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 تهاللاس
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

)))                    ))) 

 (3فصلت:)
 
 

 "فتفقهوا في السنة، وتفقهوا في العربية،
 وأعربوا القرآن، فإنه عربي"

 ((كتبو عمر بىل أيب موسى األشعري))
 (ص. )ح( العررية مأخوذ من مقدمة كتاب فقو اللغة)
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 إهداء
 

 :يسعدني وقد فضل اهلل لي بإتمام هذا البحث الجامعي أن أهديه
 

 إلى والدي ووالدتي المحترمين
 والدعاء املستمر يل اخلالصة هماين رنصائحاوداوممرريا روحي طول حيايت، 

  وحفظهما اهلل وأرقامها يف سمامة الدين والدنيا واآلخرةأمد اهلل يف عمرمها 
 

 إلى إخوتي المحبوبة
اآلمال العالية والعلوم النافعة واألعمال املرضية   ين رالتشجيعات، عسى أن حيقق اهلل هلو دفع نالذي

 اهلل من عباده الصاكحُت الناجحُت يف مجيع األمور  وكتبه
 

 ومشايخي الكرام إلى أساتيذي
جزاى  اهلل لوم وأرعدوين من اجلهل والذين علموين أكثر الع الذين أدين هل  رالكثَتتقديرا وبجمانا 

 أحسن اجلزاء
 

 وإلى زمالئي في اهلل ومن أحبني وأحسن إلى نفسي
واهلل عنده حسن الثوابيف مجيع اخلطوات  اآلمال ويوفقه  راجية أن حيقق اهلل هل
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 شكر و تقدير
النجاة رشد عباده للتعل  والتعلي  وجعل العل   سبب أالذي  اكحمد هلل الفتاح العلي ،

رسلو اهلل  ىاديا اىل الصراط املستقي  وعلى آلو أوالفوز عند املل  العظي ، والصماة والسمام على من 
 . أما رعد : وصحبو الفائزين من صحبتو واتباعو راخللود يف دار النعي 

 دتجا ما رعد ،يف تعلي  اللغة العررية النيل درجة سرجان ا البحث اجلامعيقد متت كتارة ىذ
فيسرين أن أقدم جزيل شكري وعظي  تقديري بىل من قد  .تعاىل اهلل رفضل واجتهاد جهد ركل

 ساعدوين على كتارة ىذا البحث وى  :
مدير جامعة مونانا مال   ،املاجستَت اكحاج موجيا راىارجوفضيلة األستاذ الدكتور  .0

 برراىي  اسإسمامية اكحكومية مانانج.
جامعة مونانا الًترية والتعلي  علوم عميد كلية  ،تَتاملاجس اكحاج لينور عفضيلة الدكتور  .0

 مال  برراىي  اسإسمامية اكحكومية مانانج.
رئيسة قس  تعلي  اللغة العررية جامعة مونانا  ،ة اكحسنة املاجستَتوءفضيلة اناستاذة ممل .1

 مال  برراىي  اسإسمامية اكحكومية مانانج.
شرف الذي أفاد الباحثة علما وعمليا م ،املاجستَتاكحاج مصطفى  يفضيلة األستاذ رشر  .2

اسإنتهاء،  ا البحث منذ رداية فكرة البحث حىتووجو اخلطوات يف كل مراحل بعداد ىذ
 فلو من اهلل خَت اجلزاء ومن الباحثة عظيمة الشكر والتقدير.

 ماحكاملاجستَت اكحاج فضيلة الدكتور دانيال حلمي املاجستَت واألستاذ توفيق الرمحن  .3
مٍت خالص  مافلهين يف بمتام الكتاب التعليمي االلذان قد ساعدو  عليميالكتاب الت

 الشكر و التقدير ومن اهلل عظي  الثواب و اجلزاء.
مونانا  جامعة الًترية والتعلي علوم يف قس  تعلي  اللغة العررية كلية  واألستاذاتاألساتيذ  .4

 انانجدبمال  برراىي  اسإسمامية اكحكومية 
عهد سونان أمبيل ممدير , اكحاج املاجستَت بشرق النجاح بىل الدكتوروأقدم ركل الشكر  .5

ومجيع املشرفات  العايل مانانج جبامعة مونانا مال  برراىي  اسإسمامية اكحكومية مانانج
 .واملرريات فيها



 و
 

، وأحب اناعتناء هب  طوال حيايت اكحاجة نور العُتوأمي  اكحاجبمام معروف املكرما أيب  .6
 .ا البحث اجلامعيميمان من بعطاء التشجيع حىت أستطيع أن أنتهي ىذ ذان نالومها ال

أمحد  يأخأنيس نورما سبيما و  أخيتليلي نور عارفة وزوجها عبد العزيز داماهنوري و  يتأخ .7
 .اليت ساعدوين ودفعوين رالتشجيعات حلمي زين الدين ومجيع عائليت

 0101للعام الدراسي  ية والتعلي الًترالعلوم زممائي يف قس  تعلي  اللغة العررية كلية  .01
 على تشجيعه  فجزاى  اهلل

 فواحدا واحدا امسو ذكرأ مل وملن .00
 ىذا جيعل أن اهلل عسى. ومقاصدى  أعماهل  وخلوص حسن على اجلزاء خَت اهلل جزاى 

 .العامليــن رب يا آمُت عامة، القارئُت ولسائر خاصة للباحثة نافعا البحث
 م 0102مارس  06مانانج،       

 الكاتبة  
     
 

 علمى فهمي عزيزة         
 01031145: رق  القيد
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 وزارة الشؤون الدينية
 راهيم اإلسالمية الحكومية بماالنججامعة موالنا مالك إب   

 كلية علوم التربية والتعليم       

     قسم تعليم اللغة العربية
 حجة استشارة المشرف

 مي عزيزة: علمى فه اناس     
   01031145:  رق  القيد  

"  السريع التعّل " طريقة أساس على النحو ملادة التعليمي الكتاب بعداد العنوان         :
(Accelerate Learning)  حبث تطويري ملادة النحو يف مبٌت خدجية الكربى دبعهد(

 .مانانج( جبامعة مونانا مال  برراىي  اسإسمامية اكحكومية أمبيل العايل سونان
 املشرف        : رشري مصطفى اكحاج املاجستَت

 

 التوقيع الوصف التاريخ الرقم
0. 0101أكتورر  3    املوضوع 
0. 0101ديسمبَت  00    الباب األول 
1. 0102فربايَت  01    الكتاب التعليمي 
2. 0102ماريس  0    أدوات البحث  
3. 0102أرريل  1  الباب الرارع –الباب األول     

  املعرفة    
   رئيسة قس  تعلي  اللغة العررية  
 

 مملوءة اكحسنة املاجستَت
 075200130111110110رق  التوظيف: 
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 وزارة الشؤون الدينية
 راهيم اإلسالمية الحكومية بماالنججامعة موالنا مالك إب   

 كلية علوم التربية والتعليم       

   ية  قسم تعليم اللغة العرب                
 

 تقرير المشرف
 

 بن ىذا البحث اجلامعي الذي قدمتو:
 علمى فهمي عزيزة:   اناس     
 01031145:  رق  القيد
"  السريع التعّل " طريقة أساس على النحو ملادة التعليمي الكتاب بعداد : العنوان 

(Accelerate Learning)  حبث تطويري ملادة النحو يف مبٌت خدجية الكربى دبعهد(
 .جبامعة مونانا مال  برراىي  اسإسمامية اكحكومية مانانج( أمبيل العايل سونان

قد نظرنا وأدخلنا فيو رعض التعديمات واسإصماحات المازمة ليكون على الشكل املطلوب ناستيفاء 
يف  الًترية والتعلي ( لكلية علوم S-1شروط املناقشة سإمتام الدراسة واكحصول على درجة سرجانا )

 0102-0101علي  اللغة العررية للعام الدراسي قس  ت
 

 م 0102أرريل  12 ،مانانج
 املشرف

 

 
 املاجستَتاكحاج مصطفى  يرشر 

 075000000111110111رق  التوظيف:        
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 وزارة الشؤون الدينية
 راهيم اإلسالمية الحكومية بماالنججامعة موالنا مالك إب   

 م كلية علوم التربية والتعلي      

   قسم تعليم اللغة العربية                        
 تقرير لجنة المناقشة 

 لقد متت مناقشة ىذا البحث اجلامعي الذي قدمتو:
 علمى فهمي عزيزة:  اناس     
   01031145: رق  القيد  
"  السريع التعّل " طريقة أساس على النحو ملادة التعليمي الكتاب بعداد : العنوان    

(Accelerate Learning)  حبث تطويري ملادة النحو يف مبٌت خدجية الكربى دبعهد(
 .جبامعة مونانا مال  برراىي  اسإسمامية اكحكومية مانانج( أمبيل العايل سونان

علوم يف قس  تعلي  اللغة العررية لكلية  (S-1وقررت اللجنة رنجاحها واستحقاقها درجة سرجانا )
 .اسإسمامية اكحكومية مانانجمونانا مال  برراىي  جبامعة  الًترية والتعلي 
 جملس املناقشة:

 )                           (  مسَت اكحاج املاجستَت نالدكتور زيد ر .0
 )                           (    زكية عارفة املاجستَت .0
 )                           (  رشري مصطفى اكحاج املاجستَت  .1

 0102أرريل  01 ،تقريرا دبانانج
 عميد كلية علوم الًترية والتعلي 

 
 املاجستَتاكحاج  الدكتور نور علي

 074312110776110110:  رق  التوظيف
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 وزارة الشؤون الدينية
 راهيم اإلسالمية الحكومية بماالنججامعة موالنا مالك إب   

 كلية علوم التربية والتعليم       

     للغة العربيةقسم تعليم ا                

 علوم التربية والتعليمعميد كلية  تقرير
 

قد استملت جامعة مونانا مال  برراىي  اسإسمامية اكحكومية مانانج البحث اجلامعي الذي 
 ألفتو الطالبة:

 علمى فهمي عزيزة :   س انا
 01031145 :  القيد رق 

"  السريع التعّل " ريقةط أساس على النحو ملادة التعليمي الكتاب بعداد:   املوضوع
(Accelerate Learning)  حبث تطويري ملادة النحو يف مبٌت خدجية الكربى دبعهد(

 .جبامعة مونانا مال  برراىي  اسإسمامية اكحكومية مانانج( أمبيل العايل سونان
الًترية سإمتام دراستها وللحصول على درجة سرجانا يف قس  تعلي  اللغة العررية كلية علوم 

  0102-0101جبامعة مونانا مال  برراىي  اسإسمامية اكحكومية مانانج للسنة الدراسية  لتعلي وا
 

 0102أرريل  01 تقريرا دبانانج،          
 عميد كلية علوم الًترية والتعلي      

 
 الدكتور نور علي اكحاج املاجستَت    

 074312110776110110:  رق  التوظيف  
 
 
 
 
 



 ك
 

 لدينيةوزارة الشؤون ا
 راهيم اإلسالمية الحكومية بماالنججامعة موالنا مالك إب   

 كلية علوم التربية والتعليم       

     قسم تعليم اللغة العربية                         
 

 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية تقرير
 

الذي قد استملت جامعة مونانا مال  برراىي  اسإسمامية اكحكومية مانانج البحث اجلامعي 
 ألفتو الطالبة:

 علمى فهمي عزيزة :   س انا
 01031145 :  القيد رق 

"  السريع التعّل " طريقة أساس على النحو ملادة التعليمي الكتاب بعداد:   املوضوع
(Accelerate Learning)  حبث تطويري ملادة النحو يف مبٌت خدجية الكربى دبعهد(

 .برراىي  اسإسمامية اكحكومية مانانج( جبامعة مونانا مال  أمبيل العايل سونان
 الًترية والتعلي سإمتام دراستها وللحصول على درجة سرجانا يف قس  تعلي  اللغة العررية كلية علوم 

 0102-0101جبامعة مونانا مال  برراىي  اسإسمامية اكحكومية مانانج للسنة الدراسية 
 

 0102أرريل  01تقريرا دبانانج، 
   اللغة العررية رئيسة قس  تعلي   
 

 مملوءة اكحسنة املاجستَت     
 075200130111110110رق  التوظيف: 
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 وزارة الشؤون الدينية
 راهيم اإلسالمية الحكومية بماالنججامعة موالنا مالك إب   

 كلية علوم التربية والتعليم       

     قسم تعليم اللغة العربية
 إقرار الباحثة

 يانايت كاآليت :أن املوقع أدناه ور
 علمى فهمي عزيزة:  اناس        
  01031145 رق  القيد    :
 جاو الشرقية –مانانج  –كفاجنُت  العنوان       :

تعلي  اللغة  قس أقرر رأن ىذا البحث الذي حضرتو لتوفَت شروط النجاح لنيل درجة سرجانا يف 
ربت  مامية اكحكومية مانانجل  برراىي  اسإسجبامعة مونانا ما علوم الًترية والتعلي العررية ركلية 

 العنوان:
 "  السريع التعّل " طريقة أساس على النحو ملادة التعليمي الكتاب بعداد

(Accelerate Learning) أمبيل العايل )حبث تطويري ملادة النحو يف مبٌت خدجية الكربى دبعهد سونان 

 .مانانج(جبامعة مونانا مال  برراىي  اسإسمامية اكحكومية 
من برداع غَتي أو تأليف اآلخر. وبذا ادعى أحد استقبانا أنو من وما زورتو حضرتو وكتبتو رنفسي 

على  ولن تكون املسؤولية ،على ذل تأليفو وتبُت أنو فعما ليس من حبثي فأنا أربمل املسؤولية 
اسإسمامية اكحكومية  املشرف أو على مسؤويل قس  تعلي  اللغة العررية جبامعة مونانا مال  برراىي 

 مانانق.
 حرر ىذا اسإقرار رناء على رغبيت اخلاصة ونا جيربين أحد على ذل .

 0102أرريل  6، مانانج
 توقيع صاحبة اسإقرار

 
 

 علمى فهمي عزيزة
 01031145رق  القيد:          



 م
 

 

 محتويات البحث
 أ  .................................................................. استهمال
 ب  .................................................................... بىداء

 ج  .......................................................... الشكر و التقدير
 ه  ..................................................... حجة استشارة املشرف

 و  ............................................................. رير املشرفتق
 ز  ......................................................... جلنة املناقشة تقرير
 ح  ......................................... عميد كلية علوم الًترية والتعلي تقرير 
 ط  ......................................... رئيسة قس  التعلي  اللغة العرريةتقرير 

 ي  .............................................................. بقرار الباحثة
 ك  ........................................................... ملخص البحث

 م  .................................................. ملخص البحث راسإجنليزية
 ن  ............................................... ملخص البحث راسإندونيسية

 ص  ........................................................... حمتويات البحث
 ر  ............................................................. قائمة اجلداول

 خ  ........................................................ يةقائمة الرسوم البيان
   

 الفصل األول
 أساسيات البحث ومنهجيته 

 املبحث األول: أساسيات البحث
 0  .............................................................. مقدمة.أ 
 2  ........................................................ أسئلة البحث.ب 
 3  ...................................................... أىداف البحث.ج 
 3  ........................................................ أمهية البحث.د 
 5  ....................................................... حدود البحث.ه 



 ن
 

 5  .................................................. ربديد املصطلحات.و 
 7  ................................................... الدراسات السارقة.ز 

 املبحث الثاين: منهجية البحث
 01  ............................................... ومنهجو البحث مدخل.أ 
 01  ................................. اختيارىا وأسلوب وعينتو البحث جمتمع.ب 
 02  ....................................................... البحث أدوات.ج 
 05  ..................................................... البيانات مصادر.د 
 06  ................................................البيانات ربليل أسلوب.ه 
 00  ................................................. الدراسة تنفيذ مراحل.و 

 
 الفصل الثاني

 اإلطار النظري 
 املبحث األول: املواد التعليمية

 01  ................................................. مفهوم املواد التعليمية-أ 
 02  ................................................ التعليمية املواد عناصر-ب 
 03  ............................................. التعليمية املواد بعداد أمهية-ج 
 03  ............................................ واد التعليميةأسس بعداد امل-د 

 04  ................................................. األسس الثقافة -0
 06  ................................................ األسس النفسية   -0
 06  ................................................. األسس اللغوية -1

 11  ................................................ التعليمية املواد تصمي -ه 
 10  ........................................... التعليمية املواد بعداد مراحل-و 

 10  ........................................... بختيار املادة التعليمية -0
 11  ...................................... تنظي  حمتوى املواد التعليمية -0

 وتعليمها النحوية القواعداملبحث الثاين: 



 س
 

 12  ................................................حويةالن القواعد مفهوم.أ 
 14  ..................................................... النحو عل  أمهية.ب 
 16  .................................................. النحو تعلي  أىداف.ج 
 21  ............................................النحوية القواعد تعلي  طرق.د 

 (Accelerate Learning" )السريع التعّل " طريقةاملبحث الثالث: 
 20  ................... (Accelerate Learning" )السريع التعّل " طريقة مفهوم-أ 
  20  ................... (Accelerate Learning" )السريع التعّل " طريقة مبادئ-ب 
 22  ................... (Accelerate Learning" )السريع التعّل " طريقة رعناص-ج 
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 مستخلص البحث
 التعّل " طريقة أساس على النحو ملادة التعليمي الكتاب بعداد، 0102، علمى فهمي عزيزة

 )حبث تطويري ملادة النحو يف مبٌت خدجية الكربى دبعهد سونان (Accelerate Learning)"  السريع

. البحث اجلامعي. قس  تعلي  جبامعة مونانا مال  برراىي  اسإسمامية اكحكومية مانانج( أمبيل العايل
 ، امعة مونانا مال  برراىي  اسإسمامية اكحكومية مانانجكلية علوم الًترية والتعلي  جب  اللغة العررية

 : رشري مصطفى اكحاج املاجستَتاملشرف 

 Accelerate)"  السريع التعّل " طريقة، : بعداد الكتاب التعليمي، مادة النحو الكلمات األساسية

Learning) 

 دبانانج اكحكومية اسإسمامية برراىي  مال  ونانام جبامعة العايل أمبيل سونان معهد كان
. ويتعل  اسإسمامية الكتب وتعلي  العررية اللغة رتعلي  كثَتا يهت  الذي اسإسمامية املعاىد من أحد ىو

 الطلبة العناصر اللغوية واملهارات اللغوية يف ررنامج صباح اللغة راستخدام الكتاب "تعلي  اللغة".
 مسأمة قليلة بنا والتدريبات األمثلة من فيو وليست جامدة فهي فيو املصممة النحوية املواد وكانت
 الطرق على املعل  حيتاج .النحوية القواعد تعّل  على يبالون ونا ميلون فالطماب. ومرحية ملونة وغَت
 القواعد تعل  يف رأسها وعلى العررية اللغة تعل  يف خاصة التعل ، يف الطلبة يشجع حىت املرحية

 Accelerate) "السريع التعّل " طريقة ىي استخدامها املعل  يستطيع الطرق من طريقةو . حويةالن

learning). 
 الكتــــاب خصــــائص مـــاىـــذا البحــــث ىــــي: ســــئلة و مـــن املشــــكمات الســـارقة وضــــعت أ 

 خدجيــة مبــٌت يف( Accelerate Learning" )الســريع الــتعّل " طريقــة أســاس علــى النحــو ملــادة التعليمــي
و  مــــانانج اكحكوميــــة اسإســــمامية برــــراىي  مالــــ  مونانــــا جامعــــة العــــايل أمبيــــل ســــونان عهــــددب الكــــربى

 ؟.ماصماحيتها وما فعاليتها
و منهجـو مـنهج  quantitative approach و مدخل ىذا البحث  راسـتخدام مـدخل كمـي

 الطــماب كــلكــون مــن  أمــا جمتمــع البحــث في و. (Research and Development Method)تطــويري 
 يف مــانانج اكحكوميـة اسإسـمامية برـراىي  مالـ  مونانـا جامعــة العـايل أمبيـل سـونان معهـد ىف لطالبـاتوا

 أمبيـل سـونان معهـد الكـربى خدجية مبٌت يف الطالبات رعض وعينتو. 0102-0101 الدراسية السنة



 ث
 

( 2 ( اناســـــتبانة و1( املقارلـــــة و 0( املماحظـــــة و 0. و مـــــن أدوات اجلمـــــع جلمـــــع البيانـــــات: العـــــايل
 اناختبار.

 خبطــوات مناســبةأنــو  ىــيو  صــائص، فــ ن ىــذا الكتــاب لــو أىــ  اخلأمــا نتــائج ىــذا البحــث
ــتعّل " طريقــة الســتة و كــان ىــذا الكتــاب صــماح ناســتخدامو يف  (Accelerate Learning" )الســريع ال

علـــى أن ىـــذا وتــدل ىـــذه النتيجــة  .%65،3ىــذا الكتـــاب مــن اخلـــرباء  تصـــديقالتعلــي  مـــع أن نتيجــة 
 الــتعّل " طريقــةالكتــاب التعليمــي ملــادة النحــو علــى أســاس " و معــٌت ذلــ  أن جيددد"الكتــاب التعليمــي 

ميكـــن اســـتخدامو يف التعلـــي  رعـــد التصـــويب. وكـــان ىـــذا الكتـــاب  (Accelerate Learning" )الســـريع
ماختبـار لدرجـة تـاء اكحسـاب التعليمي فعال مناسبة رنتيجـة ربليـل مقارنـة اناختبـار. عرفـت الباحثـة أن 

. (0,017 > 0,057و  0,017  >1,133درجة تاء اجلدول )أقل من ( to)القبلي للمجموعتُت 
وأمــا  تجريبيــة متــوازن قبــل التجررــة.جملوعــة الالضــارطة و ا اجملموعــةومعــٌت ذلــ  أن كفــاءة الطالبــات رــُت 

  <1,133( أكثــر مــن درجــة تــاء اجلــدول )to)لماختبــار البعــدي للمجمــوعتُت درجــة تــاء اكحســاب 
ىنــــاك فــــرق رــــُت اناختبــــار البعــــدي للمجموعــــة ومعــــٌت ذلــــ  أن  .(2,416 < 0,057و  2,416

الضارطة واجملموعة التجريبيـة وكـان اناختبـار البعـدي للمجموعـة التجريبيـة أحسـن. كانـت ىـذه النتـائج 
 مناسبة رنتائج اناستبانة واملقارلة.
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ABSTRACT 

 
Aziza, Ilma Fahmi. 2014. The Development of Guiding Book for Nahwu Based on 

Accelerated Learning Method (Research and Development for Some Materials of Nahwu in 

Khodijah Al- Kubro Dormitory Ma’had Sunan Ampel Al Ali Maulana Malik Ibrahim State 

Islamic University of Malang). Thesis. Arabic Education Department. Faculty of Tarbiyah 

and Teaching Sciences. 
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Ma’had Sunan Ampel Al Ali Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of 

Malang is one of Islamic boarding school which has a great attention in Arabic and Islamic 

teaching. The students learn about language elements and language practice in 

shobahullughoh program using “ta’limullughoh” book. The problem is just a small number 

of materials, examples, and exercise for learning Nahwu which are contained in that book. 

Besides, the book is boring and plain. This problem makes the students impassive to learn 

Nahwu. As a consequence they are lazy for attending the class. The teachers should use an 

innovative and interesting method when they teach the students in the class. One of the 

method that can be used by the teachers is Accelerated Learning Method. 

The research problems of this study are: (1) what is the characteristic of Guiding 

book for Nahwu based on Accelerated Learning Method and (2) How the guiding book is 

expedience to be used and (3) How the guiding book is effective to be used. 

This research uses quantitative approach within research and development method 

(R & D). The object of this study covers all of students in Ma'had Sunan Ampel Al Ali, 

Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang period 2013/ 2014 and the 

sample are some students in Khodijah al-Kubro dormitory Ma'had Sunan Ampel Al Ali, 

Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang period 2013/ 2014 while the 

instrument of this research are observation, interview, sampling and testing.  

The result of this study shows that the important characteristic of this guiding book 

is that the book follows some steps of Accelerate Learning-Based Method. This book is also 

expedience for learning know that the result of validate sampling is “good” which means that 

this book is suitable to be used in the class after some revision. Moreover, this lesson book is 

effective to be used for learning since the result of twice compilation pre test experimental 

group and control group with SPSS. 16.0 software shows t-result smaller than t-table 

(1,139<3,055 and 1,139<2,179) which means that there is no significance different result 
between control group and experimental group. Further, the result of compilation twice post 

test experimental group and control group with SPSS. 16.0 software shows that t-result 

bigger than t-table (4,638>3,055 and 4,368>2,179) which means that there is different result 

between control group and experimental group that the result is suitable with the answer of 

interview and sampling. 
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ABSTRAK 

 
Aziza, Ilma Fahmi, 2014, Pengembangan Buku Ajar Nahwu berbasis Metode Accelerate 

Learning (Penelitian Pengembangan pada Materi Nahwu di Mabna Khodijah al-Kubro, 

Ma’had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
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Ma’had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang merupakan salah satu ma’had islami yang memiliki perhatian besar terhadap 

pengajaran bahasa Arab dan pengajaran kitab-kitab islami. Para mahasantri mempelajari 

unsur-unsur dan keterampilan bahasa Arab dalam program Shobahul lughoh dengan 

menggunakan buku ajar “ta’limul lughoh”. Namun sayangnya, materi Nahwu yang disajikan 

dalam buku tersebut hanya sedikit dengan contoh dan latihan yang sedikit pula serta desain 

yang kurang menarik dan tidak berwarna. Hal ini menyebabkan para mahasantri kurang 

antusias dan tidak tertarik terhadap pembelajaran Nahwu di MSAA. Para muallim hendaknya 

mencari metode yang inovatif dan menarik ketika mengajar bahasa Arab khususnya materi 

Nahwu, dan salah satu metode pembelajaran yang bisa digunakan adalah metode Accelerate 

Learning. 

Dari permasalahan diatas maka Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) 

Apa karakteristik buku ajar Nahwu berbasis metode Accelerate Learning (2) Bagaimana 

kelayakan buku tersebut Dan (3) Bagaimana efektifitas penggunaan buku tersebut. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif dengan metode penelitian dan 

pengembangan (R & D). Populasi dari penelitian ini meliputi para seluruh mahasantri 

Ma’had Sunan Ampel Al-Ali Universitas Islam Negri Malang tahun akademik 2013/2014 

dan sampelnya adalah beberapa mahasantri mabna Khodijah al-Kubro tahun akademik 

2013/2014. Adapun instrumen pada penelitian ini adalah: observasi, wawancara, angket dan 

tes. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik terpenting yang dimiliki buku 
ajar Nahwu ini adalah bahwa Buku ini sesuai dengan langkah-langkah metode Aceelerate 

Learning. Buku ini juga layak digunakan dalam pembelajaran, karena hasil dari uji ahli 

menyatakan bahwa buku ini “baik” dan berarti bahwa buku ini layak digunakan setelah 

mengalami revisi atau perbaikan. Buku ini juga efektif digunakan dalam pembelajaran 

Nahwu dilihat dari perbandingan hasil pre test kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

melalui aplikasi spss.16.0 yang menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel 

(1,139<3,055 dan 1,139<2,179) dan berarti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

hasil pre test kedua kelompok tersebut, sedangkan hasil analisis perbandingan postest 

kelompok uji coba dan kontrol menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel 

(4,638>3,055 dan 4,368>2,179) dan berarti bahwa terdapat  perbedaan hasil postest 

kelompok uji coba dan kontrol dimana hasil post test kelas eksperimen lebih baik. Hasil 

analisis tes ini juga sesuai dengan hasil angket siswa dan hasil wawancara. 
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 األول الفصل
 ومنهجيته البحث أساسيات

 

 البحث أساسيات:  األول المبحث

 المقدمة -أ 

 يف فرد وسيلة ىي واللغة. مثلو لإلنسان وجل عز اهلل من نعمة اللغة
 اليت األساليب من اسلوب أهنا كما ومشاكلو، ومشاعره أفكاره عن التعبَت

 االنسان يتعلم فباللغة. األخرين مع االتصال و مشاكلو حل يف هبا يستعُت
  1.ثقافتو من كبَتا وجزءا معارفو ويكتسب األخرين من

 اهلل اختار قد ألن العربية، اللغة ىي ادلسلم يتعلمها الواجبة اللغة وكانت
 وجلّ  عز اهلل قال قد كما اخلامتة، الرسالة حلمل العريب اللسان وتعاىل سبحانو

 : العظيم القرآن يف                   

              
 العريب فاللسان  2

 إن" تعاىل اهلل رمحو تيمية ابن اإلسالم شيخ قال حىت وأىلو، اإلسالم شعار
 واحلكمة الكتاب عنو مبلغا رسولو وجعل العريب باللسان كتابو أنزل دلا اهلل

 إىل سبيل يكن مل متكلمُت، الدين ىذا إىل السابقُت وجعل العريب بلسانو
 ويقول" الدين من معرفتو وصارت اللسان ىذا بضبط إال ومعرفتو الدين ضبط
 فهم فإن واجب، فرض ومعرفتها الدين، من العربية اللغة نفس إن" أيضا

 الواجب يتم ال وما العربية، اللغة بفهم إال يفهم وال فرض، والسنة الكتاب

                                                             
1
 . 45)الكويت : مكتبة الفالح، دون السنة(، ص: تدريس الفنون اللغة العربيةأمحد مدكور،   

 103)سورة النحل(  16القرأن الكرمي،   2
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 ىي والتعليم للتعلم ادلهمة اللغة أن نعرف ىذا فمن 3".واجب فهو بو إال
 .  العربية اللغة

 بالدنا يف وادلدارس ادلعاىد من كثَت يف ُوِجد   قد العربية غةلال درس
 القواعد يتعلموا أن العربية اللغة متعلمي على بد ال ذلك، ومع. إندونيسيا

 تقنُت عام بشكل والقواعد. ادلهمة اللغة عناصر ثالثة من أحد ألنو النحوية
 تقنُت ىي القاعدة وظيفة فكانت. واستخدموىا الناس ألفها لغوية لظواىر

 والغرض بذاهتا، غاية وليست وسيلة إذن فالقواعد. للغة الصحيحة ادلسارات
 الكتابة رلال يف السليمُت والفهم التعبَت يكون أن ينبغي تدريسها من

 فقد الفهم، بصحة وطيدة عالقة ذات القواعد إن ذلك، جبانب 4.واحلديث
. وضوحو عدم أو ادلعٌت لبس يف سببا الكلمات أواخر ضبط يف اخلطأ يكون
 اخلطأ بو يبُت أن يستطيع النحو علم معرفة ألن مهمة النحوية القواعد فتعليم

 .كتابتها أو العربية اللغة كالم بو ويفهم الصواب من

يف العملية ال بد أن يهتما شيئ أىّم  اإّن ادلعّلم والكتاب التعليمي مه
الًتبوية وعلى رأسها يف تعليم اللغة العربية. فالكتاب التعليمي تشكل عنصرا 

يف تعليم  ةب التعليميلغة العربية وقواعدىا. وكان الكتأساسا يف تعليم ال
. فعلى ادلعلم أن خيتار الكتاب التعليمي ادلناسب ةالقواعد النحوية متنوع

بكفاية الطالب وطرق تدريسو. وإذا كان ادلعلم مل جيد الكتاب التعليمي 
ادلناسب بكفاية الطالب وطرق تدريسو فعليو أن يعّد الكتاب التعليمي ألن 

يف جناح العملية التعليمية. إذا  إعداد الكتاب التليمي أمهية كبَتة وأثر عظيم 

                                                             
 UIN) العربية فقه اللغة ،، يف الكتاب : أوريل حبر الدين162ص  اقتضاء صراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم  3

 (ص. ط2009ماالنج فريس، 

، )مصر: منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم ، تعليم اللغة العربية لغير لناطقين بها مناهجه و أساليبهرشدي أمحد طعيمة  4
 200(، ص. 1989والثقافة، 
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كان ادلعلم لو دور يف العملية التعليمية فإن الكتاب التعليمي ىو الذي جيعل 
 ىذه العملية مستمرة بينو وبُت الطالب حىت حيصل على أىداف تعليمو.

 موالنا امعةجب العايل أمبيل سونان معهد كان الواقع، ذلك من انطالقا
 اإلسالمية ادلعاىد من أحد ىو دباالنج كوميةاحل اإلسالمية إبراىيم مالك
 الطلبة يتعلم. اإلسالمية الكتب وتعليم العربية اللغة بتعليم كثَتا يهتم الذي
صباح اللغة الذي يعقد يف يوم اإلثنُت حىت يوم اجلمعة  برنامج يف العربية اللغة

 تعليم برنامج يف اإلسالمية الكتب الطلبة يتعلمبعد كل صالة الصبح. و 
يوم اخلميس بعد صباح اللغة. ومن يف يوم الثالثاء و الذي يعقد  األفكار

حيتاجون إىل علم ىذين الربنارلُت، كان طلبة معهد سونان أمبيل العايل 
القواعد النحوية يف برنامج صباح اللغة باستخدام كتاب  نالنحووىم يتعلمو 

 ادلستخدم الكتاب على ادلالحظة وبعدتعليم اللغة دبعهد سونان أمبيل العايل. 
 إبراىيم مالك موالنا جامعة العايل أمبيل سونان دبعهد اللغة صباح امجنلرب 

 مباحث ثالثة على حيتوي الكتاب ىذا أنّ  عرف ماالنج، احلكومية اإلسالمية
 عن ومبحث االجنليزية اللغة عن مبحث و العربية اللغة عن مبحث وىي

 فيو وليست جامدة فهي فيو ادلصممة النحوية ادلواد وكانت. النحوية القواعد
 ديلون فالطالب. ومرحية ملونة وغَت مسأمة قليلة إال والتدريبات األمثلة من

. النحوية القواعد تعّلم على يبالون وال اللغة صباح الربنامج عن ويعرضون
 اللغة تعّلم يف بالصعوبة ويشعرون والسآمة ادللل يف جيعلهم السبب وىذا

 . النحوية القواعد تعّلم يف رأسها وعلى العربية
 يف الطلبة يشجع حىت ادلرحية الطرق إىل ادلعلم حيتاج ادلشكلة، تلك حلل

. النحوية القواعد تعلم يف رأسها وعلى العربية اللغة تعلم يف خاصة التعلم،
 "السريع التعّلم" طريقة ىي استخدامها ادلعلم يستطيع الطرق من طريقة
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(Accelerate learning .)وكانت. م 1970 سنة منذ الطريقة ىذه تطورت 
 .ومرحيا فعاال سريعا التعليم ذبعل أن تستطيع الطريقة ىذه

 النحو ادةدل التعليمي الكتاب إعداد الباحثة تريد ذلك، على واعتماًدا
 معهد لطلبة( Accelerate Learning" )السريع التعّلم" طريقة أساس على

يف تعليم  وسهولة امستحدث يعطي أن البحث يهدف إذ العايل أمبيل سونان
 القواعد النحوية.

 

 البحث أسئلة -ب 

 :يلي كما البحث أسئلة الباحثة وضعت
 التعّلم" طريقة أساس على النحو دلادة التعليمي الكتاب خصائص ما -1

 دبعهد الكربى خدجية مبٌت يف( Accelerate Learning" )السريع
 احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العايل أمبيل سونان
 ؟ ماالنج

 التعّلم" طريقة أساس على النحو دلادة التعليمي الكتاب صالحية ما -2
 دبعهد الكربى خدجية مبٌت يف( Accelerate Learning" )السريع
 احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العايل أمبيل سونان
 ؟ ماالنج

 التعّلم" طريقة أساس على النحو دلادة التعليمي الكتاب فعالية ما -3
 دبعهد الكربى خدجية مبٌت يف( Accelerate Learning" )السريع
 احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العايل أمبيل سونان

 ماالنج؟
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 البحث أهداف - ج

 :يلي كما البحث أىداف الباحثة فتعترب  البحث، أسئلة على اعتمادا
 طريقة أساس على النحو دلادة التعليمي الكتابعرفة خصائص دل -1

 الكربى خدجية مبٌت يف( Accelerate Learning" )السريع التعّلم"
 اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العايل أمبيل سونان دبعهد

 .ماالنج احلكومية

 طريقة أساس على النحو دلادة التعليمي الكتابعرفة صالحية دل -2
 الكربى خدجية مبٌت يف( Accelerate Learning" )السريع التعّلم"

 اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العايل أمبيل سونان دبعهد
 .ماالنج احلكومية

 التعّلم" طريقة أساس على النحو دلادة التعليمي الكتاب فعالية عرفةدل -3
 دبعهد الكربى خدجية مبٌت يف( Accelerate Learning" )السريع
 احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العايل أمبيل سونان
 .ماالنج

 

 البحث أهمية - د

  تشتمل أمهية ىذا البحث على جانبُتف مفيدا، البحث ىذا يكون أن ترجى
 كما يلي:

 النظري اجلانب .1

 تعليم رلالترجو الباحثة أن يكون ىذا البحث مدخال نافعا نظريا يف 
 أساس على النحو دلادة التعليمي الكتاب إعداد ويرجى العربّية الّلغة
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 خاصة النظريات يزيد أن (Accelerate learning) "السريع التعّلم" طريقة
  .النحوية القواعد تعليم يف

 التطبيقي اجلانب .2

 للباحثة -

 .ادلستقبل يف وادلعرفة التعلم لزيادة مفيدا البحث ىذا يكون أن
 للمعّلم -

 القواعد تعليم يف العربية اللغة دلعّلمي مساعدا البحث ىذا يكون أن
 طريقة أساس على الكتاب التعليمي دلادة النحو باستخدام النحوية

 "السريع التعّلم"
 للطالب -

 خاصة العربية اللغة تعّلم يف طالبلل مساعًدا البحث ىذا يكون أن
 ادلادة ىذه من يستفيدوا أن ويستطعون النحوية القواعد تعّلم يف

 .النحوية
 للقارئ -

 ادلراجع زيادة يف ومساعدا ادلعرفة لزيادة مفيدا البحث ىذا يكون أن
 طريقة أساس على النحو دلادة التعليمي الكتاب إعداد يف خاصة

 (Accelerate learning) "السريع التعّلم"
 ؤسسةللم -

 على التعليمي الكتاب تطوير ىف مرجعا البحث ىذا يكون سوف
 القواعد لتعليم( Accelerate learning" )السريع التعّلم" طريقة أساس

 .النحوية
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 :البحث حدود - ه

 احلد ادلوضوعي .1

 طريقة أساس على النحو دلادة التعليمي الكتاب إعدادركزت الباحثة على 
 الكربى خدجية مبٌت لطالبات (Accelerate learning) "السريع التعّلم"

 اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العايل أمبيل سونان دبعهد
 خدجية مبٌت طالبات تتعلمها اليت النحوية وادلادة. ماالنج احلكومية

 اجلملة، أجزاء ادلفيدة، اجلملة ىي العايل أمبيل سونان دبعهد الكربى
 ادلبتدأ بو، ادلفعول و الفاعل األمر، فعل ادلضارع، علالف ،ادلاضي الفعل

 كان ادلضارع، الفعل وجزم نصب االمسية، اجلملة الفعلية، اجلملة واخلرب،
 االسم، تقسيم فعلُت، ذبزم اليت األدوات النعت، وأخواهتا، إن وأخواهتا،
 .والعطف

 احلد ادلكاين .2

 العايل أمبيل سونان عهدجيري ىذا البحث يف مبٌت خدجية الكربى دب
 ج.ماالن احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة

 احلد الزمٍت .3

 مـ. 2014-2013العام اجلامعي جيري ىذا البحث ىف 
 

 المصطلحات تحديد - و

 : يلي فيما الباحثة تشرحها اليت البحث بعنوان ادلتعلقة ادلصطالحات توجد
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 اإلعداد .1

 أو العلمية ادلشروعات من مشروع أو ادلوضوعات من ادلوضوع تقسيم ىو
 متاما بالتأليف وإما البعض أم التام بالنقل إما وذلك غَتىا، أو األدبية
 5وخرباتو ادلؤلف ابتكاريات حسب

  التعليمي الكتاب .2

الكتاب ادلدرسي ىو الكتاب األساسي  أو التعليمي الكتاب
للطالب وما يصحبو من ادلواد تعليمية مساعدة، واليت تؤلف من قبل 
ادلتخصصُت يف الًتبية واللغة، وتقدم للدارسُت لتحقيق أىداف معينة 

يف صف دراسي معُت ويف زمن يف مقرور معُت، يف مرحلة معينة بل 
  6زلدد.

 (Accelerate learning) "السريع التعّلم" طريقة .3

 الطالب معرفة هبا يكتشف طريقة ىي السريع التعّلم طريقة
 نتيجتو و التعلم عملية تكون حىت الفكرة عن فهمهم هبا ويرتفع
 التعليم عملية جلعل ادلعلم أساليب على يشتمل الطريقة ىذه. مرتفع
  7للطالب مرحية

 العايل أمبيل سونان معهد .4

 عثمان األستاذ إىل ترجع العايل أمبيل سونان معهد بناء فكرة
 الفكرة ىذه حقق الذي أما. سابقا ادلعهد مشايخ أحد وىو منصور

                                                             
 مكتبة: القاىرة) "والتطبيق النظرية من" لألجانب العربية اللغة تعليم في المرجع الشيخ، الرؤوف عبد وزلمد يونس علي فتحى  5

 81. ص ،(2003 وىبة،
 9، ص)دار االعتصام، دون مكان الطابع(، أساس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربيةناصر عبد اهلل وعبد احلميد ،6

7
 Dave Meier, The Accelerate Learning Handbook: Panduan Kreatif & Efektif Merancang Program 

Pendidikan dan Pelatihan (Bandung: Kafia. 2003) 
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 مدير سفرايوغو إمام احلاج  الدكتور األستاذ فهو الواقع أرض على
 أربعة بناء يف بدأ 1999 أبريل 4 األحد يوم ففي. احلايل اجلامعة

 حجرة مخسُت على منها كل يشمل مباين ثالث  منها أساسية مباين
 خامسا مبٌت اجلامعة بنت مث حجرة 189 األربعة مباين يشتمل و

 50 زائدا 189 الكل  العدد ليكون حجرة مخسُت على يشتمل
 حيث الطالب لسكن خاصة كلها وىذه حجرة 239 فهو حجرة
 .طالبا 552و طالبة 762 منهم وطالبة طالبا 1314 من يتكون

 وحلق ومسؤولو ادلعهد مشايخ لسكن مبان مثانية بناء مت ذلك وجبانب
 سكن مباين حييط سور ىناك ادلعهد مشايخ لسكن مسكنُت بناء

 8.الطالب وسالمة ألمن مراعاة ادلعهد مشايخ سكن ومبان الطالب
 

 السابقة الدراسات - ز

 احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة مكتبة إىل الرجوع وبعد
 البحث موضوع عن تتحدث دراسة الباحثة ذبد مل األخرى، ادلكتبة و دباالنج

 جوانب يف منها يستفاد معينة دراسات وجدت بل بدراستها يقوم الذي
 .التعليمية األسس و التعليمية ادلواد تطوير أو إعداد من يعٍت الدرس، موضوع
 :الدراسات تلك من و

 لتعليم التعليمية المادة تطوير موضوع ربت( م2011) النهى عفة  -1
 خالل من القواعد تدريس طريقة باستخدام العربية اللغة قواعد

 الثانوية المدرسة في تجريبي تطويري بحث) المتكاملة النصوص
 .(الشرقية جاوي جومبانج براس تامباء الحكومية اإلسالمية

                                                             
 .2009 -2008، معهد سونان أمبيل العايل، باجلامعة اإلسالمية احلكومية دباالنج، دليل 8
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 9.التطويري ادلنهج فهو البحث ىذا ومنهج الباحث استخدم
 لتعليم التعليمية ادلادة تطوير كيفية معرفة ىي البحث ىذا من واألىداف

 النصوص خالل من القواعد تدريس طريقة باستخدام العربية اللغة قواعد
  10 .ادلواد تلك فعالية ومعرفة ادلواد، تلك مواصفات ومعرفة ادلتكاملة

 التعليمية ادلادة تطوير كيفية أنّ  ىي 11:البحث ىذا من فالنتيجة
 خالل من القواعد تدريس طريقة باستخدام العربية اللغة قواعد لتعليم

 ادلواد، تطرير مبدئية، دراسة:  ىي مراحل، خبمس دير ادلتكاملة النصوص
 نالت اإلخراج، ناحية من: تلك ومواصفات. التحسُت اخلرباء، ربكيم
 نالت ادلواد، إعداد أساسية ناحية من ،(جيد) % 87 ادلصممة ادلادة
 ادلادة نالت ادلواد، زلتوى ناحية من ،(جيد) % 88 ادلصممة ادلادة

 ادلصممة ادلادة نالت الكتاب، لغة ناحية من ،(جيد) % 83 ادلصممة
 % 88 ادلصممة ادلادة نالت التدريس، طريقة ناحية من ،(جيد) % 88

 وأما ،(جيد) % 85 ادلصممة ادلادة نالت التدريبات، ناحية من ،(جيد)
 الطلبة كفاءة لًتقية فعالية ادلطورة التعليمية ادلادة أن ادلواد، تلك فعالية

 الشرقية جاوي جومبانج براس تامباء احلكومية اإلسالمية الثانوية بادلدرسة
 t-test Independent  بادلعادلة اإلحصائية احلاسبة ذلك ويدل القواعد حنو

 %10و %5داللة دبستوى  5،57بقيمة 

                                                             
9
تطوير المادة التعليمية لتعليم قواعد اللغة العربية باستخدام طريقة تدريس القواعد من خالل النصوص ،  عفة النهى  

، رسالة الثانوية اإلسالمية الحكومية تامباء براس جومبانج جاوي الشرقية()بحث تطويري تجريبي في المدرسة  المتكاملة
ماجستَت غَت منشورة ، )ماالنج: كلية الدراسات العليا، قسم تعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ، 

 5م( ص 2011
10

 41ادلرجع نفسو، ص   
 93ادلرجع نفسو، ص  11
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إعداد كتاب النحو العربي على م( ربت موضوع 2011عناية الرشيدة) -2
أساس آراء ابن مضاء القرطبي )بحث تطويري وتجريبي في مدرسة 

 إحياء العلوم الثانوية اإلسالمية دوكون غرسيك جاوى الشرقية(. 

وأىداف ىذا  12منهج ىذا البحث من نوع البحث الكمي.
صميم مادة النحو العريب على أساس آراء ابن البحث دلعرفة كيفية ت

مضاء القرطيب و معرفة فعالية تعليم النحو العريب على أساس آراء ابن 
  13مضاء القرطيب.

نتائج ىذا البحث ىي أن الباحثة ربصل على مجع ادلادة 
التعليمية ادلطبوعة يف كتاب تعليمي الذي يتكون من كتاب التلميذ دبا 

ثالثة وحدات من الدروس وادلراجع.وإن تعليم فيو موضوع الكتاب، و 
النحو العريب على أساس آراء ابن مضاء القرطيب يف مدرسة إحياء العلوم 

 2011-2010دوكون غرسيك جاوا الشرقية يف العام الدراسي 
 14فعالية.

تطوير المواد (، ربت موضوع 2013، )لطيفة حانوم إندرى أستويت -3
على أساس الثقافة اإلندونيسية لترقية التعليمية لبرنامج "صباح اللغة" 

 مهارة الكالم )بالتطبيق على طالبات معهد سونان أمبيل العالي في
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج جاوى 

  .الشرقية(

                                                             
إعداد كتاب النحو العربي على أساس آراء ابن مضاء القرطبي )بحث تطويري وتجريبي في مدرسة إحياء   الرشيدة،عناية    12

رسالة ماجستَت غَت منشورة ، )ماالنج: كلية الدراسات العليا، قسم ، العلوم الثانوية اإلسالمية دوكون غرسيك جاوى الشرقية(
 58م( ص 2011إبراىيم اإلسالمية احلكومية ، تعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالك 

  4 ادلرجع نفسو. ص.  13
 108ادلرجع نفسو. ص.   14
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و منهجو منهج تطويري  مدخل كمي مدخل ىذا البحث ىو
ية و التعليم ادلواد تطوير وأىداف ىذا البحث دلعرفة كيفية. 15ذبرييب

على أساس الثقافة فعالية تعليم مهارة الكالم باستخدام ادلواد التعليمية 
جامعة موالنا  أمبيل العايل دبعهد سونان لًتقية مهارة الكالم اإلندونيسية

 16 جاوى الشرقية. االنجدبمالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

إن استخدام ادلواد التعليمية على  17ىي نتائج ىذا البحث 
أساس الثقافة اإلندونيسية فعال و يؤثر  يف جناح تعليم و تعلم اللغة 
العربية. ىذا كما ظهر يف مقارنة بُت نتائج االختبار البعدي للمجموعتُت 

التجريبية و الضابطة، إن نتائج اجملموعة التجريبية  حصلت على درجة  
 tو تاء اجلدول ) 63،33وعة الضابطة  أكثر من نتائج للمجم 75،11

table (2،797% )1( و مستوى 2،064% )5( على مستوى 

 بالبحوث خيتلف البحث ىذا أنّ  ت الباحثةعرف السابقة البحوث من
 دلادة اجلديد الكتاب إعداد على البحث ىذا ركزت الباحثة ألنّ  السابقة،

 .ىذا دلثل ادلوضوع وجدي مل و" التعلم السريع" طريقة أساس على النحو
 

 البحث منهجية:  الثاني المبحث
 ومنهجه البحث مدخل .أ 

                                                             
تطوير المواد التعليمية لبرنامج "صباح اللغة" على أساس الثقافة اإلندونيسية لترقية مهارة  ،لطيفة حانوم إندرى أستويت  15

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج جاوى  الكالم )بالتطبيق على طالبات معهد سونان أمبيل العالي في
رسالة ماجستَت غَت منشورة ، )ماالنج: كلية الدراسات العليا، قسم تعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالك إبراىيم  الشرقية(،

 39. م( ص2013اإلسالمية احلكومية ، 
 5ادلرجع نفسو، ص   16
 99ادلرجع نفسو، ص   17
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إّن منهجية البحث  ىي طريقة العلمية للحصول على بيانات لغرض 
الكمي  ادلدخل.وإن ادلدخل ادلستعمل يف ىذا البحث ىو 18فائدة معينة

(Quantitative Approach) لبياناو  التأثَت، وىو البحث الذى يقصد لبحث 
استخدمت الباحثة يف ىذا و  19أسباب التغَتات ىف واقع اجتماعي. عن

( Research and Development Method)البحث ىو ادلنهج التطويري 
والبحث التطويري ىو طريقة البحث ادلستخدمة للحصول على نتائج معُت 

وتصميم البحث التطويري يف رلال الًتبية يعٍت اإلجراءات  20وذبربة فعالة.
ادلستخدمة لتنمية اإلنتاج الًتبوي وتصديقو أي بعبارة أخرى يتجو إىل التنمية 

 21والتصديق دلنتجات الًتبوية
 

 اختيارها وأسلوب وعينته البحث مجتمع .ب 

 يكونون الذين األشياء أو األشخاص أو األفراد مجيع ىو البحث رلتمع إن
 والطالبات الطالب كل ىنا البحث رلتمع وإنّ  22البحث مشكالت موضوع

 احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العايل أمبيل سونان معهد ىف
 مبٌت يف الطالبات بعض وعينتو. 2014-2013 الدراسية السنة يف ماالنج
 إبراىيم مالك موالنا جامعة العايل أمبيل سونان معهد الكربى خدجية

 تاستخدم. 2014-2013 الدراسية السنة يف ماالنج احلكومية اإلسالمية

                                                             
18Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 
(Bandung:Alfabeta, 2009) hal.3 
19 Sukmadinata, dan Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2007). hal. 12-20 

20
 297ادلرجع نفسو. ص   

21
 Borg & Gall. 1983. Dalam Lia Yuliati. Pengembangan Model Pembelajaran Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Mengajar Calon Guru Fisika.(Jurnal Ilmu Pendidikan. Jilid 14. No 1. 
Februari 2007). Hal 33.   

22
 152(، ص. 1978)القاىرة: دار ادلهضة العربية،  مناهج البحث في التربية وعلم النفس،جابر عبد احلميد جابر واآلخرون،   
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وىو أخذ العينة   (Simple Random Sampling)الباحثة أسلوب أخذ العينة
 بطريقة حرية.

 

 البحث أدوات .ج 

إن إحدى األنشطة يف عملية البحث ىي مجع البيانات. وإذا أرادت الباحثة 
أن تستخدم طريقة مجع البيانات دبعرفة ثالثة  اأن ربصل حبثا جيدا فعليه

23أشياء، وىي:
 

  ادلدخل يف مجع البيانات 

 أنواع البيانات 

 األدوات ادلناسبة جلمع البيانات 

وللحصول على البيانات احملتاجة فتستخدم الباحثة أدوات مجعها  
 كما يلي:

 ادلالحظة .1

ىي أداة من أدوات مجع البيانات بأن تالحظ وتسجل 
الباحثة كل الظواىر ادلتعلقة دبوضوع البحث، أو وتكتب 

 24ادلالحظة والكتابة عن الظواىر ادلنظورة
 تقوم أن وىي ادلباشرة ادلالحظة الباحثة استخدمت

 مباشرة اتصالو خالل من معُت سلوك الحظةدب الباحثة
 الباحثة استخدمتو  .يدرسها اليت األشياء أو باألشخاص

 نشاطات من ادلوجودة الظواىر عن البيانات جلمع ادلالحظة
. التعليمية العملية هبذه اىتمامهن و اشًتاكهن من الطالبات

                                                             
23

 Mohamad Ali. Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi. (Bandung Angkasa 1987) hal. 81 
24

 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidian: Kompetensi dan Praktiknya. (Jakarta: PT Bumi 
Aksara, 2003) hal 12 
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 بُت تتعلق اليت التعليمية األنشطة دبالحظة الباحثة قامت
 .الفصل يف النحو تعليم عملية يف الطالبات و ادلدرسُت

 ادلقابلة .2

 رلموعة أو آخر وشخص الباحث بُت تتم عملية ىي
 تسحيل ويتم أسئلتو، عليهم خالذلا الباحث تطرح أشخاص
 25ادلطروحة األسئلة تلك عن إجابتهم

تعترب ادلقابلة شفويا يقوم من خاللو الباحثة جبمع ادلعلومات 
و البيانات الشفوية من ادلفحوص، وىي أداة ىامة للحصول 

 قامت 26على ادلعلومات من خالل مصادرىا البشرية.
آرائهن عن للحصول على  طالباتال مع بادلقابلة الباحثة

 .الكتاب التعليمي اجلديد

 االستبانة .3
وىي قائمة من األسئلة أو األحكام أو التقريريات اليت يطلب 
فيها الرأي وعادة ما يكتب ىذا الرأي وتطلب اإلجابة بوضع 

 استخدمتو  27عالمة مميزة وقد يطلب تقريرا مطوال مكتوبا
 من ادلنتج زلاكمة عن البيانات جلمع استبانات الباحثة
 ابالكت تصميمو  النحوية القواعد تعليم رلال يف اخلرباء

 قبل التعليمية ادلواد إعداد بعد العربية اللغة لتعليم تعليميال
 سونانمبٌت خدجية الكربى دبعهد  يف الطالبات إىل تقدديها

                                                             
25

 96( ص 2007، الطبعة أألوىل )عمان: دار ادلسَتة، أساسيات الباحث العلميمنظر الضامن،   

 26
)عّمان: دار الفكر،  أساليبه –أدواته  –، البحث العلمي، مفهومه ذوقان عبيدات و عبد الرمحن عدس و كايد عبد احلق   

 135( ص.1987

27
 166( ص 1977)القاىرة: دار الثقافة،  لألجانبتصميم البحث لتعليم اللغة العربية فتحى على يوين،   
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 واقًتاحاهتم وتوجيهاهتم آراءىم الكتشاف أمبيل العايل
 النحو لتعليم الباحثة أعدهتا اليت النحوية ادلواد لتصحيح

واستخدمت الباحثة أيضا استبانة . الطلبة احتياج على ادلبنية
لتحليل ادلشكلة واحلاجة واالستبانة بعد التجربة للطالبات 

 وللمعلمات.
 االختبار   .4

االختبار ىو اآللية أو اإلجراء أو األنشطة لتناول قدرة سلوك 
  ادلادة الدراسيةالشخص اليت تصور كفاءة شخص يف 

 28ادلعينة.
29خصائص االختبار جلمع البيانات ىي:

 

 ادلوضوعية 

 ادلناسبة 

 الصدق 

 الثبات 

الباحثة اختبارين ومها االختبار القبلى واالختبار  استخدمتف
 كاناالختبار القبلي يف بداية الفًتة اإلجرائية و  كانالبعدي.  

االختبار البعدي يف آخر كل دور. واذلدف من االختبار 
القبلي ىو معرفة كفاءة الطلبة األولية قبل قيام اإلجراء، وأما 
اذلدف من االختبار البعدي ىو معرفة تقدم الطلبة يف أخر 

 30دور.
 

                                                             
28

 M. Soenardi Djiwandono. Tes Bahasa dalam Pengajaran. )Bandung:ITB 1996.( hal 1 
29

 Mohamad Ali. Op.Cit. hal. 101 
30 Ainin M, dkk. Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: Misykat, 2006) hal. 94-106 
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 البيانات مصادر . د

 تشتمل. والكمية الكيفية البيانات ىي الباحثة ربتاجها اليت البيانات من 
  اشًتاكهن من الطالبات نشاطات من ادلوجودة الظواىر على الكيفية البيانات

  عن واإلعالم ادلالحظة، بوسيلة الفصل يف النحو تعليم عملية يف واىتمامهن
 االستبانة نتائج على فتشتمل الكمية البيانات أّما. ادلقابلة بوسيلةآراء الطالبات 

 تعليقات عن البيانات ىي االستبانات من فالبيانات والبعدي، القبلي واالختبار
 القواعد تعليم رلال يف اخلرباء من للمنتج العامة واالقًتاحات ومداخالت

وكذلك االستبانة عن ربليل ادلشكلة واحلاجة  التعليمي الكتاب تصميمو  النحوية
 .واالستبانة عن آراء الطالبات وادلعلمات

 :يلي كما مصادرىا على الباحثة فقررت البيانات تلك وجلمع 
 إبراىيم مالك موالنا جامعة العايل أمبيل سونان دبعهد العربية اللغة علماتم .1

 .ماالنج احلكومية اإلسالمية

 موالنا جامعة العايل أمبيل سونان دبعهد مبٌت خدجية الكربى يف الطالبات .2
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك

 النحوية القواعد تعليم رلال يف اخلبَت .3

 .تصميم الكتاب التعليمي رلال يف اخلبَت .4
 

 

 

 البيانات تحليل أسلوب . ه

ة واالستبانة بعد قيام الباحثة جبمع البيانات بطريقة ادلالحظة وادلقابل  
عملية ذبهيز البيانات وإعدادىا لغايات التحليل  واالختبار تأتى خطوات

 تنظم اليت العملية ىو البيانات ربليلو  االحصائي ليتم الوصول إىل نتائج البحث.
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 احلصول ديكن حبيث البحث خطة تطبيق عن ادلالحظات واسطتها تكون أو
 ادلعٌت سيعطى ألنو البحث يف مهم شيئ أنو النادر زلمد يعترب. نتائج على منها

  31.ادلبحوثة ادلسألة ربليل يف حيتاج الذي
تتكون ادلعلومات يف ىذا البحث من نوعُت،  ادلعلومات الكيفية، و    

وادلقابلة عن  الحظةادلادلعلومات الكمية. تتضمن ادلعلومات الكيفية من نتائج 
ادلعلومات الكمية ىي نتائج االستبانة من اخلرباء و  .آراء الطالبات بعد التجربية

" السريع التعّلم" طريقة أساس على النحو دلادة التعليمي الكتابعن 
(Accelerate Learning) وادلعلمات، و نتيجة  ونتائج االستبانة من الطالبات

 التعّلم" طريقة أساس على النحو دلادة التعليمي الكتابب النحوالطلبة يف تعليم 
 .(Accelerate Learning" )السريع

و للحصول على البحث الصحيح، استخدمت الباحثة الرموز دلعرفة   
 نتائج البحث منها:

 نتائج االستبانة من الطالبات والمعلمات (1
 32فتشت الباحثة نتائج االستبانة باستخدام الرموز:

 

 
 

 البيان: 
P = الدرجة للنسبة من مائة 
f = عدد الطالبات 
n =  اتلباالط عددرلموعة 

                                                             
31Moh.Nazir,.Metode Penelitian. )Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003( hal. 346 
32

 Sudjana Nana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) 
hal. 133 

P = f x 100% 

               n 
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Xi 

X 

 
 نتائج االستبانة من الخبراء (2

 33 الباحثة نتائج االستبانة باستحدام الرموز :فتشت 
 

P= ∑        
 

 البيان:
P = القيمة ادلئوية لكل رقم 

 سؤال العلى  اخلبَترلموع إجابة  =   ∑
 اإلجابة على السؤال رلموع =  ∑

 التعّلم" طريقة أساس على النحو دلادة التعليمي الكتابو للحصول على نتائج تصديق 
  ، اعتمدت الباحثة على ىذه ادلوصفات:(Accelerate Learning" )السريع

 1الجدول 
 معيار مستوى تصديق الخبراء

 درجات
 البيان التقدير نسبة مئوية التقويم

ديكن استخدامو يف التعليم بدون  جيد جدا 100% -% 90 4
 تصويبال

التعليم بعد ديكن استخدامو يف  جيد 89% -% 70 3
 التصويب

 ال ديكن استخدامو يف التعليم ضعيف 69% -% 50 2
 ال يصح كلو و يبدل ضعيف جدا 49% -% 0 1

                                                             
33 Ibid.  hal. 133 
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 في االختبار   نتيجة الطالبات (3
لي و البعدي باستخدام ربليل حلت الباحثة يف ربليل البيانات من االختبار القب

 الوصفي وربليل اإلحصاء االستداليل  اإلحصاء
 أما البيانات احملصولة من االختبار فتسَت الباحثة على اخلطوات اآلتية: 

  ربليل البيانات من أجوبة الطالبات لألسئلة يف االختبار 
 إعطاء نتيجة اإلختبار 
  2ربويل النتائج إىل النتائج الوصفية، حسب اجلدول.  

 2الجدول 
  34معيار نجاح الطالب في االختبار ومؤشراته

 مدى الدرجة المستوى الرقم
 100-90 ممتاز 1
 89-80 جيد جدا 2
 79-70 جيد 3
 69-60 مقبول 4
 59-0 ضعيف 5
  بعد انتهاء عملية البحث قرنت الباحثة بُت نتيجة االختبار البعدي

 35للمجموعتُت الضابطة والتجريبية بالرمز:

  
   
   

  

√  
  
 

   
  
  
 

   
    (

  
√   

) ( 
  
√   

)

 

 
                                                             

34 M. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa dalam Pengajaran (Bandung: ITB Bandung, 1996) hal: 30 
dalam skripsi Luthfiatul Munawarah. Penggunaan Media Gambar untuk Meningkatkan 
Keterampilan Berbicara Bahasa Arab di MTs MMiftahul Ulum Lumajang Jawa Timur.(Fakultas 
Humaniora dan Budaya. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2012) hal. 13 
35

 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta). hal. 122 
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 ادلعديل )ادلتوسط( يف االختبار البعدي من فصل الضابط.القياس :   
 التجريب. : القياس ادلعديل )ادلتوسط( يف االختبار البعدي من فصل   
 : عدد التنوعي يف كل النتائج من فصل الضابط.    
 التجريب. : عدد التنوعي يف كل النتائج من ف فصل   
 التجرييب.: عدد الطلبة يف فصل           
 : عدد الطلبة يف فصل الضابط.       

 الدراسة تنفيذ مراحل . و

  36الباحثة إجراءات التطوير على عدة مراحل، وىي: قامت

  ادلشكلة  احلاجة و  تتكون من ربليل ىلادلرحلة األو 
  ادلرحلة الثانية تتكون من مجع البيانات 

  النحو  ادةالتعليمي دلالكتاب ادلنتج )ادلرحلة  الثالثة تتكون من إعداد
 "(التعّلم السريععلى أساس طريقة "

  دلنتج.ا تصديق ىيادلرحلة الرابعة 

  وربسينو ادلنتج تصحيح ىيادلرحلة اخلامسة. 

  نتجدلاادلرحلة السادسة ىي ذبربة. 

  تصحيح ادلنتج وربسينو.ادلرحلة السابعة ىي 

 ادلرحلة الثامنة ىي ذبربة استخدام ادلنتج. 

  تصحيح ادلنتج وربسينو.ادلرحلة التاسعة ىي 

 ادلرحلة العاشرة إنتاج ادلنتج الكثَت 

 وكانت الباحثة ستقوم بإجراءات التطوير إىل ادلرحلة التاسعة ذلذا البحث.
 

 
 

                                                             
36 Sugiyono, Op. Cit, hal. 49 

و  ةربليل احلاج
ةادلشكل  

 إعداد ادلنتج مجع البيانات
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تصديق ادلنتج 
۱ 

تصحيح ادلنتج 
 وربسينو

 دلنتج ذبربة ا

تصحيح ادلنتج 
 وربسينو

استخدام ذبربة 
 ادلنتج

تصحيح ادلنتج 
 وربسينو

: منوذج مراحل إعداد الكتاب التعليمي 1صورة   
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 الثاني الفصل
 النظري اإلطار

 

 التعليمية المواد: األول المبحث

 التعليمية المواد مفهوم     .أ 

 ادلرتبة يف تأيت ك األمهية، من كبَتة درجة على التعليمية ادلواد إفّ   
 طعيمة رأل ك 37.إليو اإلشارة ذبدر شلا ك األجهزة، ك األدكات قبل األكىل

 ك احلقائق ك الًتبوية اخلربات رلموعة ىي التعليمية بادلواد ادلراد أف
 تنميتها يراد اليت كالقيم كاالذباىات هبا، الطالب تزكيد يرج اليت ادلعلومات
 النمو ربقق يهدؼ إياىم، اكتساهبا يراد اليت احلركية ادلهارات أك عندىم،
 عبارة كيف 38.ادلنهج يف ادلقرر األىداؼ ضوء يف ذلم ادلتكامل الشامل
 للطالب تقدديو ىف نرغب الذل التعليمي احملتول ىي التعليمية ادلواد أخرل
 ادلضموف كىي. كجدانية أك مهارية أك معرفية تعليمية أىداؼ ربقيق بغرض
 التعليمي، احملتول ىذا كسيلة تنوع ك. ما علم ىف الطالب يتعلمو الذل
 لوحات على أك التعليمية ادلقررات ك الكتب يف مطبوعة مادة يكوف فقد
 أك الثابتة كالصور مصورة مادة تكوف قد. مصلقات أك سبورات على أك

 تكوف قد ك ادلعقد، إىل البسيط من أخرل أشكاال يتخذ قد ك األفالـ،
 إسهاماهتا ذلا كادلواد 39.سواء حد على ادلعلمُت ك للطالب مألوفة غَت

                                                             
 27(، ص 2002، )القاىرة: دار غريب، ، تكنولوجيا إنتاج المواد التعليميةعبد العظيم عبد السالـ الفرجاين 37

 202ص  ادلرجع السابق، رشدم أمحد طعيمة 38

، الدورات التدريبية لمعلمى اللغة العربية لغير الناطقين بها الجانب النظري، دروس عبد الرمحن إبراىيم الفوزاف كآخركف  39
 444ىػػػ(، ص  4424الوقف اإلسالمى،   )مؤسسة 
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 يف أيضا كلكن بادلعلومات خيتص فيما فقط ليس التعلم، يف الفردية
 ىذا ككل هبا، اخلاص كادلنطق فيها، يستخدـ الذم التفكَت منط اكتساب

 40.ذلا الدارس ذىن على تأثَته لو
  التعليمية المواد عناصر .ب 

 االىتماـ من بد ال ادلدرسي الكتاب يف التعليمية ادلادة تعيُت كيف
 أك ادلبادئ أك ادلفاىيم أك احلقائق نوع من ىي ىل ادلادة، بنوع

 يف ادلدرس تنفع سوؼ األربعة العوامل تلك عن كادلعرفة. اإلجراءات
 إىل ربتاج منها كل ألف الفصل، يف التعليمية بالعملية القياـ

 .ادلختلفة كالوسائل اسًتاتيجية
 ادلادة عناصر لتعيُت ادلستخدمة ادلبادئ يهتم أف من بد فال
 مضموف بوسع كيراد. كدقتها مضموهنا كسع على يشمل اليت التعليمية

 تشمل دقتها كأما. التعليمية ادلادة كل يف ادلادة عدد تصور أهنا ادلادة
 للطالب البد كاليت فيها، تتضمن اليت (concept) ادلفاىيم دقة على

 ادلادة مشولية مناسبة أم( adequacy) كالكفاية. كاستيعاهبا تعلمها
 تعيُت. ادلعينة األساسية الكفاءة استيعاب على للحصوؿ التعليمية

 على للحصوؿ مناسبتها أك قليلها أك كثرهتما دلعرفة مهم ادلادة مشولية
 44األساسية الكفاءة
 

 
  التعليمية المواد إعداد أىمية .ج 

                                                             
40

 460( ص. 4994القاىرة: دار ادلعارؼ، (، ، المنهج وعناصره، الطبعة الثالثةإبراىيم بسيوين عمَتة  
41

 Joko Susilo, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2007) hal. 140-
141 
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 صلاح يف عظيما كأثرا كبَتة أمهية التعليمية ادلواد إلعداد إف 
 فإف التعليمية العملية يف دكر لو ادلعلم كاف إذا. التعليمية العملية
 التلميذ بُت مستمرة العملية ىذه جيعل الذم ىو التعليمي الكتاب

 حيمل الذم الوعاء ىو. يريد ما تعليم على حيصل حىت نفسو كبُت
 بل للتالميذ فقط ليس التالميذ يف غرسها ادلراد كاالذباىات ادلعلومات
 مصدر كىو كاحلقائق، باخلربات ديدىم فهو أيضا، كغَتىم للمعلمُت

 42.ذلم ثقايف
 ادلعلم فعلى كادلعلم، للمتعلم فوائد لو التعليمية ادلواد إعداد كإف 

 كذلك كتطويرىا، التعليمية ادلواد إعداد يف قدرة لو تكوف أف العصرم
 عربية كمراجع كتب من متنوعة مصادر لو تكوف أف منو يطلب

 الكمبيوتر مع التعامل كمهارات قدرات اكتساب كعليو كأجنبية،
 على قادرا ادلعلم يكوف ىنا. احلديثة التكنولوجيا ككسائل كاإلنًتنيت

 زيادة تكوف التعليمية ادلادة فتطوير للمتعلم، أما. ذاتو كتطوير تقدـ
 .فيو لديو الدافعية على كزلافظة التعلم يف كخرباهتم دلعارفهم

 التعليمية المواد إعداد أساس .د 

 تتفق أسس على إقامتها ك التعليمية بالكتب احلديثة بيةالًت  هتتم 
 ربدد أف عليو حرصت ما أشد كاف ك احلديثة، الًتبوية النظريات ك

 ك التعليمية الكتب تأليف عند التزامها إىل تدعو ك األسس ىذه
 العمليات رلموعة ىنا، الكتاب إعداد بأسس يقصد 43.استخدامها

 ك النهائ، شكلو يف إخراجو قبل كتابو إلعداد ادلؤلف هبا قاـ اليت
 تأليف يف األمثلة ككضع. اللغة تعليم فصوؿ يف لالستخداـ طرحو

                                                             
42

 8-7ناصر عبد الغايل ك عبد احلميد، مرجع سابق، ص  
 49ادلرجع نفسو ص  43
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 من عدد إجراء يفًتض هبا الناطقُت لغَت العربية اللغة تعليم كتب
 ك األدكات من عدد توفر عن فضال كتب، أم تأليف قبل الدراسات

 بُت كالفرؽ 44.الكتاب تاليف عليها يعتمد اليت النصوص ك القوائم
 كفق التعليمي كالكتاب احلديث الًتبوم النظر يف التعليمي الكتاب
 فحسب،بل ككظيفتو كأمهيتو مكانو يف فرقا ليس القدمي الًتبوم ادلفهـو

 األسس هبذه الوعي درجة كيف عليها، يقـو اليت األسس يف فرؽ ىو
 ك. كاستخدامو تأليفو أثناء يف كبصَتة كعي عن هبا االسًتشاد كمدل

 التعليمية الكتب مقررل ك ادلؤلفُت على لزاما أصبح ادلنطلق ىذا من
 45:اآلتية األسس مراعاة لألجانب العربية لتعليم

 الثقافية األسس .4

 الشركط من رلموعة نضع أف ديكن  تطوير أك اعداد يف  
 التعليمية للمادة الثقايف احملتول يف تراعي أف ينبغي اليت ادلبادئ ك

 46:هبا الناطقُت لغَت العربية اللغة لتعليم األساسية
 اإلسالمية ك العربية الثقافة زلتول عن ادلادة تعرب أف 

  األقطار يف احلياة عن سليمة ك صادقة صورة ادلادة تعطى أف 
 العربية

 للدارسُت الفكرية ك الثقافية االىتمامات ادلادة تعكس أف 
 اختالفم على

                                                             
 -تحليلو –الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى إعداده زلمود كامل الناقة ك رشدم أمحد طعيمة،  44

 435، ص قتقويم

 49 ص ، سابق مرجع احلميد، عبد ك الغايل عبد ناصر 45

 46-44 ص  سابق، مرجع ، طعيمة، أمحد رشدم ك الناقة كامل زلمود 46
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  ك ثقافية رلاالت ك ميادين تغطي حبيث ادلادة تتنوع أف 
 اإلسالمية العربية الثقافة إطار يف متعددة فكرية

 اللغة بأصحاب الدارسُت خربات ادلادة توسع أف 

 ثقافتهم يف السابقة الدارسُت خبربات الثقافية ادلادة ترتبط أف 

 عمر يناسب الذم بادلستول الثقايف احملتول يقدـ أف 
 التعليمي مستواىم ك الدارسُت

 من الكثَتين عقوؿ يف دلا تصحيحا ك تقوديا ادلادة تقدـ أف 
 اإلسالمية العربية الثقافة عن خاطئة أفكار

 العربية للثقافة متصعب أحكاـ إصدار ذبتنب أف 

 األخرل الثقافات ضد أحكاـ إصدار ذبتنب أف 

 أيضا لكن ك الدارسُت أغراض مع فقط ليس ادلادة تتسق أف 
 نشرىا ك لغتهم تعليم من العرب أىداؼ

  الثقافة بُت ادلشًتؾ ك العامة احلياة جوانب ادلادة تغفل أال 

  إطار يف ادلتحضر العريب اإلنساف حياة احملتول يعكس أف 
 .فيو يعيش الذم العصر

 يف االستمرار ك اللغة تعلم إىل يدفعو ك ادلتعلم احملتول يثَت أف 
 .التعلم ىذا

 ضلو تتدرج مث الثقافة من احلسي ادلستول ادلادة تقدـ أف 
 .ادلعنوم ادلستوم

 

 

 النفسية األسس .2
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 العمليػػة يف أساسػػيا عنصػػرا يشػػكل ادلػػتعلم أف ادلعلػػـو مػػن
 ىػو أخػَتا ك أكال ىػو أنػو ك عليو، تركز الذم احملور فهو التعليمية،

 مػػن إال العمليػػة  ىػػذه قامػػت فمػػا التعليميػػة، العمليػػة مػػن اذلػػدؼ
 معرفػػػة فػػػإف مث مػػػن ك ادلػػػتعلم، لػػػدل معينػػػة أىػػػداؼ ربقيػػػق أجػػػل

 إعػداد عنػد ضػركريا مطلبا تعد العقلية ك النفسية التعلم خصائص
 أف جيػػب الػػيت النفسػػية األسػػس كمػػن 47.الدراسػػية ادلنػػاىج زلتػول
 ك اجلنس ك االذباىات ك الدكافع: التعليمية ادلواد إعداد يف تراعي
 . الفردية الفركؽ ك الذكاء ك السن

  اللغوية األسس .3

 لتعلػيم األساسػية التعليميػة ادلػادة كضػع عنػد مراعاتػو مػن  بػد ال شلا
 48:هبا لناطقُت لغَت العربية اللغة
 للدارسُت الثقافية ك النفسية اخلصائص ادلادة تناسب أف 

 .للكبار يقدـ كما للصغار يقدـ ما بُت ذلك يف مفرقة

  أغراض ك اىتمامات ك دبيوؿ الفركؽ ادلادة تراعى أف 
 .اللغة تعلم من الدارسُت

  ادلادة يف اللغة مهارات من مهارة كل مكانة ربدد أف 
 .ادلادة ىذه من منها لكل يعطي أف ينبغي كما ادلقدمة،

  مهارات كل يف ادلطلوبة األداء مستويات بوضوح ربدد أف 
 .ادلادة من ادلختلفة ادلراحل يف ذلك اللغة

                                                             
 28-27 ص سابق، مرجع احلميد، عبد ك الغايل عبد ناصر 47
 39-38 ص سابق، مرجع ، طعيمة، أمحد رشدم ك الناقة كامل زلمود 48
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  ك تتناسب كاضحة خطة كفق ادلهارات تقدمي يتتابع أف 
 إاليف ادلهارة بقدـ ال حبيث الدارسُت، نضج مراحل تدرج
  ادلناسب كقتها

  ادلهارات إىل ادلادة تلتفت أف 

  اللغة تعلم من للدارسُت األساسية ادلطالب ادلادة ربقق أف 

 ك النادرة ك ادلكاية ك الفكاىة بُت جامعة مشوقة تكوف أف 
 للدارس االستمتاع حيقق أف شأنو من ما كل

 يف التنوع طريق عن القدرات يف الفردية الفركؽ تراعى أف 
 ادلادة مستول

 للتعلم الدارسُت استعداد ادلادة تراعى أف 

 االشباع من نوع للدارسُت ادلادة ربقق أف 

 اللغة لتعرؼ كاستعدادىم الدارسُت رغبة إثارة ادلادة تراعى أف 
 ثقافتها ضلو استطالعهم حب إشباع ك معلوماهتم كزيادة

 نظريات إليو انتهت ما إىل تنظيمها ك ادلادة إعداد يستند أف 
 .مفاىيم ك حقائق من التعلم

 تدريس يف الفعالة الطرؽ ضوء يف تنظيم ك ادلادة تصاغ أف 
 اللغات

 عن عليها التغلب حياكؿ مشكلة للدارس دائما ادلادة هتيئ أف 
 .شلارستها ك اللغة تعلم طريق

 تعلم ما استخداـ على تشجعو فرصا للدارس ادلادة تتبع أف 
 .ربريرية ك شفهية حقيقة اتصاؿ موقف يف

 

 

 التعليمية المواد تصميم .ه 
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 :49أقساـ ثالثة التعليمية ادلادة تصميم عملية كاسياين يقسم
 (adoption) ادلادة اقتباس .4

 ادليداف يف ادلوجودة ادلواد باستخداـ التعليمية ادلادة تعيُت كىو
 :فطريقتو. التغيَت غَت من باشرةادل

 الدرس دبادة ادلناسبة ادلراجع أك الدراسية الكتب مجع 

  التعليم من كاذلدؼ باحلاجة مناسبتها دلعرفة ادلادة تقومي 

  بربنامج ادلناسبة ادلوجودة ادلصادر كتب من ادلادة اختيار 
 التعليم

  للعملية الرئيس احملتول ترتيب حسب ادلادة تتابع ترتيب 
 التعليمية

 (adaptition) ادلادة توافق .2

. احلاجة حسب ىايغَت  مث ادلوجودة ادلادة بتوافق ادةادل تطوير كىو
 .مناسبة غَت ادلادة بعض إزالة أك تبديلها أك ادلواد بزيادة فطريقتو

 التعليمية ادلادة كتابة .3

 التعليمية ادلادة كتابة إىل حيتاج كالتوافق، االقتباس إىل باإلضافة
 فاذلدؼ. التعليمية العملية يف االشًتاؾ على التالميذ تساعد ألهنا
 متماشيا التعليمية ادلبادئ حسب التعليمية ادلادة كتابة ىو

 باحلياة كمناسبة للطالب نافعا التعليمية باألىداؼ

 التعليمية المواد إعداد مراحل .و 

 التعليمية ادلادة إختيار .4

                                                             
49 Kasihani K.E. Suyanto, English for Young Learning, (Jakarta, Bumi Aksara, 2007) hal. 80-83 
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 االىتماـ من البد معايَت التعليمية للمواد احملتول اختيار عند إف
 50:يلي كما فهي ادلقصودة ادلعايَت تلك أما ك هبا،
 الصدؽ معيار (Validity) 

 كصحيحا كأصيال كاقعيا يكوف عندما صادؽ احملتول يكوف
 .ادلوضوعية األىداؼ مع سبشيو عن فضال علميا

 األمهية معيار (Significance) 

 مع الطالب حياة يف قيمة لديو حينما مهما احملتول يعترب
 ك القيم ك ادلعرفة  ميادين من ادلختلفة اجلوانب تغطيو

 تنظيم أساليب ك العقلية، ادلهارات بتنمية مهتما ادلهارات
 .لديو اإلجيابية االذباىات أكتنمية ادلعرفة

 كاالىتمامات ادليوؿ معيار (Interest) 

 خيتار عندما الطالب اىتمامات مع متمشيا احملتول يكوف
 فيعطيها ادليوؿ ك االىتمامات ىذه دراسة من أساس على

 .ذلم مهما يعترب دبا بالطبع التصحية األكلوية

 للتعليم قابلية معيار (Learn Ability) 

 الطالب قدرات يراعى عندما للتعليم قابال احملتول يكوف
 ىف التدرج دلبادئ مراعيا بينهم الفردية الفركؽ على متمشيا
 .التعليمية ادلادة عرض

 العادلي ادلعيار (Universality) 

                                                             
  460 ص ،( ـ  4994 ادلعارؼ، دار: القاىرة) ،عناصره و المنهج عمَتة، بسيوين إبراىيم 50
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 التعًتؼ التعليم من أمناطا يشمل عندما جيدا احملتول يعترب
 الصيغة احملتول يعكس ما كبقدر البشر بُت اجلغرافية باحلدكد

 من ادلعاصر بالعامل الطالب يربط أف ينبغى للمجتمع احمللية
 .حولو

 احملتول اختيار يف العامة ادلبادئ أف أمحد القادر عبد زلمد كرأل
  54:ىي

 اختيار يف ادلعلم من ككعيا حرصا كيتطلب ادلادة، صحة 
 ادلعركضة ادلادة

  مستواىا حيث من الطالب بعقوؿ مناسبتها 

  فيها يعيش اليت كبالبيئة الطالب حبياة مرتبطة ادلختارة ادلادة 

 احلصة لوقت مناسبة تكوف أف 

 السنة أشهر على كحدات إىل كتقسيمها ادلادة ترتيب 

 مادة ربط أك القدمي الدرس دبادة اجلديد الدرس مادة ربط 
 بغَته الدرس موضوع

 لواضع ديكن أساليب عدة التعليمية ادلواد إعداد عملية يف
 اللغة مادة زلتول اختيار يف شيوعا أثر ك احملتول، اختيار عند ادلنهج
 52:يلي فيما ىو ك. أخرل بلغات للناطقُت العربية

  األخرل ادلناىج ( أ

 مثل الثانية اللغات تعليم دبناىج يسًتشد أف للمعلم ديكن
 ادلناىج ىذه ضوء يف أجنبية، كلغة أك ثانية كلغة اإلصليليزية

                                                             

  2254-24. ص ،(4979 ادلصرية، النهضية مكتبة: القاىرة) العربية اللغة تعليم طرق أمحد، القادر عبد زلمد  

 القرل، أـ جامعة: مكرمة مكة) األكؿ، القسم ،أخرى يلغات للناطقين العربية اللغة تعلم في المرجع طعيمة، أمحد رشدم 52
  206-205 ص ، (السنة دكف
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 العتبار يف األخذ مع. هنجو يف اللغوم احملتول ينتقي أف يستطيع
 .ادلناىج ظركؼ ك( اإلصليليزية ك العربية) اللغتُت طبيعة بُت التفاكت

 (Expert) اخلبَت رأل ( ب

 تعلم يف سلتصُت أكانوا سواء اخلرباء بآراء يسًتشد أف للمعلم شلكن
 أك لغويُت أك معلمُت كانوا أك أخرل بلغات للناطقُت العربية
 .بادليداف كثيقة صلة لو كاف من أك تربويُت

 ( Survey) ادلسح ( ت

 ك الدارسُت خصائص حوؿ ميدانية دراسة إجراء بذلك يقصد ك
 .لغوم سلتول من يناسبهم تعرؼ

 (Analysisِِ ) التحليل ( ث

  .بالعربية االتصاؿ يف الطالب حيتاج اليت ادلواقف ربليل يعٍت
  التعليمية ادلواد زلتول تنظيم .2

 ادلواد تلك تنظيم ىو ك بعدىا عملية تأيت ادلواد، اختيار بعد ك
 حوؿ قيم ك مهارات ك معارؼ من اختياره مت ما ترتيب أك التعليمية،

 ك للمتعلم، تقدديو ديكن استمرارية ك معٌت لو يكوف حىت معُت، مركز
 أكثر يكوف ال لكي ك شلكنة، كفاية ك فعالية بأكرب الًتبية أىداؼ حيقق

 .متوازنا متاسقا متماسكا تربويا برنارلا يكوف ك التعلم، ك للتعليم مالئمة

 التفكَت عند بشأهنا القرار ازباذ ينبغي رئيسية معايَت عدة فهناؾ
 يف التفكَت عند جنب إىل جنبا التعليمية ادلواد زلتول تنظيم يف

 53:يلي كما ادلعايَت ىذه ك األىداؼ،

                                                             
 244 ص ،نفسو رجعادل 53



22 
 

  (Continuity) االستمرارية ( أ

 أحداث خربة كل تؤدل حبيث ادلنهج خربات بُت الرئيسية العالقة
 .التالية اخلربة تدعمو الطالب عند معُت أثر

 (Sequence) التتابع ( ب

 ضوء ىف إال لغوية خربة تقدـ فال. البعض بعضها فوؽ اخلربة بناء
 . التالية اخلربة ذلك بعد الطالب اخلربة ىذه هبيئ مث سبقها، ما

 (Integration) التكامل ( ت

. اآلخػػػػر منهػػػػا كػػػػل يكمػػػػل حيػػػػث اخلػػػػربات بػػػػُت األفقيػػػػة العالقػػػػة
 االستماع مهارات تدريس عن ينفصل ال كالكالـ النطق فتدريس
  التعليمية ادلادة تصميم.كالقراءة

 
 وتعليمها النحوية القواعد:  الثاني المبحث

 النحوية القواعد مفهوم .أ 

 األصل على يطلق اصطالح فهي قاعدة، من مجع ىي القواعد 
 54.جزئياتو مجيع على ينطبق كلي أمر بأهنا كتعرؼ كالضابط كالقانوف
 ليست كىي كالكتابة، النطق كصحة الكالـ حفظ كسيلة ىي كالقواعد

 على ادلتعلمُت تعُت اليت كسائل من كسيلة ىي بل لذاهتا مقصودة غاية
 كسيلة العربية اللغة قواعد أف دبعٌت. صحيحة بلغة كالكتابة التحدث

                                                             
54

 796( ص:4975،)لبناف: دار ادلشرؼ،، المجد في العرببة واإلعالملويس مألوؼ البسوعي  
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 على تعينهم فهي كاخلطاء، اللحن من كعصمتها الطلبة ألسنة لتقدمي
 55.صحيحا استخداما اللغة ليستخدـ األداء كسالمة التعبَت دقة

: ادلثاؿ كاجلهة، القصد( 4: )كىي كثَتة معاف لو اللغة يف النحو 
( 3) دينار، ألف ضلو عندم:  ادلثاؿ ادلقدار،( 2) ادلسجد، ضلو ضلوت
 يف النحو كأما .(شبهو أك مثلو) سعيد ضلو سعد:ادلثاؿ كالشبو، ادلثاؿ

 العربية الكلمات أكاخر أحواؿ هبا يعرؼ قواعد فهو العلماء اصطالح
 56.يتبعهما كما كبناء إعراب من بعض مع بعضها بًتكيب حصلت اليت
 أحواؿ هبا تعرؼ بأصوؿ علم ىو النحو الغالييٌت، مصطفى الشيخ قاؿ

 ذلا يعرض ما حيث من يعٍت كالبناء اإلعراب حيث من العربية الكلمات
 من الكلمة آخر يكوف أف عليو جيب ما نعرؼ فيو تركيبها، حاؿ يف

، أك جر أك نصب، أك رفع،  يف انتظامها بعد كاحدة حالة لزـك أك جـز
 اجلملة داخل كلمة كل كظيفة بتحديد النحو قواعد كزبتص 57.اجلملة
 إىل تنظر النحو قواعد أف أم إعراهبا، ككيفية الكلمات أكاخر كضبط
 موقعها بتغيَت آخرىا شكل يتغَت) معربة أهنا حيث من العربية الكلمة

 58(.اجلملة يف موقعها بتغيَت آخرىا شكل يتغَت ال) مبنية أك( اجلملة يف
 كغَته، إعراب من تصرفو يف العرب كالـ مست انتحاء: جٍت ابن قاؿ

 كغَت كالًتكيب كالنسب كاإلضافة كالتكسَت كالتحقَت كاجلمع كالتثنية
 الفصاحة، يف بأىلها العربية اللغة أىل من ليس من ليلحق ذلك،
: بشر كماؿ كقاؿ 59.إليها بو رد عنها بعضهم شذ كإف هبا فينطق

                                                             
. ص( 2005 كالتوزيع، للنشر الشركؽ دار: ارداف-عماف) ،تدريسها وطرائق مناىجو العربية اللغة ،الدليمي حسُت علي طو  55

200 

 6:ص ،(سنة بدكف العلمية، الكتب دار)،العربية للغة األساسية القواعد اذلامشي، أمحد السيد 56
 9: ص ،(سنة بدكف بربكت،) ،العربية الدروس جامع الغالييٍت، مصطفى الشيخ  57
 3: ص ،(سنة بدكف احلكمة، دار) ،العربية اللغة قواعد ملخص نعمة، فؤاد  58
 24. ص( 4952 العريب، الكتب دار: بَتكت) 4 ج ،الخصائص جٍت، ابن  59
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 الضابطة كالقوانُت القواعد منظومة ىو كإمنا اللغة، ىو ليس النحو
 أف اخلويل علي زلمد كقاؿ 60.اللغة أىل ذلا كفقا يسَت كاليت ألحكامها،

 داخل الكلمات نظم أم اجلملة بناء يف يبحث علم ىو النحو
 64.اجلملة

 النحو علم أىمية .ب 

 كغَت نص، علم أنو على تبعث القدمي يف النحو حيوية إف 
 يوقفوا مل القدماء النحاة أف ك الكرمي، القرآف حضن يف نشأ أنو خاؼ،

 اجلانب إىل ذلك زبطو بل فحسب، النظرم اجلانب على دراستهم
 أحيانا معاصريهم كشعر القدمي، كالشعر القرآف من ازبذكا كقد التطبيقي،

 الًتاث خزانة يف كجدت ىنا كمن ، النحوم للتطبيق خصبة مادة
 الشعر سلتارات كشرح كإعرابو، كتفسَته القرآف لشرح الكتب عشرات
 فهم على منو كبَت جانب يف يقـو شرحا الشعراء بعض كدكاكين

 ربيا أف القددية النحوية الدراسات استطاعت كلذلك النحوية، العالقات
 . كاألجياؿ القركف إلينا كتتخطى
 دقة من فيو دلا ، العريب العقل آثار من رائع أثر النحو علم كيعد 
 على فيو ادلتأمل حيمل ذلذا كىو تعرؼ، ما مجع يف كنشاط مالحظة

 الدقة النحو ىذا اكتسب كقد بو، يفخركا أف للعرب كحيق تقديره
 صلى نبيو كسنة كتابو كلغة ، اخلامت البشرية بدين الرتباطو نتيجة كالعناية

  .كسلم عليو اهلل
حو شرط يف كاخللف قاطبة على أف النف أمجع األئمة من السل 

العلـو مل يبلغ رتبة االجتهاد حىت  مجع كلرتبة االجتهاد، كأف اجملتهد لو 
                                                             

 284: ص( السنة دكف غريب، دار: القاىرة) الفهم وسوء الوىم بين العربية اللغة بشر، كماؿ  60
 468: ص( 4993 الفالح، دار: األردف) اللغة علم إلى مدخل اخلويل، علي زلمد  64
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يعلم النَّحو، فيعرؼ بو ادلعاين اليت ال سبيل دلعرفتها بغَته، فرُتبة 
 62.االجتهاد ُمتَػَوقِّفة عليو، ال تتم إالَّ بو

 العرب، كالـ فهم على بو االستعانة أيضا أمهيتو كتكمن 
 ديكن ال كقواعده النحو علم أف كما.  الكالـ يف اخلطأ عن كاالحًتاز
 كتساعد ككتابة، كقراءة لفظا الكالـ ضبط يف تفيد ألهنا عنها االستغناء

 بو تقاس دقيق مقياس فالنحو ادلتكافئة، األلفاظ بُت التمييز يف
 عادلي نظاـ كالنحو. ادلعٌت يستقيم كي اجلمل يف كضعها أثناء الكلمات

 ميسرة سهلة كجيعلها ادلقاصد، كاختالط التعبَت فوضى من اللغة حيمي
 كتتوحد هبا، يتفامهوف موحدة لغة اجملتمع ألبناء يضمن كبذلك مجيلة،

 عن كتبعدىم أساليبهم، كتتقارب قلوهبم، كتتألف ذلم عقد خالذلا من
 االلتفاؼ عليهم فيسهل اللهجات، إىل اخلضوع من النابع التشرذـ

 بالتعبَت التفكَت انضبط يـو تعلموىا مشًتكة، كاحدة أىداؼ حوؿ
 كاحلاضر ادلاضي بُت التواصل كحدة ذلم تتم كبذلك بالتفكَت كالتعبَت

 . كادلعاصرة كاألصالة
 :ىي ، نقاط ثالث يف النحو أمهية فيوضح(  الزجاجي)  أما 
 القرآف كىو فسادا حيتمل ال دلا الصحيحة القراءة العرب، بكالـ التكلم

: "  بقولو النحو أمهية(  جٍّت  ابن)  كيلخص.الشعرم اإلبداع كالسنة،
 مل إف ، هبا فينطق الفصاحة يف بأىلها العربية أىل من ليس من ليلحق
 األداء من ديكننا فالنحو.  إليها بو ردّ  عنها بعضهم شدّ  كإف منهم يكن

 . 63الصواب إىل اللغوية العالقة ىذه عن خرج من كيرد ، السليم اللغوم
                                                             

يف موقع اإلنًتنيت :  ،لمع األدلة، في أصول النحو،  كماؿ الدين بن زلمد األنبارم أيب الربكات 62
http://www.alukah.net/literature_language/0/3138، 44  2044ينايَت  

 html ،44.تدريسها كأساليب النحوية القواعد ، يف موقع اإلنًتنيت :القواعد النحوية وأساليب تدرسيهاأمحد فاتح شهود،   63
  2044ينايَت 

http://www.alukah.net/literature_language/0/3138،
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 النحو تعليم أىداف - ج

 الوصف باذلدؼ قصد الًتبوم اجملاؿ يف. الغاية لغة باذلدؼ ادلراد 
 الطالب سلوؾ يف إحداثها ادلطلوب التغَت ألشكاؿ الدقيق ادلوضوعي

 ىي األىداؼ أف معركؼ كيرل 64.معينة تعليمية خبربه مركره بعد
 تعليم أىداؼ كمن 65.ما مرحلة هناية إليها الوصوؿ يراد اليت الغاية
 66:يلي كما النحو

 بُت ادلختلفة العالقة كفهم كالربط ادلالحظة دقة على القدرة تنمية .4
 .ادلنظم التفكَت على الطالب سبرين جانب إىل ادلتشاهبة الًتاكيب

 ىذه كجعل الصحيحة األساليب زلاكات على الطالب إقدار .2
 .زلضة آلية تكوف أف من بدال مفهـو أساس على مبينة احملاكات

 اللساف كتقومي األداء كصحة العبارة سالمة على الطالب إقدار .3
 .كالكتابة الكالـ ربسُت أم الكالـ يف اخلطأ من كعصمتو

 كتدريبو ذىنو يف كتنظيمها ادلعلومات ترتبيب على الطالب إقدار .4
 .كاالستنباط كالتعليل التفكَت دقة على

 كيقرأه إليو يستمع فيما اخلطأ سبييز على الطالب قدرات تنمية .5
 .ليجتنبو ذلك أسباب كمعرفة

 67:يلي كما مراعاة ذبب األىداؼ تلك كلتحقيق

                                                             
 63. صادللرجع السابق  طعيمة، أمحد رشدم  64
 34. ص( 4994 النفائس، دار: لبناف) تعليمها وطرائق العربية خصائص معركؼ، زلمود نايف  65
 279. ص( 2005 اجلديد، مصر: القاىرة) العربية اللغة تعليم في المرجع عطا، زلمد إبراىيم  66

 435-434. ص( 4986 الفكر، دار: دمشق) العربية اللغة تعليم طرق الركايب، جودت  67
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 كسبريناتو أمثلتو زبتار بأف كذلك اللغة، ظل يف النحو يدرس أف .4
 تسمو كاليت اجليدة العبارات أك السهلة األدبية النصوص من

 من توضح ما إىل بإلضافة ثقافتهم، يف كتزيد الطلبة بأساليب
 لشرح زبتار اليت اللغوية ادلادة تربط كأف النحوية، القواعد
 كنواحي اىتمامهم كمصادر دبيوذلم عليها التطبيق أك القواعد

 .منشاطهم

 اذلدؼ حيقق ما على النحوية ادلسائل معاجلة يف يقتصر أف .2
 من كالكلم اللساف عصمة كىو القواعد، دراسة من ادلنشود
 بالتعرض طالبو كعلى نفسو على ادلعلم يسرؼ فال اخلطأ

 .ادلرسومة الغاية هبذه مباشرا اتصاال تتصل ال اليت للتفاصيل

 كاالقتصار ادلصطلحات استخداـ يف القصد كذلك ينبغي .3
 .الضركرم القدر على فيها

 من يعرضو ما مناقشة على النحو درس يف ادلعلم يقتصر أال .4
 عليو بل الطلبة أذىاف يف كتقريرىا القاعدة كاالستنباط األمثلة

 منظمة أسس على ادلرتكزة الشفهية التدريبات من يكثر أف
 عند الصحيحة اللغوية العادة تتكوف حىت كالتكرار احملاكة من

 ألسنتهم استقامة تكوف كحىت احلرؼ النطق زلل كربل الطلبة،
 يدرسوهنا اليت للقواعد طبيعة سريعة استجابة أساليبهم كصحة

 يف كاستخضارىا القواعد ىذه استيحاء يف معانة أك جهة دكف
  .الذىن

 النحوية القواعد تعليم طرق - د
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 بصورة اللغوية ادلادة لعرض العامة اخلطة عن عبارة ىي الطريقة 
 الًتبوم اذلدؼ ربقيق يف هبا يستعاف اليت الشاملة اخلطة أك منظمة
 68ادلنشود

  69:يأيت ما النحو تدريس يف الشائعة الطرؽ من 
 االستنتاجية الطريقة .4

 بذكر تبدأ اليت الطريقة كىي االستقرائية بالطريقة أحياننا تسمى
 .عليها أمثلة يعطي مث القاعدة

 االستقرائية الطريقة  .2

 بذكر تبدأ اليت الطريقة كىي االستنباطية بالطريقة أحياننا تسمى
 . القاعدة منها يستخلصو مث األمثلة

 
  النشاط طريقة .3

 باستنباط تنتهي للمناقشة زلورنا األساليب الطريقة ىذه تتخذ
 على تقـو الطريقة ىذه أفّ  بقولو سبق شلا اخلطيب كيؤكد القاعدة،

 ادلعلم فيكلف التالميذ، فاعلية استثمار إىل يدعو نفسي أساس
 القاعدة تتناكؿ اليت كاألمثلة كالنصوص األساليب جبميع التالميذ

 تنتهي اليت األمثلة من ذلك كغَت كالنواسخ عليها تدريبهم ادلراد
 . ادلقصودة القاعدة باستنباط

                                                             
. ص( 4990 الكتب، عامل دار: السعودية العربية ادلملكة) اللغات تعليم في وطرائق مذاىب كآخركف، صبٍت إمساعل زلمود  68
28 
69

، )إيسسكو: منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو ، طرائق تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهازلمود كامل الناقة كآخركف 
 (.2003كالثقافة، 
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 ادلعدلة الطريقة .4

 ىذه يف ادلتكاملة، النصوص أك ادلتصلة األساليب بطريقة تسمى
 األساليب على يشتمل متكامالن  نصا بعرض ادلعلم يقـو الطريقة
 أفّ  الطريقة ىذه كيف كالًتبوم العلمي كاألساس بالدرس ادلتصلة
 .لغوية ظواىر ىي النحوية القواعد

 

 (Accelerate Learning" )السريع التعّلم" طريقة:  الثالث المبحث

 (Accelerate Learning" )السريع التعّلم" طريقة مفهوم .أ 

 Accelerate" )السريع التعّلم" طريقة أف ركس كولُت رأل 

Learning )الطالب تعلم بطريقة ادلناسب الطبيعي التعليم أسلوب  ىي 
 طريقة أف ذُكر آخر تعريف كيف 70.كمتسّرعا متسّهال التعلم يكوف حىت

 خطة لتسريع شاملة طريقة ىي( Accelerate Learning" )السريع التعّلم"
 الدماغ عن البحث على الطريقة ىذه تتأسس. كلرفعهما كعمليتو التعلم
 عملية يف للفرصة كادلنتهز ادليزانية يف ادلتقشف التعلم فعالية على أثبت
  71.التعلم

 Accelerate" )السريع التعّلم" طريقة أف ادلقالة إحدم يف كيقاؿ 

Learning )سريعا التعلم ذبعل اليت كادلناىج الطرؽ مجيع من شكل ىي. 
 Accelerate" )السريع التعّلم" طريقة أف قيل آخر تعريف يف ك72

Learning )الستعماؿ حرية تعطي اليت التعلم أساليب من مجع ىي 
 أشياء نذّكر كيف إلينا يشَت الطريقة ىذه أف أخرل بعبارة. فعاال فكرتنا

                                                             
70 Colin Rose, K-U-A-S-A-I Lebih Cepat : Buku Pintar Accelerated Learning, Terj. MASTER It Faster 

oleh Femmy Syahrani, (Bandung: Kaifa, 2002), hal. 16. 
71

 http://www.alcenter.com/alindex.html, 11 Januari 2014 
72 http://www.nlp-romania.ro/en/topics/learning/.html, 11 Januari 2014 

http://www.alcenter.com/alindex.html
http://www.nlp-romania.ro/en/topics/learning/.html
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 Accelerate" )السريع التعّلم" طريقة أف فورتَت. د بويب قاؿ. أسهاال

Learning )كقلب عامة كزلاكلة قصَتة بوقت للتعلم الطالب ذبعل 
 73.سركر

 التعّلم" طريقة أف نستنبط أف نستطيع التعريفات، تلك كمن 
 التعليمية كادلناىج الطرؽ من مجع ىي( Accelerate Learning" )السريع

 كفعالية كسركر بسهلة الدرس يتعلم الطالب ذبعل أف تستطيع اليت
 .كلهم الطالب تعلم بطريقة كمناسبة عامة دبحاكلة

 (Accelerate Learning" )السريع التعّلم" طريقة مبادئ  .ب 

 على يرتبط( Accelerate Learning" )السريع التعّلم" طريقة صلاح 
 74:يلي كما أساسية مبادئ

 فقط، العقل التعلم يستعمل ال. كاجلسم العقل جبميع يتعلق التعلم .4
 .كالفكرة احلواس مجيع يستعمل كلكنو

 شلتصّ  شيئ ادلعرفة ليس. االستهالؾ التعلم كليس التنزه ىو التعلم .2
 ادلعرفة يربط الطالب عندما التعلم كقع. الطالب جيعلو شيئ كلكنو

 اجلديدة ادلعاين جعل ىي التعلم حقيقة. نفسها إىل اجلديدة كادلهارة
 الدماغ جهاز يف كيميكهريب تفاعل كمنط اجلديد العصيب كاجلهاز

 .كلو

 األسس لو اجليدة التعلم زلاكلة كل.التعلم عملية يساعد التعاكف .3
 زمالءنا مع ادلناقشة من نتعلم أف نستطيع ضلن عادة. االجتماعي

 عملية يباطئ أف تستطيع ادلنافسة كاف. غَتىا من التعلم من أكثر

                                                             
73 Boby DePorter & Mike Herncki, Quantum Learning : Membiasakan Belajar Nyaman dan 

Menyenangkan, (Bandung: Kaifa, 2002), hal. 14. 
74 Dave Meier, Op. Cit. hal. 54-55 
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 من خَت التعلم يف التواصل. تسّرعها أف تستطيع ادلناقشة ككاف التعلم
 .منفردا التعلم

 قليال شيئا ديتص التعلم ليس. متواقتا الكثَتة ادلراحل يف التعلم يكوف .4
 اجليد التعلم. متواقتا كثَتا شيئا ديتص كلكنو الوقت أحد يف خطّيا
 األعصاب كل ينفع ك متزامنا الكثَتة ادلراحل يف األشخاص يتوّرط

 ما عند ينشأ الدماغ كاف. كجسمو الشخص دماغ كتفاعل كاحلواس
 .الكثَتة للعمل سئل

 يتعلمو الذم درس. الطالب سيتعلمو الذم ما عمل ىو التعلم .5
 .نسيانو كسهلة تذكَته صعوبة سيكوف انفصاال الطالب

 التعلم جودة يأثر العاطف. التعلم يف الطالب يساعد إجيايب انفعاؿ .6
 .كبالعكس التعلم عملية يسرع اإلجيايب العاطف.ككميتو

 
 
 

 (Accelerate Learning" )السريع التعّلم" طريقة عناصر .ج 

 ،(Accelerate Learning" )السريع التعّلم" طريقة لفعالة 
 75:يلي كما عناصر إىل فاحتاجت

 ادلنعشة التعليمية البيئة -4

 كاالسًتخي الركز يف الطالب دلساعدة ،ىادلوسيق -2

                                                             
75 Bobby Deporter. Quantum Teaching Memperaktekkan Quantum di Ruang Ruang Kelas. 
Saduran. (Bandung:Kaifa.2003) dalam 
http://percepatanbelajar.blogspot.com/2010/06/accelerated-learning-dan.html, 09 Desember 
2014 

http://percepatanbelajar.blogspot.com/2010/06/accelerated-learning-dan.html
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 الصور -3

 يادلوضوع ادلناسب البياف تعطي أف تستطيع الصور من ادلعلومات
 ادلعلم -4

 الطالب اىتماـ لنيل مساعدة ادلعلم صوت من التنغيم ك الضغط
 .ادلهمة ادلادة على كيضغط

 اإلجيابية البيئة -5

 أف تستطيع ادلشجعة اللغة كاستخداـ اللطيفة كالتهنيئة األصوات
 ادلادة حفظ يف الطالب تسهل

 كادلسرح الفن -6

 كحقيقا كاقعا كالتعلم التعليم جلعل أىدافو
 
 

 (Accelerate Learning" )السريع التعّلم" طريقة أساس على التعليم  .د 

 Accelerate" )السريع التعّلم" طريقة كانت احلقيقة، يف

Learning )الطريقة هبذه كالتعليم التعلم ألف. صغارنا منذ عرفها قد 
 من ادلعارؼ كل تعلمنا صغارنا عند. طبيعيا كالتعليم التعلم إىل يرجع

 كال أنفسنا يف الذم ما ككل كفكراتنا أجسامنا بكل اآلخر مع التواصل
 76.احلاسوب من نتعلم كال الكتب نقرأ كال الفصل يف نتعلم

                                                             
76 Colin Rose, dan Malcolm J. Nichol, Cara Belajar Cepat Abad XXI, (Bandung, Nuansa, 2002), hal. 

38. 
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 األىداؼ إىل لييص طريق إىل ضلتاج اآلخر، مع التواصل يف
 جيد أف ادلعلم على جيب األىداؼ، تلك إىل كليصيل. ادلرجوة

 .الفصل يف للتعليم ةادلناسب أكالطريقة أكادلدخل االسًتاتيجية
( Accelerate Learning" )السريع التعّلم" طريقة يف ادلدخل

 األعلى النتيجة إىل لتطويرىا الطالب نفس يف كامنة قوة كل يستعمل
 أربعة من يتكوف ادلدخل ىذا". SAVI" ادلدخل ىو ادلدخل ذلك كمن

 أف األشياء بتلك كادلراد. كالفكرة النظر ك كاالستماع احلركة: كىي أشياء
 الكرسي على جيلس الطالب جيعل ال أف ادلعلم فعلى احلركة ىو التعلم
 االستماع ىو كالتعلم. التعلم عند جسمنا حيرؾ الطالب كلكن فقط
 مرتفع بصوت ادلدرسي الكتاب يف النصوص يقرأ أف ادلعلم فعلى

 أك بالصور الدرس يعلم أف ادلعلم فعلى النظر ىو كالتعلم .كرلتذب
 الوقت يعطي أف ادلعلم فعلى الفكرة ىو كالتعلم. ادللونة ادلفاىيم خبرائط

 77.تعلمو كعملية درسو عن كالتفكر للراحة التعلم أثناء يف للطالب
 طريقة يف اخلطوات يرتب ركس كولُت ، ادلدخل ذلك كمن

 بادلصطالح ذكر كادلشهور ،(Accelerate Learning" )السريع التعّلم"
"MASTER"  كبعجل ادلعٌت يبحثك  ارؼادلع كيقبل الفكرة يشجع كىو 

 ركس أراد الطريقة هبذه. التعلم خربة كينعكس ادلعلومات كيقدـ الذاكرة
 نتمتع ما عند. ادلرحية الطفل تعلم طريقة مثل التعلم طريقة جيد أف

 78.كأسهال أجيدا فسنتعلم بالتعلم

                                                             
77 Dave Meier, Op.Cit.hal.92 
78 Rose & Malcolm, J. Nicholas.Op.Cit. hal. 94-97 



22 
 

 ك كوردكف رأم عند التعليم أساليب صلاح يف عناصر ثالثة
 محاسة حيفز العناصر بتلك 79.كفعالة مرحية ك بسيط ىي جانيت
" السريع التعّلم" طريقة يف كالوسائل. الدرس فهم ليجتهد الطالب

(Accelerate Learning )اللغوية األلعب ك ادلوسيق منها 

                                                             
79 Gordon Dryden dan Dr. Jeannette Vos, The Learning Revolution,, (Bandung: Kaifa,1999), hal. 

101 
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 الثالث الفصل
 مناقشتها و تحليلها و البيانات عرض

 

  العالي أمبيل سونان معهد عن لمحة : األول المبحث

 إبراىيم مالك موالنا بجامعة العالي أمبيل سونان معهد تأسيس تاريخ .أ 
 1بماالنج الحكومية اإلسالمية

 للطالب العايل أمبيل سوناف معهد تأسيس فكرة طويلة فًتة منذ تكان
 ملكلكنها  دباالنج اغبكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة كالطالبات

 فكرتو ربقيق كلكن اغباج، منصور عثماف قيادة منذ الفكرة تلك بنائها،حيقق 
 اإلسالمية اعبامعة يف رئيسا يكوف عندما اغباج سوفرايوغو إماـ الدكتور قيادة يف

 .(STAIN) ماالنج اغبكومية
 يـو العايل أمبيل سوناف معهد يف اعبديد للمبٌت األساسي اغبجر كضع

 الدين رجاؿ ىم الذين مشايخ تسع رعاية ربت ـ، 9999 أبريل 4 األحد
 كخالؿ. ماالنج مدينة يف كالكرباء العلماء من كىم الشرقية جاكل يف كفكمؤثر 
 منازؿ كطبس غرفة، 989 من يتكوف مباين أربع ملتكك بنت قد كاحدة سنة

 فتح كقد. العايل أمبيل سوناف اؼبعهد مدير ؼبنزؿ واحدال اؼبنزؿك  اؼبعهد ؼبشايخ
 منذ فيو يسكنوف كىم كالطالبات بالللط العايل أمبيل سوناف معهد يف اؼببٌت

 تطّور ،(ـ6222) ألفُت سنة أغسطس من( 66) كالعشرين السادس التاريخ

                                                             
القرآف دبعهد سوناف أمبيل العاىل يف جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اظبية الرافعة، مشكالت تعليم قراءة  1

اغبكومية ماالنج، )رسالة سرجانا غَت منشورة. قسم الًتبية اإلسالمية. جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 
 46ـ(، ص:  6229اغبكومية ماالنج. 
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 الطالب من( 9249) كأربعوف ككاحد ألفتكوف  زادت الطلبة حىتك  اؼبعهد
 كشباين كطبسمائة الطالب( 438) كشبانوف كثالثة أربعمائة كمنهم كالطالبات،

 كالطالبات الطالب. اؼبباين تلك يف يسكنوف الطالبات من( 558) كطبسوف
 اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة الكليات صبيع من سجلوا قد ىم

 .دباالنج اغبكومية
" اغباج كاحد الرضبن عبد"  ىو اإلندكنيسية صبهورية رئيس حضر كقد

 التاريخ يف العايل أمبيل سوناف معهد يف مباين أربعة استخداـ على لتدشُت
 كمبٌت الغزايل دببٌت تسمى منها كل ككاحدة، ألفُت سنة أبريل من عشر السابع

 بناء الحق قليلة سنوات كبعد. خلدكف ابن كمبٌت سينا ابن كمبٌت رشدم ابن
 مائة لثالثُت حجرة طبسوف كعنده الفارايب دببٌت كظبياػباص للطالب  ينااؼبب

 اعبامعة صارت( STAIN) دباالنج اغبكومية اإلسالمية اعبامعة افتتح كقد طالب
 قد بنت كسبع ألفُت سنة يف. ك سنوات بعد( UIIS) السودانية اإلندكنيسية

 الكربل خدجية كمبٌت الزىراء فاطمة دببٌت اؼبباين تلك كظبيت. اعبديدة اؼبباين
 مباينىذه اؼبباين كانت  كببناء.بكر أيب بنت أظباء كمبٌت سالمة أـ كمبٌت

 .اعبامعة داخل منفصلة كالطالبات الطالب
 إذا ماالنج اغبكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة طالب جنح

 كاالستقرار كاؼبعارؼ العلـو كاتساع األخالؽ كنيل الركحانية تعميق لديهمكاف 
 سائر يكوف أف رجاء. الباىرة اعبامعة ىذه شعار على يعتمد كىذا. اؼبهٍت

 .حولو ؼبن مثالينا كمنوذجنا الدين يف كمتفقهنا فائقنا إنساننا اعبامعة ىذه متخرجي
 

 

 إبراىيم ملك موالنا جامعة أمبيل سونان لمعهد الجغرافي الموقع .ب 
 ماالنج الحكومية اإلسالمية
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 اإلسالمية إبراىيم ملك موالنا جامعةيف  العايل أمبيل سوناف معهد كقع
 .ماالنج دينويو 52 رقم غاجايانا شارع يف دباالنج اغبكومية

 
 
 
 
 
 

 

 

 ملك موالنا بجامعة العالي أمبيل سونان لمعهد واألىداف والرسالة اآلمال .ج 
 2بماالنج الحكومية اإلسالمية إبراىيم

 مستقبيلة رؤية .9

 كاألخالؽ الصاحل كالعمل اإلسالمية العلـو كتطوير العقيدة ربقيق
 اإلندكنيسي اجملتمع بناء كمركز للمعهد اؼبعلومات مركز كيصبح الكرمية

 .اؼبزدىر السليم اإلبداعي الدينامكي اؼبسلمُت

 

 
 الرسالة .6

                                                             
2 Profil MSAA, hal. 02 

  Google Maps  . موقع ميداف البحث من6صورة 
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 العلـو كاتساع األخالؽ كنبل الركحانية كتعميق الطالب عقائد تقوية 
 .اؼبهٍت كاالستقرار كاؼبعارؼ

 كاإلجنليزية العربية اللغتُت استخداـ على الطالب توفَت. 

 كجيدة بصحة كمعانيو القرآف قراءة على الطالب تعميق. 

 اؽبدؼ .3

 ؽبم الذين كالطالبات الطالب شخصية لتنمية اؼبثالية الظركؼ هتيئة 
 .العلمية اؼبعرفة كاتساع األخالؽ كنبل الرحية، كعميق القوية، العقائد

 الدينية األنشطة لتنمية اؼبثالية الظركؼ هتيئة 

 كاإلجنليزية العربية اللغة لتنمية اللغوية البيئة إقامة 

 كاالىتمامات كاؼبواىب لتنمية اؼبثالية الظركؼ هتيئة. 

 اإلسًتاتيجية .4

 إبراىيم مالك موالنا جبامعة كالطالبات الطالب لتوجيو الوسيلة 
 كلتحسُت كاللغوية الدينية العلـو تطوير يف دباالنج اغبكومية اإلسالمية

 .الدينية الركحانية التقالد كلًتقية

  اعبامعة سكاف كتنوع الدينية العلـو كدراسة البحوث مركز. 

  إندكنيسيا أحناء يف للمعاىد اؼبعلومات خدمة مركز. 

 

 3اللغوية البرنامج . د

 اللغوية البيئة .9

                                                             
3 Ibid, hal. 14 
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 ربفزه أف ميكن اليت األمكنة يف اؼبكتوب البياف إعطاء مع ذلك يتم
 اظباء ككضع اللغوية، كاػبدمات كاإلجنليزية، العربية اللغة استخداـ على

 كيفرض ،(اإلجنليزية ك العربية) باللغتُت كحولو اؼببٌت يف توجد اليت األشياء
 تتكلم ال ؼبن كالعقاب باللغتُت للتكلم اؼببٌت يف كاؼبشرفات الطالبات
 .باللغتُت

 اللغوية اؼبسابقة  .6

 اللغوية اؼبهارات يف خاصة الطلبة كفاءة لتنمية النشاط ىذا كيهدؼ
 كيقاـ. اؼبختلفة اؼبسابقات خبالؿ اإلجنليزية اللغة أك العربية اللغة يف إمَّا
 .الربنامج هناية يف كاحدة مرة النشاط ىذا

  اللغة صباح .3

 فصوؿ كل يف الصبح صالة بعد الصباح كل الربنامج ىذا بدأ 
 الذين الطالبات أك الطالب عشركف حوايل الفصوؿ كل يف. الطالب

 كالعايل كاؼبتوسط اؼببتدئ فصوؿ إىل اؼبشرفات أك اؼبشرفُت قسمهم قد
 .التصنيفي االمتحاف يف الطلبة بنتيجة مناسبة
 صباح االسبوع، يف. اعبمعة يـو إىل االثنُت يـو من الربنامج ىذا بدأ
 صباح ككاف. العربية اللغة أسبوع القادـ أسبوع يف ك اإلجنليزية للغة اللغة
 كاػبميس الثالثاء يـو كيف اؼببٌت خارج األربعة كيـو االثنُت يـو يف اللغة

 .اللغة قسم من اؼبعُت بالنشاط مناسبة اعبمعة يـو يف كأما اؼببٌت داخل
 كالقصص كاغبوار كاعبمل اؼبفردات الطلبة تعلم الربنامج، ىذا يف

 ك. الربنامج ؽبذا اؼبستخدمة" اللغة تعليم" كتاب يف اؼبوجودة كالقواعد
 كيف. اللغة يف الطلبة كفاءة ؼبالحظة باالمتحاف الطلبة قاـ شهر كل يف

 .النهائي باالختبار الطلبة قاـ اؼبستول آخر
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 اللغوية اإلذاعة .4

 عليهم كجيب يـو كل اؼببٌت يف اؼبذياع كاؼبشرفات اؼبشرفُت يستعمل
 كاؼبشرفات اؼبشرفُت يعلن. اإلجنليزية اللغة أك العربية باللغة يتكلموا أف

 توجد اؼبباين، بعض كيف. العامة كالعلـو اؼبعهد أنشطة حوؿ اؼبعلومات
 أف الطلبة كيستطيع اؼببٌت مذياع يف السبت يـو يف اللغوم الربنامج

 الرسلة سيقرأ كالقارئ قصَتة برسالة الغناء يسأؿ أك السالـ يرسل
 .اإلجنليزية اللغة أك العربية بللغة القصَتة

 

 أساس على التعليمي الكتاب إعداد إجراءات : الثاني المبحث
 (Accelerate Learning" )السريع التعّلم" طريقة

 الكتاب إعداد يف  سوجيونو رآه كما التسعة اػبطوات على الباحثة اعتمدت
 يف( Accelerate Learning" )السريع التعّلم" طريقة أساس علىؼبادة النحو  التعليمي

 اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العايل أمبيل سوناف دبعهد الكربل خدجية مبٌت
 :اآلتية اػبطوات على الباحثة سارت العملية ىذه يف. ماالنج اغبكومية

 

 
 المشكالت و الحاجات تحليل .أ 

 طريقة أساس علىؼبادة النحو  التعليمي الكتاب إعداد الثبات اؼبرحلة ىذه
 يف البيانات جبمع الباحثة فقامت ،( Accelerate Learning" )السريع التعّلم"

 :يلي فيما  اؼبشكالت ك اغباجات ربليل

 المالحظة نتائج .1
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 أمبيل سوناف معهد يف اللغة صباح برنامج عملية دبالحظة الباحثة قامت
 يف خاصة دباالنج اغبكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العايل
 :النقطتُت على ؼبعرفة النحو تعليم

 اكمشاكله اللغة صباح برنامج يف النحو تعليم عملية ( أ
 مزاياىا النحو تعليم يف خاصة اللغة صباح برنامج يف اؼبستخدمة اؼبواد  ( ب

 كنقصاىا
 :اآلتية البيانات الباحثة كجدت النقطتُت ىذاف من ك

 فقط يـو كاحد يف عادة الكربل خدجية مبٌت يف النحو تعليم كقت إف 
 .األسبوع يف

 بداية ألف بالنعاس يشعرف ىن النحو،درس  الطالبات تتعلم عندما 
 .صباعة الصبح صالة بعد الصباح يف اللغة صباح برنامج

 هبذه كثَتا يهتمن ال ألهنن النحو تعليم يف الطالبات بعض ربمس ال 
 عبعل الطالبة سألت مث فقط بالشرح النحو اؼبعلمة بعض كعلمت اؼبادة

 .النحو بدرس اؼبناسبة اعبملة أك الكلمة
 النحو تعليم يف التعليمية كالوسائل الطرؽ نقصاف. 
 اؼبواد كلكن الربنامج ىذه يف النحو لتعليم اػباص الكتاب يوجد ال 

 يف األخرة الصفحات يف ُتكتب الربنامج ىذا يف النحو لتعليم التعليمية
 .اللغة صباح برنامج يف اؼبستخدـ اللغة تعليم كتاب

 اؼبواد هبذه الطالبات بعض فتفهم العربية، باللغة النحوية اؼبواد تكتب 
 .بعضهن تفهم كال
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 عشركف من تتكوف اللغة صباح نامجر ب يف النحو لتعليم التعليمية اؼبواد 
 :كىي بابا

 فعل اؼبضارع، علالف اؼباضي، الفعل اعبملة، أجزاء اؼبفيدة، اعبملة
 اعبملة الفعلية، اعبملة كاػبرب، اؼببتدأ بو، اؼبفعوؿ ك الفاعل األمر،

 كأخواهتا، إف كأخواهتا، كاف اؼبضارع، الفعل كجـز نصب االظبية،
 .كالعطف االسم، تقسيم فعلُت، ذبـز اليت األدكات النعت،

 يف تعلم النحو الطالبات تشجيع اؼبستخدمة النحوية اؼبواد تستطيع ال 
 النحو ادةؼب التعليمي الكتاب إعداد عن موضوعا الباحثة كتبت لكلذ

 معهد لطلبة( Accelerate Learning" )السريع التعّلم" طريقة أساس على
 دباالنج اغبكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العايل أمبيل سوناف

 .النحو تعلم يف الطلبة مساعدة
 االستبانة نتائج .2

 مالك موالنا جامعة الكربل خدجية مبٌت اتلبالط االستبانة الباحثة قدمت
 الساعة يف 6294 فربايَت 66 األربعاء يـو دباالنج اغبكومية اإلسالمية إبراىيم
 ك النحو تعلم يف احتياجاهتم عن اؼبعلومات على للحصوؿ هنارا الواحدة
 خدجية مبٌت طالبة 62 من ىنّ  ك. التعليمي الكتاب إعداد يف اؽبدؼ لتعيُت

 اؼبعلومات على الباحثة فحصلت كالعايل، كاؼبتوسط اؼببتدئ فصل يف الكربل
 :التالية

 3 الجدول
 الطالبات احتياجات عن االستبانة نتائج

 األجوبة األسئلة الرقم
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9 
ىل رببُت عملية تعليم 

سوناف النحو يف معهد 
 أمبيل العايل؟

( حينب عملية تعليم النحو يف % 52طالبات ) 92
معهد سوناف أمبيل العايل ألف اؼبعلمة شرحت 

( ال حينب % 52طالبات ) 92الدرس كاضحا ك 
عملية تعليم النحو يف معهد سوناف أمبيل العايل 

 ألف اؼبواد التعليمية قليلة كغَت كاضحة

6 
كيف شرحت اؼبعلمة 

باستعماؿ  مادة النحو
 كتاب "تعليم اللغة"؟

إجابة أكثر الطالبات ىي أف اؼبعلمة شرحت اؼبواد 
النحوية يف كتاب "تعليم اللغة" فقط مع أهنا قليلة 
كغَت كاضحة مث سألت الطالبات عبعل اعبملة. 
استعملت الطالبات السبورة فقط كال تستعمل 

 الوسيلة التعليمية األخرل    

3 

ىل تعليم النحو 
عماؿ كتاب "تعليم باست

اللغة" يستطيع أف 
تعّجل فهمك عن درس 

 النحو؟

( موافقات بأف تعليم النحو %42طالبات ) 8
باستعماؿ كتاب "تعليم اللغة" يستطيع أف يعّجل 
فهمهن عن درس النحو ألف اؼبواد يف ذلك الكتاب 

 62طالبات ) 96قصَتة ككاضحة كفيو اؼبثاؿ. ك 
حو باستعماؿ كتاب ( غَت موافقات بأف تعليم الن%

"تعليم اللغة" يستطيع أف يعّجل فهمهن عن درس 
النحو ألف البياف قصَت جدا حىت ال يفهمن كثَتا 

 باؼبواد النحوية كنقصاف التدريبات.

4 

ما اؼبشاكل تتوجهينها 
عند تعلم النحو 
باستعماؿ كتاب "تعليم 

 اللغة"؟

 مشكلة يف جعل اعبمل 
  كاضحةاؼبواد النحوية يف الكتاب غَت 
  النعاس عند عملية التعليم 
 الوقت للتعليم قصَت 
 نقصاف  البياف كالشرح عن موضوع الدرس 
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 نقصاف التدريبات يف الكتاب 
  مشكلة يف تطبيق القواعد النحوية إىل

 اعبملة

5 
ما رأيك عن اؼبواد 
النحوية يف كتاب "تعليم 

 اللغة"؟

( قد قنعت بكتاب "تعليم اللغة" % 65طالبات ) 5
كيركف أف ىذا الكتاب مناسب حباجتهم عن علم 

( ما قنعت بكتاب % 75طالبات ) 95النحو. ك
"تعليم اللغة" كيركف أف ىذا الكتاب لو نقائص كمن 
نقائص ىذا الكتاب ىي نقصاف البياف عن اؼبوضوع 

 كنقصاف التدريبات.

6 
ماذا ترجُت عند عملية 

 تعليم النحو؟

 فهم الدرس فهما عميقا 
 الوضوح يف شرح الدرس 
  تطبيق ما فهمت الطالبة عن القواعد

 النحوية إىل اؼبهارة اللغوية
 نيل علم نافع كبركة 
 تكوف عملية التعليم مرحية 
  االتصاؿ بُت اؼبعلمة كصبيع الطالبات يف

 الفصل
 اؼبمارسة يف جعل اعبمل 
  شرحت اؼبعلمة الدرس بالبياف كاألمثلة

 ال من كتاب "تعليم اللغة" فقطاألخرل 
  اؼبعلمة ؽبا ابتكار يف عملية التعليم حىت

 تشجع الطالبات يف التعليم
 اؼبعلمة لو طريقة جديدة كجذابة 
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7 

عند رأيك، ىل ربتاجُت 
إىل الكتاب اػباص ؼبادة 
النحو يف معهد سوناف 

 أمبيل العايل؟

( يركف أهنن ال حيتجن إىل % 62طالبات ) 4
 82طالبات ) 96الكتاب اػباص ؼبادة النحو ك 

( يركف أهنن حيتجن إىل الكتاب اػباص ؼبادة %
 النحو إلسباـ اؼبواد النحوية يف كتاب "تعليم اللغة"

8 

ماذا ترل لو يَعّد 
الكتاب اػباص ؼبادة 
النحو يف معهد سوناف 
أمبيل العايل ك يف ذلك 
الكتاب  األلعاب 
كخرائط اؼبفاىيم لتسريع 

 عملية التعلم؟

( غَت موافقة بإعداد الكتاب اػباص % 5طالبة ) 9
ؼبادة النحو يف معهد سوناف أمبيل العايل الذم فيو 
األلعاب كخرائط اؼبفاىيم لتسريع عملية التعلم، ك 

( موافقات بإعداد الكتاب اػباص %95طالبة ) 99
يل الذم فيو ؼبادة النحو يف معهد سوناف أمبيل العا

 األلعاب كخرائط اؼبفاىيم لتسريع عملية التعلم

طالبات ال حينب عملية  % 52من البيانات السابقة، عرفت الباحثة أف   
طالبات غَت موافقات بأف  % 62تعليم النحو يف معهد سوناف أمبيل العايل ك

تعليم النحو باستعماؿ كتاب "تعليم اللغة" يستطيع أف يعّجل فهمهن عن درس 
طالبات يركف  % 82ما قنعت بكتاب "تعليم اللغة" ك طالبات % 75 النحو ك

طالبات موافقات بإعداد  %95أهنن حيتجن إىل الكتاب اػباص ؼبادة النحو ك 
الكتاب اػباص ؼبادة النحو يف معهد سوناف أمبيل العايل الذم فيو األلعاب 

  كخرائط اؼبفاىيم لتسريع عملية التعلم
من النتائج السابقة عرفت الباحثة أف أكثر الطالبات ال تقنعن باؼبواد ك 

النحوية اؼبوجودة كأكثرىن يوافقن بإعداد الكتاب اػباص اعبديد ؼبادة النحو يف 
معهد سوناف أمبيل العايل. كمن اؼبشاكل التعليمية يف عملية علم النحو السابقة 

التعليمي ؼبادة النحو على  حاكلت الباحثة حل تلك اؼبشاكل بإعداد الكتاب
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 العايل أمبيل سوناف دبعهد (Accelerate Learning" )السريع التعّلم"أساس طريقة 
 .ماالنج اغبكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة

 البيانات جمع .ب 

اؼبوجودة يف  اجاتاؼبشكالت كاغب عنقد حصلت الباحثة البيانات 
إعداد تعليم القواعد النحوية من اؼبالحظة كاالستبانة، فأرادت الباحثة  عملية

بشكل جذاب ك بطريقة مرحية حىت تكوف ؼبادة النحو  اعبديدالكتاب التعليمي 
" السريع التعّلمعملية تعليم القواعد النحوية فعاال. مث اختارت الباحثة طريقة "

(Accelerate Learning) ع أف ذبعل عملية التعلم فعاال ألف ىذه الطريقة تستطي
كمرحيا يف كقت سريع. كاعتربت الباحثة أف ىذه الطريقة مناسبة بأحواؿ تعليم 
النحو يف مبٌت خدجية الكربل معهد سوناف أمبيل العايل، ألف كقت تعليم النحو 
يف معهد سوناف أمبيل العايل قصَت جدا كالطالبات ربتجن إىل عملية التعليم 

 ة.الفعالة كاؼبرحي
 Accelerate" )السريع التعّلم"صبعت الباحثة البيانات عن خطوات طريقة 

Learning) " : كىيMASTER" ( تشجيع الفكرةMotivating your mind )
 Searching out)     كحبث اؼبعٌت  (Acquiring the information) كقبوؿ اؼبعارؼ

the meaning) الذاكرة تعجيلك  (Triggering the  memory)  كتقدمي اؼبعلومات 

(Exhibiting what you know) انعكاس خربة التعلمك (Reflecting what you’ve 

learned) . كجعلت الباحثة ىذه اػبطوات أساسا يف الكتاب التعليمي ؼبادة
 النحو.

 Accelerate" )السريع التعّلم"كبعد أف ذبمع الباحثة خطوات طريقة 

Learning) فجمعت الباحثة اؼبواد النحوية اؼبناسبة دبنهج التعليم يف معهد ،
سوناف أمبيل العايل من الكتب النحوية كجعلتها الباحثة مراجعا يف إعداد 

 .(Accelerate Learning" )السريع التعّلم"طريقة الكتاب التعليمي على أساس 
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 إعداد المنتج .ج 

لباحثة اؼبواد اؼبطورة. بعد أف ذبمع الباحثة بيانات اؼبواد. فصممت ا
 دركس: 98تتكوف اؼبواد اؼبنتجة ك اؼبطورة يف ىذا البحث من 

   االظبية اعبملة( 92      اؼبفيدة اعبملة( 9
      الفعل اؼبضارع نصب( 99      اعبملة أجزاء (6
       اؼبضارع الفعل جـز( 96      اؼباضي الفعل( 3
 فعلُت  كأخواهتا كاف( 93  اؼبضارع الفعل (4
 كأخواهتا إف( 94   األمر فعل( 5
 النعت( 95   الفاعل( 6

 ذبـز اليت األدكات( 96   بو اؼبفعوؿ(   7

 االسم تقسيم( 97  كاػبرب اؼببتدأ(   8

 كالعطف (98  الفعلية اعبملة(   9

 التعليمية األىداؼك  التشجيعك  اؼبوضوعيف كل درس يتكوف من 
 الصفحةك  التدريباتك  الوظيفة أك العملك  اللعبةك  كالبياف كاؼبثاؿ التعريفك 

 . سجلّ ك  لالنعكاس
غالؼ الكتاب كاؼبقدمة كارشاد استعماؿ ىذا الكتاب يًتكب أيضا من 

الكتاب كارشاد االستعماؿ للمعلم كؿبتويات الكتاب كمستول الكفاءة 
كالكفاءة األساسية كاألىداؼ التعليمية كاؼبراجع. ك بالتايل كصفت الباحثة 

 كتاب التعليمي اؼبنتج.مظاىر ال

 غالؼ الكتاب .9

 ُعرض فيو موضوع الكتاب كاسم اؼبؤلفة كخالصة الكتاب.
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 مقدمة .6

ربتوم على التمهيد من اؼبؤلفة كفيو كلمة الشكر كالتقدير كأىداؼ إعداد 
 الكتاب كخصائص الكتاب.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  . غالؼ الكتاب3صورة 
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 استعماؿ الكتاب ارشاد .3

كتبت فيو مظاىر صفحات الكتاب ككصفها إلرشاد القارئُت عن كيفية 
 استعماؿ مكونات الكتاب.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ارشاد استعماؿ الكتاب للمعلم .4
تكتب فيو كيفية استعماؿ الكتاب للمعلم إلرشاد اؼبعلم كلتسهيلها يف 

 استعماؿ ىذا الكتاب. 
 
 
 

  . مقدمة الكتاب4صورة 

 ارشاد استعماؿ الكتاب. 5صورة 
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 ؿبتويات الكتاب .5

تكتب يف صفحتها اؼبوضوع كرقم الصفحة. ذلك يهدؼ إلرشاد القارئُت 
 لتسهيل حبث اؼبواد اؼبرادة.

 
 
 
 
 
 
 

 مستول الكفاءة كالكفاءة األساسية كاألىداؼ التعليمية  .6

كتبت الباحثة مستول الكفاءة كالكفاءة األساسية كاألىداؼ التعليمية يف  
كل باب. ككتبتها الباحثة يف أكؿ كل باب ليعرؼ اؼبعلم كاؼبتعلم أىداؼ 

 بأىداؼ التعليم.التعليم حىت يستطيع أف يتعلم أك يعلم الدرس مناسبا 
 
 

 ارشاد استعماؿ الكتاب للمعلم. 6صورة 

 ؿبتويات الكتاب. 7صورة 
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 اؼبواد النحوية  .7

الباب األكؿ ىو "اعبملة اؼبفيدة". كيف ىذا الباب كتبت الباحثة 
التعريف كاؼبثاؿ كالبياف عن خصائص اعبملة اؼبفيدة. الباب الثاين ىو "أجزاء 
اعبملة" كتبت الباحثة يف ىذا الباب التعريف كاؼبثاؿ عن اعبملة االظبية 

باب الثالث ىو كاعبملة الفعلية مث البياف عن فرؽ االسم كالفعل كاغبرؼ. ال
"الفعل اؼباضي" كتبت الباحثة يف ىذا الباب التعريف كاؼبثاؿ عن فعل 
اؼباضي كالبياف عن الفعل اؼباضي اؼبعلـو كاجملهوؿ كتصريفهما. الباب الرابع 
ىو "الفعل اؼبضارع" كتبت الباحثة يف ىذا الباب التعريف كاؼبثاؿ عن فعل 

علـو كاجملهوؿ كتصريفهما كالفعل اؼبضارع مث البياف عن الفعل اؼبضارع اؼب
اؼبضارع صحيح األخَت كاؼبعتاؿ األخَت كأفعاؿ اػبمسة. الباب اػبامس ىو 
"فعل األمر" كتبت الباحثة يف ىذا الباب التعريف كاؼبثاؿ عن فعل األمر 
كطريقة جعلو كتصريفو. الباب السادس ىو "الفاعل" كتبت الباحثة يف ىذا 

الفاعل كالبياف عن أقسامو. الباب السابع ىو الباب التعريف كاؼبثاؿ عن 
"اؼبفعوؿ" كتبت الباحثة يف ىذا الباب التعريف كاؼبثاؿ عن اؼبفعوؿ كالبياف 

 عن أقسامو.
الباب الثامن ىو "اؼببتدأ كاػبرب" كتبت الباحثة يف ىذا الباب التعريف 

لباب التاسع كاؼبثاؿ عن اؼببتدأ كاػبرب كالبياف عن شركط اؼببتدأ كأقساـ اػبرب. ا

 . مستول الكفاءة كالكفاءة األساسية كاألىداؼ التعليمية8صورة 
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ىو "اعبملة الفعلية" كتبت الباحثة يف ىذا الباب التعريف كاؼبثاؿ عن اعبملة 
الفعلية كالبياف عن أشكاؽبا. الباب العاشر ىو "اعبملة االظبية" كتبت 
الباحثة يف ىذا الباب التعريف كاؼبثاؿ عن اعبملة االظبية كالبياف عن أشكالو. 

ؼبضارع" كتبت فيو الباحثة حرؼ الباب اغبادم عشر ىو "نصب الفعل ا
نصب كعامل نواصب فعل اؼبضارع. الباب الثاين عشر ىو "جـز الفعل 
اؼبضارع كتبت فيو الباحثة حرؼ جـز كعامل جواـز فعل اؼبضارع. الباب 
الثالث عشر ىو "كاف كأخواهتا" كتبت فيو الباحثة أخوات كاف كعاملها. 

فيو الباحثة أخوات إف كعاملها.  الباب الرابع عشر ىو "إف كأخواهتا" كتبت
الباب اػبامس عشر ىو "النعت" كتبت الباحثة يف ىذا الباب التعريف 
كاؼبثاؿ عن النعت كالبيات عن أجناسو. الباب السادس عشر ىو "األدكات 
اليت ذبـز فعلُت" كتبت فيو الباحثة حرؼ جـز اليت ذبـز فعلُت كمعانيها. 

سم" كتبت فيو الباحثة التعريف كاؼبثاؿ الباب السابع عشر ىو "تقسيم اال
عن اسم اؼبفرد كاسم اؼبثٌت كاسم اعبمع. الباب الثامن عشر ىو "العطف"  
كتبت الباحثة يف ىذا الباب التعريف كاؼبثاؿ عن العطف كالبياف عن حركؼ 

 العطف كحكم إعراهبا.

 
 التدريبات .8

بة كالتدريبات ألفت الباحثة ثالثة أنواع التدريبات كىي التدريبات باللع
خبرائط اؼبفاىيم كالتدريبات باألسئلة ؼبعرفة كفاءة الطلبة بعد عملية تعليم 

 النحو.
 
 



50 
 
 

 
 
 
 
 

 

 صفحة االنعكاس .9

 الذم الدرس فهم يف الطلبة جناحكتبت فيو الباحثة صفحة االنعكاس ؼبعرفة 
 .قبل من تعلمو قد
 
 
 
 
 
 

 اؼبراجع .92

قّدمت فيها اؼبراجع استخدمتها الكاتبة يف إعداد اؼبواد اؼبعدة يف  
 الكتاب.

 
 

 التدريبات. 9صورة 

 االنعكاسصفحة . 92صورة 
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 تصديق المنتج .د 

 طريقة أساس علىؼبادة النحو بعد القياـ بإعداد الكتاب التعليمي 
، قدمت الباحثة ذلك الكتاب التعليمي (Accelerate Learning" )السريع التعّلم"

إىل اػببَت يف ؾباؿ تصميم الكتاب التعليمي ك اػببَت يف ؾباؿ تعليم القواعد 
 التعّلم" طريقة أساس علىؼبادة النحو النحوية ؼبعرفة آرائهم عن الكتاب التعليمي 

 كلتفتيشو.  (Accelerate Learning" )السريع
 تصميم الكتاب التعليمي تصديق المنتج إلى الخبير في مجال .1

 التعّلم" طريقة أساس علىؼبادة النحو الكتاب التعليمي قدمت الباحثة 
إىل اػببَت يف ؾباؿ تصميم الكتاب  (Accelerate Learning" )السريع

. 6294فربايَت  66التعليمي كىو أستاذ توفيق الرضبن اؼباجستَت يف التاريخ 
ذىبت الباحثة إىل بيتو بعد اؼبغرب مع ضبل الكتاب التعليمي كاالستبانة 

اإلقًتاحات ك اإلضافات ك اؼبدخالت حوؿ الكتاب للحصوؿ على 
 الباحثة اؼبدخالت كما يلي:التعليمي اؼبؤلف لتصحيحو. كحصلت 

 تغيَت لوف غالؼ الكتاب بألواف كثَتة األخرل كال األزرؽ كاألسود فقط 

 اؼبراجع. 99صورة 



54 
 
 

  حذؼ صبلة "الكتاب التعليمي ؼبادة النحو دبعهد سوناف أمبيل العايل
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج" يف غالؼ 

 الكتاب

  تغيَت موضوع الكتاب باؼبوضوع األخرل القصَت كاعبذاب 

 زيادة رقم الصفحات يف أكؿ كل باب 

 النحوية تعليم القواعدتصديق المنتج إلى الخبير في مجال  .2

 التعّلم" طريقة أساس علىؼبادة النحو الكتاب التعليمي قدمت الباحثة 
كىو  اؼبادة النحويةإىل اػببَت يف ؾباؿ  (Accelerate Learning" )السريع
. ذىبت الباحثة إىل 6294فربايَت  64يف التاريخ  دانياؿ حلمي الدكتور

مع ضبل الكتاب التعليمي  يف الساعة الثانية هنارا اؼبركز اللغوية يف مبٌت ج
اإلقًتاحات ك اإلضافات ك اؼبدخالت حوؿ كاالستبانة للحصوؿ على 

 احثة اؼبدخالت كما يلي:الكتاب التعليمي اؼبؤلف لتصحيحو. كحصلت الب
 تغيَت ترتيب اؼبواد النحوية يف الكتاب دبناسبتها إىل درجة صعوبتها 
 زيادة بياف اؼبواد النحوية اؼبهمة قبل زيادة اؼبواد النحوية األخرل 
 .تصحيح األمثلة كالبياف اؼبخطئة يف األبواب اؼبعُت 
  سهلة يف كجد يف األبواب اؼبعُت األسئلة اليت بنود اختيار إجابتها

 اإلجابة بدكف التفكَت. فعلى الباحثة أف تغَتىا.
 تغيَت سؤاؿ يف صفحة الوظيفة بالسؤاؿ الواضح    

 تصحيح المنتج وتحسينو .ه 

 طريقة أساسؼبادة النحو على الكتاب التعليمي صححت الباحثة 
ك بعد أف ربصل الباحثة االقًتاحات  (Accelerate Learning" )السريع التعّلم"
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من اػببَت يف ؾباؿ تعليم القواعد النحوية كاػببَت يف ؾباؿ  ك اؼبدخالت اإلضافات
 ك ذلك التصحيح كما يلي: تصميم الكتاب التعليمي. 

 غالؼ الكتاب .9

غَتت الباحثة غالؼ الكتاب من حيث األلواف كالصورة كاؼبوضوع. 
زادت الباحثة الصورة كألواف الغالؼ حىت يكوف الغالؼ جذابة مث غَتت 

  ”Belajar Nahwu dengan Acelerate Learning Method”اؼبوضوع الباحثة

كحذفت الباحثة كتابة "معهد سوناف . ”Nahwu MASTER“إىل اؼبوضوع 
أمبيل العايل جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الكومية ماالنج" يف 

 الغالؼ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحاترقم  .6

زادت الباحثة رقم الصفحة يف صفحة اؼبوضوع كصفحة األىداؼ 
التعليمية يف كل باب لكي ال تتحَت الطالبات كاؼبعلمات يف استخداـ 

 غالؼ الكتاب قبل اإلصالح كبعده. 96صورة 
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" السريع التعّلم" طريقة أساسؼبادة النحو على التعليمي الكتاب 
(Accelerate Learning). 

 
 
 

 اؼبواد النحويةترتيب  .3

ؼبادة النحو على غَتت الباحثة ترتيب اؼبواد النحوية يف الكتاب التعليمي 
لتسهيل الطالبات يف  (Accelerate Learning" )السريع التعّلم" طريقة أساس

تعلم اؼبواد النحوية. كاتبعت الباحثة رأم اػببَت يف ؾباؿ تعليم القواعد 
النحوية، كرأل أف اتباع ترتيب كتاب "ملخص قواعد اللغة العربية" أحسن. 

 أساسؼبادة النحو على التعليمي فرتبت الباحثة اؼبواد النحوية يف الكتاب 
 بالًتتيب كما يلي: (Accelerate Learning" )السريع التعّلم" طريقة

 : اعبملة اؼبفيدة  الباب األكؿ
 : أجزاء اعبملة  الباب الثاين

 القسم األكؿ : اعبملة االظبية كما يتعلق هبا
 : اعبملة االظبية  الباب الثالث
 : تقسيم االسم  الباب الرابع

 زيادة صفحة الكتاب. 93صورة 
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 : اؼببتدأ كاػبرب  الباب اػبامس
 : كاف كأخواهتا  الباب السادس
 : إف كأخواهتا  الباب السابع
 : النعت  الباب الثامن
 : العطف  الباب التاسع

 كما يتعلق هبا اعبملة الفعلية:  ثاينالقسم ال
 : اعبملة الفعلية  الباب العاشر

 : الفاعل  الباب اغبادم عشر
 : اؼبفعوؿ  الباب الثاين عشر

 : الفعل اؼباضي  الباب الثالث عشر
 الفعل اؼبضارع:   الباب الرابع عشر

 : نصب الفعل اؼبضارع الباب اػبامس عشر
 : جـز الفعل اؼبضارع الباب السادس عشر
 : األدكات اليت ذبـو فعلُت  الباب السابع عشر
 : فعل األمر  الباب الثامن عشر

 اؼبواد النحوية .4

ؼبادة يف الكتاب التعليمي  اؼبخطئةصححت الباحثة البياف كاألمثلة 
زادت ك  (Accelerate Learning" )السريع التعّلم" طريقة أساسالنحو على 

الباحثة بياف اؼبواد النحوية اؼبهمة قبل زيادة اؼبواد النحوية األخرل يف بعض 
 األبواب لكي تفهم الطالبات باؼبواد النحوية فهما جيدا.

 التدريبات .5

زادت الباحثة بنود األسئلة يف صفحة التدريبات كغَتت الباحثة اختيار 
 أساسؼبادة النحو على جوبة يف صفحة التدريبات يف الكتاب التعليمي األ
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، ألف توجد فيها اختيار (Accelerate Learning" )السريع التعّلم" طريقة
األجوبة اليت سهلة لإلجابة بدكف التفكَت بسبب اختيار األجوبة اؼبخطئة 

 ليس اختيار األجوبة اؼبخادعة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صفحة الوظيفة .6

باألسئلة الواضحة،  غَتت الباحثة األسئلة يف بعض صفحة الوظيفة
لتكوف الطالبات ال تتحَت يف إجابة األسئلة كتستطيع أف تكتب خرائط 

  اؼبفاىيم يف صفحة الوظيفة باإلجابة الصحيحة.
 
 
 
 
 
 

 التدريبات قبل اإلصالح كبعده. 94صورة 

 قبل اإلصالح كبعده صفحة الوظيفة. 95صورة 
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 لمنتجاتجربة  .و 

 طريقة أساسك بعد اغبصوؿ على الكتاب التعليمي ؼبادة النحو على 
قامت الباحثة ك القياـ بالتصحيح،  (Accelerate Learning" )السريع التعّلم"

بالتجربة للمنتج يف برنامج صباح اللغة مبٌت خدجية الكربل معهد سوناف أمبيل 
العايل جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج. كيف ىذه التجربة، 
قامت الباحثة بتعليم مادة النحو باستخداـ الكتاب التعليمي اعبديد اليت أنتجتها 

لتطوير. كانت ىذه التجريبة تتعلق دبجموعتُت كمها اجملموعة الباحثة من عملية ا
التجريبية كاجملموعة الضابطة. اجملموعة التجريبية ىي فصل "متوسط أ" برنامج 

ـ. كأما  6294-6293صباح اللغة مبٌت خدجية الكربل للعاـ الدراسي 
اجملموعة الضابطة ىي فصل "متوسط ب" برنامج صباح اللغة مبٌت خدجية 

ـ. ك تطبيق الكتاب التعليمي استغرقت  6294-6293ل للعاـ الدراسي الكرب 
دقيقة يف كل لقاء. يف ىذه التجريبية قدمت الباحثة نفسها  45أربع لقاءت دبدة 

اؼبواد النحوية يف الكتاب التعليمي اعبديد للطالبات كعلمت الباحثة موضوعُت 
الف صبيع االبواب يف فقط ألهنا تعترب أف ىذين اؼبوضوعُت تستطيعاف أف توك

 الكتاب . ك جدكؿ التطبيق ما يلي:

 4الجدول 
 تطبيق المواد في عملية تعليمية

 الزمن المادة اليوم و التاريخ رقم
 دقيقة 45 االختبار القبلي 6294ماريس  4الثالثاء،  9
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 6294ماريس  5األربعاء،  6

 الجملة االسمية
 التعريف كاؼبثاؿ 
  البياف عن أشكاؿ

 االظبيةاعبملة 
 اللعبة 
 اػبرائط اؼبفاىيم 

 دقيقة 45

 6294ماريس  6اػبميس ،  3

 نصب الفعل المضارع
 التعريف كاؼبثاؿ 
  البياف عن حرؼ

نصب الفعل 
 اؼبضارع 

 اللعبة 
 اػبرائط اؼبفاىيم 

 دقيقة 45

 دقيقة 45 االختبار البعدم  6294ماريس  7اعبمعة ،  4
كبعد أف تقـو الباحثة االختبار البعدم، قامت الباحثة باؼبقابلة مع 
الطالبات كإعطاء االستبانة ؼبعرفة آراءىن عن عملية تعليم النحو يف برنامج صباح 

" السريع التعّلم" طريقةاللغة باستخداـ الكتاب التعليمي ؼبادة النحو على أساس 
(Accelerate Learning) مث ؼبعرفة فعالية الكتاب التعليمي اؼبطور، فأعطت .

الباحثة االختبار القبلي كاالختبار البعدم يف الفصل الضابط كىو فصل صباح 
 اللغة "متوسط ب" مبٌت خدجية الكربل.

 تصحيح المنتج وتحسينو .ز 

حصلت الباحثة البيانات من اؼبالحظة و الباحثة ذبربة اؼبنتج أف تقـوبعد 
أف الكتاب التعليمي اؼبطور ميكن استخدامو ؼبقابلة، عرفت الباحثة كاالستبانة كا
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يف التدريس كال حيتاج إىل التصحيح. ككاف ىذا الكتاب التعليمي قد شجعت 
 الطالبات على تعليم قواعد النحو خاصة يف برنامج صباح اللغة.

 تجربة استخدام المنتج .ح 

فصوؿ صباح اللغة، كىي  6ذبربة استخداـ اؼبنتج يف قامت الباحثة 
فصلُت من فصل "العايل" كفصلُت من فصل "متوسط" كفصلُت من فصل 
"أساسي". قامت الباحثة ذبربة استخداـ اؼبنتج يف تلك الفصوؿ ألف الباحثة تريد 

 التعّلم" طريقةالكتاب التعليمي ؼبادة النحو على أساس أف تعرؼ استخداـ 
يف اؼبيدف األكسع. كاعتربت الباحثة أف تلك  (Accelerate Learning" )السريع

 الفصوؿ تستطيع أف توكل كل الفصوؿ يف صبيع اؼبراحل لفصل صباح اللغة. 
يف ىذه التجربة، ما كانت الباحثة معلمة يف الفصل كلكنها مالِحظة 
الحظت عملية تعليم النحو. كؼبعرفة آراء اؼبعلمات عن استخداـ الكتاب 

 Accelerate" )السريع التعّلم" طريقةؼبادة النحو على أساس لتعليمي ا

Learning):كزعت الباحثة االستبانة للمعلمات كىذه ىي نتائجها ، 
 
 
 

 المادة .1

 5 الجدول
 مكون المادة عن االستبانة نتائج

 اإلختيارات البنود رقم 
عدد 

 المعلمات
المجمو  نسبة مئوية

 ع



40 
 
 

 كماؿ اؼبادة 9

 %67 4 جد وافقم

6 
 %33 6 وافقم
 - - َت موافقغ

 - - داج وافقم َتغ

 فهم اؼبادة 6

 %33 6 جد وافقم

6 
 %67 4 وافقم
 - - َت موافقغ

 - - داج وافقم َتغ

 صدؽ اؼبادة 3

 %52 3 جد وافقم

6 
 %52 3 وافقم
 - - َت موافقغ

 - - داج وافقم َتغ

 استخداـ اللغة 4

 %67 4 جد وافقم

6 
 %33 6 وافقم
 - - َت موافقغ

 - - داج وافقم َتغ
من ىذه النتائج، عرفت الباحثة أف معلمات برنامج صباح اللغة موافقات جدا 

" السريع التعّلم" طريقةكموافقات دبادة الكتاب التعليمي ؼبادة النحو على أساس 
(Accelerate Learning) 

 التدريبات .2

  6 الجدول
 التدريباتمكون  عن االستبانة نتائج

المجمو  نسبة مئوية عدد المعلمات اإلختيارات البنود رقم
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 ع

مالئمة التدريبات  9
 باؼبواد التعليمية

 %67 4 جد وافقم

6 
 %33 6 وافقم
 - - َت موافقغ

 - - داج وافقم َتغ

إرشاد التدريبات  6
 كاضح

 %52 3 جد وافقم

6 
 %52 3 وافقم
 - - َت موافقغ

 - - داج وافقم َتغ

 تنوع التدريبات 3

 %33 6 جد وافقم

6 
 %67 4 وافقم
 - - َت موافقغ

 - - داج وافقم َتغ

4 
بنود األسئلة 

تستطيع أف تقيس  
 كفاءة الطالبات

 %67 4 جد وافقم

6 
 %33 6 وافقم
 - - َت موافقغ

 - - داج وافقم َتغ
من ىذه النتائج، عرفت الباحثة أف معلمات برنامج صباح اللغة موافقات جدا 

" السريع التعّلم" طريقةكموافقات بالتدريبات يف الكتاب التعليمي ؼبادة النحو على أساس 
(Accelerate Learning) 

 التصميم .3

 7 الجدول
 صميممكون الت عن االستبانة نتائج
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 المعلماتعدد  اإلختيارات البنود رقم
المجمو  نسبة مئوية

 ع

9 
تصميم الكتاب 

يستطيع أف يشجع 
 الطلبة للتعلم

 %52 3 جد وافقم

6 
 %52 3 وافقم
 - - َت موافقغ

 - - داج وافقم َتغ

6 

مالئمة تصميم 
الكتاب بالطريقة 

 "التعلم السريع"
 

 %67 4 جد وافقم

6 
 %33 6 وافقم
 - - َت موافقغ

 - - داج وافقم َتغ

3 
الكتابة يف 

الكتاب كاضحة 
 كسهولة للقراءة

 %67 4 جد وافقم

6 
 %33 6 وافقم
 - - َت موافقغ

 - - داج وافقم َتغ
من ىذه النتائج، عرفت الباحثة أف معلمات برنامج صباح اللغة موافقات جدا 

" السريع التعّلم" طريقةكموافقات بتصميم الكتاب التعليمي ؼبادة النحو على أساس 
(Accelerate Learning) 

 منافع الكتاب .4

 8 الجدول
 منافع الكتابمكون  عن االستبانة نتائج

 عدد المعلمات اإلختيارات البنود رقم
المجمو  نسبة مئوية

 ع
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9 
سهولة استخداـ 

الكتاب يف عملية 
 التعليم

 %83 5 جد وافقم

6 
 %97 9 وافقم
 - - َت موافقغ

 - - داج وافقم َتغ

6 

احتاجت 
الطالبات الكتاب 

 لفهم اؼبادة
 

 %52 3 جد وافقم

6 
 %52 3 وافقم
 - - َت موافقغ

 - - داج وافقم َتغ

3 
الكتاب جيعل 
عملية التعليم 

 فعاال

 %52 3 جد وافقم

6 
 %52 3 وافقم
 - - َت موافقغ

 - - داج وافقم َتغ
من ىذه النتائج، عرفت الباحثة أف معلمات برنامج صباح اللغة موافقات جدا 

" السريع التعّلم" طريقةكموافقات دبنافع الكتاب التعليمي ؼبادة النحو على أساس 
(Accelerate Learning). 

كبعد أف تعرؼ الباحثة نتائج االستبانة، عرفت الباحثة أف اؼبعلمات يوافقن جبميع 
" السريع التعّلم" طريقةالكتاب التعليمي ؼبادة النحو على أساس اؼبكونات يف 

(Accelerate Learning). 

 تصحيح المنتج وتحسينو .ط 

الكتاب التعليمي ؼبادة النحو عرفت الباحثة أف  كفقا من البيانات السابقة
ال حيتاج إىل  (Accelerate Learning" )السريع التعّلم" طريقةعلى أساس 
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التصحيح ألف اؼبعلمات قد موافقات بالكتاب التعليمي اؼبطور كفتشت الباحثة 
 الكتاب التعليمي إلسبامها فقط.  

 

 على النحو لمادة التعليمي الكتاب خصائص الثالث المبحث
 (Accelerate Learning" )السريع التعّلم" طريقة أساس

" السريع التعّلم" طريقة أساس على النحو ؼبادة التعليمي الكتاب الباحثة أف تعد كبعد
(Accelerate Learning )يلي كماىذا الكتاب   خصائصوصفت الباحثة ف: 

 :يلي كما مكونات من الكتاب ىذا يف األبواب من باب كل يتكوف .1

 9 الجدول
 مكونات الكتاب

 صورة الكتاب المكون الرقم

 التشجيعك  اؼبوضوع 9

 

 التعليمية األىداؼ 6
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 كالبياف كاؼبثاؿ التعريف 3

 

 اللعبة 4

 

 الوظيفة أك العمل 5

 

 التدريبات 6

 

 لتفكرل الصفحة 7
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 سجلّ ال 8

 
 

 Accelerate" )السريع التعّلم" طريقة خبطوات مناسبة التعليمي الكتاب ىذا أف .2

Learning )كىي : 

 11 الجدول

 (Accelerate Learning" )السريع التعّلم" طريقة خطوات

 صورة الكتاب الخطوة الرقم
 الفكرة تشجيع (9

 الكتاب، ىذا يف باب كل أكؿ يف
 ليجعل التشجيع الباحثة كتبت
 ذلك يف اؼبادة تعلم يف ضباسة الطلبة
 يف اؼبواد أف عرفوا قد ألهنم الباب
 .مهم الباب ذلك
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 المعارف قبول (6

 اليت اؼبواد أف الطلبة تعرؼ أف بعد
 اؼبادة الباحثة فكتبت. مهمة ستعلمها

 .كالبياف اؼبثاؿ مث أكال التعريف بكتابة

 
 المعنى يبحث (3

 التعّلم" طريقة من الثالثة اػبطوات
 ىي( Accelerate Learning" )السريع
 الباحثة كجعلت. اؼبعٌت يبحث

 ذبعل أف تستطيع اليت التمرينات
 بعمل كمسركرين باؼبادة فامهُت الطلبة

 اللعبة التمرينات ىذا يف ألف الوظيفة
 .اؼبرحية اللغوية

 

 الذاكرة يعجل (4

 التعّلم" طريقة يف مهم الذاكرة تعجيل
 ألف( Accelerate Learning" )السريع

 مع التعليم سيسرّع الذاكرة بتعجيل
. دركسهم عن الطلبة حفظ تسريع

 منها الذاكرة لتعجيل كاألدكات
  . الدرس عن كالغناء اؼبفاىيم اػبرائط

  المعلومات تقديم (5
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 يستطيع التعليم يف كاؼبناقشة التقدمي 
 فعالوف كجيعلهم للطلبة اؼبعرفة يزيد أف

 كىذه. مملّ  النحو تعليم يكوف ال حىت
 الوظيفة يف الباحثة كضعتها اػبطوة

 كظيفة يصحح أف الطلبة ليستطيع
 .االخرل اجملموعة من زمالءىم

 

 التعلم خبرة انعكاس (6

 ؼبعرفة هتدؼ األخَتة اػبطوة ىذه
 قد الذم الدرس فهم يف الطلبة جناح
 اليت اػبطوة كىذه. قبل من تعلمو
 أف تستطيع ىل التعلم عملية تعُّت 

 إىل ترجع أك اعبديد الباب إىل تستمر
 يفهموه مل الذم السابق الدرس
 .الطلبة

 

 

 

 

 

 Accelerate" )السريع التعّلم" طريقة أساس على ؼبادة النحو التعليمي الكتاب .3

Learning )موضوع اختالؼ مع اؼبختلفة الصفحة بلوف الباحثة كأعدت. ملونة 
 .الباب
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 Accelerate" )السريع التعّلم" طريقة أساس على ؼبادة النحو التعليمي الكتاب .4

Learning)  سم  62قياسوx 65 .سم 

 Accelerate" )السريع التعّلم" طريقة أساس على النحوؼبادة الكتاب التليمي  .5

Learning)  كتب باللغة اإلندكنيسيا 

" السريع التعّلم" طريقة أساس على ؼبادة النحواستخداـ الكتاب التعليمي  .6
(Accelerate Learning) .جيعل الطالبات فعاال ألف فيها األنشطة اللغوية 

استخدـ ىذا الكتاب التعليمي الطريقة القياسية بتقدمي التعريف عن القاعدة مث  .7
 ذكر األمثلة. 

 
 
 
 
 

 على النحو لمادة التعليمي الكتاب صالحية : الرابع المبحث
 (Accelerate Learning" )السريع التعّلم" طريقة أساس

 ملونة الكتاب. 96صورة 
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 التعّلم" طريقة أساس علىؼبادة النحو  التعليمي الكتاب الباحثة قدمت ما بعد 
 ك  حلمي دانياؿ الدكتور كىو الدراسية اؼبواد خبَت إىل (Accelerate Learning" )السريع

 فحصلت.اؼباجستَت الرضبن توفيق أستاذ كىو تعليميال الكتاب تصميم خبَت إىل
 :يلي كما االستبانة نتائج الباحثة

 دقة اؼبادة .أ 

 11 الجدول
 نتائج االستبانة من مكون دقة المادة

 اؼبؤشرات رقم
 درجة التقومي

9 6 3 4 

مالئمة اؼبواد النحوية دبستول الكفاءة  .9
 كالكفاءة األساسية كاألىداؼ التعليمية

    

     مالئمة اؼبواد النحوية حباجة الطلبة .6
     مالئمة اؼبواد النحوية حباجة اؼبواد التعليمية .3
     اؼبعرفةمنافع اؼبواد النحوية لزيادة  .4

 ؾبموعة
- - 9 4 

93 
من اعبدكؿ السابق عرفت الباحثة نتيجة الكتاب التعليمي اؼبطور يف  
 التعّلم" طريقة أساساؼبادة" للكتاب التعليمي ؼبادة النحو على  دقةمكوف "

 اؼبؤشراتحصلت على نتيجة "جيد جدا" يف  (Accelerate Learning" )السريع
 التالية:

اؼبواد النحوية دبستول الكفاءة كالكفاءة األساسية كاألىداؼ مالئمة  .9
 التعليمية
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 التالية: اؼبؤشراتحصلت على نتيجة "جيد" يف  ك
 مالئمة اؼبواد النحوية حباجة الطلبة .9
 مالئمة اؼبواد النحوية حباجة اؼبواد التعليمية .6
 منافع اؼبواد النحوية لزيادة اؼبعرفة .3

يف  القيمة اؼبئوية علىالباحثة الرمز ؼبعرفة نتائج تصديق اؼبواد  تستخدمك ا
 ، ك ىو:مكوف "تدقيق اؼبادة"

89 ۵۲ %  
۳۱
۳6
 ۳22 % 

 طريقةتدؿ ىذه النتيجة على أف الكتاب التعليمي ؼبادة النحو على أساس 
 "جيديف مكوف "تدقيق اؼبادة" ىو " (Accelerate Learning" )السريع التعّلم"

 التعليمية شرح اؼبواد .ب 

 12 الجدول
 شرح المواد التعليميةنتائج االستبانة من مكون 

 اؼبؤشرات رقم
 درجة التقومي

9 6 3 4 
     مالئمة األىداؼ التعليمية بشرح اؼبادة .9
     صدؽ اؼبادة التعليمية .6

3. 
صواب زبيَت األنشطة التعليمية باألىداؼ 

     التعليمية

     التعليمية للفهمسهولة اؼبادة  .4
     تقدمي اؼبادة التعليمية .5
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 ؾبموعة
- - 95 - 

95 
من اعبدكؿ السابق عرفت الباحثة نتيجة الكتاب التعليمي اؼبطور يف 

 طريقة أساس" للكتاب التعليمي ؼبادة النحو على  شرح اؼبواد التعليميةمكوف "
حصلت على نتيجة "جيد" يف  (Accelerate Learning" )السريع التعّلم"

 التالية: اؼبؤشرات
 مالئمة األىداؼ التعليمية بشرح اؼبادة .9
 صدؽ اؼبادة التعليمية .6
 صواب زبيَت األنشطة التعليمية باألىداؼ التعليمية .3
 سهولة اؼبادة التعليمية للفهم .4
 تقدمي اؼبادة التعليمية .5

يف قيمة اؼبئوية ك استخدمت الباحثة الرمز ؼبعرفة نتائج تصديق اؼبواد على ال
 ، ك ىو:" شرح اؼبواد التعليمية مكوف "

7۲ %  
۳۲
۵2
 ۳22 % 

 طريقةتدؿ ىذه النتيجة على أف الكتاب التعليمي ؼبادة النحو على أساس 
" ىو شرح اؼبواد التعليمية يف مكوف " (Accelerate Learning" )السريع التعّلم"
 "جيد"

 التدريبات .ج 

 13 الجدول
 التدريباتنتائج االستبانة من مكون 
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 اؼبؤشرات رقم
 درجة التقومي

9 6 3 4 
     مالئمة التدريبات باألىداؼ التعليمية .9
     إرشاد التدريبات كاضح .6
     مالئمة األسئلة باؼبواد التعليمية يف الكتاب .3
     تنوع التدريبات .4

ليمهر التدريبات يف الكتاب تعطي فرصة  .5
     اؼبادة التعليمية

 ؾبموعة
- - 96 4 

96 
من اعبدكؿ السابق عرفت الباحثة نتيجة الكتاب التعليمي اؼبطور يف 

 التعّلم" طريقة أساسمكوف "التدريبات" للكتاب التعليمي ؼبادة النحو على 
 اؼبؤشراتحصلت على نتيجة "جيد جدا" يف  (Accelerate Learning" )السريع
 التالية:

 دليل التدريبات كاضح .9
 التالية: اؼبؤشراتحصلت على نتيجة "جيد" يف  ك
 مالئمة التدريبات باألىداؼ التعليمية .9
 مالئمة األسئلة باؼبواد التعليمية يف الكتاب .6
 تنوع التدريبات .3
 التدريبات يف الكتاب تعطي فرصة ليمهر يف اؼبادة التعليمية .4

يف  القيمة اؼبئوية علىالباحثة الرمز ؼبعرفة نتائج تصديق اؼبواد  تستخدمك ا
 ، ك ىو:مكوف "التدريبات"
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82 %  
۳6
۵2
 ۳22 % 

 طريقةتدؿ ىذه النتيجة على أف الكتاب التعليمي ؼبادة النحو على أساس 
 "جيدالتدريبات" ىو " يف مكوف " (Accelerate Learning" )السريع التعّلم"

 الدليل .د 

 14 الجدول
 الدليلنتائج االستبانة من مكون 

 اؼبؤشرات رقم
 درجة التقومي

9 6 3 4 

9. 
ىذا الكتاب لو دليل استعماؿ الكتاب 

     كدليل االستعماؿ للمعلم

     يف الدليل اؼبعلومات الواضحة .6

 ؾبموعة
- - 6 - 

6 
من اعبدكؿ السابق عرفت الباحثة نتيجة الكتاب التعليمي اؼبطور يف 

 التعّلم" طريقة أساس" للكتاب التعليمي ؼبادة النحو على الدليلمكوف "
 اؼبؤشراتحصلت على نتيجة "جيد" يف  (Accelerate Learning" )السريع
 التالية:

 ىذا الكتاب لو دليل استعماؿ الكتاب كدليل االستعماؿ للمعلم .9
 يف الدليل اؼبعلومات الواضحة .6
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يف ك استخدمت الباحثة الرمز ؼبعرفة نتائج تصديق اؼبواد على القيمة اؼبئوية 
 ، ك ىو:"الدليلمكوف "

7۲ %  
6
8
 ۳22 % 

 طريقةتدؿ ىذه النتيجة على أف الكتاب التعليمي ؼبادة النحو على أساس 
 "جيد" ىو "الدليليف مكوف " (Accelerate Learning" )السريع التعّلم"

 تصميم الكتاب .ق 

 15 الجدول
 تصميم الكتابنتائج االستبانة من مكون 

 اؼبؤشرات رقم
 درجة التقومي

9 6 3 4 

9. 
تصميم الكتاب يستطيع أف يشجع الطلبة 

     للتعلم

     الكتابة يف الكتاب كاضحة كسهولة للقراءة .6

مالئمة تصميم الكتاب بالطريقة "التعلم  .3
     السريع"

     الغالؼ جذاب .4

 ؾبموعة
- - 3 96 

95 
من اعبدكؿ السابق عرفت الباحثة نتيجة الكتاب التعليمي اؼبطور يف 

 طريقة أساسعلى ؼبادة النحو " للكتاب التعليمي تصميم الكتابمكوف "



45 
 
 

حصلت على نتيجة "جيد جدا" يف ( Accelerate Learning" )السريع التعّلم"
 التالية: اؼبؤشرات

 أف يشجع الطلبة للتعلمتصميم الكتاب يستطيع  .9
 الكتابة يف الكتاب كاضحة كسهولة للقراءة .6
 مالئمة تصميم الكتاب بالطريقة "التعلم السريع" .3
 التالية: اؼبؤشراتحصلت على نتيجة "جيد" يف  ك
 الغالؼ جذاب .9

يف ك استخدمت الباحثة الرمز ؼبعرفة نتائج تصديق اؼبواد على القيمة اؼبئوية 
 ىو: ، ك"تصميم الكتاب"مكوف 

۳۱ ۵۲ %  
۳۲
96
 ۳22 % 

 طريقةتدؿ ىذه النتيجة على أف الكتاب التعليمي ؼبادة النحو على أساس 
جيد ىو " "تصميم الكتابيف مكوف " (Accelerate Learning" )السريع التعّلم"

 "جدا
 

 بياين . ك

 16 الجدول
 بيانينتائج االستبانة من مكون 

 اؼبؤشرات رقم
 درجة التقومي

9 6 3 4 
     استعماؿ اغبرؼ )جنس اغبرؼ كقياسو( .9
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     التصميم .6
     األلواف ك الصور يف الكتاب .3
     ؾبموعة األلواف .4

 ؾبموعة
- - - 96 

96 
من اعبدكؿ السابق عرفت الباحثة نتيجة الكتاب التعليمي اؼبطور يف 

" السريع التعّلم" طريقة أساسعلى ؼبادة النحو " للكتاب التعليمي بياينمكوف "
(Accelerate Learning ) التالية: اؼبؤشراتحصلت على نتيجة "جيد جدا" يف 
 استعماؿ اغبرؼ )جنس اغبرؼ كقياسو( .9

 التصميم .6

 األلواف ك الصور يف الكتاب .3

 ؾبموعة األلواف .4

يف مكوف استخدمت الباحثة الرمز ؼبعرفة نتائج تصديق اؼبواد على القيمة اؼبئوية ك 
 ، ك ىو:"بياين"

922 %  
۳6
96
 ۳22 % 

 طريقةتدؿ ىذه النتيجة على أف الكتاب التعليمي ؼبادة النحو على أساس 
 "جيد جداىو " " بياين يف مكوف " (Accelerate Learning" )السريع التعّلم"

 الوجوه . ز

 17 الجدول
 الوجوهنتائج االستبانة من مكون 

 درجة التقومي اؼبؤشرات رقم
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9 6 3 4 
     كثيفةاعبمل غَت   .9
     كجود اعبانب الفراغ .6
     الرقم صواب كمتساكؽ .3
     الصور ؽبا اؼبعاين .4

 ؾبموعة
- - 3 96 

95 
من اعبدكؿ السابق عرفت الباحثة نتيجة الكتاب التعليمي اؼبطور يف مكوف 

" السريع التعّلم" طريقة أساسعلى ؼبادة النحو " للكتاب التعليمي الوجوه"
(Accelerate Learning ) التالية: اؼبؤشراتحصلت على نتيجة "جيد جدا" يف 
 كجود اعبانب الفراغ .9
 الرقم صواب كمتساكؽ .6

 الصور ؽبا اؼبعاين .3
 التالية: اؼبؤشراتحصلت على نتيجة "جيد" يف  ك
 اعبمل غَت كثيفة .9

يف ك استخدمت الباحثة الرمز ؼبعرفة نتائج تصديق اؼبواد على القيمة اؼبئوية 
 ، ك ىو:" الوجوه"مكوف 

۳۱ ۵۲ %  
۳۲
96
 ۳22 % 

 طريقةتدؿ ىذه النتيجة على أف الكتاب التعليمي ؼبادة النحو على أساس 
 "جيد جداىو " " الوجوهيف مكوف " (Accelerate Learning" )السريع التعّلم"

 الشكل  . س
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 18 الجدول
 الشكلنتائج االستبانة من مكون 

 اؼبؤشرات رقم
 درجة التقومي

9 6 3 4 
     الصفحات كاملة مالئمة دبحتول الكتاب .9
     قياس الكتاب سهل للقراءة .6
     الطباعة كاضحة .3
     الكتابة دقيقة .4
     نوعية اعبلد قوية .5

     سهولة الكتاب للفتح .6

 ؾبموعة
- - 3 62 

63 
التعليمي اؼبطور يف مكوف من اعبدكؿ السابق عرفت الباحثة نتيجة الكتاب 

" السريع التعّلم" طريقة أساسعلى ؼبادة النحو " للكتاب التعليمي الشكل"
(Accelerate Learning ) التالية: اؼبؤشراتحصلت على نتيجة "جيد جدا" يف 
 قياس الكتاب سهل للقراءة .9

 الطباعة كاضحة .6

 الكتابة دقيقة .3

 نوعية اعبلد قوية .4

 سهولة الكتاب للفتح .5
 التالية: اؼبؤشراتحصلت على نتيجة "جيد" يف  ك
 الصفحات كاملة مالئمة دبحتول الكتاب .9
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يف ك استخدمت الباحثة الرمز ؼبعرفة نتائج تصديق اؼبواد على القيمة اؼبئوية 
 ، ك ىو:" الشكل"مكوف 

۳۲ 83 %  
۵۱
۵4
 ۳22 % 

 طريقةتدؿ ىذه النتيجة على أف الكتاب التعليمي ؼبادة النحو على أساس 
 "جيد جداىو " " الشكليف مكوف " (Accelerate Learning" )السريع التعّلم"

صالحية الكتاب التعليمي من صبيع اؼبكونات فخلصت الباحثة نتائج كؼبعرفة 
 استبانة اػبرباء يف اعبدكاؿ التايل:

 19 الجدول
 جميع المكوناتمن الخبراء نتائج استبانة 

 المكون رقم
عدد 
 األسئلة

أعلى 
 النتيجة

نتيجة 
 االستبانة

نسبة 
 مئوية

 تقدير

 جيد %89,65 93 96 4 دقة اؼبادة .9

شرح اؼبواد  .6
 التعليمية

 جيد 75% 95 62 5

 جيد %82 96 62 5 التدريبات .3
 جيد %75 6 8 6 الدليل .4

تصميم  .5
 جيد جدا %93,75 95 96 4 الكتاب

 جيد جدا %922 96 96 4 بياين .6
 جيد جدا %93,75 95 96 4 الوجوه .7
 جيد جدا %95,83 63 64 6 الشكل .8
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 - - 999 936 34 ؾبموع
 ، ك ىو:تصديق اؼبواد على القيمة اؼبئويةك استخدمت الباحثة الرمز ؼبعرفة نتائج 

87 ۲ %  
99۳
936

 ۳22 % 

 طريقةتدؿ ىذه النتيجة على أف الكتاب التعليمي ؼبادة النحو على أساس 
الكتاب التعليمي " ك معٌت ذلك أف جيدىو " (Accelerate Learning" )السريع التعّلم"

ميكن استخدامو  (Accelerate Learning" )السريع التعّلم" طريقةؼبادة النحو على أساس 
 يف التعليم بعد التصويب.

 
 

 على النحو لمادة التعليمي الكتاب فعالية : الخامس المبحث
 (Accelerate Learning" )السريع التعّلم" طريقة أساس

 نتائج االختبار . أ

 التعّلم" طريقةعلى أساس ؼبادة النحو ؼبعرفة فعالية الكتاب التعليمي 
استخدمت الباحثة االختبار القبلي ك  ( Accelerate Learning" )السريع

 االختبار البعدم للمجموعتُت اجملوعة التجريبية ك اجملوعة الضابطة.
 االختبار القبلي .9

عملية تعليم النحو يف برنامج صباح اللغة معهد سوناف أمبيل  إجراء قبل
، قامت اإلسالمية اغبكومية ماالنج العايل جامعة موالنا مالك إبراىيم

يف اؼبستول اؼبتوسط قبل الطالبات الباحثة باالختبار القبلي ؼبعرفة كفاءة 
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 ىو االختباراالختبار القبلي ككاف . الكتاب التعليمي اؼبطوراستخداـ 
 . سؤاال 93 التحريرم كفيو

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة 

 أما نتائج االختبار القبلي للمجوعة الضابطة ىي كما يلي:
  21الجدول

 الضابطة للمجوعةنتائج االختبار القبلي 
 رقم اسم الطالبة النتيجة التقدير

 9 أؼباس عملنا فلذة 72 جيد

 6 أمرينا راشادا حق 56 ضعيف
 3 حسن اػباسبة 52 ضعيف
 4 مايسـو ليلي أغنسيا 46 ضعيف
 5 مزرعة العلـو 64 مقبوؿ

 6 ملينا نور كاحدة 86 جيد جدا
 7 نديا ؼ. ركشادم 46 ضعيف
 8 نيال أنا رحيما 66 مقبوؿ
 9 نيلنا أسنا نوريل إيال 74 جيد

 92 رابعة األنداكية 54 ضعيف
 99 ربيعة العدكية 46 ضعيف
 96 رياف فراديس 68 ضعيف
 93 أمي طيبة 54 ضعيف

 ضعيف
 اجملموع 721

 اؼبعدؿ 5553
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بالنظر إىل اعبدكؿ السابق عرفت الباحثة أف نتائج الطالبات للمجوعة 
 الضابطة يف االختبار القبلي ميكن تصنيفها كما يلي:

 21الجدول 
 الضابطة االختبار القبلي للمجوعة لنتائج مئويةنسبة 

 نسبة مئوية عدد الطلبة التقدير فئة نتائج رقم
 %2 - ممتاز 922 -92 9
 %7,7 9 جيد جدا  89 – 82 6
 %95،4 6 جيد 79 - 72 3
 %95،4 6 مقبوؿ 69 -62 4
 %69,5 8 ضعيف 2-59 5

 %922 93 ؾبموعة
 

 تجريبيةنتائج االختبار القبلي للمجموعة ال 

 كما يلي:  تجريبيةأما نتائج االختبار القبلي للمجوعة ال
 22الجدول 
 تجريبيةال للمجوعةنتائج االختبار القبلي 

 رقم اسم الطالبة النتيجة التقدير

 9 أتيك دينا نصيحة 62 مقبوؿ

 6 أرنيانيت أمَت 36 ضعيف
 3 عزيزة ليلة البدرية 82 جيد جدا

 4 إعانة األمية 74 جيد
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 5 مسرفة الندا 82 جيد جدا
 6 ميال س. 54 ضعيف
 7 ممتازة أكيل النيال 44 ضعيف
 8 ممتاز النساء 86 جيدجدا

 9 نيلة اػبفيف 74 جيد
 92 جنية 36 ضعيف

 99 نور عيٍت 82 جيد جدا
 96 نور الفية كورنياكايت 72 جيد

 93 نوركؿ الظبي دكم 54 ضعيف

 مقبول
 اجملموع 816
 اؼبعدؿ 6257

بالنظر إىل اعبدكؿ السابق عرفت الباحثة أف نتائج الطالبات للمجوعة 
 تجريبية يف االختبار القبلي ميكن تصنيفها كما يلي:ال

 23الجدول 
 تجريبيةال االختبار القبلي للمجوعة لنتائج مئويةنسبة 

 نسبة مئوية عدد الطلبة التقدير فئة نتائج رقم
 %2 - ممتاز 922 -92 9
 %32,7 4 جيد جدا  89 – 82 6
 %63,9 3 جيد 79 - 72 3
 %7,7 9 مقبوؿ 69 -62 4
 %38,5 5 ضعيف 2-59 5

 %922 93 ؾبموعة
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 بعدياالختبار ال .6

إجراء عملية تعليم النحو يف برنامج صباح اللغة معهد سوناف أمبيل  بعد
، قامت اإلسالمية اغبكومية ماالنج العايل جامعة موالنا مالك إبراىيم

 بعديف اؼبستول اؼبتوسط الطالبات ؼبعرفة كفاءة  بعدمباالختبار الالباحثة 
ىو االختبار  بعدماالختبار الككاف . الكتاب التعليمي اؼبطوراستخداـ 

 التحريرم اؼبتساكم باالختبار القبلي. 
 ي للمجموعة الضابطةبعدنتائج االختبار ال 

 للمجوعة الضابطة ىي كما يلي: البعدمأما نتائج االختبار 
 
 

 24الجدول 
 الضابطة للمجوعة البعدينتائج االختبار 

 رقم اسم الطالبة النتيجة التقدير

 9 أؼباس عملنا فلذة 74 جيد

 6 أمرينا راشادا حق 54 ضعيف
 3 حسن اػباسبة 62 مقبوؿ
 4 مايسـو ليلي أغنسيا 64 مقبوؿ
 5 مزرعة العلـو 76 جيد

 6 ملينا نور كاحدة 86 جيد جدا
 7 نديا ؼ. ركشادم 62 مقبوؿ
 8 نيال أنا رحيما 74 جيد
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 9 نيلنا أسنا نوريل إيال 76 جيد
 92 رابعة األنداكية 62 مقبوؿ
 99 ربيعة العدكية 54 ضعيف
 96 رياف فراديس 34 ضعيف
 93 أمي طيبة 64 مقبوؿ

 مقبول
 اجملموع 832

 اؼبعدؿ 64
 

الطالبات للمجوعة بالنظر إىل اعبدكؿ السابق عرفت الباحثة أف نتائج 
 الضابطة يف االختبار البعدم ميكن تصنيفها كما يلي:

 

 25الجدول 
 الضابطة االختبار البعدي للمجوعة لنتائج مئويةنسبة 

 نسبة مئوية عدد الطلبة التقدير فئة نتائج رقم
 %2 - ممتاز 922 -92 9
 %7,7 9 جيد جدا  89 – 82 6
 %32,7 4 جيد 79 - 72 3
 %38,5 5 مقبوؿ 69 -62 4
 %63,9 3 ضعيف 2-59 5

 %922 93 ؾبموعة
 

  تجريبيةللمجموعة ال البعدينتائج االختبار 
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 كما يلي:  تجريبيةللمجوعة ال البعدمأما نتائج االختبار 
 26الجدول 

 تجريبيةال للمجوعة البعدينتائج االختبار 
 رقم اسم الطالبة النتيجة التقدير

 9 أتيك دينا نصيحة 82 جيد جدا

 6 أرنيانيت أمَت 76 جيد
 3 عزيزة ليلة البدرية 922 ممتاز

 4 إعانة األمية 84 جيد جدا
 5 مسرفة الندا 922 ممتاز

 6 ميال س. 84 جيد جدا
 7 ممتازة أكيل النيال 78 جيد
 8 ممتاز النساء 92 ممتاز

 9 نيلة اػبفيف 84 جيد جدا
 92 جنية 76 جيد
 99 نور عيٍت 98 ممتاز
 96 نور الفية كورنياكايت 96 ممتاز
 93 نوركؿ الظبي دكم 74 جيد

 جيد جدا
 اجملموع 1118

 اؼبعدؿ 8552
 

بالنظر إىل اعبدكؿ السابق عرفت الباحثة أف نتائج الطالبات للمجوعة 
 تجريبية يف االختبار البعدم ميكن تصنيفها كما يلي:ال
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 27الجدول 
 تجريبيةال االختبار البعدي للمجوعة لنتائج مئويةنسبة 

 نسبة مئوية عدد الطلبة التقدير فئة نتائج رقم
 %38,6 5 ممتاز 922 -92 9
 %32,7 4 جيد جدا  89 – 82 6
 %32,7 4 جيد 79 - 72 3
 %2 - مقبوؿ 69 -62 4
 %2 - ضعيف 2-59 5

 %922 93 ؾبموعة
 
 
للمجموعتين الضابطة ي و البعدي اإلختبارين القبل تحليل نتيجة .3

 التجريبيةو 
عرفت الباحثة نتائج االختبارين القبلي كالبعدم لكال اجملموعتُت  مابعد 

الضابطة كالتجريبية سجلت الباحثة نتائج االختبار القبلي كالبعدم يف جدكؿ 
 نتائجها.كاحد لكل ؾبموعة ؼبعرفة فرؽ 

 .تحليل نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجوعة الضابطة 
 28الجدول 

 نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجوعة الضابطة.
 التقدير االختبار البعدي التقدير االختبار القبلي رقم
 جيد 74 جيد 72 9
 ضعيف 54 ضعيف 56 6
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 مقبوؿ 62 ضعيف 52 3
 مقبوؿ 64 ضعيف 46 4
 جيد 76 مقبوؿ 64 5
 جيد جدا 86 جيد جدا 86 6
 مقبوؿ 62 ضعيف 46 7
 جيد 74 مقبوؿ 66 8
 جيد 76 جيد 74 9
 مقبوؿ 62 ضعيف 54 92
 ضعيف 54 ضعيف 46 99
 ضعيف 34 ضعيف 68 96
 مقبوؿ 64 ضعيف 54 93
   762 

 ضعيف
836 

 مقبوؿ
M 5554 64 

 ؽبذا التحليل، كضعت الباحثة فركض البحث كما يلي:
Ho  : نتيجة االختبار القبلي  أف نتيجة االختبار البعدم 

Ha  : نتيجة االختبار القبلي  أف نتيجة االختبار البعدم 

كىذه  االستداليل باإلحصاء spss.16.0ك حلت الباحثة البيانات بربنامج 
 ىي نتائجها :

 29 الجدول
 spss. 16.0االختبار القبلي والبعدي للمجوعة الضابطة ببرنامج تحليل نتائج 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 4.10369 14.79605 13 55.3846 االختبار القبلي 
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Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 4.10369 14.79605 13 55.3846 االختبار القبلي 

 3.54459 12.78019 13 64.0000 االختبار البعدم

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 000. 903. 13 االختبار القبلي ك االختبار البعدم 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

  
Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 

االختبار القبلي ك 
 000. 12 4.856- 4.74965- 12.48112- 1.77424 6.39711 8.61538- االختبار البعدم

 

درجػة  ككانػت 4,856( toعرفػت الباحثػة أف درجػة تػاء اغبسػاب )، النتيجػة من ىذه
ككانػت درجػة تػاء اعبػدكؿ عنػد مسػتول  6,979 %:5تاء اعبدكؿ عنػد مسػتول الداللػة 

درجة تػاء اغبسػاب . ك بناء على ىذه النتيجة، عرفت الباحثة أف 3,255% : 9الداللة 
(to ) كمعػٌت (4,856 < 6,979ك  4,856  <3,255درجة تاء اعبدكؿ )أكثر من .

ألف  كلػو كػاف قلػيال االختبػار القبلػي كالبعػدم للمجوعػة الضػابطةذلك أف ىنػاؾ فػرؽ بػُت 
Ha مقبوؿ كHo مردكد. 

 .تحليل نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجوعة التجريبية 
 31الجدول 
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 نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجوعة التجريبية.
 التقدير االختبار البعدي التقدير االختبار القبلي رقم

 جيد جدا 82 مقبوؿ 62 9
 جيد 76 ضعيف 36 6
 ممتاز 922 جيد جدا 82 3
 جيد جدا 84 جيد 74 4
 ممتاز 922 جيد جدا 82 5
 جيد جدا 84 ضعيف 54 6
 جيد 78 ضعيف 44 7
 ممتاز 92 جيدجدا 86 8
 جيد جدا 84 جيد 74 9
 جيد 76 ضعيف 36 92
 ممتاز 98 جيد جدا 82 99
 ممتاز 96 جيد 72 96
 جيد 74 ضعيف 54 93
   816 

 مقبول
1118 

 جيد جدا
M 6257 8552 

 ؽبذا التحليل، كضعت الباحثة فركض البحث كما يلي:
Ho  : نتيجة االختبار القبلي  أف نتيجة االختبار البعدم 

Ha  : نتيجة االختبار القبلي  أف نتيجة االختبار البعدم 

كىذه  االستداليل باإلحصاء spss.16.0ك حلت الباحثة البيانات بربنامج 
 ىي نتائجها :

 31 الجدول
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 spss. 16.0االختبار القبلي والبعدي للمجوعة التجريبية ببرنامج تحليل نتائج 
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 

 5.04614 18.19411 13 62.7692 االختبار القبلي

 2.80602 10.11726 13 85.2308 االختبار البعدم

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 000. 867. 13 االختبار القبلي ك االختبار البعدم 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

  
Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 

االختبار القبلي ك 
 2.24615E1 10.68188 2.96262 -28.91653 -16.00654 -7.582 12 .000- االختبار البعدم

 ككانت 7,856( toعرفت الباحثة أف درجة تاء اغبساب )، يجةالنت من ىذه
ككانت درجة تاء اعبدكؿ عند  6,979 %:5درجة تاء اعبدكؿ عند مستول الداللة 

درجة تاء . ك بناء على ىذه النتيجة، عرفت الباحثة أف 3,255% : 9مستول الداللة 
 < 6,979ك  7,856  <3,255درجة تاء اعبدكؿ )أكثر من ( toاغبساب )

االختبار القبلي كالبعدم للمجوعة . كمعٌت ذلك أف ىناؾ فرؽ كثَت بُت (7,856
 .مردكد Hoمقبوؿ ك Haتجريبية ألف ال

 .تحليل نتيجة االختبار القبلي للمجموعة الضابطة و المجوعة التجريبية 
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للمجموعة الضابطة ك اجملوعة سجلت الباحثة نتائج االختبار القبلي 
نتائجها قبل التجربية. يف ىذه التحليل، يف جدكؿ كاحد ؼبعرفة فرؽ  التجريبية

للمجموعة الضابطة ك االختبار القبلي النتائج اؼبرجوة ىي ما كاف فرؽ بعيد بُت 
 . اجملوعة التجريبية

 32الجدول 
 نتيجة االختبار القبلي للمجوعة الضابطة والمجموعة التجريبية.

 رقم
 االختبار القبلي
للمجموعة 

 الضابطة
 التقدير

 االختبار القبلي
للمجموعة 
 التجريبية

 التقدير

 مقبوؿ 62 جيد 72 9
 ضعيف 36 ضعيف 56 6
 جيد جدا 82 ضعيف 52 3
 جيد 74 ضعيف 46 4
 جيد جدا 82 مقبوؿ 64 5
 ضعيف 54 جيد جدا 86 6
 ضعيف 44 ضعيف 46 7
 جيدجدا 86 مقبوؿ 66 8
 جيد 74 جيد 74 9
 ضعيف 36 ضعيف 54 92
 جيد جدا 82 ضعيف 46 99
 جيد 72 ضعيف 68 96
 ضعيف 54 ضعيف 54 93
 مقبول 816 ضعيف 721   
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M 5553 6257 
 ؽبذا التحليل، كضعت الباحثة فركض البحث كما يلي:

Ho  : نتيجة االختبار القبلي    للمجوعة الضابطةأف نتيجة االختبار القبلي
 للمجموعة التجريبية

Ha  : نتيجة االختبار القبلي    للمجوعة الضابطةأف نتيجة االختبار القبلي
 للمجموعة التجريبية

كىذه  االستداليل باإلحصاء spss.16.0ك حلت الباحثة البيانات بربنامج 
 ىي نتائجها :

 
 

 33 الجدول
 .spssببرنامج  االختبار القبلي للمجوعة الضابطة والمجموعة التجريبيةنتائج تحليل 

16.0 
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 

 4.10369 14.79605 13 55.3846 اجملموعة الضابطة

 5.04614 18.19411 13 62.7692 اجملموعة التجريبية

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 اجملموعة التجريبية ك اجملموعة الضابطة  13 .006 .985 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences t df Sig. 
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Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

(2-

tailed) 

  Lower Upper 

Pair 1 

اجملموعة الضابطة ك 
 277. 12 1.139- 6.74764 21.51687- 6.48622 23.38639 7.38462- اجملموعة التجريبية

 ككانت9,939( toعرفت الباحثة أف درجة تاء اغبساب )، يجةالنت من ىذه
ككانت درجة تاء اعبدكؿ عند  6,979 %:5درجة تاء اعبدكؿ عند مستول الداللة 

درجة تاء . ك بناء على ىذه النتيجة، عرفت الباحثة أف 3,255% : 9مستول الداللة 
. (9,939 > 6,979ك 9,939  >3,255درجة تاء اعبدكؿ )أقل من ( toاغبساب )

 Haتجريبية متوازف ألف جملوعة الالضابطة ك ا اجملموعةكمعٌت ذلك أف كفاءة الطالبات بُت 

 .مقبوؿ Hoمردكد ك

 .تحليل نتيجة االختبار البعدي للمجموعة الضابطة و المجوعة التجريبية 
للمجموعة الضابطة ك اجملوعة  بعدمسجلت الباحثة نتائج االختبار ال

نتائج االختبار بُت اجملموعة الضابطة اليت ال يف جدكؿ كاحد ؼبعرفة فرؽ  التجريبية
 Accelerate" )السريع التعّلم" طريقةأساس تستخدـ الكتاب التعليمي على 

Learning)  طريقةأساس تستخدـ الكتاب التعليمي على كاجملموعة التجريبية اليت 
.  هبذه التحليل، تستطيع الباحثة أف (Accelerate Learning" )السريع التعّلم"

 تعرؼ فعالية الكتاب التعليمي اؼبطور. 
 34الجدول 

 نتيجة االختبار البعدي للمجوعة الضابطة والمجموعة التجريبية.

 رقم
 االختبار البعدي

للمجموعة 
 الضابطة

 التقدير
 االختبار البعدي

للمجموعة 
 التجريبية 

 التقدير
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 جيد جدا 82 جيد 74 9
 جيد 76 ضعيف 54 6
 ممتاز 922 ضعيف 62 3
 جيد جدا 84 ضعيف 64 4
 ممتاز 922 مقبوؿ 76 5
 جيد جدا 84 جيد جدا 86 6
 جيد 78 ضعيف 62 7
 ممتاز 92 مقبوؿ 74 8
 جيد جدا 84 جيد 76 9
 جيد 76 ضعيف 62 92
 ممتاز 98 ضعيف 54 99
 ممتاز 96 ضعيف 34 96
 جيد 74 ضعيف 64 93
   832 

 ضعيف
 جيد جدا 1118

M 64 8552  
 ؽبذا التحليل، كضعت الباحثة فركض البحث كما يلي:

Ho  : نتيجة االختبار    للمجوعة الضابطة البعدمأف نتيجة االختبار
 للمجموعة التجريبية البعدم

Ha  : نتيجة االختبار    للمجوعة الضابطة البعدمأف نتيجة االختبار
 للمجموعة التجريبية البعدم

كىذه  االستداليل باإلحصاء spss.16.0ك حلت الباحثة البيانات بربنامج 
 ىي نتائجها :

 35 الجدول
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 .spssببرنامج  االختبار البعدي للمجوعة الضابطة والمجموعة التجريبيةنتائج تحليل 

16.0 
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 

الضابطة اجملموعة  64.0000 13 12.78019 3.54459 

 2.80602 10.11726 13 85.2308 اجملموعة التجريبية

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 933. 026.- 13 اجملموعة الضابطة ك اجملموعة التجريبية 

 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

  
Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 

اجملموعة الضابطة ك 
 2.12308E1 16.50330 4.57719 -31.20361 -11.25792 -4.638 12 .001- اجملموعة التجريبية

 

ككانت 4638( toعرفت الباحثة أف درجة تاء اغبساب )من ىذه النتيجة ،
اعبدكؿ عند ككانت درجة تاء  6,979%: 5درجة تاء اعبدكؿ عند مستول الداللة 

. ك بناء على ىذه النتيجة، عرفت الباحثة أف درجة تاء 3,255% : 9مستول الداللة 
. (4,638<6,979ك  4,638<3,255( أكثر من درجة تاء اعبدكؿ )toاغبساب )

ىناؾ فرؽ بُت االختبار البعدم للمجموعة الضابطة كاجملموعة التجريبية كمعٌت ذلك أف 
فعرفت الباحثة أف االختبار البعدم للمجموعة التجريبية  .مردكد Hoمقبوؿ ك Haألف 
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 التعّلم" طريقةؼبادة النحو على أساس أحسن كمعٌت ذلك أف استخداـ الكتاب التعليمي 
 فعاال. (Accelerate Learning" )السريع

 نتائج االستبانة . ب

كفيما ؼبعرفة آراء الطالبات عن فعالية الكتاب التعليمي كزعت الباحثة االستبانة 
 يلي نتائجها:

 36 الجدول
 استبانة الطالبات عن فعالية الكتابنتائج 

 

 عدد الطالبات اإلختيارات األسئلة رقم
المجمو 

 ع

أفرح أف أتعلم النحو بعد  9
 اشًتاؾ ىذه عملية التعليم

 6 جد وافقم

93 
 7 وافقم
 - َت موافقغ

 - داج وافقم َتغ

أحب أف أتعلم بالكتاب  6
 التعليمي اعبديد

 7 جد وافقم

93 
 5 وافقم
 9 َت موافقغ

 - داج وافقم َتغ

أفهم اؼبواد النحوية اعبديدة  3
 أسهل من اؼبواد النحوية القدمية

 5 جد وافقم

93 
 7 وافقم
 9 َت موافقغ

 - داج وافقم َتغ
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4 
أشعر بالفعاؿ كاغبماسة عند 
 عملية تعليم النحو بالكتاب

 التعليمي اعبديد

 6 جد وافقم

93 
 9 وافقم
 6 َت موافقغ

 - داج وافقم َتغ

الكتاب التعليمي اعبديد  5
 جذابة

 7 جد وافقم

93 
 6 وافقم
 - َت موافقغ

 - داج وافقم َتغ

6 
اللعبة كالوظيفة يف الكتاب 
التعليمي اعبديد تساعدين 

 لفهم الدرس بالسهلة

 7 جد وافقم

93 
 6 وافقم
 - َت موافقغ

 - داج وافقم َتغ

7 
هبذا الكتاب التعليمي اعبديد 

أجيب األسئلة من اؼبعلمة 
 أسهال

 4 جد وافقم

93 
 8 وافقم
 9 َت موافقغ

 - داج وافقم َتغ

8 
التدريبات يف ىذا الكتاب 
التعليمي اعبديد يساعدين 

 للتعلم فردا أك صباعة

 5 جد وافقم

93 
 7 وافقم
 9 َت موافقغ

 - داج وافقم َتغ

التدريبات يف الكتاب التعليمي  9
 اعبديد متنوعة كجذابة

 6 جد وافقم
 6 وافقم 93

 9 َت موافقغ
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 - داج وافقم َتغ

92 

 التعّلم"تعلم النحو بطريقة 
 Accelerate" )السريع

Learning)  جيعلٍت فهم الدرس
 سريعا

 5 جد وافقم

93 
 6 وافقم
 6 َت موافقغ

 - داج وافقم َتغ
 SPSS.16.0قامت الباحثة بتحليل نتائج االستبانة باستخداـ برنامج نتائج الكمن تلك 

 كىذه ىي نتائجها:
 
 
 
 

 سرور الطالبات في اشتراك عملية التعليم .1

 37 الجدول
 spss. 16.0ببرنامج  استبانة الطالباتنتائج تحليل 

 تقرار  
Frequency 

 نسبة مئوية
Percent 

نسبة مئوية صدق  

Valid Percent 

 مجموعة نسبة مئوية
Cumulative Percent 

 الصدق
Valid 

 53.8 53.8 53.8 7 موافق

 100.0 46.2 46.2 6 موافق جدا

 100.0 100.0 13 مجموع
 

( يوافقن بأهنن %53,8من ىذا اعبدكؿ، عرفت الباحثة أف أكثر الطالبات ) 
 بفرحن بعملية تعليم النحو. 

 

 تحب الطالبات بالكتاب التعليمي الجديد .2
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 38 الجدول
 spss. 16.0استبانة الطالبات ببرنامج نتائج تحليل 

 تقرار  
Frequency 

 نسبة مئوية
Percent 

نسبة مئوية صدق  

Valid Percent 

 مجموعة نسبة مئوية
Cumulative Percent 

 الصدق
Valid 

موافقغير   1 7.7 7.7 7.7 

 46.2 38.5 38.5 5 موافق

 100.0 53.8 53.8 7 موافق جدا

 100.0 100.0 13 مجموع
 

( يوافقن جدا بأهنن %53,8من ىذا اعبدكؿ، عرفت الباحثة أف أكثر الطالبات )
 Accelerate" )السريع التعّلم" طريقة أساسعلى حينب الكتاب التعليمي ؼبادة النحو 

Learning) 
 

 فهم المود النحوية الجديدة أسهل من المواد النحوية القديمة .3

 39 الجدول
 spss. 16.0استبانة الطالبات ببرنامج نتائج تحليل 

 تقرار  
Frequency 

 نسبة مئوية
Percent 

نسبة مئوية صدق  

Valid Percent 

 مجموعة نسبة مئوية
Cumulative Percent 

 الصدق
Valid 

موافقغير   1 7.7 7.7 7.7 

 61.5 53.8 53.8 7 موافق

 100.0 38.5 38.5 5 موافق جدا

 100.0 100.0 13 مجموع
 

( يوافقن بأهنن %53,8من ىذا اعبدكؿ، عرفت الباحثة أف أكثر الطالبات )
 اؼبود النحوية اعبديدة أسهل من اؼبواد النحوية القدمية نفهمي

 

 النحوالطالبات فعالة وحماسة عند عملية تعليم  .4
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 41 الجدول
 spss. 16.0استبانة الطالبات ببرنامج نتائج تحليل 

 تقرار  
Frequency 

 نسبة مئوية
Percent 

نسبة مئوية صدق  

Valid Percent 

 مجموعة نسبة مئوية
Cumulative Percent 

 الصدق
Valid 

موافقغير   2 15.4 15.4 15.4 

 84.6 69.2 69.2 9 موافق

 100.0 15.4 15.4 2 موافق جدا

 100.0 100.0 13 مجموع
 

( يوافقن بأهنن %69,6من ىذا اعبدكؿ، عرفت الباحثة أف أكثر الطالبات )
 فعالة كضباسة عند عملية تعليم النحو.

 
 

 

 الكتاب التعليمي الجديد جذابة .5

 41 الجدول
 spss. 16.0استبانة الطالبات ببرنامج نتائج تحليل 

 تقرار  
Frequency 

 نسبة مئوية
Percent 

نسبة مئوية صدق  

Valid Percent 

 مجموعة نسبة مئوية
Cumulative Percent 

 الصدق
Valid 

 46.2 46.2 46.2 6 موافق

 100.0 53.8 53.8 7 موافق جدا

 100.0 100.0 13 مجموع
 

 بأفجدا ( يوافقن %53,8من ىذا اعبدكؿ، عرفت الباحثة أف أكثر الطالبات )
 الكتاب التعليمي اعبديدة جذابة.

 

 اللعبة والوظيفة في الكتاب مساعدتان لفهم الدرس بالسهلة .6

 42 الجدول
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 spss. 16.0استبانة الطالبات ببرنامج نتائج تحليل 

 تقرار  
Frequency 

 نسبة مئوية
Percent 

نسبة مئوية صدق  

Valid Percent 

 مجموعة نسبة مئوية
Cumulative Percent 

 الصدق
Valid 

 46.2 46.2 46.2 6 موافق

 100.0 53.8 53.8 7 موافق جدا

 100.0 100.0 13 مجموع
 

 بأفجدا ( يوافقن %53,8من ىذا اعبدكؿ، عرفت الباحثة أف أكثر الطالبات )
 .اللعبة كالوظيفة يف الكتاب مساعدتاف لفهم الدرس بالسهلة

 

 

 

 

 

 الكتاب التعليمي الجديدسهلة في إجابة السؤال بعد تعلم المادة من  .7

 43 الجدول
 spss. 16.0استبانة الطالبات ببرنامج نتائج تحليل 

 تقرار  
Frequency 

 نسبة مئوية
Percent 

نسبة مئوية صدق  

Valid Percent 

 مجموعة نسبة مئوية
Cumulative Percent 

 الصدق
Valid 

موافقغير   1 7.7 7.7 7.7 

 69.2 61.5 61.5 8 موافق

جداموافق   4 30.8 30.8 100.0 

 100.0 100.0 13 مجموع
 

هبذا  أفيوافقن ( %69,5من ىذا اعبدكؿ، عرفت الباحثة أف أكثر الطالبات )
 .الكتاب التعليمي اعبديد جينب األسئلة من اؼبعلمة أسهال

 

 للتعلم فردا أو جماعة مساعدةالتدريبات في الكتاب التعليمي الجديد  .8
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 44 الجدول
 spss. 16.0استبانة الطالبات ببرنامج نتائج تحليل 

 تقرار  
Frequency 

 نسبة مئوية
Percent 

نسبة مئوية صدق  

Valid Percent 

 مجموعة نسبة مئوية
Cumulative Percent 

 الصدق
Valid 

موافقغير   1 7.7 7.7 7.7 

 61.5 53.8 53.8 7 موافق

 100.0 38.5 38.5 5 موافق جدا

 100.0 100.0 13 مجموع
 

 أفيوافقن ( %53,8من ىذا اعبدكؿ، عرفت الباحثة أف أكثر الطالبات )
 التدريبات يف الكتاب التعليمي اعبديد مساعدة للتعلم فردا أك صباعة.

 
 

 التدريبات في الكتاب التعليمي الجديد متنوعة وجذابة .9

 45 الجدول
 spss. 16.0استبانة الطالبات ببرنامج نتائج تحليل 

 تقرار  
Frequency 

 نسبة مئوية
Percent 

نسبة مئوية صدق  

Valid Percent 

 مجموعة نسبة مئوية
Cumulative Percent 

 الصدق
Valid 

موافقغير   1 7.7 7.7 7.7 

 53.8 46.2 46.2 6 موافق

 100.0 46.2 46.2 6 موافق جدا

 100.0 100.0 13 مجموع
 

 أفيوافقن جدا ( %46,6من ىذا اعبدكؿ، عرفت الباحثة أف أكثر الطالبات )
 التدريبات يف الكتاب التعليمي اعبديد متنوعة كجذابة.
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يجعل الطالبات  (Accelerate Learning" )السريع التعّلم"تعلم النحو بطريقة  .11
 فهم الدرس سريعا

 46 الجدول
 spss. 16.0استبانة الطالبات ببرنامج نتائج تحليل 

 تقرار  
Frequency 

 نسبة مئوية
Percent 

نسبة مئوية صدق  

Valid Percent 

 مجموعة نسبة مئوية
Cumulative Percent 

 الصدق
Valid 

موافقغير   2 15.4 15.4 15.4 

 61.5 46.2 46.2 6 موافق

 100.0 38.5 38.5 5 موافق جدا

 100.0 100.0 13 مجموع
 

تعلم  أفيوافقن ( %46,6من ىذا اعبدكؿ، عرفت الباحثة أف أكثر الطالبات )
 جيعلهن فهم الدرس سريعا. (Accelerate Learning" )السريع التعّلم"النحو بطريقة 

 
كمن ىذه النتائج عرفت الباحثة أف أكثر الطالبات حينب الكتاب التعليمي اعبديد 

 طريقةؼبادة النحو على أساس كيوافقن أف تعلم النحو باستخداـ الكتاب التعليمي 
 جيعلهن فعاال.   (Accelerate Learning" )السريع التعّلم"
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 نتائج المقابلة . ج

صباح  اؼبقابلة مع بعض الطالبات يف فصل "متوسط أ" برنامجبقامت الباحثة 
 التعّلم" طريقةؼبادة النحو على أساس اللغة ؼبعرفة آرائهن عن الكتاب التعليمي 

، ألف الباحثة ربتاج إىل آراء الطالبات عن صبيع (Accelerate Learning" )السريع
الكتاب التعليمي اليت ال تستطيع أف ربصلها من أدكات االختبار كاالستبانة. 

 كىذه ىي نتائجها:
 47 الجدول

 غير موافق

 موافق جدا
0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ية
ئو

 م
بة

س
ن

 

 رقم بنود األسئلة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 غير موافق 7.7 7.7 15.4 0 0 7.7 7.7 7.7 15.4

53.8 موافق 38.5 53.8 69.2 46.2 46.2 61.5 53.8 46.2 46.2

46.2 موافق جدا 53.8 38.5 15.4 53.8 53.8 30.8 38.5 46.2 38.5

 نتائج استبانة الطالبات

 موافق جدا موافق غير موافق

 ج استبانة الطالباتالبياين من نتائرسم . 97صورة 
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  المقابلة مع الطالباتنتائج 
 

 األجوبة السؤال الرقم
كيف رأيك عن الكتاب  .9

ؼبادة النحو على التعليمي 
" السريع التعّلم" طريقةأساس 

(Accelerate Learning)؟ 

كل الطالبات ذبيب أف الكتاب التعليمي 
 التعّلم" طريقةؼبادة النحو على أساس 

جذابة  (Accelerate Learning" )السريع
ألف ىذا الكتاب ملوف كفيو األنشطة 
 اللغوية اؼبرحية مثل اللعبة كغَت ذلك.

الكتاب يستطيع أف ىل ىذا  .6
 يساعدؾ يف تعلم النحو؟

كل الطالبات تقوؿ أف ىذا الكتاب 
مساعد يف تعلم النحو ألف البياف يف ىذا 
الكتاب يستخدـ اللغة اإلندكنيسيا حىت 

 تفهم اؼبواد النحوية بالسهولة.
ىل ىذا الكتاب التعليمي  .3

يستطيع أف جيعلك ضباسة 
 يف تعلم النحو ؟

بعض الطالبات تقوؿ أف ىذا الكتاب 
التعليمي يستطيع أف جيعلها ضباسة يف 

تعلم النحو ألف فيو الصفحة اليت 
تستطيع الطالبات تقدـ ما عملت مع 

زمالئها ك بعض الطالبات تقوؿ أف 
عملية تعليم النحو متعلق دبدرسة النحو 

أيضا، إذا كانت ىي ضباسة فحماسة 
اسة فال الطالبات كإذا كانت ىي غَت ضب

 ربمس الطالبات.
ىل التدريبات يف الكتاب  .4

ؼبادة النحو على التعليمي 
كل الطالبات تقوؿ أف التدريبات يف 

الكتاب التعليمي متنوعة كتساعدىا يف 
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" السريع التعّلم" طريقةأساس 
(Accelerate Learning) 

تساعدؾ يف فهم اؼبواد 
 النحوية؟

الطالبات فهم اؼبواد النحوية. كترل بعض 
أهنا ربب التدريبات التطبيقي كال ربب 

 التدريبات النظرم.

ىل ىذه الكتاب التعليمي  .5
يستطيع أف جيعل تعليم 

 النحو فعاال؟

كل الطالبات تقوؿ أف الكتاب التعليمي 
يستطيع أف جيعل تعليم النحو أفعاال من 

تعليم النحو الذم يستخدـ كتاب "تعليم 
 اللغة"

 
ؼبادة النحو ستنبط أف الكتاب التعليمي الباحثة أف تستطيع النتائج، تىذه من 
فعاال، كىذه النتائج مناسبة  (Accelerate Learning" )السريع التعّلم" طريقةعلى أساس 

 بنتائج االختبار كنتائج االستبانة.
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 رابعال الفصل
 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 

 نتائج البحث:  المبحث األول 
 التعّلم" طريقة أساس على النحو دلادة الكتاب التعليمي إعدادلية بعد عم

 أمبيل سونان مبعهد الكربى خدجية مبىن يف( Accelerate Learning" )السريع
ومرت الباحثة  ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العايل

مجع مث حتليل احلاجة وادلشكلة   :خطوات البحث التطويري عند سوجيونو وىي
جتربة  مث تصحيح ادلنتج وحتسينومث  دلنتجا تصديقمث إعداد ادلنتج مث البيانات 

تصحيح ادلنتج مث  جتربة استخدام ادلنتجمث  تصحيح ادلنتج وحتسينو مث دلنتجا
 :البحث كما يلي نتائجحصلت الباحثة ف ،وحتسينو

 التعّلم" طريقة أساس على النحو دلادةأن خصائص الكتاب التعليمي  .أ 
 ىي: (Accelerate Learning" )السريع

 على النحو دلادة التعليمي الكتاب يف األبواب من باب كل يتكون .1
 ادلكونات من( Accelerate Learning" )السريع التعّلم" طريقة أساس
 اآلتية:

 التشجيعو  ادلوضوع 
 التعليمية األىداف 
 والبيان وادلثال التعريف 
 اللعبة 
 الوظيفة أو العمل 
 التدريبات 
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 لتفكرل الصفحة 
 سجلّ ال 

" السريع التعّلم" طريقة خبطوات مناسبة التعليمي الكتاب ىذا أن .2
(Accelerate Learning )وىي: 
 الفكرة يشجع 
 ادلعارف يقبل 
 ادلعىن يبحث 
 الذاكرة يعجل 
 ادلعلومات يقدم 
 التعلم خربة ينعكس 

" السريع التعّلم" طريقة أساس على دلادة النحو التعليمي الكتاب .3
(Accelerate Learning )ملونة. 

" السريع التعّلم" طريقة أساس على دلادة النحو التعليمي الكتاب .4
(Accelerate Learning)  سم  22قياسوx 25 .سم 

" السريع التعّلم" طريقة أساس على دلادة النحوالكتاب التليمي  .5
(Accelerate Learning)  كتب باللغة اإلندونيسيا 

 التعّلم" طريقة أساس على دلادة النحواستخدام الكتاب التعليمي  .6
جيعل الطالبات فعاال ألن فيها  (Accelerate Learning" )السريع

 األنشطة اللغوية
استخدم ىذا الكتاب التعليمي الطريقة القياسية بتقدمي التعريف عن  .7

 القاعدة مث ذكر األمثلة.
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" السريع التعّلم" طريقة أساس على دلادة النحوصالحية الكتاب التعليمي   .ب 
(Accelerate Learning )اخلبري يف جمال تصميم  استبانة قد ُعرفت من نتائج

وبعد استخدام  الكتاب التعليمي و اخلبري يف جمال تعليم القواعد النحوية.
فحصلت الباحثة  تصديق ادلواد على القيمة ادلئوية،الرمز دلعرفة نتائج الباحثة 
على أن الكتاب وتدل ىذه النتيجة  .%87،5وىي  تصديق ادلوادنتيجة 

 Accelerate" )السريع التعّلم" طريقةالتعليمي دلادة النحو على أساس 

Learning) "الكتاب التعليمي دلادة النحو على " و معىن ذلك أن جيد
ميكن استخدامو يف  (Accelerate Learning" )السريع التعّلم" طريقةأساس 

 التعليم بعد التصويب.
استخدمت الباحثة أدوات البحث ادلقابلة واالستبانة واالختبار دلعرفة فعالية  .ج 

طريقة "التعّلم السريع" دلادة النحو على أساس الكتاب التعليمي 
(Accelerate Learning) . قامت الباحثة بتحليل مقارنة نتائج االختبار

عرفت الباحثة أن و ،القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة 
درجة تاء أقل من ( to)لالختبار القبلي للمجموعتني درجة تاء احلساب 

. ومعىن ذلك أن  (15139 > 25179و  15139  >35255اجلدول )
تجريبية متوازن قبل جملوعة الالضابطة و ا اجملموعةكفاءة الطالبات بني 

( أكثر to)لالختبار البعدي للمجموعتني درجة تاء احلساب وأما  التجربة.
. ومعىن (4638 < 25179و  4638  <35255من درجة تاء اجلدول )

ىناك فرق بني االختبار البعدي للمجموعة الضابطة واجملموعة ذلك أن 
فعرفت الباحثة أن االختبار البعدي للمجموعة التجريبية أحسن  .التجريبية

 طريقةدلادة النحو على أساس ويدل ذلك أن استخدام الكتاب التعليمي 
وكانت ىذه النتائج مناسبة  فعاال. (Accelerate Learning" )السريع التعّلم"

 بنتائج االستبانة وادلقابلة.
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 : التوصيات المبحث الثاني
 نتائج البحث ترى الباحثة ضرورية تقدمي التوصيات فيما يأيت:انطالقا من 

حلل  مهمإعداد الكتاب التعليمي لتعليم عناصر اللغة العربية أو مهاراهتا  -1
 مشكالت الطلبة و يشجعها عند تعليم و تعلم اللغة العربية.

طلبتو ل اد الكتاب التعليمي دلادة النحوعلى معلم درس النحو أن يقوم بإعد -2
لكي ال ميل الطالبات بعملية تعليم  التعليمية اجلديدةطرق اليستخدم و 

 النحو وال يعترب أن درس النحو ممل وصعب. 
 السليمني والفهم التعبري يكونأن يهتم ادلعلم والطلبة بدرس النحو، لكي  -3

 علم معرفة ألن مهم النحوية القواعد فتعليم. واحلديث الكتابة جمال يف
 كتابتها أو العربية اللغة كالم بو ويفهم اخلطأ بو يبني أن يستطيع النحو

 
 : المقترحات الثالثالمبحث 
 فيما يأيت: ادلقرتحاتانطالقا من نتائج البحث ترى الباحثة ضرورية تقدمي  

 واالقرتحات من الباحثة كما يلي:
أن يقوم بالبحث الباحث اآلخر  فعلى ،إن ىذا البحث حيتاج إىل االستمرار .1

 وتعميقو.تحسينو ل
يرجى على مدرسي اللغة العربية أن يستفيدوا بنتائج ىذا البحث ادلفيدة يف تعليم  .2

 اللغة العربية.
ترجو الباحثة أن يكون ىذا البحث مرجعا من ادلراجع لكتابة البحث العلمي  .3

 ادلتعلقة هبذا ادلوضوع لغريىا من الباحثني.
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 قائمة المصادر والمراجع

 

 المراجع العربية . أ

 الكتب .1

القاهرة: دار (، المنهج وعناصره، الطبعة الثالثة إبراهيم بسيوين عمرية،
 ( 1991ادلعارف، 

 اجلديد، مصر: القاهرة) العربية اللغة تعليم في المرجع عطا، حممد إبراهيم
2005 ) 

 ( 1952 العريب، الكتب دار: بريوت) 1 ج ،الخصائص جين، ابن
 بدون العلمية، الكتب دار) ،العربية للغة األساسية القواعد اذلامشي، أمحد

 (سنة

)الكويت : مكتبة الفالح، دون  تدريس الفنون اللغة العربيةأمحد مدكور، 
 السنة(

 مناىج البحث في التربية وعلم النفس،جابر عبد احلميد جابر واآلخرون، 
 (1978)القاهرة: دار ادلهضة العربية، 

 ( 1986 الفكر، دار: دمشق) العربية اللغة تعليم طرق الركايب، جودت
، البحث العلمي، ذوقان عبيدات و عبد الرمحن عدس و كايد عبد احلق

 ( 1987)عّمان: دار الفكر،  أساليبو –أدواتو  –مفهومو 
 ،أخرى يلغات للناطقين العربية اللغة تعلم في المرجع طعيمة، أمحد رشدي

  (السنة دون القرى، أم جامعة: مكرمة مكة) األول، القسم
، ، تعليم اللغة العربية لغير لناطقين بها مناىجو و أساليبورشدي أمحد طعيمة

 (1989للرتبية والعلوم والثقافة، )مصر: منشورات ادلنظمة اإلسالمية 
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-عمان) ،تدريسها وطرائق مناىجو العربية اللغة الدليمي، حسني علي طه
 ( 2005 والتوزيع، للنشر الشروق دار: اردان

، دروس الدورات التدريبية لمعلمى اللغة عبد الرمحن إبراهيم الفوزان وآخرون 
الوقف   ، )مؤسسة العربية لغير الناطقين بها الجانب النظري

 هـــ( 1424اإلسالمى، 
، تكنولوجيا إنتاج المواد التعليميةعبد العظيم عبد السالم الفرجاين، 

 (2002)القاهرة: دار غريب، 
)القاهرة: دار  تصميم البحث لتعليم اللغة العربية لألجانبفتحى على يوين، 

 ( 1977الثقافة، 
 العربية اللغة تعليم في المرجع الشيخ، الرؤوف عبد وحممد يونس علي فتحى

 (2003 وهبة، مكتبة: القاهرة) "والتطبيق النظرية من" لألجانب
 (سنة بدون احلكمة، دار) ،العربية اللغة قواعد ملخص نعمة، فؤاد

 دون غريب، دار: القاهرة) الفهم وسوء الوىم بين العربية اللغة بشر، كمال
 (السنة

)لبنان: دار  ،العرببة واإلعالمالمجد في لويس مألوف البسوعي، 
 ( 1975ادلشرف،

 النهضية مكتبة: القاهرة) العربية اللغة تعليم طرق أمحد، القادر عبد حممد
 (1979 ادلصرية،

 ( 1993 الفالح، دار: األردن) اللغة علم إلى مدخل اخلويل، علي حممد
 ادلملكة) اللغات تعليم في وطرائق مذاىب وآخرون، صبين إمساعل حممود

 ( 1990 الكتب، عامل دار: السعودية العربية
، ، طرائق تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاحممود كامل الناقة وآخرون

 (2003)إيسسكو: منشورات ادلنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 
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 (سنة بدون بربوت،) ،العربية الدروس جامع الغالييين، مصطفى
، الطبعة أألوىل )عمان: دار ادلسرية، الباحث العلمي أساسياتمنظر الضامن، 
2007) 

أساس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين ناصر عبد اهلل وعبد احلميد ،
 )دار االعتصام، دون مكان الطابع(، بالعربية

 النفائس، دار: لبنان) تعليمها وطرائق العربية خصائص معروف، حممود نايف
1991) 

 البحوث .2

تطوير المادة التعليمية لتعليم قواعد اللغة العربية باستخدام ،  عفة النهى
)بحث تطويري  طريقة تدريس القواعد من خالل النصوص المتكاملة

تجريبي في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية تامباء براس 
، رسالة ماجستري غري منشورة ، )ماالنج: كلية جومبانج جاوي الشرقية(

، قسم تعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالك إبراهيم الدراسات العليا
 م( 2011اإلسالمية احلكومية ، 

إعداد كتاب النحو العربي على أساس آراء ابن مضاء عناية الرشيدة،  
القرطبي )بحث تطويري وتجريبي في مدرسة إحياء العلوم الثانوية 

غري رسالة ماجستري ، اإلسالمية دوكون غرسيك جاوى الشرقية(
منشورة ، )ماالنج: كلية الدراسات العليا، قسم تعليم اللغة العربية، 

 م( 2011جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ، 
تطوير المواد التعليمية لبرنامج "صباح اللغة"  ،لطيفة حانوم إندرى أستويت

 على أساس الثقافة اإلندونيسية لترقية مهارة الكالم )بالتطبيق على
جامعة موالنا مالك إبراىيم  طالبات معهد سونان أمبيل العالي في

رسالة ماجستري غري  اإلسالمية الحكومية بماالنج جاوى الشرقية(،
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منشورة ، )ماالنج: كلية الدراسات العليا، قسم تعليم اللغة العربية، 
 م( 2013جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ، 

 موقع اإلنترنيت .3

 ،لمع األدلة، في أصول النحو،  كمال الدين بن حممد األنباري أيب الربكات
http://www.alukah.net/literature_language/0/3138، 

 ، يف موقع اإلنرتنيت:القواعد النحوية وأساليب تدرسيهاأمحد فاتح شهود، 
 html.تدريسها وأساليب النحوية اعدالقو 

 
 المرجع األجنبية  . ب

 الكتب .1

Ainin M, dkk. Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: 

Misykat, 2006)  

Ali, Mohamad. Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi. 

(Bandung Angkasa 1987)  

Borg & Gall. 1983. Dalam Lia Yuliati. Pengembangan Model 

Pembelajaran Untuk Meningkatkan Kemampuan Mengajar 

Calon Guru Fisika.(Jurnal Ilmu Pendidikan. Jilid 14. No 1. Februari 

2007) 

DePorter, Boby & Mike Herncki, Quantum Learning : Membiasakan 

Belajar Nyaman dan Menyenangkan, (Bandung: Kaifa, 2002) 

Djiwandono, M. Soenardi. Tes Bahasa dalam Pengajaran. 

)Bandung:ITB 1996.(  

Dryden, Gordon dan Dr. Jeannette Vos, The Learning Revolution, 

(Bandung: Kaifa,1999) 

Kasihani K.E. Suyanto, English For Young Learning, (Jakarta, Bumi 

Aksara, 2007)  

http://www.alukah.net/literature_language/0/3138
http://www.alukah.net/literature_language/0/3138
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ختبارقامت الطالبات باال  

 التقديم : إحدى خطوات الطريقة "التعلم السريع" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGKET PENILAIAN TERHADAP BUKU 

“BELAJAR NAHWU DENGAN ACCELERATE LEARNING METHOD” 

 

(UNTUK AHLI DESAIN BAHAN AJAR) 

 

 

Petunjuk Pengisian: 

Beri tanda check () pada kolom yang paling sesuai dengan penilaian Anda! 

 

1= Sangat Tidak Baik 2= Tidak Baik 3= Baik 4= Sangat Baik 

 

 

A. DESAIN BUKU 

No Indikator  1 2 3 4 

1 Desain buku menarik minat mahasiswa untuk belajar     

2 Tulisan dalam buku jelas dan mudah dibaca     

3 Desain buku sesuai dengan konsep accelerate learning     



method 

4 Cover menarik     

  

Kesimpulan dan saran tentang komponen desain buku: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

B. KEGRAFISAN 

No Indikator  1 2 3 4 

1 Penggunaan font (jenis dan ukuran)     

2 Layout, tata letak     

3 Ilustrasi, grafis, gambar     

4 Kombinasi warna      

 

Kesimpulan dan saran tentang komponen kegrafisan: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

C. PERWAJAHAN 

No Indikator  1 2 3 4 

1 Narasi tepat     

2 Ada bagian kosong     

3 Penomoran benar dan konsisten     

4 Grafik dan gambar bermakna     

 

Kesimpulan dan saran tentang komponen perwajahan: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

D. FISIK 

No Indikator  1 2 3 4 

1 Halaman lengkap sesuai daftar isi     



2 
Ukuran (panjang x lebar x tebal) buku memudahkan 
untuk dibaca 

    

3 Cetakan jelas     

4 Pengetikan akurat     

5 Kualitas jilid kuat      

6 Buku mudah dibuka     

 

Kesimpulan dan saran tentang komponen fisik: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 Malang, 26 Februari 2014 

Penilai  

 

 

H.R. Taufiqurrochman, M.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGKET PENILAIAN TERHADAP BUKU 

“BELAJAR NAHWU DENGAN ACCELERATE LEARNING METHOD” 

 

(UNTUK AHLI ISI/MATERI) 

 

Petunjuk Pengisian: 

Beri tanda check () pada kolom yang paling sesuai dengan penilaian Anda! 

 

1= Sangat Tidak Baik 2= Tidak Baik 3= Baik 4= Sangat Baik 

 

 

A. KECERMATAN ISI 

No Indikator  1 2 3 4 

1 Kesesuaian dengan standar kompetensi, kompetensi 

dasar, dan tujuan pembelajaran 

    

2 Kesesuaian dengan kebutuhan mahasiswa     

3 Kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar     

4 Manfaat untuk penambahan wawasan pengetahuan     



  

Kesimpulan dan saran tentang komponen kecermatan isi: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

B. URAIAN ISI PEMBELAJARAN 

No Indikator  1 2 3 4 

1 Kesesuaian tujuan pembelajaran dengan pokok 

pembahasan 

    

2 Kebenaran substansi materi     

3 Ketepatan pemilihan kegiatan pembelajaran dengan 

sasaran pembelajaran 

    

4 Kemudahan  isi pembelajaran untuk dipahami siswa     

5 Penyajian materi     

 

Kesimpulan dan saran tentang komponen uraian isi pembelajaran: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

C. LATIHAN 

No Indikator  1 2 3 4 

1 Kesesuaian latihan dengan  tujuan pembelajaran     

2 Petunjuk latihan jelas     

3 Kesesuaian soal dengan materi yang disajikan     

4 Variasi latihan     

5 Latihan – latihan yang disajikan memberi peluang untuk 

menguasai materi-materi yang diajarkan 

    

 

Kesimpulan dan saran tentang komponen latihan: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

D. PETUNJUK 



No Indikator  1 2 3 4 

1 Buku ini memuat petunjuk penggunaan buku dan 

petunjuk pengajar 

    

2 Petunjuk berisikan informasi yang jelas     

 

Kesimpulan dan saran tentang komponen petunjuk: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 Malang, 24 Februari 2014 

Penilai  

 

 

Dr. Danial Hilmi, M.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGKET PENILAIAN MUALLIMAH 

TERHADAP BUKU NAHWU BERBASIS ACCELERATED LEARNING METHOD 

 

 

Petunjuk Pengisian: 

Beri tanda check () pada kolom yang paling sesuai dengan penilaian Anda. 

1 = Sangat Tidak Baik 2 = Tidak Baik 3 = Baik 4 = Sangat Baik 

 

No Komponen Nilai 

 MATERI 1 2 3 4 

1 Kelengkapan isi materi     

2 Ketercernaan materi     

3 Kebenaran substansi materi     

4 Penggunaan bahasa     

 LATIHAN/TADRIBAT 1 2 3 4 

1 Kesesuaian latihan dengan materi yang disajikan     

2 Petunjuk latihan jelas     



3 Variasi model latihan     

4 Butir soal dapat mengukur kemampuan mahasantri     

 DESAIN BUKU 1 2 3 4 

1 Desain buku menarik minat untuk belajar     

2 Desain buku sesuai dengan konsep accelerate learning method     

3 Tulisan dalam buku  jelas dan mudah dibaca     

 PEMANFAATAN BUKU 1 2 3 4 

1 Kemudahan penggunaan buku pada proses pembelajaran     

2 
Keberadaan buku ajar penting untuk menguasai materi-materi 

Nahwu 

    

3 Keberadaan buku ajar membuat pelajaran lebih efektif     

 

Saran-saran dan komentar secara umum terhadap buku nahwu berbasis Aceelerate 

Learning Method 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________ 

 

Malang,      Maret  2014 

Penilai 

 

___________________ 

 

ANGKET RESPON MAHASANTRI  

 

A. Petunjuk 

1. Identitas Mahasantri 

Nama Mahasantri : ____________________________________ 

Jurusan   : ____________________________________ 

Kamar   :____________________________________ 

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

rasakan, lihat dan menurut pendapat anda sendiri.  

3. Angket ini bertujuan untuk mengetahui respon mahasantri terhadap buku nahwu 

berbasis Accelerate Learning Method 

4. Angket ini terdiri dari kolom pertanyaan dan kolom jawaban. Anda diminta untuk 

memberi tanggapan atau jawaban dengan cara memberi tanda cheklist () pada kolom 

yang disediakan sesuai dengan jawaban anda. 

5. Ada empat pilihan yang dapat anda berikan tanda cheklist () masing- masing sebagai 

berikut: 

1 = Sangat Tidak Setuju 2 = Tidak Setuju 3 = Setuju 4 = Sangat Setuju 



 

Contoh: 

NO Pertanyaan 
Pilihan jawaban 

1 2 3 4 

1 Saya merasa senang belajar nahwu     

 

B. Pertanyaan Angket 

NO Pertanyaan 
Pilihan jawaban 

1 2 3 4 

1 
Saya merasa senang mempelajari nahwu setelah mengikuti 

pembelajaran ini 
 

   

2 Saya senang dengan materi (buku paket) yang baru     

3 Materi yang baru lebih mudah saya pahami     

4 
Saya lebih aktif dan bersemangat dalam belajar nahwu 

dengan buku yang baru 
 

   

5 Buku paket yang baru bervariasi dan menarik     

6 
Kuis dan kegiatan yang ada di dalam buku membantu saya 

untuk memahami materi dengan mudah 
 

   

7 
Dengan materi ini, saya lebih mudah mengerjakan soal-soal 

yang diberikan tutor. 
 

   

8 
Latihan yang ada dalam materi ini membantu saya untuk 

belajar mandiri dan kelompok 
 

   

9 Latihan yang diberikan beragam dan menarik     

10 
Belajar dengan metode accelerate learning membuat saya 

lebih cepat memahami materi. 
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FAKULTAS HUMANIORA  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 

 Jln. Gajayana No. 50 Malang 

 

 
 

ANGKET 

Penelitian Skripsi Tentang : 

 " السريع التعّلم" طريقة أساس على النحو لمادة التعليمي الكتاب إعداد

(Accelerate Learning) 



إبراىيم مالك موالنا جامعة العايل أمبيل سونان مبعهد الكربى خدجية مبىن يف النحو ملادة تطويري حبث)  اإلسالمية  
(ماالنج احلكومية  

Sdr/Sdr (i) responden yang terhormat, 

 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dari Sdr/Sdr (i) tentang penggunaan 

kitab “تعليم اللغة”  pada pembelajaran Nahwu di Ma’had Sunan Ampel Al-Ali UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang tahun ajaran 2013/2014 

 Hasil dari penulisan ini hanya diperuntukkan bagi keperluan penulisan ilmiah yang 

merupakan tugas akhir mahasiswa Strata I (SI) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oleh 

karena itu jawaban Sdr/Sdr (i) tidak dipublikasikan dan dijamin kerahasiannya. 

 Dalam survey ini tidak ada jawaban benar/salah Setiap jawaban yang Sdr/Sdr (i) 

berikan merupakan bantuan yang sangat berharga bagi penelitian kami. Untuk bantuan 

tersebut sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza’. 

.  

 

Peneliti 

 

 

Ilma Fahmi Aziza 

NIM 10330067 

 

 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama  : 

2. NIM  : 

3. Fakultas/Jurusan : 

 

Mohon dijawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban berupa uraian sesuai dengan 

pendapat Sdr/Sdr (i). 

1. Apakah anda menyukai pembelajaran Nahwu di MSAA? 

 (Jawaban disertai alasan) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________ 



2. Bagaimana Mu’allimah menyampaikan materi Nahwu dengan menggunakan kitab 

 ? ”تعليم اللغة“

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________ 

3. Apakah belajar Nahwu dengan menggunakan kitab  “تعليم اللغة” dapat mempercepat 

pemahaman anda tentang pelajaran nahwu? (jawaban disertai alasan) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________ 

4. Kesulitan atau kendala apa saja yang anda alami ketika belajar Nahwu dengan  

menggunakan kitab “تعليم اللغة”? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

5. Bagaimanakah kesan anda terhadap materi Nahwu dalam kitab “تعليم اللغة”? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________ 

6. Apa yang anda harapkan saat pembelajaran Nahwu berlangsung? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________ 

7. Menurut anda, apakah diperlukan adanya penyusunan buku khusus untuk materi 

Nahwu di MSAA? (Jawaban disertai alasan) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

8. Bagaimanakah pendapat anda jika  disusun buku khusus Nahwu di MSAA dan buku 

tersebut disertai dengan permainan dan peta konsep yang dapat mempercepat 

pembelajaran nahwu? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

 ”أحسن الجزاءجزاكم اهلل “ 
 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Muallimah 

 

Nama Muallimah : 

Kelas yang diajar : 

  

 

1. Menurut anda, bagaimanakah buku ajar berbasis metode accelerate learning 

yang telah dikembangkan oleh peneliti ini? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________ 

 

2. Apakah buku ajar yang telah dikembangkan ini dapat membantu mahasantri 

dalam belajar Nahwu? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________ 

 



3. Apakah buku ajar yang dikembangkan membuat mahasantri lebih antusias dalam 

belajar Nahwu? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________ 

 

4. Apakah latihan-latihan dalam buku ajar yang dikembangkan dapat membantu 

mahasantri dalam memahami materi? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________ 

 

5. Bagaimanakah tingkat kemampuan mahasantri setelah menggunakan materi ini?   

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Mahasantri 

 

Nama Mahasantri : 

Jurusan  : 

  

 

1. Menurut anda, bagaimanakah buku ajar berbasis metode accelerate learning 

yang telah dikembangkan oleh peneliti ini? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________ 

 

2. Apakah buku ajar yang telah dikembangkan ini dapat membantu anda dalam 

belajar Nahwu? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________ 

 



3. Apakah buku ajar yang dikembangkan membuat anda lebih antusias dan 

semangat dalam belajar Nahwu? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________ 

 

4. Apakah latihan-latihan dalam buku ajar yang dikembangkan dapat membantu 

anda memahami materi? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________ 

 

5. Apakah buku ini dapat membuat pembelajaran Nahwu di kelas menjadi lebih 

efektif?   

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOAL PRE TEST DAN POST TEST 

 

A. Pilihlah jawaban yang paling benar! 

1. Susunan jumlah ismiyah  yang benar adalah… 

a.  ٌْيل  ُعَمُر َأُخْوُه َجَِ

b.  ََيْدُرُس ُعَمُر اللَُّغَة اْلَعرَبَِية 
c.  ٌْيل ًدا َوْجُهُو َجَِ  ُُمَمَّ

2. Susunan fi’il mudhori’ manshub  yang benar adalah… 

a.  َُلْن َأْكِذب 
b.  ََلْن َأْكِذب 
c.  َأْكِذبِ َلْن  

3. Yang termasuk contoh af’alul khomsah  yang manshub adalah… 



a.  ََلْن تَ ْعَلُمْون  b. َلْن تَ ْعَلَما  c.  ََلْن تَ ْعَلِمي 
4. Yang termasuk contoh pola jumlah ismiyah  dengan khobar mufrod  yang 

benar adalah… 

a.  ٍِىَي ُمَدرَِّسة   b.  ًِىَي ُمَدرَِّسة  c.  ُمَدرَِّسةٌ ِىَي  

 … termasuk contoh dari يَ ْرِميْ  .5

a. Fi’il mudhori’ shohih akhir 
b. Fi’il mudhori’ mu’tal akhir 
c. Af’alul khomsah 

 
B. Berilah harokat pada jumlah berikut! 

 لن يبيع أيب حصانو .1

 القط جائع .2

 جئت كي أتعلم .3

 املدرسة عنالطالب بيتو بعيد  .4

 إذن يصح بدنك .5

 
C. Buatlah contoh jumlah berikut ini! 

1. Jumlah ismiyah dengan khobar mufrod 

2. Jumlah ismiyah dengan khobar jumlah 

3. Fi’il mudhori’ manshub 
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