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Abstract: 
 
Arabic language book used by a student of of the first state islamic senior hight school 

Malang city head for commanding every language skills, there are listenig, reading, 

speaking, and writing. However the content within a book is not complete yet with arabic 

grammatology materials that it was agreeable by scientific approach in curriculum 2013. 

So, the book need supplementary learning materials to complete teaching complement. 

This research is development research use Borg and Gall model that it consist of 10 steps. 

This reserach use observation, interview, questioner, and test even gotten the data such 

quallitative and quatitative data. Research findings: (1) researcher was produced 

supplementary learning materials called by “al-mutammim” because it was be 

complement based on student needs. (2) based on produc validation values  by the book 

design validator and the content of the nahwu material, this teaching material worthy of 

use at The Islamic State Senior High School. (3) this teaching materials able to upgrade 

student’s understanding and using this teaching materials was be effective for him.  
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 :بحثمستلخص ال

كتاب اللغة العربية املستخدمة لدى الطلبة في املدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى بمدينة ماالنج  

ولكن املواد التعليمية في  تابة.  مستفد الستيعاب املهامرات اللغوية، منها: االستماع والقراءة والكالم والك 

مطابقا باملدخل العلمي في املنهج الدراس ي    ذلك الكتاب لم تكن محتوية على مواد التركيب اللغوي الكامل

 Borg“اإلضافية محتاجة ليكون التعليم تعليما تاما. هذا البحث بحث تطويري بنوذج  . فاملواد  2013

and Gall”   الباحث املالحظة واملقابلة واالستبانة واالختبار لنيل    دمالذي يتكون من عشر خطوات. استخ

أعد الباحث الكتاب التعليمي وسمي الكتاب "املتمم" ألن فيه  (  1حث )البيانات كيفيا وكميا. نتائج الب

بناء على نتائج تصديق  (  2. )توسيع املعلمومات عن علم النحو من ناحية األمثلة والنظرية والتدريبات

استخدامها  ل تصميم الكتاب ومحتوى مواد التراكيب النحوية، هذه املواد املعدة الئقة  الخبراء من مجا

 ( املواد اإلضافية املعدة قادرة على ترقية فهم التالميذ واستخدامها فعالة لديهم 3. )في املدرسة الثاوية

 
 علمي ؛ املدخل ال2013دراس ي نهج ال؛ املنحو؛ علم التعليمية ال واد امل :فتاحية لكلمات املا
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 مةمقد

 

إن اإلعداد شــــهم مهم لترقية رغبة املتعلمين في تعليم اللغة العربية. في ذلك التعليم يتعلم املتعلم  

ــــدى املتعلمين، هم  ــــدة لـ ــــة جيـ ــــارة اللغويـ ــــة. ولتكون املهـ ــــرفيـ ــ ــ ــ ــ ــــة وعلم النحو والصـ ــــة األربعـ ــــارات اللغويـ املهـ

ــيفهم املت ــ ــ ــ ــرفية. وبهذه القواعد سـ ــ ــ ــ ــتيعاب القواعد النحوية والصـ ــ ــ ــ ــموع  يحتاجون إلى اسـ ــ ــ ــ علمون فهم املسـ

 واملقروء فهما تاما وسيطلقون في التكلم وسيتبحرون في الكتابة. 

ــابقــة التى طل ــ ـــ ــ ــ ــ ــــات السـ ـــ ــ ــ ــ رقي  عهــا البــاحــث، وجــد أن بعض اإلعــداد تفيــد متممــا وتمن بعض الــدراسـ

كفــاءة املتعلمين في فهم مــادة علم النحو. دليلــه من نتيجــة االختبــار التــائي لالختبــار البعــدي معظمــه أكبر 

ن نتيجة االختبار التائي لالختبار القبلي. انطالقا من نتائج البحث املذكورة يعرف اإلعداد له دور لترقية  م

 رغبة املتعلمين في استيعاب مادة من مواد التعليم اللغة العربية.     

ــدى إ ــدارس    حـ ــةاملـ ــة العربيـ ــــة ال  التي يتعلم فيهـــا املتعلم مـــادة اللغـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــدرسـ ــة  هي املـ ــة ثـــانويـ ــــالميـ ــ ــ ــ ــ اإلسـ

ـــــر. واملنهج ــ ــ ـــــل الثاني عشـ ــ ــ ـــــر إلى الفصـ ــ ــ ـــــل العاشـ ــ ــ ـــــ ي  الحكومية. يعلم املعلم املادة تدريجيا من الفصـ ــ ــ   الدراسـ

ـــــتخدم هو منهج   ـــــيا. وامل 2013املسـ ـــــؤون الدينية بإندونسـ ـــــة مادة اللغة  تتابع من وزارة الشـ في تلك املدرسـ

ل إما و الواجبة يتعلمها املتعلم لجميع الفصـــاملادة    أما.  املادة املراغبةالواجبة و   املادة  تنقســـم إلى  العربية

ــتارةاملادة املأما و   ،الفصل املتخصص للعلوم الطابعية والعلوم االجتماعية والعلوم الدينية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  راغبة مخــ

ــــص للعلوم الدينية تدريجيا.تعلم امل ــ ــــل املتخصـ ــ ــــ ي   لفصـ ــ ــــاس املنهج الدراسـ ــ   الواجبةاملادة   2013وعلى أسـ

ـــر   الحادى للفصــــل   من ناحية مادة علم  مضــــمونها    للعلوم الطبيعية واالجماعية والدينية  تخصــــصاملعشـ

ــــافـــة املعنويـــة؛ الجملـــة  النحو يتكون من "أن" والفعـــل   ــ ـــ ــ ــ ــ والفـــاعـــل واملفعول بـــه؛ النعـــت واملنعوت؛ واإلضـ

ــــم الفــاعــل واملفعول  ــ ــ ــ ــ  :KMA No. 165 tahun 2014).الفعليــة؛ الفعــل الثالاي واملزيــد؛ فعــل األمر؛ واسـ

225) 

ــيغة الكامنة خلف الجملة.التر  ــ ــ ــ أما النحو قواعد يعرف بها وظيفة كل  (186)طعيمة:  كيب هو الصـ

فعلم النحو صيغة كامنة تتكون   (18)نعمة:  كلمة داخل الجملة، وضبط أواخر الكلمات، وكيفية إعرابها.

ــــطفى ــ ــ ــ ــ ــــبط أواخرهـا وكيفيـة إعرابهـا خلف الجملـة. رأى مصـ ــ ــ ــ ــ  من قواعـد التى يعرف بهـا وظيفـة كلمـات وضـ

ــــول تعرف بهــا أحوال الكلمــات العربيــة من حيــث اإلعراب والبنــاء، أي من  ــ ــ ــ ــ الغالييني أن النحو علم بــأصـ

ــــب أو  ــ ــ ــ ــ حيـث مـا يعرض لهـا في حـال تركيبهـا. فيـه نعرف مـا يجـب عليـه أن يكون آخر الكلمـة من رفع أو نصـ

 (8)الغالييني: جر أو جزم أو لزوم حالة واحدة بعد انتظامها في الجملة.

ــــنة   ــ ــ ــ ــ ــــالمية الحكومية   2017في السـ ــ ــ ــ ــ ــــة الثانوية اإلسـ ــ ــ ــ ــ علم الباحث مادة التراكب النحوية في املدرسـ

ــــرحهـا بـالنظر   ــ ــ ــ ــ األولى بكنبـارو ووجـدهـا النقـائص محتويـاتهـا من نـاحيـة األمثلـة والتعريفـات حتى البـاحـث شـ

ــة ال ــ ـــ ــ ــ ــ ــاويــة  بــاملالحظــة األولى التى قــام بهــا البــاحــث في املــدرسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــكلــة مسـ ــ ــ ــ ــ ثــانويــة  إلى املرجع اآلخر. تلــك املشـ
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ــــالميــة الحكوميــة األولى بمــدينــة مــاالنج في التــاريخ   ــ ــ ــ ــ ــــعوبــة لــدى  2019من أكتوبر    11اإلسـ ــ ــ ــ ــ ، ووجــد فيهــا صـ

ــــباب كثيرة، منها:   ــ ــ ــ ــــعوبتهم أسـ ــ ــ ــ ــــبط أواخر ( 1املتعلمين في فهم مادة علم النحو. لصـ ــ ــ ــ أنهم متحيرون في ضـ

ــــ ي الـــذي فيـــه ليس للمتعلم مرجعـــا آخرا إال الكتـــاب (  2 الكلمـــات داخـــل الجملـــة وكيفيـــة إعرابهـــا. ــ ــ ــ ــ املـــدرسـ

ــــكــــال (  3النقــــائص من نــــاحيــــة النظريــــة والتــــدريبــــات في مــــادة علم النحو.   ــ ــ ــ ــ ــــ ي األشـ ــ ــ ــ ــ ليس للكتــــاب املــــدرسـ

 التوضيحية التى يجعلها املعلم واملتعلم مفهومين عن أغراض املواد خاصة في مادة علم النحو. 

ـــــبابها، رأى الباحث أن املادة في الكتاب   ــ ــ ــ ـــــعوبة وأسـ ــ ــ ــ ـــــ ي مالمح ولم يكن منظما  بناء على الصـ ــ ــ ــ املدرسـ

ــــهلــة فهمهــا لــدى املتعلمين في  ــ ــ ــ ــ بــاألمثلــة والتعريفــات والتــدريبــات ملــادة التراكيــت النحويــة. ولتكون املــادة سـ

ــــبــب احتيــاجهـا أنهم ال يمتلكون كتــابـا   ــ ــ ــ ــ ــــر يفكر البــاحـث أنهــا تحتــاج إلى اإلعـداد. سـ ــ ــ ــ ــ ــــل الحــادى عشـ ـــ ــ ــ ــ الفصـ

ــــيــا لتحقيق فهمهم عن علم النحو. وملعرفــة ــ ــ ــ ــ ــــوع هــذا    دى فعــالــه قــام البــاحــث بــالتجربــة.مــ مــدرسـ ــ ــ ــ ــ فموضـ

ـــــ ي    علم النحو   املواد التعليمية ملادةإعداد   البحث هو " ــ ـــــاس املنهج الدراسـ ــ  العلمي  باملدخل  2013على أسـ

 "ماالنجمدينة الحكومية األولى ب في املدرسة الثانوية اإلسالمية

 

 بحث منهج ال

ــــث   ــــداف البحـ ــــائج من أهـ ــــل النتـ ــــث التطويري وهو املــــدخــــل  لنيـ ــــل البحـ ــــدخـ ــــث مـ ــــاحـ ــــدم البـ ــــتخـ ــ ــ ــ ــ يسـ

ـــــول على إنتاج معين وفعال تجربته. ــ ــ ـــــتخدم للحصـ ــ ــ عند بورغ وجال البحث    (Sugiono, 2011: 297)املسـ

ـــــكلة   ــ ــ ــ ـــــديقه أو بحث يبحث عن املعرفة إلجابة املشـ ــ ــ ــ ـــــتخدم يطور إنتاجا جديدا وتصـ ــ ــ ــ التطويري بحث مسـ

لى اسـتعداد كامل وخطوات دقيقة إلعداد اإلنتاج حتى احتاج الباحث إ  (Hamzah, 2019: 01)املوجودة.

ـــــميت " ــ ــ ـــــتخدمة باللغة األ جمية سـ ــ ــ " وهي نموذج  Borg anf Gallيكون فعاال في التنفيذ. والخطوات املسـ

ــــر خطوات منهــا : ) ــ ــ ــ ــ ــاكــل، )1يتكون من عشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــميص  3( جمع البيــانــات، )2( تحليــل الحــاجــات واملشـ ــ ــ ــ ــ ( تصـ

ــــالحية اإلنتاج، )4اإلنتاج، ) ــديق صـ ــ ــين اإلنتاج، )5( تصـ ــ ــــالت اإلنتاج )7( تجربة اإلنتاج، )6( تحسـ ( 8( إصـ

 (Emzir, 2011: 271)( نشر اإلنتاج.10( إصالت اإلنتاج اآلخر، )9تجربة استخدام اإلنتاج، )

 متغير البحث

في هـذا البحـث يتكون من املتغير    القيمـة والفئـة والظرف. واملتغير البحـث مفهوم يحتوى على   متغير 

ـــــتقل   ــ ــ ــ ـــــتقل واملتغير التابع. فاملتغير املسـ ــ ــ ــ ـــــ ي املسـ ــ ــ ــ ـــــاس املنهج الدراسـ ــ ــ ــ  2013إعداد مواد علم النحو على أسـ

 باملدخل العلمي لدى الطلبة. واملتغير التابع هو نتيجة التعليم لدى الطلبة قبل التجربة وبعدها. 
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 مجتمع البحث وعينته 

مجموعة األفراد التى ســيواجهها الباحث في ميدان البحث. وعينة البحث جزء من مجتمع البحث  

املجتع الذي يقرره الباحث للبحث. فمجتمع هذا البحث طلبة الفصل الحادى عشر في املدرسة الثانوية  

 .اإلسالمية الحكومية األولى بماالنج. وأما عينته طلبة الفصل الحادى عشر املتخصص للعلوم الدينية

 لوب جمع البياناتأس

ــــتخدم الباحث أربع أدوات جمع البيانات في هذا البحث، منها: ) ــ ــ ــ ( 3( املقابلة؛ )2( املالحظة؛ )1يسـ

ــتبانة؛ ) ــ ــــاليب ألنها موافقة لجمع البيانات عن إعداد مواد علم  4االسـ ( االختبار. اختار الباحث هذه األسـ

ــ ي   ــ ــاس املنهج الدراسـ ــ ــالمي  باملدخل العلمي لدى  2013النحو على أسـ ــ ــة الثانوية اإلسـ ــ ة املتعلمين في املدرسـ

 األولى بماالنج. 

 أسلوب تحليل البيانات

ـــــبح نتيجة البحث إلجابة   ــ ــ ــ ـــــتصـ ــ ــ ــ لتحليل البيانات دور مهم في البحث العلمي ألن البيانات املحللة سـ

ــــئلــة البحــث. البيــانــات املطلوبــات تتكون من البيــانــات الكيفيــة والكميــة فتحليلهــا بــالكيفيــة والكميــة ــ ــ ــ ــ   أسـ

ــــام، منها: ) ــ ــــم إلى ثالثة أقسـ ــ ــــا. أما خطوات تحليلها تنقسـ ــ ــــنيف البيانات؛  2( تنظيم البيانات؛ )1أيضـ ــ ( تصـ

 فإجراءة تحليل البيانات الكيفية تحت يلي:  (Ainin, 2013: 131)   ( استنباط البيانات.3)

ــــمون  .1 ــ ــ ــ ــ ــانــــات التى تحتوى على تكميــــل مضـ ــانــــات يعمــــل البــــاحــــث مطــــابقــــة البيــ في تنظيم البيــ

ــــبة اإلجابة باإلجابة األخرى وموافقة وحدة   ــــيح معان إجابتها ومناسـ البيانات ومقروءتها وتوضـ

 البيانات. 

ــدد   .2 ــدول توزيع عـ ــات التى تحتو على جـ ــانـ ــاز البيـ ــاحـــث إيجـ ــل البـ ــات يعمـ ــانـ ــــنيف البيـ ــ ــ ــ ــ وفي تصـ

 بياني والصور.  البيانات ورسم

ــــيعرف البـاحـث نتيجـة البحـث بـالتـأويـل البيـانـات من التنظيم   .3 ــ ــ ــ ــ ــــتنبـاط البيـانـات سـ ــ ــ ــ ــ أمـا في اسـ

 . والتصنيف

لتحليل البيانات الكيفية يستخدم الباحث التحليل الوصفي، وهو أسلوب بحثي يحاول إلى وصف 

ــــ ي بــدون أي تجربــة. ــ ــ ــ ــ فبيــانـات   (Hamzah, 2019: 137)  الظواهر والحوادث وحــديــث فيــه االهتمــام الئي ـ

ــفي كما   ــائي الوصـ ــفي. ورمز اإلحصـ ــائي الوصـ ــتبانة باإلحصـ ــفي وبيانات املالحة واالسـ القابلة تحليلها بالوصـ

 يلي : 

𝑃 =   
𝐹

𝑁
 ×  100% 
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P املعدل املائوي : 

Fمجموع النتائج : 

Nمجموع األسئلة : 

 (Arikunto, 2013: 89) ومعايير نتيجاة تحليلها عند سهرسمي أريكونتو كما يلي:

 التقدير  النتيجة 

 ممتاز  100 – 90

 جيد جدا  89 – 80

 جيد  79 – 70

 متوسط  69 – 60

 مقبول  59 – 50

 ضعيف  49 – 0

 

ــل البـــاحـــث النتـــائج في جهـــاز   ــدم البـــاحـــث االختبـــار التـــائي ويحلـ ــــتخـ ــ ــ ــ ــ ــة يسـ ــل البيـــانـــات الكميـ ولتحليـ

 (. وخطوات استخدامه كما يلي : SPSS 25) 25اإلحصاء الحسوبي 

 (homogeneous test)االختبار التجان  ي  .1

 (normaly tes)االختبار العادي  .2

 (t test)االختبار التائي  .3

 (N-Gain Score)االختبار لفرق النتائج  .4

ــ يت إذا كانت نتيجة   ــ ــ ــ فالبيانات لالختبار   α  0,05أكبر من   sig-based on meanفي االختبار التجان ـ

ــة   ــانـــت نتيجـ ــة. وفي االخبـــار العـــادي، إذا كـ ــــيـ ــ ــ ــ ــ فـــالبيـــانـــات    α  0,05أكبر من   Shapiro-Wilkالقبلي تجـــانسـ

  (SPSS Indonesia, 07-12-2019) لالختبار القبلي والبعدي فالبيانات عادية.

ــدول  في االختبـــار التـــائي   ــل وهي جـ ــداويـ ــأخوذ  من ثالث جـ ــة البحـــث مـ -sig. (2و    df  و   tتقرير نتيجـ

tailled)  .ألنها أسس من معيار األجوبة لهذا االختبار  (Brian: 60)    جدول  منt    وdfباحث سيستخدم  ، ال

مقبوال. و إذا  aHمردودا و  oHفكـان   ttأكبر من نتيجـة     ot. إذا كـانـت النتيجـة من جـدول  % 5درجـة املـائويـة  

ـــغر منها فكان   ــ ــ sig. (2-من جدول  موجز في امللحق(. و  ttمردودا. )جدول   aHمقبوال و   oHكانت نتيجتها أصـ

tailled)    الباحث سيستخدمα  0,05 . إذا كانت النتيجة منsig. (2-tailled)    أصغر منα 0,05   فتنفيذ

 إعداد مواد علم النحو على أساس املنهج الدراس ي باملدخل العلمي فعال.
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( يســــتخدم الباحث تفســــير املعايير مطابقا لكتاب رســــتينا N-Gain Scoreفي االختبار لفرق النتائج )

  (Sundayana, 2018: 151) سونداينا كما يلي:

 التقدير  النتيجة 

 مرتفع 1،00 – 0،70

 متوسط  0،70 – 0،30

 منخفض  0،30 – 0،00

 ثابت  0،00

 ضعيف  0،00>

 

 

 بحث ومناقشتها نتائج ال 

 املواد التعليمية 

ــــر التعليم بعـــد املعلم واملتعلم لتكملهـــا. ورأى عبـــد الرحمـــان   ــ ــ ــ ــ تعتبر مواد التعليم أحـــدا من عنـــاصـ

ــــ ي يعـد أهم مواد التعليم، فعمليـة التـدريس أي كـان  ــ ــ ــ ــ نوعهـا أو نمطهـا أو مـادتهـا إبراىيم إن الكتـاب املـدرسـ

ــــ ي. ــ ــ ــ ــ ـــــمـل   (2)الفوزان:  ومحتواهـا تعتمـد على الكتـاب املـدرسـ ــ ــ ــ قـال محمـد محمود الحيلـه بـأن التعليميـة تشـ

جميع مصــادر التعليم املتاحة من أجهزة ومواد باإلضــافة إلى أورق العمل وصــحائف املالحظات واألدوات 

ـــطة التعمق أ ــ ــ ــ ــ ـــطة اإلثرائية وأنشـ ــ ــ ــ ــ ـــــاعدة املتعلم على بلوغ  املخبرية واملواد واألنشـ ــ ــ ــ ـــــانه مسـ ــ ــ ــ ي كل ما من شـ

 وأهدافها هي :  (221)الحيله: النتائج التعليمية.

 أن تساعد املواد املقدمة على النمو املستمر واملتتابع في تعليم املهارات وثقافة اللغة.  .1

 أن تتنوع فيها الصور واملواد واألنشطة والثقافة واللغوية. .2

 أن تتعدد فيها مستويات السهولة والصعوبة وتتدرج.  .3

ــــة  .4 ــ ــ ــ ــــة من دراسـ ــ ــ ــ ــــهم العامة والخاصـ ــ ــ ــ أن يكون املحتوى جذابا ونافعا للمتعلمين، ومحققا أغراضـ

  (253)طعيمة: اللغة الثانية.

 علم النحو

ـــــرع واملجتهد واملدخل إلى  ــ ــ ــ ـــــالت اللغوي وعماد البال ي وأداة املشـ ــ ــ ــ ـــــتعرب وسـ ــ ــ ــ ـــــيلة املسـ ــ ــ ــ إن النحو وسـ

ــــالمية جميعا. ــ ــــن:  العلوم العربية اإلسـ ــ ــــد والجهة واملقدار واملثل    (2)حسـ ــ النحو لغة معان كثيرة منها القصـ

ـــــبه ــ ــ ــ ـــلت  والشـ ــ ــ ــ ــ ـــــطالت العلماء هو قواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية التي حصـ ــ ــ ــ . والنحو في اصـ

ـــــها مع بعض من إعراب وبناء وما يتبعهما. ـــــمي:  بتركيب بعضـ ف به أحوال الكلمات  فبالنحو تعر   (7)الهاشـ
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قـال محمـد عبـد القـادر أحمـد أن النحو هو  (15)الحربي:   من حيـث اإلعراب والبنـاء ومقـامهـا في التركيـب.

وقال محمد على الخولي النحو   (166)القادر:  ضـبط أواخر الكلمات بعد التعرف على مواقعها في الجملة.

عنـد عبـد القـاهر الجرجـاني    (96)الخولي:  ملـة.هو علم يبحـث في بنـاء الكلمـة أي نظـام الكلمـات داخـل الج

ــــك الحركــــة   ــــل هو املؤثر في املعمول وأثره هو تلـ ــــامـ ــــالعـ ــــل واملعمول، فـ ــــامـ ــــب النحوي يتكون من العـ التركيـ

اإلعرابيــــة التى تظهر في آخر املعمول، واملعمول هو الــــذى تتغير حركــــة آخره تبعــــا لنوع العــــامــــل أو املؤثر  

 (11)الجرجاني: الداخل.

 2013الدراس ي املنهج 

ـــــة   ــ ــ ـــــة للتالميذ داخل املدرسـ ــ ــ ـــــطة التي تقدمها املدرسـ ــ ــ ـــــ ي هو مجموعة الخبرات واألنشـ ــ ــ املنهج الدراسـ

ـــــمن   ــ ــ ــ ـــــلوكهم ويتضـ ــ ــ ــ ـــــامل املتكامل الذي يؤدي إلى تعديل سـ ــ ــ ــ ـــــاعدتهم على النمو الشـ ــ ــ ــ ـــــد مسـ ــ ــ ــ وخارجها بقصـ

يـواجـهــهــم مـن  ــــا  ــ ملـ ــــة  ــ ــبـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاسـ ــ ــــدون حـلــول مـنـ ــ بـيــئــتــهــم ومـجــتــمــعــهـم ويـجــعــلــهـم يـتــفــكــرون ويـوجـ ــــاعـلــهــم مـع  ــ  تـفـ

بناء يجمع هيكلين كبيرين في نفس املتعلم ،وهما الكفاءة   2013املنهج الدراســ ي  (20)الخليفة:  مشــكالت.

ــــ ي. تجرب هـذا املنهج تـ ــ ــ ــ ــ ــــخ ـ ــ ــ ــ ــ  والـذكـاء البـاطني. دخيـل الوحـدة بين الـذكـاء املعريفي والـذكـاء العـاطفيوالشـ

(Nashir: 01)   

 املدخل العلمي

ــــاء الفكرة والحكم من مراحـل تتكون  املـدخـل العلمي عمليـة مخططـة لجعـل   ـــ ــ ــ ــ املتعلم عـامال في إنشـ

وجمع البيانات وتحليلها واســــتخال    من املالحظة )لتعيين املشــــكلة( وصــــياغة املشــــكلة وتقديم الفروض

ــاء الفكرة بـه إعطـاء الفهم إلى املتعلم في التعرف وفهم بعض املواض   ــ ــ ــ ــ ــ ــــد بـإنشـ ــ ــ ــ ــ ـــاليهـا. يقصـ ـــ ــ ــ ــ النتـائج واتصـ

ــــتخــدام ــ ــ ــ ــ ــــويــة  هــذا املــدخــل أن    بــاسـ ــ ــ ــ ــ ــــيجــدهــا من أي مكــان ومن أي وقــت وال يعتمــد إلى تسـ ــ ــ ــ ــ املعلومــات سـ

  (Yunus, 2016: 125) املعلومات من املعلم.

ـــــؤوم التربية والثقافة لنمرة   ــ ـــــنة   81في نظام شـ ــ   في امللحق الرابع أن عملية التعليم 2013األلف سـ

  ( tahun 2013: 06Permendikbud No. 18A) ، وهي:خطواتيتكون من خمس  باملدخل العلمي

 املالحظة  .1

 االستجواب .2

 طرت املعلومات .3

 الربط .4

 املناقشة .5

وفي املالحظة يفتح املعلم الدرس موسعا ومتنوعا، ويعطي املتعلم الفرصة للمالحظة من املشاهدة  

ـــرفه لتقديمه عما وجد املتعلم أشــــياء    واالســــتاع والقراءة. وفي االســــتجواب يفتح املعلم باب الســــؤال ويشـ
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بعد االستجواب يفضل املعلم املتعلم بقراءة املرجع أو الكتاب املقرر عن علم النحو لجمع    من املالحظة.

ـــــة املتعلم قادر على   ـــاءل. وفي املناقشـ ــ ـــــئلة من التسـ البيانات. وفي الربط يحلل املتعلم املالحظة ويجيب أسـ

 أخذ االستنباط من املواد املوجودة.

باملدخل العلمي  2013واد التعليمية اإلضــاةية ملادع علم النحو ع ى أســان املنهج الدراســ ي تم إعداد امل

 في املدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى بمدينة ماالنج 

ــــ ي  ــ ــ ــ ــ ــــاس املنهج الـدراسـ ــ ــ ــ ــ  2013وقبـل قيـام البـاحـث بـإعـداد املواد التعليميـة ملـادة علم النحو على أسـ

ـــــة   ــ ـــــتبانة  باملدخل العلمي في املدرسـ ــ ـــــالمية الحكومية األولى بمدينة ماالنج، وزع الباحث االسـ ــ الثانوية اإلسـ

ــانـــات وملعرفـــة رغبـــة املتعلمين في تعليم مـــادة علم النحو وفهمهم عنهـــا واحتيـــاجـــاتهم إلى املواد   لجمع البيـ

نية  التعليمية املعدة. ولذا وزع الباحث االســتبانة ملتعلمين الفصــل الحادى عشــر املتخصــص للعلوم الدي

 كما يلي: نتائج االستبانةالباحث  وجد. فللحصول على املعلومات 2020من فبراير  20في يوم الخميس 

ــــاعدهم في  60،8 (1 ــــ ي املقرر يسـ ــــتخدم ملادة علم النحو في الكتاب املدرسـ % قالوا أن املدخل املسـ

ــــتخدم في  ــ الفهم عند قراءة النص باللغة العربية بدون عالمات الحروف الكاملة. فاملدخل املسـ

ي الكتاب املدرســ ي ملادة علم النحو أقل دقة من تنفيذيه ألن املهارات اللغوية هي التركيز الرئي ــ  

 فيه. ومن املمكن املتعلمون محتاجون إلى املواد التعليمية الإلضافية باملدخل اآلخر.  

ـــاعـدهم في فهم مـادة علم النحو عند    % 77,5 (2 ـــ ــ ــ ــ ــــافيـة ليسـ ــ ــ ــ ــ ــــتخـدم مراجع إضـ ــ ــ ــ ــ قـالوا أن املعلم يسـ

ــان في  ــــ ي مع أن البيـ ــ ــ ــ ــ ــدرسـ ــاب املـ ــدهم في الكتـ ــا وجـ التعليم. فليس للمتعلمين تلـــك املراجع إال مـ

 س ي مجمال فحسب. الكتاب املدر 

ــــاملواد    % 67،5 (3 ــــا متوازن بـ ــــهـ ــ ــ ــ ــ ــــاملواد عرضـ ــــابع. فـ ــــتمر ومتتـ ــ ــ ــ ــ ــــالوا أن عرض مواد علم النحو مسـ قـ

 املوجودة للمهارات اللغوية.  

ــيحية لكل بدايتها.   % 53,3 (4 ــ ــ ــكال التوضـ ــ ــ ــورة باألشـ ــ ــ قالوا أن املواد التعليمية ملادة علم النحو مصـ

 ففهم املتعلمين ناقص ومحتاج إليها. 

ــالوا    % 72,5 (5 ــ ــــادة علم النحو  قـ ــــة. فلمفردات ملـ ــــذبـ ــــورة ومجـ ــ ــ ــ ــ ــــادة علم النحو مصـ أن املفردات ملـ

 مصورة مجذبة. 

ــــتطيعون أن يرقين القدرة على فهم مادة   % 72,5 (6 ــ ــــطة التى بها يسـ ــ قالوا أنهم يحتاجون إلى األنشـ

ــــبط كـــامـــل. فـــاملتعلمون محتـــاجون إلى  ــ ــ ــ ــ علم النحو ألجـــل قراءة النص بـــاللغـــة العربيـــة بـــدون ضـ

 لعمليات لترقية قدرتهم على فهم مادة علم النحو.  التدريبات وا

قالوا أن املواد التعليمية ملادة علم النحو تعرض من املعلوم إلى املخصو  باملعلومات   % 69,2 (7

 املوجزة. ففهم املتعلمين عن هذه املادة متوسط ويحتاج إلى تحسين املدخل.

 لهذه املادة يحتاج إلى اإلعداد.     قالوا أن عرض مادة علم النحو مرتب ومنظم. فالعرض % 66,7 (8
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ـــــرات التعلم ملادة علم النحو. فاملادة تحتاج إلى  % 61,7 (9 ــ ــ ـــــ ي املقرر مؤشـ ــ ــ قالوا أن للكتاب املدراسـ

 املؤشرات املعدة.  

ـــــرات التعلم عاما.   % 71,7 (10 ــ ــ ــ ـــــ ي املقرر مطابقة بمؤشـ ــ ــ ــ قالوا أن التمرينات في الكتاب املدرسـ

 ت ملادة علم النحو. فالتمرينات أهدافها للمهارات عامة وليس

نتائج االســتبانة الســابقة عرف الباحث أن املدخل املســتخدم ملادة علم النحو في الكتاب    علىبناء  

ــــبط كامل،   ــ ــــاعد املتعلمين في فهم فهمها عند قراءة النص باللغة العربية بدون ضـ ــ ــــ ي املقرر لم يسـ ــ املدرسـ

ــــافيـة مع أن املتعلمين اليمتلكون ت ـــ ــ ــ ــ ــــتخـدم مراجع إضـ ــ ــ ــ ــ ــــكـال واملعلم يسـ ــ ــ ــ ــ لـك املراجع، واملواد ليس لهـا األشـ

التوحيضــــية في كل بدايتها، واملتعلمين محتاجون إلى األنشــــطة التى بها يســــتطيعون أن يرقين القدرة على  

ـــــة ملادة علم النحو. فبذلك هم  ـــــرات خاصـ ـــــ ي املقرر ليس فيها مؤشـ فهم مادة علم النحو، والكتاب املدرسـ

 ة. يحتاجون إلى املواد التعليمية اإلضافي

ـــــافية ملادة علم النحو، قام الباحث بإجراء تحليل  و  ــ ــ قبل أعد الباحث إعداد املواد التعليمية اإلضـ

االحتياجات للحصول على معلومات عن تعل مادة علم النحو لدى املتعلمين باستخدام الكتاب املدرس ي 

ــــة للق ــ ــ ــ ــ ــــؤون الدينيـة. أخذ البـاحث البيـانات من نائب مدير املدرسـ ــ ــ ــ ــ ــــم املنه ي في املقرر من الوزارة الشـ ــ ــ ــ ــ سـ

مدرســة الثانوية اإلســالمية الحكومية األولى بمدينة ماالنج ملعرفة احتياجات املتعلمين في تعلم مادة علم  

ــــميم إعـداد املواد   ــ ــ ــ ــ ــــل البـاحـث على بيـانـات بطريقـة املقـابلـة وكـانـت البيـانـات مطلوبـة إلى تصـ ـــ ــ ــ ــ النحو. حصـ

 التعليمية ملادة علم النحو. 

ــئلة عن تعليم اللغة   ــ ــم املنه ي وطرت بعض أسـ ــ ــة للقسـ ــ عمل الباحث املقابلة مع نائب مدير املدرسـ

ــــتخـدام الكتـاب املقرر. أوال، عرف البـاحـث أن املتعلمين متحيرون  ــ ــ ــ ــ العربيـة الواجبـة ملـادة علم النحو بـاسـ

ــــبط أواخر الكلمـات داخـل الجملـة وكيفيـة إعرابهـا، ألن املـدخـل لتعليم مـادة علم ا ــ ــ ــ ــ لنحو في الكتـاب  في ضـ

ــــحا  ــ ــ ــــها لم تكن واضـ ــ ــ ــــل املتعلمون األغراض واألغراض نفسـ ــ ــ ــــتخدامه حتى لم يحصـ ــ ــ ــــ ي أقل دقة اسـ ــ ــ املدرسـ

ــــطـة وتـدريبـات لترقيـة قـدرتهم   ــ ــ ــ ــ ــــرات تعليم مـادة علم النحو في البـدايـة حتي احتـاج املتعلون إلى أنشـ ــ ــ ــ ــ بمؤشـ

ــــافيـة مع ـــ ــ ــ ــ ــــتخـدم مراجع إضـ ــ ــ ــ ــ أن ليس للمتعلمين تلـك   على فهم املواد. ثـانيـا، عرف البـاحـث أن املعلم يسـ

ــــرحهـــا لم يكن وافيـــا بمعلومـــات   ــ ــ ــ ــ ــــ ي شـ ــ ــ ــ ــ املراجع، ألن املواد التعليميـــة ملـــادة علم النحو في الكتـــاب املـــدرسـ

ــــيحية التى يجعلها املعلم   ــ ــ ــ ــــكال التوضـ ــ ــ ــ ــــ ي ليس فيه األشـ ــ ــ ــ وتدريبات. ثالثا، عرف الباحث أن الكتاب املدرسـ

ــــرات واملتعلم مفهومين عن أغراض املواد التعليمية ملادة عل ــ ــ ــــار التعليم مالمحا بدون املؤشـ ــ ــ م النحوت وصـ

 الواضحة والتدريتات التى يتبعها. 

ـــا إلعداد املواد التعليمية ملادة   ــ ـــاسـ ــ بالنظر إلى احتياجات املتعلمين قدم الباحث املدخل العلمي أسـ

ــــ ي  ــ ــ ــ ــ ــــوع يختـاره البـاحـث من 2013علم النحو، ألن هـذا املـدخـل مطلوب من املنهج الـدراسـ ــ ــ ــ ــ . فلـذاك املوضـ

( وظيفي، ألن ترتيب املوضــوعات حســب ما يرد في بعض املراجع من مرجع علم  1حية أســاســين، منها: )نا
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ـــــية من الخبراء في 2النحو. ) ـــــوعات لكل املراحل املدرسـ ( االعتماد على اتفاق الخبراء، ألن قد اختار املوضـ

 (187)طعيمة: .2013س ي وزارة الشؤون الدينية ووزارة شؤون التربية والثقافة عند صناعة املنهج الدرا

ــــبــة إلى املــدخــل العلمي املقــدم، عمــل البــاحــث املقــابلــة مع الخبير في طرق التــدريس، قــال أن  ــ ــ ــ ــ بنسـ

ـــــلية وفارق في التنفيذ. فرجع الباحث   ــ ـــــتخدام نظريته األصـ ــ املدخل العلمي جاهز لتعليم اللغة الثانية باسـ

ـــاليب، وهي امل ــ ــ ــ ــ ـــة أسـ ــ ــ ــ ــ ـــتجواب وجمع البيانات  إلى نظرية املدخل العلمي أنه يتكون من خمسـ ــ ــ ــ ــ الحظة واالسـ

 والربط واملناقشة. 

 املالحظة (1

ــــتمـاع واالهتمـام والنظر. وللمالحظـة الكفـاءة املتطورة   ــ ــ ــ ــ ــــطـة، منهـا: القراءة واالسـ ــ ــ ــ ــ للمالحظـة أنشـ

وهي التعود على الجهـــد والـــدقـــة واطالع املعلومـــات. فـــاملالحظ في تعليم مـــادة علم النحو بقراءة  

، واالهتمام والنظر إلى عالمة واضـحة ملونة ترشـد املتعلم أن فيها الجمل واسـتماعها من املعلم

  .مشكلة البد له أن يسأل

 االستجواب (2

ــــئلة عن املعلومة التى لم يفهمها املتعلم من ما وجدها في  ــ ــ ــــاط، وهو طرت األسـ ــ ــ ــــتجواب نشـ ــ ــ لالسـ

ــــنـا ــ ــ ــ ــ ــــاطل الكفـاءة املتطورة، منهـا: تطور اآلراء واالبتكـار والكفـاءة لصـ ــ ــ ــ ــ ــــؤال املالحظـة. وللتسـ ــ ــ ــ ــ عـة سـ

ــدهـــا املتعلم من  ــــؤال ممـــا وجـ ــ ــ ــ ــ ــديم السـ ــــتجواب في تعليم مـــادة علم النحو بتقـ ــ ــ ــ ــ البحـــث. فـــاالسـ

 . املشكالت في املالحظة

 جمع املعلومات (3

ولجمع املعلومات  لجمع املعلومات نشـــاطان، هما قراءة املرجع اآلخر ومالحظة موضـــوع البحث.  

ــاءة جمع   ــاءة املتطورة، وهي تطور كفـ ــــة نفس املتعلم على أن يتعلم  الكفـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــارسـ ــات وممـ املعلومـ

بـالجهـد. فـالجمع املعلومـات في تعليم مـادة علم النحو بـالنظريـات املنقولـة من املراجع عن علم  

 . النحو وباملالحظة مرة أخرى إلى املشكلة السابقة

 الربط (4

ـــاط، هو التجربة والتحليل. وللربط الكفاءة املتطورة، وهي تطور اإلحذا ــ ــ ــ ــ ـــدق  للربط نشـ ــ ــ ــ ــ ر والصـ

ــا املتعلم في  ــــكلـــة ممـــا وجـــدهـ ــ ــ ــ ــ والتفكير النـــاقـــد. فـــالربط في تعليم مـــادة علم النحو بتحليـــل املشـ

 . املالحظة وسألها في االستجواب وطلعها النظريات في جمع البيانات

 املناقشة (5

ـــــةلل ـــــفهيا أم تحريريا. ل  مناقشـ ـــابق شـ ــ ـــــتنباط من التحليل السـ ـــاط، هو تقديم االسـ ــ ـــــةنشـ   لمناقشـ

ــــتقبــالهــا من اآلخرين وتكور القــدرة على التعبير  الكفــاءة املت ــ ــ ــ ــ طورة، وهي تطور تقــديم اآلراء واسـ
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باللغة الصـــحيحة. فاملناقشـــة في تعليم مادة علم النحو بعملية التعاون بين املتعلمين ويعملون  

 .الوظيفة من املعلم حسب الفرق 

 

ــاةية   صــــالحية إعداد املواد التعليمية  ــ ي   اإلضــ باملدخل    2013ملادع علم النحو ع ى أســــان املنهج الدراســ

 العلمي

ــــديق هـذا   ــ ــ ــ ــ ــــديق مع الخبراء. ولتصـ ــ ــ ــ ــ بعـد إعـداد املواد التعليميـة ملـادة علم النحو أدى البـاحـث التصـ

ــــميم املواد التعليمية    إلى  اإلعداد احتاج الباحث  ــ ــ ــ ــ ــــتاذ دكتورندوس مهيبان خبيرا لتصـ ــ ــ ــ ــ خبيرين، هما األسـ

ــــتير خبيرا ملحتوى املواد التعلميـة.والـدكتور دنيـال هل ــ ــ ــ ــ ــــتبـانـة التى أعطـاهـا البـاحـث إلى   مي املـاجسـ ــ ــ ــ ــ من االسـ

ــــميم املواد التعليمية  الخبير املختار  ــ ــــميم املواد التعليمية  فوجد   ،  لتصـ ــ ــــديق في مجال تصـ ــ أن نتيجة التصـ

ــــكـل الكتـابـة و جم الكتـاب والعرض باملعـدة ملـادة علم النحو   ــ ــ ــ ــ اللغة  و تقـدير "جيـد" من حيـث الغالف وشـ

ــــيحية. و  ــ ــ ــ ــ ــــكال والتوضـ ــ ــ ــ ــ ـــا فيها النتيجةواألشـ ـــ ــ ــ ــ ــــعيف" مبتقدير  أيضـ ــ ــ ــ ــ   ن حيث البيانات العامة والتنظيم."ضـ

 : اآلتية داخالتبامل % بتقدير متوسط 65,9والنسبة املئوية من نتيجة االستبانة حصلت على 

ـــــ ي والفرعي في حاجة إلى التحويل وكذلك نوع الخط منهما. هذا الكتاب من نوع   (1 ـــــوع الرأسـ املوضـ

 الكتاب املدرس ي. 

ــــن أن تكتــب املحفوظــات في آخر الــدرس وال في أول كــل الــدرس. وأن يكون نوع   (2 ــ ــ ــ ــ ــــتحسـ ــ ــ ــ ــ من املسـ

 الخط منها واضحا. 

 من املتحسن أن تناسب املحفوظات بموضوع الدرس.  (3

ـــــور البد أن تك (4 ـــــفحة  الصـ ـــــبة بالكلمة او باملفردات التى تحتها. املثال في صـ ـــــورة  35ون مناسـ . الصـ

 مفردة واملفرادات جمع. 

ــا البـــاحـــث إلى الخبير املختـــار  من  و  ــاهـ ــانـــة التى أعطـ ــــتبـ ــ ــ ــ ــ  أن، فوجـــد  ملحتوى املواد التعلميـــةمن االسـ

ــــديق   ـــ ــ ــ ــ ة وتنفيـذ املـدخـل  واألمثلـتقـدير "جيـد" من حيـث دليـل الكتـاب ومطـابقـة املواد املعـدة  بنتيجـة التصـ

والنســبة املئوية    تقدير "جيد جدا" من حيث الكلمة والجمل واملفردات.ب  يضــا فيها النتيجةوالتدريبات. وأ

   باملداخالت اآلتية:  % بتقدير ممتاز  90من نتيجة االستبانة حصلت على 

 البد تصحيح اإلشارة في مراحل التقديم.  (1

 األمثلة ال تناسب باملوضوع والكفاءة األساسية.  (2

 العرض البد االتصاف باملوضوع.  (3
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 البد تقديم النموذج قبل تقسيم املجال (4

 باملدخل العلمي 2013مدى ةعالية إعداد املواد التعليمية ملادع علم النحو ع ى أسان املنهج الدراس ي 

ــــ ي   ملعرفـة مـدى فعـاليـة إعـداد املواد التعليميـة ملـادة علم ــ ــ ــ ــ ــــاس املنهج الـدراسـ ــ ــ ــ ــ   2013النحو على أسـ

ــــتخدام   ــ ــ ــابطة باسـ ــ ــ ــ باملدخل العلمي، قام الباحث بالتجربة على املواد املعدة في املجموعة التجريبية والضـ

االختبار القبلي والبعدي في الفصـل الحادي عشـر املتخصـص للعلوم الدينية بمدرسـة الثانوية اإلسـالمية 

ـــغيرة وجد الباحث أن البيانات بين االختبار   منالحكومية األولى بمدينة ماالنج.   ــ ــ ــ ــ االختبار في املجوعة الصـ

همـا أكبر من الجـدول التـائي بمعنى بين والنتيجـة التـايـة    0,05ألنهـا أكبر من   عـاد توزيعهـا    والقبلي  البعـدي 

ــــتخــدام  ترقيــة كفــاءة املتعلمين في فهم مــادة علم النحو  و ين.  االختبــار   هــنين  هنــاا الفرا الهــان بين ــ ــ ــ ــ بــاسـ

  باإلصالحات اآلتية:  املنخفضفي املستوى  املواد التعليمية املعدة

 البد أن تكون املفردات مفهومة ومراغبة بالصورة.   .1

 البد أن تكون األمثلة في فعل األمر بسيطة.   .2

 بعض الكلمات في األمثلة والنظرية مازالت مخطأة.   .3

 األمر في الخطة الخامسة من املدخل العلمي لم يكن واضحا.   .4

ـــــغيرة، قام الباحث بهما في املجموعة الكبيرة، وهي   التجربة  بعد ــ وتحليل البيانات في املجموعة الصـ

ـــــاب توزيعها  طة. فوجد الباحث أن البيانات بين هتين املجموعاتين  في املجموعة التجريبية واملجموعة الضـ

مقبولة   ففرضـــية البحث . والنتيجة التاية بنتهما أكبر من الجدول التائي بمعنى  0,05ن ألنها أكبر م  عاد 

ــــ ي   ــ ــ ــ ــ ـــــاس املنهج الـــدراسـ ـــ ــ ــ ــ ــــ ي تقـــدر على ترقيـــة فهم   2013وهي مـــادة علم النحو على أسـ ــ ــ ــ ــ في الكتـــاب املـــدرسـ

ــــتخــدامهــا ــ ــ ــ ــ ــا املــادة فعــالــة لــدى املتعلمين عنــد اسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــهلــة عنــدهم. وأيضـ ــ ــ ــ ــ ومــدى فعــال    .املتعلمين واملــادة سـ

 .  1,00 – 0,70وقعت بين  0,75استخدام املواد التعليمة املعدة في املستوى املرتفع ألن نتيجة 

، اسـتنبط الباحث أن اسـتخدام املواد التعليمية املعدة ملادة علم النحو على أسـاس  ذلكبناء على  

ــــ ي   ــ ــ ــ ــ ن في فهم مواد علم النحو.  لتريـــة كفـــاءة املتعلمي  مرتفعبـــاملـــدخـــل العلمي فعـــالهـــا    2013املنهج الـــدراسـ

ـــــ ي ملادة علم النحو فعالها   ــ ــ ـــــتخدام املواد التعليمية املوجزة في الكتاب املدراسـ ــ ــ لترية  منخفض  وبجانبها اسـ

ـــــل من املجموعة   ــ كفاءة املتعلمين في فهم مواد علم النحو. بالنظر إلى فعالهما، املجموعة التجريبية أفضـ

ــــمح للمتعلمين أن يتعلموا علم   ــ ــ ــابطة، فيسـ ــ ــ ــ ــــتخدام "املتمم"، وهو الكتاب التعليمي املعد  الضـ ــ ــ النحو باسـ

 ملادة علم النحو باملدخل العلمي. 
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 خاتمة 

ــــيع املعلمومـات عن علم   ــ ــ ــ ــ ــــمي الكتـاب "املتمم" ألن فيـه توسـ ــ ــ ــ ــ قـد أعـد البـاحـث الكتـاب التعليمي وسـ

بــاملــدخــل العلمي، فمحتويــاتــه تتكون  النحو من نــاحيــة األمثلــة والنظريــة والتــدريبــات. وهــذا الكتــاب املعــد 

ـــــة والتدريبات. ــ ــ ــ ـــــتجواب وجمع البيانات والربط واملناقشـ ــ ــ ــ ـــــدق الخبير في   املفردات املالحظة واالسـ ــ ــ ــ وبعد صـ

ــتاذ دكتورندوس مهيبان والخبير في مجال محتويات املواد التى  ــ ــ ــميم الكتاب الذي قام به األسـ ــ ــ مجال تصـ

ــــتير، وجــ ــ ــ ــ ــ ــديق املواد التعليميــة املعــدة ب  أن  د البــاحــث قــام بهــا الــدكتور دانيــال هيلمي املــاجسـ ــ ـــ ــ ــ ــ تقــدير  تصـ

"جيد". بناء على ذلك، املواد الئقة اســــتخدامها لدى املتعلمين في املدرســــة الثانوية اإلســــالمية الحكومية.  

ــــ ي  وبعد االختبار وجد الباحث أن   ــ ــ ــــاس املنهج الدراسـ ــ ــ ــــ ي  2013مادة علم النحو على أسـ ــ ــ في الكتاب املدرسـ

.  املتعلمين واملادة سـهلة عندهم. وأيضـا املادة فعالة لدى املتعلمين عند اسـتخدامها تقدر على ترقية فهم  

ــــتوى املرتفع. ــ ــ ــ ــ ــــتخـــدام املواد التعليمـــة املعـــدة في املسـ ــ ــ ــ ــ ــــبكــة    ومـــدى فعـــال اسـ ــ ــ ــ ــ املواد املعـــدة جـــاهزة في الشـ

 العنكبوتية بويلة وبسيت 
https:play.google.com/store/apps/details?id=id.azhar.book.education.arabic.langu

istic.almutammim 
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