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احلمد هلل الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان ما مل يعلم ،و الصالة و السالم على
أشرف األنبياء وادلرسلُت سيدنا زلمد وعلى آلو وصحبو أمجعُت.
واجهت الباحثة يف إعداد ىذا البحث العديد من العقبات والصعوبات .ولكن
بفضل الدعاء ،والعمل الشاق ،واجلهد اجلاد ،والدعم من سلتلف األطراف الذين جاىدوا
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شعبة تدريس اللغة العربية األستاذ مصطفى ،ادلاجستَت وموظفة شعبة تدريس
اللغة العربية روستينا الذين ساعدوا ووجهوا الكمال البحث.
ٗ .ادلكرم ادلشرف األول ،الدكتور احلاج زلمد زىري أبو نواس ،الليسانس،
ادلاجستَت وادلشرف الثاين ،مصطفى ،ادلاجستَت الذين أعطوا الباحثة اإلشراف
واإلىتمام الكبَت حىت إ٘تام ىذه الرسالة.

و

٘ .ادلكرمة ادلناقشة األوىل ،الدكتورة كارتيٍت ،ادلاجستَت ،ادلكرم ادلناقش الثاين أندي
عارف فامسائنج ،ادلاجستَت الذين أعطوا الباحث مدلوال وفهما يف إ٘تام ىذه
الرسالة.
 .ٙادلكرم مستشار أكادؽلمى ،الدكتور مرضى تقوًن،ادلاجستَت
 .ٚوإىل مجيع زلاضرين وزلاضرات وموظفُت وموظفات اجلامعة اإلسالمية احلكومية
فالوفو الذين ربوا الباحثة يف أثناء إقامتها اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو
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 .ٜطلبة شعبة تدريس اللغة العربية للمستوى الرابع الذين تعاونوا مع الباحثة يف
عملية إكمال ىذا البحث.
الدي الكرؽلُت ادلرحوم أمَت ماروا واحلاجة إيندو تووو ومجيع أسريت الذين
ٓٔ .فضيلة و ّ

ساعدوين يف مواصلة الدراسة حىت بلغت إىل ىذا ادلستوى ،وأسأل اهلل تعاىل أن

يرمحهم ويساعدىم يف كل أمورىم.
ٔٔ.وإىل مجيع أتصحيحائي يف شعبة تدريس اللغة العربية يف العام  ٕٓٔٚوٕٓٔٛ
وٓتاصة أتصحيحائي يف الصف الرابع ب الذين قدموا دائما الدعم ادلعنوي
الدعاء اخلالص للباحثة ،شكرا جزيال لكم طوال ىذا الوقت.
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الملخـ ـ ـ ـ ــص
إيسي" 0703 ،تطوير المواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي كدعم لتعليم النحو
لطلبة شعبة تدريس اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية الحكومية فالوفو" .البحث،
شعبة ت دريس اللغة العربية ،كلية التربية و العلوم التعليمية ،الجامعة اإلسالمية

الحكومية فالوفو .المشرف األول محمد زىري أبو نواس ،و المشرف الثاني
مصطفى.
يرجع البحث حول تطوير ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي كدعم
لتعليم النحو إىل عدم فهم طلبة شعبة تدريس اللغة العربية ٕتاه تعليم النحو ،وخاصة يف
مواد اإلعراب .هتدف ىذا البحث إىل ٖتديد تصميم تطوير ادلواد التعليمية أمثلة

اإلعراب األساسي .دلعرفة مستوى مصداقية ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي
ودلعرفة مستوى التطبيق العملي دلواد تعليمية أمثلة اإلعراب األساسي ،تستخدم ادلواد
التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي أسلوب البحث يف البحث والتطوير باستخدام ظلوذج
تطوير بورج وغال (ٖ .)Borg and Gallتصل ىذه ادلواد التعليمية على قيمة ومدخالت

من خرباء ادلواد وخرباء الوسائل وزللضر مادة دراسية النحو وطلبة شعبة تدريس اللغة
العربية للمستوى الرابع ب يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو ،من نتائج اختبار
تصحيح ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي ،كان متوسط قيمة الصالحية الكلية
ٕ .ٓ,ٛلذلك ؽلكن القول أن ادلواد التعليمية ادلطورة أمثلة اإلعراب األساسي تفي ٔتعايَت
الصالحية بفئة صاحلة للغاية ،وبناءً على نتائج استبيان إجابات الطلبة حصل على
جدا" بشكل عام ،تظهر نتائج ىذا
متوسط درجة ٓ ، ٜٝوىو مدرج يف فئة "عملي ً
البحث والتطوير أن ادلواد التعليمية اليت مت تطويرىا من قبل طلبة شعبة تدريس اللغة
العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو مناسبة لالستخدام.
الكلمات األساسية :تطوير ،المواد التعليمية ،تعليم النحو.
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ABSTRAK
Esse, 2021. “Pengembangan Bahan Ajar Amtsilatu al-I‟rabi al-Asasiyyi Sebagai
Penunjang Pembelajaran Nahwu Pada Mahasiswa Program Studi
Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palopo”. Skripsi Program Studi
Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut
Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Zuhri Abu
Nawas Dan Mustafa
Penelitian pengembangan bahan ajar amtsilatu al-i’rabi al-asasiyyi
sebagai penunjang pembelajaran nahwu didasarkan pada masih kurangnya
pemahaman mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab terhadap
pembelajaran nahwu terkhusus pada materi I‟rab. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui rancangan pengembangan bahan ajar amtsilatu al-i’rabi al-asasiyyi,
untuk mengetahui tingkat validitas bahan ajar amtsilatu al-i’rabi al-asasiyyi dan
untuk mengetahui tingkat kepraktisan bahan ajar amtsilatu al-i’rabi al-asasiyyi.
Bahan ajar amtsilatu al-I’rabi al-asasiyyi menggunakan metode penelitian
Research and Development dengan menggunakan model pengembangan Borg and
Gall. Bahan ajar ini mendapatkan nilai dan masukan dari para ahli materi, ahli
media dan dosen pemangku mata kuliah nahwu dan mahasiswa Program Studi
Pendidikan Bahasa Arab semester IV B IAIN Palopo, dari hasil uji validitas
Bahan ajar amtsilatu al-I’rabi al-asasiyyi di peroleh nilai rata-rata total kevalidan
0,82. Jadi dapat dikatakan bahwa Bahan ajar amtsilatu al-I’rabi al-asasiyyi yang
dikembangkan memenuhi kriteria kevalidan dengan kategori sangat valid, dan
berdasarkan hasil angket respon mahasiswa diperoleh rata-rata skor sebesar 90%,
yang termasuk dalam kategori “sangat praktis”. Secara keseluruhan hasil dari
penelitian dan pengembangan ini bahwa bahan ajar amtsilatu al-I’rabi al-asasiyyi
yang dikembangkan layak untuk digunakan mahasiswa Program Studi Pendidikan
Bahasa Arab IAIN Palopo.

Kata Kunci: Pengembangan, Bahan ajar, pembelajaran nahwu.
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المبحث األول
المقدمة

أ .خلفية البحث
التعليم جزء مهم من حياة اإلنسان ،وجوده موجود منذ األيام األوىل خللق
آدم .أعلية التعليم تضعو يف أعلى اسًتاتيجية الحتياجات اإلنسان .وبسبب ىذا التعليم
يصبح مقياسا للتقدم واحلضارة .وؽلكن رؤية تقدم األمة من مستوى تعليم األمة.

ٔ

جدا .خاصة مع حديث النيب زلمد صلى اهلل عليو
مهما ً
أصبح التعليم شيئًا ً
وسلم يف فضائل الدراسة كما يلي:
ِ
َّم ِ
حدَّثَنَا َػلِت بن َػلِت الت ِ
يم ُّي َوأَبُو بَ ْك ِر بْ ُن أَِِب َشْيبَةَ َو ُزلَ َّم ُد بْ ُن الْ َع َالء ا ْذلَ ْم َد ِاينُّ
َ
َْ ْ ُ َْ
ال ْاْل َخَر ِان َحدَّثَنَا أَبُو ُم َعا ِويَةَ َع ْن ْاأل َْع َم ِ
ش َع ْن أَِِب
َخبَ َرنَا و قَ َ
ظ لِيَ ْح َِت قَ َ
َواللَّ ْف ُ
ال َْػل َِت أ ْ
ال رس ُ ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو
صالِ ٍح َع ْن أَِِب ُىَريْ َرَة قَ َ
ول اللَّو َ
َ
ال :قَ َ َ ُ

ك طَ ِري ًقا
َو َسلَّ َم … َوَم ْن َسلَ َ

ِ
اجلَن َِّة( .رواه مسلم).
س فِ ِيو ِع ْل ًما َس َّه َل اللَّوُ لَوُ بِِو طَ ِري ًقا إِ َىل ْ
يَ ْلتَم ُ

ٕ

Munir Yusuf, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Palopo: Lembaga Kampus IAIN Palopo,
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2018), 9.

النيسابوري ،صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة
القشَتي
ٕأبو احلسُت مسلم بن احلجاج
ّ
ّ
واإلستغفار ،اجلزء ٕ ،رقم( ،ٕٜٜٙ .بَتوت لبنان :دار الفكر ٜٜٖٔ ،م).٘ٚٗ ،
1

2

أما األىم يف الًتبية فهو تنفيذ التعليم اجليد .الًتبية أو التعليم ىو يف األساس
عملية جعل الطلبة يتعلمون .أي أن ما يفعلو ادلعلم يؤدي إىل عملية التعلم لدى
الطلبة ٖ،يف اجلامعات اإلسالمية ،من الدروس األساسية تعلم اللغة العربية وىو موضوع
إجباري للطلبة ادلتخصصُت يف شعبة تدريس اللغة العربية والطلبة يف مجيع األقسام.
يتم استخدام اللغة العربية نفسها رمسيًا يف حوايل ٕٓ دولة .مع مستوى كبَت
من استخدام اللغة ذلك ليس من ادلستغرب أن تكون اللغة العربية جزءًا من لغة عادلية ال
تزال موجودة حىت اليوم بُت العرب وغَت العرب.
ٔتا أن اللغة العربية الواردة يف القرآن تًتدد حىت اْلن ،كل ادلراقبُت الغربيُت
وادلسلمُت العرب يعتربوهنا لغة ذات أعلى معايَت التطور اللغوي والتطور
،(standard of linguistic excellence and beauty

( the supreme

ىذا منقطع النظَت .ىذا بالطبع لو

تأثَت على ظهور تفوق األدب والفلسفة حىت يف علوم مثل الرياضيات والطب واجلغرافيا
وقواعد اللغة العربية نفسها بعد أوج اإلسالمٗ.
إن وجود اللغة العربية اليت ال تزال موجودة اليوم دليل على أعلية دراسة اللغة
العربية كجزء من أداة فهم العلوم الدينية اليت ىي جزء من اإلسالم ولغات عادلية .لذلك
3

;Imam Asrori dan Moh. Ahsanuddin, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Cet. IV
Malang: CV. Bintang Sejahtera, 2017(, 9.
4
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2003(, 6.
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فإن تعليم اللغة العربية على مستوى اجلامعات اإلسالمية ىو من ادلواد اإلجبارية .إنو
فقط أن ىناك فرقًا بُت التعلم يف شعبة تدريس اللغة العربية وأقسام األخرى .يف شعبة
تدريس اللغة العربية ،ينقسم تعليم اللغة العربية إىل عدة دراسات لعلوم معينة واليت عادة
ما يتم ٕتميعها يف علمُت رئيسيُت للقواعد ،وعلا النحو والصرف .إهنا فقط مشكلة
أخرى تنشأ مع اطلفاض مستوى فهم الطلبة لتعليم القواعد أو يف ىذه احلالة تعليم
النحو .وىناك نقص يف البحث والتطوير يف الدراسات السابقة ادلتعلقة بتطوير مواد
تعليمية النحو ،وخاصة مواد اإلعراب على مستوى اجلامعات .سيكون ىذا الوضع
٘تاما عن حجم البحث والتطوير على مستوى ادلدرسة الثانوية وادلدرسة العلية اليت
سلتل ًفا ً
أجرىا الباحثون .لذلك ،من الضروري احلصول على مساعلات من الباحثُت جلامعاهتم
كمحاولة لتحسُت جودة تربية طلبة شعبة تدريس اللغة العربية كمعلمُت زلتملُت
سيشاركون يف اجملتمع الح ًقا.
تعليم النحو على مستوى اجلامعات اإلسالمية ليس باألمر السهل ،خاصة مع
العوامل ادلختلفة اليت تعيق فهم الطلبة مثل؛ اخللفية التعليمية للطلبة ،ادلعرفة األولية
للطلبة ،استخدام ادلواد أو مراجع الكتب اليت تعترب غَت مناسبة دلستوى فهم الطلبة.
لذلك ضلن ْتاجة إىل ابتكار تعليمي يف شكل توفَت مواد تعليمية من ادلتوقع أن ٖتسن
جودة التعليم ،وتسهل على احملاضرين تقدًن ادلواد وتسهيل فهم الطلبة للدروس .خاصة
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يف تعليم النحو ،يف التعلم النحو تعد مادة اإلعراب من ادلناقشات ادلهمة .مث تتطور
ادلعرفة النظرية األساسية لفهم القواعد إىل مادة اإلعراب كمحاولة لتطبيق فهم القواعد يف
شكل أمثلة من اجلمل العربية أو آيات من القرآن ْتيث ؽلكن الشعور بفوائدىا عمليًا.
يتم تعديل مزايا ىذه ادلواد التعليمية وف ًقا لثقافة ومعرفة ومستوى فهم الطلبة
موضوعا يعتربه طلبة شعبة
إلندونيسيُت .حيث مل يعد تعلم اللغة يف مادة اإلعراب
ً
أمرا صعبًا.
تدريس اللغة العربية يف اجلامعات اإلسالمية على وجو اخلصوص ً
مع ىذه ادلشاكل ،جذب اىتمام الباحثة لتطوير منتج تعليمى يف شكل مواد

تعليمية بإجراء ْتث تنموي بعنوان" :تطوير ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي
كدعم لتعليم النحو لطلبة شعبة تدريس اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية
فالوفو".
ب .أسئلة البحث
بناءً على خلفية البحث ادلذكورة ،فإن أسئلة البحث يف ىذا البحث ىي كما
يلي:
ٔ .كيف يتم تصميم تطوير ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي كدعم لتعليم
النحو لطلبة شعبة تدريس اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو؟
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ٕ .كيف يتم مستوى صالحية ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي كدعم لتعليم
النحو لطلبة شعبة تدريس اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو؟
ٖ .كيف يتم مستوى عملية ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي كدعم لتعليم
النحو لطلبة شعبة تدريس اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو؟
ج .أىداف البحث
بناء على أسئلة البحث أعاله ،فان أىداف يف ىذا البحث ىي كما يلي:
ٔ .دلعرفة تصميم تطوير ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي كدعم لتعليم النحو
لطلبة شعبة تدريس اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو.
ٕ .دلعرفة مستوى صالحية ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي كدعم لتعليم
النحو لطلبة شعبة تدريس اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو.
ٖ .دلعرفة مستوى عملية ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي كدعم لتعليم
النحو لطلبة شعبة تدريس اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو.
د .فوائد البحث
ٔ .الفوائد النظرية
مفيدا كمرجع إضايف يف العلوم ،خاصة يف
ترجو الباحثة أن يكون ىذا البحث ً
رلال تعليم اللغة العربية.
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ٕ .الفوائد العملية
أ) الفوائد للجامعة
من ادلأمول أن تساعد اجلامعة يف توفَت ادلراجع دلواد تعليمية كدعم تعليم النحو.
ب) الفوائد للمحاضرين
تكون ادلواد التعليمية بديلة للمحاضرين تتعلق بتعليم النحو مع تطبيق أمثلة
القواعد على شكل أمثلة اإلعراب من أجل ٖتقيق أىداف التعليم.
ج) الفوائد للطلبة
حىت يكون الطلبة أكثر تقبالً لفهم الدروس اليت مت شرحها من قبل احملاضرين
ادلعنيُت.
د) الفوائد للباحثُت
من ادلؤمل أن يتم استخدام ىذا البحث كمرجع دلزيد من البحث وكمواد
ألْتاث التنمية يف عامل التعليم.
ه .مواصفات المنتج المتوقعة
مواصفات ادلنتج متوقعة يف تطوير ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي كدعم
لتعليم النحو يف ىذا البحث ىي كما يلي:
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ٔ .ادلنتج الذي مت تطويره عبارة عن ادلواد التعليمية أمثلة األعراب األساسي كدعم
لتعليم النحو.
ٕ .يتم إعداد ادلواد التعليمية بناءً على احتياجات وقدرات طلبة شعبة تدريس اللغة
العربية.
ٖ .يتم ترتيب ادلواد التعليمية بشكل منهجي ،مصحوبة بأمثلة من إعراهبا.
ٗ .مت ٕتهيز ادلواد التعليمية ادلطورة بأمثلة من آيات القرآن وتسهيل فهم الطلبة
ألمثلة ملموسة من إعراهبا.
٘ .تطبع منتجات ادلواد التعليمية يف شكل كتاب ْتجم ورق ٗ Aونوع ورق

HVS

ٓ ٛغرام.
 .ٙتشتمل مكونات ادلواد التعليمية اليت سيتم تطويرىا على ثالثة أجزاء  ،وىي:
أ ) ػلتوي اجلزء األول على غالف للمواد التعليمية ومقدمة وزلتويات البحث.
ب) قسم احملتوى الذي ػلتوي على أجزاء مواد من آيات القرآن واجلمل العربية مصحوبة
بأمثلة من كل إعراهبا.
ج) القسم األخَت الذي ػلتوي على قائمة ادلصطلحات وادلراجع.
و .افتراضات التطوير وقيوده
ٔ .افًتاضات التطوير
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التطور يف ىذا البحث يفًتض على النحو التايل:
أ) ادلنتج يف شكل مواد تعليمية أمثلة اإلعراب األساسي كدعم لتعليم النحو لطلبة شعبة
تدريس اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو.
ب) الطريقة ادلستخدمة ىي استخدام أساليب البحث التنموي
ج) يتم التحقق من صحة ادلواد التعليمية النإتة عن طريق خرباء ادلواد واحملاضرين والطلبة
كمستجيبُت يف نطاق زلدود من العناية الواجبة.
د) مت تطوير ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي لتحديد جدوى ىذه ادلواد التعليمية
كدعم لتعليم النحو لطلبة شعبة تدريس اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية
فالوفو.
ٕ .قيود التطوير
تشمل قيود التطوير يف ىذا البحث كما يلي:
أ ) استخدام وقت البحث طويال.
ب) ؽلثل الوقت احملدود ادلتاح مشكلة يف صنع منتجات ادلواد التعليمية.
ج) خالل وباء كورونا كانت حركة البحث زلدودة.
د ) عدم توافر مصادر البحث السابقة ادلتعلقة باالبحث.
ه) صياغة غَت مناسبة لتنسيقات منتجات ادلواد التعليمية.
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ز .تعريف االجرا ونطاق البحث
التعريف التشغيلي ىو تعريف يعتمد على اخلصائص ادلرصودة لشيء زلدد،
لتجنب سوء التفسَت ،من الضروري تقييد نطاق البحث وشرح معٌت عدة مصطلحات
على النحو التايل:
ٔ .ادلواد التعليمية ىي رلموعة من أدوات التعلم اليت تشمل مادة لتحقيق أىداف
التعلم .أما بالنسبة إىل ىذا البحث التنموي ،فإن ادلادة التعليمية النإتة تكون يف
شكل منتج كتاب تعليمي أمثلة اإلعرب األساسي الذي ػلتوي على أمثلة مادية
لإلعراب األساسي ورلهز بقواعد أساسية مرتبة بشكل منهجي .عترب تعليم
مهما كإحدى الدراسات يف تعليم النحو.
اإلعراب ً
ٕ .ؽلكن تعريف التعلم على أنو عملية تفاعل بُت احملاضرين والطلبة ومصادر التعلم
لتحقيق ىدف التعلم .النحو ىو فرع من فروع ادلعرفة من ليمو قواعد ،حيث
يدرس موضع الكلمة والسطر األخَت من الكلمة .لذلك ،فإن تعليم النحو ىو
جهد واعي يبذلو احملاضرون لتوفَت الفهم للطلبة فيما يتعلق بعلم النحو .النحو
ىو واحد من الدورات اإلجبارية يف شعبة تدريس اللغة العربية.
ٖ .أما الطلبة الذين يقصدىم الباحثة يف ىذا البحث والتطوير فهم طلبة شعبة تدريس
اللغة الربية للمستوى الرابع ب باجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو ،اختارت الباحثة
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الطلبة يف ادلستوى ألهنم استندوا إىل معرفتهم األساسية ب اإلعراب واليت اعتربت كافية
ودرسوا مواد اإلعراب يف ادلستوى الذي مضى.

المبحث الثاني
الدراسة النظرية

أ .البحوث التي تتعلق بالبحث
مت إجراء البحوث اليت تتعلق بالبحث من قبل:
ٔ .رمحة ديسياين ( )ٕٓٔٙيف رسالتها ادلاجستَت "تطوير ادلواد التعليمية الكتب
العربية للصف األول من ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية ادلتكاملة" .يهدف ىذا البحث
التنموي إىل إنتاج مواد تعليمية وف ًقا دلنهج شبكة ادلدرسة اإلسالمية ادلتكاملة والذي يتم
أيضا مع التطور اللغوي لطلبة الصف األول عرض ادلواد التعليمية الكتب العربية
تكييفو ً
للمدرسة االبتدائية اإلسالمية ادلتكاملة ( ،)SDITويتكون من وحدتُت علا كتب الطلبة
وكتب ادلعلمُت .بعد إجراء اختبار التحقق من الصحة من قبل خرباء التصميم وخرباء
ادلواد ،وجد أن متوسط إمجايل جوانب ال
ٕ .زلتوى/ادلواد كان ٖٗ ،ٗ.ومت تضمُت ىذه القيمة يف فئة جيدة .بينما ادلعدل
اإلمجايل جلانب التعلم ٔ ،ٗ.يتم تضمُت ىذه القيمة يف فئة جيدة .أما بالنسبة لنتائج
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التجارب ادليدانية ورضا الطلبة فمن ادلعروف أن النتيجة ىي ٕ ٜٝوىي تدخل يف فئة
راضون جدا.

٘

ٖ .نفيس عزمي أمراهلل ( ،)ٕٓٔٚيف رسالتو ادلاجستَت "تطوير ادلواد التعليمية على
أساس مدخل التعليم الكموي ( )Quantum Teachingلتعليم اللغة العربية يف ادلدرسة
اخلَتية الثانوية االسالمية مسارنج" ،يهدف ىذا البحث اىل انتاج ادلنتاج يف شكل ادلواد
التعليمية على أساس مدخل التعليم الكموي

(Teaching

 ،)Quantumوٖتديد مدى

فاعلية استخدامها للطلبة يف ادلستوى العاشر يف ادلدرسة الثانوية الدينية "اخلَتية" مسارنج.
اخلَتية مسارنج ،والخط الباحث أن ادلشكلة اليت وقعت يف تلك ادلدرسة ىي عدم توفر
ادلواد التعليمية اجليدة والقادرة على تفيز الطلبة لتعلم اللغة العربية.
ادلنهج ادلستخدم يف ىذا البحث والتطوير لبورج وغال

(and Gall

)Borg

الذي نقلو سوغيونو .وأظهرت نتائج ىذا البحث أن ادلواد التعليمية على أساس مدخل
التعليم الكموي

(Teaching

 )Quantumفعالة يف ٖتسُت قدرة الطلبة على تعلم اللغة

العربية ،حيث أهنا قبل أن تتم ٕتربتها ٖتصل على درجة ٕ % ٚٓ،من ثالثة اخلرباء يف
صالحيتها .وأما فعاليتها من خالل ٖتليل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي فاهنا
ٖتصل على درجة ت احلساب %ٛ،ٖٙ :وىي أعلى من درجة ت اجلدول ٔ،ٔٚٔ :
5

Rahma Desyani, “Pengembangan Bahan Ajar Buku Teks Bahasa Arab untuk Kelas 1
Sekolah Dasar Islam Terpadu”, Tesis Pendidikan Islam Konsentrasi Pendidikan Bahasa Arab,
(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).
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مع نسبة اخلطاء ٘ٓ .%ٓ،وتدل نتائج االستبانة من استجابة ادلعلم على أن ادلواد
التعليمية ٖتصل على درجة ٘ %ٕٛ،شلا يشَت اىل أن ىذه ادلواد التعليمية "جيدة جدا"،
بينما نتائج االستبانة من استجابة الطلبة ٖتصل على درجة  %ٚٙشلا يشَت اىل أن ىذه
ادلواد التعليمية "جيدة" و "صاحلة" لالستخدام.

ٙ

بناءً على ىذا التفسَت ،ؽلكن استنتاج أن البحث الذي غلري تطويره من قبل
الباحثة لو صلة بالدراسات السابقة واليت يتم عرضها يف جدول ادلعادلة والدراسات
السابقة مع البحوث اليت غلري تطويرىا من قبل الباحثة.
القائمة  0.3أوجو التشابو واالختالف في البحث السابق ذي الصلة
اسم

رقم

عنوان البحث

ٔ .رمحة ديسياين تطوير ادلواد التعليمية
الكتب العربية
()ٕٓٔٙ
للصف األول من
ادلدرسة االبتدائية
اإلسالمية ادلتكاملة

ٙ

معادلة

فرق

 البحث يفتصميم
البحث
والتطوير

 مصادر البحثطلبة الصف
األول من ادلدرسة
االبتدائية

 تطويرمنتج ادلواد

اإلسالمية
ادلتكاملة

نفيس عزمي أمراهلل ،تطوير ادلواد التعليمية على أساس مدخل التعليم الكموي (Quantum

 )Teachingلتعليم اللغة العربية يف ادلدرسة اخلَتية الثانوية االسالمية مسارنج ،رسالة ادلاجستَت تعليم اللغة العربية،
(ماالنج :جامعة موالنا مالك ابراىيم االسالمية احلكومية ماالنج.)ٕٓٔٚ ،
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التعليمية

 يستخدم ظلوذجْتث وتطوير
ديك وكاري
مبسط.

ٕ.

 استخدام موادنفيس عزمي تطوير ادلواد التعليمية  -استخدام
على أساس مدخل البحث التنموي ْتثية سلتلفة ،يف
أمراهلل
الدراسات السابقة
 منتجاتالتعليم الكموي
()ٕٓٔٚ
ادلادة التعليمية كان مصادر
( Quantum
البحث يف شكل
 )Teachingلتعليم النإتة ىي
مواد تعليمية عربية
الكتب
اللغة العربية يف
على مستوى
التعليمية.
ادلدرسة اخلَتية
 ظلوذج البحث ادلدرسة العلية.الثانوية االسالمية
ادلستخدم يف
مسارنج
ىذه الدراسة ىو
ظلوذج ْتث
وتطوير وف ًقا
ل بورج وجال
Borg and

.Gall

بناءً على ىذا التفسَت ،مت إجراء الكثَت من البحث حول تطوير ادلواد التعليمية
يف تعليم اللغة العربية .ألمر فقط ىو أنو مل يتم عمل الكثَت يف تطوير مواد تعليم النحو
أو القواعد ،خاصة يف مادة اإلعراب السابقة .لذلك ،فإن البحث مطلوب لتنفيذ ادلواد
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التعليمية يف شكل تعزيز أو استكمال ادلواد التعليمية السابقة وكمواد مرجعية يف تعليم
النحو على مستوى اجلامعات اإلسالمية.
ب.نظرية البحث
ٔ .تطوير ادلواد التعليمية
أ) تعريف تطوير ادلواد التعليمية
التطوير ىو عملية أو خطوات لتطوير منتج جديد أو ٖتسُت ادلنتجات احلالية،
دائما يف شكل كائنات أو معدات ) ،(hardwareمثل
واليت ؽلكن حساهبا .يكون ادلنتج ً
الكتب ،ووحدات الوسائل التعليمية يف الفصل أو يف ادلعمل ،وكذلك برارليات
).(software

ٚ

أما بالنسبة للمواد التعليمية ،فيمكن تفسَتىا على أهنا مشكلة رئيسية ال ؽلكن
موازنتها يف مناقشة واحدة موحدة حول كيفية صنع ادلواد التعليمية.ٛ
ووف ًقا كما تقلها أندى برستووو ،فإن ادلواد التعليمية ىي رلموعة من األدوات اليت
ٖتتوي على مواد وطرق وقيود وطرق تقييم مصممة بشكل منهجي وجذاب لتحقيق
األىداف ادلتوقعة ،وىي ٖتقيق الكفاءة والكفاءة الفرعية بكل تعقيداهتاٗ ٜ.تتلف اللكتب
7

Nana Syaodih Sukmadinata, Metde Penelitian Pendidikan, (Cet. XI; Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2016(, 164.
8
Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Yogyakarta: Diva
Press, 2014), 16.
9
Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, 17.
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التعليمية بشكل أساسي عن ادلواد التعليمية ،الكتب التعليمية ىي جزء من نوع ادلواد
التعليمية ادلطبوعة.
أيضا
ادلواد التعليمية ىي كتب تستخدم يف عملية التعليم .تُعرف ادلواد التعليمية ً
بالكتب التعليمية أو ادلواد أو أدلة الدراسة ٔٓ.لذلك ،ؽلكن تفسَت تطوير ادلواد التعليمية
على أنو جهد واع ومنهجي لصنع منتج تعليمي أو ٖتسُت منتجات ادلواد التعليمية
احلالية ،من أجل ٖتسُت جودة التعليم.
مهما للغاية .يف
أمرا ً
يعد إنشاء وتطوير مواد تعليمية إبداعية ومبتكرة يف التعليم ً
ادلمارسة العملية ،يقدم احملاضرون ادلواد التعليمية للطلبة على أمل أن تكون ىناك
مالحظات بُت احملاضرين والطلبة .عترب ادلواد التعليمية أحد عوامل ٖتسُت جودة التعليم.
ب) مرحلة ٖتديد ادلواد التعليمية وتطويرىا
ىناك أربعة أمور غلب مراعاهتا عند ٖتديد ادلواد التعليمية ،وىي:
ٔ) غلب أن تكون ادلواد التعليمية متوافقة مع ادلنهج ْتيث ؽلكن أن تدعم
ٖتقيق األىداف التعليمية.
ٕ) تكون ادلواد التعليمية متوافقة مع مستوى تعليم وتنمية الطلبة بشكل عام.

10

Putra R. Masri Sareb. How to Write Your Own Text Book Cara Cepat dan Asyik
Membuat Buku Ajar yang Powerful, (Bandung: Kolbu, 2007). 11.
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ٖ) احلاجة إىل مادة تتناسب مع مستوى التعلم ادلتاح بشكل منهجي
ومستمر.
ٗ) غلب أن يتضمن ادلوضوع أشياء واقعية ومفاىيمية ،لتحقيق األىداف
التعليمية ادلراد ٖتقيقها ،ذات مغزى للطلبة ،وكذلك األىداف اليت يتعُت ٖتقيقها
ووظائفها.

ٔٔ

ادلتطلبات األساسية عند ٕتميع ادلواد التعليمية ذات صلة بادلستهلكُت الذين
سيتعلموهنا ،غلب أن هتتم ادلواد التعليمية بعمر الطالب وذكائو ،اخللفية التعليمية
واالىتمامات وادلواىب وأىداف التعليم .سيؤدي ذلك إىل تقريب الطلبة من ادلواد
التعليمية ادلعٍت ،عالوة على ذلك ،إذا كانت ادلواد التعليمية ذات صلة برغبات الطلبة،
فال شك يف أن صلاح عملية التعليم سيتحقق .لكي تكون ادلواد التعليمية ذات صلة،
غلب إعدادىا وف ًقا لظروف لغة الطالب وحياتو.

ٕٔ

تتطلب مراحل تطوير ادلواد التعليمية اختبار جدوى األىلية اليت يقوم هبا اخلرباء
واليت تتجلى يف ىذه احلالة يف شكل التحقق ادلهٍت ادلتعمق دلزيد من ادلراجعة يتم إجراؤىا

11

Iskandar Wassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2008), 126.
12
Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Cet. II; Depok: PT Raja
Grafindo Persada, 2015), 155.
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كتحضَت لعملية التعليم .عندما يتم تنفيذ عملية التعليم ،من الضروري إجراء مراقبة
متكاملة ٓتصائص التعاون واحًتام آراء اْلخرين وتقرير االنضباط الذايت.

ٖٔ

دائما األشياء الثالثة
إذا أراد احملاضر ٖتضَت ادلواد التعليمية ،غلب أن يتذكر ً
ادلهمة التالية:
ٔ) ادلواد التعليمية اليت سيتم تقدؽلها للطلبة .على الرغم من أن الدورات ىي
نفسها ،إال أن جودة ادلواد التعليمية ؽلكن أن تكون سلتلفة.
ٕ) ماذا يريد احملاضر من إلقاء احملاضرات وما غلب على الطلبة فعلو بالنسبة
للمحاضرة .ذلك قبل بدء احملاضرة ،غلب أن يكون احملاضر قد أعد ادلواد
التعليمية يف فصل دراسي واحد وأن يعرف الطلبة واجباهتم أثناء حضور
احملاضرة يف ذلك الفصل الدراسي.
ٖ) مدى معرفة الطلبة ٔتواد التعليم اليت قدمها احملاضر.

ٗٔ

مجع ادلعلومات بواسطة احملاضر من ادلتوقع أن يكون األساس أو األساس للنظر
يف اختيار ادلواد التعليمية ادلناسبة ٖتقيق أىداف التعليم يف احملاضرات.
ج) خصائص الكتاب التعليمي
13

Buchori dan Rina Dwi Setyawati, “Development Learning Model Of Charachter
Education Trought E-Comic In Elementary School,” International Journal of Education and
Research, Nomor 9 (2015): 384.
14
H. Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Cet. VIII; Jakarta: PT Bumi Aksara ,
2011(, 112-113.
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ٖتتوي الكتاب التعلمي على مواد التعليمية .وفقا دلسلخ عموما .ان مواد
التعليمية عمل علمي ،لذا فكل منهما متساوي ،وىي:
ٔ) من حيث زلتوي الكتاب التعليمي ػلتوى على سلسلة من ادلعرفة أو
ادلعلومات اليت ؽلكن حساهبا للمنح.
ٕ) من حيث عرض ادلواد ،يتم وصف مواد ادلوجودة يف ادلواد التعليمية باتباع
أظلاط معينة من التفكَت.
ٖ) من حيث شكل الكتاب التعليمي اليت تتبع اتفاق الكتاب العلمي ،أظلاط
الكتابة ،وأظلاط لتوزيع ،وأظلاط ادلناقشة.

٘ٔ

خصائص ىذه ادلواد التعليمية ىي اخلصائص اخلاصة اليت ٘تيزه عن الكتب
ادلنشورة بشكل عام .خاصة يف خصائصو ادلفيدة اليت مت تعديلها ألىداف التعليم يف
درجة علمية.
د) وظائف ادلواد التعليمية

٘ٔرليد ابراىيم دمعة ،الكتاب ادلدرسي ومدى مالئممتو لعملييت التعلم والتعليم( ،تونس :ادلنظمة

العربية للًتبية والثقلفة والعلوم.ٖٙ-ٙٔ ،)ٜٔٛٚ ،

21

دور ادلواد التعليمية يف عملية التعليم للمحاضرين والطلبة .تعترب ادلواد التعليمية
ٔتثابة جهد لتحسُت جودة التعليم ٔٙ.ؽلكن تصنيف الوظيفة ادلستهدفة للمواد التعليمية
إىل تصنيفُت ،كما ىو موضح على النحو التايل:
ٔ) وظائف ادلواد التعليمية للمحاضرين ومنها:
(أ ) جعل دور احملاضر كمسهل.
(ب) كأحد عوامل ٖتسُت جودة التعليم.
(ج) جعل من السهل على احملاضرين تقدًن ادلواد التعليمية وف ًقا ألىداف التعليم ادلراد
ٖتقيقها.
ٕ) وظائف ادلواد التعليمية للطلبة:
( أ ) تكون أحد ادلراجع التعليمية للطلبة.
(ب) تعترب ادلواد التعليمية أكثر كفاءة ألنو ؽلكن دراستها يف أي وقت ويف أي مكان.
عدد ادلواد التعليمية وليت كتبها خرباء اللغة العربية يف إندونيسيا ،يوضح أن
جدا .وجود عدد من ىذه ادلواد
الدافع لتعليم اللغة العربية للشعب اإلندونيسي مرتفع ً
التعليمية ،يأمل أن يكون ىناك جهد لتعليم اللغة العربية مع هنج أكثر عم ًقا يف الثقافة

16

Belawati, Tian dkk, Pengembangan Bahan Ajar, (Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas
Terbuka, 2003), 14.
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وبيئة الطلبة ٔٚ.مع توافر ادلواد التعليمية سواء يف شكل الكتب التعليمية وما إىل ذلك
ادلتوقع أن يليب احتياجات احملاضرين والطلبة الذين يبحثون عن مصادر مرجعية للتعلم
من أجل ٖتقيق أىداف التعليم.
ٕ .أمثلة اإلعراب األساسي
أ) تعريف اإلعراب
النحو قواعد يعرف هبا وظيفة كل كلمة داخل اجلملة ،وضبط أواخر الكلمات،
و كيفية إعراهبا ٔٛ.يتعلق ىذا بالطبع بدراسة مادة يف علم النحو اليت يشار إليها باسم
اإلعراب.
لإلعراب معنيان  :لغوي ،إصطالحي .ادلعٌت

اللغوي:

االبانة

واالفصاح

وااليضاح ،تقول" :أعربت عما يف نفسي"  :أي أفصحت عنو وأبنتو وأوضحتو .ادلعٌت
اإلصطالحي :ىو تغيَت أحوال أواخر الكلمة تبعا لتغَت العوامل الداخلة عليها لفظا أو
تقديرا .مثل  :جاء زلمد – قابلت زلمدا – مررت ٔتحمد.

ٜٔ

17

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Cet. I; Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2011(, 108.

18فؤادنعمة ،ملخّص قواعد اللغة العربية( ،جاكرتا :مكتبة الوادي ٕٓٔٛ ،م).ٖٚ ،
ٜٔمصطفى زلمد األزىري ،تيسَت قواعد النحو للمبتدئُت ،ط( ،ٖ .مصر :مكتبة العلوم واحلكم،

ٕٖٗٔ ه ٕٓٔٔ/م(،

ٖٗ .
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واإلعراب (وىو ما يعرف اليوم النحو) :علم بأصول تعرف هبا أحوال الكلمات
العربية من حيث االعراب والنبء أي :من حيث ما يعرض ذلا يف حال تركيبها ،فيو
جر ،أو جزم ،أو لزوم
نعرف ما غلب عليو أن يكون اخر الكلمة من رفع ،أو نصب ،أو ّ
حالة واحدة ،بعد انتظامها يف اجلملة .ومعرفتو ضروريّة لكل من يزاول الكتابة واخلطابة
ومدارسة االدب العربيّة.

ٕٓ

اسم أمثلة يف ىذه ادلواد التعليمية بناء على عرض أمثلة متعلقة باجلمل العربية أو جزء
من آيات القرآن مع إعراهبا .الكلمة نفسها ىي مجع كلمة مثل واليت تعٍت ادلثال ،لذلك
يف ىذا الكتاب يقدم أمثلة اإلعراب األساسي.
ب) اإلعراب والبناء
أإلعراب ىو تغيَت أواحر الكلم بسبب دخول العامل .مثل  :ىذا طالب – رأيت
طالبا – مررت بطالب .البناء ىو لزوم أواخر الكلم حالة واحدة ،مثل  :ىو – أنت –
ضلن – أنا – ىذه.

ٕٔ

قواعد النحو ،ينقسم االسم – من حيث اإلعراب والبناء-قسمُت :
ٔ) االسم ادلعرب :
 ٕٓمصطفى الغالييٍت ،جامع الدروس العربية( ،مصر :القاىرة ٕٓٔٓ ،م(،

ٗ .

, (Cet. XXV; Garut: Ibn Azka Press, 2007), 11.الميسر في علم النحو Aceng Zakaria,
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ىو الذي يتغَت شكل آخره بتغَت موقعو يف اجلملة .فكلمة "الرجل" مثال – وىي
اسم معرب – يكون آخرىا االضمة أو الفتحة أو الكسرة على حسب موقعها يف
اجلملة
ادلبٍت
ٕ) االسم ّ
ىو الّذي ال يتغَت شكل آخره بتغَت موقعو يف اجلملة .فكلمة "ضلن" مثال – وىي
اسم مبٍت – يكون آخرىا دائما الضمة أينما وقعت يف الكالم .كذالك كلمة "ىذه" –
مبٍت – يكون آخرىا دائما الضمة أينما وقعت يف الكالم.
وىي اسم ّ

ٕٕ

ج) أقسام اإلعراب
وزللي
لفظي
ّ
وتقديري ّ
أقسام اإلعراب ثالثةّ :
اللفظي
ٔ) اإلعراب
ّ
اللفظي :أثر ظاىر يف آخر الكلمة غللبو العامل .وىو يكون يف
اإلعراب
ّ
الكلمات ادلعربة غَت ادلعتلّة األخر ،مثل ( :يكرم األستاذ اجملتهد).
ٕ) اإلعراب التّقديري

ٕٕفؤاد نعمة ،ملخّص قواعد اللغة العربية.ٗ٘-ٗٗ ،
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اإلعراب التّقديري :أثر غَت ظاىر على آخر الكلمة ،غللبو العامل ،فتكون احلركة
مقدرة ألهنا غَت ملحوظةٖٕ ،مثل( :جاء القاضي).
ّ
ٖ) اإلعراب احمللي
مقدرا .وىو
تغَت
اعتباري بسبب العامل ،فال يكون ظاىرا وال ّ
احملليّ :
ّ
اإلعراب ّ
يكون يف الكلمة ادلبنيّة ،مثل( :جاء ىؤالء التالميذ ،أكرمت من تعلّم ،واحسنت اىل
الّذين اجتهدوا ،مل ينجحن الكسالن ).

ٕٗ

د) عالمات اإلعراب
وأقسامو أربعة رفع ونصب وخفض وجزم يعٍت أ ّن أقسام اإلعراب أربعة رفع ضلو
يضرب زيد ونصبا ضلو لن أضرب عمرا وخفض ضلو مررت بزيد وجزم ضلو مل ضرب زيدا
فزيد يف االول مرفوع بيضرب على أنّو فاعلو وأضرب يف الثاين فعل مضارع منصوب بلن
وعمرا منصوب بأضرب على أنو مفعولو وزيد يف الثالث رلرور با الباء وأضرب يف الرابع
فعل مضارع رلزوم بلم ولن تسمى حرف نفى ونصب واستقبال ألهنا تنفى الفعل وتنصبو

ٖٕمصطفى الغالييٍت ،جامع الدروس العربية.ٔ٘ ،

ٕٗمصطفى الغالييٍت ،جامع الدروس العربية.ٜٔ .
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ويصَت مستقبال ومل تسمى حرف نفى وجزم وقلب الأهنا تنفى الفعل وٕتزمو وتقلب
معناه فيصَت ماضيا.

ٕ٘

والكل غَت اجلزم يف األمساء يقع .وكلها يف الفعل واخلفض امتنع األمساء
يدخلها الرفع ،والنصب ،واخلفض ،وال يدحلها اجلزم .واألفعال يدخلها الرفع ،والنصب،
واجلزم ،وال يدخلها اخلفض.

ٕٙ

عالمات اإلعراب ،عالمة اإلعراب حركة أو حرف أو حذف.
فاحلركات ثالث :الضمة والفتحة والكسرة.
فاحلرف أربعة :األلف ،والنون ،والواو ،والياء.
واحلذف ،اما قطع احلركة (ويسمى السكون) ،واما قطع األخر ،واما قطع النون.

ٕٚ

معرفة عالمات االعراب
الض ّمة والواو واأللف والنون .فأما الضمة فتكون عالمة
للرفع أربع عالماتّ :
للرفع يف أربعة مواضع :يف االسم ادلفرد ومجع التكسَت ومجع ادلؤنث السامل والفعل
ادلضارع الذي مل يتصل بآخره شيء  .وأما الواو فتكون عالمة للرفع يف موضعُت :يف

ٕ٘السيد أمحد زيٍت دحالن ،سلتصر جدا( ،بَتوت:كتب االسالمية ٕٓٔ٘ ,م).ٙ. ،
ٕٙألشيخ شرف الدين ػلِت العمريطي ،نظم العمريطى على منت اْلجرومية ( ،كيديري :ادلعهد در
السالم سومرب ساري ٕٓٔٙ ،م(.ٔٔ-ٔٓ،
ٕٚمصطفى الغالييٍت ،جامع الدروس العربية،

ٖٔ .
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مجع ادلذكر السامل وىف األمساء اخلمسة وىي :أبوك وأخوك ومحوك وفوك وذومال .وأما
األلف فتكون عالمة للرفع يف تثنية األمساء خاصة .وأما النون فتكون عالمة للرفع يف
الفعل ادلضارع اذا اتصل بو ضمَت تثنية أو ضمَت مجع أو ضمَت ادلؤنثة ادلخاطبة.
وللنصب مخس عالمات :الفتحة واأللف والكسرة والياء وحذف النون .فأما
الفتحة فتكون عالمة للنصب يف ثالثة مواضع :يف االسم ادلفرد ،ومجع التكسَت ،والفعل
اادلضارع اذا دخل عليو ناصب ومل يتتصل بآخره شيء .وأما األلف فتكون عالمة
للنصب يف األمساء اخلمسة ضلو  :رأيت أباك وأخاك ،وماأشبو ذلك .وأما الكسرة فتكون
عالمة للنصب يف مجع ادلؤنث السامل .وأما الياء فتكون عالمة للنصب يف التثنية واجلمع.
وأما حذف النون فيكون عالمة للنصب يف األفعال اليت رفعها بثبات النون.
وللخفض ثالث عالمات :الكسرة والياء والفتحة .فأما الكسرة فتكون عالمة
للخفض يف ثالثة مواضع :يف االسم ادلفرد ادلنصرف ،ومجع التكسَت ادلنصرف ،ومجع
ادلؤنث السامل .وأما الياء فتكون عالمة للخفض يف ثالثة مواضع :يف االمساء اخلمسة،
والتثنية ،واجلمع .وأما الفتحة فتكون عالمة للخفض يف االسم الذي ال ينصرف.
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وللجزم عالمتان :السكون واحلذف .فأما السكون فيكون عالمة للجزم يف الفعل
ادلضارع الصحيح اْلخر .وأما احلذف فيكون عالمة للجزم يف الفعل ادلضارع ادلعتل
اْلخر ويف األفعال اخلمسة اليت رفعها بثبات النون.

ٕٛ

غلب أن يكون معروفًا أن األنواع األربعة من اإلعراب بعضها شللوك لالسم
ولفعل .مثل االسم ادلعرب يتغَت آخره بالرفع ،والنصب ،وجلر ،والفعل ادلعرب يتغَت آخره
بالرفع والنصب واجلزم ،ومن ذلك أن الرفع والنصب يكونان يف االسم والفعل.
ٖ .تعليم النحو
أ .تعريف تعليم النحو
التعليم ىو عملية تفاعل بُت الطلبة واحملاضرين ومصادر التعلم يف بيئة تعليمية
سواء يف بيئات التعليم الرمسية وغَت الرمسية ٕٜ.ادلواد التعليمية نفسها ذلا دور مهم يف
عملية التعليم ،ألنو يوفر فوائد كأحد ادلراجع التعليمية للمحاضرين وادلراجع التعليمية
للطلبة .يف اجلامعات اإلسالمية ،من ادلواد التعليمية اليت ٕتذب احلرم تعليم اللغة العربية
أصيال للحرم الديٍت اإلسالمي .ىذا بالطبع ال ؽلكن فصلو عن وجود
رمزا ً
اليت أصبحت ً
اللغة العربية لفًتة طويلة.
ٕٛالشيخ زلمد بن داود الصنهاجي ،منت اْلجرومية( ،سورابايا :اذلداية ٕٓٔٓ ،م).٘-ٖ ،
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Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi
(Jakarta: Balitbang Depdiknas. 2002), 1.
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دونوىا يف
دلا خشي أىل العربية من ضياعها ،بعد أن اختلطوا با األعاجمّ ،
ادلعاجم (القواميس) وأصلّوا ذلا أصوال ٖتفظها من اخلطأ ،وتسمى ىذه األصول (العلوم
العربية) .فالعلوم العربية :ىي العلوم اليت يتوصل هبا اىل عصمة اللسان والقلم عن اخلطأ،
وىي ثالثة عشر علما( :الصرف ،اإلعراب (وغلمعهما اسم النحو) ،والرسم ،وادلعاين،
والبديع ،والعروض ،والقوايف ،وقرض الشعر ،واالنشاء ،واخلطابة وتاريخ األدب ،ومنت
اللغة).

ٖٓ

يف تعلم اللغة العربية ،القواعد ىو أىم جزء يف دراسة علوم اللغة العربية.

أما قواعد اللغة العربية غلمعها علمان :ؼلص أوذلما الكلمات العربية وىي مفردة،
وؼلص ثانيهما ىذه الكلمات ،وىي يف حالة تركيب ٖٔ.العلمان ادلشار إليهما يف ىذه
احلالة علا الصرف والنحو كجزء مهم من القوايد.
جاء النحو ابتداء يف مقدمة علوم اللغة اليت حظيت بالدراسة ،ومل يشهد الفكر
العرِب واالسالمي مدارس يف علوم العربية اكثر شلا شهده يف ماديت الفقو والنحو .واذا
أثَتت مشكلة صعوبة اللغة العربية يتبادر اىل الذىن صعوبة النحو العرِب :وقد بال
ادلشتغلون بتعلييم اللغة يف صعوبة النحو العرِب والنحو يف حقيقة أمره يعد عمق النظام

ٖٓمصطفى الغالييٍت ،جامع الدروس العربية.ٖ ،

ٖٔسليمان فياض ،النحو العصرى( ،مصر :مركز االىرام ٕٓٔٓ ،م(.ٖٔ ،
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العقلي للغة العربية .وقد عاب اخرون على ضلوانو علم أواخر الكلمات اي علم ما
اصطالح بااللعراب.

ٕٖ

واحدة من أىم دراسات القواعد ىي علم النحو .للنحو "لغة" معان
كثَتة – أعلها .القصد واجلملة – كنحوت ضلو ادلسجد وادلقدار – كعندى ضلو ألف
الشبو – كسعد ضلو سعيد (أى مثلو أو شبهو) والنّحو يف اصطالح العاماء
دينار وادلثال ّ
ىو قواعد يعرف هبا أحوال أواخر الكلمات العربيّة اليت حصلت بًتكيب بعضها مع
بعض من إعراب وبناء وما يتبعهما ٖٖ.لذلك ؽلكن تفسَت أن تعيلم النحو ىو عملية
تفاعل بُت ادلعلمُت والطلبة حيث يناقش علم النحو.
يف تعليم قواعد ،قواعد النحو غلب أن تأخذ يف االعتبار استخدامها يف احملادثة
أو القراءة اليومية .يف تعلم قواعد النحو (ضلو) على سبيل ادلثال ،غلب أن تبدأ ٔتواد
اجلملة ادلفيد/الكالم.

ٖٗ

أيضا أن يبدأ من الذي يواجهو معظم الطلبة .مثال رفع قبل
يف تعليم اإلعراب ،غلب ً
نصب ،نصب قبل جر وجزم اجلديد .ي تعليم اعراب الرفع ليس من الضروري أن يتم
استخداما/مصادفة أوالً ،وكذلك
تدريس كل شيء مرة واحدة ،ولكن مت اختيار األكثر
ً
مع اْلخر ٖ٘.من ىذا التفسَت ؽلكن أن نفهم أن تعلم النحو ىو عملية تدريس القواعد
ٕٖطو علي حسُت الدليمي و سعاد عبد الكرًن عباس الوائلي ،اللغة العربية مناىجها وطرائق تدريسها،
(بغداد :دار االشروق للنشر والتوزيع ٕٓٓ٘ ،م(.ٜٔٚ ،
ٖٖالسيد أمحد اذلامشي ،القواعد األساسية اللغة العربية( ،بَتوت :دار ادلكتبة العلمية ٖٔ٘ٗ ،ه).ٙ ،
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Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, (Cet. I; Jakarta: PT Fajar
Interpratama Mandiri, 2017(, 17.
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Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, 17-18.

31

يتم تقدؽلها بشكل منهجي يف شكل من أشكال التفاعل بُت احملاضرين والطلبة ومصادر
التعلم.
ب .أعلية تعلم علم النحو
علم النحو ىو علم غلب معرفتو دلعرفة قواعد تكوين اجلمل باللغة العربية .للغة
العربية ذلا ظلط مجلة ؼلتلف عن األندونيسية .أن النحو ال يناقش ترتيب الكلمات فقط
أيضا حالة احلرف األخَت من الكلمة يف اجلملة .عندما تكون
يف مجلة ،ولكنو يناقش ً
حالة احلرف األخَت من الكلمة سلتلفة ،مث ادلعٌت سلتلف.

ٖٙ

تعلم اللغة العربية للمسلم شيء مهم جدا .عالوة على ذلك ،فإن ىذه ادلعرفة
ىي إحدى أدوات فهم القرآن وأحاديث النيب زلمد .كما قال اهلل سبحانو وتعاىل .يف
السورة يوسف (ٕٔ)ٕ :

ٖٚ

      

وأما أعلية تعلم علم النحو كما قال اإلمام الشافعي يف كتاب زلمد بن صاحل
العثيمُت:
كل العلوم".
"من ّ
تبحر يف النّحو اىتدى اىل ّ

ٖٛ
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Abu Razin dan Ummu Razin, Ilmu Nahwu untuk Pemula, (Cet. II; Jakarta: Program
Bisa, 2015(, 3.
37
Kementrian agama RI, Qur’an Hafalan, (Surabaya: Halim, 2014), 235.
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أعلية تعلم علم النحو ىو أساس احملامي ،خاصة يف دراسة الشريعة اإلسالمية،
التفسَت وعلم الفقو .وؽلكن القول بأن ادلرء مل يكن خبَتا يف العلوم الدينية إذا مل يكن قد
أتقن معرفة النحو ككل.
ج .إطار الفكر
دلت جهود سلتلفة لتحسُت جودة الًتبية يف إندونيسيأ ،تا يف ذلك يف ىذه
احلالة جودة التعليم يف اجلامعات اإلسالمية .ال ؽلكن فصل مشاكل عامل التعليم عن
جهودا إلصالح ادلشكالت ادلختلفة
مشاكل التعلم يف الفصل .لذلك ،بذل احملاضرين
ً
ونقاط الضعف يف التعلم .من بُت اجلهود اليت تبذذلا الباحثة ٖتديد وتقدًن ادلنتجات
التعليمية اليت سيتم تطويرىا وذلك لتجاوز ادلشكالت ونقاط الضعف يف تنفيذ التعلم يف

الفصل .يتم توفَت ىذه ادلنتجات التعليمية يف شكل مواد تعليمية أمثلة اإلعراب
األساسي اليت ال تزال ْتاجة إىل الدراسة جدواىا .تستخدم ىذه طريقة البحث والتطوير
) (Research and Developmentباستخدام ظلوذج بورج وغال ). (Borg and Gall
من ىذا الوصف ،ؽلكن وصف إطار الفكر يف ىذا البحث ؽلكن وصفها على
النحو التايل:

38زلمد بن صاحل العثيمُت ،التعليقات اجللية على شرح ادلقدمة اْلجرومية( ،مصر :دار العقيدة،

 ٕٓٓٛم) ،ص.ٖ٘.
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تعليم النحو

مل يتم التطرق إىل تعليم النحو يف
ادلواد التعليمية أمثلة االعراب
األساسي لطلبة.

مل تسهل ادلواد التعليمية على
الطلبة لفهم دروس النحو

تطوير ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب االساسي كدعم لتعليم
النحو لطلبة شعبة تدريس اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية
احلكومية فالوفو.
-

مرحلة البحث األويل
مرحلة تطوير ادلنتج األويل
مرحلة التحقق من صحة اخلرباء
مرحلة التجريبية
تصنيع ادلنتج النهائي

إنتاج مواد تعليمية أمثلة اإلعراب األساسي كدعم لتعليم النحو
شكل  0.3إطار الفكر
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د .فرضية البحث
تعد صياغة فرضية البحث اخلطوة الثالثة ،اقًتحت الباحثة اإلطار النظري
واإلطار الفكري .الفرضية ىي إجابة مؤقتة إىل صياغة أسئلة البحث ادلعرب عنها يف كلمة
أسئلة .يقال مؤقتًا ،ألن اإلجابات ادلقدمة جديدة بناءً على النظرية ذات الصلة ،ال
تستن د بعد إىل احلقائق التجريبية اليت مت احلصول عليها من مجع البيانات .لذلك ؽلكن
أيضا ذكر الفرضية كإجابة نظرية لصياغة أسئلة البحث ،وليس كإجابة ٕتريبية.
ً

ٖٜ

الفرضية يف ىذا البحث التطوير ىي استخدام الفرضية الوصفية ،كتقدير مؤقت

للمشاكل ادلتعلقة بادلتغَتات الفردية/ادلستقلة .الفرضية ىي تدعم "ادلواد التعليمية أمثلة
اإلعراب األساسي تعليم النحو لطلبة شعبة تدريس اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية
احلكومية فالوفو.

39

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Cet. XX; Bandung:
Alfabeta, 2014(, 63-64.

المبحث الثالث
مناىج البحث

أ .نوع البحث
نوع البحث ادلستخدم ىو ْتث إعادة

)research

ْ (improvetiveتث ارٕتايل

يهدف إىل ٖتسُت أو تعزيز أو إتقان موقف أو نشاط أو تنفيذ برنامج .العديد من
األنشطة أو الربامج يف تنفيذ التعليم ،مثل التنفيذ :منهج تعلم تقييم ادلادة ،الربنامج:
ادلمارسة ادلعملية ،وشلارسة ادلهارات ،وتوجيو الطلبة ،واألنشطة الالمنهجية ،اإلشراف
اجلامعات وخدمات ادلكتبة وبرامج التدريب لقادة اجلامعات واحملاضرين وادلوظفُت اإلداريُت
وغَتىم .لتحسُت أو ٖتسُت التنفيذ ،أو ٖتسُت أو إنتاج برنامج ٗٓ.يستخدم ىذا البحث
طريقة البحث والتطوير
)and Gall

)and Development

 (Researchباستخدام ظلوذج بورج وغال

 .(Borgالبحث الذي سيتم إجراؤه أبسط بكثَت من البحث الذي طوره

اخلرباء.
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Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Cet. III; Bandung: PT
Rosdakarya, 2007(, 63-64.
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بشكل عام يف طريقة البحث والتطوير ىناك مخس خطوات رئيسية تشمل :مرحلة البحث
األويل ،مرحلة تطوير ادلنتج األويل ،مرحلة التحقق من صحة اخلرباء ،مرحلة التجريبية،
تصنيع ادلنتج النهائي.
ب .موقع البحث
كان موقع البحث ادلختار للمالحظة يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو اليت
تقع يف شارع أجاتيس قرية باالنداي مدينة فالوفو زلافظة سوالويزي اجلنوبية .سيتم إجراء
البحث يف اجلامعة ألن تطبيق مواد تعليمية اللغة العربية يف نطاق اجلامعات اإلسالمية
٘تاما خاصة يف شعبة تدريس اللغة العربية .إهنا فقط مشكلة أخرى وىي عدم التمكن
قادر ً
من درس النحو أو القواعد .لذلك ،فإنو غلذب اىتمام الكتاب يف تطوير منتج مواد
تعليمية والذي من ادلتوقع أن يسهل على الطلبة فهم درس اللغة العربية خاصة يف تعليم
اإلعراب.
ج .مدار البحث وأغراضو
ٔ .مدار البحث
أما مدار يف ىذا البحث فهي ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي.
ٕ .أغرض البحث

36

أما أغرض البحث يف ىذا البحث فهو تعليم النحو الذي من ادلتوقع أن يدعمو
وجود ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي تسهل على الطلبة فهم دروس النحو.
د .إجرا ات التطوير
تستخدم اخلطوات أو اإلجراءات اليت تقوم هبا الباحثة يف إجراء البحث ظلوذج
البحث والتطوير وف ًقا ل بورج وغال

Borg and Gall

يف كتاب نانا سياودية عشر خطوات

وىي:
ٔ .البحوث ومجع البيانات ).(research and information collecting
ٕ .التخطيط ).(Design

ٖ .تطوير مشروع ادلنتج ).(develop preliminary from of product
ٗ .التجارب ادليدانية األولية ).(preliminary field testing

٘ .مراجعة نتائج االختبار ).(main product revision
 .ٙالتجارب ادليدانية ).(main field tasting
ٖ .ٚتسُت ادلنتجات من التجارب ادليدانية

)product revision

 .ٛاختبار التنفيذ ادليداين ).(operasional field testing
 .ٜاستكمال ادلنتج النهائي ).(final product revision

.(operational

37

ٓٔ .النشر والتنفيذ

)and implementation

.(dissemination

ٔٗ

بناءً على مرحلة البحث وف ًقا ل بورج وغال  ،Borg and Gallتقوم باحثة بتكييف
ادلراحل يف مخس مراحل فقط .مت اٗتاذ ىذه اخلطوة ألهنا تكيفت مع احتياجات البحث
وأىداف البحث .والتكيف مع احلد األدىن من توافر الوقت وظروف التعلم اليت ٖتدث يف
ىذا الوقت .تشمل مراحل البحث اخلمس اليت سيتم إجراؤىا كما يلي:
أ) مرحلة البحث األويل
يف ىذه ادلرحلة ،يبدأ البحث عن اإلمكانات وادلشكالت اليت ٖتدث يف بيئة
الًتبية والتعليم ،التايل ىو مرحلة ادلعلومات ليكون مرجعا للبيانات يف تطوير ادلنتج ليتم
البحث عنها وتطويرىا.
ب) مرحلة تطوير ادلنتج األويل
تصبح مرحلة تطوير ادلنتج األويل ىي ادلرحلة الثانية يف ْتث التطوير ىذا ،يتم
تنفيذه يف شكل تصميمات ادلنتجات اليت يتم تقدؽلها يف شكل صور أو سلططات ويف
شكل مواد تعليمية .النتيجة النهائية ذلذا النشاط ىي تصميم نظام ،أي تصميم افًتاضي
لنظام عمل جديد ألنو مل يتم إثبات فعاليتو.
ج) مرحلة التحقق من صحة اخلرباء
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, 169-170.
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ؽلكن التحقق من صحة ادلنتج من خالل جلب العديد من اخلرباء أو اخلرباء
ذوي اخلربة لتقييم ادلنتج اجلديد اجلاري تصميمو .طُلب من كل خبَت تقييم ادلنتجٕٗ .سيتم
اختبار ادلنتجات يف ىذه ادلرحلة بواسطة مدققُت خرباء.
د) مرحلة التجريبية
تنفيذ األنشطة يف ىذه ادلرحلة عن الطريق اختبار ادلنتج للطلبة على نطاق زلدود
بسبب ضيق الوقت .يتم تنفيذ ادلرحلة التجريبية على ادلنتجات اليت مت التحقق من صحتها
من قبل مدققُت خرباء تتمثل وظيفتها ٖتديد التطبيق العملي للمنتج ادلواد التعليمية اليت مت
تطويرىا.
ه) تصنيع ادلنتج النهائي
ادلرحلة اخلامسة ىي ادلرحلة األخَتة من ىذا البحث والتطوير ،ادلواد التعليمية
النإتة ىي كتاب أمثلة اإلعراب األساسي كدعم لتعليم النحو .أما عن مكونات ادلواد
التعليمية ادلطورة فتتضمن ثالثة أجزاء وىي:
ٔ) ػلتوي اجلزء األول على غالف للمواد التعليمية ومقدمة و زلتويات البحث.
ٕ) ػلتوي قسم احملتوى على أجزاء مادية من آيات القرآن واجلمل العربية مصحوبة
بأمثلة من كل إعراهبا.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, 302.
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ٖ) القسم األخَت الذي ػلتوي على قائمة ادلصطلحات وادلراجع.
ه .أساليب جمع البيانات
مجع البيانات ىو نشاط ػلدد ح ًقا ما إذا كانت البيانات صحيحة أم ال .لذلك،
تقوم الباحثة بتجميع مراحل مجع البيانات على النحو التايل:
ٔ .ادلالحظة
ادلالحظة كأسلوب جلمع البيانات ذلا خصائص زلددة عند مقارنتها بتقنيات
دائما مع الناس،
أخرى ،وىي ادلقابلة واالستبيان .إذا كانت ادلقابلة واالستبيان تتواصل ً
أيضا األشياء الطبيعية األخرى.
فإن ادلالحظة ال تقتصر على األشخاص ،بل تشمل ً

ٖٗ

ادلالحظة ) (observationىي تقنية أو طريقة جلمع البيانات عن طريق إجراء مالحظات
لألنشطة اجلارية ٗٗ.ؽلكن أن ترتبط ىذه األنشطة بالطريقة اليت يدرس هبا احملاضرون،
ويتعلم الطلبة ،مدير اجلامعة الذي يقدم إحاطة ،ادلوظفُت يف رلال ادلوظفُت يف اجتماع
وىلم جرا.
ؽلكن تنفيذ ادلالحظة بطريقتُت  ،وعلا:
أ) ادلالحظة ادلباشرة وىي ادلالحظة اليت ٘تت بدون وسطاء على الكائن قيد الدراسة.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, 145.
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, 220.
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ب)ادلالحظة غَت ادلباشرة وىي مالحظة كائن من خالل وسيط ،مثال من خالل وثائق
احملاضرة.
ٕ .ادلقابلة
ادلقابلة ىي زلادثة لغرض معُت،مت اجراء احملادثة من قبل طريفُت.

٘ٗ

يتم

استخدام ادلقابالت كأسلوب للبيانات إذا أراد الباحث إجراء دراسة أولية إلغلاد ادلشاكل
أيضا ما إذا كان الباحث يريد معرفة ادلزيد عن أمور ادلبحوثُت
اليت غلب البحث عنها و ً
وعدد ادلستجيبُت قليل/صغَت.

ٗٙ

من خالل ادلقابلة ،ستحصل الباحثة على البيانات من خالل ادلخربين
يدرس يف شعبة تدريس اللغة العربية وطلبة شعبة
وبالتحديد زلاضر درس النحو الذي ّ
تدريس اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو.
ٖ .التوثيق/الدراسة الوثائق
الدراسة التوثيق ) (documentary studyىي تقنية جلمع البيانات من خالل مجع
وٖتليل ادلستندات ادلكتوبة وادلصورة واإللكًتونية ٗٚ.التوثيق يف ىذا البحث يتعلق بوجود
صور ألنشطة التعلم يف الفصل.
45

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. XXIX; Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2011), 186.
46
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, 137.
47
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, 221.
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ٗ .االستبيان )(Questionnaires
االستبيان عبارة عن عدد من األسئلة ادلكتوبة اليت يتم استخدامها للحصول على
معلومات من ادلستجيبُت ٔتعٌت التقارير عن شخصيتو ،أو األشياء اليت يعرفها ٗٛ.ىناك
حاجة إىل االستبيانات للحصول على ادلعلومات والبيانات ذات الصلة من قبل الباحثة يف
تطوير ادلواد التعليميةُ٘ ،تنح خلرباء ادلواد واحملاضرين وادلستجيبُت.
و .أدوات جمع البيانات
أدوات مجع البيانات ىي أدوات ٗتتارىا وتستخدمها الباحثة يف مجع البيانات
بشكل منهجي .كانت أدوات مجع البيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث على النحو التايل:
القائمة  1.3أدوات جمع البيانات
رقم

نوع الطريقة

نوع األداة

ٔ.

ادلالحظة

ادلالحظات القصصية

ٕ.

ادلقابلة

دليل مقابلة )(interview guide

ٖ.

التوثيق/دراسة الوثائق

رسم البياين

ٗ.

استبيان

قائمة التحقق )(cheklist

ز .أساليب تحليل البيانات

48

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Cet, XV; Jakarta:
Rineka Cipta, 2013), 194.
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ٖتلي ل البيان ات ى و نش اط ي تم تنفي ذه بع د مج ع البيان ات م ن مجي ع ادلس تجيبُت
ومصادر البيانات األخرى اليت مت مجعها .تقنيات ٖتليل البيانات اليت سيتم تنفيذىا يف ىذا
البحث ىو كما يلي:
ٖٔ .تليل بيانات الصالحية
الصالحية ىي درجة الدقة بُت البيانات اليت ٖتدث يف موضوع البحث والبيانات
اليت ؽل كن للباحثُت اإلبال عنها .وبالتايل فإن البيانات الصحيحة ىي البيانات اليت ال
ٗتتلف بُت تقرير الباحث والبيانات الفعلية اليت ٖتدث على موضوع البحث.

ٜٗ

قبل استخدام األداة ،يتم أوالً تنفيذ الصالحية اليت تُستخدم الختبار جدوى األداة
اليت سيتم استخدامها .النسبة لألنشطة اليت يتم تنفيذىا يف عملية ٖتليل صحة بيانات
األداة ،يتم إعطاء ادلدقق ورقة ٖتقق لكل أداة يتم ملؤىا بعالمة اختيار (√) على مقياس
ليكرت ( )Likertمن واحد إىل مخسة .على النحو التايل:
أ) النتيجة ٔ :تعٍت راسب جدا
ب) النتيجة ٕ :تعٍت راسب
جيدا ٔتا يكفي
ج) النتيجة ٖ :تعٍت ً
د) النتيجة ٗ :تعٍت جيد
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Cet, XV; Bandung: Rineka Cipta, 2013), 363.
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جدا
ه) النتيجة ٘ :تعٍت جيد ً
عالوة على ذلك ،بناءً على ورقة التحقق اليت مت تعبئتها بواسطة ادلدقق ،مكن
العثور على التحقق من الصحة باستخدام الصيغة االحصائية أيكُت ( )Aikenعلى النحو
التايل:
=V

معلومات:
V

= ىرس صالحية العنصر

∑ = رلموع سلسلة من األرقام
مطروحا منها أدىن درجة يف الفئة
) = sرلموع النقط( الدرجة ادلخصصة لكل مقيم
ً
ادلستخدمة )(Lo – r
r

= النتيجة اليت قدمها ادلدقق

 = loأدىن درجة ٖتقق (يف ىذه احلالة ٔ)
 = nعدد ادلدققُت
 = cأعلى درجة تقييم (يف ىذه احلالة ٘).

ٓ٘

Saifuddin Azwar, Reabilitas dan Validitas, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 113..
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لتفسَت قيمة الصالحية ،مث يتم استخدام تصنيف الصالحية كما ىو موضح يف
جدول معايَت الصالحية التايل:
القائمة  1.0معايير صالحية الخبرا

ٔ٘

نتائج الصالحية

معايير الصالحية

ٓٔ,ٓٓ ≤V< ٠,ٛ

عايل جدا

ٓ٠,ٛٓ≤V< ٠,ٙ

عالية

ٓٗ٠,ٙٓ≤V< ٠,

كافية

ٕٓ ٠,ٗٓ ≤V< ٠,

منخفض

ٓٓ٠,ٕٓ≤V< ٠,

منخفض جدا

ٕٖ .تليل البيانات العملية
تقنيات ٖتليل البيانات العملية ،أي نتائج اجلدولة من قبل الطلبة الذين يبحثون
بعد ذلك عن العرض التقدؽليٕ٘:
نسبة مثوية =

النتيجة لكل عنصر∑
ٔٓٓ% x
أقصى درجة
51

Saifuddin Azwar, Reabilitas dan Validitas, 113.
Nilam Permatasari Munir, “Pengembangan Buku Ajar Trigonometri Berbasis
Kontsruktivisme dengan Media E-Learning pada Prodi Tadris Matematika IAIN Palopo,” AlKhawarizmi: Jurnal Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Vol. 6, No. 2: 171.
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بناءً على ال نتائج ادلئوية ،يتم تصنيفها إىل فئات ادلواد التعليمية العملية على
النحو التايل:

القائمة  1.1تطبيقية المواد التعليمية باستخدام المواد التعليمية أمثلة اإلعراب
ٖ٘
األساسي.
نسبة مثوية ()%

الفئة

ٕٓٓ-

ليس عملي

ٕٓٗٔ-

أقل عملي

ٔٗٙٓ-

كافية عملي

ٓٙٔ-ٛ

عملي

ٓٓٔٛٔ-

عملى جدا

Ridwan, Belajar Mudah Penelitian, (Jakarta: Alfabeta, 2005), 89.
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المبحث الرابع
النتائج والمناقشة

أ.النظرة العامة عن الجامعة اإلسالمية الحكومية فالوفو
ٔ .تاريخ اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو
اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو ىي جامعة إسالمية حكومية يف فالوفو،
مقاطعة سوالويزي اجلنوبية يف إندونيسيا .كان يُعرف ساب ًقا باسم ادلعهد اإلسالمي
احلكومي فالوفو الذي تأسس على أساس ادلرسوم الرئاسي رقم ٔٔ بتاريخ ٕٔ مارس
 .ٜٜٔٚمث غَتت وضعها إىل معهد الدولة اإلسالمية يف ٗٔ أكتوبر ٕٗٔٓ وافتتح يف
ٖٕ مايو ٕ٘ٔٓ من قبل وزير الدين يف مجهورية إندونيسيا.
مت افتتاح ادلعهد اإلسالمي احلكومي فالوفو ،اليت كانت تُعرف ساب ًقا باسم كلية
األصول الدين ،يف  ٕٚمارس  ٜٔٙٛبوضع األبناء من اجلامعة اإلسالمية احلكومية عالء
الدين يف أوجونج فندانج .بناءً على مرسوم وزير الدين رقم  ٔٙٛلعام ٘ ،ٜٔٙٛتت
ترقية الوضع إىل فرع ىيئة التدريس ،بعنوان كلية أصول الدين ،فرع عالء الدين فالوبو.

46
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عالوة على ذلك ،بناءً على مرسوم وزير الدين رقم ٘ ٙلعام ٕ ،ٜٔٛمت ترقية
وضع الكلية الفرعية إىل الكلية ادلتوسطة مثل كلية أصول الدين عالء الدين يف فالوفو .يف
مزيد من التطورات مع إصدار الالئحة احلكومية ٖٖ لسنة ٘ ٜٔٛبشأن مبادئ تنظيم
معهد عالء الدين ; ادلرسوم الرئاسي رقم  ٜٔٛٚ/ٜبشأن اذليكل التنظيمي للشبكة
اإلسالمية للتوعية والتأىيل؛ قرار وزير الشؤون الديٍت ّتمهرية إندونيسيا رقم  ٔٛلعام
 ٜٔٛٛبشأن اذليكل التنظيمي وإجراءات العمل للجامعة اإلسالمية احلكومية عالء
الدين ،كلية األصول الدين اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو ذلا نفس ادلوقف القانوين
مثل الكليات العامة األخرى يف مجهورية إندونيسيا .وفيما يتعلق بسياسة احلكومة اجلديدة
للتعليم العايل القائمة على ادلرسوم الرئاسي رقم ٔٔ ،ٜٔٛٛ/مث ابتداءً من عام ،ٜٜٔٚ
مت ٕتديد ترتيب مؤسسات كلية أصول الدين يف إيان عالء الدين يف فالوفو وٖتويلو إىل
ادلعهد اإلسالمي احلكومي فالوفو وأصبحت مستقلة.
بعد تغيَت حالتها إىل ادلعهد اإلسالمي احلكومي فالوفو ،والتغيَت فقط إىل
اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو ،شهدت ىذه ادلؤسسة تغيَتات كبَتة .وؽلكن مالحظة
ذلك يف أنظمة احلوكمة اإلدارية وادلالية وادلتعلقة بالسياسات ،حيث تقدمت مجيع ادلوارد
البشرية من الناحيتُت الكمية والنوعية .باإلضافة إىل ذلك ،فإن عدد شعبات التدريس يف
ادلعهد اإلسالمي احلكومي فالوفو يقتصر بشكل متزايد على نطاق اجملال العلمي للسلطة
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الذي يسمح ل لمعهد اإلسالمي احلكومي بأن تدار بنفسها .منذ تشكيلها كفرع ىيئة
التدريس من اجلامعة اإلسالمية احلكومي عالء الدين لتصبح جامعة مستقلة.
ٕ .رؤساء اجلامعة
من  ٜٔٙٛإىل  ،ٜٜٔٚكان اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو ال يزال ٖتت
نطاق اجلامعة اإلسالمية احلكومية ألوالدين مكاسر ٔتركز ىيئة تدريس ويقوده عميد .مث،
بعد ترقيتها إىل معهد احلكومي اإلسالمي فالوفو ،من  ٜٜٔٚإىل ٕٗٔٓ ،ترأسها رئيس.
حىت اْلن بقيادة ادلستشار .ترأس اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو ادلسؤولُت التالية
أمساؤىم:
أ) كلية أصول الدين فرع عالء الدين فالوفو
ٔ) ادلرحوم كياٌن زلمد رشاد ()ٜٔٚٗ-ٜٔٙٛ
ٕ) ادلرحومة الدكتورنداة احلاجة سيت زيارة مكاجاران (ٗ)ٜٔٛٛ-ٜٔٚ
ب)كلية أصول الدين اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو عالء الدين
ٔ) ادلرحومة الدكتورنداة احلاجة سيت زيارة مكاجاران (ٕ)ٜٔٛٛ-ٜٔٛ
ٕ) ادلرحوم األستاذ الدكتور احلاج زلمد اسكندر ،ادلاجستَت ()ٜٜٔٚ-ٜٔٛٛ
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ج) معهد اإلسالمي احلكمي فالوفو
ٔ) الدكتور احلاج شرف الدين داود ادلاجستَت ()ٕٓٓٙ-ٜٜٔٚ
ٕ) األستاذ الدكتور احلاج زلمد سعيد زلمود الليسلنس ادلاجستَت (-ٕٓٓٙ
ٕٓٔٓ)
ٖ) األستاذ الدكتور احلاج نيهاي ،ادلاجستَت (ٕٓٔٓ)ٕٓٔٗ-
د) اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو
ٔ) الدكتور عبد الفَتول.،م.أ ٕٓٔٛ-ٕٓٔٗ ,
ٕ) األستاذ الدكتور عبدول الفَتول ادلاجستَت (ٕٗٔٓ)ٕٓٔٛ-
ٖ) األستاذ الدكتور عبدول الفَتول ادلاجستَت ( ٕٓٔٛحىت األن).
ٖ .يتكون اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو من أربع كليات ،وىي :
أ) كلية أصول الدين واألدب والدعوة ،افتتح الشعبات:
ٔ) علوم القرآن والتفسَت
ٕ) االتصال والنشر اإلسالم
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ٖ) اإلرشاد اإلسالمي
ٗ) علم اجتماع الدين
ب) كلية الًتبية وعلةم التعليمية ،افتتح الشعبات:
ٔ) تدريس الًتبية اإلسالمية
ٕ) تدريس اللغة العربية
ٖ) تديس الرياضيات
ٗ) تدريس اللغة اإلصلليزية
٘) تدريس ادلعلم ادلدرسة اإلبتدائية ()PGMI
 )ٙالًتبية اإلسالمية يف الطفولة ادلبكرة
 )ٚإدارة الًتبية اإلسالمية
ج) كلية الشريعة ،افتتح الشعبات:
ٔ) الشريعة االقتصادي
ٕ) االحوال الشخصية
ٖ) اخلدمات ادلصرفية اإلسالمية
د) كلية اقتصاديات األعمال اإلسالمية ،افتتح الشعبات:
ٔ) اقتصاديات الشريعة

51

ٕ) ادلصرفية الشريعة
ٖ) إدارة األعمال الشرعية
ٗ .وحدة التنفيذ الفٍت
لدى اجلامعة اإلسالمية احلكومية سبع وحدات تنفيذ فنية ( ، )UPTوىي:
أ) مطبعة اجلامعة
ب) مكتبة
ج) مركز الكومبيوتر
د) مركز خدمة اجملتمع
ه) مركز ضمان اجلودة األكادؽلية
و) مركز اللغة
ز) مركز دراسات ادلرأة.

ٔٓٚ

٘ .و اما الرؤية والرسالة للجامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو على النحو التايل:
أ) الرؤية:
الرائدة يف تكامل العلمية بتتميز احلكمة احمللية
https://id.wikipedia.org/wiki/Institut_Agama_Islam_Negeri_Palopo
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ب)  الرسالة:



ٔ) تنظيم التعليم العايل وتطوير تكامل العلمي اجلودةوادلهنية ،بتتميز باحلكمة احمللية.
ٕ) تطوير مواد التعليمية القائمة على البحوث ادلفيد دلصاحل األكادؽلية واجملتمع.
ٖ) تعزيز دور ادلؤسسات يف تطوير جودة وتنوع االجتماعيةوتسوية مشاكل
االجتماعية من خالل تشجيع ادلثايل وإعالء قيم احلكمة احمللية.
ٗ) تطوير التعاون ادلشًتك بُت القطاعات ،يف الداخل واخلارج لتحسُت جودة تنفيذ
تري دارما (ثالثة تزامات) اجلامعات.

ٔٓٛ

 .ٙأحوال شعبة تدريس اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو
ت)الرؤية والرسالة واألىداف
ٔ) الرؤية
تتمثل رؤية شعبة تدريس اللغة العربية ىي:
أن نصبح أحد مراكز تعليم اللغة العربية اليت تتفوق يف دمج ادلنح الدراسية ادلعتدلة يف
شرق إندونيسيا عام ٖٕٓٓ.
ٕ) الرسالة
رسالة شعبة تدريس اللغة العربية ىي:
http://iainpalopo.ac.id/index.php/Sejarahiainpalopo.
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(أ) تنفيذ وتطوير تعليم وتعلم عرِب متكامل.
(ب) إجراء ْتث يف تعلم اللغة العربية بأسلوب متنوع (متعدد التخصصات).
(ج) القيام ٓتدمة اجملتمع يف سياق نشر دراسات تعليم اللغة العربية.
(د) التعاون مع اجلهات ادلختلفة يف تنفيذ تري دارما (ثالثة التزامات) وخاصة يف رلال
تعليم اللغة العربية.
ٖ) أىداف
أىداف شعبة تدريس اللغة العربية ىي:
(أ) ٗتريج سرجانا لديهم قدرات تكاملية يف اإلسالم والكتابية واللغة (العربية).
(ب) ٗتريج سرجانا يتمتعون بقدرات تكاملية يف رلاالت إتقان احملتوى وإتقان ادلنهجية
وتطوير وسائط التعلم العربية ادلعاصرة.
(ج) ٗتريج سرجانا قادرين على ٕتميع الكتب ادلدرسية أو دروس اللغة العربية يف مرحليت
التعليم االبتدائي والثانوي.

ٜٔٓ

ب) أحوال زلاضرو شعبة تدريس اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو
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يتم ٖتديد تقدمت اجلامعة وانسحاهبا إىل حد كبَت من خالل حالة احملاضرين يف
اجلامعة ،من حيث اجلودة والكمية .فيما يلي يصف ادلؤلفون إمكانات احملاضرين وف ًقا
خللفيتهم التعليمية.
القائمة 2.3

أحوال محاضري شعبة تدريس اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية الحكومية فالوفو

األمساء

الرقم

نوع الًتبية
س س س
ٔ ٕ ٖ

الرتبة
/الزمرة

ٔ .الدكتور مرضى تقوًن ،ادلاجستَت



زلاضر

ٕ .الدكتورة كارتيٍت ،ادلاجستَت



زلاضرة

ٖ .زلمد عرفان حسن الدين ،ادلاجستَت



ٗ .ماوردي ،ادلاجستَت



٘ .أندي عارف فامسائنج ،ادلاجستَت



زلاضر

 ٙ.مصطفى ،ادلاجستَت



زلاضر



زلاضر

 .ٛالدكتورنداة نورميايت ،ادلاجستَت



زلاضرة

 .ٜاحلاجة مبشرة ،ادلاجستَت



زلاضرة

ٚ

نايدين مشس الدين ،ادلاجستَت

زلاضر
زلاضر
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ٓٔ احلاج زلمد ألفان بوترا ،الليسانس ،ادلاجستَت



زلاضر

ٓٔٔ

مصدر البيانات :توثيق شعبة تدريس اللغة العربية
احملاضرون ىم بدالء أو شلثلون عن أولياء أمور الطلبة يف اجلامعة  ،لذلك يتعُت
على احملاضرين بذل اجلهود حىت تكون العالقة بُت احملاضرين والطلبة متناغمة كما ىو
احلال يف األسرة .ال ينبغي أن يضع احملاضرون أنفسهم مسؤولُت عن طالهبم  ،فاحملاضرون
دائما ما يقدمو احملاضر دون
دائما ما يقدمون بينما يكون الطالب يف اجلانب الذي يقبل ً
ً
أن ينتقد .يعترب احملاضرون كمعلمُت أو مدرسُت عامالً يؤثر بشكل كبَت وػلدد صلاح أي
جهد تعليمي .وذلذا السبب  ،فإن كل زلادثة حول إصالح ادلناىج وشراء أدوات التعلم
دائما إشراك مدرس
وغَتىا  ،وف ًقا دلعايَت ادلوارد البشرية اليت تنتجها اجلهود التعليمية  ،ىي ً
أو زلاضر.
ج) أحوال طلبة شعبة تدريس اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو
زلددا يف عملية التعليم.
بصرف النظر عن احملاضرين ،يعد الطلبة ً
أيضا عامالً ً
الطلبة ىم ادلوضوع واذلدف من التعلم .كمواد تعليمية ألن الطلبة ػلددون سلرجات التعلم.
مهما
دورا ً
كأشياء تعليمية ألن الطلبة يتلقون التعلم من احملاضر .لذلك ،يلعب الطلبة ً
جدا يف ٖتديد جودة التطوير احملتمل يف أنفسهم.
ً

Diolah pada tanggal 29 Maret 2021
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بل عدد طلبة شعبة تدريس اللغة العربية للعام الدراسي  ٕٕٓٓ/ٕٜٓٔما
رلموعو ٕٗٓ طالبة .وطلبة مقسمة على ٗ فصول دراسية  ،وؽلكن االطالع عليها من
اجلدول التايل:
القائمة 2.0
عدد طلبة شعبة تدريس اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية الحكومية فالوفو
الرقم

المستوى

عدد الفصول

عدد الطلبة

ٔ

الثانية

ٕ

ٜٗ

ٕ

الرابعة

ٕ

ٔٙ

ٖ

السادسة

ٕ

ٜٗ

ٗ

الثامنة

ٕ

ٕٗ

العدد

ٕٔٓ

بناءً على اجلدول أعاله ،ؽلكن مالحظة أن أقل عدد من الطلبة يف شعبة تدريس
اللغة العربية اللغة العربية ىو طلبة الفصل الثامن بعدد ٕٗ طالبًا ،يليهم طلبة الفصل
السادس بعدد  ٜٗطالبا والفصل الثاين  ٜٗطالبا مث الفصل الرابع ب عدد ٔ ٙطالبًا.
اشخاص .ويف الوقت نفسو ،فإن أكرب عدد من شعبة تدريس اللغة العربية ىو طلبة
الفصل الرابع بإمجايل ٔ ٙطالبًا.
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يف ىذا البحث ،أخذت الباحثة طلبة شعبة تدريس اللغة العربية للمستوى الرابع
ب يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو على أنو البيانات اليت سيتم دراستها .ودلعرفة
التفاصيل يف حالة صغار طلبة شعبة تدريس اللغة العربية عينات يف ىذا البحث ،ؽلكن أن
ينظر إليو يف اجلدول التايل:
القائمة 2.1

أسما طلبة شعبة تدريس اللغة العربية للصف الرابع ب في الجامعة اإلسالمية
الحكومية فالوفو
اجلنس

رقم

أمساء الطلبة

ٔ.

إخالص األرِب س.

ر

ٕ.

روشد ينط

ر

ٖ.

نَتماال

أ

ٗ.

حسريانيت

أ

٘.

حَتاوة ج.

.ٙ

عزة اخلليفة قدير

أ

.ٚ

نزيبة

أ

.ٛ

نور ىيلدا تياله أومامي

أ

.ٜ

نور الرزق فرحانة

أ

ٓٔ

مضية اخلاشية إحياء الدين

أ

ذكر (ر) أنثى (أ)

أ
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ب .نتائج البحث
ٔ .نتائج تطوير ادلنتج
نتج عن ىذا البحث مواد تعليمية أمثلة اإلعراب األساسي سلصصة لطلبة شعبة
تدريس اللغة العربية ،مع ٕتارب ادلنتج على طلبة الفصل الرابع من شعبة تدريس اللغة
العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو .هنج التعلم من خالل ادلواد التعليمية ادلطورة
أمثلة اإلعراب األساسي .أعلن عن صالحيتو لالستخدام بناءً على نتائج التحقق من
تصحيح اخلرباء/ادلدققُت.
تستخدم ىذا البحث البحث والتطوير الذي يشَت إىل ظلوذج تطوير بورج وغال
)(Borg and Gall

الذي مت تعديلو وف ًقا الحتياجات الباحثة .نتائج مراحل تطوير ادلواد

التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي كدعم لتعليم النحو يف شعبة تدريس اللغة العربية ىي:
أ( .تشمل مرحلة البحث التمهيدي ما يلي:
يف ىذه ادلرحلة ،تنفذ الباحثة مرحلة مجع البيانات أو ادلعلومات لتحديد
احتياجات التعلم اليت ستتم .األشياء اليت يتم أخذىا يف االعتبار عند ٖتديد االحتياجات
التعليمية مثل شروط التعلم يف اجلامعات اإلسالمية ،وٖتليل ادلناىج وما إىل ذلك.
اخلطوات ادلتخذة يف ىذه ادلرحلة ىي دراسة األدب والدراسات ادليدانية.
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ٔ) هتدف دراسة األدب إىل معرفة معلومات عن نتائج البحث ادلتعلقة بادلواد
وخصائص ادلواد التعليمية اليت سيتم تطويرىا ويفحص ادلراجع وف ًقا الحتياجات
الطلبة يف تعليم النحو ،خاصة فيما يتعلق بادلواد الدراسية اإلعراب.
ٕ) أجريت دراسات ميدانية للعثور على معلومات حول احلاجة إىل تطوير موارد التعلم
أيضا إىل العثور على العديد من منتجات ادلواد التعليمية
النحو هتدف الدراسة ادليدانية ً
ادلماثلة اليت مت تطويرىا دلعرفة مظهر وزلتوى زلتوياهتا .مث اخلطوة التالية ىي ٖتليل منهج
خطة التعلم الفصل الدراسي ادلطبقة يف شعبة تدريس باجلامعة اإلسالمية .بناءً على
منهج وخطة التعلم الفصل الدراسي ،يتم النظر إىل الكفاءات اليت غلب ٖتقيقها ،مث
الثالث ىو ٖتليل إمكانات مؤسسات التعليم اجلامعات اإلسالمية .وأخَتاً ٖتليل ادلواد
الذي يهدف إىل ٖتديد زلتوى ادلادة يف ادلواد التعليمية أمثلة اإلعرلب األساسي.
أ) مرحلة التحليل

))Analysis

مرحلة التحليل ىي ادلرحلة األولية ويف ىذه ادلرحلة يتم تنفيذ العديد من األنشطة،
وىي مرحلة ٖتليل الوضع وٖتليل األدبيات وٖتليل االحتياجات وٖتليل شخصية الطالبة.
ٔ) ٖتليل الوضع
يف ادلالحظات األولية ،لوحظ أنو مل يكن ىناك مواد تعليمية أمثلة اإلعراب
األساسي يستخدمها زلاضرو النحو كدعم لتعليم النحو بُت طالبة شعبة تدريس اللغة
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العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو .وذلك ألن ادلواد التعليمية اليت غالبًا ما
يستخدمها زلاضرو النحو مأخوذة من كتب مرجعية عربية تًتاوح من ادلنت اجلرمية إىل
جامع الدر .لذلك ،تفًتض الباحثة أن الطالب سيجدون أنو من السهل فهم دروس
النحو ،ال سيما تلك ادلتعلقة ٔتادة إيراب نظريًا وسهولة ادلعرفة العملية يف شكل القدرة
على ادلنغراب باستخدام أمثلة اإلعراب األساسي.
ٕ) مرحلة ٖتليل االحتياجات
يتم إجراء ٖتليل االحتياجات من أجل معرفة ادلشكالت األساسية يف تطوير ادلواد
التعليمية يف التعلم النحو .الحظت الباحثة ادلشكالت اليت نشأت يف تعليم النحو ،خاصة
يف التعلم الذي أتعلمو لطلبة شعبة تدريس اللغة العربية للمستوى الرابع يف اجلامعة
اإلسالمية احلكومية فالوفو لتعليم اإلعراب .يف ىذه اخلطوة ،ىناك شيئان على األقل غلب
اإلجابة عليهما ،وعلا )ٔ :ما مواد تعليم النحو التعليمية مثل الذي يتم تطبيقو يف الفصل
الدراسي يف تعليم النحو لطلبة شعبة تدريس اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية
فالوفو؟ ٕ ) ما ىي أنواع ادلواد التعليمية ادلتوقع أن تكون قادرة على دعم تعليم النحو
لطلبة شعبة تدريس اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو؟
بناءً على ادلقابالت ،استخدم الطلبة فقط ادلواد اليت قدمها احملاضرون يف عملية
تعليم النحو يف الفصل عرب اإلنًتنت يف شكل كتب مرجعية عربية وكتب لغات مًتمجة.

61

لكنها ليست مثالية ألهنا مل تساعد الطلبة على بناء معرفتهم اخلاصة وال تشجع قدرة
الطلبة على التعلم كما أهنا مقًتنة بوجود زلاضرات عرب اإلنًتنت ٖتد من ادلساحة يف
عملية التعليم النحو.

بناءً على ادلشكالت ادلذكورة أعاله ،اختارت الباحثة تطوير مواد تعليمية أمثلة
اإلعراب األساسي كدعم لتعلم النحو دلساعدة الطلبة على ٖتسُت قدرهتم على ادلنجعرب

وزيادة فهمهم لقواعد النحو .مع وجود تعلم النحو باستخدام مواد التعليمية أمثلة
اإلعراب األساسي ،يصبح الطلبة أكثر وعيًا بتعلم النحو ،خاصة فيما يتعلق بادلواد
جدا للمحاضرين والطلبة يف تعليم
اإلعراب وكيفية اإلعراب .ىذه ادلادة التعليمية مفيدة ً
النحو ،خاصة يف مادة اإلعراب ألهنا بديل دلواد تعليم النحو ،خاصة يف شعبة تدريس
اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية.
ٖ) ٖتليل شخصية الطالبة
يف ىذه ادلرحلة ،يتم إجراء ٖتليل الطلبة دلعرفة خصائص الطلبة ومعرفة ادلعرفة
السابقة للطلبة .يتم ذلك عن طريق سؤال زلاضري النحو ذوي اخلربة يف تعليم الطلبة عن
شخصية الطلبة يف ادلستوى الرابع.
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ٗتتلف خصائص طلبة شعبة تدريس اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية
احلكومية فالوفو ،لكن ىذا مل غلعل مؤسسات اجلامعة اإلسالمية تتخذ سياسة عدم فصل
الطلبة حسب شخصيتهم وقدراهتم األكادؽلية.
ٗ) ٖتليل ادلواد
األنشطة اليت يتم إجراؤىا يف ٖتليل ادلواد ىي فحص ادلناىج الدراسية وإحصائيات إقليم
كوردستان ادلستخدمة.تصميم ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي يف تعليم النحو
تشَت إىل منهج الدراسة وخطة التعلم الفصل الدراسي لشعبة تدريس اللغة العربية يف
اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفوْ .تيث تتكون ادلادة ادلستخدمة يف ادلواد التعليمية أمثلة
اإلعراب األساسي من الفصول السادسة مع موضوع أمثلة اإلعراب ،واليت تتكون من:
الفصل األول (اإلعراب والبناء)
الفصل الثاين (معرفة عالمات اإلعراب)
الفصل الثالث (اإلعراب يف األفعال)
الفصل الرابع (ادلرفوعات من األمساء)
الفصل اخلامس (ادلنصوبات من األمساء)
الفصل السادس( :ادلخفوضات من األمساء ).
ب) مرحلة تطوير ادلنتج األويل
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يف ىذه ادلرحلة ،وٖتديداً يف تطوير النموذج األويل للمنتج ،ىناك عدة أشياء تقوم هبا
الباحثة ،منها:
ٔ) ٖتضَت ادلواد ،أي يف شكل مواد اإلعراب وقواعد النحو.
ٕ) مرحلة تصميم ادلنتجٔ ،تا يف ذلك أنشطة مرحلة التصميم.
يف ىذه ادلرحلة ،يتمثل النشاط الذي مت تنفيذه يف تصميم شكل ادلواد التعليمية
أمثلة اإلعراب األساسي اليت تدعم تعليم النحو وتسمى نتائج التصميم

prototype

ٔ.

تتكون ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي من  ٙفصول يف كل فصل ،وىي الفصل
األول (اإلعراب والبناء) ادلكون من ٗ فصول فرعية ،ويتكون الفصل الثاين (معرفة
عالمات اإلعراب) من ٗ فصول فرعية  ،الفصل الثالث (اإلعراب يف األفعال) يتكون من
ٖ فصول فرعية ،الفصل الرابع (ادلرفوعات من األمساء) يتكون من  ٚفصول فرعية ،الفصل
اخلامس (ادلنصوبات من األمساء) يتكون من  ٔٙفصالً فرعياً ،الفصل السادس
(ادلخفوضات من األمساء ) يتكون من ٗ فصول فرعية.
ػلتوي التصميم األويل ذلذا ادلنتج على غالف ،ومقدمة ،وجدول زلتويات،

ووصف للمواد وأمثلة من اإلعراب ،ومسرد ومصطلحات .مت تصميم مواد تعليمية أمثلة
اإلعراب االساسي غلعل على ورق مقاس
أمثلة اإلعراب األساسي : ٔ prototype

A4

ما يلي ىو التصميم األويل دلواد تعليمية
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القائمة  2.2التصميم األول لمنتجة المواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي
3 Prototype
رقم

مكونات المنتج

معلومات

ٔ

الغالف األمامي

ٕ

الغالف اخللفي

ٖ

مقدمة
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ٗ

وفهرس

٘

الفصل األول
(اإلعراب
والبناء)
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ٙ

الفصل الثاين
(معرفة عالمات
اإلعراب)

ٚ

الفصل الثالث
(اإلعراب يف
األفعال)

67

ٛ

الفصل الرابع
(ادلرفوعات من
األمساء)

ٜ

الفصل اخلامس
(ادلنصوبات من
األمساء)

ٓٔ

الفصل السادس
(ادلخفوضات
من األمساء )
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ٔٔ

قائمة
ادلصطلحات

ٕٔ

الفهرس
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ج) مرحلة التحقق من تصحيح اخلرباء
ٔ) صنع مشابك أدوات البحث وىي معايَت جودة ادلواد التعليمية.
ٕ ) صنع أدوات البحث ،واألدوات اليت سيتم استخدامها ىي أوراق التحقق
واالس تبيانات .يستخدم ادلدققون أوراق التحقق ،بينما يستخدم الطلبة
االستبيانات.
التحقق من تصحيح اخلبَت ىو عملية نشاط لتقييم ما إذا كان تصميم ادلواد
التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي كدعم لتعليم النحو مناسبًا لالستخدام كمواد تعليمية.
يتم بعد ذلك التحقق من تصحيح ادلنتجات اليت صنعها الباحثون من قبل زلاضرين خرباء
مؤىلُت يف رلاالهتم ،ويتم إجراء التقييمات من قبل زلاضرين يف تعليم اللغة العربية
وزلاضري مادة دراسية النحو .يتم إعطاؤىم ورقة ٖتقق لتقييم ادلنتج قيد التطوير .يتم
إجراء ىذا التحقق للحصول على اقًتاحات من ادلدقق الذي ستستخدمو الباحثة كتحسُت

يف ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي.
د) مرحلة التجربة (دراسة جدوى ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي)
تقييما دلنتج التطوير ويعلن أنو صاحل  ،يتم اختباره على العديد
بعد أن يعطي ادلدقق اخلبَت ً
من طلبة شعبة تدريس اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو لتقييم ادلنتجات
اليت مت تطويرىا .مت إجراء ٕتارب ميدانية لتحديد مدى جاذبية ادلنتج.
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أجريت التجارب ادليدانية ثالث مرات وجها لوجو ،ما يقرب من أسبوعُت يف
 ٕٓ-ٔٛمارس ٕٕٔٓ يف مؤسسة ادلعتصر .مت إجراء اختبار منتجات التطوير يف الفصل
الرابع ب بشعبة تدريس اللغة العربية ،مع ٓٔ (عشرة) طلبة كعينات ٕتريبية للمنتج .مت
اختبار ادلنتجات اليت مت اختبارىا على ثالثة موادفقط ،وىم موضوع منصوبات األمساء
وموضوع مفعول بو وموضوع ادلفعول فيو ،ومل يتم اختبار مجيع ادلواد بسبب الوقت احملدود
يف اجلامعات اإلسالمية .يف االجتماع األول يف  ٔٙمارس ٕٕٔٓ ،أوضح الباحث ادلادة
ادلتعلقة ٔتوضوع منصوبات األمساء يف ادلادة التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي وشرح
تعليمات استخدامو .يف االتقاء القادم ،وبالتحديد يف االتقاء الثاين يف  ٜٔمارس
ٕٕٔٓ ،أجرىت الباحثة نفس النشاط يف االتقاء السابق ولكن مع ادلوضوع الثاين ،مفعول
بو .االختبار ويف االجتماع التايل قامت الباحثة بشرح ادلادة ادلتعلقة ٔتفول فيو ويف االتقاء
أعطت الباحثة استبانة عى شكل استبيان إجابة الطلبة .مث مت احلصول على النتائج
ادلتعلقة بالتطبيق العملي للمواد التعليمية اليت طورهتا الباحثة.
ه) تصنيع ادلنتج النهائي
ىذه اخلطوة ىي ٖتسُت ادلنتج الذي يتم تطويره .يعترب إكمال ادلنتج النهائي
ضروريًا للحصول على منتج أكثر دقة قيد التطوير .يف ىذه ادلرحلة ،يتم احلصول على
منتج ؽلكن تربير مستوى فعاليتو.
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ادلنتجات اليت مت إنتاجها يف ىذا التطور ىي يف شكل مواد تعليمية أمثلة
اإلعراب األساسي.
ادلكونات يف ادلواد التعليمية ىي كما يلي:
ٔ) غالف يتكون من :العنوان واسم ادلؤلف والصورة الداعمة وملخص الكتاب.
ٕ) قسم التحرير يف ادلواد التعليمية ويشمل٘ :تهيد وجدول احملتويات.
ٖ) يتكون قسم احملتوى/ادلواد التعليمية من القواعد األساسية ل لنحو ،وجدول إشارات
اإلعراب ،وأمثلة عن صي اإلعراب .ىذه ادلادة التعليمية مزودة بعدة أمثلة
اإلعراب مأخوذة من آيات القرآن .بشكل عام ،تتكون ىذه ادلادة التعليمية من
ستة فصول.
ٗ) يتكون اجلزء األخَت من ادلواد التعليمية من معجم وببليوغرافيا.
ٕ .التحقق من ادلنتج
األنشطة ادلنفذة يف ىذه ادلرحلة ىي تقدًن أوراق التحقق إىل ادلدققُت اخلرباء
الثالثة .ادلدقق األول ماوردي ،ادلاجستَت ،ادلتصحيحالثاين نايدين مشس

الدين ،ادلاجستَت،

ادلدققون اخلبَتان زلاضران يف شعبة تدريس اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية
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فالوفو .ادلدقق الثالث ىو أندي عارف فامسائنج ،ادلاجستَت كأحد احملاضرين يف مادة
دراسية النحو يف شعبة تدريس اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو.
تكون أمساء ادلدققُت الذين يتحققون من تصحيح ادلنتج الذي ستيطوره الباحثة
يف شكل كتاب رلموعة ألمثلة اإلعراب اجملهزة بقواعد النحو .أمساء ادلدققُت ىي كما
يلي:
القائمة  2.3مدقق المنتج المراد تطويرىا
مدقق المنتج (المواد التعليمية)
ماوردى ،ادلاجستَت
نايدين مشس الدين ،ادلاجستَت

مدققو ادلنتج (ادلواد التعليمية)

أندي عارف فامسائنج ،ادلاجستَت
يف ىذا البحث ،الختبار صالحية ادلنتج ادلطور واستبيان اختبار التطبيق العملي،
مت استخدام صيغة أيكن مع النتائج التالية:

أ) نتائج اختبار الصالحية ومراجعة ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي
ٔ) نتائج اختبار التحقق من التصحيح
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المقيم
أىلية

القائمة  2.4نتائج االختبار تصحيح المواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي
3
٘

٘

٘

0
٘

٘

ٖ٘

ٖ

ٖ

1
ٗ

ٗ

٘

ٗ ٘

∑s

٘

ٗ

المحتوى

٘

٘

٘

S

ٗ

ٕ٘,

ٖ,ٙ

جوانب

ٗ

٘

ٗ

٘

ٖ

ٗ

ٖ

ٗ

ٗ

٘

٘

اللغة

ٕ

ٕ

S

ٖ٘,

ٕ٘,

ٖ,ٛ

العرض

التقديمي
S

٘

٘

ٖ

٘

ٖ

٘
ٜ,ٛ

ٕ

ٕ

ٗ

ٕ

ٖ٘,
X

= .Vبناءً على ىذه

الصيغة ،تكون قيمة  Vلكل عنصر يف مادة التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي على النحو
التايل:
أىلية زلتوى العنصر العناصر اليت مت احلصول عليها القيمة

(ب)اللغة اجلانب العناصر اليت مت احلصول عليها القيمة

ٜ٘,

ٓ,ٜٚ

ٕٓ,ٛ

يتم احلصول على قيمة ( Vأيكن) من الصيغة

(أ)

ٕٓ,ٛ

ٗ
ٕ

متوسط التقييم الكلي

٘
ٖٓ,ٛٙ ٔٓ,

ٕ

جوانب

V

V = ٓ,ٛٙ

ٕV =ٓ,ٛ

ج)  عناصر العرض التقدؽلي اليت مت احلصول عليها القيمة

V =ٓ,ٜٚ
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ؽلكن أن توضح نتائج ٖتليل التحقق من تصحيح ادلواد التعليمية اليت مت تطويرىا
يف اجلدول  ٗ.ٙأن القيمة اإلمجالية لتصحيح ادلواد التعليمية أمتسيالتو العراِب األساسي
ىي :مت احلصول عليها ٔتتوسط قيمة مدقق ٕ ،ٓ,ٛوضح ىذا أن القيمة متضمنة يف الفئة
جدا" .لذلك  ،من حيث مجيع
جدا (ٓٔ )ٔ,ٓٓ ≤V< ٠,ٛتستوى تفسَت "مرتفع ً
الصاحلة ً
جوانب ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي ،يُعلن أهنا تستويف معايَت الصالحية بفئة
جدا.
صاحلة ً

ٕ) مراجعة ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي
القائمة رقم  2.5مراجعة المواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي بنا ً على نتائج
التحقق من تصحيح الخبرا .

منقح

قبل المراجعة

بعد المراجعة

جدوى زلتويات/مواد ال تزال بعض الًتمجات من مت ٖتسُت بعض النصوص
أمثلة اإلعراب األساسي العربية إىل الالتينية هبا أخطاء ادلًتمجة من العربية إىل
الالتينية حىت تتوافق مع
قواعد اللغة السائدة
جدوى زلتويات/مواد ػلتاج ٕتميع ادلفعل إىل أن مت ٖتسُت ٕتميع ادلفول
أمثلة اإلعراب األساسي يكون موحدا وليس بوساطة وتوحيده ومل تتم بوساطة
مناقشات أخرىْ .تاجة إىل مناقشات أخرى.
تصميم غالف أكثر جاذبية
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جوانب العرض ولغة
مواد التعليمية أمثلة

اإلعراب األساسي

جوانب العرض ولغة
مواد التعليمية أمثلة

اإلعراب األساسي

ْتاجة إىل تصميم غالف مت ٖتسُت تصميم الغالف
األقل جاذبية من خالل
أكثر جاذبية
وجود رلموعة ألوان جذابة
على غالف ادلواد التعليمية
حتاج إىل اختيار نوع خط مت ٖتسُت استخدام اخلطوط
يف ادلواد التعليمية أمثلة
أكثر إثارة لالىتمام
اإلعراب باستخدام نوع
اخلط Times New Roman
يف ادلواد باللغة اإلندونيسية
واخلطوط العربية التقليدية
يف ادلواد باللغة العربية.

ب) نتائج استبيانات ادلصادقة وادلوثوقية والعملية ادلنقحة
أمساء ادلدققُت الذين يتحققون من تصحيح استبيان اختبار التطبيق العملي ىي كما
يلي:
القائة  2.6مدققي استبيان اختبار الممارسة العملية
رقم

اإلسم

الوظيفة

ٔ.

ماوردى ،ادلاجستَت

زلاضر باللغة العربية يف احلامعة
اإلسالمية احلكومية فالوفو

ٕ.

نايدين مشس الدين ،ادلاجستَت

زلاضر باللغة العربية يف احلامعة
اإلسالمية احلكومية فالوفو
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ٖ.

احملاضر مادة دراسية النحو

أندي عارف فامسائنج ،ادلاجستَت

يف ىذا البحث ،الختبار تصحيح استبيان اختبار التطبيق العملي ،مت
استخدام صيغة أيكن مع النتائج التالية:
ٔ) نتائج اختبار التحقق من التصحيح
القائمة  2.7نتائج اختبار تصحيح اختبار استبيان العملي
المقيم
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ٖٓ,ٛ

S

بيان التواصل
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ٗ

ٔ

ٔ

ٖ

ٖ

ٖ

٘

ٔ

ٔ

ٕ

ٗ

ٗ

ٗ

ٔ

ٔ
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ٓٔ

ٓٔ

ٓٔ

ٓٔ
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يتم احلصول على القيمة

V

(أيكن) من الصيغة

= .Vبناءً على الصيغة،

تكون قيمة  Vلكل عنصر يف استبيان اختبار التطبيق العملي كما يلي:
(أ) عنصر توجيهي ،مت احلصول عليو بقيمة

ٖV =٠,ٛ

(ب) بند مطابقة البيانات مع ادلؤشرات اليت مت احلصول عليها القيمة

ٖV = ٠,ٛ

(ج) استخدام العناصر اإلندونيسية اجليدة والصحيحة ،يتم احلصول على قيمة

ٖV =٠,ٛ

(د) العناصر اليت تستخدم عبارات التواصل ،القيمة اليت مت احلصول عليها ٖ V =٠,ٛ
ؽلكن أن توضح نتائج ٖتليل تصحيح استبيان اختبار التطبيق العملي ادلستخدم
يف اجلدول أن القيمة اإلمجالية لتصحيح استبيان اختبار التطبيق العملي إلجابات الطلبة
اليت مت احلصول عليها بواسطة متوسط تقييم ادلدقق

ٖX = ٠,ٛ

يوضح ىذا أن القيمة

جدا (ٓ )ٔ,ٓٓ ≤V< ٠,ٛمع مستوى التفسَت يف فئة "مرتفع
متضمنة يف الفئة الصاحلة ً
جدا" .لذلك ،من حيث مجيع اجلوانب ،مت اإلعالن عن استبيان اختبار التطبيق العملي
ً
الستيفاء معايَت الصالحية بفئة صاحلة للغاية.
ٕ) مراجعة استبيان اختبار ادلمارسة العملية

78

القائمة  2.37استبيان الممارسة العملية المنقحة بنا ً على نتائج التحقق من
تصحيح الخبرا

منقح
مطابقة البيانات/األسئلة
مع ادلؤشرات
اللغة ادلستخدمة

قبل المراجعة

بعد المراجعة

السؤال األول ادلتعلق بتقييم مت ٖتديد السؤال األول
تغطية ادلواد التعليمية مل حول تقييم تغطية ادلواد
التعليمية بوضوح
يُذكر بوضوح
ال تزال ىناك أخطاء يف مت ٖتسُت كتابة
كتابة ادلصطلحات العربية ادلصطلحات العربية

ٔ .أوصاف التطبيق العملي دلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي
دلعرفة التطبيق العملي (التطبيق العملي) للمواد التعليمية اليت مت تطويرىا ،ؽلكن
مالحظتها من خالل االستبيان .نتائج اختبار التطبيق العملي الستجابات الطلبة .ذلذا
السبب ،مت إجراء ٕتربة زلدودة على عشرة طلبة من الفصل الرابع من شعبة تدريس اللغة
العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو ؽلكن حساب استجابات الطلبة للمواد
التعليمية ادلطورة أمثلة اإلعراب األساسي باستخدام الصيغة:

نسبة مثوية =

النتيجة لكل عنصر∑
ٔٓٓ% x
أقصى درجة
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بناءً على نتائج ْتث االستبيان من قبل الطلبة ،مت احلصول على درجة لكل
جانب ،أي جوانب التغطية ادلادية ،وجوانب العرض ،وجوانب اللغة ،وجوانب التصميم
اجلرافيكي .ؽلكن رؤية بيانات االستبيان العملي يف النتائج يف اجلدول التايل:
القائمة  2.33نتائج االختبار استبيان عملي استجابة الطلبة
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بناءً على اجلدول ٔٔ ،ٗ.تظهر نتائج ٖتليل درجات االستبيان لكل طالب أن
متوسط درجة كل جانب ىو :أ) متوسط جانب التغطية ادلادية  ٝ ٜٛيف الفئة العملية
للغاية  ،ب) جانب العرض ٔتتوسط ٘ ٜٝيف الفئة العملية للغاية  ،ج) اجلوانب اللغوية
ٔتتوسط  ٝٛٙيف الفئة العملية للغاية  ،،د) جوانب التصميم اجلرافيكي ٔتتوسط ٔ ٜٝيف

الفئة العملية للغاية .لذلك  ،فإن التطبيق العملي دلنتجات ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب
األساسي يف ادلتوسط ىو ٓ ٝ ٜيف فئة االستخدام العملي للغاية.
ج .المناقشة

ٔ .تطوير ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي
ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي ىي واحدة من ادلراجع لتعلم اللغة ادلبنية
على الوسائط ادلطبوعة ،كاملة مع جدول من عالمات اإلعراب ،وصيغة ذكية للفهم،
وأمثلة عن اإلعراب ورلموعة من الكلمات .مواد القواعد .اجعل تعلم النحو أكثر منهجية
وؽلكن أن تدعم تعلم النحو ،باإلضافة إىل كوهنا قادرة ٔتا يكفي لتوفَت ادلزيد من الفهم
لطلبة شعبة تدريس اللغة العربية ،خاصة فيما يتعلق بادلواد اإلعراب .يف شعبة تدريس اللغة
العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو ،يعد تعلم اإلعراب أحد ادلواد اليت ال يفهمها
الطلبة ،باستخدام ىذه ادلادة التعليمية ،فهي طريقة واحدة لتقدًن أمثلة أعربية وكيفية
كتابتها تأمل الباحثة أن يتمكن الطلبة على األقل من ٖتديد موضع الكلمة يف اجلمل
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العربية ،واألمل األكرب للباحثة أن يكون الطلبة قادرين على فهم مجل بسيطة بتعابَت عربية
قصَتة أو قراءة أجزاء من سورة العلق .آيات قرآنية .كميزة ملموسة من دراسة ادلواد
التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي .يشَت تطوير ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي إىل
ظلوذج تطوير بورج وغال

Borg and Gall

الذي مت تعديلو من قبل الباحثُت إىل مخس

مراحل تتكون من مرحلة البحث األويل ،ومرحلة تطوير ادلنتج األويل ،ومرحلة التحقق من
تصحيح اخلرباء ،و ادلرحلة التجريبية ،وتصنيع ادلنتج النهائي.
تتضمن مرحلة البحث التمهيدي ثالث خطوات رئيسية وىي :يهدف ٖتليل
ادلوقف إىل ٖتديد ادلشكالت اليت ٖتدث يف اجلامعات اإلسالمية ،يهدف ٖتليل الطلبة إىل
ٖتديد خصائص الطلبة وتطورىم كمرجع يف تصميم منتجات التطوير ،ويهدف ٖتليل
ادلواد إىل ٖتديد ادلنهج ادلستخدم يف التعليم العايل اإلسالمي كمرجع لتجميع ادلواد اخلاصة
ٔتنتجات التطوير.
تتضمن مرحلة تطوير ادلنتج األويل أنشطة إلعداد ادلواد  ،وبالتحديد يف شكل
مواد اإلعراب وقواعد النحو ،ومرحلة تصميم ادلنتج ،واليت تتضمن أنشطة مرحلة التصميم،

ويف ىذه ادلرحلة تكون األنشطة ادلنفذة ىي تصميم شكل ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب
األساسي باحتوائها على ستة فصول أو موضوعات .يتضمن تصميم ادلواد التعليمية أمثلة
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وقسما للمحتوى /مادة تعليمية
اإلعراب األساسي غالفًا ومقدمة وجدول زلتويات
ً
ومسردا وببليوغرافيا.
ً
عالوة على ذلك ،فإن مرحلة التحقق من تصحيح اخلرباء ،التحقق من تصحيح

اخلرباء ىي عملية نشاط لتقييم ما إذا كان تصميم ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي
كدعم للتعليم النحو مناسبًا لالستخدام كمواد تعليمية .يف مرحلة التقييم بواسطة مدقق
خبَت ،سيقوم ادلدقق بالتحقق من تصحيح منتج التطوير الذي أعده الباحث يف ورقة
تقييما دلنتج
التحقق قبل اختبار منتج التطوير يف ادليدان .بعد أن يقدم ادلدقق اخلبَت ً
التطوير واإلعالن عن صالحيتو ،يتم إجراء ٕتربة تطوير ادلنتج يف ادليدان.
عالوة على ذلك ،مت إجراء مرحلة االختبار (التطبيق العملي للمواد التعليمية
أمثلة اإلعراب األساسي ،واختبار منتج التطوير ىذا يف ادلستوى الرابع ب من شعبة
تدريس اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو مع عشرة طلبة كعينات ٕتريبية
للمنتج .ادلنتجات اليت مت اختبارىا مت اختبارىا فقط على ثالثة مواد .وىم مادة ادلنصوبات
األمساء ومادة ادلفعل بو ومادة ادلفعول فيو .عالوة على ذلك ،أعطت الباحثة استبانة على
شكل استبيان إجابة الطلبة .مث مت احلصول على النتائج فيما يتعلق بالتطبيق العملي للمواد
التعليمية اليت طورهتا الباحثة.
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مث مرحلة تصنيع ادلنتج النهائي ،ىذه اخلطوة ىي ٖتسُت ادلنتج الذي يتم تطويره.
يعترب إكمال ادلنتج النهائي ضروريًا للحصول على منتج أكثر دقة قيد التطوير .أما يف
مقومات ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي .يتكون من :الغالف ،القسم التحريري
للمواد التعليمية والذي يتكون من مقدمة وجدول احملتويات ،قسم احملتوى/مواد تعليمية،
اجلزء األخَت من ادلواد التعليمية الذي يتكون من معجم ،وببليوغرافيا.

ٕ .وصف صالحية ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي
مت تطوير مستوى صالحية ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي يف غاية
األعلية  ،ويقال إن ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي صاحلة إذا كانت تستويف معايَت

اختبار الصالحية اليت مت إجراؤىا قبل مت اختبار ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي.
وخلصت نتائج ٖتليل ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي اليت مت التحقق من صحتها

من قبل ادلدققُت الثالثة ادلوصوفُت ساب ًقا ،إىل أن ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي
قد استوفت معايَت التصحيحو مت تضمينها يف فئة صاحلة للغاية.
يقال إن ادلواد التعليمية اليت طورهتا الباحثة أمثلة اإلعراب األساسي صاحلة بناءً

على نتائج اختبار الصالحية .حصلت نتائج اختبار تصحيحادلواد التعليمية أمثلة
اإلعراب األساسي على متوسط قيمة الصالحية الكلية ٕ .ٓ,ٛلذلك ؽلكن القول أن
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ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي تفي ٔتعايَت الصالحية بفئة صاحلة للغاية ،بينما
مت احلصول على نتائج اختبار الصالحية الستبيان اختبار التطبيق العملي من ادلدقق
ٔتتوسط إمجايل ٖ .٠,ٛيف الفئة الصاحلة للغاية بقيمة ٓ.ٔ,ٓٓ ≤V< ٠,ٛ
ٖ .مستوى التطبيق العملي دلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي كدعم لتعليم
النحو لطلبة شعبة تدريس اللغة العربية للمستوى الرابع يف اجلامعى اإلسالمية احلكومية
فالوفو الذي مت تطويره يليب معايَت عملية للغاية بناءً على استبيان للطالب االستجابة
العملية .حصلت نتائج اختبار التطبيق العملي على معدل ٓ ٜٝلكل جانب .تقع ىذه
النتائج يف فئة "عملية للغاية" لالستخدام.

الفصل الخامس
الخاتمة

أ .خالصة البحث
بناءً على نتائج البحث اليت مت احلصول عليها ،ؽلكن استنتاجها على النحو
التايل:
ٔ .تستخدم عملية تطوير ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي ظلوذج بور
وجال للبحث والتطوير الذي مت تعديلو إىل مخس مراحل ،بدءًا من مرحلة
البحث األويل ،واليت تغطي أربع خطوات رئيسية ،وىي؛ ٖتليل الوضعٖ ،تليل
ادلطلباتٖ ،تليل الطلبة وٖتليل ادلواد ،ادلرحلة األولية لتطوير ادلنتج ،تتضمن
أنشطة إلعداد ادلواد ،أي يف شكل ادلواد وقواعد النحو ،ومرحلة تصميم

ادلنتج ،مث مرحلة التحقق من تصحيح اخلرباء ،ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب
األساسي مت التحقق من تصحيح األسس لثالثة مدققُت من خالل النظر يف
جدوى احملتوى والعرض واللغة باإلضافة إىل اجلوانب الرسومية .بعد أن يقدم
ادلدقق اخلبَت تقييماً دلنتج التطوير ويعلن أنو صحيح ،تكون ٕتربة تطوير ادلنتج
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على نطاق زلدود ،مث تكون ادلرحلة النهائية ىي تصنيع ادلنتج النهائي ،وىذه
اخلطوة ىي ٖتسُت للمنتج قيد التطوير.
أما يف ىذا البحث والتطوير ،فهو ينتج مواد تعليمية على شكل
كتاب أمثلة اإلعراب األساسي ،ويتكون من :الغالف ومقدمة وجدول
احملتويات ووصف للمواد وأمثلة من اإلعراب ومصطلحات ومراجع .تتكون
ىذه ادلواد التعليمية من ستة فصول.
ٕ .مستوى صالحية ادلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي كدعم لتعليم النحو
لطلبة الفصل الرابع ب من شعبة تدريس اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية
احلكومية فالوفو الذي مت احلصول عليو من ادلدقق ٔتتوسط إمجايل قدره ٕ.٠,ٛ
يف نفس الوقت .فئة صاحلة بقيمة ٓ .ٔ,ٓٓ ≤V< ٠,ٛبينما مت احلصول على
نتائج اختبار الصالحية الستبيان اختبار التطبيق العملي من ادلدقق ٔتتوسط
إمجايل ٕ ٓ,ٛيف الفئة الصاحلة للغاية بقيمة ٓ.ٔ,ٓٓ ≤V< ٠,ٛ
ٖ .مستوى التطبيق العملي دلواد التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي كدعم لتعليم النحو
لطلبة شعبة تدريس اللغة العربية للمستوى الرابع يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية
فالوفو الذي مت تطويره يليب معايَت عملية للغاية بناءً على استبيان للطالب
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االستجابة العملية .حصلت نتائج اختبار التطبيق العملي على معدل ٓ ٜٝلكل
جانب .تقع ىذه النتائج يف فئة "عملية للغاية" لالستخدام.
ب .اإلقتراحات
بناءً على النتائج اليت مت احلصول عليها يف ىذا البحث ،ىناك العديد من
االقًتاحات اليت ؽلكن للباحثُت نقلها ،على النحو التايل:
ٔ .بالنسبة للمحاضرين ،أنتج ىذا البحث مواد تعليمية صحيحة وعملية.
لذلك ،من ادلستحسن أن يستخدم زلاضرو مادة دراسية النحو ادلواد
التعليمية أمثلة اإلعراب األساسي كأحد ادلواد التعليمية يف عملية تعليم
أيضا اجلمع بُت مواد التعليمية ووسائط التعلم
النحو .مكن للمحاضرين ً
األخرى.

ٕ .غلب اختبار ادلواد التعليمية اخلاصة بربنامج أمثلة اإلعراب األساسي
للتأكد من فاعلية استخدامها على نطاق أوسع.
ٖ .دلزيد من الباحثُت ،من ادلتوقع أن يتم تطوير ىذا النوع من ادلواد التعليمية
يف أشكال أخرى ،إىل جانب الوسائط ادلطبوعة.
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ٗ .مت العثور على عدة صعوبات يف عملية البحث ،وكان أكربىا عند كتابة
ادلواد التعليمية ،لذلك كان الوقت ادلطلوب أطول من البحوث األخرى.
لذا فإن ادلطلوب ىو ادلثابرة وااللتزام بالتحمل.
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سيرة ذاتية
ولدت إيسي يف مدينة فالوفو  ٕٛديسمرب  .ٜٜٔٛالباحثة ىي
اإلبنة األخَتة من سابعة أشقاء من ألب امسو أدلرحوم أمَت داينج
ماروا وأم امسها احلاجة إندو توو .تعيش الباحثة حاليا يف الشارع
أندي تينري أدجينج رقم ٓ ،ٚمدينة فالوفو .مت االنتهاء من
التعليم األساسي للباحثة يف عام ٕٓٔٓ يف ادلدرسة اإلبتداءية
احلكومية ٘ ٕٚسالوتيللوي مدينة فالوفو .مث يف نفس العام تواصل الباحثة التعلية يف
ادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة فالوفو حىت عام ٖٕٔٓ .ويف العام ٖٕٔٓ تستمر
الباحثة دراستها يف ادلدرسة العالية ٔتعهد داتوك سليمان فالوفو ،وخرجت الباحثة من
ادلعهد يف العام  ،ٕٓٔٙتستمر الباحثة دراستها يف معهد ٖتفيظ القرآن يف جاوى
الشرقية .حىت عام  ،ٕٓٔٚمث تستمر الباحثة دراستها يف شعبة تدريس اللغة العربية،
كلية الًتبية والعلوم التعليمية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو.
contact person penulis: essemaroa98@gmail.com

