
 البحث اعبامعي

العلمي في المدرسة  دخلمي لمادة اإلعراب على أساس المتطوير الكتاب التعلي
  تمباء براس جومبانج االسالمي المعلمين والمعلمات بمعهد بحر العلوم

 (Sٔدرجة سرجانا )مقدـ إلكماؿ بعض الشركط للحصوؿ على 

 لكلية علـو الًتبية كالتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية
    

 إعداد:

 ر السابح االضبسييدضبد فيض القأ
 ٓٙٔٓ٘ٔٗٔرقم القيد: 
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 حلمي اؼباجستَت اؿالدكتور داني
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 استهالل
 ِبْسِم اهلِل الرَّضْبِن الرَِّحْيمِ 

ِت َرِّبِّ لََنِفَد ٱْلَبْحُر قَػْبَل  ُت ُقل لَّْو َكاَف ٱْلَبْحُر ِمَدادنا لَِّكِلمََٰ َأف تَنَفَد َكِلمََٰ
َنا دبِْثِلوِ   َمَددنا  ۦَرِّبِّ َكَلْو ِجئػْ

 ( ٜٓٔ) الكهف :  
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 إهداء
 أىدي خالصا ىذا البحث الجامعي إلى:

 عبد الخالق الحاجنور الخريدة و أبي الكريم  الحاجة أمي الكريمة

كحفظهما اهلل كأبقانبا يف  ايرجى رضانبا، كعسى اهلل أف يرضبهما كما ربياين صغَت 

 سبلمة الدين كالدنيا كاآلخرة

 أخي و أخواتي المحبوبة

قياء ومنازلة األبدلية النجباء تدرة الناصحة عالية الهمة ومحمدناجح األ  

 سختك كالنار الّلهم قرب كأّلف بيننا كارضبنا كنسألك رضاؾ كاعبنة كنعوذبك من

كلية العلـو  ٨۱۰٤مرحلة السنة صبيع أصدقائى يف قسم تعليم اللغة العربية 
 الًتبية كالتعليم.

جميع أصدقائى في أخي و إخواتي اتحاد طلبة ماالنج خريجي معهد بحر 
 (HIMMABAالعلوم )

، عرؼؿبمد حارس اهلل، مسول حارس، اضبدسهل جميع أصدقائى المحبوبة 
،علي د مرزؽ، ؿبمد زين اؼبتقُت، حبر اؽبدلاعبداهلل رضى، ؿبمد فؤ  ،زعيم فهمىؿبمد 

الذين ال أستطيع  مركز قسم تعليم اللغة العربية كصبيع أصدقائي زكى أضبد ،غافر علي،
 أف أذكرىم كاحد فواحدا ىنا.

 
 



ت  
 

 شكر وتقديركلمة  
 بسم اهلل الرضبن الرحيم

كشق األرض شقا، كرزقهم اغبمد هلل الذم أنعم على العباد فصب اؼباء صبا، 
خَتات، كأطعمهم فاكهة كأبا، أضبده سبحانو كأشكره على نعامو اليت ال تعّدة كال 
ربصى، كأشهد أف ال إلو أال اهلل كحده ال شريك لو القائل كرببوف اؼباؿ حبا صبا، أما 

 بعد.
 أشكر شكرا إُف اهلل عّز كجّل على نعمة القوة كالصحة كالفرصة حىت قد انتهيت من

 اؼبدخلالبحث اعبامعى باؼبوضوع "تطوير الكتاب التعليمي ؼبادة اإلعراب على أساس 
العلمي يف اؼبدرسة اؼبعلمُت كاؼبعلمات دبعهد حبر العلـو اإلسبلمي سبباء براس جومبانج". 
كقد انتهيت كتابة ىذا البحث اعبامعي كال يبكن اسبامو بدكف مساعدة اآلخر، كلذلك 

 ُف:تقدـ الباحث الشكر إ
، مدير جامعة موالنا الدكتور الحاج عبد الحارس الماجستير األستاذ فضيلة .ٔ

 مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية مالنج.
، عميدة الكلية كلية علـو الدكتور الحاج أغوس ميمون الماجستيرفضيلة  .ٕ

 الًتبية كالتعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية مالنج.
، رئيسة قسم تعليم اللغة الدكتورة الحاجة مملوءة الحسنة الماجستيرفضيلة  .ٖ

 العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية مالنج.
بوصفو اؼبشريف األكاديبية جوىري الماجيستير   أكيد يالحاج قامفضيلة  .ٗ

 سباـ خطّة البحث.الذم يرشدين بالصرب حُت يف اعبامعة كإل
، مشرؼ على كتابة ىذ البحث. دانيال حلمي الماجستير الدكتورفضيلة  .٘

حىت  كأقوؿ شكرا على كل ما قدموه مساعدة من نعمة من اهلل سبحانو كتعاُف
صل على مكافأة من اهلل سبحانو تعاُف. وبل ذيتسٌت عبميع األشياء اعبيدال



ث  
 

حىت  ث اعبامعي منذ بداية فكرة الباحثكتوجيو يف كل مراحل إعداد ىذ البح
 االنتهائي منو.

األساتيذ كاألستاذات جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية  يعصب .ٙ
الذم ينوركف ركحي بعلومهم ك يف قسم تعليم اللغة العربية. ماالنج خاصة 

 إرشاداهتم حىت تتم كتابة ىذا البحث اعبامعي.
ُت كاؼبعلمات ، مدير مدرسة اؼبعلم الشيخ الحاج عبد الناصر الفتاحفضيلة  .ٚ

 دبعهدحبر العلـو اإلسبلمي سبباء براس جومبانج.
, كمدرس اإلعراب فصل السابع يف مدرسة اؼبعلمُت ربي فيبريانفضيلة األستاذ  .ٛ

 كاؼبعلمات دبعهدحبر العلـو اإلسبلمي سبباء براس جومبانج.

ال أستطيع اعبزاء على مساعدهتم إال الدعاء، عسى اهلل عنو أف هبزيهم أحسن اعبزاء 
كيزيدىم اؼبن كالفضل، ك أخَت، اعًتؼ الباحث بأف ىذ البحث اعبامعي ال ىبلو من 
األخطاء كالنقصاف إما من أساليب الكتابة كإما من مضموهنا، فَتجو الباحث تعليقات 

 لبحث اعبامعي ينتفع للباحث كعبميع القراء األحباء. كاقًتاحات. كعسى أف يكوف ىذ ا

 أمُت يا رب العاؼبُت.
 

  ـٕٛٔٓمايو  ٖٔماالنج،
 الباحث ،

 
 

 ر السابح االضبسييداضبد فيض الق
 ۱ٗ۱٘ٓٔٙٓرقم القيد : 
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 مستخلص البحث

تطوير الكتاب التعليمي لمادة "اإلعراب"  على أساس المدخل .  .2018 فيض القدير أضبد
، العلمي في مدرسة المعلمين والمعلمات بمعهد بحر العلوم  اإلسالمي تمباء براس جومبانج

البحث اعبامعي، قسم تعليم اللغة العربية، كلية علـو الًتبية كالتعليم جبامعة موالنا مالك إيراىيم 
 مية اغبكومية ماالنج. اؼبشرؼ: د. دانياؿ حلمي اؼباجستَت. اإلسبل

 .تطوير الكتاب اؼبدرسي، اإلعراب، اؼبنهج العلمي الكلمات الرئيسية:

لمدرسة المعلمين والمعلمات بمعهد بحر العلوم اإلسالمي تمباء براس جومبانج 
على قراءة الكتب ،  مسؤولية كبيرة في نجاح طلبتها. معظم الطلبة في ىذه المدرسة قادرون

ولكن لديهم نقطة الضعف تتصور في علم النحو والصرف وغيرىا. والسبب في ذلك، أن 
المواد التعليمية في تعليم اإلعراب محدودة أو ناقصة ألنها استخدمت المنهج التقليدي. 
حاول الباحث تصميم الكتاب المدرسي لتسهيل تعليم القواعد؛ خاصة اإلعراب على أساس 

ج العلمي وتطبيقو في مدرسة المعلمين والمعلمات بمعهد بحر العلوم اإلسالمي تمباء المنه
 براس جومبانج.

. كيف يتم تطوير الكتاب اؼبدرسي "اإلعراب" باؼبنهج العلمي ٔمشكلة ىذا البحث ىي:  
. ما فعالية الكتاب ٨يمدرسة المعلمين والمعلمات بمعهد بحر العلوم تمباك براس جومبانج؟، 

درسي "اإلعراب" المطور بالمنهج العلمي بمدرسة المعلمين والمعلمات بمعهد بحر العلوم الم
 تمباك براس جومبانج؟.

"  على أساس كاؽبدؼ من ىذا البحث ىو تطوير الكتاب التعليمي "التيسَت يف اإلعراب 
المنهج العلمي يمدرسة المعلمين والمعلمات بمعهد بحر العلوم اإلسالمي تمباء براس 

"  على أساس المنهج العلمي الكتاب اؼبدرسي "اإلعراب" ومبانج ومعرفة مدى فعالية ج
 يمدرسة المعلمين والمعلمات بمعهد بحر العلوم اإلسالمي تمباء براس جومبانج.



ش  
 

( بتصميم نموذج Research and Development)ىذا البحث من نوع البحث والتطوير 
ADDIE قييم(. كاستخدـ الباحث طريقة اؼبقابلة، كاالستبانة )ربليل، تصميم، تطوير، تطبيق كت

  (.Likert). وأّما تحليل بياناتو فاستخدم مقياس لينكرت كاالختبار يف صبع البيانات

على شكل اإلعراب على أساس اؼبدخل العلمي . مّت تطوير مادة ٔأظهرت نتائج ىذا البحث أّف: 
اؼبدخل العلمي يف تعليم اإلعراب فبا  ا علىاعتمادبإعداد اؼبواد الباحث قاـ  ليمي ،عالكتاب الت
 .و تعليمأسهل يف 

. كاف الكتاب اؼبدرسي اؼبطور فعاال. أشارت نتائج ربليل البحث إُف أف درجة ت اغبساب ٕ 
 . كيعٍت ذلكٔٓٚ،ٔبقيمة  ٘ٓ،ٓبالدرجة األنبية  ٖٖٔ،ٔأكرب من درجة ت اعبدكؿ  ٗٗٗٛ،ٔ

  مقبوؿ. Hiمرفوض ك  Hoأن 
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Madrasah Mu'alimin Mu'alimat Atas Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum 

Tambakberas Jombang has a big responsibility to succeed students especially in 

reading the book. However, they have weaknesses that exist in the science of tools 

(Nahwu, Shorof and so on). The reason is because teaching materials to teach i'rob 

is less due to the lessons used using the classical method. Researchers try to 

arrange textbooks to facilitate in studying i'rob especially based on scientific 

approach and practice it in Madrasah Mu'alimin Mu'alimat Atas Pondok Pesantran 

Bahrul 'Ulum Tambakberas Jombang. 

The formulation of the problem in this research are: 1. How is the development of 

textbook for I'rob material using scientific approach in Madrasah Mu'alimin 

Mu'alimat Atas Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Tambakberas Jombang ?, 2. How 

is the effectiveness of textbook for I'rob material using a scientific approach in 

Madrasah Mu'alimin Mu'alimat Atas Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum 

Tambakberas Jombang? 

The purpose of this research are: To develop i'rob textbook using scientific 

approach in Madrasah Mu'alimin Mu'alimat Atas Pondok Pesantran Bahrul 'Ulum 

Tambakberas Jombang, and to know the effectiveness of i'rob textbook using 

scientific approach in Madrasah Mu' alimin Mu'alimat Atas Pondok Pesantren 

Bahrul 'Ulum Tambakberas Jombang. 

This research is a type of Research and Development (R & D) research based on 

ADDIE model. In data collection, researchers used interview methods, 

questionnaires, and tests. Likert scale is used for data analysis. 

The results showed that: 1) Developing teaching materials with textbook i'rob is 

made with a scientific approach. Researchers make the material by adopting a 

scientific approach in learning I'rob making it easier in studying I'rob 2. 

Developing textbooks are effective. This is indicated by the results of research 

that shows the value of t-test of 1.844 greater than the value of t-table of 1.313 

with a significance value of 0.05 of 1.701. This indicates that Ho is rejected and 

Hi is accepted. 
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Madrasah Mu’alimin Mu’alimat Atas Pondok Pesantran Bahrul ‘Ulum 

Tambakberas Jombang mempunyai tanggung jawab besar untuk mensukseskan 

para siswa  terutama dalam hal membaca kitab. namun mereka memiliki 

kelemahan yang  terdapat pada ilmu alat (nahwu, shorof dan sebagainya). Faktor 

penyebabnya adalah karena materi ajar untuk mengajar i’rob sangatlah kurang 

disebabkan pembelajaran yang digunakan menggunakan metode klasik. Peneliti 

mencoba menyusun buku ajar untuk memudahkan dalam mempelajari qowaid 

khususnya i’rob berdasarkan pendekatan saintifik dan mempraktekkannya di 

Madrasah Mu’alimin Mu’alimat Atas Pondok Pesantran Bahrul ‘Ulum 

Tambakberas Jombang. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana 

pengembangan buku ajar untuk materi I’rob dengan pendekatan saintifik di 

Madrasah Mu’alimin Mu’alimat Atas Pondok Pesantran Bahrul ‘Ulum 

Tambakberas Jombang?, 2.bagaimana efektifitas buku ajar untuk materi I’rob 

dengan pendekatan saintifik di Madrasah Mu’alimin Mu’alimat Atas Pondok 

Pesantran Bahrul ‘Ulum Tambakberas Jombang? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: Mengembangkan buku ajar i’rob 

dengan pendekatan saintifik di Madrasah Mu’alimin Mu’alimat Atas Pondok 

Pesantran Bahrul ‘Ulum Tambakberas Jombang, dan untuk mengetahui efektifitas 

dari buku ajar i’rob dengan pendekatan saintifik di Madrasah Mu’alimin 

Mu’alimat Atas Pondok Pesantran Bahrul ‘Ulum Tambakberas Jombang.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Research and Development 

(R&D) berdasarkan model ADDIE. Dalam pengumpulan data, peneliti 

menggunakan metode wawancara, angket, dan tes. Skala Likert dipergunakan 

untuk analisis data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. ) pengembangan materi ajar i’rob 

dengan menggunakan buku ajar i’rob ini di buat berlandaskan pendekatan 

saintifik. Peneliti membuat materi dengan mengadopsi pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran I’rob sehingga mempermudah di dalam mempelajari I’rob 2. Buku 

ajar yang dikembangkan terbilang efektif. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian 

yang menunjukkan nilai t-tes sebesar 1,844 lebih besar dibandingkan dengan nilai 

t-tabel  sebesar 1,313 dengan nilai signifikansi 0,05 sebesar 1,701. Hal ini 

menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Hi diterima. 
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 الباب االولى

 اإلطار العام

 خلفية البحث . أ
لغة العرب، على النيب ؿبمد صلى اهلل الاغبمد هلل الذم أنزؿ اهلل القراف الكرًن ب

عليو كسلم بوسيطة جربيل عليو السبلـ أفضل من نطق كخطب. كعلى الو كأصحابو 
ال كصب فيها كال نصب. فاعلم أنو ينبغي هم بإحساف كرفعنا معهم يف الدار اتبعكمن 

لطلب العلم أف يتعلم من النحو ما يصوف بو لسانو عن اػبطأ يف كبلـ اهلل تعاُف ، ككبلـ 
أكُف نيب ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم ككبلـ أكُف العلم، كال فيو حبيث يشغلو عما ىو أىم 

 ٔف يعلم اؼببتدئُت مثالُت من النحو قبل الشركع.منو: كينبغي للمعلم  أ

اإلنساف عبد اهلل، كسيد يف الكوف. كىو ـبلوؽ من طُت األرض، كفيو نفخة 
علوية من ركح اهلل. كاإلنساف حر ألنو مسؤكؿ، فاغبرية كاؼبسؤكلية كجهاف لعملة كاحدة. 

دة اغبرة اليت تعمل يف إطار ده باإلراك فاغبرية تستلـز اؼبسؤكلية، كاؼبسؤكلية تطلب اغبرية. كز 
فحقيقة  الًتبية ىي جعل  ٕخلفية األرض  ليعمرىا كيرقيها. اؼبشيئة كجعلو اهلل اإلنساف

اإلنساف إنساف بفطرتو. كفطرة اإلنساف  موصوفة با إلهباِّب كالسليب، باػبَت 
ة عبعل شباف اليـو ناىض الببلد حقيقكالشر.كاحملاكلة لتنميةىا ىي بالًتبية الشخصية 

  النهضة ال هبد فيو العمل االختبلس كصبيع العمل السيئ اؼبفسد للببلد.

إف ىناؾ ارتباطا كثيقا بُت اإلسبلـ كتعليم اللغة العربية، فحيثما كضع اإلسبلـ 
قدميو يدخل معو التعليم، كبالتاِف دخلت العربية مع التعليم. كبدلنا تتابع التاريخ أم بلد 

أف ىناؾ ارتباطا كثيقا بُت العلم كالدين، إذ هبب على كل  من البلداف داللة كاضحة على
مسلم أف يتعلم على أقل تقدير ما يكفيو ألداء فرائضو من صبلة كغَتىا، فيتعلم بعض 

                                                           
1
 ۳۳، ص ۲٠٠6، داس الصعمى لليشش والخىكيع، ظىت مفاجيذ العشبيت على متن الجشميتعبذ العضيض اإلاباسن،فيصل بً،  

2
55ص.2006:أسسهاوتطبيقاته،القاهرة،ردارالفكرالعربي،مناهجالتربيةعلياحمدمدكور: 
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، اللغة  ٗكريدا الؾ سانافقاؿ  ٖاآليات القرآنية كاألحكاـ الشرعية كاؼبصطلحات الدينية.
اليت يستخدمها أعضاء اجملتمع للعمل معا،  ىي النظاـ رمز ذلك الصوت ابريتَت

كالتفاعل، كالتعرؼ على نفسو. تعليم الشخص لغة يف سن مبكر كوسيلة للتواصل مع 
، مث  يبدأ الطفل B1اآلخرين. بعد أف وبصل الطفل على لغتو األكُف اليت تسمى بػ 

وف تعليم ،يك٘ من خبلؿ تعليم اللغة ،B2بعملية اكتساب اللغة الثانية اليت تسمى بػ 
اللغة الثانية أمرا عاديا يف اجملتمع بثنائية اللغة. كقد تكوف اللغة الثانية ىي اللغة الوطنية، 

ال . ٙأك اللغة الرظبية للدكلة، أك اللغة احمللية، أك اللغة األجنبية )كليس اللغة األصلية(
أف قاـ  بعد اللغوية بعضها البعض يف التعليم.يبكن الفصل بُت العناصر كاؼبهارات 

باؼبدرسة  أٚادة اإلعراب يف اؼبستول السابع م احث باؼببلحظة كاؼبقابلة مع معلمالب
سبباء براس  اإلسبلمي اؼبتوسطة معلمُت كمعلمات بنظاـ ست سنوات يف معهد حبر العلـو

،  كحصل الباحث على البيانات كىي أف ألجل ۲ٓ۱ٚنوفمرب  ۱۱جومبانج يف التاريخ 
ربقيق أىداؼ التعليم اليكفي أف ينفذ تعليم اإلعراب يف حصة أك حصتُت فقط، كال 

( مع يسَت يف اإلعرابالت) سيما عدـ توفَت كقت ـبصص يف تعلمو. مت تعليم اإلعراب
 ل، فبا أضاؼ إُف تعليم القواعد.اؼبهارات اللغوية األخر 

إف اؽبدؼ يعد أىم شيء لكل عمل، ككذلك يف تدريس النحو خاصة لغَت 
  .كماىو  اؼبذكور  إبن جٌتالنطقُت بالعربية، كال بد من إنتباه تعريف النحو الذل عرفو 

ككجد الباحثوف أيضا ىذه اغبقيقة ال يزاؿ ىناؾ الكثَت من الطبلب وبصلوف 
يف العمل على سؤاؿ مع اؼبواد النحوية كاليت تتحوؿ يف  ٓٚإُف  ۳۳ على الدرجات بُت

مهارات إعراب بعد مرتُت من إدخاؿ قواعد النحو، بينما )اغبد األدىن من معايَت 
يف  ٓٚاالكتماؿ( اليت ربددىا اؼبدرسة ؽبذا اؼبوضوع إعراب ىو اغبصوؿ على درجة من 

                                                           
3
جامعت مدمذ الخامغ أهذال وليت آلادب والعلىم ؤلاوعاهيت، سظالت )الشباط:  جىسهيغ لىبيغ. اللغت العشبيت وجأثيرها في اللغت ؤلاهذوهيعيت )دساظت معجميت( 

 4-۳(. ص: ۲٠٠۱
4
 Kridalaksana, Harimurti. 1993. Kamus LInguistik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 21  

  
5

 .77.باهذوهج: سيماجا سوظذاهشيا . ص  اظتراجيجيت حعلم اللغت .۲٠۱۱ئ ظىىذاس واظيذ و داداغ ظىهيىذاس. 
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ر الطبلب ھمارسة حوؿ إعراب ، يظتقييم كل طالب. كمع ذلك، من بعض األسئلة اؼب
كلة كتوفَت من قبل قواعد ـ العميق من التمارين تطبيق الذم يرد يف اؼبشھربسنا يف الف

 .ٚفَتىاربناء اعبملة ىو القواعد اليت تناقش العبلقات بُت الكلمات يف اػبطاب بسيطة. 

يشكل الكتاب التعليمي عناصر أساسيا من مكونات اؼبنهج، فهو إحدل  
ءزه الغساسية يف أم مر حلة تعلمية، فمن خبلؿ ؿبتواه اللغوم كالثقايف تتحقق ككا

من العملية التعليمية، باإلضافة إُف مكونات األخرل للمنهج األىداؼ اليت نريد ربقيقها 
 ؼبادة اإلعراب على أساس اؼبنهج العلمي الكتاب التعليمي ٛتدريس.المن أنشطة كطرؽ 

 مهمة ألف شخصية تكوف إذا كاف اؼبعلم يغرس الطبلب القيم اعبميل . 

فيها بعض الكفاءة ضمنيا فقط كليس كاضحة أف اغبكومة كضع مواد اإلعراب 
يف ىذه اؼبادة. فبا هبعل اؼبواد التعليمية اليت تغطي صبيع الكفاءات اليت كضعتها اغبكومة 

ليت ىدفها ضمنية. كىذا األشياء الذم ىي يف األىداؼ مهمة كخاصة اؼبادة اإلعراب ا
الطبلب يف اؼبدرسة اؼبعلمُت كاؼبعلمات دبعهد  اراد الباحث أف هبدىا كوبققها بالتعليم

 الكتابعلى كضعت  تشجع الباحث  االسبلمي سبباء براس جومبانج. ـحبر العلو 
أف السبب  اختار الباحثوف. أ ٚداعم للتعليم إعراب إُف الفصل (  كيسَت يف اإلعرابالت)

، كاليت باؼبناسبة يف فئة الطبلب أ ليم إعراب خاصة للطبلبربتاج إُف التنمية حوؿ التع
ىي حقا خاصة بسبب متوسط الطالب يف الصف الطبلب الذين سبق ؽبم حضور 

 اؼبدارس العامة مع أمل أف يتمكن من متابعة التعليم يف مرحلة الصف التاِف.

 أم التزاـ غبفظ ،لسهلة يف شكل ب اإلخافةيتم إعطاء الطبل أ ٚكيف الفصل  
نظم ألفية يف اؼبدرسةاؼبتوسطة معلمُت معلمات دبعهد حبر العلـو  نظم ألفية ، غبفظ

سبباء براس جومبانج. من العصور القديبة حىت اآلف أصبح تقليد كشركط  اإلسبلمي
 مسبقة للتمكن من متابعة لبلمتحاف الفصل النهائي حىت الفصل الدراسي.

                                                           
7
 Verhaar. ۲٠٠6. Asas-asas Linguistik Umum. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal 161 

8
،1991ناصرعبدهللاالغاليوأخرون،أساسإعدادالكتابالتعليميةلغيرالنطقينباللغةالعربية،القاهرة،داراالعتصم 
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، بل ىذ األشياء اؼبهم يعاكس بالظواىر الذم عرفنا عن أنبية الكتاب التعليمي
الطبلب يف اؼبدرسة اؼبعلمُت كاؼبعلمات دبعهد حبر العلو االسبلمي سبباء كجد الباحث 

 الكتابلتبحث البحث  اعبامعى ربت اؼبوضوع تطوير كىذه الظاىرة براس جومبانج ، 
 العلمي. اؼبدخلاإلعراب على أسا س  ادة التعليمي ؼب

 

 أسئلة البحث  . ب
العلمي  دخلمي ؼبادة اإلعراب باستخداـ اؼبالتعلي الكتاب تطوير كيف يتم. ٔ

سبباء براس  اإلسبلمييف اؼبدرسة اؼبتوسطة معلمُت معلمات دبعهد حبر العلـو 
 جومبانج ؟

اؼبطّور لتعليم اإلعراب يف اؼبدرسة اؼبتوسطة معلمُت  الكتابما فعالية . ۲
 سبباء براس جومبانج ؟ اإلسبلميكمعلمات دبعهد حبر العلـو 

 
 أىداف البحث . ج

 كاستنادا إُف صياغة اؼبشكلة، فإف أىداؼ البحث ىي كما يلي:

العلمي يف  دخلمي ؼبادة اإلعراب باستخداـ اؼبالتعلي الكتاب. ؼبعرفة يتم ٔ
سبباء براس  اإلسبلميتوسطة معلمُت معلمات دبعهد حبر العلـو اؼبدرسة اؼب
 جومبانج

اؼبطّور لتعليم اإلعراب يف اؼبدرسة اؼبتوسطة  الكتاب.ؼبعرفة اآلثار اؼبًتتبة فعالية ۲
 سبباء براس جومبانج اإلسبلميمعلمُت كمعلمات دبعهد حبر العلـو 
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 أىمية البحث . د
ىذا البحث لو عدة األىداؼ كاليت مت كصفها سابقا كيهدؼ إُف توفَت       

 فوائد لؤلطراؼ الكثَتة، نظريا كعمليا.

 .الجانب النظرى0

الدراسي أك دعم  الكتابكيبكن استخداـ ىذا البحث كمرجع يف تطوير 
تعليم اإلعراب بشكل خاص يف اؼبدرسة اؼبتوسطة معلمُت كمعلمات دبعهد حبر 

سبباء براس جومبانج. كيبكن أيضا استخداـ ىذا البحث كمرجع  اإلسبلمي العلـو
 الدراسي كتسهيل الطبلب يف تعليم اإلعراب. الكتابإضايف يف تطوير 

 .الجانب التطبيقي۲

 كمن اؼبتوقع أف يكوف ىذا البحث مفيدا ؼبختلف األطراؼ، دبا يف ذلك:

 للمدرسة ا(

ُت كمعلمات دبعهد حبر العلـو يفيد ىذا البحث للمدرسة اؼبتوسطة معلم
سبباء براس جومبانج يعٍت إعطاء العلم اعبديد يف تطوير  اإلسبلمياإلسبلمي 

"  كاستفادت منها اؼبؤسسة التعليمية األخرل اليت يسَت يف اإلعراب"الت الكتاب
م الكتب موضوع تراكيب باإلضافة يتدرس مادة االعراب. كإعتبار يف اختيار تعل

 إُف أدب اؼبدرسة.إُف اإلشارات 

 للمعلم ب(

للنظر يف اختيار التصميم الذم يلي أىداؼ التعليم ، كمورد إضايف تعلم 
 لقصور الداخلية تعليم الكتب الذملتعليم الطبلب كاستكماؿ أكجو ا الكتاب

قيد االستخداـ، كمعرفة مرحلة التطوير تعليم الكتب. ىذ البحث ىو مفيد 
 .يملتحسُت نوعية اؼبعملم يف التعل
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 للطبلب ت(

يكوف مساعدا يف التعليمي اإلعراب ، أف للتبلميذ أكثر قدرة على فهم مادة 
التفاىم يف التعليم تركيب كمهارات الدعم رد التعليم للطبلب ؼبساعدة اإلعراب كمو 

تراكيب لتحسُت تعليم اللغة العربية بشكل عاـ. باعتبار اؼبعارؼ اعبديدة يبكن 
 م أثناء الدراسة يف طريقة تعليم تراكيباستخدامها يف توجية طبلهب

 للباحثُت ث(

الكتاب التعليمي على أساس سوؼ يكوف ىذا البحث ؾباال مهما يف تطوير 
 العلمي دخلاؼب

 للجامعة ج(

مي ؼبادة اإلعراب على أساس التعلي الكتابيكوف زيادة ؼبلراجع خاصة يف تطوير  
 العلمي دخلاؼب

 

 فروض البحث . ه
ج  إُف تقرير، يبقي للكتاب مكانتو الكتاب أمرا ال وبتا  يظل التعليم بأنبية

اؼبقًتدة يف العملية التعليمية. فعملية التدريس كاف نوعها أك مبطها أك مادهتا 
كؿبتواىا تعتمد اعتمادا كبَتا  على الكتاب التعليمي. فهو يبثل بالنسبة للمتعلم 

ه العملية، كمرافقا ال أساس باقيا لعملية تعلم منظمة. ك أساس دائما لتعزيز ىذ
من ىذا البحث أف  ترجوا الباحث ٜيغيب لبلطبلع السابق كاؼبراجعة التالية.

 .ليمي فعالية لتنمية ماجة اإلعرابالتع الكتاب

 

                                                           
9
 39,ص.2011الرياض،إضاعاتلمعلمياللغةالعربية،عبدالرحمنبنإبراهيمالفوظان, 
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 حدود البحث . و
 كضعت الباحثة حدكد البحث كما يلي :

 أ.اغبدكد اؼبوضوعية 

أساس  يم ؼبادة اإلعراب علىالتعل الكتابركزت الباحثة على تطوير 
العلمى يف اؼبدرسة اؼبتوسطة معلمُت كمعلمات دبعهد حبر العلـو  دخلاؼب

درسة اؼبتوسطة لمبانج ، بالتطبيق على التبل ميذ لسبباء براس جوماالسبلمي 
ىي  اس جومبانج، اؼبرادمادة اإلعرابمعلمُت كمعلمات دبعهد حبر العلـو سبباء بر 

ة اإلعراب يف ادموضوعات م أربععن عناصر تعليم اإلعراب . تأخذ الباحث 
،كاسم اؼببٍت، عرباؼبعرب كفعل اؼبإسم  التعليمي اؼبقرر، منها : كلمة الكتاب

 .  كفعل اؼببٍت

 ب.اغبدكد اؼبكانية

تقـو الباحثة هبذا البحث يف اؼبدرسة اؼبتوسطة معلمُت كمعلمات دبعهد 
ىذا البحث على هبرم الشرقية.  لاإلسبلمي سبباء براس صببانج جاك  حبر العلـو

 أٚالطبلب فصل 

 ت. اغبدكد الزمانية

 - ينايرميبلدية يف شهر  ۲ٓ۱ٛ-۲ٓ۱ٚهبرم ىذا البحث يف العاـ 
 مايو 
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 تحديد المصطلحات  . ي
 يف ما يلي : عنواف البحث  اليت تشرحها الباحثتوجد اؼبصطلحات اؼبتعلقة ب

 التطوير - أ

يف صنع اإلنتاج اعبديد  أك  التطوير ىو تطبيق اؼبعرفة اؼبوجودة لتحليل اؼبشاكل
كلمة ؽبا )غمو   لتقوًن من إمكانيات اإلستعماؿ.العملية، ككذلك وبتاج  إُف عمل ا

 ٓٔدين(

 الكتاب التعليمي- ب

كاالذباىات اؼبقصودة عند  و الوعاء الذم وبمل اؼبعلوماتىلكتاب التعليمي ا
كىو مصدر ثقايف الطبلب بل للمعلمُت كغَتىم أبضا، فهو يبدىم باػبربات كاغبقائق، 

 ؽبم.

 القواعد النحوية- ت

 ة كىو علم عظيم حيث إنو يكوفالنحو فن من فنوف اللغة العربية العظيم
الصيانة اللساف عن اػبطأ يف الكبلـ العرِّب كىو من أسباب فهم القرآف كالسنة 
فهماصحيحا كىو من العلـو الشرعية اليت يف تعلمها كتعليمها األجور الكثَتة من اهلل 

جل كىو علم سهل قليل اؼبؤنة كثَت الفائدة . فاحرص أف تتعلمو كتعلمو عز ك 
 كتعمل. العلم يبحث يف تراكيب كما يرتبط هبا من خواص كما أنو يتناكؿ العبلقات

 الكلمات يف اعبمبلة كبُت اعبمل يف اإلباراة.بُت 

 مادة اإلعراب- ث

 :ٔٔمبحثو يعٍت موضوع عن اإلسم معرب كالفعل معرب ،كقوؿ العلماء

                                                           
10

 Nusa Putra S، Research & Development – Penelitian dan Pengemangan:  Suatu Pengantar(Jakarta: Rajawali Press، 2015)، hlm 72 
11

 64، ص ۲٠٠6، داس الصعمى لليشش والخىكيع، ظىت تن الجشميتمفاجيذ العشبيت على معبذ العضيض اإلاباسن،فيصل بً،  
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 اإلعراب ىو تغير الكالم الختالف العوامل الداخلةعليها لفظا أو تقديرا  

سم عبملة من العلم مشتملة على فصوؿ الاؼبراد هبذ التعبَت يعٌت يف اللغة البياف : ا
كمسائل غالبا. كاإلعرب معناه يف اللغةالبياف : ىو تغَت أكاخر الكبلـ كىكذا ، إعراب 

أميل )عوامل ـبتلفة( اليت تؤثر  -الكلمة النهائية مع دخوؽبا أميليتم الًتكيز على تغيَت 
  عليو.

معٌت أخر اإلعراب ىي أثر ظاىرا أك مقدر هبلبو العامل يف أخر الكلمة، أف اإلعراب  
.  ك معٌت أخر اإلعراب أثر ظاىرا أك مقدر  ٕٔيقصد بو شكل أك اخر الكلمة فقط

 ٖٔهبلبو العامل يف أخراإلسم اؼبتمكن

 العلمي خلداؼب- ج

العلمي ىو تصميم عملية التعليم يف الطريقة للطبلب بناء اؼبفاىيم  دخلم مع اؼبيتعلال
بنشاط، مبادئ من خبلؿ مراحل الحظ، صياغة اؼبشكلة، صياغة النظريا، صبع البيانات 
مع تقنيات ـبتلفة، ربليل البيانات، استخبلص استنتاج كصل اؼبفهم القوانُت. تطبيق هنج 

م على يبلحظ، تصنيف ، قياس، التنبؤ، يفسر،كيلخص. ك تنفيذ يعلعلمي يف ت
 ٗٔالعمليات يطلوب مساعدة اؼبعلم.

 

 السابقة تاالدراس . أ أ
 دخلمي ؼبادة اإلعراب على أساس اؼبالتعلي الكتابالبحث اليت تتعّلق بتطوير 

 العلمى ىي :
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 ۱9، ص  ۱97۱اإلاىيرة، ظىت  -شاسع ئظماعيل ظشي  ۲6، مىخبت الشباب الىدى اإلاصفيعيذ مدمذ، الذهخىس،  
13

 ۳٠، ص ۱996ىان، ظىت داس الىخب العلميت بيروث لبششر شزوس الزهب في معشفت الىال م العشب ، ئبً هعام ألاهصاسي، جمال الذًً عبذ هللا،  
14

  Hosman. M ،Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad ۲1 ، Bogor:Ghalia Indonesia ۲٠14،  hlm ۳4-۳۳  
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تعليمية ، ربت اؼبوضوع "تطوير مواد  ۲ٓ۱۱البحث زكية عارفة كدكم ضبيدة سنة أ( 
 قواعد اللغة العربية خبرائط اؼبفاىم على اؼبستول اعبامعي". منهجية  باؼبدخل الكمى

 ( أما إنتاج البحث ىي:Research & Developmentكالكيفى على اعبنس التطويرم)

( التصميم، ۲(التحليل، )۱.طريقة تطوير اؼبواد التعليمية ىي خبمسة اؼبراحل، كىي )ا
( ربسُت كربصيل تطوير مواد تعليمية قواعد اللغة ۳(التقوًن، )ٗ)( التطوير، ۳)

العربية خبرائط اؼبفاىم على اؼبستول اعبامعي، كىي اؼبواد التعليمية خبرائط كأمباط 
األشكاؿ كاأللواف اليت ؽبا اؼبوضوع الكبَت اؼبّتصل دبوضوع مشتق كاؼبتّصلة بعضها 

 البعض مع األمثلة.

التعليمية تدّؿ على أف مواد تعليمية قواعد اللغة العربية خبرائط  استخداـ  ىذه اؼبواد( ب
اؼبفاىم على اؼبستول اعبامعي تستطيع أف ترتقي نتائج تعليم الطبلب دبعّدؿ 

  ٘ٔ/ب+، كترقية دافع الطبلبفي تعليم القواعد اللغة العربية.۳ٜ،ٚٛ

راسة زكية عارفة كدكم أما الفرؽ بُت دراسة زكية عارفة كدكم ضبيدة كدراسة الباحثة ىي د
ضبيدة يف اؼبوضوع" تطوير مواد تعليمية قواعد اللغة العربية خبرائط اؼبفاىم على اؼبستول 

التعليمي ؼبادة اإلعراب على  الكتاباعبامعي"، كدراسة الباحثة يف اؼبوضوع " تطوير 
امباء العلمي يف مدرسة اؼبتوسطة اؼبعلمُت اؼبعلمات دبعهد هبر العلـو ت اؼبدخلأساس 

 براس جومبانج. 

التعليمي ؼبادة القواعد النحوية  الكتاب( بعنواف : "تطوير ۲ٓٓ۲ؿبمد عبد اغبميد ) (ج
لطبلب الربنامج اػباص يف تعليم اللغة العربية". كالنتيجة منو: أف لو ؾبموعة من القواعد 

 النحوية للطبلب اعبامعي يف الربنامج اػباص يف تعليم اللغة العربية

                                                           
15

 Zakiyah Arifa، Dewi Chamidah، Pengembangan Bahan Ajar Qowaid Bahasa Arab Berbasis Mind Map Untuk Perguruan Tinggi. (El-Qudwah 

Jurnal Penelitian Integrasi Sains dan Islam، ۲٠11،  UIN Maliki Malang) hal. 4۳ )  
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النحو على احتياج الطلبة لًتقية كفاءة  الكتاب( بعنواف: "إعداد ۲ٓ۱ٗخَتة النساء ) (د
ة يف الكتابالنحو على احتياج الطبلبة لًتقية كفاءة  الكتابة". كالنتيجة منو: الكتاب

مدرسة منبع الصاغبُت الثنوية اإلسبلمية  للفصوؿ اغبادم العشر من قسم العلـو الدينية. 
ة يف مدرسة منبع الصاغبُت الكتاباؼببنية على احتياج الطلبة لًتقية كفاءة اؼبواد النحوية 

 الثنوية اإلسبلمية   للفصوؿ اغبادم العشر من قسمت علـو الدينية. 

تأسيسا على ما سبق أف ىذا البحث يتفرؽ يف النتيجة ذلك البحث كمكانو كمادتو. إذا 
مي ؼبادة اإلعراب على أساس التعلي الكتابعرفنا أف موقف ىذا البحث ىو تطوير 

العلمي. كىذا البحث ىو حبث تطوير يف معهد حبر العلـو تامباء براس. كيشكل  اؼبدخل
 الباحث اعبدكاؿ ؼبعرفة الفرؽ بُت البحث لدل الباحث كلديهم، كىي :  

 ۰جدول ال

 المقرانة بين الدراسات السابقة والبحث لدى الباحث

اسم  النمرة
 ة\الباحث

 إختبلفات تشبيها ت موضوع البحث

زكية عا رفة  .۱
 كدكل ضبيدة

تطوير مواد تعليمية 
قواعد اللغة العربية 
خبرائط اؼبفاىم على 

 اؼبستول اعبامعي

استخدمت الباحثة 
منهج التطوير با 
ؼبدخل الكمي 
كالكيفي على جنس 

البحث 
 Researchالتطويرم.)

& Development) 

أخدت 
الباحثة تطوير 

 الكتاب
التعليمي 
ؼبادةاللغة 

العربية على 
شكل اػبريطة 
الذىنية يف 
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مدرسة نور 
اؽبدل اؼبتوسطة 

 دباالنج

ىٍت فور كا  .۲
 نغسيو

تطبيق خريطة 
اؼبفاىيم لتنمية  
جودة تعليم العلـو 
كاإلجتماعية لطلبة 
اؼبدرسة اإلبتدائية 

 توغورجا ظبارانق

استخداـ خريطة 
اؼبفاىيم يف التطبيق، 

 مبتدئُتكتطبيقها لل

تطبيق خريطة 
اؼبفاىيم، ليس 
إدخاؿ خريطة 
اؼبفاىيم يف 

 الكتاب
التعليمي. 

كاؼبادة علـو 
اجتماعية ليس 

 علم النحو.

 الكتابإعداد  خَتة النساء .۳
النحو على إحتياج 
الطلبة لًتقية كفاءة 

ة يف مدرسة  الكتاب
منبع الصاغبُت 
الثانوية اإلسبلمية 
للفصل اغبادل 
عشر من قسم 

 لـو الدينيةالع

 الكتابصناعة 
 التعليمي ؼبادة النحة

النحو  الكتاب
لًتقية كفاءة 

ة،ليس الكتاب
باستخداـ 

خريطة 
اؼبفاىيم. 

كالتطبيق يف 
اؼبدرسة الثانوية 
للمتوسطة ليس 
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يف اؼبعهد 
 للمبتدئُت.

 

مناسبة على ما ذكر يف اعبدكاؿ أف الفرؽ األساسي ىوإدخاؿ خريطة اؼبفاىيم 
التعليمي ؼبادةالنحو لتنمية فهم الطلبة على علم النحو نفسو أك النصوص  الكتابيف 

 العربية.
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 التعليمي الكتاب:المبحث األول 

 التعليمي الكتابمفهوم  . أ
إف عملية التدريس كاف نوعها أكمبطها أكمادهتا كؿبتواىا تعتمد اعتمادا  

، فهو يبثل بالنسبة للمتعلم أساسا باقيا لعملية تعليم الكتاب التعليميكبَتا على 
منظمة، كأساسا دائما لتعزيز ىذه العملية، كمرافقا ال يغيب لبلطبلع السابق 

    ٙٔكاؼبراجعة التالية.
، فهو إحدل ركائزه اؼبدخلالتعليمي عنصرا أساسيا من مكونات  الكتابيشكل 

األساسية يف أم مرحلة تعليمية، فمن خبلؿ ؿبتواه اللغوم كالثقايف تتحقق 
األىداؼ اليت نريد ربقيقها من العملية التعليمية، باإلضافة إُف اؼبكونات األخرل 

 للمنهج من أنشطة كطرؽ تدريس.
الذم وبمل اللقمة السائغة الطيبة أك اللقمة اؼبرة  التعليمي ىو الوعاء الكتابك 

اؼبذاؽ اليت نقدمها للطالب اعبائع، كاؼبعلم ىو الوسيلة أك الواسطة اليت تقدـ 
ئما بواسطتها ىذه اللقمة للطالب، كىذه الوسيلة أك الواسطة ال يتوافر كجودىا دا

ا كاف األمر  كإذبل تكاد تكوف معدكمة أحيانا يف عدـ اعداده اإلعداد اعبيد 
 ٚٔالتعليمي. الكتابكذلك فنركز اىتمامنا على الوعاء أك احملتول أال كىو 

يشمل ـبتلف الكتب كاألدكات  الكتاب التعليميإف  رشد أضبد طعيمة قاؿ
اؼبصاحبة اليت يتلقى الطالب منها اؼبعرفة كاليت يوظفها اؼبعلم يف الربنامج التعليمي 

طبوعات اليت توزع على الطبلب ككراسة مثل أشرطة التسجيل كاؼبذكرات كاؼب
 التدريبات ككراسة اإلختبارات اؼبوضوعية كمرشد اؼبعلم.

                                                           
16

 .۳9، ص. 14۲۲سياض: اإلاملىت العشبيت : الععىدًت،  ئضاءاث إلاعلمي اللغت العشبيت لغير الىاطلين بهاعبذ الشخمً بً ئبشاهيم الفىصان.  
17
 7، ص: 1991داس الغالي، :. سياضأظغ ئعذاد الىخب الخعليميت لغير الىطلين بهاهاصش عبذ هللا الغالي و عبذ الحميذ عبذ هللا ،   
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ىو  الكتاب التعليميأف  عبد اغبميد عبداهلل كناصر عبداهلل الغاِف كيرل
األساسي للطالب كما يصحبو من مواد تعليمية مساعدة، كاليت تؤلف  الكتاب

، كتقدـ للدارسُت لتحقيق أىداؼ معينة يف من قبل اؼبتخصصُت يف الًتبية كاللغة
    ٛٔمقرر معُت، يف مرحلة معينة بل يف صف دراسي معُت كيف زمن ؿبدد.

اعبيد ىو الذل يهتم مؤلفو بتوفَت فرص كافية كمتعددة  الكتاب التعليمي
للتبلميذ ينموف فيها كاذباىاهتم كيشبعوف هبا حاجاهتم كرغباهتم كيتدربوف على 

العادات األساسية اليت من شأهنا أف تساعدىم على التصرؼ بعض اؼبهارات ك 
أىدافو  الكتاب التعليميكلكي وبقق  باتزاف كتعقل حياؿ مواقف اغبياة اؼبختلفة.

س علمية. كلن وبقق اينبغي أف زبتار مادتو العلمية كاللغوية كفق معايَت كأس
أىدافو ماَف تكن مادتو اللغوية يف متناكؿ قدرات الدارسُت  الكتاب التعليمي

 ٜٔالعقلية كخلفياهتم الثقافية.
 الكتابأف  بقة عن الكتاب التعليمي، فاستخلص الباحثمن التعاريف السا

الذم يشمل على اؼبواد التعليمية لتحقيق أىداؼ معينة يف  الكتابالتعليمي ىو 
 عملية التعليم. 

 يميالتعل الكتابمحتوى  . ب
اغبقائق كاؼبعلومات اليت يقصد باحملتول يعٍت ؾبموع اػبربات الًتبوية ك 

يد الطبلب هبا. ككذلك االذباىات كالقيم اليت يراد تنميتها عندىم، يرجى تز 
كأخربكا اؼبهرات اغبركية اليت يراد اكتساهبم إياىا هبدؼ ربقيق النموذج الشامل 

 ؿبمد ؿبمود اػبوالدةكقاؿ  ٕٓ.ؼبدخلااؼبتكامل ؽبم يف ضوء األىداؼ اؼبقررة يف 
أف احملتول ىي صبلة اغبقائق أكاؼبعلومات كاؼبفاىيم كاؼببادئ كالتعميمات كاألفكار 

                                                           
18

 .9ص.  ،1991داس الغالي، :. سياضبهاأظغ ئعذاد الىخب الخعليميت لغير الىطلين هاصش عبذ هللا الغالي و عبذ الحميذ عبذ هللا ،  
19

 .7۳ص:  ،1991داس الغالي، :. سياضأظغ ئعذاد الىخب الخعليميت لغير الىطلين بهاهاصش عبذ هللا الغالي و عبذ الحميذ عبذ هللا ،   
2٠

(، ص. ۱989ؤلاظالميت للتربيت والعلىم والثلافت، )الشباط: ميشىساث اإلاىظمت حعليم اللغت العشبيت لغير الىاطلين بها مىاهجه وأظاليبه سشذي أخمذ طعيمت،  

6۳. 
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األدائية كالعقلية، فضبل عن االذباىات كالقيم اليت تنطوم عليها اؼبادة  كاؼبهارات
 ٕٔ.لكتابالتعليمية لبل
ربتوم على ( بأف ؿبتول التعليم ىو ؾبموعات Kemp) كيمب  كقاؿ

العوامل اؼبعرفية من اغبقائق كاؼبعلومات اؼبفصلة كالعوامل اغبركية من اػبطوات 
كيعرؼ أخركف بأهنا أحد من  ٕٕكالعمليات كاألحواؿ كالشركط كالعوامل الفعالية.

إُف ربقيقها، كيعرؼ  اؼبدخلكأكؽبا تأثرا باألىداؼ اليت يرمي  اؼبدخلعناصر 
ليت يقع عليها اإلختبار كاليت يتم تنظيمها على كبو احملتول بأنو نوعية اؼبعارؼ ا

كأيضا  ٖٕمعُت، سواء كانت ىذه اؼبعارؼ مفاىيم أك حقائق أك أفكار أساسية.
األنشطة اللغوية كالثقافية كاالتصالية اليت تسهم يف تعليم اللغة العربية عن طريق 

ل ىي أف احملتو  كاستخلص الباحث فبارسة الطالب ؽبا كمعايشتو ؼبضموهنا.
 ؾبموعة من اؼبواقف التعليمية مقدمة للطالب لتحقيق األىداؼ اؼبرجوة.

كاغبديث عن احملتول يتطرؽ إُف أمرين أحدنبا إختياره كاألخر تنظيمو كستناكؿ  
 كبل منهما بإهبز. كىذا ىو البياف: 

 (معايير اختيار المحتوى۰
قدـ اػبرباء ؾبموعة من اؼبعايَت اليت يبكن أف ىبتار يف ضوئها ؿبتول 

الختيار احملتول إذ أهنا أكثر  نوكوالس. إال أننا نؤثر األخذ دبعايَت اؼبدخل
صلة بربامج تعليم اللغة الثانية. كمن مث أكثر التصاقا دبجاؿ تعليم العربية 

 للناطقُت بلغات أخرل.
 ٕٗعايَت اليت هبملها فيما يلي:ؾبموعة من اؼب نوكوالسيذكر 

 أ(معيار الصدؽ
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يعترب احملتول صادقا عندما يكوف كاقعا كأصيبل كصحيحا علميا، فضبل 
 عن سبشيو مع األىداؼ اؼبوضوعية.

  ب(معيار األنبية

يعترب احملتول مهما عندما يكوف ذا قيمة يف حياة الطالب، مع تغطية 
قيم كاؼبهارات. مهتما بتنمية اعبوانب اؼبختلفة من ميادين اؼبعرفة كال

اؼبهارات العقلية، كأساليب تنظيم اؼبعرفة أك جعلها متاحة للتعلم أك تنمية 
 االذباىات اإلهبابية لديو. 

 ج(معيار اؼبيوؿ ك االىتمامات

يكوف احملتول متمشيا مع اىتمامات الطبلب عندما ىبتار على أساس 
األكلوية دكف التضحية من درراسة ىذه االىتمامات كاؼبيوؿ، فيعطيها 

 بالطبع دبا يعترب مهما ؽبم.

 د(معيار القابلة للتعليم
يكوف احملتول قاببل للتعلم عندما يراعي قدرات الطبلب، متمشيا مع 
 الفركؽ الفردية بينهم، مراعيا ؼببادئ التدرج يف عرض اؼبادة التعليمية.

 ق(معيار العاؼبية

من التعليم ال تعًتؼ يكوف احملتول جيدا عندما يش مل أمباطا 
باغبدكد اعبغرافية بُت البشر، كبقدر ما يعكس احملتول الصيغة احمللية 

كيذكر  للمجتمع ينبغي أف يربط الطالب بالعاَف اؼبعاصر من حولو.
 ٕ٘طعيمة أف اؼبعايَت يف اختيار ؿبتول اللغة العربية ىي: رشدم أضبد
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جز االتصاؿ أف يكوف يف احملتول ما يساعد الطالب على زبطي حوا. أ
باللغة العربية الفصحى مًتفقا بو يف عمليات التصحيح اللغوم، مندرجا 
معو حىت يألف من اللغة ماَف تتعود عليو أذنو أكهبرم بو  
كبلمو...كيتطلب ىذا بالطبع أف نتعرؼ على الرصيد اللغوم العرِّب 

 الذم يقُدـ بو الطالب إُف اؼبدرسة حىت تعرؼ سباما كيف نبدأ.
 احملتول ما يساعد الطالب على أف يبدع اللغة كليس فقط أف يكوف يف. ب

أف ينتجها كاستجابة آلية... إف على احملتول أف يوفر من الفرص ما 
 يثرم رصيد الطفل من اللغة. كما يبكنو من االستعماؿ الفعاؿ ؽبا.

أف يكوف يف احملتول ما يعرؼ الطالب خبصائص العربية...كإدراؾ مواطن . ت
 ها كتنمية اإلحساس عنده باالعتزاز بتعليم العربية.اعبماؿ يف أساليب

اػبوالدة أف يف اختاير احملتول وبتاج إُف شبانية معيَت،  ؿبمد ؿبمودكيذكر 
 ٕٙكىي:

أف يتم اختيار احملتول العلمي أك اػبربات التعليمية لكل كحدة من . أ
، بداللة األىداؼ التعليمية الكتابأك عبملة كحدات  الكتابكحدات 
ة، حبيث تكوف منتمة كليا كجزئيا، ككافية لتغطية ؾباالت اؼبقصود

 األىداؼ اؼبخططة بصورة رأسية كأفقية.
أف يتم اختيار اؼبعلومات كاغبقائق كاؼبفاىيم كؼبهارات كالتطبيقات العملية . ب

يف مستول خصائص اؼبتعلمُت  –اليت تكوف صيغة احملتول العلمي 
لتشكل دكافع تعلمية مبلئمة  الفكرية كالعقلية كاعبسمانية كاالنفعالية

 ربفزىم على التحصيل كاإلقباز.
أف يتم اختيار النموذج اؼبعريف للمحتول العلمي، من أحداث اؼبفاىيم . ت

 العلمية اؼبؤيدة بالببارات كالتجارب العاؼبية كبأعلى درجة من الدقة.
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، بالواقع العرِّب كالواقع الكتابأف يتم ربط اؼبادة التعليمية الواردة يف . ث
الوطٍت لتوظيفها يف البيئة احمللية ما أمكن ذلك، لكي تكوف اؼبادة 
التعليمية صادقة اجتماعية كتستخدـ يف مواجهة اؼبشكبلت كالتغلب 

 عليها.
، مع مضامُت الكتابأف تتكامل مضامُت اػبربات التعليمية يف ىذا . ج

اؼبواد التعليمية الواردة يف الكتب التعليمية األخرل، يف إطار اػبطة 
اللوليب الذم  اؼبدخلالدراسية للربنامج الواحد، دبا يتبلئم مع تنظيم 

 يتسع أفقيا كرأسيا.
أف تكوف اؼبادة التعليمة ذات معٌت كداللة عند اؼبتعلم، كيأيت ىذا حينما . ح

ترتبط اؼبادة باحتياجات اؼبتعلم النمائية اإلدراكية كالوجدانية كاعبسمانية 
 ق األىداؼ الًتبوية اؼبنشودة.كاألدائية كأنبية دكرىا يف ربقي

أف تكوف اؼبادة التعليمية قابلة للتنفيذ كالتطبيق يف إطار امكانات البيئية . خ
 احمللية كأف تسمح ظركؼ اؼبتعلمُت دبمارستها داخل اؼبدرسة كخارجها.

التعليمي يف إطار  لكتابأف يتم اختيار كمية اؼبادة التعليمية كنوعيتها لبل. د
أك للمناىج الًتبوم، ليتمكن اؼبعلم من تنفيذ الزمن اؼبقرر للمساؽ 

 التعليمي يف الوقت احملدد. الكتابتدريس 
من معايَت اختيار احملتول اؼبذكورة قبلها، فاستخلصت الباحثة أف معايَت 
اختيار احملتول ىي أف يكوف يف احملتول ما يساعد الطالب على زبطي 

عد الطالب على أف يبدع حواجز االتصاؿ باللغة العربية الفصحى، كما يسا
 اللغة ليس فقط انتاجها، كما يعرؼ الطالب خبصائص العربية. 
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 (طرق اختيار المحتوى۲
عند  اؼبدخليف عملية اعداد اؼبواد التعليمية عدة أساليب يبكن لواضع 

اختيار احملتول. كفيما يلي أكثر األساليب شيوعا يف اختيار ؿبتول مادة اللغة 
 ٕٚالعربية للناطقُت بلغات أخرل:

اؼبناىج األخرل: يبكن للمعلم أف يسًتشد دبناىج تعليم اللغات الثانية . أ
. كيف ضوء ىذه EFLأك كلغة أجنبية  ESLمثل االقبليزية كلغة ثانية 

ينتقي احملتول اللغوم يف منهجو. مع األخذ يف اؼبناىج يستطيع أف 
 االعتبار التفاكت بُت طبيعة اللغتُت )العربية كاالقبليزية( كظركؼ اؼبناىج.

يبكن للمعلم أف يسًتشد بآراء اػبرباء سواء أكانو  expertsرأم اػببَت: . ب
متخصصُت يف تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرل أك كانوا معلمُت أك  

ُت أك تربويُت أك من كانت لو صلة كثيقة باؼبيداف. كيف ىذه كانوا لغوي
اغبالة يبكن للمعلم أف يقدـ تصورا للخربات اليت يريد تزكيد الطبلب هبا 
أك اؼبوضوعات اليت يريد تعلمهم إياىا مث يغرس ىذا التصور على اػبرباء 

أك مقابلة  questionnaireألخذ آرائهم فيو كذلك من خبلؿ استبياف 
interview  أك حلقة حبثseminar .أك غَتىا 

كفبا يتصل برأم اػببَت الوقوؼ على ما انتهت إليو مؤسبرات كندكات 
كحلقات البحث يف ؾباؿ تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرل ككذلك ما 

 انتهت إليو الدراسات كاألحباث العلمية السابقة.
خصائص  كيقصد بذلك إجراء دراسة ميدانية حوؿ surveyاؼبسح: . ت

الدارسُت كتعرؼ ما يناسبهم من ؿبتول لغوم. كأف قبرم حوؿ األخطاء 
اللغوية الشائعة يف اؼبستول االبتدائي مث لبتار موضوعات النحو 
أكالًتاكيب اليت تساعد على تبلقي ىذه األخطاء أك عبلجها. ككأف 

                                                           
27

 .۲٠7-۲٠۳)مىت: جامعت أم اللشي، دون العىت(، ص.  اإلاشجع في حعليم اللغت العشبيت للىاطلين بلغاث أزشي، اللعم ألاول سشذي أخمذ طعيمت.  



21 
 

 
 

قبرم دراسة حوؿ ميوؿ الطبلب يف القراءة كاىتمامتهم حوؿ الثقافة 
ة مث نتخذ نتائج ىذه الدراسة أساسا الختيار اؼبوضوعات اؼبناسبة العربي

ككأف ندرس دكافع الطبلب أك اذباىاهتم أك مشكبلهتم يف تعلم اللغة 
العربية. ككأف ندرس العبلقة بُت العربية كلغات الدارسُت متبعُت يف ذلك 

 .contrastive linguisticمنهج دراسات التقابل اللغوم 
كيقصد بذلك ربليل اؼبواقف اليت وبتاج الطالب فيها  analysisالتحليل: . ث

لبلتصاؿ بالعربية. كأف ندرس مواقف اغبديث الشفهي أك مواقف 
ة بالعربية أك ندرس اؼبواقف الوظيفية اؼبناسبة للربامج التخصصية الكتاب

(. يف مثل Arabic for special purpose ASP))العربية ألغراض خاصة 
 tastاؼبعلم أك الباحث دبا يشبو بتحليل اؼبهمة ىذه الدراسات يقـو 

analysis  أك ربليل العملjob analysis. 
ففي طرؽ اختيار احملتول، فعلينا أف هنتم بأساليبها كىي اؼبناىج األخرل 

 كرأم اػببَت كاؼبسح كالتحليل.

 (تنظيم المحتوى۳

يشكل تنظيم اؼبادة التعليمية، أحد اؼببادئ األساسية يف تعلم اؼبادة 
 ٕٛالتعليمي. الكتابكفهمها كسبثلها، ؽبذا يراعي يف تنظيم اؼبادة التعليمية يف 

يقصد بتنظيم احملتول ترتيبو بطريقة توفر أحسن الظركؼ لتحقيق أكرب قدر 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .                                  اؼبدخلمن أىداؼ 

 ٜٕ، نبا:اؼبدخلكيطرح اػبرباء تصورين لتنظيم ؿبتول 
: كيقصد بذلك تقدًن احملتول مرتبا يف ضوء اؼبادة ذاهتا،  التنظيم اؼبنطقي. أ

أم مراعاة الًتتيب اؼبنطقي للمعلومات كاؼبفاىيم بصرؼ النظر عن مدل 
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باؼبوضوعات النحوية  اؼبدخلقابلية الطبلب لذلك. ففي النحو مثبل يبدأ 
البسيطة )اعبملة اإلظبية، الفعلية....( كينتهي باؼبوضوعات اؼبعقدة 
)االشتغاؿ، التنازع يف العمل...(. كيف ىذا التنظيم تراعي مبادئ التدرج 
من البسيط إُف اؼبعقد، من السهل إُف الصعب، من القدًن إُف 

 اغبديث... كىكذا.
بذلك تقدًن احملتول يف ضوء حاجات  التنظيم السيكلوجي : كيقصد. ب

الطبلب، كظركفهم اػباصة. كليس يف ضوء طبيعة اؼبادة كحدىا. كال يلتـز 
ىذا التنظيم بالًتتيب اؼبنطقي للمادة فقد يبدأ الطبلب بتعلم االستفهاـ 
كالتعجب كاإلضافة... مثبل كذلك حسب اؼبواقف اللغوية اليت يبركف هبا 

 الفعلية أك اإلظبية أكال. دكف التزاـ بتقدًن اعبملة
فتنظيم احملتول ينطوم على التنظيم اؼبنطيقي يف صورة تقدًن احملتول 
دبراعاة الًتتيب اؼبنطقي للمعلومات كاؼبفاىيم بصرؼ النظر عن مدل قابلية 
الطبلب كالتنظيم السيكولوجي يف صورة تقدًن احملتول يف ضوء حاجات 

 الطبلب. 

 (معايير تنظيم المحتوى٤
الت اؼبعايَت اليت اقًتحها تايلر لتنظيم احملتول سائدة بُت خرباء اعداد ماز 

 ٖٓاؼبناىج. كتتلخص ىذه اؼبعايَت يف ثبلثة، ىي:
، حبيث اؼبدخلاالستمرارية : كيقصد بذلك العبلقة الرئيسية بُت خربات . أ

 تؤدم كل خربة إُف إحداث أثر معُت عند الطبلب تدعمو اػبربة التالية. 
قصد بذلك بناء اػبربات فوؽ بعضها البعض. فبل تقدـ : كي التتابع. ب

خربة لغوية إال يف ضوء ما سبق، مث هتيء ىذه اػبربة الطالب بعد ذلك 

                                                           
3٠

 .69.  ص: ، مصش: جامعت اإلاىصىسة، دث حعليم  العشبيت لغير الىطلين بها بمىا هجت وأظاليبه،سشذي أخمذ طعيمت،  



23 
 

 
 

ػبربة تالية. أم أف يكوف ىناؾ تسلسل يف عرض اؼبهارات. كأف تستفيد  
 كل منها فبا سبقها تؤدم ؼبا يلحقها.

ات حيث يكمل كل : كيقصد بذلك العبلقة األفقية بُت اػبرب  التكامل. ت
منها األخرل. فتدريس النطق كالكبلـ ال ينفصل عن تدريس مهارة 
االستماع. كال ينفصل ىذاف عن تدريس القراءة... اٍف. كما أف تدريس 
بقية فركع اللغة العربية يبكن أف يراعي فيو مبدأ التكامل بأف زبدـ 

 اػبربات يف كل فرع زميبلهتا يف الفرع اآلخر.
 ٖٔأف اؼبعيَت يف تنظيم احملتول ىي: مود اػبوالدةؿبمد ؿبكيذكر 

، يف كحدات تعلمية لكتاب التعليميأف ينظم ؿبتول اؼبادة التعليمية لبل (أ
متكاملة معرفيا، حبيث تشكل كل كحدة موضوعا علميا، يعاًف ؾبموعة 

 من العناصر اؼبرتبطة منطقيا يف إطار اؼبوضوع الواحد.
التعليمي منهجية اؼبادة التعليمية،  الكتابأف يراعي يف ترتيب كتنظيم  (ب

 الكتابكطرائقة التفكَت فيها، كأساليب اكتساهبا. ليكوف تنظيم 
التعليمي مافقا مع طبيعة بنية النظاـ اؼبعريف الضي تنتمي إليو اؼبادة 
التعليمية، كفقا ؼبفهـو اؼبنظومية يف البناء اؼبعريف للمادة، ليسهل تعلمو 

 على اؼبتعلمُت.
يف ضوء اػبصائص اؼبنطقية لبنية  لكتابؼبادة التعليمية لبلأف تنظم ا (ت

اؼبادة، كسياؽ تعليمها من السهل إُف الصعب، كمن البسيط إُف اؼبركب، 
كمن اؼبعلـو إُف اجملهوؿ، كمن حملسوس إُف اجملرد، كمن اعبزء إُف الكل، 

 فبا يسهل اكتساب اؼبادة كفهمها.
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ضوء اػبصائص السيكولوجية يف  لكتابأف تنظم اؼبادة التعليمية لبل (ث
للمتعلمُت بداللة قدراهتم اػباصة، كخرباهتم السابقة، كاحتياجاهتم 

 النمائية، كمتطلباهتم التعليمية كاؼبهنية.
أف يوضح مبادئ النموذج أك نظريات التعليم، اليت اعتمدت يف تنظيم  (ج

اؼبادة التعليمية، لتحديد اؼبنطلقات النفسية يف تعلم اؼبتعلمُت، 
 اتيجيات التعليم اؼبوائمة ؽبذه اؼببادئ.كاسًت 

دة التعليمية تنظيما تصاعديا، لتقوًن مناحي اأف تنظم مكونات اؼب (ح
استقرائية يف التفكَت أكتنظيم تنازليا، لتكوف مناحي استنتاجية يف 
التفكَت، اؼبنحي االستقرائي لتعليم الًتكيب كالتأليف كاؼبنحي االستنتاجي 

ك. كيف حالة اؼبنحي االستقرائي الصعودم يف لتعليم التحليل كالتفكي
تنظيم اؼبادة التعليمية، فإف التنظيم يسَت من البسيط إُف اؼبركب، كيًتاكم 
ىذا التنظيم من اؼبعلومات البسيطة، فاغبقائق اؼبفاىيم فاؼببادئ 
فالتعميمات، فالنظريات. كيف حالة اؼبنحي االستنتاجي النزكِف، فإف 

م اؼبقدمات الكربل إُف الصغرل أم من الكليات إُف اؼبادة التعليمية تنظ
اعبزئيات، كيسَت التنظيم من النظريات، فالتعميمات فاؼببادئ فاؼبفاىيم 

 فاغبقائق فاؼبعلومات، فالبديهيات...إٍف.
تنظيم موضوعات الوحدة يف إطار اؼبفاىيم، كذبزأ يف أسس تعلمها،  (خ

، إدراؾ القائمة على البحث عن السمات األساسية اؼبميز  ة للمفهـو
العبلقات بُت اؼبفهـو كالسمات اؼبكونة لو. هبدؼ ربقيق تعلم فعل 
للمفاىيم اؼبنشودة، كلكن اؼبفاىيم تشكل اغبجم األكرب يف النظاـ 

 اؼبعريف، كامتبلكها يبثل ىدفا تربويا حيويا يف تعلم التبلميذ.
أف معايَت من معايَت تنظيم احملتول اؼبذكورة قبلها، فاستخلصت الباحثة 

 .رارية كالتتابع كالتكاملتنظيم احملتول وبتوم على االستم
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 التعليمي الكتابأسس إعداد  . ج
هتتم الًتبية اغبديثة  التعليمية كإقامتها على أساس تتفق بالنظرية الًتبوية اغبديثة،، 
ككاف أشد ما حرصت عليو أف ربدد ىذه  االساس كتدعو إُف التزامها عند تأليف 

 التعليمية كاستخدامها. الكتاب

التعليمي ألف  الكتابالتعليمي ؼبادة اإلعراب أف يهتم بو أساس إعداد  الكتابإعداد 
التعليمي يستطيع مراجع يناسب على  األحواؿ  الكتابمهم إلجراءه لكي النتائج عن 

التعليمي أسس خاصة كعلى اؼبؤلفُت  الكتابالطبلب اللذاف يستخدموف. إف إعداد 
لكتب التعليمية لتعليم العربية لؤلجانب مراعاة األسس الثقافية كاالجتماعية، كمقررل ا

األسس السيكولوجية، األسس اللغوية كالًتبية. كفيما يلي نتناكؿ كل أساس بالتفصيل 
 ٕٖتعليم العربية، كىي: الكتابككيفية مراعاتو عند اعداد 

 األسس الثقافية واالجتماعية . أ
الثقايف كأساس من أسس إعداد اؼبواد التعليمية عند حديثنا عن اعبانب 

 ٖٖلتعليم العربية لغَت الناطقُت هبا سوؼ نتناكؿ النقاط اآلتية:
 مفهـو الثقافة بوجو عاـ، كمفهـو الثقافة اإلسبلمية بوجو خاص( أ

 خصائص الثقافة( ب
 عبلقة الثقافة بتعليم العربية لغَت الناطقُت هبا( ث

عداد احملتول الثقايف يف كتب تعليم األمور اليت ينبغي  مراعاهتا عند إ
 العربية لغَت الناطقُت هبا:

أف يكوف ؿبتواه عربيا إسبلميا، ك ذلك بأف تقدًن اؼبوضوعات اليت تتناكؿ ( أ
ىذا اعبانب بصورةحقيقية غَت مشوىة، ك بصورة مبسطة تعُت الدارس على 

 فهم حقيقة الثقافة اإلسبلمية.
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عناصر الثقافة اؼبادية ك اؼبعنوية  لكتابأف يتضمن احملتول التعليمي لبل( ب
 بصورة تتناسب ك أغراض الدارسُت األجانب.

ضركرة اإلىتماـ بالًتاث العرِّب ك خصائصو اليت على رأسها الطابع ( ث
اإلنساين ك رفع مكانة العلم ك العلماء، ك ال يقصد بالًتاث ىنا اللغة 

اليت تفيد  العربية ك األسلوب اعبزؿ، ك إمبا نعٍت بو اعبوانب الثقافية
 الدارس األجنيب ك تعطيو فكرة عن حقيقة الثقافة العربية ك أصوؽبا.

التدرج يف تقدًن الثقافة من احملسوس إُف اؼبعنوم، ك من البسيط إُف ( ث
 اؼبركب، ك من اعبزء إُف الكل.

االىتماـ بالثقافة اإلسبلمية ك توظيفها يف تصحيح اؼبفاىيم اػباطئة ( ج
عند الدارسُت األجانب إف كجدت ك تعديل االذباىات السلبية. 
تقدًن صور من عموميات الثقافة العربية ك خصوصياهتا، أم ال يشتمل 

 على نوع كاحد من الثقافة. الكتاب
 اىات العلمية اؼبناسبة.تزكيد الدارسُت باالذباىات اإلسبلمية ك االذب( ح
 احًتاـ الثقافات األخرل، ك عدـ إصدار أحكاـ ضدىا.( ر
مساعدة الدارسُت على عملية التطبيع االجتماعي، تلك اليت يتم فيها ( د

تكيف األفراد مع ثقافتنا، ك ال سيما إذا كاف الدارسوف يعيشوف يف 
التفاعل الوطن العرِّب، ك يتعلموف العربية بُت أىلها، ألف القدرة على 

مع الناطقُت باللغة ال تعتمد فقط على إتقاف مهاراهتا بل تعتمد على 
فهم ثقافة أىل اللغة، لذا فاالىتماـ بالثقافة يعُت الدارس على تكيف 

 مع أىلها.
 األسس السيكولوجية . ب

أف اؼبتعلم يشكل عنصران أساسيان يف العملية التعليمية، فهو  الغاِفعرؼ 
أنو أكالن كأخَتان ىو اؽبدؼ من العملية التعليمية، فما احملور الذم تركز عليو، 
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قامت ىذه العملية إال من أجل ربقيق أىداؼ معينة لدل اؼبتعلم، كمن مث 
فإف معرفة خصائص اؼبتعلم النفسية كالعقلية تعد مطلبان ضركريان عند إعداد 

 ٖٗؿبتول اؼبناىج الدراسية.
سية كالعقلية، بل إف كمن الواضح أف لكل مرحلة عمرية خصائصها النف

األفراد ىبتلفوف فيما بينهم من قدرات عقلية كظبات نفسية داخل اؼبرحلة 
العمرية الواحدة، كمن ىنا ظهر مبدأ الفركؽ الفردية اؼبتصلة بنمو اؼبتعلمُت 

 كالذم ينبغي مراعاتو عند إعداد كاختيار اؼبواد التعليمية.
كثيقة بُت أمباط الفرد كبُت  كيؤكد علماء اللغة كالًتبية على كجود عبلقة

قدرتو على تعليم اللغة األجنبية، كما أف ىناؾ فرقان ؿبسوبان بُت تعليم 
الصغَت كتعليم الكبَت للغة األجنبية ىذا الفرؽ ينبغي أف يراعيفي اؼبواد 

 اؼبقدمة لكل منهما.
كإذا كانت معرفة اػبصائص النفسية لدارس اللغة  العربية من غَت 

كتبهم كاختيارىا فإف اؼبقاـ ال  تعد أساسان من أسس إعداد  الناطقُت هبا
يسمح ىنا باستعراض خصائص النمو لكل مرحلة، فلقد ذكر ذلك 

بإطناب يف كتب علم النفس، كلكن الذم يعنينا ىنا ىو: أف نعرؼ الدكافع 
الىت تدفع اؼبتعلمُت لدراسة اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، كما أننا سنتعرض 

صار للقدرة كاالستعدادات لتعليم اللغة كالشركط البلزمة عند تصميم باخت
 .الكتاب

إف من اؼبهم لدل كاضعي اؼبناىج أف يعرفوا كيف ينمو الطفل كالشاب، 
كيتطوراف من الناحية اعبسمية كالعقلية كاػبلقية، كأف يعرفوا كذلك اؼبراحل 

واد التعليمية اليت يبر هبا ىذا التطور ليضمنوا مناىجهم األىداؼ كاؼب
 ٖ٘كاػبربات الًتبوية اليت بدكرىا تساعد على بلوغ األىداؼ.
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كلقد كانت ىناؾ أسس سيكولوجية يف اؼباض، كنظريات قديبة بٍت عليها 
، كبالتاليعلى اؼبتعلم، اؼبدخلككاف ؽبا من األثر السيئ فبا أثرعلى  اؼبدخل

ية، فكاف ينظر فقد كانت النظرة إُف الشخصية اإلنسانية نظرة ضيقة للغا
إُف العقل على أنو مكوف من ؾبموعة من اؼبلكات ككل ملكة ؽبا 

خصائصها اؼبميزة مثل ملكة التفكَت كملكة الذاكرة كالتخيل كغَتىا، 
كبالتاِف انعكست ىذه النظرة الضيقة على التدريس بصفة خاصة، 

ىي تدريب ىذه اؼبلكات عن طريق اؼبواد الدراسية  اؼبدخلكأصبحت مهمة 
اليت تناسب كل ملكة من ىذه اؼبلكات. ككاف ؽبذا انعكاساتو أيضا على  

 ٖٙكل من اؼبعلم كأساليب التدريس ككسائل كأساليب التقوًن.
كإف معرفة األسس النفسية للًتبية كاالؼباـ هبا يكوف على درجة كبَتةمن 

تيار احملتول التعليمي كربديده، ككضع األنبية عند التعامل مع اخ
اسًتاتيجيات التدريس كطرائقو، كيبكن أف نلخص  من ىذا إُف أف األسس 

النفسية للمنهج تعٌت اغبقائق النفسية كالنتائج العلمية اليت توصل إليها 
الفكر الًتبوم نتيجة ألحباث علم النفس، كخباصة علم النفس التعليمي، 

كرا مهما يف بناء اؼبناىج، كربديد ؿبتوياهتا كأف ىذا األحباث تؤدم د
 ٖٚكأساليب تنظيماهتا كاسًتاتيجيات تطبيقاهتا.

كىكذا يبكن القوؿ إف االىتماـ بدراسة شخصية اإلنساف )اؼبتعلم( ىو 
ؿبور العملية التعليمية، كإف تقدًن اػبربات التعليمية لو هبب أف يسبق دبعرفة 

لدل اؼبتعلم حاجات أساسية خصائصو كحاجاتو كميولو كمشكبلتو. ف
كحاجات عقلية كحاجات نفسية كإجتماعية، كمن ىذه اغباجات أيضا 
اغباجات إُف النمو اعبسمي كالعقلي كاإلجتماعي كالعاطفي كالركحي، 

كاغباجة إُف االنتماء إُف صباعة، فضبل عن اغباجات إُف اغبناف كالشعور 
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ب االستطبلع كما إُف بالنجاح كاعًتاؼ األخرين كاالطمئناف كاألمن كح
ذلك. كىناؾ أيضا ميوؿ التعليم، كىي من اؼبظاىر اؼبهمة يف مبو الفرد، 

كىي تعكس عامل النضج كأثر البيئة، كأف معرفة ىذه اؼبيوؿ يف الواقع لو 
 ٖٛأنبيتو يف اختيار اؼبادة اؼبتعلمة كتنظيمها تطبيقاهتا.

 ٜٖمن خبلؿ ما تقدـ نستطيع أف نستخلص الشركط اآلتية:
 مناسبا ؼبستول الدارسُت فكريا. الكتابأف يكوف . أ

 أف يراعي مبدأ الفركؽ الفردية.. ب
أف يثَت يف الدارس التفكَت ك يساعد على تنمية دبا يساعده على . ت

 اكتساب اللغة األجنيبة ) العربية (
أف يشبع دكافعهم ك يرضى رغباهتم ك يناسب ميوؽبم، دبعٌت أف . ث

عامة للدارسُت الذين يؤلف ؽبم يدرس أك يعرؼ اؼبيوؿ ك الدكافع ال
 .الكتاب

أف يكوف اؼبؤلف على علم خبصائص الدارسُت النفسية، ك أف . ج
يعطي دبا يناسب ىذه اػبصائص، كما عليو أف يستفيد من نتائج 

 الدراسات النفسية يف ىذا اؼبيداف.
أف يراعي عند التأليف اؼبرحلة العمرية اليت يؤلف ؽبا، فالصغَت غَت . ح

 اكتسابو للغة األجنبية.الكبَت يف 
مشكلة وبلوؿ التغلب  الكتاب التعليميأف هتئ اؼبادة اؼبقدمة يف . خ

 عليها عن طريق تعلم اللغة.
 أف ربفز اؼبادة الدارس على استخداـ اللغة يف مواقفها الطبيعية.. د
 األساسي ك مصاحباتو. الكتابأف يراعي التكامل يف اؼبادة بُت . ذ
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ف اغبياتية اليت تساعد الدارس على أف يقدـ مادة علمية من اؼبواق. ر
 التكيف مع الناطق األصلى للغة.

على تكوين االذباىات كالقيم اؼبرغوب فيها لدم  الكتابأف يعُت . ز
 الدارسُت.

 : النحو الوضيفينيت. المبحث الثا

 مفهـو النحو الوظيفي( أ
عرؼ كل من عاشور كاغبوامدة النحو الوظيفي ىو : إكتساب 

القواعد اليت تساعد على إتقاف اؼبهارات األربعة: اإلستماع، التبلميذمهارات 
ة. كبعبارة أخرل ىو اؼبوضوعات النحوية اؼبستعملة الكتابكالكبلـ، كالقراءة، ك 

ة حبيث تستخدـ إستخداما سليما يف اإلعراب الكتابيف لغة التبلميذ ربدثا ك 
 ٓٗكالًتاكيب، كالرابط ليربز اؼبعٌت كاضحا مفهوما.

 لنحو الوظيفي ب( خصائص ا

فمن خصائص النحو الوظيفي ىي كثرة األمبط أك األساليب اؼبناسبة بيئة 
ظيفيا ك ة حىت يكوف النحو الكتابالطالب كيبكن ؽبم إستعملها يف اغبديث ك 

أف النحو الوظيفي " يربط بينو كبُت اإلستعماؿ فهو  أضبدؽبم هبذاالصداد رأل 
بية . دبعٌت قصر منهج النحو على يعٍت باعبانب الوظيفي لقواعد اللغة العر 

ة كجَتم دكراهنا يف األساليب الكتابالقواعد اليت يكثر إستعملها يف اغبديث ك 
اليت يستعملها الطالب أكيستعملها غَتىم فبن يقرؤكنو ؽبم أك يستمعوف 

  ٔٗإليهم.

كيف ضوع ىذ اؼبفهـو  يبكن القوؿ أف النحو الوظيفي ىو اؼبوضوعات 
ة حبيث تستخدـ إستخداما الكتابيف لغة الطبلب ربدث ك النحوية اؼبستعملة 
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سليما فاإلعراب كالًتاكيب كالربط ليربز اؼبعٌت كاضحا مفهوما، كذلك من 
 ٕٗخبلؿ :

أف ننطلق يف تدريسينا من خربة متصلة بغرض من أغرض اؼبتعلمُت أك لشدة ( أ
 حاجة لديهم .

أثناء اػبربة يف نطاؽ أف تكوف اإلستجابة اؼبراد من التبلميذ القياـ هبا يف ( ب
 إستعدادهتم.

 الًتكيز على فبارسة السلوؾ  اؼبراد تعلمو من الطبلب.( ث
 عرض موقف لغوية الستعماؿ القاعدة كالتدريب عليها.( ث
تدريس النحو يف ظل األساليب أم باختبار قطعو مشتملة على أمثلة القاعدة ( ج

 النحوية.
 عبل ج  اؼبشكبلت إثر تشخيص جوانب الضعف.( ح
من النحو غَت الوظيفي، أم النحو الذم ال يستفادمنو إال يف التخفيف ( ر

 حاالت نادرة يف ضبط الكلمات. 
النحو الوضيفي با لنسبة إُف إحدل العوامل اليت تؤدم إُف ظهور صعوبات تعليم 
النحو ىو الكثَت من القواعد النحوية اليت يتم تدريسها للتبلميذ يف اؼبدرسة كال ربقق 

ةالتبلميذ ، فمن احملاكالت اليت نتمكن اتباعها ىي تصنف النحو ىدؼ كظيفيا  قي حيا
أف أساليب مقًتحة ؼبعاجالة النحو ىي: النحوالوظيفي، حل  أضبد الوظيفي. قاؿ 

إستناد على ىذا الرأم ٖٗبُت النحو كبقية الفركع. التعليم ،الربط    اؼبشكبلت ،قوانُت
كما  قوانُت التعليم“ لنقطة الثانيةفاختار الباحث النقطة األكُف )النحو الوظيفي(كا

التعليمى  مادة  اإلعراب لطبلب اؼبدرسة  الكتابتطوير  ”تتمثبلف يف موضوع األطركحة
اؼبتوسطة معلمُت كمعلمات دبعهد حبر العلـو اإلسبلمي سبباء براس صببانج جاكا الشرقية" 
 كفيما يلي سيعرض الباحث النحو الوظيفي من مفهومو كنبذةنشأتو كمبادئو عرضاموجزا.
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طي ىي كاحدة عمري الكتابعمريطي. ألف  الكتابيف ىذ البحث تركيز يقتبس على 
من الكتب عادة تدرس طالب كالطالبة يف اؼبعاىد السبليف خاصة يف القرل على الطريقة 

لة أصبحت كاحدة من سوركغاف اؼبفض الكتابأىل السنة كاعبماعة. بُت الطبلب ىذا 
يعٍت الشيخ شريف الدين وبي  الكتابمصنف ىذا  مركحة أدكات العلـو اؼبتقدمة.

كثَت يدرس يف اؼبعاىد اإلسبلمي إندكنيسى. كل   الكتابُف. ىذا العمريطي رضبو اهلل تعا
.كذلك بشكل ىو يكفي الكتابالطالب أبدا يف اؼبعهد بالتأكيد نعرؼ بالتدريس ىذ 

العمريطي لغتو  سهل جدا. يف حُت  الكتابللتعليم خاصة على اؼبستول األكُف. يف ىذا 
و استخداـ الكتابا ألف تعليم النحو ىو سهل نسبي الكتابجركمية ىو  الكتاب

العمريطي ألف مدرستو يستعمل على  الكتابللمبتدئُت ، كالسبب الباحثُت الًتكيز على 
من الباحثُت ىو كتب اليت تدريسها يف  الكتابكبو ألفية إبن مالك، يف حُت لتطوير 

 الفصل خاصة.

 مادة اإلعراب . ث
، كقاؿ لعلماء كبو، مادة اإلراب ىو تطور من العلم كبو كالصرؼ، كيف الوقت نفسو

 :ٗٗىو  إعراب

 تقديرا أو لفظا لعامل علم ۞إعرابهم تغيير آخر الكلم 

اؼبراد هبذ التعبَت يعٌت تغيَت اعبملة، إما يف تقريبا أك يف النطق بسبب أميل. ىذه اؼبعاين 
 :٘ٗتأيت فقط يف إسم كليس الفعل كاغبرؼ.كقوؿ األخر

  الداخلةعليها لفظا أو تقديرااإلعراب ىو تغير الكالم الختالف العوامل  

اؼبراد هبذ التعبَت يعٌت يف اللغة البياف : اسم عبملة من العلم مشتملة على فصوؿ كمسائل 
غالبا. كاإلعرب معناه يف اللغةالبياف : ىو تغَت أكاخر الكبلـ كىكذا ، إعراب يتم الًتكيز 
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معٌت   ـبتلفة( اليت تؤثر عليو.أميل )عوامل  -على تغيَت الكلمة النهائية مع دخوؽبا أميل
أخر اإلعراب ىي أثر ظاىرا أك مقدر هبلبو العامل يف أخر الكلمة، أف اإلعراب يقصد 

ك معٌت أخر اإلعراب أثر ظاىرا أك مقدر  هبلبو العامل  ٙٗبو شكل أك اخر الكلمة فقط.
 ٚٗيف أخراإلسم اؼبتمكن

 : المدخل العلمي الثالث المبحث
 العلمياؼبدخل تعريف  .ٔ

 اؼبدخلو ماليت استل العلمي ىو عبارة عن ؾبموعة افًتاضات يف عملية التعليم اؼبدخل
يف اؼبفاىيم كاألحكاـ كاؼببادئ باؼبراحل:  تبلميذيشيد ال بحس ٖٕٔٓالدراسي 

 ٛٗكاإلتصاؿ. ،اؼببلحظة، التساؤؿ، اؼبنطق، التجربة

ت. إذا كيقاؿ أيضا أف اؼبدخل العلمي ىو منهج منظم يستخدـ يف حل اؼبشكبل
العلمي فإنو يستطيع تعميمة يف  اؼبدخلاكتسب الطالب القدرة على استخداـ ىذا 

 اغبياتية. اؼبشكلمواجهتو عبميع 

 العلمي اؼبدخلأىداؼ  .ٕ
 العلمي يف التعليم كما يلي: اؼبدخلكمن أىداؼ 

العلمي يستنتج أنبية السعي كبو ربقيق أىداؼ  اؼبدخل وبدد أىداؼ(أ 
 العلم

 األساسية ألم طريقة من طرؽ اكتساب اؼبعرفة العلميةيوضح اؼبكونات (ب 
 العلمي اؼبدخلوبدد اآليات األساسية اؼبتضمنة يف عملية استخداـ (ج 
 يوضح عمليات العلم األساسية كالتكاملية(د 
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ة اؼبوقف هيز أنبية إستخداـ عملية العلم األساسية كالتكاملية عند مواجسب
 ٜٗاغبياتية.

 العلمي للمدخلاألنشطة التنفيذية  .ٖ

 ٓ٘العلمي كما يلي: للمدخلكمن األنشطة التنفيذية 

 اجراء مناقشة حوؿ بعض التصورات اػباطئة عن العلم كعن أىدافو(أ 
عرض بعض اؼبوافق اغبياتية ذات الطابع العلمي كاليت تربز من خبلؽبا (ب 

 أىداؼ العلم
 العلمي اؼبدخلاعادة صياغة بعض اؼبوافق اليت يستخدـ فيها (ج 
حبيث يتم  الكتب العلميةعض احملتويات الدراسة يف صياغة باعادة (د 

 التقليدية بالطريقةالعلمي كليس  اؼبدخل باستخداـ تبلميذتدريسها لل
 العملية العلميةتقدًن موافق عملية كحياة تربز فيها أنبية إستخداـ (ق 

 األساسية كالتكاملية.
 اؼبفاىيم األساسية من اؼبدخل العلمي .ٗ

ىي اؼببلحظة كالتساؤؿ كاؼبنطق  اؼبدخلاؼبفاىيم األساسية يف ىذا 
 ٔ٘كالتجربة كاالتصاؿ. كما كرد يف ىذا اؼبخطط

 
 

 كالبياف فيما كقع يف اعبدكؿ كما يلي:

 اؼببلحظة(أ 
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ـ الفرد حاسة أك أكثر لتجميع بيانات حوؿ ظاىرة معينة ىي استخد
اؼبؤثرة هبا ربت شركط معينة. قد وبتاج إُف اإلستعانة كحوؿ العوامل 

كاؼببلحظة شيئ ماال تبدأ من  بأجهزة كأدكات لتعزيز اغباسة اؼبستخدمة.
فراغ كإمبا استنادا إُف ما لديو من خَتات كأفكار مسبقة حوؿ الظاىرة. 

كقاؿ كارؿ  يف كصف الظاىرة اؼبختلفة. ةإف اؼببلحظة ذات أنبية كبَت 
 اؼببلحظة تعتمد على اػبربة كاػبليفة كالسابقة.بوبر، أف 

 ٕ٘كما ينبغي مراعتو عند تدريب اؼبتعلمُت على القياـ دببلحظة منظمة:
 تدريب الطبلب على استخداـ أكرب عدد من اغبواس (ٔ
 تدريب الطبلب على قدر اإلمكاف على القياـ دببلحظة كمية (ٕ
 اكيةاؼبتسامتدت عمليات اؼببلحظة لتشمل التغَتات اغبادثة  (ٖ
توجية الطبلب كبو مبلحظة أكجو الفركؽ كالتماثل بُت األشياء  (ٗ

 كالصور
 كعملية اؼببلحظة هتدؼ إُف سبكن اؼبتعلم من:

التعرؼ على خصائص الظواىر باستخداـ أكرب عدد فبكن من  (ٔ
 اغبواس

 صياغة اؼببلحظات بصورة كمية ما أمكن (ٕ
 كصف التغَتات اغبادثة يف الشيئ أك الظهرة (ٖ

 التساؤؿ(ب 
اؤؿ رغبة يف العلم، أما التساؤؿ فهو أسلوب يف التعليم. اؼبعركؼ أف التس

السؤاؿ يطرحو اإلنساف على ذكل اػبربة كاؼبعرفة ليجيبوا عنو، كأف 
ىشا أك التساؤؿ ىو السؤاؿ الذم يطرحو اإلنساف على نفسو إما مند

 متحَتا أك أحيانا متهكما.
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 ٖ٘كمن أسباب إعباء التساؤؿ ىي:
اؼبفرطة لدل بعض اؼبفكرين الذم يقفوف من الكوف ساسية الدىشة أ (ٔ

كاألحداث كالبشر موقف االستغراب أك ؿباكلة الوصوؿ إُف حقائق 
 األشياءكعللها البعيدة.

الشعور باػبشية من موجهة اعبو السائد يف اجملتمع ببعض الآلراء اليت  (ٕ
 زبالفو.

باالة إُف حالة الرغبة يف تعليم اآلخرين كاألخذ بأيديهم من حالة اعبهل كاؼب (ٖ
 اؼبعرفة كاالىتماـ.

احداث الصدمة الضركرية يف بيآة بسيطر عليها اؼبقوالت اعبامدة كاػبطاب  (ٗ
 الوحيد.

 اؼبنطق(ج 
ؾباالت العلـو على  افةاؼبنطق ىو كسيلة للتفكَت الصحيح يف ك

اختبلفها. رغم أف اإلنساف مفطور على التفكَت، كبو يتميز عن غَته من 
من أجل تصحيح تفكَتة من حيث األسلوب كالصورة ككذلك الكائنات، إال أنو 

من حيث احملتول كاؼبادة، وبتاج إُف معرفة قواعد اؼبنطق كقوانيو، كإال سوؼ ال 
يتكمن من أف يفكر تفكَتا صحيحا. يبيز بو اغبق من الباطل فيتورط يف اػبطاء 

 ٗ٘كاالكبراؼ الفكرم من غَت أف يعرؼ سبب ذلك.
 التجربة(د 

تجريب تتيح للمتعلم فرص اكتساب العديد من اؼبهارات فبارسة الإف 
 ٘٘كطرؽ التفكَت كالتجاىات العلمية اؼبناسبة كسلوكيات حل اؼبشكلة.

 االتصاؿ(ق 
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ىو تبادؿ األفكار كاؼبعلومات كاؼبشاعر كاػبربات بُت الناس باستخداـ ما 
ىو متاح ؽبم من كسائل مثل الكلمات اؼبنطوقة كاؼبكتوبة كالرسـو البيانية 

 كاػبرائط كغَت ذلك من كسائل االتصاؿ.
 اؼبتعلم من: سبكُتهتدؼ عملية االتصاؿ إُف 

 كصف اؼببلحظات كالظركؼ اليت سبت فيها لفظيا (ٔ
عن أفكاره  تُػَعبػِّرُ عمل الرسـو كاألشكاؿ التوضيحية اليت  (ٕ

 كأحساساتو
للتعرؼ  لبلزمةاستخداـ اػبرائط باسًتاج البيانات كاؼبعلومات ا (ٖ

 اؼبسافات بينها.على األماكن ك 
تصميم اػبرائط كربديد اؼبواقع كاؼبسافات بينها باستخداـ مقياس  (ٗ

 رسم مناسب

 تفسَت العبلقات كاالذباىات اليت تظهر من الرسـو البيانية لفظيا

 األىداؼ التعليمية باؼبدخل العلمي .٘
 ٙ٘العلمي ىي: اؼبدخلباألىداؼ التعليمية 

 لًتقية قدرة الفكر، خاصة عند الطبلب(أ 
 لتكوين كفاءة الطبلب يف حل اؼبشكبلت(ب 
 لتكوين بيئة التعليم حىت يشعر الطبلب أف التعليم ؿبتاج(ج 
 و البحث العلميالكتابؼبمارسة الطبلب يف تقدًن األفكار، خاصة يف (د 

 لتطَت شخصية الطبلب
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

التطويرم، كإجراءات البحث التطويرم، كأنواع وبتول ىذا الفصل على مبوذج البحث 
 البيانات،كأدكات صبع البيانات،كأسلوب ربليل البيانات.

 نموذج البحث التطويري . أ

البحث التطويرم يف التعليم ىو أحد أساليب التطويرم باألساس الصنائي الذم 
يداف يستخدـ اخًتاع البحث لتخطيط االنتاج باػبطوات اعبديدة، مث التجربية يف اؼب

البحث كالتصحيح كاكماؽبا حىت تشمل علىاؼبوصفات اػباصة لفاعاليتها كجودهتا. )قوؿ 
 (  Educational Research،۲ٓٓ۳ :۳ٚ۰ ٚ٘الكتاببورغ كغاؿ يف 

. كقد مت Mollenda ٜٜٔ۰، كاليت تطويرىا من قبل ريرز ك ADDIEمبوذج  اختار الباحث
( ىذا النموذج ىو يف ٔالعقل، كىي: )اختيار ىذا النموذج ؽبذا التطوير يستند على 

شكل مبوذج إجرائي، كىو النموذج ىو الوصفي،كاليت تبُت اػبطوات اليت توضح دقة 
القياسية للبحث ك  ( مراحل التطوير يف ىذا النموذج نفس اؼبراحل۲كاؼبنتجات، ) اإلنتاج

 ٛ٘أكضح، يلي: اؼبدخلباػبطوات التالية لكي تكوف  التطوير، فوضح الباحث

 (analyze)ربليل االحتياجات .ٔ

 (design.تصميم اإلنتاج )۲

 (develop.تطوير اإلنتاج)۳

 (implement.ذبربة اإلنتاج)ٗ

                                                           
57

 Nusa Putra. 2013. Research & Development(Penelitian dan Pengembangan: Suatu Pengantar).Depok:PT Raja Grafindo Persada، Hal 84 
58

119هفغ اإلاشاجع ص.    



39 
 

 
 

 (evaluate.تقوًن اإلنتاج)۳

 كاػبطوات اليت صورهتا الباحثة على شكل التاِف:

 0رسم 

 خطوات البحث التمويري:

 

 

 

 

 

 إجراءات البحث التطويري   . ب

يف ىذه  اؼبراحلة من التحليل الذم أجرم أف التحليل األكؿ يتكوف من ربليل اؼبنا 
ىج الدراسية، كربليل اؼبواد كربليل خصائص الطبلب، يف مرحلة التصميم للتنمية تتكوف 

للمرحلة اؼبصادقة على تطوير تتكوف من من تصميم ؿبتويات كرقة التدريبات. كبالنسبة 
فريق من اػبرباء لتحديد صحة التطبيق العملي للمنتج، كمراجعة اؼبنتجات اؼبتقدمة، 
 كتقييم كاحد على كاحد كؿباكمة ؾبموعة صغَتة. مرحلة التنفيد ىي خطوات لتنفيد من

تقيم يف مرحلة ما ج التعليم الذم مت يف الدراجة الفعلية. يف حُت يتم إعطاء مرحلة الئتان
بعد اختبار لتحديد ـبرجات التعليم من الطبلب الذين كانوا يستخدموف كرقة التدريبات 

كقيما يلي كصف اؼبوصفات عند التبلميذ ككرقة التدريبات مع  الكتاباليت كضعها 
 العلمي. اؼبدخل

تحليلل 

 االحتياجات

 تقويم

 

 تصميم االنتاج

 

 تطوير االنتاج

 

 تجربة
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  نواع البياناتأ  . ت

أنواع البيانات تتكوف على البيانات الكمية كالبيانات الكيفية. بيانات الكّمي على نتائج 
شخضية التجربية باالستبانات. كتكوف بيانات كيفية باقًتاحات كتعليقات شخصية 

 صبل حية الكتاب التعليمي اؼبطور.التجريبة يف 

 طريقة جمع البيانات . ث

تعلق بالبحث الذم يقـو عاما، كطريقتو ت كانت بعض الطرؽ عبمع البيانات يف البحث
لنيل البيانات الصادقة أك كأما يف ىذ البحث، تستحدـ ثبلثة طرؽ، كما  بو الباحث

 يلي:

 . اؼبقابلةٔ

تعترب اؼبقابلة استبيانا شفويا يقـو من خبللة الباحث هبمع اؼبعلومات كالبيانات الشفوية  
   ٜ٘ات من خبلؿ مصادرىا البشرية.اؼبفحوص، كىي أداة ىامة للحصوؿ على اؼبعلوم

تستخدـ اؼبقابلة كطريقة صبع البيانات إذا أرادت الباحث أف تقـو بدراية اؼبقدمة إلهباد 
. كانت اإلفًتاضات اليت توجب الطبلب أف يبسكها يف البحث ٓٙمسائل البحث

 كىي: ٔٙباستخداـ اؼبقابلة، 

 أف ما يشرح اؼبستجيب إُف الباحث صديقا كموثقا.. أ
تأكيل اؼبستجيب عن األسئلة اليت قدمها الباحث إليو سواء دبا يقصد أف . ب

 الباحث.
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كيف ىذا البحث، ستكوف اؼبقابلة على معلم اللغة العربية كبعض الطبلب 
يف اجملموعة التجريبية، أما اؼبعلومات اليت يرجي فيها يعٍت حوؿ فعا لية 

 إستحداـ خرائط اؼبفاىيم عند التدريس اإلعراب. 

 تبانات.اإلس۲

 كي تعرؼ الباحثىي كيفية عبمع البيانات بسؤاؿ على اؼبستجيب كىو خَت ل
 معلومة منو.

   X  011 جملة مستجيب Xنتيجة من كل بند نسبة اعبواب = 

 جملة نتيجة الحّد األعلى على كل بند                     

 اؼبدخلكأما اؼبعبار لنتيجة االستبانة  عن إنتاج تطوير اؼبواد الدراسية على  أساس 
العلمي يف تعليم اللغة العربية يستوعب على طبس فئات باستخداـ مقياس مبوذج 

ىذا النموذج ألف كل نقطة مت تقسيمها يف   . استخدامات الباحث(t)ليكرات  
لة، جيدة، جيدة جدا، كغبساهبا،  الفئات بعبارات ناقصو جدا، ناقصو، مقبو 

(، ٔكانت البيانات ربويلها إُف البيانات الكمية كفقا للدراجة اؼبراجعة: كاحد )
(. بعد ما مت ربويل البيانات مث ۳(، طبسة)ٗ(، أربعة)۳(، ثبلثة)۲إثثناف)

  ٕٙحساب مقياس التصفيف كيبكن أف يتم على حساب من قبل الصيغة التالية:
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  ٨ لالجدو 

 النسبة المتولية لمعيار اإلستبانة

 النسبة اؼبتولية التقدير الرقم

 ۲۰-۰ تاقص جدا ۱

 ۰ٗ-۲۱ ناقص ۲

 ٓٙ-۱ٗ مقبوؿ ۳

 ٓٛ-۱ٙ جيد ٗ

 ۱ٓٓ-۱ٛ جيد جدا  ۳

 .اإلختبار ۱

( أعدت  اإلختبار ىو ؾبموعة من اؼبيثرات )أسئلة شفوية أك ربريرية أك صور أك رسـو
ىو اَلة أك إجراء ػ أك أنشطة مقعدة لتناكؿ قدرة سلوؾ  ٖٙكيفية.لقياس بطريقة كمية اؿ  

كؤأل أرم كونتو أف  ٗٙالتعليمي. الكتابالشخص اليت تصور الكفاءة دبلكها يف 
ت األخرل اؼبستخدمة ن األسئلة أك التمرينات أك االَ اإلختبار ىو عبارة عن السلسلة م

اإلختبار  ٘ٙيبلكها الفرد أك اعبماعة.لقياس اؼبهارات كاؼبعرفة كالدكاء كالكفاءة اليت 
 اؼبستخدمة يف ىذا البحث نوعاف:

اإلختبار القبلي يعٍت إختبار الذم يعطي قبل إجراء التجربية يف اجملموعة . أ
الواحدة. ذبرم الباحثة اإلختبار القبلي الكتشاؼ كفاءة التبلميذ بالكتلب 

 اؼبقرر.
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التعليمي ؼبادة  الكتابدًن اإلختبار البعدم يعٍت إختبار الذم يعقد بعد تق . ب
العلمي يف اجملموعة الثانية. ذبرم الباحثة اإلختبار البعدم ال   اؼبدخلاإلعراب ب

التعليمي ؼبادة  الكتابكتشاؼ كفاءة الطبلب يف اللغة العربية بعد تقدًن 
 أما معيار كباج الطبلب يف اإلختبار ىو كما يلي:. العلمي اؼبدخلاإلعراب ب

 3ل الجدو 

 المئوية الختبارةالنسبة 

 النسبة اؼبؤية )%( مدل الدراجة التقدير

 %۱ٓٓ-%ٙٛ ۱ٓٓ-ٙٛ جيد جدا

 %۳ٛ-%۳ٚ ۳ٛ-۳ٚ جيد

 %ٗٚ-%ٓٙ ٗٚ-ٓٙ مقبوؿ

 %۳ٜ-۳ٝٗ ۳ٜ-۳ٗ ناقص

 %ٗٗ-۰ٝ ٗٗأقل من  ضعيف

 أما الطريقة اؼبستخدمة لتحليل البيانات من نتائج اإلختبارة اليت كزعها الباحثة يرمز:

 X۰۱1نتيجةالتقدير نسبةالجواب=
 عدد التالميذ            

يف ربليل البيانات من اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدم  كاستخدامات الباحث
الكتاب التعليمي كعدمها يقاس حسب يعٍت أف يتعُت فعالية  ٙٙللمجموعة الوحدة.

 الطبلب يف اإلختبار القبلي كاإلختبارالبعدم.  ةنتيج
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 البياناتمصادر  . ج

 :ر البيانات اليت تستخدمها الباحثإف مصاد

 .البيانات األساسي : الطبلب اؼبدرسة اؼبتوسطة معلمُت معلمات دبعهد حبر العلـو ٔ
 سبباء براس جومبانجاإلسبلمي 

 .البيانات اإلضافية:۲
 اؼبعلم : تأخد الباحثة اؼبعلومات عن اؼبعلم كحاالت الطبلب يف الفصوؿ. أ

 الكتاباػبرباء : تأخد نتائج االستبانة األكُف من اػببَت عن التصميم كؿبتول . ب
 العليمي

 أسلوب تحليل البيانات  . ح

وبصل الباحث على البيانات الصادقة، لذلك وبتاج البحث إُف أسلوب ربليل البيانات. 
 :ٚٙاإلحصائي، كىو ما يلي (t)من البحث التجرييب ىو الومز 

t =   Mx-My      

√ 
       

       
  

 

  
 

 

  
 

 

  

=   Mx اؼبقياس اؼبعدِف من اجملموعة التجريبية 

=   Mx اؼبقياس اؼبعدِف من اجملموعة الضابطة 

 ؾبموع عدد االكبراؼ اؼبربع من نتائج اجملموعة التجريبية     =

 ؾبموع عدد االكبراؼ اؼبربع من نتائج اجملموعة الضابطة     =

=  Nx طبلب من اجملموعة التجريبيةعدد ال 
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=Ny عدد الطبلب من اجملموعة الضابطة 

 أما الفركض من ىذه الرمز فهي:

H
التعليمي ؼبادة اإلعراب على أساس  الكتاب= توجد فوؽ الداللة بُت استخداـ 1

اإلعراب  التعليمي ؼبادة الكتابالعلمي يف الفصل اإلعدادم كبدكف استخداـ  اؼبدخل
اؼبتوسطة معلمُت معلمات دبعهد  يف اؼبدرسةأ  ٚيف الفصل على أساس اؼبدخل العلمي

 سبباء براس جومبانج.  اإلسبلمي حبر العلـو

H
 اؼبدخلالتعليمي ؼبادة اإلعراب على أساس  الكتاب= ال توجد  الفرؽ بُت استخداـ 2

ؼبادة اإلعراب على  التعليمي الكتابالعلمي يف الفصل اإلعدادم كبدكف استخداـ 
يف اؼبدرسة اؼبتوسطة معلمُت معلمات دبعهد حبر أ   ٚالعلمي يف الفصل  اؼبدخلأساس 
 سبباء براس جومبانج.اإلسبلمي العلـو 
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

 
اإلسبلمي سبباء  كجد الباحث يف مدرسة اؼبعلمُت ةاؼبعلمات دبعهد حبر العلـو

، كسيغرض الباحث ثبراس جزمبانج، كاعتماد الباحث على مشكلة كأسئلة البح
البيانات عن إجراء عملية البحث كتطوير الكتاب التعليمي ؼباجة اإلعراب على أساس 

كاؼبعلمات دبعهد حبر العلـو األسبلمي سبباء براس اؼبدخل العلمي يف اؼبدرسة اؼبعلمُت 
حث وبتول على عرض البيانات كربليل عن أسئلة البحث تتكوف من ىذا البجومبانج. 

 اثناف اؼبباحث، كىي:
 المدخلالتعليمي لمادة اإلعراب على أساس  الكتابالمبحث األول: تطوير 

 العلمي
العلمي,  خطوات  اؼبدخلالتعليمي ؼبادة اإلعراب على أساس  الكتابيتكوف تطوير 

 فيها:
 تحديد مكان البحث والمراقبة .أ 

للمدرسة اؼبعلمُت كاؼبعلمات دبعهد حبر العلـو اإلسبلمي سبباء براس 
صببانج، يف قرية سبباء براس، سبباء رجو، صببانج، جاكل الشرقية. ، كفيما يلي 

 البيانات عن الشخصية اؼبدرسة
 الموقع الجغرافي .0

تقع مدرسة اؼبعلمُت كاؼبعلمات دبعهد حبر العلـو اإلسبلمي سبباء براس 
قرية سبباء براس سبباء رجو صببانج جاكل الشرقية. كتقع يف  صببانج يف

بابات. كىذه  -مشاؿ مدينة صببانج قبل سبببلنج كعرب الشوارع صببانج 
مؤسسة معهد حبر العلـو  اؼبدرسة ىي من أحد اؼبدارس اليت تدخل يف

 .اإلسبلمي
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 معهد حبر العلـو الؤلسبلمي : مؤسسة   اسم األسس
 ٖٜ٘ٔ:    سنة التأسيس

 مًتا ٓٓٛٔ:  وبتل مساحة أرض اؼبدرسة
 ٛٙمًتا ٓٓٓٔ:   مساحة بناء اؼبدرسة

ألهنا يف القرية عندىا اؼبكاف التفضي إلجراء دراستها يف ىذه اؼبدرسة ك بعيدة 
 عن الزحاـ، ك اغبد اؼبكاين عن ىذه اؼبدرسة عند مبلحظة الباحث كما يلي:

 اإلسبلميناحية الغرب: اؼبعهد اغبكمة حبر العلـو 

 ناحية اعبنوب: اؼبعهد األمانة حبر العلـو اإلسبلمي

 ناحية الشرؽ: النهار

 ٜٙناحية الشمل: البستاف

تاريخ تأسيس مدرسة المعلمين والمعلمات بمعهد بحر العلوم اإلسالمي تمباء  .٨
 براس جمبانج

أسست مدرسة اؼبعلمُت كاؼبعلمات دبعهد حبر العلـو اإلسبلمي 
ك ىي استمرت على اؼبدرسة االبتدائية ٜٙ٘ٔنة سبباء براس صببانج س

اإلسبلمية الىت سبقت تأسيسها. كاؽبدؼ الرئيسي على تأسيس ىذه 
اؼبعلمُت. أكال كاف مكاف التعليم أماـ   اؼبدرسة ىي استعداد مستمركا

الفتاح، الذم يكوف مدير الناصر  منزؿ مؤسسها، ىو الشيخ اغباج عبد
تأسيسها، طوؿ تعلمها أربع سنوات كيف بداية  ىذه اؼبدرسة أيضا.

 .كخاصة للبنُت
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، كاف الشيخ اغباج عبد النصر عبد الفتاح ۱ٕٛٓمارس  ٕٙكيف التاريخ 
مدير مدرسة اؼبعلمُت كاؼبعلمات حبر العلـو  ست سنوات، كأما اغباج 

ككيل مدير اؼبدرسة  ٖ – ٔؿبمد عمراف رشدم مالك الذم ربّا الصف 
علمُت ك اؼبعلمات اؼبتوسطة اإلسبلمية أيضا. الثاين ك ىي مدير مدرسة اؼب

ككيل مدير  ٙ – ٗكأما اغباج عبد الرحيم اؼباجستَت الذم ربّا الصف 
اؼبدرسة الواحد كىي مدير مدرسة اؼبعلمُت ك اؼبعلمات الثانوية اإلسبلمية 

 ٓٚأيضا.
 المناىج الدراسية ىيكل برنامجالكتب المقررة و  .3

ست سنوات،  (PGA)ية اؼبعلمُت الدينية باعبمع بُت مناىج اؼبعهد، كترب
فثبتت مدرسة اؼبعلمُت كاؼبعلمات سبباء براس  ,كالدراسات العامة قليلة

،  اؼبناىج الدراسية ىيكل الربنامجك  صببانج الكتب اؼبقررة اليت تعلم ىنا
 كىي سيشرح الباحث يف قائمة اؼببلحق.

 عدد األساتذة و الطالب .٤
 عدد األساتيذ- أ

دكر ىاـ يف تنفيذ دراسة يف مدرسة اؼبعلمُت كاؼبعلمات األساتيذ عندىم 
دبعهد حبر العلـو اإلسبلمي سبباء براس ألجل ربقيق أىداؼ دراسة، ك 
األستاذ البد لديو قدرة جيدة ك ؿبًتفة حينما يعلم طالبو حىت يستطيع 
أف هبرم دراسة بطريقة جيدة ك بيئة الدراسية فروبة. ك أما أظباء األساتيذ 

 ىذه اؼبدرسة سوؼ يبينها الباحث يف قائمة اؼببلحق. يعلم يف
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 عدد الطبلب- ب
الطبلب يف ىذه اؼبدرسة ؽبا غَتة عالية لفهم علـو الدين. كأما عدد 

ق البيانات فتكوف الطبلب فيها كما حصوؿ ربليل الباحث من كثائ
 اعبدكؿ التاِف:

 ٤الجدول 
حبر العلـو مدرسة اؼبعلمُت كاؼبعلمات دبعهد ىيئة الطلبة يف 

 اإلسبلمي سبباء براس
 ٔٚـ ٕٛٔٓ- ٕٚٔٓعاـ 

 للبنُت
 اجملموع الفصل الرقم

 ٖٗ ) أ( كاحد األكؿ .ٔ
 ٓٗ ) أ( ثاين األكؿ .ٕ
 ٖٗ ) أ( ثالث األكؿ .ٖ
 ٖٛ األكؿ )ب( كاحد .ٗ
 ٖ٘ األكؿ )ب(ثاين .٘
 ٖٗ األكؿ )ب(ثالث .ٙ
 ٖٖ األكؿ )ب( رابع .ٚ
 ٖٛ ) أ( كاحد الثاين .ٛ
 ٕٗ ) أ( ثاين الثاين .ٜ

 ٕٗ ) أ( ثالث الثاين .ٓٔ
 ٔٗ ) أ( رابع الثاين .ٔٔ

                                                           
71

 wawancara dengan salah satu guru di Madrasah Mu’alimin Mu’alimat , M Hasib Abdillah , pada tanggal  18 April 2٠18 

 



50 
 

 
 

 ٓٗ ) أ( خامس الثاين .ٕٔ
 ٖٙ ) ب( كاحد  الثاين .ٖٔ
 ٖٗ ) ب( ثاين الثاين .ٗٔ
 ٖٖ ) أ( كاحد الثالث .٘ٔ
 ٖ٘ ) أ( ثاين الثالث .ٙٔ
 ٖٗ ) أ( ثالث الثالث .ٚٔ
 ٖٙ ) أ( رابع الثالث .ٛٔ
 ٖ٘ ) ب( كاحد الثالث .ٜٔ
 ٖٖ ) ب(ثاين الثالث .ٕٓ
 ٚٗ الرابع )أ( .ٕٔ
 ٛٗ الرابع )ب( .ٕٕ
 ٚٗ الرابع )ج( .ٖٕ
 ٜٕ اػبامس )أ( .ٕٗ
 ٖٓ اػبامس )ب( .ٕ٘
 ٕٛ اػبامس )ج( .ٕٙ
 ٓٗ السادس )أ( .ٕٚ
 ٖ٘ السادس )ب( .ٕٛ

  0130 المجموع
 

 للبنات

 المجموع الفصل الرقم
 ٖٓ كاحد) أ(  األكؿ .ٔ
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 ٖٙ ) أ( ثاين األكؿ .ٕ
 ٖٗ ) أ( ثالث األكؿ .ٖ
 ٕٖ األكؿ )ب( كاحد .ٗ
 ٖٔ األكؿ )ب( ثاين .٘
 ٖٖ األكؿ )ب( ثالث .ٙ
 ٖٓ األكؿ )ب( رابع .ٚ
 ٙٗ ) أ( كاحد الثاين .ٛ
 ٘ٗ ) أ( ثاين الثاين .ٜ

 ٖٗ ) ب( كاحد الثاين .ٓٔ
 ٖٗ ) ب( ثاين الثاين .ٔٔ
 ٖٛ كاحد ) أ( الثالث .ٕٔ
 ٜٖ ) أ( ثاين الثالث .ٖٔ
 ٓٗ ) أ( ثالث الثالث .ٗٔ
 ٜٖ ) ب( كاحد الثالث .٘ٔ
 ٖٙ ) ب( ثاين الثالث .ٙٔ
 ٔٗ الرابع )أ( .ٚٔ
 ٕٗ الرابع )ب( .ٛٔ
 ٖٗ الرابع )ج( .ٜٔ
 ٔٗ الرابع )د( .ٕٓ
 ٛٗ اػبامس )أ( .ٕٔ
 ٗٗ اػبامس )ب( .ٕٕ
 ٛٗ اػبامس )ج( .ٖٕ
 ٖٛ )أ(السادس  .ٕٗ
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 ٖ٘ السادس )ب( .ٕ٘
 975 المجموع

 

 المستوى مجموع الفصل مجموع الكل المجموع الفصل
 ٗٚٗ  األكؿ

ٕٕٕٔ 
اؼبدرسة  ٗٔ

 ٔٔ ٓ٘ٗ الثاين اؼبتوسطة
 ٔٔ ٜٖٛ الثالث
 ٜٖٓ الرابع

ٚٛٗ 
 اؼبدرسة الثانوية ٚ

 ٙ ٕٕٚ اػبامس
 ٗ ٛٗٔ السادس

  ٖ٘ ٕٙٓٓ ٕٙٓٓ المجموع
  
عاـ الدراسة يف ىذه اؼبدرسة  ذلك اعبدكؿ عرؼ الباحث أف عدد الطبلبمن  
طالبا ك عدد الطالبات  ٖٔٓٔطالبا. عدد الطالبُت  ٕٙٓٓـ ىي  ٕٛٔٓ- ٕٚٔٓ
طالبا تتعلم ىف اؼبدرسة اؼبتوسطة  ٕٕٕٔطالبة. ك أما من ناحية مرحلتها، فكانت ٜ٘ٚ

 تتعلم يف اؼبدرسة الثانوية.  ٗٛٚك كانت 

 االحتياجاتتحليل    .ب 
قبل تطويرمادة اإلعراب على أساس اؼبدخل العلمي، قاـ الباحث ربليل 
االحتياجات بعرض البيانات اليت حصلت عليها باؼبقابلة من االحتياجات كاؼبشكلة 

اؼبدرسة اؼبعلمُت كاؼبعلمات دبعهد حبر العلـو اإلسبلمي اؼبوجودة يف اؼبادة التعليمي. 
ة عن قباح التبلميذ يف تعليم اإلعراب. كعلى ىذا البد سبباء براس ؽبا مسؤكلية كبَت 

تبلميذ الفصل الأما اؼبوضوع البحث فهو  على اؼبدرس أف يعلم اإلعراب تعليما تاما.
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( اؼبدرسة اؼبعلمُت كاؼبعلمات دبعهد حبر العلـو اإلسبلمي سبباء براس  ٖأٚك۱أٚالسابع)
 الضابطة كأربعة ثبلثوف تلميذا . أربعة ثبلثوف تلميذا طلبا على الفصلٛٙكعددىم 

 قـو الباحث باؼبقابة مع مدرس اإلعراب  كتكتب اإلستبانةيعلى الفصل التجربة. 
التعليمي  الكتابخبَتين لتصحيح  اؼبدرس لبللكتاب التعليمي. كاختار الباحث

 للتصميم كاؼبضموف.
 تصميم اإلنتاج  . ت

العلمي للتبلميذ  اؼبدخلالتعليمي ؼبادة اإلعراب على أساس  الكتاب
اؼبدرسة اؼبعلمُت كاؼبعلمات دبعهد حبر العلـو اإلسبلمي سبباء براس. كىذا وبتول 

(  ٖأٚك۱أٚالفصل السابع) الكتاب، ىذا التعليمعلى صفحة عنواف، تعليمات 
 الكتاباؼبدرسة اؼبعلمُت كاؼبعلمات دبعهد حبر العلـو اإلسبلمي . كينقسم 

ب،كلمة كىي كلمة اسم معرب، كلمة فعل معر  التعليمي إُف أربعة موضوعات
 كىناؾ اؼبعايَت ىي: اسم مبٍت، كلمة فعل مبٍت،

 موضوع  .ٔ
التعليمي يوصف باؼبوصفات اليت تتكوف أكثر فعالة. توجد  الكتاب

الكفاءة اعبوىريو كالكفاءة األساسية اؼبؤشرات اليت ينبغي ربقيقها، 
بعة موضوعات اليت كموضوع، كترتكز على طريقة استخدامها. فيها أر 

سيتم دراستها من خبلؿ منهج التعليمي. يتبُت من اعبدكؿ التاِف 
 التعليمي. الكتاباحملتويات 

 
 
 
 
 

موضوعات أربعة  



54 
 

 
 

 التعليمعملية التعليم ك  .ٕ
التعليمي  الكتابكتعرض من ىذه الدراسة لتسهيل الطبلب باستخداـ 

 الكتابم. كتصف الطريقة اليت يتعلم هبا التبلميذ يف ييف عملية التعل
التعليمي يعرض خريطة مفهـو كدليل كفقرة  الكتابالتعليمي. ىذا 

 بسيطة يف اؼبوضوعات

 
 الكفاءة احملققة .ٖ

يف الكفاءات اؼبراد ربقيقها وبتول على الكفاءة اعبوىرية كالكفاءة 
األساسية كمؤشرات اإلجاز من الكفاءات اليت تكمل صبيع اؼبواد، 

 التعليمكاػبربة اؼبكتسبة من خبلؿ عملية  التعليمكأىداؼ 

 
 معلومات الدعم .ٗ

. يالتعليم القائم العلمدعم اؼبعلومات كسيلة لفتح آفاؽ أكسع يف تطوير 
 التعليمي ىناؾ معلومات تتعلق باؼبواضيع اؼبعركضة الكتابىذا 

 عملية التعليم كالتعلم

احملققةالكفاءة   
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 تطوير اإلنتاج .د 
م يالتعليمي من خبلؿ عدة مراحل من اؼبقرر من ناحية قباح التعل الكتابتطوير 

 كما يلي:  جدكؿ تطوير اؼبنتاج عند الباحثا يف عملية التصنيع. كأم
 5الجدول 

 تطوير المنتج
 المرحلة التاريخ تنفيذ الدراسة
ربليل اؼبشكبلت كصبع 

 البيانات
 ٕٛٔٓ أبريل ٕمن 
 ٕٛٔٓ أبريل ٖٔإُف 

ربليل 
 األكُف االحتياجات

التعليمي ؼبادة  الكتابتطوير 
 اؼبدخلاإلعراب على أساس 

 العلمي

 ٕٛٔٓ  أبريل ٘ٔمن 
 ٕٛٔٓ أبريل ٕٓإُف 

تصميم 
 الثانية اإلنتاج

تصديق اإلنتاج  -
كاالصبلحات األكُف )اؼبعلم 

 بالقابلة(
تصديق اإلنتاج الثاين )خبَت  -

التصميم كاؼبضموف 
   باالستبانة(

 ٕٛٔٓابريل   ٕٚمن  -
 ٕٛٔٓمايو   ٜٔإُف 
 ٕٛٔٓمايو   ٔمن  -

 ٕٛٔٓمايو   ٖٔإُف 

تطوير 
 الثالثة اإلنتاج

دعمالمعلومات   
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التعليمي ؼبادة  الكتابتطبيق 
 اؼبدخلاإلعراب على أساس 

 العلمي
 )االختبار القبلي(

ار البعدم(ب)االخت    

ٕٛٔٓمايو   ٚمن   
ٕٛٔٓمايو   ٚٔإُف   

تطبيق 
 لرابعةا اإلنتاج

 االصبلحات الثانية

التحقق من صحة كإعادة 
النظر يف تصميم كؿبتول 

مايو   ٖٔمايو اُف  ٔ
ٕٓٔٛ 

 ػبامسةا تقوًن اإلنتاج

 
سيتم التحقيق فيها ىكذا بعض مصادر البيانات لتقييم الوظيفية التعليمية اليت 

 . أما من اؼبصادر البيانات كىو:من قبل الباحث
اؼبدرسة اؼبعلمُت كاؼبعلمات دبعهد حبر مقابلة مع بعض معلم اإلعراب يف ( أ

 الكتابمن خبلؿ البحث التجرييب باؼبواد الدراسي ك العلـو اإلسبلمي .
 العلمي اؼبدخلالتعليمي ؼبادة اإلعراب على أساس 

لتعليمي ك دراستها ا الكتاباستبانات لتقييم جدكؿ  كاستخدـ الباحث( ب
 من قبل الباحث

 أنواع، كىي: ثبلثةاالستبانة تتكوف من 
 استبانة للتحقق من صحة تصميم )كفيها االنتقادات كاالقًتاحات( -ٔ
 االنتقادات كاالقًتاحات(استبانة لتأكد من صحة ؿبتويات )كفيها  -ٕ
اؼبدرسة اؼبعلمُت التعليمي لتبلميذ الفصل السابع يف  الكتاباالختبار يف ( ت

 كاؼبعلمات دبعهد حبر العلـو اإلسبلمي
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 التعليمي الكتابالتصديق من المستتخدم )معلم( من حيث تعليم  .0
اؼبدرسة الفصل السابع يف باؼبقابلُت مع معلم اإلعراب يف  قاـ الباحث(أ 

اللقاء األكؿ يـو السبت  اؼبعلمُت كاؼبعلمات دبعهد حبر العلـو اإلسبلمي. 
اؼبقابلة ؼبعرفة تعليقة على  كما سبق. كتقدـ الباحث  ٕٛٔٓريل أب ٕٛ

العلمي كاقًتاحاتو  اؼبدخلالتعليمي ؼبادة اإلعراب على أساس  الكتاب
 كمدخبلتو قبل استخدمو يف عملية التعليم.

صباحا يف االدارة اؼبدرسة  ٕٚٔٓ  أبريل ٜٕلثاين يـو األحد أما اللقاء ا
اؼبقابلة ؼبعرفة  ر العلـو اإلسبلمي. كتقدـ الباحثاؼبعلمُت كاؼبعلمات دبعهد حب

العلمي  اؼبدخلالتعليمي ؼبادة اإلعراب على أساس  الكتابتعليقو على 
 كاقًتاحاتو كمدخبلتو بعد استخدامو يف عملية التعليم.

 كأما اغبصوؿ من اؼبقابلة يعٍت: 
التعليمي اإلعراب ىي مزيد من ربفيز التبلميذ على  الكتابأما (أ 

 التعليم بشكل مستقل
 اعداد منهجية يسهل فهمو (ب 
 العلمي اؼبدخلاؼبواد اؼبقدمة كفقا على أساس (ج 
 مبط اعبملة مفهومة أكثر سهولة للممارسة(د 
 اؼبناقشة يف اؼبوضوعات سهولة للممارسة(ق 
 فبارسة يساعد التبلميذ على فهم اإلعراب بشكل مستقلمبط (ك 
العلمي ربسُت ؼبادة  اؼبدخلالتعليمي اإلعراب على أساس  الكتاب(ز 

 اإلعراب
 إُف اؼبعلم فهي فيما يلي: ة اإلستبانة اليت قدمتها الباحثكأما نتيج
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  6  الجدول

 نتائج اإلستبانة من المعلم اإلعراب

 )أستاذ ربي فيبريان(

 نتيجة تعليق المدرس الرقم

 5 ٤ 3 ٨ 0 الكفاءة الرئيسية

      تقدًن اؼبواد بأعماؿ ركحية التبلميذ 0

تقدًن اؼبواد بأعماؿ إجتماعية  ٨
      التبلميذ

تقدًن اؼبواد بأنواع ؾباؿ معرفية  3
      التبلميذ

تقدًن اؼبواد بأنواع ؾباؿ مهارية  ٤
      التبلميذ

 المدخل المستخدم

تقدًن اؼبواد بعمل اؼببلحظة عند  5
     التبلميذ

 

تقدًن اؼبواد بعمل التساؤؿ عند  6
     التبلميذ

 

تقدًن اؼبواد بعمل اؼبنطق عند  7
     التبلميذ
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تقدًن اؼبواد بعمل التجربة عند  8
     التبلميذ

 

 المواد

      كماؿ اؼبواد 9

      كضوح اؼبواد 01

      صدؽ اؼبواد 00

      مناسبة بأعماؿ يومية التبلميذ 0٨

تبنية شخصية التبلميذ باألخبلؽ  03
      احملمودة

      دقة استخداـ اللغة 0٤

 التدريبات

      مطابقة بنود األسئلة باؼبواد اؼبدرسية 05

تقدًن بنود األسئلة من السهلة إُف  06
      الصعبة

      كضوح إرشاد األسئلة 07

      تنوع التدريبات 08

 الكتابتصميم 

     عند  الكتابجذابة تصميم  09
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 التعليمالتبلميذ عند 

دبستول  الكتابمناسبة تصميم  ٨1
 اؼبتوسطة

    
 

      ة كسهلة للقراءةالكتابكضوح  ٨0

 الكتاباستخدم 

يف عملية  الكتابمناسبة استخدـ  ٨٨
      ٖٕٔٓالدراسي  اؼبدخلالعليم ب

لفهم اؼبواد  الكتابسهولة استخدـ  ٨3
      عند تعلم التبلميذ

 9 01 ٤ - - العدد

 
ئج اإلستبانة اليت قدمتها أما الطريقة اؼبستخدمة لتحليل البيانات من نتا

 إُف اؼبعلم اإلعراب ىي بالرمز: الباحث

 ٓٓٔ x  صبلة مستجيب xنتيجة من كل بنود  =  نسبة اعبواب
 صبلة نتيجة اغبّد األعلى من كل بنود    

 ٝ جيد جداٗٛٝ = xٔٓٓ   ٜٚ      نسبة اعبواب = 
   ٔٔ٘ 
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  اؼبعايَت اآلتية: اإلستبانة كتصنيفها، كضعت الباحثكلوصف نتائج 

 النسبة المئوية التقدير الرقم

 %ٕٓ-%ٓ ناقص جدا ٔ

 %ٓٗ-%ٕٔ ناقص ٕ

 %ٓٙ-%ٔٗ مقبوؿ ٖ

 %ٓٛ-%ٔٙ جيد ٗ

 %ٓٓٔ-%ٔٛ جيد جدا ٘

 

التعليمي إُف اؼبعلم اإلعراب تبلغ إُف  الكتابكقفا ؽبذا اعبدكؿ، فالنتيجة عن تصديق 
 % كىي يف درجة " جيد جدا". ٗٛة نسبة مئوي

 التصديق من الخبراء .٨
التعليمي اإلعراب إُف اػبرباء ؼبعرفة صبلحية  الكتابانتاجو  قدـ الباحث

 التعليمي قبل التطبيق إُف التبلميذ كمن خرباء كىم: الكتاب
 التعليمي الكتابالخبير من حيث تصميم  (أ 

 الدككتور اغباجالتعليمي كىو  الكتابعن تصميم  قاـ الباحث اؼبقابلة مع اػببَت
 الكتابكتقدًن االستبانة ؼبعرفة تعليقو على اؼباجيستَت توفيق الرضبن 

 اؼبدخل العلمي. كاختار الباحث التعليمي ؼبادة اإلعراب على أساس
 ألنو:اؼباجيستَت توفيق الرضبن  الدككتور اغباج

 خبَت يف تعليم اإلعراب (ٔ
 خبَت يف تصميم الوسائل التعليمية (ٕ
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التعليمي ؼبادة  الكتابإنتاجو كتوزيع االستبانة األكؿ ؼبعرفة تصميم  قدـ الباحث
مايو  ٚ اإلثنُتالعلمي للفصل السابع يـو  دخلاؼباإلعراب على أساس 

 هنارا يف مكتبة كلية علـو الًتبية كالتعليم. ٕٛٔٓ

 كأما اغبصوؿ على التصديق األكؿ من اػببَت قبل التطبيق إُف التبلميذ كما يلي:

 7الجدول 

 التعليمي الكتابنتائج االستبانة من الخبير عن تصميم 

 الماجستير(توفيق الرحمن الدوكتور الحاج )

 نتيجة تعليق الخبير الرقم

 5 ٤ 3 ٨ 0 الكتابتصميم 

التعليمي  الكتابجذابة تصميم  0
      للتبلميذ

التعليمي على  الكتابمطابقة تصميم  ٨
      مستول التبلميذ

      التعليمي الكتابة يف الكتابكضوح  3

      جذابة الغبلؼ ٤

 التصور

      اغبركؼ كاغبجمدقة استخداـ نوع  5

      دفة النموذج الطباعي 6
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      صباؿ الرسـو كالصور 7

      كفاؽ توليف اللوف 8

 الكتابوجو 

      ة يف صفحة الكتابعدـ كثافة  9

      بسيط اعبمل  01

      صحة الًتقيم 00

      ثبات تتابع أرقاـ الصفحات 0٨

 الكتابطباعة 

      التعليمي الكتابصحة ثخانة غبلؽ  03

      التعليمي الكتابجودة ذبليد  0٤

التعليمي يف  الكتابصحة شكل  05
      سهولة قراءة الطبلب

      كضوح الطباعة 06

      ةالكتابصحة  07

      اؼبستعمل الكتابجودة قراطيس  08

      كماؿ الصفحة حسب احملتويات 09

 01 ٤ 5 - - العدد
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ئج االستبانة اليت كزعتها أما الطريقة اؼبستخدمة لتحليل البيانات من نتا
 ىي برمز :اؼباجيستَت توفيق الرضبن  الدككتور اغباج إُف الباحث

 ٓٓٔ x  صبلة مستجيب xنتيجة من كل بنود  =  نسبة اعبواب
 صبلة نتيجة اغبّد األعلى من كل بنود    

 %٘ٛ=  %(ٓٓٔ)  ٔٛ    نسبة اعبواب = 
        ٜ٘   

 اؼبعايَت اآلتية: ف نتائج اإلستبانة كتصنيفها، كضع الباحثكلوص

 النسبة المئوية التقدير الرقم

 %ٕٓ-%ٓ ناقص جدا ٔ

 %ٓٗ-%ٕٔ ناقص ٕ

 %ٓٙ-%ٔٗ مقبوؿ ٖ

 %ٓٛ-%ٔٙ جيد ٗ

 %ٓٓٔ-%ٔٛ جيد جدا ٘

 

التعليمي إُف خبَت عن  الكتابكقفا ؽبذا اعبدكؿ، فالنتيجة عن تصديق 
% كىي يف درجة "جيد  ٘ٛالتعليمي تبلغ إُف نسبة مئوية  الكتابتصميم 

 جدا".

أما بالنسبة للتحقق من صحة االنتقادات كالنصائح تصميم العمود ىي  
 كما يلي:
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 8الجدول 
 النقد واالقتراحات من الخبير عن االستبانة التصميم

  اقتراحات نقد  مؤشرات االستجابة الرقم

 الكتابتصميم  ٔ
اؼبوضوع ىي اللغة -

 العربية فقط

لذلك لؤسم يف -
الكتابة الصفحة 

 اػبلفي 

زائدعن اؼبوضوع  -
اغبركؼ البلطينية 

أحسن، تناسب مكاف 
 التجليد

التفسَت  زائدعن -
 الكتاب أكثر اكتماال

 - - التصور ٕ

 - - الكتابكجو  ٖ

 - - الكتابطباعة  ٗ

 

 9الجدول 

 التعليمي لمادة اإلعراب الكتابالتعديل والتصحيح من الخبير عن تصميم 

 الصحيح اءالخط الرقم

0 
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٨ 

 

 

 

  

 

 التعليمي الكتابالخبير من حيث مضمون   (ب 
التعليمي كىو  الكتابدبقابلة مع اػببَت عن مضموف  الباحثقاـ 
سيف اؼبصطفى اؼباجستَت كتقدًن االستبانة ؼبعرفة تعليقة اغباج الدكتور 

العلمي كاقًتاحة  اؼبدخلالتعليمي ؼبادة اإلعراب على أساس  الكتابعلى 
س التعليمي ؼبادة اإلعراب على أسا الكتابكمدخبلتو على مضموف 

سيف اؼبصطفى  الدككتور اغباج اؼبدخل العلمي. كاختار الباحث
 اؼباجيستَت ألنو:

 يف ؾباؿ التعليم اإلعرابخبَت  (ٔ
 خبَت يف مضموف الوسائل التعليمية (ٕ

إنتاجها كتوزيع االستبانة األكؿ ؼبعرفة تعليقة كاقًتاحاتو  قدـ الباحث
التعليمي ؼبادة اإلعراب على أساس  الكتابكمدخبلتو على مضموف 

هنارا يف بيتو  ٕٛٔٓمايو  ٜالعلمي للفصل السابع يـو األربعاء  اؼبدخل
 لطريق جويو سوكو.يعٍت يف ا

كأما اغبصوؿ على التصديق األكؿ من اػببَت قبل التطبيق إُف 
 التبلميذ ىي:
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 01الجدول 

 ن الخبير عن مضمون الكتاب التعليمينتائج االستبانة م

 سيف المصطفى الماجيستير(الحاج  )الدكتور 

 نتيجة تعليق الخبير الرقم

 5 ٤ 3 ٨ 0 الكتابدليل استخدام 

      التعليمي الكتاب استخداـكجود دليل  0

التعليمي  الكتابكضوح دليل استخداـ  ٨
      بالطرؽ كتقيناهتا

      إشارة ربليل التعليم خبطة التعليم للمدرس 3

 المواد التعليمية

      كماؿ احملتويات باؼبواد التعليمية ٤

      فهم تقدًن اؼبواد التعليمية 5

      كضوح احملتول  6

      بساطة كجذابة تقدًن اؼبواد التعليمية 7

مطابقة تقدًن اؼبواد التعليمية دبظاىرة  8
      يومية التبلميذ

 التدريبات

      مطابقة التدريبات باؼبواد اؼبدرسية 9
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      كضوح إشارة التدريبات 01

      تنوع طراز التدريبات 00

      إُف الصعبةتقدًن التدريبات من السهلة  0٨

      مطابقة التدريبات دبستول التبلميذ 03

 اللغة

      سهولة اللغة  0٤

      كضوح لغة إشارة التدريبات 05

      دقة اختيار اؼبفردات يف اؼبواد التعليمية 06

مطابقة لغة اؼبواد التعليمية دبستول  07
      التبلميذ

 ٤ 0٨ 0 - - العدد

 

ئج االستيبانة اليت كزعها الطريقة اؼبستخدمة لتحليل البيانات من نتاأما 
 اؼباجستَت ىي برمز : سيف اؼبصطفى اغباج إُف الدكتور الباحث

 ٓٓٔ x  صبلة مستجيب xنتيجة من كل بنود  = نسبة اعبواب
 صبلة نتيجة اغبّد األعلى من كل بنود

 %  ٖٛ%(=ٓٓٔ) x ٔٚ  = نسبة اعبواب
     ٛ٘   

 اؼبعايَت اآلتية: ف نتائج اإلستبانة كتصنيفها، كضع الباحثكلوص



69 
 

 
 

 النسبة المئوية التقدير الرقم

 %ٕٓ-%ٓ ناقص جدا ٔ

 %ٓٗ-%ٕٔ ناقص ٕ

 %ٓٙ-%ٔٗ مقبوؿ ٖ

 %ٓٛ-%ٔٙ جيد ٗ

 %ٓٓٔ-%ٔٛ جيد جدا ٘

 
التعليمي إُف خبَت عن مضموف  الكتابكقفا ؽبذا اعبدكؿ، فالنتيجة عن تصديق 

  ".جيد جدا % كىي يف درجة "ٖٛالتعليمي  تبلغ إُف نسبة مئوية  الكتاب
تحقق من صحة االنتقادات كالنصائح مضموف العمود ىي كما أما بالنسبة لل

 يلي:
 00الجدول 

 النقد واالقتراحات من الخبير عن االستبانة المضمون
 اقتراحات نقد مؤشرات االستجابة الرقم

 - - الكتابدليل استخدـ  ٔ

اؼبثاؿ الكتابة - اؼبواد التعليمية ٕ
 معطى حركة 

يشجع أف -
تكوف 

 مشوالللقواعده

عى الباحث أف 
يهتم بصحة الكتابة 

 كاإلعراب
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 - - التدريبات ٖ

 - - اللغة ٗ

 
بالتعديل كالتصحيح من النتائج تصديق اإلنتاج  كبعد مطالعة األمور قاـ الباحث

 :كاقًتاحة اػببَت كمدخبلتو. كىو  األكُف
 0٨الجدول 

 ادة اإلعرابالتعليمي لم الكتابالتعديل والتصحيح من الخبير عن مضمون 
 

 التصحيح الخطأ الرقم

ٔ    

 

 

 

 

ٕ 

 

 

 
بتعديل اإلنتاج كتصحيحو الذم قدمو إُف اػببَت  كبعد أف يقـو الباحث

 التعليمي ؼبادة اإلعراب. الكتابعن مضموف 
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 تجربة اإلنتاج .ه 
ذبربة  . قاـ الباحثنتاجاإلنتاج ىي عملية صبع البيانات لتقوًن اإلذبربة 

 اإلنتاج بنوعيتها، كأما البياف التاِف:
 تصميم التجربة .ٔ

 تكوف ذبربة اإلنتاج خطوات التقوًن كىي:
 صبلحية اػبرباء(أ 

 تتكوف على ذبربة إُف اػبرباء كىم:
 التعليمي الكتابخبَت تصميم  (ٔ
 التعليمي الكتابخبَت مضموف  (ٕ

 التقوًن التكويٍت (ب 
 يتكوف على ثبلثة خطوات:

ذبربة على مبوذج الشخص )(، ىذه ذبربة لتحصيل  (ٔ
اقًتاح األكؿ عن اإلنتاج أك اؼبشركع اؼبعُت. ذبربة 

 شخصي على ثبلثة أشخاص إُف طبسة أشخاص.
ذبربة الفرقة الصغَتة )(، تتعلق ىذه التجربة على نصف  (ٕ

 عدد التبلميذ الفصل.
بَتة )(،تتعلق ىذه التجربة على صبيع ذبربة الفرقة الك (ٖ

 التبلميذ يف الفصل.
 التعليمي الكتابذبربة اإلنتاج إُف مستعمل (ج 

كىي إُف معلم اإلعراب بدكره اؼبرشد يف تعليم اإلعراب يف 
 الفصل.

صلو وبتقييم اؼبنتج الذم  بإعطاء اإلستبانة اػبرباء هبذؼ فقاـ الباحث
 اإلستبانة إُف: الباحث ىالباحث. أعط
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 اػبرباء .ٔ
 الدكتور اغباج توفيق الرضبن اؼباجستَت بدكر خبَت يف تصميم(أ 

 اختيار سيادتو ألنو: الكتاب التعليمي. من سبب الباحث
 خبَت يف تعليم اللغة العربية (ٔ
 خبَت يف تصميم الوسائل التعليمية (ٕ
 ؿباضر الصناعة اؼبعجم قسم تعليم اللغة العربية (ٖ

بدكر خبَت يف مضموف  الدكتور اغباج سيف اؼبصطفى اؼباجستَت(ب 
 و ألنو:تمن سبب الباحث اختيار سيادالتعليمي.  الكتاب
 خبَت يف ؾباؿ التعليم اللغة العربية (ٔ
 خبَت يف مضموف الوسائل التعليمية (ٕ

 التعليمي الكتابذبربة اإلنتاج إُف مستعمل  .ٕ
التعليمي إُف معلم اإلعراب يف اؼبدرية   الكتابذبربة  ثقاـ الباح

اؼبعلمُت كاؼبعلمات دبعهد حبر العلـو اإلسبلمي سبباء براس صببانج يعٍت 
 األستاذ رِّب فيربياف ألنو اؼبرشد تعليم اإلعراب يف الفصل.

 تقويم اإلنتاج .و 

بلميذ بالتقوًن عند أكؿ عملية التعليم كأخَتىا. إف نتيجة التعليم كإجابة الت قـو الباحثي
تطوير الكتاب التعليمي تكوف فعالة يثبت  مع النتيجة  يظهر البحوث ىي  عند تعلمو.

  t-tableأكثر من  t-tesقيمة 

حث ىو من التقوًن األخَت من تلك اؼبرحلة. اقـو بو البيف تقوًن اليت إ
كتعيد الباحث على التصحيح على التحسُت االشياء غَت مناسبة كتزيد النقصاف. 

التعليمي ؼبادة اإلعراب على  الكتابزبلص الباحث ىذه النتيجة التطوير من 
 العلمي. اؼبدخلأساس 
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 ميالعل المدخلالتعليمي لمادة اإلعراب على أساس  الكتابخصائص  . ز
 التعليمي الكتابوصف  -0

العلمي  اؼبدخلالتعليمي اؼبصمم ؼبادة اإلعراب على أساس  الكتابىو 
لفصل السابع يف اؼبدرسة اؼبعلمُت كاؼبعلمات دبعهد حبر العلـو اإلسبلمي سبباء 

كفهرس  الكتابكيتكوف من الغبلؼ كاؼبقدمة كدليل استخدـ  براس صببانج.
 .كاألبواب الرابع كاؼبراجع الكتاب

التعليمي اؼبصمم من  الكتابأما اػبصائص تتكوف من مضموف 
العلمي كىي اؼببلحظة، كاألسئلة، كالفكرة،  اؼبدخلخطوات على أساس 

 كالتجربة، كاؼبواصلة. كما يف اعبدكؿ اآلتية:

 03لجدول ا

 التعليمي الكتابخصائص 

 اؼببلحظة

 

 

 

   

    

 التساؤؿ
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 اؼبنطق

 
 

 

 التجربة

 

 

 

 

 

 

 

 

 االتصاؿ

 

 سمٕٛ xسم  ٙٔمعتدؿ ال صغَت كال كبَت حوؿ  الكتابكمن ناحية شكلها يف 
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 ٨رسم 

 الكتابشكل وقياس 

 

   

 

 

 

 

 الغالف -٨
 الغبلؼ األما مي(أ 

 

 

 

 الكتابضبسي( كموضوع ح اال)اضبد فيض القادر الساب الكتابتعرض فيو اسم اؼبؤلف 
 لفصل السابع يف اؼبدرسة اؼبتوسطة ليف اإلعراب"  كىو "التيسَت

 الغبلؼ الورائي (ب 
 

 

 

ٔٙ 

ٕٛ 
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 "ٕٛٔٓ" الكتابتعرض فيو مواصفة 
 اؼبقدمة (ج 

 
 
 
 

 

 

ربتول على التمهيد من الكاتبة بإعطاء كصف ؿبتويات اؼبوجز ككذلك  
 كلمة الشكر كالتقدير

 الكتابدليل استخدـ (د 
 
 

 

 

 كالتبلميذ يف تنفيذ الدرسربتول على دليل العامة للمعلم 

 الكتابفهرس (ق 
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 ، كذلك إُف إرشاد القارئُت لتسهيل البحث يف اؼبواد اؼبرادةالكتابتعد مهما يف تأليف 

 الؤلبواب األربعاء(ك 
 الدرس األكؿ: اسم معرب (ٔ
ٕ)  

  

 

 الدرس الثاين: فعل معرب (ٖ
 
 
 

 

 

 الدرس الثالث: اسم مبٍت (ٗ

 

 

 

 

 الدرس الرابع : فعل مبٍت (٘
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 اؼبراجع(ز 
 

 

التعليمي ؼبادة اإلعراب على  الكتابتقدـ فيها اؼبراجع اليت تستخدمها الكاتبة يف تطوير 
 العلمي. اؼبدخلأساس 

المبحث الثاني: فعالية الكتاب التعليمي لمادة اإلعراب على أساس المدخل 
 العلمي

باالختبار القبلي ؼبعرفة قدرة التبلميذ يف اإلعراب قبل استخداـ  قاـ الباحث
سؤاؿ،  ٓٔ، كأما السؤاؿ االختبار يتكوف منٕٛٔٓمايو  ٚالتعليمي يف التاريخ  الكتاب

التعليمي اؼبستخدـ. كاشًتؾ يف ىذا االختبار  الكتابكأسئلة اإلختبار يؤخذ من سبرينات 
تجريبة كاجملموعة الضابطة. كنتائج االختبار كما القبلي ؾبموعتاف كنبا من اجملموعة ال

 يلي:

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة والتجربة .أ 
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 0٤الجدول 

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة والتجربة

 المجموعة التجريبية
 االسم

 المجموعة الضابطة
 الرقم االسم

 الدرجة التقدير الدرجة التقدير

 ٔ عاطف ؿبمد ٓٓٔ جيد جدا ؿبمد بصرين ٓٓٔ جداجيد 

 ٕ أضبد لطفي ٜٓ جيد جدا أردنا حسٌت ٓٙ مقبوؿ

عائمة  ٜٓ جيد جدا
 اجملتهدين

 ٖ عبد اعببار ٓٓٔ جيد جدا

 ٗ اضبد فَتز ٓٛ جيد كماؿ ٓ٘ ناقص

 ٘ اضبد سيزر ٓٙ مقبوؿ نور فهم ٓٙ مقبوؿ

 ٙ فجر اغبكم ٓ٘ ناقص اضبد كلداف ٕٓ ضعيف

خاليل  ٓٚ مقبوؿ ايغار باغوس ٓٓٔ جدا جيد
 ٚ االندلسي

 ٛ كابياف نعاـ ٓٗ ضعيف فهم فرىاف ٓٓٔ جيد جدا

 ٜ عبد اغبكم ٓ٘ ناقص اضبد رجيف ٜٓ جيد جدا

اضبد فيكر  ٓٚ مقبوؿ
 الرازم

 ٓٔ اضبد فكرم ٓٓٔ جيد جدا

أمَت الدين  ٜٓ جيد جدا  ٔٔ سيف العماـ ٓٚ مقبوؿ
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االختبار  اؼبذكور قبلها، كاف بُت االختبارين يعٍت بعد االختبار القبلي كقبلكما 

على أساس اؼبدخل  ٖٕٔٓالدراسي  اؼبدخل الكتاب  البعدم استخدـ الباحث
الدراسي  اؼبدخل الكتابأما اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة مستخدـ ب العلمي.
عند التعليم ، أما البيانات لبلختبار القبلي قد  على أساس اؼبدخل العلمي ٖٕٔٓ

، كالبيانات لئلختبار  ٕٛٔٓمايو  ٚ التاريخ يف يقاـ بعدمال ذكرت قبلها، كأما االختبار
 البعدم ستذكر يف جدكؿ اآليت:

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة والتجربة .ب 

 05الجدول 

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة والتجربة

 يوسف

 ٕٔ زكار مكافُت ٓٓٔ جيد جدا خَت اهلل ٓٛ جيد

فركؽ فحركر  ٓٗ ضعيف
 الرزؽ

عزمي  ٓ٘ ناقص
 ٖٔ الغفارم

 ٗٔ ؿبمد ـبلصا ٓ٘ ناقص كلداف حبييب ٜٓ جيد جدا

 ٘ٔ خَت اإلسبلـ ٓٓٔ جيد جدا اضبد فريض ٓٙ مقبوؿ

 المجموعة التجريبية
 االسم

 المجموعة الضابطة
 الرقم االسم

 الدرجة التقدير الدرجة التقدير

 ٔ عاطف ؿبمد ٓٓٔ جيد جدا ؿبمد بصرين ٓٓٔ جيد جدا
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 ٕ أضبد لطفي ٓٓٔ جيد جدا أردنا حسٌت ٜٓ جيد جدا

عائمة  ٓٓٔ جيد جدا
 اجملتهدين

 ٖ عبد اعببار ٓٓٔ جيد جدا

 ٗ اضبد فَتز ٜٓ جيد جدا كماؿ ٓٚ مقبوؿ

 ٘ اضبد سيزر ٓٛ جيد نور فهم ٜٓ جيد جدا

 ٙ فجر اغبكم ٓٚ مقبوؿ اضبد كلداف ٓٗ ضعيف

خاليل  ٜٓ جيد جدا ايغار باغوس ٓٓٔ جيد جدا
 ٚ االندلسي

 ٛ كابياف نعاـ ٓٗ ضعيف فهم فرىاف ٓٓٔ جيد جدا

 ٜ عبد اغبكم ٓٚ مقبوؿ اضبد رجيف ٓٓٔ جيد جدا

اضبد فيكر  ٓٚ مقبوؿ
 الرازم

 ٓٔ اضبد فكرم ٓٓٔ جيد جدا

أمَت الدين  ٓٓٔ جيد جدا
 يوسف

 ٔٔ سيف العماـ ٓ٘ ناقص

 ٕٔ زكار مكافُت ٓٓٔ جيد جدا خَت اهلل ٜٓ جيد جدا

فركؽ فحركر  ٓٙ مقبوؿ
 الرزؽ

عزمي  ٓٗ ضعيف
 ٖٔ الغفارم

 ٗٔ ؿبمد ـبلصا ٓٗ ضعيف كلداف حبييب ٜٓ جيد جدا
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االختبار كما اؼبذكور قبلها، كاف بُت االختبارين يعٍت بعد االختبار القبلي كقبل 
العلمي،  اؼبدخلالتعليمي ؼبادة اإلعراب على أساس  الكتاب البعدم استخدـ الباحث

 اؼبدخلالتعليمي ؼبادة اإلعراب على أساس  الكتابأما اجملموعة التجريبية مستخدـ ب
البيانات لبلختبار القبلي قد العلمي عند التعليم كاجملموعة الضابطة بدكف التصرؼ، أما 

 :لي ك البعدم ستذكر يف جدكؿ اآليتقبلها، ىكذا اؼبقارنة بُت اإلختبار القب ذكر

 المقارنة بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة .ج 

 06الجدول 
 دي للمجموعة الضابطةالمقارنة بين االختبار القبلي والبع

 التقدير النتيجة الرقم
 البعدي اإلختبار القبلي اإلختبار

 عدد
 الطالب

 النسبة
 المئوية

 عدد
 الطالب

 النسبة
 المئوية

 ٓٗ   ٙ جيد جدا ٓٓٔ-ٙٛ ٔ
% ٛ ٖ٘,ٖ

% 

 ٚ,ٙ ٔ جيد ٘ٛ-٘ٚ ٕ
% ٔ ٙ,ٚ 

% 

ٖ,ٖٔ ٕ % ٕٓ ٖ مقبوؿ ٗٚ-ٓٙ ٖ
% 

 ٙ,ٕٙ ٗ ناقص ٜ٘-٘ٗ ٗ
% ٔ ٙ,ٚ 

% 

 ٘ٔ خَت اإلسبلـ ٓٓٔ جيد جدا اضبد فريض ٜٓ جيد جدا
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 ٚ,ٙ ٔ ضعيف ٗٗأقل من  ٘
% ٖ ٕٓ % 

 ٓٓٔ ٘ٔ العدد
% 

ٔ٘ ٔٓٓ 
% 

 

بالنسبة إُف بياف اؼبقارنة بُت االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة الضابطة فظهر   
% يف ٙ,ٕٙ% من التبلميذ يف الدرجة الضعيفة، ك ٚ,ٙأف يف االختبار القبلي 

 اعبيدة ك يف الدرجة%  ٚ,ٙ% يف الدرجة اؼبقبولة، ك  ٕٓالدرجة الناقصة، 
 ظهر.% يف الدرجة اعبيدة جدا. كأما يف االختبار البعدم  ٓٗ
% يف الدرجة الناقصة،  ٚ,ٙ% من التبلميذ يف الدرجة الضعيفة،  ك  ٕٓأف 

% يف   ٖ,ٖ٘% يف الدرجة اعبيدة، ك  ٚ,ٙ% يف الدرجة اؼبقبولة، ك  ٖ,ٖٔ
بار البعدم أكرب من نتيجة الدرجة جيدة جدا. كىذا البياف يعٍت أف نتيجة االخت

 اػبتبار القبلي.
 المقارنة بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربة .د 

 07الجدول 
 المقارنة بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربة

 التقدير النتيجة الرقم
 البعدي اإلختبار القبلي اإلختبار

 عدد
 الطالب

 النسبة
 المئوية

 عدد
 الطالب

 النسبة
 المئوية

 ٚ,ٙٗ ٚ جيد جدا ٓٓٔ-ٙٛ ٔ
% ٔٔ ٖٚ,ٖ 

% 
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 ٚ,ٙ ٔ جيد ٘ٛ-٘ٚ ٕ
% - - 

 ٙ,ٕٙ ٗ مقبوؿ ٗٚ-ٓٙ ٖ
% 

ٖ   ٕٓ 
% 

 ٚ,ٙ ٔ ناقص ٜ٘-٘ٗ ٗ
% - - 

 ٖ,ٖٔ ٕ ضعيف ٗٗأقل من  ٘
% ٔ ٙ,ٚ 

% 

 ٓٓٔ ٘ٔ العدد
% 

ٔ٘ ٔٓٓ 
% 

 

للمجموعة التجربة فظهر بالنسبة إُف بياف اؼبقارنة بُت االختبار القبلي كالبعدم 
% يف  ٚ,ٙ% من التبلميذ يف الدرجة الضعيفة، ك ٖ,ٖٕأف يف االختبار القبلي

% يف الدرجة اعبيدة،  ٚ,ٙ%  يف الدرجة اؼبقبولة ك  ٙ,ٕٙالدرجة الناقصة، ك
يف  ٚ,ٙ% يف الدرجة اعبيدة جدا. كأما يف البلختبار البعدم ظهر أف  ٚ,ٙٗك 

% يف الدرجة جيدة  ٖ,ٖٚالدرجة اؼبقبولة، ك  % يف ٕٓالدرجة الضعيفة، ك 
جدا. كىذا البياف يعٍت أف النتيجة االختبار البعدم أكرب أيضا من نتيجة 

 االختبار القبلي.
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 مقارنة عدد اإلنحراف المربع من المجموعتين .ه 

 عدد ئج اإلختبار القبلي كالبعدم فشرح الباحثكبعد معرفة مقارنة نتا
 اعبدكؿ يف ىي كما اجملموعتُت السابقتُت. ك من اؼبربع االكبراؼ عدد ك االكبراؼ

 التاِف:
 08الجدول 

 نتائج عدد االنحراف وعدد االنحراف المربع من المجموعتين
 المـجموعة التجريبية الضابطة المـجموعة

 الرقم
Y2 (Y) Y2 Y1 X2 (X) X2 X1 

ٓ ٓ ٔٓٓ ٔٓٓ ٓ ٓ ٔٓٓ ٔٓٓ ٔ 

ٔٓٓ ٔٓ ٔٓٓ ٜٓ ٜٓٓ ٖٓ ٜٓ ٙٓ ٕ 

ٓ ٓ ٔٓٓ ٔٓٓ ٔٓٓ ٔٓ ٔٓٓ ٜٓ ٖ 

ٔٓٓ ٔٓ ٜٓ ٛٓ ٗٓٓ ٕٓ ٚٓ ٘ٓ ٗ 

ٗٓٓ ٕٓ ٛٓ ٙٓ ٜٓٓ ٖٓ ٜٓ ٙٓ ٘ 

ٜٓٓ ٖٓ ٚٓ ٘ٓ ٗٓٓ ٕٓ ٗٓ ٕٓ ٙ 

ٗٓٓ ٕٓ ٜٓ ٚٓ ٓ ٓ ٔٓٓ ٔٓٓ ٚ 

ٓ ٓ ٗٓ ٗٓ ٓ ٓ ٔٓٓ ٔٓٓ ٛ 

ٗٓٓ ٕٓ ٚٓ ٘ٓ ٔٓٓ ٔٓ ٔٓٓ ٜٓ ٜ 

ٓ ٓ ٔٓٓ ٔٓٓ ٓ ٓ ٚٓ ٚٓ ٔٓ 

ٗٓٓ ٕٓ ٘ٓ ٚٓ ٔٓٓ ٔٓ ٔٓٓ ٜٓ ٔٔ 
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ٓ ٓ ٔٓٓ ٔٓٓ ٔٓٓ ٔٓ ٜٓ ٛٓ ٕٔ 

ٔٓٓ ٔٓ ٗٓ ٘ٓ ٗٓٓ ٕٓ ٙٓ ٗٓ ٖٔ 

ٔٓٓ ٔٓ ٗٓ ٘ٓ ٓ ٓ ٜٓ ٜٓ ٔٗ 

ٓ ٓ ٔٓٓ ٔٓٓ ٜٓٓ ٖٓ ٜٓ ٙٓ ٔ٘ 

اجملمو  ٓٓٔٔ ٜٕٓٔ ٜٓٔ ٖٓٓٗ ٓٔٔٔ ٓٚٔٔ ٓ٘ٔ ٜٕٓٓ
 ع

  
  

  
  N 

 
 :السابق اعبدكؿ يف ما توضيح يلي فيما ك

      التجرييباإلختبار القبلي من الفصل  نتائج

      التجريبية اجملموعة من البعدم اإلختبار نتائج

     التجريبية اجملموعة نتائج من االكبراؼ عدد

      التجريبية اجملموعة نتائج من ربعاؼب االكبراؼ عدد

      التجريبية اجملموعة نتائج من االكبراؼ عدد ؾبموع

       التجريبية اجملموعة نتائج من ربعاؼب االكبراؼ عدد ؾبموع

      الضابطة اجملموعة من القبلي اإلختبار نتائج

      الضابطة اجملموعة من البعدم اإلختبار نتائج

     الضابطة اجملموعة نتائج من االكبراؼ عدد
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      الضابطة اجملموعة نتائج من ربعاؼب االكبراؼ عدد

      الضابطة اجملموعة نتائج من االكبراؼ عدد ؾبموع

       الضابطة اجملموعة نتائج من ربعاؼب االكبراؼ عدد ؾبموع

 

 09الجدول 

 المجموعتين من ربعمال االنحراف عدد و االنحراف مجموع عدد
 المجموعة الضابطة المجموعة التجربة

ؾبموعة عدد 
االكبراؼ اؼبربع 

(X2∑) 

ؾبموعة عدد 
االكبراؼ 

(X∑) 

ؾبموعة عدد 
االكبراؼ اؼبربع 

(Y2∑) 

ؾبموعة عدد 
 االكبراؼ 

(Y∑) 
ٖٗٓٓ ٜٔٓ ٕٜٓٓ ٔ٘ٓ 

 
 

    
  

 
 

    ٜٔٓ 
     ٔ٘   
  ٕٔ,ٙٚ 

  2      2  
     

 
 

       –       
  

 

              
  

 
      – ٕٗٓٙ,ٚ،   1893,3 
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مث  ٗٗٛ،ٔاإلحصائي =  t من اعبدكؿ السابق، كجدت الباحثة أف نتيجة

 degree of)كحبثت الباحثة أف نتيجة يف القائمة اغبرية  t-tableقامت الباحثة بتعيُت 

freedom)  منt-table   كنتيجة يف  ٖٖٔ،ٔ% = ٔأف نتيجة يف التقدير اؼبعنوم
 ٔٓٚ،ٔ% = ٘التقدير اؼبعنوم 

 تقرير "ت"ظ
t.test (اغبساِّب t)< t.table  (t  = )حصلت التجريبة = مقبوؿجدكاِف 

t.test (اغبساِّب t)> t.table  (t  = )مقبوؿغَت فشلت التجريبة = جدكاِف 

 ٖٖٔ،ٔ% = ٔاؼبعنوم  التقدير نتيجة من أكرب ٗٗٛ،ٔ=  اإلحصائي كنتيجة
 أف أك مقبوؿ Hi أف دبعٌت ٔٓٚ،ٔ% = ٘ اؼبعنوم تقدير نتيجة من أكرب كذلك ك

التعليمي ؼبادة اإلعراب  الكتاب أف استخدـ ىذا دليل ك مقبوؿ. البحث ىذا فركض
 يف ترقية كفاءة التبلميذ ؼبادة اإلعراب. كىذا اغبصيل العلمي فعالية اؼبدخلعلى أساس 

معزز بالبيانات من اؼبقابلة كاإلستبانة اليت تتكوف باألسئلة اؼبوافقة للمعلم، كغالبا منهم 
اؼبقرر فقط، بل  لكتابالعلمي، ليس ال على أساس اؼبدخل التعليموببوف التعليم ك 

ث جبميع حالعلمي. كخبلصة ؽبذا الب اؼبدخلالتعليمي ؼبادة اإلعراب على أساس  الكتاب
التعليمي ؼبادة اإلعراب على أساس  الكتاب صبعها الباحثة، أف استخدـالبيانات اليت 

 يف التبلميذ رغبة كتنمية يف ترقية كفاءة الطلبة خاصة يف اإلعراب العلمي فعالية اؼبدخل
العلمي يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبعلمُت  اؼبدخلؼبادة اإلعراب على أساس  الكتاباستخداـ 

 اؼبعلمات .
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 الخامس الفصل
 مناقشة البحث

 
 الكتاب التعليمي لمادة اإلعراب على أساس المدخل العلميتطوير  .ج 

قاـ الباحث بتحليل اإلحتياجات لتصميم ىذا الكتاب التعليمي يف أ
الكتب التعليمية اليت فيها اؼبواد التعليمي عددىا  ككافباؼبقابلة،  ٖأٔك  ٔأٔفصل 

اليت فيها مادة التعليم كطريقتو  قليلة جّدا. كاؼبواد التعليمي ىو آالت التعليم
 ٖٚ.كربديده ككيفية تقويبو اليت تصمم باؼبنتظم كاعبذابة يف إيصاؿ أىداؼ التعليم

حصل من كأما تصميم ىذا الكتاب التعليمي صّممو الباحث انطبلقا دبا 
احتياجات الطلبة. كىذ التصميم ال بّد أف يهتمو الباحث األسس يف إعداد 
الكتاب التعليمي إما من األسس الثقافية كاإلجتماعية كاألسس السكولوجية 

 ٗٚكاألسس اللغوية كالًتبوية.
 الكتاب التعليمي .د 

بٍت على أصوؿ علمية ىو الوعاء الذم يزكد الدارسُت م عليميالكتاب الت
باعبواب الثقافية كاللغوية اؼبطلوب ربقيقها فيهم. كما يزكدىم باػبربات 
كاؼبعلومات كاغبقائق اليت سبٍت قدراهتم على النقد البناء كالتفكَت اؼبنتقي كجزء من 

العلمي التعليمي السلطة األساسية  الكتابعملية الفهم كاالستيعاب. كما يعد 
يف نفوس اؼبتعلمُت. كإُف ىذا اؼبفهـو الفكرة ألنو يؤكد اؼبعاين فيحقق يف فرض 

التعليمي شديد التأثَت  الكتاب( يقوؿ: "ٜٜٔٔبشَت عبد اغبميد عبد اهلل )
على الدارسُت لو ألنو يعرض كجهة نظر عن اغبقيقة كصورة عن العاَف ربمل يف 

                                                           
73

 Ika Lestari, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi, akamedi permata, Padang,2013, 
hal, 1 

54
 ٜٔناصر عبد اهلل الغاِف، أساس اعداد الكتاب التعليمية لغَت الناطقُت بالعربية. الرياض : دار الغاِف. ص.  
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 اؼبدخليتكوف فيها اؼبواد التعليمية ب الكتابكىذا  ٘ٚصحتها. نفسها إثبات
 العلمي لًتقية اإلعراب لتعليم القواعد باؼبستقبل.

ن التبلميذ يف الدرجة % م ٖ,ٖٕأما بالنسبة أف يف االختبار القبلي 
%  ٚ,ٙ%  يف الدرجة اؼبقبولة ك ٙ,ٕٙ% يف الدرجة الناقصة، ك ٚ,ٙالضعيفة، ك

ختبار البعدم % يف الدرجة اعبيدة جدا. كأما يف اإل ٚ,ٙٗك يف الدرجة اعبيدة، 
%  ٖ,ٖٚ% يف الدرجة اؼبقبولة، ك  ٕٓيف الدرجة الضعيفة، ك  ٚ,ٙ%  ظهر أف 

يف الدرجة اعبيدة جدا. كىذا البياف يعٍت أف النتيجة االختبار البعدم أكرب من نتيجة 
 االختبار البعدم.

التعليمي مناسب بقدراهتم من  الكتابجبانب ذلك، عند التبلميذ إف ؿبتول 
 ناحية اإلعراب كتقييمها.

التعليمي غَت مناسب من مستويات  الكتابكمشكبلت فيو أف ؿبتول 
خاصة دكف استخدامو لكل التعليمي للفصل السابع  الكتاباآلخر. كقد ُيستخدـ 

 فصوؿ. 
 اؼبدخلالتعليمي ؼبادة اإلعراب على أساس  الكتابىكذا فيو أف ؿبتول 

بتقوًن النتيجة من تعليق اػببَت من حيث تصميمها  العلمي قد عرفتها الباحث
كمضموهنا كمن نتيجة تعليق اؼبدرس عنها يف االستبانة كاؼبقابلة أهنا حصلت إُف 

 إف الصبلحية من الكتاب التعليمي ؼبادة اإلعراب على أساس اؼبدخل الدرجة العالية.
تيجة من تعليق اػببَت من حيث تصميمها بتقوًن الن العلمي قد عرفتها الباحث

كمضموهنا كمن نتيجة تعليق اؼبدرس عنها يف االستبانة كاؼبقابلة أهنا حصلت إُف 
 الدرجة العالية.
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 7)الشياض: داس الغالي( ص.  اطلين بالعشبيتأظغ اعذاد الىخاب الخعليميت لغير الىهاصش عبذ هللا الغالي،    
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 Hi أف دبعٌت ٔٓٚ,ٔ% =  ٘ اؼبعنوم تقدير نتيجة من أكرب كذلك

اإلحصائي =  t أف نتيجة كجد الباحث مقبوؿ البحث ىذا فركض أف ك مقبوؿ
كحبثت الباحثة أف نتيجة يف القائمة اغبرية  t-tableبتعيُت  مث قاـ الباحث ٗٗٛ,ٔ

(degree of freedom)  منt-table  ٔأف نتيجة يف التقدير اؼبعنوم  = %ٔ,ٖٖٔ 
=  اإلحصائي كنتيجةتقرير "ت"  ٔٓٚ,ٔ% = ٘كنتيجة يف التقدير اؼبعنوم 

 ٖٖٔ,ٔ% =  ٔاؼبعنوم  التقدير نتيجة من أكرب ٗٗٛ,ٔ
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 السادس صلالف
 الخاتمة

تاب التعليمي ؼبادة اإلعراب على أساس عن تطوير الككالفصل األخَت ؽبذا البحث 
اؼبدخل العلمي يف اؼبدرسة اؼبعلمُت كاؼبعلمات دبعهد حبر العلـو اإلسبلمي سبباء براس 
جومبانج على نتائج البحث كتوصيات البحث اؼبفيدة للطبلب لتعليمي اإلعراب 

دخل كللباحثُت البلحقُت يف تطوير الكتاب التعليمي ؼبادة اإلعراب على أساس اؼب
 العلمي. 

 ملخص نتائج البحث .أ 
ؼبادة اإلعراب على التعليمي اؼبصمم  الكتاببعد تطبيق على استخداـ 

عهد حبر العلـو اإلسبلمي يف اؼبدرسة اؼبعلمُت كاؼبعلمات دبالعلمي  اؼبدخلأساس 
 إُف استنتاج األخَت كاستخلصتو كما يلي: الباحث لقد كص

 ,ADDIE (Analyze, Designيف عملية التطوير على مبوذج  حثالب ىذا .ٔ

Develop, Implement, Evaluate)  يعٍت ربليل االحتياجات، كتصميم
إف خصائص من  اإلنتاج، كتطوير اإلنتاج، كذبربة اإلنتاج، كتقوًن اإلنتاج.

ىذا الكتاب التعليمي اؼبصمم قد عرفو دبضموف الكتاب من حيث خطوات 
كىي اؼببلحظة، كاألسئلة، كالفكرة، كالتجربة، كاؼبواصلة.  اؼبدخل العلمي

 كهبذا اؼبضموف العلمي أصبحت عملية التعليم اإلعراب جذابة.
% =  ٔاؼبعنوم  التقدير نتيجة من أكرب ٗٗٛ,ٔ=  اإلحصائي كنتيجة .ٕ

 دبعٌت ٔٓٚ,ٔ% =  ٘ اؼبعنوم تقدير نتيجة من أكرب كذلك ك ٖٖٔ,ٔ
 أف استخدـ ىذا دليل ك مقبوؿ. البحث ىذا فركض أف أك مقبوؿ Hٔ أف

يف ترقية   فعالية العلمي اؼبدخلالتعليمي ؼبادة اإلعراب على أساس  الكتاب
 كفاءة التبلميذ اإلعراب.
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 التوصيات  .ب 
كىذا بعض التوصيات للمعلم اليت قدمها الباحث اعتمادا على نتائج 

 كما يلي:ىذا البحث،  
اإلعراب التعليمي اؼبصمم يف تدريس  الكتابأف يهتم اؼبدرس باستخدـ  .ٔ

 لًتقية اإلعراب لديهم. العلمي اؼبدخلعلى أساس 
أف يكوف اؼبدرس الظركؼ اؼبروبة يف تدريس اإلعراب كخاصة يف تدريس  .ٕ

 اإلعراب ليكوف التبلميذ مسركرين راغبُت.
ينبغي على اؼبدرس أف يعرؼ الكيفية اؼبروبة كاألساليب السهلة بالتطبيق  .ٖ

 اؼبدخلؼبادة اإلعراب على أساس التعليمي اؼبصمم  الكتابـ على استخد
 بطرؽ التدريس ككسائلها اؼبناسب للتبلميذ. العلمي

 اإلقتراحات .ج 
بناء على نتائج البحث قدـ الباحث االقًتاحات للمعلم كاجملاىد اإلعراب كما 

 : يلي 

ؼبساعدة ، هبعل ىذا البحث اؼبراجع على تعليق اؼبدرسة مع اؼبدرس للمدرسة .ٔ
 الطبلب يف أنشطة التدريس يف اؼبدرسة.

، حىت ذبعل فهم اإلعرابللمدرس، يُرجى أف ينمي على كفاءتو يف تطوير تعليم  .ٕ
 الطبلب سريعة ك اىتمامو زيادة. 

للبحث يف زماف اؼبستقبل، يبكن ىذا البحث من اؼبراجع األساسية على تطوير  .ٖ
 بل عميقة ككثيقة.. كيُرجى البحث يف زماف اؼبستقاإلعرابتعليم 
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