
سطة المتو  رسةدالم فيمهارة الكتابة على أساس القواعد النحوية واد تطوير م
 نورجو فاسوروانو اإلسالمية الحكومية و 

:عدادإ  

 لوستيانا ديوم

َُُُّّْٓ: اجلامعيرقم   

شراؼ:إ  

ادلاجستَت دانياؿ حلميالدكتور   

َََََََُُُِِّّّٕٖٗيف: رقم التوظ  

 
 

 

العربيةقسم تعليم اللغة   
 كلية علوم التربية والتعليم

نججامعة موالنا مالك إبراىيم االسالمية الحكومية ماال  
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 البحث اجلامعي
سطة المتو  رسةدالم فيمهارة الكتابة على أساس القواعد النحوية واد تطوير م

  نورجو فاسوروانو اإلسالمية الحكومية و 
 (S1) سرجانامقدـ إلكماؿ بعض الشركط للحصوؿ على درجة 

:عدادإ  

 لوستيانا ديوم

َُُُّّْٓ: رقم اجلامعي  

شراؼ:إ  

 الدكتور دانياؿ حلمي ادلاجستَت

  َََََََُُُِِّّّٕٖٗ: رقم التوظيف

 
 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية علوم التربية والتعليم
  نججامعة موالنا مالك إبراىيم االسالمية الحكومية ماال

1027 
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 قػيٍرءىاننا عىرىبًيًّا لِّقىٍوـو يػىٍعلىميوفى ًكتىبه فيصِّلىٍت ءىايػىتيوي، 
 ﴾ّسورة فصلت:  ﴿

 

 

ا، إذى اٍلكىبلىـي ديٍكنىوي لىٍن يػيٍفهىمى   كىالنٍَّحوي أىٍكَلى أىكَّالن أىٍف يػيعىلىمى
 (ِ)الشيخ شرؼ الدين حيي العمريطي يف كتاب نظم العمريطي، ص:

  
 

 



 ب 

 إىداء

 

 ىذا البحث الجامعي إلى:خالصا دي أى

 

 سدياهأمي المحبوبة: 

 عسى ا أف يرمحها ىف الدنيا كاآلخرة كيعطيها طواؿ العمر كالصحة دائما

 الىت ربتٍت منذ صغَتم، الىت قد نصتحٍت كعلمٍت كل العلـو كاألشياء الكثَتة

 

 مسونطوأبي المحبوب: 

 طواؿ العمر كالصحة دائما عسى ا أف يرمحو ىف الدنيا كاآلخرة كيعطيو

 الذل علمٌت كل شي ء، الذل علمٌت عن زلافظة النفس، الذل قد رباىن منذ صغَتم

 

 إيلزا دوي وندياأختى المحبوبة: 

 رمحهما ىف الدنيا كاآلخرة كاجعلهما من الناجحُت ىف ادلستقبلا اللهم

 

  

  



 ج 

 تقديرالشكر و الكلمة 

 بسم ا الرمحن الرحيم
نعم على العباد فصب ادلاء صبا، كشق األرض شقا، كرزقهم خَتات، احلمد  الذم أ

كأطعمهم فاكهة كأبا، أمحده سبحانو كأشكره على نعامو الىت ال تعٌدةكال ربصى، كأشهد 
 أنبل إلو أال ا كحده ال شريك لو القائل كرببوف ادلاؿ حبا مجا، أما بعد.

صحة كالفرصة حىت قد انتهيت من أشكر شكرا إَل ا عٌز كجٌل على نعمو القوة كال
يف  مهارة الكتابة على أساس القواعد النحويةواد متطوير  البحث اجلامعى بادلوضوع "

". كقد انتهيت كتابة ىذالبحث  ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية ككنورجو فاسوركاف درسةادل
  إَل:اجلامعي كال ديكن اسبامو بدكف مساعدة اآلخر، كلذالك تقدـ الباحث الشكر 

س ادلاجستَت، مدير جامعة موالنا مالك يالدكتور احلاج عبد احلار  األستاذ فضيلة .ُ
 نج.إبراىيم إلسبلمية احلكومية ماال

س ميموف ادلاجستَت، عميدة الكلية كلية علـو الًتبية و فضيلة الدكتور احلاج أغ .ِ
 نج.كالتعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماال

الدكتور احلاجة شللوءة احلسنة ادلاجستَت، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية فضيلة  .ّ
 نج.جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماال

البحث. كأقوؿ ، مشرؼ على كتابة ىذ ادلاجستَت فضيلة الدكتور دانياؿ حلمي .ْ
ٌت و مساعدة من نعمة من ا سبحانو كتعاَل حىت يتسشكرا على كل ما قدم

جلميع األشياء اجليدة الىت ربصل على مكافأة من ا سبحانو تعاَل. كتوجيو ىف  
 بداية فكرة الباحث حىت االنتهاء البحث اجلامعي منذ كل مراحل إعداد ىذ

 منو.
قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك  ذة كاألستاذات يفمجيع األسات .ٓ

 نج.إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماال
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 ؾ 

ادلتوسطة  ادلدرسة . تطوير مواد مهارة الكتابة على أساس القواعد النحوية يفَُِٕ. تيانالوس، ديوم
اإلسبلمية احلكومية ككنورجو فاسوركاف. قسم تعليم اللغة العربية. جامعة موالنا مالك إبراىيم 

 . ادلشريف: الدكتور دانياؿ حلمي ادلاجستَت. اإلسبلمية احلكومية ماالنج
 ، القواعد النحوية مهارة الكتابة الكلمة األساسية: 

تعليم النحو ىو أحد عناصر اللغة ادلهمة يف تعليم اللغة العربية. عند عملية تعليم النحو يستحداـ 
الوسائل ادلتعددة لًتقية صلاح التعليم ك لنقص ادللل عند تعليم. يف ادلدرسة ادلتوسطة ككنورجو فاسوركاف 

تابة بسهولو، بل ىم ال يقدركا على كتابة بشكل صحيح خصوصا أكثرية تبلميذ يستطيع للقراءة كالك
يف القواعد النحوية. كىذا احلاؿ يسبب على مادة دلهارة الكتابة دلقاـ مهارة الكتابة نقيص يف ادلقرر 
ادلعُت . ذبربة الباحثة لتصنف مادة لًتقية مهارة الكتابة على أساس القواعد النحوية ك تطبقها يف 

 طة ككنورجو فاسوركاف.   ادلدرسة ادلتوس
كصف يتم تطوير مواد مهارة الكتابة على أساس القواعد النحوية يف ىذا البحث  األىداؼ

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية ككنورجو فاسوركاف. معرفة صبلحية مواد مهارة الكتابة ادلتطويرة 
كومية ككنورجو فاسوركاف. معرفة فعالية على أساس القواعد النحوية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احل

تطبيق مواد مهارة الكتابة ادلتطويرة على أساس القواعد النحوية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
 ككنورجو فاسوركاف.

أما رلتمع البحث مجيع تبلميذ  ADDIEإف ىذا البحث بنموذج البحث التطويرم بنمط 
تلميذا، كيف جلمع البيانات  ٖٓمية احلكومية ككنورجو فاسوركاف بعدد ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبليف  

 البحثة تستحداـ دبقابلة، إستبانة، إختبار. سكاال ليكَتت يستحداـ لتحليل البيانات. 
( استحدمت الباحثة منوذج البحث التطويرم بنمط ُنتائج يف ىذا البحث ىي : )

ADDIE  )من خبلؿ نتائج تقييم اخلرباء كادلعلم اللغة ( ِ. ))ربليل، تصميم، تطوير، تطبيق كتقوًن
% ، ْٕ% كمن خبَت تصميم ادلواد حاصلت على درجة ٖٕالعربية أف مواد حاصلت على درجة 

 tدبعنىأف ادلواد الئق لتطبيق إَل تبلميذ يف فصل السابع، إف مواد ادلطورة فعالية. حقيقة نتيجة 
. كىذا ََّ،ِ% بتقدير ٓك  ٕٔٔ،ِير % بتقدُ T-Table أكرب من ْٔ،ْاإلحصائي = 
 .مقبولة H1مردكدة ك  H0احلاؿ يعُت أف 
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Pembelajaran nahwu merupakan salah satu unsur bahasa yang penting 

dalam pembelajaran bahasa arab. Dalam mempelajari nahwu, diperlukan berbagai 

macam media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan belajar dan 

mengurangi rasa bosan ketika belajar. Di MTs Negeri Wonorejo Pasuruan 

mayoritas siswa mampu membaca dan menulis dengan mudah, namun mereka 

tidak mampu menulis dengan baik khususnya di Qawaid Nahwu. Faktor 

penyebabnya adalah karena materi ajar untuk mengajar keterampilan menulis 

sangatlah kurang di dalam bahan ajar yang ditentukan. Peneliti mencoba 

menyusun bahan ajar untuk Keterampilan Menulis Berbasis Qawaid Nahwu dan 

menerapkannya di MTs Negeri Wonorejo Pasuruan. 

Tujuan dari penelitian ini: untuk Mengembangan bahan ajar keterampilan 

menulis Berbasis Qawaid Nahwu di MTs Negeri Wonorejo Pasuruan, untuk 

mengetahui kelayakan bahan ajar keterampilan menulis Berbasis Qawaid Nahwu 

di MTs Negeri Wonorejo Pasuruan, untuk mengetahui efektifitas penerapan bahan 

ajar keterampilan menulis berbasis Qawaid Nahwu di MTs Negeri Wonorejo 

Pasuruan. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Research and Development 

(R&D) berdasarkan model ADDIE. Populasinya siswa di MTs Negeri Wonorejo 

Pasuruan berjumlah 58 siswa. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan 

wawancara, angket dan tes. Skala likert dipergunakan untuk analisis data. 

Dari hasil penelitian ini adalah, 1. Bahwa peneliti menggunakan model 

penelitian dan pengembangan dengan rumus ADDIE (Analyze, Design, Develop, 

Implemenationt, dan Evaluate). 2. Dari hasil uji ahli dari pakar isi buku mencapai 

nilai 78%, dari pakar desain pembelajaran mencapai nilai 74%, artinya bahan ajar 

ini layak untuk diimplementasikan ke siswa kelas VII MTs. 3. Buku ajar yang 

dikembangkan terbilang efektif. Terbukti nilai t-tes sebesar 4,46 lebih besar 

dibandingkan dengan t-tabel 1% sebesar 2,667 dan 5% sebesar 2,003. Hal ini 

menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima.  
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ABSTRACT 

Dewi, Lustiana. 2017. The development of teaching writing skills materials based 

of Qawaid Nahwu in MTs Negeri Wonorejo Pasuruan. Thesis. 

Arabic Language Education Department, Faculty of Tarbiyah and 

Teacher Training, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Danial Hilmi, M.Pd  

Keywords: Writing Skills, Qawaid Nahwu 
 

Nahwu is one of language substances which are important to Arabic 

language learning. Furthermore, in the studying of Nahwu it is needed many 

learning instruments to improve the ability of study and to reduce the tired of 

learning. In MTs Negeri Wonorejo Pasuruan most of students is able to read and 

write. However, they are difficult in writing based on Qawaid Nahwu. That is 

because they less of writing skill material which is determined. The researcher 

tries to arrange teaching material writing skills based on Qawaid Nahwu and 

implement it to MTs Negeri Wonorejo Pasuruan. 

The aims of this research are, to develop the teaching materials writing 

skills based on Qawaid Nahwu in MTs Negeri Wonorejo Pasuruan. Next is to 

know the feasibility of teaching materials writing skills based on Qawaid Nahwu 

in MTs Negeri Wonorejo Pasuruan, an the last is to know the effectiveness of 

teaching materials writing skills based on Qawaid Nahwu application in MTs 

Negeri Wonorejo Pasuruan. 

This research is a kind of Research and Development (R&D) research 

based on ADDIE model. The students’ population of MTs Negeri Wonorejo 

Pasuruan is 58 students. In the roundup of data, the researcher use interview, 

questionnaire, and test. Likert scale is used to analyzing the data. 

The findings of the research are: 1. the researcher uses the research model 

and development with ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implemenationt, and 

Evaluate) formula. 2. From the result of professional experiment content of book 

it reaches 78% score, and from professional learning design it reach 74% score. It 

means, this teaching material is suitable to be implemented for VII MTs class 

students. 3. The learning book that is developed is effective to use. It is proven by 

t-test score as 4.46 higher than t-table as 2.667 and 5 % as 2.003. It is show that 

H0 is rejected and H1 is received.    
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 محتويات البحث
 

 أ .................................................................. استهبلؿ
 ب ................................................................... إىداء

 ج ..................................................... كلمة الشكر كالتقدير
 ق ............................................................. تقرير ادلشرؼ
 ك .............................................................. تقرير الباحثة

 ز ........................................................  تقرير جلنة ادلناقشة
 ح ......................................... تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 ط ....................................... تقرير عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم  
 م .......................................................... مواعيد اإلشراؼ

 ؾ ............................................................... مستلخص
 ؿ ........................................ ندكنسياإل مستلخص البحث باللغة
 ـ ........................................... اإلصلليزية مستلخص البحث باللغة

 ف .......................................................... لبحثزلتويات ا
 ؽ ............................................................. قائمة اجلدكؿ
 ف  ............................................................  قائمة ادلبلحق

 
  



 س 

 مقدمة األول الفصل
 ُ ............................................................ البحث خلفية .أ 
 ّ ............................................................ البحث أسئلة .ب 
 ْ .......................................................... البحث أىداؼ .ج 
 ْ ............................................................. البحث فوائد .د 
 ٓ ........................................................... البحث فركض .ق 
 ٓ ............................................................ البحث حدكد .ك 
 ٔ ....................................................... ادلصطلحات ربديد .ز 
 ٕ ........................................................ الٌسابقة الٌدراسات .ح 

 النظري اإلطار الثاني صلالف
 ُِ ............................................ الدراسي الكتاب:  األكؿ ادلبحث
 ُِ ...................................... كأمهيتو الدراسي الكتاب مفهـو .ُ
 ُّ ........................................... التعليمية ادلادة تطوير أمهية .ِ
 ُْ .......................................... التعليمية ادلواد إعداد أساس .ّ

 ُٕ ........................................... الكتابة مهارة تعليم:  الثاين ادلبحث
 ُٕ ........................................... الكتابة مهارة تعليم مفهـو .ُ
 ُٕ .......................................... الكتابة مهارة تعليم أىداؼ .ِ

 َِ ............................................. النحوية القواعد:  الثالث ادلبحث
 َِ .............................................. النحوية القواعد تعريف .ُ



 ع 

 ِِ ....................................... النحوية القواعد تعليم أىداؼ .ِ
 ِّ ....................................... النحوية القواعد تعليم خطوات .ّ
 ِٓ .......................................... النحوية القواعد تعليم طرؽ .ْ

 التطوير البحث منهجية الثالث الفصل
 ِٗ ............................................. التطويرم البحث منوذج -أ 
 ُّ .......................................... التطويرم البحث إجراءات -ب 
 ّّ .................................................... البيانات مصادر -ج 
 ّّ ............................................... البيانات مجع أسلوب -د 
 ّٕ .............................................. البيانات ربليل أسلوب -ق 

 وتحليلها البيانات عرض الرابع الفصل
 ُْ ............. النحوية القواعد أساس على الكتابة مهارة مواد تطوير: األكؿ ادلبحث

 ُْ ................. النحوية القواعد أساس على الكتابة مهارة مواد تصميم .ُ
 ِْ .................. النحوية القواعد أساس على الكتابة مهارة مواد عةصنا .ِ
 ْْ ................... النحوية القواعد أساس على الكتابة مهارة مواد تقوًن .ّ

 ْٓ .......... النحوية القواعد أساس على الكتابة مهارة مواد صبلحية:  الثاين ادلبحث
 ْٓ .................................................. ادلواد اتول خبَت -ُ
 ْٖ ....................................... التعليمية الوسائل تصميم خبَت -ِ
 ِٓ ............................. السابع لفصل العربية اللغة ادلعلم من خبَت -ّ

 ٓٓ ............ النحوية القواعد أساس على الكتابة مهارة مواد فعالية: الثالث ادلبحث
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 ٓٓ ................... التجريبية للمجموعة البعدل ك القبلى اإلختبار نتائج -ُ
 َٔ ................... الضابطة للمجموعة البعدل ك القبلى اإلختبار نتائج -ِ
 ٓٔ .............. التجريبية للمجموعة كالبعدم القبلي اإلختبار نتائج مقارنة -ّ
 ٕٔ ............... الضابطة للمجموعة كالبعدم القبلي اإلختبار نتائج مقارنة -ْ
 ٖٔ ............................. اجملموعتُت من ادلربع اإلضلراؼ عدد مقارنة -ٓ

 ْٕ ......................................... البحث نتائج مناقشة:  الرابع ادلبحث
 ْٕ ............................................... البحث نتائج مناقشة . أ

 الخاتمة الخامس الفصل
 ٕٕ ............................................... البحث نتائج ملخص -أ 
 ٖٕ .................................................. البحث التوصيات  -ب 
 ٖٕ ................................................. البحث اإلقًتاحات  -ج 

 

 89 ............................................................. قائمة المراجع
 89 ............................................................ عربيةالمراجع ال
 89 ....................................................... اإلندونيسيةالمراجع 
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 قائمة الجدول

 

 صفحة البيان الجدول الرقم

 َُ الدراسات السابقة ُ،ُ ُ

 ّٔ اإلستبانة دلعيار ادلئوية النسبة ُ،ّ ِ

 ّٕ النسبة ادلئوية إلختبارة ِ،ّ ّ

 ّٗ اإلستنبانة يف التبلميذ دلعايار ادلنوية النسبة ّ،ّ ْ

 ْٕ االستبانة من خبَت اتول ُ،ْ ٓ

 ُٓ االستبانة من خبَت تصميم الوسائل التعليمية  ِ.ْ ٔ

 ْٓ االستبانة من خبَت ادلعلم اللغة العربية  ّ.ْ ٕ

 ٖٓ ة التجريبية االختبار القبلى للمجموع ْ.ْ ٖ

 َٔ االختبار البعدل للمجموعة التجريبية  ٓ.ْ ٗ

 ّٔ  االختبار القبلى للمجموعة الضابطة ٔ.ْ َُ

 ٔٔ االختبار البعدل للمجموعة الضابطة  ٕ.ْ ُُ

 ٖٔ قبلي كالبعدم للمجموعة التجريبيةادلقارنة بُت اإلختبار ال ٖ.ْ ُِ



 ؽ 

 َٕ كالبعدم للمجموعة الضابطة ادلقارنة بُت اإلختبار القبلي  ٗ.ْ ُّ

 ُٕ عدد اإلضلراؼ كعدد اإلضلراؼ ادلربع من اجملموعتُت  َُ،ْ ُْ

 ْٕ  اجملموعتُت من ربعادل االضلراؼ عدد ك االضلراؼ عدد ُُ.ْ ُٓ
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 قائمة المالحق

 

 رسالة اإلستأذاف للبحث .ُ
 رسالة انتهاء البحث .ِ
 االستبانة من اخلرباء اتوم .ّ
 اخلرباء التصميماالستبانة من  .ْ
 السؤاؿ االختبار القبلي .ٓ
 السؤاؿ االختبار البعدم .ٔ

 



 

ُ 

 الفصل األول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

اللغة ىى أداة االتصاؿ بُت رلموعة من اجلنس البشرم. كىذا االتصاؿ ينتهي 
إَل نوع من التفاىم. اللغة ذلا مكانتها اذلامة يف احلياة البشرية، كظيفتها لوسيلة 

اللغة العربية ىي لغة عقيدة كلغة حضارة ك لغة رسالة حبة  ُبشر.االتصاؿ بُت ال
كأما تعريف آخرل رأم السيد أمحد  ِكخالدة ىي القرآف الكرًن ادلتعبد بكلماتو.

اذلامشى، اللغة العربية أصوات زلتوية على بعض احلركؼ اذلجائٌية اليت تتكوف من 
 ّسبعة عشرين حرفا أكؿ اذلمزة إَل الياء.

نساف إرادة إلقاء شيء إَل اإلنساف اآلخر ألف اإلنساف إنساف إف لكل اإل
اجتماعي. لذلك كجب عليو أف يستخدـ لغة تفهم دبجتمعو، مثبل إذا كاف اإلنساف 
يريد شيئا إَل االخرين كىو بدكف استخداـ لغة سبهمبهم لكنوا متحَتكف إَل إراداتو  

 ْقـو عن أغراضهم. كما قاؿ ابن اجلٍت: أف اللغة ىي أصوات يعبَت هبا كل

كانت اللغة العربية من إحدل اللغات الدكلية ادلتميزة بعد اللغة اإلصلليزية 
كاألدلانية كاألسبانية كادلندارية. كجبانب أخر، أف دراسة اللغة العربية أمر مهم لكل 
مسلم ألف القواعد اإلسبلمية )القرآف ك احلديث( تتبٌت باللغة العربية. فإف اللغة 

ادلعاىد أك ادلدرس اإلسبلمية. لذا كجب على ادلدرسُت  ىي من أىم ادلواد يفالعربية 
أف يستطيعوا استخداـ اللغة اليت تفهم التبلميذ يف تعليم الدركس خاصة دركس اللغة 

                                                           
1
 Soepomo Poedjosoedarmo, Filsafat Bahasa (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2003), 

hal 169. 
 ُِ( ص. ُِٖٗ، )سوداف، اجمللة العربية للدراسة اللغويةزلي الدين صابر،   ِ
 ٕ، )جاكارتا: ديناميكا بركة اكتوما( ص. القواعد األساسية للغة العربيةالسيد أمحد اذلامشى،   ّ
 ّ( ص: ََِٗ ,UIN Malang Pressنج: )ماال فقو اللغة العربيةأكريل حبر الدين،   ْ
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العربية يف رلاؿ النحو. ألف النحو مهم جدا يف تعليم اللغة العربية كما يف شعر 
 ٓإذ الكبلـ دكنو لن يفهم(.العمرطي )كالنحو أكَل أكال أف يعلم 

كانت القواعد النحوية رموزا يف تكوين اجلملة. إذا ال هتتم بالقواعد النحوية 
عند تعليم اللغة العربية مثبل يف كتابة اللغة العربية، فسوؼ يكوف القارئ ال يقدر 
على ما كتبناه. ألف القواعد النحوية إحدل من العوامل الدافعية ألف يقدر الطبلب 

كتابة اللغة العربية كالقراءة. كباحلقيقة، حيتاج الطبلب القواعد العربية فهما جيدا   على
يف كتابة اللغة العربية. القواعد النحوية تؤثر كثَتا يف تعليم اللغة العربية، خاصة يف 
تعليم مهارة الكتابة. ألهنا كسيلة لصحة الكتابة كتعُت على استخداـ اللغة استخداـ 

بة بل أكثر الطبلب أف جيدكا ادلشكبلت يف تعليم الكتابة. أكثرىم صحيحا يف الكتا
يكتبوا كتابة اللغة العربية بدكف استخداـ القواعد النحوية الصحيحة كلو كانو قد 

 تعلموا درس النحو.

عندما ال تزاؿ كلمة أك  يف احلاؿ ةي قواعد عربية دلعرفة شكل الكلمى ضلو
ال تزاؿ أمرا مربكا يف الوقت الراىن، ألنو ضلو  دراسة العلـو   .كانت مؤلفو عندما

لتعلم، نظرا كاحدة من أصعب العلـو ا العلـو ىي ويف نظر كثَت من الناس أف ضل
العلـو مهم جدا إذا كنت تريد أف  وفهم ضلل  اتطلبتادل .العربية ةللقواعد ضلولدراسة 

ـ، باإلضافة إَل صحيحة النظاتكوف قادرا على استخداـ اللغة العربية مع اللغة ال
 .د لتحسُت اجلودة ليس باألمر السهل للتعلم على أساس العربيةاجله

د العربية ىي على األرجح بسبب افًتاض أف قواعصعوبة فهم اللغة العربية 
اللغة العربية اليت تعترب معقدة كاليت تعترب من الصعب القواعد  .صعبة كمعقدة كسليفة

إف  .ادلواد اليت رببط كخفضت الدافع تعلم الطبلب تطبيق ىذا جيعل اللغة العربية ىي
التعليمية ، ادلادة العربية معقد كصعب ىو أف بعض مصادر التعلم  قواعدافًتاض أف 

                                                           
 ِ)سورابايا: اذلدية، دكف السنة( ص:  نظم العمرطيالشيخ شرؼ الدين حيي العمرطي،   ٓ
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كتابة كبَتة جدا، كال توجد ال  تبدك تقليدية كمسيكة كشللة بعض الشيء  قواعد الكتب
دكر  .يف تعلم ذلكرسـو توضيحية للصور أك األلواف، كأقل جاذبية كأقل اىتماما 

إذا كاف مصدر التعلم كادلواد التعليمية أقل  .ادلواد التعليمية مهم جدا يف عملية التعلم
 .إثارة لبلىتماـ أك أعجب الركتينية، فإنو تقليل اىتماـ الطبلب كالدافع

كادلواد  .استخدامها كمحاكلة لتحسُت نوعية التعلم علميةالت ادلادةكتعترب 
ديكن أف تستخدـ فقط  علميةالت ادلادةكيعٍت الفريد أف  .ة كزلددةالتعليمية ىي فريد

التعليمية مصمم  دلادةيعٍت ربديدا أف زلتول ا .شيءجلمهور زلدد يف عملية تعلم 
كبشكل منهجي كيف يتم تصميم  شيءبطريقة من ىذا القبيل لتحقيق أىداؼ 

من  .االتسليم حسب خصائص ادلوضوعات كخصائص الطبلب الذين يستخدموهن
د ادة التعليمية لتحسُت تعلم القواعىذه ادلشكلة، من الضركرم البحث يف تطوير ادل

 .التعلم لدل الطبلب دافعالعربية ليكوف أكثر سهولة فهمها كىضمها كربسُت ال

مهارة واد تطوير م "من ىذه مشكبلت، تأدت الباحثة موضوع البحث: 
سطة اإلسالمية الحكومية المتو  رسةدالم فيالكتابة على أساس القواعد النحوية 

  ". نورجو فاسوروانو و 

 

 أسئلة البحث .ب 

 انطبلقا من خلفية البحث ادلذكورة، فتحدد الباحثة ادلشكبلت كما تلي:

درسة ادلواد مهارة الكتابة على أساس القواعد النحوية يف متطوير  كيف يتم .ُ
 نورجو فاسوركاف؟ك ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية ك 

درسة ادلعلى أساس القواعد النحوية يف ادلتطويرة اد مهارة الكتابة و م ما صبلحية .ِ
 ؟نورجو فاسوركافك ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية ك 
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على أساس القواعد النحوية يف ادلتطويرة واد مهارة الكتابة م تطبيقما فعالية  .ّ
 ؟نورجو فاسوركافك درسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية ك ادل
 

 البحث أىداف .ج 
 ربققها يف ىذا البحث كما تلي: اليت تريد الباحثة، األىداؼ

درسة ادلواد مهارة الكتابة على أساس القواعد النحوية يف متطوير  يتمكصف  .ُ
 .نورجو فاسوركافك ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية ك 

على أساس القواعد النحوية يف ادلتطويرة واد مهارة الكتابة ممعرفة صبلحية  .ِ
 .نورجو فاسوركافك مية احلكومية ك درسة ادلتوسطة اإلسبلادل

على أساس القواعد النحوية يف ادلتطويرة واد مهارة الكتابة م تطبيقمعرفة فعالية  .ّ
 .نورجو فاسوركافك درسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية ك ادل
    

 فوائد البحث .د 

قسم الباحثة أمهية البحث على قسمُت، فهما فوائد النظرية كفوائد التطبيقية  
 الية:كما الت

 نظريا: .ُ
واد مواد الدرسي أك ميستخدـ كادلراجع البحث لتطوير ىذا البحث يستطيع أف 

رجو ادلتوسطة احلكومية نو القواعد خاصة لطبلب ادلدرسة كك  التدعم يف تعليم
اإلسبلمية فاسوركاف. ىذا البحث يستطيع اف يستخدـ كادلراجع لزيادة دلعرفة 

 كيب.الوسعة عن مواد الدرسية يف تعليم الًت 
 تطبيقيا: .ِ

: دلدرسة، ليخًت ادلواد الدرسية يف تعليم اللغة العربية كزيادة ادلراجع  أكال
 ادلكتب الدرسية. 
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: للمعلم، كادلصادر تعليم ليعلم إَل الطبلب كليكمل الناقص من ادلواد  ثانيا
 الدرسية الذل قد يستخدـ كليعرؼ اخلطوة التطوير ادلواد الدرسية.    

بة، كادلصادر التعليم لطبلب إَل الطبلب ليخدـ أف يفهم ليعلم : للطل  ثالثا
 الًتكيب كيدعم ادلهارات اللغوية كلًتقية التعليم اللغة العربية يف الغالب.

 
 فروض البحث .ه 

مواد مهارة الكتابة على أساس القواعد تطوير "ترجو الباحثة من ىذا البحث 
فعاؿ لًتقية . "نورجو فاسوركافك ك النحوية يف مدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 

 الطبلب يف الكتابة على أساس القواعد النحوية.
 

 حدود البحث .و 
نظرا إَل اسئلة البحث كفوائد ادلرجوة، تقتصر الباحثة إَل سائر األنشطة اليت 

 تتعلق هبذا البحث يف نطاؽ احلدكد التالية:
 احلدكد ادلوضوعية  .ُ

مهارة مواد لنحو يف ىذا البحث ىي ركزت الباحثة يف ىذا البحث عن كتاب ا
على  فعاؿ لًتقية الطبلب يف الكتابة . الكتابة على أساس القواعد النحوية

ائًرواد النحوية اليت قد تعلمن الطبلب ىي أساس القواعد النحوية. كم ، ضىمى
 .ادلبتدأء ك اخلرب، اإًلٍسًتٍفهىاـاسم اإلشارة، 

 احلدكد ادلكانية  .ِ
رجو ادلتوسطة احلكومية اإلسبلمية فاسوركاف نو درسة كك ادلجيرل ىذا البحث يف 

 . الصف السابعيف 
 احلدكد الزمانية .ّ

 ـ. َُِٕ-َُِٔتعقد الباحثة يف ىذه ادلدرسة يف السنة الدراسية 
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 تحديد المصطلحات .ز 
هتدؼ الباحثة توضيح ادلصطلحات ادلستخدمة يف موضوع ىذا البحث كىي  

 كما يلي:
 كتاب الدرسي .ُ

عليمية أك ادلواد الدراسية ىي زلموعة اخلَتات الًتبوية كاحلقائق أٌف ادلواد الت
كادلعلومات اليت يرخى تزكيدىا الطبلب هبا، كاإلذباىا كالقيم اليت براد تنميتها 
عندىم، أك ادلهارات احلركية اليت اكتسبها إيٌاىم، يهدؼ ربقيق النمٌو الشامل 

 ادلتكامل ذلم يف ضوء األىداؼ ادلقرر يف ادلنهج.
 مهارة الكتابة .ِ

الكتابة تشَت إَل رلموعة من األنشطة كادلهارات اليت تتميز كل منها دبطالب 
كأمهية ربديد مفهـو الكتابة ال تقتصر على رلرد  معينة تفرضها على الكاتب.

 .الرغبة يف ربديد ادلفاىيم

 القواعد النحوية .ّ

نطقنا ككتابةن  القواعد النحوية ىي علم يعرؼ بو كيفية استخداـ اللغة العربية
لكوهنا كسيلةن لصحة النطق كالكتابة اليت تعُت ادلتعلمُت على التكلم كالكتابة 
باللغة الصحيحة. فاللغة العربية ربتاج إَل قواعدىا لتقوًن ألسنة متعٌلميها 
كعصمتها من اللحن كاخلطأ كىي تعينهم على دقة التعبَت كسبلمة الداء 

 ا.ليستخدموا اللغة استخدامنا صحيحن 
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 ةالّدراسات الّسابق .ح 
 الدراسات السابقة  اليت اطلع عليها الباحثة كىي كما يلي:

، تطوير كتاب النحو بأمثلة األيات القرآف َُِٓزلمد عبد ا سلرجي،  .ُ
لطالبة معهد الدراسات القرآنية سنجاسارم ماالنج، حبيث جامعي، قسم تعليم 

امعة موالنا مالك إبراىيم اللغة العربية، كلية علـو الًتبية كالتعليم، ج
ماالنج.ىومنهج ىذا البحث من نوع البحث كالتطوير الذم يًتكب من ربليل 
ادلشكبلت كمجع البيانات، كتطوير الكتاب التعليمي، كتعليق اخلبَت 
كاإلصبلحات، كتطبيق الكتاب التعليمي. كتطبيق ىذا البحث إَل الطلبة يف 

الدراسات القرآنية سنجاسرم ماالنج  قسم ادلدارج )أ( كقسم اإلعداد يف معهد
. كمن األدكات جلمع البيانات: ادلقابلة َُِٓ/َُِْالعاـ الدراسي 

كاالستبانة كاالختبار كالوثائق. نتائج البحث اليت حصلها الباحث أف النتيجة يف 
اجملموعة الضابطة تدؿ على متوسطة الفرؽ بُت االختبار القبلي كاالختبار 

كاخلطاء ادلعيارم ىو  ِٓٗ،ٔكاالضلراؼ ادلعيارم ىو  ِْٖ،ٔ –البعدم ىو 
 tأقل من قيمة  tكالنتيجة األخَتة أف قيمة  ّْٖ،ّ –ىو  tكقيمة   ِٗ،ُ

(. كالنتيجة يف اجملموعة ِٖٓ،ّ>  ّْٖ،ّادلوجودة يف اجلدكؿ كىو )
 –التجريبية تدؿ على متوسطة الفرؽ بُت االختبار القبلي كاالختبار البعدم ىو 

 ْٖٓ،ِكاخلطاء ادلعيارم ىو  ِٖٓ،َُاالضلراؼ ادلعيارم ىو ك  ّْٔ،ُْ
ادلوجودة  tأكثر من قيمة  tكالنتيجة األخَتة أف قيمة  ُْٕ،ٓ –ىو  tكقيمة 

(. كمن ىذه النتيجة قد اعًتؼ أف ذلما ِٖٓ،ّ<  ُْٕ،ٓيف اجلدكؿ كىو )
لضابطة. ترقية يف االختبار كلكن يف اجملموعة التجربية أعلى نتيجة من اجملموعة ا

كاجلدير بالذكر ىنا أف كتاب النحو بأمثلة األيات القرآنية مناسبة كصبلحية 
 كفعالة يف االستخداـ للطبة دبعهد الدراسات القرآنية.
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. تطوير كتاب النحو بادلدخل ادلعريف )دراسة تطويرية َُِٓعناية إإف نور.  .ِ
معي. قسم بالتطبيق يف معهد نور اذلدل الساىف الشافعى ماالنج(. حبث جا

تعليم اللغة العربية. كلية علـو الًتبية كالتعليم. جامعة موالنا مالك إبرىيم 
اإلسبلمية احلكومية ماالنج. كمدخل ىذا البحث باستخداـ مدخل الكيفي 

كمنهجو منهج البحث كالتطوير  qualitative – approach quantitatifالكمي 
(Research and Development  Method.) ُتيجة ىذا البحث فهي : أما ن )

االجراءات يف تطوير كتاب النحو باادلدخل ادلعريف يف مخس مراحل، كىي 
التحليل، كالتصميم، كإعداد الكتاب، كالتقوًن )التحكيم(، كالتحسُت 

( مواصفات ادلواد الدراسية النحوية بادلدخل ادلعريف يعٍت، كتبت  ِ)اإلصبلح(. 
( ِ( التنظيم، ُجاف بياجية بادلدخطط كتاب النحو بادلدخل ادلعريف عند 

 . ( أما صبلحية كتاب النحو ّالتكيف على كجهُت كىو عملية التمثل، التبلـؤ
كىكذا تدرج يف  ْْمن ذبربة اخلبَت يف ىذا البحث يدٌؿ أٌف ذبربة ادلواد بنتيجة 

مؤىل كاؼ العاؿ دبعٌت أف ادلادة ناقص البلئق ك كاجب التنقيح. ك ذبربة 
بتأىيل عاؿ ك بشرح الئق ك غَت التنقيح.  ٖٓاب التعليمي بنتيجة تصميم الكت

كتأىيل عاؿ ك بشر الئق ك غَت التنقيح.  ٕٓتواصل الباحثة ذبربة ادلعلم بنتيجة 
ك تواصل الباحثة إَل ذبربة اذلداؼ. األٌكؿ، ذبربة النموذج الشخصٌيا بنتيجة 

ك يدٌؿ  َِْٕتة بنتيجة كتأىيل الئق ك غَت التنقيح. ك ذبربة الفرقة الصغ ُُٖ
أٌف ىذا النتاج بتأىيل عاؿ جٌدا فالكتاب التعليمي الئق جٌدا ك غَت التنقيح. 
فلذلك نتائج تطوير كتاب النحو بادلدخل ادلعريف ديكن استخدامو يف التعليم 
كيستطيع أف يشجع الطالبات. كىذا البحث يدؿ على أف استخداـ تطوير  

ؿ على "فعاؿ". ىذا بدليل أف معدؿ نتيجتهم كتاب النحو بادلدخل ادلعريف تد
 % يف مستول "جيد جدا". َٓ،ٕٖأك  َٓ،ٕٖيف االختبار البعدم ىو 
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، تطوير الكتاب التعلمي دلادة لنحو باستخداـ َُِٔعبد ا فقيو سيوطي،  .ّ
خريطة ادلفاىيم لطلبة معهد مفتاح احلكمة اذلركين تراككالف ماجاكرطا، حبث 

غة العربية، كلية علـو الًتبية كالتعليم، جامعة موالنا مالك جامعي، قسم تعليم اا
( R&D) إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنخ. كمنهج ىذا البحث حبث تطوير

كأدكاتو ىي ادلقابلة كاالستنبانة  (.Borg and Gaal)على منوذج بورغ ككاؿ 
الدنينية كاالختبار. كتطبيق ىذا البحث إَل الطلبة يف الفصل الثاين دبدرسة 

. َُِٔ/َُِٓمعهد مفتاح احلكمة اذلركين تراككالف ماجاكرطا عاـ الدراسي 
( مواصفات ىذا الكتاب حيتوم على ُنتائج البحث اليت حصلها الباحث: 

صفحة الغبلؼ كادلقدمة كإرشادات استعماؿ الكتاب كفهرس الكتاب 
ىده األبواب   كادلؤشرات كاخلامسة عشرة بابا كالتدريبات يف كل باب كادلراجع.

كلها مطورة من كتاب منت اآلجركمية كتزاد من كتاب النحو كاجلاكم كجامع 
الدركس كمتممة. كمن ناحية لونة فهو أزرؽ شكلو فهو كتاب معتدؿ ال صغَت 

( كصبلحية الكتاب ِ .(b5سنيت مًتا ) ٕ،ِٓ  x ِ،ُٖكال كبَت حوؿ 
تصميم الكتاب  % من اخلبَت عنٓ،ِٗبطريقة استنبانية حاصل على درجة 

% من اخلبَت عن ُ،ُٕكىي علي مستول "جيد جدا"، كحاصل على دراجة 
% من َٗمضموف الكتاب كىي على مستول "جيد"، كحاصل على درجة 

مدرس علم النحو يف معهد مفتاح احلكمة اذلركين كىي على مستول "جيد 
 جدا".
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 2.2جدول 
 المقرانة بين الدراسات السابقة و البحث لدي الباحث

 االختبلفات التشبيهات موضوع البحث اسم الباحثة النمرة

زلمد عبد ا  ُ
 سلرجي

تطوير كتاب النحو بأمثلة 
األيات القرآف لطالبة معهد 
الدراسات القرآنية سنجاسارم 

 ماالنج

تطوير كتاب 
، كالتطبيق النحو

 يف معهد.

مهارة واد ادلتطوير 
الكتابة على أساس 

، القواعد النحوية
ثلة أليات ليس بأم

 .القرآف

تطوير كتاب النحو بادلدخل  عناية إإف نور ِ
ادلعريف )دراسة تطويرية بالتطبيق 
يف معهد نور اذلدل الساىف 

 الشافعى ماالنج(

تطوير كتاب 
 .النحو

فعاؿ لًتقية الطبلب 
يف الكتابة على 
أساس القواعد 
النحوية ليس تطبيق  
كتاب النحو 

 بادلدخل ادلعريف.  

 فقيو عبد ا ّ
 سيوطي

تطوير الكتاب التعلمي دلادة 
لنحو باستخداـ خريطة ادلفاىيم 
لطلبة معهد مفتاح احلكمة 

 اذلركين تراككالف ماجاكرطا

تطوير كتاب 
 .النحو

كتاب ضلو 
باستخداـ خريطة 
ادلفاىم لطلبة. ليس 
لًتقية الكتابة 
كالتطبيق يف معهد 
ليس يف ادلدرسة 

 ادلتوسطة.
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عرفنا أٌف ىذا البحث خيتلف بالبحوث السابقة، ألٌف من البحوث السابقة 
 "مهارة الكتابة على أساس القواعد النحويةتطوير ادلواد "الباحثة ركزت ىذا البحث على 

الباحثة سبلك  عندجدكاؿ أٌف البحث يف ستند يكمل ذبد الباحثة ادلوضوع دلثاؿ ىذا.
مهارة الكتابة واد ادلتطوير " . أما الباحثة ىنا تبحث عن ةبحوث السابقالاألصالة من 

دلتواسطة تطويرم يف مدرسة ال)حبث  ادلتواسطةيف ادلرحلة  على أساس القواعد النحوية
بحث السابقة ك عند الكىناؾ يوجد فرؽ بُت ". (اإلسبلمية احلكومية كنورجو فاسوركاف

الفصل  يف مهارة الكتابة على أساس القواعد النحويةواد ادلالباحثة. يؤكد ىذا البحث 
  .ادلتواسطة اإلسبلمية احلكومية كنورجو فاسوركاف ددرسةم السابع
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 المبحث األول : الكتاب الدراسي

 مفهوم الكتاب الدراسي وأىميتو .2
ادلواد التعليمية ىي زلتول تعليمي الذم نرغب يف تقدديو للطبلب بغرض ربقيق 

ية أك جذابية. كىي ادلضموف الذم يتعلمو الطبلب يف أىداؼ تعليمية معرفية أك مهار 
ادلواد التعليمية على درجة كبَتة من األمهية، كيشتمل الكتاب الدراسي عليها، .علم ما

كىي عنصرا أساسي يف عملية التعليم كالتعلم. كتستحيل إقامة تلك التعليمية 
وم على أىداؼ ادلقرر ، كىو أكثر ادلواد التعليمية سهولة يف اإلستخداـ، كحيتٔبعدمو

 ٕكايول كالتدريبات كالتقنيات كإلختبارات الذاتية.
كالكتاب الدراسي ىو نوع من أنوع ادلواد الدراسية ادلطبوعة. قاؿ ناسوتيوف 

(Nasution) .كىو أكثر  أٌف الكتاب الدراسي ىو أىم مادة التعليم استعماال من غَته
توم على أىدؼ ادلقرر كاتول كالتدريبات ادلواد التعليمية سهولةيف لئلستخداـ، كحي

الكتاب الدراسي ىو الكتاب األساسي  كقاؿ الغايل كالتقنيات كاإلختبارات الذاتية.
للطالب كما بصحبو من مواد تعليمية مساعدة، كاليت تؤلف من قبل ادلتخصصُت يف 

مرحلة معُت  الًتبية كاللغة، كتقٌدـ للدارسُت لتحقيق أىداؼ معينة يف مقرر معُت، يف
 بل يف صف دراسي معُت كيف زمن كحدد.

أٌف ادلواد التعليمية أك ادلواد الدراسية ىي زلموعة اخلَتات الًتبوية كاحلقائق 
كادلعلومات اليت يرخى تزكيدىا الطبلب هبا، كاإلذباىا كالقيم اليت براد تنميتها عندىم، 

                                                           
6
 Nazril Syakur, Revolusi Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, dari Pendekatan Komunikatif 

ke komunikatif Kambiumi, Yogyakarta : Pedagogia, 2010) hal. 185 
مطبوعة  دراسات حوؿ إنتاج ادلواد التعليمية لربامج التعليم عن بعد،أعضاء ىيئة تدريس جبامعة القدس للفتوحة،  ٕ

 َّـ. ص.  َََّإيسيسكو.  –دلملكة الغربية  -ابن إرناسن سبل 
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النمٌو الشامل ادلتكامل ذلم يف  أك ادلهارات احلركية اليت اكتسبها إيٌاىم، يهدؼ ربقيق
 ٖضوء األىداؼ ادلقرر يف ادلنهج.

 أىمية تطوير المادة التعليمية .1
أف تطوير ادلادة التعليمية من جانب كاحد لو فوائد للدارس كادلعلم، كمن 

التطوير مصدر من طٌور من جانب أخر لو أضراره كمساكؤه على الدراس كاذباىاتو. 
قصدت  ٗشيئا تعٍت ضلولو من طور إَل طور أحسن. ثبلثي طور، إد تقوؿ طٌور 

يف اإلصلليزية.   Developmentالباحثة يف ىذا الصدد بأف كلمة "تطوير" تقابل 
إذ ال  كالبحث كالتطويرم ىو أساليب البحث لتحصل اإلنتاج ادلعُت كلتجرب فعالية.

ل ك حيذؼ يف تطوير األشياء ادلوجودة بل يضاؼ عليو مرة بعد مرة ليكوف أكم
 أحسن.

إٌف إلعداد ادلواد التعليمية أمهية كبَتة كأثرا عظيما يف صلاح العملية التعليمية. إذا  
كاف ادلعلم لو دكر يف العملية التعليمية فإف ادلتب التعليمي ىو الذم جيعل ىذه 
العملية مستمرة بُت التلميذ كبُت نفسو حىت حيصل من التعليم ما يراد. ىو الوعاء 

علومات كاألذباىات ادلراد غرسها يف التبلميذ ليس فقط للتبلميذ بل الذم حيمل ادل
 َُللمعلمُت ك غَتىم أيضا، فهو ديدىم باخلَتات كاحلقائق، كىو مصدر ثقايف ذلم.

كأٌف إعداد ادلواد التعليمية من جانب كاحد لو فوائده للدارس كادلعلم، كمن 
قد يقضر أحيانا إذا مل يعد  جانب أخر لو أضراره كمساكلو على الدراس كاذباىاتو،

إعدادا جيدا كإذا مل يتٌم اختباره كفق مبادئ كأسس مشودة ككفق إىداؼ ينشجها 
اجملتمع الٌذين اإلسبلمي. فعلى ادلعلم العصرم أف تكوف لو قدرة يف إعداد ادلواد 
                                                           

، )مكة : جاحعة أـ ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقيم بلغات أخرل، اجمللد األكؿرشدم أمحد طعيمة،   ٖ
 َِِالقرل، دس( ص. 

 ٗٓٔ(، ص ََِٕ، )دمشق : كزارة الًتبية، ادلعجم ادلدرسيزلمد خَت ابو حرب،  ٗ
)الرياض :  ، أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت بالعربيةناصر عبد ا الغاَل ك عبد احلميد عبد ا  َُ

 ِْدار الغايل، د.س( ص. 
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ة من كتب ك مراجع التعليمية كتطويرىا، كذلك يطلب منو أف تكوف لو مصادر متنٌوع
أما للدراس، فتطوير ادلادة التعليمية تكوف زيادة دلعارفهم كخَتاهتم يف  أجنبية.عربية ك 

 التعلم كزلافظة على الدافية لديو فيو.
 أساس إعداد المواد التعليمية .3

، أسس الثقافة كاإلجتماعيةأساس إعداد ادلواد تتكوف من أربعة أساس يعٍت 
 . مكونات ادلواد الدراسية، أسس اللغوية كالًتبية، أسس السيكولوجية )النفسية(

 أسس الثقافة واإلجتماعية (ُ
اللغة عنصرا أساسي من عناصر الثقافة، فنحن نعرب عن الثقافة بالغة،  إفٌ 

كال ديكننا أف نتحٌدث باللغة دبعزؿ عن الثقافة، فاللغة كعاء الثقافة. لذالك البٌد 
كلم أفرادة تلك لدارس اللغة األجنبية من أف يتعرؼ على حضارة اجملتمع الذم يت

اللغة تعرفا كافيا يعصمو من الوقوع يف زلل بالغ اخلطورة، كمن مٌث فإف تعلم اللغة 
األجنبية ىو تعٌلم حضارة أصحب ذلك اللغة. كمعٌت ذلك أٌف دراس اللغة العربية 
بوصفها لغة أجنبية ال يستطيع فهم مدلوؿ ادلفردات كاجلمل دبعزؿ عن ثقافة 

 .اجملتمع العريب ادلسلم
كعند إعداد ادلواد كتاب لتعليم العربية لآلجانب فينبغي أف يكوف لو طابع 

 اجتماعي كثقايف إسبلمي، دبعٌت أنٌو خيدـ لغاتنا كثقافتنا من خبلؿ مراعاة اآليت:
أف يكوف زلتواه عربيًّا إسبلميًّا، كذلك بأف تقدـ ادلوضوعات اليت  (ُ

رة مبسطة تعُت تتناكذلذه اجلانب بصورة حقيقية غَت مشوىة، كبصو 
 الدراس على فهم حقيقة اإلسبلمية.

انتقاء الثقافة العربية يف ضوء حاجات الدراسُت كاىتمامهم من تعلم  (ِ
اللغة كالثقافة ، حيث إٌف الثقافة كثَتة كمتعددة كمشبعة، كمن الصعب 
أف نقٌدمها كلها للداسُت األجانب كمن مث ينبغي أف ننتقي منها ما 

 يتناسب مع الدراسُت.
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التدرج يف تقدًن الثقافة من اسوس إَل ادلعنوم كمن البسيط إَل  (ّ
 ادلركب كمن اجلزء إَل الكل.

مراعاة التعَتات الثقافة كاإلجتماعية اليت تطرأ على ثقافتنا، كىذا  (ْ
يتطلب أف يكوف ادلنهج مرننا حبيث ديكن تكييف ادلوضوعات مع 

 التعَتات اليت ربدث داخل اجملتمع اإلسبلمي.
ه تقدًن اجلانب الثقايف يف كتاب ادلدرسي دبا يتناسب مع عمر مراعا (ٓ

 الدراس كمستواه الفكرم كالثقايف.
 تزكيد الدراسُت باإلذباىات اإلسبلمية كإلذباىات العلمية ادلناسبة.  (ٔ

أسس الثقافة ت العامة الىت قد تسهم ىف كفيها يلي رلموعة من التوجيها
  كاإلجتماعية.

 ة(أسس السيكولوجية )النفسي (ِ
من ادلعلـو أٌف ادلتعلم يشكل عنصرا أساسيا يف العملية التعليمية، فهو اور 
الذم تركز عليها، كأنٌو أكال كأخرا ىو اذلدؼ من العملية التعليمية، فما قامت 
ىذه العملية إال من أجل ربقيق أىداؼ معينة لدل ادلتعلم، كمن مٌث فإٌف معرفة 

عد مطالبا ضركريا عند إعداد زلتول ادلناىج صخائص ادلتعلم النفسية كالعقلية ت
كالشركط النفسية اليت جيب مراعاهتا عند إعداد الدراسية أك الكتاب  الدراسية.

 الدراسي فهي : 
 أف يكوف الكتاب مناسب دلستول الدراسُت فكريا . أ

 أف يراعي مبدأ الفركؽ الفردية . ب
 أف تبٍت ادلادة العملية كفق استعدادات الدارسُت كقدرىتهم . ت
 أف ربفزه ادلادة الدارس على استخداـ اللغة يف مواقفها الطبيعية . ث

كفيها يلي رلموعة من التوجيهات العامة الىت قد تسهم ىف أسس 
 السيكولوجية )النفسية(.
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 أسس اللغوية والتربية (ّ
يقصد هبذا اجلانب ادلادة اللغوية ادلكونة من اصوات كمفردات كتراكيب 

سلوب ادلناسب يف عرضها ة لغَت الناطقُت هبا كاألاليت تقدـ يف كتب تعليم العربي
كتناكؿ اللغة ادلقدمة  كمدل سهولة أك  صعوبة تلك ادلادة للدارسُت. للدارسُت،

بوم. كركز يف كتب العربية كلغة ثانية تقدـ على ادلستول اللغوم كادلستول الًت 
 : ىذا اجلانب على اآليت

 اللغة اليت ينبغي أف تعلم . أ
 مكونات اللغة . ب
 رات اللغةمها . ت

كمن اجلوانب السابقة ادلقصود من اللغة اليت ينبغي أف تعلم، يعٍت أٌف 
الدارس اللغة العربية من غَت الناطقُت هبا يتعلمها إٌما بدافع كغرض التعبَت عن 

 فكره كمعرفة فكر العرب، كإٌما بدافع التعامل مع الناطقُت هبا كاالتصاؿ هبم.
نوع اللغة ينبغي أف نعلمها لؤلجانب،  كىذه حيدد لنا منذ الوىلة األكَل

كىي قد تكوف اللغة اليت يستطع من خبلذلا التعامل كاالتصاؿ دبتحدثي اللغة 
العربية األصليُت كتسمى اللغة العربية ادلعاصرة )لغة احلديث كاللغة احلياتية 
القصيحة( كإٌما اللغة ادلعربة عن انثرات كالفكر كتسمى اللغة العربية الفصحى 

 ة الًتاث( فهي تفيده يف تنمية فكره عن العرب كثقافتهم القددية.)لغ
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 تعليم مهارة الكتابة  المبحث الثاني :

 مفهوم تعليم مهارة الكتابة  .2
الكتابة تشَت إَل رلموعة من األنشطة كادلهارات اليت تتميز كل منها دبطالب 

مة كاجلملة معينة تفرضها على الكاتب. يتلو ذلك كتابة كحدات ذلا معٌت كالكل
 ُُككتابة اجلمل. كىذه العملية كلها من النشاط يف الكتابة.

كأمهية ربديد مفهـو الكتابة ال تقتصر على رلرد الرغبة يف ربديد ادلفاىيم. كإمنا 
تتعداىا إَل ما تنكس عليو ىذه ادلفاىيم من إجراءات، كما يستلزمها من تطبيقات 

يقصركف جهدىم يف برامج تعلم العربية  تربوية. فالذين يضيق عندىم مفهـو الكتابة
على تدريس الطبلب على النسخ كالتهجئة. بينما يلتـز األخركف بتنمية قدرة الطبلب 
على اختبار ادلوضوع الذم يستحق الكتابة فيو، كالقدرة على تنظيمة، كعرضو بطريقة 

 مقنعة كمشوقة يف اف كاحد.
مل، كفيها عرض كتنظيم، كفيها كالكتابة بالفعل نشط إجيايب، ففيها تفكَت كتأ

إذف، فالكتابة نشط حركي ك نشاط فكرم كمها معا  ُِبعد ذلك حركات عضلية.
يكوناف يف ادلهارة الكلية للكتابة. كىذه ادلهارة تًتكز يف تدريب الطبلب على الكتابة 
 يف العناية بثبلثة أنواع من القدرات، قدرة يف اخلط كقدرة يف اذلجاء كقدرة يف التعبَت

 الكتايب اجليد.
 أىداف تعليم مهارة الكتابة .1

قد كصف الفهم ك أمهية مهارة الكتابة بالتفصيل.  يف ادلناقشة الواردة أعبله،
إف ىدفا رئيسيا من مهارة الكتابة ىو عبلكة ذالك مهارة االكتابة ذلا أيضا األىداؼ. 

موضوع يستطيع السيطرة على استخداـ نظاـ بناء اجلملة العربية يف كتابة رسالة أك 

                                                           
 ِِّـ( ص:  ُٖٓٗ)جامعة أـ القرل.  تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرة. زلمود كامل الناق  ُُ
 ُٕٖ، مرجع سابق. ص: تعليم العربية لغَت النلطقُت هبا مناىجو كأساليبورشدم أمحد طعيمة،   ُِ
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العريب أف يفهمو. كهتدؼ عملية تعليم الكتابة باللغة العربية إَل سبكُت الدارس 
 ُّمن:

 كتابة احلركؼ العربية كإدراؾ العبلقة بُت شكل احلركؼ كصوهتا.   ( أ
كتابة الكلمات العربية حبركؼ منفصلة كحبركؼ متصلة مع سبييز شكل احلركؼ    ( ب

 يف أكؿ الكلمة ككسطها كأخرىا.
 تقاف طريقة كتابة اللغة العربية خبط كاضح كسليم.ج(  إ

 د(   إتقاف الكتابة باخلط النسخ أك الرقعة أيهما أسهل على الدارس.
 ق(  إتقاف الكتابة من اليمُت إَل اليسار.

 ك(  معرفة عبلمات الًتقيم كدالالهتا ككيفية استخدامها.
ن بعض االختبلفات بُت ز( معرفة مبادلء اإلمبلء كإدراؾ ما يف اللغة العربية م

 النطق كالكتابة كالعكس.
 ح( ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدما الًتكيب العريب ادلناسب للكلمات.

ط( ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدما الكلمات صحيحة يف سياقها من حيث 
 تغيَتر شكل الكلمة كبنائها بتغيَت ادلعٌت.

 النحوية ادلناسب. م( ترمجة أفكار كتابة مستخدما الصيغ
 ؾ( استخداـ األسلوب ادلناسب للموضوع أك الفكرة ادلعرب عنها.

 ؿ( سرعة الكتابة معربا عن نفسو يف لغة صحيحة سليمة كاضحة معربة.
باللغة العربية صحيحا  كتابةكمن ىذا نعرؼ أف مهارة الكتابة ىي القدرة على  

داؼ األساسية ىذه ادلهارة . ك أىالعبلقة بُت شكل احلركؼ كصوهتاكفصيحا، ألف 
  .بلفات بُت النطق كالكتابة كالعكساللغة العربية من بعض االختيف 
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 مراحل تعليم مهارة الكتابة .3
تعليم مهارة الكتابة بعدة مراحل إذا التـز معلمو اللغة اذلدؼ دببدأ التدرج  دير

ط مث ننتقل إَل يف تعليمها كإذا طبقنا مبدأ التدرج يف الكتابة فإف علينا أف نبدأ باخل
كمثل ىذا التدرج ضركرم لسببُت، النسح فاإلمبلء فالكتابة ادلقيدة فالكتابة احلرة. 

 مها:
 سبب تربوم، إذ يضمن لنا التدرج االنتقاؿ من السهل إَل الصعب. ( أ

سبب منطقي، إذ النستطيع أف نعلم كتابة ادلقاؿ قبل أف نعلم كتابة الفقرة، ألف   ( ب
كال نستطيع أف نعلم كتابة الفقرة قبل أف نعلم كتابة ادلقاؿ يتكوف من فقرات، 

اجلملة، ألف الفقرة تتكوف من مجل. كال نستطيع أف نعلم كتابة اجلملة قبل أف 
نعلم كتابة الكلمة، ألف اجلملة تتكوف من كلمات، كالنستطيع أف نعلم كتابة 

 الكلمة قبل أف نعلم كتابة احلركؼ ألف الكلمة تتكوف من حركؼ.
 ن مراحل تعليم مهارة الكتابة:كىذه م

 ادلرحلة ما قبل كتابة احلركؼ ( أ
يتعلم الطالب إذا كاف من الصغار كيف ديسك بالقلم ككيف يضع 
الدفًت أمامو بصورة صحيحة ككيف يتحكم يطوؿ اخلط الذم يرمسو 

 كاذباىو كبدايتو كهنايتو سبهيدا لكتابة احلركؼ.
 مرحلة التدريب على رسم احلركؼ  ( ب

ادلهارات اآللية )احلركية( اخلاصة برسم حركؼ اللغة العربية حيتوم على 
كمعرفة التهجئة كالًتقيم يف العربية. كيقصد بادلهارات اآللية يف الكتابة 
العربية، النواحي الشكلية الثابتة يف لغة الكتابة، مثل: الكتابة من اليمُت 

الًتقيم  إَل اليسار كمن الفوؽ إَل ربت، رسم احلركؼ كأشكاذلا، عبلمات
كيقرر علماء النفس أف عملية التعليم تكوف أكثر فعالية إذا اشًتؾ  كغَتىا.
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فيها أكثر من حاسة، كعلى ذلك فكتابة احلركؼ كالكلمات تسهل حفظ 
 صورىا كذبعلو ميسورا.

 ج(  مرحلة التعبَت ادلقيد أك الكتابة ادلقيد
ة تسبق الكتابة ىذه ادلرحلة تسمى أيضا دبرحلة التعبَت ادلوجة. كىي مرحل

  احلرة.
 د( مرحلة التعبَت احلر

تأيت الكتابة اجلرة يف ادلرحلة األخَتة من منو ادلهارة الكتابية. كمن ادلمكن  
تقسيم موضوعات الكتابة احلرة إَل ادلوضوع القصصي، ادلوضوع العرضي، 

 ادلوضوع اجلديل، التلخيص كغَت ذلك.
 تكوين الجملة .4

مراحل تعليم مهارة الكتابة فنعرؼ أف إحدل تلك  إذا قرأنا الشرح السابق عن
ادلراحل ىي مرحلة تكوين اجلملة. ىذه ادلرحلة مرىلة مهمة للطبلب غَت الناطقُت 

 بالعربية لتدريبهم عليها قبل كصوؿ إَل كتابة الفقرة كالنص كالكتابة احلرة.
تقسيم قد كاجلملة يف العربية قسماف: اجلملة اإلمسية كاجلملة الفعلية. كىذا ال

اجلملة اإلمسية ىي اجلملة ادلصدرة يف األصل باسم، مثل:  ُْشاع عند النحويُت.
أمحد جالس كالطالب يدرس الدرس كيف ادلدرسة أستاذ. أما اجلملة الفعلية ىي 

 اجلملة ادلبدكءة يف األصل بفعل، مثل: ذىب زلمد إَل ادلسجد كأقرأ القرآف.

 المبحث الثالث : القواعد النحوية

 يف القواعد النحويةتعر  .2
القواعد ىي مجع من أف القواعد النحوية يعٍت كيف عن يفهم عن القاعدة. 

قاعدة، كأما النحو لغة لو معاف كثَتة ىي اجلهة كاجلانب كالطريقة كالقصد كادلثل 
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كما تبدك بالدراسة النحوية تلحق أيضنا بعدة التعاريف   ُٓكالنوع كادلقدار كالقسم.
 غويُت، كمن ىذه التعاريف منها: عند بعض النحاة كالل

قاؿ الشيخ زلمد مصطفى الغبلبيٍت : علم النحو ىو علم بأصوؿ تعرؼ هبا  . أ
أحواؿ الكلمات العربية من حيث اإلعراب كالبناء أم من حيث ما لعرض ذلا 

 ُٔيف حاؿ تركيبها.
قاؿ زلمد علي اخلويل : علم النحو ىو علم يبحثفي بناء اجلملة أم نظم  . ب

 ُٕل اجلملة.الكلمات داخ
كالنحو يف اصطبلح العلماء : قواعد يعرؼ هبا أحواؿ أكاخر الكلمات العربية  . ت

 اليت حصلت بًتكيب بعضها مع بعض من إعراب كبناء كما يتبعها.
اختلف العلماء يف مفهـو النحو. فالعلماء القدماء يعرفوف أنٌو علم يعرؼ بو 

دثوف يقولوف إٌف النحوم غَت قاصد أكاخر الكلمات إعرابنا كبناءن. كأٌما العاماء ا
على إعراب الكلمات، إمٌنا امتٌد إَل اختيار الكلمات، كاالرتباط الداخلي بينها، 
كالتأليف بُت ىذه الكلمات يف نسق صويت معُت، كالعبلقة بُت الكلمات يف اجلمل 

هـو كقدديا كاف النحو مشهورا بعلم اإلعراب، إذف ادلف ُٖكالوحدات ادلكوىن للعبارات.
الشائع للنحو أنٌو ضبط أكاخر  الكلمات أك اإلعراب. لكٌن النحو بادلفهـو احلديث 
علم متكمل مع اللغة، كىو كما يقوؿ ادلفكر العظيم ابن خلدكف : من علـو الوسئل 

فاذلدؼ من دراسة قواعد النحو ىو تقوًن  ُٗكليس من علـو ادلقاصد كالغايات.
فرد من اإلستماع كالكبلـ كالقراءة كالكتابة بطريقة األذف كاللساف كالقلم، أم سبكُت ال

 صحيحة. فالنحو إذف كسيلة كالغاية ىي سبلمة اإلتصاؿ اللغوم نطقنا ككتابةن.

                                                           
 ُّٕٗ( ص. ُٕٗٗ، )سورابايا: فوستاكا فرككيسيف، ادلنور قاموس عريب إندكنيسيامحد كرسوف منور،   ُٓ
 ٖ( ص ََِٔ، )بَتكت لبناف: دار الكتب العلمية، جامع الدركس العربيةمصطفى الغبلبيٍت،   ُٔ
 ٔٗـ( ص.  ُّٗٗ، )األردف: دار الفبلح، مدخل إَل علم اللغةزلمد علي احلويل،   ُٕ
 (ُٕٗٗ)القاىرة: مكتبة النهضة ادلصرية،  ُ –، ط طرؽ تعليم اللغة العربيةعبد القادر أمحد،   ُٖ
 ّٗٓ( ص ُْٖٗ، )الكويت: مكتبة الفبلح، تدريس فنوف اللغة العربيةعلي أمحد مذكور،   ُٗ
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كمن ىذه النظرية السابقة نستنبط أٌف القواعد النحوية ىي علم يعرؼ بو كيفية 
كتابة اليت تعُت استخداـ اللغة العربية نطقنا ككتابةن لكوهنا كسيلةن لصحة النطق كال

ادلتعلمُت على التكلم كالكتابة باللغة الصحيحة. فاللغة العربية ربتاج إَل قواعدىا 
لتقوًن ألسنة متعٌلميها كعصمتها من اللحن كاخلطأ كىي تعينهم على دقة التعبَت 

 كسبلمة الداء ليستخدموا اللغة استخدامنا صحيحنا.
 أىداف تعليم القواعد النحوية  .1

ف نضع القواعد النحوية يف موضعها الصحيح بالنسبة للتعبَت كالفهم ينبغي لنا أ
السليمُت مع االستساغة كالتذكؽ يف مجيع األحواؿ. إٌف تدريس النحو يهدؼ 
دلساعدة الطلبة على فهم التعبَت اجليد كتذكقو كتدربو على أف ينتجو صحيحنا بعد 

 َِية ما يأيت:ذلك. كمن األعراض اليت نرمي إليها دركس القواعد النحو 
إدراؾ أمهية النحوية يف عصمة اللساف العريب من اللحن، حرصا على سبلمة  (ُ

 اللغة العربية كصوىا من عبث العابثُت.
إدراؾ موقع النحو من النظاـ اللغوم العاـ الذم بدكره ديثل الكياف اإلنساين  (ِ

 بأكجو ادلختلفة.
ألخرل لتحقيق التكامل إدراؾ الصلة العضوية بُت النحو الوظيفي كفركع اللغة ا (ّ

 اللغوم.
كاستعاب مضمينها الفكرية، مع ما يتبع ذلك من  –أحياننا  –فهم الدالالت  (ْ

 ارتياح لذل القارئ لدكره االستداليل يف ادلعاين ادلتكافئة.

  ُِكتتمثل أىم أىدؼ تعليم النحو فيما يلي :

                                                           
ـ( ص  ُّٗٗ، )القاىرة: الدار ادلصرية اللبنانية، تعليم اللغة العربية بُت النظرية كالتطبيقشحانة، حسن  َِ

َُِ-َِِ 
، )ماالنج: جامعة موالنا مالك إبرىم اإلسبلمية ادلوجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبانور ىادم،   ُِ

 َُٖ-ُٕٗ( ص  َُُِاحلكوميةاحلكومية،
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 إقدار ادلتعلم على القراءة بطريقة سليمة خالية من اللحن. (ُ
ادلتعلم القدرة على الكتابة الصحيحة من اخلطأ، كادلتقة مع القواعد  إكتساب (ِ

 ادلتعارؼ عليها.
 مساعدة ادلتعلم على جودة النطق كصحة األداء عند التحدث. (ّ
إكتساب ادلتعلم القدرة على فهم ادلسموع كسبييز ادلتفق مع قواعد اللغة من  (ْ

 ادلختلف معها.
م يعرؼ بو كيفية استخداـ اللغة علكمن ىذا نعرؼ أف القواعد النحوية ىي 

إكتساب ادلتعلم القدرة على  أىدؼ تعليم النحو ، ألفالعربية نطقنا ككتابةن 
  .الكتابة الصحيحة من اخلطأ

 خطوات تعليم القواعد النحوية .3
 ِِكأٌما خطوات تدريس القواعد فهي األمور اآلتية :

 التمهيد : (ُ
ئلة يف ادلعلومات السابقة تتوقف طريقة على نوع األمثلة، كيكوف عادة بأس

ادلتصلة بالدرس. كيف حالة استحداـ النص ادلساعد الستخبلص األمثلة منو، 
ديهد دلوضوعو مث يعرض على سبورة إضافية، إذا مل ديكن مدٌكننا قي الكتاب، 

 كيطالب التبلميذ بقراءتو قراءة صامتة، مث يناقشوف يف معناىا العاـ.
 عرض األمثلة : (ِ

طرؽ السابقة، كيف حالة استخداـ النص ادلساعد، يوجو إَل كيكوف بإحدل ال
كديكن للدرس  –التبلميذ أسئلة يف النص، تكوف إجابتها أمثلة صاحلة للدرس 

 –أف يستخلص بنفسو ىذه األمثلة من النص مباشرة كذلك اقتصادنا يف الوقت 
لسبورة مث تدٌكف ىذه األمثلة بالتدريج أك فعةن كاحدة على اجلانب األدين من ا
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ُِّ-ُِٖ 



ِْ 
 

 

األصلية يف كضع رأسي كعلى شكل زمر متناسقة، كتواضع خطوط ربت 
كديكن أف يؤجل كضع اخلطوط كالضبط  –الكلمات ادلطلوبة كتضبط أكاخرىا 

كإذا مل يسعف النص يف تقدًن أمثلة منعددة للنوع الواحد  –إَل حُت ادلناقشة 
ن النص، كأمثلة أخرل فبل مانع حينئد أف يزاكج ادلدرس بُت األمثلة اليت تؤخذ م

 يضيفها من عنده.
 ادلوزنة : (ّ

كتسمى )ادلناقشة أك الربط( كيف ىذه ادلرحلة تناقش األمثلة مناقشة تتناكؿ 
الصفات ادلشًتكة أك ادلختلفة بُت اجلمل، تنهيدا الستنبط احلكم العاـ الذم 

وية، نسمية )قاعدة(. كتشمل ادلوازنة نوع الكلمة، كنوع إعرهبا، ككظيفتها ادلعن
كما تشمل ادلوازنة طوائف األمثلة ادلختلفة،     موقعها بالنسبة إَل غَتىا، كىكذاك 

كل ذلك يف سبيل الوصوؿ إَل القاعدة ادلطلوبة، كمن البديهي أٌف طريقة 
 ادلوازنة زبتلف باختبلؼ ادلوضوعات. 

 االستنباط : (ْ
فيو الظواىر  بعد البلنتهاج من ادلوازنة كبياف ما تشًتؽ فيو األمثلة كما زبتلف

اللغوية، يستطيع ادلدرس أف يشرؾ التبلميذ يف استنباط القاعدة ادلطلوبة، بعد 
أف يقدـ ذلم السم االصطبلحي اجلديد مع عدـ اإلسراؼ يف ادلصطلحات، كال 

من تسجيلها  –بعد نضج القاعدة يف أذىاف التبلميذ كيف ألسنتهم  –مانع 
التبلميذ قراءهتا. كما جيب، بعد على السبورة أماـ األمثلة، كتكليف أحد 

 ذلك، أف يطلب ادلدرس من بعض التبلميذ قراءة القاعدة ادلدٌكنة على السبورة. 
 التطبيق : (ٓ

ىو الثمرة العملية للدرس كىو نوعاف : جزئي ككلي، فالتطبيق اجلزئي يعقب كل 
ن قاعدة تستنبط قبل االنتقاؿ إَل غَتىا، كالتطبيق الكلي يكوف بعد االنتهاء م

كاليؤدم  مجيع القواعد اليت يشملها الدرس كيدكر حوؿ ىذه القواعد مجيعها.
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قلها إَل ادليداف الدرس غايتو إذا مل خيتم بتطبيق شفهي لتثبيت القواعد ادلطاة كن
 العملي. 

 طرق تعليم القواعد النحوية .4
 الطريقة ىي رلموعة األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم اجملاؿ اخلارجي للمتعلم

نظرنا ألمهية القواعد فإٌف التخصصُت كادلهتُت  ِّمن أجل ربقيق أىداؼ تربوية.
بطرائق التعليم كضعوا طرائق كثَتة اتعليمها. إذغ حبثنا يف الطرؽ اليت اتبعت يف نصف 
القرف األخَت ألفينا أهنا انتقلت ثبلث انتقاالت مهمة، فهي بداية القرف كانت 

)االستنباطية(. مث ظهرت أخَتنا الطريقة ادلعدلة القائمة الطريقة القياسية كاالستقرائية 
تأسيسا على ذلك، فتنقسم  على تدريس القواعد من خبلؿ النصوص ادلتكاملة.

الباحثة طرؽ تعليم القواعد النحوية إَل قسمُت ىي طرؽ تعليم القواعد النحوية 
يف العصر  وية ادلستخدمةادلستخدمة يف العصر القدًن كطرؽ تعليم القواعد النح

 احلديث. 
كأٌما الطريقة ادلستخدمة لتعليم القواعد النحوية يف العصر القددية فهي الطريقة 

 القياسية ك الطريقة االستقرائية.
 الطريقة القياسية -ُ

تسمى ىذه الطريقة بالطريقة االستنتاجية, كىي يستهل ادلدرس بذكر 
لقاعدة بذكر بعض القاعدة أك التعريف أك ادلبدأ العاـ، مٌث يوضحوف ىو ا

األمثلة اليت تنطبق عليها، ليعقب ذلك التطبيق على القاعدة، كيتم هبا 
كىي أقدـ  ِْانتقاؿ الفكر من احلكم على كلي إَل احلكم على جزئية
 الطرؽ، كقد احتلت مكانة عظيمة يف التعليم القواعد قددينا.

                                                           
، )مصر: منشورات ادلنظمة اإلسبلمية تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجها كأساليبهارشد أمحد طعيمة،   ِّ

 ٕٗ( ص. ُٖٗٗللًتبية كالعلـو كالثقلفة. إسييكو، 
 ِِٕـ( ص  ُّٖٗ، )بَتكت: لؤسسة الرسالة، ادلوجو العملي دلدرس اللغة العربيةيق اذلاشيمي، عابد توف  ِْ
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لة أىداؼ ىذه الطريقة ىو استيعاب القواعد كحفظ الشواىد أك األمث
سبتاز ىذه الطريقة بسهولة السَت فيها على كفق  ِٓاليت تنطبق عليها.

ا ديكن أف  خطواهتا ادلقررة، فالطالب الذم يفهم القاعدة فهٌما جيدن
يستقدـ لسانو أكثر بكثَت من الذم يستتبط القاعدة من أمثلة توضح 
  ذكرىا، كىي أيضا طريقة سريعة ألهنا ال تستغرؽ كقتنا طويبلن. لقد ألفت
كتب كثَتة لتدريس قواعد اللغة العربية على كفق ىذه الطريقة، كمنها  

 كتاب جامع الدركس العربية ككتاب النحو الويف كغَت ذلك.
 الطريقة االستقرائية -ِ

أطلق نعض الباحثُت على ىذه الطريقة باسم الطريقة االستنباطية أك 
يت تشرح كتناقش الطريقة االستنتاجية, كىي يقـو ادلعلم على بدء باألمثلة ال

مث تستنبط منها القاعدة، ىذا ىو ادلتبع غالبنا يف مناىج النحو يف ادلرحلة 
أٌما يف ادلرحلة ادلتوسطة أك اإلعدادية فدركس النحو غالبنا ما تبدأ  ادلثانوية،

بنص كامل، تورد األمثلة أكالن مثن يافت نظر ادلتعلموف إَل أجزاء معينو من 
مٌث ذبمع ىذه ادلبلحظات يف قاعدة كاحدة  ىذه األمثلة ليبلن خطها،

 –تسجل، كتطبيق على أمثلة جديدة. كأساس ىذه الطريقة طريقة ىاربات 
العاـ النفسي األدلاين اليت سيطرت على الًتبية فكرينا كعملينا حىت مستهل 
القرف العشرين، كقد كانت مهمة ادلعلم يف ذلك تبدأ باستثارة ادلعلومات 

قاؿ إَل عرض ادلادة اجلديدة، كمقارنة بادلعلومات القددية، القددية، مث االنت
مٌث ربط القدًن باجلديد عن طريق التعميم، مث تطبيق ىذه القاعدة على مدة 

 شلاثلة للمادة اجلديدة.
كمطلوب من ادلتعلم باستعماؿ ىذه القاعدة أف يسَت كراء ادلعلم يف 

تاج، مٌث ينفرد بعد ذلك يف اإلتياف باألسئلة، كيف القياـ بادلبلحظة، كإلستن

                                                           
 َّّ، )القاىرة: دار الثقافة( ص أساسيات تعليم اللغة العربية كالًتبية الدينيةفتحى على يونس كآخركف،   ِٓ



ِٕ 
 

 

التطبيق كمعظم كتب النحو اليت تركهنا اليـو يف ادلدرس سبثل ىذه ادلرحلة 
كمن أشهر الكتاب اليت ألفت كفقنا للطريقة  من مراحل تطوير الطريقة.

 االستقرائية كتاب النحو الوضح لؤلستاذ علي اجلارمي.
 الطريقة ادلعدلة )النص األديب( -ُ

بلث من جهد الًتتيب التارخيي سول طريقة كىي أحد الطرؽ الث
قياسية كاستقرئية، كىي تقـو على تدريس القواعد النحوية من خبلؿ 
األساليب ادلتصلة، ال األساليب ادلتفرقة، كيراد باألساليب ادلتصلة قطعة 
من القراءة يف موضوع كاحد، أك النص من النصوص، يقرأ الطبلب 

ل كما فيها من اخلصائص، كيعقب ذلك كيفهموف معناه مٌث يسار إَل اجلم
استنبط القاعدة منها، كأخَتنا تأيت مرحلة التطبيق. كمن الصور اليت أخذهتا 
ىذه الطريقة معاجلة بعض أبواب منهج النحو بطريقة التطبيق العملي دكف 
حاجة إَل شرح قواعدىا، أٌما ما عداىا من األبواب فيجب أف يدرس على 

لكن ليس يف ظل ىذه األمثلة ادلتكلفة ادلبتورة اليت الطريقة االستنباطية، ك 
تنتزع من أكدية سلتلفة ال جيمع شتاهتا جامع، كال سبثل معٌت يشعر الطالب 
أنو يف حاجة إليو، بل جيب أف تدرس يف ظبلؿ اللغة كاألدب خبلؿ 
عبارات قيمة كتبت يف موضوع حيويتهم الطلبة زبتار من كتبهم يف 

هم يف التاريخ، أك غَته من مواد الدراسة، أك من ادلطالعة، أك من دركس
صحف اليـو كرلبلت األسبوع شلٌا يتصل باحلوادث اجلارية بُت مسعهم 

 كبصرىم.
 طريقة ربليل اجلملة -ِ

تعتدـ ىذه الطريقة أسلوبنا جديدا يف تدريس القواعد يقـو على ربليل 
لتعاكف مع اجلملة، كىي تعتمد فهم ادلعٌت أساسا، أم أف حيلل الطالبة با

ادلعلم النص، سواء كاف ذلك النص آية قرآنية، أـ حديثنا نبوينا، أك بيت 
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من الشعر، أك قوالن مأثورنا، أـ مجلة اعتيادية، ربليبل يقـو على فهم ادلعٌت إذ 
إف فهم ادلعٌت من غَت شك يسَت للطالب الوصوؿ إَل ربديد موقع اللفظة 

طالب أف يركب اجلمل تركيبنا أك اجلملة من اإلعراب. كىكذا يستطيع ال
صحيحنا كأف يضبط األلفاض أك الكادلات، كيتذكؽ النصوص. كإليو 

   ِٔيستطيع أف يكتب بطريقة خالية من األخطاء.
 

  

                                                           
،)جوداف: علم يس اللغة العربيةاجلاىات احلديثة يف تدر طو علي حسُت الديلمي كسعاد عبد الكرًن الوائلي،   ِٔ

 َِِ( ص. ََِٗالكتاب احلديث، 
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 الفصل الثالث
 التطوير منهجية البحث

 نموذج البحث التطويري -أ
إف منوذج البحث التطويرم الذم استخدمت الباحثة ىو ادلدخل الكيفي 

بحث الذم أما منهجو فهو ادلنهج التطويرم، نظرا أف موضوع الك الكمي، ك 
 مواد مهارة الكتابة على أساس القواعد النحوية.سيقـو دراسة ىو تطوير 

اد مهارة الكتابة على مو ث، قامت الباحثة بإنتاج تطوير كيف ىذا البح
. يف ىذا البحث "Nahwu Itu Mudah"أساس القواعد النحوية تطويرا على كتاب 

ـ  َُٗٗ، بدأ عند ADDIEستخدـ الباحثة منوذج تطوير ادلواد الدراسة عند ت
 ٓ، أمحد عملو أساس الوسيلة متحركة كفعالية مع ريسر موليدلعلى تطويرم 

 اخلطوات التالية:
 (analyze)ربليل االحتياجات  .ُ
 (design)تصميم اإلنتاج  .ِ
 (develop)تطوير اإلنتاج  .ّ
 (implemenationt)ذبربة اإلنتاج  .ْ
 (evaluate)تقوًن اإلنتاج  .ٓ

 كاخلطوات اليت صورهتا الباحثة على الشكل التايل :
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 3.2الجدول الرقم 

 خطوات البحث التطويري

 أك من ىذا التكييف ديكن أف يستدؿ اآلتية:

تشتمل فيها ربليل احلاجة كادلشكلة. كمجع مرحلة ربليل البيانات اليت  -ُ
 البيانات من مبلحظة كمقابلة.

ميم الكتاب التعليمي الذم يشمل فيها ربليل كترمز مرحلة تص -ِ
 أىداؼ التعليم كتطوير ادلواد النعليمية.

مرحلة تطوير ككتاب التعليمي اليت تشتمل فيها تصميم كتكتب  -ّ
ادلشَت كاألىداؼ التعليمية كادلواد التعليمية كالتدريبات كمفتاح 

 األجوابة.
 ذ اللغة العربية كمتعلمها.مرحلة التجربية، يعٍت تنفيذ اخلرباء كاألساتي -ْ
 مرحلة اإلصبلحية أك تقوًن الكتاب التعليمي. -ٓ

 الاحتياجات ثحليل

 ثصميم إلانتاج 

 ثجربة ثطوير إلانتاج 

 ثقويم
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 إجراءات البحث التطويري -ب
استخدمت الباحثة يف إجراءات البحث التطويرم مخسة خطوات. كرتبت 
الباحثة خطوات التطوير ىي ربليل االحتياجات، تصميم اإلنتاج، تطوير اإلنتاج، 

بة باخلطوات اليت قدمتها الباحثة بياهنا يف ذبربة، كتقوًن. كىذه احلطوات مناس
 . كالبياف كما يلي:(ADDIE)من خطوات على منوذج أددم  َُّاجلدكاؿ 
 تحليل االحتياجات .2

ادلرحلة األكَل يف البحث التطوير ىي كجود احلاجات كادلشكبلت. 
احلاجة ىي كل األشياء لدم زيادة القيمة عند االنتشار، كادلشكلة ىي 

  ِٕلشيء بُت الرجاء كالواقع يف ادليداف.عدـ مناسبة ا
 يفكقامت الباحثة مقابلة إَل معامل اللغة العربية للفصل السابع 

نورجو فاسوركاف معرفة آراء ادلدرسة ك درسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية ك ادل
عن الكتاب ادلستخدـ عند عملية التعليم اللغة العربية يف الفصل، 

عند التعليم بالستخداـ ذلك الكتاب، إما  كمشكبلت اليت كجهو ادلدرس
من تعليقاتو عن مضموف الكتاب أك أسالب الطبلب يف تسليم الدراسة 

 كغَتىا.
 تصميم اإلنتاج .1

ادلرحلة الثانية ىي تصميم اإلنتاج. ادلراد بو ىو مجع ادلعلومات 
سادلستخدمة لتخطيط ك تصميم ادلنتج، الذم يرجى بو حبل دبشكبلت 

الباحثة بالتخطيط عن األشياء اتاجة يف تطوير الكتاب.  ادلوجودة. قامت
يف مدرسة صممت الباحثة أجهزة التعليم ادلستخدـ يف الفصل السابع 

نورجو فاسوركاف كالتخطيط يف الدراسة ك ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية ك 
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كالكتاب ادلرجعية  َُِّكاخلطة الدراسية حسب ادلنهج الدراسي 
 الكتاب التعليمي كمجع احلاجات اتاجة قبل التطوير.ادلساعدة يف تأليف 

 تطوير اإلنتاج .3
ادلرحلة الثالثة ىي تطوير اإلنتاج. كىو إنتاج من التخطيط فبلو الذم 
ينتفع آلخرين. كيف تصميم اإلنتاج، أف تشمل بالصوار كالغناء كافوظات 

ارة الكتابة ادلواد مهكالشعر كغَتىا. كيف ىذا البحث، قامت الباحثة تطوير 
 Nahwu Itu"على أساس القواعد النحوية يف تعليم الًتاكيب ادلوضوع 

Mudah"  نورجو ك يف مدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية ك للفصل السابع
فاسوركاف. صممت الباحثة ىذا الكتاب حسب احتياجات ادلنهج 

ثة كمستوم التبلميذ يف فهم تعليم الًتاكيب. كألفت الباح َُِّالدراسي 
تطوير ادلواد مهارة الكتابة على أساس القواعد النحوية من الكتاب 

 التعليمي ادلستخدـ أك ادلنتشر يف مدارس ادلتواسطة.
 تجربة اإلنتاج .4

ادلرحلة الرابعة ىي ذبريبة اإلنتاج، كىي عملية ذبربة ادلنتج دلعرفة جودة 
 كفعالية.

 تقويم اإلنتاج .5
ىو عملية تقوًن ادلنتج يف نظاـ ادلرحلة اخلامسة ىي تقوًن اإلنتاج. ك 

عملو. كاف التقوًن يف مرحلة من نتيجة االسنتبانة ادلغلقة اليت كزعت إَل 
يف مدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية اخلرباء كالطبلب الفصل السابع 

نورجو فاسوركاف. قامت الباحثة ىذه اخلطوة معرفة عن صورة جودة ك ك 
بلب فصل السابع يف مدرسة ادلتوسطة الكتاب النحوية كجذابتو عند الط

تقوًن اإلنتاج على العلماء مادة  اإلسبلمية احلكومية كنورجو فاسوركاف.
 التعليم ك الوسائل حلصوؿ قيمة اإلنتاج على الناجة.
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 البيانات مصادر   -ج
أنواع البيانات تتكٌوف على البيانات الكٌمية كالبيانات الكيفية. بيانات 

ة التجربة باالستبيانات. كتكوف بيانات كيفي الكٌمي على نتائج شخصي
 باقًتاحات كتعليقات شخصية التجربة يف صبلحية الكتاب التعليمي ادلطور.

 إف مصادر البيانات اليت تستخدمها الباحثة:
البيانات األساسي : التبلميذ ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكوميو  .ُ

 ككنورجو فاسوركاف
 البيانات اإلضافية: .ِ

: تأخد الباحثة ادلعلومات عن ادلعلم كحالة التبلميذ يف  ادلعلم (أ 
 الفصوؿ

اخلرباء : تأخد نتائج االستبانة األكَل من اخلبَت عن التصميم كزلتول   (ب 
 كتاب التعليمي.

 ع البياناتجم سلوبأ -د

إف إحدل األنشطة يف عملية البحث ىي مجيع البيانات، كإذا أرادت 
تستخدـ طريقة مجع البيانات دبعرفة ثبلثة  الباحثة أف ربصل حبثا جيدا فعليها أف

للحصوؿ على البيانات اتاجة كتستخدـ الباحثة أدكات مجعها كما  ِٖأشياء، 
 يايل:

 لمقابلةا (2
 ك ادلعلومات جبمع الباحث خبللو من يقـو شفويا استبيانا ادلقابلة تعترب

 ماتادلعلو  على للحصوؿ ىامة أداة ىي ك ادلفحوص، من الشفوية البيانات

 إذا البيانات مجع كطريقة قابلةادل تستخدـ ِٗ.البشرية مصادرىا خبلؿ من
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ككاف  َّ.البحث مسائل إلجياد ادلقدمة بدراسة قـوت أف الباحث ترادأ
علومات حوؿ األسئلة اليت جيب ادلالغرض من ادلقاببلت للحصوؿ على 

 .اإلجابة عليها تعلقا بالبحث
ديسكها يف البحث  كانت اإلفًتاضات اليت توجب الطبلب أف

 كىي: ُّ،باستخداـ ادلقابلة
 .أف ما يشرح ادلستجيب إَل الباحث صديقا ك موثوقا (أ 

أف تأكيل ادلستجيب عن األسئلة اليت قدمها الباحث إليو سواءا دبا يقصد  (ب 
 الباحث.

ك بعض  لغة العربيةكيف ىذ البحث، ستكوف ادلقابلة على معلم ال
ادلعلومات اليت يرجى فيها يعٍت حوؿ الطبلب يف اجملموعة التجريبية، أما 

 .الكتابةفعالية إستخداـ خرائط ادلفاىيم عند تدريس 
 االستبانة (1

الستبياف أداة للحصوؿ على احلقائق مجع البيانات عن الظركؼ 
كألساليب القائمة بالفعل، كبعتمد الستبياف على إعداد رلموعة من األسئلة 

ستبياف الذم يستخدمها البحثوف يف اال ِّارسل لعدد كبَت من أفراد اجملتمع.
ىذه البحث ىو مجع بيانات عن صحة التصميم كصحة اتول، كأيضا 

 دلعرفة رأم ادلعلمُت كطبلب من ادلنتجات اليت يتم إنتاجها.

ىي كيفٌية جلمع البيانات بسؤاؿ على ادلستجيب كىو خبَت لكي تعرؼ 
 الباحثة معلومات منو.

 ََُ x  مجلة مستجيب xبند نتيجة من كل = نسبة اجلواب 
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 مجلة نتيجة احلٌد األعلى من كل بند      
كأما ادلعيار لنتيجة االستبانة عن إنتاج تطوير ادلواد الدراسية على أساس 

مخس فئات باستخداـ  يستوعب علىادلدخل العلمي يف تعليم اللغة العربية 
كل نقطة (. استخدمت الباحثة ىذا النموذج ألف  tمقياس منوذج ليكرت )

 ة، جيدة، جيدةمقبولناقصة، ، ناقصة جداالفئات بعبارات  مت تقسيمها يف
. كحلساهبا، كانت البيانات ربويلها إَل البيانات الكمية كفقا للدرجة اجد

(. بعد ما ٓ(، مخسة )ْ(، أربعة )ّ(، ثبلثة )ِ(، إثناف )ُادلرجحة: كاحد )
كن أف يتم على حساب مت ربويل البيانات مث حساب مقياس التصنيف ك دي

 ّّ:من قبل الصيغة التالية
 3.2الجدول 

 النسبة المئوية لمعيار اإلستبانة
 النسبة المئوية التقدير الرقم

 %َِ-%َ ناقص جدا ُ

 %َْ-%ُِ ناقص ِ

 %َٔ-%ُْ مقبوؿ ّ

 %َٖ-%ُٔ جيد ْ

 %ََُ-%ُٖ جيد جدا ٓ
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 االختبار (3
 أك صور أك ربريرية أك شفوية أسئلة) ادلثَتات من رلموعة ىو اإلختبار

ىو آلة أك إجراء أك أنشطة  ّْكمية أك كفية.  بطريقة لقياس أعدت( رسـو
معقدة لتناكؿ قدرة سلوؾ الشخص اليت تصور الكفاءة ديلكها يف كتاب 

كرأل أرم كونتو أف اإلختبار ىو عبارة عن السلسلة من األسئلة  ّٓالتعليمي.
لقياس ادلهارات كادلعرفة كالذكاء  أك التمرينات أك اآلالت األخرل ادلستخدمة
اإلختبار ادلستخدمة يف ىذا  ّٔكالكفاءة اليت ديلكها الفرد أك اجلماعة.

 البحث نوعاف:
اإلختبار القبلي يعٍت إختبار الذم يعطي قبل إجراء التجربة يف اجملموعة  ( أ

الواحدة. ذبرم الباحثة اإلختبار القبلي الكتشاؼ كفاءة التبلميذ 
 بالكتاب ادلقرر.

مهارة الكتابة اإلختبار البعدم يعٍت إختبار الذم يعقد بعد تقدًن كتاب   ( ب
يف اجملموعة األكؿ. ذبرم الباحثة اإلختبار  على أساس القواعد النحوية

مهارة البعدم الكتشاؼ كفاءة التبلميذ يف اللغة العربية بعد تقدًن كتاب 
ب يف اإلختبار أما معيار صلاح الطبل. الكتابة على أساس القواعد النحوية

 ىو كما يلي:
 3.1الجدول 

 النسبة المئوية إلختبارة

 النسبة المئوية )%( مدى الدرجات التقدير

 %ََُ-%ٖٔ ََُ-ٖٔ جيد جدا
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 %ٖٓ-%ٕٓ ٖٓ-ٕٓ جيد 

 %ْٕ-%َٔ ْٕ-َٔ مقبوؿ

 %ٗٓ-ْٓ ٗٓ-ْٓ ناقص

 %ْْ-%َ ْْأقل من  ضعيف

 اإلختبارة اليت كزعها الباحثة برمز: أما الطريقة ادلستخدمة لتحليل البيانات من نتائج

 ََُ x نتيجة التقديرنسبة اجلواب = 

 عدد التبلميذ

كاستخدمت  الباحثة يف ربليل البيانات من اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدم 
يعٍت أف تعُت فعالية كتاب التعليمي كعدمها يقاس حسب نتيجة  ّٕللمجموعة الوحدة.

 ي كاإلختبار البعدم.التبلميذ يف اإلختبار القبل

 أسلوب تحليل البيانات -ه
بعد ما مجعت الباحثة البيانات من نتائج تطوير الكتاب التعليمي، 
استخدمت الباحثة أسلوباف لتحلبل البيانات، مها البيانات الكيفية ك البيانات 

 الكمية :
 البيانات الكيفية  (أ 

م كسيلة حللت الباحثة البيانات من ادلبلحظة كادلقابلة ككذلك تصمي
تعليم الًتاكيب باستخداـ "القواعد النحوية" لطبلب يف الفصل السابع يف 
مدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية كنورجو فاسوركاف. كىذت األسلوب 
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استخدامتها الباحثة ربليبل من ادلبلحظة ك ادلقابلة إَل خرباء ك مدرس 
 العربية. 

 البيانات الكمية  (ب 
لتقدًن البيانات اليت حصلت عليها من  حللت الباحثة ىذا التحليل

نتائج الستنبانة للخرباء عن إنتاج تطوير ادلواد مهارة الكتابة على أساس 
القواعد النحوية يف تعليم اللغة العربية على ربليل الوصفي. أما طريقة 

 ّٖادلستخدمة لتحليل البيانات من االستنبانة برمز التايل:
 

 
 

 

 

نبانة عن إنتائج تطوير ادلواد مهارة الكتابة على أما ادلعيلر لنتيجة االست
أساس القواعد النحوية يدخل إَل ربع فئات باستخدـ الباحثة مقياس 

Likert
لقياس ادلواقف ك الرأم كاسوس الشخص أك اجملتمع عن ادلواد  39

 كما يايل: Likertالدراسية، أما مقياس 

  

                                                           
38

 Riduan. 2010. Dasar-dasar Statistika. Bandung: alfabeta. Hal.39 
39

 Sugiyono. 2011. Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta 

 مجلة مستجيب xنتيجة من كل بند 
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 3.3الجدوال 

 40ي اإلستنبانةالنسبة المنوية لمعايار التالميذ ف

 النسبة المئوية النتيجة األرقام
 شلتاز % ََُ -%  ْٖ 2
 جيد % ْٖ -%  ٖٔ 1
 مقبوؿ % ٖٔ -%  ِٓ 3
 ضعيف % ِٓ -%  ّٔ 4
 ضعيف جدا % ّٔ -%  َِ 5

 
يف كأما دلعرفة صلاح استخداـ الًتاكيب يف تعليم اللغة العربية يف الفصل السابع 

نورجو فاسوركاف، فاعتمدت الباحثة بنتجة ك كومية ك مدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احل
 اإلستنبانة للفصل السابع من ىذه ادلدرسة.

 :ُْترشد خطوات البحث التطويرم يف رسم البياف اآليت
 

 
 
 
 
 

 : خطوات البحث التطويرم ّ.ّالشكل الرقم 
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 تصميم النتاج تطوير اإلنتاج ربليل احلاجات كادلشكبلت

 تقوًن اإلنتاج ذبربة صبلحية اإلنتاج ذبربة اإلنتاج
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 يلربل أسلوب إَل البحث حيتاج لذلك الصادقة، البيانات على الباحث حيصل

 :ِْيلي ما ىو ك اإلحصائي،( t) الرمز ىو التجرييب البحث من. البيانات
 

t =  
     

√(
∑    ∑  

           
) 

 

  
   

 

  
 

 

= Mx التجريػبة اجملموعة من ادلعديل ادلقياس 

Mx = الضابطة اجملموعة من ادلعديل ادلقياس 

 التجريبة اجملموعة نتائج من ادلربع االضلراؼ دعد رلموع =   ∑

 الضابطة اجملموعة نتائج من ادلربع االضلراؼ عدد رلموع =   ∑

Nx = التجريػبة اجملموعة من الطبلب عدد 

= Ny الضابطة اجملموعة من الطبلب عدد 

   

 أما الفركض من ىذا الرمز فهي :

مهارة الكتابة على أساس القواعد مواد استخدـ  بُت الداللة فرؽ توجد    =
مهارة الكتابة على أساس القواعد مواد  استخدـ بدكفيف الفصل اإلعدادم ك  النحوية
ككنورجو يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  السابعيف الفصل  النحوية

 سوركافبفا

يف  النحوية مهارة الكتابة على أساس القواعدمواد استخدـ  بُت الفرؽ توجد ال    =
 مهارة الكتابة على أساس القواعد النحويةمواد  استخدـ بدكفالفصل اإلعدادم ك 

 سوركاف كنورجو فايف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية ك  السابعيف الفصل 
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

 حوية مهارة الكتابة على أساس القواعد النمواد  تطوير: األولث المبح

 مهارة الكتابة على أساس القواعد النحويةمواد تصميم  .2

عملت الباحثة يف ىذه خطوة ىي ربليل االحتياجات كاألىداؼ التعليم 
ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية ككنورجو  درسةم السابع لفصلللتبلميذ فصل 

 . أما يستخدـ الطبلب يف ىذه ادلدرسة ىي كتاب "درس اللغة" من كزارةفاسوركاف
الشؤكف الدينية ككتاب للمعلمة. أما تطبيق كتاب الدراسية للمعلمة ك كزارة الشؤكف 
الدينية مل يكن يساعد التبلميذ يف تعليم الكتابة. ننظر ىذا من كثَت التبلميذ الذم 
يتكاسلوف يف تعليم الكتابة ك بعض الطبلب الصعب يف الكتابة حىت يكوف القيمة 

مهارة الكتابة على واد متطوير تطوير الباحثة  الكتابة للطبلب منخفض. كبذلك
 ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية ككنورجو فاسوركاف درسةيف م أساس القواعد النحوية

واد متطوير بأىداؼ ترقية فهم الطبلب ك رغبة التبلميذ يف تعليم الكتابة. أما تطوير 
إلسبلمية احلكومية ادلتوسطة ا درسةيف م مهارة الكتابة على أساس القواعد النحوية

 للتبلميذ يف ىذا ادلدرسة ىي فعاال جدا.  ككنورجو فاسوركاف
 تطوير مواد مهارة الكتابة على أساس القواعد النحوية ىو يف اخلطوة األكَل

 مع بادلقابلة بقياـ كادلشكلة احلاجة بتحليل الباحث كادلشكلة. يقـو احلاجة ربليل
 عند بةو بالصع عركفشي الطبلب بأف شكلةدلكا احلاجة الباحثؿ ينا .التجريبة موضوع

 مهارة الكتابة على أساس القواعد النحوية. مواد  كتابة
 عن فو يهتم ال كىم اآلخر، ادلواد كظيفة عن لةو غشم الطلبة أف ااضرقاؿ ك 

 أف وؿيق طالب من ككذلك القواعد النحوم. التعليم عملية يف مهارة الكتابة أمهية
مهارة في التعليمي الكتاب عن جييد ال وى مهارة الكتابة ليمتع عن فو يصعب الطلبة
  القواعد النحوية.  تعليم يف اخلاصةالكتابة
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 كافلظات، ،التاريخ Microsoft Word 2013 بربرلة يكتب الباحث البداية يف
 لكتابة ككيفيةادلفردات  عوا أن ككاف للمبتدئُت، السهلة مهارة الكتابة الكتابة ككيفية
. كخيتار الصوار اجليدة ك األلواف لسهلة فهم مهارة الكتابة خاصة د النحويةالقواع

 أللواف. يف كل باب اكاأللواف القواعد النحوية ألف الطبلب سئم بالكتاب غَت الصوار
 منو أزرؽ، أخضر، أصفر، أرجواف كغَت ذالك.سلتالفة 

. شخصيات الطبلب كادلوضوعربليل  ىو ADDIE خطوة التالية من منوذج
ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  درسةم السابع لفصل مدرسةمع  بادلقابلةتستند 

يف ادلتنوعة  الدافع التعليم لديهم السابعالطبلب لفصل  أفٌ  ككنورجو فاسوركاف
  .التنمية ادلعرفة )عقلية( سلتلفة أيضا ككذلك يف ،الكتابة

 واد مهارة الكتابة على أساس القواعد النحويةمصناعة  .1

سطة اإلسبلمية اعد النحوية لطلبة ادلدرسة ادلتو مهارة الكتابة على أساس القو  مواد
ة عنواف، تعليمات التعلم، ىذه نورجو فاسوركاف. كىذا حيتوم على صفحك احلكومية ك 

سطة ادلتو  رسةمد واد مهارة الكتابة على أساس القواعد النحوية للطلبة الفصل السابعم
وركاف. كفيها ربميل منهج الفصل الدراسي الذم نورجو فاسك اإلسبلمية احلكومية ك 

ـي كى  بػىري ميقىدَّ ، ًاٍسمي اإًلشىارىًة ، اٍلميٍبتىدىأه ك اخٍلىبػىره، خى ائًري يتكوف من مخسة ادلوضوع، كىي ضىمى
أ ميؤىخَّر. يف الداخل ىناؾ بعض ادلعايَت اليت ال توجد يف  عمل أخرل أف ىذه  ادلوادميٍبتىدى

 .رهادلعايَت اليت سبق ذك

 موضوع (أ 
 ادلواد مهارة الكتابة الصفة اليت سوؼ تكوف أكثر ربديدا من ادلواد مهارة الكتابة

كالكفاءات األساسية  اجلوىريف مرحلة تصميم لقب مرة بناء على الكفاءات  ادلوجودة.
 مخسةفيها  كادلؤشرات اليت ينبغي ربقيقها، موضوع، كترتكز على طريقة استخدامها.

يتم دراستها من خبلؿ منهج علمي. يتبُت من اجلدكؿ التايل ادلوضوعات اليت س
  اتويات ادلواد مهارة الكتابة.
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  تعليمات التعلم (ب 

مهارة واد ادلكتعرض تلميحات من ىذه الدراسة لتسهيل الطبلب باستخداـ 
ة مهار  وادادليف عملية التعلم. كيصف الطريقة اليت يتعلم هبا الطبلب ادلواد يف  الكتابة
 . الكتابة

  

 
 الكفاءة لتحقيقو (ج 

كالكفاءات األساسية  اجلوىريف الكفاءات ادلراد ربقيقها حيتوم على الكفاءات 
كمؤشرات اإلصلاز من الكفاءات اليت تغطي مجيع ادلواد، كأىداؼ التعلم كاخلربة 

 .ادلكتسبة من خبلؿ التعلم عملية التعلم

 خمسة
الموضوعات

 موضوع

 تعليمات التعلم
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 معلومات دعم (د 

ح آفاؽ أكسع يف تطوير التعلم القائم العلمي. ىذه دعم ادلعلومات كسيلة لفت
 . ىناؾ معلومات تتعلق بادلواضيع ادلعركضةمهارة الكتابة  ادلواد

 
 

 واد مهارة الكتابة على أساس القواعد النحويةم تقويم .3
يهدؼ تقييم التكويٍت ليصلح التعليم. عملت الباحثة تقييم التكويٍت يف عملية 

تقييم التكويٍت عن ادلواد الدراسية بفرقتُت. األكؿ؛ تقييم  تطوير نتائج. أما عملت
ادلاجستَت كخبَت تصميم  شهداء منها، خبَت اتول كىي الدكتور التكويٍت من اخلرباء

ربية. اللغة الع كخبَت من معلمادلاجستَت  توفيق الرمحنالوسائل التعليمية ىو األستاذ 
ادلتوسطة اإلسبلمية  درسةم السابعل الطبلب لفص ِٗمن الثاين؛ تقييم التكويٍت 

 الكفاءة لتحقيقو

 معلومات دعم
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أىداؼ تقوًن ىنا ليكوف التعليم فعالية ككفاءة. كعملت  .احلكومية ككنورجو فاسوركاف
من خرباء كذبربة  مهارة الكتابة على أساس القواعد النحويةواد تنقيح بعد يعمل ذبربة م

ادلتوسطة  درسةم يف مهارة الكتابة على أساس القواعد النحويةواد للطبلب عن فعالية م
 . اإلسبلمية احلكومية ككنورجو فاسوركاف

 واد مهارة الكتابة على أساس القواعد النحويةصالحية م المبحث الثاني :

مواد إَل اخلرباء إلنتاج ادلنتج الذم حصلتها قامت الباحثة صبلحية الكتاب 
عت الباحثة مهارة الكتابة على أساس القواعد النحوية. فوز واد تطوير مالباحثة يف 

 االستبانات إَل خبَتين. كالبياف األكضح كما يايل:

 الخبراء ( أ
إَل اخلرباء  مهارة الكتابة على أساس القواعد النحويةمواد قامت الباحثة صبلحية 

مهارة الكتابة على أساس القواعد ألنتاج ادلنتج الذم حصلها الباحثة يف تطوير مواد 
. فوز نورجو فاسوركافك اإلسبلمية احلكومية ك سطة ادلتو  رسةدم السابع لفصل النحوية

 اخلرباء كىم: اثنُتالباحثة صفحة التقييم االستبانة إَل 

 خبير المحتوى المواد -2

. قامت الباحثة شهداء ادلاجستَت دكتورخبَت اتول ادلواد من ىذا البحث ىي ال
 اتول ىي أما نتايح البيانات خلبَت. َُِٕسنة  أغسطس ٗيـو األربعاء يف التاريخ 

مهارة الكتابة على أساس القواعد واد متطوير على منتج  (Deskriptif)البيانات الوصفية 
كما يف   نورجو فاسوركافك سطة اإلسبلمية احلكومية ك ادلتو  رسةدم السابعلفصل  النحوية

 اجلدكؿ التايل:
يرية مواد الدراسية يف االستبانة التقدلنتيجة اصولة من خبَت مضموف كتعرض ا

 عن الكتاب ادلواد كما يايل:



ْٔ 
 

 

مهارة الكتابة على مواد االستبانة من خبير المحتوى عن  عن نتائج 4.2الجدول 
 أساس القواعد النحوية

 النتيجة في االستبانة أسئلة في االستبانة الرقم

ُ ِ ّ ْ ٓ 

ُ 

دقة ادلادة
 

مناسبتها دبعيار الكفاءة كالكفاءة األساسية  
 كادلؤشرات

   √  

  √    مناسبتها بإحتياجات الطبلب ِ

  √    مناسبتها بإحياج ادلواد الدراسية ّ

ُ 

زلتول ادلادة
 

 

  √    صدؽ ادلواد الدراسية

  √    تكميل ادلادة  ِ

  √    كضوح ادلادة  ّ

   √   استعماؿ اللغة  ْ

  √    تقدًن ادلادة ٓ

ُ 

التدريبات
 

  √    التعليميةمناسبة التدريبات باألىداؼ 

  √    مناسبة التدريبات بادلواد الدراسية ِ

   √   كضوح أسئلة التدريبات ّ

  √    كضوح إرشاد التدريبات ْ



ْٕ 
 

 

  √    تنوع التدريبات ككجود األىداؼ ٓ

  √    تقدًن التدريبات من السهلة إَل الصعب ٔ

ادلراجع ُ
 

 √     مناسبة الكتاب ادلرجع ادلستخدـ

ما طريقة اليت استخدامت الباحثة لتحليل البيانات من نتائج االستبانة اليت أ
 مخسة عشر. أما السؤاؿ يف اإلستبانة يتكوف من الدكتور شهداء ادلاجستَتكزعها إَل 

   ىو: (Likert)السؤاؿ. كربليل البيانات يف ىذا البحث يستخدـ النموذج ليكورت 

2 1 3 4 5 

 جيد جدا  جيد مقبوؿ ضعيف ضعيف جدا

 ك تعرض البيانات التالية ىي :

 ٓ=  ٓ X ُ:  جيد جدا 

 ْٖ=  ْ X ُِ:   جيد 

 ٔ=  ّ X ِ:   مقبوؿ

 -:   ضعيف

 -:  ضعيف جدا

= ٓ  +ْٖ  +ٔ  =ٓٗ  

أٌف  مهارة الكتابة على أساس القواعد النحويةمواد كما تقدير اخلبَت عن 
. كربسيب الباحثة برموز  % بتأىيل عاؿٖٕنتيجة من تقدير اخلبَت على نتيجة 

 كمايلي: 



ْٖ 
 

 

 

 

 

 

 

  ّْأما نتائج التايل يستطيع أف يشرح كما يلي:

 (Interval Koefisien)الفاصل المعامل  مستويات الصحة

 الئق جدا
 الئق
 مقبوؿ

 غَت الئق
 غَت الئق جدا

َ،َٖ – ُ،ََ 
َ،َٔ – َ،ٕٗٗ 
َ،َْ – َ،ٓٗٗ 
َ،َِ – َ،ّٗٗ 
َ،ََ – َ،ُٗٗ 

% كىو يف ٖٕأك  ٖٕ،َالقيمة اإلستبانة من خبَت اتول ادلواد ىو  ككما يف جدكؿ أفٌ 
 مستول "الئق ". 

 خبير تصميم الوسائل التعليمية  -1

. الدكتور احلاج توفيق الرمحاف ومن ىذا البحث ى تصميم الوسائل التعليميةخبَت 
أما موصفات يف   .َُِٕأكغسطس سنة  ٗيف التاريخ  األربعاءقامت الباحثة يـو 

 يف ىذا البحث ىو:  تصميم الوسائل التعليميةتيار خبَت اخ
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 مجلة مستجيب xنتيجة من كل بند 

 لة نتيجة احلد األعلى من كل بندمج
X ََُ% نسبة اجلواب = 

ََُ= %  X 

ٓٗ  

ٕٓ 
 =َ،ٕٖ X ََُ= %ٕٖ  % ٓٗ 

ُٓ x ٓ 



ْٗ 
 

 

 لديو خلفية الًتبية يف مرحلة ادلاجستَت -

 لديو ادلعرفة عن تصميم الوسائل التعليمية -

 معلم من مادة كسائل التعليم اللغة العربية  -

ىي البيانات الوصفية  تصميم الوسائل التعليمية أما نتايح البيانات خلبَت
(Deskriptif) لفصل مهارة الكتابة على أساس القواعد النحويةواد ادلتطوير ى منتج عل 

 اجلدكؿ التايل:كما يف   نورجو فاسوركافك سطة اإلسبلمية احلكومية ك ادلتو  درسةم السابع

واد عن معن نتائج االستبانة من خبير تصميم الوسائل التعليمية  4.1الجدول 
 مهارة الكتابة على أساس القواعد النحوية

 النتيجة في االستبانة أسئلة في االستبانة قمالر 

ُ ِ ّ ْ ٓ 

ُ 

تصميم الكتاب
 

   √   تصميم الكتاب جبذب الطبلب للتعليم

تصميم الكتاب مناسب للمرحلة ادلدرسة  ِ
 ادلتواسطة

   √  

   √   الغبلؼ جذاب ّ

  √    الكتاب كاضحة كتسهل القراءة ْ

ُ 

التصوير
 

 √     ع كاحلجم(استخداـ احلركؼ )النو 
   √   زبطيط النوذج ِ

   √   توضيخ بالسـو كالصورة ّ

   √   تأٌلف اللوف ْ



َٓ 
 

 

ُ 

كجو الكتاب
 

  √    كثافة الفقرة

   √   كجود ادلكاف الفراغ ِ

   √   اجلمل قصَتة ّ

   √   الصورة ذلا معٌت ْ

  √    الضبط يف تتابع رقم الصفحة ٓ

  √    األرقاـ الثبات يف تتبع ٔ

ُ 

طباعو الكتاب
 

 √     تكميل الصفحة حسب
 √     شكل الكتاب بسهل الطبلب يف القراءة ِ
   √   كضوح الطباعة ّ

  √    صفحة الكتابة ْ

  √    كجود التحليد ٓ

  √    السهولة يف فتح الكتاب ٔ

اليت كزعها إَل  أما الطريقة ادلستخدمة لتحليل البيانات من نتائج االستبانة
السؤاال. كربليل  َِ. أما السؤاؿ يف اإلستبانة يتكوف من الدكتور احلاج توفيق الرمحاف

 كما يلي:  (Likert)البيانات يف ىذا البحث يستخدـ النموذج ليكورت 

2 1 3 4 5 

 جيد جدا جيد  مقبوؿ ضعيف ضعيف جدا

 ك عرض البيانات التالية ىي :



ُٓ 
 

 

 ُٓ=  ٓ X ّ:  جيد جدا 

 ِّ=  ْ X ٖ:   دجي

 ِٕ=  ّ X ٗ:   مقبوؿ

 -:   ضعيف

 -:   ضعيف جدا

   =ُٓ  +ِّ  +ِٕ  =ْٕ 

مهارة الكتابة على أساس القواعد مواد بَت تصميم الوسائل التعليمية عن كما تقدير اخل
أٌف نتيجة من تقدير اخلبَت على نتيجة "صحيح جدا" .كربسيب الباحثة برموز   النحوية

 كمايلي:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلة مستجيب xنتيجة من كل بند 

 مجلة نتيجة احلد األعلى من كل بند
X ََُ% نسبة اجلواب = 

ََُ= %  X 

ْٕ  

ََُ 
 =َ،ْٕ   X ََُ= %ْٕ % ْٕ 

َِ X ٓ 



ِٓ 
 

 

 

 أما نتائج التايل يستطيع أف يشرح كما يلي:

 (Interval Koefisien)الفاصل المعامل  مستويات الصحة

 الئق جدا
 الئق
 مقبوؿ

 غَت الئق
 غَت الئق جدا

َ،َٖ – ُ،ََ 
َ،َٔ – َ،ٕٗٗ 
َ،َْ – َ،ٓٗٗ 
َ،َِ – َ،ّٗٗ 
َ،ََ – َ،ُٗٗ 

أك  ْٕ،َسائل التعليمية ىو ك كما يف جدكؿ أٌف القيمة اإلستبانة من خبَت تصميم الو 
 % كىو يف مستول "الئق".ْٕ

 السابعاللغة العربية لفصل  المعلمخبير من  -3

يف  سبة. قامت الباحثة يـو نيل الغفرافخبَت من ادلعلمة يف ىذا البحث ىي 
اللغة العربية ىي  ادلعلم. أما نتايح البيانات خلبَت َُِٕسنة  أغسطس ُِالتاريخ 

مهارة الكتابة على أساس القواعد واد متطوير على منتج  (Deskriptif)البيانات الوصفية 
كما يف نورجو فاسوركاف  ك سطة اإلسبلمية احلكومية ك ادلتو  رسةدم السابع لفصل النحوية

 اجلدكؿ التايل:

  



ّٓ 
 

 

مهارة واد عن معن نتائج االستبانة من خبير المعلم اللغة العربية  4.3الجدول 
 حويةالكتابة على أساس القواعد الن

 النتيجة أسئلة في االستبانة رقم

ُ ِ ّ ْ ٓ 

ىل ادلادة القواعد النحوية ىامة يف ادلواد  ُ
 اليت تدرس باللغة العربية؟

    √ 

ىل العرض من العوامل ادلادية تؤثر على  ِ
 فهم القواعد النحوية الطبلب؟

    √ 

كيف الكتاب ادلواد كلو "ىيا نتعلم  ّ
 القواعد النحوية"؟

    √ 

ىل الكتب العربية ادلستخدمة يف ادلدرسة  ْ
 أصبحت اآلف قادرة على شرح ادلواد

كفقا للكفاءة اجلوىر ك  القواعد النحوية
 ؟الكفاءة األساسي

  √   

ىل الكتب ادلواد "ىيا نتعلم" ديكن أف  ٓ
تساعد الطبلب على فهم ادلواد القواعد 

 النحوية؟

    √ 

النحوية، كيف إيصاؿ اتول القواعد  ٔ
 كالتدريبات يف ىذا الكتاب؟

   √  

أما الطريقة ادلستخدمة لتحليل البيانات من نتائج االستبانة اليت كزعها إَل 
 ٔ. أما السؤاؿ يف اإلستبانة يتكوف من نيل الغفرافمعلم اللغة العربية ىو ألستاذ 

  ىو: (Likert)السؤاؿ. كربليل البيانات يف ىذا البحث يستخدـ النموذج ليكورت 



ْٓ 
 

 

2 1 3 4 5 

 جيد جدا جيد  مقبوؿ ضعيف ضعيف جدا

 ك عرض البيانات التالية ىي :

 َِ=  ٓ X ْ:  جيد جدا 

 ْ=  ْ X ُ:   جيد

 ّ=  ّ X ُ:   مقبوؿ

 -:   ضعيف

 -:   ضعيف جدا

   =َِ  +ْ  +ّ  =ِٕ 

أساس مهارة الكتابة على واد معن  من ادلعلمة اللغة العربية لفصل السابعكما تقدير 
كربسيب الباحثة برموز   .%َٗأٌف نتيجة من تقدير اخلبَت على نتيجة  القواعد النحوية

 كمايلي: 

 

 

 

 

 

 

 مجلة مستجيب xة من كل بند نتيج

 مجلة نتيجة احلد األعلى من كل بند
    X ََُ% = نسبة اجلواب 

ََُ= %  X 

ِٕ  

َّ  
 =َ،ٗ X ََُ= %َٗ  % ِٕ 

ٔ x ٓ 



ٓٓ 
 

 

 التايل يستطيع أف يشرح كما يلي: أما نتائج

 (Interval Koefisien)الفاصل المعامل  مستويات الصحة

 الئق جدا
 الئق
 مقبوؿ

 غَت الئق
 غَت الئق جدا

َ،َٖ – ُ،ََ 
َ،َٔ – َ،ٕٗٗ 
َ،َْ – َ،ٓٗٗ 
َ،َِ – َ،ّٗٗ 
َ،ََ – َ،ُٗٗ 

% كىو يف َٗأك ٗ،َك كما يف جدكؿ أٌف القيمة اإلستبانة من ادلعلمة اللغة العربية ىي 
 مستول "الئق جدا".

 مهارة الكتابة على أساس القواعد النحويةمواد المبحث الثالث :فعالية 

 ةنتائج اإلختبار القبلى و البعدى للمجموعة التجريبي .2

استخداـ الباحث االختبار دلقياس كفاءة الطبلب عن النحو قبل ذبربة كتاب 
لًتقية الطبلب يف الكتابة قبل تطبيق الكتاب اف: االختبار القبلى يعٌت النحو. كىو نوع

ة ادلواد مهارة الكتابة على أساس القواعد النحوية. كالثاين: االختبار البعدل دلعرفة فعالي
 على أساس القواعد النحوية.واد مهارة الكتابة م

يهدؼ ىذا االختبار  َُِٕأغسطس  ُِكىذا االختبار القبلى يعقد يف التاريخ 
سطة اإلسبلمية ادلتو  رسةدملًتقية الطبلب يف الفصل السابع "كاجملموعة التجريبية" 

 نورجو فاسوركاف.ك احلكومية ك 



ٓٔ 
 

 

ك اختبار  (Pretest) ةيف اختبار القبلي للمجموعة التجريبيةأف فعلت الباحثة 
سطة اإلسبلمية احلكومية ادلتو  رسةدم السابعالطبلب لفصل  ِٗإَل . (Posttest) ةالبعدي

 : . كشرحت الباحثة كما يلينورجو فاسوركافك ك 

 4.4 الجدول

 نتائج االختبار القبلى للمجموعة التجريبية

 التقدير النتيجة إسم الطالب/الطالبة رقم

 مقبوؿ ٕٔ عملية الصليحة ُ

 جيد  ّٕ انديكا دكم شهفوترا ِ

 جيد ّٕ اردلبا فاراح ابادية رمحة ّ

 ضعيف ّٓ داريس رحياف نورمحن ْ

 مقبوؿ ٔٔ ديا رفندم ٓ

 مقبوؿ َٔ محداف شكراف ٔ

 ضعيف ّٓ حرٌاة متممة ٕ

 جيد ّٕ كن صلم أينما كنت ٖ

 مقبوؿ َٔ لٍت دكم انغرين ٗ

 مقبوؿ َٔ زلمد فَتز َُ

 جيد ّٕ زلمد سعيب ُُ



ٕٓ 
 

 

 مقبوؿ ّٓ زلمد كاحد ادليأكاف ُِ

 جيد ّٕ مريأة القبتية ُّ

جدا جيد َٖ مرسكا رايف سوتنيت ُْ  

يد جدارل َٖ مولية اكليبل ُٓ  

 ضعيف ّٓ زلمد رزؽ موالنا ُٔ

 مقبوؿ ٔٔ زلمد أكرب رفكي رماداف ُٕ

 مقبوؿ َٔ زلمد علي جازكيل ُٖ

 ضعيف ّٓ زلمد فرماف موالنا ُٗ

 ضعيف ّٓ ؾ اينديرازلمد رز  َِ

 ضعيف ّٓ زلمد انواف سافوترا ُِ

 جيد ّٕ نادا العزٌة ِِ

 جيد جدا َٖ نعماف ىادم ِّ

 مقبوؿ ٕٔ فوترم سكما ىنغا فَتاميتا ِْ

 مقبوؿ َٔ رزقاف نفيعاة ِٓ

 جيد جدا ٕٖ ربيعة العدكية ِٔ

جدا جيد َٖ شيبل خَت النساء ِٕ  

 جيد ّٕ سبلتاف كمل ادلصطفى ِٖ



ٖٓ 
 

 

جدا جيد َٖ شهركؿ انغ فرمداف ِٗ  

 2935 الجملة

 66،71 المعدلة

. ِٕ،ٔٔفمن نتائج ىذا اإلختبار القبلى، ظهر أف الطبلب نالو الدرجة ادلعدلة 
، يف ٕ، يف مستول جيد ٔ، يف مستول جيد جدا َكأما الطبلب يف مستول شلتاز 

عليم مهارة . كمن ىنا فإف قدرهتم على تٔ، كيف مستول ضعيف َُمستول مقبوؿ 
 الكتابة بصفة مقبوؿ.

 4.5 الجدول

 للمجموعة التجريبية البعدىنتائج االختبار 

 التقدير النتيجة إسم الطالب/الطالبة رقم

شلتاز  ََُ عملية الصليحة ُ  

 شلتاز ََُ انديكا دكم شهفوترا ِ

قبوؿشل ٕٔ اردلبا فاراح ابادية رمحة ّ  

 جيد جدا َٖ داريس رحياف نورمحن ْ

 جيد جدا َٖ ديا رفندم ٓ

 شلتاز ٕٔ محداف شكراف ٔ

جيد جدا  ٕٖ حرٌاة متممة ٕ  
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 جيد جدا ٕٖ كن صلم أينما كنت ٖ

 شلتاز ّٗ لٍت دكم انغرين ٗ

 شلتاز ََُ زلمد فَتز َُ

 مقبوؿ ٕٔ زلمد سعيب ُُ

 مقبوؿ ٕٔ زلمد كاحد ادليأكاف ُِ

 جيد جدا َٖ مريأة القبتية ُّ

 مقبوؿ ٕٔ نيتمرسكا رايف سوت ُْ

 شلتاز ََُ مولية اكليبل ُٓ

 شلتاز ََُ زلمد رزؽ موالنا ُٔ

 جيد ّٕ زلمد أكرب رفكي رماداف ُٕ

 شلتاز ّٗ زلمد علي جازكيل ُٖ

 شلتاز ّٗ زلمد فرماف موالنا ُٗ

 شلتاز ّٗ زلمد رزؾ اينديرا َِ

 مقبوؿ ٕٔ زلمد انواف سافوترا ُِ

 شلتاز ََُ نادا العزٌة ِِ

 شلتاز ّٗ عماف ىادمن ِّ

 جيد جدا َٖ فوترم سكما ىنغا فَتاميتا ِْ



َٔ 
 

 

 جيد جدا َٖ رزقاف نفيعاة ِٓ

 شلتاز ََُ ربيعة العدكية ِٔ

 شلتاز ّٗ شيبل خَت النساء ِٕ

 جيد جدا ٕٖ سبلتاف كمل ادلصطفى ِٖ

 شلتاز ََُ شهركؿ انغ فرمداف ِٗ

 1494 الجملة

 86 المعدلة

. كأما ٖٔ، ظهر أف الطبلب نالو الدرجة ادلعدلة البعدلر فمن نتائج ىذا اإلختبا
، يف مستول ُ، يف مستول جيد ٖ، يف مستول جيد جدا ُٓالطبلب يف مستول شلتاز 

. كمن ىنا فإف قدرهتم على تعليم مهارة الكتابة بصفة َ، كيف مستول ضعيف ٓمقبوؿ 
 شلتاز.

 و البعدى للمجموعة الضابطةنتائج اإلختبار القبلى  .1

تخداـ الباحث االختبار دلقياس كفاءة الطبلب عن النحو قبل ذبربة كتاب اس
ب يف الكتابة قبل تطبيق الكتاب لًتقية الطبلالنحو. كىو نوعاف: االختبار القبلى يعٌت 

عالية مواد مهارة الكتابة على أساس القواعد النحوية. كالثاين: االختبار البعدل دلعرفة ف
 اس القواعد النحوية. واد مهارة الكتابة على أسم

يهدؼ ىذا االختبار  َُِٕأغسطس  ُِكىذا االختبار القبلى يعقد يف التاريخ 
ادلتواسطة اإلسبلمية  ددرسةملًتقية الطبلب يف الفصل السابع "كاجملموعة الضابطة" 

 احلكومية كنورجو فاسوركاف.
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ك اختبار  (Pretest) ةيف اختبار القبلي للمجموعة التجريبيةأف فعلت الباحثة 
سطة اإلسبلمية احلكومية ادلتو  رسةدم السابعالطبلب لفصل  ِٗإَل . (Posttest) ةالبعدي

 : . كشرحت الباحثة كما يلينورجو فاسوركافك ك 

 4.6 الجدول

 الضابطةللمجموعة  القبلىنتائج االختبار 

 التقدير النتيجة إسم الطالب/الطالبة رقم

 جيد جدا ّٖ جهيو نور ىبيب ُ

 جيد َٕ لفيزينخَت ا ِ

 جيد َٓ فراديل اغستينا ّ

 ضعيف ٕٓ حليتل عائشة ْ

 ضعيف ٕٓ ايندرم موليدية ٓ

 جيد ّٕ عزة كردتل مطفية ٔ

 مقبوؿ ّٔ ليلة الصفار احلكمة ٕ

 مقبوؿ ّٔ لورا دكم فرستوم ٖ

 جيد َٕ زلمد ايرفاف بدركس ٗ

 جيد َٕ زلمد اقباؿ موالنا َُ

 ضعيف ٕٓ زلمد رديانتو ُُ



ِٔ 
 

 

 ضعيف َٓ زلمد شهركؿ ُِ

 ضعيف ٕٓ ماد سًتيا ذبا ُّ

 مقبوؿ ّٔ مريا الفا ُْ

 جيد جدا ّٖ زلمد إرشاد العباد ُٓ

 ضعيف ٕٓ زلمد رضواف ُٔ

 ضعيف َٓ زلمد علي فكرم ُٕ

 جيد َٕ زلمد عرماف موالنا ُٖ

 جيد َٕ زلمد صفي ا ُٗ

 مقبوؿ ّٔ زلٌب عناـ َِ

 ضعيف َٓ نورؿ لتيفة ُِ

 مقبوؿ ّٔ فًتم سفيت كردينا ِِ

 جيد  َٕ فًتم زليها ِّ

 ضعيف ٕٓ رمحد فرماف شاه ِْ

 ضعيف َٓ سًتيا دكم مليو ِٓ

 جيد  ٕٕ سنتيا قعيدتر رمحاف ِٔ

 مقبوؿ ّٔ فينا مفازا ِٕ

 جيد َٕ يوغبيلي جيزكؿ كىيب ِٖ
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 مقبوؿ ّٔ زفَتا رمحا اغسطينا ِٗ

 2839 الجملة

 63،42 المعدلة

. ُْ،ّٔائج ىذا اإلختبار القبلى، ظهر أف الطبلب نالو الدرجة ادلعدلة فمن نت
، يف َُ، يف مستول جيد ِ، يف مستول جيد جدا َكأما الطبلب يف مستول شلتاز 

. كمن ىنا فإف قدرهتم على تعليم مهارة َُ، كيف مستول ضعيف ٕمستول مقبوؿ 
 .جيد ك مقبوؿالكتابة بصفة 

 4.7 الجدول

 الضابطةللمجموعة  البعدى نتائج االختبار

 التقدير النتيجة إسم الطالب/الطالبة رقم

 جيد جدا ّٖ جهيو نور ىبيب ُ

جيد جدا  َٖ خَت الفيزين ِ  

 جيد ّٕ فراديل اغستينا ّ

 مقبوؿ َٔ حليتل عائشة ْ

 جيد  ّٕ ايندرم موليدية ٓ

 جيد جدا َٖ عزة كردتل مطفية ٔ

 جيد  ّٕ ليلة الصفار احلكمة ٕ
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 جيد  ّٕ لورا دكم فرستوم ٖ

 جيد ّٕ زلمد ايرفاف بدركس ٗ

 جيد ّٕ زلمد اقباؿ موالنا َُ

 مقبوؿ ٕٔ زلمد رديانتو ُُ

 مقبوؿ ٕٔ زلمد شهركؿ ُِ

 جيد جدا َٖ ماد سًتيا ذبا ُّ

 جيد  ّٕ مريا الفا ُْ

 جيد جدا ّٖ زلمد إرشاد العباد ُٓ

 جيد ّٕ زلمد رضواف ُٔ

 جيد ّٕ زلمد علي فكرم ُٕ

 جيد ّٕ زلمد عرماف موالنا ُٖ

 جيد ّٕ زلمد صفي ا ُٗ

 جيد ّٕ زلٌب عناـ َِ

 جيد  ّٕ نورؿ لتيفة ُِ

 جيد جدا َٖ فًتم سفيت كردينا ِِ

 جيد ّٕ فًتم زليها ِّ

 مقبوؿ َٔ رمحد فرماف شاه ِْ



ٔٓ 
 

 

 مقبوؿ َٔ سًتيا دكم مليو ِٓ

 جيد جدا َٖ سنتيا قعيدتر رمحاف ِٔ

 جيد ّٕ ا مفازافين ِٕ

 جيد  ّٕ يوغبيلي جيزكؿ كىيب ِٖ

 مقبوؿ ٕٔ زفَتا رمحا اغسطينا ِٗ

 1225 الجملة

 71،93 المعدلة

. ّٗ،ِٕفمن نتائج ىذا اإلختبار البعدل، ظهر أف الطبلب نالو الدرجة ادلعدلة 
، يف ُٔ، يف مستول جيد ٕ، يف مستول جيد جدا َكأما الطبلب يف مستول شلتاز 

. كمن ىنا فإف قدرهتم على تعليم مهارة َ، كيف مستول ضعيف ٔقبوؿ مستول م
 .جيدالكتابة بصفة 

 مقارنة نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  .3

كبعد معرفة بياف نتائج اإلختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية الباحثة مقارنة 
 ما يلي:بُت اإلختبار القبلي كالبعدم، كادلقارنة ك

  



ٔٔ 
 

 

 4.8جدول 

 المقارنة بين اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

 اإلختبار البعدم اإلختبار القبلي التقدير النتيجة الرقم

عدد 
 الطبلب

النسبة 
 ادلؤية

عدد 
 الطبلب

النسبة 
 ادلؤية

 %ٕ،ُٓ ُٓ %َ َ شلتاز ََُ-َٗ ُ

 %ٓ،ِٕ ٖ %ٔ،َِ ٔ جيد جدا ٖٗ-َٖ ِ

 %ْ،ّ ُ %ُ،ِْ ٕ جيد ٕٗ-َٕ ّ

 %ِ،ُٕ ٓ %ْ،ّْ َُ مقبوؿ ٗٔ-َٔ ْ

 %َ َ %ٔ،َِ ٔ ضعيف ٗٓ-َ ٓ

 %ََُ ِٗ %ََُ ِٗ العدد

كبالنسبة إَل بياف ادلقارنة بُت اإلختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية فظهر 
% يف مستول َ،ٔ،َِ% من الطبلب يف مستول شلتاز، ك َأف يف اإلختبار القبلي 

% ٔ،َِ% يف مستول مقبوؿ ك ْ،ّْ% يف مستول جيد، ك ُ،ِْك جيد جدا، 
% من الطبلب يف مستول ٕ،ُٓيف مستول ضعيف. كأما يف اإلختبار البعدم ظهر أف 

% يف ِ،ُٕ% يف مستول جيد، ك ْ،ّ% يف مستول جيد جدا، ك ٓ،ِٕشلتاز، ك 
البعدم % يف مستول ضعيف، ك ىذا لبياف يعٍت أف نتيجة اإلختبار َمستول مقبوؿ ك 

 أكرب من نتيجة اإلختبار القبلي. 
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 نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة  مقارنة .4
كبعد معرفة بياف نتائج افختبار القبلي كالبعدم للمجموعة الضابطة الباحثة مقارنة 

 بُت اإلختبار القبلي كالبعدم، كادلقارنة كما يلي: 
 4.9جدول 

 ي والبعدي للمجموعة الضابطةالمقارنة بين اإلختبار القبل
 اإلختبار البعدم اإلختبار القبلي التقدير النتيجة الرقم

عدد 
 الطبلب

النسبة 
 ادلؤية

عدد 
 الطبلب

النسبة 
 ادلؤية

 %َ َ %َ َ شلتاز ََُ-َٗ ُ

 %ُ،ِْ ٕ %ٖ،ٔ ِ جيد جدا ٖٗ-َٖ ِ

 %ُ،ٓٓ ُٔ %ْ،ّْ َُ جيد ٕٗ-َٕ ّ

 %ٔ،َِ ٔ %ُ،ِْ ٕ مقبوؿ ٗٔ-َٔ ْ

 %َ َ %ْ،ّْ َُ ضعيف ٗٓ-َ ٓ

 %ََُ ِٗ %ََُ ِٗ العدد

كبالنسبة إَل بياف ادلقارنة بُت اإلختبار القبلي كالبعدم للمجموعة الضابطة فظهر 
% يف مستول جيد ٖ،ٔ% من الطبلب يف مستول شلتاز، ك َأف يف اإلختبار القبلي 

يف % ْ،ّْ% يف مستول مقبوؿ ك ُ،ِْ% يف مستول جيد، ك ْ،ّْجدا، ك 
% من الطبلب يف مستول شلتاز، َمستول ضعيف. كأما يف اإلختبار البعدم ظهر أف 

% يف ٔ،َِ% يف مستول جيد، ك ُ،ٓٓ% يف مستول جيد جدا، ك ُ،ِْك 
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% يف مستول ضعيف، ك ىذا لبياف يعٍت أف نتيجة اإلختبار البعدم َمستول مقبوؿ ك 
   أكرب من نتيجة اإلختبار القبلي.

 حراف المربع من المجموعتين مقارنة عدد اإلن .5

 كىذه النتائج عدد اإلضلراؼ ادلربع من اجملموعتُت، كىي كما يف جدكاؿ التايل: 

 4،20جدول 
 نتائج عدد اإلنحراف وعدد اإلنحراف المربع من المجموعتين

 ادلػجموعة التجريبية الضابطة ادلػجموعة
 الرقم

Y2 (Y) Y2 Y1 X2 (X) X2 X1 

َ َ ّٖ ّٖ َُٖٗ ّّ ََُ ٕٔ ُ 

ََُ َُ َٖ َٕ ِٕٗ ِٕ ََُ ّٕ ِ 

ِٓٗ ِّ ّٕ َٓ ّٔ ٔ ٕٔ ّٕ ّ 

ٗ ّ َٔ ٕٓ ِٕٗ ِٕ َٖ ّٓ ْ 

ِٓٔ ُٔ ّٕ ٕٓ ُٗٔ ُْ َٖ ٔٔ ٓ 

ْٗ ٕ َٖ ّٕ ْٗ ٕ ٕٔ َٔ ٔ 

ََُ َُ ّٕ ّٔ ُُٓٔ ّْ ٖٕ ّٓ ٕ 

ََُ َُ ّٕ ّٔ ُٗٔ ُْ ٖٕ ّٕ ٖ 

ٗ ّ ّٕ َٕ َُٖٗ ّّ ّٗ َٔ ٗ 

ٗ ّ ّٕ َٕ ََُٔ َْ ََُ َٔ َُ 
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ََُ َُ ٕٔ ٕٓ ّٔ ٔ ٕٔ ّٕ ُُ 

ِٖٗ ُٕ ٕٔ َٓ ُٗٔ ُْ ٕٔ ّٓ ُِ 

ِٓٗ ِّ َٖ ٕٓ ْٗ ٕ َٖ ّٕ ُّ 

ََُ َُ ّٕ ّٔ ُٔٗ ُّ ٕٔ َٖ ُْ 

َ َ ّٖ ّٖ ََْ َِ ََُ َٖ ُٓ 

ِٓٔ ُٔ ّٕ ٕٓ َٔٔٗ ْٕ ََُ ّٓ ُٔ 

ِٓٗ ِّ ّٕ َٓ ْٗ ٕ ّٕ ٔٔ ُٕ 

ٗ ّ ّٕ َٕ َُٖٗ ّّ ّٗ َٔ ُٖ 

ٗ ّ ّٕ َٕ ََُٔ َْ ّٗ ّٓ ُٗ 

ََُ َُ ّٕ ّٔ ََُٔ َْ ّٗ ّٓ َِ 

ِٓٗ ِّ ّٕ َٓ ُٗٔ ُّ ٕٔ ّٓ ُِ 

ِٖٗ ُٕ َٖ ّٔ ِٕٗ ِٕ ََُ ّٕ ِِ 

ٗ ّ ّٕ َٕ ُٔٗ ُّ ّٗ َٖ ِّ 

ٗ ّ َٔ ٕٓ ُٔٗ ُّ َٖ ٕٔ ِْ 

ََُ َُ َٔ َٓ ََْ َِ َٖ َٔ ِٓ 

ٗ ّ َٖ ٕٕ ُٔٗ ُّ ََُ ٖٕ ِٔ 

ََُ َُ ّٕ ّٔ ُٔٗ ُّ ّٗ َٖ ِٕ 
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ٗ ّ ّٕ َٕ ُٗٔ ُْ ٖٕ ّٕ ِٖ 

ُٔ ْ ٕٔ ّٔ ََْ َِ ََُ َٖ ِٗ 

 اجملموع ُّٓٗ ِْْٗ َٗٔ ُّٖٔٔ ُّٖٗ ُُِٓ ِّٕ ُِْٓ

  
  

  
  N 

 
 كفيما يلي توضيع ما يف اجلدكاؿ السابق: 

X1التجريبية اجملموعة من القبلي اإلختبار = نتائج 
X2التجريبية اجملموعة من البعدم اإلختبار = نتائج 
(X)التجريبية اجملموعة نتائج من راؼاالضل = عدد 
X2التجريبية اجملموعة نتائج من ربعادل االضلراؼ = عدد 

 =∑Xالتجريبية اجملموعة نتائج من االضلراؼ عدد رلموع 
 =∑X2التجريبية اجملموعة نتائج من ربعادل االضلراؼ عدد رلموع 

Y1 =الضابطة اجملموعة من القبلي اإلختبار نتائج 
Y2الضابطة اجملموعة من البعدم باراإلخت = نتائج 
(Y)الضابطة اجملموعة نتائج من االضلراؼ = عدد 
Y2 الضابطة اجملموعة نتائج من ربعادل االضلراؼ = عدد 

 =∑Yالضابطة اجملموعة نتائج من االضلراؼ عدد رلموع 
 =∑Y2الضابطة اجملموعة نتائج من ربعادل االضلراؼ عدد رلموع 
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 4،22جدول 
 اجملموعتُت من ربعادل االضلراؼ عدد ك راؼاالضل رلموع عدد

 التجريبية اجملموعة الضابطة اجملموعة

 عدد رلموع

 (∑Yاالضلراؼ )

 عدد رلموع
 االضلراؼ

 (∑Y2ربع )ادل

 عدد رلموع

 (∑Xاالضلراؼ )

رلموع عدد 
االضلراؼ ادلربع 

(X2∑) 

ِّٕ ُِْٓ َٔٗ ُّٖٔٔ 

 :اآليت اإلحصائي زالرم إَل السابق النتائج بإدخاؿ ةالباحث قاـمث 
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مث قامت  ْاإلحصائي =  t من اجلدكؿ السابق، كجدت الباحثة أف نتيجة
 (degree of freedom)كحبثت الباحثة أف نتيجة يف القائمة احلرية  t-tableالباحثة بتعيُت 

% ٓكنتيجة يف التقدير ادلعنوم ٕٔٔ،ِ% = ُأف نتيجة يف التقدير ادلعنوم  t-tableمن 
 =ِ،ََّ. 

 تقرير "ت"
 

 
 
 

 كٕٔٔ،ِ% = ُادلعنوم  التقدير نتيجة من أكرب ْٔ،ْ=  اإلحصائي كنتيجة
 أف أك مقبوؿ Hُ أف دبعٌت ََّ،ِ% = ٓ ادلعنوم تقدير نتيجة من أكرب كذلك
مهارة الكتابة على أساس القواعد تطوير مواد أف  ليلىذا د ك مقبوؿ. البحث ىذا فركض
، كغالبا منهم حيبوف للتبلميذفعالية. كىذا احلصيل معزز بالبيانات من ادلقابلة  النحوية

ليس يف تعليم  ، مهارة الكتابة على أساس القواعد النحويةواد مالتعليم كالتعلم باستخداـ 
ك الكتابة.  القراءةا، دلهارة اإلستماع ك فقط، بل للغة العربية أيض القواعد النحوية

مهارة الكتابة واد ادلتطوير كخبلصة ذلذا البحث جبميع البيانات اليت مجعتها الباحثة، أف 
يف مدرسة  اللغة العربية تعليم يف التبلميذ رغبة كتنمية فعالية على أساس القواعد النحوية

  . نورجو فاسوركافك اإلسبلمية احلكومية ك توسطة ادل
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t.test (احلسايب t)< t.table  (t  = )حصلت التجريبة = مقبوؿجدكايل 

t.test (احلسايب t)< t.table  (t  = )يبة = مقبوؿفشلت التجر جدكايل 



ْٕ 
 

 

 المبحث الرابع : مناقشة نتائج البحث

  البحث نتائجمناقشة  .أ

 مهارة الكتابة على أساس القواعد النحويةمواد التطوير والنتائج  ( أ

ادلواد التعليمية ىي زلتول تعليمي الذم نرغب يف تقدديو للطبلب بغرض ربقيق 
طبلب أىداؼ تعليمية معرفية أك مهارية أك جذابية. كىي ادلضموف الذم يتعلمو ال

ادلواد التعليمية على درجة كبَتة من األمهية، كيشتمل الكتاب الدراسي .يف علم ما
عليها، كىي عنصرا أساسي يف عملية التعليم كالتعلم. كتستحيل إقامة تلك 

، كىو أكثر ادلواد التعليمية سهولة يف اإلستخداـ، كحيتوم على ْٓالتعليمية بعدمو
كالتقنيات كإلختبارات الذاتية. كالكتاب الدراسي أىداؼ ادلقرر كايول كالتدريبات 

 ىو نوع من أنوع ادلواد الدراسية ادلطبوعة.
بعملية ادلبلحظة يف  مهارة الكتابة على أساس القواعد النحويةمواد  تطوير

الفصل ليبلحظ كيف خصائص التبلميذ حينما يتعلم الكتابة ك كيف اسًتاتيجة 
ة للتبلميذ من كزاة الشؤكف الدينية ربت ادلوضوع التعليم للمعلمة. أما كتاب الدراس

"Nahwu Itu Mudah فيها النصوص ك مفردات كقليل من التدريبات ليقيس ،"
مهارة الكتابة على أساس القواعد ادلهارات التبلميذ. بذلك، تطوير الباحثة مواد 

. أما ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية ككنورجو فاسوركافلفصل السابع مدرسة النحوية 
مهارة الكتابة يهدؼ ىذا البحث لَتفع اجلاذبية عند التبلميذ. تصميم الباحثة مواد 

دبفردات ك التدريب ادلتنوعة. كالتقدًن ادلواد الكتابة  على أساس القواعد النحوية
فيها بااستخداـ اجلملة ك العبارات البسيطة، لكي يساعد التبلميذ أف يفهم كتابة 

 جيدا. 
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 هارة الكتابة على أساس القواعد النحويةصالحية مواد م  ( ب

، كىناؾ إرتفاع  مهارة الكتابة على أساس القواعد النحويةواد تطبيقت الباحثة م
مهارة الكتابة على أساس القواعد كثَتة للتبلميذ حنيما يتعلم بااستخداؾ كتاب 

 . نستطيع أف ننظر ىذا بالبيانات التالية:النحوية
، مهارة الكتابة على أساس القواعد النحويةواد م من حصوؿ التقوًن كالصبلحية

البد أف يهتم الباحثة ادلفردات اليت تستخدـ اليومية كيهتم القواعد اللغوية. قد تبُت 
مهارة واد من خبلؿ نتائج تقييم اخلرباء كادلعلم اللغة العربية بوسيلة اإلستبانة، أف م

 %ٖٕ حاصلت على درجةة ادلطورت الباحث الكتابة على أساس القواعد النحوية
من  %ْٕ كحاصلت على درجة كىو يف مستول "الئق ". من خبَت اتول ادلواد

كحاصلت على درجة   كىو يف مستول "الئق". خبَت تصميم الوسائل التعليمية
كىو يف مستول "الئق من ادلعلم اللغة العربية لفصل السابع من خبَت  %َٗ

  جدا".
 مهارة الكتابة على أساس القواعد النحوية مواد عالية فالتطوير والنتائج  فعالية  ( ج

% من الطبلب يف مستول شلتاز، ك َبالنسبة أف يف اإلختبار القبلي أما 
% يف ْ،ّْ% يف مستول جيد، ك ُ،ِْ% يف مستول جيد جدا، ك ٔ،َِ

% يف مستول ضعيف. كأما يف اإلختبار البعدم ٔ،َِمستول مقبوؿ ك 
% يف مستول جيد جدا، ك ٓ،ِٕشلتاز، ك  % من الطبلب يف مستولٕ،ُٓ
% يف مستول َ% يف مستول مقبوؿ ك ِ،ُٕ% يف مستول جيد، ك ْ،ّ

ضعيف، ك ىذا لبياف يعٍت أف نتيجة اإلختبار البعدم أكرب من نتيجة اإلختبار 
 القبلي.

غَت مناسب من مستويات األخرل.  مهارة الكتابةادلواد كمشكلة فيو أف زلتول 
ادلتواسطة  ددرسةم السابعاءة لتحقيقها اخلاص الفصل ىذا تسبب ألف كف

مهارة ادلواد ىكذا، إف الصبلحية من اإلسبلمية احلكومية كنورجو فاسوركاف.
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قد عرفها بتقوًن النتيجة من تعليق اخلبَت من  الكتابة على أساس القواعد النحوية
ة أهنا حيث تصميمها كمضموهنا كمن نتيجة التعليق ادلدرس عنها يف االستبان

  حصلت إَل الدرجة العالية.
 Hُ أف دبعٌت ََّ،ِ% = ٓكذلك أكرب من نتيجة تقدير ادلعنوم 

اإلحصائي  t كجدت الباحثة أف نتيجة مقبوؿ. البحث ىذا فركض أف أك مقبوؿ
كحبثت الباحثة أف نتيجة يف القائمة  t-tableمث قامت الباحثة بتعيُت  ِْ،ْ= 

% = ُأف نتيجة يف التقدير ادلعنوم  t-tableن م (degree of freedom)احلرية 
 كنتيجةتقرير "ت"  .ََّ،ِ% = ٓكنتيجة يف التقدير ادلعنوم ٕٔٔ،ِ

 .ٕٔٔ،ِ% = ُادلعنوم  التقدير نتيجة من أكرب ْٔ،ْ=  اإلحصائي
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 الخامسالفصل 
 الخاتمة
 

 ملخص نتائج البحث -أ 

  واعد النحويةمهارة الكتابة على أساس القمواد التطوير والنتائج  ( أ

ادلتوسطة  درسةيف م مهارة الكتابة على أساس القواعد النحويةواد متطوير 
أما عملت . تصميم ك صناعة الذم يتكوف اإلسبلمية احلكومية ككنورجو فاسوركاف

الكتابة على أساس الباحثة يف مجع البيانات عن فعالية ادلواد الدراسية دلهارة 
ستبانة من خرباء كمعلمة اللغة العربية مث عملت بااستخداـ اإل القواعد النحوية

الباحثة ادلقابلة مع معلمة اللغة العربية لفصل السابع عن خصائص الطبلب يف 
 .ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية ككنورجو فاسوركاف درسةمالفصل السابع  

 صالحية مواد مهارة الكتابة على أساس القواعد النحوية  ( ب

رباء كادلعلم اللغة العربية بوسيلة اإلستبانة، أف مواد من خبلؿ نتائج تقييم اخل
ادلطورت الباحثة حاصلت على درجة  مهارة الكتابة على أساس القواعد النحوية

% من خبَت اتول ادلواد كىو يف مستول "الئق ". كحاصلت على درجة ٖٕ
% من خبَت تصميم الوسائل التعليمية كىو يف مستول "الئق". كحاصلت ْٕ
% من خبَت من ادلعلم اللغة العربية لفصل السابع كىو يف َٗدرجة   على

 مستول "الئق جدا". 
لكتابة على أساس القواعد مهارة امواد فعالية التطوير والنتائج  فعاليةج( 

 النحوية
يف اإلختبار البعدم أف نتيجة اإلختبار ك بالنسبة أف يف اإلختبار القبلي أما 

 ختبار القبلي.البعدم أكرب من نتيجة اإل
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 Hُ أف دبعٌت ََّ،ِ% = ٓكذلك أكرب من نتيجة تقدير ادلعنوم 
اإلحصائي  t كجدت الباحثة أف نتيجة مقبوؿ. البحث ىذا فركض أف أك مقبوؿ

كحبثت الباحثة أف نتيجة يف القائمة  t-tableمث قامت الباحثة بتعيُت  ِْ،ْ= 
% = ُيف التقدير ادلعنوم أف نتيجة  t-tableمن  (degree of freedom)احلرية 

 كنتيجةتقرير "ت"  .ََّ،ِ% = ٓكنتيجة يف التقدير ادلعنوم ٕٔٔ،ِ
 .ٕٔٔ،ِ% = ُادلعنوم  التقدير نتيجة من أكرب ْٔ،ْ=  اإلحصائي

 التوصيات البحث  -ب 
 انطبلقا من نتائج البحث، يقدـ الباحث التوصيات الرئيسية كما يايل:

 لكتابة على أساس القواعد النحويةمهارة اأف يهتم األساتيذ بالستخداـ  (أ 
  لًتقية كفاءة الطلبة يف تعليم اللغة العربية.

 ادلوادينبغي على الطلبة لتعليم اللغة العربية باجتهاد نفسو ألف ىذه  (ب 
 .التدريبات بالتقييم اإلنتاج ك سهولة للتفهيم

كعلى الباحثُت بعد، يستطيعوف أف يصبحوا ذلذا الباحث مرجعا كمصدرا يف  (ج 
 ثهم العلمية كيتطوركف ىذا البحث تطورا أكسع.حبو 

 البحث اإلقتراحات  -ج 
بناء على العرض كمناقشة البيانات السابقة تقدمت الباحثة ادلقًتحات التالية، 

 منها:

 ترجو الباحثة أف تزيد معلمة اللغة العربية التدريبات يف ترتيب اجلمل.  (ُ

مهارة الكتابة على للمكتوبات  ترجو الباحثة أف تزيد معلمة اللغة العربية ادلواد  (ِ
 أساس القواعد النحوية.
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 المراجع المصادر و قائمة
 المراجع باللغة العربية - أ

دراسات حوؿ إنتاج ادلواد التعليمية لربامج أعضاء ىيئة تدريس جبامعة القدس للفتوحة، 
إيسيسكو.  –دلملكة الغربية  -، مطبوعة ابن إرناسن سبل التعليم عن بعد

 ـَََّ

، )القاىرة: الدار ادلصرية ، تعليم اللغة العربية بُت النظرية كالتطبيقشحانة حسن
 ـ( ُّٗٗاللبنانية، 

، اجمللد األكؿ، ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقيم بلغات أخرلرشدم أمحد طعيمة، 
 )مكة : جاحعة أـ القرل، دس( 

ة: مكتبة النهضة ادلصرية، )القاىر  ُ-عبد القادر أمحد، طرؽ تعليم اللغة العربية، ط
ُٕٗٗ) 

، )القاىرة: دار ادلعارؼ عبد العليم ادلوجو الفي دلدرسي اللغة العربيةصاحل عبد العزيز، 
 ( ُُٕٗإبراىيم 

اجلاىات احلديثة يف تدريس اللغة طو علي حسُت الديلمي كسعاد عبد الكرًن الوائلي، 
 (ََِٗ،)جوداف: علم الكتاب احلديث، العربية
، )القاىرة: دار أساسيات تعليم اللغة العربية كالًتبية الدينيةيونس كآخركف،  فتحى على

 الثقافة( 
طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت زلمود كامل الناقة كسر شدم أمحد طعيمة، 

 –)الرباط : منشورات ادلنظمة اإلسبلمية للًتبية ك العلـو ك الثاقافة  هبا.
  ـ( ََِّق/ ُِّْغيسيسكو، 

أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت ناصر عبد ا الغاَل ك عبد احلميد عبد ا، 
 )الرياض : دار الغايل، د.س( الناطقُت بالعربية 
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، )ماالنج: جامعة موالنا ادلوجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبانور ىادم، 
 (  َُُِمالك إبرىم اإلسبلمية احلكوميةاحلكومية،
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