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االستهالل

﴿وَتَ ْصرِ ْيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَ ْومٍ يَ ْعقِلُ ْونَ

1القرآف الكرمي ،السورة :اٞتايية ،ايآةة.5 :



و

﴾

1

إهداء
كأىدم ىذه الرسالة إيل:
أيب كأمي اللذةن ربياين ك ّأدباين أحسن التأدةب كغرساين يف حب التعلم كالتعليم
ا١تعلمُت األكلُت اللذةن تلقيت على ةدةهم الكرمي أكؿ مبادئ الصدؽ كالوفاء
كعرفت يف نفس كل منها السماحة كسالمة الطوةلة كنقاء الضمَت
تقدمة إجالؿ كاحًتاـ.

ز

مستخلص البحث
رزقي جوناكاف 0412 ،ـ .تطوةر كتاب الصرؼ الكيالين ٓترةطة ا١تفاىيم ٔتعهد دار اللغة كالدراسات
اإلسالمية باميكاسن مادكرا .الرسالة ا١تاجستَتة ،قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج .ا١تشرؼ )1 :الربكبيسور الدكتور ٤تمد
عينُت ،ا١تاجستَت  )0الدكتور توفيق الرٛتن ،ا١تاجستَت.
الكلمات المفتاحية :كتاب الصرؼ الكيالين ،خرةطة ا١تفاىيم.

إف معهد دار اللغة الدراسات اإلسالمية أحد ا١تعاىد ةهتم كبَتا إىل اللغة العربية ،كبصفتها
مركز اللغة العربية بباميكاسن .كلكن بعد مالحظة الباحث ٔتهذا ا١تعهد جيد الباحث ا١تشالت يف
تعليم اللغة العربية ٓتاصة يف تعليم الصرؼ .كا١تشكالت اليت ةواجهها ا١تعهد ىو الكتاب ا١تستخدـ
ىو كتاب الصرؼ الكيالين ،فيحتاج ا١تعهد إىل تطوةر كٖتسُت الكتاب ا١تستخدـ.كمن مث ذلك ةقوـ
الباحث بتطوةر كتاب الصرؼ الكيالين ٓترةطة ا١تفاىيم.

كاألسئلة البحثية ا١تطركحة يف ىذا البحث ىي )1 :كيف ةتم تطوةر كتاب الصرؼ الكيالين

ٓترةطة ا١تفاىيم ٔتعهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية باميكاسن مادكرا؟ ما مدل فعالية استخداـ
كتاب الصرؼ الكيالين ٓترةطة ا١تفاىيم ٔتعهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية بباميكاسن مادكرا؟
كةستخدـ الباحث ا١تدخل البحث كالتطوةر ) ،(Research & Developmentفهذا ا١تدخل ىو طرةقة
البحث ا١تستخدمة للحصوؿ على نتائج معينة كٕتربة فعالة .كأسلوب ٖتليل البيانات كتفسَتىا بربنامج
SPSSةسمى بػ ،Paired Sample t Testكىذا االختبار ةعمل على العينتُت ا١تزدكجتُت.
ةعرض الباحث النتائج ا١تستفادة )1 :إف خطوات تطوةر كتاب الصرؼ الكيالين ٓترةطة ا١تفاىيم
ٔتعهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية باميكاسن مادكرا كما التايل .1 :البحث ككشف البيانات
كاٟتاجات .0 ،التخطيط .3 ،تصميم ا١تواد ا١تطورة أك ا١تنتج .0 ،التجربة ا١تيدانية األكىل .5 ،اصالح
ا١تنتج ا١تطور .2 ،التجربة يف ا١تيداف األكسع .1 ،تقومي العملية ا١تيدانية .8 ،التطبيق كالنشر )0 .أف النتيجة
االحتمالية .0,000/2=0,000فننظر إىل اٟتكم ،0,000 < 0,025فػ Hoمردكد .كبالنسبة إىل فرضية البحث إذا
كاف Hoمردكد فيقبل ،Haكا١تعٌت ذلك أف معديل النتيجة غَت ٦تايلُت (معدؿ النتيجة قبل التعليم بكتاب
الصرؼ ا١تطور كمعدؿ النتيجة بعد التعليم بكتاب الصرؼ ا١تطور فرؽ ذك معٌت) .كمن نتائج االستبانة ترل
أف استخداـ كتاب الصرؼ ٓترةطة ا١تفاىيم ٔتعدؿ النتائج  ،% 54.5كىذه تدؿ على أف استخداـ كتاب
الصرؼ ٓترةطة ا١تفاىيم ٔتقدار جيد جدا.
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ABSTRACT

Riski Gunawan, 2016 M. The Development of Shorf Book Kailani at Islamic
Boarding School Daar el-Lughah wa ad-Diraasat al-Islamiyah Pamekasan
Madura. Thesis, the Study Program of Arabic Language Education, the
State Islamic University Master of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: 1) Prof. Dr. Moh. Ainin, M.Pd 2) Dr. R. Taufiqurrochman, MA.
Keywords: Shorf Book Kailani, Mind Mapping.
Islamic Boarding School Daar el-Lugha ad-Diraasat wa al-Islamiyah
Pamekasan Madura is one ponpes that gives a great attention to the Arabic
language. This can be seen by the school made as a center of Arabic in
Pamekasan. But after researchers conducted observations are also interviews with
teachers of Arabic in the ponpes, it was revealed that there are still problems faced
learning Arabic, the most urgent is the development in the textbook material shorf
Kailani. Therefore, researchers find it very necessary to conduct development
shorf book Kailani with mind mapping in the ponpes.
Those, the questions of this research are: 1) How does the development
process shorf book Kailani with mind mapping at boarding school Daar el-Lugaha
ad-Diraasat wa al-Islamiyah Pamekasan Madura?. 2) The extent to which the
effectiveness of the use of the book shorf with mind mapping at the boarding
school Daar el-Lugaha ad-Diraasat wa al-Islamiyah Pamekasan Madura?.
Researchers used the approach of R & D (research and development), this
approach is a method used to produce certain products also test its effectiveness.
And engineering analysis and interpretation of the data used is SPSS with the kind
Paired Sample t test, which tests for the two sides of the sample.
Furthermore, the researchers presented the results of his research, namely:
1) The development process shorf book Kailani with Mind Mapping at the
boarding school Daar el-Lugaha ad-Diraasat wa al-Islamiyah Pamekasan Madura
as follows: 1. Research and disclosure of data and needs, 2 . Planning, Design 3.
product, 4. the first field trials (testing experts), 5. improvement of products, 6.
broader field trials (tests to learners), 7. Evaluation of the trial process, 8. Product
Deployment. 2) From the SPSS shows that the probability of both the average is
0,000. Then 0.000 <0.025 means Ho rejected. If Ho is rejected, Ha accepted. It
means both those averages have significant differences. The average results of the
questionnaire showed that 90.5% of correspondents consider good use shorf book
with Mind Mapping in learning shorf.
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ABSTRAK
Riski Gunawan, 2016 M. Pengembangan Buku Shorf Kailani Dengan Peta
Konsep di Pondok Pesantren Daar el-Lughah wa ad-Diraasat al-Islamiyah
Pamekasan Madura. Tesis, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: 1) Prof. Dr. Moh. Ainin, M.Pd 2) Dr. R. Taufiqurrochman,
MA.
Kata Kunci: Kitab Shorf Kailani, Peta Konsep.
Pondok Pesantren Daar el-Lugaha wa ad-Diraasat al-Islamiyah Pamekasan Madura
merupakan salah satu pondok yang memberikan perhatian yang sangat besar pada bahasa
Arab. Hal ini dapat dilihat dengan dijadikannya pondok tersebut sebagai pusat bahasa
Arab di Pamekasan. Akan tetapi setelah peneliti melakukan pengamatan juga wawancara
dengan guru bahasa Arab di pondok tersebut, terungkap bahwa masih ada problem
pembelajaran bahasa Arab yang dihadapi, yang paling urgent yaitu pengembangan pada
buku ajar materi shorf Kailani. Oleh karena itu peneliti merasa sangat perlu untuk
melakukan pengembangan buku shorf Kailani dengan Peta Konsep di pondok tersebut.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana proses
pengembangan buku shorf Kailani dengan Peta Konsep di pondok pesantren Daar elLugaha wa ad-Diraasat al-Islamiyah Pamekasan Madura? 2) Sejauh mana efektifitas
penggunaan buku shorf dengan Peta Konsep di pondok Daar el-Lugaha wa ad-Diraasat
al-Islamiyah Pamekasan Madura?.
Peneliti menggunakan pendekatan R&D (penelitian dan pengembangan),
pendekatan ini merupakan cara yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu juga
menguji efektifitasnya. Dan teknik analisa dan penafsiran data yang digunakan yaitu
program SPSS dengan jenis Paired Sample t Tes, yaitu uji untuk dua sisi sample.
Selanjutnya, peneliti mempresentasikan hasil penelitiannya, yakni: 1) Adapun
proses pengembangan buku shorf Kailani dengan Peta konsep di pondok Daar el-Lugaha
wa ad-Diraasat al-Islamiyah Pamekasan Madura sebagai berikut: 1. Penelitian dan
pengungkapan data-data dan kebutuhan, 2. Perencanaan, 3. Desain Produk, 4. Uji coba
lapangan pertama (uji ahli), 5. Perbaikan produk, 6. Uji coba lapangan lebih luas (uji ke
peserta didik), 7. Evaluasi proses uji coba, 8. Penyebaran Produk. 2) Dari uji SPSS
Menunjukkan bahwa nilai probabilitas kedua rata-rata yaitu 0,000. Maka 0,000 < 0,025
artinya Ho ditolak. Jika Ho ditolak maka Ha diterima. Hal ini berarti kedua rata-rata
tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Adapun hasil rata-rata dari angket
menunjukkan bahwa 90,5 % koresponden menganggap baik penggunaan buku shorf
dengan peta konsep dalam pembelajaran shorf.
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كلمة الشكر والتقدير
بسم ا﵁ الرٛتن الرحيم ،اٟتمد ﵁ رب العا١تُت كالصالة كالسالـ على أشرؼ
األنبياء كا١ترسلُت كعلى آلو كأصحابو أٚتعُت ،كبعد.
قد من ا﵁ على الباحث كغمره بنعمو الوفَتة اليت ال ٖتصى ككفقو إىل ما حيبو
كةرضاه كأخذه بيد ا١تعونة يف كل حاؿ ،فلو سبحانو كتعاىل اٟتمد كالثناء ،فلك اٟتمد ةا
ريب حىت ترضى كلك اٟتمد ٔتا رضيت ،على جزةل نعمائك كعظيم عطائك فلك اٟتمد
من قبل كمن بعد كلك اٟتمد كالفضل كالثناء اٟتسن يف كل حاؿ كحُت.
ةسر الباحث إنتهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية للماجستَت ،كىنا ةرةد الباحث أف
ةقدـ من صميم قلبو العميق أجزؿ الشكر كأٙتن التقدةر ١تن قد ساىم كساعده على
كتابة ىذه الرسالة ،كىم :
 -1الربفيسور الدكتور موجيا راىرجو ،بصفتو مدةر جامعة موالنا مالك إبراىيم
اإلسالمية اٟتكومية ٔتاالنج كالربفيسور الدكتور ْتر الدةن ،بصفتو مدةر كلية
الدراسات العليا.
 -0الدكتور كلدانا كركادةناتا ،بصفتو رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات
العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ٔتاالنج.
 -3الربفيسور الدكتور ٤تمد عينُت ا١تاجستَت بصفتو ا١تشرؼ األكؿ ،كالدكتور توفيق
الرٛتن ا١تاجستَت بصفتو ا١تشرؼ الثاين ،اللذاف كجها الباحث كأرشداه كأشرفا عليو
بكل اىتماـ كصرب كحكمة يف كتابة ىذه الرسالة.
 -0أٛتد غزايل الليسانيس ا١تاجستَت بصفتو مدةر ا١تعهد دار اللغة كالدراسات
اإلسالمية ،الذم أتاح الباحث اإلذف ٔتعهده كبصفتو ا٠تبَت من الناحية اللغوةة.
كالدكتور حليمي زىدم ا١تاجستَت بصفتو ا٠تبَت من ناحية تصميم الكتاب
التعليمي.
ك

ٚ -5تيع األساتذة يف كلية الدراسات العليا ا﵀ًتمُت ،كاألصدقاء كمن ال ةستطيع
الباحث أف ةذكرىم ٚتيعا ىنا ،كلكن خاصة لصاحيب اٞتليل ٤تمد صاحل عفي
الدةن كزةن اٟتمدم الذةن سادعداين معظم ا١تساعدة.
كىذا ،كأسأؿ ا﵁ أف تكوف أعما٢تم مقبولة كمثابة ،كتكوف رسالة ا١تاجستَت ىذه
نافعة كمفيدة للعباد كالبالد ،آمُت.

ماالنج  02ماةو 0412ـ.
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الفصل األول
اإلطار العام
أ .مقدمة
كاف معهد دار اللغة كالدرسات اإلسالمية ةقع بباميكاسن مادكرا كىو من
أحد ا١تعاىد السلفية ّتاكل الشرقي إندكنسيا .كٞتدةر بالذكر أف ىذا ا١تعهد ليس
ا١تعهد السلفي مطلقا ،كا١تراد ىنا أف ىذا ا١تعهد ةستخدـ ا١تنهج السلفي من حيث
الكتب ا١تستخدمة يف التعليم كالتعلم ٨تو كتاب تفسَت اٞتاللُت إلماـ جالؿ الدةن
ا﵀لّي كأماـ جالؿ الدةن السيوطي مث كتاب عقيدة العواـ لشيخ أٛتد مرزرقي ا١تالكي
الصنهاجي كالعمرةطي لشيخ شرةف الدةن حيي كالكواكب
ايآجركمية إلماـ ّ
ككتاب ّ
الدرةة على متممة ايآجركمية ﵀مد بن أٛتد بن عبد البارم كألفية ابن مالك إلماـ
ابن مالك ككتاب الكيالين أليب اٟتسن على بن ىشاـ الكيالين .كةستخدـ ا١تعهد
كةدرب
ةعوض ّ
طرةقة التعليم اٟتدةثة كال ةتعلم الطلبة القواعد فقط كلكن ا١تعهد ّ
الطلبة مهارة الكالـ كمهارة الكتابة .إضافة إىل ذلك ةستخدـ ا١تعهد الوسائل
التعليمية اٟتدةثة يف التعليم كٓتاصة يف تعليم اللغة العربية كالشاشة كاٟتاسوب كغَت
ذلك .كمن ا١تمكن أف نقوؿ أف ىذا ا١تعهد معهد شبو العصرم أك شبو السلفي.

إضافة إىل ذلك أف تعليم اللغة العربية يف ىذا ا١تعهد على حسب نظرةة
الفركع ،كىي تعليم اللغة العربية بعناصرىا كمهارهتا بالفرصة كالكتاب كالطرةقة ا١تعينة.
مثل تعليم القواعد ٨تو علم النحو بالفرصة ا٠تاصة كالكتاب ا٠تاص مثل كتاب
ايآجركمية كالكواكب الدرةة على متممة ايآجركمية كالعمرةطي كألفية ابن مالك،
ّ
كعلم الصرؼ بكتاب الكيالين كأةضا تعليم مهارة الكالـ كالكتابة .كمن مالحظة
كمقابلة مع أحد طلبة ىذا ا١تعهد أف تعليم اللغة العربية إما من تعليم عناصرىا
كمهارهتا كاف جيدا بالنظر إىل الطرةقة ككفاءة ا١تدرس كا١تواد ككفاءة الطلبة بعد التعلم
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يف ىذا ا١تعهد .كلكن مل ةزؿ فيو النقصاف كالسلبيات اليت البد عليو حلها من حيث
الكتب ا١تستخدمة يف ىذا ا١تعهد خاصة الكتاب لتعليم اللغة العربية كما ذكر يف
السابق .باستخداـ الكتب ا١تذكورة أف الطلبة ال ةقدر أف ةتعلم بنفسو ذاتيا كحيتاج
إىل إرشاد كشرح ا١تدرس ،ألف الشرح كاللغة ا١تستخدمة يف الكتب معقدة كغَت
بسيطة .كزةادة إىل ذلك أف األمثلة ا١تتوفرة غَت متفاكتة كغَت متنوعة يف التقدمي .كمن
ا١تهم أف ا١تشكلة العظيمة اليت ةواجو الطلبة يف ىذا ا١تهعد كىي توصيل ا١تفاىيم إما
ّ
يف ا١تفاىيم النحوةة كيف ا١تفاىيم الصرفية .كبنقصاب الكتاب ا١تستخدمة فيكوف
تعليم اللغة العربية إما تعليم النحو أك الصرؼ غَت فعايل ككاف ٦تالّ.
انطالقا على ما سبق ذكره ،ةرل الباحث أف مواد النحو كالصرؼ يف حاجة
التطوةر حىت ةكوف ا١تواد أك الكتاب ٕتيب على حاجة الطلبة كٖتلل مشكلة الطلبة
كما ذكر يف السابق .كمن الكتب ا١تذكورة يف الفقرة السابقة معظمها كتب النحو
ككاحد كمن كتب الصرؼ كىو كتاب الكيالين .كمن الكتب ا١تذكورة أف معظم كتب
ايآجركمية كشرحها كالعمرةطي كشرحها كألفية ابن مالك شرحها قد
النحو مثل
ّ
كطور مع الباحثُت األخرل .كما قامت رةٍت زىرة بالبحث كتطوةر كتاب النحو
ْتث ّ
الواضح بالربنامح  Edraw Maxباسًتاتيجية ا٠ترةطة الذىنية كنتيجة البحث ا١تواد
ا١تعدة كتاب ٨تو الواضح يف ضوء Mind Mapباستخداـ الربنامج Edraw Maxلطلبة
يف ا١تدرسة ركح اإلسالـ أنك بعثا مرحلة الثانوةة اإلسالمية بندا أنشية ،كنتيجة
التحكيم من ا٠ترباء بأف تصل جودة ىذه ا١تواد ٣تمال إىل تقدةر "جيد جدا" كنتيجة
التطبيق فعالة كالبحوث األخرل كما ذكر الباحث يف الدراسات السابقة.
إضافة إىل ذلك أف كتاب الصرؼ الكيالين مل جيد الباحث ْتثا كتطرةرا ٢تذا
الكتاب .كةرل الباحث من ا١تالحظة أف معظم البحث يف القواعد أكثرىا ْتث يف
ةهم الباحث أف ةطور كتاب الصرؼ
النحو كقليل البحث يف الصرؼ .كمن مث ذلك ّ
الكيالين ،بتقوةة الرأم من د .توتو كىو من أحد ٤تاضر اللغة العربية يف جامعة
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شرةف ىداةة ا﵁ جاكرتا كةقوؿ "أف علم الصرؼ كاألـ كالنحو كاألب ،كاألـ تراعي
حاؿ أكالده من األكؿ إىل ايآخر كاألب تراعي أكالده يف آخره فقط كما كرد يف علم
الصرؼ ةبحث كهتتم كتراعي حاؿ الكلمة كتغَته كلكن النحو ةراعي كةبحث حاؿ
آخر الكلمة كىو حركة آخر الكلمة .كبالنظر ذلك ةرل الباحث أف علم الصرؼ
أىم من علم النحو ،كالبحث كتطوةرىا فيو حاجة مهمة باللغة.
كبالنظر كا١تالحظة إىل ا١تشكالت اليت ةواجو الطلبة كا١تالحظة إىل البحوث
كالرسائل اليت تتعلق هبذه ا١تشكالت فَتل الباحث أف األساس أك ا١تدخل أك الشكل
ا١تناسب لتطوةر الكتاب أك كتاب الصرؼ الكيالين كىو مدخل أك نظرةة أك
اسًتاتيجية خرةطة ا١تفاىيم لتوين بوزف .أف ىذه ا٠ترةطة ٘تكن على حل ا١تشكالت
يف توصيل ا١تفاىيم يف الصرؼ .ىذه ا٠ترةطة تقدـ ا١تفاىيم يف صورة كاملة كتوصيلية
كجذابية .كأةضا ديكن الباحث أف ةزةد كةطور ا١تواد يف كتاب الكيالين بأمثلة متنوعة
كمتفاكتة ،حىت ديكن الطلبة أف ةدرس ا١تواد بنفسو ذاتيا دكف إرشاد ا١تدرس كال ةقع
الطلبة يف األخطاء ا١تفامهية كتوصيلها مع ايآخر.
كٞتدةر بالذكر أف رسم خرةطة ا١تفاىيم ديكن باليد كاٟتاسوب ،كا١تراد باليد
أف ةرسم الراسم بالقلم كما أشبو ذلك على القرطاس .كا١تراد باٟتاسوب ،ديكن
الراسم أف ةصمم خرةطة ا١تفاىيم باستخداـ الربامج٨ ،تو Edraw Mind Mapأك Nova
MindأكMap iMandأكMind Freeأك.Business Genues Mindكمن الربامج ا١تذكورة
ديكن الباحث أف ةصمم خرةطة ا١تفاىيم مباشرة كسهلة كسرةعة .كبعد مالحظة ةرل
الباحث أف ىذه الربامج كلها ٢تا نقصاف ،كمن نقصاهنا كىي أف الربامج غَت ٣تاين،
إضافة إىل ذلك الةقدر الباحث أف ةصمم خرةطة ا١تفاىيم خرةطة جذابية كابتكارةة
ك٦تتازة .كمن مث ذلك ةستخدـ الباحث برامج فوتوسوؼ Photoshopلتصميم خرةطة
ا١تفاىيم ،إذ أنو ةصممها جذابية كابتكارةة ك٦تتازة.
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كمن مث ذلك سيقوـ الباحث البحث كتطوةر كتاب الصرؼ الكيالين ٓترةطة
ا١تفاىيم عن طرةق اٟتاسوب "بوتوسوؼ" كبتطبيق ٔتعهد دار اللغة كالدراسات
اإلسالمية بفماكاساف مادكرا.
ب.أسئلة البحث
 .1كيف ةتم تطوةر كتاب الصرؼ الكيالين ٓترةطة ا١تفاىيم ٔتعهد دار اللغة
كالدراسات اإلسالمية بباميكاسن مادكرا؟
 .0ما مدل فعالية استخداـ كتاب الصرؼ الكيالين ٓترةطة ا١تفاىيم ٔتعهد دار
اللغة كالدراسات اإلسالمية بباميكاسن مادكرا؟
ج .أهداف البحث والتطوير
 .1لكشف تطوةر كتاب الصرؼ الكيالين ٓترةطة ا١تفاىيم ٔتعهد دار اللغة
كالدراسات اإلسالمية بباميكاسن مادكرا.
 .0لكشف مدل فعالية استخداـ كتاب الصرؼ الكيالين ٓترةطة ا١تفاىيم ٔتعهد
دار اللغة كالدراسات اإلسالمية بباميكاسن مادكرا.
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د .مواصفات المنتج
أف ا١تواد ا١تتطورة يف ىذا البحث مأخوذ من كتاب الصرؼ الكيالين أليب
اٟتسن على بن ىشاـ الكيالين الطبعة الثانية كالناشر اٟترمُت سنة  0410ـ .كةطور
ٓترةطة ا١تفاىيم عن طرةق اٟتاسوب "فوتوسوؼ" .فيكوف االنتاج كتاب الصرؼ على
شكل خرةطة ا١تفاىيم .كا١تثاؿ من ا١تواد ا١تطورة ٓترةطة ا١تفاىيم عن طرةق اٟتاسوب
"فوتوسوب" كما التايل:

الصورة رقم  :1مواصفات ا١تنتج من خرةطة ا١تفاىيم
ه .فروض البحث
إف إنتاج تطوةر كتاب الصرؼ الكيالين ٓترةطة ا١تفاىيم عن طرةق اٟتاسوب
"فوتوسوؼ" كاف ةرقي فهم طلبة معهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية باميكاسن
مادكرا يف مفاىيم علم الصرؼ.

5

و .فوائد البحث
أما فوائد ىذا البحث فهي كما ةلي:
 .1الفائدة للنظرةة
ستكوف نتائج ىذا البحث تساىم على ٣تاؿ النظرةة للدراسة العلمية كللباحثُت ك١تن
حيب كةشغل يف ٣تاؿ تعليم اللغة العربية ككيفية إنتاج مواد الصرؼ ٓترةطة
ا١تفاىيم.
 .0الفائدة للتطبيقية
 )1سيكوف ىذا البحث حقل تدرةب الباحث يف تطوةر كتاب الصرؼ
الكيالين ٓترةطة ا١تفاىيم.
 )0سيكوف ا١تنتج مرجعا كموادا لتعليم الصرؼ للمدرس.
 )3سيكوف ا١تنتج موادا للتعلم ذاتيا للطلبة.
ز .حدود البحث
حيدد الباحث يف ْتثو على اٟتدكد التالية:
 .1اٟتدكد ا١توضوعية
سيحدد الباحث موضوع البحث يف تطوةر كتاب الصرؼ الكيالين
ٓترةطة ا١تفاىيم عن طرةق اٟتاسوب "فوتوسوؼ" ،كا١تواد ا١تطورة كل ما يف
الكتاب كىي :الفعل من حيث عدد حركفو كالفعل من حيث حاجتو إىل ا١تفعوؿ
كعدمو كالفعل من حيث زمانو كالفعل من حيث بنيتو كالفعل من حيث تأكيده
كإسم الفاعل كإسم ا١تفعوؿ كإسم الزماف كا١تكاف كاإلعالؿ كةزةد الباحث معاين
األكزاف .
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 .0اٟتدكد ا١تكانية
سيطبق الباحث إنتاج التطوةر ٔتعهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية يف
باميكاسن مادكرا.
 .3اٟتدكد الزمانية
سيقوـ الباحث تطبيق اإلنتاج عاـ الدراسة .0412-0415
ح .الدراسات السابقة
كٞتدةر بالذكر أف البحث عن الدراسات السابقة يف البحث كخاصة يف
ىذه ا٠تطة مهم منتهى االىتماـ ،بوجود الدراسات السابقة ديكن الباحث
معرفة مكانة الباحث يف البحث كمعرفة أكجو الشبو كأكجو االختالؼ حىت ةكوف
البحث الةتشابو قرةبا أك متساكةا ٘تاما بالبحث الذم قاـ بو الباحث كمعرفة
خصائص البحث هبا.
كبعد أف قاـ الباحث بالبحث عن البحوث كالرسائل اليت تتعلق بالبحث
عن كتاب الصرؼ على كجو العاـ ككتاب الكيالين بوجو ا٠تاص ٓترةطة
ا١تفاىيم ،فيوصف الباحث فيما ةلي:
 .1رسالة البكالورةوس اليت قاـ هبا رزقي جوناكاف با١توضوع "استخداـ
اسًتاتيجية ا٠ترةطة الذىنية يف تعليم اللغة العربية" ،كقاـ الباحث با١تنهج
التجرةيب با١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية فانبا٧توناف سنة  0410ـ .كمن
بعض ا١تشاكل فيها اليت أجاب الباحث يف ْتثو كىي أف معظم الطلبة يف
ا١تدرسة ةتخَتكف كخيطئوف يف توصيل مفاىيم قواعد اللغة العربية .كالنتيجة
يف البحث أف استخداـ إف استخداـ اسًتاتيجية ا٠ترةطة الذىنية يف تعليم
اللغة العربية فعالية.
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 .0رسالة ا١تاجستَت اليت قاـ هبا غادة ٤تمد عبد الرٛتن ا١تهلل با١توضوع "أير
الربنامج ا٠ترائط الذىنية على ٖتصيل ا١تفاىيم العلمية كتنمية اإلبداع لدل
تلميذات الصف ا٠تامس اإلبتدائي يف ا١تملكة العربية السعودةة" ،كقاـ
الباحث با١تنهج الكمي بالتجرةيب لدل تلميذات الصف ا٠تامس اإلبتدائي
يف ا١تملكة العربية السعودةة سنة  0410ـ .كمن بعض ا١تشاكل فيها اليت
أجاب الباحث يف ْتثو كىي ؛ أكال ،ما أير استخداـ اسًتاتيجية ا٠ترائط
الذىنية يف ٖتسُت ٖتصيل ا١تفاىيم العلمية .كالثاين ،ما أير استخداـ
اسًتاتيجية يف تنمية اإلبداع لدل تلميذات عينة الدراسة .كالنتيجة فيها
ٖتسن أداء اجملموعة التجرةبية (بالربنامج ا٠ترائط الذىنية) على ٥تتلف
مقاةيس الدراسة ٔتا ةدعم فركض الدراسة.
 .3رسالة ا١تاجستَت اليت قامت هبا رةٍت زىرة با١توضوع "تطوةر كتاب ٨تو
الواضح باستخداـ الربنامج  ." Edraw Maxكقامت الباحث با١تنهج
البحث كالتطوةر كبالتجرةب لدل طلبة ا١تدرسة ركح اإلسالـ أنك بعثا
مرحلة الثانوةة اإلسالمية بندا آتشية .كا٢تدؼ فيها ١تعرفة فعالية استخداـ
تطوةر يف كتاب ٨تو الواضح كلزةادة رغبة الطالب يف تعليم النحو ،كلتكوف
العملية التعليمية أسهل كأحسن من قبل .كنتيجة البحث كىي ا١تواد ا١تعدة
كتاب ٨تو الواضح يف ضوء  Mind Mapباستخداـ الربنامج Edraw Max
لطلبة يف ا١تدرسة ركح اإلسالـ أنك بعثا مرحلة الثانوةة اإلسالمية بندا
أنشية .كنتيجة التحكيم من ا٠ترباء بأف تصل جودة ىذه ا١تواد ٣تمال إىل
تقدةر "جيد جدا" كنتيجة التطبيق فعالة.
 .0الرسالة العلمية اليت قامت هبا رككية با١توضوع " أير استخداـ اسًتاتيجية
خرةطة ا١تفاىيم يف تعليم علم الطبيعي لدل تالمذة اإلبتداء" .كقامت
الكمي كبالتجرةب لدل تالمذة اإلبتداء .كا١تشكلة اليت
الباحثة با١تنهج
ّ
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ةورطو أنشطة الطلبة فيو كإذافة
أجابت الباحثة يف ْتثها كىي أف التعليم مل ّ
إىل ذلك أف ا١تدرس ةعلّم ا١تفاىيم منفصلة عن غَته حىت ةصعب الطلبة يف
توصيلها .كالنتيجة إف استخداـ اسًتاتيجية خرةطة ا١تفاىيم تؤير إجيابيا
على إ٧تاز تعلم التالمذة.
 .5رسالة البكالورةوس اليت قامت هبا أةو عرشي راحيو با١توضوع " استخداـ
ٟتل األخطاء ا١تفاىيمية لدل التالمذة يف
اسًتاتيجية خرةطة ا١تفاىيم ّ
مفهوـ شبكة النباتات" ،كقامت الباحثة با١تنهج اإلجرائي الصفي يف
ا١تدرسة الثانوةة اإلسالمية اٟتكومية العاشرة جاكرتا سنة الدراسة
 0411/0414ـ .كا٢تدؼ ١تعرفة استخداـ اسًتاتيجية خرةطة ا١تفاىيم
ٖتلل األخطاء ا١تفاىيمية لدل التالمذة يف مفهوـ شبكة النباتات.
 .2رسالة ا١تاجستَت اليت قامت هبا رٛتي أتيكا با١توضوع " استخداـ
اسًتاتيجية خرةطة ا١تفاىيم على دافعية التعلم كفهم ا١تفاىيم يف تعليم علم
الطبيعي لدل تالمذة ا١تتوسطة" ،كقامت الباحثة با١تنهج الكمي
بالتجرةب لدل تالمذة ا١تدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية الثالثة كارتاؾ با٧تار
سنة  0410ـ .كا٢تدؼ ١تعرفة أير استخداـ اسًتاتيجية خرةطة ا١تفاىيم
على دافعية التعلم يف التعليم كالتعلم علم الطبيعي ك١تعرفة أير استخداـ
اسًتاتيجية خرةطة ا١تفاىيم على فهم ا١تفاىيم يف علم الطبيعي ك١تعرفة الفرؽ
بُت دافعية التعلم كفهم ا١تفاىيم بُت التالمذة الذةن ةشًتكوف باسًتاتيجية

خرةطة ا١تفاىيم كالذةن الةشًتكوف.
كلتسهيل القراءة كالفهم ما أكجو الشبو كاالختالؼ يف البحث الذم قاـ بو
الباحث ،فيقدـ الباحث التلخيص باٟتدكؿ ايآيت:

9

اٞتدكؿ ()1
تلخيص الدراسات السابقة
النمرة اسم الباحث
رزقي جوناكاف
1

موضوع البحث

منهج البحث
كالتارةخ

استخداـ اسًتاتيجية ا٠ترةطة
الذىنية يف تعليم اللغة العربية

التجرةيب/
 0410ـ

نتيجة البحث
استخداـ
إف
اسًتاتيجية ا٠ترةطة
الذىنية يف تعليم اللغة
العربية فعالية.

0

غادة ٤تمد
عبد الرٛتن
ا١تهلل

رةٍت زىرة

الكمي/
أير الربنامج ا٠ترائط الذىنية على
ّ
ٖتصيل ا١تفاىيم العلمية كتنمية  0410ـ
اإلبداع لدل تلميذات الصف
ا٠تامس اإلبتدائي يف ا١تملكة
العربية السعودةة
تطوةر كتاب ٨تو الواضح
باستخداـ الربنامج

Edraw Max



3

ٖتسن أداء اجملموعة
التجرةبية (بالربنامج
ا٠ترائط الذىنية) على
مقاةيس
٥تتلف
الدراسة ٔتا ةدعم
فركض الدراسة.

البحث

ا١تواد ا١تعدة كتاب ٨تو

كالتطوةر/
 0410ـ

الواضح يف ضوء
باستخداـ
Map
الربنامج Edraw Max
لطلبة يف ا١تدرسة ركح
اإلسالـ أنك بعثا
Mind

الثانوةة
مرحلة
اإلسالمية بندا أنشية.
كنتيجة التحكيم من
10

ا٠ترباء بأف تصل جودة
ىذه ا١تواد ٣تمال إىل
تقدةر "جيد جدا"
كنتيجة التطبيق فعالة.
رككية

الكمي
أير استخداـ اسًتاتيجية خرةطة
ّ
ا١تفاىيم يف تعليم علم الطبيعي
لدل تالمذة اإلبتداء

استخداـ
إف
خرةطة
اسًتاتيجية
ا١تفاىيم تؤير إجيابيا
على إ٧تاز تعلم
التالمذة.

أةو عرشي
راحيو

استخداـ اسًتاتيجية خرةطة البحث
ٟتل األخطاء ا١تفاىيمية اإلجرائي
ا١تفاىيم ّ
لدل التالمذة يف مفهوـ شبكة الصفي/
 0411ـ
النباتات

استخداـ
إف
خرةطة
اسًتاتيجية
تقل األخطاء
ا١تفاىيم ّ
لدل
ا١تفاىيمية
التالمذة يف مفهوـ
شبكة النباتات.

رٛتي أتيكا

استخداـ اسًتاتيجية خرةطة الكمي/
ا١تفاىيم على دافعية التعلم كفهم  0410ـ
ا١تفاىيم يف تعليم علم الطبيعي
لدل تالمذة ا١تتوسطة

استخداـ
إف
خرةطة
اسًتاتيجية
ا١تفاىيم تؤير إجيابيا
على دافعية التعلم
كفهم ا١تفاىيم يف تعليم
علم الطبيعي لدل
التالمذة

0

5

2
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كبالنظر إىل الدراسات السابقة الجيد فيها البحث ا١تتساكم مع البحث
الذم قاـ بو الباحث ،ألف أكثر البحث يف علم الطبيعي كأةضا كتاب النحو .كمل
جيد الباحث البحث كالتطوةر كتاب الصرؼ الكيالين .كمن مث ذلك فيهم
الباحث أف ةقوـ البحث كتطوةر كتاب الصرؼ الكيالين ٓترةطة ا١تفاىيم عن
طرةق اٟتاسوب "فوتوسوؼ" بالتطبيق ٔتعهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية
باميكاسن مادكرا .فيستخدـ الباحث مدخل البحث كالتطوةر.
ط .تحديد المصطلحات
 .1التطوةرٖ :تسُت كتوسيع ا١تواد ا١توجودة لتكوف صورة أكمل كأحسن .كا١تراد يف
ىذا البحث ٖتسُت كتوسيع كتاب الصرؼ الكيالين ٓترةطة ا١تفاىيم على
شكل اإللكًتكنيا.
 .0خرةطة ا١تفاىيم :ا٠ترةطة الذىنية لتوين بوزف.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
أ .خريطة المفاهيم
 .1مفهوم خريطة المفاهيم
إف خرةطة ا١تفاىيم ىي األسلوب البدةل الذم ةستخدـ ٚتيع أجزاء ا١تخ
بدال من التفكَت ا٠تطي التقليدم( ،فهي) تأخذؾ يف كل االٕتاىات ،كتلتقط
األفكار كم أةة زاكةة 2.كخرةطة ا١تفاىيم ىي الطرةقة األسهل لتخزةن ا١تعلومات اليت
3
"ترسم خرائط" ألفكارؾ .كىي طرةقة يف غاةة البساطة.
كخرةطة ا١تفاىيم تشبو خرةطة ا١تدةنة ،فمركز خرةطة ا١تفاىيم ةقابل مركز
ا١تدةنة ،كىو ديثل فكرتك األىم ،بينما ٕتد أف الطرؽ ا١تتشعبة من ا١تركز ٘تثل األفكار
الرئيسية يف عمليتك الفكرةة؛ أما الطرؽ الثانوةة فتمثل أفكارؾ الثانوةة ،كىكذا .كما
4
أف الصور أك األشكاؿ ا٠تاصة ٘تثل األفكار ذات األمهية ا٠تاصة.

الصورة رقم  :0كجو الشبو بُت خرةطة ا١تفاىيم كخرةطة ا١تدةنة

0توين بوزاف ،الكتاب األمثل ٠ترائط العقل (ا١تملكة العربية السعودةة :مكتبة جرةر 0445 ،ـ) ،ص.3 .
3توين بوزاف ،الكتاب األمثل ٠ترائط العقل ،ص.2 .
0توين بوزاف ،الكتاب األمثل ٠ترائط العقل ،ص.2 .
13

٘تاما مثل خرةطة ا١تفاىيم ،فإف خرةطة ا١تقاىيم سوؼ:
٘ )1تكنك من إلقاء نظرة سرةعة شاملة على موضوع كبَت ،أك مسألة
متشعبة.
٘ )0تكنك من التخطيط للطرؽ اليت ستتبعها أك اٗتاذ القرارات،
كسوؼ ٕتعلك تعرؼ أةن كنت ،كإىل أةن أنت ذاىب.
ٕ )3تمع كميات كبَتة من ا١تعلومات يف مكاف كاحد.
 )0تشجعك على حل ا١تشاكل بأف تسمح لك برؤةة أساليب متبكرة
كجدةدة.
٘ )5تنحك متعة النظر إليها ،كقراءهتا ،كتدبرىا ،كتذكرىا.
كما أف خرةطة ا١تفاىيم تعد أةضا أداة متميزة للذاكرة ،حيث تسمح لك
بتنظيم اٟتقائق كاألفكار بنفس الطرةقة الفطرةة اليت ةعمل هبا العقل .كىذا ةعٍت أف
تذكر كاستحضار ا١تعلومات يف كقت الحق سيصَت أمرا أسهل ،كأكثر فاعلية مقارنة
5
باستخداـ األساليب التقليدةة لتدكةن ا١تالحظات.
كل خرةطة ا١تفاىيم هبا شيء مشًتؾ ،حيث تستخدـ األلواف يف كل
ا٠ترائط ،كٚتيعها تتكوف من فركع تتشعب من ا١تركز ،كهبا خطوط متعرجة كرموز
ككلمات كصور موضوعة طبقا جملموعة عن القواعد البسيطة ،كا١تتوائمة مع العقل.
كباستخداـ خرةطة ا١تفاىيم ديكن أف تتحوؿ قائمة طوةلة من ا١تعلومات ا١تملة إىل
شكل ملوف منظم ةسهل تذكره ةكوف متوافقا مع الطرةقة الطبيعية اليت ةعمل هبا
6
عقلك.

5توين بوزاف ،الكتاب األمثل ٠ترائط العقل ،ص.1 .
2توين بوزاف ،الكتاب األمثل ٠ترائط العقل ،ص.1 .
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 .2تاريخ خريطة المفاهيم
ظهرت خرةطة ا١تفاىيم أكؿ ما ظهرت على مستول العامل يف ربيع عاـ
 1510مع نشر كتاب "استخدـ رأسك" ،كالذم ةعد النموذج ا١تنظّر لكتاب
"خرةطة العقل" ،كقد مت االحتفاء بيوـ صدكر الكتاب يف حفل عيد ميالد كبَت يف
قاعة "ألربت ا١تلكية" يف لندف يف  01من إبرةل عاـ 1555؛ ٦تا خلد ذكرل إصدار
7
كتاب "خرةطة العقل".
كظل عدد األشخاص الذم ةطبقوف التفكَت ا١تشع كخرةطة ا١تفاىيم منذ
ذلك اٟتُت يف زةادة مطردة ىائلة العاـ تلو ايآخر .كةقدر عدد األشخاص الذم
ةطبقوف أسلوب خرةطة ا١تفاىيم يف ٥تتلف أ٨تاء العامل بأكثر من  054مليوف
8
شخص ،كىم ديارسوف ىذه التقنيات يف كل بقعة من بقاع األرض.
كلتوفَت ا١تساندة كالتواصل بُت أتباع التفكَت ا١تشع كخرةطة ا١تفاىيم ك١تساعدة
اٞتهود التطوعية اليت ٖتتفي ٔتفهوـ التفكَت باعتباره جزءا أساسيا للتدرةس يف كل
ا١تناىج الدراسة فقد تشكلت ٚتعية خاصة ٓترةطة ا١تفاىيم عاـ  .0444أما ىدؼ
اٞتمعية فهو التعرةف بالتفكَت ا١تشع كخرةطة ا١تفاىيم ،كالقضاء على األمية العقلية
9
١تائة با١تائة من سكاف العامل مع حلوؿ عاـ .0414
ككاف الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم ةستخدـ أحيانا رسوـ توضيحية لتوصيل
فكرة معينة إىل صحابتو أك لتوضيح ا١تقصود من كالمو ،كديكن اعتبار مثل ىذه
الرسوـ خرائط ذىنية بسيطة ،كمن األمثلة على ذلك:عن عبد ا﵁ بن مسعود عن
النيب صلى ا﵁ عليو كسلم أنو خط خطنا مربعا ،كخطنا كسط ا٠تط ا١تربع ،كخطوطنا
إىل جانب ا٠تط الذم كسط ا٠تط ا١تربع ،كخطا جاخار من ا٠تط ا١تربع ،فقاؿ:
1توين كبارم بوزاف ،كتاب خرةطة العقل (ا١تملكة العربية السعودةة :مكتبة جرةر 0445 ،ـ) ،ص.5 .
8توين كبارم بوزاف ،كتاب خرةطة العقل ،ص.5 .
5توين كبارم بوزاف ،كتاب خرةطة العقل ،ص.5 .
15

أتدركف ما ىذا؟ قالوا :ا﵁ كرسولو أعلم ،قاؿ :ىذا اإلنساف ا٠تط األكسط ،كىذه
ا٠تطوط إىل جنبو األعراض تنهشو من كل مكاف ،فإف أخطأه ىذا أصابو ىذا،
10
كا٠تط ا١تربع األجل ا﵀يط ،كا٠تط ا٠تارج األمل .ركاه ابن ماجو كىو صحيح.
عن ابن عباس رضي ا﵁ عنهما قاؿ :خط رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم يف
األرض أربعة خطوط فقاؿ :أتدركف ما ىذا فقالوا :ا﵁ كرسولو أعلم .فقاؿ رسوؿ ا﵁
صلى ا﵁ عليو كسلم :أفضل نساء اٞتنة خدجية بنت خوةلد ،كفاطمة ابنة ٤تمد
11
صلى ا﵁ عليو كسلم ،كمرمي عمراف ،ابنة كآسية ابنة مزاحم امرأة فرعوف.
كقاـ حدةثا بتطوةر خرةطة ا١تفاىيم العامل الربةطاين ا١تشهور توين بوزاف الذم
ةفضل عن استخداـ ا١تذكرات التقليدةة يف أخذ كتدكةن ا١تالحظات ،كاستخدـ بدال
منها ا٠ترائط حيث أهنا ٕتمع بُت الكلمات كالرموز كالصور التخيلية كاأللواف ،كبذلك
12
ةستخدـ اإلنساف النصفُت األدين كاألةسر للدماغ فيكوف الدماغ يف قمة عطائو.
كديكن اعتبار خرةطة ا١تفاىيم بأهنا ٥تطط بصرم غَت خطي للمفاىيم
كاألفكار كا٠ترائط بينها الذىنية تشمل شبكة من ا١تفاىيم تصلهامل كذات العالقة
كاليت ٖتوم الرسومات كالكلمات كالرموز ،كتتدرج يف ا١تعلومات ا١تخطط تبعا
١تستوةاهتا من األكثر مشولية إىل األقل كخرةطة ا١تفاىيم ىي تعبَت عن التفكَت
13
اإلشعاعي الذم ةتم يف كافة االٕتاىات.
كىناؾ عدة أساليب رئيسة تستخدـ يف تدكةن ا١تالحظات كا١تذكرات ،كمنها
العبارة كاألسلوب السردم الذم ةعتمد فيو الطالب على كتابة ا١تعلومات بشكل

.10

٤14تمد بن ةزةد ابن ماجو ،سنن ابن ماجو (بَتكت :دار الفكر ،)0414 ،ص.030 .
11علِت بن أيب بكر ا٢تيثمي٣ ،تمع الزكائد كمنبع الفوائد (ط .0 .ج .5 .بَتكات :دار الكتاب العريب ،)0411 ،ص.
12

Tony Buzan, Buku Pintar Mind Map (Cet. 11. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2012), hlm. 23.
13
Tony Buzan, Buku Pintar Mind Map, hlm. 24.
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سردم ،كىناؾ أةضا من ةستخدـ الرموز كاألعداد ،ككلها تعترب أساؿ تقليدةة لتدكةن
ا١تعلومات ،كديكن أف نطلق عليها ا١تذكرات التقليدةة ،ك٢تذه ا١تذكرات التقليدةة عدة
مساكئ فهي ال تسلط الضوء على الكلمات الرئيسة ،حيث ةتم عادة طرح األفكار
ا٢تامة عن طرةق الكلمات الرئيسة أك ا١تفتاحية ،كاليت تتمثل على شكل كلمات أك
أفعاؿ قوةة دتعي إىل األذىاف تداعيات معينة عند قراءهتا أك ٝتاعها ،لكن يف
ا١تذكرات التقليدةة ٧تد أف ىذه الكلمات الرئيسة سوؼ تظهر عادة يف صفحات
٥تتلفة ،كسوؼ ٗتتفي كسط ٣تموعة الكلمات األقل أمهية ،كىذه العوامل تعيق
العقل البشرم ك٘تنعو من عمل تداعيات كركابط مناسبة بُت الكلمات كا١تفاىيم
الرئيسة .كٗتلق كذلك صعوبة يف التذكر التقليدةة كاليت تعتمد على لوف كاحد تكوف
مثَتة للضجر ا١ترئي ،كبالتايل سوؼ تقابل بالرفض كالنسياف ،حيث أف ىذه ا١تذكرات
تتخذ عادة شكل القوائم التقليدةة الالهنائية اليت تسبب ا١تلل كبالتايل جيد العقل
صعوبة يف تذكرىا .كتعترب مضيعة للوقت ،إف النظم التقليدةة لتدكةن كإعداد
ا١تذكرات تعترب مضيعة للوقت ،كذلك ألهنا تشجع على تدكةن بعض األشياء غَت
الضركرةة ،كمن قراءة مذكرات غَت ضركرةة تتضمن البحث عن الكلمات الرئيسة.
كأخَتا تعجز عن ٖتفيز اإلبداع العقلي ،فالعرض خطياؿ للمذكرات التقليدةة بطبيعتو
14
دينع العقل من صنع ركابط كتداعيات ،كبالتايل ةعيق اإلبداع كالذاكرة.

Tony Buzan, Buku Pintar Mind Map, hlm. 25.

17

14

 .3إجراءات رسم خريطة المفاهيم
يف ىذا الفصل سوؼ نتعلم ٓتطوات بسيطة كيف ترسم خرةطة ا١تفاىيم
15
١توضوع ةهمنا كنعرفو ٘تاما.
كإجراءات رسم خرةطة ا١تفاىيم فهي:
 )1كضع العنواف الرئيسي يف ا١تركز
 )0رسم األقواس
 )3رسم القوس الثاين
 )0رسم القوس الثالث
 )5إضافة الرسومات ا١تعربة
 )2إضافة األقواس الفرعية األكىل كالثانية
كٞتدةر بالذكر أف خطوة الثانية كالثالثة كالرابعة ٘تكن أف تناسب إىل ا١تواد
ا١ترسومة ،ىل ٨تتاج قوسا كاحدا أك قوسُت أك يالية أك أكثر.
شكل الرسم البياين ( :)1إجراءات رسم خرةطة ا١تفاىيم

٧ 15تيب عبد ا﵁ الرفاعي ،ا٠ترةطة الذىنية :خطوة  ...خطوة (الطبعة الثالثة ،الكوةت :حقوؽ الطبع كالتوزةع ٤تفوظة
مهارة لالستشارات كالتدرةب ،)0413 ،ص.00 .
18

الصورة رقم  :3إجراءات رسم خرةطة ا١تفاىيم
ا٠تطوة األكىل :العنواف الرئيسي يف ا١تركز

16

نفكر ايآف يف رسم خرةطة الفعل مثال .كيف البداةة نفكر ما ىو الشعار
ا١تعرب عن موضوع الفعل مث نكتب ٖتتو أك أحيانا فوقو .كأحيانا أخرل ديكن أف
نكتب حولو اسم ا١توضوع كىو "الفعل" ....

٧12تيب عبد ا﵁ الرفاعي ،ا٠ترةطة الذىنية :خطوة  ...خطوة ،ص.01-02 .
19

الصورة رقم  :0عنواف يف ا١تركز
ا٠تطوة الثانية :رسم األقواس

17

مند القوس األكؿ كالذم خيرج من الشعار كنكتب عليو النوع من الفعل
كىي "الثاليي" .اٟتركة يف رسم األقواس مًتككة لنا إما مع إتاه عقارب الساعة
أم من اليمُت إىل اليسار كىذا ىو ا١تفضل عندنا أك عكس إتاه عقارب الساعة
أم من اليسار إىل اليمُت .نالحظ ىنا أف الكلمة ٥تتصرة كمعربة كحجم الكلمة
ةكاد ةقارب ا١تساحة اليت حددهتا للقوس األكؿ .أيناء الكتابة بإمكاننا أف نكتب
بأم حجم من اٟتركؼ كموضوع الرسم سواء الثاليي كالرسومات ا١تعربة مًتككة
ٟتسنا الفٍت.

٧11تيب عبد ا﵁ الرفاعي ،ا٠ترةطة الذىنية :خطوة  ...خطوة ،ص.05-08 .
20

الصورة رقم  :5رسم القوس
ا٠تطوة الثالثة :رسم القوس الثاين

18

مند القوس الثاين من الشعار .كنكتب عليو النوع الثاين من الفعل كىي "رباعي".

الصورة رقم  :2رسم القوس الثاين
٧18تيب عبد ا﵁ الرفاعي ،ا٠ترةطة الذىنية :خطوة  ...خطوة ،ص.31-34.
21





ا٠تطوة الرابعة :رسم القوس الثالث

19

كمن ا١تمكن أف مند القوس الثالث ،مع أف النوع من الفعل ىنا إال نوعاف
فنكفي كتابة القوس إىل الثاين.
ا٠تطوة ا٠تامسة :إضافة الرسومات ا١تعربة

20

ىنا نبدأ أف تتأمل ىذه اللوحة الفنية كنضيف عليها بعض الرسومات
ا١تعربة .كالفائدة من الرسومات كما مر معنا من قبل .أهنا نشجع اٞتانب األدين
من الدماغ على التذكر ك٨ترؾ اٞتانب األةسر من الدماغ ١تزةد من التحليل يف
جو ىادئ غَت متواتر.

الصورة رقم  :1إضافة الرسومات ا١تعربة

٧15تيب عبد ا﵁ الرفاعي ،ا٠ترةطة الذىنية :خطوة  ...خطوة ،ص.33-30 .
٧20تيب عبد ا﵁ الرفاعي ،ا٠ترةطة الذىنية :خطوة  ...خطوة ،ص.35-30 .
22




ا٠تطوة السادسة :إضافة األقواس الفرعية األكىل كالثانية

21

كنتأمل ىذه اللوحة مرة أخرل طرأنا على ذىننا فركع جدةدة لألقواس
ا١ترسومة .كمن ا١تمكن أف نزةد لكل فرع من أنواعو ،مثال للفعل الثاليي مزةد
ك٣ترد كأةضا للفعل الرباعي مزةد ك٣ترد .كلكل مزةد ك٣ترد سامل كغَت سامل .كمن
ا١تمكن نظره يف الصورة ايآتية.

الصورة رقم  :8إضافة األقواس الفرعية األكىل كالثانية

٧21تيب عبد ا﵁ الرفاعي ،ا٠ترةطة الذىنية :خطوة  ...خطوة ،ص.31-32 .
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ب.نوعا خريطة المفاهيم
كحسب بوزاف ) (2006ىناؾ عدة أنواع للخرائط ا١تفاىيم ،اختصارا يف ىذا
البحث ةقدـ الباحث نوعاف من خرةطة ا١تفاىيم كمها:
 .1خرةطة ا١تفاىيم ا١ترسومة باليد :كىذه ا٠ترةطة ترسم باليد فعلى الراسم أف
ةعد القلم أك قلم الرصاص أك قلم اللوف .كأةضا أف ةعد القرطاس ،فهذه
الطرةقة من ا١تمكن أف ةرسم الراسم حرةة ما يف ذىنو ،كال حيدد ٔتا ال ةوجد
باٟتاسوب.
 .0خرةطة ا١تفاىيم ا١تعدة عن طرةق اٟتاسوب :كحدةثا ديكن أف تقوـ بتصميم
خرةطة ا١تفاىيم عن طرةق اٟتاسوب ،حيث ىناؾ لعدةدا من برامج اٟتاسب
ايآيل اليت تساعد يف إعداد كحفظ ا٠ترائط ،فهناؾ برامج تساعد على رسم
خرةطة ا١تفاىيم ،كبرامج أخرل تعترب تطبيق متكامل على ا١توضوع بصورة
مباشرة .كمن ىذه الربامج  Map iMindالذم قدمو توين بوزاف رائد خرةطة
ا١تفاىيم ،كةوجد برامج أخرل مثل ،Business Genius Mind ،Mind Free
كمن ا١تمكن أف نصمم بالرنامج فوتوسوؼ ) .(Photoshopكلكل من
ا٠ترائط ا١ترسومة باليد كا١تعدة عن طرةق اٟتاسوب ميزات كعيوب ديكن أف
نسردىا يف رقم اٞتدكؿ (.)0
اٞتدكؿ)0( :
ا١تقارنة بُت خرةطة ا١تفاىيم ا١ترسومة باليد كخرةطة ا١تفاىيم ا١تعدة
عن اٟتاسوب
نوع ا٠ترةطة
خرةطة ا١تفاىيم
ا١ترسومة باليد

ميزاهتا

عيوهبا

غَت مكلفة كال ةوجد قيود ال ديكن ٗتزةنها إال
على تصميم خرةطة ا١تفاىيم باستخداـ  ،Scannerكما
24

كٗتطيطها ،كما ديكن تصميم أف حجمها ٤تدكد.
خرةطة ا١تفاىيم يف أم كقت
باستعماؿ الورقة كالقلم.
ككل خرةطة ا١تفاىيم ىي إبداع
٦تيز من تصميم صانعها ،كما
ديكن أف ةتعاكف ٣تموعة من
األشخاص يف رٝتها إذا يف
نفس ا١تكاف.
القدرة على االرتباط مع
كصالت أخرل مثل االنًتنت،
كالقدرة على تعدةل ا١تعلومات
أك الرسم بسهولة.
كما ديكن دمج خرةطة
ا١تفاىيم مع برامج Software
خرةطة ا١تفاىيم
عن طرةق اٟتاسوب أخرل ،كديكن على عدة نسخ
منها بسهولة .كما ٘تسح
بتعاكف عدة أشخاص .كال
حدكد ٠ترةطة الذىنية حيث
ديكن اإلضافة عليها يف أم
كقت.

25

التكلفة العالية للربامج
غَت اجملانية .كال ديكن
استخدامها يف أم كقت
حيث تتطلب كجود
حاسوب .كما أف
تصميم ا٠ترةطة الذىنية
مقيد بتعليمات الربامج.

التالية:

الفرؽ بُت خرةطة ا١تفاىيم خالؿ ا١ترسومة باليد كطرةقة اٟتاسوب كما يف الصورة

 -ا١ترسومة باليد

22

الصورة رقم  :5خرةطة ا١تفاىيم ا١ترسومة باليد
 -عن طرةق اٟتاسوب "فوتوسوب"

الصورة رقم  :14خرةطة ا١تفاىيم ا١ترسومة باٟتاسوب "فوتوسوب"

٧00تيب عبد ا﵁ الرفاعي ،ا٠ترةطة الذىنية :خطوة  ...خطوة ،ص.13 .
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ج .تطبيق خريطة المفاهيم في مجال التعليم
ديكن للمعلم أف ةستخدـ خراةطة ا١تفاىيم من خالؿ العدةد من الطرؽ
العملية لكي حيوؿ عملية التدرةس كالتعليم إىل عملية أكثر سهولة كإمتاعا ،كمن
تطبيقات خرةطة ا١تفاىيم ٖتضَت ا١تذكرات (ا١تالحظات) ا٠تاصة با﵀اضرات ،إف
ٖتضَت ا﵀اضرة على شكل خرةطة ا١تفاىيم ةكوف أسرع كثَتا من تدكةنها كتابيا ،كما
أهنا ٘تلك يف نفس الوقت ميزة كبَتة تتمثل يف لكل من ا﵀اضر كالطالب بتكوةن
صورة إٚتالية كاملة للموضوع ككل يف كل ،األكقات كما سيكوف من السهل ٖتدةث
خرةطة ا١تفاىيم من سنة إىل أخرل دكف إحداث فوضى ،كما أف ا١تنشطة للذاكرة
سوؼ تضمن ٖتدةث ا١توضوع ٔتجرد إلقاء نظرة ٥تتصرة على ا٠ترةطة قبل كنظرا ألف
معرفة ا﵀اضر سوؼ تزداد مع مركر الوقت ،فاف نفس خرةطة ا١تفاىيم سوؼ تثمر
٤تاضرات ٥تتلفة ٘تاما عند تطبيقها من عاـ إىل أخر ،كىذا من شأنو أف حيوؿ دكف
اإلصابة نتيجة تدكةن ا١تذكرات ا٠تاصة با﵀اضرة بشكل آيل دكف أف ةتطلب ذلك
أم جهد إضايف ،كما حيوؿ ا﵀اضرة إىل مهمة أكثر إمتاعا كتشوةقا لكل من ا﵀اضر
كالطالب .كمن خرةطة ا١تفاىيم كإطار للمحاضرة ،فأهنا سوؼ ٘تكن ا١تتحدث من
اٟتفاظ على توازف مثايل بُت اٟتدةث التلقائي من جهة ،كتقدمي عرض كاضح كجيد
البناء من جهة أخرل .باإلضافة إىل ذلك خرةطة ا١تفاىيم ٘تكن ا﵀اضر من توزةع
الوقت بشكل سليم أيناء ا﵀اضرة ،أما إذا حدث أم الوقت ألم سبب من
األسباب فإهنا ٘تكن ا١تتحدث من التكيف بشكل ٟتظي مرٕتل مع الفًتة الزمنية
23
ا١تتاحة.
كذلك ديكن استخداـ خرةطة ا١تفاىيم خط السنوم ،حيث ديكن أف
تستخدـ ا٠ترةطة ١تنح ا١تدرس نظرة شاملة عن الربنامج التعليمي للسنة الدراسية
كاملة ،مع التعرؼ على األقساـ ا٠تاصة بكل مرحلة دراسية كنوعية الدركس اليت
Tony Buzan, Buku Pintar Mind Map, hlm. 45.
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جيب أف تدرس .كأةضا لنصف التخطيط العاـ الدراسي ،كةعترب فرع يانوم للخطة
السنوةة ،كىو ةتخذ عادة شكل خرةطة أصغر ذىنية حجما ٘تتد من فرع أك فركع
على الربنامج السنوم ،كديكن االستعانة ٓتطة نصف الدراسي العاـ لتحدةد
ا١توضوعات اليت سوؼ ةتم تناك٢تا ضمن ا١تنهج الدراسي الذم ةنوم تغطيتو ،ا١تدرس
باإلضافة لتحدةد النمط أك الًتتيب الذم سيتبعو بشكل بيتقرم .أما التخطيط
خارطتو اليومي الذىنية ستتضمن تفصيالت دقيقة مثل ٖتدةد الوقت لبداةة كهناةة
24
اليوـ كا١تواضيع الدراسي ،اليت سيتم تغطيتها الغرفة الصفية.
إضافة ١تا ردك أعاله ديكن استخداـ خرةطة ا١تفاىيم لشرح أك تقدمي الدركس،
كذلك عن طرةق إعداد خرةطة ا١تفاىيم لدرس معُت كتوضيح كافة التفاصيل ا١تتعلقة
بو ،كتقدديو للطلبة عن كىذا (Power Point) ،ك) (Projector head Overطرةق
استخداـ جهاز العرض الرأسي سوؼ ةثَت انتباه الطلبة كةدعم الفهم كاستذكار
ا١تادة ،كديكن اتباع منط آخر عن طرةق توزةع خرةطة ا١تفاىيم للطلبة ٖتمل صورة
ا٢تيكل العاـ للخرةطة ،كةطلب منهم استكمالو ،أك توزةع نسخ مصورة باللونُت
األبيض كاألسود لكي ةقوـ الطلبة بتلوةنها بأنفسهم.
أةضا ديكن استخداـ خرةطة ا١تفاىيم لالمتحانات إذا كاف ا٢تدؼ من كراء
االمتحاف ىو اختبار معرفة الطالب كفهمو ،كليس قدرتو على الكتابة ،فإف خرةطة
ا١تفاىيم ىي اٟتل األمثل ،حيث ديكن أف تثبت ا٠ترةطة للمدرس ما إذا كاف الطالب
ةعي ا١تادة بشكل عاـ أك ال ،كما أهنا سوؼ تلقي الضوء فورا على نقاط قوتو
كضعفو ،كسوؼ ٘تنح ١تدرسا فكرة كموضوعية كاضحة عن مستول ا١تعرفة اليت ةتمتع
موضوعي التصحيح مثل ٚتاؿ
هبا الطالب بعيدا عن أم أمور ديكن أف تؤير على
ّ
ا٠تط اليدكم ،كدقة الصرؼ كالنحو ،فضال عن أف ىذا ةوفر سوؼ قدرا ىائال من
الوقت الذم ةقضيو ا١تدرس يف القراءة كتصوةب األخطاء الواردة يف االختبار.
Tony Buzan, Buku Pintar Mind Map, hlm. 47.
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د .برنامج فوتوسوف

)(Photoshop

 .1مفهوم فوتوسوف
إف فوتوسوؼ أحد برامج ٖترةر الصورة ا١تصنوعة بأدكب ييتاـ
Systemخاصة لتحرةر الصورة مع تغَتىا كإةتاء التأيَت فيها .كمن مث ذلك أف ىذا
الربنامج استخدمو كثَتا ا١تصوركف الرقميوف لتجهيز نتيجة تصوةره .كٞتدةر بالذكر
25
أف ىذا الربنامج ةقوـ مقاـ األحسن بُت الربامج األخرل لتجهيز الصورة.
Adobe

كفوتوسوؼ لو فيتور  fiturكثَت كسهل للفهم ،كمن مث ذلك أف ىذا
الربنامج مشهور ةدل اجملتمع لتحرةر الصورةّ .تانب إىل ذلك أف ىذا الربنامج لو
٦تيزات ،كمن ٦تيزاتو كىي أف ىذا الربنامح ديكن أف خيزف نتجية التحرةر ٔتختلفة
أشكاؿ ك٥تتلفة القيم حسب اٟتاجة.

26

 .2بيئة عمل فوتوسوب وأدواته

الصورة رقم  :11بيئة عمل فوتوسوب كأدكاتو

http://www.fotodovana.com/2013/03/mengenal-photoshop.
Ibid.
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البياف:
 )1بنفسجي  :مانو بار  ،Menubarفيو األمر األساسي لفتح ا١تلف كٗتزةنو
كتغيَت شكل الصورة كغَت ذلك.
 )0أزرؽ  :أكفتيوف  ،Optionفيو اختيار من توؿ ا١تختار ،ا١تثار ٗتتار
الفرشة أك بركش فشكل الفرشة مقدمة يف أكفتيوف.
 )3أخضر :توؿ بوؾ  ،Toolboxفيو التوؿ الحتيار كتغيَت الصورة.
 )0أصفر  :فاليت  ،Paletteفيو النوافذ الصغَتة اليت فيها األمر كاالختيار
للملف كالصورة اليت ّأدل هبا العامل.
 )5أٛتر  :الصورة ،تقدـ فيها الصورة ا١تصنوعة كا١تتغَتة.

الصورة رقم  :10أدكات فوتوسوب
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ه .نبذة تاريخية عن معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية باميكاسن مادورا
ةقع معهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية يف القرةة أكور ا١تنطقة بالنجائن
ا﵀افظة باميكاسن ،ىو ا١تؤسسة الًتبوةة األىلية األكىل ا١تهتمة إىل اللغة العربية يف
ا١تدةنة باميكاسن مادكرا كأسس ىذا ا١تعهد على أسس الًتبية اإلسالمية كتنمية اللغة
العربية.
يف أكؿ تأسيس ىذا ا١تعهد ةعٍت يف السنة  1550من ميالدةة الةسمى
با١تعهد بل أنو ةسمى ٔتركز ترقية اللغة العربية ،ك قبل تسع سنوات غَت اٝتو إىل اسم
معهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية يف السنة  0440من ميالدةة .كقد خصص
ىذا ا١تعهد تعليم اللغة العربية ألف ا١تدةر ةرل أنو أمر مهم جدا فلذلك البد عليو
معهد متخصص باللغة العربية.01
ّتانب ذلك أف عدد الطلبة ةزداد من عاـ إىل عاـ ،كىذا اٟتاؿ ةكلف
ا١تسؤكلُت فيو ةتوفقوف أف ةفرقوا الطلبة على حسب كفائتهم اللغوةة أمرا من مدةر
ا١تعهد .كٕترم عملية التدرةس على يالث مستوةات ٥تتلفة كىي ا١تستول اإلبتدائية
كا١تستول ا١تتواسطة كا١تستول ا١تتقدمة .كٞتدةر بالذكر أف تقسيم ا١تستول هبذا ا١تعهد
ال ةساكل مع التقسيم با١تعهد العصرل .كالتقسيم هبذا ا١تعهد حسب قدرة الطلبة يف
اللغة العربية كعلومها ال حسب عمرىم كما يف ا١تعهد العصرم.
إف معهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية لو مشاركة فعالة يف ٖتقيق ىدؼ
الدكلة اإلندكنيسية كىو تثقيف الشعب ،فقاـ بعدد من الربامج التعليمية ا١تتمثل يف:
 .1دراسة الكتب الًتايية كالعلوـ اإلسالمية.
 .0تطبيق اللغة العربية ٖترةرةا كشفوةا.
 .3تبادؿ الزةارات بُت ا١تعاىد هبدؼ إحياء اللغة العربية بُت طالهبا كألجل
27ا١تقابلة الشخصية مع مدةر ا١تعهد يف التارةخ  2مارس 0412
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إظهار شعار اإلسالـ.
 .0تدرةب طالب ا١تعاىد استعدادا للمشاركة يف امتحاف القبوؿ ١تواصلة الدراسة
إىل الشرؽ األكسط.
 .5إقامة الدكرة لتعليم اللغة العربية ا١تكثف يف كل عاـ ٔتناسبة قدكـ شهر
رمضاف ا١تبارؾ.
 .2تعليم طالب ا١ترحلة ا١تتوسطة كالثانوةة الدةنية أك العمومية قواعد اللغة العربية
كا﵀ادية.
 .1اعتبارا من عاـ  4002ا١تيالدم افتتح ا١تعهد قسم ٖتفيظ القرآف.08
ذلك ةأدم ىذا ا١تعهد مرجعا من ا١تعاىد كا١تراكز يف كل ٣تاؿ متعلق
باللغة العربية ،كالربىاف على ذلك أف بعض ا١تعاىد يف جول الشرقية-مثل ا١تعهد
منبع العلوـ بتا بتا باميكاسن ،ا١تعهد التحرةرةة بنجكالن ،ا١تعهد اإلنعاـ
سومينب ،ا١تعهد السلفية باتو ماالنج -أرسل بعض أساتيذه كتالميذه إىل ىذا
ا١تعهد ليتعلموا اللغة العربية كةطوركا كفائتهم اللغوةة كةتلقوا عدة طرؽ ا١تستخدمة
يف تدرةس اللغة العربية.
و .تعليم اللغة العربية بمعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية باميكاسن مادورا
كٞتدةر بالذكر أف ىذا ا١تعهد ةعلم اللغة العربية بنظرةة الفركع ،كا١تراد هبا
أف تعليم اللغة العربية ةتفرع بأنواعها بوقتها ا٠تاصة كالكتب ا١تستخدمة ا٠تاصة
إما تعليم عناصرىا كمهارهتا .كالعناصر ا١تدركسة يف ىذا ا١تعهد ىي القواعد كمها
النحو كالصرؼ .كأما ا١تهارة اللغوةة ا١تدركسة ىي مهارة الكالـ كمهارة الكتابة.
ايآجركمية للمستول اإلبتدائية
الكتب ا١تستخدمة يف تعليم النحو ىو ٗتليص
ّ
كالعمرةطي للمستول ا١تتواسطة كألفية إبن مالك للمستول ا١تتقدمة.

 08من كيائق معهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية باميكاسن مادكرا
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كالكتب ا١تستخدمة يف تعليم الصرؼ ىي األمثلة التصرةفة للمستول
اإلبتدائية كالكيالين للمستول ا١تتواسطة كالكيالين ا١تتقدـ للمستول ا١تتقدمة.
كأما الكتب ا١تستخدمة يف تعليم مهارة الكالـ كالكتابة لكل ا١تستوةات كىو
الكتاب ا١تصنعة با١تعهد .ككل عناصر اللغة كا١تهارة تدرس يف كل أسبوع مرتُت.
إذ أف الباحث ةطور كتاب الصرؼ الكيالين ،فيقدـ الباحث يف ىذا
ا١تبحث ىو تعليم الصرؼ بكتاب الكيالين .كىذه ا٠تطوات من مالحظة
الباحث مباشرة من تعليم الصرؼ بكتاب الكيالين .كأما ا٠تطوات كما
29
التايل:
 .1ةأمر ا١تعلم الطالب أف ةقرأ ا١تنظومة يف الكيالين
 .0ةشرح ا١تعلم ما قرأ الطلب
 .3ةكتب ا١تعلم الشرح على السبورة بشكل ا١تنظمات ا١تفامهية كاٞتدكؿ
 .0ةدرب ا١تعلم فهم الطلبة على ا١تواد
 .5ةطلب ا١تعلم من الطلبة أف ةكتب ا١تواد بشكل ا١تظمات ا١تفاىيية كاٞتدكؿ
حسب ابتكارىم كإبداعهم
 .2ةطلب ا١تعلم من بعض الطلبة أف ةشرح ما قد شرح ا١تعلم أماـ الفصل.

29من مالحظة الباحث عن تعليم الصرؼ ٔتعهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية تارةخ  1مارس   .0412
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الفصل الثالث
منهجية البحث
أ .مدخل البحث ومنهجه
سيقوـ الباحث با١تدخل البحث كالتطوةر )،(Research & Development
فهذا ا١تدخل ىو طرةقة البحث ا١تستخدمة للحصوؿ على نتائج معينة كٕتربة
فعالة30.كسيقوـ الباحث بالعملية التجربة يف حدكد الوقت ا١تنتاح لتجرةبها .أما
ا١تدخل الكيفي ىو ا١تدخل حيث ةتعامل الباحث مع ٣تتمع البحث كجيمع
31
منهم البيانات بطرةقة أك ا١تقابلة أك االستبياف.
كا١تنهج ا١تستخدـ يف التطبيق ىو ا١تنهج  .Pre-Experimental Designكةأخذ
الباحث تصميم البحث كىو كحدة اجملموعة لإلختبار القبلي كالبعدم “One
”،Group Pretest Postest Designكىو البحث أقيم على اجملموعة الواحدة دكف
اجملموعة ا١تقارنة كترل منها أير ذك معٌت لدل الطلبة بعد تطبيق كتاب الصرؼ.
كاختار الباحث ىذا ا١تدخل إذ أف ىذا البحث ةهدؼ إىل إنتاج النتائح
كتطوةرىا كابداعها كابتكارىا فمدخل البحث كالتطوةر مناسبا كمالئما لتحقيق
ىذا ا٢تدؼ ا١تنشود .كيف ىذا البحث سيقوـ الباحث بالبحث كتطوةر كتاب
الصرؼ الكيالين.

34ذكقاف عبيدات كآخركف ،البحث العلمي :مفهومو كأدكاتو كأساليبو (عماف :دار الفكر 1550 ،ـ) ،ص.080 .
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Syamsuddin AR dan Damaianti, Vismaia S. Metode Penelitian Bahasa, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 73.
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ب.إجراءات البحث والتطوير
كيف عملية البحث ةسَت الباحث على عدة خطوات اليت أعرضها بورؾ كغاؿ
" (Borg and Gall) 1585بالتصرؼ" فهي:

32

 .1البحث ككشف البيانات كاٟتاجات مث مطالعة الكتب كالدراسات ا١تكتبية مث
البحث يف اجملاؿ ا﵀دد كاالعتبار بأمور تتعلق هبا.
 .0التخطيط ،أم ٗتطيط خطوات البحث من حيث الكفاءة يف عملية البحث
كاألىداؼ ا١تقصودة كأساليب البحث كبعض االمكانيات يف عملية البحث.
ا١تطورة ،منها تنمية مواد التعليم كعملية التدرةس كأساليب
 .3تصميم ّ
ا١تادة ّ
االختبار.
 .0التجربة ا١تيدانية األكىل ،يف ىذه ا٠تطوة تعقد ا١تقابلة كاالستبانة من ا٠تبَت.
 .5اصالح ا١تنتج ا١تطور.
 .2التجربة يف ا١تيداف األكسع ،مث تقاـ التقيم بعد التجربة كإف أمكن أف تقارف
النتيجة باٟتاصلة األخرل .كيف ىذه ا٠تطوة عقد الباحث التجرةبة إىل طلبة معهد
دار اللغة كالدراسات اإلسالمية.
 .1تكميل ا١تنتج ا١تطور بعد التجربة.
 .8تقومي العملية ا١تيدانية ،كتعقد التقومي بطرةقة االستبانة مث ٖتليل نتيجتها.
 .5إ٘تاـ النتيجة أك اٟتاصلة األخرل ،كأف تكوف ىذه العملية معقدة من خالؿ
االنتقادات كا١تداخالت يف ا١تيداف التجرةيب.
 .14التطبيق كالنشر
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Nusa Putra, Research & Development –Penelitian dan Pengembangan:Suatu
Pengantar-(Ed. 1,-4. Jakarta: Rajawali Pers,2015), h. 119-120.
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شكل الرسم البياين ( :)0إجراءات البحث كالتطوةر
التخطيط

إ٘تاـ النتيجة

ج .تجربة المنتج
 .2تصميم التجربة
أما اإلجراءات اليت ةقوـ هبا الباحث يف التجربة كما التايل:
 )1أف ةقوـ الباحث باالختبار القبلي لقياس معدؿ ا٧تاز التعليم لدل الطلبة
قبل تطبيق التعليم بكتاب الصرؼ ا١تطور.
 )0أف ةطبق الباحث التعليم بكتاب الصرؼ ا١تطور.
 )3أف ةقوـ الباحث باالختبار البعدم لقياس معدؿ ا٧تاز التعليم لدل الطلبة
بعد تطبيق التعليم بكتاب الصرؼ ا١تطور.
 )0أف ةقوـ الباحث ٔتقارنة معدؿ إ٧تاز التعليم لدل الطلبة القبلي كالبعدم
١تعرفة أير ذك معٌت بعد تطبيق التعليم بكتاب الصرؼ ا١تطور.
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 )5أف ةطبق الباحث اإلحصائي ا١تناسب ،كيف ىذا اجملاؿ ةطبق الباحث الرمز
.t-test

شكل الرسم البياين ( :)3إجراءات التجربة
االختبار القبلي

التجربة

 .1أفراد التجربة
سيتخذ الباحث أٛتد غزايل الليسانيس ا١تاجستَت خبَتا من الناحية
اللغوةة ،إذ أنو مدةر ا١تعهد ك٤تاضر اللغة العربية باٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية
ببماكاساف مادكرا .كالدكتور حليمي زىدم خبَتا من ناحية تصميم الكتاب
التعليمي ،إذ أنو كاتب الكتاب التعليمي .كةطلب الباحث منهما ا١تدخالت
كالتصحيحات كالتعدةالت للمنتج .كمن ا١تدخالت ةقوـ الباحث بإصالح
ا١تنتج .كطرةقة اختيار ا٠ترباء ةقوـ الباحث با١تدخل النوعي أك الكيفي ،أهنم
من لو السلطة يف اللغة كتصميم الكتاب التعليمي .كةتخذ الباحث طلبة
معهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية ىدؼ التجربة كىي الطلبة يف ا١تستول
ا١تتواسطة سنة الدراسة  0411/0412ـ .كةطلب الباحث من ا١تدرسي
كا١تدةر ايآراء عن حاجة التطوةر كقيمة كجودة الكتاب ا١تطور.
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 .3الزمان ومكان البحث
إف الباحث ةقوـ بتطبيق التعليم بكتاب الصرؼ ا١تطور خالؿ ةومُت،
كىو يف التارةخ  3ك 0من ماةو ،كيف اليوـ األكؿ ةقوـ الباحث باالختبار
القبلي مث التطبيق ،كا١تواد ا١تطبقة يف اليوـ األكؿ كىي :الفعل من حيث عدد
حركفو ،كالفعل من حيث حاجتو إىل ا١تفعوؿ كعدمو .كيف اليوـ الثاين ،ةقوـ
الباحث بالتطبيق .كا١تواد ا١تطبقة يف اليوـ الثاين كىي :الفعل من حيث زمانو
كالفعل من حيث بنيتو كالفعل من حيث تأكيده .كيف اليوـ الثاـ الثاين ةقوـ
الباحث باالختبار البعدم .كا١تكاف الذم ةقوـ بو الباحث كىو يف معهد دار
اللغة كالدراسات اإلسالمية ببماكاساف مادكرا.
 .4البيانات ومصادرها
كأما البيانات كمصادرىا يف ىذا البحث كما ةلي:
 )1البيانات الكيفية ،كتكوف البيانات الكيفية من:
أ .مواصفات تعليم الصرؼ بكتاب الكيالين ،من مالحظة الباحث.
ب .ا١تدخالت كاالقًتاحات كاالصالحات كاالنتقادات من ا٠ترباء.
ج .آراء عن قيمة كجودة ا١تواد ا١تطورة من ا١تدرسُت كالطلبة.
 )0البيانات الكمية ،كتكوف البيانات الكمية من نتيجة االمتحاف القبلي
كالبعدم لدل طلبة معهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية ٔتاكاساف.
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 .5أسلوب جمع البيانات
كألجل الوصوؿ إىل أىداؼ البحث ،استخدـ الباحث بعض األدكات
لكشف البيانات كا١تعارؼ يف ميداف البحث ،فأما األدكات يف ٚتع البيانات
ا١تطلوبة ىي:
 .1ا١تالحظة ،كىي أداة للوصوؿ على معرفة خطوات تعليم الصرؼ بكتاب
الكيالين.
 .0ا١تقابلة ،كىي أداة للوصوؿ على معرفة حاجة التطوةر كجودة إنتاج الكتاب
ا١تطور ا١تطور.
 .3االستبانة ،فتقدـ االستبانة إىل ا٠تبَتةن من الناحية اللغوةة كناحية تصميم
الكتاب التعليمي ٨تو االنتاج ا١تطور ١تعرفة قيمة الكتاب ا١تطور ككذلك ١تعرفة
النواحي اليت ٖتتاج إىل التحسُت .كأةضا ةطلب الباحث آراء الطلبة يف
استخداـ الكتاب ا١تطور يف تعليم الصرؼ.
 .0االختبار ،اسىتخدـ الباحث ىذا األسلوب ١تعرفة مدل فعالية تعليم الصرؼ
بالكتاب ا١تطور "ٓترةطة ا١تفاىيم" لدل الطلبة ٔتعهد دار اللغة كالدراسات
اإلسالمية باالمتحاف القبلي كالبعدم
 .6متغير البحث
كأما ا١تتغَت يف ىذا البحث كما ةلي:
 )1متغَت ):(Xكىو نتيجة قدرة الطلبة قبل التعليم بكتاب الصرؼ ا١تطور.
 )0متغَت ):(Yكىو نتيجة قدرة الطلبة بعد التعليم بكتاب الصرؼ ا١تطور.
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 .7فرضية البحث
يف ىذا البحث ةقدـ الباحث فرضيتُت ،فرضية الصفرةة )(Hoكفرضية
البدةلة )(Haكما ةلي:
:Hoإف معديل النتيجة ٦تايالف (معدؿ النتيجة قبل التعليم بكتاب الصرؼ
ا١تطور كمعدؿ النتيجة بعد التعليم بكتاب الصرؼ ا١تطور ال فرؽ ذك معٌت).
 :Haإف معديل النتيجة غَت ٦تايلُت (معدؿ النتيجة قبل التعليم بكتاب
الصرؼ ا١تطور كمعدؿ النتيجة بعد التعليم بكتاب الصرؼ ا١تطور فرؽ ذك
معٌت).
 .8أسلوب تحليل البيانات وتفسيرها
كيف ٖتليل البيانات كتفسَتىا ،حيلل الباحث البياناتُت كةفسرمها ،كمها
البيانات من االختبار كالبيانات من االستبانة .كما التالية:
 )1أسلوب ٖتليل البيانات كتفسَتىا من االختبار
إف ٖتليل البيانات كتفسَتىا من االختبار ديكن الباحث أف ةستخدـ
طرةقتُت ،كمها طرةقة بالرموز ةدكةا كطرةقة باٟتاسوب كىو برنامج .SPSS
كلسهولة الباحث للحساب اإلحصائي كضبط كدقّة النتيجة ،فيستخدـ
الباحث طرةقة اٟتاسوب بربنامج .SPSS
كٞتدةر بالذكر أف ٖتليل البيانات كتفسَتىا بربنامج  SPSSةسمى بػ
،Paired Sample t Testكىذا االختبار ةعمل على العينتُت ا١تزدكجتُت .كا١تراد
بالعينتُت ا١تزدكجتُت كىي أف العينة الواحدة أك اجملموعة الواحد تعمل
ٔتعاملتُت أك قياسُت 33.كا١تثاؿ ذلك ،أف طلبة دار اللغة كالدراسات
33

Singgih Santoso, SPSS 20 Pengolahan Data Statistik di Era Informasi, (Jakarta: PT
Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 260.
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اإلسالمية ا١تستول ا١تتوسطة ةقاس قدرة فهم الصرؼ دكف كتاب الصرؼ
ا١تطور مث ةقاس قدرة فهم الصرؼ بكتاب الصرؼ ا١تطور.
ةقدـ الباحث ا٠تطوات يف ىذا الباب ٣تمال ،كتفصيلها ةسقدـ
الباحث يف الباب الرابع.كا٠تطوات كما التايل:
 )1ادخاؿ البيانات إىل برنامج
 )0ادخاؿ النتائج إىل برنامج SPSS
 )3معاٞتة البيانات بربنامج SPSS
 )0نتيجة من برنامج SPSSكٖتليلها
 )5اٗتاذ القرار
ديكن نظرىا إىل الصورة التالية:

SPSS

الصورة رقم  :13االفتتاحية لربنامج
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SPSS

 )0أسلوب ٖتليل البيانات كتفسَتىا من االستبانة
كةسخدـ الباحث مقياس لنجار skala Likertلتحليل كتفسَت االستبانة.
اٞتدكؿ ()3
مقياس لنجار Likert
األجوبة
موافق

النتيجة
0

جداSS/

موافقS/

غَت

3

موافقTS/

غَت موافق

0
1

جداST/

مث الرموز ١تعرفة النسبة ا١تئوةة لكل أسئلة كما التايل:
∑



x 100 %

=P
∑

=Pالنسبة ا١تئوةة
∑ = ٣تموعة النتيحة من األسئلة
∑ = ٣تموعة عدد البيانات
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الفصل الرابع
عرض البيانات والتحليل
المبحث األول :خطوات تطوير كتاب الصرف الكيالني بخريطة المفاهيم
أ .تحليل الحاجات والمشكالت
كلتحليل حاجات كمشكالت تعليم اللغة العربية ٔتعهد دار اللغة
كالدراسات اإلسالمية فيقوـ الباحث ٔتقابلة مع بعض ا١تدرسُت كالطلبة .كنتيجة
ا١تقابلة كما التايل:
 .1ا١تقابلة مع مدرس علم النحو
ةقوـ الباحث ٔتقابلة مع أستاذ مفيد ،كىو مدرس علم النحو.
كالنتيجة من ا١تقابلة مع أستاذ مفيد ،أنو ةقوؿ أف تعليم النحو بكتاب
ايآجركمية للمستول اإلبتدائية كالعمرةطي للمستول ا١تتواسطة كألفية إبن
مالك للمستول ا١تتقدمة قد كاف جيدا .من خالؿ استخداـ ىذا الكتاب
ةقدر الباحث أف ةقرأ كةفهم كتاب الًتاث جيداّ .تانب إىل ما زاؿ حيتاج
ا١تعلم كالطلبة على التطوةر كالتحسُت ىذا الكتاب من حيث شكل تقدمي
ا١تواد .كا٢تدؼ من ذلك كىو تسهيل القراءة كالفهم.
 .0ا١تقابلة مع مدرس علم الصرؼ
ةقوـ الباحث ٔتقابلة مع أستاذ غزايل سامل إذ أنو مدرس علم
الصرؼ كمدةر ا١تعهد .كمن النتيجة من ا١تقابلة أف األستاذ ةقوؿ أف تعليم
الصرؼ بكتاب الكيالين قد كاف جيدا ،كلكن ةرل أنو كالطلبة حيتاج إىل
التطوةر كالتحسُت كالتوسيع الكتاب ا١تستخدـ يف تعليم الصرؼ ىو كتاب
الكيالين ،كىذا الكتاب مستخدـ للمستول ا١تتواسطة كا١تتقدمة .إذ أنو
ةقوؿ أف التطوةر كالتحسُت كالتوسيع ليس من شيئ سيئ ،لو ال أف ا١تصنف
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ةعيش يف ىذا الزماف ما دينع من ةرةد أف ةطور كتابو .إذ أف تصميم الكتاب
مل ةكن جيدا كسهال لقراءتو .كاألمثلة فيو كالًتتيب ديكن ٖتسينها لسهولة
القراءة كالفهم.
 .3ا١تقابلة مع معلم مهارة الكالـ
ةقوـ الباحث ٔتقابلة مع أستاذ ٤تبويب كىو معلم مهارة الكالـ.
كالنتيجة من ا١تقالبة أنو ةقوؿ أف من حيث الكتاب ا١تستخدـ مل ةكن فيو
ا١تشكلة ،إذ أف الكتاب مكوف كمصنف با١تعهد .كلكن من حيث الوسائل
التعليمية ١تساعدة تعليم مهارة الكالـ مل ةكن كامال٨ ،تو بطاقة التعليم
كأفالـ العربية ا١تتنوعة كالشرةط كما أشبو ذلك.
 .0ا١تقابلة مع معلم مهارة الكتابة
ةقوـ الباحث ٔتقابلة مع أستاذ فوزاف كىو معلم مهارة الكتاب.
كالنتيجة من ا١تقابلة أنو ةقوؿ أف يف تعليم الكتابة حيتاج إىل توسيع ا١تواد يف
الكتاب .كالوسائل ا١تساعد يف تعليم الكتابة ٨تو بطاقة التعليم كاٞترةدة كما
أشبو ذلك.
انطالقا من نتائج ا١تقابلة ةرل الباحث أف يف كل التعليم لو مشكلة
كحاجاتو إىل التطوةر كالتحسُت ،كما أف يف تعليم النحو ةهتم كثَتا يف تطوةر
الكتاب ا١تستخدـ ةناسب مع تعليم الصرؼ كىو حيتاج إىل تطوةر الكتاب
كٖتسينو .فرقا مع تعليم مهارة الكالـ كالكتابة كالمها حيتاج إىل تطوةر
الوسائل التعليمية.
كبعد أف قاـ الباحث با١تالحظة كالبحث على الدراسات السابقة
كأمهية التطوةر منها ،فيقوـ الباحث تطوةر كتاب الصرؼ الكيالين ٓترةطة
ا١تفاىيم بربنامج فوبوسوب .إذ أف سواىا كما قد قدـ الباحث يف الدراسات
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السابقة كاف ْتث كطور مع األخرل .بكلمة أخرل أف تطوةر كتاب الصرؼ
الكيالف مل جيد الباحث يف الدراسات السابقة ،إضافة إىل ذلك أف تطوةر
كتاب الصرؼ الكيالين ٓترةطة ا١تفاىيم بربنامج فوتوسوب ىو شيئ جيد
كمهم كحيتاجو ا١تعهد.
ب .تصميم المنتج
بعد أف عرؼ الباحث حاجات كمشكالت تعليم اللغة العربية با١تعهد،
فيقوـ الباحث بتصميم ا١تنتج ،كىو تطوةر كتاب الصرؼ الكيالين ٓترةطة
ا١تفاىيم كبربنانج بوتوسوب .كا٠تطوات اليت ةقوـ هبا الباحث كما التايل:
 .1البحث كا١تالحظة على كتاب الصرؼ الكيالين
ةالحظ الباحث مالحظة دقيقة على كتاب الصرؼ الكيالين،
كةفصل ا١تو ّاد يف كتاب الكيالين .كمن مث عرؼ الباحث عدد
كةبوب
ّ
ّ
األبواب كالفصوؿ يف الكتاب ،كأخرج الباث ا١تواد من كتاب الصرؼ
الكيالين حىت تكوف أساسا كمبدأ للتطوةر كالتحسُت كالتوسيع يف ا١تواد
كالتصميم .كمن البحث كا١تالحظة كإخراج ا١تواد جيد الباحث أبوابا كفصوال
كما التايل:
 )1الفعل من حيث عدد حركفو (صفحة )2 -0
 )0الفعل من حيث حاجتو إىل ا١تفعوؿ كعدمو (صفحة )2
 )3الفعل من حيث زمانو (صفحة )14-2
 )0اإلعالؿ ( )32-11يف كل باب صفحة  11إىل ايآخر
 )5الفعل من حيث تأكيده (صفحة )10
 )2إسم الفاعل كإسم ا١تفعوؿ (صفحة )15-13
 )1الفعل من حيث بنيتو (صفحة )05-12
 )8إسم الزماف كا١تكاف (صفحة )35-33
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 .0تكوةن ا١تواد كترتيبها كتصميمها ٓترةطة ا١تفاىيم ةدكةا
بعد أف ةالحظ كأخرج الباحث ا١تواد من كتاب الصرؼ الكيالين
فيكوف الباحث ا١تواد ٓترةطة ا١تفاىيم ةدكةا قبل تصميم ا١تواد بربنامج
فن
فوتوسب .كةأخذ الباحث ا١تواد األخرل من كتاب شذ العرؼ يف ّ
الصرؼ ألٛتد اٟتمالكم كألمثلة التصرةفية ﵀مد معصوـ بن علي كصرؼ
يف شىت األكزاف ٢تاشم اٝتى كأكضاح ا١تناىج يف معجم قواعد اللغة العربية
لصاحب خَتاين كأبنية األٝتاء كاألفعاؿ كا١تصادر ألٛتد ٤تمد عبد الدامي.
مث ةرتب كةصمم الباحث ٓترةطة ا١تفاىيم ةدكةا .كىذا التكوةن ةكوف
مرجعا لتصميم ا١تنتج بربنامج فوتوسوب.
 .3تصميم ا١تنتج أك ا١تواد ٓترةطة ا١تفاىيم بربنامج فوتوسوب
بعد أف قاـ الباحث بكتابة ا٠تطة ةدكةا فيقوـ الباحث بتصميم
ا١تنتج بربنامج فوتوسوب .كا١تنتج ةشتمل على يالية فصوؿ ،الفصل األكؿ
الفعل من حيث عدد حركفو كالفعل من حيث حاجتو إىل ا١تفعوؿ كعدمو
كالفعل من حيث زمانو كالفعل من حيث بنيتو كالفعل من حيث تأكيده
كعدمو .كالفصل الثاين إسم الفاعل كإسم ا١تفعوؿ كإسم الزماف كا١تكاف.
كالفصل الثالث اإلعالؿ كمعاين األكزاف .كمعاين األكزاف زةادة من الباحث
كمل ةوجد يف كتاب الصرؼ الكيالين .كأما خطوات تصميم ا١تنتج بربنامج
فوتوسوب كما التايل:
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 )1فتح برنامج فوتوسوب
كمن ا١تمكن أف نستخدـ برنامج فوسوسوب إصدار CS 4
أك  CS 5أك  ، CS 6كيف ىذا البحث ةستخدـ الباحث برنامج
فوسوسوب إصدار . CS 5كالربنامح كما يف الصورة التالية:

الصورة رقم  :15صفحة أساسية افتتاحية لربنامج فوتوسوب
 )0مث ةضغط الباحث سعدانو Fileمث Newأك من ا١تمكن أف
ةضغظ الباحث  ،CTRL + Nكىذه العملية لصناعة ا١تلف
اٞتدةد كفيو ةصمم الباحث ا١تنتج .كةراقب الباحث فيو عرةض
القرطاس كارتفاعو Width and Heigthك.Resolutionكيف ىذا
التصميم أف عرةض القرطاس Cm 04.5كارتفاعو Cm 12
ك.Pixels 044Resolutionكما يف الصورة التالية:
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الصورة رقم  :12مظهر الصفحة ١تراقبة ا١تلف اٞتدةد
 )3كتابة اٟتركؼ ا٢تجائية بربنامج فوتوسوب
كٞتدةر بالذكر أف فوتوسوب مل ةقبل كتابة اٟتركؼ
ا٢تجائية مباشرة يف الربنامج .كمن ا١تمكن ةقوـ الباحث بكتابة
اٟتركؼ ا٢تجائية أك الكلمة اليت ةرةد الباحث تكوةنها أك
تصميمها يف برنامج  Microsoft Wordقبلها .كا١تراد هبا أف
تكوف الكتابة صورة ألف تقدر إدخا٢تا إىل برنامج فوتوسوب.
كمن ا١تمكن نظرىا إىل الصورة التالية:
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الصورة رقم  :11مظهر كتابة اٟتركؼ ا٢تجائية بربنامج

 Microsoft Word

 )0إدخاؿ اٟتركؼ ا٢تجائية إىل برنامج فوتوسوب
كإلدخل اٟتركؼ ا٢تجائية إىل برنامج فوتوسوب فيضغط
الباحث سعدانو prt scمث ةضغط ctrl + vيف ا١تلف العملي ا١تعد
قبلو بربنامج فوتوسوب .كما يف الصورة التالية:



الصورة رقم  :18مظهر كتابة اٟتركؼ ا٢تجائية بربنامج فوتوسوب
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 )5أخذ الكتابة من ا١تلف إىل الربنامج
كألخذ ا١تكتابة من ا١تلف فيضغط الباحث حرؼ  Mيف
Keyboardلػ  Selectالكتابة اليت نرةد أخذىا .كبعد ذلك ةضغط
الباحث سعدانو  ctrl + jيف الكتابة ،مث ةضغط  Vيف Keyboard
جرىا فيضغط الباحث سعدانو
جيرىا إىل اٞتانب .كبعد ّ
مث ّ
 Magic Eraser Toolأك ضغط سعدانو  Eيف  Keyboardكا١تراد
هبا ١تسح backroundيف الكتبابة .كما يف الصورة التالية:

الصورة رقم  :15أخذ الكتابة من ا١تلف إىل الربنامج
 )2تلوةن الكتابة كتزةينها
كبعد أخذ الكتابة من ا١تلف ،ةضع الباحث الكتابة يف
مكاف ما ةرةد الباحث .كيف ىذا اجملاؿ ةصمم كةرتب الباحث
الكتابة .كبعد كضع الكتابة فيزةن كةلوف الباحث الكتابة .كيف
تلوةن كتابة ا١تضوع فيزةن الباحث بػ  StrokeكColor Overlay
كBevelكEmbossك.Drop Shadowكما يف الصورة التالية:
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الصورة رقم  :04تلوةن الكتابة كتزةينها
 )1كضع الكتابة (ا١تواد األساسية) كتصميمها كترتيبها
بعد أف كضع الباحث ا١توضوع كتزةينها ،فيدخل الباحث
كةرتبو ا١تواد األساسية ٓترةطة ا١تفاىيم كما يف ا٠تطة ا١تعدة قبلها.
كٞتدةر بالذكر ديكن الباحث ةضع ا١تادة األساةسة يف الوسط مث
ا١تموج حو٢تا أك ةرتب الباحث ا١تادة األساسية يف
ةضع ا٠تط ّ
الوسط مث ةدخل كل الكتابة للمواد كةرتبها حو٢تا مث ةعطي ا٠تط.
ككالمها ديكن تطبيقهما ،كلكن ليكوف الًتتيب كخرةطة ا١تفاىيم
جيدة كمرتبة كمنظمة فيستخدـ الباحث الطرةقة األكىل .كما يف
الصورة التالية:
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الصورة رقم  :01كضع الكتابة (ا١تواد األساسية) كتصميمها كترتيبها
 )8إعطاء الدائرة ا١تلونة على كلمة الكتابة األساسية
كبعد ترتيب الكتابة حسب ا٠تطة ا١تعدة ،فيعطي الباحث
الدائرة ا١تلونة على كلمة الكتابة األساسية ،كا٢تدؼ ىو لتكوف
الكلمة تنظر كاضحة كأساس ا١تادة .كةضغط الباحث
 Rectangular Marquee Toolأك ضغط  Mيف .Keyboard
كلتلوةنها فيستخدـ الباحث  Color Overlayأك Gradient
.Overlayكما يف الصورة التالية:

الصورة رقم  :00إعطاء الدائرة ا١تلونة على كلمة الكتابة األساسية
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ا١تموج حوؿ الكلمة األساسية
 )5إعطاء كصناعة ا٠تط ّ
كلصناعة ا٠تط ا١تموج على خرةطة ا١تفاىيم فيستخدـ
الباحث  Pen Toolعلى شكل  ، Basic Brusher – Oval 8pxمث
ةصنع الباحث ا١تلف العمل اٞتدةد بضغط  ctrl + shift + Nمث
ةعود الباحث إىل  Pen Toolك clickاألدين داخل  work-sheetمث
خيتار الباحث  Stroke Pathمث  .Brushكٞتدةر بالذكر أف ةراقب
الباحث نوع اللوف ما ةرةد يف set foregroundقبل اختيار Stroke
.Pathكما يف الصورة التالية:



ا١تموج حوؿ الكلمة األساسية
الصورة رقم  :03إعطاء كصناعة ا٠تط ّ
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 )14تزةُت ا٠ترةطة بالصور اإلبداعية اإلبتكارةة اٞتذابية
كيف ا٠تطوة من ا١تمكن للمصمم أف ةبتدع كةبتكر يف تزةُت
ا٠ترةطة .لتكوف ا٠ترةطة جذابية .كما يف الصورة التالية:

الصورة رقم  :00تزةُت ا٠ترةط بالصور اإلبداعية اإلبتكارةة اٞتذابية
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ج .تصديق المنتج كتاب الصرف بخريطة المفاهيم
 .2عرض البيانات حول نتائج تصديق المنتج من الخبير في المجال اللغوي
تصميم ا١تنتج قدـ الباحث تصدةق ا١تنتج إىل ا٠تبَت يف اجملاؿ اللغوم
كىو أٛتد غزايل الليسانيس ا١تاجستَت ىو مدةر ا١تعهد دار اللغة كالدراسات
اإلسالمية باميكاسن مادكرا كا﵀اضر يف قسم تعليم اللغة العربية باٞتامعة
اإلسالمية اٟتكومية باميكاسن كىو خرةج من ا١تملكة العربية السعودةة كىو
مؤىل كخبَت يف اجملاؿ اللغوم.
اٞتدكؿ ()0
نتيجة تصدةق ا٠تبَت يف اجملاؿ اللغوم
بنود األسئلة
14 5 8 1 2 5 0 3 0 1
0 3 3 0 0 3 0 0 0 0

∑

04

∑

31

النسبة ا١تئوةة

ا١تستول

% 50.5

جيد جدا

كمن بيانات التقومي يف اٞتدكؿ ( )0حصل الباحث على النتيجة بالنسبة ا١تئوةة
 % 50.5يف ا١تستول جيد جدا .كإضافة إىل ذلك حصل الباحث على االقًتاحات
كالتعليقات من ا٠تبَت كىي:
 )1تقسيم الفعل إىل سامل كغَت سامل ،أخطأ الباحث يف تقسيم الفعل من
حيث بنيتو (أبنية الفعل) ،يف البداةة ةقسم الباحث الفعل من حيث بنيتو
إىل السامل كا١تعتل ،كأنواع من السامل ىي صحيح كمضعف كمهموز .كأنواع
من ا١تعتل ىو ا١تثاؿ كاألجوؼ كالناقص كاللفيف .مث صحح ا٠تبَت يف تقسيم
السامل ،كالتصحيح ىو تقسيم الفعل من حيث بنيتة (أبنية الفعل) إىل
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الصحيح كالسامل كأنواع السامل ىي الصحيح ا١تهموز كا١تضعف .كأنواع
ا١تعتل ةساكم مع قبلو .كىذا التقسيم الصحيح ةؤير على التقسيم بعده،
كىو التقسيم يف الفعل السامل (قبلو).
 )0تقسيم فعل األمر إىل أمر اٟتاضر كإىل أمر الغائب ،أخطأ الباحث يف
إعطاء ا١توضوع .يف البداةة ةكتب الباحث موضوع "فعل األمر ككيفيتو"
كلكن صحح ا٠تبَت إىل "أمر اٟتاضر كأمر الغائب" .إذ أف يف ا١تواد ىي
تقسيم فعل األمر بالـ األمر كالصيغة .كا١تراد هبما األصح ىي أمر اٟتاضر
كأمر الغائب كما صحح ا٠تبَت.
 )3بعض األخطاء االصطالحية كاالمالئية ،أخطأ الباحث يف كتابة
االصطالحية كاالمالئية ،كلسهيل الفهم ةقسم الباحث ىذه األخطاء إىل
قسمُت ،كمها األخطاء االصطالحية كاالمالئية يف ا١توضوع كاألخطاء
االصطالحية كاالمالئية يف ا١تواد .أكال يف ا١توضوع" .1 ،الفعل الالزـ ةكوف
دؿ على معاف".
دؿ على معاف" ،الصحيح "الفعل ةكوف الزما إذا ّ
الزما إذا ّ
" .0الفعل الالزـ األكزاف اليت فيها اللزكـ" ،الصحيح "أكزاف الفعل الالزـ
اليت جيب فيها اللزكـ" .3 .الفعل ا١تاضي عالماتو" ،الصحيح "عالمات
الفعل ا١تاضي"" .0 .الفعل ا١تاضي بناؤه" ،الصحيح " أبنية الفعل ا١تاضي".
" .5الفعل ا١تاضي التصرةف" ،الصحيح "التصرةف اللغوم للفعل ا١تاضي".
" .2الفعل ا١تضارع عالماتو" ،الصحيح "عالمات الفعل ا١تضارع.1 .
"الفعل ا١تضارع إعرابو" ،الصحيح " إعراب الفعل ا١تضارع"" .8 .الفعل
ا١تضارع التصرةف" ،التصرةف اللغوم للفعل ا١تاضي"" .5 .فعل األمر
بناؤه" ،الصحيح" ،بناء الفعل األمر"".14 .فعل األمر كيفيتو" ،الصحيح
"أمر اٟتاضر كأمر الغائب"" .11 .من حيث بنيتو" ،الصحيح" ،أبنية
الفعل"" .10 .الفعل ا١تعتل مثاؿ كأمثلتو" ،الصحيح "الفعل ا١تعتل ا١تثاؿ
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كأمثلتو"" .13 .الفعل ا١تعتل أجوؼ كأمثلتو" ،الصحيح "الفعل ا١تعتل
األجوؼ كأمثلتو"".10 .الفعل ا١تعتل ناقص كأمثلتو"،الصحيح "الفعل ا١تعتل
الناقص كأمثلتو"" .15 .الفعل ا١تعتل لفيف كأمثلتو" ،الصحيح ،الفعل ا١تعتل
اللفيف كأمثلتو" .12 .الفعل من حيث تأكيده كعدمو" ،الصحيح "توكيد
الفعل كعدـ توكيده" .يانيا يف ا١تواد" .1 ،الالزـ" ،الصحيح "ا١تعاين".0 .
"الالزـ" ،الصحيح "األكزاف"" .3 .األمر بالصيغة" ،الصحيح "أمر
اٟتاضر"" .0 .األمر بالـ األمر" ،الصحيح "أمر الغائب"" .5 .مفرؽ"،
الصحيح "مفركؽ".
 .1عرض البيانات حول نتائج تصديق المنتج من الخبير في مجال تصميم
الكتاب التعليمي

كبعد تصميم ا١تنتج قدـ الباحث تصدةق ا١تنتج إىل ا٠تبَت يف ٣تاؿ
تصميم الكتاب التعليمي كىو الدكتور حليمي زىدم ا١تاجستَت ىو الكاتب
كا﵀اضر يف قسم اللغة العربية كآدهبا كلية العلوـ اإلنسانية كالثقافة ّتامعة
موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج كأةضا مدةر ا١تعهد التخصص
يف الكتابة.
اٞتدكؿ ()5
نتيجة تصدةق ا٠تبَت يف ٣تاؿ تصميم الكتاب التعليمي
بنود األسئلة
1

0

3

0

5

2

1

8

14 5

0

3

3

3

0

0

0

3

3

3

∑

∑

النسبة
ا١تئوةة

83.1
21 84 04 15 18 11 12 15 10 13 10 11
%
0 3 0 0 3 0 0 3 3 3
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ا١تستول
جيد جدا

كمن بيانات التقومي يف اٞتدكؿ ( )5حصل الباحث على النتيجة بالنسبة ا١تئوةة
 % 83.1يف ا١تستول جيد جدا .كإضافة إىل ذلك حصل الباحث على االقًتاحات
كالتعليقات من ا٠تبَت كىي:
 )1تفصل ا١تقدمة للمعلم ،مل ةشرح الباحث مقدمة للمعلم الذم ةستخدـ ىذا
الكتاب تفصيليا.
 )0تفصل طرةقة لتعلم كالتعليم ،مل بشرح كاضحا الباحث طرةقة استخداـ
الكتاب للمعلم كا١تتعلم.
 )3مل ةبُت الباحث ألةة مرحلة ىذا الكتاب.
 )0اكماؿ قياس لتقومي ،مل ةشرح الباحث قياس لتقومي التعليم ٢تذا الكتاب.
 )5اكماؿ التدرةبات ،مل ةكمل الباحث التدرةبات يف الفصل الثالث.
 .3تحسين المنتج كتاب الصرف بخريطة المفاهيم
كبعد أف قاـ الباحث بتقدمي الكتاب ا١تطور إىل ا٠تبَتةن ،فيجد
الباحث االرشادات كاالصالحات للكتاب ا١تطور .كمن مث ةقوـ الباحث
بإصالح الكتاب ا١تطور حسب االرشادات من ا٠تبَتةن.
ٖ )1تسُت ا١تنتج من الناحية اللغوةة
كما قد ذكر الباحث تصحيحات ا٠تبَت من الناحية اللغوةة يف
السابق ،فيقوـ الباحث بإصالح ا١تنتج حسب إرشاد ا٠تبَت .كمن ا١تمكن
نظر ٖتسُت ا١تنتج يف ا١تالحق ا١تعدة .كةقدـ الباحث ىنا كاحد من
االصالحات اليت ةقوـ هبا الباحث ،كصورة ٖتسُت ا١تنتج كما التايل:
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الصورة رقم  :05تصحيح تركيب عبارة ا١توضوع

الصورة رقم  :02تركيب عبارة ا١توضوع بعد االصالح
ٖ )0تسُت ا١تنتج من ناحية تصميم الكتاب التعليمي
قد ذكر الباحث ا١تدخالت من ا٠تبَت ،كمن ا١تدخالت  0-1قد
قدـ الباحث يف ا١تنتج بعد التحسُت كىو يف "مقدمة ا١تصنف" .كأةضا
عن إكماؿ التدرةبات قد قدـ الباحث يف الفصل الثالث .ك٘تكن نظر
كلها يف ا١تالحق.
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د .المواصفات البسيطة عن المنتج المطور بعد التحسين
بعد أف قاـ الباحث بتحسُت ا١تنتج ،فيأيت الباحث با١تواصفات البسيطة
عن ا١تنتج ١تعرفة خصائص ا١تنتج ا١تطور .ديكن الباحث أف ةتصف ا١تنتج من
الناحيتُت ،مها من ناحية شكل جسماين الكتاب كناحية تصميم ا١تنتج (ألواف،
صور كما أشبو ذلك).
 .1من ناحية شكل جسماين ا١تنتج
أف ا١تنتج ةيتصور بػ:
 )1أنو عال 17,5 cmكعرةض .13,6 cm
 )0الكتابة ا١تستخدمة أكثرىا  Adobe Arabicيف ا١تواد كae_Almothnnaيف
ا١توضوع.
 )3عدد صفحة كلها إينا كسبعوف صفحة ،تًتكب من غالؼ الق ّداـ كغالؼ
ا٠تلف كمن صفحة  11-1مقدمة الكتاب (كلمة الشكر كالتقدةر كالعرفا،
كمقدمة ا١تصنف ،مقدمة ا١تصحح ،دليل إجراءات التعليم ،اإلىداء،
كالفهرس) .كمن صفحة  25-10ىي ا١تواد كأىداؼ التعليم كالتدرةب .كيف
صفحة آخرة السَت الذاتية للمصنف.
 .0من ناحية تصميم ا١تنتج
كةصمم الباحث بأنواع األلواف كالصور كاألشكاؿ ا١تختلة ،كا٢تدؼ
األساسي يف تصميم ا١تواد ٓترةطة ا١تفاىيم بألواف كالصور كاألشكاؿ ا١تتخلفة ىو
تسهيل الطلبة على فهم ا١تفاىيم كٕتعل ا١تادة ا١تعقدة مادة بسيطة كجذابية حىت
تسهل يف الفهم كالتذكر كما بُت توين بوزاف عن ىذه النظرةة .كديكن الباحث
تفصيل بياف األلواف كالصور كاألشكاؿ ا١تستخدمة يف ا١تنتج بسيطة .كما التايل:
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 )1يف الغالؼ ،أف الباحث ةصمم الغالؼ غالؼ القداـ كغالؼ ا٠تلف
بصور كألواف كاشكاؿ ٥تتلفة ،كمن الصور ا١تصممة يف غالؼ القداـ ىي
صورة طالب ا١تعهد كا١تعلم .ا١تعلم ةفكر الطرةقة اٞتدةدة ١تعاٞتة ا١تشالت
اليت ةواجهها الطلبة يف تعليم الصرؼ ،فيجد ا١تعلم طرةقة خرةطة ا١تفاىيم.
فهذه الطرةقة جذابية كتسهل الطلبة على التذكر كالفهم مفاىيم الصرؼ.
كالطالب ةفرح تعلم الصرؼ هبذه ا٠ترةطة .كفيو أةضا الشجرة ،الشجرة كرمز
من خرةطة ا١تفاىيم .كنرل منها اٞتذكر شعب الشجرة أك فركع الشجرة
كأٙتار فيو الكلمة "األفعاؿ"" ،األٝتا"" ،كمعاف األكزاف" كىذه كلها تدؿ
على ا١تواد ا١تقدمة يف الكتاب .كالشمس تدؿ على نور العلم كرمز من فكرة
ابداعية كابتكارةة ،إذا أف خرةطة ا١تفاىيم حيتاج على كليهما كاأللواف الصور
األخرل كزةنة الغالؼ ليكوف الغالؼ جيدا كحسنا كجذابية.
 )0يف ا١تواد ،الديكن الباحث أف ةشرح كل صفحة يف ىذا البحث إذ أف البياف
ديكن ةساكم مع األخرل بنسبة إىل ا٢تدؼ األساسي يف صناعة خرةطة
ا١تفاىيم كما ذكر الباحث قبلو .ةنكن الباحث أف ةتخذ صفحة من
صفحات ا١تواد ٦تثال لبياف الصور كاأللواف كاألشكاؿ ا١تستخدمة يف تصميم
ا١تنتج .فيأخذ الباحث صفحة ٜتس كعشرةن عن "أكزاف الفعل الالزـ اليت
جيب فيها اللزكـ" .كالصورة العامة اليت توجد يف كل ا١تواد ىي صورة
ا١تصباح ،كا١تراد هبذا ا١تصباح كرمز فكرة ابتكارةة كابداعية تساكم بصورة
الشمس يف الغالؼ .ةرةد الباحث ىنا أف ةتفكر ا١تعلم كا١تتعلم فكرة
ابتكارةة كابداعية يف التعليم كالتعلم .ككل ا١تادة األساسية يف كسط ا٠ترةطة
ىي تبتدأ كتؤسس من الدائرة الصفراء ،كا١تراد هبا تساكل مع صورة الشمس.
إضافة إىل ذلك أف الشمس كمركز الدكراف يف العامل .كتربيب لوف الشعب
من الدائرة تساكم يف كل ا١تواد ،كترتيبها كًتبيب قوس قزح .rainbow
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استخداـ ىذا الًتبيت بأف قوس قزح قرةب إىل ذىن الطلبة .ككل الطلبة
ةعرؼ ترتيب لوف قوس قزح .كٞتدةر بالذكر أف استخداـ الصور يف ا٠ترةطة
ليس بالزـ أف تتعلق ٔتادة مباشرة .كمن ا١تمكن استخداـ الصورة لتزةُت
كصناعة ا١تادة جذابية كىذه بنسبة إىل نظرةة خرةطة ا١تفاىيم لتوين بوزاف .إذا
يف صفحة ٜتس كعشرةن ةقدـ الباحث الصورة على شكل العاـ ،كىي
التعدةة .كىذه النظرةة تنفذ على ٚتيع ا١تواد.
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المبحث الثاني :فعالية استخدام كتاب الصرف الكيالني بخريطة المفاهيم
بعد إ٘تاـ تطوةر كتاب الصرؼ ا١تطور مث تقدديو إىل ا٠تبَت كةصلح الباحث كتاب
الصرؼ ا١تطور انطالقا من إالشادات ا٠تبَتةن فيقوـ الباحث بتجربة كتاب الصرؼ
ا١تطور يف تعليم الصرؼ لدل طلبة معهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية من ا١تستول
ا١تتواسطة عاـ الدراسة .0412/0415
أ .عرض البيانات عن نتائج االمتحان القبلي والبعدي
اٞتدكؿ ()2
معاةَت النتيجة لنتائج االمتحاف القبلي كالبعدم
الرقم

فئة النتائج

التقدةر

1

144 - 54

٦تتاز

0

85 - 84

جيد جدا

3

15 – 14

جيد

0

25 – 54

مقبوؿ

5

05 – 4

راسب

قسم الباحث معيار النتائج ىذا االختبار ىو ٦تتاز بُت  ،144 – 51كجيد جدا
بُت  ،54 – 81كجيد بُت  ، 84 – 11كمقبوؿ بُت  ،14 – 51كراسب بُت – 4
.54
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اٞتدكؿ ()1
بيانات نتيجة االمتحاف القبلي كالبعدم
الرقم

نتيجة االمتحاف القبلي

نتيجة االمتحاف البعدم

1

11

83

0

05

52

3

15

85

0

15

85

5

13

85

2

20

84

1

58

85

8

20

85

5

50

85

14

20

84

11

10

54

10

03

00

13

20

10

10

25

18

15

22

85

12

21

85

11

21

80

٣تموع
النتيجة

1455

1303
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معدؿ
النتيجة

15

20.0

انطالقا من اٞتدكؿ السابق اشًتؾ  11الطلبة يف االمتحاف القبلي كاالمتحاف
البعدم ،فيحسب الباحث معدؿ النتيجة  11الطلبة .كمن مث ةرل أف معدؿ النتيجة
للطلبة يف االمتحاف القبلي  64.4بالتقدةر مقبوؿ كيف االمتحاف البعدم 79

بالتقدةر جيد.
ب .تحليل البيانات وتفسيرها
إف ٖتليل البيانات كتفسَتىا ديكن الباحث أف ةستخدـ طرةقتُت ،كمها
طرةقة بالرموز ةدكةا كطرةقة باٟتاسوب كىو برنامج   .SPSSكلسهولة الباحث
للحساب اإلحصائي كضبط كدقّة النتيجة ،فيستخدـ الباحث طرةقة اٟتاسوب
بربنامج .SPSS
كالنتيجة من حساب برنامج SPSSكما يف اٞتدكؿ التايل:
اٞتدكؿ ()8
Paired Samples Test
Pair 1
 SebelumSesudah
Mean

-14.588247.60805

Std. Deviation

1.84522

Std. Error Mean

-18.49993-

Lower

-10.67654-

Upper

Paired Differences

95% Confidence Interval of
the Difference
T

-7.906-

Df

16

)Sig. (2-tailed

.000
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 .1اٗتاذ القرار
كديكن الباحث أف ةتخذ القرار بأساسُت كمها :أكال ،أساس بالنسبة إىل
ا١تقارنة  tاٟتسايب مع  tاٞتدكيل .يانيا ،أساس بالنسبة إىل النتيجة االحتمالية
) .(Probabilitasكبالنظر إىل العملي كالسهولة فيستخدـ الباحث أساسا
بالنسبة إىل النتيجة االحتمالية ).(Probabilitas
كاٟتكم من أساس النتيجة االحتمالية )(Probabilitasكما ةلي:
 إذا النتيجة االحتمالية < ،0,05فػ Hoمقبوؿ
 إذا النتيجة االحتمالية >،0,05فػ Hoمردكد
كاٟتكم من أساس النتيجة االحتمالية ) (Probabilitasلالختبار اٞتانبُت كما
التايل:
 إذا النتيجة االحتمالية،0,025 < 2/فػ Hoمقبوؿ
 إذا النتيجة االحتمالية،0,025> 2/فػ Hoمردكد
 .0القرار
إف ىذا البحث ْتث من أساس النتيجة االحتمالية لالختبار اٞتانبُت،
كةرل الباحث من نتيجة اٞتزء الثالثة ) (Paired Sample Testأف النتيجة
االحتمالية  .0,000/2=0,000فننظر إىل اٟتكم  ،0,000 < 0,025فػ  Hoمردكد.
كبالنسبة إىل فرضية البحث إذا كاف  Hoمردكد فيقبل  ،Haكا١تعٌت ذلك أف
معديل النتيجة غَت ٦تايلُت (معدؿ النتيجة قبل التعليم بكتاب الصرؼ ا١تطور
كمعدؿ النتيجة بعد التعليم بكتاب الصرؼ ا١تطور فرؽ ذك معٌت).
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ج .عرض بيانات نتائج االستبانة من الطلبة بعد استخدام كتاب الصرف المطور
أما نتائج االستبانة من الطلبة بعد التجربة كما يف اٞتدكؿ التايل:
اٞتدكؿ ()5
نتائج االستبانة من الطلبة بعد التجربة
عدد
رقم
البيانات

اإلجابة
1

0

3

0

∑

∑

النسبة ا١تئوةة

1

11

-

-

5

10

28

23

% 50.2

0

11

-

1

1

14

28

21

% 85.1

3

11

-

-

0

15

28

22

% 51

0

11

-

-

3

10

28

25

% 55.5

5

11

-

-

0

13

28

20

% 50.1

2

11

-

-

8

5

28

24

% 88.0

1

11

-

1

2

14

28

24

% 88.0

8

11

-

0

5

14

28

55

% 82.1

5

11

-

-

8

5

28

24

% 88.0

14

11

-

14

1

28

58

% 85.0

212 284

% 54.5

ٔتعدؿ
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كمن نتائج االستبانة ا﵀صولة ،ةعرؼ أف:
 % 50.2 )1من الطلبة ةقولوف على أف تقدمي كتاب الصرؼ ا١تطور يف تعليم الصرؼ
جذابية.
 % 85.1 )0من الطلبة ةقولوف على أف تعليم الصرؼ باستخداـ كتاب الصرؼ
ا١تطور سهلة.
 % 51 )3من الطلبة ةقولوف على أف الصور يف كتاب الصرؼ ا١تطور جذابية.
 % 55.5 )0من الطلبة ةقولوف على أف األلواف يف كتاب الصرؼ ا١تطور جذابية.
 % 50.1 )5من الطلبة ةقولوف على أهنم حيبوف بأنواع الصور يف كتاب الصرؼ
ا١تطور.
 % 88.0 )2من الطلبة ةقولوف على أهنم ةستطيعوف أف ةتذكركا قواعد الصرؼ بعد
تعلمهم بكتاب الصرؼ ا١تطور.
 % 88.0 )1من الطلبة ةقولوف على أهنم ةستطيعوف أف ةفهموا قواعد الصرؼ بعد
تعلمهم بكتاب الصرؼ ا١تطور.
 % 82.1 )8من الطلبة ةقولوف على أهنم ةستطيعوف أف ةفهموا قواعد الصرؼ سرعة
بكتاب الصرؼ ا١تطور.
 % 88.0 )5من الطلبة ةقولوف على أهنم حيبوف أف ةتعلموا الصرؼ بكتاب الصرؼ
ا١تطور.
 % 85.0 )14من الطلبة ةقولوف على أهنم ةشعركف باٟتماسة يف تعلم الصرؼ بكتاب
الصرؼ ا١تطور.
 كمن نتائج االستبانة ترل أف استخداـ كتاب الصرؼ ٓترةطة ا١تفاىيم ٔتعدؿ
النتائج  ،% 54.5كىذه تدؿ على أف استخداـ كتاب الصرؼ ٓترةطة ا١تفاىيم ٔتقدار
ةهم استخدامو يف تعليم الصرؼ ٔتعهد دار
جيد جدا .كٔتعٌت أخرل أف ىذا الكتاب ّ
اللغة كالدراسات اإلسالمية أك يف ا١تعاىد األخرل.
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المبحث الثالث :المناقشة
كيف ىذا البحث ةستخدـ الباحث خطوات التطوةر كالبحث لبورؾ كغاؿ،
كا٠تطوات تتكوف على عشر مراحل كما قد ذكر كبُت الباحث ا٠تطوات يف منهجية
البحث .كٞتدةر بالذكر أف خطوات التطوةر كالبحث متنوعة ،كمنها ا٠تطوات لتوركؾ
كبورسي كتيلج ك٢تم تسع خطوات 34مث سامياكاف كلو ست خطوات 35مث سوغيونو لو
عشر خطوات 36كغَت ذلك .فيختار الباحث خطوات لبوؾ كغاؿ إذ أف الباحث ةرل
أف ىذا ا٠تطوات أنسب لتطوةر الكتاب التعليمي ،كلكن الباحث ةستخدـ ىذا
ا٠تطوات بالتصرؼ .كا١تراد هبا أف استخداـ ا٠تطوات تالئم كتناسب إىل اٟتاجة كأحواؿ
التطوةر.
كةستخدـ الباحث ٙتاف خطوات بعد التصرؼ كالتالئم كالتناسب إىل اٟتاجة
كأحواؿ البحث ،كال ةستخدـ الباحث ا٠تطوة السابعة كالتاسعة كمها تكميل ا١تنتج بعد
التجربة كإ٘تاـ النتجية .إذ أف ا١تنتج مل جيد فيو الصحيحات بعد التجربة كال ا١تشكالت
يف ا١تنتج ذك معٌت .كيف تصميم ا١تنتج ةقوـ الباحث بالتالئم إىل اٟتاجة كىي ةالحظ
الباحث على كتاب الصرؼ الكيالين مث خيرج ا١تواد منو كخيطط ا١تواد اليت ةرةد الباحث
تطوةرىا على القرطاس قبل تصميم ا١تنتج ،كىذه ا٠تطوات ألجل تكوةن ا١تنتج اٞتيد.
إف خرةطة ا١تفاىيم تناسب الفكر اإلبداعي ٘تاما؛ ألهنا توظف ا١تهارات اليت
تربطها صلة تقليدةة باالبداع ،كخاصة التخيل ،كتدعيات األفكار ،كا١تركنة 37.كمن مث
ذلك ةقوـ الباحث بتصميم ا١تنتج ٓترةطة ا١تفاىيم بربنامج بوتوسب ،إذ أف ىذا الربنامج
قادر على تصميم ا١تنتج بأحسن الشكل كالتقدمي .كهبذا الربنامج ةقدر الباحث أف ةبتدع
34

Nusa Putra, Research & Development –Penelitian dan Pengembangan:Suatu Pengantar-, h. 96.
Nusa Putra, Research & Development –Penelitian dan Pengembangan:Suatu Pengantar-, h.
121.
36
Nusa Putra, Research & Development –Penelitian dan Pengembangan:Suatu Pengantar-, h.
125.
35

 31توين كبارم بوزاف ،كتاب خرةطة العقل (ا١تملكة العربية السعودةة :مكتبة جرةر ،)0440،ص.044 .
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كةبتكر يف تصميم ا١تنتج باأللواف كالصور كاألشكاؿ ا١تتنوعة كا١تختلفة ،كىذه كلها ديكن
نظرىا إىل ا١تنتج ا١تطور.
ككما قاؿ توين بوزاف إف العناصر ا٢تامة يف خرةطة ا١تفاىيم ىي خلق تداعيات
خاصة بأفكار جدةدة كغرةبة تصاحب األفكار ا١توجودة بالفعل ،مث استخداـ األلواف
ا١تختلفة ،مث استخداـ األشكاؿ ا١تختلفة ،مث إعادة الًتتيب كالربط بُت ا١تفاىيم ا١تسبقة،
38
مث التجاكب مع اٞتانب اٞتمايل للشيء ،مث التجاكب مع اٞتانب العاطفي للشيء.
كىذه كلها مبدأ للباحث يف تصميم ا١تنتج ،أف استخداـ األلوا كالصور كاألشكاؿ ليس
من الالزـ أف ةتعلق كييقا با١توضوع .كمن ا١تمكن أف ٨تسن كنزةن كنبتدع كنبتكر ا٠ترةطة
بأشكاؿ جذابية كحسنة حىت ةقرأ ةعلم ا١تدرس كةتعلم الطلبة بسهولة على فهم ا١تفاىيم
كتذكرىا .كىذه ىي من ا٢تدؼ ا١تنشود من استخداـ خرةطة ا١تفاىيم يف التعليم كالتعلم.
إضافة إىل ذلك ةتمسك الباحث يف تصميم ا١تنتج إىل البياف يف كتاب "أسس
بناء ا١تناىج الًتبوةة كتصميم الكتاب التعليمي" لدكتور ٤تمد ٤تمود ا٠توالدة .كاألسس
39
ا١تستخدمة يف تصميم ىذا الكتاب كما التايل:
 .1السمات العامة للكتاب ا١تدرسي أك مقدمة الكتابالتعليمي ،ةعد الكتاب
التعليمي ،مفهوما ،معرفيا معقد ا٠تصائص ،فيها ألةة مرحلة استخدـ
الكتاب ،كاستخداـ الكتاب للمعلم (طرةقة التعلي) ،كاستخداـ الكتاب
للمتعلم ،كأةضا فيها معيار لتقومي كنوع من التدرةبات اليت استخدمت.
 .0األىداؼ التعلمية ،ةفًتض أف ةشتمل الكتاب التعليمي على األىداؼ
التعلمية ا١تقصودة من الكتاب كلو ،ككذلك على األىداؼ التعلمية ا٠تاصة

38توين كبارم بوزاف ،كتاب خرةطة العقل ،ص.041 .
٤ 35تمد ٤تمود ا٠توالدة ،أسس بناء ا١تناىج الًتبوةة كتصميم الكتاب التعليمي (عماف :دار ا١تسَتة ،)0411 ،ص.300-314 .
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بكل كحدة أك موضوع من مكوناتو ،فاألىداؼ التعلمية العامة قد كردت
يف ا١تقدمة.
 .3ا﵀تول ،ةقصد با﵀تول ىو ٚتلة اٟتقائق أك ا١تعلومات كا١تفاىيم كا١تبادئ
كالتعميمات كاألفكار كا١تهارات األدائية كالعقلية ،فضال عن االٕتاىات
كالقيم اليت تنطوم عليها ا١تادة التعليمية للكتاب.
 .0التقومي ،ةعد التقومي أحد العناصر األساسية يف تصميم الكتاب التعليمي،
أف تتم ٣تمل إجراءات التقومي ،كعمليات التقدةر ،اليت ةقوـ هبا ا١تتعلم
نفسو ،أك ةقوـ هبا ا١تعلم بداللة األىداؼ التعليمية كالكفاةات ا١تقصودة.
كفعالية استخداـ ىذا ا٠ترةطة نرىا من ٕتربة الباحث استخداـ ا١تنتج لدل
الطلبة ،كالنتيجة تدؿ على أف استخداـ كتاب الصرؼ ٓترةطة ا١تفاىيم فعالية كىي فرؽ
ذك معٌت بُت من ةتعلم الصرؼ باستخداـ خرةطة ا١تفاىيم كمن ال ةستخدـ هبا .إضافة
إىل ذلك من نتائج االستبانة ترل أف الطلبة حيبوف أف ةتعلموا الصرؼ بطرةقة جدةدة
كىي كتاب الصرؼ ٓترةطة ا١تفاىيم .كهبهذه ا٠ترةطة أف الطلبة الةشعر با١تعقدة على فهم
كتذكر مفاىيم الصرؼ كما شعر الطلبة قبلو بقراءة كتعلم كتاب الصرؼ الكيالين.
كا١تعلم قبلو حياكؿ أف جيعل ا١تواد سهولة على الفهم بصناعة ا١تظمات ا١تفاىيمية ،كبعد
تطوةر ىذا الكتاب قادر على ا١تعلم على تعليم الصرؼ بسهولة كجذابية.
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الفصل الخامس
الخاتمة
أ .ملخص نتائج البحث
كبعد تطوةر كتاب الصرؼ الكيالين ٓترةطة ا١تفاىيم بربنامج بوتوسوب
كةصدقاه ا٠تبَتاف كجيربو على الطلبة فيستخرج الباحث النتائج التالية:
 .1إف خطوات تطوةر كتاب الصرؼ الكيالين ٓترةطة ا١تفاىيم ٔتعهد دار
اللغة كالدراسات اإلسالمية باميكاسن مادكرا كما التايل )1 :البحث
ككشف البيانات كاٟتاجات ،ةقوـ الباحث با١تقابلة الشخصية مع
مدرسي اللغة العربية ١تعرفة مشكالت التعليم كحاجاتو يف التعليم .كأةضا
ةقوـ الباحث ٔتطالعة الكتب كالبحوث اليت تتعلق بو )0 .التخطيط،
ةقوـ الباحث بتخطيط ا١تنتج ّتمع كتكوةن كترتيب ا١تواد ا١تطورة على
القرطاس ،لتكوف مرجعية يف تصميم ا١تنتج )3 .تصميم ا١تواد ا١تطورة أك
ا١تنتج ،ةقوـ الباحث بتصميم ا١تنتج بربنامج بوتوسوب .كأةضا فيو ا١تراحل
لتعليم مواد الصرؼ ٓترةطة ا١تفاىيم كالتدرةبات كمعيار التقومي كما أشبو
ذلك )0 .التجربة ا١تيدانية األكىل ،بعد إ٘تاـ تطوةر ا١تنتج ةقدـ الباحث
ا١تنتج إىل ا٠ترباء ،ا٠تبَت من الناحية اللغوةة كا٠تبَت من ناحية تصميم
الكتاب التعليمي .كمنهما ةطلب الباحث التصحيحات كالتعدةالت
كالتحكيمات ،لتكوف مرجعية لإلصالح )5 .اصالح ا١تنتج ا١تطور،بعد
تقدمي الباحث ا١تنتج إىل ا٠تبَتةن فيقوـ الباحث بإصالح ا١تنتج ا١تتطور
حسب التصحيحات من ا٠تبَتةن )2 .التجربة يف ا١تيداف األكسع ،بعد
إصالح الباحث ا١تنتج فيقوـ الباحث بالتجربة ا١تنتج لدل طلبة دار اللغة
كالدراسات اإلسالمية للمستول ا١تتواسطة .كقبل التجربة ةقوـ الباحث
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باالختبار القبلي ١تعرفة قدرة الطلبة قبل التجربة .كبعد التجربة ةقوـ
الباحث االختبار البعدم ١تعرفة قدرة الطلبة بعد ٕتربة ا١تنتج )1 .تقومي
العملية ا١تيدانية ،كبعد ٕتربة ا١تنتج مل ةقم الباحث بتكميل ا١تنتج كما يف
إجراءات البحث كالتطوةر يف منهجية البحث .إذ أف الباحث ةرل أف
ا١تنتج مل جيد فيو ا١تدخالت كالتصحيحات بعد التجربة .كمن مث ذلك
ةقوـ الباحث مباشرة إىل تقومي العملية ا١تيدانية .كلتقومي العملية ا١تيدانية
ةقوـ الباحث بنشر االستبانة إىل الطلبة )8.التطبيق كالنشر ،كبعد تقومي
العملية ا١تيدانية مل جيد الباحث ا١تشكالت يف ا١تنتج ذك معٌت .فلذلك
ةنشر الباحث ا١تنتج إىل مدرس اللغة العربية (علم الصرؼ) كبعض
الطلبة.

 .0أف معدؿ النتيجة للطلبة يف االمتحاف القبلي  64.4بالتقدةر مقبوؿ كيف
االمتحاف البعدم  79بالتقدةر جيد .كىذا البحث ْتث من أساس

النتيجة االحتمالية لالختبار اٞتانبُت ،كةرل الباحث من نتيجة اٞتزء
الثالثة ) (Paired Sample Testأف النتيجة االحتمالية .0,000/2=0,000
فننظر إىل اٟتكم  ،0,000 < 0,025فػ  Hoمردكد .كبالنسبة إىل فرضية
البحث إذا كاف Hoمردكد فيقبل ،Haكا١تعٌت ذلك أف معديل النتيجة غَت
٦تايلُت (معدؿ النتيجة قبل التعليم بكتاب الصرؼ ا١تطور كمعدؿ النتيجة
بعد التعليم بكتاب الصرؼ ا١تطور فرؽ ذك معٌت) .كمن نتائج االستبانة
ترل أف استخداـ كتاب الصرؼ ٓترةطة ا١تفاىيم ٔتعدؿ النتائج 54.5
 ،%كىذه تدؿ على أف استخداـ كتاب الصرؼ ٓترةطة ا١تفاىيم ٔتقدار
جيد جدا.
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ب .واالقتراحات
انطالقا من نتائج البحث ةرل ةقدـ الباحث االقًتاحات التالية:
 .1للمعلم أف ةستخدـ كتاب الصرؼ ٓترةطة ا١تفاىيم يف تعليم الصرؼ ،إذ أف
فيو ٦تيزات كثَتة يف ترقية كفاءة الطلبة على فهم ا١تفاىيم الصرفية .كةكوف
التعليم جذابية المعقدة.
 .0كللباحث التايل أف ةطور كتاب القواعد األخرل ككتاب ألفية ابن مالك أك
شذ العرؼ كما أشبو ذلك ،إذ أف تطوةر الكتاب من أمر مهم ك٤تتاج يف
ٖتسُت تعليم اللغة العربية أك تعليم القواعد.
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قائمة المصادر المراجع

المراجع العربية
من ا١تصادر كالكتب:
القرآف الكرمي
أٛتد اٟتمالكم ،شذ العرؼ يف فن الصرؼ .القاىرة :دار الغد اٞتدةد.0414 ،
أٛتد ٤تمد عبد الدامي ،أبنية األٝتاء كاألفعاؿ كا١تصادر .القاىرة :داال الكتب
ا١تصرةة.1555 ،
بوزاف توين ،الكتاب األمثل ٠ترائط العقل .ا١تملكة العربية السعودةة :مكتبة
جرةر 0445 ،ـ.
ـ.

بوزاف توين ،استخدـ ذاكرتك .ا١تملكة العربية السعودةة :مكتبة جرةر0445 ،
بوزاف توين ،استخدـ عقلك .ا١تملكة العربية السعودةة :مكتبة جرةر 0445 ،ـ.

بوزاف توين كبارم  ،كتاب خرةطة العقل .ا١تملكة العربية السعودةة :مكتبة
جرةر 0445 ،ـ.
حسن منسي ،سيكولوجية التعلم كالتعليم (مبادئ كمفاىيم) .ط .الثانية .أربد:
دار الكندم 0441 ،ـ.
خدجية اٟتيديى ،أبنية الصرؼ يف كتاب سيبوةو .بغداد :منشورات مكتبة
النهضة.1525 ،
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ذكقاف عبيدات كسهيلة أبو السميد ،إسًتاتيجية التدرةس يف القرف اٟتادم
كالعشرةن :دليل ا١تعلم كا١تشرؼ الًتبوم كدليل الًتبية العملية للطالب – ا١تعلمُت .ط.

عماف :دار الفكر 0411 ،ـ.
الثانيةّ .

عصاـ نور سرةة ،سيكولوجية التعلم .إسكندرةة :مؤسسة شباب اٞتامعة،
 0440ـ.
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