
بنجكولوثقافةفي ضوء ية تطوير مادة القواعد النحو 
جامعة اإلسالمية الحكومية بنجكولوالفي بالتطبيق 

رسالة الماجستير

إعداد
إرناويت

13720029: رقم التسجيل 

قسم تعليم اللغة العربية 
كلية الدراسات العليا

ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية
2015



بنجكولوثقافةفي ضوء ية تطوير مادة القواعد النحو 
جامعة اإلسالمية الحكومية بنجكولوالفي بالتطبيق 

رسالة الماجستير

إبراهيم هذه الرسالة تقدمي  إىل الدراسات العليا جامعة موالنا مالك
ولماالنج الستيفاء شرط من شروط احلصاإلسالمية احلكومية 

على درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية

إعداد
إرناويت

13720029: رقم التسجيل 

قسم تعليم اللغة العربية 
كلية الدراسات العليا

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
2015



 ج
 

 موافقة المشرف
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في ضوء ثقافة بنجكولو بالتطبيق في    تطوير مادة القواعد النحويةالعنوان          :  

 الجامعة  اإلسالمية الحكومية بنجكولو.
 وافق ادلشرف على تقدميها إىل رللس ادلناقشة                     
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 يت :ا ، وبيانايت كاآلأدناى ةأنا ادلوقع
 : إرناويت  االسم

 02031132:  رقم التسجيل
تطوير مادة القواعد النحوية في ضوء ثقافة بنجكولو بالتطبيق في :    العنوان       

 اإلسالمية الحكومية بنجكولوالجامعة  
 

ة ادلاجستري حضرهتا لتوفري شرط للحصول على درجأقر بأن ىذه الرسالة اليت                 
راىيم اإلسالمية والنا مالك إبية كلية الدراسات العليا جبامعة ميف تعليم اللغة العرب

خر. أو تأليف اآل ورهتا من إبداع غرييحضرهتا وكتبتها بنفسي وما ز  احلكومية ماالنج،
ي فأنا أحتميل وإذا ادعى أحد استقباال أهنا من تأليفو وتبني أهنا فعال ليست من حبش

ولن تكون ادلسئوولية على ادلشرف أو على كلية الدراسات العليا  ادلسؤولية على ذلك،
 جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 على رغبيت اخلاصة ومل جيربين أحد على ذلك. وحررت ىذا اإلقرتار بناء ،ىذا
 
 

 م.3102يو ما، 32 ،ماالنج        
 ،رةالطالبة ادلقر        

 
 
 

 إرناويت       
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 الشعار
 

 
ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha 

Penyayang. 

 
َماَواِت َواْْلَْرِض َواْختََِلُف أَْلِسَنتُِكْم َوأَْلَوانُِكْم ۚإِنَّ فِي   َوِمْن آَياتِِه َخْلُق السَّ

لَِك ََلَياٍت لِْلَعالِِمينَ 
َٰ
(22)الّروم :    َذ

1 
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit 

dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang 

yang mengetahui”. 
 

 
(7) الشور:   أََولَْم َيَرْوا إِلَى اْْلَْرِض َكْم أَْنَبْتَنا فِيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِريمٍ 

2
 
 

mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Dan apakah Artinya:” 

? “tumbuhan yang baik-Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
القرآنالكريم،سورةالّروم
1
  

2
،سورةالقرآنالكريم 
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 اإلهداء
 أىدي الرسالة إىل :

 
 بادلوعظة احلسنة،  ربياينا مه، سوري يان أمي  و أرفان معني  ) ادلرحوم ( أيب 

شجعاين باألسوة احلسنة لكي و عم مكرت منري و محاة مهدنري ، وأدباين أحسن التأديب
 .شعدة يف الدنيا واآلخرة أكون

ذان يرمحاين ال ضل زلمد رفيف فرت سنتوسىاولدي ف و رحي سنتوسى  و زوجي        
أخيت يويل و ، أخيت حري ينت أرفان، و وأخيت كبرية دمسي جوتا، و أخي امسور  بالرمحة

تنت ديدي  منريدي، و أندنج سريا ، و أروان سفريل، و إندر، و   زوجيو أخ ال امسر
 ذين يشجعوين يف التليم ال سلديريتأست   زوجيأخت ال
 ، و ألف وحني جنتيسالعابدةو زكية   و رسناويت، ،و صديقيت دييت لسمينيت        
العربية العليا قسم تعليم اللغة مجيع الزمالء يف فصل " ب " كلية الدراسات         

 جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
مجيع احملاضر جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، و مجيع         

 احملاضر جبامعة اإلسالمية احلكومية بنجكولو
ب مجيع الطالب  جبامعة اإلسالمية احلكومية بنجكولو بصفة عامة، و الطال       

 ادلرحلة الثانية بصفة خاصة
 ستأجرمجيع الزمالء يف بنجكولو، و مجيع الزمالء يف بيت ادل
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 مستخلص البحث
. تطوير مادة القواعد النحوية يف ضوء ثقافة بنجكولو بالتطبيق يف م3102إرناويت ، 

اإلسالمية احلكومية اجلامعة اإلسالمية احلكومية بنجكولو  لطلبة ادلرحلة الثانية اجلامعة 
بنجكولو ، رسالة ادلاجستري، قسم تعليم اللغة العربية ، كلية الدراسات العليا جامعة 

( الدكتور ولدانا وركاديناتا، 0موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اجلكومية ماالنج. ادلشرف )
 ( الدكتور أمحد مزكي3)

  وء  ثقافةتطوير ، القواعد النحوية ، يف ضالكلمات المفتاحية : 
يف عملية التعليم والتعلم عندم يف عملية  شيء مهم جداً مادة التعليمية ىي  
تطوير مادة ادلطورة اليت تناسب حباجات الطالب زلاولة يف إلقاء سهولة التليم  .التعليم

، الطالب ألن مادة تعليم القواعد النحوية صعبة الفهم ال يدافع . وتركية للجودة التعليم
 يهدف .غري جذاب والصور واأللوان يف الكتاب التعليمية والكتاب ادلستخدم قدمي 

ىذالبحث لتطوير مادة القواعد النحوية يف ضوء ثقافة بنجكولو وجتربتو لدى الطلبة 
(  0ادلرحلة الثانية اجلامعة اإلسالمية احلكومية بنجكولو. وىذالبحث سيجيب األسئلة : 

( ما مدى فعالية  3النحوية يف ضوء ثقافة بنجكولو ، كيف يتم تطوير مادة القواعد
القواعد النحوية يف ضوء ثقافة بنجكولو لتسهيل فهم ادلادة القواعد النحوية يف اجلامعة 

يذكر الباحثة منهجية البحث والتطوير ادلستخدمة  اإلسالمية احلكومية بنجكولو.
يل ، والتصميم ، والتطوير ادلدخل الكيفي والكمي .واتبعت الباحثة شكل أددي )التحل

إلنتاج ادلادة ادلطورة.ونتائج من ىذا  ، والتطبيق،  والتقومي( الذي قام ريسري و موليندا.
لبحث ىي : إن ادلادة القواعد النحوية ادلطور يف ضوء ثقافة بنجكولو لطلبة ادلرحلة 

دليل معلم، و الثانية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بنجكولو تتكون من : ادلقدمة، و 
ادلوضوعات. مستخدامة الباحثة ادلادة ادلطورة يف ضوء ثقافة بنجكولو  مخسة الفهرس ، و

فعالية لرتقية طالقة الطلبة بالرتكيب ادلستخدمة. ىذا بالنسبة إىل إختبار "ت " حيث أن 
  نتيجة " ت " أكرب من نتيجة "ت" يف اجلدوال
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Abstract 

 

Ernawati 2015, The Developmet Of materials at Speaking Proficiency Learning 

based on Qowa’idun An-Nahwiyah Approach in Institut (IAIN) Bengkulu .Thesis. 

Graduate Program, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim malang. 

Advisor (1) : Dr. H. Wildana Wargadinata, LC, (2) Dr. Ahmad Muzakki 

 

                                              Key Word : The Development , learning  based Qowa’idun An-   Nahwiyah, Basic 

Culture 

Learning materials has an important role in the learning activities. 

Therefore the dwvelopment of learning materials to suit the needs of students is 

an effort to provide ease of learning and enhance the quality of learning.  And the 

problem faced was the lack of student motivation because Materials courses 

Qowa’idun An- Nahwiyah An- elusive and books, used in the lectures are still 

using the old books, thete are no pictures ot color so no attractive to student in 

learning. 

  The elaboration of teaching substance which agree with student’s 

requirement is an affort for giving easy of study and increase learning quality. The 

Purpose of this research is to develop material of morphology based On 

Contrastive Analysis at two classes in  institute of Islamic  State (IAIN) Bengkulu. 

This research will answer the question : 1) How the process Development material 

of Morpology Base on Basic Culture in Institute of Islamic State (IAIN) 

Bengkulu. 2) The extent to wich the Effectiveness of Morphology Material to 

facilitate students to understanding it in Institute of Islamic State (IAIN) 

Bengkulu. 

The sort of this research is detailed examination and improvement (R&D) , 

a Method the aims to Produce a certain Produce and experiment it, Whereas the 

Model design uses Addei Model ( Analyze, Desain, Develop, Implement, 

Evaluate) which was pionere by Reiser and Molenda. 

The results of this research are : Teaching substance by Qowa’idun An- 

Nahwiyah on Basic Bengkulu Culture approach for two classes consist of: 

preface, guideline for using book, table content, Five titles of lesson. Using 

teaching substance with a book by Qowa’idun An- Nahwiyah on  Basic Bengkulu 

Culture approach is Effective to intcrease of student. Even it appeared from the 

result of experiment on “T” is More than Standard value there.   
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ABSTRAK 

 

Ernawati, 2015 Pengembangan Bahan Ajar Al-Qowa’idun An-Nahwiyah dengan 

Asas Budaya Bengkulu Diterapkan di IAIN Bengkulu Untuk Mahasiswa Semester 

II (dua) IAIN Bengkulu, Tesis Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Sekolah 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 

Pembimbing (1)Dr. H. Wildana Wargadinata, LC, (2) Dr. Ahmad Muzakki 

 

Kata kunci : Pengembangan, Al-Qowa’idun An-Nahwiyah, dengan Asas Budaya 

 Bahan Ajar mmiliki peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Oleh 

karena itu  Pengembangan Bahan Ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa 

merupakan upaya untuk memberikan kemudahan belajar dan meningkatkan 

kualitas pembelajaran . Dan masalah yang dihadapi adalah kurangnya motivasi 

Mahasiswa karena Bahan Ajar mata kuliah Qowa’idun An-Nahwiyah sulit 

dipahami dan buku yang digunakan dalam perkuliahan masih menggunakan buku 

lama, tidak terdapat gambar ataupun darisegi warna sehingga tidak menarik bagi 

mahasiswa didalam pembelajaran Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan 

Bahan Ajar Al-Qowa’idun An-Nahwiyah dengan Asas Budaya Bengkulu untuk 

Mahasiswa Semester II (dua) di Institut  Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 

dalam penelitian ini akan menjawab pertanyaan : 1) Bagaimana Proses 

Pengembangan Bahan Ajar Al-Qowa’idun An-Nahwiyah dengan Asas Budaya 

Bengkulu. 2) Sejauh mana Efektifitas Bahan Ajar Al-Qowa’idun An-Nahwiyah 

dengan Asas Budaya Bengkulu dalam memudahkan Mahasiswa untuk memahami 

materi di Institut  Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (R&D) dengan 

menggunakan pendekatan ( Kualitatif dan Kuantitatif), yaitu penggunaan metode 

penelitian untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dan mengujikannya, 

sedangkan Model rancangannya menggunakan model Eddie ( Analyze, Desain, 

Develov, Implement, Evaluate) yang dipelopori oleh Reiser dan Molenda. 

 Hasil dari penelitian ini adalah : Bahan Ajar Qowa’idun An-Nahwiyah 

dengan Asas Budaya Bengkulu untuk Mahasiswa Semester II (dua)di  Institut  

Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang terdiri dari : kata Pengantar, Petunjuk 

Penggunaan Buku, daftar Isi dan  Lima Judul Mata Kuliah. Penggunaan Bahan 

Ajar  Qowa’idun An-Nahwiyah dengan Asas Budaya Bengkulu Efektif  untuk 

Meningkatkan Motivasi Mahasiswa dalam Belajar. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

Uji “T” yang menyebutkan “ T” Lebih Besar dari Standar yang ada. 
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 شكر و تقدير
احلمدهلل رب العادلني والصالة والسالم على أشرف األنبياء  ،اهلل الرمحن الرحيم بسم      

وادلرسلني وعلى الو وأصحابو أمجعني، وبعد.يسر الباحثة إنتهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية 
للماجستري، وىنا تريد الباحثة أن تقدم من صميم قلبو العميق أجزل الشكر وأمشن التقدير 

الرسالة، وىم :دلن قد ساىم وساعده على كتابة ىذه   
الربفيسور الدكتور احلاج موجيا راىرجو، ادلاجستري مدير جامعة موالنا مالك  .0

 إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.
الربفيسور الدكتور احلاج مهيمني، ادلاجستري مدير الدراسة العليا والدكتور  .3

جامعة  احلاج ولدانا ورغاديناتا، ادلاجستري رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

، ادلاجستري بصفتو ادلشرف األول.  وركاديناتا االدكتور. ولدانالدكتور احلاج  .2
والدكتور احلاج شهداء، ادلاجستري بصفتو ادلشرف الثاين، اللذان وجها 
الباحثة وأرشداه وأشرفا عليو بكل اىتمام وصرب وحكمة يف كتابة ىذه 

 الرسالة.
بصفحة خبري اللغة العربية الذي  قريب اهلل بابكر مصطفىالدكتور فضيلة  .0

أعطى ادلالحظات واالقرتاحات الستكمال وتصحيح الكتاب التعليمي 
 الذيقام الباحثة بتطويره.

الربفيسور الدكتور شهداء بسفحة خبري ادلواد الدراسية الذي قام الباحثة  .2
 بتطويره.

احلاج سراجدين ، مدير اجلامعة  االسالمية احلكومية الربفيسور الدكتور   .0
بنجكولو ومجيع األساتذة واألستاذات والطالب والطالبات يف تلك اجلامعة 

 الذين ساعدوا الباحثة يف كتابة رسالة ادلاجستري ىذه.



 ل
 

مجيع األساتذة يف الدراسات العليا احملرتمني، واألصدقاء ومن اليستطيع  .0
 ا ىنا.الباحثة أن يذكرىم مجيع

ىذا، و سأل اهلل أن تكون أعماذلم مقبولة ومثابة، وتكون رسالة  دلاجستري ىذه قافعة ومفيدة 
 للعباد والبالد، امني.

 
 3102، يونيو   2ماالنج ،                                                                
،  الباحثة           

 
 

 إرناويت
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 البحثمحتويات 

 

الصفحة      

 أ   .......................................................... صفحة الغالف 

 ب  ......................................................... صفحة ادلوضوع 

 ج  .......................................................... موافقة ادلشرف 

 أ   .........................................  وفقة و االعتماد من جلنة ادلناقشةم

 ذ   ............................................................ إقرار الطالب 

 ر   ................................................................. الشعار 

 ز   ................................................................. اإلىداء 

 و   ....................................................... مستخلص البحث 

 ك   .................................................... كلمة الشكر والتقدير 

 م   ......................................................... زلتويات البحث 

 ف  ...................................................... قائمة الرسوم البيانية 

 ص  ........................................................... قائمة ادلالحق 

 الفصل األول : اإلطار العام

 0 .......................................... البحث  مقدمة .أ 



 ن
 

  0  ............................................. أسئلة البحث.ب 
  0 ..................................  أىداف البحث والتطوير.ج 
 2 .......................................... مواصفات ادلنتج .د 
 2 .......................................... فروض البحث  .ه 
 0 ............................................. فوائد البحث.و 
 0 ............................................ حدود البحث.ز 
 0 ....................................... الدراسات السابقة  .ح 
 1 ........................................ حتديد ادلصطلحات.ط 

 الفصل الثاني : اإلطار النظري

 01 ...................................... ادلبحث األول : تطوير ادلادة التعليمية 
 01 ..................................... مفهوم ادلادة التعليمية  .0
 01 ................................. أمهية تطوير ادلادة التعليمية  .3
 00 ......................... أسس إعداد  مادة القواعد النحوية  .2
 02 .......................... تنظيم زلتوى ادلواد القواعد النحوية .0
 00 ......................... اختيار موضوعات القواعد النحوية  .2
 00 ................. موضوعات القواعد النحوية للمستوى ادلبتدئ .0

 01 ...................................... ادلبحث الثاين : تعليم القواعد النحوية 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 
 مقدمة - أ

القواعد النحوية ىي دروس لغوية تركز يف تركيب الكلمات كعناصر اجلملة من 
الكالم ، فلكل لغة دروس ضلوية اليت تقصد هبا حفظ ادلتكلم من اخلطأ يف تأدية ادلعٌت 
إليصالو إىل ذىن السامع من أغراض. فالنحو نتيجة عمل عقل مستمر يف فهم تركيب 

لكل لغة خصائص معينة يف الًتاكيب،  1اجلملة يف لغة معينة ، ومن شأنو أن ينمو اللغة.
واللغة العربية ىي الغة الواحدة يف العلم اليت لديها تغَتات إعراب أواخر الكلمات 

لبد ادلعلم مادة القواعد النحوية أن يبحثوا يف أسهل طريقة بسببتغيَت الًتاكيب. لذلك 
التدريس الًتكيب طلبتهم، فمن أحد تقنية تعليم الًتاكيب فهو أن يقارن ادلعلم تركيب 

 اجلمل العربية بًتكيب اللغة الذي يفهمو الطلب. 
جيد أهنا الثانية من مرحلة التعليم األساسي  ةقللتدريس القواعد النحوية يف احل

الطريقة القياسية والطريقة  ،مجعت بُت الطرق الثالثة يف تدريس القواعد النحوية
اإلستقرائية " اإلستنباطية" والطريقة ادلعدلة القائمة على تدريس القواعد من خالل النص 

وسنعرض ىنا ذلذه الطريق مبتدئُت بالطريقة األقدام زمانيا وىي الطريقة  ،األديب
العادة  ،اإليديولوجية ،التأكيد ،ىدى على قيد احلياة  ،لفكرةا ىالثقافة ى 2القياسية.

الثقافة يف ضوء ىذا تعريف االنثربولوجي أوسع من رلرد أفكار  اإلكتشاف يف اجملتمع.
والثقافة يف ضوء ىذا  ،أو معلومات نظرية وخربات. أهنا أسلوب حياة يف زمان معُت

مل على األدوات واآلالت وأنواع يشت لالتعريف أيضا تتكون من قسمُت : أحدمها ماد
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موقف و ظيفة  3ادلصانع وغَتىا .و السكن وادلالبس والطعام والشراب ووسائل اإلتصال 
من اللغات يف الثقافة ىو بنية ادلنتج يعمل وكذلك اجلذر للعثور على ادلواد الالزمة 

بُت الثقافة عالقة القواعد النحوية   ألغراض عملية النمو و تطوير ادلنتجات الثقافية.
ليدافع عند الطالب يف  ،ويستسهل  تو،وثيق يف تطوير ادلواد  ليعرف الطالب عن ثقاف

 ين ذالطالب ال علىالعلم درسا خاصا وواجبا  او صار ىذمادة القواعد النحوية. 
القواعد و إما يف األمثلة ثقافة بنجكولو يف تعليم القواعد النحوية  ايريدون أن يعرفو 

 كما يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بنجكولو.  وهنا فهما عميقا مث يفهمعميقة 
اإلسالمية احلكومية  اتاجلامع ىحدإامعة اإلسالمية احلكومية بنجكولو اجلو 

كلية و  يدرسها الطالب يفالقواعد النحوية و  مادة اوفيه ،ىف مدينة بنجكولو ادلوجودة
ه ادلشاكل يف عملية تعليم ىذ، ولكن يوجو ادلرحلة الثانية سم اللغة العربية تدريس ق

ألن مادة تعليم  عليهم كان الطالب يتحَتون عند قيام تعليمو ويصعبقواعد النحوية،  
والصور واأللوان والكتاب ادلستخدم قدمي ، القواعد النحوية صعبة الفهم يف ىذه اجلامعة

ىذه و تزد  4.مي قدالوادلعّلم يستخدم الكتاب ، غَت جذاب  يف الكتاب التعليمية 
بإجياد الطالب صعوبة دراستهم يف توليد بعض الًتاكيب واجلمل، ويف تراكيب  ادلشكلة

اجلملة االمسية والفعلية، و يف تراكيب مجلة مفيدة، ويف تراكيب مبتدأ و خرب، ويف 
تراكيب نصب،رفع، وجزم فعل ادلضارع، ويف تراكيب كان واخواهتا، ويف تراكيب إن 

معلم   ومن العوامل اليت تؤثر يف عملية التعليم والتعلم ىو كتاب ادلستخدمةواخواهتا.  
يف عملية التعليم والتعلم عندم يف عملية التعليم   شيء مهم جداً مادة التعليمية ىي  5.

الطالب مًتددة يف قبول زلاضرة أو الطالب سوف تشعر  غَت جّذابة األكثر احتماالً 

                                                                                                                                                               
                                                                        

  عة أم القراى معهد جام ،دليل عمل في إعداداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربية ،رشد أمحد طعيمة  3
  198ص.  ،م  1985ه  1326 -1425مكتبة ادلكرمة,  ، اللغة العربية

4
 2214يونيو  7اريخ تال ،بنجكولو يف ادلرحلة الثانية جامعة اإلسالمية احلكومية مقابلة مع طالب  

5
   2014، يونيو 2مقابلة الباحثة مع خمس الطالب المرحلة الثانية ، التارخ   



3 
 

دورًا ىاما يف عملية التعلم ألن  التعليمية أيضا وقد بادللل ضد الذي ىو عمل . مادة
الفعالية والكفاءة حتقيق األىداف  يف  جزء ال يتجزأ  على حامسةىي  مادة التعليمية

وخالل ىذا اإلصلازات ،  عملية التعليمية ستنادًا إىل ادلالحظات اليت أبداىا الباحثة
متوسط نتائج  ال تزال منخفضة التعليمية للطالب يف تعليم مادة القواعد النحوية 

نتائج التعلم منخفضة الطالب تتأثر  .وىذا ال يزال أقل من ادلتوسطالطالب  الدراسة
 مادة التعليمية و الدافع عندالطالب 

تالحظ الباحثة الكتاب ادلستخدم يف ىذه اجلامعة وىو   ادلشكالت األخرىو          
على أسس إعداد الكتاب التعليمى كعدم األمثلة   كتاب النحو الواضح ال يهتم

، و و تقدمي ادلادة غَت جذابة و عدم ترتيب ادلادة، والتدربات يف كل مادة قواعد النحوية 
قال  مع أن ىناك أسس إعداد الكتاب التعليمي،6. لكذ وغَتحجم احلروف الطباعة، 

ثقافة و د احلميد عبداهلل يف إعداد الكتب التعليمية أربعة ىي : األسس أيضا عب
   7الًتبوية.و  س اللغويةو األس ،و األساس السيكولوجي ،جتماعيةاإل

أن جتعل مادة التعليمية مناسب   ادلشكلة هذى ل لأن  حتثة حتريد البالك  ذل
كتاب القواعد على نظرية التحليل  ويسهل عند الطالب لفهم ادلادة القواعد النحوية 

قسم تعليم  اللغة كلية الًتبة و تدريس   لمرحلة الثّانية يفيف ضوء ثقافة بنجكولو ل النحوية
يف باستخدام الصور ادلناسبة بثقافة بنجكولو  دة وختّطط الثقافة اعتضيف يف القالعربية 

أن تكون  ادلادة يف ذلك كملة حىت تناسبة و مم ،مثلة والتدريباتىذا الكتاب إّما باأل
و معاير ىذا الكتاب فيو قواعد النحوية  ابة  عند  الطالب.ذّ دفعا وج ،الكتاب سهال

و التدريبات اكمل مع سلطط، ويف األمثلة فيو تركيب اجلملة باستخدام ثقافة بنجكولو، 
ب قال أيضا عبد احلميد عبداهلل يف إعداد الكت  متنوعة فيها قصة ضوء ثقافة بنجكولو.
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و األسس  ،و األساس السيكولوجي ،التعليمية أربعة ىي : األسس ثقافة و اإلجتماعية
األساس ا حسب على ىذ ةرتبملذلك سوف تكون ادلادة ادلطورة   8الًتبوية.و  اللغوية
ادة القواعد مفهم  إىلدفع الطالب تو ة، سهل تكون  حىت و اإلجتماعي الثقايف
يف هبثها حتت ادة القواعد النحوية  ممن تلك البيانات تريد الباحثة تطوير   ،النحوية

 ادلوضوع :
" تطوير مادة القواعد النحوية في ضوء ثقافة بنجكولو بالتطبيق في 

 الجامعة  اإلسالمية الحكومية بنجكولو"  
 
 أسئلة البحث - ب

 البحث كمايلى : فإن أسئلة  ،للمشكالت اليت قدمتها الباحثة قدمةدلىذه امن 
يف ضوء ثقافة بنجكولو  بالتطبيق يف كيف يتم تطوير مادة القواعد النحوية  -1

 امعة  اإلسالمية احلكومية بنجكولو  اجل
كفاءة دلعرفة  يف ضوء ثقافة بنجكولو مادة القواعد النحوية ما مدى فعالية  -2

 امعة  اإلسالمية احلكومية بنجكولو  يف اجلالطالب 
 

 أهداف البحث - ج
 : فهي ىدف افإن ىذا البحث لو 

يف  بالتطبيقيف ضوء ثقافة بنجكولو إلنتاج تطوير مادة القواعد النحوية  -1
 امعة  اإلسالمية احلكومية بنجكولو  اجل

دلعرفة  يف ضوء ثقافة بنجكولو فعالية مادة القواعد النحوية عن الدراسة  -2
 امعة  اإلسالمية احلكومية بنجكولو  يف اجل كفاءة الطالب
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 مواصفات المنتج - د
 وىذا الكتاب ادلطورة ليسهل الطالب يف تعليم مادة القواعد النحوية 

اكمل مع سلطط، ويف األمثلة فيو تركيب اجلملة باستخدام  معاير من ىذا الكتاب
تريد الباحثة  ثقافة بنجكولو، و التدريبات متنوعة فيها قصة ضوء ثقافة بنجكولو. 

إما  يف ضوء ثقافة بنجكولو ةادلطور أن تنتج مواد القواعد النحوية  ا البحثىذيف 
يف الًتاكيب الكلمة  و اجلملة استخدام يف ضوء ثقافة بنجكولو، و يف األمثلة 

القصة يف التدريبات استخدام يف استخدام الصورة يف ضوء ثقافة بنجكولو ، و 
م ادلادة القواعد النحوية  وكان تعلي . ضوء ثقافة بنجكولو ، والتدريبات فيو متنوعة

كوسيلة تعليم ادلاة أخر.لذلك يؤلف ىذالكتاب يف أسهل الطالب كي يفهمون 
يتكون من ادلواصفات اآلتية  الطالب عن مادة  القواعد النحوية فهما عميقا. ىنا 

 دليل ادلعلم، فتتكون من ثالثة عناصر ىي : :
ة، وادلوضوع، بيانات الدرس اليت تتكون من ستة عناصر ىي : ادلاد (1)

 والطريقة، والوسائل، وادلستوى، وزمن الدرس.
أىداف الدرس يتكون من عنصرين مها : األىداف العامة، واألىداف  (2)

 اخلاصة.
إجراءات تقدمي الدرس يتكون من أربعة عناصر ىي : تقدمي فكرة الدرس، و  (3)

شرح القواعد النحوية، و شرح ضوء ثقافة بنجكولو، و احلوار، و التدريبات 
 يف ضوء  ثقافة بنجكولو.

 
 فروض البحث - ه

يف ضوء ىذه ادلادة ادلطورة وىي القواعد النحوية  أما فروض البحث من  
مادة القواعد النحوية بالكتاب ادلطورة عند  فة بنجكولو لتكون عملية التعليمثقا
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الطالب مرحلة الثانية  كلية الًتبية وتدريس قسم اللغة العربية اجلامعة االسالمية 
 .  فعالةكومية بنجكولو ىي احل

 
  فوائد البحث - و

 :فتعرض الباحثة فوائد البحث كمايلى  لبحث مفيداا ىذا ليكون
 الجانب النظري -1

  البحث أن يفيد ايرجي من ىذ نظري من اجلانب ال 
 ر النظرية ادلوجودةحثة سوف تطو اأن نتيجة الب ( أ
 أن تكون مادة مقارنة للباحثُت األخرين ادلتصلة هبا ( ب

تطوير ادلادة التعليمية يف ضوء ثقافة بنجكولو تعُت نتائج معلم أن يكون ج(  
القواعد النحوية يف حتسُت التدريس وتسهيل إيصال عملهم لطالب 

 بتطوير ادلواد التعليمية.
 الجانب التطبيقي -2

 البحث أن يفيد : ايرجي من ىذ ىمن اجلانب التطبيق
حىت يفهموا قاعدة  النحويةطالب، تسهيل ذلم يف تعليم مادة قواعد ل ( أ

 النحوية ويستطيعوا يف تركيب اجلمل 
 عّلم يف مادة القواعد النحوية يف تعليم القواعد النحوية.ادل ةدلساعد   ( ب
جلامعة، يف إجياد ادلعلومات لتنمية اجلامعة اإلسالمية احلكومية  بنجكولو ج(  

 التعليم.حتقيق األىداف ادلرجوة وحل ادلشكالت ادلوجودة يف 
 لدى معّلم القواعد النحوية  يف تعليمها  ةإلعطاء ادلادة اجلديدة ادلطور د(    

 بنجكولو. ثقافةيف ضوء 
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  حدود البحث - ز
البحث لتنمية الدوافع يف      حدود عن لبحث ا ستحاول الباحثة يف ىذا   

 يايل :كما تعليم القواعد النحوية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بنجكولو  
 الحدود الموضوعية   -1

 احمللية وىي  يف ضوء ثقافة ادة القواعد النحوية م تقصد الباحثة على تطوير  
وتركز الباحثة تطوير ىذه ادلادة بنظر كتاب القواعد النحوية  ،ثقافة بنجكولو  
 الواضحة  

 المكانية الحدود   -2
  يتم إجراءت البحث لدى الطالب ادلرحلة الثانية يف قسم اللغة العربية                

 جبامعة اإلسالمية احلكومية بنجكولو.
 نيةاالحدود الزم   -3

 م.2215إبريل  12–م 2214يونيو  7 خالبحث يف التاري ايقتصر ىذ
 

 السابقة اتالدراس - ح
 تطوير مادة النحوه ادلوضوع :"  1434 /م 2213زلفان شاىنشة سنة  (1

باستخدام من القرآن الكريم في ضوء النظرية التقديرية في كتاب 
أن  نظرا إىل لتطبيق على جامعة رادين رمحت اإلسالمية ماالنج() با"سيبوية

 كانت  ،لبحث دراسة النصوصا يكون ىذا ،جيعل سيبوية مرجعا أساسيا
ليحصل منها ما احتاجو من بيانات عن النظرية  ،الباحثة طلع الكتاب بالدق

استنبط الباحثة أن النظرية التقديرية ، وبعد مجع البيانات وحتليلها التقديرية.
در واحلرف ادلقدر. تنقسم كانقسام الكلمة: يعٍت : اإلسم ادلقدر والفعل ادلق

مها : اجلملة سليمة  ،انتج الباحث قسمي اجلملة العربية ،ومن تلك ثالث 
 الًتكيب واجلملة سليمة ادلعٌت.
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تطوير المواد :  موضوع ،ه 1434 /م 2213 ،لطيفة حانوم إندري أستويت (2
التعليمية لبرنامج" صباح اللغة" على األساس الثقافة اإلندونيسية لترقية 

أمبيل العايل يف  سنن لتطبيق على طالبات معهد موالن)با مهارة الكالم
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج جاوى الشرقية( إن 
برامج صباح اللغة يف معهد سونان أمبيل العايل جبامعة موالنا. ماالنج أحد 
أنشطة يرقي الطلبة يف تكلم اللغة العربية ولكن الطلبة ميلون ويعرضون عن 

دلود ادلعدة غَت قابلة للتعبَت عن ألنفسهم كما أهنم يشعرون بأن ا  ،الربامج
ومل تكون فيها من التدريبات  ،وأفكارىم ألهنا مل تناول ثقافتهم ويبءهتم

 ادلتنوعة واأللعاب اللغوية اليت تشجع الطالب يف ترقية التكلم بالعربية.
زلفان شاىنشة أن حبثو عن البحوث ادلزكورة  البحث ف ىذختلا و
و باستخدام من القرآن الكرمي يف ضوء النظرية التقديرية تطوير مادة النحيًتكز 

أن حبثها يًتكز  لطيفة حانوم إندري أستويتوكذالك حبثت  سيبوية يف كتاب
تطوير ادلواد التعليمية لربنامج" صباح اللغة" على األساس الثقافة اإلندونيسية 

ولكن الباحث ىنا أن  .. ثوف تقوم باالتطوير والثقافة الكالم مهارة لًتقية
بالتطبيق يف  ثقافة بنجكولويف ضوء تبحث عن تطوير مادة القواعد النحوية 

 . اجلامعة اإلسالمية احلكومية بنجكولو 
 

 تحديد المصطلحات - ط
 بنجكولو ثقافةيف ضوء تستخدم الباحثة تطوير مادة القواعد النحوية 

ىداف اللحصول على  جكولو. وعة اإلسالمية احلكومية بنامبالتطبيق يف اجل
 كما يلى : ادلرجوة و البيانات الدقيقة فتشرحها الباحثة 

  طوير ىو :الت -1
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ات و َت يأن تعرف بالتغكلمة التطوير ذلا عة معاين. ىذه الكلمة ميكن 
أن التطوير  يتعريف األساسيف الغَت ذلك. و و  ،التجديد و التوسيع

 احلاجات.ج طريقة جديدة بعد البحث حسب الىت تنت النشاط
توى التعليمى الذي نرغب يف تقدميو بغرض حتقيق احمل ىي :ادلواد التعليمية  -2

أىداف تعليمية معرفية أو وجدانية أو مهارية، وىي ادلضمون الذي يتعلمو 
التلميذ يف علم ما. وىيمجموعة اخلربات الًتبوية واحلقائق وادلعلومات الىت 

 يرجى تزويد الطالب هبا واالجتاىات والقيم الىت يراد تنميتها عندىم. 
 : النحوية ىي القواعد -3

بحث يف تراكيب وما يرتبط هبا من خواص كما أنو يتناول العالقات يعلم ال 
 9بُت الكلمات يف اجلملة و بُت اجلمل يف العبارة.

ىي : السلوك لكلي حلياة اجملتمع الذي يتسق مع تصوره العام  الثقافة -4
اإلسالمية ىي و أن الثقافة العربية  احلياة.لأللوىية والكون واإلنسان و 

السلوك الكلي حلياة اجملتمع العريب ادلسلم الذي يتسق مع التصور العريب 
 اإلسالمية لأللوىية والكون واإلنسان واحلياة.

كانت فيو خصلة من ثقافتها، مثل ادلالبس بنجكولو ىي :   الثقافة -5
 الواليةشلا جيعل  ، والرقصات التقليدية، البيوت ادلخصصة  ،ادلخصصة

 غنية ثقافيا يف إندونيسيا .ال اتالواليبنجكولو أصبحت واحدة من 
 

       
 

                                                                                                                                                               
                                                                        

  ،أسالب تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيق ،راتب قاسم عشور و زلمد فئواد احلوامدة  9
 ه 1432/م 2212سنة  ،123ص  
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري          

 
 طوير المادة التعليميةالمبحث األول : ت

  مفهوم المادة التعليمية . أ
ىي ادلادة أو ادلوضوع مرتبط بشكل منهجي الذي ادلادة التعليمية   

وأما ادلادة التعليمية فهي احملتوى  1يستخدمو ادلعلمون والطلبة ُب العملية التعليمية.
التعليمي الذى نرغب ُب تعليمو للطالب بغرض ربقيق أىداف تعليمية معرفية أو 

أو ىي رلموعة  2مهارهتا أو وجدانية وىي مضمون الذي يتعلمو لطالب ُب علم ما.
ليت اخلربات الًتبوية احلقائق وادلعلومات الىت تزويد الطالب هبا، واإلذباىات والقيم ا

يراد تنميتها عندىم، أو مهارات احلركيو اليت يراد اكتساهبا إياىم، هبدف ربقيق 
لذلك مهمة ُب  3النمو الشامل ادلتكامل ذلم ُب ضوء األىداف ادلقررة ُب ادلنهج.

 تطوير ادلادة التعليمية للتسهيل على الطالب  وادلعلم ُب تعليم ادلادة.
 أهمية تطوير المادة التعليمية  . ب

ادلادة  التعليمية أمهية كبَتة وأثرا عظيما ُب صلاح العملية  عدادإن إل 
التعليمية. إذا كان ادلعلم دور ُب العملية التعليمية فإن الكتاب التعليمي ىو الذي 
جيعل ىذه العملية مستمرة بُت الطالب وبُت نفسو حىت حيصل من التعليم ما يريد. 

                                                           
1
 Tian Belawati, Pengembangan Bahan Ajar. (Pusat Penerbitan Universitas Terbuka 3112) h.2 

3
 دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغةالعربية لغير الناطقيم بهاعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان وآخرون،   

 111ه( ص. 1323اإلسالمي، السنة ) ادلؤسسة الوقف     
) مكة : جامعة  القسم األول ،المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة،   3

 203أم القراى، دون السنة( ص. 
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ت ادلراد غرسها ُب الطالب بل للمعلمُت ىو الوعاء الذي حيمل ادلعلومات واإلرباجا
 4وغَتىا أيضا. فهو ديدىم باخلربات واحلقائق، وىو مصدر ثقاُب ذلم.

ادلادة  التعليمية أمهية ُب العملية التعليمية. فهو من جانب لو  إلعدادو 
فوائدة للدارس وادلعلم، ومن جانب آخر لو أضراره ومساوئو على الدراس واذباىاتو، 
فهو أحيانا قد يدر إذا مل يعد إعداد جيدا وإذا مل يتم إختياره وفق مبادئ و أساس 

 إلسالمى.منشودة و فق أىداف ينشدىا اجملتمع والدين ا
 لنحويةاإعداد مادة القواعد أسس  . ج

داد مادة  القواعد النحوية  فعملية إع ، إن النحو مادة من ادلواد التعليمية
لتعليم عن بعد عبارة عن منظومة متكاملة تضم رلموعة من ادلراحل تنجز  يتم

بوساطة متخصصُت ُب مجع اجملالت األكادديية والعملية والتقنية والفنية. وبالنسبة 
 ،وىي : التخطيط ،ديكننا أن نفصلو إىل ثالثة مراحل رئيسية ،إىل ىذا اإلعداد

 ٍب اإلنتاج. ،والتصميم
أم  ،ادلستخدمة ُب التعليم عن بعد سواء كانت مطبوعة أن ادلواد التعليمية

وذلا مسات  ،أو البث التلفزيوين ،وكمبيوتر ،والسمعية ،غَت مطبوعة مثل برامج الفديو
ومواصفات خاصة سبييزىا عن ادلواد التعليمية ادلستخدمة ُب األنظمة التعليمية 

داد ادلواد تتطلب قوى لك إعتخدام أسلوب التعليم الذاٌب. ولذالتقليدية أمهها اس
وعليو البد أن تبدأ ادلواد التعليمية بتكوين فريق عمل  ،بشرية ذات كفاءات خاصة

 . متكامل كخطوة أوىل
ُب مقالة أن ادلبادئ واألساس  5كما قال زلمد  كامل الناقة   ،لكولذ

والشروط وادلواصفات اليت تعُت ُب اإلعداد والتأليف اللغوي للمواد التعليمية ُب 
                                                           

  ،أساس إعداد الكتاب التعليمية لغير الناطقين بالعربية ،ناصر عبد اهلل الغايل و عبد احلميد عبد اهلل  4
 8-7د.س( ص.، ) الرياض : دار الغايل   

  تطوير مادة النحو باستخدام من القرآن الكريم في ضوء النظرية التقديرية في كتاب ، زلفان شاىنشة 5
 ه  1434 /م 2013سنة  ،الرسالة الدكتورة"سيبوية
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أربعة جوانب مهمة  على لكة بتعليم العام. وسنعتمد ُب ذيدان تعليم اللغة العربيم
ومنها ُب تعليم مادة ، ينبغي أن تنطلق منها أيو مادة أو كتاب لتعليم اللغة العربية

 ،واجلانب الًتبوي ،واجلانب الثقاُب ،وتلك اجلوانب ىي : اجلانب النفسي ،النحو
 وىي : واجلانب اللغوي

 النفسيالجانب  .1
أن يراعي كل من  ،رلموعة من الشروط وادلبادئ النفسية استخلص 

 يقوم بإعداد ادلواد التعليمية إىل األمور اآلتية:
كلزوم النظر إىل جهة   ،ادلادة خبصائص الدارسُت النفسية وثقافتهم ةمناسب (1

سن الدارسُت اإلىتمام إىل اختالف ميول الدارسُت واىتماماهتم 
 .وأغراضهم ُب تعليم

 مهارات ُب كل مهارات ُب كل ادلواد  كل   ربديد مكانة (2
أو معرفة  ،ادلهارات بشكل تفصيلي : إما ُب مهارة صوتية االلتفات إىل (3

 الكلمة أواجلملة.
 أن ربقق ادلادة ُب تعليم (4
نب ادلعرُب والثقاُب دبا حيقق استماع أن تكون شائقة ثرية احملتوى من اجلا (5

 س و ر الد
الفردية بُت الدارسُت ُب القدرات عن طريق التنوع  ُب ادلراعاة إىل الفروق  (6

 مستوى ادلادة
واللجوإىل وسائل  ،ستعداد الدارسُت ُب التعليمحسب اادلراعاة إىل ادلادة  (7

 ليم.عمتعددة لتنشيط ىذا االستعداد وهتيئة الدارس للت
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 الجانب الثقافي .2
ادلتصلة باحملتوى الثقاُب للمادة التعليمية  ةمن ىذه ادلنطقوُب إطار 

صلد أن من األساسيات مراعاة ىذا اجلانب ُب  ،األساسية لتعليم اللغة
 6وكتب تعليم اللغة العربية كما يلي : ت مؤلفا

 مادة عن احملتوى الثقافة العربية واإلسالمية والعملية أن تعبَت (1
 األقطار العربية والعمليةأن تعطي صورة صادقة وسليمة عن احلياة ُب  (2
 أن تعكس ادلادة االىتمامات الثقافية والفكرية الدارسُت على اختالفهم (3
أن تنوع ادلادة حبيث تعطي ميادين ورلاالت ثقافية وفكرية متعددة ُب  (4

 قافة العربية اإلسالمية والثقافة العادلية.ثإطار من ال
ُت من البيئات أن تنوع ادلادة حبيث تقابل قطاعات عريضة من الدارس (5

 ادلختلفة والثقافات الفرعية ادلتعددة.
اضر إىل أو من احل ،من القريب إىل البعيدأن ينظم احملتوى الثقاُب إما  (6

 أو من األسرة إىل اجملتمع األوسع ،أو من اآلن إىل اآلخرين ،ادلستقبل
أن يقدم احملتوى الثقاُب بادلستوى الذي يناسب عمر الدارسُت ومستواىم  (7

 مي.التعلي
إىل القيم األصلية ادلقبولة ُب الثقافة العربية  أن تلتفت ادلادة بشكل خاص (8

 واإلسالمية
َت من أفكار خاطئة عن ثا أو تصحيحا دلا ُب عقول الكأن تقدم تقودي (9

 العربية واإلسالمية ة الثقاف
افات ثقمتعصبة للثقافة العربية أو ضد الأن تتجنب إصدار أحكام  (10

 األخرى.
 

                                                           
   9 -7, ص 0993، مكتبة المعارف الرياض، السنة مباحث في الثقافة االسالميةنعمان عبد الرزاقة السامّرائي،  01
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 التربويالجانب  .3
 يلخص زلمود ادلبادئ الًتبوية ُب إعداد ادلادة كما يلي :

 ستمرار والتكاملتابع واالنوىي ال ،ادلادة التعليمية مبادئ تنظيم (1
 ليميةعالضوابط الًتبوية عند معاجلة اجلوانب ادلختلفة للمادة الت (2
 مبادئ تتصل بوضوح ادلادة التعليمية وانقرائيتها (3
 التعليمية ةدمبادئ تتصل دبحتوى ادلا (4
 مبادئ تتصل دبناسبة ادلادة وإمكانية تدريسها. (5

 الجانب اللغوي .4
 د ادلواد التعليمية اللغةرلموعة ادلبادئ واالساس والشروط اللغوية ُب إعدا

 ىي:  لعربيةا
 العربية لغة ذلا أن تعتمد ادلادة اللغة (1
 أن تعتمد ادلادة على الغة األساسية شلثلة ُب قائمة مفردات شائعة (2
تلتزم ادلادة ُب ادلعلومات اللغوية بادلفاىيم واحلقائق الىت أثبتتها أن  (3

 الدراسات اللغوية احلديثة
 أن تراعىي الدقة والسالمة والصحة فيما يقدم من ادلعلومات لغوية (4
أن  ،ةغة مصطنعلة مألوفة طبيعية وليست لأن تكون اللغ ادلقدمة لغ (5

 تقدم اللغة صحيحة ُب بنائها وتراكيبها
 دلفهوم اللغة وتعليمها تبٍت ادلادة على تصور واضحأن  (6
 أن تعاِب ادلادة اذلجاء وربليل الكلمة وتركيبها (7
أن تعاِب ادلادة ومنذ البداية اجلانب الصوٌب من خالل الكلمات واجلمل  (8

 ذات ادلعٌت
 أن تظهر العناية بالنرب والتنغيم (9

 أن تعاِب ظاىرة اإلشتقاق بعناية (10
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 ًتاكيب الشائعة استعماالالأن تعتمد ادلادة على  (11
 أن يربز الًتكيب ادلقصود ويتم التدريب عليو (12
 أن تأخذ الكلمات الوظيفية اىتماما كبَتا (13
 أن هتتم بعالمات الًتقيم من أجل إظهار التنغيم (14
 ثة ياحلد  أن يستعان ُب إعداد مادة الكتاب بنتائج الدراسات اللغوية  (15
 ا الدراسات والبحوثأن تلتفت إىل ادلشكالت اللغوية الىت تربزى (16

 7كتب عبدالرمحن بن إبراىيم الفوزان.  ،ويقصد بأسس إعداد تاب
 تنظيم محتوى المواد القواعد النحوية  . د

أن كانت ادلواد سلتارة، تأٌب عملية بعدىا وىو تنظيم تلك ادلواد وبعد 
التعليمية القواعد النحوية، أو ترتيب ما ًب اختياره من معارف و مهارات وقيم حول 
مركز معُت، حىت يكون لو معٌت، واستمرارية وديكن تقدديو للمتعلم، وحيقق أىداف 

الًتبية بأكرب فعالية وكفاية شلكنو، يكون أكشر مالئمة لتعليم والتعلم، ويكون برنارلا 
 تربويا متناسقامتوازنا.

وأما ادلعايَت للتنظيم الفعال حملتوى ادلواد التليمية جنبا إىل جنب عند 
ُب األىداف، وىذه ادلعايَت ىي اجملال ، أو النطق والتكامل واالستمرارية التفكَت 

 8والتتابع .
 ( Scopeاجملال أو النطق ) -1

يعٍت ادلعيار الذي يتعلق وما ستشملو ادلواد، نطق ادلواد يتناول انساعو وعمقو 
واجملاالت اليت يتضمنها، ومدى التعمق ُب ىذه اجملاالت، وما ينبغي على كل 

                                                           
  ، مالك سعود العربية، رياد،إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاالفوزان،  عبدالرمحن إبراىيم  7
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يذ تعلمو، وما ديكن أن يتعلمو بعض التالميذ وال يتعلمو البعض التالم
 االخر، وما ال جيب أن يضمن منهج ادلدرسة مادة القواعد النحوية.

 (Integrationالتكامل )  -2
ىو ادلعيار الذي يبحث ُب العالقة االفقية بُت خربات ادلناىج  أو أجزاء 

دلساعدة ادلتعلم على بناء نظرة أكثر احملتوى للمادة التعليمية القواعد النحوية 
 توحداتوجو سلوكو وتعاملو بفعلية مع ادلشكالت احلياة.

 (  Continuity االستمرارية ) -3
التكرار الرأس للمفاىيم الرئيسية ُب ادلنهج مادة القواعد النحوية، فإذا كان 
ن مفهوم الطاقة مهما ُب العلوم فينبغي تناولو مرات ُب منهج العلوم، وإذاكا

اذلجاء النليم مهما فمن الطبيعي االىتمام بو، والتأكيد عليو، وتنمية مهاراتو 
 على امتداد الزمن.

 ( Sequence )التتابع  -4
ىو الًتتيب الذي يعرض بو احملتوى على امتداد الزمان ، ويرتبط التتابع 
باالستمرارية ، فهناك تداخل بينهما، ولكن التتابع يذىب إىل أبعد مم 

االستمرارية، فنفس ادلفهوم أو العنصر ديكن أن يعاِب بنفس  نذىب إليو
ادلستوى مرات ومرات، فالحيدث منو ُب فهمو، أو ُب ادلهارات او االذباىات 

 9ادلرتبطةبو.
 
 

 
 
 

                                                           
9
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 اختيار موضوعات القواعد النحوية . ه
النحو ُب كتب تعليم اذباىان :أحدمها  يتجاذب اختيار موضوعات

تقليدي، يسَت ُب ترتيب موضوعات النحو على اساس ورودىا ُب كتب النحو 
العريب، واآلخر وظيفي يسَت ُب ترتيب موضوعات النحو ُب ضوء ما يرد ُب الدروس 
من الًتاكيب. فقد يدرس أسلوب االستفهام أوال ٍب اجلملة االمسية فالعلية . وىكذا 

رد احلديث عن ضمن األدوات اليت يعرب هبا عن النفي، بينما يرد احلديث عن وقد ي
ضمن كان وأخواهتا ُب ضوء األسلوب التقليدي ُب تقدمي موضوعات النحو. ادلهم 

 10ىنا أن نعرف ادلنطق الذي يسَت ادلؤلف فيو ُب اختيار موضوعات النحو وترتيبها.
ة ومعلميها أمران : إما والشائع بُت مؤلف كتب تعليم اللغات األجنبي

االعتماد على االجتهادات الفردية ُب اختيار ىذه ادلوضوعات، وإما اللجوء إىل 
 11عقد ندوات أو مؤسبرات يتفق اخلرباء فيها على موضوعات معينة.

 ئللمستوى المبتد يةالنحو القواعد  موضوعات  . و
 الضمائر ادلنفصل وادلتصل -
 أدوات االستفهام -
 أمساء اإلشارة -
 وادلؤنث ادلذكر -
 ف اجلرو حر  -
 النكرة وادلعرفة -
 أدوات النفي -
 أنواع الفعل -
 ستقبال ُب اللغة )السُت, وسوف(صيغة اال -

                                                           
     7ص 0911، الطبغة السابعة، سنة : المدارس النحوية رشوقى ضيف ، 01
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 النهي -
 12ية والقمرية.سمشال ال -

 
 تعليم القواعد النحوية:  المبحث الثانى 

 النحو  مفهوم . أ
علم اكتمل منوه ورسخت قواعد وإن اختلفت النظرة إليو بُت مؤيد النحو          

ومعارض فهو مل يكن أبدا بطبيعتو أو  بأصل وضعو ليحفظ أصوال وقواعد، وإمنا 
ليهدي إىل ادلفاىيم السليمة من العبارات ويعُت القارئ أو السامع على حّل الرموز 
الكتابية أو الصوتية غلى معان ودالالت. وقد عّرف النحو قدديا بأنو العلم الذي 

 13حالتها إعرابا وبناء وتركيب  اجلملة. يعرف بو ضبط أو اخر الكلمات ومعرفة
أّما ادلفهوم احلديث لعلم النحو  فهو علم البحث ُب الًتاكيب وما يرتبط هبا  

من خواص كما أنو يتناول العالقات بُت الكلمات ُب اجلملة و بُت اجلملة ُب 
 العبارة.
 اما النحو ُب اصطالح العلماء ىو قواعد يعرف هبا أحوال أواخر الكلمات 

 14العربية اليت حصلت بًتكيب بعضها مع بعض من اعراب و بناء وما يتبعهما.
أي قصد قصده والنحو :  ،يقال ضلا ضلوه ،النحو لغة: القصد و الطريق
ومجع  نيةثكالم العرب ُب تصرفو من إعراب وتإعراب الكالم العريب أو انتحاء مسة  

 يناىا االصطالحي ىلك. فالقواعد النحوية دبعوتكسَت وإضافة ونسب وغَت ذ
لغة ريفة ومن شديث الحلئفة من ادلعايَت والضوابط ادلستنبطة من القران الكرمي واطا

   العرب.

                                                           
 190ص.، ادلرجع نفسو  12

02
 103.ص ،أسالب تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيق ،شور و زلمد فئواد احلوامدةاراتب قاسم ع  
01

 1، بدون سنة، ص. العربية، دارالكتاب العلميةالقواعد االساسية اللغة السيد أحمد الهاشمي،   
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فقولك ضلا ضلو فالٍن: قصد  ،ضلو دبعٌت : قصد - ينحو -النحو لغة من ضلا       
دبعٌت :مال على أحد شّقيو.و "تنحى الرجل"  ،قصده واقتفى أثره. وقولك: ضلاالرجل

دبعٌت : استعمل اإلعراب ُب كالمو . وادلصطلح "النحو " مجعة : ضلّو يعٌت : علم 
إعراب كالم العرب. ومسى ىكذا ألن ادلتكلم ينحو بو منهاج كالمهم إفراد وتركبيا. 

 15مجعة : "النحويون أو النحاة" ،فلعامل بالنحو يقال: "النحوي"
نحو لغة : ورد ُب معجم لسان العرب البن منظور أن النحو : إعراٌب ال   
ينحوه وينحاه ضلوا  ،يكون ظرفا ويكون امسا ،ريقع. والنحو : القصد والالم العرىبالك

عرب ُب تصرفة من إعراب إمناىو انتحاء مست كالم ال ،وضلو العرب منو ،وانتحاه
 16لك.ضافة والنسب وغَت ذوالتقبَت واإلنية واجلمع والتحقَت ثوغَته كات

ب ُب طلح النحو غَت وارد العلماء العر النحو العريب اصتالحا : لعل مص   
 ؤيل.أبو األسود الدالقرون اليت عاش فيها 

م ويسّمي بذلك ادلتكلّ  ،م النحو لغة : من )ضلا( أي : قصدتعريف عل   
 ب.ينحو )يقصد( بتعّلمو كالم العر 

 هبا أحوال الكلمة العربية من جهة اإلعراب والبناء.واصطالحا : علٌم بأصول تعرف  
النحو :  يقول ابن فارس ُب مقاييسة كما أوردخضرموسى زلمد محودو  

 ،لك مسي ضلوالكالمولذ ،وضلوت ضلوه ،تدل على القصد النون واحلاء والواو كلمة
ألنو يقصد أصول الكالم فيتكلم على حسب ماكان العرب تتكلم بو. ويقول إن 

ضلو: قوم من العرب . وأما أىل ادلنحاة فقد قيل : القوم بعداء غَت األقارب.ومن بٍت 
لو". وكلمة ضلو: إن الكلمات قبل الباب :انتحى فالن لفالن: "قصده وعرض 

ون ذلا نصيب من اإلعراب .فإذا انتظمت ُب العبارة كدخل ُب تراكيب العبارة اليت
فيقاذلا مبنية.  ،لى ماكان عليو من قبلأوثبت اخرىا ع ،تغيَت اخرىا فيقاذلا معربة

                                                           
 1996، دارادلشرق بَتوت ، 35ط.،  796ص: ،المنجد في اللغة واألعالم  15
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ولكي نعرف تغيَت الذي يطرأ على أواخر الكلمات ادلنظمة ُب العبارة جيب أن 
 ألنو يعرفنا بأحوال أواخر الكلمات من حيث اإلعراب والبناء. ،ندرس علم النحو

17 
  أسباب الضعف في القواعد النحوية  . ب

ادلشكالت اليت  تكون من أعقدإن ظاىرة الضعف ُب القواعد النحوية تكاد 
حبيث أصبحت القواعد النحوية من ادلوضوعات اليت ينفد منها  ،تواجو الًتبويُت

وقد أدت ىذه احلال إىل  ،لكذرعا هبا وال يستطيع أحد إنكار ذالتالميذ ويضيقون 
شبو معاداة ال استحدام القواعد النحوية ُب الكالم بل انعكس ذلك أيضا إىل  

يذ للغة العربية جبملتها واإلستهانة هبا ودبن يعملون ُب ميداهنا. ولعل كراىية التالم
 18أصل ىذه الظاىرة راجع إىل العوامل اآلتية :

تساعد    رة تفصيال هتا بصورة ال ثتشعبها وكَتة القواعد النحوية والصرفية و ثك -1
 هباأذىان الطلبة بل ذبعلهم يضيقون  على تثبيت ىذه ادلفاىيم ُب

القواعد النحوية اليت يتم تدريسها التالميذ ُب ادلدرسة الربقق ىدفا َت من ثالك -2
 وظيفيا ُب حياة التالميذ

اإلقتصار ُب تدريس القواعد النحوية على اجلوانب الشكلية ُب بناء الكلمة أو  -3
 وعدم معاجلتها دبا يربطها بادلعٌت ،ضبط آخرىا

    ،يتأثر ويؤثر فيها لبالطا ىناك أسباب ترجع إىل بيئة احمليطة اليت يعيش فيها -4
لب بُت جدران افالط ،معهم ين يتعامل الطالبذالبيت واجملتمع واألصدقاء ال

فإن خرج من صفو وترك قاعة الدرس مل  ،يئا من النحوشالصف يدرس 

                                                           
17

 ، اجلريع للبحوث واالستشارات في علمي النحو والصرف المنهاج المختصرعبداهلل بن يوسف اجلديع،   
 11م(، ص. 2007-ه1428بريطنيا،  -ليدر

      106،  ص. ه 1430سنة  ،أسالب تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيق راتب قاسم عشور و زلمد فئواد احلوامدة،   28
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وبذلك ربدث الفجوة بُت ما يدرسو يلمس أي تطبيق والاستخدام دلا درسو 
 ب وبُت ماىو مطبق على أرض الواقعالالط

واعده وتعميق مفاىيمة دلقررات الدراسية الىت ال تعٌت بتتابع أبواب النحو وقا -5
لتفصيالت ادلهمة اليت توضح يهتم با َت منها الثبل إن الك ،تعميقا متدرجا

 القاعدة وتساعد على فهمها
عدم التزام بعض ادلعلمُت بطريقة التدريس السليمة ُب تدريس القواعد النحوية  -6

ويقتفي فيها بإلقاء أمثلة زلددة  ،جأ إىل الطريقة اإللقائيةفبعض ادلعلمُت يل ،
 يعتقد أنو من خالذلا قد شرح القاعدة النحوية

 مهم العامية ُب اضعف معلمي ادلواد اآلخرى ُب القواعد النحوية واستخد -7
    19دلواد.ك اتدريس تل

 يةأهمية المفاهيم في تعليم القواعد النحو  ج.
وماصاحبها من تزايد ىائل ُب حجم ادلعرفة جعل  إن ثورة ادلعلومات احلديثة

فظهرت  ،من الصعوبة تزويد التالميذ بكل ماىو مطلوب ُب سلتلف حقول ادلعرفة
ادلستخدمة ادلدرسية  فاىيم وادلهارات األساسية ُب مناىجادلاحلاجة إىل الًتكيز على 

 20واستعمال ادلفاىم ُب تنظيم ادلناىج. ،ُب ادلرحلة الدراسية
هل من التعاملو مع م أسيالدراسات الًتبوية أن تعامل العقل مع ادلفاى كدؤ وت 

فالطلبة ينسون بسرعة ادلعلومات ادلنفصلة أما ادلعلومات  ،َتة ادلنفصلةثادلعلومات الك
الىت تقوم على العالقات بُت احلقائق وادلفاىيم ضمن إطار مفاىيمي جيعلها أكثر 

                                                           
  2010سنة  ،تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيقأسالب  ، راتب قاسم عشور و زلمد فئواد احلوامدة 19

 106. ص،  ه 1430/م
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ذه ادلعلومات وتصنيفها. ويلخص برونر أمهية فعالية ُب العقل وتتيح الفرصة لربط ى
 21الًتكيز على ادلفاىم ُب عملية التدريس :

 إن استيعاب ادلفاىم جيعل ادلادة الدراسية أكثرسهولة فهمها وتعلمها. -1
إن تنظيم ادلادة الدراسية ُب إطار ىيكلي مفاىيمي يساعدعلى استبقائها ُب  -2

 ل.لفطرة أطو االذاكرة واالحتفاظ هبا 
استيعاب ادلفاىيم أساس لزيادة فاعلية التعليم وانتقال أثره إىل مواقف إن  -3

 جديدة.
استيعاب ادلفاىيم يعمل على تضيق الفجوة بُت التعليم السابق والتعليم  إن -4

 الالحق للمتعلم.
 وحيدد )سعادة( أمهية ادلفاىيم بلفوائد األتية :  

 الطلبة بصورة سليمة.دي ادلفاىيم إىل ادلسامهة الفاعلة َب تعليم ؤ ت -1
              تساعد ادلفاىيم الطلبة على تعامل بفاعلية مع ادلشكالت دبختلف   -2

 لك عن طريق تقسيمها إىل أجزاء ديكن التحكم هبا.أشكاذلا وذ
           تساعد ادلفاىيم على تنظيم عدد ال حيصى من ادلالحظات   -3

 وادلدركات احلسية.
  طريق  تقليل من ضرورة إعادة التعليم وذلك تساعد ادلفاىيم على ال  -4

 تطبيق ادلفهوم على عدد من حاالهتااخلاصة.
تسهم ادلفاىيم ُب حل بعض صعوبات التعليم خالل انتقال الطلبة   -5

صف إىل اخر أو ُب مستوى تعليمي إىل أعلى منو فما يأٌب أوال  من 
 يقدم كنقطة إرتكاز دلا سيأٌب بعد ذلك .

 لى تنظيم اخلربة العقلية بعدد من ادلفاىم اخلاصة هبا.ع تقدمي ادلفاىم  -6
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 2010سنة  ،أسالب تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيق ، راتب قاسم عشور و زلمد فئواد احلوامدة  
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تسهم ادلفاىيم ُب مساعدة الطلبة على البحث عن ادلعلومات   -7
ية من أمناط تسمح لتنبئو وخربات إضافية وُب تنظيم اخلربات التعليم

  22لعالقة ادلتطورة.با
 طريقة تدريس القواعد النحوية . د

 حلالتدريس القواعد النحوية ُب ادلر  ةب ادلدرسية ادلؤلفنظر إىل الكتمن ي
الطريقة  ،لثالثة ُب تدريس القواعد النحويةادلختلفة جيد أهنا مجعت بُت الطريقة ا

ة على تدريس ستنباطية" والطريقة ادلعدلة القائمستقرائية " االالقياسية والطريقة اال
بالطريقة مبتدئُت لل ةنعرض ىنا ذلذه الطريقوس ،ص األديبالقواعد من خالل الن

 23م زمانيا وىي الطريقة القياسية.األقد
مكانة عظيمة   الطريقة القياسية ىي من أقدام الطريقة اليت احتلت ُب ادلاضي  -1

ُب تدريس القواعد النحويةو فهي تبدأ بتقدمي القاعدة النحوية ومن ٍب 
لك ٌب بعد ذتوضيحها ببعض األمثلة احملددة وادلباشرة من قبل ادلعلم ٍب يأ

فتعزز و ترسخ القواعد ُب أذىان التالميذ بتطبيقها على حاالت  ،بيقالتط
  شلاثلة.

   األستداليل  أما األساس الذي تقوم عليو ىذه الطريقة فهو عملية القياس        
نتقال من احلقيقة العامة إىل احلقيقة اجلزئية ومن ادلقدمات الذي يقوم على اال

 التفكَت اليت يسلكها العقل البشري.إىل النتائج وىي بذلك إحدى طرائق 
فأنصار ىذه الطريقة يرون أهنا تتع  ،والواقع أن لكل طريقة أنصارىا وخصومها 

كما أهنا   ،نهج ادلقرر وتوزيعة على مدار العام بيسر وسهولةدلللمعلم التحكم با
تساعد التالميذ على اإلدلام بقواعد اللغة إدلاما شامال. أما خصوم ىذه 

ضارة وغَت مفيدة ألهنا تشغل عقل التالميذ حبفظ  إىل أهنا واذىبيقة فالطر 
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القواعد واستظهارىا على أهنا غاية ُب ذاهتا,وتفاجئ الطالب باحلكم العام شلا 
ن إتاحة فرصة  كما أهنا قاصرة ع  ،يؤدي إىل شعوره بصعوبة ادلادة التعليمية

 تطبيق القواعد وتطبيقها.لتدريب على لكافية 
 24ستنباطية"ستقرائية "االالطريقة اال   -2

بدأت ىذه الطريقة على يد الفلسوف األدلاين فردريك ىربارت ُب هناية القرن 
واليت تقوم على اساس نظرية علم النفس  ،التاسع عشر وبداية القرن العشرين

الًتابطي والتفسَت التطبيقي ذلا أن الطفل يتعلم احلقائق اجلديدة ُب ضوء 
و مزود بثروة فكرية لفظية تساعد ىفالطفل يأٌب إىل ادلدرسة و  ،خرباتو السابقة

ُب ادلدارس  ت ىذه الطريقةأوقد نش ،ُب فهم ادلشكالت واحلقائق اجلديدة
ومن خالل البعثات التعليمية إىل  ،فتاح الثقاُب على الغربنالعربية نتيجة اال

ن ٍب استخدمت ُب وم، ادلبعثون بتطبيقها ُب ادلدارس العربية ،فقام ىؤال ،أوروبا
رلال تدريس قواعد اللغة العربية حبيث يرتب الدرس إىل عدة نقاط يسميها 

 والتطبيق. ،والقاعدة أواإلستنباط ،والربط ،والعرض ،ىربات : ادلقدمة
 ويراعى عند التطبيق :            

 أن يتدرج من السهل إىل الصعب. -
 وسهلة الًتكيب. تكون القطع واألمثلة ادلختارة فصحيحة العبارة أن -
صلتها  أن تكون األمثلة والقطع خالية من التصنع والغموض وأن تكون -

 قوية .
  

 أهداف تدريس القواعد النحويةه.  
وفهم مايقرأ أو يسمع أو  ،إىل إدراق ادلقاصد الكالم دف دراسة النحوهت 

تستقر معو ادلفاىيم ُب ذىن ادلؤدي أو ادلتلقي  ،يكتب أو يتحدث بو فهما صحيحا
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لدى ادلتحدث  و تتضح بو ادلعٍت واألفكار وضوحا الغموض فيو واللبس والإهبام
 ،س القواعد النحويةريأوادلستمع أو القارئ أو الكتاب. فهناك ىدفان رئيسان لتد

 25ألتية :تندرج ربتهما األىداف ا ،ف النظري وثانيهما اذلدف الوظيفيأوذلما اذلد
تقومي اعوجاج اللسان وتصحيح ادلعاين وادلفاىيم وذلك بتدريب التالميذ على  -1

استعمال األلفاظ واجلمل والعبارات استعماال صحيحا يصدر من غَت تكلف 
 والجهد.

 ،يث بصورة خالية من أخطاء اللغةدواحل لتالميذ من القراءة والكتابةكُت اسب  -2
ىت تكون خالية من األساليب والًتاكيب حق ُب صياغة وذلك بتعويدىم التدقي

 اخلطأ النحوي الذي يذىب جبماذلا
   هتم  اعنها بوضوح, وجعل زلاك التالميذ للمعاين التعبَت تيسَت إدراك  -3

للصحيح من اللغة اليت يسمعوهنا أو يقرؤوهنا مبنيا على أساس مفهوم بدال من 
 أن تكون رلردزلاكاة اليو.

اللغة وصيغها ألن قواعد التحوية إمنا ىي وصف  توقيف التالميذ على أوضاع -4
 علمي لتلك األوضاع والصيغ وبيان التغيَتات اليت ربدث ُب ألفاظها.

إن الطالب الذين يدرسون لغة أجنبية إىل جانب لغتهم القومية جيدون ُب  -5
جنبية ألن بُت اللغات دراسة قواعد لغتهم ما يساعدىم على فهم اللغة األ

األفعال و التعجيب و النفي و  كأزمنة  ،مةالقواعد العكا من اقدرا مشًت 
 ستفهام والتوكيد.اال

إن اللغة الصحيحة تعبَت صادق سليم بالنطق أو الكتابة، وفهم سليم 
عن طريق االستماع والقراءة. لذا ينبغي أن يتم الًتكيز على فهم النصوص ادلقروءة 
وادلنطوقة وعلى التعبَت نطقا وكتابة تعبَتا صديقا ولذلك  أيضا فإنو ينبغي وضع 
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تعبَت والفهم السليمُت مع القواعد النحوي ُب موضيعها الصحيح بالنسبة لل
 26االستساغة والتذوق ُب مجع األحوال.

ومن ىنا أيضا نقول إن ىدف تدريس النحو ليس ربفيظا لطالب 
رلموعة من القواعد اجملردة أو الًتكيب ادلنفردة. وإمنا مساعدتو على فهم التعبَت اجليد 

 ثالثة : وتذوقو. وجيمل لنا صالح رلاور أىداف تدريس القواعد النحوية ُب
 ألهنا مظهر حضاري من مظاىر اللغة ودليل على أصالتها. -1
 ألنو ضوابط ربكم استعمال اللغة. -2
 ألهنا تساعد على فهم اجلمل وتراكيبها.   -3
 و. نموذج تطبيق القواعد النحوية      

توعان : جزء ، و ىو يأٌب بعد كّل قاعدة تستنبط قبل االنتقال إىل  طبيقتوال     
غَتىا، التطبيق الكلي : ويكون بعد االنتهاء من مجيع القواعد اليت مشلها الدرس 

 ويدور حول ىذه القواعد مجيعا. 
قد يكون شفويا، أو كتابيا، جيب ان نكثر من التطبيق الشفوي  طبيقتوال     

ب لقواعد النحو راسخة كأهنا تصدر عن سليقة وطبع، ويكون لنجعل مراعاة الطال
بكتابة أسئلة متنوعة على سبورة أو على بطاقات توزع على التالميذ أو عن طريقة 
التدريبات الشفوية ادلوجودة ُب الكتاب ويطلب منهم اإلجابة عّما فيها، كما يكون 

روس التعبَت أو القراءة بتوجيو التالميذ إىل مناقشة األخطاء اليت تقع منهم ُب د
 27والغرض من التطبيق الشفوي :

 وقوف ادلدّرس على مواطن الضعف ُب تالميذه والعمل على عالجة. -
 ترسيخ القاعدة ُب أذىان التالميذ. -
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تعويد التالميذ النطق الصحيح والتعبَت السليم يساعد ُب تشجيع التالميذ ويشوقهم  -
 ناقسة بُت مجيع تالميذ الفصل.إىل دروس القواعد وحيببها ذلم، ويثَت ادل

 والغرض من التطبيق الكتايب ىو :
أن يتعود الطالب االعتماد على النفس واالستقالل ُب الفهم والقدرة على التفكَت  -

 والقياس واالستنباط.
 أن يريب ُب التالميذ دقة ادلالحطة والتنطيم األفكار. -
 أن يكف ادلدرس على مستوى كل تلميذ بدقة. -
االستقراء الذي ىو أسلوب العقل ُب التفكَت والوصول إىل ادلعرفة  من ىنايشكل -

واحلكم على حقائق مشاىدة أو معلومة إىل حقائق غَت مشاىدة أو رلهولة، حبيث 
ينتقل الفكر من اجلزئي إىل القانون العام، فهي تساعد الطالب ُب نتظيم ادلعلومات 

دلعلومات السابقة، باإلضافة إىل أن اجلديدة وترتيب حقائقها ترتيبا منطقيا وربطها با
الطالبة يبقى على تواصل دائم مع ادلعلم والدرس ألهنا تقوم على أسلوب احلوار 

 28وادلناقشة بُت ادلعلم والطالب، وتعود الطالب أيضا على دفة ادلالحظة.
     

ثقافة الالمبحث الثالث :   
 مفهوم الثقافة . أ

من مظاىر ُب البيئة   ن وعقلو يد اإلنسا توالثقافة ىي كل صنع
سوخا وثباتا كان التعريف الذي قدمو ر من أقدم التعريفات وأشدىا  جتماعية.اال

ُب بداية كتابو الثقافة البدائية  (Edward Burnett Tylor)إدوارد بورنيت تايلور 
(primitive Culture) ا "تلك الوحدة الكلية هنحيث عرف الثقافة بأ 1871 السنة ُب
باإلضافة إىل  ،شمل ادلعرفة واإلديان والفن واألخالق والقانون والعاداتعّقة اليت تا

عضوا ُب رلتمع" وُب كتابو  وأي قدرات وعادات أخرى يكتسبها اإلنسان بوصف

                                                           
31

 001المرجع نفسه ، ص   



31 
 

 
 

ىي شيء ال ، هبذا ادلفهوم ،أضافة تايلور أن الثقافة 1881األنثروبولوجيا ُب السنة 
قدم علماء اخرون  ،وبولوجياًت ألنو مع التقدمي احلاصل ُب علم اديلك اإلنسان. 

تعريفاهتم اخلاصة دلفهوم "الثقافة" وكانت تلك التعريفات مبنية على ادلكتشفات 
 ولوجيا. ًت ناجلديدة ُب األ

ُت يكامَت  جياوبولو ًت تلك التعريفات حىت أن عادلي األنوتكاثرت 
أثبتا ُب كتابتها (  Clyde Kluchohn)وكاليد كلوكون  A.L (Kroeber ).أ.ل.كروبر

تعريفات يًتاوح بُت  164( 1952الثقافة : مراجعة نقدية للمفهومات والتعريفات )
اليو الدفاع إىل " ،"السلوك ادلثقف" إىل "األفكار ُب العقل" إىل "الًتكيب ادلنطقي" 

َت غَتمها من ثأن التعريف ادلفضل عندمها وعند كلك. إال وما إىل ذ ،النفسية"
ر ربديدا " ثوبعبارة أك ،فة " عملية ذبريدية"ىو أن الثقا ،قلحلذا اسُت ُب ىر االد

  29ذبريد مستخلص من السلوك".

كانت  الثقافة ىي ذبريد بالقول بأنو لو وحيا جج كروبر وكلوكون بأن اهتا
وبذلك  ،موضوعا لعلم النفس ،دباىي كذلك ،لكانت ،بنفسهاسلوكا الثقافة 

ية استنتجابأن الثقافة ىي ذبريد مأخوذ من السلوك ادللموس ولكن ليست سلوك 
ل رلموعة من القواعد وادلعايَت ادلادية ثثقافة شأهنا ُب ذلك شأن اللغة سبإن ال 30".

لك أشبو ماتكون أيضا بذ و ،ية ُب ذىن أفراد اجملتمعوادلعنوية ادلستقرة بصورة ذبريد
أما اجملتمع فهو التجسيد ادلادي ذلذه  ،ثيال  رلردا إلقليم معُتباخلريطة اليت تعترب سب

ومثلهم  ،القواعد وادلعايَت ادلادية من خالل األفراد الذين يضيفون ويشكلون الثقافة
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والثقافة ُب ىذه احلالة تشبو النص الذي  ،ُب ذلك مثل ادلمثلُت على خشبة ادلسرح
 31ء على ذلك ما يلى :ناوديكن أن نالحظ ب ،ء ادلمثلونيلزم بو ىؤال

ُت مثل األفراد خيتلفون ُب اإللتزام بالنص أو اخلروج عليو أو ملسأوال : أن ادلم
 اإلضافة إليو أو التعديل فيو كل وفقا خلرباتو ومواىبو ُب التمثيل.

م ذلذه األدوار تشكل ُب النهاية شته لُت وحركاهتم وأصواهتم ومعثثانيا : أن أدوار ادل
إن ىذا  ،الذي يعتمد على تواضع واصطالح الفن ادلسرحيالنص ادلسرحي 

التجريد الذي اصطالح بعض األنثروبولوجيُت على تسميتو الثقافة ديثل منطا 
متكامال للحياة يشمل  األفكار وادلعتقدات اليت تنتقل من جيل إىل اخر و 

 32يكتسبو عن طريق التفاعل االجتماعي.

 ف الثقافةقمو  . ب
ياري أكثر مشوال وسعة ومرونة كما ىو احلال العنصر ادلعبالطبع كلمة كان و 

ُب التصور اإلسالمي، كلما جاءت التصورات والسلوكيات اإلجتماعية وأمناط احلياة 
لكن الثقافات زبتلف  االجتماعية اكثر سعة ومشوال وتطورا، والعكس بالعكس.

جانب ادلعياري باختالف باختالف درجات الًتكيز واألمهية ادلعطاة جبعل القدوةلل
ادلتثل ُب أصول العقيدة ، وأصول احلكم والقانون، وأصواللعلم وادلعرفة ، وأصول 
األخالق والسلوك .فاجلانب ادلعياري يضفيالشرعية على اجلانب التطبيقي ادلادي 

 السلوكي.
 إىل شرائح وعامل االجتماع األدلاين ماكس فيرب يفًتض أن كل رلتمع ينقسم                            

اجتماعية متعددة يسميها مجاعات ادلكانة، ولكل مجاعة ثقافتها ومنط حياهتا اخلاص  
هبا، ورؤيتها للوجود والعامل. ومن ٍب تشكل كل مجاعة سلوك أفرادىا ورؤيتهم للحياة،  
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كما تتشكل قيم األشياء ُب نظرىم حسب امهيتها. وىو ال يفصل بُت اجلوانب 
 اجلوانب السلوكية وادلؤسسية األخرى، حيث تعمل القيم ُب ادلعيارية كالقيم، وبُت

نظره على إضفاء الشرعية على التنظيمات االجتماعية وأمناط السلوك الفردية 
 33واجلمعية.

 خصائص الثقافة . ج
 خصائص الثقافة تتكون إىل ثالثة وىي  :     

 ئة الثقافة.ثتساب إنساين عن طريقة مفهوم التنالثقافة اك -1
تماعية تصَت جفاحلياة اال ،فرد ُب اجملتمع ةحيصل على الثقافة بعبار أن زبص  -2

التفاىم وادلمارسات  و صلمن غَت العالقات والتبادل والتو  صعبة ومستحيلة
 ادلتبادلة اليت يشارك فيها األفراد واجملتمع مجيعا.

السمات  وحداتو دبا يطلق عليو الصفات أو أن الثقافة حقل معقد تتمثل -3
أو بعض  ،على أمكن ادلقابر ادلتعارف عليها وىي قد تشتملالثقافية. 

كادلصافحة باأليدي. وتسمى   ، أو إماءة ، كاحملراث مثال  ،ت واآلالتاادلاكن
 34الصفات ادلتقاربة بالنمط الثقاُب كالتقاليد السابقة للزواج كالتعارف والتودد.

 نماذج الثقافة. . د
ذج الثقافة األشياء احلقيقية اليت تعرب عن الثقافة ما ولعل ابالنم يقصد

  realiaوتشَت كلمة  real thingوبُت ىذا الًتكيب   realitaالصلة واضحة بُت الكلمة 
اليت تبدو ُب شكلها الطبيعي  genuineإىل ثالثة أشياء : أوذلما األشياء األصلية 

عينة تنمو ُب بلد معُت. وثانيها وحجمها احلقيقي وطبيعتتها ادلميزة مثل فأكهة م
لزي القومي اشلثلة ذلا كوقد تكون أجزاء من األشياء األصلية أو  specimenالعيينات 
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وىو تقليد لألشياء األصلية وتصرف  model ة ادلعدنية أو الورقية. وثالثها ادلثلوالعمل
ومن األشياء اليت تعترب  ُب الطريقة اليت تظهر هبا ىذه األشياء. فقد تكرب أوتصغر.

 ،اجملوىرات celedarالتقومي  ،لعب األطفال ،اذج ثقافة : ادلالبس واألزياء القوميةمن
 35أعالم الدول وغَتىا. ،أنواع الطعام ،اآلالت ادلوسيقية

 ماليوية في بنجكولو : ثقافة رابع المبحث ال
 بنجكولو ) ادلعروف أيضا باسم سومطرة غربية( ىي مقاطعة ُب         

وحدود زلافظات غرب  ،على الساحل اجلنويب الغريب جلزيرة سومطرة يا. إندونيس
سشمل إقليم أيضا جزيرة إصلانو تو  ،جاميب وجنوب سومطرة ودلبونج ،سومطرة

(Pulau Enggano   ) سابا موقع العاصمة وأكرب مدينة ىي بنجكولو. كان عليو
  Bencolenوالذي وصفوه   ،حامية الربيطانية

ذبارة الفلفل واحلامية ُب ذلند الشرقية اإلنكليزية مركزا أنشأت شركة ا   
بنيت الربيطانية فورت  1714سنة  و ُب  1685ُب سنة  ( Bencoolen)بنجكولو 

يعوقها مكان  ،والذي اليزال قائما. كان آخر تداول أبدا مرحبة للربيطانيُت ،مارلبورو
 للشراء. ااد الفلفل كافيوعدم القدرة على إجي ،اليت وجدت األوروبيُت غَت سارة

واحلفظ على وجودىا  ابريطاني استمرت ،على الرغم من ىذه الصعوبات   
ولنديُت كجزء من معاىدة األصللو سنة قبل التنازل عنها لصاّب اذل 140لنحو 

رة. ظلت بنجكولو جزءا من جزر اذلند ُب مقابل سنغافو  1824ىولندية العام 
 الشرقية اذلولندية حىت اإلحتالل الياباين ُب احلرب العادلية الثانية.

أول  1930أثناء السجن سوكارنو من قبل اذلولنديُت ُب أوائل عام    
زوجتو يرة وجيزة ُب بنجكولو. إنو ىنا التقى ندونيسيا ُب ادلستقبل عاش لفإلرئيس 
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واحد منهم ميجاواٌب سوكارنو  ،اليت أصلبت لو عدة أطفال (  (Fatmawatiماواٌب فت
 أصبحت أول رئيسة إندونيسيا. ،بوتري

 36ُب بنجكولو : ةكن السياحا  أم 

   (  Pantai Panjang)بنجانج  حربشاطئى ال -1
 (  Pulau Tikus) تيكوس جزيرة  -2
  Rumah Pengasingan Soekarno))سوكارنو  غًتاباال ادلنزل -3
  Danau Dendam Tak Sudah ))تك سدة   دندم حبَتة -4
 (  Museum Bengkulu) متحف بنجكولو  -5

  ،من رلاالت بنجكولو كانت فيو خصلة من ثقافتها، مثل ادلالبس ادلخصصة         
بنجكولو أصبحت واحدة  الواليةشلا جيعل  ، والرقصات التقليدية، البيوت ادلخصصة

 ُب إندونيسيا .غنية ثقافيا ال اتالواليمن 
ستخدمها شعب ببنجكولو وىي : يغة ُب بننجكولو أربع لغات زللية الل
واللغة دلباك .الوالية بننجكولو تتكون   ،رجنج و اللغة  فكل، و اللغة، اللغة ادلاليو

 وقبيلة ادلاليو. ،قبيلة سروي ،من ثالثة قبائل  ىي : قبيلة رجنج

 ثقافة بنجكولو تتكون :

الزراعة ساكو ىو شكل القبو الًتاث أوملجأ ربت األرض اليت ثقافة بنكرجنة  -1
 بنيت ُب عهد االستعمار الربيطاين ُب بنجكولو

تمع بنجكولو إلحياء القصة رل هعقديىو احلفل التقليدي الذي  ثقافة حفل -2
الذي توُب ُب  صلى اهلل عليو وسلم حفيد النيب زلمد ،بن عليسُت احلالبطولية 

  .الشيعة العمل ادلسلمُتراق.حفل التقليد اليت رفعتها علاب ،حرب صحراء كربالء
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جنوب اذلند الذي ازبذ من قبل اجليش الربيطاين لبناء  ،من مدارس والبنغال -3
 37(.1719 -1713حصن مارلبورو ) 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه - أ
منهج البحث والتطوير. وىو طريقة  البحث ا إستخدمت الباحثة يف ىذ      

للحصول على إنتاج معُت وجتربة فعالة. وأما ادلدخل يف ىذا  ةالبحث ادلستخدم
وشكل البحث والتطوير يف ىذا 1دخل الكيي. دلالبحث ىو ادلدخل الكيفي وا
اختصار من التحليل، التصييم، ( ىو ADDIE)  البحث استخدام النظرية أددي

نية و أكثر ىذا النيوذج أكثر عقال التطوير أو إنتاج، التطبيق أو التسليم، و التقومي
الذي  طوىو أحد األمنا ،(Molenda) وموليندا  (Reiser)  الذي قام ريسَتاكتياال 

ومراحلو تشتيل على مخسة أمور وىو : التحليل  ،يتكون على ادلراحل ادلتدرجة
 2كيا يف الصورة :  ، والتصييم والتطوير والتطبيق والتقومي

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1
 Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang, Pedoman Penulisan 

Karya Ilmiah Edisi kelima, ( Malang: The learning university, 0202) hlm.64 
2
  Michel with Richard , Leaving for sam an Angile Model for Develop[ing the best 

Learning experiences, Community of proactice manager, learning & Development :Juana 

Liorens,2012,hlm.15-18 

 التحليل
 

 التقويم التطبيق
 

 التطوير
 

 التصميم
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 وبيان من اخلطوات اخليسة ىي :
لبات دلصيم القيام بو وىو التحليل متطالتحليل ىو ادلرحلة األوىل يلزم على ا -1

 وحاجات الطلبة.
جنو :  ،التصييم ىو حتديد ادلشكلة على حسب حتليل متطالبات الطلبة -2

أىداف ادلعلم والكفاءة األساسية واسًتاجتية التدريس وأنواع التقومي. مث يصيم 
منوذج ادلادة الدراسية اعتياد على نتائج حتليل متطالبات الطلبة ويتم يف ىذه 

 ادلرحلة الطراز ادلبتدئي.
ادلبتدئي من ادلادة الدراسية إما بشكل الكتاب  رالتطوير ىو عيلية حتقيق الكرا -3

 الورق أو القرص.أو 
التطبيق ىو اجراءت تنفيذ أو جتريبة ادلادة ادلطورة يف عيلية التعليم والتعلم بعد  -4

 أن حتكم اخلرباء ادلادة ادلطورة.
وىذ التقومي  ،أعاله ةادلذكور  يسمي ىو أن حتدث يف كل ادلراحل اخلالتقو  -5

 3ادلراجعة. لتقومي التكويٍت ألن الغرض منو حتتاج إىلبا
ا النيط ألن مفهوم يوكل مجع أنظية عيلية التعليم، ىذوتتبع الباحثة   

مث من حيث تراكبو ادلنظية اليت تسهيل الباحثة يف تطوير ادلادة، وىو يستخدم 
فسوف تطوير الباحثة مادة قواعد النحوية على حسب  4جليع ادلادة التعلييية.

ما حيتاج الطالب، ألن الباحث يبدئ من عيلية حتليل حاجات الطالب، و 
تصيُت مادة ادلطورة مناسبة من تلك حاجة، و تطوير مادة إعتيادا على 

 النظريات يف إعداد كتاب التعلييي، و تطبيق مادة ادلطورة عن الطالب. 
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 والتطوير إجراءات البحث - ب

 ا يف ىذ هبدف الوصول لتحقيق أىداف البحث. اإلجراءت ادلنظية
 اشرحهالبحث والتطوير على حسب مخس اخلطوات وكانت اإلجراءت الىت قد 

( حتليل 1 وأما خطوات تطوير ادلادة كيا يف ىيكل فهي : ،ريسَت و موليندا
( تطوير 4ادلبدئ. ( الطراز 3 ( البحث النظري وادلالحظة.2الطالب الدارس. 

( 9( التصحيح. 8( التجريبة ادليدانية. 7( التصحيح. 6( حتكيم اخلرباء. 5ادلادة. 
 انتاج ادلادة. كيا يف ىيكل :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البحث النظري ادلالحظة
 تصييم الطراز ادلبدئي

الطالبالتحليل   

 التصحيح

 تصديق ادلادة

 تطوير ادلادة

 التجربة

 ادلنتج التصحيح
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 وبيانات مراحل ىو :

 حتليل الطالب الدارسحتليل  -1
ذه ستخدم يف ىي يذالدراسية ادلدروسة وادلنهج ال ةدام الحظت الباحثة 

علم  م قسم اللغة العربية  وت الباحثة بادلقابلة مع رئيس قاماجلامعة 
 وزعت الباحثة اإلستبانة على الطالب يةقواعد النحو الادلاّدة الدراسية 

 .يةقواعد النحو الهم يف تعليم ة كفاءهتم و دوافعدلعرف
 الطراز ادلبتدئي -2

الطراز تصييم  ذابةجتكون ادلادة لعيلت الباحثة  فبل تصييم ادلادة 
ات  ادلادة و يف يتو ى نتائج الطلبة الدراسُت يف زلادلبتدئي اعتيادا عل

 تنظيم ادلادة.
 ادلادةتطوير  -3

قواعد النحوية يف ضوء الورت الباحثة ادلادة الدراسية طيف تطوير ادلادة  
من ابة الحظة والطراز ادلبتدئي جذماعتيادا على نتائج  بنجكولوثقافة 

 لك.ضوع و الكفايات األساسية  وغَت ذوادلو   عليملك أىداف التذ
 صديق االنتاجت -4

واحملتوى  وىيف اجملال اللغدلطورة مع اخلبَت عيلت الباحثة عن ادلادة ا
عن ادلادة لتصييم ادلادة ويقوم بالتقومي وادلالحظات واإلرشادات 

 ا.هتصور و 
 التصحيح -5

 صححت الباحثة ادلادة ادلطورة يف حكم اخلرباء عن ادلادة.
 نيةاالتجربة ادليد -6

عت و ز يف عيلية التعليم والتعلم وبعد ذلك جعلت الباحثة ادلادة ادلطورة 
ليادة ادلطورة لن األمور ادلتعلقة ادلستخدمة متتكون  الىت تبانةالباحثة اإلس
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ختبار ىذالبحث اال. و يستخدم بنجكولو ثقافةقواعد النحوية يف ضوء 
ثقافة يف ضوء ت البحث دلعرفة قدرة الطلبة بادلادة ادلطورة ابعد اجراء
 وجد عليو النتائج الكيية. يةقواعد النحو اللتعليم بنجكولو 

 حيالتصح -7
عن ادلادة ادلطورة  يةالقواعد النحو  علمثة ادلناقشة مع ادلحعيلت البا

 النقص فيها. ليكيل 
 انتاج ادلادة  -8

 حبث والتطوير.حثة عن ادلادة الدراسية نتائج باجراءت جعلت البا

 بة المنتجتجر   -ج
 تخطيط التجربة - أ

ادلستخدمة األسس تثبت الدرجة الفعالية  جتربة ادلنتج ىنا ىي مجع ادلعلومات
 5: من مرحلتُت  تتكون ونتيجة اإلنتاج وجتربة       
اليت ة الطالب فرديّ  بإلقاء ادلادة ادلطورة لدىجتربة األفراد : جتربة الباحثة  -1

 تقومي الباحثة مادة ادلطورة بالضبط. أن دلعرفة نتيجتهم بعدهتدف 
مادة ادلطورة عن الطالب ادلرحلة الثانية يف كلية جتربة ادليدنية جتربة الباحثة  -2

الًتبية و تدريس قسم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
 دلعرفة نتيجتهم بعد تقومي الباحثة مادة ادلطورة عامة. بنجكولو

 التجربة أفراد - ب
 البحث ىو : االتجريبة يف ىذأفراد  

خاصة يف علم النحو و تطويره، وىو     اإلنتاج ى و ال احملتو اجملاخلبَت يف  (1
 صحيح ادلادة ادلطورة اليت طورتو الباحثة.

                                                           
5
 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Universitas Negeri Malang,Edisi ke Lima 2010,hlm, 37-48 
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، ىو صححو اخلطوات اليت سارهتا  واخلبَت يف رلال ختطيط اإلنتاج (2
 الباحثة

  ، ىو صحو اللغة ادلكتوبة اليت كتبت الباحثة ال اللغة العربيةاخلبَت يف رل (3
 يف الكتاب ادلطورة.

  يف قسم اللغة العربية يف كلية الًتبية وتدريس ادلرحلة الثانية  طالب (4
   بنجكولو.احلكومية  اإلسالمية  اجلامعة 

 البيانات والمعلومات -د 

 :  ىي   أخذت الباحثة البيانات وادلعلومات          

يف قسم اللغة العربية كلية تربية وتدريس  ات ادلرحلة الثانية يفبالالطالب والط -1
 احلكومية بنجكولو.اجلامعة اإلسالمية 

    يف  القسم اللغة العربيةكلية الًتبية وتدريس  ية يفقواعد النحو ال علم م  -2
         اجلامعة اإلسالمية احلكومية بنجكولو.

يف اجلامعة اإلسالمية  القسم اللغة العربيةكلية الًتبية وتدريس  يفرئيس  -3
         احلكومية بنجكولو.

 البحث ىي البيانات الكيفية والكييةا لومات يف ىذأما البيانات وادلع        
 البيانات الكيفية تتكون :  -1

    قسم كلية الًتبية وتدريس معلم و الطالب يف  ادلالحظة مع نتائج  - أ
 يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بنجكولو اللغة العربية

كلية الًتبية وتدريس يف  طالب   مخسرئيس ، و معلم، و ادلقابلة مع   - ب
 يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بنجكولو اللغة العربيةقسم 
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 البيانات الكيية ىي تتكون : -2
 مادة ادلطورة مصيية باالستبانة. التحكيم عن   نتائج  - أ

 ادلادة الدراسية ادلطورة  ادلصيية.     
تائج استجابة الطالب عن مادة ادلطورة كتاب قواعد النحوية يف ضوء    - ب

 ثقافة بنجكولو.
دلعرفة   رليوعفصل الضابطة  ختبار الباحثة اال تختبار استخدماال  -ج    

 وفصل التجريبية رليوعختبار واال ةيكفاءة الطالب يف القواعد النحو 
 .كفاءة الطالب بعد إجراء التجربة دلعرفة 

 جمع البيانات أسلوب  -ه

 البحث :ا أسلوب مجع البيانات يف ىذ من 

 ادلالحظة -1

دلادة الدرسية  الباحثة  ادلالحظة جليع البيانات وادلعلومات تستخدما 
 استخدامها يف عيلية التعليم، وخطواهتا ىي : وسائل ، والطريقة

 تركيز أىداف ادلالحظة (1)
 تعيُت أسئلة يف ادلالحظة (2)
 يف عيلية التعليييةتأدية ادلالحظة مباشرة  (3)
   حتليل نتائج ادلالحظة. (4)

 ادلقابلة -2
  يف طالب و ية القواعد النحو  مادة علممو  ةرئسمقابلة الباحثة مع  -

معة اإلسالمية احلكومية ايف اجل قسم اللغة العربية كلية الًتبية وتدريس
سية والطريقة التعلييية اادلادة الدر يف من الناحية رغبتهم  ،بنجكولو
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ستعدت  الباحثة األسئلة ادلكتوبة قبل أن تكون تعليم بايستخدم يف ال
 ادلقابلة

 كلية الًتبية وتدريسيف    ادلرحلة الثانية طالبالطالب  مقابلة الباحثة مع - 
  من بداية  ،معة اإلسالمية احلكومية بنجكولوايف اجل قسم اللغة العربية 

 . يةتعليم القواعد النحو 
 وىنا خطوات يف ادلقابلة :

   و تحديد الباحثة األىداف ادلقابلة و موضوعها بكون يعداد اال .أ 
 و مكان والوقت وقع يف ادلقابلة.سئلتها ا

التنفيذ تتكون حول الباحثة أن جعلت ادلقابلة ممتعة و مرحية مع  .ب 
 ةضيحاوضوعها والوقت األسئلة الو م

   6التصديقات  حصل ادلقابلةالتسجيل أن تكون كتب الباحثة  .ج 
 اإلستبانة -3

 الباحثةدلعرفة نتيجة الطالب بعد أن قامت ستبانة مت الباحثة االستخدا
فقال عبيدات  اإلستبانة ىي عبارة  كل عدد األسئلة.ثعن  ةادة ادلطور م

تعد بقصد احلصول على معلومات عن اجمليوعة من األسئلة ادلكتوبة اليت 
 7أو اراء ادلبحثُت حول ظاىرة أو موقف معُت.

 ختباراتاال -4
ة لليجيوع. وفصل التجريب فصل الضابطيف الختبار االمت الباحثة ستخدا

كتب القواعد النحوية قدمية    الضابط كل الطالبات يستخدمنالفصل 
 ديدةاجلكتب القواعد النحوية    يستخدمنكل الطالبات التجريبة  وفصل 

، تطبيق الباحثة ىذا الكتاب ادلطورفوجدت الباحثة نتيجتهم. و قبل أن 

                                                           
6
   Moh. Ainin, Metodoogi Penelitian Bahasa Arab , ( Malang :  Bintang   sejahtera, cet.III,2013)    

h. 123-125  
7
 38،ص.4333، عمان: دار وائل للنشر، منهجية البحث العلميمحمد عبيدات ومحمد أبو نصار، وعقلة مبيضين،   
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كفاءة  دلعرفة  التجريبةوفصل  فصل الضابطالقامت الباحثة اإلختبار 
 حوية عند الطالباتالقواعد الن

 تحليل البيانات اسلوب -و

تجريبة ىذه ادلادة ادلطورة عليها الباحثة ب تلليت حتصات اكان حتليل البيان
ل و اتكون حتليال وصفيا مبعٌت حتليل يصور ادلواصفات األولوية من البيانات كاجلد

مها : حتليل البيانات  ،ُتنوع منانات يتكون بيال ومن حتليل8وادلئوية والًتدد وغَتىا.
نتائج  الكيفية ىي  يتضينيانات بوحتليل ال ،الكيفية وحتليل البيانات الكيية

ثقافة بنجكولو بالتطبيق يف ضوء معلم القواعد النحوية  و، خلرباء وآراءا ،ادلالحظة
 يف جلامعة اإلسالمية احلكومية بنجكولو.

 9وتقنية حتليل البيانات ىي : 
 Data Collection)  )فحص البيانات  -1

 يعٍت فحصت الباحثة مذكرة من حقل البيانات
 Data Reduction))ت اختفيض البيان -2

دف البحث لتسهيل هبناسبة وغَت مناسبة  يعٌت إختيار الباحثة البيانات ادل
أو  جلانب الباحثة لتحليل البيانات ادلناسبة و يف حُت البيانات غَت ادلناسبة 

 ال حتليلها.
 (Data Display) ات عرض البيان -3

 ت اخلطوات من عرض البياناتيعٌت عرض البيانات بعد أن ختفيذ البيانا
 ،و التفسَت البيانات على ادلنهجية، والًتتيب ،و التصنيف ،ىي :  التحديد

 وادلعٌت.  ،لو يشالاذلدف و 
 (  Conclusion)حتقيق البيانات  -4

                                                           
8
  Jonathan Sarwono, Mix Methods, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), h.145 

9
 Moh.Ainin, Metodologi Penelitian Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bahasa Arab,Bintang 
CV. sejahtera press Malang, 2014 cet.2, hlm.78-80 
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 مكرىا وحتقيقها. ةنتائج الباحث ةُت الباحثييعٌت تع
يف ضوء ستبانة من اخلرباء بادلادة ادلطورة نوع البيانات الكيية ىي نتائج االو مث 
يف ثقافة قواعد النحوية يف ضوء ذين درسوا اإلستبانة من الطالب ال ويف نتائج ،ثقافة

 ثقافةيف ضوء ونتيجة الطالب يف تعليم القواعد النحوية با ادلادة ادلطورة  ،التعليم
 . بنجكولو

 وحتليل الباحثة يف ىذالبحث :     

ىي أسلوب لقياس  ياس الباحثة مق هادمتخستاالىت  ستبانةبيانات االحتليل  - أ
. ويف ىذ ادلقياس أن تكون على الطالب يلزم ختبار النفسيالسلوكيات يف اال

 ويف كل بنود ينقسم إىل مخس األسئلة اإلجيابية.بباألسئلة السلبية واإلختبار 
 10درجات :

 
 

 صفة درجة

 واضح جدا ،مناسب جدا ،جيد جدا 4

 واضح ،مناسب ،ذابةج ،جيد 3

 مقبول 2

 صناق 1

 

 
                                                           

10
  Zainal Arifin,Evaluasi Pembelajaran Prinsip Teknik Prosedur, Bandung, PT Remaja 

Rosdakarya,2009,hlm 159 
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ال بد على  ،ستخدمت الباحثة حتليل البيانات دلعرفة صحة اإلنتاج ادلطورةاو 
 البيانات أن تبدل إىل البيانات الكيية  بالرمز التايل :

 
 
 
 
 

 البيان :
= P    ادلئوية الصالحية 
Ʃxi  =  رليوعة القيية احملصولة 
Ʃx  =  رليوعة األسئلة ضرب على قيية األعلى 
 

إلحصائية و حتليل الباحثة بيانات اإلختبار من نتائج احلصولة ذات الداللة ا - ب
لطالب من اإلختبار القبلي والبعدي دلعرفة جناح اقابلة الوصفي. ىي نتائج ادل

 ختبار لالتاج الباحثة مادة  قواعد النحو. حتواستيعاهبم يف فهم 
 11.(t-test)ت  -بشكل الرمز ادلستخدم الختبار  ( T- Test)ت 
 
 

   
      

√ 
     )

       )
  

(          )
) 

       

    
)

 

 

                                                           
11

  Suharsimi Arikuntoro, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik ( Jakarta: PT Rineka 

Cipta 2010) cet ke 13, pp: 349-350. 

P   = 
   

  
 x 022% 
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 و البيان : 

 ادلقارنة  قيية       =   

 من الفصل التجرييبقياس ادلعدل ) ادلتوسط( يف االختبار البعدي ادل    =   

 ادلقياس ادلعدل ) ادلتوسط( يف االختبار البعدي من الفصل الضابط       =

  
 عدد التنوعي يف كل النتائج من الفصل التجرييب = ∑ 

  
 الضابط عدد التنوعي يف كل النتائج من الفصل  =∑ 

 عدد الكلبة يف الفصل التجرييب    =  

 الضابط فصلعدد الكلبة يف       =
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 الفصل الرابع

ليلها ومناقشتهاالبحث وتح نتائج   
ىذا الفصل على عرض حملة عن ميدان الدراسية من  بيانات البحث وحتليلها  

 ومناقشتها، وىي كما البيانات التالية :

     الجامعة اإلسالمية الحكومية بنجكولولمحة عن حث األول : المب

 تاريخ إقامة الجامعة بنجكولو اإلسالمية الحكومية ببنجكولو  - أ

كومية ادلوجودة مبدينة لو من إحدى اجلامعة اإلسالمية احلإن جامعة بنجكو 
لبار ومدينة و قع يف شارع رادين فتح،  وقرية فاغر ديوى وناحية ستكولو. جبن

،  15130 -15535( 6370والية سومطرة جنوبية ورقم التلفون  )، بنجكولو
 5بنجكولو. 15531( 6370ورقم الفاكس )

كلية الًتبية وتدريس تتكون إىل ال معة االسالمية احلكومية موجودةاجلا يف
أربعة أقسام ىي : قسم اللغة العربية، و قسم اللغة اإلجنليزية، وقسم الًتبية 
اإلسالمية ،و قسم الًتبية للمدرس مدرسة اإلبتدئية.  وركزت الباحثة ادليدان يف 

 . قسم اللغة العربية ادلرحلة الثانية

اإلرادهتا يف انفاق  ىذه اجلامعة رمحُت و احلاج سَتجّدين  احلاج    أقام
تستند ادلرسوم اجلمهورية رقم  ىذه اجلامعة تأسسبعض أموال اهلل لألمة اإلسالمية . 

 511  /قرار وزير الدينية رقم إ 5993مارس  15والتاريخ  5993، يف السنة 55
اجلامعة اإلسالمية اجلكومية رمسيا من قبل وزير الدينية يف ذلك الوقت،  5993 /

اجلامعة اإلسالمية  71مع  5993يونيو  76الدكتور احلاج ترمذي طاىر بتاريخ 
كومية بنجولو يدعى الوقت رئيس اجلامعة اإلسالمية احلاحلكومية األخرين.يف ذلك 
                                                           

1
  5515    ٌناٌر  3نتٌجة المالحظة من  وثائق الجامعة اإلسالمٌة الحكومٌة بنجكولو فً التارٌخ   
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 3ولتايل بالتاريخ  1661مارس  3ىت يونيو وح 76بدرول منَت احلميدى بالتاريخ 
 1669رئيس اجلامعة اإلسالمية بنجكولو الدكتور رمحُت ويف السنة  1661مارس 

 1والوكيل األستاذ ذول.س. ،حىت األن رئيس اجلامعة احلاج سَتاجدين 

 

في كلية التربية و تدريس قسم اللغة العربية في  ن والمعلماتيالمعلمحالة  - ب
 الحكومية ببنجكولوالجامعة  اإلسالمية  

يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بنجكولو متخرجون وادلعلمات  مُتأما ادلعل    
األزىار كجامعة   يف اجلامعات إندونيسيا ادلختلفة يف اجلامعات األجنبية  ادلختلفة و

،و اجلامعة بروجي مالنج  اإلسالمية احلكومية شريف ىداية اهلل اجلامعة و ،القاىرة
واجلامعة اإلسالمية  ،واجلامعة اإلسالمية احلكومية  سنن كلجغ يوجياكارتا، 

 ، واجلامعة اإلسالمية احلكومية ميدان موالنا مالك إبراىيم مالنج، احلكومية
، و اجلامعة اإلسالمية احلكومية امام بوجنول  امعة اإلسالمية احلكومية جاميواجل

واجلامعة اإلسالمية احلكومية رادين  ،اوواجلامعة اإلسالمية احلكومية ري فادنج ،
. فتح باليمبانج ، وغَتىا و كذلك متخرج يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بنجكولو

رئيس قسم اللغة  أما عميد كلية الًتبية والتدريس  ىو الدكتور ذوبيدي، و أما 
 51معلما وىو  71وادلعلمات  مُتادلعلوعدد ىؤالء العربية  ىي إيفا دوي . 

 7اإلناث كما يف ادلالحق.  53 الذكور و
 
 

 

                                                           
2
 H. Ahmad Adjis, 10 tahun STAIN Bengkulu Mengabdi 1997  

3
 م 5515ٌناٌر  5نتٌجة المالحظة فً إدارة الجامعة بنجكولو اإلسالمٌة الحكومٌة ببنجكولو فً التارٌخ  



55 
 

في ربية و تدريس قسم اللغة العربية حالة الطالب والطالبات في كلية الت - ج
 الجامعة  اإلسالمية  الحكومية بنجكولو

قسم اللغة العربية يف اجلامعة  يف كلية الًتبية و تدريس عدد الطالب
ادلنتشرة يف إندونيسيا كجاكرتا، اإلسالمية احلكومية بنجكولو من القرى وادلدن 

  وجاوى الغربية،  وجاوى الوسطى،  وجاوى الشرقية،  وغَتىا.
متخرجون قي ادلعلم العالية ادلختلفة أيضا  وكلهم متخرجون يف ادلعاىد ادلختلفة و  

اليت  طاالب  561  و ابطال 01وىو  511 الطالب والطالباتىؤالء  وعدد 
 4ددىم كما يف اجلدول التايل :تتكون من الذكور واإلناث وع

 الجدول األول
   الجامعة في  في كلية التربية و تدريس قسم اللغة العربية  الطلبةحالة 

م 0242 - 0241اإلسالمية الحكومية ببنجكولو السنة الدراسية    
 

 المرحة
 الجنس

 مجموعة
 أنثى ذكر

 46 16 16 الثاين
 70 14 51 الرابع

 74 13 3 السادسة
 17 53 0 الثمانية
 17 57 56 العشرة

 1 1 6 الثانية العشرة
 511 561 01 اجملموعة

                                                           
4
ٌناٌر  5ارٌح    نتٌجة الحوار مع إفا دوي  رئٌس فسم اللغة العربٌة  على الجامعة بنجكولو اإلسالمٌة الحكومٌة ببنجكولو فً الت 

 م  5515
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األدوات  والوسائل المدرسية  في كلية التربية و تدريس قسم اللغة العربية في  -د
 الجامعة اإلسالمية الحكومية بنجكولو 

األدوات ادلدرسية ادلوجودة يف ىذه اجلامعة اإلسالمية احلكومية  أما

إدارة عميد يف كلية الًتبية وتدريس، و إدارة رئيس قسم اللغة بنجكولو ىي غرف  

و غرفة موظف كلية الًتبية و   وادلعلماتغرفة ادلعلمُتالعربية ، و إدارة ادلعلمُت، و 

،  معمل اللغة اإلجنلزية، و اللغة العربية عمل، و مادلكتبةو  غرفة للكليةالتدريس، و 

و الديوان، و غَتىا.  وىناك أيضا وسائل األخرى و ىي الوسائل التعليمية احلديثة 

والتقليدية،  أما الوسائل التعليمية احلديثة كاجلهاز والشاشة واحلسوب وغَتىا. وأما 

وغَتىا. ومن األدوات  يف الوسائل التعليمية التقليدية كالسبورات والقلم  والكتب 

 1ىذه اجلامعة ىي كما يف اجلدول التاىل.

 

 

 

 

 

 
                                                           

5
 م  5515ٌناٌر    3نتٌجة المالحظة على الجامعة  اإلسالمٌة الحكومٌة  بنجكولو فً التارٌخ  
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  نىالجدول الثا
في كلية التربية و تدريس قسم اللغة العربية ببنجكولو األدوات المدرسية  

اإلسالمية الحكومية  جامعة الفي    
 الجملة  األدوات  الرقم

5 

1 

7 

4 

1 

0 

3 

1 

9 

56 

55 

 وتدريسإدارة عميد كلية الًتبية 

 إدارة رئيس قسم اللغة الربية 

 إدارة ادلعلمُت 

  غرفة للكلية

  وادلعلماتغرفة ادلعلمُت

 غرفة موظف كلية الًتبية والتدريس 

 ادلكتبة 

 معمل اللغة العربية واإلجنلزية

 ادلسجد

 ادلقصف

 احلمام

  

5 

5 

5 

56 

5 

5 

5 

5 

5 

1 

51 
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اللغة العربية  في الجامعة المادة الدراسية  في كلية التربية و تدريس قسم  - ه
 بنجكولو اإلسالمية الجكومية ببنجكولو

الًتبية  ىي : أن يتعلموا ادلادة ادلفروضةمرحلة الثانية  على الطالب جيب         
األسس  ، و1، و التنظيم ادلشارع 5ادلدنية ، و اللغة العربية ، و اللغة اإلجنليزية 

، و  5، و القواعد النحوية 5و ادلطالعة  ،5احملادثة ، و 5اإلستماع  ، و 1التعليمية 
ويسَتوهنا يف ، و التصوف ، حتسُت القراءة ، و علوم الطبيعة األساسية . 5الصرف 

ىذه اجلامعة  كما قرر رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية بنجكولو األساتيذ فيو، 
، و  الطالب من مادة الدراسية 51يتعلموا   الطالب مرحلة األولوجيب عند 
من مادة  51من مادة الدراسية ، و و  الطالب مرحلة الثالثة   57 مرحلة الثانية

 الطالب مرحلة من مادة الدراسية، و 51الدراسية، و الطالب مرحلة الرابعة 
من مادة الدراسية  51السادسة  الطالب مرحلةمن مادة الدراسية و  51اخلامسة  

مادة  5الثمانية   الطالب مرحلة من مادة الدراسية و 0السابعة   الطالب مرحلةو 
 ، شرحت الباحة كما يف ادلالحق. الدراسية

 

 في ضوء ثقافة بنجكولوتطوير مادة القواعد النحوية نتائج المبحث الثاني : 

النحوية يف ضوء القواعد البحث ستعرض الباحثة البيان عن تطوير مادة ا يف ىذ 
استخدام ىذه مادة مادة ادلطورة عن تسهيل فهم مادة القواعد النحوية  ثقافة بنجكولو

لدى الطالب ادلرحلة الثانية يف كلية الًتبية وتدريس قسم لغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية 
احلكومية بنجكولو، ومجعت الباحثة ىذه نتائج باألساليب ادلتنوعة منها ادلالحظة،  

 فقد قامت الباحثة بعرضها مناقسة  ىي :  ختبار.وادلقابلة، و اإلستبانة، واإل
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 نتائج ادلالحظة  -
 التعليمية وسائل استخدام،  التعليمية دلادة الدرسية والطريقةقامت الباحثة مبالحظة      

والتقوًن ادلناسب لطلبة بتقدًن مادة التعليمية بطريقة فعالة تستطيع أن  استخدامها
 ترجي كفاءة الطلبة يف تعليم مادة القواعد النحوية.

اىتم الطالب شرح ادلعلم باللغة  القياسية يستخدم ادلعلم الطريقة  يف عملية التعليم 
لطلبة يف تعليم قواعد العربية وأحيانا، و شرح ادلعلم باللغة اإلندونيسية دلساعدة ا

م عن و سأل ادلعلم من مل يفه النحوية مادة القواعد النحوية حىت فهموا الطالب
مناقسة وبعد ذلك مادة القواعد النحوية  ذلك ادلوضوع وسأل بعض الطالب عن

 عمل الواجبات ادلنزلية  سئلة التدريبات واو أمر ادلعلم إجابة الطالب 
 ةرئيسنتائج ادلقابلة مع      

  دلعرفة النقط  ةرئيسمع  ت الباحثةقام 1651ير افب  56 ، يف يوم االثنُت         
القواعد النحوية، و مشكالت مادة أىداف تعليم  ، و ة التعليميةاآلتية : عن ماد

طريقة استخدام يف عملية  اليف عملية التعليمية، و  علمم ستعدتاو التعليم، 
يف اجلامعة  قسم اللغة العربية يف كلية الًتبية و تدريس التعليمية، وكفاءة الطلبة

 الغاسالمية احلكومية بنجكولو.
يف اجلامعة الغاسالمية  قسم اللغة العربية الًتبية و تدريسة يف كلية رئيسقلت  

مادة القواعد النحوية توجد يف ادلرحلة الثانية حيت الرابعة، احلكومية بنجكولو عن 
مادة  القواعد النحوية ية  تعليم  مادة القواعد النحوية  وجدت ادلشكالت يف عمل

أصعب ادلادة عند الطالب. بعض الطالب يتكاسلون و غَت محاسة يف فهم مادة 
ذبة يف عملية القواعد النحوية و خيافون  يف تعلمها ألن استخدام كتاب غَت ج

  0التعليمية.
 نتائج ادلقابلة مع معلم القواعد النحوية                

                                                           
6
 رٌسة فً كلٌة التربٌة وتدرٌس قسم لغة العربٌة فً الجامعة االسالمٌة الحكومٌة بنجكولوة إيفا دوي، ذمقابة مع أستا  
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مع ادلعلم مادة القواعد  ت الباحثةقام 1654يونيو  16،  يف يوم اجلمعة 
يتعلمون الطالب مادة الدراسية القواعد النحوية، و كتاب النحوية   عن كيفية 

استخدام ادلعلم يف تعليم مادة القواعد النحوية،و مادة علم ادلعلم،و كفاءة الطالب 
ليفهمون عن مرفوع،و ومنصوب، و رلزوم، و كفاءة الطالب مادة اقواعد النحوية، 

، و طريقة استخدم  لنحويةادلشكالت عند ادلعلم يف عملية  تعليم  مادة القواعد او 
ادلعلم، والوسائل استخدام يف تعليم مادة القواعد النحوية ادلعلم يف تعليم مادة 
القواعد النحوية رأي ادلعلم عن كتاب القواعد النحوية يف ضوء ثقافة بنجكولو، 
ورأي ادلعلم عن فعالية تعليم مادة القواعد النحوية يف ضوء ثقافة بنجكولو. مث 

لم عن مادة القواعد النحوية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية يف كلية  شرحت ادلع
الًتبية وتدريس قسم اللغة العربية ىو  "حفظ بستمي " كل الطالب يتعلمون مادة 

ادلرحلة الثانية، والقوعد  5الدراسية القواعد النحوية  تتكون القواعد النحوية  
ادلرحلة الرابعة . إن الكتاب  ادلستخدم  7ة ادلرحلة الثالثة والقواعد النحوي 1النحوية 

يف تعليم مادة القواعد النحوية ىو كتاب " النحو الواضح "، والطريقة التعليم 
الكتاب القواعد ادلستخدمة القياسية، الوسائل  التعليمية ادلستخدمة ىي الطريقة 

 واجلملة :  ىيالنحوية ، و السبورة، يتعلمون الطالب مخس موضوعات تتكون 
نصب الفعل ، و مسية واجلملة الفعليةاجلملة اال، و الفاعل وادلفعول بو، و الكلمة
، كفاءة الطالب امإخواهتإّن كان و ادلضارع، و   ورفع الفعل ،الفعل ، وجزمادلضارع

منخفض يف عملية التعليمة مادة القواعد النحوية، وجدت ادلشكالت عند ادلعلم يف 
نحوية  ىي  غَت دوافع الطالب يف تعليم مادة القواعد عملية  تعليم  مادة القواعد ال

النحوية، و يشعر ون الطالب صعوبة يف فهم مادة القواعد النحوية و مادة غَت 
جذابة، و استخدام كتاب قدًن ، وميكن وجد كتاب يستسهيل الطالب يف عملية 

 3التعليمية عن مادة القواعد النحوية. 
                                                           

5
فً كلٌة التربٌة وتدرٌس قسم لغة العربٌة فً الجامعة االسالمٌة مادة القواعد النحوية حفزا بستم، معلم  ذمقابة مع أستا  

 الحكومٌة بنجكولو
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 نتائج ادلقابلة مع الطالب    
 كلية الًتبية وتدريسيف    ادلرحلة الثانية طالبالطالب  مقابلة الباحثة مع            

من بداية تعليم  ،معة اإلسالمية احلكومية بنجكولوايف اجل قسم اللغة العربية
ادلشكالت عند الطالب يف عملية  تعليم  مادة القواعد و ية القواعد النحو 

   النحوية.
 نتائج االستبانة   -

 وزعت الباحثة اإلستبانة على الطالب دلعرفة كفاءهتم و دوافعتهم يف تعليم            
  51ادلرحلة الثانية يف اجلامعة االسالمية احلكومية بنجكولو يوم اإلثنُت ية قواعد النحو 

. وجدت الباحثة مناىج لتسهيل ادلعلم يف تعليم مادة يف الساعة العاشرة 1651يناير 
قبل أن تقوم الباحثة بتطوير مادة القواعد النحوية وزعت االستبانة عن    النحويةالقواعد 

احتياجات الطالب للمرحلة الثانية دلعرفة احتياجهم وميوذلم وخباهتم يف تعليم القواعد 
 النحوية.

 
 
بالتطبيق في ثقافة بنجكولو في ضوء عملية تطوير مادة القواعد النحوية  - أ

 مية الحكومية ببنجكولوالجامعة بنجكولو اإلسال
النحوية  القواعد فقد قامت الباحثة بتطوير ىذا الكتاب خاصة يف مادة

ليم القواعد النحوية عيف ضوء ثقافة بنجكولو لتنمية الدوافع و تسهيل الطلبة يف ت
ادلرحلة الثانية يف اجلامعة اإلسالمية  كلية الًتبية و تدريس قسم اللغة العربية يف  

احلكومية بنجكولو ادلستوى اجلامعى . وجدت الباحثة اخلطوات اليت قررىا ويسَت 
يف عملية تطوير  ( ADDIE) بنموذج أددي (Reiser dan Molendaو مولندا ) 

مادة القواعد النحوية. ىذا النموذج يتكون من مخس خطوات وىي : التحليل 
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وبعد عملية تطوير ادلادة، اتبعت الباحثة  1تطوير والتطبيق والتقوًن.والتصميم وال
 اراء سوغيونو ىو حتكيم اخلباء قبل التطبيق.

 
 ثقافة بنجكولوفي ضوء تصميم الكتاب التعليمي مادة القواعد النحوية  - ب

يطور الكتاب التعليمي مادة القواعد النحوية يف ضوء ثقافة بنجكولو يف 
مخس موضوعات وىي اجلملة والكلمة، و الفاعل وادلفعول   ىذ البحث تتكون من

بو، واجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية، و نصب الفعل ادلضارع وجزمو و رفعو، وكان 
وإن و إخواهتما. كل درس يتكون من قاعدة النحو، و ضوء ثقافة بنجكولو، أمثلة 

 دريباتاحلوار ادلستخدم يف ضوء ثقافة بنجكولو و مخس ت و تدريبات،و
وىذا الكتاب ادلطور ادلوضوع " تعليم القواعد النحوية جّزذبة يف ضوء ثقافة  

 بنجكولو " ويًتكب من :
 غالف الكتاب (5

يتكون فيو اسم الكتاب واسم ادلؤلف ادلستوى الدراسية، وفيو  صورة اجلامعة 
اإلسالمية احلكومية بنجكولو، وثقافة بنجكولو، و صورة ادلعلمة وطالب 

 دة القواعد النحوية يف اجلامعة بنجكولو.تعليم ما
 مقدمة (1

 كتبت فيها  كلمة اإلفتتاح  وادلقدمة عن  الكتاب
 فهارس (7

 الكتاب ىذ على القارئُت قرأة  لتسهيل
 ملحق ادلنهج التعليمي (4

تعرض فيو ادلنهج التعليمي من األىداف و تطبيق و احملتوي و الوسائل 
 والتقوًن

                                                           
8
  A. Benny Pribadi, OP.Cit,h.51 
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 دليل ادلعلم
 

 اىل :فكرة عامة تتكون  - أ
 الكتاب اخلاص دلادة القواعد النحوية -5
 كتاب القواعد النحوية للمستوى اجلامعى -1
 يكون الكتاب جّذابة يف صياغتو -7

 احملتوى - ب
، و الكلمة اجلملة ومخس موضوعات و ىي يف ىذا الكتاب يتكون من 

نصب الفعل ، و مسية واجلملة الفعليةاجلملة اال، و الفاعل وادلفعول بو
 امإخواهتإّن كان و ادلضارع، و   ورفع الفعل ،الفعل ، وجزمادلضارع

 بيانات الدرس -ج      
 : القواعد النحوية    ادلادة .5
 ادلرحلة   : طلبة يف ادلرحلة الثانية جامعة اإلسالمية احلكومية  .1

 بنجكولو    
 تعليم القواعد النحوية اجلّذابة يف ضوء ثقافة بنجكولوادلوضوع :  .7
   القياسية وبدأهتا طريقة إعادة تقدًن ثقافة طريقة  . الطريقة    :4

 بنجكولو ادلوجودة يف الصورة                
 الوسائل  : السبورة، و القلم، و األدوات ادلتنوعة أو  .4

 الدراسية، الكتاب الدراسى                             
 أىداف تدريس الكتاب    -د

 أن يفهم الطالب عن القواعد النحوية -5
 أن يستفيد الدارس طريقة إعراب الكلمة  -1
 أن يعرف عن تراكب لكل موضوعات  -7
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 وجب على الدراس عمل التدريبات من تعليمو إجابة صحيحة -4
 اجراءات تقدًن ادلادة -ه

 مقدمة        
 يلقى ادلعلم السالم -5
 يقرأ ادلعلم كشف احلضور -1
 يربط ادلعلم الدرس احلاىل بالدرس ادلاضى -7

 لقواعد النحويةشرح ا              
 يشرح ادلعلم القواعد النحوية -5
 يلقى ادلعلم األمثلة اجلديدة بنطق سليم -1
 يطلب ادلعلم من الطالب أن يقلدواألمثلة فرديا مث مجاعة -7
 ادلناقسة -4
 األسئلة واألجوبة ادلعلم والطالب -1
 التدريبات لكل ادلوضوع بعد الدرس والتدريبات بعد انتهاء الدراسة   كلها -0

وبعد إكمال ىذا الكتاب باادلسّود، قدمت الباحثة نتائج تطوير           
ادلود التعليمية القواعد النحوية يف ضوء ثقافة بنجكولو  إىل خبَتين مها خبَت 
يف رلال احملتوى و اللغة و خبَت يف رلال التصميم مواد الكتاب التعليمية 

يب اهلل بابكر مصطفى ىو لتعليم القواعد النحوية . واختارت الباحثة د.قر 
معلم سوداين وخبَت يف رلال احملتوى واللغة ىو د. شهداء ىو معلم يف 
اجلامعة اإلسالمية موالنا مالك إبراىيم ماالنج احلكومية. مث عرضت الباحثة 

 مادة ادلطورة مع اإلستبانة التحكيم اليت حتتوي على البنود اآلتية :
 استخدام اللغة السليمة -5
 ة على الطالب تناسب الصور  -1
 من الثقافة بنجكولوأمثلة الكتاب  -7
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 تدريبات الكتاب من الثقافة بنجكولو -4
 مناسبة ادلادة بالنظرية ادلوجودة -1
 مناسبة ادلادة بادلستوى ادلبتدئ -0
 تسهيل الطلبة يف فهم اللغة ادلستخدمة -3
 الوضح البيانات -1

اخلبَت    النتيجة من السابقة يأىن ومن اإلستبانة الىت تتضمن فيها البنود
وادلالحظة واإلضافة. بعد أن حسب الباحثة نتيجة من اإلستبانة فحصلت الباحثة 

" وتلك النتيجة  أن الكتاب ادلطور على درجة "جيد جدا". و    % 19، 6 نتيجة "
 كتب اخلبَت يف ادلالحظة واإلضافة اإلستبانة ىي :

 حتتاج ادلادة اىل تصحيح األخطاء -5
 تعديلصياغة األمثلة حتتاج اىل  -1
 وضعت بعض الصور ومل يوجد التعليق -7

مث صححت الباحثة  فصّححت الباحثة ادلادة ادلطورة قبل التجربة.لك وبعد ذ 
عن ادلادة ادلطورة من اخلبَت يف اجملال احملتوى واللغة فعرضت الباحثة ادلادة إىل اخلبَت الثاين 

ىو زلاضر يف اجلامعة ىو اخلبَت يف رلال تصميم ادلادة. واختارت الباحثة د. شهداء 
اإلسالمية موالنا مالك إبراىم ماالنج احلكومية .وعرضت الباحثة ادلادة ادلطورة  مع 

 استبانة التحكيم الىت حتتوي على البنود التالية :

 تناسب ادلادة بالنظرية ادلوجودة -5
 مناسب ادلادة بادلستوى اجلامعة -1
 الواضح يف تقدًن ادلادة -7
 توى الطلبةيناسب إعداد التدريبات مبس -4
 ترتيب تقدًن ادلواد تعتمد على األساس ادلستخدمة -1
 حجم الكتاب مناسبة -0
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 الكتاب جذابة -3
 الكتاب يسهل الطلبة يف فهم مادة القواعد النحوية -1
 الطلبة يف فهم مادة القواعد النحويةالكتاب يدافع  -9

 يشتمل الكتاب على فهرس تساعد على استخدامو  -56
 باستخدام ثقافة بنجكولويشتمل الكتاب القواعد النحوية  -55
 تناسب ادلادة باستخدم أمثلة ثقافة بنجكولو -51
    تناسب الصورة مستور الطلبة اجلامعة. -91

 النتيجة من اخلبَت   السابقة يأىن ومن اإلستبانة الىت تتضمن فيها البنود   
وادلالحظة واإلضافة. بعد أن حسب الباحثة نتيجة من اإلستبانة فحصلت الباحثة نتيجة 

مث كتب . "جيد جدا"" وتلك النتيجة  أن الكتاب ادلطور على درجة "%  66، 1 "
اخلبَت ادلالحظة واإلضافة يف اإلستبانة ىي أن ىذا الكتاب جيد، لو زلتوى اجليد يف 

 تعليم القواعد النحوية للجامعة و صححي اللغة حىت تكون ادلعلومات مفهومة.

باحثة ادلادة ادلطورة قبل التجربة. ومن ادلالحظة واإلضافة السابقة فصّححت ال
وادلالحظة تناسب يقول الدكتور ناصر عبد اهلل الغايل يف كتاب : أسس إعداد الكتاب 
جيد ثالثة أسسا ىي : اأساس الثقافة واإلجتماعية، وأساس سيكولوجية ، وأساس 
اللغوى. قال مؤلف الكتاب أي ينبغي أي يقدم الثقافة وفقا لضروريتها للدرس 

 ىداف  معرفة ادلوقف الىت تحتاج إىل الدرس.بااأل

ومن ادلالحظة ت الباحثة ادلادة ادلطورة وبعد ادلالحظة من خبَت التصميم فصمم
واإلضافة السابقة مث صححت الباحثة عن تلك ادلالحظة بالصورة   ادلناسبة يف ضوء 

 أيت :ثقافة بنجكولو والقواعد النحوية الصحيحة حيت صارت ادلادة ادلطورة مماي
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يكون الكتاب من مخسة موضوعات وىي اجلملة والكلمة، و الفاعل  وادلفعول   -5
بو، واجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية، و نصب الفعل ادلضارع وجزمو و رفعو ، 

 وكان وإن و إخواهتما.
ترتيب ىذا الكتاب يتكون من القواعد، واألمثلة يف اجلملة بالصورة الثقافة   -1

 بات و احلوار يف ضوء الثقافة بنجكولو بنجكولو،  و التدري
ويعتمد ىذا الكتاب يف ضوء إعداد الكتاب وىي ضوء ثقافة بنجكولو،  واللغة   -7

 الشائعة، ونفسية الطلبة ادلرحلة الثانية يف ادلستوى اجلامعة.
أن حصلت الباحثة نتائج التحكيم من اخلبَتين،  فطبقت الباحثة ادلادة ادلطورة           
ما مدى فعاليتها يف تعليم القواعد النحوية  لدى طلبة ادلرحلة الثانية يف اجلامعة  دلعرفة 

 اإلسالمية احلكومية ببنجكولو.
وبعد نتائج التحكيم من اخلبَتين ، قدمت الباحثة نتائج جتربة ميدنية  ىي جتربة         

 ل: مادة  التعليمية القواعد النحوية يف ضوء ثقافة بنجكولو كما يف اجلدو 
 

الثقافة بنجكولو الجامعة في ضوء فعالية مادة تعليم القواعد النحوية  - ج
 اإلسالمية الحكومية ببنجكولو

النتيجة اليت حصلت عليها الطالبات يف تعليم مادة القواعد النحوية 
كلية قامت الباحثة بتطبيق ىذا الكتاب يف تعليم القواعد النحوية لدى الطالب يف  

ادلرحلة الثانية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية   اللغة العربيةالًتبية و تدريس قسم 
بنجكولو. فعالية ادلواد التعليمية  القواعد النحوية يف ضوء ثقافة بنجكولو أما يف 

وفصل التجريىب فصل الضابط الكتاب ادلطور تستخدم الباحثة اإلختبار ال
 لنحوية القدمية للمجموع. الفصل الضابطة ويستخدم الطالب كتاب القواعد ا

) النحو الواضح ( والفصل التجريىب ويستخدم الطالب كتاب القواعد النحوية 
اجلديدة )تعليم القواعد النحوية جّذابة يف ضوء ثقافة بنجكولو(. فوجدت الباحثة 
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نتيجتهم. و قبل أن تطبيق الباحثة ىذا الكتاب ادلطور، قامت الباحثة باإلختبار 
تجريىب دلعرفة كفاءة القواعد النحوية عند الطالب. والفصل الفصل الضابط ال

لإلختبار يتكون من عشرين بندا وجد يف ادلالحق أما بنسبة مئوية لنتيجة اإلختبار 
 الضابطة و التجربية للمجموعة .

 
 و الفصل التجريبىفصل الضابط القبلي النتائج اإلختبار  ( أ

التجريي للمجموعة الفصل  صل الضابط وفأما نتائج اإلختبار القبلي ال
 ىي كمايلي :

ثالثالجدول : ال  
النتيجة التي حصلت عليها الطالبالبيانات المجموعة عن   

فصل التجريىبال إسم الطالب الرقم فصل الضابطال إسم الطالب النتيجة   النتيجة 

 06 وند بونت 06 عبد رشيد 5

 01 جليت إسكملي 01 ديدي رطغ 1

 11 نوفر مجية 16 تَت سنت 7

 16 أمحد قدرذ 01 مجعة 4

 01 رمي أري فرنت 11 بودي حرمان 1

 36 يل اقتفئُت 01 فطر 0

 06 مستك رتن 36 نور اقت قمرية 3

 01 متَت فرندت 01 تنت متل 1
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 11 تري ولندر 01 لسُت 9

 06 إرف ينَتت 11 سيت ميسرة 56

 11 إرين وحي ننجسح 06 إست سسنت 55

 01 متفي أمتي 31 يذت ينت 51

 36 ين دنية 36 بُت اقتلي 57

 06 سلل نور إلو 06 تَت سينفر 54

 06 أّنس مشسُت 06 سفية حندين 51

 01 ولد أنرين 01 جج انس سر 50

 11 ريرن رين سر 11 ديسي حرلُت 53

 06 ىٍت أززح  36 اغس سورن 51

 16 سرك ننجسح 06 إريت سسنيت 59

 01 ديوي سرتك 01 مجلة نعمة 16
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 و الفصل التجريبى فصل الضابطالبعدي ال نتائج اإلختبار  ( ب
 فصل التجريىب للمجموعة ىي : فصل الضابط وأما نتائج اإلختبار البعدي ال

 
رابعالل : الجدو   

 البيانات المجموعة عن النتيجة التي حصلت عليها الطالبات

 النتيجة اإلإسم الطالب فصل التجريبية الرقم
اإلإسم الطالب فصل 

 الضابطة
 النتيجة

 06 وند بونت 96 عبد رشيد 5

 01 جليت إسكملي 01 ديدي رطغ 1

 11 نوفر مجية 96 تَت سنت 7

 16 أمحد قدرذ 91 مجعة 4

 01 رمي أري فرنت 11 بودي حرمان 1

 36 يل اقتفئُت 11 فطر 0

 06 مستك رتن 36 نور اقت قمرية 3

 01 متَت فرندت 31 تنت متل 1

 11 ولندرتري  96 لسُت 9

 06 إرف ينَتت 96 سيت ميسرة 56
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 11 إرين وحي ننجسح 16 إست سسنت 55

 01 متفي أمتي 31 يذت ينت 51

 36 ين دنية 96 بُت اقتلي 57

 06 سلل نور إلو 31 تَت سينفر 54

 06 أّنس مشسُت 16 سفية حندين 51

 01 ولد أنرين 11 جج انس سر 50

 11 ريرن رين سر 36 ديسي حرلُت 53

 06 ىٍت أززح  96 اغس سورن 51

 16 سرك ننجسح 11 إريت سسنيت 59

 01 ديوي سرتك 31 مجلة نعمة 16
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خامسالالجدول :   
البالنتيجة التي حصلت عليها الطالبيانات عن   

 

 الرقم
 حصلة النتيجة

x y x² y² 

 (Y) فصل الضابط (( X فصل التجريىب
5 96 06 +1  6 04 6 

1 01 01 -53  +1  119 11 

7 96 11 +1  -1  04 11 

4 91 16 +57  -56  509 566 

1 11 01 +7  +1  9 11 

0 11 36 +7  +56  9 566 

3 36 06 -51  6 544 6 

1 31 01 -3  +1  49 11 

9 96 11 +1  -1  04 11 

56 96 06 +1  6 04 6 

55 16 11 -1  -1  4 11 

51 31 01 -3  +1  49 11 
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57 96 36 +1  +56  04 566 

54 31 06 -3  6 49 6 

51 16 06 -1  6 4 6 

50 11 01 +7  +1  9 11 

53 36 11 -51  -1  544 11 

51 96 06 +1  6 04 6 

59 11 16 +7  -56  9 566 

16 31 11 -3  -1  49 11 

 
 اجلملة

5،046 = 
∑ X 

5،166=   
∑ Y 

 

6 
∑ x  

6 
∑ y 

 

5736 
∑ x²  

016 
∑ y² 

 

 
 Y ∑ =5،166  اجملموعة   X ∑ = 5،046 : اجملموعة    من اجلدول لقد عرفنا أن

  N 16 =و     y² =  016اجملموعة    x² =  5736اجملموعة 
 استعمال مربع اآليت :ب (  Mean )ونتيجة الوسيطة 

 
     

   

  
     

5،046
16 
   11 

 

 
     

   

  
     

5،166
16 
   06  
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تعليم  مادة القواعد من احلساب السابق، النتيجة اليت حصلت عليهاالطالب يف  
ىذا يدل على  11النحوية يف ضوء ثقافة بنجكولو من اإلختبار الفصل التجريىب ىي  

درجة جيدة . والطالب اليت تعلمها يف تعليم مادة القواعد النحوية دون باستخدام ضوء 
ثقافة بنجكولو من اإلختبار الفصل الضابط يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بنجكولو 

ىذا يدل على درجة  كافيا ، و النتيجة السابقة تقيس الباحثة بتطبيق كما يف   06ىي 
 بيان :

 
 األوزان الدرجة مناقسة حتديد النتيجة الرقم

5 16 – 566 66، 4 جيد جدا   

1 36 – 39 66، 7 جيد    

7 09 – 06 66، 1 كافيا   

4 19 – 16 66، 5 راسب   

 49 ≥  6،66 راسب جدا 

 
ثقافة بنجكولو فتطوير الكتاب التعليمي يف ضوء دلعرفة فعالية استخدام 

مادة القواعد النحوية يف تعليم القواعد النحوية من اإلختبار فصل التجريبة  يف 
النتيجة اليت  اجلامعة اإلسالمية احلكومية بنجكولو، وجدت الباحثة عن اختالف

الفصل التجريىب باستخدام حصلت عليها الطالب يف تعليم القواعد النحوية 
الكتاب ادلطورة مادة القواعد النحوية يف ضوء ثقافة بنجكولو يف اجلامعة اإلسالمية 

 احلكومية بنجكولو باستعمال الرموز " قياس يت "باخلطوات اآلتية :
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بيانت الباحثة النتيجة اليت الوسيطة. و من احلساب السابق ان النتيجة اليت  -5
تعليم القواعد النحوية باستخدام يف ضوء ثقافة حصلت عليها الطالب يف 

والنتيجة اليت حصلت عليها الطالب يف تعليم القواعد  11بنجكولو ىي 
النحوية دون استخدام ضوء ثقافة بنجكولو يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية 

 06بنجكولو  ىي 
و  x  من ادلتغَت ( Standar Deviasi) الباحثة قيمة االحنراف ادلعياري  بيانت -2

 باستعمال الرمز : y  التغَت 

        √
   

  
 

 

        √
5736
16    = √ 1،01      1،13 =   

 

        √
   

  
 

 

         66 1،3      √ 1،71            √
016
16    

 

 

عن النتيجة الوسيطة  (  Standar Error)بيانات الباحثة قيمة اخلطأ ادلعياري  -1
 باستعمال الرمز : 

   
       

   
√     

 

            5،917   =    1،13
1،4   

     1،13

√   16    5    
    

      1،13

√   59      
        = 
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√     

 

125،9     =
 1،366    

1،4  
   =   

     1،366    

√59      
    =   

  1،366    

√   16    5    
=     

       

اختالف النتيجة  على ( Standar Error  )بيانات الباحثة اخلظأ ادلعايري  -4
 باستعمال الرمز : y وادلتغَت   xالوسيطة من ادلتغَت 

 
       

    √    
      

  

  

 

                                                         = √5،917 
 

 125،9 
  

              = √ ،7  093 311،9   

               = √1 ، 411                                                       
=1 ، 719   

   

 ( باستعمال الرمز :   " أو  ) 6مث بينات الباحثة قيمة " يت  -1
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             = 
61 06

،1  719   = 11
   ،1  719 =9،440 

 

 "  6أو " يت (    االخرى، تعطى الباحثة تفسَت على قيمة )اخلطوات          

df atau db = (         ) – 2  ( دوdf   ( أو دب )df  ) 
( =N5 + N1  )- 1 ( =  16 +16 )-1 =67 

 67( =   dfو يف اجلدول وجدت الباحثة  البيانت دو )
 

  1 ،61 اجلدوال = 6يت (    )%  :  1يف درجة ادلغز 
  0،1 9اجلدوال =  6يت  (   )% :  5يف درجة ادلغيز 

اجلدوال، يف درجة  6يت (    )( ىي أكب من 3، 937( = )   لذلك، )
 % وبعبة اإلختالف5%  أو يف درجة ادلغزي  1ادلغزي 

 9 0،1  >  440 ،9  < 61، 1 

ومن البيانات السابقة وجدت الباحثة اإلختالف ، والنتيحة حصلت على 
الطلبة يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بنجكولو يف كلية الًتبية وتدريس قسم اللغة العربية 

علم ادلدرسة فيو قاعدة النحو باستعمال الكتاب  ذادلرحلة الثانية الفصل التجريي ال
، والنتيجة اليت  31ادلطور  عن مادة القواعد النحوية يف ضوء ثقافة بنجكولو ىي 

يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بنجكولو كلية الًتبية والتدريس  حصلت  على الطالب
قسم اللغة العربية ادلرحلة الثانية فصل الضابط اليت تعلم يف تعليم القاعدة النحو  دون 
باستعمال الكتاب مطورة  عن مادة القواعد النحوية باستخدام أمثلة ثقافة بنجكولو ىي 

عد النحوية يف ضوء ثقافة بنجكولو يف اجلامعة ىذا ادلعٌت عن تعليم مادة القوا 06
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اإلسالمية احلكومية بنجكولو فعالية و أحسن تأثَتا من التعليم بغَت استخدام مادة 
 التعليمية يف ضوء ثقافة بنجكولو يف تعليم مادة القواعد النحوية. 

لذلك، بيانت الباحثة عن الفروضية العمل أهنا تدل على "مردود" والفروضية 
ل أهنا تدل على " مقبول " ألن تطوير مادة القواعد النحوية يف ضوء ثقافة بنجكولو العم

يسهل ويدافع الطالب يف التعليم القاعدة النحوية. قد شرحت الباحثة يف ادلالحظة، 
وادلقابلة، واإلستبانة عن ادلعلم مادة القواعد النحوية والطلبة ادلرحلة الثانية قسم اللغة 

 ابة " فعالة وتسهل عند الطلبة. ذب " تعليم القواعد النحوية جالعربية أن الكتا
وبعد أن قامت الباحثة بتجريبة ادلادة ادلطورة ووزعت الباحثة اإلستبانة لطلبة ادلرحلة الثانية 

 امعة اإلسالمية احلكومية ببنجكولو دلعرفة :جب

 ىل الكتاب ادلطورة يسهلهم يف فهم ادلادة -5
 و مناسبة حباجتهم ابةذىل ادلادة ادلطورة ج -1
 ىل الصورة فيها تسهل فهم ادلادة وكذلك  ادلستخدمة يف ىذا الكتاب جذاب -7
 ىل التدريبات فيها تساعد  تعليم القواعد النحوية -4
 ىل التدريبات فيها متنوعة  -1
 ىل الكتاب ادلطورة يدافع يف تعليم القواعد النحوية  -0

 :ومن نتيجة االستبانة احملصولة ، حصلت الباحثة على 
 3،11 .من الطلبة يقولون أن ادلادة ادلطورة تسهل فهم ادلادة % 
 31 ابة و مناسبة حباجتهمذ% من الطلبة يقولون أن ادلادة ادلطورة ج 
 1،15  من الطلبة يقولون أن ادلادة ادلطورة فيها تسهل يف فهم ادلادة وكذلك %

 الصورة  ادلستخدمة يف ىذا الكتاب جذبة
 11  أن التدريبات فيها تساعد تعليم القواعد النحوية%  من الطلبة يقولون 
 1،13 من الطلبة يقولون أن التدريبات فيها متنوعة % 
 1،95 من الطلبة يقولون أن ادلادة ادلطورة تدافع تعليم القواعد النحوية % 
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 1،30 من الطلبة يقولون  أن التدريبات فيو متنوعة وممتعة % 
 16 طور يساعدىم يف التعليم%  من الطلبة يقولون أن الكتاب ادل 
 1،13 .من الطلبة يقولون أن الكتاب يدافع يف تعليم القواعد النحوية % 

ومن البيانات ادلذكورة حصلت الباحثة على تعليم القواعد النحوية يف اجلامعة 
اإلسالمية احلكومية بنجكولو تدل على التنمية باستخدام ادلادة ادلطورة حيت 

 ادة . تتسرع الطلبة يف فهم ادل
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الفصل الخامس

نتائج البحث والتوصيات واالقتراحات

ائج البحثتنملخص -أ

اعتماد على البيانات اليت حصلت عليها  الباحثة السابقة ، تعرض هذا 
:اخلالصة واالقرتاحات كماياىل 

من شكل قد متت الباحثة تطوير املواد التعليمية يف ضوء الثقافة بنجكولو .1
:الكتاب الكتاب  التعليمي ، تتكون هذا

يف ضوء ثقافة تعليم القواعد التحوية جزّابة " اسم الكتاب  هو
يف ضوء ثقافة بنجولو " بنجكولو 

 اإلرشادات للمعلم ، هو دليل املعلم استخدام الكتاب لدى املعلم
.واألهداف العامة واخلاصة يف تعليم املادة القواعد النحوية 

 ولكل الدروس القاعدة، تتكون على مخسة الدروسالكتب خمتويات
.و أمثلة، و تدريبات

 هذالكتاب املطورة تكون تسهيل الطلبة يف فهم املادة القواعد

.تنمية املادة اقواعد النحوية
95،88حصلت الباحثة  أن خبريين من ماد على نتيجة اإلستبانةتاع.2

لذلك أ ن الكتا  مادة القواعد النحوية فعالية يف ) جيد جدا%  (
.التعليم مادة القواعد النحوية  



96

58،83ماد على نتيجة اإلستبانة من الطلبة حصلت الباحثة أنتاع.3
.بة وسهولة وممتعة ومشجعة من الطلبة يقولون الكتاب املطور جّذا%  

التوصيات و االقترحات-ب
.و االقرتحاتانطالقات من نتائج البحث ترى الباحثة ضرورية تقدمي التوصيات 

:التوصيات هي أما
أن تطوير هذه  املواد التعليمية القواعد النحوية له أمهيتها لكل مشكالت -1

الطلبة ويدافعها عند تعليم وتعلم القواعد النحوية
بتطوير املواد التعليمية أن يراعي معلمون القواعد النحوية باهتمام أن يقوم -2

ملراعة يف ضوء ثقافة يف بيتهملدى الطالبة
جيب علينا تكسيف هذه الكتاب بئة الطلبة بنجكولو و ثقافتهم-3
أن يبدأ املعلم تعليمية املادة القواعد النحوية من ثقافة الطلبة-4
أن يهتم املعلم نظرية ثقافة يف عملية تعليم املادة القواعد النحوية ليعرف  -5

اءة الطلبةكف
أن يستمر الباحثةة األخرة كتابة هذه املادة يف املرحة الثانية يف كتاب -6

.القواعد النحوية 

:االقرتحات هي و 
تطوير مادة  القواعد النحوية يف ضوء ثقافة بنجكولو ملعلم القواعد  -1

النحوية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بنجكولو أو اجلامعة األخرى
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ن يكون هذ البحث مرجعا من املراجع العلمية للباحثني يف   ترجو الباحثة أ-2
.كتابة البحث العلمي املتعلق ببحث تطوير 

على الباحثني اآلخرين أن يطبقوا هذا البحث، حنو عن تطبيق املواد -3
.القواعد النحوية يف ضوء ثقافة بنجكولو يف اجلامعة االخرى
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المراجعالمصادر وقائمة

المصادر
22القرآن الكرمي ، سورة الّروم،  اآلية  

7، سورة  الشور اآلية القرآن الكرمي
1996،داراملشرق بريوت،منجد يف اللغة واألعالمقامس 

المراجع العربية
أسالب تدريس اللغةالعربية بين النظرية ،راتب قاسم عشور وحممد فئواد احلوامدة

)1430–م 2010،لتوزيع والطباعةداراملسريته للنشر وا: عامان (،والتطبيق
،عمل في إعداداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربيةدليل ،رشدر أمحد طعيمة

ه 1306-1405،مكتبة املكرمة،جامعة أم القراى معهد اللغة العربية 
1985

الداراملصرية : القاهرة (،النظرية والتطبيقتعليم اللغة العربية بين ،حسن شحاتة
) م1992،اللبنانية

،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة( ، طرق تدريس اللغة العربية،ي أمحد مدكورعل
)ها1430–م 2010

دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغةالعربية ،عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وآخرون
) ه1323السنة ،املؤسسة الوقف اإلسالمي( لغير الناطقيم بها

القسم ،المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،رشدي أمحد طعيمة
دون السنة،جامعة أم القراى : مكة ( األول

أساس إعداد الكتاب التعليمية لغير ،ناصر عبد اهللا الغايل و عبد احلميد عبد اهللا
) س.د،دار الغايل: الرياض ( ،الناطقين بالعربية
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تطوير مادة النحو باستخدام من القرآن الكريم في ضوء النظرية ،زلفان شاهنشة 
ه 1434/م2013سنة ،الرسالة الدكتورة"التقديرية في كتاب سيبوية

اإليداع ،مجيع احلقوق حمفوظة،مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر،محّارنسيمة
2011-1750القانوين 

اجلريع ،المنهاج المختصر في علمي النحو والصرف،عبداهللا بن يوسف اجلديع
) م2007-ه1428، بريطنيا-للبحوث واالستشارات ليدر

نعاملالكتاب،9،المدارس والخصائصالنحو والنحاة ، خضر موسى حممد محود
دون السنة

مجيع حقوق الرتمجة العربية والنشر حمفوظة ،تأويل الثقافة،حممد بدوي و األبولس وهبة 
1973،املنظمة العربية للرتمجة كليفورد غريتز - حصر ال
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كلية التربية و تدريس قسم اللغة العربية   في ن والمعلماتيالمعلمحالة 
بنجكولوي الجامعة  اإلسالمية  الحكومية ف    

م4102 –م 4102السنة  الدراسية    

 األسماء الرقم
 الجنس

 الوظيفة التربية
ىانث ذكر  

 رئيس اجلامعة الدكتورة اجلامعة بروجي مالنج       سرجّدين 1

شريف هداية اهلل  جامعة الدكتورة    نور علي حري 2
جاكرتااإلسالمية احلكومية   

 ادلعلم

    ذوبيدي 3
شريف هداية اهلل  جامعة الدكتورة

جاكرتااإلسالمية احلكومية   
رئيسة قسم 

 الرتبية والتدريس

شريف هداية اهلل  جامعة الدكتورة    منّورة األرض 4
جاكرتااإلسالمية احلكومية   

 ادلعلم

امام بوجنول  جامعةماجستري     سوفرنيس 5
 اإلسالمية احلكومية فادنج

 ادلعلم

 إيفا دوي 6
 

  
  

اإلسالمية ماجستري اجلامعة 
  احلكومية رياو

رئيسة قسم اللغة 
 العربية

ماجستري اجلامعة احلكومية     أسية 7
 بنجكولو

 ادلعلم

 ادلعلم ماجستري اجلامة احلكومية بنجكولو    حفزا بستمي 8

    خرمرن 9
ماجستري اجلامة اإلسالمية احلكومية 

رادين فتح باليمبانج   
 ادلعلمة



ماجستري  اجلامة احلكومية     رزقا الرمحن 11
  بنجكولو

 ادلعلم

ماجستري اجلامعة اإلسالمية     مركليم 11
 احلكومية امام بوجنول فادنج

 ادلعلم

 ذالفقر 12
   جامعة سنن كلجغ  ماجستري

يوجياكارتااحلكومية اإلسالمية   
 ادلعلم

جامعة سنن كلجغ  ماجستري    اروين سريا ننجرج 13
يوجياكارتااحلكومية اإلسالمية   

 ادلعلم

شريف هداية اهلل  جامعةماجستري     اسف سرمين 14
جاكرتااإلسالمية احلكومية   

 ادلعلم

جامعة سنن كلجغ  ماجستري    كسمن طين 15
يوجياكارتااحلكومية اإلسالمية   

 ادلعلم

 نيو صري 16
    ماجستري اجلامة اإلسالمية احلكومية

رادين فتح باليمبانج   
 ادلعلمة

ماجستري اجلامعة اإلسالمية     أذذة ارية 17
 احلكومية امام بوجنول فادنج

 ادلعلمة

ماجستري اجلامة اإلسالمية احلكومية     حممد فرحا 18
رادين فتح باليمبانج   

 ادلعلم

اجلامعة السعوديةماجستري     إإم فهمة 19  ادلعلمة   

ماجستري اجلامة اإلسالمية احلكومية     أغسنت 21
رادين فتح باليمبانج   

 ادلعلمة

 نور هديت 21
    ماجستري اجلامعة اإلسالمية

 احلكومية امام بوجنول فادنج
 ادلعلم



ماجستري اجلامة اإلسالمية احلكومية     إيف سلف نرون 22
باليمبانجرادين فتح    

 ادلعلمة

شريف هداية اهلل  جامعةماجستري     أأم املية 23
جاكرتااإلسالمية احلكومية   

 ادلعلمة

24 
 ريف للي

    ماجستري اجلامعة اإلسالمية
 احلكومية امام بوجنول فادنج

 ادلعلمة

جامعة سنن كلجغ  ماجستري    فرتد انغرة 25
يوجياكارتااحلكومية اإلسالمية   

 ادلعلمة

ماجستري اجلامعة اإلسالمية     مسرف هديان 26
 احلكومية امام بوجنول فادنج

 ادلعلمة

ماجستري اجلامعة اإلسالمية     فري ذسريا نيت 27
 احلكومية امام بوجنول فادنج

 ادلعلمة

ماجستري اجلامعة اإلسالمية     إرك فردن 28
 احلكومية امام بوجنول فادنج

 ادلعلم

جامعة سنن كلجغ  ماجستري    هنجك 29
يوجياكارتااحلكومية اإلسالمية   

 ادلعلم

جامعة سنن كلجغ  ماجستري    رزق سهبدين 31
يوجياكارتااحلكومية اإلسالمية   

 ادلعلم

ماجستري اجلامعة اإلسالمية     بسن 31
 احلكومية بنجكولو

 ادلعلمة

ماجستري اجلامعة اإلسالمية     رسي دالت 32
 احلكومية بنجكولو

 ادلعلمة

 



قسم اللغة العربية  كلية التربية و تدريس  في منهج دراسات  
جامعة بنجكولو اإلسالمية الجكومية ببنجكولوفي ال  

 ادلرحلة األىل

 اجلملة ادلادة الدراسية الرمز الرقم
 2 البانشاسيال 1111 1
 2 اللغة اإلندونيسية 1112 2
 2 األخالق 216 3
 2 العلوم الثقافية األساسية  1113 4
 2 علم الكالم 1117 5
 2 علوم القرآن  1115 6
 2 علوم احلديث 1116 7
 2 علم النفس العام 1211 8
 2 علم الفلسفة العامة       1114 9
 1 عالجية اللغة العربية  11
 1 عالجية اللغة اإلجنليزية  11
 1 الكومبيوتر  12

 18 اجملموعة
 ادلرحلة الثانية

الدراسيةادلادة  الرمز الرقم  اجلملة 
 2 الرتبية ادلدنية 2119 1



 2 اللغة العربية 2111 2
 2 1اللغة اإلجنليزية  2111 3
 2 التنظيم ادلشارع 2118 4
 2 األسس التعليمية 2213 5
 2 1اإلستماع  2211 6
 2 1احملادثة  2212 7
 2 1ادلطالعة  2213 8
 2 1القواعد النحوية  2214 9
 2 1الصرف  2215 11
 2 التصوف 2216 11
 1 حتسني القراءة  12
 2 علوم الطبيعة األساسية  13

 24 اجملموعة
 ادلرحلة الثالثة

 اجلملة ادلادة الدراسية الرمز الرقم
 2 أصول الفقه 3112 1
 2 علم النفس التعليمي 3218 2
 2 قواعد اإلمالء 3213 3
 2 2اللغة العربية  3216 4
 2  2اللغة اإلجنلزية  3212 5



 2 فلسفة العلم 3219 6
 2 2القواعد النحوية  3217 7
 2 2اإلستماع  3218 8
 2 2احملادثة  3219 9
 2 2ادلطا لعة  3211 11
 2 2الصرف  3211 11
 2 علوم  الرتبية اإلسالمية 3217 12

 24 اجملموعة
 ادلرحلة الرابعة

 اجلملة ادلادة الدراسية الرمز الرقم
 2 وسائل تعليمية للغة العربية 4221 1
 2 فلسفة الرتبية اإلسالمية 4211 2
 2 احلضارة اإلسالمية 4215 3
 2 التخطيطا تدريس اللغة العربية 4221 4
 2 اإلدارة التعليمية 4212 5
 2 3اإلستماع   4218 6
 2 3احملادثة   4219 7
 2 الفقه 4214 8
 2 1اإلنشاء  4216 9
 1 3القواعد النحوية  4217 11



 1 منهجية  العلم 4113 11
 1 علم اللغة 4222 12
 1 ممارسة التدريس ادليداين  12

 24 اجملموعة
 ادلرحلة اخلامسة

 اجلملة ادلادة الدراسية الرمز الرقم
 2 منهجية العلم للغة العربية 5223 1
 2 علم اللغة النفسي 5224 2
 2 التعليمية اإلسرتاتيجية و األساليب 5225 3
 2 أخالقيات مهنة التدريس 5214 4
 2 اإلحصاءات التعليمية 5214 5
 2 1الرتمجة  5226 6
 2 1قراءة الكتب  5227 7
 2 البالغة 5228 8
 2 2اإلنشاء  5231 9
 2 التفسري   5229 11
 2 علم الداللة 5231 11
 2 الدراسات اإلسالمية 5215 12

 24 اجملموعة
 السادسةادلرحلة 



 اجلملة ادلادة الدراسية الرمز الرقم
 2 اإلرشاد و اإلستشادة  5223 1
 2 تطوير تقومي اللغة العربية 5224 2
 2 1ممارسة الرتبوية  5225 3
 2 تطوير منهج اللغة العربية 5214 4
 2 2الرتمجة  5214 5
 2 2قراءة الكتب  5226 6
 2 2البالغة  5227 7
 2 فقه اللغة  5228 8
 2 1تاريخ األداب  اللغوية  5231 9
 2 علم لغة اإلجتماعي 5229 11
 2 ندوة حبث اللغة العربية 5231 11
 2 احلديث 5215 12

 24 اجملموعة
 ادلرحلة السابعة

 اجلملة ادلادة الدراسية الرمز الرقم
 2 2ممارسة التعليمية ادليدانية  7218 1
 2 3البالغة  7242 2
 2 2اللغة فقه  7243 3
 2 2تاريخ االداب اللغوية  7244 4



 2 3الرتمجة  7245 5
 2 العمل احلقيقي للكلية 7114 6

 14 اجملموعة
 ادلرحلة الثمانية 

 اجلملة ادلادة الدراسية الرمز الرقم
 6 البحث العلمي 8115 1

 6 اجملكوعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الخبير في مجال المحتوى واللغة مصطفىنتيجة اإلستبانة من الدكتور قريب اهلل بابكر   
 

 النتيجة عناصر التحكيم الرقم

 1 2 3 4 وضوح البيانات 1

      توفر عناصر الكتاب التعليمي 2

      استخدام اللغة السليمة 3

      اختبار النصوص أو األمثلة ادلناسبة 4

      يسهل الطلبة يف فهم اللغة ادلستخدمة 5

بالنظرية ادلوجودةمناسبة ادلادة  6       

      مناسبة ادلادة بادلستوى ادلبتدئ 7

      الوضوح يف تقدمي ادلادة 8

      يناسب إعداد التدريبات مبستوى الطلبة 9

 33 جمموعة النتيجة احملصولة

% 91، 6 ادلئوية الصالحية  

 
 
 



الخبير في مجال المحتوى واللغةشهداء نتيجة اإلستبانة من الدكتور  
 

 عناصر التحكيم الرقم
 النتيجة

4 3 2 1 
      مناسبة ادلادة بالنظرية ادلوجودة 1
امعةمناسبة ادلادة باادلستوى اجل 2       
      الوضوح يف تقدمي ادلادة 3
      يناسب إعداد التدريبات مبستوى الطلبة 4
      ترتيب تقدمي ادلواد تعتمد على األساس ادلستخدم 5
مناسبحجم الكتاب  6       
      الكتاب جذابة 7
يةالقواعد النحو الكتاب يسهل الطلبة يف فهم مادة  8       
تعليم القواعد النحويةيدافع الطلبة يف  الكتاب 9       
تساعد على استخدامه اب على فهارستيشتمل الك 11       
القواعد النحوية باستخدام  ثقافة بنجكولواب تيشتمل الك 11       
باستخدام أمثلة ثقافة بنجكولومناسبة ادلادة  12       
      تناسب الصورة مستوى الطلبة اجلامعة 13

 45 جمموعة النتيجة احملصولة
% 86، 3 ادلئوية الصالحية  

 
 
 
 



جامعة اإلسالمية الحكومية ببنجكولونتيجة اإلستبانة لدى الطلبة في ال  
 

Jumlah 
Jawaban Jumlah 

Data 
Pertanyaan No 1 2 3 4 

49 - 13 5 2 20 
 كان تعليم القواعد النحوية ممتعا جدا

Mata kuliah Qowaidun nahwiyah sangat 

menyenangkan 

1 

Prosentase 61,2% 

54 - 6 14 - 20 
صعوبة الفهم القواعد النحويةمادة تعليم   

Matakuliah Qowaidun nahwiyah sulit 

dipahami 

2 

Prosentase 67,5 % 

55 3 6 4 7 20 

أن  القواعد النحويةسبب ادلشكلة يف تعليم 
 الكتاب ادلستخدمة غري جذبة

Sebab-sebab permasalahan dalam 

perkuliahan Qowaidun nahwiyah adalah 

karena buku yang digunakan kurang 

menarik ( menoton)                        

3 

Prosentase 68,7 % 

52 1 8 9 2 20 

القواعد الطّريقة ادلستخدمة يف تعليم 
غري متنوعة النحوية  

Metode yang digunakan dalam mata 

kuliah Qowaidun nahwiyah kurang 

bervariasi                                               

4 

Prosentase 65 % 

41 3 13 4 - 20 

ادلستخدم  القواعد النحوية كان الكتاب
  يساعدين  يف تعليم

Buku Qowaidun nahwiyah yang 

digunakan selama ini membantu saya 

dalam perkuliahan                                 

 

5 

Prosentase 51,2 % 
 
 



 نتيجة اإلستبانة بعد استخدام المادة المطورة
 

Jumlah 
Jawaban Jumlah 

Data 
Pertanyaan No 1 2 3 4 

88,7 % 

 
- - 9 11 20 

Materi buku ini sangat mudah difahami 
1 

75 % 1 3 10 6 20 Materi yang disajikan menarik dan 

sesuai dengan kebutuhan 
2 

81,2 % - 1 13 6 20 
Buku ini meningkatkan semangat saya 

dalam belajar mata kuliah Qowaiddun 

Nahwiyah 

3 

85 % - 3 6 11 20 
Gambar-gambar budaya bengkulu dan 

penjelasanyang ada dalam buku ini 

sangat menarik dan memudahkan saya 

dalam memahami materi  

4 

87,5 % - 1 8 11 20 Materi-materi yang disajikan dimulai 

dari materi yang mudah difahami 
5 

91,2 % - - 7 13 20 
Latihan-latihan dalam buku ini sangat 

membantu saya dalam memahami 

materi 

6 

76,2 % - 3 13 4 20 Conto-contoh dan latihan-latihan yang 

berfariasi menyenangkan 
7 

80 % - 3 10 7 20 Buku ini bisa membantu saya untuk 

belajar 
8 

87,5 % - 2 6 12 20 

Buku ini biasa meningkatkan minat 

belajar saya dalam mata kuliah 

Qowaiddun Nahwiyah  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGKET ANALISIS KEBUTUHAN 

 

 

A. Petunjuk 

1. Identitas mahasiswa 

Nama Mahasiswa    : 

NIM                 : 

Jurusan     : 

Semester     : 

Hari/ Tanggal    : 

2.   Anda diminta untuk memberikan jawaban sesuai dengan apa yang anda   

  lihat, rasakan dan menurut pendapat anda sendiri. 

3. Angket ini terdiri dari kolom pertanyaan dan kolom jawaban. Oleh 

karena  itu anda diminta untuk memberikan tanggapan atau jawaban 

dengan caraa memberi tanda cheklist ( ) pada kolom yang disediakan 

sesuai dengan jawaban anda. 

4. Ada lima pilihan yang dapat anda berikan tanda cheklist ( ) masing-masing 

sebagai berikut : 

SS    :  Jawaban “Sangat Setuju” terhadap setiap item pertanyaan 

S      :  Jawaban “Setuju” terhadap setiap item pertanyaan 

TS    :  Jawaban “Tidak Setuju” terhadap setiap item pertanyaan 

                  STS  :  Jawaban “Sangat Tidak  Setuju” terhadap setiap item pertanyaan 

5. Contoh 

No Pertanyaan 

Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

1 Mata kuliah Qowa'idun Nahwi 

sangat menyenangkan 

    

B. Pertanyaan Angket 

  

No 
Pertanyaan 

Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

1 
Mata kuliah Qowa'idun Nahwi 

sangat menyenangkan 

    

2 
Matakuliah Qowaidun nahwiyah 

sulit dipahami 

    

3 

Sebab-sebab permasalahan dalam 

perkuliahan Qowa'idun Nahwi 

karena buku yang digunakan 

kurang menarik (menoton) 

    



4 

Metode yang digunakan dalam 

perkuliahan Qowa'idun Nahwiyah  

kurang bervariasi 

    

5 

Buku Qowaidun nahwiyah yang 

digunakan selama ini membantu 

saya dalam perkuliahan                                 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGKET RESPON MAHASISWA 

 

 

 

A. Petunjuk 

1. Identitas mahasiswa 

Nama Mahasiswa : 

NIM              : 

Jurusan  : 

Semester  : 

Hari/ Tanggal : 

2.   Anda diminta untuk memberikan jawaban sesuai dengan apa yang anda   

  lihat, rasakan dan menurut pendapat anda sendiri. 

3. Angket ini terdiri dari kolom pertanyaan dan kolom jawaban. Oleh 

karena  itu anda diminta untuk memberikan tanggapan atau jawaban 

dengan caraa memberi tanda cheklist ( ) pada kolom yang disediakan 

sesuai dengan jawaban anda. 

4. Ada lima pilihan yang dapat anda berikan tanda cheklist ( ) masing-masing 

sebagai berikut : 

SS    :  Jawaban “Sangat Setuju” terhadap setiap item pertanyaan 

S      :  Jawaban “Setuju” terhadap setiap item pertanyaan 

TS    :  Jawaban “Tidak Setuju” terhadap setiap item pertanyaan 

                  STS  :  Jawaban “Sangat Tidak  Setuju” terhadap setiap item pertanyaan 

 

5. Contoh 

No Pertanyaan 

Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

1 Saya sangat senang mengikuti 

perkuliahan Qowaiddun Nahwi 

    

B. Pertanyaan Angket 

  No Pertanyaan 

Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

1 Materi buku ini sangat mudah 

difahami 

    

2 

Materi yang disajikan menarik 

dan sesuai dengan kebutuhan 

sesuai dengan Budaya 

Mahasiswa 

    



3 

Buku ini meningkatkan 

semangat saya dalam belajar 

mata kuliah Qowaiddun 

Nahwiyah 

    

4 

Gambar-gambar budaya 

bengkulu dan penjelasanyang 

ada dalam buku ini sangat 

menarik dan memudahkan saya 

dalam memahami materi 

    

5 

Materi-materi yang disajikan 

dimulai dari materi yang 

mudah difahami 

    

6 

Latihan-latihan dalam buku ini 

sangat membantu saya dalam 

memahami materi 

    

7 

Conto-contoh dan latihan-

latihan yang berfariasi 

menyenangkan 

    

8 
Buku ini bisa membantu saya 

untuk belajar 

    

9 

Buku ini biasa meningkatkan 

minat belajar saya dalam mata 

kuliah Qowaiddun Nahwiyah 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN DOSEN MATA KULIAH 

QOWAIDDUN NAHWI 

 

 

 

A. Wawancara Sebelum Eksperimen 

Dosen mata kuliah Nahwu 

 

 Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara secara langsung 

secara terstruktur kepada Dosen yang mengajar Matakuliah Qowaiddun nahwi 

yaitu Ustadz H.Hifzan Bustami, Mpd.I .Wawancara ini bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi tentang perkuliahan khususnya pada Mata kuliah 

Qowaiddun nahwi di  INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Bengkulu di 

Kota Bengkulu. Wawancara ini dilakukan di rumah beliau, di Jl.Raden Fatah 

kel.Sukarami Kec.Selebar RT 01 No.33 Kota Bengkulu pada hari Hari Jum’at,  

tanggal 20 Juni 2014, dalam hal ini peneliti menanyakan tentang : 

1. Bagaimana minat belajar Mahasiswa IAIN bengkulu terhadap mata kuliah 

Qowaiddun Nahwi ? 

2. Buku Apa yang digunakan dalam Mata kuliah Qowaiddun nahwi ? 

3. Materi-materi apa saja yang diajarkan  dalam Mata kuliah Qowaiddun 

nahwi ? 

4. Bagaimana kemampuan Mahasiswa dalam memahami marfu’mansub dan 

majrur ? 

5. Bagaimana kemampuan Mahasiswa dalam memahami Mata kuliah 

Qowaiddun nahwi ?   

6. Apa saja Kendala yang dihadapi Dosen dan Mahasiswa ketika mengajar 

Mata kuliah Qowaiddun nahwi ?    

7. Metode apa yang digunakan Dosen dalam mengajar Mata kuliah 

Qowaiddun nahwi ?  

8. Bagaimana pandangan bapak terhadap Buku ajar Qowaiddun nahwi yang 

selama ini dipakai dalam proses perkuliahan ?  

9. Menurut pandangan bapak,Bagaimana jika buku ajar Qowaiddun nahwi 

menggunakan budaya Bengkulu? 

10. menurut bapak,Efektif atau tidak  Jika buku ajar Qowaiddun nahwi 

menggunakan budaya Bengkulu ini menjadi sumber belajart mahasiswa ?  

   

 

 

 

 



INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN DOSEN  

MATA KULIAH QOWAIDDUN NAHWI 

 

 

B. Wawancara setelah Eksprimen 

1.  Bagaimanakah tanggapan anda terhadap penggunaan Buku 

QowaiddunNahwi yang   dilengkapi dengan Budaya lokal dalam   

perkuliahan Qowaid ? 

 2.  Apakah Materi dalam Buku tersebut sangat membantu dalam motivasi       

Mahasiswa didalam mengikuti perkuliahan Qowaiddun Nahwi ? 

3.  Apakah Buku Qowaiddun Nahwi yang dilengkapi dengan 

menggunakan     Budaya Bengkulu bisa meningkatkan minat belajar 

Mahasiswa serta bisa diterapkan di IAIN Bengkulu ? 

         4.       Apakah menurut anda  materi ini mudah dipahami oleh Mahasiswa ? 

          5.      Apa saran anda terhadp penerapan Buku Qowaiddun Nahwi ? 

          6.      Kesulitan Mahasiswa 

          7.      kesulitan Dosen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN WAWANCARA PAKAR PENYUSUN 

 BAHAN AJAR QOWAIDDUN NAHWI 

 

Pakar Penyusun bahan Ajar 

 Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara secara langsung 

secara terstruktur kepada Pakar Penyusunan Buku Ajar Qowaiddun nahwi yaitu 

Dr.Syuhada’ dan Dr. Qoribullah dalam hal ini peneliti bertanya tentang : 

1. Bagaimana menurut Bapak tentang sismatika penyusunan dan penulisan  

buku ajar Qowaiddun  nahwi  dengan menggunakan budaya Bengkulu ? 

2. Bagaiman menurut Bapak, Jika buku ajar Qowaiddun nahwi menggunakan 

budaya Bengkulu dan  menjadikannya sebagai sumber belajar mahasiswa 

?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لدى الطلبة في كلية  تطبيق مادة المطورة القواعد النحوية في ضوء ثقافة بنجكولو
 الترية وتدريس قسم اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية الحكومية بنجكولو

 الزمن المادة التاريخ /اليوم الرقم

دقيقة 121 اإلختبار القبلي  2115فرباير   23اإلثنني  ،  1  

2115فرباير   27مجعة   ،  2 دقيقة 121 اجلملة والكلمة   

دقيقة 121 مدينة بنجكولو  2115مارس    2اإلثنني  ،   3  

دقيقة 121 الفاعل وادلفعول به  2115مارس    6مجعة   ،   4  

2115مارس    9اإلثنني  ،   5 دقيقة 121 الرقصات التقليدية بنجكولو   

2115مارس   13مجعة   ،  6 واجلملة الفعليةاجلملة االمسية   دقيقة 121   

2115مارس   16اإلثنني  ،  7 دقيقة 121 اجلامعة اإلسالمية احلكومية بنجكولو   

2115مارس   21مجعة   ،  8 دقيقة 121 تصب الفعل ادلضارع واجلومه و رفعه   

2115مارس   23اإلثنني  ،  9 دقيقة 121 مأكوالت يف بنجكولو   

2115مارس   27مجعة   ،  11 وإّن وأخواهتماكان   دقيقة 121   

2115مارس   31اإلثنني  ،  11 دقيقة 121 الزوج التقليدي بنجكولو   

2115أبريل     3مجعة   ،  12 دقيقة 121 اإلختبار البعدي   

 



       قائمة المالحق
 صور البحث

 
 
 

 

 

 

 

 

جامعة اإلسالمية الحكومية ببنجكولوال صورة  

 

 

 

 

اإلسالمية الحكومية ببنجكولو بناء ماجستير الجامعة  صورة   

اإلسالمية الحكومية ببنجكولو بناء مكتبة الجامعة  صورة  



 صورة بناء جامعة اإلسالمية الحكومية بنجكولو

 

 

 

  

 

 

 

اإلسالمية الحكومية ببنجكولو بناء دراسية الجامعة  صورة  

 

 

 

 

 

 

 



عملية اإلختبار القبلي طلبة المرحلة الثانية  الفصل الضابطة  صورة  
اإلسالمية الحكومية ببنجكولو الجامعة    

 

 

 

 

 

 

عملية اإلختبار القبلي طلبة المرحلة الثانية  الفصل التجربية  صورة  
اإلسالمية الحكومية ببنجكولو الجامعة    

 
 

 

 

 

 

 



أنشطة الطلبة في عملية التعليمية صورة  
اإلسالمية الحكومية ببنجكولو الجامعة    

 

 

 

 

 

 

 

مناقشة الطلبة في عملية التعليمية صورة  
اإلسالمية الحكومية ببنجكولو الجامعة   

 

 

 

 

 

  



عملية اإلختبار البعدي طلبة المرحلة الثانية  الفصل الضابطة  صورة  
اإلسالمية الحكومية ببنجكولو الجامعة    

 

 

 

 

 

 

 
عملية اإلختبار البعدي طلبة المرحلة الثانية  الفصل التجربية  صورة  

اإلسالمية الحكومية ببنجكولو الجامعة    
 

 

 

 

 

 



  السيرة الذاتية عن الباحثة

 
 
 

 
 

 : إرناويت  اإلسم
 1979سبتمرب  22: بنجكولو,  مكان ادليالد

  ، بنجكولو  فاغر دوى ،ادلناطق الفرعية سلبار ،العنوان          : الشارع ادم مالك
 سومطر جنوبية

 181367971199:   رقم اجلوال
 : ارفان ) ادلرحوم (          الولد

 : سورين          الولدة
  : رهي سنتوسى     الزوج
 . فضل حممد رفيف فرت سنتوسى1:          اإلبن

 . حممد ذكي فرت سنتوسى ) ادلرحوم (2                  
 يةالمرحلة العلم

 م 1991حصلت على شهادة التعليم اإلبتدائي احلكومية يف بنجكولو عام   .1
 م 1995حصلت على شهادة التعليم ادلتوسط اإلسالمية احلكومية يف بنجكولو عام  .2
 م 111حصلت على شهادة التعليم الثانوية اإلسالمية احلكومية  يف بنجكولو عام  .3
 بنجكولوحصلت على شهادة التعليم من اجلامعة اإلسالمية احلكومية سومطر جنوبية . 4

  م.      2113يف قسم تعليم اللغة العربية عام      
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