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طريقة تعليم علم النحو ىف معهد اإلتقان اإلسالمي السلفي بفاتبون كندال (دراسة  :    املوضوع

  حتليلية عن الطريقة)

  حممد فخر نظيف:     االسم

  083211023:   الطّلبة قّيد رقم

السلفي بفاتبون كندال.  تناقش هذه الرسالة طريقة تعليم علم النحو ىف معهد اإلتقان اإلسالمي

: ما طريقة تعليم علم النحو ىف معهد اإلتقان  املبحوث، وهو السوءل إلجابة الدراسة هذه تسعى 

ويهدف هذا البحث إىل معرفة طريقة تعليم علم النحو ىف معهد  .اإلسالمي السلفي بفاتبون كندال ؟

عليم علم النحو عند اخلرباء واملتفننني ذا اإلتقان اإلسالمي السلفي بفاتبون كندال ومناسبتها بنظرية ت

  العلم.

قام الباحث على اجراء الدراسة امليدانية ىف معهد وللحصول على البيانات املؤدية إىل اجلواب، 

اإلتقان اإلسالمي السلفي بفاتبون كندال. ومجع الباحث ىف خالهلا البيانات املطلوبة من خالل أساليب 

 عليها املتحصل البيانات بتحليل الباحث قامعن الدراسة الوثائقية. وقد  املشاهدة واملقابلة. فضال

  .وصفي نوعي منهج باستخدام

الطريقة املستخدمة ىف تعليم علم النحو ىف 1:  النتيجة الىت هي لقد استنتج هذه الدراسة إىل

تدريبات الطريقة  وفيه أيضا تدريبان من معهد اإلتقان اإلسالمي السلفي بفاتبون كندال طريقة قياسية.

  .مناسبة  باملرحلة العالية وال باملرحلة الثانوية املستخدمة ىف هذا املعهد أما الطريقة ستقرائية.اال

ومن البيانات السابقة، يرجو الباحث أن يكون البحث أحد املصادر واملعلومات واإلقرتاحات 

  سوجنو اإلسالمية احلكومية بسمارانجللطالب اجلامعي وكل من حيتاج إليه ىف كلية الرتبية جبامعة وايل
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NIM : 083211023 

 

Skripsi ini mengkaji tentang metode pembelajaran ilmu nahwu di Pondok Pesantren 

Al itqon Patebon Kendal. Studi ini berusaha menjawab pertanyaan “ apa metode 

pembelajaran ilmu nahwu di Pondok Pesantren Al itqon Patebon Kendal”. Skripsi ini 

bertujuan untuk mengetahui metode yang digunakan dalam pembelajaran ilmu nahwu 

di Pondok Pesantren Al itqon Patebon Kendal serta kesesuaian metode tersebut 

menurut para ahli. 

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, maka peneliti melaksanakan studi 

lapangan di Pondok Pesantren Al itqon Patebon Kendal. Disamping itu, peneliti 

mengumpulkan data-data dengan metode observasi dan wawancara serta 

dokumentasi. Sedangkan dalam analisis datanya, peneliti menggunakan metode 

kualitatif deskriptif. 

Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa metode pembelajaran ilmu nahwu di 

Pondok Pesantren Al itqon Kebonharjo Patebon Kendal adalah metode qiyasiyah. 

Selain itu, disana juga ada dua latihan yang menggunakan metode istiqroiyah. Adapan 

metode  yang digunakan dalam pondok tersebut  sesuai pada tingkat aliyah, tidak 

apada tingkat Tsanawiyah. 

Dari data-data tersebut, peneliti berharap skripsi ini dapat menjadi salah satu 

referensi, informasi, serta kritik-kritik bagi mahasiswa dan siapa saja yang 

membutuhkannya di Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang. 
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Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 
0543b/Untuk1987. Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten 
agar sesuai teks Arabnya.  
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a> = a panjang      ْاَو = au  

i> = I panjang      َْاي = a 

u>  = u panjang 
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  الشعار

  

  ولو تولت زمر األعداء    ال أقعد اجلنب عن اهليجاء

  )302(ألفية ابن مالك 
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 كلمة الشكر والتقدير

 

حنمدك اللهم على ما وجهت حنونا من سوابغ النعم. ونشكرك على ما أظهرت لنا من مبهمات 

ونشهد أن ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك الفاعل لكل مبتدأ ومبتدع، األسرار ومضمرات احلكم. 

ونشهد أن سيدنا حممدا عبدك ورسولك املفرد العلم واإلمام املتبع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله 

وصحبه ما رفعت منصب املنخفض جلاللك. وجربت بالسكون إليك كسر اجلازم بوحدتك ىف ذاتك 

  وصفاتك وأفعالك.

ى الباحث كتابة هذا البحث العلمي حتت موضوع : طريقة تعليم علم النحو ىف معهد قد أ

اإلتقان اإلسالمي السلفي بفاتبون كندال (دراسة حتليلية عن الطريقة) بعون اهللا ايد وحق اجلهد 

 قسم يف (S.1) الليسانس درجة على للحصول املقررة الشروط إلكمال مقّدم البحث فهذاالشديد.  

  .مسارانج احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة الرتبية كلية العربية اللغة يمتعل

  ويننبغى للباحث أن يلقى الشكر الكثري والتقدير الكبري إىل :

 احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة الرتبية كلية كعميد املاجستري شجاعي الدكتور فضيلة .1

 بسمارنج

 وايل جبامعة الرتبية بكلية العربية اللغة تعليم قسم كرئيس اجستريامل عاشقني الليث السيد فضيلة .2

 .بسمارنج احلكومية اإلسالمية سوجنو

 وايل جبامعة الرتبية بكلية العربية اللغة تعليم قسم ككاتب املاجستري صديق حمفوظ السيد فضيلة .3

 والفكرة تالوق التاحة خملصة نكا قد ذىلا ملشرفكا بسمارنج احلكومية اإلسالمية سوجنو

 .البحث هذا كتابة يف الباحث لتوجيه شغله خالل

 خملصة نكا قد ذىال كاملشرف الدكتوراندوس أمحد هامشى حصونا املاجستري السيد فضيلة .4

 .البحث هذا كتابة يف الباحث لتوجيه شغله خالل والفكرة الوقت التاحة

 . والعرفان مالعل سبيل إىل الباحث عّلموا قد الذين الرتبية بكلية املدرسني .5

  .واالحرتام الشكر جزيل فلهما ،زمرة السعادةو نعمان  أمحد أيوب الباحث والدي .6
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 وخاصة وإمتامه، البحث هذا كتابة يف والدوافع واخلدمات املساعدات منحوا قد الذين زمالئي .7

  .م 2008 سنة العربية اللغة تعليم قسم يف الطلبة إخويت
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  اإلهداء

  

  حثاهدى البا

  هذا البحث العلمي البسيط

  إىل كل من يساعدىن

  واألخص والدتى زمرة السعادة احلاجة الكرمية

  ووالدي أمحد أيوب نعمان احلاج الكرمي

  اللذين ربياىن بأحسن اإلهتمام وأوسع الصرب

  إىل إخواىن وأخواتى احملبوبني ىف عائلىت وأسرتى

  وزمالئى ىف قسم تعليم اللغة العربية

  2008ى وزميالتى ىف نفس الفصل سنة وخاضة زمالئ

 عسى اهللا أن جيزيهم بأحسن اجلزاء. أمني.
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