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 استهالل
 
 
 

{          } :1العلق 

 

 

{                }  :3الزخروف 
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 إهداء
 

ىل:  أ هدي هذا البحث اجلامعي ا 

 

ىل أ يم أ زهر امحلىن وأ يب صاحب عبد هللا  ا 

ىل زويج وحيب أ محد خري الرازقني  وا 

ىل ابين نور ربيع أ محد  وا 

ىل من أ ثروين عىل أ نفسهم  وا 
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 إقرار الطالبة

 :، وبياانيت كاآليتاأدانه ةأان املوقع

 إمييليا إيبا:   االسم

 13720015:  التسجيل رقم
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 معهد السلفية الشافعية سوكورجو لباتاطواللغة اإلندونيسية ل

 

 

الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة أقر أبن هذه 
العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، 

وإذا ادعى أحد . حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غريي أو أتليف اآلخر
هنا فعال ليست من حبثي فأان أحتمل املسؤولية على ذلك، استقباال أهنا من أتليفه وتبني أ

ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراهيم 
 .اإلسالمية احلكومية مباالنج

 .هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة ومل جيربين أحد على ذلك
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 إيبا إمييليا      
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 املوافقة واالعتماد من جلنة املناقشة
تطوير مواد تعليم الرتاكيب على أساس إن رسالة املاجستري حتت العنوان: 

لبات معهد السلفية الشافعية اطاإلندونيسية لالدراسة التقابلية بني اللغة العربية واللغة 
 ، اليت أعدهتا الطالبة: سوكورجو

 : إيبا إمييليا  االسم
 13720015:  رقمالتسجيل

الطالبة عن هذا البحث أمام اجمللس املناقشة وتقرر قبوهلا شرطا لنيل  دافعتقد 
 سادات: درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية. ويتكون جملس املناقشة من ال

 (   )    الدكتور بكري حممد خبيت .1
 (   )   الدكتور فيصل حممود آدم إبراهيم .2
 (   )    الدكتور حممد عبد احلميد .3
 (   )    الدكتور أوريل حبر الدين .4
 

 
 عميد كلية الدراسات العليا

 
 

 األستاذ الدكتور حبر الدين املاجستري
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 تقديرشكر و 

 

والسالم على رسول هللا حممد بن عبد هللا خامت النبيني احلمد هلل رب العلمني والصالة 
 .وإمام املرسلني وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إىل يوم الدين ، وبعد

قد انتهت كتابة هذا البحث اجلامعي وال ميكن إمتامه دون مساعدة اآلخر، لذلك 
 تقدم الباحثة شكرا كثريا إىل :

، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم رهارجواألستاذ الدكتور موجيا فضيلة  .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالان األستاذ الدكتور حبر الدينفضيلة  .2
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية األستاذ الدكتور ولداان ورجادينااتفضيلة  .3
 راسات العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.الد

، املشرف األول الذي أفاد الباحثة علميا األستاذ الدكتور حممد عبد احلميدفضيلة  .4
وعمليا وتوجيه خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث اجلامعي منذ بداية فكرة 

 الباحثة حىت اإلنتهاء منها.

الباحثة علميا  أفاد، املشرف الثاين الذي لدكتور أوريل حبر الديناألستاذ افضيلة  .5
وعمليا وتوجيه خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث اجلامعي منذ بداية فكرة 

 الباحثة حىت اإلنتهاء منها.

، مديرة املدرسة الدينية الوسطى السلفية الشافعية للبنات األستاذة معاينفضيلة  .6
 سوكورجو.

، معلمة اللغة العربية يف املدرسة الدينية الوسطى األستاذة سييت نور عائشةفضيلة  .7
 السلفية الشافعية للبنات سوكورجو.



 ح
 

مجيع أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك  .8
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

امعي ال ختلو من األخطاء والنقصان إّما وأخريا، أتكدت الباحثة أبن هذا البحث اجل
من أساليب الكتابة وإما من مضموهنا، فرتجو من القراء أن يقدموا للباحثة تعليقات 

ة وجلميع القراء األحباء. واقرتاحات. وعسى أن يكون هذا البحث اجلامعي ينتفع للباحث
 رّب العاملني. آمني اي

 

 م2017مارس  23ماالنج،
 الطالبة

 
 

 يلياإيبا إمي
 13720015رقم القيد : 
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 مستخلص البحث

تطوير مواد تعليم الرتاكيب على أساس الدراسة التقابلية بني  م، 2017 إمييليا، إيبا
 رسالة. معهد السلفية الشافعية سوكورجو لباتاطاللغة العربية واللغة اإلندونيسية ل

 إبراهيم مالك موالان جامعة العربية اللغة تعليم قسم العليا الدراسات كلية املاجستري،

. د: الثاين املشرف احلميد، عبد حممد. د: األول املشرف. ماالنج احلكومية اإلسالمية

 الدين حبر أوريل
 

الدراسة التقابلية بني اللغة العربية واللغة  ،مواد تعليم الرتاكيب: األساسية الكلمات
 اإلندونيسية

يف تعليم اللغة العربية هناك الصعوابت . اثنيةيف بالد إندونيسيا، اللغة العربية لغة 
يف املدرسة الدينية الوسطى السلفية  املشكلة اليت تواجهها املعلمة. واألخطاء عند الطالب

منها بعض الطالبات يستخدمن قواعد الرتاكيب يف اللغة اإلندونيسية إىل  الشافعية للبنات
،مثال قَ َلُمُه َعِليٌّ مبعين قَ لَ ، اللغة العربية يف . وهذا الرتكيب خطأ، الصحيح قَ َلُم َعِليِّ  ُم ِلَعِليٍّّ

جيب على املدرسني إجياد حلول هذا االختالط اللغوي.  تعليم اللغة الثاين يف هذه احلالة
 أساس على الرتاكيب كتاب الباحثة طورت ولذلك. وإحدى احللول منها ابلتحليل التقابلي

 .التقابلية الدراسة

كيف يتم تطوير مواد تعليم الرتاكيب على أساس (  1ومشكالت البحث هي: )
املدرسة الدينية ( ما مدى فعالية املواد املطور يف تعليم اللغة العربية يف 2الدراسة التقابلية؟ )

 السلفية الشافعية سوكورجو؟ الوسطى السلفية الشافعية للبنات مبعهد

 البحث املنهجل الكيفي والكمي على ابملدخ البحث هذا الباحثة يف تستخدما

 طالبات هو البحث هذا وجمتمع. t table اختبار هو والرمز املستخدم .(RnD) التطويري

 .املدرسة الدينية الوسطى السلفية الشافعية للبنات الثالث الفصل

( قد مت تطوير كتاب الرتاكيب على أساس الدراسة التقابلية. 1ونتائج هذا البحث: )
من ستة الدروس منها اجلملة االمسية، كان وامسها وتكون الكتاب "الرتاكيب العربيه" 



 ي
 

النتيجة ( 2وخربها، إن وأخواهتا، الفعل الالزم، الفعل املتعدي، الفعل املتعدي مبفعولني. )
ن النتيجة املوجودة يف جدول درجة "ت احلسايب" أكثر م t testز احملصولة من الرم

. أما النتيجة املوجودة يف 10,90"ت احلسايب"  t test الصدق. النتيجة احملصولة من الرمز
 2,77. 2,05هي  %5ويف الدرجة  2,77هي  %1الدرجة جدول درجة الصدق يف 

 فالنتيجة الناجحة والفعالة أو ميكن استعمال الكتاب. .2,05<  10,90> 
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ABSTRAK 

Emilia, Iba. 2017. Pengembangan Bahan Ajar Tarokib Berdasarkan Analisis 

Kontrastif antara Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia pada Santri Pondok 

Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Tesis, Program Studi Pendidikan Bahasa 

Arab Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, pembimbing 

(1) Dr. H. M. Abdul Hamid, S.Ag., MA, (2) Dr. H. Uril Bahruddin, MA. 

Kata kunci: Bahan Ajar Tarokib, Analisis Kontrastif antara Bahasa Arab dan 

Bahasa Indonesia 

Di negara Indonesia, bahasa Arab adalah bahasa kedua. Dalam pengajaran bahasa 

Arab ditemukan kesulitan dan kesalahan pada siswa. Masalah yang dihadapi oleh 

guru di Madrasah Diniyah al-Wustho as-Salafiyah asy-Syafi’iyah adalah beberapa 

siswa menggunakan struktur bahasa Indonesia ke dalam kalimat bahasa Arab, 

misalnya  ٌّقَ َلُمهُ َعِلي yang bermakna  ٍّّقَ َلمُ ِلَعِلي. Struktur ini menurut bahasa Arab salah, 

yang benar adalah  ِّقَ َلُم َعِلي. Dalam pengajaran bahasa kedua, dalam hal ini guru 

harus menemukan solusi adanya interverensi atau pencampuran Bahasa ini. Salah 

satu solusinya adalah termasuk analisis kontrastif. Oleh karena itu, peneliti 

mengembangkan sebuah buku bahan ajar Tarokib Berdasarkan Analisis Kontrastif. 

Masalah penelitian adalah: (1) Bagaimana pengembangan  bahan ajar Tarokib 

berdasarkan analisis kontrastif? (2) Seberapa efektif bahan ajar Tarokib dalam 

pengajaran bahasa Arab di Madrasah Diniyah al-Wustho as-Salafiyah asy-

Syafi’iyah li al-Banat Sukorejo? 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif dengan metodologi penelitian dan pengembangan (RnD). Rumus yang 

digunakan untuk menguji keefektifan bahan ajar adalah t test. Komunitas penelitian 

ini adalah siswa kelas tiga Madrasah Diniyah al-Wustho as-Salafiyah asy-

Syafi’iyah li al-Banat Sukorejo. 

Hasil penelitian ini: (1) Tersedianya bahan ajar Tarokib yang dikembangkan 

berdasarkan analisis kontrastif. Bahan ajar ini terdiri dari enam unit pelajaran, yaitu: 

الالزم، الفعل املتعدي، الفعل  الفعلها، إن وأخواهتا، اجلملة االمسية، كان وامسها وخرب 
 Hasil t hitung lebih besar daripada nilai t tabel. Hasil t hitung (2) املتعدي مبفعولني.

10,90, sedangkan nilai t tabel pada posisi 1% adalah 2,77 dan 5% adalah 2,05. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa bahan ajar yang dikembangkan 

efektif dan dapat digunakan. 
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ABSTRACT 

 

Emilia, Iba. 2017. The Development of Structure Module Based on Contrastive 

Analysis between Arabic and Indonesian language of Islamic Boarding School’s 

Students of Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Master Thesis, Arabic Language 

Education Department Postgraduate Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University, Malang. Supervisor: (1) Dr. H. M. Abdul Hamid, S.Ag., MA, (2) Dr. 

H. Uril Bahruddin, MA. 

Keyword: Structure Module, Contrastive Analysis between Arabic and Indonesian 

Language 

In Indonesia, Arabic is a second language. There are some difficulities and 

error language made by students during teaching arabic process. The problem faced 

by teacher of Al-Wustho as-Salafiyah asy-Syafi’iyah li al-Banat Sukorejo Islamic 

boarding school in teaching Arabic is an inaccuracy of the use of language structure 

in Arabic into Indonesian language. For example,  ٌّقَ َلُمهُ َعِلي it means  ٍّّقَ َلُم ِلَعِلي. Based 

on Arabic language this structure is inaccuracy, the correct one is   ِّقَ َلُم َعِلي. In 

teaching language as a second language, the teacher have to find a solution of 

language interference. One of the solution is contrastive analysis. For that reason, 

the researcher develop one structure modulation based on contrastive analysis. 

Research problems are: (1) How to develop structure modulation based on 

contrastive analysis? (2) How far the effectiveness of structure modulation in 

teaching Arabic language in Al-Wustho as-Salafiyah asy-Syafi’iyah li al-Banat 

Sukorejo Islamic boarding school? 

In this research, the researcher used quantitative and qualitative approach 

with research and development method. The formulation that used to examine the 

effectiveness of modulation is t test. The sample is third grade students of Al-

Wustho as-Salafiyah asy-Syafi’iyah li al-Banat Sukorejo Islamic Boarding School. 

The result of the research: (1) The structure modulation is provide which 

developed based on constractive analysis. Structure modulation divided in six parts, 

namely  ،الالزم، الفعل املتعدي،  الفعلاجلملة االمسية، كان وامسها وخربها، إن وأخواهتا
 The Result show the value of t test is most dominant than (2) الفعل املتعدي مبفعولني.

t table value. The value of t test is 10,90, although the value of t table on scale 1% 

is 2,77 and 5% is 2,05. Based on that result  above, it can assumed that modulation 

structure develop is effective and adequate to used. 
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 حمتوايت البحث
 

 أ.......................................................  صفحة املوضوع
 . ب............................................................استهالل 

 ج .إهداء ...............................................................
 دإقرار الطالبة ........................................................... 

 ه............................. موافقة املشرفني ...........................
 واملوافقة واالعتماد من جلنة املناقشة ....................................... 

 ز............. ........شكر وتقدير .....................................
 ط مستخلص البحث .....................................................

 ك ............................مستخلص البحث ابللغة اإلندونيسية ........
 ل ................................مستخلص البحث ابللغة اإلجنليزية .......

 م  ...............................حمتوايت البحث ........................
 فقائمة اجلداول ......................................................... 

 1 ............................................الفصل األول : اإلطار العام 
 1 .............مقدمة ............................................. -أ
 3 أسئلة البحث ...................................................  -ب
 4 أهداف البحث والتطوير .........................................  -ج
 4 مواصفات املنتج ................................................  -د
 5 ..... فروض البحث ............................................. -ه
 5 ........ .......فوائد البحث .................................... -و
 6 .......................... .......حدود البحث ................. -ز
 6 ....................... .........حتديد املصطلحات .............. -ح
 6 .......................................الدراسات السابقة ........ -ط



 ن
 

 11............................. ...........الفصل الثاين : اإلطار النظري 
 11 ..........................................الرتاكيب ........... -أ

 11.............................. ........... مفهوم الرتاكيب -1
 13 ...............................أنواعها .................. -2
 14............................. إعراهبا ..................... -3

 16املركب اإلسنادي ..............................................  -ب
 16............................. تعريفه ..................... -1
 16............................. أنواعه ..................... -2

 22تركيب اللغة اإلندونيسية .......................................  -ج
 26.... ...............................الدراسة التقابلية ........... -د

 26... .مفهومها ........................................... -1
 27.. ...............................فروضها ............... -2
 28... ...............................أهدافها .............. -3
 29.......... ...............................مراحلها ....... -4
 29تطبيقها يف تعليم اللغة ....................................  -5

 31.. ....................................: منهجية البحث  ثالثالفصل ال
 31مدخل البحث ومنهجيته .......................................  -أ
 31إجراءات البحث والتطوير ......................................  -ب
 35جتربة املنتج ...................................................  -ج

 35تصميم التجربة ..........................................  -1
 36........ ...............................أفراد التجربة ..... -2
 36البياانت واملعلومات ......................................  -3
 37أسلوب مجع البياانت .....................................  -4



 س
 

 37ت ........................................... حتليل البياان -5
 41.. .الفصل الرابع : عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها ..................

 41حملة عن ميدان الدراسة ................................. املبحث األول : 
على أساس الدراسة التقابلية بني اللغة الرتاكيب  مواد تعليمتطوير املبحث الثاين : 

 44العربية واللغة اإلندونيسية .............................................. 
 44حتليل احلاجات واملشكالت ....................................  -أ

 47مجع املعلومات ................................................  -ب
 52.................................................  تصميم املنتج -ج

 69تصديق املنتج .................................................  -د
 73حتسني املنتج ..................................................  -ه

 80جتربة املنتج يف الفرقة القليلة .....................................  -و
 80حتسني املنتج ..................................................  -ز

 80جتربة امليدانية .................................................  -ح
 84حتسني املنتج ..................................................  -ط
 84اإلنتاج النهائي ................................................  -ي

على أساس الدراسة التقابلية بني اللغة الرتاكيب  مواد تعليماملبحث الثاين : فعالية 
 85العربية واللغة اإلندونيسية .............................................. 

 85البياانت من نتيجة االختبار القبلي والبعدي ......................  -أ
 93واالختبار البعدي .......  القبليمقارنة بني نتائج الطلبة يف االختبار  -ب

الرتاكيب لطلبة الفصل تعليم  موادحتليل البياانت من االستبانة على  -ج
 98... ........ الثالث املدرسة الدينية الوسطى السلفية الشافعية للبنات

 101 ..............................املبحث الثالث : مناقشة نتائج البحث ..
 104 الفصل اخلامس: اخلامتة ............................................



 ع
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 الفصل األول

 اإلطار العام
 

 مقدمة -أ

ع من الكلمات غالبا ما يكون الرتاكيب  مجع من تركيب. الرتاكيب هي جتمُّ
أما قول مصطفى الغالييين،  .1مرتابطا بشكل ال ميكن معه فهم معناه الكّلي بفهم مفرداته

املركب هو من كلمتني أو أكثر لفائدة، سواء أكانت الفائدة اتمة، مثل: النجاةُ يف الصدق، 
: أنواع ستة املركب. 2سانية الفاضلة، إن تُتقن َعَملكأما انقصًة، مثل: نور الشمس، اإلن

 .وعددي ومزجي وعطفي وبياين وإضايف إسنادي

يف بالد إندونيسيا، اللغة العربية لغة اثنية أو لغة أجنبية. ألن يتعلمها سكان 
البالد إضافة بعد اكتساب لغة أمه. يف تعليم اللغة العربية هناك الصعوابت واألخطاء عند 

ألن بعض الطالب يعملون عناصر اللغة األوىل إىل اللغة الثانية. ولذلك جيعلون  الطالب.
 اختالط بني اللغة األوىل واللغة الثانية.

ختالط اللغوي مشكلة يف تعليم اللغة العربية. وهذه املشكلة اليت تواجهه االهذا 
لفية الشافعية يف املدرسة الدينية الوسطى السلفية الشافعية للبنات مبعهد الس املعلمة

بعض الطالبات يستخدمن قواعد الرتاكيب يف اللغة اإلندونيسية إىل اللغة  .سوكورجو
. وهذا الرتكيب خطأ، الصحيح قَ َلُم َعِليِّ برتكيب 3العربية، مثال قَ َلُمُه َعِليٌّ مبعين قَ َلُم لَِعِليٍّّ 

أقالم، ثالثة  اإلضايف. وبعضهم اآلخر يتخريون يف استخدام مذكر ومؤنث، مثال: ثالث
سبورات. الصحيح ثالثة أقالم، ثالث سبورات. وهذه األخطاء بسبب تدّخل اللغة 

 اإلندونيسية إىل اللغة العربية.

                                                 
 545م(، ص.  2003، )تونس: املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، املعجم العريب األساسيمجاعة من كبار اللغوين العرب، 1

 10 (، ص:2007، )بريوت: دار الكتب العلمية، جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين، 2

 (2015ديسمبر 21، )مقابلةنور عائشة،  3
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جيب على املدرسني إجياد  يف تعليم اللغة الثانية، أي اللغة العربية يف هذه احلالة
يف التحليل التقابلي  حلول هذا االختالط اللغوي. وإحدى احللول منها ابلتحليل التقابلي.

يقارن الباحث بني لغتني ملعرفة التشابه واالختالف بني هيت للغتني. كما قال الدكتور 
رشدي أمحد طعيمة أن التحليل التقابلي هو إجراء دراسة يقارن فيها الباحث بني لغتني أو 

عوابت اليت أكثر، مبينا عناصر التماثل والتشابه واالختالف بني اللغات، هبدف التنبؤ ابلص
 .4يتوقع أن يواجهها الدارسون عند تعلمهم لغة أجنبية

ظهر دور التحليل التقابلي بصورة علمية يف األربعينات من القرن امليالدي املاضي، 
وكان من رواد هذا األسلوب يف اختيار املادة اللغوية إلعداد الكتب التعليمية األستاذ فريز 

هي تلك املبنية على وصف علمي للغة املدروسة : "أفضل املواد 1945والدو يف عام 
م ظهر أول كتاب ابإلجنليزية 1957مقارنة بوصف مماثل للغة الدارسة األصلية". ويف عام 

وضعه اللغوي املعروف الدكتور روبرت الدو لريشد الباحثني إىل إجراء الدراسات التقابلية، 
به يف جمال إعداد املواد التعليمية فيقول وقد ذكر أن من أهم فوائد التحليل التقابلي االنتفاع 

يف ذلك: "وأهم شيء يف إعداد املواد التعليمية هو مقارنة اللغة والثقافة األصليتني )للدارس( 
ابللغة والثقافة األجنبيتني، وذلك من أجل التعرف على العقبات اليت البد من تذليلها يف 

ليل التقابلي إلعداد املواد التعليمية أثناء التدريس". وقد أدت الدعوة إىل ضرورة التح
وتدريس اللغات األجنبية إىل عدد ال يستهان به من الدراسات التقابلية بني اللغات 

 .5املختلفة

ويتصل التقابل اللغوي اتصاال وثيقا ابنتقال أثر التعلم، من حيث إن الرتاكيب 
بسرعة، أما الرتاكيب املختلفة فستُتعلم اللغوية املتشاهبة بني اللغة األوىل واللغة الثانية ستُتعلم 

ببطء. وهو ما يعرف ابالنتقال اإلجيايب واالنتقال السليب على الرتكيب. فحيثما يكون 

                                                 
 51م(، ص.  1989، )الرايض: إيسيسكو، تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة، 4

للجميسع، ، )مشروع العربية دروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، 5
 83ه (، ص. 1424
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التشابه بني اللغة األوىل واللغة الثانية، تؤدي اللغة األوىل إىل تسهيل تعلم اللغة الثانية. 
 .6إعاقة تعلم اللغة الثانية وحيثما يكون االختالف بينهما، تؤدي اللغة األوىل إىل

يواجه املعلم دائما ابحلاجة إىل إعداد كتب دراسية ومواد تعليمية متطورة حباجات 
نوعيات خاصة من الطالب. وأهم اخلطوات يف إعداد املادة التعليمية هي مقارنة اللغتني 

ل يف عملية والثقافتني )األصلية واألجنبية( من أجل الوقوف على العقبات اليت جيب أن تذل
تعترب فيه الكتب الدراسية غري املعدة على  –فيما نرى  –التعليم، ولسوف حيني وقت 

أساس من التحليل التقابلي خمتلفة من حيث مادهتا، وهناك بطبيعة احلال جوانب أخرى 
يف طرائق عرض اللغة والثقافة ال ينبغي إمهاهلا إال أن املقارنة اللغوية أمر أساسي والعدول 

 .7إذا كنا نصبو إىل حتقيق نتائج إجيابيةعنه 

واللغة اإلندونيسية تقارن اللغة  انطالقا من املعلومات السابقة، تريد الباحثة أن
العربية من جهة تراكيب بينهما على أساس الدراسة التقابلية. واحلصول من هذه املقارنة 

تعليم الرتاكيب على  تطوير مواد تطورها الباحثة الكتاب الرتاكيب. وموضوع هذا البحث
معهد السلفية  اتلباطأساس الدراسة التقابلية بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية ل

 .عية سوكورجوالشاف

 

 البحث أسئلة -ب

 :األسئلة اآليتنظرا إىل خلفية البحث قدمت الباحثة 

العربية يتم تطوير مواد تعليم الرتاكيب على أساس الدراسة التقابلية بني اللغة كيف  .1
 واللغة اإلندونيسية؟

املدرسة الدينية يف ما مدى فعالية مواد تعليم الرتاكيب املطور يف تعليم اللغة العربية  .2
 ؟مبعهد السلفية الشافعية سوكورجو الوسطى السلفية الشافعية للبنات

 

                                                 
 103م(، ص. 2010، )سورااباي: مطبعة دار العلوم اللغوية، علم اللغة االجتماعيحممد عفيف الدين دمياطي، 6

 6(، ص:1982، )الرايض: مملكة العربية السعودية، التقابل اللغوي وحتليل األخطاءإمساعيل صيين، إسحاق حممد األمني، حممد 7
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 والتطوير البحث أهداف -ج

 يد الباحثة احلصول عليها هي:أهداف البحث اليت تر 

 تعليم الرتاكيب على أساس الدراسة التقابلية.لتطوير مواد  .1

املدرسة الدينية ملعرفة مدى فعالية مواد تعليم الرتاكيب املطور يف تعليم اللغة العربية يف  .2
 .الوسطى السلفية الشافعية للبنات مبعهد السلفية الشافعية سوكورجو

 

 املنتج مواصفات -د

 حىت الرتاكيب تعّلم يف الطالبات وسيساعد سيسهل املطور الكتاب هذا إن

 الرتاكيب كتاب الباحثة ستطور. التطبيق على ويستطيع الرتاكيب مادة فهم يف يتعّجل

 طعيمة أمحد رشدي قال كما اإلندونيسية، واللغة العربية اللغة بني التقابلية الدراسة أبساس

 املناسبة، التعليمية واملواد الكتب أتليف: منها أمور، عدة يف يساعد التقابلي التحليل إن"

 يعتمد الكتاب هذا يف املادة ترتيب اختيار. 8"أيضا املناسبة اللغوية االختبارات وإعداد

 من احملتوايت أما ،"العربية الرتاكيب" هو الكتاب هذا اسم. التقابليه الدراسة أساس على

 :هي املطور الكتاب هذا

 املقدمة .1

 الكتاب استخدام دليل .2

 للُمدرسة استخدام دليل .3

 للطالبات استخدام دليل .4

 الدروس .5

 (خرب مبتدأ) االمسية اجلملة .أ

 وخربها وامسها كان .ب

 وأخواهتا إن .ج

                                                 
 51، ص.  تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة،  8
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 الالزم الفعل .د

 املتعدي الفعل .ه

 مبفعولني املتعدي الفعل .و

 

 البحث فروض -ه

 يف الطالبات فهم ترقية يف فعاال سيكون املطور الرتاكيب الكتاب  استخدام إن
املدرسة الدينية الوسطى السلفية الشافعية للبنات مبعهد تعليم اللغة العربية يف  الرتاكيب مواد

 .السلفية الشافعية سوكورجو

 

 البحث فوائد -و

 واجملال النظري اجملال يف حبثها فوائد الباحثة ترجو البحث هذا خالل من

 :هي النظري اجملال يف والفوائد. التطبيقي

 وخصوصا العربية للغة التعليم الكتاب تطوير جمال يف مسامها البحث نتائج تكون أن .1

 .العربية اللغة الرتاكيب الكتاب يف

 .التقابلية الدراسة أبساس الثانية اللغة التعليم يف مرجعا البحث نتائج تكون أن .2

 :هي التطبيقي اجملال يف الفوائد وأما

 .العربية اللغة الرتاكيب تعليم يف الفهم ليسهل: للطالبات .1

 .وحلها العربية اللغة الرتاكيب تعليم يف احلقيقية التعليمية املشكالت ليعرفوا: للمدرسني .2

 .العربية اللغة تعليم يف واخلربة املعرفة تطوير: للباحث .3
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 البحث حدود -ز

 املوضوعية احلدود .1

 الرتاكيب تعليم مواد تطوير موضوع الباحثة فحددت وجودته البحث تركيز على حفظا

 .اإلندونيسية واللغة العربية اللغة بني التقابلية الدراسة أبساس العربية اللغة

 املكانية احلدود .2

املدرسة الدينية الوسطى السلفية الشافعية للبنات مبعهد السلفية الشافعية  الباحثة ختتار
 .سوكورجو

 الزمانية احلدود .3

 .2017-2016 الدراسي العام يف جيري البحث هذا

 

 املصطلحات حتديد -ح

ع من الكلمات غالبا ما يكون مرتابطا  الرتاكيب مجع من .1 تركيب. الرتاكيب هي جتمُّ
وحتدد الباحثة يف هذا البحث  .9بشكل ال ميكن معه فهم معناه الكّلي بفهم مفرداته

 الرتكيب اإلسنادي.

التحليل التقابلي هو إجراء دراسة يقارن فيها الباحث بني لغتني أو أكثر، مبينا عناصر  .2
ختالف بني اللغات، هبدف التنبؤ ابلصعوابت اليت يتوقع أن التماثل والتشابه واال

 .10يواجهها الدارسون عند تعلمهم لغة أجنبية

 

 السابقة الدراسات -ط

 التقابلية الدراسة أساس على الكتاب بتطوير تتعلق اليت السابقة الدراسات من

 :هي دراسات، ثالث الباحثة ذكرت حوله، وما

                                                 
 545. م(، ص 2003، )تونس: املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، املعجم العريب األساسيمجاعة من كبار اللغوين العرب، 9

 51م(، ص.  1989و، ، )الرايض: إيسيسكتعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة، 10
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تطوير كتاب "إقرأ" على أساس التقابل اللغوي (، 2012يوديسرتا أدي هريمانشاة ) .1
 .11 يف تعليم مهارة قراءة القرآن

( لتطوير مواد 1أهداف حبثه: ) .(R&D)استخدم الباحث منهج البحث التطويري 
تعليم مهارة القراءة اجلهرية يف كتاب "إقرأ" على أساس علم اللغة التقابلي مبعهد املأوى 

فعالية املواد املعدة يف تعليم مهارة القراءة اجلهرية املطورة ( ملعرفة مدى 2اإلسالمي، )
أما نتيجة  من كتاب "إقرأ" على أساس علم اللغة التقابلي مبعهد املأوى اإلسالمي.

( يكون تطوير كتاب "إقرأ" مير على أساس التقابل اللغوي يف اختيار املادة 1حبثه: )
ة الدارس مث أتخري األصوات اليت مل وتنظيمها وهي بتقدمي األصوات املوجودة يف لغ

توجد يف لغة الدارس، فيكون اإلنتاج املطور يفضل تعليم األصوات األسهل إىل 
صفحة حيث فيه عرض املواد من األحرف العربية  70األصعب ويتكون الكتاب على 

حبركتها الفتحة والكسرة والضمة والتنوين مث عالمة السكون واملد والشدة واأللف 
القمرية والشمسية وقراءة اللفظ "هللا" وكذلك األحرف املكتوبة لكنها غري  والالم

( وبعد تقدمي االختبار القبلي والبعدي مث حتليل نتيجتها، فحصل الباحث 2مقروؤة، )
فالفرق بني  t 8,867 أن االنتاج املطور كان فعالة، وذلك أبن نتيجة التحليل برمز

كبريا فبمعىن أن جودة االنتاج املطور يف مواد كان    tنتيجة االختبار ونتيجة جدول 
 تعليم مهارة القراءة يف كتاب "إقرأ" للمستوى االبتدائي كان فعالة.

 

مواد الرتمجة على أساس التحليل التقابلي يف قسم إعداد  (،2012ماراي ألفة ) .2
يف الكلية اجلامعة الرتبية اإلسالمية جبمرباان  )حبث تطويري تعليم اللغة العربية

 .12(ابيل

                                                 
رسالة ماجستري غري يودستريا أدي هريمانشاه، تطوير كتاب "إقرأ" على أساس التقابل اللغوي يف تعليم مهارة قراءة القرآن،  11

 (2012منشورة، )ماالنج: جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 

التقابلي يف قسم تعليم اللغة العربية )حبث تطويري يف الكلية اجلامعة الرتبية ، إعداد مواد الرتمجة على أساس التحليل ماراي ألفة 12
 (2012اإلسالمية جبمرباان ابيل(، رسالة ماجستري غري منشورة، )ماالنج: جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 



8 

 

( معرفة كيفية 1داف حبثها: )أه.(R&D)واستخدمت الباحثة منهج البحث التطويري 
إعداد مواد الرتمجة يف قسم تعليم اللغة العربية ابلكلية اجلامعية الرتبية اإلسالمية جبمرباان 

املنتج يف ترقية فهم واستعاب الطالب يف قسم ( معرفة فعالية مواد الرتمجة 2ابيل، )
يجة حبثها: نت أما تعليم اللغة العربية ابلكلية اجلامعية الرتبية اإلسالمية جبمرباان ابيل.

( أن يتم إعداد مواد الرتمجة على أساس التحليل التقابلي يف قسم تعليم اللغة العربية 1)
( أن استخدام مواد الرتمجة فعالية 2، )يلجبمرباان ابابلكلية اجلامعة الرتبية اإلسالمية 

لرتقية كفائة الطلبة يف ترمجة العربية إىل اإلندونيسية يف املرحلة السادسة قسم تعليم 
اللغة العربية يف الكلية اجلامعة الرتبية اإلسالمية جبمرباان ابيل، وتؤكد عليه نتائج االختبار 

عدي تدل على وجود الفرق بينهما. وأما القبلي والبعدي. ونتائج االختبار القبلي والب
قبل تطبيق املواد املعدة.  48.5769 (Pre-test)نتيجة املعدلة من االختبار القبلي 

يف االختبار  (T-test)واعتمادا على أسلوب التحليل االصائي وهو االختبار التائي 
ل على تد %5يف اجلدول عند مستوى الداللة  tالقبلي والبعدي اتضح أن درجة اتء 

 o(t(. فعرفت أن درجة اتء حساب 206تدل  %1وعند مستوى الداللة  2.79
يف اجلدول. فهي تدل على أن املواد املعدة هلا درجة فعالية جيدة،  tأكرب من درجة اتء 

وأيضا مبعىن أن الدروس يف املواد املعدة تؤثر جوهراي على حتسني كفاءة الطالب يف 
 الرتمجة.

وير مادة الصرف على أساس الدراسة التقابلية مبعهد دار تط(، 2014زوالفينا ) .3
 .13 الفالح اإلسالمي ابتو جاوى الشرقية

( إلنتاج 1أهداف حبثها: ) .(R&D)واستخدمت الباحثة منهج البحث التطويري
تطوير مادة الصرف على أساس الدراسة التقابلية مبعهد دار الفالح اإلسالمي ابتو 

( لدراسة فعالية مادة الصرف على أساس الدراسة التقابلية 2جاوى الشرقية ومناقشته، )
 وحتليلها يف فهم املادة مبعهد دار الفالح اإلسالمي ابتو جاوى الشرقية. أما نتيجة
                                                 

رسالة ماجستري غري الح اإلسالمي ابتو جاوى الشرقية، تطوير مادة الصرف على أساس الدراسة التقابلية مبعهد دار الفزوالفينا،  13
 (2014منشورة، )ماالنج: جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 



9 

 

( قد مت تطوير مادة الصرف على أساس الدراسة التقابلية يف شكل الكتاب 1حبثها: )
( اعتمادا على نتيجة اإلستبانة من خبريين خلصت الباحثة أن الكتاب 2التعليمي، )

( اعتمادا على نتيجة اإلستبانة من الطلبة 3، )%95،85املطور جيد جدا بنتيجة 
يقولون الكتاب املطور جذابة وسهولة من الطلبة  %38،76حصلت الباحثة أن 

 وممتعة ومشجعة.
 

 الدراسات السابقة 1.1جدول 
موضوع  اسم الباحث

 البحث
 النتائج املنهج األهداف

يوديسرتا أدي 
 هريمانشاة

تطوير كتاب 
"إقرأ" على 

أساس التقابل 
اللغوي يف 

تعليم مهارة 
 قراءة القرآن

لتطوير مواد  (1
تعليم مهارة 

القراءة اجلهرية 
 يف كتاب "إقرأ"

ملعرفة مدى  (2
فعالية املواد 

 املعدة 

البحث 
 التطويري

مت تطوير  (1
كتاب 

 "إقرأ"
أن االنتاج  (2

املطور كان 
 فعالة

إعداد مواد  ماراي ألفة
الرتمجة على 

أساس التحليل 
التقابلي يف 

قسم تعليم 
اللغة العربية 

)حبث تطويري 

معرفة كيفية  (1
إعداد مواد 

 الرتمجة
معرفة فعالية  (2

مواد الرتمجة 
 املنتج

البحث 
 التطويري

أن يتم  (1
إعداد مواد 

 الرتمجة
أن  (2

استخدام 
مواد 
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يف الكلية 
اجلامعة الرتبية 

اإلسالمية 
 ابيل(جبمرباان 

الرتمجة 
 فعالية

تطوير مادة  زوالفينا
الصرف على 

أساس الدراسة 
التقابلية مبعهد 

دار الفالح 
اإلسالمي ابتو 

 جاوى الشرقية

إلنتاج تطوير  (1
 مادة الصرف

لدراسة فعالية  (2
 مادة الصرف

البحث 
 التطويري

قد مت  (1
تطوير 

مادة 
 الصرف

الكتاب  (2
املطور 

جذابة 
وسهولة 

وممتعة 
 ومشجعة

 

والفرق بني البحث الذي ستقدمه الباحثة وما قدمه الباحثون يف البحوث السابقة 
تطوير مواد هي: إن البحث األول هي البحث عن تطوير كتاب "إقرأ"، وهذا البحث عن 

تعليم الرتاكيب. والبحث الثاين عن إعداد املواد الرتمجة، وهذا البحث عن تطوير مواد تعليم 
الرتاكيب. والبحث الثالث عن تطوير مادة الصرف على أساس الدراسة التقابلية، أما هذا 

 البحث عن تطوير كتاب الرتاكيب على أساس الدراسة التقابلية.
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 الفصل الثاين
 ر النظرياإلطا

  
 الرتاكيب -أ

 مفهوم الرتاكيب -1
ب اجلملَة: ألََّف بني  َب يُ رَكُِّب تركيًبا. ركَّ الرتاكيب مجع من الرتكيب. أصلها رَكَّ

. وجاء يف الوسيط، الرتكيب هو أتليف الشيء من مكوانته البسيطة ويقابله 14أجزائها
 . 15التحليل

النحاة القدمي حتت مفهوم الرتكيب اصطالحا: جاء تعريف الرتكيب عند 
ه  (: الرتكيب هو االسم  377ابب: ائتالف الكلمات. يقول أبو علي الفارسي )ت. 

يتألف مع االسم فيكون كالًما مفيًدا، كقولنا: عمرو أخوك، وبشر صاحُبك، ويتألف 
الفعل مع االسم، فيكون ذلك كقولنا: َكتب عبد هللا، وُسرَّ بكر. فالرتكيب من خالل 

الفارسي ضمُّ أو َرصُف اسمٍّ إىل جانب اسمٍّ أو فعلٍّ إىل جانب فعلٍّ  كالم أيب علي
لُيكوِّان كالًما مفيًدا يؤدي وظيفته االتصالية ويَقبله املتلقي، وهو على عدة صور. فقد 

 . 16يكون مركًبا من امسني وهو اجلملة االمسية أو من فعلٍّ واسم وهو اجلملة الفعلية
ترتيب الكلمات بنظام معني، وجيعل نظام  وقيل أيضا، الرتاكيب النحوية هي

ترتيب الكلمات معناها واضحا، فمثال عندما نقول صافح علّيق حممًدا، فإننا نبني أن 
عليًّا هو الفاعل للحدث وحممًد هو الذي وقع عليه الفعل. ونقوم بتبيان ذلك بوضع 

بيب كلمة حممد بعد صافح علي. وتستخدم لغات أخرى أنظمة خمتلفة كليًّا لرت 
 . 17الكلمات يف اجلملة

                                                 
 .932(، ص: 2008، )عامل الكتب، معجم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمتار عبد احلميد عمر،  14

 .368، ص: املعجم الوسيطجممع اللغة العربية،  15

16 www.alukah.net/literature_language/0/103621 

17 www.almaany.com/answers/335808/ماهو-المصطلح-والمفاهيم-والتراكيب-النحوية؟؟؟ 
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توجد يف اللغة العربية عّدة تراكيب حتتاج إىل املطابقات يف اإلعراب منها 
فعلية( والنعت مع منعوته املبتدأ مع خربه )اجلملة االمسية( والفعل مع فاعله )اجلملة ال

 . وفيما18في(. واملطابقة يف الرتاكيب العربية تطلب املناسبة بني أجزائها)تركيب وص
( املبتدأ مع خربه أو اجلملة اإلمسية. واخلرب يكون مطابقا 1يلي تفصيل كل منها: )

للمبتدأ يف اإلفراد والتثنية واجلمع مع التذكري أو التأنيث، حنو: العلُم مفيٌد والكرّاسُة 
( الفعل مع فاعله أو انئبه )اجلملة 2. )19مفيدٌة والولدان ماهران والطالب ماهرون

الفعل مطابقا للفاعل يف التذكري والتأنيث. إذا كان الفاعل مذّكرا  الفعلية(: ويكون
ذّكر الفعل وإذا كان الفاعل مؤنّثا أّنث الفعل بتاء التأنيث الساكنة يف آخره إن كان 
ماضيا )حنو: كتبْت مرمي( وبتاء التأنيث يف أوله إن كان مضارعا )حنو: تكتب مرمي(. 

ي يكون مطابقا ابملتبوع يف إعرابه )الرفع والنصب ( النعت مع منعوته: النعت احلقيق3)
واخلفض( ويف نوعه )التعريف والتنكري( ويف عدده )اإلفراد والتثنية واجلمع( ويف جنسه 
)التذكري والتأنيث( حنو: هذان غالمان ماهران. أما النعت السبيب يكون مطابقا ابملتبوع 

يف والتنكري( حنو: رأيت غالما يف إعرابه )الرفع والنصب واخلفض( ويف نوعه )التعر 
 عاملًة أّمه.

وهناك املصطلح اآلخر املتقارن ابلرتكيب. وهو القواعد والنحو. القواعد مجع 
من قاعدة وهي أصل الشيء وأساسه. والقواعد اللغة هي أساس اللغة. القواعد اللغة 

لم الذي يبحث العربية تنقسم إىل القواعد النحوية والقواعد الصرفية. أما النحو هو الع
. وجاء يف املعجم الوسيط، النحو هو العلم 20يف الكلمة بعد أن تدخل يف الرتكيب

                                                 
 87( ص: 1987:مصر، القاهرة، )األساس يف اللغة العربيةأمحد طاهر حسني وعبد العزيز نبوي، 18

 .56ص: ، (1985)جاكرات: دار العلوم،  ،قواعد اللغة العربيةحفين بك دايب وغريه، 19

(، 2012اإلسالمية احلكومية،  ، )ماالنج: مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيمقواعد النحو امليسرةدوي محيدة وأمحد حمرتام، 20
 5ص:
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. والفرق بينهم، أما القواعد والنحو نظرية، 21يعرف به أحوال أواخر الكالم إعرااب وبناءً 
 والرتاكيب تطبيقية.

 
 أنواعها -2

 .22املركب ستة أنواع: إسنادي وإضايف وبياين وعطفي ومزجي وعددي
 املركب اإلسنادي (أ

اإلسناد هو احلكُم بشيءٍّ على شيء، كاحلكم على زهري ابالجتهاد يف قولك: 
زُهرٌي جمتهد. واحملكوم به يسمى "ُمْسَنًدا". واحملكوُم عليه ُيسمى "ُمْسَنًدا إليه". 
واملركب اإلسنادي وُيسمى مُجلًة أيضا هو ما أتلف من مسند ومسند إليه، حنو: 

 ُح اجملتهدُ احللُم زيٌن، يُفل
 املركب اإلضايف (ب

َب من املضاف واملضاف إليه، مثل: كتاب التلميذ،  املركب اإلضايف هو ما تركَّ
 خامت فضةٍّ، صوم النهار

 املركب البياين (ج
اثنيُتهما ُموضحًة معىن األوىل. وهو ثالثُة  املركب البياين هو كل كلمتني كانت

 أقسام:
وصوف، مثل: فاز التلميُذ اجملتهُد، املركب الوصفي وهو ما أتلف من الصفة وامل (1

 أكرمُت التلميَذ اجملتهَد، طابت أخالُق التلميِذ اجملتهدِ 
د، مثل: جاء القوُم كلُّهم،  (2 املركب التوكيدي وهو ما أتلف من املؤكِّد واملؤكَّ

 أكرمُت القوَم كلَّهم، أحسنُت إىل القوِم كلِّهم

                                                 
 .908 ، ص:املعجم الوسيطجممع اللغة العربية،  21

 14-11(، ص: 2007 ،العلميةبريوت: دار الكتب ) ،جامع الدروس العربية ،مصطفى الغالييين22
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ب (3
ُ

َدل منه، مثل: جاء خليٌل أخوك، املركب البديل وهو ما أتلف من الَبَدل وامل
 رأيُت خليالً أخاك، مررُت خبليلٍّ أخيكَ 

 املركب العطفي (د
ط حرف العطف  ب العطفي هو ما أتلف من املعطوف واملعطوف عليه، بتوسُّ املركَّ

 بينهما، مثل: يناُل التلميُذ والتلميذةُ احلمَد والثَّناَء، إذا اثبرا على الدرس واالجتهاد
 املركب املزجي (ه

املركب املزجي وهو كل كلمتني ركبتا وُجعلتا كلمًة واحدة، مثل: بعلبكَّ وبيَت حلَم 
 وحضَرموَت وسيَبويِه وصباَح مساَء وشذَر مذرَ 

 املركب العددي (و
املركب العددي من املركبات املزجية، وهو كل عددين كان بينهما حرف عطفٍّ 

ر. وهو من أحد عشر إىل تسعة عشر، ومن احلادي عش ر إىل التاسع عشر. ُمقدَّ
أما واحد وعشرون إىل تسعة وتسعني، فليست من املركبات العددية. ألن حرف 

 العطف مذكور. بل هي من املركبات العطفية.
 

 إعراهبا -3
 املركب اإلسنادي (أ

واملسند إليه هو الفاعل وانئبه، واملبتدأ، واسم الفعل الناقص، واسم األحرف اليت 
وأخواهتا، واسم "ال" النافية للجنس.فالفاعل مثل: تعمُل عمَل "ليس"، واسم "إن" 

جاء احلقُّ وزهَق الباطُل. وانئب الفاعل مثل: يعاقُب العاصون، يثاُب الطائعون. 
واملبتدأ مثل: الصرُب مفتاح الفرح. واسم الفعل الناقص مثل: وكان هللُا عليما 

، َتعّز فال حكيما. واسم األحرف اليت تعمل عمل "ليس" مثل: ما زُهرٌي كسوال
، إن أحٌد خريًا من أحدٍّ إال ابلعلِم  شيٌء على األرض ابقًيا، الَت ساعَة منَدمٍّ
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والعمل الصاحل. واسم "إن" مثل: إن هللا عليم بذات الصدور. واسم "ال" النافية 
 للجنس مثل: ال إلَه إال هللاُ. 

وخرب األحرف واملسند هو الفعل، واسم الفعل، وخرب املبتدأ، وخرب الفعل الناقص، 
 اليت تعمُل عمَل "ليس"، وخرب "إن" وأخواهتا.

 املركب اإلضايف (ب
 إعراب املضاف إليه أنه جمرور أبًدا

 املركب البياين (ج
 إعراب اجلزء الثاين من املركب البياين أن يتبع ما قبله

 املركب العطفي (د
 إعراب ما بعد حرف العطف أن يتبَع ما قبله

 املركب املزجي (ه
زجي علًما أعرب إعراب ما ال ينصرُف، مثل: بعلبكَّ بلدٌة طيبُة إن كان املركب امل

 اهلواء، سكنُت بيَت حلم، سافرت إىل حضر موت
إاّل إذا كان اجلزء الثاين من املركب املزجي كلمة "ويه" فإهنا تكون مبنيَّة على الكسر 

 كتاب سيبويهِ دائما، مثل: سيبويِه عاملٌ كبرٌي، رأيُت سيبويه عاملاً كبريًا، قرأُت  
وإن كان غري علم كان مبين اجلزأين على الفتح، مثل: زرين صباح مساء، أنت 

 جاري بيت بيت
 املركب العددي (و

جيب فتُح جزأي املركب العددي، سواءٌ أكان مرفوعاً، مثل: جاء أحَد عشَر رجالً. 
عشَر أم منصواب مثل: رأيُت أحَد عشَر كوكباً. أم جمروراً، مثل: أحسنُت إىل أحَد 

فقرياً. ويكون حينئذٍّ مبنياً على فتِح جزأيه، مرفوعاً أو منصوابً أو جمروراً حمالً، إال 
، ابأللف رفعاً، مثل: جاء اثنا عشر  ثىنَّ

ُ
اثيْن عشر. فاجلزء األول يُعرُب إعراب امل
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رجاًل. وابلياء نصبًا أو جرًّا، مثل: أكرمُت اثنيت عشرة فقريًة ابثين عشر درمهًا. 
 الثاين مبينًّ على الفتح، وال حملَّ له من اإلعراب، فهو مبنزلة النون من املثىن.واجلزء 

 
 املركب اإلسنادي -ب

 تعريفه -1
املركب اإلسنادي ويسمى مجلة أيضا هو ما أتلف من ُمسندٍّ وُمسندٍّ إليه، حنو: 

. وقال أميل بديع يعقوب أن املركب اإلسنادي هو كل 23احللُم زيٌن، يُفلُح اجملتهدُ 
 .24 أْسِندت إحدامها إىل األخرىكلمتني

ب من كلمتني أو أكثر وهلا معىن مفيد مستقل، حنو: الصدق  أما اجلملة هي ما تركَّ
 .25منجاة، ويفوز اجملتهد

 
 أنواعه -2

 .26للغة العربية مجلتان أساسيتان: مجلة امسية ومجلة فعلية
 اجلملة االمسية (أ

مركبة من مبتدأ وخرب. مثال: اجلملة االمسية: هي اليت تبدأ ابسم أو بضمري وتكون 
 .27الرجُل حاضٌر، حنن جماهدون

 املبتدأ )املسند إليه( هو اسم مرفوع يقع يف أول اجلملة. مثل:  (1
 الذهُب َمْعِدٌن )الذهُب: مبتدأ(، -
 القاضيان حيكمان ابلعدل )القاضيان: مبتدأ(، -

                                                 
 11، ص: جامع الدروس العربيهمصطفى الغالييين،  23

 463(، ص: 1988، )بريوت: دار العلم للماليني، وسوعة النحو والصرف واإلعرابمأميل بديع يعقوب،  24

 326: ، صموسوعة النحو والصرف واإلعرابأميل بديع يعقوب،  25

 249(، ص: 1982املعارف،  ، )القاهرة: دارجتديد النحوشوقي ضيف،  26

 169، دون السنة، ص: ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  27
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 الالعبون متنافسون )الالعبون: مبتدأ(،  -
 الشركاء متفقون )الشركاء: مبتدأ(،  -
 املمرضات رحيمات )املمرضات: مبتدأ(.  -

املبتدأ يكون: إما امسًا معراًب أو امسًا مبنًيا )ضمريًا أو اسم إشارة أو امسًا موصوال 
أو اسم شرط( أو مصدرا مؤوال من أْن والفعل. مثل: الذهُب َمْعِدٌن )الذهُب: 

، اسم مبين(، هذا من فضل ريب )هذا: اسم معرب(، أان عريب )أان: ضمري
 . 28اسم إشارة، اسم مبين(، أن تتحدوا خري لكم )أن تتحدوا: مصدر مؤول(

واخلرب )املسند( هو ما يكمل معىن املبتدأ أي هو اجلزء الذي ينتظم منه مع  (2
 املبتدأ مجلة مفيدة. مثل:

 املدرُس حاضٌر )حاضٌر: خرب(،  -
 العينان مبصراتن )مبصراتن:خرب(،  -
ون: خرب(،  - ون )جِمدُّ  الفالحون جِمدُّ
 املهندساُت ماهراٌت )ماهراٌت: خرب(. -

 اخلرب ثالثة أنواع:
 اسم ظاهر )معرب أو مبين(. مثل:  (أ)

 التلميُذ ماهٌر )ماهٌر: خرب، معرب(،  -
 أولئك هم املفلحون )هم: خرب، ضمري مبين(. -

 شبه مجلة )جار وجمرور أو ظرف(. مثل:  (ب)
 املصنع: جار وجمرور، خرب املبتدأ(،العامل يف املصنع )يف  -
 احلديقة أماَم املنزل )أماَم املنزل: ظرف ومضاف إليه، خرب املبتدأ( -

 مجلة امسية أو مجلة فعلية. مثل:  (ج)
 النجاُح أساُسه العمُل )أساُسه العمُل: مجلة امسية، خرب(، -

                                                 
 27، دون السنة، ص: ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  28
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 .29الشمُس أشرقْت )أشرقْت: مجلة فعلية، خرب( -
 اخلرب على املبتدأ إذا كان:اخلرب املقّدم: جيب تقدمي 

 اخلرب شبه اجلملة واملبتدأ نكرة غري موصوف والمضاف. مثل: (أ)
يفْ اْلَفْصِل طَاِلٌب )يفْ اْلَفْصِل: شبه اجلملة، خرب مقدم؛ طَاِلٌب:  -

 مبتدأ مؤخر(
 اخلرب من األلفاظ اليت هلا الصدارة كأمساء االستفهام. مثل: (ب)

ْمِتَحاُن؟ )َمىَت: اسم  - ْمِتَحاُن: مبتدأ َمىَت ااْلِ استفهام، خرب مقدم؛ ااْلِ
 مؤخر(

 اتصل املبتدأ بضمري يعود على بعض اخلرب. مثل: (ج)
اَلِم: جار وجمرور، خرب مقدم؛ تبعاتُُه: مبتدأ  - اَلِم تبعاتُُه )لِلسَّ لِلسَّ

 مؤخر(
 اجلملة الفعلية (ب

وانئب اجلملة الفعلية: هي اليت تبدأ بفعل وتكون مركبة من فعل وفاعل أو من فعل 
 .30فاعل. مثال: حضر الرجُل، يُعاقُب العاصون

. وعالمته أن يقبل  (1 فعل )املسند(: ما دلَّ على معىًن يف نفسه مقرِتنٍّ بزمانٍّ
"قد" أو "السني" أو "سوف" أو "اتء التأنيث الساكنة" أو "ضمري الفاعل" 

 .31أو "نون التوكيد"، مثل: قد قام، َستذهب، سوف نذهب، قامْت، ُقْمنَ 
 : 32م الفعل ابلنظر إىل زمن وقوعه ثالثة أقسامينقس

الفعل املاضي: هو ما دلَّ على حدوث شيء قبل زمن التكلم. مثل: سرَّين 
 اجتنابك الشرَّ 

                                                 
 30، دون السنة، ص: ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  29

 169: ، دون السنة، صملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  30

 10: ، صجامع الدروس العربيهمصطفى الغالييين،  31

 71 ، دون السنة، ص:ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  32
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الفعل املضارع: هو ما دلَّ على حدوث شيء يف زمن التكلم أو بعده. مثل: 
 اآلن تغادر الطائرة املطار، سيعقد االمتحان األسبوع القادم.

األمر هو ما يطلب به حدوث شيء بعد زمن التكلم. مثل: احرتْم الفعل 
 والديك.

 
فاعل )املسند إليه(: اسم مرفوع يقع بعد فعل مبين للمعلوم ويدل على من  (2

 فعل الفعل أو اتصف به. مثل:
 قام الرجُل )الرجُل: فاعل(،  -
 ترافع احملاميان )احملاميان: فاعل(،  -
  خنح اجملاهدون )اجملاهدون: فاعل(، -
 . 33تقرر إعالُن نتيجة االمتحان )إعالن: فاعل( -
 

 الفاعل يكون:
 امسًا معرابً  (أ)

 مثل: قام الرجُل )الرجُل: فاعل، اسم معرب(
امسًا مبنًيا )ضمريًا ظاهرًا أو مسترتًا أو اسم إشارة أو امسًا موصوال(.  (ب)

 مثل: 
 جلسُت )التاء: فاعل، ضمري ظاهر، مبين( -
والفاعل ضمري مسترت تقديره الرجل حضر )حضر: فعل ماض  -

 هو، مبين(
 جنح هذا الطالب )هذا: فاعل، اسم إشارة، مبين( -
 جاء الذي كتب )الذي: فاعل، اسم موصول، مبين( -

                                                 
 48 ، دون السنة، ص:ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  33
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 أو مصدرًا مؤوال من "أن والفعل" أو من "أّن وامسها وخربها". مثل: (ج)
 ينبغي أْن تفوَز )أْن تفوَز: فاعل( -
 سرَّين أّنك جنحَت )أّنك جنحَت: فاعل( -

 
انئب الفاعل )املسند إليه(: اسم مرفوع يقع بعد فعل مبين للمجهول وحيل  (3

: انئب الفاعل( . انئب 34حمل الفاعل بعد حذفه. مثل: ُهزَِم العدوُّ )العدوُّ
 الفاعل أربعة أنواع:

 اسم معرب (أ)
 مثل: ُأْكرَِم الفائُز )الفائُز: انئب الفاعل، اسم معرب(

 سم إشارة، اسم موصول(. مثل:اسم مبيّن )ضمري ظاهر أو مسترت، ا (ب)
 فُ ْوِجْئُت بِزايرتك )فُ ْوِجْئُت: التاء ضمري ظاهر مبين، انئب الفاعل( -
العدوُّ ُهزَِم )ُهزَِم: فعل ماض للمجهول وانئب الفاعل ضمري مسترت  -

 تقديره هو، مبين(
 حُياكم َهَذا املذنُب )هذا: انئب الفاعل، اسم إشارة، مبين( -
 انئب الفاعل، اسم موصول، مبين(كويفء َمن جنح )َمن:  -

 "أن والفعل" أو من "أّن وامسها وخربها". مثل:مصدر مؤول من  (ج)
 ُعِرف أّنك جمتهٌد )أّنك جمتهٌد: انئب الفاعل( -

 مصدر صريح أو ظرف متصرف أو جار وجمرور. مثل: (د)
 أُْقِبَل إقباٌل شديٌد )إقباٌل: انئب الفاعل، مصدر( -
 ليلٌة مجيلة )ليلٌة: انئب الفاعل، ظرف( ُسِهَرتْ  -
 على إهانةٍّ )على إهانةٍّ: انئب الفاعل، جار وجمرور( الُيسكت -

 

                                                 
 47، دون السنة، ص: ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  34
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املفعول: هو االسم املنصوب الذي يقع به الفعل. وينقسم املفعول إىل مخسة  (4
 أقسام:

املفعول به: اسم منصوب يدل على من وقع عليه فعل الفاعل وال  (أ)
يطلب العاقُل العلَم )العلَم: مفعول به(.  تتغري معه صورة الفعل. مثل:

 يكون املفعول به:
 امسا معراب (1)

 مثل: تكّرم الدولةُ املتفوِقني )املتفوِقني: مفعول به، اسم معرب(
 امسا مبنيا (2)

 مثل: رأيُتَك )الكاف: مفعول به، ضمري متصل، اسم مبين(
 مصدرا مؤوال من "أْن والفعل" أو من "أّن وامسها وخربها" (3)

أّكدْت الصحف أنَّ اأَلمَن مستتٌب )أنَّ اأَلمَن مستتٌب: مثل: 
 مفعول به، املصدر املؤول(

 
املفعول املطلق: مصدٌر يُذكر بعد فعل من لفظه أتكيًدا ملعناه أو بيااًن  (ب)

ظ بفعله. مثل:  لَعَدِدِه أو بيااًن لنوعه أو بداًل من التلفُّ
 ًما.أتكيًدا ملعناه: وََكلََّم هللاُ ُموَسى َتْكِليْ  -
- . َفتَ نْيِ  بيااًن لَعَدِدِه: َوقَ ْفُت َوق ْ
َر الُعقالِء. -  بيااًن لنوعه: ِسْرُت َسي ْ
 .35بداًل من التلفظ بفعله: إميَااًن ال ُكْفرًا -

 

                                                 
 453، ص: جامع الدروس العربيهمصطفى الغالييين،  35
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املفعول ألجله: هو االسم املنصوب الذي يذكر بيااًن ُوُقوع الفعل،  (ج)
 .36مثل: قام زيٌد اجالاًل لعمرٍّو

 
بعد "واو" مبعىن "مع" للداللة على املفعول معه: اسم منصوب يُذكر  (د)

 املصاحبة. مثل:
 سرُت والنيَل )الواو: واو املعية، النيَل: مفعول معه( -
استيقظُت وتغريَد الطيور )الواو: واو املعية، تغريَد: مفعول  -

 .37معه(
 

املفعول فيه: اسم منصوب يُذكر لبيان زمان الفعل أو مكانه )أي يقع  (ه)
 الفعل(.يف جواب "مىت" أو "أين" مت 

ويسمى املفعول فيه ظرَف زمان إذا دّل على زمان وقوع الفعل. 
 ويسمى ظرف مكان إذا دّل على مكان وقوع الفعل. مثل:

 سافرْت الطائرُة لياًل )لياًل: ظرف زمان( -
 .38وقف الطالُب أماَم املدرس )أماَم: ظرف مكان( -

 

 تركيب اللغة اإلندونيسية -ج

" الرتكيب اإلسناديمبصطلح "أما املصطلح اإلندونيسي املنحرف 
 فيها كونتو  اتممركبة من الكلوحدة حنوية  الرتكيب هو. 39"(klausa) تركيبهو"

                                                 
 26، )سورااباي: دار العابدين، دون السنة(، ص: شرح خمتصر جدا على منت األجرميةأمحد زيىن دحالن،  36

 72، دون السنة، ص: ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  37

 73، دون السنة، ص: ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  38

39 Achmad HP dan Alek Abdullah. Linguistik Umum. (Jakarta: Erlangga, 2012). H. 80 
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ات من جمموع ةوحدة لغوية مزجيالرتكيب . ذكر كنجاىن راهاردي أن  (predikat)مسند
(predikat) ومسند (subyek)مسند إليه الكلمات وفيها 

اخلري،  عبد وذكر أيضا. 40
عناصر  نيث أئية اإلسنادية. حببناتركيبية تتكون من الكلمات الوحدة الرتكيب أن 

تقوم املذكورة الثالثة اآلراء . 41اليت تفيد فاعال أو مسندا أو حاالكلمة هي الالبناء 
والفاعل.  من املسند تتكوناليت  ةزجيالكلمات امل الرتكيب هوواحد. إذن،  معىن على

 مجلة.أن تكون  إىلتمل حيو  الرتكيب إبسناده اتصف

وتركيب  تركيب احلرإىل قسمني؛  هاهيكلابعتبار   (klausa)الرتكيب نقسم ي
 .42امللزم

  (klausa bebas) تركيب احلر -1
كاملة، الصر اعنالتوي على الرتكيب الذي حي هو  (klausa bebas) تركيب احلر

 على سبيل املثال:. أن تكون مجلة إىل تملحيو ، إليه ومسندمسند 
- Dia guru saya (subyek – predikat) 

- Ali membawa buku (subyek – predikat – obyek) 
  (klausa terikat) امللزمتركيب  -2

  على سبيل املثال: املعينة. عناصرالتوي على حيال  (klausa terikat)  امللزمتركيب 
- Kalau diijinkan ibu 

 :43مخسة ينقسم الرتكيب إىل، أما ابعتبار مسندها

 املثال:كان مسندها فعال،   الرتكيب الذي هو  (klausa verbal)الفعلي تركيب -1
- Adik makan nasi 

- Sapi itu berlari  

                                                 
40 Kunjana Rahardi.Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. (Jakarta: Erlangga, 2002). H. 71 
41 Abdul Chaer. Linguistik Umum. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007). H. 231 
42 Abdul Chaer. Linguistik Umum. H. 235 
43 Abdul Chaer. Linguistik Umum. H. 236 
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أو عبارة  كان مسندها امسا  الرتكيب الذي هو (klausa nominal) االمسي تركيب -2
 املثال: ، امسية

- Kakeknya petani di desa ini 

- Dia dosen linguistik 
 املثال:كان مسندها نعتا،   الرتكيب الذي هو (klausa ajektifal) تركيب النعيت -3

- Ibu dosen itu cantik sekali 

 املثال:كان مسندها حاال،   الرتكيب الذي هو (klausa adverbial)تركيب احلايل  -4
- Bandelnya teramat sangat 

ظرفا أو كان مسندها   الرتكيب الذي هو (klausa preposisional)الظريف  تركيب -5
 املثال:، وجمرورهجارا 

- Nenek di kamar 

- Dia dari Jakarta 

ويف رأي آخر أن اجلملة . 44على أفكار كاملةالذي حيتوى  هي الرتكيباجلملة 
تنقسم اجلملة . 45أمناط التجويد النهائيةوهلا  لغة نسبية ميكن أن تقف بنفسهاهي 

  :46ابعتبار مسندها إىل مخس

  املثال:، اجلملة الىت كان مسندها امسا هي (kalimat nominal) جلملة االمسيةا -1
Buku itu cetakan Bandung 

 هي اجلملة الىت كان مسندها فعال. (kalimat verbal) الفعليةاجلملة  -2
 املثال:هي اجلملة اليت ال حتتاج إىل املفعول،  taktransitifاجلملة  (أ

- Pengajarnya belum datang 

- Kami kehabisan makanan 

 املثال: ،واحدمفعول اليت حتتوي على هي اجلملة  ekatransitifاجلملة  (ب
- Ida sedang mencari pekerjaan 

                                                 
44 Abdul Chaer. Linguistik Umum. H. 240 
45 Achmad HP dan Alek Abdullah. Linguistik Umum. (Jakarta: Erlangga, 2012). H. 80 
46 Ida Bagus Putrayasa. Tata Kalimat Bahasa Indonesia. (Bandung: PT Refika Aditama, 2012). 

H. 2-18 
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- Ahmad membeli buku 

 املثال: مفعولني،اليت حتتوي على اجلملة  هي dwitransitifاجلملة  (ج
- Ida sedang mencarikan adiknya pekerjaan 

- Ali meminjami saya buku 

  املثال:هي اجلملة الىت كان مسندها نعتا، (kalimat ajektival)النعتية اجلملة  -3
Ayahnya sakit  

 املثال: هي اجلملة الىت كان مسندها عددا، (kalimat numeral) العدديةاجلملة  -4
- Murid sekolah itu banyak 

- Anaknya empat (orang) 

 املثال: هي اجلملة الىت كان مسندها حرفا، (kalimat preposisional)الظرفية اجلملة  -5
- Ibu ke pasar  

- Ayahnya dari Bali 

 اجلملة اإلندونيسية تتكون من مخسة عناصر بنسبة إىل وظيفتها:

 املثال:، 47الذي فعل الفعلجزء من اجلملة هو  (subyek)مسند إليه  -1
- Ayahku sedang menulis 

- Berjalan kaki menyehatkan badan 

- Saya mahasiswa 

صف الظروف أو السلوك من الذي يهو جزء من اجلملة  (predikat) مسند -2
 املثال: ،48"كيف"أو  "ملاذا"املوضوعات عن طريق إجابة السؤال 

- Kuda meringkik 

- Robby mahasiswa baru 

 املثال: ، 49الفعلية جزء من اجلملةهو  (obyek) مفعول -3
- Kakak membaca buku 

- Ibu membeli buah 

                                                 
47 Siti Annijat Maimunah. Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. (Malang: UIN Maliki 

Press, 2011). H. 2 
48 Zubad Nurul Yaqin. Bahasa Indonesia Keilmuan. (Malang: UIN Maliki Press, 2011). H. 49 
49 Zubad Nurul Yaqin. Bahasa Indonesia Keilmuan. H. 50 
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 املثال:، الىت تكمل الفعل الفعلية ملةعناصر اجلمن عنصر  يه (pelengkap) تكملة -4
- Adik belajar mengaji 

- Ali meminjami saya buku 

 املسند شرحالذي يفيد يف  ملةمن عناصر اجلعنصر هو  (keterangan) حال -5
 املثال:، ووجوده جواز

- Murid murid pergi ke masjid 

- Dia berasal dari kalangan cendekiawan 
 

 التقابليةالدراسة  -د
 مفهومها -1

التقابل اللغوي هو إجراء دراسة مقارنة بني لغتني أو أكثر ملعرفة أوجه التشابه 
وأوجه االختالف بينهما هبدف التنبؤ ابلصعوابت اليت يتوقع أن يواجهها الدارسون 

. وقيل رشدي أمحد طعيمة أن يقصد ابلتقابل اللغوي أو 50عند تعلمهم لغة أجنبية
دراسة يقارن فيها الباحث بني لغتني أو أكثر، مبينا عناصر التحليل التقابلي إجراء 

التماثل والتشابه واالختالف بني اللغات، هبدف التنبؤ ابلصعوابت اليت يتوقع أن 
عدة أمور، منها: أتليف  يواجهها الدارسون عند تعلمهم لغة أجنبية. وهذا يساعد يف

الكتب واملواد التعليمية املناسبة، وإعداد االختبارات اللغوية املناسبة، وغري ذلك من 
 .51اجملاالت العملية التعليمية

ويُعترب هذا االجتاه يف الدراسات اللغوية امتدادا للحركة الرائدة اليت قادها روبرت 
وفيه يقدم  ”Linguistics Across Cultures“الدو عندما أصدر كتابه 

منهجا للدراسات التقابلية بني لغتني مبينا كيفية االستفادة منها يف تعليم إحداها. 
ولقد أبرز الدو فائدة الدراسات التقابلية يف قوله: إن التجارب العملية أثبتت أن املواد 

                                                 
 102، ص.  علم اللغة االجتماعيحممد عفيف الدين دمياطي، 50

 .51، ص. تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة، 51
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غة اهلدف الدراسية اليت مت إعدادها على أساس من املقارنة اهلادفة بني اللغة األم والل
أدت إىل نتائج إجيابية وفعَّالة يف تسهيل تناول اللغة اهلدف ويف أقصر مدة ممكنة. 
ومن املمكن إجراء الدراسات التقابلية على عدة مستوايت، منها املستوى الصويت 
واملستوى النحوي واملستوى الرتاكييب واملستوى الصريف واملستوى الداليل واملستوى 

 .52الثقايف
 

 فروضها -2
 هناك فرضيتان اثنتان يف التحليل التقابلي، وهي:

الفرضية األوىل: إن مجيع األخطاء يف تعليم اللغة الثانية ميكن تنبؤها من خالل  (أ
اختالف بني اللغة األوىل عند الطالب واللغة الثانية. وتستند الفرضية األوىل على 

 افرتاض:
اللغة األوىل عند إن السبب الرئيسي لصعوابت تعلم اللغة األجنبية تدخل  (1

 الطالب إىل اللغة الثانية.
 صعوابت التعلم يسبب االختالفات بني اللغة األوىل واللغة الثانية. (2
أكثر االختالف بني اللغة األوىل واللغة الثانية يسبب زايدة الصعوابت يف  (3

 تعلم اللغة الثانية.
واخلطاءات يف تعلم  املقارنة بني اللغة األوىل واللغة الثانية يُلزم لتنبأ الصعوابت (4

 اللغة الثانية.
ميكن تصميم املواد التعليمية مبقارنة اللغتني. ويعلمون الطالب االختالف بني  (5

 اللغتني الذي يقوم على الدراسة التقابلية ترتيبها.
 الفرضية الثانية: إن مجيع األخطاء يف تعليم اللغة الثانية يسبب ابألمور التالية (ب

 ظام اللغة األوىل إىل اللغة الثانية.تتأثر أو تدّخل الطالب ن (1

                                                 
 51، ص. تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة، 52
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 مل تتدّخل الطالب اللغة األوىل ولكن تتدّخل النظام اآلخر يف اللغة الثانية. (2
 .53تتدّخل الطالب النظام اجلديد بسبب معرفتهم نظام اللغة الثانية (3

 
 أهدافها -3

 هناك ثالثة أهداف يف التحليل التقابلي:
 فحص أوجه االختالف والتشابه بني اللغات. (أ

التحليل التقابلي خيتص ابلبحث يف  أوجه التشابه واالختالف بني اللغة األوىل 
 للمتعلم واللغة األجنبية اليت يتعلمها.

 التنبؤ ابملشكالت اليت تنشأ عند تعليم لغة أجنبية وحماولة تفسري هذه املشكالت. (ب
ينهض على افرتاض علمي أبن مشكالت تعلم لغة أجنبية تتوافق مع حجم 

ف بني اللغة األوىل للمتعلم واللغة األجنبية؛ إذ كلما كان االختالف كبريا االختال
كانت املشكالت كثرية. وحني نضع أيدينا على طبيعة هذا االختالف ميكننا أن 
نتنبأ ابملشكالت اليت ستنجم عند التطبيق العملي يف عملية التعليم، وميكننا أيضا 

 أن نفسر طبيعة هذه املشكالت.
 

 يف تطوير مواد دراسية لتعليم اللغة األجنبية.اإلسهام  (ج
فإذا توصلنا إىل وصف تقابلي ألنظمة اللغتني، وحددان ما نتوقعه من مشكالت 
يف ضوء هذا الوصف، أمكننا أن نطّور مواد دراسية تواجه هذه املشكالت 

 .54ابتداءً 
 

 مراحلها -4

                                                 
53Moh.Ainin, Analisis Bahasa Pembelajar Bahasa Arab Sebagai Bahasa Asing, (Malang: 

Misykat, 2011),  hlm. 34-36. 
 84، ص. دروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،54
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 يشمل التحليل التقابلي على أربعة مراحل، وهي:
علم مع أنواع اللغة، مثال:  اللغوية وأجزائها حيث أن تكون مقارنةتلقي الطبقات  (أ

 ونظام البنائي وعلم الداللة وغريها. علم الصرفو  األصوات
تقارن أنظمة اللغة مع أنظمة اللغة األخرى اليت تعتمد على الناحية اللغوية  (ب

 وأجزائها بنظر تسويتها واختالفها.
ألخطاء اللغوية لدى الطالب تعتمد على تتنبأ سهولة التعليم وصعوبته، ومتكن ا (ج

 تسوية اللغة واختالفها احملللة.
تصمم أنظمة تعليم اللغة الفعالة تعتمد على التنبأ املصمم، إما يف إختيار املواد  (د

 .55التعليمية أو منوذج التقومي
 

 تطبيقها يف تعليم اللغة -5
ية متطورة تفي يواجه املعلم دائما ابحلاجة إىل إعداد كتب دراسية ومواد تعليم

حباجات نوعيات خاصة من الطالب. وأهم اخلطوات يف إعداد املادة التعليمية هي 
مقارنة اللغتني والثقافتني )األصلية واألجنبية( من أجل الوقوف على العقبات اليت جيب 

 . 56أن تذلل يف عملية التعليم
ادة التعليمية يهتم هذه النظرية على تسوية أنظمة اللغة واختالفها يف اختيار امل

 املعتمد عليه، ومبادئ اختيارها هي:
 تبدئ املادة من األحوال املعروف إىل األحوال غري معروف. (أ

 يبدئ تعليمها من السهولة إىل الصعوبة. (ب
 تبدئ املادة من اللغة البسيطة إىل اللغة الشاملة. (ج

 .57تبدئ املادة من البارز إىل املسترت (د
                                                 
55Moh.Ainin, Analisis Bahasa Pembelajar Bahasa Arab Sebagai Bahasa Asing, hlm. 36-37. 

 60، ص. التقابل اللغوي وحتليل األخطاءعيل صيين، إسحاق حممد األمني، حممد إمسا56

57Moh.Ainin, Analisis Bahasa Pembelajar Bahasa Arab Sebagai Bahasa Asing, hlm. 38. 
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التطبيق للتحليل التقابلي يف تعليم اللغة الثانية أما قول اتريكان يف كتابه، 
 يكون يف اجلوانب األتية:

إعداد املواد التعليمية املستندة على البنود املختلفة بني لغة الطالب األوىل ولغتهم  (أ
 الثانية

 إعداد قواعد اللغة الرتبوية املستندة على نظرية اللغة املستخدمة (ب
 إدارة الصف مجاعيا وتكون اللغة األوىل مساعدة يف تدريس اللغة الثانية  (ج

 تقدمي املواد التعليمية مباشرة: (د
 بيان املساوات واخلالفات بني اللغة األوىل واللغة الثانية  (1
 إظهار البنود يف اللغة األوىل اليت قد تؤدي إىل األخطاء يف اللغة الثانية  (2
 اللغوية احلث على طرق حتليل التداخالت (3
 توفري التدريبات املكثفة يف البنود املختلفة. (4
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الثالث الفصل  

 البحث منهجية

 

 ومنهجه البحث مدخل -أ

 البحث املنهجابملدخل الكيفي والكمي على  البحث هذا الباحثة يف تستخدما

هو طريقة البحث املستخدمة للحصول  (RnD) التطويري البحث منهج. (RnD) التطويري
 .58املعني وجتربة فعالة النتائج املعنيعلى النتائج 

 ( وهوSugiyonoسوغيونو ) الذي قامه الشكل يعين البحث هذا يف الشكل وأما

اتيل:  كما اخلطوات يتبع الشكل ( وهذاBorg and Gallوغال ) بورغ الشكل من يكيف
( تصديق 4( تصميم املنتج، 3( مجع املعلومات، 2( حتليل احلاجات واملشكالت، 1

( التجربة 8( حتسني املنتج، 7( جتربة املنتج يف الفرقة القليلة، 6( حتسني املنتج، 5املنتج، 
 .59( اإلنتاج النهائي10( حتسني املنتج، 9امليدانية، 

الباحثة هذا شكل البحث والتطوير تتأسس على األمور  تستخدماو  تختار ا
املنتج لذلك تعطي السهولة  التالية، هذا الشكل فيها اخلطوات بسيطة يف إجراءات تطوير

 للباحثة يف تطوير املنتج.

 

 والتطوير البحث إجراءات -ب

 فهو والتطوير البحث هذا إجراءات يف الباحثة هاتستخدما اليت خطوات وأما

إجراءات  .يف كتابه (Sugiyonoسوغيونو ) اليت شرح (Borg and Gallوغال ) بورغ خطوات
 :60البحث والتطوير هي كما يلي

                                                 
58Sugiyono. MetodePenelitianPendidikan. (Bandung: Alfabeta, 2015) hal: 407. 
59Sugiyono. MetodePenelitianPendidikan, hlm. 408. 
60Sugiyono. MetodePenelitianPendidikan, hlm. 408. 



32 

 

 
 والتطوير البحث إجراءات: 1 رقم شكل

 واللغة العربية اللغة بني التقابلية الدراسة أساس على الرتاكيب كتاب تطوير يف

 :يلي كما والتطوير البحث إجراءات الباحثة تشرح اإلندونيسية،

تحتليل احلاجات واملشكال

مجع املعلومات

تصميم املنتج

تصديق املنتج

حتسني املنتج

قة القليلةجتربة املنتج يف الفر 

حتسني املنتج

التجربة امليدانية

حتسني املنتج

اإلنتاج النهائي
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 واملشكالت احلاجات حتليل -1

التعليمي وتكون مبقابلة مع معلمة اللغة العربية ملعرفة خصائص الطلبة والكتاب 
املستخدم وطريقة تعليمها واملشكالت اليت تواجها املعلمة يف عملية التعليم اللغة 
العربية. وتكون مبقابلة مع الطالبات ملعرفة مشكالت وصعوابت يف تعليم اللغة 

 العربية.
مث تقارن الباحثة تركيب اللغة اإلندونيسية وتركيب اللغة العربية أبساس الدراسة 

 التقابلية. 

 املعلومات عمج -2

املدرسة الدينية الوسطى السلفية  يف والطالبات العربية اللغة معلمة مع املقابلة بعد
الشافعية للبنات مبعهد السلفية الشافعية سوكورجو وجدت الباحثة املعلومات عن 
عملية التعليم اللغة العربية ومشكالته وصعوابته. إن الطالبات يصعنب يف تركيب 

يعرفن الطالبات عن قواعد اجلملة يف العربية، لكن ال يستطعن اجلمل العربية. 
 استعماهلا يف اجلملة.

وبعد مقارنة تركيب اللغة اإلندونيسية وتركيب اللغة العربية أبساس الدراسة التقابلية 
ومن هذه املقارنة  وجدت الباحثة املعلومات عن التشابه واالختالف بني تركيبني.

 واد الصعوبة أو السهولة مث ترتبها من السهولة إىل الصعوبة.ستعرف وتفهم الباحثة امل
 املنتج تصميم -3

إجتمعت وتناولت الباحثة املراجع اليت تتعلق وتتصل إبنتاج املطور إما من انحية 
تطوير الكتاب وإما من الدراسة التقابلية بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية من 

 .جهة تراكيبها

ترتيب املواد يف هذا كتاب الرتاكيب أساسا على الدراسة التقابلية. إبقدام املواد 
السهولة أي الرتاكيب العربية املشاهبة أو املوجودة يف اللغة األوىل عند الطلبة أي 
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اللغة اإلندونيسية. مث أتخري املواد الصعوبة أي الرتاكيب العربية املختلفة ابلرتاكيب 
 ية.يف اللغة اإلندونيس

 املنتج تصديق -4

 لتعليم املطور الرتاكيب الكتاب استخدام صالحية معرفة إىل املنتج تصديق يهدف

، خبري الكتاب التعليمية وخبري ثالثة خرباءويكون هذا التصديق إىل . العربية اللغة
الدراسة التقابلية وخبري اللغة العربية. ترسل الباحثة املواد التعليمية املطورة إىل 

 يقوم ابلتحكيم والتقومي وإعطاء اإلقرتاحات واإلرشادات.خرباء ل

تطوير كتاب الرتاكيب على أساس  لتصحيح الباحثة أخذهتا اليت اخلطوات وأما
 التعليقات أبخذ الدراسة التقابلية بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية يعين

اللغة  تعليم جمال يف منهم تعيني على تكون حيث ثالثة خرباء من والتصويبات
 واملناقشة للخرباء وتقدمي كتاب الرتاكيب املطور. املطور العربية وكتاب الرتاكيب

 .معهم

 املنتج حتسني -5

اإلصالحات وتكون بتصحيح املنتج عن األخطاء والنقاص املوجودة حسب 
 التحكيم من اخلرباء وإرشاداهتم.

 القليلة الفرقة يف املنتج جتربة -6

خبري الكتاب التعليم وخبري الدراسة التقابلية  يعين اءاخلرب  من بعد حتسني املنتج
، مث تقدمي الباحثة كتاب الرتاكيب املطور إىل بعض الطالبات وخبري اللغة العربية

 كتاب الرتاكيب املطور قبل جتريبها إىل الطالبات يف الفصل. ملعرفة رأيهن عن

 املنتج حتسني -7

 لإلصالحات.الطالبات توزع الباحثة دليل اإلستبانة إىل 

 امليدانية التجربة -8
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يف عملية تعليم اللغة العربية كتاب الرتاكيب املطور التجربة امليدانية هي تطبيق  
املدرسة الدينية  يففصل التاسع الطالبات اليت تقوم الباحثة بنفسها، وتقدميها إىل 

لية الوسطى السلفية الشافعية للبنات مبعهد السلفية الشافعية سوكورجو ملعرفة فعا
 .هذا كتاب الرتاكيب املطور

 املنتج حتسني -9

تطوير كتاب  جتربة من األخرية نتيجة هي كتاب الرتاكيب املطور فعالية نتيجة
 الرتاكيب على أساس الدراسة التقابلية بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية.

 النهائي اإلنتاج -10

رتاكيب على أساس كتاب الواخلطوات األخرية هي اإلنتاج النهائي من تطوير  
. وهي حسب اقرتاحات الدراسة التقابلية بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية

 .يف تعليم اللغة العربيةكتاب الرتاكيب اخلرباء واملعلمة اللغة العربية، مث استخدام  

 

 املنتج جتربة -ج

إىل رفع فعالية كتاب  –كما ذكرت الباحثة فيما سبق   –هتدف هذه التجربة 
الرتاكيب وإىل احلصول على اإلستجاابت واإلقرتاحات والتقوميات على صالحية كتاب 

املدرسة الدينية الوسطى  يفالطالبات فصل التاسع  الرتاكيب يف تعليم اللغة العربية عند
 .السلفية الشافعية للبنات مبعهد السلفية الشافعية سوكورجو

 التجربة تصميم -1

(املرحلة األوىل 1طور جتري على ثالث مراحل: إن جتربة هذا كتاب الرتاكيب امل
خبري الكتاب التعليم وخبري الدراسة التقابلية وخبري اللغة هي النظرة واالقرتاحات من 

(املرحلة الثانية هي جتربة فردية، أي جتربة كتاب الرتاكيب املطور إىل بعض 2. العربية
 ميدانية. (املرحلة الثالثة هي جتربة3. الطالبات

خبري الكتاب التعليم جتعلها الباحثة أساسا  من واالقرتاحات التوجيهات
إلصالح وتصحيح كتاب الرتاكيب املطور من انحية تناسب وتالؤم املوضوعات 
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خبري الدراسة التقابلية جتعلها الباحثة أساسا  من واالقرتاحات التوجيهاتوتقوميها. 
تقابل اللغتني أي اللغة العربية إلصالح وتصحيح كتاب الرتاكيب املطور من انحية 

خبري اللغة  من واالقرتاحات التوجيهاتواللغة اإلندونيسية وتطبيقها يف تطوير الكتاب.
العربية جتعلها الباحثة أساسا إلصالح وتصحيح كتاب الرتاكيب املطور من انحية 

كتاب   اللغة. املعلومات احملصولة من جتربة فردية أفاد لتصحيح األخطاء املوجودة يف
الرتاكيب املطور. املعلومات احملصولة من جتربة ميدانية أفاد ملعرفة فعالية ومناسبة كتاب 

 الرتاكيب املطور ابلطالبات وعملية التعليم اللغة العربية.

 التجربة أفراد -2

 :تلي كما وهي التجربة، أفراد إىل حيتاج التجربة قيام إن

الوسطى السلفية الشافعية املدرسة الدينية  يففصل التاسع الطالبات  (أ
 للبنات مبعهد السلفية الشافعية سوكورجو

املدرسة الدينية الوسطى السلفية الشافعية للبنات  يفمعلمة اللغة العربية  (ب
 مبعهد السلفية الشافعية سوكورجو

 واملعلومات البياانت -3

 البياانت واملعلومات يف هذا البحث فيما تلي:
 الدراسة وخبري التعليم الكتاب خبري) اخلرباء من واالقرتاحات التوجيهات (أ

 (.العربية اللغة وخبري التقابلية

املدرسة الدينية  يففصل التاسع والطالبات  العربية اللغة مبعلمة املقابلة نتائج (ب
 .الوسطى السلفية الشافعية للبنات مبعهد السلفية الشافعية سوكورجو

 التقابلية الدراسة وخبري التعليمية الكتاب خبري)  اخلرباء من التحكيم نتائج (ج

 (.العربية اللغة وخبري

 الرتاكيب كتاب عن العربية اللغة الطالبات ومعلمة من االستبانة نتائج (د

 .استخدامها بعد املطور
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 البياانت مجع أسلوب -4

 :بياانهتا مجع يف البحث أدوات أبربع الباحثة تستخدم

 املقابلة (أ

املدرسة  يففصل التاسع والطالبات  العربية اللغة معلمة مع املقابلة جتري
الدينية الوسطى السلفية الشافعية للبنات مبعهد السلفية الشافعية 

 .سوكورجو

 املالحظة (ب

استخدمتها الباحثة جلمع البياانت واملعلومات املتعلقة بعملية التعليم يف 
 الفصل قبل جتربة املواد املطور وبعدها.

 االستبانة (ج

 اخلرباء من التحكيم عن البياانت جلمع االستبانة هذه الباحثة تستخدما

 وملعرفة( العربية اللغة وخبري التقابلية الدراسة وخبري التعليم الكتاب خبري)

 .املطور الرتاكيب كتاب عن العربية اللغة الطالبات ومعلمة آراء

 اإلختبار (د

ختبار يف هذا البحث تعطي الباحثة اإلختبارين، يعين اإلختبار القبلي واإل
 البعدي.

 البياانت حتليل -5

 لتحليل البياانت تستخدم الباحثة التحليل اإلحصائي الوصفي:

 أسلوب حتليل البياانت من االستبانة (أ

يف هذه االستبانة، تستخدم الباحثة مقياس ليكرت. مقياس ليكرت هي 
أسلوب لقياس السلوكيات والتفضيالت مستعمل يف االختبار النفسية. 
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أن الطالب اليلزم إلختيار األسئلة السلبية ولكن أيضا  ويف هذا املقياس
 .61إختيار األسئلة اإلجيابية

يعتمد املقايس على دليل درجة الوافقة أو اإلعرتاض على صيغة ما. 
 والدرجة املستخدمة يف اإلستبانة هي:
 3,1جدول 

 الدرجة املستخدمة يف االستبانة

 صفة درجة
واضح جيد جدا، جذاب جدا، مناسب جدا،  4

 جدا، موافق جدا
 جيد، جذاب، مناسب، واضح، موافق 3
 مقبول 2
 انقص/ضعيف 1

وملعرفة صحة املنتج فال بد على البياانت أن تبدهلا إىل البياانت الكمية 
 ابلرموز التايل:

 
 البيان:

P املئوية الصالحية = 
 ∑ 𝑥𝑖جمموعة القيمة احملصولة = 

∑ 𝑥  =جمموعة األسئلة ضرب على قيمة األعلى 

                                                 
61Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran Prinsip Teknik Prosedur, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), hlm. 159 

P =  x 100% 



39 

 

وفيما يلي دليل تفسري البياانت من نتيجة التصديق والتثبيت كما قرره 
 :62وزير الشؤون الدينية أبربعة املعايري وهي

 3,2جدول 
 دليل تفسري البياانت

 البيان معيار النجاح املئوية الرقم

ميكن استخدامه يف  مقبول % 100 – 85,01 1

بدون التعليم 

 التصحيح

ميكن استخدامه يف  جيد جدا % 85 – 70,01 2

التعليم ابلتصحيح 

 البسيط

ال ميكن استخدامه  جيد % 70 – 50,01 3

 يف التعليم

 يصلح كله أو يبدل ضعيف % 50 – 10 4

 

 

 

                                                 
62Sa’dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 

hlm. 41 
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 أسلوب حتليل البياانت من اإلختبار (ب

والبعدي تستخدم الباحثة يف حتليل البياانت من نتيجة اإلختبار القبلي 
للمجموعة املتكافئة، يعين أن تعني فعالية أو أثر الكتاب التعليمية وعدمها 
تقاس حسب نتيجة الطالب يف اإلختبار القبلي والبعدي. وملعرفة مناسبة 

 T.63(اإلختبارtest-tالداللة أو ذي معني تستخدم الباحثة )

 
 :البيان

Md  اإلختبارين )القبلي والبعدي(= متوسط اإلحنراف بني 
Xd  =اإلحنراف مع متوسط اإلحنراف فروق 
N عدد أفراد العينة = 

 :التايل الختبار التصديق معيار يلي فيما

 أن ذلك فتعين. البياين الرسم ت من أكرب احلسايب درجة كانت إذا .أ

 .مقبولة البحث فروض

 أن ذلك فتعين. البياين الرسم ت من أصغر احلسايب درجة كانت إذا .ب

 .مردودة البحث فروض

 

 

 
  

                                                 
63Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2010), hlm. 85-86 

t =  



41 

 

الرابع الفصل  
 ومناقشتها وحتليلها البياانت عرض

 
 الدراسة ميدان عن حملة : األول املبحث

 السلفية مبعهد للبنات الشافعية السلفية الوسطى الدينية مدرسة عن حملة -1
 سوكورجو الشافعية

 معهد يف املدارس إحدى للبنات الشافعية السلفية الثانوية مدرسة إن
 فوتيه ابنيو سومبريجيو سوكورجو قرية يف تقع. سوكورجو الشافعية السلفية

 سوكورجو الشافعية السلفية املعهد ومدير مؤسس أّسسها املدرسة هذه. سيتوبوندو
 هو األول املدرسة مدير. م1943 سنة يف عارفني مشسول أسعد احلاج كياهي

 .الشكور عبد األستاذ
 الدينية برانمج مها. برانجمان للبنات الشافعية السلفية الثانوية مدرسة

 الشافعية السلفية الوسطى الدينية مبدرسة يسمى الدينية برانمج. العام وبرانمج
 .للبنات الشافعية السلفية الثانوية مبدرسة يسمى العام وبرانمج. للبنات

 

 مبعهد للبنات الشافعية السلفية الوسطى الدينية مدرسة يف املدرسات حالة -2
 سوكورجو الشافعية السلفية

 4,1 جدول
 للبنات الشافعية السلفية الوسطى الدينية مدرسة يف املدرسات

 دروس املدرسات اسم الرقم
 الفقه أصول/  التوحيد جاتيما 1
 احلديث/  الفقه خفيفة 2
 احلديث/  للنساء الفقه شاهية 3
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 التوحيد حفيظة 4
 النحو حممودة 5
 احلديث/  الفقه محيدية 6
 الفقه/  األخالق الصاحلة نفيئة 7
 الفرائض علم خريية 8
 الفقه/  الفرائض علم كوستوتيك 9

 احلديث كوجيما 10
 الكتب قراءة/  الفقه جوميياتون 11
 اإلندونيسية اللغة موجاميال 12
 الكتب قراءة/  النحو وقاية 13
 الصرف/  العربية اللغة موعاين 14
 واحلديث القرآن/  التفسري مورتياان 15
 التفسري أتيكا سوترا 16
 واحلديث القرآن/  التفسري أمينة 17
 الفقه فطيمة سييت 18
 العربية اللغة/  األخالق/  التوحيد احلسنة زهرة 19
 الكتب قراءة/  النحو النساء حلية 20
 العربية اللغة مرمية 21
 األخالق العفة أخف 22
 العربية اللغة عائشة نور سييت 23
 الصرف/  الكتب قراءة/  التوحيد رفعة 24
 العلماء هنضة عن املادة يونياريت يويون ابئق 25
 العلماء هنضة عن املادة مشارفة 26
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 استشارة اللطفة أطوف 27
 الصرف/  الكتب قراءة/  النحو أمية 28
 النحو السعدية ليلة 29
 الفقه قواعد أسعدية ساري نور 30
 استشارة الرشيدة خليفة 31
 استشارة أعني قرة 32

 

 مبعهد للبنات الشافعية السلفية الوسطى الدينية مدرسة يف الطالبات حالة -3
 سوكورجو الشافعية السلفية

 4,2 جدول
 للبنات الشافعية السلفية الوسطى الدينية مدرسة يف الطالبات

 الطالبات عدد الفصل
1 304 
2 212 
3 167 

 
 السلفية مبعهد للبنات الشافعية السلفية الوسطى الدينية مدرسة يف املادة -4

 سوكورجو الشافعية

 4,3 جدول
 للبنات الشافعية السلفية الوسطى الدينية مدرسة يف املادة

 املادة الرقم
 اخلصة

 3 الفصل 2 الفصل 1 الفصل
 2 2 2 التوحيد 1
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 2 4 4 الفقه 2
   2 للنساء الفقه 3
  4  الفرائض علم 4
 2    الفقه أصول 5
 4   الفقه قواعد 6
  2 2 األخالق 7
 2 2 2 العربية اللغة 8
 4 4 4  النحو 9

 2 2 4 األحكام التفسري 10
 2 2 2 احلديث 11
 2   العلماء هنضة عن املادة 12
    القرآن 13
 2 2 2 الكتب قراءة 14

 
 

بني اللغة  الدراسة التقابلية على أساسالرتاكيب  مواد تعليم تطوير املبحث الثاين:
 العربية واللغة اإلندونيسية

 يف هذه العملية قامت الباحثة ابخلطوات اآلتية:
 واملشكالت احلاجات حتليل -أ

. العربية اللغة تعلم يف الطالبات ومشكالت حاجات ملعرفة اخلطوة هذه
 :يلي فيما البياانت جبمع الباحثة فقامت

 العربية اللغة معلمة مع مقابلة (1
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 يوم العربية اللغة معلمة مع احلوار هي الباحثة هبا قامت اليت املقابلة إن
 :عائشة نور سييت العربية، اللغة معلمة قالت ، ،2016 سفتمبري 1 اخلميس

 املستخدمة والطريقة". العربية اللغة تعليم" كتاب  هو املستخدم الكتاب"
 اللغة إىل أترمجه مث الكتاب يف النص أقرأ والرتمجة، القراءة طريقة هي

 األسبوع يف اثنتني حصتني هو العربية اللغة ملادة الوقت. كلمة  اإلندونيسية
 واملشكلة. العربية اللغة تعلم بعد كثريا  الطلبة كفائة  ترتفع ومل. فقط

 اللغة برتكيب العربية اللغة يف اجلملة الطلبة تكون. الرتكيب يف هي املوجودة
 والصحيح فاطمة، وكتاهبا كثري  هنا املدرسة تلميذ: املثال. اإلندونيسية

 ." لفاطمة وكتاب كثري  املدرسة تلميذ
 
 

 الطالبات مع مقابلة (2
 الصف الطالبات مع احلوار هي الباحثة هبا قامت اليت املقابلة إن

 نور عني الطالبات، إحدى قالت. 2016 سفتمبري 1 اخلميس يوم الثالث
 :عارفة

بسبب السهل يف فهمها. واملواد مأخوذة من "مادة اللغة العربية غري ممتعة 
كتاب "تعليم اللغة العربية" فقط. ومل أفهم عن تركيب اللغة العربية وتطبيقه 

 يف تكوين اجلمل."
 ، حليمة السعدية:األخرىقالت الطالبة 

"املواد مأخوذة من كتاب "تعليم اللغة العربية". والطريقة املستخدمة يف 
ة القراءة والرتمجة. ووجدُت املشكلة يف تكوين تعليم اللغة العربية طريق

 اجلملة العربية."
 :أنيسة الفرحية، األخرىقالت الطالبة 
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"الطريقة املستخدمة يف تعليم اللغة العربية غري متنوعة. املواد مأخوذة من 
كتاب "تعليم اللغة العربية". الوقت لتعلم اللغة العربية قليل أي حصتني 

 اثنتني يف األسبوع."
 حريثة أومامي:، األخرىقالت الطالبة 

"املواد مأخوذة من كتاب "تعليم اللغة العربية". والطريقة املستخدمة يف 
تعليم اللغة العربية طريقة القراءة والرتمجة أي تقرأ املعلمة النص مث ترتمجه 
إىل اللغة اإلندونيسية وأحياان تقرأ الطالبة النص مث ترتمجه املعلمة إىل اللغة 

 ندونيسية. وهذه الطريقة مُمِلَّة."اإل
 قالت نور الوقاية:

مادة اللغة العربية غري ممتعة ألن طريقة تعليمها غري متنوعة. واملواد "
مأخوذة من كتاب "تعليم اللغة العربية" فقط. وأنشطة الطلبة يف الفصل 

 إجابة األسئلة املوجودة يف ذلك الكتاب."
 :عناية املوىل قالت

. والطريقة املستخدمة طريقة مأخوذة من كتاب "تعليم اللغة العربية"املواد "
 القراءة والرتمجة."

 طالباتومن البياانت السابقة عرفت الباحثة أن مشكلة اليت تواجهها 
 هي:املدرسة الدينية الوسطى السلفية الشافعية للبنات  الثالث الفصل

 قليل الوقت يف تعليم اللغة العربية.  .1

 متنوعة. الطريقة غري .2

العربية وتطبيقها يف تكوين  اللغةالطالبات يصعنب يف فهم تركيب  بعض .3
 اجلملة الصحيحة

لفهم تركيب اللغة العربية  الطريقة اجلديدةوأما حاجات الطالبات هي 
 وتطبيقها يف تكوين اجلملة الصحيحة.
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 مجع املعلومات -ب

املدرسة  يف الثالث الفصل وطالبات العربية اللغة معلمة مع املقابلة بعد
عرفت  الدينية الوسطى السلفية الشافعية للبنات مبعهد السلفية الشافعية سوكورجو

 الباحثة املعلومات عن عملية التعليم اللغة العربية ومشكالته وصعوابته. 
الباحثة عن تركيب اللغة العربية و تركيب اللغة اإلندونيسية وتقارن  تشرحمث 

 .اسة التقابليةبني تركيبني أبساس الدر 
 

 أمثلة مجلة اللغة العربية (1
 4,4جدول 

 أمثلة اجلملة االمسية

اجلملة
 

االمسية
 

 خرب مبتدأ اجلملة
 طالب هو ُهَو طَاِلبٌ 

ٌد َعاملٌِ   عامل حممد حُمَمَّ
 انفعة الرايضة الّراَِيَضُة اَنِفَعةٌ 

ُب يفْ اْلَفْصلِ   الفصل يف الطالب الطُّالَّ
 املنزل أمام احلديقة أََماَم اْلَمْنزِلِ احْلَِديْ َقُة 

 َجاؤوا املسلمون املْسِلُموَن َجاؤوا
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 4,5جدول 
 أمثلة اجلملة االمسية )خرب مقدم(

اجلملة
 

االمسية
 

(
 خرب

مقدم
 مبتدأ خرب (

 طَالَِبةٌ  اْلَفْصلِ  يفْ 
 ااِلْمِتَحاُن؟ َمىَت 

اَلمِ   تبعاتُهُ  لِلسَّ
 

 4,6جدول 
 اجلملة الفعليةأمثلة 

اجلملة
 

الفعلية
 

 مفعول فاعل فعل
 مفعول  

 به
 مفعول
 مطلق

 مفعول
 ألجله

 مفعول
 معه

 مفعول
 فيه

      الفائزُ  يفرح
     الدرسَ  فهمنا

     َوطَنَ ُهمْ  املَهاِجُرونَ  تَ َركَ 
 أمام    ادرسً  املدّرسُ  يُلقي

 الطلبة
    ترتيال القرآن َرتِّلِ 

 خشيةَ   أوالدكم تقتلوا ال
 إمالق

  

ْيلَ     ِسْرتُ    والن َّ
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 أمثلة مجلة اللغة اإلندونيسية (2
 4,7جدول 

 اللغة اإلندونيسيةأمثلة اجلملة 
 اجلملة عناصر

 حال
(keterangan) 

 تكملة
(pelengkap) 

 مفعول
(objek) 

 مسند
(predikat) 

 مسند إليه
(subjek) 

   guru saya Dia ةاالمسي   

(nominal) 
   sedang 

berbelanja Ibu  الفعلية  
(verbal) 

  Baju Membeli Rina   
 baju  Adik membelikan Ibu   
di sekolah Buku  kehilangan Adik  
di dapur  Nasi Memasak Ibu  
setiap bulan  uang Kami Mengirimi Ayah  

   Benar Pernyataannya النعتية 
(ajektival) 

   Banyak Uangnya العددية 
(numeral) 

   untuk adik  Kado itu الظرفية 
(preposisional) 

   dari 

Lampung  

Tamunya  
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 مقارنة بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية أبساس الدراسة التقابلية. (3
 4,8جدول 

 التقابليةمقارنة بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية أبساس الدراسة 
 اللغة العربية اللغة اإلندونيسية 

 تنقسم اجلملة إىل:
 اجلملة االمسية -
 اجلملة الفعلية -
 اجلملة النعتية -
 اجلملة العددية -
 اجلملة الظرفية -

 تنقسم اجلملة إىل:
 اجلملة االمسية -
 اجلملة الفعلية -
 

 مسند –اجلملة االمسية: مسند إليه 
- Ini buku 

 مسند – مسند إليهاجلملة االمسية: 
 هذا كتاب -

 مسند –: مسند إليه النعتيةاجلملة 
- Masjid (itu) bersih 

- Perpustakaan (itu) luas 

 مسند – مسند إليهاجلملة االمسية: 
 املسجد نظيف -
 املكتبة واسعة -

 مسند –: مسند إليه العدديةاجلملة 
- Jumlah pena (itu) tiga 

 مسند – مسند إليهاجلملة االمسية: 
 ثالثةعدد القلم  -

 مسند –اجلملة الظرفية: مسند إليه 
- Guru di kelas 

- Buku di atas meja 

 

مسند  – اجلملة االمسية: مسند إليه
 )جار وجمرور(

 املَدرُِّس يف املدرسة -
 الكتاب على املكتب -

مسند : (taktransitif)اجلملة الفعلية 
 مسند –إليه 

 –الزم(: فعل  اجلملة الفعلية )فعل
 فاعل
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- Hujan turun 

- Anak itu bermain 

 ينزل املطرُ  -
 لعب ولدٌ  -

مسند : (ekatransitif)اجلملة الفعلية 
 مفعول –مسند  –إليه 

- Ahmad membaca buku 

- Sapi memakan rumput 

- Ali membantu saya 

اجلملة الفعلية )فعل متعدي(: فعل 
 مفعول به –فاعل  –
 يقرأ أمحُد الكتابَ  -
 أكلت البقرُة ُعْشًبا -
 نصرين عليٌّ  -

مسند : (dwitransitif)اجلملة الفعلية 
 تكملة –مفعول  –مسند  –إليه 

- Ayahku membelikan buku 

untuk ku 

- Ayahku membelikan aku buku 

اجلملة الفعلية )فعل متعدي(: فعل 
 مفعول به –مفعول به  –فاعل  –
 اشرتى أيب كتااب يل -
 اشرتى أيب يل كتااب -

بُِدئْت اجلملة الفعلية ابلفعل  إليهبُِدئْت اجلملة الفعلية ابملسند 
 )املسند(

ينقسم املفعول إىل: مفعول به،  -
مفعول مطلق، مفعول ألجله، 

 مفعول معه، مفعول فيه.
وقع مفعول بعد مسند: مسند إليه 

 مفعول –مسند  –
وقع مفعول بعد مسند أو مسند 

 إليه:
 مسند إليه –مفعول  –مسند  -1
 مفعول –مسند إليه  –مسند  -2
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 مرحلة التنبأ (4
 أقامت العربية، اللغة مع اإلندونسية اللغة أبنظمة الباحثةُ  تقارن أن بعد

 اللغة أنظمة بني التشابه. بينهما واالختالفات التشبيهات عن الباحثة
 هو بينهما االختالف أما. االمسية اجلملة تركيب هو العربية اللغة و اإلندونسية

 .الفعلية اجلملة تركيب
 يف السهولةَ  اللغتني بني االمسية اجلملة تركيب يف التشبيهات جتعل

 يف الصعوبة جتعل بينهما الفعلية اجلملة تركيب يف االختالفات أما. تعليمه
 .وتدريبا شرحا أكثر يعطي أن املدّرس على ينبغي. تعليمه

 
 تصميم املنتج -ج

 الرتاكيب مواد تعليم وهذا. الرتاكيب مواد تعليم بتصميم الباحثة قامت
 للمعلمة االستخدام ودليل الكتاب استخدام ودليل واملقدمة الغالف من يرتكب

 الدرس و التعليمية واألهداف الكتاب وفهرس للطلبة االستخدام ودليل
 .والتدريبات

 4,9 جدول
 الدارس حتليل نتائج

 املؤشرات الكفاءة األساسية الدرس
 األول

 )اجلملة االمسية(
 مبتدأ) االمسية اجللة تركيب حتديد

 وتكوينها يف اجلملة (خرب
 على الطلبة ستطيعت (1

 اجللة تركيب حتديد
 (خرب مبتدأ) االمسية

 على الطلبة ستطيعت (2
 برتكيب اجلملة تكوين
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 مبتدأ) االمسية اجلملة
 (.خرب

 الثاين
 )كان وامسها وخربها(

 وخربها وامسها كان  تركيب حتديد
 وتكوينه يف اجلملة

 على الطلبة ستطيعت (1
 كان  تركيب حتديد

 .وخربها وامسها

 على الطلبة ستطيعت (2
 االمسية اجلملة تكوين

 مراعاة مع كان  إبدخال
 التغيري من يلزم ما

 الثالث
 )إن وأخواهتا(

 وامسها إن وأخواهتا تركيب حتديد
 وتكوينه يف اجلملة وخربها

 على الطلبة ستطيعت (1
 إن تركيب حتديد

 .وخربها وامسها وأخواهتا

 على الطلبة ستطيعت (2
 االمسية اجلملة تكوين

 إحدى أو إن إبدخال
 يلزم ما مراعاة مع أخواهتا

 التغيري من
 الرابع

 )الفعل الالزم(
الفعل ) الفعلية اجللة تركيب حتديد
 وتكوينها يف اجلملة (الالزم

 على الطلبة ستطيعت (1
 اجلملة تركيب حتديد

 (.الالزم الفعل) الفعلية

 على الطلبة ستطيعت (2
 برتكيب اجلملة تكوين
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 الفعل) فاعل+  فعل
 (.الالزم

 اخلامس
 )الفعل املتعدي(

الفعل ) الفعلية اجللة تركيب حتديد
 وتكوينها يف اجلملة (املتعدي

 على الطلبة ستطيعت (1
 اجلملة تركيب حتديد

 الفعل) الفعلية
 (.املتعدي

 على الطلبة ستطيعت (2
 برتكيب اجلملة تكوين

 مفعول+  فاعل+  فعل
 (.املتعدي الفعل) به

 السادس
)الفعل املتعدي 

 مبفعولني(

الفعل ) الفعلية اجللة تركيب حتديد
وتكوينها يف  (املتعدي مبفعولني

 اجلملة

 على الطلبة ستطيعت (1
 اجلملة تركيب حتديد

 املتعدي الفعل) الفعلية
 (.مبفعولني

 على الطلبة ستطيعت (2
 برتكيب اجلملة تكوين

 مفعول+  فاعل+  فعل
 الفعل) 2 مفعول+  1

 (.مبفعولني املتعدي
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 الغالف

 
 املقدمة
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 دليل استخدام الكتاب

   
 علمةللم االستخدام دليل
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 للطلبة االستخدام دليل

 
 الفهرس
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 الدرس األول
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 الدرس الثاين
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 الدرس الثالث
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 الدرس الرابع

  

 



65 

 

  
 الدرس اخلامس
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 الدرس السادس
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69 

 

 تصديق املنتج -د
الباحثة مرحلة تصديق املنتج بثالثة خرباء، وهم: الدكتورة مملوءة  قامت

احلسنة والدكتور توفيق الرمحن والدكتورة دوي محيدة. وأما معيار الدرجات 
 املستخدمة يف االستبانة كما يلي:

 4,10جدول 
الرتاكيب على أساس  مواد تعليمبيان نتيجة االستبانة عن آراء اخلرباء يف 

 الدراسة التقابلية
 تقدير اجلودة تقدير النتيجة

 جيد جدا 4
 جيد 3
 مقبول 2
 انقص 1

 
 وملعرفة صحة املنتج تبدل البياانت إىل البياانت الكمية ابلرمز التايل:

 

 
 

 البيان:
P املئوية الصالحية = 

∑ 𝑥𝑖 جمموعة القيمة احملصولة = 
∑ 𝑥 جمموعة األسئلة ضرب على قيمة األعلى = 

 

P =  x 100% 
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 4,11 جدول
 مملوءة احلسنة الدكتورة من االستبانة

 نتيجة عناصر التقدير الرقم
 4 الصلة من املادة 1
 3 صدق املادة التعليمية 2
 3 وسعة املادة التعليمية ودقتها 3
 4 صعوبة املادةمستوى  4
 4 مالئمة ابحلاجة إىل املادة التعليمية 5
 3 الطلبةمالئمة مبستوى عقول  6
 3 عرض األمثلة يف املواد 7
 3 مالئمة املواد مبعيار الكفاءة والكفاءة األسسية 8
 4 وضوح األغراض واملؤشرات 9

 3 تدرج املواد التعليمية من السهولة إىل الصعوبة 10
 34 مجلة

 
34

40
   X 100% = 85% (جيد جدا/ )ميكن استخدامه يف التعليم ابلتصحيح البسيط  

 
 مملوءة احلسنة الدكتورة من االقرتاحات (أ

 .الدروس مضمون يف اللغتني بني مقارنة اشرح (1

 .املواد اختيار يف التقابلية الدراسة تطبيق كيف  اشرح (2
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 4,12 جدول
 الرمحن توفيق الدكتور من االستبانة

 نتيجة عناصر التقدير الرقم
 4 الصورة 1
 2 العرض/ تصميم الغالف 2
 4 استخدام احلروف ونوعها ومقياسها 3
 4 الرتتيب يف الكتابة 4
 3 شكل الغالف 5
 4 حجم الكتاب 6
 3 مناسبة للطلبة  اختيار الصور 7
 4 نوع الورق  8
 4 تشكيل احلروف 9

 3 جذابة 10
 35 مجلة

 
35

40
   X 100% = 87,5 % (ميكن استخدامه يف التعليم بدون التصحيح /مقبول)  

 
 الرمحن توفيق الدكتور من االقرتاحات (ب

صّمم الغالف ابلصورة واخلط اجليد مع العبارة اإلندونيسية ألنه  (1
 مفتوح من اليسار

 ضع أول الباب يف الصفحة اليمىن (2
 غرّي الدليل للمدرس والطالب يف استخدام هذا الكتاب (3
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 4,13 جدول
 محيدة دوي الدكتورة من االستبانة

 نتيجة عناصر التقدير الرقم
 4 لغة الكتاب سهلة 1
 4 لغة الكتاب مفهومة  2
 4 لغة الكتاب واضحة  3
 3 الكتابة واضحة  4
 - لغة الكتاب مناسبة لطلبة  5
 3 قواعدها صحيحة 6
 4 إختيار املفردات بناء مناسبة للطلبة 7

 22 مجلة
 

22

28
   X 100% = 78,6% (ميكن استخدامه يف التعليم ابلتصحيح البسيط /جيد جدا)  

 محيدة دوي ةالدكتور  من االقرتاحات (ج

الزم على الباحثة أن هتتم ابلكتابة الصحيحة والقواعد  (1
 الصحيحة.

من املستحسن أن أتخذ الباحثة أمثلة اجلملة السهلة واملفهومة  (2
 كانت آية قرآنية(.واملناسبة لدى التالميذ )ولو  

 من املمكن أن تزيد التدريبات الوظيفية والفعالة. (3
ال بد من التناسب بني الكفائة األساسية واملؤشرات ومضمون  (4

 الدروس يف الكتاب.
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 حتسني املنتج -ه
 تعين التالية فاخلطوة اخلرباء، إىل املطور املواد الباحثة قدمت بعد

 حسب املوجودة والنقاص األخطاء عن املطور اإلنتاج بتعديل وتكون اإلصالحات
 .وإرشاداهتم اخلرباء من التصديق

 
 الغالف

     
 بعد      قبل 

 
 علمةللم االستخدام دليل

    
 بعد      قبل 
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 الفهرس

    
 بعد      قبل 

 
 الدرس األول

    
 بعد      قبل 
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 الدرس الثاين

   
 بعد     قبل   

 

    
 بعد      قبل 
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 الدرس الثالث

  
 بعد     قبل   

 
 الدرس الرابع

    
 بعد      قبل 
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 اخلامس الدرس

    
 بعد      قبل 

 
 الدرس السادس

    
 بعد      قبل 
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 الزايدة
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80 

 

 جتربة املنتج يف الفرقة القليلة -و
املدرسة  الثالث الفصل يف القليلة الفرقة يف املنتج بتجربة الباحثة قامت

الدينية الوسطى السلفية الشافعية للبنات. أخذت الباحثة عشر طالبات يف هذه 
 الفرقة القليلة. 

هذه التجربة بعملية التدريس الدرس األول. مث توزع الباحثة دليل  قامت
حتصل هذه املطور.  املواداالستبانة إىل بعض الطالبات ملعرفة رأي الطالبات عن 

 املطور يساعد الطلبة يف فهم الرتاكيب. املوادالتجربة جيدة ولذلك أن 
 

 حتسني املنتج -ز
 تصميم بتكميل الباحثة قامت القليلة الفرقة يف املطور املواد جتربة بعد

 .مت قد العربية الرتاكيب الكتاب استعمال أنّ  واحلاصل. العربية الرتاكيب الكتباب
 

 التجربة امليدانية -ح
 ديسمبري 10 حىت 2016 نوفمبري 17 التاريخ يف امليدانية التجربة قامت

 الثالث الفصل يف العربية اللغة بتعليم الباحثة قامت العملية هذه يف. 2016
 إىل الكتاب ووّزعت الباحثة صممته الذي "العربية الرتاكيبكتاب "  ابستخدام

 كيفية  الباحثة أخربت الكتاب هذا جتربة قبل. القبلي االختبار بعد الطالبات
 .فيه والتدريبات مضمونه وعن الكتاب استخدام

 :اتيل كما  التعليمية األنشطة أما
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 4,14 رقم جدول
 األول اللقاء يف التعليمية األنشطة

 (القبلي االختبار) األول اللقاء النقاط

 التمهيد

 .والسالم ابلتحية املدّرسة قامت .1

 .التعلم بداية ابلدعاء الطلبة بدأ .2

 .أحواهلم عن الطلبة املدّرسة سألت .3

 .احلضور كشف  املدّرسة قرأت .4

 االختبار اللقاء هذا يف أبنّ  الطلبة املدّرسة أخرب .5
 .القبلي

 .الطلبة إىل األسئلة ورقة املدّرسة وّزعت .1 األنشطة

 .صحيحة إجابة األسئلة إبجابة الطلبة املدّرسة أمرت .2

 االختتام
 العربية يتعلمون لكي للطلبة التشجيع املدّرسة أعطت .1

 .جيدا

 .والسالم ابلتحية الطلبة املدّرسة ودعت .2
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 4,15 رقم جدول
 الثاين اللقاء يف التعليمية األنشطة

 ( االمسية اجلملة: األول الدرس) الثاين اللقاء النقاط

 التمهيد

 .والسالم ابلتحية املدّرسة قامت .1

 .التعلم بداية ابلدعاء الطلبة بدأ .2

 .أحواهلم عن الطلبة املدّرسة سألت .3

 .احلضور كشف  املدّرسة قرأت .4

 على املدرسّية أدوات ابستعداد الطلبة املدّرسة أمرت .5
 .املكتب

 األنشطة

 .االمسية اجلملة املوضوع املدّرسة قّدمت .1

 هذا يف واملؤشرات األساسية الكفاءة املدّرسة شرحت .2
 .املوضوع

 اجلملة من اجلمل أمثلة بقراءة املدّرسة واصلت .3
 .االمسية

 .االمسية اجلملة أمثلة لقراءة الطلبة املدّرسة أمرت .4

 .االمسية اجلملة يف الكلمة موقع املدّرسة شرحت .5

 .التدريبات عملية يف الطلبة املدّرسة أمر .6

 .التدريبات يف الطلبة أخطاء املدّرسة صححت .7

 االختتام
 العربية يتعلمون لكي للطلبة التشجيع املدّرسة أعطت .1

 .جيدا

 .والسالم ابلتحية الطلبة املدّرسة ودعت .2
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 4,16 رقم جدول
 الثالث اللقاء يف التعليمية األنشطة

 ( وخربها وامسها كان:  الثاين الدرس) الثاين اللقاء النقاط

 التمهيد

 .والسالم ابلتحية املدّرسة قامت .1

 .التعلم بداية ابلدعاء الطلبة بدأ .2

 .أحواهلم عن الطلبة املدّرسة سألت .3

 .احلضور كشف  املدّرسة قرأت .4

 على املدرسّية أدوات ابستعداد الطلبة املدّرسة أمرت .5
 .املكتب

 األنشطة

 .وخربها وامسها كان  املوضوع املدّرسة قّدمت .1

 هذا يف واملؤشرات األساسية الكفاءة املدّرسة شرحت .2
 .املوضوع

 وامسها كان  من اجلمل أمثلة بقراءة املدّرسة واصلت .3
 .وخربها

 وامسها كان  اجلمل أمثلة لقراءة الطلبة املدّرسة أمرت .4
 .وخربها

 اسم إىل املبتدأ من اإلعراب إبدال املدّرسة شرحت .5
 .كان  خرب إىل واخلرب كان

 .التدريبات عملية يف الطلبة املدّرسة أمر .6

 .التدريبات يف الطلبة أخطاء املدّرسة صححت .7
 العربية يتعلمون لكي للطلبة التشجيع املدّرسة أعطت .1 االختتام

 .جيدا

 .والسالم ابلتحية الطلبة املدّرسة ودعت .2
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 4,17 رقم جدول
 الرابع اللقاء يف التعليمية األنشطة

 (البعدي االختبار) الرابع اللقاء النقاط

 التمهيد

 .والسالم ابلتحية املدّرسة قامت .1

 .التعلم بداية ابلدعاء الطلبة بدأ .2

 .أحواهلم عن الطلبة املدّرسة سألت .3

 .احلضور كشف  املدّرسة قرأت .4

 االختبار اللقاء هذا يف أبنّ  الطلبة املدّرسة أخرب .5
 .البعدي

 .الطلبة إىل األسئلة ورقة املدّرسة وّزعت .1 األنشطة

 .صحيحة إجابة األسئلة إبجابة الطلبة املدّرسة أمرت .2

 االختتام
 العربية يتعلمون لكي للطلبة التشجيع املدّرسة أعطت .1

 .جيدا

 .والسالم ابلتحية الطلبة املدّرسة ودعت .2
 
 حتسني املنتج -ط

 أخذت. املنتج حتسني الرتاكيب، مواد تعليم تطوير يف األخرية اخلطوة هذه
 التصميم كامل  يكون الرتاكيب مواد تعليم حىت النقصان وحذفت املميزات الباحثة

 .للدارسني وانفعة
 اإلنتاج النهائي -ي

 اإلنتاج النهائي قد مت )موجود يف امللحق(.
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بني اللغة  على أساس الدراسة التقابلية الرتاكيب مواد تعليم فعالية:  الثالث املبحث
 العربية واللغة اإلندونيسية

 البياانت من نتيجة االختبار القبلي والبعدي -أ

 الرتاكيب مواد تعليم يف والبعدي القبلي االختبار نتائج الباايانت جدول
 .التقابلية الدراسة أساس على العربية" الرتاكيب" بكتاب

 4,18 رقم جدول
 األول للدرس البعدي واالختبار القبلي االختبار نتيجة

 نتيجة االختبار
 الرقم

 القبلي البعدي

70 40 1 

80 35 2 

75 35 3 

55 20 4 

95 55 5 

50 40 6 

65 30 7 

50 20 8 

90 70 9 

60 55 10 
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95 25 11 

45 20 12 

85 60 13 

60 20 14 

60 25 15 

80 20 16 

95 45 17 

85 30 18 

100 85 19 

55 20 20 

85 70 21 

40 25 22 

60 55 23 

80 70 24 

50 25 25 

70 45 26 

50 20 27 
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60 40 28 

 
 4,19 رقم جدول

 الثاين للدرس البعدي واالختبار القبلي االختبار نتيجة
 نتيجة االختبار

 الرقم
 القبلي البعدي

95 90 1 

100 90 2 

90 85 3 

90 75 4 

100 90 5 

80 70 6 

95 90 7 

85 50 8 

85 80 9 

100 85 10 

95 90 11 
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80 75 12 

95 90 13 

75 40 14 

90 50 15 

85 60 16 

90 75 17 

100 90 18 

100 90 19 

55 40 20 

75 70 21 

65 60 22 

95 80 23 

85 80 24 

85 70 25 

100 90 26 

85 80 27 

95 90 28 
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 4,20 رقم جدول
  القبلي االختبار يف الطلبة نتيجة

 الرقم
 القبلي االختبار نتيجة

 الفصل املعدل
 األول

 الثاين الفصل

1 40 90 65 

2 35 90 62,5 

3 35 85 60 

4 20 75 47,5 

5 55 90 72,5 

6 40 70 55 

7 30 90 60 

8 20 50 35 

9 70 80 75 

10 55 85 70 

11 25 90 57,5 

12 20 75 47,5 

13 60 90 75 
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14 20 40 30 

15 25 50 37,5 

16 20 60 40 

17 45 75 60 

18 30 90 60 

19 85 90 87,5 

20 20 40 30 

21 70 70 70 

22 25 60 42,5 

23 55 80 67,5 

24 70 80 75 

25 25 70 47,5 

26 45 90 67,5 

27 20 80 50 

28 40 90 65 

 1612,5 2125 1100 اجلملة
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 4,21 رقم جدول
  البعدي االختبار يف الطلبة نتيجة

 الرقم
 البعدي االختبار نتيجة

 الفصل املعدل
 األول

 الثاين الفصل

1 70 95 82,5 

2 80 100 90 

3 75 90 82,5 

4 55 90 72,5 

5 95 100 97,5 

6 50 80 65 

7 65 95 80 

8 50 85 67,5 

9 90 85 87,5 

10 60 100 80 

11 95 95 95 

12 45 80 62,5 

13 85 95 90 
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14 60 75 67,5 

15 60 90 75 

16 80 85 82,5 

17 95 90 92,5 

18 85 100 92,5 

19 100 100 100 

20 55 55 55 

21 85 75 80 

22 40 65 52,5 

23 60 95 77,5 

24 80 85 82,5 

25 50 85 67,5 

26 70 100 85 

27 50 85 67,5 

28 60 95 77,5 

 2207,5 2470 1945 اجلملة
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 البعدي واالختبار القبلي االختبار يف الطلبة نتائج بني مقارنة -ب

 اللغة تعليم يف "العربية الرتاكيب" كتاب  استخدام فعالية مدى ملعرفة
 االختبار يف ونتائج القبلي االختبار يف الطلبة نتائج بني الباحثة تقارن العربية

 .البعدي
 4,22 رقم جدول

 البعدي واالختبار القبلي االختبار يف الطلبة نتائج بني املقارنة
 1X 2X D dX 2)d(X الرقم

1 65 82,5 17,5 3,75 14,06 
2 62,5 90 27,5 -6,25 39,06 
3 60 82,5 22,5 -1,25 1,56 
4 47,5 72,5 25 -3,75 14,06 
5 72,5 97,5 25 -3,75 14,06 
6 55 65 10 11,25 126,56 
7 60 80 20 1,25 1,56 
8 35 67,5 32,5 -11,25 126,56 
9 75 87,5 12,5 8,75 76,56 

10 70 80 10 11,25 126,56 
11 57,5 95 37,5 -16,25 264,06 
12 47,5 62,5 15 6,25 39,06 
13 75 90 15 6,25 39,06 
14 30 67,5 37,5 -16,25 264,06 
15 37,5 75 37,5 -16,25 264,06 
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16 40 82,5 42,5 -21,25 451,56 
17 60 92,5 32,5 -11,25 126,56 
18 60 92,5 32,5 -11,25 126,56 
19 87,5 100 12,5 8,75 76,56 
20 30 55 25 -3,75 14,06 
21 70 80 10 11,25 126,56 
22 42,5 52,5 10 11,25 126,56 
23 67,5 77,5 10 11,25 126,56 
24 75 82,5 7,5 13,75 189,06 
25 47,5 67,5 20 1,25 1,56 
26 67,5 85 17,5 3,75 14,06 
27 50 67,5 17,5 3,75 14,06 
28 65 77,5 12,5 8,75 76,56 

 2881,25  595 2207,5 1612,5 اجلملة
 

 :البيان
• 1X  =القبلي االختبار نتيجة 
• 2X  =البعدي االختبار نتيجة 
• D    =)1X – 2(X االختبار نتيجة و القبلي االختبار يف نتيجة بني الفرق 

 البعدي

• N   =(28) التجربة يف الطلبة عدد 

• dM  =∑ 𝐷

N
  =

595

28
 D اجلملة معدل 21,25=  

• dX   =dM - D 
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• db  =N – 1  =28-1  =27 (نتيجة تقارن الباحثة كانت:  املعىن t 

test  الصدق درجة جدول من وعشرون السابع السطر يف املوجودة ابلنتيجة 
(Significance and Confidence Level). 

 :اآليت الرمز ابستخدام احلسايب ت نتيجة عن الباحثة تطلب •

t  =𝑀𝑑

√
∑ 𝑋𝑑2

N(N−1)

 

 

t  =21,25

√
2881,25

28 x 27

 

 

t  =21,25

√
2881,25

756

 

 

t  =21,25

√3,81
 

 

t  =21,25

1,95
  =10,90 

 املوجودة ابلنتيجة( 10,90=  احلسايب ت) النتيجة هذه الباحثة وتقارن
 Significance and) الصدق درجة جدول من وعشرون السابع السطر يف

Confidence Level) .وجدول. %5-%1 هي املستخدمة الدرجة فكانت t 

table (اجلدويل ت  )يلي كما: 
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 4,23 رقم جدول
 اجلدول يف املوجودة ت قيمة جدول

1% 5% Db 1% 5% Db 

2,80 2,06 24 63,66 12,71 1 
2,79 2,06 25 9,92 4,30 2 
2,78 2,06 26 5,84 3,18 3 
2,77 2,05 27 4,60 2,78 4 
2,76 2,05 28 4,03 2,57 5 
2,76 2,04 29 3,71 2,45 6 
2,75 2,04 30 3,50 2,36 7 
2,72 2,03 35 3,36 2,31 8 
2,71 2,02 40 3,25 2,26 9 
2,69 2,02 45 3,17 2,23 10 
2,68 2,01 50 3,11 2,20 11 
2,65 2,00 60 3,06 2,18 12 
2,65 2,00 70 3,01 2,16 13 
2,64 1,99 80 2,98 2,14 14 
2,63 1,99 90 2,95 2,13 15 
2,63 1,98 100 2,92 2,12 16 
2,62 1,98 125 2,90 2,11 17 
2,61 1,98 150 2,88 2,10 18 
2,60 1,97 200 2,86 2,09 19 
2,59 1,97 300 2,84 2,09 20 
2,59 1,97 400 2,83 2,08 21 
2,59 1,96 500 2,82 2,07 22 
2,58 1,96 1000 2,81 2,07 23 

 الصدق درجة جدول من وعشرون السابع السطر يف املوجودة النتيجة
(Significance and Confidence Level) النتيجة %5و  %1ند مستوى الداللة ع .

 .2,05=  %5والنتيجة املوجودة يف  2,77=  %1املوجودة يف 
من الرمز  احملصولةوهناك القنون ملعرفة فعالية التجربة. إذا كانت النتيجة 

t test  ت احلسايب( أكثر من النتيجة املوجودة يف جدول درجة الصدق(
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(Significance and Confidence Level) ، فكان الكتاب املستخدم يف التجربة
وجودة يف جدول فعالية. والعكس منه يدل على فشيلة الكتاب. والنتيجة امل

)ت  t tableسمى ب  ت (Significance and Confidence Level)درجة الصدق 
 اجلدويل(.

 4,24جدول رقم 
 القنون يف معرفة فعالية التجربة

t test  )ت احلسايب( < )أكثر من(t table جنحت التجربة = )ت اجلدويل( 
t test < )أقل من(  )ت احلسايب(t table فشلت التجربة = )ت اجلدويل( 

 
 10,90>  2,77هي:  %1النتيجة يف الدرجة 
 10,90>  2,05هي:  %5النتيجة يف الدرجة 

إذا كان عدد "ت احلسايب" أكثر من عدد "ت اجلدويل" فالنتيجة 
الناجحة والفعالة أو ميكن استعمال الكتاب. وإذا كان عدد "ت احلسايب" أقل 

 فاشلة أو ال ميكن استعمال الكتاب.من عدد "ت اجلدويل" 
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الرتاكيب لطلبة الفصل الثالث  مواد تعليمحتليل البياانت من االستبانة على  -ج
 املدرسة الدينية الوسطى السلفية الشافعية للبنات

بعد ما انتهت الباحثة بقيام عملية التجريب، قامت الباحثة ابالستبانة 
لطلبة الفصل الثالث  "الرتاكيب العربية"ملعرفة إجابة الطلبة على تطبيق الكتاب 

املدرسة الدينية الوسطى السلفية الشافعية للبنات. قدمت الباحثة تسع أسئلة. 
 واإلجابة من االستبانة كما تلي:

 4,25جدول رقم 
 االستبانة للطلبة عن تطبيق الكتاب "الرتاكيب العربية"

نتائج  االختيارات األسئلة الرقم
 الطلبة

 املئويةالنسبة 
% 

1 
مادة الرتاكيب ابلكتاب 

 "الرتاكيب العربية" ممتعة.
 96,4 27 موافق

 3,6 1 غري موافق

2 
مادة الرتاكيب ابلكتاب 
"الرتاكيب العربيه" جتعلك 

 أكثر محاسا.

 96,4 27 موافق

 3,6 1 غري موافق

3 

مادة الرتاكيب ابلكتاب 
"الرتاكيب العربيه" جتعلك 

القواعد أكثر الفهم يف 
 الرتاكيب.

 96,4 27 موافق

 3,6 1 غري موافق

4 

بعد التعلم ابستخدام الكتاب 
"الرتاكيب العربية"، تزيد 
معرفتك عن القواعد 

 الرتاكيب.

 96,4 27 موافق

 3,6 1 غري موافق
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5 
بعد التعلم ابستخدام الكتاب 
"الرتاكيب العربية"، تزيد 

 محاستك يف تعلم الرتاكيب.

 85,7 24 موافق

 14,3 4 غري موافق

6 
الكتاب "الرتاكيب العربية" 

 بسيط ووضيح.
 100 28 موافق

 0 0 غري موافق

7 
مادة يف هذا الكتاب 
"الرتاكيب العربية" مناسبة 

 بقدرتك.

 89,3 25 موافق

 10,7 3 غري موافق

عدد التدريبات يف هذا  8
 الكتاب متنوع.

 100 28 موافق
 0 0 غري موافق

بعد التعلم ابستخدام الكتاب  9
"الرتاكيب العربية"، يسهل 

 فهم الرتاكيب واستخدامها

 92,9 26 موافق

 7,1 2 غري موافق

( حينب مادة %96,4طالبة ) 27ابلنسبة إىل هذه البياانت أن 
( ال حتب %3,6الرتاكيب ابلكتاب "الرتاكيب العربية"، وطالبة واحدة )

 "الرتاكيب العربية".مادة الرتاكيب ابلكتاب 
( قلن أن مادة الرتاكيب ابلكتاب "الرتاكيب %96,4طالبة ) 27

( قالت أن مادة %3,6العربية" جتعلهن أكثر محاسا، وطالبة واحدة )
 الرتاكيب ابلكتاب "الرتاكيب العربية" ال جتعلها أكثر محاسا.

( قلن أن مادة الرتاكيب ابلكتاب "الرتاكيب %96,4طالبة ) 27
( %3,6وطالبة واحدة ) أكثر الفهم يف القواعد الرتاكيب،ية" جتعلهن العرب

أكثر الفهم قالت أن مادة الرتاكيب ابلكتاب "الرتاكيب العربية" ال جتعلها 
 .يف القواعد الرتاكيب
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بعد التعلم ابستخدام الكتاب  ( قلن أن%96,4طالبة ) 27
وطالبة واحدة ب، "الرتاكيب العربية"، تزيد معرفتهن عن القواعد الرتاكي

بعد التعلم ابستخدام الكتاب "الرتاكيب العربية"، ال ( قالت أن 3,6%)
 تزيد معرفتهن عن القواعد الرتاكيب.

( قلن أن بعد التعلم ابستخدام الكتاب %85,7طالبة ) 24
"الرتاكيب العربية"، تزيد محاستهن يف تعلم الرتاكيب، و أربع طالبات 

ابستخدام الكتاب "الرتاكيب العربية"، ال  ( قلن أن بعد التعلم14,3%)
 تزيد محاستهن يف تعلم الرتاكيب.

( أو كل الطالبات موافق أبن الكتاب %100طالبة ) 28
 "الرتاكيب العربية" بسيط ووضيح.

مادة يف هذا الكتاب "الرتاكيب  ( قلن أن%89,3طالبة ) 25
مادة يف هذا ( قلن أن %10,7العربية" مناسبة بقدرهتن، وثالث طالبات )

 الكتاب "الرتاكيب العربية" غري مناسبة بقدرهتن.
عدد التدريبات  ( أو كل الطالبات موافق أبن%100طالبة ) 28

 يف هذا الكتاب متنوع.
بعد التعلم ابستخدام الكتاب ( قلن أن %92,9طالبة ) 26

( %7,1"الرتاكيب العربية"، يسهل فهم الرتاكيب واستخدامها، طالبتان )
أن بعد التعلم ابستخدام الكتاب "الرتاكيب العربية"، يسهل فهم قالتا 

 الرتاكيب واستخدامها.
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 البحث نتائج املبحث الثالث : مناقشة
اعتمادا على البياانت السابقة، فكتبت الباحثة اخلطوات لتطوير مواد تعليم الرتاكيب 

اإلندونيسية. وأما اخلطوات لتطوير مواد على أساس الدراسة التقابلية بني اللغة العربية واللغة 
 تعليم الرتاكيب كما تلي:

أوال، حتليل احلاجات واملشكالت، وهو مجع البياانت مبقابلة مع معلمة اللغة العربية 
سوكورجو. ومن  املدرسة الدينية الوسطى السلفية الشافعية للبناتوطالبات الفصل الثالث 

هذه املقابلة حصلت الباحثة البياانت عن احلاجات واملشكالت عند الطالبات. ومشكالت 
الطالبات  وبعض متنوعة غري والطريقة العربية اللغة تعليم يف الوقت قليلالطالبات هي 

. وأما حاجات يصعنب يف فهم تركيب اجلملة العربية وتطبيقها يف تكوين اجلملة الصحيحة
لفهم تركيب اللغة العربية وتطبيقها يف تكوين اجلملة  الطريقة اجلديدةبات هي الطال

 الصحيحة.
الباحثة  اثنيا، مجع املعلومات، بعد معرفة مشكالت الطالبات وحاجاهتا، شرحت

اللغة اإلندونيسية وتقارن بني تركيبني أبساس الدراسة  عن تركيب اللغة العربية و تركيب
تركيب اللغة العربية  بني واالختالفات التشبيهاتقارنة عرفت الباحثة . ومن هذه املالتقابلية

 تركيب هو العربية اللغة و اإلندونسية اللغة أنظمة بني التشابه. اللغة اإلندونيسية و تركيب
 .الفعلية اجلملة تركيب هو بينهما االختالف أما. االمسية اجلملة

املواد يتكون من ستة الدروس منها اجلملة الرتاكيب. هذا مواد تعليم اثلثا، تصميم 
االمسية، كان وامسها وخربها، إن وأخواهتا، الفعل الالزم، الفعل املتعدي، الفعل املتعدي 

 مبفعولني.
رابعا، تصديق املنتج إىل اخلرباء، قامت الباحثة بتصديق املنتج إىل اخلرباء بوسيطة 

الدكتورة مملوءة احلسنة والدكتور توفيق الرمحن االستبانة. اخلرباء الذين طلبتهم الباحثة هم 
 .والدكتورة دوي محيدة
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خامسا، حتسني املنتج، انطالقا مما حصلته الباحثة من نتيجة استبانة اخلرباء، قامت 
 الباحثة  ابلتصحيحات واإلصالحات من التعليقات واالقرتاحات من اخلرباء.

. القليلة الفرقة يف املنتج بتجربة الباحثة قامتسادسا، جتربة املنتج يف الفرقة القليلة، 
 .أخذت الباحثة عشر طالبات يف هذه الفرقة القليلة

 بتكميل الباحثة قامت القليلة الفرقة يف املطور املواد جتربة بعدسابعا، حتسني املنتج، 
 .العربية الرتاكيب مواد تعليم تصميم

تعليم الرتاكيب، قامت الباحثة ، بعد احلصول على مواد التجربة امليدانيةاثمنا، 
ابلتطبيق يف الفصل. يف أول اللقاء، قامت الباحثة ابالختبار القبلي ملعرفة فهم الطالبات 
وكفاءهتن. يف اللقاء الثاين، شرحت الباحثة املادة يف الدرس األول. يف اللقاء الثالث، 

الباحثة ابالختبار البعدي شرحت الباحثة املادة يف الدرس الثاين. ويف اللقاء األخري، قامت 
 ملعرفة فهم الطالبات وكفاءهتن بعد تعلم ابستخدام كتاب الرتاكيب.

 يكون حىت النقصان وحذفت املميزات الباحثة أخذتاتسعا، حتسني املنتج، 
 .للدارسني وانفعة التصميم كامل  "الرتاكيب العربية"  الكتاب

العربية" قد مت تطويره. الكتاب "الرتاكيب عاشرا، اإلنتاج النهائي، كتاب "الرتاكيب 
 العربية" موجودة يف ملحق.

فتلخص  النتائج اليت حصل عليها الطلبة يف االختبار القبلي والبعدي اعتمادا على
أن كفاءة طلبة املدرسة الدينية الوسطى السلفية الشافعية للبنات مرتفعة بعد استعمال الباحثة 

أساس الدراسة التقابلية . ابلنسبة إىل النتيجة "ت احلسايب"، كتاب "الرتاكيب العربية" على 
 السطر يفاملوجودة  "ت اجلدويل". النتيجة عدد "ت احلسايب" أكثر من عدد "ت اجلدويل"

ند مستوى ع (Significance and Confidence Level) الصدق درجة جدول من وعشرون السابع
 2,77. 10,90النتيجة "ت احلسايب" هي  أما  .2,05=  %5و  2,77=  %1الداللة 

 فالنتيجة الناجحة والفعالة أو ميكن استعمال الكتاب. .2,05<  10,90> 
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اعتمادا على ما حصلته الباحثة من االستباانت اليت أجاهبا الطلبة فتلخص الباحثة 
طى أهنن يوافقن على كتاب "الرتاكيب العربية" لطلبة الفصل الثالث املدرسة الدينية الوس

السلفية الشافعية للبنات ألهنن جيدن أن كفاءهتن ومعرفتهن يف قواعد الرتاكيب قد طورت 
بعد تعلمهن بكتاب "الرتاكيب العربية". فبهذا احلال استنبطت الباحثة أن استخدام الكتاب 
"الرتاكيب العربية" لطلبة الفصل الثالث املدرسة الدينية الوسطى السلفية الشافعية للبنات 

 ل لدى الطلبة وفعالة.مقبو 
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اخلامسالفصل   
 اخلامتة
 

بعد أن حبثت الباحثة البياانت يف الفصل الرابع، تقدم الباحثة الفصل األخري. 
 وحيتوي الفصل األخري على ملخص نتائج البحث والتوصيات واالقرتاحات.

 
 ملخص نتائج البحث -أ

وحتليلها بناء على ما قدمت الباحثة من البياانت يف عرض البياانت 
 ومناقشتها، استطاعت الباحثة أن تستخرج النتائج التالية:

قد مت تطوير كتاب الرتاكيب على أساس الدراسة التقابلية ابخلطوات  (1
السابقة املوجودة يف الفصل الرابع. وتكون الكتاب "الرتاكيب العربيه" 
من ستة الدروس منها اجلملة االمسية، كان وامسها وخربها، إن 

  وأخواهتا، الفعل الالزم، الفعل املتعدي، الفعل املتعدي مبفعولني.
اعتمادا على النتائج اليت حصل عليها الطلبة يف االختبار القبلي  (2

والبعدي فتلخص الباحثة أن كفاءة طلبة املدرسة الدينية الوسطى 
السلفية الشافعية للبنات مرتفعة بعد استعمال كتاب "الرتاكيب 

ساس الدراسة التقابلية . ابلنسبة إىل النتيجة "ت العربية" على أ
"ت احلسايب" أكثر من  t testاحلسايب". النتيجة احملصولة من الرمز 

النتيجة املوجودة يف جدول درجة الصدق. النتيجة احملصولة من الرمز 
t test  "أما النتيجة املوجودة يف جدول درجة 10,90"ت احلسايب .

. 2,05هي  %5ويف الدرجة  2,77هي  %1الصدق يف الدرجة 
. فالنتيجة الناجحة والفعالة أو ميكن 2,05<  10,90>  2,77

 استعمال الكتاب.
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 التوصيات واالقرتاحات -ب

بناء على عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها السابقة قدمت الباحثة 
 التوصيات التالية:

أساس ترجو الباحثة أن يستعملون املدرسون الكتاب الرتاكيب على  (1
 الدراسة التقابلية.

ترجو الباحثة أن يقدمون املدرسون الطريقة املتنوعة ويكثرون التدريبات  (2
 للطلبة. 

بناء على عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها السابقة قدمت الباحثة 
االقرتاحات هي ينبغي للباحثني اآلخرين أن يطوروا هذا الكتاب الرتاكيب على 

 للفصل األول والثاين.أساس الدراسة التقابلية 
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 املراجعو  املصادر قائمة
 

 املصادر
 القرآن الكرمي

 احلديث النبوي
. تونس: املنظمة العربية للرتبية . املعجم العريب األساسيمجاعة من كبار اللغوين العرب

 .2003والثقافة والعلوم. 

 .2008الكتب. . عامل معجم اللغة العربية املعاصرةعمر، أمحد خمتار عبد احلميد. 

 املعجم الوسيطجممع اللغة العربية، 

 

 املراجع العربية
 .2007. بريوت: دار الكتب العلمية. جامع الدروس العربيةالغالييين، مصطفى. 

دروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الفوزان، عبد الرمحن بن إبراهيم. 
 ه .1424. مشروع العربية للجميع. الناطقني هبا

 . 1987. القاهرة: مصر. األساس يف اللغة العربيةحسني، أمحد طاهر وعبد العزيز نبوي.
. ماالنج: مطبعة جامعة موالان مالك قواعد النحو امليسرةمحيدة، دوي وأمحد حمرتام. 

 .2012إبراهيم اإلسالمية احلكومية. 

.سورااباي: دار العابدين. دون . شرح خمتصر جدا على منت األجرميةدحالن، أمحد زيىن. 
 السنة.

. سورااباي: مطبعة دار العلوم اللغوية. علم اللغة االجتماعيدمياطي، حممد عفيف الدين. 
2010. 

 1985. جاكرات: دار العلوم. قواعد اللغة العربيةدايب، حفين بك وغريه. 
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. الرايض: طاءالتقابل اللغوي وحتليل األخصيين، حممد إمساعيل وإسحاق حممد األمني. 
 .1982مملكة العربية السعودية. 

 .1982. القاهرة: دار املعارف. جتديد النحوضيف، شوقى. 
. الرايض: تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبهطعيمة، رشدي أمحد.

 .1989إيسيسكو. 
. بريوت: دار العلم للماليني موسوعة النحو والصرف واإلعراب.يعقوب، اميل بديع. 

1988. 
 

 املراجع األجنبية
Akbar, Sa’dun. Instrumen Perangkat Pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

2013. 
Arifin, Zainal. Evaluasi Pembelajaran Prinsip Teknik Prosedur. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 2009. 
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka 

Cipta. 2010. 
Moh.Ainin. Analisis Bahasa Pembelajar Bahasa Arab Sebagai Bahasa Asing. Malang: 

Misykat. 2011. 
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 2015.  

 

 البحوث

على أساس الدراسة التقابلية مبعهد دار الفالح اإلسالمي تطوير مادة الصرف زوالفينا. 
رسالة ماجستري غري منشورة. ماالنج: جامعة موالان مالك . ابتو جاوى الشرقية

 .2014إبراهيم اإلسالمية احلكومية. 

إعداد مواد الرتمجة على أساس التحليل التقابلي يف قسم تعليم اللغة العربية ألفة.  ماراي
رسالة . الكلية اجلامعة الرتبية اإلسالمية جبمرباان ابيل( )حبث تطويري يف

ماجستري غري منشورة. ماالنج: جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية. 
2012. 
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تطوير كتاب "إقرأ" على أساس التقابل اللغوي يف تعليم مهارة أدي هريمانشاه.  يودستريا
ماالنج: جامعة موالان مالك إبراهيم  . رسالة ماجستري غري منشورة.قراءة القرآن

 .2012اإلسالمية احلكومية. 
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 الدكتور توفيق الرمحن فضيلة األستاذ
 رمحه هللا

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

احلمد هلل الذي أنزل القرآن عربيا لقوم يعقلون. والصالة والسالم على أفصح من 
سيدان حممد وعلى اله وأصحابه ومن جاهد يف إحياء لغته إىل يوم نطق بلسان عريب مبني 

 الدين.
أما بعد، ففي إمتام الدراسة لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية جبامعة موالان 

تطوير كتاب الرتاكيب على أساس مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، حتاول الباحثة 
املدرسة الدينية ابلتطبيق على طالبات للغة العربية واللغة اإلندونيسية الدراسة التقابلية بني ا

 .الوسطى السلفية الشافعية للبنات مبعهد السلفية الشافعية سوكورجو
لذلك، ترجو الباحثة من مساحة األستاذ لتقدمي اإلرشادات والتوجيهات القيمة 

 ب على صورته املرجو.واإلقرتاحات البناءة هلذا الكتاب املطور ليكون هذا الكتا
تقدم الباحثة أوفر شكرها وتقديرها لتقدمي اإلرشادات والتوجيهات القيمة 

 واإلقرتاحات البناءة يف املساعدة على إمتام هذا البحث.
 
 

  2016أكتوبر   31ماالنج، 
 
 

إيبا إمييليا                                                      
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 استبانة رأي خبري 
 

 اسم اخلبري      :
 املهنة           :

 التاريخ          :
 

يف الفراغات املعدة، أما املعىن من كل األرقام ( √)حلضرة اخلبري أن يكتب عالمة 
 فهي كما يلي:

 . جيد جدا4
 . جيد3
 . مقبول2
 . انقص1

 
 

 ةبمستوى األجو  عناصر التقدير الرقم
1 2 3 4 

     الصورة 1
     العرض/ الغالفتصميم  2
     استخدام احلروف ونوعها ومقياسها 3
     الرتتيب يف الكتابة 4
     شكل الغالف 5
     حجم الكتاب 6
     مناسبة للطلبة  اختيار الصور 7
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     نوع الورق  8
     تشكيل احلروف 9

     جذابة 10
 

 اإلقرتاحات
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

............................................................................... 
............................................................................... 
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

............................................................................... 
 

 ماالنج، ......................
   بري خ

 
 

 الدكتور توفيق الرمحن األستاذ
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 األستاذة الدكتورة دوي محيدة فضيلة 
 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
والسالم على أفصح من  احلمد هلل الذي أنزل القرآن عربيا لقوم يعقلون. والصالة

نطق بلسان عريب مبني سيدان حممد وعلى اله وأصحابه ومن جاهد يف إحياء لغته إىل يوم 
 الدين.

أما بعد، ففي إمتام الدراسة لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية جبامعة موالان 
الرتاكيب على أساس تطوير كتاب مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، حتاول الباحثة 

املدرسة الدينية ابلتطبيق على طالبات الدراسة التقابلية بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية 
 .الوسطى السلفية الشافعية للبنات مبعهد السلفية الشافعية سوكورجو

لذلك، ترجو الباحثة من مساحة األستاذة لتقدمي اإلرشادات والتوجيهات القيمة 
 البناءة هلذه املواد الدراسية املطورة لتكون هذه املواد على صورهتا املرجوة.واإلقرتاحات 

تقدم الباحثة أوفر شكرها وتقديرها لتقدمي اإلرشادات والتوجيهات القيمة 
 واإلقرتاحات البناءة يف املساعدة على إمتام هذا البحث.

 
 

  2016أكتوبر   31ماالنج، 
 
 
 

 إيبا إمييليا                                                    
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 استبانة رأي خبري 
 اسم اخلبري      :
 املهنة           :

 التاريخ          :
يف الفراغات املعدة، أما املعىن من كل األرقام ( √)حلضرة اخلبري أن يكتب عالمة 

 فهي كما يلي:
 . جيد جدا4
 . جيد3
 . مقبول2
 . انقص1

 ةبمستوى األجو  عناصر التقدير الرقم
1 2 3 4 

     لغة الكتاب سهلة 1
     لغة الكتاب مفهومة  2
     لغة الكتاب واضحة  3
     الكتابة واضحة  4
     طلبة للغة الكتاب مناسبة ل 5
     قواعدها صحيحة 6
     إختيار املفردات بناء مناسبة للطلبة 7

     جمموعة
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 اإلقرتاحات
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

............................................................................... 
...............................................................................
...............................................................................

............................................................................... 
 

 ماالنج،.............................      
 خبري        

 
 

 األستاذة الدكتورة دوي محيدة       
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 األستاذة الدكتورة مملوءة احلسنة فضيلة 
 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
على أفصح من احلمد هلل الذي أنزل القرآن عربيا لقوم يعقلون. والصالة والسالم 

نطق بلسان عريب مبني سيدان حممد وعلى اله وأصحابه ومن جاهد يف إحياء لغته إىل يوم 
 الدين.

أما بعد، ففي إمتام الدراسة لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية جبامعة موالان 
على أساس تطوير كتاب الرتاكيب مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، حتاول الباحثة 

املدرسة الدينية ابلتطبيق على طالبات الدراسة التقابلية بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية 
 .الوسطى السلفية الشافعية للبنات مبعهد السلفية الشافعية سوكورجو

لذلك، ترجو الباحثة من مساحة األستاذة لتقدمي اإلرشادات والتوجيهات القيمة 
 ذه املواد الدراسية املطورة لتكون هذه املواد على صورهتا املرجوة.واإلقرتاحات البناءة هل

تقدم الباحثة أوفر شكرها وتقديرها لتقدمي اإلرشادات والتوجيهات القيمة 
 واإلقرتاحات البناءة يف املساعدة على إمتام هذا البحث.

 
 

  2016أكتوبر   31ماالنج، 

 

 

 إيبا إمييليا                                                      
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 استبانة رأي خبري
 

 اسم اخلبري      :
 املهنة           :

 التاريخ          :
 

يف الفراغات املعدة، أما املعىن من كل األرقام ( √)حلضرة اخلبري أن يكتب عالمة 
 فهي كما يلي:

 . جيد جدا4
 . جيد3
 . مقبول2
 . انقص1
 

 ةباألجو  مستوى عناصر التقدير الرقم
1 2 3 4 

     الصلة من املادة 1
     صدق املادة التعليمية 2
     وسعة املادة التعليمية ودقتها 3
     مستوى صعوبة املادة 4
     مالئمة ابحلاجة إىل املادة التعليمية 5
     الطلبةمالئمة مبستوى عقول  6
     عرض األمثلة يف املواد 7
     مبعيار الكفاءة والكفاءة األسسيةمالئمة املواد  8
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     وضوح األغراض واملؤشرات 9
     تدرج املواد التعليمية من السهولة إىل الصعوبة 10

     جمموعة
 

 
 اإلقرتاحات

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
............................................................................... 

............................................................................... 

...............................................................................
...............................................................................

...............................................................................

............................................................................... 
 

 ماالنج، ......................

   بري خ

 

 

 كتورة مملوءة احلسنةاألستاذة الد 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Nama  : 

Hari, tanggal : 

 

1. Bagaimana sejarah berdirinya madrasah ini? 

2. Apa visi dan misi madrasah ini? 

3. Bagaimana latar belakang santri yang belajar di madrasah ini? 

4. Apa kurikulum yang digunakan di madrasah ini? 

5. Apa saja materi pelajaran yang diajarkan di madrasah ini? 

6. Apa buku pelajaran yang dijadikan pegangan guru bahasa Arab? 

7. Apa tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran bahasa Arab? 

8. Apa kendala yang dihadapi dalam mengajarkan bahasa Arab? 

9. Apa solusi yang selama sudah digunakan? 
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 دليل املقابلة

 معلمة اللغة العربية

 :  سماال

 : اليوم والتاريخ

 

 أي منهج يستخدم يف املدرسة الدينية؟ .1

 أي كتاب استعمل يف تدريس اللغة العربية؟ .2

 أي طريقة تستعمل يف املادة اللغة العربية؟ .3

 كم حصة للمادة اللغة العربية تعلم فيها الطلبة يف األسبوع؟ .4

 الوقت لتعليم اللغة العربية كافية؟هل  .5

 ما املشكالت املوجودة يف تدريس اللغة العربية؟ .6

 كيف كفاءة الطلبة يف اللغة العربية؟ .7
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 دليل املقابلة

 الطالبات

 :  سماال

 : اليوم والتاريخ

 

 هل مادة اللغة العربية مادة ممتعة؟ .1

 أي الطريقة املستخدمة يف تعليم اللغة العربية؟ .2

 الطلبة يف تعليم اللغة العربية؟ما أنشطة  .3

 هل الوقت لتعليم اللغة العربية كافية؟ .4

 ما املشكالت املوجودة يف تدريس اللغة العربية؟ .5

 كيف كفاءة الطلبة يف اللغة العربية؟ .6
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Kepada Yth. 

Santri Madrasah Diniyah al-Wustho Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo 

di Sukorejo 

 

 

 ورحمة هللا وبركاتهالسالم عليكم 

Sehubungan dengan penelitian yang saya laksanakan di Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka kiranya Saudari berkenan mengisi 

angket ini. Adapun tujuan saya adalah untuk mengetahui tanggapan Saudari tentang 

penggunaan konsep analisis kontrastif dalam pembelajaran tarokib dalam 

meningkatkan efektivitas pengajaran bahasa Arab. Mohon kiranya mengisi angket 

ini sesuai dengan pengalaman Saudari ketika belajar tarokib bahasa Arab dengan 

menggunakan perspektif analisis kontrastif. 

Identitas diri dan respon Saudari akan saya rahasiakan dan akan saya 

gunakan hanya untuk tujuan penelitian. Demikian atas perhatian dan kerja sama 

yang baik, saya ucapkan terima kasih.  

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 

 

 

 

           10 November 2016 

           Peneliti 

 

 

               Iba Emilia, S.Pd.I 
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Petunjuk Pengisian Angket 

1. Tuliskan nama Anda. 

2. Pilihlah alternatif jawaban yang menurut Anda sesuai dengan pernyataan yang 

ada dalam angket dengan memberi tanda )√( pada kotak yang telah tersedia. 

3. Mohon mengembalikan angket ini apabila telah selesai diisi.  

Nama  : ……………………………… 

NIS  : ……………………………… 

No. Pernyataan Ya Tidak 

1. Pelajaran tarokib dengan menggunakan buku التراكيب العربية 

lebih menyenangkan 

  

2. Pelajaran tarokib menggunakan buku التراكيب العربية, 

membuat Anda lebih bersemangat. 

  

3. Pelajaran tarokib menggunakan buku التراكيب العربية, 

membuat Anda lebih cepat mengerti dan memahami konsep 

tarokib. 

  

4. Setelah belajar menggunakan buku التراكيب العربية, 

pengetahuan Anda tentang tarokib bertambah. 

  

5. Setelah belajar menggunakan buku التراكيب العربية, Anda lebih 

termotivasi belajar tarokib. 

  

6. Buku التراكيب العربية sederhana sehingga mudah dimengerti.   

7. Materi pada buku التراكيب العربية relevan dengan kemampuan 

Anda. 

  

8. Latihan- latihan soal pada buku التراكيب العربية bervariasi.   

9 Setelah belajar menggunakan buku التراكيب العربية, Anda 

mampu menggunakan struktur kalimat dalam bahasa Arab 

dengan benar. 
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