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 الرابعالباب 
 نتائج البحث ومناقشتها 

 
 حملة عامة عن ميدان البحث  .أ

 معهد نور احملبني هالونج  .1
ال  عهدم امل  سلفيةنور احملبني اإلسالمية  منطفة  السلفية يف    عاهدهي إحدى 

املاب يقع هذا  قرية    عهدالجنان.  مبنجاي فوجنغاليف  الفرعية،  منطقة   ،نطقة هالونج 
 حممداحلاج  حتت رعاية    ينور احملبني ابرااب  عهدفرع من م  وه  عهدامل  اهذابالجنان.  

هذخبيت.   عام    عهدامل  اأتسس  احلاج  هدير معلى    2004يف  ر شه  حممد  األول 
 . 2006على إذن رمسي يف عام حصلت  ، لكنهاالخاشع

مل إنشائه،  بداية  هلذا    يف  لذلك كان هذا    مكان  املعهديكن  بعد،  للدراسة 
يزال حيتوي على  ملعهد  ا املتسطة اإلسالمية  مدرسة  فصولال  ن ميكاليت    اإلخالص 

لديه    يف البناء حىت اآلن  املعهد، يستمر  . مبرور الوقتوالليل  واملساء  استخدامها يف
عن مشاركة اجملتمع    املعهد. ال ميكن فصل بناء هذا  عهدمباين خاصة به ألنشطة امل

يف أنشطته بني الطالب والطالبات يف موقعني    عهديفصل هذا امل  والشركات.  واحلكومة
خمتلفني ولكنهما ال يزاالن قريبني من بعضهما البعض. قام الباحث بفحص األنشطة  

املاليت تنفيذها يف  املقللبنني فقط  عهد مت  البياانت  فإن  بياانت ، وابلتايل  دمة كانت 
 :عهدفيما يلي بعض املعلومات عن هذا امل للبنني. معهد نور احملبني

 : بياانت قصية عن معهد نور احملبني 4.1اجلدول 

 ابالجنان هالونج معهد نور احملبني اسم املعهد 
Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Halong Balangan 

 العنوان
شارع سيمفانخ تيغا بينجاي فوجنغال، قرية بينجاي  

 منطقة ابالجنان  ،نطقة هالونج الفرعيةم فوجنغال، 
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 2004 عام املؤسس 
 085249382974 رقم اهلاتف

 احلاج حممد شهر اخلاشع املؤسس
 احلاج حممد عارف  املدير

 12 عدد املعلم
 180 عدد الطالب

 عدد املستوايت
7: 
 للمرحلة الوسطى مستوايت  4 •
 مستوايت للمرحلة العليا  3 •

 عدد الفصول

12 : 
 فوصول للمستوى األول من املرحلة الوسطى 4 •
 فوصول للمستوى الثاين من املرحلة الوسطى 3 •
 فصل واحد للمستوى الثالث من املرحلة الوسطى •
 فصل واحد للمستوى األول من املرحلة العليا •
 املرحلة العليا فصل واحد للمستوى الثاين من  •
 فصل واحد للمستوى الثالث من املرحلة العليا  •

 
 معهد رايض احملبني بوجنني  .2

امل  احملبني  رايضمعهد   يقع هذا  منطقة ابالجنان.  السلفية يف    عاهدهو أحد 
قرية    عهدامل منطقة    بوجننييف  اجليف  املبية.  نوبابرينجني  هذا  إنشاء  عام   عهدمت  يف 

خبيت )مدير  حممد  احلاج  نفسه هو االسم الذي أطلقه    احملبني  رايض. اسم  2014
 صوابري.حممد احلاج  عهد. يقود هذا املعهدعلى هذا املمعهد نور احملبني ابراابي( 
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م على يابراابي من حيث إدارة أنشطة التعل  معهد نور احملبنييشبه    عهدهذا امل
املنهج املطبق    ملعهد. بشكل عام، يعتمد هذا اتلك املعهدالرغم من أنه ليس فرعا من  

احملبني  يف   نور  هذا  ابراابيمعهد  يستقبل  يبلغ   املعهد.  الذين  والطالبات  الطالب 
ت يف  م بني الطالب والطالبايالتعلشخص. يتم فصل أنشطة    300  عددهم حوايل

للبنني. البياانت    عهد اء البحث فقط حول أنشطة املأماكن خمتلفة. يقوم الباحث إبجر 
 . أما ابلنسبة للبياانت فهي كاآليت:ملعهد للبننيتعلق فقط اباملقدمة ت

 احملبني  صية عن معهد رايضبياانت ق :4.2اجلدول 

 معهد رايض احملبني بوجنني بركة ابالجنان اسم املعهد 
Pondok Pesantren Riyadhul Muhibbin Bungin Berkah Balangan 

 منطقة ابالجنان ،نطقة ابرينجني اجلنوبية الفرعيةمقرية بوجنني،   العنوان
 2014 عام املؤسس 

 احلاج حممد صوابري  املدير
 9 عدد املعلم

 153 عدد الطالب
 6 عدد املستوايت

 عدد الفصول

9: 
 فوصول للمستوى األول 3 •
 فوصول للمستوى الثاين  2 •
 فصل واحد للمستوى الثالث •
 للمستوى الرابعفصل واحد  •
 للمستوى اخلامسفصل واحد  •
 للمستوى السادسفصل واحد  •
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 معهد احلسنية الايف  .3
أقدم    معهد هي  يف    املعاهداحلسنية  اإسالمية  ابالجنان. كان    ملعهد منطقة 

،  ابرينجني الفرعية  ، منطقةالايفيف قرية    عهدلسبعينيات. يقع هذا املا منذ اموجود
ما  احلاج مشس الدين ويرأسه اآلن احلاج محداين. في  ملعهدأسس هذا ا منطقة ابالجنان.

 .عهديلي بياانت موجزة عن هذا امل
امل يف    عهدهذا  للطالب  الثانية  املدرسة  اإلسالمية  رسداملهو  املتوسطة  ة 

الذين   الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية ابالجنانة  رسداملو   احلكومية الواحدة ابالجنان
تعميق   املعلوميرغبون يف  الدينية. هذا  امل  عهدهم  املذكورين    عهدينخمتلف متاما عن 

ويج  ا للرتقية الصفية، ولكنها تطبق نظام الرت تطبق هذه املدرسة الداخلية نظام  أعاله. ال
يف   احلال  هو  األمني    معهدللكتب كما  حالياابمنكيحابن  فقط    املعهد،  .  ممتلئ 

 ابلطالب الذكور وليس هناك من الطالبات.
 صية عن معهد احلسنية بياانت ق :4.3اجلدول 

 معهد احلسنية الايف ابالجنان اسم املعهد 
Pondok Pesantren al-Hasaniah Balangan 

 منطقة ابالجنان ،نطقة ابرينجني الفرعيةمقرية الايف،  العنوان
 1970 املؤسس عام 

 08262928041 رقم اهلاتف
 احلاج مشس الدين املؤسس

 احلاج حممد صوابري  املدير
 4 عدد املعلم

 40 عدد الطالب
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 نتائج البحث .ب
الت  رتيبت  اعتمادا إىل  نتائج البحث  تقدميم  سيت تنفيذ هذا حبث   طويري. مراحل 

والتصميم، والتطوير، والتنفيذ،    ،مخسة مراحل، وهي التحليلهناك  التطويري  حبث    هذاف
 والتقومي. وسيبني الباحث عنها ابلتايل:

 
 التحليل .1

هي األوىل  و   أي  تحليلال  املرحلة  هذه  اإلمكانيات االحتياجات  تنفيذ  يتم   .
لتحديد تستخدم كأساس    املرحلة  اليت  واإلمكانيات  االحتياجات  وحتليل  يف املواد 

ليصري   املنتج  بسالس  البحثإجراء  تصميم  يتم  االحتياجات   ة.أن  حتليل  عند 
واإلمكانيات، يلزم احلصول على البياانت األولية من املالحظات واملقابالت. تتعلق  

، ووصف  ميامليدان، ووصف تنفيذ التعلهذه البياانت ببعض املعلومات حول الوضع يف  
اليت سيتم    ائليتم حتليلها لتحديد خصائص الوسس  البياانت و   .حالة الطالب، وغريها

 تطويرها.
 نتائج املالحظة وحتليلها  (أ

الذي مت   قواعدم اليلنظر مباشرة إىل تعلهي اب  املالحظات اليت مت إجراؤها
مت   م اليت مت إجراؤها.  يللحصول على حملة عامة عن عملية التعل  املعاهدإجراؤه يف  

صل الثاين يف الف  2022يناير    5يف   ملعهد نور احملبني هالونجيف ا  ةتنفيذ املالحظ
الوسطى   املرحلة  أمحدمن  األستاذ  العلم  بقيادة  املالح  .رجال  تنفيذ   يفظة  أما 

نفذت يف   وجنني ابرينجنيومعهد رايض احملبني ب  معهد احلسنية الايف ابرينجني
اليوم   املالحظ  2022أبريل    26نفس  نفذت  خمتلفة.  يف   ةولكن يف ساعات 

معهد رايض صباحا بينما أجريت يف    9يف الصباح عند الساعة    معهد احلسنية
   .2يف فرتة ما بعد الظهر يف الساعة  احملبني

 : ةول التاليا الثالث إبجياز يف اجلد  عاهدميكن رؤية نتائج املالحظات يف امل
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 يف معهد نور احملبني  : نتائج املالحظة4.4جلدول ا
 نتائج املالحظة  املكوانت الرقم 
 ،والطالب   من املعلم  بدأ التعليم بقراءة سورة الفاحتةي بدأ التعليم  1

حفظ   إيداع  يباشر  الاالكتمنت  مث  سبق   ذيب 
 ه. دراست

املادة بشكل واضح وكامل حسب ما    ملعلمشرح ا ي شرح املادة  2
 . هو موجود يف الكتاب 

والسؤال  طريقة التعليم املستخدمة  3 واحملضرة،  والرتمجة،  القواعد  طريقة 
 . واجلواب 

 . السبورة الوسيلة التعليمية املستخدمة 4
 . البنجرية، واملاليو، والعربية اللغة املستخدمة  5
 وفقا لألحكام  عليماملعلم الوقت للتيستخدم  استخدام الوقت  6
يف كل    ول املادةيتم التقييم من خالل طرح أسئلة ح وميشكل وطريقة التق 7

 . ابب تبار التكرار للمادة يف هناية  اجتماع وإجراء اخ
الخي التعليم  اختتام 8 والاالفسورة  بقراءة    تعليمتتم  إبمامة   دعاءحتة 

 .املعلم
املعلم يف مقعده أثناء قراءة الكتاب وشرحه. جيلس   حركات األستاذ 9

 .الوقوف من حني آلخر للكتابة على السبورة
يعاقب املعلم الطالب الذين ال يستطيعون اإلجابة  كيف حتفز الطالب  10

املعلم  يروي  األحيان  بعض  ويف   ، األسئلة  على 
 قصص العلماء الذين جنحوا يف الدراسة. 
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بسلطة  املع التمكن من اجلو الطبقي  11 الفصل  يف  التحكم  يف  جدا  جيد  لم 
حيرتم الطالب حقا املعلم لذا فهم   واحرتام الطالب.

 .خاضعون جدا للمعلم
األسئلة   يستمعون وجييبون  الطالب صامتون فقط األنشطة الطالبية يف الفصل  12

عندما   ؛املطروحة فقط  األسئلة  الطالب  يطرح 
ذلك  املعلم  منهم  من   ؛يطلب  قليل  عدد  فقط 
السؤال يريدون  الطالب ؛  الطالب  بعض  هناك 

 الذين يبدون ابمللل والنعاس يف منتصف التعلم.
السبورةة،  السبور ،  الدراسة  فصل ميداعمة للتعلالرافق امل 13 ممحاةقلم   ، ،  

 والكتب ،للمعلم والطالب  دراسة كتبم
 

 : نتائج املالحظة يف معهد رايض احملبني 4.5اجلدول 
 نتائج املالحظة  املكوانت الرقم 
 يبدأ التعليم بقراءة سورة الفاحتة من املعلم والطالب، بدأ التعليم  1

حفظ   إيداع  يباشر  الاالكتمنت  مث  سبق   ذيب 
 ه. دراست

املادة بشكل واضح وكامل حسب ما    ملعلمشرح ا ي شرح املادة  2
 . هو موجود يف الكتاب 

 ريقة القواعد والرتمجة، واحملضرة.ط طريقة التعليم املستخدمة  3
 السبورة  الوسيلة التعليمية املستخدمة 4
 البنجرية، واملاليو، والعربية  اللغة املستخدمة  5
 وفقا لألحكام  عليميستخدم املعلم الوقت للت استخدام الوقت  6
 اببإجراء اختبار التكرار للمادة يف هناية  وميشكل وطريقة التق 7
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الخي اختتام التعليم  8 والاالفسورة  بقراءة    تعليمتتم  إبمامة   دعاءحتة 
 .املعلم

جيلس املعلم يف مقعده أثناء قراءة الكتاب وشرحه.  حركات األستاذ 9
 .السبورةالوقوف من حني آلخر للكتابة على 

يف بعض األحيان يروي املعلم قصص العلماء الذين   كيف حتفز الطالب  10
 جنحوا يف الدراسة. 

بسلطة   التمكن من اجلو الطبقي  11 الفصل  يف  التحكم  يف  جدا  جيد  املعلم 
حيرتم الطالب حقا املعلم لذا فهم   واحرتام الطالب.

 خاضعون جدا للمعلم
األسئلة   يستمعون وجييبون  الطالب صامتون فقط الفصل األنشطة الطالبية يف  12

عندما   ؛املطروحة فقط  األسئلة  الطالب  يطرح 
ذلك  املعلم  منهم  من   ؛يطلب  قليل  عدد  فقط 
السؤال يريدون  الطالب ؛  الطالب  بعض  هناك 

 الذين يبدون ابمللل والنعاس يف منتصف التعلم.
السبورة،  الدراسة  فصل ميداعمة للتعلالرافق امل 13 السبورة،  ممحاةقلم   ، ،  

 .والكتب ،للمعلم والطالب  دراسة كتبم
 

 يف معهد احلسنية  : نتائج املالحظة4.6اجلدول 
 نتائج املالحظة  املكوانت الرقم 
 سورة الفاحتة من املعلم والطالب.  يبدأ التعليم بقراءة بدأ التعليم  1
املادة بشكل واضح وكامل حسب ما    ملعلمشرح ا ي شرح املادة  2

 . هو موجود يف الكتاب 
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والسؤال  طريقة التعليم املستخدمة  3 واحملضرة،  والرتمجة،  القواعد  طريقة 
 . واجلواب 

 والكتاب امللخص  السبورة الوسيلة التعليمية املستخدمة 4
 . البنجرية، واملاليو، والعربية اللغة املستخدمة  5
 وفقا لألحكام  عليميستخدم املعلم الوقت للت استخدام الوقت  6
يف كل    ول املادةيتم التقييم من خالل طرح أسئلة ح وميشكل وطريقة التق 7

 .اجتماع
الخي اختتام التعليم  8 والاالفسورة  بقراءة    تعليمتتم  إبمامة   دعاءحتة 

 .املعلم
وشرحه. جيلس املعلم يف مقعده أثناء قراءة الكتاب   حركات األستاذ 9

 .الوقوف من حني آلخر للكتابة على السبورة
يف بعض األحيان يروي املعلم قصص العلماء الذين   كيف حتفز الطالب  10

 جنحوا يف الدراسة. 
بسلطة   التمكن من اجلو الطبقي  11 الفصل  يف  التحكم  يف  جدا  جيد  املعلم 

حيرتم الطالب حقا املعلم لذا فهم   واحرتام الطالب.
 .جدا للمعلمخاضعون 

األسئلة   يستمعون وجييبون  الطالب صامتون فقط األنشطة الطالبية يف الفصل  12
عندما   ؛املطروحة فقط  األسئلة  الطالب  يطرح 

ذلك  املعلم  منهم  ع  ؛يطلب  من فقط  قليل  دد 
السؤال يريدون  الطالب ؛  الطالب  بعض  هناك 

 الذين يبدون ابمللل والنعاس يف منتصف التعلم.
السبورة،  الدراسة  فصل ميداعمة للتعلالرافق امل 13 السبورة،  ممحاةقلم   ، ،  

 .والكتب
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تلك  املالحظة  ااجلد  من  نتائج  أن  يعرف  التعلول  أن  على  يف  م  يتدل 

التعلبشكل عام.  الثالثة مساواي  هد  اعامل لكتاب  ام من خالل قراءة املعلم  ي يتم 
النقاط املهمة على السبورة.    كتب املعلم  واترةوشرح املادة املوجودة يف الكتاب.  

على جو   علميهيمن امل السبورة. م ليست سوى  ياملستخدمة يف التعل  يلةالوسأما  
ويكتب م الذي يستمر يف قراءة الكتاب وشرح املادة. يستمع الطالب فقط  يالتعل

الستاذشرح األ  ما ما يطرح  الذين  و   طالب أسئلة.. اندرا  الطالب  بعض  هناك 
 يبدون ابمللل والنعاس يف منتصف التعلم. 

الثالث. ال يوجد سوى    عاهدم يف املي ال توجد فروق كثرية يف تنفيذ التعل
بشدة على إتقان   عهد نور احملبنيركز مي  ها:من ،فيفة يف بضع نقاطخفات اختال

املواد من خالل فرض عقوابت على الطالب الذين ال يستطيعون اإلجابة على 
م يكوسيلة داعمة للتعل  تاب امللخصالك  يستخدم معهد احلسنية األسئلة املطروحة؛  

 طلب من الطالب حفظ الكتاب.ي ال    ومعهد احلسنية   ؛بصرف النظر عن السبورة
 نتائج املقابلة وحتليلها  (ب

بي حو إلضافة  املاانت  يف  التعلم  حالة  الباحث   عاهدل  أجرى    الثالث، 
ثالثة معلمني   املقابلة على   عاهدامل  من مقابالت مع  نتائج  تفصيل  الثالث. مت 

 .النحو التايل
 املقابلة يف معهد نور احملبني (1

حممد  مع األستاذ    2022يناير    5يف    ة، أجريت املقابلا املعهديف هذ
العلم بتدريس كتاب   رجال  يقومون  الذين  املعلمني  أحد  هو  كأخصائي. 

  ابستخدام إرشادات املقابلة.   ة. أجريت املقابل ا املعهديف هذ  متممة اآلجرومية
 ونتائجنها وحتليلها كالتايل.
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سبعطالب  180هناك   من  املدرسة  هذه  يف  يدرسون  مستوايت   ا 
ل مستوايت  أربعة  لالوسطى    مرحلةلدراسية.  العليا. لمر وثالث فصول  حلة 

إىل مستويني. للطالب اجلدد    من املرحلة الوسطى  األول  املستوى  وينقسم
الفور يف الصف األول من   يتم وضعهم على  القرآن  بقراءة  الذين جييدون 

الوسطى الرئيسيةوي  املرحلة  الكتب  الفور  على  وضع  تعلمون  يتم  بينما   ،
  القرآن يف الصف األول من قراءة  بالطالب اجلدد الذين ال يزالون ال جييدون  

الوسطى قراءة   همو   املرحلة  ال  تعلم  وبعض  التحديد  وجه   علومالقرآن على 
، مل يدرس الطالب الكتاب الرئيسي. بعد  الدينية األساسية. يف هذا الفصل

 ذي بدأ يف دراسة الكتاب الرئيسي. عام مت وضعهم يف الصف األول ال
 إسعافمية و و جر اآلهي كتاب    خدمةستالكتب امل  م النحوييف تعل

الصف اآلجرومية يف  ة  ، ومتممىالوسطاملرحلة  للصف األول من    الطالبني
من   الندى ،  ىالوسطاملرحلة  الثاين  املرحلة    وقطر  من  الثالث  الصف  يف 

، ملرحلة العليالصف األول من ايف ا  اجمللد األول  عقيل  ابنوشرح    ،الوسطى
م  ي. ينقسم تعلملرحلة العليامن ا  ثاينلصف اليف ا  عقيل اجمللد الثاين  ابنوشرح  

متممة   مإىل  اآلجرومية كتاب  الثاين  الصف  ألن  فصول  ثالثة  املرحلة   ن 
  ، ب والصف الثاين  ،  أ  الثاين  الصف   ، هىإىل ثالثة فصولينقسم  الوسطى  

  . طالب  58ج. عدد الطالب الذين يدرسون هذا الكتاب    والصف الثاين
ا يف الفصل طالب  19طالبا يف الفصل ب، و  19، والبا يف الفصل أط  20
 .ج

نور   عهداملستخدم يف م  هجمنهجا جيمع بني املناملعهد    اطبق هذي
ستخدم ي  هذا املعهددار السالم ماراتبورا. هذا جيعل    معهدبني ابراابي و احمل

 اليت  الرتاث فقط كتب    عهدستخدم هذه املي.  عهدينالكتب اليت تدرس يف امل
 شري إليهما.ي ذيال عهدينكتبها كبار العلماء مثل امل
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بشكل عام هو جعل الطالب    ا املعهديف هذ  م النحوعلي من ت  دفاهل
ا  . هذا مهم جدصحيحنيبقراءة وفهم  لرتاث قادرين على قراءة وفهم كتب ا

ا إتقان علمإلتقان  يعد أحد أهم الذالنحو    لعلوم األخرى. من خالل  ي 
، من املتوقع أن يكون الطالب قادرين على  لرتاث األصول يف قراءة كتب ا

، فيزيد  تممةأما ابلنسبة ملستوى كتاب امل  إتقان العلوم األخرى بسهولة أكرب.
إل الطالب  على  مطرد.  التأكيد  بشكل  النظرية  النظرية    وأماتقان  مبمارسة 

 املقبلة. التدريب ببطء يف السنوات  لقراءة الكتاب سيستمر
هو ابلضبط نفس ما رآه الباحث   عهدامل  ايف هذ  النحو م  يوصف تعل

املعلم   يقرأ  املالحظات.  تدوين  إىل  الكتاب  عند  ويرتمجه  الفصل  أمام 
واملال الطالب    يواإلندونيسية  يكتب  الكتاببينما  يف  احلروف    حركات 

م املكتوبة. يتم  ياليت يلقيها املعلم. ال يوجد نوع من خطة تنفيذ التعل  الرتمجةو 
من الكتاب إبجراء اختبار لإلجابة على األسئلة.    ابب التقييم يف هناية كل  

ويعاقب   .غالبا ما يعطي املعلم أسئلة شفهية حول املادة اليت متت دراستها
  حا.جوااب صحي  إلجابةاباملعلم الطالب الذين ال يستطيعون 

إنه مل يفهم حقا الطريقة    ألستاذابلنسبة للطريقة املستخدمة، قال ا
م، يتضح أن الطريقة ي، بناء على وصف التعليت مت استخدامها. ومع ذلك ال

 لاملستخدمة هي طريقة احملاضرة وطريقة القوايد والرتمجة. أما ابلنسبة للوسائ
أحياان تستخدم  اليت  السبورة  فقط  ش  املستخدمة  بينما لكتابة  للمادة.  رح 

للمعلمني   يالدراس  املكتبم  يتشمل املرافق األخرى املستخدمة لدعم التعل
 والطالب والفصول الدراسية.

متحمسني ويف بعض األحيان يبدون   يبدو الطالب يف الفصل أحياان
م. خارج ي ا انئم أثناء التعليضكساىل وملل. ليس من النادر أن يكون هناك أ

ساعات الدرس، يكون الطالب كساىل بعض الشيء ملراجعة املادة اليت متت  
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يبدو أن دافع الطالب لفهم الدرس   قلة من الناس جمتهدين حقا.  دراستها.
 .لسنوات القليلة املاضيةاحلايل قد اخنفض مقارنة اب

متنوعة للغاية. البعض يهيمن    النحوإن قدرة الطالب على إتقان علم  
، ال  بجدا. ولكن إذا نظرت عن كث ال يزالون ضعيفا حقا، والبعض اآلخر

علم النحو  يزال هناك املزيد من الطالب الذين ال تزال قدرهتم على إتقان  
عن   املختلفني  اليوم  طالب  خصائص  عن  هذا  فصل  ميكن  ال  مفقودة. 

السابقني. املبادرة حملاولة فهم   الطالب  اليوم إىل  الطالب  تفتقر خصائص 
  رغبة   أن  لالقو   ميكن.  املعلم  من  الفهم   وسهلالدرس. يتوقعون شرحا موجزا  

الطالب    بعضم يف فهمها أكرب من رغبتهم يف فهم املواد التعليمية. خيتار  املعل
االستسالم للمعاقبة إذا مل يتمكنوا من حفظ األسئلة أو اإلجابة عليها بدالً  

 من حماولة حفظ املواد التعليمية وتذكرها وفهمها.
نخفض  هنا ال ميكن فصلها عن الدافع امل  النحوم  ييف التعل  كالت مش 

الدراسة مقارنة ابملاضي يؤثر   وقتللطالب. ابإلضافة إىل ذلك ، فإن تقليل  
يتم إجراؤه مرتني يف اليوم    يم النحوم. يف املاضي، كان تعليأيضا على التعل

حبيث تكون املادة اليت يتم تدريسها أقل من اجتماع واحد. أما اآلن، فإن 
م تدريسها يف هو مرة واحدة فقط يف اليوم، لذا فإن املواد اليت يت  نحوم اليتعل

أيض تكون  اجتماع  هذاكل  يتسبب  أكثر كثافة.  الطالب    ا  شعور  يف 
ة اليت تعترب صعبة  املادأما    يف حفظ وتذكر الكثري من املواد.  ابالرتباك قليال 

أما  و   ،ربب املبتدإ واخلييز والوسيط ابل والتماهي ابب احل  تممةيف كتاب امل
 . معرفة عالمات اإلعراب  ابب يسهل على الطالب إتقاهنا فهي املادة اليت 

وسيلة التعليمية لتعليم القواعد على أساس  فيما يتعلق خبطة التطوير ال
اليت سينفذها الباحث، رحب األستاذ ابخلطة قائال: "جيد    اخلريطة الذهنية
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،  وجودةامل  كالتاملتطورة يف التغلب على املش   ةليوسال . نتمىن أن تساعد  اجد
 " ر.ينتائج املنتج هلذا التطو  نتظرنقريبا وحنن   الوسيلةوأنمل أن تتطور 

 املقابلة يف معهد رايض احملبني (2
مع األستاذ   2022  أبريل  26يف    ة، أجريت املقابلا املعهديف هذ

متممة  . هو أحد املعلمني الذين يقومون بتدريس كتاب  خبريكزيدا فهمي  
هذ  اآلجرومية املعهديف  املقابلا  أجريت  املقابلة.   ة.  إرشادات    ابستخدام 

 ونتائجنها وحتليلها كالتايل.
من  طالب  153هناك   املدرسة  هذه  يف  يدرسون  مستوايت   ستا 
خمتصر  مية و و جر اآلهي كتاب    خدمةالنحو الكتب املستم  يدراسية. يف تعل

الثاين،  اآلجرومية يف  ، ومتممة  األول  للصف  جد الندىالصف  يف   وقطر 
 ابنوشرح  ،  الرابعلصف  يف ا  عقيل اجمللد األول   ابنوشرح    ،الصف الثالث

  اآلجروميةم كتاب متممة ي. ينقسم تعلاخلامس  لصفيف ا عقيل اجمللد الثاين
والصف أ    الثاين  الصف  ني، مهالإىل فصينقسم    ألن الصف الثاين  فصلني  إىل

طالبا    24  .طالب  47لطالب الذين يدرسون هذا الكتاب  عدد ا  .ب الثاين  
 .طالبا يف الفصل ب  23، ويف الفصل أ

. بني ابراابياحملنور    عهديف م  الذي يستخدممنهجا  املعهد    اطبق هذي
جيعل   املعهدهذا  يف  ستي  هذا  تدرس  اليت  الكتب  احملبني  خدم  نور  معهد 

كتبها كبار العلماء مثل    اليت  الرتاث فقط كتب    عهدستخدم هذه املي.  ابراابي
 . شري إليهي ذيال معهد نور احملبني ابراابي ا

نفسه كما  بشكل عام هو    ا املعهديف هذ  عليم النحو من ت  دفاهل
نور احملبني هالونج وهو   املعهد  قراءة وفهم جعل  يف  قادرين على  الطالب 

ملستوى    وكذلك هدف تعليم النحو.  صحيحنيبقراءة وفهم    لرتاث كتب ا
النظرية بشكل مطرد. تممةكتاب امل التأكيد على الطالب إلتقان  ، فيزيد 
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السنوات   وأما ببطء يف  التدريب  الكتاب سيستمر  لقراءة  النظرية  مبمارسة 
 املقبلة.

عهد نور  نفسه املوجود يف مهو    هد عامل  ا يف هذ  النحوم  يوصف تعل
جابة على ال يستطيعون ابإل. إنه فقط هنا ال يعاقب الطالب الذين  احملبني

، فإنه  ابلنسبة للطريقة املستخدمةوكذلك    . جوااب صحيحا  األسئلة الشفهية
مثل معهد نور    طريقة احملاضرة وطريقة القوايد والرتمجة  يستخدم هذا املعهد

 . فقط السبورة املستخدمة لابلنسبة للوسائ وكذلك . احملنب هالونج
 يف  النحوم يتعل ت ، تكمن مشكالمعهد نور احملبني كما حدث يف 

حتفيز املالطالب    قلة  وفهم  والتذكر  احلفظ  الدراسيةيف  أقل واد  الطالب   .
 تدريسها. موقف الطالب يف الفصل، هناك  ا يف مراجعة املادة اليت متاجتهاد

  م وبعضهم ينام. يالطالب الذين يشعرون ابلنعاس أثناء التعلا العديد من  أيض
إىل  غالب املشكالت  هذه  تؤدي  الدراسة.  عند  ابمللل  الطالب  يشعر  ما  ا 

أما    ا.الذي يتم تدريسه نظراي وعملي  اخنفاض قدرة الطالب على إتقان علم
والوسيط    ،ل والتمييزاهي ابب احل   تممةاملادة اليت تعترب صعبة يف كتاب امل

  اببأما املادة اليت يسهل على الطالب إتقاهنا فهي  و   املبتدإ واخلرب،ب  اب
 .الكالم

وسيلة التعليمية لتعليم القواعد على أساس  فيما يتعلق خبطة التطوير ال
نرحب اليت سينفذها الباحث، رحب األستاذ ابخلطة قائال: "  اخلريطة الذهنية

هذه ألننا نشعر أهنا ستكون مفيدة لكثري من الناس.   حبث التطويريخبطة  
 ".ا يف هذه العمليةل أن يتم ذلك بسرعة ونتمىن لك حظا سعيدأنم
 املقابلة يف معهد احلسنية (3

ستاذ مع األ  2022  أبريل  26يف    ة، أجريت املقابلا املعهديف هذ
متممة . هو املعلم الذي يقوم بتدريس كتاب  خبريك  نصر الدين  حممد حافظ
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هذ  اآلجرومية املعهديف  املقابلا  أجريت  املقابلة.   ة.  إرشادات    ابستخدام 
 ونتائجنها وحتليلها كالتايل.

  عهد امل  استخدم هذيال    .عهدا يدرسون يف هذه املطالب  40هناك  
نظام مستوى الصف، ولكنها تستخدم نظام درجات الكتب. ال توجد زايدة 

يف هذه املدرسة، ولكن هناك ترقية فقط للكتب. على   الصف  يف درجات 
سيتم ترقيتهم إىل كتاب   اجلروميةسبيل املثال، الطالب الذين أتقنوا كتاب  

رقيتهم  سيتم ت  سعاف الطالبني. الطالب الذين أتقنوا كتاب إإسعاف الطالبني
 ا املعهدعادة ما يكمل الطالب دراستهم يف هذ .متممة اآلجروميةإىل كتاب  

 . يف غضون أربع سنوات 
تعل املستييف  الكتب  النحو  الذي مت    كتاب ال هي    خدمةم  الثالث 

ومتممة   وإسعاف الطالبني للسنة الثانية،  ،للسنة األوىلمية  و جر اآلهي    ذكرها 
الثالثةيف اجلزء األول  اآلجرومية   اآلجرومية يف اجلزء الثاين  ومتممة    ،للسنة 

تدرس يف جمموعة واحدة فقط   اآلجرومية م كتاب متممة  يتعلو   للسنة الرابعة.
 .فقط طالب  7ن عدد الطالب أل

املن نظام  املدرسة  على    هجتطبق هذه  أيضا  يعتمد  الذي  الدراسية 
من قبل الطالب على مراحل   الرتاثكتب    . سيتم دراسة  ة كتب الرتاث دراس

وتفصيال.   تعقيدا  األكثر  الكتب  إىل  واملختصرة  البسيطة  الكتب  من  تبدأ 
، تطبق هذه املدرسة فقط نظام  خبالف معهد نور احملبني ومعهد رايض احملبني

م، وال يوجد نظام على مستوى الفصل كما يزايدة كتب على مستوى التعل
 ذكر سابقا. 

معهدي نور احملبني عن    ا املعهديف هذ  وليم النحال ختتلف هدف تع
بقراءة    لرتاث جعل الطالب قادرين على قراءة وفهم كتب اوهو    ورايض احملبني

هو نفسه املوجود   عهدامل  ايف هذ  النحوم  يوصف تعلوكذلك  .  صحيحنيوفهم  
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ال يعاقب و ال يتطلب من الطالب حفظ الكتب . إنه فقط هنا ينعهدامليف 
  .جوااب صحيحا  جابة على األسئلة الشفهيةال يستطيعون ابإلالطالب الذين  

طريقة احملاضرة    ، فإنه يستخدم هذا املعهدابلنسبة للطريقة املستخدمةوكذلك  
والرتمجة القوايد  هالونج  وطريقة  احملنب  نور  معهد  للوسائو .  مثل   ل ابلنسبة 

اب ترمجة متممة اآلجرومية اليت  وكت  السبورة   فيستخدم هذا املعهد  املستخدمة
 .ككتاب مصاحبكتبها األستاذ رمحاين فامنكيح  

  قلة حتفيز   يف  النحوم  يتعل   ت ، تكمن مشكالينعهدامل  كما حدث يف
. الطالب أقل اجتهادا يف مراجعة  واد الدراسيةالتذكر وفهم امل  يفالطالب  

أيضا العديد من  املادة اليت مت تدريسها. موقف الطالب يف الفصل، هناك  
م وبعضهم ينام. غالبا ما يشعر  ي الطالب الذين يشعرون ابلنعاس أثناء التعل

قدرة  اخنفاض  إىل  املشكالت  هذه  تؤدي  الدراسة.  عند  ابمللل  الطالب 
املادة اليت تعترب أما    الطالب على إتقان علم الذي يتم تدريسه نظراي وعمليا.

والوسيط ابب    ات اإلعراب،معرفة عالمهي ابب    تممةصعبة يف كتاب امل
 كالم.ال ابب أما املادة اليت يسهل على الطالب إتقاهنا فهي  و   املبتدإ واخلرب،

وسيلة التعليمية لتعليم القواعد على أساس  فيما يتعلق خبطة التطوير ال
حنن "اليت سينفذها الباحث، رحب األستاذ ابخلطة قائال:    اخلريطة الذهنية

سعداء جدا هبذه اخلطة. هذا شيء جيب القيام به من أجل تعلم اللغة يف 
املطورة بشكل صحيح وأن    يلة. أنمل الحقا أن يتم استخدام الوسعاهدامل

تعطي أتثريا جيدا أيضا. آمل أن يتم االنتهاء من تطوير وسائل اإلعالم يف  
 وقت قريب وميكن استخدامها على الفور".

 عاهد، من املعروف أن املةالثالث  عاهدبناء على نتائج املقابالت يف امل
قليل  ةالثالث عدد  سوى  يوجد  ال  تقريبا.  النواحي  مجيع  يف  من    متشاهبة 

االختالفات الطفيفة يف بعض اجلوانب. االختالف األكثر لفتا للنظر هو  
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  ملعهدين جدا مقارنة اب  ية قليلسناحل  عهد أن عدد الطالب الذين يدرسون يف م
عمل فقط كمدرسة اثنية للطالب حيث املدرسة  ي  عهداألخرين. هذا ألن امل

املدرستني   عن  ختتلف  رمسية.  مدرسة  هي  املدارس  الرئيسية  ومها  األخريني 
 الرئيسية.

التعل م، على الرغم من وجود اختالف يف نظام جتميع يمن حيث 
األخرين، فإن املنهج املستخدم    عهدينمع امل  معهد احلسنية  املستوايت يف

ا دراسة كتب  على  مجيعها  يف  لرتاث تعتمد  احلسنية.  جتميع  معهد  يتم   ،
در  تتم  الذي  الكتاب  مستوى  بناء على  بيالطالب    عهدينامل  نما يفاسته، 

 ب كتال   ى الصف الدراسي مع دراسةيتم جتميع الطالب يف مستو األخرين  
تستخدم  ةملعاهد الثالثمستوى صف. بعبارة أخرى، ال تزال ا يف كل  املعينة

العلماءكتب   الذي كتبها  الرئ  الرتاث  الدراسة  تستخدم  كمواد  وال  يسية 
 عاصرة. الكتب امل

.  النحو  ميتعلم والطرق املستخدمة يف  يالتعلف  ال يوجد فرق يف هد
الب قادرين على قراءة  إىل جعل الط  ةالثالث  عاهدم النحو يف املي تعليهدف  

، تممةاملكتاب م  ي. ابلنسبة لتعلصحيحنيبقراءة وفهم  اوفهمه كتب الرتاث 
الطريقة املستخدمة هي  النظرية.  املادة  يعطي األولوية إلتقان  يزال  فإنه ال 

  عاهد غالبا ما تستخدم أيضا يف مجيع امل  انوالرتمجة التوالقواعد  اضرة  طريقة احمل
اب يتعلق  فيما  تقريبا.  األخرى  التعليميةالسلفية  يستخدلوسيلة  معهد  ،  م 

حب ابإلضافة إىل  ككتاب مصا  ترمجة كتاب املتممة  ضا ملخصأي  احلسنية
بورة ين اللذين يستخدمان الس ، على عكس املنزلني اآلخر استخدام السبورة

 فقط. لةكوسي
 قلة حتفيز   النحو اليت توجد يف املعاهد الثالثة هيم  يتعل  ت مشكال

. الطالب أقل اجتهادا يف مراجعة  واد الدراسيةالتذكر وفهم امل  يفالطالب  
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املادة اليت مت تدريسها. موقف الطالب يف الفصل، هناك أيضا العديد من  
وبعضهم ينام. غالبا ما يشعر  م  ي الطالب الذين يشعرون ابلنعاس أثناء التعل

قدرة  اخنفاض  إىل  املشكالت  هذه  تؤدي  الدراسة.  عند  ابمللل  الطالب 
 الطالب على إتقان علم الذي يتم تدريسه نظراي وعمليا. 

  ساتيذ ، رحبت األثوفيما يتعلق خبطة التطوير اليت سينفذها الباح
التنمية من    الثالثة ابخلطة. إهنم أيملون يف أن يتمكن هذا النوع من جهود

ا من أجل أن تسري  أيض  دعونعلى املشاكل القائمة. وي املساعدة يف التغلب  
 عملية التطوير بسالسة وتنتج وسائط مفيدة كما هو متوقع.

 حتليل اإلحتياجات واإلمكانيات (ج
بناء على الشرح أعاله فمن املعروف أن بعض املشاكل اليت حتدث يف  

 الثالثة هي كالتايل: اهدعامل
 للطالب ما زالت مفقودة النحو مواد. القدرة على إتقان 1
 بشكل رتيب  النحو . يعمل تعلم 2
 . بعض الطالب انموا أثناء دراستهم املصرفية، وبعضهم انم 3
 واد. قلة الدافع لدى الطالب للحفظ والتذكر وفهم امل4
 دراستها اليت مت   واد. كثري من الطالب كساىل ملراجعة امل5
 . الوسيلة اليت يستخدمها املعلم ليست سوى سبورة وكتاب موجز6

م ألن ييف التعل  يلةعلى هذه املشكالت، من الضروري استخدام الوس  بناء
. جيب أن يةميالتعل  يلةم الرتيب هو استخدام وسيأحد احللول للتغلب على التعل

املستخدمة قادرة على تسهيل فهم الطالب للموضوع ابختصار.    يلةتكون الوس
أيضا قادرة على زايدة حتفيز الطالب    يلةابإلضافة إىل ذلك، جيب أن تكون وس

م. ميكن أن يكون سبب كسل الطالب يف مراجعة املوضوع هو  يومحاسهم للتعل
  ل كسلهم إلعادة فتح كتاب كبري مليء ابلكتاابت. لذلك، يتطلب األمر وسائ
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جذابة وسهلة االستخدام ويسهل محلها يف كل مكان حىت يتمكن الطالب من  
 مراجعة التعلم بسهولة أينما كانوا.

، ولكن  حقيقةاليت ميكن تطويرها، فهي متنوعة    يلةابلنسبة إلمكانيات الوس
طالهبا   ملعاهد. متنع اعاهدال يزال من الضروري االسرتشاد ابلقواعد املطبقة يف امل

م األدوات القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حبيث ال  من استخدا
القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.   التعليمية  يلة وسالميكن تطوير  

البسيطة ولكن هلا وظائف وفقا للمعايري اليت   يلةبناء على هذه احلالة، فإن الوس
 ره.الصحيح الذي جيب تطوي يلةمت ذكرها هي اختيار الوس

 
 التصميم  .2

،  منتج مت تطويره. قبل صنع منتج ما، يقوم الباحث بتصميم  يف هذه املرحلة
م والتطوير حبيث يكون املنتج  يأهداف التعلديد املواد و م الباحثون أوالً إبجراء حتيقو 

 الناتج متوافًقا مع املواصفات واألهداف املرغوبة اليت مت حتديدها.
 أهداف تطوير املنتج  ديدحت (أ

 قادرة على مساعدة املشاكل   امت تطويره  ليتا  وسيلةكون التمن املتوقع أن  
حتليل  املوجودة يف اجملال وفقا لالحتياجات وإمكاانت التطوير. بناء على نتائج  

 ابملواصفات التالية: وسيلة، اختار الباحث تطوير المكانيات االحتياجات وا
املطورة   وسيلةلثالثة. هلذا السبب ال تعتمد الا عاهدميكن تطبيقها يف امل (1

امل ألن  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  من    عاهدعلى  متنع طالهبا 
استخدام األدوات القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف  

مقصورة أيضا    عاهد. ابإلضافة إىل ذلك، فإن املرافق املتوفرة يف املعهدامل
ال وسائل  استخدام  املعلومات    تعليميةعلى  تكنولوجيا  على  القائمة 
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املطورة سهلة    يلة واالتصاالت. ابإلضافة إىل ذلك، جيب أن تكون الوس
 .االستخدام من قبل املعلمني والطالب 

ميكن أن تسهل على املعلم شرح املادة. هذا ألنه يف بعض األحيان جيد   (2
وكذلك   املواد إبجياز ابستخدام املخططات.  املعلمون صعوبة يف شرح

سهل على الطالب فهم املواد جيب على الوسيلة أن تكون  ميكن أن ت
التعليمية لفرتة وجيزة. إن ظهور مادة الكتاب اليت تكون فقط يف شكل  

ابالرتباك وجيدون صعوبة يف حتديد    كتايب جيعل الطالب يشعرون أحياان
 .ليميةالنقاط املهمة يف املادة التع

للتعلم و  (3 أكثر محاسا  الطالب  أن جتعل  التعليمية.    مطالعةميكن  املواد 
الطالب  دافع  يقل  حيث  حتدث  اليت  املشكالت  مع  يتوافق  وهذا 

 يلةومحاسهم للتعلم من وقت آلخر. ميكن التغلب على هذا بتصميم وس
 .ةجذاب

مطالعة  يسهل محلها يف كل مكان. ومن أسباب كسل الطالب عن   (4
أن بعض الطالب    ، لذالك أن الكتاب الذي يدرسه كبري وثقيل  املواد

هذه  ي على  التغلب  ميكن  للمثلية.  مكان  عن محله يف كل  تكاسلون 
كبديل للكتب اليت يسهل محلها يف    يلةاملشكلة من خالل تصميم الوس

 كل مكان.
 التعليم  فأهداو املواد   ديدحت (ب

املرحلة التالية يف هذا البحث هي مرحلة التصميم. يقوم الباحث بعدة 
ه اخلطوات تبدأ من حتليل املواد تطويره. هذخطوات لتحديد تصميم املنتج املراد  

  أبواب أخذ الباحث مادة من    املطورة،د التعليمية  واعند حتديد امل.  وأهداف التعليم
ثالثة   إىل  هذا  الصعوبة  مستوى  ينقسم  الصعوبة.  من  خمتلفة  مستوايت  ذات 
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مستوايت، وهي سهلة ومتوسطة وصعبة. بياانت حول مستوى صعوبة املادة اليت 
 عليها من نتائج املقابالت.  صولمت احل

معهد نور  من  العلم  ، تبني أن األستاذ رجال  ت بناء على نتائج املقابال
،  املبتدإ واخلرب كمادة متوسطة  ابب صعبة، و   ادةتمييز كمالال و ح  ابب ذكر    احملبني
رايض معهد  سهلة. أما األستاذ زيدان من    مادة ك  عالمات اإلعراب  عرفةم  وابب 
أما مادة  ،  ال والتمييزدة اليت يصعب فهمها هي ابب احل ، فشرح أن املااحملبني

. يف حني قال  هي املادة السهلة  الكالم  ابب   ابب املبتدإ واخلرب،املتوسطة فهي  
 ادة، واملواخلرب  إاملبتد  ي ابب الصعب ه  مادةإن    يةسنمعهد احلاألستاذ حافظ من  

عراب  اإل  ابب   هي   ةالسهل  ادة ، واملعالمات اإلعراب   عرفةهي ابب م  توسطةامل
ستصبح   أبواب ، هناك عدة  بناء على هذه البياانت، ولتلبية االحتياجات   .والبناء
،  عالمات اإلعراب   عرفةم، و والبناء  ب الكالم، واإلعرباب ، وهي  طويرتيف ال  املواد

ولكن خيتار الباحث أربعة أبواب ليكون ثالث    ، والتمييز.ال، واحلأ واخلربواملبتد
بطاقة متثل مادة سهلة، بطاقة متثل مادة  بطاقات ملخططات اخلريطة الذهنية.  

 .متوسطة، بطاقة متثل مادة صعبة
، فإن أهداف  بناء على نتائج املقابالت هدف التعليم،  أهداف    أما بنسةو 

والكفاءات    (KI)  الكفاءات األساسية. ال يتبع  مساوىة هي  الثالث  معاهدلل  التعليم
م هو جعل الطالب  ي العام من التعل  اهلدفم.  يلتعلأهداف اكمرجع    (KD)رئيسية  ال

، يتم حتديد  اآلجرومية  تممةم كتاب مي. يف تعلكتب الرتاث   على قراءة وفهم  قادرين
، يف هذه  و. وابلتايلحرب من خالل تعزيز إتقان مادة النهذا اهلدف بشكل أك

 الدراسة ال يوجد حتليل للكفاءات األساسية والكفاءات األساسية.
 تصميم املنتج  (ج

اللغة  قواعد  م  يالذهنية لتعل  ة طياخلر   أساس   على  الوسيلةيف عملية تصميم  
لتشغيل هذا التطبيق  .  Corel Draw X7ابستخدام تطبيق    يلةالعربية، مت تصميم الوس
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جهاز جد  يتطلب  عالية  ليست  مبواصفات  ابستخدام   ا.كمبيوتر  يوصى  لكن 
جيجا ابيت على    4وأو ما يعادل    Intel Core i3جهاز كمبيوتر به أقل معاجل  

األقل من ذاكرة الوصول العشوائي. الغرض من ذلك هو أن يشعر املصمم ابلراحة  
ت إذا كنت  أألنه  مبواصفات  منهستخدم جهاز كمبيوتر  حدوث دىن  فيخشى   ،

 . Corel Draw x7أتخريات وإخفاقات يف عملية استخدام تطبيق 
هووأما    الباحث  استخدمه  الذي  الكمبيوتر    حممول  كمبيوتر جهاز 

Lenovo ThinkPad Edge E330 :ابملواصفات التالية 
 : موصفات اجلهاز املستخدم4.7اجلدول 

 Lenovo ThinkPad Edge E330 نوع اجلهاز 

 2011 اإلنتاج سنة 

 Intel Core i3-311M املعاجل

 Windows 10 Pro نظام التشغيل 

 ”13,3 حجم الشاشة 

 1600x900px الدقة

 4GB الرامات

 320GB التخزين الداخلي 

 
ب الباحث  قام  هذه  التصميم  مرحلة  تضمنت    ست  تصميميف  بطاقات 

كممثلة ملواد سهلة عالمات اإلعراب  معرفة  ابب هي  بواب . هذه األ أبواب  أربعة
  احلال   وابب   الصعوبة،  منواخلرب كممثل ملادة مبستوى متوسط    إاملبتد  ابب   ،الفهم

 بسبب  واحدة  بطاقة  يف  ابب احلال والتمييز  صنع.  صعبة  ملادة  كممثلني  والتميز
من هذه التشاب الذهنية  اخلرائط  تقدمي خمططات  إىل  الفصلني. ابإلضافة  بني  ه 

هناك ستة بطاقات.  ف، مت أيضا عمل بطاقات تقدم أمثلة على املواد.  ألبواب ا
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ألمثلة.   بطاقات  وثالث  الذهنية  اخلرائط  ملخططات  بطاقات  يلي  ثالث  فيما 
 :Corel Draw X7 ابستخدام تطبيق  سيلةعرض لعملية تصميم الو 

 Corel Draw X7 ابستخدام تطبيق  سيلةعملية تصميم الو : 4.1الصورة: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ابستخدام   التصميم  من  االنتهاء  تصدير  ،Corel Draw X7بعد  يتم 
يتغري تنسيق امللف من    سيلةالو  تصميم يعد نقل   .JPG  األويل إىل  CDRحبيث 

. هذا ألنه  سيلةسهيل عملية طباعة تصميمات الو ا لتتنسيق امللف هذا مهما جد
والذي ال    ،Corel Drawإال ابستخدام تطبيق    CDRال ميكن فتح تنسيق ملف  

، بينما يتم استخدام تنسيق  التطبيق يف مجيع أجهزة الكمبيوترحيتوي على هذا  
هذا. أما   ا وميكن جلميع أجهزة الكمبيوتر تقريًبا فتح تنسيق امللفغالب   JPGملف  

 : فخطواهتا ابلتايل JPGبصيغة  يلةعن كيفية تصدير تصميم الوس
 .Export انفر علىيف الزاوية اليسرى العليا مث  fileانقر على قائمة  .1
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 JPG 1 ةبصيغ يلةكيفية تصدير تصميم الوس:  4.2الصورة: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .JPG - JPG Bitmapحدد جملدا حلفظ امللفات املصدرة واخرت تنسيق   .2

 ".Export" مث انقر فوق 
 JPG 2 ةبصيغ يلةكيفية تصدير تصميم الوس:  4.3الصورة: 
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 ." OK" حدد جودة الدقة ونوع اللون واملزيد. مث انقر فوق  .3
 JPG (3 ) ةبصيغ يلةكيفية تصدير تصميم الوس:  4.4الصورة: 
 
 
 
 
 
 
 
 

جاهزا    سيلة، يصبح تصميم الو JPGمبجرد تغيري تنسيق امللف إىل  
 :األولية يف الصور التاليةيلة للطباعة. ميكن رؤية نتائج تصميم الوس
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 : تصميم الوسيلة األولية 4.5لصورة ا
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مث يتم طباعة هذا التصميم ابستخدام الورق املقوى األبيض. حجم  
 سم.  10×15البطاقة بعد الطباعة هو 

 
 التطوير  .3

من صحة املنتج الذي مت  ابلتحكيم  الباحث    قام،  يف هذه املرحلة من التطوير
مللء   خمربينثالثة    اشرتاكمن صحة املنتج من خالل    التحكيمتصميمه. مت إجراء هذا  

نتائج هذا    التحكيماستبيان   استخدام  الصحة. سيتم  مل  التحكيممن  راجعة كمرجع 
إذا كان من ما   التحكيما مع ما هو متوقع. ستحدد نتائج  املنتج جلعله أكثر انسجام

 .املصممة يف امليدان أم ال يلةار الوساملمكن اختب
، وهي يف ثالثة جماالت  يلةصحة هذه الوسمن  لتحكيماب خمربينسيقوم ثالثة 

ون  املخرب .  يةميالتعل  يلةوسال، وجمال تصميم  ةم اللغة العربيي، وجمال تعلجمال اللغة العربية
ونتائج    البيولوجية املوجزةفيما يتعلق ببياانهتم    الثالثة هم خرباء يف جماالت ختصصهم.

 على النحو التايل: هممن  التحكيم
 يف جمال اللغة العربية  التحكيم (أ

 الدكتور وحي الدين املاجستري:  املخرب اسم
 106رقم  جيرتاماس بومي معقدة :  العنوان

 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني:  املؤسسة 
 حماضر اللغة العربية : املهنة

إبراهيم   -  : الدراسيةلفية اخل مالك  موالان  جامعة  يف  الدكتورة  مرحلة 
يف  )خترج  ماالنق  احلكومية  اإلسالمية 

2017 ) 
مرحلة املاجستري يف جامعة عالء الدين اإلسالمية  -

 ( 2004خترج يف احلكومية ماكسار )
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الدين   البكالوريوس مرحلة   - عالء  جامعة  يف 
 (2000اإلسالمية احلكومية ماكسار )خترج يف 

يتم إجراء    التحكيم األول قبل إجراء مراجعة   التحكيممعه مرتني. 
يتم إجراء   بينما  املنتج. أصبحت   التحكيماملنتج  بعد إجراء مراجعة  الثاين 

عملية   عليها يف  احلصول  مت  اليت  واملدخالت   األوىل  التحكيماالقرتاحات 
 من صحة مراجعات املنتج.  التحكيممرجعا إلعادة 

 : يف اجلدول التايل ه هياألول مع التحكيمنتائج وأما 
 يف جمال اللغة العربية  األول التحكيمنتائج : 4.8اجلدول 

 القيمة  التحكيم  سؤال الرقم 
 4 املصطلحات القياسية استخدام 1
 4 يف اللغة العربية  شهورةاستخدام املصطلحات امل 2
 3 استخدام مصطلحات سهلة القراءة  3
 3 استخدام مصطلحات سهلة الفهم 4
 5 إلمالئية قواعد اال ة الكتابة مع مالءم 5
 4 صرفال و رتيب اجلمل مع قواعد النحو مالءمة ت 6
 4 الداللة علم  معاستخدام الكلمات واجلمل مالءمة  7
 4 ر الطالب اعمأمالءمة استخدام الكلمات واجلمل مع  8
 4 لاجلماستخدام فعالية  9

 5 لاتساق استخدام اجلم 10
 40 النتيجة اإلمجالية

االقرتاحات 
 والتحسينات 

 قليلة شديدة.  املتطورةالوسيلة  •
 .، يرجى تصحيحهاال تزال هناك أخطاء كتابية •
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مبزيد من التفصيل يف قسم األمثلة. جيب أن    يلةيوصى بعمل الوس •
األ فهمها تؤخذ  يسهل  اليت  األمثلة  من  ابلضرورة  مثلة  وليس   ،

 . مأخوذة من الكتب اليت مت تطويرها
 يف امليدان إبجراء مراجعات طفيفة يلةميكن اختبار الوس االستنتاج 

 
 ابستخدام الصيغة التالية:  ستحلليف اجلدول أعاله  كميةالبياانت ال

 
𝑃 =

 𝑥

 𝑥𝑖
 x 100% 

 
 التفصيالت: 

P  : صالحية نسبة ال 
 𝑥 :  .)جمموع درجات إجاابت اجمليبني )القيمة احلقيقية 
 𝑥𝑖 :  )العدد اإلمجايل ألعلى درجات اإلجاابت )القيمة املتوقعة 

 هي كالتايل:  تفصيال  ستبانةاال وأما نتائج التحليل من هذه
درجة    املخرب، أعطى  القياسيةاستخدام املصطلحات    عنيف السؤال األول  

الدرجة   جمموع  من  وهيمخسة  املثاليةأربعة  مستوى ابلتايلو .  80%  ،  فإن   ،
د جي  مستوىيصنف هذا الرقم يف  .  %80ة املنتج يف السؤال األول هو  صالحي

 القياسية.  ملصطلحات م استخدت املطورة وسيلةستنتج أن اليجدا. ميكن أن 
ال السؤال  امل  عن  ثاينيف  العربية  شهورةاستخدام املصطلحات  اللغة  ، يف 

،  ابلتايل. و %80، وهي  مخسة  املثاليةدرجة أربعة من جمموع الدرجة    املخربأعطى  
يصنف هذا الرقم يف  .  %80هو    ثاين ة املنتج يف السؤال الفإن مستوى صالحي

املصطلحات  م  ستخدت  املطورة   وسيلةستنتج أن اليد جدا. ميكن أن  جي  مستوى
 .يف اللغة العربية شهورةامل
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ال السؤال  اللغة ماستخدام    عن  ثالث يف  يف  القراءة  سهلة  صطلحات 
.  %60، وهي  مخسة  املثاليةمن جمموع الدرجة    ثالثة درجة    املخرب، أعطى  العربية

يصنف هذا .  %60هو    ثالث السؤال الة املنتج يف  ، فإن مستوى صالحيابلتايلو 
  مصطلحاتم  ستخدت  املطورة   وسيلةستنتج أن الي. ميكن أن  دجي  مستوىالرقم يف  

 .سهلة القراءة يف اللغة العربية
،  يف اللغة العربية  فهمسهلة الصطلحات  ماستخدام    عن  رابعيف السؤال ال

، ابلتايل. و %60، وهي  املثالية مخسةمن جمموع الدرجة    ثالثةدرجة    املخربأعطى  
يصنف هذا الرقم يف .  %60هو    رابعة املنتج يف السؤال ال فإن مستوى صالحي

سهلة   مصطلحات م  ستخدت  املطورة  وسيلةستنتج أن اليد. ميكن أن  جي  مستوى
 . يف اللغة العربية فهمال

اخل السؤال  مع    عن  امسيف  الكتابة  االمالءمة  أعطى إلمالئيةقواعد   ،
، فإن ابلتايل. و %100، وهي  املثالية مخسةمن جمموع الدرجة    مخسةدرجة    املخرب

يصنف هذا الرقم يف .  %100هو    امسة املنتج يف السؤال اخلمستوى صالحي
  قواعد المع    تالئم  املطورة  وسيلةالالكتابة يف  ستنتج أن  ي. ميكن أن  ممتاز  مستوى

 .يف اللغة العربية إلمالئيةا
، صرفالو مالءمة ترتيب اجلمل مع قواعد النحو    عن  سادس يف السؤال ال

،  ابلتايل. و %80، وهي  املثالية مخسةمن جمموع الدرجة    أربعةدرجة    املخربأعطى  
يصنف هذا الرقم يف . %80هو  سادس ة املنتج يف السؤال الفإن مستوى صالحي

 تالئم  املطورة  وسيلةاليف    ترتيب اجلملستنتج أن  ي. ميكن أن  جيد جدا  مستوى
 .قواعد النحو والصرفمع 

ال السؤال  واجلمل  مالءمة    عن  سابعيف  الكلمات  علم   معاستخدام 
.  %80، وهي املثالية مخسةمن جمموع الدرجة   أربعةدرجة    املخرب، أعطى  الداللة

يصنف هذا .  %80هو    سابعة املنتج يف السؤال ال، فإن مستوى صالحيابلتايلو 
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الكلمات واجلمل    ستنتج أني. ميكن أن  جيد جدا  مستوىالرقم يف   استخدام 
 . الداللةعلم  يالئم 

ال السؤال  مع    عن  ثامنيف  واجلمل  الكلمات  استخدام  ر  اعمأمالءمة 
.  %80، وهي  املثالية مخسةمن جمموع الدرجة    أربعةدرجة    املخرب، أعطى  الطالب 

يصنف هذا  .  %80هو    ثامنة املنتج يف السؤال ال، فإن مستوى صالحيابلتايلو 
يف    استخدام الكلمات واجلمل  ستنتج أني. ميكن أن  جيد جدا  مستوىالرقم يف  
 أعمار الطالب. يالئم الوسيلة

 أربعةدرجة    املخرب، أعطى  ل اجلماستخدام  فعالية    عن  تاسعيف السؤال ال
ة ، فإن مستوى صالحيابلتايل. و %80، وهي  املثالية مخسةمن جمموع الدرجة  

ا ااملنتج يف  الرقم يف  .  %80هو    لتاسعلسؤال  .  جيد جدا  مستوىيصنف هذا 
 .الوسيلة تستخدم اجلمل الفعال ستنتج أنيميكن أن 

 مخسة درجة    املخرب، أعطى  لاجلماستخدام    اتساق  عن  عاشريف السؤال ال
ة ، فإن مستوى صالحيابلتايل. و %100، وهي  املثالية مخسةمن جمموع الدرجة  
. ميكن ممتاز  مستوىيصنف هذا الرقم يف  .  %100هو    لتاسعاملنتج يف السؤال ا

 الوسيلة تستخدم اجلمل املتسق. ستنتج أنيأن 
 ، مت حتليل مستوى الصالحية من خالل احلساابت التالية: يف االستنتاج

 
𝑃 =

 𝑥

 𝑥𝑖
 x 100% 

 

𝑃 =
40

50
 x 100% 

 

𝑃 = 80% 

 
 التايل:، ميكن رؤية نتائج التحليل يف اجلدول ابختصار
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 األوىل من استبانة جمال اللغة العربية  : نتائج حتليل البياانت الكمية4.9جلدولا
 وصف ال مستوى الصالحية (%) X iX P التحكيم سؤال 

 عدم املراجعة صاحل جدا 80 5 4 1
 عدم املراجعة صاحل جدا 80 5 4 2
 عدم املراجعة صاحل 60 5 3 3
 املراجعةعدم  صاحل 60 5 3 4
 عدم املراجعة ممتاز 100 5 5 5
 عدم املراجعة صاحل جدا 80 5 4 6
 عدم املراجعة صاحل جدا 80 5 4 7
 عدم املراجعة صاحل جدا 80 5 4 8
 عدم املراجعة صاحل جدا 80 5 4 9

 عدم املراجعة ممتاز 100 5 5 10
 عدم املراجعة  صاحل جدا  80 50 40 النتيجة اإلمجالية

 
ول أن املنتج الذي مت  ، ميكن القائج حتليل البياانت الكمية أعالهنتمن  
البياانت الكمية ذات    ابإلضافة إىلولكن،  من انحية اللغة.     جداتطويره صاحل

لشرح االقرتاحات    نوعيةاالستنتاج املعروفة، يوفر االستبيان أيضا ملء البياانت ال
 . إجراؤها والتحسينات اليت ينبغي على الباحثني 

،  ثالثة اقرتاحات وحتسينات   املخرب  يوفرأن    الكمية  لبياانت انتائج    شرحت
إجراء حتسينات على أخطاء الكتابة، واستبدال األمثلة  االقرتاحات الثالثة هي  

 البطاقة.  يلةواد اليت مت إنشاؤها بواسطة وس، وإعادة إنتاج املاألقل صلة
ا لتوجيه وفق  لوسيلةلعدة مراجعات    لباحث، أجرى ااعتمادا إىل االستنتاج

حيح ت اليت مت إجراؤها فكانت بزايدة عدد البطاقات وتصتحسينا . أما الاملخرب
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  ابباملضافة هي    وادوامل  .الوسيلةمثلة املكتوبة على  األ  لالكتابة اخلاطئة واستبدا
و ال و اعر اإل  ابب كالم   اختيارل. استند  عاب األفاب األمساء وإعر ا وإعر   ءبناالب 

إىل مراعاة وقت جتربة املنتج اليت سيتم إجراؤها    ءالبناابب اإلعراب و الكالم و   ابب 
متت دراستها يف ذلك الوقت هي  يف بداية العام الدراسي حبيث تكون املادة اليت 

عراب  إ و   إعراب األمساء حني أن إضافةيف  ء.  البناابب اإلعراب و الكالم و ابب  
أمهي  األفعال على  النيف  تهمامبنية  علم  املراجع  و. ح  رؤية  الشكل    ات ميكن  يف 
 التايل: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  



79 

 
 

 

 ت املضافةبطاق: ال4.6السورة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

 
 

 الكتابة اخلاطئة : تصحيح4.7 السورة
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 استبدال األمثلة : 4.8 السورة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

لتوجيهات   وفقا  املنتج  مراجعة  أخرى  املخرببعد  مرة  الباحث  طلب   ،
  التحكيم وأما نتائج   أفضل.  حتكيممن صحة املنتج للحصول على نتائج    التحكيم

 الثاين معه هي يف اجلدول التايل: 
 يف جمال اللغة العربية  الثان التحكيمنتائج : 4.10اجلدول 

 القيمة  التحكيم  سؤال الرقم 
 5 املصطلحات القياسية استخدام 1
 5 يف اللغة العربية  شهورةاستخدام املصطلحات امل 2
 4 استخدام مصطلحات سهلة القراءة  3
 4 سهلة الفهماستخدام مصطلحات  4
 4 إلمالئية قواعد اال مالءمة الكتابة مع  5
 3 صرفال و مالءمة ترتيب اجلمل مع قواعد النحو  6
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 4 الداللةعلم كلمات واجلمل وفق استخدام المالءمة  7
 3 ر الطالب اعمأمالءمة استخدام الكلمات واجلمل مع  8
 5 لاجلماستخدام فعالية  9

 5 لاتساق استخدام اجلم 10
 42 النتيجة اإلمجالية

االقرتاحات 
 والتحسينات 

 .االستشارة األوىل  اللقرتاحات املطورة وفًقا  يلة  وسال ت مراجعة  مت •
 املتطورة يف امليدان  يلةمن املمكن اختبار الوس •

 يف امليدان إبجراء مراجعات طفيفة يلةميكن اختبار الوس االستنتاج 

 
 االستبانة تفصيال هي كالتايل: وأما نتائج التحليل من هذه 

درجة    املخرب، أعطى  القياسيةاستخدام املصطلحات    عنيف السؤال األول  
الدرجة    مخسة وهي  املثالية مخسةمن جمموع  و 100%،  مستوى  ابلتايل.  فإن   ،

. ممتاز  مستوى يصنف هذا الرقم يف  .  %100ة املنتج يف السؤال األول هو  صالحي
 القياسية.  م املصطلحات ستخدت املطورة وسيلةستنتج أن اليميكن أن 

ال السؤال  امل  عن  ثاينيف  العربية  شهورةاستخدام املصطلحات  اللغة  ، يف 
الدرجة    مخسةدرجة    املخربأعطى   جمموع  مخسةمن  وهي  املثالية   ،100%  .

يصنف هذا . %100هو   ثاينة املنتج يف السؤال ال، فإن مستوى صالحيابلتايلو 
املصطلحات م  ستخدت  املطورة  وسيلةستنتج أن الي. ميكن أن  ممتاز  مستوىالرقم يف  

 .يف اللغة العربية شهورةامل
ال السؤال  اللغة ماستخدام    عن  ثالث يف  يف  القراءة  سهلة  صطلحات 

.  %80، وهي  املثالية مخسةمن جمموع الدرجة    أربعةدرجة    املخرب، أعطى  العربية
يصنف هذا .  %80هو    ثالث ة املنتج يف السؤال المستوى صالحي، فإن  ابلتايلو 
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يف   أن  جدا  دجي  مستوىالرقم  ميكن  الي.  أن  م ستخدت  املطورة   وسيلةستنتج 
 .سهلة القراءة يف اللغة العربية مصطلحات 

،  يف اللغة العربية  فهمسهلة الصطلحات  ماستخدام    عن  رابعيف السؤال ال
،  ابلتايل. و %80، وهي  املثالية مخسةمن جمموع الدرجة    أربعةدرجة    املخربأعطى  

يصنف هذا الرقم يف .  %80هو    رابعة املنتج يف السؤال ال فإن مستوى صالحي
  مصطلحاتم  ستخدت  املطورة   وسيلةستنتج أن ال ي. ميكن أن  جدا  دجي  مستوى
 . يف اللغة العربية فهمسهلة ال

اخل السؤال  مع    عن  امسيف  الكتابة  االمالءمة  أعطى إلمالئيةقواعد   ،
، فإن  ابلتايل. و %80، وهي  املثالية مخسةمن جمموع الدرجة    أربعةدرجة    املخرب

صالحي اخلمستوى  السؤال  يف  املنتج  يف  .  %80هو    امسة  الرقم  هذا  يصنف 
مع   تالئم  املطورة  وسيلةال الكتابة يف  ستنتج أن  ي. ميكن أن  جيد جدا  مستوى

 .يف اللغة العربية إلمالئيةا قواعدال
، صرفالو مالءمة ترتيب اجلمل مع قواعد النحو    عن  سادس يف السؤال ال

، ابلتايل. و %60، وهي  املثالية مخسةمن جمموع الدرجة    ثالثةدرجة    املخربأعطى  
يصنف هذا الرقم يف . %60هو  سادس ة املنتج يف السؤال الفإن مستوى صالحي

مع    تالئم   املطورة  وسيلةالترتيب اجلمل يف  ستنتج أن  ي. ميكن أن  جيد  مستوى
 قواعد النحو والصرف.
ال السؤال  واجلمل  مالءمة    عن  سابعيف  الكلمات  علم   معاستخدام 

.  %80، وهي املثالية مخسةمن جمموع الدرجة   أربعةدرجة    املخرب، أعطى  الداللة
يصنف هذا .  %80هو    سابعالسؤال الة املنتج يف  ، فإن مستوى صالحيابلتايلو 

الكلمات واجلمل    ستنتج أني. ميكن أن  جيد جدا  مستوىالرقم يف   استخدام 
 . الداللةعلم  يالئم 
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ال السؤال  مع    عن  ثامنيف  واجلمل  الكلمات  استخدام  ر  اعمأمالءمة 
.  %60، وهي  املثالية مخسةمن جمموع الدرجة    ثالثة درجة    املخرب، أعطى  الطالب 

يصنف هذا  .  %60هو    ثامنة املنتج يف السؤال ال، فإن مستوى صالحيابلتايلو 
  يف الوسيلة   استخدام الكلمات واجلمل   ستنتج أني. ميكن أن  جيد  مستوىالرقم يف  

 أعمار الطالب. يالئم 
  مخسة درجة    املخرب، أعطى  لاجلماستخدام  فعالية    عن  تاسعيف السؤال ال
ة ، فإن مستوى صالحيابلتايل. و %100، وهي  املثالية مخسةمن جمموع الدرجة  
. ميكن ممتاز  مستوىيصنف هذا الرقم يف  .  %100هو    لتاسعاملنتج يف السؤال ا

 الوسيلة تستخدم اجلمل الفعال. ستنتج أنيأن 
 مخسة درجة    املخرب، أعطى  لاجلماستخدام    اتساق  عن  عاشريف السؤال ال
ة ، فإن مستوى صالحيابلتايل. و %100، وهي  املثالية مخسةمن جمموع الدرجة  
. ميكن ممتاز  مستوىيصنف هذا الرقم يف  .  %100هو    لتاسعاملنتج يف السؤال ا

 الوسيلة تستخدم اجلمل املتسق. ستنتج أنيأن 
 ، مت حتليل مستوى الصالحية من خالل احلساابت التالية: يف االستنتاج

 
𝑃 =

 𝑥

 𝑥𝑖
 x 100% 

 

𝑃 =
42

50
 x 100% 

 

𝑃 = 84% 
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 :نتائج التحليل يف اجلدول التايل ، ميكن رؤيةابختصار
 : نتائج حتليل البياانت الكمية الثانية من استبانة جمال اللغة العربية 4.11اجلدول 
 الوصف  مستوى الصالحية (%) X iX P التحكيم سؤال 

 عدم املراجعة ممتاز 100 5 5 1
 عدم املراجعة ممتاز 100 5 5 2
 عدم املراجعة صاحل جدا 80 5 4 3
 عدم املراجعة صاحل جدا 80 5 4 4
 عدم املراجعة صاحل جدا 80 5 4 5
 عدم املراجعة صاحل 60 5 3 6
 عدم املراجعة صاحل جدا 80 5 4 7
 عدم املراجعة صاحل 60 5 3 8
 عدم املراجعة ممتاز 100 5 5 9

 عدم املراجعة ممتاز 100 5 5 10
 عدم املراجعة  صاحل جدا  84 50 42 النتيجة اإلمجالية

 
ول أن املنتج الذي مت  ، ميكن القائج حتليل البياانت الكمية أعالهمن نت
نوعية عن االقرتاحات  البياانت  الوكذلك    .العربية  اللغة  يف جمال   جداتطويره صاحل

الوس  املخربلتحسينات. أوضح  وا لتوجيه  املطورة قد متت مراجعتها وفق  يلةأن  ا 
  يلة ، ميكن استنتاج أن الوسن اختبارها يف امليدان. وابلتايلوكان من املمك  املخرب

 ا.ة العربية وميكن اختبارها ميدانياملطورة صاحلة من جمال اللغ
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 يف جمال تعليم اللغة العربية التحكيم (ب
 املاجستري : الدكتور أمحد مرادي  املخرب اسم

 رع مهليغايا: ش العنوان
 : جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني املؤسسة 

 : حماضر اللغة العربية املهنة
إبراهيم   -:   الدراسيةلفية اخل مالك  موالان  جامعة  يف  الدكتورة  مرحلة 

 (2013خترج يف اإلسالمية احلكومية ماالنق ) 
جامعة   - يف  املاجستري  اإلسالمية  مرحلة  أنتساري 

 ( 2003خترج يف احلكومية بنجرماسني )
يف جامعة أنتساري اإلسالمية    البكالوريوسمرحلة   -

 ( 2000احلكومية بنجرماسني )خترج يف 
 معه هي يف اجلدول التايل:  التحكيموأما نتائج 

 اللغة العربيةتعليم يف جمال  التحكيمنتائج : 4.12اجلدول 
 القيمة  السؤال الرقم 

 5 السلفية عاهدم يف املي مالءمة املواد املقدمة مع أهداف التعل 1
 5 السلفية  عاهدامليف للمنهج  الوسيلة التعليميةأمهية  2
 4 عرض مواد تعليمية موجزة وكاملة 3
امليف  الوسيلةفوائد   4 شرح  على  املعلمني  مساعدة  التعليمية   واد 

 بشكل موجز وواضح
4 

 4 فهم املواد التعليمية  على الطالب يف تسهيل  يلةفوائد الوس 5
 5 تذكر املواد التعليمية على الطالب يف تسهيل  سيلةفوائد الو  6
 5 للوسيلة سهولة استخدام املعلمني  7
 4 يلة سهولة استخدام الطالب للوس 8
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 4 الطالب أكثر محاسا للتعلم  يف جعل سيلةفوائد الو  9
الوس 10 املواد  يف جعل    يلةفوائد  تذكر  اجتهادا يف  أكثر  الطالب 

 التعليمية 
4 

 44 النتيجة اإلمجالية
االقرتاحات 
 والتحسينات 

 :جيدة ألن هناك العديد من العناصر الداعمة يلةهذه الوس
 اختيار لون جذاب •
 واخلرب  إوحدة مناقشة املبتد •
 تمييزالو  الهناك مقارنة لفهم احل •
 موجزة وواضحة •

 غري مراجعةيف امليدان ب يلةميكن اختبار الوس االستنتاج 

 
 وأما نتائج التحليل من هذه االستبانة تفصيال هي كالتايل: 

  عاهد م يف امليمالءمة املواد املقدمة مع أهداف التعل عنيف السؤال األول 
أعطى  السلفية الدرجة    مخسةدرجة    املخرب،  جمموع  مخسةمن  وهي املثالية   ،
. %100ة املنتج يف السؤال األول هو  ، فإن مستوى صالحيابلتايل. و 100%

يف الوسيلة    املواد املقدمة  ستنتج أني . ميكن أن  ممتاز  مستوىيصنف هذا الرقم يف  
 .السلفية عاهدم يف امليأهداف التعل تالئم 

 ،السلفية  عاهدللمنهج يف امل  الوسيلة التعليميةأمهية    عن  ثاينيف السؤال ال
الدرجة    مخسةدرجة    املخربأعطى   جمموع  مخسةمن  وهي  املثالية   ،100%  .

يصنف هذا . %100هو   ثاينة املنتج يف السؤال ال، فإن مستوى صالحيابلتايلو 
الي. ميكن أن  ممتاز  مستوىالرقم يف   أن  للمنهج يف    املطورة مهمة  وسيلةستنتج 

 .السلفية عاهدامل
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  املخرب ، أعطى  تعليمية موجزة وكاملةعرض مواد  عن    ثالثيف السؤال ال
، فإن مستوى ابلتايل. و %80، وهي  املثالية مخسةمن جمموع الدرجة    أربعةدرجة  

جيد    مستوىيصنف هذا الرقم يف  .  %80هو    ثالثة املنتج يف السؤال الصالحي
 . موجزة وكاملة املطورة وسيلةال يف عرض موادستنتج أن ي. ميكن أن جدا

واد  يف مساعدة املعلمني على شرح امل  الوسيلةفوائد    عن  رابعيف السؤال ال
وواضح  التعليمية موجز  أعطى  بشكل  الدرجة    أربعةدرجة    املخرب،  جمموع  من 

 رابعة املنتج يف السؤال ال، فإن مستوى صالحيابلتايل. و %80، وهي  املثالية مخسة
 وسيلةستنتج أن الي. ميكن أن  جدا  د جي  مستوىيصنف هذا الرقم يف  .  %80هو  

 . بشكل موجز وواضح واد التعليميةاملعلمني على شرح امل تساعد املطورة
ل الطالب على فهم املواد  ي تسه يف  يلةفوائد الوس عن امسيف السؤال اخل

. %80، وهي  املثالية مخسةمن جمموع الدرجة    أربعةدرجة    املخربأعطى    ،التعليمية
يصنف هذا  .  %80هو    امساملنتج يف السؤال اخلة  ، فإن مستوى صالحيابلتايلو 

الطالب    املطورة تساعد  يلةالوس  ستنتج أني. ميكن أن  جيد جدا  مستوىالرقم يف  
 .فهم املواد التعليميةعلى 

ل الطالب على تذكر املواد  يتسهيف    سيلةفوائد الو   عن  سادسيف السؤال ال
أعطى  التعليمية مخسة  مخسةدرجة    املخرب،  املثالية  الدرجة  جمموع  وهي من   ،

.  %100هو  سادسابلتايل، فإن مستوى صالحية املنتج يف السؤال ال. و 100%
ورة تسهل الوسيلة املطستنتج أن  ي. ميكن أن  ممتاز  مستوىيصنف هذا الرقم يف  

 الطالب على تذكر املواد التعليمية.
  املخرب ، أعطى  للوسيلةسهولة استخدام املعلمني    عن  سابعيف السؤال ال

ابلتايل، فإن مستوى  . و %100، وهي  من جمموع الدرجة املثالية مخسة  مخسةدرجة  
ال السؤال  املنتج يف  الرقم يف  .  %100هو    سابعصالحية   مستوىيصنف هذا 

 . للمعلمني الوسيلة املطورة سهلة الستخدام ستنتج أني. ميكن أن ممتاز
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  املخرب ، أعطى  يلةسهولة استخدام الطالب للوس  عن  ثامنالسؤال اليف  
، فإن مستوى ابلتايل. و %80، وهي  املثالية مخسةمن جمموع الدرجة    أربعةدرجة  

  جيد   مستوىيصنف هذا الرقم يف  .  %80هو    ثامنة املنتج يف السؤال الصالحي
 الستخدام للطالب. الوسيلة املطورة سهلة  ستنتج أني. ميكن أن جدا

، الطالب أكثر محاسا للتعلم  يف جعل  سيلةفوائد الو   عن  تاسعيف السؤال ال
،  ابلتايل. و %80، وهي  املثالية مخسةمن جمموع الدرجة    أربعةدرجة    املخربأعطى  

يصنف هذا الرقم يف .  %80هو    لتاسعة املنتج يف السؤال افإن مستوى صالحي
الطالب    املطورة مفيدة يف جعلالوسيلة    ستنتج أني. ميكن أن  جيد جدا  مستوى

 .أكثر محاسا للتعلم
الطالب أكثر اجتهادا يف يف جعل    يلةفوائد الوس  عن  عاشريف السؤال ال
،  املثالية مخسةمن جمموع الدرجة    أربعةدرجة    املخرب، أعطى  تذكر املواد التعليمية

.  %80هو   لتاسعاملنتج يف السؤال اة ، فإن مستوى صالحيابلتايل. و %80وهي 
الرقم يف    املطورة  الوسيلة  ستنتج أني. ميكن أن  جيد جدا  مستوىيصنف هذا 

 .الطالب أكثر اجتهادا يف تذكر املواد التعليميةيف جعل  مفيدة
 ، مت حتليل مستوى الصالحية من خالل احلساابت التالية: يف االستنتاج

 
𝑃 =
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𝑃 = 88% 
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 ، ميكن رؤية نتائج التحليل يف اجلدول التايل:ابختصار
 : نتائج حتليل البياانت الكمية من استبانة جمال تعليم اللغة العربية 4.13اجلدول 
 الوصف  مستوى الصالحية (%) X iX P التحكيم سؤال 

 عدم املراجعة ممتاز 100 5 5 1
 املراجعةعدم  ممتاز 100 5 5 2
 عدم املراجعة صاحل جدا 80 5 4 3
 عدم املراجعة صاحل جدا 80 5 4 4
 عدم املراجعة صاحل جدا 80 5 4 5
 عدم املراجعة ممتاز 100 5 5 6
 عدم املراجعة ممتاز 100 5 5 7
 عدم املراجعة صاحل جدا 80 5 4 8
 عدم املراجعة صاحل جدا 80 5 4 9

 املراجعةعدم  صاحل جدا 80 5 4 10
 عدم املراجعة  ممتاز 88 50 44 النتيجة اإلمجالية
 

ي مت  ول أن املنتج الذ، ميكن القائج حتليل البياانت الكمية أعالهمن نت
اللغة العربية  ممتازتطويره   تعليم  نوعية عن االقرتاحات  البياانت  ال  وأما   .يف جمال 

، الوسيلة جيدة وهلا مزااي عديدةه  هذ املطورة    يلةأن الوس  تأوضح  لتحسينات وا
واخلرب، ومقارنة فهم    إاملبتد  ابيبذابة، ووحدة النقاش بني  وهي اختيار األلوان اجل

املطورة    يلةوابلتايل، ميكن استنتاج أن الوس  ، والعرض موجز وواضح.تمييزالو   الاحل
حاجة  ليست هناك  ، و اوميكن اختبارها ميداني  ،ة العربيةاللغتعليم  جمال    يفصاحلة  

 ملراجعة املنتج.
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 يف جمال تصميم الوسيلة التعليمية التحكيم (ج
 : حممد إقبال الشوقي املاجستري االسم 

 :  مقعدة ماهااتما  العنوان
 : جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني املؤسسة 

 حماضر : املهنة
جوغباكرات يف    املاجستريمرحلة    -:   الدراسيةلفية اخل احلكومية  اجلامعة 

 ( 2005خترج يف )
جامعة سوانن كايل جاغا    يف  البكالوريوسمرحلة   -

 ( 2009خترج يف  )  اإلسالمية احلكومية جوغباكرات
 معه هي يف اجلدول التايل:  التحكيموأما نتائج 

 يف جمال تصميم الوسيلة التعليمية التحكيمنتائج : 4.14جلدول ا
 القيمة  السؤال الرقم 
 5 للمواد املقدمة الوسيلةمالءمة  1
 5 تصميم الوسيلة املواد و  مالءمة 2
 4 يلةحجم الوس مالءمة 3
 5 يلةجاذبية تصميم الوس 4
 4 فهم املواد التعليمية يف الطالب  تسهيل على يلةفوائد الوس 5
 4 املستخدم لوسيلةمالءمة حجم ا 6
 5 املستخدمةمالءمة الصور والرموز  7
 5 يلةصور والرموز والكتابة على الوسال مكان  ءمةمال 8
 5 مالءمة اللون 9

 5 االستخدام واحلمل يف كل مكان ةسهل 10
 47 النتيجة اإلمجالية
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 دليل استخدامبتكبري احلروف وإضافة بطاقة قم  االقرتاحات والتحسينات 
يف امليدان إبجراء مراجعات طفيفة يلةميكن اختبار الوس االستنتاج   

 
 وأما نتائج التحليل من هذه االستبانة تفصيال هي كالتايل: 

درجة   املخرب، أعطى للمواد املقدمة الوسيلةمالءمة  عنيف السؤال األول 
الدرجة    مخسة وهي  املثالية مخسةمن جمموع  و 100%،  مستوى  ابلتايل.  فإن   ،

. ممتاز  مستوى يصنف هذا الرقم يف  .  %100ة املنتج يف السؤال األول هو  صالحي
 ممتاز. للمواد املقدمة الوسيلةمالءمة  ستنتج أنيميكن أن 

درجة   املخربأعطى    ،تصميم الوسيلةاملواد و   مالءمة  عن  ثاينيف السؤال ال
الدرجة    مخسة وهي  املثالية مخسةمن جمموع  و 100%،  فإن  ابلتايل.  مستوى  ، 

.  ممتاز  مستوىيصنف هذا الرقم يف  .  %100هو    ثاينة املنتج يف السؤال الصالحي
 . تصميمها ممتازو  يف الوسيلة املطورة املواد مالءمةستنتج أن يميكن أن 

 أربعةدرجة    املخرب، أعطى  يلةحجم الوس  مالءمةعن    ثالثيف السؤال ال
ة ، فإن مستوى صالحيابلتايل. و %80، وهي  املثالية مخسةمن جمموع الدرجة  
ال السؤال  الرقم يف  .  %80هو    ثالثاملنتج يف  .  جيد جدا  مستوىيصنف هذا 

 جيد جدا. يلةحجم الوس مالءمةستنتج أن يميكن أن 
  مخسة درجة    املخرب، أعطى  يلةجاذبية تصميم الوس  عن  رابعيف السؤال ال 
ة ، فإن مستوى صالحيابلتايل. و %100، وهي  املثالية مخسةمن جمموع الدرجة  
. ميكن أن ممتاز  مستوىيصنف هذا الرقم يف  .  %100هو    رابعاملنتج يف السؤال ال

 .ممتاز يلةجاذبية تصميم الوسستنتج أن ي
فهم املواد يف الطالب  تسهيل على يلةفوائد الوس عن امسيف السؤال اخل

.  %80، وهي  املثالية مخسةمن جمموع الدرجة    أربعةدرجة    املخربأعطى    ،  التعليمية
يصنف هذا  .  %80هو    امسة املنتج يف السؤال اخل، فإن مستوى صالحيابلتايلو 
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أن  جيد جدا  مستوى الرقم يف   أن  ي. ميكن  الوسستنتج   تسهيل  على   يلة فوائد 
 .جيد جدا فهم املواد التعليميةيف الطالب 

 املخرب، أعطى  املستخدم  لوسيلةمالءمة حجم ا  عن  سادس يف السؤال ال
ابلتايل، فإن مستوى . و %80، وهي  من جمموع الدرجة املثالية مخسة  أربعةدرجة  

جيد   مستوىيصنف هذا الرقم يف  .  %80هو    سادس صالحية املنتج يف السؤال ال
 . جيد جدا املستخدم لوسيلةمالءمة حجم استنتج أن ي. ميكن أن جدا

 املخرب ، أعطى  مالءمة الصور والرموز املستخدمة  عن  سابعيف السؤال ال 
ابلتايل، فإن مستوى  . و %100، وهي  من جمموع الدرجة املثالية مخسة  مخسةدرجة  

ال السؤال  املنتج يف  الرقم يف  .  %100هو    سابعصالحية   مستوىيصنف هذا 
 ممتاز. مالءمة الصور والرموز املستخدمة ستنتج أني. ميكن أن ممتاز

يلة،  صور والرموز والكتابة على الوسال  مكان   مالءمة  عن  منثايف السؤال ال
الدرجة    مخسةدرجة    املخربأعطى   جمموع  مخسةمن  وهي  املثالية   ،100%  .

يصنف هذا  .  %100هو    ثامنة املنتج يف السؤال ال، فإن مستوى صالحيابلتايلو 
والرموز والكتابة  صور  ال  مكان  مالءمة  ستنتج أني. ميكن أن  ممتاز  مستوىالرقم يف  

 يلة ممتاز. على الوس
من جمموع    مخسةدرجة    املخرب، أعطى  مالءمة اللون  عن  تاسعيف السؤال ال

ة املنتج يف ، فإن مستوى صالحيابلتايل. و %100، وهي  املثالية مخسةالدرجة  
ستنتج  ي. ميكن أن  ممتاز  مستوىيصنف هذا الرقم يف  .  %100هو    لتاسعالسؤال ا

 يف الوسيلة املطورة ممتاز. اللونمالءمة  أن
، أعطى  االستخدام واحلمل يف كل مكان  ةسهل  عن  عاشريف السؤال ال

، فإن ابلتايل. و %100، وهي  املثالية مخسةمن جمموع الدرجة    مخسةدرجة    املخرب
امستوى صالحي السؤال  املنتج يف  الرقم يف  .  %100هو    لتاسعة  يصنف هذا 
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  واحلمل يف كل مكان   الوسيلة  استخدام  ةسهل  ستنتج أني. ميكن أن  ممتاز  مستوى
 ممتاز.

 ، مت حتليل مستوى الصالحية من خالل احلساابت التالية: يف االستنتاج
𝑃 =

 𝑥

 𝑥𝑖
 x 100% 

 

𝑃 =
47

50
 x 100% 

 

𝑃 = 94% 

 ابختصار، ميكن رؤية نتائج التحليل يف اجلدول التايل:
البياانت الكمية من استبانة جمال تصميم الوسيلة  : نتائج حتليل  4.15اجلدول 

 التعليمية
 الوصف  مستوى الصالحية (%) X iX P التحكيم سؤال 

 عدم املراجعة ممتاز 100 5 5 1
 عدم املراجعة ممتاز 100 5 5 2
 عدم املراجعة صاحل جدا 80 5 4 3
 عدم املراجعة ممتاز 100 5 5 4
 املراجعةعدم  صاحل جدا 80 5 4 5
 عدم املراجعة صاحل جدا 80 5 4 6
 عدم املراجعة ممتاز 100 5 5 7
 عدم املراجعة ممتاز 100 5 5 8
 عدم املراجعة ممتاز 100 5 5 9

 عدم املراجعة ممتاز 100 5 5 10
 عدم املراجعة  ممتاز 94 50 47 النتيجة اإلمجالية
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ول أن املنتج الذي مت  ميكن الق،  ائج حتليل البياانت الكمية أعالهمن نت
التعليمية  ممتازتطويره   الوسيلة  تصميم  جمال  عن البياانت  ال  وأما  .يف  نوعية 

وا أوضحاالقرتاحات  للتحسني.  أن    تلتحسينات  االقرتاحات  بعض  هناك 
ه ممكناالقرتاح  ذلك  إذا كان  جدا  صغريا  يبدو  الذي  اخلط  حجم  زايدة  ا.  و 

بطاقة إضافية تشرح تعليمات  صنع، طلب من الباحث أيضا  ابإلضافة إىل ذلك 
 استخدام الوسائط املطورة. 

يف امليدان    يلةر هذه الوس، مت اإلعالن عن إمكانية اختباتحليلعلى ال بناء
فيفة. هتدف املراجعة إىل زايدة حجم  خرغم من أنه كان ال بد من مراجعة  على ال

ة تشرح كيفية استخدام  القراءة وإنشاء بطاقاألحرف اليت ميكن تكبريها لتسهيل  
 . يلةهذه الوس

  تغيريات عن طريق زايدة حجم اخلط يف  استجابة لذلك، أجرى الباحث 
ا يف احلجم. مت تغيري حجم اخلط الذي كان بعض األماكن اليت بدت صغرية جد

، قام يلةبطاقات حول كيفية استخدام الوس. أثناء إضافة  10يف األصل إىل    9
 إبنشاء بطاقة جديدة ابلشاشة التالية: الباحث
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 : بطاقة دليل االستخدام 4.9السورة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التنفيذ .4

من صحتها    التحكيماليت مت تطويرها و   يلةيف هذه املرحلة، سيتم اختبار الوس
اليت    يلة م ابستخدام الوسييف امليدان. يتم ذلك لتوفري اخلربة للطالب واملعلمني يف التعل

عالو  تطويرها.  ستساعد  مت  ذلك،  على  تق   خربةة  استبياانت  ملء  يف  يم  يالطالب 
فصل على جمموعة صغرية فقط، وهي ال  يلة ، مت اختبار الوسبحثال  ذا. يف هيلةالوس



101 
 

 
 

يف هذا الفصل.    اطالب  20يوجد  وسطى من معهد نور احملبني.  الثاين يف املستوى ال
م ابستخدام  ي التعل  مبينما الشخص الذي يقو   الحظامليعمل الباحث يف هذه احلالة ك

 كمدرس.  رجال العلمهو األستاذ  يلةلوسا
ت.  اللقاائ يف أربعة    يلةم ابستخدام الوسياملنتج من خالل التعل  ةمت إجراء جترب

. التفاصيل يف اجلدول  2022يوليو    23وتنتهي يف    2022يوليو    20يف    تجلربةتبدأ ال
 : التايل

 اللقاائت لتجربة الوسيلة املطورة: 4.16اجلدول 
 املادة  الباب الوقت التاريخ  اللقاء 
- 6:15 2022يوليو  20 األول

7:15 
 تعريف الكالم • الكالم

 عالمات االسم •
 عالمات الفعل املاضي  •

- 6:15 2022يوليو  21 الثاين 
7:15 

 عالمات الفعل املضارع  • الكالم
 عالمات الفعل األمر  •
 تعريف احلرف  •

- 6:15 2022يوليو  22 الثالث 
7:15 

 تعريف اإلعراب • اإلعراب والبناء 
 أقسام اإلعراب •
 تعريف البناء •
 أقسام البناء  •

- 6:15 2022يوليو  23 الرابع
7:15 

 تعريف املعرب • اإلعراب والبناء 
 املبين أقسام  •
 املبنيات من األمساء •
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 التقوي  .5
يدان  يف امل للتجربةية املنتج مي صالحو تق بحثال امي يف هذو تتضمن عملية التق

ج من خالل حتليل نتائج  مي صالحية املنتو ستخدام. يتم تقاال  يفاملنتج    صالحيةمي  و وتق
املنتج من خالل حتليل    صالحيةمي  و ، بينما يتم إجراء تقرباءاملقدم إىل اخلاانت  االستب

 التقييم املقدم للمعلمني والطالب. اانت استب
من صحة املنتج مع اخلرباء إىل أن املنتج الذي مت تطويره   التحكيم تشري نتائج 

صاحل وعملي لالختبار. يشار إىل ذلك من خالل مستوى صالحية املنتج يف جمال 
  العربية   م اللغة ي  جمال تعل، ويف% بدرجة جيدة جدا84الذي حصل على    العربية  اللغة

حيصل عليه.    يلة التعليمية ممتاز، ويف جمال تصميم الوس  % بدرجة88صل إىل قيمة  حي
ممتاز.94بنسبة   بدرجة  نتائج  و   %  النحوتقييم  استباانت  سيتم عرض  علم    معلمي 

نتائج البحث    قسميتم شرحها  صالحية الوسيلة لالستخدام الذي سقسم  والطالب يف  
 .ومناقشتها
 

 ةناقشامل ج. 
الوسيلة التعليمية لتعليم قواعد اللغة العربية على أساس اخلريطة    تطويرعملية   .1

 الذهنية يف املعاهد السلفية بباالجنان 
الوسيلة التعليمية لتعليم قواعد اللغة العربية على بشكل عام، تتم عملية تطوير  

من خالل مخس مراحل، وهي أساس اخلريطة الذهنية يف املعاهد السلفية بباالجنان  
تتوافق هذه املراحل اخلمس مع إجراء و التحليل والتصميم والتطوير والتنفيذ والتق مي. 

 تم شرحه ابلتفصيل على النحو التايل. . سيADDIEحبث منوذج 
يلة وسالتطوير    ات وإمكاني  حتياجات هو حتليل اال  التحليل  مرحلة  ملهمة منا
املخطط   الوسيلة التعليميةم جدا كمرجع لتطوير  اليت ميكن القيام هبا. هذا مه  التعليمية
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، هناك العديد  ات مكانياإلو   حتياجات اال  ليل، لكي تكون قادرا على حتهلا. ومع ذلك 
 ا.سبقخلطوات اليت جيب القيام هبا ممن ا

قابالت املاليت سيتم مالحظتها وإجراء  عاهداألوىل يف حتديد املتتمثل اخلطوة 
  الجنان. من املستحيل على الباحث يف اب  ملعاهدري من اا لوجود عدد كبها نظر معلمي   مع

املمالحظة   هذه  مع كل  مقابالت  اليت نظر   عاهدوإجراء  والتكاليف  الوقت  لضيق  ا 
  نور معهد  وهي    املعاهد،، اختار الباحث ثالثة  عاهداختيار امليف   .باحثيتحملها ال

الثالثة   عاهد. يعتمد اختيار هذه املية الايفسناحلو احملبني بوجنني  رايض  و   احملبني هالونج
  إذن ولة احلصول على املعلومات و على حجم النزل واخللفية التارخيية ابإلضافة إىل سه

ابالجنان، يف منطقة  يف    املعاهدمها أكرب  ني  احملبرايض  معهدي نور احملبني و البحث.  
  .املنطقةيف  املعاهدهو أقدم  يةسناحل معهدحني أن 
دينية للطالب من خالل  السلفية ألهنا تقدم تعليم    معاهدالثالث هي    عاهدامل

  لصالذي اقرتحه خا  السلفي  املعهد. ويستند هذا إىل تعريف  رتاث االلتزام ابلكتب ال
امل يعّرف  معهد  طاهر.  أبنه  تعلم طالهبا  عهدالسلفي  من    يةاإلسالم  العلوم  داخلية 

 82، ابستخدام األساليب التقليدية ودون تضمني التعليم العام فيها.رتاث خالل ال
امل اختيار  هيعاهدبعد  الباحث  اختذها  اليت  التالية  اخلطوة  إجراء    ، كانت 

ها. يتم تنفيذ هذه اخلطوة  معلمي  الثالثة وإجراء مقابالت مع  يف املعاهد  املالحظات 
مت  واإلمكاانت.  االحتياجات  لتحديد  حتليلها  سيتم  اليت  املعلومات  على  للحصول 

 .البياانت  تقدميملالحظات واملقابالت يف قسم نتائج ا تقدمي
  اخلطوة التالية هي حتليل البياانت اليت مت مجعها من املالحظات واملقابالت. 

م اللغة العربية يهو نفسه تعلاملعاهد  م اللغة العربية يف هذه  يتظهر نتائج التحليل أن تعل
م كتب ي م يركز على القواعد املطبقة يف تعليالسلفية األخرى. التعل  عاهديف معظم امل

 
82Kholis Thohir, “Kurikulum dan Sistem Pembelajaran Pondok Pesantren Salafi di 

Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Provinsi Banten,” Journal Analytica Islamica, 1, 7 

(2018): 11. 
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نتائج  وأما    83. الرتاث  واحتليل  شرح  نتائج   إلمكانيات االحتياجات  على  بناء 
بعد احلصول على نتائج  و البياانت أيضا.    تقدمييف قسم    قد مت  املالحظات واملقابالت 

 التحليل دخل الباحث املرحلة التالية وهي مرحلة التصميم. 
الوس  التصميم  مرحلةيف   بتصميم  الباحث  االحتياجات   يلةيقوم  حسب 

،  يلةع ذلك، قبل تصميم الوسواإلمكانيات اليت مت حتديدها يف املرحلة السابقة. وم
. ابإلضافة إىل ذلك، حيدد الباحث يلةحيدد الباحث أوال الغرض من تطوير هذه الوس

  طوير م. مت تقدمي شرح لتحديد أهداف التياد املطلوب تطويرها وأهداف التعلو أيضا امل
التعل التعليمية وأهداف    البياانت. حتديد هذه األشياء جيب   تقدميم يف قسم  ي واملواد 

. بعد حتديد هذه األشياء الثالثة، يقوم  ةاملناسب  يلةالقيام به لتسهيل حتديد تصميم الوس
 . يلةالباحث بتصميم الوس
اجلهاز املستخدم .  Corel Draw X7يستخدم الباحث تطبيق    يلةيف تصميم الوس

حممولهو   وصف  .  Lenovo ThinkPad Edge E330  كمبيوتر  هذا مت  مواصفات 
قسم   يف  البداية  تقدميالكمبيوتر  يف  من  البياانت.  بطاقات  ست  الباحث  صمم   ،

×    15على شكل بطاقات حبجم  يلةمت تصميم الوس ا.الفصول الثالثة اليت مت تطويره
 سم من خالل تقدمي ألوان خمتلفة.  10

، قام الباحث بتغيري  Corel Draw X7يف تطبيق    يلةبعد االنتهاء من تصميم الوس
يتم إجراء هذا التغيري يف التنسيق عن طريق تصدير  . JPGإىل  CDRتنسيق امللف من 

تطبيق    CDRملف   عملية  .  Corel Draw X7يف  لتبسيط  بذلك  القيام    تطبيع جيب 
 . يلةوسال

الوس تنسيق    يلةبعد اكتمال تصميم  حبث يف طباعة هذه  .  JPGوحتويلها إىل 
خدمات الطباعة املطبوعة    م الباحثاتخدساات ابستخدام طابعة ألوان عادية.  البطاق

 
83Syindi Oktaviani R. Tolinggi, “Model Pembelajaran Bahasa Arab di Pesantren Salafi dan 

Khalafi: Studi Pebandingan Terhadap Pesantren Salafiyah Syafi’yah Pohuwato dan Pesantren 

Hubolo Tapa,” Al-Lisan: Jurnal Bahasa (e-Journal) 5, no. 1 (6 Maret 2020): 64–95, 

https://doi.org/10.30603/al.v6i1.966. 
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على   مطبوعة  البطاقات  الصور.  لطباعة  استخدامها  يشيع  أبيض.  كرتون  ورق  اليت 
، مما جيعل إىل أن هذا الورق أكثر مسكا من الورق العادي  كرتونيرجع اختيار ورق  

 البطاقة أكثر راحة يف اإلمساك هبا وأقوى. 
املطبوعة. يتم إجراء   الوسيلةصحة    حتكيم  الباحث من قام    التطويرمرحلة    يف

الو لتحدي  التحكيمهذا   اختبار  إذا كان ميكن  ما  أهنا    سيلة د  أم  امليدان  املطبوعة يف 
 من الصحة من خالل اخلطوات التالية:  التحكيمحباجة إىل املراجعة مرة أخرى. يتم 

 املخربتم ملؤه بواسطة ي اانت أداة حتكيم على شكل استب صنع. 1
 املخرب . مقابلة 2
 املطبوعة سيلة. تسليم الو 3
 استبيان التحكيم سليم. ت4
 التحكيم ملء استبيان  املخرب. اطلب من 5

  تحكيم يف ثالثة جماالت لل  خمربينيف عملية التحكيم هذه، أشرك الباحث ثالثة  
الثالثة همم املخربون  الصحة.  الديالدكتور    ن  العربية  وحي  اللغة  جمال  مدققا يف  ن 

وقي مدققا ش م اللغة العربية، وحممد إقبال الي ا يف جمال تعلأمحد مرادي مدقق  والدكتور
ون الثالثة هم خرباء يف جماالهتم وحماضرون يقومون  املخرب .  سيلةيف جمال تصميم الو 

 بتدريس جماالت ختصصهم. 
االس  بناء حتليل  نتائج  تقدميها  على  مت  اليت  قسم  تبيان  البياانت   تقدمييف 

كن جيب  ، ولاملطورة وميكن اختبارها ميدانيا  يلةمت اإلعالن عن صالحية الوس،  وحتليلها
اللغة العربية  يف جمال    املخربعلى اجتاه    إجراء بعض املراجعات أوال. تتم املراجعات بناء

البياانت   تقدميتفاصيل مراجعات املنتج يف قسم  . مت شرح  يلة التعليميةتصميم والوس
 وحتليلها.

بعد إعالن صالحية املنتج من خالل عملية التحكيم من الصحة مع اخلرباء، 
جترب املنتج.  اختبار  هي  التالية  اخلطوة  جتربة    ةفإن  هي  الباحث  أجراها  اليت  املنتج 
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ة للمعلم والطالب يف م. أجريت هذه التجربة لتوفري اخلرب ييف التعل  يلةاستخدام الوس
املتطورة. أجريت هذه التجربة على جمموعة صغرية فقط،    يلةم ابستخدام الوسيالتعل

 .معهد نور احملبنييف من مرحلة الوسطى أ  2 فصلوهي 
ساعة    لقاء. مدة كل  اللقاائت ام هذه الوسيلة يف أربعة  استخد  جتربةوجرت  

عقد   يتم  يوم،  تقريبا. كل  ع  لقاءواحدة  يف    قدواحد.  األول  يوليو    21االجتماع 
يف تنفيذ التعلم، يعمل الباحث فقط   .2022يوليو    23واالجتماع األخري يف    2022

سارت عملية اختبار استخدام املنتج يف   كمراقب ، بينما يقود التعلم األستاذ رجال.
 ة.مالفصل الدراسي بسال

املعهد   تعديل حالةبشكل عام، يتم تنظيم عملية اختبار هذا املنتج من خالل  
جيب  .  عهدقة التنفيذ تتبع امل، وطرياختيار املواد، ووقت التنفيذ وظروف  نور احملبني.

 عهد. ربة املنتج بسالسة وال تزعج املأخذ ذلك يف االعتبار حىت تتم عملية جت
 

الوسيلة .2 اخلريطة    صالحية  أساس  العربية على  اللغة  قواعد  لتعليم  التعليمية 
 املعاهد السلفية بباالجنان الذهنية يف 

حتديد   أساس وسال  صالحيةيتم  على  العربية  اللغة  قواعد  لتعليم  التعليمية  يلة 
انت التقييم اليت مت ملؤها  امن خالل استباخلريطة الذهنية يف املعاهد السلفية بباالجنان  

إىل مجيع املعلمني الذين قاموا بتدريس    اانت مت تقدمي االستب  من قبل املعلمني والطالب.
الثالثة والطالب الذين تعلموا   عاهديف امل  متممة اآلجروميةكتاب  ابستخدام    النحو

  صالحية سيتم حتليل البياانت لتحديد مستوى  و   املنتج.  ةأثناء جترب  يلةستخدام الوساب
 .  الوسيلة
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 علمني صالحية الوسيلة عند امل (أ
للم ابلنسبة  االستبأما  مبلء  قاموا  الذين  فتابل  ت اناعلمني  يمكن فصيل 

 رؤيتهم يف اجلدول التايل:
 املعلمني الذي قاموا مبلء االستباانت : 4.17اجلدول 

 الفصل  املعهد  اسم املعلم  الرقم 
 أ -2 نور احملبني )ر ع(  رجال العلم 1
 ب -2 نور احملبني )أ ر( أمحد رشيدي 2
 ج -2 نور احملبني )ع ح س( عبد احلليم سعيد 3
 أ -2 رايض احملبني )م ز ف( حممد زيدا فهمي 4
 ب -2 رايض احملبني )م أ(  حممد أرشد 5
 فصل كتاب متممة اآلجرومية  احلسنية )م ح ن(  حممد حافظ نصر الدين 6
 

 وأما أسئلة التقتيم يف االستباانت فهي التايل:
 التقييم يف االستباانت ملعلمي علم النحو : أسئلة4.18اجلدول 

 سؤال التقييم  الرقم 
 عهد للمنهج املطبق يف امل الوسيلةمالءمة  1
 م يمع أهداف التعل الوسيلةمالءمة املادة اليت تقدمها  2

امل  وسيلةال  ائدو ف 3 تعليم  تسهيل  خمتصر    علمنييف  بشكل  العربية  اللغة  لقواعد 
 وواضح

 لوسيلة سهولة استخدام املعلمني ل 4
 يلةجاذبية تصميم الوس 5
 يف تسهيل فهم الطالب للمواد التعليمية  سيلةفوائد الو  6
 يف تسهيل تذكر الطالب للمواد التعليمية  يلةفوائد الوس 7
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1السؤال 
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3السؤال 

4السؤال 

5السؤال 

6السؤال 

7السؤال 

8السؤال 

9السؤال 

10السؤال 

م ح ن م أ م ز ف ع ح س أ ر ر ع

 يلة سهولة استخدام الطالب للوس 8
 يف جعل الطالب أكثر محاسا للتعلم  يلةوسالفوائد  9

 يف جعل الطالب أكثر اجتهادا يف تذكر املواد التعليمية  الوسيلةفوائد  10
 

النحو م  ا أجراه  يتال  اانت االستب  نم  الكمية  بياانت ال علم  فهي    علمو 
 كالتايل:

 معلمني لل اانتاالستب  البياانت الكمية منخمطط : 4.10الصورة 
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احلساابت ابستخدام الصيغة اب   ستحلل  لكمية من االستباانتالبياانت ا

 التالية:
 

𝑃 =
 𝑥

 𝑥𝑖
 x 100% 

 
 التفصيالت: 

P :  الصالحية نسبة 
 𝑥 :  .)جمموع درجات إجاابت اجمليبني )القيمة احلقيقية 
 𝑥𝑖 :  )العدد اإلمجايل ألعلى درجات اإلجاابت )القيمة املتوقعة 

 
 البياانت الكمية من استباانت معلمي علم النحو وأما نتائج التحليل من  

 تفصيال هي كالتايل:
ستة    ، منعهدللمنهج املطبق يف امل  الوسيلةمالءمة  عن  السؤال األول  يف

درجة ، كان هناك ثالثة معلمني حصلوا على  اانت مني الذين مألوا االستباملعل
النتيجة    علمنيمخسة وكان هناك ثالثة م حصلوا على درجة أربعة حبيث كانت 

%.  90وهو    ،30من جمموع الدرجة املثالية    27اليت مت احلصول عليها اإلمجالية  
هذا  يصنف %.  90يف السؤال األول هو  وسيلةال صالحيةوابلتايل، فإن مستوى 

 . عهدللمنهج املطبق يف املالوسيلة تالئم  ستنتاج أن  أن يممتاز. ميكن  مستوى  الرقم  
اليف السؤال  تقدمها  عن    ثاين  اليت  املادة  أهداف    الوسيلةمالءمة  مع 

من  ميالتعل االستبستة  ،  مألوا  الذين  هناك  اانت املعلمني  معلمني  أربعة  ، كان 
هناكعلى    واحصل وكان  أربعة حبيث    حصال  علمنيم  درجة مخسة  على درجة 

اإل النتيجة  عليها  كانت  احلصول  اليت مت  املثالية  من جممو   28مجالية  الدرجة  ع 
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هو   ثاينيف السؤال ال  وسيلةال  صالحية%. وابلتايل، فإن مستوى  93,3وهو    ،30
املادة اليت تقدمها ستنتاج أن  أن يممتاز. ميكن  مستوى  هذا الرقم  يصنف  %.  93,3
 تالئم ألهداف التعليم.  الوسيلة

اليف السؤال  امل  وسيلةال   ائدو فعن    ثالث   تعليم  لقواعد   علمنييف تسهيل 
،  اانت املعلمني الذين مألوا االستبستة  ، من  اللغة العربية بشكل خمتصر وواضح

على   حصل  علمم  درجة مخسة وكان هناكعلى    وامعلمني حصلمخسة  كان هناك  
من جمموع    29مجالية اليت مت احلصول عليها  درجة أربعة حبيث كانت النتيجة اإل

يف   وسيلةال  صالحية%. وابلتايل، فإن مستوى  96,7وهو    ، 30الدرجة املثالية  
ستنتاج أن ي ممتاز. ميكن  مستوى  هذا الرقم  يصنف  %.  96,7هو    ثالثالسؤال ال

لقواعد اللغة العربية بشكل خمتصر   علمنييف تسهيل تعليم امل  الوسيلة مفيدة  أن
 .وواضح

املعلمني  ستة  من  ،  لوسيلةسهولة استخدام املعلمني لعن    رابع السؤال اليف
درجة مخسة وكان  على    وامعلمني حصلمخسة  ، كان هناك  اانت الذين مألوا االستب

مجالية اليت مت احلصول  على درجة أربعة حبيث كانت النتيجة اإل  حصل  علمم  هناك
%. وابلتايل، فإن مستوى  96,7وهو    ،30من جمموع الدرجة املثالية    29عليها  

ممتاز.  مستوى  هذا الرقم  يصنف  %.  96,7هو    رابعيف السؤال ال   وسيلةال  صالحية
 الوسيلة سهلة االستخدام للمعلمني. ستنتاج أنأن يميكن 

املعلمني الذين ستة  من  ،  يلةجاذبية تصميم الوسعن    امس السؤال اخليف
مجالية حبيث كانت النتيجة اإلدرجة مخسة على  واحصل كلهم ،  اانت مألوا االستب

%. وابلتايل، 100وهو    ،30من جمموع الدرجة املثالية    30اليت مت احلصول عليها  
هذا الرقم يصنف  %.  100هو    امسيف السؤال اخل  وسيلة فإن مستوى جدوى ال

 تصميم الوسيلة جاذبة.  ستنتاج أنأن يممتاز. ميكن مستوى 
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ال يف السؤال  ال عن    سادس   للمواد   سيلةو فوائد  الطالب  يف تسهيل فهم 
الذين مألوا االستباملعلستة    ، منالتعليمية ثالثة معلمني  اانت مني  ، كان هناك 

حصلوا على درجة أربعة حبيث   علمنيدرجة مخسة وكان هناك ثالثة محصلوا على  
اإلمجالية   النتيجة  عليها  كانت  احلصول  املثالية    27اليت مت  الدرجة  من جمموع 

هو    سادس يف السؤال ال  وسيلةال  صالحية%. وابلتايل، فإن مستوى  90وهو    ،30
يف الوسيلة مفيدة  ستنتاج أن  أن يممتاز. ميكن  مستوى  هذا الرقم  يصنف  %.  90

 . تسهيل فهم الطالب للمواد التعليمية
اليف السؤال  الوسعن    سابع  للم  يلةفوائد  الطالب  تذكر  تسهيل  واد يف 

الذين مألوا االستبستة  ، من  التعليمية معلمني  أربعة  ، كان هناك  اانت املعلمني 
م  واحصل هناك  وكان  أربعة حبيث    حصال  علمنيعلى درجة مخسة  على درجة 

عليها   احلصول  اليت مت  اإلمجالية  النتيجة  املثالية    28كانت  الدرجة  من جمموع 
 سابعيف السؤال ال  وسيلةال  صالحية%. وابلتايل، فإن مستوى  93,3وهو    ،30
الرقم  يصنف  %.  93,3هو   ميكن  مستوى  هذا  يممتاز.  أن  أن  الوسيلة ستنتاج 

 .تسهيل تذكر الطالب للمواد التعليميةمفيدة يف 
املعلمني  ستة  ، من  يلةسهولة استخدام الطالب للوسعن    ثامن السؤال اليف

على درجة مخسة وكان    وامعلمني حصلأربعة  ، كان هناك  اانت الذين مألوا االستب
م مت   حصال  علمنيهناك  اليت  اإلمجالية  النتيجة  حبيث كانت  أربعة  درجة  على 

%. وابلتايل، فإن 93,3وهو    ،30من جمموع الدرجة املثالية  28احلصول عليها  
ال  وسيلةال  صالحية مستوى   السؤال  الرقم  يصنف  %.  93,3هو    ثامنيف  هذا 

 الوسيلة سهلة األستخدام للطالب.ستنتاج أن أن يممتاز. ميكن توى مس 
، يف جعل الطالب أكثر محاسا للتعلم  يلةوسالفوائد  عن    تاسع السؤال اليف

على   وامعلمني حصلأربعة ، كان هناك اانت املعلمني الذين مألوا االستبستة من 
النتيجة    حصال  علمني درجة مخسة وكان هناك م على درجة أربعة حبيث كانت 
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)%(نسبة الصالحية 

%.  93,3وهو    ،30من جمموع الدرجة املثالية    28اإلمجالية اليت مت احلصول عليها  
يصنف  %.  93,3هو    تاسعيف السؤال ال  وسيلةال  صالحيةوابلتايل، فإن مستوى  

يف جعل الطالب    الوسيلة مفيدةستنتاج أن  أن يممتاز. ميكن  مستوى  هذا الرقم  
 .أكثر محاسا للتعلم

يف جعل الطالب أكثر اجتهادا يف   الوسيلةفوائد  عن    عاشر السؤال اليف
أربعة ، كان هناك  اانت املعلمني الذين مألوا االستبستة  ، من  تذكر املواد التعليمية

على درجة أربعة    حصال  علمني على درجة مخسة وكان هناك م  وامعلمني حصل
من جمموع الدرجة املثالية    28حبيث كانت النتيجة اإلمجالية اليت مت احلصول عليها  

  عاشر يف السؤال ال  وسيلةال  صالحية%. وابلتايل، فإن مستوى  93,3وهو    ،30
الرقم  يصنف  %.  93,3هو   ميكن  مستوى  هذا  يممتاز.  أن  أن  الوسيلة ستنتاج 

 .للتعلميف جعل الطالب أكثر محاسا  مفيدة
 :ةالتالي صورة، ميكن رؤية نتائج التحليل يف الابختصار

 للمعلمني اانتاالستب  ج حتليل البياانت الكمية منئخمطط نتا: 4.11الصورة 
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الصالحيةيف االستنتاج النحو    ، مت حتليل مستوى  العلمي علم  من من 

 خالل احلساابت التالية: 
𝑃 =

 𝑥

 𝑥𝑖
 x 100% 

 

𝑃 =
282

300
 x 100% 

 

𝑃 = 94% 

 
الوس القول أن  البياانت أعاله، ميكن  نتائج حتليل  املطورة    يلةبناء على 

تاز. ابإلضافة  مم لدرجة ألن النسبة تصل  وفقا لتقييم املعلمني. لالستخدام صاحلة
لالستخدام دون مراجعات   صاحلةكانت    الوسيلةإىل ذلك، ذكر مجيع املعلمني أن  

   االستنتاج.يف 
مكاان أيضا  االستبيان  يوفر  الكمية،  البياانت  إىل  لكتابة  ابإلضافة   

كبياانت نوعية. ميكن رؤية البياانت يف   يلةت املتعلقة ابلوساالنطباعات واملدخال
 اجلدول التايل: 

 النحوملعلمي علم  اانتاالستب  البياانت النوعية من: 4.19اجلدول 
 املدخالتأو االنطباعات  املعلم  الرقم 
نه من األسهل تذكر  أن جيد الطالب أ   البطاقةأنمل ابستخدام هذه   ر ع  1

 ، وأن يكونوا جمتهدين يف القراءةالدروس وفهمها
 اأخرى قريب بواب أب يلةأنمل أن تكتمل هذه الوس أ ر 2
 .األخرى بواب متاحة أكثر لأل يلةآمل أن تكون هذه الوس ع ح س  3
 هناك املزيد من هذه البطاقات أن يكون رجوأ م ز ف 4
 هناك املزيد من البطاقات أن يكون رجوأ م أ 5
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 - م ح ن 6
 

 فيما يلي بعض املعلومات اليت مت احلصول عليها من البياانت:
 الوسيلة املطورة.  سلبية على. عدم وجود تعليقات 1
 بواب البطاقات يف األ يلةوساملزيد من  صنعني أن يتم علمامل. أيمل بعض 2

 األخرى.
 املعلمني إىل أن تتم عملية البحث هذه بسالسة. بعض. دعا 3
 . يلةالتعلم سيكون أفضل مع هذه الوس. أيمل املعلم أن 4

وير هذه الوسيلة ألن تقييم  على البياانت أعاله ، مل يتابع الباحث تط   بناء
أما ابلنسبة لالقرتاحات   .صاحلة عن املعلمني  املطورة كانت  يلةذكر أن الوس  علمامل

أخرى. سيتم متابعة هذا    أبواب ها تؤدي إىل إنشاء بطاقات من  ، فجميعاملقدمة
االقرتاح إذا كان هناك مشروع مستمر لصنع هذه الوسيلة اإلعالمية. تقتصر هذه 

 املتطورة. بصالحية الوسيلةعلق فيما يت أسئلة البحثسة على اإلجابة على الدرا
 

 الطالب صالحية الوسيلة عند (ب
 التقييم كالتايل:اانت الطالب الذين قاموا مبلء استب بياانت 

 التقييم اانت الطالب الذين قاموا مبلء استب: 4.20 اجلدول
 الفصل  املعهد  اسم الطالب  الرقم 
 أ -2 نور احملبني )إ ح(  إبن سيد حيىي 1
 أ -2 نور احملبني )أح أ(  أنصاريأمحد حافظ  2
 أ -2 نور احملبني )أ ح ن( أمحد حايف نفرين 3
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 أ -2 نور احملبني )أ ح( أمحد حسيين 4
 أ -2 نور احملبني )أ ر ج( أمحد رجاين 5
 أ -2 نور احملبني ) أ ر ي( أمحد رحيان 6
 أ -2 نور احملبني )أ ص( أمحد صوبري 7
 أ -2 احملبنينور  )أ و( أمحد وحيودي 8
 أ -2 نور احملبني )ف ك(  فرابو كاملارااي 9

 أ -2 نور احملبني )م أ( حممد ألدي 10
 أ -2 نور احملبني )م ح(  حممد حسني 11
 أ -2 نور احملبني )م د( حممد داايت  12
 أ -2 نور احملبني )م ر ر(  حممد رشيد رضاء 13
 أ -2 نور احملبني )م ر أ( حممد رضاء أرضين 14
 أ -2 نور احملبني )م ص(  حممد صدقني 15
 أ -2 نور احملبني )م ع ر(  حممد عني الرجال 16
 أ -2 نور احملبني )م ف أ( حممد فردي أديتيا 17
 أ -2 نور احملبني )م ف(  حممد فيدان 18
 أ -2 نور احملبني )م م(  حممد جمدي 19
 أ -2 نور احملبني ()م ن ب  حممد نوفال البار 20

 
هي كما   اانت ملؤها من قبل الطالب يف االستبالتقييم اليت مت  وأسئلة

 يلي:
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 التقييم الستباانت الطالب أسئلة: 4.21اجلدول 
 نقاط التقييم الرقم 
 سيلة جاذبية عرض الو  1
 قراءهتا ل يلةالوس يف لكتابةسهولة ا 2
 فهمهاسهولة املواد املقدمة ل 3
 التعليمية املواد الوسيلة مع مالءمة  4
 سهل االستخدام واحلمل يف كل مكان 5
 يف تسهيل فهم الطالب للمواد التعليمية  يلةالوس فوائد 6
 يف تسهيل تذكر الطالب للمواد التعليمية  يلةالوس فوائد 7
 أكثر متعة  تعليميف جعل ال يلةالوس فوائد 8
 ا لتلقي الدروس يف جعل الطالب أكثر محاس يلةالوس فوائد 9

 ا يف تذكر الدروس يف جعل الطالب أكثر اجتهاد يلةالوس فوائد 10
 

 طالب كما يلي:للكانت نتائج ملء استباانت التقييم و 
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10السؤال  9السؤال  8السؤال  7السؤال  6السؤال 

5السؤال  4السؤال  3السؤال  2السؤال  1السؤال 

 خمطط نتائج ملء استباانت التقييم للطالب: 4.12 صورةال
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لتح املستخدمة  استبالصيغة  من  الكمية  البياانت  الطالب هي    اانت ليل 
النحو.    علم   معلمي  باانت ليل البياانت الكمية من استنفس الصيغة املستخدمة لتح

يف  ا نفس تصنة مستوى الصالحية املستخدمة هو أيض، فإن تصنيف فئوابملثل
كن رؤيتهما وميمعلمي علم النحو.  مدرس    تباانت مستوى الصالحية يف حتليل اس

 .4.21يف اجلدول 
تفصيال    البياانت الكمية من استباانت الطالب   وأما نتائج التحليل من

 هي كالتايل: 
األول   السؤال  الو عن  يف  عرض  منسيلةجاذبية  مألوا    طالبا  20  ، 

هناك  اانت االستب على    طالبا  15، كان  مخسةحصلوا  هناك    ،درجة   5وكان 
حبيث كانت النتيجة اإلمجالية اليت مت احلصول    ،حصلوا على درجة أربعة  طالب 
%. وابلتايل، فإن مستوى  95وهو    ،100من جمموع الدرجة املثالية    95عليها  

ممتاز. مستوى  هذا الرقم  يصنف  %.  95يف السؤال األول هو    وسيلةال  صالحية
 جاذبة.الوسيلة عرض ستنتاج أن أن يميكن 

 طالبا   20  ، منقراءهتال  يلةالوس  يف  لكتابةسهولة اعن    ثاين السؤال اليف
  وكان هناك   ، درجة مخسةحصلوا على    طالبا  14، كان هناك  اانت مألوا االستب

حبيث كانت النتيجة اإلمجالية اليت مت احلصول    ،حصلوا على درجة أربعة  طالب   6
%. وابلتايل، فإن مستوى  94وهو    ،100من جمموع الدرجة املثالية    94عليها  

ممتاز. مستوى  هذا الرقم  يصنف  %.  94هو    ثاينالسؤال اليف    وسيلةال  صالحية
 الكتابة يف الوسيلة سهلة القراءة. ستنتاج أن أن يميكن 

مألوا  طالبا 20 ، منفهمهاسهولة املواد املقدمة لعن  ثالث السؤال اليف
هناك  اانت االستب على    طالبا  13، كان  مخسةحصلوا  هناك    ،درجة   6وكان 
حبيث كانت    ثالثة،حصل على درجة    ، وطالبحصلوا على درجة أربعة  طالب 

وهو    ،100من جمموع الدرجة املثالية    92النتيجة اإلمجالية اليت مت احلصول عليها  
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مستوى  92 فإن  وابلتايل،  ال  وسيلةال  صالحية%.  السؤال  %. 92هو    ثالثيف 
املواد املقدمة يف الوسيلة  ستنتاج أن  أن ي ممتاز. ميكن  مستوى  هذا الرقم  يصنف  

 سهلة الفهم. 
 طالبا  20  ، مناملواد التعليميةالوسيلة مع  مالءمة  عن    رابع السؤال اليف

وكان هناك    ، درجة مخسةحصلوا على    طالبا  13، كان هناك  اانت مألوا االستب
أربعة  طالب   5 حبيث   ثالثة،حصال على درجة    ، وطالبانحصلوا على درجة 

النتي عليها  كانت  احلصول  اليت مت  اإلمجالية  املثالية    91جة  الدرجة  من جمموع 
هو  رابعيف السؤال ال وسيلةال صالحية%. وابلتايل، فإن مستوى 91وهو   ،100

الوسيلة تالئم املواد ستنتاج أن  أن يممتاز. ميكن  مستوى  هذا الرقم  يصنف  %.  91
 التعليمية. 
،  ستخدام واحلمل يف كل مكانلال  ة الوسيلةلو سهعن    امس السؤال اخل يف

 ،درجة مخسةحصلوا على    طالبا  18، كان هناك  اانت مألوا االستب  طالبا  20  من
حبيث كانت النتيجة اإلمجالية اليت    ، على درجة أربعةحصال  طالبانوكان هناك  

%. وابلتايل، 98وهو    ، 100من جمموع الدرجة املثالية    98مت احلصول عليها  
هذا الرقم يصنف  %.  98هو    امسيف السؤال اخل   وسيلة ال  صالحيةفإن مستوى  

يممتاز. ميكن  مستوى   الوسيلة سهلة االستخدام واحلمل يف كل  ستنتاج أن  أن 
 مكان. 

ال يف السؤال  للمواد   يلةالوس  فوائدعن    سادس   الطالب  يف تسهيل فهم 
حصلوا على    طالبا  14، كان هناك  اانت مألوا االستب  طالبا  20  ، منالتعليمية

حصلوا   ب الط  3و  حصلوا على درجة أربعة  الب ط  3درجة مخسة وكان هناك  
من    91حبيث كانت النتيجة اإلمجالية اليت مت احلصول عليها    ثالثة،على درجة  

  وسيلة ال  صالحية%. وابلتايل، فإن مستوى  91وهو    ،100جمموع الدرجة املثالية  
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ستنتاج  أن يممتاز. ميكن  مستوى  هذا الرقم  يصنف  %.  91هو    سادس سؤال اليف ال
 . يف تسهيل فهم الطالب للمواد التعليميةمفيدة الوسيلة أن 

اليف السؤال  للمواد   يلةالوس  فوائدعن    سابع  الطالب  تذكر  تسهيل  يف 
حصلوا على    طالبا  18، كان هناك  اانت مألوا االستب  طالبا  20  من  .التعليمية

على    حصل  طالبو   ،على درجة أربعة  حصل  البط   هناك  وكان  ،درجة مخسة
من جمموع    97حبيث كانت النتيجة اإلمجالية اليت مت احلصول عليها    ثالثة، درجة  

املثالية   فإن مستوى  97وهو    ،100الدرجة  يف    وسيلةال  صالحية%. وابلتايل، 
ستنتاج أن  أن يممتاز. ميكن  مستوى  هذا الرقم  يصنف  %.  97هو    سابعالسؤال ال 
 . يف يف تسهيل تذكر الطالب للمواد التعليميةمفيدة الوسيلة 

يف جعل    يلةالوس  فوائديف تسهيل    يلةالوس  فوائدعن    ثامن السؤال اليف
حصلوا   طالبا  14، كان هناك  اانت مألوا االستب  طالبا  20  من  .أكثر متعة  تعليمال

 حصال  طالبنيو   على درجة أربعة  واحصل   الب ط  4  هناك   على درجة مخسة وكان 
من    92حبيث كانت النتيجة اإلمجالية اليت مت احلصول عليها    ثالثة،على درجة  

  وسيلة ال  صالحية%. وابلتايل، فإن مستوى  92وهو    ،100جمموع الدرجة املثالية  
ستنتاج  أن يممتاز. ميكن  مستوى  هذا الرقم  يصنف  %.  92هو    ثامنيف السؤال ال

 . أكثر متعة تعليميف جعل ال يلةالوس فوائدتسهيل مفيدة يف الوسيلة أن 
ا لتلقي يف جعل الطالب أكثر محاس  يلةالوس  فوائدعن    تاسع السؤال اليف

حصلوا على    طالبا  16، كان هناك  اانت مألوا االستب  طالبا  20  من  .الدروس 
حبيث كانت النتيجة    ، على درجة أربعة  وا حصل  الب ط  4  هناك  وكان  ،درجة مخسة

%.  96وهو    ،100من جمموع الدرجة املثالية    96اإلمجالية اليت مت احلصول عليها  
هذا يصنف  %.  96هو    تاسعيف السؤال ال  وسيلةال  صالحيةوابلتايل، فإن مستوى  

جعل الطالب أكثر مفيدة يف  الوسيلة  ستنتاج أن  أن يممتاز. ميكن  مستوى  الرقم  
 . ا لتلقي الدروس محاس
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100

1السؤال  2السؤال  3السؤال  4السؤال  5السؤال  6السؤال  7السؤال  8السؤال  9السؤال  10السؤال 

)%(نسبة الصالحية 

ا يف يف جعل الطالب أكثر اجتهاد  يلةالوس  فوائدعن    عاشر السؤال اليف
حصلوا   طالبا  16، كان هناك  اانت مألوا االستب  طالبا  20  من   .تذكر الدروس 

حبيث كانت   ،على درجة أربعة  واحصل  ب طال  4  وكان هناك  ،على درجة مخسة
وهو    ،100من جمموع الدرجة املثالية    96النتيجة اإلمجالية اليت مت احلصول عليها  

مستوى  96 فإن  وابلتايل،  ال  وسيلةال  صالحية%.  السؤال  %.  96هو    عاشريف 
جعل  الوسيلة مفيدة يف  ستنتاج أن  أن ي ممتاز. ميكن  مستوى  هذا الرقم  يصنف  

 .ا يف تذكر الدروس اجتهادالطالب أكثر 
 ، ميكن رؤية نتائج التحليل يف اجلدول التايل:ابختصار

 للطالب  اانتاالستب  حتليل البياانت الكمية منخمطط نتائج : 4.13الصورة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
االستنتاج الصالحية يف  مستوى  حتليل  مت  الطالب    ،  خالل  من  من 

 احلساابت التالية: 
 

𝑃 =
 𝑥

 𝑥𝑖
 x 100% 
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𝑃 =
942

1000
 x 100% 

 

𝑃 = 94.2% 

 
الوس القول أن  البياانت أعاله، ميكن  نتائج حتليل  املطورة    يلةبناء على 

 ألن النسبة تصل لدرجة ممتاز.   طالب وفقا لتقييم ال لالستخدام صاحلة
يم بنقاط التقييم العشر، يتم منح الطالب ابإلضافة إىل ملء درجة التقي

ميكن رؤية   املطورة.  يلةأو مدخالت حول الوس  انطباعات ا الفرصة لكتابة  أيض
 البياانت يف اجلدول التايل: 

 اانت عن االنطباعات أو املدخالتنتائج ملء استب: 4.22اجلدول 
 الطالب االنطباعات أو املدخالت الرقم 

،  11  ،9، 8،  7 ،5،  3، 2، 1 بطاقة جيدةال يلةوس 1
12 ،13 ،14 ،15 ،18  ،19      

 17، 14، 4، 3 جاذبة بطاقة ال  يلةوس 2
   19  ،7، 3، 2 البطاقة سهلة الفهم يلةوس 3
 4، 3، 2 بطاقة يسهل محلها يف كل مكانوسيلة ال 4
 16 بطاقة فريدة من نوعها سيلةو  5
 19، 13 البطاقة واضحة  يلةالكتابة على وس 6
 5 البطاقة القصرية   يلةاملعروضة على وساملادة   7
 5 البطاقة واضحة   سيلةاملادة املعروضة على و  8
 5 ادة فهم املوسيلة البطاقة تسهل  9

 16، 8 تذكر املوضوع  تسهل البطاقة يلةوس 10
 17، 16 التعلم محاسةالبطاقة جتعل  يلةوس 11
   17،  16، 5 البطاقة جتعل الدراسة أكثر اجتهادا يلةوس 12
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 20 البطاقة جتعل احلفظ أسهل  يلةوس 13
 6، 5 حب الوسيلة  14
  1 تقدمي املزيد من التفسريات  15
 10، 5 صنع املزيد من البطاقات  16
 7 إعطاء حركات على الكتابة على البطاقة  17
    17،  16،  12، 1 الشكر  18
 

  ثالثة اجلدول أعاله بشكل عام إىل  تنقسم تعليقات الطالب الواردة يف  
  14إىل الرقم    1والشكر. فمن الرقم    التعليقات اإلجيابية واملدخالت   ي، وهام أقس 
  18هي املدخالت والرقم   17إىل الرقم    15، ومن الرقم  التعليقات اإلجيابيةهي  

 هو الشكر. 
صول على نتائج صالحية  فقط للح ا، أجرى الباحث حبثذا البحثيف ه

من  و   ،ستخداملال  املنتج   الكمية  البياانت  حتليل  نتائج  خالل  من  حتديدها 
املتع والتكلفة.  الوقت  حمدودية  بسبب  هذا  والطالب.  املعلمني  لقة  استبياانت 

 ، سيتم النظر فيها إذا مت إجراء مزيد من البحث. ابملدخالت املقدمة من الطالب 
 

تقييم نتائج  لالستخدام.   صاحلة مت تطويره    أن املنتج الذي  الصالحية  تظهر 
بدرجة    %94الذي حصل على    نيعلممن املهذا من خالل درجة جدوى املنتج    يتضح
 بدرجة ممتاز أيضا.  %94.2الطالب  منو  ممتاز

الذهنية   يطةاخلر   أساس   على  يلةفعالية استخدام الوس  بحثال  اسب هذحيمل  
مل حيصل الباحث أيضا على إذن إلجراء االختبار القبلي و بسبب ضيق الوقت لذلك 

املنتج. ابإلضافة إىل ذلك، يقتصر الغرض من    ةوالبعدي يف الفصل الذي أجرى جترب
وخصائصها وإمكانية استخدامها. فيما   يلةعلى وصف عملية تطوير الوس  بحثال  اهذ



124 
 

 
 

أن   بحوث م، فقد أثبتت العديد من الي لذهنية يف التعليتعلق بفعالية مفهوم اخلريطة ا
 م. يهذا املفهوم فعال يف التعل

الذهنية فعال    ةطياخلر   أساس   على  يلةأثبتت نورفا هاين أن استخدام الوسقد  
املدرسة املتوسطة دار القرآن   العربية يفاللغة  يف حتسني نتائج تعلم الطالب يف املواد  

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   يف  فطري رفعة العزيزة أجرتهبحث الذي اليف  84كامفار.
م  يالذهنية هلا العديد من اآلاثر اإلجيابية يف تعل يطة، أثبتت أن اخلر جناوي 9احلكومية 

اللغة العربية. وتشمل هذه التأثريات حتسني مهارات القراءة والفهم، ابإلضافة إىل زايدة 
الذهنية    ريطةمر الدين أيضا أن استخدام اخلأثبت فريد ق  85احلافز واحلماس للتعلم.

املدرسة الثانوية املصطفوية فاالنح   يف  نحوم اللغة العربية خاصة يف علم اليفعال يف تعل
املدرسة املتوسطة حممدية  يف  الذي أجرى  بحث  الكشف علوي أكرب أيضا يف   86.توابن

دوي إنتان    كشفوابملثل،    87م اللغة العربية.يالذهنية فعالة يف تعل  يطةأن اخلر   ماالنج  2
 88. املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ابجنكولو اجلنوبيةالشيء نفسه يف وحيوين 

ال عدد  اخلر   بحوث يثبت  استخدام  فعالية  عن  تكشف  يف    يطةاليت  الذهنية 
 يطةأن اخلر   بحوث تظهر نتائج الم أن هذه اخلريطة الذهنية مطلوبة متاما للبحث.  يالتعل

، مل يتم إجراء أي من األحباث اليت ولكنم اللغة العربية.  ي الذهنية أثبتت فعاليتها يف تعل
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السلفية. وهذا يشجع الباحث على إجراء البحث من خالل   عاهدمت إجراؤها يف امل
 يطةأنه ميكن أيضا تطوير اخلر   ذا البحثالسلفية. تظهر نتائج ه  للمعاهد  يلةوسالتطوير  

التعل يف  واستخدامها  امليالذهنية  يف  السلفيةم  أيضا  عاهد  البحث  هذا  يعد   مؤكدا. 
ميكن استخدامه يف أماكن خمتلفة،    خلريطة الذهنيةسابقة مفادها أن مفهوم اال بحوث  لل

 السلفية. املعاهد مبا يف ذلك 
 

ا .3 لتعليم قواعد   لوسيلةخصائص  العربيةالتعليمية  على أساس اخلريطة    اللغة 
 يف املعاهد السلفية بباالجنان  الذهنية

هذه    اخلصائص اليت أصبحت مزاايها. تشمل هلا    الوسيلة التعليمية املطورة 
الوس تصميم  جوانب  الوصف  هاوفوائد  يلةاخلصائص  يف  املوصوفة  ابلتفصيل   .

 التايل: 
التكلفة الوس.  رخيصة  عملية   يلةتطوير  يف  نسبيا.  منخفضة  بتكلفة 

. اجلهاز  لذي ميكن استخدامه جماانا  Corel Draw X7تطبيق   التصميم، تستخدم
املستخدم لتشغيل هذا التطبيق ليس ابلضرورة أن يكون جهاز كمبيوتر مبواصفات  

تشغيل هذا  عالية. ميكن ألجهزة الكمبيوتر ذات املواصفات املنخفضة ابلفعل  
، يعد اجلهاز املستخدم يلةاملطورة. يف عملية طباعة الوس  يلةوتصميم الوسالتطبيق  

خدمات طباعة الصور   نها طباعة الصور. يستخدم الباحثجمرد طابعة عادية ميك
هي من الورق املقوى   يلةواد املستخدمة لطباعة هذه الوسالرخيصة إىل حد ما. امل

 األموال فقط لتغطية  جة إىل ، هناك حايلةعند شراء هذه الوس  وهو رخيص نسبيا.
استخدام طابعة الطباعة إذا كنت تستخدم خدمة الطباعة. يف حالة    يلةتكلفة وس

الوس شراء  تكلفة  فإن  خاصة،  ملكية  فق  يلةمملوكة  الكرتون  هي  ورق  لشراء  ط 
 . الطباعة يلةكمواد لوس
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االستخدام والطالب   سهلة  مت للمعلم  وسيلة  هي  املطورة  الوسيلة   .
املعلمني   قبل  من  استخدامها  يسهل  حبيث  وبسيطة  موجزة  بطريقة  تصميمها 
والطالب. ميكن مالحظة ذلك من نتائج االستبانة مع خبري يف جمال تعليم اللغة  

صاحل  و   ممتاز السؤالني على درجة  العربية على السؤالني السابع والثامن. حيصل كال
تقييم املعلمنيجدا نتائج استباانت  تقييم  . وابملثل مع   والطالب. يف استباانت 

. يف استبيان تقييم  درجة ممتازانية حصل كل منهما على  املعلمني رقم أربعة ومث
. ترجع سهولة استخدام هذه  ممتاز  الطالب، حصل السؤال اخلامس على درجة

 الوسيلة أيضا إىل سهولة فهم املواد املوجودة على الوسيلة وسهولة قراءهتا. 
ا الصغري نسبي  يلةكان. ويرجع ذلك إىل تصميم الوسيف كل م  ملاحل  ةسهل

ال  10×    15حبجم   بوضع  للطالب  يف جيب    يلةوسسم. يسمح هذا احلجم 
السهولة اليت يتم هبا هم حىت يتمكنوا من محلها بسهولة يف كل مكان. جتعل  لباس

يف كل مكان من قدرة الطالب على تذكر املواد التعليمية يف كثري    يلةنقل الوس
تصميم    يف جمالميكن مالحظة ذلك من نتائج االستبانة مع خبري    حيان.من األ

وابملثل مع  .  ممتازعلى درجة  حيصل  وهو  .  السؤال العاشرعلى    الوسيلة التعليمية
 .ممتازاخلامس على درجة  الطالب. حصل السؤالتقييم نتائج استباانت 

اجل هو  التصميم  جذااب  الوسيلة  هذه  جتعل  اليت  العوامل  أحد  ذاب. 
العديد من   نتائج  الوسيلة من  متنوعة. ميكن رؤية جاذبية هذه  ألوان  استخدام 

  التحكيم من صحة اخلرباء وتقييمات املعلمني والطالب. يف استبانة    التحكيم نقاط  
الرابع حول جاذب السؤال  التعليمية، حصل  الوسيلة  تصميم  ية  من صحة خبري 

الوسيلة على درجةتصمي من    م  علم  التحكيمممتاز  معلي  تقييم  استباانت  . يف 
ممتاز. وابملثل،   على درجةالنحو، حصل السؤال اخلامس عن جاذبية الوسيلة أيضا  

إىل    يف استباانت تقييم الطالب، وصل السؤال األول عن جاذبية الوسيلة أيضا
 .مستوى ممتاز
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متنوعة.   أدوار، يكون للون  هذه الوسيلة  ماألدوار العديدة للون. يف تصمي
بصرف النظر عن كونه إضافة للعناصر اجلمالية، فإن للون أيضا أدوارا خمتلفة مبا  

( كعامل متييز بني جمموعة مناقشة وأخرى. على سبيل املثال يف ابب  1يف ذلك:  
  الفعل ابللون البنفسجي، على عكس النقاش حول  االسمالكالم. النقاش حول 

ز على ركّ كامل(  2ابللون األمحر، أو النقاش حول احلروف ملون ابللون األخضر.  
بطاقة   املثال  االهتمام. كما يف  من  مبزيد  أن حيظى  املالكلمة جيب   إ بتدألمثلة 

تكون   ةابللون األخضر، بينما يتم تلوين كلم  تكون مبتدأ  ةرب. يتم تلوين كلماخلو 
( كحلقة وصل بني البطاقة اليت حتتوي على خمطط املواد  3ابللون األمحر.    اخرب 

على زوج من البطاقات بنفس    ابب والبطاقة اليت حتتوي على األمثلة. حيتوي كل  
لون اخللفية. خيتلف لون خلفية هذه البطاقة من زوج من البطاقات إىل آخر.  

( كدليل للعالقة بني مكون  4ثبيت.  الغرض من ذلك هو أن املستخدمني سهل الت
محراء تؤدي إىل    أسطرثالثة    اسمللفظة  ف.  يف ابب اإلعراب والبناءوآخر. مثل  

  سم . هذا يدل على أن االضب واخلفصوالن ع ثالثة أنواع من اإلعرب، وهي الرف
يف حني أن    أو منصواب أو خمفوضا وال يكون جمزوما.  يكون مرفوعا  هو أحياان

. هذا يدل على رفع ونصب وجزمثة أسطر خضراء تؤدي إىل  هلا ثال  فعلكلمة  
 مرفوعا أو منصواب أو جمزوما وال يكون خمفوضا.أحياان يكون  الفعلأن 

املواد املقدمة يف الوسيلة تعتمد إىل املنهج وأهداف التعليم .  املناسبة  املواد
دون والكتاب املستخدم. تقدم الوسيلة املتطورة مادة مأخوذة من كتاب واحد  

خلطها ابلكتب األخرى. يتم ذلك لتعديل نظام التعليم يف املعاهد السلفية. يف 
املعاهد السلفية  اليت متت حبثها، اعتمد املنهج املطبق على دراسة كتب الرتاث.  

ميكن رؤية   تتم دراسة هذا الكتاب على مراحل تبدأ من املوجز إىل األكثر مشوال.
مع  التحكيممالءمة املواد املقدمة مع املنهج وأهداف التعلم من نتائج استباانت 

خبري يف جمال تعليم اللغة العربية يف السؤالني األول والثاين. كال السؤالني حيصالن 
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ممتاز. وابملثل مع استباانت تقييم املعلم للسؤالني األول والثاين الذين   جةعلى در 
 .مستوى ممتاز وصال أيضا إىل

املقدمة   الوس  ةسهلاملواد  هذه  تصميم  مت  على    يلةالفهم.  قادرة  لتكون 
  اانتتقدمي املواد بشكل موجز وواضح حبيث يسهل فهمها. أظهرت نتائج استب

التقييم، يف   اانت هذه الوسيلة سهلة الفهم. يف استب  املواد يف  تقييم الطالب أن
 ، حصلت على درجة ممتاز.الوسيلةيف  السؤال رقم ثالثة حول سهولة فهم املواد

املفاهي بني  للالرتابط  بطاقة  واألمثلة. كل  الوس  باب م  هذه    هلا   يلةيف 
أمثلة للمواد املوجودة وبطاقة حتتوي على      املفاهيم  حتتوي على  تني. بطاقطة بطاق

يف بطاقة املفاهيم. مت تصميم كلتا البطاقتني ابستخدام نفس اللون على اخللفية  
بط بني املفاهيم واألمثلة مهم  ليسهل على املستخدمني إقراهنم. إن وجود هذا الرتا

العامتانجد الطريقتان  تستخدم  العربية.  اللغة  قواعد  تعلم  يف  )القياسية   ا 
فاهيم واألمثلة. تقدم  ا الرتابط بني املم قواعد اللغة العربية دائمييف تعل  واالستنباتية(

 بطاقات. يف أزواج من ال يلةهذه الوس
البرتتيب يف االستخدام البطاقة وسيلة مصاحبة  غري واجب  تعد هذه   .

مأخوذة أيًضا من    يلةاملادة الواردة يف هذه الوس  متممة اآلجرومية.م كتاب  يلتعل
أوال الكتب  درس ، الطالب الذين درسوا هذا الكتاب عاهدالكتاب. يف املذلك 

حبيث منت اآلجرومية وخمتصر جدا و إسعاف الطالبني    مثل  لعلم النحواألساسية  
. هذا الشرط جيعل من املمكن للطالب النحومعرفة أساسية بعلم    يكون لديهم 

. ميكن للطالب استخدام  تبةدون احلاجة إىل أن تكون مرت   يلةاستخدام هذه الوس
 يريدونه.  ابب بدءا من أي  يلةهذه الوس

الوس  .مفيدة القول أن هذه  فوائد  مفيدة للغ  يلةميكن  تتمثل بعض  اية. 
تسهيل فهم  و   ،علم شرح املواد التعليمية إبجيازيف أهنا تسهل على امل  يلةهذه الوس

لى الطالب تذكر املواد التعليمية،  تسهل عو   ،الطالب للمواد التعليمية ابختصار
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ا يف تذكر املواد اجتهادوجتعل الطالب أكثر محاسا للتعلم، وجتعل الطالب أكثر  
استبالتعليمية.   من  الفوائد  هذه  رؤية  وتقييم    التحكيم  اانت ميكن  الصحة  من 

 صاحلة  حتصل على درج    يلةوسالاملعلمني والطالب. مجيع األسئلة املتعلقة بفائدة  
 .ممتاز لى درجةبعض األسئلة حتصل عدا و ج

الوس ابلنظرية حول خصائص  مقارنتها  اليت مت    يلةعند  اجليدة  التعليمية 
جيدة إىل  من هذا التطوير  املنتجة    يلةالثاين، فإن خصائص الوس  باب شرحها يف ال

اجليدة. مت توضيح    لوسيلة التعليميةحد ما ألهنا حتتوي على جوانب تعترب معايري ل 
قادرة على  (  1  ، وهيرياعشر معأحد  اجليدة تتكون من    يةميالتعل  يلةوسالأن  

(  3قادرة على تقدمي املواد إبجياز ووضوح.  (  2  وختزين املواد التعليمية.تسجيل  
  ة ( سهل6  ( رخيصة التكلف5.  ( مألوف4للعديد من األشخاص.    التوزيعسهل  

اجلذاب.  (  7    االستخدام. التعل(  8التصميم  أهداف  املادة  (  9م.  وفق  وفق 
 .البيئة والتسهيالت والوقت وفق( 11( وفق خصائص الطالب. 10التعليمية. 
اللغة  البطاقات    يلةوس الذهنية هي    يطةاخلر أساس  على    العربيةلقواعد 

عبارة عن تسجيل    سيلة. هذه الو متممة اآلجروميةص للمواد الواردة يف كتاب  ملخ
ملواد من الكتاب يتم ختزينها وتقدميها مرة أخرى مع خريطة املفاهيم. يتم تسجيل  

حول   املهمة  هذالنقاط  يف  وإدراجها  التعليمية  الوساملواد  إىل   .يلةه    ابإلضافة 
الوس هذه  تساعد  أن  ميكن  وتقدميها،  وختزينها  املواد  وظيفي  يلة تسجيل  ا  أيضا 

التعلي املواد  تذكر  على  استبالطالب  نتائج  على  هذا  يعتمد  التقييم    اانت مية. 
لتسهيل تذكر الطالب للدروس. يظهر    يلةمعلمني والطالب حول فوائد الوسلل

 . جة ممتازكال استبيان التقييم در 
مادة مأخوذة من الكتاب بعرض موجز   يلة ، تقدم هذه الوسهاوفقا للوصف

رت تبدو  اليت  الكتاب  مادة  الكتابةوواضح.  على  فقط  حتتوي  ألهنا  تؤخذ   .يبة 
تخدام خريطة النقاط املهمة على اخلريطة مع املفاهيم. سيؤدي عرض املواد ابس
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، سيشرح  يلةعند استخدام هذه الوساملفاهيم هذه إىل تسهيل فهم املواد وتذكرها.  
يسهل على الطالب فهمها.  حبيث    يلةاملعلم أيضا مسبقا معىن املخططات يف الوس

من استبياانت تقييم املعلم    يلةالوسا رؤية وضوح املواد املقدمة يف هذه  ميكن أيض
 والطالب. يظهر االستبياانن الدرجة املثالية ، وهي ممتاز.

على شكل بطاقة يسهل نشرها يف أماكن خمتلفة.    يلةهي وس  هذه الوسيلة
تريد مشاركتها يف مكان بعيد، فمن السهل جدا إرساهلا.    يلة إذا كانت هذه الوس

 يلة. هذا يسهل عملية توزيع الوسالوزن حبجم صغري نسبيا  ةخفيف  ه الوسيلةهذ
يف شكل   ههذ  يلةإذا رغبت يف ذلك. ابإلضافة إىل ذلك، يتم حفظ تصميم الوس

يسهل توزيعه وفتحه. مع تقدم تقنية اإلنرتنت، أصبح إرسال امللفات   JPGملف 
أراد شخص ما احلصول على هذه الو  ، فيمكن أن  سيلةأمرا سهال للغاية. إذا 

هذا. ميكن للجهات    يلةإرسال ملف تصميم الوس  يكون ذلك فقط عن طريق
 املهتمة بطباعتها الطباعة بسهولة ابستخدام طابعة يف أي مكان. 

وا على دراية أبي نوع ليس   عهد لمني والطالب يف املعلى الرغم من أن املع
ا. هذا ال ينفصل  واستخدامه  يلةيزال من املمكن قبول هذه الوس  ، اليلةمن الوس

ا طبيعة  بسيطةال  انفسه  لوسيلةعن  املعلومات تال  و   يت  تكنولوجيا  على  عتمد 
ا من  أيضا مواد  وسيلة خذ هذه الواالتصاالت حبيث يكون سهل االستخدام. أت

 لديهم.  ب املألوفاالكت
يتعل أن    التوضيحق بتكلفة احلصول على هذه الوسيلة، فقد سبق  فيما 

امل من  الكثري  ليس  الثمن.  رخيصة  وسيلة  الوسيلة  إلنفاقه.  هذه  عن  ال  فضال 
استخدام  عالقت بسهولة  سبق  الوسيلةها  وقد  يتعلق   ها.شرح،  فيما  وكذالك 

 ةليوسالفيما يتعلق مبالءمة  وكذالك    ابلتصميم اجلذاب، قد سبق التوضيح عنه.
املواد   مناسبة ألن  الوسيلة  أن هذه  توضيح  فقد مت  التعليمية،  واملواد  لألهداف 

 ب املستخدمة.اإىل املنهج وأهداف التعلم والكت  تعتمداملقدمة 
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الوس تصميم  أيض  يلةأيخذ  اهذا  يف  خصائص  ا  مالءمة  مدى  العتبار 
لتناسب طالب الصف    يلةحيث العمر. مت تصميم هذه الوس  ، خاصة منالطالب 

ضمني سؤال واحد  وللتعرف على ذلك قام الباحث بت من مرحلة الوسطى.  الثاين  
ع عمر الطالب. حتصل  م  يلةءمة تصميم الوسمن مدى مال  اانت التحكيميف استب

احلكيم  تيجةن درجة    استباانت  الوسصاحل  على  تصميم  أن  إىل  هذا    يلةتشري 
الطالب.    بمناس العمريألعمار  اجلانب  إىل  تغطي  ابإلضافة  ا  أيض  يلةوسال، 

الطالب الذين اعتادوا على التعلم ابستخدام األمثلة بسبب الرتابط بني املفاهيم  
 واألمثلة. 

الوس مالءمة  رؤية  عملية    يلةميكن  من  والوقت  واملرافق  البيئية  للظروف 
هذه  التطوير   تطوير  بداية  يف  لالحتياالوسيلةهذه.  حتليل  إجراء  مت  جات  ، 

ميكن تطبيقها يف   الوسيلةواإلمكانيات. يف هذه العملية، مت احلصول على معايري  
ال    ةاملتطور   وسيلةإمكانياهتا. وهذا ما جيعل الا الحتياجاهتا و وفق  عاهد السلفيةامل

واالتصاال املعلومات  تقنية  على  الوسيعتمد  بذلك. هذه  يسمح  ال  ألنه   يلةت 
ا ال تقضي الكثري من الوقت يف استخدامها. حيتاج املعلم فقط إىل القليل أيض

  يلة . يتم ترك ابقي استخدامات الوسالوسيلةالقليل من املواد يف  من الوقت لشرح 
 م.يللطالب خارج وقت التعل
أن تكون مرجعا   يالتطور حبث  هذا    من  نتجةامل  الوسيلةميكن خلصائص  

قواعد تعليم الاليت تتوافق مع    يلةن لتصميم وتطوير الوسللمعلمني والباحثني اآلخري
. ينتج هذا البحث مفاهيم حول عدة أمور جيب  عاهد السلفيةاللغة العربية يف امل

 ة. السلفي  عاهداليت تناسب امل  يلةأخذها يف االعتبار عند تصميم أو تطوير الوس
 هي:و 

واستخدامها منخفضة حىت ال تثقل    يلةأن تكون تكلفة تطوير الوس  نبغي( ي1
 .يلةصانع الوس
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سهلة االستخدام. ال جيب أن تكون مبنية    نتجةامل  يلة( جيب أن تكون الوس2
عاهد  على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع األخذ يف االعتبار أنه يف امل

هزة اإللكرتونية القائمة على  السلفية، غالًبا ما حيظر استخدام األج  السلفية
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

متوافقا مع الغرض من صناعة اإلعالم. يف    يلة( جيب أن يكون تصميم الوس3
األولوية للوظيفة لتسهيل قراءة وتذكر الطالب   يلةوسال، تعطي  ملعاهدهذه ا

صغري نسبيا   حبجم  يلةللمواد التعليمية يف أماكن خمتلفة حبيث يتم تصميم الوس
 حبيث يسهل محلها يف كل مكان.

  ة ليوسالميكن احلصول على جاذبية  جذااب.    يلة( جيب أن يكون تصميم الوس4
 ة.تنوعمبفاهيم فريدة وأشكال وأحجام جذابة واستخدام ألوان وخمططات م

متوافقة مع أهداف التعلم واملنهج    ةليوسال( جيب أن تكون املواد املقدمة يف  5
السلفية، يعتمد املنهج املطبق على دراسة   عاهداملستخدم. يف املب  اوالكت

متممة ملستوى كتاب    قواعد اللغة العربيةم  ي، وتؤكد أهداف تعلث رتاالكتب  
  يلة بشكل أكرب على اإلتقان النظري حبيث جيب أن أتخذ وس  اآلجرومية

 املطورة مادة تستند إىل الكتاب. 
سهلة  5 املقدمة  املواد  تكون  أن  جيب  للمواد (  الطالب  فهم  لتسهيل  الفهم. 

الوس قبل استخدام يلةاملوجودة يف  املادة مسبقا  املعلم يف شرح  يلزم دور   ،
مدعومة أيضا   يلة. ابإلضافة إىل ذلك، فإن هذه الوسيلة منفرداالطالب للوس

فهمها، الطالب  على  تسهل  خصائص  املفاهيم  ف  بعدة  بني  ترابط  هناك 
الطالب بدراستها غري مالزمة ن، و او ل ألدوار لألواألمثلة، وهناك العديد من ا

 . تيبابلرت 
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املنتجة فوائد للتعلم. ميكن أن تكون هذه الفوائد يف    يلة جيب أن توفر الوس(  6
أو جعل الطالب أكثر    اوتذكره  مواد التعليمية شكل تسهيل فهم الطالب لل

 .وادمحاسة واجتهاد يف التعلم وتذكر امل
 
 

 
 


