
شرح ابن عقيل على ألفية  والتقومي عن وجوه االختالف بني البصرة والكوفة يفواإلعراب واملصطلحات. وبعد أن قام الباحث بالتحليل والتصنيف والتفسري املفيدة تنقسم على أربعة أقسام وهي االختالف يف الرتاكيب والعوامل ناحية تطبيقها واصطالحها يف اجلمل  يف االسم واالختالف يف الفعل. ومنمن ناحية تقسيم الكلمة وهي االختالف يف احلرف أو األدوات واالختالف البصرة والكوفة فوجدها الباحث وحدد فيها على ثالثة اجلوانب املختلفة الكبرية لقد قام الباحث باطالع كتاب النحو عن وجوه اختالف وجوانبها بني  فيها بين البصرة والكوفةاطالع الكتب النحوية عن الجوانب المختلفة  .١  .تعليم النحو العربي على أساس االختالف بين البصرة والكوفة مادةتطوير  أ.  عرض البيانات ومناقشتهاالمبحث األول:    عرض البيانات وتحليلها  رابعال بابال ٦٥   الكتاب املطور عن وجوه االختالف يف الرتكيب واإلعراب والعامل.نصاف لألنباري والتبيني للعبكري، فحدد الباحث يف اإل اإلمام ابن مالك و



وإعراب اسم الواقع بعد "مذ ومنذ"وإعراب واختالف يف إعراب املثىن واجلمع ٍ وأما االختالف يف اإلعراب فهي اختالف يف إعراب األمساء الستة   الكالم.وتقدمي "احلال" على عامله وتقدمي "التمييز" وتقدمي حرف االستثناء أول  معناها" وتقدمي خرب "ليس"على املبتدأ واختالف تقدمي اخلرب "ما زال وما يف واالختالف يف الرتاكيب بني البصرة والكوفة هي اختالف يف تقدمي اخلرب  ٦٦ وإعراب األصل  وإعراب فعل األمرجلنس املفرد النكرة  إعراب املنفي بـــ "ال" املفرد العلم و املنادى وإعرابرفع االسم بالظرف و إعراب املاضي حاال   بيانات تحليل االحتياجات لدى الطلبة  ) أ  العريب، وتفصيلها كما يلي:حيتوي حتليل االحتياجات من الدارسني ومدير املعهد ومعلمي النحوي  تحليل االختياجات لدى الطلبة ومدير المعهد والمعلمين .٢  رع، وعامل الرفع للمبتدأ واخلرب.وعامل الرفع للفعل املضابه، وعامل ناصب االسم املشغول، وعامل النصب للظرف إذا وقع خربا، يف عامل النصب للمفعول وإن االختالف يف العامل فهي اختالف يف   لألمساء والفعل املضارع.



  .٢٠١٩دميسرب  ٢٤مالحظة، يوم األربعاء، ١                                                             ١وملادة النحو يتعلمون يف الساعتني يف كل األسبوع.ثالث حصص يف اليوم وهي يف الليل ويف وقت الضحى وبعد الظهر. ألفية بن مالك. وكذا هم يتعلمون يف ألفية بن مالك وشرح ابن عاقل على إعراب العوامل ومنت اجلرومية وكواكب الدرية على متممة اجلرومية ومنت والكتب النحوية املقررة واملستخدمة يف هذا املعهد هي حترير األقوال يف هم يتعلمون الكتب النحوية وفيها وجوب االختالف بني البصرة والكوفة. نتان اجلنوبية، ورا كاملفاملرحلة املتوسطة مبرتا الطلبة من معهد دار السالم يفالحظ الباحث عن عملية التعليم والتعلم فوجد الباحث أن أكثر   الباحث يف مجع هذه البيانات بتوزيع االستبانة واملالحظة واملقابلة.االختالف بني البصرة والكوفة اليت احتاجت إىل طريقة حلها. ومن مث قام النحو على أساس  على البيانات املتعلقة باملشكالت املوجودة يف تعليمعلى البيانات املبدئية املتعلقة بوصفها كأساس يف تطوير املنتج، وللحصول معهد دار السالم ملرحلة املتوسطة. واألهداف من هذا البحث احلصول البصرة والكوفة، فأخذ الباحث يف حتليل االحتياجات من الدارسني يف االختالف بني قبل أن يقوم الباحث بتطوير مواد النحو على أساس  ٦٧



ث عن م، فحلل الباح ٢٠٢٠ملرحلة املتوسطة يف آخر يونيو  عشر طالباوإضافة من املالحظة، أقام الباحث أيضا توزيع االستبانة خلمسة  ٦٨ ) ٣) غري مهم، ٢) غري مهم جدا، ١طريق االعتماد على الرموز اآليت:  أساس مخسة عشر طالبا على إجابة مهم جدا لتطوير مادة النحو على إجابة من  ١٥١وعشرون موشرة. وحصل الباحث نتائج االستبانة على وتبني من بيانات االستبانة عن حتليل احتياجات الطلبة اثنان   ) مهم جدا.٤مهم،  إلجابة غري  ٥٦النحو على أساس االختالف بني البصرة والكوفة وعلى إجابة إلجابة مهم لتطوير مادة  ٧٤االختالف بني البصرة والكوفة وعلى  السالم، فحصل الباحث على البيانات يف تعليم مادة النحو العريب ال بعد قيام الباحث باملقابلة الشخصية مع معلمي النحو يف معهد دار  تحليل االحتياجات من مدير المعهد ومعلمي النحو  ) ب  املذكورة كما ذكر الباحث يف اجلدول يف املالحق.البصرة والكوفة مهم لطلبة املعهد يف املرحلة املتوسطة، ولتوضيح البيانات  االحتياجات تدل على أن تطوير مادة النحو على أساس االختالف بنيإلجابة غري مهم جدا. من هذه اإلجابة من استبانات حتليل  ٣مهم وعلى 



على متممة اجلرومية ومنت ألفية بن كتاب اجلرومية والكواكب الدرية يفوت من املواد اليت فيها أساس اخلالف بني البصريني والكوفيني كما يف   ٦٩ أمثلة وفق القواعد املعلم  عرضوامللخص عن القواعد النحوية. وأخريا عن القاعدة النحوية وجيرب املعلم يف الشرح أمر الطلبة حفظ النظام ها وفقا باملقروء املعلم وهي البدء بقراءة الكتاب وبقراءة نظام ألفية مث يشرحشرح ابن عاقل على ألفية بن مالك بطريقة التعليم على حسب كفاءة قد تعلموا مادة النحو من املادة األساسية إىل املادة العليا باستخدام كتاب مث أيده قول املدير ملعهد دار السالم: إن الطلبة يف املرحلة املتوسطة   ٣على أساس البصرة والكوفة.ولو كانت عندهم مشكلة يف تعليمه واحتاج إىل الكتاب اخلاصة يف النحو تعليم النحو على أساس البصرة والكوفة ما زال املعلمون يعلمونه للطلبة وحصل أيضا أن  ٢لك وشرح ابن عاقل على ألفية بن مالك األندلوسي.ما ريمها من النحاة يف النحو هو جوانب االختالف بني البصرة والكوفة وغ. وأصعب األمر يف تعليم مادة أو قليل فيهما بدون التمرينات والتدريبات   .٢٠١٩ ربدميس ٢٩حلة املتوسطة، يوم السبت مقابلة شخصية مع أستاذ إسكندار يس، معلم النحو يف معهد دار السالم للطالبات للمر ٣  .٢٠١٩ ربدميس ٢٧لة املتوسطة، يوم اخلميس ، معلم النحو يف معهد دار السالم للطالب للمرححمي الدين لة شخصية مع أستاذ مقاب٢                                                           



أو املوضوعات النحوية وفق منهج التعليم مث يشرحها وعرض األمثلة بدون املعلم هي طريقة القواعد والرتمجة، بدأ املعلم التعليم بقراءة الكتاب عن اليت استخدمها  املختلفة بني النحاة يف القواعد النحوية. وطريقة التعليميف املعهد هو كتاب شرح ابن عاقل على ألفية بن مالك وفيه اجلوانب تعليم النحو يف مرحلة املتوسطة ألن كتاب النحو املقرر يف منهج التعليم السالم ولكن التعليم والبحث عن االختالف بينهما ما زال موجودا يف معهد دار والكوفة غري املوجود يف الكتب املقرر يف منهج التعليم يف إن كتاب النحو اخلاص على االختالف بني املدرستني البصرة   ٤النحو.املختلفة بني البصرة والكوفة على طريقة سهلة ومدخل جيد يف تعليم علم النحو. وهو يرجو وجود الكتاب اخلاص يف البحث عن اجلوانب  ٧٠ لفة بني البصرة والكوفة ميكن الكتاب اخلاص الذي يبني فيه اجلوانب املختالتدريبات والتمرينات يف آخر التعليم. وإن املعلم قال أيضا إن قليل    .٢٠١٩ ربدميس ٢٧لة املتوسطة، يوم اخلميس للمرحللطالب احلاج، مدير يف معهد دار السالم  حسن الدينابلة شخصية مع الشيخ مق٤                                                           



احث عن هذا التعليم استقرائية. ولتوضيح األنشطة التعليمية اليت صنفها البملرحلة املتوسطة والطريقة املستخدمة هي طريقة تقسيم مواد النحو املطورة واملعلمني بتهيئة املواد حسب وجوه وجوانب االختالف بني البصرة والكوفة من قام الباحث بتطوير املواد ألول مرة بعد حتليل االحتياجات من الطلبة   . تطوير المواد المبدئي٣  ٥االختالف بني البصرة والكوفة.أن يساعد الطلبة على الفهم العميق عن النحو العريب خصوصا يف مادة  ٧١   .٢٠١٩ ربدميس ٢٩السبت حلة املتوسطة، يوم احلاج، مديرة يف معهد دار السالم للطالبات للمر  حسن الدينمع الشيخ مقابلة شخصية ٥                                                                 االختالف يف اإلعراب والفصل الثالث عن االختالف يف العامل.فصول وهي الفصل األول عن االختالف يف الرتكيب والفصل الثاين عن أما املوضوعات يف حمتويات هذه املواد املطورة تقتصر على ثالثة  تهيئة الموضوعات  ) أ  للنحو بدقة كما يلي:



ريب على أساس االختالف بني البصرة والتعلم عن "مواد تعليم النحو العإن املنتج الذي طوره الباحث للمدرس والطلبة يف عملية التعليم  مواصفات المنتج  ) ج  بني البصرة والكوفة وأخريا عرض التمرينات املناسبة للموضوعات.بعرض الشرح املناسب مث استنتاج القواعد النحوية عن جوانب االختالف يف كل فصل لكل درس  مث قام املناسبة باملوضوعات عن وجوه االختالف هي أن يبدأ باملواد عن األهداف العامة واألهداف اخلاصة مث عرض األمثلة وتنظيم املواد النحوية يف املواد املطورة يعتمد على املدخل االستقرائي   بالتدريبات.مث استنباط القواعد النحوية على أساس البصرة والكوفة واختتم التعليم مثلة وبدأ باألمثلة املالئمة باملوضوع يف كل الدروس والبحث والشرح عن األاألهداف العامة واألهداف اخلاصة وجتري على التدريس بطريقة االستقرائية، فحدد الباحث عن خطوات تدريسها وهي تبدأ بالكفاءة األساسية من بعد أن قام الباحث بالتحليل يف وجوه االختالف بني البصرة والكوفة  تهيئة خطوات التدريس  ) ب ٧٢ . ولذلك إن وهذه املواد تبىن على األمثلة النحوية من اجلملة املفيدة "والكوفة



تتكون من ثالثة فصول،  املادةوالشرح والقواعد والتمرينات. واملوضوعات يف العامة واخلاصة واألمثلة النحوية املتعلقة بالقواعد النحوية  من األهدافاليت حتتوي على العناصر التالية وهي املقدمة وحمتويات املواد: تتكون املواد مواصفات اإلنتاج يف هذا البحث تتكون من مواد تعليمية للمدرس والطلبة  ٧٣ ة جودة املواد املطورة، استخدم وحتصيل على نتيج املادةومناسبة لنظريات إنتاج منهم التعليقات واملالحظات واملداخالت حىت تكون ا صاحلة االستخدام التجربة احملدودة والتجربة امليدانية أو التجربة يف اموعة الكبرية وطلب الباحث قام الباحث بتصديق اخلرباء عن املنتج واملواد املطورة قبل جتربتها يف   . التصديق والتحكيم عند الخبراء وتعديله٤  وقائمة املفردات واملراجع. = ٣= جيد جدا، ونتيجة ٤= ممتاز، ونتيجة ٥الباحث دليل التقومي: نتيجة  ة طلب الباحث لتصديق املواد املطور إىل ثالثة خرباء، وهم فضيلة الدكتور   = ناقص.١= مقبول، ونتيجة ٢جيد، ونتيجة  ي اإلسالمية احلكومية جامعة أنتسار  حماضرةيف اللغة  ةفتوية نور املاجستري خبري  بكاملنتان  حسن الدين احلاج مدير املعهد دار السالم  ، وفضيلةبنجرماسني



بقيام الباحث واألهداف من تصديق اخلرباء تنقيح املواد املطورة   .جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني حماضرالتصميم  يف خبري ينخبري يف املواد النحوية و الدكتور وحي الدّ اجلنوبية  ٧٤ من اخلرباء، وقدم  تالتصويبات على األخطاء واملداخالباإلصالحات و  فتوية نور املاجستري اخلبرية يف إعداد مواد تعليم النحو فضيلة الدكتورة  وتحليلها اللغةنتائج تصديق المواد لدى خبير   ) أ  الباحث البيانات عن نتائج تصديق اخلبري فيما يلي: . وقد قدم أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسنيحماضرة يف جامعة  م، ونتيجة تعليقها ومالحظاا  ٢٠٢٠الباحث اإلنتاج يف شهر أغوسطوس  . وبيانات النتائج من استبانة ة تعين أن املواد املطورة جيد، وهذه النتيج٧٧ خلبرية ستبانة حتكيم اوقد اتضح من اجلدول يف املالحق عن نتيجة ا  اخلبرية كما يف اجلدول يف املالحق. يف االستبانة  ١و  ٢أسئلة، وال تتاح نتيجة  ربعةأل ٣أسئلة، ونتيجة  مسة عشرخل ٤أسئلة، ونتيجة  واحدةل ٥أا أتاحت نتيجة  عن اللغة   للخبرية.



، ٧٧=٥+٦٠+١٢يجة من خبرية إعداد املواد فاحلاصل أن عدد النت ٧٥ %  ٨٥،٥=٩٠x١٠٠ :٧٧، فاملئوية هي ٩٠مث عدد النتيجة العليا هي  حسن الدين احلاج وهو مدير معهد دار السالم املواد املطورة هو الشيخ إن اخلبري يف النحو على أساس االختالف بني البصرة والكوفة يف هذه  البصرة والكوفة وتحليلهانتائج تصديق المواد لدى خبير النحو على أساس االختالف بين   ) ب  .جيداملطورة  املادةوإذا قارنت هذه النتيجة مبقيام النتيجة املقررة فحصل أن  .وقد قدم الباحث ج التعليم املعهدي يف ذلك املعهدبكاملنتان، وخبري يف منه ، ٧٣م، ونتيجة تعليقه ومالحظاته  ٢٠٢٠اإلنتاج يف شهر أغوسطوس  . وبيانات النتائج من استبانة جدا وهذه النتيجة تعين أن املواد املطورة جيد        املطورة من خبري النحو على أساس البصرة والكوفة باستخدام الرمز التايل:ظهر من اجلدول يف املالحق بأن النتيجة اليت حصل عليها املواد   اجلدول يف املالحق.اخلبري كما يف 



اخلبري عن مواد النحو وقد اتضح مما ذكر يف نتيجة استبانة حتكيم       ١٠٠ xاملئوية= ___________    ٧٦ يف االستبانة  ٢و  ١ألربعة أسئلة، وال يتاح نتيجة  ٣لتسعة أسئلة، ونتيجة  ٤خلمسة أسئلة، ونتيجة  ٥على أساس البصرة والكوفة أنه أتاح نتيجة  ، ٧٣=٢٥+٣٦+١٢فاحلاصل هو أن عدد النتيجة من خبري النحو   للخبري. ين املاجستري، الدكتور وحي الدّ فضيلة  كان اخلبري يف جمال التصميم وتحليلها التصميمنتائج تصديق المواد لدى خبير   ) ج  .جدا جيدومىت قارنت هذه النتيجة مبقياس النتيجة املقررة فحصل أن املادة املطورة %  ١١،٨١=٩٠x١٠٠: ٧٣، فاملئوية هي ٩٠مث عدد النتيجة العليا هي  وقد قدم الباحث .حماضر جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني ، ٥١م، ونتيجة تعليقه ومالحظاته  ٢٠٢٠اإلنتاج يف شهر أغوسطوس   النتيجة العليا عدد النتيجة



. وبيانات النتائج من استبانة جّدا وهذه النتيجة تعين أن املواد املطورة جيد ٧٧ لسبعة أسئلة،  ٤أسئلة، ونتيجة  خلمسة ٥أنه أتاح نتيجة  تصميم املوادوقد اتضح من اجلدول يف املالحق عن نتيجة استبانة حتكيم اخلبري يف   اخلبري كما يف اجلدول يف املالحق. ، مث ٦٩=٢٥+٢٨+١٥فحصول عدد النتيجة من خبري تعليم املعهد   يف استبانته. ١و  ٢أسئلة، وال يتاح نتيجة  خلمسة ٣ونتيجة  %. وإذا  ٨٠=١٠٠ x ٨٥: ٦٨، فاملئوية هي ٨٥عدد النتيجة العليا هي  جة املقررة فحصل أن مواد التعليم املطورة قارنت هذه النتيجة مبقياس النتي   % ٨١.١١  جّداجيد   ٧٧  البصرة والكوفةاخلبري يف النحو على أساس   ٢  % ٨٥،٥  جيد  ٧٣  اللغةاخلبرية يف   ١  النسبة المئوية  الجودة  النتيجة  الخبراء  الرقم  جدول : اقتصار نتائج تصديق اخلرباء  قصرها الباحث يف اجلدول اآليت:وملعرفة جمموعة النتائج من اخلرباء   .اد جدّ جيّ 



%  ٦٦،٧٣اعتمادا على جدول معدل النتائج من اخلرباء وهي     ٧٣  ٣              n  ٣٧= ١٩٢)x∑(  =x(املعدل       جيد  ٢١٩  جمموع النتيجة ()  % ٨٠  اجيد جدّ   ٦٩  التصميماخلبري يف   ٣   ٧٨   كما يلي بياا:وبيان هذه التعديالت والتنقيحات، عرض الباحث كلها من اخلرباء الثالثة  والتعديالت من إصالح املنتج املطور.  الباحث وحصل على التنقيحاتقد قام الباحث لتصديق إنتاج املواد املطورة من اخلرباء، فدخل   . تعديالت المواد اعتمادا على المالحظات واالقتراحات من الخبراء٥  الستخدامها بقليل من التنقيح.هذه النتيجة تدل على أن مواد التعليم املطورة تعترب جيدا وصاحلا الثالث، فإن  بابال جلودة اإلنتاج كما سبق يف واستنادا إىل معيار التفسري



فضيلة الدكتورة  ينتج وهبتفتيش امل وىلبعد ما قامت اخلبرية األ مواد تعليم النحواللغة في  تعديالت المنتج المطور من خبير   ) أ ٧٩ كاخلبري احلاج   وهو الشيخ حسن الدينوالكوفة بتفتيش املواد املطورة الحظ وقام خبري مواد النحو على أساس االختالف بني البصرة  البصرة والكوفةتعديالت المنتج المطور من خبير النحو على أساس االختالف بين   ) ب   ن جيدد ويبتكر غالفه ليكون جيدا ومرغوبا فيه.منطقي وأمفيدة وصحيحة وأن يرتتب املواد كما ترتيبه يف الكتب النحوية على وجه يصلح الباحث أخطاء الكتابة وأن يصلح تراكيب اجلمل لتكون مجال الباحث لتحسني هذا املنتج، والذي اقرتحت اخلبرية لتحسينها هي أن مواد تعليم النحو، وطلب اخلبري من اللغة يف  املاجستري كخبرية  فتوية نور . ويقول اآلخر إن املواد املطورة تطبيق النحو على أساس البصرة والكوفةملرحلة املتوسطة ليكون دقة فهمهم عن النحو التقليدي ومشوهلم يف حتقيق والكوفة مناسب ومالئم لتعليم قواعد النحو يف ترقية فهم طلبة املعهد وقوم أن املنتج املطور يف النحو على أساس البصرة  ، فنظر اخلبريثاينال



  . تجربة المنتج في المجموعة الصغيرة وتعديله٦  .شكل واضح يف األمثلة والبحثوالدليل والعلة اعتمادا على أساس البصريني والكوفيني وأن يفصله على ذكر وجوه االختالف بني البصرة والكوفة والبد أن يذكر الشواهد فهو أن يذكر فيه القواعد األصلية املتفقة قبل وتصحيح ما اقرتحه اخلبري ومالئم لتطبيق املرحلة املتوسطة لطلبة املعهد ولكن البد فيه إصالح ، قال إن هذا املنتج صاحل املاجستري حمي الّدينالدكتور  فضيلة ووه صميمنتج املطور كخبري التبعد أن أقام اخلبري الثالث يتفتيش امل التصميم المطورتعديالت خبير   ) ج  وافق باملادة.املوأن يذكر الباحث األمثلة املقارنة بينهما وأن يصلح الباحث التمرين أن يصلح الباحث األمثلة املناسبة مبواد النحو على أساس البصرة والكوفة من ناحية أخرى حتتاج هذه املواد املطورة إىل التحسني والتصديق وهي طبيق لدى الطلبة ملرحلة املتوسطة يف املعهد اإلسالمي. ولكن صاحلة للت ٨٠



    ٨  ٤  ٤  عدد الطلبة    طالبة    يوم الثالثاء  ٢      طالب  يوم اخلميس  ١  المجموع  أفراد العينة  اليوم والتاريخ  الرقم مواعد التجربة في المجموعة الصغيرة  ) أ  حماضرات.قابلة لالستخدام يف امليدان. وبالتايل قام الباحث ذه التجربة يف ثالث ورة حىت أن تكون واألهداف من هذه التجربة احملددة ملعرفة صالحية املواد املطالتجربة وهم طلبة املستوى الثالث من مرحلة املتوسطة يف معهد دار السالم. املوعد الدراسي اليومي واختار الباحث مثانية من الطلبة عشوائيا كعينة هلذه االختالف بني البصرة والكوفة قبل التجربة امليدانية باتباع النحو على أساس لقد قام الباحث بالتجربة احملدودة على املواد املطورة وهي مواد تعليم   الباحث لدى الطلبة والتعليقات واملداخالت عن اإلنتاج.االستبانات عن مالئمة ومناسبة وصالحية اإلنتاج باالستبانات اليت قدمها حملصولة من التجربة يف اموعة الصغرية هي نتيجة حتتوي البيانات ا ٨١



االختالف بني البصرة والكوفة جيد املطورة يف النحو على أساس املطورة فتبني أن أكثرهم قالوا ورأوا أن املواد  صغرية عن صالحية املوادوملا الحظ الباحث من نتيجة الدارسني يف التجربة احملدودة موعة   واملداخالت.الباحث بتجربة املنتج يف اموعة الصغرية نتيجة االستبانات وتتكون هذه االستبانة من مخس عشرة مؤشرة، وقد حصل مما قام دى الطلبة ملعرفة هذه املواد واإلنتاج املطور. أوراق االستبانة يف ايتها لبعد ما قام الباحث يف التجربة يف اموعة الصغرية، وزع الباحث   املطورة بعده.قيام االختبار القبلي والبعدي. هذه تعين ملعرفة كفاءم قبل تطبيق املواد املقابلة الشخصية واملالحظة واالستبانة. أما البيانات اإلحصائية فهي بيان الوصفي غري املطورة يف جتربة حمدودة موعة صغرية من ناحية الوالتعليقات واالقرتاحات. وقصد الباحث بالتحليل من تطبيق املواد املواد املطورة بأن الباحث طلب منهم بعدها إلتاحة املداخالت دخل الباحث من جتربة حمدودة ملعرفة ميول الطلبة ورغبتهم يف   في التجربة في المجموعة الصغيرةنتائج استبانة الطلبة   ) ب ٨٢



عشر طالبا من أجل احلصول على مدى صالحية الكتاب الدراسي املصمم الكتاب املصمم. مث يف اية عملية التعليم يوزع الباحث االستبانة خلمسة يف النحو عن االختالف بني البصريني والكوفيني قبل استخدام كفاءم إجراء هذه التجربة يعقد الباحث االختبار القبلي أوال لعينة البحث ملعرفة  طالبا كعينة البحث، وقبل  ٣٠بتجرا يف اموعة الكبرية حيث عددهم املواد الدراسي وحتسينه حسب نتاج االستبانة من الطلبة واملعلم، قام الباحث كتجربة املنتج يف اموعة الصغرية وتعديل بعد إجراء التجربة األوىل    . تجربة المنتج أو المواد المطورة في المجموعة الكبيرة٧  املنتج صاحلا ومالئما.فعلى الباحث إصالحه بتمام اإلصالح إىل غاية اإلصالح حىت يكون إصالحه الثاين ملعرفة النقصان والعيوب اليت وجدها يف املنتج املطور،ن املنتج فجدر الباحث يف  بعد قيام الباحث بالتجربة احملدودة عن تعديل المنتج  ) ج    .٥٦،٢٥التقدير لثمان طلبة من مخس عشرة مؤشرة ومالئمة وصاحلة لالستخدام. واستدل الباحث عنه مبجموعة معدل  ٨٣



طالبا وطالبة ملعرفة صالحية الكتاب املطور  ١٥الباحث أوراق االستبانات لـــ لقد قام الباحث بتجربة املنتج يف اموعة الكبرية من الطلبة فيوزع   فعالية هذا الكتاب لديهم.ك لكشف قدرم يف تعليم النحو باستخدام الكتاب املصمم ومدى وذلومالئمته ومدى سهولة تطبيقه، مث يعقد الباحث بعد ذلك االختبار البعدي  ٨٤ وليحصل على النتيجة، استخدم  بنودا، ١٥لديهم، واالستبانة تتضمن من  = موافق ٤= موافق جدا جدا، ونتيجة ٥الباحث دليل التقومي ما يلي: نتيجة  = غري موافق ١= غري موافق، ونتيجة ٢= موافق، ونتيجة ٣جدا، ونتيجة  طالبا من  ٣٠البعدي على  أساس البصرة والكوفة فعقد الباحث باالختباروبعد قيام الباحث بتوزيع االستبانات عن تعليم النحو العريب على   .٤،٦٧معدل التقدمي  من نتائج االستبانات من قبل جمموعالكتاب املطور جيد جدا ومالئم وصاحل لالستخدام. وذلك استدل الباحث املطور فوجد الباحث أن أكثرهم رأوا أن  الصغرية عن صالحية الكتابوإذا نظرنا إىل نتيجة االستبانة من الدارسني بعد التجربة يف اموعة   بشدة.   لقبلي والبعدي يف املالحق اآلتيةرجل ومرأة. وتوضيح نتائج االختبار ا



مواصفات المادة النحوية المطورة على أساس االختالف بين المبحث الثاني:  ٨٥  Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif Menciptakan Metode .٦                                                             ٦الكفاءات اليت عليها هم راجعون.بشكل مستقل من قبل توجيه املعلمني. واملتعلمون من األسهل معرفة أي ني حصلوا على فرصة التعلم أن التعلم ا يصبح أكثر جذابا، وإن أكثر املتعلمللمعلمني إذا نشرت نتائج عمله. وأيضا أن تصلح للمتعلم من بني أمور أخرى إذ األوراق العلمية إلضافة عدد من ائتمان املعلمني يف تعزيز الرتقية وزيادة الدخل فوائدها أن تساعد املعلم يف إجراء أنشطة التعليم حيث يتم تقييم ومن   املتوسطة. فوائد كثرية يف تعليم النحو العريب سواء للمعلم أو الدارسني املتخصصني يف املرحلة واألهداف واملواد أو احملتويات. وهذه املواد املطورة على أساس البصرة والكوفة هلا ملرحلة املتوسطة، فال شك يف أنه خيصص املواد املناسبة هلم يف املوضوعات عهد اإلسالمي إن املواد النحوية واملواد املتطورة ركزها الباحث للطلبة يف امل  لمحة عن المواد المطورة  . أ  الكوفة والبصرة
Pembelajaran yang Menarik dan Menyenangkan, (Yogyakarta: Diva Press, ٢٠١٥), ٢٧-٢٦. 



عالج على جمموعة من األسس واملبادئ املستمدة من االت اليت ينبغي عليها الإن عملية إعداد املادة هي يف األسس عملية تربوية، إذن فهي عملية تقوم  ٨٦ من النقائص مث جرب الباحث على اموعة الكبرية، وقبل ذلك قام الباحث حسب ما اقرتح اخلرباء مث قام بعد ذلك بالتجربة يف اموعة الصغرية وتعديله بعده اد املالئمة باملنهج املعهدي. وبالتايل قام الباحث بعده بالتعديل من نقائص املو الباحث إىل اخلبري ليقيمها ويصححها مبناسبة ومالئمة بالطلبة ومالئمة باملواد املعهدية يف املرحلة املتوسطة. وبعد تصميم املواد على حسب رأي الباحث قدمها ة مع املعلمني يف تدريس النحو للطلبة االحتياجات من قبل الدارسني واملقابلأما املادة النحوية يف هذه املواد املطورة يعتمد الباحث على حتليل  أن حتكم ذا اإلعداد.الدراسات واملمارسات العلمية اليت تقع بني أيديها األسس واملبادئ اليت ينبغي بإعداد املواد اجلديدة، توجد يف هذه احلالة صعوبة تتمثل يف قلة القيام  .٢ معايري إجرائية متفقة ا الختيار األمر السليم.صعوبتان ومها ما وجه إىل هذه املواد والكتب من انتقادات كثرية وعدم وجود اختيار املادة من املواد والكتب املطروحة يف امليدان، وتوجد يف هذه احلالة  .١  من خالل املادة. وهناك أمران مهمان مما يتعلق باملادة:



تعليم النحو على أساس االختالف بني حصل الباحث على الكتاب املطور عن االختبار القبلي أمام عملية التجربة، واالختبار البعدي بعد تقدمي التجربة، حىت  ٨٧ الطلبة دقة املالحظة واملوازنة واحلكم، وتدريب الطلبة على استعمال األلفاظ الناحية اللغوية تنظيما ييسر عليهم االنتفاع ا، وتساعد القواعد يف تعويد ، وتعرب عن مثوهلم، وتنظم معلومات الطلبة من مْ هِ تِ ئَ يْ عبارات وأمثلة تدور حول بِ والعبارات واجلمل، وتنمية املادة اللغوية للطلبة بفضل ما يدرسونه ويبحثونه من طأ النحوي، حتمل الطلبة إىل التفكري وإدراك الفروق الدقيقة بني الرتاكيب اخلتعليم القواعد النحوية وهي تساعد القواعد يف تصحيح األساليب وخلوها من ومبناسبة هذه املؤشرات والكفاءة األساسية يعتمد الباحث على كفاءة   على موافقة املوضوعات يف كل فصل وموافقتها حبال الطلبة املتوسطة.وفة من املؤشرات والكفاءة األساسية. واملؤشرات خيتارها الباحث البصرة والكتكون املؤشرات والكفاءة يف املواد املطورة عن تعليم النحو على أساس  المؤشرات والكفاءة من تعليم النحو على أساس البصرة والكوفة .١ والكوفةخصائص المواد المطورة عن تعليم النحو على أساس االختالف بين البصرة   . ب  البصرة والكوفة.



-١٩١)، ١٩٨٥(مكة املكرمة: جامعة أم القرى، ، دليل عملي يف إعداد املادة لربامج تعليم العربية، رشدي أمحد طعيمة٨  .٢٠١)، ١٩٩٣(القاهرة: دار املصرية اللبنانية، ، تعليم اللغة العربية، حسن شحاته٧                                                           اللغة األساسية ممثلة يف قائمة املفردات الشائعة وأن تعتمد املادة على املعلومات املادة للغة العربية. وهي معتمدة على اللغة العربية لغة هلا ومعتمدة املادة على إن اجلانب اللغوي هو جمموعة من املبادئ والشروط اللغوية يف إعداد  رات اللغويةالمها .٣  ٨املتوسطة بالنظريات اليت قدمها رشدي أمحد طعيمة.وأيد الباحث إىل اختيار هذه املوضوعات النحوية املناسبة واملالئمة باملرحلة والكوفة يف األعاريب، وفصل عن االختالف بني البصرة والكوفة يف العوامل. يف تركيب اجلملة امسية أو فعلية، وفصل عن االختالف بني البصرة  والتأخريوهي فصل عن االختالف بني البصرة والكوفة يف الرتاكيب من ناحية التقدمي إن املضمون من املواد الذي صممه الباحث تتكون من ثالثة فصول  محتوى المواد المطورة .٢  ٧متييز اخلطأ من الصواب.بتيار العام، وتزويدهم بطائفة من الرتاكيب اللغوية وإثبات قدرم بالتدرج على ر والرتاكيب استعماال صحيحا، وتكوين العادات اللغوية الصحيحة؛ حىت ال يتأث ٨٨ ١٩٣.  



تشابه والتباين مث الوصول إىل ودراسات األمثلة والتجارب اليت تسلمنا إىل أوجه الالتمرينات أو التدريبات. أو إن هذه الطريقة هي طريقة بدأت بفحص اجلزئيات كتابه "النحو الواضح" الذي يبدأ باألمثلة مث البحث والشرح مث القواعد وأخريا االستنباطية ألن حمتواها تتبع يف تنظيمها كما وضعها على اجلرمي يف  الطريقة مدرسة البصرة والكوفة فاقرتح الباحث بالطريقة االستنتاجية االستقرائية أو إن الطريقة التعليمية يف هذه املواد النحوية على أساس االختالف بني  الطريقة التعليمية .٤  املواد بنتائج الدراسات اللغوية احلديثة.الرتقييم ألجل إظاهر التنغيم وأن يستعان يف إعداد مادة  كبريا وأن تم بعالماتالرتاكيب املقصودة ويتم التدريب عليه وأن تأخذ الكلمات الوظيفية اهتماما  االشتقاق بعناية وأن تعتمد املادة على الرتكيب الشائعة يف االستعمال وأن يربز الصويت من خالل الكلمات وأن تظهر العناية بالنرب والتنغيم وأن تعاجل ظاهرة لبداية من اجلانب املاة اهلجاء وحتليل الكلمة وتركيبها وأن تعاجل املادة منذ امألوفة طبيعية وأن تبين املادة على تصور واضح ملفهوم اللغة وتعلمها وأن تعاجل الدقة والسالمة والصحة فيما يقدم من معلومات لغوية وأن تكون اللغة املقدمة ائل الذي أثبتها الدراسات اللغوية احلديثة وأن تراعي اللغوية باملفاهيم، وإن الق ٨٩



من  طالباتقام به الباحث إال بعد أن طبقها على أحد من مدرس النحو يف الوبالنسبة إىل إجراء عملية تطبيق املادة النحوية املطورة لدى الطالبات ما   ٩الصاحلة لتدريس القواعد.. تقوم هذه الطريقة على نظرية الرتابط يف علم النفس وهي من الطرق والتطبيقمراحل مخس منها املقدمة والعرض والربط واملوازنة واالستنتاج أو االستنباط للوصول إىل النتائج، وتعد هذه الطريقة من الطريقة اجليدة يف تعليم النحو، وهلا حكم عام نسميه قاعدة أو قانونا. والطريقة االستقرائية هي الطريقة الطبيعية  ٩٠ على إرشاد  طالباتخالل  الندوة والتطبيق التعليمي من قبل مدرس النحو يف ال   .١٦٨)، ٢٠١٣(الرياض: مكتبة التوبة، ، طرائق تعليم اللغة العربية، حممد إبراهيم خطيب٩                                                           الوصول إىل النتائج، وتعد هذه الطريقة من الطريقة اجليدة يف تعليم  هدفهايف عملية تطبيق هذه املادة املطورة الطريقة االستقرائية وهي الطريقة الطبيعية اليت الوصول إىل حكم عام يسمى بالقاعدة أو القانون. وجبانب ذلك، استخدمت اجلزئيات ودراسات األمثلة والتجارب اليت تسلم إىل أوجه التشابه والتباين مث وكذلك أيضا بدأت هذه الطريقة بفحص وأخريا بالتمرينات أو التدريبات. الطريقة االستنباطية الذي يبدأ التعليم فيها باألمثلة مث البحث والشرح مث القواعد مما أشار إليها الباحث كما قد طبقها لدى الطالب. وتلك على طريقة التعليم 



الباحث وعقد هلم  املتوسطة وطلبة معهد دار السالم بكاليمانتان اجلنوبية. وأتاحعلى أساس االختالف بني البصرة والكوفة ومعلمي مادة النحو يف املعهد يف املرحلة أخذ الباحث القيام عنها بطرح االستبانات إىل ثالث فرق: اخلرباء املتأهلني يف النحو ن املواد املطورة، وبالنسبة لتلك البيانات، الباحث االستبانات واالختبار لنيل البيانات عوتطبيقها لطلبة مرحلة املتوسطة يف معهد دار السالم كاليمانتان اجلنوبية، استخدم ملعرفة مدى فعالية املواد املطورة عن مادة النحو على أساس البصرة والكوفة   : فعالية تطبيق مواد تعليم النحو المطورة لطلبة المرحلة المتوسطةلثالمبحث الثا    من الطرق الصاحلة لتدريس القواعد.االستنباط والتطبيق. تقوم هذه الطريقة على نظرية الرتابط يف علم النفس وهي النحو، وهلا مراحل مخس منها املقدمة والعرض والربط واملوازنة واالستنتاج أو  ٩١ إذا كانت النتيجة من االختبار البعدي أكرب من االختبار قبل التجربة. فاإلنتاج املصمم االختبارين  ويقصد من كال تقومي الطلبة يف معرفة كفاءم وقدرم بعدما أقيمت التجربة.أساس االختالف بني البصرة والكوفة قبل التجربة. وأما االختبار البعدي فاهلدف منه ويقصد من االختبار القبلي معرفة كفاءة الطلبة وقدرم يف أداء تعليم النحو على   االختبارين القبلي والبعدي.



نتيجة االستبانة من الدارسني يف االختبار القبلي والبعدي فهي  وإذا نظرنا إىل   ومل يصاحل ومل يكن فعاال لالستخدام يف عملية تعليم النحومالئم وصاحل وفعال الستخدام، وإذا كان انعكاسا من ذلك فاإلنتاج املصمم مل يالئم  ٩٢ طالبة. وهذا ملعرفة   ١٥طالبا و  ١٥يف اموعة الكبرية على سبيل املتفرقة، فهي قام الباحث باالختبار القبلي للطلبة يف املعهد للمرحلة املتوسطة قبل التجربة  االختبار القبلي  . أ  كمايلي تفصيها: -٥٠يف االختبار القبلي وحصلوا على تقدير حيبون األسئلة  سنيإن الدار  - لطالب واحد ٦٠إن الدارسني حيبون األسئلة يف االختبار القبلي وحصلوا على تقدير  - نتائج االختبار القبلي لطالب معهد دار السالم .١  د املطورة قبل جتربة املواد. فنتائج االختبار القبلي كما يلي:كفاءم عن املوا -٤٥إن الدارسني حيبون األسئلة يف االختبار القبلي وحصلوا على تقدير  - بلسبعة طال ٥٥  لسبعة طالب ٤٧



-٤٤إن الدارسني حيبون األسئلة يف االختبار القبلي وحصلوا على تقدير  - ٩٣ ، ٤٨٣، وعدد النتيجة املعدلة ٧٢٥حصل عدد النتيجة قبل التجربة هي  لسبعة طالب ٤٠ -٧٠إن الدارسني حيبون األسئلة يف االختبار القبلي وحصلوا على تقدير  - نتائج االختبار القبلي لطالبات معهد دار السالم .٢  وتوضيحها كما قد حلق يف اجلدول يف املالحق.خافضة كفاءم يف النحو على أساس االختالف بني البصرة والكوفة. معهد دار السالم قبل جتربة املنتج  ودلت هذه النتيجة على أن الطالب يف -٦٥إن الدارسني حيبون األسئلة يف االختبار القبلي وحصلوا على تقدير  - طالبات لثالث ٧٤ -٦٠إن الدارسني حيبون األسئلة يف االختبار القبلي وحصلوا على تقدير  - لثالث طالبات ٦٧ -٥٥إن الدارسني حيبون األسئلة يف االختبار القبلي وحصلوا على تقدير  - خلمس طالبات ٦٤   ألربع طالبات ٥٨



، وعدد النتئيجة املعادلة ٩٤٩د النتيجة قبل التجربة هي حصل عد ٩٤  لطالب واحد ٨١الدارسني حيبون األسئلة يف االختبار البعدي وحصلوا على تقدير  إن - لطالب واحد ٨٢إن الدارسني حيبون األسئلة يف االختبار البعدي وحصلوا على تقدير  - لطالبني ٨٣إن الدارسني حيبون األسئلة يف االختبار البعدي وحصلوا على تقدير  - لطالب واحد ٩٢ إن الدارسني حيبون األسئلة يف االختبار البعدي وحصلوا على تقدير - البعدي لطالب معهد دار السالمنتائج االختبار  .١  البعدياالختبار   . ب    وتوضيحها كما يف املالحق.ملرحلة املتوسط عن كفاءمت يف النحو على أساس االختالف بني البصرة والكوفة. دلت هذه النتيجة  أن الطالب يف معهد دار السالم قبل جتربة املنتج  ٦٣،٢٦



  لطالبني ٦٨إن الدارسني حيبون األسئلة يف االختبار البعدي وحصلوا على تقدير  - لطالبني ٧٠إن الدارسني حيبون األسئلة يف االختبار البعدي وحصلوا على تقدير  - لطالب واحد ٧١دير إن الدارسني حيبون األسئلة يف االختبار البعدي وحصلوا على تق - لطالب واحد ٧٣إن الدارسني حيبون األسئلة يف االختبار البعدي وحصلوا على تقدير  - لطالب واحد ٧٤إن الدارسني حيبون األسئلة يف االختبار البعدي وحصلوا على تقدير  - لطالب واحد ٧٦الختبار البعدي وحصلوا على تقدير إن الدارسني حيبون األسئلة يف ا - لطالب واحد ٧٧إن الدارسني حيبون األسئلة يف االختبار البعدي وحصلوا على تقدير  - لطالب واحد ٨٠إن الدارسني حيبون األسئلة يف االختبار البعدي وحصلوا على تقدير  - ٩٥



، وعدد النتيجة املعادلة ١١٤٨حصل عدد النتيجة بعد التجربة هي  ٩٦   لطالبني ٨٦إن الطالبات حيبون األسئلة يف االختبار البعدي وحصلوا على تقدير  -  لطالبة واحدة ٨٨ى تقدير إن الطالبات حيبون األسئلة يف االختبار البعدي وحصلوا عل -  لثالث الطالبات ٩٣إن الطالبات حيبون األسئلة يف االختبار البعدي وحصلوا على تقدير  -  لطالبة واحدة ٩٦إن الطالبات حيبون األسئلة يف االختبار البعدي وحصلوا على تقدير  - لطالبني ٩٨االختبار البعدي وحصلوا على تقدير إن الطالبات حيبون األسئلة يف  - نتائج االختبار البعدي لطلبة معهد دار السالم للطالبات أو للبنات .٢  البصرة والكوفة. ولتوضيحها كما حلق الباحث يف اجلدول يف املالحق.للبنني بعد جتربة املنتج جيد يف قدرم يف النحو على أساس االختالف بني بة يف معهد دار السالم للطالب أو فدلت من هذه النتيجة أن الطل ٧٦،٥٣



، وعدد النتيجة املعادلة ١٣١٦حصل عدد النتيجة بعد التجربة على   لطالبني ٧٨إن الطالبات حيبون األسئلة يف االختبار البعدي وحصلوا على تقدير  -  لطالبني ٨١الطالبات حيبون األسئلة يف االختبار البعدي وحصلوا على تقدير إن  -  لطالبة واحدة ٨٣إن الطالبات حيبون األسئلة يف االختبار البعدي وحصلوا على تقدير  -  لطالبة واحدة ٨٤إن الطالبات حيبون األسئلة يف االختبار البعدي وحصلوا على تقدير  - ٩٧ " حىت tجدول البيانات وبعده قام الباحث بتحليل البيانات باالختبار "ت" أو "ث على بقيام الباح spssفأدخل الباحث النتائج احملصولة إىل جهاز اإللكرتوين وبعد ما حصل الباحث على نتائج االختبار القبلي ونتائج االختبار البعدي   والكوفة. ولتوضيحها كما يف املالحق يف اجلدول.املنتج جيد جدا يف قدرن يف النحو على أساس االختالف بني البصرة الم بعد جتربة فدلت من هذه النتيجة أن الطالبات يف معهد دار الس ٨٧،٧٣   حصل الباحث النتائج كما يلي يف اجلدول:



 Paired Samples Statisticsجدول : نتيجة  نتائج االختبار من طالب دار السالم .١ ٩٨
Paired Samples Statistics  

Std. Error 

Mean  Std. Deviation  N  Mean    ٤٨.٣٣٣٣  ١٥  ٤.٩٠٨٦٩  ١.٢٦٧٤٢  Pretest  Pair ٧٦.٥٣٣٣  ١٥  ٦.٨٩٥٨٢  ١.٧٨٠٤٩  ١  Posttest      ومن جدول النتائجpaired samples statistics  والنتيجة احملصولة يف االختبار ٩٠،٤باالحنراف املعياري  ٣٣،٤٨على متوسط لالختبار القبلي ومتوسط لالختبار البعدي. فالنتيجة احملصولة يف االختبار القبلي يعرف متوسط النتيجة . يعرف االرتباط بني  paired samples correlationsومن جدول النتائج   .٨٩،٦باالحنراف املعياري  ٧٦،٥٣البعدي على متوسط  حتصل نتيجة االرتباط  correlationsاالختبار القبلي واالختبار البعدي، ففي عمود       تفسري نتيجة معامل االرتباط كما يف اجلدول التايل:مث قورنت هذه النتيجة بتفسري نتيجة معامل االرتباط. وأما جدول  ٣٣٥،٠على 



، ١٥(عدد الطالب):  Nوظهر من نتيجة االختبار القبلي والبعدي على أن      Paired Samples Testجدول : نتيجة اختبار "ت" باستخدام  ٩٩ أو "تاء  "t". ونتيجة اختبار ٩٧،٢: "t"حيصل جدول  ٠،٠٥ومن قدر املدد  ، يدل على تغري يف مهارة "t"من جدول  "t". وألن اختبار ٢٤،١١احلساب":        Paired Samples Test        Paired Differences        والكوفة بعد التعليم باستخدام املواد املطورة.مهارم يف مادة النحو العريب على أساس البصرة الطالب تغريا إجيابيا، يعين ترتقى 
Sig. 

(٢-

tailed)  df  t  ٩٥٪ Confidence 

Interval of the 

Difference  Std. 

Error 

Mean  Std. 

Deviation  Mean      
.١١.٢٤٦-  ١٤  ٠٠٠  Upper  Lower  ٢٨.٢٠٠٠٠-  ٩.٧١١٥٥  ٢.٥٠٧٥١  Pretest  

Pair ٣٣.٥٧٨٠٨-  ٢٢.٨٢١٩٢-  ١  Posttest  



 Paired Samples Statisticsجدول : نتيجة  نتائج االختبار من طالبات معهد دار السالم .٢ ١٠٠
Paired Samples Statistics  

Std. Error 

Mean  Std. Deviation  N  Mean    ٦٢.٩٣٣٣  ١٥  ٥.٥٣٥١٧ ١.٤٢٩١٧  Pretest  Pair ٨٧.٧٣٣٣  ١٥  ٦.٩٩٤٥٦  ١.٨٠٥٩٩  ١  Posttest     ومن جدول النتائجpaired samples statistics  والنتيجة احملصولة يف االختبار ٥٣،٥باالحنراف املعياري  ٩٣،٦٢على متوسط لالختبار القبلي ومتوسط لالختبار البعدي. فالنتيجة احملصولة يف االختبار القبلي يعرف متوسط النتيجة .   Paired Samples Testجدول : نتيجة اختبار "ت" باستخدام   .٩٩،٦باالحنراف املعياري  ٨٧،٧٣البعدي على متوسط 
Paired Samples Test        Paired Differences      

Sig. (٢-

tailed)  df  t  ٩٥٪ Confidence 

Interval of the 

Difference  Std. 

Error 

Mean  Std. 
Deviation Mean      

.١٢.١٦٨-  ١٤  ٠٠٠  Upper  Lower  ٢٤.٨٠٠٠٠-  ٧.٨٩٣٩٤  ٢.٠٣٨٢١  Pretest  
Pair ٢٩.١٧١٥٢-  ٢٠.٤٢٨٤٨-  ١  Posttest   



(عدد الطالبات):  Nوظهر من نتيجة االختبار القبلي والبعدي على أن  ١٠١ أو "تاء " t" . ونتيجة اختبار٩٧،٢ ":t"حيصل جدول  ٠،٠٥، ومن قدر املدد ١٥ ، يدل على تغري يف مهارة "t"من جدول  "t". وألن اختبار ١٦،١٢احلساب":  مادة النحو العريب على أساس البصرة  الطالب تغريا إجيابيا، يعين ترتقى مهارم يف الطلبة يف املرحلة املتوسطة مبعهد دار السالم كاليمانتان  فعالة يف ترقية مهارة أن املواد املطورة عن تعليم النحو على أساس االختالف بني البصرة والكوفة لدى قبول، يعين من نتيجة "تاء اجلدول"،ن فتدل على أن الفرض الذي قدمه الباحث ماعتمادا على ما ذكر فيما سبق أن نتيجة اختبار "" أو "تاء احلساب" أكرب  البصرة والكوفة فعال.فالفروض مقبول، ومراده أن الكتاب املطور عن تعليم النحو على أساس أو "تاء احلساب" أكرب من نتيجة "تاء اجلدول"  "t"إن كانت نتيجة اختبار  .٢ النحو على أساس البصرة والكوفة غري فعال.أو متساويان فالفروض مردود أو مرفوض، مبعىن أن الكتاب املطور عن تعليم أو "تاء احلساب" أصغر من نتيجة "تاء اجلدول"  "t"إن كانت نتيجة اختبار  .١  وقد قام الباحث باستخدام املعيار اآليت لتصديق على فروض البحث:  والكوفة بعد التعليم باستخدام املواد املطورة.



، ٩٠باالحنراف املعياري  ٤٨، ٣٣القبلي لطالب معهد دار السالم على متوسط كما سبق البيان من الباحث أن نتيجة الدارسني بعد قيام الباحث باالختبار   ١٠عرفة القواعد النحوية.التمرينات اليت تساعد املعلم والسيما الطلبة يف حتقيق موالكوفة للطلبة يف املرحلة املتوسطة ألا تعرض األمثلة والشرح والقواعد مث املعلم يف تنفيذ عملية تعليم النحو العريب على أساس االختالف بني البصرة ه املواد املطورة اليت تساعد الطلبة، فإن املواد املطورة تسهل ضافة إىل هذوباإل  والكوفة.القواعد النحوية وزيادة كفاءم يف النحو على أساس االختالف بني البصرة  ١٠٢ اليت استدلت منها  ٦،٨٩باالحنراف املعياري  ٥٣،٧٦لطالب معهد دار السالم صرة والكوفة قام الباحث لديهم باالختبار البعدي فنالوا الدرجة املعدلة أساس البوبعد اشرتاك الدارسني يف تعليم النحو العريب باستخدام املواد املطورة على   النحو على أساس البصرة والكوفة مل يبد يف درجة جيد بالتنقيح.، وتدل هذه النتيجة على كفاءة الدارسني يف مهارة ٥، ٥٩باالحنراف املعياري  ٦٢، ٩٣جيد. ولطالبات معهد دار السالم على متوسط والكوفة مل يبد يف درجة ، وتدل هذه النتيجة على كفاءة الدارسني يف مهارة النحو على أساس البصرة ٤   .٢٠٢٠مارس  ٢٠د دارالسالم يف التاريخ هاملرحلة املتوسطة يف معاملقابلة مع أستاذ علي رضا املاجستري، كمعلم يف ١٠                                                           



لن الدرجة املعدلة على مستوى جيد، فأصبحت منها أن كفاءم مرتفعة. ونعلى أن كفاءة الدارسني يف تطبيق مهارم النحوية على أساس البصرة والكوفة  ١٠٣ ف أن الفرتة ، فيعر Pairen Samples Testاستنادا إىل جدول النتائج   على مستوى جيد، فأصبحت منها أن كفاءن مرتفعة.على أن كفاءة املتعلمات يف تطبيق مهان النحوية على أساس البصرة والكوفة اليت استدلت منها  ٦،٩٩باالحنراف املعياري  ٧٣،٨٧لطالبات معهد دار السالم  )interval( يوجد يف عمود  ٢٨،٢٠السالم يف املرحلة املتوسطة على مقياس بني نتيجة االختبار القبلي وبني نتيجة االختبار البعدي لطالب دار)mean( وهذه ، االختبار القبلي إىل نتيجة االختبار  نتيجةتدل على وجود التغري الذي ظهر من    ) talled-٢نتيجة اليت أكدها عمود الدال (. وتلك ال٢٨،٢٠البعدي على حجم 
Sig ٠،٠٠٥مث قورنت بالقيمة اجلرحة ( ٠،٠٠٠اليت حصلت القيمة الدلة (     البعدي.اليت هي تدل على وجود فرق هام بني نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار ) ٠،٠٠٠>  ٠،٠٠٥فنستطيع أن نقول إن قيمة الدلة أصغر من القيمة اجلرحة (



، فيعرف أن الفرتة Pairen Samples Testواعتمادا على جدول النتائج  ١٠٤ )interval( يوجد يف عمود  ٢٤،٨٠ مقياسالسالم يف املرحلة املتوسطة على بني نتيجة االختبار القبلي وبني نتيجة االختبار البعدي لطالبات دار)mean،( وهذه بلي إىل نتيجة االختبار تدل على وجود التغري الذي ظهر من نتيجة االختبار الق  ) talled-٢( . وتلك النتيجة اليت أكدها عمود الدال٢٤،٨٠البعدي على حجم 
Sig ٠،٠٠٥مث قورنت بالقيمة اجلرحة ( ٠،٠٠٠اليت حصلت القيمة الدلة ( ) ٠،٠٠٠>  ٠،٠٠٥فنستطيع أن نقول إن قيمة الدلة أصغر من القيمة اجلرحة ( نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار  اليت هي تدل على وجود فرق هام بني ة الكبرية الطلبة اليت وزع الباحث يف التجربة يف اموع استباناتاالستنباط نتيجة على أساس البصرة والكوفة يف تعليم القواعد النحوية فعال، واعتمدت على هذا قد أخذ الباحث باالستنباط من النتائج الثالث السابقة أن املواد املطورة   البعدي. الفعالة متكن يف اموعة الكبرية ومقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي. وهذه التحكيم بناء على نتيجة استبانة الطلبة يف التجربة يف  هذاالبصرة والكوفة فعالة، ومن النتائج السابقة تفهم أن املواد املطورة عن تعليم النحو على أساس   ومقارنة نتيجيت االختبار القبلي والبعدي.



اإلجيابية يف تعليم وتدريس جوانب  اآلثارهذا ما يؤيده حسني صربة عن والكوفة ألن له أمهية كبرية يف تعليمه للتالميذ املتخصصني يف املرحلة املتوسطة. هذه الفعالة هلا إسهام يف تعليم النحو على أساس االختالف بني البصرة و   االختالف بني البصرة والكوفة وتعد هذه املواد فعالة.الطالبات أجود وأقدر يف حتليل املشكالت يف تعليم النحو العريب على أساس النحو العريب على أساس االختالف بني البصرة والكوفة من الطالب. وهكذا نتيجة االختبار لطالبه. فتبدو منها أن الطالبات أرق كفاءم يف مهارة  أعلى منالسالم فظهرت أن نتيجة االختبار القبلي والبعدي لطالبات معهد دار السالم االختبار القبلي والبعدي لدى طالب وطالبات دار  نتيجةوإذا قورنت   والكوفة والنحاة قدميا وحديثا.التحليل والتسهيل عن مشكالت تعليم النحو لكثرة جوانب االختالف بني البصرة  ١٠٥ ) كان على يد سيبويه الكسائي الذي كانت ١والكوفة، ومت ذلك على الظهورين؛ صرح النحو، وتشعب مسائله وكثرة مؤلفاته نتيجة التنافس بني البلدين البصرة اكتمال الطيبة هلذا االختالف وهو اكتمال  ١١االختالف بني البصرة والكوفة وهي:   .٥٩... مثرة اخلالف بني النحويني البصرة والكوفة، حممد حسنني صربة١١                                                           



) تيسري النحو وهو كان يف بعض ما ذهب إليه الكوفيون ٢له مؤلفاته أيضا،  ١٠٦ ، ١١، الة األردنية يف اللغة العربية وأداا، الد فينيقيمة اخلالف النحوي بني البصريني والكو حنان حممد أمحد أبو لبدة، ١٣  .٦١- ٦٠... مثرة اخلالف بني النحويني البصرة والكوفة، حممد حسنني صربة١٢                                                             ١٣ت واملهارات.من التفصيالعلى ما ينطوي عليه اخلالف فيها من أصول حنوية وأدلة عقلية وفلسفية وغريها املؤيدة هلا أو لغري ذلك من األسباب، كما تسهم هذه املسائل يف تدريب املتعلمني املسألة الواحدة وخيتاروا وجهة النظر اليت يروا أصوب؛ لسهولتها أو لكثرة األدلة ت النظر املتعددة يف تعليمي بأن دراستها تفيد يف اطالع املتعلمني على وجهايف أا ذات طبيعة فلسفية جدلية عقلية. وذات أثر  اللغةاللغة. واشرتاك مجيع اللغة وإغناء اللغة بالرتاكيب واألساليب اللغوية اليت تتيح الفرصة أمام مستخدمي عليم االختالف بني البصرة والكوفة أيضا اتساع يف استعمال ومن أمهية ت  ١٢الطلبة. وتدريبوزيادة اجلوانب اإلعرابية ختريج النحاة اآلخرين وتوسيع القواعد وزيادة بعض الرتاكيب وزيادة بعض األدوات ومن اآلثار اإلجيابية عن جوانب االختالف بني حناة البصرة والكوفة هي   املتعلمني يف فهم النحو، وذلك لبعدهم يف بعض املواضع عن التقدير.لتيسري    م. ٢٠١٥ه/ كانون األول  ١٤٣٧، صفر ٤العدد 



، والنصوص والرسوم املطبقةاملسائل العامة غري املرتبطة دف معني، واألمثلة للمصمم استخدام املشكالت أو  اإلسهاب واحلشو الزائد عن احلاجة. وثانيا ميكنمحل معريف إضايف ناجم عن تصميم ضعيف قد يؤدي إىل تشتيت االنتباه أو عن املواد النحوية املصممة نشاطني أوال على املصمم أن يتأكد على عدم وجود وبالنسبة إىل جودة املادة املطورة إا تتضمن معاجلة احلمل املعريف الناجم   ١٤ة.قام املعلم بالتدريبات على القواعد النحوية املدروسيف الكتاب، مث ناقشهم فيها عن طريق األسئلة. ومث أخريا التدريبات أو التمرينات، يف طرح األسئلة. مث القاعدة، اختار املعلم بعض الطلبة لقراءة القاعدة اليت وجدت  الشرح، يقوم املعلم بشرح الدرس بطريقة واضحة، وشجعهم واألمثلة اإلضافية. مثفهمهم يف معانيها، وشجح الطلبة على استنتاج قواعد، وساعدهم على احلوار املواد القواعد لغري املتبدئني وهي قراءة الطلبة األمثلة مث قاموا مبناقشة األمثلة لتأكيد وباإلضافة إىل الفعال للمواد املطورة قد تضمنت املواد وفق مراحل عرض  ١٠٧ )، ١٤٣١(ملك السعود: العربية للجميع، ، إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني ا، عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان١٤                                                             ١٥املكملة لتخفيف عبء احلمل املعريف الذي تقرضه املواد.   .٣٩٢(اململكة العربية السعودية: ويلي الدولية، دون السنة)، ، تعليم الفعالتصميم ال، غاري ر موريسون وإخوته١٥  .٢٠٠-١٩٩



  ٢٠WSL.pdf٪٥٠٥/http:www.faculty.ksu.edu.sa/mshm:أسلوب النظم، حممد املشيقح١٦                                                           وما زالتا تستخدمان إىل حد ما اليوم زالتا جد ناجتني. وقد أوردنامها ضمن هذا ان تعليمتان باخلطوة الذاتية ناجحتان جدا، للتعليم وطريقة التعليم السمعي طريقتوتؤيد هذه املواد يف الفعالة هي حتقق يف طريقة النظام ذي الطابع الشخصي   ١٦ومقرتحات لتعديل جوانب النظام.وهي وصف واقعي حقيقي للمخرجات، ومدى مناسبتها ألهداف النظام، راجعة؛ عمليات تقومي لتحسني وتطوير النظام، لضمان تطوير النظام، والتغذية الله مدخالت، مثل معظم خرجيي اجلامعات، أو منتجات مصانع السيارات ومدرسيها. وثانيا خمرجات ائية؛ وهي اإلنتاج الذي يستفيد منه نظام آخر لتكون اليت يستفيد منها النظام الذي قام بإنتاجها لتطويره، مثل معيدي اجلامعات النظام، وهي نوعان: خمرجات ارتدادية؛ هي النظام واملخرجات هي أوال منتجات وعناصر النظام تعود إىل أربعة عناصر أساسية وهي املدخالت وعمليات   حىت تعد هذه املواد املطورة فعالة.العناصر املهمة يف نظرية النظام دف أن جودة املواد تؤثر إىل املخرجات اجلودة هام يف تكميل نظام التعليم ألن مواد التعليم أحد إس هلايف قواعد النحو، فاملواد ونظرا إىل أن املواد تم يف ترقية الطلبة املتخصصني يف أي مهارة ما وخاصة  ١٠٨



أن  والنظام الشخصي التعليمي من طرق التعلم الذايت وهي طريقة ميكن  أداء اآلخر.الطرح ألما تقدمان أفكارا جيدا لتطوير طرق جديدة أو إجياد تكيفات لطرق  ١٠٩  ,Walter E(العريب الذي وجد يف النظام التعليمي، هذا كما قال واتر أي هنتري وأيدت هذه املواد اليت تعد فعالة ألا حللت املشكالت يف تعليم النحو   بكات لدورة التعليم عن بعد.ميكن تبنيها يف التعليم املرتكز على الشاملكتوبة. إذ قد تدمج وسائل إعالم أخرى مرئية أو مسموعة. وهي أيضا طريقة دراسة تتكون من نصوص وأسئلة ومسائل وال تتقيد املصادر التعليمية فقط باملادة الطريقة عادة على كتاب املدرسني مع وحدات  هذهتطبق على دورة كاملة، تركز 

Hunter ( ،تطوير ٢) حتديد األهداف التعليمية، ١النظم للتدريس والتعلم يتكون من: التعليم والتعلم متثل مشكلة فيجب أن تقدم عملية حل النظام. وتطوير مدخل  دراسة مجيع املتغريات املرتبطة مبشكلة ما، ألن عملية والعملية املنظمة تستند إىل"مدخل األنظمة" هي ببساطة يف األسلوب ومنظم حلل املشكالت ( ) استخدام ٤ ) توفري مسارات ومواد التعلم للمتعلم،٣القييم لقيام حتصيل املتعلم، 



) استخدام املالحظات أو االستجوابة ٥املالحظات لتعزيز التعلم من األهداف،  ١١٠   يف الساعة التاسعة صباحا. ٢٠٢٠مايو  ١٢ ،مقابلة مع أستاذ إسكندر يس يف معهد دار السالم١٨ .١٣ ,(١٩٧٠ ,Los Angeles: University of Calif) ,Water E. Hunter, A System to The Intruvtional Process .١٧                                                                     ١٨طالب وطالبة. ٦٠٠-٥٠٠السنة اهلجرية اجلديدة، يبلغ متوسط السجالت تسجيل أطفاهلم يف هذا املعهد ويف كل بداية من السنة اإلسالمية اجلديدة أو هذه نتيجة االختبار القبلي والبعدي ومن قبل العديد من اتمع الذين يرغبون يف مت إثبات ذلك وتعزيزه من من طالبه، وقد  جناحادار السالم أن نظام التعليم أكثر هذين املعهدين يف نظامها، وتبدو من نتيجة االختبار القبلي والبعدي لطالبات املخرجات، ولكن تظهر من نتيجة االختبار القبلي والبعدي على تفاوت بني ويفهم من ذلك أن هذه املواد تكمل النظام يف هذين املعهدين يف حتسني   ١٧لتحسني النظام باالستمرار.


