
  ٢٠٢١  رماسينأنتساري اإلسالمية الحكومية بنججامعة   كلية الدراسات العليا  قسم تعليم اللغة العربية                  ١٦٠٢٥٦٠١٦٢ :القّيدرقم   جاميدي  إعداد:  رسالة الماجستير    )نتان اجلنوبيةورا كاملمعهد دار السالم مرتاف طلبةعلى (بالتطبيق   على أساس االختالف بينهما  الكوفة والبصرة يالمقارنة بين مذهب المادة النحويةتطوير   أ 



  ٢٠٢١  رماسينأنتساري اإلسالمية الحكومية بنججامعة   كلية الدراسات العليا  قسم تعليم اللغة العربية      ١٦٠٢٥٦٠١٦٢ :درقم القيّ   جاميدي  إعداد:    يف تعليم اللغة العربية  املاجستريالستيفاء شرط من شروط احلصول على درجة   رماسنياإلسالمية احلكومية بنجأنتساري تقدم إىل جامعة   رسالة الماجستير      )اجلنوبيةنتان ورا كاملمرتافطلبة معهد دار السالم على (بالتطبيق   على أساس االختالف بينهما  الكوفة والبصرة يالنحوية المقارنة بين مذهبالمادةتطوير   أ 





بة معهد دار السالم مرتابورا  االختالف بينهما (بالتطبيق على طلتطوير املادة النحوية املقارنة بني مذهيب الكوفة والبصرة على أساس :  البحث العلمي بعنوان الموافق       أ  ، وافق املشرف جاميديالطالب: بعد االطالع على البحث العلمي الذي أعّده وكتبه    تعليم اللغة العربية:       القسم  ١٦٠٢٥٦٠١٦٢:    رقم القيد  جاميدي:       الطالب  انتان اإلسالمية)كامل       األول املشرف          ٢٠٢٠ سمربيد ٢٣بنجرماسني،    إىل جملس املناقشة. على تقدميه



أ

لجنة المناقشة على تصحيح البحثر تقري

تطوير المادةالنحوية المقارنة بين مذهبي الكوفة والبصرة على أساس االختالف بينهما
)بالتطبيق على طلبة معهد دار السالم مرتافورا كالمنتان الجنوبية(

جاميدي
١٦٠٢٥٦٠١٦٢:القّيدرقم

قد مت تصحيحها حسب التوجيهات يف اجللسة العلمية التقدميية املتعقدة يف 
ه١٤٤٢ذو احلجة ٢٧م املوفقة يف ٢٠٢١أغسطس ٦يوم اجلمعة 

جلنة املناقشة
التوقيعالممتحنون 

الدكتور  احلاج فيصل مبارك سيف، املاجستري.١

الدكتور احلاج أمحد مرادي، املاجستري .٢

الدكتور خري اهلدايا، املاجستري.٣

الدكتورة سيت مفلحة، املاجستري.٤

عميد الدراسات العليا
بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية

األستاذ الدكتور الحاج سيف الدين سبدا، الماجستير
١٩٥٨٠٦٢١١٩٨٦٠٣١٠٠١: رقم التوظيف 
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أيب الذي علمين ورباين الشرائع اإلسالمية منذ صغاري إىل إىل  أهدي هذه األطروحة    إهـــــــــــــــــــــــــــداء                أ        جاميدي                  . آمني...الصحة والرمحة واملغفرة والسالمة والسعادة يف الدين والدنيا واآلخرةوهي اليت رمحتين بكل صرب وجهود وعفو. هلما مين جزيل الشكر والرجاء أن يدميهما اهللا إنسانا أحسن من قبل، أمي اليت وضعتين حيا يف هذه الدنيا ودعتين إىل أن أكون مث إىل   .اآلن



الكوفة والبصرة على أساس  النحوية املقارنة بني مذهيب ةاداملتطوير ، ٢٠٢٠ جاميدي    مستخلص البحث  أ  . نتان اجلنوبية)ورا كاملفبة معهد دار السالم مرتااالختالف بينهما (بالتطبيق على طل أنتساري ، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا جامعة املاجستريرسالة  ، ولكنه أن وجود  ةكبري   ةعلى الرغم من أن استخدام هذين املذهبني ال ميثالن مشكل  املتوسطة، و فيه كثرة اخلالفية  كمذهيب الكوفة والبصرة. أنواع الكتب املتعّلمة و الفنون. منها شرح ابن عقيل للطلبة فيه . و بة احملتملنيمن قبل الطل هتمر و كثري املو مشه ، هو معهدكاملنتان اجلنوبيةحدى املعاهد يف  إمعهد دار السالم إن   .االختالف، البصرة والكوفة، املواد التعليمية ،تطويرالكلمات المفتاحية:    خري اهلدايا.كتورد ، و أمحد مرادي. كتورد :  املشرف رماسني.اإلسالمية احلكومية بنج ال يوجد كتاب منهجي ووجد الباحث يف املعهد .مثل هذه املعرفة يف وجودها ال ميكن إنكاره هم متخريون وهذه مؤثرة سلبية على الطلبة و لرتتيب العلوم،  النحوية خاص يف مناقشة اخلالفية املستوى املتقدم يف لزيادة  قدرم و معرفتهم على و وضعف  قدرم على املعرفة هذه النحوية.  كيف يتم تطوير املادة النحوية املقارنة بني الكوفة والبصرة على  ١؛ ( هي البحث أسئلةو   .فيحتاج إىل تطوير املواد تسهيال ملعرفتهم ومفهومتهم، حتليل اللغة العربية وتطبيقها النحوية االختالف جوانب  اكتشاف) ١: إن هدف هذا البحث هولك فعلى ذو   ملنتان اجلنوبية؟للبنني والبنات مرتافورا كاالكوفة والبصرة على أساس االختالف بينهما يف توسيع فهم القواعد النحوية لطلبة دار السالم ما مدى فعالية استخدام املادة النحويةاملقارنة بني  ٣والبصرة على أساس االختالف بينهما؟. (ما مواصفات املنتاج من املادة النحوية املقارنة بني الكوفة  ٢أساس االختالف بينهما؟. ( النحوية املقارنة على أساس تلك  املادة) تطوير ٢الكوفة والبصرة. مذهيب بني  تميزةامل   املطورة. ادة النحويةاملتيك ) قياس فعالية تطبيق ٣. بني املذهبني االختالفات



الكوفة مذهيب بني  جوانب االختالف النحوية) ١: فتظهر بأنالبحث هذا أما نتائج   كذلك رمز اختبار "ت" يف عملية حتليلها.هذا البحث باالختبار القبلي واالختبار البعدي واستخدم   الباحث ألجل احلصول على إمتاموتعديله وتطوير املادة املبدئي والتجربة احملدودة والتجربة امليدانية يف خطواته. ومن مث قام املنهج على منط التكييف الذي قدمه بروج وغال من عملية حتليل االحتياجات وتصديق اخلرباء البحث التطويري، على املدخل النوعي أو الكمي، واستند هذا منهج هذا البحث هو   ب  املطورة  املادة النحوية) ٢األدوات واملصطلحات. و  تاختالف التعلياليف  اجلوانبوالبصرة هي  تجربة يف اموعة الوحتليل االحتياجات و وحتكيم اخلرباء النحوية  الدروس اكتشاف على تشتمل يف  كالم عن االختالفاألول  فصل الثالثة فصول؛ تأيت تلك املادة ب بالتايلالصغرية والكبرية، و  يقة اإلستقرائية على طر استخدام الالنحو بعلم املطورة فعالة يف تعليم  ادةتدل على أن امل  ٢٤ SPPبواسطة  )Paired Sample Testاالختبار التائي (من خالل نتيجة ال) ٣. عاربأليف ا كالم عن االختالفالثالث  فصل الو يف العوامل  كالم عن االختالفوالفصل الثاين  ، الرتاكيب              .نتان اجلنوبيةورا  كاملفوسط  يف املعهد دار السالم مرتامستوى املت



 Untuk mengungkapkan unsur-unsur (١ :Bagaimana efektivitas penggunaan materi perbandingan Bashrah-Kufah dalam memperluas pemahaman para santri ?.  Adapun tujuan penelitian ini adalah .٣) ,?Bagaimana spesifikasi produk materi nahwu perbandingan Bashrah-Kufah .٢) ,?Bagaimana pengembangan nahwu perbandingan Bashrah-Kufah .١) ; Pengembangan Bahan Ajar Nahwu Konparatif Antara Madzhab Bashrah dan Kufah Berdasarkan Perbedaan Antara Kedua Madzhab (Diaplikasikan pada Santri Pondok Pesantren  Darussalam,  Mertapura, Kalimantan  Selatan),  Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pembimbing : Dr.Ahmad Muradi, M.Ag, dan-  Dr. HairulHudaya, M.Ag.  Kata Kunci: Pengembangan, Bahan Ajar, Perbedaan, Bashrah dan Kufah.  Pondok pesantren Darussalam adalah salah satu pondok pesantren yang berada di Kalimantan Selatan. Pondok pesantren tersebut cukup terkenal dan banyak diminati oleh calon para santri. Dan kitab yang dipelajaripun bermacam-macam. Diantaranya kitab syarah ibnu aqil untuk santri tingkat wushta, yang banyak memuat khilafiah (perbedaan) seperti mazdhab Bashrah dan Kufah.  Dan peneliti tidak menemukan di pondok pesantren tersebut kitab  yang sistematis khusus membahas masalah perbedaan nahwu ini, ini mempengaruhi dan membuat bingung serta lemahnya pemahaman para santri terhadap Bahasa Arab. Dan untuk meningkatan kemampuan santri pada tingkat lanjutan dalam menganalisa dan menerapkan Bahasa Arab. Maka perlu adanya sebuah pengembangan materi ajar  untuk memudahkan para santri dalam memahami dan mengetahuinya.   Rumusan masalah ini adalah ,٢٠٢٠ ABSTRAK  Jamidi  ج 
Nahwu yang berbeda antara Bashrah dan Kufah. ٢) Mengembangkan materi ajar Nahwu berdasarkan perbedaan kedua madzhab. ٣) Mengukur efektifitas penerapan materi ajar yang dikembangkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan. Penelitian ini dimulai dengan model adaptasi Borg dan Gall dengan langkah-langkahnya; proses analisis kebutuhan, pengembangan produk permulaan, validasi ahli dan revisinya, uji coba kelompok kecil dan besar. Peneliti melakukan pretest dan posttest yang dianalisa dengan rumus Uji T. Hasil penelitian ini adalah: ١) Perbedaan pendapat tentang Nahwu antara Bashrah dan Kufah terdapat pada kata, istilah dan komentar susunan kalimat. ٢) Materi ajar yang dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan, validasi ahli yang diuji coba pada kelompok kecil dan kelompok besar dengan tiga tema besar yaitu fasal pertama 



 menunjukkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan sangat efektif dalam pembelajaran Nahwu berdasarkan unsur perbedaan ٢٤ Hasil uji T dengan menggunakan SPP (٣ .perbedaan pada tarkib, kedua perbedaan pada I’rab, ketiga perbedaan pada ‘amil dengan pendekatan deduktif dan dengan pola efektifitas bahasa tentang kaidah Nahwu  د 
Bashrah dan Kufah dengan melalui model metode Istiqraiyyah pada tingkat wushta pondok pesantren Darussalam Martapura Kalimantan Selatan.                      
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