصّور بُت ادللّعم ك ادلتلّعم

تطوير الكتاب ادلدرسم يف عادل الًتبية كتلعيم العغة اللربية االف ال ربصل 
ععى إىتلاـ كثَتة، سبيل ادلؤسسة اف تستللل الكتاب ادلصدرم الذل يليع يف 

دبدرسة مفتاح اذلدل ماياؾ طاناتاف " ادلقصود"كلا إستتدـ الكتاب . ادلكتلة
أف الكتاب اف يهتلوا بالكتاب الذل مناسب حباجة الطالب كمستول . فونوركغو

. ذكاءىم، كال تنقض ععى إىتلاـ خبعفية تربية الطالب كفهلهم يف مادة أساسم
كلذالك، مطعوب الكتاب ادلدرسم يناسب حباجة الطالب مكتوب بالصيغة 

. السهعة كاجلذاية كوسائل التلعيم الفردية
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .279-275نفس ادلرجع، 
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 الباب الثالث
 منفج البحث

 
 انوا البحث .أ 

 حلل كالسلم(R&D) أك التطوير للبث دبدخال اللبث ىذا اّلف

 مناسلب لتلعيم ادلنفلة ذلا الكتاب لتطوير اللبث اّلف. ععيها كعثر ادلشكالت

 كتنقيح لتطوير خطوات ىو التطويرمّ  اللبث كغاؿ، بورغ عند. ادلتلّعم حاجة

 ععى بناء الكتاب كتطّور ادلتقدمة، الكتاب عن يلبث اخلطوة بدأ. الًتبوية كتاب

 . الكتاب كتنقيح الكتاب، عن كذبربة اللبث، نتائج
 

 صيغةالتطوير .ب 
 Borg) غاؿ& صيغة التطوير ىف ىذا اللبث عند بركغ اللاحثة استتدمت

and Gall). غاؿ&صيغة التطوير بركغ (Borg and Gall) ّىو إجرائّم ك كصفم .
يوضح ىذه الصيغة اخلطوات اللامة دلتابلة إنتاج النتاج، ككذالك خطوة اللبث ك 

 .التطوير
 

 خطوات التطوير .ج 
 : اللبث ععى عشر اإلجراءات منهاتقّدمت

 اللبث ك صبع الليانات .1
بدأت اخلطوة بتبعيل احلاجة، كفبص كتاب احملًتؼ، كتليُت 

، كحبث (SWOT)، كربعل (FGD)عوامل الذم يسلب ادلسألة بادلناقسة 
 .كربعيل الليانات، كدراسة حبث السابقة (Dhelpie)التقوصل، كتقنية 

                                                           

: جاكارنا)Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembanganفوناجى يتيوسارل، 
 .194-195(2010كنجانا، 

 .237، نفس ادلراجع

26 
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 زبطيط .2
فّلالية يف ىذه اخلطوة ىم تثليت التائج، كتليُت نشاط يف ذبربة 

 .الألئق يف رلاؿ مقيد ععى تفكَت خلَت لغوّم كادلناقشة
 تطوير النتاج األكؿ .3

تطوير النتاج مناسب باحلاجة بتصديقات تصليم عند خلَت لغوّم 
يلٌت استاذاستاذ زللد صباؿ ادلاجستَت كخلَت " ادلقصود"كزلاضر الصرؼ 

كسائل التلعيم يلٌت استاذ شيف األريف من اجلاملة اإلسالمية احلكومية 
 .بفونوركغو مث يدرس حصيل تصاقات لتبسن قلل ذبريلة

 التجربة التبديدة .4
الطالب ك كسائل ىم أكراؽ ادلراقلة، ككتيب  (1-3)ذبربة النتاج ؿ
. ادلقابعة، كاإلستليانات

تنقيح النتاج  .5
 التجربة ادللتدلة .6

الطالب، بتقوصل نوعّم ليقارف بُت نتائج  (3-6)ذبربة النتاج ؿ
 .كاىدافو، كبتقوصل كلّم ليقارف بُت نتائج إختلار أّكرّل كبلد ذبربة

 التجربة الواسلة يف ادليداف .7
الطالب ككسائل ىم اكراؽ ادلراقلة، ككتيب  (20-30)التجربة النتاج ؿ .8

. ادلقابعة، كاإلستليانات
 .تنقيح النتاج االخر .9

 .النشر ك تطليق النتاج بالندكة أك رلعة ععلية .10
 
 
 

                                                           

، (2014كرذلا ععم، : يوغياكرتا)Model Penelitian Pengembangan ،ك أخركفإمادم تيكيو
8. 
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 التجربة .د 
 تصميم التجربة .أ 

مليار النتاج اجلّيد . اذلدؼ من ىذه التجربة ىو لتلرؼ فّلالّية النتاج
( 1)كاف خطوة التجربة ثالثة اخلطوات، . ىو مليار التلعيم ك مليار التلثيل

التجربة احملّدد اذل الفرقة  (2)ذبربة اخللَت العغوّم لتأكد ك لتقّيم النتاج، 
ك ذبربة ادليداف يف ىذا اللبث اذل فرقة ذبربة (3)الصغَتة كلستلليل النتاج، 

 . انفار30-20الكلَتة ضلو 
 موضي التجربة .ب 

 رلتلع .1
سّكاف من ىذه اللبث ىو الطالب الصف الثالث بادلدرسة 

 الفصل عشرة طاناتاف فونوركغو الذل ػلتول ععى ماياؾمفتاح اذلدل 
بناء . ك الذل درست مادة الصرؼ يف الصف الثالث بالكتاب ادلقصود

فاحللث . ععى ادلهارة الطالب، يف الطلقة ماىرة، ليسة ادلاىرة، كاجلهل
. مركز ععى الواحد الفصل

 عينة .2

 انفار سلًت 30-20 ىذا اللبث ىم الطالب بُت منعّينة 
 . بلناية اذل اصوؿ مدرسة الطالبادلفيداللاحث باللّينة 

 نوا البيانات .ج 
 قد أُعستُعللل يف ىذا اللبث ىم بيانات كصفّية كلّية اليتنوع الليانا 

اّما الليانات الكّلّية . يلٍت يكّلل اللاحث الليانات الكلّية بالليانات الكيفّية
 قد إستوىف ".ادلقصود"تستللل دللرفة كوف اإلنتاج أم الكتاب ادلدرسم

كىذه الليانات قد توجد من اإلستلانة اليت تؤخد من مرجلة  رأم . صالحّية

                                                           

 . 132، (2012رؽلاجا ركسداكريا، : بندكنج)Penelitian Pendidikan، زين اللارفُت
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أّما الليانات . عادل احملتول ك كسائل اإليضاح ك مرجلة موضوع التجربة
الكيفّية توجد من طريقة ادلقابعة ك طريقة ادلالحظة كالوسائق كادلقًتحات عن 

عادل احملتول ك كسائل اإليضاح ك موضوع التجربة حُت ربعيل اللبث 
 .التطويرم

 اسلوب مجي البيانات .د 
 من انشطة اللبث ىم تليُت نظاـ ليقّدر متغَّت اللبث ك اداة احد
كطريقة . احتاج اذل ادكات اللبث ليقّدر مغَّت صبع الليانات. صبع الليانات

: صبع الليانات يف ىذا اللبث يلٌت
 اإلختلار .1

الإلختلار ىو طريقة صبع بيانات اللبث ليقيس ادلهارة الطالب 
 .بستتداـ اختلار بلدل ك اختلار قلعى

 غَت اإلختيار .2
 ادلقابعة (أ 

ادلقابعة ىم الطريقة جللع الليانات الىت ترجى منها 
تنقسم ادلقابعة إذل . ادلواصعة ادللاشرة بُت اللاحثة كادلستجيب

يف ادلقابعة . قسلُت علا ادلقابعة الًتكيب كادلقابعة غَت الًتكيب
الًتكيلة أعد اللاحثة اداة اللبث ىم أسئعة ادلكتب الىت اعد 

يف ادلقابعة غَت الًتكيلية إحرار اللاحثة دل يستتدـ أداة . جواهبا
إستتدمت اللاحثة .ادلقابعة ادلراتلية بالنظاـ كالتاـ جللع بيانتها

طريقة ادلقابعة الًتكيلية، من أىداؼ ادلقابعة ىم ليصف رأم 
                                                           

: جاكارتا) ، ,Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan prosedurكينا ساصلايا، 
 .251، (2013فاجار إينًتفراتاما مانديرم، . ت.ؼ

الفابيتا، : بندكنج)،Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D،سوغييونو
2015) ،233. 
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الطعلة عن الكتاب الدراسم يف التجربة الفردية كالفرقتية، كمن 
: األسئعة إرشاد ادلقابعة ىم

 كيف كتابة يف ىذه الكتاب؟ .1
 كيف اجلذابة عن عرض الكتاب؟ .2
 كيف تقدصل ادلواد يف ىذا الكتاب؟ .3
 كيف تقدصل األسئعة يف ىذا الكتاب؟ .4
كيف تقدصل األمثعة يف ىذا الكتاب؟  .5

 اإلستليانات (ب 
دفًت األسئعة سبنح ارل ادلستجيُت ليصف اإلستليانات ىم 

اللنايات عن ادلشكالت الطالب ىف التلعيم، اسعوب التلعيم ك 
تستللل ىذه . كسائعو، ك رأم الطالب اك احملاضر يف التلعيم

كتلُت مليار اإلستلياف لطالب كلا يف .الطريقة ىف زلاؿ عاطفمّ 
: اجلدكؿ

  ادلليار اإلستلياف لطالب 3.1اجلدكؿ 
جنس 
 األسئلة

منرة 
 جانب مؤشر ادلعيار األسئلة

عرض  تقرأ الكتابة فيها سهعة القرائة 1 إجايبّ 
 فن عرض ادلواد 2 إجايبّ  الكتاب 

يسهل الكتاب الطعلة لفهم  3 إجايبّ 
 ادلواد

عرض  السهولة تقدصل ادلواد سهل الفهم 4 إجايبّ 
 تقدصل األمثعةسهل الفهم 5 إجايبّ  ادلواد

تقدصل التدريلات سهل الفهم  6 إجايبّ 
 ادلواد

عرض ادلواد تساعد الطعلة  7 إجايبّ 
 يف تلعم الفردم

                                                           

 .Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan prosedur, ، 257كينا ساصلايا، 
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جنس 
 األسئلة

منرة 
 جانب مؤشر ادلعيار األسئلة

 اجلذابة الكتاب جذابة 8 إجايبّ 
الكتاب يدفع الطعلة لتلعم  9 إجايبّ 

 فردم
  

 إتصارلّ  الكتاب سهل لفهم ك اللياف 10 إجايبّ 
 التكامل تصنع الكتاب بالتكامل 11 إجايبّ 

تصنع الكتاب نظامية من  12 إجايبّ  
 الصلب إذل السهل

الكتاب يستتدـ لعتلعم  13 إجايبّ 
 الفردم

دار اذل 
 الطعلة

تقدصل األمثعة ك التدريلات  14 إجايبّ 
 سهل لعتلعم الفردم

الكتاب لو فوائد دلواد القواعد  15 إجايبّ 
 الثانية

 ادلنفلة إستتدـ

الكتاب يسهل الطعلة يف  16 إجايبّ 
 فهم مواد القواعد الثانية 

الكعلات مناسب بالقواعد  17 إجايبّ 
 العغوية

 العغوية اللساطة

 الكعلات بسيطة 18 إجايبّ 
اصطعبات الـز  19 إجايبّ 

 إلستتدامها
 اتصارلّ  تقدصل ادللٌت بينا 20 إجايبّ 
دقة يف استتداـ القواعد  21,22,23 إجايبّ 

 العغة
مناسب  مناسب بنلو مفكر الطعلة 24 إجايبّ 

دبستول 
ظلو 
 الطعلة

 مناسب بنلو عاطفة الطعلة 25 إجايبّ 
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  الشطبقائلة (ج 
قائلة الشطب ىم دفًت سبعئ دبلبث ملُت الذل متلع 

تستللل ىذه االداة يف تقييم اخللَت عند اخللَت العغوم عن . لو
كتلُت مليار قائلة الشطب عند خليَت العغة . تصليم الكتاب

اللربية، كادلواد الدراسية ككسائل التلعيم، كتصليم الكتاب 
: الدرسى كلا يف اجلدكؿ

 ادلليار جبانب العغوية كادلواد الدراسية  3.2اجلدكؿ 
جنس 
 جانب مؤشر ادلعيار منرة األسئلة األسئلة
إرتلاط  تكامل ادلواد 1,2 إجايبّ 

 ادلواد

الئق 
 ادلواج

 احتواء ادلواد 3,4 إجايبّ 

 5,6 إجايبّ 
دقة ادلفهـو ك 

 التلريف

 دقة ادلواج

 7 إجايبّ 

دقة تركيب 
اجللعة بالعغة 

 اللربية
 دقة األمثعة 8 إجايبّ 
 دقة التدريلات 9 إجايبّ 
 دقة ادلراجع 10 إجايبّ 
 إرتلاط بُت ادلواد 11,12,13,14 إجايبّ 
 تطليق يف التلعيم  15.16,17,18 إجايبّ 
 جذابة ادلواد 19,20 إجايبّ 

 21,22 إجايبّ 

يدفع الطعلة 
ليلبث الليانات 

 بنفسهم
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جنس 
 جانب مؤشر ادلعيار منرة األسئلة األسئلة

 23,24,25,26 إجايبّ 
دقة يف تركيب 

 اجللعة 
  

العغو
 ية

 فلالية اجللعة 27,28,29 إجايبّ 

 30,31 إجايبّ 
صبيح 

 مصطعبات
 تقرأ ادللٌت 32 إجايبّ 

 اإلتصارل
 33 إجايبّ 

الصواب يف 
استتداـ القواعد 

 العغة
 34,35 إجايبّ 

مطابق بنلو 
مطابق بنلو  الطعلة

 36,37 إجايبّ  الطعلة
مطابق بلاطفة 

 الطعلة
 38 إجايبّ 

تدرج ك توازف 
 بُت األبواب

استتداـ 
ادلصطعبات 

 كالرمز
 39 إجايبّ 

متساكؽ يف 
استتداـ 

 ادلصطعبات
 40 إجايبّ 

متساكية يف 
 استتداـ الرمز

 
 ل ادلليار جبانب تصليم ك كسائل الكتاب ادلدرس3.3اجلدكؿ 

جنس 
 األسئلة

منرة 
 جانب ادلعيار األسئلة

 تصليم الغالؼ 1 إجايب
 تصليم

 2 إجايب
تقدصل الكفاأت اليت غلب 
 ععى الطالب ربقيقها
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جنس 
 األسئلة

منرة 
 جانب ادلعيار األسئلة

 يلرض  جدكؿ احملتويات 3 إجايب
 يقدـ الللعيوغرافيا 4 إجايب
 تشجيع فضوؿ الطالب 5 إجايب

 6 إجايب
تشجيع تفاعل الطالب مع 

 موارد التلعم
 عرض متسق لعلادة 7 إجايب
 عرض متسق لعتلرين 8 إجايب

 9 إجايب
االستتداـ ادلتسق 

 لعلساحات ككتابة ادلواد
 دقة الكتابة سبكن 10 إجايب
 دقة كتابة خط ادلواد 11 إجايب
 كضوح الطلاعة 12 إجايب

 13 إجايب
مطابقة إرشادات استتدـ 

 الكتاب ادلدرسمّ 

 14 إجايب
مطابقة إرشادات احلركؼ 

 اللربية

 15 إجايب
مالءمة شكل مادة الكتاب 

 ادلدرسمّ 
 دقة اختلار ألواف الغالؼ 16 إجايب

 تغطية مثَتة لالىتلاـ 17 إجايب كسائل
 مالئلة العوف يف كل فصل 18 إجايب
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جنس 
 األسئلة

منرة 
 جانب ادلعيار األسئلة

 لوف اخلعفية التلاين مع ادلواد 19 إجايب

 20 إجايب
كضع دقيق لعتوضيح من 

 الصورة

 21 إجايب
دقة اختلار العوف التوضيح 

 لعصورة

 22 إجايب
القدرة ععى توضيح الصور 
 دلساعدة الطالب ععى فهلها

 23 إجايب
تثَت قدرة الرسم التوضيبم  

 انتلاه الطالب

 
 ادلراقلة (د 

أحد أداة استيفاء الليانات دبراعة اذل شيئ ادلراقلة ىم 
 كاّدت اللاحثة ادلراقلة كمالحظة مواقف اجملتلع بنظامية ملينة،
 ".ادلقصود"للرفت إنشطة التلعم يف تلعم الصرؼ 

 ادلكتوبةالوثائق  (ق 
طريقة كثائق ادلكتوبة ىم طريقة صبع الليانات بالرجوع إذل 
الوثائق، كالكتب، كاجملالت ادلهلة اليت تستتدـ دللرفة احملتاجة 

 الوسائق ادلكتوبة يف ىذا .كتسلى أيضا الوسائل غَت اإلنسانية
: اللبث ليلرض الليانات اللامة منها

                                                           

: باندكنج)Metode Penelitian Terapan: Bidang Pendidikanإيندانج معيا تينينجسية،
 .28، (2014الفابيتا، 

 Metode Penelitian & Pengembangan: Research andسوغييونو،

Development(2015الفابيتا، : بندكنج) ،239. 



42 

 

 

ماياؾ فونوركغو " مفتاح اذلدل"تاريخ تأسيس ادلدرسة الدينية  (1
 .2018-2017اللاـ الدراسم

ماياؾ فونوركغو " مفتاح اذلدل"ادلوقع اجلغر يف ادلدرسة الدينية  (2
 .2018-2017اللاـ الدراسم 

" مفتاح اذلدل"أحواؿ الطالب ك ادلدرسُت بادلدرسة الدينية  (3
 .2018-2017ماياؾ فونوركغو اللاـ الدراسم 

ماياؾ " مفتاح اذلدل"الوسائل ادلوجودة يف ادلدرسة الدينية  (4
 .2018-2017فونوركغو اللاـ الدراسم 

 حتليل البيانات .ه 
ربعيل الليانات ادلستتدمة يف ىذا اللبث التطويرّم ععى قسلُت علا 

ميعس "ربعيل الكيفّم بالتبعيل التفاععّم عند . ربعيل الكيفّم ك ربعيل كلمّ 
لتبعيل نتائج ادلقابعة، كربعيل الكلم لتبعيل نتائج إستجابة " ك ىلَتماف
-pre) لتبعيل التجربة القلعّم (kkm)ك بادللاير أكلاؿ احلد األدسل الطعلة 

test) كالتجربة الللدّم (post-test) . كطريقة ربعيل الليانات يناسب بانواع
تستللل اللاحثة ربعيل الكيفم لتبيل كل الليانات، . الليانات كصفاهتا

كحاجة الطعلة، كمزايا الكتاب كعجزه، كتقليم اخللَت، كتنقيح التصليم، ألف 
. ربعيل كصفّم تستللل اف تقدـ نتائج اإلستليانات يناسب بأىدؼ اللبث
 :بدأ التبعيل بتصنيف الليانات، كخطوات التبعيل من ىذا اللبث ىم

 ربعيل كيفمّ  (1
إستتدـ اللاحث ربعيل الكيفّم دللاجعة الليانات من نتيجة رأم 

كتفلل . اللعلاء من ادلواد ادلستول ك تصليم ادللجم أك كسائل اللالـ
اللاحث هبذه التبعيل ععى صبع الليانات من طريقة ادلقابعة ك تقييم 

كتستتدـ . كتستللل ىذه الليانات لتبسُت النتائج أم ادللجم. اللادل
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ك  (Miles)كىم ععى طراز ميعس . اللاحثة أسعوب ربعيل اليفمّ 
 (.Huberman)ىوبَتماف 
 

 

 

 

 

( Model Interaktif) ادلرحعة بصيغة  طراز الفلاؿ 1.2الصورة
Miles & Huberman. 

 (Data Reduction)      الليانات زبفيض (أ 

الليانات ىم تعتيص، ك انتجاب عن نقطة زبفيض 
 عن الليانات ادلهّلة ك ءاساسّية من الليانات ك تركيز  االنتلا

 كبالتاذل فإف الليانات اطلفاض ستقدـ .موضوعها ك ظلوذجها
, كؽلكن اللاحثة إلجزاء ادلزيد من صبيع الليانات, صورة اك ضح

 .كاللبث عن ذلك عند احلاجة
 (Data Display) الليانات عرض (ب 

هناية زبفيض الليانات فاخلطوة بلدىا عرض بلد 
اّف عرض الليانات ىف اللبث النوع بطريقة الصورة . الليانات

عرض . كالليانات ادلشلعة كاإلتصاؿ بُت األشياء كما اشلو ذالك
. الليانات ىف اللبث النوع تغعب ععى طريقة كتابة الوصّية

بلرض الليانات ىف فهم ما كقع كتفظيم الللل مؤسسا ععى 
. حصوؿ الفهم

 صبع الليانات
 عرض الليانات

 زبفيض الليانات

 استنتاج الليانات
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 Conclution and Verification)) الليانات استنتاج (ج 

بلد عرض الليانات ىم أخذ اإلستنلاط  اخلطوة
كإلستلداالت كاإلستنلاط األكؿ دل تلق يف احلكم اذا اتت األدلة 

كلكن اذا كاف . اجلديدة ك األرجح ىف صبع الليانات بلدىا
. اإلستنلاط األكؿ تنسب كتتفق بااألدلة الراجبة كالصبيبة
حينلا رجلت اللاحثة يف ميداف اللبث كصبع الليانات، 
اذا . فااإلستنلاط األكؿ مسم بااإلستنلاط الراجبة الصبيبة

استنلاط حبث نوعم فقد اجاب يف ربديدىا كدل تلق كتتسع 
 .حينلا ذىلت اللاحثة يف ميداف اللبث

 ربعيل كلمّ  (2
 التجربة ( أ

 قلعمّ  ذبربة ىم اللبث ىذا يف ادلستتدـ التجربة

(pree-test) بلدمّ  ذبربة ك (post-test)كرمز 30 ضلو بادلستجيُت 

. عينو بُت ارتلاط توجد الذم الصغَت اللُت الرمز مستتدـ
كلعتقوصل نتائج الكلاؿ الطالّبإستتدمت اللاحثة ملايرب اكتلاؿ 

 (KKM)احلد األدسل 
 ربعيل دبلّدؿ النتيجة ( ب

 الرمز .1

= ادللّدؿ 
رللوعة النتائج 

عدد األسئعة 

                                                           

 Metode Penelitian & Pengembangan (Research dan، سوغييونو

Development ،370-374. 
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 قيلة مقياس النتاج .2
 مقياس التنقيح النتاج عند مقياس ليكَتت

: يتناكؿ من ىذا الرمز
 تليُت رللوعة نتائج األقصى ك نتائج األصغر (أ 
 تليُت رللوعة نتائج األقصى ك نتائج األصغر (ب 
 تليُت الفرؽ بُت نتائج األقصى كنتائج األصغر (ج 
 :حبث عن فسبة بالرمز كلا يارل (د 

=  فسبة 

. ك من حساب بالرمز األتى تتناكؿ قيلة مقياس النتاج األتّية
 قيلة مقياس النتاج 3.4اجلدكؿ 

ادللٌت قيلة مقياس النتاج 

شلتاز، ال ػلتاج إذل التنقيح % %100،00 - 85،01

جيد جّدا، ػلتاج إذل قعيل التنقيح % %85،00 - 70،01

جّيد، ػلتاج إذل كثَت التنقيح % %70،00 - 55،01

ناقص، ال يستطيع اف يستللل % %55،00 - 40،01

مردكد، ال يستطيع اف يستللل % %40،00 - 0

 
 
 

 
                                                           

 .41 سعدأكبر،،
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  تغَت اإلصلاز3.5اجلدكؿ 
ادلؤّىل طلقة اإلصلاز 

 شلتاز 5،00– 4،00
جيد جّدا  4,00 – 3,25> 

جيد  3,25 – 2,50>
مقلوؿ  2,50 – 1,75>
ناقص   1,75 - 1,00 

 
ليل اإلحصائية الوصفية لَتعى الليانات مثل تحيستللل طريقة 

نتائج كفئة الطالب يف التفكَت حىت نلرؼ فلالية اإلنتاج التطويرم الذل 
 .حصعها

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 .144 (, 2014, فوستاكا فالجار: يوغياكرتا) Hasil Pembelajaran Di Sekolah, إيكو فوترا كيدكيوكو
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الباب الرابي 
  رض البيانات و حتليلفا

 
 ماياك فونوروغو" مفتاح اذلدى"العامة  ن ادلدرسة الدينية  رض البيانات  .أ 

 ماياك طاناتان فونوروغو" مفتاح اذلدى"تأسيس ادلدرسة تاريخ  .1
تأسيس ىذه . 1967مند السنة " مفتاح اذلدل"أساس ادلدرسة 

يف . ماياؾ طاناتاف فونوركغو" دار اذلدل"ادلدرسة التنفصل بوجوب ملهد 
أكلو ىم ادلدرسة الدينية اللسيطة الذم يتلعم فيها أبناء من أىل ماياؾ 

تطور ادلدرسة . (1986)مث يف السنة ألف كتسع مائة كستة كشبانوف . كحولو
. باستللاؿ ادلنظلة اجلديدة

احملافظة ععى القدصل الصاحل كاألخد "بنيت ىذه ادلدرسة بشلار 
ىناؾ تلعيم الكتاب السعفية احملافظة الوارثة نظرية ".باجلديد األصالح

يساكل بأنشطاة " مفتاح اذلدل"اإلسالمية اكلو أنشطو الًتبية يف مدرسة 
لعتجريب أك . علعية الًتبية يف ستة سنوات. ادللاىد السعفية األخرل

. لإلبتدائية سنتاف، لعثانوية ثالث سنوات كلعلالية ثالث سنوات
 أنشطة الًتبية دبدرسة مفتاح اذلدل 2000 أك 1999منذ السنة 

متغَت بيت سنوات من الصف األكؿ حىت الصف السادس أك بسلع سنوات 
كأما . من الصف اإلعدادل حىت الصف السادس كمناىج التدريس كطريقتو
استللاؿ ادلناىج بالطريقة السعفية كالكتاب ادلستللعة يف التدريس ىم 

ذك اللعم كالللل بو كالتقول إذل : كأما اإلرسالية لعلدرسة. الكتاب السعفية
ككذا جلل الطالب مستلدا لعورثة كالقدكة . هللا كادلتتعق بأخالؽ الكرؽلة
 .كاألستلرار جهاداللعلاء

 

41 
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 ماياك فونوروغو" مفتاح اذلدى"ادلواقي اجلغريف بادلدرسة  .2
ماياؾ فونوركغو يف الشارع جواندا رقم " مفتاح اذلدل"تقع ادلدرسة 

من جهد الشامعية .  يف دائرة أمفيياف قرية طاناتاف يف ادلدينة فونوركغو37/6
زلدكدة بللدة راناكغلاياف ك من جهة اجلنوبية " مفتاح اذلدل"كاف ادلدرسة 

زلدكدة بللدة سوراديكراماف ك من جهة الغربية زلدكدة بللدة باعوف سارل 
 (.0352 )461093ك من جهة الشرقية زلدكدة بللد سيلاف اذلاتف 

 
 والرسالة والغرض من مدرسة مفتاح اذلدىالرؤية  .3

غلب أف يكوف لكل مؤسسة رؤية كرسالة كغرض لتبقيق غرض 
تتلثل رؤية كرسالة كأىداؼ ادلدرسة مفتاح اذلدل ماياؾ طاناتاف . ادلؤسسة

: فونوركغو جاكل الشرقية يلٌت
 رؤية ادلدرسة مفتاح اذلدل  (أ 

الرؤية ىم رؤية أك أصورة لعلستقلل ادلطعوب من كل مؤسسة 
رؤية ادلدرسة مفتاح اذلدل . تلعيلية ملنية كضلاف استلرارية تطويرىا

ماياؾ طاناتاف فونوركغو ىو لديك ادللرفة، كاإلحساف، كالتقول ك 
 ىم أخالؽ الكرؽلة االنضلاط (AKSI)ععى أساس أخالؽ الكرؽلة ك 

 .التنظيلم
 مهلة ادلدرسة مفتاح اذلدل (ب 

ادلهلة ىم علل لتبقيق الرؤية الىت غلب أف تستوعب صبيع 
رللوعات ادلصاحل يف ادلؤسسة أك يتم تلريفها كإجراء يصوغ مهلة 

تتلثل مهلة ادلدرسة مفتاح اذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغو . ادلؤسسة
: فيلا يعم

                                                           

  يف معبق ىذا اللبثXI-19/D/02/2018: انظر نستة الوثيقة
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 تنلية ثقافة اللعم (1
 زراعة ثقافة الصدقة (2
 ينلو ثقافة التقول (3
زراعة ثقافة أخالؽ الكرؽلة ععى ركح الطالب يف تفانية يف الدين  (4

 .كاجملتلع
 أىداؼ ادلدرسة مفتاح اذلدل (ج 

األىداؼ ىم ما تريد ربقيقة خالؿ فًتة زمنية ملينة بناء ععى 
الغرض من ادلدرسة مفتاح اذلدل ماياؾ طاناتاف . رؤيتك كرسالتك
إلنتاج طالب الذين لديهم ركح دينية قوية كحازمة : "فونوركغو ىو

ععى أساس أخالؽ الكرؽلة كؽلكن أف يليش دبركنة يف اجملتلع كاألمة 
 ".كالدكلة يف ىذا اللصر احلديث

 
  و الطالب بادلدرسة مفتاح اذلدى ماياك فونوروغوحالة ادلعلمني .4

 حالة ادلعلمني ( أ
حالة ادللعلُت ك ادلدرسُت يف مدرسة مفتاح اذلدل ماياؾ 

ادللعلوف من خرجم السعفية ك .  شتصا180طاناتاف فونوركغو ىم 
. الكعيات ك اخلرجُت من مدرسة دينية مفتاح اذلدل

 حالة الطالب  ( ب
 اللاـ يف دلاح الومفت دينية مدرسةاللات ط حالة كصعت

 اخلاصة الليانات. ةطالب 5991 حواذل ـكعو 2018/2019 الدراسم
 لعفصل طلقنا التصنيف حسب اذلدل مفتاح دينية مدرسةالب ط بلدد

 أك درجة ،اللاتط 29 بتجارب  ،  فصوؿ 149عددىم يلعغ الذم

                                                           

  يف معبق ىذا اللبثXI-19/D/03/2018: انظر نستة الوثيقة
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 ، الطاللات604 الطالب ك 546 مع التفصيل طاللنا1150إذل صلمذل
 الطالب ك 477 مع التفصيل طاللنا1016إذل يصل ما الثانية الدرجةك

 الطالب 511 مع التفصيل طاللنا 974الثالث الصف ، الطاللات416
 322 طاللا مع التفصيل 765الصف الرابع  ، الطاللات463ك 

ا مع طالب689إذل مايصل اخلامس الصف ، الطاللات443الطالب ك 
 مايصل السادس الصف ، الطاللات415 الطالب ك 274التفصيل 

 . الطاللات277 الطالب 223ا مع التفصيل طالب500إذل
 الدرجة من أقل ىا تقدير يكوف فئة ىو اإلعدادية ادلدرسة

 ؽلكن ما عند الحق كقت يف تسريع ىيئة التجريلية لطلقة أنا. األكذل

 من ىو زبصصة أنطلقة  .الثالث الصف إذل ادللاشرة االنتق لعفصل

 . ماياؾ طاناتاف فونوركغواذلدل مفتاح مدرسة السادسة الدرجة

 
 هيكل ادلنظمات مدرسة مفتاح اذلدى  .5

األنشطاة أك نشطاة التلعم يف ادلدرسة الدينية مفتاح اذلدل كثيفة 
لذلك، ؽلكن لكل نشاط أف يلطى . العغة مثل ادلؤسسات التلعيلية األخرل

نتائج قصول ككقفا لألىداؼ ادلراد ربقيقها عند احلاجة إذل اإلدارة السعيلة 
 .يف التنفيذ

يهدؼ إعداد . لتبقيق اذلدؼ، ػلتاج ادلؤسسة التلعلية إذل منظلة
ألف كجود منظلة بدكف . ىذا اذليكل التنظيلى إذل تسهيل نظاـ الللل
يف مؤسسة تلعيلية، ك احلاجة .كصف كظيفم سيؤدم إذل غلوض يف الللل

إذل ترتيب لتسهيل تقسيم ادلهاد داخل ادلنظلة، كبادلثل يف ادلدرسة، مع 
اذليكل داخل ادلدرسة، تللل سعطة كل كحد ملا كتساعد ععى ربقيق 

                                                           

  يف معبق ىذا اللبثXI-19/D/04/2018: انظر نستة الوثيقة
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مث ترتيب ىيكل ادلواظفُت يف ادلدرسة الدينية مفتاح اذلدل . األىداؼ احملددة
 .ماياؾ طاناتاف فونوركغو بشكل منهجى ععى شكل ىيكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  يف معبق ىذا اللبثXI-19/D/05/2018: انظر نستة الوثيقة

 مرىب ادللهد دار اذلدل
 الشيخ ىشيم صاحل احلاج

 رئيس ادلدرسة
األستاذ أضبد سيف الدين رافلى 

 احلاج

 قسم سئوف الطالب
 األستاذ عزالدين علد اللزيز

 قسم سئوف التلعيم
 األستاذ علد اللظليم

 أألستيذ ك األستاذات

 قسم كسائل الدراسة لعلنُت قسم كسائل الدراسة لعلنات

 علة لعلنات علة لعلنات

 الطالب الطاللات
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 أحوال ادلرافق و البنية مدرسة مفتاح اذلدى .6
غلب أف تكوف ادلرافق ك اللنية التبتية لعلؤسسة موجودة ععى 

ؼلدـ مرفق إلستلرارية . اإلطالؽ ك غلب أف تفىم باإلحتياجات التلعيلية
أنشطة التلعيم ك التلعم حبيث ؽلكن لعطالب الذين يدرسوف احلصوؿ ععى 

إلستتدـ . اللعم كلا ىو متوقع من قلل ادلؤسسة أك الطالب أنفسهم
ادلدرسة ك اللنية التبتية فقط من قلل ادلدرسة الدينية مفاح اذلدل، كلكن 
تستتدـ أيضا من قلل ادلدرسة الدينية دار اذلدل، ألف ادلؤسسات الثالث 

 .يف الظل كاحد، كأساس فوندكؾ ادلدرسة الداخعية دار اذلدل
 

  رض البيانات اخلاصة .ب 
 األول لطلبة الثالث أتصميم الكتاب ادلدرسى دلادة الصرف ادلقصود اجلز .1

 بادلدرسة الدينية مفتاح اذلدى ماياك طاناتان فونوروغو
 تصليم الكتاب ادلدرسى الرئسمّ  . أ

 األكؿ ىو ءجز. ءتًتكب ىذا الكتاب ادلدرسى ععى أربلة األجز
ادلقدمة تًتكب ععى جعدة الكتاب، ك كعلة الكاتلة، ك أىداؼ الكتاب، 

: ك إرشاد إستتداـ الكتاب، ك زلتويات الكتاب، ك عرضو كلا يعى
 مقدمة الكتاب أعرض جز 4.1اجلدكؿ 
الصورة ادلوضوا 
جعدة الكتاب 
القداـ ك الظهر 
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جعدة الكتاب 
الّداخل 

 

كعلات 
الكاتلة 
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أىداؼ 
الكتاب 

 

 

إرشاد 
استتداـ 
الكتاب 
ادلدرسى 
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قائلة احملتويات 

 

ادلواد .  الثاسل تًتكب ععى ادلواد األكلية، ك ادلفاىيم األساسيةءجز
األّكلية تًتكب ععى ملاحثة عن فلل الثالثى، ادلفاىيم األساسية تًتكب 

 :ععى ادلواد كزاف ك ادلوزظلن فلل الثالثى، ك عرضو كلا يعى
  عرض جزء ادلواد 4.2اجلدكؿ 

الصورة ادلوضوا 

ادلواد األكلية 
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ادلفاىيم 
 األساسية

 
 تًتكب ععىاألجواب من التدريلات ك عرضو األجوبةجزء الثالث 

:  كلا يعى
 األجوية عرض 4.3اجلدكؿ 

الصورة ادلوضوا 

 األجوبة
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: جزء الرابع اإلختتاـ تًتكب ععى قائلة ادلراجع ك عرضو كلا يعى

  عرض قائلة ادلراجع4.4اجلدكؿ 
الصورة ادلوضوا 

قائلة ادلراجع 

 
 
 منهاج ادللاحثة . ب

 ىذا الكتاب منهاج التلعيم احلثّم يف ت اللاحثة يفإستتدـ
 .ملاحثتهم ثالث اللناصر
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 نظاـ ادلقصود (1
نظم ادلقصود يف ىذه ادللاحث ك يلدأ ىذا الكتاب مع مللد 
نظم ادلقصود يرافقو ملٌت نظم لتسهيل القارئ يف فهم نظم ادلقصود 

 شرح ادلقصود (2
ربتول ىذا ادللاحث ععى شرح نظم ادلقصود ادلقدمة يف 
. شكل مفاىيم أساسية مصبوبة بأمثعة لتسهيل فهلو الليانات

 التدريلات  (3
التدريلات يف ىذا ادللاحث  لتلعيم فردية الطعلة، اما 

تدريلات اختار اإلجابة الصبيبة، ك اإلجابة ععى السؤاؿ مع 
. اإلجابة الصبيبة ك إكلاؿ إجابة كعلة باإلعالؿ

 حثةا منهاج ادلب4.5اجلدكؿ 
الصورة ادلوضوا 

نظم ادلقصود 

 

شرح 
ادلقصود 
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التلرينات 

 
 

  البيانات التجربة رض .2
 استجاب اخلرباء .أ 

 الدراسيةاستجاب خبري اللغة العربية و ادلواد  (1
اعطت اللاحثة ىذا الكتاب ادلدرسى إذل خلَت العغة اللربية 

 ك ادلاجستَتصباؿ الدين صديق ك ادلواد الدراسية يلٌت األستاذ 
عنده ىذا الكتاب الئق يف استتدامو بالتنقيح يف زلتويات ادلواد 
صرؼ ادلقصود، ك عنده ىذا الكتاب الئق يف إستتدامو بالتنقيح 

 :ك من تصعيبو ىم% 92ك قيلة 
 أسئعة ادللارسة (أ 
 مفتاح اإلجابة (ب 
 معتص يف آخر ادلادة الصرؼ ادلقصود (ج 
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  العغة اللربية ك ادلواد ادلدرسةتصديق اخللَت جبانباجلدكؿ 
 استجاب خلَت العغة اللربية ك ادلواد 4.6اجلدكؿ 

 الدراسية
 ظلرة جانب القيلة
 1 االمثاؿ ألىداؼ التلعم 5
 2 األمثاؿ الحتياجات ادلتلعلُت 5
 3 مطابقة زلتول ادلادة حسب اللنواف 5
 4 مطابقة التلرين مع ادلادة 5
 5 لعلادة (التغطية)دقة ادلادة  5
 6 التوافق مع القيم ك األخالؽ ك اإلجتلاعية 4
 7 تطابق ادلواد مع أخر التطورات 4
 8 مطابقة ادلادة مع احلياة اليومية 5
 9 عدد التلارين يكفى 5
 10 فوائد الكتب ادلدرسية لتسهيل التلعم 5
تسهل الكتب ادلدرسية ععى ادلتلعلُت ربقيق أىداؼ  5

 11 التلعم
 12 الكتاب ادلدرسية ربفز نشاط ادلتلعم 4
تتيح الكتب ادلدرسية لعلتلعلُت فرصة التلعم بشكل  5

 13 مستقل
 14 تسهل ادلتلعلُت يف إتقاف ادلواد 5
 15 ربفز الكتب ادلدرسية تفاعل ادلتلعلُت ضلو العغة اللربية 5
 16 الكتاب الدراسم يعغى النطلاع ادلشلع لتلعم العغة اللربية 5
الركح الرياضية، )تنلية موقف إغلايب من ادلتلعلُت  5

 17 (.صادقة، اخل
 18 سهل القراءة 5
 19 كضوح ادللعومات 5
 20 توافق الكتابة مع قواعد الكتابة اللربية ك اإلندكنسية 4
 21 إف إستتداـ العغة متلاسك 4
 22 عرض منتظم 5
 23 العغة ادلستتدـ ىم سهعة الفهم 4
 24 إستتداـ العغة اإلفًتاضية 5
 25 إختيار الكعلة الصبيبة 5
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 ظلرة جانب القيلة
 26 يتطابق طوؿ اجللعة مع مستول فهم الطالب 5
 27 ذبنب استتداـ اجللل السعلية 5
 28 (التبفيز ك االستجابة)التفاعل  5
 29 اكتلاؿ ادللعومات 5

%(92)4،6 ادللدؿ 135  
  الدراسيةاللغة العربية و ادلواداستجاب خبري  (2

اعطت اللاحثة ىذا الكتاب ادلدرسى إذل خلَت العغة اللربية 
ك ادلواد الدراسية يلٌت األستاذ أنوار ك عنده ىذا الكتاب الئق يف 
استتدامو بالتنقيح يف زلتويات ادلواد صرؼ ادلقصود، ك عنده ىذا 

ك من تصعيبو % 78الكتاب الئق يف إستتدامو بالتنقيح ك قيلة 
 :ىم
 كضح خارج األبسط (أ 
 تقعيل الصور يف الكتب ادلدرسى  (ب 
 أقل احلركة (ج 
 أقل احلركؼ (د 

 استجاب خلَت العغة اللربية ك ادلواد 4.7اجلدكؿ 
 الدراسية

 ظلرة جانب القيلة 
 1 االمثاؿ ألىداؼ التلعم 4
 2 األمثاؿ الحتياجات ادلتلعلُت 4
 3 مطابقة زلتول ادلادة حسب اللنواف 4
 4 مطابقة التلرين مع ادلادة 5
 5 لعلادة (التغطية)دقة ادلادة  4
 6 التوافق مع القيم ك األخالؽ ك اإلجتلاعية 3
 7 تطابق ادلواد مع أخر التطورات 3
 8 مطابقة ادلادة مع احلياة اليومية 3
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 ظلرة جانب القيلة 
 9 عدد التلارين يكفى 4
 10 فوائد الكتب ادلدرسية لتسهيل التلعم 4

4 
تسهل الكتب ادلدرسية ععى ادلتلعلُت ربقيق 

 11 أىداؼ التلعم
 12 الكتاب ادلدرسية ربفز نشاط ادلتلعم 4

4 
تتيح الكتب ادلدرسية لعلتلعلُت فرصة التلعم 

 13 بشكل مستقل
 14 تسهل ادلتلعلُت يف إتقاف ادلواد 4

4 
ربفز الكتب ادلدرسية تفاعل ادلتلعلُت ضلو 

 15 العغة اللربية

4 
الكتاب الدراسم يعغى النطلاع ادلشلع لتلعم 

 16 العغة اللربية

4 
الركح )تنلية موقف إغلايب من ادلتلعلُت 

 17 (.الرياضية، صادقة، اخل
 18 سهل القراءة 4
 19 كضوح ادللعومات 4

4 
توافق الكتابة مع قواعد الكتابة اللربية ك 

 20 اإلندكنسية
 21 إف إستتداـ العغة متلاسك 4
 22 عرض منتظم 4
 23 العغة ادلستتدـ ىم سهعة الفهم 4
 24 إستتداـ العغة اإلفًتاضية 4
 25 إختيار الكعلة الصبيبة 4
 26 يتطابق طوؿ اجللعة مع مستول فهم الطالب 4
 27 ذبنب استتداـ اجللل السعلية 4
 28 (التبفيز ك االستجابة)التفاعل  4
 29 اكتلاؿ ادللعومات 3

%(78) ادللدؿ 113  3،9 
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 اإليضاح األولاستجاب خبري تصميم و وسائل  (3
أعطت اللاحثة ىذه الكتاب ادلدرسى إذل خلَت تصليم ك 

ك .  خرباء كسائل التلعيمكسائل التلعم عند استاذ شيف األريف
عندىا ىذا الكتاب الئق يف إستتدامو بالتنقيح ك قيلتها 

 :ك من تصعيبها ىم% 80،75
 الكتاب ععى اإلثراء الفرعى كضوحا (أ 
 كتابة اخلطوط مصللة لعطالب (ب 
 ًب إعادة تصليم الغطاء (ج 
بلض خطوط الكتابة غَت قابعة لعقرءة بسلب رللوعات  (د 

 األلواف غَت ادلتوافقة
تصديق اخللَت جبانب ك سائل التلعيم العغة 4.8اجلدكؿ

 اللربية ك تصليم عند األستاذ شيف األريف 
 القيمة جانب منرة
 3 تصليم الغالؼ 1

تقدصل الكفاءات الىت غلب ععى  2
 4 الطالب ربقيقها

 4 يلرض جدكؿ احملتويات 3

تشجيع تفاعل الطالب مع موارد  4
 4 التلعم

 3 عرض متسق لعلادة 5
 4 عرض متسق لعتلرين 6

اإلستتداـ ادلتسق لعلساحات ك  7
 كتابة ادلواد

4 
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 القيمة جانب منرة
 3 دقة كتابة سبكن 8
 3 دقة كتابة خط ادلواد 9
 4 كضوح الطلاعة 10

11 
مطابقة إرشادات استتداـ الكتاب 

 ادلدرسى
4 

 2 مالءمة شكل مادة الكتاب ادلدرسى 12
 3 دقة إختيار ألواف الغالؼ 13
 3 تغطية مثَتة لإلىتلاـ 14
 2 مألمة العوف يف كل الفصل 15
 3 لوف اخلعفية التلاين مع ادلواد 16
 4 كضع دقيق لعتوضيح من الصورة  17
 3 دقة إختيار العوف التوضيح لعصورة 18

19 
القدرة ععى توضيح الصور دلساعدة 

 3 الطالب ععى فهلها

تثَت قدرة الرسم التوضيبم انتلاه  20
 الطالب

2 

القدرة ععى توضيح الصورة جلذب  21
 3 انتلاه الطالب

 68  دد
 80,75 ادلعدل

% 
(3,23) 
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 الثاىناإليضاح وسائل إستجاب خبري تصميم و  (4

أعطت اللاحثة ىذه الكتاب ادلدرسى إذل خلَت تصليم ك 
ك .  خرباء كسائل التلعيمستاذ شيف األريفألكسائل التلعم عند ا

% 94عندىا ىذا الكتاب الئق يف إستتدامو بالتنقيح ك قيلتها 
ك من تصعيبها ىم غلب أف تقدصل كرقة اإلجابة لكل سبرينات 

 .مشكعة ععى كرقة اخلاصة
 اإلضاحكسائل تصليم ك  استجاب خلَت 4.9اجلدكؿ 

 القيمة جانب منرة
 5 تصليم الغالؼ 1
 5 تقدصل الكفاءات الىت غلب ععى الطالب ربقيقها 2
 4 يلرض جدكؿ احملتويات 3
 4 تشجيع تفاعل الطالب مع موارد التلعم 4
 5 عرض متسق لعلادة 5
 5 عرض متسق لعتلرين 6
 5 اإلستتداـ ادلتسق لعلساحات ك كتابة ادلواد 7
 4 دقة كتابة سبكن 8
 5 دقة كتابة خط ادلواد 9
 5 كضوح الطلاعة 10
 4 مطابقة إرشادات استتداـ الكتاب ادلدرسى 11
 5 مإلمة شكل مادة الكتاب ادلدرسى 12
 4 دقة إختيار ألواف الغالؼ 13
 4 تغطية مثَتة لإلىتلاـ 14
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 القيمة جانب منرة
 4 مألمة العوف يف كل الفصل 15
 5 لوف اخلعفية التلاين مع ادلواد 16
 5 كضع دقيق لعتوضيح من الصورة  17
 5 دقة إختيار العوف التوضيح لعصورة 18

القدرة ععى توضيح الصور دلساعدة الطالب ععى  19
 5 فهلها

 5 تثَت قدرة الرسم التوضيبم انتلاه الطالب 20
 5 القدرة ععى توضيح الصورة جلذب انتلاه الطالب 21

 97  دد
 4،7 ادلعدل

(94)% 
 

-Post) البعدّي اإلمتحانو  (Pre-test)القبلّي نتائج اإلمتحان (5

test) 
شبانية الللدّم اذل  اإلمتبافالقلعّيواإلمتبافةاللاحثت اعط
 القلعّم يتم ذلك قلل أف يلدأ  اإلمتبافك. اللات الطكعشركف

أما بالنسلة لعقيم الىت .  كتاب مطّوربإستتداـالطاللات يف التلعيم 
ًب احلصوؿ ععيها من ىذا الفبص القلعم فيلكن رؤكيتها يف 

 :اجلدكؿ التارل
 ملكا

 ظلرة الطاللات قيلة
 كامل  كاملغَت

 1 أبريال أريٌت  64 √  
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 ملكا
 ظلرة الطاللات قيلة

 كامل  كاملغَت
 2 عفيفة أززة رشيدة 60 √  
 3 أفرين عندل 67 √  
 4 أليا 52 √  
 5 ألفينا زيعيفَتا فطريانا 48 √  
 6 أناندا ىايو  32   √
 7 أصلوف كورنيياكاتى 76 √  
 8 أنيس راضباكاتى 60 √  
 9 أنيس ستياكاتى 84 √  
 10 أنيسا رضباكاتى 80 √  
 11 أنسا نور صائلة 60 √  
 12 أريك أيرناكاتى 60 √  
 13 أسكا بداية ادلكرمة 60 √  
 14 بنىت نور أليلاة 68 √  
 15 جهيا نور عُت 76 √  
 16 ديول راىايو ننجسية 68 √  
 17 دييا فوترم فراموداسل 48 √  
 18 دييانا كىيو ليندا سارم 56 √  
 19 دككم سيعفم راضباكاتى 70 √  
 20 ايعى ناىاريياتوؿ رافلة 44   √
 21 أيفا نور فائدة 68 √  
 22 فيلا ككمم مؤزيزة 48 √  
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 ملكا
 ظلرة الطاللات قيلة

 كامل  كاملغَت
 23 فينا كستاريٍت 84 √  
 24 ىانيك ركضة اجلنة 80 √  
 25 ىاسنا صفيياتوز زىرل 76 √  
 26 ىيُت النا ال زلفى 52 √  
 27 مسركحا 84 √  
 28 سيىت لطفييا عظيم احلمّ  68 √  
 29 فيكا أريفاة ادللعلا 56 √  
 30 زادلا أماندا سوكلا 56 √  

 عدد 1.905 28 2
 

 اللدؿ 63،5 ناقص
 

القلعم القيلة اليت ًب  اإلمتبافأما بنسلة نتائج الطاللات يف
أف  (KKM)أما بالنسلة لعلواصفات. 63،5احلصوؿ ععيها ىم 

ىذا .  نفسا2 نفسا ك ليس كلاؿ 28الطاللات الىت كلاؿ ىم 
 .ؽلكن أف يرل أّف فهلهم يف ادلادة الصرؼ ادلقصود ىم قعيل جدا
بلد أف ًب تدريس كتاب اليت تصليلا مث فلعت اإلمتباف 
الللدّم مع الغرض دللرفة تغيَت الطاللات يف الفهم ادلادة الصرؼ 

أما بالنسلة لعقيم الىت ًب احلصوؿ ععيها يف اإلمتباف . ادلقصود
 :الللدّم فيلكن رؤكيتها يف اجلدكؿ التارل
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 ملاؾ

 ظلرة الطاللات قيلة
 كامل  كاملغَت

 1 أبريال أريٌت  72 √  
 2 عفيفة أززة رشيدة 92 √  
 3 أفرين عندل 76 √  
 4 أليا 96 √  
 5 ألفينا زيعيفَتا فطريانا 68 √  
 6 أناندا ىايو  60 √  
 7 أصلوف كورنيياكاتى 64 √  
 8 أنيس راضباكاتى 88 √  
 9 أنيس ستياكاتى 68 √  
 10 أنيسا رضباكاتى 92 √  
 11 أنسا نور صائلة 88 √  
 12 أريك أيرناكاتى 82 √  
 13 أسكا بداية ادلكرمة 82 √  
 14 بنىت نور أليلاة 76 √  
 15 جهيا نور عُت 84 √  
 16 ديول راىايو ننجسية 92 √  
 17 دييا فوترم فراموداسل 72 √  
 18 دييانا كىيو ليندا سارم 68 √  
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 ملاؾ
 ظلرة الطاللات قيلة

 كامل  كاملغَت
 19 دككم سيعفم راضباكاتى 72 √  
 20 ايعى ناىاريياتوؿ رافلة 68 √  
 21 أيفا نور فائدة 76 √  
 22 فيلا ككمم مؤزيزة 64 √  
 23 فينا كستاريٍت 92 √  
 24 ىانيك ركضة اجلنة 80,5 √  
 25 ىاسنا صفيياتوز زىرل 88 √  
 26 ىيُت النا ال زلفى 88 √  
 27 مسركحا 100 √  
 28 سيىت لطفييا عظيم احلمّ  84 √  
 29 فيكا أريفاة ادللعلا 64 √  
 30 زادلا أماندا سوكلا 64 √  

 عدد 2.360,5 30 −
 ادللدؿ 78,68 جيد جدا

أما بنسلة نتائج الطاللات يف الفبص الللدّم القيلة اليت 
( KKM)أما بالنسلة لعلواصفات. 78،68ًب احلصوؿ ععيها ىم 

 نفسا ك صبيع الطالب كلاؿ يف 30أف الطاللات الىت كلاؿ ىم 
 .ادلادة الصرؼ ادلقصود
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  البياناتحتليل (6

 ربعيل الليانات من ةاآلتيةتقّدـ اللاحثبقدر اذل الليانات 
، ك التجربة ادليدانّية، ك تقييم خلَت فيئيةالتجربة الفرديّة، كالتجربة اؿ

العغة اللربّية ك ادلّواد الدراسّية، كخلَت كسائل التلعيم ك تصليم 
يتم ربعيل الليانات من خالؿ ذبليع الليانات، اك .الكتاب ادلدرسمّ 

كصف، اك كصف الليانات يف شكل سرديات، كجدكاؿ، اك رسـو 
ًب ربعيل الليانات . بيانية، كاستنتاج الليانات يف شكل علارات

الكلية اليت ًب احلصوؿ ععيها من خالؿ اإلحصاءات الوصفية مث 
يشَت .  لتبديد جودة ادلنتج5ربويعها إذل بيانات نوعية دبقياس 

التبويل الذل ًب إجراؤه إذل بيانات نوعية إذل صيغة التبويل 
: ادلقًتحة من قلل إيكو ؼ كيدييوكو ععى النبو التارل

 معيار متوسط النتيجة رقم
1 <X4،2 شلتاز 
2 3،4< X≤4،2 جّيد جدا 
3 2،6<X≤ 3،4 جيد 
4 1،8<X≤ 2،6 مقلوؿ 
5 X≤ 1،8 ناقص 

 إستجاب الطالب .ب 
 استجاب الطالب بعد التجربة الفرديّة (1

.  الطاللة يف ادلواجهات3اّدت اللاحثة التجربة الفرديّة عند 
ك علعية ذبرهبا ىم بتلعيم ادلادة صرؼ ادلقصود بالكتاب ادلدرسى 

                                                           
 .238صفحة . فوستاكا فالجار: يوكياكرتا. Evaluasi program pembelajaran. 2010. ويديوكو، أيكو فوترو
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جدكؿ التجربة الفرديّة .ادلطور مث اّدت اللاحثة ادلقابعة بلدىا
ك من ىذا التجربة نلرؼ أهنم غلذبوف هبذا . كلكتوب يف ادلعبق

ك من . الكتاب ادلدرسى ألنو يستطيع اف يدفع الطعلة يف التلعم
 :نصائبهم كلا يعى

 شكل مكتوبة أقل كضوحا (أ 
 زيادة الورقة ادلالحظة يف صفبة اجلديدة (ب 
 زيادة الليانات ك األمثاؿ (ج 

 نتائج الكتاب عند اجلربة الفرديّة4.10اجلدكؿ 

  دد ادلعدل رامعي
 الطالبات

 منرة
3 2 1 

 1 4 3 4 11 3.7 جيد
 2 4 3 4 11 3.7 جيد

 3 4 4 4 12 4 جيد جّدا
 4 5 4 4 13 4.3 شلتاز
 5 4 4 3 11 3.7 جيد
 6 4 3 4 11 3,7 جيد

 7 5 4 3 12 4 جيد جّدا
 8 4 4 4 12 4 جيد جّدا
 9 4 5 5 14 4.7 شلتاز

 10 5 4 3 12 4 جيد جّدا
 11 5 4 4 13 4.3 شلتاز
 12 3 4 4 11 3,7 جيد
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  دد ادلعدل رامعي
 الطالبات

 منرة
3 2 1 

 13 3 4 4 11 3,7 جيد
 14 5 5 4 14 4,7 شلتاز

 15 5 3 4 12 4 جيد جّدا
 16 5 4 3 12 4 جيد جّدا
 17 4 4 5 13 4,3 شلتاز
 18 4 4 3 11 3,7 جيد
 19 4 5 5 14 4,7 شلتاز
 20 4 5 4 13 4,3 شلتاز

 21 4 4 4 12 4 جيد جّدا
 22 5 4 5 14 4,7 شلتاز
 23 5 4 4 13 4,3 شلتاز

 24 4 4 4 12 4 جيد جّدا
 25 5 4 5 14 4,7 شلتاز

 جّيد
 عدد 307 102،9

4,1 (82)%  ادللدؿ 
 عرؼ اّف قيلة الكتاب عند فرديّةنتائج التجربة اؿ

، من تقييم اإلستلياف (4،1)%82 بقيلة جداادلستجيلُت جّيد
ؽلكن مالحظة أف الطاللات يستتدموف من خالؿ كجود ىذه 
 .الكتاب ادلدرسم، كثلت أزل استلتلوا بقراءة كذراسة ىذا الكتاب
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 إستجاب الطالب بعد التجربة الفيئّية (2

-3 الفرقة تتكوف ععى 4ادت اللاحثة التجربة الفيئّية عند 
ك علعية ذبرهبا ىم بتلعيم ادلادة الصرؼ . يف ادلواجهتاف الطعلة6

. ادلقصود بالكتاب ادلدرسى ادلطور مث اّدت اللاحثة ادلقابعة بلدىا
ك من ىذا التجربة . جدكؿ التجربة الفيئّية كلكتوب يف ادلعبق

نلرؼ أهنم غلذبوف هبذا الكتاب ادلدرسى ألنو يستطيع أف يدفع 
 :ك من نصائبهم كلا يعى. الطعلة يف التلعم

 الغطاء أقل جاذبية (أ 
 أمثعة لألسئعة اللرضية بإستتداـ العغة اللربية (ب 
 إضافة مفتاح اإلجابة (ج 

  نتائج الكتاب عند التجربة الفيئّية4.11اجلدكؿ 

  دد ادلعدل رامعي
 الطالبات

 منرة
6 5 4 3 2 1 

 1 4 4 4 4 4 4 24 4 جيد جّدا
 2 4 5 5 4 4 4 26 4،3 شلتاز

 3 4 4 5 4 3 4 24 4 جيد جّدا
 4 4 3 5 4 5 4 25 4,2 شلتاز

 5 4 4 5 3 4 4 24 4 جيد جّدا
 6 4 4 4 4 4 5 25 4,2 شلتاز
 7 4 4 4 4 5 5 26 4,3 شلتاز
 8 5 4 3 4 3 4 23 3,8 جيد
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  دد ادلعدل رامعي
 الطالبات

 منرة
6 5 4 3 2 1 

 9 5 4 3 3 4 3 22 3,7 جيد
 10 4 4 4 3 5 4 24 4 جيد جّدا
 11 4 5 3 4 4 3 23 3,8 جيد

 12 5 5 3 4 4 3 24 4 جيد جّدا
 13 4 4 5 3 5 3 24 4 جيد جّدا
 14 4 3 4 4 5 4 24 4 جيد جّدا
 15 4 4 3 3 4 5 23 3,8 جيد
 16 4 4 5 3 5 5 26 4,3 شلتاز
 17 5 4 5 4 4 5 27 4,5 شلتاز
 18 5 4 5 4 5 4 27 4,5 شلتاز

 19 4 3 5 3 5 4 24 4 جيد جّدا
 20 3 4 5 4 5 4 25 4,2 از شلت
 21 5 5 5 3 4 4 26 4.3 شلتاز

 22 5 3 5 3 4 4 24 4 جيد جّدا
 23 3 5 3 4 4 4 23 3,8 جيد
 24 4 5 4 4 4 4 25 4,2 شلتاز
 25 4 4 4 4 5 4 25 4,2 شلتاز

 شلتاز
 عدد 613 108

4،32 (86،4)%  ادللدؿ 
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 عرؼ اّف قيلة الكتاب عند الفيئّيةنتائج التجربة 
، من تقييم اإلستلياف (4،32)%86،4  بقيلةشلتازادلستجيلُت 

ؽلكن مالحظة أف الطاللات يستتدموف من خالؿ كجود ىذه 
 .الكتاب ادلدرسم، كثلت أزل استلتلوا بقراءة كذراسة ىذا الكتاب

 
 إستجاب الطالب بعد التجربة ادليدانّية (3

من نتائج التجربة ادليدانّية عرؼ اّف قيلة الكتاب عند 
ك لكن احتاج اذل التنقيح . (4،6)% 92بقيلة شلتاز ادلستجيلُت 
االمثعة، ك مقياس احلركؼ، ك التدريلات، ادلادة، كىف استتداـ 

 .، ك التدرباتقياساألحرؼك سكل األمثعة، كقياس الكتاب، 



 

 

 نتائج الطالب بلد التجربة ادليدانّية4.12اجلدكاؿ 
 عدد ادللدؿ راملم

 الطاللات
 ظلرة

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 143 4.8 شلتاز
 2 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 138 4.6 شلتاز
 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 135 4.5 شلتاز
 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 141 4.7 شلتاز
 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 130 4.5 شلتاز
 6 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 136 4.5 شلتاز
 7 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 138 4.6 شلتاز
 8 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 139 4.6 شلتاز
 9 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 140 4.7 شلتاز
 10 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 139 4.6 شلتاز
 11 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 135 4.5 شلتاز
 12 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 136 4.5 شلتاز
 13 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 134 4.5 شلتاز
 14 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 135 4.5 شلتاز
 15 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 138 4.6 شلتاز
 16 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 137 4.6 شلتاز
 17 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 143 4.8 شلتاز
 18 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 138 4.6 شلتاز
 19 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 134 4.5 شلتاز
 20 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 134 4.5 شلتاز
 21 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 136 4.5 شلتاز
 22 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 137 4.6 شلتاز
 23 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 135 4.5 شلتاز
 24 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 138 4.6 شلتاز
 25 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 151 5 شلتاز
 عدد 3,440 115 شلتاز
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4.6 
(92)%  ادللدؿ 
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 عرؼ اّف قيلة الكتاب عند ادليدنيةنتائج التجربة 
، من تقييم اإلستلياف ؽلكن (4،6)%92  بقيلةشلتازادلستجيلُت 

مالحظة أف الطاللات يستتدموف من خالؿ كجود ىذه الكتاب 
 .ادلدرسم، كثلت أزل استلتلوا بقراءة كذراسة ىذا الكتاب

 
 من تقييم اخلرباءحتليل البيانات  .ج 

عند خلَت العغويّة ك ادلّواد الدراسّية، بلد تقييم الكتاب الدراسى 
، ك خلَت كسائل تلعيم العغة اللربّية لك خلَت تصليم الكتاب ادلدرس
: فتبّصل خالصة التقييم كلايعى

 خالصة التقييم عند اخلرباء (%) نتائج نسلة مئوية 4.13اجلدكؿ 
القيمة الطبقة اجلانب اسم اخلرباء 
صباؿ الدين صديق 

 ادلاجستَت
العغويّة ك ادلّواد 
 4،6 شلتازالّدراسّية 

كسائل تصليم  ادلاجستَت شيف اللارؼ
 4،7 شلتازتلعيم العغة اللربّية 

العغويّة ك ادلّواد  األستاذ أنوار
 3،9 جيدالّدراسّية 

 شلتازادلعّدل 
4،4 

(88)%  
 

 تنقيح النتاج .د 
إستتدمت اللاحثة تنقيح اللادل ىف صبع الليانات ليكوف اإلنتاج 

ؼلتار ىف ىذه . التطويرّم قد إستوىف الصالحّية من جانب اإلطار النظرمّ 
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العغويّة ك ادلّواد اخلطوة أربع اللادل الذين يراجلوف كغلرّبوف عن اللادل 
 الذل العغويّة ك ادلواد الّدراسّيةأّما عادل . ، تصليم كسائل التلعيمالّدراسّية

 ك ادلاجستَتصباؿ الدين صديقيراجع الكتاب ادلدراسى ىو األستاذ
 كسائل تلعيم العغة اللربّية، كعادل الذل يراجع عن تصليم األستاذ أنوار

 :كأّما عرض التنقيح كلا يعى. ، ادلاجستَتىو األستاذ شيف اللارؼ
 تنقيح بلد تصيديقات خلرباء .1

 العغويّة ك ادلواد الّدراسّيةتنقيح عند عند خلَت  . أ
مزدحم العغوية، كبالتارل التصليم يف زلتول الكتاب  (1

 تقعيل كضوح ادلادة
 بلد تنقيح قلل تنقيح

  
 

  مثل تلريف من الصرؼيف أخذ الفهم كقتا طويال (2
 بلد تنقيح قلل تنقيح
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 كسائل تلعيم العغة اللربّيةتنقيح عند  . ب
ًب تصليم الكتاب أقل جاذبية، ك ليس مناسا ألىداؼ  (1

 التلعم
 بلد التنقيح قلل التنقيح

 
 

 
 أك أسئعة لقياس قدرات تدريلاتإضافة حباجة إذل  (2

 الطالب
 بلد التنقيح قلل التنقيح
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 تنسيق الصفبة تتكيف مع ادلطلوعات (3
 بلد التنقيح قلل التنقيح
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 الباب اخلامس
 اإلختتام

 
اخلالصة ىذا اللبث ىو نتائج . االقًتاحات اإلختتاـ تًتكب ععى اخلالصة ك
اذل مؤسسة لتبّسن كيفّية الًتبّية االقًتاحاتك اعطت. اللبث الىت ذبيب أسئعة اللبث
 .باللبث كهذا اللبث التطويرلّ 

 اخلالصة . أ
 : ينظر إذل الليانات ك التبعيل تأخد اخلالصة كلا يعى

ظلوذج الكتاب باىتلاـ اذل مواصفات الكتاب ادلدرسى ادلثارّل ظلوذج  .1
ىذا .  لطاللات بلرض بلرض ادلواد السهعة لفهم ادلواد الصرؼ ادلقصود

الكتاب ادلدرسّم ػلتول ععى اربلة األجزء، جزء األّكؿ تًتكب ععى جعدة 
الكتاب، ك كعلة الكاتلة، ك ألىداؼ الكتاب، ك إرشاد إستتداـ 

جزء الثاسل تًتكب ععى ادلواد األكلية، ك . الكتاب، ك زلتويات الكتاب
 يف هناية  من التدريلات تًتكب ععى األجوبةجزء الثالثادلفاىيم األساسية، 

منهاج ادللاحثة ىذا الكتاب . الرابع تًتكب ععى قائلة ادلراجعء جزاللاب، 
ىذا . ادلدرسى تًتكب ععى نظم ادلقصود، ك شرح ادلقصود، ك التدريلات

الكتاب ادلدرسى يصنع جبوانب الئق الكتاب ادلدرسى ىو عرض الكتاب ك 
 باللرض لو فن الرسم اللياشلّ ادلواد، ك الفوائد، ك العغويّة، كالئق ادلّواد، ك ز

 . اجلّذابة ك مناسب دبنهاج الدراسّم مدرسة الدينية
ك من نتائج اللبث عرؼ أف قيلة الكتاب عند ادلستجيلُت شلتاز بقيلة  .2

، مع التفاصل من نتائج التجربة الفرديّة عرؼ اّف قيلة الكتاب (92%)
ك من نتائج التجربة الفيئّية  (%82)عند ادلستجيلُت جيد جدا بقيلة 

ك من  (%86،4)عرؼ اّف قيلة الكتاب عند ادلستجيلُت شلتاز بقيلة 
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نتائج ادليدانّية عرؼ اّف قيلة الكتاب عند ادلستجيلُت شلتاز بقيلة 
% 40ك صبيع ادلستجيلُت غلذبوف هبذا الكتاب ادلدرسى، ك من . (92%)

ىم % 60ىم يقولوف أف الكتاب ادلدرسى ناقص السنتداـ، ك من 
 اذل التنقيح ىف ػلتاجك لكن . يقولوف أف الكتاب ادلدرسى جيد إلستتداـ

استتداـ االمثعة، ك التدريلات، ك قياس الكتاب، ك إعطاء احلركة ىف كّل 
ىذا الكتاب فّلالّية  ك بنتائج  اإلمتباف القلعّم عرؼ اّف . ىف األمثعةخلربأا

ك  اإلمتباف %( 63،5)الصرؼ ادلقصود بالقيلة  ىف تلّعم ادلدرسى جّيد
الصرؼ ىف تلّعم جدا ىذا الكتاب ادلدرسى جّيدفّلالّية الللدل عرؼ اّف 
 القلعّم ك ائجاإلمتباف توجد الفرؽ بُت نتك(78،67)ادلقصود بالقيلة 

.  ك بلدىاادلدرسى الللدّم باحواؿ قلل استتداـ الكتاب اإلمتبافنتيجة 
ك %( 93 )4،65بقيلة ادلدرسىللتاز  الكتاب  ىذاقيلةك عند اخلربأ 

لكن الكتاب ػلتاج اذل التنقيح ك اّدت اللاحثة التنقيح بنسلة اذل نصائح ك 
 .اءتصبيح اخلرب

 
 اإلقرتاحات . ب

 : بقدر اذل نتائج اللبث اآلتيةاقًتاحاتاللاحثة تقدـ 
أنواع أدكات التلعيم يف تلعيم العغة اللربية كثَتة ك ؽلكن لعطالب  أف كاف  .1

 .يطوركف أدكات التلعيم كالكتاب الدرسى
أدت اللاحثة ىذا اللبث يف خطوة ذبربة النتاج، ك ؽلكن لعلاحث اآلخَت  .2

 .ليكلل كيفية النتاج
يستطيع إذل الطالب ك األستاذ أف يستتدـ ىذا الكتاب الدرسى يف تلعيم  .3

صرؼ ادلقصود اجلزء األكؿ بأىداؼ ليسهل فهم ادلواد ك لعتلعم الفردّم 
 .لطعلة
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