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القواعد ترقية فهم طي" في يالتالميذ حفظ "نظوم العمر  عرضالية طريقة فع
بصيلو تاوانقهارجو ولى ة األالديني يةالسنمدرسة ب النحوية في الفصل السادس

 هٓٗٗٔ\1ٖٗٔغروبوغان السنة الدراسة 
 

 البحث العلمي
على درجة الليسانس مقدم إلكمال الشروط ادلقررة للحصول  

والتدريس يف كلية علوم الًتبية اللغة العربيةىف قسم تعليم   
 

 
 

 إعداد:
 احدى رحمنية نور

 0610104164 رقم القيد :
 

 كلية علوم التربية والتدريس 
 جامعة والى سونجو اإلسالمية الحكومية سمارنج

ٕٓٔ1  
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 التصريح
 أدىن ىذا البحث العلمي: ةادلوقع

 احدى رمحنية نوراالسم       : 
 0610104164رقم الطالبة  : 

 القسم      : اللغة العربية
  ووو::انة أن ىذا البحث العلمي حتت ادللصدق و األماب تصرح

القواعد النحوية ترقية فهم طي" في يالتالميذ حفظ "نظوم العمر  عرضالية طريقة فع
بصيلو تاوانقهارجو غروبوغان ولى ة األالدينيية السنمدرسة ب في الفصل السادس

 هٓٗٗٔ\1ٖٗٔالسنة الدراسة 

إال أن تكون  تها الباحثةأو كتب ةشراىا الناشر االراء من ادلتخصصني أو ادلادة ت نميتض
 ا البحث العامى.ذذل او مصادر  امراجع

 
 0102 يوليو 01 ،ڠمسارا

 ادلصرحة
 
 
 

 احدى رحمنية نور

 0610104164رقم الطالبة: 
  

 ب
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 تقرير لجنة المناقشة

 أن نسخة ىذا البحث العلمي:
"فعالية طريقة عرض التالميذ حفظ "نظوم العمريطي" في ترقية فهم القواعد النحوية في  ادلووو:

الفصل السادس بمدرسة السنية الدينية األولى بصيلو تاوانقهارجو غروبوغان السنة الدراسة 
 .ه"ٓٗٗٔ\1ٖٗٔ
 احدى رمحنية نور:   اإلسم

 ۳۰۳۰٦۳ٗ8ٗٔ:   ةرقم الطالب
 العربية: تعليم اللغة   القسم

ويقبل   ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠساجبامعة وايل  ناقشها جلنة ادلناقشة لكلية علوم الًتبية والتدريس
 .كشرط من الشروط ادلقررة للحصول على درجة الليسانسي يف تعليم اللغة العربية
 010۹يوليو  01, ڠمسارا

 المجلس للممتحنين
 الرئيس،
 

 الماجستير ،الليث عاشقين
0110 022210 02421606 

 ، السكرتري
 

 رالدكتور شجاعي، الماجستي
026110100224100110 

 األول، نادلمتح
 

 رأحمد زهر الدين، الماجستي
026016100114160100 

 ،ةادلمتحن الثاني
 

 الماجستير ،تي قرة العينؤ ت
026۲0۰04۹۹۹6۰۳۲110 

 األوىل, ةادلشرف
 

 الماجستير ،فينا سعادة
۲110 ۲۰۰۳0۲ 026۸160۸ 

 ادلشرف الثاين,
 

 الماجستير ،الدكتور أحمد إسماعيل
024610140226100110 

 ج
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 موافقة المشرفة
 صاحب ادلعال

 عميد كلية علوم الًتبية والتدريس
 احلكومية مسارنج اإلسالمية سوجنو جامعة وايل

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
  ة طيبة وبعد.حتي

والتعديالت على حسب احلاجة نرسل نسخة ىذا البحث بعد ادلالحظة بالتصحيحات 
 : العلمي للطالبة

 : احدى رمحنية نور االسم
 0610104164:  رقم الطالبة
ترقية فهم في ض التالميذ حفظ "نظوم العمريطي" فعالية طريقة عر :  ادلووو:

ولى الدينية األ السنيةمدرسة لفصل السادس بالقواعد النحوية في ا
  هٓٗٗٔ\1ٖٗٔتاوانقهارجو غروبوغان السنة الدراسة بصيلو 

ونرجو من جلنة ادلناقشة أن تناقش ىذا البحث العلمي بأسر: وقت ممكن وشكرا على 
  .اىتمامكم

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
 0102 ويليو  01،  ڠمسارا

 دلشرفة األوىلا
 

 الماجستيرة فينا سعادة
 026416040110000110 :التوظيف رقم

 د
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 موافقة المشرف 
 

 صاحب ادلعال
 عميد كلية علوم الًتبية والتدريس

 احلكومية مسارنج اإلسالمية سوجنو جامعة وايل
 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
 وبعد. حتّية طيبة

بعد ادلالحظة بالتصحيحات والتعديالت على حسب احلاجة نرسل نسخة ىذا البحث 
 : للطالبةالعلمي 

 احدى رمحنية نور:  االسم

 0610104164:  رقم الطالبة

ترقية فهم في فعالية طريقة عرض التالميذ حفظ "نظوم العمريطي" :  ادلووو:
ولى الدينية األ السنيةمدرسة لفصل السادس بالقواعد النحوية في ا

 هٓٗٗٔ\1ٖٗٔبصيلو تاوانقهارجو غروبوغان السنة الدراسة 

ادلناقشة أن تناقش ىذا البحث العلمي بأسر: وقت ممكن وشكرا على ونرجو من جلنة 
 اىتمامكم.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

 0102 وييول 01،  ڠمسارا

 ثاينادلشرف ال

 

  ريالدكتور احمد إسماعيل الماجست

 084010140880100110 :التوظيف رقم

 ه
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 الملخص
 احدى رمحنية نور:  االسم

ترقية في ض التالميذ حفظ "نظوم العمريطي" فعالية طريقة عر :  ادلووو:
الدينية  السنيةمدرسة لفصل السادس بفهم القواعد النحوية في ا

ولى بصيلو تاوانقهارجو غروبوغان السنة الدراسة األ
 هٓٗٗٔ\1ٖٗٔ

 و أما نتائج ىذا البحث فهي 
طريقة عرض التالميذ  إىل امكانية تطبيقنظر إىل ىذه اخللفية رأت الباحثة 

يف  القواعد النحوية هملًتقية فهمكطريقة التعليم حفظ "نظوم العمريطي" يف تعليم النحو  
 ىذه ادلدرسة.
الميذ حفظ "نظوم استخدم طريقة عرض التىل  ىيذا البحث ذل ادلسألةو 

ىل لًتقية فهم القواعد النحوية يف الفصل السادس بادلدرسة الدينية االو  العمريطي" فعال
 ؟ ه0661\0602السنية بصيلو تاوانقهارجو غروبوغان السنة الدراسة 

ىو البحث الذي و  فهي حبث نوعي لبحثطريقة ادلستخدمة يف ىذا االأما 
الطريقة , و من نوعو يستطيع أن يسمى بالبحث ادليداينو  حيصل على البيانات الوصفية

  .االختبار(۳) التوثيق( ۲) ادلالحظة( 0ع البيانات )مادلستعملة جل
زيادة من  60,04نتيجة ادلتوسط للتالميذ يف األختبار البعدي 

 .04,12 االختبار القبلي
طريقة عرض التالميذ حفظ "نظوم النتيجة تدل على أن  ىذه

لتالميذ يف ل فهم القواعد النحويةيف ترقية النحو  تعليمفعال يف  العمريطي"
 :من بعض األسباب, وىي األوىل بصيلوالفصل السادس مبدرسة السنية الدينية 

 و



. 

من ادلالحظة أو ادلشاىدة الباحث يف الفصل أن اإلىتمام طلبة إىل 
استخدام ىذه الطريقة جيد جدا ألهنا تساعد التالميذ أن يفهموا الدرس 

 .كعاصمة أساسية للطالب إلنشاء الكالم كمواد ناطقة باللغة العربية بسهولة
اجعل من و  .باحلفظ ، حىت يكون وقت فراغهم مفيداامأل وقت فراغ التالميذ 

 .يف أي مكان وأوقات القواعد النحوية السهل على التالميذ تعليم
الميذ حفظ "نظوم العمريطي" عرض التاستنتجت الباحثة أن استخدم طريقة 

. لًتقية فهم القواعد النحوية يف الفصل السادس بادلدرسة الدينية االوىل السنية بصيلو فعال
طريقة  ادلدرسة الدينية األوىل السنية بصيلوانطالقا مما سبق اقًتحت الباحثة أن تستخدم 

 يف تعليم النحو يف األوقات القادمة. الميذ حفظ "نظوم العمريطي"عرض الت
 

  

 ز
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 الشعار
 

 ِإِذ اْلَفَتى َحْسَب اْعِتَقاِدِه رُِفْع # وَُكلُّ َمْن َلْم يَ ْعَتِقْد َلْم يَ ْنَتِفعْ 
 

“Pencapaian seorang pemuda itu berdasarkan atas 

keyakinannya. Barang siapa yang tidak (mempunyai) keyakinan, 

maka ia tidak akan memperoleh kemanfaatan”
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Muhammad Nadjib Sadjak, Tarjamah Nadham Al-Imrithi, (Tuban 

: Kampung Kyai, 2014), hlm. 4-5 
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 اإلهداء
 

  ربياين أحسن دمها اهلل يف الدارين واللذين أسع نور حيايتو  نور اذلدىإىل والدي
ومل يزال يشجعاين حبسن االىتمام ومجيل الصرب   بين أحسن التأديب صغاراالًتبية وأد

 .حىت أمتم الدراسة يف جامعة وايل سوجنو األسالمية احلكومية مسارانج
 دمها اهلل يف الدارينأسعىل والدي أيضا سومردي ومسرورة إ. 
  "ݞمسارا توݤورجيا  توݤوإىل مجيع عائليت يف معهد البنات حلفظ القرأن "احلكمة. 
  خطويت اليزالون يدافعوين  يف كلإىل مجيع أصحايب. 
  نور نئيلي شريفة وسلمى نور عينية وشوقي لطفي نور فائقة إىل أخوايت الصغريات

 وأخي الصغري أكمل موفق حكم وحبييب ريان نور اذلدى.
 ن يجزيهم بأحسن الجزاء. أمينأسأل اهلل أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ط
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 كلمة الشكر والتقدير

احلمد هلل رب العادلني وبو نستعني على امور الدنيا والدين والصالة والسالم على أشرف 
ادلرسلني نبينا حممد صلى اهلل عليو وسلم وعلى الو واصحابو والتابعني ومن تبعهم باحسان 

 إىل يوم الدين، وبعد
فعالية طريقة عرض  ىذا البحث العلمي بعون اهلل تعاىل وتوفيقو حتت ادلووو: "قد مت 

لفصل التالميذ حفظ "نظوم العمريطي" لًتقية فهم القواعد النحوية يف ا
وىل السنية بصيلو تاوانقهارجو غروبوغان السنة السادس بادلدرسة الدينية األ

 إلقاء الشكر والتقدير إىل: ةيد الباحثتر  ". لذا ه0661\0602الدراسة 
 ساݞاوايل ادلاجستري احلاج كمدير جامعة فضيلة السيد األستاذ الدكتور حمبني  .0

  .ݞاإلسالمية احلكومية مسارا
كعميد كلية علوم الًتبية والتدريس   احلاجادلاجستري رجو اراىفضيلة السيد الدكتور  .0

 .ݞاإلسالمية احلكومية مسارا ساݞاجبامعة وايل 
احلاج كرئيس قسم تعليم اللغة العربية  إمساعيل ادلاجستري أمحد الدكتورفضيلة السيد  .0

قسم تعليم و السيدة تؤيت قرة العني ادلاجستري كسكرترية  بكلية علوم الًتبية والتدريس
 .على إرشادات وتشجيعهما  يف استيعاب ادلهارات اللغوية وترقيتها اللغة العربية

  عنياليت قرة و السيدة الدكتورة تؤ  احلاج إمساعيل ادلاجستري أمحد  فضيلة السيد .6
كمشرفني للباحثة يف إمتام ىذا البحث العلمي، على إخالصو يف قضاء أوقاتو 

 ما.هتالو شغمأثناء تفتيش ىذا البحث العلمي 
موا وم الًتبية والتدريس الذين قد علكلية عليف  سني ادلدر  سائر فضائل السادات .0

 . إىل سبيل العلم والعرفان وأرشدواالباحث 

 ي
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الذي يعطى  الدينية األوىل السنية بصيلودرسة ادلكرئيس  مكنون عليفضيلة السيد  .4
  يف البحث. ةستئذان للباحثورقة اال

 الدينية األوىل السنية بصيلودرسة ادليف  نحوكمعلم ال أحسن األخالقفضيلة السيد  .6
 يف البحث. ةيساعد الباحث يالذ

صاحب ، ݞمسارا توݤورجيا  توݤواإلسالمى احلكمة ساتذة يف معهد البنات سادة األ .4
 -م احلاج والشيخة رفيقة ادلكية احلافظة احلاجةالفضيلة وكرامة الشيخ أمنان مقد

  .أحسن اهلل حياهتما
وكذلك أخوايت الصغري نور نئيلي شريفة وسلمى نور  نور حيايتو  نور اذلدى والدي .2

فائقة الذين منحوا الباحثة كل العطف والتشجيع والدعاء عينية وشوقي لطفي نور 
 . باخلري والنجاح

عائلة سومردي ومسرورة وأخي الصغري أكمل موفق حكام وخاصة حبييب ريان نور  .01
 اذلدى الذين يساعدين ألمتام ىذا البحث.

 توݤورجيا  توݤوأصدقائي احملبوبني يف معهد البنات حلفظ القرأن اإلسالمى احلكمة  .00

وحصاابت األالكت فيتا ويح رش يدة وأين خليةل وفيال خزنة العليا وخاصة غرفة الصاغري  ݞمسارا

وايل  0106قسم تعليم اللغة العربية سنة أصدقائي احملبوبني يف  و وليةل الصفى رزقياان
وخاصة حصاابت الكوراوا فهيي عالمة الكرامة وسكينة  ݞاإلسالمية احلكومية مسارا ساݞا

 . -أحسن اهلل حياهتم- علوًة لهنتدي وألف مسلحة العفيفة وطاهرة حس نة
مباشرة أو غري مباشرة يف كتابة ىذا  ةمجيع األصدقاء الذين يساعدون الباحثو  .00

 البحث.
اهلل جيزيهم جزاء حسنا ويسهل ذلم أمورىم مجيعا  م جزيل الشكر وبال  التقدير، أنذل فمن

ىذا البحث العلمي شيئا نافعا وجيعل ذلم األجر أوعاف ما قاموابو. أسأل اهلل أن جيعل 
 حال ونعمة. تاجو. واألخري أمحد اهلل على كلمن حي لكل

 

 ك
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 محتويات البحث

 أ   ........................................................ صفحة ادلووو:
 ب   ........................................................ صفحة التصريح

 ج   ................................................... تصحيح جلنة ادلناقشة
 د  ....................................................ة األوىلموافقة ادلشرف

 ه  ................................................... الثاين موافقة ادلشرف
 و  ............................................................ الـملخص 

 ح  ................................................................ الشعار
 ط  .............................................................. اإلىداء 

 ي  ................................................. كلمة الشكر والتقدير 
 ل  ...................................................... حمتويات البحث 

 مةالباب األّول: مقد
  0  ............................................ خلفية البحث .أ 
 4  ............................................ حتديد ادلسألة  .ب 
 4  ..................................... البحث وفوائده ىدف .ج 
 4  ..................................... البحث وفوائده ىدف .د 

 الباب الثاني: الهيكل النظري
 4  .......... .........................القواعد النحوية مفهوم  .أ 

 4  ............ ........تعريف القواعد النحوية ........... .0
 01  .............. .......أىداف تعليم القواعد النحوية .... .0

 ل
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 00  ............. ..السري يف درس القواعد النحوية..طوات خ .0
 06 ....... ............. نصائح تفيد يف تسهيل دراسة النحو .6
 00 .. ............ أىم األخطاء النحوية الشائعة بني ادلتدربني  .0

 06  ......... ...................... طرق تعليم القواعد النحوية .ب 
طريقة عرض التالميذ حفظ "نظوم العمريطي" يف الفصل  .ج 

 السادس بادلدرسة الدينية األوىل السنية بصيلو تاوانقهارجو
 00  ................................................ غروبوغان 

 04  ................... ....................الدراسات السابقة  .د 
 00  ................... ..........................الفروية .... .ه 

 مناهج البحث الباب الثالث:
 00  .............................................. : البحثا نو أ .أ 
 00  .......................................تومدمكان البحث و  .ب 
 00  .......................................... مصادر البيانات  .ج 
 06  .............................................. تركيز البحث .د 
 06  ....................................... طريقة مجع البيانات .ه 
 04  ...................................... طريقة حتليل البيانات .و 
 06  ..................................... طريقة صدق البيانات  .ز 

 تحليلهاصف البيانات و تو :الباب الرابع
 02  .....................حملة عامة لكتاب "نظوم العمريطي" .أ 
 61  .... التالميذ حفط "نظوم العمريطي"طريقة عرض تطبيق  .ب 
 60  . تعليم درس النحو يف مدرسة السنية الدينية األوىل بصيلو .ج 

 م
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 64حتليل فعالية طريقة عرض التالميذ حفظ "نظوم العمريطي" .د 
 62  ............................  احملدودات يف البحث .ه 

 الباب الخامس: االختتام
  00  ................................  اخلالصة .أ 
  00  ..............................االقًتاحات  .ب 
 00  ............................... االختتام   .ج 

  المراجع
   المالحق

 ترجمة الباحثة
 

 

 ن
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 ولالباب األ
 المقدمة

 خلفية البحث .أ 
ة يف إندونيسيا مع دخول يجنباللغة االتعليم اللغة العربية كجيري 

نالت  1.رت الطرق ادلستخدمة فيود ودد تطو البال وتطوير دين اإلسالم يف ىذه
 تعليم اللغة بفعل الدراسات خرباء ىتمام مناال ةطريقة تعليم اللغة العربي

 2تعليم.ال صلاح طرقو الية فععرفة مدى والبحوث دل
ا مع تطويرا مستمر  ةجنبية أو اللغة االعليم اللغة الثانيت طرق تر تطو 

عرف وم تعليمها. ىناك ثالثة عناصر اللغة جيب أن تم اللغة وعلو نظام عل تطوير
. احدى من عناصر صوات وادلفردات والقواعدويهتم هبا يف تعليم اللغة منها األ

 دواعد النحو ىلتعليم اللغة العربية ىو القواعد. ينقسم القواعد إ يف امةاذل
تعلم اللغة العربية. الديكن  ة يفدواعد الصرف. يكون القواعد حاجة اساسيو 

ة بدون فهم دواعد لمة وتكوين اجليالعرب النصوصن يستطيع دراءة الشخص أ
3اللغة.

 

 اتجيتيًتاسني امادلعل كليكون ل نصلاح التعلم أتردية من زلاولة 
ات جيتيًتاسفاستعمل االيف الفصل.  اذلاستعميت ديكن لو اادلتنوعة ال التعليم

التعليم ىو زلاولة و . التعليم اتجيتيًتاادلستعملة يف نشاط التعليم يسمى باس

                                                             
1 Naifah, Metode Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang : Fakultas 

Tarbiyah  IAIN WALISONGO Semarang, 2012), hlm. 2 

2 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang : UIN Maliki Press, 2012), hlm. 1 

3 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, 

(Malang : UIN Maliki Press, 2011), hlm. 91 
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 اتجيتيًتاسام. وأما ىدف نشاط التعلب م ليساعد التالميذ على القيامدلعلا
4م التالميذ.نشاط تعليف ة الكفاية والفعالي فهو حتقيق التعليم

 

البحث.  لمنظور واستخدام طرقمناسبا ل رستطو  دواعد النحو كالعلم
وال قعوم اعمليجيب ان يكون  ةحو والصرف يف اللغة العربيشكل دراسة الن

رف ول من عو ىذه اللغة. استخدميستخدمو م ا مالئما للمدخل الذيووادعي
حييي يف درن معاوية ابن أيب صفيان  وىوويل االسود الد أبووىل دواعد النحو اال

 حرف والكلمات واجلملةحكام االيف أزمان بين معاوية. يبحث علم النحو 
 5.اتخري من الكلموكيف صوت اال

ف وسيلة لضبط الكالم وصحة ديكن القول إن دواعد النحو والصر 
مني أال يبالغوا علودة لذاهتا لذا جيب على ادلالنطق والكتابة وليست غاية مقص

يف تدريسهم ذلا والتأكيد على مجيع تفاصليها ألن يف ذلك إتقال على 
6التالميذ.

 

ة مع أشكال الكلمات يف اللغة العربي ةعرفعلم النحو ىو القواعد دل
 علماء اللغوي أن قفدد ات يكون 7.مة يف اجلملةالكلمة رلردة ومنظ عند دواعده

                                                             
4 Abdul Majid,Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakaraya, 2013), hlm. 6 

5
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif,..., 

hlm. 92  

الثقافية, بيشة, اخلبيت طرق تدريس اللغة العربيّة, عبيد,  عبد الرمحن حسني راضي  6
 113,ص. 2222

7 Hifni Bek Dayyab dkk, Kaidah Tata Bahsa Arab, ( Jakarta : DARUL 

ULUM PRESS, 1997), hlm. 13 
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  التالميذ ةساعدا وسيلة دلمنوإتعليم اللغة, ل افومل يكن ىدتوكيل دواعد النحو 
8دة.ا الكالم والقراءة مع الكتابة جين يقدرو أ على

 

النحو ىو دواعد اللغة اليت نشأت بعد اللغة. ودد نشأت ىذه 
يقدر  لكي مفإن النحو معللذلك خطاء يف استخدام اللغة. األ القواعد لظهور

شكل ادلكتوب )القراءة الدا يف جيفهمو تعبري اللغة و  مستخدم اللغة على
التالميذ حبفظ  م ىذه ادلهارات مل يكفم شكل الكالم. لذلك فتعلوالكتابة( أ

ها يف دراءة ن يقدروا على تطبيقأ ا جيب عليهممندواعد النحو دون غريه, وإ
 9ة.كتابة العربيو 

فرون من النحو مادة جافة ولذلك ين ينظر كثري من ادلعلمني إىل أن
ىل التالميذ ولذلك فهم ال يتقبلوهنا ويرون يف ضبط وانتقلت العدو إتدريسها, 

ىذه الظاىرة حني  الكلمات امرا ال ضرورة لو ولذلك يسكنون الكلمات وتزداد
ضبط الكلمات.  عالقراءة السليمة مو ال يصرون على يستعملها ادلعلمون أ

ادلعّلمون  اذا ما عرضهة النحو ليست هبذا الصعوبة وذلك إماد واحلقيقة أن
 12منوا ىم بذلك.بطريقة ميسرة سهلة وأ

لع حيزا كبريا من تفكري الًتبويني وحديثا, فادلطشغلت طرق التدريس 
تاريخ الفكر الًتبوّي ما ىو اال  نيف ىذا اجملال جيد إ دب الًتبويعلى األ

والسيما  ىل الطريقة ادلثلي يف التعليم.زلاوالت متصلة يف سبيل الوصول إ
يف رلال القواعد النحوية, ولعل ذلك يرجع إىل ما يالفيو ادلتعلم من عنت 

م ىذه القواعد والسيطرة عليها واستخدامها استخداما فعاال ومشقة يف تعل
                                                             

8 M Abdul Hamid dkk, Pembelajran Bahasa Arab, (Malang : UIN 

MALANG PRESS, 2008), hlm. 64 

9 M Abdul Hamid dkk, Pembelajran Bahasa Arab,..., hlm. 64 

 118, ص.ه1423عمان,  دارادلناىج,اساليب وطرق تدريس اللغة العربية, فواد ابواذلجاء,   12
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العريب عن ني يف رلال النحو تابو, ودد اسفرت زلاوالت الًتبوييف حديثو وك
 11ها.عدد من الطرق نذكر أمه

 تعليم القواعد ني وجهات نظر سلتلفة يفلمربسبق إن ذكرنا أن ل
12تدريسو عبثا. فمنهم من يرى أن القواعد غاية ومنهم من يرى أن

 

وىي  ,م التالميذ يف ادلساءادلدرسة الدينية ىي ادلدرسة اليت فيها يتعل
 التقليدي النظام بعالكالسيكي ومل يتلى النظام س عالتعليم الديين يتأس

منها التاريخ  يضا أ يف ىذه ادلدرسة يعطي ادلعلم التالميذ التعليم العام .ديالفر 
ىي و ية بصيلو ة االوىل السنادلدرسة الدينيالدينّية  ارسومن ادلد 13وعلوم االرض.

تقع يف  ة بصيلو. وىذه ادلدرسةظل ادلؤسسة السنيتقع حتت  ةرمسي الالسة ادلؤس
 تاوانقهارجو غروبوغان.

فراء أو الكتب ىذه ادلدرسة باستخدام الكتب الصيف النحو تعليم 
التعليم ىذا . جيري زمان ادلاضىالمنذ   ةعلماء السلفي فهالاليت أ ةالتقليدي

النحو يف الفصل الثالث باستخدام   متعليمادة  ينالونج. بدأ التالميذ در التب
تفرحة ( مث يف الفصل الرابع باستخدام كتاب ةعوامل )باللغة اإلندونيسيكتاب 

 الولدان ويف الفصل اخلامس باستخدام كتاب منت اجلرومية.
كتاب "نظوم   منماّدة النحو  فيونال التالميذ فما الفصل السادس وأ

ىل إ ذي يغريكتاب الال ىوة. وىذا الكتاب ىو منت كتاب اجلروميو طي" يالعمر 
ف الدين حيىي مة شر عالف ىذا الكتاب الشيخ الار. ألعشالنظوم أو النثر أو األ

                                                             
 جامعة عمة ادلختار,, طرق تعليم اللغة العربيّة يف التعليم العام جاسم زلمود احلّسون وحسن جعفر اخلليفة,  11

 247ص. بدون سنة, 
 117ص....,العربيّة,طرق تدريس اللغة حسني راضي عبيد,  12

13 Hariadi, Evolusi Pesantren, ( Yogyakarta : LkiS Yogyakarta, 2015 

), hlm. 52-53 
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" يف  ادلدرسة الدينية طيينظوم العمر  م التالميذ كتاب "العمريطي رمحو اهلل. تعل
  .ية بصيلواالوىل السن

احلفظ أصلو و م طريقة حفظ النظوم. استخدم ادلعلويف تعليم النحو 
 14دائما. هر ىل الفكرة لذكشيئ إل دخاعي إلىو الس حفظا"-حيفظ-"حفظ
 ة ذاكرةة ذكر شيئ لودت غري زلدد, وفق دو عملي نشاط احلفظ ىوفلذلك 

ىذه الطريقة مستخدمة ليسهل للتالميذ  و.حفظ ة على شيئفظالشخص حملا
يف الودت ادلاضي طريقة احلفظ دد مت بالفعل تطبيقو, ولكن مع تعلم النحو. 

 مرور الزمان يستخدم التعليم الطريقة التقليدية.
تعلم علم النحو. بالبحث ىي عدم اىتمام التالميذ  ذلذالفية اخل

لسبب استخدام  بة فهم النحوو يف تعلمو وبصع كسلالب ونالتالميذ يشعر ف
ادلالحظات  كراساتعلى   معتمد, ألن نظام التعليم طريقة التعليم التقليدي

 .لديهم
مل التالميذ النصوص أو اجل اليت حيفظ فيها ةقياحلفظ ىي الطر  ةقيطر 

 .را ونظومااعشأم ادلعل هافي ميعلعادة  ةقيطر المن الكتاب. ىذه ا حيفظوهن اليت
 م التالميذيأمر ادلعلم من الكتب, ين بعد التالميذ يأخذون خالل مادة التعليع

 ظ باحلفظ( يف ادلواجهة االخر.)التلف رضعمونو لحلفظ النصوص بعد يتعل
م أودات الدراسة أ, داخل فظولتالميذ حسيسهل ل ةقياستخدام ىذه الطر ب

فهم التالميذ وحصول  حفظ النظوم مدىر سيؤثا أو دليال كثري  15.خارجها
 .هممعلت

                                                             
14 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Semarang : CV Widyakarya, 2009), hlm. 160 

15 Hariadi, Evolusi Pesantren,...., hlm. 81 



6 

الية طريقة "فعالباحث بتدبري البحث حتت ادلوضوع  لذلك إىتم
القواعد النحوية في ترقية فهم  في طي"يالتالميذ حفظ "نظوم العمر  عرض

بصيلو تاوانقهارجو ولى ة األالديني يةالسندرسة بم الفصل السادس
 "ه9331\9341غروبوغان السنة الدراسة 

 
 أسئلة البحث .ب 

 ةئلد ادلسينبغي على الباحثة أن حتدالبحث عن ادلوضوع فخيرج  ئاّل ل
يف طي" يالتالميذ حفظ "نظوم العمر  عرضطريقة الية فع ماوىي :"  ادلبحوثة

وىل ة األالدينيالسنية درسة مب القواعد النحوية يف الفصل السادستردية فهم 
 ه؟1442\1439بصيلو تاوانقهارجو غروبوغان السنة الدراسة 

 
 ف البحثهد .ج 

 ة أن تشرح ىدف البحث, وىوريد الباحثالسابقة ت ةئلسألموافقا ل
تردية طي" يف يالتالميذ حفظ "نظوم العمر  عرضالية استخدام طريقة فع كشف
بصيلو وىل ة األالدينيية السندرسة مب يف الفصل السادس ةالقواعد النحويفهم 

 .ه1442\1439تاوانقهارجو غروبوغان السنة الدراسة 
 

 فوائد البحث .د 
 ائدالفو و  النظرية ةائدجي من ىذا البحث نوعان من الفواعد ومها الفير 
 التطبيقية .
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 النظرية ةائدالف .1
الية طريقة فعبزيادة ادلعرفة والتفكري اجلديد عن  ةسينفع البحث للباحث

يف  تردية فهم القواعد النحويةيف التالميذ حفظ "نظوم العمرطي"  عرض
بصيلو تاوانقهارجو غروبوغان وىل مبدرسة السنية الدينية األ الفصل السادس
 .ه1442\1439السنة الدراسة 

 الفوائد التطبيقية .2
 درسةللم .أ 

 عرضطريقة يف استخدام  االبحث مصدر ىذا ج ئنتاكون تن أ
 تطبيقو ضلو الذي جيب على ادلعلم التالميذ حفظ "نظوم العمرطي"

تطوير نفس  يفة ادلدرسة  يستطيع أن يزيد كيفيالتالميذ, حىت
 ة.التالميذ خاص

 للمعلم .ب 
التالميذ رشاد ومساعدة م يف إتوجيها للمعليكون ىذا البحث ن أ
 فهم النحو.

 للتالميذ  .ج 
مهم بأعلى درجة إصلاز تعلهض ىذا البحث محاسة التالميذ يف ن ينأ

 شلكنة.
 ةللباحث .د 

 علوم النحو وتطبيقها يف التدريس. ها يفمعرفتع أن توس
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 الباب الثاني
 النظري الهيكل

 مفهوم القواعد النحوية .أ 
 ةيالنحو قواعد ال تعريف -1

ها: القصد واجلهة كَنَحْوُت ضَلَْو مهللنحو )لغة( معان كثَتة, أ
الشبو كَسْعٌد ضَلُْو َسِعْيٍد اْلَمْسِجِد, وادلقدار كِعْنِدْي ضَلُْو اَْلِف ِديْ َناٍر, وادلثل و 

: قواعد يعرف هبا يف اصطالح العلماء ىو : والنحو و شبهو(.)أي مثلو أ
يت حصلت بًتكيب بعضها مع بعض من ة الالعربيخر الكلمات و أأحوال أ

 ٔعراب وبناء وما يتبعهما.إ
نون تأليف الكالم وبيان دلا جيب قا –ىل اللغة كما يقول أ  –النحو 

ن تكون عليو الكلمة يف اجلملة, واجلملة مع اجلملة, حىت تتسق العبارة أ
بدراسة العالقة بُت  من ىذا ديكن القول بأن النحو يهتم وتؤدى معناىا.

الكلمات داخل اجلمل, أي بتحديد موقيعو ىذه الكلمات وصلتها 
 خر الكلمات, بينما يهتمأ ببعضها بعضا. وذلذا فهو يعٍت بضبط أو

ن الصرف طرأ على بنية الكلمة ذاهتا. ويكو الصرف بدراسة التغَتات اليت ت
 ٕ.(Grammer)معا ما يسمى بقواعد اللغة والنحو 

فتتمثل يف استخدام ة من تعليم القواعد النحوية أما الغاية األساسي
اللغة العربية استخداما صحيحا خاليا من اللحن يف الكالم واخلطأ يف 

                                                             
 ٙ, ص. ٜٔٚٔدار الكتب العلمية, لبنان, القواعد االساسيّة للغة العريبة, السيد امحد اذلامشي,   ٔ
جامعة عمة ادلختار, طرق تعليم اللغة العربيّة يف التعليم العام, جاسم زلمود احلّسون وحسن جعفر اخلليفة,   2

 ٖٕٛص., بدون سنة 
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لكتابة, ومن مث فأية قواعد تؤدي إىل غَت ذلك تعد تطويال وحشوا ا
 ٖوالغاية ادلنشودة.م عن اذلدف ادلبتغى يصرف ادلتعل

ر مناسبا للمنظور واستخدام طرق تطو ست قواعد النحو كالعلم
و والصرف يف اللغة العربّية جيب أن يكون البحث. شكل دراسة النح

ي يستخدمو مستخدمو ىذه ذعقوال وواقعيا مالئما للمدخل الا ومعملي
ي يف ود الدويل وىو حييوىل أبو األساللغة. أول من عرف قواعد النحو اال

بن أيب صفيان زمان بٍت معاوية. يبحث علم النحو يف أحكام قرن معاوية ا
 ٗخَت من الكلمات.رف والكلمات واجلملة وكيف صوت االاألح

ة حو والصرف وسيلة لضبط الكالم وصحقواعد الن ديكن القول إن
 ادلعلمُت أالالنطق والكتابة وليست غاية مقصودة لذاهتا لذا جيب على 

تدريسهم ذلا والتأكيد على مجيع تفاصليها ألن يف ذلك إتقال يبالغوا يف 
 ٘على التالميذ.

ة أشكال الكلمات يف اللغة العربية مع علم النحو ىو القواعد دلعرف
يكون قد اتفق علماء  ٙمة يف اجلملة.قواعده عند الكلمة رلردة ومنظ

وسيلة مل يكن ىدفا لتعليم اللغة, وإمنا توكيل قواعد النحو و  أن اللغوي
 ٚدة.ا الكالم والقراءة مع الكتابة جين يقدرو دلساعدة التالميذ  على أ

                                                             
 ٖٕٛص., ...طرق تعليم اللغة العربيّة يف التعليم العام,جاسم زلمود احلّسون وحسن جعفر اخلليفة,   3

4
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, 

(Malang : UIN Maliki Press, 2011), hlm. 92  
اخلبيت الثقافية, بيشة, طرق تدريس اللغة العربيّة, عبيد,  عبد الرمحن حسُت راضي  5

 ٖٔٔ,ص. ٕٓٓٓ
6 Hifni Bek Dayyab dkk, Kaidah Tata Bahsa Arab, ( Jakarta : 

DARUL ULUM PRESS, 1997), hlm. 13 
7 M Abdul Hamid dkk, Pembelajran Bahasa Arab, (Malang : UIN 

MALANG PRESS, 2008), hlm. 64 
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. وقد نشأت ىذه النحو ىو قواعد اللغة اليت نشأت بعد اللغة
لكي  مخطاء يف استخدام اللغة. لذلك فإن النحو معلالقواعد لظهور األ

شكل ادلكتوب الدا يف اللغة وفهمو جي تعبَت يقدر مستخدم اللغة على
قراءة والكتابة( أم شكل الكالم. لذلك فتعلم ىذه ادلهارات مل يكف )ال

 ن يقدروا علىلتالميذ قواعد النحو دون غَته, وإمنا جيب عليهم أحبفظ ا
 ٛة.تطبيقها يف قراءة وكتابة العربي

 
 ةأهداف تعليم القواعد النحوي -2

هتا, ولكّنها وسيلة إىل ضبط الكالم, ليست القواعد غاية تقصد لذا
منها إال  ندرس ب, وتقومي اللسان, ولذلك ينبغي أالساليوتصحيح األ

ليها القدر الذي يعُت على ربقيق ىذه الغاية. ومن األغراض اليت ترمي إ
 ٜ دروس القواعد ما يأيت :

ذي تساعد القواعد يف تصحيح األساليب وخلوىا من اخلطأ النحوي ال .أ 
يفهم وجو اخلطأ فيما ن ب جبماذلا, فيستطيع التلميذ بتعلمها أيذى

 يكتب فيتجنبو, ويف ذلك اقتصاد يف الوقت واجملهود.
ربمل التالميذ على التفكَت, وإدراك الفروق الدقيقة بُت الًتاكيب  .ب 

 والعبارات واجلمل.
ت ة للتالميذ, بفضل ما يدرسونو ويبحثونو من عباراتنمية ادلادة اللغوي .ج 

 ميوذلم.مثلة تدور حول بيئتهم, وتعَت عن وأ
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االنتفاع هبا, تنظم معلومات التالميذ اللغويّة تنظيما يسهل عليهم  .د 
لغموض, ساليب والعبارات نقدا يبُت ذلم وجو اوديكنهم من نقد األ

 ساليب.وأسباب الركاكة يف ىذه األ
احلكم, وتساعد القواعد يف تعويد التالميذ دقة ادلالحظة وادلوازنة و  .ه 

وظيفتها ربليل األلفاظ وتكون يف نفوسهم الذوق األديب, ألن من 
ساليب, والتمييز بُت صواهبا وخطئها, ومراعاة العالقات والعبارات واأل

 بُت الًتاكيب ومعانيها, والبحث فيما طرأ عليها من تغيَت.
لفاظ والًتاكيب استعماال صحيحا, تدريب التالميذ على استعمال األ .و 

بوا على أهنا يدر بإدراك اخلصائص الفنية السهلة للجملة العربية, كأن 
مبتدأ وخرب, زمن بعض ادلكمالت و تتكون من فعل وفاعل, أ

 خرى, كادلفعول بو واحلال والتمييز وغَت ذلك.األ
 ة الصحيحة, حىت ال يتأثّروا بتيار العامية.تكوين العادات اللغوي .ز 
ة وإقدارىم بالتدريج على سبييز ويدىم بطائفة من الًتاكيب اللغويتز  .ح 

 اخلطأ من الصواب.
 

 ةوات السير في درس القواعد النحويخط -3
ألمثلة ادلتصلة بالقاعدة هبا اختيارا ا وأيا كانت الطريقة اليت يتم

تالية يف تدريس ة الباخلطوات اإلجرائين يسًتشد النحوية, ديكن للمعلم أ
 ٓٔة يف مراحل التعليم العام :ادلوضوعات النحوي
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 التمهيد ( أ
تشتمل على األمثلة يعد ادلعلم قطعة أدبية أو قصة قصَتة 

تدريسها مث يقوم بتسجيلها ويفضل صل بالقاعدة ادلرغوب يف اليت تت
 ين تكتب على شفافية تعرض على جهاز العرض العلو أ

Overhead  وإن مل يتوفر ذلك فيفضل كتابتها خبط واضح مجيل
 على لوحة من الورق.

أسئلة قصَتة تتعلق  –عرضها  –قبل  –ليهم مث يوجو إ
ة ىادفا من ذلك إثارة التالميذ وهتيئتهم للدرس بالقطعة أو القص

 ٔٔو ما يراه مناسبا.وقد يكون أيضا بعرض صورة أ اجلديد.
 العرض  ( ب

م القطعة ادلعدة على التالميذ يف مكان بارز من يعرض ادلعل -ٔ
سبورة أو كتبها على اجلزء األدين من ال  إن مل يكن قد –الفصل 
 إضافية.ورة على سب

صامتة ويناقشهم فيها, مث يقرأىا يطلب منهم قراءهتا قراءة  -ٕ
ب من بعضهم قرائتها مامهم قراءة منوذجية واضحة, مث يطلأ

 فكارىا ومعاهنا.ويناقشهم يف أ
يطلب منهم االجابة عنها سئلة و يوجو إليهم رلموعة من األ -ٖ

ورة وسط من السبجبمل تامة ويسجل ىذه اجلمل على اجلزء األ
ة بكتابتها بلون سلالف لكلمات اليت زبدم القاعدة النحويمربزا ا

 ويضع ربتها خطا بعد ضبتها.
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م دبناقشة تالميذه يف الكلمات البارزة مناقشة زبدم يبدأ ادلعل -ٗ
حوا معانيها وبيان نوعها, ويستمر القاعدة بأن يبضطوىا ويشر 

 ورة.لسبط القاعدة منهم ويسجلها على اىل أن يستنبإ
 الربط ( ت

م دبشاركة من تالميذه بُت القاعدة اجلديدة يوازن ادلعل
وازنة بُت الفاعل القريبة منها كادلوادلعلومات السابقة والقواعد السابقة 

دوات جزمو وما شابو ونائب الفاعل أو بُت أدوات نصب ادلضارع وأ
 ذلك.

 التعميم ( ث
كتب حد  يكلف ادلعلم رلموعة من تالميذه بالرجوع إىل أ

و تلحيص ما و ادلتوفرة يف ادلكتبة لكتابة األمثلة اليت وردت فيو, أالنح
الذي درسوه أو حل تدريب أو أكثر مسجل ورد فيو عن موضوعهم 

 ٕٔن استخراج القاعدة ىو نفسو التصميم.فيو, ومنهم من يرى أ
 التطبيق ( ج

سبثل اجلوانب النظرية للدرس  ذا كانت اخلطوات السابقةإ
العملي الذي يتيح للتالميذ فرصة بيق سبثل اجلانب مرحلة التط فإن

تطبيق اجلزئي التدريب وادلمارسة. والتطبيق نوعان : جزئي وكلي , فال
قبل االنتقال إىل ة من القاعدة تستنبط يأيت عقب كل قاعدة أو جزئي

ي فيكون بعد االنتهاء من مجيع القواعد اليت غَتىا, أما التطبيق الكل
 ٖٔيشتمل عليها الدرس.

                                                             
 ٕٗٔ-ٖٕٔ, ص....اساليب وطرق تدريس اللغة العربيّة,أبو اذليجاء,  حسن حسُت فواد  02
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ىل وينبغي أن يتدرج ادلعلم يف التطبيق من السهل إ
 ٗٔ الصعب, على النحو التايل :

ا قصَتا مجال تامة أو نص –يف البداية  –أن يعرض ادلعلم  -ٔ
يشتمل على ما يراد التدريب عليو, مث يطالب التالميذ بتحديد 

 و احلال مثال.راد, كأن يطلب منهم ربديد الظرف أالشيئ ادل
ناقصة ويطلب من التالميذ تكملتها بالشيئ ن يعرض مجال أ -ٕ

 ادلطلوب.
ن يقدم كلمات, مث يطلب منهم استخدامها يف مجل من أ -ٖ

 تعبَتاهتم.
دة اليت سبت ن يطالب التالميذ بتكوين مجل كاملة تطبيقا للقاعأ -ٗ

ة يف مواقف يستخدم التالميذ القاعدة النحوي ندراستها. أ
 جديدة. 

 الواجب ادلنزيل ( ح
نُت و اثحل تدريب واحد أ على الطالبيكلف ادلعلم 

فقط يف كراساهتم يف ادلنزل, أو كتابة أمثلة من عندىم, أو العودة إىل  
مهم يف ة ادلوجودة فيو ومناقشتها مع معلمثلكتاب اخر لتسجيل األ

 ٘ٔاحلصة القادمة.
 نصائح تفيد في تسهيل دراسة النحو -4

على ادلمارسة  ن تعتمد دراسة النحو يف ادلرحلة اإلبتدائيةيفضل أ  .أ 
 والتدريب مع عدم الًتكيز على حفظ القواعد.
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ا يثَت شوق التالميذ ويزيد يفضل أن زبتار النصوص والقطع األدبية شل .ب 
 من فاعليتهم وإقباذلم.

 صل حبياهتم.وشلا يت ا يناسب سنهميفضل أن تكون شل .ج 
دروسها وبُت موضوعات م بُت القواعد اليت يفضل أن يربط ادلعل .د 

 رة.ناشيد ادلقر القراءة واأل
عند اكتشافها ويعاجلها فور م أخطاء تالميذه البارزة يصحح ادلعل .ه 

 وقوعها.
م على مجع ىذه األخطاء وتصنيفها ومعرفة ما درسوه منها يعمل ادلعل .و 

 ل قبل استفحال األمر.دلعاجلة الصنف األو وما مل يدرسوه 
 منفصلة. م األخطاء اجلماعية يف حصصيعاجل ادلعل .ز 
ن يطالبهم بذلك دون أن يلتمز يف حديثو بالفصحي وأعلى ادلعلم  .ح 

 تعسف.
 تغيَت أسلوبو وطريقة تدريسو عندما يكتشف عدم فهمهم للموضوع. .ط 
ن يعرضها م, وأخَت استخدا ن يستعمل وسائل االيضاح ادلتوفرةعليو أ .ي 

 ٙٔيف وقتها ادلناسب من احلصة.
 األخطاء النحوية الشائعة بين المتدربين أهم -5

األخطاء رفع خرب األفعال الناسخة فهم يرفعون كلمة أشهر ىذه  .أ 
طًا". وىم ينصبون كلمة مفرد )نشيطا( يف مجلة "أصبح التلميذ نشي

 نو مفرٌد(.يف )أ
بكر مساء اخلمسة وطريقة إعراهبا ولذلك "كالم أيب عدم معرفتهم باأل .ب 

 صادق" يكتبوهنا )أبا( ويكتبون كلمة )ألبيو( بالواو.
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عل ادلضارع ادلعتل األخر يسقط احلرف ادلعتل تهم بأن الفعدم معرف .ج 
 لف ادلقصورة.أداة جزم "مل ينس" يكتبوهنا باأل ذا سبقتومن أخره إ

 واو اجلماعة وادلضارع ادلنصوب أو ىلضي ادلسند إعدم التمييز بُت ادلا .د 
خره النون. مثال ذلك :"تولوا" يعرهبا اجملزوم الذي سقطت من أ

 نصبو حذف النون. بعضهم فعل مضارع منصوب وعالمة
ىداف ادلسلمُت ليو يقولون حيّقق أأخطاء أخرى شائعة يف ادلضاف إ .ه 

مجاًل مفيدة" يكتبوهنا مرفوعة )مجل( )تكتبوهنا ادلسلمون( "وىات 
ويقولون :"بُت النقطتُت" يكتبوهنا "النقطتان" ويقولون : أقوم 

 بتخطيط جدول على السّبورة يكتبوهنا "جدواًل".
ن, ال يستيقط ُت الالم النافية والالم الناىية يقولو ال دييز بعضهم ب .و 

 را يضعون على الظاء سكونا.الكسول ىن نومو مبك
ال يعرف بعضهم االمساء ادلمنوعة من الصرف ولذلك يقومون  .ز 

جاءين سلماُن وأمحُد. يضبطون كلمة سلمان بصرفها مثال ذلك : 
الفتح  بالتنوين ويضعون فوق دال أمحد سكونا وكذلك يضعون تنوين

 فوق كلمة "مكة".
 يضيفون ألفا بعد كلمة عم يتكلمون "ومم" ايضا. .ح 
حرفا  و يسكنونَت يف بنينة الكلمة فيضعون حركة أاخلطاء الكث .ط 

 فكلمة َدين يضنوهنا "ِدين" مثال.
 ٚٔىل استعمال العامية وبصورة مزعجة وكبَتة.ىذا باالضافة إ .ي 
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 ةقواعد النحويليم الطرق تع .ب 
لع كبَتا من تفكَت الًتبويُت وحديثا, فادلطزا  حيشغلت طرق التدريس 

تاريخ الفكر الًتبوي ما ىو إال  نيف ىذا اجملال جيد أ دب الًتبويعلى األ
والسيما يف  ىل الطريقة ادلثلي يف التعليم.زلاوالت متصلة يف سبيل الوصول إ

 رلال القواعد النحوية, ولعل ذلك يرجع إىل ما يالفيو ادلتعلم من عنت ومشقة
م ىذه القواعد والسيطرة عليها واستخدامها استخداما فعاال يف حديثو يف تعل

من ُت يف رلال النحو العريب عن عدد , وقد اسفرت زلاوالت الًتبويوكتابو
 ٛٔها.الطرق نذكر أمه

 تعليم القواعد ُت وجهات نظر سلتلفة يفسبق أن ذكرنا أن للمرب
و ديكن عبثا. إال أن تدريسو أن فمنهم من يرى أن القواعد غاية ومنهم من يرى

 امجال طرق تعليم القواعد دبا يلي :
الطريقة العرضية )اإلقتضائية( : وتسمى أيضا الطريقة الطبيعية أو  -ٔ

ة وفيها تدرس القواعد عرضا أثناء دروس ادلطالعة أو احملفوظات الالشعوري
ث يقتصر ىذا دب تدريسا عمليا من غَت حصص مستقلة حيأو األ

 ُت مها :على رلالُت أساسيالتدريس 
ن درسها سبق أمراجعة موضوعات  ادلراجعات النحوية : أي ( أ

وي تطبيقات كثَتة دبية شلتعة ربحيث خيتار ادلعلم قطعة أالتالميذ 
 ن درسوىا.على قواعد سبق أ

وضوع جديد : وذلك باختيار قطعة أدبية شاملة العناصر التدريس دل ( ب
 ة للموضوع اجلديد.التطبيقي

                                                             
 ٕٚٗص....,طرق تعليم اللغة العربيّة يف التعليم العام, جاسم زلمود احلّسون وحسن جعفر اخلليفة,   ٛٔ
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سُت يف موضوع ىذه الطريقة أيسر على ادلدر تعترب 
ة يف د منها دلمارسة التطبيقات النحويادلراجعات النحوية بل الب

 .نطاق واسع لتكوين العادات اللغوية ويف كل رلال لغوي
الطريقة القاصدة )الًتبيبية( : وىي طريقة حيبذىا ادلؤيدون للقواعد ويقصد  -ٕ

وقات معينة, وعلى منهج زلدد أهبا أن تدرس القواعد دراسة منظمة, يف 
حكام تعتمد على األمثلة ومناقشتها, واستنباط األمرسوم, وبطريقة تربوية 

 منها, والتدريب عليها.
 ة والقاصدة دبا يلي :مل الفروق بُت الطريقتُت العرضين صلشلا سبق ديكن أ

يد ىل تفكَت وربداألوىل سهلة يعاجلها ادلعلم عرضا دون حاجة إ .أ 
ىل اعداد منظم فيو شيئ من التقييد حُت ربتاج الثانية إواعداد يف 

 والربط ادلنهجي.
أما الثانية  ديكن استخدم األوىل يف كل مرحلة من مراحل النمو العقلي .ب 

 مة.فال يسهل استخدمها إال يف ادلراحل ادلتقد
تهلك الثانية ي الغاية ادلقصودة بانطالق وسرعة يف حُت تساألوىل تؤد .ج 

ا تعاجل مسائل زلدودة على فًتات للوصول إىل الغاية ألهنوقتا طويال 
 متباعدة.

وربفل بادلعٌت وذبعلو ىو الغاية يف  األوىل تعُت على االستعمال اللغوي .د 
م وتصرف التالميذ عن ادلعٌت تعطل الثانية االنطالق يف التكل حُت

 ٜٔوتشغلو بالتفكَت بالقاعدة.

                                                             
-ٚٔٔ,ص. ٕٓٓٓاخلبيت الثقافية, بيشة, طرق تدريس اللغة العربيّة, حسُت راضي عبد الرمحن عبيد,   ٜٔ

ٔٔٛ 
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يكفلون جيمع لتالميذ الذين طريقة النشاط : وتقوم على استغالل نشاط ا -ٖ
طلوب تدريسها ومن مثلة اليت تتناول القاعدة ادلوص واألساليب والنصاأل

ى جهد التالميذ معا وتنظيم ا تقوم علمث يقوم ادلعلم بدراستها معهم أي أهن
 استخراج القاعدة. ادلعلم ذلا حىت يتم

راءة و القم ىذه الطريقة على دروس التعبَت أطريقة ادلشكالت : وتقو  -ٗ
م ىذه النصوص وادلوضوعات نقطة البدء والنصوص حيث يتخذ ادلعل

رة ادلشكلة اليت تدور حول ظاىرة أو قاعدة ضلوية مث يلفت نظرىم إىل إلثا
موضوع  دراسة موضوع النحو ادلقرر, مث يكلفهم  ىذه الظاىرة ستكون أن

و من ادلشكلة من ادلوضوعات اليت بُت أيديهم أ مثلة ادلرتبطة هبذهمجع األ
 غَتىا ومناقشتها معهم حىت يستنبط القاعدة.

 ٕٓ خطوات ىذه الطريقة, دبا يلي :ص ونستطيع أن نلخ
مرحلة ادلالحظة واستقراء اجلزئيات أي دراسة ومالحظة النصوص  .أ 

 رة.ادلتوف
مثلة ىد واألشًتكة وادلتخالفة من الشواات ادلمرحلة ادلوازنة وإدراك الصف .ب 

 اليت دروسها.
 ي استخراج القاعدة.مرحلة االستنباط أ .ج 
تيان بأمثلة وشواىد جديدة غَت تلك والتطبيق أي األمرحلة التعميم  .د 

 اليت استنبطوا القواعد منها.
 موإمجال فإنو من ادلفضل واألكثر فائدة للتلميذ أن يقوم ادلعل

بتدريس النحو من خالل النصوص األدبية القصَتة غَت ادلتكلفة ألن مزج 
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 ٕٕٔ-ٕٔٔ..., ص.اساليب وطرق تدريس اللغة العربيّة, فواد حسن ححسُت أبو اذليجاء,   
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سوخ اللغة ىل ر ية يؤدي إدبالنحو بالتعبَت أي من خالل النصوص األ
 ذىان التالميذ وبالتايل ترسخ القواعد النحويّة.ساليب اللغة يف إوأ

ع دائرة معارف التالميذ وتدرهبم على وىذه الطريقة توس
لبحث وىذا االسلوب ىو االسلوب الذي يدعوا راسة وااالستنباط والد

 التعليم احلديث.ليو إ
يف  إالادلتكامل : ال زبتلف ىذه الطريقة عن مسابقتها  طريقة النص -٘

مثلة مبتورة ال ة على عرض أوىل, فبينما تعتمد الطريقة اإلستقرائياخلطوة األ
متكامل ليشتمل  صلة بينهما, صلد أن ىذه الطريقة تستعُت بنص لغوي

م يف علعلى مجل ذات خصائص معينة توضع القائدة ادلطلوبة. ويسَت ادل
 ىذه الطريقة وفقا للخطوات التالية :

ة, ومن بعده يقرأ يقوم ادلعلم بقراءة النص اللغوي قراءة منو ذجي .أ 
ما يشتمل عليو من أفكار وأساليب إىل أن ناقشون يالتالميذ, مث 

 بصفة عامة. لنصيستوعب ىؤالء التالميذ ا
الشواىد واألمثلة النحوية اليت  –بتوجيو من ادلعلم  –تنبط التالميذ يس .ب 

ثلة اليت تشًتك مع متتصل بالقائدة مثاال بعد األخر, ويتم ذبميع األ
 ات القائدة.بعضها يف جزئية من جزئي

يسجل ادلعلم على السبورة جزئيات القائدة أوال بأول إىل أن ينتهي  .ج 
 القائدة موضوع الدرس.ويغطي  من النص

و ادلفهوم النحوي اجلديد, حىت دة أتتاح الفرصة للتالميذ لتطبيق القائ .د 
 ٕٔحاديثهم وكتابتهم.يثبط يف أذىاهنم ويسهل استخدامو يف أ
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-ٜٕٗص. ...طرق تعليم اللغة العربيّة يف التعليم العام, جاسم زلمود احلّسون وحسن جعفر اخلليفة,  
ٕ٘ٓ 
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وشلا يالحظ أن تعليم القواعد النحوية وفق ىذه الطريقة يساير 
فروع اللغة, ديث يف تعليم اللغات الذي يدعو إىل التكامل بُت ذباه احلاإل

عن طريق  تعليم اللغة ينبغي أن يتم وإىل الواقعية يف استخدامها, أي أن
 ٕٕمعاجلة اللغة نفسها وشلارستها يف ادلواقف ادلختلفة.

ومن االنتقادات اليت توجو إىل طريقة النص ادلتكامل ىذه أهنا 
يقضي م ادلعل نتعمل على اضاعة زمن احلصة يف غَت ىدفها األساسي, أل

واليعطي القواعد النحوية إال ومعاجلتو مع التالميذ  نة يف قراءة النصجل رق
وقتا زلدودا, ىذا جبانب أن بعض ادلؤلفُت يتكلفون صياغة النصوص 

 ٖٕمثلة.ليضمنوىا ما حيتاجون إليو من أ
بعد ىذا العرض ادلوجز ألىم الطرق اخلاصة بتعليم اللغة 

 ةمثلي صاحلة دائما لتعليم أيطريقة  و التوجدالنحوية, بقى أن نشَت إىل أن
ف اختيار الطريقة وصالحها على طبيغة ادلوقف مادة دراسية. وإمنا يتوق

ة التعليمي وما يشتمل عليو من متغَتات عديدة, أمهها ادلعلم وادلاد
والوسائل واألنشطة التعليمية  ومستوى التالميذ ومدى استعدادىم

تسهم العوامل وغَتىا ىذه  والعالقات اإلجتماعية داخل الفصل, فكل
 ٕٗغي اختيار طريقة التدريس ادلناسبة.

ينطبق ىنا ما سبق أن قلناه من حيث عدم وجود طريقة معينة للسَت 
يف درس القواعد, ولذا نقتصر ىنا على بعض الطرق الثالث ادلتبعة يف تدريس 

 ٕ٘القواعد.

                                                             
 ٕٓ٘ ص. ...طرق تعليم اللغة العربيّة يف التعليم العام, جاسم زلمود احلّسون وحسن جعفر اخلليفة,   22
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لطرق اليت اتبعت يف نصف القرن األخَت ألفينا أهنا يف اذا حبثنا إ
داية القرن كانت الطريقة القياسية واإلستقرائية ة : ففي بانتقلت إنتقاالت مهم

د من خَتا الطريقة ادلعدلة القائمة على تدريس القواعواإلستنباطية, مث ظهرت أ
تعرف  ن نبحث كل طريقة من ىذه الطرق بغيةخالل النصوص ادلتكاملة, واأل

ئُت مبتد دريس القواعد النحويةتتبعها يف تسس تقوم عليها, واخلطوات اليت األ
 ٕٙة.بأقدمها وىي الطريقة القياسي

 ةالطريقة القياسي -ٔ
على حفظ القاعدة منذ البداية مث اإلتيان  الطريقة القياسية وتقوم

ا تقوم على احلفظ فالتالميذ يلزم حبفظ واىد وأمثلة تثبتها وىذا يعٍت أهنبش
ىذه القاعدة أي أن الذىن ثلة اليت توضح ال مث تعرض عليو األمالقواعد أو 

أي القاعدة بدأوا بفهم  يبدأ من الكل إىل اجلزء وإذا ما فهم التالميذ الكل
 ٕٚالنماذج والشواىد واألمثلة والتفصيالت التابعة ذلا.

تقتل روح ىل السهل ولذا فهي وىذه الطريقة تبدأ من الصعب إ
النقاش  والتفكَت عند التلميذ, كما أن عدم استعمال اسلوب بتكاراال

 ٕٛب ادللل للتالميذ.يقتل احلماس ويسب
فر الوقت يف التدريس ا تو ا قلناه فإن ذلا مزايا منها: إهنوعلى الرغم شل

 ٜٕة منذ البداية.وتريح ادلدرس من النقاش ألن عملو يقوم على  التلقائي
ا دييز ىذه الطريقة أهنا سهلة على ادلعلمُت, كما أهنا زبتصر وقت وشل

 ا بعض العيوب منها:هب أنالتعليم, إال 
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التعليم غي اكتساب ادلعرفة, ألهنا تسَت يف تعليم النحو تنايف قواعد  .أ 
من الصعب إىل السهل, أي تقدم القاعدة وادلفهوم النحوي على 

ىل أن فرض القاعدة على التالميذ , ىذا باالضافة إمثلة والبطبيقاأل
 فوىا بأنفسهم.هنم مل يكتشبداية جيعل من السهولة نسياهنا أليف ال

ة قد تكون سببا يف صعوبتها مفأجاة التالميذ بالقاعدة النحوي .ب 
 عليهم, وقد تؤدي ىذه الصعوبة الال أخطاء يف التطبيق فيما بعد.

 م يفاة العمياء واالعتماد على ادلعلتعود التالميذ احلفظ واحملاك .ج 
ة, ومن مث تقتل فيهم ملكة اإلبداع استنباط القواعد واألحكام العام

 ٖٓواإلبتكار.
 ةالطريقة اإلستقرائي -ٕ

نشأت ىذه الطريقة مع مقدم أعضاء البعثات التعليمية من أوربا, 
م تأثروا لدى وجودىم يف فقد نشأ ىؤالء يف ظل الطريقة القياسية, إال أهن

أوربا بالثورة اليت قام هبا ادلريب األدلاين يوحنا فردريك ىربارت يف هناية القرن 
ىل ينقلون مبادئ ىربارت إالتاسع عشر ومستهل القرن العشرين, فإذا هبم 

هم للمواد, ومنها القواعد النحوية, حيث يرتب الدرس إىل طرق تدريس
ريقة اإلستقرائية يف تعليم نتلخص الطو  ٖٔيها ىربارت.عدة نقاط يسم

 ة يف اخلطوات األتية:القواعد النحوي
 ة.ة اليت تشتمل على القاعدة النحويعرض األمثل .أ 
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ة ادلطلوبة من ىذه األمثلة, ويتم ذلك بأن يلفت ادلعلم استنباط القاعد .ب 
ىل أجزاء معينة من األمثلة دلالحظتها, مث ذبمع ىذه انتباه التالميذ إ

 ورة.اعدة واحدة وتسجل على السبيف قادلالحظات 
تدريب التالميذ على القاعدة موضوع الدرس عن طريق بعض  .ج 

 ٕٖالتطبيقات.
كة يف التالميذ على التفكَت وادلشار  ومن مزايا ىذه الطريقة أهنا تشجع

قاعدة النحوية تدرجييا, ىل الالدرس بصورة فعالة, إضافة إىل أهنا توصلهم إ
 ٖٖوبالتايل تطبيقها سهال ميسورا.معناىا واضحا  شلا جيعل

وعلى الرغم من جدوى ىذه الطريقة يف تعليم القواعد إال أنو يؤخذ 
 عليها ما يلي :

 القاعدة النحوية اىل أذىان التالميذ.بطيئة يف إيصال  .أ 
فيها تعليم القواعد من خالل أمثلة مبتورة ال صلة بينها, ويف ىذا  يتم .ب 

 تفتيت لوحدة اللغة.
م ستخالص القاعدة, فقد يكتفي ادلعلغَت احملبب يف اتغري بالتسرع  .ج 

م لقاعدة وذلذا ينصح ادلربون ادلعلىل اثال أو مثالُت, مث يقفز مباشرة إدب
ياإلكثار من األمثلة والتنويع فيها وفحصها والتأين يف استخالص القواعد 

 ٖٗمنها دبشاركة التالميذ.
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 حفظ الالتالميذ  عرضطريقة  .ج 
 اصطالحا الطريقةالطريق واألسلوب والنظام. و لغة ىي الطريقة 

 ٖ٘ة التعليم.عرض مادة الدراسة حينما جري عملي لىي طريقة ادلريب
ية ة التعليم بغالتحرض عمليلذلك فالطريقة ىي الناحية النظري 

مع التخطيط يف تقدمي اللغة الطريقة ىي جا وأمثل, باصطالح األخر أن
مل ذبعل اذلدف األخَت يف تعليم اللغة,  نظاميا بادلقاربة اصطناعيا, ولكنها

 ٖٙ .ألن الطريقة إجرائي
طريقة احلفظ ىي النشاط التعليمي للتالميذ من خالل حفظ نص 

وإشراف األستاذ أو ادلعلم.  يعطي األستاذ التالميذ  رصاص معُت ربت
واجبة حفظ القراءات يف فًتة معينة, مث يعرض ىذا احلفظ إىل ادلعلم دوريا 

سبة وفقا إلؤشاده. ادلادة احلفظ عادة يف شكل أشعار أو نظوم أو بادلنا
وفقا دلادة التعليم ، ألهنا مكملة. طريقة احلفظ فعالية جدا يف احلفاظ على 

ىذا ديكن القيام بو داخل الفصول  .ذاكرة التالميذ من ادلواد ادلدروسة
 ٖٚالدراسية أم خارجها. 

من ىذه ادلقالة مت  .العلم يف الصدور ال يف السطور" " :وقال حكيم
شرح أن العلم موجود يف الصدور )القلب(. لذلك جيب على التالميذ 
حفظ ادلعرفة بسالسة وإدخاذلا العقل مث القلب, فيكون لو احلفظ فتبقى 

وبعد أن حفظوىا ، ادلعرفة يف صدورىم ويفهموا منها من تلقاء أنفسهم. 
 كثَت من األحيان توجيو طالبو لتكرار ذلك مرة أخرى جيب على ادلعلم يف
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وىذا موضوح أيضا يف كتاب الشيخ حبيث لن ينسى يف ادلستقبل. 
وإذا ما حفظت شيئا أعده # مث أكده غاية  زارنوجي حيث قال : "

الصحافة يف ىذه الطريقة ىي أن يقدر  ةوبالتايل ، فإن نقطالتأكيد".
 ٖٛ ة بسالسة دون رؤية أو قراءة النص.مل ادلعيناجلالتالميذ على نطق 

ديكن أن يتم النطق بشكل فردي )وجها لوجو مباشرة( ألستاذىم أو 
معلهم, أو بشكل فرقة بنطقها مها يف وقت معينة خاصة أم ال. التلميذ الذي 
قام حبفظ نص معُت جيدا من قبل معلمو حفظ النصوص األخرى أو ادلتابعة, 

 ٜٖ احلفظ احملدد مسبقا يسمح لو.وىكذا حىت يتم ربقيق ىدف 
ذ يف ادلساء, وىي م التالميادلدرسة الدينية ىي ادلدرسة اليت فيها يتعل

 الكالسيكي ومل يتبع النظام التقليديس على النظام التعليم الديٍت يتأس
الفردي. يف ىذه ادلدرسة يعطي ادلعلم التالميذ التعليم العام أيضا منها التاريخ 

ادلدرسة الدينية األوىل السنية بصيلو وىي ة ومن ادلدارس الديني ٓٗرض.وعلوم األ
ة بصيلو. وىذه ادلدرسة تقع يف يسة السنادلؤسسة الال رمسية تقع ربت ظل ادلؤس

 تاوانقهارجو غروبوغان.
الكتب الصفراء أو الكتب تعليم النحو يف ىذه ادلدرسة باستخدام 

ة قسم علماء السلفيو  .مان ادلاضىز المنذ  التقليدية اليت ألفها علماء السلفية
 : إىل ثالثةكتابة الكتب   أقسام
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ة ذلك الكتاب سلتصر, على القواعد وموضوع ادلسئلة. عامادلنت : يشتمل  -ٔ
ومونتاجو يف ديينو. أكثر من كتابة ىذا الكتاب مثل النشر كالتقريب, أو 

ة )العمريطي( يف كتب النحو أو الصرف كاجلرومي النظم عادة يستخدم
 أللفية وغَت ذلك.وا

 وسط الصفحة, يعٍت يف سطر الشرح : كتب التبيان من ادلنت. مونتاجو يف -ٕ
ومالحظة  تمل ىذا الكتاب على البيان باحلجة والرأي التقديع. يشادلرب

 ة.علماء. كشرح ابن مالك على األلفيال
ة : يشتمل على التصوير السحيق واالكمل, ويستخدم يف الدرجة اذلاشي -ٖ

 كمقارنة البيان من الكتاب األول رجوع الشرح وادلنتاألعلى على 
 ٔٗ ة اخلدري على شرح ابن عاقل.بالكتاب األخر مازال صلة. كهاشي

فظ أصلو م طريقة حفظ النظوم. واحلويف تعليم النحو استخدم ادلعل
 ٕٗىل الفكرة لذكره دائما.حفظا" ىو السعي إلدخال شيئ إ-حيفظ-"حفظ

ة ذاكرة كر شيئ لوقت غَت زلدد, وفق قو لذلك فنشاط احلفظ ىو عملية ذ 
 الشخص حملافظة على شيئ حفظو.

تالميذ النصوص أو اجلمل طريقة احلفظ ىي الطريقة اليت حيفظ فيها ال
 م أشعارا ونظوما.من الكتاب. ىذه الطريقة عادة يعلم فيها ادلعلهنا اليت يدرسو 

يأمر ادلعلم التالميذ ٍت بعد التالميذ يأخذون خالل مادة التعلم من الكتب, يع
 خر.واجهة األظ باحلفظ( يف ادلحلفظ النصوص بعد يتعلمونو لعرض )التلف

باستخدام ىذه الطريقة سيسهل للتالميذ حفظو, داخل أوقات الدراسة أم 

                                                             
41

 A. Umar, Gelombang Modernisasi Pesantren,... hlm. 55-56 
42 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Semarang : CV Widyakarya, 2009), hlm. 160 
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نظوم مدى فهم التالميذ وحصول ر حفظ الكثَتا أو قليال سيؤث  ٖٗخارجها.
 مهم.تعل

 ما يلي :ومن مزايا ىذه الطريقة 
 .م على شرح الدرسل ادلعليسه -ٔ
 .مذاكرة الدرس طول األوقاتى لعل التالميذ يسه -ٕ

 منها :فوأما نقائصها, 
مل و تالميذ الدرس فقط البانقباض واضطراب فيحفظ التالميذ  يشعر فيها -ٔ

 .وهن يفهميريدوا أ
 .ال يسيطر فيها الطالب على الدرس إال قليال -ٕ
 .ىل األوقات خارج ادلدرسةتاج إرب -ٖ
 .بتكار التالميذاتطوير ينقص  -ٗ

 
 دراسات السابقةال .د 

 تحبثثت يف الكتب التعليمية, وبعد أن كثَت من البحوث اليت حبىناك  
. هبذا البحث البحوث العلمية ادلتعلقة عن ادلوضوع اجلاذب, وجدت الباحثة

 ومن البحوث السابقة ىي :
البحث بادلوضوع " فعالية تعليم القواعد النحوية باستخدام الطريقة  -ٔ

القياسية يف مدرسة "مفتاح العلوم" الثناوية هنضة العلماء لورام كوالن جايت 
( ىو طالب جبامعة وايل ٕٖٛٔٔٔٔٔقدس", الذي كتبو مستعُت )

س. ويف لًتبية والتدرية علوم اقسم تعليم اللغة العربّية يف كليسوصلو مسارانج 
ترقية فهم قواعد اللغة العربية ى لعز الباحث ادلسئلة ىذا البحث رك
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باستخدام كتاب "منت اجلرومية بالًتمجة االندونيسية" يف تعليم النحو يف 
ادلدرسة. وقصد ىذا البحث ليكون ادلدرسون يستخدمون الطريقة ادلناسبة 

حىت يقدر  يف تعليم النحو لًتقية فهم قواعد اللغة العربية للطالب,
 ٗٗ  الطالب قراءة العربية جبيدة وصحيحة مناسبة بالقواعد النحوية.

ادلستوى ذلذا البحث ىو الكتاب ادلستخدم كتاب النحو اجلرومية وأما 
 القياسيةاختالفو فهذا البحث باستخدام منت اجلرومية بالطريقة 

 واستخدمت الباحثة نظوم العمريطي بطريقة عرض التالميذ حفظو.
 

( بادلوضوع ٖٕ٘ٔٓٗٔٔالبحث الذي قامت بو نور حبيبة ) -ٕ
"Efektifitas Pembelajaran Nahwu dengan Menggunakan 

Kitab AN-NAHWU WA AS-SHARFU di Kelas 3 
Madrasah Salafiyah III Pondok Pesantren Al-Munawwir  

Komplek Q Krapyak Yogyakarta  "كتاب "النحو والصرف ."
محد شليب, ويشتمل على القواعد النحو والصرف. وأما تعليم أالذي يألفو 

  pre-testبُت قيمة  Tالنحو باستخدامو فعالية بتثبيت نتائج االختبار
ومتوسط  ٚٙ,ٚ٘ pre-testمع اقتناء متوسط القيمة   post-testوقيمة 

وىذه  ٓٓ,ٓتتواجد القيمة ة . وأما األمهئٜ,٘ٚ post-testالقيمة 
مرفوض    (. لذلك فيعلن ٘ٓ,ٓ<ٓٓ,ٓ) ٘ٓ,ٓ صغر منالقيمة أ

ادلستوى  ٘ٗ. post-testوقيمة  pre-testقيمة ألن مل يوجد الفرق بُت 

                                                             
44
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ذلذا البحث ىو يبحث عن تعليم النحو وأما اختالفو فهذا البحث يركز 
وتركز الباحثة على  على تعليم النحو باستخدام كتاب "النحو والصرف"

 "نظوم العمريطي". استخدام طريقة عرض التالميذ حفظ
 

 Efektifitas Pembelajaranالذي ربت ادلوضوع" خرويف البحث األ -ٖ
Nahwu dengan Menggunakan Kitab Nahwu Lnagkah I 
dan II di  Pondok Pesantran Fadlun Minallah Wonokrom 

Bantul(. ٕٙٓٓٓٗٓٔديوي فيفي نور جنة )ىا ". كما يف البحث أعد
نحو باستخدام كتاب النحو خطوة وىذا البحث تبحث عن فعالية تعليم ال

بادلراجع على كاتب مشهودي   يلخص ويؤلف الشيخ احلاج وىل والثايناأل
وأما تعليم النحو باستخدامو لفية. الكتب كشرخ اجلرومية والعمريطي واأل

  post-testوقيمة   pre-testقيمة  بُت Tفعالية بتثبيت نتائج االختبار
 post-testومتوسط القيمة   ٙٚ,ٚ٘ pre-testمع اقتناء متوسط القيمة 

صغر من وىذه القيمة أ ٓٓ,ٓتتواجد القيمة ة . وأما األمهي ٜٔ,ٗٚ
مرفوض ألن مل يوجد الفرق    (. لذلك فيعلن ٘ٓ,ٓ<ٓٓ,ٓ) ٘ٓ,ٓ

ادلستوى ذلذا البحث ىو  ٙٗ. post-testوقيمة  pre-testقيمة بُت 
يبحث عن تعليم النحو وأما اختالفو فهذا البحث يركز على تعليم النحو 

وتركز الباحثة على استخدام طريقة  باستخدام كتاب "النحو والصرف"
 "نظوم العمريطي". عرض التالميذ حفظ

                                                                                                                                   
Salafiyah III Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak 

Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta : Program S1 Sunan Kalijaga,2016) 
46 Dewi Vivi Nurjannah, “Efektifitas Pembelajaran Nahwu dengan 

Menggunakan Kitab Nahwu Lngkah I dan II di Pondok Pesantren Fadlun 

Minallah Wonokromo Bantul”, Skripsi (Yogyakarta : Program S1 Sunan 

Kalijaga,2014)  
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و البحث الذي ستقوم بو الباحثة وىالفرق بُت البحث السابق و ما وأ
التالميذ حفظ "نظوم  عرضطريقة  فعالية ماباحثة حبثت عنو ادلزيد على ال

السنية درسة اعد النحوية يف الفصل السادسة دبترقية فهم القو يف العمرطي" 
 ه.ٓٗٗٔ\ٜٖٗٔبصيلو تاوانقهارجو غروبوغان السنة الدراسة الدينية األوىل 

 
 هيكل الفكريال .ه 

 عرضطريقة  فعاليةيف ىذا البحث يريد الباحث أن يبحث عن 
اعد النحوية يف الفصل ترقية فهم القو يف التالميذ حفظ "نظوم العمرطي" 

درسة السنية الدينية األوىل بصيلو تاوانقهارجو غروبوغان السنة السادسة دب
 ة. واذليكل الفكرية يف ىذا البحث أن الباحثه.ٓٗٗٔ\ٜٖٗٔالدراسة 

التالميذ  تعليم القواعد النحوية باستخدام طريقة عرضالحظ )مالحظة( ت
تعليم القواعد النحوية يف  ةشارك الباحثت, حيث حفظ "نظوم العمريطي"

فهم التالميذ يف ترقية  باستخدام طريقة عرض التالميذ حفظ "نظوم العمريطي"
 مادة القواعد النحوية باب مرفوعات األمساء حىت باب إن وأخواهتا.
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 الباب الثالث
 مناهج البحث

 نوع البحث .أ 
البحث نشاط يقام بالنظام, وادلنهج العلمي هبدف حصول على 

 1 شيئ جديد أو أصيل يف سعى حل ادلشكلة الظاىرة يف اجملتمع.
نوع ىذا البحث حبث نوعي. وىو عملية حل ادلشكلة اليت تبحث 

أو رلتمع ادلشكلة بتصوير حال فاعل أو مفعول البحث )شحص أو مؤسسة 
  2 أو غري ذلك( يف ىذا احلال مناسبا للبيانات ادلوجودة.

(، Biklenوأما اخلصائص من البحث النوعي يف رأي بكلن )
 (، وناناسوجناMoleong) ومولنج (،Guba(، وغوبا )Lincoln) ولينجون

(Nana Sudjanaوابراىيم ،) (Ibrahim( وسوتوفو ،)H.B.Sutopo) :فهي 
 كمصدر البيان ادلباشر( بيئة طبيعية  1
  ( البشر ىو أداة رئيسية جلمع البيانات2
 ستقرائيّاا( ىذا البحث يعمل حتليل البيانات 3
 ( ىذا البحث حبث وصفي حتليلي4
 ( ىذا البحث يًتكز على العملية 5
 ( حتديد البحث مؤسس على البؤرة6
 ( ختطيط البحث مرن ومفتوح7
 ( نتيجة البحث ىي إتّفاق اجلماعة8

                                                             
1
 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk 

Peneliti Pemula, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 

111. 
2
 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 22 
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 ( تأليف النظرية صدر من األساس9
 ( البحث موصوف بشمول۱٠
 3 عٌت ىو نقطة اهاىتمام الرئيسية للبحث.( ادل۱۱
 

 مكان البحث ومدته .ب 
 مكان البحث -1

أجري ىذا البحث يف مدرسة السنية الدينية األوىل بصيلو 
 تاوانقهارجو غروبوغان.

 مدة البحث -2
ىف السنة الدراسة  2٠18 نوفمبري 9إىل اوكتوبري  9أما وقت البحث من 

 .ه 1439/144٠
 

 مصادر البيانات .ج 
استخدمت الباحثة دراسة ميدانية لنيل ادلعلومات ادلتعلقة هبذا   

فعالية طريقة عرض التالميذ حفظ "نظوم العمريطي" يف ترقية فهم  البحث، عن
القواعد النحوية يف الفصل السادس مبدرسة السنية الدينية األوىل بصيلو 

جلمع ادلستندات  ه144٠\1439تاوانقهارجو غروبوغان السنة الدراسة 
وألجل ذلك   4البيانات ىي كل شيء مكتوب. وادلعلومات ادلتعلقة بالبحث.

 تتكون مصادر البيانات منها :

                                                             
3
 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hlm.37-42. 
4
 Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada,2014), hlm. 121 
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 ادلصدر األساسي .1
فأما ادلصدر  5وىو مصدر البينة ادلباشرة مينح إىل جامع البيانات.

 س تعليم النحو.األساسي فهو تلميذ، ومدرّ 
 ادلصدر الثانوي .2

وىو بينة اليت تنال من جهة أخرى، غري ادلباشرة تناذلا الباحثة من موضوع 
ىذه البينة دتكن أن تتكون من التوثيق أو بيانات التقرير اليت هتيأت  6البحث.

 يف اإلدارة.
 

 تركيز البحث .د 
طريقة عرض التالميذ حفظ ويف ىذا البحث, تركيز الباحث عن   

"نظوم العمريطي" يف ترقية فهم القواعد النحوية يف الفصل السادس مبدرسة 
السنية الدينية األوىل بصيلو تاوانقهارجو غروبوغان السنة الدراسة 

 .ه144٠\1439
 

 طريقة جمع البيانات .ه 
 فأما الطريقة اليت ستستخدمها الباحثة جلمع البيانات فهي ما يلي :

 ادلشاىدة .1
الطرق ادلستخدمة جلمع البيانات على صيغة إن ادلشاىدة ىي إحدى 

تستخدم ىذه الطريقة عندما  7السؤال واجلواب، مباشرة أو غري مباشرة.

                                                             
5
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung, Alfabeta, 

2008), hlm. 62 
6
 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penulisan dan Teknis 

Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104 
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إىل السلوك البشري وعمليات العمل يكون ىدف البحث موصوف 
 8والظواىر الطبيعية وادلستجيبني الصغار.

ويف ىذا البحث يشًتك الباحث ادلوجهة يف زلاضرة درس القواعد   
نحوية دلشاىدة كيف طريقة عرض التالميذ حفظ "نظوم العمريطي" وكيف ال

 إجراء درس القواعد النحوية يف ترقية فهم التالميذ بتلك الطريقة.
 اهاختبار .2

اهاختبار ىو التمرين ادلستخدم إلجراء ادلهارة وادلعرفة والذكاء وادلوىيبة 
استخدم الباحث لدى الفرد أو اجملموعة. ويف استخدام طريقة اهاختبار, 

أدوات اهاختبار أو أسئلة اهاختبار. ومن أسئلة اهاختبار مواد اهاختبار  
 9 الىت تعاير جنس ادلتغري بعضهم بعضا.

يف ىذا البحث الباحثة تستعمل طريقة اإلختبار لتناول 
البيانات عن طريقة عرض التالميذ حفظ "نظوم العمريطي" يف ترقية 

 فهم التالميذ.
 التوثيق .3

ويف فعل طريقة التوثيق يق أصلو الوثيقة ىي األغراض الكتابية. التوث
األغراض الكتابية مثل الكتب واجملالت والوثائق يستكشف الباحث 

 1٠ والقواعد وزلضر ادلكتنز والكتابة اليومية وغريىا.
                                                                                                                                   

7
 Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung : 

Angkasa, 1982), hlm. 64 
8
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 

2017), hlm. 172 
9
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan 

Praktik,...,hlm.194 

10
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan 

Praktik,... hlm.274 
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يف ىذا البحث استخدمت الباحثة طريقة التوثيق لنيل البيانات بالنسبة إىل 
لسادس مبدرسة الدينية السنية بصيلو منها امساء التالميذ التالميذ يف الفصل ا

 الذين يكونون سكان ىذا البحث مع درجة نتائج تعلمهم النحو.
 

 طريقة تحليل البيانات .و 
حتليل البيانات يف البحث النوعي الذي أجري منذ قبل الدخول 

ذلك، يف  إىل ادليدان، وأثناء العمل ادليداين وبعد اهانتهاء منو يف ادليدان. ومع
رلال البحث النوعي، يكون حتليل البيانات أكثر تركيزا أثناء العملية ادليدانية 

 11باإلضافة إىل مجع البيانات.
ويف ىذا البحث، البيانات اليت يناولو حلل البيانات باستعمال طريقة 

فعالية طريقة عرض التالميذ الوصفية، ألهنا يبني البيانات والوقائع اليت تناسب ب
"نظوم العمريطي" يف ترقية فهم القواعد النحوية يف الفصل السادس حفظ 

مبدرسة السنية الدينية األوىل بصيلو تاوانقهارجو غروبوغان السنة الدراسة 
 .ه144٠\1439

 وأّما طرق حتليل البيانات منها:
 تقليل البيانات (.أ 

تقليل البيانات ىو ادلعانقة وإختار البيانات 
ء ادلهم من كل ادلرجع الوثيق األساسية وتًتكز إىل الشي

  12بالبيانات.

                                                             
11

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, ... , hlm. 340 
12

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan,...., hlm. 338 
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مث يقلل البيانات يف التقرير ادلنظم وتركز إىل 
فعالية طريقة عرض التالميذ حفظ الشيء الذي يناسب ب

 ."نظوم العمريطي" يف ترقية فهم القواعد النحوية
 معانقة البيانات (.ب 

معانقة البيانات ىي يعانق الباحث البيانات يف 
أساسية مث يفصل وصفيا منظما حىت تستطيع خالصة وفكرة 

 13أن تسهل يف طلب ادلشكلة.
 اهاختمام البيانات (.ج 

طلب الباحث معٌت البيانات ياختمام البيانات ىو 
اليت جتمع دقيقا. واحلاصل من ىذا اهاختمام خالصة اليت 

  14جتيب من ادلشكلة اليت تثبتو.
استخدام واهاختمام البيانات يف ىذا البحث ىو 

عرض التالميذ حفظ "نظوم العمريطي" يف ترقية  طريقة
 .فهم القواعد النحوية

 
 طريقة صدق البيانات .ز 

تعيني صدق البيانات حيتاج إىل طريقة التفتيش. وطريقة التفتيش 
تستند إىل عدة مقاييس خاصة. ىناك أربعة مقاييس يف طريقة صدق البيانات 

 (transferability)ودرجة قبول النقل  (credibility)وىي درجة ادلصداقية 
 .(confirmability)ودرجة احلقوق  (dependability)ودرجة ادلوثوقية 

                                                             
13

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan,...., hlm. 341 
14

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan,…., hlm. 345 
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ذلا فائدة لتنفيذ صيغة  (credibility)ادلقياس األول، درجة ادلصداقية 
التحقيق حىت تبلغ درجة مصداقية ونتائج اهاكتشاف من طريقة التدريب الذي 

وادلقياس الثاين، درجة قبول  عية ادلضاعفة ادلبحوثة.أقامتو الباحثة يف الواق
ا فائدة تعميم اهاكتشاف الذي ميكن نفاذ للسكاين ذل(transferability)النقل

فهي  (dependability)أم ها يف ىذا البحث. وادلقياس الثالث، درجة ادلوثوقية 
استعرضت الباحثة حبثا تكرارا. وادلقياس الرابع، درجة احلقوق 

(confirmability) .15لتحقيق البيانات ادلوضوعية وغري ادلوضوعية 
من اربعة ادلقاييس حتقق بعدة اهاختبارات. أما طريقة صدق البيانات 

التثليث ىو طريقة صدق البيانات باستخدام األشياء  يف ىذا البحث فهو:
استخدمت الباحثة تثليثني للحصول  16األخرى كمصدر والطريقة والنظرية.

 على البيانات الصحيحة، ىي :
يقام بتثليث ادلصادر للمصادر هاختبار مصداقية البيانات تثليث ادلصادر،  .1

 17عن طريق حتقق البيانات اليت مت احلصول عليها من خالل عدة مصادر.
ىذا التثليث ليفحص صدق البيانات أي فحص البيانات اليت نالتها 

من ادلصادر البيانات ادلتنوعة، مثل ادلقابالت مع أكثر من األفراد  الباحثة
 الذين لديهم وجهة نظر سلتلفة، وادلشاىدات، والوثائق.

تثليث الطريقة، يقام بتثليث الطريقة هاختبار مصداقية البيانات عن طريق  .2
مثل  18التحقق من البيانات إىل نفس ادلصدر باستخدام التقنية ادلختلفة.

 ت الباحثة البيانات بطريقة ادلشاىدة، وادلقايلة، والتوثيق، واهاختبار.إذا نال

                                                             
15

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 324-325. 
16

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 330. 
17

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,... , hlm. 373 
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,... , hlm. 374 
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 الباب الرابع
 توصيف البيانات وتحليلها

 
 لمحة عامة لكتاب "نظوم العمريطي" .أ 

تعليم النحو يف مدرسة السنية الدينية األكىل بصيلو بالتدرج. جيرم 
بدأ التالميذ ينالوف ادلادة التعليم النحو يف الفصل الثالث باستخداـ كتاب 

باستخداـ كتاب تفرحة الولداف عوامل )باللغة االندكنيسية( مث يف الفصل الرابع 
 كيف الفصل اخلامس باستخداـ كتاب منت اجلركمية.

مادة النحو من كتاب "نظـو  كأما الفصل السادس ناؿ التالميذ فيو
العمريطي" كىو منت كتاب اجلركمية. كىذا الكتاب ىو الكتاب الذم يعرض 

الشيخ العالمة القواعد يف شكل النظـو أك النثر أك األشعار. ألف ىذا الكتاب 
شرؼ الدين حيِت العمريطي رمحو اهلل. تعلم التالميذ كتاب " نظـو العمريطي" 

 يف  ادلدرسة الدينية األكىل السنية بصيلو.
نظم ينقسم إىل أبواب كثَتة يعٍت  ِْٓكيشتمل ىذا الكتاب على  

( كباب اإلعراب ) ٕنظما( كباب الكالـ ) ُٗمقدمة ) (  كباب  ٓنظـو نظـو
( كباب عالمات النصب ) ٗعالمات اإلعراب ) ( كباب عالمات  ٓنظـو نظـو

( كباب عالمات اجلـز ) ٗاخلفض ) ( كالفصل ) َُنظـو نظما(  ُِنظـو
( كباب إعراب الفعل  ٕنظما( كباب األفعاؿ ) ُِفة كالنكرة )كباب ادلعر  نظـو

( كباب مرفوعات األمساء ) ٗ) ( كباب نائب الفعل ) ٗنظـو (  ٕنظـو نظـو
( كإف كأخواهتا ) ٔنظما( ككاف كأخواهتا ) ُِكباب ادلبتدأ كاخلرب )  ٓنظـو

( كظن كأخواهتا ) ( كباب النعت ) ْنظـو ( كباب العطف ) ٗنظـو  ٓنظـو
( كباب التوكيد )ن ( كباب البدؿ ) ٕظـو ( كباب منصوبات األمساء  ٕنظـو نظـو
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( كباب ادلصدر ) ٖ) ( كباب الظرؼ ) ٓنظـو ( كباب احلاؿ ) َُنظـو  ٓنظـو
( كباب التمييز ) ( كباب اإلستثناء ) ٓنظـو ( ك  ُُنظـو باب ال العاملة نظـو

( كباب النداء ) ٕعمل إف ) ( ك باب ادلفعوؿ ألج ٔنظـو ( ك  ّلو )نظـو نظـو
( ك باب زلفوضات األمساء ) ّباب ادلفعوؿ معو ) ( ك باب  ْنظـو نظـو

 نظما(. ُِاإلضافة )
مدرسة السنية الدينية األكىل بصيلو ثالثة ينقسم تعليم النحو يف 

أقساـ من ثلث السنة, اليت مكتوبا يف ادلواد الدراسية كمناىجها لكل ثلث 
 السنة ما يلي :

 باب األفعاؿ –مقدمة  ثلث السنة األكؿ : .ُ
 باب ادلصدر –ثلث السنة الثاين : باب مرفوعات األمساء  .ِ
 باب االضافة –ثلث السنة الثالث : باب الظرؼ  .ّ

باب إف  –يف ىذا البحث تبحث الباحثة من باب مرفوعات األمساء 
 ّٗكأخواهتا من ثلث الثاين. كأما مجلة النظـو فيجب على التالميذ أف حيفظوا 

.  نظـو
    

 طريقة عرض التالميذ حفط "نظوم العمريطي"تطبيق   . ب
استخدـ ىذا البحث طريقة عرض التالميذ حفط "نظـو العمريطي" 

يف الفصل السادس مبدرسة السنية الدينية األكىل لًتقية فهم القواعد النحوية 
يف الوقت ادلاضي بصيلو. ىذه الطريقة مستخدمة ليسهل للتالميذ تعلم النحو. 

قد مت بالفعل تطبيقو, كلكن مع مركر الزماف يستخدـ التعليم طريقة احلفظ 
 الطريقة التقليدية.

تعليم النحو مبدرسة السنية الدينية األكىل بصيلو يستخدـ الكتب 
كىو منت كتاب اجلركمية. الصفراء. للفصل السادس كتاب نظـو العمريطي 
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شعار. ألف ىذا كىذا الكتاب ىو الكتاب الذم يغَت إىل النظـو أك النثر أك األ
الكتاب الشيخ العالمة شرؼ الدين حيِت العمريطي رمحو اهلل. كيشتمل على 

  نظم, ينقسم إىل ثالثة أقساـ. القسم األكؿ يف ثلث السنة األكؿ من ِْٓ
باب مقدمة حىت باب األفعاؿ كالقسم الثاين يف ثلث السنة الثاين من  

ث يف ثلث السنة الثالث من مرفوعات األمساء حىت باب ادلصدر كالقسم الثال
 باب الظرؼ حىت باب اإلضافة.

نظـو على  ٓ-ّيف بداية التعلم يف كل مواجهة يكتب األستاذ 
السبورة. ككل التالميذ يكتب ىذه النظـو يف كراستو. مث يعطي األستاذ ادلعاين 
تلك النظـو بقراءهتا أماـ الفصل, كيستمعوا التالميذ إليو كيكتبوف ىذه ادلعاين 
يف كراساهتم. كبعد ذلك يكتب األستاذ الًتمجات من تلك النظـو على السبورة 
مع إعطاء األمثلة ارتباطا بادلادة النحوية ادلبحوثة. يف اخلطوة التالية يشرح 

نظـو  ٓ-ّاألستاذ تفصيليا مادة النحو أماـ الفصل. بعد إعطاء األستاذ 
ألستاذ داخل الفصل يف كجب على التالميذ حفظها يف بيوهتم لعرضها أماـ ا

ادلواجهة التالية. يقدـ إىل األستاذ تلميذاف أك ثالثة تالميذ لعرض حفظهم 
, كيستمع األستاذ إليهم. من أمثلة النظـو احملفوظة ما يلي :  النظـو

 قىًد اٍرتػىفىعى # ًبًفٍعًلًو كىاٍلًفٍعلي قػىبػٍلىوي كىقىعٍ  ميطٍلىقنا فىااٍلفىاًعلي اٍسمه 
اكىكىاًجبه يفٍ   الًفٍعًل أىٍف جييىرَّدىا # ًإذىا جلًىٍمعو أىٍك ميثػىٌتَّ أىٍسًندى

ٍي أٌخيٍوفى  اءى زىٍيده كىجيى اًف كىالزَّيٍديٍكنىا # كىجى  فػىقيٍل أىتىى الزٍَّيدى
، عادة عندما يدخل  النظـو الميذ على حفظتليسهل تعويد ال

ميذ تلك التالميذ يف الفصل كينتظركف أستاذىم لدخوؿ الفصل ، يغٍت التال
استخداـ  .معا باستخداـ البحر ادلشهور حىت يدخل األستاذ الفصل النظـو

 طريقة احلفظ ىذه جيعل التالميذ يفهموف النحو يسهولة يف أم مكاف كأكقات.
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 النحو في مدرسة السنية الدينية األولى بصيلو درس تعليم . ج
 مكانة درس النحو يف مدرسة السنية الدينية األكىل بصيلو (ُ

إحدل من  النحو يف مدرسة السنية الدينية األكىل بصيلوأف درس 
درس ادلعُت أك الواجبة الذم قد قررىا من ادلدرسة, كبذلك البد كل تالميذ من 

 أف يأخذ ىذا الدرس. مدرسة السنية الدينية األكىل بصيلو
أخذ التالميذ درس النحو يف ىذه ادلدرسة من فصل الثالث. يف 

عوامل )باللغة االندكنيسية( مث دـ ادلعلم مادة النحو كتاب الفصل الثالث استخ
استخدـ ادلعلم مادة النحو كتاب تفرحة الولداف مث يف الفصل يف الفصل الرابع 

اخلامس استخدـ ادلعلم مادة النحو كتاب منت اجلركمية. أخذ التالميذ تلك 
 العايل.قاعد حىت كتاب النحو الدرس بالتدرج. بالبداية من كتاب النحو ال

 
 أحواؿ األساتيذ كالتالميذ (ِ

عدد األستاذ لدرس النحو يف مدرسة السنية الدينية األكىل بصيلو 
 أستاذ كاحد. كىو األستاذ أحسن األخالؽ.

أما عدد من التالميذ يف الفصل السادس مبدرسة السنية الدينية األكىل 
وؿ "أ" تالميذ كتنقسم إىل ثالثة فص ُِّبصيلو اليت يتبع ىذا الدرس ىي 

ك"ب" ك"ج". على األكثر بعضهم من التالميذ يسكنوف يف ادلعهد ادلتنوع 
 كاألخر يسكنوف يف بيوهتم.

 
 مصادر يف تعليم النحو مادة باب مرفوعات األمساء حىت باب إف كأخواهتا (3

إف مصادر ادلعلم يف تعليم النحو عن مادة باب مرفوعات األمساء 
ادلدرسة مصادر التعليم من كتب حىت باب إف كأخواهتا. استخدمت ىذه 
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الصفراء اليت ألفها علماء السلفية منذ الزماف ادلاضي. كمن كتب النحو عن 
مادة باب مرفوعات األمساء حىت باب إف كأخواهتا كثَتة. كيف الفصل الفصل 
السادس يف مدرسة السنية الدينية استخدـ ادلعلم مصادر التعليم من كتاب 

رض القواعد يف شكل النظـو أك األشعار لسهولة "نظـو العمريطي" الذم يع
 تالميذ فهم القواعد النحوية يف أم مكاف كأكقات.

 
 مادة باب مرفوعات األمساء حىت باب إف كأخواهتا يف كتاب نظـو العمريطي (ْ

, كبعض منها : ٗباب مرفوعات األمساء  .أ   نظـو
 اهى بً يٍ وً بٍ تػى  نٍ مً  اءً مٍسى اأٍلى  ةى مى وٍ لي عٍ ا # مى ًبى  ًتٍ أٍ نى  ةه عى بػٍ ا سى مٍسى اأٍلى  عي وٍ فػي رٍ مى 
 عٍ قى كى  وي لى بػٍ قػى  لي عٍ فً الٍ كى  وً لً عٍ فً # بً  عٍ فى تػى ارٍ  دً ا قى قن لى طٍ مي  مه اسٍ  لي اعً فى الٍ فى 

 دى نً سٍ  أي ٌتَّ ثػى مي  كٍ أى  عو مٍ ا جلًى ذى ا # إً دى رَّ جييى  فٍ أى  لً عٍ فً  الٍ يف  به اجً كى كى 
, كبعض منها : ٕباب نائب الفاعل  .ب   نظـو

ـى قى مي  مٍ قً أى   ؼٍ رً عي  وي ا لى مى  ل   كي يف  وي لى وٍ عي فٍ # مى  ؼٍ ذً م حي ذً الَّ  لي اعً فى الٍ  ا
 اورن كي ذٍ مى الٍ  وي لى وٍ عي فٍ مى  دٍ تىً  لىٍ  فٍ ا # إً كرن ري رلىٍ  كٍ ا أى فن رٍ ظى  كٍ ا أى رن دى صٍ مى  كٍ أى 
 ـٍ زى تػى لٍ مي  ٍَتً خً اأٍلى  لى بٍ ا قػى مى  ري سٍ كى # كى  مٌ ضى ا يي نى م ىي ذً الَّ  لً عٍ فً الٍ  ؿي كَّ أى كى 

 نظما, كبعض منها : ُِ باب ادلبتدأ كاخلرب .ج 
 دي رَّ رليى  لو امً عى  ظو فٍ لى  ل  كي   نٍ # عى  دي بَّ ؤى مي  وي عي فػٍ رى  مه ا اسٍ دى تى بٍ مي الٍ 
 ادى تى بٍ مي لٍ لً  وً ظً فٍ  لى ا يف قن ابً طى ا # مي دى نً سٍ أي  اعو فى تً ك ارٍ ذي  مه اسٍ  ري بػى كاخلٍى 

 افً مى ائً قى  افً دى يٍ ا الزَّ نى لً وٍ قػى # كى  افً الشَّ  مي يٍ ظً عى  ده يٍ ا زى نى لً وٍ قى كى 
, كبعض منها : ٔباب كاف كأخواهتا  .د   نظـو

ٍ صً ا انٍ # ًبى  رٍ بػى اخلٍى ا كى ا امٍسن دى تى بٍ مي الٍ  افى كى بً  عٍ فى ارٍ   رٍ صى ا بى ذى  ده يٍ زى  افى كى كى   بى
 اسى يٍ لى  ارى صى  حى بى صٍ ا أى ذى كى ىى ى # كى سى مٍ أى  اتى بى  لَّ ى ظى حى ضٍ أى  اؾى ذى كى 
 حٍ ضً تَّ تػى  يو فٍ نػى  دً عٍ بػى  نٍ ا مً هى عي بػى رٍ # أى  حٍ ًر بى  عٍ مى  اؿى زى كى  كَّ فى انػٍ كى  ءى ىًت فى 
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, كبعض منها : ٓباب إف كأخواهتا   .ق   نظـو
 رٍ ظى ك نى ا ذي دن يٍ زى  فَّ إً كى   وي عي فػى رٍ # تػى  رٍ بػى اخلٍى ا كى ا امٍسن دى تى بٍ مي الٍ  فَّ إً  بي صً نٍ تػى 

 لٌ عى لى  نَّ كً لى  فَّ أى ا كى ذى كى ىى # كى  لٍ مى عى  الٍ يف  تى يٍ لى  فَّ أى  فَّ إً  لي ثٍ مً كى 
 ٌتَّ تىى  نٍ مى  اظو فى لٍ أى  نٍ مً  تى يٍ لى ا # كى نَّ أى  فَّ أى  بً ٌتى عٍ مى كا الٍ دي كَّ أى كى 

 
 طريقة يف تعليم النحو مادة باب مرفوعات األمساء حىت باب إف كأخواهتا (ٓ

أما طريقة ادلعلم يف إلقاء مادة باب مرفوعات األمساء حىت باب إف 
كأخواهتا يف درس النحو ىي بالطريقة التقليدم, كىي شرح ادلعلم عن ادلادة 

التالميذ يف كراستهم مث سأؿ التالميذ عن ادلادة ل يفهموهنم. مث يأمر ككتب 
 ادلعلم التالميذ حفظ تلك ادلادة لعرض أماـ ادلعلم يف مواجهة التالية.

 
 الوسائل يف تعليم النحو مبدرسة السنية الدينية األكىل يف الفصل السادس (ٔ

كتابة ادلادة استخدـ ادلعلم كسائل التعليم بالسبورة كأدكات الكتابة ل
ككتب الصفراء كمصادر التعليم . جعل ادلعلم ادلادة اليت سيلقيها يف تدريس 
ىي قد أخلصها كمجعها ادلعلم من كتب القواعد النحوية عن مادة باب 

 مرفوعات األمساء حىت باب إف كأخواهتا  لسهولة فهم الطلبة يف تعليم.
 

 اء حىت باب إف كأخواهتااخلطوات يف تعليم النحو مادة باب مرفوعات األمس (ٕ
اخلطوات يف تعليم النحو مادة باب مرفوعات األمساء حىت باب إف 
كأخواهتا للتالميذ يف الفصل السادس مبدرسة السنية الدينية األكىل السنة الدراسة 

 ق حتتوم على : َُْْ/ُّْٗ
معا  يغٍت التالميذ  النظـواألكؿ : قبل دخوؿ ادلعلم الفصل  .أ 

 شهور.باستخداـ البحر ادل
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 الثاين : دخل ادلعلم الفصل بسالـ كبدأ التعليم بالدعاء معا .ب 
الثالث : فبدأ ادلعلم التعليم مبادة اجلديدة باستعماؿ كسيلة  .ج 

التعليم كىي السبورة كأدكات الكتاية ككتب الصفراء كمصادر 
 التعليم. 

الرابع : فكتب ادلعلم عن ادلادة اجلديدة على السبورة, كىي مادة  .د 
 رفوعات األمساء.عن باب م

اخلامس : بعد كتب ادلعلم عن ادلادة اليت ألقاىا يف ذلك اليـو  .ق 
 فكتب التالميذ عن ادلادة يف كراستهم لديهم.

السادس : فشرح ادلعلم عن ادلادة كامال, كىي مادة عن باب  .ك 
 مرفوعات األمساء.

السابع : بعد شرح ادلعلم عن ادلادة اليت ألقاىا يف ذلك اليـو  .ز 
 علم األمثلة عن ادلادة.فأعطي ادل

كأعطي  الىت أعطاىا ادلعلم  الثامن : مث سئل التالميذ عن االمثلة .ح 
 ادلعلم األجوبة من أسئلة التالميذ.

التاسع : مث شرح ادلعلم مرة أخرل لتقوية الفهم عن ادلادة اليت قد  .ط 
 ألقاىا ادلعلم يف بداية التعليم.

لم التالميذ حفظ العاشر : قبل اختتم ادلعلم الدرس, يأمر ادلع .م 
 النظـو الىت أعطي ادلعلم يف ىذا الدرس.

 احلادىة عشر : إختتم ادلعلم الدرس بالدعاء كالسالـ. .ؾ 
 تقومي (ٖ

جعل الباحث التقومي ال بد بنبغي على جعل السؤاؿ أف يشتمل على 
ادلواد ادلختارة, كأف يؤت السؤاؿ مع إجابتو كأساس تقوميو. كأف يكوف السؤاؿ أف 
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يف موضع من السؤاؿ اليت سيجيبو الطلبة. كأف يكوف السؤاؿ سهل يؤت األمر 
 التناكؿ الطلبة كابتعاد عن ادلصطلح الصعبة.

أف تقومي الذم عقد الباجث ىي األسئلة اليت فيها النظـو حفظ التتالميذ قبلها 
 كاإلجابة.

 
تحليل فعالية طريقة عرض التالميذ حفظ "نظوم العمريطي" في ترقية  . د

النحوية في الفصل السادس بمدرسة السنية الدينية  فهم القواعد
األولى بصيلو تاوانقهارجو غروبوغان السنة الدراسة 

 ه9331\9331
بعد اشًتكت الباحثة يف تدريس كتريب النحو باستخداـ طريقة 

 عرض التالميذ حفظ "نظـو العمريطي", كناؿ نتيجة من االختبار أك التقومي.
فهم الختبار تدؿ على أف ىل ارتقت كانت البيانات بعد تعقيد ا

القواعد النحوية يف الفصل السادس مبدرسة السنية الدينية األكىل بصيلو 
بعد إنتهاء إلقاء طريقة  قَُْْ\ُّْٗتاكانقهارجو غركبوغاف السنة الدراسة 

حفظ عرض التالميذ "نظـو العمريطي" . الغرض ىذه الطريقة إلزداد فهم 
 .التالميذ القواعد النحوية

يف ىذا البحث أخذت الباحثة العينة ىي التالميذ يف الفصل 
 السادس ج . كأما نتائجهم يف االختبار القبلي كاالختبار البعدم :

 االختبار البعدم االختبار القبلي االسم النمرة
 َٖ ٕٔ أدكم قريش .ُ
 ٖٔ ِٓ أمحد مزيد النواؿ .ِ
 َٔ َْ أمحد ريزا فرنندا .ّ
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 ٖٖ ٕٔ فوترمأندرياف كرتيكا  .ْ
 ِٕ ِٓ أمحد رضي .ٓ
 ِٕ َْ أمحد مٌت نور رمحن .ٔ
 ْٖ ِّ أمحد سولف بايو ستياكاف  .ٕ
 ٖٔ ِْ أمحد سيف اهلل .ٖ
 ٖٔ َْ أمحد نور عفيف الدين .ٗ

 ِٕ َٔ عزيز مسلم .َُ
 ِٗ َٖ خَتيا أردم سفوطرل .ُُ
 َٖ ِٕ زلمد بيضوم .ُِ
 َٔ ِّ زلمد علي أنصارم .ُّ
 ٖٔ ِٓ ركدم سانتوسازلمد  .ُْ
 ْٖ ٕٔ زلمد منزلة النعم .ُٓ
 ٖٖ َٖ زلمد عارفُت .ُٔ
 ْٔ ّٔ زلمد يكي ينورم .ُٕ
 َٖ ٕٔ زلمد خَت األنوار .ُٖ
 ٕٔ َٔ زلمد لقماف احلكيم .ُٗ
 ْٔ ٔٓ بايو ترياف أرم سوسانتو .َِ
 ِٕ ِٕ رزقي سيف ادلًتحُت .ُِ
 ِٗ ْٖ سيف األناـ .ِِ
 ْٔ ِّ عائشة مستفرة .ِّ
 ِٕ ِٖ عمليا كوستينايا فربم .ِْ
 ٖٔ َْ ألف النظَتة .ِٓ
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 ِٗ ْٖ بونقا أرديتا .ِٔ
 ٕٔ َٔ دينا صفيانا .ِٕ
 ٕٔ ِٓ دكم فوترم فربياين .ِٖ
 ْٖ ٕٔ أيندانق ليلي أككتافياين .ِٗ
 ْٔ َْ أيلفيانا زىراء .َّ
 ٖٔ َْ أيٍت ككالف أفريليا .ُّ
 ِٕ َٔ أيلما سيفبيانا رفيقا .ِّ
 ْٖ ِٕ أيفا رينا مشفيئة .ّّ
 ٕٔ َٔ فوجي أتيق .ّْ
 َٔ ٔٓ سيسكا ألفيانا ألفى .ّٓ
 ٕٔ َٔ سييت ركضة اجلنة .ّٔ
 ِٗ ْٖ نيا فربيانيت راىايو .ّٕ
 ِٗ ٖٖ مورتيٍت .ّٖ
 ِٕ َٔ مليحة مفيدة .ّٗ
 ٖٖ َٖ نيل ادلغفَتة .َْ
 َٖ ٕٔ عصمة العليا .ُْ
 ٖٔ ْٖ سييت نصيحة .ِْ
 َٔ َْ زيسقيا نور خليصة .ّْ
 ِٕ ِٓ عليا إمسوات .ْْ
 َّّٖ ِٔٓٓ اجلملة 
 ُٖ,ٕٓ َٗ,ٖٓ ادلتوسط 
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ىذه النتيجة تدؿ على أف يستخداـ طريقة عرض التالميذ حفظ 
"نظـو العمريطي" فعاؿ يف ترقية فهم القواعد النحوية. كأسباب ىذا منها ما 

 يلي :
الفصل أف اإلىتماـ طلبة إىل استخداـ من ادلالحظة أك ادلشاىدة الباحث يف  .ُ

 ىذه الطريقة جيد جدا ألهنا تساعد التالميذ أف يفهموا الدرس بسهولة
 .كعاصمة أساسية للطالب إلنشاء الكالـ كمواد ناطقة باللغة العربية

 .امأل كقت فراغ التالميذ باحلفظ ، حىت يكوف كقت فراغهم مفيدا .ِ
 .يف أم مكاف كأكقات قواعد النحويةال اجعل من السهل على التالميذ تعليم .ّ
النظـو فقط كال يفهموف ما  عندما حيفظ الطالبكىذا البحث ل يكن فعاال  .ْ

 شرحو ادلعلم يف االجتماع السابق.
 

 المحدودات في البحث . ه
 توجد احملدكدات يف ىذا البحث ما يلي :

 قدرة الباحثة احملدكدة .ُ
البحث القدرة ىذا البحث يتعلق بالنظرية, حىت تكوف يف ىذا 

 ت, خصوصا عما يتعلق مبعرفة حبث علمي. كقد جدةاحملدكدة للباحث
كأيضا التوجيو  ةجهده لعمل البحث حسب قدرة معرفة الباحث ة كلالباحث

 .االساتيذك 
 

 الوقت يف ىذا البحث احملدكدة .ِ
لديها كقت  ةجيب أف يكوف الوقت الالـز كثَتا ، يف حُت أف الباحث

 شهرين يف البحث, كلكن تقطع ةتاج الباحثحت زلدكد فقط ذلذه البحث.
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بسبب تعقيد البحث  مدرسة السنية الدينية األكىل بصيلو يف النحو تدريس
 .التدريسيف تلك 

 زلدكدة ادلكاف .ّ
, فإذا مدرسة السنية الدينية األكىل بصيلو يف تعقد ىذا البحث إال

 تعقد يف مكاف األخر فيمكن ينتاج بالنتائج ادلختلفة. 
أك ادلادة  ةا من الباحثماؾ احملدكدات الكثَتة يف البحث إىن رغم أف

 حسن.ألف البحث تعقد كتشي بشكل جيد ك  ةشكر الباحثت, أك ادلكاف
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 الباب الخامس
 االختتام

 صةالخال.أ

قة عرض التالميذ حفظ طري لة والنتائج بعد تعقد البحث ىياحلصي
لتالميذ ل فهم القواعد النحويةيف ترقية النحو  تعليمفعال يف  "نظوم العمريطي"

, من أسباب ىذه ىي يف الفصل السادس مبدرسة السنية الدينية األوىل بصيلو 
أن نتيجة ادلتوسط للتالميذ يف األختبار البعدي  نتيجة ادلتوسط من تقومي

 .17,85 زيادة من االختبار القبلي 81,57
طريقة عرض التالميذ حفظ "نظوم النتيجة تدل على أن  ىذه

لتالميذ يف ل فهم القواعد النحويةيف ترقية النحو  تعليمفعال يف  العمريطي"
 ن بعض األسباب, وىيم الفصل السادس مبدرسة السنية الدينية األوىل بصيلو

: 
من ادلالحظة أو ادلشاىدة الباحث يف الفصل أن اإلىتمام طلبة إىل 
استخدام ىذه الطريقة جيد جدا ألهنا تساعد التالميذ أن يفهموا الدرس 

 .كعاصمة أساسية للطالب إلنشاء الكالم كمواد ناطقة باللغة العربية بسهولة
 .يكون وقت فراغهم مفيداامأل وقت فراغ التالميذ باحلفظ ، حىت 

 .يف أي مكان وأوقات القواعد النحوية اجعل من السهل على التالميذ تعليمو 
 

 اإلقتراحات.ب 
بعد أن تشرح الباحثة اخلالصة ادلذكورة، تريد الباحثة أن تقدم اإلقًتاحات 

 ألطراف ادلعينة، و منها كما يلي:
  وىل بصيلوالدينية األدرسة السنية مبدلعلم  .5
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على ادلعلم أن جيعل عملية التعلم مادة النحو مفروحا ومسرورا, فينبغي 
  حىت الطالب ال يشعرون بالصعبة.

 
 للباحثة .2

طريقة عرض التالميذ حفظ "نظوم حتتاج إىل مزيد من البحث عن تطبيق  
 .على ادلادة األخرى أفعالية أم ال "العمريطي

 
 للطالب  .3

عون أن يمادة النحو حىت يستطجيب أن جيتهدوا التعلم وزيادة االىتمام على 
 يأخذوا نتائج التعلم األقصى.

 
 االختتام. ج

هلل الذي أعطانا نعمة اإلميان واإلسالم ووفقنا إىل دين  شكرامحدا و 
ع الباحثة أن تتم ىذا البحث بكل يرزقنا نعمة العقل السليم حيت تستطاإلسالم و 

 طاعة.
إنسان عادي فال ختلوا من وىذا البحث بعيد عن الكمال والتمام ألن الباحثة 

وا الباحثة من مساحة ذىن القارئني اإلقًتاحات جخطأ ونسيان. ولذا تر 
واإلرشادات لكي يكون البحث صحيحا كامال ويستفيد منو. وعسى اهلل أن 

 يعبنا خريا يف كل أمورنا و يوفقنا رشد السبيل. أن اهلل على كل شيئ قدير.
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Lampiran 1 

 
 االختبار البعدي االختبار القبلي االسم النمرة

 88 76 أدوي قريش .1
 68 52 أمحد مزيد النوال .2
 68 48 أمحد ريزا فرنندا .3
 88 76 أندريان كرتيكا فوتري .4
 72 52 أمحد رضي .5
 72 48 أمحد مىن نور رمحن .6
 84 32 أمحد سولف بايو ستياوان  .7
 68 24 اهلل أمحد سيف .8
 68 48 أمحد نور عفيف الدين .9

 72 68 عزيز مسلم .18
 92 88 خًنيا أردي سفوطرى .11
 88 72 حممد بيضوي .12
 68 32 حممد علي أنصاري .13
 68 52 حممد رودي سانتوسا .14
 84 76 حممد منزلة النعم .15
 88 88 حممد عارفٌن .16
 64 36 حممد يكي ينوري .17



 88 76 خًن األنوار حممد .18
 76 68 حممد لقمان احلكيم .19
 64 56 بايو تريان أري سوسانتو .28
 72 72 رزقي سيف املرتحٌن .21
 92 84 سيف األنام .22
 64 32 عائشة مستفرة .23
 72 28 عمليا كوستينايا فربي .24
 68 48 ألف النظًنة .25
 92 84 بونقا أرديتا .26
 76 68 دينا صفيانا .27
 76 52 دوي فوتري فربياين .28
 84 76 أيندانق ليلي أوكتافياين .29
 64 48 أيلفيانا زهراء .38
 68 48 أيين ووالن أفريليا .31
 72 68 أيلما سيفبيانا رفيقا .32
 84 72 أيفا رينا مشفيئة .33
 76 68 فوجي أتيق .34
 68 56 سيسكا ألفيانا ألفى .35
 76 68 سييت روضة اجلنة .36
 92 84 نيا فربيانيت راهايو .37
 92 88 مورتيين .38



 72 68 مليحة مفيدة .39
 88 88 نيل املغفًنة .48
 88 76 عصمة العليا .41
 68 48 سييت نصيحة .42
 68 48 زيسقيا نور خليصة .43
 72 52 عليا إمسوايت .44
 3388 2556 اجلملة 
 75,18 58,89 املتوسط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

TES TERTULIS 

PETUNJUK PENGISIAN TES TERTULIS 

Nama : 

Kelas : 

Petunjuk Pengisian 

1. Isilah nama anda pada kolom yang tersedia ! 

2. Bacalah pertanyaan berikut ini dengan teliti. 

3. Pilihlah alternatif  jawaban yang tersedia sesuai dengan 

pilihan jawaban yang benar menurut anda dengan 

memberikan tanda silang (x) pada salah satu huruf a,b 

atau c. 

4. Jawablah dengan jujur karena hasil tes ini tidak akan 

mempengaruhi nilai raport atau kenaikan kelas anda. 

5. Jawaban tes ini akan di rahasiakan. 

6. Atas partisipasi anda disampaikan banyak terimakasih. 

 

A. Daftar Pertanyaan 

ًْ ِبَها #. . . (1  َمْرفُْوُع األَْسَما َسْبَعٌة َنأِْت
Dalam potongan bait Nadhom diatas dijelaskan bahwa 

isim yang dibaca Rafa’ ada ...  

a. 5 



b. 6 

c. 7 

َقِد اْرَتَفَع # ِبِفْعِلِه َواْلِفْعُل َقْبَلُه َوَقعْ  ُمْطلًَقا َفااْلَفاِعُل اْسمٌ   
َدا # إَِذا لَِجْمٍع أَْو ُمَثنَّى أَْسِنَدا ٌَُجرَّ ًْ الِفْعِل أَْن   َوَواِجٌب ِف
ًْ أُّخْوَنا ٌَج ٌد َو ٌْ ُدْوَنا # َكَجاَء َز ٌْ َداِن َوالزَّ ٌْ   َفقُْل أََتى الزَّ

2) Sesuai penjelasan bait Nadhom diatas, isim yang dibaca 

Rafa’ yang jatuh setelah Fi’il disebut ... 

a. Fa’il 

b. Mubtada’ 

c. Khobar 

3) Syarat dari Fi’il ketika Fa’ilnya Tatsniyah atau 

Jama’adalah ... 

a. Mufrod 

b. Tatsniyah 

c. Jama’ 

4) Fi’il Madli dan Fi’il Mudlori’ Tsulasi Mujarrod bila 

diisnadkan pada Na’ibul Fa’il maka huruf yang pertama 

harus dibaca ... 

a. Fathah 

b. Kasroh 

c. Dlummah 

5) Contoh Fa’il yang dibawah ini yang benar adalah... 

a. ًدا ٌْ  َقاَم َز



b.  ٌد ٌْ  َقاَم َز

c.  ٍد ٌْ  َقاَم َز

ُمْوهُ َظاِهًرا َوُمْضَمًرا # ... (6  َوَقسَّ

 َواْلُمْضَمُر اْثَنا َعْشَر نْوًعا ِقْسَما # ...

Sesuai potongan bait Nadhom tersebut, dijelaskan bahwa 

Fa’il dibagi menjadi.. 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

7) Sedangkan Fa’il isim dlomir dibagi menjadi... 

a. 10 

b. 11 

c. 12 

ًْ ُكلِّ َما لَُه ُعِرفْ   أَِقْم َمَقاَم اْلَفاِعِل الَِّذْي ُحِذْف # َمْفُعْولَُه ِف

ْن لَْم َتِجْد َمْفُعْوَلُه اْلَمْذُكوَراأَْو َمْصَدًرا أَْو َظْرًفا أَْو َمْجُرْوَرا # إِ   

8) Dijelaskan dalam bait diatas bahwa Isim yang 

kedudukannya menggantikan Fa’il disebut... 

a. Naibul Fa’il 

b. Maf’ul Bih 

c. Mubtada’ 



9) Sedangkan yang lebih utama menggantikan Fa’il adalah... 

a) Mashdar 

b) Dhorof 

c) Maf’ul Bih 

10) Contoh Naibul Fa’il dibawah ini adalah benar, kecuali... 
a) ُضِرَب َعْمٌرو 

b)  َُم َرَمَضان ٌْ  ِص

c)  َُجلَِس اَماُمك 

رْ  (11 ٌْ لُُه َوُكِسَر َما َقْبَل األَِخ  merupakan kaidah Fi’il yang ُضمَّ أَوَّ

dimajhulkan, kaidah tersebut digunakan untuk Fi’il… 

a. Madhi 

b. Mudhori’ 

c. Amar 

رْ  (12 ٌْ لُُه َوفُِتَح َما َقْبَل األَِخ  merupakan kaidah Fi’il yang ُضمَّ أَوَّ

dimajhulkan, kaidah tersebut digunakan untuk Fi’il… 

a. Madhi 

b. Mudhori’ 

c. Amar 

دُ  ُد # َعْن ُكلِّ لَْفٍظ َعاِمٍل ُمَجرَّ  اْلُمْبَتَدا اْسٌم َرْفُعُه ُمَؤبَّ
أُْسِنَدا # ُمَطاِبًقا ِفً لَْفِظِه ِلْلُمْبَتَداَواْلَخَبُر اْسٌم ُذو اْرِتَفاٍع   

13) Isim yang dibaca Rafa’ yang sepi dari ‘Amil Lafdhi sesuai 

bait Nadhom diatas adalah... 

a. Fa’il 



b. Mubtada’ 

c. Khobar 

14) Sedangkan Isim yang dibaca Rafa’ untuk 

menyempurnakan Isim sebelumnya disebut... 

a. Fa’il 

b. Mubtada’ 

c. Khobar 

15) Contoh di bawah ini yang merupakan contoh susunan 

Mubtada’ dan Khobar yang benar adalah...  
a.  ٌَداِن َقاِئم ٌْ  الزَّ

b.  َِداِن َقاِئَمان ٌْ  الزَّ

c.  ََداِن َقاِئُمْون ٌْ  الزَّ

 َواْلُمْبَتَدأُ اْسٌم َظاِهٌر َكَما َمَضى # أَْو ُمْضَمٌر َكأَْنَت أَْهٌل لِْلَقَضا
16) Dalam penjelasan bait Nadhom tersebut Mubtada’ dibagi 

menjadi... 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

ْظِم َمرّْ  ُل اللَّْفُظ الِّذْي ِفً النَّ ًْ اْلَخَبْر # َفاأْلَوَّ أِْت ٌَ ُرهُ  ٌْ   َوُمْفَرًدا َوَغ

17) Dijelaskan dalam Nadhom diatas bahwa Khobar dibagi 

menjadi... 

a. 1 

b. 2 

c. 3 



18) Sedangkan Khobar Jumlah dibagi menjadi... 

a. 1 

b. 2 

c. 3  

19) Di bawah ini yang tidak termasuk Khobar Syibhul Jumlah 

adalah... 

a. Dhorof 

b. Jar Majrur 

c. Jumlah Fi’liyah 

20) Ada berapakah ‘Amil yang merusak susunan 

Mubtada’dan Khobar? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

21) Merafa’kan Mubtada’ dan menashobkan Khobar 

merupakan ‘Amal dari... 
a. َكاَن َوأََخَواُتَها 

b. إِنَّ َوأََخَواُتَها 

c. َظنَّ َوأََخَواُتَها 

22) Menashobkan Mubtada’ dan merafa’kan Khobar 

merupakan ‘Amal dari... 

a. َكاَن َوأََخَواُتَها 
b. إِنَّ َوأََخَواُتَها 
c. َظنَّ َوأََخَواُتَها 



23) Menashobkan Mubtada’ dan menashobkan Khobar 

merupakan ‘Amal dari... 

a. َكاَن َوأََخَواُتَها 

b. إِنَّ َوأََخَواُتَها 

c. َظنَّ َوأََخَواُتَها 

 .terdiri atas ... jumlah َكاَن َوأََخَواُتَها (24

a. 12 

b. 13 

c. 14 

25) Lafadz  ٌٌد َقاِئم ٌْ  ...menjadi َكانَ  ketika kemasukan َز
a.  ًٌدا َقاِئم ٌْ  َكاَن َز

b. ٌد َقاِئًما ٌْ  َكاَن َز

c. ًدا َقاِئًما ٌْ  َكاَن َز

 .terdiri atas ... jumlah إِنَّ َوأََخَواُتَها (26

a. 6 

b. 7 

c. 8 

27) Di bawah ini yang tidak termasuk إِنَّ َوأََخَواُتَها adalah... 
a.  َت ٌْ  لَ
b.  َّلََعل 
c.  َس ٌْ  لَ

28) Lafadz yang menunjukkan makna Taukid adalah... 
a.  َّإِن 
b.  َّلََعل 



c.  َت ٌْ  لَ
 .terdiri atas... jumlah َظنَّ َوأََخَواُتَها (29

a. 8 

b. 9 

c. 10 

30) Jika lafadz  ٌٌد َقاِئم ٌْ  ...menjadi َظَنْنتُ  kemasukan lafadz َز
a.  ٌٌد َقاِئم ٌْ  َظَنْنُت َز
b. ًدأ َقاِئًما ٌْ  َظَنْنُت َز
c. ٌد َقاِئًما ٌْ  َظَنْنُت َز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

KUNCI JAWABAN 

 ج .1
 أ .2
 أ .3
 ج .4
 ب .5
 ب .6
 ج .7
 أ .8
 ج .9

 ب .18
 أ .11
 ب .12
 ب .13
 ج .14
 ب .15
 ب .16
 ب .17
 ب .18
 ج .19

 أ .28
 أ .21
 ب .22
 ج .23
 ب .24
 ب .25
 أ .26
 ج .27
 أ .28
 ب .29
 ب .38
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Lampiran 6 

Daftar Nama Guru Madrasah Diniyah Ula Sunniyyah Selo 

 

No Nama 

1. Maknun Ali 

2. M. Nur Hamidin 

3. Mastur Nur Hadi 

4. Ahsanul Akhlaq 

5. A. Maskut 

6. Hariyanto 

7. M. Nur Halim 

8. Nuril Huda 

9. Suyanto 

10. Ali Maskun 

11. Suhadi Muslim 

12. Masychun 

13. Darsono 

14. Isma Amin 

15. M. Nur Hasan 

16. Ali Mahfudd 

17. Ibnu Hisyam 

18. Futuhud Duja 

19. A. Faroqi 
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