
   طي خبريطة ادلفاهيميلشرح نظم العمر  (Handout)تطويرادلذّكرة 

 منبع الصاحلٌن ادلتوسطة جرسيك دبدرسة
 

 

 ادلاجستًن رسالة

 
 إعداد

 النساء فوزية إيدا
 ٕٛٓٓٓٚٗٔ: التسجيل رقم

 
 

 
 
 

 العربية اللغة تعليم قسم
 العليا الدراسات كلية

 ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة
1026 
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   طي خبريطة ادلفاهيميلشرح نظم العمر  (Handout)تطويرادلذّكرة 

 توسطة جرسيكمنبع الصاحلٌن ادل دبدرسة
 ادلاجستًن رسالة

 
 ماالنج اٟتكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالان جامعة إىل تقدـ

  ا١تاجستَت درجة على اٟتصوؿ شركط من شرط الستيفاء
 العربية اللغة تعليم يف

 
 إعداد

 النساء فوزية إيدا
 ٕٛٓٓٓٚٗٔ: التسجيل رقم

 

 
 

 العربية اللغة تعليم قسم
 العليا الدراسات كلية

 ماالنج وميةاحلك اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة
1026 
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 ستلاللاال
 

اهُ 
َ
ن

ْ
َزل

ْ
ه

َ
ا أ

َّ
  ِإه

َ
ْون

ُ
ْعِقل

َ
ْم ت

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ا ل ا َعَرِبيًّ

ً
ْرآه

ُ
 ق

 (2)يوسف : 

 

ِسِهْم 
ُ

ف
ْ
ه

َ
ُروا َما ِبأ ّيِ

َ
ى ُيغ ْوٍم َحتَّ

َ
ُر َما ِبق ّيِ

َ
 ال ُيغ

ّ
 ِإنَّ اّلل

 (11)الرعد : 
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 :اإلهداء
 

زيين أمحد العزيز والدي إىل  

 كعلمٍت التحدايت ا١تليئة اٟتياة ١تواجهة اؤؿكالتف آماؿ لنيل التقدـ على كحثٍت رابين الذم
 .كا١تتقُت الصاٟتُت هللا عباد من  أيب اجعل اللهمّ . خوؼ بدكف حق كلمة أقوؿ أف

 
هارسيين الكرمية والديت وإىل  

 يف إٝتي ذكرت اليت ىي الكرٯتة ابألخبلؽ كزيّنتٍت كالنعومة كاحملبة الًتبية ْتقيقة ربتٍت اليت
.اٞتنة سّيدات من سّيدة أمي اجعل لهمّ ال. دعاءىا كلمات كل  

 

احملبوب بييت اهل إىل و  

 آف كل قلبهم كخلوص صدكرىم بسماحة قليب يف كا٢تمة اٞتهد انر يل أكقدكا قد الذين
 .كاإلحساف كاإلسبلـ اإلٯتاف يف قلوهبم كثبت ٢تم كاسعا ارزؽ اللهمّ . كحُت

 
 خليلي واىل

 السماء ككواكب الكواكب ٔتبليُت أايمي يزين مكالذ ا١تآؿ، يف ٟتيايت إماما يكوف الذم
 .كرسولو هللا ٤تبة بعد ٤تبيت إايه الليل، ظلم يف

 

  وأستاذايت أساتيذي الكرماء السادة وإىل

 لؤلؤ من كىم. كالتعبَت الفكر يف للتقدـ كشجعوين كا١تعرفة العلـو لطلب حثوين قد  الذين
 .ا٠تالص فؤادم
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 البحث مستخلص
 منبع ٔتدرسة ا١تفاىيم ٓتريطة العمريطي نظم لشرح ا١تذّكرة تطوير. ـٕٙٔٓ نساء،ال فوزية إيدا

 الدراسات كلية العربية، اللغة تعليم قسم ، ا١تاجستَت رسالة جرسيك، ا١تتوسطة الصاٟتُت
 األستاذ( ٔ: ا١تشرؼ. ماالنج اٟتكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالان جامعة العليا

 .ا١تاجستَت دارين، سبلمت الدكتور( ٕ ا١تاجستَت ناات،كرغادي كلداان الدكتور
  ا١تفاىيم خريطة العمريطي، نظم شرح ا١تذّكرة، تطوير،: ادلفتاحية الكلمات

 يف للطالبات ا١توجوة كا١تشكبلت العربية، اللغة فهم يف مهم دكر ٢تا العربية اللغة قواعد
 ىذا ،(العمرطي نظم شرح)لنحوا كتاب لفهم الطالبات صعوبة ٕتعل الصاٟتُت منبع مدرسة
 ابستخداـ اليـو العلـو طلبة لرغبة مناسبة اكثر يكوف حىت صورتو يف التجديد اىل ٭تتاج الكتاب

، ا١تتوفرة التطورات  ذلك فهم الطالبات ١تساعدة ىدفا الكتاب ذلك الباحثة طورت لذالك اليـو
 .الكتاب

 & Research)طوير ا١تنهج ا١تستخدمة يف ىذا البحث ىو منهج البحث كالت

Development) كيستند ىذا البحث إىل ا١تدخل الكيفي كالكمي . أما النموذج الذم .
الذم قد شرحو  Borg & Gall ٪توذج تستخدمو الباحثة يف إجراء ىذا البحث ىو 

طالبة يف مدرسة منبع  ٜٗيف كتابو. أما عينة ىذا البحث (  Sugiyono )سوكيونو 
يك. كاألساليب ا١تستخدمة ٞتمع البياانت ىي ا١تبلحظة كا١تقابلة الصاٟتُت الثانوية جرس

 كاالستبانة كاالختبار. 
(اعداد ٕ( اعداد ا١تادة )ٔكنتائج ىذا البحث ىي أف ا١تواد طُوِّرت اب٠تطوات التالية )

( كالتقوًن بتقدًن االستبانة للخبَتين لنيل ا١تداخبلت ٗ( تنفيذ التطوير )ٖالوسائل للتطوير )
منهما كبتقدًن االختبار للطالبات. من ىذا االختبار حصلت الباحثة البياانت عن  رشاداتكاال

فعالية االنتاج. نتيجة تصديق ا٠ترباء حصلت الباحثة البياانت على أف ا١تذّكرة لشرح نظم 
العمريطي ٓتريطة ا١تفاىيم ٯتكن استخدامها يف التعليم ابلتصحيح البسيط. كنتيجة ٖتليل البياانت 

تؤثر أتثَتا تفاعليا يف ترقية فهم مادة االختبار أف ا١تذّكرة لشرح نظم العمريطي ٓتريطة ا١تفاىيم  من
النحو. كمن اجابة استبانة الطالبات بعد التجربة حصلت الباحثة البياانت على التقدير يف ا١تائة 

 % تدؿ على مستول "جيد جد".ٜٛ
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Qowaid has an important role in understanding Arabic language, while the 

difficulties facing by students in MTs Mambaus Sholihin is difficult to understand 

the Nahwu book (Syarah Nadhom Imrithy) this book requires the development of 

its book shape, so it fits with the desire of the students need today. Eg: The 

development by using electronic media are being developed today. therefore, 

researcher developed the book so the students could understand it well. 

The method used in this research was R & D in quantitative and 

qualitative approaches. The model used to develop the book was Borg & Gall 

model and it had been explained by Sugiono in his book. The sample in this study 

was 94 students and the instrument of data collection used observation, interview, 

questionnaire and test. 

Results of the study was the teaching materials developed with the 

following steps (1) preparing the material (2) preparing media for development (3) 

the implementation of development (4) Evaluation of the questionnaire Validator 

for advice and criticism and students test to obtain data on the effectiveness of the 

Product implementation. From the questionnaire results obtained from the data 

validator that Handout for Sarah Nadhom Imrithy with Mind  mapping can be 

used in the learning process with minor repairs, and from the results of data 

analysis tests showed that the handouts for Sarah Nadhom Imrithy with 

Mindmapping was Effective to increase the understanding of nahwu material. The 

students’ questionnaire response from 89% of the data showed a good criteria. 
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ABSTRAK 

 

Nisa’, Ida Fauziah. 2014. Pengembangan Handout untuk Syarah Nadhom Imrithy dengan 

Mind Mapping untuk siswi di Madrasah Tsanawiyah Mambaus Sholihin Gresik. 

Tesis, Program Studi Pendidikan Bahasa arab Sekolah Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. H. Wildana 

Warga Dinata, Lc. M,Ag (2) Dr. Slamet Daraini. MA 

Kata Kunci : Pengembangan, Handuot, Syarah Nadhom Imrithy, Mind Mapping 

Qowaid mempunyai peran yang penting dalam pemahaman bahasa arab, adapun 

kesulitan yang dihadapi para siswi MTs Mambaus Sholihin adalah sulit memahami kitab 

Nahwu (Syarah Nadhom Imrithy) kitab tersebut membutuhkan pengembangan  dalam 

bentuknya,  sehingga cocok dengan keinginan para siswa masa kini. Misalnya 

Pengembangan tersebut dengan menggunakan media elektronik yang sedang berkembang 

pada zaman sekarang.  oleh karena itu peneliti mengembangkan kitab tersebut agar para 

siswi dapat memahaminya dengan baik. 

Metode penelitian yang digunakan adalah R&D dengan pendekatan Kuantitatif 

dan Kualitatif. Adapun model yang digunakan untuk mengembangkan kitab adalah model 

Borg & Gall sebagaimana yang telah dijelaskan Sugiono dalam bukunya. Sampel dalam 

penelitian ini 94 siswa dan instrument pengumpulan data menggunakan Observasi, 

Wawancara, Angket dan Tes. 

Hasil penelitiannya adalah bahan ajar dikembangkan dengan langkah berikut (1) 

menyiapkan materi (2) menyiapkan media untuk pengembangan (3) pelaksanaan 

pengembangan (4) Evaluasi dengan angket Validator untuk mendapatkan saran dan kritik 

dan Tes siswa untuk mendapatkan data tentang Efektifitas penerapan Produk. Dari hasil 

angket validator diperoleh data bahwasanya Handout untuk Sarah Nadhom Imrithy 

dengan Mindmapping dapat digunakan dalam proses pembelajaran dengan perbaikan 

ringan. Dan dari hasil analisis data Tes menunjukkan bahwa Handout untuk Sarah 

Nadhom Imrithy dengan Mindmapping Efektif untuk meningkatkan kefahaman materi 

nahwu. Dan dari angket respon siswa diperoleh data 89 % menunjukkan kriteria bagus 

sekali. 
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 التقدير و الشكر كلمة
 

 أشرؼ على كالسبلـ كالصبلة العا١تُت رب هلل اٟتمد الرحيم، الرٛتن هللا بسم
 .كبعد أٚتعُت، كأصحابو آلو كعلى كا١ترسلُت األنبياء

 أف الباحثة تريد كىنا للماجستَت، العلمية الرسالة ىذه كتابة إنتهاء الباحثة تسر  
 على اكساعدى ساىم قد ١تن التقدير أٙتن ك الشكر أجزؿ العميق قلبها صميم من قدـت

 : كىم الرسالة، ىذه كتابة
 إبراىيم مالك موالان جامعة مدير ا١تاجستَت راىرجو، موجيا اٟتاج الدكتور الربكفيسور .0

 .ٔتاالنج اٟتومية اإلسبلمية

الربفيسور الدكتور اٟتاج ْترالدين، ا١تاجستَت مدير الدراسة العليا ّتامعة موالان مالك  .2
 إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية ٔتاالنج.

الدكتور اٟتاج كلداان كرغاديناات، رئيس يف قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان مالك  .3
 بلمية اٟتكومية ٔتاالنج، كبصفتو ا١تشرؼ األكؿإبراىيم اإلس

الدكتور سبلمت دارين، ا١تاجستَت كبصفتو ا١تشرؼ الثاين الذم منحٍت الكثَت توجيهنا  .4
ا ك إشرافنا.  ك تشجيعنا ك نقدن

الدكتور اٟتاج شهداء صاحل، ا١تاجستَت بصفتو خبَت يف تصميم ا١تواد التعليمية الذم  .5
احات الستكماؿ كتصحيح ا١تذّكرة اليت قامت الباحثة أعطى ا١تبلحظات كاإلقًت 

 بتطويرىا.
الدكتور دانياؿ حلمي، ا١تاجستَت بصفتو خبَت يف ٤تتول ا١تواد التعليمية الذم أعطى  .6

 ا١تبلحظات كاإلقًتاحات الستكماؿ كتصحيح ا١تذّكرة اليت قامت الباحثة بتطويرىا.
صاٟتُت ا١تتوسطة جرسيك، ك كل ك أيضا تشكر الباحة لرئيس مدرسة منبع ال .7

ا١تعلمات يف تعليم النحو، ك الطالبات يف الفصل الثاين البليت ساعدف الباحثة يف  
 كتابة رسالة ا١تاجستَت ىذه. 
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ٚتيع األساتذة يف الدراسات العليا احملًتمُت، كاألصدقاء كمن ال تستطيع الباحثة أف  .8
 تذكرىم ٚتيعا ىنا

 ىذه ا١تاجستَت رسالة كتكوف كمثابة، مقبولة عما٢تمأ تكوف أف هللا كأسأؿ ىذا،
 .آمُت كالببلد، للعباد كمفيدة انفعة

 
 

 
 .ـ ٕٙٔٓ مايو ماالنج،

 ،ةالباحث
 
 

 النساء فوزية إيدا
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 زلتوايت البحث
 

 صفحة الغالف .........................................................
 ........................................................ صفحة ادلوضوع

     ...................................ادلناقشة جلنة من االعتماد و ادلوافقة
 إقرار الطالبة.............................................................  

 أ   
 ب  
 ج  

 د   
 ..............................................................إلستلاللا

 اإلهداء ................................................................
 ...............................................    العربية  مستخلص البحث

 .....مستخلص البحث االندونسي.......................................

 ه   
 و   
 ز   
 ح   

 ط    مستخلص البحث االجنليزي..............................................

 ي    كلمة الشكر والتقدير....................................................
 زلتوايت البحث ........................................................

 اجلدول .......................................................... قائمة
 ............................ قائمة الصورة...............................

 ل   
 ف  
 ص  
 

     الفصل األول : اإلطار العام
 خلفية البحث................................................ -أ 
 سئلة البحث.................................................أ -ب 
 أىداؼ البحث التطويرم ...................................... -ج 

ٔ 
ٖ 
ٖ 

 مواصفات ا١تنتج ............................................. -د 
 ...............................................    فركض البحث -ق 

ٗ 
ٗ 

 ٘ البحث ............................................... أ٫تية -ك 
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 ٘ حدكد البحث ............................................... -ز 
 ٘ الدراسات السابقة ............................................ -ح 
 ٚٔ ٖتديد ا١تصطلحات...........................................  -ط 

  الفصل الثاين : اإلطار النظري 
 ٛٔ ....................................(Handout)ا١تبحث األكؿ :١تذّكرة 

 ٛٔ مفهـو ا١تواد التعليمية ......................................... -أ 
 ...............................ايَت يف اختيار ا١تواد التعليمية ا١تع -ب 
 أ٫تية ا١تادة التعليمية........................................... -ج 
 أسس تطوير ا١تادة التعليمية.................................... -د 
 ...............أنواع ا١تواد التعليمية............................. -ق 

ٜٔ 
ٕٓ 
ٕٓ 
ٕٖ 

 ٕ٘ مفهـو ا١تذّكرة ................................................ -ك 
 ٕٙ كظائف ا١تذّكرة ............................................... -ز 
 ٕٙ غرض بناء ا١تذّكرة ............................................ -ح 
 ٕٙ ذّكرة ............................................خصائص ا١ت  -ط 
 ٕٚ عناصر ا١تذّكرة................................................  -م 
 ٕٚ خطوات بناء ا١تذّكرة........................................... -ؾ 

 ٕٛ .............ا١تبحث الثاين : خريطة ا١تفاىيم...........................
 ٕٛ ........................................مفهـو خريطة ا١تفاىيم  .أ 
 ٖٓ فلسفة خريطة ا١تفاىيم......................................... .ب 
 ٖٔ فوائد خريطة ا١تفاىيم.......................................... .ج 
 ..........................................أ٫تية خريطة ا١تفاىيم .د 
 خطوات بناء خريطة ا١تفاىيم .................................. .ق 

ٖٕ 
ٖٖ 

 ٖ٘ خطوات التعليم ٓتريطة ا١تفاىيم................................. .ك 
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 مزااي خريطة ا١تفاىيم.......................................... .ز 
 ب خريطة ا١تفاىيم.........................................عيو  .ح 

 ا١تبحث الثالث : القواعد النحوية ......................................

ٖٙ 
ٖٙ 
ٖٚ 

 كتاب نظم العمريطي كمؤلفو................................... .أ 
 ................................................. مفهـو النحو .ب 

ٖٚ 
ٖٛ 

 ٜٖ .......نشأة علم النحو ......................................  .ج 
 ٔٗ .......أىداؼ تعليم النحو ...................................  .د 
 ٖٗ .......مبادئ تعليم النحو .................................... .ق 
 ٘ٗ توجهات عامة يف تعليم النحو ................................. .ك 
 ٚٗ طرؽ تعليم النحو ............................................ .ز 

  الفصل الثالث : منلجية البحث 
 ٖ٘ مدخل البحث كمنهجو ...................................... .أ 
 ٖ٘ ت البحث كالتطوير ....................................إجراءا .ب 
 ٕتربة ا١تنتاج ................................................. .ج 

 تصميم التجربة ........................................... .0
 أفراد التجربة ............................................. .2
 ياانت كا١تعلومات ......................................الب .3
 أسلوب ٚتع البياانت ..................................... .4

 ا١تبلحظة ............................................ (أ 
 ا١تقابلة ..............................................  (ب 
 ............................................ االستبانة (ج 
 االختبار ............................................. (د 
 ٖتليل البياانت ........................................... .5

٘ٙ 
٘ٚ 
٘ٚ 
٘ٛ 
ٙٓ 
ٙٓ 
ٙٓ 
ٙٔ 
ٙٔ 
ٕٙ 
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 الفصل الرابع : نتائج البحث وربليللا ومناقشتلا
 ؿ : نبذة ٥تتصرة عن مدرسة منبع الصاٟتُت الثانوية...........ا١تبحث األك  

 
ٙٚ 

 ٚٙ حملة اترٮتية عن مدرسة منبع الصاٟتُت الثانوية جرسيك............. .أ 
 ٚٙ عدد ا١تعلمات كأحواؿ الطالبات يف مدرسة منبع الصاٟتُت الثانوية. .ب 
 ............................................الوسائل التعليمية .ج 

 ا١تبحث الثاين :خطوات تطوير ا١تذّكرة لشرح نظم العمريطي ٓتريطة ا١تفاىيم..
 ....ٖتليل اإلحتياجات كمشكبلت الطالبات يف تعليم علم النحو.... .أ 
 التصميم ..................................................... .ب 

لثالث :نتيجة تصديق ا٠ترباء عن ا١تذكرة لشرح نظم العمريطي ٓتريطة ا١تبحث ا
 ا١تفاىيم...............................................................

 نتائج التصديق من ا٠تبَت يف تصميم ا١تواد التعليمية................. .0
 .........مية........نتائج التصديق من ا٠تبَت يف ٤تتول ا١تواد التعلي  .2
 ...........تصحيح ا١تواد مناسبا ابلتعليقات كا١تداخبلت من ا٠تبَت.. .3
 ٕتربة ٣تموعة الصغَتة........................................... .4
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 قائمة اجلداول
 

 : الدراسات السابقة كاختبلفها2.2اجلدول 
 ىا: البياانت الكيفية كمصادر 1.2اجلدول 
 : البياانت الكمية كمصادرىا1.1اجلدول 
 : عدد طالبات مدرسة منبع الصاٟتُت ا١تتوسطة جرسيك1.2اجلدول 
 :بياانت االستبانة عن احتياجات الطالبات1.1اجلدول 
 : دليل لتفسَت البياانت من نتيجة التصديق كالتثبيت من ٖتكيم ا٠ترباء1.4اجلدول 
 ا٠تبَت يف تصميم ا١تواد : نتائج التصديق من1.1اجلدول 
 : نتائج التصديق من ا٠تبَت يف ٤تتول ا١تواد1.4اجلدول 
 : االقًتاحات كاالرشادات كالتعليقات كا١تداخبلت من انحية تصميم ا١تواد1.6اجلدول 
 : االقًتاحات كاالرشادات كالتعليقات كا١تداخبلت من انحية تصميم ا١تواد1.4اجلدول 
 ستبانة ا١تغلقة لدل الطالبات يف ٕتربة ٣تموعة صغَتة: نتائج اال1.4اجلدول 
 : دليل لتفسَت البياانت من نتيجة االستبانة1.4اجلدول 
 : نتيجة االختبار من الفصل التجريبة1.20اجلدول 
 : نتيجة االختبار من الفصل الضابط1.22اجلدول 
 : نتيجة االختبار من الفصل الضابط كالفصل التجرييب1.21اجلدول 
 : نتيجة استبانة الطالبات بعد ٕتربة االنتاج1.24اجلدول 
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 قائمة الصور
 

 : نتيجة استبانة تصديق ا٠ترباء يف جوانب رسم البياين1.2الصورة 
 : نتيجة استبانة تصديق ا٠ترباء يف جوانب اللغة1.1الصورة 
 نتيجة استبانة تصديق ا٠ترباء يف جوانب احملتول:1.4الصورة 
 : نتيجة استبانة تصديق ا٠ترباء يف جوانب العرض1.1الصورة 
 : نتيجة استبانة تصديق ا٠ترباء يف تصميم ا١تواد ك٤تتول ا١تواد1.4الصورة 
 : نتيجة االستبانة من ٕتربة ٣تموعة صغَتة1.6الصورة 
 : نتيجة االختبار القبلي كالبعدم من الفصل الضابط كالفصل التجرييب1.4الصورة 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 خلفية البحث .أ 
 القواعد تعترب عندما العربية، اللغة فهم يف مهم دكر لو العربية اللغة قواعد

 لتعّلم دكافعهم ا٩تفضك  العربية اللغة عن بعيدا الطلبة ؤدمي أف ٯتكن ك٥تيفة صعبة
 دراسة ىو النحو ييٍت،الغبل مصطفى قاؿ النحو، العربية القواعد من. العربية اللغة
 ٨توية دراسة لغة فلكل الكبلـ، من اٞتملة كعناصر الكلمات تركيب يف تركز لغوية
 من السامع ذىن إىل إليصالو ا١تعٌت أتدية يف ا٠تطاء من ا١تتكّلم حفظ هبا تقصد اليت

 كيف معينة، لغة يف اٞتملة تركيب فهم يف مستمر عقلي عمل نتيجة فالنحو. أغراض
 0.اللغة نموي أف شأنو

 إعراب من تصرفو يف العرب، كبلـ ٝتت إنتحاء" ىو النحو أف جٍت إبن قاؿ
 كغَت كالًتكيب، كالنسب، كاإلضافة، كالتكسَت، كالتحقَت، كاٞتمع، كالتثنية، كغَته،
 مل كإف هبا فينطق الفصاحة، يف أبىلها العربية اللغة أىل من ليس من ليلحق ذلك،
 2.إليو بو رد عنها بعضهم شذ كإف منهم، يكن

 الحفظ يحة،الصح اللسانية ا١تلكة تكوين ىو النحو تدريس من الغرض إف
 كما اٟتاؿ ما يدرم يكن مل اللغة، عنو أخذت الذم األكؿ فالعرب اجملردة، القواعد
 النحو مشايخ ٝتاىا أٝتاء ىذه فكل كا١تبتدأ، الفاعل بُت الفرؽ يعرؼ كمل التمييز،
 العربية، اللغة تعليم مشكلة جوىر إف. اللحن من اللغة ٟتفظ القواعد كضعوا عندما
 تلقينية، كإجراءات جافة، قواعد اللغة نتعلم كوننا يف كإ٪تا ا،ذاهت اللغة يف ليس

 3.حياة كلغة أمة، لساف تعلمها من بدال عقيما، ٕترعا نتجرعها صماء، كقوالب

                                                           
0
 ، الطبعة الثامنة، بَتكت : دار الكتب العلميةجامع الدركس العربية، ٕٚٓٓ. الغبلييٍتمصطفى   

2
 ٖٗ، )بَتكت : دار الكتاب العريب، دكف التاريخ(، ص. ا٠تصائص، اجمللد األكؿأبو الفتح عثماف ابن جٍت،  

3
 ٖٕ٘ـ( ص.ٕٓٔٓ،) عماف: دار ا١تسَتة للنشر كالتوزيع، ، طرؽ تدريس اللغة العربيةعلي أٛتد مدكور 
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 ا١تؤسسات من كثَت يف العربية ـالعلو  من مستقلة كمادة النحو يدّرس
 معظم يعد لؤلسف كلكن. اٞتامعي إىل اإلبتدائي ا١تستول من إبندكنيسيا اإلسبلمية

 .الطلبة ٬تتنبو ْتيث ٥تيفة، مادة أنو النحو يدرسوف الذين  الطلبة
 القواعد علم فيها يتعلم اليت ا١تدارس إحدل الصاٟتُت منبع ا١تتوسطة ا١تدرسة

 للفصل االجركمية منت كتاب ىو النحوية القواعد علم تعليم يف رجعا١ت أما. النحوية
 القواعد معلمات الباحثة سئلت .كالثالث الثاين للفصل العمريطي نظم كشرح األكؿ

 مهالتعلّ  الطالبات كدكافع تعليمها كطريق النحوية القواعد تعليم أىداؼ عن النحوية
 تستطيع( ٔ) تعليمها أىداؼ أف ا١تعلمات قالت فهمها، يف الطالبات ككفاءة

. الفصحى العربية ابللغة تكلم الطالبات تستطيع( ٕ. )العربية اللغة فهم الطالبات
 التقليدية طريقة تعليمها طريق كمن. الًتاث كتب قراءة الطالبات تستطيع( ٖ)

 إحتفاؿ ا١تدرسة تلك كتنعقد. الًتاث كتب بقراءة كالتطبيق كا١تناقسة ا١تثاؿ كإعطاء
 ٞتنة عقدت الطالبات، دكافع الرتفاع الثالث الفصل هناية يف عمريطيال ختم

 قراءة( ٖ) الشرح فهم( ٕ) النظم حفظ( ٔ: )يعٍت مراحل، ثبلث اإلنتقاء اإلحتفاؿ
 غَت بل األكىل ا١ترحلة يف انجحات الطالبات من كثَت. ابلقواعد كفقا الًتاث كتب

 عند صعب العمريطي نظم حشر  فهم أف ىذا يشَت. الثاين ا١ترحلة يف انجحات
 . الطالبات

 ٭تتاج الكتاب ىذا ،العمريطي نظم شرح كتاب لفهم الطالبات صعوبة ٕتعل
 ابستخداـ اليـو العلـو طلبة لرغبة مناسبة اكثر يكوف حىت صورتو يف التجديد اىل

، ا١تتوفرة التطورات  الطالبات ١تساعدة ىدفا الكتاب ذلك الباحثة طورت لذالك اليـو
 .الكتاب لكذ فهم

 ٓتريطة (Handout) ا١تذّكرة تطوير الباحثة إجتهدت السابقة ا١تشكبلت من
 عند الفهم كسهوؿ كاضحا الكتاب ذلك كوفي كي العمريطي نظم لشرح ا١تفاىيم

 العمريطي نظم لشرح ا١تفاىيم خريطة (Handout)  ا١تذّكرة يف يتضمن. الطالبات
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 تقنيات يعٍت (Tony buzan) بوزاف توين ا١تفاىيم ةطخري ظهر .كالتدريبات البيافك 
 التعليمية ا١تادة ٬تعل كىدفو ا١تادة، لفهم ا١تفاىيم ةطخري يفيد. الصورة يف التصوير

 تُعلِّمت قد اليت الدركس يذكر ك  الذاكرة تعزيز الطلبة ذىن يف تصور حىت مرّكبا
  4اي.إبتكار  التعليم مشكبلت حلّ  ة ا١تفاىيمطخري كتساعد

 أسئلة البحث .ب 
١تعاٞتة تلك ا١تشكلة, كما  بعض أسئلة الباحثةبناء على تلك ا١تشكلة قدمت 

 يلي:
 درسةٔت ا١تفاىيم ٓتريطة العمريطي نظم لشرح (Handout) ا١تذّكرة تطويركيف يتم  .0

 جرسيك؟ ا١تتوسطةمنبع الصاٟتُت 
 ٓتريطة العمريطي نظم لشرح (Handout) ا١تذّكرةما نتيجة تصديق ا٠ترباء عن  .2

 ؟ ا١تفاىيم
ٔتدرسة  ا١تفاىيم ٓتريطةطي يشرح نظم العمر ل (Handout) ا١تذّكرة ما مدل فعالية .3

 جرسيك؟ ا١تتوسطةمنبع الصاٟتُت 
 أهداف البحث  .ج 

 إىلالوصوؿ  البحثسئلتو السابقة يهدؼ ىذا من مشكلة البحث كأ
 :األىداؼ األتية

ٔتدرسة منبع  ٓتريطة ا١تفاىيمطي يلشرح نظم العمر  (Handout) ا١تذّكرة تطوير .0
 جرسيك ا١تتوسطةالصاٟتُت 

 ٓتريطة العمريطي نظم لشرح (Handout) ا١تذّكرة١تعرفة نتيجة تصديق ا٠ترباء عن  .2
  ا١تفاىيم

 ٓتريطة ا١تفاىيم طييلشرح نظم العمر  (Handout) ا١تذّكرة عاليةمدل ف١تعرفة  .3
 جرسيك ا١تتوسطةٔتدرسة منبع الصاٟتُت 

                                                           
4
Tony Buzan, Buku Pintar Mind Map ( Jakarta: PT Gramedia cetakan kesepuluh, 2012) 

hlm: 4 
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 مواصفات ادلنتج .د 
 (Handoutا١تذّكرة) من ىذا البحث تريد أف تصنع الباحثة اإلنتاج من تطوير

و  ١تساعدة فهم الطالبات عليو. أما مواصفات  ٓتريطة ا١تفاىيمطي يلشرح نظم العمر 
 كما يلي:

 يتضمن اإلنتاج على أربع مكوانت، يعٍت:
 طييشرح نظم العمر ل خريطة ا١تفاىيم .0

 شرح القاعدة يف كل موضوع ٓتريطة ا١تفاىيم .أ 
 اللغة ا١تستخدمة ىي لغة فيكو .ب 
 ا١تواد ملونة كمصورة .ج 
  الفرعتقدًن ا١تثاؿ لكل  .د 
 اإلضايف من كتاب ألفية ابن مالك   البياف .2
 التدريبات، .3

 ٯتؤل الفراغ مناسبا ابلقراءة . أ
 فروض البحث .ه 

ابلبياانت  ةإّف الفرضية ىي اإلجابة ا١تؤّقة على مسألة البحث حىّت مثبوت
ىي دلت أف  (Ha)ة، ( فرضية البدليّ ٔ٘:اجملموعة. إّف فرضية البحث  نوعاف كىي

( ٕ, (Variabel y) كا١تتغَّت التابع ( variable x)بُت ا١تتغَّت ا١تستقلفيها ارتباط 
 ( variable x) دلت على عدـ  عبلقة بُت ا١تتغَّت ا١تستقل (Ho) فرضية الصفريّة 

 .(Variabel y) كا١تتغَّت الّتابع
لشرح نظم  (Handout) ا١تذّكرةإف تطوير أما فركض ىذا البحث ىو 

كدكافع  طييشرح نظم العمر رتفاع فهم السيتم فعاليا  ٓتريطة ا١تفاىيمطي يالعمر 
  الطالبات لتعليمو.

                                                           
5
 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Rineke cipta : 

jakarta, 2006) hal 73. 
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 البحث أمهية .و 
 إف ىذا البحث لو فوائد كثَتة نظراي كانت أك تطبيقا 

 النظرية
إسهاما يف عملية نظرايت مواد التعليم خاصة يف تعليم  يكوف ىذا البحث أف 

 كتاب شرح نظم العمريطي
 التطبيقية

أف تكوف ا١تواد ا١تطورة من كتاب شرح نظم العمريطي تساعد ا١تعلمات يف عملية  .0
 التعليم حىت ٭تصل األىداؼ ا١ترجوة.

 دكافع الطالبات لتعليم علم النحو. أف تكوف زايدة .2
النحو سهبل كميسرا ككفقا ألغراضهم كرغباهتم كيساعدىم يف حل سيكوف تعليم  .3

 ا١تشكبلت ا١توجودة يف التعليم.  
 حدود البحث .ز 

 يف إطار ٤تصور ٔتجموعة من اٟتدكد، كىي: يتم ىذا البحث
ا١تذّكرة  تطوير اٟتدكد ا١توضوعية: ٖتدد الباحثة موضوع ىذا البحث على "  .0

(Handout)  ٓتريطة ا١تفاىيم طييلشرح نظم العمر " 
:تقـو الباحثة ىذا البحث للطالبات يف الفصل الثاين ٔتدرسة  اٟتدكد ا١تكانية .2

 منبع الصاٟتُت ا١تتوسطة سوٕتي مانيار جرسيك.
: ستقـو الباحثة ىذا البحث من شهر مارس اىل شهر ابريل يف  اٟتدكد الزمانية .3

 .  ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓالعاـ الدراسي 
 الدراسة السابقة .ح 

 لق اب١تادة الدراسية ىي كما يلي:الدراسات السابقة اليت تتع
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العربية" تطوير ا١تادة التعليمية لتعليم قواعد اللغة " :عنوانو 6عفة النلي .ٔ
من نتائج البحث أظهرت أف نتيجة  :نتائجوك ْتث التطويرم.  منهجيتو:ك 

البحث ىي كيفية تطوير ا١تادة التعليمية لتعليم قواعد اللغة العربية ابستخداـ 
طريقة تدريس القواعد من خبلؿ النصوص ا١تتكاملة  ٯتر ٓتمس مراحيل، 

التحسُت. كمواصفات ىي: دراسة مبدئية، تطوير ا١تواد، ٖتكيم ا٠ترباء، 
% )جيد(، من انحية ٚٛتلك: من انحية اإلخراج، انلت ا١تادة ا١تصممة 
% )جيد(، من انحية ٛٛأساسيات إعداد ا١تواد، انلت ا١تادة ا١تصممة 

% )جيد(، من انحية لغة الكتاب، ٤ٖٛتتول ا١تواد، انلت ا١تادة ا١تصممة 
لتدريس، انلت ا١تادة % )جيد(، من انحية طريقة اٛٛانلت ا١تادة ا١تصممة 

% ٘ٛ% )جيد(، من انحية التدريبات، انلت ا١تادة ا١تصممة ٛٛا١تصممة 
)جيد(. كأما فاعلية تلك ا١تواد، أف ا١تادة التعليمية ا١تطورة فعالية لًتقية كفاءة 
الطلبة اب١تدرسة الثانوية اإلسبلمية اٟتكومة اتمباء براس جومبانج جاكل 

ذلك اٟتاسبة اإلحصائية اب١تعادلة " " بقيمة الشرقية ٨تو القواعد. كيدؿ 
اختلف ىذا  تعليقات من الباحثةك %. ٔ% ك ٘ٔتستول داللة  ٚ٘,٘

ألف يًتكز البحث السابق يف تطوير مادة القواعد البحث ابلبحث السابق 
 اللغوية بطريقة إعطاء القراءة  بينما تكوف الباحثة تركز ْتثها يف تطوير ا١تذّكرة

(Handout) العمريطيلشرح نظم  طة ا١تفاىيمٓتري 
النحو لشوقي ضيف لًتقية  "استخداـ كتاب ٕتديد عنوانو 7نصار الدين .ٕ

 منهجيتوتعليم النحو ابلتطبيق على جامعة ماتراـ اإلسبلمية اٟتكومية". ك
( أف عملية ٔمن ىذا البحث يناؿ ىذه النتيجة: ) نتائجوك البحث اإلجرائي 

                                                           
6
عفة النهي،. تطوير ا١تادة التعليمية لتعليم قواعد اللغة العربية،) رسالة ا١تاجستَت، ماالنج: جامعة موالان مالك إبراىيم   
 (.ٕٔٔٓماالنج، 

7
النحو لشوقي ضيف لًتقية تعليم النحو ابلتطبيق على جامعة ماتراـ اإلسبلمية  ٕتديدنصار الدين.  استخداـ كتاب   

 (.ٕٚٓٓاٟتكومية، ) رسالة ا١تاجستَت، ماالنج: جامعة موالان مالك إبراىيم ماالنج، 
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( أف استخداـ  ٕتعليم النحو ّتامعة ماتراـ اإلسبلمية  اٟتكومية غَت فعالة. )
ف يرقي فعالية تعليم النحو ) اٞتملة االٝتية كتاب ٕتديد النحو لشوقي ضي

كاٞتملة الفعلية( يف قسم اللغة العربية للمرحلة الثانية ّتامعة ماتراـ االسبلمية 
% كتصَت  ٔ,ٚ٘اٟتكومية، من حيث معدلة نتيجة تعليم النحو تبلغ 

%، كمعدلة نتيجة الكفاءة النحوية للطلبة   ٜٔ% فدرجة ترقيتها  ٚ,ٔٛ
%، كمعدلة نتيجة  ٙ,ٕٗ% فدرجة ترقيتو  ٘,ٜٙكتصَت %  ٘,ٓ٘تبلغ 

استجابة الطلبة تعليم النحو ابستخداـ كتاب ٕتديد النحو لشوقي ضيف 
التعليقات من ك %.  ٔ,ٗ% فدرجة ترقيتو  ٕ,ٓٚ% كتصَت  ٔ،ٙٙتبلغ 

ألف يًتكز البحث السابق يف  اختلف ىذا البحث ابلبحث السابق   الباحثة
ضيف لًتقية تعليم النحو ، بينما تكوف الباحثة  كتاب ٕتديد النحو لشوقي
 العمريطيلشرح نظم  ٓتريطة ا١تفاىيم (Handout) تركز ْتثها يف تطوير ا١تذّكرة

"استخداـ الطريقة اإلستقرائية كالطريقة القياسية يف تعليم  عنوانو 8مربوري .ٖ
من نتائج  كنتائجوالبحث التجرييب ا١تقارين.  منهجيتوقواعد اللغة العربية". ك

البحث يناؿ أف الطريقة القياسية فّعالتاف يف تعليم القواعد اللغة العربية مع أف 
التعليقات من ك ليست أبكرب ٧تاحا من الطريقة اإلستقرائية. الطريقة القياسية 

ألف يًتكز البحث السابق يف اختلف ىذا البحث ابلبحث السابق   الباحثة
ٕتريب الطريقتُت ٫تا الطريقة اإلستقرائية كالطريقة القياسية، بينما تكوف 

ح نظم لشر  ٓتريطة ا١تفاىيم (Handout) الباحثة تركز ْتثها يف تطوير ا١تذّكرة
 العمريطي

                                                           
8
مربكرم.  استخداـ الطريقة اإلستقرائية كالطريقة القياسية يف تعليم قواعد اللغة العربية،) رسالة ا١تاجستَت، ماالنج:   

 (.ٕٔٔٓالك إبراىيم ماالنججامعة موالان م
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ية ابستخداـ برانمج أدكب فبلش "إعداد ا١تواد النحو  عنوانو 9ابن خليل .ٗ
لتنمية مهارة القراءة )ابلتطبيق على الطبلب معهد دار الفبلح اإلسبلمي 

أف  ىينتائج ىذا البحث  نتائجوك ْتث تطويرم.  منهجيتوك ابتو(". 
استخداـ برانمج أدكب فبلش يظهر نتيجة اإلعداد لذلك أف استخداـ 

ب أكاخر الكلمات. ككذلك برانمج أدكب فبلش مناسبا يف ترقية فهم إعرا
اعتمادا على النتائج اليت حصل عليها اجملموعة  التجريبية يف اإلختبار القبلي 
كالبعدم قد كجد بينهما فرؽ حقيقي. لذلك أف استخداـ برانمج أدكب 

. فبلش لو فعالية لفهم قواعد النحو لتنمية مهارة الطبلب يف القراءة
بحث ابلبحث السابق ألف يًتكز اختلف ىذا ال التعليقات من الباحثةك 

يف تطوير ا١تواد النحوية ابستخداـ برانمج أدكب فبلس، بينما  السابق البحث
ٓتريطة ا١تفاىيم لشرح  (Handout) تكوف الباحثة تركز ْتثها يف تطوير ا١تذّكرة

 العمريطينظم 
ا٠ترائط ا١تفاىيمية  تطوير كتاب ٨تو الواضح يف ضوء عنوانو: 01ريين زهرة .٘

لطلبة ا١تدرسة ركح اإلسبلـ أنك بعثا مرحلة  Edraw Maxابستخداـ برانمج 
: نتائج ىذا كنتائجوْتث تطويرم.  كمنهجيتو:الثانوية اإلسبلمية بندا آتشية. 

 Mind Map( ا١تواد ا١تعدة كتاب ٨تو الواضح يف ضوء ٔالبحث ىي: )
لطلبة يف ا١تدرسة ركح اإلسبلـ أنك بعثا  Edraw Maxابستخداـ الربانمج 

( نتيجة التحكيم من ا٠ترباءأبف تصل ٕمرحلة الثانوية اإلسبلميةبندا آتشية. )
ا" كنتيجة ٖتليل البياانت من جودة ىذه ا١تواد ٣تمبل على تقدير "جيد جد

خبلؿ اإلستبانة كا١تقابلة مع ا١تدرسة أف درجة مبلئمة ىذه ا١تواد للتطبيق يف 
                                                           

9
ابن خليل. إعداد ا١تواد النحوية ابستخداـ برانمج أدكب فبلش لتنمية مهارة القراءة )ابلتطبيق على الطبلب معهد دار   

 (.ٖٕٔٓ) رسالة ا١تاجستَت، ماالنج: جامعة موالان مالك إبراىيم ماالنج، الفبلح اإلسبلمي ابتو(. 

01
"، ) رسالة ا١تاجستَت، ماالنج: جامعة  Edraw Maxريٍت زىرة. " تطوير كتاب ٨تو الواضح ابستخداـ الربانمج   

 (.ٕٗٔٓموالان مالك إبراىيم ماالنج، 
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ا١تدرسة ا١تتوسطة يصل إىل تقدير " موافق جدا" ككانت ا١تواد ا١تعدة جيدة 
اختلف ىذا البحث ابلبحث السابق ألف  كالتعليقات من الباحثة:كفعالة. 

تطوير كتاب ٨تو الواضح، بينما تكوف الباحثة تركز  يًتكز البحث السابق يف
 العمريطيلشرح نظم  ٓتريطة ا١تفاىيم (Handout) ْتثها يف تطوير ا١تذّكرة

"تطوير مادة تعليم القواعد العربية يف  عنوانو 00زكية عارفة وديوي محيدة .ٙ
: نتائج ىذا كنتائجوْتث تطويرم.  منهجيتوكضوء ا٠ترائط ا١تفاىيمية". 

البحث، أف مادة تعليم القواعد العربية يف ضوء ا٠ترائط ا١تفاىيمية ترّقي نتائج 
كالتعليقات كترّقي دكافع تعليم القواعد.  +B /ٜ٘،ٛٚتعليم الطالبة  حوايل 

يًتكز البحث السابق اختلف ىذا البحث ابلبحث السابق ألف  من الباحثة
ر ٚتع كتب النحو، بينما تكوف الباحثة تركز ْتثها ٥تصوصا يف يف تطوي

 العمريطي.لشرح نظم  ٓتريطة ا١تفاىيم (Handout) تطوير ا١تذّكرة
 ربديد ادلصطلحات .ط 

 تطوير .0
 ، يعٍت تطوير ك إعداد كتصميم كتلخيص.كلمة تطوير ٢تا عدة معاين

كي  العمريطيح نظم الباحثة شر  صممت ألف تصميمكا١تواد من تطوير ىنا ىو  
  تكوف ا١تواد كاضحا.

 ( Handout)ا١تذّكرة  .2
. كا١تقصود عند عملية التعليم للطالباتاليت تعطى  ا١تذّكرة ىو كل شيء

 كدليل للطالبات.ا١تواد التعليمية   اكلتسهيل كتقدًن ا١تعلومات  من ا١تذّكرة
 
 

                                                           

11  Zakiyah Arifa dan Dewi Hamidah. Pengembangan Bahan Ajar Qowaid Bahasa 

Arab berbasis Mind Map Untuk tingkat Perguruan Tinggi, Jurnal El – Qudwah, ( Malang 

: LEMLITBANG UIN Malang, 2011)  
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 طييشرح نظم العمر  .3
 شرؼ الشيخ العبلمة" كتاب من كتب النحو الذم ألفو إحدل ىو

 يف يعّلم الكتاب كىذا. اباب ٖٔ حوايل يتضمن كىو" العمريطي ٭تِت الدين
 .جرسيك مانيار سوٕتي ا١تتوسطة الصاٟتُت منبع مدرسة

  ة ا١تفاىيمطخري .4
العلمية ا١ترتبطة  ا١تفاىيمٝتي يوضح العبلقة بُت ر عبارة عن ٥تطط 

  ٔتوضوع ما
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 (Handout)ادلذّكرة :  ولادلبحث األ

 مفلوم ادلواد التعليمية .أ 
تفرقت أراء العلماء يف بياف مفهـو ا١تواد التعليمية، كستقدـ الباحثة  قد

بعض أرائهم بتصنيف بسيط من بعض النواحى، من انحية ا١تعلم كانحية الطبلب 
 كانحية ٤تتول التعليم.

 الباحثة إىل ثبلث أراء، أما الرأم األكؿ من فتحى من انحية ا١تعلم، تشَت
على يونس كدمحم عبد الرؤكؼ الشيخ كىو إف ا١تواد التعليمية ىي احملتول التعليمي 
الذم يرغب ا١تعلم يف تقدٯتو للطبلب بغرض ٖتقيق أىداؼ تعليمية أك مهارية أك 

 02جدانية أم أهنا ىي ا١تضموف الذم يتعلمو الطبلب يف علم ما.
كرأل الثاين أف ا١تواد التعليمية كما شرحها ٣تيد إهنا كل مادة يستخدمها 

ل مادة كاحدة على األقل ا١تعلم ١تساعدتو يف تنفيذ عملية التعلم كالتعليم. كتشتم
( الكفاية ا١تطلوبة، ٕ( دليل التعلم ) دليل الطالب ظ ا١تعلم(، ك )ٔعلى: )

( دليل ا١تعلم الذم يشتمل على بطاقات ٘( التدريبات، ك)ٗ( ا١تعلومات، )ٖك)
 03( التقوًن.ٙالتدريب كا١تمارسة، ك)

كرأل الثالث من كتاب إيكا لستارم أف ا١تواد التعليمية ىي ٚتيع 
الوسائل أك كسائل التدريس ا١تصممة ا١تنظمة كاٞتذابة ٟتصوؿ األىداؼ 

  04ا١ترجوة.

                                                           
02

، ) القاىرة: ا١ترجع يف تعليم اللغة العربية لؤلجانب" من النظرية كالتطبيقتحي علي يونس كدمحم  عبد الرؤكؼ الشيخ، ف 
 ٔٛـ( ص.ٖٕٓٓمكتبة كىية، 

13
 Abdul Majid, perencanaan pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008) hlm 

60. 
14

 Ika Lestari, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi, (Padang: Akademia 

Permata, 2003), hlm 1 
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من األراء السابقة استخلصت الباحثة أف ا١تواد التعليمية كل 
مايستخدمها ا١تعلم لتنفيذ عملية التعليم كيقدمو إىل الطبلب لكي ٭تصلوا على  

 كفاية لغوية أك األىداؼ التعليمية.
 ادلعايًن يف اختيار ادلواد التعليمية .ب 

اء ٣تموعة من ا١تعايَت اليت ٯتكن أف ٮتتار يف ضوئها ٤تتول ا٠ترب  قدـ
ا١تنهج. إال أننا نوثر األخذ ٔتعايَت نيكبلس الختيار احملتول إذ أهنا أكثر صلة 
بربامج تعليم اللغة الثانية. كمن مث أكثر إلتصاقا ٔتجاؿ تعليم العربية للناطقُت 

٣تموعة من معايَت بلغات أخرل. كلقد نقل رشدم أٛتد طعيمة عن نيكبلس 
 05البد من االىتماـ هبا، منها:

: يعترب احملتول صادقا عندما يكوف كاقعيا كأصيبل (Validity )معايَت الصدؽ  .0
 داؼ ا١توضوعية.كصحيحا عمليا، فضبل عن ٘تشية مع األى

: يعترب احملتول مهما عندما يكوف ذا قيمة يف (Significance )معايَت األ٫تية  .2
حياة الطلبة مع تعطية اٞتوانب ا١تختلفة من ٣تاؿ ا١تعرفة كالقيم كا١تهارات اليت 

 هتتم بتنمية ا١تهارات العقلية كأساليب تنظيم ا١تعرفة أك االٕتاىات االجابية.
: يكوف احملتول متماشيا مع اىتمامات ( Interest )كاالىتمامات  معيار ا١تيوؿ .3

 الطبلب.
:يكوف احملتول قاببل للتعلم عندما يراعى (Learn Ability )معيار قابلية للتعليم  .4

قدرات الطبلب، متمشيا مع الفركؽ الفردية بينهم ١تبادئ التدرج يف عرض 
 ا١تواد التعليمية.

: سيكوف احملتول جيدا عند ما يشمل أ٪تاطا من (Universality )معيار عا١تية  .5
التعليم التعًتؼ ابٟتدكد اٞتغرافية بُت البشر. كبقدرما يعكس احملتول الصيغة 

 احمللية للمجتمع ينبغي أف يربط الطلبة ابلعامل ا١تعاصر من حولو.

                                                           
05

 ٙٙـ(، ص ٜٜٛٔ، ) الرايط: إيسيسكو، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا كمناىجو كأساليبورشدم أٛتد طعيمة،  
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كتلك اإلىتمامات البد من ٖتقيقها يف اختيار ا١تواد التعليمية حىت يكوف 
رسوف منجذبُت أثناء عملية التعليم كالتعلم، كستزيد رغبتهم يف ٣تاؿ العلم الدا

 الذم تعلموه كسيعتنوف بو حىت يسهم يف حياهتم.
 أمهية ادلادة التعليمية .ج 

أف ا١تادة التعليمية ٢تا دكر يف انتاج التعليم كالتعلم، كىي احدل  كسائل 
هاماهتا الفردية يف التعلم، ليس فقط تعليم اللغة العربية، كا١تادة التعليمية ٢تا اس

فيما ٮتتص اب١تعلومات كلكن أيضا يف اكتساب ٪تط التفكَت الذم يستخدـ 
   06فيها، كا١تنطق ا٠تاص هبا، ككل ىذا لو أتثَته على ذىن الدارس ٢تا.

 أسس تطوير ادلادة التعليمية .د 
هتتم الًتبية اٟتديثة ابلكتب التعليمية كإقامتها على أسس تتفق كالنظرايت 
الًتبوية اٟتديثة، ككاف أشد ما حرصت عليو أف ٖتدد ىذه األسس كتدعو إىل 

 التزامها عند أتليف الكتب التعليمية كاستخدامها.
يم اللغة العربية لغَت الناطقُت مراعاة األسس كيلـز عند تطوير ا١تادة التعليمية لتعل

 ٚٔاآلتية:
 األسس الثقافية كاإلجتماعية .أ 
 األسس السيكولوجية .ب 
 األسس اللغوية كالًتبية .ج 

تناكؿ كل أساس ابلتفصيل ككيفية مراعاهتا عند إعداد كتب  كفيما يلي
 تعليم العربية للناطقُت بغَتىا.

 األسس الثقافة كاإلجتماعية  .أ 
تعريف الثقافة أبهنا األفكار كا١تثل كا١تعتقدات كا١تفاىيم كاإلٕتاىات 
كالعادات كالتقاليد اليت تسود يف ٣تتمع من اجملتمعات، مل تعد العبلقة بُت 

                                                           
06

 ٓٙٔـ( ص.ٜٜٔٔالطبعة الثالثة،) دار ا١تعارؼ: القاىرة،  ، ا١تنهج كعناصره،ابراىيم بسيوين عمَتة 
 ٜٔ، ) الرايض: دار الغايل، دكف السنة(. ص. أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت ابلعربيةانصر عبد هللا الغايل،  ٚٔ
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لغة كالثقافة يف حاجة لشرح أك إيضاح، فاللغة عنصر أساسي من عناصر ال
الثقافة، فنحن نعرب عن الثقافة ابللغة، كال ٯتكننا أف نتحدث ابللغة ٔتعزؿ عن 

 الثقافة، فاللغة كعاء الثقافة، كمن ىنا تظهر لنا العبلقة بُت الثقافة كاللغة.
فهم ثقافة اجملتمع  أما عبلقة الثقافة بتعليم اللغة لؤلجانيب، فإف

اإلسبلمي تعد جزءا أساسيا من تعليم اللغة، لذلك قيل: إف دارس اللغة 
من أف يتعرؼ على  -إذا كاف يرغب يف اتقاهنا جيداة -األجنبية البد لو

حضارة اجملتمع الذم يتكلم أفراده تلك اللغة تعرفا كافيا يعصمو من الوقوع 
اللغة األجنبية ىو تعليم حضارة يف زلل ابلغ ا٠تطورة، كمن مث فإف تعلم 

 أصحاب تلك اللغة.
أما عند تصميم الكتاب ا١تدرس أك ٖتليلو فينبغي على ا١تؤلف أف يوضح 
ا١تفهـو الثقايف الذم يتبناه الكتاب، كاٟتدكد اليت ٘تيز الثقافة اإلسبلمية عن 

كما الثقافة العربية، كما ينبغي أف يعطي ا١توضوعات الثقافية اإلسبلمية كزان،  
ينبغي عليو أف يتدرج يف عرضو ١توضوعات الثقافة اإلسبلمية كمفاىيمها كفقا 

 ١تستوايت الدراسُت كقدراهتم العقلية كخلفياهتم الثقافية.
 األسس السيكولوجية .ب 

من ا١تعلـو أف ا١تتعلم يشكل عنصرا أساسيا يف العملية التعليمية، فهو 
ىو ا٢تدؼ من العملية التعليمية، فما  احملور الذم تركز عليو، كأنو أكال كأخَتا

قامت ىذه العملية إال من أجل ٖتقيق أىداؼ معينة لدل ا١تتعلم، كمن مث 
فإف معرفة خصائص ا١تتعلم النفسية كالعقلية تعد مطلبا ضركراي عند إعداد 

 ٤تتول ا١تناىج الدراسية.
كمن الواضح أف لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية كالعقلية، بل إف 
األفراد ٮتتلفوف فيما بينهم من قدرات عقلية كٝتات نفسية داخل ا١ترحلة 
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العمرية الواحدة، كمن ىنا ظهر مبدأ الفركؽ الفردية ا١تتصلة بنمو ا١تتعلمُت 
 كالذم ينبغي مراعاتو عند إعداد اختيار ا١تواد التعليمية.

كفوؽ ذلك ىناؾ مراتب ٥تتلفة للذكاء، فنجد أشخاصا يتميزكف بقدرة 
قافية كاسعة يف كل النواحي تقريبا، كىناؾ من ىم ثقافتهم ٤تدكدة ث

 كسطحية.
كعندما نطبق ىذا على تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ٧تد أف بعضهم 
لديهم استعداد عاؿ يف تعليم اللغة، كما أنو ٯتلك الذكاء ا١ترتفع، كذلك ٧تد 

ء( إال بدرجة متوسطة أك من بينهم التوجد لديهم القدرات العقلية )الذكا
ضعيقة، كمعٌت ذلك أنو عند تصميم الكتاب ا١تدرسي ينبغي أف تراعي تلك 
الفركؽ يف عرضو أك ٤تتواه، كإف كاف الكاتب يرل أنو من األفضل أف تصمم  
كتب اللذكم اإلستعدادات العالية كمن كىبهم هللا نعمة الذكاء ا١ترتفع، 

كمن دكهنم، كيعرؼ ذلك عن  كتصمم كتب أخرل للمتوسطُت يف الذكاء
طريق اختبارات الذكاء كتصنيف ٤تتوايت الدارسُت كفقا لنتائجهم يف ىذه 

  08اإلختبارات.
 األسس اللغوية كالًتبية .ج 

وات كمفردات كتراكيب يقصد هبذا اٞتانب ا١تادة اللغوية ا١تكونة من أص
اليت تقدـ يف كتب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا كاألسلوب ا١تناسب 

 يف عرضها للدارسُت، كمدل سهولة أك صعوبة تلك ا١تادة للدارسُت.
كتناكؿ اللغة ا١تقدمة يف كتب العربية كلغة الثانية تقدـ على ا١تستول 

األساسُت )اللغوم ك الًتبوم(  اللغوم كا١تستول الًتبوم، رأينا أف ىذين
يعداف أساسا كاحدا كإف كاف لكل منهما كظيفتو كلكن من الصعب الفصل 
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 ٖٖ، ص.أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت ابلعربيةانصر عبد هللا الغايل،  



35 
 

بينهما نظرا لتداخلهما، كلذا انصر عبد هللا يقدمهما كأساس كاحدا كلكن 
  09دمحم كامل الناقة فصل بينهما.

ذكر دمحم كامل الناقة أف عادة ما تعرب ا١تبادئ الًتبوية من النظرة التطبيقية 
يف عملية التعليم ١تا تقدمو األسس األخرل من معلومات مثل األساس 
النفسي كالثقايف كالًتبوم. كمعرفة ىذه ا١تبادئ تساعد ا١تسؤكلُت عن كضع 

ه ا١تواد كٖتديد أيها يصلح للربانمج ا١تواد التعليمية كاختيارىا على ٖتليل ىذ
 الذم يقوموف على ٗتطيطو كتنفيذه.

كيف جانب اللغوم أف تعد ا١تادة التعليمية أساسا لتعليم اللغة، بل عندما 
٨تللها سنجد أهنا أكثر من نظاـ، إهنا يف اٟتقيقة نظاـ النظم، فنحن أكال ٧تد 

ة(، الذم يؤدم نظاـ األصوات، الذم تكوف منو نظاـ األشكاؿ )الكلم
بدكره إىل نظاـ الًتكيب. كىذه األنظمة الثبلثة تؤدم إىل نظاـ رابع ىو نظاـ 
ا١تعٌت. لذلك فنحن عندما نشرع يف ٖتديد ما نود أف ٩تتار منو ا١تادة 
التعليمية ٨تتاج لتحليل كامل ٢تذه األنظمة ا١تتعددة، ىذا التحليل الذم ٯتكن 

( أىم األصوات ذات الداللة ٕلغة )( أصوات الٔأف يقدـ لنا كما يلي )
( ترابط األشكاؿ ٘( أىم األشكاؿ أكالكلمة )ٗ( األصوات ا١تفردة )ٖ)

( أىم أ٪تاط كمستوايت التنظيم اليت تظهر ٙكتبلحقها ككيفية ىذا الًتابط )
( كيفية ترابط كل ىذه العناصر ٚفيها ىذه األشكاؿ أك الًتاكيب )

 21اتنا يف كحدات من ا١تعٌت )الداللة(.كالتنظيمات السابقة ْتيث ٖتمل خرب 
 أنواع ادلواد التعليمية .ه 

 عن آراءىم.صنف العلماء ا١تواد التعليمية 
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( تصنيف ا١تواد التعليمية على ٜتسة ٜٜٙٔكسل )ىينج ك مولندا ك ر  
 أقساـ:

 غَت ا١تسقطا١تواد التعليمية  .أ 
العرض على إبراز ٤تتوايت فيو, ْتيث  تستعمليعٍت ا١تواد التعليمية اليت ال 

 ك العرض. الصورة ثاؿ, ا١تا١تتعلمُت ٯتكن استخدامها مباشرة
 ا١تسقطا١تواد التعليمية  .ب 

العرض على إبراز ٤تتوايت فيو, ْتيث  تستعملية اليت يعٍت ا١تواد التعليم
 الشرائح.ثاؿ ا١تا١تتعلمُت ٯتكن استخدامها مبارة )قراءة, نظرا, كمراقبة. 

 ا١تواد التعليمية السمعية .ج 
يعٍت ا١تواد التعليمية يف شكل اإلشارات الصوتية ا١تسجلة يف كسط 

 سي دمك  ريط كومبوالتسجيل.كيف الئلستخداـ ىذا استعملنا آلة مثل الش
 .مولتيميداي كغَتىا ك يف سي دم ك

 ا١تواد التعليمية فيديو .د 
يعٍت يشبو ا١تواد التعليمية السمعية كأهنا ٣ترد عن مفركشة الصور كٯتكن 
اٟتصوؿ على العرض من قبل صورة العرض كالصوت يف كقت كاحد. كمثا٢تا 

 كغَت٫تا. ك فيلم ك فيديو
 يوترا١تواد التعليمية كمب .ق 

يعٍت من انواع ا١تواد التعليمية غَت ا١تطبوعة حىت ٖتتاج إىل جهاز كومبيوتر 
 ٕٔلتقدًن شيئ من التعلم.
 أقساـ: سبعة( تصنيف ا١تواد التعليمية على ٜٜٚٔآلليغتوف ك راجى )

 
                                                           

21 Abdul, Hamid, dkk, Op cit, Hal: 89 

 



37 
 

 ا١تواد ا١تطبوعة .أ 
خدمها لغرض التعلم أك معلومات يعٍت أعدت كمية ا١تواد يف كرقة, كيست

النشرة  التسليم. كمثا٢تا صدقة ككتاب ككرقة عمل الطبلب كصور ككراسة ك
 غَتىا.ك 

 التصوير غَت ا١تقسط, ا١تثاؿ الصورة ا١تواد التعليمية .ب 
 التصوير الصامت ا١تقسط, ا١تثاؿ الشرائح ا١تواد التعليمية .ج 
 ا١تواد التعليمية السمعية .د 

نظمة اليت تستخدـ إشارات الراديو كٯتكن أف تقـو مباشرة أك يعٌت كل األ
ٝتعت من قبل شخص أك ٣تموعة من الناس. كمثا٢تا الشريط كا١تذايع 

 كالسجل.
 ا١تتصل اب١تواد البصرية غَت احملركة ا١تواد التعليمية السمعية .ق 
 ا١تواد التعليمية السمعية البصرية .ك 

ية كٯتكن د٣تها مع الصور ا١تتحركة يعٍت أم شيئ يسمع اإلشارة الصوت
 فيديو كاألفبلـ. ابلتسلسل. مثا٢تا

 ٕٕ.ا١تواد التعليمية كمبيوتر .ز 
 :( تصنيف ا١تواد التعليمية على أربعة أقساـٜٜٗٔركنيًتم)    

 ا١تواد التعليمية القائمة على الطباعة مثل الكتاب .أ 
 ا١تواد التعليمية القائمة التكنولوجيا مثل إذاعة التلفاز .ب 
ا١تواد التعليمية اليت تستخدـ ١تمارسة أك مشركع مثل كرقة ا١تراقبة, كرقة  .ج 

 اإلستطبلع كغَت٫تا
)كاب٠تصوص ألغراض  ا١تواد التعليمية البلزمة ألغراض التفاعل البشرم .د 

 ٖٕالتعليم عن بعد( مثل التلفوف أك ا٢تاتف كاٞتواؿ كغَتىا.
                                                           

22
 Andi Pastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, Jokjakarta, Diva Press, 2011, 

Hlm. 24-28. 
23

 Abdul, Hamid, dkk,Op cit, hlm 29   
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( ا١تواد التعليمية ا١تطبوعة ىي ٔالغالب أف ا١تواد التعليمية قسماف, يعٍت ) 
ليمية غَت ( ا١تواد التعٕا١تواد ا١تعد ابلورقة مشتغل ٟتاجة التعلم أك لبلوغ اإلعبلـ. )

 ا١تطبوعة, ا١تثاؿ : ا١تواد التعليمية السمعية ك فيديو كالشرائح ككمبيوتر.
 (Handout)ادلذّكرةمفلوم  .و 

عملية التعليم. كل شيئ الذم يعطي اىل الطالبات عند   ا١تذّكرة ىي
  .ا١تواد ا١تكتوبة ا١تستعيدة للطالبات لتحصيب معلوماهتن كالتعريف اآلخر ىي

ا١تواد التعليمية األساسية للمعلمة كالطالبات لتعميق كتوسيع إما  اكيعرؼ ايضا أهن
يف عملية التعليم اك ا١تعمل اك ا١تيداف بواسطة الدراسة اك ا١تصادر الواجبة اك 

  24ا١تراجع.
  (Handout)ادلذّكرة وظائف  .ز 

من كظائف  (Staffen dan Peter Ballstaedt)رأم ستيفن ك فًت بلستد 
 كما يلي:  ا١تذّكرة

 يساعد الطالبات  .ٔ
 كقرين شرح ا١تعلم .ٕ
 كمراجع للطالبات .ٖ
 دعا للطالبات كي تكوف نشيطة يف التعلم. .ٗ
 ذكر ا١تادة األساسية اليت قد تعّلمت  .٘
 إعطاء ا١تثَت كاإلستجابة .ٙ
 تقييم نتائج التعليم .ٚ

  (Handout) غرض بناء ادلذّكرة .ح 
 كما يلي:األىداؼ،  نشرة يف أنشطة التعلم ل

 لطبلبلتسهيل كتقدًن ا١تساعدة أك ا١تعلومات  .ٔ
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 Oxford learner’s pocket dictionary 
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 الطبلبإلثراء معرفة  .1
 دعم ا١تواد التعليمية األخرل أك تعليل ا١تعلمُت .4

 (Handout )  ادلذّكرةخصائص  .ط 
 ( أف ا١تذّكرة ٢تا خصائص، يعٍت:Sudjatiرأل سودجايت )

 احدل من ا١تواد ا١تطبوعة اليت تستطيع أف تعطي ا١تعلومات للطبلب ىي .0
 عموما أف ا١تذّكرة يعالق ٔتادة الدراسية .2
أك ا٠ترائط فحسب(،  تكان  ةيتكوف على الدراسة ) كامل عموما أف ا١تذّكرة .3

 اك اٞتداكؿ أك ا١تادة الزائدة.    
  (Handout ) عناصر ادلذّكرة .م 

 :ا١تذّكرة عنصراف، ٫ت
 ا١توضوع أك الذاتية، ىذا العنصر يتكّوف على .0

 ا١تدرسة .أ 
 الفصل .ب 
 مادة الدراسية .ج 
  اللقاء  .د 
 ٚتلة الصحيفة  .ق 
 بدء نفاذ ا١تذّكرة  .ك 
 ا١تادة األساسية اك ا١تادة ا١تستعّدة .2

  (Handout )   ادلذّكرة بناءخطوات  .ك 
اسية اليت ٬تب ٖتقيقها الطبلب. فلذلك تتم ا١تذكرة بدليل على الكفاءة األس

 ٬تب بناء ا١تذكرة على أساسي ا١تنهج. أما ا٠تطوات كما يلي:
 ٖتليل ا١تنهج .0
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ٖتقيق موضوع ا١تذكرة كيناسب على الكفاءة األساسية كا١تادة التعليمية  .2
 ا١تتحققة

 ٚتع ا١تراجع لدليل بنائها .3
 ال يكتب ا١تذكرة بكلمة طويلة .4
 كتابة بقراءة مراة اثنية أك طلب ا١تداخبلت من ا٠تبَتتقوًن ال .5
 25ٖتسُت ا١تذكرة ْتسب النقصاف ا١توجودة. .6

 ادلبحث الثاين :خريطة ادلفاهيم

 ة ادلفاهيمطمفلوم خري  .أ 
 (Naidu)نها: يعرفها اندك عّرؼ أف تعريف خريطة ا١تفاىيم متعددة، م

أبهنا ٘تثيل بياين للمفهـو كعبلقتو اب١تفاىيم األساسية ا١تتصلة بو بواسطة 
 عرفها الصيفي أبهنا عبارة عن ٥تطط كٝتي يوضح العبلقة يف حُت 26خطوط،

كيذكر القيسي أف ا٠ترائط ا١تفاىيمية  27بُت ا١تفاىيم العلمية ا١ترتبطة ٔتوضوع ما،
على العبلقة بُت ا١تفاىيم، كىذه الرسـو  ىي عبارة عن رسـو توضيحية تدؿ

تكوف ذات بعد أك بعدين، ْتيث تكوف ذات البعد ٣تموعات من ا١تفاىيم أتخد 
خطا رأسيا، كيتم دمح األبعاد الرأسية كاألفقية لتسمح أبفضل ٘تثيل للعبلقات 

على أهنا ٘تثيبلت ثنائية البعد  (wandersee)فيها يعرفها كندرسي  28بُت ا١تفاىيم،
للعبلقات بُت ا١تفاىيم، كيتم التعبَت عنها كتنظيمات ىرمية متسلسلة ألٝتاء 

كيعرفها شهدة أبهنا الشكل رقم ٗتطيطي  29ا،ا١تفاىيم كالكلمات اليت تربط بينه

                                                           
25

 Andi Prastowo, panduan kreatif membuat bahan ajar inovatif, hlm. 82 
26

 Naidu, S. Concept mapping students workbook. Montreal, )Quebec: Confordia 

University,1990).  (ERIC Document Reproduction Service No. ED 329 247). 
 (.ٜٕٓٓ، األردف، عماف: دار أسامة للنشر كالتوزيع(. ا١تعلم كاسًتاتيجيات التعليم اٟتديثعاطف الصيفي  ٕٚ

رسالة ،")ساسية كتفكَتىم الناقد يف الرايضياتأثر خرائط ا١تفاىيمية يف ٖتصيل طلبة ا١ترحلة األ"  ٓتيت القيسي، 28
 (.ٕٔٓٓ،العراؽ :، جامعة بغدادالدكتورة غَت منشورة

29 Wandersee, J.n. Concept Mapping and the Cartography of cognition. )Journal of 

research in science teaching, 1990).  Vol.27,No.10 
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ثنائي األبعاد، يتم بناء على ٖتليل مفهـو عاـ لفظي غالبا لتوضيح ا١تفاىيم 
مث  31العبلقات القائمة بينها كبُت ا١تفاىيم األقل اليت تعمق الفهم،الفرعية كبياف 

بياف اإلرتباطات اليت ٯتكن أف تتم بينها ثناية كصوال إىل صورة رايضية للمفهـو 
العاـ، كيف البحث اٟتايل تعرؼ خريطة ا١تفهـو إجرائيا أبهنا الشكل رقم ٗتطيطي 

ازم أك لتنظيم العبلقات ا١تتصلة اب١تفهـو ٓتطوط مرسومة على التوايل أك التو 
اإلثنُت معا لتشكل سبلسل بسيطة أك مركبة يف بعد أك أكثر، تسَت كفق إتاه 

  30)من العاـ إىل األقل عمومية أك العكس( كفقا ١تستوايهتا.
كمنها تعريف الطناكل أهنا عبارة عن أشكاؿ ٗتطيطية تربط ا١تفاىيم 
ببعضها بعضا ٓتطوط أك أسهم يكتب عليها كلمات تسمى كلمات الربط 

كيعرؼ السعدين ا٠ترائط ا١تفاىيم ىي:  32بُت مفهـو كآخر. لتوضيح العبلقة
رسـو ٗتطيطية ثنائية االبعاد، توضح العبلقات ا١تتسلسلة بُت ا١تفاىيم يف أم فرع 

 33رفة كا١تستمدة من البناء ا١تفاىيمي ٢تذا الفرع.من فركع ا١تع
كتعريف اآلخر منها: عبارة عن رسم ٗتطيطي تًتتب فيها مفاىيم ا١تادة 
الدراسية يف تسلسل ىرمي، كبطريقة البعد الراسي، حيث تًتابط ا١تفاىيم ْتيث 

ة ( إىل تتدرج من ا١تفاىيم األكرب مشولية )عمومية( إىل األقل خصوصية )فرعي
ا١تفاىيم األقل مشولية كاألكثر خصوصية، حيث ٖتتل ا١تفاىيم األكثر مشولية قمة 

                                                           
أثر استخداـ خرائط ا١تفاىيم يف تدريس قوانُت الغازات على قلق الطبلب كٖتصيلهم، " ،السيد علي السيد شهدة ٖٓ

 ٔٔ-ٛسلبيات اإلٝتاعيلية: ا١تؤ٘تر العلمي السادس، مناىج التعليم بُت اال٬تابيات كال) ية ا١تصرية للمناىج كطرؽ التدريس،"اٞتمع
 (ٜٜٗٔ أغسطس.

 ا١تتوسطة، أثر استخداـ ا٠ترائط ا١تفاىيمية يف تدريس التفاضل كتنمية التفكَت اإلستداليل لدل الطلبة عقيلإبراىيم أبو  ٖٔ
(، ٖٕٔٓ -العدد الثالث –) ٣تلة إٖتاد اٞتامعات العربية للًتبية كعلم النفس، اجمللد اٟتادم عشر  فرع العلمي( فلسطُت،العامة ) ال

 ٙٓٔص: 

القاىرة: مكتبة األ٧تلو  ),أساليب التعليم كالتعلم كتطبيقاهتا يف البحوث الًتبويةمصطفى الطناكم.  عفت ٕٖ
 (. ٕٓٓٓ،ا١تصرية

أثر التزكد اب٠ترائط ا١تفاىيمية على ٖتصيل الطلبة كإتاىاهتم ٨تو مادة اٞتغرافيا للصف "ٜتيس ىاشم ا١تطرم, بشرة  ٖٖ
ا كلية العلـو ) رسالة ٣تستَت جامعة الشرؽ األكسط للدراسات العلي "السادس األساسي يف ا١تدارس ا٠تامسة يف ٤تافظة البلقاء

 ٜٔ( ص: ٜٕٓٓاإلنسانية قسم العلـو الًتبوية, 
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كتعرؼ خريطة ا١تفاىيم، ككلما إتهنا إىل أسفل تقابلنا ا١تفاىيم األقل مشولية. 
أبهنا: عبارة عن رسـو ٗتطيطية تدؿ على العبلقة بُت ا١تفاىيم، كىي ٖتاكؿ أف 

من فركع ا١تعرؼ، كىذه الرسـو ٯتكن أف تكوف  تعكس التنظيم ا١تفاىيمي لفرع
 34ذات بعد كاحد أك بعدين.

قاؿ أستاذ أكريل ْتر الدين يف كتابو ا٠تريطة ا١تفهومية ىي عبارة عن 
مفاىيمي يتم فيو ٖتديد ا١تفاىيم يف موضوع ما، كتدر٬تها من األكثر  ٥تطط

  35مشولية إىل األقل مشولية، كتوضيح العبلقة بينها.
من التعريفات خلصتها الباحثة بعد اطبلعها كْتثها : ا٠ترائط ا١تفاىيمية 
ىي تصور ذىٍت يعمل على ربط ٣تموعة من ا١تفاىيم ضمن شكل ٗتطيطي، يتم 
فيو تصنيف ىذه ا١تفاىيم حسب مستول ٕتريدىا، كتسلسل ربطها مع بعض 

رب عن نوع الرابطة بُت بركابط  على شكل أسهم أك إشارات ٖتمل عبارات تع
 ا١تستوايت ا١تتعددة.

 فلسفة خريطة ادلفاهيم .ب 
يتكوف من أبنية معرفية منظمة من ا١تفاىيم  عقل ا١تتعلم بناء معريف منظم،

كاألفكار الكربل تًتتب يف ىذه األبنية بشكل ا٢ترمي، حيث ٖتتل األفكار 
لنزكؿ إىل قاعدة ا٢تـر الكربل كا١تفاىيم العرضية رأس ا٢تـر كمناطقو العليا، كاب

تتدرج ا١تفاىيم من الكبَت إىل الصغَت فاألصغر، كٯتثل كل بناء منها كحدة تطور 
معريف تربز ما لدل ا١تتعلم من استعدادات، كخربات كأفكار، كيتفاعل الفرد 

                                                           
) نصر خليل الكحلوت، طرؽ تدريس اٟتاسوب ٧تيب ا٠تزندار، حسن رْتي مهدم،  انئلةعزكاٝتاعيل عفانة،  ٖٗ

teaching computer method ) 
35

، )ماالنق : مطبعة جامعة موالان مالك مهارات التدريس ٨تو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأكريل ْتر الدين،   
 ٛٚٔ(، ص.ٕٔٔٓ إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية ٔتاالنق،
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كيتعلم كينتج يف ضوء ىذه اإلمكانيات، فالطالب ٭تتاج إىل أداة ٗتطيط بصرية 
 36م على دمج ا١تفاىيم اٞتديدة ضمن بنيتو ا١تعرفية.٤تسوسة تساعد ا١تتعل

كتتأثر قدرة الطالب على تعلم ا١تفاىيم اٞتديدة بشكل كبَت على ا١تفاىيم 
كوف ذات عبلقة اب١تفهـو اٞتديدة بشكل كبَت على اليت تعلمها مسبقا كاليت ت

مسبقا كاليت تكوف ذات عبلقة اب١تفهـو اٞتديد، ك٬تب أف  ا١تفاىيم اليت تعلمها
ترتبط ا١تعرفة اٞتديدة  ابلسابقة حىت تكوف ذات معٌت، كىذا يتطلب أيضا خلو 

ل مانعا ا١تعرفة اٞتديدة كالقدٯتة من األفهاـ ا٠تاطئة اليت إف كجدت فإهنا ستشك
 لتكوين التعلم ذل ا١تعٌت.

عطفا على ما سبق فإف ا١تتعلم ْتاجة إىل أداة تتبح لو الدعم كا١تسائدة 
يف حالة التعلم اٞتديد، كتعلم كاسًتاتيجية تعويضية عند حدكث أم قصور 
مفهومي أك الوقوع يف أكجو من الفهم ا٠تطأ, ككل ذلك ٯتكن توفَته بواسطة 

 تعد إسًتاتيجية ما كراء تعلمية تساعد ا١تتعلم على تعلم  ا٠ترائط ا١تفاىيمية اليت
كيف يتعلم بشكل صحيح كفاعل، ك٘تثل منظما ٘تهيداي للتعلم كأداة ٗتطيط 
بصرية ٤تسوسة تساعد ا١تتعلم من دمج ا١تفاىيم اٞتديدة ضمن بنية ا١تعريفية. كإذا 

بة يف تكوين % من ا١تتعلمُت يصنفوف كمتعلمُت بصريُت، كأف الرغ ٓٗعرفنا أف 
األ٪تاط ا١تنظمة تبدك شيئا فطراي يف سلوؾ اإلنساف، كأف الطبلب يتعلموف بشكل 
أفضل عندما تقدـ ٢تم ا١تفاىيم بشكل ٥تطط بصرم منظم، تغدك خرائط ا١تفهـو 

 تقنية تربوية تعليمية فاعلة كضركرية.    
 خريطة ادلفاهيمفوائد  .ج 

 منهن: ا٠ترائط ا١تفاىيمية ٢تا فوائد الكثَتة،
 تساعدان للتخطيط ك اإلتصاؿ .0
 ٕتعلنا زايدة اإلبتكار .2

                                                           
منشور يف موقع مكتب الًتبية العريب لدكؿ  )،. ملخص إلسًتاتيجية التدريس ٓترائط ا١تفاىيمالقاسم، كجيو بن قاسم  ٖٙ

 (ا٠تليع
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 تقتصد الوقت .3
 ٖتّل ا١تشاكل .4
 تركيز اإلىتماـ .5
 الفكرة  تصميم كتشريح .6
 تذكر أفضل .7
 التعلم أسرع ك أكثر كفاءة .8
 نرل الصورة كاملة. .9

رائط تساعد ا٠ت( cracking creativithy)قاؿ ِمكائيل مكالكو يف كتابو 
 ا١تفاىيمية لػ:

 تنشيط الدماغ كلو .0
 العقلية من صراع إزالة الشعور .2
 تساعدان للًتكيز على فكرة البحث .3
 تساعدان إلشارة العبلقة بُت ا١تعلومات ا١تتنافية .4
 بلتفاص الاٚتإ واضحةالصورة الإعطاء  .5
 37ٯتكننا أف يضّم فكرة كفرقها. .6

 خريطة ادلفاهيمأمهية  .د 
 خريطة ا١تفاىيم تساعد الطالب على:

ربط ا١تفاىيم اٞتديدة اليت تقدـ للطالب اب١تفاىيم اليت درسها سابقا، كفهم  .0
اىيم يف البنية العبلقات بُت تلك ا١تفاىيم، ٦تا يؤدم إىل ترسيخ تلك ا١تف

 ا١تعرفية لو.
٘تييز ا١تفاىيم ا١تتشاهبة، حيث إف بناء ا٠ترائط ا١تفاىيمية يتطلب البحث عن  .2

 أكجو الشبة، كاإلختبلؼ بُت ا١تفاىيم.

                                                           
37

 Tony buzan, Buku Pintar Mind Map,( Jakarta: PT Ikrar Mandiri abadi, 2012) hlm: 6 
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 تزكد الطالب ٔتلخص ٗتطيطي ١تا تعلموه .3
تدرب الطالب، تنمي الفكرة التأملي لديو من خبلؿ تنظيم كتصنيف ا١تفاىيم  .4

 ائط ا١تفاىيميةيف ا٠تر 
 التمييز بُت ا١تفاىيم ا٢تامة، كا١تفاىيم األقل أ٫تية. .5
من خبلؿ رسم ا٠ترائط ا١تفاىيمية يستطيع الطالب معرفة مستول ٖتصيلو،  .6

 كمعرفة نقاط الضعف.
فيها تشويق، كإاثرة للطالب، كما أهنا ٗتتصر كقتو يف اٟتصوؿ على ا١تفهـو  .7

 أك أداء ا١تهارة.
 ائط ا١تفاىيمية للمعلم على:تساعد ا٠تر 

 التخطيط للتدريس سواء لوحدة دراسية أـ مادة أـ فصل دراسي. .0
التقوًن، فهي تستخدـ كأداة للتقوًن، حيث إف رسم خريطة ا١تفاىيم  .2

يتطلب من الطالب القياـ بتذكر ا١تعارؼ كفهمها كتطبيقها كٖتليلها 
استخدامها لقياس ا١تستوايت كتركيبها كتقوٯتها، فا٠ترائط ا١تفاىيمية ٯتكن 

 ا١تعرفية الستة.
 معرفة مدل العمق كاالتساع الذم يتطلبو الدرس. .3
 تنمية ركح التعاكف بُت ا١تعلم كطبلبو. .4
الكشف عن البنية ا١تعرفية لدم الطبلب، حيث إف ا٠ترائط ا١تفاىيمية  .5

 38تظهر لنا ا٠تلفية السابقة للطبلب حوؿ مفهـو معُت.
 خريطة ادلفاهيمخطوات بناء  .ه 

 :بنيت الباحثة ا٠ترائط ا١تفاىيمية بسبع خطوات، يعٍت
ماغ النتشار يف كل إبتداء من الوسطى، ألف بو يعطي اٟترة إىل الد .0

 اإلٕتاىات كلتعبَت أنفسو.
                                                           

، ماالنج: جامعة موالان رسالة ا١تاجستَت) "،  Edraw Max" تطوير كتاب ٨تو الواضح ابستخداـ الربانمج ريٍت زىرة،  ٖٛ
 ٖٔ(، ص. ٕٗٔٓمالك إبراىيم ماالنج، 
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إعطاء الصورة للفكرة الرئيسية ألهنا معاىن متعددة كساعدت الستخداـ  .2
تكوف أكثر تركيزا،  ا٢تادؼ ا٠تياؿ. سوؼ تكوف ٦تتعة الصورة الرئيسية ك

 كيساعد على الًتكيز، كينشط الدماغ.
اع. ٬تعل اللوف ا٠ترائط إستخداـ اللوف ألنو متساكاي ابلصورة يف اإلمت .3

 ا١تفاىيمية حيوية.
مستول الثاين كالثالث إىل   ربط الفركع الرئيسي للصورة ا١تركزية كربط الفركع .4

يعمل عن طريق اٞتمعيات.  الدماغ، كىلم جرا ألف األكؿ كالثاينمستول 
يف كقت كاحد. عند  أمور، أك أربعة أمور أك ثبلثة أمرينيسر الدماغ لربط 

 سيكوف الفرع أسهل للفهم كتذكر. ركعربط الف
 إنشاء خط الرابط ا١تنحٍت ألف ا٠تط ا١تستقيم سيكوف ملل للدماغ. .5
إستخداـ الكلمة الرئيسية لكل خط، ألهنا تزيد القوة كا١تركنة ٠تريطة  .6

 ا١تفاىيم.
 39استخداـ الصورة لكل الصورة معاىن متعددة. .7

اف بناء خرائط ا١تفاىيم يتم  (Alut)ذكر العديد من الًتبويُت كمنهم آلت 
كمن ىذه 41كفقا ٠تطوات من شاهنا أف تساعد يف التعليم بصورة مناسبة، 

 ا٠تطوات مايلي:
اختيار العنصر أكا١توضوع ا١تراد عمل خريطة مفاىيم لو، فقد يكوف نصان أك  .0

 فقرة أك ٤تاضرة.
 اختيار الكلمات ا١تفتاحية ككضع خط ٖتتها مث ترقيمها. .2

                                                           
39

 Tony buzan, Buku Pintar Mind Map,( Jakarta: PT Ikrar Mandiri abadi, 2012) hlm: 15 
40 Alut, B. Concept Mapping A Study strategy in earth science Vol,15,) journal of 

College،1985).  
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ا، ْتيث تكوف اعداد قائمة اب١تفاىيم، كمن مث ترتيبها تبعا لعموميتها كٕتريدى .3
ا١تفاىيم العامة كاالكثر ٕتريدا يف أعلى القائمة، أما ا١تفاىيم الفرعية فتوضع يف 

 أسفل القائمة.
كضع ا١تفاىيم األكثر عمومية يف قمة ا٠تريطة، مث توضع ٖتتها ا١تفاىيم االقل  .4

 عمومية.
 ربط ا١تفاىيم اليت تنتمي لبعضها ٓتطوط، مث تسمية كل خط كفقا للعبلقة .5

.  اليت ترتبط هبا ىذه ا١تفاىيم، لتشكل ركابط متسلسلة توضح تدرج ا١تفهـو
كمن يتابع خطوات بناء ا٠تريطة ا١تفاىيمية، يبلحظ أف ا١تتعلم يتعلم 
بطريقة ذات معٌت، كما أنو يتعلم كيفية تنظيمها كاستخبلص العبلقات بينها،  

  40كما أنو يبحث عن ما ىو أبعد من ا١تعلومات ا١تقدمة لو.
 خبريطة ادلفاهيم عليمخطوات الت .و 

بعد ٖتديد الدرس ا١تراد شرحو، كٖتليل ٤تتواه، كٖتديد األىداؼ ا١تتوقع 
إعداد خارطة ا١تفاىيم، يعرض الدرس كفقا للمراحل ٖتقيقها لدل الطلبة، ك 

 التالية:
 استكشاؼ ا١تعرفة القبلية لدل الطلبة. .0
 ا١تعرفة اٟتالية )عرض ا١توضوع(، كتتضمن النقاط اآلتية: .2

يعلن ا١تعلم عن اسم ا١تفهـو الرئيس، كيعرض اللوحة اليت اشتملت على  .أ 
 ا١تفاىيم موضوع الدراسة.

م بتقسيم الطلبة إىل ٣تموعات، كاختيار اسم للمجموعة من يقـو ا١تعل .ب 
 الدرس اٞتديد كمجموعة ا١تفرد ك٣تموعة ا١تثٌت.

 يضع ا١تعلم تعريفا للمفاىيم. .3

                                                           
41 Wandersee, J.n .Concept Mapping and the Cartography of cognition. Vol.27,No.10, 

)Journal of research in science teaching, 1990).   
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يعرض ا١تعلم مفاىيم الدرس اٟتايل كفق تسلسل ىرمي من ا١تفاىيم األكثر  .4
بُت ىذه مشولية إىل ا١تفاىيم األقل مشولية، من دكف استخداـ أدكات ربط 

ا١تفاىيم ابلقوؿ: سنقـو بدراسة ا١تفاىيم اآلتية كفق ا١تخطط ا١تعركض أمامكم 
على الوسيلة الكرتونية، كيف أثناء عرض الدرس سنكوف قادرين على ربط 
ىذه ا١تفاىيم مع بعضها لوضع كلمات، كأدكات ربط مناسبة، كما تعلمنا 

 يف أثناء التدريب على رسم خارطة ا١تفهـو سابقا.
بشكل تعاكين، كبعد   يطلب ا١تعلم من الطلبة رسم ا٠تارطة ا١تفاىيمية .5

مبلحظة أعما٢تم كمناقشتهم فيها يعرض ا٠تارطة ا١تفاىيمية اليت أعدىا 
 مسبقا.

يعرض ا١تعلم ٣تموعة من األمثلة كاألمثلة على ا١توضوع. ْتيث تكوف أزكاجا  .6
لعرض ٮترب ا١تعلم الطلبة متقابلة، كمتدرجة من السهل إىل الصعب كيف أثناء ا

عن ا١تثاؿ أبنو مثاؿ على ا١تفهـو كاألمثاؿ أبنو ال مثاؿ عليو مع تقدًن التبدير 
 على ذلك.

 يوجو ا١تعلم األسئلة حوؿ الدرس، كيقـو ابلتعزيز ا١تناسب، كالتغدية الراجعة. .7
 تقوًن تعّلم ا١تفاىيم، كاستنتاج القاعدة، ككتابتها على السبورة من خبلؿ .8

 ا٠تريطة ا١تفاىيمية ، كتكليف الطلبة رسم ا٠تريطة على دفاترىم.
الواجب البييت: حل التمرينات، كتكليف الطلبة ٖتضَت درس جديد، كإعداد  .9

 42خريطة مفاىيمية لو.
عند أستاذ أكريل ْتر الدين أف خطوات تطبيق ا٠تريطة ا١تفهومية فيما 

 يلي:
 ٖتديد ا١تفاىيم الرئيسية للموضوع.  .0
 ة هبا بشكل ىرمي.عرض ا١تفاىيم الرئيسية، كا١تفاىيم الفرعية ا١ترتبط .2

                                                           
نصر دمحم خليفة مقابلة كغصايب دمحم مطلق الفبلحات. أثر التدريس ابستخداـ ا٠ترائط ا١تفاىيمية على ٖتصيل طلبة   ٕٗ

 (.ٕٓٔٓ،العدد الرابع ٕٙالصف الثامن األساسي لقواعد اللغة العربية يف األردف، ٣تلة جامعة دمشق اجمللد 
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 43ربط مفهيم ا٠تريطة بكلمات دقيقة تبُت البلقة بينها. .3
 خريطة ادلفاهيممزااي  .ز 

 من مزااي ا٠ترائط ا١تفاىيمية ىي:
 ىل مستول عقل ا١تتعلمكسيلة لنقل معلومات الكثَتة كتبسيطها كالنزكؿ هبا إ .0
 ٯتكن التحكم فيها كتقدٯتها كفق أسس سيكولوجيا أك منطقية .2
 كسيلة فعالة لعبلج قصر كقت حصة الشرح .3
 تربط مفاىيم ا١تتعلم القبلية اب١تفاىيم اٞتديد. .4
كخريطة ا١تفاىيم تساعدان للتواصل كتوفَت الوقت كحل ا١تشكبلت كتركيز  .5

 االفكار كرؤية الصورة الكاملةاالىتماـ كتطوير  كشرح 
 كخريطة ا١تفاىيم تساعدان للتخطيط كالتذكَت كالتفريق كطلب العبلقة .6

 خريطة ادلفاهيمعيوب  .ح 
 من عيوب ا٠ترائط ا١تفاىيمية كما يلي:

درجة انتباه التبلميذ تتوقف على مهارة ا١تعلم يف رسم خرائط ا١تفاىيم كطريقة  .0
 التنظيم كالعرض

أطفاؿ صفوؼ األكىل من التعليم اإلبدائي ألهنا تعتمد على  التناسب .2
 ا١تفاىيم العلمية اجملردة 

ال تراعي الفركؽ الفردية إلعتمادىا على طبقة معينة من ا١تتعلمُت تعتمد على  .3
 التعليم البصرم

 قلة األمثلة اليت تعرضها كالتسرع يف الوصوؿ القاعدة  .4
خبلص ا١تفاىيم كتصنفها إىل مفاىيم رئيسية ٖتتاج إىل كقت كجهد كبَت إلست .5

 كمفاىيم فرعية.
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 ٛٚٔ، ص.مهارات التدريس ٨تو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأكريل ْتر الدين،  
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 ادلبحث الثالث : القواعد النحوية
 كتاب نظم العمريطي ومؤلفه .أ 

٭تي بن موسى بن رمضاف بن عمَتة اسم مؤلف كتاب نظم العمريطي 
ق ٜٜٛالعمريطي الشافعي شرؼ الدين فقيو أصويل انظم تويف يف حدكد سنة 

. ىو العامل كالصاحل لو عدة ز أبو كبَت ٤تافظة الشرقية مصرمن قرية عمريط مرك
 منظومات، منها

 يف ٣تاؿ الفقو .0
 التفسَت يف نظم التحرير 
 هناية التدريب يف نظم الغاية كالتقريب 
 تسهيل الًتقات يف نظم الورقات 

 يف ٣تاؿ النحو .2
 العمريطي لنظم االجرمية 

داكد الصنهجي. ىذا  ىو نظم من كتاب االجرمية لشيخ ابو
الكتاب ٥تتصرة كشهَتة يف العرب اك العجم. ىذا الكتاب ينظّم اساسا 
بطلب اصدقاء الؤلف ٢تم حسن الظن القوية أف ا١تؤلف اىل يف ىذا 
اجملاؿ. ينظّم ا١تعّلم ىذا الكتاب بدّقٍة إما يف عملية التنظيم اك ٖتسينو. 

 كيزيد البياف لتكميل ىذا الكتاب.
ثبلثة كثبلثوف اباب يعٍت :  علىعمريطي يتضمن كتاب نظم ال

( ابب عبلمات ٗ( ابب االعراب، )ٖ( ابب الكبلـ، )ٕ( ا١تقدمة، )ٔ)
( ٚ( ابب عبلمات ا٠تفض، )ٙ( ابب عبلمات النصب، )٘االعراب، )

( ، ( ابب ٓٔ( ابب ا١تعرفة كالنكرة، )ٜ( فصل، )ٛابب عبلمات اٞتـز
( ابب مرفوعات االٝتاء، ٕٔ( ابب اعراب الفعل، )ٔٔاألفعاؿ، )

( ابب كاف ٘ٔ( ابب ا١تبتداء كا٠ترب، )ٗٔ( ابب انئب الفاعل، )ٖٔ)
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( ٛٔ( ابب ظن كاخواهتا، )ٚٔ( ابب إف كاخواهتا، )ٙٔكاخواهتا، )
( ابب ٕٔ( ابب التوكيد، )ٕٓ( ابب العطف، )ٜٔابب النعت، )

( ابب ٕٗ( ابب ا١تصدر، )ٖٕ( ابب منصوابت األٝتاء، )ٕٕالبدؿ، )
( ابب األستثناء، ٕٚ( ابب التمييز، )ٕٙ( ابب اٟتاؿ )ٕ٘الظرؼ، )

( ابب ا١تفعوؿ ٖٓ( ابب النداء )ٜٕ( ابب ال العاملة عمل إف، )ٕٛ)
( ٖٖ( ابب ٤تفوضات االٝتاء )ٕٖ( ابب ا١تفعوؿ معة )ٖٔألجلة )

فيو النظم كالًتٚتة مث تتطّور الباحثة ىذا الكتاب يف شكل  ابب اإلضافة.
اىيم لكل ا١توضوع، يف ا٠تريطة الصورة كاللوف مث تزاد ابلبياف خريطة ا١تف

اإلضايف الذم نقل من كتاب ألفية ابن مالك كيف االخَت تقدًن 
 التدريبات لقراءة كتب الًتاث.

 مفلوم النحو .ب 
لغة القصد كالطريق، يقاؿ: ٨تا ٨توه، أم: قصد قصده كالنحو: النحو 

ؾ الـ العرب يف تصرفو من إعراب كتثنية  إعراب الكبلـ العريب، أكانتحاء ٝتة
كٚتع تكسَت كإضافة كنسب كغَت ذلك. كاصطبلحا ىو طائفة من ا١تعايَت 

 كالضوابط ا١تستنبطة من القرآف الكرًن كاٟتديث الشريف كمن لغة العرب.
قاؿ ا٢تامشي، علم النحو يسمى علم اإلعراب أيضا، ىو علم يعرؼ بو  

ما، ككيفية ما يتعلق ابأللفاظ من حيث كقوعها كيفية الًتكيب العريب صحة كسق
فيو من حيث ىو، أك بوقوعها فيو. كالغرض منو االحًتاز عن ا٠تطأ يف التأليف 

 44كاإلقتداح على فهمو كاألفهاـ فيو.
ٯتتد مفهـو النحو اىل الًتاكيب فهو يبحث فيها كما قاؿ فاطر كرسبلف، 

يرتبط هبا من خواص.فالنحو يعمل تقنُت القواعد كالتعميمات الىت تصف تركيب 
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 ٖـ( ص.  ٕٙٓٓ، )القاىرة : طبعة مزيدة كمنقحة، القواعد األساسية للغة العربيةأٛتد ا٢تامشي،   



52 
 

اٞتمل كالكلمات كعملها يف حالة االستعماؿ كما يعمل على تقنُت القواعد 
   45كالتعميمات اليت تتعلق بضبط أكاخر الكلمات.

أما مفهـو اٟتديث لعلم النحو فهو علم البحث يف الًتاكيب كما يرتبط 
هبا من خواص كما أنو يتناكؿ العبلقات بُت الكلمات يف اٞتملة كبُت اٞتمل يف 

  46العبارة.
 نشأة علم النحو .ج 

فريق من العلماء اللغويُت أف النحو قدًن عند العرب، أبلتو األايـ مث  قاؿ
رشاد ا٠تليفة الرابع، كٯتثل ىؤالء جاء اإلسبلـ ٬تدده على يد أيب األسود الدؤيل إب

العلماء، أٛتد بن فارس القزكيٍت الذم ذىب إىل أف علـو العربية من النحو 
كمصطبلهتا، كا٠تط، كالعركض كانت معركفة لدل العرب من قدًن الزماف، مث 
جاء اإلسبلـ فجددىا كبعثها من جديد، بل ذىب إىل أبعد من ذلك، منذ 

 عليو السبلـ.بداية خلق اإلنساف: آدـ 
أما عن تطوير النحو العريب فقد كتبت فيو البحوث الكثَتة. كلعل من 
الصواب القبوؿ بتقسيم العصور ا١تختلفة لتطوير النحو العريب إىل أربعة عصور 

 رئيسية، ىي:
العصر السابق لسيبويو، حيث كاف اإلىتماـ متجها ٨تو توصيل القواعد   .0

 النحوية.
بو: كفيو كضعت علل القياس النحوم، مع اختبلؼ يف عصر سيبويو كأصحا  .2

 أمر القياس بُت ا١تدارس النحوية ا١تختلفة.
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( ٕٓٓٓ: دار الثقافة كالنثر كالتوزيع،  القاهرة) تعليم اللغة العربية كالًتبية الدينيةف، ٤تمود رشدم فاطر كمصطفى رسبل 
 ٔٛٔص. 

46
َتة للنشر ، )عماف: دار ا١تسأساليب تدريس اللغة العربية بُت النظرية كالتطبيقور كدمحم فؤاد اٟتوامدة، راتب قاسم عاش 

 ٖٓٔ( ص. ٕٓٔٓكالتوزيع, 
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عصر التعليل: كيوصف أبنو عصر الشواذ النحوية كالبحث عن العلل ٢تا.   .3
ق(، كأبو علي الفارسي  ٜٕٔق(، كثعلب )ت  ٕٙٛكمن رّكاده: ا١تربّد )ت 

 ق(. ٖٚٚ)ت 
خَت فهو عصر التطوير النحو على يد العامل اللغوم ابن أما العصر الرابع كاأل  .4

ق(، إبن  ٖٛ٘ق( كمن جاء بعده، أمثاؿ: الز٥تشرم )ت  ٕٜٖجٍت )ت 
ق(، كآخرين ساركا  ٕٜ٘ق(، إبن مضاد القرطيب )ت ٚٚ٘األنبارم )ت 

على هنجهم حىت يومنا ىذا، إذ أصبح ىّم العلماء يدكر يف تنظيم قواعد اللغة 
 47ا كتسَت أساليب تدريسها.العربية كتبسيطه

قاؿ ا٢تامشي، كاف اللحن يف التخاطب بُت العرب ىو الدافع األكؿ إىل 
عد النحو كتصنيفها، فإننا نتعرؼ من خبلؿ تدكين اللغة كٚتعها، كاستنباط قوا

اٟتديثُت السابقُت كجود كلمة اللحن كتداك٢تا، كإف مل ينقل إلينا ما ا٠تطأ اللغوم 
الذم قصد هبا آندؾ. لكن ا١تصادر يف اتريخ علم النحو تذكر لنا أف عمر هنع هللا يضر 

صواب أف مر على قـو يسيئوف الرمي فقرعهم فقالوا : إف قـو متعلمُت ) كال
يقولوا : متعلموف ( فأعرض مغضبا كقاؿ : كهللا خطؤكم يف لسانكم أشّد علي 
من خطئكم يف رميكم، ٝتعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ: )) رحم هللا امرءا أصلح من 

 48لسانو ((.
 أهداف تعليم النحو .د 

 م أىداؼ تعليم النحو فيما يلي:أى تتمثل
 إقطار ا١تتعلم على القراءة بطريقة سليمة خالية من اللحن. .ٔ
إكساب ا١تتعلم القدرة على الكتابة الصحيحة السليمة من ا٠تطأ، كا١تتفقة  .ٕ

 مع القواعد ا١تتعارؼ عليها.
                                                           

47
: مطبعة جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية ، ) ماالنققواعد النحو ا١تيسرةديوم ٛتيدة حنفي كأٛتد ٤تًتاـ،  

  ٕ(، ص،ٖٕٔٓاٟتكومية ٔتاالنق، 
 ٗ، ص. القواعد األساسية للغة العربيةأٛتد ا٢تامشي،   ٛٗ
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 مساعدة ا١تتعلم على جودة النطق كصحة األداء عند التحدث. .ٖ
علم القدرة على فهم ا١تسموع ك٘تييز ا١تتفق مع قواعد اللغة من إكساب ا١تت .ٗ

 ا١تختلف معها.
إقدار ا١تتعلم على ا١تبلحظة الدقيقة، كاإلستنتاج، كا١تقارنة، كإصدار األحكاـ،  .٘

 كإدراؾ العبلقات بُت أجزاء الكبلـ ك٘تييزىا كترتيبها على النحو ا١تناسب.
للغوم لدل ا١تتعلم كإمداده بثركه لغوية من اإلسهاـ يف اتساع دائرة القاموس ا .ٙ

 خبلؿ النصوص الراقية اليت يتعلم القواعد من خبل٢تا.
مساعدة ا١تتعلم على تكوين حس لغوم جيد، كملكة لغوية سليمة يفهم من  .ٚ

خبل٢تا اللغة ا١تنقولة كيتذكقها، ٔتا يعينو على نقد الكبلـ، ك٘تييز صوابو من 
  49ًتاكيب كا١تفردات بطريقة سليمة.خطئو، كتوظيف الفقرات كال

قاؿ راتب قاسم عاشور كدمحم فؤاد اٟتوامدة أف تعليم القواعد النحو لو 
ا ا٢تدؼ النظرم كاثنيهما ا٢تدؼ الوظيفي، تندرج ٖتتهما ىدفاف رئيساف، أّك٢تم

 األىداؼ اآلتية:
تقوًن اعوجاج اللساف كتصحيح ا١تعاين كا١تفاىيم كذلك بتدريب التبلميذ  .0

على استعماؿ األلفاظ كاٞتمل كالعبارات استعماال صحيحا يصدر من غَت 
 تكلف كالجهد.

يث بصورة خالية من أخطاء اللغة، ٘تكُت التلميذ من القراءة كالكتابة كاٟتد .2
كذلك بتعويدىم التدقيق يف صياغة األساليب كالًتاكيب حىت تكوف خالية 

 من ا٠تطأ النحوم الذم يذىب ّتما٢تا.
تيسَت إدراؾ التبلميذ للمعاين كالتعبَت عنها بوضوح، كجعل ٤تاكاهتم أساس  .3

 مفهـو بدال من أف تكوف ٣ترد ٤تاكاة آلية
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ماالنق: مطبعة جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية  )، ا١توجو لتعليم ا١تهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبانور ىادم،  
 ٜٚٔ. ( صٕٔٔٓاٟتكومية، 
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يذ على أكضاع اللغة كصيغها ألف قواعد النحو إ٪تا ىي كصف توقف التبلم .4
 علمي لتلك األكضاع كالصيغ كبياف التغَتات اليت ٖتدث يف ألفاظها.

إف الطبلب الذين يدرسوف لغة أجنبية إىل جانب لغتهم القومية ٬تدكف يف  .5
دراسة قواعد لغتهم مايساعدىم على فهم اللغة األجنبية ألف بُت اللغات 

مشًتكا من القواعد العامة، كأزمنة األفعاؿ كالتعجب كالنفي قدرا 
   51كاإلستفهاـ كالتوكيد.

قاؿ أٛتد طعيمة إف ىدؼ تدريس النحو ليس ٖتفيظ الطالب ٣تموعة 
لًتاكيب ا١تنفردة. كإ٪تا مساعدتو على فهم التعبَت اٞتيد من القواعد اجملردة أك ا

كتذكقو. كتدربو على أف ينتجو صحيحا بعد ذلك. ٬تعل لنا صبلح ٣تاكر 
 أىداؼ تدريس القواعد النحوية يف ثبلثة:

 ألهنا مظهر حضارم من مظاىر اللغة كدليل على أصالتها. .0
 ألهنا ضوابط ٖتكم استعماؿ اللغة.  .2
 50اعد على فهم اٞتمل كتراكيبها.ألهنا تس .3

 قاؿ فاطر كرسبلف، هتدؼ دراسة القواعد النحوية اىل ٖتقيق ما يلي:
على ٤تاكاة األساليب الصحيحة، كجعل ىذه احملاكاة مبنيا اقدار التبلميذ  .0

 على أساس مفهـو بدال من أف تكوف آلية ٤تضة.
تنمية القدرة على دقة ا١تبلحظة، كالربط، كفهم العبلقات ا١تختلفة بُت  .2

 الًتاكيب ا١تتشاهبة.
إقدار التبلميذ على سبلمة العبارة، كصحة األداء، كتقوًن اللساف، كعصمتو  .3

 من ا٠تطأ يف الكبلـ، أم ٖتسُت الكبلـ كالكتابة.
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 ٘ٓٔ .، صأساليب تدريس اللغة العربية بُت النظرية كالتطبيقراتب قاسم عاشور كدمحم فؤاد اٟتوامدة،  

50
، ) الرايط: ا١تنظمة اإلسبلمية للًتبية كالعلـو تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبورشدم أٛتد طعيمة،   

 ٕٔٓـ(، ص.ٜٜٛٔإيسيسكو،  -كالثقافة
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إقدار التبلميذ على ترتيب ا١تعلومات، كتنظيمها يف إذىاهنم، كتدريبهم على  .4
 دقة التفكَت كالتعليل، كاإلستنباط.

كقوؼ التبلميذ على أكضاع اللغة كصيغتها، ألف قواعد النحو إ٪تا ىي كصف  .5
لتغَتات اليت ٖتدث يف ألفاظها، كفهم علمى لتلك األكضاع كالصيغ، كبياف ا

األساليب ا١تتنوعة اليت يسَت عليها أىلها. كىذا كلو ضركرم ١تن يريد أف 
  52يدرس اللغة دراسة فنية.

 مبادئ تعليم النحو .ه 
عّلم عند تعليم قواعد النحو، كىي  ا١تبادئ العامة ٯتكن أف يفيدىا ا١ت ىناؾ

 كما يلي:
 البد من دركس القواعد  .0

يرل بعض ا١تربُت أف أحسن طريقة لتعليم القواعد ىي الطريقة العرضية، 
كال خبلؼ يف أف القدرة على الكبلـ كالكتابة إ٪تا تتكّوف عن طرؽ خلق 
 فرص كافرة للتدريب أكثر ٦تا تتكوف عن طريق حفظ القواعد كمناقشة

الصواب كا٠تطأ. كالتدريب على ا٠تطأ يثبت ا٠تطأ، مث إف فهم األصوؿ اليت 
يقـو عليها أسلوب من األساليب، حينما ٭تاكؿ التلميذ أف يستعمل ىذا 

أجدم من تركو يف ٤تاكالتو العشوائية. كدركس القواعد تتيح  –األسلوب 
لطريقة اليت للتبلميذ فرصة ٭تللوف فيها األساليب اليت يستعملوهنا لَتكا ا

تتكوف هبا كأثرىا يف ا١تعاين اليت يعربكهنا عنها. كا١تهم يف ىذا أف حصص 
القواعد تتيح للتبلميذ الفرصة لفهم ميكانية اٞتملة كالفقرة، ْتيث يستطيعوف 

 أف يصلحوىا إذا ما التول هبم التعبَت كسط الطريق.
 االبد أف يشعر ا١تتعّلم ْتاجة إىل القواعد ك٭تس ّتدكاى  .2
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ينبغي أف تتاح للتبلميذ فرص كثَتة للكبلـ كالكتابة، كفيها يستعملوف 
القاعدة، كعند يشعر ْتاجة إىل معرفتو، كيتذؿ جهده يف تعلمها، ك٭تس 
بقيمتها يف حياتو كتعبَته. كىذا ىو ما نعرؼ يف علم النفس بقانوف األثر 

إشباع ٢تذا  كالنتيجة، إذ أنو يقـو على كجود دافع أك رغبة يف التعلم، مث
الدافع يًتؾ أثرا سارا يف نفس ا١تتعلم. كابلتوايل اآلاثر السارة يقول ما تعلمو 

 اإلنساف.
 البد من الًتكيز على انحية معينة .3

ا١تعّلم ىذه الفرصة كٮتصص حصة  بعد أف تنشأ اٟتاجة ينبغي أف ينتهر
لحات أك عددا من ا٠تصص للًتكيز على صعوبة معينة، ليفهم التبلميذ ١تصط

ا١تتعلقة هبذه الناحية، كيدركوا القاعدة، كيتدربوا على استعما٢تا حىت يتقنوىا. 
كالبد ذلك أف يتيح ٢تم ا١تعلم فرصا طبيعية يف دركس التعبَت لتطبيق القاعدة، 

 كىذا ىو مانعرفو يف علم النفس بقانوف الستعماؿ.
 البد دراسة أثر البيئة .4

ي كا١تدرسة كاٞترائد كالكتب كا١تؤسسات ا١تراد بو ىو ا١تنزؿ كالشارع كاٟت
ا١تختلفة ذات أثر كبَت يف ثقافة التبلميذ كما يكتسبونو من قيم كعادات 

    كمعلومات.
 توجيلات عامة يف تعليم النحو .و 

٣تموعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم يف تدريس القواعد فيما يلي 
 ة:النحوية يف برامج تعليم العربية كلغة اثني

: إف ا١تشكلة األساسية يف االستخداـ اللغوم، يف رأينا  السليقة اللغوية .0
ليست يف عدـ حفظ مبادئ النحو أك استظهار قواعد اللغة. كإ٪تا يف ضعف 
السليقة اللغوية بُت الناس على اختبلؼ مستوايهتم. حىت ألفوا ا٠تطأ إىل 

يف رأينا أيضا، ليس  الدرجة اليت أصبحوا ينفركف فيها من الصحيح كالعبلج،
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بزايدة ساعات النحو أك غَت ذالك من أساليب رتق الثوب اللغوم ا١تهلهل. 
كإ٪تا يتطلب األمر يف رأينا أيضا إعادة النظر يف جو ا١تدرسة كلو، حىت هتيء 

 فرصة ا١تمارسة الصحيحة للغة.
إف اللغة ليست ٣تردة ٣تموعة متناثرة من الكلمات. إف  :أمهية السياق  .2

لذم ٭تدد للكلمة معناىا ىو عبلقتها بغَتىا من الكلمات. كالسياؽ الذم ا
ترد فيو. لذا ينبغي اٟترص على مراعاة ىذا ا١تبدأ. فيقدـ الكلمات يف 
سياقات طبيعية توضح معناىا. كمن خبلؿ تراكيب تبُت طريقة استعما٢تا. 

لدارس على أف يراعى تكرار ىذه الًتاكيب بشكل يطمئن فيو إىل استيعاب ا
لو. كالطريقة اليت تتبعها بعض الكتب يف تدريس الًتاكيب العربية ىي تكرارىا 
يف عدد من التدريبات النمطية دكف شرح ٢تذه الًتاكيب أك حديث عن 

 القاعدة النحوية اليت ٖتكمها.
: من الغاايت األساسية لتعليم القواعد النحوية أف تعُت  اإلعراب فرع ادلعىن .3

ليب كالتعبَت عن ا١تعاين ا١تختلفة. من ىنا تربز اٟتاجة يف رأينا على فهم األسا
إىل تعريف الطالب بدكف القاعدة النحوية يف توضيح ا١تعٌت. ينبغي، يف رأينا 

 أف يعّلم الطالب معٌت اٞتملة أكال، مث يعرهبا اثنيا.
ناؿ طريقتاف تشيعاف يف ٣تاؿ تعليم القواعد ى :القياسية واالستقرائية  .4

حوية. ىتاف ٫تا : الطريقة القياسية، كفيها يبدأ ا١تعّلم بذكر القاعدة مث الن
يعطى أمثلة عليها. كاإلستقرائية، كفيها يبدأ ا١تعلم بذكر األمثلة مث يستخلص 
منها القاعدة. كلكبل الطريقتُت مزااي كسلبيات. إال أنو ٯتكن القوؿ إف من 

ايت ا١تبتدئة لتعلم اللغة. بينما األفضل البدء ابلطريقة اإلستقرائية يف ا١تستو 
 يكوف من األنسب إرجاء الطريقة القياسية للمستويُت ا١تتوسط كا١تتقدـ.

استطعنا يف ٣تاؿ تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرل  :مشكلة التدرج  .5
إرساء ٣تموعة من أساليب العمل العلمي يف تقدًن ا١تادة اللغوية. مثل ضبط 



59 
 

العدد اٞتديد الذم يقدـ يف كل درس كيف تقدًن ا١تفردات، كالتحكم يف 
ا١تفاىيم كاأل٪تاط الثقافية. كلكننا مل نستطع حىت األف التحكم يف عدد أك نوع 

 الًتاكيب، كالقواعد النحوية، اليت ٬تب أف تقدـ يف كل مستول.
يعد تقدًن ا١تصطلحات النحوية مشكلة تواجو معلمي  :تقدمي ادلصطلحات  .6

نية. كنود أف نقوؿ: إنو ليس ىناؾ رأم قاطع يف اجملاؿ. فلكل العربية كلغة اث
 موقف ظركفة. كلكن ٯتكن تقدًن التوجيهات اآلتية :

فبل تقدـ  .عرض ا١تصطلحات النحوية  ينبغي بشكل عاـ أتجيل .أ 
 للطبلب إال يف أكاخر ا١تستول اإلبدائي.

تول األبدائي ٯتكن تقدًن ا١تصطلحات النحوية، بعد فًتة من بدء ا١تس  .ب 
للطبلب الذين تعلموا النحو يف لغاهتم األكىل، إذ يفًتض أهنم على كعي 
اب١تفاىيم النحوية اليت تعرب عنها ىذه ا١تصطلحات. كيستطيع ا١تعلم الذم 
يتبٌت إتاه االستعانة بلغة كسيطة أف يذكر للطبلب ترٚتة مصطلحات 

 النحو العريب مع ذكر أمثلة عليها من لغاهتم.
ينبغي أتخَت عرض ا١تصطلحات النحوية حىت ا١تستول ا١تتوسط، ابلنسبة  .ج 

للطبلب الذين مل يتعلموا النحو يف لغاهتم األكىل. سواء أكانوا كبارا غَت 
متعلمُت أـ كانوا أطفاال. إذ تعترب ا١تصطلحات النحوية مشكلة حقيقية 

 و.الذم يعرب عن٢تم سواء من حيث اسم ا١تصطلح أك من حيث ا١تفهـو 
: إف من أمثلة األساليب لتعليم النحو ٢تؤالء عرض ٪تاذج  بٌن الكم والكيف .7

من اٟتديث السليم اٞتيد األداء. ٔتا يقص عليهم من حكاايت كقصص، كما 
يقرأكنو من نصوص عربية جيدة، حىت أيلفوا الًتاكيب الصحيحة ٦تا 

 حقة.يساعدىم بعد ذلك على تفهمها عند دراستهم ٢تا يف مستوايت ال
: ينبغي إختيار ا١تواقف السليمة اليت تعرب عن زمن الفعل تعبَتا  تعليم األزمنة .8

صحيحا. فبل يصح للمعلم أف يفتح الباب كيقوؿ يف أثناء ذلك )) فتحت 
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الباب (( فهذا من شأنو تثبيت أ٪تاط لغوية خاطئة كتعليم الزمن تعليما غَت 
 صحيح.

تدريبات النحوية بشكل عاـ إىل ثبلثة : ٯتكن تصنيف ال :أنواع التدريبات  .9
 53تقليد كتطبيق كبناء.

 طرق تعليم النحو  .ز 
بعينها ىي األفضل لتعليم النحو أك غَته من فنوف اللغة  ليس ٙتة طريقة

ث إف طبيعية ا١تتعلمُت، كعناصر ا١توقف التعليمي أك ا١تواد الدراسية ا١تختلفة، حي
برمتو ىي اليت تتحكم يف نوع الطريقة، فقد تتضافر ٣تموعة من الطرائق اليت 
يستعُت هبا ا١تعلم من موقف إىل أخر، أك يداكؿ بينها حسب طبيعة ا١تتعلمُت، 

 أكيوظفها ٣تتمعة يف كقت كاحد.
كاستخداما يف تعليم القواعد كيوجو عاـ فإف أكثر طرائق التدريس شيوعا  

 النحوية ىي:
 يف ا١تدارس اإلبتدائية .0

 اٟتلقة األكىل: تشمل صفُت األكؿ كالثاين
يوصف الطفل يف ىذه ا١ترحلة ٔتحدكدية ا٠تربات، كاٟتاجة إىل توسيع 
خربتو كتنمية ٤تصولو اللغوم، كيف أثناء ىذه اٟتلقة ينبغي أف يعطى الطفل 

لذم يساعده على التعبَت عن نفسو بلغتو اليت األمن كاٟترية ابلقدر ا
يستعملها، كْتيث يعرب عن سجيتو يف كضع الطبيعي، من غَت أف تفرض 
عليو قعود، ٖتّد من انطبلقو، أّما مهّمة ا١تعلم ىنا فمحصورة يف ٘تكُت الطفل 
من الكبلـ ابللغة اليت يستطيعها، كنغتفر لو العامّية، ألف صحة األسلوب 

 يج. ستأيت ابلتدر 
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  ٖٕٓ-ٕٔٓ, ص. تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبورشدم أٛتد طعيمة،  



60 
 

 اٟتلقة الثانية: تشمل الصفُت الثالث كالرابع
فإذا انتقل الطفل إىل اٟتلقة الثانية ٪تت قدراتو كمهاراتو اللغوية، كصارت 
فرص التدريب على االستعماؿ اللغوم أكثر سعة، كأفسح ٣تاال يف ٥تتلف 
فركع اللغة، كيف ىذه اٟتلقة يدرب التلميذ على صحة األداء، كقّوة التعبَت 

 ريقتُت:بط
 استمرار التدريب ا١تباشر على التعبَت . أ

تدريبو على كحدات ٨توية معينة مثل الضمائر، األٝتاء ا١توصولة، أٝتاء  . ب
 اإلستفهاـ.

أما كيفية تدريب طلبة ىذه ا١ترحلة على استعماؿ اللغوم فيكوف ذلك 
 من خبلؿ:

لغوية استغبلؿ دركس القراءة يف تدريب األطفاؿ على العادات ال .أ 
 الصحيحة.

استغبلؿ ا١تواقف التعليمية أثناء ا١تسرحيات كاحملفوظات كأحاديث الطلبة  .ب 
 يف تدريبهم على بعض اإلستعماالت الصحيحة ا١تبلئمة.

 التدريب عن طريق األلعاب اللغوية، كسنتحدث عنو الحقا. .ج 
البطاقات كىي قطع صغَتة من الورؽ، يكتب على كل منها عبارة أك  .د 

ؤاؿ، لتدريب التبلميذ على كحداة معينة مثل االستفهاـ كالضمائر س
 54ك٨توىا.

اذا استعرضنا طرؽ تدريس القواعد النحوية فيمكن حصرىا يف الطرؽ 
     التالية:
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 ٜٓٔص.  ،أساليب تدريس اللغة العربية بُت النظرية كالتطبيقراتب قاسم عاشور كدمحم فؤاد اٟتوامدة،  



62 
 

 سيةالطريقة القيا .أ 
حيث ينطلق ا١تعلم من تقرير القاعدة للتبلميذ ابتداء، مث يعقبها ذكر  

الشواىد كاألمثلة كاألدلة الشارحة، كمع كثرة التدريب عليها ٯتكن تعميمها. 
كقد تفيد ىذه الطريقة عند تعذر استخبلص القاعدة من قبل التبلميذ، 

ن ا١تواقف خاصة يف ا١توضوعات اليت تتسم بقدر كبَت من الصعوبة، لك
التدريسية يف تلك الطريقة تبدك متكلفة كمصطنعة لتمكُت التبلميذ من 
السيطرة على قاعدة ٤تددة سلفا، كما أف األمثلة الشارحة لتلك القاعدة 

   55من ذلك التكلف. –ىي األخرل  –الٗتلو 
 ريقة االستقرائية ) اإلستنباطية(الط .ب 

كيف ىذه الطريقة ينحرؾ ا١تعلم يف إتاة معاكس للطريقة القياسية، 
حيث يبدأ ىنا ابستعراض األمثلة كالشواىد أكال، مث ينبو ا١تعلم تبلميذه 
إىل إجراء معينة يف ىذه األمثلة ليبلحظوىا، مث ٕتمع ىذه ا١تبلحظات 

 ها على أمثلة جديدة.لتكوف قاعدة يتم تسجيلها كتطبيق
يقة على اإلفكار ا١تريب كيعتمد ٖترؾ ا١تعلم يف ىذه الطر 

فريدريك ىرابرت" كا٠تطوات اليت حددىا كاليت تتمثل يف: األ١تاين"
 56ا١تقدمة كالعرض، كالربط، كالقاعدة، كاإلستنباط، كالتطبيق.

 الطريقة ا١تعدلة .ج 
كتعليم النحو كفق ىذه الطريقة ال يبتعد كثَتا عن توظيف الطريقة 
االستنباطية، كقصارل األمر أف تعلم القاعدة سيتم من خبلؿ استعراض 
نص من نصوص القراءة، أكاألدب، يدكر النقاش من خبلؿ النص حوؿ 

ء على اٞتمل اليت معناه الذم ينبغي  أف يفهمو ا١تتعلموف، يلقى الضو 
ينطوم عليها النص كبياف خصائصها، مث تستخلص القاعدة، مث يكوف 
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 ٚٛٔص.  ، ا١توجو لتعليم ا١تهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبانور ىادم،  

 ٛٛٔ. ص ، ا١توجو لتعليم ا١تهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبانور ىادم،  ٙ٘
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التطبيق بعد ذلك . فالنص ىنا متكامل، أما يف الطريقة اإلستنباطية، 
 فاإلمثلة غَت مًتابطة.

يقوؿ فتحوم يونس كآخركف: " كتعليم القواعد كفق ىذه الطريقة، 
من الثابت الذم ال جداؿ فيو أف  إ٪تا ٬تارم تعليم اللغة نفسها، إذ إنو

تعليم اللغة إ٪تا ٬تئ من طريق معاٞتة اللغة نفسها، كمزاكلة عباراهتا، 
فليكن تعليم القواعد إذف على ىذا ا١تنهج الذم يرتكز فيو على اللغة 
الصحيحة كمعاٞتتها كعرضها على األٝتاع كاألنظار، ك٘ترين األلسنة 

  57كاألقبلـ على استخدامها.
 طريقة النشاط  .د 

يف ىذه الطريقة يطلب ا١تعلم من تبلميذه أف ٬تمعوا اٞتمل 
كالنصوص كالًتاكيب اليت يتناكؿ أم مفهـو ٨تول يراد تعلمو كا١تبتدأ أك 

تفهاـ ا١تهم ا٠ترب أك الفعل كالفاعل، النواسخ، حركؼ اٞتر، أدكات اإلس
تكوف عملية اٞتمع ىذه ٦تا يعن ٢تم يف الكتب ا١تدرسية أكالقصص أك 
اجملبلت أك الصحف، يلى ذلك أف يقـو ا١تعلم ابستنباط ا١تفهـو 

 النحول، كتسجيل القاعدة، مث القياـ ابلتطبيقات ا١تختلفة.
 طريقة ا١تشكبلت  .ق 

لى ٪تط اآليت: ٯتكن أف تطبق ىذه الطريقة يف ٣تاؿ التعليم النحول ع
أكال، يضع ا١تعلم أماـ طبلبو مشكلة ٨توية اليتسٌت حلها اال عن طريق 
القاعدة اٞتديدة، كأف ٬تمع طريق القراءة أكالتعبَت بعض األخطاء اليت 
ٕتمت عن عدـ معرفة القاعدة، كيناقشها مناقشة تظهر منها حَترهتم 

أف ٘تثل كحاجتهم اىل مايساعدىم على ا٠تركج من ىذه اٟتَتة. كك
االنتقالة من القواعد اليت سبقت اىل القاعدة اٞتديدة مشكلة يف حاجة 

                                                           

 ٛٛٔ، ص. لتعليم ا١تهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا ا١توجودم، نور ىا ٚ٘
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اىل حل. كأتتى ا٠تطوة الثانية كفيها يتناكؿ ا١تعلم مع تبلميذه ىذه 
ا١تشكلة اليت سبق عرضها متيحا ٢تم الفرصة يف مواجهتها أبنفسهم 

 كّتهدىم الذاتى.
 طريقة التعيُت .ك 

قواعد النحوية فقط، كإ٪تا ىي طريقة ىذه الطريقة ليست خاصة ابل
شاملة، تتعامل مع اللغة ككل . كىذه الطريقة تتناسب اىل حد كبَت مع 
الطبلب اٞتامعيُت، أك من يناظركهنم، كيصعب استخدامها مع تبلميذ 
التعليم العاـ، ألهنا تتطلب الرجوع اىل مصادرة متعددة، حىت يتم تغطية 

   ٥58تتلف النواحى. النص، أكاٞتزء ا١تراد دراستو من
: القواعد كسيلة لغوية كربل كىي تقوًن أفضل الطرؽ يف تدريس القواعد

اللساف كضبط التعبَت، كمن ا٠تطأ أف نقصر االىتماـ ابلقواعد على اٟتصص 
م أف أيخذ نفسو كتبلميذه ابإللتزاـ بضبط ا١تخصصة لو بل على ا١تعل

الكلمات ضبطا صحيحا كمراعاة تطبيق القواعد يف كل الدركس، كسوؼ 
٬تد ا١تعلم يف موضوعات القراءة أمثلة صاٟتة لدراسة بعض القواعد اللغوية أك 
التطبيق عليها كتدريب التبلميذ على سبلمة الضبط كالقراءة السليمة. 

سة القواعد يتطلب من ا١تعلم أف يدرس القواعد يف كاالٕتاه ابٟتديث بدرا
ظبلؿ اللغة كاألدب حىت ال٬تد التلميذ فصبل بُت مادة القواعد كبُت بقية 
فركع اللغة العربية كسوؼ ٬تد ا١تعلم يف دركس التعبَت  أك النصوص حافزا 
يدفع التبلميذ إىل دراسة القواعد فإذا شاع بُت التبلميذ خطأ ٨توم يف التعبَت 

    59فمن كاجب ا١تعلم أف يشرح قاعدتو.
 

 
 

                                                           
58

  ٕٕٓ-ٜٛٔص.  ، تعليم اللغة العربية كالًتبية الدينية٤تمود رشدم فاطر كمصطفى رسبلف،  

 ٙٔٔ، ص. أساليب تدريس اللغة العربية بُت النظرية كالتطبيقراتب قاسم عاشور كدمحم فؤاد اٟتوامدة،  ٜ٘
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 الفصل الثالث
 منلجية البحث

 مدخل البحث ومنلجه  .أ 
 & Researchيف ىذا البحث استخدمت الباحثة منهج البحث كالتطوير )

Development كىي طريقة البحث ا١تستخدمة للحصوؿ على نتائج معُت كٕتربة )
ٟتصوؿ اإلنتاج اٞتيد، حّللت الباحثة حاجات التعليم قبل عملية التطوير.  61فعالة.

دخل الكيفي كالكمي . أما النموذج الذم تستخدمو كيستند ىذا البحث إىل ا١ت
 )سوكيونو قد شرحو   الذمBorg & Gall ٪توذج الباحثة يف إجراء ىذا البحث ىو 

Sugiyono ) يف كتابو 

 إجراءات البحث والتطوير .ب 
قد  الذمBorg & Gall ٪توذج يف تطوير شرح نظم العمريطي ستستخدـ الباحثة  

( ٔ):  إجراءات التاليةكىو يشتمل على ، يف كتابو ( Sugiyono )سوكيونو شرحو 
( تصديق ٗ( تصميم اإلنتاج. )ٖ( ٚتع ا١تعلومات. )ٕ. )ٖتليل اٟتاجات كمشكبلت

ٕتربة ( ٛ( ٖتسُت االنتاج )ٕٚتربة صبلحية )( ٖٙتسُت اإلنتاج. ) (٘اإلنتاج )
 ( النهائي.ٓٔ( ٖتسُت اإلنتاج. )ٜ. )ا١تيدانية
 
 
 
 
 
 

                                                           
60

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

Alfabata,2008), hlm. 297. 
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 60يف الصورة األتية:كما 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يف عملية البحث فيما يلي: كتفصيلها
 كمشكبلت ٖتليل اٟتاجات .ٔ

اإلمكانيات ىي كل شيئ إف يُعَمل فلو مزيدة. أما ا١تشكبلت ىو 
اإل٨ترافات بُت ا١ترجوة كا١تتواقع. تبحث الباحثة ىذا البحث ألف كجود 

                                                           
61

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,  hlm: 409 

 ٚتع ا١تعلومات إمكانيات كمشكبلت

 

 تصميم اإلنتاج

 

اإلنتاجتصديق   ٖتسُت اإلنتاج 

 

ة صبلحيةٕترب  

 

اإلنتاج ٕتربة ٖتسُت  

 

فعاليةٕتربة   ٖتسُت اإلنتاج 

 

 النهائي
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 تستطيع( ٔ)ا١تشكبلت. لتعليم شرح نظم العمريطي أىداؼ، منهن: 
 العربية ابللغة تكلم الطالبات تستطيع( ٕ. )بيةالعر  اللغة فهم الطالبات
 غَت يرجى ما بل. الًتاث كتب قراءة الطالبات تستطيع( ٖ. )الفصحى

 كتاب من عّلم قد اليت النحوية القواعد فهم يستطعن مل ألهنن ابلواقع، موافق
 ترل اإلمكانيات، الباحثة طلبت ا١تشكبلت تلك من. العمريطي نظم شرح

 نظم شرح تقدًن يعٌت القواعد لتعليم ا١توافق  التعليم جيةاسًتاتي الباحثة
 البياف كتقدًن الذاكرة، تعزيز ألهنا ا١تفاىيم، خريطة ضوء على العمريطي

 .عنو ا١تتعلق كالتدريبات
 ٚتع العلومات .ٕ

يف ىذه اإلجراءات ٕتمع الباحثة ا١تعلومات اليت تستطيع أف تساعد 
 ّل تلك ا١تشكبلتٗتطيط اإلنتاج ا١تعُت ا١ترجّوة ٟت

 تصميم اإلنتاج .ٖ
كا١تشكبلت كٚتع ا١تعلومات، فخطوة التالية تصميم اإلمكانيات قد ٘تت 

ا١تذّكرة  تطوير يعٍتاإلنتاج. يف ىذه ا٠تطوة صّممت الباحثة اإلنتاج 
(Handout) ىذا اإلنتاج مرجّو ٓتريطة ا١تفاىيم  طييشرح نظم العمر ل ،

، تُعَرض عملية تصميم  طيينظم العمر مساعدة الطالبات لفهم كتاب شرح 
 اإلنتاج  يف الرسم البياين ليسهل على اآلخركف قراءتو كفهمو. 

 تصديق اإلنتاج .ٗ
ىو عملية لتقوًن أك ٖتكيم اإلنتاج ا١تصّمم. كا٢تدؼ من ىذا العمل معرفة 

اليت ستطّبق للطالبات  طييكتاب شرح نظم العمر صبلحية ا١تادة ا١تطورة من  
لثاين ٔتدرسة منبع الصاٟتُت ا١تتوسطة سوٕتي مانيار جرسيك. يف الفصل ا

خبَت يف ٣تاؿ مادة النحو ك خبَت يف يؤّدم ىذا التصديق إبحضار ا٠تبَتين، 
مث طلبت الباحثة منهم التقوًن كإعطاء ا١تزااي  ٣تاؿ تصميم ا١تادة التعليمية،
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ناقشة بُت كالعيوب من اإلنتاج أكٯتكن أيضا أف ٖتقيق التصديق من خبلؿ ا١ت
 الباحثة كا٠تبَت

 
 ٖتسُت اإلنتاج  .٘

تكوف بتصحيح اإلنتاج عن األخطاء كالنقائص ا١توجودة حسب التحكيم 
 من ا٠تبَتين

 ٕتربة الصبلحية .ٙ
اربعة الطالبات، طالبتاف يف ىذه ا٠تطوة قامت الباحثة ٕتربة اإلنتاج إىل 

ىن عن ا١تادة ١تعرفة ارآء من فصل الضابط كطالبتاف من فصل التجرييب
  .ٕتربة ا١تيدانيةقبل ٕتريبها اىل  خريطة ا١تفاىيمالتعليمية يف ضوء 

 ٖتسُت ٕتربة اإلنتاج .ٚ
ىو تصحيح اإلنتاج عن األخطاء كالنقائص ا١توجودة حسب التحكيم 

 ٕتربة صبلحيةمن 
 ٕتربة ا١تيدانية .ٛ

للطالبات عملية التعليم  ا١تواد ا١تطورة يف يف ىذه ا٠تطوة ستطّبق الباحثة
طالبة. مث أتيت الباحثة اإلختبار البعدم  ١تعرفة مدل فعاليتها.  ٚٗحوايل 

 ك٬ترم ىذا البحث حوايل ٙتانية لقاءات. 
 ٖتسُت اإلنتاج .ٜ

 ىو ٖتسُت ا١تواد ا١تطورة بعد معرفة نقصاانت ا١تواد ا١تطورة كزايداهتا. 
 النهائي  .ٓٔ

كآراء الطالبات يف الفصل  كىو ْتسب اإلقًتاحات من ا٠ترباء كا١تعلمات
 (Handout)فخطوة اآلخرة حصوؿ اإلنتاج ىو ا١تذّكرة الثاين كنتيجة اإلختبار.
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مث يستخدـ ىذا اإلنتاج يف تعليم القواعد النحوية لًتقية لشرح نظم العمريطي 
 فهم شرح نظم العمريطي

  ذبربة ادلنتج .ج 
عالية الكتاب التعليمي، لرفع ف ،ىذه التجربة كما ذكر الباحثة فيما سبق هتدؼ

كأيضا ٟتصوؿ االستجاابت ك االقًتاحات كالتقوٯتات عن صبلحية الكتاب التعليمي 
ا١تتوسطة. كابلتاىل تعرض الباحثة:  يف مادة القواعد النحوية يف مدرسة منبع الصاٟتُت

( أسلوب ٚتع ٗ( البياانت كا١تعلومات. ٖ( أفراد التجربة. ٕ( تصميم التجربة.ٔ
 ( ٖتليل البياانت.٘. البياانت

 تصميم التجربة .0
 كىي كما يلي:إف ٕتربة ىذا الكتاب التعليمي ٕترم على ثبلث مراحل،

خبَت مادة تعليم كاإلقًتاح من خبَتين منهما:  ا١ترحلة األكىل ىي النظرة .أ 
جعلتها الباحثة أساسا إلصبلح  النحو كخبَت يف تصميم ا١تادة التعليمية.

 .العمريطي نظم لشرح (Handout) ا١تذّكرةكتصحيح 
ٕتربة ٣تموعة صغَتة من الطالبات، جعلتها الباحثة كا١ترحلة الثانية   .ب 

 العمريطي نظم لشرح (Handout) ا١تذّكرةلتصحيح األخطاء من 
ها الباحثة أساسا ١تعرفة صبلحية تجعلكا١ترحلة الثالثة ٕتربة ميدانية،   .ج 

درسة منبع الصاٟتُت ت يف الفصل الثاين ٔتا١تادة التعليمية ابلطالباكتناسب 
 سوٕتي مانيار جرسيك.  ا١تتوسطة 

 أفراد التجربة .2
 إف القياـ ابلتجربة ٭تتاج إىل أفراد التجربة، كفيما يلي أفراد التجربة:

 النظرة كاإلقًتاح من ا٠تبَتين .أ 
 خبَت مادة تعليم النحو كخبَت يفإف الفاعل يف ىذه النظرة كاإلقًتاح ىو 

 تصميم ا١تادة التعليمية.
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من ىذه التجربة ستحصل الباحثة البياانت يعٍت التعليقات كالتوصيات 
 عن اإلنتاج من خبلؿ مادة ا١تضموف )النحو( ك تصميم اإلنتاج 

 التجربة الفردية .ب 
مدرسة منبع ٔتاربع الطالبات ىو  ٕتربة ٣تموعة صغَتةإف الفاعل يف ىذه 

 انيار جرسيك.سوٕتي م ا١تتوسطةالصاٟتُت 
 التجربة ا١تيدانية .ج 

كالفاعل يف ىذه التجربة ا١تيدانية ىو ٜتس كتسعوف طالبات، تنقسمهن 
الباحثة على الفرقتُت. الفرقة األكىل فرقة ضابطة فيها ٙتانية كاربعوف طالبات، 
كالفرقة الثاين فرقة ٕتريبية فيها سبعة كاربعوف طالبات كلهن من الفصل 

 بع الصاٟتُت ا١تتوسطة سوٕتي مانيار جرسيك. الثاين ٔتدرسة من
 من ىذه التجربة ستحصل الباحثة البياانت عن فعالية اإلنتاج

 البياانت كا١تعلومات .3
 أما البياانت كا١تعلومات يف ىذا البحث فيما يلي:

 البياانت الكيفية . أ
 ىذه البياانت تشتمل على:

النحو كخبَت يف تصميم التعليقات كالتوصيات  من خبَت مادة تعليم  .0
 ا١تادة التعليمية.

القواعد النحوية لدل طالبات يف  معلمات تعليمنتائج ا١تقابلة من  .2
ككيف رأيهن  ا١تتوسطة سوٕتي مانيار جرسيك مدرسة منبع الصاٟتُت

 طي يف ضوء ا٠ترائط ا١تفاىيمية.يعن تطوير كتاب شرح نظم العمر 
 التعّلمنتائج ا١تقابلة عن عملية التعليم ك  .3
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(1.4)جدول   
 البياانت الكيفية ومصادرها

 مصدر البياانت البياانت الرقم
البياانت عن عملية التعليم كالتعّلم اليت تشتمل  ٔ

على ا١تواد التعليمية ا١تستخدمة يف دكرة 
تعليم النحو كطرؽ تعليمها، كمشكبلت 
التعليم يف ىذه الدكرة عند ا١تعّلمات 

 كالطالبات. )اب١تبلحظة(

 ا١تعلمات كالطالبات

كجهد  العمريطيأىداؼ تعليم شرح نظم  ٕ
ا١تعلمات كا١تدرسة لرتفاع دكافع الطالبات 

 . ككذالكالعمريطييف تعليم شرح نظم 
إحتياجات ا١تعّلمات إىل ا١تواد ا١تطورة من 
شرح نظم العمريطي على ضوء خريطة 
ا١تفاىيم كعملية التعليم كالتعّلم اليت تشتمل 

العمريطي  د ا١تطورة من شرح نظما١توا على
على ضوء خريطة ا١تفاىيم كفعاليتها، كارآء 

 ا١تعلمات كتعليقاهتن عن ا١تنتج )اب١تقابلة(

 معّلمة علم النحو

التعليقات كالتوصيات من خبَت ا١تواد النحوية ك  ٗ
 تصميم ا١تواد التعليمية عند تصديق ا١تنتج.

 )ابالستبانة ا١تفتوحة(

 ا٠تبَتاف

 بياانت الكميةال . ب
 تشتمل ىذه البياانت على:

 نتائج التحكيم عن نوعية الكتاب التعليمي ا١تطورة .0
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 نتائج اإلختبار .2
 نتائج اإلستبانة  .3

(1.1)جدول   
البياانت الكمية ومصدرها     

 مصدر البياانت البياانت الرقم
احتياجات الطالبات إىل ا١تواد ا١تطورة من شرح  ٔ

 نظم العمريطي.
  الستبانة ا١تقيدة()اب

 الطالبات

تصديق خطوات تطوير شرح نظم العمريطي على  ٕ
 ضوء خريطة ا١تفاىيم ٓتريطة ا١تفاىيم

  )ابالستبانة ا١تقيدة(

 ا٠تبَتاف

آراء الطالبات بعد تنفيذ ا١تواد ا١تطورة من شرح  ٖ
 نظم العمريطي )ابالستبانة ا١تقيدة(

 الطالبات

عليها عند االختبار يف نتيجة الطالبات احملصولة  ٗ
 االختبار القبلي.

 الطالبات

نتيجة الطالبات احملصولة عند االختبار يف االختبار  ٘
 البعدم.

 الطالبات

 أسلوب ٚتع البياانت .4
 تستخدـ الباحثة أدكات البحث الآلتية:

 مبلحظة .أ 
منبع  ا١تتوسطةالحظت الباحثة كتاب تعليم القواعد ا١تستعمل يف ا١تدرسة 

صاٟتُت، كالحضت كيف عملية تعليمو ك كيف فعاليتو. كشكل ا١تبلحظة ال
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يف ىذا البحث ىو ا١تبلحظة غَت ٤تدكدة ألف مركز البحث ستتطور ماداـ 
 62جار عملية البحث.

 ا١تقابلة .ب 
لمات علم النحو عن األىداؼ األساسية من تعليم قابلت الباحثة ٔتع

ا١تتوسطة ، كمن عملية تعليم علم  علم النحو يف مدرسة منبع الصاٟتُت
النحو فيو حوؿ ا١تنهج ا١تستخدمة كا٠تطة الدراسة كا١تواد التعليمية كالكتب 
ا١تستخدمة كطريقة ا١تستعملة كالوسائل التعليمية كطريقة التقوًن كا١تشكبلت 

واجهها معلمة تعليم علم النحو يف العملية التعليمية. كقابلت الباحثة اليت ي
كلنيل  اب٠ترباء لنيل التعليقات يف ٣تاؿ مواد تعليم علم النحو كتصميم االنتاج

لتحسُت ىذا ا١تواد ا١تعدة يف صورة أحسن حىت يصل إىل فعالية  اإلرشادات
اٟتُت ا١تتوسطة تطبيقو يف عملية تعليم علم النحو يف مدرسة منبع الص

     سوٕتي مانيار جرسيك. 
 اإلستبانة .ج 

تستخدـ الباحثة االستبانة ا١تقيدة كاالستبانة ا١تفتوحة. االستبانة ا١تقيدة 
من ا١تستجيب أف ٮتتار إحدل االجاابت ا١تكتوبة  ىي االستبانة اليت تطلب

ة اليت يف تلك االستبانة دكف غَته. كأما االستباانت ا١تفتوحة ىي االستبان
تعطي ا١تستجيب الفرصة ليجيب على كل األسئلة فيها ْترية حسب رأيو 

 كابٞتمل أكالعبارات اليت من عنده.
تستخدـ الباحثة االستبانة ا١تقيدة ٞتمع البياانت عن حاجات الطالبات 
يف تعليم علم النحو كرغبتهم يف مواقف كموضوعات مواد تعليم علم النحو.  

بانة ا١تفتوحة ١تعرفة صبلح ا١تواد ا١تعدة للتطبيق من كتستخدـ الباحثة االست
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ا٠ترباء كا١تعلمات كالطالبات يف مدرسة منبع الصاٟتُت ا١تتوسطة سوٕتي 
 ك١تعرفة ارآءىن حوؿ ذلك ا١تواد.  مانيار جرسيك، 

 اإلختبار .د 
تقدًن الباحثة إختبارين يف ىذا البحث، ٫تا اإلختبار القبلي كاإلختبار  

ختبار القبلي ىو اإلختبار الذم يعطي قبل الربانمج الدراسي، البعدم. اإل
  63أما االختبار البعدم ىو االختبار الذم يعطي بعد الربانمج الدراسي.

فعالية اإلنتاج من تطوير كتاب ستحصل من ىذا اإلختبار البياانت عن 
 منها: ،شرح نظم العمريطي

نتيجة اإلختبار القبلى لطالبات الفصل الضابط كالفصل التجرييب يف  .0
الفصل الثاين ٔتدرسة منبع الصاٟتُت ا١تتوسطة سوٕتي مانيار 

 جرسيك.
نتيجة اإلختبار البعدم لطالبات الفصل الضابط كالفصل التجرييب  .2

ين ٔتدرسة منبع الصاٟتُت ا١تتوسطة سوٕتي مانيار يف الفصل الثا
 جرسيك.

شكل اإلختبار ١تقياس فعالية اإلنتاج من تطوير كتاب شرح نظم العمريطي ىو 
 اإلختبار الكتايب.

 ٖتليل البياانت .5
 كيفيةٖتليل البياانت ال .0

( Miles and Huberman)٪توذج ملس ك ىيربمُت  استخدمت الباحثة
قابلة ا١تفتوحة مع معلمات شرح نظم العمريطي ١تعرفة لتحليل نتائج ا١ت

احتياجاهتن إىل ا١تواد ا١تطورة من شرح نظم العمريطي على ضوء خريطة 
ا١تفاىيم كٖتليل نتائج مبلحظة الباحثة يف ٣تاؿ عملية التعليم كالتعّلم، كذلك 
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ٖتليل نتائج االستبانة ا١تفتوحة اليت ٖتتوم على تعليقات خبَتم ا١تواد 
 لتعليمية كتصميم ا١تواد التعليمية عند تصديق اا١تواد التعليمية ا١تطورة.ا

 64ك٬ترل ٖتليل ىذا البياانت على ثبلث مراحل:
 (Data Reduction)ا١ترحلة األكىل :  تقصَت البياانت  .0

ياانت ٔتعٌت يلّخص أك ٮتتار البياانت األساسية  كٮتّصص على تقصَتالب
األشياء ا١تهّمة، لذلك البياانت ا١تغّلفة تعطي الصورة الصارحة كيسّهل 

 الباحثة ٞتمع البياانت اآلتية.
 (Data Display)ا١ترحلة الثانية : تقدًن البياانت  .2

عبلقة بُت تستطيع تقدًن البياانت يف شكل ا٠تبلصة أك رسم بياين ك 
الصنف. بذلك تقدًن البياانت، فالبياانت ستنظم كتًتكب يف شكل 

 العبلقة، حىت يسهل فهمها.
 (verification)ٖتقيق البياانت  .3

 .كالتحقق ستنتاجاال ىي كيفيةالبياانت ال يف ٖتليل ا٠تطوة الثالثة
ال يوجد  إذا تتغَتسوؼ ك ، مؤقتة ال تزاؿ ا١تقدمة االستنتاجات األكلية

 كضعت كلكن إذا .البياانت ا١تقبلة ٞتمع ا١ترحلة لدعم قوم ليلد
 كٔتا يتفق ةصاٟت مدعومة أبدلة، يف ا١تراحل ا١تبكرة قدما االستنتاجات

 االستنتاجات، كضعت البياانتمع إىل ا١تيداف ٞت الباحثة تعندما عاد
 مصداقية استنتاج ا١تتقدمة

 ٖتليل البياانت الكمية .2
 ياانت من اإلستبانةأسلوب ٖتليل الب .أ 

قامت الباحثة بتحليل البياانت ا١تتوفرة من خبلؿ إستبانة التحكيم  
يف الفصل الثاين ٔتدرسة  اتبالقواعد النحوية كالطال اتكمعلم ا٠ترباءمن 
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عن تطوير كتاب شرح نظم لتصوير آرائهم  ا١تتوسطة منبع الصاٟتُت
 العمريطي.

، كىي رتيع سكيليس إستخدمت الباحثة يف ىذه اإلستبانة مقاي
نفسية. أسلوب لقياس السلوكيات كالتفضيبلت مستعمل يف اإلختبار ال

إلختيار األسئلة السلبية كلكن  ناليلزم كيف ىذه ا١تقياس أف الطالبات
 ٘ٙأيضا إختيار األسئلة اإل٬تابية. 

كفيما يلي دليل تفسَت البياانت من النتيجة التصديق كالتثبيت كما 
 ٙٙقرره كزير الشؤكف الدينية أبربعة ا١تعايَت كىي : 

 
 البيان معيار النجاح ةادلئوي الرقم

ٔ ٔٓٓ- ٛ٘،ٓٔ % 
جيد جدا 
 كصادؽ

ٯتكن إستخدمو يف التعليم 
 بدـك التصحيح

ٯتكن إستخدمو يف التعليم  مقبوؿ %ٔٓ،ٓٚ-٘ٛ ٕ
 لتصحيح البسيطاب

ال ٯتكن إستخدمو يف  انقص %ٔٓ،ٓ٘-ٓٚ ٖ
 التعليم

 يصلح كلو أك يبدؿ مردكد %ٔٓ-ٓ٘ ٗ
ى البياانت أف تبد٢تا اىل البياانت ك١تعرفة صحة اإلنتاج فبل بد عل

 الكمي ابلرموز التايل :
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 البياف :
 الدرجة كنسبة من مائة:   
 ٣تموع النتائج ١توضوع كاحد:   

 ٣تموع أقصىى النتائج ١توضوع كاحد  :   
 العدد الثابتة : 100

 أسلوب ٖتليل البياانت من اإلختبار .ب 
ٖتليل البياانت من نتيجة اإلختبار القبلي إستخدمت الباحثة يف 

اإلنتاج من تطوير  كالبعدم للمجموعة ا١تتكافئة، يعٍت أف تعُت فعالية 
كعدمها تقاس حسب نتيجة الطبلب يف  كتاب شرح نظم العمريطي

اإلختبار القبلي كالبعدم. ك١تعرفة مناسبة الداللة أك ذم معُت إستخدمت 
 ٚٙ: t-testالباحثة الرمز 

  
      

√(
∑    ∑  

        
) (

 
  
  
 
  
)

 

 البياف :
 نتيجة ا١تتعادؿ لكل اجملموعة:    
 عدد الطالبات:   

  x  :  ا٨تراؼ كل نتيجةx2  ك x1    
y :   ا٨تراؼ كل نتيجةy2  ك متعادؿ y1    
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 مراحل تنفيذ الدراسة
قبل  األنشطة رقم

ف
ب
ر 
ا
ي
 ر

 مايو ابريل مارس فرباير
2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 

               √ تقـو الباحثة ٔتبلحظة عملية التعليم ٔ
تقابل الباحثة معلم تعليم النحو ١تعرفة  ٕ

تعلقة بتعليم علم األشياء ا١ت
النحو بكتاب شرح نظم 

 العمريطي

√               

               √ ٖتليل احتياجات الطالبات ٖ
تطوير ا١تذّكرة لشرح نظم العمريطي  ٗ

 ٓتريطة ا١تفاىيم
 √ √ √ √ √ √ √ √       

      √          تصديق ا٠ترباء ٘
      √          التحسُت األكؿ ٙ
     √           ر القبلياالختبا ٚ
    √ √           تطبيق االنتاج ٛ
    √            االختبار البعدم ٜ
   √             توزيع االستبانة ٓٔ

  √ √             ٖتليل البياانت ٔٔ
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 √               كتابة تقرير البحث ٕٔ
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 الفصل الرابع
 حث وربليللا ومناقشتلاالب نتائج

 مدرسة منبع الصاحلٌن ادلتوسطة جرسيكعن  سلتصرةنبذة ادلبحث األول : 
  مدرسة منبع الصاحلٌن ادلتوسطة جرسيكعن حملة اترخيية  .أ 

 مدكنة كىي ٜٓٛٔ اغسطس يف رٝتيا ا١تتوسطة الصاٟتُت منبع مدرسة أسست
 ٖتت ا١تدرسة ىذه نتككا. ٜٜٗٔ اغسطس ٕٓ يف الدينية الشئوف كزارة سجل يف

 كىذه ،فقيو مسبوحُت اٟتاج الشيخ يؤسس الذم الصاٟتُت منبع معهد رائسة
 قـوت اف ا١تدرسة ىذه تُرَجى. ا١تعهد ذلك يف االكؿ الرٝتية بًتبية مؤسسة ا١تدرسة

 تستطيع لذلك. حساف قرم بعرب ا١تعهد ىذا يسكن الذم األكالد اك الشباب آئبل
 .ا١تدرسة من ا٠تركج بعد همدراست يستمركا أف الطبلب

 بلغ الذين االساتيذ عدة مع معركؼ دمحم اكوس اٟتاج يراسو ا١تدرسة كىذه
 كمناسبة موافقة كىي الشارع جانب ا١تدرسة ىذه كتقع. أساتيذ ٜٔٔ عددىم
 تشًتؾ. اٟتكومية الشهادة لنيل دراستهم يف الطبلب يطمئن ٢تذه. الًتبية للشركط

 .الدراسة السنة أخر كل يف اٟتكومى نهائىال اإلمتحاف ا١تدرسة ىذه
 : يلي كما ىوية، ٢تا جرسيك مانيار سوتشي الصاٟتُت منبع اثنوية مدرسة

 ٕٕٕٕٓٗٓٔٔ٘٘ٗٔ:    SK & NSM ٪ترة
 ا٠تصخصية مدرسة:     الوضع
 السابعة ٪ترة شافعي اٟتاج كياىي الشارع يف:     العنواف
  مانيار سوتشي:     القرية
 الشرقية جاكل جرسيك:     الوالية

 جرسيك  ادلتوسطةعدد ادلعّلمات وأحوال الطالبات يف مدرسة منبع الصاحلٌن  .ب 
 سنة أكؿ يف اٞتديدة الطبلب تسجيل تقبل الصاٟتُت منبع ا١تتوسطة ا١تدرسة

 عدة على ٣تموعوف فإهنم القبوؿ، إمتحاف يف انجحُت كانوا أف كبعد الدراسة،
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 حىت أربعُت يتضمن منها فصل كلكل كالبنات البنُت فصل يف يفرقوف الذين الفصوؿ
 .طالبا ٜتسُت

 عشركفك  ستة ىي ٕٙٔٓ - ٕ٘ٔٓ الدراسية السنة يف للبنات الفصوؿ عدد
 :يلي ما كتفصيلو فصبل

 فصوؿ تسع األكؿ للفصل .0

 فصوؿ تسع الثاين للفصل .2

 فصوؿ ٙتانية الثالث للفصل .3

 اللوحة يف كىي ٕٙٔٓ – ٕ٘ٔٓاسةالدر  السنة يف الطالبات ٚتيع عدد كأما
 : التالية

 (1.2) جدول
 جرسيك مانيار سوتشي ادلتوسطة الصاحلٌن منبع مدرسة طالبات عدد

 الطالبات عدد الفصل

ٔ ٕٗٔ 
ٕ ٕٕٗ 
ٖ ٖٙ٘ 

 2244 اجملموع
 

 ا١تتوسطة الصاٟتُت منبع مدرسة الباتط ٣تموع أف السابقة اللوحة من يتضح
 . طالبة كتسعوف تسعك  مائة ك ألف ٕٙٔٓ - ٕ٘ٔٓ الدراسية السنة يف

 مائة جرسيك مانيار سوتشي ا١تتوسطة الصاٟتُت منبع ٔتدرسة ا١تعلمُت عدد كأما
  .كٙتانية
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 الوسائل التعليمية .ج 
 ا١تختلفة التعاليم ميادين يف تستخدـ التوصيل كسائل ىي التعليمية الوسائل

 ا١تعلم استخدمها أداة كل أهنا تعريفها نكٯتك. فيها األساسية العناصر من كتعترب
 .األفكار كشرح الكلمات معاين كتوضيح التعليم عملية لتحسُت

 البناء فهي  الصاٟتُت منبع ا١تتوسطة مدرسة يف ا١تستخدمة التعليمية الوسائل أما
 .التعليم عملية يساعد ٦تا ذلك كغَت العربية كالكتب كالكراسي كا١تكاتب كالفصوؿ

 

 خطوات تطوير ادلذّكرة لشرح نظم العمريطي خبريطة ادلفاهيم : ثاينلادلبحث ا
 النحويف تعليم  االحتياجات ومشكالت الطالباتربليل  .أ 

 قامت الباحثة ّتمع البياانت يف ٖتليل احتياجات فيما يلي :
قامت الباحثة ٔتبلحظة الكتاب الدراسي لتعليم القواعد ا١تستخدمة يف 

١تتوسطة جرسيك كٕتد الباحثة أف الكتاب ٭تتوم على مدرسة منبع الصاٟتُت ا
نظم العمريطي الذم كتبة احد الطبلب من معهد الغيتاف. كالكتاب يقدـ 
القاعدة مباشرة، كاألمثلة قليلة كمل يوجد فيو التطبيقات كالتدريبات للقاعدة، 
 كشكلو ثقيلة كتقليدية كملل عدـ الصور كاأللواف حىت يصبح الطالبات ال ٬تذبن

 يف تعليمو
كالحظت الباحثة عملية تعليم القواعد يف الفصل، ككجدت أبف معظم 
األكقات استخدمت لشرح القواعد كحفظ النظم. كمن ىذه ا١تبلحظة 

 استخلصت الباحثة أف أغلب الطلبة يفهموف النحو نظراي.
كبعد ىذه ا١تبلحظة تكملت الباحثة ٔتعلمة علم النحو عن ىدؼ تعليم 

تُرجى على كل الطالبات فهم كتب الًتاث ت ا١تعلمة أف ىدفو علم النحو. قال
طريقة القواعد تستخدـ ا١تعلمة   عملية تعليم علم النحو يف كاللغة العربية. ك 

 كالًتٚتة ك طريقة القياسية. ٖتتاج الطرؽ كاالسًتاتيجية ا١تتنوعة سوا٫تا. 
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كافع كرغبة كا١تشكبلت اليت تواجهها ا١تعّلمات يف عملية التعليم ىي أف د
لطالبات ضعيف يف تعليم علم النحو، ىن ينعسن عند جرت كاىتماـ بعض ا

أماا١تشكبلت اليت تواجهها الطالبات ىن يشعرف صعوابت لفهم   عملية التعليم.
 العمريطيكلو كانت الطالبات يفهمن شرح نظم  العمريطيكتاب شرح نظم 

لبات فمعظمهن يزْلن لكن ليس لوقت طويل، إف تعطى ا١تعلمة التدريبات للطا
ابٟتَتة ك٢تن ا١تشكلة يف مذاكرة ا١تواد النحوية ا١تتعلمة. كجهود ا١تعلمات لًتقية 
دكافع الطالبات يف تعليم علم النحو ىو اعطاء ا٢تدااي ١تن تنجح يف جواب سؤاؿ 

 68ا١تعلمة عن ا١تادة. كقصة الدراسية يف األسبوع ٜتس لقاأت.
٢تن كخرباهتن يف تعليم كميو  احتياجاهتن زعمت الباحثة االستبانة ١تعرفة

كالبياانت اليت  .طي ٓتريطة ا١تفاىيميقبل تطوير ا١تذّكرة لشرح نظم العمر  علم النحو
للت ابستخداـ التحليل اإلحصائي الوصفي أخذهتا الباحثة من االستبانة حّ 

 اب١تعدؿ ا١تؤكم. كللحصوؿ على نتائج البحث استخدمت الباحثة الرموز:

  
 

 
         

P الدرجة كنسبة من مائة = 
f  ٣تموع النتائج ١توضوع كاحد = 
n ٣تموعة أقصى النتائج ١توضوع كاحد = 

 كنتيجة من ىذه اإلستبانة كما يلي:
 (1.1) جدول

 ياانت اإلستبانة عن احتياجات الطالباتب
 النسبة ادلئوية نتائج الطالبات األجوبة بنود األسئلة الرقم
يف تعلّػػػػػم علػػػػػم النحػػػػػو  ُتىػػػػػل تػػػػػرغب ٔ

بكتػػػػػػػػػػػػػػػػاب شػػػػػػػػػػػػػػػػرح نظػػػػػػػػػػػػػػػػم 
 % ٕٛ ٖٔ مرغوب

 % ٛ ٗ مرغوب جدا
                                                           

  ٕٙٔٓإبريل  ٕٓمعلمة علم النحو يف مدرسة منبع الصاٟتُت الثانوية جرسيك، يف التارخ مقابلة ابستاذة رفعة العبلمة،  ٛٙ
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 % ٗٙ ٖٓ غَت مرغوب العمريطي؟
كيػف رأيػك، ىػل تعلّػم علػم النحػو  ٕ

بكتػػػػػػػػػػػػػػػػاب شػػػػػػػػػػػػػػػػرح نظػػػػػػػػػػػػػػػػم 
 طي سهل؟العمري

 % ٕٔ ٓٔ سهل
 % ٔٔ ٘ سهل جدا
 % ٛٙ ٕٖ صعب

 اسػًتاتيجيةىػل اسػتخدمت ا١تعلمػة  ٖ
التعلػػػػػػيم ا١تتنوعػػػػػػة يف عمليػػػػػػة 

 التعليم؟

 % ٙ ٖ دائما
 % ٖٓ ٗٔ أحياان

 % ٗٙ ٖٓ ال
ا١تسػػػػػػػػػػتخدمة يف  ام اإلسػػػػػػػػػػًتاتيجية ٗ

شػػػػػػػرح نظػػػػػػػم عمليػػػػػػػة تعلػػػػػػػيم 
 ؟العمريطي

 % ٗٚ ٖ٘ اٟتفظ
اىل  تقدًن السؤاؿ

 ا١تعّلمة
ٚ 

ٔ٘ % 
 % ٔٔ ٘ خريطة ا١تفاىيم

شػػػػػرح  ىػػػػػل تسػػػػػتطيعُت أف تفهمػػػػػي ٘
 نظم العمريطي بفهم جيد؟

 % ٘ٔ ٚ نعم
 % ٕٔ ٓٔ أحياان

 % ٗٙ ٖٓ ال
ىل تيتطيعُت أف تفهمي شرح نظػم  ٙ

العمريطػػػػػي بػػػػػدكف مسػػػػػاعدة 
ا١تعّلمة اك األصدقاء أك غػَت 

 ذلك؟

 % ٛ ٗ دائما
 % ٖٔ ٙ أحياان

 ٖٚ ال
ٜٚ % 

عنػػػػػػػػػدِؾ، ماإلسػػػػػػػػػًتاتيجية السػػػػػػػػػهلة  ٚ
كالسػػريعة لفهػػم كتػػاب شػػرح 

 نظم العمريطي؟

 % ٖ٘ ٕ٘ خريطة ا١تفاىيم 
 % ٕٖ ٘ٔ اٟتفظ 

تقدًن السؤاؿ اىل 
 ا١تعّلمة

ٚ 
ٔ٘ % 

 % ٗٙ ٖٓ خريطة ا١تفاىيم عنػػػػػػدؾ، مػػػػػػا اإلسػػػػػػًتاتيجية ا١تمتعػػػػػػة  ٛ
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 % ٕٔ ٓٔ اٟتفظ  لفهم شرح نظم العمريطي؟
تقدًن السؤاؿ اىل 

 ا١تعّلمة
ٚ 

ٔ٘ % 
ىػػػػػػػل كجػػػػػػػدت ا١تشػػػػػػػكلة يف تعلػػػػػػػيم  ٜ

شػػػػػػػػرح نظػػػػػػػػم العمريطػػػػػػػػي يف 
٣تػػػػػػػػػػػػػػػاؿ صػػػػػػػػػػػػػػػناعة ا١تثػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 

 كالكبلـ؟

 % ٛٙ ٕٖ نعم
 % ٕٔ ٓٔ أحياان

 ٘ ال
ٔٔ % 

عنػػػدؾ، ىػػػل اسػػػتخداـ اسػػػًتاتيجية  ٓٔ
خريطة ا١تفػاىيم لتعلػيم شػرح 

 نظم العمريطي مهّم،

 % ٖٙ ٚٔ مهمّ 
 % ٖ٘ ٕ٘ مهّم جدا
 % ٔٔ ٘ غَت مهمّ 

كيػػػػػف تشػػػػػعرين إذا فهمػػػػػت شػػػػػرح  ٔٔ
نظػػػػػػػػػػػػم العمريطػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػدكف 

 مساعدة؟ 

 % ٘ٛ ٓٗ مرغوب جدا 
 % ٘ٔ ٚ مرغوب

  - غَت مرغوب
ىػػػػػػل اسػػػػػػًتاتيجية خريطػػػػػػة ا١تفػػػػػػاىيم  ٕٔ

تسػػػػػػاعدؾ لتنميػػػػػػة رغبػػػػػػة يف 
 تعليم شرح نظم العمريطي؟

 % ٜٚ ٖٚ نعم
 % ٘ٔ ٚ أحياان

 % ٙ ٖ ال
ىػػػػل تسػػػػتخدـ ا١تعلمػػػػة اسػػػػًتاتيجية  ٖٔ

خريطػػػػػػة ا١تفػػػػػػاىيم يف تعلػػػػػػيم 
 شرح نظم العمريطي؟

 % ٛ ٗ نعم
 % ٖٔ ٙ أحياان

 % ٜٚ ٖٚ ال
ىل خريطة ا١تفاىيم تساعدؾ لفهػم  ٗٔ

 شرح نظم العمريطي 
 % ٗٚ ٖ٘ نعم
 % ٗ ٕ ال

 % ٕٔ ٓٔ أحياان
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عليم علم النحو فيما عن احتياجات الطالبات يف ت  اٞتدكؿ السابقتدّؿ 
 يلي:

%( طالبة، أهنن غَت مرغوب  لتعليم علم النحو بكتاب شرح  ٗٙ) ٖٓقالت  -
 نظم العمريطي

% ( طالبة، أف تعليم علم النحو بكتاب شرح نظم العمريطي  ٛٙ) ٕٖقالت  -
 صعب

%( طالبة، أف ا١تعلمة ال تستخدـ اسًتاتيجية التعليم ا١تتنوعة  ٗٙ) ٖٓقالت  -
 ة تعليم علم النحويف عملي

%( طالبة، أف االسًتاتيجية ا١تستخدمة يف عملية تعليم شرح  ٗٚ) ٖ٘قالت  -
 نظم العمريطي اٟتفظ

 %( طالبة، أهنن يفهمن شرح نظم العمريطي بفهم جيد ٗٙ) ٖٓقالت  -
%( طالبة، أهنن ال يفهمن شرح نظم العمريطي بدكف  ٜٚ) ٖٚقالت  -

 غَت ذلك مساعدة ا١تعلمة اك األصدقاء اك
%( طالبة، أف اإلسًتاتيجية السهلة  كالسريعة لفهم كتاب  ٖ٘) ٕ٘قالت  -

 شرح نظم العمريطي خريطة ا١تفاىيم
%( طالبة، أف اإلسًتاتيجية ا١تمتعة لفهم شرح نظم العمريطي  ٗٙ) ٖٓقالت  -

 خريطة ا١تفاىيم
يف %( طالبة، كجدت ا١تشكلة يف تعليم شرح نظم العمريطي  ٛٙ) ٕٖقالت  -

 ٣تاؿ صناعة ا١تثاؿ كالكبلـ
%( طالبة، أف استخداـ اسًتاتيجية  خريطة ا١تفاىيم لتعليم  ٖ٘) ٕ٘قالت  -

 شرح نظم العمريطي مهّم جدا
%( طالبة، أهنن مرغوب إذا فهمن شرح نظم العمريطي بدكف  ٘ٛ) ٓٗقالت  -

 ا١تساعدة



87 
 

د الطالبات %( طالبة، أف اسًتاتيجية خريطة ا١تفاىيم تساع ٜٚ) ٖٚقالت  -
 لتنمية رغبة يف تعليم شرح نظم العمريطي

%( طالبة، أف ا١تعلمة ال تستخدـ اسًتاتيجية خريطة ا١تفاىيم  ٜٚ) ٖٚقالت  -
 يف تعليم شرح نظم العمريطي

%( طالبة، أف خريطة ا١تفاىيم تساعدىن فهم شرح نظم  ٗٚ) ٖ٘قالت  -
 العمريطي

د ا١تشاكل يف تعليم علم البحث السابقة عرفت الباحثة كجو  من نتائج
النحو يعٍت: أف الطالبات غَت مرغوب يف تعليم شرح نظم العمريطي، كالطريقة 
ا١تستخدمة غَت ا١تتنوعة ك غَت ا١تمتعة يعٌت طريقة التقليدية كاٟتفظ، كىن 

 ضعيفات يف فهم ا١تادة.
من ا١تشكبلت السابقة تُعرؼ أف الطالبات ٭تتجن اىل الطريقة اك 

ا١تمتعة مثبل اسًتاتيجية خريطة ا١تفاىيم لتنمية رغبتهن كدافعهن يف  اإلسًتاتيجية
التعليم. ترل الباحثة أف تطوير ا١تذّكرة لشرح نظم العمريطي ٓتريطة ا١تفاىيم 
مناسبة ابحتياجاهتن ك تشجيعهن يف تعليم شرح نظم العمريطي، ألف ا٠تريطة 

ا١تفاىيم العلمية ا١ترتبطة يوضح العبلقة بُت  ا١تفاىيم تساعدان حفظ ا١تعلومات ك
  .ٔتوضوع ما

انطبلقا من مشكبلت تعليم القواعد اليت تتعلق ابلكتاب الدراسي، ترل 
الباحثة أف الكتاب ٭تتاج اىل التطوير. كاختارت الباحثة تطوير  مذكرة شرح نظم 

 العمريطي ٓتريطة ا١تفاىيم مرجو ١تساعدة فهم الكتاب الدراسي.
 التصميم .ب 

ت الباحثة ا١تشكبلت كاإلحتياجات يف تعليم النحو ٔتدرسة بعد أف عرف
، فقامت الباحثة تصميم ا١تذكرة لشرح نظم العمريطي ا١تتوسطةمنبع الصاٟتُت 
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يف ىذه ا٠تطوات . لتساعد الطالبات يف فهم ا١تادة النحوية  ٓتريطة ا١تفاىيم
 عملت الباحثة ىذا العمل، يعٍت:

 اعداد ا١تادة .0
من كتاب شرح نظم العمريطي الذم يتضمن فيو اإلنتاج طُّوِرت 

( ابب ٖ( ابب الكبلـ، )ٕ( ا١تقدمة، )ٔثبلثة كثبلثوف اباب يعٍت : )
( ٙ( ابب عبلمات النصب، )٘( ابب عبلمات االعراب، )ٗاالعراب، )

، )ٚابب عبلمات ا٠تفض، ) ( ابب ٜ( فصل، )ٛ( ابب عبلمات اٞتـز
( ابب ٕٔ( ابب اعراب الفعل، )ٔٔ( ابب األفعاؿ، )ٓٔا١تعرفة كالنكرة، )

( ابب ا١تبتداء كا٠ترب، ٗٔ( ابب انئب الفاعل، )ٖٔمرفوعات االٝتاء، )
( ابب ظن ٚٔ( ابب إف كاخواهتا، )ٙٔ( ابب كاف كاخواهتا، )٘ٔ)

( ابب التوكيد، ٕٓ( ابب العطف، )ٜٔ( ابب النعت، )ٛٔكاخواهتا، )
( ابب ا١تصدر، ٖٕ( ابب منصوابت األٝتاء، )ٕٕ( ابب البدؿ، )ٕٔ)
( ابب ٕٚ( ابب التمييز، )ٕٙ( ابب اٟتاؿ )ٕ٘( ابب الظرؼ، )ٕٗ)

( ابب ٖٓ( ابب النداء )ٜٕ( ابب ال العاملة عمل إف، )ٕٛاألستثناء، )
( ابب ٤تفوضات االٝتاء ٕٖ( ابب ا١تفعوؿ معة )ٖٔا١تفعوؿ ألجلة )

 ( ابب اإلضافة.ٖٖ)
 اعداد الوسيلة .2

لتطوير ا١تذكرة  Edraw Mind Mapاستخدمت الباحثة برماجيات 
الرسـو  الربماجياتىذه  تجعللشرح نظم العمريطي ٓتريطة ا١تفاىيم. 

ٯتكن استخدامها بسهولة جدا ككانت النتائج  البيانية كا٠ترائط ا١تفاىيمية
كخريطة ا١تفاىيم ىي كسيلة لتصور األفكار اك ا٠تطط يف شكل  .جيدة جدا

 كاآلخر.رسم ٗتطيطي ا١تتعلق بُت الواحد 
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 تنفيذ التطوير    .3
ٓتريطة ا١تفاىيم، ىذه  العمريطيطورت الباحثة ا١تذكرة لشرح نظم 

ا١تذكرة يتضمن من ثبلثة كثبلثُت اباب الذين قد ذكرت الباحثة يف البياف 
السابق. كل ابب ُعِرَض يف شكل خريطة ا١تفاىيم كيُزاد فيها البياف اإلضايف 

صفة ىذا مالك ك كاختُتمت ابلتدريبات. الذم نُِقل من كتاب ألفية ابن
 ملونة كاستخداـ اللغة الفيكو، A4مطبوعة، حجم كرقتها اإلنتاج 

 التقوًن .4
قّومت الباحثة ىذه اإلنتاج بتقدًن اإلستبانة للخبَتاف. خبَت يف 
تصميم ا١تواد يعٍت استاذ دانياؿ حلمي ىو ٤تاضر يف جامعة موالان مالك 

 ٤تتول ا١تواد التعليمية يعٍت استاذ شهداء ىو ابراىيم ماالنج، كخبَت يف
٤تاضر يف جامعة موالان مالك ابراىيم ماالنج. ىذه التقوًن لنيل ا١تداخبلت 
كاإلقًتاحات كاإلرشادات البناءة لتكوف ا١تواد التعليمية ا١تطورة على الصورة 

 ا١ترجوة.
لفصل كقّومت الباحثة ىذه اإلنتاج بتقدًن االختبار القبلي كالبعدم ل

الضابط كالفصل التجرييب. هبذه االختبار حصلت الباحثة البياانت عن 
 فعالية األنتاج.

 
 نظم لشرح( Handout) ادلذّكرةنتيجة تصديق اخلرباء عن الثالث : ادلبحث 
  ادلفاهيم خبريطة العمريطي

التطوير، سّلمت الباحثة الكتاب التعليمي ا١تطور عند ا٠ترباء بعد انتهاء من عملية 
لتعليمو. قدمت الباحثة ا١تواد التعليمية للخبَت يف تصميم ا١تواد كا٠تبَت يف ٤تتول ا١تواد 
التعليمية ليقوما ابلتقوًن كاإلقًتاحات كاإلرشادات البناءة لتكوف ا١تواد التعليمية ا١تطورة 
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على الصورة ا١ترجوة. كلتحليل معدؿ نتيجة استبانة ٖتكيم ا٠ترباء استخدمت الباحثة 
 ٜٙاآلتية: الرمز

 (1.4) جدول
 دليل لتفسًن البياانت من نتيجة التصديق والتثبيت من ربكيم اخلرباء

 البيان معيار النجاح ادلئوية الرقم

ٔ ٔٓٓ- ٛ٘،ٓٔ% 
جيد جدا 
 كصادؽ

التعليم  ٯتكن إستخدمو يف
 بدـك التصحيح

ٯتكن إستخدمو يف التعليم  مقبوؿ %ٔٓ،ٓٚ-٘ٛ ٕ
 لتصحيح البسيطاب

 انقص %ٔٓ،ٓ٘-ٓٚ ٖ
ال ٯتكن إستخدمو يف 

 التعليم
 يصلح كلو أك يبدؿ مردكد %ٔٓ-ٓ٘ ٗ

 
 ا١تواد التعليمية كما يلي: ك٤تتولأما نتائج ٖتكيم ا٠تبَت يف تصميم ا١تواد  

 بًن يف تصميم ادلوادنتائج التصديق من اخل .1
 كىو حلمي، دانياؿ الدكتور اىل ا١تطّورة التعليمية مواد قدمت الباحثة

  :يلي كما ٖتكيمو كنتيجة ماالنج، ابراىيم مالك موالان جامعة يف مدّرس

 (1.1) جدول
 ادلواد تصميم يف اخلبًن من التصديق نتائج

 :يلي كما األرقاـ كل من ،ا١تعدة الفراغات يف( √) العبلمة يكتب أف ا٠تبَت ضرةٟت
 ( جّيد جداٗ) ( جّيدٖ)  ( ضعيفٕ) ضعيف جدا (0)

 
                                                           

69
 Sa’dun Akbar, Instrumen perangkat pembelajaran, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2013), 41 
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 جوانب مستحق رسم بياين ( أ)
 درجة التقوًن البنود مؤّشر التقوًن

ٔ ٕ ٖ ٗ 
 √     A4تناسب حجم ا١تذكرة بورقة  .0 حجم ا١تذّكرة

تناسب حجم ا١تذكرة اب١تادة  .2
 ا١تضموف فيها

   √ 

ٗتطيط غبلؼ 
 ذّكرة ا١ت

التخطيط يف  ظهور عنصر  .3
الغبلؼ األماـ كالوراء ك العمود 

 الفقرم متناغما متفق

  √  

نقطة  )ا١تظهر من مركز الرأم  .4
 جيدة (الوسط

  √  

لوف عنصر التخطيط متناغم  .5
 كتوضيح الوظائف

  √  

اٟتركؼ ا١تستخدـ ٦تتعة كسهلة  .6
 قراءتو

   √ 

ن ال تستخدـ الكثَت م .7
 ٣تموعات ٤ترؼ

   √ 

 √    مصّور غبلؼ ا١تذّكرة .8

 √    اتساؽ التخطيط .9 تصميم ا١تذّكرة

  √   عنصر التخطيط متناغم .01
  √   كاملعنصر التخطيط   .00
  √   التخطيط تسريع الصفحة .02
 √     طباعة ٤تتوايت ا١تذّكرة بسيطة .03
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يسّهل طباعة ٤تتوايت ا١تذّكرة  .04
 الفهم

  √  

  √   مصّور احملتول .05
 4 4   اجلملة
   44%  14% 

 
 :التايل ابلصورة البياين رسم جوانب يف ا٠ترباء تصديق استبانة نتيجة تعيُت مث

 
 (1.2) الصورة

 البياين رسم جوانب يف اخلرباء تصديق استبانة نتيجة
العمريطي ١تذكرة لشرح نظم رسم بياين يتضح من اٞتدكؿ السابق أف 

 يف العناصر التالية: جيد جدا"تصل اىل تقدير "
 A4تناسب حجم ا١تذكرة بورقة  -
 تناسب حجم ا١تذكرة اب١تادة ا١تضموف فيها -
 اٟتركؼ ا١تستخدـ ٦تتعة كسهلة قراءتو -

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

 جيد جدا جيد ضعيف ضعيف جدا

%0 رسم البياني 0% 53% 47%

 رسم البياين
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 ال تستخدـ الكثَت من ٣تموعات ٤ترؼ -
 مصّور غبلؼ ا١تذّكرة -
 اتساؽ التخطيط -
 طباعة ٤تتوايت ا١تذّكرة بسيطة -

 يف ىذه األمور التالية: " جّيد "كيقدر ا٠تبَت ابلتقدير 
يف الغبلؼ األماـ كالوراء ك العمود الفقرم  التخطيط ظهور عنصر  -

 متناغما متفق
 جيدة (نقطة الوسط )ا١تظهر من مركز الرأم  -
 لوف عنصر التخطيط متناغم كتوضيح الوظائف -
 عنصر التخطيط متناغم -
 كاملعنصر التخطيط   -
 التخطيط تسريع الصفحة -
 يسّهل الفهمطباعة ٤تتوايت ا١تذّكرة  -
 مصّور احملتول -

من كاستخدمت الباحثة الرمز ١تعرفة نتائج ٖتكيم ا٠تبَت يف تصميم ا١تواد 
 ، كىو:جوانب مستحق رسم بياين

P  =∑  

∑ 
  x  ٔٓٓ % 

 
    =  

  
  x  ٔٓٓ % 

 
    =ٛٚ % 

 العمريطي نظم لشرح ا١تذكرة ام  ا١تطّورة ا١تواد أف النتيجة ىذه تدؿ
 التصحيح بدكف التعليم يف ااستخدامه ٯتكن ام "وصادق جدا جيد" تقديرىا
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 اللغةجوانب مستحق  ( ب)
 درجة التقوًن البنود مؤّشر التقوًن

ٔ ٕ ٖ ٗ 
  √   صحة بناء اٞتملة .0 صارحة

  √   فعالية اٞتملة .2
  √   معيار اٞتملة .3

  √   فهم الرسالة اك ا١تعلومات .4 اتصالية
 √    لباتالقدرة على ٖتفيز الطا .5 اٟتوار كالتفاعلي

القدرة على تشجيع التفكَت  .6
 النقدم

  √  

  √   صحة القواعد .7 موافقة ابلقواعد
  √   صحة ا٢تجاء .8

استخداـ العبارة 
 ك الرموز

 √    متسق يف استخداـ العبارة .9
 √    متسق يف استخداـ الرموز .01

 4 4   اجلملة
   40% 40% 

 

 :التايل ابلصورة اللغة جوانب يف ا٠ترباء يقتصد استبانة نتيجة تعيُت مث
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 (1.1) الصورة

 اللغة جوانب يف اخلرباء تصديق استبانة نتيجة
العمريطي تصل اىل ظم ذكرة لشرح نا١ت لغةيتضح من اٞتدكؿ السابق أف 

 يف العناصر التالية: "جيد جدا"تقدير 
 القدرة على ٖتفيز الطالبات -
 متسق يف استخداـ العبارة -
 متسق يف استخداـ الرموز -

 يف ىذه األمور التالية: " جّيد "كيقدر ا٠تبَت ابلتقدير 
 صحة بناء اٞتملة -

 فعالية اٞتملة -

 معيار اٞتملة -

 ١تعلوماتفهم الرسالة اك ا -

 القدرة على تشجيع التفكَت النقدم -

 صحة القواعد -

 صحة ا٢تجاء -

من كاستخدمت الباحثة الرمز ١تعرفة نتائج ٖتكيم ا٠تبَت يف تصميم ا١تواد 
 اللغة، كىو:جوانب مستحق 
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 جيد جدا جيد ضعبف ضعيف جدا

%0 اللغة 0% 70% 30%

 اللغة
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P  =∑  

∑ 
  x  ٔٓٓ % 

 
    =  

  
  x  ٔٓٓ % 

    =ٕٛ % 
 العمريطي نظم لشرح ١تذكرةا ام  ا١تطّورة ا١تواد أف النتيجة ىذه تدؿ

 البسيط ابلتصحيح التعليم يف استخدامها ٯتكن ام "مقبول" تقديرىا
 نتائج التصديق من اخلبًن يف زلتوى ادلواد التعليمية .2

 يف مدّرس كىو شهداء، الدكتور اىل ا١تطّورة التعليمية مواد قدمت الباحثة
 :يلي كما ٖتكيمو كنتيجة ماالنج، ابراىيم مالك موالان جامعة

 (1.4) جدول
 التعليمية ادلواد زلتوى يف اخلبًن من التصديق نتائج

 :يلي كما األرقاـ كل من ا١تعدة، الفراغات يف( √) العبلنة يكتب أف ا٠تبَت ضرةٟت
 ( جّيد جداٗ) ( جّيدٖ)  ( ضعيفٕ) ضعيف جدا (0)
 احملتوىجوانب مستحق   ( أ)

 درجة التقومي البنود مؤّشر التقومي
2 1 4 1 

مة احملتول مبلئ
ٔتعيار 

الكفاءة 
كالكفاءة 
 األساسية

 √    اكتماؿ ا١تواد .0
 √    اتساع احملتول .2
 √    عمق احملتول .3

 √    دقة ا١تفاىيم كالتعاريف .4 دقة احملتول
  √   دقة البياانت كاٟتقائق .5
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  √   دقة األمثلة  .6
  √   دقة الصور كالرسـو التوضيحية .7
 √    دقة ا١تصطلحات .8
  √   دقة التدكين كالرموز كاأليقوانت .9

  √   تشجيع الفضوؿ .01 تشجيع الفضوؿ
  √   خلق القدرة على طرح .00

 4 6   اجلملة
   46

% 
14

% 
 :التايل ابلصورة احملتول جوانب يف ا٠ترباء تصديق استبانة نتيجة تعيُت مث

 
 (1.4) الصورة

 احملتوى جوانب يف اخلرباء تصديق استبانة نتيجة
العمريطي تصل ١تذكرة لشرح نظم ا ٤تتولالسابق أف  اٞتدكؿيتضح من 

 يف العناصر التالية: جيد جدا"اىل تقدير "
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 جيد جدا جيد ضعبف ضعيف جدا

%0 المحتوى 0% 54% 45%

 احملتوى
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 تماؿ ا١تواداك -

 اتساع احملتول -

 عمق احملتول -

 دقة ا١تفاىيم كالتعاريف -

 دقة ا١تصطلحات -

 يف ىذه األمور التالية: " جّيد "كيقدر ا٠تبَت ابلتقدير 
 دقة البياانت كاٟتقائق -

 دقة األمثلة  -

 دقة الصور كالرسـو التوضيحية -

 دقة التدكين كالرموز كاأليقوانت -

 تشجيع الفضوؿ -

 خلق القدرة على طرح -

كاستخدمت الباحثة الرمز ١تعرفة نتائج ٖتكيم ا٠تبَت يف ٤تتول ا١تواد 
 احملتول، كىو:من جوانب مستحق التعليمية 

P  =∑  

∑ 
  x  ٔٓٓ % 

 
    =  

  
  x  ٔٓٓ % 

    =ٛٙ % 
 العمريطي نظم لشرح ا١تذكرة ام  ا١تطّورة ا١تواد أف النتيجة ىذه تدؿ

 التصحيح بدكف التعليم يف استخدامها ٯتكن ام "وصادق داج جيد" تقديرىا
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 العرض جوانب مستحق  ( ب)
 درجة التقومي البنود مؤّشر التقومي

2 1 4 1 
تقنيات 

 العرض
اتساؽ نظاميات العرض يف عملية  .0

 التعليم
  √  

 √    ترتيب ا١تفهـو .2
  √   امثلة السؤاؿ يف عملية التعليم .3 دعم العرض

   √  التدريبات يف آخَت عملية التعليم .4
  √   عبلقة بُت عملية التعليم اك كجزءىا .5 ترتيب العقلية

كاملة ا١تعٌت يف عملية التعليم اك   .6
 جزءىا 

  √  

 2 1 2  اجلملة
  26

% 
64

% 
24

% 
 :التايل ابلصورة العرض جوانب يف ا٠ترباء تصديق استبانة نتيجة تعيُت مث

 
 (1.1) الصورة

 العرض جوانب يف اخلرباء تصديق استبانة نتيجة
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 جيد جدا جيد ضعبف ضعيف جدا

%0 العرض 16% 67% 17%
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العمريطي تصل ١تذكرة لشرح نظم ا عرضيتضح من اٞتدكؿ السابق أف 
 ناصر التالية:يف الع جيد جدا"اىل تقدير "

 ترتيب ا١تفهـو -
 يف ىذه األمور التالية: " جّيد "ابلتقدير  ا٠تبَتكيقدر 

 اتساؽ نظاميات العرض يف عملية التعليم -
 امثلة السؤاؿ يف عملية التعليم -
 عبلقة بُت عملية التعليم اك كجزءىا -
 كاملة ا١تعٌت يف عملية التعليم اك جزءىا  -

ا٠تبَت يف ٤تتول ا١تواد  ٖتكيم١تعرفة نتائج كاستخدمت الباحثة الرمز 
 عرض احملتول، كىو:من جوانب التعليمية 

P  =∑  

∑ 
  x  ٔٓٓ % 

 
    =  

  
  x  ٔٓٓ % 

    =ٚ٘ % 
 العمريطي نظم لشرح ا١تذكرة ام  ا١تطّورة ا١تواد أف النتيجة ىذه تدؿ

 يطالبس ابلتصحيح التعليم يف استخدامها ٯتكن ام "مقبول" تقديرىا
 ا١تواد ك٤تتول ا١تواد تصميم يف ا٠ترباء تصديق استبانة نتيجة تعيُت مث
 :التايل ابلصورة
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 (1.4) الصورة

 ادلواد وزلتوى ادلواد تصميم يف اخلرباء تصديق استبانة نتيجة
 تصحيح ادلواد مناسبا ابلتعليقات وادلداخالت من اخلبًن .3

 (1.6)  جدول
 ا١تواد النحو اإلقًتاحات كاإلرشادات كالتعليقات كا١تدخبلت من انحية تصميم

 ارشادات للصالحية انواع األخطأ جزء اخلطأ
كتابة كلمة جَت كا١تثاؿ يف 

 ابب ا١تقرر
اكتيب مناسبا ابللغة  - التذكَت كاستخداـ ا١تثاؿ

 العربية "جر"
اصلحي اك ابديل ا١تثاؿ  -

 غَت ا١تناسب
اكتيب ا١توضوع بكلمة  - غَت ا١تتسق  كتابة ا١توضوع

معرفة أبؿ اك معرفة 
 ضافةإب

اصلحي كتابة ٫تزة مناسبا  كتابة ٫تزة الوصلي كالقطأ كتابة ا٢تمزة
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 ناقص

%82 مقبول

%87 جيد جدا وصادق 86% 75%
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ْتا٢تا كصبل كاف اك 
 قطأ

 العربية ابللغة مناسبا جًن كلمة الباحثة كتبت .1

 
 
 
 

 
 صحيحت بعد   تصحيح قبل    

 مناسب غًن ادلثال الباحثة صلحت .2

 
 
 
 
 

 تصحيح بعد   تصحيح قبل    

 قطأ او كان  وصال حباذلا مناسبا مهزة كتابة الباحثة صلحت .3

 
 
 
 
 
 

 تصحيح بعد   تصحيح قبل    
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 (1.4)  جدول
 اإلقًتاحات كاإلرشادات كالتعليقات كا١تدخبلت من انحية ٤تتول ا١تواد النحو

 ارشادات للصالحية انواع األخطأ جزء اخلطأ
 قدًن التدريبات يف كل البابت ال توجد التدريبات يف كل الباب التدريبات

 الباب كل يف التدريبات الباحثة قدمت .1

 
 
 

 
 

 ربة رلموعة صغًنةذب .ج 
لنيل ا١تعلومات عن ا١تادة ا١تصممة اليت طّورهتا الباحثة، قامت الباحثة 
ابلتجربة ٣تموعة صغَتة لدل الطالبات يف الفصل الثاين ٔتدرسة منبع الصاٟتُت 

على أربعة طالبات، طالبتاف من فصل التجرييب  جرسيك.ىذه التجربة ا١تتوسطة
الباحثة الطالبات لقراءة ا١تذكرة لشرح نظم طلبت فصل الضابط. كطالبتاف من 

العمريطي مث تعلمت الباحثة الطالبات ابستخداـ ا١تذكرة عن ابب الكبلـ كابب 
االعراب. قبل تعليم ىذه ا١تذكرة شرحت الباحثة ا١تادة كٚتيع األمور ا١تتعلقة 
 اب١تذكرة حىت يفهمنها. كبعد التعليم طلبت الباحثة آراءىن ككذالك ا١تداخبلت

ىذه التجربة قامت هبا الباحثة ابالستبانة كالتعليقات ا١تتعلقة ابإلنتاج ا١تطورة. 
 ا١تقيدة. كنتائج االستبانة كما يف جدكؿ التايل:

 (1.4) جدول
 لدى الطالبات يف ذبربة رلموعة صغًنة نتائج االستبانة ادلقّيدة

 1لبة اط 4لبة اط 1طالبة  2لبة اط بنود االستبانة رقم
 ٖ ٗ ٗ ١ٖتذّكرة مادة النحو شرحت ا ٔ
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ا١تضموف يف كتاب 
 العمريطيشرح نظم 

تستخدـ ا١تذّكرة ا١تثاؿ  ٕ
 ا١تتعلق بعلم الفقو

ٕ ٖ ٕ ٕ 

عرض ا١تادة يف ىذه ا١تذّكرة  ٖ
بُِدأ من ا١تادة السهلة 

 اىل ا١تادة الصعبة

ٗ ٗ ٗ ٗ 

ىذه ا١تذَكرة تسّهلك لتعليم  ٗ
 الفردم

ٗ ٖ ٗ ٖ 

ذّكرة البياف من ىذه ا١ت ٘
 سهولة للفهم

ٖ ٗ ٗ ٗ 

ىذه ا١تذكرة تسّهلك ٟتفظ  ٙ
ا١تادة ا١تضمونة يف  
كتاب شرح نظم 

 العمريطي

ٗ ٗ ٗ ٗ 

يف ىذه ا١تذّكرة السؤاؿ  ٚ
 ا١تشجع للتفكَت

ٖ ٖ ٖ ٖ 

التدريبات ا١تضموف يف ىذه  ٛ
ا١تذّكرة تساعدؾ 
لقراءة كتب الًتاث 
مناسبا ابلقاعدة 

 الصحيحة

ٗ ٗ ٗ ٗ 

 ٖ ٗ ٗ ٗا١تستعملة يف ىذه  الكلمات ٜ



015 
 

ا١تذّكرة صارحة 
 كسهلة للفهم

اللغة ا١تستعملة بسيطة  ٓٔ
 كسهلة للفهم

ٗ ٖ ٖ ٖ 

اٟتركؼ ا١تستعملة بسيطة  ٔٔ
 كسهلة للقراءة

ٗ ٗ ٖ ٖ 

 ٗ ٗ ٖ ٖ ظهور ا١تذّكرة ٦تتعة ٕٔ
ىذه ا١تذّكرة جعلْتِك حبا  ٖٔ

لتعليم شرح نظم 
 العمريطي

ٗ ٗ ٗ ٗ 

ه ا١تذكرة تزيد ابستعماؿ ىذ ٗٔ
 ٫تّتك للتعلم

ٗ ٗ ٗ ٗ 

ابستعماؿ ىذه ا١تذكرة ٬تعل  ٘ٔ
 تعّلمك ترتيب كتنظيم

ٖ ٗ ٗ ٗ 

بوجود اللوف كالصورة  ٙٔ
يستطيع اف يعطى 

 الدافع لتعليم ا١تادة

ٗ ٗ ٗ ٗ 

بوجود اللوف كالصورة  ٚٔ
يستطيع اف ٬تعل 

 التعّلم ٦تتعة

ٗ ٗ ٗ ٗ 

 60 64 64 62 مجلة
 40% 44% 44% 44% 
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 :التايل ابلصورة صغَتة ٣تموعة ٕتربة من االستبانة نتيجة تعيُت مث

 
 (1.6) الصورة

 صغًنة رلموعة ذبربة من االستبانة نتيجة
 (ٔ: غَت موافق جدا ) (ٔالبياف )

 (ٕغَت موافق )       
 (ٖموافق )       
 (ٗموافق جدا )   

 : ايف ىرٝتا النهااي ٔطلبة : ( ٕالبياف )

 رينا كارتكا سارم : ا٧تايل ٕطلبة    

 : اان رٛتة العزةٖ طلبة    

 : انيس إىل سعدية ٗطلبة    

. إذا كاف كل األسئلة ٚٔ، كعدد األسئلة ٗ أعلى القيمة لكل أسئلة
(. كعدد الطالبات يف ٛٙ=  ٚٔ x ٗ) ٛٙفمجموع القيمة  ٗتناؿ قيمة 

(. ك٣تموعة ٕٕٚ= ٗ x ٛٙ) ٕٕٚ، فمجموعة القيمة ٗاجملموعة الصغَتة 

85%

86%

87%

88%

89%

90%

91%

92%

93%

1طلبة  2طلبة   3طلبة   4طلبة    

%90 تجربة مجموعة صغيرة 93% 93% 88%

 ذبربة رلموعة صغًنة
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. من ىذه القيمة عرفة أف ا١تواد ا١تصممة  ٕٚٗقيمة ٚتع البياانت ٢تذا البحث 
 عند الطالبات:

   =   

   
 x ٔٓٓ% 

   =ٜٓ.ٛٔ % 
 :التايل اب١تعيار الرمز ىذا من النتيجة تقدير تعيُت مث

 (1.4) جدول
 االستبانةدليل لتفسًن البياانت من نتيجة 

 البياانت ادلئوية الفئات الدرجة
 جيد جدا كصادؽ % ٔٓ،٘ٛ -ٓٓٔ ٔ
 مقبوؿ %ٔٓ،ٓٚ-٘ٛ ٕ
 انقص %ٔٓ،ٓ٘-ٓٚ ٖ
 مردكد %ٔٓ-ٓ٘ ٗ

 
 استبانة من الدرجة حصلت الباحثة أف لنا يوضح السابقة، نتيجة من

 كتدؿ ،% ٔٛ.ٜٓ ا١تائة يف تقدير على" ٕٚٗ" ا١تطورة ا١تادة إلقامة الطالبات
 ".جدا جيد" مستول على

 النحو، علم معلمة مع الباحثة قابلت صغَتة ٣تموعة اىل تطبيق كبعد
 النحو علم لتعليم جدا مناسبا العمريطي نظم لشرح ا١تذكرة إف ا١تعلمة قالت

 ا١تذكرة، ابستخداـ ا١توجودة التعليمية ا١تواد تعليم يف السهولة ا١تعلمة كتشعر
 الكتاب يف ا١توجودة التعليم عملية خطوات تطبيق يف السهولة ا١تعلمة كتشعر

 للدراسة الطلبة تساعد أف تستطيع فيو التعليم عملية كخطوات. ا١تطور التعليمي
 تساعد أف تستطيع فيو كالتدريبات. جذاب ا١تذكرة كمظهر. كالفعايل ابٞتهد
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 ا١تطورة العمريطي نظم لشرح ا١تذكرة إف ا١تعلمة، كقالت. ا١تادة لتذكَت الطالبات
 .الكتاب ىذا إل٘تاـ داخبلتا١ت أك كالتعليقات التصحيح عندىا كما جيد

 ميدانيةذبربة  .د 
اىل الطالبات يف الفصل  بعد التطبيق يف اجملموعة الصغَتة، تطبيق الباحثة

طالبة. طبقت  ٚٗالثاين ـ ٔتدرسة منبع الصاٟتُت ا١تتوسطة جرسيك كعددىن 
موضوعات يف عشرة لقاءات. كلتوضيح ىذا البياف، أنظر اىل البياف  ٘الباحثة 

 ة:التالي
 ٕٙٔٓابريل  ٜاللقاء األكؿ : تقدًن اإلختبار القبلي يف يـو السبت  -
 ىذا ٕتربة الباحثة قامت ،"اإلعراب ابب" األكؿ ا١توضوع: الثاين اللقاء -

 ٕٙٔٓابريل  ٜ السبت يـو يف ا١توضوع

 قامت ،"اإلعراب عبلمات ابب" الثاين ا١توضوع: كالرابع الثالث اللقاء -
 ٖٔ االربعاء ك ٕٙٔٓ ابريل ٔٔ االثنُت يـو يف ا١توضوع ىذا ٕتربة الباحثة

 .ٕٙٔٓ ابريل

 ،"النصب عبلمات ابب"  الثالث ا١توضوع :كالسادس ا٠تامس اللقاء -
 ك ٕٙٔٓ ابريل ٖٔ االربعاء يـو يف ا١توضوع ىذا ٕتربة الباحثة قامت

 ٕٙٔٓ ابريل ٙٔ السبت

 قامت ،"ا٠تفض ماتعبل ابب"  الرابع ا١توضوع :كالثامن السابع اللقاء -
 ٛٔ االثنُت ك ٕٙٔٓ ابريل ٙٔ السبت يـو يف ا١توضوع ىذا ٕتربة الباحثة

 ٕٙٔٓ ابريل

 الباحثة قامت ،"اٞتـز عبلمات ابب"  ا٠تامس ا١توضوع: التاسع اللقاء -
 ٕٙٔٓ ابريل ٕٓ االربعاء يـو يف ا١توضوع ىذا ٕتربة

 االربعاء يـو يف الطالبات كاستبانة البعدم االختبار تقدًن: العاشر اللقاء -
   ٕٙٔٓ ابريل ٕٓ
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الرابع : فعالية استخدام ادلذّكرة لشرح نظم العمريطي خبريطة ادلبحث 
 ادلفاهيم للطالبات يف فصل الثاين دبدرسة منبع الصاحٌن ادلتوسطة جرسيك

 نتائج اإلختبار  .أ 
دـ الباحثة ٓتريطة ا١تفاىيم تستخ العمريطي١تعرفة فعالية ا١تذّكرة لشرح نظم 

كىو رمز الذم يقارف نتائج اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدم من  "t-tes"رمز 
الفصل التجرييب كالفصل الضابط. اإلختبار القبلي ىو اإلختبار قبل تطبيق 
ا١تذّكرة يف ميداف البحث، كاإلختبار البعدم ىو اإلختبار بعد تطبيق ا١تذّكرة يف 

 ا١تيداف.
يف غرفة  ٕٙٔٓابريل  ٜالسبت ار القبلي يف يـو قامت الباحثة اإلختب

 ٘ٗجرسيك جاكل الشرقية حوؿ  ا١تتوسطةالطالبات ٔتدرسة منبع الصاٟتُت 
 بنود األسئلة. ٜتس كعشريندقيقة، ككاف اإلختبار يتكّوف على 

 األربعاء يـو يف البعدم اإلختبار الباحثة فقامت التجربة عملية انتهاء بعد
 الباحثة كحصلت. النحو تعليم يف ا١تطورة ا١تادة ليةفعا مدل ١تعرفة ٕٙٔٓ
  :التايل جدكؿ يف كما نتيجتهن

 (1.20) جدول
 التجرييب فصل من االختبار نتائج

نتيجة االختبار  اإلسم الرقم
 القبلي

نتيجة االختبار 
 البعدي

 ٕٜ ٗٙ نور الصفا عينية ٔ
 ٜٓ ٛٙ ايف ىرٝتا النهااي ٕ
 ٗٛ ٗٙ اميليا بوترم ٖ
 ٕٜ ٕ٘ ينة األفيلةام ٗ
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 ٛٛ ٗٙ انداية فرادسا ٘
 ٓٛ ٛٙ ا٧تايل رينا كارتكا سارم ٙ
 ٛٙ ٗٗ ايو دكم سافًتم ٚ
 ٕٙ ٓٙ ايو فاجرية الربية  ٛ
 ٙٚ ٓٗ بدرية النور هللا ٜ
 ٕٜ ٙ٘ جيجيك خالدة الرزقية ٓٔ
 ٛ٘ ٙ٘ داي ايو انندا ٔٔ
 ٗٚ ٗٙ دايف فارززاف ٕٔ
 ٗٛ ٗٙ داينة الفطرية ٖٔ
 ٛٙ ٕ٘ دندا رسالنا ٗٔ
 ٓٓٔ ٛٙ فاداّل ايو ارائين ٘ٔ
 ٗٛ ٛٙ فارحا املة النادية ٙٔ
 ٓٛ ٕ٘ فاطمة الزىرة ٚٔ
 ٕٜ ٓٙ فيتا دلبل ٛٔ
 ٗٛ ٙٙ فؤادة الزينية ٜٔ
 ٗٛ ٛٙ اٝتاكايت ٕٓ
 ٕٜ ٗٙ ليلة الفطرية ٕٔ
 ٕٜ ٕ٘ ليلة النور حليمة ٕٕ
 ٜٙ ٗٗ ليلة الصفية ٖٕ
 ٕٜ ٓٙ مفرحة النعمة ٕٗ
 ٕٜ ٓٙ مولدية اٟتسنة ٕ٘
 ٗٛ ٕ٘ مزيدة النعمة ٕٙ
 ٕٜ ٓٙ منهة فطرية ٕٚ
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 ٛٛ ٕ٘ مهيمنة السعدية ٕٛ
 ٓٛ ٓٙ نبلة فليا بوترم ٜٕ
 ٕٚ ٓٙ نيا انيسة ٖٓ
 ٕٜ ٕٚ نوفل نبيلة ٖٔ
 ٕٜ ٓٙ نور عينية ٕٖ
 ٛٛ ٕ٘ نور فاطمة ٖٖ
 ٙٚ ٓٗ نور ىادان فطرية ٖٗ
 ٓٓٔ ٗٙ نور ىداية ٖ٘
 ٕٜ ٓٙ رٝتا فور٪تا سارمنو  ٖٙ
 ٛ٘ ٛٙ رضا فوجي استويت ٖٚ
 ٛٛ ٕٚ رىادة النتاشا بوترم ٖٛ
 ٕٚ ٗٙ شهدة ٜٖ
 ٙٚ ٛٗ سيٍت شافرا الزىرة ٓٗ
 ٓٛ ٗٙ صفياان دكم نور ىداية ٔٗ
 ٓٓٔ ٓٙ سلفيا ليلة ا١تفيدة ٕٗ
 ٓٚ ٗٙ اتشا كالف سافطرم ٖٗ
 ٓٓٔ ٗٙ اّميا زلفى ٗٗ
 ٕٚ ٙ٘ كندارم ٘ٗ
 ٛٛ ٛٙ ة اكليا بوترمزكي ٙٗ
 ٙٛ ٙٙ قرة العيٍت ٚٗ

 4411 1401 مجلة
 44.44 44.66 ادلعدل
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الضابط  الفصلقامت الباحثة اإلختبار القبلي كالبعدم للطالبات يف 
)فصل الذم ال يستعمل ا١تذكرة ا١تطورة من كتاب شرح نظم العمريطي( ١تقارنة 

 كما يف جدكؿ اآليت:نتيجة بُت الفصل الضابط كالتجرييب. أما نتيجتهن  
 (1.22) جدول

 الضابط فصل من االختبار نتائج
نتيجة االختبار  اإلسم الرقم

 القبلي
نتيجة االختبار 
 البعدي

 ٛ٘ ٕ٘ افراي انتاف سارم ٔ
 ٓٛ ٓٛ الفنا نور فضيلة ٕ
 ٕٛ ٕٚ امنة قطرة الندا ٖ
 ٕٛ ٗٙ اان رٛتة العزة ٗ
 ٓٙ ٓٙ انيس إىل سعدية ٘
 ٓٙ ٗٗ انيس ستيا كايت ٙ
 ٗٚ ٓٗ انسا نبيلة رٛتة ٚ
 ٕٙ ٓٙ ايو ترم فريهاتيٍت أمي ٛ
 ٙٙ ٛٗ بليندا فاحرة ٜ
 ٓٛ ٙ٘ برلندا سيدة امامة ٓٔ
 ٓٙ ٖٙ خَتة النساء ٔٔ
 ٓٛ ٓٛ دان اميلية ٕٔ
 ٕٚ ٗٗ دستا مهارنسي ٖٔ
 ٗٙ ٕٖ دندا سلفياان ٗٔ
 ٛٙ ٗٗ فارحة فردكسي ٘ٔ
 ٛٛ ٛٛ فينا املية الصاٟتة ٙٔ
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 ٕٚ ٕٚ فردكس ساببل ٚٔ
 ٓٙ ٗٗ فطراي ايدا موفيتا ٛٔ
 ٕٙ ٛٙ ارادة احملسنة ٜٔ
 ٓٛ ٕٜ ايتا رفعة ا١تؤارفة ٕٓ
 ٙٙ ٛٗ عزة مفيتا ٕٔ
 ٙٙ ٕٗ جوليا ايوس ليندا ٕٕ
 ٛٚ ٙ٘ مفتوحا فوزم ٖٕ
 ٓٛ ٓٛ مليحة السعيدة ٕٗ
 ٓٛ ٛٙ مي انتاف ا١تسية ٕ٘
 ٓٚ ٙٚ نعمة النور ىداية ٕٙ
 ٗٙ ٛٗ ا١توىل نعمة ٕٚ
 ٕ٘ ٗٙ نفسة السنيا ٕٛ
 ٓ٘ ٕٖ نور الفائزة ٜٕ
 ٗٚ ٛٗ بوترم رزقيا عائسة ٖٓ
 ٛ٘ ٕٛ قرأة الزىرية ٖٔ
 ٙ٘ ٕٚ قرة العيٍت  ٕٖ
 ٓٛ ٓٛ رٛتة زىرة كدايكايت ٖٖ
 ٕٚ ٛ٘ فردا رىادة العائش ٖٗ
 ٓٙ ٙٚ رٝتا موتيارا ٖ٘
 ٔ٘ ٕٚ (ٕسلما انبلة ) ٖٙ
 ٓٛ ٓٚ سهرة اٟتسنة ٖٚ
 ٓٙ ٕ٘ سيلي فكرية ٖٛ
 ٛٙ ٗٗ سيت عائشة نور رٛتن ٜٖ
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 ٓٛ ٗٛ سيت فاطمة ٓٗ
 ٗٚ ٗٙ سيت عمدة ا٠تَتة ٔٗ
 ٗٗ ٓٛ سندكس ٕٗ
 ٓ٘ ٙ٘ شهلندا عفصة رايندم ٖٗ
 ٗٗ ٗ٘ طيبة معرفة ٗٗ
 ٗٚ ٛٙ ترم رتنا كالندارم ٘ٗ
 ٗٚ ٓٗ اسوة حسنة ٙٗ
 ٓٚ ٛٗ اسوة النصحا ٚٗ

 4244 1466 مجلة
 64.46 44.44 دلادلع

 
١تعرفة درجة ا١تقارنة بُت نتائج الطالبات يف االختبار القبلي كالبعدم 

 لتحليلها. t-tesللفصل التجرييب كالفصل الضابط استخدمت الباحثة رمز 

 كما البياف التايل:   t-tesكحصلت الباحثة نتيجة  
 (1.21) جدول

 التجرييب وفصل الضابط فصل من االختبار نتائج
 الفصل التجرييب الضابط الفصل

الطالبا
 ت

 االختبار القبلي
x1 

 االختبار البعدي
x2 

 االحنراف
(x1 – x2)  

 االختبار القبلي الطالبات
y1 

 االختبار البعدي
y2 

 االحنراف
(y1 – y2)  

ٔ ٕ٘ ٘ٛ ٙ ٔ ٙٗ ٜٕ ٕٛ 
ٕ ٛٓ ٛٓ ٓ ٕ ٙٛ ٜٓ ٕٕ 
ٖ ٕٚ ٕٛ ٔٓ ٖ ٙٗ ٛٗ ٕٓ 
ٗ ٙٗ ٕٛ ٔٛ ٗ ٕ٘ ٜٕ ٗٓ 
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٘ ٙٓ ٙٓ ٓ ٘ ٙٗ ٛٛ ٕٗ 
ٙ ٗٗ ٙٓ ٔٙ ٙ ٙٛ ٛٓ ٕٔ 
ٚ ٗٓ ٚٗ ٖٗ ٚ ٗٗ ٙٛ ٕٗ 
ٛ ٙٓ ٕٙ ٕ ٛ ٙٓ ٕٙ ٕ 
ٜ ٗٛ ٙٙ ٔٛ ٜ ٗٓ ٚٙ ٖٙ 
ٔٓ ٘ٙ ٛٓ ٕٗ ٔٓ ٘ٙ ٜٕ ٖٙ 
ٔٔ ٖٙ ٙٓ ٕٗ ٔٔ ٘ٙ ٘ٛ ٕ 
ٕٔ ٛٓ ٛٓ ٓ ٕٔ ٙٗ ٚٗ ٔٓ 
ٖٔ ٗٗ ٕٚ ٕٛ ٖٔ ٙٗ ٛٗ ٕٓ 
ٔٗ ٖٕ ٙٗ ٖٕ ٔٗ ٕ٘ ٙٛ ٔٙ 
ٔ٘ ٗٗ ٙٛ ٕٗ ٔ٘ ٙٛ ٔٓٓ ٖٕ 
ٔٙ ٛٛ ٛٛ ٓ ٔٙ ٙٛ ٛٗ ٔٙ 
ٔٚ ٕٚ ٕٚ ٓ ٔٚ ٕ٘ ٛٓ ٕٛ 
ٔٛ ٗٗ ٙٓ ٔٙ ٔٛ ٙٓ ٜٕ ٖٕ 
ٜٔ ٙٛ ٕٙ -ٙ ٜٔ ٙٙ ٛٗ ٔٛ 
ٕٓ ٜٕ ٛٓ -ٕٔ ٕٓ ٙٛ ٛٗ ٔٙ 
ٕٔ ٗٛ ٙٙ ٔٛ ٕٔ ٙٗ ٜٕ ٕٛ 
ٕٕ ٕٗ ٙٙ ٕٗ ٕٕ ٕ٘ ٜٕ ٗٓ 
ٕٖ ٘ٙ ٚٛ ٕٕ ٕٖ ٗٗ ٜٙ ٕ٘ 
ٕٗ ٛٓ ٛٓ ٓ ٕٗ ٙٓ ٜٕ ٖٕ 
ٕ٘ ٙٛ ٛٓ ٕٔ ٕ٘ ٙٓ ٜٕ ٖٕ 
ٕٙ ٚٙ ٚٓ -ٙ ٕٙ ٕ٘ ٛٗ ٖٕ 
ٕٚ ٗٛ ٙٗ ٔٙ ٕٚ ٙٓ ٜٕ ٖٕ 
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ٕٛ ٙٗ ٕ٘ -ٕٔ ٕٛ ٕ٘ ٛٛ ٖٙ 
ٕٜ ٖٕ ٘ٓ ٔٛ ٕٜ ٙٓ ٛٓ ٕٓ 
ٖٓ ٗٛ ٚٗ ٕٙ ٖٓ ٙٓ ٕٚ ٕٔ 
ٖٔ ٕٛ ٘ٛ ٖٓ ٖٔ ٕٚ ٜٕ ٕٓ 
ٖٕ ٕٚ ٘ٙ -ٔٙ ٖٕ ٙٓ ٜٕ ٖٕ 
ٖٖ ٛٓ ٛٓ ٓ ٖٖ ٕ٘ ٛٛ ٖٙ 
ٖٗ ٘ٛ ٕٚ ٔٗ ٖٗ ٗٓ ٚٙ ٖٙ 
ٖ٘ ٚٙ ٙٓ -ٔٙ ٖ٘ ٙٗ ٔٓٓ ٖٙ 
ٖٙ ٕٚ ٘ٔ -ٕٔ ٖٙ ٙٓ ٜٕ ٖٕ 
ٖٚ ٚٓ ٛٓ ٔٓ ٖٚ ٙٛ ٘ٛ -ٔٓ 
ٖٛ ٕ٘ ٙٓ ٛ ٖٛ ٕٚ ٛٛ ٔٙ 
ٖٜ ٗٗ ٙٛ ٕٗ ٖٜ ٙٗ ٕٚ ٛ 
ٗٓ ٛٗ ٛٓ -ٗ ٗٓ ٗٛ ٚٙ ٕٛ 
ٗٔ ٙٗ ٚٗ ٔٓ ٗٔ ٙٗ ٛٓ ٔٙ 
ٕٗ ٛٓ ٗٗ -ٖٙ ٕٗ ٙٓ ٔٓٓ ٗٓ 
ٖٗ ٘ٙ ٘ٓ -ٙ ٖٗ ٙٗ ٚٓ ٙ 
ٗٗ ٘ٗ ٗٗ -ٔٓ ٗٗ ٙٗ ٔٓٓ ٖٙ 
ٗ٘ ٙٛ ٚٗ ٙ ٗ٘ ٘ٙ ٕٚ ٔٙ 
ٗٙ ٗٓ ٚٗ ٖٗ ٗٙ ٙٛ ٛٛ ٕٓ 
ٗٚ ٗٛ ٚٓ ٕٕ ٗٚ ٙٙ ٛٙ ٕٓ 

 ٖٛٔٔ ٕٜٖٗ ٕٗٓٛ اٞتملة ٜٔٗ ٖ٘ٛٔ ٕٙٙٚ اٞتملة
ا١تعد

  ٚٛ،ٖٛ ٙٙ،ٜ٘   ٙٚ،ٚٙ ٘ٛ،ٛ٘ ؿ
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 التجرييب كالفصل الضابط الفصل من كالبعدم القبلي االختبار نتيجة تعيُت مث 
 :التايل ابلصورة

 
 (1.6) الصورة

 التجرييب والفصل الضابط الفصل من والبعدي القبلي االختبار نتيجة
 االختباردّلت ا١تعلومات من اٞتدكؿ السابق، على أف معدؿ نتيجة 

 كمتوسط نتيجة االختبار البعدم ىو ٘ٛ،ٛ٘القبلي لفصل الضابط ىو 
. كىذا يدّؿ على أف ىناؾ ارتفاع كبَت يف نتيجة االختبار القبلي ٙٚ،ٚٙ

. كإف متوسط يف نتيجة االختبار القبلي ٜٔ،ٛكالبعدم للفصل الضابط كىو 
. كىذا ٚٛ،ٖٛكمتوسط نتيجة االختبار البعدم ىو  ٙٙ،ٜ٘للفصل التجرييب 

القبلي كالبعدم يدؿ على أف ىناؾ ارتفاع كبَت اك فوؽ كبَت يف نتيجة االختبار 
 . ٕٔ،ٕٗللفصل التجرييب كىو 

فجاءت ا١ترحلة التقوٯتية. ىذه ا١ترحلة  ا١تراحلبعد أف جرل الباحث تلك 
هتدؼ ١تعرفة ما مدل فعالية ا١تادة ا١تطورة يعٍت ا١تذّكرة لشرح نظم العمريطي 

ي ٓتريطة ا١تفاىيم لتسهيل ا١تادة، كىذه ا١ترحلة تعتمد على نتيجة اإلختبار القبل
كالبعدم من الفصل الضابط كالفصل التجرييب، فحللت الباحثة تلك النتائج 
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 نتيجة اإلختبار البعدي نتيجة اإلختبار القبلي

58.85 الفصل الضابط 67.76

59.66 الفصل التجريبي 83.87
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١تعرفة كجود الفرؽ قبل ٕتربة اإلنتاج كبعدىا. كحصلت  t-tesابستخداـ رمز 
 ٓٚكما البياف التايل:   t-tesالباحثة نتيجة  

Mx = 
   

  
     My = 

    

  
     

 

Mx = 8,91      My = 24,2  
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= x
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d.b = (Nx + Ny – 2) 

      = (47 + 47 – 2) 

      = 92 

                                                           
70

 Suharsismi Arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik,( Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), 354 
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فحصلت   t-tesبعد مانتهت الباحثة من ىذه البياانت ابستعماؿ رمز 
 t-tesأم تبُت قيمة  ٔٔ،٘على فوؽ اٟتساب السابق ىو  t-tesالباحثة أف قيمة 
 ٕٜ  d.b ؿ ال توجد، ألف يف جدك  ٕٜ (d.b)% بػػػػػػػ ٔ% ك ّ٘تدكؿ يف درجة 
  d.b% لػ ٘، فتوجد يف الدرجة الداللة ٜٓقريب منو يعٌت   d.bفنظرت الباحثة 

. فتستنبط  ٖٙ،ٕىي  ٜٓ  d.b% لػ ٔكيف الدرجة الداللة   ٜٜ،ٔىي  ٜٓ
 /ٔٔ،٘<ٜٜ،ٔىي    t-tableك   toاحملصولة ام بُت قيمة  t-tesاب١تقارنة بُت 

ٕ،ٖٙ> ٘،ٔٔ 
اك اتء اٟتسايب أكرب  toومات السابقة أف قيمة كخبلصة القوؿ من ا١تعل

مردكد، كالفرض البدؿ  (Ho)اك اتء اٞتدكؿ فالفرض الصفر  t-tableمن قيمة 
(Ha)  مقبوؿ. ىذا يشَت اىل أف ا١تذكرة لشرح نظم العمريطي ٓتريطة ا١تفاىيم تؤثر

 اآليت:أتثَتا تفاعليا يف ترقية فهم مادة النحو. كللتصديق عنها يستخدـ ا١تعيار 
إذا كانت درجة اتء اٟتساب أكرب من درجة اتء اٞتدكؿ فالنتيجة مقبوؿ، كىذا  -

 ٔتعٌت ا١تذكرة لشرح نظم العمريطي فّعالة يف ترقية فهم مادة النحو.
من درجة اتء اٞتدكؿ فالنتيجة  صغركعكسها، إذا كانت درجة اتء اٟتساب أ -

فّعالة يف ترقية فهم مادة غَت  ، كىذا ٔتعٌت ا١تذكرة لشرح نظم العمريطي ردكدم
 .النحو

 ستبانة الطالبات إنتائج  .ب 
 ا١تفاىيمٓتريطة  العمريطيبعد ٕتربة ا١تواد ا١تطورة  ام ا١تذكرة لشرح نظم 

 كّزعت الباحثة االستبانة للطالبات ١تعرفة ارآئهن عنو. أما اجابتهن كما يلي:
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 (1.24) جدول
 اإلنتاج ستبانة الطالبات بعد ذبربةإنتائج 

 مجلة بنود األسئلة الطالبات
ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ ٚ ٛ ٜ ٔٓ ٔٔ ٕٔ ٖٔ ٔٗ ٔ٘ ٔٙ ٔٚ 

ٔ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ ٘ٚ 
ٕ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ ٘ٚ 
ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٙٗ 
ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٙٗ 
٘ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٕ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ٘ 
ٙ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٕٙ 
ٚ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٙٙ 
ٛ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٙٙ 
ٜ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٕ ٖ ٗ ٖ ٖ ٕ ٕ ٖ ٖ ٗ ٗ ٘ٗ 
ٔٓ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٙٛ 
ٔٔ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٕ ٖ ٗ ٖ ٖ ٕ ٕ ٖ ٖ ٗ ٗ ٘ٗ 
ٕٔ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٙٛ 
ٖٔ ٖ ٕ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ ٕٙ 
ٔٗ ٖ ٕ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٙٔ 
ٔ٘ ٖ ٕ ٗ ٖ ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ ٙٓ 
ٔٙ ٗ ٕ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٕٙ 
ٔٚ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٙ٘ 
ٔٛ ٖ ٖ ٕ ٕ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ ٘ٛ 
ٜٔ ٖ ٖ ٕ ٕ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ ٘ٛ 
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ٕٓ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٙٛ 
ٕٔ ٖ ٔ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗٛ 
ٕٕ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٙٓ 
ٕٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٙٛ 
ٕٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٙٚ 
ٕ٘ ٖ ٗ ٖ ٕ ٗ ٖ ٗ ٔ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٕ ٗ ٗ ٘ٚ 
ٕٙ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٙٓ 
ٕٚ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٕٙ 
ٕٛ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٙٓ 
ٕٜ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٘ٗ 
ٖٓ ٖ ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٘ٔ 
ٖٔ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٘٘ 
ٖٕ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٘ٚ 
ٖٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٙٗ 
ٖٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٙٚ 
ٖ٘ ٖ ٗ ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ ٘ٙ 
ٖٙ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٘ٔ 
ٖٚ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٘ٔ 
ٖٛ ٗ ٕ ٖ ٕ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٘ٛ 
ٖٜ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٙ٘ 
ٗٓ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٙٛ 
ٗٔ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٙٛ 
ٕٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٙ٘ 
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ٖٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٙ٘ 
ٗٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٙٙ 
ٗ٘ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٙ٘ 
ٗٙ ٖ ٕ ٖ ٗ ٗ ٖ ٕ ٕ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٘٘ 
ٗٚ ٖ ٕ ٖ ٗ ٗ ٖ ٕ ٕ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٘٘ 
 ٕ٘ٗٛ                  ٚتلة

" ٕ٘ٗٛ"  ىي الطلبة من الباحثة أ٪تاط فأب نرل اٟتساب ذلك من
 ٔٚ:التايل الرموز اىل فيدخلو

 Ta = 
   

   
 x    %ٔٓٓ  

 
Ta = 

    

           
 x    %ٔٓٓ  

 

Ta = 
    

    
 x    %ٔٓٓ  

 

Ta = ٓ،ٜٛ x    %ٔٓٓ  
Ta =   %ٜٛ   

 استبانة من الدرجة حصلت الباحثة أف لنا يوضح السابقة، نتيجة من 
 على كتدؿ ،% ٜٛ ا١تائة يف تقدير على" ٕ٘ٗٛ" ا١تطورة ا١تادة إلقامة الطالبات
 :التايل الفئات من نظرا  "جدا جيد" مستول

ٜٜٚ           ٜٔ٘ٛ  ٕٖٜٚ   ٕٛٗ٘    ٖٜٔٙ 

 
  جدا جيد  مقبوؿ     ضعيف  جدا ضعيف

  

                                                           
71

 Sugiono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,( Bandung: Alfabeta, 2014),99 
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 نتائج مقابلة ادلعلمة بعد ذبربة اإلنتاج .ج 
 كالبياانتقابلت الباحثة ٔتعلمة علم النحو.  بعد عملية التجربة ا١تيدانية

 من ا١تقابلة ىي 
 رّقى جهد الطالبات لتعليم شرح نظم العمريطي عند ٕتريب ا١تذّكرة  -
كىذه ا١تذكرة تساعد الطالبات لفهم ا١تادة، هبا فهم الطالبات أعمق من  -

 فهمهن السابق
نشاطات لتقدًن  كاستجابتهن جيد، ال ينعسن عند جرت عملية التعليم كىن -

 السؤاؿ اىل ا١تعلمة
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

ىذا الفصل األخَت  يف ىذا البحث يعٌت ْتث عن تطوير ا١تذكرة لشرح 
نظم العمريطي ٓتريطة ا١تفاىيم ٔتدرسة منبع الصاٟتُت ا١تتوسطة جرسيك، ك٭تتوم 

 كما يلي  ىذا الفصل على نتائج البحث كالتوصيات كا١تقًتحات، كىو
 ملّخص نتائج البحث .أ 

بعد أف قامت الباحثة بعرض البياانت كٖتليلها كمناقشتها يف الفصل السابق، 
 استخلصت النتائج اآلتية:

طّورت الباحثة ا١تذكرة لشرح نظم العمريطي ٓتريطة ا١تفاىيم ٔتدرسة منبع  .0
( اعداد ٔالصاٟتُت ا١تتوسطة جرسيك. ىذه ا١تذكرة تصمم اب٠تطوات التالية )

ا١تادة: ا١تذّكرة طُّوِرت من كتاب شرح نظم العمريطي الذم يتضمن فيو ثبلثة 
لتطوير  Edraw Mind Map( استخدمت الباحثة برماجيات ٕكثبلثوف اباب. )

الرسـو  ىذه الربماجيات جعلتا١تذكرة لشرح نظم العمريطي ٓتريطة ا١تفاىيم. 
سهولة جدا ككانت النتائج جيدة البيانية كخريطة ا١تفاىيم ٯتكن استخدامها ب

ىذه ا١تذكرة تتضمن من ثبلثة كثبلثُت اباب مناسبا ( تنفيذ التطوير: ٖ).جدا
ابألبواب اليت يتضمن  يف كتاب شرح نظم العمريطي. كل ابب ُعِرَض يف 
شكل خريطة ا١تفاىيم كيُزاد فيها البياف اإلضايف الذم نُِقل من كتاب ألفية 

دريبات لقراءة كتب الًتاث.صفة ىذا اإلنتاج ابن مالك كاختُتمت ابلت
( التقوًن: ٗ، ملونة كاستخداـ اللغة الفيكو. )A4مطبوعة، حجم كرقتو 

قّومت الباحثة ىذه اإلنتاج بتقدًن اإلستبانة للخبَتاف. خبَت يف تصميم ا١تواد 
كخبَت يف ٤تتول ا١تواد التعليمية. ىذه التقوًن لنيل ا١تداخبلت كاإلقًتاحات 

شادات البناءة لتكوف ا١تواد التعليمية ا١تطورة على الصورة ا١ترجوة.كقّومت كاإلر 
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الباحثة ىذه اإلنتاج بتقدًن االختبار القبلي كالبعدم للفصل الضابط كالفصل 
 التجرييب. هبذه االختبار حصلت الباحثة البياانت عن فعالية األنتاج.

ن تصميم ا١تواد يف من نتيجة تصديق ا٠ترباء حصلت الباحثة البياانت ع .2
% تقديرىا جيد جدا ك صادؽ كيف جوانب ٚٛجوانب مستحق رسم البياين 

% تقديرىا مقبوؿ كحصلت الباحثة البياانت عن احملتول ا١تواد ٕٛاللغة 
% تقديرىا جيد جدا كصادؽ ك ٙٛالتعليمية يف جوانب مستخق احملتول 

ا١تذّكرة  % تقديرىا مقبوؿ. كا٠تبلصة أف٘ٚيف جوانب مستحق العرض 
لشرح نظم العمريطي ٓتريطة ا١تفاىيم ٯتكن استخدامها يف التعليم ابلتصحيح 

 البسيط.
إف ا١تواد ا١تطّورة )ا١تذّكرة( على الوجو العاـ جيدة ك٢تا فعالية يف ترقية فهم  .3

مادة النحو لدل الطالبات يف  الفصل الثاين ٔتدرسة منبع الصاٟتُت ا١تتوسطة 
  ىذا ىو:جرسيك. أما الدليل يف

من نتائج االختبار القبلي كاالختبار البعدم للفصل التجرييب، أف ىناؾ   ( أ)
)نتيجة االختبار ٙٙ.ٜ٘فرؽ كبَت أك ارتفاع كبَت يف النتيجة كىي من 

)نتيجة االختبار البعدم(، كىذه نتيجة تدؿ على  ٚٛ،ٖٛالقبلي( اىل 
 .ٕٔ.ٕٗأف ىناؾ ارتفاع كبَت أك فوؽ كبَت كىو 

على فوؽ اٟتساب  t-tesن نتيجة اإلختبار حصلت الباحثة أف قيمة م ( ب)
% بػػػػػػػ ٔ% ك ّ٘تدكؿ يف درجة  t-tesأم تبُت قيمة  ٔٔ،٘السابق ىو 

(d.b) ٜٕ ألف يف جدكؿ ال توجد ، d.b  ٜٕ  فنظرت الباحثةd.b   قريب
كيف  ٜٜ،ٔىي  ٜٓ  d.b% لػ ٘، فتوجد يف الدرجة الداللة ٜٓمنو يعٌت 

-t. فتستنبط اب١تقارنة بُت  ٖٙ،ٕىي  ٜٓ  d.b% لػ ٔالداللة   الدرجة

tes  احملصولة ام بُت قيمةto   كt-table    ٔىي،ٜٜ>٘،ٔٔ/ ٕ،ٖٙ> 
٘،ٔٔ 
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اك اتء اٟتسايب أكرب  toكخبلصة القوؿ من ا١تعلومات السابقة أف قيمة 
 مردكد، كالفرض البدؿ (Ho)اك اتء اٞتدكؿ فالفرض الصفر  t-tableمن قيمة 

(Ha)  مقبوؿ. ىذا يشَت اىل أف ا١تذكرة لشرح نظم العمريطي ٓتريطة ا١تفاىيم
 تؤثر أتثَتا تفاعليا يف ترقية فهم مادة النحو.

 التوصيات  .ب 
بناء على ما حصلت عليها الباحثة من نتائج البحث كمناقشتها كٖتليلها السابق 

 ٖتسن ٢تا أف تقدـ توصيات كما يلي:
تخدـ ا١تعلمة ا١تذكرة لشرح نظم العمريطي اليت أعدهتا يف ترجو الباحثة أف تس .0

ىذا البحث يف تعليم القواعد النحوية الف ىذه ا١تذكرة تساعد الطالبات 
 لفهم ا١تادة.

أف تكوف ا١تعلمة مر٭تة كجذابة يف تعليم القواعد النحوية حىت تكوف  .2
 الطالبات راغبات كدافعات عند ما جرل عملية التعليم 

راعى معلمات مادة النحو ابىتماـ على ٦تارسة كتدريب التبلميذ على أف ت .3
 استختداـ القواعد سفهيا ككتابيا.

 واإلقرتاحات .ج 
انطبلقا من نتائج البحث كمناقشتها كٖتليلها، تنبغي على الباحثة أف تقدـ 

 ا١تقًتحات ا١تهمة التالية:
مريطي، كينبغي على إف ىذا البحث مركز على تطوير ا١تذكرة لشرح نظم الع .0

الباحثُت الحقا يف البحوث األخرل أف يبحثو مستقببل يف تطوير ا١تذكرة 
 لكتاب آخر.

على الباحثُت الذين ٯتيلوف كيهتموف ٔتوضوع ىذا البحث أف يستمرك فيو  .2
 كيكملوه حىت يكوف البحث مسهما يف تطويرىا
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 قائمة ادلصادر وادلراجع
 ادلصادر

 القرأف الكرًن
 اللغة العربية )البشرم(قاموس 

 أحد الطبلب من معهد العيتاف كيداع توابف، نظم اٞتركمية كترٚتتو.
 العمرطي، شريف الدين ٭تِت. نظم العمرطي على منت األجركمية

 ادلراجع العربية
 الكتب

، )بَتكت : دار الكتاب العريب، ا٠تصائص، اجمللد األكؿ .أبو الفتح عثماف ،ابن جٍت
 دكف التاريخ(

، ) الرايط: ا١تنظمة تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبو . د طعيمة،رشدمأٛت
 ـ(.ٜٜٛٔإيسيسكو،  -ـو كالثقافةاإلسبلمية للًتبية كالعل

، )ماالنق : مهارات التدريس ٨تو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء .ْتر الدين، أكريل
 (.ٕٔٔٓاٟتكومية ٔتاالنج، سبلمية مطبعة جامعة موالان مالك إبراىيم اإل

) األردف: دار  اإلختبار التحصيلية : إعدادىا كإجراءىا كٖتليلها .ا٠تايل،دمحم علي
 (ٜٜٛٔالفبلح، 

دكيدرم، رجاء كحيد. البحث العلمي أساسياتو النظرية ك٦تارستو العملية، )دمشق : دار 
 (ٕٓٓٓالفكر، 

، ) ماالنق: مطبعة جامعة موالان رةقواعد النحو ا١تيسديوم ٛتيدة حنفي كأٛتد ٤تًتاـ، 
 ( ٖٕٔٓ، ٔتاالنجمالك إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية 

أساليب تدريس اللغة العربية بُت النظرية راتب قاسم عاشور كدمحم فؤاد اٟتوامدة، 
 ( ٕٓٔٓ، )عماف: دار ا١تسَتة للنشر كالتوزيع, كالتطبيق
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,) يقاهتا يف البحوث الًتبويةأساليب التعليم كالتعلم كتطبمصطفى.  عفت ،الطناكم
 (. ٕٓٓٓالقاىرة: مكتبة األ٧تلو ا١تصرية،

األردف، عماف: دار أسامة للنشر (. ا١تعلم كاسًتاتيجيات التعليم اٟتديث .عاطف الصيفي
 (.ٜٕٓٓكالتوزيع، 

ا١ترجع يف مناىج تعليم علي أٛتد مدكور، رشدم أٛتد طعيمة ك إٯتاف أٛتد ىريدم، 
 ( ٕٓٔٓ، )القاىرة: دار الفكر العريب، طقُت بلغة آخرلاللغة العربية للنا
، الطبعة الثامنة، بَتكت : دار جامع الدركس العربية، ٕٚٓٓالغبلييٍت، مصطفى. 
 الكتب العلمية

،) منشور يف موقع . ملخص إلسًتاتيجية التدريس ٓترائط ا١تفاىيمالقاسم، كجيو بن قاسم
 .مكتب الًتبية العريب لدكؿ ا٠تليع(

)القاىرة : دار  تعليم اللغة العربية كالًتبية الدينيةرشدم فاطر كمصطفى رسبلف،  ٤تمود
 ( ٕٓٓٓالثقافة كالنثر كالتوزيع، 

،) عماف: دار ا١تسَتة للنشر كالتوزيع، طرؽ تدريس اللغة العربية .علي أٛتد،مدكور
 ـ( ٕٓٔٓ

االنق: مطبعة جامعة ، )ما١توجو لتعليم ا١تهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا . ىادم،نور
 (.ٕٔٔٓاىيم اإلسبلمية  اٟتكومية، موالان مالك إبر 

 ـ(  ٕٙٓٓ، )القاىرة : طبعة مزيدة كمنقحة، القواعد األساسية للغة العربية .ا٢تامشي،أٛتد
 البحوث

. إعداد ا١تواد النحوية ابستخداـ برانمج أدكب فبلش لتنمية مهارة القراءة ابن خليل
) رسالة ا١تاجستَت، معهد دار الفبلح اإلسبلمي ابتو(.  )ابلتطبيق على الطبلب

 (.ٖٕٔٓ مالك إبراىيم ماالنج، ماالنج: جامعة موالان
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الدين، نصار.  استخداـ كتاب ٕتديد النحو لشوقي ضيف لًتقية تعليم النحو ابلتطبيق 
 ) رسالة ا١تاجستَت، ماالنج: جامعة موالانعلى جامعة ماتراـ اإلسبلمية اٟتكومية، 

 (.ٕٚٓٓالك إبراىيم ماالنج، م
"، ) رسالة  Edraw Max" تطوير كتاب ٨تو الواضح ابستخداـ الربانمج  .زىرة،ريٍت

 (.ٕٗٔٓ مالك إبراىيم ماالنج، ا١تاجستَت، ماالنج: جامعة موالان
" أثر خرائط ا١تفاىيمية يف ٖتصيل طلبة ا١ترحلة األساسية كتفكَتىم الناقد  .القيسي،ٓتيت

 (.ٕٔٓٓ، جامعة بغداد: العراؽ،،")رسالة الدكتورة غَت منشورةيف الرايضيات
) مربكرم.  استخداـ الطريقة اإلستقرائية كالطريقة القياسية يف تعليم قواعد اللغة العربية،

 (.ٕٔٔٓ مالك إبراىيم ماالنجرسالة ا١تاجستَت، ماالنج: جامعة موالان
يمية على ٖتصيل الطلبة كإتاىاهتم "أثر التزكد اب٠ترائط ا١تفاى.ٜتيس ىاشم بشرة،ا١تطرم

٨تو مادة اٞتغرافيا للصف السادس األساسي يف ا١تدارس ا٠تامسة يف ٤تافظة 
البلقاء" ) رسالة ٣تستَت جامعة الشرؽ األكسط للدراسات العليا كلية العلـو 

 (.ٜٕٓٓانية قسم العلـو الًتبوية, اإلنس
) رسالة ا١تاجستَت، ماالنج: د اللغة العربية،النهي، عفة. تطوير ا١تادة التعليمية لتعليم قواع

 (.ٕٔٔٓ مالك إبراىيم ماالنج، جامعة موالان
 والدورايت والنشرات  اجملالت

أثر استخداـ ا٠ترائط ا١تفاىيمية يف تدريس التفاضل كتنمية التفكَت  .، إبراىيمعقيلأبو 
) ٣تلة إٖتاد  اإلستداليل لدل الطلبة الثانوية العامة ) الفرع العلمي( فلسطُت،

 -العدد الثالث –ٟتادم عشر اٞتامعات العربية للًتبية كعلم النفس، اجمللد ا
ٕٖٓٔ.) 

"أثر استخداـ خرائط ا١تفاىيم يف تدريس قوانُت الغازات على  .السيد شهدة،السيد علي
قلق الطبلب كٖتصيلهم، اٞتمعية ا١تصرية للمناىج كطرؽ التدريس،" )ا١تؤ٘تر العلمي 
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أغسطس.  ٔٔ-ٛاىج التعليم بُت اال٬تابيات كالسلبيات اإلٝتاعيلية: السادس، من
ٜٜٔٗ). 

نصر خليل الكحلوت، ٧تيب ا٠تزندار، حسن رْتي مهدم،  انئلةعزكاٝتاعيل عفانة، 
 ( teaching computer method) طرؽ تدريس اٟتاسوب 

ـ ا٠ترائط نصر دمحم خليفة مقابلة كغصايب دمحم مطلق الفبلحات. أثر التدريس ابستخدا
ا١تفاىيمية على ٖتصيل طلبة الصف الثامن األساسي لقواعد اللغة العربية يف 

 (.ٕٓٔٓالعدد الرابع، ٕٙاألردف، ٣تلة جامعة دمشق اجمللد 
 ادلراجع األجنبية
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