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Abstract
Irmansyah, 2015. The Development of nahwu lesson based on kontrastif

analysis between Arabic and Indonesian Language in Daarul Falah
Islamic Boarding Schools Batu, East Java.Thesis, Arabic Education
Courses of Postgraduate Program of Islamic State University Maulana
Malik Ibrahim Malang, Supervisor : I)Dr. H.Turkis Lubis, DESS, II) Dr.
H. Nur Hasan Abdul Bari, MA.

_____________________________________________________
Keywords:Development of nahwulesson,kontrastif analysis

Nahwulesson has a very important role in the process of learning Arabic
language, because as it is known that the main purpose of studying Arabic is
students can reveal a word or a sentence in Arabic either orally or in writing
correctly, and to achieve that goal then learning of nahwu is one of the ways to be
able to achieve those goals.

Language experts revealed that the second language learning will be more
easily understood when in the learning of the students brought to their native
language (kontrastif analysis).

Departing from the assumptions above, the authors attempt to design
learning of nahwu based on kontrastif analysis which has an aims to make it easier
for students to understand about nahwu lesson.

Theaims of this research is to develop nahwulesson based on kontrastif
analysis for beginner levelof students class two in Daarul Falah Islamic Boarding
Schools Batu, East Java.This study will answer the question (1) how is the process
of developing learning materials of nahwu lesson based on kontrastif analysis
between Arabic and Indonesian Language inDaarul Falah Islamic Boarding
Schools Batu, East Java. (2) the extent of the influence of learning nahwulesson
that have been developed based on the kontrastif analysis in Daarul Falah Islamic
Boarding Schools Batu, East Java.

This research method using of Research and Development (R&D),to
produce a specific product and its ready for a trial,while his design models using
model ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate) pioneered by
Reiser and Molenda.

The results of this research are: 1) the lesson is developed based on the
kontrastif analysis,consists of six titles: words and sentences, kinds of nouns,
demonstrative pronoun, nominal, verbal clause, and sentences consisting of a
subject, predicate, and object. 2) after having practiced activities in teaching and
learning materials developed were judged effective in helping students for
understanding a nahwu lesson. This is proven by the questionnaire of teacher with
a value of 88% that means well, whileits also proven by the questionnaireof
students after using materials that have been developed with the value 87,27%
which means well.It can also be seen from the test results of students with the
value 32,47 which means students have achieved better results after using
nahwulesson that was developed based on the kontrastif analysis.
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Abstrak
Irmansyah, 2015. Pengembangan Materi

NahwuBerdasarkanAnalisisKontrastifAntara Bahasa Arab Dan Bahasa
Indonesia Di PondokPesantrenDarulFalah Al-
IslamiBatuJawaTimur).Tesis, Program Pascasarjana, Magister Pendidikan
Bahasa Arab. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.Pembimbing I : Dr.
H.Turkis Lubis, DE SS, pembimbing II: Dr. H. Nur Hasan Abdul Bari, MA.

_____________________________________________________
Kata Kunci : Pengembanganmateri nahwu, analisiskontrastif

Materi nahwu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses
pembelajaran bahasa Arab, karena sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan
utama dari mempelajari bahasa Arab adalah siswa dapat mengungkapkan sebuah
kata ataupun kalimat dalam bahasa Arab baik itu secara lisan ataupun secara
tulisan dengan baik dan benar, dan untuk mencapai tujuan tersebut maka
mempelajari nahwu adalah salah satu jalan untuk bisa mencapai tujuan tersebut.

Para ahli bahasa mengungkapkan bahwa pembelajaran bahasa ke dua akan
menjadi lebih mudah dipahami ketika dalam pembelajaran tersebut para siswa
dibawa terlebih dahulu ke bahasa ibu mereka (analisis kontrastif).

Berangkat dari asumsi di atas, maka penulis mencoba untuk mendesain
pembelajaran nahwu berdasarkan analisis kontrastif yang bertujuan untuk
memudahkan siswa dalam memahami materi nahwu yang ada.

Penelitian ini bertujuanuntukmengembangkan materi
nahwuberdasarkananalisiskontrastifuntuksiswakelas2tingkatpemuladi
PondokPesantrenDaarulFalah Al-
IslamiBatuJawaTimur.Penelitianiniakanmenjawabpertanyaan (1) Bagaimana
proses pengembanganbahan ajar nahwu berdasarkan analisis kontrastif antara
bahasa Arab dan Bahasa Indonesia di PondokPesantrenDaarulFalah Al-
IslamiBatuJawaTimur. (2) Sejauh mana pengaruh pembelajaran materi nahwu
yang telah dikembangkan berdasarkan analisis kontrastif
diPondokPesantrenDaarulFalah Al-IslamiBatuJawaTimur.

Penelitian ini menggunakan metode R & D, yaitu penggunaan metode
penelitian untuk menghasilkan sebuah produk tertentudanmengujicobakannya,
sedangkan model rancangannyamenggunakan model ADDIE (Analyze, Desain,
Develop, Implement, Evaluate) yang dipeloporiolehReiserdanMolenda.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Materi yang dikembangkan
berdasarkananalisiskontrastif terdiri dari enamjudul yaitu kata dan kalimat,jenis
kata benda, kata penunjuk, klausa nominal, klausa verbal, serta kalimat yang
terdiri dari subjek, predikat, dan objek.2) Setelah dipraktekkan dalam kegiatan
belajar mengajar maka materi yang dikembangkan dinilai efektif dalam membantu
siswa dalam memahami pelajaran nahwu. Hal ini dibuktikan dengan angket guru
dengan nilai 88% yang berarti baik sekali, sedangkan angket siswa setelah
menggunakan bahan ajar yang telah dikembnagkan dengan nilai 87,27% yang
berarti baik sekali. Hal ini juga bisa dilihat dari hasil tes siswa sesudah dan
sebelum penggunaan materi yang dikembangkan yang mencapai 32,47 yang
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berarti siswa telah mencapai hasil yang lebih baik setelah menggunakan materi
nahwu yang dikembangkan berdasarkan analisis kontrastif.
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مستخلص البحث
تعليم مادة النحو على أساس التحليل التقابلي بين اللغتين العربية واإلندونيسية تطوير .2015. إرمنشاة

قسم تعليم ،، البحث العلمي)معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقيةبالتطبيق على طلبة (
املشرف .إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنججامعة موالنا مالك اللغة العربية كلية الدراسات العليا 

.نور حسن عبد البارياحلاجالدكتور: ، واملشرف الثايناألستاذ الدكتور احلاج توركيس لوبيس: األول

التحلياللتقابلي،تعليم مادة النحوتطوير :الكلمات األساسية
يعرف أن اهلدف األساسي يف تعليم تعليم مادة النحو له مرتبة مهمة يف عملية تعليم اللغة العربية، كما

اللغة العربية هو يستطيع الطالب أن يعرب تعبريا صحيحا حتريرية كانت أو شفوية كانت، وليصل هذا اهلدف 
.األساسي فتعليم النحو هو سبيل من السبل املوجودة ليصل الطالب إىل هذا اهلدف

فيه املدرس يدرس الطالب أوال إىل اللغة األم إتفق اللغويون أن تعليم اللغة الثانية سيكون سهلة إن كان
ومن هذه العبارات، فأراد الباحث لتطوير تعليم مادة النحو على أساس ). التحليل التقتبلي(للغة الطالب أو ا

.   التحليل التقابلي ليسهل الطالب يف فهم مادة النحو املوجودة
حليل التقابلي وجتربته لدى طالب الفصل ساس التعلى أتعليم مادة النحوذا البحث لتطوير هيهدف 

: األسئلةوهذا البحث سيجيب. مبعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقيةعلى املستوى املبتدئالثاين
مبعهد دار تعليم مادة النحو على أساس التحليل التقابلي بني اللغتني العربية واإلندونيسيةكيف يتم تطوير )1(

واسم املذكر أي يف مواد الكلمة والكالم،ما هو أثر تعليم مادة النحو، ) 2(الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية
واسم اإلشارة، واجلملة اإلمسية البسيطة، واجلملة الفعلية البسيطة، و الفعل والفاعل واملفعول املطورة على واملؤنث،

.تني العربية واإلندونيسية لطلبة املعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقيةأساس التحليل التقابلي بني اللغ
ADDIEشكل أددي ، واتبع الباحثهذا البحث على املنهج البحث والتطويرقام الباحث

إلنتاج املادة Molendaوموليندا Reiserالذي قاما ريسري ) التحليل والتصميم والتطوير والتطبيق والتقومي(
.طورةامل

الكلمة والكالم، واسم املذكر موضوعات وهي تتكون املادة املطورة على ستة) 1(: ونتيجة البحث هي
وبعد ) 2(.واملؤنث، واسم اإلشارة، واجلملة اإلمسية البسيطة، واجلملة الفعلية البسيطة، و الفعل والفاعل واملفعول

حتربة املادة املطورة يف عملية التعليم والتعلم فعرف الباحث أن املادة املطورة كانت فعالية ليسهل الطالب يف فهم 
، ومن نتيجة )جيد جدا% (88النحو وهي درستعرف من نتيجة االستبانة من مفهذه . مادة النحو املوجودة

وهذه 32،47ن القبلي والبعدي عند الطالب وهي ، ومن نتيجة امتحا)جيد جدا% (87االستبانة من الطالب 
.تدل أن الطالب حتصل النتيجة أحسن وأعلى بعد استخدام مادة النحو  املطورة على أساس التحليل التقابلي
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الفصل األول
اإلطار العام والدراسات السابقة

مقدمةال-أ
إناللغة العربيةالصحيحة 

. هيتعبريصديقسليمبالنطقأوالكتابة،وفهمسليمعنطريقاالستماعوالقرأة
. ولذلكينبغيوضعقواعدالنحوفيموضعهاالصحيحبالنسبةللتعبري،حتريريةكانتأمشفهيةكانت

اللغة العربية قاعدة من قواعدالنحو عترب .بهعلىأنينتجهصحيحابعدذلكيوتدر 
طه علي حسني الدليمي و قالكما . فظ الكالم وصحة النطق والكتابةحلدفاليت

لتقومي ألسنة الطلبة سيلة و أن قواعد اللغة العربية الدكتور سعاد عبد الكرمي عباس الوائلي
وعصمتها من اللحن واخلطأ، فهي تعينهم على دقة التعبري وسالمة األداء ليستخدموا 

1.اللغة استخداما صحيحا

بالنظرإلىالواقع،تعتربقواعدالنحوالعربيهيمادةمنموادالصعوبةفيتعليمهاعندالطالب،كأ
وكان. 

.  التطبيقتعليمالقواعدفىاملؤسساتالرتبويةاإلسالميةفىإندونيسيامييلكثرياًإلىاجلانبالنظريالأيضا
يعدوبالطبع،أنتعليمالقواعدمل

الطالبلملذلككثريمن.اعدةويشتغلونبضبطمواقعالكلماتفياإلعراب،دومنمارسةفياحلوارأوالقراءة
.

دار : األردن(اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها، سعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، . طه علي حسني الدليمي و د1
.150. ، ص)م2005الشروق للنشر والتوزيع، 
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رأى الباحث أن هذه احلالة تسبب ألن بعض املدرسني أو الدارسني يفهمون أن 
تعليم النحو هي الغاية وليست الوسيلة يف تعليم اللغة العربية، حىت بعض منهم يشتغلون  

مهما كان تعليم النحو ، الكالمكثريا يف تعليم قواعد النحو ومل يستطيعوا أن يطبقواها يف
.هي وسيلة وليست الغاية يف تعليم اللغة العربية

اللغةصعبةولغةسهلة،ولكنكللغةلديهامستوى يف ة بعمومها هي أناللغ"رأىأهالللغة
. 2"سهولتها وصعوبتها

،مثالملنهج،والكتاب،واملعواملمتنوعة
.درس،الطريقةالتعليمية،والغمودعنالغرضمنالقواعد،واملبالغةفيفهممراتبها

باتوىف مدينة ة الذي يقعاملوجودةهد اإلسالمياأحد املعمندار الفالحومعهد 
يعلم النحو ).مرحلة املبتدئني(الفصل الثاين يبدأيفالنحو مادة ، ويدرس فيهجاوى الشرقية

يف هذا املعهد مرة يف األسبوع وهو يف يوم الثالثاء يف الساعة الرابعة مساء حىت الساعة 
هناك املشكالت الكثرية اليت تتعلق بتعليم النحو، مثال كما ذكر الباحث . اخلامسة متاما

من الساعة يف األول عن قلة أو قصري الوقت يف تعليم النحو، فقط مرة يف األسبوع 
كثري من الطالب ال يتحمسون "كما قال األستاذ مصباح . عة إىل الساعة اخلامسةالراب

وأيضا عندهم قلة الوقت . ، لذلك هم يتعبون للتعليم يف املساءالعمومية يف خارج املعهد
وأيضا الطالب يوجه .3"األسبوع مبدة الساعة واحدةيف تعليم النحو، فقط مرة يف 

2Muhbib Abdul Wahab, EpistemologidanMetodologiPembelajaranBahasa Arab, (
Jakarta UIN Jakarta Press, 2008 ), hal: 128

.2015فرباير7إلسالمي جاوى الشرقية التاريخمبعهد دار الفالح ااملقابلة مع األستاذ مصباح 3
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الصعوبة يف فهم قواعد النحو يف الكتاب املستخدم، ألن فيه املواد أو القواعد الكثرية
4.والصعوبة

رومية ولفصل األجالكتاباملستخدم لفصل الثانيفي مادة النحو هوكتابوبالنظر إىل 
الثالث هو كتاب العمريطي، وهذان  

وملاليهتمانعلىأسسإعدادالكتابالتعليميكعدمالتدريباتفيكالملادة،وتقدمياملادةغريجذابةكتابان
. ،وعدم الصور فيه،وغريهاونة

يف  
تيتهتمعلىالثقأنإعدادالكتابالتعليميتعتمدعلىأربعةأسسوهياألسسالثقافيةواإلجتماعيةال

افةالقوميةوالعامليةوالعربية،واألسسالسيكولوجيةالتيتهتمعلىطبيعةاملتعلمومستواهوعمرهومراحل
صعوبةالتعليموغريه،واألسساللغويةالتيتهتمعلىطبقاتاللغةومكوناتاللغة،واألسسالرتبويةالتيتهتمب

توىاملعرفيواملناسبللتدر مايتصلبمبادئتنظيماملادةالتعليميةوالضوابطالرتبويةوالوضوحواإلنقرائيةواحمل
5.يس

لل هذه املشكالت على نظرية التحليل من هذا الواقع، فرييد الباحث أن حي
والدو ) Fries(قام به بريس الذي أو الدراسة التقابليةالتقابلي

)Lado.(لقدأبرزالدوفائدةالدراساتالتقابليةفيقوله :
علىأسامسناملقارنةاهلادفةبيناللغةاألمواللغةاهلدإنالتجاربالعمليةأثبتتأناملوادالدراسيةالتيتمإعدادها
هذه املادة املطورة على تكون س، لذلكو 6.فأدتإلىنتائجإجيابيةوفعَّالةفيتسهيلتناوالللغةاهلدف

.ة الثانية خاصة يف فهم مادة النحواللغالطلبة يف فهمأساس التحليل التقابلي ليسهل
.2015فرباير12التاريخ ،فيالفصاللثايناملقابلة مع طلبة معهد دار الفالح اإلسالمي جاوى الشرقية4
دار : الرياض(، أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بها بالعربيةناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا، 5

35-17. ، ص)، دون السنةإلعتصاما
51:، ص)م1989إيسيسكو،: الرباط(، ، تعليم العربية لغير الناطقين بها ومناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة6
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على النحوتطور تعليم مادةيأن انطالقا على البيانات املذكورة فرييد الباحث
املستخدمة اعتمادا علىحنوكتب د الباحثألن مل جيالتقابليأساس التحليل

فاختار الباحث هذا املعهد ليطور تعليم مادة النحو على هذه النظرية . نظرية دقيقةهذهال
زلفينا مادة الصرف قد حبثت وطورت"اء الدين، أنه قال بإشارة مدير املعهد األستاذ شف

مادة النحو، مهما كان هذا الكتاب يفيد األفئدة الكثرية لنا، خاصة ملدرس القواعد 
7.النحوية أو الصرفية ليسهل الطالب يف فهمها

حبثا عميقا ىف ذلك هبحثيالباحث أن يدري ة فبيانات املذكور الإهتماما على معرفة 
:املعهد حتت املوضوع

التقابليعلى أساس التحليلالنحومادة تعليم تطوير 
العربية واإلندونيسيةاللغتينبين

)فالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقيةمعهد دار البالتطبيق على طلبة ال(

2015فرباير5مبعهد دار الفالح اإلسالمي جاوى الشرقية التاريخ شفاء الديناملقابلة مع األستاذ 7
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أسئلة البحث-ب
:أسئلة البحث اآلتيةاملذكورة، يقدم الباحثإنطالقا من املقدمة 

العربية اللغتينبنيالتقابليعلى أساس التحليلمادة النحو تعليم كيف يتم تطوير -1
مبعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية؟واإلندونيسية

الكلمة والكالم، واسم ، أي يف موادمادة النحوتعليمما مدى فعالية استخدام-2
ملة الفعلية البسيطة، و الفعل والفاعل اجلملة اإلمسية البسيطة، و اجلاإلشارة، و 

طلبة لالعربيةواإلندونيسيةاللغتينبنيالتقابليالتحليلعلى أساس ةاملطور واملفعول
عهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية؟امل

أهداف البحث-ج
:أسئلة البحث املذكورة، يهدف هذا البحث إىل ما يأيتإضافة إىل

بنيالتقابليالتحليلعلى أساس ةاملطور ادة النحوملتوفر كتاب تعليمي -1
.سالمي باتو جاوى الشرقيةمبعهد دار الفالح اإلالعربيةواإلندونيسيةاللغتين

، أي مادة النحوتعليمملعرفة فعالية استخدام-2
ملةالفعليةالبسيطة،والاجلملةاإلمسيةالبسيطة،و اجلاإلشارة،و الكلمةوالكالم،وامسموادفي

بنيالتقابليالتحليلعلى أساس ةاملطور فعلوالفاعلواملفعول
عهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقيةلبة امللطالعربيةواإلندونيسيةاللغتين

.بعد تطبيقها
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جمواصفات المنت-د
التحليل علىأساسالنحو مادةلتعليم جاملنتأمامواصفات

وحيلل املشكالت التقابليل
. لثانيبمعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقيةللفصالةخاصاملوجودة فيه 

احملتويات، و أهداف و،ودليالستخدامالكتاباملقدمة، ة، و حملفوظاوهذاالكتابيحتوىعلى
والقاعدة ،لكل املوادملدروسة أي معيار الكفائي وكفائة األساسي للطالباملادة ا

الرصيد (الشائعةاجلديدةواملفردات،)تعبري املصور( البسيطة باألمثلة املصورة 
:حمتوىالكتابالذييتضمنعلىاحملتوياتوهيكمافياجلدواللتايلأما.)اللغوي

1.1: قائمة الجدول 

حمتويات الكتاب

الموضوعدرسرقم ال
)Kata danKalimat(الكالم الكلمة و الدرس األول

التدريبات
)Jenis Kata Benda(اسم املذكر واملؤنثالدرسالثاين

التدريبات
)Kata Penunjuk(سم إشارة االدرس الثالث

التدريبات
)Klausa Nominal(بسيطةإمسيةمجلةالدرس الرابع

التدريبات
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)Klausa Verbal(بسيطة فعليةمجلةالدرس اخلامس

التدريبات
)Subjek, Predikat, Objek(فعل، فاعل، ومفعول الدرس السادس

التدريبات

فروض البحث-ه
اللغتنيتطوير تعليم مادة النحو على أساس التحليل التقابلي بنيأنيفرتضالباحث

.العربية واإلندونيسية يستطيع أن يسهل الطالب يف فهم مادة النحو املطورة

البحثأهمية- و

:فيهذاالبحثتتكونبأمهيتينومهاالفوائدإن

الجانب النظري-1
يفيد هذاالبحث زيادةعلى خزائنالعلومفياللغةالعربية،وباخلصوصفي تعليم مادة -أ

.النحو على أساس التحليل التقابلي
لغريمهنالباحثني خاصةللباحثينالذينسيبحثونعنتطوير تعليم أنيكومنراجعا- ب

.مادةالنحوعلىأساسالتحلياللتقابلي
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الجانب التطبيقي-2
الباحثخربةمفيدةفيإعدادالكتاب التعليميعطيإنإعدادالكتابالتعليميسي: للباحث-أ

.  مبادة النحو على أساس التحليل التقابليخاصة الكتاب يتعلق
أن هذا الكتاب يساعد املعلم ليعلم الطالب مبادة النحو : اللغة العربيةملعلم- ب

.على أساس التحليل التقابلي
: للطالب- ت

أساس التحليل 
.التقابلي،وسيؤديهذاالكتابإلىرتقيةكفاءةالطلبةفيالكفاءةاإلتصاليةواللغوية

ن هذاالكتاب نافعا وإدخاالملعهددارالفالحاإلسالميباتوخاصة يف ليكو : للمعهد- ث
.تعليم النحو لفصل الثاين

حدود البحث-ز

:تتكون حدود البحث يف هذا البحث بثالثة حدود وهي

، أي ر هذا البحث على تطوير مادة النحويقتص: احلدود املوضوعية-1
واسم املذكر الكلمةوالكالم،موادفي

ملةالفعليةالبسيطة،والفعلوالفاعاجلملةاإلمسيةالبسيطة،و اجلاإلشارة،و وامسواملؤنث،
.التقابليالتحليلعلى أساس لواملفعوالملطورة

عهد دار الفالح مبلطالب الفصل الثاينسيقوم البحث:احلدود املكانية-2
.ماالنج جاوى الشرقيةاإلسالمي باتو
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مايو20-م 2015فرباير5يقتصر هذا البحث يف تاريخ : احلدود الزمانية-3
.م2015

الدراسات السابقة.ح
على أساس التقابل اللغوي في " إقرأ"تطوير كتاب يوديسرتا أدي هريمانشاة، .1

البحث العلمي على املنهج البحث والتطوير، ، تعليم مهارة قراءة القرآن
جبامعة اإلسالمية موالنا مالك إبراهيم احلكومية كلية الدراسات العليا: ماالنج(

مير على أساس " إقرأ"يكون تطوير كتاب : "أنه قال8،)م2012،ماالنج
التقابل اللغوي يف اختيار املادة وتنظيمها وهي بتقدمي األصوات املوجودة يف لغة 

ور الدارس مث تأخري األصوات اليت مل توجد يف لغة الدارس، فيكون اإلنتاج املط
.تعليم األصوات األسهل إىل األصعبيفضل 

هريمانشاة، أن حبثه به الباحث يوديسرتا أدياختلف هذا البحث مبا قد قام
يعين اختيار املادة تعليم قراءة القرآن على أساس التقابل اللغويكز يفيرت 

وتنظيمها بتقدمي األصوات املوجودة يف لغة الدارس مث تأخري األصوات اليت مل 
على أساس التحليل يقوم بتطوير مادة النحوسوأما الباحث. توجد يف لغة الدارس

. قراءة القرآناألصوات يفالتقابلي، وليس يف تعليم

على أساس التقابل اللغوي في تعليم مهارة قراءة " إقرأ"تطوير كتاب يوديسرتا أدي هريمانشاة، 8
كلية الدراسات العليا جبامعة : ماالنج(غري منشورة،على املنهج البحث والتطوير،رسالة املاجستري، القرآن

.)م2012اإلسالمية موالنا مالك إبراهيم احلكومية ماالنج، 
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تطوير مادة الصرف على أساس الدراسة التقابلية بمعهد دار الفالح ، زلفينا.2
، والتطويراملنهج البحث البحث العلمي على ، اإلسالمي باتو جاوى الشرقية

لك إبراهيم احلكومية كلية الدراسات العليا جبامعة اإلسالمية موالنا ما: ماالنج(
.9،)م2013ماالنج، 

تطوير مادة كز يفر يا، أن حبثهبه الباحثة زلفيناتاختلف هذا البحث مبا قد قام
على يقوم بتطوير مادة النحوسأما الباحث. التحلياللتقابليعلىأساسالصرف

.أساس التحليل التقابلي
في KALIMATVERBALالجملة الفعلية في اللغة العربية و فريد معروف، .3

على املنهج ، البحث العلمي)دراسة تقابلية(اللغة اإلندونيسية 
كلية البكلوريوس جبامعة شريف هداية اهللا اإلسالمية احلكومية : جاكرتا(،الوصفي
أن اجلملة الفعلية يف اللغة العربية :"أن نتيجة حبثه هي10،)م2010، جاكرتا

ال توجد يف اللغة اإلندونيسية، ألن اجلملة الفعلية هي كل مجلة تبدأ بفعل، وأما 
يف اللغة اإلندونيسية كل مجلة تبدأ باسم، ولكن من ناحية املعىن كالمها يفيدان 

و على أساس التحليل وهذا البحث يساعد الباحث لتطوير مادة النح.معنا تاما
.التقابلي خاصة يف مادة اجلملة الفعلية يف الكتاب املطور

رسالة ، تطويرمادةالصرفعلىأساسالدراسةالتقابليةبمعهددارالفالحاإلسالميباتوجاوىالشرقية،زلفينا9
العليا جبامعة اإلسالمية موالنا كلية الدراسات : ماالنج(غري منشورة،على املنهج البحث والتطوير،املاجستري

.)م2013لك إبراهيم احلكومية ماالنج، ما
في اللغة KALIMAT VERBALالجملة الفعلية في اللغة العربية و ، فريد معروف10
شريف ريوس جبامعة كلية البكلو : جاكرتا(البحث على املنهج الوصفي،رسالة ، )الدراسة التقابلية(اإلندونيسية
.)م2010جاكرتا ، احلكومية اإلسالميةهداية اهللا 



11

شروين رهب،الدراسةالتقابليةبيناللغةالعربيةواللغةاإلندونيسية واللغة اإلجنلزية.4
.  11)م2014يوغياكرتا،(،)علىاملستوىالنحويوالصريف(

وهذا الكتاب يساعد الباحث .الذيقدقامبالدراسةالتقابليةعلىاملستوىالنحويوالصريف
.يف كتابة هذا البحث العلمي

إعدادموادالترجمةعلىأساسالتحلياللتقابليفيقسمتعليماللغةالعربيةفيالمارياألفة،.5
،البحثالعلميعلىاملنهجالبحثوالتطوير،كليةالجامعيةالتربيةاإلسالميةبجمبرانابالي

براهيماحلكوميةماالنج،كليةالدراساتالعلياجبامعةاإلسالميةموالنامالكإ: ماالنج(
2012

استخدامموادالرتمجةفعالةلرتقيةكفاءةالطلبةفيرتمجةالعربيةالىاإلندونيس:"12،)م
رحلةالسادسةقسمتعليماللغةالعربيةفيالكليةاجلامعيةالرتبيةاإلسالميةجبمربانابايليةفيامل

.
ماريا بهالباحثةتاختلفهذاالبحثبماقدقام

يف ترمجة العربية إىل علىأساسالتحلياللتقابليالرتمجة،أنبحثهايركزفيتطويرمادةألفة
.أماالباحثسيقومبتطويرمادةالنحوعلىأساسالتحلياللتقابلي. اإلندونيسية

تحديدالمصطلحات-ط

11Syarwani Rahab, Multilingual Tata Bahasa Arab-inggris-indonesia INTEGRASI-
INTERKONEKSI (TelaahTerhadapSintaksisdanMorfologi), (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara ,
2014).

التقابلي في قسم تعليم اللغة العربية في الكلية الجامعية إعداد مواد الترجمة على أساس التحليل ماريا ألفة، 12
كلية الدراسات العليا جبامعة : ماالنج(، رسالة املاجستري على املنهج البحث والتطوير، غري منشورة، التربية اإلسالمية بجمبرانا بالي

).م2012اإلسالمية موالنا مالك إبراهيم احلكومية ماالنج، 
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ومنالظواهرالسابقة،كامنجاهلذاالبحثهوتطويرمادةالنحوعلىأساسالتحلياللتقابليبمعهد
. دارالفالحاإلسالميباتولفصاللثاين

:األهدافاملرجوةوالبياناتالدقيقةفيحددهالباحثفياألمورالتاليةوللحصولعلى
: النحو)1

.نوعمنالعلومالعربيةوهوعلمبأصولتعرفبهاالرتاكيبالعربيةصحةوسليمابإعرابوبناء
: التحلياللتقابليأوالدراسةالتقابلية)2

وهيتحاولعلىتسهيلتعليماللغةاألجنبية.LadoوالدوFriesهذهالنظريةعرّفتهربييس
) انيةاللغةالث(

لدىالدارسيعنيتقابالللغةاألولىواللغةالثانيةحتىيكونتعليمواكتساباللغةالثانيةسهولةلدىال
.دارس

: البحثوالتطوير)3
.هومنهجالبحثالذييحصالإلنتاجلحالملشكلةاملعينةفيمكانالبحثاملختار
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الفصل الثاني
اإلطار النظري ولمحة عن ميدان الدراسة

المواد التعليميةإعداد : المبحث األول.1
المواد التعليميةإعدادفهومم.أ

يعترب إعداد املواد التعليمية واختيارها من أصعب األمور اليت تواجه املسئولني عن 

.والشروط واملواصفات 

ة تربوية، إذن فهي يف األساس عملية علميوألن عملية إعداد املواد التعليمية هي 
عملية تقوم على
13.يف املواد التعليمية

هي املشكلة اليت تتصل النظر إىل ميدان تعليم اللغة العب
:باملواد التعليمية هي

املواد والكتب املطروحة يف امليدان، ويف هذه احلالة تقابل إما أن خنتار من .1
وثانيتهما . أوالمها ما وجه إىل هذه املواد والكتب من انتقادات كثرية: صعوبتني

.عدم وجود معايري إجرائية متفق عليها لالختيار السليم
وإما أن نقوم بإعداد مواد جديدة، ويف هذه احلالة تقابل صعوبة تتمثل يف قلة .2

لدراسات واملمارسات العلمية اليت تضع بني أيدينا األسس واملبادئ اليت ينبغي ا
.أن حتكم هذا اإلعداد

الكتاب اآلساسي لتعليم اللغة العربيةللناطقين بلغات أخرى إعداده حممود كامل الناقة، رشدي أمحد طعيمة، 13
27ص، ) م1983جامعة أم القرى، : مكة املكرمة(، وتحليلهوتقويمه
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مفهوم المواد التعليمية.ب

املواد التعليمية هي جمموعة اخلربات الرتبوية بيقصد وقال رشدي أمحد طعيمة
والقيم اليت يراد كذلك االجتاهات 

دف حتقيق النمو . تنميتها عندهم
14.الشامل املتكامل هلم يف ضوء األهداف املقررة يف املنهج

وهناك النظريات األخرى عن مفهوم املواد التعليمية أو احملتوى وهي كما قال 
وإناملوادالتعليميةهياحملتوىالتعليميالذيريغباملعلمفيتقدميهليونسوحممدعبدالرؤوفالشيخوهعليفتحى

.15

وقال األخر ما يقصد 

) 2(،و)املعلم/ دلياللطالب(دلياللتعلم) 1: (مادةواحدةعلىاألقلعلىوتشتمل. مي
) 5(التدريبات،و) 4(املعلومات،و) 3(الكفايةاملطلوبة،و

16.التقومي) 6(دلياللعماللذييشتملعلىبطاقاتالتدريبواملمارسة،و

ة أم جامع: مكة املكرمة(، )اجلزء الثاين(، ، المرجع في تعليم العربية للناطقين بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة14
202. ص. م1986القرى، 

، "من النظرية والتطبيق"المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانب فتحي على يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ، 15
81. ص) م2003مكتبة وهبة، : القاهرة(

16Abdul Majid. PerencanaanPembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya.2008),
hlm.60
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وقال أيضا كما 
للطالببغرضتحقيقأهدافتعليقااللفوزانوزمالءهأناملوادالتعليميةهياحملتوىالتعليميالذينرغبفيتقدميه
17.ميةمعرفيةأومهاريةأووجدانيةوهياملضمونالذييتعلمهالتلميذفيعلمما

هذه النظريات الكثرية السابقة من اخلرباء يف تعليم اللغة العربية رأى ومن 
أنالباحث

املوادالتعليميةكلمايستخدمهااملعلملتنفيذعمليةالتعليمويقدمهإلىالطالبلكييحصلواعلىكفايةل
أواألهدافالتعليمية، غوية
أمرمهموضروريفيالعمليةالتعليمية،والزمتطويرهاحسبحاجاتوقدراتالطلبةفيتعلمهاوكذلكمنأوهي

.جلتحقيقأهدافهاوفقاملنظومةالتعليميةالتيقدقررهااملنهجالدراسياملستخدم

المعاييـرفياختيارالموادالتعليمية. ج

. حمتوىاملنهجقدماخلرباءجمموعةمناملعايريالتىيمكنأنيختارفيضوئها
 .

. ومنثمأكثرإلتصاقامبجالتعليمالعربيةللناطقينبلغاتأخرى
18:ولقدنقلرشديأمحدطعيمةعننيكالمسجموعةمنمعايريالبدمناالهتمامبها،منها

:(Validity)معيارالصدق)1
عنـدمايكونواقـعياوأصيالوصحيحاعمليا،فضالعنتمشيهمعاألهدافايعترباحملتـوىصادقا

.ملوضوعية

دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها الجانب عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وأخرون، 17
111. ص) هـ1424مؤسسة الوقف اإلسالمي، (، النظري

66: ، ص)م1989إيسيسكو،: الرباط(، تعليم العربية لغير الناطقين بها ومناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة، 18
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(Significance)معياراألمهية)2 :
يعترباحملتوىمهّماعندمايكونذاقيمةفىحياةالطلبةمعتعطيةاجلوانباملختلفةمنمجاالملعرفةوا

.لقيمواملهاراتالتيتهتمبتنميةاملهاراتالعقليةوأساليبتنطيماملعرفةأواالجتاهاتاالجابية
.يكوناحملتوىمتماشيامعاهتماماتالطالب:(Interest)معيارامليولواالهتمامات)3
:Learn Ability)معيارقابليةللتعلم)4

يكوناحملتوىقابالللتعلمعندمايراعىقدراتالطالب،متمشيامعالفروقالفرديةبينهملمبادئالت
.درجفىعرضاملوادالتعليمية

:(Universality)معيارعاملية)5
. مايشمألمناطامنالتعليمالتعرتفباحلدوداجلغرافيةبينالبشرسيكوناحملتوىجيداعند

.وبقدرمايعكساحملتوىالصيغةاحملليةللمجتمعينبغيأنريبطالطلبةبالعاملاملعاصرمنحوله

19:و هناك أيضاعدةمعايريكدليلالختياراملوادالتعليميةتشملهااألسئلةكمايلي

هالألهدافوحمتوهاواضحانوراجعانإلىاملوضوعاملعني؟)1
املوادمرتبةومتدرجةفيهمنالسهإللىالصعب؟هاللكتاب)2
هاللكتابيحتوىعلىاملواداجلذابةويرجعإلىالدليالملعني؟)3
هاللكتابيقومعلىعدةاألنشطةاملناسبةحسبعمرالطلبةومستواهم؟)4
هاللكتابسهألنيتحصلعليهالطالب؟)5
هاللكتابيشملجميعمقوماتاللغة؟)6
هلدرجةالصعوبةفيالكتاباملستخدممناسبةمبستوىصفالطلبة؟)7

19Suyanto, Kasihani K.E., English For Young Learners, (Jakarta: BumiAksara, 2007),
Hal. 38
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املعايري يف اختيار املواد التعليمية، ولذلك للمدرسني أن يهتمواها يف هيذهوه

.

الطرق في اختيار المواد التعليمية. د

وفيما يلي . املنهج اتباعها عند اختيار احملتوىهناك عدة أساليب ميكن لواضع 
أكثر األساليب شيوعا يف اختيار حمتوى مادة اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، 

20:وهي

ميكنللمعلمأنيسرتشدمبناهجتعليماللغاتالثانيةمثل : املناهجاألخرى)1
وفيضوء هذهاملناهج .اإلجنليزيةكلغةثانيةأوكلغةأجنبية

العربية (احملتوىاللغوىفيمنهجهمعاألخذفياالعتبارالتفاوتبينطبيعةاللغتني يستطيعأنينتقي
.وظروفالربامج)واإلجنلزية

: رأياخلبري)2
نفيتعليمالعربيةللناطقينبلغاتأخر متخصصيميكنللمعلمأنيسرتشدبآراءاخلرباءسواءأكانوا

.ى،أمكانوامعلمني،أمكانوالغويني،أمرتبويني،أممنكانتلهصلةوثيقةبامليدان
احلالةميكنللمعلميقدمتصوراللخرباتالتيرييدتزويدالطالببها،أواملوضوعاتالتيرييدتوفيهذه

. مثيعرضهذاتصورعلىاخلرباءألخذآرائهمفيه. عليمهمإياها
ومما يتصل برأي اخلبري الوقوف .بحثأوغريهاالوذلكمنخالالستبانةأومقابلةأوحلقة

68: ، صمرجع سابق،تعليم العربية لغير الناطقين بها ومناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة، 20
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يم اللغة العربية على ماانتهت إليه مؤمترات وندوات وحلقات البحث يف جمال تعل
األحباث العلمية وكذلك ماانتهت إليه الدراسات . ىللناطقني بلغات أخر 

.السابقة
: املسح)3

.ويقصدبذلكإجراءدراسةميدانيةحوخلصائصالدارسينوتعرفمايناسبهممنمحتوىلغوي
كأنتجريدراسةحوالألخطاءاللغويةالشائعةفياملستوىاالبتدائىثمنختارموضوعاتالنحوأوا

. عدعلىتالفيهذهاألخطاءأوعالجهالرتاكيبالتيتسا
.ويقصدبذلكتحليالملواقفالتييحتاجالطالبفيهالالتصالبالعربية: التحليل)4

كأنندرمسواقفاحلديثالشفهيأومواقفالكتابةبالعربيةأومواقفالوظيفيةاملناسبةللرباجمالتخص
يف مثل هذه الدراسات يقوم املعلم أوالباحث مبا ). العربية ألغراض خاصة(صية 

.ليل املهمة أو حتليل العمليشبه حب

تنظيممحتوىالموادالتعليمية. ه

يقصد بتنظيم احملتوى ترتيبه بطريقة توفر أحسن الظروف لتحقيق أكرب قدر من 
21:ويطرح اخلرباء تصورين لتنظيم حمتوى املنهج مها.أهداف املنهج

الرتتيباملنطقيللمعلوماتو )1
. املفاهيم

69: ص، نفس املرجع21
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وفيهذاالتنظيمرتاعيمبادئالتدرمجنالبسيطإلىاملعقد،ومنالسهإللىالصعب،ومنالقدميإلىاحل
.ديث،وهكذا

سفيضوءطيولالتنظيمالسيكولوجيهوتقدمياحملتوىفيضوءحاجاتالطالبوظروفهماخلاصة،)2
.للمادةواليلتزمهذاالتنظيمبالرتتيباملنطقي. بيعةاملادةوحدها

:مااملعايريفيتنظيماحملتوى،فهيمايليوأ

:االستمرارية)1
.دالطالبتدعمهاخلربةالتالية

وأن .:التتابع)2
.تستفيد كل منها مما سبقها تؤدي ملا يلحقها

فتدريس النطق والكالم .وهوالعالقةاألفقيةبيناخلرباحتيثيكملكلمنهااألخرى:التكامل)3
.ينفصل هذان عن تدريس القرأةالينفصل عن تدريس مهارة االستماع، وال 

أسسإعدادالكتابالتعليمي. و

الكتاب بال ريب مؤشر من مؤشرات الرقي ومظهر من مظاهر التطور، ومقياس 
إن حركة الكتاب، تأليفا ونشرا وتوزيعا وقرأة، معيار ال . من مقاييس التقدم بني الشعوب

.عند احلكم على ما وصلت إليه ثقافات األمم، وما بلغته مستويات التطور فيهاخيطىء 

الكتب األخرى، ذو مكانة خاصة يف التنمية والكتاب املدرسي من  بني أنواع
إنه وعاء املعرفة، وناقل الثقافة، وحمور العملية الرتبوية وأداة . الثقافية هلذه الشعوب

.التوصل بني األجيال، ومصدر املعلومات األساسي عند كثري من املعلمني
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عداد  
22.كتابه قبل إخراجه يف شكله النهائي، وطرحه لالستخدام يف فصول تعليم اللغة العربية

ينبغي عند حتليل الكتاب أو تقوميه تعرف الدراسات اليت أجريت كأساس لتأليف 
23:الكتاب، ومن هذه الدراسات هي

(حتديد مستوى سهولة وصعوبة لغة بعض النصوص )1
Readabilityالكتاب.(

.حتديد نوع املفردات املناسب للدارسني)2
اليت يستخدمها الدارسون أو حتديد أنواع الرتكيب اللغوية الشائعة يف الكتابات )3

.اليت تشيع يف الكتابة العامة
4(

.اللغة العربية فيها
.املشكالت الصوتية اليت يواجهها الدارسون يف نطق األصوات اجلديدةدراسة)5
.حتديد املفاهيم الثقافية واملالمح احلضارية اليت جيب أن يشتمل عليها الكتاب)6
(دراسة خصائص الدارسني واجلوانب النفسية املختلفة عندهم )7

يها، ميوهلم حنو املوضوعات 
.)املختا

العربيةللناطقين بلغات أخرى إعداده ، الكتاب اآلساسي لتعليم اللغة حممود كامل الناقة، رشدي أمحد طعيمة22
135ص،مرجع سابق،وتحليلهوتقويمه
136نفس المرجع، ص، 23
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الذي سيجري تدريس الكتاب فيه، وإىل أي مدى )8
عريب؟ هل هو جمتمع تساعد ظروفه على تعلم اللغة العربية، هل هو جمتمع

.أجنيب؟
ية لتعليم ومن هذا املنطلق أصبح الزما على املؤلفني ومقررى الكتب التعليم

24:العربية لألجانب مراعاة األسس اآلتية

األسسالثقافيةواالجتماعية.1
عندحديثناعناجلانبالثقافيكأسامسنأسسإعداداملوادالتعليميةلتعليمالعربيةلغريالناطقينبه

:اسوفنتناواللنقاطاآلتية

.مفهومالثقافةبوجهعام،ومفهومالثقافةاإلسالميةبوجهخاص-أ
.خصائصالثقافة- ب
.بتعليمالعربيةلغريالناطقينبهاعالقةالثقافة- ج
.-د
األسسالسيكولوجية.2

العممن
ةإالمنأجلتحقيقأهدافمعينةلدىاملتعلم،فمنثأخرياهواهلدفمنالعمليةالتعليمية،فماقامتهذهالعملي

.مفإمنعرفةخصائصاملتعلمالنفسيةوالعقليةتعدمطلباضرورياعندإعدادحمتوىاملناهجالدراسية

تلفونفيمابينهمخيومنالواضحأنلكلمرحلةعمريةخصائصهاالنفسيةوالعقلية،بإلناألفراد
فروقالفرديةاملتصلةبنمواملتمنقدراتعقليةومساتنفسيةداخالملرحلةالعمريةالواحدة،ومنهناظهرمبدأال

.علمينوالذيينبغيمراعاةعندإعدادواختياراملوادالتعليمية
القاهرة، دار (، أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربيةناصر عبد اهللا الغايل و عبد احلميد عبد اهللا، 24

35-19، ص، )1991اإلعتصام، 
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األسساللغويةوالرتبوية.3

.ارسنييرالناطقينبهاواألسلوباملناسبفيعرضهاللدارسني،ومدىسهولةأوصعوبةتلكاملادةللد

وتناوالللغةاملقدمةفيكتبالعربيةكلغةثانيةتقدمعلىاملستوىاللغوياملستوىالرتبوي،فمثالعند
تقدميالرتاكيبالعربيةيلزممعرفةأىنوعمناجلمليقدم؟هالالمسيةأمالفعلية؟وهلتبدأبالبسيطةأماملركبة؟ا

ساسنييناألذ
) اللغويأيالرتبوي(

يعدانأساساواحداوإنكانلكلمنهماوظيفتهولكنمنالصعبالفصلبينهما،لكنلكلباحثوجهةنظرةعن
. دتقدميهللموضوعوفلسفتهاخلاصةالتييميإلليها

.وعندتناوهلاهلذااجلانبسوفنركزعلىاللغةالتيينبغيأنتعلم،مكوناتاللغة،ومهاراتاللغة

النحويةالقواعد : المبحث الثاني.2

مفهوم القواعد النحوية.أ

من املعروف أن تعريف الشيئ يسهل لنا دراسته، والتوغل بني جنباته وجيدر بنا 
هنا أن نتعرف على النحو واملقصود به لغة واصطالحا كعادة جل الدراسات يف هذا 

ه  ويؤثر عن أرسطو أن"لنا هذا العلم املضمار، فعن طريق التعريف واإلستعانة به يتضح 
كان يقضي نصف وقته يف تعريف مصطلحاته، فإذا فرغ من هذا استشعر بأنه قد حل 

.املسألة اليت يبحث عنها
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القصدوالطريق، واصطالحا : النحولغة

25.عبارة

. الطريق واجلهة والقصد، يكون ظرفا وامسا، ومنه حنو العربيةأما يف القموس النحو هو 
26:وقد ذكر األمشوين هلذه الكلمة مخسة معان

.يقال حنوت حنوك أي قصدت قصدك:القصد)1

.حنو مررت برجل حنوك أي مثلك: املثل)2

.حنو توجهت حنو البيت أي جهة البيت: اجلهة)3

.حنو له عندي حنو ألف أي مقدار ألف: املقدار)4

.حنو هذا على أربعة أحناء أي أقسام: القسم)5

هو انتحاء مست كالم العرب يف تصرفه من إعراب وغريه،  : " وعرفه ابن جين بقوله 
كالتثنية واجلمع، والتحقري والتكسري، واإلضافة، والنسب، والرتكيب وغري ذلك، ليلحق 

27.منهم

وقال أيضا أن 

دار املسرية : عمان( ، اساليب تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيقمدة، راتب قاسم عاشور و حممد فؤاد احلوا25
103. ، ص)2003للنشر والتوزيع، 
43. ، ص)2004مكتبة اآلدب، : القاهرة(، الدرس النحوي في القرن العشرينعبد اهللا جاد الكرمي، 26
44.املرجع، صنفس 27
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( اميبنية) اييتغريشكآلخرهابتغريموقعهافىاجلملة(
28).اليتغريشكآلخرهابتغريموقعهافىالكالم

بعضها على ضوء البحث والقاعدة يف النحو العريب كثرية ولذلك سيذكر الباحث 
:هنا، وهي

كتاب، قلم، و : "يقصد بالكلمة هي كل لفظ له معىن، مثل: الكلمة والكالم)1
أما الكالم هو اللفظ املركب املفيد بالوضع أو كما قال أنه اجلملة املفيدة ". علم

29".: "فائدة تامة، مثل

ما دل على الذكور أو مل مل خيتم بتاء اسم املذكر هو : اسم المذكر والمؤنث)2
30.التأنيث، و أما اسم املؤنث هو ما دل على التأنيث أو ما خيتم بتاء التأنيث

يقصد باسم اإلشارة هو اسم مبين يدل على معني باإلشارة إليه، : اسم اإلشارة)3
أمساء اإلشارة إىل القريب وأمساء اإلشارة إىل : وهو ينقسم على قسمني، مها

تلك البيوت "، وأما املثال للبعيد "هذه املباين عالية"أما املثال للقريب . البعيد
31".مجيلة

يقصد باجلملة اإلمسية هي كل مجلة تتألف من مبتدأ وخرب : الجملة اإلسمية)4
وهذا املثال يبدأ باسم، فلذلك تسمى " القمر منري"ومثاله . تسمى مجلة إمسية

.مجلة امسية

3. ، ص)على نفقة مكتبة ومطبعة اهلداية سورابياطبع (، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، 28
10. ، ص)2007: لبنان، دار الكتب العلمية(، الدروس العربية للمدارس اإلبتدائيةالشيخ مصطفى الغاليييب، 29

47نفس املرجع،  30

121. فؤاد نعمة، املرجع السابق، ص31
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باجلملة الفهلية هي كل مجلة تبدأ بفعل تسمى مجلة يقصد : الجملة الفعلية)5
32".يسقط الثلج"املثال . فعلية

يقصد بالفعل هو كل لفظ يدل على حصول عمل يف : فعل، فاعل، ومفعول)6
أما الفاعل اسم مرفوع سبقه تام ومبين للمعلوم . كتب:زمن خاص، فمثاله 

لكاتب هو الفاعل فكلمة ا" الكاتبكتب : "ويدل على من قام بالفعل، فمثاله 
وأما املفعول هو اسم يقع عليه فعل الفاعل، وبه يتم . يف هذه اجلملة ألنه فاعله

فكلمة الدرس " الدرسكتب الكاتب" املثال . وهو منصوب دائمامعىن الكالم، 
33.هو املفعول يف هذه اجلملة

:هذا البحث هيأما القواعد يف اللغة اإلندونيسية اليت تناسب بقواعد اللغة العربية يف 

1. Kata dan Kalimat: Secara garis besar ada dua macam kata, yaitu: (1)
kata-kata yang mengandung makna,konsep atau pengertian, yaitu kata-kata
yang termasuk dalam kelompok ini akan terus berkembang seiring dengan
kemajuan zaman. Kata-kata tersebut meliputi kata benda, seperti: buku,
meja, rumah, dan lain-lain. Kemudian kata kerja, seperti melihat, makan,
membaca, dan lain-lain. Dan kata sifat, seperti: marah, malu, gembira, dan
lain-lain.(2) kata-kata yang tidak mengandung makna, melainkan hanya
memiliki fungsi gramatikal, seperti: tikus sedang mencari kucing.Secara
gramatikal kalimat tersebut benar, akan tetapi secara semantikal (arti kata)
kalimat tersebut tidak diterima karena pemilihan kata yang tidak
tepat.Kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif dapat berdiri
sendiri, yang mempunyai intonasi akhir, disela oleh jeda. Kalimat jika
diwujudkan berbentuk lisan, dan jika dituliskan berbentuk tulisan, maka
kalimat diawali dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca
seperti, titik, tanda tanya, ataupun tanda seru.34

2. Jenis kata benda: kata benda adalah semua kata yang merupakan nama
diri, nama benda, atau nama yang di bendakan. Dalam hubungannya

35. ، ص)2012: لبنان، دار الكتب العلمية(، مرجع الطالب في قواعد النحوإبراهيم مشس الدين، 32
27-19. نفس املرجع، ص33

34SyarwaniRahab, Op. Cit, h. 117-118
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dengan kalimat, maka kata benda umumnya menduduki jabatan sebagai
subjek dan objek.35

3. Kata penunjuk: yaitu kata-kata yang digunakan untuk menunjuk benda di
sebut kata penunjuk. Ada dua macam kata penunjuk, yaitu INI dan ITU.
Kata penunjuk INI digunakan untuk menunjuk benda yang letaknya relatif
dekat dari si pembicara, sedangkan kata penunjuk ITU untuk menunjuk
benda yang letaknya relatif jauh dari si pembicara.36

4. Klausa nominal: yaitu secara struktur sama dengan kalimat nominal yaitu
kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Hanya saja pada klausa
nominal, predikat harus merupakan kata benda bukan bentuk waktu
(verba).

5. Klausa verbal: yaitu secara struktur sama dengan kalimat verbal yaitu
kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Hanya saja pada klausa
verbal, predikat harus merupakan dalam bentuk waktu atau kata kerja.37

6. Subjek,predikat, dan objek: subjek  adalah salah satu fungsi kalimat yag
secara struktur berada di depan predikat, contoh: Ahmad bermain bola,
maka subjek dari kalimat tersebut adalah ahmad karena dia terletak di
depan predikat. Predikat adalah salah satu fungsi sintaksis yang secara
struktur berada setelah subjek, contoh: Ahmad bermain bola, maka
predikat dari kalimat tersebut adalah bermain karena dia terletak setelah
subjek. Objek adalah salah satu fungsi sintaksis yang secara struktur
berada setelah predikat, contoh: Ahmad bermain bola, maka predikat dari
kalimat tersebut adalah bola karena dia terletak setelah  predikat.38

أهمية علم النحو ومكانته.ب

ت غاية مقصودة القواعد وسيلة لضبط الكالم، وصحة النطق والكتابة، وليس
حني غالوا بالقواعد، واهتموا جبمع شواردها، واإلملام كثري من املعلمني 

35Syarwani Rahab, Op. Cit, h. 230
36Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.
110
37SyarwaniRahab, Op. Cit, h. 148 & 160
38La ode sidu, Sintaksis Bahasa Indonesia, (Kendari: Unhalu Press, 2012), h. 83-87
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. لغتهم، وإقدارا هلم على إجادة التعبري والبيان

علم النحو العريب من العلوم اليت تصدرت وسبقت العلوم العربية قاطبة، من أجل 
أمجع اع عن القرأن الكرمي، وليس ذلك فحسب، وإن كفاه ذلك شرفا، لذلك فقدالدف

لكل أبناء اللغة " مسلم إليك أنه جتب معرفته"احلاجة إليه فهو مجهور العلماء على أمهيته 
إن مل يكن عارفا بعلم النحو، فإنه يفسد ما يصوغه من الكالم، "العربية، ألن العريب 

.عاينوخيتل عليه ما يقصد من امل

تعلموا النحو ): "إمام الكوفيني يف النحو واللغو(وعن علم النحو يقول ثعلب 
على أمهية النحو ) إمام البالغيني العرب(، ويؤكد عبد القاهر اجلرجاين "فإنه أعلى املراتب

الجيدون بدا أن يعرتفوا باحلاجة إىل النحو، وأن من ينكره ينكر حسه، ويكون : "قائال
قائق نفسه، ولذا مل نأب صحة هذا العلم، ومل ننكر مكان احلاجة إليه مغالطا يف احل

على حبر : (وعن أمهية علم النحو يقول أحد الشعراء". ملعرفة كتاب اهللا عز وجل
39"مثل الطعام بال ملح ملن أكال#مث الكالم بال حنو ملستمع ): "البسيط

فمن العبارات السابقة أن تعليم النحو هو أمر ضروري و 

.واللسان يف الكالم و وسيلة لفهم الكتاب يف القرأة

متى يبداء بتدريس النحو. ج

45.، صاملرجع السابق،الدرس النحوي في القرن العشرينعبد اهللا جاد الكرمي، 39
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ينبغي أن نفرق هنا بني أمرين، تدريب الطالب على اتقان تراكيبه عربية معينة 
إن املعىن الثاين هو . استخالص القواعد اليت حتكم هذه الرتاكيب وشرحها للطالبوبني 

40.ما نقصده بتدريس النحو

وعلى سبيل التوضيح فرق بني أن ندرب الطالب على أن يسأل عن أمساء من 
.يقابلهم وبني أن نشرح له أسلوب االستفهام وأدواته ومعىن كل منها وجمال استخدامها

يف حتديد السن اليت جيوز معها البدأ بتدريس القواعد، ومع هذا ون واختلف املرب

.املوازنة، والتعليل واالستنباط

قد مال أكثر املربني إىل إعفاء تلميذ املدرسة االبتدائية من درس القواعد حىت 
وميكننا يف ضوء النظم التعليمية السائدة أن نقسم . رة، أي إىل صف اخلامسسن العاش

41.سنوات الدراسة إىل مراحل وأن نوضح ما يناسب ل مرحلة

الهدف في تدريس القواعد النحوية. د

اهلدفاألولوضعالقواعدباعتباراللغةالعربيةلغةمعربةهوحفظاللغةمناللحنوالفسادوخباصةف
42:. الشريفىالقرآنالكرمي،واحلديث

اللغة العربية معهد : مكة املكرمة(، دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربيةرشدي أمحد طعيمة، 40
186. ، ص)1985، جبامعة أم القرى
207. ، ص)1973دار املعارف، : مصر(، الموجه الفني لمدرسي اللغة العربيةعبد العلبم أبراهيم، 41
٦٨: ص) ١٩٩٥دار الفكر، : القاهرة( ،تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهاحممد أيب عبداهللا،  42
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.حتماللتالميذعلىالتفكري،وإدراكالفروقالدقيقةبينالرتاكيبوالعباراتواجلمل)1
2(

.عنميوهلم
.عليهماالنتفاعبهاتنظممعلوماتالتالميذاللغويةتنظيمايسهل)3
تدريبالتالميذعلىسالمةالعبارة،وصحةاألداء،وتقومياللسان،وعصمتهمناخلطاءفىالكال)4

. م،أيتحسينالكالموالكتابة

.خربوغريذلك
.ةتكوينالعاداتللغويةالصحيحة،حتىاليتأثروابتيارالعامي)5
.تزويدمهبطائفةمنالرتاكيباللغويةوإقدارمهبالتدرجعلىتمييزاخلطأمنالصواب)6

ومن هنا أيضا نقول أن هدف تدريس النحو ليس حتفيظ الطالب جمموعة 
وما . 

نص فيفهمه أو التعبري عن شيئ فيجيد فائدة النحو إذا مل يساعد الطالب على قراءة
التعبري عنه ؟

43:صالح جماور أهداف تدريس القواعد النحوية يف ثالثة، وهيوجيمل لنا 

1(.
2(.

641.ص. املرجع السابق،)الجزء الثاني(تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى، المرجع في رشدي أمحد طعيمة، 43
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3(.
. القواعدشيءهاملدىاملدرسأمنعرفةأهـدافتعليم

. حتديداألغراضمنالتدريسهواألساسأالولللمناهجالدراسية

.جمةاملقررةواخلرباتالتعليمياتتعنيتحققتلكاألغراض

طرق تدريس القواعد. ه

القواعد ومداخلهاستراتيجيات تدريس : أوال

44:تشيع يف ميدان تدريس اللغات اآلن ثالث اسرتاتيجيات لتدريس القواعد، وهي

وهي اليت تعتمد املوقف اللغوي الطبيعي احلي، : املوقيفية أو السياقيةاالسرتاتيجية)1
اللغوي االتصايل وسيلة لتعليم الرتاكيب اللغوي أو القاعدة وهي ترى والسياق 

حول اللغة قبل أن نعرف كيف نتحدثها ومن هنا فهي أنه الينبغي احلديث
تنادي بأن يتعلم املبتدئ القواعد عن طريق السيطرة على اجلمل األساسية 

.واستخدامها وظيفيا
وهي تعتمد : السمعية الشفوية أو طريقة املمارسة النمطيةاالسرتاتيجية)2

ادات اللغوية وسيلة لتكوين  الع) النموذجية(بااستخدام التدريبات النمطية 
.األوتوماتيكية الشرطية

جامعة أم القرى، : اململكة العربية السعودية(، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىحممود كامل الناقة، 44
323.، ص)1985
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وتقوم هذه الطريقة على أساس من تقومي رؤية : الشرح النحوياالسرتتيجية)3

عن القواعد مستندة يف ذلك إىل تقدمي القاعدة النحوية بشكل مباشر مقصودة 
.مع شرحها شرحا حنويا تأصيليا

طرق تدريس القواعد: ثانيا

45:من أكثر هذه الطرق شيوعا الطريقة القياسية والطريقة االستقرائية، ومها

). الشرح النحوي(وهي متيل إىل اسرتاتيجية : )deduction(الطريقة القياسية )1
. كثراستخدامالطريقةالقياسيةبينمعلمىاللغةالعربية

وفيهايبدأاملعلمالدرسبذكرالقاعدةاوالتعريقالعام،وتوضيحالقاعدةبعرضأمثلةهلا،مثالتطبي
قعلىالقاعدة،وتستندهذهالطريقةعلىالقياس،وهوانتقالفكرمناحلقائقالعامةالىاحلقائقاجل

لكاللىاجلزء،ومناملبدئالىالنتائج،وهىإحدىطرقالتفكريالعامةالتىيسلكهاالعقلفىازئية،ومنا
وهيأقدمالطرقوقداحتلتمكانةعظيمةفيالتدريسقدمياً،وتس46.

: يرفيخطواتثالث
يستهالملدرسبذكرالقاعدةأوالتعريفأواملبدأالعام،مثيوضحهذهالقاعدةبذكربعضاألمثلةا

282: ، ص)٢٠٠٥مركز الكتاب للنشر، :  القاهرة( المرجع فى تدريس اللغة العربيةبراهيم حممد عطا، إ45
26صفحة ) 26الدار املصرية البنانية، : مصر (، تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقحسن شحاتة، 46
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. عقبذلكالتطبيقعلىالقاعدةلتيتنطبقعليها،لي
أمااألساسالذيتقومعليههوالقياسحيثينتقاللفكرفيهامناحلقيقةالعامةإلىاحلقائقاجلزئية،و 

: منالقانونالعامإلىاحلاالتاخلاصة،ومنالكليإلىاجلزئي
ومناملبادئ،إلىالنتائج،وهيبذلكإحدىطرائقالتفكريالتييسلكهاالعقلفيالوصوملناملعلومإلىا

" ككتابقواعداللغةالعربية" لكتبالنحويةعلىهذااألساسوقدألفتبعضا.
" جامعالدروسالعربية" لعباسحسنوكتاب" النحوالوايف" حلفنيناصيف،وكتاب

: املفعوالملطلق" فمثالًإذاأخذنامبحثًاحنوياًمنكتاحبفنيناصيفوليكن.للغالييين
وعهأوعدده،حنوهومصدريذكربعدفعلمنلفظهلتأكيده،أوبيانن: املفعوالملطلق: فيقول
".كلماللهموسىتكليما: " 

وهي متيل إىل املدخل املوقفي : )induction(الطريقة االستقرائية أو االستنباطية )2
أو 

.السياقي
 " :

:، والبيانات عن هذه اخلطوات كما يلي"العرض،الربط،القاعدة،التطبيقاملقدمة،
.): التحضري(املقدمة.أ

: العرض.ب
أيتقدميالدرسيشكلتتصاعدمعهنفسيةالتالميذفهوعبارةعنعمليةإثارةوهذايفتحالبابأمام

.الطالبللمشاركةفيالدرس
: الربط.ت

فهمالطالبللدرسوبعدأنيتمفهمالطالبلألمثلةيبدؤوابعمليةالربطبيناألمورو هيعمليةبداية
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هذايساعدعلىأنيتمفهماألموراملهمةفيالدرس،فعالقةالربطموجودةفيعالقةالسؤالكيف
.عمليةالتصنيفللقاعدة(،

تدربالتلميذعلىاملشاركةفيالدرسوالتفكري-اجيابيةالطريقة: التطبيق.ث
).  ىمثالالتلميذفكربالعملية،استنتجوأعط(

التحليل التقابلي: المبحث الثالث.3

مفهوم التحليل التقابلي. أ

يشيع بني املشتغلني بتعليم اللغات األجنبية اجتاه حنو اإلستفادة من أوجه 
ومن مث فقد بدأ ميدان . التشابه واالختالف بني اللغة املستهدفة ولغات الدارسني

CONTRASTIVEدراسات التحليل التقابلي  ANALYSIS واللغويات املقارنة
COMPARATIVE LINGUISTICS حيظي باهتمام الباحثني ومؤلفي كتب تعليم اللغات

47.األجنبية

يقصدبالتحلياللتقابليأوالتقابالللغويإجراءدراسةيقارنفيهاالباحثبينلغتينأوأكثر،مبيناعنو 
نيواجههاالدارسونعندتعلمهم

153.، صاملرجع السابق،دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربيةرشدي أمحد طعيمة، 47



34

وهذا بالتايل يساعد يف عدة أمور، منها تأليف الكتب التعليمية املناسبة، .لغةأجنبية
.48

اللغة 
وصف اللغة اهلدف اليت نعلمها، ووصف (التقابلي يعتمد يف األساس على وصف اللغة 

.، لنصل من ذلك إىل علم اللغة التقابلي)اللغة اليت يتكلمها الدارسون

العامل اللغوي حممود ) التقابل(وقيل أن كلمة املقارنة، قد اقرتح هذا املصطلح 
بدال من ) التقابل(قد أحسن باختيار عبارة و Contrastiveوأراد به ترمجة . حجازي

استخدم ليعين ) علم اللغة املقارن(رغم أن املقصود بذلك املقارن، ألن مصطلح ) املقارن(
مقارنة اللغات أو اللهجات اليت تنتمي إىل أم واحدة تربط بينها عالقة عرقية، وليس من 

علم اللغة (أما . بينها) القرابة(ة قد يكون هدفها حتديد العالق. أهدافها تعليم وتعلم اللغة
ومقابلة أنظمتها الصوتية والصرفية والنحوية مقابلة فإن هدفه وصف لغتني ) التقابلي
األصوات مع األصوات، والبنية الصرفية مع ما يوازيها من اللغة األخرى، وكذلك (متوازية 

تشابه واالختالف لغرض اكتشاف مواطن ال) البنية النحوية مع مايوازيهامناللغةاألخرى
بينهما لالستفادة من ذلك يف تصميم املواد التعليمية وتدريب املعلمني إىل غري ذلك من 

وعليه فإن هدف علم اللغة التقابلي هدف تعليمي يتعلق بتعليم ... مسائل تعليم اللغة
49.اللغة، وهدف علم اللغة املقارن أكادميي باألساس

تقابليهوإجراءعمليللمقارنةبينأنظمتينلغتينأوأكثرحلوقاألمحدعبداللهالبشريأنالتحليالل

51: ، مرجع سابق، صتعليم العربية لغير الناطقين بها ومناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة، 48
199.، ص)2006منشورات جامعة السودان املفتوحة، :سودان(، مدخل إلى علم اللغةيوسوف اخلليفة أبو بكر، 49



35

Teaching"فيكتابه)Fries(وتعرّفهذهالنظريةبرييس. أسامسناملنهجالوصفيالالتارخيي

Learning English as Foreign Language

. تقابليةمهمةويطبقهافياللغةاإلجنليزيةكاللغةاألجنبية،وقاألندراسة"
Linguisticsa"وألّفالكتابتحتاملوضوع1957فيالسنة)Lado(وأّكدهاالدو cross

Cultures: Applied Linguistics for Language Teachers."50

ومن العبارت 
عاةالسهولةوالعنايةبالفهملالسابقةأنالتحلياللتقابلييعتمدعلىاكتساباللغةالثانيةالذييحاولعلىمرا

.. دىالطالب

من يقوم بإعداد الدراسة التقابلية؟.ب

: من الذي يقوم بالتحليل اللغوي التقابلي بني اللغتني: السؤال الذي نسأله هو
معلم الفصل؟ أم هو مدبر املعلمني؟ أم هو لغة املتعلمني واللغة اليت تعلمها؟ هل هو 

واضع املنهج أو مؤلف الكتاب؟

لإلجابة عن هذا السؤال نقول أن املخطط الرتبوي هو املسئول عن إعداد 
الدراسة التقابلية، عن طريق املختصني يف علوم اللغة، وأن نتائج هذه الدراسة ينبغي أن 

ف الكتاب املدرسي، ومدبر املعلمني، توفر مسبقا ليستفيد منها واضع املنهج، ومؤل

50Prof. Dr. Moh. Ainin, M.Pd, AnalisisBahasaPembelajarBahasa Arab
SebagaiBahasaAsing, (Malang: Misykat, 2011), h. 33
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ومعلم الفصل، ويشار إىل هذه النتائج يف كتاب املعلم ومقدمة الكتاب املدرسي، وأن مما 
51.مييز معلم الفصل 

مراحاللتحلياللتقابلي. ج

52:يشماللتحلياللتقابليعلىأربعةمراحل،وهي

. تكومنقارنةمعأنواعاللغةتلقيالطبقاتاللغويةوأجزائهاحيثأن)1
.علىسبيالملثالفنولوجياومورفلوجياونظامالبنائيوعلمالداللةوغريها

تقارنأنظمةاللغةمعاللغةاألخرىالتيتعتمدعلىالناحيةاللغويةوأجزاءهابنظرتسويتهاواختالف)2
.ها

تتنّبأالسهولةوصعوبةالتعليم،ومتكناألخطاءاللغويةلدىالطالبتعتمدعلىتسويةاللغةواخت)3
.احملللةالفها

تصممأنظمةتعليماللغةالفعاليةتعتمدعلىالتنبأاملصمم،إمافياختياراملوادالتعليميةأومنوذ)4
. جالتقومي

تطبيقالتقابالللغويفيتعليماللغة. د

53:يشتمل على شيئني، ومهاأما تطبيق التقابلي اللغوي يف تعليم اللغة 

204.، صاملرجع السابق،مدخل إلى علم اللغةيوسوف اخلليفة أبو بكر، 51
52Prof. Dr. Moh. Ainin, M.Pd, Op. Cit, h. .36
53Ibid, h. 37
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اختيار المواد التعليمية: أوال

أنظمةاللغةواختالفهافياختياراملادةالتعليميةاملعتمدعليه،ومبا
:دئاختيارهاهي

.تبدئاملادةمناألحواالملعروفالىاألحوالغريمعروف)1
يبدئتعليمهامنالسهولةالىالصعوبة)2
تبدئاملادةمناللغةالبسيطةالىاللغةالشاملة)3
تبدئاملادةمنالبارزالىاملسترت)4

اختيار استراتيجيات التعليم: ثانيا

نتائج الدراسة التقابلية سوى اختيار املواد التعليمية هي اختيار اسرتاتيجيات من 
للمعلم عندما يعلم الطالب باملواد على أساس الدراسة التقابلية عليه أن يعني . التعليم

.اسرتاتيجية أو الطريقة اليت سيستخدما يف عملية التعليم

لم أن يستخدم اسرتاتيجيتني، على العام، بالنسبة هذه الدراسة التقابلية، للمع
:ومها كما يلي

إن كانت الرتاكيب بني اللغتني ختتلف بعضهما بعضا فللمعلم أن يقلل عملية )1
تستخدم هذه اإلسرتاتيجية لكي . التدريبان، شفهية كانت أم حتريرية كانت

الطالب يتكلمون اللغة الثانية يف عملية التعليم، وهم الخيافون يف الكالم مهما  
.هذه الرتاكيب اللغة الثانية ختتلف بالرتكيب اللغة األوىلكان 
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وإن كانت  الرتاكيببيناللغتني تساوي بعضهما بعضا فللمعلم أن يشرح هذه )2
الرتادف بداية يف عملية التعليم لكي اطالب يتحمسون فيه، وهذه أيضا تسرع 

. بالرتاكيب اللغة املدروسةفهم الطالب 

فوائد التحليل التقابلي. ه

: كماأبرزالدوفائدةالدراساتالتقابليةفيقوله
إنالتجاربالعمليةأثبتتأناملوادالدراسيةالتيتمإعدادهاعلىأسامسناملقارنةاهلادفةبيناللغةاألمواللغةاهلد

. ةاهلدفوفيأقصرمدةممكنةفأدتإلىنتائجإجيابيةوفعالةفيتسهيلتناوالللغ
ومناملمكنإجراءالدراساتالتقابليةعلىعدةمستويات،منهااملستوىالصوتيواملستوىالنحويواملستوىالرتا 

54.كيبيواملستوىالصرفيواملستوىالدالليواملستوىالثقايف

وقدذكرأمننأمهفوائدالتحلياللتقابلياالنتفاعبهفيمجاإلعداداملوادالتعليميةفيقولفيذلك
) للدارس( إعداداملوادالتعليميةهومقارنةاللغةوالثقافةاألصليتنيوأمهشيءفي:" 

" باللغةوالثقافةاألجنبيتني،وذلكمنأجاللتعرفعلىالعقباتالتيالبدمنتذليلهافيأثناءالتدريس
وقدأدتالدعوةإلىضرورةالتحلياللتقابليإلعداداملوادالتعليميةوتدريساللغاتاألجنبيةإلىعدداليستها

ةبيناللغاتاملختلفة،ولكنناجندأنفوائدالتحلياللتقابليتظهربوضوحفيمجاالنبهمنالدراساتالتقابلي

51: ، مرجع سابق، صتعليم العربية لغير الناطقين بها ومناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة، 54



39

ألصواحتيثيظهراألثرالقويللعادة،بينمايقلفيعناصراللغةاألخرىحيثيلعباإلدراكوالتفكريدوراًأكربفيتعل
55.ميها

خطوات اجراءات التحليل التقابلي. و

56:وخطواتاجراءاتالتحلياللتقابليتتضمنعلىستخطةوهيكماالتالية

اللغةاألولىأولغةاألمتماماتوصف)1

اللغةالثانيةالتيسيعلمهاالطالبتوصف)2

صعوبةالتعليموأخطاءهافيتعليماللغةالثانيةأيتحليالملقارنةبيناللغةاألولىواللغةالثانيةتتنبأ)3

املقارنةبيناللغةاألولىواللغةالثانيةتوصف)4

.ترتيباملادةالدروسةوتنظيمها)5

.تقدمياملادةاملطورةجيدا)6

التحليل التقابلي بين اللغتين على مستوى التراكيبمثال . ز

16:37، الساعة 2015فرباير 8، يف التاريخ "التقابل اللغوي وتحليل األخطاء"من اإلنرتنيت حتت املوضوع يأخذ55
.، حملمود صيين"، بعض األسس العامةإعداد المواد التعليمية لتدريس اللغات األجنبيةب م، أنظر أيضا الكتاب 

56Download dari internet dalambentukdokumen Microsoft Word
denganjudulStudianalisiskontrastifpadatanggal 8 Februari 2015, Pukul 20.20 WIB.
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ما تشابه يف (أن ) تشارلز فريز وروبرت الدو(يفرتض علماء اللغة التقابلي األوائل 
فإنه يعترب من مواطن السهولة التعليمية، وأن –لغة التالميذ األم، واللغة املتعلمة -اللغتني

وأن ذلك ينطبق أيضا على ) ما ختالف يف اللغتني يعترب من مواطن الصعوبة التعليمية
:جمال النحو أو الرتاكيب، ومثال ذلك ما يأيت

ة و اللغة اإلنجلزيةالتقابلي بين تركيب اللغة العربي: أوال

ية جيعل املوصوف يتقدم على الصفة كما تركيب الصفة واملوصوف يف اللغة العرب
يف اللغة اإلجنلزية جند العكس فإن ). مؤمتر عاملي(، و )ولد ذكي(تقول يف اللغة العربية 

international conference(.57(و )intelligent boy(الصفة تتقدم على املوصوف فيقولون 

الرتكيب العريب الضي ومتعلم اللغة العربية من أبناء اإلجنليز جيد صعوبة يف هضم 
يقدم املوصوف على الصفة، كما جيد متعلم اإلجنيلزية من أبناء العرب صعوبة يف هضم 

وكالمها حيتاج إىل تدريب طويل . الرتكيب اإلجنيليزي الذي يقدم الصفة على املوصوف
.الستيعاب هذا الرتكيب يف اللغة اليت يتعلمها

اللغةاإلندونيسيةالتقابليبينتركيباللغةالعربيةو : ثانيا

تركيب اإلشارة واملشار إليه يف اللغة اإلندونيسية تقع بعد املشار إليه، ولكن يف 
58:اللغة العربية تقع قبل املشار إليه، املثال

1. Buku ini baru

2. Meja ini besar

3. Kursi ini antik

203.، املرجع السابق، صمدخل إلى علم اللغةيوسوف اخلليفة أبو بكر، 57
58 Prof. Dr. Moh. Ainin, M.Pd, Op. Cit, h. .49
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هذا كتاب جديد.1

هذه منضدة كبرية.2

هذا كرسي أنيق .3

ميدان الدراسةلمحة عن : المبحث الرابع.4

معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقيةتأسيستاريخ -1
ويقع ىف . املعاهد االسالمية املوجودة مبدينة باتوىحدمنإإن معهد دار الفالح

والية و مدينة باتو، و ناحية جونرجيو، و قرية داداب رجيو، و آرينج، -الشارع برونويودو آرينج
.463568) 0341(رقم التلفون و ، 65324رقم بريدي و جاوى الشرقية، 

سسأ
تكوين املؤسسة لبعد تفكري وتدبر عميق فقررمها . إنفاق بعض أمواله لألمة اإلسالمية

دار الفالح فأسس املعهد املسمى مبعهد . خلفيالتعليمية اإلسالمية كمعهد سلفي و 
ورؤية هذا . م مع بداية ختطيط الرتيبة والتعليم اىل اآلن2005اإلسالمي ىف السنة 
اليت والتفقه يف الدين وتنمية النفسةاإلسالمية لدى الطلبشخصيةاملعهد هي تكوين ال
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إلستقامة واألخالق الكرمية وتنمية النفس امبادئ املعهد وهي اإلخالص و تبىن على 
59.ضعاوالتو 

الة المدرسين والموظفين فى معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى ح-2
.الشرقية

جاوى الشرقيةأما املدرسون واملدرسات ىف معهد دار الفالح اإلسالمي باتو
موالنا مالك إبراهيماإلسالميةكجامعةيف إندونيسيا  اجلامعات املختلفة يفمتخرجون 

ماالنج واجلامعة اإلسالمية األهلية ماالنج واجلامعة الدراسة اإلسالمية دار احلكومية
جومبانج واجلامعة الدينية اإلسالمية اإلسالمية احلكومية الدينية السالم جنتور واجلامعة 

جاميبواجلامعة اإلسالمية احلكومية ميدانواجلامعة اإلسالمية احلكومية احلكومية كودوس
بونوروجو اإلسالمية احلكومية الدينيةواجلامعةلومبوك ة احلكومية واجلامعة اإلسالمي

الذي أغلب منهم يسكنون متخرج يف معهد دار الفالح اإلسالمي باتوكذلك و وغريها، 
احدةمن الذكور و مثانيةمدرسا وهو 19هؤالء املدرسون واملدرساتوعدد .حول املعهد

60.ثاإلناعشرمن

هد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى حالة الطالب والطالبات بمع-3
الشرقية

يناير 16نتيجة املالحظة من وثائق املعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية يف التاريخ59
.م2015

يناير 16نتيجة املالحظة يف إدارة املعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية يف التاريخ60
.م2015
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من القرى جاوى الشرقية ىف معهد دار الفالح اإلسالمي باتوةالطلبكانت 
واملدن املنتشرة ىف إندونيسيا كجاوى الوسطى ولوبوك وكاليمنتان وماالنج وباتو وبوجون 

أيضاتنوعةاملبتدائية وكلهم متخرجون من املدرسة اإل. هاوجنانتانج وسينجوساري وغري 
61:تكون من الذكور واإلناث وعددهم كما ىف اجلدول التاىلالتيت

2.2: قائمةالجدول
فى معهد دار الفالح  اإلسالمي باتو جاوى الشرقيةةحالة الطلب

م2015-م2014السنة الدراسية 

الصف
الجنس

مجموع
أنثىذكر

83240)1(األول 
72027)2(الثاىن 
61117)3(الثالث 

101222)4(التخصص 

بمعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقيةتوالمنشآالوسائل-4
الفالح اإلسالمي باتو جاوى دار أما الوسائل التعليمية املوجودة ىف هذا معهد

واألجهزة التعليمية احلديثة  غرفة اإلدارةهي أربع غرف لغرفة التعلم والديوانو الشرقية
من الوسائل التعليمية وهيوهناك أيضا وسائل أخرىكالشاشة واحلاسوب وغريها، 

يناير13الشرقية يف التاريخعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوىالحظة ووثائقاملنتيجة امل61
.م2015
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وأما من اإلمكانيات يف هذا املعهد .التقليدية كالسبورات والدوالب والطباشري وغريها
62:كما ىف اجلدول التاىلهي  

2.3: قائمة الجدول
مي باتو جاوى الشرقيةفى معهد دار الفالح اإلسالتالمنشآ
عدد الغرفةالوسائلالرقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

غرفة الطالب
غرفة الطالبات

واملدبرةغرفة املشرفة
واملدبرغرفة املشرف
غرفة املدرسني
محام الطالب

محام الطالبات
القاعة
املكتبة

غرفة الشركة
املصلى
املطبخ

غرف4
غرف4

تانغرف
غرفة واحدة

غرف3
غرف3
غرف6

غرفة واحدة
غرفة واحدة
غرفة واحدة
غرفة واحدة
غرفة واحدة

المواد المدروسة بمعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية-5

.م2015يناير 16نتيجة املالحظة مبعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية يف التاريخ62



45

فروضةأن يتعلمون املواد املةجيب على الطلب
:املفروضة هيتلك املواد مدير املعهد ومجيع األساتيذ فيه، و 

علم احلديث-1
الفقهعلم -2
التفسريعلم -3
علم التجويد-4
علم التوحيد-5
النحو والصرفعلم -6
اللغة العربية واملطالعة واحملادثة-7
األخالقو وتاريخ اإلسالم -8
حفظ السور القرآنوقراءته وتالوته-9

احملاضرة الدينية وعلم الفن والتدبري املنزيل والفنون اإلسالمية والكشافة واخلط -10
63.العريب والرحلة الرتبوية

أمساء املدرسني مبعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية-6
وهذه امساء املدرسني واملدرسات يف معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى 

.م2015-2014الشرقية بالسنة الدراسية 

2.4: قائمة الجدول

الوظيفةالتربيةالجنساألسماءالرقم

يناير 16نتيجة املالحظة من وثائق املعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية يف التاريخ 63
.م2015
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أنثىذكر
مدير املعهدماالنج2س حممد شفاء الدين1
مشرفة املعهد للطالبات بونوروجو جنتور1س مكيال العادية2
مشرف املعهد للطالبجومبانج1س أمحد هدى3
املدرس1س غزايل ياسني4
املدرسة ومشرفة الطالباتالعاليةسييت رفيقة6
املدرس ومشرف املعهد للطالبالعاليةحممد حمسون مرزوقي7
املدرسة ومشرفة الطالباتالعاليةفطرة العينية8
املدرسة ومشرفة الطالباتالعاليةميدا بديعة النفيسة9

املدرسة ومشرفة الطالباتالعاليةأنا حممبوبة10
املدرسة ومشرفة الطالباتالعاليةديوي أجنجيتا11
املدرسفوجون1ساألممحممد حمسنة12
املدرسماديون1سجنم الدين حسن13
املدرسماالنج1سأدي نوفينطا14
ةاملدرسمجبانج1سميدى أمينة النفيسة15
املدرسبامكاسان1سحممد نور عزيز16
املدرسلومبوك1سحممد هاشم19
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الفصاللثالث
منهجيةالبحث

مدخل البحث ومنهجه-أ

)R&D(هذاالبحثمننوعالبحثالتطويري

موليندا و (Reiser)الذي قاما ريسري (ADDIE)أدديمنطالباحثتبعا62.ةفعالة
(Molenda)، التعليم األساسي لتصميم نظام البسيطة راحليبني مهو أحد األمناط الذيو

التصميم والتطوير والتطبيق التحليل و : يشتمل على مخسة أمور وههو يو ، والسهلة
:كما يف الصورة اآلتية63مي،و والتق

62Sugiyono, MetodePenelitianKuantitatifKualitatifdan R &D, (Bandung: Alfabata, 2008),
hal. 297

63 A. Benny Pribadi, Model  Disain System Pembeajaran, (Jakarta: Dian pustaka, 2010),
h. 125. LihatDewi Salma Parawiradilaga, PrinsipDisainPembelajaran, (Jakarta: KencanaPrenada
Media Group, 2007), h. 21

التطويرالتصميمتحليلال

التطبيق لتقوميا
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:اخلطوات اخلمسةوفيما يلي بيان لكل 

، وهو أن يفعله قبل التصميمهو أمر الزم على املصممو )Analyze(التحليل-1
التحليل التمهيدي أو حتليل متطلبات وحاجات الطلبة

.املصمم ماذا سيفعله يف عملية التصميم اليت تناسب حباجات الطلبة
وهو حتديد املشكلة على حسب حتليل متطلبات الطلبة ) design(التصميم -2

ة واسرتاتيجيات التدريس وأنواع مثل أهداف التدريس والكفايات األساسي
اعتمادا مادة النحو على أساس التحليل التقابليالباحثيصمممث . التقومي

.لى نتائج حتليل متطلبات الطلبةع
وهو تطوير تعليم مادة النحو على أساس التحليل ) develop(التطوير -3

لفصل الثاين يف التقابلي بني اللغتني العربية واإلندونيسية بالتطبيق على طلبة 
وسيقومها الباحث لتحقيق األهداف املرجوة يف عملية .معهد دار الفالح

.املوجودةالتعليم 
املطورة يف عملية ات تنفيذ أو جتربة املادة وهو اجراء) Implement(التطبيق -4

.د أن حتكمها وصححها اخلرباءالتعليم والتعلم بع
املواد املطورة يف األخرية بعد طبق الباحثعمليةوهو ال، )Evaluate(التقومي -5

عملية التعليم، ويعرف الباحث من هذه العملية نتائج املواد اليت قد طورها 
.وطبقها على الطلبة، فعالية كانت أم غري فعالية

اتبع الباحث هذا النمط، ألن كل اخلطوات املوجودة فيه بسيطة وتشتمل على 
. علممجيع أنظمة عمليىة التعليم والت
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أما هنا سيطور الباحث تعليم مادة النحو على أساس . أن تستخدم لكل املواد التعليمية
.التحليل التقابلي

طويرالبحث والتإجراءات -ب

خطوات مخسحسب على والتطويرالبحثية يف هذاتنفيذالطواتكانت اخل
وأما خطوات تطوير املادة . (Molenda)وموليندا (Reiser)ريسري اتباعا إىل ما شرحه وهي 

) 3(البحث النظري واملالحظة، ) 2(متطلبات الدارسني، حتليل) 1:(فهي كما تلي
التجربة ) 7(التصحيح، ) 6(حتكيم اخلرباء، ) 5(تطوير املادة، ) 4(الطراز املبدئي، 

.نتاج املادةا)9(التصحيح، ) 8(امليدانية، 

هيكل تطوير املادة عند الباحث

تحتياجاحتليل اإل

تصميم املادة البحث النظرياملالحظة

تطوير املادة

التجربة

حتكيم اخلرباء

التصحيح

التصحيح املنتج
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:وفيما يلي بيان كل مراحل إجراءات التطوير

إلحتياجاتحتليال-1
إجراءات املالحظة ملعرفة عملية التعليم يف الباحثيقوماملرحلة هذه يف 

مكان البحث واملقابلة مع مدير املعهد دار الفالح ومدرسي مادة النحو 
واملنهج املواد الدراسية املدروسة ملعرفة

. مادة النحو يف هذا املعهدوطريقةتعليمهاوالوسائالملستخدمةلتعليماملستخدم
يتهم ستبانة على الطلبة ملعرفة ميوهلم وخلفاالأيضاحثمث وزع البا

.
تصميم املادة-2

اإلحتياجاتاعتمادا على نتائج حتليل ادةاملصمم الباحثيف هذه املرحلة 
.واملالحظات

حتكيم اخلرباء-3
تصميم املادة للخبري يف جمال اللغة واحملتوى وتصميم املادة ليقوم قدم الباحث

لتكون املادة على ات واملالحظات واإلضافات بالتقومي واإلقرتاحات واإلرشاد
.

التصحيح-4
املادة املصممة حسب ما حّكم اخلرباء فيهايف هذه املرحلة، صحح الباحث

تطوير املادة-5
على اساس التحليل املصممة املادة املطورة تعتمداملادةنتكو يف هذه املرحلة 

.، إما أهداف التدريس أو الكفايات األساسية واملوضوع وغريهاالتقابلي
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التجربة امليدانية-6
املواد املطورةالباحثّربجيالتعديالمتنالناحيةالسابقةلباحثوبعدنيال

. جاوىالشرقيةماالنجباتو طالبالفصاللثانيفياملعهددارالفالحاإلسالميعلى
ذه واملراد

. هعداملهذافيالبالطهذاالكتابالتعليميبحالةوشخصيةةناسبملتجربةهيمعرفةعلىا
انتاج املادة-7

تطوير مادة النحو على منادةاملواخلطواتاألخريةفيعمليةالدراسةالتطويريةهيإنتاج
أساس التحليل التقابلي بني اللغتني العربية واإلندونيسية بالتطبيق على 

. جاوىالشرقيةماالنجباتو طالبالفصاللثانيفياملعهددارالفالحاإلسالمي

تجربة المنتج-ج
 .

:تجربةاإلنتاجتحتويعلىوهذه
التجربةتصميم-1

:هيمرحلتينإنتصميمالتجربةتتكومنن

من فرديةً بشرح املادة املطورة على الطالب جّرب الباحثيس، وهيجتربة الفردية-أ
.فصل الثاين يف املعهد دار الفالح اإلسالمي جاوى الشرقية باتو ماالنج

بتجربةامليدانيةالباحثقوميسجتربةامليدانية،- ب
.لثانيفياملعهددارالفالحاإلسالميجاوىالشرقيةباتوماالنجفصالل
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التجربةأفراد-2
:التجربة،كمايايلأفرادتاجإلىحيو بالتجربةالباحثقومي

للغة مجاالفيقريباللهبابكر . دو اخلبرياألوهل:اخلرباءالتجربةمنأفراد-أ
.مجالتصميماملوادالتعليميةتوفيق الرمحن في. دهو ،واخلبريالثانيواحملتوى

مدرس النحو الذي يدرس النحو لفصل الثاين يف معهد دار التجربةمنأفراد- ب
الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية، وهو أيضا الذي قد 

.صححهوالحظهوخلصهالكتاباملطور
.الطلبةفيالفصاللثانيبمعهددارالفالحاإلسالميباتوجاوىالشرقية- ت

البيانات والمعلومات-3

:البيانات واملعلومات منيأخذ الباحث
بأحوال العهد لنياللبياناتواملعلوماتعمايتعلقمديراملعهددارالفالحاإلسالميباتو -1

.واألساتذة والطالب على العامة
بمعهد دار الفالح اإلسالمي الثانييف الفصلمدرس النحو-2

.مادة النحولنياللبياناتواملعلوماتعنأحوالعمليةالتعليموالتعلمباتو 
الفالح اإلسالمي دار يف الفصل الثاين مبعهد الطالب -3

.واختباري بعديوبياناتالنتيجةفياختبارقبلي. النحولنياللبياناتواملعلوماتفيتعليمباتو 
:البيانات واملعلومات يف هذا البحث تتكون علىأما

:البيانات الكيفية تشتمل على-1
واملدرس والطالبنتائج املالحظة على مدير املعهد-أ
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نوعية املادة التعليمية املطورةالتعليقات واإلقرتاحات من اخلرباء عن - ب
مبعهد دار الفالح يف الفصل الثايننتائج املقابلة من مدرس النحو- ج

على أساس التحليل ي باتو ورأيه عن تطوير مادة النحواإلسالم
.التقابلي

:علىالبيانات الكمية اليت تشتمل-2
نتائج التحكيم عن نوعية املادة املطورة املصممة باإلستبانة-أ

راء أو استجابة الطالب عن املادة املطورة على أساس نتائج آ- ب
.التحليل التقابلي بعد استخدامها

أسلوب جمع البيانات-4

:أما أسلوب مجع البيانات املستخدمة يف هذا البحث منها

املالحظة- 1
. للحصولعلىاملعلوماتاملهمةفيامليداحنولعمليةالتعليم

لمالحظةسلوكمعينمنخالباحثقوميالتعليميةأيبأنجزءامنالنشاطاتالباحثكونيهيطريقةحبيث
باملالحظةأثناءعمليةالالباحثقوميس64.الالتصاهلمباشرةباألشخاصأواألشياءالتييدّرسها

البيانات واملعلوماتجلمع الباحثستخدمهااو .النحويف هذا املعهدتعّلموالتعليم
.سة والطرق املستخدمة ووسائلهااملتعلقة باملواد املدرو 

املقابلة- 2

. دار أسامة للنشر والتوزيع: الرياض. (وأدواته وأساليبههمفهومالبحث العلمي . ذوقات عبيدات وأخرون64
149:ص). م1997
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. بجمعاملعلوماتوالبياناتالشفويةمناملفحوصالباحثقومفيخالهلياستبيانشفويوهي 
املقابلةجلمعالبيانامتاستخدمالباحث65.وهيأداةللحصولعلىاملعلومامتنخالملصادرهاالبشرية

عهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى مبلطالب يف الفصل الثاينوادرس النحو من
واملواد املدروسة وطرق التعليم الذي يستخدمها ، إما من ناحية رغبتهمالشرقية
.يف أثناء التعليماملدرس

االستبيان-3
الطالب يف الفصل الثاين مبعهد دار الفالح اإلسالمي باتو االستبياناتإىلوزعالباحث

عن مادة النحو املطورة على أساس بعدتنفيذالتجربةملعرفةرغبتهمجاوى الشرقية
كما قال عبيدات اإلستبيان . العربية واإلندونيسيةالتحليل التقابلي بني اللغتني

66.معلومات أواراء املبحوثني حول ظاهرة أو موقف معني

ختباراتاال-4
) أسئلةشفويةأوحتريرية(هوجمموعةمناملثريات

االختبارفيهذاالبحثتس67.علىمقياسهذاالبحثأعدتلتقيسبطريقةكميةأوكيفية،للحصول
. ختدمكآلةملعرفةولقياسفعاليةاملادةاملطّورة

.وجيعالالختبارالقبليوالبعديللمجموعةالتجربيةحلصولعلىمعلوماتتتعلقبها

191: ص) م1980دار غريب، : القاهرة(، عربي-قاموس المصطلحات التربوية انكليزيزكي بدوي، 65
، )1999دار وائل للنشر، : عمان(منهجية البحث العلمي، حممد عبيدات، وحممد أبو نصار، وعقلة مبيضني، 66

.63. ص
157: ذوقان عبيدات وأصحابه، مرجع نفسه، ص67
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تحليل البيانات-5

" حممدنازير"وقال
68.املبحوثةفيتحلياللبياناتياحملتاجةنا

. األموراملهمةفيعمليةالبحثو لذلك 
حتليل تحليل من نوعني ومها هذا التكون وي.علميالألنالبياناتاحملللةفيهذاالبحثستكونالبحث

الحظة تتضمن البيانات الكيفية من نتائج امل. انات الكميةيالبحتليل البيانات الكيفية و 
يف هذا املعهد باملادة املطورة على أساس التحليل التقابلي، وآراء اخلرباء ومدرس النحو

وهوبريمان ) Miles(.إما اإلرشادات أو التعليقات
)Huberman (69:هي كما تلي

يلّخص الباحث البيانات املوجودة هو ، )Data Reduction(إختزال البيانات -أ
حىت تكون البيانات احملتاجة تركيزا ّكزها بعد أن يقام البحثوخيتارها مث ير 

.بالبحث وواضحا
ما ُحيتاج البحث

البيانات الرئيسية الباحثعرض، هو )Data Display(عرض البيانات - ب
.واملختارة على شكل وصف موجز ورسم وغريه يف نتيجة البحث

.فهم الواقع وختّطط األعمال املقبلةهذه املرحلة ليسهل الباحث
.تعني الباحث نتائج البحث وحتققها، هو)Verification(التحقيق - ج

68Moh.Nazir.MetodePenelitian. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). Hal 346
69Sugiyono, Op. Cit, h. 247-252
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هي نتائج اإلستبانة من اخلرباء ، و الكميةالثانية هي البياناتالبياناتأما نوع و 
باملادة املطورة على أساس التحليل التقابلي، ونتائج اإلستبانة من الطالب باملادة املطورة 

باملادة املطورة يم، ونتيجة الطالب يف تعليم النحوعلى أساس التحليل التقابلي يف التعل
.على أساس التحليل التقابلي

:، منهاحثحتليلني يف هذا البالباحثحللو 

وهو ) Likert(مقياس ليكرت الباحثمدستخحتليل اإلستبانة الذي ا-أ
ويف هذا املقياس يلزم . أسلوب لقياس السلوكيات يف اإلختبار النفسية

نقسم إىل مخسيبنود الالطالب إجابة األسئلة السلبية واإلجابية، ويف كل 
:درجات وهي كما تلي

صفةدرجة
مناسب جدا، واضح جداجيد جدا، جذاب جدا، 5
جيد، جذاب، مناسب، واضح4
مقبول3
ناقص2
ناقص جدا1

وملعرفة صحة اإلنتاج فال بد على البيانات أن تبدهلا اىل البيانات الكمية بالرموز 
70:التايل

70IqbalHasan, Analisis Data PenelitianDenganStatistik, (Jakarta: PT BumiAksara, 2003),
h.30

P =
∑∑ x 100 %
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:البيان

P =املئوية الصالحية جمموعة القيمة احملصولة= ∑ جمموعة األسئلة ضرب على قيمة األعلى= ∑

ه وزير الشؤون كما قرر وفيما يلي دليل تفسري البيانات من نتيجة التصديق والتثبيت
:71وهيبأربعة املعايريالدينية

البيانمعيار النجاحالمئويةالرقم
ميكن استخدامه يف التعليم بدون جيد جدا وصادق185,01-100%

التصحيح
ميكن استخدامه يف التعليم بالتصحيح مقبول270,01-85%

البسيط
ال ميكن استخدامه يف التعليمناقص350,01-70%
يصلح كله أو يبدلمردود401-50%

ي والبعدفيتحلياللبيانامتناالختبارالقبليالباحثستخدما- ب
تار خيو . )Analysis Statistic Deskriptive(حتليإلحصائيوصفيهو 

71Sa’dun Akbar, InstrumenPerangkatPembelajaran, (Bandung: PT RemajaRosdakarya,
2013), h.41.
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-وفيما يلي شكل الرمز املستخدم الختبار )T-Test(ت –اختبار الباحث
72:(t-test)ت 

= ∑( )
:البيان

Md=املتوسط من نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي

xd=اإلحنراف من كل املوضوع

N=املوضوع يف العينة

: املعيار املعترب لتقومي إنتاج التطوير يف هذا البحث كما يليالباحثستخدما

صفةمستوى التحصيل
واضح جدا/ مناسب جدا/ اجيد جد4،50-5،00
واضح/مناسب/جيد3،51-4،00
مقبول3،50-2،60
ناقص1،70-2،59
أكثر ناقصا1،00-1،69

72.SuharsimiArikunto,ProsudurPenelitianSuatuPendekatanPraktik, (Jakarta: PT,
RinekaCipta, 2010). Cet. Ke-13, pp: 349-350.
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الفصل الرابع

عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
تطوير مادة النحو على أساس إمتام اتالبيانيعرض الباحثهذا املبحث سيف

يف وفعالية استخدام هذه املادة املطورةالتحليل التقابلي بني اللغتني العربية واإلندونيسية
الشرقية، إسالمي باتو جاوىعهد دار الفالح مبالفصل الثاينطالبلتسهيل فهم املادة 

.ختباركاملالحظة واملقابلة واالستبانة واالاملتنوعةبأدواتهذه البياناتحثلباامجعو 

تحليل الحاجات والمشكالت بمعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية-أ
احلاجات واملشكالت اليت قبل أن صمم الباحث مادة النحو حلل الباحث

:لتالية، وهي كايف تعليم النحوالفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقيةمعهد دار هايواجه

مبعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقيةأهداف تعليم النحو -1
معهد دار الفالح اإلسالمي ير مدوهو شفاء الديناملقابلة مع أستاذ بقام الباحث

ومن نتيجة تلك املقابلة. يف هذا املعهدهداف تعليم النحوملعرفة أباتو جاوى الشرقية
بد للطالب، يعين الهي فهم املقروءيف هذا املعهدنحوتعليم الأن أهدافوجد الباحث

مث ،الصحيحةالقراءةكفاءةيف  فهما عميقا حىت يصل الطالبأن يفهموا مادة النحو
علماء يف يكونوا حىت فهموا كتب الرتاث اإلسالميةيقرأوا و يستطيع الطالب أن ي

ي الطالب يف كفاءة الكالم، أب الطالوبعدها فمن املمكن أن حصل،املستقبل
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بصفة أما أهداف تعليم النحو . العربية صحيحا وفصيحةاللغة تكلموا يستطيعون أن ي
49.تجسد هلم األخالق اإلسالميةلطالب حىت يوين الشخصية اإلسالمية لعامة هي تك

دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقيةمبعهدحالة تعليم النحو-2
أحيانامبعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية يؤديكان تعليم النحو

يف الساعة الرابعة اىل الساعة اخلامسة كل يوم الثالثاءغرفة الطالبوأحيانا يف لىصامليف 
، أما األجروميةكتاب املنتخدم فيه  ، ويستفصل الثاينمن يُبدأوهذا الدرسمساء، 

ة يف ي املدرس يرتجم املادة املدروس، أقواعد والرتمجةطريقة الفيه فالطريقة املستخدمة 
من الطالب أن املدرس يطلب، ويف بعض املوادعملية التعليم مث يشرحها أمام الطالب

50.أمام الفصلفظواها مع شرحها حي

مبعهد دار الفالح نحومدرس الاخلري مصباحلة مع أستاذ املقاببقام الباحث
لباحثاوجدفيه، فنحوالباحث عن حالة تعليم الهلأس. اإلسالمي باتو جاوى الشرقية

:يف هذا املعهد كما البيان التايلنحواملعلومات حول تعليم ال

منها  ، شكالتمعدة واجهيف هذا املعهد ينحوأن تعليم ال"
النهاريشتغلونباألعماألواألنشطةاملدرس

. يةالعموميةفيخارجاملعهد،لذلكهميتعبونللتعليمفياملساء
أما من ناحية الكتاب . وأيضاعندمهقلةالوقتفيتعليمالنحو،فقطمرةفياألسبوعبمدةالساعة

نتيجة املقابلة مع أستاذ شفاء الدين كمدير معهد دار الفالح اإلسالمي جاوى الشرقية يف التاريخ 49
.2015فرباير7

.2015فرباير 15نتيجة املالحظة مبعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية يف التاريخ 50
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ومستوىة، رأى املدرس أنه أصعب بنسبة كفاءجروميةكتاب منت األاملستخدم وهو
51."وهذه تسببهم الكسل وامللل يف تعلم النحو وضوعات الصعبةالطالب ألن فيه امل

خاصة من ناحية اتفقها الباحث ومن نتيجة هذه املقابلة مع األستاذ مصباح، 
مرحلة 

رأى والحظ الباحث الكتاب املستخدم أن فيه املواد ألن. يف تعليم النحو املبتدئني
:، منهاوبعضها تدخل ملرحلة املتوسطني واملتقدمنيالكثرية

، والبدل
الدكتور حلة املتوسطني واملتقدمني كما قال وغري ذلك، وهذه املواد املوجودة تناسب ملر 

رشدي أمحد طعيمة يف كتابه دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم اللغة 
52.العربية أن املواد السابقة تناسب ملرحلة املتوسطني واملتقدمني

بمعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوىفصل الثانيالبطالستبانة لاالالباحثووزع
ستبانة أيضا لتعرف ماهي وهذه اال، فيهزيادة املعلومات عن تعليم النحو لالشرقية

:لبنود التاليةستبانة حتتوى على اواالاحتياجات ومتطلبات الطالب يف تعلم النحو، 
ممتعا جدام النحوكان تعل-أ

وبة لفهمهاصعالنحوكانت مادة - ب
جذابأن الكتاب املستخدم غريسبب املشكلة يف تعليم النحو- ت
غري متنوعةم النحواملستخدمة يف تعلالطريقة إن - ث

مبعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية يف تاريخ مصباحمع األستاذ نتيجة املقابلة51
.2015مايو21
193-190. ،صدليلعملفيإعدادالموادالتعليميةلبرامجتعليمالعربيةرشديأمحدطعيمة،52
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الكتاب الدراسية غري مزود بصور- ج
املادةغريجذابةتقدمي- ح
الطالبأعلى و أصعب ملستوىاملوجودةاملادة- خ
فيه التدريباتالتوجد-د
لطالبلاملادةاملدروسةغريمناسبةبأنشطةيومية-ذ
يومية لدى الطالببيئة وأنشطة عنةصعوبةاملادةإذاكانتاملادةبعيد-ر

:رموزالبالباحثسبحستبانةاالتلكو 

:ةتاليبيانات اللكانتيجةوحصل الباحث

4.5: قائمة الجدول

العناصرالرقم
التقدير

املئوية
54321

7--16-كانتعلمالنحوممتعاجدا1

-14,29
 %

85,71%--
100
%

7---52صعوبةلفهمهاكانتمادةالنحو 2
71,43

%
28,57

%
---100

P =
∑∑ x 100 %
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%
سبباملشكلةفيتعليمالنحوأنالكتابا3

جذابملستخدمغري 
7----7

100%----
100
%

إنالطريقةاملستخدمةفيتعلمالنحو 4
غريمتنوعة

25---7

28,57
%

71,43
%

-
--

100
%

7---61الكتابالدراسيةغريمزودبصور5

85,71
%

14,29
%

-
--

100
%

7---34جذابتقدمياملادةغري 6

42,86
%

57,14
%

-
--

100
%

املادةاملوجودةأعلىوأصعبلمستوىا7
لطالب

7----7

100%-
-

--
100
%

7----7فيهالتدريباتالتوجد8

100%-
-

--
100
%

7---43املادةاملدروسةغريمناسبةبأنشطة9
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و ممتع جداتعليم النحوم يوافقون أنمن الطالب% 14,29)1
.وأحيانا غري ممتعاحيانا ممتعا يقولون أن تعليم النحو أ% 85,71

ة هي م يوافقون جدا أن مادة النحو املوجودمن الطالب% 71,43)2
.لفهمابةصعيقولون % 28,57بة هلم و صع

أن يوافقوجندام من الطال% 100)3
.جذابالكتاباملستخدمغري هو سبباملشكلةفيتعليمالنحو 

م يوافقون جدا الطالمن % 28,57)4
% 71,43و الطريقةاملستخدمةفيتعلمالنحوغريمتنوعةأن

.الطريقةاملستخدمةفيتعلمالنحوغريمتنوعة
صعوبة تعلم النحو إذا كان % 85,71)5

% 14,29ليس فيه صور ملونة و 
.بةتعلمالنحوإذاكانليسفيهصورملونةيوافقونأنصعو 

و تقدمياملادةغريجذابة% 42,86)6
.يقولون % 57,14

املادةاملوجودةأعلىوأصعبلمستوىالطالبأن % 100)7
.الكتاب املستخدم ليس فيه التدريبات% 100)8

57,14الطالبيومية
%

42,86
%

-
--

100
%

صعوبةاملادةإذاكانتاملادةبعيدةعن10
بيئةوأنشطةيوميةلدىالطالب

25---7

28,57
%

71,43
%

-
--

100
%
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9(57,14 %
و 

42,86 %.
فهم % 28,57)10

% 71,43حالتهم و عنةاملادةإذاكانتاملادةبعيد
.

يف معهد دار الفالح حصاللباحث أن تعليم النحوومن البيانات السابقة
غري جذابكتاب ألنه  من ناحيةالكتاب املستخدمخاصة اإلسالمي حيتاج اىل التنمية 

الصور امللونة والتدريبات اليت ليس فيهأيضا و واملواد املوجودة أصعب هلمعند الطالب
.تدافعهم وتشجعهم يف فهم وتعلم النحو

أن املشكلة الباحثوجد،االستبيامنن الطالب يف الفصل الثاينومننتيجةهذه
األساسي يواجها الطالب يف تعليم النحو هي من ناحية الكتاب املستخدم ألنه غري 

التدريبات واألمثلة املوجودة بعيدة من بيئة جذاب عند الطالب، ألن ال توجد فيه 
. وأنشطة الطالب والكتاب أيضا غري ملون حىت تسببهم الكسل واملل يف تعليم النحو

أمنن خصائص كتاب التعليمي اجليد هي جميد
) 3(املطلوبة،والكفاية) 2(،و)املعلم/ دلياللطالب(دلياللتعلم) 1: (تشتملعلى

) 6(دلياللعماللذييشتملعلىبطاقاتالتدريبواملمارسة،و) 5(التدريبات،و) 4(املعلومات،و
والكتاب املستخدم التوجد فيه هذه األشياء السابقة، فقط فيه املعلومات عن 53.التقومي

.املادة املدروسة

53Abdul Majid. Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya.2008),
hlm.60
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أن أما من ناحية الطريقة املستخدمة يف عملية تعليم النحو، الطالب يقولون 
الطريقة املستخدمة غري متنوعة، ومن نتيجة املالحظة وجد الباحث أن الطريقة اليت 
استخدمها املدرس فقط طريقة واحدة، وهي طريقة القواعد والرتمجة، وال توجد فيه 

54.الطريقة األخرى أو اللعبة يف تعليم النحو كالبطاقة النحوية وغري ذلك

يل التقابليالنحو على أساس التحلتصميم مادة-ب

مبعهد دار حتياجات يف تعليم النحوشكالت واالاملبعد أن عرف الباحث
على فقام الباحث بتصميم مادة النحوالفالح اإلسالمي باتو كما يف البيانات السابقة، 

مبعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الفصل الثاينطالبلأساس التحليل التقابلي
Reiser(قررها ريسري وموليندا اخلطوات التيواتبع الباحث. املبتدئاملستوىالشرقية على

dan Molenda( تعرف بنموذج أددي وADDIE . وهذا النموذج يتضمن على مخس
وحتتوي هذه املادة 55.ميو التصميم والتطوير والتطبيق والتقالتحليل و خطوات وهي 

:املصممة كما البيان التايل

احملفوظة-1
املقدمة-2
للمعلم يف استخدام الكتاباإلرشاد -3
:تتكون املادة على ستة موضوعات وهي -4

الكلمة والكالم-أ
اسم املذكر واملؤنث- ب

2015فرباير 24مبعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية يف التاريخ الحظةمنتيجة  54

55 A. Benny Pribadi, Op. Cit, h. 21
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اسم اإلشارة- ت
مجلة امسية- ث
مجلة فعلية- ج
فعل، فاعل، ومفعول- ح

التدريبات -5
الرصيد اللغوي-6

خبريين ومها خبري يف جمال اىلالباحثها، قدموبعد إكمال هذه املادة املصممة
قريب اهللا بابكر مصطفى . دواختار الباحث. ة وخبري يف جمال التصميماحملتوى واللغ

الك يف اجلامعة اإلسالمية موالنا مالسودايناضراحملخبريا يف جمال احملتوى واللغة وهو 
. هاتحكيمستبانة لاملادة املطورة مع احثالباعرضو . إبراهيم احلكوميةماالنج

:ةستبانة حتتوي على البنود اآلتياالوتلك

وضوح البيانات-1
لغةالكتامبناسبةمبستوىالطالب-2
توفرعناصرالكتابالتعليمي-3
استخداماللغةالسليمة-4
اختيارالنصوصأواألمثلةاملناسبة-5
اختيارملفرداتالشائعة-6
فيفهماللغةاملستخدمةلطالبيسهال-7
مناسبةاملادةبالنظريةاملوجودة-8
قواعدهاصحيحة-9

املادةباملستوىاملبتدئمناسبة-10
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الوضوحفيتقدمياملادة-11
)مناألسهإللىاألصعب(التدرج-12
الطالبيناسبإعدادالتدريباتبمستوى-13
األسئلةلقياسقدرةالطالب-14
ا وإضافة فيها، وهي كومن اال

:البيانات واجلدول الآلتية
4.6: قائمة الجدول

التحكيمعناصر الرقم
النتيجة

54321
√وضوح البيانات1
√لغةالكتامبناسبةمبستوىالطالب2
√توفرعناصرالكتابالتعليمي3
√استخداماللغةالسليمة4
√اختيارالنصوصأواألمثلةاملناسبة5
√اختيارملفرداتالشائعة6
√فيفهماللغةاملستخدمةلطالبيسهال7
√مناسبةاملادةبالنظريةاملوجودة8
√قواعدهاصحيحة9

√مناسبةاملادةباملستوىاملبتدئ10
√الوضوحفيتقدمياملادة11
√)مناألسهإللىاألصعب(التدرج12
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√يناسبإعدادالتدريباتبمستوىالطلبة13
√األسئلةلقياسقدرةالطالب14

62احملصولةجمموعة نتيجة
%89املئوية الصالحية

جيد جداالتقدير

:ودليل لتفسري البيانات من نتيجة حتليل البيانات هي 

%100-%81جيد جدا
%61-%80جيد
%41-%60مقبول
%21-%40ناقص

%20- %0ناقص جدا

، %89نتيجة ستبانة فحصل الباحثبعد أن حسب الباحث نتيجة من اال-1
."جيد جدا"وهذه النتيجة تدل على أن الكتاب املطور يف درجة 

ستبانة وهي تلك االت واإلضافات يفاملداخالقد كتب اخلبري -2
وهناك الصور امللونة اليت فيتعليمالنحوللمبتدئنيةاجليدمحتويات

ولكن من األحسن للباحث .تستطيع أن تشجع رغبة الطالب يف تعلم النحو
خذ : مثال " فعل، فاعل، ومفعول"أن يزيد األمثلة عن فعل األمر يف موضوع 

أعطى األمثلة بشكل ، ألن الباحث فقط !!!أو أكتب الدرس !!! القلم 
، كتب أمحد الدرس: فعل، وفاعل، ومفعول، مثال

.بأشكال أخرى
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احملتوى واللغة فعرض يف جمال املادة املطّورة من خبري وبعد أن صحح الباحث
ويف هذه . تصميم املادةالثاين وهو اخلبري فيمجال برياخلإىل املطورةاملادةتلك الباحث

هو حماضر يف اجلامعة اإلسالمية و توفيق الرمحن. داختار الباحثاخلطة، 
ستبانة التحكيم ة مع ااملادة املصمممث عرض الباحث، موالنامالكإبراهيماحلكوميةماالنج

:اليت حتتوي على البنود التالية

اللغوية.أ
الوضوح يف املعلومات-1
مناسبة قواعد اللغة العربية واإلندونيسية-2
فعالية يف استخدام اللغة-3
السهولة يف فهم اللغة املستخدمة-4

التقديم.ب
الوضوح يف األهداف املرجوة-5
التدرج يف تقدمي املادة-6
تفاعليةكان الكتاب -7
الكمال يف املعلومات-8
الجرافيكتصميمعرض في ال. ج

التقدمي يف املادة املطورة يدافع رغبة الطالب يف تعلم النحو-9
الوضوح يف الكتابة-10
التنظيم يف ترتيب املواد-11
مناسبة األلوان مبادة املطورة-12
يف تقدمي املادةاجلذاب-13
مناسبة يف استخدام احلروف و شكلها-14
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مناسبة النسق-15
قواعد النحوية على أساس التحليل التقابلي. د

مناسبة قواعد اللغة العربية واإلندونيسية-16
املادة على أساس التحليل التقابليالوضوح يف تقدمي-17
الوضوح يف قواعد النحو على أساس التحليل التقابلي-18
وضوح التقابل بني اللغة العربية واإلندونيسية-19
رجوةمناسبة باألهداف امل-20
مناسبة مفردات اللغة العربية واإلندونيسية-21
استخدام املفردات الشائعة عند الطالب-22
السهولة يف استخدام املادة املطورة-23
مناسبة املادة مبستوى الطالب-24
فعالية مادة املطورة يف عملية التعليم-25

ا وإضافة فيها، وهي كستبانة السابومن اال
:اآلتيةواجلدولالبيانات

4.7: قائمة الجدول

عناصر التحكيمالرقم
النتيجة

54321
√الوضوحفياملعلومات1
√مناسبةقواعداللغةالعربيةواإلندونيسية2
√فعاليةفياستخداماللغة3
√السهولةفيفهماللغةاملستخدمة4
√الوضوحفياألهدافاملرجوة5
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√التدرجفيتقدمياملادة6
√كانالكتابتفاعلية7
√الكمالفياملعلومات8
√التقدميفياملادةاملطورةيدافعرغبةالطالبفيتعلمالنحو9

√الوضوحفيالكتابة10
√التنظيمفيرتتيباملواد11
√مناسبةاأللوانبمادةاملطورة12
√فيتقدمياملادةاجلذاب13
√مناسبةفياستخداماحلروفوشكلها14
√مناسبةالنسق15
√مناسبةقواعداللغةالعربيةواإلندونيسية16
√املادةعلىأساسالتحلياللتقابليتقدميالوضوحفي17
√الوضوحفيقواعدالنحوعلىأساسالتحلياللتقابلي18
√واإلندونيسيةوضوحالتقابلبيناللغةالعربية19
√مناسبةباألهدافاملرجوة20
√مناسبةمفرداتاللغةالعربيةواإلندونيسية21
√استخداماملفرداتالشائعةعندالطالب22
√السهولةفياستخداماملادةاملطورة23
√مناسبةاملادةمبستوىالطالب24
√فعاليةمادةاملطورةفيعمليةالتعليم25

117جمموعة نتيجة احملصولة
%94املئوية الصالحية

جيد جداالتقدير
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:

%100-%81جيد جدا
%61-%80جيد
%41-%60مقبول
%21-%40ناقص

%20- %0ناقص جدا

% 94نتيجة ستبانة فحصل الباحثمن االبعد أن حسب الباحث نتيجة-1
".جداجيد"يف درجة تدل أن الكتاب املطور وهذه

ستبانة وهي أن هذا الكتاب ت واإلضافات يف تلك االقد كتب اخلبري املداخال-2
ألن فيه الصور امللونة اجلذابة ملبتدئني،د لتعليم النحو، خاصة ملرحلة اجي

. يتحمسون ويتمتعون يف تعلم النحوواملفردات الشائعة عند الطالب حىت هم 
الكتاب أيضا سيكون عالجا يف تعليم النحو، ألن رأى اخلبري منذ زمان وهذا 
، ليس فيه الصور أو األلوان أو ب يتعلمون النحو بكتاب غري جذابالطال

ولكن . التدريبات وهذا الكتاب سيحلل من هذه املشكلة خاصة ملرحلة املبتدئني
" موضوع يضع اسم املوضوع يف وسط الورقةخاصة يفمن األحسن للباحث أن 

أن يطبع املواد ، وأيضا للباحث "الكلمة والكالم و مجلة امسية ومجلة فعلية
.صفحتني يف كل الورقة 

اخلبريين، النتيجة من خبري يف جمال اللغة واحملتوى، وخبري ملخصنتائجتقوميوهذا 
:من جمال تصميم املواد 
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4.8: قائمة الجدول

رقم
البيانXiXPالبنودال

6270قريب اهللا با بكر. السيد د1
جيد جدا89%

المعدل
117125توفيق الرمحن. السيد د2

جيد جدا94%
المعدل
%183المجموع

جيد جدا
%91،5المعدل العام

% 91،5بعدما حسب الباحث النتائج من اخلبريين، فوجد الباحث أن النتيجة هي 
.وهي يف درجة جيد جدا

على أساس التحليل التقابليتطوير مادة النحو-ج

/ دلياللطالب(دلياللتعلم) 1: (وتشتملمادةواحدةعلىاألقلعلى. علموالتعليم
) 5(التدريبات،و) 4(املعلومات،و) 3(الكفايةاملطلوبة،و) 2(،و)املعلم

.  التقومي) 6(ىبطاقاتالتدريبواملمارسة،ودلياللعماللذييشتملعل
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. للباحثوهذاالنظرميناسببعمليةتطويراملادةالتعليمية
و  معأنفياملادةاملطورةتوجددليالملعلمأيدليالستخدامالكتاب،ومعيارالكفاءة

. لثاينالفصاللطالبكفاءةاألساسيةفيكلدرس،وتستطيعاملعلوماتأنتعطياخلرباتاجلديدة
ويف عملية إجابة فهماومرحيافيعمليةالتعلمالطالبستطيعينوعةلكيمتقدمالباحثوالتدريباتالتي

.الطالبويوجدالتقوميلمعرفةإلىأميدىكفاءة. التدريبات املوجودة

الكتاب تعتمد على بعض الدراسات السابقة اليت قامت يف هذا املطورة أما املادة
كتاب شروين رهبمنتعتمد بالتحليل التقابلي بني اللغتني العربية واإلندونيسية، وأيضا 

على املستوى واإلجنلزيةبالدراسة التقابلية بني اللغتني العربية واإلندونيسيةالذي قد قام 
:وهيي والصريفالنحو 

الكلمة والكالم-1
اسم املذكر واملؤنث-2
اسم اإلشارة-3
مجلة امسية-4
مجلة فعلية-5
فعل، فاعل، و مفعول-6

يف لمعرفة ما مدى فعاليتهالباحثه، فطبقبالكتاب املطوروبعد أن حصل الباحث
.مبعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقيةالفصل الثاينبطالعليم النحو لت

نحوفي تعليم التطبيق الكتاب-د

الفصل الثاينطالبالنحو لبتطبيق هذا الكتاب يف تعليم حثالبافقد قام
هذا وقبل أن يطبق الباحث. مثانية لقائاتباتو جاوى الشرقية مبعهد دار الفالح اإلسالمي 
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2015أبريل30ريخيف التايف يوم اخلميسختبار القبلياالقام الباحثفالكتاب املطور، 
كان دقيقة، و 60مبعهد دار الفالحاإلسالمي باتو جاوى الشرقية حول يف غرفة الطالب

.بنود األسئلةختبار يتكون على عشرةاال
قبل تطبيق م فهم فهم مادة النحوملعرفةو 

نتيجتهم كما يف اجلدول ختبار فوجد الباحثاالهذاأن قام الباحثوبعد. املادة املطورة
:التايل

4.9: قائمة الجدول
نتيجة اإلختبار القبلي

البيانالنتيجةاإلسمالرقم
ضعيف30أوكي الدران1
ضعيف30أمحد فرحان2
جيد جدا80نفيسة رحياننتاحممد 3
مقبول60حممد رزقي أكرب4
ضعيف50حممد شهود هريادي5
جيد جدا80أمحد صدقي فاز املتقني6
مقبول60حممد زين موالنا حمبوب7

:النتيجة كما يف البيان التايلوتلك النتائج تعتمد على تفاوت

الدرجةالنتيجةتفاوتالرقم
ممتاز100–191
جيد جدا90–271
جيد70–361
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مقبول60–451
ضعيف50–510

وبذلك . نحوة الادومن اجلدول السابق فعرف الباحث
ملوضوع األول الذي يتعلق ا. بثالثة موضوعاتبتجربة هذا الكتاب املطورفقامالباحث

والتاريخ سبتيف يوم اللقائنيتجربة هذا املوضوعبالباحثقام. كلمة والكالمب
يف الساعة السابعةليال إىل الساعة 2015مايو 4ويف يوم اإلثنني التاريخ 2015مايو2

واملوضوع . مبعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقيةالثامنةيف مصلى الطالب
يوم الثالثاءلقائني يفهذا املوضوعالباحثوقام. املذكر واملؤنثثاسمالثاين الذي يتعلق ب

يف الساعة الرابعة 2015مايو 6ويف يوم األربعاء ويف التاريخ 2015مايو5والتاريخ 
اسم الإلشارة املوضوع الثالث الذي يتعلق بكذلك أيضا بو . مساء إىل الساعة اخلامسة

، ويف يوم الثالثاء 2015مايو11والتاريخ اإلثننييف يوم لقائنيالباحثالذي قام
يف ختبار البعدياالالباحثموبعد انتهاء عملية التجربة فقا. 2015مايو 12والتاريخ 

. النحوملعرفة ما مدى فعالية املادة املطورة يف تعليم 2015مايو18والتاريخ يوم الإلثنني
. نتيجتهم كما يف اجلدول التايللباحثوحصال

4.10: قائمة الجدول

ينتيجة اإلختبار البعد

البيانالنتيجةاإلسمالرقم
جيد70أوكيالدران1
جيد جدا75أمحدفرحان2
ممتاز95حممدنفيسةرحياننتا3
ممتاز95حممدرزقيأكرب4
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جيد جدا75حممدشهودهريادي5
جيد جدا 90أمحدصدقيفازاملتقني6
جيد جدا90حممدزينموالناحمبوب7

:النتيجة كما يف البيان التايلوتلك النتائج تعتمد على تفاوت

الدرجةالنتيجةتفاوت الرقم
ممتاز100–191
جيد جدا90–271
جيد70–361
مقبول60–451
ضعيف50–510

لنحوتقويم الكتاب المستخدم في تعليم ا-ه

هذه . وهي التقومياملرحلة األخريةتوبعد أن جرى الباحث تلك املراحل فجاء
لتسهيل املادة املطورة على أساس التحليل التقابلي

لباحث، فحلالختبار القبلي والبعديجدول االفهم املادة، وهذه املرحلة تعتمد على
البعدي ختبار ملعرفة فرق النتيجة بني االختبار القبلي واالtم إختبار االنتائج باستخدتلك

وحصل الباحث.وبعبارة أخرى ملعرفة وجود الفرق قبل إلقاء املادة املطورة وبعد إلقاءها
:كما البيان التايلtنتيجة اإلختبار 
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4,11: قائمة الجدول
نتائج اإلختبار القبلي والبعدي

N(XYD=x-yD2(أمساء الطلبة الرقم

اختبار اختبار قبلي
بعدي

3070401600أوكيالدران1
3075452025أمحدفرحان2
809515225حممدنفيسةرحياننتا3
6095351225حممدرزقيأكرب4
507525625حممدشهودهريادي5
809010100أمحدصدقيفازاملتقني6
609030900حممدزينموالناحمبوب7

390590D∑=200
D2∑=6700

55.7184.2928.57957.14معدل الدرجة

، مث D2∑=6700وD∑=200أن الباحثمن اجلدول السابق اتضح
:هذه النتيجة حلساب اإلحنراف املعياري من الفرق بالرمز اآليتلباحثأدخال

= ∑( )
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= 28,57,( )= 28,57,( )= 28,57√0,79= 28,570,88= 32,47
خرية فيها اإلختالف بني نتيجة االختبار القبلي على حساب النتيجة األاعتمادا 

ثر تأثريا تفاعليا وبعبارة أخرى أن التعليم بغري استخدام املادة املطورة تؤ . ختبار البعديواال
.مبعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقيةيف تعليم النحو

طالب ستبانة لاالأيضا الباحثووزعطورة بتجربة املادة املوبعد أن قام الباحث
:علىالىت حتتوىبمعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقيةالفصل الثاني

السهولة يف فهم املادة املوجودة.1
لقرأته هذا الكتاب جذاب.2
املادة املوجودة مناسبة حباجة الطالب.3
هذا الكتاب يشجعين يف تعلم اللغة العربية خاصة يف تعلم النحو.4
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الصور والبيانات املوجودة تسهلين يف فهم املادة.5
)التدرج(من األسهل إىل األصعب املادة تبدأ.6
السهولة يف فهم القواعد املوجودة يف هذا الكتاب.7
التدريبات املوجودة تساعدين يف فهم املادة.8
مناسبة التدريبات املوجودة ملعرفة قدرة فهم الطالب .9

التدريبات متنوعة وجذابة.10
الكتاب يساعدين لتعلم الذايت يف مادة النحوهذا .11

:بالرموزستبانة حسب الباحث ومن هذه بنود اال

:أنالباحثحصلستبانة احملصولة، ومن نتيجة اال
4.12: قائمة الجدول

العناصرالرقم
التقدير

املئوية
54321

7---43السهولةفيفهماملادةاملوجودة1
57,14

%
42,86

%
---100%

7---61لقرأتهبهذاالكتاجبذا2
85,71

%
14,29

%
---100%

P =
∑∑ x 100 %
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املادةاملوجودةمناسبةحباجةالطال3
ب

151--7
14,29

%
71,43

%
14,29%--100%

هذاالكتابيشجعنيفيتعلماللغةالعرب4
يةخاصةفيتعلمالنحو

1----7
100%----100%

الصوروالبياناتاملوجودةتسهلنيفيف5
مهاملادة

1----7
100%----100%

مناألسهإللىاألصعبتبدأاملادة6
)التدرج(

34---7
42,86

%
57,14

%
---100%

السهولةفيفهمالقواعداملوجودةفي7
هذاالكتاب

232--7
28,57

%
42,86

%
28,57%--100%

التدريباتاملوجودةتساعدنيفيفهما8
ملادة

16---7
14,29

%
85,71

%
---100%

مناسبةالتدريباتاملوجودةملعرفةقد9
رةفهمالطالب

-52--7

-71,43
%

28,57%--100%

7--331التدريبامتتنوعةوجذابة10
42,86

%
42,86

%
14,29%--100%

لتعلمالذاتيفيمهذاالكتابيساعدني11
ادةالنحو

151--7
14,29

%
71,43

%
14,29%--100%
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بدرجة جيد جداسهولةفيفهماملادةاملوجودةمن الطالب يقولون أن % 57,14)1
.بدرجةجيداملطورةسهولةفيفهماملادةيقولون أن % 42,86و 

بدرجة جيد جدا و جذابةلقرأتهاملطور الكتابيقولون أنمن الطالب% 85,71)2
.جذابالكتاباملطور يقولون أن % 14,29

جة جيد جدا ر حباجتهم بدمناسبةاملطورةاملادةيقولون أن من الطالب% 14,29)3
% 14,29جة جيد و ر بداملادةاملطورةمناسبةحباجتهميقولون أن % 71,43و 

.مقبول أناملادةاملطورةمناسبةحباجتهمبدجةيقولون 
يقولون الطالبمن % 100)4

.ذاالكتابيشجعنيفيتعلماللغةالعربيةخاصةفيتعلمالنحو
.فيفهماملادةتسهلهمالصوروالبياناتاملوجودةيقولون أنمن الطالب% 100)5
بدرجة جيد جدا و املادةتبدئمناألسهإللىاألصعبيقولون أنبمن الطال42,86%)6

.املادةتبدئمناألسهإللىاألصعببدرجةجيديقولون أن % 57,14
السهولةفيفهمالقواعداملوجودةفيهذاالكتابيقولون أنمن الطالب% 28,57)7

يقولون أن % 42,86بدجة جيد جدا و 
يقولون أن % 28,75بدرجة جيد و السهولةفيفهمالقواعداملوجودةفيهذاالكتاب

.بدجة مقبولالسهولةفيفهمالقواعداملوجودةفيهذاالكتاب
بدرجة فيفهماملادةتساعدمهدةالتدريباتاملوجو يقولون أنمن الطالب% 14,29)8

يقولون أن % 85,71جيد جدا و 
.جةجيدر التدريباتاملوجودةتساعدمهفيفهماملادةبد

هم مناسبةالتدريباتاملوجودةملعرفةقدرةفهممن الطالب يقولون أن % 71,43)9
يقولون أن % 28,57بدرجة جيد و 

.مقبولمناسبةالتدريباتاملوجودةملعرفةقدرةفهمهمبدرجة
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بدرجة جيد جدا و التدريبامتتنوعةوجذابةمن الطالب يقولون أن % 42,86)10
يقولون أن % 14,29و يقولونأنالتدريبامتتنوعةوجذابةبدرجةجيد% 42,86

.مقبوليقولونأنالتدريبامتتنوعةوجذابةبدرجة
لتعلمالذاتيفيمادةالنحويساعدمههذاالكتابمن الطالب يقولون أن % 14,29)11

يقولون أن % 71,43بدرجة جيد جدا و 
% 14,29و هذاالكتابيساعدمهلتعلمالذاتيفيمادةالنحوبدرجةجيد

.مقبول
عهد دار الفالح اإلسالميمبحصل الباحث أن تعليم النحو لبيانات السابقةومن ا

تدل على التنمية باستخدام املادة املطورة حىت تتسرع الطلبة يف فهم ةباتو جاوى الشرقي
.املادة

ستبانةلطالبالفصاللثانيبمعهددارالفاالوبعدأنقامالباحثبتجربةاملادةاملطورةووزعالباحث
ستاذ ألاملدرس النحو يف هذا املعهد وهو ستبانة أيضا ، وزع الباحث االاإلسالميالح

:علىالتىتحتوىاخلري مصباح

هذا الكتاب مبسط حىت يسهل الطالب يف فهمه.1
املادة املوجودة تناسب مبستوى الطالب.2
مناسبة الكتاب حباجة الطالب.3
السهولة يف فهم اللغة املستخدمة يف هذا الكتاب.4
الصور املوجودة جذابة.5
الصوراملوجودة تساعد الطالب يف فهم املادة.6
التدريبات متنوعة.7
تالسهولة يف فهم إرشاد التدريبا.8
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مناسبة األسئلة ملعرفة كفائة الطالب .9
هذا الكتاب يشجع رغبة الطالب يف تعلم النحو.10
هذا الكتاب يساعدين يف عملية التعيم.11
املناسبة بني األهداف و املواد املوجودة.12
)من األسهل إىل األصعب(التدرج .13
مناسبة املفردات املوجودة حباجة الطالب.14
الكتابيف تطوير مناسبة املراجع املستخدمة .15

:ستبانةحسبالباحثبالرموزاالومنهذهبنود

:البياناتواجلدوالآلتيةكنتيجةومداخلةوإضافةفيها،وهياملعلمستبانةالسابقةيأتىبهااالومن

4.13: قائمة الجدول

عناصر التحكيمالرقم
النتيجة

54321
√هذاالكتامببسطحتىيسهاللطالبفيفهمه1
√املادةاملوجودةتناسببمستوىالطالب2
√مناسبةالكتاببحاجةالطالب3
√السهولةفيفهماللغةاملستخدمةفيهذاالكتاب4

P =
∑∑ x 100 %
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√الصوراملوجودةجذابة5
√الصوراملوجودةتساعدالطالبفيفهماملادة6
√التدريبامتتنوعة7
√السهولةفيفهمإرشادالتدريبات8
√مناسبةاألسئلةملعرفةكفائةالطالب9

√هذاالكتابيشجعرغبةالطالبفيتعلمالنحو10
√يملهذاالكتابيساعدنيفيعمليةالتع11
√املناسبةبيناألهدافواملواداملوجودة12
√)مناألسهإللىاألصعب(التدرج13
√مناسبةاملفرداتاملوجودةحباجةالطالب14
√مناسبةاملراجعاملستخدمةفيتطويرالكتاب15

66جمموعة نتيجة احملصولة
%88املئوية الصالحية

جيد جداالتقدير

وهذهتدألنالكتاباملطورفي%88ستبانةفحصاللباحثنتيجةاالبعدأحنسبالباحثنتيجةمن.1
."جيدجدا"درجة

النحو،خاصةملرحلةاملبتاالاإلضافاتفيتلكاألستاذقدكتب.2
دئني،ألنفيهالصورامللونةاجلذابةواملفرداتالشائعةعندالطالحبتىهميتحمسونويتمتعونفيتع

عسى هذا الكتاب أن ينفع الطالب واملدرس يف تعلم اللغة العربية .ملالنحو
.وخاصة يف تعلم النحو
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الفصل الخامس
ملخص نتائج الدراسة والتوصيات والمقترحات

اىل ثالثة أمور وهي ملخص نتائج الدراسة والتوصيات األخريحيتوى هذا الفصل
:البيانات التاليةك، وهي  واملقرتحات

نتائج البحثملخص -أ
ها اخلرباءبعد أن طور الباحث مادة النحو على أساس التحليل التقابلي وحّكم

:نتائج البحث التالية
: يتم تطوير تعليم مادة النحو على أساس التحليل التقابلي على مخسة املراحل-1

) 2(هو العملية لتحليل املشكالت و اإلحتياجات املوجودة، : التحليل) 1(
صمم الباحث الكتاب أو احملتويات على أساس التحليل التقابلي : التصميم

بعد حتكيم اخلبري يف مرحلة التصميم : تطويرال) 3(لل املشكالت املوجودة، ليح
يطبق الباحث الكتاب املطور إىل : التطبيق) 4(عني الباحث الكتاب املطور، 

حيسب الباحث نتيجة الطالب بعد استخدام الكتاب : التقومي) 5(الطالب، 
.  املطور

يف شكل الكتاب التعليمي، قابليقد مت تطوير مادة النحو على أساس التحليل الت-2
:هذا الكتاب كما البيان التايلويتكون

كتاب مبسط على أساس التحليل (مبادئ علم النحو "اسم الكتاب، وهو -أ
")التقابلي بني اللغتني العربية واإلندونيسية

للمعلم ، وهو دليل استخدام الكتاباإلرشادات للمعلم يف استخدام الكتاب- ب
.على أساس التحليل التقابلي بني اللغتني العربية واإلندونيسية

وهي الكلمة والكالم واسم تويات الكتاب اليت تتكون على ستة موضوعاتحم- ج
املذكر واملؤنث واسم اإلشارة واجلملة الفعلية واجلملة الفعلية والفعل والفاعل 
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خالصتها مث تدريبات مث قائمة القاعدة مث، ولكل الدروس قائمة أمثلة واملفعول
.املفردات اجلديدة أو الرصيد اللغوي

من خبريين وهو اخلبري جمال اللغة واحملتوى واخلبري يف ستبانةاالاعتمادا على نتيجة-3
اخلبري يف جمال اللغة واحملتوى قد أعطى نتيجة للمادة املطورة .جمال تصميم الكتاب

يف درجة جيد جدا، وأما اخلبري يف جمال تصميم الكتاب قد أعطى وهي% 89
فحسب الباحث النتيجة من .وهي يف درجة جيد جدا% 94نتيجة للمادة املطورة 

.وهي يف درجة جيد جدا% 91،5هذين اخلبريين فوجد الباحث نتيجة 
رة ستبانة من مدرس النحو حصل الباحث أن املادة املطو اعتمادا على نتيجة اال-4

.وهي يف درجة جيد جدا% 88بنتيجة 
من % 87,27أن حصل الباحثستبانة من الطالبى نتيجة االاعتمادا عل-5

وسهولة لفهم املادة املطورة ويشجعهم يف ملطور جذابيقولون الكتاب االطالب
.تعلم اللغة العربية خاصة يف تعلم النحو

t32،47%اعتمادا على نتيجة امتحان القبلي والبعدي فوجد الباحث نتيجة -6
وهذه تدل أن الطالب حتصل النتيجة أحسن وأعلى بعد استخدام مادة النحو 

.املطورة على أساس التحليل التقابلي

التوصية-ب
ة وهي للمعلم أن يستخدم التوصي، ركز الباحثومن نتائج البحث السابقة

أن يستخدم الكتاب املقرر من املعهد، لكي فقطاملتنوعة يف عملية التعليم وليسالكتب 
املعلم يستطيع أن يعلم األوالد بطريقة جذابة ومبعلومات جديدة، فمن املمكن أيضا 
للمعلم أن يستخدم  الكتاب املطور ألنه يعتمد على أسس إعداد املواد حىت الطالب 

.يتحمسون ويتمتعون يف تعليم النحو
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المقترحات-ج
:اإلقرتاحاتبعد تقدمي البحث، فرييد الباحث

والوسائل التعليمية احملتاجة ىف هذا نحولتعليم الالوقتأن يهتم مدير املعهدرجى من ي.1
.الدرس

اإلجيابية للوصول إىل جناح املتنوعةالطرقسيتخدم أن نحويرجى من مدرس ال.2
.بالطال

بسبب يرجى من .3
التجربة و البحثمكانيف احملدود، وكذلكووقت البحثقلة كفاءة الباحث

خر هذا الكتاب املطور سوف جيد فيه استخدم املعهد الآلإذا، فمن املمكناملعينة
.العيوب

ن تأمل الباحث.4
لى املستوى املبتدئ فحسب، واقرتح عهذا البحث حمدود يف تعليم النحو

وعسى اهللا أن . طور يف املستوى املتوسط واملتقدمالباحثعلى الباحثني الالحقني أن ي
.نه املدرسون واآلخرونويستفيد ملبحث عمال يتقبله اهللا من الباحثجيعل هذا ا
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الجدول الثالث
توفيق الرحمنستبانة من الدكتور نتيجة اال

الخبير في مجال تصميم المادة
PENGANTAR

INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK PENGEMBANGAN BAHAN AJAR

OLEH AHLI DESAIN PEMBELAJARAN

Kepada Yth

Dr. Taufiqurrahman

Di

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dalam rangka penulisan thesis untuk menyelesaikan pendidikan S2

Pendidikan Bahasa Arab, di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang, peneliti mengembangkan bahan ajar Nahwu berdasarkan analisis

kontrastif dalam pembelajaran bahasa Arab kelas II Diniyyah Ma’had Darul Falah

Al-Islami Batu .

Selanjutnya, agar produk pengembangan ini benar-benar menjadi bahan

ajar yang mampu memudahkan belajar siswa, maka kami memohon kesediaan

Bapak untuk sedikit meluangkan waktu untuk mengisi angket ini sebagai penguji

ahli desain pembelajaran.

Sedangkan tujuan dari penulisan angket ini adalah untuk mengetahui

seberapa jauh kevalidan dan keefektifitasan pengembangan bahan ajar yang kami

produksi. Untuk kemudian digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, setelah

diadakan perbaikan sesuai dengan data yang kami peroleh dari hasil validasi ini.

Atas kesediaan Bapak dalam mengisi angket ini, peneliti mengucapan banyak

terima kasih. Jazakumullah khairan ahsanul jaza.’

Malang,      Mei 2015



Irmansyah
NIM 13720052

FORMAT PENILAIAN DESAIN PRODUK

Pengembangan Bahan Ajar Nahwu Berdasarkan Analisis Kontrastif

di Ma’had Darul Falah  Al-Islami Batu

Judul Bahan Ajar  :Nahwu Berdasarkan Analisis Kontrastif

Mata Pelajaran  :Nahwu

Penulis  :Irmansyah

Evaluator  :Dr. Taufiqurrohman

Hari, Tanggal _______________________ :

Petunjuk pengisian:

Berilah tanda check (√) pada kolom yang paling sesuai dengan penilaian anda.

1 :Untuk jawaban Sangat Kurang

2 :Untuk jawaban Kurang

3: Untuk jawaban Cukup

4: Untuk jawaban Bagus

5 :Untuk jawaban Bagus Sekali

No Komponen 5 4 3 2 1
KEBAHASAAN

1 Kejelasan Informasi √
2 Kesesuaian dengan kaidah bahasa Arab dan bahasa

Indonesia
√

3 Penggunaan bahasa secara efekif dan efisien √
4 Bahasa yang digunakan mudah dipahami √

SAJIAN
5 Kejelasan tujuan √
6 Urutan Penyajian √
7 Interaktivitas (stimulus dan respon) √
8 Kelengkapan informasi √

TAMPILAN DESAIN GRAFIS



9 Tampilan dari bahan ajar mampu menarik perhatian
dan minat siswa untuk mempelajari materi pelajaran

√
10 Kejelasan tulisan √
11 Pengorganisasian urutan bahan ajar √
12 Komposisi warna pada bahan ajar √
13 Kemenarikan bahan ajar √
14 Penggunaan jenis font dan ukurannya sesuai √
15 Layout dan tata letak sesuai √

KAIDAH NAHWU BERDASARKAN KONTRASTIF
16 Penjelasan kaidah dalam bahan ajar sesuai dengan

kaidah bahasa Arab & Indonesia
√

17 Kejelasan materi secara kontrastif √
18 Kejelasan kaidah Nahwu secara kontrastif √
19 Kejelasan perbandingan bahasa Arab dan bahasa

Indonesia secara kontrastif
√

20 Kesesuaian dengan tujuan √
21 Kesesuaian kosakata bahasa Arab dengan Indonesia √
22 Kedekatan kosakata dengan dunia siswa √
23 Kemudahan dalam menggunakan bahan ajar √
24 Ketepatan materi dengan kemampuan siswa √
25 Keefektifan bahan ajar yang dikembangkan dalam

kegiatan pembelajaran
√

NILAI KESELURUHAN
117

PERSENTASE NILAI
94%

KUALITAS
BAIK SEKALI



الجدول الرابع
باتواإلسالميالفالحداربمعهدفصل الثاني التطبيق المادة المطورة لدى طالب 

الشرقيةجاوى
الزمناملادةاليوم/ التاريخالرقم
دقيقة60ختبار القبلياال2015أبريل30، خلميسا1
دقيقة60الكلمة والكالم2015مايو2، السبت2
دقيقة60والكالمالكلمة2015مايو4اإلثنني، 3
دقيقة60اسم املذكر واملؤنث2015مايو5الثالثاء، 4
دقيقة60واملؤنثاملذكراسم2015مايو6، األربعاء5
دقيقة60اسم اإلشارة2015مايو11،اإلثنني6
دقيقة60اإلشارةاسم2015مايو12،الثالثاء7
دقيقة60البعديختباراال2015مايو18،اإلثنني8



الجدول الخامس
بمعهد دار في تعلم النحوطالب فصل الثانيمعرفة إحتياجاتستبانة لنتيجة اال

الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية
ANGKET ANALISIS KEBUTUHAN SANTRI KELAS II

UNTUK PEMBELAJARAN NAHWU

PONDOK PESANTREN DARUL FALAH AL-ISLAMI BATU

Isilah terlebih dahulu identitas anda, tidak ada jawaban yang salah dalam
angket ini. Semuanya akan anda isi sesuai dengan apa yang anda lakukan atau
pengalaman anda tentang pelaksanaan pembelajaran nahwu yang berlangsung
selama ini. Angket ini tidak berpengaruh pada penilaian.

Nama :

Kelas :

Petunjuk !

No Pernyataan Jumlah
Data

Jawaban
5 4 3 2 1

1 Pembelajaran nahwu sangat menyenangkan 7 - 1 6 - -
2 Materi pembelajaran nahwu sulit difahami 7 5 2 - - -
3 Sebab-sebab permasalahan dalam 7 7 - - -

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda benar (√) pada
salah satu jawaban yang anda anggap benar dan sesuai!

1. SANGAT TIDAK SETUJU
2. TIDAK SETUJU
3. TIDAK TENTU
4. SETUJU
5. SANGAT SETUJU



pembelajaran nahwu adalah karena buku
yang digunakan kurang menarik (monoton)

4 Metode yang digunakan dalam
pembelajaran nahwu kurang tidak bervariasi

7 2 5 - - -

5 Saya sukar belajar bahasa arab apabila
tidak terdapat gambar

7 6 1 - - -

6 Penyajian materi kurang menarik

7 3 4 - - -

7 Materi yang diajarkan tinggi dan sulit

7 7 - - - -

8 Tidak adanya soal latihan dalam buku

7 7 - - - -

9 Saya sukar belajar nahwu ketika materi tidak
dekat dengan lingkungan dan keadaan
sekeliling saya

7 4 3 - - -

10 Saya suka belajar nahwu ketika materi
terjadi dalam kehidupan saya 7 2 5 - - -



عالسابالجدول
الفالحداربمعهدالثانيفصلاللطالب المطورةالمادةتطبيق ستبانة بعد نتيجة اال

الشرقيةجاوىباتو اإلسالمي
ANGKET TANGGAPAN DAN RESPON SISWA TERHADAP BUKU

NAHWU BERDASARKAN ANALISIS KONTRASTIF YANG
DIKEMBANGKAN

Isilah terlebih dahulu identitas anda, tidak ada jawaban yang salah dalam

angket ini. Semuanya akan anda isi sesuai dengan apa yang anda lakukan atau

pengalaman anda tentang pelaksanaan pembelajaran nahwu yang berlangsung

selama ini. Angket ini tidak berpengaruh pada penilaian.

Nama :

Kelas :

Petunjuk

No Pernyataan Jumlah Jawaban

Dihadapan anda saat ini adalah angket yang ditujukan untuk mengetahui
pendapat anda mengenai materi-materi nahwu yang telah dikembangkan.
Berikan lah tanda cek (√) pada salah satu jawaban yang anda anggap benar
dan sesuai!

Dengan keterangan skor penilaian

1. sangat kurang
2. kurang
3. cukup
4. bagus/ /menarik/ sesuai /jelas
5. bagus sekali, menarik sekali, seseuai sekali, jelas sekali

1. .



Data 5 4 3 2 1
1 Materi buku ini sangat mudah difahami 7 4 3 - - -
2 Buku ini menarik untuk di baca 7 6 1 - - -
3 Materi yang di ajarkan menarik dan sesuai

dengan kebutuhan 7 1 5 1 - -

4 Buku ini meningkatkan semangat saya
dalam belajar berbahasa Arab, khususnya
pelajaran nahwu

7 7 - - - -

5 Gambar-gambar dan penjelasan yang ada
dalam buku ini sangat menarik dan
memudahkan saya dalam memahami
materi

7 7 - - - -

6 Materi-materi yang diajarkan dimulai dari
materi yang mudah difahami 7 3 4 - - -

7 Kemudahan Qaidah-Qaidah yang terdapat
dalam isi pembelajaran untuk dipahami 7 2 3 2 - -

8 Latihan-latihan dalam materi ini membantu
saya dalam memahami materi 7 1 6 - -

9 Ketepatan soal-soal latihan untuk mengukur
tujuan khusus 7 - 5 2 - -

10 Latihan-latihannya bervariasi dan
menyenangkan 7 3 3 1 - -



11 Buku ini bisa membantu saya untuk belajar
mandiri 7 1 5 1 - -

الثامنالجدول

النحومدرس لألستاذ مصباح الخير المطورةالمادةاستخدامبعدستبانةاالنتيجة
الشرقيةجاوىباتواإلسالميالفالحداربمعهد

ANGKET TANGGAPAN DAN RESPON GURU MATA PELAJARAN
NAHWU TERHADAP BUKU NAHWU BERDASARKAN ANALISIS

KONTRASTIF

Kepada Yth :  Ustadz Mishbahul Khair

Guru Mata Pelajaran Nahwu

Dalam rangka penulisan tesis untuk menyelesaikan studi Program
Magister pada Program Studi Pembelajaran Bahasa Arab Pascasarjana UIN
Malang, saya mengembangkan paket pembelajaran mata pelajaran Nahwu untuk
santri kelas II diniyah di pondok pesantren Al Falah Batu berupa sebuah buku ajar
Nahwu yang berasaskan analisis Kontrastif.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kesediaan Bapak/Ustadz untuk
memberikan penilaian dan tanggapan yang berkaitan dengan kesesuaian,
keterpakaian dengan santri kelas II diniyah dengan cara menjawab pertanyaan
yang diajukan dalam angket ini serta menuliskan komentar maupun saran.

Petunjuk !

Dihadapan Bapak/Ustaz saat ini adalah angket yang ditujukan untuk
mengetahui pendapat anda mengenai materi-materi nahwu yang telah
dikembangkan. Berikan lah tanda cek (√) pada salah satu jawaban yang anda
anggap benar dan sesuai!

Dengan keterangan skor penilaian

1 = sangat kurang
2. = kurang
3. = cukup
4. = bagus/ /menarik/ sesuai /jelas
5. = bagus sekali, menarik sekali, seseuai sekali, jelas sekali



No Pernyataan
Skala penilaian

5 4 3 2 1

1 Buku tersebut sederhana dan sehingga mudah di mengerti √
2 Materi dalam buku tersebut sesuai dengan tingkat kemampuan santri √
3 Buku tersebut sesuai dengan kebutuhan santri √
4 Bahasa dalam buku tersebut mudah untuk difahami √

5 Gambar yang terdapat dalam buku tersebut menarik √

6 Bentuk gambar yang digunakan membantu siswa dalam memahami

materi
√

7 Bentuk latihan dalam buku tersebut bervariasi √
8 Petunjuk soal dalam buku tersebut mudah difahami √

9 Ketepatan soal-soal latihan untuk mengukur tujuan √

10 Buku tersebut mampu meningkatkan semangat dan minat belajar santri

dalam belajar nahwu
√

11 Buku ini bisa membantu saya dalam dalam proses pembelajaran nahwu √

12 Keserasian antara tujuan dan materi yang ada √



13 Kesesuaian urutan materi isi pembelajaran √

14 Kesesuaian jumlah mufrodat yang ditulis dengan kebutuhan mahasiswa √

15 Kesesuaian buku sumber yang digunakan √

NILAI KESELURUHAN 66

PRESENTASE NILAI 88%

KUALITAS BAIK SEKALI



متحان القبليا
JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN DI BAWAH INI

1. Apa itu ؟ َكَالمٌ  dan berikan contohnya!!

2. Apa itu ؟ ِاْسٌم  dan berikan contohnya!!

3. Apa itu ؟ ِفْعٌل  dan berikan contohnya!!

4. Apa itu ؟ َحْرفٌ  dan berikan contohnya!!

5. Apa itu ٌُمْبَتَدأ dan ؟َخبَـرٌ 

6. Berikanlah َخبَـرٌ  dari setiap ُمْبَتَدأٌ  di bawah ini disertai dengan barisnya

yang benar!! (.....الكتاب......،األستاذ......، البيت......)
7. Apa itu ؟ فَاِعلٌ  dan berikan contohnya!!

8. Apa itu َمْفُعْوٌل ِبهِ  ? dan berikan contohnya!!

9. Berikanlah فَاِعٌل dari setiap ِفْعلٌ  di bawah ini disertai dengan barisnya

yang benar!! (.......جلس......، جاءت.......، نام.......)
10. Lengkapilah kalimat-kalimat dibawah ini dengan memberikan َمْفُعْوٌل ِبهِ  di

setiap titik-titik kosong di bawah ini disertai dengan barisnya yang benar !!

.......)قرأت فاطمة........، يكتب الطالب........، شرح األستاذ )



بِالتـَّْوِفْيِق َوالنََّجاحِ 

متحان البعديا
JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN DI BAWAH INI

1.Apa itu َكَالمٌ  ? dan berikan contohnya !!

2.Sebutkan dan jelaskan macam-macam َكَالمٌ  ? dan berikan contohnya !!

3.Apa itu ِاْسُم ْاملُذَكَّرِ  ? dan berikan contohnya !!

4.Apa itu ِاْسُم ْاملَُؤنَّثِ  ? dan berikan contohnya !!

5.Rubahalah kata-kata berikut ini ke dalam bentuk mudzakkar atau muannats !!!

ثٌ نَّ ؤَ مُ  رٌ كَّ ذَ مُ 
..... ضٌ رِّ ممَُ 

ةٌ رَ يْـ دِ مُ  .....
..... مٌّ عَ 

ةٌ بَ يْ بِ طَ  .....
...... لٌ يْ مِ زَ 

6.Apa itu َخبَـرٌ  ?

7.Berikanlah َخبَـرٌ  dari setiap ُمْبَتَدأٌ  di bawah ini disertai dengan barisnya yang benar

!!

......)املدرسة......،امليدان......، البيت )



8.Apa itu يَّةٌ  ُمجَْلٌة ِامسِْ ? dan berikan contohnya !!

9.Apa itu ?ُمْبَتَدأٌ 

10.Berikanlah ُمْبَتَدأٌ  dari setiap َخبَـرٌ  di bawah ini disertai dengan barisnya yang

benar !!

......نظيف،.......واسع،.......مجيل)(



PEDOMAN WAWANCARA

Pra penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara secara langsung dan

terstruktur dengan mudir atau pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah Al-Islami

yaitu Ustadz Syifaudin. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi

tentang keadaan Pondok Pesantren Darul Falah Al-Islami Batu Jawa Timur.

Wawancara ini diadakan di rumah beliau yang ada di lingkungan pondok dan

dalam hal ini peneliti bertanya tentang:

1. Bagaimana sejarah berdirinya  Pondok Pesantren Darul Falah Al-Islami؟

2. Kapan berdirinya  Pondok Pesantren Darul Falah Al-Islami؟

3. Apa  visi, misi Pondok Pesantren Darul Falah Al-Islami؟

4. Bagaimana keadaan guru, siswa, staf karyawan dan fasilitas Pondok

Pesantren Darul Falah Al-Islami؟

5. Kurikulum apa yang digunakan di Pondok Pesantren Darul Falah Al-

Islami؟

6. Apa tujuan yang diharapkan oleh  pesantren Darul Falah khususnya dalam

pembelajaran nahwu؟

7. Apakah pembelajaran nahwu di pesantren Darul Falah ini diorientasikan

untuk 4 ketrampilan bahasa arab (mendengar, berbicara, membaca dan

menulis) ؟

8. Bagaimana keadaan pembelajaran nahwu selama ini menurut yang anda

ketahui؟



PEDOMAN WAWANCARA

Pra penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara secara langsung dan

terstruktur dengan guru nahwu yaitu Ustadz Mishbahul Khair. Wawancara ini

bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang pembelajaran nahwu di Pondok

Pesantren Darul Falah Al-Islami Batu Jawa Timur. Wawancara ini diadakan di

rumah beliau yang berada tidak jauh dari lingkungan pondok dan dalam hal ini

peneliti bertanya tentang:

1. Apa buku yang digunakan dalam pembelajaran nahwu ?

2. Menurut anda seberapa pentingkah pembelajaran nahwu dalam

pembelajaran bahasa arab ?

3. Kurikulum apa yang digunakan selama ini dalam pembelajaran nahwu ?

4. Apa tujuan yang diharapkan oleh  pesantren Darul Falah dalam

pembelajaran nahwu ?

5. Apakah pembelajaran nahwu di pesantren Darul Falah ini diorientasikan

untuk 4 ketrampilan bahasa arab (mendengar, berbicara, membaca dan

menulis)?

6. Apa saja materi-materi nahwu yang diajarkan ?

7. Apakah dalam pembelajaran nahwu anda menggunakan media

pembelajaran  ?

8. Bahasa apa yang anda gunakan dalam proses pembelajaran nahwu selama

ini ?

9. Bagaimana kemampuan  siswa dalam memahami materi nahwu yang ada

secara umum?

10. Apa saja kesulitan yang dihadapi guru ketika mengajarkan nahwu ?

11. Bagaimana antusias siswa dalam belajar nahwu ?



12. Metode apa digunakan guru dalam pembelajaran nahwu ?

13. Bagaimana pembelajaran nahwu selama ini ?

البحثصور



والطالباتصورة معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية للطالب

بالكتاب المطورفي عملية التدريسالطالبأنشطةصور
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ى اجلنوبيةسومطر 
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م.2005عام اجلنوبية

مبعهد الرياض فاملبانج سومطرى االسالمية على شهادة التعليم الثانويةحصل-3
م.2008عام اجلنوبية 
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