
 

  

 
 

ت لطالبالسلوكية املدخل � �ألمثلة القرآنيةلتعليمية للقواعد النحوية اد املو تطوير ا

  معهد حفصة بنت عمر �تو ماالنج

 رسالة املاجستري

  إعداد

  حلةانور رمحة ص

  ١٦٧٢١٠٧٠رقم التسجيل: 

 

  

  

 
  

  

  

  

 قسم تعليم اللغة العربية

  كلية الدراسات العليا

  جامعة موال� مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

  م٢٠١٧



 

  

 
 

ت لطالبالسلوكية املدخل � �ألمثلة القرآنيةلتعليمية للقواعد النحوية اد املو تطوير ا

  معهد حفصة بنت عمر �تو ماالنج

  املاجستريرسالة 

  

  هذا البحث تقدم إىل جامعة موال� مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج الستفاء

  من شروط احلصول على درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية شرط 

 

  إعداد

  حلةانور رمحة ص

  ١٦٧٢١٠٧٠رقم التسجيل: 

  

  حتت إشراف:

 الدكتور حليمي زهدي املاجستري    الدكتور احلاج ولدا� ورغادينا� املاجستري 

  

  

  

  

  

 قسم تعليم اللغة العربية

  كلية الدراسات العليا

  جامعة موال� مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
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  أهدى هذا البحث اجلامعى إىل :

  

بذال  فإ�ما قد، " الشريفني احلبيبنيدوي نغسيه" ووالديت "جوكومليونو"والدي 

يت، "أطال هللا عمرمها يف الطاعة والسعادة ورمحهما كما ربياين تربيلطف دمها يف و جه

  صغريا"؛

  

***  

حممد أزهار الفكر" الذي شجعىن كلما شعرت بتعب وملل ىف " وزوجي احملبوب

إمتام هذا البحث ، وعلى إخواين وأخوايت احملبوبون الذين جعلوين فرحا ىف تعب عند إمتام 

  ؛هذا البحث
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  مستخلص البحث

�ألمثلة القرآنية �ملدخل السلوكي لطالبات . تطوير املواد التعليمية لقواعد النحوية م ٢٠١٨نور رمحة صاحلة. 

معهد حفصة بنت عمر �تو. رسالة املاجستري. قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موال� مالك 

: فضيلة ٢: فضيلة الدكتور ولدا� وارغادينا� املاجستري، املشرف ١إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف 

 ور حلمي زهدي املاجستري.الدكت

  : مادة النحو، األمثلة القرآنية، املدخل السلوكيالكلمات األساسية

كان معهد حتفيظ القرآن وتعليم اللغة العربية حفصة بنت عمر أحد املعاهد اليت جعلت حفظ القرآن   

جزء يف  ٣٠كمل حفظه وتعليم اللغة العربية كدرسان واجبان يف منهج املعهد حيث يستلزم على كل طالبات أن ت

ثالث سنوات. وتعليم النحويف هذا املعهد يهدف إىل تفهيم الطلبة على قواعد النحو حيت يستطيع أن يقرأ ويفهم 

النصوص العربية وخاصة علوم الشرع. لكن األسف مل تكن مادة النحو يف هذا املعهد تراعي �مهية الطلبة كحفاظة 

ية �ألمثلة القرآنية. ومن مث، سعت الباحثة إىل تصميم املواد التعليمية لقواعد القرآن مثل استخدام التدريبات النحو 

النحوية �ألمثلة القرآنية �ملدخل السلوكي. واستخدمت الباحثة هذا املدخل ألنه يركز إىل التدريبات ليعزز 

قامت الباحثة بعرض املواد الطالبات يف تعليم النحوواستخدام العقوبة لتشجيع الطلبة يف ابتعاد عن األخطاء. مث 

  والتدريبات �ألمثلة القرآنية املناسبة مبستوى الطلبة أل�ن كحفاظة القرآن

لقواعد النحوية �ملدخل  �ألمثلة القرآنية ) معرفة إمتام تطوير املواد التعليمية١يهدف هذا البحث إىل:  

لقواعد النحوية  �ألمثلة القرآنية واد التعليمية) معرفة مواصفات امل٢السلوكية لطالبات معهد حفصة بنت عمر �تو 

�ألمثلة  لقواعد النحوية ) معرفة فعالية املواد التعليمية�٣ملدخل السلوكية لطالبات معهد حفصة بنت عمر �تو، 

القرآنية �ملدخل السلوكية لطالبات معهد حفصة بنت عمر �تو. واستخدمت الباحثة البحث والتطوير مبدخل 

  والكمي. وطريقة مجع البيا�ت هي املالحظة واملقابلة واالستبانة واالختبار.الكيفي 

لقواعد النحوية  ) مت تطوير الكتاب التعليمي يف مادة النحو �ألمثلة القرآنية١ونتيجة هذا البحث هي:  

مجع املعلومات، �ملدخل السلوكية �قتداء اخلطوات اليت قررها بروق وغال وهي: حتليل االحتياجات واملشكالت، 

) مواصفات املواد التعليمية لقواعد النحوية �ألمثلة القرآنية ٢تطوير اإلنتاج، تصديق اإلنتاج، وجتربة اإلنتاج. 

 تناسباملواد التعليمية ،  ية يف كل موضوعات النحويةهداف التعليماأل �ملدخل السلوكي تتكون من وجود

 ، والتكرار،واألسئلة، والتدريبات، والوظائف يف عملية التعليم إعطاء املثريات على شكل، احتياجات الطالب

) فعالية املواد التعليمية �ألمثلة القرآنية �ملدخل السلوكية مستندا على نتيجة الطلبة ٣. استخدام اهلدا� والعقو�ت

ستبانة اليت وزعتها يف االختبار البعدي، مث اال ٨٤،٤يف االختبار القبلي. مث ترتقي نتيجة بعدها فصارت  ٦٦،٢

 الباحثة إىل الطالبات بعد استخدام االنتاج بتقدير "جيد جدا". 
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ABSTRACT 

Nur Rohmah Sholihah. 2018. Development of Nahwu's Teaching Material with Examples of the 
Qur'an by Behavioristic Approach at the Hafshah Binti Umar Islamic Boarding School of 
Tahfidz Qur’an and Arabic Language Batu. Thesis. Master in Arabic Language Education, 
Postgraduate of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor I: Dr. Wildana Wargadinata, Lc. M.Ag, Advisor II: Dr. Halimi Zuhdy, M.Pd 

Keywords: Nahwu Teaching Material, Examples of the Qur'an, Behavioristic Approach 

Hafshah Binti Umar Islamic Boarding School Batu is an Islamic Boarding School that 
makes memorizing the Qur'an and learning Arabic as a compulsory lesson in a curriculum where 
every students must complete 30 juz in 3 years. Nahwu learning in this Islamic Boarding School 
aims to give understanding to the students about the rules of nahwu so that they are able to 
understand Arabic-language texts, especially the religious sciences. However, nahwu learning in 
this Islamic Boarding School has not paid attention to the interests of the students as memorizers 
of the Qur'an such as the use of nahwu exercises with examples of the Qur'an. Therefore, the 
author seeks to design teaching materials with examples of the Qur'an with the behavioristic 
approach. The researcher uses this approach because it focuses on drill exercises to strengthen the 
understanding of students in nahwu learning and the use of punishment to motivate students to 
reduce mistakes. The researcher took examples of the Qur'an that were adjusted to the level of the 
students as memorizers of the Qur'an. 

This study aims to: 1) Identify the completion of nahwu teaching materials with 
Examples of the Qur'an through the behavioristic approach at Hafshah Binti Umar Islamic 
Boarding School Batu2) Explain the characteristics of nahwu teaching materials with Examples of 
the Qur'an through the behavioristic approach at Hafshah Binti Umar Islamic Boarding School 
Batu, 3) Measuring the effectiveness of teaching materials with examples of the Qur'an through 
the behavioristic approach at Hafshah Binti Umar Islamic Boarding School Batu. Researcher used 
research and development (R & D) method with qualitative and quantitative approaches. Data 
collection methods are observation, interviews, questionnaires, and examinations. 

The results of this study are: 1) The educational book was develop in the form of 
compositions on the basic of the scientific input to upgrade the writing skill following the steps 
that were decided by Borg and Gall. The researcher began to analyze the needs and problems of 
theaching and learning Nahwu. And collected data and information for sources of book 
development. The book was develop and presented by the researcher to the experts for ratification. 
Then the experiment took place in a specific field and a main field for student. 2) The 
characteristics of nahwu textbooks with examples of the Qur'an through the behavioristic approach 
consisting of learning objectives in each chapter, the stimulus is in the form of drill questions and 
exercises, as well as gifts and punishments, 3) The theaching materials are effective in learning 
based on the results obtained by students 66.2 in the first trial (pre-test) then increased to 84.4 in 
the second trial (post-test) and questionnaires distributed to students after using this product. 
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ABSTRAK 

Nur Rohmah Sholihah. 2018. Pengembangan Bahan Ajar Nahwu Dengan Contoh-Contoh Al-

Qur`an Dengan Pendekatan Behavioristik di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur`an dan 

Ta`lim Bahasa Arab Hafshah Binti Umar Batu. Tesis. Magister Pendidikan Bahasa Arab, 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Pembimbing I: Dr. Wildana Wargadinata, Lc. M.Ag, Pembimbing II: Dr. Halimi Zuhdy, M.Pd 

Kata Kunci : Bahan Ajar Nahwu, Contoh - Contoh Al-Qur`an, Pendekatan Behavioristik 

 Pondok Pesantren Hafshah Binti Umar Batu termasuk pondok yang menjadikan hafalan 

Al-Qur`an dan pembelajaran Bahasa Arab sebagai pelajaran wajib dalam kurikulum dimana setiap 

santri wajib menyelesaikan 30 juz dalam 3 tahun. Pembelajaran nahwu dalam pondok ini bertujuan 

untuk memberi pemahaman kepada santri tentang kaidah nahwu sehingga mereka mampu 

memahami teks-teks berbahasa Arab khususnya ilmu-ilmu agama. Akan tetapi, pembelajaran 

nahwu di pondok ini belum memperhatikan kepentingan santri sebagai penghafal al-Qur`an seperti 

penggunaan latihan soal nahwu dengan contoh-contoh al-Qur`an. Oleh karena itu, penulis 

berupaya mendesain bahan ajar nahwu dengan contoh-contoh al-Qur`an dengan pendekatan 

behavioristik. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena terfokus pada latihan-latihan soal 

(drill) untuk memperkuat pemahaman santri dalam pembelajaran nahwu dan penggunaan hukuman 

untuk memotivasi santri untuk mengurangi kesalahan. Peneliti mengambil contoh-contoh al-

Qur`an yang disesuaikan tingkatan santri sebagai penghafal al-Qur`an. 

 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengindetifikasi proses pengembangan bahan ajar 

nahwu dengan contoh-contoh Al-Qur`an melalui pendekatan behavioristik di Pondok Pesantren 

Hafshah Binti Umar Batu 2) Menjelaskan karakteristik bahan ajar nahwu dengan contoh-contoh 

Al-Qur`an melalui pendekatan behavioristik di Pondok Pesantren Hafshah Binti Umar Batu, 3) 

Mengukur efektivitas bahan ajar nahwu dengan Contoh-Contoh Al-Qur`an melalui pendekatan 

behavioristik di Pondok Pesantren Hafshah Binti Umar Batu. Peneliti menggunakan metode 

penelitian dan pengembangan (R&D) dengan pendekatan kulaitiatif dan kuantitatif. Metode 

pengumpulan data adalah observasi, wawancara, angket, dan ujian. 

 Hasil dari penelitian ini adalah:1) pengembangan buku ajear materi nahwu berlandaskan 

pendekatan behavioristik mengikuti langkah-langkah Brog dan Gall. Peneliti memulai dengan 

menganalisis kebutuhan dan permasalahan yang terdapat dalam pembelajaran nahwu.Kemudian 

peneliti mengumpulkan data dan informasi untuk mengembangkan buku. Setelah buku 

dikembangkan, peneliti mengajukannya kepada validator. Selanjutnya peneliti melakukan uji coba 

produk pada siswa. 2) karakterisitik buku ajar nahwu dengan contoh-contoh Al-Qur`an melalui 

pendekatan behavioristik terdiri dari adanya tujuan pembelajaran disetiap bab nahwu, pemberian 

stimulus berupa drill soal dan latihan, serta pemberian hadiah dan hukuman. 3) Bahan ajar ini 

efektif dalam pembelajaran berdasarkan hasil yang didapat siswa 66,2 dalam  uji coba pertama 

(pre-test) kemudian meningkat menjadi 84,4 dalam uji coba kedua (post-test), serta angket yang 

dibagikan kepada siswa setelah menggunakan produk ini. 
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  كلمة الشكر والتقدير

احلمد � الذي أنعم علينا �نواع النعم ولطائف اإلحسان، وفضلنا على سائر خلقه 

آله وأصحابه بدور  وث خبري امللل واألد�ن، وعلىبتعليم العلم والبيان، والصالة على حممد املبع

  .معامل اإلميان ومشوس عوامل العرفان، أما بعد

ال سول هللا صلى هللا عليه وسلم: ((عمال مبا روي عن أيب هريرة رضي هللا عنه، قال ر 

، يسعدين أميا سعادة أن أقدم بوافر الشكر وجزيل التقدير ١))يشكر هللا من ال يشكر الناس

  إىل:

مساحة األستاذ الدكتور عبد احلارس ، مدير جامعة موال� مالك إبراهيم اإلسالمية  .١

 ؛احلكومية مباالنج

كليات الدرسات العليا جامعة موال� مالك مساحة األستاذ الدكتور مليادي ، مدير   .٢

 ؛إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

مساحة الدكتور احلاج ولدا� ورغادينا�، رئيس قسم التعليم اللغة العربية جامع موال�  .٣

 ؛مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

والدكتورحليمي زهدي   مساحة الدكتور الدكتور احلاج ولدا� ورغادينا� كمشرف األول، .٤

كمشرف الثاين، الذاىن وجها الباحثة ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة 

البحث حىت االنتهاء منه وأشرفا عليه بكل اهتمام وصرب وحكمة ىف كتابة هذه الرسالة، 

 ؛فلهما من هللا خري اجلزاء ومن الباحثة وعظيم الشكر والتقدير

                                                             
  ١١٤)، ص. ١٩٩٨، (الر�ض: مكتبة املعارف، األدب املفرد �لتعليقاتاإلمام حممد بن إمساعيل، ١



 

  

 ل

 

مساحة الدكتور أوريل حبر الدين املاجستري والدكتور دانيال حليمي املاجستري، أشكر  .٥

إليهما على التصديق واحلكم على الكتاب التعليمي اليت صممتها الباحثة كإنتاج هذا 

 البحث، فكان نعم املعني واملوجه، فجزاه هللا عين خريا. 

كلية الدراسة العليا جبامعة موال� مالك ىف قسم تعليم اللغة العربية   واألستاذات األساتذة .٦

إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. فلهم من الباحثة كل الشكر والتقدير على ماقدموه 

 من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم هللا عىن خري اجلزاء.

 مجيع معلمى اللغة العربية مدرسة يف معهد تزكية اإلسالمي العاملي.  .٧

 ؛تربييتلطف دمها يف و بذال جه ، فإن مها قداحلبيبني الشريفني ووالديت  والدي .٨

صاحبايت احملبوبة " فطري مودة �كو ، فريسكي تويل،   و ألفي دية ، وكرنيا، ودوي  .٩

 مطمئنة " الاليت يشجعنين ىف صنع هذا البحث. 

وال� مجيع أصدقائي ىف فصل "ب"قسم التعليم اللغة العربية كلية الدراسة العليا جبامعة م .١٠

 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج الالتى 

  

ن يكون هذا البحث وهللا سبحانه وتعاىل تسأله الباحثة أن جيزيهم أحسن اجلزاء وأ

  العاملني. ربّ  �فعا. أمني �
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  حثبحمتو�ت ال

  أ    .....................................................    .............   صفحة الغالف 

   ب  .....................................................    ............   صفحة املوضوع

  ج   .....................................................    ..............  املشرفني فقةموا

  د  ...................................................  جلنة املناقشةاملوافقة واالعتماد من 

  ه   .....................................................    .................  إقرار الطالبة

   و   .....................................................    .................  االستهالل 

   ز  .....................................................    .....................  االهداء

    ح  .....................................................    مستخلص البحث �للغة العربية

  ط  .................................................. مستخلص البحث �للغة اإلجنليزية

  ي  ................................................  مستخلص البحث �للغة اإلندونيسية

  ك  .....................................................    ..............  الشكر والتقدير

   م   .....................................................    ............   حمتو�ت البحث 

  ف  .....................................................    ...............  قائمة اجلداول

   ١   .....................................................    ..  اإلطار العام: الفصل األول

   ١  .....................................................  ............... البحثخلفية 

   ٤   .....................................................    ...............  أسئلة البحث
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  ٥   .....................................................    ..............  أهداف البحث

   ٥   ..................................................  مواصفات املنتجات املطورة املبدئية

   ٥  .....................................................    ................  أمهية البحث

   ٦  .....................................................    ...............  حدود البحث

  ٧   .....................................................    ..........  حتديد املصطلحات

    ٧   .....................................................    ...........  الدراسات السابقة

   ١٥  .....................................................    اإلطار النظري: الثاين فصللا

   ١٥  ....................................................  املواد التعليميةاملبحث األول: 

  ١٥  .....................................................    ....  أ.تعريف املواد التعليمية

 ١٥  .....................................................    ..  ب.أمهية املواد التعليمية  

   ١٧  ..................................................    ج.أسس إعداد املواد التعليمية

  ٢٢  .................................................  تعليم قواعد النحواملبحث الثاين: 

  ٢٢  ....................................................  أ.أهداف تعليم قواعد النحو

  ٢٣  .....................................................    .........  ب.النحووالقرآن

   ٢٥  .....................................................    .  صعوبة درس القواعد. ج

   ٢٧  .....................................................    د.طرق تعليم قواعد النحو

   ٢٩  ...........................................  مفهوم املدخل السلوكياملبحث الثالث: 

  ٢٩  ..............................................  التعلم يف النظرية السلوكيةمفهوم أ.
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 ٣٠  ...............................  ب.أهم مبادئ النظر�ت السلوكية يف التعليم والتعلم

 ٣٣  .....................................  ج. تطبيق مدخل السلوكية يف التعليم والتعلم

   ٣٥  ....................................................الثالث: منهجية البحث لفصلا

  ٣٥ .....................................................   مدخل البحث ومنهجهأ.

 ٣٦  .....................................................    .......  ب.اجرءات البحث

  ٣٨  .....................................................    ............   ج.جتربة املنتج

  ٣٩  .....................................................   ..... البيا�ت ومصادرهاد.
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  الفصل األول

  اإلطار العام

 البحثخلفية   .أ

 العلمى إال رسوخالتقدم ا اليت ال يزيدهالدة اخلاإلسالم الكرمي هومعجزة القرآن ا

لنور، ات إىل الظلماس من الناحممد ص.م ليخرج  ا على رسولنهللاز، أنزله اإلعجايف 

وهم –بته ا وسالمه عليه يبلغه لصحهللات ان صلو املستقيم، فكاط الصر اويهديهم إىل 

رسول  ات سألو آل�التبس عليهم فهم آية من ا ابسليقتهم، وإذفيفهمونه  - عرب خلص

  .٢ا ص.م عنههللا

ومن العوامل املهمة يف تطور اللغة العربية نشأة قواعدها أوبعبارة أخرى نشأة 

النحوالعريب. فمن أجل احلفاظ على القرآن الكرمي يف أساليبه وألفاظه، يف تعبرياته وتراكيبه 

هذا التطور الكبري يف بناء اللغة العربية، والقرآن الكرمي يف هذا نشأ النحو العريب، وتطور 

  .٣قضا�هالبناء العظيم يطل بوجهه الكرمي يف كل مسألة من مسائلة ويف كل قضية من 

ويف ضوء هذا النص نستطيع أن نقول: إن أ� األسود من أجل صيانة القرآن 

إعرابيا حىت ال تنحرف  الكرمي قام بعملني خطريين: أحدمها: ضبط املصحف ضبطا

األلسنة عن النهج الصحيح أثناء قراءته، و�نيهما: وضع اجلذور األوىل لنشأة النحو 

العريب، وقد انبثقت هذه اجلذور وآتت أكلها على يد سبويه بكتابه العمالق الذي 

ويف كتابه حتليل لغوي ألمساء قرآنية، يكشف . بعدهأعجز من قبله، وعز من 

معناها مبرادفتها، أويوضح داللتها يف سياقها من ذلك: ما أشار إليه يف تفسري 

وقد فسر ابن عباس الكلمة  ١٣٧(الصبغة) يف قوله تعاىل: (صبغة هللا) البقرة 

                                                             
  ٥ص لسنة)، اكتبة وهبة، دون ماع القطان، مباحث يف علوم القرآن، (القاهرة: من ٢
 ١٠)، ص ١٩٩٥مكرم، اللغة العربیة في رحاب القرآن الكریم(كویت: عبد العال سالم  ٣
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 (صبغة) �لدين وهذا ما ذهب إليه الطربي. أما راغب فقد فسرها �لعقل متييزا

  .٤احليوا�تعن 

ه يف كتابه عددا من األفعال اليت وردت يف القرآن ١٨٠وقد ذكر سيبويه 

الكرمي، من حيث صور ضبطها �حلركات وداللتها، وتضمنت هذا الداللة معىن 

آخر، قعد قواعد يف ذلك، كما ذكر تصريفها، واهتم بتأويلها إن  حذفت من 

  .٥السياق الذي ار�ه

لكشف عن اب يف اإلعر العرب من أمهية اء العلماء من القدماأكد عليه  اوأن م

ب اإلعر احىت يكون  انيهاظ مغلقة على معاأللفاين: "إن اجلرجاهر القاملعىن. يقول عبد ا

لذي ار املعيا، وإنه املستخرج هلاحىت يكون هو  امنة فيهاض كاألغر ا، وإن الذي يفتحهاهو 

ال ينكر ذلك إال من ينكر حسه، وإلال  نه حىت يرجع إليه،ان كالم ورجحااليتبني نقص

   .٦ئق نفسهاحلقالط يف امن غ

ن الشبات و األمهاء و آل�ات و املسلماملسلمون و اليوم أن ا ا�نفسن هد�اش اوكم

لذين �تون من كل فج عميق القرآن.هم ابقون ويتحمسون يف حفظ اء يتساألبناو 

ب. الثو األجر و ا هلم من هللاوعد ائتهم لنيل ماقر  القرآن ليحسنو احيرصون على تعلم 

أمر عجيب  الكرمي. وهذالقرآن ارس يركزن يف خدمة املدات و املؤسسا اوظهرت بني أيدين

  . اوبلدتن القرآن يرقي جمتمعناألن  االبد أن �تم ونفتخر �

لو من املشاكل تواجهها حافظ القران. وهذا اجلزاء ختوعملية حفظ القران ال 

ال جبهد واجتهاد وتوكل وترك املعاصى وصفاء القلب. كما وجدت إنال يالعظيم ال 

                                                             
  ٢٣٤ ، ص٢٠١٨، ١٠عدد  ٥عبد القادر بن فطة، "أمهية النحويف فهم لغة القرآن"، حوليات اآلداب واللغات رقم  ٤

  ٢٤٣- ٢٤٢نفس املرجع، ص  ٥
  ٩)، ص ٢٠٠٩، مكتبة املنارا اإلسالمية: كويت(حممود سليمان �قوت، النحو التعليمي والتطبيق يف القرآن الكرمي، ،  ٦
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ن فيه أن الطالبات يف معهد حفصة بنت عمر �تو آىل حفظ قر إتستمع  امالباحثة عند

األخطاء الشكلية يف األ�ت املتشا�ات. ومثال ذلك يف سورة  الطالق يف الكلمة 

وفارقوهن أمسكوهن مبعروف جلهن فاأذا بلغن إما يف األية الثانية: "فأجلهن". أ"

ن ارتبتم فعد�ن إمبعروف" ويف األية الرابعة: " والالئي يئسن من احمليض من نسائكم 

ما األول فتح أن يضعن محلهن." أجلهن أوالت األمحال أشهر والالئي مل حيضن و أثالثة 

تقلب يف يتني تآن هاتني أالمه ألنه مفعول به والثاين ضم المه ألنه مبتدا. واملشكلة هي 

المه �لضمة يف األية األوىل وفتح يف األية الثانية. وهذا كثري ما وجد�ا  أالشكل. فقر 

  ثناء تسميع حفظ الطالبات. أالباحثة 

الطالبة قواعد النحو لعرفت مكانة األ�ت وسبب  تالباحثة لو عرف أتر 

�ت متشا�ة آوسكون. وهذا سيساعد كثريا يف حفظ أكسرة أوفتحة أتشكيلها بضم 

  ىل تغيري املعاىن فيها. إالشكل وتنقص األخطاء الشكلية اليت تسبب 

من  اضح لسهولة عرضهالو اب حنو املعهد هوكتا الذي يستخدم يف هذاب الكتاو 

 ايف هذ ضح يف مقدمته: "وقد حنو�الو ال مؤلف حنو اق اكم  األخري. وهذالكتب ا

 اأثر  ال وإثبتهاالكفاإىل عقول  عليم قر�لتاليت هي أكثر طرق اط االستنباب طريقة الكتا

به املشالبحث، وتعرف وجوه التفكري و افع إىل اخري د املنطق، أل�اإىل  ايف نفوسهم وأقر�

عد على القو ا اليت تستنبط منهاألمثلة امن  د فقد أكثر�األضداه و األشبالفة بني املخاو 

لكثري الب الغاسهلة مفهومة، ومقصورة يف  اهخرت�ال، فاز حديث مل يسبق له مثاطر 

لنشء اسبة لبيئة الطفلية مناة احلياحي ات شىت من نو اربة يف جها. ضاد منهاير  اعلى م

  .٧بة لنفوسهمائقة جذائزهم، شار وغر الصغا

لفصل مل يكن كافيا بوصف الطالبات كحفاظة النحو يف األسف تعليم اولكن 

القرآن مع أ�ن حيتجن إىل تطبيق قواعد النحو �ألمثلة القرآنية. وهذا مهم هلن. وألال 

                                                             
  ٥، ص ) لسنةارف، دون املعار اهرة: داق(امني وعلى اجلارم، النحوالواضح يف قواعد اللغة العربية، مصطفى  ٧
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النحو ال يهدف على قدرة قراءة النص اليومية فحسب بل معرفة مكانة الكلمة يف األية 

تخدم األ�ت القرآنية اليت تساعدهن يف حفظ القرآن. فينبغي على املعلم أن يزيد ويس

تطبيقا هلن يف تعليم النحو. وعلى هذا رأت الباحثة أن تعليم النحو �ألمثلة القرآنية 

  ملعاهد ومؤسسات حفظ القرآن أمر ضروري.  

لتعليم أكثر املشكلة ويكون اسيحل هذه  لسلوكيةاملدخل احثة  أن الباورأت 

د املو الكثرية لتنمية الفرص ا ايعطينسلوكية لاملدخل ات. فالبالطاملعلم و اال عند اوفع اممتع

ملرجوة عند السلوك اسبة حىت يطبق املنالفصلية البيئة ات و ات ومثري �استجالتعليمية من ا

لطرق اسيكون أنسب  اوهذ ا�األمثلة يف كل موضوعاج إىل كثرة ا لنحوحيتادة الطلبة. وما

ء يف الغناللعبة و ام استخدالة حنو اوفع ةلتعليمية ممتعاوجيعل عملية   لطلبة ايف تعزيز فهم 

  وغري ذلك.    لطلبةاتعزيز فهم 

نه من معاهد �تم حبفظ القران وتعليم ما اختيار معهد حفصة بنت عمر �تو ألأو 

جزء كامال يف مدة ثالث سنوات. ولسهولة  ٣٠اللغة العربية. وهو يرتكز يف حفظ القران 

ألمثلة لنحوية �اعد التعليمية لقو ادة املاتطوير الباحثة  تريدهدافه أهذا الرب�مج يف حتقيق 

د حبهن اويزد لنحولقرآن �اعد حفظهن ويقر�ن يف فهم السلوكية ليساملدخل لقرآنية �ا

 لعربية. اللغة ا إىل

 أسئلة البحث  .ب

لطالبات  لسلوكية�ألمثلة القرآنية �ملدخل ا املواد التعليميةكيف يتم تطوير  . ١

 معهد حفصة بنت عمر �تو ماالنج؟

لطالبات  لسلوكية�ألمثلة القرآنية �ملدخل ا املواد التعليميةما مواصفات  . ٢

 معهد حفصة بنت عمر �تو ماالنج؟

لطالبات  لسلوكية�ألمثلة القرآنية �ملدخل ا املواد التعليميةما مدى فعالية  . ٣

 معهد حفصة بنت عمر �تو ماالنج؟
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 البحثأهداف   .ج

 ويهدف هذا البحث إىل:

لطالبات  لسلوكية�ألمثلة القرآنية �ملدخل ا املواد التعليميةمعرفة إمتام تطوير  . ١

 معهد حفصة بنت عمر �تو ماالنج

لطالبات  لسلوكية�ألمثلة القرآنية �ملدخل ا املواد التعليميةمعرفة مواصفات  . ٢

 معهد حفصة بنت عمر �تو ماالنج

ت البالط لسلوكية�ألمثلة القرآنية �ملدخل ا املواد التعليميةلقياس مدى فعالية   . ٣

 معهد حفصة بنت عمر �تو ماالنج

  مواصفات املنتجات املطورة املبدئيةد. 

من هذا البحث تريد الباحثة أن تنتج املواد التعليمية لطالبات معهد 

بنت عمر �تو لطالبات معهد حفصة  حفصة بنت عمر �تو ماالنج مبو

  ماالنج مبواصفا�ا اآلتية:

الكتاب التعليمي قبل التطوير يتكون من: الغالف، وصفحة املوضوع،  . ١

ومقدمة، وإرشادات يف طريقة التدريس املتكونة على ارشادات يف تدريس 

القواعد العربية وارشادات يف التمرين الشفهي وارشادات يف التمرين 

 الكتايب، واملصادر.

 )hard copyنحوية بعد التطوير بشكل مطبوع الورقي (املواد ال  . ٢

 B6حجم الورق من هذا الكتاب هو . ٣

 الكتاب ملون ومصور . ٤

 تناولت فيه األمثلة والتدريبات القرآنية يف كل �ب من هذا الكتاب.  . ٥

  )ه. أمهية البحث (نظرا وتطبيقيا

 ترجوالباحثة من هذا البحث أن حتصل على النتيجة القيمة والشاملة يف    

  اجلوانب التالية:
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  نظر�  . ١

املادة التعليمية هلا أمهيت يف العملية التعليمية وهلا فوائد للدارس واملعلم، بغرض   

استيعاب مادته العلمية وأداء اإلختبار فيه لتعليم اللغة عامة وخاصة تعليم قواعد 

  اللغة العربية. 

  تطبيقيا . ٢

عا يف تطوير : ملعهد حفصة بنت عمر، سوف يكون هذا البحث مرج  أوال

  لنحوية  �ألمثلة القرآنية.اعد القو  املواد التعليمية

لنحوية  اعد القو  املواد التعليمية: للمدرس، إن اإلعداد اجليد يف تطوير   �نيا

  �ألمثلة القرآنية

  يساعد املدرس على القيام بتعليمها للوصول إىل األهداف املرجوة املقررة.

نحو سهال وميسرا وفقا ألغراضهم ورغبا�م : للطلبة، سيكون تعليم ال  �لثا

  لنحوية  �ألمثلة القرآنية.اعد القو  املواد التعليميةويساعدهم يف حفظ تطوير 

  لقرآن وحل املشكالت املوجودة يف التعليم.

  رابعا : للجامعة، سيكون البحث مرجعا يف تطوير املواد النحوية �ألمثلة القرآنية. 

  . حدود البحثو

  البحث يف إطار حمصور مبجموعة من احلدود وهييتم هذا   

: املواد التعليمية املقصودة مأخوذة من كتاب "حنو   احلد املوضوعي . ١

 ثاين.لا�لد االواضح" 

: املكان الذي ستقوم الباحثة �لدراسة هوالفصل الثالث   احلد املكاين . ٢

 يف معهد حفصة بنت عمر �توماالنج ملرحلة املتوسطة.

 ٢٠١٩-٢٠١٨: جيري هذا البحث من العام الدراسي   احلد الزماين . ٣

 م. 

 



 

  

٧ 
 

  . حتديد املصطلحاتز

  . املواد التعليمية١

املواد التعليمية هي احملتوى التعليمي الذي يرغب يف تقدميه للطلبة بغرض   

حتقيق أهداف تعليمية معرفية أومهارية أووجدانية. وهي املضمون الذي 

املادة التعليمية اليت ستطورها الباحثة هي . أما ٨يتعلمه الطلبة يف علم ما

املادة التعليمية لقواعد النحو من كتاب حنوالواضح األول �ألمثلة القرآنية 

 لطلبة معهد حفصة بنت عمر �توماالنج للفصل الثاين للمرحلة املتوسطة .

 قواعد النحو . ٢

العلم يبحث يف تراكيب وما يرتبط �ا من خواص كما أنه يتناول 

اعد قو . ٩ات بني الكلمات يف اجلملة وبني اجلمل يف العبارةالعالق

النحواملطورة يف هذا البحث مأخوذة من املوضوعات املوجودة يف كتاب حنو 

 الواضح األول. 

 األمثلة القرآنية . ٣

هي األية القرآنية املناسبة �ملوضوعات النحوية يف كتاب النحوالواضح. 

  ويف التمرينات. وتكون هذه األمثلة قبل البحث القواعد

  املدخل السلوكي . ٤

إحدى املدخل يف تعليم اللغة الثانية اليت ترتكز إىل تغيري السلوك الطالب 

  من خالل استجا�ت ومثريات وتعزيزات.

  . الدراسات السابقةح

وجلدير �لذكر أن البحث عن الدراسات السابقة يف البحث وخاصة يف 

هذه اخلطة مهم منتهى االهتمام، بوجود الدراسات السابقة ميكن الباحث 

                                                             
النظري، (دون مكان: مؤسسة الوقف عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وآخرون، دروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني �ا: اجلانب  ٨

  ١١١)، ص ١٤٢٣اإلسالمي، 
  ١٠٣)، ص ٢٠١٠راتب قاسم عشور وحممد فؤاد احلوامدة، أسالب تدريس اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، (دون املكان والطباعة،  ٩
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معرفة مكانة الباحث يف البحث ومعرفة أوجه الشبه وأوجه االختالف حىت 

احث يكون البحث اليتشا�ه قريبا أومتساو� متاما �لبحث الذي قام به الب

  ومعرفة خصائص البحث �ا

وبعد أن قام الباحث �لبحث عن البحوث والرسائل اليت تتعلق �لبحث   

عن تطوير املادة التعليمية لقواعد النحوية �ألمثلة القرآنية �ملدخل السلوكية، 

 فتوصف الباحثة فيما يلي:

  

  أصالة  موضوع البحث  

م. تطوير كتاب حنو الواضح يف  ٢٠١٤ريين زهرة،   ١

 �Edraw Maxستخدام بر�مج  Mind Mapضوء 

لطلبة املدرسة روح اإلسالم أنك بعثا مرحلة الثانوية 

  اإلسالمية بندا آتشيه

االختالف بني 

البحث السابق 

�ذا البحث هو 

املدخل وهو 

بز�دة األمثلة 

بقرآنية �ملدخل 

  السلوكي

  البحثمنهجية 

  �ملدخل الكمي والكيفي على اجلنس التطويري

  نتائج البحث

أ) إنتاج الكتاب التعليمي، ب) الكتاب التعليمي له 

فعالية لرتقية مهارة الكالم لطلبة املدرسة روح 

اإلسالم أنك بعثا مرحلة الثانوية اإلسالمية بندا 

 آتشيه .

  

  وجه االختالف  وجه التشابه

إنتاج كتاب حنو   )أأ) يستخدم منهج الكمي 
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والكيفي على اجلنس 

 التطويري 

ب) اهلدف هويطور  

الواضح النحو كتاب 

ومعرفة فعاليته لدى 

  الطلبة

الواضح 

�ستخدام 

 Edrawبر�مج 

Max.   

  أصالة  موضوع البحث   

. تطوير املادة النحوية ٢٠١٧احلاج فخر�ن نور،   ٢

النحوية يف قسم تعليم على أساس حتليل األخطاء 

اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

  بنجرماسني

االختالف بني 

البحث السابق 

�ذا البحث هو 

األهداف يعين 

معرفة مواصفات 

تطوير الكتاب 

واملدخل 

املستخدمة 

هواملدخل 

السلوكي مع 

إعطاء األمثلة 

  القرآنية

  منهجية البحث

  �ملدخل الكمي والكيفي على اجلنس التطويري 

  نتائج البحث

) األخطاء النحوية الشائعة اليت وقع فيها الطلبة ١

هي: عدم التناسب بني الفعل والفاعل وبني الفعل 

و�ئب الفاعل وبني املبتدأ واخلرب يف التذكري 

والتأنيث، وعدم تعريف املبتدأ، وعدم تنكري الصفة 

اليت تصري خربا، وعدم التناسب بني كان وأخوا�ا 

ا خبربها وبني اسم إن �مسها وبني اسم كان وأخوا�

وأخوا�ا خبربها يف التذكري والتأنيث، وعدم كسر 

) أسباب  ٢مهزة "إن" اليت وقعت يف أول اجلملة  

حدوث األخطاء النحوية اليت وقع فيها الطلبة منها: 
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اجلهل ورلنسيان �لقواعد، وعدم احلفظ بتصريف 

الفعل املاضي واملضارع بشكل جيد، وعدم املعرفة 

املعنوي وا�زي وجبمع التكسري وبكريقة  �ملؤنث

تعيري وزن الفعل املعلوم إىل ا�هول، وقلة التدريبات 

املصاحبة لكل درس، وعدم مشاركة الطلبة يف 

) إنتاج ٣تصحيح األخطاء النحوية اليت وقعوا فيها 

الكتاب النحوي على أساس حتليل األخطاء 

، ومجع النحوية للطلبة وإجرءاته: الدراسة املبدئية

البيا�ت، وتصميم املنتج، وحتكيمه وتعديله، وجتربته 

) الكتاب النحوي اليت أعده ٤حمدودة، وتعديله. 

الباحث له فعالية يف تنمية استيعاب النحوالنظري 

للطلبة، ألن درجة �ء حساب يف هذا البحث 

 %٥٠أكرب من �ء اجلدول على مستوى  ٣٠٣٩٠

مستوى  ) ومن درجة �ء اجلدول على٢٠١٠١(

٢٠٨٧٨( %١(  

  وجه اإلختالف  وجه التشابه  

منهجيته �ملدخل   )أ

الكمي والكيفي على 

 اجلنس التطويري

أهدافه إنتاج    )ب

كتاب التطوير وجتربة 

 فعاليته

ج) موضوع البحث 

أهدافه   )أ

الكتشاف األخطاء 

 النحوية وعالجها

املدخل   )ب

املستخدمة يف التطوير 

 هو على أساس حتليل

  األخطاء
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  تطوير قواعد النحو

  أصالة  موضوع البحث  

م. تطوير كتاب  ٢٠١٤سيت نور حنا عبج اخلالد،   ٣

النحو العريب �ألمثلة القرآنية لطالب املرحلة الثانوية 

  مبدرسة اجلنيد اإلسالمية بسنغافورة

االختالف بني 

البحث السابق 

�ذا البحث 

هواملدخل. 

الباحثة ستقوم 

  �ملدخل السلوكي

  منهجية البحث

  �ملدخل الكمي والكيفي على اجلنس التطويري

  نتائج البحث

) إن اجرات تطوير الكتاب ١وينتج هذا البحث: 

هي الدراسة املبدئية، تصميم اإلنتاج، تصديق 

الكتاب، تعديالت التصميم، التجربة، االستبانة بعد 

) هذا ٢التجربة، التصحيحات والتعديالت النهائية. 

له أثر إجيايب على الطالب الكتاب له أثر إجيايب 

  �مهية تعلم النحوألغراض

  

  وجه التشابه

منهجه �ملدخل   )أ

الكمي والكيفي على 

 اجلنس التطويري

يهدف إىل معرفة   )ب

إجراء تطوير الكتاب 

 ومدى فعاليته

ج)موضوع البحث 

  وجه اإلختالف

اليهدف إىل   )أ

معرفة مواصفات 

 الكتاب 

اليوجد املدخل   )ب

  فيه
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متساو� و يستخدم 

 األمثلة القرآنية

  

  أصالة  موضوع  

م. تطوير مادة القواعد النحوية يف  ٢٠١٥إر�وايت،   ٤

ضوء ثقافة بنجكولو �لتطبيق يف اجلامعة اإلسالمية 

  احلكومية بنجكولو

االختالف بني 

البحث السابق 

�ذا البحث 

هواملدخل. 

الباحثة ستقوم 

�ملدخل السلوكي 

مهما كانت املادة 

  متساو�املطورة 

  منهجية البحث

  �ملدخل الكمي والكيفي على اجلنس التطويري

  نتائج البحث

أ)  إن املادة القواعد النحوية املطور يف ضوء ثقافة 

بنجكولو لطلبة املرحلة الثانية يف اجلامعة اإلسالمية 

احلكومية بنجكولو تتكون من: املقدمة ودليل املعلم 

  والفهرس ومخسة املوضوعات.

ب) استخدمت الباحثة املادة املطورة يف ضوء ثقافة 

بنجكولو فعالية لرتقية طالقة الطلبة �لرتكيب 

املستخدمة. هذا �لنسبة إىل إختبار "ت" حيث أن 

 نتيجة "ت" أكرب من نتيجة "ت" يف اجلدول. 

  

  وجه التشابه

تستخدم املدخل   )أ

الكمي والكيفي على 

  وجه اإلختالف

املدخل املستخدمة   )أ

يف ضوء ثقافة 
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  اجلنس التطويري

يبحث عن تطوير   )ب

 مادة النحو 

يهدف إىل معرفة   )ج

  مواصفة الكتاب وفعاليته

  بنجكولو

  أصالة  موضوع  

. تطوير املادة التعليمية ٢٠١٤رمحة نور اهلداية،   ٥

للغة العربية على النظرية السلوكية يف مدرسة بين 

  ماالنجهاشم املتوسطة اإلسالمية 

االختالف بني 

البحث السابق 

�ذا البحث 

هوموضوع 

البحث وهوقواعد 

النحو مهما كان 

املدخل هلما 

  متساو�ن. 

  منهجية البحث

  �ملدخل الكمي والكيفي على اجلنس التطويري 

  نتائج البحث

أن مادة اللغة العربية التعليمية املطورة على النظرية  

السلوكية يف مدرسة بين هاشم املتوسطة اإلسالمية 

ماالنج هلا فعالية يف تنمية رغبة الطالب يف تعلم 

  اللغة العربية. 

  وجه التشابه

�ملدخل الكمي   )أ

والكيفي على اجلنس 

 التطويري

يهدف إىل حتليل   )ب

تطوير املادة التعليمية 

  وجه اإلختالف

املادة املطورة مجيع 

  املهارات اللغوية األربعة
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 للغة العربية وفعاليته

املدخل املستخدم   )ج

  هواملدخل السلوكي

  

و�لنظر إىل الدراسات السابقة اليوجد البحث املتساوي �لبحث الذي 

قامت �ا الباحثة. وكان من يساوي يف موضوع البحث ولكن خيتلف يف 

يساوي يف املدخل ولكن خيتلف يف موضوع البحث. ومل املدخل أو�لعكس 

جتد الباحثة تطوير قواعد النحو �ألمثة القرآنيىة �ملدخل السلوكي فتستخدم 

 الباحثة هذا املوضوع.
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  يناثالفصل ال     

  لنظريار اإلطا

  

 لتعليميةاد املو ا: ألولاملبحث ا

  لتعليميةاد املو اتعريف   .أ

 التعليم وهلامل لعملية العو اسية هي إحدى الدر اد املو التعليمية أو اد املو ا

ملعلم قط ولكن الطالب اليعتمدون على شرح ا التعليم و�ام لعملية ادور ه

 التعليمية متنوعة ومنهاد املو ادر ا�نفسهم. ألن مص ايستطيعون أن يتعلمو 

  لتسجيل.املدرسي و اب الكتا

ملعلم ا اليت يعطيهاملنظمة املرتكبة و التعليمية ادة املالتعليمية وهي اد املو ا  

وهي تتكون عن علم  .١٠ملرجوةاف األهداز امن أجل إجن اللتالميذ ليفهمو�

(cognitive) نية اأووجد(Affective)  أونفس حركية(Psikomotor)ا. وعرفه 

لتعليم املعلم يف عملية ايستعمله  التعليمية هي كل ماد املو ا�يد على أن اعبد 

مة، العالتعليمية ادة املالرأي ملفهوم اذلك .١١نت مكتوبة أوغري مكتوبةاك  اإم

نية ونفس اليت تتكون من معرفة وجداد املو العربية هي التعليمية للغة اد املو ا اأم

لب يف عملية الطاملعلم و ا اص حىت يستعملهام خاليت تتبع بنظاحركية 

  .١٢لتعليما

  لتعليميةاملود أمهية ا  .ب

 لتعليمية للمعلماد املو اأمهية  . ١

 لوقتاد يف االقتصاأ) 

                                                             
٦ R. Ibrahim dan Nana Syaodah, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hal 
100 
٧ Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007), hal 174 
٨ Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal 71 
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 مليسراملدرس إىل املعلم كائف اتغيري وظ  )ب

 ليةاتصالية و التعليم أكثر فعاترقية عملية   )ج

سية األسادة املالتعليمية وتكون األنشطة املعلم يف توجيه اد اارش  )د

  ا�استيعاجيب 

 لتعلم.اب نتيجة استيعالتقومي يف حتقيق و اكوسيلة   )ه

 لتعليمية للمتعلماد املو ا أمهية  )و

 حبالصاملعلم أو املتعلم أن يتعلم دون وجود ايستطيع   )ز

 ءان شاملتعلم أن يتعلم يف أي وقت ومكايستطيع   )ح

 ملتعلم أن يتعلم قدر سرعتهايستطيع   )ط

 ءاش املوضوع ماملتعلم أن يتعلم حسب ايستطيع   )ي

 اتياملتعلم أن يتعلم ذاعد ايس  )ك

سية األسادة املالتعليمية وتكون األنشطة املتعلم يف توجيه اد اارش  )ل

  ا�استيعاجيب 

 أمهية املواد التعليمية حسب طريقة التعليم املستخدمة  )م

يف طريقة التعليم القدمية أن املواد التعليمية كواحد منبع املعلومات   )ن

والتحكم يف عملية التعليم ألن يف هذا احلال املتعلم يلعب سلبيا 

 وعملية التعليم ويتعلم حسب سرعة املعلم، واملساعد

يف طريقة التعليم الذايت أن املواد التعليمية كوسيلة األساسية يف   )س

التعليم، كأداة يف �ليف وترقيب املتعليم يف إجياد املعلومات، 

 وكمساعد لوسيلة التعلم الذايت.

يف طريقة التعليم اجلماعي أن املواد التعليمية كاملواد املتكاملة بعملية   )ع

خالل إعطاء املعلومات عن املادة ووظائف كل  التعلم اجلماعي من
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أفراد الفرقة وارشاد تعلم الفريق، وكمساعد التعلم األساسي 

 .١٣وتصميمه بشكل معينة يرقي دافعية التعلم

  اد املواد التعليميةج. أسس إعد

الرتبية احلديثة �لكتاب التعليمي وإقامتها على أسس تتفق  �تم  

وكان أشد ما حرصت عليه أن حتدد هذه األسس  والنظر�ت الرتبوية احلديثة،

وتدعوإىل التزامها عند �ليف الكتب التعليمية لتعليم اللغة العربية لألجانب 

  مراعاة األسس األتية:

 األسس الثقافية واإلجتماعية . ١

الثقايف كأساس من أسس إعداد املواد التعليمية لتعليم العربية لغري 

فة بوجه عام ومفهوم الثقافة اإلسالمية الناطقني �ا منها: مفهوم الثقا

بوجه خاص، وخصائص الثقافة، وعالقة الثقافة بتعليم العربية لغري 

الناطقني �ا، واألمور اليت ينبغى مراعا�ا عند إعداد احملتوى الثقايف يف  

كتب تعليم العربية لغري الناطقني �ا. ال يكتب الباحث عن مفهوم 

ة اإلسالمية بوجه خاص، وخصائص الثقافة، الثقافة عاما ومفهوم الثقاف

   . ١٤وعالقة الثقافة بتعليم العربية لغري الناطقني �ا

  للغة عنصر اح، فا إليضافة للشرح أو الثقاللغة و العالقة بني امل تعد   

أن  اللغة، وال ينكننفة �الثقافة، فنحن نعرب عن الثقاصر اسي من عناأس

لوسيلة افة، وهي الثقاء اللغة وعافة، فالثقاللغة مبعزل عن نتحدث �

للغة، افة و الثقالعالقة بني ا اتظهر لن افة ومن هنالثقالتعبري عن األوىل يف ا

إلسالمي ا�تمع افة األجنبية فإن فهم ثقاللغة افة بتعليم الثقاعالقة  اأم

ألجنبية اللغة ارس اللغة، ولذلك قيل: إن دامن تعلم  اسياأس اتعد جزء

                                                             
٩ Andi prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inofatif,( Jogjakarta: Diva 
Press,2015) hal 24-26  

  ١٩ىل: بدون سنة) ص، الغار اض: دلعربية (ر�طقني �النالتعليمية لغري الكتب اد اس إعدا، أسهللاحلميد عبد اىل وعبد الغا هللا�صر عبد  ١٤



 

  

١٨ 
 

رة امن أن يتعرف على حض - اجيد ا�ان يرقب يف إتقاك  اإذ –البد له 

لوقوع يف ايعصمه من  افياك  اللغة تعرفاده تلك الذي يتكلم أفر ا�تمع ا

ب ارة أصحاخلطورة، ومن مث فإن تعلم لغة أجنبية هوتعلم حضالغ زلل �

  .١٥للغةاتلك 

نب فينبغي أن يكون العربية لألجاب لتعليم الكتاد اعند إعد  

للغة التعليمية لدرس اد املو ا ايف إسالمي. وأماعي وثقاجتمابع اللمؤلف ط

  :افمنه اطقني �النالعربية لغري ا

 ت شخصية�ابي  )أ

 سالناحتية -لسكن ا   )ب

 لعملا  )ج

 غا لفر اوقت   )د

 لسفرا  )ه

 لسوقا  )و

 ١٦تاخلدماملرض، الصحة و املطعم، ا  )ز

رسني اللد افية أن يقجمهالثقات املوضوعاملؤلف من اوينبغي على 

  :ان من أمههاآلتية كات املوضوعانب األجا

 نهاإلسالم وأركامفهوم   )أ

 لقرآناب) حول 

  إلسالم)ايف  انتهاومك اوتدوينه النبوية (تعريفهالسنة ا  )ج

   عليه وسلمهللالرسول صلى اسرية   )د

  ءاألنبياقصص   )ه

  إلسالميالتشريع ادر امص  )و

                                                             
  ٢٤ملرجع، ص ا نفس ١٥
  ٢٥املرجع، ص نفس   ١٦



 

  

١٩ 
 

  إلسالمالعربية و اللغة العالقة بني ا  )ز

  ١٧إلسالمالزوجة يف الزوج و احقوق   )ح

  لسيكولوجيةاألسس ا . ٢

لتعليمية، العملية ايف  اسياأس املتعلم يشكل عنصر العموم أن امن   

مت اق التعليم، فماهلدف وآخره من عملية الذي ترطز عليه، وأنه أول احملور افهو 

ملتعلم. ومن مث فإن معرفة اف معينة لدى العملية إال من أجل حتقيق أهداهذه 

ملنهج اد حمتوى اعند إعد ضرور� اعد مطلبلعقلية تالنفسية و املتعلم ائص اخص

  سي.الدر ا

لعقلية، بل إن النفسية و ا ائصهاضح أن لكل مرحلة عمرية خصالو اومن   

لعمرية املرحلة اخل ات نفسية دات عقلية ومسابينهم من قدر  اد خيتلفون فيماألفر ا

ينبغي  لذي املتعلمني و املتصلة بنمو الفردية الفروق اظهر مبدأ  احدة، ومن هنالو ا

  .١٨لتعليميةاد املو ار اختياد و اته عند إعداعامر 

لفرد وبني اط منو الرتبية على وجود عالقة وثيقة بني أمناللغة و اء اويؤكد علم  

لصغر وتعلم ابني تعلم  حمسو� اك فرقاأن هن األجنبية، كماللغة اقدرته على تعلم 

  .املقدمة لكل منهاد املو اعي يف الفرق ينبغي أن ير ا األجنبية. هذالكبري للغة ا

  تلي: اب كمالكتاعند تصميم  ا�اعاليت جتب مر النفسية الشروط ا  

 رسني فكر�الداملستوى  اسباب منالكتاأن يكون   )أ

 لفرديةالفروق اعي مبدأ اب) أن ير 

عده على ايس اعد على تنمية مبالتفكري ويسارس الداأن يثري يف   )ج

 لعربية)األجنبية (اللغة اب اكتسا 

  �مارسني وقدر الدات اداستعدالتعليمية وفق ادة املاأن تبىن   )د

  سب مبيوهلما�م وينافعهم ويرضى رغباأن يشبع دو   )ه

                                                             
  ٢٦املرجع، صنفس  ١٧
  ٢٨ملرجع، ص ا . نفس ١٨



 

  

٢٠ 
 

لصغري ليس ا، فاليت يؤلف هلالعمرية املرحلة التأليف اعى عند اأن ير   )و

  ألجنبيةاللغة اب اكتسا لكبري يف ا

  تهاحباسي ومصاألساب الكتادة بني املامل يف التكاعي اأن ير   )ز

لدى  املرغوب فيهالقيم ات و اهاالجتاب على تكوين الكتاأن يعني   )خ

  .١٩رسنيالدا

  لرتبيةاللغوية و األسس ا . ٣

كيب ا ت وتر ات ومفرداملكونة من أصو اللغوية ادة املانب اجلا اويقصد �ذ  

 اسب يف عرضهاملناألسلوب او  اطقني �النالعربية لغري اليت تقدم يف كتب تعليم ا

س األساملقصود عن ا. و ٢٠سنيادة للداملاسني، ومدى سهولة أوصعوبة تلك اللد

للتالميذ هي  اليت تقدمها اطقني �النالتعليمية لغري اد املو اد اللغوي يف إعدا

لتعليم. ادة اجبة يف ماو  اللغة، حيث كو�ات ار اللغة ومهاصر اتتكون من عن

  آليت:انب سوف يركز على اجلا اول هذايتن اوعندم

 للغةات ليت ينبغي أن تعلم مكو�اللغة اأ ) 

  للغةات مكو�   )ب

  .٢١للغةات ار امه  )ج

دة هي املا اليت ينبغي أن تقوم عليهاللغة اىل وطعيمة على أن الغاتفق ا  

لسهلة ا اظهاث ألفالرت اصرة. و�خذ من فصحى املعالفصيحة الغربية اللغة ا

للغة اىل الغاد ا. ز ٢٢حلديثةاة احليام يف االستخداترة املتو ائعة الشاملألوفة البسيطة و ا

 ا�اعاملألوفة مع مر اظ األلفاضح و الو املعىن ات اللغة ذاصرة هي املعالفصيحة ا

ئل ا�الت وغري ذلك من وسالصحف و ايف  ايكتب � ام الباللغة وهي غاعد اقو 

                                                             
  ٤٣املرجع، ص نفس  ١٩
   ٣٥املرجع، ص نفس ٢٠
  ٣٧ملرجع، ص انفس  ٢١
  ٦٢) ص ١٩٨٣ملكرمة، امعة أم قرى: مكة ات أخرى (جاطقني بلغالعربية للناللغة اسي لتعليم األساب الكتاقة ورشدي أمحد طعيمة، الناحممد �صر  ٢٢



 

  

٢١ 
 

 ارخيللغة �ارس من معرفة أصول الدامية ال ميكن العاللغة اإلعالم. ألن تعلم ا

  .٢٣وأسلو�

بقة على التعليمية مطادة ايف م اليت تقوم عليهاللغة ارأى لبحث أن   

 اللغة عليهالدرس فيهدف إىل معرفة اكون   التعليم، أماملرجوة لعملية اف األهدا

  مية.العاللغة �

ألسس ادئ و املباخلروج مبجموعة من اقشة ميكن املناويف ضوء هذه   

لعربية لغري التعليمية للغة اد املو اد اعى يف إعداتر ليت ينبغي أن اللغوية الشروط او 

  :ا، منهاطقني �النا

 الفصيحة على لغة هلالعربية اللغة ادة املاأن تعتمد   )أ

ئعة ات شائمة مفرداسية على ممثلة يف قاألسادة املاأن تعتمد    )ب

 معتمدة

  حلروفجلمل وليست �ات و الكلمدة �املاأن تبدأ   )ج

  لتنغيمالنرب و ية �العناأن تظهر   )د

  ٢٤لاالستعمائعة الشاكيب ا لرت ادة على املاأن تعتمد   )ه

لتعليمية اد املو اد اعند إعد اليت الميكن إغالهلالرتبوية ادئ املباك بعض اهن  

  :اسية ومنهاألسا

 فاألهدا  )أ

ف تعليمية حمددة تتصل التعليمية من أهدادة املاينبغي أن تنطلق  اإ�

غة اغة صياف مصاألهداللغة، على أن تكون هذه ات ار ارة من مهابكل مه

لدى  اسهاقي اأيض التعليمية ويسهل معهادة املار اختيا اسلوكية يسهل معه

  ملتعلم.ا

  

                                                             
  ٣٨املرجع السابق، ص الغاىل،  ٢٣
  ٦٥-٦٤املرجع السابق، ص  ٢٤



 

  

٢٢ 
 

 تار االختبات و التدريبا   )ب

سية دون أن تتضمن جمموعة من ادة تعليمية أساحيث اليتصور وضع م

 اوتثبيته اوتعمل على تنميتهملقدمة ات ار املهاول مجيع اليت تتناملتنوعة ات التدريبا

رس الاليت تقيش حتصيل ات ار االختباجمموعة من  اـ،  وأيضامهاستخداو 

  لتعليم.اوتكشيف عن مدى تقدمه يف 

  لتعليميةائل الوسا   )ج

ئل تعليمية اتقدمه من وسار مالتعليمية مبقدادة املاس جودة اتق ادة ماع

ئل الوسام هذه استخدمتسح � ار ماليته، ومبقداعد على فعالتعلم وتساتعني على 

  ئل جديدة.افة إىل وساو�ض

  تاحباملصا  )د

ب من الكتاسية يف األسالتعليمية ادة املاحب ايصام اونقصد �

ملعلم. هذه اسية، ومرشد األساجم املعات، و التطبيقات اساتسجيالت صوتية، وكر 

يعرب  اهلاألصلية، وإمهاسية األسادة اومكمال للم امهم ات تعترب جزءاحباملصا

  .ايتهاوكف التعليمية ويف مشوهلادة املاد القصور يف إعدامن  انوع

  لتعليميةادة املاموضع   )ه

ت اللغاء يف التعليمية خرب ادة املادة أن يشرتك يف وضع ايفضل ع اوهن  

لتعليمية وفن اد املو اهج و املنالتعلم و النفس و افة، ويف علم الثقاع و ا الجتماويف 

  .  ٢٥ءامدرسون أكف الكتب بل وأيضاج ا إخر 

  لنحواعد اين: تعليم قو الثاملبحث ا 

  لنحواعد اف تعليم قو ا) أهدأ

لكالم، اوسيلة إىل ضبط  ا، ولكنها�اية تقصد لذاعد غالقو اليست   

لقدر اإال  ان، ولذلك ينبغي أال ندرس منهاللساليب، وتقومي األساوتصحيح 

                                                             
  ٥٥ملرجع، ص انفس  ٢٥



 

  

٢٣ 
 

دروس  اترمي إليه ليتاض األغر اية. ومن الغالذي يعني على حتقيق هذه ا

  �يت: اعد مالقو ا

لنحوى اخلطأ امن  اليب وخلوهاألساعد يف تصحيح القو اعد اتس ) ١

خلطأ اأن يفهم وجه  التلميذ بتعلمها، فيستطيع اهلالذي يذهب جبما

 �هود.الوقت و اد يف اقتصايكتب فيتجنبه ويف ذلك  افيم

كيب ا لرت الدقيقة بني الفروق اك التفكري، وإدر التالميذ على احتمل  ) ٢

 جلمل.ات و ار العباو 

ت ار ايدرسونه ويبحثونه من عباللغوية للتالميذ، بفضل مادة املاتنمية  ) ٣

 وأمثلة تدور حول بيئتهم، وتعرب عن ميوهلم.

، اع �ا النتفايسهل عليهم  اللغوية تنظيمالتالميذ ات اتنظم معلوم ) ٤

لغموض ايبني هلم وجه  ات نقدار العباليب و األساوميكنهم من نقد 

 ليب.األساكة يف هذه ا لركاب اوأسب

  النحو والقرآنب)

ومن العوامل املهمة يف تطور اللغة العربية نشأة قواعدها أوبعبارة أخرى 

نشأة النحوالعريب. فمن أجل احلفاظ على القرآن الكرمي يف أساليبه وألفاظه، 

بناء اللغة يف تعبرياته وتراكيبه نشأ النحو العريب، وتطور هذا التطور الكبري يف 

العربية، والقرآن الكرمي يف هذا البناء العظيم يطل بوجهه الكرمي يف كل مسألة 

  من مسائلة ويف كل قضية من قضا�ه.

ففي العصر اإلسالمي األول قامت حركة علمية لصيانة القرآن الكرمي من   

العامية املستبدة، والعجمي الوافدة تتمثل يف هذا العمل العظيم الذي قام به 

أبواألسود وهوتنقيط املصحف تنقيط إعراب، فقد طلب من (ز�د) أن يبعث 

إليه بثالثني رجال فأحضرهم ز�د، فاختار منهم أبواألسود عشرة، مث مل يزل 



 

  

٢٤ 
 

خيتارهم حىت اختار منهم رجال من عبد القيس، فقال له: خذ املصحف 

ذا وصبغا خيالف املداد، فإذا فتحت شفىت فانقط واحدة فوق احلرف، وإ

ضممتها فاجعل النقطة إىل جانب احلرف، وإذا كسر�ما فاجعل النقطة يف 

أسفله، فإن أتبعت شيئا من هذه احلركات غنة فانقط نقطتني. فابتدأ 

  �ملصحف حىت أتى على آخره مث وضع املختصر املنسوب إليه بعد ذلك.

ويف ضوء هذا النص نستطيع أن نقول: إن أ� األسود من أجل صيانة   

رآن الكرمي قام بعملني خطريين: أحدمها: ضبط املصحف ضبطا إعرابيا الق

حىت ال تنحرف األلسنة عن النهج الصحيح أثناء قراءته، و�نيهما: وضع 

اجلذور األوىل لنشأة النحو العريب، وقد انبثقت هذه اجلذور وآتت أكلها على 

  .٢٦يد سبويه بكتابه العمالق الذي أعجز من قبله، وعز من بعده

النحو �ب مهم يف القرآن الكرمي، إنه حيدد الداللة والغاية مع   

مراعاة األحكام اللغوية، فهوميثل جانبا متميزا من العلوم اآللية يف إ�نة 

الكالم على صورة توضح اللفظ وتكشف عن املعىن. ويشكل جوهر 

اجلودة للنص، فااللتزام به سبيل إىل االستمتاع والتدبر، إنه ظاهرة 

وصورة نطقية تؤخذ من قراءة القرآن، فالرتاكيب النحوية خمتلفة لغوية 

  .٢٧تؤدي معاين متباينة تتفق مع وجوه التفسري ودقة اللغة

فقد �در العلماء إىل �سيس هذا العلم، وكان القرآن الكرمي   

ميدان العمل. فساهم أبواألسود الدؤيل يف وضع هذا العلم وكان أول 

ا، وأ�ج سبيلها، ووضع قياسها، أبواألسود من أسس العربية، وفتح ��

                                                             
  ١١- ١٠)، ص ١٩٩٥عبد العال سالم مكرم، اللغة العربیة في رحاب القرآن الكریم(كویت:  ٢٦
  .  ٢٥١، ص ٢٠١٨، ١٠عدد  ٥عبد القادر بن فطة، "أمهية النحويف فهم لغة القرآن"، حوليات اآلداب واللغات رقم  ٢٧

  



 

  

٢٥ 
 

الدؤايل. وسبب بناء علم النحو اللحن الذي بدأ يدب يف بعض 

األلسن عند قراءة القرآن الكرمي، فانطلق أبو األسود يف بناء النظرية 

النحوية اليت أسست على خطوا�ا القواعد واألحكام لتكوين وسيلة 

مكو�ت اجلمل القرآنية منها يف إدراك النص القرآين والوقوف عند 

ه يف  ١٨٠األفعال اليت كان هلا حيز كبري يف القرآن. وقد ذكر سيبويه 

كتابه عددا من األفعال اليت وردت يف القرآن الكرمي، من حيث صور 

ضبطها �حلركات وداللتها، وتضمنت هذا الداللة معىن آخر، قعد 

إن  حذفت من قواعد يف ذلك، كما ذكر تصريفها، واهتم بتأويلها 

  .٢٨السياق الذي ار�ه

ويف كتابه حتليل لغوي ألمساء قرآنية، يكشف معناها مبرادفتها، أويوضح 

داللتها يف سياقها من ذلك: ما أشار إليه يف تفسري (الصبغة) يف قوله تعاىل: 

وقد فسر ابن عباس الكلمة (صبغة) �لدين وهذا ما  ١٣٧(صبغة هللا) البقرة 

  .٢٩أما راغب فقد فسرها �لعقل متييزا عن احليوا�تذهب إليه الطربي. 

 عدالقو اصعوبة درس ج) 

لنحو يف اب اكدست أبو   ارس أ�املدالنحو يف اب صعوبة العله من أسب

لنظرى انب اجلاملعلمني متجهة إىل اية التالميذ وأن عنا اوأرهق � اهجهامن

عدة القاعد على فهم الذي يسالقدر لتطبيقية إال �احية الن� افلم يعنو  امنه

  دة بصورة ال تتطلب أكثر من ذلك. ان يوضع عامتحاللمرور يف  اوحفظه

عد اجة إىل أن يقتنع �نه ال خري يف قو العربية ليس يف حاللغة اومعلم   

رة من اللغة مهادون أن تتبع بتطبيق عملى جيعل  الطلبة وحيفظو�ا ايفهمه

للتطبيق  الوقت متسعالتعبري، ولكنه الجيد من اء مع صحة األداسرعة  اشأ�

                                                             
  ٢٤٣- ٢٤٢المرجع، ص  . نفس ٢٨
  ٢٤٣نفس المرجع، ص  ٢٩



 

  

٢٦ 
 

سي من غري الدر املنهج ا اليت شحن �النحو الكثرية من اب األبو اعلى هذه 

ملخصص الوقت اهوغري ضرورى، فقد أصبح اوم اهوضرورى منه امتييز بني م

يرة امس–ملعلمون اضطر ا، و استهاد يكفي لدر املدرسي اليكاجلدول ايف  اهل

لتطبيق على حصص اعد و القو � اأن يطغو  - ائجهامة ونتالعات �الالمتح

ألدب اعن  اويصرفن النحويشغلناللغة، وسيظل امن حصص  اءة وغريهالقر ا

د، بل إن االبتعاليت جيب أن تكون له انة املكاللغة يف امل نضعه من املمتع ما

يد يف تعو  اأخفقن أ� اع به، وحسبنا النتفالطلبة اال يستطيع  النحو نفسه �ذا

لية من اخلالصحيحة اءة القر النحو يف تعبريهم، و ام استخدالطلبة صحة ا

  للحن.ا

لذوق العقل، ويصقل النحوفيقولون: إنه يشحذ اة يف أمهية النجالغ اويب

لنحوية يف حد اعد احلق أنه ليس للقو املعىن. و ان، ويسر اللساألديب، ويقوم ا

لكالم على وجهه اعلى فهم  اللحن، وتعيننامن  ائدة إال أن تعصمنامن ف ا�اذ

أقصد إىل أنه جيب  النحو، إمنالصحيح. ولست أقصد إىل أن أصغر من شأن ا

لتعبري، الذي ال غىن عنه يف سالمة القدر � ئله إالالطلبة من مساأال نشغل 

ئل فيجب أن امن مس اهاعد ام األديبة، وأماءة ال للقر ا�امهم النفسح أم

  للغة. ايرتك للذين يتخصصون يف 

حمللي اب اإلعر التقديري، و اب اإلعر اء القول �لغاملبدأ ميكن ا اوعلى هذ  

ب الصرف، وكثري من أبو ائل اء عن كثري من مساإلستغناجلمل، و ات و املفردايف 

ليب بني اأس النحو على أ�اب النسب، مث تدرس أبو التصغري و ات و املشتقا

 اوخترجيه ا�اء إعر الطلبة عنا، وال نكلف اس عليهاصلة وسق اهلاستعماو  اهامعن

لصرف بسهولة النحوو اب النحو. بل إنه ميكن تثبيت كثري من أبو اعد اعلى قو 

سة نظرية اجة إىل در العملي دون حالتطبيق الطلبة وأقالمهم بطريق اعلى ألسنة 



 

  

٢٧ 
 

بق التطاب ات مثل: أبو املصطلحاريف و التعا اعد أوحتدد فيهالقو ا اتشرح فيه

  ٣٠رة...اإلشاء التأنيث، وأمسالتذكري و اجلمع، أو اة و لتثنياد و اإلفر ايف 

 لنحوا عداقو طرق تعليم د) 

 سيةالقيالطريقة ا . ١

 التدريس قدميانة عظيمة يف احتلت مكالثالث، وقد الطرق اوهي أقدم 

لتعريف اعدة أو القالدرس بذكر املدرسون ات ثالث: يستهل اوتسري يف خطو 

، اليت تنطبق عليهاألمثلة اعدة بذكر بعض القام، مث يوضحون هذه العاملبدأ اأو 

لذي تقوم عليه فهوعملية اس األسا اعدة. أمالقالتطبيق على اليعقب ذلك 

جلزئية، ومن ائق احلقامة إىل العاحلقيقة امن  الفكر فيهاس حيث ينتقل القيا

دئ إىل املباجلزئي، ومن الكل إىل اصة، ومن اخلاالت احلام إىل العانون القا

لوصول من العقل يف ا اليت يسلكهالتفكري ائج، وهي بذلك إحدى طرق النتا

 النحوية يف مطلع هذاعد القو ائدة يف تدريس انت سا�هول، ولقد كاملعلوم إىل ا

ألمثلة، مث ابعض  اهإ� اشرة موشحاعدة مبالقاملدرس إىل ذكر القرن، فيعمد ا

 النحوية على هذالكتب ا، ولقد ألفت بعض ات عليهالتمرينات و التطبيق�يت �

  .٣١صف وآخرين معهلعربية حلفىن �اللغة اعد اب قو اس، ككتاألسا

 طية)االستنبائية (استقر الالطريقة ا . ٢

، فقد لتعليمية من أور�ات البعثاء الطريقة مع مقدم أعضانشأت هذه 

لثورة � لدى وجودهم يف أور� اسية، إال أ�م �ثرو القيالطريقة انشأ هؤالء يف ظل 

سع عشر التالقرن اية ارت يف �فردريك هر� اين سوحناألملاملريب ا ام �اليت قا

رت إىل طرق تدريسهم دئ هر�ا�م ينقلون مب العشرين، فإذالقرن اومستهل 

 اط يسميهالدرس إىل عدة نقالنحوية، حيث يرتب اعد القو ا اللمود ومنه

ط، االستنباعدة أو اقلالربط، العرض، املقدمة، الدرس) وهي: ات ارت (خطو هر�

                                                             
  . ٢٠٤- ٢٠٢، ص  )١٩٩٣، نيةاللبناملصرية ار الداهرة: اق( لتطبيق،النظرية و العربية بني اللغة اته، تعليم احسن شح٣٠

  .٢٠٤-٢٠٢املرجع ، ص نفس  ٣١
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جلديدة، وذلك العلمية ادة املاملدرس طالبه لتقبل املقدمة يهيئ التطبيق: ففي ا

ت لذكر�الطالب الفكرة، حبيث تثري يف نفوس ار أوبسط احلو القصة و اعن طريق 

ئط اسطة من وساو  اسية، أل�الدرس، وهي أسلتعلق �املشرتكة، وتشدهم إىل ا

خلطوة املدرس بعد هذه الدرس وتوضيحه، مث ينتقل اح، وسبيل إىل فهم ا لنجا

  . ٣٢لعرضاإىل 

 ألديب)النص املعدلة (الطريقة ا . ٣

رخيي، وقد نشأت التالرتتيب الثالث من جهة الطرق اوهي أحدث 

ملعدلة، وهي الطريقة ا اهاأمسين ابقة، ولذالسالتدريس انتيجة تعديل يف طريق 

ليب األساملتصلة، ال اليب األسالنحوية يف خالل اعد القو اتقوم على تدريس 

حد، أونص من اءة يف موضع و القر املتصلة قطعة من اليب األسد �املنقطعة، وير ا

من  افيه اجلمل ومار إىل اه، مث يشالطالب ويفهمون معنالنصوص، يقرؤه ا

  .٣٣لتطبيقا�يت مرحلة  ا، وأخري اعدة منهالقاط استنبائص، ويعقب ذلك اخلصا

 طالنشاطريقة  . ٤

عدة مثل فعل، القا ائف للطلبة ألن يفهمو الوظاء الطريقة �عطابدأ هذه 

. ايتعلق � الكتب وماألمثلة يف اسخ، مث حبث ار وجمرور، نو اعل، مفعول، جاف

 . ٣٤ألخرىاألمثلة ت �التدريباط و االستنباقشة و املنم �ابعد ذلك ق

 ملشكالتاطريقة حل  . ٥

بة الكتالكالم و ائعة يف الشاء األخطاملشكالت يركز إىل اطريقة حل 

لب أن الطالتعليم �ن يطلب إىل احية حنوية. بدأ لتحليل من �اءة مث القر او 

ر من األخباع على ا ستماملعني أو النص اءة على القر اآلخر أو ايتحدث مع 

ء األخطاملشتملة على اجلملة الكلمة أو السبورة املدرس يف ات. مث كتب القنو ا

                                                             
  .٢١٠- ٢٠٩ نفس املرجع ، ص ٣٢

  .٢١٢ ، ص ملرجعا نفس ٣٣

٢٦ Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab,( Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 
2017),  hal 114 



 

  

٢٩ 
 

ملوجودة يف تلك اء األخطايف  اوحيللو  اأن يبحثو لطلبة اكل ويطلب عل ا ملشاو 

 . ٣٥من قبل اليت درسوهاحية حنوية جلملة من �الكلمة أو ا

 لتعينيا طريقة . ٦

عدة حنوية فحسب ولكنه أمشل من ذلك يعين الطريقة ال يرتكز يف قاهذه 

معي وتصعب على اجلاملرحلة اسب يف الطريقة تنامة. هذه اللغة بصفة عاترى 

نب. هذه اجلو النحو من عدة اجة وحتليل احملتاجع املر ائية لكثرة اإلبتداملرحلة ا

هيم املفاء بني األر ارنة النحو دقة من خالل مقالطريقة تستخدم يف تعليم ا

للغوية اهر الظو العرض على لتعليم �النحو. بدأ ائص كتب املؤلفون وخصاو 

ملتطلبة ابة اإلجادة قليلة ولكن املاملتعدد. فتكون انب اجلو امن  ائعة مث حتليلهالشا

 .  ٣٦لكثريةاجع املر اج إىل ا حتت

  لسلوكيااملبحث الثالث: مفهوم املدخل 

  لسلوكيةالنظرية التعلم يف امفهوم   .أ

ئم اته بشكل دادان وعاإلنساليت تطرأ على سلوك التكيفية ات التغيري اهو     

ملتعلم ا اليت يقوم �ات �االستجالبيئة و ات املثري ات بني اطارتبالا، نتيجة انسبي

يف  التدريب دور ات و ارساملمالتعزيز و البيئة، حيث يلعب ات يف اخلرب اعل مع اوهويتف

 املتعلم. وبتحليل هذاملشكلة عند ات) ادالعات (السلوكات أو �االستجاتثبيت هذه 

لسلوكي للتعلم، جتد أنه يتكون من التعريف ا السلوكي للتعلم، وبتحليل هذالتعريف ا

  آلتية:اصر العنا

 ملتعلم)ا( احي عضو� ائنان ميثل كاإنس ) ١

 تات أوخرب امثري  –بيئة تعليمية  ) ٢

 تاملثري ات و اخلرب ان و اإلنساعل آيل بني اتف ) ٣

                                                             
٢٧ibid, hal 115 
٢٨ ibid, hal 116 
 



 

  

٣٠ 
 

 تاطارتبات وحدوث املتعلم للمثري ابة استجا) ٤

 ت وتدريبارساتعزيز ومم)٥

ئن اموضوعية وهي: ك السلوكية يتطلب شروطات لنظر�التعلم يف اأي أن 

ملتعلم مع ان اإلنساعل ات) وتفاملثري التعليمية (البيئة ان) و اإلنساعضوي (

ت، ومن مث تتوج اطارتبات متالئمة وحدوث �استجمه �ات، وقياملثري ا

ملشكلة عند ات السلوكارج لتثبيت اخلاملكتسبة، بتعزيز من ات السلوكا

ت مرتبطة ات أوتدريبارسات مبمالسلوكاملتعلم، وميكن أن تدعم هذه ا

ن عن طريق اإلنسالة ينمو احلاويف هذه  ائمة نسبيات داإىل سلوك التحويله

   . ٣٧لتعليميةات السلوكاب اكتسا 

  لتعلمام و يلتعلالسلوكية يف ات لنظر�ادئ اأهم مب  .ب

ين، وعرفت اإلنسالتعلم السلوكية لعملية ات لنظر�اقرأت تفسري بعد أن     

لتحكم يف تشكيل التعلم، ومدى اهرة السلوكي لظالتفسري ا اليت يقوم عليهاآللية ا

لبيئة، فإنه بقي عليك أن تقرأ التعليمية يف ات اخلرب اعل على ان وهويتفاإلنساسلوك 

ئية، اإلجر الشرطية اإىل نظرية  اداستنالصف اخل اد اليت ميكن تطبيقهادئ املبابعض 

  يف تعليم طالبك. العلك تفيد منه

ظهر سلوك  الذي ترغب فيه: أي كلمالسلوك التعزيز لتدعيم ام استخداول اح ) ١

لسلوك ا الصف فإنه جيدر بك أن تعزز هذاخل الطلبة داتعليمي مرغوب من 

ءة السلوك مثل: (قر ا ايل تثبيت هذالتلطلبة و�ابة استجاشرة لتدعيم التعليمي مبا

ضية دون خطأ) إىل غري ذلك من ئل ر�اء)، (حل مسات دون أخطالكلما

 .لبيئةاقف تعليمية يف امو 

                                                             
  ٢٤٤- ٢٤٣ ص لتطبيق،النظرية و العربية بني اللغة اته، تعليم احسن شح ٣٧
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 التقومي: عندمار يف عملية االستمر الية و اشرة ومتتاجعة مباول أن تقدم تغذية ر اح ) ٢

أخطأ أحدهم،  الصف، فإذاخل ات تعليمية، داجبات أوو الطلبة متريناتعطي 

ول أن اب أحدهم، حاأص اشرة، فإذاول أن تبني له خطأه بسرعة وبصورة مباح

ت الصحيحة، وأن تقريب فرت ات �االستجاشرة لتعزيز اجعة مباتقدم تغذية ر 

لسلوك اسبة، تزيد من قدرة افآت مناجليدة مبكائج النتاملدرسي، وربك التقومي ا

 لظهور.اعلى 

على  افظ كل منهالصف حىت حياخل اد اليت تستخدمهات املعزز اول تنويع اح ) ٣

ول تعزيز ذلك ا، حاعياأويقدم عمال إبد امميز  الب جهدالطايبذل  اقوته: حينم

لذي تستخدمه بصورة التعزيز ات متنوعة وليست منطية. ألنك لوكررت امبعزز 

ت مثل: جيد، أحسنت، املعزز ائمة فإنة قد يفقد أثره. لذلك البد من تنويع اد

 خل.اعي وجديد... ائعة، تشرتك يف رحلة، إبدافكرة ر 

ول بعض اح السلبية. إذات السلوكاء لتكف االنطفاول أن تستخدم أسلوب اح)٤

ول أن اح التدريس، وإذاستمر يف انظر إليه و الصف، اخل ايضحك د لطالب أنا

وزه وال تتلفت إليه حىت تطفئ هذه اول أن تتجاألرض، حايسقط كتبه على 

 لسلبيةات السلوكا

ملنقطع.  الفرتة أو ابت لنسبة أو�ابت لتعزيز �ملستمر �التعليم اول أن تشجع اح)٥

ت السلوكافأة اول أن تتوقف عن مكاحلطلبة أوال على كل سلوك بسيط، مث افئ اك

عتمد اج ا ملنهاسة الطلبة إىل در املتميز..ولدفع السلوك افأة على املكالبسيطة وتقتصر ا

 بتة من كل أسبوع أومن كل شهر.م �ت يف أ��امتحا

 اليت تقوم بتدريسهالتعليمي اج ا ملنهادة املربمج ملالتعليم ام طريقة استخداول اح)٦

 آلتية:ات اءاإلجر اوحدة بعد أخرى وذلك وفق 
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ت املعلومئمة �ا(وذلك بوضع ق املرغوب تعلمهائية النهات السلوكاحتديد أ) 

 ج).ا ملنهاردة يف الو اهيم املفائق و احلقاو 

ئق احلقالسلوكية (ترتيب اف األهدملرتبطة �اج و ا لتعليمية للمنهادة املاتنظيم ب) 

 ).املطلوب تعلمهاهيم املفاو 

ت �اإلجالصحيحة، وتعديل ات �االستجاجعة لتعزيز اتقدمي تغذية ر ج) 

ل ايف إدخ اعدة بعضهم بعضات ملسالطلبة إىل جمموعاطئة بتقسيم اخلا

لتعليمية ادة املن هلم �امتحاهلم، بعد عقد ات على أعمالتصويبالتعديالت و ا

 للدرس. 

فأة معدنية: أي اعلى مكلطلبة للحصول العقود مع اول أن تستخدم فكرة احد)    

ل از أعمابل إجنالطلبة بشكل فردي، مقاليت تستثري افآت املكئمة �اأن حتدد ق

 فأة أمثلة:احمددة، لكل مك

ت حمددة اين كلماج معا ستخر املعجم و ام استخدافأة ملن يتعلم امكأ)) 

 لعدد.ا

 لعدد.ابية حمددة احلسائل املسافأة ملن جيمع أويقسم جمموعة من امكب)) 

 دة تعليمية معينة.افأة ملن جييب عن جمموعة أسئلة حمددة يف مامكج))

 لعربية.اللغة ايف  احمدد افأة ملن يشكل نصامكد))

لطلبة من أجل حتسني ارسة يف تعليم املمار و التكر اول أن تستخدم عملية اح ) ٧

ليست مكونة من فعل  اد تعلمهاملر ات ار املهالتعليمية و اقف املو اء. ألن األدا

ن يف تعلم هذه اعدارسة يساملمار و التكر ال. لذلك إن ابل من عدة أفع حد،او 

 رة.املهالتعليمي أو املكونة للموقف ال األفعا
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جلديدة مثلك طريقة ات السلوكالطلبة اخمتلفة لتعليم  اول أن تستخدم طرقاح)٨

ت) وكريقة ار املهالتدريب لتعلم اجلزئية يف الطريقة التسلسل (اذج، وطريقة النماة اكا حم

لسلوك ان تعلم ابة تقرتب حنوإتقاستجاجلهد لتعزيز أية النشكيل (أي بذل ا

 ملرغوب).ا

دة املت تعليمية ترتبط �ات تعليمية أومتريناطالطلبة إىل نشاول أن توجه اح)٩

لسلوك اف ايل إضعالتبط و�الرو ارسة تقوي املما، ألن اليت تقوم بتدريسهالتعليمية ا

  . ٣٨لتعليميا

  تطبيق مدخل السلوكية يف التعليم والتعلمج.  

التطبيق ملدخل السلوكية يف الرتبية يصور يف عدة األمور منها: ا)املواد     

التعليمية جاهزة االستخدام، ب) تتألف املواد التعليمية بشكل مرتبة من درجة السهولة 

لكفاءة إىل الصعوبة، ج) تنقسم أهداف التعليم إىل األهداف اخلاصة يف استيعاب ا

املعينة، د) يهدف التعليم على نتيجة اليت تقاس وتالحظ وفقا على السلوك املرجوة، 

إذا يظهر السلوك املرجوة يتبع  ه)يستخدم التكرار والتدريب لتكوين السلوك، و)

  �لتعزيزات اإلجابية وإذا يظهر السلوك غري املرجوة يتبع �لتعزيزات السلبية.

ت املثري اإذا كان اهلدف األساسي لدى الطالب هوإظهار العالقة بني     

وما حدث من سلوك الطالب، فاألهم هوأن يهتم املعلم األمور التالية  ت�االستجاو 

لتنجح عملية التعلم  وهي: ا) ينبغى على املعلم أن يفهم أنسب املثريات اليت سيقدمها 

ظهر عند الطالب، ج) ملعرفة نتيجة املثريات للطالب، ب) يعرف املعلم املثريات اليت ست

  :هل جتري كما املرجوة البد أن يكون املعّلم

 أن يثبت املعّلم املثريات متكن على مالحظتها ) ١

                                                             
  ٢٥٨ - ٢٥٦ )،ص ٢٠٠٤اء املناهج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليمي،( عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع، أسس بناخلوالدة، حممد حممود ٣٨



 

  

٣٤ 
 

 املثريات اليت تظهر عند الطالب متكن على قياسها ) ٢

 يقّدم املعّلم املثريات عند الطالب  بشكل ظاهر وجهر.  ) ٣

 لتكون املثريات تظهر دائما عند الطلب، حيتاج املعّلم إىل إعطاء اهلدا�.  ) ٤

واخلطوات العامة يقوم �ا املعلم يف تطبيق النظرية السلوكية يف عملية التعليم هي: 

ا) معرفة أهداف التعلم، ب) القيام بتحليل عملية التعلم، ج) معرفة خصائص وكفائة 

شرات جناح التعّلم، ه) تطوير املواد التعليمية من أساسية لدى الطالب، د) تعيني مؤ 

املوضوعات واألبواب وغري ذلك، و) تطوير استرياتيجية التعليم من األنشطة واملناهج 

والوسائل واألوقات، ز) املالحظة على املثريات ميكن إعطائها من التدريبات والوظائف 

ات من الطالب، ط) إعطاء واالختبارات ومثلها، ح) املالحظة والتحليل على املثري 

  .٣٩التعزيزات إجيابيا كانت أم سلبية، ي) إصالح أنشطة التعليمية

وعند سوجيايت وفراستيا إيوان يف سوغيونو وهاريياتو، عملية التعليم املعتمدة على   

) والكفاءة SKنظرية السلوكية هي: ا) تعيني أهداف التعليم بشكل معيار الكفاءة (

واملؤشرات، ب) تعيني املواد التعليمية املستخدمة، ج) تفصيل  املواد إىل ) KDاألساسية (

أجزاء خاصة عل شكل األبواب والوحدات وغري ذلك، د) إعطاء املثريات على شكل 

  . ٤٠األسئلة، والتدريبات، والوظائف يف عملية التعليم، ه) استخدام اهلدا� والعقو�ت

 

  

  

                                                             
39  Muhammad Hizbul Muflihin, Aplikasi dan Implikasi Teori Behaviorisme Dalam Pemnbelajaran 
(Analisis Strategi Inovasi Pembelajaran. 
40 Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam 
Proses Pembelajaran (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2017), hal163-164 



 

  

٣٥ 
 

  لثالثا الفصل

  منهجية البحث

  البحث ونوعهمدخل   .أ

استخدمت الباحثة الدراسة امليدانية التجريبية يف إعداد حبثها مستعينة �ملنهج 

لطريقة املستخدمة للحصول على وهي ا ،(Research and Development)البحث التطويري 

. فلذلك كان البحث على هذا النوع حمتاجا ألنه حيلل ٤١نتائج األشياء املعينة ومعرفة فعالية تنفيذه

  االحتياجات وخيترب فعالية ذلك اإلنتاج احملصوص حىت ميكن ا�تمع االنتفاع به.

) حتليل احلاجات ١وليحصل على االنتاج اجليد، استخدمت الباحثة ثالث خطوات هي: 

) نيل املدخالت واالقرتاحات ٢، (Qualitative Approach)قبل عملية اإلعداد �ملدخل الكيفي 

الكتاب التعليمي وهم: أ) اخلبري يف جمال اللغة واحملتوى املادة، ب) اخلبري يف  والتوصيل من اخلرباء يف

) معرفة فعالية اإلنتاج يف املادة التعليمية �ملدخل الكمي ٣جمال تصميم الكتاب التعليمي، 

(Quantitative Approach) .  

كون اإلنتاج احتاجت الباحثة استعدادات كاملة واخلطوات ادقيقة لتطوير اإلنتاج، حىت ي

إنتاجا فعاال. وشكل ختطيط الوسيلة التعليمية املستخدمة يف هذا البحث هوشكل الذي قام به 

) ١، وهذا الشكل يتبع اخلطوات التالية: Borg and Gallوهومن شكل  (Sugiyono)سوكيونو 

تعديل ) ٥) تصديق اإلنتاج، ٤) تصميم اإلنتاج، ٣) مجع البيا�ت، ٢وجود االحتمال واملشكلة، 

) ١٠) تعديل اإلنتاج، ٩) جتربة فعالية، ٨) تعديل جتربة اإلنتاج، ٧) جتربة صالحية، ٦اإلنتاج، 

 .٤٢اإلنتاج النهائي

                                                             
٤٠ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, Cet.20, (Bandung: Alfabeta, 

2014), hal 297 
٤١ Sugiyono, Metode Penelitian, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan RND (Bandung: Alfabeta, 

2005), hal 298 



 

  

٣٦ 
 

اختارت الباحثة هذا الشكل احبث واالعدادي ألن هذا الشكل فيها خطوات 

دقيقة يف إجراءات اإلنتاج، لذلك شعرت الباحثة سهولة لتطوير اإلنتاج وهذا الشكل 

  ونة ومتمكنة مبناسبة احلاجات واملشكالت اإلنتاج اإلعدادية املطورة.مر 

 إجراءات البحث والتطوير   .ب

 Borg and Gallاستخدمت الباحثة اخلطوات يف إجراءات هذا البحث والتطوير خبطوات 

  : ٤٣يف كتابه وخطواته كما يلي Sugiyono، اليت شرحها 

 احلاجات واملشكلةحتليل  . ١

حصول مالحظة مبدئية بوسيلة املقابلة واالستبانة إىل بدأت الباحثة من 

الطالبات، ووجدت الباحثة إمكانيات واملشكالت. إمكانيات هي كل شيء إذا يستطيع 

أن يفيد سيزداد نتيجة ولكن إذا مل يفيد تلك إمكانية سيصري مشكلة جديدة، و�لعكس 

. ومشكالت هي إذا كان أن املشكلة ميكن سيصري إمكانية جديدة إذا يفيد مفيدة �مة

ظواهر يف الواقعي خمتلف برجائها. ونظرت الباحثة أن املشكالت الطالبات ملادة 

النحوللصف الثاين يف معهد حتفيظ القرآن وتعليم اللغة العربية حفصة بنت عمر �توعدم 

تعليم النحو�ألمثلة القرآنية وهن من حفاظة القرآن وتستطيع الباحثة أت حتلها بتطوير 

  لكتاب لقواعد النحو�ألمثلة القرآنية �ملدخل السلوكي.ا

 مجع البيا�ت . ٢

استمرت الباحثة هذه االجراءات بعد أن تنال الباحثة البيا�ت من حتليل 

  احلاجات واملشكالت مبقابلة مع مدرسة تعليم النحو، وهذه البيا�ت لتصميم اإلنتاج. 

  

  

                                                             
٤٢Sugiyono, Metode Penelitian, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan RND, hal 298 
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 تصميم اإلنتاج . ٣

اإلنتاج. يف تطوير الكتاب التعليمي صنعت الباحثة  فخطوة التالية هي تصميم 

كتاب التعليمي ملادة النحو �ملدخل السلوكي واجتمعت الباحثة املراجع اليت تتعلق 

�نتاج املطور من �حية املواد التعليمية املناسبة مبستوى الطالبات. مث إختارت الباحثة 

يم الكتاب التعليمي علينا أن �تم التدريبات واآل�ت القرآنية املناسبة هلن. ويف تصم

خبطواته، واخلطوات يف تصميم املواد التعليمية هي: حتليل املنهج، تعيني موضوع الكتاب، 

  تصميم هيكل الكتاب، مجع املراجع، تناسب املواد �ستفادته.

 تصديق اإلنتاج . ٤

تصديق اإلنتاج هوعملية لتقومي أولتحكيم اإلنتاج املصمم، أما اهلدف منه 

عرفة صالحية استخدام الكتاب التعليمي ملادة النحو �ملدخل السلوكي. وميكن أن هومل

يؤدي هذا التصديق �حضار بعض اخلرباء يف جمال مواد التعليمـ مث طلبت الباحثة منهم 

التقومي وإعطاء املزا� والعيوب من االنتاج أوميكن أيضا أن حتقيق التصديق من خالل 

  خلرباءاملناقشة بني الباحثة وا

 تعديل اإلنتاج . ٥

التعديل هوالتحسني. كانت الباحثة تقوم بتصحيح اإلنتاج عن األخطاء 

  والنقائص املوجودة حسب التحكيم من اخلرباء وإرشادا�م.

 جتربة صالحية . ٦

جتربة اإلنتاج صالحية أويسمى بتجربة األوىل هلذا اإلنتاج هي بتحكيم جودة 

  استخدام هذا اإلنتاج.

  



 

  

٣٨ 
 

 تعديل اإلنتاج . ٧

التعديل هوالتحسني. كانت الباحثة تقوم بتصحيح اإلنتاج عن األخطاء 

  والنقائص املوجودة حسب التحكيم من مدرسة مادة النحو

 جتربة فعالية . ٨

جتربة فعالية أويسمى بتجربة الثانية هلذا اإلنتاج هي بتطبيق التعليمية يف عملية 

اشرة إىل طالبات الصف الثاين تعليم النحو اليت قامت الباحثة نفسها، وقدمت الباحثة مب

 ملعرفة فعالية هذه املادة التعليمية عن مادة النحو.

 تعديل اإلنتاج . ٩

مادام يوجد األخطاء والنقائص املوجودة يف هذا اإلنتاج حسب التحكيم يف 

معهد حتفيظ القرآن وتعليم اللغة العربية حفصة بنت عمر �تو لطالبات الصف الثاين، 

  ديل أوالتحسني، حىت حصلت الباحثة إنتاجا إىل أحسن اإلنتاج.  فإنه حيتاج إىل التع

  اإلنتاج النهائي .١٠

واخلطوة األخرية هي اإلنتاج النهائي من تصميم الكتاب التعليمي ملادة النحو   

  �ملدخل السلوكي. 

  جتربة املنتج   .ج

  . ختطيط التجربة١

حملتوى ال اخبري جم ملنتج مناألوىل هي تصديق احل املنتج يف ثالثة مر اجتري جتربة   

لتجربة الثة هي الثاملرحلة الفردية. و التجربة انية هي الثاملرحلة التعليم. و ال تصميم اوجم

  نية.امليدا



 

  

٣٩ 
 

سبة اب يف منالكتاحثة لتعديل البا احملتوى تستخدمهال املدخالت من خبري جما  

 التعليم فتجعلهام ملدخالت من خبري تصميا ارينه. وأمالنظم وأمثلته ومتعدة �القادة أو املا

لتجربة احثة من البا اوهلالتيتتناملدخالت املطور. و اب الكتالتعديل تصميم  اساحثة أسالبا

ل اسبته �حو املطور ومناب الكتاملوجودة يف اء األخطاحثة لتعديل البا الفردية تستخدمها

حثة البا افتستخدمهنية امليدالتجربة احثة من البا اولتهاليت تنات املعلوما ات. وأمالبالطا

ملستوى ات الباحلقيقي، يعين لطامه للتعليم استخداملطور يف اب الكتاملعرفة صالحية 

  تو.ين يف معهد حفصة بنت عمر �الثا

 أفراد التجربة . ٢

  يلي: التجربة كماد احثة أفر الباملنتج، تستخدم اب الكتاولتجربة 

أفراد التجربة من اخلرباء، اخلبري األول يعين من جمال اللغة وحمتوى املادة   )أ

هواألستاذ الدكتور أوريل حبر الدين املاجستري، واخلبري الثاين يعين من جمال 

تصميم الكتاب التعليمي هو األستاذ الدكتور دانيال حليمي املاجسرتـ 

  . واختارت الباحثة أل�ما الكفاءة وخصائص يف جماهلم

الصف الثاين، تستهدف لنيل اليبا�ت عن نتيجة ب) أفراد التجربة للطالبات 

االختبار القبلي والبعدي. واختارت الباحثة طالبات الصف الثاين أل�ن قد بلغ 

 من الكثري يف حفظ القرآن.

  البيا�ت ومصادرها. د

 . البيا�ت١

ملطورة تنقسم ادة التكويين للمار االختبالربحثة من خالل ا اوهلاليت تتنات �البيا

ب الكتاألوىل يعين تصديق املرحلة التقومي يف ات من �اليا) ١م، وهي اإىل ثالثة أقس

) ٢ملنتج، اب الكتالتعليم لتعديل ال تصميم احملتوى وجمال اخلبريين يف جماملنتج من قبل ا



 

  

٤٠ 
 

ملنتج وتقييمه، اب الكتالفردية لتعديل التجربة انية يعين الثاملرحلة التقومي يف ات من �البيا

نية لتعديل وتقييم جودة امليدالتجربة الثة يعين الثاملرحلة التقومي يف ات من �البيا) ٣

ت �البيات يعين �البيالنوعني من احثة الباول الثالثة تتناحل املر املنتج. من هذه اب الكتا

  لكمية.ات �البيالكيفية و ا

ئج ات من نتاحاالقرت املدخالت و التطوير هي البحث و ا اهذلكيفية يف ات �البيا  

ملنتج،ومشاركة الطالبات اب الكتاخلبريين لتعديل املفتوحة من انة االستبابلة و املقا

) ١حثة هي البا اوهلالكمية تتنات �البياوتفاعلهن حنومادة النحولطالبات الصف الثاين. و 

) ٣) تصديق حمتوى مادة النحو، ٢احتياجات الطالبات إىل تصميم الكتاب التعليمي،

نتائج الطالبات من االختبار القبلي والبعدي �الستخدام الكتاب املقرر لطالبات الصف 

  ) آرىء الطالبات واملعلم وتعليقا�م بعد تنفيذ الكتاب التعليمي ملادة النحو. ٤الثاين، 

لبعدي ملعرفة القبلي و ار االختبائج الكمية من نتات �البياحثة كذلك البا ولاوتتن  

  ملطور.اب الكتام استخدالية افع

 مصادر البيا�ت  . ٢

مصادر البيا�ت هي الفرد من البيا�ت احملصولة. وقبل الشروع، فعني مصادر 

مصادر البيا�ت األساسية هي الفاعل من أي البيا�ت املتناول حىت حتصل الباحثة 

  .٤٤البيا�ت األساسية يف البحث

لعرض البيا�ت يف هذا البحث حتتاج الباحثة إىل مصادر البيا�ت لتحقيقها 

  ومصادر البيا�ت اليت �يت �ذا البحث هي الطالبات واملدرسة واخلرباء.

  

  
                                                             
44 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
2002), hal 107 
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  مجع اليبا�ت سلوبأ  .ه

النحو استخدمت الباحثة جلمع البيا�ت يف إعداد الكتاب التعليمي ملادة 

 �ملدخل السلوكي هوالو�قية واالستبانة واالختبار واملقابلة واملالحظة.

 االستبانة . ١

وهي اداة مالئمة للحصول على معلومات وبيا�ت وحقائق مرتبة بوقائع معني 

وتقدم بشكل عدد من االسئلة يطلب االجابة عنها من قبل عدد من األفراد املعينني 

واالستبانة أواالستبيان أداة مفيدة من أدوات البحث العلمي  .٤٥مبوضوع االستبانة

للحصول على احلقائق، والتوصل إىل الوقائع والتعرف على الظروف واألحوال ودراسة 

املوافق واالجتاهات واآلراء، يساعد املالحظة ويكملها، وهويف بعض األحيان الوسيلة 

رب االستبانة من أكثر األدوات املستخدمة . وتعت٤٦العملية الوحيدة للقيام �لدراسة العلمية

  يف مجيع البيا�ت.

استخدمت الباحثة االستبانة ملعرفة ما إذا كان الكتاب التعليمي املطور تسهل 

الدرسة والطالبات يف عملية التعليم أم أ�ا حتتاج إىل مزيد من التحسني. و�إلضاف إىل 

اء يف جمال تصميم الكتاب التعليمي ذلك، تستخدم االستبانة جلمع البيا�ت من قبل خرب 

  وخرباء اللغوية حول صالحية الكتاب التعليمي املطور ملادة النحو.

 االختبار . ٢

أسلوب االختبار يعين بوضع جمموعة من األسئلة والتمرينات أوغريها من اآلالت 

املستخدمة لتقدير املهارة واملعلومات واملستوى العلمي واملواهب لدى فرد أوفئة. 

جمموعة من املثريات (أسئلة شفوية أوكتابية أوصور أورسوم) أعدت لتقيس بطريقة  وهو 

                                                             
  ١٨٩) ص، ١٩٩٧، (الر�ض: دار أسامة، أساليبه- وأدواته- البحث العلمي مفهومهذوقان عبيدات وآخرون،  ٤٥
  ٣٢٩)، ص ٢٠٠٠أساسيته النظرية وممارسته العملية، (دمشق: املطبعة العلمية،  –رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي  ٤٦



 

  

٤٢ 
 

كمية أوكيفية سلوكا ما. فهي من وسائل القياس اليت سيتخدمها الباحث للكشف عن 

  .٤٧الفروق بني األفراد واجلماعات، وجماهلا واسع يشمل خمتلف ميادين احلياة وأغراضها

ختبار األول ملعرفة قدرة الطالبات قبل استخدمت الباحثة االختبارين، اال

تستخدمه الكتاب التعليمي املطور، والثاين ملعرفة قدر�ن بعد استخدامه، ومما جيب 

اإلشارة إليه أن االختبار مل يعقد للمقارنة بني نتائج الطالبات يف جمموعة التجربة 

لتعليمي والضابطة، ولكنه عقد فقط للوقوف على نتائجهن قبل استخدام الكتاب ا

  املطور وبعدها.

 املقابلة . ٣

ينبغي أن يكون للمقابلة هدف حمدد، وأال تكون جمرد لقاء البداء مالحظة غري 

استبا�  -إىل حد كبري–. وتعترب املقابلة ٤٨منظمة وغري مرتابطة ال بداية هلا وال �اية

قة شفو�، فبدال من كتابة اإلجابة فإن املستجيبون يعطي معلوماته شفو� يف عال

. واستخدمت الباحثة املقابلة جلمع البيا�ت اليت مل تتناوهلا من الو�ئقية ٤٩مواجهية

واملالحظة واالستبانة واالختبار. وقامت الباحثة �ملقابلة مع مدرسة ملادة النحو وبعض 

  الطالبات عن استخدام الكتاب ومع اخلبري يف جمال تصميم الكتاب التعليمي واللغوية

 املالحظة . ٤

مبالحظة األحوال أوالظواهر املوجودة يف ميدان البحث. وإن ما مييز تعين 

. استخدمت الباحثة هذا األسلوب ٥٠املالحظة الدقيقة هي االنتباه واإلحساس واإلدراك

أثناء سري العملية التعليمية يف الفصل. فالحظت الباحثة هوسري التعليم �مدخل خطوات 

                                                             
  ٣٤٤، ص أساسيته النظرية وممارسته العملية –البحث العلمي رجاء وحيد دويدري،  ٤٧
  ٢٦٥)، ص ١٩٧٨، (جامعة األزهار: دار التأليف، مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفسجابر عبد احلميد جابر زأمحد خريي كاظم،  ٤٨
  ٣٥ ٢)، ١٩٨٢ات، (الكويت، وكالة املطبوع ،٦أصول البحث العلمي ومناهجه، ط أمحد بدر،  ٤٩
  ٣١٨أساسيته النظرية وممارسته العملية، ص  –البحث العلمي رجاء وحيد دويدري،  ٥٠



 

  

٤٣ 
 

رفة كفاءة الطالبات واألخطاء اللغوية الشائعة التعليم اليت رمستها سابقا، وكذلك ملع

  لتحليل احلاجات قبل تعيني أهداف الكتاب و�ليفه.

 دوات مجع البيا�تأ  .و

استخدمت الباحثة أربعة أنواع من األدوات جلمع البيا�ت اليت حتتاج إليها،  

  كما يلي:

 أوراق االستبانة . ١

يستخدم على إطار واسع تعد االستبانة وسيلة من وسائل مجع املعلومات، وقد 

ليشمل األمة أويف إطار ضيق على نطاق املدرسة. وتشتمل أسئلة االستبانة كافة، مع 

. ٥١اإلجابة اليت توضع أمام كل فقرة، ليقوم الباحث �ختيار اإلجابة اليت يراها مناسبة

عد وهي بتوزيع أوراق االستبانة عليها األسئلة املكتوبة املوجهة للمدّرسة والطالبات ب

عملية التعليم، أما أوراق االستبانة للخرباء فقد أرفقتها الباحثة مع الكتاب التعليمي اليت 

  قدمتها الباحثة إليهن بعد عملية التطوير

 أسئلة االختبار . ٢

االختبار هوجمموعة من املثريات (أسئلة كتابية أوشفوية أوصور ورسومات)، 

لبعدي ملعرفة مدى كفاءة الطلبة، وهدف فاستخدمت الباحثة االختبار القبلي واالختبار ا

الباحثة هومجع املعلومات عن قدر�ن يف النحو، وقو�ا وضعفها حىت أتت الباحثة 

  �لكتاب املناسبة، فتعرفت فعالية هذه املواد مبالحظة نتيجة االختبار.

 دليل املالحظة . ٣

لة طريقة املالحظة هي طريقة مجع البيا�ت اليت هلاخصائص أطثر من املقاب

واالستبيان وهي عملية مجع املعلومات عن طريق مالحظة الناس 

                                                             
  ٣٣٣أساسيته النظرية وممارسته العملية، ص  –البحث العلمي رجاء وحيد دويدري،  ٥١



 

  

٤٤ 
 

.فاستخدمت الباحثة هذه األداة ملالحظة عملية التعلني يف مكان الدراسة، ٥٢أواألماكن

وتكون بنود دليل املالحظة من خطوات التعليم اليت رمستها الباحثة لتعليم النحو. وتكون 

ة، فهي الطريقة اليت مل تشرتك الباحثة متام املالحظة من نوع املالحظة بدون املشارك

  االشرتاك.

 سلوب حتليل البيا�تأ  .ز

 البييا�ت من االستبيان  . ١

ن حتليل البيا�ت ستحصل عليها الباحثة من جتربة الكتاب التعليمي املطور إ

  :٥٣يكون حتليال وصفيا. وتستخدم الباحثة لتثبيت القيمة العالية لالستبيان �لرمز التايل

  

  

  على لكل بند من البنود فتستخدم الباحثة الرمز التايل:ما القيمة األأو 

  

  

  ما النسبة املائوية للنتيجة احملصولة من االستبيان فهي كما يلي:أو 

  

قرره وزير  التثبيت كمالتصديق و ات من نتيجة �البياوفيما يلي دليل تفسري    

  :٥٤لدينيةالشؤون ا

  

                                                             
  ٩٤منضر الضامن ، أساسیات البحث العلمي، (جامعة السلطان قابوس، عمان: دار المسیرة، دزس)، ص  ٥٢

٣٩Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 
(Bandung: Alfabeta, 2010), hal 418 
٤٠ Sa`dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 
hal 41 

 عدد املستجبني xسئلة عدد األ xجابة على= نتيجة اإلالقيمة األ

  عدد املستجبني xعلىجابة األعلى= نتيجة اإلالقيمة األ

  ١٠٠ x%= النتيجة احملصولة : القيمة االعلى 



 

  

٤٥ 
 

  نتيحة التصديق والتثبيت :١،٣اجلدول 

  البيان  معيار النجاح  املئوية  الرقم

ميكن استخدامه يف   جيد جدا وصادق  %١٠٠-٨٥،٠١  ١

بدون التعليم 

  التصحيح

ميكن استخدامه يف   مقبول  %٨٥،٠١-٧٠،٠١  ٢

التعليم �لتصحيح 

  البسيط

ال ميكن استخدامه   �قص  %٧٠،٠١-٥٠،٠١  ٣

  يف التعليم

  يصلح كله أويبدل  مردود  %٥٠-٠١  ٤

 

  البينات من اإلختبار  )أ

حثة رمز الباستخدمت ار، فاالختباحثة من البا اوهلاليت تتنات �البيا

  : ٥٥يلالتائي التاب احلسا

� =
��

�
∑ ���

� (� − �)

 

 

 ن:البيا

Md :لبعديالقبلي و ار االختباملتوسط من نتيجة ا  
                                                             
٤١Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2010), hal 49-50 



 

  

٤٦ 
 

Xd :ملوضوعاف من كل االحنر ا  

N  :لعينةاملوضوع يف ا  

  :٥٦يلي ار فهوكماالختبات يف البالطاح ا ر جنامعي اوأم  

  النسبة املائوية  فئات الدرجات  التقدير  الرقم

  %١٠٠-%٩٠  ١٠٠-٩٠  جيد جدا  ١

  %٨٩-%٨٠  ٨٩-٨٠  جيد  ٢

  %٧٩-%٧٠  ٧٩-٧٠  متوسط  ٣

  %٦٩  ٦٩-  �قص  ٤

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                             
٤٢ Ika Lestari, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi Sesuai dengan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan, ( Padang: Akademi Permata, 2013), hal 54 



 

  

٤٧ 
 

  الفصل الرابع

  عرض البيا�ت وحتليلها ومناقشتها

لقواعد  يف هذا الفصل ستعرض الباحثة البيا�ت عن  مواصفات املواد التعليمية

حفصة بنت عمر �تو ماالنج، النحوية �ألمثلة القرآنية �ملدخل السلوكية لطالبات معهد 

تاب لدى وصالحية الكتاب من أراء اخلبريين واملستخدمني، وفعالية استخدام هذا الك

  .الطلبات يف الصف الثاين

  املبحث األول: عرض البيا�ت وحتليلها 

والبحث عن املواد التعليمية لقواعد النحوية �ألمثلة القرآنية �ملدخل السلوكية   

 مواصفات املواد التعليمية لقواعد النحويةكيف يتم تطوير   )١قسام: يتكون من مخسة أ

ما مواصفات املواد التعليمية لقواعد  )٢ �ألمثلة القرآنية �ملدخل السلوكية لطالبات،

 ) ما مدى فعالية املواد التعليمية�٣ألمثلة القرآنية �ملدخل السلوكية لطالبات،  النحوية

  السلوكية،  �ألمثلة القرآنية �ملدخل

 قواعد النحوية �ألمثلة القرآنية �ملدخل السلوكية لاملواد التعليمية لتطوير   .أ

 املواد التعليمية لقواعد النحويةوتعرض الباحثة يف هذا املبحث بيا�ت تطوير 

لطالبات معهد حفصة بنت عمر. ومجعت الباحثة �ألمثلة القرآنية �ملدخل السلوكية 

بعرض البيا�ت احملصولة من املالحظة واملقابلة واالستبانة واالختبار مث إجابة من األسئلة 

حتليلها ومناقشتها. ولسهولة توجيه عرض النتائج، فتقوم الباحثة بعرضها مناسبة �سئلة 

  البحث.



 

  

٤٨ 
 

�ألمثلة القرآنية  التعليمية لقواعد النحويةواعتمدت الباحثة يف إعداد املواد 

على منوذج قدمها بروك وغال كما بينه سوغيونو، وهي: حتليل  �ملدخل السلوكية

االحتياجات واملشكالت، مجع البيا�ت، ختطيط اإلنتاج، تصديق اإلنتاج، إصالح 

  اإلنتاج، جتربة اإلنتاج. ويف هذه العملية قامت الباحثة �خلطوات اآلتية:

 حتليل االحتياجات واملشكالت . ١

اجات املركز والطالبات واملعلمة يف عملية الباحثة �ملالحظة عن احتي وقامت

وحبثت عن سبب املشكلة عنها ملعرفة ثالث  ٢٠١٨نوفمبري  ٢تعليم النحو يف التاريخ 

) عملية تعليم النحوبكتاب النحوالواضح ٢) خصائص الطالبات، ١نقط مهمة، وهي: 

  .١) مشكلة عملية تعليم النحوبكتاب النحوالواضح ٣، ١

  يت قامت �ا الباحثة هي كما يلي:ونتائج املالحظة ال

  ١نتائج املالحظة عن تعليم النحوبكتاب النحوالواضح  ١،٤جدول 

  النقط امللحوظة  الرقم

  خصائص الطالبات  ١

 الطالبات من حفاظة القرآن 

  ختالف   ٢٢-٣٠يبلغ حفظ الطالبات حوايل جزء�

 . ٢٨-٣٠كفائتهن. واجلزء املتفق هلن من 

  الطالبة: الضعيف واملاهر وأوسطهما.اختالف درجة كفاءة  



 

  

٤٩ 
 

  ١عملية تعليم النحوبكتاب النحوالواضح   ٢

 أن تلقي املعلمة األمثلة النحوية مث أمرت الطالبات تكرارها 

  كتبت املعلمة الشرح على السبورة فكتبتها الطالبات مث

 شرحتها

 سألت الطالبة ما مل يفهمها من املادة وأجابت املعلمة 

  الطالبات �لتمرينات القصريةأن تعمل  

  ١مشكلة عملية تعليم النحوبكتاب النحوالواضح   ٣

 بعض الطالبات يهتمن الدرس وبعضهن ال يهتمن 

 قلة التمرينات عملت �ا الطالبات 

  عدم التمرينات �ألمثلة القرآنية مع أن الطالبات من حفاظة

  القرآن 

جيد. ولكن  ١النحوالواضح ومن هنا نرى أن عملية تعليم النحوبكتاب 

األسف مل يكن هناك تطبيق التمرينات وإعطاء األمثلة القرآنية أثناء الشرح 

مع أن الطالبات من حفاظة القرآن. وكانت نتائج هذه املالحظة أساسا 

  الختيار املواد التعليمية �ألمثلة القرآنية حسب مستو��ن.

 مجع البيا�ت . ٢

 نتائج املقابلة  )أ



 

  

٥٠ 
 

جبمع البيا�ت الواردة من املقابلة مع معلمة مادة النحو الباحثة  قامت

للصف الثاين، وهي مقابلة اليت حتتوي على تعليق املنهج ومادة اإلمالء 

وطرق التعليم والوسائل املستخدمة والتقومي لطالبات معهد حفصة بنت 

  عمر. والنتائج ملقابلة الباحثة مع معلمة مادة النحو للصف الثاين كما يلي:

عن تعليم النحوبكتاب املقابلة مع معلمة النحو نتائج ٢،٤دول ج 

  ١النحوالواضح 

  توضيح البيا�ت  البيا�ت  الرقم

لتفهم الطالبات على القواعد النحوية   أهداف تعليم النحو  ١

  حىت 

يستطعن يف قراءة وفهم النصوص 

  العربية

الكتاب التعليمي   ٢

  املستخدم

كانت الكتاب التعليمي املستخدم 

  ١هوكتاب النحوالواضح 

يعض الطالبات مل يرتكزن يف    صعوبة املعلمة  ٣

 الدرس

 قلة التمرينات لقلة الوقت  

مدى أمهية تعليم النحو   ٤

  �ألمثة القرآنية

  مهم جدا ومناسبا لكون

الطالبات حفاظة القرآن لكن 



 

  

٥١ 
 

األسف مل يوجد الكتاب 

املناسب ملستو��ن يف األمثلة 

  القرآنية.

 

 نتائج االستبانة   )ب

قدمت الباحثة االستبانة لطالبات الصف الثاين ملعرفة حاجا�ن يف تعليم 

النحوملعرفة ميوهلم حنو تعليم النحوومدى أمهية األمثلة القرآنية لدى الطالبات. 

 فحصلت الباحثة نتائج االستبانة التالية:

  نتائج االستبانة املغلقة عن حاجات الطالبات ٣،٤جدول 

نتائج   االختيارات  األسئلة  الرقم

  الطالبات

النسبة املئوية 

%  

كثرة التمرينات   ١

يسهلين يف تعلم 

  النحو

  %٣٥  ٦  موافق جدا

  %٥٣  ٩  موافق  

  %١٢  ٢  غري موافق  

غري موافق   

  جدا

-  -  

  %٢٩  ٥  موافق جداتعليم النحو األن   ٢



 

  

٥٢ 
 

يساعدين يف حفظ   

  القرآن

  %٥٩  ١٠  موافق

  %١٢  ٢  غري موافق  

غري موافق   

  جدا

-    

أريد أن أتعلم النحو   ٣

  �ألمثلة القرآنية

  %٢٤  ٤  موافق جدا

  %٧١  ١٢  موافق  

  %٦  ١  غري موافق  

غري موافق   

  جدا

-  -  

كثرياما أخطأت يف   ٤

الشكل عند حفظ 

  القرآن

  %٣٥  ٦  موافق جدا

  %٣٥  ٦  موافق  

  %٢٤  ٤  غري موافق  

غري موافق   

  جدا

٦  ١%  

مترينات النحو   ٥

مأخوذة من اجلزء 

  %٢٩  ٥  موافق جدا

  %٥٩  ١٠  موافق  



 

  

٥٣ 
 

  %١٢  ٢  غري موافق  ٢٨، و٢٩، ٣٠  

غري موافق   

  جدا

-  -  

  

"موافق  %٣٥طالبات أو ٦من إجابة االستبانة السابقة، فعرفت الباحثة أن 

"غري موافق" �ن كثرة  %١٢طالبتان أو ٢"موافق" و %٥٣طالبات أو ٩جدا" و

طالبات  ١٠"موافق جدا" و %٢٩طالبات أو ٥التمرينات يسهلهن يف تعلم النحو. و

"غري موافق" �ن تعليم النحو األن يساعدهن يف  %١٢طالبتان أو ٢"موافق" و %٥٩أو

"موافق"  %٧١طالبة أو ١٢"موافق جدا" و %٢٤طالبات أو ٤حفظ القرآن. و 

طالبات  ٦النحو �ألمثلة القرآنية. و "غري موافق" ��ن يردن أن يتعلمن %٦طالبة أو١و

"غري  %٢٤طالبات أو ٤"موافق" و %٣٥طالبات أو ٦"موافق جدا" و %٣٥أو

"غري موافق جدا" ��ن كثرياما أخطأن يف الشكل عند حفظ  %٦طالبة أو١موافق" و

 ٢"موافق" و %٥٩طالبات أو ١٠و "موافق جدا" و %٢٩طالبات أو ٥القرآن. و

 . ٢٨، و ٢٩، ٣٠موافق" �ن مترينات النحو مأخوذة من اجلزء  "غري %١٢طالبتان أو

من البيا�ت السابقة فتناولت الباحثة املعلومات على أن الطالبات حيتجن إىل  

كتاب تعليم النحو�ألمثلة القرآنية الذي فيه مترينات متنوعة وبسيطة بلغة سهلة ومأخوذة 

  . ٢٨، و٢٩، ٣٠من األجزاء 

  



 

  

٥٤ 
 

 ختطيط اإلنتاج . ٣

هذه اخلطوة كتبت الباحثة األشياء اليت تتعلق بعملية تطوير الكتاب لتعليم ويف 

  �ألمثلة القرآنية �ملدخل السلوكية كما تلي: النحو

 �ألمثلة القرآنية �ملدخل السلوكية  أهداف تطوير الكتاب للقواعد النحوية  )أ

القرآنية �ألمثلة  وثبتت الباحثة األهداف من تطوير الكتاب لتعليم النحو

�ملدخل السلوكية مناسبا �هداف تعليم مادة النحواخلاصة حلفاظة القرآن واحتياجات 

�ألمثلة القرآنية �ملدخل  املعلمة والطالبات. وطورت الباحثة الكتاب لتعليم النحو

السلوكية بناء على إحدى رساالت املعهد تعين احلصول على حفاظة القرآن الكرمي هلن 

نية يف العبادة واألخالق واملعاملة والدعوة اإلسالمية وقادرة على التطبيق املفاهيم الدي

ونشر املعامل اإلسالمية. ويقوي تطوير هذا الكتاب �دف تعليم النحو فهوجعل الطالبات 

قادرات على تطبيق القواعد النحوية يف القرآن الكرمي حيت يساعدهن يف حفظ القرآن 

الشكلية أثناء حفظ القرآن ومراجعته. وركزت الباحثة  وفهم معانيه ويبعدهن من األخطأ

بكثرة التدريبات على األسئلة تعويدا للطالبات يف فهم القواعد املطبقة على األمثلة 

  القرآنية.

�ألمثلة القرآنية �ملدخل السلوكية  وقد طورت الباحثة كتا� تعليما لتعليم النحو

عمر. وهذا الكتاب املطور جعلتها الباحثة لطلبة املستوى الثانية يف معهد حفصة بنت 

ألن تستخدم املعلمة والطالبات كاملقرر جبانب كتاب حنوالواضح ومرجعهن يف األمثلة 

. وهذا الكتاب طُّور كالكتاب الثاين لوجود األمثلة ١القرآنية املناسبة بكتاب حنوالواضح 

  القرآنية املناسبة ملستو�ت الطالبات املبتد�ت.



 

  

٥٥ 
 

 كتاب قواعد النحوموضوعات     )ب

ويف تطوير الكتاب لقواعد النحو، وضعت الباحثة املوضوعات حسب ترتيب 

تتكون  ١املوضوعات يف كتاب حنوالواضح. وكانت املوضوعات يف كتاب النحوالواضح 

موضوعة وهي: اجلملة املفيدة، تقسيم الفعل �عتبار زمنه، الفعل املاضي، الفعل  ١٤من  

الفاعل، املفعول به، املبتدأ واخلرب، اجلملة الفعلية، اجلملة اإلمسية،  املضارع، الفعل األمر،

نصب الفعل املضارع، جزم الفعل املضارع، رفع الفعل املضارع، كان وأخوا�ا، إن 

  وأخوا�ا، جر اإلسم، والنعت. 

وبدئ الباب �ألمثلة القرآنية كما يوجد يف مجيع األبواب من كتاب حنوالواضح 

دة �للغة اإلندونيسيا ليسهل الطالبات على فهم القاعدة مع إعطاء األمثلة مث شرح القاع

القرآنية وغري القرآن. وكانت التدريبات املوجودة يف هذا الكتاب متنوعة ومتدرجة من 

حيث درجة السهولة والصعوبة. ووحددت الباحثة األهداف التعليمية لكل املوضوعات  

 كماتلىي: 

  لكل املوضوعات ميةاألهداف التعلي ٤،٤جدول 

  األهداف التعليمية  املوضوع  الرقم

يستطيع الطالب أن يكرر اآل�ت    اجلملة املفيدة  ١

 القرآنية املركبة من اجلملة املفيدة

  يستطيع الطالب أن مييز اآل�ت القرآنية

 املركبة من اجلملة املفيدة وغري املفيدة

  يستطيع الطالب أن يكمل اآل�ت



 

  

٥٦ 
 

 القرآنية كاملة

  يستطيع الطالب أن جيعل اجلملة املفدة

  من الصورة 

تقسيم األفعال   ٢

�عتبار زمنه إىل 

ماض ومضارع 

  وأمر

  يستطيع الطالب أن يكرر اآل�ت

القرآنية املشتملة على فعل املاضى 

 واملضارع واألمر

  يستطيع الطالب أن مييز فعل املاضى

 واملضارع واألمر يف اآل�ت القرآنية 

  الطالب أن يكمل اآل�ت يستطيع

القرآنية املشتملة على فعل املاضى 

 واملضارع واألمر كاملة

  يستطيع الطالب أن يرتب اآل�ت

القرآنية املشتملة على فعل املاضى 

 واملضارع واألمر عشوائيا

  يستطيع الطالب أن جيعل اجلملة

املشتملة على فعل املاضى واملضارع 

  واألمر من الصورة

يع الطالب أن يكرر اآل�ت يستط   الفاعل  ٣

 القرآنية املشتملة على الفاعل 
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  يستطيع الطالب أن يعني الفاعل يف

 اآل�ت القرآنية 

  يستطيع الطالب أن يكمل اآل�ت

 القرآنية املشتملة على الفاعل كاملة

  يستطيع الطالب أن يعرب الفاعل يف

 اآل�ت القرآنية 

  يستطيع الطالب أن جيعل اجلملة

  لى الفاعل من الصورةاملشتملة ع

يستطيع الطالب أن يكرر اآل�ت    املفعول به  ٤

 القرآنية املشتملة على املفعول به

  يستطيع الطالب أن يعني املفعول به يف

 اآل�ت القرآنية

  يستطيع الطالب أن يكمل اآل�ت

 القرآنية املشتملة على الفاعل كاملة

  يستطيع الطالب أن يعرب املفعول به يف

 اآل�ت القرآنية 

  يستطيع الطالب أن جيعل اجلملة

  املشتملة على املفعول به من الصورة

يستطيع الطالب أن يكرر اآل�ت    املبتدأ واخلرب  ٥



 

  

٥٨ 
 

 القرآنية املشتملة على املبتدأ واخلرب

  يستطيع الطالب أن يعني املبتدأ واخلرب

 يف اآل�ت القرآنية

  يستطيع الطالب أن يكمل اآل�ت

 القرآنية املشتملة على املبتدأ واخلرب

  يستطيع الطالب أن يعرب املبتدأ واخلرب

 يف اآل�ت القرآنية 

  يستطيع الطالب أن جيعل اجلملة

  املشتملة على املبتدأ واخلرب من الصورة

يستطيع الطالب أن يكرر اآل�ت    اجلملة الفعلية  ٦

 اجلملة الفعلية القرآنية املركبة من

  يستطيع الطالب أن يعني الفعل والفاعل

يف اآل�ت القرآنية املركبة من اجلملة 

 الفعلية

  يستطيع الطالب أن يكمل اآل�ت

 القرآنية املركبة من اجلملة الفعلية

  يستطيع الطالب أن يعرب اجلملة الفعلية

 يف اآل�ت القرآنية 

  يستطيع الطالب أن جيعل اجلملة الفعلية
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  ن الصورةم

يستطيع الطالب أن يكرر اآل�ت    اجلملة اإلمسية  ٧

 القرآنية املركبة من اجلملة اإلمسية

  يستطيع الطالب أن يعني املبتدأ واخلرب

يف اآل�ت القرآنية املركبة من اجلملة 

 اإلمسية

  يستطيع الطالب أن يكمل اآل�ت

 القرآنية املركبة من اجلملة اإلمسية

  يعرب اجلملة يستطيع الطالب أن

 اإلمسية يف اآل�ت القرآنية

  يستطيع الطالب أن جيعل اجلملة اإلمسية

  من الصورة

نصب الفعل   ٨

  املضارع

  يستطيع الطالب أن يكرر اآل�ت

القرآنية املشتملة على فعل املضارع 

 املنصوب

  يستطيع الطالب أن يعني فعل املضارع

 املنصوب يف اآل�ت القرآنية

  يستطيع الطالب أن يكمل اآل�ت

القرآنية املشتملة على فعل املضارع 
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 املنصوب 

  يستطيع الطالب أن يعرب فعل املضارع

 املنصوب يف اآل�ت القرآنية 

  يستطيع الطالب أن جيعل اجلملة

املشتملة على فعل املضارع املنصوب من 

  الصورة

جزم الفعل   ٩

  املضارع

  يستطيع الطالب أن يكرر اآل�ت

القرآنية املشتملة على فعل املضارع 

 ا�زوم

  يستطيع الطالب أن يعني فعل املضارع

 ا�زوم يف اآل�ت القرآنية

  يستطيع الطالب أن يكمل اآل�ت

القرآنية املشتملة على فعل املضارع 

 ا�زوم

  يستطيع الطالب أن يعرب فعل املضارع

 ا�زوم يف اآل�ت القرآنية 

  جيعل اجلملة يستطيع الطالب أن

املشتملة على فعل املضارع ا�زوم من 

  الصورة



 

  

٦١ 
 

رفع الفعل   ١٠١

  املضارع

  يستطيع الطالب أن يكرر اآل�ت

القرآنية املشتملة على فعل املضارع 

 املرفوع

  يستطيع الطالب أن يعني فعل املضارع

 املرفوع يف اآل�ت القرآنية

  يستطيع الطالب أن يكمل اآل�ت

على فعل املضارع  القرآنية املشتملة

 املرفوع

  يستطيع الطالب أن يعرب فعل املضارع

 املرفوع يف اآل�ت القرآنية 

  يستطيع الطالب أن جيعل اجلملة

املشتملة على فعل املضارع املرفوع من 

  الصورة

يستطيع الطالب أن يكرر اآل�ت    كان وأخوا�ا  ١١

 القرآنية املركبة من كان وأخوا�ا

 عني إسم وخرب  يستطيع الطالب أن ي

 كان وأخوا�ا يف اآل�ت القرآنية 

  يستطيع الطالب أن يكمل اآل�ت

 القرآنية املركبة من كان وأخوا�ا
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  يستطيع الطالب أن يعرب اآل�ت

 القرآنية املركبة من كان وأخوا�ا

  يستطيع الطالب أن جيعل اجلملة املركبة

  من كان وأخوا�ا من الصورة

الطالب أن يكرر اآل�ت  يستطيع   إّن وأخوا�ا  ١٢

 القرآنية املركبة من إّن وأخوا�ا

  يستطيع الطالب أن يعني إسم وخرب إّن

 وأخوا�ا يف اآل�ت القرآنية 

  يستطيع الطالب أن يكمل اآل�ت

 القرآنية املركبة من إّن وأخوا�ا

  يستطيع الطالب أن يعرب اآل�ت

 القرآنية املركبة من إّن وأخوا�ا

 ب أن جيعل اجلملة املركبة يستطيع الطال

  من إّن وأخوا�ا من الصورة

يستطيع الطالب أن يكرر اآل�ت    جر االسم  ١٣

 القرآنية املشتملة على اسم ا�رور

  يستطيع الطالب أن يعني اسم ا�رور يف

 اآل�ت القرآنية

  يستطيع الطالب أن يكمل اآل�ت
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 القرآنية املشتملة على اسم ا�رور

  يستطيع الطالب أن يعرب اسم ا�رور

 يف اآل�ت القرآنية 

  يستطيع الطالب أن جيعل اجلملة

  املشتملة على اسم ا�رور من الصورة

يستطيع الطالب أن يكرر اآل�ت    النعت  ١٤

 القرآنية املركبة من نعت ومنعوت

  يستطيع الطالب أن يعني نعت ومنعوت

 يف اآل�ت القرآنية 

  أن يكمل اآل�ت يستطيع الطالب

 القرآنية املركبة نعت ومنعوت

  يستطيع الطالب أن يعرب اآل�ت

 القرآنية املركبة من نعت ومنعوت

  يستطيع الطالب أن جيعل اجلملة املركبة

  من نعت ومنعوت من الصورة

املهمة لدى الكتاب. ومن النقط  وتطوير املنتج البد من مراعاة اجلوانب

الرئيسية يف تطوير املنتج هي �حية اإلخراج أي الطباعة ومضمون الكتاب، 

  ومما سيأيت توضيح مواصفات اإلنتاج يف التطوير منها:

  



 

  

٦٤ 
 

  إخراج الكتاب  )أ

  يشمل إخراج الكتاب على العناصر التالية:

  الغالف ) ١

والداخلي. وكان تتكون الكتاب من الغالفني مها الغالف اخلارجي 

الغالف اخلارجي من الورق املقوى وهوعلى وجهني مها الوجه 

 األمامي والوجه الورائي.

 

 

  

  

  

  الوجه اخللفي            الوجه األمامي

  الشكل واملساحة ) ٢

سم  ٢٥ ×١٧،٥وطبع الكتاب التعليمي على حجم املتوسط هو

  تقريبا وهوأفضل مساحة للكتاب التعليمي يف املرحلة الثانوية

      

  



 

  

٦٥ 
 

  

             سم٢٥  

        

  سم  ٥، ١٧          

 الورق ) ٣

غرام  ٨٠قدمت الباحثة هلذا الكتاب املطور ورقا مقو� يزن من 

وكتبت عليها املواد التعليمية خاصة لتعليم النحو. واللون املختار هلذا 

  الكتاب هولون األزرق.

  الطباعة ) ٤

، ١٦على حجم   ”Traditional Arabic“وكتبت املواد العربية ب 

 KFGQP“ بنوع quran add inواآل�ت القرآنية مأخوذة من بر�مج 

Uthmani Script”  وأما املوا اإلندونيسية كتبت ١٤على حجم .

 .١٢على حجم  ”Calibri“�حلروف 

  لون الطباعة ) ٥

طبعت املواد التعليمية �سود اللون أكثر استعماال. ومن األحيان 

ر للداللة على األمثلة القاعدة املرادة و طبع بعض املواد �للون األمح

  اللون األزرق مناسبة للون التصميم.

  



 

  

٦٦ 
 

  املضمون الرئيسي  )ب

  البيا�ت العامة ) ١

تقع حملم البيا�ت العامة بعد الغالف الداخلي من الكتاب وضمت 

  فيها البيا�ت الرئيسي عن الكتاب املطور

  

  

  

  

  

  البيا�ت العامة يف الكتاب: ١. ٤الصورة 

 الشكركلمة  ) ٢

ضمت هذه الصفحة بكلمات الشكر على إمتام الكتاب والشكر 

  ملن ساعد الباحثة فب �ليف الكتاب املطور

  

  

  



 

  

٦٧ 
 

  

  

  

  كلمة الشكر يف الكتاب:  ٢. ٤الصورة 

 دليل الكتاب ) ٣

قدمت فيه الباحثة ارشادا يف استعمال الكتاب التعليمي يف مادة 

  والتعلم. النحوعلى أساس املدخل السلوكي يف عملية التعليم

  

  

  

   

  

    دليل استخدام الكتاب: ٣. ٤الصورة 

  األهداف التعليمية ) ٤

وكذا قدمت الباحثة األهداف التعليمية اليت حدد�ا الباحثة للصف 

  الثاين معهد حفصة بنت عمر.



 

  

٦٨ 
 

  

  

  

  

  األهداف التعليمية يف الكتاب: ٤. ٤الصورة 

 فهرس الكتاب ) ٥

نظمت الباحثة حمتو�ت الكتاب التعليمي يف فهرس الكتاب مع ذكر 

  الصفحات اليت تدل فيها احملتو�ت. 

  

  

  

  

  

  فهرس الكتاب: ٥. ٤الصورة 

  

  



 

  

٦٩ 
 

 احملتوى ) ٦

موضوعة. كل  ١٤حيتوي الكتاب التعليمي يف مادة النحوعلى

موضوع تتكون من األمثلة النحوية القرآنية، القاعدة املأخوذة من  

كتاب حنوالواضح �للغة العربية ، شرح القاعدة �للغة اإلندونيسية، 

التدريبات املكونة من مخس تدريبات �ختالف نوعها، موضع 

وضع حصول مبلغ النجوم وحمفوظات. النجوم يف بعض التدريبات، م

ومستوى اللغة املستخدمة يف هذا الكتاب التعليمي هي سهلة 

وبسيطة مناسبا �ملستوى املبتدئ. واآل�ت القرآنية املستخدمة يف 

األمثلة النحوية والتدريبات مركبة من الرتاكيب بسيطة حسب 

من مستوى كتاب حنوالواضح األول. وهذه اآل�ت مأخوذة أغلبها 

. وأما تشكيل احلروف فاستخدمت الباحثة ٣٠، ٢٩، ٢٨اجلزء 

شكال كامال يف اآل�ت القرآنية وعدم تشكيل يف غريها كبيان 

القاعدة وأساليب األمر يف األسئلة. ووضعت الباحثة التشجيع من 

  اآل�ت القرآنية مع شرح القاعدة النحوية فيها اليت تناسب �ملوضوع. 

 قائمة املراجع ) ٧

فيها الباحثة املصادر راجعهتا الباحثة يف �ليف الكتاب قدمت 

 املطور
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  قائمة املراجع يف الكتاب: ٦. ٤الصورة 

 السرية الذاتية ) ٨

 كتبت فيها الباحثة ما يتعلق �وية املؤلفة إمجاال.

  

   

  

  

  

 السرية الذاتية يف الكتاب: ٧. ٤الصورة 

  ) تصديق اإلنتاج٤

بعد انتهاء الباحثة من تصميم الكتاب التعليمي، قامت الباحثة �ملقابلة مع 

اخلرباء وكذلك طلبت الباحثة آرائهم عن الكتاب التعليمي بوسيلة االستبانة. اخلبري األول 

هوالدكتور أوريل حبر الدين املاجستري وهوكخبري يف جمال اللغة وحمتوى املادة هلذا الكتاب 
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 الثاين هوالدكتور دانيال حلمي املاجستري وهوكخبري يف جمال تصميم التعليمي. واخلبري

  الكتاب التعليمي. و�يت �لبيان كما يلي:

  تصديق اخلبري يف جمال اللغة وحمتوى املادة . ١

قام الدكتور أوريل حبر الدين املاجستري بتصديق اللغة وحمتوى املادة هلذا   

أسئلة  ٢٠ملادة. وهذه االستبانة تتكون من الكتاب التعليمي وفق معيار اللغة وحمتوى ا

�ربع ختيارات األجوبة، تعين �قص، غري موافق متاما، وغري موافق، وغري مؤكد، وموافق، 

  وموافق متاما. ونتيجة البيا�ت من استبانة خبري اللغة وحمتوى املادة، كما تلي: 

  املادةبري يف جمال اللغة وحمتوى : نتائج حتكيم اخل٥،٤اجلدول 

  عناصر التحكيم  الرقم
  النتيجة

٥  ٤ ٣  ٢  ١  

  مالئمة املواد

    √        املعاملة بني الطلبة  ١

  √          سهولة التعليم  ٢

    √        الربط بني املواد  ٣

    √        التدرج  ٤

  √          واسعة املواد ودقة   ٥
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  √          صدق املواد النحوية  ٦

    √        شرح القواعد واضحة  ٧

  عرض املادة

    √        الوضوح يف إرشادات تنفيذ الدرس  ٨

    √        الرتتيب يف تقدميه  ٩

  √          اختيار املفردات يف التدريبات بناء على الشيوع  ١٠

  √          الطريقة االستنتاجية املستخدمة  ١١

  √          شرح القاعدة واضحة  ١٢

  الرسم البياين

  √          استخدام احلروف ونوعها ومقياسها  ١٣

  √          الكتابة الرتتيب يف  ١٤

  التقومي

    √        مناسبة أشكال التدريبات  ١٥

  √          مناسبة التدريبات مبستوى الطلبة  ١٦

    √        تعليمات تدريبات مناسبة  ١٧
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  √          إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات  ١٨

    √        ال يشمل االختبار على مواد خارج ما درسه الطلبة  ١٩

    √        لتعليم قواعد النحواألسئلة لقياس قدرة الطلبة   ٢٠

  
  جمموعة

      ٥٠  ٤٠  

  ٩٠  

  

ورأى اخلبري يف جمال اللغة وحمتوى املادة أن الكتاب الذي أعد�ا الباحثة جيد 

جدا من حيث: سهولة التعليم، وواسعة املواد ودقة، وصدق املواد النحوية، واختيار 

املفردات يف التدريبات بناء على الشيوع، والطريقة االستنتاجية املستخدمة، وشرح 

ونوعها ومقياسها، والرتتيب يف الكتابة، ومناسبة  القاعدة واضحة، واستخدام احلروف

التدريبات مبستوى الطلبة، وإعطاء أمثلة لتأدية التدريبات. وجيد من حيث املعاملة بني 

الطلبة، والربط بني املواد، والتدرج، و شرح القواعد واضحة ، والوضوح يف إرشادات 

ريبات، وتعليمات تدريبات تنفيذ الدرس، والرتتيب يف تقدميه، ومناسبة أشكال التد

مناسبة، وال يشمل االختبار على مواد خارج ما درسه الطلبة، واألسئلة لقياس قدرة 

  الطلبة لتعليم قواعد النحو. 

واالنتقادات العامة هلذا اإلنتاج يف جمال اللغة وحمتوى املادة هي: توضيع 

تية للباحثة، الكفاءات واألهداف قبل كل درس، ووضع الغالف، وضع السرية الذا

  ومراجعة لغوية.
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. واملعيار ملعرفة نتيجة التقدير ١٠٠= ٢٠ x ٥ومجيع نتيجة يف استبانة كلها: 

  ، وهوكما يف اجلدول اآلتية:٢٠= ٥:  ١٠٠الستبانة التصميم هو: 

: مقياس ليكرت من نتائج تصديق اخلبري يف جمال تصميم الكتاب ٦،٤اجلدول 

  التعليمي

  البيان  الدرجة  النتيجة  رقم

ال ميكن استخدامه   �قص جدا  ٢٠ – ٠  ١

  وحيتاج إىل تعديل

ال ميكن استخدامه   �قص  ٤٠ – ٢١  ٢

  وحيتاج إىل تعديل

ال ميكن استخدامه   مقبول  ٦٠ – ٤١  ٣

  وحيتاج إىل تعديل

ميكن استخدامه مع   جيد  ٧٠ – ٦١  ٤

قليل من التعديل 

  والتصحيح

ميكن استخدامه وال   جيد جدا  ١٠٠ –٨١  ٥

  حيتاج إىل تعديل

وتتضح من هذه البيا�ت أن االستبانة من �حية اللغة وحمتوى املادة حصلت على تقدير 

 "جيد جدا" 
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  : عدد نتائج تصديق اإلنتاج من خبري اللغة وحمتوى املادة٧،٤اجلدول 

  النسبة املئوية %  عدد النتائج  معيار االستبانة  الرقم

  ٦، ٨٨  ٣١  مالئمة املواد  ١

  ٩٢  ٢٣  املادةعرض   ٢

  ١٠٠  ١٠  الرسم البياين  ٣

  ٧، ٨٦  ٢٦  التقومي  ٤

  

  

  

  

  

اإلنتاج من خبري اللغة وحمتوى رسم بياين عن نتيجة تصديق :  ٨. ٤الصورة 

   املادة

كما ذكرت الباحثة السابقة، حصلت الباحثة على النسبة املئوية من نتائج 

. %٦، ٨٨االستبانة تصديق خبري اللغة وحمتوى املادة من حيث  مالئمة املواد هي 

وهذه النتيجة تقع يف الدرجة اخلامسة من معيار نتائج االستبانة تعين يف الدرجة "جيد 
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الئمة املواد هي توضيح الكفاءات واألهداف قبل  جدا". واالنتقادات هلذا اإلنتاج يف م

كل درس ووضع الغالف اجليد. فصححت الباحثة بوضع الكفاءات واألهداف قبل كل 

  درس ووضع الغالف اجليد يف هذا الكتاب. 

% من خبري اللغة وحمتوى  ٩٢ومن �حية عرض املادة  حصلت الباحثة على 

مسة من معيار نتائج االستبانة تعين يف الدرجة املادة. وهذه النتيجة تقع يف الدرجة اخلا

"جيد جدا". واالنتقادات هلذا اإلنتاج هي مراجعة لغوية ووضع سرية الذاتية للباحثة. 

فراجعت الباحثة إىل لغة الكتاب دقيقا حىت ينجومن السالمة ووضع السرية الذاتية يف 

  آخر صفحة الكتاب.

من خبري اللغة وحمتوى  %١٠٠لى ومن �حية الرسم البياين حصلت الباحثة ع

املادة. وهذه النتيجة تقع يف الدرجة اخلامسة من معيار نتائج االستبانة تعين يف الدرجة 

  "جيد جدا". وليس فيها االنتقادات من خبري اللغة وحمتوى املادة هلذا عنصر التحكيم.

من خبري اللغة وحمتوى  %٧، ٨٦ومن �حية التومي، حصلت الباحثة على 

ادة. وهذه النتيجة تقع يف الدرجة اخلامسة من معيار نتائج االستبانة تعين يف الدرجة امل

  "جيد جدا". وليس فيها االنتقادات من خبري اللغة وحمتوى املادة هلذا عنصر التحكيم.

ومن نتائج االستبانة من خبري يف جمال اللغة وحمتوى املادة السابقة، رأى خبري 

الكتاب املصمم جيد جدا من كل �حية الكتاب سواء كان من  اللغة وحمتوى املادة أن

  �حية مالئمة املواد وعرض املادة والرسم البياين والتقومي.

مث ملعرفة النسبة املئوية من نتائج االستبانة السابقة، استخدمت الباحثة الرمز 

  اآليت:
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� =  
∑ ���� ��� ����

∑ ���� ����
� 100% 

� =  
90

100
100% 

� = 90% 

 تصديق اخلبري يف جمال تصميم الكتاب التعليمي . ٢

سؤاال خبمس اختيارات األجوبة، تعين موافق متاما،  ٢٠هذه االستبانة تتكون من 

 وموافق، وغري مؤكد، وغري موافق، وغري موافق متاما. 

  : نتائج حتكيم اخلبري يف تصميم الكتاب التعليمي٨،٤اجلدول 

  درجة التقومي

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  موافق متاما  موافق  غري مؤكد  غري موافق  غري موافق متاما

 

  عناصر التحكيم  الرقم
  النتيجة

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

  تصميم الكتاب

        √    إخراج الكتاب مناسب ومشجع على استخدامه  ١
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        √    حجم الكتاب مناسب  ٢

        √    غالف الكتاب جذاب  ٣

        √    يناسب تصميم الغالف �ملادة  ٤

          √  املستخدمة جيدة الورق  ٥

        √    اختيار األلوان مناسب  ٦

  بيا�ت عامة للكتاب

          √  بيا�ت الكتاب واضحة  ٧

٨  
يشتمل الكتاب على فهارس وقائمة املراجع ومالحق 

  تساعد على استخدامه
  √      

  

          √  دليل الكتاب واضح  ٩

        √    تقدمي حمتوى الكتاب منظما  ١٠

  الرسومات

        √    الكتابة واضحةكانت   ١١

        √    استخدام احلروف ونوعها ومقياسها واضح  ١٢

        √    حجم حروف الكتاب مناسب للمستوى  ١٣
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  مادية الكتاب

        √    ضبط الكلمات يف الشكل مناسب للمرحلة والدروس  ١٤

        √    الكلمات مضبوطة �لشكل الواضح واجلاذب  ١٥

          √  الصور املستخدمة جذابة  ١٦

        √    الصور املستخدمة مناسبا ملا وضعت له  ١٧

          √  تتسم الصور �لوضوح والبساطة  ١٨

        √    تتسم الصور �لتشويق واجلمال  ١٩

        √    خيلو الكتاب من األخطاء الطباعية  ٢٠

  جمموعة  
٦٠  ٢٥  -  -  -  

٨٥  

  

ورأى اخلبري يف جمال تصميم الكتاب التعليمي أن الكتاب الذي أعد�ا الباحثة 

موافق جدا من حيث: تصميم الكتاب وهوالورق املستخدمة جيدة. ومن حيث بيا�ت 

عامة وهي بيا�ت الكتاب واضحة، ودليل الكتاب واضح. ومن حيث مادية الكتاب 

ح والبساطة. وموافق من حيث هي الصور املستخدمة جذابة وتتسم الصور �لوضو 

تصميم الكتاب وهوإخراج الكتاب مناسب ومشجع، وحجم الكتاب مناسب، وغالف 

الكتاب جذاب، ويناسب تصميم الغالف �ملادة، واختيار األلوان املناسب. ومن حيث 
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بيا�ت عامة من الكتاب هي يشتمل الكتاب على فهارس وقائمة املراجع ومالحق 

، وتقدمي احملتوى منظما. ومن حيث الرسومات هي: كانت تساعد على استخدامه

الكتابة واضحة، واستخدام احلروف ونوعها ومقياسها واضحة، وحجم حروف الكتاب 

مناسب للمستوى، وضبط الكلمات يف الشكل مناسب للمرحلة والدروس، والكلمات 

خدمة مضبوطة �لشكل الواضح واجلذاب. ومن حيث مادية الكتاب وهي الصور املست

مناسبا ملا وضعت له، تتسم الصور �لتشويق واجلمال، وخيلوالكتاب من األخطأ 

 الطباعية. 

واالنتقادات العامة هلذا اإلنتاج يف جمال تصميم الكتاب التعليمي هي: اللون 

اخللفي حملتوى الكتاب غري واضح والكتابة الصغرية فالبد من حتسينها، واخلط الديوان 

حدات البد من تبديلها، وترتيب الدروس غري مستقيم، وبعض اليناسب لعنوان الو 

 التصميمات اليت ال توضع يف مكا�ا. 

. واملعيار ملعرفة نتيجة التقدير ١٠٠= ٢٠ x ٥ومجيع نتيجة يف استبانة كلها: 

  ، وهوكما يف اجلدول اآلتية:٢٠= ٥:  ١٠٠الستبانة التصميم هو: 

�حية تصميم الكتاب التعليمي  وتتضح من هذه البيا�ت أن االستبانة من

" جيد . وعلى هذه النتيجة حصلت على تقدير ١٠٠من  ٨٥حصلت على نتيجة 

  جدا"
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: مقياس ليكرت من نتائج تصديق اخلبري يف جمال تصميم الكتاب  ٩،٤اجلدول 

  التعليمي

  البيان  الدرجة  النتيجة  رقم

ال ميكن استخدامه   �قص جدا  ٢٠ – ٠  ١

  وحيتاج إىل تعديل

ال ميكن استخدامه   �قص  ٤٠ – ٢١  ٢

  وحيتاج إىل تعديل

ال ميكن استخدامه   مقبول  ٦٠ – ٤١  ٣

  وحيتاج إىل تعديل

ميكن استخدامه مع   جيد  ٧٠ – ٦١  ٤

قليل من التعديل 

  والتصحيح

ميكن استخدامه وال   جيد جدا  ١٠٠ – ٨١  ٥

  حيتاج إىل تعديل

  

وتتضح من هذه البيا�ت أن االستبانة من �حية تصميم الكتاب التعليمي 

" جيد . وعلى هذه النتيجة حصلت على تقدير ١٠٠من  ٨٥حصلت على نتيجة 

  جدا"
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  : عدد نتائج تصديق اإلنتاج من خبري تصميم الكتاب التعليمي ١٠،٤اجلدول 

  النسبة املئوية %  عدد النتائج  معيار االستبانة  الرقم

  % ٣, ٨٣  ٢٥  تصميم الكتاب  ١

  % ٩٠  ١٨  بيا�ت عامة للكتاب  ٢

  % ٨٠  ١٢  الرسومات  ٣

  % ٧, ٨٥  ٣٠  مادية الكتاب  ٤

  

  

  

  

  

اإلنتاج من خبري تصميم الكتاب رسم بياين عن نتيجة تصديق : ٩. ٤الصورة 

   التعليمي

كما ذكرت الباحثة السابقة، حصلت الباحثة على النسبة املئوية من نتائج 

 ٣, ٨٣االستبانة تصجق خبري تصميم الكتاب التعليمي من حيث تصميم الكتاب هي 
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%. وهذه النتيجة تقع يف الدرجة اخلامسة من معيار نتائج االستبانة تعين يف الدرجة 

  م الكتاب التعليمي. جيد جدا وليس فيه االنتقادات من خبري تصمي

% من خبري  ٩٠ومن �حية يبا�ت عامة للكتاب، حصلت الباحثة على 

تصميم الكتاب التعليمي. وهذه النتيجة تقع يف الدرجة اخلامسة من معيار نتائج 

االستبانة تعين يف الدرجة جيد جدا. وهناك االنتقادة هلذا العنصر هي اللون اخللفي 

لكتابة صغرية. فصححت الباحثة بتصميم احملتوى أكثر حملتوى الكتاب غري واضح وا

  وضوحا يف اللون والكتابة.

% من خبري تصميم الكتاب  ٨٠ومن حيث الرسومات، حصلت الباحثة على 

وهذه النتيجة تقع يف الدرجة الرابعة من معيار نتائج االستبانة تعين يف   التعليمي. 

الديواين ال يناسب لعنوان الوحدات. الدرجة جيد. واالنتقادة هلذا العنصر هي اخلط 

  فحصصت الباحثة بتبديل اخلط الرمسي للكتاب املدرسي.

% من خبري تصميم  ٧,  ٨٥ومن �حية مادية الكتاب، حصلت الباحثة على 

الكتاب التعليمي. وهذه النتيجة تقع يف الدرجة اخلامسة من معيار نتائج االستبانة تعين 

نتقادات هلذا العنصر هي ترتيب الدروس غري مستقيم يف الدرجة جيد جدا. وهناك اال

وبعض التصميمات اليت ال توضع يف مكا�ا. فصححت الباحثة برتتيب الدروس 

  مستقيما و وضع بعض التصميمات يف مكا�ا. 

ومن نتائج االستبانة من خبري يف جمال تصميم الكتاب التعليمي السابقة، رأى 

ن كتاب التعليمي املطور "جيد جدا" من حيث تصميم خبري التصميم الكتاب التعليمي أ

  الكتاب، وبيا�ت عامة للكتاب، ومادية الكتاب. ونتيجة "جيد" من حيث الرسومات.
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ة، استخدمت الباحثة الرمز مث ملعرفة النسبة املئؤية من نتائج االستبانة السابق  

 اآليت:

� =  
∑ ���� ��� ����

���� ����
 � 100% 

� =  
85

100
 � 100% = 85% 

فحصلت الباحثة على النسبة املئوية لنتائج االستبانة من تصديق خبري تصميم 

وهذه النتيجة تقع يف الدرجة اخلامسة من معيار نتائج االستبانة  %٨٥الكتاب التعليمي 

تعين يف الدرجة "جيد جدا". ولكن هناك التعليقات واملدخالت من خبري تصميم 

مي، وهي: اللون اخللفي حملتوى الكتاب غري واضح والكتابة صغرية فالبد الكتاب التعلي

من تصحيحها، واخلط الديواين ال يناسب لعنوان الوحدات، وترتيب الدروس غري 

  مستقيم، وهناك بعض التصميمات اليت ال توضع يف مكا�ا. 

يل ه مع قلوهذه النتيجة دليل على أن الكتاب التعليمي املصمم ميكن استخدام

 من التعديل والتصحيح. 

 مواصفات الكتاب التعليمي لقواعد النحوية لقواعد النحوية  .ب

 اهتمت الباحثة الضوابط املهمة عند تطوير املواد التعليمية لقواعد النحوية

�ألمثلة القرآنية �ملدخل السلوكية، فأخذت الضوابط األساسية من هذه 

  النظر�ت اليت تتصور يف هذا الكتاب وهي: 

  األهداف التعليمية وجود ) ١

أن التطبيق ملدخل السلوكية يف التعلم ال بد من وجود  Skinnerرأى 

األهداف الواضحة عن السلوك املرجوة اليت ينبغي على الطالب حتصيلها. وهذه 
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. وهذا ٥٧األهداف البد أن تنظم متدرجة من األمور البسيطة إىل األمور املعقدة

  ا يف الصور األتية:  املبدأ تتمثل يف هذا الكتاب كم

  

     

  

  

  

  األهداف التعليمية: دليل  ١٠. ٤الصورة 

هذه األهداف املعينة أراد املعلم حتصيلها من الطالبات ميثل واضحا من خالل 

يف كل �ب من األبواب يف هذا الكتاب. هذا لتعرف  األهداف التعليمية

الطالبات على الكفاءة املطلوبة وتوّضحهن على األهداف املرجوة. فمثال يف 

البد  األهداف التعليميةالباب األول عن اجلملة املفيدة ومترينات عليها تكتب أن 

ركبة من ) يستطيع الطالب أن يكرر اآل�ت القرآنية امل١(حتصيلها عند الطالب: 

) يستطيع الطالب أن مييز اآل�ت القرآنية املركبة من اجلملة ٢اجلملة املفيدة (

) ٤) يستطيع الطالب أن يكمل اآل�ت القرآنية كاملة (٣املفيدة وغري املفيدة (

هذه األهداف السابقة يستطيع الطالب أن جيعل اجلملة املفيدة من الصورة. 

                                                             
57 Heri Rahyubi, Teori-Teori Belajar Dan Aplikasi Pembelajaran Motorik (Deskripsi dan Tinjauan 
Krisis), ( Majalengka: Penerbit Referens, 2016), hal 65 
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ى األهداف املرجوة أل�ا تتكون من سيساعد املعلم والطالب احلصول عل

                                                                                                                             لواضحة وتفصيال�ا املبينة.  األهداف ا

 حتياجات الطالب�املواد التعليمية  تناسب ) ٢

التعليمية حسب احتياج من خصائص املدخل السلوكية هي تعيني املواد 

الطالب ورغبا�م. يؤلف املعلم املواد التعليمية  اجلاهزة فيفصلها إىل الطالب حىت 

يفهمون جيدا �ألهداف التعليمية املقصودة. واملعلم اليكتفي �لقاء املادة على 

. هذا قد قامتها الباحثة يف هذا ٥٨شكل احملاضرة ولكن �عطاء األمثلة أيضا

رجة الصعوبة يف اختيار األ�ت القرآنية تناسب مع مستو��ن الكتاب منها د

املبتد�ت.  وهذا �خذ األمثلة القرآنية البسيطة حسب القواعد املوجودة يف  

كتاب النحوالواضح، ولغة الكتاب الذي سهل عليهن الفهم، والكتاب امللون 

 �دف أن تكون الطالبات متحمسني يف تعلم النحو. 

  

  

 

  

  

  : دليل تعيني املواد التعليمية املستخدمة١١. ٤الصورة 

                                                             
58 Umi Machmudah, Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning dalam pembelajaran Bahasa Arab, 
(Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2016), hal 44 
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إعطاء املثريات على شكل التكرار،واألسئلة، والتدريبات، والوظائف يف  ) ٣

 عملية التعليم

يف هذا الكتاب، قدمت الباحثة التكرار وأنواع التدريبات اليت ختتلف 

�ختالف األهداف. وهذه الطريقة يسمى �لطريقة السمعية الشفوية. تدريب 

األمناط هذه الطريقة يف تعليم الرتاكب النحوية، تعتمد على تكرار العبارات 

 اجلملة أوالعبارةواجلمل املراد تعلمها مرات عديدة، مع استبدال بعض عناصر 

بعناصر هلا نفس التوزيع. هذه اجلمل والعبارات ليست مقصودة لذا�ا، وإمنا هي 

وسيلة للتدريب على منط أوقالب معني ممثال يف مجل أوعبارات. فجملة أكل 

.وحتتل تدريبات األمناط ٥٩الولد الطعام متثل النمط: فعل+فاعل+مفعول به

ل وإكمال فراغات، وإجابة عن أسئلة...، �نواعها: من تكرار، وحتويل، وتبدي

مكانة مهمة يف هذه الطريقة. وكل تدريب من هذه التدريبات موجه لبناء مهارة 

. ويف هذا الكتاب ٦٠لغوية، أوقاعدة حنوية أوصرفية بطريقة غري مباشرة

  تمعي" كما يف الصورة اآلتية: استخدمت الباحثة كلمة األمر "أعدي واس

  

 

                                                             
  ٥٤)، ص ١٩٩٩عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، النظر�ت اللغوية وتعليم اللغة العربية، (ر�ض: مكتبة امللك فهد الوطنية،  ٥٩
  ٥٧عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، النظر�ت اللغوية وتعليم اللغة العربية، ص  ٦٠
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  دليل كلمة األمر يف أول الباب "استمعي وأعدي" وأنواع التدريبات: ١٢. ٤الصورة 

 استخدام اهلدا� والعقو�ت ) ٤

فاللغة يف نظر سكينر عبارة عن مهارة تنمولدى الفرد عن طريق احملاولة واخلطأ، 

ويتم تدعيمها عن طريق التعزيز اإلجيايب لالستجا�ت الصحيحة، وهذا التعزيز يؤدي إىل 

االستجا�ت الصحيحة اليت تعزز االستجا�ت األوىل. كما تتناقص االستجا�ت ز�دة 

. ٦١اخلاطئة وتنطفئ إذا مل يتم التعزيز اإلجيايب، أوحصل العقاب (التعزيز السليب) بدال منه

ويف هذا الكتاب تقدمت الباحثة صندوقا لتصّور الطالبات جنما إن كان اجلواب صحيحا 

اجلواب خطيئا. وهذا كما ظهر يف أسلوب األمر من التدريبات.  واالبتسام احملزنة إن كان

وبعد أن مجعت الطالبات النجوم، حيسبنها مث يكتبنها يف موضع األخر من كل �ب "  

  كم جنما وجدت؟"

            

  

                                                             
  ٢٥ة العربية، ص عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، النظر�ت اللغوية وتعليم اللغ ٦١
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: دليل أسلوب األمر يف أول التدريبات مع موضع النجوم وأسئلة ١٣. ٤الصورة 

  ب."كم جنما وجدت" يف أخر كل �

النجوم فبهذه العقو�ت والتعزيزات جتعل الطالبات متحمسات على حصول 

  .الكثرية يف كل التدريبات

�ألمثلة القرآنية �ملدخل  النحويةللقواعد  فعالية املواد التعليميةج. 

  السلوكية

كان هدف هذه التجربة هوملعرفة فعالية الكتاب التعليمي يف عملية تعليم النحو. 

الكتاب التعليمي من استبانة اخلبريين، استعانت البحثة إلجراء هذه التجربة وبعد إصالح 

بسبعة عشر طالبة. ملعرفة فعالية استخدام كتاب " النحوامليسر �ألمثلة القرآنية 

) one group designللمبتدئني"، قامت الباحثة �لتجربة بشكل جتربة ا�موعة الواحدة (

 ٢٥لبعدي. عقدت الباحثة االختبار القبلي يوم األحد من �الختبار القبلي واالختبار ا

، مث قامت بعملية التعليم بتجربة كتاب "النحوامليسر �ألمثلة القرآنية ٢٠١٨نوفمرب 

ديسمرب  ٢، ويوم األحد من ٢٠١٨نوفيرب  ٢٨للمبتدئني" ثالث مرات يوم األربعاء من 

الفاعل ونعت ومنعوت،  . حبثت عن �ب٢٠١٨ديسمرب  ٥، ويوم األربعاء من ٢١٠٨
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. وحصلت الباحثة ٢٠١٨ديسمرب  ٩مث عقدت الباحثة االختبار البعدي يوم األحد من 

  على النتائج التالية:

  : نتائج الطالبات يف االختبار القبلي واالختبار البعدي ١١،٤اجلدول 

  االختبار البعدي  االختبار القبلي  االسم  الرقم

  التقدير  الدرجة  التقدير  الدرجة

  جيد جدا  ١٠٠  جيد  ٨٠  أديبة حممد طالب   . ١

  جيد جدا  ٩٠  جيد  ٨٠  عناية صافية   . ٢

  جيد  ٨٥  �قص  ٦٥  سلسبيال �ب سعيد   . ٣

  جيد  ٨٠  متوسط  ٧٠  أنيس نيال   . ٤

  متوسط  ٧٠  �قص  ٥٣  أيوسيتا رمحانيا   . ٥

  متوسط  ٧٠  �قص  ٦٥  �نيا فارد �ا�ن   . ٦

  جيد جدا  ١٠٠  متوسط  ٧٣  محادة عبد احلق طالب   . ٧

  �قص  ٦٠  �قص  ٥٣  حلوة عائشة   . ٨

  جيد جدا  ١٠٠  �قص   ٧٩  حنا ألّيا   . ٩

  جيد  ٨٠  �قص  ٦٩  خدجية مصطفى األصدق.١٠
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  جيد جدا  ١٠٠  جيد  ٨٠  خنساء حفيظة النساء.١١

  جيد جدا  ٩٥  متوسط  ٧٣  خنساء شاكرة ضيف هللا.١٢

  جيد جدا  ١٠٠  �قص  ٦٧  شهريرا حنوى.١٣

  �قص  ٤٠  �قص  ٤٣  فراديبة فارد �ا�ن.١٤

  جيد جدا  ١٠٠  جيد  ٨٢  جنوى عمر طالب.١٥

  جيد جدا  ٩٠  �قص  ٤٧  نبيلة نسيوى.١٦

  متوسط  ٧٥  �قص  ٥٦  زيريلدا ألفاريتا.١٧

�ملقارنة بعد معرفة بيان نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي، قامت الباحثة 

  بينهما، وهي كما تلي :

يف  واالختبار البعدي: نتائج الطالبات يف االختبار القبلي ١٢،٤اجلدول 

  املائوية

  النتيجة  الرقم

  

  

  االختبار البعدي  االختبار القبلي  التقدير

عدد 

  الطالبات

النسبة 

  املئوية

عدد 

  الطالبات

النسبة 

  املئوية

 ٩٤، ٥٢  ٩  -  -  جيد جدا  ١٠٠ - ٩٠. ١

%  
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 ٥٢، ٢٣  ٤  جيد  ٨٩ – ٨٠. ٢

%  

٦٤، ١٧  ٣ 

%  

 ٥٢، ٢٣  ٤  منوسط  ٧٩ – ٧٠. ٣

%  

٦٤، ١٧  ٣ 

%  

 ٩٤، ٥٢  ٩  �قص  ٦٩ – ٥٠. ٤

%  

٧٦، ١١  ٢ 

%  

 ٩٨، ٩٩  ١٧    ا�موعة

%  

٩٨، ٩٩  ١٧ 

%  

    

  %٩٤، �٥٢لنسبة إىل جدول املقارنة السابق يتضح لنا أن يف االختبار القبلي 

من الطالبات يف مستوى متوسط،  %٥٢، ٢٣من الطالبات يف مستوى �قص، و

من الطالبات يف مستوى جيد. وأما يف االختبار البعدي يتضح لنا أن  %٥٢، ٢٣و

لطالبات يف مستوى من ا %٦٤، ١٧من الطالبات يف مستوى �قص، و %٧٦، ١١

من الطالبات يف  %٥٢،٩٤من الطالبات يف مستوى جيد، و %٦٤، ١٧متوسط، و

  مستوى جيد جدا. 

ومن اجلدول االختبار القبلي واالختبار البعدي، حللت الباحثة تلك النتائج 

ملعرفة فرق النتيجة بني االختبار القبلي واالختبار البعدي. وحصلت  �tستخدام اختبار 

 كما يلي: tنتيجة االختبار  الباحثة



 

  

٩٣ 
 

  

  t: نتيجة االختبار ١٣،٤اجلدول 

� �� ��  االسم  الرقم � �� 

اختبار     

  القبلي

اختبار 

  البعدي

    

  ٤٠٠  ٢٠  ١٠٠  ٨٠  أديبة حممد طالب   . ١

  ١٠٠  ١٠  ٩٠  ٨٠  عناية صافية   . ٢

  ٤٠٠  ٢٠  ٨٥  ٦٥  سلسبيال �ب سعيد   . ٣

  ١٠٠  ١٠  ٨٠  ٧٠  أنيس نيال   . ٤

  ٢٨٩  ١٧  ٧٠  ٥٣  أيوسيتا رمحانيا   . ٥

  ٢٥  ٥  ٧٠  ٦٥  �نيا فارد �ا�ن   . ٦

  ٧٢٩  ٢٧  ١٠٠  ٧٣  محادة عبد احلق طالب   . ٧

  ٤٩  ٧  ٦٠  ٥٣  حلوة عائشة   . ٨

  ٤٤١  ٢١  ١٠٠   ٧٩  حنا ألّيا   . ٩

خدجية مصطفى  .١٠

  األصدق

١٢١  ١١  ٨٠  ٦٩  
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  ٤٠٠  ٢٠  ١٠٠  ٨٠  خنساء حفيظة النساء .١١

  ٢٨٩  ١٧  ٩٥  ٧٣  خنساء شاكرة ضيف هللا .١٢

  ١٠٨٩  ٣٣  ١٠٠  ٦٧  شهريرا حنوى .١٣

  ٤٩  ٧  ٤٠  ٣٣  فراديبة فارد �ا�ن .١٤

  ٣٢٤  ١٨  ١٠٠  ٨٢  جنوى عمر طالب .١٥

  ١٨٤٩  ٤٣  ٩٠  ٤٧  نبيلة نسيوى .١٦

  ٣٦١  ١٩  ٧٥  ٥٦  زيريلدا ألفاريتا .١٧

  ٧٠١٥  ٣٠٥  ١٤٣٥  ١١٢٥  ا�موعة

٤، ٨٤  ٢، ٦٦  معدل الدرجة  ٤١٢  ٩، ١٧ ،

٦  

�من اجلدول السابق اتضح أن   = ���و 17 ��و  ���� = ∑و 1435 � = ��و 305 =

. وملعرفة املتوسط بني االختبار القبلي واالختبار البعدي، حسبت الباحثة 7015

  �ستخدام الرمز التايل:

�� =
∑ �

�
=  

305

17
= 17,94 

∑وملعرفة    ، فحسبت الباحثة �ستخدام الرمز التايل:���

� ��� = � �� −
(∑ �)�

�
 



 

  

٩٥ 
 

= 7015 −
(305)�

17
 

= 7015 −
93025

17
 

= 7015 − 5472,06 

= 1542,94 

  �ستخدام الرمز التايل:  tمث حساب 

� =
��

�
∑ ���

� (� − 1)

 

=
17.94

�
1542.94
17(16)

 

=
17.94

�1542.94
272

 

=
17.94

√5.67
 

=
17.94

2.38
 

= 7,53 

  �لرمز التايل: d.fمث حسبت الباحثة 

�. � = � − 1 = 17 − 1 = 16 

مث قامت  ٧،٥٣⹀من البيان السابق، وجدت الباحثة أ ن نتيجة "ت" اإلحصائي

 degree of). مث حبثت الباحثة عن نتيجة يف القائمة احلرية t-tableالباحثة بتعيني 

freedom)  منt-table ٢،١٢و %١يف التقدير املعنوي  ٩٢١، ٢   ⹀أن نتيجة 

  .%٥يف التقدير املعنوي 



 

  

٩٦ 
 

اعتمادا على البيا�ت السابقة عرفت الباحثة أن نتيجة "ت" أكرب من نتيجة   

إن هناك اختالف بني نتيجة االختبار القبلي "ت" املوجودة يف اجلدول. فمن ذلك، 

واالختبار البعدي، وبعبارة أخرى أن كتاب املصمم ملادة النحو على أساس الكدخل 

يف تعليم النحوللصف الثاين يف معهد حتفيظ  فعالة"السلوكية اليت صممتها الباحثة "

  القرآن وتعليم اللغة العربية حفصة بنت عمر �تو.

تها الطالبات، إ�ن راغبات يف تعليم النحو �ستخدام الكتاب وتؤكد ذلك ما قال  

املصمم اجلديد " النحوامليسر �ألمثلة القرآنية للمبتدئني"، ألن املادة جذابة واألساليب 

فيه متنوعة سهلة الفهم لوجود بيا�ا، وكذلك فيه التمرينات املتنوعة، وحصول النجوم 

  بشرط صحة اإلجابة.

االختبار البعدي والقبلي بتوزيع االستبانة للطالبات إلنتاج  وأتت الباحثة بعد  

استخدام هذا الكتاب التعليمي. فهذه البيا�ت استجابة الطالبات للصف الثاين مبادة 

  النحويف معهد حفصة بنت عمر.

  : نتائج االستبانة استجابة الطالبات للصف الثاين يف مادة النحو١٤،٤اجلدول 

الرق

  م

عدد   االختيارات  بنود االستبانة

  الطالبات

نتائج 

  الطالبات

النسبة 

املئوية 

%  

أشعر �لسرور يف التعلم اللغة العربية بعد   ١

  اشرتاك هذا الدرس

٨٩،٧  ٤٤  ١١  موافق جدا

%  
  ١٥  ٥  موافق



 

  

٩٧ 
 

  ٢  ١  غري موافق

غري موافق 

  جدا

-    

٨٨،٢٣  ٣٦  ٩  موافق جدا  كان الكتاب النحو اجلديد متنوعا وجذا�  ٢

%  
  ٢٤  ٨  موافق

    -  غري موافق

غري موافق 

  جدا

-    

كانت التمرينات يف الكتاب اجلديد أكثر   ٣

  جذابة ومتنوعة

٨٣،٨٢  ٣٢  ٨  موافق جدا

%  
  ٢١  ٧  موافق

  ٤  ٢  غري موافق

غري موافق 

  جدا

-    

٩٢،٦٤  ٤٨  ١٢  موافق جدا  كانت التمرينات يف الكتاب اجلديد سهلة  ٤

%  
  ١٥  ٥  موافق

    -  غري موافق



 

  

٩٨ 
 

غري موافق 

  جدا

-    

٩١،١٧  ٤٠  ١٠  موافق جدا  أحتمس يف إجابة التمرينات أل�ا متنوعة  ٥

%  
  ١٦  ٤  موافق

  ٦  ٣  غري موافق

غري موافق 

  جدا

-    

٩١،١٧  ٤٤  ١١  موافق جدا  أفهم النحو بكثري بعد إجابة التمرينات  ٦

%  
  ١٨  ٦  موافق

    -  غري موافق

غري موافق 

  جدا

-    

٨٣،٨٢  ٣٢  ٨  موافق جدا  أحتمس كثريا يف تعلم النحو �لكتاب اجلديد  ٧

%  
  ٢١  ٧  موافق

  ٤  ٢  غري موافق

    -غري موافق 



 

  

٩٩ 
 

  جدا

  أتسابق يف نيل النجوم  ٨

    

٨٦،٧٦  ٤٠  ١٠  موافق جدا

%  
  ١٥  ٥  موافق

  ٤  ٢  غري موافق

غري موافق 

  جدا

-    

اللون يف الكتاب النحواجلديد  التصميم و  ٩

  جذا�

  

    

٩٤،١١  ٣٢  ٨  موافق جدا

%  
  ٢٨  ٧  موافق

  ٤  ٢  غري موافق

غري موافق 

  جدا

-    

الكتاب النحو�ألمثلة القرآنية يساعدين يف   ١٠

  حفظ القرآن

٨٦،٧٦  ٤٠  ١٠  موافق جدا

%  
  ١٥  ٥  موافق

  ٤  ٢  غري موافق

غري موافق 

  جدا

-    
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٨٨،٢٣  ٤٠  ١٠  موافق جدا  الكتاب النحواجلديد مناسب حلفاظ القرآن  ١١

%  
  ١٨  ٦  موافق

  ٢  ١  غري موافق

غري موافق 

  جدا

-    

٨٦،٧٦  ٣٦  ٩  موافق جدا  يسرين استخدام هذا الكتاب يف املعهد  ١٢

%  
  ٢١  ٧  موافق

  ٢  ١  غري موافق

غري موافق 

  جدا

-    

وبناء على نتائج استبانة الطالبات السابقة، عرفة الباحثة استجابة الطالبات عن 

من الطالبات يسررن بعد تعلم هذا الدرس  ٨٩،٧الكتاب املصمم، وتفصيلها كما تلي: 

من الطالبات يشعرن أن كتاب النحواجلديد متنوع  ٨٨،٢٣بكتاب النحواجلديد، 

مرينات يف كتاب النحواجلديد متنوع من الطالبات يشعرن أن الت ٨٣،٨٢وجذاب، 

من الطالبات يشعرن أن التمرينات يف كتاب النحواجلديد سهلة،  ٩٢،٦٤وجذاب، 

من الطالبات  ٩١،١٧من الطالبات يتحمسن يف إجابة التمرينات أل�ا متنوع،  ٩١،١٧

من الطالبات يتحمسن يف  ٨٣،٨٢أكثر تفهما ملادة النحوبعد أن يعملن التمرينات، 

من  ٩٤،١١من الطالبات يتسابقن لنيل النجوم،  ٨٦،٧٦النحو�لكتاب اجلديد،  تعلم



 

  

١٠١ 
 

من  ٨٦،٧٦الطالبات يشعرن أن التصميم واللون يف كتاب النحواجلديد جذاب، 

 ٨٨،٢٣الطالبات يسعرن أن كتاب النحو�ألمثلة القرآنية يساعدهن يف حفظ القرآن، 

�لرغبة واحتياجات حلفاظ القرآن،  من الطالبات يشعرن أن كتاب النحواجلديد مناسب

  من الطالبات يسررن �ستخدام هذا الكتاب اجلديد يف املعهد. ٨٦،٧٦و

  مث ملعرفة النسبة املئوية من نتائج االستبانة السابقة، استخدمت الباحثة الرمز: 

� =  
∑ ���� ��� ����

���� ����
 � 100% 

� =  
723

4 × 17 × 12
× 100% 

� =  
723

816
× 100% = 88,6% 

 

على  %٨٨،٦فحصلت الباحثة على النسبة املئوية من نتائج استبانة الطالبات 

درجة "جيد جدا". وهذه النتيجة تدل على أن الطالبات يسررن أن يتعلمن مادة 

النحو�ستخدام الكتاب املصمم. وكذلك أيضا أن هذا الكتاب التعليمي صاحل ملواصلة 

  يف التجربة امليدانية.

ري تلك النتيجة: إن الكتاب التعليمي الذي أعدته الباحثة لرتقية كفاءة تفس

الطالبات يف مادة النحو جيدة وصاحلة واستخدامها لطالبات الصف الثاين يف معهد 

حفصة بنت عمر �تويف مادة النحومرجوة، تدل تلك النتيجة على الرأي اإلجيايب من 

  طالبات عن هذا الكتاب التعليمي. ال

  



 

  

١٠٢ 
 

  املبحث الثاين: مناقشة نتائج البحث

يف هذا البحث قامت الباحثة مبناقشتها يف هذا البحث هي تتكون من أربع   

�ألمثلة القرآنية  مواصفات املواد التعليمية لقواعد النحويةكيف يتم تطوير   )١مكو�ت:

ألمثلة � ما مواصفات املواد التعليمية لقواعد النحوية )٢ �ملدخل السلوكية لطالبات،

�ألمثلة القرآنية  ) ما مدى فعالية املواد التعليمية٣القرآنية �ملدخل السلوكية لطالبات، 

   �ملدخل السلوكية

قواعد النحوية �ألمثلة القرآنية �ملدخل لمواصفات املواد التعليمية لتطوير   .أ

  السلوكية

أوالـ حتليل االحتياجات وهومجع املعلومات عن عملية تعليم النحوومشكال�ا من 

مصادر متنوعة. وللحصول على مجع املعلومات، استخدمت الباحثة أسلوب املالحظة، 

تعين املالحظة عن خصائص الطالبات وعملية تعليم النحو ومشكلة عملية النحو. وهذه 

املشكلة األساسية يف تعليم النحوخاصة يف تطوير املعلومات ستكون أساسا عند استنباط 

  املواد التعليمية للقواعد النحوية. 

من املالحظة السابقة رأت الباحثة أن خصائص الطالبات يف الصف الثاين هلذا 

. ولكن �ختالف  ٢٢-٣٠املعهد هي من حفاظة القرآن و يبلغ حفظهن من اجلزء 

فحسب.  ٢٨-٣٠ء املتفق هلن من اجلزء كفاءة الطالبات يف حفظ القرآن يكون اجلز 

فمعرفة هذه األمور مهم جدا للحصول على التدريبات املناسبة. ولكن األسف مل يكن 

هناك كتاب النحواملستخدم �ألمثلة القرآنية. وكان الكتاب التعليمي عنصرا من عناصر 

دة أن الكتاب التعليم املهم سوى وسائل التعليم وطرائقه كما قد وضح حممد حممود اخلوال
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التعليمي يشكل أهم مصدر التعليمي ألنه ميثل أكرب قدر من املناهج الرتبوي املقرر ويوفر 

  . ٦٢أعلى مستوى من اخلربات التعليمية املوجهة لتحقيق األهداف التعليمية املنشودة

وملعرفة ارآء الطالبات عن ميوهلم يف النحو�ألمثلة القرآنية وزعت الباحثة االستبانة   

) تعليم النحواآلن يساعدين يف ٢) كثرة التمرينات يسهلهين يف تعليم النحو، ١ألسئلة: �

) كثريا ما أخطأت يف الشكل ٤) أريد أن أتعلم النحو�ألمثلة القرآنية، ٣حفظ القرآن، 

. ومن نتيجة ٣٠،و٢٩، ٢٨) مترينات النحو مأخوذة من اجلزء ٥عند حفظ القرآن، 

ن أغلب الطالبات يشعر �ن كثرة التمرينات يسهلهن يف االستبانة حصلت الباحثة أ

تعليم النحواآلن يساعد�ن يف حفظ القرآن، تريد الطالبات تعلم  تعليم النحو،

النحو�ألمثلة القرآنية، كثريا ما أخطأن يف الشكل عند حفظ القرآن، ومترينات النحو 

  . ٣٠،و٢٩، ٢٨مأخوذة من اجلزء 

معرفة املشكالت واالحتياجات من الطالبات بدأت  �نيا، ختطيط اإلنتاج. وبعد

الباحثة �لبحث عن األمثلة القرآنية املناسبة مبستوى املبتدئ. هذا ألن كتاب حنوالواضح 

وضع األمثلة النحوية بسهولة الرتكيب واللغة. فبذلت الباحثة جهده إلجياد األمثلة  ١

�ت القرآنية احملتاجة استخدمتها القرآنية البسيطة تراعي أهداف كتاب حنوالواضح. واأل

  الباحثة يف عرض األمثلة النحوية والتدريبات. 

وبعد ذالك اشرتكت الباحثة يف اختيار املوضوعات وفق ترتيب املوضوعات يف كتاب 

موضوعا. وكل األمثلة القرآنية حتتوي على القاعد املعينة.  ١٤حنوالواضحوهو مكون من  

  اآل�ت القرآنية البد أن تشتمل على الفاعل.  فمثال يف �ب الفاعل أن مجيع

                                                             
  ٣١٠)، ص ٢٠١٤محمد محمود الخوالدة، أسس بناء المناھج التربویة وتصمیم الكتاب التعلیمي، (عمان: دار المسیرة،  ٦٢
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�لثا، تطوير اإلنتاج على التصميم اآليت. واالخراج الكتب البد من مراعاة األمور 

الالزمة منها عدد الصفحات وهذا قد بينتها الباحثة يف بيا�ت عامة أن عدد الصفحات 

إنه كل مطبوعة غري صفحة. كما ذكر رشدي أمحد طعيمة إذ يقول  ٨٩هلذا الكتاب هو

. وحجم هذا الكتاب يعد ٦٣صفحة �ستثناء الغالفني ٤٩دورية حتتوي على األقل على 

سم تقريبا) بشكل الغالف املصور وامللون بلون  ١٨x٢٤من حجم الكتاب املتوسط (

، ١٦على حجم   Traditional Arabicاألزرق. ونوع الورق هوأبيض وحروف الطباعة 

 ”KFGQPC Uthmanic Script“ بنوع quran add inواآل�ت القرآنية مأخوذة من بر�مج 

 .١٢على حجم  ”Calibri“. وأما املواد اإلندونيسية كتبت �حلروف ١٤على حجم 

وتشكل اآل�ت القرآنية ألال يؤّدي يف بعض األحيان إىل نطق احلروف والكلمات نطقا 

سخ لدى الطالب عادات صوتية خاطئة يصعب عليه بعد ذلك غري صحيح مما قد ير 

. وضم الكتاب املطور من مقدمة الكتاب ، وفهرس الكتاب ودليل املعلم ٦٤تصحيحها

  وقائمة املراجع والسرية الذاتية. 

بعد احلصول على اآل�ت القرآنية للموضوعات النحوية يف كل األبواب، بدأت   

ا على طريقة االستنباط املستخدمة يف كتاب حنوالواضح  الباحثة �لتصميم املعينة. أساس

 اط ، أل�االستنباب طريقة الكتا ايف هذ كما قال املؤلف يف مقدمة الكتاب "وقد حنو�

لكثري الب الغاسهلة مفهومة، ومقصورة يف  اهخرت�البحث، فالتفكري و افع إىل اخري د

. ولكل املوضوع تتكون من سبع أمور وهي: األمثلة النحوية ٦٥".اد منهاير  اعلى م

القرآنية، القاعدة، شرح القاعدة، التدريبات املكونة من مخس التدريبات، موضع النجوم 

يف بعض التدريبات، موضع النجوم احملصولة، والتشجيعات من اآل�ت القرآنية. ووضعت 

اعدة النحوية فيها اليت تناسب الباحثة التشجيع من اآل�ت القرآنية مع شرح الق

                                                             
  ٣٤دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية، ص  ٦٣
  ١١٣دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية، ص  ٦٤

  ٥، ص ) لسنةارف، دون املعار اهرة: داق(امني وعلى اجلارم، النحوالواضح يف قواعد اللغة العربية، مصطفى  ٦٥



 

  

١٠٥ 
 

�ملوضوع. وقدمت الباحثة التدريبات الكثريات كاملثري للطالبات وفقا على املدخل 

  السلوكي. 

وقد سبق ذكره يف الفصل الثالث أن هذا البحث قد مت رابعا، تصديق اإلنتاج. 

ومي إجراءه مبنهج البحث والتطوير. ومن مراتب خطوات منهج البحث والتطوير جرى تق

الكتاب التعليمي من قبل اخلبريين، يف جمال اللغة وحمتوى املادة ويف جمال تصميم الكتاب 

التعليمي. وهذه اخلطوات ملعرفة صالحية الكتاب االتعليمي ملادة النحوعلى أساس 

  املدخل السلوكي يف معهد حتفيظ القرآن وتعليم اللغة العربية حفصة بنت عمر �تو.

هلذا اإلنتاج يف جمال اللغة وحمتوى املادة هي: توضيع األوال، االنتقادات 

الكفاءات واألهداف قبل كل درس، ووضع الغالف، وضع السرية الذاتية للباحثة، 

ومراجعة لغوية.كما قال أندى فرسطوا أن معيار تقدمي الكتاب التعليمي تتكون من تظيم 

ملعىن والنفع يف تقدمي العام يف تقدمي الكتاب، تنظيم اخلاص لكل األبواب، مراعة ا

الكتاب، اشرتاك الطلبة أكثر يف عملية التعليم، تنمية  يف عملية حصول العلم، التنويع 

 . ٦٦عن طرق التدريس، ترقية جودة التعليم، اهتمام إىل شكل اخلارج للكتاب، وغري ذلك

وبعد عرفت الباحثة األخطاء، قامت الباحثة بوضع الكفاءات واألهداف قبل  

وضع الغالف منظما،ووضع السرية الذاتية يف آخر صفحة الكتاب. وحصلت كل درس و 

  . %٩٠الباحثة على النسبة الكئوية من نتائج االستبانة تصديق خبري اللغة وحمتوى املادة 

والثاين، االنتقادات العامة هلذا اإلنتاج يف جمال تصميم الكتاب التعليمي هي: 

والكتابة الصغرية فالبد من حتسينها، واخلط اللون اخللفي حملتوى الكتاب غري واضح 
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الديوان اليناسب لعنوان الوحدات البد من تبديلها، وترتيب الدروس غري مستقيم، 

 وبعض التصميمات اليت ال توضع يف مكا�ا. 

 table ofوكما قال رشدي أمحد طعيمة أن لكل لكل من فهرس احملتو�ت 

content  والكشافindex القارىء مبضمون الكتاب وتيسري احلصول  دور هام يف تعريف

. لذلك ال بد أن �تم الباحثة يف تقدمي احملتوى ٦٧على ما يراد من معلومات بداخله

الكتاب وتصميمها. وكذلك االصالح يف نوع الكتابة الرمسية يف الكتاب وتنظيم بعض 

  احملتوى الذي اليوضع يف مكانه. 

كتاب التعليمي، قامت الباحثة بتصميم وبعد نرفت الباحثة األخطاء يف تصميم ال

الكتاب ليكون جذابة، واستخدام اخلط الواضح والرمسي يف حمتوى الكتاب، وترتيب 

الدروس ليكون مستقيما ووضع التصميمات يف مكا�ا. وحصلت الباحثة على النسبة 

جيد بتقدير " %٨٥املئوية من نتائج االستبانة تصديق خبري تصميم الكتاب التعليمي 

  . جدا"

خامسا، التطبيق. وبعد احلصول على الكتاب املنتج قامت الباحثة �لتطبيق يف 

طالبة. وقامت الباحثة  ١٧الفصل. وقد عينت الباحثة التطبيق يف الصف الثاين �لعدد 

أربع مرات لعملية التعليم من جتربة الكتاب املنتج، وأداء االمتحان القبلي والبعدي وتوزيع 

سؤاال �ختيار أربعة ١٢عدد األسئلة املطروحة الطالبات بعد التجربة. االستبانة إىل 

األجوبة وهي موافق، موافق جدا، غري موافق، غري موافق جدا. وبعد حسبت الباحثة 

وعرفت  "جيد جدا".بتقدير  %٨٨،٦حصلت على نتيجة  الطالباتاالستبانة عند 
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الباحثة أن الطالبات يرغنب يف تعلم النحو �ألمثلة القرآنية �ملدخل السلوكي بعد اشرتاك 

  هذه العملية. 

قواعد النحوية �ألمثلة القرآنية �ملدخل لاملواد التعليمية لمواصفات   .ب

 السلوكية

إن أهم ما �يت من هذا البحث هوالكتاب التعليمي ملادة النحو على أساس املدخل 

ة، وخيتص استخدامه للمدرسات والطالبات. ورجت الباحثة أن يكون منتجا السلوكي

مصدرا جيدا ملدَرسة تعليم النحوومساعدا هلن يف الوصول إىل أغراض التعليم والتعلم ملادة 

النحو. املدخل السلوكية يناسب استخدامها للحصول على املهارة اليت حتتاج إىل التطبيق 

العشوائية واإلمساك وغري ذلك مثل احملادثة �للغة األجنبية والتعويد املتعلقة�لعجلة و 

والرقص واستخام احلاسوب والسباحة وغري ذلك. وتناسب تطبيق هذه النظرية لتدريب 

األوالد احملتاجني على دور الكرباء أكثر ويرغبون يف التقليد ونيل التقديرات مباشرا مثل 

ن هذه النظرية هي وجود االستجا�ت واملبادئ األساسي م  .٦٨اعطاء احللوة واملدح

 واملثريات والتدريبات والتعزيزات والعقو�ت. أما التطبيق يف تقدمي املواد التعليمية كما يلي: 

 األهداف التعليمية قبل املوضوع وجود ) ١

  حتياجات الطالب�املواد التعليمية  تناسب ) ٢

ظائف يف إعطاء املثريات على شكل التكرار،واألسئلة، والتدريبات، والو  ) ٣

 عملية التعليم

 استخدام اهلدا� والعقو�ت ) ٤
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واملوضوعات يف هذا الكتاب وفق الرتتيب يف كتاب النحوالواضح ا�لد األول. 

واألمور اليت ركزت إليها الباحثة هي أنواع التدريبات اليت تناسب �ملبتدئني وكو�ن 

وأهدافها. كما قال  حفاظة القرآن. فأعد�ا الباحثة مخس التدريبات �ختالف نوعها

سكينر أن العالقة بني املثري واالستجابة ستكون أقوى إذا كان استخدامها أكثر 

. فالتدريب ٦٩وهوبتدريبات كثرية، وستكون أضعف إذا كانت التدريبات غري موجودة

األول هوالتمييز والتعيني على القاعدة املعينة من آ�ت القرآن مثل فعل املضارع واملبتدأ 

وغري ذلك. والتدريب الثاين استمرار اآل�ت لتكون كاملة. واآل�ت تتعلق  والفاعل

�لقاعدة املعينة وتناسب �آل�ت اليت حفظتها الطالبات. والتدريب الثالث هوتزويج 

اآل�ت �لكلمات املناسبة. وهذه اآل�ت مأخوذة أيضا من اآل�ت حفظتها الطا�ت 

ن يهدفان إىل تعويد الطالبات ويسهلهن . وهذان تدر�٣٠، و٢٨، ٢٩حول اجلزء 

علىفهم أسلوب قاعدة النحواملعينة يف اآل�ت القرآنية. والتدريب الرابع هواإلعراب عن 

اآل�ت القرآنية وفق القاعدة النحوية املعينة تدريبا هلن على ذكر مكانة الكلمة يف اجلملة  

جودة املشتملة على كاملة. واآلخر هوتدريب اخلامس جعل اجلملة من الصور املو 

القاعدة النحوية املعينة حسب إرادة الطالب. واختالف نوع التدريبات لئال تسأم 

  الطالبات عليها. 

بعد تقدمي التدريبات املتنوعة، استخدم الباحثة التعزيزات بشكل اهلدا� والعقاب.  

االستجا�ت  الفرق بني التعزيزات العقو�ت هواألول لتقوية االستجا�ت والثاين لتضعيف

اليت متكنت حدوثها يف احلاضر. والعقاب قسمان: إجيابيا كان أم سلبيا. العقاب اإلجيايب 

تنقيص التصرفات �عطاء املثري ال يرغبه أحد. والعقاب السليب أوالتفي هوضياع املثري  هو
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. ويف هذا الكتاب استخدمت الباحثة العقاب اإلجيايب هوإعطاء عالمة ٧٠املرغوب فيه

ك املنقلب إذا أخطأت الطالبة يف اإلجيابة. وعلى هذا سيدافع الطالبات االهتمام الضح

حك املنقلب اليت ال يرغبها واالحذار يف عملية إجابة السؤال خوفا أن تنال عالمة الض

 أحد. 

 . فعالية املواد التعليمية �ألمثلة القرآنية �ملدخل السلوكيةج

الباحثة أن الكتاب التعليمي ملادة النحو بعد عقدت الباحثة االختبارين، فرتى 

على أساس املدخل السلوكي مهم جدا بينما كانت الطالبات متحمسات يف اشرتاك 

عملية التعليم. وتيقنت الباحثة أن الكتاب املصمم يناسب �حتياجات الطالبات 

خاصة وكفائتهن. وهذا سيساعد يف ترقية مهارا�ن وكفاءا�ن واحسساسهن �للغة العربية 

يف النحو. وإذا كان األمر كذلك فقد عمل هذا الكتاب وظيفته من وظائف الكتاب 

) أن يقدم للطالب ما حيتاجه من مادة تعليمية تنمي لديه املهارات اللغوية ١منها: 

) أن تزود الطالب �لتدريبات اليت ميارس من خالهلا اللغة واليت تكشف إىل ٢الرئيسية، 

. وكما قال عبد احلليم حنفي يف كتابة تصميم تعليم اللغة ٧١فيهادرجة كبرية عن عثراته 

العربية أن الكتاب اجليد جبودة مرتفعة سيأثر على كفاءة الطالب إذا تتكون األشياء 

) مناسب بتطوير جسم ٣) مناسب خبصائص الدائرة، ٢) القوة وقدرة الطالب، ١اآليت: 

) مناسب ٥عطي الفوائد للطالب، ) ت٤الطالب وعلمهم وعاطفهم واجتماعهم ودينهم، 
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) ٨) مناسب �حتياج الطالب وبيئتهم، ٧) توسيع املواد الدراسية، ٦بنظام العلوم، 

 .٧٢مناسب بتحديد األوقات

وملعرفة فعالية الكتاب، قامت الباحثة �الختبار القبلي واالختبار البعدي لدى 

. ٧،٥٣النظرية هي  tحساب أكرب من نتيجة tالطالبات، وحصلت الباحثة أن نتيجة 

وهذا يعين أن الكتب "النحو امليسر �ألمثلة القرآنية للمبتدئني" فعالة للطالبات يف 

الصف الثاين يف معهد حتفيظ القرآن وتعليم اللغة العربية حفصة بنت عمر �تو. ومن 

جانب ذلك رأت الباحثة أثناء عملية التعليم بتجربة الكتاب تفرح الطالبات ويتحمسن 

 جابة التدريبات املتنوعة لتقوية فهمهن وحفظهن.يف إ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
72 Abdul Halim Hanafi, Amrina, Desain Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Diadit Media, 2013), 
hal 118 



 

  

١١١ 
 

  الفصل اخلامس

  اخلامتة

احلمد � رب العاملني، لقد وصلت الباحثة يف الفصل اخلامس وفيه اخلالصة من 

  نتائج البحث والتوصيات واالقرتاحات. 

 نتائج البحث  .أ

اعتمادا على البيا�ت اليت حصلت عليها مث القيام بتحليلها سواء كانت البيا�ت من 

  املالحظة أواملقابلة أواالستبانة أواالختبار فتمكن الباحثة أن تلخصها كما تلي: 

مت الكتاب التعليمي يف مادة القواعد النحوية �ألمثلة القرآنية �ملدخل  . ١

السلوكي �قتداء اخلطوات اليت قررها بروق وغال. فبدأت الباحثة بتحليل 

االحتياجات واملشكالت املوجودة يف تعليم وتعلم النحو. فوجدت الباحثة 

ات كحفاظة عدم كتاب النحو�ألمثلة القرآنية اليت يناسب بوصف الطالب

القرآن. ومجعت الباحثة البيا�ت واملعلومات لتطوير الكتاب مناسبا 

للحاجات. وطورت الباحثة الكتاب الذي اشتمل على الغالف والبيا�ت 

العامة للكتاب ومقدمة الكتاب ودليل استخدام الكتاب واملواد التعليمية 

خلرباء ملعرفة صدق وقائمة املراجع. وبعد أن مت التطوير قدمته الباحثة إىل ا

. وهذا "صادق"و "جيد جدا"الكتاب املطور فحصلت النتيجة �لتقدير 

التفسري أن الكتاب ميكن استخدامه يف التعليم بدون التصحيح امجاال. وبعد 

 ذالك جرى التجربة مع الطالبات ملعرفة آرائهم وفعالية الكتاب املطور. 

ألمثلة القرآنية �ملدخل السلوكية مواصفات املواد التعليمية لقواعد النحوية � . ٢

األهداف التعليمية يف كل موضوع من املوضعات  وجود) ١لطالبات هي: 

)إعطاء املثريات ٣حتياجات الطالب، �املواد التعليمية  تناسب) ٢ النحوية،
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) ٤على شكل التكرار،واألسئلة، والتدريبات، والوظائف يف عملية التعليم، 

 �ت. استخدام اهلدا� والعقو 

ملدخل السلوكي للصف � �ألمثلة القرآنيةفعالية الكتاب التعليمي ملادة النحو . ٣

الثاين يف معهد حتفيظ القرآن وتعليم اللغة العربية حفصة بنت عمر �تو هي 

�ألمثلة النحو اعتمادا على حساب النتيجة األخرية أن الكتاب املطور ملادة 

وتؤكد بتلك النتيجة، . "فعالة"القرآنية �ملدخل السلوكي اليت طور�ا الباحثة 

حصلت الباحثة على النسبة املئوية من نتائج استبانة استجابة الطالبات 

وهذه النتيجة تدل على أن الطالبات يسررن يف ". جيد جدا�لتقدير " %٨٨،٦

يسر �ألمثلة القرآنية للمتدئني" تعلم مادة النحو�ستخدام الكتاب "النحوامل

 املطور. 

 توصيات البحثب. 

أن يكون املدرس مهتما بكون الطالبات ��ن حفاظة القرآن، فالبد من  . ١

توصيل املادة النحوية �أل�ت القرآنية حىت يتعودن ويفهمن الرتكيب النحوية 

 يف اآل�ت القرآنية

رينات املتنوعة من اآل�ت أن يكثر املدرس على التدريبات املختلفة والتم . ٢

 القرآنية الىت حفظتهن الطالبات وفق مستوى كفائتهن.

أن يقدم املدرس اهلدا� والعقو�ت لدى الطالبات كي يتحمسن يف تعلم  . ٣

 النحو. 

  ج. املقرتحات

أن يستخدم املدرس الكتاب " النحوامليسر �ألمثلة القرآنية للمبتدئني" أل�ن  . ١

يفهمن ويتعودن على تركيب النحو من األمثلة من حفاظة القرآن حىت 

 القرآنية .
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ترجوالباحثة أن يكون هذا البحث مرجعا من املراجع لكتابة البحث العلمي  . ٢

املتعلق �ذا املوضوع و أن يستمر الباحثون اآلخرين هذا البحث يف كتاب 

 النحوالواضح ا�لد الثاين والثالث �ألمثلة القرآنية.

دخالت واالنتقادات على هذا البحث ألنه مل يكن كامال يرجى من القراء امل . ٣

بسبب قلة كفاءة الباحثة ووقت البحث حمدود، ومن املمكن إذا استخدم 

 هذا الكتاب املصمم يف معهد آخر ستظهر فيه عيوب ونواقص. 
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 املراجع
 
 

الكتاب اء املناهج الرتبوية وتصميم أسس بن .٢٠٠٤. حممد حممود ،اخلوالدة

  عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع. التعليمي

لتعليمية الكتب اد اس إعداأس. دون سنة. هللاحلميد عبد ا وعبد هللا�صر عبد  ىل،الغا

 ىلالغار اض: د. ر�لعربيةطقني �النالغري 

دروس الدورات التدريبية ملعلمي  .١٤٢٣. عبد الرمحن بن إبراهيم وآخرون ،الفوزان

 دون مكان: مؤسسة الوقف اإلسالمي. العربية لغري الناطقني �ا: اجلانب النظرياللغة 

 . القاهرة: مكتبة وهبةمباحث يف علوم القرآناع. دون سنة. من القطان،

للغة اسي لتعليم األساب الكتا. ١٩٨٣ورشدي أمحد طعيمة. حممد �صر قة , النا

  أم قرى معةاملكرمة: جا. مكة ت أخرىاطقني بلغالعربية للنا

هرة: ا. قالنحوالواضح يف قواعد اللغة العربيةمصطفى وعلى اجلارم. دون سنة.  أمني،

  رفاملعار اد

 وكالة املطبوعات  :الكويت . ١٩٨٢. ٦أصول البحث العلمي ومناهجه، ط  .بدر،أمحد

دمشق: دار  .البحث العلمي أساسياته وممارسته العملية .٢٠٠٠.رجاء وحيد، دويري

 الفكر

ملصرية ار الداهرة: ا. قلتطبيقالنظرية و العربية بني اللغة اتعليم . ١٩٩٣حسن. ته، اشح

  نيةاللبنا

، عمان: جامعة السلطان قابوس.أساسيات البحث العلمي .س.د .منضر الضامن ،

 دار املسرية

الر�ض: . أساليبه- وأدواته- البحث العلمي مفهومه .١٩٩٧. ذوقان وآخرون، عبيدات

مناهج البحث يف . ١٩٧٨ .جابر جابر زأمحد خريي كاظم،احلميد  عبد ١دار أسامة

  جامعة األزهار: دار التأليف .الرتبية وعلم النفس
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أسالب تدريس اللغة العربية بني  .٢٠١٠. راتب قاسم وحممد فؤاد احلوامدة ،عشور

 دون املكان والطباعة.النظرية والتطبيق
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 قائمة املالحق
 



 

  

 
 

 



 

  

 
 

 



 

  

 
 

  دليل املالحظة

 ما خصائص الطالبة يف معهد حفصة بنت عمر �تو؟ . ١

 كيف إجراء عملية تعليم النحويف الفصل؟ . ٢

 عملية تعليم النحويف الفصل؟مامشكلة  . ٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

وير املواد التعليمية للقواعد النحوية �ألمثلة القرآنية �ملدخل السلوكي لطالبات تط

  معهد حفصة بنت عمر �تو

  

PETUNJUK WAWANCARA 

1. Ucapkan terimakasih kepada informan atas kesediaannya untuk 

diwawancarai 

2. Perkenalkan diri dan jelaskan topik wawancara serta tujuan wawancara 

3. Jelaskan bahwa informan bebas menyampaikan pendapat, pengalaman, dan 

harapan ataupun saran yang berkaitan dengan topik wawancara 

4. Catat seluruh hasil wawancara 

 

DATA UMUM 

Nama Informan : 

Jabatan   : 

Tanggal Wawancara : 

 

PERTANYAAN WAWANCARA 

1. Apa tujuan pembelajaran nahwu? 

2. Buku apa yang digunakan dalam pembelajaran nahwu? 

3. Apa saja kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran nahwu di kelas? 

4. Pentingkah menyusun buku nahwu dengan contoh-contoh Al-Qur`an bagi 

siswa pondok Hafshah binti Umar? 

 

 

 

 

  

 



 

  

 
 

ANGKET ANALISIS KEBUTUHAN SISWA KELAS VIII 

UNTUK PEMBELAJARAN NAHWU 

DI MARKAZ TAHFIDZ AL-QUR`AN DAN TA`LIM BAHASA ARAB 

HAFSHAH BINTI UMAR RA. KOTA BATU 

 

Isilah data berikut! 

Nama : 

Tanggal : 

Tanda Tangan : 

 

Petunjuk 

1. Angket ini diperuntukkan untuk para siswa kelas VII Markaz Tahfidz Al-Qur`an 

dan Ta`lim Bahasa Arab Hafshah Binti Umar RA. Kota Batu. 

2. Angket ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan siswa terhadap 

pembelajaran nahwu dalam al-qur`an serta situasi yang cocok dalam 

pembelajaran nahwu di Markaz Tahfidz Al-Qur`an dan Ta`lim Bahasa Arab 

Hafshah Binti Umar RA. Kota Batu. 

3. Hasil angket ini akan menjadi acuan utama bagi peneliti dalam menentukan 

pengembangan bahan ajar pembelajaran nahwu dengan pendekatan 

behavioristik di Markaz Tahfidz Al-Qur`an dan Ta`lim Bahasa Arab Hafshah Binti 

Umar RA. Kota Batu. 

4. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda centang (√) pada 

salah satu jawaban yang kamu anggap benar dan sesuai! 

 

NO PERTANYAAN PILIHAN KETERANGAN 

SS S KS TS 

1 Memperbanyak 
latihan soal 
nahwu 
membantu saya 
memahami 
nahwu 

    SS : Sangat 
Setuju 
S   :Setuju 
KS : Kurang 
Setuju 
TS :Tidak Setuju 

2 Pembelajaran 
nahwu selama ini 
membantu saya 

     



 

  

 
 

dalam menghafal 
al-qur`an  

3 Saya tertarik 
belajar nahwu 
dari contoh-
contoh al-qur`an 

     

4 Saya sering 
mengalami 
kesalahan 
harokat dalam 
menghafal al-
qur`an 

     

5 Latihan soal-soal 
nahwu 
diambilkan dari 
jus 30, 29, dan 
28 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

 



 

  

 
 

 

 



 

  

 
 

  

 



 

  

 
 

ANGKET RESPON SISWA KELAS VIII TERHADAP MATERI 

PEMBELAJARAN NAHWU DENGAN CONTOH AYAT-AYAT AL-

QUR`AN BERDASARKAN PENDEKATAN BEHAVIORISTIK DI 

MARKAZ TAHFIDZ DAN BAHASA ARAB HAFSHAH BINTI UMAR RA. 

BATU MALANG 

Nama  : 

Kelas  : 

Hari/ Tanggal : 

Petujuk Umum 

1. Isilah terlebih dahulu identitas siswa 

2. Berilah tanda silang (√ ) pada jawaban yang tersedia yang diangggap benar dan 

sesuai 

3. Angket ini tidak ada hubungannya dengan nilai rapor, oleh karena itu jawablah 

pertanyaan-pertanyaan ini seadanya 

4. Terima kasih atas kesediaannya mengisi angket ini. 

 

Keterangan 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

KS : Kurang Setuju 

TS : Tidak Setuju  

No Kriteria Nilai 

SS S KS TS 

1 Saya merasa senang mempelajari bahasa     



 

  

 
 

Arab setelah mengikuti pelajaran ini 

2 Buku nahwu yang baru bervariasi dan 

menarik 

    

3 Dengan buku nahwu yang baru, saya lebih 

mudah untuk memahami materi nahwu 

    

4 Latihan soal-soal yang terdapat dalam buku 

nahwu baru lebih bervariatif dan menarik 

    

5 Latihan ayat-ayat al-qur`an  dalam buku 

nahwu baru mudah dikerjakan 

    

6 Saya bersemangat mengerjakan latihan 

berupa ayat-ayat al-quran karena soal 

bervariasi  

    

7 Saya semakin faham dengan materi 

pembelajaran setelah mengerjakan banyak 

latihan soal 

    

8 Saya lebih aktif bersemangat dalam belajar 

nahwu dengan buku nahwu yang baru 

    

9 Dengan adanya bintang saya lebih 

bersemangat mengerjakan soal latihan 

nahwu   

    

10 Saya berlomba-lomba mendapatkan banyak 

bintang 

    

11 Warna dan desain buku nahwu baru 

menyenangan dan menarik 

    

12 Buku nahwu dengan contoh ayat-ayat al-

quran ini membantu saya dalam menghafal 

    



 

  

 
 

al-quran 

13 Buku ajar nahwu ini sesuai dengan minat dan 

kebutuhan siswa sebagai penghafal al-quran              

    

14 Saya senang jika buku ajar ini digunakan di 

Pondok untuk pembelajaran nahwu 

    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

  

 
 

  وثيقة الصور

عملية جتربة اإلنتاج لطالبات الصف الثاين يف معهد حتفيظ القرآن وتعليم اللغة  

 العربية حفصة بنت عمر �تو

  الصورة عند شرح املادة، االمتحان القبلي والبعدي، وإمالء االستبانة . ١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

  الصورة مع الطالبات بعد إمتام التجربة  . ٢
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