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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقدمة

احلمد هلل الذي عّلم بالقلم، عّلم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة 

والسالم على خري األنبياء واملرسلني، أفصح من نطق بالضاد، وعلى آله 

رض وأصحابه الذين نشروا مرياث النبّوة واهلداية والدعوة يف مشارق األ

 ومغارهبا.

مت البحث الذي قام به الباحثان. كما هو  أما بعد فبعون هللا وهدايته

معروف أن هذا البحث هو البحث والتطوير، لذلك قبل القيام بالتجربة 

بالنحو الوظيفي  امليدانية قام الباحثان بإعداد الكتاب التعليمي الذي مسي

مواد النحو لقسم مقارنة  الذي يتناول لطلبة قسم مقارنة املذاهب  امليّسر
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املذاهب كلية الشريعة يف املستوى الثاين. حيث إنه مادة من املواد اليت جيب 

على مجيع طالب مقارنة املذاهب تعلمها، ملا هلا من أمهية كبرية بالنسبة 

 لدراسة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية.

عدة، من مميزات هذا الكتاب أنه يشتمل على أمثلة موضوع القا

حبيث اإلعتماد على التحليل، واملالحظة، والتوضيح، مث استنباط القاعدة 

ويليها نّص لغوي متكامل يتضمن موضوع القاعدة يف التدريبات. حاولت 

يف إعداد هذا الكتاب أن يعتمد على نظرية النحو الوظيفي. النحو 

النحو  يكتفي بالقواعد اليت تؤدي الوظيفة األساسية للنحو. لذلك الوظيفي

الوظيفي جمموعة القواعد اليت تؤدي الوظيفة األساسية للنحو، وهي ضبط 

الكلمات، ونظام تأليف اجلمل ليسلم اللسان من اخلطأ يف النطق، ويسلم 

 اللسان من اخلطأ يف الكتابة.
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وأخريا فإين أقدم الشكر مضاعفا للخرباء وهم: الدكتور احلاج فيصل 

يق الرمحن املاجستري وإيناوايت حممد زيين مبارك  املاجستري والدكتور توف

املاجستري على جهودهم املخلصة يف تصديق وتصحيح  هذا الكتاب، 

 وأدعو هللا تبارك وتعاىل أن جيزيهم خري اجلزاء.            
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 الباب األول

 اإلطار العام 

 

 أ. خلفية البحث 

إن كون الكتاب املدرسي أو املواد التعليمية علي نطاق أوسع 

هو أحد التكمالت اليت ال يتجزأ من تكامل كون التعليم. كون اللغة 

 ferrelو schiefelbeinالعربية كجزء ال يتجزا من نظام التعليم قد أثبته 

شيلي، حيث استنتج هذا البحث العلمي  من خالل حبثهما العلمي يف

أن درس اللغة العربية يؤثر على حتصيل الطالب الدراسي تأثريا كبريا 

لدي األسرة اليت هلا االقتصاد املنخفض. وكذك  تشري نتائج البحث 

العلمي يف تايلند وماليزيا إىل أن درس اللغة العربية تؤثر يف إجنازات 
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  1الطالب تأثريا كبريا.

كون املواد التعليمية كجزء ال يتجزأ يف تكامل التعليم جيب أن 

جودة املظهر  يوىف معايري جودة املواد التعليمية. وهي  من حيث

اجلسدي، واللغة، واحملتوى، والرسوم التوضيحية. ديك وكاري أعطى 

إشارات يف اختيار املواد املناسبة للتعلم وهي: )أ( هل مواد التعلم 

جذابة )ب( هل حمتويات املواد التعليمية مناسبة )ج( هل ترتيب املواد 

عليمية حيتاجها التعليمية دقيق  )د( هل املعلومات الواردة يف املواد الت

املتعلمني )و( هل هناك التدريبات يف املواد التعليمية )ز( هل هناك 

اجابات للتدريبات يف املواد التعليمية )ح( هل هناك اإلرشادات 

                                                           
1Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

Bahasa Arab (Teori Dan Praktik) (Cet: II; Malang Bintang Sejahtera, 2014), hlm. 
172.    
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  2التعليمية للطلبة اليت توجههم من نشاط إىل نشاط آخر.

قسم مقارنة املذاهب بكلية الشريعة  التابعة إن تعليم النحو ىف 

جلامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية مهم بل أهم شيء، ألن مادة 

النحو فيه تعترب وسيلة رئيسية لفهم املواد األخرى مثل مادة حبث 

الكتب وقراءة الكتب الفقهية وغريمها. لذلك طلبة قسم مقارة املذاهب 

ويرجى أن تكون مادة النحو تسطيع ال بد أن يتعلموها تعلما جيدا. 

أن جتعل طلبة قسم مقارنة املذاهب قادرين على استعداد أنفسهم 

بالكفاءات النحوية،  إلهنم سوف يقرؤون املراجع املكتوبة بالعربية.  

من هنا يعرف أن مادة النحو هلا أمهية كبرية يف قسم مقارة املذاهب، 

رى، ألن النحو وسيلة لرتقية فإن النحو ال ميكن فصلها عن املواد األخ

املهارات اللغوية األربعة: مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة 
                                                           

2 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian, hlm. 172. 
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 ومهارة الكتابة. 

أما أهداف تعليم النحو العام  يف قسم مقارة املذاهب بكلية 

االشريعة التابعة جلامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية فهي وسيلة لرتقية 

اسية يف املهارات اللغوية األربعة، السيما مهارة كفاءات الطلبة األس

وإذا نظرنا إىل هذه األهداف، فإن تعليم  3القراءة و مهارة الكتابة.

ل إىل النحو التعليمي فيشمل املستوى الوظيفي النحو يف هذه الكلية متي

النافع لتقومي اللسان، و سالمة اخلطاب، و أداء الغرض، و ترمجة 

احلاجة. فهو يركز على ما حيتاجه املتعلم، مع تكييفها تكييفا حمكما 

         4طبقا ألهداف التعليم و ظروف العملية التعليمية.

أهداف تعليم مادة النحو يف قسم مقارنة املذاهب اليت سبق 

اإلسالمية  أنتساريجبامعة  الشريعةيف كلية مقارنة املذاهب ، رئيس قسم إما ألفيان  3                                                           
حبث منشور يف أعمال ندوة جتديد حممد صارم، جتديد النحو: موصعة أو ضرورة؟،  4 م. 2018سفتيمبري  1احلكوميية، املقابلة يف 

 . 119م(   ص. 2001النحو، منشورات اجمللس األعلى للغة العربية ،)اجلزائر، 
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ذكره مناسبة ملا كتب حممد رشدرى خاطر واألخرون، حيث قال: 

الصرف ليس غاية ىف ذاته، هناك إمجاع على أن تعليم قواعد النحو و 

رأى الباحث أن هذا الرأي يؤيد   5وإمنا هو وسيلة لتقومي اللسان والقلم.

التجديد اليت جاء هبا شوقي ضيف، ألن هذه النظرية ترتكز على  نظرية

 تيسري النحو التعليمي.

مهما كان األمر كذلك،  فإن تعليم النحو يف قسم مقارة 

لعدم –املذهب هبذه اجلامعة مازال يعتمد على كتب النحو القدمية 

اليت ليست مالئمة حلاجات الطالب، ملا هلا  -الكتاب التعليمي للنحو

األمثلة الصعبة و القواعد غري امليسرة  وقد يكون هناك من يعلم  من

النحو باإلرتكاز على حفظ املصطلحات النحوية واإلعراب احمللي 

طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية يف ضوء حممود رشدى خاطر، واألخرون،  5                                                             .207(، ص. 1983، )الطبعة الثانية؛ القاهرة: دار املعرفة، االجتاهات الرتبوية احلديثة
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والتقديري املطول املعقد الذي ال يعود على الطالب بالنفع، ألنه قد ال 

 يهتم بتطبيقها يف املهارات اللغوية. 

النحو اليت سبق  ومن احملاوالت لعالجاج مشكالت تعليم

ذكرها هي إعداد كتاب النحو على ضوء نظرية النحو الوظيفي، حيث 

إنه مناسب حلالة طالبنا يف عصرنا احلاضر ألنه بعيد عن التعقيدات و 

اإلعراب الطويل، والتأويالت املنطقية والفلسفسية، مما يساعد الطالب 

 العريب بدون الصعوبات و العراقل.على تعلم النحو 

 كلة البحث واألسئلة     ب. مش

مما تقدم بيانه تتعني مشكلة البحث الرئيسية لدي طالب  

قسم مقارنة املذاهب كلية الشريعة جبامعة أنتساري اإلسالمية 

احلكومية، وهذه املشكلة هي عدم الكتاب املقرر امليسر ملادة النحو، 
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حىت يستعمل معلم النحو الكتب النحوية اليت حتتمل على القواعد 

املعقدة، مما يؤدي إىل رغبة الطالب عن درس النحو. و ال شك أن 

هذا العنوان يتضمن جماال واسعا ال ميكن للباحث القيام ببحثه كله  من 

مجيع نواحه، وألن له جماالت عديدة، فريى الباحث تشحيص بعض 

مظاهر املشكالت املتعلقة بالبحث، حيث فصل هذه املشكلة العامة 

 عية التالية:حسب األسئلة الفر 

كيف مميزات  كتاب النحو  على ضوء نظرية النحو  .1

 الوظيفي لطلبة قسم مقارنة املذاهب ؟ 

كيف صالحية كتاب النحو على ضوء نظرية النحو  .2

 الوظيفي لطلبة قسم مقارنة املذاهب ؟

كيف فعالية  كتاب النحو على ضوء نظرية النحو الوظيفي  .3
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 نة املذاهب الدراسي ؟لرتقية حتصيل طلبة قسم مقار 

 ج. أهداف البحث 

بناء على األسئلة السابقة الذكر فهذا البحث يهدف إىل ما 

 يلي: 

وصف مميزات  كتاب النحو  على ضوء نظرية النحو الوظيفي  .1

 لطلبة قسم مقارنة املذاهب .

قياس صالحية كتاب النحو على ضوء نظرية النحو الوظيفي  .2

 ب ؟لطلبة قسم مقارنة املذاه

قياس فعالية  كتاب النحو على ضوء نظرية النحو الوظيفي  .3

 لرتقية حتصيل طلبة قسم مقارنة املذاهب الدراسي.
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 فوائد البحث 

يهدف هذا البحث بعد إجنازه إىل أن يكون مرجعا مهما من 

مراجع لتدريس مادة النحو العريب امليسر، فإن إحدى املشكالت اليت 

ة أنتساري اإلسالمية احلكومية هي قلة املراجع تواجه كلية الشريعة جبامع

املناسبة حلاجة الطالب يف مادة النحو.فبظهور كتاب النحو التعليمي 

 املطور يعترب خمرجا حلل هذه املشكلة.

 للمعلمني -

ويكون هذا البحث أساسا وإسهاما هلم يف تنفيد عملية التعليم 

حث مزيدا من املعلومات املهتم بقواعد اللعرية امليسرة. و يكون هذا الب

 عند تعليميهم مادة النحو املستمدة من أسس النحو النحو الوظيفي. 

ويكون هذا البحث تيسريا و تسهيال هلم يف فهم املادة وتنمية 
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قدرهتم على تطبيق قواعد العربية يف مهارات اللغة العربية و تنمية 

كتاب املطور رغبتهم يف درس النحو العريب. باإلضافة إىل ذلك، هذا ال

سيسهل الطلبة يف فهم النحو، ألن األمثلة فيه مستمدة من املفردات 

 الشائعة اإلستعمال. 

 و. الدراسات السابقة 

قد صدرت حبوث و دراسات حول تطوير مادة النحو ضمن، 

و لكن مل تكن هناك البحوث والدراسات املتعلقة بالبحث التطويري 

النحو على ضوء نظرية النحو  اليت هلا عالقة مباشرة بإعداد كتاب

الوظيفي لطلبة قسم مقارنة املذاهب كلية الشريعة التابعة جلامعة 

 أنتساري اإلسالمية احلكومية. ومن البحوث والدراسات ما يلي:

دراسة لزلفان شاهنشة و هي أُطروحة الدكتوراه حتت عنوان تطرير  .1
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ظرية التقديرية مادة النحو باستمدادها من القرآن الكرمي يف ضوء الن

يف كتاب سيبويه )بالتطبيق على طلبة جامعة رادين رمحت 

م(، حاول صاحبها تطوير مادة  2014اإلسالمية ماالنج سنة 

النحو يف ضوء النظرية التقديرية يف كتاب سيبويه، و هذه النظرية 

 اليت رد عليها نظرية النحو الوظيفي حماولة لتيسري النحو.

وهي أطروحة، حتت املوضوع: تطوير مواد دراسة حملمد قشريى  -2

النحو الوظيفي وأثر استخدامها يف رفع دوافع الطلبة وحتصيلهم يف 

التعلم )بالتطبيق على طلبة قسم تربية اللغة العربية جبامعة ماالنج 

م (. هذه الدراسة هي دراسة 2015احلكومية، إندونيسيا، 

الوظفي،  البحث والتطوير، حاول باحثها تطوير مواد النحو

باستخدام الطريقة االستقرائية، حاول صاحبها تطوير املواد 
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 التعليمية على أساس نظرية النحو الوظيفي لعبد العليم إبراهيم.

و على هذا يتضح لنا أن الدراسة الىت سوف يقوم الباحث 

بالبحث عنها تشبه الدراستني السابقتني، حيث إن هذين الدراستني 

ير كتاب النحو، مهما كان هناك التشابه، فإن تبحثان عما يتعلق بتطو 

هناك اإلختالف، حيث ينفرد هذا املوضوع بإعداد كتاب النحو لطبة 

 قسم مقارة املذاهب على ضوء نظرية النحو الوظيفي. 

 ز. حتديد املصطلح

إستيعابا ملعرفة املراد هبذا املوضوع فسوف تقدم جمموعة من 

 ، ومن أمهها ما يأيت:املصطلحات اليت ينبغي حتديد معناها

 .إعداد كتاب النحو 1

هو جمموعة من املواد  Tian Belawatiالكتاب التعليمي عند 
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الىت مت ترتيبها و فقا لنظام خاص، و يستعلمه املدرس و الطالب يف 

فإعداد كتاب النحو التعليمي هو إعداد الكتاب  6العملية التعليمية

 التعليمي الذي يشتمل على مواد النحو العريب.

 . النحو الوظيفي1

النحو الوظيفي يشمل املستوى الوظيفي النافع لتقومي اللسان، وسالمة 

اخلطاب، وأداء الغرض، وترمجة احلاجة. فهو يركز على ما حيتاجه 

كييفا حمكما طبقا ألهداف التعليم وظروف املتعلم، مع تكييفها ت

العملية التعليمية. فعلى هذا ملستوى، ينبغى أن يكون النحو التعليمي 

بناء على ما سبق ذكره من املصطلحني يتضح لنا أن   بتيسري وتبسيط.

موضوع هذا البحث العلمي  يراد به إعداد كتاب النحو امليسر الذي 

                                                           
6Tian Belawati, Pengembangan Bahan Ajar (Jakarta: Universitas 

Terbuka, 2003), hlm. 13.   
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 ى ضوء نظرية النحو الوظيفي. يشتمل على مواد النحو العريب عل
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
 املبحث األول: الكتاب التعليمي 

  مفهوم الكتاب التعليمي -أ

وجد الباحث أن الكتاب التعليمي له مصطلحان ومها: 

الكتاب التعليمي والكتاب املدرسي.هذان املصطلحان هلما معىن 

املواد الىت مت ترتيبها و واحد. فالكتاب التعليمي  هو جمموعة من 



 

 

25 

 

 7فقق نظام خاص، ويستعلمه املدرس والطالب يف العملية التعليمية.

وقال ناصر عبد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا إن املراد بالكتاب 

اب األساسي لطلبة وما يصبحه من مواد تعليمية التعليمي هو الكت

مساعدة، والىت تألف من قبل املتخصيصني يف الشريعة واللغة، وتقدم 

للدارسني لتحقيق أهداف معينة يف مقرر معني، يف مرحلة معينة يف 

   8صف معني ويف زمن حمدد.

أما الكتاب املدرسي خيتلف  تعريفه من حبث إىل آخر. ففي 

                                                           
7 Tian Belawati, Pengembangan Bahan Ajar ,(Jakarta: Universitas Terbuka, 

2003), hlm. 13. 

   الناطقني هبا،أسس إعداد الكتاب التعليمي لغري ناصر عبد هللا و عبد  احلميد عبد هللا، 8
 . 9(، ص.1991)الرياض: دار الغايل، 
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بعض البحوث يضيق مفهومه يعىن الشكل التقليدي للكتاب الذي 

  9يوزع على الطالب والذي يضم حمتوى أحد املقرارات الدراسية.

ومن التعريفات اليت يف هذا السياق اليونسكو للكتاب، إذ 

صفحة  49يقول إنه كل مطبوعة غري دورية حتتوي  على األقل على 

. ويف تعريفات أخرى مفهوم الكتاب املدرسي 10باستثناء الغالفني

يعين ما تعنيه باملواد التعليمية. وهو بذلك يشمل خمتلف الكتب 

واألداوات املصاحبة اليت يتلقى الطالب منها املعرفة، واليت يوظفها 

                                                           
)مكة املكؤمة: معهد  املواد التعليمية لربامج تعليم العربية،دليل عمل يف إعداد رشدى أمحد طعيمة،   9

 . 34(، ص. 1985اللغة العربية جبامعة أم القرى، 

 .34ص. ل، دليل عمرشدى طعيمة،  10
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املعلم يف الربنامج التعليمي مثل شرائط التسجيل واملذاكرات 

 11لطالب يف بعض احلصص.واملطبوعات اليت توزع على ا

بناء على التعريفات السابقة الذكر يتبني أن املراد بالكتاب 

التعليمي هو الكتاب الذي يشتمل على املواد التعليمية املعينة، ويتم 

تصنيفه وفق النظام اخلاص والشروط اخلاصة، حيث يتلقى الطالب 

فه املعلم يف عملية التعلم والتعليم لتحقيق منه املعرفة والذي يوظ

أهداف معينة يف مقرر معني، يف مرحلة معينة يف صف معني ويف 

 زمن حمدد.  

 
                                                           

 .34ص. دليل عمل.رشدى أمحد طعيمة،  11
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 أمهية الكتاب التعليمي -ب

إن تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا له عدد  من القضايا، ومن 

ضية إعداد القضايا اليت يتفق اخلرباء يف هذا امليدان على أمهيتها، ق

الكتاب التعليمي املناسب للدارسني يف كل مستوى من املستويات 

الثالثة اليت تعارف هؤالء اخلرباء عليها، وهي املستوى االبتدائي 

واملستوى املتوسط واملستوى املتقدم. ملا  يشكل الكتاب التعليمي 

عنصرا أساسيا من مكونات املنهج، فهو إحدى ركائزه األساسية يف 

لة تعليمية، فمن خالل حمتواه اللغوي والثقايف تتحقق أي مرح

األهداف اليت نريد حتقيقها من العملية التعليمية، باإلضافة املكونات 
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 12األخرى للمنهج من أنشطة و طرق تدريس.

جبانب ذلك، يشكل الكتاب التعليمي يف مؤسسة الرتبية، أهم 

مصدر تعليمي، ألنه ميثل أكرب قدر من املناهج الرتبوي املقرر، ويوفر 

أعلى مستوى من اخلربات التعليمية املوجهة لتحقيق األهداف 

الكتاب التعليمي، ميثل مكانة مركزية يف التعليمية املنشودة، هلذا فإن 

النظام الرتبوي، ويعود ذلك إىل أن الكتاب التعليمي هو أيسر 

 13املصادر التعليمية اليت تتوفر للدارس يف بيئته العامة و اخلاصة.

                                                           

األسس املعجمية و القافية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني رشدى أمحد طعيمية،  12 
 . 7م(، ص. 1982هـ/1402اللغة العربية جامعة أم القرى، )مكة املكرمة: معهد هبا،

)الطبعة  أسس بناء املناهج الرتبوية و تصميم الكتاب التعليمي، حممد حممود اخلوالدة، 13 
 .310م(، ص. 2011ه/1432ار املسرية للنشر و التوزيع، الثانية؛ عمان: د
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لذلك الكتاب التعليمي ال بد من اإلهتمام بالبيئة اليت يعيش فيها 

 الطالب وبالثقفة احمللية.

فالكتاب التعليمي اجليد هو الذي  يزود الدارسني باجلوانب 

الثقافية املرغوب فيها واملعروف هلم، كما ميدهم باخلربات و 

مات و احلقائق اليت تنمى قدرهتم على النقد، واالجتاه العقلي املعلو 

حنو أحداثه كجزء من عملية التفهم واالستيعاب، كما ميثل الكتاب 

التعليمي السلطة يف فرض الفكرة، فهو يؤكد املعاين، ومن هنا فإنه 

شديد التأثري على الدارسني له ألنه يعرض وجهة نظر عن احلقيقة 

مل يف تفسها إثبات صحتها، ومن مث حتدث فيه وصورة عن العامل حت
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 14معاين الكتاب التعليمي استجابات مهيئة وانفعاالت تلقائية.

مي  واملعلم مها عنصران أساسيان، إذا كان الكتاب التعلي

املعلم له دور يف العملية التعليمية فإن الكتاب التعليمي هو الذي 

جيعل هذه العملية مستمرة بني الدارس وبني نفسه حىت حيصل من 

التعليم ما يريد، فالكتاب باق معه ينظر فيه كلما أراد، ومن مث جند 

ذب الدارس حنوه ويشبع رغباته الكتاب التعليمي اجليد هو الذي جي

. من هنا نعرف أن العملية التعليمية ال تتم جيدة 15وجيد فيه نفسه

                                                           

أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني  ناصر عبد هللا الغاىل و عبد احلميد عبد هللا، 14        
 .7)القاهرة: دار اإلعتصام، دون سنة(، ص.  بالعربية،

 .7، ص. أسس إعداد الكتبناصر عبد هللا ،  15 
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من حيث البيئة  اال بالكتاب التعليمي املناسب ألحوال الدارسني

 والثقافة وغريها.

     املبحث الثاين: حماوالت تيسيىر النحو

 الوظيفيالنحو  -أ

ال يتجاوز النحو العريب النحو التقليدي جتاوزا جوهريا فهو 

يكتفي بالقواعد التقليدة اليت تؤدي الوظيفة األساسية للنحو. واملراد 

بالنحو الوظيفي جمموعة القواعد اليت تؤدي الوظيفة األساسية 

للنحو، وهي ضبط الكلمات، ونظام تأليف اجلمل ليسلم اللسان 

نطق، ويسلم اللسان من اخلطأ يف الكتابة، أما النحو من اخلطأ يف ال

التخصصي فهو ما يتجاوز ذلك من املسائل املتشعبة، والبحوث 
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وخيتلف النحو الوظيفي عن  16الدقيقة، حفلت هبا الكتب الواسعة،

لعريب التقليدي يهتم بالعالقات املنطقية التقليدي يف أن النحو ا

املفسرة لرتكيب املفردات، ومل يهتم باملعاين احملققة من استخدام 

 اللغة.

يرى عبد العزيز ابن إبراهيم العصيلي أن النحو الوظيفي يُنسب 

 pragueإىل املدرسة الوظيفية أو االجتاه الوظيفي ظهر يف مدرسة براغ 

school ،ف كثريا عن املدرسة البنيوية الوصفية يف وهي مدرسة ال ختتل

وصف اللغة، لكن هذه املدرسة جتاوزت الوصف، واهتمت بالتفسري 

الوظيفي اهتماما يفوق اهتمام املدارس األخرى املعاصرة هلا اهتماما 
                                                           

 (، ص. و.1969)القاهرة: دار املعارف،  النحو الوظيفيعبد العليم إبراهيم،  16
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ال ينفصل عن دراسة النظام اللغوي نفسه، فركزت على كيفية 

ا أفراد اجملتمع استعمال اللغة بوصفها وسيلة اتصال يستعني هب

لتحقيق أهداف معينة. والتحليل النحوي للجملة لديهم ينحصر يف 

د الدكتور املتوكل ويع 17بيان الوظائف اليت تؤديها يف البيئة اللغوية.

 مؤسس املنَحى واملنهج الوظفي يف العامل العريب.

وقد كان منطلق تعميق النحو الوظيفي يف أملانيا هو حقيقة أن 

حبث النحو منذ عشرات السنني يف حالة حركة وأزمة، وَتعثُر تلك 

احلال على تعبري هلا يف صياغات مثل: هناية النحو، وخماطر النحو. 

                                                           
، )اململكة العربية السعودية: جامعة علم اللغة النفسيعبد العزيز ابن إبراهيم العصيلي، 17

 .   89م(، ص. 2006اإلمام حممد ابن سعود اإلسالمية، 
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يدركها من جهتني: من جهة قصور النظرية النحوية  والنحو الوظيفي

وقصور مناهج الدرس النحوي املعاصر من جهة أخرى، وانطالقا من 

أن املناهج احلالية لن تؤدي النتائج املرجوة، أن يتغلب عليها. والنحو 

الوظيفي ليس مسألة منهج تدريسي فحسب بل هو يف املقام األول 

  18ت النحوية واللغوية بوجه عام.مسألة موقف نظري جتاه املعطيا

ويناقض النحو الوظيفي الطرائق املعروفة يف تعليم اللغة من 

خالل التدريب على النماذج والتلقني التلقائي لقوالب لغوية حمددة، 

ألن النحو الوظيفي ليس غاية يف ذاته بل إنه يسخَّر على األرجح 

                                                           
،  مرتجم: سعيد حسن حبريي، )القاهرة: مكتبة تاريخ علم اللغة احلديثجرهارد هلبش، 18

 . 307(، ص.2003زهراء الشرق، 
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بشكل مشدد هلدف هداية الطالب إىل متكني لغوي عملي إىل حد 

  19بعيد.

واستنادا إىل النظرة الوظيفية للغة، فإن املتعلم يركز فهم املعىن 

فظ األشكال والقوالب اللغوية فهما حقيقيا ووظيفيا، بدال من ح

وتكرارها، حىت تبىن لدى املتعلم كفاية لغوية جتعله يفهم قواعد اللغة 

   20فهما ميكنه من إنتاج مجل وعبارات غري حمدودة.

مما سبق بيانه يتضح أن النحو التعلمي والنحو الوظيفي 

صطلح النحو التعليمي والنحو الوظيفي متداخل، أو بعبارة أخرى م

                                                           
 .319ص. تاريخ علم اللغة، جرهارد هلبش،  19

 . 108ص. تاريخ علم اللغة، جرهارد هلبش، 20
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هلما معىن متساو، هذا الرأي أيده عيسى متقي زادة حيث قال: إن 

النحو العلمي أو النظري خيتلف مع النحو العلمي أو الوظيفي. 

فالنحو النظري حيتوى على تراث عظيم قد تداوله كبار النحاة 

قائها خالل  واللغوين، وبل كبار علماء لغة الضاد، وحافظوا على ب

كل االحنطاطات والتدهورات اليت شهدها العامل اإلسالمي طوال 

القرون. هذا النوع من النحو للمتخصصني يف دراسة النحو، حىت 

ميارسوه، ويكشفوا هبا ميزات اللغة، ويستيعنوا به يف فهم بعض 

النصوص القدمية.  أما النحو الوظيفي أو النحو التعليمي؛ فليتعلم  

بلغة الضاد والناطقني بغريها، حىت يستعينوا به يف اتقان  كل الناطقني
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حو الوظيفي أو النحو التعليمي يهتم لذلك الن 21اللغة نطقا وكتابة.

 مبا يلي:

تبيني اهلدف من تعلم اللغة؛ قبل كل شيئ جيب أن يعرف ما  -أ(

هو اهلدف من تعليم النحو الوظيفي، فال شك أن تعليم النحو 

ال يستهدف نفس النحو بل القصد من تعليم هذا النوع يكون 

ة العربية. الصون من اخلطأ يف التكلم والكتابة والقراءة باللغ

ويرى الباحثون أن اللغة أداة لالتصال ولذا تعليم اللغة ينبغي أن 

 يكون على أساس هذه الوظيفة للغة.
                                                           

جملة اللغة العربية عيسى مفقي، "دراسة احملاوالت التيسريية يف النحو العريب عند احملدثني،"  21
م، 2011-2010ه/1432-1431)السنة السادسة، العدد احلادي عشر، خريف وشتاء  وآداهبا
 .116ص.



 

 

39 

 

انتقاء علمي للمادة النحوية، يتضمن تأمال وتفكريا انطالقا  -ب(

من املعطيات املتجددة واملتنوعة باستمرار يف اللسانيات وعلم 

 النفس وعلم االجتماع والبيداغوجيا.

عرض جديد ملوضوعات النحو، وترسيخ هلا بطريقة حية  -ج(

جذابة فيها ابداع وابتكار، وعلى هذا ينبغي أن تنصب جهود 

 التيسري.

التجديد يف طرق التدريس ألن القضية الرئيسية متكن يف طريقة  -د(

تدريس هذه القواعد واللغة يف املدارس واجلامعات بصورة جافة 

بصورة احلفظ اخلالص، دون وتعلمها من جانب الطالب 

 حتليل وتطبيق للنصوص العربية.
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التجديد يف أمثلة الدرس النحوي وجعلها تعاصر احلياة اليومية  -ه(

وتتفاعل معها؛ فأمثلة الدرس النحوي ال ترتكز على أمثلة 

القرون القدمية كعالقة زيد وعمرو، كما أن قاعد )اجتماع 

أكلوين الرباغيث، يف  فاعلني لفعل واحد( ال يضرب هلا مثال:

 زمان يكاد ال يوجد براغيث.

تطبيق القواعد على أمثلة من النصوص األدبية والعلمية حىت  -و(

ترتسخ هذه القواعد يف ذهن املتعلمني؛ وهنا نصل إىل عمق 

املشكلة فاللغة ليست أساسا جمرد قواعد حتفظ ومبادي تعرف 

و والبالغة بواسطتها القوانني اليت تتحكم يف الصرف والنح

باللغة أصوات أي ألفاظ وعبارات منطوقة ومسموعة، وإن من 
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أهم االجتهات احلديثة يف تعليم اللغة، يف القرن العشرين، 

الدعوة إىل تعليم اللغة على أهنا وحدة متكاملة مبا فيها من 

            22األدب والقراءة والنحو وغريها.

 النحو التعليمي  -ب

نشأ النحو أصال لغرض تعليمي يف املقام األول، فمن دخل 

اإلسالم جديدا من غري العرب لزمه تعّلم العربية وقوانينها؛ ألهنا 

متعلقة بالركن الثاين من أركان اإلسالم وال تصح الصالة بدوهنا، مث 

ئله وتشعبت صعبت على أُلفت فيه املصنفات حىت إذا طالت مسا

دارسيه، فاختصرها النحاة يف كتب موجزة، على األفهام فعادوا 
                                                           

 .118-117. ص دراسة احملاوالت التيسريية يف النحو،عيسى مفقي،  22
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وشروها، وحىت القرن العشرين الزال النحوييون يوجزون ويشرحون، 

ويؤكد ابن خلدون أن كثرة املؤلفات يف العلوم عائقة عن التحصيل؛ 

وأنه مما أضر بالناس يف حتصيل العلم والوقوف على غايته كثرة 

ملؤلفات واختالف االصطالحات يف التعاليم وتعدد طرقها مث مطالبة ا

املتعلم باستحضار ذلك، كما أن كثرة االختصارات املؤلفة يف العلوم 

حمالفة بالتعليم؛ ألنه باختصار األلفاظ وَحشو القليل منها باملعاين 

  23الكثرية يصري عسرا على الفهم.

النحو العلمي خيتلف مع النحو التعليمي إختالفا من ناحية 

أن النحو العلمي يقوم على نظرية لغوية  حممد صارمماهيتهما، رأى 
                                                           

 .533-531، )دون عالمة(، ص.  مقدمةابن خلدون،  23
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تنشد الدقة يف الوصف و التفسري، وتتخذ لتحقيق هذا اهلدف أدق 

املناهج. فهو حنو ختصصي ينبغي أن يكون عميقا جمردا، يدرس 

، أما النحو التعليمي فيشمل املستوى الوظيفي لذاته، وتلك طبيعته

النافع لتقومي اللسان،  سالمة اخلطاب، وأداء الغرض، و ترمجة 

احلاجة. فهو يركز على ما حيتاجه املتعلم، خيتار املادة املناسبة من 

جمموعة ما يقدمه النحو العلمي، مع تكييفها تكييفا حمكما طبقا 

تعليمية. فالنحو الرتبوي يقوم ألهداف التعليم وظروف العملية ال

على أسس لغوية و نفسية وتربوية، وليس جمرد تلخيص للنحو 

العلمي. فعلى هذا ملستوى، ينبغى أن تنصب جهود التيسري و 
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 . هذا البحث يراد به إعداد كتاب النحو التعليمي امليسر.  24التبسيط

وعلى هذا يتضح أن النحو العلمي شيء، والنحو التعليمي 

شيء آخر ومنط خاص، يتكون من مادة تربوية خمتارة على غرار 

أسس ومعايري موضوعية، تراعي أهداف التعليم، وحاجات 

روف العملية التعليمية. لذلك أخطأ كثري من املعلمني املتعلمني، وظ

يف بعض اجلامعات واملؤسسات اإلسالمية حني غالوا بالقواعد، 

واهتموا جبميع شواردها واإلملام بتفاصيلها، واإلثقال هبذا كله على  

كاهل التالميذ ظناًّ منهم أن يف ذلك متكينا هلم من لغتهم، وإقدارا 

                                                           
حممد صارم، جتديد النحو: موصعة أو ضرورة؟، حبث منشور يف أعمال ندوة جتديد  24

 . 119م(   ص. 2001ية ،)اجلزائر، النحو، منشورات اجمللس األعلى للغة العرب
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 25والبيان.هلم على إجادة التعبري 

لذلك، النحو العلمي يدرس أصول اللغة ويهتم بتسمية كل 

ظاهر لغوية مبصطلحها اخلاص هبا؛ أكثر من اهتمام بتطبيق اللغة 

واستعماهلا، يعِمد علماء النحو إىل االستعانة مبنظومة من األسباب 

إىل نوع من املعايري اليت والعلل يف وصفهم الظاهرة اللغوية للوصول 

ميكن استعماهلا بصورة واسعة من التعميم، وال بد أن يكون النحو 

العلمي دقيقا وحمددا، وأن يكون من اإلسهاب والتفصيل والتعقيد 

والتجريد حبسب الدرجة اليت تلزم لكامل املعرفة باللغة، وحتقيق تلك 

ألغراض  املطالب العلمية جيعل هذا النوع من النحو غري صاحل

                                                           

 .5حممد صارم، جتديد النحو، ص.   25 
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من هنا عرف أن النحو العلمي هو غاية ليس وسيلة،  26تعليمية.

إذن النحو التعليمي صاحل لطالب قسم اللغة العربية وآداهبا ألهنم 

 ن النحو غاية.يدرسو 

يرى حممد صارم أن علماء النحو القدماء إهتموا مبسألة 

صعوبة النحو، فميزوا منهجيا بني مستويني: مستوى النحو العلمي 

والنحو التعليمي وكان تيسريهم للنحو بتأليف عدد من الكتب 

التعليمية أو ما يسمي مبختصرات تعليمية تناسب الناشئة واملتعلمني 

التعليمية، وختلو من التفصيالت والشروحات وتليب حاجاهتم 

                                                           

تعريب. راشد  النظرية التكاملية يف تدريس اللغات ونتائجها العلمية، هكرت هامريل، 26 
 . 46ه(، ص. 1415الدويش، )الرياض: مطبعة سفري، 
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  27 والتعليالت.

ق يف ذكر فالنحو التعلمي، مييل إىل جتنب اإلطالة والتعم

القواعد، واالستعانة على توضيح املوضوعات باألمثلة والتقليل من 

الشواهد، والوقوف عند العلة التعليمية، والتمييز بني املستويات 

                                                           
والشكوى من صعوبة النحو قدمية؛ لذلك ارتفعت أصوات تنادي بتيسري النحو منذ هناية  27

القرن الثاين اهلجري، وظهرت بشكل عملي يف صورة كتب تعليمية ميسرة تليب حاجة الطالب 
هجرية(، و"خمتصر يف النحو" للكسائي  180ر )ت واملتعلمني, منها :"مقدمة يف النحو" خللف األمح

هجرية(، واملوجز يف النحو، والوجيز يف النحو، والنحو الصغري، واملهذب يف النحو،  198)ت 
هجرية(،  337هجرية(، واجلمل للزجاجي )ت  328والتفاحة يف النحو  أليب جعفر النحاس )ت 

ؤلفات النحوية أهنا مل تقرتب من أصول هجرية(. واملالحظ على امل 392واللمع البن جين )ت 
التفكري النحوي أو النظرية النحوية كما وضعتها البصرة، وإمنا اجتهت إىل التطبيق والتعليم واالختصار. 

 فلم يظهر من عناوين هذه الكتب مصطلح التيسري أو التجديد أو التبسيط أو اإلحياء.
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؛ ألن الغاية يف أصل نشأة النحو العريب كانت وسيلة 28التعليمية

وهذا ما أشار إليه ابن جين يف بيانه أن النحو انتحاء مست كالم 

العرب يف تصرفه من إعراب وغريه كالتثنية واجلمع، والتحقري 

لنسب والرتكيب وغري ذلك، ليلحق من ليس والتكسري، واإلضافة وا

من أهل اللغة العربية بأهلها يف الفصاحة، فينطق هبا وإن مل يكن 

 29منهم، وإن شذ بعضهم عنها رد به إليها.

من هنا يتبني أن مفهوم النحو عند ابن جين  هو أساس   

                                                           
ويؤخذ على القدماء: اهتمامهم بالنحو اإلفرادي على حساب النحو الرتكييب، وإبقاؤهم  28

 تستجيب ملتطلبات العصر. حممد صاري، تيسري النحو: موضة أم على األمثلة اجلافة واملصطنعة اليت ال
 .191ضرورة؟ ص

 .24ص.  اخلصائص،ابن جين،  29
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اطق بغريها. وهو كما متثله لتعليم العريب الناطق بالعربية واألجنيب الن

ابن جين وتصوره اكتساب قدرات وعادات لغوية شائعة بني أفراد 

اجملتمع اللغوي العريب املتجانس، وال ميكن أن يتحقق هذا 

 30االكتساب إال بالتعلم.

إن الواقع يثبت أن املعرفة النظرية للقواعد، واستظهارها بعيدا 

عن املمارسة واالستعمال قليلة اجلدوى يف صيانة اللسان من اخلطأ 

بدليل أن أكثر التالميذ حفظا هلا، واستظهارا ملسائلها خيطئ يف  

كالمه أخطاء، وأهنا كذلك عدمية اجلدوى يف إقدار التالميذ على 
                                                           

أمحد حساين،  النظام النحوي العريب بني اخلطاب الفلسفي واخلطاب التعليمي، حبث 30
م 2001دوة تيسري النحو، اجلزائر، منشورات اجمللس األعلى للغة العربية، منشور يف كتاب أعمال ن

 .400ص
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التعبري. فكثري منهم حيفظون القواعد ولكن أسلوهبم ركيك، وعباراهتم 

رديئة، وإنشاءهم ضعيف بوجه عام. فما النحو إال وسيلة لضبط 

الكالم، وصحة النطق والكتابة. هذه غايته التعليمية اليت أقرها 

 31.العلماء منذ القدمي

إذن، فالنحو ضروري يف تعليم اللغة واكتساب السليقة،  

اط ولكن ال كقواعد نظرية حتفظ عن ظهر قلب،  ولكن كمثل وأمن

   عملية تكتسب بالتدريب واملران املستمرين. قال ابن خلدون:

وهذه امللكة إمنا حتصل مبمارسة كالم العرب، وتكرره على السمع، 

                                                           
النحو التعليمي والتطبيق يف . حممود  سليمان ياقوب، 5حممد صارم، جتديد النحو، ص.  31

 .  7م(، ص. 1996، )كويت: مكتبة املنار اإلسالمية، القرآن الكرمي الكرمي
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والتفطن خلواص تركيبه. وليست حتصل مبعرفة القوانني العملية يف 

ذلك اليت استنبطها أهل صناعة البيان. فإن هذه القوانني إمنا تفيد 

 32لسان، وال تفيد حصول امللكة بالفعل يف حملها.علما بذلك ال

لذلك  يرى ابن خلدون ضرورة عدم اشغال متعليمي اللغة 

بالنحو وتفريعاهتا كي ال تكون مقصدا يشغل طالب اللغة، ويؤكد أن 

 إتقان اللغة بقواعدها ال عالقة له باستظهار قواعد اللغة وتتبعها فهي

جمرد آلف واصفة للغة، كما يؤكد تشومسكي أن الذي يقود الطفل 

إىل استنتاج قواعد اللغة ومينعه من االفرتاضات اخلاطئة هو الفطرة 

                                                           

 .6-5حممد صارم، جتديد النحو، ص.  32 
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     33اللغوية اليت تتحكم فيها القواعد العامة الكلية بواسطة العقل.

هذا هو االجتاه احلديث الذي يدعو إليه املختصون يف تعليم  

اللغات بشكل عام؛ حيث يسعى أنصاره إىل عرض القواعد النحوية 

وأمناط  عرضا وظيفيا من خالل تراكيب بنوية، -على املتعلمني  -

لغوية متدرجة يف الصعوبة، اهلدف منها ترسيخ قاعدة حنوية أو 

صرفية أو بالغية معينة يف ذهن املتعلم بطريقة ضمنية عن طريق محله 

على القيام بسلسلة من التمارين اآللية والتواصلية والتحليلية املنظمة 

 -يف مرحلة معينة من مراحل تعليمه  -، وبتكرار حمكم حىت يصل 

                                                           
، )اململكة ربيةالنظريات اللغويات والنفسية وتعلم اللغة الععبد العزيز ابن إبراهيم العصيلي، 33

 .  94م(، ص. 1999العربية السعودية: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
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تصور هيئات الرتكيب ، ومواقع املرفوعات واملنصوبات  إىل

 34واجملرورات، حسب ما تقتضيه املعاين.

 

 

                                                           
 .6حممد صارم، جتديد النحو، ص.  34
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 ثالفصل الثال
 منهجية البحث

 
   مدخل البحث -أ

يستخدم الباحث منهج البحث والتطوير يف كتابة هذا 

البحث. ويتضح من ذلك  أن كتاب املطور يعتمد على نظرية النحو 

الوظيفي، وال بد من جتربته يف امليدان لقياس صالحية استخدامه 

مادة لتعليم النحو العريب وفعاليته لرتقية حتصيل الطلبة الدراسي يف 

النحو، ومن هنا يتنب أن هذا البحث هو اجلمع بني دراسة مكتبية 

  35ودراسة ميدانية.
                                                           

يرى حممد عدنان لطيف أن البحث والتطوير حيتاح إىل البيانات الكيفية والبيانات 35
الكمية، من ناحية البيانات املستخدمة يف البحث والتطوير فإنه ال يكون  مدخل البحث 

كمي، باإلضافة إىل ذلك البيانات الكيفية والبايانات ال ميكن الكيفي ومدخل البحث ال
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 إجراءات البحث  -ب

هبا بورج وغال يستخدم الباحث اخلطوات اليت يتعرف 

بتصرف، ملا رأى الباحث أن هذه اخلطوات سهلة التناول و مناسب 

يف تطوير الكتاب التعليمي، أما اخلطوات ميكن سردها  يف األمناط 

 فكما يلي:  

                                                                                                                           

اعتباره املدخل االخطالطي ، فإهنما مستخدمان يف مقتضايات خمتلفة، لذلك البحث 
التطويري ال يُعترب اجلمع بني مدخل البحث الكيفي ومدخل البحث الكمي. ولكن من ناحية 

ل املراحل املستخدمة يف مدخل البحث إجرات البحث اليت تستخدم العديد من املراحل مث
 ,Mohammad Adnan Latief الكيفي، فالبحث والتطوير يُعترب مدخل البحث الكيفي.

Tanya Jawab Metode Penelitian Pembelajaran Bahasa (Cet. III; Malang: UM 
Press, 2014), hlm. 85. 
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 . هيكل إجراءات البحث والتطوير1. 3الرسم البياين 

 تحليل

االحتياجات

 

تياجاتح  

 

 

النحو كتاب) الدراسية المواد تصميم  

الخبراء قبل من التصديق  

األول التعديل  

(التعليمي الكتاب) المنتج تجربة  

 

مداخالت دون  مالحظاتو مداخالت 

 مالحظات

الثاني تعديلال  

(النهائي المنتج) المطور التعليمي النحو كتاب  
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وميكن توضيح هذه اخلطوات النمطية بشيئ من التفصيل كما 

 يأيت:

 حتليل االحتياجات -(1

هناك عدة أمور ال بد من معرفتها حول حتليل 

 ، لذلك قام الباحث باخلطوات اآلتية:36االحتياجات
                                                           

خلطوات العلم الذي من خالهلا يتم  –التتابعي  –يط التقومي التكويين مت ختط 36
التحقق من فعالية الربنامج، مع مراعاة خصائص املتعليمني و سلوكهم املدخلي و املتطلبات 
التعليمية لديهم، مسامهة يف تنقيح التعلم بإعادة النظر يف مجيع خطوات التصميم التعليمي 

يمات حاليت من شأهنا رفع الكفاءة التعليمية للربنامج مث للمتعليمن. إلجراء التعديالت و التدع
وينتهي تصميم الربنامج التعليمي ختطيط التقومي التجميعي النهائي لتقومي خمرجات التعليم. عبد 

. أمل 111ه(، ص. 1424،)الرياض: دار اخلرجي،  تصميم التدريس احلافظ حممد سالمة،
التعليمي املستخدمة يف تصميم و إنتاج مصادر التعلم  مبارك املطري، منازج التصميم

اإللكرتونية، الكتاب التعليمي ملادة إنتاج مصادر تعليمية إلكرتونية، احملاضرة الرابعة، 
 .15ه(، ص. 1434)السعودية: جامعة اجلمعة، 
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يف يطلع الباحث على الكتب املقررة ملادة النحو  -)أ(

قسم مقارنة املذاهب بكلية الشريعة التابعة جلامعة 

 أنتساري اإلسالمية احلكومية.

جيرى الباحث املقابلة مع معلمي النحو حصوال  -)ب(

على ما يريده من الكتاب املطور وأهداف تعليم 

 النحو ومشكالهتم   يف تعليم النحو.

يقوم الباحث بتحليل احتياجات الطالب إىل   -)ج(

و التعليمي من خالل املالحظة، كتاب النح

 واملقابلة.

يطلع الباحث على الوثائق حول منهج تعليم  -)د(
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النحو يف قسم مقارنة املذاهب بكلية الشريعة 

 التابعة جلامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية.

 تصميم الكتاب التعليمي -(2

قام الباحث بإعداد احملتويات الدراسية ملادة النحو مع مراعاة 

نهج والعناصر املطلوبة يف إعداد الكتاب التعليمي، وهي حتديد امل

معيار الكفاءة األساسية، واألهداف اخلاصة وتنظيم املواد، وكيفية 

عرضها، ومكونات املواد التعليمية، وكذلك املباحث املشتمل عليها 

 يف  كتاب النحو التعليمي.

 التصديق من قبل اخلرباء. -(3

ل على املعلومات من مزايا عقدت هذه اخلطوة للحصو 
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ومآخد من الكتاب التعليمي املصمم، وذلك لتقومي الكتاب 

التعليمي من حيث منهجها ومضموهنا وإخراجها ولغتها. املراد 

( اخلبري يف 2( اخلبري يف مادة النحو. 1باخلرباء يف هذا البحث هو 

ى ( اخلبري يف اللغة العربية، على األقل يف مستو 3تصميم التعليم. 

دكتوراه ومدرس اجلامعة ال يقل من مخس سنوات.  أما اخلطوات 

 اليت يقوم هبا الباحث يف هذه املرحلة:

احلضور إىل مكاتب السادة اخلرباء حسب موعد يتفق  -)أ(

 الباحث معهم.

 توضيح عملية إعداد الكتاب التعليمي. -)ب(

الطلب من السادة اخلرباء إىل ملئ االستبانة لتقييم   -)ج(
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 ب النحو التعليمي. كتا

 التعديل األول. -(4

قام الباحث على متييز املدخالت واملالحظات  الصادرة من 

اخلرباء يف هذه املرحلة، وتعترب هذه  املدخالت واملالحظات  مرجعا 

ومصدرا  أساسيا يف تعديل الكتاب التعليمي للنحو. وهذه 

تنظيمها  املداخالت تتعلق بتنظيم املواد، واملنهج املستخدم يف

ومضمون الكتاب، ولغة الكتاب املستخدمة وكذلك مظهره 

 اخلارجي.

 جتربة الكتاب التعليمي. -(5

عقدت هذه التجربة بعد تعديل كتاب النحو التعليمي 
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املطور، جتربة هذا الكتاب تتكون من جتربة يف جمموعة صغرية 

وجمموعة كبرية، فاجملموعة الصغرية تتكون من سبعة طلبة، أما 

طالبا، وهوالء يف  املرحلة الثانية يف  20موعة الكبرية تتكون من اجمل

قسم مقارنة املذاهب بكلية الشريعة جبامعة أنتساري اإلسالمية 

احلكومية. ويف هناية التجربة يوزع الباحث االستبانة إىل الطلبة 

ومعلمة النحو للوقوف على مدى صالحية كتاب النحو التعليمي. 

لطالب، أجرى الباحث االختبار،  وذلك وبعد تطبيقه على ا

 للوقوف على مدى  فعالية الكتاب التعليمي.

 التعديل الثاين. -(6

هذه العملية تعقد إذا كان يف عملية التجربة مداخالت 
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ومالحظات من قبل املدرس والطلبة تطلب التعديل، وبعد عملية 

امليسر  التعديل األخري ظهر املنتج املرجو من كتاب النحو التعليمي

 يف ضوء نظرية جتديد النحو لشوقى ضيف. 

 جتربة املنتج -ج

 تصميم جتربة املواد -1

يتكون تصميم جتربة املواد من التجربة الفردية )تصدبيق 

اخلرباء( والتجربة امليدانية اليت قسمها الباحث إىل جمموعة صغرية 

ن وجمموعة كبرية. فغرض التجربة الفردية نيل كمية جودة املنتج م

خالل التعليقات واملداخالت والتصحيحات من قبل خبري النحو 

وخبري التصميم وخبري اللغة ألجل صالحية املواد املطورة، أو بعبارة 
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أخرى تصميم التجربة يراد هبا معرفة مرحلة الصدق، وتشويقات، 

 وفعاليات املنتج.

وتعرف مرحلة الصدق من خالل حتليل األنشطة التجربية اليت 

ن مراحل متعددة، وهي: أ( التقومي من خبري املادة أو تتكون م

احملتوى. ب( التقومي من خبري تصميم التعليم. ج( التقومي من خبري 

اللغة العربية. التجربة امليدانية. ومرحلة تشويق تعرف من خالل نتائج 

االستبانة من الطلبة الذين يستخدمون كتاب النحو التعليمي املطور. 

ليات املواد التعليمية فتعرف من خالل نتائج و أما مرحلة فعا

االختبار البعدي من الطلبة يف التجربة امليدانية. وعينة البحث طلبة 

املرحلة الثانية الذين يدرسون مادة النحو يف قسم مقارنة املذاهب 
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 20بكلية الشريعة جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية. وعددهم 

ني نتائج االختبار االقبلي والبعدي  من طالبا. وملعرفة أمهية الفرق ب

      ( T-test)اجملموعة التجريبية يستخدم الباحث اختبار "ت" 

 أفراد التجربة  -2

موضوع جتربة اإلنتاج هلذا البحث يتكون من خبري املادة أو 

احملتوي وخبري تصميم التعليم وخبري اللغة العربية  ومعلم النحو وطلبة 

يف كلية الشريعة  جبامعة أنتساري اإلسالمية قسم مقارنة املذاهب 

احلكومية. فمراحل األنشطة ميكن عرضها كما يلي: موضوع التجربة 

يف هذه املرحلة هو أحد خرباء مادة أو حمتوى النحو وأحد خرباء 

تصميم التعليم، على أقل يف مستوى الدكتوراه الذي كان يدرس يف 
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س يف الشرق األوسط إندونيسيا أو مرحلة املاجستري الذي يدر 

ويدرس يف اجلامعة ال يقل من مخس سنوات. هوالء اخلرباء:  خبري 

مادة وحمتوى النحو هو د. توفيق الرمحن املاجستري )وهو مدرس 

تعليم اللغة العربية يف الدراسات العليا جبامعة أنتساري االسالمية 

 احلكومية(. وخبريي تصميم التعليم هو د. فيصل مبارك املاجستري

)وهو مدرس تعليم اللغة العربية يف الدرسات العليا جبامعة أنتساري 

االسالمية احلكومية(. وخبرية اللغة العربية هي إينا وايت املاجستري 

)وهي مدرسة حبث الكتب يف كلية الشريعة جبامعة أنتساري 

 االسالمية احلكومية(. 

فاملراحل اليت يطبقها الباحث للحصول على التعليقات  
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 تحقيق واملدخالت من قبل اخلرباء كما يلي:وال

يقابل الباحث خرباء يف جمال النحو وتصميم التعليم  -أ(

 واللغة العربية.

توضيح عمليات إعدا كتاب النحو التعليمي املطور يف  -ب(

 ضوء نظرية شوقى ضيف.

يطلب التعليقات  والتحقيق واملدخالت من قبل اخلرباء  -ج(

 التعليمي املطور.عما يتعلق بكتاب النحو 

أما املراحل اليت يطبقها الباحث للحصول على البيانات يف  

 التجربة امليدانية ميكن عرضها فيما يلي:

تعيني عينة البحث للمجموعة الصغرية، وهم يف املرحلة  -(1)
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الثانية، تنفيذ عملية التعلم والتعليم داخل الفصل، مث 

البيانات، يوزع االباحث االستبانة هلم للحصول على 

 حيث إن هذه البيانات تعترب بينات مهمة.

 20تعيني عينة البحث للمجموعة الكبرية، خيتار الباحث  -(2)

طالبا من طلبة قسم مقارنة املذاهب الذين يدروسون 

 مادة النحو، وهم يف املرحلة الثانية. 

قام الباحث باالختبار القبلي من أجل احلصول على  -(3)

 ذه البيانات تعترب بيانات رئيسية.البينات، حيث إن ه

تنفيذ عملية التعلم والتعليم داخل الفصل، باستخدام   -(4)

 كتاب النحو التعليمي املطور.
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يقوم الباحث باملالحظة أثناء سري عملية التعليم والتعلم  -(5)

 داخل الفصل من أجل احلصول على البيانات املرجوة.

الباحث االستبانة من أجل ويف هناية عملية التجريبة يوزع  -(6)

احلصول على البيانات، حيث إن هذه البيانات تعرت 

 بينات رئيسية.

يقوم الباحث باالختبار البعدي من أجل احلصول على  -(7)

 البينات، حيث إن هذه البيانات تعترب بيانات رئيسية.

 البيانات و مصادرها -د

تدور  بناء على أسئلة البحث، فإن البيانات يف هذا البحث 

حول األجوبة عن األسئلة السابقة ذكرها، وهي صالحية الكتاب 
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التعليمي على ضوء النحو الوظيفي يف تدريس النحو وفعاليته لرتقية  

 حتصيل الطلبة الدراسي.

وعلى هذا يتضح أن البيانات تتكون من البيانات والكمية، 

أن فالبيانات الكيفية تتعلق بإعداد وتطوير كتاب النحو، فيتضح 

مصدر البيانات يف هذا البحث هو مجيع الدراسات اليت هلا عالقة 

بالنحو الوظيفي. وكذلك  التعليق واالقرتحات واملدخالت  من قبل 

اخلرباء ومعلم النحو والطلبة حول حتسني املواد التعليمية املطورة 

تشتمل على تنظيمه واستخدام اللغة فيها ومظاهرها وإخراجها 

ه البيانات هو اخلرباء ومعلم النحو العريب وغريها. ومصدر هذ

واجملموعة التجربية، وهي جمموعة صغرية وجمموعة كبرية من طلبة 
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قسم مقارنة املذاهب كلية الشريعة جامعة أنتساري اإلسالمية 

 احلكومية. 

أما البيانات الكمية فهي نتيجة التقييم من قبل اخلرباء )خبري 

ري اللغة العربية(، ونتيجة تقييم النحو العريب وخبري التصميم وخب

االستبانة من قبل معلم النحو العريب والطلبة يف اجملموعة الصغرية 

واجملموعة الكبرية، ونتيجة االختبار القبلي والبعدي قبل  استخدام  

كتاب النحو التعليمي املطور وبعد استخدامه.  ومصدر هذه 

ة جتربية من طلبة البيانات هو اخلرباء ومعلم النحو العريب وجمموع

قسم مقارنة املذاهب كلية الشريعة التابعة جبامعة أنتساري اإلسالمية 

 احلكومية.
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 أسلوب مجع البيانات -ه

واألساليب اليت يستخدمها الباحث يف مجع البيانات إلعداد  

كتاب النحو التعليمي املطور على ضوء نظرية النحو الوظيفي، هي 

 ما يأيت:

 املالحظة -1

جلمع البيانات استخدم الباحث املالحظة املباشرة.         

ألهنا وسيلة مهمة من وسائل مجع البيانات، ذلك ألهنا تسهم 

إسهاما أساسيا يف البحث الوصفي. وهناك معلومات ميكن 

للباحث حصوهلا بالفحص املباشر. وإن املالحظة كأسلوب 

للباحث جيب أن تكون مركزة بعناية وأن تكون موجهة لغرض 
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استخدم   37دد وأن تكون منظمة وأن تسجل بدقة وحرص.حم

م والتعلم يف الفصل الباحث املالحظة أثناء سري عملية التعلي

 ملعرفة احتياجات الطلبة.

 املقابلة -2

جلمع البيانات وتصميم املواد التعليمية، استخدم        

الباحث املقابلة املفتوحة مع اخلرباء واملدرس واجملموعة التجريبية 

من الطلبة  ملعرفة تعليقاهتم على املواد املطور وصعوباهتم يف 

أما هذه املقابالت ميكن تفصيلها   استخدام املواد املطورة.  

                                                           
37Richard Kymbell and Kay Stables, Researching Desaign Learning, 

issues and Finding  from two Decades of Research and Devolepment, (The 
Netherland: Spingher, 2007). h.304. 
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كما يلي: أ(. املقابلة مع اخلرباء يف النحو وتصميم املواد، 

وذلك لكشف عن صحة اختيار املواد التعليمية املطورة 

وتنظيمها بصورة جذابة، باإلضافة إىل ذلك هذه املقابلة يراد 

هبا معرفة مدخالهتم للمواد التعليمية املتطورة ألجل تيسري 

ها. ب(. املقابلة مع مدرس النحو ملعرفة آرائه حول تنقيح

مشكالته يف تدريس النحو ومدى احتياجه إىل تطوير املواد 

الدراسية، باإلضافة إىل آرائه حول الكتاب التعليمي املطور. 

جـ(. املقابلة مع الطلبة، وذلك ملعرفة آرائهم و إحساسهم  جتاه 

 املواد الدراسية املطورة.
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 االستبانة -3

االستبانة استخدمها الباحث الكتشاف صالحية كتاب        

النحو التعليمي املطور، باإلضافة إىل ذلك  ملعرفة هل املواد 

التعليمية تسهل على املعلم والطلبة عملية تعليم النحو العريب 

أو أهنا مازلت حتتاج إىل مزيد من التنقيح والتحسني. وهذه 

ن قبل خبري النحو العريب وخبري االستبانة تتكون من االستبانة م

التصميم وخبري اللغة العربية والستبانة من معلم النحوالعريب، 

 واالستبانة للطلبة يف اجملموعة الصغري واجملموعة الكبرية.

 االختبار -4

االختبار يستخدمه الباحث ملعرفة مدى فعالية استخدام         
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نظرية جتديد كتاب النحو التعليمي امليسر املطور على ضوء 

النحو لشوقى ضيف لرتقية حتصيل الطلبة الدراسي بعد 

استخدامهم الكتاب التعليمي، االختبار يعقد مرتني، وهو  

 38 االختبار القبلي والبعدي.

 دراسة الوثائق -5

الوثائق يستخدمها الباحث جلمع البيانات اليت تتعلق         

بالنجو الوظيفي وخمطط مادة النحو لطلبة قسم مقارنة املذاهب  

كلية الشريعة جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية. ويطلع 

حو العريب يف الباحث على الكتب املستخدم يف تدريس الن
                                                           

، )الطبعة البحث النوعي يف الرتبية و علم النفسثائر أمحد غباري و اآلخرون،  38   
 .298-258(، ص. 2011ر و التوزيع، األويل؛ عمان:  مكتبة اجملتمع العريب للنش
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تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ملعرفة 

املزايا والقصور من هذه الكتب، كما يطلع الباحث على 

املخطط الدراسي ملادة النحو ملعرفة املنهج الذي اتبعه قسم 

 مقارنة املذاهب يف تدريس النحو .      

 أساليب حتليل البيانات -و

أن بيانات هذا البحث تتكون من بيانات   كما سبق بيانه

كيفية وبيانات كمية، لذلك يستخدم الباحث التحليل الكيفي 

والتحليل الكمي. استخدام هذين التحليلني يتوقف على البيانات 

 اليت يتم حتليلها.

 البيانات الكيفية  -1
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فالتحليل الكيفي يستخدمه الباحث لتحليل الكتب 

العريب يف جامعة أنتساري اإلسالمية  املستخدمة يف تعليم النحو

احلكومية، واملالحظات واملداخالت والتعليقات  من قبل اخلرباء 

ومعلم النحو العريب والطلبة. واألساليب اليت يستخدمها الباحث يف 

حتليل البيانات الكيفية هي نظرية ميلس وهوبرمان اليت تشتمل على 

لبيانات املناسبة، وعرض أربعة عناصر وهي مجع البيانات، واختيار ا

 البيانات واخلالصة، وهذه األساليب ميكن تفصيلها كما يأيت:

يقوم الباحث بتحليل أهداف تعليم النحو  -(1

وخصائص احملتوى حىت يكون كتاب النحو 

 التعليمي مناسبا الحتياجات الطلبة.
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يقوم الباحث بتحليل التعليقات واالقرتاحات من  -د(

أو احملتوى وخبري تصميم  قبل خبري مادة النحو

التعليم وخبري اللغة العربية ومعلم النحو والطلبة 

باألسلوب الوصفي الكيفي، لتعديل كتاب النحو 

 التعليمي املطور.

 البيانات الكمية  -2

أما حتليل البيانات الكمية فاستخدمه الباحث ملعرفة 

صالحية  كتاب النحو التعليمي امليسر على ضوء نظرية جتديد 

لنحو عند شوقى ضيف، من حيث جاذبيته وتشويقه ومالئمته يف ا

تعليم النحو العريب. والبيانات اليت تكون معيارا لصالحية كتاب 
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النحو التعليمي املطور هي نتيجة من بيانات االستبانة، وذلك 

 التحليل من خالل حساب املعدل املئوي على الرمز التايل:

  

 الشرح:

p النسبة املئوية = 

F تردد اإلجابة= 

N عدد من املشاركني= 

ملا  كانت االستبانة تستخدم املقيس مبسافة مخس، فالتحديد 

 و التعليمي املطور كما يف اجلدول اآليت:الكمي لصالحية كتاب النح
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 5. حتويل مرحلة الوصول مبقياس 3. 3اجلدول 

النسبة  الرقم

 املئوية

تقرير صالحية 

 املنتج

 البيان

1 90 %-

100 %  

صاحل  الستخدامه ال  ممتاز

 حيتاج إىل تعديل

2 75 %- 

89 %  

صاحل الستخدامه ال حيتاج  جيد جدا

 إىل تعديل

3 65 %- 

74%  

صاحل الستخدامه حيتاج   جيد

 إىل تعديل

غري صاحل  الستخدامه  مقبول -% 55 4
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النسبة  الرقم

 املئوية

تقرير صالحية 

 املنتج

 البيان

64 %  حيتاج إىل تعديل  

5 45 %- 

0%  

غري صاحل  الستخدامه  ناقص

 حيتاج إىل تعديل 

 

وكذلك يستخدم الباحث التحليل الكمي للوقوف على مدي 

النحو  فعالية املنتج املطور، والبيانات اليت تكون معيارا لفعالية كتاب

التعليمي املطور هي نتيجة االختبار من اجملموعة  التجريبية واجملموعة 

 SPSS versi 21.  الضابطة، وذلك عن طريق استخدام
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علما بأن الباحث استخدم االختبارين: االختبار القبلي 

 t-testوالبعدي، فاالختبار املستخدم  هو  االختبار )ت( 

 39فيمكن عرضها كما يلي:أما رمزه ،  -dependent t بتحليل 

 

 

 الشرح

S1
1 العّينة معدل 1 العّينة نوع =2 = 1   

S2
 2 العّينة معدل =    2 العّينة نوع =2

                                                           
39Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan 

Praktik (Jakarta: PT Rineka  Cipta, 2013), hlm. 215.; Syofian Siregar, 
Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif (Cet. II; Jakarta: PT Bumi 
Aksara, 2014), hlm. 195.    
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r = العّينتني بني العالقة s1  =1 للعّينة الثابت امللتقى 

 s2  = 2 للعّينة الثابت امللتقى 
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 لفصل الرابعا
 عرض البيانات وحتليلها 

 

 البحث األول: مميزات كتاب النحو التعليمي املطور  -1

 مميزات الكتاب املطور من ناحية التصميم -أ

الكتباب املطور يهتم كثريا حباجات طالب قسم مقارنة املذاهب  

كلية الشريعة، لذلك قبل تصميم الكتاب قان الباحث حبتحليل 

. يتميز كتاب النحو التعليمي املطور أنه يستفيد من احتياجات الطلبة

النحو الوظيفي، حيث إنه يكتفي بالقواعد التقليدة اليت نظريات 

تؤدي الوظيفة األساسية للنحو. النحو الوظيفي جمموعة القواعد اليت 

تؤدي الوظيفة األساسية للنحو، وهي ضبط الكلمات، ونظام تأليف 
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يف النطق، ويسلم اللسان من اخلطأ  اجلمل ليسلم اللسان من اخلطأ

 يف الكتابة. 

واستنادا إىل نظرية النحو الوظيفي، فإن الكتاب املطور يركز 

فهم املعىن فهما حقيقيا ووظيفيا، بدال من حفظ األشكال والقوالب 

اللغوية وتكرارها، حىت تبىن لدى املتعلم كفاية لغوية جتعله يفهم 

ج مجل وعبارات غري حمدودة. لذلك قواعد اللغة فهما ميكنه من إنتا 

 الكتاب املطور يهتم مبا يلي:

قبل كل شيئ جيب أن يعرف ما هو اهلدف من تعليم النحو  -أ(

الوظيفي، فال شك أن تعليم النحو ال يستهدف نفس النحو 

بل القصد من تعليم هذا النوع يكون الصون من اخلطأ يف 
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ويرى الباحث أن اللغة التكلم والكتابة والقراءة باللغة العربية. 

أداة لالتصال ولذا تعليم اللغة ينبغي أن يكون على أساس هذه 

 الوظيفة للغة.

انتقاء علمي للمادة النحوية، يتضمن تأمال وتفكريا انطالقا  -ب(

من املعطيات املتجددة واملتنوعة باستمرار يف اللسانيات وعلم 

 النفس وعلم االجتماع والبيداغوجيا.

ملوضوعات النحو، وترسيخ هلا بطريقة حية  عرض جديد -ج(

جذابة فيها ابداع وابتكار، وعلى هذا ينبغي أن تنصب جهود 

 التيسري.

التجديد يف طرق التدريس ألن القضية الرئيسية متكن يف طريقة  -د(
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تدريس هذه القواعد واللغة يف املدارس واجلامعات بصورة جافة 

خلالص، دون وتعلمها من جانب الطالب بصورة احلفظ ا

 حتليل وتطبيق للنصوص العربية.

التجديد يف أمثلة الدرس النحوي وجعلها تعاصر احلياة اليومية  -ه(

وتتفاعل معها؛ فأمثلة الدرس النحوي ال ترتكز على أمثلة 

القرون القدمية كعالقة زيد وعمرو، كما أن قاعد )اجتماع 

غيث، يف فاعلني لفعل واحد( ال يضرب هلا مثال: أكلوين الربا

 زمان يكاد ال يوجد براغيث.

تطبيق القواعد على أمثلة من النصوص األدبية والعلمية حىت  -و(

ترتسخ هذه القواعد يف ذهن املتعلمني؛ وهنا نصل إىل عمق 
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املشكلة فاللغة ليست أساسا جمرد قواعد حتفظ ومبادي تعرف 

بواسطتها القوانني اليت تتحكم يف الصرف والنحو والبالغة 

للغة أصوات أي ألفاظ وعبارات منطوقة ومسموعة، وإن من با

أهم االجتهات احلديثة يف تعليم اللغة، يف القرن العشرين، 

الدعوة إىل تعليم اللغة على أهنا وحدة متكاملة مبا فيها من 

            40األدب والقراءة والنحو وغريها.

 مميزات الكتاب املطور من ناحية املدخل املستخدم -ب

يتميز كتاب النحو التعليمي املطور باستخدام مدخل اإلستقرائي، 

لذلك يشتمل على موضوع الدرس وأهدافه واألمثلة اليت تتكون من 

                                                           
 .118-117ص.  دراسة احملاوالت التيسريية يف النحو،عيسى مفقي،  40
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املفرادات الشائعة اإلستعمال، مث يأيت البحث الذي حيلل األمثلة الواردة 

ابق، مث تأيت القاعدة كخالصة، مث تأيت التدريبات املتنوعة. يف النص الس

ولكل الدرس نص القراءة الذي يأيت بعد القاعدة مباشرة وهذه النصوص 

تراد هبا تقوية مفهوم الطلبة على كل موضوع الدرس؛ فإهنا تشتمل على 

 األمثلة لكل موضوع الدرس.

 مميزات الكتاب املطور من ناحية أهداف الدرس -ج

ميز كتاب النحو التعليمي املطور بأن مجيع الدروس اليت وردت يت

فيه مبدوءة بأهداف الدرس. فإن أهداف الدرس هتدف إىل تعريف 

مضمون موضوع الدرس الذي سوف يتعلمه الطلبة. وإن أهداف الدرس 

تعتمد على ما جاء يف الدرس من قواعد األمثلة، والبحث، والقواعد، 

    والتدريبات.    
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 يزات الكتاب املطور من ناحية األمثلة مم -د

إن كتاب النحو التعليمي املطور يستخدم املدخل اإلستقرائي، 
لذلك كل موضوع الدرس يليه األمثلة مباشرة، حاول الباحث يف عرض 
البحث أن خيتار املفردات الشائعة استعماهلا، لذلك هذه األمثلة تتكون 

ملبتدئني يواجهون املشكالت يف فهم من اللغة اليومية، علما بأن الطلبة  ا
األمثلة الواردة يف بعض كتب النحو الذي يتضمن أمثلة مأخوذة من 
الشعر العريب أو من آيات القرآن الكرمي، أو من اللغة اليومية اليت ليست 

 شائعة لديهم.
 الشرح والقاعدة  مميزات الكتاب املطور من ناحية -ه

يمي املطور يستخدم املدخل كما سبق ذكره أن كتاب النحو التعل
اإلستقرائي، فيكتب الباحث نّصا للقراءة يتضمن أمثلة متعلقة مبوضوع 
الوحدة، مث يكتب البحث املراد بتحليل األمثلة اليت يشتمل عليها النّص، 
مث يكتب القواعد امليسرة كخالصة البحث. حاول الباحث إيراد قواعد 

يف البحث بلغة ميسرة موجزة،  اللغة العربية بعد حتليل اجلمل البسيطة
حقيقة هناك التشابه بني مضمون البحث و مضمون القاعدة، حيث 
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إهنما يشتمالن على قواعد اللغة العربية، ولكن البحث أمشل من القاعدة 
 حتليال، أما القاعدة فإهنا  كخالصة البحث.  

 مميزات الكتاب املطور من ناحية التدريبات يف شكل اجلدول  -و
الكتاب املطور باإلعراب امليسر يهتم بعناصر اإلعراب:  يتميز

وهي حكم اإلعراب، وموقع  اإلعراب وعالمة اإلعراب دون ذكر 
اإلعراب الطويل املعقد كما جاء يف كتب النحو العلمي النظري، وهذه 
العناصر وضعها الكاتب يف شكل اجلدول تيسريا للطلبة. كان من 

ان اإلعراب أربعة: العامل واملعمول أن أرك -عند النحاة  -املعروف 
واملوقع والعالمة، والعامل الذي يسبب تغري أواخر الكلمات.  وشوقى 
ضيف يرى أن تغري أواخر الكلمات ليست بسبب العامل الداخل عليها 

ولكن بسبب وظيفتها يف اجلملة، وعلى هذا يرى الكاتب أن عناصر  
إلعراب وعالمة اإلعراب.  اإلعراب أربعة: وهي حكم اإلعراب، وموقع  ا

 واملصطلح  )حمله الرفع( يعترب عالمة اإلعراب.   
من مميزات التدريبات أن بعضها يف صيغة اجلدول، حيت ال يشعر 

الطلبة املبتدون بامللل يف أداء التدريبات. أما التدريبات الواردة يف كتاب 
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دريبات النحو التعليمي اليت متتاز به عن غريه من كتب النحو هي الت

 اليت تتكون من عناصر اإلعراب اليت كتبها الباحث يف شكل اجلدول.

وعناصر اإلعراب تُبىن على نظرية النحو الوظيفي، حيث يرى أن 

تغري أواخر الكلمات ليست بسبب العامل الداخل عليها ولكن بسبب 

وظيفتها يف اجلملة، وعلى هذا يرى الباحث أن عناصر  اإلعراب أربعة: 

ع اإلعراب، وحكم اإلعراب، وعالمة اإلعراب. يرى الباحث وهي: موق

أن عناصر اإلعراب ال بد أن يعرفها الدارسون للغة العربية؛ ملا هلا من 

أمهية كبرية يف تعني شكل أو حركة أواخر كلمات يف اجلمل، على سبيل 

 املثال التدريب إلن وأخواهتا، كما يأيت:
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 ة:املثال لتدريبات إعرابية ميسر 1. 3

 املثال لعناصر اإلعراب

 الكلمة اجلملة الرقم
حمل 

 اإلعراب

حكم 

 اإلعراب

عالمة 

 اإلعراب

1 

 

2 

 

4 

 

إّن الطالَب 

 ذكيٌّ.

إّن الطالبَـنين 

 ذَِكياِن.

إّن أَخاَك 

 رحيٌم.

 الطالبَ 

 ذكيّ 

 الطالبَـنين 

 ذَِكيانِ 

 أَخاكَ 

 رحيمٌ 

 اسم إنّ 

 خرُب إنّ 

 اسم إّن 

 خرب إنّ 

 اسم إنّ 

 خرب إن

 منصوبٌ 

 مرفوع

 منصوب

 مرفوع

 منصوب

 مرفوع

 الفتحة

 الضمة

 الياء

 األلف

 األلف

 الضمة
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 املثال لعناصر اإلعراب

 الكلمة اجلملة الرقم
حمل 

 اإلعراب

حكم 

 اإلعراب

عالمة 

 اإلعراب

5 

 

6 

 

َب  إّن الُطالَّ

 أذكياءُ.

وظَِّفنَي 
ُ
إّن امل

 جُمنتهُدوَن.

بَ   الُطالَّ

 أذكياءُ 

وظَِّفنيَ 
ُ
 امل

 جُمنتهُدونَ 

 اسم إنّ 

 خرب إنّ 

 اسم إنّ 

 خرب إنّ 

 منصوب

 مرفوع

 منصوب

 مرفوع

 الفتحة

 الضمة

 الياء

 الياء
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 املبحث الثاين: صالحية كتاب النحو التعليمي املطور  -2

 نتيجة تصديق الصالحية من قبل خبري النحو العريب  -أ

للحصول على نتيجة الصالحية، قام الباحث بتقدمي الكتاب 

التعليمي بعنوان "كتاب النحو الوظيفي امليسر " وهو الكتاب الذي 

بكلية الشريعة التابعة جلامعة  أعده الباحث لطلبة قسم مقارنة املذاهب

أنتساري اإلسالمية احلكومية بكلمنتان اجلنوبية، إىل إنوايت حممد جيين 

جراجب املاجستري. وقام اخلبرية بتقييمه عن طريق ملء االستبانة اليت 

 قدمها الباحث، فالنتيجة يكن سردها يف اجلدول كما يلي:
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 ى الكتاب التعليمي: نتائج حتكيم الصالحية من خبري حمتو 2. 4

عناصر 

 املعايري التقومي

 نتيجة التقومي
جة

نتي
دل 

املع
رجة 

الد
 

مون
ملض

حة ا
ص

 

 4 صحة اختيار النص 1

7

6

% 

جدا
ـــد 

جيـــــــ
 

صحة املضمون ومالئمته  2

 بنظرية النحو

3 

 4 صحة اختيار األمثلة 3

 4 صحة تناول التدريبات 4

 4 مالئمة املادة بالقيم يف 5
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 اجملتمع

تغرس املادة القيم اخللقية يف  6

 حياة الدارس 

4 

وى
احملت

قة 
د

 

عمق املادة ومالئمتها بعمر  7

 الدارس

4 

8

0

% 

جدا
ـــد 

جيـــــــ
 

سعة املادة ومالئمتها  8

 باحتياج الدارس

4 

مالئمة حمتوى املادة  9

بأهداف الدراسة ومؤشرات 

 التحصيل الدراسي 

4 
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ئمة التدريبات بأهداف مال 10

الدراسة ومؤشرات التحصيل 

 الدراسي

4 

رائي
اإلث

ى  
حملتو

يا ا
مزا

 

مالئمة حمتوى املادة بالنحو  11

 الوظيفي

4 

7

5

% 

جدا
ـــد 

جيـــــــ
 

 3 مالئمة حمتوى املادة باملراجع 12

حمتوى املادة يساعد على  13

 فهم املادة األخرى

4 

على حمتوى املادة يساعد  14

 غرس القيم اخللقية الكرمية

4  
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النسبة املئوية اليت سبق عرضها يف اجلدول هي تتيجة االستبانة من 

قبل خبرية النحو اليت  استنتجها الباحث من نتائج االستبانة، وميكن 

 وصفها فيما يلي: 

 من حيث صحة املضمون -(1)

% فتكون درجتها 80إن صحة املضمون حصلت على تقدير 

يدا مبعىن أنه ال حيتاج إىل تعديل، رغم ذلك كان الباحث صحح جيدا ج

بعض األخطاء اليت وجدها اخلبرية. وتتكون من ست مؤشرات، وهي: 

درجة صحة اختيار النص تكون درجتها جديا جيدا، ودرجة صحة 

املضمون ومالئمته بنظرية النحو تكون درجتها جيدا جدا، ودرجة صحة 

ا جيدا جدا، ودرجة صحة تناول التدريبات اختيار األمثلة تكون درجته

تكون درجتها جيدا جدا، ودرجة مالئمة املادة بالقيم يف اجملتمع تكون 
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درجتها جيدا جدا، ودرجة غرس املادة القيم اخللقية يف حياة الدارس 

 تكون درجتها جيدا جدا. 

 من حيث دقة احملتوى -(2)

تها جيدا % فتكون درج80إن دقة احملتوى حصلت على تقدير 

جدا ، مبعىن أنه ال حيتاج إىل تعديل، رغم ذلك كان الباحث صحح 

بعض األخطاء اليت وجدها اخلبري. وتتكون من أربع مؤشرات، وهي: 

عمق املادة ومالئمتها بعمر الدارس تكون درجتها جيدا جدا، وسعة 

املادة ومالئمتها باحتياج الدارس تكون درجتها جيدا جدا، ومالئمة 

ملادة بأهداف الدراسة ومؤشرات التحصيل الدراسي تكون حمتوى ا

درجتها جيدا جدا، ومالئمة التدريبات بأهداف الدراسة ومؤشرات 

   التحصيل الدراسي تكون درجتها جيدا جدا.  
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 من حيث مزايا احملتوى اإلثرائي -(3)

إن مزايا احملتوى اإلثرائي قد حصلت على تقدير % فتكون 

ىن أنه ال حيتاج إىل تعديل، رغم ذلك كان الباحث درجتها جيدا جدا مبع

صحح بعض األخطاء اليت وجدها اخلبري. وتتكون من أربع مؤشرات، 

وهي: مالئمة حمتوى املادة باالنحو الوظيفي تكون درجتها جيدا جدا، 

ومالئمة حمتوى املادة باملراجع تكون درجتها جيدا جدا، وحمتوى املادة 

خرى تكون درجتها جيدا جدا، وحمتوى املادة يساعد على فهم املادة األ

 يساعد على غرس القيم اخللقية الكرمية تكون درجتها جيدا جدا.         

 نتيجة تصديق الصالحية من قبل اخلبري يف تصميم املادة  -2

وكذلك قام الباحث بلقاء اخلبري يف تصميم املادة وهي الدكتور 

باملناقشة معه حول كتاب النحو  توفيق الرمحن املاجستري، فقام الباحث
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التعليمي املطور، وشرح حملة عن النحو الوظيفي وكيفية توظيفه يف كتاب 

النحو املطور وكيفية تنظيمه وعرضه وفلسفة مظهره، وبعد ما فتشه اخلبري 

مأل االستبانة لتقييم هذا الكتاب التعليمي، فالنتيجة يكن سردها يف 

 اجلدول كما يلي:

 كيم الصالحية من قبل خبرية تصميم املادة: نتائج حت3. 4

عناصر 

 املعايري التقومي
 نتيجة التقومي

جة
نتي

دل 
املع

رجة 
الد

 

ادة
ة امل

روئي
مق

 

تنظيم املادة من األسهل  1

 إىل األصعب

5 10

0

% 

 ممتاز

 5تنظيم املادة استقرائيا  2
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 واستنباطيا

 5 متاسك عرض املادة 3

 عرض األمثلة يسهل على 4

 الدارس فهم الدرس

5 

 5 اتساق منط عرض املادة 5

ادة
ض امل

عر
 

مالئمة ترتيب أهداف  6

 الدرس

4 

93

مالئمة القاعدة بأهداف  7 ممتاز %

 الدرس

5 

 5مالئمة التدريبات بأهداف  8
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 الدرس

اعة
لطب

ر ا
ظه

م
 

جذابة إخراج احملتوى  9

 وختطيطه

5 

93

 ممتاز %

 مقروئية اختيار فونت 10

 الكتابة

5 

مالئمة استخدام نوع  11

 الفونت وحجمه وشكله

4 

ادة
ض امل

 عر
وافر

ت
 

 توافر املقدمة 12

 

5 10

0

% 

 ممتاز

 5 دقة تنظيم احملتوى 13
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مالئمة أنواع التدريبات  14

 وأشكاهلا

5 

 

البيانات الكمية اليت سبق إبرازها يف الرسم البياين هي تتيجة 

خلبري يف التصميم النحو اليت  استنتجها الباحث، االستبانة من قبل ا

 وميكن وصفعا فيما يلي:

 من حيث مقروئية املادة  -(1)

% فتكون  100كانت مقروئية املادة قد حصلت على تقدير 

درجتها ممتازا مبعىن أنه ال حيتاج إىل تعديل، رغم ذلك كان الباحث 

سة مؤشرات، صحح بعض األخطاء اليت وجدهتا اخلبري. وتتكون من مخ

وهي: تنظيم املادة من األسهل إىل األصعب تكون درجتها ممتازا، 
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وتنظيم املادة استقرائيا واستنباطيا تكون درجتها جيدا جدا، ومتاسك 

عرض املادة تكون درجتهامتازا، و عرض األمثلة يسهل على الدارس 

فهم الدرس تكون درجتها متازا، و اتساق منط عرض املادة تكون 

   ا متازا.درجته

 عرض املادة -(2)

% فتكون درجتها 93كان عرض املادة قد حصل عل تقدير 

متازا مبعىن أنه ال حيتاج إىل تعديل، رغم ذلك كان الباحث صحح بعض 

األخطاء اليت وجدها اخلبري. وتتكون من ثالثة مؤشرات، وهي: مالئمة 

 ترتيب أهداف الدرس تكون درجتها جيدا جدا، ومالئمة القاعدة

بأهداف الدرس تكون درجتها متازا، و مالئمة التدريبات بأهداف 

 الدرس درجتها متازا. 
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 مظهر الطباعة  -(3)

% فتكون درجتها 93كان مظهر الطباعة قد حصل عل تقدير 

متازا مبعىن أنه ال حيتاج إىل تعديل، رغم ذلك كان الباحث صحح بعض 

شرات، وهي: جذابة األخطاء اليت وجدها اخلبري. وتتكون من ثالث مؤ 

إخراج احملتوى وختطيطه تكون درجتها متازا،  ومقروئية اختيار فونت 

الكتابة تكون درجتها ممتازا، ومالئمة استخدام نوع الفونت وحجمه 

 وشكله تكون درجتها جيدا جدا. 

 توافر عرض املادة  -(4)

% فتكون 100كان توافر عرض املادة قد حصل عل تقدير 

عىن أنه حيتاج إىل تعديل، رغم ذلك كان الباحث صحح درجتها متازا مب

بعض األخطاء اليت وجدها اخلبري.  وتتكون من ثالثة مؤشرات، وهي: 
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توافر املقدمة تكون درجتها متازا، و دقة تنظيم احملتوى تكون درجتها 

 متازا، و مالئمة أنواع التدريبات وأشكاهلا تكون درجتهامتازا.

 من قبل اخلبري يف اللغة العربية نتيجة تصديق الصالحية -ج

حصوال على البيانات فقام الباحث بلقاء اخلبري يف اللغة العربية 

وهو الدكتور فيصل مبارك، فقام الباحث باملناقشة معه حول كتاب 

النحو املطور على ضوء نظرية النحو الوظيفي، وشرح حملة عن جتديد 

نحو التعليمي. وبعد النحو عند شوقى ضيف وكيفية توظيفه يف كتاب ال

ما فتشه اخلبري مأل االستبانة لتقييم هذا الكتاب التعليمي، فالنتيجة يكن 

 سردها يف اجلدول كما يلي:

 

 



 

 

110 

 

 : نتائج حتكيم الصالحية من قبل خبري اللغة العربية4. 4

عناصر 

 املعايري التقومي
 نتيجة التقومي

جة
نتي

دل 
املع

رجة 
الد

 

رس
لدا

و ا
بنم

غة 
 الل

ئمة
مال

 

1 
مالئمة استخدام اللغة بنمو 

 ثقافة الدارس
5 

100

 2 ممتاز %
مالئمة استخدام اللغة بنمو 

 عاطفة الدارس
5 

3 
مالئمة استخدام اللغة بنمو 

 روحية الدارس
5 

ال 
تص

ا

لغة
ال

 

 ممتاز %92 4 دقة اختيار املفردات 4
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تراكيب الكلمة يف مجلة  5

 سهلة الفهم

5 

لغة مراعاة استخدام ال 6

 بقواعد النحو

5 

7 
مراعاة استخدام اللغة 

 بقواعد الصرف

5 

 5 دقة استخدام املصطلحات 8

9 
استخدام اللغة يراعى األدب 

 العريب

4 

 4 صحة  قواعد اإلمالء1
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0 

1

1 

 5 صحة استخدام الرتقيم

كها
متاس

ر و
فكا

 األ
حتاد

ا
 

1

2 

 5 متاسك األبواب

100

 ممتاز %

1

3 

 5 الفقراتمتاسك 

1

4 

 5 متاسك اجلمل
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البيانات الكمية اليت مت عرضها يف الرسم البياين هي تتيجة 

االستبانة من قبل اخلبري يف اللغة العربية اليت  استنتجها الباحث من 

 االستبانة، وميكن وصفها فيما يلي:

 مالئمة اللغة بنمو الدارس -(1)

%  100على تقدير كانت  مالئمة اللغة بنمو الدارس حصلت 

فتكون درجتها متازا مبعىن أنه ال حيتاج إىل تعديل، رغم ذلك كان 

الباحث صحح بعض األخطاء اليت وجدها اخلبري. وتتكون من ثالثة 

مؤشرات، وهي: مالئمة استخدام اللغة بنمو ثقافة الدارس تكون 

ا درجتها متازا، ومالئمة استخدام اللغة بنمو عاطفة الدارس تكون درجته

 متازا، ومالئمة استخدام اللغة بنمو روح الدارس تكون درجتها متازا.

 اتصال اللغة  -(2)
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% مبعىن أنه ممتازا وال 92إن اتصال اللغة حصل على تقدير 

حيتاج إىل تعديل، وتتكون من مثاين مؤشرات، وهي: دقة اختيار املفردات 

لفهم تكون تكون درجتها جيدا جدا، و تراكيب الكلمة يف مجلة سهلة ا

درجتها ممتازا، ومراعاة استخدام اللغة بقواعد النحو تكون درجتها جيدا 

جدا، ومراعاة استخدام اللغة بقواعد الصرف تكون درجتها ممتازا، ودقة 

استخدام املصطلحات تكون درجتها جيدا جدا،  واستخدام اللغة يراعى 

ء تكون األدب العريب تكون درجتها جيدا جدا، وصحة  قواعد اإلمال

 درجتها متازا، وصحة استخدام الرتقيم تكون درجتها ممتازا.    

 احتاد األفكار ومتاسكها -(3)

% مبعىن 100كان احتاد األفكار ومتاسكها حصل على تقدير 

أنه ممتازا وال حيتاج إىل تعديل،   وتتكون من ثالثة مؤشرات، وهي: 
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ت تكون درجتها متاسك األبواب تكون درجتها متازا، ومتاسك الفقرا

 ممتازا، متاسك اجلمل تكون درجتها متازا. 

 نتيجة تقييم الصالحية من طلبة اجملموعة التجريبية -د

هتدف هذه املرحلة التجريبية إىل معرفة صالحيىة كتاب النحو 

طالبة  من قسم  17التعليمي وفعاليته للتدريس، حيث مت إختيار 

لة الثالثة؛ وذلك لتوفر مادة مقارنة املذاب للربنامج اخلاص يف املرح

النحو املقررة يف هذا املوسم الدراسي لتطبيق التجربة بشكل 

  مناسب.

وعقد الباحث هذه التجربة يف ستة لقاءات اعتبارا من شهر  

أواخر أغسطس إىل أوائل سفتمبري، حيث متت أربعة لقاءات إللقاء 
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قاء الواحد احملاضرات والقاء الواحد إلجراء االختبار القبلي والل

إلجراء االختبار االختبار البعدي. ويف هناية التجربة امليدانية، وزع 

الباحث أوراق االستبانة ملعرفة تقييم الطلبة وتعليقاهتم على الكتاب 

التعليمي، ويهدف ذلك إىل تقومي صالحية الكتاب التعليمي 

ه وجودته. أما موعد جتربة املنتج للمجموعة التجريبية، فيمكن تقدمي

 يف اجلدول التايل:

 . جتربة اإلنتاج للمجموعة التجريبية5. 4            

 بيان النشاط الوقت التاريخ اللقاء
موضوع 

 الدرس

االختبار االختبار  100-8-26 األول
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 بيان النشاط الوقت التاريخ اللقاء
موضوع 

 الدرس

القبلي  دقيقة 2019

والتعرف العام 

 على باملواد.

 القبلي

-9-2 الثاين

2019 

100 

 دقيقة

تعليم املادة 

ومناقشتها 

ء وأدا

 التدريبات. 

املبتدأ 

 واخلرب

أنواع تعليم املادة  100-9-9 الثالث
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 بيان النشاط الوقت التاريخ اللقاء
موضوع 

 الدرس

ومناقشتها  دقيقة 2019

وأداء 

 التدريبات.

 اخلرب

-9-16 الرابع

2019 

100 

 دقيقة

تعليم املادة 

ومناقشتها 

وأداء 

 التدريبات.

 الفاعل

نائب تعليم املادة  100-9-23 اخلامس
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 بيان النشاط الوقت التاريخ اللقاء
موضوع 

 الدرس

ومناقشتها  دقيقة 2019

وأداء 

 التدريبات.

 الفاعل 

-9-30 السادس

2019 

100 

 دقيقة

االختبار 

 البعدي

االختبار 

 البعدي

 

كما سبق بيانه أن الباحث وزع أوراق االستبانة إىل الطلبة بعد 

عملية التجربة هلذا الكتاب التعليمي، للحصول على بيانات حول 
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أرائهم يف هذا املنتج. أما نتيجة تقييمهم االستبانة فيمكن إبرازها يف 

 رسم البياين األيت: ال

 . نتائج تقييم صالحية من الطلبة6. 4

رقم
ال

 

 بنود االستبانة
 نتيجة

موع
اجمل

دل 
املع

 

رجة 
الد

 1 2 3 4 5 

1 
درجة فهم الطلبة 

 على فهم املادة

  
5 8 3 

6

2 
77% 

جدا
يد 

ج
 

2 
وضوح دليل الكتاب 

 يف املقدمة

  
5 5 6 

6

5 
81% 

جدا
يد 

ج
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3 
جذابة مظهر الكتاب 

 لهوشك

  
6 5 5 

6

3 
78% 

جدا
يد 

ج
 

4 

درجة مقروئية احلروف 

من حيث حجمها 

 وشكلها

  

5 6 5 
6

7 
83% 

جدا
يد 

ج
 

5 
وضوح أهداف 

 الدراسة

  
1 8 7 

7

0 
87% 

جدا
يد 

ج
 

 وضوح عرض املادة 6
  

2 9 5 
6

7 
83% 

جدا
يد 

ج
 

 وضوح األمثلة 7
  

3 6 8 
7

3 
 ممتاز 91%
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 وضوح اخلالصة 8
  

5 6 5 
6

4 
80% 

جدا
يد 

ج
 

9 
وضوح التدريبات 

 والواجبات

  
3 7 6 

6

4 
80% 

جدا
يد 

ج
 

1

0 

الواجبات والتدريبات 

تسهل الطلبة على 

 ترقية فهم املادة

  

3 5 8 
6

9 
86% 

جدا
يد 

ج
 

1

1 

اللغة املستخدمة 

يفهمها الطلبة 

 بسهولة

  

4 9 3 
6

3 
78% 

جدا
يد 

ج
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1

2 

الكتاب يرعى الطلبة 

 إىل التعلم بنشاط

 
 5 6 5 

6

4 
80% 

جدا
يد 

ج
 

1

3 

الكتاب يرشد الطلبة 

إىل فهم ما تناولوه 

 يف احلياة

  

8 4 4 
6

0 
75% 

جدا
يد 

ج
 

1

4 

الكتاب يرشد الطلبة 

إىل تكوين األخالق 

 النبيلة يف نفوسهم

 

 8 4 4 
6

0 
75% 

جدا
يد 

ج
 

 %81 911 اجملموع 

جدا
يد 

ج
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قد تبني من خالل نتائج االستبانة اليت مت سردها يف الرسم 

ن الكتاب التعليمي للنحو صاحل الستخدامه، حيث البياين سابقا أ

% مبعىن أنه جيد جدا  وال حيتاج إىل تعديل، 81بلغت درجتها 

 وهذه النتائج  ميكن تصفيلها على ضوء بنود االستبانة فيما يلي:

% مبعىن أهنا جيد جدا، و 77إن درجة فهم الطلبة للمادة: 

جيد جدا، ومظهر % مبعىن أنه 81وضوح دليل الكتاب يف املقدمة: 

% مبعىن أهنا جيد جدا، ودرجة مقروئية 78الكتاب وشكله:  

% مبعىن أهنا جيد جدا، 83احلروف من حيث حجمها وشكله: 

% مبعىن أنه جيد جدا، وضوح عرض 87ووضوح أهداف الدراسة: 

% مبعىن أنه 91% مبعىن أنه جيد جدا، وضوح األمثلة: 83املادة: 
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% مبعىن أنه جيد جدا، وضوح 80ممتازا، ووضوح اخلالصة: 

% مبعىن أنه جيد جدا، الواجبات 80التدريبات والواجبات: 

% مبعىن أنه جيد 86والتدريبات تسهل على الطلبة ترقية فهم املادة: 

% مبعىن أنه جيد 78جدا، واللغة املستخدمة يفهمها الطلبة بسهولة:

نه جيد % مبعىن أ80جدا، الكتاب يدفع الطلبة إىل التعلم بنشاط: 

% 75جدا، والكتاب يرشد الطلبة إىل فهم ما تناولوه يف احلياة: 

مبعىن أنه جيد جدا، والكتاب يرشد الطلبة إىل تكوين األخالق 

 % مبعىن أنه ممتاز.   75النبيلة يف نفوسهم: 
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املبحث الثاين: فعالية استخدام النحو التعليمي املطور لرتقية  -3

 التحصيل الدراسي 

يل الطلبة من االختبار القبلي ونتائج حتصيل الطلبة من نتائج حتص

 االختبار البعددي، ميكن عرضها يف شكل اجلدول التايل:     

 نتائج االختبار القبلي والبعدي 6. 

 االختبار االسم الرقم

Pre tes Post Test 

1 FEBRIANSYAH 75 85 

2 MUHAMMAD RAFICKY 82 95 

3 AMALIAH 79 90 
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4 YUNISPITA 

OKTALASARI 

76 87 

5 SOPA HALISA 79 90 

6 MUHAMMAD NASIR 75 82 

7 DINA FITRIANA 55 70 

8 ALFINA RAHMADIATI 75 87 

9 AMALIAH KHAIRANI 70 85 

10 AZIZAH 76 92 

11 AMELIA 75 90 

12 NANDA QAMARIAH 70 80 

13 NURHIKMAH 65 80 
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14 CINDY APRILIA 78 95 

15 M. AL-FAIZUN 68 86 

16 ABDUL HADI 68 85 

17 RINA 55 75 

يتضح من الرسم اجلدول السابق أن الباحث عقد االختبارين: 

االختبار القبلي واالختبار البعدى، كما يتبني أن لكل طالب نتيجة 

خمتلفة، منهم حصل على النتيجة املمتازة، ومنهم من حصل على 

هم من حصل على النتيجة اجليدة، ومنهم النتيجة اجليدة حدا، ومنهم من

 من حصل على النتيجة املقبولة. 

وملعرفة املقارنة بني حتصيل الطلبة الدراسي للمجموعة التجربية 

اليت  مل تستخدم كتاب النحو التعليمي املطور قام الباحث باالختبار 
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القبلي، وحتصيل الطلبة الدراسي للمجموعة التجربية اليت استخدمت  

النحو التعليمي قام الباحث باالختبار البعدي. أما اختبار املقارنة كتاب 

من  t- dependentبني نتائج حتصيلهم الدراسي فُيعقد باستخدام اختبار 

 .SPSS 21خالل  

واملقارنة بني نتائج اختبار الطلبة القبلي ونتائج اختبار البعدي  

تائج ميكن . ولقرار الن Paired sample T testعن طريق إختبار  

 )أصغر من( >( signifikansi) نتيجة أمهيةاستخدام األسلوب وهو: 

alpha 0،005  نتيجة اختبار الطلبة هذا مبعىن أن هناك فرقا هاما بني

 نتيجة أمهيةالقبلي  ونتيجة اختبار الطلبة البعدي. وإذا كانت 

(signifikansi) >  )أكرب من( alpha 0،005  هذا مبعىن أنه ليس

نتيجة اختبار الطلبة القبلي  ونتيجة اختبار الطلبة فرق مهم بني هناك 
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 البعدي.  أما  نتيجته ميكن سردها يف اجلدول التايل:
 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df 

Sig. 

(2-

tailed

) Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mea

n 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pai

r 1 

PreTest 

- 

PostTes

t 

-

13.70

6 

3.442 .835 -

15.47

5 

-

11.93

6 

-

16.41

9 

1

6 

.000 

 

بناء على اجلدول السابق، عرف أن هناك فرق بني نتيجة اختبار 

الطلبة القبلي مل تستخدم كتاب النحو التعليمي املطور ونتيجة اختبار 

الطلبة البعدي اليت استخدمت كتاب النحو التعليمي املطور، حيث إن 

 alpha (0,050.) )أصغر من( >(  0،000نتيجة أمهية: )
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ى هذا يتضح أن هناك فرقا واضحا بني نتيجة االختبار وعل 

القبلي والبعدي قبل عملية تطبيق كتاب النحو التعليم املطور وبعد 

تطبيقه. أو بعبارة أحرى أن استخدام كتاب النحو التعليمي املطور 

لتعليم النحو فّعال وأحسن تأثريا يف تدريس مادة النحو لرتقية التحصيل 

قسم اللغة العربيىة بكلية الرتبية التابعة جلامعة فلوفو الدراسي لدى طلبة 

 اإلسالمية احلكومية. 

وفعالية استخدام هذا الكتاب التعليمي تعرف أيضا من خالل 

املقارنة بني معدل نتيجة اختبار الطلبة القبلي والبعدي، فمعدل 

 حتصيلهم الدراسي ميكن إبرازه يف اجلدول التايل:  
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Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 PreTest 71.8235 17 7.78007 1.88694 

PostTest 85.5294 17 6.67193 1.61818 

 

اعتمادا على ما سبق عرضه يف اجلدول، عرف الباحث أن 

معدل حتصيل الطلبة الدراسي قبل استخدام كتاب النحو التعليمي 

. وحتصيل الطلبة الدراسي بعد 71,82املطور  حصل على درجة:

.  85,53استخدام كتاب النحو التعليم املطور حصل على درجة:

هذا يدل على أن معدل حتصيل الطلبة الدراسي بعد استخدام كتاب 

النحو التعليمي على ضوء نظرية النحو الوظيفي حصل أكرب درجة: 

اسي قبل استخدامه. هذا من معدل حتصيل الطلبة الدر  14،84
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يف تعليم مادة  استخدام كتاب النحو التعليمي النحو فّعالمبعىن أن 

 النحو.  

بناء على ما عرضه الباحث من عرض البيانات وحتليلها 

استخدام كتاب النحو التعليمي لتعليم النحو فيمكن االستنتاج بأن 

لدى طلبة  فّعال وأكرب تأثريا من التعليم لرتقية التحصيل الدراسي

قسم مقارنة املذاهب بكلية الشريعة التابعة جلامعة أنتساري 

 اإلسالمية احلكومية بسوالويسى اجلنوبية.
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 اخلــــــامتـــة الفصل اخلامس:

 

 اخلالصة .1

ا سبق عرضه  من البحوث يف الباب الرابع، فيمكن بناء على م

 للباحثني تقدمي اخلالصة كما يأيت:

يتميز الكتاب املطور باإلعراب امليسر يهتم بعناصر اإلعراب:  -1

وهي حكم اإلعراب، وموقع  اإلعراب وعالمة اإلعراب دون 

ذكر اإلعراب الطويل املعقد كما جاء يف كتب النحو العلمي 

العناصر وضعها الكاتب يف شكل اجلدول تيسريا النظري، وهذه 
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للطلبة. والتدريبات الواردة يف كتاب النحو املطور اليت متتاز به 

عن غريه من كتب النحو هي التدريبات اليت تتكون من عناصر 

اإلعراب اليت كتبها الباحث يف شكل اجلدول. وعناصر اإلعراب 

تغري أواخر تُبىن على نظرية النحو الوظيفي، حيث يرى أن 

الكلمات ليست بسبب العامل الداخل عليها ولكن بسبب 

وظيفتها يف اجلملة، وعلى هذا يرى الباحث أن عناصر  

اإلعراب أربعة: وهي: موقع اإلعراب، وحكم اإلعراب، وعالمة 

اإلعراب. يرى الباحث أن عناصر اإلعراب ال بد أن يعرفها 

كبرية يف تعني شكل أو الدارسون للغة العربية؛ ملا هلا من أمهية  

حركة أواخر كلمات يف اجلمل. كما يتميز هذا الكتاب 

باستخدام املدخل اإلستقرائي، ويتميز أيضا هذا الكتاب 
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باإلعراب امليسر بشكل جدول يف التدريبات الذي يركز على 

عناصر اإلعراب: وهي موقع اإلعراب، وحكم  اإلعراب وعالمة 

 ل املعقد. اإلعراب دون ذكر اإلعراب الطوي

على تقييم صالحية خبري احملتوى وخبري اللغة وخبري   بناء -2

التصميم والطلة، فيمكن القول إن كتاب النحو املطور صاحل 

الستخدامه. حيث قرر خبري احملتوى أن درجة املنتج تكون 

جيدا جدا مبعىن أنه صاحل الستخدامه. وقرر خبريي الصميم أن 

مبعىن أنه صاحل الستخدامه. وقرر  درجة املنتج تكون  جيدا جدا

خبري اللغة أن درجة املنتج تكون جيدا جدا مبعىن أنه صاحل 

الستخدامه.  وقرر  الطلبة أن درجة املنتج تكون جيدا جدا 

 مبعىن أنه صاحل الستخدامه.
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بناء على نتائج اختبار الطلبة القبلي والبعدي، واملقارنة بينهما  -3

إن حيث   .Paired samle T testار عّينت من خالل حتليل اختب

(. هذا يدل 0,050) alpha  >(  0،000نتيجة أمهية: )

على أن هناك فرقا واضحا بني نتيجة االختبار القبلي 

ن معدل حتصيل الطلبة الدراسي قبل استخدام  والبعدي.وإ

. 71,82كتاب النحو التعليمي املطور  حصل على درجة:

خدام كتاب النحو التعليم وحتصيل الطلبة الدراسي بعد است

لذلك يكن االستنتاج  . 85,53املطور حصل على درجة:

بأن استخدام كتاب النحو التعليمي املطور فّعال لرتقية التحصيل 

الدراسي لدى طلبة قسم اللغة العربيىة بكلية الرتبية التابعة 

 جلامعة فلوفو اإلسالمية احلكومية.
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 توصية البحث -د

ف تعليم النحو على املستوى اجلامعي اسهاما يف حتسني ظرو 

 يف إندونيسيا وإصالح كتب النحو التعليمي يوصي الباحث ما يأيت:

. على جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية أن تتيح الفرصة 1

للباحثني للقيام بالبحث العلمي يف جمال النحو، فإن هذا 

البحث يلعب دوره اهلام يف حل مشكالت تعليم النحو يف شىت 

 املراحل التعليمية.

. على الباحث الالحق  )الباحث املولع بدراسة ذاتية( أن يواصل 2

داسة يف جمال النحو الوظيفي،  لذلك ميكن للباحيثني الالحقني 

الرتبية والتعليأن يقوموا بتطوير مادة النحو يف كلية 
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