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 الملخص

 مادةل"تطوير الكتاب المدرسي "األجرومّية"  8102وينا وحي ويدييانتي، 
 طاناتان ماياك مفتاح الهدىبمدرسة  الثاني فصال نحو فيال

. كلية " البحث العلمي  5012-5012 فونوروغو الّسنة الّدراسّية
علم التربية و التعليم قسم اللغة العربية الجامعة اإلسالمية 

 الحكومية فونوروغو. المشرف محمد نصر الله الماجستير.

 النحوالكلمة األساسية: تطوير، الكتاب المدرسى، 

يهتّم النحو بدراسة من وظيفة اللغة هي ألدوات إتصال الناس. 
 ضافة إلى العناية بأحوال اإلعراب،العالقات بين الكالمات في الجمل، باإل

ويمتد مفهوم النحو إلى التراكيب فهو يبحث فيها وما يرتبط بها من 
خواص. فالنحو يعمل على تقنين القواعد والتعميمات التي تصف تركيب 
الجمل والكالمات وعملها في حالة اإلستعمال كما يعمل على تقنين 

 هحصل كما خر الكالمات.القواعد والتعميمات التي تتعلق بضبط أو آ
 مفتاح الهدى ةدرسم نيمع أحد طالب الصف الثا المقابلة على الباحث

النحو  ون صعوبة في تعلمشعر ن الطالب يإ. فونوروغو طاناتان ماياك
اللغة اسير بستخدم تفي ذياألجرومية ال باستخدام الكتاب المدرسي
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و وسائل لطلبة  صار الكتاب الدراسى وصيلة بين معلم و متعلم، .العربية
في فهم المادة و للتعلم الفردّي. و بهذه خلفية المسألة تريد الباحثة أن 
تطور الكتاب المدرسى في مادة النحو األجرومّية بالبحث التطويرّي تحت 

 فصال نحو فيال مادةلالموضوع "تطوير الكتاب المدرسّي "األجرومّية" 
 نوروغو الّسنة الّدراسّيةفو  طاناتان ماياك مفتاح الهدىبمدرسة  الثاني

5012-5012." 

كيف تصميم وأسئلة البحث ليحل المشكالت و يطور الكتاب هي:  
مفتاح بمدرسة  الثاني فصال نحو فيال مادةلالكتاب المدرسّي "األجرومّية" 

 ؟5012-5012 فونوروغو الّسنة الّدراسّية طاناتان ماياك الهدى

التطويرّي إستخدمت الباحثة هذا البحث مدخل البحث 
(Research and Development ) كالسعي لحل المشكالت في التربية و

نموذج هذا البحث التطويرّي إجرائي وصفّي عند بورغ و غال. تثبت هذا 
النموذج خطوات عامة لتحصيل النتاج كدورات البحث التطويرّي. اّما العينة 

ح الهدى الطلبات في الصف الثاني بمدرسة مفتا  10في هذا البحث هي 
البياننات المستخدم في هذا البحث  تحليلماياك طاناتان فونوروغو. و 

التطويرّي على قسمين هما تحليل الكيفّي و تحليل الكمّي. تحليل الكيفّي 
بالتحليل التفاعلّي عند "ميلس و هبيرمان" لتحليل نتائج المقابلة، و تحليل 
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( kkm) اكمال الحد األدنى الكمّي لتحليل نتائج إسنجابة الطلبة و بالمعاير

  (.post-test)و التجربة البعدّي  (pre-test)لتحليل التجربة القبلّي 

و من نتائج البحث عرف أن قيمة الكتاب عند المستجيبين ممتاز 
(، مع التفاصل من نتائج التجربة الفردّي عرف اّن قيمة الكتاب %26بقيمة )

تائج التجربة الفيئية عرف اّن ( و من ن%20عند المستجيبين ممتاز بقيمة )
( و من نتائج الميدانية %27قيمة الكتاب عند المستجيبين ممتاز بقيمة )

(. و جميع %26عرف اّن قيمة الكتاب عند المستجيبين ممتاز بقيمة )
هم يقولون أن  %26المستجيبين يجذبون بهذا الكتاب المدرسى، و من 

هم يقولون أن الكتاب  % 41الكتاب المدرسى ممتاز السنخدام، و من 
الى التنقيح فى استخدام  يحتاج. و لكن المدرسى جيد جدا إلستخدام

فى  أر بخلاالمثلة، و التدريبات، و قياس الكتاب، و إعطاء الحركة فى كّل ا
هذا الكتاب المدرسى فّعالّية و بنتائج  اإلمتحان القبلّي عرف اّن  األمثلة.

و  اإلمتحان البعدى عرف ( %6115لقيمة )النحو األجرومية بافى تعّلم  جّيد
النحو األجرومية بالقيمة فى تعّلم جدا  هذا الكتاب المدرسى جّيدفّعالّية اّن 

 اإلمتحانالقبلّي و نتيجة  اإلمتحان ائجتوجد الفرق بين نت ( و21152)
 قيمة. و عند الخبرأ و بعدها المدرسىب البعدّي باحوال قبل استخدام الكتا



2 
 

 

و لكن الكتاب يحتاج الى   %20بقيمة ممتاز  المدرسىالكتاب  هذا
  اء.التنقيح و اّدت الباحثة التنقيح بنسبة الى نصائح و تصحيح الخبر 
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 الباب األول
 مقدمةال

 
 خلفية البحث .أ

الصوت والمقاطع  بناء هالنظام من كل لغة نظام معين.ل
 هالغة في والكلمات والجمل وهيكل الجملة. عند تحليل

اللغة هي مجموعة أن يسمى  ، لذلك يمكناأنظمة يتم جمع
مورفولوجيا، بناء الجملة  نظام الصوت النظم من أنظمة متعددة

 1.ودالالت
و هي قواعد حنال. او حويسمى بناء الجملة باللغة العربية ن

أخطاء في استخدام  وسباب وقوعهابعد اللغة.  وقعتاللغة 
ها أحوال الكلمات العربية علم بأصول تعرف ب والنحو 5.اللغة

                                                           
 جامعة )فونوروغو: ,Pengantar Linguistik Arab ،اغوس تري جهيا1

 .Press، 5011) 14 فونوروغو  الحكومية اإلسالمية

,   Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan Aplikasi,مونىوا5
 .67( Teras Press .0244)يوكياكارتا: 

1 
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من حيث اإلعراب والبناء. أي من حيث ما يعرض لها في 
حال تركيبها. فبه نعرف ما يجب عليه أن يكون آخر الكلمة 
من رفع، أو نصب، أو جّر أو جزم، أو لزوم حالة واحدة، ب عد 

ومعرفته ضرورية لكل من يزاول الكتابة  انتظامها في الجملة.
 1اآلداب العربية.والخطابة ومدارسة 

يهتّم النحو بدراسة العالقات بين الكالمات في الجمل، 
ويمتد مفهوم النحو إلى  باإلضافة إلى العناية بأحوال اإلعراب،

التراكيب فهو يبحث فيها وما يرتبط بها من خواص. فالنحو 
يعمل على تقنين القواعد والتعميمات التي تصف تركيب 

الة اإلستعمال كما يعمل الجمل والكالمات وعملها في ح
على تقنين القواعد والتعميمات التي تتعلق بضبط أو آخر 
الكالمات. وهنا قد يعن على الذهن مفهوم الصرف، فالصرف 

                                                           
, )قاهرة: المكتبة التوفيقية, جامع الدروس العربيةمصطفى الغاليينى, 1

5001 )7. 
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هو الذي يعني بالتغيرات التي تطرأ على بنية الكلمة وغالبا ما 
 4نجمع مصطلح النحو والصرف تحت مظلمة القواعد.

هو النحو  في تعلم عرضها الطالبيالمشكلة التي 
الوارد في  اسيروصعوبة في فهم التف القليلة له العربية المفردات

فضال عن كما وجده الباحث من مالحضة الكتاب المدرسي،  
 مفتاح الهدىة مدرسالثاني بنتائج المالحظات إلى الصف 

باستخدام الكتاب تعليم النحو . في فونوروغو طاناتان ماياك
ي مدة أساسيته رجعت إلى كتاب المدرسي األجرومية الذ

د بن ُمح مَّد بن داود الصنهاجي عبد الله محمّ  مقالة الشيخ
 .اللغة العربيةاسير بوهناك تفاألجرومية، وهي كتاب  رحمه الله
مع أحد طالب  المقابلة على الباحث هحصل كما
. فونوروغو طاناتان ماياك مفتاح الهدى ةدرسم نيالصف الثا

باستخدام الكتاب النحو  عوبة في تعلمون صشعر ن الطالب يإ
اللغة العربية ، ألن اسير بستخدم تفي ذياألجرومية ال المدرسي

                                                           

،)القاهرة: دار الثقافة للنصر والتوزيع، تعليم اللغة العربيةمصطفى رسالن، 4 
 .561م(  5002 –ه  1456
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جد الطالب صعوبة و و سهل. دون اللغة العربية اسير بتف  فهم
  أنواع واألمثلة الواردة فيو  في فهم المواد في شكل تعريف

 2.المدرسيّ كتاب 
 مقابل باحثحد من الطالب، والعلي أمقابلة وغير 

 مفتاح الهدىمدرسة ب الثاني الصفالنحو في أيضا مع مدرس 
د النحو ، في نقل الموااهعند. فونوروغو طاناتان ماياك

كتاب التفسير  حتاج المدرساألجرومية ، ي الكتابباستخدام 
و غير  الملخصجامع الدروس العربية و خر مثل كتاب اآل

 تجدالتي لم  رتفسي هألن معالنحو.  لتعلم ساعد، الذي يذالك
، واألمثلة واألوصاف كالتعريف، مثل   األجروميةكتاب الفي 

جب على المعلم في شرح المواد رسم و . وجدهم فيهايمكن 
تسهيل الطالب  بهنّ الخرائط، خرائط المفهوم، واألمثلة التي 
طالب دون طالب الفي فهم المواد. ألن المعلم يعرف أن 

من  ة حصلجيعند نت ءةعالية من الكفا هارةالذين لديهم م

                                                           
 2501XII/-01/W/01  المقابلة 2
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فنعرف أنه يحتاج إلى كتاب التعليم لتسهيل  إمتحان ماضيا.
. يكتب المادة األجروميةالطالب على فهم الدروس في كتاب 

على السبورة في شرحها وتصنيع مفاهم التعليم وفيها أمثلة لقلة 
 6 الرغبة و القدرة الطالب في فهم اللغة العربية

الذي  الكتاب المدرسيوير من المشاكل المذكورة، وتط
التي تساعد  ، واألمثلةتعريف المصطالحات/ ترجمةتوجد فيه 

تعزيز لفي القراءة والكتابة  هوتطبيق النحو الطالب على فهم
 ماياك مفتاح الهدى ةأهداف المناهج الدراسية في مدرس

عبد الله غالي وعبد الحميد عبد  كما قال  .فونوروغو طاناتان
المدرسي هو أحد العناصر الرئيسية في الله، أن الكتاب 

المناهج الدراسية، باإلضافة إلى عناصر أخرى. مثل العمليات 
ووسائل اإلعالم وطرق التعلم. ويعتقد أيضا أن الكتاب 
المدرسي هو أحد األسس األساسية في جميع مستويات 

الكتاب المدرسي، يمكن تحقيق الغرض من بوصيلة التعليم. و 

                                                           

 2501XII/-51/W05  المقابلة 6 
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وبهذه الخلفية المسألة تريد  7بشكل جيد. قيحقتالمم يالتعل
 تطوير, أخذها موضوع البحث العلمييبحث و يأن الباحث 

ني الثا الصف في النحو لمادة" األجرومية  " الكتاب المدرسيّ 
 الّدراسّية الّسنة فونوروغو طاناتان ماياك الهدى مفتاح بمدرسة
5012-5012. 

 

 أسئلة البحث .ب

ف صالفي األجرومية "  " الكتاب المدرسيّ تصميم  كيف  .1
 في فونوروغو طاناتان ماياك مفتاح الهدىبمدرسة  الثاني
 ؟نحو ال مادةتعليم 

في األجرومية "  " الكتاب المدرسيّ  تجربةال نتائج كيف .5
 طاناتان ماياك مفتاح الهدىبمدرسة  ف الثانيصال

 ؟نحو ال مادةتعليم  في فونوروغو

                                                           
  Menyusun Buku Ajar Bahasaبد الحميد عبد الله،  عبد الله الغالى و ع7

Arab:( 0240,أكادميا فرماتا  ترجم بسودي يحيا، و اصحابه ،)فادانجxi. 



12 
 

 

 

 أهداف البحث .ج

 ف الثانيصالفي األجرومية "  " الكتاب المدرسيّ  لتصميم .1
تعليم  في فونوروغو طاناتان ماياك مفتاح الهدىبمدرسة 

 .نحوال مادة
ف صالفي األجرومية "  " الكتاب المدرسيّ  تجربةنتائج الل .5

 في فونوروغو طاناتان ماياك مفتاح الهدىبمدرسة  الثاني
 .نحوال مادةتعليم 

 
 فوائد البحث .د

 طى الفوائد النظرية و العملية.هذا البحث و التطوير يقصد ليع
 الفوائد النظرية۱۰

لكي يكون المراجع للبحث العلمى و التطويرّي من 
. بطاللل نحوخصوصا فى مادة ال الكتاب المدرسي
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واستفادة األخرى لكي يكون المراجع فى زيادة العلم و 
 ."األجرومية  النحو " الفهم الواسع عن الكتاب المدرسي

 الفوائد العملية۱۰

 درسةللم .أ

و  درسةان يكون اإلضاعة الى قائمة المراجع فى الم
 ان يكون كتابا المساعد فى التعليم

 للمدرس .ب

 ."األجرومية  " نحوال  كتابللمساعد شرح  
 للطالب .ج

ان تكون كتابا التوحّية الطالب لتساعد فى فهم 
 . تساعدهم لترتفع مهارة اللغويةنحو و مادة ال

 
 إفتراض التطوير .ه

بّية في الميدان االن، كان كثير من المعّلم من واقع التر 
يستخدم الكتاب المدرسي تقليديا الذي شراء و يستخدم دون 
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سعي لتخطيط بنفسه. عقيبته، الكتاب اليقّدم بالسياقّي، وال 
يجذب، و ممّل، و ال يناسب بحاجة الطالب. حينما وجب 
 على المعلم ان يجعل الشىء الجديد فى التعليم، و اإلعداد، و

وعندما تستعد المعّلم التعليم،  2العملّية، و المعّدات، والتقويم.
احد من المعّدات هي الكتاب المدرسي. الكتاب المدرسي 
هي كتاب التعليم مرّكب بالمادة والمستوى المعّينة للتدريس 

تهتّم الكتاب المدرسي بحاجة الطالب و المحاضر   2الفرديّة.
ة و جّذابة الكتاب. كالمستخدمين بجانب الى ناحية دقّ 

ولذالك، تطوير الكتاب المدرسي محتاج الى الطالب او 
علم  . والنحونحوالمحاضر فى كل المادة بما فيه مادة ال

بأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب 
والبناء. أي من حيث ما يعرض لها في حال تركيبها. فبه نعرف 
                                                           

)يوغياكرتا:  Panduan Membuat Bahan Ajar Inovatif، اندي فرستووو2
 .Press ،5015 ،)1ديفا 

ريماجا   PTبندونج:)Instrumen Perangkat Pembelajaran، سعدون اكبر2
 .14-11(، 5015روسداكريا: 
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مة من رفع، أو نصب، أو ما يجب عليه أن يكون آخر الكل
 جّر أو جزم، أو لزوم حالة واحدة، ب عد انتظامها في الجملة.

ومعرفته ضرورية لكل من يزاول الكتابة والخطابة ومدارسة 
 10اآلداب العربية.

و  لنحوومن ذالك االفتراض، وسائل لطالب فى فهم ا
اجراء تدريبات فى تطوير اللغة بنفسه محتاج. احد من تلك 

هي الكتاب المدرسي. يشتمل الكتاب المادة التى الوسائل 
تقّدم بالنظام السهل، و التدريبات، و المعجم. كما قال الغالى 
و عبد الله أّن الكتاب المدرسي ال تشتمل بالمادة فقط، بل 

 .11المعجم ايضا، والتدريبات، والقراءة، ومرشيد المعّلم، وغيرها
 

 التطويرتحديد  .و

                                                           
 .7 ,جامع الدروس العربيةمصطفى الغاليينى,10

 Menyusun Buku Ajar Bahasaعبد الله الغالى و عبد الحميد عبد الله،  11

Arab ،xi . 
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التطوير هو المعّدات التعليمّية  في هذا البحثحدود البحث 
"باب نحو لمادة ال "األجرومية  " الكتاب المدرسيّ يعني 

ني ثاالصف ال لطالب الكالم إلى مخفوضات األسماء"
-5012 بمدرسة مفتاح الهدى ماياك طاناتان فونوروغو

5012. 
 
 مواصفة النتاج .ز

النتاج المتقدمة في هذا البحث هو الكتاب المدرسي لمادة 
 بمواصفة كهذا:األجرومية  النحو

 نظامّية  تصنيع المادة  .1
اللغة العربّية تحتوى على مجموعة المباحثة  نحوعلم ال

مترابط و تكامل بعضهم بعضا. ولذالك، بدأ هذا النتاج 
كالم و أقسام بمباحثة عن المادة األساسّية مرتبط بمادة  

مرفوعات األسماء و و  إعراب الفعلو يستمر بمادة الكالم. 
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فى بالمخفوضات األسماء . يختتم بتدأ وخبر ونائب الفعلم
 إنتهاء البحث.

 هداف تصنيع الكتاب المدرسيأ .5
 هو: هداف تصنيع الكتاب المدرسيأ
 ."األجرومية  " نحولتساعد الطالب ان تفهم المادة ال .أ

لتساعد الطالب ان تستعمل معرفتهم عن المادة في  .ب
حركة الترجمة، و تحليل النصوص، و قراءتهم بال

الصحيحة، و كتابتهم عن الجملة المفيدة مناسب 
 األجرومية. نحولبا

 منهج البحث .1
يستخدم هذا الكتاب منهج التعليم الحثّي في مباحثهم 

 بأربع العناصر.
تحتوى هذه المباحثة على تعريف 
المصطالحات عن المادة التى تبحث فيه  

 كما نظام وترجة مكمل باللغة األخر.

تعريف 
 المصطالحات

تحتوى على البيانات عن  هذه المباحثة  البيانات
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، و اقسام ، ومخطط المادة، مثل المادة
 .أحكام، وغيرها ومايتعلق بالمادة

امثلة فى هذه المباحثة مرتبط بالمادة 
 للتحليل مناسب بتعريف المصطالحات

 األمثلة

التدريبات فى هذه المباحثة لتعليم فرديّة 
و  لجملةالطالب، اّما تدريب تصنع ا

 .تجيب األسئلة و غيرها

 التدريبات

 

 بحوث السابقةال .ح

هذا البحث هو واحد من البحث العلمى التي تطور المواد 
 :التعليمية، منها

تحت  5017رما سوريانيعسيه، إالبحث العلمى من  .1
لمادة القواعد الثانية لطلبة  المدرسيّ الموضوع تطوير الكتاب 

بية بالجامعة اإلسالمية المستوى الثالث بقسم اللغة العر 
  .5016-5017الحكومية فونوروغو السنة الّدراسّية 
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تصميم الكتاب كيف أسئلة البحث فى هذ البحث هو  
المدرسّي التطبيقّى لطلبة المستوى الثالث بقسم اللغة العربية 
بالجامعة اإلسالمية الحكومية فونوروغو في تعليم مادة 

  القواعد الثانية سهال و مفّرحا؟
و  (R&D)يستخدم هذا البحث بمنهج بحث و تطوير 

 Brog and). نموذج هذا البحث التطويرّي اجرائ وصفّي عند

Gall) أساليب جمع البيانات هى المقابلة والمالحظة والوثائق
المستخدم فى هذا البحث واإلستبيان. و أما تحليل البيانات 

ى. التطويرّي على قسمين هما تحليل الكيفى وتحليل الكمّ 
مليس  تحليل الكيفى بالتحليل التفاعلّي عند

وتحليل الكمّي   (Milles and Hubarman)وهوبرمين
 . (uji t)إلختبارات تبا

البحث التطويرّي أّن قيمة الكتاب عند نتائج فى هذا
منهم  %57(، و %21،15المستجيبين جّيد جّدا بقيمة )

 71وجّيد جّدا الستخدام،  المدرسيّ يتكلمون أّن الكتاب 
جّيد الستخدام. و  المدرسيّ منهم يتكلمون أّن الكتاب  %
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جّيد جّدا  المدرسيّ أّن فّعالية هذا الكتاب  "t"نتائج تجربة 
 .5فى تعليم القواعد 

الكتاب ينهي في صناعة منتجات  البحثالمساوة فى 
والفرق هو مستويات التعليم . أنواع المواد التعليميةالمدرسي و 

لي فإن هذا البحث يختلف عن وبالتا والموضوعات.
 " الكتاب المدرسيّ  تطويرالبحوث السابق، هذا البحث هو 

 مفتاح بمدرسةني الثا الصف في النحو لمادة"  األجرومية
 .الهدى

تطوير الكتاب ، 5012 البحث العلمى من إلهام الف رزق، .5
الثالث  صفال النحو في مادةل العمريطي"" المدرسي

فونوروغو الّسنة  طاناتان كبمدرسة مفتاح الهدى مايا
  .5012-5017الّدراسّية 
كيف تصميم  :أسئلة البحث فى هذ البحث هو 

صف الثالث بمدرسة الفي العمريطي" الكتاب المدرسي "
النحو  مادةمفتاح الهدى ماياك طاناتان فونوروغو في تعليم 

 سهال ومفّرحا؟
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 (R&D)يستخدم هذا البحث بمنهج بحث و تطوير  

 Brog). ذا البحث التطويرّي اجرائ وصفّي عندو نموذج ه

and Gall)  أساليب جمع البيانات هى المقابلة والمالحظة
والوثائق واإلستبيان. و أما تحليل البيانات المستخدم فى 
هذا البحث التطويرّي على قسمين هما تحليل الكيفى 
وتحليل الكّمى. تحليل الكيفى بالتحليل التفاعلّي عند 

وتحليل الكمّي   (Milles and Hubarman)مينمليس وهوبر 
  (uji t).باإلختبارات ت

التجربة نعرف اّن قيمة الكتاب  البحثفى هذا نتائج 
و جميع  (%2212)عند المستجيبين جّيد جّدا بقيمة 
من نتائج ،  المدرسيّ المستجيبين يجذبون بهذا الكتاب 

يبين التجربة الميدانّية عرف اّن قيمة الكتاب عند المستج
( و جميع المستجيبين يجذبون %2212جّيد جّدا بقيمة )

منهم يتكلون اّن الكتاب  %11بهذا الكتاب المدرسى، و 
منهم يتكّلون اّن  %47المدرسى جّيد جّدا الستخدام، و 

 الكتاب المدرسى كفى الستخدام.
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ينهي هو تطوير الكتاب  البحثالمساوة فى  
مستويات التعليم و ي ف والفرق هو  .النحو مادةلالمدرسي 

محتويات الكتاب. وبالتالي فإن هذا البحث يختلف عن 
 المواد الدراسيةالبحوث السابق، هذا البحث هو تطوير 

لمادة النحو  األمثلة و التدريباتو  البياناتالذي توجد فيه 
 .انفسه األجرومية كتابالمأخوذة من  

تحت  5017البحث العلمى من ستى فطرية الليلى،  .1
لمادة اللغة العربية  المدرسيّ تطوير الكتاب ضوع المو 

بالوسائل الّصورة لطلبة المدرسة الّدينية األّولية منبع الهدى 
 .5016-5017سنداع جامبون فونوروغو السنة الّدراسّية 

أسئلة البحث فى هذ البحث هو كيف إعداد  
الكتاب المدرسّي لمادة اللغة العربية لطلبة "المدرسة الّدينية 

ولّية منبع الهدى" سنداع جامبون فونوروغو السنة الدراسّية األ
 ؟5016-5017
 (R&D)يستخدم هذا البحث بمنهج بحث و تطوير  

 ونموذج هذا البحث التطويرّي اجرائ وصفّي عند
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.(ADDIE) أساليب جمع البيانات هى المقابلة والمالحظة
 المستخدم فىوالوثائق واإلستبيان. و أما تحليل البيانات 

هذا البحث التطويرّي على قسمين هما تحليل الكيفى و 
مليس  تحليل الكّمى. تحليل الكيفى بالتحليل التفاعلّي عند

وتحليل الكمّي   (Milles and Hubarman)وهوبرمين
 .(uji t)إلختبارات تبا

البحث التطويرّي أّن هذا الكتاب نتائج فى هذا
اإلستبيان للمتعلم عند المتعلم جّيد جّدا، فى نتائج  المدرسيّ 

، و نتائج %20جّيد جّدا بقيمة  المدرسيّ أّن الكتاب 
جّيد جّدا فى  المدرسيّ " أّن فّعالية هذا الكتاب tاإلختبار "

الّدينية تعليم اللغة العربية بالوسائل الصورة لطلبة المدرسة 
 األولّية منبع الهدى.

كتاب هي في تصنيع ال المساوة فى البحث
ات التعليم، والفرق هو تطوير من أنواع ومستوي المدرسيّ 

وبالتالي  مستويات التعليم والموضوعات.و  المواد التعليمية
فإن هذا البحث يختلف عن البحوث السابق، هذا البحث 
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 في النحو لمادة"  األجرومية " المواد الدراسية تطويرهو 
 .الهدى مفتاح بمدرسةني الثا الصف

 
 
 
 

 تعريف المصطلحات .ط
طلحات هي تعريف من المصطالحات تعريف المص

مرتبط بالبحث لتأكيدها. و هذا تعريف المصطلحات عن 
 الكتاب المدرسي.

الكتاب المدرسي هو الكتاب المقّرر تستعمل كالمراجع 
المعياريّة من المادة المعيّنة. و خصوصّية منه ليكون مصدر 

و  لمادة الدراسّية، ومراجع لمادة معّينة تكتب بنظاريّة البسيطة
تزداد بإرشاد في التعليم. الكتاب المدرسي الذي تطّور فى هذا 

"  األجرومية "نحو البحث هو الكتاب المدرسي لمادة ال
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مناسب بحاجتهم و ذكائهم بالتصميم  في الصف الثاني لطالب
 السهل و المفرّح.

 
 تنظيم كتابة تقرير البحث .ي

مترابط و تكامل أبواب  2في هذه البحث كان سكب 
تى تتكون بعضا، منها: الباب األول هي: مقدمة, ألبعضهم 

من خليفة البحث، أسئلة البحث، أهداف البحث، فوائد 
الثانى هي تتكون من  البابالبحث، و كتاب تقرير البحث. 

 الباب. النحوو تعليم  األجرومّيةاالطار النظرّي كتاب الدراسى 
حثة الرابع يبحث البا الباب يبحث من منهج البحث. الثالث 

الخامس هي اإلختتام، تتكون  البابوتحليل البيانات. 
 خالصة و مقترحات.
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 الباب الثاني

 طار النظريّ إلا
 

 نحوتعليم ال (أ
وفي  15النحو مفردها قاعدة لغة الدستور والقانون.

علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا  االصطالح
سم والفعل والحرف وأنواع وبتاء والمراد باألصول المذكورة اال

                                                           

  .7، العربية جامع الدروسمصطفى غالييني،  15 
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فبه نعرف ما يجب و 11اإلعراب والعوامل والتوابع ونحو ذلك.
عليه أن يكون آخر الكلمة من رفع، أو نصب، أو جّر أو جزم، 
أو لزوم حالة واحدة، ب عد انتظامها في الجملة.ومعرفته ضرورية 

 14لكل من يزاول الكتابة والخطابة ومدارسة اآلداب العربية.
ه ان يستطيع  مستعمل اللغة ان يتكّلم كالم تعليموأّما غرض 

 صحيحا وان يفهم فهما جيدا فى اللغة العربية. ال يكفى التالميذ
فى قواعد النحو فحسب، بل البد عليه ان يطبق قواعد  ن يتعلمأ

 12النحو فى القراءة والكتابة نّص اللغة العربية.
رز به وفائدة هذا العلم معرفة صواب الكالم من خطئه ليحت

عن الخطأ في اللسان وغايته الستعانة على فهم معاني كالم الله 

                                                           
, )سورابايا: الحرمين, الكواكب الدريةمحمد عبد الباري األهدل, 11

5011)2-6 
 .7, جامع الدروس العربيةمصطفى الغاليينى, 14

Pembelajaran Bahasa Arab ,عبد الحامد وآخرون، تدريس 12

Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media ، ماالع : جامعة اإلسالمية(
 64( صفحة. 5002الحكومية ماالع فريس: 
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ورسوله الموصل إلى خيري الدنيا واآلخرة فلهاذا وجبت معرفته 
ليتوصل به إلى معرفتهما واألولى تقديمه في الطلب على سائر 
العلوم ألن الكالم بدون النحو اليفهم حق الفهم وقد اليفهم 

 أصال إال به.
ية هذا العلم بالنحو ما روى أن عليا رضي الله وسبب تسم

عنه لما أشار على أبي األسود الدؤلى أن يضعه قال بعد أن 
علمه االسم والفعل والحرف االسم ما أنبأ عن المسمى والفعل 
ما أنبأ عن الحركة المسمى والحرف ما أنبأ عن معنى في غيره 

مل عليه الرفع للفاعل وما اشتبه به والنصب للمفعول وما ح
والجر للمضاف وما يناسبه انح هذا النحو يا أبا األسود فسم 

 16بذلك تبركا بلفظ الواضع له.
 

 الكتاب المدرسي  (ب

                                                           
 .6 ,الكواكب الدريةمحمد عبد الباري األهدل, 16

11 
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وما  أن الكتاب المدرسي هو الكتاب األساسي للطالب
يصحبه من مواد تعليمه مساعدة، وتقّدم للدارسين لتحقيق 

 عليميتمن عالمة كتاب ال 17أهداف معّيننة في مقّرر معّين.
 جّيدة، يعني:

 الدّقة (1
و الحّق فى تقديم نتائج الدّقة هي الحزم فى تقديم المادة 

نظر الدّقة بالنظريّة التطوريّة الحديثة و مدخل العلم البحث.
 المعّين.

 المناسبة (5
و اهلّية لها الّرغبة  الكتاب المدرسيكانت المناسبة بين 

و مناسب بالمّواد، و عميق البحث، و اهلية البحث، 
المناسبة موجود فيها بين المّواد، و الوظيفة، و األمثلة، و 

 التدريبات، و األسئلة، و تكامل الفّك، و توصيح بالّرسوم.
 اإلّتصالّية (1

                                                           
أسس إعداد الكتب التعليمّية لغير   عبد الحامد عبد الله، عبد الله الغالي، 17

   .2الناطقين بالعربّية، )القاهرة: دار اإلعتصام(، 
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تعّرض كتاب اّتصالّي بسهل للقراءة، نظامّية الكتابة، صريح 
 التوضيح، و ال تحمل األخطاء اللغوّي.

 تكامل الكتاب و نظامّية الكتابة (4
كامل الكتاب بتضمين اهلّية و اهداف التعليم، و تعّرض ت

فوائد التعليم، و تقديم دفتر المحتويّات، و دفتر المكتبة، و 
 فّك المّواد المناسب بسير الفكرة من السهلة الى الصعبة.

 طالبال التوجيه على (2
فى فهم المادة، و  طالبشّجع الكتاب دوافع النفس ال

التعليم حّتى يكون ان  مع مورد طالبتكوين التعامل بين ال
يبنى المعرفة بنفسه و يتعّلم مع فرقته، و يطابق المّواد او 

 الحكم من القراءة فى يوميّته. 
 اهتّم بااليديولوجّية بلدنا (6

كان الكتاب مليء بالمحتويات "بانجاسيال" وال تمليء 
 على ما مناسب بها ليغضد التربّية فى اندونيسية.

 القواعد اللغة الصحيحة (7
 م الكتاب بهجاء، و مصطلح، و تركيب صّواباتقدّ 
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 القراءة (2
 .12تقّدم الكتاب مناسب بفهم المتعّلم

 
 
 

 وظائف الكتاب المدرسيّ   ج(
 وظائف الكتاب المدرسّي للطالب، منها:

 إعداد الفرد أو الجمع قبل تعلم الصف (1
 لتفاعل في العملية التعلمّي في الفصل (5
 بالمهام التي يعطيها المعلم (1
 إلختبار أو اإلمتحاناستعداد ل (4

 وظائف الكتاب المدرسّي للمدرس، منها:
 التعلميّ  لتصميم (1
 عين التعلم األخرى إعداد (5

                                                           
 .Instrumen Perangkat Pembelajaran, ،14-16سعدون اكبر12
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 تطوير المواد التعلمّي السياقية (1
 إعطاء المهمة (4
 12تطوير المواد التقويم (2

 
  المدرسيّ  الكتاب تصنيع األسس  د(

 الكتاب تصنيع باألسس يهتمّ  لمطّور الكتاب البد
 األسس منها غير الناتقين لمتعلم اللغة لتعليم ةالعربيّ  المدرسيّ 

 األسس و السيكولوجّية، األسس و اإلجتماعّية، و الثقافّية
  التربوية. و اللغويّة

 األسس الثقافة و اإلجتماعية .1
تعرف الثقافة بانها األفكار و المثل و المعتقدات و المفاهم 

مع من و االتجاهات و العدات و التقاليد التى تسود فى مجت
المجتمعات. والثقافة بهذا المعنى  ال توجد في مجتمع دون 

أخر. فكل مجتمع له اهدافه واتجاهاته و تقاليده, ومن ثم 
                                                           

)باندونج: ف.ت. ، Penulisan Buku Teks Pelajaranب. ف. سيتبفو،  12 
 .51(، 5014، ريماجا روسداكاريا
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فإن ال الثقفة تختلف باختالف المجتمعات.تتسم ثقافة أى 
 مجتمع بالخصائص االتيه:

 الثقافة مكتسبة .أ
بممعنى أن اإلنسان عند ما يأتى إلى مجتمع من 

فإنه يستطيع أن يكتسبها و يتفاعل معها,  المجتمعات 
كذالك فاإناإلنسان يولد عديم الثقافة, ولم تكن لديه فكرة 
عن عادات مجتمعه أو الثقافة, و ان بعد أن ينمو و يشب 
يستطيع أن يكتسب عادات مجتمعه و اتجاهانه و هذا ال 

 يحدد إال بعد فترة من العيش.
 الثقافة خاصية إنسنية  .ب

عن غيره من سائر المخلوقات بالعقل و  امتار اإلنسان
التفكير اللذين من خاللهما استطاع أن يتغلبعلى مشكالته 

 التى تواجهه في حياته.
وينبغى عند تصميم الكتاب المدرسي أن يرعى تلك 
السمة, بمعنى أن يمكن دراس اللغة العربية من تنمية قدراته 

على تنمية العقلية, وذالك بأن يقدم له الطرق التى تساعده 
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التفكير السليم, من خالل اختيار موضوعات القرأة, و كثيرة 
التدربات التى تدفعه وتحثه على التفكير من أجل الوصول 

 ألى الحلول المطلوبة.
 
 
 

 التغيير و التفاعل المستمر .ج
من المعلوم أنه ال يمكن الى مجتمع من المجتمعات أن 

 ويل.يبطل حبيس الثقافة التى اكتسبها مند زمن ط
 

 األسس السيكولو جية .5
من المعلوم أن المتعلم يشكل عنصرا أسسا فى العملية 
التعلمية, فهو المحور الذى تركز عليه, و أنه أوال و أخيرا هو 
الهدف من العملية التعلمية, فما قامت هذه العملية إال من 
أجل تحقيق  أهداف معينة لدى المتعلم, ومن ثم فإن معرفة 

النفسية و العقلية تعد مطلبا ضرورا عند خصائص  المتعلم 
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إعداد محتوى المناهج الدراسية. الشروط النفسية التى يجب 
مراعتها عند تصميم الكتاب المدرسى, من خالل ما تقدم 

 نستطيع أن نستخلص الشروط االتية:
 ان يكون الكتاب مناسبا لمستوى الدارسين فكريا .أ

 أن يرعي مبدأ الفروق الفردية .ب
الدارس التفكير و يساعد على تنمية بما  أن يثير فى .ج

 يساعده على إكتسابه اللغة االجنبية )العربية(
وفق استعدادات الدارسين و أن تبنى المادة العلمية  .د

 قدرنهم
أن يشبع دوافعهم ويرضى رغباتهم و يناسب ميولهم,  .ه

 بمعنى ان يدرس أو يعرف  الميول و الدوافع العامة
 كتابللدارسين الذين يؤلف لهم ال

أن يكون المؤلف على علم بخصائص الدرسين النفسية,  .و
و أن يعطى بما يناسب هذه الخصائص. كما عليه أن 
يستفيد بما يناسب من نتائج الدراسات النفسية في هذا 

 الميدان.
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أن يرعى عند التأليف المرحلة العمرية التى يؤلف لها  .ز
 فالصغير غير الكبير فى اكتسابه للغة األجنبية.

لف كتب للموهيين فى الدكاء, و كتب أخرى أن تؤ  .ح
 لمتوسطى الذكاء ومن دونهم.

أن تهىء المادة المقدمة فى الكتاب المدرسى مشكلة   .ط
 يحاول التغلب عليها عن طريق تعليم اللغة.

أن تحفز المادة الدارس على استخدام اللغة فى مواقفها  .ي
 الطبيعية.

ى و أن يراعى التكامل فى المادة بين الكتاب األسس .ك
 مصاحبته.

أن يقدم مادة علمية من المواقف الحياتية التى تساعد  .ل
 الدراس على التكيف مع الناطق األصل اللغة.

أن يعين الكتاب على التكوين االتجاهات و القيم  .م
 المرغوب فيها لدى الدراسين.  



40 
 

 

 20األسس اللغوية والتربية.  .1
 ينبغى ابهين الناطق لغير العربّية كتب في للقواعد لناو تنا عند

 :األتى
 تفاصيلها في نتعنقو  القواعد، ذهه دراسة في نبالغ ال ان .أ

 بها التحدث إجادة في اللغة لفهم الصحيحن المقياس أل
 .اهقواعد ضغطإلى  يرجع ال

 لخال من المباشرة يرغ الطريقة لخال من القواعد تعّلم ان .ب
 .اللغوية النصوص

 من الدارسب يهتمّ  ان المجديّة، بالطريقة القواعد تعّلم .ج
 .باألخريني اللغو  لىاإلتصا

 الوظيفّية القواعد تعلمإن   .د
 اللغة أهداف على النحويّة القواعد دراسة تطغى ال ان .ه

 .ىخر األ
 .المعنى عن مبتورة أمثلة صورة في القواعد متقدّ  ال ان .و

                                                           
 Menyusun Buku Ajar،  عبد الله الغال و عبد الحميد عبد الله02

Bahasa Arab،2-12. 
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 القواعد التقويم عند النحويّة المصطلحات تستبعد ان .ز
 يالقصو  رةو الضر  عند إال النحويّة

 التأكيد بعد إال النحويّة القواعد تدريس يتم ال ان ضليف .ح
 نطقو  األصوات ينب التمييز على الدارس قدرة من

 .المفردات
 عند النحويّة القواعد نثبت التى التدريبات من اإلكثار .ط

 51ين.الدارس
 
 الّطالب العمل ألورقبا تعليم (ه

 وظيفة فيها بأورق تملؤ تعلم  هو الّطالب األورق العمل تعليم
 من الّطالب األورق العمل لطلب العمل أورق تًتّكب. لطالب

 الّطالب الوظيفة ليتم طريقة ما لخصوالم دةالما حطوات
 شروط كاني.  الفرد بالتعليم لحقيق تريد التي بالمهارة مناسب

 ذكاء الّطالب الجيدة منها األورق العمل لتصنيع عن المعلم
                                                           

    46-42نفس المراجع،  51 
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 المهارة يقتحق عن المعيار إلستفاء ومهارتهم، المعلم
 55.األساسية لمتعّلم

 الّطالب العملاألورق  ظيفةو  .1
 رو ا تكثرو  المعلم رو د نلنقصا التعليمّية كالمادة .أ

 المتعلم
  المادة فهم في الطّلبة لتسهلة التعليمّية كالمادة .ب
 بلطال التدريبات يركث مختصر له التعليمّية كالمادة .ت
 الطلبة تعليم لتسهيلة .ث

 بالّطال األورق العمل أهداف .5
 المادة لفهم المتعلم التسهلّية التعليمّية يم المادةتقو  .أ

 المادة عن الطلبة فهم رقيةلت التدريباتيم تقو  .ب
 الفرديّة التعليم فيالّطالب  يتدرب .ت
 الّطالب الوظيفة اعطاء في المعلم سّهل .ث

                                                           

،  InovatifPanduan Kreatif Membuat Buku Ajar أندي فرستوو، 55 

 .504(. 5015)يوكياكارتا: ديفا فريس، 
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 الّطالب العملاألورق  فوائد  .1
 لمحة المادة لتقرأ الّطالب المرحلة ذهه في ،المراقبة .أ

 .اهر اختصاو 
 اسئلة الّطالب يجعل المرحلة، ذهه في االسئلة، اجعل .ب

 .اهبعد يحل التى المادة في
 العالمة اعطىو  بالمادة ليهتم الّطالب يدافع القراءة، .ت

 .أورق لىا
 نفسها يجرب الطلبة المرحلة ذهه في ،نالفطي اعادة .ث

 .بلغتهم يلخصو  المادة يقرأ ينح
 الّطالب العملاألورق  عناصر .4

 ارشاد ،الموضوع الّطالب على ق العملاألور  تتركب
 مساعر، بيانات العامة، مادة المهارة األساسية التعليم،

 .يمتقو  ظيفة،و 
 الّطالب العملاألورق  نواعأ  .2

 مسودة موجدة باّل الط يسعد الّطالب العملاألورق  .أ
 باّل الط العمل نتتكو 
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 مسودات لينفد باّل الط يسعد الّطالب العملاألورق  .ب
 حرّية يأخد يتدّرب طىعي ثم ،بالمناقسة باّل لط العمل

 .يرالتعب
 نييع التعليم، لنجاح ينفد الّطالب العملاألورق  .ت

 في التعليم المادة يفهمو  يخفد باّل الط ليسعد
 .الكتاب

 بعد باّل الط اعطى يلقوّ  ينفد الّطالب العملاألورق  .ث
 الخصة التعليم

األورق  .ممارسة هذاالّطالب  األورق العمل ينفد .ج
 ،المفردات ليحفظ اللغة، مهارة الّطالب ليتطور العمل
 51. القديم التعليم في اللغة تتركب

 
 ل التفكيرهيك  .و

                                                           

un Buku Ajar Bahasa Menyus،عبد الله الغال و عبد الحميد عبد الله03 

Arab ،1 .   
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، ولذلك تعليمها نحوللغة العربّية خصوصّية في الاكانت 
ليس االمر السهل. احتاج الى اكتمال على كّل عناصر كالمعّلم، 

رشيد و المتعّلم، و المّواد. و الكتاب المدرسي مطلوب كما الم
لمعّلم و متعّلم. الكتاب المدرسي مكتوب ليساوى المالحظة و 

 التصّور بين المعّلم و المتعّلم. 
في عالم التربّية و تعليم اللغة  الكتاب المدرسيتطوير 

العربّية االن ال تحّصل على اهتمام كثيرة. تميل المؤّسسة ان 
. كما تستعمل الكتاب المصدرّي الذي يبيع فى المكتبة

مدرسة مفتاح الهدى ماياك ب األجروميةكتاب الخدام است
 فونوروغو. طاناتان

دور مهّم في فهم الطالب عن  رسيمداّن للكتاب ال
المادة، يجب على مطّورين الكتاب ان يهتّموا بالكتاب الذى 
مناسب بحاجة الطالب و مستوى ذكاء هم ، والتنفض على 

ة اساسّي. اهتمام بخلفية تربّية الطالب و فهمهم في ماد
يناسب بحاجة الطالب  الكتاب المدرسيولذالك، مطلوب 

 مكتوب بالصيغة السهلة و الجذابة كوسائل التعليم الفرديّة.
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 

 البحث نواعأ .أ

 البحث نهجبحث مالا ذي هف الباحثم ستخدي
 إلنتاجالبحث المستخدمة  مدخل، هو (R&D) ير التطوي
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 و بورغ عند 54.تجاتلمنا ذهه فعالية اختبارو  ينمع منتج
 كتاب وتنقيح لتطوير هوخطوات التطويريّ  البحث غال،

 وتطّور المتقدمة، الكتاب عن يبحث الخطوة بدأ. التربوية
 وتنقيح الكتاب، عن وتجربة البحث، نتائج على بناء الكتاب
 25. الكتاب

 
 

 
 التطوير صيغة .ب

عند  هذا البحثصيغة التطوير فى  ةالباحث استخدمت
 &صيغة التطوير بروغ .(Borg and Gall)غال &بروغ 

هو إجرائّي و وصفّي. يوضح هذه الصيغة (Borg and Gall)غال

                                                           

  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatin dan ،غييونوسو 01 

R&D ،527(، 5011)باندونج: الفابيتا. 

 Metode Penelitian Pendidikan Danفوناجى يتيوسارى، 05 

Pengembangan  ،124-122(5010)جاكارنا: كنجانا. 

12 
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الخطوات العامة لمتابعة إنتاج النتاج، وكذالك خطوة البحث و 
 56التطوير.

 
 التطوير خطوات .ج

 البحث على عشر اإلجراءات منها: تقّدمت
 البحث و جمع البيانات .1

أت الخطوة بتحليل الحاجة، وفحص كتاب بد
المحترف، وتعيين عوامل الذي يسبب المسألة 

، وبحث التقويم، (SWOT)، وتحلل (FGD)بالمناقسة 
( وتحليل البيانات، ودراسة بحث Dhelpie)وتقنية 
 السابقة.

 
 

 تخطيط .5

                                                           
 .517، نفس المراجع56
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فّعالية في هذه الخطوة هي تثبيت التائج، وتعيين نشاط 
مقيد على تفكير خبير لغوّي  في تجربة الألئق في مجال

 والمناقشة.
 تطوير النتاج األول .1

تطوير النتاج مناسب بالحاجة بتصديقات تصميم عند 
 األستاذ" يعنى األجرومّية" النحوخبير لغوّي ومحاضر 

محمد جمال الماجستير وخبير وسائل التعليم يعنى 
ستاذ شيف األريف من الجامعة اإلسالمية الحكومية األ

ثم يدرس حصيل تصاقات لتحسن قبل  بفونوروغو
 تجريبة.

 التجربة التحديدة .4
( الطالب و وسائل هي أوراق 1-1) تجربة النتاج ل

 المراقبة، وكتيب المقابلة، واإلستبيانات.
 تنقيح النتاج .2
 التجربة المعتدلة .6
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( الطالب، بتقويم نوعّي ليقارن 1-6) تجربة النتاج ل
رن بين نتائج إختبار بين نتائج واهدافه، وبتقويم كمّي ليقا

 أّولّي وبعد تجربة.
 التجربة الواسعة في الميدان .7
( الطالب ووسائل هي اوراق 50-10) التجربة النتاج ل .2

 المراقبة، وكتيب المقابلة، واإلستبيانات.
 .تنقيح النتاج االخر .2

 57النشر و تطبيق النتاج بالندوة أو مجلة علمية. .10
 
 التجربة .د

 تصميم التجربة .أ
عرف فّعالّية تلتجربة هو لالهدف من هذه ا

النتاج. معيار النتاج الجّيد هو معيار التعليم و معيار 
( تجربة 1التمثيل. كان خطوة التجربة ثالثة الخطوات، )

                                                           
 Model Penelitian Pengembangan، و أخرون إمادي تيكيه 57

 .2 (،5014)يوغياكرتا: كرلها علم، 
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( التجربة 5الخبير اللغوّي لتأكد و لتقّيم النتاج، )
( 1المحّدد الى الفرقة الصغيرة كمستعميل النتاج، )

لى فرقة الكبيرة البحث او تجربة الميدان في هذا  تجربة
 52انفار. 10-50نحو 

 موضع التجربة .ب
 مجتمع .1

 الثاني صفال طالبالبحث هو ال سّكان من هذه
طاناتان فونوروغو  ماياكبالمدرسة مفتاح الهدى 

و الذى  الفصل عشر ثالثةعلى حتوى الذى ي
بالكتاب  الثاني صففي ال النحودرست مادة 

ب، في الطبقة . بناء على المهارة الطالاألجرومّية
ماهرة، ليسة الماهرة، والجهل. فالحبث مركز على 

 الواحد الفصل.
 

                                                           
)بندونج: ريماجا روسداكريا، Penelitian Pendidikan، زين العارفين52

5015 ،)115 . 
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 عينة .5

 10-50طالب بين هذا البحث هي ال منعّينة 
بعناية الى اصول  المفيدبالعيّنة  انفار مختر الباحث

 طالب.مدرسة ال
 نوع البيانات .ج

قد ُأسُتعمل في هذا البحث هي  التينوع البيانا 
ّية يعني يكّمل الباحث البيانات بيانات وصفّية كم

الكمّية بالبيانات الكيفّية. اّما البيانات الكّمّية تستعمل 
 ". األجرومّية "لمعرفة كون اإلنتاج أي الكتاب المدرسي

قد إستوفى صالحّية. وهذه البيانات قد توجد من 
اإلستبانة التي تؤخد من مرجعة  رأي عالم المحتوى و 

موضوع التجربة. أّما البيانات وسائل اإليضاح و مرجعة 
الكيفّية توجد من طريقة المقابلة و طريقة المالحظة 
والوسائق والمقترحات عن عالم المحتوى و وسائل 
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اإليضاح و موضوع التجربة حين تحليل البحث 
 التطويري.
 

 سلوب جمع البياناتأ .د
من انشطة البحث هي تعيين نظام ليقّدر  حدأ

البيانات. احتاج الى ادوات  جمعمتغّير البحث و اداة 
 جمعطريقة جمع البيانات. و البحث ليقّدر مغّير 

 البيانات في هذا البحث يعنى:
 اإلختبار .1

ليقيس طريقة جمع بيانات البحث هو  الإلختبار
طالب بستخدام اختبار بعدى و اختبار المهارة ال

 29قبلى.
 غير اإلختيار  .5

 المقابلة (أ
                                                           

 Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, danوينا سانجايا،  52 

prosedur, 521(، 5011يري، ، )جاكارتا: ف.ت. فاجار إينترفراتاما ماند. 
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 الطريقة لجمع البياناتالمقابلة هي 
التى ترجى منها المواصلة المباشرة بين 
الباحثة والمستجيب. تنقسم المقابلة إلى 
قسمين هما المقابلة التركيب والمقابلة غير 
التركيب. في المقابلة التركيبة أعد الباحثة اداة 
البحث هي أسئلة المكتب التى اعد جوابها. 
في المقابلة غير التركيبية إحرار الباحثة لم 

ة المقابلة المراتبية بالنظام والتام يستخدم أدا
 30لجمع بيانتها.

إستخدمت الباحثة طريقة المقابلة 
التركيبية، من أهداف المقابلة هي ليصف 

في التجربة  المدرسيّ رأي الطلبة عن الكتاب 
الفردية والفرقتية، ومن األسئلة إرشاد المقابلة 

 هي:
                                                           

 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan ،سوغييونو 32 

R&D ،  ،511(، 5012)بندونج: الفابيتا. 
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 كيف كتابة في هذه الكتاب؟ .1
 كتاب؟كيف الجذابة عن عرض ال .5
 كيف تقديم المواد في هذا الكتاب؟ .1
 كيف تقديم األسئلة في هذا الكتاب؟ .4
   كيف تقديم األمثلة في هذا الكتاب؟ .2

 اإلستبيانات (ب
دفتر األسئلة تمنح اإلستبيانات هي 

الي المستجيين ليصف البنايات عن 
المشكالت الطالب فى التعليم، اسلوب 
التعليم و وسائله، و رأي الطالب او 

ر في التعليم. تستعمل هذه الطريقة المحاض
وتبين معيار اإلستبيان  31فى محال عاطفّي.

 لطالب كما في الجدول:
 المعيار اإلستبيان لطالب 111الجدول 

                                                           

 Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, danوينا سانجايا،  34 

prosedur, ، 527. 
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جنس 
 األسئلة

نمرة 
 جانب مؤشر المعيار األسئلة

الكتابة فيها  4 إجابيّ 
 سهلة القرائة

 عرض الكتاب  تقرأ

 فن عرض المواد 0 إجابيّ 
يسهل الكتاب  3 إجابيّ 

الطلبة لفهم 
 المواد

تقديم المواد  1 إجابيّ 
 سهل الفهم

 عرض المواد السهولة

تقديم  5 إجابيّ 
 األمثلةسهل الفهم

تقديم التدريبات  7 إجابيّ 
سهل الفهم 

 المواد
عرض المواد  6 إجابيّ 

تساعد الطلبة في 
 تعلم الفردي

 الجذابة الكتاب جذابة 8 إجابيّ 
الكتاب يدفع  9 بيّ إجا

 الطلبة لتعلم فردي
  

الكتاب سهل  42 إجابيّ   إتصاليّ 
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جنس 
 األسئلة

نمرة 
 جانب مؤشر المعيار األسئلة

 لفهم و البيان
تصنع الكتاب  44 إجابيّ 

 بالتكامل
 التكامل

 
تصنع الكتاب  40 إجابيّ 

نظامية من 
الصعب إلى 

 السهل
الكتاب يستخدم  43 إجابيّ 

 للتعلم الفردي
دار الى 

 الطلبة
و  تقديم األمثلة 41 إجابيّ 

التدريبات سهل 
 للتعلم الفردي

الكتاب له فوائد  45 إجابيّ 
لمواد القواعد 

 الثانية

 المنفعة إستخدم

الكتاب يسهل  47 إجابيّ 
الطلبة في فهم 

مواد القواعد 
 الثانية 

الكلمات مناسب  46 إجابيّ   اللغوية البساطة
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جنس 
 األسئلة

نمرة 
 جانب مؤشر المعيار األسئلة

 بالقواعد اللغوية
 الكلمات بسيطة 48 إجابيّ 
طلحات الزم اص 49 إجابيّ 

 إلستخدامها
 اتصاليّ  تقديم المعنى بينا 02 إجابيّ 
دقة في استخدام  04,00,03 إجابيّ 

 القواعد اللغة
مناسب بنمو  01 إجابيّ 

 مفكر الطلبة
مناسب 

بمستوى نمو 
مناسب بنمو  05 إجابيّ  الطلبة

 عاطفة الطلبة
 

 الشطب قائمة (ج
ن قائمة الشطب هي دفتر تملئ بمبحث معي  

. تستعمل هذه االداة في تقييم الخبير لهالذى متبع 
عند الخبير اللغوي عن تصميم الكتاب. وتبين معيار 
قائمة الشطب عند خبيير اللغة العربية، والمواد 
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الدراسية ووسائل التعليم، وتصميم الكتاب الدرسى  
 كما في الجدول:

 
 
 

 المعيار بجانب اللغوية والمواد الدراسية 115الجدول 
 

 نمرة جانب جنس األسئلة
 بجانب مواّد الدراسّية إجابي
 1 االمثال ألهداف التعلم إجابي
 5 األمثال الحتياجات المتعلمين إجابي
 1 مطابقة محتوى المادة حسب العنوان إجابي
 4 مطابقة التمرين مع المادة إجابي
 2 دقة المادة )التغطية( للمادة إجابي
 6 و األخالق و اإلجتماعيةالتوافق مع القيم  إجابي
 7 تطابق المواد مع أخر التطورات إجابي
 2 مطابقة المادة مع الحياة اليومية إجابي
 2 فوائد الكتب المدرسية لتسهيل التعلم إجابي
تسهل الكتب المدرسية على المتعلمين تحقيق  إجابي 10 
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 نمرة جانب جنس األسئلة
 بجانب مواّد الدراسّية إجابي

 أهداف التعلم
 11 الكتاب المدرسية تحفز نشاط المتعلم إجابي
يفقد الملل لتعلم اللغة  المدرسيّ الكتاب  إجابي

 15 العربية
تنمية موقف إيجابي من المتعلمين )الروح  إجابي

 11 الرياضية، صادقة، الخ.(
 بجانب اللغوية

 14 سهل القراءة إجابي
 12 وضوح المعلومات إجابي
توافق الكتابة مع قواعد الكتابة العربية و  إجابي

 16 اإلندونسية
 17 إن إستخدام اللغة متماسك يإجاب

 12 عرض منتظم إجابي
 12 اللغة المستخدم هي سهلة الفهم إجابي
 50 إستخدام اللغة اإلفتراضية إجابي
 51 إختيار الكلمة الصحيحة إجابي
 55 يتطابق طول الجملة مع مستوى فهم الطالب إجابي
 51 التفاعل )التحفيز و االستجابة( إجابي
 54 المعلومات اكتمال إجابي
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 المعيار بجانب تصميم و وسائل الكتاب المدرسيّ  111الجدول 
 

 جنس األسئلة جانب نمرة
 تصميم

 إجابي تصميم الغالف 1
 إجابي تشجيع معرفة الطالب 5
 إجابي تشجيع تفاعل الطالب مع موارد التعلم 1
 إجابي عرض متسق للمادة 4
 إجابي عرض متسق للتمرين 2
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 جنس األسئلة جانب نمرة
 تصميم

6 
ستخدام المتسق للمساحات و  اإل

 كتابة المواد
 إجابي

 إجابي دقة كتابة تمكن 7
 إجابي دقة كتابة خط المواد 2
 إجابي وضوح الطباعة 2

10 
مطابقة إرشادات استخدام الكتاب 

 المدرسى
 إجابي

مطابقة إرشادات مرسل اللغة العربية  11
 واللغة األجنبية

 إجابي

 إجابي لمدرسىمطابقة شكل مادة الكتاب ا 15
 وسائل

 إجابي دقة إختيار ألوان الغالف 11
 إجابي تغطية مثيرة لإلهتمام 14
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 جنس األسئلة جانب نمرة
 تصميم

 إجابي مطابقة اللون في كل الفصل 12
 إجابي لون الخلفية التباين مع المواد 16
 إجابي دّقة وضع الخرائط و الجدول 17

 
 
 

 المراقبة (د
أحد أداة استيفاء البيانات المراقبة هي 

بمراعة الى شيئ ومالحظة مواقف المجتمع 
واّدت الباحثة المراقبة    32بنظامية معينة،

                                                           

 Metode Penelitian Terapan: Bidang إيندانج مليا تينينجسية، 15 

Pendidikan  ،52(، 5014)باندونج: الفابيتا. 
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 " النحولعرفت إنشطة التعلم في تعلم 
 ". األجرومّية

 المكتوبةالوثائق  (ه
طريقة وثائق المكتوبة هي طريقة جمع 
البيانات بالرجوع إلى الوثائق، والكتب، 

ة التي تستخدم لمعرفة والمجالت المهم
المحتاجة وتسمى أيضا الوسائل غير 

الوسائق المكتوبة في هذا البحث  33اإلنسانية.
 ليعرض البيانات العامة منها:

تاريخ تأسيس المدرسة الدينية "مفتاح  (1
الهدى" ماياك فونوروغو العام الدراسي 

5017-5016. 

                                                           

 :Metode Penelitian & Pengembangan سوغييونو، 11 

Research and Development   ،512(، 5012)بندونج: الفابيتا. 
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الموقع الجغر في المدرسة الدينية "مفتاح  (5
فونوروغو العام الدراسي  الهدى" ماياك

5017-5016. 
أحوال الطالب و المدرسين بالمدرسة  (1

الدينية "مفتاح الهدى" ماياك فونوروغو 
 .5016-5017العام الدراسي 

الوسائل الموجودة في المدرسة الدينية  (4
"مفتاح الهدى" ماياك فونوروغو العام 

 5016-5017الدراسي 
 

 
 
 

 تحليل البيانات .ه
ستخدمة في هذا البحث تحليل البيانات الم

التطويرّي على قسمين هما تحليل الكيفّي و تحليل  
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كمّي. تحليل الكيفّي بالتحليل التفاعلّي عند "ميلس و 
هبيرمان" لتحليل نتائج المقابلة، وتحليل الكمي لتحليل 

لتحليل التجربة  (test-t)نتائج إستجابة الطلبة و بالرمز 
. وطريقة (post-test)ّي والتجربة البعد (pre-test)القبلّي 

تحليل البيانات يناسب بانواع البيانات وصفاتها. 
تستعمل الباحثة تحليل الكيفي لتحيل كل البيانات، 
وحاجة الطلبة، ومزايا الكتاب وعجزه، وتقميم الخبير، 
وتنقيح التصميم، ألن تحليل وصفّي تستعمل ان تقدم 

تحليل نتائج اإلستبيانات يناسب بأهدف البحث. بدأ ال
بتصنيف البيانات، وخطوات التحليل من هذا البحث 

 هي:
 
 

 تحليل كيفيّ  (1
الباحث تحليل الكيفّي لمعاجلة  إستخدم

البيانات من نتيجة رأي العلماء من المواد 
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المستوى و تصميم المعجم أو وسائل العالم. 
وتفعل الباحث بهذه التحليل على جمع البيانات 

عالم. وتستعمل هذه من طريقة المقابلة و تقييم ال
البيانات لتحسين النتائج أي المعجم. وتستخدم 
الباحثة أسلوب تحليل اليفّي. وهي على طراز 

 (.Huberman( و هوبيرمان )Milesميلس )
 

 

 

 

 

 (Model Interaktifطراز الفعال )  لة بصيغةالمرح 115 الصورة
Miles & Huberman. 

 

 (Data Reduction) البيانات تخفيض (أ

 جمع البيانات
 عرض البيانات

اناتتخفيض البي  

اتاستنتاج البيان  
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 انتجاب و تلخيص، هي البيانات تخفيض
 عن االنتباء  تركيز و البيانات من اساسّية نقطة عن

 وبالتالى. نموذجها و موضوعها و المهّمة البيانات
 ويمكن, ضح او صورة ستقدم انخفاض البيانات فإن

 والبحث, البيانات جميع من المزيد إلجزاء الباحث
 .الحاجة عند ذلك عن

 (Data Display) البيانات عرض (ب

 بعدها فالخطوة البيانات تخفيض نهاية بعد
 النوع البحث فى البيانات عرض انّ . البيانات عرض
 بين واإلتصال المشملة والبيانات الصورة بطريقة

 البحث فى البيانات عرض. ذالك اشبه وما األشياء
 بعرض. الوصّية كتابة طريقة على تغلب النوع

 على مؤسسا العمل تفظيمو  وقع ما فهم فى البيانات
 .الفهم حصول

 Conclution and Verification)) البيانات استنتاج (ج
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 أخذ هي البيانات عرض بعد الخطوة
 في تبق لم األول واإلستنباط وإلستبداالت اإلستنباط

 جمع فى األرجح و الجديدة األدلة اتت اذا الحكم
 األول اإلستنباط كان اذا ولكن. بعدها البيانات
 حينما. والصحيحة الراجحة بااألدلة وتتفق تنسب
 البيانات، وجمع البحث ميدان في الباحثة رجعت

 الراجحة بااإلستنباط سمي األول فااإلستنباط
 في اجاب فقد نوعي بحث استنباط اذا. الصحيحة
 في الباحثة ذهبت حينما وتتسع تبق ولم تحديدها

 34.البحث ميدان
 

 تحليل كميّ  (5
 التجربة (أ

                                                           

 Metode Penelitian Pendidikan Pendekatanسوغيونو، 31   

Kuantitatif Kualitatif, dan R&D ،521-546. 
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 هي البحث هذا في ستخدمالم التجربة 
-post) بعديّ  وتجربة (pree-test) قبليّ  تجربة

test) مستخدم  رمز و 10 نحو بالمستجيين 
. عينه بين ارتباط توجد الذي الصغير العين الرمز

 إستخدمت الطالبات الكمال نتائج وللتقويم
 (KKM) األدنى الحد اكتمال معايبر الباحثة

 تحليل بمعّدل النتيجة (ب
 الرمز .1

 = لمعّدلا
 مجموعة النتائج

 عدد األسئلة

 
 

 قيمة مقياس النتاج .5
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مقياس التنقيح النتاج  35عند مقياس ليكيرت
 يتناول من هذا الرمز:

تعيين مجموعة نتائج األقصى و نتائج  (أ
 األصغر

تعيين مجموعة نتائج األقصى و نتائج  (ب
 األصغر

تعيين الفرق بين نتائج األقصى ونتائج  (ج
 األصغر

  لرمز كما يالي:بحث عن فسحة با (د
 

    فسحة = 

 
و من حساب بالرمز األتى تتناول قيمة مقياس النتاج 

 األتّية.
                                                           

 .14 ،  أكبر، سعد 35 
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 قيمة مقياس النتاج 114الجدول 
 المعنى قيمة مقياس النتاج

 ممتاز، ال يحتاج إلى التنقيح 100،00% - 22،01%

 تنقيحجيد جّدا، يحتاج إلى قليل ال 22،00% - 70،01%

 جّيد، يحتاج إلى كثير التنقيح 70،00% - 22،01%

 ناقص، ال يستطيع ان يستعمل 22،00% - 40،01%

 مردود، ال يستطيع ان يستعمل 40،00% - 0%

 
 تغير اإلنجاز 112الجدول 

 التعليق المؤّهل طبقة اإلنجاز
ال يحتاج إلى  ممتاز 2،00 –4،00

 تحسن
تاج إلى ال يح جيد جّدا 4100 – 1152>  
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 تحسن
ال يحتاج إلى  جيد 1152 – 5120> 

 تحسن
يحتاج إلى  مقبول 5120 – 1172> 

 تحسن
يحتاج إلى  ناقص  1172 - 1100 

 تحسن
 

ليل اإلحصائية الوصفية ليرعى البيانات تحيستعمل طريقة 
مثل نتائج كفئة الطالب في التفكير حتى نعرف فعالية اإلنتاج 

 36التطويري الذى حصلها.
 

 

 

                                                           

)يوغياكرتا:  Hasil Pembelajaran Di Sekolahإيكو فوترا ويدويوكو, 16 
 .144(,  5014فوستاكا فالجار, 
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 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

 
العامة عن المدرسة الدينية "مفتاح الهدى" عرض البيانات  .أ

 ماياك فونوروغو
تأسيس المدرسة "مفتاح الهدى" ماياك طاناتان تاريخ  .1

 فونوروغو
أساس المدرسة "مفتاح الهدى" مند السنة 

. تأسيس هذه المدرسة التنفصل بوجوب معهد 1267
اياك طاناتان فونوروغو. في أوله هي "دار الهدى" م

المدرسة الدينية البسيطة الذي يتعلم فيها أبناء من أهل 
ماياك وحوله. ثم في السنة ألف وتسع مائة وستة 

(. تطور المدرسة باستعمال المنظمة 1226وثمانون )
 الجديدة.
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بنيت هذه المدرسة بشعار "المحافظة على 
صالح".هناك تعليم القديم الصالح واألخد بالجديد األ

الكتاب السلفية المحافظة الوارثة نظرية اإلسالمية اوله 
أنشطه التربية في مدرسة "مفتاح الهدى" يساوى 
بأنشطاة المعاهد السلفية األخرى. عملية التربية في ستة 
سنوات. للتجريب أو لإلبتدائية سنتان، للثانوية ثالث 

 سنوات وللعالية ثالث سنوات.
أنشطة التربية  5000أو  1222منذ السنة 

بمدرسة مفتاح الهدى متغير بيت سنوات من الصف 
األول حتى الصف السادس أو بسبع سنوات من الصف 
اإلعدادى حتى الصف السادس ومناهج التدريس 
وطريقته. وأما استعمال المناهج بالطريقة السلفية 
والكتاب المستعملة في التدريس هي الكتاب السلفية. 

الية للمدرسة: ذو العلم والعمل به والتقوى إلى وأما اإلرس
الله والمتخلق بأخالق الكريمة. وكذا جعل الطالب 

 مستعدا للورثة والقدوة واألستمرار جهادالعلماء.

64 
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بالمدرسة "مفتاح الهدى" ماياك  الجغرفيالمواقع  .2
 فونوروغو

تقع المدرسة "مفتاح الهدى" ماياك فونوروغو 
في دائرة أمفييان قرية  17/6في الشارع جواندا رقم 

طاناتان في المدينة فونوروغو. من جهد الشاملية كان 
المدرسة "مفتاح الهدى" محدودة بعمدة راناويجايان و 
من جهة الجنوبية محدودة بعمدة سوراديكرامان و من 
جهة الغربية محدودة بعمدة باعون سارى و من جهة 

 461021الشرقية محدودة بعمد سيمان الهاتف 
(0125.)37 

 
 والرسالة والغرض من مدرسة مفتاح الهدىالرؤية  .3

                                                           

 في ملحق هذا البحث VI-12/D/05/5012انظر نسخة الوثيقة:  17 
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يجب أن يكون لكل مؤسسة رؤية ورسالة 
وغرض لتحقيق غرض المؤسسة. تتمثل رؤية ورسالة 
وأهداف المدرسة مفتاح الهدى ماياك طاناتان فونوروغو 

 جاوى الشرقية يعنى:
 رؤية المدرسة مفتاح الهدى  (أ

بل الرؤية هي رؤية أو أصورة للمستق
المطلوب من كل مؤسسة تعليمية معنية وضمان 
استمرارية تطويرها. رؤية المدرسة مفتاح الهدى 
ماياك طاناتان فونوروغو هو لديك المعرفة، 
واإلحسان، والتقوى و على أساس أخالق الكريمة 

هي أخالق الكريمة االنضباط  (AKSI)و 
 التنظيمي.

 مهمة المدرسة مفتاح الهدى (ب
حقيق الرؤية التى المهمة هي عمل لت

يجب أن تستوعب جميع مجموعات المصالح 
في المؤسسة أو يتم تعريفها كإجراء يصوغ مهمة 
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المؤسسة. تتمثل مهمة المدرسة مفتاح الهدى 
 ماياك طاناتان فونوروغو فيما يلي:

 تنمية ثقافة العلم (1
 زراعة ثقافة الصدقة (5
 ينمو ثقافة التقوى (1
 زراعة ثقافة أخالق الكريمة على روح (4

 الطالب في تفانية في الدين والمجتمع.
 أهداف المدرسة مفتاح الهدى   (ج

األهداف هي ما تريد تحقيقة خالل فترة 
زمنية معينة بناء على رؤيتك ورسالتك. الغرض من 
المدرسة مفتاح الهدى ماياك طاناتان فونوروغو 

طالب الذين لديهم روح دينية قوية  هو: "إلنتاج
لكريمة ويمكن أن وحازمة على أساس أخالق ا
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يعيش بمرونة في المجتمع واألمة والدولة في هذا 
 38العصر الحديث".

 
و الطالب بالمدرسة مفتاح الهدى  المعلمينحالة  .4

 ماياك فونوروغو
 حالة المعلمين (أ

حالة المعلمين و المدرسين في مدرسة 
 120مفتاح الهدى ماياك طاناتان فونوروغو هي 

ة و الكليات شخصا. المعلمون من خرجي السلفي
 و الخرجين من مدرسة دينية مفتاح الهدى.

 حالة الطالب  (ب
اح مفت دينية مدرسةالبات ط حالة وصلت

 كله5012/5012 الدراسي العام في هدىال
الب ط بعدد لخاصة البياناتا. ةطالب2221محوالى

                                                           

 في ملحق هذا البحث VI-12/D/10/5012انظر نسخة الوثيقة:  38 
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 طبًقا التصنيف حسب الهدى مفتاح دينية مدرسة
 ،فصول  142 عددهم يبلغ الذي للفصل

  إلى صليلى أو درجة ،الباتط 52رببتجا
 762الطالب و  244تفصيل مع ال طالًبا1012

 طالًبا 1476إلى يصل ما الثانية الدرجةو  ،الطالبات
 ،الطالبات 456الطالب و  250مع التفصيل 

 655مع التفصيل  طالًبا 1024 الثالث الصف
 212الصف الرابع  ،الطالبات 465الطالب و 

 210الطالب و  152طالبا مع التفصيل 
ا طالب704  إلى مايصل الخامس الصف ،الطالبات

 ،الطالبات 452الطالب و  572مع التفصيل 
ا مع طالب 201 إلى مايصل السادس الصف

 .الطالبات 520الطالب  551التفصيل 
 تقديرها يكون فئة هو اإلعدادية المدرسة

 هيفئة التجريبية الطبقة أن. األولى الدرجة أقلمن
 نتق اال للفصل يمكن عندما حق تالفيوق تسريع
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 هو تخصصة أنطبقة. الثالث الصف إلى المباشرة
ماياك  الهدى مفتاح مدرسة السادسة الدرجة من

 طتناتان فونوروغو.
 

 هيكل المنظمات مدرسة مفتاح الهدى  .5
األنشطاة أو نشطاة التعلم في المدرسة الدينية 

ية مفتاح الهدى كثيفة اللغة مثل المؤسسات التعليم
األخرى. لذلك، يمكن لكل نشاط أن يعطى نتائج 
قصوى ووقفا لألهداف المراد تحقيقها عند الحاجة إلى 

 اإلدارة السليمة في التنفيذ.
لتحقيق الهدف، يحتاج المؤسسة التعلمية إلى 
منظمة. يهدف إعداد هذا الهيكل التنظيمى إلى تسهيل 
نظام العمل. ألن وجود منظمة بدون وصف وظيفي 

في مؤسسة تعليمية، و  دي إلى غموض في العمل.سيؤ 
الحاجة إلى ترتيب لتسهيل تقسيم المهاد داخل 
المنظمة، وبالمثل في المدرسة، مع الهيكل داخل 
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المدرسة، تعمل سلطة كل وحد معا وتساعد على 
تحقيق األهداف المحددة. ثم ترتيب هيكل المواظفين 

اتان في المدرسة الدينية مفتاح الهدى ماياك طان
 .فونوروغو بشكل منهجى على شكل هيكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مربى المعهد دار الهدى
 الشيخ هشيم صالح الحاج

 رئيس المدرسة
يف الدين رافعى الحاجاألستاذ أحمد س  

 قسم سئون الطالب
زاألستاذ عزالدين عبد العزي  

تاذ األس قسم سئون التعليم
العظميماعبد   

تذ و األستاذاتاألسا  

اتقسم وسائل الدراسة للبن نينوسائل الدراسة للبقسم    

 همة للبنات همة للبنات
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 أحوال المرافق و البنية مدرسة مفتاح الهدى .6
يجب أن تكون المرافق و البنية التحتية 
للمؤسسة موجودة على اإلطالق و يجب أن تفىي 
باإلحتياجات التعليمية. يخدم مرفق إلستمرارية أنشطة 

و التعلم بحيث يمكن للطالب الذين يدرسون التعليم 
الحصول على العلم كما هو متوقع من قبل المؤسسة أو 
الطالب أنفسهم. إلستخدم المدرسة و البنية التحتية 
فقط من قبل المدرسة الدينية مفاح الهدى، ولكن 
تستخدم أيضا من قبل المدرسة الدينية دار الهدى، ألن 

د، وأساس فوندوك المؤسسات الثالث في الظل واح
 المدرسة الداخلية دار الهدى.

 

 الطالبات الطالب
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 عرض البيانات الخاصة .ب
 النحو "األجرومّية"تصميم الكتاب المدرسى لمادة  .1

بالمدرسة الدينية مفتاح الهدى ماياك  الثانيلطلبة 
 طاناتان فونوروغو

 تصميم الكتاب المدرسى الرئسيّ  .أ
تتركب هذا الكتاب المدرسى على أربعة 

جلدة  من تحتوياألول هو المقدمة  األجزاء. جزء
الكتاب، و كلمة الكاتبة، و أهداف الكتاب، و 
إرشاد إستخدام الكتاب، و محتويات الكتاب، و 

أهمية الكتاب المدرسّي ، وعرضه   سيرة المؤّلف، و
 كما يلى:



22 
 

 

 
 
 
 

 عرض جزء مقدمة الكتاب 411الجدول 
 الصورة الموضوع

جلدة الكتاب 
 و الظهر القدام

 
 

دة الكتاب جل
 الداخليّ 
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  المقّدمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

قائمة 
 المحتويات
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إرشاد استخدام 
الكتاب 
 المدرسى

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سيرة المؤّلف 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

المقّدمة  
)أهمية الكتاب 

 (المدرسيّ 
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المواد المواد األولية، و  من تحتويجزء الثانى 
تتكّون من نظم األجرومّية . المواد األّولية ئيسّيةالرّ 

تتكّون من الشرح المواد  المواد الرّئيسّية، و وترجمتها
 ، و عرضه كما يلى:النحو

 عرض جزء المواد 415 الجدول
  المواد األولّية
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المواد 
 الرّئيسّية
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 التدريبات
 
 
 
 

 
 

 

 

اإلختتام تتركب على قائمة المراجع  الثالثء جز 
 و عرضه كما يلى:

 ئمة المراجعاعرض ق 411الجدول 
فائمة 
 المراجع
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 البيانات التجربة عرض .2
 استجاب الخبراء .أ

استجاب خبير اللغة العربية و المواد  (0
 الّدراسّية

اعطت الباحثة هذا الكتاب المدرسى 
الدراسية يعنى إلى خبير اللغة العربية و المواد 

و عنده هذا الكتاب الئق  جمال الّديناألستاذ 
في استخدامه بالتنقيح في محتويات المواد 

، و عنده هذا الكتاب الئق في النحو األجرومّية
و من  %25إستخدامه بالتنقيح و قيمة 

 تصليحه هو:
كتابة من كّل الفصل )المتن، والشرح،  (أ

 والخالصة، والتدريبات(
 ات المختلفةزيادة التدريب  (ب
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 زيادة إمتحان النصفي وإمتحان النهائي (ج
  مفردات في آخر المادة النحو األجرومّيةزيادة  (د

 إرشاد االملء العمود:
 معنى قيمة
 ممتاز 2
 جيد جدا 4
 جيد 1
 مقبول 5
 ناقص 1

 

 اللغة العربية و المواد تصديق الخبير بجانب 414 الجدول
 الّدراسّية

 

 نمرة جانب القيمة
 نب مواّد الدراسّيةبجا

 1 االمثال ألهداف التعلم 2
 5 األمثال الحتياجات المتعلمين 2
 1 مطابقة محتوى المادة حسب العنوان 2
 4 مطابقة التمرين مع المادة 2
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 نمرة جانب القيمة
 نب مواّد الدراسّيةبجا

 2 دقة المادة )التغطية( للمادة 2
 6 التوافق مع القيم و األخالق و اإلجتماعية 2
 7 تطابق المواد مع أخر التطورات 2
 2 مطابقة المادة مع الحياة اليومية 2
 12 فوائد الكتب المدرسية لتسهيل التعلم 2
تسهل الكتب المدرسية على المتعلمين تحقيق أهداف  2

 10 التعلم
 11 الكتاب المدرسية تحفز نشاط المتعلم 2
 15 يفقد الملل لتعلم اللغة العربية المدرسيّ الكتاب  2
المتعلمين )الروح الرياضية، تنمية موقف إيجابي من  2

 11 صادقة، الخ.(
 بجانب اللغوية

 14 سهل القراءة 2
 12 وضوح المعلومات 

 16 توافق الكتابة مع قواعد الكتابة العربية و اإلندونسية 4
 17 إن إستخدام اللغة متماسك 4
 12 عرض منتظم 2
 12 اللغة المستخدم هي سهلة الفهم 4
 50 تراضيةإستخدام اللغة اإلف 4
 51 إختيار الكلمة الصحيحة 2
 55 يتطابق طول الجملة مع مستوى فهم الطالب 2
 51 التفاعل )التحفيز و االستجابة( 2
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 نمرة جانب القيمة
 نب مواّد الدراسّيةبجا

 54 اكتمال المعلومات 2
110 

 (%25) 416 المعدل
 ممتاز

 

الّدراسّية عند اللغة العربية و المواد استجاب خبير  (8
 األستاذة نعمة الليال موليدة

الباحثة هذا الكتاب المدرسى إلى خبير اللغة اعطت 
العربية و المواد الدراسية يعنى األستاذة نعمة الليال موليدة 
و عندها هذا الكتاب الئق في استخدامه بالتنقيح في 
محتويات المواد النحو األجرومّية، و عندها هذا الكتاب 

و من  %20الئق في إستخدامه بالتنقيح و قيمة 
 تصليحه هو:

 اف أقل الحروفإض (أ
 إضافة أقل الحركة (ب
 إضافة شرح المواد    (ج
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 اللغة العربية و المواد المدرسة تصديق الخبير بجانب 412الجدول
 

 نمرة جانب القيمة
 بجانب مواّد الدراسّية

 1 االمثال ألهداف التعلم 2
 5 األمثال الحتياجات المتعلمين 4
 1 مطابقة محتوى المادة حسب العنوان 2
 4 بقة التمرين مع المادةمطا 4
 2 دقة المادة )التغطية( للمادة 4
 6 التوافق مع القيم و األخالق و اإلجتماعية 1
 7 تطابق المواد مع أخر التطورات 1
 2 مطابقة المادة مع الحياة اليومية 1
 12 فوائد الكتب المدرسية لتسهيل التعلم 4
أهداف  تسهل الكتب المدرسية على المتعلمين تحقيق 4

 10 التعلم
 11 الكتاب المدرسية تحفز نشاط المتعلم 4
 15 يفقد الملل لتعلم اللغة العربية المدرسيّ الكتاب  4
تنمية موقف إيجابي من المتعلمين )الروح الرياضية،  2

 11 صادقة، الخ.(
 بجانب اللغوية

 14 سهل القراءة 1
 12 وضوح المعلومات 4
 16 الكتابة العربية و اإلندونسية توافق الكتابة مع قواعد 4
 17 إن إستخدام اللغة متماسك 4
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 نمرة جانب القيمة
 بجانب مواّد الدراسّية

 12 عرض منتظم 4
 12 اللغة المستخدم هي سهلة الفهم 4
 50 إستخدام اللغة اإلفتراضية 4
 51 إختيار الكلمة الصحيحة 4
 55 يتطابق طول الجملة مع مستوى فهم الطالب 4
 51 التفاعل )التحفيز و االستجابة( 4
 54 اكتمال المعلومات 4

22 
 (%20) 410 المعدل

 جيد جّدا
 

 األولى استجاب خبير تصميم و وسائل التعلم (3
إلى خبير  يأعطت الباحثة هذه الكتاب المدرس

خبراء  تصميم و وسائل التعلم عند استاذ شيف األريف
وسائل التعليم. و عنده هذا الكتاب الئق في إستخدامه 

 من تصليحها هي: و %22بالتنقيح و قيمتها 
 التغيير في مبادئ التوجيه الحرفي  (أ

 التغيير في موقع صفحة الكتاب (ب
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 يتم إعطاء أسئلة الممارسة مكان لإلجابة (ج
 زيادة المحفوظات في آخر المادة (د
 زيادة سيرة المؤّلف وبيان أهمّية المواد النحو  (ه

و سائل التعليم اللغة  تصديق الخبير بجانب 416الجدول 
 متصميالعربية و 

 

 القيمة جانب نمرة
 4 تصميم الغالف 1
 4 تشجيع معرفة الطالب 5
 4 تشجيع تفاعل الطالب مع موارد التعلم 1
 2 عرض متسق للمادة 4
 4 عرض متسق للتمرين 2

اإلستخدام المتسق للمساحات و كتابة  6
 المواد

2 

 4 دقة كتابة تمكن 7
 2 دقة كتابة خط المواد 2
 2 وضوح الطباعة 2
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 القيمة جانب نمرة

10 
مطابقة إرشادات استخدام الكتاب 

 4 المدرسى

مطابقة إرشادات مرسل اللغة العربية واللغة  11
 األجنبية

4 

 2 مطابقة شكل مادة الكتاب المدرسى 15
 2 دقة إختيار ألوان الغالف 11
 4 تغطية مثيرة لإلهتمام 14
 2 مطابقة اللون في كل الفصل 12
 4 لون الخلفية التباين مع المواد 16
 4 دقّة وضع الخرائط و الجدول 17

 72 عدد
 %22 المعدل

(414) 
 ممتاز

 

 إستجاب خبير تصميم و وسائل التعلم الثانى (4



22 
 

 

أعطت الباحثة هذه الكتاب المدرسى إلى خبير 
خبراء  تصميم و وسائل التعلم عند استاذ شيف األريف

وسائل التعليم. و عنده هذا الكتاب الئق في إستخدامه 
و قيمتها و من تصليحها هي يجب أن تقديم  بالتنقيح

 ورقة اإلجابة لكل تمرينات مشكلة على ورقة الخاصة.
تصديق الخبير بجانب وسائل التعليم اللغة  417الجدول 

 العربية و تصميم
 القيمة جانب نمرة
 2 تصميم الغالف 1
 4 تشجيع معرفة الطالب 5
 4 تشجيع تفاعل الطالب مع موارد التعلم 1
 2 رض متسق للمادةع 4
 2 عرض متسق للتمرين 2

اإلستخدام المتسق للمساحات و كتابة  6
 المواد

2 

 2 دقة كتابة تمكن 7
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 القيمة جانب نمرة
 2 دقة كتابة خط المواد 2
 2 وضوح الطباعة 2

10 
مطابقة إرشادات استخدام الكتاب 

 2 المدرسى

مطابقة إرشادات مرسل اللغة العربية واللغة  11
 األجنبية

2 

 2 قة شكل مادة الكتاب المدرسىمطاب 15
 2 دقة إختيار ألوان الغالف 11
 4 تغطية مثيرة لإلهتمام 14
 2 مطابقة اللون في كل الفصل 12
 2 لون الخلفية التباين مع المواد 16
 2 دقّة وضع الخرائط و الجدول 17

 25 عدد
 %26 المعدل

(412) 
 ممتاز
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البعدّي  اإلمتحانو ( Pre-testالقبلّي ) اإلمتحاننتائج     (5

(Post-test) 
الفحص القبلّي و الفحص البعدّي  ةالباحثت اعط

البات. والفحص القبلّي يتم ذلك الط ثمانية وعشرونالى 
كتاب مطّور.   بإستخدامقبل أن يبدأ الطالبات في التعليم 

أما بالنسبة للقيم التى تم الحصول عليها من هذا الفحص 
 جدول التالي: القبلي فيمكن رؤويتها في ال

 كمال
 نمرة الطالبات قيمة

 كامل غير كامل
 1 أديال نور شعبان 64 √  
 5 عملّية حسنى زكّية 76 √  
 1 أّزرا تيرا راساليندا 75 √  
 4 دييا سيافي ايدلويس 75 √  
 2 فيندا نور خير النساء 62 √ 
√ 

 
 6 إينتان نور الفاتحة 42
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 كمال
 نمرة الطالبات قيمة

 كامل غير كامل

 
 7 إيناس كاملة 62 √ 

  √ 57  2 إينيز ويدييانا فطري 
 2 لطفيانا نور سانيتا 26 √  
 10 لينا دووي أستوتي 64 √  
√ 

 
 11 مفتاح الفوزّية 42

 15 مصلحة يونيتا فاجرين 26 √  
 11 نساء الكريمة 76 √ 
 14 نعيم سعيدة العملّية 64 √  
 12 عائشة راحمواتي 25 √ 
 16 نور فضيلة 62 √  
 17 اتيفوتري إيراو  62 √  
 12 فوتري نور مايسينتا  25 √  
 12 رافيني زاهية العازفة 75 √  
 50 ريسكا ألفييانا نور واحدة 62 √  
 51 سلمى نبيلة زلفى 60 √  
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 كمال
 نمرة الطالبات قيمة

 كامل غير كامل
√ 

 
 55 ستي خفيفة الخيرّية 42

√ 
 

 51 ستي أرينا رحمتك 40
√ 

 
 54 سوكما نور الحميدة 40

 52 سّيدة عليا 60 √  
 56 ةثانية رشيد 75 √  
 57 ثانية راهايو معرجة 25 √  
 52 عليا نهج الهداية 60 √ 
 52 ألفيى راوييانا مغفرة 76 √ 
 10 يوسرينا ماستورا 60 √ 
 11 زلفى جاهايا رمضاني 42  √

7 54 1226 
 عدد

 
 العدل 6115 جّيد 
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أما بنسبة نتائج الطالبات في الفحص القبلي القيمة التي تم 
( أن KKM)أما بالنسبة للمواصفات. 4،26الحصول عليها هي 

نفسا. هذا  6نفسا و ليس كمال  52الطالبات التى كمال هي 
 يمكن أن يرى أّن فهمهم في المادة النحو األجرومّية هي قليل جدا.

بعد أن تم تدريس كتاب التي تصميما ثم فعلت الفحص 
و النحالبعدّي مع الغرض لمعرفة تغيير الطالبات في الفهم قواعد 

أما بالنسبة للقيم التى تم الحصول عليها في الفحص . األجرومّية
 البعدّي فيمكن رؤويتها في الجدول التالي:

 

 كمال
 نمرة الطالبات قيمة

 كامل غير كامل
 1 أديال نور شعبان 24 √  
 5 عملّية حسنى زكّية 25 √  
 1 أّزرا تيرا راساليندا 22 √  
 4 سدييا سيافي ايدلوي 100 √  
 2 فيندا نور خير النساء 25 √ 
 6 إينتان نور الفاتحة 75 √  
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 كمال
 نمرة الطالبات قيمة

 كامل غير كامل

 
 7 إيناس كاملة 22 √ 

 2 إينيز ويدييانا فطري 100 √  
 2 لطفيانا نور سانيتا 24 √  
 10 لينا دووي أستوتي 22 √  
 11 مفتح الفوزيّة 72 √  
 15 مصلحة يونيتا فاجرين 24 √  
 11 نساء الكريمة 25 √ 
 14 نعيم سعيدة العملّية 24 √  
 12 عائشة راحمواتي 25 √ 
 16 نور فضيلة 75 √  
 17 فوتري إيراواتي 100 √  
 12 فوتري نور مايسينتا  25 √  
 12 رافيني زاهية العازفة 24 √  
 50 ريسكا ألفييانا نور واحدة 75 √  
 51 سلمى نبيلة زلفى 22 √  
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 كمال
 نمرة الطالبات قيمة

 كامل غير كامل
 55 ستي خفيفة الخيرّية 76 √  
 51 ستي أرينا رحمتك 75 √  

 √ 
 

 54 سوكما نور الحميدة 15
 52 سّيدة عليا 75 √  
 56 ثانية رشيدة 25 √  
 57 ثانية راهايو معرجة 62 √  
 52 عليا نهج الهداية 20 √ 
 52 ألفيى راوييانا مغفرة 100 √ 
 10 يوسرينا ماستورا 75 √ 
 11 زلفى جاهايا رمضاني 60 √ 

1 10 51250 
 عدد

 
 العدل 21152 جيد جّدا 
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أما بنسبة نتائج الطالبات في الفحص البعدّي القيمة التي تم 
( أن KKM) أما بالنسبة للمواصفات. 21152الحصول عليها هي 

نفسا و جميع الطالب كمال في  10الطالبات التى كمال هي 
 المادة النحو األجرومّية.

 
 

 البيانات تحليل (6
تحليل البيانات  ةتقّدم الباحث تيةاآلبقدر الى البيانات 

، و التجربة الميدانّية، الفيئيىةمن التجربة الفرديّة، والتجربة 
و تقييم خبير اللغة العربّية و المّواد الدراسّية، وخبير 

.يتم تحليل درسيّ موسائل التعليم و تصميم الكتاب ال
البيانات من خالل تجميع البيانات، او وصف، او 

في شكل سرديات، وجدوال، او رسوم وصف البيانات 
 بيانية، واستنتاج البيانات في شكل عبارات.

تم تحليل البيانات الكمية التي تم الحصول عليها  
من خالل اإلحصاءات الوصفية ثم تحويلها إلى بيانات 
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لتحديد جودة المنتج. يشير التحويل  2نوعية بمقياس 
التحويل الذى تم إجراؤه إلى بيانات نوعية إلى صيغة 

المقترحة من قبل إيكو ف ويدييوكو على النحو 
 :39التالي
 

 معيير متوسط النتيجة رقم
1 <X4،5 ممتاز 
5 1،4 <X≤4،5 جّيد جدا 
1 5،6<X≤ 1،4 جيد 
4 1،2<X≤ 5،6 مقبول 
2 X≤ 1،2 ناقص 

 
 إستجاب الطالب  .ب

 ربة الفرديةاستجاب الطالب بعد التج (0
                                                           

. يوكياكرتا: lajaranEvaluasi program pembe. 0242ويديوكو، أيكو فوترو.  39

 .038صفحة . فوستاكا فالجار
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اّن من نتائج التجربة الفرديّة عرف 
درسّي، و مالمستجيبين يجذبون بهذا الكتاب ال

لكن احتاج الى التنقيح فى استخدام المّواد و 
 .وتصميم الكتاب المدرسيّ  مثلةألشرحها وا

 
 

 نتائج الكتاب عند الجربة الفردية 412الجدول 

 عدد المعدل معيير
 الطالبات

 نمرة مؤشرة
3 8 0 

 1 1النقطة  4 2 2 14 417  ممتاز 
 5  5النقطة  1 2 2 11 411  ممتاز
 1 1النقطة  4 2 4 11 411  ممتاز 
 4 4النقطة  2 2 2 12 2  ممتاز
 2 2النقطة  4 2 2 14 417  ممتاز
 6 6النقطة  4 2 4 11 411  ممتاز
 7 7النقطة  2 4 2 14 417  ممتاز 
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 عدد المعدل معيير
 الطالبات

 نمرة مؤشرة
3 8 0 

 2 2النقطة  2 2 2 12 2   ممتاز
 2 2النقطة  2 4 4 11 411  ممتاز

 10 10النقطة  2 2 2 12 2   ممتاز 
 11 11النقطة  2 4 4 11 411  ممتاز

 15 15النقطة  4 4 4 15 4 جيد جدا
 11 11النقطة  4 1 4 11 117 جيد جدا 
 14 14النقطة  4 1 2 15 4 جيد جدا 

 12 12النقطة  2 4 2 14 417 ممتاز
 16 16النقطة  2 4 2 14 417 ممتاز 
 17 17النقطة  2 2 4 14 417  ممتاز
 12 12النقطة  2 2 4 14 417 ممتاز

 12 12النقطة  4 4 4 15 4 جيد جدا 
 50 50النقطة  2 2 2 12 2 ممتاز 
 51 51النقطة  2 2 4 14 417 ممتاز 
 55 55النقطة  2 2 2 12 2  ممتاز
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 عدد المعدل معيير
 الطالبات

 نمرة مؤشرة
3 8 0 

 51 51النقطة  2 2 2 12 2 ممتاز 
 54 54النقطة  4 4 4 15 4  جيد جدا
714 ممتاز   52 52النقطة  2 2 4 14 

 ممتاز
 عدد 140 11112
4.5 

(21%)  المعدل 
الكتاب عند  عرف اّن قيمة فرديّةنتائج التجربة ال

( ، من تقييم %20) 412 بقيمة ممتازالمستجيبين 
اإلستبيان يمكن مالحظة أن الطالبات يستخدمون من 
خالل وجود هذه الكتاب المدرسي، وثبت أنم استمتعوا 

 ودراسة هذا الكتاب. بقراءة
 

 إستجاب الطالب بعد التجربة الفيئية (5
عرف اّن المستجيبين  الفيئيةمن نتائج التجربة 

، و لكن احتاج الى  المدرسيّ يجذبون بهذا الكتاب 
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المادة، وزيادة المخّطط، وإستبدال التنقيح فى استخدام 
 األسئلة الممارسة باللغة العربّية.

 ند التجربة الفيئيةنتائج الكتاب ع 412الجدول 

 معيير
المعد

 عدد ل
 الطالبات

 نمرة مؤشرة
6 2 4 1 5 1 

 1 1النقطة  2 2 2 2 2 2 10 2  ممتاز 
 5  5النقطة  2 2 4 2 2 2 52 412  ممتاز
 1 1النقطة  2 4 4 4 1 2 52 415  ممتاز 
 4 4النقطة  2 2 1 4 4 4 52 415  ممتاز
 2 2نقطة ال 2 2 4 2 2 4 52 417  ممتاز
 6 6النقطة  4 4 4 2 4 2 56 411  ممتاز

 7 7النقطة  4 2 1 1 1 4 55 117  جيد جدا 
 2 2النقطة  2 2 2 4 2 4 52 417   ممتاز

 2 2النقطة  4 4 4 4 1 2 54 4  جيد جدا
 10 10النقطة  2 2 1 2 1 2 56 411   ممتاز 

 11 11النقطة  4 4 5 2 4 2 50 111  جّيد
114   ممتاز  15 15النقطة  4 4 4 2 2 4 56 
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المعد معيير
 ل

 عدد
 الطالبات

 نمرة مؤشرة
6 2 4 1 5 1 

 11 11النقطة  1 4 2 1 2 4 54 4 جيد جدا 
 14 14النقطة  1 2 4 4 4 2 52 415   ممتاز 
 12 12النقطة  4 2 1 4 4 4 54 417 ممتاز
 16 16النقطة  4 2 4 2 4 2 57 412 ممتاز 
 17 17النقطة  2 4 2 2 2 2 52 412  ممتاز
 12 12النقطة  2 4 4 2 1 2 56 411 ممتاز

 12 12النقطة  4 4 2 2 2 1 56 411   ممتاز 
 50 50النقطة  2 2 2 2 2 4 52 412 ممتاز 
 51 51النقطة  2 4 2 4 2 4 57 412 ممتاز 
 55 55النقطة  2 2 4 4 4 1 52 415  ممتاز

 51 51النقطة  2 2 4 1 1 4 54 4  جيد جدا 
 54 54النقطة  2 4 2 4 2 4 57 412 ممتاز
 52 52النقطة  2 4 2 4 2 4 57 412 ممتاز 

102 ممتاز
17 642 

 عدد
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المعد معيير
 ل

 عدد
 الطالبات

 نمرة مؤشرة
6 2 4 1 5 1 

4335 
(28%)  

 
الكتاب عند  عرف اّن قيمة فرديّةنتائج التجربة المن 

، من تقييم اإلستبيان (%27) 4112 بقيمة ممتازالمستجيبين 
يمكن مالحظة أن الطالبات يستخدمون من خالل وجود هذه 

استمتعوا بقراءة ودراسة هذا  الكتاب المدرسي، وثبت أنم
 الكتاب.
 

 إستجاب الطالب بعد التجربة الميدانية (3
من نتائج التجربة الميدانّية عرف اّن قيمة الكتاب عند 

. و لكن احتاج الى (4،1) %26المستجيبين جّيدبقيمة 
االمثلة، و مقياس الحروف، المادة، و التنقيح فى استخدام 
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 قياسو األمثلة،  سكلو التدريبات، وقياس الكتاب، 
 ، و التدربات.حرفاأل
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الكتاب عند  عرف اّن قيمة الميدنيةنتائج التجربة  
(، من تقييم %26) 411 بقيمة ممتازالمستجيبين 

اإلستبيان يمكن مالحظة أن الطالبات يستخدمون من 
خالل وجود هذه الكتاب المدرسي، وثبت أنم استمتعوا 

 بقراءة وذراسة هذا الكتاب
 

 من تقييم الخبراءلبيانات تحليل ا .ج
عند خبير اللغويّة و المّواد بعد تقييم الكتاب الدراسى 

درسّي، و خبير وسائل مالدراسّية، و خبير تصميم الكتاب ال
 تعليم اللغة العربّية فتحّصل خالصة التقييم كمايلى:

نتائج نسبة مئوية )%( خالصة التقييم عند  4115الجدول 
 الخبراء

 القيمة الطبقة انبالج اسم الخبراء
جمال الدين 

 الماجستيرصديق 
اللغويّة و المّواد 

 الّدراسّية
 4،6 ممتاز

 410 جيد جّدااللغويّة و المّواد  نعمة الليال موليدة
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 الّدراسّية
 شيف العارف

 الماجستير
وسائل تصميم 

 تعليم اللغة العربّية
 4،2 ممتاز

 412 ممتاز المعّدل
20%  

 

 تنقيح النتاج .ح
مت الباحثة تنقيح العالم فى جمع البيانات إستخد

ليكون اإلنتاج التطويرّي قد إستوفى الصالحّية من جانب 
اإلطار النظرّي. يختار فى هذه الخطوة أربع العالم اللذين 

، اللغويّة و المّواد الّدراسّيةيراجعون ويجرّبون عن العالم 
 لّدراسّيةاللغويّة و المّواد اتصميم وسائل التعليم. أّما عالم 

جمال الدين الذى يراجع الكتاب المدراسّي هو األستاذ
وسائل ، وعالم الذى يراجع عن تصميم الماجستيرصديق 

،. الماجستير هو األستاذ شيف العارف تعليم اللغة العربّية
 وأّما عرض التنقيح كما يلى:
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 لخبراءا تنقيح بعد تصيديق .1
 .راسّيةاللغويّة و المّواد الدّ عند خبير تنقيح عند  .أ

كتابة من كّل الفصل )المتن، والشرح، والخالصة،  (1
 والتدريبات(

 بعد تنقيح قبل تنقيح
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مزدحم للغياية، وبالتالي تقليل التصميم في محتوى الكتاب  (5
 وضوح المادة

 

 بعد تنقيح قبل تنقيح
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 إستبدال األسئلة الممارسة باللغة العربّية (1

 بعد تنقيح يحقبل تنق
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 وسائل تعليم اللغة العربّيةتنقيح عند   .ب
 التغيير في مبادئ التوجيه الحرفي (1

 بعد تنقيح قبل تنقيح
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 التغيير في موقع صفحة الكتاب (5
 

 بعد تنقيح قبل تنقيح
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 يتم إعطاء أسئلة الممارسة مكان لإلجابة (1
 

 بعد تنقيح قبل تنقيح
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 الباب الخامس
 اإلختتام

 
. الخالصة هذا االقتراحات اإلختتام تتركب على الخالصة و

 البحث هو نتائج البحث التى تجيب أسئلة البحث. و اعطت
الى مؤسسة لتحّسن كيفّية التربّية بالبحث كهذا البحث  االقتراحات
 التطويرّى.

 الخالصة﴿أ﴾ 
انات و التحليل تأخذ الخالصة كما يلى: بقدر الى البي
 ممتاز من الكتاب وسائل تعليم اللغة العربّيةاّوال، اّن التصميم 

المدرسّي لمادة القواعد النحو لطلبة المستوى الثّاني بمدرسة 
مفتاح الهدى ماياك طاناتان فونوروغو، )أ( نموذج الكتاب 

لطالبات باهتمام الى مواصفات الكتاب المدرسّي المثالّي ل
بعرض المّواد السهلة لفهم مّواد القواعد، )ب( هذا الكتاب 
المدرسّي يحتوى على ثالثة األجزاء، جزء األّول مقّدمة تتركب 

111 
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اتبة، وإرشاد استخدام كليمات الكعلى جلدة الكتاب، و 
جزء ، وسيرة الّذاتّية للمؤّلف. محتويات الكتابالكتاب، و 

المّواد ة، والمّواد الرئيسّية، و تتركب على المّواد األّوليّ  الثانى
جزء الثالث اإلختتام  .، والتمرينات فى نهاية الباباإلضافّية

)ج(  ،، وقائمة المراجعالمفردات، وإمتحان النهائي تتركب على
و تتركب على األمثلة،  المدرسيّ النهاج الباحثة هذ الكتاب 

يصنع  المدرسيّ ، )د( هذا الكتاب التدريبات، و التعريف
و المواد، و  الكتاب عرضهو  المدرسيّ وانب الئق الكتاب بج

بالعرض  فن الرسم البيانيّ ، و ز المّواد الئق، و اللغويّة، و المنفعة
 .مدرسة الدينية المدرسيّ له الجّذابة و مناسب بمنهاج 

عرف اّن قيمة الكتاب عند نالتجربة  نتائج منثانيّا،  
من نتائج التجربة  مع التفاصل %26بقيمة  ممتازالمستجيبين 

الفردّي عرف اّن قيمة الكتاب عند المستجيبين ممتاز بقيمة 
(  و من نتائج التجربة الفيئية عرف اّن قيمة الكتاب 20%)
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ومن نتائج الميدانية    (%27عند المستجيبين ممتاز بقيمة )
 (%26)عرف اّن قيمة الكتاب عند المستجيبين ممتاز بقيمة 

 و من بون بهذا الكتاب المدرسى..وجميع المستجيبين يجذ
ون اّن الكتاب ممنهم يتكل %26عرف نالتجربة  نتائج

منهم يتكّلمون اّن  % 41 الستخدام، و ممتازالمدرسّي 
و لكن احتاج الى  الستخدام.جدا  جيدالكتاب المدرسّي 

، و التدريبات، و قياس الكتاب، و مثلةالتنقيح فى استخدام اال
و بنتائج  اإلمتحان  خير فى األمثلة.إعطاء الحركة فى كّل ا

فى تعّلم  جّيدهذا الكتاب المدرسى فّعالّية القبلّي عرف اّن 
و  اإلمتحان البعدى عرف اّن ( 6115اللغة العربية بالقيمة )

اللغة العربية فى تعّلم  جدا جّيدهذا الكتاب المدرسى فّعالّية 
القبلّي و  اإلمتحان ائجلفرق بين نتتوجد ا ( و21152بالقيمة )
الكتاب البعدّي باحوال قبل استخدام  اإلمتحاننتيجة 

الكتاب المدرسّي   هذا قيمة  و عند الخبراء .و بعدهاالمدرسّي 
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و لكن الكتاب يحتاج الى التنقيح و اّدت  %20 بقيمةممتاز 
 . اءر و تصحيح الخب الباحثة التنقيح بنسبة الى نصائح

 االقتراحات﴾ ب﴿
 بقدر الى نتائج البحث اآلتية: احاتاقتر تقّدم الباحثة 

كان انواع ادوات التعليم فى تعليم القواعد كثيرة و يمكن  .1
للطالبات ان يطّورون ادوات التعليم كالكتاب المدرسّي ، 

 و المعجم ليسّهل تقديم المّواد الدراسّية.
ادت الباحثة هذا البحث فى خطوة تجربة النتاج، و  .5

ا البحث الى خطوة يمكن للباحثة اآلخر ليستمر هذ
 اآلخير ليكّمل كيفّية النتاج.

يستطيع الى الطالب و المحاضر ان يستخدم هذا  .1
الكتاب المدرسّي فى تعليم القواعد األجرومّية باهداف 

 ليسّهل فهم المّواد و للتعّلم الفردّي لطلبة.
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