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 الدصريح

ّادلواقعّأدىنّىذاّالبحث:
  :ّنيلّاالماـ اإلسمّّّّّ

 9806003041:   رقمّالطلب

ّ:ّتعليمّاللغةّالعربية القسمّّّّّّّّ
ّم ّاآلراء ّتتضمن ّال ّاللليسنس ّرسالة ّىذه ّأّف ّكاألمانة ّابلصدؽ نّيصرح

ّأفّتكوفّمراجعّكمصادرّ ّالباحثوفّإاّل ّأككتبها ّالناشر ّاليتّنشرىا ّادلادة ادلتحصصُتّأك
ّذلذهّالرسالة.
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 موافق ادلشرف

ّعايلادل
ّالًتبيةّكالتدريس ّكليةّعلـو ّعميد

 ڠاإلسبلمّيةّاحلكوميةّمسارّاڠجامعةّكايلّسا

ّالسبلـّعليكمّكرٛتةّهللاّكبركاتو
ّٖتّيةّطيّبةّكبعد

اّالبحثّاحلاجةّنرسلّنسخةّىذبعدّادلبلحظةّابلتصحيحاتّكالتعديبلتّعلىّحسبّ
 :للطالبالعلميّ

 نيلّاالماـ:ّّّاإلسم

  9806003041: ّرقمّالطلب

ّعل :ّّادلوضوع ّكتطبيقها ّالنحوية ّالقواعد ّتعليم ّعن ّٖتليلية ّههمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيِتدراسة
ّالقراءةّيف  ويةلثاناّالصصلّالثامنّابدلدرسةّالنصوصّالعربيةّيفّمهارة

 (BREBES)بريبيسّّٕاإلسبلميةّاحلكوميةّ

ّىذ ّتناقش ّأف ّادلناقشة ّجلنة ّمن ّكنرجو ّالعلمي ّالبحث ّكشكراّّا ّشلكن ّكقت أبسرع
ّابىتمامكم.

 كالسبلـّعليكمّكرٛتةّهللاّكبركاتو
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 ادلشرف قمواف

ّعايلادل
ّالًتبيةّكالتدريس ّكليةّعلـو ّعميد

 ڠاإلسبلمّيةّاحلكوميةّمسارّاڠجامعةّكايلّسا

ّالسبلـّعليكمّكرٛتةّهللاّكبركاتو
ّٖتّيةّطيّبةّكبعد

اّالبحثّبعدّادلبلحظةّابلتصحيحاتّكالتعديبلتّعلىّحسبّاحلاجةّنرسلّنسخةّىذ
 :للطالبلعلميّا

 :ّنيلّاالماـّّاإلسم

  9806003041:  رقمّالطلب

ّّّادلوضوع ّههمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ: ّعلى ّكتطبيقها ّالنحوية ّالقواعد ّتعليم ّعن ّٖتليلية دراسة
ّالقراءةّيف ّلثانويةاّالصصلّالثامنّابدلدرسةّالنصوصّالعربيةّيفّمهارة

 .(BREBES)سّبريبيّٕاإلسبلميةّاحلكوميةّ

أبسرعّكقتّشلكنّكشكراّاّالبحثّالعلميّكنرجوّمنّجلنةّادلناقشةّأفّتناقشّىذ
 م.ابىتمامك

ّكالسبلـّعليكمّكرٛتةّهللاّكبركاتو

 

 

ّق
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 ملخص

 

ّههم:ّادلوضوع ّعلى ّكتطبيقها ّالنحوية ّالقواعد ّمهارةّ تعليم ّيف ّالعربية النصوص
بريبيسّّٕاإلسبلميةّاحلكوميةّّلثانويةاّالصصلّالثامنّابدلدرسةّالقراءةّيف

(BREBES). 

 االسمّّّّّّّّّّّ:ّنيلّاالماـ

 9806003041:  رقمّالقيدّللطلب

الغرضّاألساسيّذلذاّالبحثّىوّمعرهةّتعليمّالقواعدّالنحويةّكتطبيقهاّعلىّههمّ
.ّبريبيسّّٕإلسبلميةّاحلكوميةّلثانويةّاصصلّالثامنّ)ب(ّابدلدرسةّّالنصوصّالعربيةّيفّال

ّكيفّعمليةّتعليمّالقواعدّالنحويةّ ىذهّالدراسةّهتدؼّإىلّاإلجابةّعلىّادلسألةّالتالية:
ّكتطب ّيفّالصيقها ّالقراءة ّالنصوصّالعربيةّيفّمهارة ّ)ب(ّابدلدرسةّعلىّههم صلّالثامنّ

 ؟  بريبيسّٕاإلسبلميةّاحلكوميةّّلثانويةا

ادلستخدمةّّجلمعّالبياانتّّةكأماّّطريقةّىذاّالبحثّىوّْتثّنوعيّكأماّالطريق
 .   اراالختب(8)،قي(ّطريقةّالتوثٖةّادلقابلة،)(ّطريقٕ(ّطريقةّادلشاىدة،)ٔههيّ)

ّعمليةّتعليمّالقواعدّالنحويةّكتطبيقهاّعلىّههمّالنصوصّالعربيةّلدلّالتبلميذ 
بريبيسّيستخدـّابلطريقةّّٕاالسبلميةّاحلكوميةّّلثانويةاصصلّالثامنّ)ب(ّابدلدرسةّيفّال

ّ ّمنهاّاالستقرائية. ّكتستنبط ّكتناقش ّكتشرح ّابألمثلة ّالبدء ّعلى ّالطريقة ّىذه كتقـو
ّكتابّ"النحوّالواضحّكالّالقاعدة.  لعليّاجلاـركتابّالذمّيستعملوّادلعلمّيفّتعلموّههو

."ّّ ّهيبلغ ّالنحو ّعلم ّمادة ّالتبلميذّيفّههم ّالىتّيناذلا ّقدرةّٔٚ,٘كالنتيجة ّهيقاؿّأف ،
بريبيسّيفّههمّعلمّالنحوّجيد.ّكنتيجةّّٕاالسبلميةّاحلكوميةّّلثانويةادلدرسةّالتبلميذّاب

ّالتبلميذّيفّتطبيق ّهيبلغّّقدرة ّهيقاؿ4,78ّعلمّالنحوّعلىّههمّالنصوصّالعربية أفّ،

ّك



. 

بريبيسّيفّتطبيقّعلمّالنحوّعلىّّٕاالسبلميةّاحلكوميةّّلثانويةادلدرسةّقدرةّالتبلميذّاب
  ههمّالنصوصّالعربيةّجيد.
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 اإلىداء

 أىدمّىذاّالبحثّالعلميّإىل:ّ

ّزي .1 ّ)أيب ّاحملبوبُت ّالعكالدم ّاّرن ّأمي ّك ّهُت ّكيربيافّديةاننعمة ّيرٛتاف ّألصاه )
 .يدعوافّللبحثّحياهتما

كبَتّ)عليّهردكسّكعرهافّزلصوظّاابكم(ّكأخيتّالصغَتةّ)إيتّهوجية(ّال أخي .2
 علىّالتشجيعّكالدعاء.

 .كأصدقائّيفّكليةّعلمّالًتبيةّكالتعليمّخاصةّىفّقسمّتعليمّاللغةّالعربية .3
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 شكر والدقديركلمة ال

ّكرموّكاحسانو.ّاحلمدّهللّالقوّمّسلطانو .ّالواضحّبرىانو.ّادلبسوطّيفّالوجود
 أماّبعد.ّرسولو.ّتعاىلّرلدهّكعظمّشانو.ّالصبلةّكالسبلـّعلىّسّيدّادلرسلُتّ

ّههم ّعلى ّكتطبيقها ّالنحوية ّالقواعد ّّتعليم ّاالنصوصّالعربية ّلثامنيفّالصصل
 .BREBES))بريبيسّٕيةّاحلكوميةّاإلسبلمّلثانويةا)ب(ّابدلدرسةّ

ّالًتبيةّ ّكليةّعلـو كىذاّالبحثّشرطّلنيلّالدرجةّلليسانيسّاجلامعةّاألكىلّيف
ّكايلّسا ّّتامعة ّالعربية ّاللغة ّتعليم ّمساّرا ڠكالتدريسّلقسم ّاحلكومية غَتّأفّ. ڠااإلسبلمية

ّشكرّحقّالشكرّعلىّ٘تاـّالبحثّالعلمي.يّالباحث
ّإىل:ّرهّكتقديرهلذلكّتؤدلّالباحثّإلقاءّشك

ّالًتبيةّكالتعليمّّتامعةّكايلّ .1 ّكلّيةّعلـو ّكعميد هضيلةّالسيدّالدكتورّراىرجوّادلاجسًت
 .ڠاإلسبلميةّاحلكوميةّمسارّاڠسا

ّكرئيسّقسمّتعليمّاللغةّالعربيةّبكليةّ .2 هضيلةّالسيدّالدكتورّأٛتدّإمساعيلّادلاجستَت
ّالًتبيةّكالتدريسّّتامعةّكايلّسا  .ڠسبلميةّاحلكوميةّمساراإلا ڠعلـو

3. ّ ّككاتبةّقسمّتعليمّاللغةّالعربيةّبكليةّعلـو هضيلةّالسّيدةّتؤتىّقرةّالعُتّادلاجيستَت
  . ڠاإلسبلميةّاحلكوميةّمسارا ڠالًتبيةّكالتدريسّّتامعةّكايلّسا

ّالوقتّ .4 ّيعطي ّكاف ّقد ّالذم ّكادلشرؼّاألكؿ ّادلاجستَت ّشجاعي ّالدكتور هضيلة
 .هاّلتوجيوّالباحثّيفّكتابةّىذاّالبحثكالصكرةّخبلؿّشغل

ّكانتّتعطيّالوقتّيلةّهض .5 ّكادلشرؼّالثاينّاليت الدكتورّزلصوظّصديقّادلاجستَت
 .كالصكرةّخبلؿّشغلهاّلتوجيوّالباحثّيفّكتابةّىذاّالبحث

ّمدرسة .6 ّّلثانويةا مدير ّاحلكومية ّالذينّ  بريبيس.ّٕاإلسبلمية ّهيها ّاألساتيذ كٚتيع
عسىّهللاّغلزمّهبمّفّالباحثةّيفّنيلّالبياانتّاحملتاجاتّيفّىذاّالبحث.ّّيساعدّك
 خَتا.ّ

ّط  



. 

 . هلهماّالشكرّكاالحًتاـ،ّنعمةّانديةّكّزينّالعارهُتكالدمّالباحثّ .7

 الذينّيداهعونٍت.ّّٕٗٔٓهصلّجّقسمّالتعليمّاللغةّالعربيةّّافّكاخّو .8
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 الشعار

 

 َمَع اْلع ْسِر ي ْسًرا ْسِر ي ْسًرا # ِانْ فَِانَّ َمَع اْلع   

 (6-5)سورة اإلنشراح : 

Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
(al-Insyiroh: 5-6)
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 الباب األول
 ادلقدمة

 خلفية البحث .أ 

ّاجملتمع.ّككلّلغاتّتستخدـّ ّهرقة ّاالتصاؿّيستخدمها اللغةّىيّآلة
ّكافّالناسّيفّالصرقةّادلعينةّالّيقدرّافّالتصاؿّمعّاجملتمعّادل تجانس.ّهلذالك
ّكلّالناسّيقدرّيعلمّاللغةّمنّالصرقةّا ألخرل.ّمعّذلكّيفّقرقتوّادلتجانسّأف

افّيتصلّمعّاألخرينّابحلسن.ّهذهّتدؿّأفّأساسّاللغةّىوّآلةّاالتصاؿّبُتّ
0الصردّمعّرلتمعهم.ّكيفّالغالبّكانتّاللغةّيرسمّابللصظّأكّالنطق.

 

ّالذمّ ّالعربية ّابللغة ّأنزؿ ّالقرآف ّألف ّالكرًن ّالقرآف ّلغة ّالعربية هاللغة
ّهللاّكّ ّامر ّيفّتطبيق ّحجة ّكغلعلو ّالقرآفّكههمو ّلقراءة ّكمسلمة ػلتاجّمسلم
ّاحلديثّ ّلغة ّىي ّالعربية ّكاللغة ّاإلسبلمية. ّاألحكاـ ّكتطبيق ّنواىيو اجتناب

رادّافّيقرأّالنصوصّالعربيةّغلبّعليوّأفّيصهمّاللغةّالشريفّألفّادلسلمّإذاّأ
6العربيةّههماّصحيحا.

  

ّكالقرآفّكاحلديثّكههمّآدابّإكّ حدلّالطريقةّلصهمّالنصوصّالعربية
ّكتابةّاجلملةّابللغةّالعربيةّالدينيةّمنّالعلماءّالذ مّيكتبّابللغةّالعربيةّكليمكن

ابجليدّكالصحيحّىيّبطريقةّههمّالقواعدّادلوجودةّيفّاللغةّالغربيةّيعٍتّالقواعدّ
 النحويةّكّالقواعدّالصرهيةّكمعوّحصظّادلصرذات.

ّكتابّالقواعدّاألساسية،ّيقوؿّسيدّاذلامشيّأفّهركعّالعلمّالذمّ يف
ىيّ:ّعلمّالنحوّكعلمّالصرؼّكعلمّالعركضّكعلمّالقصيةّكعلمّّيفّاللغةّالعربية
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كمن8ّّاللغةّكعلمّالقرضّكإلنشاءّكعلمّالبيافّكاحملاضرةّكعلمّادلعاينّكاألدب.
ّغلب ّالذم ّادلوجود ّأكّّالعلـو ّاجلملة ّاك ّالقوؿ ّألف ّالنحو، ّعلم ّىو تقدؽلو

 النصوصّالعربيةّالّيعرؼّمعناهّبدكفّالقواعدّالنحوية.

ّالقوؿّ ّألف ّالنحو. ّعلم ّىو ّيقدمو ّ ّالذمّغلبّأف ّالعلم ّهركع كمن
كالكلمةّكالنصوصّاللعربيةّالذمّالّيستعملّبعملّالنحوّالّيعرؼّمقصوده.ّ

ّكلمةّاللغةّالعربيةّأماّتعريفّعلمّالنحوّاصطبلحاّههوّالذ مّيعريفّهباّحكم
ّكاإلعرابّكالبناءّكغَتّذالك. 5حينماّيرتبّيفّالنصوصّالعربية

 

ّكثَتة،ّ كّيفّتعليمّالقواعدّالنحويةّيفّادلدرسةّاإلندكنيسيةّلوّمشكبلت
ادلنهجّالدراسي،ّكادلوادّالتعليميةّاليتّملّيعدىاّادلعلمّإعداداّّّقدّتكوفّيفّحاؿ

ّالغايةّ ّإىل ّللوصوؿ ّادلعلم ّهبا ّيتوسل ّاليت ّالتعليمية ّالوسائل ّكعدـ كامبل،
ّىيّ ّكلها ّاخلطيئة ّالتعليم ّكخطوات ّالصاسدة، ّادلستخدمة ّكالطريقة ادلقصودة

 سببّمنّأسبابّادلللّكالتغب.

ّ ّالقواعد ّتعليم ّمن ّالغرض ّاالطالبّكأما ّٖتصيظ ّليس ّههو النحوية
ّههمّ ّعلى ّمساعدتو ّكإظلا ّادلنصردة، ّالًتاكب ّأك ّاجملردة ّالقواعد ّمن رلموعة

ّصحيحا ّينتجو ّأف ّعلى ّكتدربة ّكتذكقها .النصوصّالعربية
ّالناس3ّّ ّمن ككثَت

ّيشعركفّ ّكلكنهم ّمعنها، ّعن ّكههم ّالكتب ّلقراءة ّالنحوية ّالقوعد يتعلموف
ّكتبّاالجركمية،ّكالعمريطى،ّكادلتممة ّّابلصعبةّيفّههمها.ّكيفّالقواعدّالنحويةّ
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ّكالثاقصة،ّمنشوراتّادلنطقةّاالسبل  ٕٔٓ(كّصّٜٜٛٔميةّلًتبيةّكالعلـو
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ّأم ّالنحوية ّالقواعد ّتعليم ّأف ّعلى ّكذلكّيدؿ ّكغَتىا. ّألظلاّاالجرمية ّمهم ر
 كسيلةّمنّالوسائلّاليتّتساعدّعلىّههمّالنصوصّالعربية.

ّكالكتابة.ّ ّكالقراءة، ّكالكبلـ، ّاالستمع، ّكىي ّمهارت، ّأربع ّاللغة يف
للوصوؿّإىلّترقيةّمهارةّالتبلميذّيفّّلثانويةاكمهاراتّاللغةّاليتّتعلمّيفّادلدرسةّ

إحدلّادلهاراةّاللغويةّاليتّّبعة.ّكمهارةّالقراءةّىياألّراستعماؿّادلهارتّاللغويةّ
ذلاّدكرّىاـّليعلمّإىلّالتبلميذّمنذّالبداية.ّألفّمهارةّالقراءةّىيّمهارةّأصليةّ
ألهناّٖتتاجّعلىّههمّالنصوصّالعربية.ّعندماّيريدّالشخصّأفّيكوفّذكياّيفّ

7مهارةّالقراءةّغلبّعليوّأفّّؽلارسّّّتهدّكاستمرار.
 

ّكلّإنسافّأكّ ،ّّأفّمهارةّالقراءةّىيّالنشاطّاليتّؽللك كمنّادلعلـو
التبلميذ،ّكلكىّيستطيعّالتبلميذّأفّػللّادلسألة.ّابلعكسّأفّالتبلميذّالذينّ

ّيوا ّالتبلميذ ّأمكن ّالقراة ّمهارة ّؽللكوف ّالقراءةّال ّمهارة ّتساعد ّادلسألة. جو
التبلميذّعلىّههمّالنصوصّالعربية.ّكإضاهةّإىلّذلكّمهارةّالقراءةّتستطيعّأفّ

 تطورّاألهكارّكابتكارّالتبلميذّيفّههمّالنصوصّالعربيةّ.

ّالبحثّ ّمع ّلكنو ّكاذلُت ّالسهل ّليسّابألمر ّالنحوية ّالقواعد كتعليم
ّلتعل ّطرؽ ّعدة ّإىل ّالوصوؿ ّأمكن ّكغلهدّكالدراسة ّقصَت ّكقت ّيف ّاللغة يم

ّإىلّّامعقوؿ.ّلذلكّٖتتاجّالطريقةّالصحيحةّيفّالتعلمّكّالتعليم،ّكٖتت جّأيضا
ّكىذهّ ّالدارسة، ّأىداؼ ّأكذلا: ّالعومل ّكبعضّىذه ّادلناسبة ّاألخرل العوامل
ّإىلّ ّاألىداؼّػلتاج ّىذه ّكلتحقيق ّكالتعليم، ّالًتبية ّيفّعملية ّكأساسية مهمة

كاثنيها:ّالتبلميذّكادلعلم،ّكالتبلميذّىمّموضوعّيفّ  دلتعليم.التصاىمّبُتّادلعلمّكا
ّكبَتّيصلوفّإىلّصلاحّ ّاجتهادا ّإفّٕتتهدكا ّالعربية، ّللغة ّكالتعليم ّالًتبية عملية
ّكطريقّ ّالدراسة ّرلاؿ ّيف ّمؤىبل ّمعلما ّيكوف ّأف ّادلعلم ّعلى ّكغلب كهرح،
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ّكالص ّكىيّتشتملّعلىّمباينّادلدرسة ّالدرسة ّكاثلثها: صلّالدراسيّتعليمها.
ّالنشاط،ّ ّكغرهة ّكمواد، ّأجهزه ّمن ّهبا ّكما ّكادلخترباتّاللغوية كااثثّالدراسة
ّكمهاراتّاللغةّ ّإصلاز ّيف ّالتبلميذ ّلتخدًن ّالوسائل ّىذه ّككل كمبلعبّاللغة،
العربية.ّكرابعها:ّالطريقةّالتعليمية،ّكىيّتعلبّّدكراّىاماّيفّإصلاحّعمليةّالتعلمّ

8كالتليم.
 

ّكثَتاّمنّادلدرسةّاليتّتعلمّهيهاّالقواعدّالنحويةّكقدّشا ىدّالباحثّأف
ّصعب.ّ ّالنحوية ّالقواعد ّتعلم ّإف ّالتبلميذ ّقاؿ ّمث ّالتعليمية. ّابلطرؽ ّهتتم مل
ّىذهّ ّيف ّمناسبة ّتكن ّمل ّاليت ّالقدؽلة ّالطريقة ّبسبب ّالصعبة ّىذه ّأف كؽلكن

ّا ّقلة ّأك ّلؤلطصاؿ ّالنحوية ّٖتصيظّالقواعد ّطريقة ّمثل لتمريناتّعلىّاألكاخر،
ّالطريقةّ ّىذه ّأف ّكابلضبط ّاللغة. ّمهارات ّيف ّالنحوية ّالقواعد استخداـ

 ادلستخدمةّملّتكنّمبلئمةّبنصسّاألطصاؿّمنّانحيةّالسيكولوجيا.

ّكقدّ ّمشكبلت، ّعدة ّهيها ّهنجد ّالنحوية ّالقواعد ّكتعلمنا ّقرأان كإذا
ّاحلاؿّمعلومةّكمصهومة،ّألفّالقواعدّالنحويةّتتضمنّعلى القواعدّّتكنّىذه

معرهةّالكبلـّأكّاجلملةّادلصيدةّكغَتىا.ّلذلكّػلتاجّتعلمّ ادلتنوعةّادلتعددة،ّمن
ّالقواعدّ ّتعليم ّيف ّادلناسبة ّالتعليمية ّالطرؽ ّإىل ّكثَتا ّالنحوية ّالقواعد كتعليم

ّادلتعددة، ّتعليمّّالنحوية ّيف ّكٓتاصة ّكغَتىا، ّكالطريقة ّاالستقرئية ّالطريقة منها
 التبلميذّادلبتدئُت.

ّ ّ لثانويةاادلدرسة ّاحلكومية ّادلدارسّّٕاإلسبلمية ّإحدل بريبيسّىي
ّبريبيسّ ّبتانج ّهسار ّكثبلثوف ّثبلثة ّرقم ّسودارصا ّيوس ّشارع ّيف ادلوجودة

ّٖتتّإشراؼّكرعايةّّٕٕٔٔ٘ ّالًتبوية ّىيّإحدلّادلؤسسة جاكلّالوسطى.
ية.ّكزارةّالشؤكفّالدينية.ّكىيّتضعّمادةّاللغةّالعربيةّإحدلّمنّاحلصةّالدراس
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بريبيسّ"نظريةّالوحدة"ّّٕلثانويةّاإلسبلميةّاحلكوميةّاهلذلكّطبقتّادلدرسةّ
ّتعريفّ"نظريةّالوحدة"ّيفّتعليمّاللغةّالعربيةّ نظاماّيفّتعليمّاللغةّالعربية.ّاما
ّيفّ ّمنصصل. ّيفّصور ّتقدـ ّكال ّعبلقتو ّقريبة ّكحدة ّاللغة ّأف ّههو اصطبلحا

ّأ ّادلوضوع ّادلعلم ّأيخذ ّالنظاـ ّىذا ّاحلصةّٖتقيق ّعلى ّيشتمل ّالنصّالذم ك
ّكلهاّمثلّالقراءة،ّكالتدريبات،ّكالقواعد،ّكاحملادثة،ّكاإلنشاء،ّكاإلمبلء،ّ اللغوية

ّ ّادلدرسة ّاكاحملصوظات. ّاحلكومية ّاإلسبلمية ّادلنهجّّٕلثانوية ّإىل ّتتبع بريبيس
"ّّالدراسيّالذمّتعينهاّكزارةّالشؤكفّالدينيةّكيزادّابدلنهجّالدراسيّ"احلملّاحمللي

 كدرسّعلمّالنحوّالذمّيعلموّادلعلمّيفّاحلصةّنصسها.

ّٖتتّ ّعلميا ّْتثا ّيبحث ّأف ّالباحث ّيريد ّاخللصية، ّىذه ّعلى بناء
يف " تعليم القواعد النحوية وتطبيقها على فهم الدصوص العربية   ادلوضوع

 2الفصل الثامن )ب( ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 "(BREBES)بريبيس.

 

 ديد البحثحت .ب 

ّاألغراضّ ّالباجثّمن ّيريده ّؼلرجّكينحرؼّعما ّالبحثّال ليكوف
 :كادلقاصدّكاألىداؼ،ّهينبغيّعلىّأفّػلددّادلسألةّكىي

ّتعليمكيفّ ّالنصوصّ عملية ّههم ّعلى ّتطبيقها ّك ّالنحوية القواعد
ّ ّالقراءةالعربية ّمهارة ّ يف ّابدلدرسة ّ)ب( ّالثامن ّالصصل ّاإلسبلميةّايف لثانوية
 ؟ (BREBES)بريبيسّّٕاحلكومية

  

 

 

 ج. أىداف البحث وفوائده
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ّأىداؼّالبحث .1
ّعملية ّالنصوصّ دلعرهة ّعلىّههم ّكتطبيقها ّالنحوية ّالقواعد ّ تعليم

لثانويةّاإلسبلميةّاالعربيةّيفّمهارةّالقراءةّيفّالصصلّالثامنّ)ب(ّابدلدرسةّ
 .(BREBES)بريبيس0ّاحلكوميةّ

 مناهعّالبحث  .2

 :ترجىّمنّىذاّالبحثّكماّيليكأماّالصوائدّاليتّ

 منّانحيةّالنظرية . أ

ّالتعليمّكادلنهجّ ّعنّعملية ّادلعرهة ّالبحثّلزايدة ينصعّىذا
ّههم ّعلى ّكتطبيقها ّالنحوية ّالقواعد ّتعليم ّيف ّيستعمل  الذم

 .النصوصّالعربيةّيفّمهارةّالقراءة

 التطبيقيةمنّانحيةّ . ب

 للباحث ( أ

ّالقعرؼّالباحثّعنّ (1 ّتعليم ّكتطبيقهاّعملية واعدّالنحوية
ّيكوفّ ّحىت ّالقراءة ّمهارة ّيف ّالعربية ّالنصوص ّههم على
ّيفّمستقبلّ ّالعربية ّاللغة ّتعليم ّللباحثّعند البحثّزادا

 احلياة.

ّكتعميقها (2  .أفّيكوفّىذاّالبحثّابابّلكشفّالعلـو

أفّيكوفّىذاّالبحثّكعاءّلتطبيقّكلّماّػلصلوّمنّ (3
 .اجلامعة

 

 

 للتبلميذ ( ب
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ّلي (1 ّٛتاسة ّههمّنهض ّعلى ّكيتطور ّءالعربية ّاللغة تعليم
 النصوصّالعربيةّبعدّأفّيتناكؿّمادةّالقواعدّالنحوية.

 .أفّيكوفّىذاّالبحثّتشجيعاّيفّتعلمّالقواعدّالنحوية (2

ّاىتماماّّ (3 ّالقراءة ّمهارة ّبًتقية ّاىتماما ّالتبلميذ ّيداهع أف
 كبَتا.

 لتبلميذ.أفّيكوفّذكؽّالقراءةّالعربيةّيفّأذىافّا (4

 للمدرسُتج(ّ

تعليمّاللغةّالعربيةّأمّعلمّيعرؼّادلعلمّادلنهجّادلناسبّيفّ (1
النحوّحىتّيسهلّللمعلمّعندّإعطاءّمادةّاللغةّالعربيةّإىلّ

 التبلميذ.

ّد(ّللمدرسة
ّالنحويةّّ (1 ّالقواعد ّلتعليم ّتصحيحا ّالبحث ّىذا ّيكوف أف

ّا ابدلدرسة ّاحلكومية ّاإلسبلمية  بريبيسّٕلثانوية

(BREBES.) 

أفّتعرؼّادلزاايّكالعيوبّمنّتعليمّالقواعدّالنحويةّابدلدرسةّ (2
 (.BREBESبريبيسّ)ّّٕاإلسبلميةّاحلكوميةّ لثانويةا

 

 

 

 

 الباب الثاين



. 

 ظرياذليكل الن

 النظري اإلطار . أ

 النحوية القواعد تعليم مفهوم .1

 ٔتعناه كالتعليم. تَػْصعِْيبلّن-يُػَصِعلُّ-لَّهَػعَّ كزف على تَػْعِلْيمنا-يُػَعِلمُّ-َعلَّمَّ من مصدر التعليم

 : يلي ما العلماء بعض عند االصطبلحي

 ادلتعلم يكتسب الىت اخلربة بناء إعادة عملية ىو التعليم طعيمة أٛتد قاؿ (أ 

 رلموع أنو أخرل كبعبارة. كالقيم كاالٕتاىات كادلهارة ادلعرهة بواسطتها

 ما ٔتثل ابلتعليم احمليطة البيئت عناصر تنظيم بواسطتها يتم الىت األساليب

.تربوية خربات اكتسابو أجل من معاف من البيئة كلمة لو تتسع
1

 

 أذىاف إىل كادلعرهة العلم ادلعلم إيصاؿ ىو التعليم السماف علي زلمود قاؿ (ب 

 ادلعلم من لكل توهر اليت االقتصادية الطريقة كىي قوؽلة بطريقة ميذالتبل

.كادلعرهة العلم إىل احلصوؿ سبيل يف كاجلهد الوقت كادلتعلم
90
  

 أك الكتاب من علوماتادل نقل عملية ىو التعليم إف شحاتة حسن كقاؿ  (ج 

.التعلم عقل إىل ادلعلم عقل من
99
  

 من ٚتع القواعد. كالنحوية القواعد ىي الكلمتُت من تتكوف" النحوية القواعد" كلمة 

 ما، بلغة كادلكتوب ادلنطوؽ الكبلـ ٖتكم اليت القواعد من وعةرلم ٔتعٌت القاعدة كلمة

 من هأصلها النحوية كلمة كأما( كالصرؼ النحو) العرب من اللغويوف يسميو ما كتشمل

 . كاجلهة القصد أعلها كثَتة، معاف لغة للنحو. النحو كلمة
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 ٘ٗص.ّ ،..العربيةّلغَتّالناطقُتّهباّمناىجوّكأساليبوتعليمّاللغةّاللغةّ رشدلّأٛتدّطعيمة، 
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 ٕٔص.(،9146 القاىرة:ّدارّادلعارؼ،) ،تدريسّاللغةّالعربيةالتوجيوّيفّ زلمودّعلىّالسماف، 
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ّكتبةّادلصريةّالبنانية،ّدكفّسنة(،)مصر:ّادل ،تعليمّاللغةّالعربيةّبُتّالنظريةّكالتطبيقحسنّشحاتة،ّ 

 ٜٔص.ّ



. 

 ىو النحو أف الباحث عرؼ كما. كالصرؼ النحو منها هادلقصود القواعد عن ٖتدثنا إذا

 من بعض مع بعضها بًتكيب حصلت اليت العربية الكلمات أكاخر أحواؿ هبا يعرؼ قواعد

 ادلصردة الكلمات صيغ هبا يعرؼ اليت القواعد ىو كالصرؼ. يتبعهما كما كبناء إعراب

.بناء كال إبعراب ليس شلا كأحواذلا
90
 تركيب يف دكرعلا الصرهية أك النحوية للقواعد إف 

 ألف كاإلىتماـ التصكَت إىل هيحتاج القواعد تعليم حصوؿ كأما. كههمها الصحيحة اجلمل

 التبلميذ من كثَت احلقيقة، يف. الصعب األمر من ىو بل السهل األمر من ليس تعليمها

 .النحوية القواعد متعلي يف صعبة يشعركف

 ابدلصهـو النحو لكن اإلعراب أك الكلمات، أكاخر ضبط أنو للنحو الشاسع ادلصهـو

 كليس الوسائل، علـو من: "خلدكف ابن يقوؿ كما كىو اللغة مع متكامل علم احلديث

 كاللساف األذف تقوًن ىو النحو قواعد دراسة من هاذلدؼ". كالغاايت ادلقاصد علـو من

 هالنحو. صحيحة كالكتابةبطريقة القراءة ك كالكبلـ االستماع على الصرد إقدار أم كالقلم،

 . ككتابة نطقا اللغوم االتصاؿ سبلمة ىي كالغاية. كسيلة إذف

 :األتية األراء يقدـ كاضحا، القواعد معٌت لصهم

 غاية كليست النطق، كصحة الكبلـ، لضبط كسيلة ىي القواعد (أ 

 .لذاهتا مقصودة

 النحو يشمل الذم العربية اللغة قواعد علم ىي اعدالقّو   (ب 

.كالصرؼ
96
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ّ(0001 العلمية، الكتب دار: فلبنا )،القواعدّاألساسيةّللغةّالعربيةالسيدّأٛتدّاذلامشي،ّّ 
 ٙص.ّ

 
ص.ّّ،ّ)لبناف:ّدارّالكتبّالعلمية(،ادلعجمّادلصصلّيفّالنحوّالعريب،ّاجلزءّالثاينعزيزةّهواؿّاببيت،96ّ
ٛٓ 



. 

  كادلكتوب ادلنطوؽ الكبلـ ٖتكم اليت القاعدة من رلموعة ىي القواعد (ج 

 .(كالصرؼ النحو) العرب من اللغويوف يسميو ما كتشمل ما، بلغة

ّللنحوّٖتتّاببّضلا ّمعٌتّتقريبا ّالعربية يقصد.ّ-ينحؤّتعٌتّقصد-لقدّأكردتّادلعاجم
كالنحوّىوّالقصدّكالطريق،ّٔتعٌتّالوصوؿّابلكلمةّإىلّقصدّمعُتّأكّطريقّنتبعوّمعهاّ
منّأجلّههمّمعناىاّمنّخبلؿّأحواؿّآخرىا،ّلذالكّصلدّادلعجمّالوسيطّأفّالنحوّىوّ

98علمّيعرؼّبوّأحواؿّأكاخرّالكبلـّإعراابّكبناء.
 

ّضَلَا ّمن ّهَػَعلَّّ-يَػْنُحوّْ-كالنحو ّكزف ّعلى .-يَػْصُعلُّ-ضَلْونا ّعند95ّهَػْعبلن ّالنحو ّتعرهات ّكأما
ّالنحاةّههيّماّيلى:

ّالكلماتّ ( أ ّأكاخر ّتعريفّهبا ّقواعد ّىو النحوّيفّاصطبلحّالعلماء
العربيةّاليتّحصلتّبًتكيبّببعضهاّمعّبعضّمنّإعرابّكبناءّكماّ

 يتبعهما.ّ

ّكالكتابة،ّ ( ب ّالنطقّ ّلظبطّالكبلـ.ّكصحة ّىيّكسيلة ّالنحوية القواعد
93كليستّغايةّمقصودةّلذاهتم.

 

  النحوية القواعد تعليم .2

ّكيظبطّ ّالتصكَت ّعملية ّينظم ّالذم ّادلقياس ّىي ّالنحو ّأك ّالعربية ّاللغة ّقواعد ّمادة إف
 اللسافّكينموّاخلياؿّكيوسعّادلدارؾ.

مقاييسها،ّكبصورةّعامةّهإفّاللغةّالّتصحّكالّتصهمّقواعدىاّإاّلّإبتباعّمناىجهاّكتطبيقّ
كالّيستقيمّاللسافّكالّينموّاخلياؿّإاّلّابلتدربّالطويلّعلىّاستعماؿّمبادئهاّكقواعدىاّ

 يفّالتعبَتّعنّحاجاتّاإلنسافّيفّحياتوّاليوميةّالواقعية.
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 ٕٔٓص.ّّ،طرؽّتدريسّاللغةّالعربيةزكرايّإمساعيل،ّ 
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 ٗٗٗ(،ّص.ٜٜٓٔ،ّ)جاكرات:ّىيداكرايّأكوع،ّإندكنيسى-قاموسّعرىبدمحمّيونوس،ّ 
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 ٙ،...ص.القواعدّاألساسيةّللغةّالعربيةشيمي،ّالسيدّاٛتدّاذلا 



. 

 اللغوية البيئة مثل القواعد تعلم ّتانب تساعد أخرل كسائل كىناؾ كمهارة، يسر يف

 حديثا كتقليدىا السليمة النماذج كاحتذاء كالكتابة، الكبلـ على ادلراف ككثرة الصاحلة،

 بقيمة يشعر غلعلو ادللحة كضركرتو حياتو، يف النحو إىل ْتاجتو التلميذ كشعور. ككتابة

 ىذا أيتى كال صحيحة، كعبارة سليمة، لغة إىل ػلتاج ههو تعلمها، على هيقبل ادلادة ىذه

 تعليم صلح هإذا كاستعماالتو، أساليبو يف كتطبيقها كمصطلحاهتا القواعد ههم خبلؿ من إال

 يكوف كتعبَتاهتم ألسنتهم كتقوًن اللغوية كتراكيبهم التبلميذ أساليب تصحيح يف النحو

 االتصاؿ أدكات من أداة اللغة أف ادلعركؼ كمن. أىداهو من الكثَت حقق قد اللغة منهج

 اخلالية السليمة للغةاب إال السليم الصحيح االتصاؿ ػلدث أف ؽلكن كال النصوص، كههم

 ادلعٌت نقل يف يؤثر اخلطأ ألف, الكلمات ضبط يف كاللحن اإلعراب، يف اخلطأ من

 إىل كيسيئ العبارة معٌت يقلب قد بل الصهم، يف كاالضطراب اخللط إىل كيؤدم ادلقصود،

.منها صاحبها ىدؼ
97

 

 النحوية القواعد تعليم مشكالت .3

ّىناؾّادلشكبلتّاليتّاصابتّالتبلميذّيفّتعليمّالقواعدّالنحوية:
كثرةّالقواعدّادلصركضةّعلىّالتلميذ،ّحيثّيشعرّأبنوّحصظهاّيتطلبّمنوّ (أ 

ّكبَتا،ّكإذاّحصظهاّهإفّمصَتىاّالنسياف.  رلهودا

ّاإلسراعّيفّاالنتهاءّمنّادلقررّدكفّالتأكيدّمنّإمكانيةّالّيهمّادلعلمّإال (ب 
 تطبيقّالقواعدّعملياّمنّخبلؿّنطقّالتبلميذّككتاابهتم.

ّيفّ (ج  ّكالصيزايء ّالرايضيات ّقوانُت ّتوازم ّالقواعد ّأبف ّالتلميذ إحساس
ّعلىّاالستنباطّكادلوازنةّ ّمنّحيثّاعتمادىا ّنظره، ّمنّكجهة صعوابهتا

 يعاتّكتقسيمات.كماّهيهاّمنّكثرةّتصّر
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ّأٛتد،  ّالقادر ّالعربية دمحمّعبد ّاللغة ّاطرؽّتعليم ّمكتبة ّ)القاىرة: ،ّ ّادلصرية، ص.ّّ(،ٜٜٚٔلنهضة
ٔٙ٘ 
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 . إحساسّالتلميذّأبهناّقوانُتّرلردةّتتطلبّرلهوداتّكثَتةّمنوّالستيعاهبا (د 

عدـّربطّقواعدّالنحوّابلقراءةّكالتعبَتّمنّجهةّكموادّالدراسةّاألخرلّ (ه 
يفّغَتّمادةّاللغةّالعربيةّمنّجهةّأخرل،ّلذالكّههيّغَتّمرتبطةّٔتواقفّ

 كميولوّكاىتماماتوّعلىّكجوّاخلصوص.احلياةّبشكلّعاـّكحياةّالتلميذّ

ثنائيةّاللغة،ّحيثّيدرسّالتلميذّقواعدّاللغةّحصةّكاحدةّأكّحصتُتّيفّ (و 
ّكؼلاطبهمّ ّكؼلاطبونو ّادلعلمُت ّمع ّيتعامل ّهإنو ّذالك ّعدا ّكما األسبوع،
ابلعامية،ّحىتّيفّالبيتّكالشارعّكاللعبّيفّادلدرسة،ّهإفّالتلميذّيتعاملّ

ّاب ّاجلماعة ّأهراد ّأسبابّمع ّمن ّتعترب ّاالزدكاجية ّذلذه ّالعامية، للهجة
 .الضعفّالرئيسيةّيفّىذهّادلادةّاذلامة

عدـّاالستصادةّالكاملةّعندّكضعّمنهجّالقواعدّمنّقراراتّرلامعّاللغةّ (ز 
العربيةّيفّتيسَتّالنحوّالتعليمي،ّككذالكّقراراتّاجملامعّيفّقواعدّالكتابةّ

ّق ّكضع ّعند ّادلوائمة ّكقلة ّبُتّكاإلمبلء ّكالصرؼ ّالنحو ّمنهجي واعد
 ادلوركثّاللغومّالقدًنّكالنظرّاللغومّاحلديث.

ّلغويةّ (ح  ّمعامل ّمن ّاحلديثة ّالتقنية ّكسائل ّمن ّالكاملة ّاالستصادة عدـ
ّكيصيةّالنطقّالسليمّكصبطّسلارجّاحلركؼّكتعليمّ كتسجيبلتّصوتيةّيف

 القواعد.

إجابتوّعلىّاألسئلةّاليتّابلرغمّمنّاستجابةّالتلميذّأثناءّحصةّالنحوّّك (ط 
ّعلىّ ّتعتمد ّنصسها ّالتدريس ّطريقة ّهإف ّمنها، ّاالنتهاء ّإليهبعد توجو
التلقُتّكالّتستثَتّاىتماماتّالتبلميذّلتطبيقّماّيدرسونوّمنّقواعدّكالّ
ّكيّأيلصواّدراستها،ّكالّتستخدـّالوسائلّالتعليميةّبكثرةّيفّ ٖتصزّعلمهم

 تدريسّمادةّالنحو.



. 

ساليبّاليتّتعودّإىلّالتبلميذّحيثّالصركؽّالصرديةّبينهمّىناؾّبعضّاأل (ي 
94كظركههمّاإلجتماعيةّكالنصسية.

    

 النحوية القواعد تعليم أىداف .4

 :منها أىداؼ النحوية القواعد كلتعليم 

 عليها كالتعرؼ القواعد تلك بدراسة حيث كيسمعو، يقرؤه ما ههم (أ 

 .ادلعاين تضيع كال ادلصاىيم ذىنو يف تعتدؿ

 مراعاة إف حيث مصهمة، صياغة يف بو يتحدث أك يكتبو ما كضع (ب 

 اللساف تعصم أف األكؿ ادلقاـ يف ينبغي كتعلمها النحوية القواعد تلك

 أك للقارئ إعانة أكاخرىا ضبط أك الكلمات بناء يف اخلطأ عن كالقلم

.يريده ما عنو يصهم أف على للسامع
91

 

 النحول اخلطأ من كخلوىا األساليب تصحيح يف القواعد تساعد (ج 

 يكتب ماهي اخلطأ كجو يصهم أف هيستطيع ّتماذلا، يذىب الذم

 .هيجتنبو

 الًتاكيب بُت الدقيقة الصركؽ كإدراؾ التصكَت، على التبلميذ ٖتمل (د 

 .كاجلمل كالعبارات

 صحيحا، استعماال كالًتاكيب األلصاظ استعماؿ على التبلميذ تدريب (ه 

 أهنا على يدربوا كأف العربية، للجملة السهلة الصنية اخلصائص إبدراؾ
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 ٕٛٔ-ٕٙٔص.ّّ،طرؽّتدريسّاللغةّالعربيةزكرايّإمساعيل،ّ 
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ّقورة،  ّكالدينّاإلسبلمي حسُتّسليماف ّالعربية ّاللغة ّيفّتعليم ّكمواقفّالتطبيقية ،ّدراساتّٖتليلية

 ّٕٛٙص.ّّ(،ٜٚٚٔ)القاىرة:ّدارّادلعارؼ،ّ



. 

 ادلكمبلت بعض كمن كخرب، تدأمب أك كهاعل، هعل من تتكوف

.ذالك كغَت كالتمييز كاحلاؿ بو كادلصعوؿ األخرل،
00

 

 احملدوي الذي جيب تعليمو .5

أفّٖتديدّموضوعاتّالنحوّاليتّينبغيّأفّنعلمهاّغلبّأفّتسبقّأبْتاثّعلميةّتستهدؼّ
ّ ّالتعليم،ّمعرهة ّمراحل ّمن ّمرحلة ّكل ّيف ّتشيع ّاليت ّكالكتابية ّالكبلمية األساليب

كالصعوابتّاليتّغلدىاّالتبلميذّيفّالتعبَتّعنّأهكارىمّكمشاعرىمّكمشاكلهم.ّهإذاّعرهناّ
ّيفّ ّالتبلميذ ّتساعد ّاليت ّالنحوية ّادلوضوعات ّطلترب ّأف ّأمكن ّالصعوابت ّكتلك ىذه

اتّالدراسةّترتيباّيتصقّمعّظلوىمّالعقلي.ّهحىتّٕترمّالسيطرةّعليها،ّكأفّنرتبهاّعلىّسنّو
ّعلىّ ّاحلايل ّادلنهج ّينصّعليها ّادلوضوعاتّاليت ّنتقبل ّأف ّإال ّيسعنا ّاألْتاثّال ىذه
ّكأمّموضوعاتّمقًتحةّأخرلّينقصهاّالدليلّالعلميّالذمّيرجحّإختيارىاّ أساسّأهنا

 كترتيبها.

 ادلواد يف تعليم القواعد الّنحوية .6

ّ ّكثَت ّكانتّكاف ّسواء ّمطابقة، ّالّنحوية ّالقواعد ّيفّتعليم ّالّدراسية ّللمواد ّاألمثلة من
ّكتنظيمّّ ّأنواعها ّحيث ّمن ّاآللية ّالّدراسية ّكادلواد ّكادلتواسطة ّاألساسية ّالدراسية للمواد

 كتابتها.ّ

ّادلوادّ ّيعٍت ّاألساسية ّالّنحوية ّالقواعد ّتعليم ّيف ّالّدراسية ّللمواد ّاألمثلة ّالباحث كقدـ
ّكثَتّمنّادلوادّالّدراسيةّيعٍتّيوجدّالّدراس يةّللمبتدئُتّبكتابّاآلجركمية،ّكىناؾّيوجد

ّكماّيلى: ّاببّمنّاألبوابّأكبعبارةّأخرلّمنّاألبوابّالّسهلةّإىلّاألبوابّالّصعبة،
ّاببّالكبلـ -
ّاببّاإلعراب -
 اببّمعرهةّعبلمةّاإلعراب -
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 ٕٕٓ-ٕٔٓص.ّّ...،تعليمّالقواعدّالنحويةّبُتّالنظريةّكالتطبيق حسنّشحاتة،  



. 

 ادلعرابت -

 اببّاألهعاؿ -

 اببّمرهوعاتّاألمساء -

 اببّالصاعل -

 اببّادلصعوؿّاّلذلّملّيسّمّهاعلو -

 اببّادلبتدأّكاخلرب -

 اببّالّنعت -

 اببّالعطف -

 اببّالّتوكيد -

 اببّالبدؿ -

 اببّمنصوابتّاألمساء -

 اببّادلصعوؿّبو -

21اببّادلصدر -
 

ّاألمثلة ّكتابّالعمريطىّّكأمّا ّمثل ّللمتواسطة ّالّنحوية ّالقواعد ّيفّتعليم ّالّدراسية للمواد
ّكماّيلىّ:  كىوّيشملّاألبوابّالكثَتةّبزايدةّادلاّدةّمنّالقواعدّالّنحوية،

ّاببّالكبلـ -
 اببّاالعرابّ -

 اببّعبلماتّاالعراب -

 اببّاببّعبلمةّالّنصب -

 اببّعبلمةّاخلصض -

 اببّعبلمةّاجلـز -
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 Syaikh Al Jurumiyah, Matan Al Jurumiyah,(Semarang: Toha Putra, 2011). 
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 ادلعرهةّكالّنكرةّابب -

 اببّاألهعاؿ -

 اببّاعرابّالصعل -

 اببّمرهوعاتّاألمساء -

 اببّانئبّالصاعل -

22اببّادلبتداّكاخلرب -
 

ّكتابّألصي ّاألمثلةّللموادّالّدراسيةّاآلليةّيفّتعليمّالقواعدّالّنحويةّمثل ةّابنّمالكّكأمّا
ّكّلها،ّيعٍتّمنّالقواعدّالّنحويةّالّسهلةّإىلّالقواعدّ كىوّيشملّرلموعةّالقواعدّالّنحوية

ّالّنحويةّالّصعبةّحىّتّأعبلىا،ّكىيّكماّيلىّ:
ّاببّالكبلـ -
ّاببّادلعربّكادلبٌتّ -
 اببّالّنكرةّكادلعرهة -

 اببّالعلم -

 اببّاسمّاإلشارة -

 اببّادلوصوؿ -

 اببّاالبتداء -

 كافّكأخواهتا -

 هصلّىفّماّكالتّكال -

 اببّأهعاؿّادلقاربة -

23إّفّكأخواهتا -
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 Syaikh Al Imrithy, Nadhom Al Imrty, (semarang: Toha Putra,2011). 
23

 Ibnu Malik, alfiyah ibnu malik,)Bandung: Alma’arif, 2012(.  



. 

نظراّعلىّالّشرحّالّسابقّيلخصّالباحثّعلىّأفّادلوادّالدراسيةّيفّتعليمّالقواعدّالنحويةّ
ّال ّمرحلة ّأل ّلسّن ّتناسيب ّاّلىت ّالقواعدّمطابقة ّتعليم ّيف ّالّدراسية ّادلواد ّمثل ّتبلميذ،

ّكصعباّ ّككاسعا ّللمتواسطة ّكتصصيبل ّرلمبل ّادلواد ّتلك ّتكتب ّيعٍت ّللمبتدئُت النحوية
 لآللية.

 النحوية القواعد تعليم طرق .7

 :كأعلها النحوية القواعد لتدريس طرؽ عدة ىناؾ

 القياسية الطريقة (أ 

 تقـو أهنا يعٍت كىذا تثبتها كأمثلة بشواىد اإلتياف مث يةالبدا منذ القاعدة حصظ على كتقـو

 ىذه توضح اليت األمثلة عليو تعرض مث أكال القواعد ْتصظ ملـز هالطالب احلصظ على

 القاعدة أم الكل الطبلب ههم ما كإذا اجلزء إىل الكل من يبدأ الذىن أف أم القاعدة

 .ذلا التابعة كالتصصيبلت كاألمثلة كالشواىد النماذج بصهم بدأكا

 التلميذ، عند كالتصكَت اإلبتكار ركح تقتل كلذا السهل إىل الصعب من تبدأ الطريقة كىذه

 .للتبلميذ ادللل كيسبب احلماس يقتل النقاش أسلوب استعماؿ عدـ أف كما

 من ادلدرس كتريح التدريس يف الوقت توهر إهنا: منها مزااي ذلا هإف قلناه شلا الرغم كعلى

 .البداية منذ التلقائية على يقـو عملو ألف النقاش

  اإلستقرائية الطريقة (ب 

 القاعدة منها يستنبط مث كيناقشها ادلعلم يشرحها اليت األمثلة على الطريقة ىذه كتقـو

 بصحص كيبدأ التصكَت سشجع أسلوب كاالستقراء. الكل إىل اجلزء من يبدأ أنو يعٍت كىذا

 .نقاش بعد منها مستنبطة عامة بقاعدة دراستها نم اخلركج مث -األمثلة أم- اجلزئيات



. 

 ذالك من الرغم على إهنا: أيضا كقالوا التعليم، يف بطيئة إهنا: هقاؿ بعضهم نقدىا كقد

 يف كاألانة الصرب تعلمهم  أهنا كما جهودىم على كيعتمدكف أبنصسهم يثقوف رجاال ٗتلق
.الواضح النحو كتابو يف اجلاـر عليها سار كقد تصكَتىم،

24
 

 ادلعّدلة الطريقة (ج 

 الصكرة مًتابطة غَت أتيت قد اليت األمثلة على تقـو لكنها نصسها اإلستقرائية الطريقة كىي

 .األهكار ادلًتابط األديب النص عرض على تقـو بل

 ٓتط دراستها يف ادلرغوب األمثلة كتابة مع التبلميذ أماـ األديب النص بكتابة تسَت كىي

 .ٖتتها خطوط بوضع أك شليز

 .القاعدة استنباط إىل يصل حىت ادلميزة ابألمثلة ادلعلم يناقشهم التبلميذ يقرأىا أف كبعد

 إهنا بل كموضوعاهتا اللغة هركع تكامل إىل تدعو ألهنا سابقتيها من أهضل الطريقة كىذه

 .الشريف كاحلديث الكرًن كالقرأف التاريخ مع خاصة األخرل ادلواد بقية مع تتكامل قد

 النشاط طريقة (د 

 كاألمثلة كالنصوص األساليب ّتمع يكلصوف الذين التبلميذ نشاط استغبلؿ على كتقـو

 على تقـو أهنا أم معهم بدراستها ادلعلم يقـو مث تدريسها ادلطلوب القاعدة تتناكؿ اليت

 .القاعدة استخراج يتم حىت ذلا ادلعلم كتنظيم معا ذالتبلمي جهد

 ادلشكبلت طريقة (ه 

 ىذه ادلعلم يتخد حيث كالنصوص القراءة أك التعبَت دركس على الطريقة ىذه كتقـو

 ضلوية قاعدة أك ظاىرة حوؿ تدكر اليت ادلشكلة إلاثرة البدء نقطة كادلوضوعات النصوص

 مث ادلقرر، النحو موضوع دراسة موضوع كوفست الظاىرة ىذه أف إىل نظرىم يلصت مث
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 ّٕٔٔ-ٕٓٔ،ّص.ّأساليبّكّطرؽّتدريسّاللغةّالعربية حسنّحسُتّأبوّاذليجاء،هؤادّ 



. 

 غَتىا من أك أيديهم بُت اليت ادلوضوعات من ادلشكلة هبذه ادلرتبطة األمثلة ٚتع يكلصهم

.القاعدة يستنبط حىت معهم كمناقشتها
05

 

 :يلي ٔتا ريقةالط ىذه نلخص أف كنستطيع

 النصوص كمبلحظة دراسة أم اجلزئيات كاستقراء ادلبلحظة مرحلة (1

 .ادلتوهرة

 الشواىد من كادلتخالصة ادلشًتكة الصصات كإدراؾ ادلوازنة مرحلة (2

 .درسوىا اليت كاألمثلة

 .القاعدة استخراج أم االستنباط مرحلة (3

 اليت غَت جديدة اىدكشّو أبمثلة اإلتياف أم كالتطبيق التعميم مرحلة  (4

 .منها القواعد استنبطوا

 خبلؿ من النحو بتدريس ادلعلم يقـو أف للتلميذ هائدة كاألكثر ادلصضل من هإنو كإٚتاال

 النصوص خبلؿ من  أم ابلتعبَت النحو مزج ألف ادلتكلصة غَت القصَتة األدبية النصوص

 القواعد ترسخ كابلتايل ميذالتبل أذىاف يف اللغة كأساليب اللغة رسوخ إىل يؤدم األدبية

 .النحوية

 كىذا كالبحث كالدراسة االستنباط على كتدرهبم التبلميذ معارؼ دائرة توسع الطريقة كىذه

.احلديث التعليم إليو يدعو الذم األسلوب ىو األسلوب
03 

 النحوية لقواعدا تعليم خطوات .8

 :السلوكية األىداؼ طريقة عليها تسَت اليت اخلطوات اآلف سنكتب

 السلوكية األىداؼ (أ 

 .ادلعرهية األىداؼ  (1
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 900 -ٕٔٔ،ّص.ّأساليبّكّطرؽّتدريسّاللغةّالعربية حسنّحسُتّأبوّاذليجاء،هؤادّ  
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 900 ،ّص.أساليبّكّطرؽّتدريسّاللغةّالعربية هؤادّحسنّحسُتّأبوّاذليجاء،  
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 .حركية النصس األىداؼ  (2

 .الوجدنية األىداؼ  (3

 التعليمية الوسائل  (ب 

 .لةاألمث عليها تسجل شصاكية أك إضاهية سبورة أك النحوية األمثلة عليها لوحة

  التمهيد( ج

 يف ادلرغوب ابلقاعدة تتصل اليت األمثلة على تشتمل قصَتة قصة أك أدبية قطعة ادلعلم يعد
 العرض جهاز على تعرض شصوية على تكتب أف كيصضل بتسجيلها يقـو مث تدريسها

 .الورؽ من لوحة على ٚتيل كاضح ٓتط كتابتها هيصضل ذالك يتوهر مل كإف العلوم

 إاثرة ذالك من ىادها القصة أك ابلقطعة تتعلق قصَتة أسئلة -عرضها بلق– إليهم يوجو مث

 .مناسبا يراه ما أك صورة بعرض أيضا يكوف كقد. اجلديد للدرس كهتيئتهم التبلميذ

 

 العرض (د 

 من ابرز مكاف يف التبلميذ على ادلعدة القطعة ادلعلم يعرض (1

 أك سبورةال من األؽلن اجلزء على كتبها قد يكن مل إف-الصصل

 .إضاهية سبورة على

 أمامهم يقرأىا مث هيها، كيناقشهم صامتة قراءة قرْاهتا منهم يطلب (2

 كيناقشهم قراءهتا بعضهم من يطلب مث كاضحة، ظلوذجية قراءة

 .كمعانيها أهكارىا يف

 ّتمل عنها اإلجابة منهم كيطلب األسئلة من رلموعة إليو يوجو (3

 مربزا السبورة من األكسط زءاجل على اجلمل ىذه كيسجل اتمة

 كيضع سلالف بلوف بكتابتها النحوية القاعدة ٗتدـ اليت الكلمات

 .ضبطها بعد خطا ٖتتها



. 

 ٗتدـ مناقشة البارزة الكلمات يف تبلميذه ٔتناقشة ادلعلم يبدأ (4

 إىل كيستمر نوعها، كبياف معانيها كيشرحوا يضبطوىا أبف القاعدة

 .    السبورة على لهاكيسج منهم القاعدة يستنبط أف

 الربط (ه 

 السابقة كالقواعد السابقة كادلعلومات اجلديدة القاعدة بُت تبلميذه من ٔتشاركة ادلعلم يوازف

 كأدكات ادلضارع نصب أدكات بُت أك الصاعل كانئب الصاعل بُت كادلوازنة منها القريبة

 .ذالك أشبو كما جزمو

 التعميم (و 

 لكتابة ادلكتبة يف ادلتوهرة النحو كتب إحد إىل ابلرجوع وطبلب من رلموعة ادلعلم يكلف

 تدريب حل أك درسوه الذم موضوعهم عن هيو كرد ما تلخيص أك هيو، كردت اليت األمثلة

 .التصميم نصسو ىو القاعدة استخراج أف يرل من كمنهم هيو، مسجل أكثر أك

 التطبيق أك التقوًن (ز 

 كمنها شصوم ىو ما منها للموضوع ههمهم مدل بارالخت تبلميذه إىل أسئلة ادلعلم يوجو

 .ادلقرر الكتاب تدريبات بعض معهم ػلل كقد. ٖتريرم ىو ما

 ادلنزيل الواجب (ح 

 من أمثلة كتابة أك ادلنزؿ، يف كراساهتم يف هقط اثنُت أك كاحد تدريب حل يكلصهم

 يف معلمهم مع تهاكمناقش هيو ادلوجودة األمثلة لتسجيل آخر كتاب أىل العودة أك, عندىم
.القادمة احلصة

07
 

 النحوية القواعد تعليم تسهيل يف تفيد نصائح .9

ّادلمارسةّ (أ  ّعلى ّاالبتدائية ّادلرحلة ّيف ّالنحو ّدراسة ّتعتمد ّأف يصضل
 عد.كالتدريبّمعّعدـّالًتكيزّعلىّحصظّالقوا
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  ٕ٘ٔ-ٕٕٔص.ّّ،أساليبّكّطرؽّتدريسّاللغةّالعربية هؤادّحسنّحسُتّأبوّاذليجاء، 
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ّيشَتّشوؽّالطبلبّكيزيدّ (ب  يصضلّأفّٗتتارّالنصوصّكالقطعّاألدبيةّشلا
 منّهاعليتهمّكإقباذلم.

 يصضلّأفّتكوفّشلاّيناسبّسنهمّكشلاّيتصلّْتياهتم. (ج 

ّكبُتّموضوعاتّالقراءةّ (د  يصضلّأفّيربطّادلعلمّبُتّالقواعدّاليتّدرسوىا
 كاألانشيدّادلقررة.

 ميذهّالبارزةّعندّاكتشاههاّكيعاجلهاّهورّكقوعها.يصححّادلعلمّأخطاءّتبل (ه 

يعملّادلعلمّعلىّٚتيعّىذهّاألخطاءّكتصنيصهاّكمعرهةّماّدرسوهّمنهاّكماّ (و 
 ملّيدرسوهّدلعاجلةّالصنفّاألكؿّقبلّاستصحاؿّاألمر.

 يعاًفّادلعلمّاألخطاءّاجلماعيةّيفّحصصّمنصصلة. (ز 

ّابلصصحى (ح  ّحديثو ّيف ّيلتـز ّأف ّادلعلم ّدكفّّعلى ّبذالك ّيطالبهم كأف
 تعسف.

 تغيَتّأسلوبوّكطريقةّتدريسوّعندماّيكتشفّعدـّههمهمّللموضوع. (ط 

عليوّأفّيستعملّكسائلّاإليضاحّادلتوهرةّخَتّاستخداـ،ّكأفّيعرضهاّيفّ (ي 
04كقتهاّادلناسبّمنّاحلصة.

 

 العربية النصوص فهم مفهوم  .11

 كههمت علمو،: كههامة كههما ههما ههمو: يقل ابلقلب، ابشيء معريصتك: لغة الصهم

 .شيء بعد شيئا ههمو: الكبلـ كتصهم كاههمتو، هبلان كههمت. كعرهتو عقلتو: الشيء

 عدة تعريصات كىناؾ الشيء، معرهة كىو اللغوم معناه عن ؼلرج ال االصطبلح يف كالصهم

 غَت يف اللصظ من ههم ما ىو: بقولو اإلحكاـ يف االمدم ذكره ما دلقصود اهرهبا. للمصهـو

 .  النطق زلل
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 ٕ٘ٔص.ّّ،أساليبّكّطرؽّتدريسّاللغةّالعربية هؤادّحسنّحسُتّأبوّاذليجاء،  



. 

 ابختبلؼ كؼلتلف يتغَت ادلعٌت ألف النحو، ىو العربية النصوص ههم أدكات من إف

 ادلتكلمُت أغراض على كيوقف ادلعاين ؽليز الذم كىو ادلعٌت يبُت اإلعراب إذ اإلعراب،

 تعجبية،( ما) تكوف زيد نصب هصي زيد، أحسن كما زيدا، زيد أحسن ما: ولكق بدليل

 كتشرب السمك أتكل ال: قولك ككذلك زيد، إحساف تنصي انهية( ما) زيد رهع كيف

 على كاحد كل يصعل أف كلو بينها اجلمع عن النهي قصدت إف تشرب هتنصب اللنب،

 ادلضارع الصعل يكوف حيث ادلععية كاك الواك هتكوف أصبل شيئا يصعل ال كأف انصراده،

 أم ٔتصرده، منهما كاحد كل عن النهي قصدت إف كٕتـز الواك، بعد مضمرة أبف منصواب

 كأْتت األكؿ عن هنيت إف كترهع عاطصة، الواك هتكوف اللنب تشرب كال السمك أتكل ال

.استئناهية الواك هتكوف اللنب شرب كلك السمك أتكل ال أم الثاين،
01

 

 القراءة مقّومات (أ 

 قوؿ من رأاي مقوماهتا للباحث القراءة، مصهـو عن ذكرىا سبقت اليت التعريصات من إضاهة

:أبهنا الشنطي صاٌف دمحم
60

 

 اّلية يعٍت البصرم كاإلدراؾ الذىٍت، اإلدراؾ مث البصرم اإلدراؾ ابلتعرؼ ادلقصود: الدعرف

 العُت شبكية على ادلطبوعة رموزىا كانعكاس ادلكتوية الصصحة إىل النظر على تقـو معينة

 ادلعٌت استخضار الرسالة إراء هعاليتو على يًتتب الذم ادلخ إىل البصرية الرسالة ٖتمل اليت

 يف األبصار كزمرّا ترسل اجلهرية القراءة كانت كإذا كالصكرم، الثقايف القارئ دلستول كهقا
 إتقاف ادلهمة األكىل اخلطوة كانت ىنا من. النطق يتم حيث الكبلـ مراكز إىل إشارة ادلخ
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ّكردمّالصميدّعي،ّأعليةّعلمّالنحوّيفّههمّالنصّامساعيلّ  حبيبّزلمودّالدراجيّكّكليدّىاشم
ّ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi Dergisiّالشرعي)سيي:

 ٖٗ-ٖٖ(ّص.ّٕٙٔٓ
،ّ)ادلملكةّالعربيةّالسعودية:ّدارّادلهاراتّاللغوية:ّمدخلّإىلّخصائصّاللغةّالعربيةّكّهنوهنا دمحمّصاٌفّالشنطي،60

 .٘ٙٔ-ٗٙٔـ(،ّص.ّّٜٜٙٔاألندلسّللنشرّكّالتوزيع،ّ



. 

 ىو ك ههم إىل البصرم التعرؼ ترٚتة تتوىل اليت األجهزة سبلمة مث أكال، البصرم التعرؼ

 .القراءة عناصر من الثاين العنصر

 الناحية من للنطق السليمة ابلقواعد ملتـز مسموع بصوت التلصظ بو يقصد: النطق

 احلركؼ سلارج ضبط ضركرة حيث من تدريب إىل ٖتتاج مهارة كالنطق كالنحوية، الصوتية

 الصياغة هنطق األسلوب، ك ادلوقف مراعاة يناسب ٔتا األداء حسن مث صحيحا، ضبطا

 تمٍتكال كاالستصهاـ كالنهي كاألمر اإلنشائية األساليب أداء عن ؼلتلف اخلربية التقريرية

 قراءة عن ؼلتلف كالقراءة الشعر أداء أف كما ذلك، إىل كما كالتخصيص كالعرض كالًتجي

. ذلك إىل كما اإللقائية أك احلوارية ادلواقف عن ٗتتلف اخلطابية كالواقف. النثرية النصوص

 إطار يف يدخل كذلك. خاصة عناية لقيت اليت الصنوف من ادلثاؿ سبيل على اإلنشاد كهن

.القرائية ادلهارات
 

 

 األنشطة من كالنطق الصهم بُت التصاعل كاف إذا ادلرجو كىدهها القراءة ٙترة كىو :الفهم

 كقد. جيدا كاألداء سليما النطق كاف كلما الصهم نسبة ازداد هكلما القراءة، يف األساسية

 بينما. الغالب يف جيدا أداؤه يكوف يقراء ما يصهم الذم القارئ أف عن التجارب كشصت

 أهكار استيعاب على الصهم كيقـو. ضعيصا يقراء دلا ههمو كاف إذا القارئ أخطاء دادتّز

 تتابع أك القصة يف ادلشتملة األحداث تسلسل كتذكر لو، الذىن استخضار أك القارئ

.ذلك إىل كما شلا كالتحليل احلكم ك كترابطها، ادلعاين
69

 

 الثبلثة هبذه إال شيئا تتضمن ال احلقيقة يف القراءة عملية أف على عرؼ ادلقومات كهبده

 الًتقيم كعبلمة كالرموز األلصاظ من ادلكتوبة منظور من البصرم اإلدراؾ أك التعرؼ كىي

 حرهها بكل يطابق نطقا اهتابكلم كالنطق ادلكتوبة نظر نتيجة من  الذىٍت اإلدراؾ كذلك

 .القراءة تلك من ادلقصود على الصهم كيليها

                                                           
ّمدخلّإىلّخصائصّّّصاٌفّالشنطي،دمحم69 ّهنوهناادلهاراتّاللغوية: ّك ّالعربية ّّ...،اللغة -ٗٙٔص.

ٔٙ٘ 



. 

 القراءة نصوص اختيار أسس (ب 

 رلبلت أية من ادلأخودة النصوص ادلعلم يستخدـ ادلطالعة تعليم يف أف سبق، شلا معركؼ

 :ىي القراءة اختيار يف األمور أىم كمن. كانت

 كثيقة جذابة القرائية ادلادة تكوف أف (1

 .اللغوم الدارسُت دلستول مناسبة تكوف أف (2

 .الثقصي الدارسُت دلستول مناسبة تكوف أف (3

 .العمرم الدارسُت دلستول مناسبة تكوف أف (4

.الدارسُت حاجات تليب أف (5
60

 

 العامة ادلعامل أك الثقاهة ٘تثل الدارسُت مستول ٔتناسبة تتعلق اليت األمور أف ىو ادلقصود ك

  العلـو ههم الطلبة على يصعب ال حيت. عندىم ادلعارؼ كذلك العربية اللغة عن

 لغوية كدرجة الطلبة  ثقاهية من أعلى اليت ىي النصوص تكوف أف ينبغي كال. كنقدىا

 .الطلبة

 العربية النصوص فهم على الدطبيق .11

ّاذلدؼ ّأف ّإىلّإقدارّ يرلّاللغويوف ّالوصوؿ ّىو ّادلختلصة ّاللغة ّهركع النهائيّمنّدراسة
ّالتلميذّعلىّههمّالنصوصّالعربية.

ّمرحلتاّالنحوّاالساسيتافّ:
 ههمّالقواعدّكاستيعاهباّكٚتعّشتاهتاّكاستذكارىا (أ 

مّيقرأّكيصهمّتطبيقّالقواعدّكااللتزاـّهباّيفّالكبلـّكالكتابةّكالقراءةّأ (ب 
66النصوصّالعربيةّ.

 

                                                           
 .911. صق(،ّٕٖٗٔ،ٔ)الرايض:ّط.ّ،إضاءاتّدلعلميّاللغةّالعربية،ّعبدّالرٛتنّإبراىيمّالصوزاف60

ص.ّّ(،ٖٜٛٔ،ّ)بَتكت:ّمؤسسةّالرسالة:ّادلواجوّالعمليّدلدرسّاللغةّالعربية عابدّتوهيقّاذلامشي،66ّ
ٕٙ٘ 



. 

ّكاهياّعلىّ دراسةّالقواعدّالّتؤيتّٙتارىاّإالّبكثرةّالتطبيقّعليها،ّكتدريبّالتبلميذّتدريبا
ّؽل ّابلقواعد ّهاإلدلاـ ّيدرسوهنا، ّالىت ّاللغوية،ّاألبواب ّاخلصائص ّمن ّالنظرم ّاجلانب ثل

كالتطبيقاتّ٘تثلّاجلانبّالعملى،ّاليتّتبدكّهائدتوّيفّالكتابةّالسليمة،ّكالقراءةّالسليمة،ّ
ّالطرؽّ ّمن ّكيعد ّالتبلميذ، ّأذىاف ّيف ّيثبتّالقواعد ّالشصول ّكالتطبيق ّالصحيح كالصهم

ّ ّكىو ّالصحيحة، ّاللغوية ّالعادات ّلتكوين ّدلستولّمقياّ-كذالك–الطبيعية ّدقيق س
68التبلميذ،ّككسيلةّللكشفّعنّالضعصاءّمنهم،ّكعنّنواحىّالقصورّهيهم.

 

 العادات كتربية التبلميذ، أذىاف يف القواعد تثبيت ىي إظلا التطبيق من الغاية أف بينا

 قواعدىا ظل يف سليما استعماال اللغة استعماؿ على كإقدارىم هيهم، الصحيحة لغويةال

 .كالقراءة الكتابة رلاؿ مثل الغاية كذلذه اذلادية الضابطة

 كالتعبَت كتنسيقها، أهكارىم ترتيب على التبلميذ قدرة من يزيد التطبيق هإف سبق، ما كغَت

 أكجو تعرؼ من ؽلكنهم كما. العربية النصوص كههم صورىا أحسن ىف كإبرازىا عنها

 ككذا كجوازا، كجواب ادلبتدأ على اخلرب كتقدًن سلتلصة، تعبَتية صيغ يف القواعد استعماؿ

 يف – مثبل - بنعم عنها اإلجابة ىف كلها اجلملة حذؼ أك ادلبتدأ، حذؼ أك حذهو،
 ما نصس كىو تنوعة،ادل التطبيق أسئلة يف التلميذ ؽلارسو شلا ذلك كغَت حاضر؟ أدمحم: قولنا

 عظيم كالتطبيق. أبنواعو كالتعبَت كالببلغة النصوص ىف عليو كيقف مطالعتو، يف يقرؤه

 درسوه، هيما تبلميذه مستول ادلدرس هيتعرؼ كتوجيهم، التبلميذ تقوًن يف الصائدة

 كاخلرب النحو أبواب بُت اخللط ىف توقعهم اليت كالشبهات تعًتضهم، اليت كالصعوابت

 النهوض على ادلدرس هيعمل ادلطلق، كادلصعوؿ بو كادلصعوؿ كانئبو، كالصاعل ،كالنعت

 على التبلميذ التطبيق ػلصز كما. ادلتشبهات بُت كالتصريق, الصعوابت كتذليل ابلضعصاء،
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 005. صّ(ّ،ٕٚٓٓدارّادلعارؼ:ّّ)قاىرة:ّ،ادلوجّوّالصٌتّدلدرسىّاللغةّالعربية عبدّالعليمّإبرىيم،  



. 

 أماـ موهقُت كانوا األسئلة كاجهوا إذا حىت مدرسهم، مع كعوه ما إتقاف يف اإلجتهاد

.كزمبلئهم مدرسهم
65
  

 النصوص ههم. العربية النصوص ههم ىو القراءة مهارة يف النحوية القواعد تطبيق كمن

 يتناكؿ أف كبعد. القراءة مهارة يف التلميذ قدرة لًتقية اللغوية الكيصية من بعض العربية

 العربية النصوص كههم القراءة على يطبقها أف للتلميذ ينبغي النحوية، القواعد مادة لتلميذا

 اليت االتصاؿ كسائل من كسيلة كالصهم القراءة. ادلعلم يعلمها الذم ابلقواعد يناسب

 يف نستخدمو أساسى لغول نشاط القراءة. أهكاره عن يعرب أف للتلميذ ؽلكن بواسطتها
 .النصوص عن القصود ليصهم عادة نقرأ نحنه. اللغوية حياتنا

 العربية النصوص وفهم النحوية القواعد بني العالقة .12

ّكتابةّكّههمّالنصوصّ إفّالعبلقةّبُتّالنحوّكبُتّسائرّهركعّعلمّاللغةّالعربيةّاألخرلّمن
ذاّأرادّالتلميذّأفّيصهمّالنصوصّالعربيةّههماّصحيحاّغلبّعليوّإ63ّالعربيةّعبلقةّكثيقة.

أفّيتعلمّالقواعدّالنحويةّألفّبينهماّربطّقومّيفّترقيةّقدرةّالتلميذّعلىّههمّالنصوصّ
ّالعربية.ّ

ّكثَتاّهقواعدّاللغةّالعربيةّذلاّدكرّىاـّّههمّالنصوصّالعربيةلكيّػلصلّأىداؼّ حصوال
ّادلص ّدكف ّالتبلميذ ّإىل ّكيصهمّليعلم ّيقرأ ّأف ّالتبلميذ ّيستطيع ّالصحيحة ّابلقواعد ردات.

ّٖتقيقو.ّ ّالصعب ّالنشاط ّىو ّالعربية ّالنصوص ّههم ّصحيحا. ّههما ّالعربية النصوص
 هلذالكّليكوفّالقارئّالصحيحّىوّمسألةّصعبةّحصولو.

 السابقة الدراسات . ب

 :منها ادلوضوع هبذا تتعلق ما البحث ىذا يف الباحث استصاد قد
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ّالّ  ّاإلسبلمية دينّعامر،هخر ّكالًتبية ّالعربية ّابللغة ّالكتب(،طرؽّالتدريسّاخلاصة ّعامل ّ)قاىؤة: ،ّ
 ّٖٖٔص.

36
 ٕٙٓص.ّّ...،طرؽّتعليمّاللغةّالعربيةدمحمّعبدّالقادرّأٛتد،ّ  



. 

ّ)الب .1 ّحبيي ّيوسف ّبرىاف ّكتبو ّالذم ّادلوضوعّٕٖٔٔٓٔٔٛٓحث ّٖتت )
ّقسمّ ّاألزىر". ّالقرافّيفّالصفّالسابعّٔتدرسة ّلصهم ّالعرية "مشكبلتّتعليم

ّالًتبيةّكالتدريس،ّجامعةّكيلّسوصلوّاإلسبلميةّ تعليمّ اللغةّاللعربية،ّبكليةّعلـو
تائجّالتالية:ّاحلكوميةّمسارانج.ّّكّمنّىذاّالبحثّنستطيعّأفّنقتصرّعلىّالن

ّموهورةّككاملةّ ّالقواعدّكالًتٚتةّكالوسائلّهيها ّادلستخدـّىيّطريقة إفّالطريقة
ّكتابّاللغةّالعربيةّالقرانية.ّادلشكبلتّيفّتعليمّ كالكتابّادلدرسيّادلستخدـّىو
الغةّالعربيةّاماّمنّانحيةّالتبلميذّاليتّتشملّخلصيةّّالتبلميذّالًتبويةّكاللغوية،ّ

ّ ّقدرة ّالتبلمذّكاختبلؼ ّرغبة ّكقلة ّككتبها، ّالعربية ّاللغة ّقراءة ّعلى التبلميذ
كدكاهعهمّيفّتعليمّاللغةّالعربيةّكقلةّاالىتماـّمنّكالدمّالتبلميذ.ّأماّادلساكاةّ

ّالبحث ّههمّ ىذا ّك ّالقراف ّههم ّيبحث ّالذم ّالبحث ّههي ّالسابق كالبحث
ّ ّتطبق ّيبحث ّالبحث ّىذا ّههو ّبينهما ّالصرؽ ّكأما القواعدّالنصوصّالعربية.

ّتعليمّ ّيبحثّمشكبلت ّكالبحثّالسابق ّالنصوصّالعربية ّههم ّعلى النحوية
 اللغةّالعربيةّلصهمّالقراف.

طريقةّ"(ّٖتتّادلوضوعّٖٕٕٖٓٔٔٛٓالبحثّالذمّقاـّبوّدمحمّهخرّنظيفّ) .2
ّكنداؿّ)دراسةّ ّاإلتقافّاإلسبلميّالسلصيّبصاتبوف ّالنحوّيفّمعهد ّعلم تعليم

منّىذاّالبحثّنستطيعّأفّنقتصرّعلىّالنتائجّالتالية:ّّك". ٖتليليةّعنّالطريقة(
إفّالطريقةّادلستخدمةّىيّطريقةّالقواعدّكالًتٚتةّكالوسائلّهيهاّموهورةّككاملةّ

ّ ّالقرأنية. ّالعربية ّكتابّاللغة ّىو ّادلستخدـ  يف ادلشكبلتكالكتابّادلدرسي
ّالتبل العربة اللغة تعليم ّخلصية ّتشمل ّاليت ّالتبلميذ ّانحية ّمن ّالًتبويةّإما ميذ

كاللغوية،ّكاختبلؼّقدرةّّالتبلميذّّعلىّقراءةّاللغةّالعربيةّككتابتها،ّكقلةّرغبةّ
 التبلميذّكدكاهعهمّيفّتعليمّاللغةّالعربيةّكقلةّاإلىتماـّمنّكالدمّالتبلميذ.

ّالنصيسةّ) .3 (ّٖتتّادلوضوعّتعليمّٖٕٖٔٓٔٔٛٓالبحثّالذمّقامتّبوّضوء
ّيفّالكتابُت ّالنحوية ّٖتليليةّّالقواعد ّالعمريطيّ)دراسة ّكنظم ّمنتّاآلجركمية "



. 

تقابليةّمنّانحيةّادلادةّكطريقةّالتأليف(.ّكمنّىذاّالبحثّنستطيعّأفّنقتصرّ
ّنظمّ ّك ّاآلجركمية ّالكتاب ّيف ّادلستخدمة ّالطريقة ّأف ّالتالية: ّالنتائج على

 العمريطىّىيّالطريقةّالقياسية.

ليمّالقواعدّالنحويةّٖتتّادلوضوع:ّتعليمّكأماّالبحثّالذمّْتثوّالباحثّههوّمتعلقّبتع
ّالثامنّ ّيفّالصصل ّالقرأة ّيفّمهارة ّالنصوصّالعربية ّههم ّعلى ّكتطبيقها ّالنحوية القواعد

ىناؾّيوجدّهرؽّكّ. (BREBES) بريبيسّٕلثانويةّاإلسبلميةّاحلكوميةّا)ب(ّابدلدرسةّ
ّىذ ّادلساكاة ّأما ّقبلها. ّالبحوثّاليتّْتثّهيو ّمن ّيوجد ّكمل ّالبحثّكالبحثّمساكاة ا

السابقّههيّالبحثّالذمّيبحثّههمّالقرافّكّههمّالنصوصّالعربية.ّكأماّالصرؽّبينهماّ
ههوّىذاّالبحثّيبحثّتطبقّالقواعدّالنحويةّعلىّههمّالنصوصّالعربيةّكالبحثّالسابقّ

ّهلذالكّسيبحثّالباحثّعن ّالقراف. ّلصهم ّالعربية ّاللغة بتعليمّ يبحثّمشكبلتّتعليم
ّالن ّالثامنّالقواعد ّيفّالصصل ّالقرأة ّيفّمهارة ّالنصوصّالعربية ّههم ّعلى ّكتطبيقها حوية

 .(BREBES) بريبيسّٕلثانويةّاإلسبلميةّاحلكوميةّا)ب(ّابدلدرسةّ
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 الباب الثالث

 طريقة البحث

ّههمّ ّعلى ّكتطبيقها ّالنحوية ّالقواعد ّتعليم ّيف ّالنظرية ّالباحث ّيشرح ّأف كبعد
ىجّادلخصوصةّحملاصلةّعلىّالبياانتّيفّمكافّالبحث.ّكهيهاّالنصوصّالعربية،ّأخذّادلنا

ّأْتاثّمتعددة،ّكىيّكماّيلى:
 نوع البحث .أ 

ّادلنهجّدلعرهةّ ّيطبقّىذا ّْتثّنوعي. ّىنا منهجّالبحثّادلستخدمة
ّقسمّ ّكم ّالبحث ّىذا ّادلوجودة. ّاحلقيقة ّعلى ّمبنية ّالبحث ّالبحث األهراد

ّكي ّالبحث ّىذا ّيف ّادليداين. ّالنوعي ّالبحث ّطريقة ّالباحث  fieldستخدـ

researchّّّكىوّابستخداـّادلشاىدةّادلباشرةّعلىّاألهرادّلنيلّادلعلوماتّعن
 ادلشكلةّادلبحثة.

يستخدـّىذاّالبحثّادلدخلّالنوعيّالتعبَتم،ّىوّيناؿّالبياانتّمنّ
نتيجةّادلشاىدةّكنتيجةّادلقابلةّكنتيجةّالتوثيقّككتابةّادليدنيةّادلؤسسةّيفّمكافّ

ّكالوقيعة67ّّثّكالّيكتبّابألرقاـ.البح ّاحلديثة كتلكّالبياانتّسيعربّابلعتبار
ّكلّ ادلوجودةّىناؾّيفّتلكّالوقت.ّحىتّتكوفّاذلدؼّمنّىذاّالبحثّلتعبَت

ّ ّابألنشطة ّيناسب ّعلىّما ّلتعبَت ّالبحث ّاىتماـ ّكسط ّتكوف ّاليت كاحلديثة
64احلقيقة.
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 مكان البحث ووقدو .ب 

ّ ّالبحثّيفّادلدرسة ّامكافّىذا ّاحلكومية ّاإلسبلمية بريبيسّّٕلثانوية
(BREBES.) ّ ّمن ّالبحث ّىذا ّّٕٗككقت ّٕٛٔٓاغوستوس ّٜٕحىت

 .ّٕٛٔٓاغستوسّ

 مصادر البياانت .ج 

ّكانقسمّمصادرّالبياانتّإىلّنوعُت:
ّعلىّ .1 ّاحلصوؿ ّيف ّالباحث ّمنو ّيستصيد ّما ّكل ّكىو ّاألساسي، ادلصدر

ّكلّالبياانتّاليتّانذلاّالباحثّ البياانتّمباشرة.ّأماّادلصادرّاألساسيةّههي
ّادلدّر ّمن ّاسة ّاحلكومية ّاإلسبلمية ّّٕلثانوية عنّّ(BREBES)بريبيس

ّ ّكتطبيقها ّالنحوية ّالقواعد ّتعليم ّعملية ّكأحواؿ ّادلدرسة ّههمّأحواؿ على
ّالقراءةّيفّالصصلّالثامنّ)ب(ّابدلدرسةّ لثانويةّاالنصوصّالعربيةّيفّمهارة

كإتوّالباحثّلنيلّالبياانتّّ(.BREBES) بريبيسّٕاإلسبلميةّاحلكوميةّ
 ىذاّالبحثّىيّكماّيليّ:يفّ

 ادلعلمّيفّمادةّعلمّالنحو ( أ

2. ّّ ّادلدرسة ّمدير ّمن ّابدلوضوع ّيتعلق ّما ّكل ّىو ّالثانوم لثانويةّاادلصدر
ّ بعضّالتبلميذّيفّالصصلّّكBREBES) بريبيسّ)ّٕاإلسبلميةّاحلكومية
 ((BREBESبريبيسّّٕاحلكوميةّ لثانويةّاإلسبلميةاالثامنّ)ب(ّابدلدرسةّ

لواثئقّكغَتعلاّاليتّيتكملّكيتقولّهباّادلصدرّاألساسيّكػلصلوّكالكتبّكا
 الباحثّعلىّسبيلّغَتّمباشرة.ّ

 بؤرة البحث  .د 
ّإفّبؤرةّالبحثّىفّىذاّالبحثّىوّ:
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علىّههمّالنصوصّالعربيةّيفّمهارةّعمليةّتعليمّالقواعدّالنحويةّكتطبيقهاّ .1
ّ ّابدلدرسة ّ)ب( ّالثامن ّالصصل ّيف ّاإلاالقراءة ّلثانوية ّاحلكومية ّٕسبلمية

 (.BREBES) بريبيس

 طريقة مجع البياانت .ه 

ّافّىذاّالبحثّنوعيّهلهذاّيصضلّالبحاثّالطريقّكىي: ّكمنّادلعلـو
 (observasi)الطريقّادلشاىدةّ .1

ّكانتّ ىيّطريقّاليتّقاـّهباّمشاىدةّموضوعاتّمبحوثةّمبشرة
ىوّتقينيةّٚتعّالبياانتّالذمّيستخدـّبوجودّّمباشرة 61أـّّغَتّمباشرة.

البحثّابلدقيقّكالكتابةّادلنهجية.ّيفّتصميمّالبحثّكجبّعلىّالباحثّ
ّادلباشرة. ّيعمل ّكأين ّادلباشرة ّككيصية ّيراقبو ّكماذا ّمن ّغلعل الصكّ اف

طاسّادلباشرةّكارشاداتّادلباشرةّعليّسبيلّادلثاؿّابالئحةّادلستخدـّىوّقّر
checklistّّالبحث ّٔتشكلة ّمناسبة ّتكوف ّاف ّغلب ّادلباشرة ّكاألشياء .

ّالعمل ّمصهـو ّيف .كمؤشر
41
ّالكتسابّ  ّالطريقة ّىذه ّالباحث كاستخدـ

ّْتضورّ ّالعربية. ّالنصوص ّههم ّعلى ّكتطبيقها ّالنحو ّتعليم ّعن البياانت
نصسهاّيفّبعضّالصصلّمنّهصوؿّاليتّتقعّهيهاّكيشهدّتطبيقّتعليمّالنحوّ

ّكيقرأّالباحثّماّيصعلّادلعلمّىفّالصصل.
 (wawancara)طريقةّادلقابلةّ .2

ّمعُت ّبقصد ّزلادثة ّىو ّهرقتاف،مقابلة ّاستخدمها كىيّ ّالذم
ّاألسئلةّ ّمن ّاإلجابة ّيعطي ّالذم ّبو ّكادلقابل ّاألسئلة ّيقدـ ّالذم ادلقابل
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ّا89ّادلقدمة. ّيقدـ ّالذم ّادلقابل ّبُت ّابحملادثة ّغلرم ّادلقابلة ألسئلةّتقنية
ّابللساف. ّاإلجابة ّيعطي ّالذم ّبو ّالبياانت80ّّكادلقابل ّلنيل ّادلقابلة غلرم

86كادلعلوماتّالكثَتةّإىلّأهرادّالبحث.
 

ّاألكثرّ ّيتم ّاليت ّالبياانت ّٚتع ّأشكاؿ ّمن ّشكل ّىي ادلقابلة
ّاليتّيستهدؼّمشكلةّ ّىيّاحملادثة ّادلقابلة ّيفّالبحثّالنوعي. استخداما
ّأكّ ّحيثّشخصُت ّالصم ّطريق ّاستخبلصّادلعلوماتّعن ّكعملية زلددة
ّأكّ ّالبياانت ّعلى ّللحصوؿ ّمقاببلت ّكأجريت ّجسداي. ّللتعامل أكثر

ّكاستخدـّّادلعلوماتّقدر ّ ّالبحث. ّدلوضوع ّشلكن ّقدر ّكأبكرب اإلمكاف
البحثّىذهّالطريقةّالكتسابّالبياانتّعنّتعلمّالقواعدّالنحويةّكتطبيقهاّ

ّ ّابدلدرسة ّ)ب( ّالثامن ّالصصل ّيف ّالعربية ّالنصوص ّههم لثانويةّاعلى
ّالبحثّابدلقابلةّمع:ّ(BREBES) بريبيسّٕاإلسبلميةّاحلكوميةّ  كيقـو

ّا رئيسّمدرسة (أ  ّاحلكومية ّاإلسبلمية ّ(BREBES) بريبيسّٕدلتوسطة
لنيلّّالبياانتّكّادلعلوماتّعنّاتريخّادلدرسةّككسائلوّكإداراتوّكتنظيموّ

 كغَته.

ّمدرسةّ (ب  ّمن ّالثامن ّللصف ّالنحو ّعلم ّاإلسبلميةّا معلم لثانوية
ّ ّكّّ(BREBES) بريبيسّٕاحلكومية ّالبياانت ّ ّلنيل ّالثامن لصف

 تعليمّالقواعدّالنحوية.ّادلعلوماتّيفّعلمليةّ
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ّ (ج  ّمدرسة ّالثامن ّالصف ّاتبلميذ ّاحلكومية ّاإلسبلمية  بريبيسّٕلثانوية

(BREBES) ّّكتعليم ّتعلم ّعملية ّيف ّادلعلومات ّك ّالبياانت ّ لنيل
 . القواعدّالنحوية

 Dokumentasi)طريقةّالتوثيقّ) .3

ّكالصورةّ ّالكتابة ّبشكل ّادلاضية ّاحلديثة ّمبلحظة ّىو التوثيق
ّكمالةّمنّاستخداـّتقنيةّادلبلحظةّكادلن تاجّمنّشحص.ّدراسةّالوثيقةّىو

كادلقابلة.ّكتقنيةّالتوثيقّ٘تكنّأتمينوّإذاّدهعوّالوثيقة.ّتستخدـّتقنيةّالتوثيقّّ
 َتّاالنساف.غجلمعّالبياانتّمنّمصدرّ

(ّ ّلبكولن ّك ّعواب ّنتيجةّٕ٘ٓٓعند ّمصداقية ّمستول ّأف )
ّكافّالتوثيقّمصدرّالبحثّمعُتّمنّاستخداـّالوثيقةّكانت صاعها.ّكلذالك

ّكالصيلمّ ّالكتابة ّبشكل ّكاف ّحيث ّالبحث، ّلكماؿ ّادلستخدمة البياانت
ّلعماليةّ ّادلعلومات ّتعطي ّاليت ّالرائعة ّكادلنتاج ّالسكوت ّكالصورة كالصورة

88البحث.
 

يقّٚتعّالبياانتّبنظرّأكٖتليلّتوثيقّالصردّأـّغَته.ّكىيّىيّطّر
ّبوسيلةّ ّالصرد ّانحية ّمن ّتصوير ّعلى ّاليتّتستعملّحلصوؿ إحدلّالطرؽ
ّكىيّ ّ ّمباشرة. ّالصرد ّالذمّيكتبو ّاألخرلّأك ّكالتوثيقاتّادلكتوبة الكتبابة
البحثّعنّالبياانتّلؤلمورّّادلتغَتّمنهاّادلذكرةّكالكتبّكاجلرائدّكاجملبلتّ
ّادلعجمّ ّزلتوايت ّعن ّالبياانت ّلنيل ّالطريقة ّىذه ّكتستقدـ ّذلك. كغَت
ّالبياانتّعنّ ّالباحثّلتحصيل ّلدل ّمأخوذة ّالطريقة ّكىذه ّ الصحيحة.
أحواؿّادلدرسةّكتعليمّالقواعدّالنحويةّعلىّههمّالنصوصّالعربيةّيفّالصصلّ
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ّ ّابدلدرسة ّ)ب( ّاالثامن ّاحلكومية ّاإلسبلمية ّّٕلثانوية   بريبيس

(BREBES):مثل 

 ادلوقعّاجلغرايف (أ 

 اتريخّالتأسيسّكالنظرةّكاألىداؼ (ب 

 أحواؿّادلعلمُتّكالتبلميذ (ج 

 ادلناىجّالدراسيةّالستخدمة (د 

 (Penilaian) االختبار .4

ّالتعلم(ّ ّ)نتيجة ّالطالب ّسلوؾ ّمن ّعينية ّلقياس ّمنظمة عملية
ّحسب. ّالسلوؾ ّىذا ّمّكتقوًن ّتتابعي ّأساس ّعلى ّاالختبارات عّكٕترم

ّالتعليمّكالتعلم،ّكذلكّعلىّالنحوّاآليتّ:
ّالتعليميةّللتعرؼّإىلّ . أ ّالعملية االختبارّالقبليّ:ّكىوّتقوًنّيتمّيفّبدء

 مقدرةّالطبلبّكاستعدادىمّللتعلم.

االختبارّالبنائيّأكّالتكويٍتّ:ّكيتمّيفّأثناءّالعمليةّالتعليميةّللوقوؼّ  . ب
ّّك ّتقدـ، ّمن ّادلتعلم ّأحرزه ّمدلّما ّتعلمّعلى ّأثناء ّيف ّهيو ّأخصق ما

 موضوعّدراسيّزلدد.

االختبارّاخلتاميّ:ّكيتمّيفّهنايةّالعمليةّلتحديدّمدلّٖتققّاألىداؼّ.  ج 
45ادلتوخاةّمنّخبلؿّتعلمّمقررّدراسيّما.

 

 انتاخدبار صحة البيا .و 

ىناؾّطرؽّمتنوعةّالختبارّصحةّالبياانت.ّاختبارّصحةّالبياانتّ
ّالبحث،ّ ّيف ّاالجتهاد ّكزايدة ّادلشاىدة، ّ٘تديد ّىو ّالنوعي ّالبحث يف
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ّكهحصّ ّالسلبية، ّاحلالة ّكٖتليل ّادلراجعية، ّادلواد ّكاستخداـ كالتثليث،
46األعضاء.

 

يفّىذاّالبحث،ّيستخدـّالباحثّثبلثةّاختباراتّلصحةّالبياانتّ
 كىيّزايدةّاالجتهادّيفّالبحث،ّكالنثليث،ّكاستخداـّادلوادّادلراجعية.ّ

 زايدةّاالجتهادّيفّالبحث .1

ّاإلجتهادّيفّالبحثّيعٍتّمبلحظةّاب لضبطّكاإلستمرار.ّزايدة
ّأكانتّ ّأخرال ّمرة ّالبياانت ّٖتقيق ّأف ّللباحث ّكؽلكن ّالطريقة هبذه
ّيصفّ ّأف ّللباحث ّؽلكن ّذلك، ّسول ّصحيحة. ّأـ ّسلظئط البياانت

هلذلك،ّعلىّالباحثّأفّيقرأّادلراجعّمنّالكتبّّ كصصاّدقيقاّللبياانت.
ّ ّحىت ّالبحث ّبنتاعج ّادلتعلقة ّالواثئق ّأك ّالبحوث ّكنتائج يزيدّادلتنوعة

ّلصحصّ ّيستخدمها ّأف ّللباحث ّؽلكن ّلذلك ّادلعلومات. الباحث
47البياانت.

  

 التثليث .2

ّيفّ ّادلختلصة ّبطريق ّادلتنوعة ّمصادر ّهحصّالبياانتّمن كىو
ّالب ّاستخدـ ّاخلتلف. ّالبياانتّكقت ّعلى ّللحصوؿ ّ ّتثليث ّ احث

ّادلقابلة،ّ ّالبياانتّبطريق ّصحة ّالختبار ّتثليثّالطريقة ّكىي الصحيحة
48هحصتهاّبطريقتةّادلشاىدةّكالتوثيق.
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ّالبياانت ّصحة ّعلى ّتقنيقيةّكللحصوؿ ّالباجث ّهيستخدـ ،
ّاالخر.ّ ّالشيء ّابنتصاع ّالبياانت ّصحة ّتصتيش ّتقنيقية ّكىي التثليث،
الشيءّخارجّالبياانتّاحلصولةّلتصتيشّالبياانتّكمقياسها.ّيستخدـّىذاّ

 البحثّتثليثّادلصدرّكتثليثّالطريقة.ّ

تثليثّادلصدرّىوّمراجعةّادلقارنةّكالتصتيشّعنّثقةّادلعلوماتّ
ّبّو ّطريقةّاحملصولة ّابستخداـ ّمثل ّالساكية، ّابلطرؽ ّبعضّالصادر اسطة

ّكالتقوًنّالذمّ ّكبعضّالتبلميذّعنّالطريقة ّيسأؿّالباحثّادلعلم ادلقبلة،
يستخدمهاّادلعلمّيفّتعليمّالنحو.ّكأماّتثليثّالطريقّههوّمراجعةّادلقارنةّ
كالتصتيشّعنّثقةّادلعلوماتّاحملصولةّبواسطةّبعضاألدكاتّادلخنلة.ّمثلّ

ّكغَتّطّر ّادلقابلة، ّبطريقة ّادلشاىدة ّكطريقة ّالتوثيق، ّبطريقة ّادلشاىدة يقة
 ذلك.

 استخداـّادلوادّادلراجعيةّ .3

ّاليتّ ّ ّإلثبااتلبياانت ّكدعامة ّشيء ّكل ّىي ّادلراجعية ادلواد
ّعلىّ ّللحصوؿ ّادلراجعية ّادلواد ّالباحث ّيستخدـ ّالباحث. يكتشصها

ّمن ّاليياانت ّأخرل، ّببعارة ّالصحيحة. ّعنّّالبياانت ّكالبياانت ادلقابلة
49التصاعلّالبشرمّأكّصورةّاحلالةّادلعينةّدعمتّمعّالصور.

    

 طريقة حتليل البياانت .ز 

ّال ّالباحثّيفّٖتليلّالبياانتّإىلّالتحليلّالنوعيّكىو تحليلّإتو
50الذمّيستخدـّالكلماتّادلركبةّيفّاجلملةّادلوسعة.
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 عنّاخلطواتّهيماّيلي: Lexy J. Moeloengذىبّ

ّادلق .1 ّعن ّادلصادر ّسائر ّمن ّادلعدة ّالبياانت ّكالوثيقةّمطالعة ّكالتأمل ابلة
 الشخصيةّكالوثيقةّالرمسيةّكالصوارةّكغَتىا.

 أداءّالتحليلّبطريقةّالئلستخبلصّ .2

 تركيبّالبياانتّاىلّالواحداتّ .3

 إعطاءّاإلشارةّلكلّالواحداتّ .4

ّلتوهَتّادلعلوماتّاليتّتُػْوضحّالزايدةّيفّالتبلميذّيفّ .5 ٖتليلّنوعيّيستخدـ
 التحصيلّالتعليمي.

ّيفّ .6 ّللتبلميذ. ّالتعليمي ّٖتصيل ّقيمة ّيفّٖتليل ّيستخدـ ّالكمي ابلتحليل
ّالوسيطّ ّبطلبّالقيمة ّالوصصي ّالباحثّاإلحصاء ّالبحثّيستخدـ ىذا

ّكماّيفّالصيغة.  كادلائةّمنّالتبلميذ،

ّالقواعدّ ّتعليم ّعملية ّلتحليل ّاخلطوات ّتلك ّالباحث إستعمل
صصلّالثامنّ)ب(ّابدلدرسّالنحويةّكتطبيقهاّعلىّههمّالنصوصّالعربيةّيفّال

 .. (BREBES)بريبيسّٕلثانويةّاإلسبلميةّاحلكوميةّا
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 الباب الرابع
 تعليم القواعد النحوية وتطبيقها على فهم النصوص  العربية حتليل البياانت عن 

 بريبيس  2يف الفصل الثامن )ب( ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  

(BREBES ) 

 

 (.BREBESبريبيس ) 2اإلسالمية احلكومية  ة عن ادلدرسة الثانويةحملة عام . أ

 ادلوقع اجلغرايف .1

ّ ّّلثانويةاادلدرسة ّاحلكومية ىيّّ(BREBES) بريبيسّٕاإلسبلمية
.ّكىيّتقعّإشراؼّكرعايةّكزارةّالشؤكفّالدينيةٖتتّّادلؤسسةّالًتبويةإحدلّ

ّبتانجّبّريفّشارعّ ّهسار ّكثبلثوف ّثبلثة ّرقم ّٕٕٔٔ٘يبيسّيوسّسودارصا
ّالوسطى ّ. جاكل ّكموقع ّّلثانويةاادلدرسة ّاحلكومية ّٕاإلسبلمية  بريبيسّ

(BREBES)ّّ:كماّيلى 

ّ:ّٖتديدّبشارعّيوسّسودارصاّّّّّّّّّّّّمنّاجلهةّالشرقية
ّ:ّٖتديدّابدلزرعةّللسكافّّمنّاجلهةّاجلنوبية
ّ:ّٖتديدّابدلزرعةّللسكافّّمنّاجلهةّالغربية

51بريبيس. درسةّالعاليةّاالسبلميةّاحلكمة:ّادلّّمنّاجلهةّالشمالية
 

 اتريخ الدأسيس  .2

 بناء يف متصقوف كىم اجملتمع كأىل العلماء اجتمع ،9137 سنة يف

يفّسنةّّبريبيسلثانويةّاالسبلميةّابنيتّادلدرسةّ اإلسبلمية،ّلثانويةا ادلدرسة
. بريبيس اإلسبلميةّلثانويةا ابدلدرسة اشتهرت قد ادلدرسة كتلك ،ٜٓٛٔ

ّالشؤكفّالدينيةّإندكنيسيا من ادلواهقة رسالة كردت أف كبعد  008 ظلرة كزارة
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 بريبيسّّٕاإلسبلميةّاحلكوميةّ لثانويةا  البياانتّالعامةّكالوثيقةّىفّادلدرسة  
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 احلكومية اإلسبلميةّلثانويةا ادلدرسة هتقـو 9116 اكتوبَت 05 اتريخ

ّ .بريبيس ّسنة ّتصَتّّٜٜٜٔكيف ّادلدرسة ّىذه ّّكانت  لثانويةا"ادلدرسة

ّّاإلسبلمية ّبريبيسّكّيفّالسنة ّالنموذجية غَتتّاحلكومةّّٕٛٔٓاحلكومية
ّ ّابدلدرسة ّادلدرسة ّىذه ّاسم ّ ّالدينية ّالشؤكف ّكزارة ّاإلسبلميةّامن لثانوية

52بربيسّ".ّٕاحلكوميةّ
  

 حوال ادلعلمني أ .3

إفّادلعلمّيلعبّدكراّىاماّيفّالتعليمّيفّأمّادلدارسّأكّيفّخارجها،ّ
ّادلدرسة ّىذه ّيف ّادلعلم ّكاف ّا سواء ّاحلكومية ّاإلسبلمية  بريبيسّٕلثانوية

(BREBES) .ّادلدرسة ّالذينّؼلدموفّيفّىذه ّادلعلموفّكادلوظصوف  يبلغ كأما

 الليسانسّليليسّسيتّهاطمة،ّكّأماّادلدرسّدلادةّعلمّالنحوّىي. مدرساّ٘ٔٔ

متخرجةّمنّجامعةّاإلسبلميةّاحلكوميةّسوننّغونوعّجايتّابندكنجّيفّّّكىي
 كليةّالًتبيةّقسمّتعليمّاللغةّالعربية.

 أحوال ادلدعلمني .4

ّّلثانويةا ادلدرسة يف التبلميذ ينقسم ّاحلكومية  بريبيسّٕاإلسبلمية

(BREBES) كأما. هصبل   80 ىلإ التاسع الصصل إىل السابع الصصل من 

ّٕٚٗكتتكوفّطلبةّالصفّاألكؿّ .تلميذا 9877 يبلغ كلهم التبلميذ عدد
تلميذا،ّكطلبةّالصفّالثالثّّٗٓ٘تلميذا،ّكيبلغّطلبةّالصفّالثاىنّحوايلّ

53تلميذا.ّٔٓ٘حوايلّ
 

 الدراسية ادلسدخدمة ادلناىج .5
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ّ(BREBES) بريبيسّٕاإلسبلميةّاحلكوميةّّلثانويةاتعتمدّادلدرسةّ
ّ ّالدراسي ّادلنهج ّٚتهوريةّّٖٕٔٓعلى ّالدينية ّالشؤكف ّكزارة ّقررهتا اليت

ّعلىّادلستولّ ّالدراسية ّٖتتومّعلىّادلواد ّادلناىجّالدراسية ّىذه إندكنيسيا.
 منّادلوادّالدراسية.ّلثانويةّٓتصصهاّادلقّررةّلكلّمادةاادلدرسةّ

%ّمنّّٓٗادلناىجّالدراسيةّادلستخدمةّيفّىذهّادلدرسةّتتكوفّمنّ
ّالدينيةّكّ ّالعامة،ّكبرامجّالتعليمّيفّىذهّادلدرسةّمنّٓٙالعلـو %ّمنّالعلـو

 برانمجّالتعليمّالعاـ.

 ادلواد أىداؼ نيل على األساتيذ تساعد األنشطة ىذه من كترجى

 كاللغة العربية اللغة) اللغوية أـ العامة أـ ةالديني كانت سواء الدراسية

.النحو علم الدراسية ادلواد كٓتاصة(. اإلصلليزية
54

 

تعليم القواعد النحوية وتطبيقها على فهم النصوص العربية  يف الفصل  . ب
 (BREBES) بريبيس 2ة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثامن )ب( ابدلدرس

وتطبيقها على فهم النصوص أىداف تعليم القواعد النحوية  .1
 العربية  

يرلّالباحثّأفّتعليمّالقواعدّالنحويةّليسّغايةّيفّذاتو،ّكإظلاّ
ّإىلّ ّالواحد ّالسبيل ّليسّىو ّكأنو ّكاللساف، ّالقلم ّلتقوًن ّكسيلة ىو

ّأساليب ّىناؾ ّكلكن ّيفّّذالك، ّمعها ّالقواعد ّتتعاكف ّقوؽلة أخرل
ٖتقيقّىذاّالغرض،ّمنهاّالقرائنّاللصظيةّكادلعنوية،ّكمنهاّالبيئةّاللغويةّ

ّالصصحى ّاللغة ّاستعماؿ ّهيها ّيشيع ّاليت ّكثرةّّ،الصاحلة كمنها
 االستعماؿّكادلرافّعلىّالصحيحّالبليغّكبلماّككتابة.ّ
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ّ ّادلدرسة ّيف ّالنحوية ّالقواعد ّتعليم اإلسبلميةّّلثانويةاإف
ّ ّأسبوع،ّّ(BREBES) بريبيسّٕاحلكومية ّكل ّدراسة ّحّصة يف

القواعدّالنحويةّتتعلقّبتطبيقّّكيتضمنّهيهاّتعليمّالقراءةّكالكتابةّألف
ّكلماتّاللغةّالعربيةّكههمّالنصوصّالعربية.ّكأماّأىداؼّتعليمّ قراءة

ّ ّادلدرسة ّيف ّالنحوية ّّلثانويةاالقواعد ّاحلكومية  سبريبيّٕاإلسبلمية
(BREBES)ّ:ّّههيّكماّيلي

ّكلّالكلمةّيفّّ (أ  يستطيعّالتبلميذّعلىّأفّيقرأّكيصهمّهائدة
 كلماتّاللغةّالعربيةّكيشرحّتعريفّكلّالكلمةّصحيحا.

ّالعربيةّّ (ب  ّالنصوص ّكيصهم ّيقرأ ّأف ّعلى ّالتبلميذ يستطيع
ّليخرجّ ّككتابة ّلساان ّالعربية ّاللغة ّبقواعد ّيناسب الذم

55عور.األراءّكاألهكارّكالش
 

وتطبيقها على فهم النصوص ادلواد يف تعليم القواعد النحوية  .2
 العربية  

يفّدلّالتبلميذّل ادلوادّادلستخدمةّيفّتعليمّالقواعدّالنحويةّّ
ّ ّالثامن ّالصصل ّّلثانويةاابدلدرسة ّاحلكومية ّٕاإلسبلمية  بريبيسّ

(BREBES)ّ:ّىي 

 اجلملةّادلصيدة .أ 

 اجزاءّاجلملة .ب 

 تقسيمّالكلمةّإىلّاسمّكهعلّكحرؼ .ج 

 تقسيمّالصعلّابعتبارّزمنوّإىلّماضىّكمضارغّكأمر .د 
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  ّ ّادلدرسة ّىف ّالنحو( ّعلم ّ)معلم ّهاطمة ّليليسّسيت ّاالستاذة ّمع ّمواجهة ّلثانويةامقابلة
 ٕٛٔٓاغوستوسّّٕٗ،ّيفّاتريخّبريبيسّٕاإلسبلميةّاحلكوميةّ



. 

 الصاعلّ .ه 

 ادلصعوؿّبو .و 

 صاعلّكادلصعوؿّبوادلوازنةّبُتّال .ز 

 ادلبتدأّكاخلرب .ح 

 اجلملةّالصعلية .ط 

 اجلملةّاالمسية .ي 

 نصبّهعلّادلضارع .ك 

ّهعلّادلضارع .ل   جـز

 رهعّهعلّادلضارع .م 

 كافّكأخواهتا .ن 

 إفّكأخواهتا .س 

 جرّاالسم .ع 

ّالنعت .ف 
كادلصدرّالرئيسيّمنّادلوادّادلستخدمةّلتعليمّالقواعدّالنحويةّ

"ّّلدلّهصلّالثامنّىي:ّمنّ الكتابّ"النحوّالواضحّلعليّاجلاـر
.(BREBES)بريبيسّّٕلثانويةّاإلسبلميةّاحلكوميةّاللمدرسةّ

56
 

 

وتطبيقها على فهم يذ يف تعليم القواعد النحوية مشكالت الدالم .3
 النصوص العربية وحلها
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مقابلةّمواجهةّمعّاالستاذةّليليسّسيتّهاطمةّ)معلمّعلمّالنحو(ّىفّادلدرسةّ   
 اغستوسّٕٗ،ّيفّاتريخّبريبيسّّٕاإلسبلميةّاحلكوميةّّلثانويةا

 



. 

وتطبيقها على مشكالت الدالميذ يف تعليم القواعد النحوية  .أ 
 فهم النصوص  العربية

 ادلشكالت اللغوية (1

 ادلصرداتّ (أ 

ّكثَتّمنّالتبلميذّيشعركفّ يرلّالباحثّأف
ّه ّعلى ّكتطبيقها ّالنحوية ّالقواعد ّههم همّصعوبة

ّسببّ ّأما ّذلك، ّمن ّابإلضاهة ّالعربية. النصوص
ّههمّ ّعلى ّكتطبيقها ّالنحوية ّالقواعد ّههم صعوبة
ّادلرادّ ّكالتمرينات. ّادلمارسة ّقلة النصوصّالعربيةّههو
ّالعربيةّ ّاللغة ّكلمات ّقراءة ّالتبلميذ ّؽلارس ّال ىنا
ّحياهتمّ ّيف ّالصحيحة ّالقواعد ّابستعماؿ كههمها

ّادل ّمن ّمادة ّتكوف ّحىت ّاللغةّاليومية. ّلدركس واد
ّكغريبةّيفّ ّقليلة ّالنحوية ّىفّالقواعد العربيةّخصوصا

ّحياةّالتبلميذ.
ككثَتّمنّالتبلميذّالّيريدكفّٖتصيظّادلصرداتّ
ّغالبا.ّ ّالعربية ّالكتب ّمادة ّيف ّادلستخدمة الشائعة
هلذلكّغلبّعلىّالتبلميذّأفّػلصظواّادلصردات،ّألفّ

صوصّحصظّادلصرداتّيساعدىمّعلىّتسهيلّههمّالن
ّالعربية.ّ

 

 القواعدّ (ب 

ّأفّ ّكادلراقبة، ّالباحثّمنّادلشاىدة ّانلو كما
ّمنّ ّالعربية ّالنصوص ّههم ّيف ّالتبلميذ مشكبلت



. 

ّالقواعد.ّ ّانحية ّمن ّىي ّاللغوية ّادلشكبلت حيث
ّصعبةّ ّيواجهوف ّالتبلميذ ّأكثر ّأف ّالباحث كجد
ّالعربية.ّ ّالنصوص ّههم ّيف ّالقواعدية ابدلشكبلت

أكثرّالتبلميذّملّيستطيعواّعلىّكالدليلّعلىّذلكّأفّ
57ههمّالنصوصّالعربية.

 

 ادلشكالت غري اللغوية (2

ّادلشكبلتّمنّجهةّمعلميّاللغةّالعربية (أ 
قسمُت،ّتنقسمّمشكبلتّمعلميّاللغةّالعربيةّإىلّ

ّعلاّ:
ّاجلانبّالداخليّ (1)

 نقصافّالكصاءةّاللغوية. -

ّنقصافّالوعيّأكّالتوعية. -
 اجلانبّاخلارجي (2)

ّحاجةّمالية. -
ّههمّ - ّتطبيق ّيف ّكالتعليم ّالتعلم ّحصة قلة

 النصوصّالعربية.

ّٔتدارؾّ - ّادلناسبة ّغَت ّالطرؽ استخداـ
 التبلميذ.

ّكالتمرينا - ّالتدريبات ّإعطاء ّادلعلم ّإىلّقلة ت
 التبلميذ.
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 ٕٛٔٓاغستوسّّٕٚاتريخّ
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ّادلشكبلتّمنّجهةّالتبلميذ (ب 
ّادلشكبلتّنتيجةّمنّقدرةّالتبلميذّ كىذه
ّالكلماتّ ّمن ّكادلصردات ّالنحو ّههم ّعلى ادلختلصة
ّكوهنمّ ّمن ّاحلاؿ ّكىذا ّكالتعبَتات. ّادلصيدة كاجلمل
ّيتعلمّ ّبلّمل ّالعامة، متخرجُتّمنّادلدارسّاإلبتدائية

ّكم ّعناصرىا ّالعربية ّاللغة ّيفّادلدارسّالتبلميذ هاراهتا
ّادلشكبلتّمنّنصسّ ّعلى ّيدؿ ّىذا ّهطبعا الرمسية.

ّالتبلميذ،ّمنّحيثّهرؽّخلصيةّتربيتهم.
ّالقواعدّ   ّههم ّعلى ّيستطيعوا ّمل ّىم كلذلك،

ّالّ ّكانوا ّكإذا ّالنصوصّالعربية. ّعلىّههم كتطبيقها
يتعلموفّمنّقبل،ّىمّيشعركفّبصعوبةّههمّالقواعدّ

ّعربية.كتطبيقهاّعلىّههمّالنصوصّال
ّكالوسائلّ (ج  ّالتعليمية ّالطرؽ ّجهة ّمن ادلشكبلت

 التعليمية

ّعمليةّ ّٔتشاىدة ّالباحث ّقاـ ّأف بعد
ّعلىّههمّ ّكتطبيقها ّ ّالنحوية ّالقواعد ّكتعلم تعليم
ّالطريقةّ ّأف ّالباحث ّكجد ّالعربية، النصوص
ّتكّّ ّمل ّادلستخدمة ّالتعليمية ّكالوسائل التعليمية

ّبعباّر ّأك ّالوقت. ّأبقل ّكهعالة ّأفّ ةكثاهة بسيطة،
ّيفّ ّالتعليمية ّالوسائل ّالتعليمية ّالطريقة استخداـ



. 

ّكجيدةّ ّملّتكّمناسبة ّالنصوصّالعربية ّكههم قراءة
54منّبعضّالعوامل.

 

وتطبيقها م القواعد النحوية حل مشكالت الدالميذ يف تعلي .ب 
 على فهم النصوص  العربية

ّالقواعدّ ّتعليم ّيف ّالتبلميذ ّمشكبلت ّحلوؿ للباحث
ّ ّعلىّالنحوية ّالنصوصّكتطبيقها ّههم ّالعربية ّلثانويةايفّادلدرسة

ّ(،ّكىيّ:BREBES) بريبيسّٕاإلسبلميةّاحلكوميةّ
 حل ادلشكالت اللغوية (1

 ادلصرداتّ (أ 

ّالتمرينات (1) ّغَتّّإكثار ّالعربية ّالنصوص ّههم يف
 ادلضبوطة.

ّالكلماتّالصعوابتّيفّالقاموسّأكّ (2) البحثّعن
 ادلعجم.

ّالشائعة (3) ّادلصردات ّيفّ ٖتصيظ ّاالستعماؿ الكثَتة
 الكتبّالعربية.

 القواعدّ (ب 

ّأنواعّ (1) ّمثل ّالقواعد، ّمن ّكثَتا ّالتبلميذ ّيصهم أف
ّاألمساء،ّ ّمرهوعات ّاإلعراب، ّعبلمات معرهة

ّكغَتّكمن ّاألمساء ّكسلصوضات ّاألمساء، صوابت
 ذلك.
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يفّاتريخّّبريبيس،ّّٕاإلسبلميةّاحلكوميةّّلثانويةاادلشاىدةّىفّالصصلّالثامنّ)ب(ّابدلدرسةّ  
 ٕٛٔٓاغوستوسّّٕٚ



. 

 صناعةّجدكاؿّاإلعراب. (2)

 التطبيقّيفّههمّالنصوصّالعربية. (3)

 حل ادلشكالت غري اللغوية (2

 حلّادلشكبلتّمنّجهةّمعلميّاللغةّالعربية.ّ (أ 

ّالباحثّبتحليلّمشكبلتّالتبلميذّيفّ كيقـو
ّ ّالنحوية ّالقواعد ّعلىّتعليم ّالنصكتطبيقها ّوصههم

ابلنسبةّللمعلمّكىيّأفّؽللكّللمعلمّصصاتّّالعربية
ّكماّيلي:  ادلعلمّاجليدة،

ّكتطبيقهاّ (1) ّالنحوية ّالقواعد ّتعليم ّكيصية معرهة
 علىّههمّالنصوصّالعربية.

ّأفّيصنعّٗتطيطّالتعليمّىفّمادةّعلمّالنحوّ (2)
ّالتعليميةّ (3) ّكالوسائل ّالتعليمية ّالطرؽ ّؼلتار أف

ّادلناسبة.
علىّادلعلمّأفّؽللكّالكصاءةّالشخصية،ّغلبّ (4)

ّاالجتماعية،ّ ّكالكصاءة ّالًتبوية، كالكصاءة
 كالكصاءةّادلهنية.

 حلّادلشكبلتّمنّجهةّالتبلميذّ (ب 

ّهيجبّ ّالتبلميذ ّجهة ّمن ّادلشكبلت أما
ّالقواعدّ ّىف ّالتعليم ّكلدعلا ّأيمرا ّأف ّكالديهم على
ّكثَتا.ّ ّالنصوصّالعربية ّههم ّعلى ّكتطبيقها النحوية

ّههماّع ّالنحو ّيصهمّىفّعلم ّالتبلميذ ّيكوف سىّأف
ّالقواعدّ ّتعليم ّرغبة ّالتبلميذ ّيزّكد ّكأف اشتماال.

ّالنحوية.ّ
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ّكالوسائلّ (ج  ّالطرؽّالتعليمية ّادلشكبلتّمنّجهة حل
ّالتعليمية

أفّيكوفّاستخداـّالطرؽّالتعليميةّكالوسائلّ
ّابدلوادّ ّادلطابقة ّالتعليمية ّكالوسائل ّادلناسبة التعليمية

دراسيةّيساعدّالتبلميذّعلىّههمّادلادةّكيثَتىمّيفّال
ّعلىّههمّالقواعدّ أذىاهنم.ّكسهلّعليهمّأفّيقدركا

ّالنحويةّكتطبيقهاّعلىّههمّالنصوصّالعربية.
 الوسائل يف تعليم القواعد النحوية .4

ّ ّإىلّمستعدة ّالتعليمية ّالوسائل ّالقواعدّّالطلبةهتدؼّىذه يف
ّالنص ّههم ّعلى ّكتطبيقها ّلصهمّ وصالنحوية ّكسهولة ّبسرعة العربية

"ّالسبورة،ّ زلتولّادلادة.ّمنهاّ:ّالكتابّ"النحوّالواضحّلعليّاجلاـر
منّتكوينّاجلمل،ّ القاموسّأكّادلعجم،ّاحلاسوب،ّكاأللعابّاللغويةّ

الظركؼ،ّالتعرؼّعلىّمعٌتّادلصردات،ّالكلمةّكتعريصها،ّكّ األهعاؿّك
59إطاعةّاألكامر.

 

 الطرق يف تعليم القواعد النحوية .5

ّكىيّ ّادلستخدمة. ّيتعلقّبنجاحّالطريقة ّالتعليم كصلاحّعملية
ّليحققّ ّالتعليمي ّالنشاط ّيفّمعاجلة ّادلعلم أسلوبّاليتّيستخدمو

يسرّالسبلّكأقلّالؤلكقاتّكالنصقات.ّكصوؿّادلعارؼّإىلّتبلميذهّأب
كافّطريقةّالتدريسّىيّعمليةّيؤديهاّالطالبّهبدؼّتغيَتّسلوكوّ
ّكالطرؽّ ّبشخصيتو. ّ ّالتكامل ّعلى ّمساعدتو ّك ّتكيصو أك
                                                           

59
ّال   ّالصصل ّىف ّادلشاىدة ّابدلدرسة ّ)ب( ّثامن ّاحلكومية ّاإلسبلمية ّّٕادلتوسطة
 ٕٛٔٓاغستوسّّٕٚ،ّيفّاتريخّبريبيس



. 

اإلسبلميةّلثانويةّاادلستخدمةّيفّتعليمّالقواعدّالنحويةّّيفّادلدرسةّ
ّمنها:ّ(BREBES) بريبيسّّٕاحلكوميةّ

 تقرائيةّأكّاالستنباطيةالطريقةّاالس ( أ

ّكتشرحّ ّابألمثلة ّالبدء ّعلى ّالطريقة ّىذه كتقـو
ّمنّ ّأسلوب ّكاالستقراء ّالقاعدة. ّمنها ّكتستنبط كتناقش
ّكىيّطريقةّ أساليبّالعقلّيفّالتصكَتّكالوصوؿّإىلّادلعرهة.
ّالّ ّهاالستقراء ّىذا ّكعلى ّاجملهوؿ. ّالكشفّعن ّيف الصطرة

ّدّر ّاجلزئيات ّبصحص ّالبدء ّيكوف ّأف ّمثّيعدك ّاألمثلة اسة
ّأكّ ّقانوان ّنسميو ّما ّكىو ّشامل ّعاـ ّحكم ّإىل الوصوؿ

ّاالستقراءّ. قاعدة همنّالسهلّعلىّادلدرسّأفّيطبقّطريقة
ّكلّالدركس.ّ معّتبلميذهّالّيفّدرسّالقواعدّهقط،ّكلكنّيف
ّالتعليمّ ّيف ّبطيئة ّأهنا ّالطريقة ّىذه ّيف ّعيبا ّيقاؿ ّما ككل

تبلميذّرجاالّيثقوفّكلكنهاّعلىّالرغمّمنّذالكّٗتلقّمنّال
ّالصربّ ّتعلمهم ّأهنا ّكما ّعلىّجهودىم ّكيعتمدكف أبنصسهم
ّكلقدّ ّكاحلقائق. ّالنتائج ّإىل ّيصلوا ّحىت ّتصكَتىم ّيف كاألانة
ألصتّبعضّالكتبّالنحويةّعلىّأساسّىذهّالطريقة,ّكمنهاّ

.  61 كتابّ"النحوّالواضح"ّلعليّاجلاـر

 تعليم القواعد النحويةخطوات  .6

ّالقواعدّّّ ّتعليم ّىف ّادلعلم ّتستعملها ّاليت ّابلطريقة مناسبة
ّ ّابدلدرسة ّالنحوية ّاادلدرسة ّلثانوية ّاحلكومية  بريبيسّٕاإلسبلمية
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ّ)الكّو   ّالعربية، ّاللغة ّهنوف ّتدريس ّمدكور، ّالصبلح،أٛتد ّمكتبة ص.ّّ،(9148 يت:
ٕٜٚ-ٕٛٓ 



. 

(BREBES .)ّاخلطواتّمنّأكّاالستنباطيةطريقةّاالستقرئيةّيعٌتّال،
 أكّاالستنباطيةّىيّكماّيلى:ستقرئيةّطريقةّاال

 التمهيد (1

ّالقواعدّّ ّدرس ّكيف ّالدرس, ّطبيعة ّعلى ّالتمهيد يتوقف
النحويةّعادةّيذكرّالطلبةّيفّالتمهيدّابلدرسّالسابق،ّإذّيطلبّ
ّببلّ ّاألمثلة ّكإفّىذه ّعلىّالدرسّالسابق، ّبعضّاألمثلة ادلعلم

ّإ ّإذ ّللدخوؿّابلدرسّاجلديد، ّصاحلا فّالغايةّشكّتعدّ٘تهيدا
ّماّ ّكإزالة ّالطالبّإىلّالدرسّاجلديد، منّالتمهيدّجلبّانتباه
ّكلتكوينّ ّالقواعد، ّلدرس ّالسابقة ّالدركس ّمن ّذىنو ّيف علق
ّالسابقةّ ّادلعلومات ّكربط ّاجلديد، ّللدرس ّلبلنتباه ّلديو الداهع
ّتكوفّ ّالقواعد ّدرس ّادلعلوماتّيف ّكىذه ابدلعلوماتّاجلديدة.

ّألفّ ّاحلاؿّمًتابطة ّىوّيفّالواقعّمكملّبطبيعة الدرسّاجلديد
 للدرسّالسابق.

 عرضّالنص (2

يكتبّادلعلمّالنصّعلىّالسبورةّيفّمكافّابرزّمنهاّكٓتطّّ
ّالنصّ ّكتابة ّبعد ّادلعلم ّيبدأ ّمث ّٚتيعهم، ّالطلبة ّيقرأه كاضح
بقراءتوّقراءةّظلوذجيةّمركزاّمنّخبلؿّالقراءةّعلىّادلصرداتّالىتّ

يعّادلعلمّىناّاستخداـّكسائلّيدكرّحوذلاّموضوعّالنص.ّكيستط
ّاإليضاحّادلناسبةّيفّعرضّالنص،ّكٓتاصةّالطباشَتّادللونة.ّ

 ٖتليلّالنصّ

ّهمنّّ ّادلعٌتّكالقواعد، ّبتحليلّالنصّمنّانحية ّادلعلم يبدأ
ّأفّ ّكؽلكن ّالنص، ّيتضمنها ّالىت ّالقيم ّادلعلم ّيبُت حيثّادلعٌت

ّ ّأسئلة ّبتوجيو ّىذه ّالتحليل ّعملية ّيف ّالتبلميذ إليهم،ّيشرؾ
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كؽلكنّللمعلمّأفّيستخلصّاألمثلةّمنّالنصّنصسو،ّكيستطيعّ
ّاألمثلةّابلتدريجّعلىّجانبّمنّالسبورة.ّ ّأفّيدكفّىذه أيضا
ّكمنّ ّاألمثلة ّىذه ّإىل ّالتوصل ّىف ّالطبلب ّيشرؾ ّأف كؽلكن
ّىذهّ ّبُت ّيوازف ّأف ّللمعلم ّؽلكن ّأيضا ّالتحليل ّعملية خبلؿ

ةّتتناكؿّالصصاتّادلشًتكةّاألمثلةّرلتمعة،ّكمناقشةّاألمثلةّمناقش
ّقاعدةّ ّيسمى ّالذم ّالعاـ ّاحلكم ّالستنباط ّ٘تهيدا ّاجلمل بُت
ّككظيصتهاّ ّكإعراهبا ّالكلمة ّنوع ّعادة ّتشمل ّادلوازنة ّإف ضلوية.

 ادلعنويةّكموقعهاّابلنسبةّإىلّغَتىا.ّّ

 استنباطّالقاعدة (3

بعدّأفّينتهيّادلعلمّمنّٖتليلّالنصّكبيافّماّتشًتؾّهيوّّ
ّ ّمرحلةّاألمثلة ّيف ّيدخل ّاللغوية ّالظواىر ّمن ّهيو ّٗتتلف كما

ّأفّ ّاألهضل ّكمن ّالنحوية، ّالقاعدة ّأك ّالعاـ ّاحلكم استنباط
يتوصلّالطبلبّإىلّاستنباطّىذهّالقاعدة،ّكيكوفّالتوصلّإليهاّ

 بعدّنضجهاّيفّأذىافّالقسمّاألعظمّمنّالطبلب.ّّ

 التطبيق (4

للدرس،ّكؽلكنّّبعدّالتطبيقّيفّدرسّالقواعدّالثمرةّالعمليةّ
ّبعدّ ّإفّالتطبيقّيكوفّجزئيا ّالقاعدة. ّلصحة أفّيكوفّهحصا
ّيؤدمّ ّكال ّكاملة. ّالقاعدة ّتناكؿ ّبعد ّكليا ّأك ّالقاعدة ٕتزئة
ّكنقلهاّ ّملّؼلتتمّبتطبيقّلتثبيتّالقواعدّادلعطاة ّإذا الدرسّغايتو
ّيطلبّ ّعرضّنصوصّقصَتة ّأمثلتو ّكمن ّالعملي. ّادليداف إىل

صرداتّموضعّالدرس،ّأكّيعرضّادلعلمّٚتبلّّادلعلمّهيهاّٖتديدّادل
ّكلماتّ ّأكّيعرض كاملةّكيطلبّمنّالطبلبّقراءةّكيصهمها،
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ّالطبلبّيفّٚتلّمنّإنشائهم،ّأكّأفّيطلبّادلعلمّ يستخدمها
61تكوينّٚتلّكاملةّتطبيقاّعلىّالقاعدةّادلدركسة.

 

 االجتاه الصحيح يف تدريس القواعد .7

 ىفّادلنهج ( أ

ّالضبط،ّ (1 ّبصحة ّصلة ّعلىّاألبوابّالىتّذلا ينبغىّاالقتصار
 كأتليفّاجلملةّأتليصاّصحيحا.

 االٕتاهّىفّأبوابّالصرؼّإىلّالناحيةّالعملية.ّ (2

ّعرضّ (3 ّيف ّبعضّاألبوابّالتدرج ّهتدرس ّالقواعد, أبواب
ّيفّصفّاتؿ,ّ ّمثّتعادّدراستها رلملةّيفّأحدّالصصوؼ،

 معّشيئّمنّالتصصيل.

ّعدةّ (4 ّكحدة ّكل ّتشمل ّمتكاملة, ّكحدات ّادلنهج جعل
 أبوابّمتجانسةّأكّمتحدةّالغاية.ّّ

 ىفّالكتاب ( ب

 غلبّأفّيكوفّالكتابّمسايراّللمنهجّيفّإتاىوّكركحو. (1

ّا (2 ّكذلكّابختيارّاٗتاد ّالقواعد, ّلدراسة ّأساسا ّنصسها للغة
األمثلةّالىتّتتصلّابحلياة،ّكتزكدّالتبلميذّأبلوافّمنّاخلربةّ

 كالثقاهة.

 جعلّالتمريناتّالتطبيقيةّحوؿّنصوصّأدبية. (3

ّادلوضوعاتّ (4 ّمن ّصاحلة ّطائصة ّعلى ّالكتاب اشتماؿ
 الثقاهية.
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ّاّ  ّحسُت ّعلي ّالوائلي،طو ّالكرًن ّعبد ّكسعاد ّمناىجّاللغةّلدليمي ّكطرائقّالعربية ها
 ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔص.ّ(،ٕ٘ٓٓتدريسها،ّ)القاىرة:ّدارّالشركؽ,ّ
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 ىفّالطريقة ( ت

1) ّ ّمن ّاألمثلة ّمناقشة ّمناقشةّينبغى ّقبل ّادلعنوية، الناحية
 دالالهتاّالنحوية.

ّكيصيةّاالنتصاعّابلقواعدّىفّضبطّ (2 غلبّأفّترمىّالطريقةّإىل
 النطقّكالكتابة،ّالّإىلّاستيعابّالصورّكحصظّاألحكاـ.

ّاالستعماؿّ (3 ّتساير ّعملية، ّبطريقة ّاألبواب ّبعض دراسة
 الصطرل.

ؿّدرسّالقواعدّإىلّٕتنبّالطريقةّاجلدكليةّادلعقدةّالىتّٖتّو (4
 درسّشبيوّابلقواعدّالرايضية.

ّكالتعبَتّ (5 ّالصهم ّعلى ّادلعينة ّالوسائل ّمن ّالقواعد جعل
 السليم.ّّّ

 ىفّاالختباراتّكالتمرينات ( ث

ّكضبطهاّ (1 ّأتليفّاجلمل ّىف ّابلقواعد ّالتبلميذ ّانتصاع مدل
 ضبطاّصحيحا.

ّهت (2 ّالشركط، ّالقيود ّتثقلها ّٚتل ّبتكوين ّادلطالبة خرجّترؾ
 بذلكّعنّٚتاؿّالصياغةّكعنّالصيغةّاألدبية.

ّكنصّ (3 ّكالتعاريف ّكالتقاسيم ّاألنواع ّبذكر ّادلطالبة ترؾ
30القواعد.

 

ىذاّىوّامرّمهمّيفّعمليةّالتعليم،ّألفّادلدرسّغلبّ
ّكاإلختباراتّكالتمريناتّّأف ّكالكتابّكالطريقة ّادلنهج ؼلتار
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(ّ,ّص.ّٕٚٓٓ)قاىرة:ّدارّادلعارؼ:ّّوّجوّالصٌتّدلدرسىّاللغةّالعربية،ادلّعبدّالعليمّإبرىيم،  
ٕٜٓ-ٕٔٔ 
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ّكالطريقةّ ّكالكتاب ّابدلنهج ّالتعليم. ّبعملية ّتناسب اليت
ّكادلتعلمُتّ ّادلعلم ّيستطيع ّادلناسبة، ّكالتمرينات كاإلختبارات

ّأىداؼّالتعليم.
 تطبيق القواعد النحوية على فهم النصوص العربية .8

ّالتطبيقّّ ّابلتطبيقّىو ّالطالبّمنّّادلقصود ّتناكلو علىّما
ّقراءةّ ّيف ّالتطبيق ّادلثاؿ ّسبيل ّعلى ّالنحوية، ّكالقواعد معلومات
ّإليهاّ ّتتجو ّغلبّأف ّما ّأىم ّىو ّالتطبيق ّكههمها. النصوصّالعربية
 عنايةّادلعلم،ّإذافّالقواعدّالّقيمةّذلاّإالّابإلكثارّمنّالتطبيقّعليها.

ّالّّ ّبكثرة ّإال ّٙتارىا ّتؤيت ّال ّالقواعد ّعليها،ّدراسة تطبيق
ّهاإلدلاـّ ّيدرسوهنا، ّاألبوابّالىت ّعلى ّكاهيا ّتدريبا كتدريبّالتبلميذ
ابلقواعدّؽلثلّاجلانبّالنظرمّمنّاخلصائصّاللغوية،ّكالتطبيقاتّ٘تثلّ
ّكالقراءةّ ّالسليمة، ّالكتابة ّيف ّهائدتو ّتبدك ّاليت ّالعملى، اجلانب

ّالتبلم ّالشصولّيثبتّالقواعدّيفّأذىاف ّكالتطبيق ّكيعدّالسليمة، يذ،
ّ ّكىو ّالصحيحة، ّاللغوية ّالعادات ّلتكوين ّالطبيعية ّالطرؽ –من

ّعنّّ-كذالك ّللكشف ّككسيلة ّالتبلميذ، ّدلستول ّدقيق مقياس
36الضعصاءّمنهم،ّكعنّنواحىّالقصورّهيهم.

 

 البياانتحتليل  . ج
ّالبياانت.ّ ّىذه ّبتحليل ّيقـو ّأف ّالباحث ّيريد ّالبياانت، ّٚتع بعد

ّٖتليل ّكيصية ّالباب ّىذا ّيف ّالباحث ّٖتليل ّالنحويةّ كلذلك ّالقواعد تعليم
ّ ّعلى ّكتطبيقها ّالنصوص ّههم ّابدلدرسة ّالثامن ّالصصل ّيف ّ لثانويةّاالعربية

 (.BREBES) بريبيسّّٕاإلسبلميةّاحلكوميةّ
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 ٕٕ٘.ّصّ،(ٕٚٓٓ:ّادلعارؼّدار:ّقاىرة)ّالعربية،ّاللغةّدلدرسىّالصٌتّوّجوادلّإبرىيم،ّالعليمّعبد  



. 

ّبُتّا ّالعبلقة ّاألخرلّمنّإف ّالعربية ّاللغة ّهركعّعلم ّكبُتّسائر لنحو
ّكثيقة. ّعبلقة ّكنقد ّكببلغة 38قراءة

ّيفّ  ّقويّة ّعبلقة ّذلا ّالّنحوية ّالقواعد تعليم
ّههم ّقدرة ّيف ّالسيما ّالعربية ّاللغة ّككانتّّتعليم ّصحيحا، ّالعربية النصوص

ّبناءّ ّكالزّللّيف ّاخلطأ ّعن ّكالقلم ّالّلساف ّعلىّعصمة ّتساعد ّالّنحوية القواعد
 .الكلماتّأكضبطّأكاخرىاّكيفّههمّالنصوصّالعربيةّعلىّالوجوّالّصحيح

ّىوّ ّادلختلصة ّاللغة ّهركع ّدراسة ّمن ّاذلدؼّالنهائي ّأف ّاللغويوف يرل
ّالتلميذّعلىّ ّبطبلقةّكسبلمةّالوصوؿّإىلّإقدار ّالنصوصّالعربية التعبَتّكههم

ّمشاههةّككتابة.
ّمرحلتاّالنحوّاالساسيتافّ:

 ههمّالقواعدّكاستيعاهباّكٚتعّشتاهتاّكاستذكارىا (ج 

تطبيقّالقواعدّكااللتزاـّهباّيفّالكبلـّكالكتابةّكّههمّالنصوصّ (د 
. العربية

35
 

كمنّتطبيقّالقواعدّالنحويةّيفّمهارةّالقراءةّىوّههمّالنصوصّالعربية.ّ
ّمهارةّ ّيف ّالتلميذ ّقدرة ّلًتقية ّاللغوية ّالكيصية ّبعضّمن ّالنصوصّالعربية ههم

يطبقهاّكبعدّأفّيتناكؿّالتلميذّمادةّالقواعدّالنحوية،ّينبغيّللتلميذّأفّالقراءة.ّ
  العربيةّالذمّيناسبّابلقواعدّالنحويةّالذمّيعلمهاّادلعلم.ههمّالنصوصّعلىّ

ّأىداؼّالتطبيقّاللغوم:
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(,ّٜٜٚٔ,ّ)القاىرة:ّمكتبةّالنهضةّادلصرية,ّطرؽّتعليمّاللغةّالعربيةدمحمّعبدّالقادرّأٛتد,ّ  
 ٕٙٓص.ّ

65
ّاللغة   ّدلدرس ّالعملي ّادلواجو ّاذلامشي, ّتوهيق ّالرسالة:ّّعابد ّمؤسسة ّ)بَتكت: العربية،
 ٕ٘ٙص.ّّ(،ٖٜٛٔ
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ّحياتوّ (1 ّىف ّكظيصيا ّاستخداما ّالطالب ّيعلمها ّالىت ّالقواعد استخداـ
 العملية.

الكتابةّأبسلوبّصحيحّخاؿّمنّاألخطاء،ّكٓتاصةّاألخطاءّالشائعةّ (2
 منها.

 تّالًتقيمّيفّكتابتو.مراعاةّعبلما (3

 ههمّالنصّادلقركءّكاستيعابّمعانيوّكأهكارهّكمناقشتو. (4

 اكتشاؼّالًتاكيبّاللغويةّاجلديدةّيفّالنصوصّالىتّيقرؤىا (5

ّأكّ (6 ّيسمعو ّهيما ّأك ّيفّمطالعاتو ّيقرؤه ّهيما ّالشائعة تصحيحّاألخطاء
 يكتبو.

ّحيات (7 ّمن ّتنبثق ّاجتماعية ّموضوعات ّعن ّكعملوّالتحدثّكالكتابة و
 اليومى.

ّكتابةّأكّحديثاّأكّقراءةّيفّحصةّالتطبيقات. (8  التلخيصّّتملّزلددة

33كتابةّتقريرّموجزّمنّموضوعّزلددّيقًتحوّادلعلم. (9
 

ّأ رادّالتلميذّأفّيكوفّماىراّيفّقراءةّالنصوصّالعربيةّّكههمهاّإذا
ّقدرةّ ّربطّقومّيفّترقية ّألفّبينهما ّالنحوية ّالقواعد ّأفّيتعلم غلبّعليو

ّالتلميذّعلىّّقراءةّالنصوصّالعربيةّّكههمها.
ّاللغةّ ّهقواعد ّكثَتا ّ ّحصوال ّالقراءة ّمهارة ّأىداؼ ّػلصل لكي

ّليعلمّإىلّالت ّدكرّىاـ ّذلا بلميذّمنذّاألكؿّدكفّادلصردات.ّابلقواعدّالعربية
 .الصحيحةّيستطيعّالتبلميذّأفّيقرأّكيصهمّالنصوصّالعربيةّههماّصحيحا

                                                           
33

ّكطرائقّّ  ّمناىجها ّالعربية ّاللغة ّالوائلي، ّالكرًن ّعبد ّكسعاد ّالدليمي ّحسُت ّعلي طو
 ٗ٘ٔ(،ّصٕ٘ٓٓتدريسها،ّ)القاىرة:ّدارّالشركؽ،ّ



. 

ّيفّ .1 ّالتبلميذ ّلدل ّالنحوية ّالقواعد ّاستيعاب ّاختبار نتيجة
ّالصفّالثامنّ)ب(ّّاب ّّلثانويةاادلدرسة ّٕاإلسبلميةّاحلكومية

  .(BREBES) بريبيس

ّليعّر ّاحملاكلة ّإحدل ّالقواعدّإف ّتعليم ّعملية ؼّصلاح
النحويةّبعدّأفّيعلمّادلعلمّإىلّالتبلميذّيفّالصفّالثامنّ)ب(ّ

ّاب ّّلثانويةاادلدرسة ّاحلكومية  بريبيس ٕاإلسبلمية

(BREBES)ّّمن ّألنو ّاللساين، ّابإلمتحاف ّالباحث ّهيقـو ،
إحدلّادلنهجّليعرؼّقدرةّالتبلميذّيفّالقواعدّالنحويةّكّتبقهاّ

ّالعربية.ّعلىّههمّالنصوص
ّالتبلميذّ ّإىل ّالباحث ّيقدـ ّالذم ّاالمتحاف ّمادة أما

ّلدلّهصلّهيؤخذّمنّ ّ " ّالواضحّلعليّاجلاـر الكتابّ"النحو
ّ ّللمدرسة ّاالثامن ّلثانوية ّاحلكومية ّٕاإلسبلمية  بريبيسّ

(BREBES) .ّّاليت ّادلادة ّالّؼلرجّمن ّاإلمتحاف حىتّيكوف
ّ ّيقـو ّإىلّالتبلميذّيفّالصصل. ّادلعلم ّاإلمتحافّيفّيعلمها ىذا

ّ ّّٜٕالتاريخ ّادلدرسةّٕٛٔٓأغسطس اإلسبلميةّ لثانويةا يف
ّ ّٕاحلكومية ّاإلمتحاف،ّ(BREBES) بريبيسّ ّذالك ّكمن .

ّيناؿّالباحثّالبياانتّكماّيلي:
ّادلعيارّللتقييمّيفّاختبارّاستيعابّالقواعدّالنحويةّّ أما

ّكماّيلى:
 مقياس مدرج رقم

(skala interval) 

 ادلعيار
(Standar) 

ّشلتاز 900 – 49 9
ّجيد     40 – 39 0



. 

ّمعتدؿ  30 – 89 6
ّانقص   80 – 09 8

ّ ّجدكاؿ ّملحق ّعلمّّٔيف ّههم ّيف ّالطلبة ّكصاءة ّقيمة توجد
  700ٕطالبُتّابلقيمةّالكاملةّّٖالنحوّمنّ

ّالبياف:
 X1ّدرجةّاستيعابّالقواعدّالنحويةّلدلّالتبلميذ=ّ
 1Xّرلموعّدرجةّاستيعابّالقواعدّالنحويةّلدلّالتبلميذ=ّ

ّكمنّاجلدكؿّالسابقّيستطيعّالباحثّأفّيقدـّماّيلى:
أعلىّالقيمةّلدرجةّاستيعابّالقواعدّالنحويةّلدلّالتبلميذّىيّ (1

 أنوّبتثديرّشلتاز.،ّكمعٌتّٓٓٔ

أدىنّالقيمةّلدرجةّاستيعابّالقواعدّالنحويةّلدلّالتبلميذّىيّ (2
 ،ّكمعٌتّأنوّبتثديرّانقص.ٓٗ

دلعرهةّقيمةّادلتوسطّمنّدرجاتّاستيعابّالقواعدّالنحويةّلدلّ (3
 التبلميذّهقاـّالباحثّابدلعادلةّالتالية

1X  = 
1

1

n

X  

1X  = 0700 

     64 

1X  = 79,5 

 

 

ّالبياف:



. 

1Xّ ّلدلّالتبلميذّيفّالصفّّ ّاستيعابّالقواعدّالنحوية ّمتوسطّدرجة :
ّاب ّ)ب( ّالثامن ّاحلكومية يةلثانّوادلدرسة ّٕاإلسبلمية  بريبيسّ

(BREBES ) 

 1Xّّرلموعةّدرجةّاستيعابّالقواعدّالنحويةّلدلّالتبلميذّيفّالصف:
ّاب ّ)ب( ّالثامن ّ لثانويةادلدرسة ّاحلكومية ّٕاإلسبلمية  بريبيسّ

(BREBES) 

1nّّّّّّرلموعةّالعينةّيفّاستيعابّالقواعدّالنحويةّلدلّالتبلميذّيفّالصف:
ّاب ّ)ب( ّالثامن ّ لثانويةادلدرسة ّاحلكومية  بريبيسّٕاإلسبلمية

(BREBES) 

ّالبياان ّٖتليل ّلدلّكمن ّالنحوية ّالقواعد ّتعليم ّإصلاز ّدرجة ّعن ت
ّ ّابدلدرسة ّ)ب( ّالثامن ّالصف ّيف ّاالتبلميذ ّلثانوية ّاحلكومية ّٕاإلسبلمية

ّلعليّّ(BREBES) بريبيس ّالواضح ّالنحو "ّ ّالكتاب ّيستخدموف الذين
ّ ّادلتوسطة ّهحصلتّالقيمة ،"ّ ّاحملصولةّّٔٚ,٘اجلاـر ّادلتوسطة ّالقيمة ّأما .

،ّهيقوؿّالباحثّأفّتقديرىاّ ّٓٛ–ّٔٙدرجّخبلؿّمنهاّتوجدّيفّمقياسّم
ّجيد.ّ
ّلدلّالتبلميذّيفّالصفّالثامنّ .2 ّالنصوصّالعربية ّههم ّاختبار نتيجة

ّاب )ب( ّّلثانويةاادلدرسة ّاحلكومية  بريبيسّٕاإلسبلمية

(BREBES).  

ّصحيحا،ّ ّالعربية ّالنصوص ّههم ّيف ّالتبلميذ ّقدرة ليحصل
ّ ّأف ّيدربّللتبلميذ ّأف ّللمعلم ّالنصوصّالعربيةّّينبغي ّيصهم ّك يقرأ

ّإىلّ ّادلناسبة ّالنحوية ّالقواعد ّمادة ّادلعلم ّيعلم ّذالك ّكبعد كثَتا،
ّاألهكارّ ّاألراء، ّؼلرجوا ّأف ّيستطيعوا ّالتبلميذ ّيكوف ّحىت التبلميذ،

ّكالشعورّنطقاّككتابةّالذمّيناسبّابلقواعدّالصحيحة.



. 

 يفّىذاّالبحث،ّيريدّالباحثّأفّيعرؼّقدرةّتبلميذّادلدرسةّ

ّ لثانويةا ّاحلكومية ّٕاإلسبلمية ّههمّّ(BREBES) بريبيسّ على
ّههمّ ّيف ّالتبلميذ ّليعرؼّإصلاز ّاحملاكلة ّإحدل ّإف النصوصّالعربية.
ّالصفّالثامنّ ّيف ّالتبلميذ ّإىل ّادلعلم ّيعلم ّأف ّبعد النصوصّالعربية

ّاب ّ)ب( ّّلثانويةاادلدرسة ّاحلكومية  بريبيسّٕاإلسبلمية

(BREBES)ّالباحثّابإل ّهيقـو متحافّاللساين،ّألنوّمنّإحدلّ،
ّادلنهجّليعرؼّقدرةّالتبلميذّعلىّههمّالنصوصّالعربية.

ّهيؤخذّ ّالباحثّإىلّالتبلميذ ّاإلمتحافّالذمّيقدـ ّمادة أما
"ّّلدلّهصلّالثامنّللمدرسةّمنّ الكتابّ"النحوّالواضحّلعليّاجلاـر

ّا ّلثانوية ّاحلكومية ّيكوفّ. (BREBES) بريبيسّٕاإلسبلمية حىت
حافّالّؼلرجّمنّادلادةّاليتّيعلمهاّادلعلمّإىلّالتبلميذّيفّالصصل.ّاإلمت

ّىذاّاإلمتحافّيفّالتاريخّ بعدّأفّؽلتحنّّّٕٛٔٓاغسطسّّٜٕيقـو
 لثانويةا الباحثّقدرةّالتبلميذّعلىّههمّالنصوصّالعربيةّيفّادلدرسةّ

ّ ّاحلكومية ّٕاإلسبلمية ّذالكBREBESّ) بريبيسّ ّكمن .)
ّالبياانتّكماّيلي:اإلمتحاف،ّيناؿّالباحثّ

ّّّ أماّادلعيارّللتقييمّيفّاختبارّههمّالنصوصّاللغةّالعربية
ّكماّيلى:

 مقياس مدرج رقم
(skala interval) 

 ادلعيار
(Standar) 

ّشلتاز 900 – 49 9
ّجيد     40 – 39 0
ّمعتدؿ  30 – 89 6



. 

ّانقص   80 – 09 8
 

ّكصاءةّالطلبةّيفّههمّنصّٕيفّملحقّجدكاؿّ وصّتوجدّقيمة
 .ٕ٘ٗٛطلبةّابلقيمةّالكاملةّّٖٛالعربيةّمنّ

ّالبياف:
 X1ّدرجةّقدرةّالتبلميذّعلىّههمّالنصوصّالعربية=ّ
 1Xّرلموعّدرجةّقدرةّالتبلميذّعلىّههمّالعربية=ّ

ّيستطيعّالباحثّأفّيقدـّماّيلى:ّكمنّاجلدكؿّالسابق
ّالنصوصّ (1 ّههم ّعلى ّالتبلميذ ّقدرة ّلدرجة ّالقيمة أعلى

 ،ّكمعٌتّأنوّبتقديرّشلتاز.ٓٓٔالعربيةّىيّ

ّالنصوصّ (2 ّالصهم ّعلى ّالتبلميذ ّقدرة ّلدرجة ّالقيمة أدىن
 ،ّكمعٌتّأنوّبتقديرّانقص.ٓٗالعربيةّىيّ

ّالتبلميذ (3 ّدرجاتّقدرة ّادلتوسطّمن ّقيمة ّههمّّدلعرهة على
 النصوصّالعربيةّهقاـّالباحثّابدلعادلةّالتالية.

 

  1X
 = 

1

1

n

X
 

1X  = 0485 

     64 

1X  = 78,4 

 

 

ّالبياف:



. 

1Xّ ّالنصوصّّ ّههم ّعلى ّالتبلميذ ّقدرة ّدرجة ّمتوسط :
ّاب ّ)ب( ّيفّالصفّالثامن ّالعربية  لثانويةادلدرسة

 ( BREBES) بريبيسّٕاإلسبلميةّاحلكوميةّ

 1Xّّالنصوص ّههم ّعلى ّالتبلميذ ّقدرة ّدرجة ّرلموعة :
ّاب ّ)ب( ّيفّالصفّالثامن ّالعربية  لثانويةادلدرسة

 (BREBES) بريبيسّٕاإلسبلميةّاحلكوميةّ

1nّّّّّّرلموعةّالعينةّيفّقدرةّالتبلميذّعلىّههمّالنصوص:
ّاب ّ)ب( ّالصفّالثامن ّيف  لثانويةّا دلدرسةالعربية

 (BREBES) بريبيسّٕاإلسبلميةّاحلكوميةّ

يةّيفّكمنّٖتليلّالبياانتّعنّدرجةّإصلازّقدرةّالتبلميذّعلىّههمّالنصوصّالعرب
(ّالذينBREBESّ) بريبيسّٕاإلسبلميةّاحلكوميةّلثانويةّاالصفّالثامنّ)ب(ّابدلدرسةّ

"،ّهحصلتّالقيمةّادلتوسطةّ .ّأماّّٗٚ,ٛيستخدموفّالكتابّ"النحوّالواضحّلعليّاجلاـر
،ّهيقوؿّالباحثّّٓٛ–ّٔٙالقيمةّادلتوسطةّاحملصولةّمنهاّتوجدّيفّمقياسّمدرجّخبلؿّ

 أفّتقديرىاّجيد

 

 

 

 

 لباب اخلامسا

 اال خددام



. 

 

ٛتداّكشكراّهللّرّبّالعادلُتّقدّساعدّإىلّالباحثّىفّإ٘تاـّىذاّالبحث.ّكبعدّأفّ
ّملّتقّدـّالنتائجّمنو،ّ ّادلوضوعّىفّاألبوابّالسابقة،ّاليصلحّللباحثّإذا يبحثّعنّىذا
ّالبحثّكاالقًتاحاتّالىتّ٘تكنناّ ّالباحثّبتلخيصّنتائج ّالبابّسيقـو كلذلكّىفّىذا

 ستصادة.اال

 الندائج .أ 

ّكماّيلىّ:ّ .1  عمليةّتعليمها

ّعمليةّتعليمّالقواعدّالنحويةّكتطبيقهاّعلىّههمّالنصوصّالعربيةّلدلّالتبلميذ (أ 
ّ ّابدلدرسة ّ)ب( ّالثامن ّالصصل ّّلثانويةايف ّاحلكومية بريبيسّّٕاالسبلمية

ّ ّاالستقرائية. ّابلطريقة ّعلىّالبدءّابألمثلةيستخدـ ّالطريقة ّىذه كتشرحّّكتقـو
أماّالكتابّالذمّيستعملوّادلعلمّيفّتعلموّههوّّّكتناقشّكتستنبطّمنهاّالقاعدة.

 " لعليّاجلاـركتابّ"النحوّالواضحّ

,ّهيقاؿّأفّٔٚ,٘كّالنتيجةّالىتّيناذلاّالتبلميذّيفّههمّمادةّعلمّالنحوّهيبلغّ (ب 
مّعلمّالنحوّبريبيسّيفّههّٕاالسبلميةّاحلكوميةّّلثانويةادلدرسةّقدرةّالتبلميذّاب

 جيد.

ّهيبلغّ (ج  ّالنصوصّالعربية ّالنحوّعلىّههم ّالتبلميذّيفّتطبيقّعلم ّقدرة ّنتيجة ك
4,78ّ ّهيقاؿ ّاب, ّالتبلميذ ّقدرة ّأف ّّلثانويةادلدرسة ّاحلكومية ّٕاالسبلمية

 بريبيسّيفّتطبيقّعلمّالنحوّعلىّههمّالنصوصّالعربيةّجيد.

 

 

 االقتاحات .ب 



. 

ّالبياان ّالباحث ّػللل ّأف ّعمليةكبعد ّكمشاىدة ّّت ّالنحويةّتعليم القواعد
ّابدلدرسةّ ّالثامن ّالصصل ّيف ّالقراءة ّمهارة ّيف ّالنصوصّالعربية ّههم ّعلى كتطبيقها

 .(BREBES) بريبيسّٕلثانويةّاإلسبلميةّاحلكوميةّا

كافّىناؾّالكثَتّمنّادلزااي،ّككذلكّالتزاؿّهيهاّأكجوّقصور.ّككجبّ
كماؿّالنقائصّهوراّكتصحيحّجودةّتعليمّاللغةّاحتصاظّادلزاايّكتطويرىاّكينبغيّاست

ّللمجتمع ّمصيدة ّيصيدكف ّالذين ّادلتخارجُت ّلتحصل ّهيها. ّيليّ. العربية كهيما
ّ ّلتكوف ّالباحثة ّالتبلميذاقًتاحات ّلدل ّالنحوية ّالقواعد ّالثامنّّتعليم ّالصصل يف

 صلاحا.ّبريبيسّٕاالسبلميةّاحلكوميةّّلثانويةا)ب(ّابدلدرسةّ

 ئيسّادلدرسةاالقًتاحّلّر .1

يفّّتعليمّالقواعدّالنحويةّلدلّالتبلميذينبغيّلوّأفّيعرؼّنقصافّىفّ
كينبغيّلوّ بريبيسّٕاالسبلميةّاحلكوميةّّلثانويةاالصصلّالثامنّ)ب(ّابدلدرسةّ

 أفّيرّقيّجودةّتعليمّالقواعدّالنحويةّكأفّيّتكاملّكسائلّالتعليم.

 االقًتاحاتّدلعّلمّعلمّالنحو .2

ّأفّي ّأفّيتعّلمّّينبغيّلو ّينبغيّلو ّالقواعدّالنحوية، ّتعليم عرؼّأعلية
كيصيةّتعليميةّجيداّكهّعاال،ّينبغيّلوّأفّيعّلمّاللغةّالعربيةّابلصربّكّأفّيصهمّ
ّالتبلميذّىفّعمليةّالتعليم،ّينبغيّلوّ أحواؿّالتبلميذّأكثر،ّينبغيّلوّأفّيهتّم

 أفّيداهعّالتبلميذّيفّتعليمّالقواعدّالنحوية.

 احاتّللتبلميذاالقًّت .3

ينبغيّذلمّأفّيتعّلمواّّتّد،ّينبغيّذلمّأفّيزيدكاّكقتاّللمطالعة،ّينبغيّ
ذلمّأفّيكّلصواّأنصسهمّحلّبّاللغةّالعربيةّخصوصاّيفّعلمّالنحوّ،ّينبغيّذلمّ

 أفّيكّلصواّأنصسهمّلتدريبّالقراءةّاجليدة.

 االخددام .ج 
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الركحيةّكالبدنيةّْتيثّّالصحةّيفّشكلاحلمدّهللّالعزيزّالودكدّالذمّاعطىّنعماّللباحثّ
تعليمّالقواعدّالنحويةّكتطبيقهاّعلىّههمّّؽلكنّللباحثّإكماؿّالبحثّالعلمئّتوضوعّ"

"ّّبريبيسّٕاالسبلميةّاحلكوميةّّلثانويةايفّالصصلّالثامنّ)ب(ّابدلدرسةّالنصوصّالعربيةّ
ّهللّيفّعملية ّالباحثّشلايكره ّنظفّهللاّنية ّكعقبة. ّالبحثّّبدكفّالصعبة تصنيفّىذا

العلمي،ّكالبحثّالعلميّالذمّأجرىاّالباحثّؽلكنّنوهَتّمناهعّللناسّالذينّػلبوفّاللغةّ
ّالقصور ّأكجو ّمن ّالعديد ّالباحثّالتزاؿ ّالصها ّالذم ّالبحثّالعلمي ّكابلتايلّالعربية. ،
 يتوقعّالباحثّنصائحّانتقاداتّمنّالقراءّليكوفّىذاّالبحثّالعلميّأهضل.
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INSTRUMEN OBSERVASI 

 

1. Metode pembelajaran nahwu dan aplikasinya dalam memahami 

teks bahasa arab. 

https://aguswuryanto.wordpress.com/2010/07/20prinsip-pendekatan-metode-teknik-strategi-dan-model-pembelajaran/
https://aguswuryanto.wordpress.com/2010/07/20prinsip-pendekatan-metode-teknik-strategi-dan-model-pembelajaran/


. 

2. Langkah-langkah pembelajaran nahwu dan aplikasinya dalam 

memahami teks bahasa arab. 

3. Langkah mengajarkan qiroah setelah siswa mendapat materi 

nahwu. 

4. Langkah praktek siswa dalam memahami teks bahasa arab setelah 

mendapatkan materi nahwu. 

5. Aktifitas belajar siswa. 

6. Sikap belajar siswa. 

7. Faktor penghambat dan pendukung di dalam pembelajaran nahwu 

dan aplikasinya dalam memahami teks bahasa arab. 

8. Hasil kemampuan siswa dalam memahami teks bahasa arab 

setelah mendapatkan materi nahwu. 
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Pedoman wawancara untuk penelitian di Sekolah MTsN 2 Brebes 

 

1. Untuk kepala sekolah 

a. Bagaimana letak geografis sekolah MTs N 2 Brebes? 

b. Bagaimana Sejarah berdirinya MTs N 2 Brebes ? 

c. Berapa guru yang mengajar dan siapa guru nahwu di sekolah 

Mts N 2 Brebes? 

d. Berpakah siswa di Mts N 2 Brebes ? 

e. Kurikulum apa yang digunakan di mts N 2 Brebes ? 

2. Untuk Guru Nahwu 

a. Buku apa yang digunakan ibu dalam pembelajaran nahwu ? 

b. Apa problematika yang ibu hadapi ketika sedang mengajarkan 

nahwu di kelas 8 MTsN 2 Brebes? 

c. Media apa saja yang ibu pakai  dalam pembelajaran nahwu? 

d. Metode apa yang ibu gunakan dalam mengajarkan nahwu di 

kelas 8 MTsN 2 Brebes? 

e. Bagaimana langkah-langkah ibu dalam mengajarkan nahwu di 

kelas 8 MTsN 2 Brebes? 

f. Apa saja materi yang diajarakan pada pemebelajaran nahwu? 

g. Apa tujuan ibu dalam mengajarkan nahwu di kelas 8 MTsN 2 

Brebes? 

h. Adakah usaha ibu di luar jam pelajaran untuk meningkatkan 

pemahaman siswa terkait ilmu nahwu? 

i. Bagaimana sistem pembelajaran ibu dalam mengorelasikan 

antara pemahaman nahwu dengan kemampuan siswa dalam 

memahami teks bahasa arab? 

j. Bagaimana langkah ibu dalam mengajarkan qiroah setelah 

siswa mendapatkan materi nahwu? 

k. Bagaimana Hasil kemampuan siswa dalam memahami teks 

bahasa arab setelah mendapat materi nahwu? 
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3. Untuk Siswa 

a. Buku pelajaran apa yang digunakan oleh guru saat 

pembelajaran nahwu? 

b. Apa anda cocok dengan metode yang digunakan oleh guru 

anda dalam pembelajaran nahwu? 

c. Bagaimana kemampuan kalian dalam memahami teks bahasa 

arab setelah mendapatkan materi nahwu ? 

d. Apa yang mendukung anda belajar nahwu ? 

e. Apa yang menghambat anda belajar nahwu? 
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Evaluasi Kemampuan Kaidah Nahwu dan 

Aplikasinya dalam Memahami teks bahasa arab  

MTs Negeri 2 Brebes 

 

Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      

Kelas : . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

1. Pilihlah salah satu kata yang benar dengan cara 

menggarisbawahi apa yang terdapat dalam kurung. 

 يفّالصصل يدخلوف(ّ – يدخبلفّ–مدرسّ)يدخلّ .1

 الكتَب(ّيفّادلكتبةّ-الكتُبّّ–زيدّ)الكتِبّ قرأ .2

 ادلدرسِة(ّّصباحاّ-ادلدرسُةّّ–إىلّ)ادلدرسَةّ ىوّيذىب .3

2. Tentukanlah mana kata yang menjadi huruf (حرف), Fi'il (فعل) 

dan Isim (اسم). 

 يذىبّاـّعلىّالسوؽ .1

:ّّأ.ّذىبّّّّّّّّّّّّّب.اـّّّّّّّّّّّّّّّج.ّعلىّّّّّّّّّّّّّّّّاحلرؼ
 د.ّالسوؽ

 يذىبّزيدّإىلّادلدرسةّصباحا .2

ّ:ّأ.ّيذىبّّّّّّّّّّّّّّّب.ّزيدّّّّّّّّّّّّّج.ّإىلّهعل
 ادلدرسةّّّد.ّصباحا

 مىتّترجعّمنّادلدرسة .3

:ّأّمىتّّّّّّّّّّّّّّّّّب.ّترجعّّّّّّّّّّّّّّج.ّمنّّّّّّّّّّّّّّّاسم
 د.ّادلدرسةّّّ



. 

3. lengkapilah kalimat-kalimat berikut ini dengan menggunakan 

kata-kata yang sesuai yang tersedia di sebelah kiri. 

 الكرسيّّّالسبورةّ يفّ. . . يكتب .1

 يشربّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ . . . .  غللسّابّعلى .2

 ادلدريسّّزيدّاللنبّّّّّّّّ. . . .      .3

4. Bacalah, pahamilah, dan terjemahkanah  pernyataan di bawah 

ini !! 

 بريبيس.ّٕحلكوميةّأانّتلميذّيفّادلدرسةّادلتوسطةّاألسبلميةّا .1

 اانّأحبّّأفّأتعلمّاللغةّالعربية. .2

 يصلىّزيدّّادلغربّىفّادلسجدّ .3

ّاالحد .4 ّاالّيـو  أذىبّاىلّادلدرسةّيفّكلّاليـو

ّاٛتدّاماـّالصصلّالثامنّّ .5  يقـو

 

  



. 

Pedoman wawancara untuk penelitian di Sekolah MTsN 2 Brebes 

 

1. Untuk kepala sekolah 

a. Bagaimana letak geografis sekolah MTs N 2 Brebes? 

Jawab: sekolah ini   terletak dijalan yos sudarso no 33 pasar 

batang brebes 52211 jawa tengah. Letak mts 2 negeri brebes 

yaitu : dari arah timur perbatasan dengan jalan yos sudarso, 

Dari arah selatan  perbatasan dengan sawah rumah penduduk, 

Dari arah barat pebatasan dengag sawah penduduk dan Dari 

arah utara perbatasan dengan man 1 brebes. 

f. Bagaimana Sejarah berdirinya MTs N 2 Brebes ? 

Jawab: Ditahun 1967 seluruh ulama dan masyarakat 

berkumpul mereka bersepakat untuk membangun mts, dan mts 

brebes dibangun pada tahun 1980, sekolah itu terkenal dg 

nama mts brebes.  Dan setelah surat dari  kementrian agama 

nomor 224 tanggal 25 okteber 1993 maka sekolah itu menjadi 

mts negeri brebes dan pada tahun 1999 sekolah  ini menjadi 

sekolah mts negeri model brebes. Dan pada tahun 2018 

kementrian agama kabupaten brebes mengubah nama sekolah 

ini menjadi mts n 2 brebes. 

g. Berapa guru yang mengajar dan siapa guru nahwu di sekolah 

Mts N 2 Brebes ? 

Jawab: guru dan pegawai yang membantu di sekolah ini 

mencapai 115 guru. Adapun guru untuk pelajaran nahwu yaitu 

ibu lilis fatimah Spd.i. 

 



. 

h. Berpakah siswa di Mts N 2 Brebes ?  

Jawab : Siswa di Mts N 2 brebes dari kelas 7 sampai kelas 9 

terbagi menjadi 42 kelas, adapun jumlah siswa keseluruhan 

mencapi 1477 siswa. Siswa kelas 7 jumlahnya 472 siswa, dan 

siswa kelas 2 504 siswa, dan siswa kelas 9 sekitar 501 siswa. 

i. Kurikulum apa yang digunakan di mts N 2 Brebes ?  

Jawab:  Sekolah mts negeri 2 brebes berpegang teguh pada 

kurikulum 2013 yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

kemetrian agama negera indonesia. Kurikulum ini mengandung 

materi pembelajaran pada tingkatan sekolah menengah dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan dari materi pembelajaran, 

kurikulum yang digunakan disekolah ini terdiri dari 40 % ilmu 

agama, dan 60 % ilmu umum dan program pembelajaran 

disekolah menggunakan program belajara secara umum. 

2. Untuk Guru Nahwu 

a. Buku apa yang digunakan ibu dalam pembelajaran nahwu ? 

Jawab: buku yang digunakan dalam pembelajaran nahwu yaitu 

menggunakan kitab nahwu wadih  

b. Apa problematika yang ibu hadapi ketika sedang mengajarkan 

nahwu di kelas 8 MTsN 2 Brebes? 

Jawab:  kurang semangatnya siswa dalam proses belajar, dan 

sedikitnya waktu mengajar. 

c. Media apa saja yang ibu pakai  dalam pembelajaran nahwu? 

Jawab: biasanya  saya cukup menggunakan media papan tulis, 

kapur tulis, kamus, kitab dan penghapus. Karena untuk 

pelajaran nahwu harus mebutuhkan penejelasan yang detail 

supaya siswa-siswa dapat paham apa yang saya sampaikan. 

d. Metode apa yang ibu gunakan dalam mengajarkan nahwu di 

kelas 8 MTsN 2 Brebes? 
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Jawab: metode yang digunakan dalam pembelajaran nahwu di 

mts negeri 2 berebes yaitu metode istriqoiyah atau 

istimbatiyah dan Metode solusi permasalahan. 

e. Bagaimana langkah-langkah ibu dalam mengajarkan nahwu di 

kelas 8 MTsN 2 Brebes? 

Jawab: langkah-langkah dalam menegajarkan nahwu yaitu 

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam pebelajaran 

nahwu dengan menggunakan metode istrikoiyah.   

f. Apa saja materi yang diajarakan pada pemebelajaran nahwu? 

Jawab: materinya sesuai yang ada dalam kitab tesebut mas. 

g. Apa tujuan ibu dalam mengajarkan nahwu di kelas 8 MTsN 2 

Brebes? 

Jawab: Siswa  mampu membaca  dan memahami fungsi setiap 

kalimat dalam kalimat bahsa arab dan menjelaskan definisi 

setiap kalimat dengan baik, dan Siswa mampu untuk memahami 

teks bahasa arab yang sesuai dengan kowaid bahasa arab baik 

secara lisan dan tulisan untuk mengeluarkan pendapat pikiran 

dan perasaan. 

h. Adakah usaha ibu di luar jam pelajaran untuk meningkatkan 

pemahaman siswa terkait ilmu nahwu? 

Jawab: ada, yaitu dengan memberikan pekerjaan rumah (Pr)  

i. Bagaimana sistem pembelajaran ibu dalam mengorelasikan 

antara pemahaman nahwu dengan kemampuan siswa dalam 

memahami teks bahasa arab? 

Jawab: siswa diberi contoh teks bahasa arab berupa kalimat-

kalimat yang sederhana tanpa harakat, kemudian disuruh 

memahami dan diterapkan koidah2 nahwunya yang ada 

didalam teks bahasa arab tersebut.  

j. Bagaimana langkah ibu dalam mengajarkan qiroah setelah 

siswa mendapatkan materi nahwu? 
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Jawab: saya menulis cotoh kalimat sederhana atau yang 

pendek tanpan harakat kemudian siswa suruh membacanya 

kalimat tersebut.  

k. Bagaimana Hasil kemampuan siswa dalam memahami teks 

bahasa arab setelah mendapat materi nahwu? 

Jawab: alhadulilah sedikit demi sedikit mereka setelah diberi 

matapelajaran nahwu dapat membaca dan memahami teks 

tanpa harakat dengan baik dan benar. 

3. Untuk Siswa 

a. Buku pelajaran apa yang digunakan oleh guru saat 

pembelajaran nahwu? 

Jawab: buku nahwu wadih jilid satu 

b. Apa anda cocok dengan metode yang digunakan oleh guru anda 

dalam pembelajaran nahwu? 

Jawab: lumayan cocok pak, bu lilis ketika ngajar 

matapelajaran nahwu kadang  mudah dipahami kadang suli di 

pahami pak. 

c. Bagaimana kemampuan kalian dalam memahami teks bahasa 

arab setelah mendapatkan materi nahwu ? 

Jawab: allhamduliah ketika membaca teks yang ndak ada 

harokatnya jadi bisa dan memahami teks pun jadi mudah 

dipahami makdsunya teks tersebut. 

d. Apa yang mendukung anda belajar nahwu ? 

Jawab: Faktor pendukung dari pembelajaran nahwu disini 

adalah adanya matapelajaran bahasa arab dan matapelajaran 

agama, tentunya kita ingin memahami teks-teks bahasa arab 

beserta maknanya dan dengan belajar nahwu kita dapat 

mengetauhi kaidah-kaidah nahwu dan takrib-takribnya. 

e. Apa yang menghambat anda belajar nahwu? 

Jawab: faktor penghambat pembelajaran nahwu adalah 

kadang siswa susah memahami materi yang disamapaikan oleh 

guru, tidak mengulangi materi yang disampaikan karena 

pertemuan hanya seminggu sekali. 
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TABEL I 

 

Nilai Siswa dalam Memahami Teks Bahasa Arab  

Kelas VIII  Mts Negeri 2 Brebes 

 قيمة امساء الدالميذ رقم

9 

0 

6 

8 

5 

3 

7 

4 

1 

90 

99 

90 

96 

98 

95 

93 

97 

94 

91 

00 

09 

00 

06 

08 

 الرجل االول

 المرأة االولى

 الرجلّالثاين

 ادلرأةّالثانيةّ

 الثالثةّادلرأة

 ادلرأةّالرابعة

 ادلرأةّاخلامسة

 ادلرأةّالسادسة

 ادلرأةّالسابعةّ

 ادلرأةّالثامنة

 الرجلّالثالثّ

 الرجلّالرابع

 الرجلّاخلامس

 الرجلّالسادس

 الرجلّالسابع

 الرجلّالثامن

 ادلرأةّالتاسعة

 ادلرأةّعشرّ

 ادلرأةّاحلاديةّالعاشر

75 

40 

15 

40 

35 

40 

70 

40 

70 

35 

10 

70 

45 

75 

35 

70 

40 

15 

50 

40 

80 

900 

10 

70 



. 

 قيمة امساء الدالميذ رقم

05 

03 

07 

04 

01 

60 

69 

60 

66 

68 

65 

63 

67 

64 

 ادلرأةّالثانيةّعشر

 ادلرأةّالثبلثةّعشر

 ةّالرابعةّعشرادلرأ

 ادلرأةّاخلامسةّعشر

 ادلرأةّاالسادسةّعشرّّ

 ادلرأةّالسابعّعشر

 الرجلّالتاسعّ

 ادلرأةّالثامنةّعشر

 ادلرأةّالتاسعّعشرّّ

 العشركف

 ادلرأةّاالحدةّكعشركف

 ادلرأةّالثانيةّكعشركفّّ

 ادلرأةّالثبلثةّكعشركف

 ادلرأةّالرابعةّكعشركفّّ

 ادلرأةّاخلامسةّكعشركف

 سادسةّكعشركفادلرأةّال

 الرجلّعشر

 الرجلّاالحدّعشر

 ادلرأةّالسابعةّكعشركف

40 

50 

70 

900 

30 

50 

75 

70 

30 

45 

15 

45 

75 

70 
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TABEL II 

 

Nilai Kemampuan Siswa dalam Memahami  Ilmu nahwu  

kelas VIII Mts Negeri 2 Brebes 

 

 قيمة امساء الدالميذ رقم

9 

0 

6 

8 

5 

3 

7 

4 

1 

90 

99 

90 

96 

98 

95 

93 

97 

94 

91 

00 

09 

00 

06 

08 

 الرجلّاالكؿ

 ادلرأةّاالكىل

 الرجلّالثاين

 ادلرأةّالثانيةّ

 ادلرأةّالثالثة

 ادلرأةّالرابعة

 امسةادلرأةّاخل

 ادلرأةّالسادسة

 ادلرأةّالسابعةّ

 ادلرأةّالثامنة

 الرجلّالثالثّ

 الرجلّالرابع

 الرجلّاخلامس

 الرجلّالسادس

 الرجلّالسابع

 الرجلّالثامن

 ادلرأةّالتاسعة

 ادلرأةّعشرّ

70 

30 

900 

30 

30 

40 

50 

40 

70 

30 

30 

70 

40 

70 

30 

70 

40 

10 

80 

40 

70 

900 

10 

30 



. 

 قيمة امساء الدالميذ رقم

05 

03 

07 

04 

01 

60 

69 

60 

66 

68 

65 

63 

67 

64 

 ادلرأةّاحلاديةّالعاشر

 ادلرأةّالثانيةّعشر

 ادلرأةّالثبلثةّعشر

 ادلرأةّالرابعةّعشر

 ادلرأةّاخلامسةّعشر

 ادلرأةّاالسادسةّعشرّّ

 ادلرأةّالسابعّعشر

 الرجلّالتاسعّ

 ادلرأةّالثامنةّعشر

 ادلرأةّالتاسعّعشرّّ

 العشركف

 ادلرأةّاالحدةّكعشركف

 ادلرأةّالثانيةّكعشركفّّ

 ادلرأةّالثبلثةّكعشركف

 ادلرأةّالرابعةّكعشركفّّ

 ادلرأةّاخلامسةّكعشركف

 ادلرأةّالسادسةّكعشركف

 الرجلّعشر

 دّعشرالرجلّاالح

  ادلرأةّالسابعةّكعشركف

70 

50 

70 

900 

70 

80 

40 

70 

50 

40 

10 

10 

70 

40 
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DOKUMENTASI 

 

 

Proses pembelajaran nahwu dikelas 

 

Wawancara dengan guru nahwu mtsn 2 brebes 

Evalusi pemahaman nahwu & pemahaman teks bhs arab 
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