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Abstract: "Qowaid have an important role in the understanding of the Arabic language, 

As for the difficulties faced The female students MTs Mambaus Sholihin is difficult to 

understand the book Nahwu (Syarah Nadhom Imrithy) The book requires a development 

in form, so it fits with the desire of the students of today. The development eg by using 

electronic media are being developed today. therefore, researchers developed the book 

so that the students can understand them well. His research is teaching materials 

developed with the following steps (1) preparing the materials (2) preparing media for 

development (3) the implementation of the development (4) Evaluation of the 

questionnaire Validator for advice and criticism and test students to get the data about 

the effectiveness of the implementation of the Product. from the results of the 

questionnaire validator that the data obtained Handout to Sarah Nadhom Imrithy with 

Mindmapping can be used in the learning process with minor repairs. And from the 

results of data analysis tests showed that the handouts for Sarah Nadhom Imrithy with 

Mindmapping Effective to improve the material kefahaman nahwu. And from the 

student questionnaire responses obtained from the data 89% indicate the criteria nice ". 
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 مقدمة

مهم يف فهم اللغة العربية، عندما تعترب القواعد صعبة وخميفة العربية له دور  قواعد اللغة
ميكن أن يؤدي الطلبة بعيدا عن اللغة العربية واخنفض دوافعهم لتعّلم اللغة العربية. من 
القواعد العربية النحو، قال مصطفى الغالييين، النحو هو دراسة لغوية تركز يف تركيب 

لة من الكالم، فلكل لغة دراسة حنوية اليت تقصد هبا حفظ الكلمات كعناصر اجلم
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املتكّلم من اخلطاء يف أتدية املعىن إليصاله إىل ذهن السامع من أغراض. فالنحو نتيجة 
 عمل عقلي مستمر يف فهم تركيب اجلملة يف لغة معينة، ويف شأنه أن ينمو اللغة

 (.2007)مصطفى الغالييين)

نتحاء مست كالم العرب، يف تصرفه من إعراب قال إبن جين أن النحو هو "إ
وغريه، كالتثنية، واجلمع، والتحقري، والتكسري، واإلضافة، والنسب، والرتكيب، وغري 
ذلك، ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية أبهلها يف الفصاحة، فينطق هبا وإن مل يكن 

 .(34) )أبو الفتح عثمان ابن جين منهم، وإن شذ بعضهم عنها رد به إليه
إن الغرض من تدريس النحو هو تكوين امللكة اللسانية الصحيحة، الحفظ 
القواعد اجملردة، فالعرب األول الذي أخذت عنه اللغة، مل يكن يدري ما احلال وما 
التمييز، ومل يعرف الفرق بني الفاعل واملبتدأ، فكل هذه أمساء مساها مشايخ النحو عندما 

ن اللحن. إن جوهر مشكلة تعليم اللغة العربية، ليس يف وضعوا القواعد حلفظ اللغة م
اللغة ذاهتا، وإمنا يف كوننا نتعلم اللغة قواعد جافة، وإجراءات تلقينية، وقوالب صماء، 

)علي أمحد  نتجرعها جترعا عقيما، بدال من تعلمها لسان أمة، ولغة حياة
 .(2010:253مدكور)

بية يف كثري من املؤسسات اإلسالمية يدّرس النحو كمادة مستقلة من العلوم العر 
إبندونيسيا من املستوى اإلبتدائي إىل اجلامعي. ولكن لألسف يعد معظم الطلبة  الذين 

 يدرسون النحو أنه مادة خميفة، حبيث جيتنبه الطلبة.
املدرسة املتوسطة منبع الصاحلني إحدى املدارس اليت يتعلم فيها علم القواعد 

تعليم علم القواعد النحوية هو كتاب منت االجرومية للفصل األول  النحوية. أما املرجع يف
وشرح نظم العمريطي للفصل الثاين والثالث. سئلت الباحثة معلمات القواعد النحوية عن 
أهداف تعليم القواعد النحوية وطريق تعليمها ودوافع الطالبات لتعّلمها وكفاءة الطالبات 

( تستطيع الطالبات فهم اللغة العربية. 1تعليمها )يف فهمها، قالت املعلمات أن أهداف 
( تستطيع الطالبات قراءة كتب 3( تستطيع الطالبات تكلم ابللغة العربية الفصحى. )2)
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الرتاث. ومن طريق تعليمها طريقة التقليدية وإعطاء املثال واملناقسة والتطبيق بقراءة كتب 
يف هناية الفصل الثالث الرتفاع  الرتاث. وتنعقد تلك املدرسة إحتفال ختم العمريطي

( حفظ النظم 1دوافع الطالبات، عقدت جلنة اإلحتفال اإلنتقاء ثالث مراحل، يعين: )
( قراءة كتب الرتاث وفقا ابلقواعد. كثري من الطالبات انجحات يف 3( فهم الشرح )2)

العمريطي املرحلة األوىل بل غري انجحات يف املرحلة الثاين. يشري هذا أن فهم شرح نظم 
 صعب عند الطالبات. 

جتعل صعوبة الطالبات لفهم كتاب شرح نظم العمريطي، هذا الكتاب حيتاج اىل 
التجديد يف صورته حىت يكون اكثر مناسبة لرغبة طلبة العلوم اليوم ابستخدام التطورات 
املتوفرة اليوم، لذالك طورت الباحثة ذلك الكتاب هدفا ملساعدة الطالبات فهم ذلك 

 تاب.الك
( خبريطة Handoutمن املشكالت السابقة إجتهدت الباحثة تطوير املذّكرة )

املفاهيم لشرح نظم العمريطي كي يكون ذلك الكتاب واضحا وسهول الفهم عند 
( خريطة املفاهيم لشرح نظم العمريطي والبيان Handoutالطالبات. يتضمن يف املذّكرة  )

( يعين تقنيات التصوير يف Tony buzanبوزان )والتدريبات. ظهر خريطة املفاهيم توين 
الصورة. يفيد خريطة املفاهيم لفهم املادة، وهدفه جيعل املادة التعليمية مرّكبا حىت تصور 

و يذكر الدروس اليت قد تُعلِّمت وتساعد خريطة املفاهيم   تعزيز الذاكرة يف ذهن الطلبة
 .Toni Buzan (2012:4)) حّل مشكالت التعليم إبتكاراي

 (Handout)املذّكرةمفهوم  .أ

املذّكرة هي كل شيئ الذي يعطي اىل الطالبات عند عملية التعليم. والتعريف 
  .اآلخر هي املواد املكتوبة املستعيدة للطالبات لتحصيب معلوماهتن

ويعرف ايضا أهنا املواد التعليمية األساسية للمعلمة والطالبات لتعميق وتوسيع إما 
 و املعمل او امليدان بواسطة الدراسة او املصادر الواجبة او املراجع. يف عملية التعليم ا
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 ( Handoutوظائف املذّكرة ) .ب

( من وظائف املذّكرة  Staffen dan Peter Ballstaedtرأي ستيفن و فرت بلستد )
 كما يلي:
 يساعد الطالبات  .1

 كقرين شرح املعلم .2

 كمراجع للطالبات .3

 علم.دعا للطالبات كي تكون نشيطة يف الت .4

 ذكر املادة األساسية اليت قد تعّلمت  .5

 إعطاء املثري واإلستجابة .6

 تقييم نتائج التعليم .7

  (Handout) غرض بناء املذّكرة .ج

 يف أنشطة التعلم لنشرة األهداف، كما يلي:
 لتسهيل وتقدمي املساعدة أو املعلومات لطالب .1
 إلثراء معرفة الطالب .2

 علمنيدعم املواد التعليمية األخرى أو تعليل امل .3

 (Handout )  خصائص املذّكرة .د
 ( أن املذّكرة هلا خصائص، يعين:Sudjatiرأى سودجايت )

 هي احدى من املواد املطبوعة اليت تستطيع أن تعطي املعلومات للطالب .1

 عموما أن املذّكرة يعالق مبادة الدراسية .2

كانت أو اخلرائط فحسب(،   ةعموما أن املذّكرة يتكون على الدراسة ) كامل .3
 اجلداول أو املادة الزائدة.     او

  (Handout ) عناصر املذّكرة .ه

 :ملذّكرة عنصران، مها
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 املوضوع أو الذاتية، هذا العنصر يتكّون على .1

 املدرسة .أ
 الفصل .ب
 مادة الدراسية .ج
  اللقاء  .د
 مجلة الصحيفة  .ه
 بدء نفاذ املذّكرة  .و

 املادة األساسية او املادة املستعّدة .2

  (Handout )   املذّكرة بناء خطوات .و
على الكفاءة األساسية اليت جيب حتقيقها الطالب. فلذلك  بدليلتتم املذكرة 

 جيب بناء املذكرة على أساسي املنهج. أما اخلطوات كما يلي:
 حتليل املنهج .1

حتقيق موضوع املذكرة ويناسب على الكفاءة األساسية واملادة التعليمية  .2
 املتحققة

 مجع املراجع لدليل بنائها .3

 ملذكرة بكلمة طويلةال يكتب ا .4

 تقومي الكتابة بقراءة مراة اثنية أو طلب املداخالت من اخلبري .5

 .Andi Prastowo (2014:82))حتسني املذكرة حبسب النقصان املوجودة .6

 مفهوم خريطة املفاهيم .ز

عبارة عن رسم ختطيطي ترتتب فيها مفاهيم املادة الدراسية يف تسلسل هرمي، 
رتابط املفاهيم حبيث تتدرج من املفاهيم األكرب مشولية وبطريقة البعد الراسي، حيث ت

)عمومية( إىل األقل خصوصية )فرعية ( إىل املفاهيم األقل مشولية واألكثر خصوصية، 
حيث حتتل املفاهيم األكثر مشولية قمة خريطة املفاهيم، وكلما اجتهنا إىل أسفل تقابلنا 
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رسوم ختطيطية تدل على العالقة بني املفاهيم األقل مشولية. وتعرف أبهنا: عبارة عن 
املفاهيم، وهي حتاول أن تعكس التنظيم املفاهيمي لفرع من فروع املعرف، وهذه الرسوم 

 .)عزوامساعيل عفانة( ميكن أن تكون ذات بعد واحد أو بعدين
 خريطة املفاهيم فوائد .ح

 اخلرائط املفاهيمية هلا فوائد الكثرية، منهن:
 لتساعدان للتخطيط و اإلتصا .1

 جتعلنا زايدة اإلبتكار .2

 تقتصد الوقت .3

 حتّل املشاكل .4

 تركيز اإلهتمام .5

 الفكرة  تصميم وتشريح .6

 تذكر أفضل .7

 التعلم أسرع و أكثر كفاءة .8

 نرى الصورة كاملة. .9

 بناء خريطة املفاهيم خطوات .ط

 بنيت الباحثة اخلرائط املفاهيمية بسبع خطوات، يعين:

دماغ النتشار يف كل اإلجتاهات إبتداء من الوسطى، ألن به يعطي احلرة إىل ال .1
 ولتعبري أنفسه.

إعطاء الصورة للفكرة الرئيسية ألهنا معاىن متعددة وساعدت الستخدام اهلادف  .2
اخليال. سوف تكون ممتعة الصورة الرئيسية و تكون أكثر تركيزا، ويساعد على 

 الرتكيز، وينشط الدماغ.

عل اللون اخلرائط املفاهيمية إستخدام اللون ألنه متساواي ابلصورة يف اإلمتاع. جي .3
 حيوية.
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ربط الفروع الرئيسي للصورة املركزية وربط الفروع  مستوى الثاين والثالث إىل  .4
مستوى األول والثاين، وهلم جرا ألن الدماغ يعمل عن طريق اجلمعيات. يسر 
الدماغ لربط أمرين أو ثالثة أمور، أو أربعة أمور يف وقت واحد. عند ربط الفروع 

 ن الفرع أسهل للفهم وتذكر.سيكو 

 إنشاء خط الرابط املنحين ألن اخلط املستقيم سيكون ملل للدماغ. .5

 إستخدام الكلمة الرئيسية لكل خط، ألهنا تزيد القوة واملرونة خلريطة املفاهيم. .6

 Toni Buzan (2012:4.)) استخدام الصورة لكل الصورة معاىن متعددة

 ومؤلفه العمريطيكتاب نظم  .ي

كتاب نظم العمريطي حيي بن موسى بن رمضان بن عمرية العمريطي اسم مؤلف  
ه من قرية عمريط مركز 989الشافعي شرف الدين فقيه أصويل انظم تويف يف حدود سنة 

 أبو كبري حمافظة الشرقية مصر. هو العامل والصاحل له عدة منظومات، منها

 
 يف جمال الفقه .1

 التفسري يف نظم التحرير ▪

 ظم الغاية والتقريبهناية التدريب يف ن ▪

 تسهيل الرتقات يف نظم الورقات ▪

 يف جمال النحو .2

 العمريطي لنظم االجرمية ▪

هو نظم من كتاب االجرمية لشيخ ابو داود الصنهجي. هذا الكتاب خمتصرة 
وشهرية يف العرب او العجم. هذا الكتاب ينّظم اساسا بطلب اصدقاء الؤلف هلم 

ا اجملال. ينّظم املعّلم هذا الكتاب بدّقٍة إما حسن الظن القوية أن املؤلف اهل يف هذ
 يف عملية التنظيم او حتسينه. ويزيد البيان لتكميل هذا الكتاب.
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( املقدمة، 1كتاب نظم العمريطي يتضمن على ثالثة وثالثون اباب يعين : )
( ابب 5( ابب عالمات االعراب، )4( ابب االعراب، )3( ابب الكالم، )2)

( 8( ابب عالمات اجلزم، )7ابب عالمات اخلفض، )( 6عالمات النصب، )
( ابب اعراب الفعل، 11( ابب األفعال، )10( ابب املعرفة والنكرة، )9فصل، )

( ابب املبتداء واخلرب، 14( ابب انئب الفاعل، )13( ابب مرفوعات االمساء، )12)
( 18( ابب ظن واخواهتا، )17( ابب إن واخواهتا، )16( ابب كان واخواهتا، )15)

( 22( ابب البدل، )21( ابب التوكيد، )20( ابب العطف، )19ابب النعت، )
( ابب احلال 25( ابب الظرف، )24( ابب املصدر، )23ابب منصوابت األمساء، )

( 29( ابب ال العاملة عمل إن، )28( ابب األستثناء، )27( ابب التمييز، )26)
( ابب 32فعول معة )( ابب امل31( ابب املفعول ألجلة )30ابب النداء )

( ابب اإلضافة. فيه النظم والرتمجة مث تتطّور الباحثة هذا 33حمفوضات االمساء )
الكتاب يف شكل خريطة املفاهيم لكل املوضوع، يف اخلريطة الصورة واللون مث تزاد 
ابلبيان اإلضايف الذي نقل من كتاب ألفية ابن مالك ويف االخري تقدمي التدريبات 

 رتاث.لقراءة كتب ال
 مدخل البحث ومنهجه .ك

 & Researchيف هذا البحث استخدمت الباحثة منهج البحث والتطوير )

Developmentوهي طريقة البحث املستخدمة للحصول على نتائج معني وجتربة فعالة ) 
(Sugiyono (2008:297) حلصول اإلنتاج اجليد، حّللت الباحثة حاجات التعليم قبل .
هذا البحث إىل املدخل الكيفي والكمي . أما النموذج الذي عملية التطوير. ويستند 

الذي قد شرحه  Borg & Gall منوذج تستخدمه الباحثة يف إجراء هذا البحث هو 
 ( يف كتابه Sugiyono سوكيونو )

 إجراءات البحث والتطوير .ل
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الذي قد Borg & Gall منوذج يف تطوير شرح نظم العمريطي ستستخدم الباحثة  
( حتليل 1وهو يشتمل على إجراءات التالية : )( يف كتابه،  Sugiyono نو )شرحه سوكيو 

( تصديق اإلنتاج 4( تصميم اإلنتاج. )3( مجع املعلومات. )2احلاجات ومشكالت. )
( 9جتربة امليدانية. )( 8( حتسني االنتاج )7جتربة صالحية )( 6( حتسني اإلنتاج. )5)

 ( النهائي.10حتسني اإلنتاج. )
  ملنتججتربة ا .م

لرفع فعالية الكتاب التعليمي،  ،هتدف هذه التجربة كما ذكر الباحثة فيما سبق
وأيضا حلصول االستجاابت و االقرتاحات والتقوميات عن صالحية الكتاب التعليمي يف 

 مادة القواعد النحوية يف مدرسة منبع الصاحلني املتوسطة. وابلتاىل تعرض الباحثة: 

 تصميم التجربة .1

 وهي كما يلي:هذا الكتاب التعليمي جتري على ثالث مراحل،إن جتربة 
املرحلة األوىل هي النظرة واإلقرتاح من خبريين منهما: خبري مادة تعليم النحو  .أ

وخبري يف تصميم املادة التعليمية. جعلتها الباحثة أساسا إلصالح وتصحيح 
 ( لشرح نظم العمريطي.Handoutاملذّكرة )

جمموعة صغرية من الطالبات، جعلتها الباحثة لتصحيح واملرحلة الثانية جتربة  .ب
 ( لشرح نظم العمريطيHandoutاألخطاء من املذّكرة )

واملرحلة الثالثة جتربة ميدانية، جعلتها الباحثة أساسا ملعرفة صالحية وتناسب   .ج
املادة التعليمية ابلطالبات يف الفصل الثاين مبدرسة منبع الصاحلني املتوسطة 

 جرسيك.   سوجتي مانيار

 أفراد التجربة .2

 إن القيام ابلتجربة حيتاج إىل أفراد التجربة، وفيما يلي أفراد التجربة:
 النظرة واإلقرتاح من اخلبريين .أ
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إن الفاعل يف هذه النظرة واإلقرتاح هو خبري مادة تعليم النحو وخبري يف 
 تصميم املادة التعليمية.

التعليقات والتوصيات عن  من هذه التجربة ستحصل الباحثة البياانت يعين
 اإلنتاج من خالل مادة املضمون )النحو( و تصميم اإلنتاج 

 التجربة الفردية .ب

إن الفاعل يف هذه جتربة جمموعة صغرية هو اربع الطالبات مبمدرسة منبع 
 الصاحلني املتوسطة سوجتي مانيار جرسيك.

 التجربة امليدانية .ج

وتسعون طالبات، تنقسمهن والفاعل يف هذه التجربة امليدانية هو مخس 
الباحثة على الفرقتني. الفرقة األوىل فرقة ضابطة فيها مثانية واربعون طالبات، 
والفرقة الثاين فرقة جتريبية فيها سبعة واربعون طالبات كلهن من الفصل الثاين 

 مبدرسة منبع الصاحلني املتوسطة سوجتي مانيار جرسيك. 
 اانت عن فعالية اإلنتاجمن هذه التجربة ستحصل الباحثة البي

 البياانت واملعلومات .3

 أما البياانت واملعلومات يف هذا البحث فيما يلي:

 البياانت الكيفية .أ

 هذه البياانت تشتمل على:
التعليقات والتوصيات  من خبري مادة تعليم النحو وخبري يف تصميم  .1

 املادة التعليمية.

لدى طالبات يف  نتائج املقابلة من معلمات تعليم القواعد النحوية .2
مدرسة منبع الصاحلني املتوسطة سوجتي مانيار جرسيك وكيف رأيهن 

 عن تطوير كتاب شرح نظم العمريطي يف ضوء اخلرائط املفاهيمية.

 نتائج املقابلة عن عملية التعليم والتعّلم .3
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 البياانت الكمية .ب

 تشتمل هذه البياانت على:
 ورةنتائج التحكيم عن نوعية الكتاب التعليمي املط .1

 نتائج اإلختبار .2

 نتائج اإلستبانة  .3

 أسلوب مجع البياانت .4

 تستخدم الباحثة أدوات البحث الآلتية:

 مالحظة .أ

الحظت الباحثة كتاب تعليم القواعد املستعمل يف املدرسة املتوسطة منبع 
الصاحلني، والحضت كيف عملية تعليمه و كيف فعاليته. وشكل املالحظة يف 

حمدودة ألن مركز البحث ستتطور مادام جار  هذا البحث هو املالحظة غري
  . Sugiyono (2008:146))عملية البحث

 املقابلة .ب

قابلت الباحثة مبعلمات علم النحو عن األهداف األساسية من تعليم علم 
النحو يف مدرسة منبع الصاحلني املتوسطة ، ومن عملية تعليم علم النحو فيه 

املواد التعليمية والكتب املستخدمة حول املنهج املستخدمة واخلطة الدراسة و 
قة التقومي واملشكالت اليت يواجهها وطريقة املستعملة والوسائل التعليمية وطري

معلمة تعليم علم النحو يف العملية التعليمية. وقابلت الباحثة ابخلرباء لنيل 
التعليقات يف جمال مواد تعليم علم النحو وتصميم االنتاج ولنيل اإلرشادات 
لتحسني هذا املواد املعدة يف صورة أحسن حىت يصل إىل فعالية تطبيقه يف عملية 

 علم النحو يف مدرسة منبع الصاحلني املتوسطة سوجتي مانيار جرسيك.     تعليم 

 اإلستبانة .ج
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تستخدم الباحثة االستبانة املقيدة واالستبانة املفتوحة. االستبانة املقيدة هي 
من املستجيب أن خيتار إحدى االجاابت املكتوبة يف تلك  االستبانة اليت تطلب

ت املفتوحة هي االستبانة اليت تعطي االستبانة دون غريه. وأما االستباان
املستجيب الفرصة ليجيب على كل األسئلة فيها حبرية حسب رأيه وابجلمل 

 أوالعبارات اليت من عنده.
تستخدم الباحثة االستبانة املقيدة جلمع البياانت عن حاجات الطالبات يف 
  تعليم علم النحو ورغبتهم يف مواقف وموضوعات مواد تعليم علم النحو.

وتستخدم الباحثة االستبانة املفتوحة ملعرفة صالح املواد املعدة للتطبيق من اخلرباء 
واملعلمات والطالبات يف مدرسة منبع الصاحلني املتوسطة سوجتي مانيار 

 جرسيك، وملعرفة ارآءهن حول ذلك املواد.  
 اإلختبار .د

إلختبار تقدمي الباحثة إختبارين يف هذا البحث، مها اإلختبار القبلي وا 
البعدي. اإلختبار القبلي هو اإلختبار الذي يعطي قبل الربانمج الدراسي، أما 

)حممد علي  االختبار البعدي هو االختبار الذي يعطي بعد الربانمج الدراسي
 . (1998:15اخلايل)

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

 ليل البياانتحت .5

 حتليل البياانت الكيفية.1

( Miles and Hubermanاستخدمت الباحثة منوذج ملس و هيربمني )
لتحليل نتائج املقابلة املفتوحة مع معلمات شرح نظم العمريطي ملعرفة 
احتياجاهتن إىل املواد املطورة من شرح نظم العمريطي على ضوء خريطة 

ثة يف جمال عملية التعليم والتعّلم، كذلك املفاهيم وحتليل نتائج مالحظة الباح
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حتليل نتائج االستبانة املفتوحة اليت حتتوي على تعليقات خبريي املواد 
 التعليمية وتصميم املواد التعليمية عند تصديق ااملواد التعليمية املطورة.

 : Sugiyono (2008:246))وجيرى حتليل هذا البياانت على ثالث مراحل

 (Data Reductionتقصري البياانت )  املرحلة األوىل : .1

تقصريالبياانت مبعىن يلّخص أو خيتار البياانت األساسية  وخيّصص على 
األشياء املهّمة، لذلك البياانت املغّلفة تعطي الصورة الصارحة ويسّهل 

 الباحثة جلمع البياانت اآلتية.
 (Data Displayاملرحلة الثانية : تقدمي البياانت ) .2

البياانت يف شكل اخلالصة أو رسم بياين وعالقة بني  تستطيع تقدمي
الصنف. بذلك تقدمي البياانت، فالبياانت ستنظم وترتكب يف شكل 

 العالقة، حىت يسهل فهمها.
 (verificationحتقيق البياانت ) .3

 .والتحقق ستنتاجاال هي كيفيةالبياانت ال يف حتليل اخلطوة الثالثة

ال يوجد  إذا تتغريسوف و ، مؤقتة تزالال  املقدمة االستنتاجات األولية
 وضعت ولكن إذا .البياانت املقبلة جلمع املرحلة لدعم قوي دليل

 ومبا يتفقصاحلة  مدعومة أبدلة، يف املراحل املبكرة قدما االستنتاجات
 االستنتاجات، وضعت البياانتمع إىل امليدان جل الباحثة عندما عادت

 مصداقية استنتاج املتقدمة
 بياانت الكميةحتليل ال.2

 أسلوب حتليل البياانت من اإلستبانة .أ
قامت الباحثة بتحليل البياانت املتوفرة من خالل إستبانة التحكيم  

يف الفصل الثاين مبدرسة من اخلرباء ومعلمات القواعد النحوية والطالبات 
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لتصوير آرائهم عن تطوير كتاب شرح نظم  املتوسطة منبع الصاحلني
 العمريطي.

الباحثة يف هذه اإلستبانة مقاييس رتيع سكيل، وهي إستخدمت 
أسلوب لقياس السلوكيات والتفضيالت مستعمل يف اإلختبار النفسية. 
ويف هذه املقياس أن الطالبات اليلزمن إلختيار األسئلة السلبية ولكن 

 . Zainal Arifin (2005:159)) أيضا إختيار األسئلة اإلجيابية
 إلختبارأسلوب حتليل البياانت من ا .ب

إستخدمت الباحثة يف حتليل البياانت من نتيجة اإلختبار القبلي 
والبعدي للمجموعة املتكافئة، يعين أن تعني فعالية اإلنتاج من تطوير  
كتاب شرح نظم العمريطي وعدمها تقاس حسب نتيجة الطالب يف 
اإلختبار القبلي والبعدي. وملعرفة مناسبة الداللة أو ذي معني إستخدمت 

  t-testاحثة الرمز الب

 ة: ملّخص نتائج البحثاخلامت   .ن
بعد أن قامت الباحثة بعرض البياانت وحتليلها ومناقشتها يف الفصل السابق، 

 استخلصت النتائج اآلتية:
طّورت الباحثة املذكرة لشرح نظم العمريطي خبريطة املفاهيم مبدرسة منبع  .1

( اعداد 1طوات التالية )الصاحلني املتوسطة جرسيك. هذه املذكرة تصمم ابخل
املادة: املذّكرة ُطوِّرت من كتاب شرح نظم العمريطي الذي يتضمن فيه ثالثة 

لتطوير  Edraw Mind Map( استخدمت الباحثة برماجيات 2وثالثون اباب. )
الرسوم  هذه الربماجيات جعلتاملذكرة لشرح نظم العمريطي خبريطة املفاهيم. 

كن استخدامها بسهولة جدا وكانت النتائج جيدة البيانية وخريطة املفاهيم مي
هذه املذكرة تتضمن من ثالثة وثالثني اباب مناسبا ( تنفيذ التطوير: 3).جدا

ابألبواب اليت يتضمن  يف كتاب شرح نظم العمريطي. كل ابب ُعرَِّض يف شكل 
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 خريطة املفاهيم ويُزاد فيها البيان اإلضايف الذي نُقِّل من كتاب ألفية ابن مالك
واختُتمت ابلتدريبات لقراءة كتب الرتاث.صفة هذا اإلنتاج مطبوعة، حجم ورقته 

A4( .التقومي: قّومت الباحثة هذه اإلنتاج 4، ملونة واستخدام اللغة الفيكو )
بتقدمي اإلستبانة للخبريان. خبري يف تصميم املواد وخبري يف حمتوى املواد التعليمية. 

قرتاحات واإلرشادات البناءة لتكون املواد هذه التقومي لنيل املداخالت واإل
التعليمية املطورة على الصورة املرجوة.وقّومت الباحثة هذه اإلنتاج بتقدمي 
االختبار القبلي والبعدي للفصل الضابط والفصل التجرييب. هبذه االختبار 

 حصلت الباحثة البياانت عن فعالية األنتاج.

البياانت عن تصميم املواد يف جوانب  من نتيجة تصديق اخلرباء حصلت الباحثة .2
تقديرها جيد جدا و صادق ويف جوانب اللغة  %87مستحق رسم البياين 

تقديرها مقبول وحصلت الباحثة البياانت عن احملتوى املواد التعليمية يف  82%
تقديرها جيد جدا وصادق و يف جوانب  %86جوانب مستخق احملتوى 

واخلالصة أن املذّكرة لشرح نظم تقديرها مقبول.  %75مستحق العرض 
 العمريطي خبريطة املفاهيم ميكن استخدامها يف التعليم ابلتصحيح البسيط.

إن املواد املطّورة )املذّكرة( على الوجه العام جيدة وهلا فعالية يف ترقية فهم مادة  .3
النحو لدى الطالبات يف  الفصل الثاين مبدرسة منبع الصاحلني املتوسطة 

 الدليل يف هذا هو:جرسيك. أما 

من نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للفصل التجرييب، أن هناك   (أ)
)نتيجة االختبار 59.66فرق كبري أو ارتفاع كبري يف النتيجة وهي من 

)نتيجة االختبار البعدي(، وهذه نتيجة تدل على أن  83،87القبلي( اىل 
 .24.21هناك ارتفاع كبري أو فوق كبري وهو 

على فوق احلساب  t-tesنتيجة اإلختبار حصلت الباحثة أن قيمة من  (ب)
ــ  %1و  %5جبدول يف درجة  t-tesأي تبني قيمة  5،11السابق هو  ـــــ ب
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(d.b) 92 ألن يف جدول ال توجد ، d.b  92  فنظرت الباحثةd.b   قريب
ويف  1،99هي  d.b  90% لـ 5، فتوجد يف الدرجة الداللة 90منه يعىن 
-t. فتستنبط ابملقارنة بني  2،63هي  d.b  90% لـ 1لداللة  الدرجة ا

tes  احملصولة اي بني قيمةto   وt-table    2،63 /5،11<1،99هي> 
5،11 

او اتء احلسايب أكرب  toوخالصة القول من املعلومات السابقة أن قيمة 
( مردود، والفرض البدل Hoاو اتء اجلدول فالفرض الصفر ) t-tableمن قيمة 

(Ha مقبول. هذا يشري اىل أن املذكرة لشرح نظم العمريطي خبريطة املفاهيم )
 تؤثر أتثريا تفاعليا يف ترقية فهم مادة النحو.

 قائمة املصادر واملراجع.س
 املصادر

 القرأن الكرمي

 قاموس اللغة العربية )البشري(

 أحد الطالب من معهد العيتان ويداع توابن، نظم اجلرومية وترمجته.

 ي، شريف الدين حيىي. نظم العمرطي على منت األجروميةالعمرط

 املراجع العربية

 الكتب

، )بريوت : دار الكتاب العريب، اخلصائص، اجمللد األولابن جين، أبو الفتح عثمان. 
 دون التاريخ(
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، ) الرايط: املنظمة تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبهأمحد طعيمة،رشدي.  
 م(.1989إيسيسكو،  -للرتبية والعلوم والثقافة اإلسالمية

، )ماالنق : مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءحبر الدين، أوريل. 
 (.2011مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، 

األردن: دار )  اإلختبار التحصيلية : إعدادها وإجراءها وحتليلهااخلايل،حممد علي. 
 (1998الفالح، 

دويدري، رجاء وحيد. البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية، )دمشق : دار 
 (2000الفكر، 

، ) ماالنق: مطبعة جامعة موالان قواعد النحو امليسرةديوي محيدة حنفي وأمحد حمرتام، 
 ( 2013مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، 

أساليب تدريس اللغة العربية بني النظرية عاشور وحممد فؤاد احلوامدة، راتب قاسم 
 ( 2010، )عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع, والتطبيق

,) أساليب التعليم والتعلم وتطبيقاهتا يف البحوث الرتبويةمصطفى.  عفت الطناوي،
 (. 2000القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية،

األردن، عمان: دار أسامة للنشر (. اتيجيات التعليم احلديثاملعلم واسرت عاطف الصيفي. 
 (.2009والتوزيع، 

املرجع يف مناهج تعليم علي أمحد مدكور، رشدي أمحد طعيمة و إميان أمحد هريدي، 
 ( 2010، )القاهرة: دار الفكر العريب، اللغة العربية للناطقني بلغة آخرى
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، الطبعة الثامنة، بريوت : دار بيةجامع الدروس العر ، 2007الغالييين، مصطفى. 
 الكتب العلمية

،) منشور يف موقع . ملخص إلسرتاتيجية التدريس خبرائط املفاهيمالقاسم، وجيه بن قاسم
 مكتب الرتبية العريب لدول اخلليع(.

)القاهرة : دار  تعليم اللغة العربية والرتبية الدينيةحممود رشدي فاطر ومصطفى رسالن، 
 ( 2000والتوزيع،  الثقافة والنثر

،) عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع، طرق تدريس اللغة العربيةعلي أمحد. ،مدكور
 م( 2010

، )ماالنق: مطبعة جامعة املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هباهادي،نور.  
 (.2011موالان مالك إبراهيم اإلسالمية  احلكومية، 
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