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  الباب األول

 المسألة خلفية  .أ 

، ألا ا يعرب كل قوم عن اكتاباس لسانا أو  غة هي وسيلة اإلتصال بني النّ عرفنا أن اللّ 

ا بالنفس بني طوائف لتفاهم ووسيلة التعبري عمّ غة مبعناها الواسع أداة أغراضهم. واللّ 

ربية هي عالبلدان والطوائف فيها. أما اللغة ال غة يف هذا العامل كثرية، لكثرةواللّ  1املخلوقات.

  2من إحدى اللغات املوجودة املستعملة وهي "كلمة يعرب ا العرب عن أغراضهم".

إن اللغة الصحيحة تعبري صادق سليم بالنطق أو الكتابة، وفهم سليم عن طريق 

واملنطوقة وعلى  اإلستماع والقراءة. لذا، ينبغي أن يتم الرتكيز على فهم النصوص املقروءة

التعبري نطقا وكتابة تعبريا صادقا. هذه هي املراحل النهائية يف تعليم اللغة. ولذلك أيضا فإنه 

الفهم السليمني مع ينبغي وضع قواعد النحو يف موضعها الصحيح بالنسبة للتعبري و 

  3ذوق يف مجيع األحوال.االستساغة والت

  س القواعد لثالثة أمور:ندرّ 

 حضاري من مظاهر اللغة. ودليل على أصالتها.ألا مظهر  .1

 ألا ضوابط حتكم استعمال اللغة. .2

  4.ألا تساعد على فهم اجلمل وتركيبها .3

 هي وسيلة لتساعد هدف تعليم اللغة، إمنا تليستوكيل القواعد النحوية  قد إتفقت أنّ 

وسيلة أخرى اليت  اويقرأو ويكتبوا صحيحا. وإ الطالب لكي يستطيعوا أن يتكلموا

  ، ومعادلة الكالم والكتابة وغريها.وية احلسنةتستطيع أن تساعد الطالب، منها بيئة لغ
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وإذا كان علماء الرتبية جيمعون على أن قواعد اللغة ليست غاية يف ذاا، وإمنا هي 

يد قواعد اللغة ليست السبيل الوح م كذلك أنّ علّ تقومي اللسان والقلم، فينبغي أن يوسيلة ل

لذلك، وإمنا يتعاون معها يف حتقيق هذه الغاية البيئة اللغوية اليت يشيع فيها استعمال 

الفصحى، وكثرة املران علي الصحيح املصفى من الكالم والكتابة، كما ينبغي عدم 

املغاالت فيها، بعرض ما ال يلزم منها يف احلاية على التالميذ، إذ يأتى ذلك بعكس 

  5د.املقصود، فيضر وال يفي

خطاء يف تنفيد النحو هو قواعد اللغة يولد بعد كون اللغة. هذه القواعد يولد لكون األ

للغة ويفهمه جيدا ل اللغة يستطيع أن يبلغ تعبري اّن النحو يُدرس كي مستعما. لذا، أاللغة

وكتابة جيدا) ويف كالمه (كالم صحيح). لذا، يف تعليمه ال يكفي لطالب  ه (قراءةتيف كتاب

القواعد النحوية مث انتهى، بل بعد ذلك لزم الطالب أن يستعمل تلك القاعدة يف حتفيظ 

القواعد النحوية هي وسيلة  استيعابالقراءة والكتابة نّص اللغة العربية. بكلمة األخرى، 

  6هدف األخري من تعليم عن اللغة. تاللغة، ليس

حيتاج اىل األعمال اجليدة  ولذالك، .ان يف تعليم القواعد الطرق التعليمية ،ومن املعلوم

هي الوسيلة اليت نتبعها لتفهم  "يقةر والطرق اخلاصة والكتب املناسبة الصحيحة ألّن "الط

والكتاب هو أحد وسائل التعليم  7التالميذ أي درس من الدروس، يف اية املادة من املواد.

  اهلامة اليت تشمل مادة الدراسة، فلذالك ال بّد من الطالب واملعّلم أن يعدوها.

ومنت اآلجرومية ونظم العمريطي نوعان من أنواع كتب النحو يشتهران يف العامل. فيهما 

ن يفهموا الدروس النحوية. أالب للطّ  ُيسهلهذا درس بسيط وشرح ملخص عن القواعد و 

 نّ ألالكتابني املذكورين وجود الطريقة املناسبة.  يفإضافة إىل هذا، يستلزم تعليم القواعد 

                                                             

5
  150 )، ص.1219، (القاهرة: دار املعارف، التوجية فى تدريس اللغة العربيةدكتور حممود على السمان،   

6 Mustofa Bisri. dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi 
dan Media, (Malang:UIN MALANG PRESS,2008), Cet.1, hlm. 64. 
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ا، على املدرس أن يستوعب ا وسرِع الطالب يف فهمها. لذمسُهلت الدروس فيه بالطريقة

   الطريقة واملهارة يف خيارها وتطبيقها.بواملعارف  العلوم

وصفيا،  ة املستخدمة يف هذين الكتابنيقيالطر وبناء على هذا، تريد الباحثة حتليل 

الكتابني: منت اآلجرومية ونظم العمريطي" يف املوضوع "تعليم القواعد النحوية وتأخذ 

  (دراسة حتليلية تقابلية من ناحية طريقة التعليم)"
 

 المشكلة تحديد   .ب 

 ددحت أن ةلباحثل ينبغي سبق، فيما املكتوب املوضوع عن البحث وينحرف خيرج الئل

  :يلي كما وهي ،املشكلة

 ؟ونظم العمريطيمها كتابان منت اآلجرومية ما املادة اليت قدّ   .أ 

الكتابني: منت اآلجرومية ونظم  هذين القواعد يف لتعليم املستخدمةما الطريقة   .ب 

 العمريطي؟

 

 البحث وفوائد أهداف  .ج 

 البحث أهداف  . أ

  :يلي كما البحث هذا هداففأ السابقة ةلاملسأ على اعتماداو 

من ناحية  "منت اآلجرومية ونظم العمريطي"وجه املساواة واالختالف بني الكتابني أملعرفة  .1

 .املادة

 .الكتابني: منت اآلجرومية ونظم العمريطي هذين القواعد يف لتعليمملعرفة الطريقة املستخدمة  .2

 

  البحث  فوائد  . ب
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يقدم  ، فإن هذا البحثةالنظريالناحية . من ةالنظريمن الناحية  منافعذا البحث وهل

ونظم  منت اآلجروميةطريقة تعليم القواعد يف الكتابني:  معلومات جديدة حول

 .العمريطي

وتعميقها وليكون له يف كشف العلوم اجلديدة  مفتاحا البحثيكون هذا , ةوللباحث

هذه اللغة كلغة  حمّبته ورغبته يف املستقبل ولزيادة تعليم اللغة العربية يف زادا وخربة له يف

 يف تعلم هلم معينا البحث يكون هذا الطلبة بالنسبة إىلو  اإلسالم ولغة القرآن الكرمي.

  العربية. اللغة

 السابقة الدراسة  .د 

مشكالت تعليم القواعد بكتاب ابن عقيل ىف الفصل العاشر مبدرسة "تشويق " .1

، هذا البحث الذى كتبه "شافعى "2009سنة الطالب سلفية" العالية قدس 

بكتاب ابن ، أما مشكالت تعليم القواعد 063211019جوهرى" رقم الطالب 

، 2009عقيل ىف الفصل العاشر مبدرسة "تشويق الطالب سلفية" العالية قدس سنة 

، تشتمل على كثرية القاعد من باب تنقسم إىل قسمني وهى مشكالت اللغوية

واملعرفة، تغيري البناء، إختالف النحاة، الفرق من القاعدة بني اللغة الكالم اىل نكرية 

اإلندونيسية واللغة اإلجنليزية. وأما مشكالت غري اللغوية تشتمل على األمثلة 

 الشواهدية، والرتمجة اجلاوية، واملعلم، واجلهد ىف الدروس، واألمثلة القدمية.

للدكتور د. هداية  2008" سنة "دراسة حتليلية عن كتاب "تعليم اللغة العربية .2

للصف العاشر باملدرسة العالية من ناحية املادة" اليت كتبه ثاين رمحوايت 

هذا البحث حيلل عن الكتاب "تعليم اللغة . 2010) سنة 063211030(

العربية" من ناحية املادة. واملادة يف هذا الكتاب موفقة باملنهج املقرر اجلديد وهو 

سواء كانت يف  2008سنة  2الشؤون الدينية اإلندونيسية منرة  نظام املقرر عن وزير
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) أم احملتوى املعياري Standar Kompetensi Lulusanكفاءة التخرّج املعيارية (

)Standar Isi.لتعليم اللغة العربية بإندونيسيا ( 

" تعليم اللغة العربية للمبتدئني (دراسة حتليلية علي القواعد النحوية لكتاب "أمثليت" .3

اليت كتبه خنبة النساء  ألستاذ توفيق احلكيم من ناحية املادة والطريقة "

يف هذا البحث  . وبعد أن الفت الباحثة املسائل2006) سنة 3100089(

العلمي تلخص الباحثة منه وضعت مادة هذا الكتاب علي حسن ترتيب منظام، 

يت" هي الطريقة ويكمل كل جلد جملد جمدول، والطريقة اليت قدمها الكتاب "أمثل

 اإلستقرائية والطريقة القياسية.

يف نوع البحث يعين البحث  ةتستوى ببحث الذي أداه الباحث السابقة والدراسات

 وهو يعين ،وختتلف يف موضوع البحث طريقة تعليم القواعدالتقابلي من ناحية  املكتيب

 منت اآلجرومية" نيالكتابيف  النحوية قارنة بني طريقة تعليم القواعديبحث هذا البحث امل

  .ونظم العمريطي"

 طريقة البحث  .ه 

خلطوات املنظمة واملفكرة أو املعقلة جيدا حملاصلة على األهداف والطريقة هي ا

املخصوصة أو خطوات األعمال املنظمة ملساهلة على تنفيد اإلنشطات لنيل األهداف 

در البيانات اومص وبؤرة البحث ع البحثوهي نو أشياء  مخسةوشرحت الباحثة  8املخططة.

  وطريقة مجع البيانات وطريقة حتليل البيانات كما وضحت اآلتية:

 البحث عنو   .أ 

ات عتمد الباحثة إىل املعلومات واخلرب مكتبيا حيث ت نوعيا يعترب هذا البحث حبثا

املراجع الىت تتعلق ذا  فهمالباحثة أن تقرأ وتكتسب ها تيانات من املكتبة. ولذا، لنيلوالب

  literatur research.(9( املوضوع. ومن هنا عرفنا أن هذا البحث يسمى ببحث الكتب
                                                             

8
 Tri Mastoyo Aji Kesuma, Pengantar (Metode) Penelitian Bahasa, (Yogyakarta: 

Carasvati books, 2007), Cet.1, hlm. 1. 
9
 Anselm Straussdan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, (Penyadur: 

Djunaedi Ghony), (Surabaya: Bina Ilmu, 1997),Cet.1., hlm:47 
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 البحث بؤرة  .ب 

بؤرة املوضوع املكتوب. وأما لكي الخيرج البحث عن  البحثبؤرة  ةدد الباحثحت  

اآلجرومية ونظم ني: منت الكتاب يف النحوية تعليم القواعدل املستخدمة طريقةال هيفالبحث 

 .العمريطي

 تالبيانا درامص  .ج 

  ، ومها:انذا البحث مصدر هل

 املصدر األسسى .1

الذى  ا املصدر األسسيأمّ هو املصدر الذي تأخذه الباحثة أساسا لقيام البحث. 

غة اإلندونيسية تأخذ . ومن اللمنت اآلجرومية ونظم العمريطيالكتاب تأخذه الباحثة هو 

  فندى.يعلى حممد فؤاد إ Metodologi Pengajaran Bahasa Arabالباحثة الكتاب 

 املصدر الثانوى .2

إكماال للمصدر األساسي، وبناء على ذلك،  ةهو املصدر الذى استخدمه الباحث

يكون املصدر الثانوي هلذا البحث كل ما يتعلق باملوضوع من املستندات واملعلومات اليت متّكن 

املصدر الثانوي هو ما يتعلق مبوضوع البحث و  من مجعها إلكمال املصدر األساسي. ةالباحث

  10من الكتب واالت واملقاالت وغريها.

هذا البحث، تكمل الباحثة املصادر األخرى من  ولزيادة املعلومات يف

والبحوث يف  خرىاأل والكتب Bahasa Arab dan Metode Pengajarannyaالكتاب

  .املناسبة ذا البحثالدراسة التقابلية ونظرية اللغة واملعلومات 

 تالبيانا جمع طريقة  . د

) فتقدم الباحثة يف إعداد kualitatifكما هو املعروف، أّن هذا البحث نوعّي (

  طريقة دراسة املكتبة. حبثها بطريقة التوثيق و

                                                             
10 Nasution, Metode Research, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2009), Cet 11,  hlm.145 
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 ةكتباملدراسة طريقة  .1

يقصد ذه الطريقة  11دراسة املكتبة فهي مجع املعلومات من مصادر املكتبة.أما 

على املعلومات الكاملة و تعيني الفعل كاخلطوة املهمة يف النشاط العلمي. و قبل حصول 

حتقيق البحث, ال بد للباحث أن يعمل حبث املكتبة ملعرفة البحث تفصيليا و تكوين 

  12اهليكل النظري, و خاصة املصادر املناسبة اليت تصدر نظريات.

 البيانات تحليل طريقة  . ه

  املستعملة لتحليل البيانات هى: أما الطريقة

 طريقة التقابلية  . أ

التقابلية هي مواجهه وتواجه. واملقصود هنا هو املقارنة بني الطريقتني املستخدمتني يف  

 .ونظم العمريطي منت اآلجرومية كتابني

 البحث نظام  . و

مة الشكر وع والتصريح والشعار واإلهداء وكلاألول يتكون من صفحة املوض القسم

  .واخلالصة وفهرس البحث والتقدير

  بواب.أ مخسةيتكون من القسم الثاىن 

شتمل على خلفية املسئلة وحتديد املشكلة وأهداف وفوائد البحث املقدمة ت: الباب األول

  والدراسة السابقة وطريقة البحث ونظام البحث.

يبحث فيه الباحثة مفهوم  ،يف اللغة العربية تعليم القواعد النحويةحيتوي على  :الباب الثاىن

  .النحوية تعليم القواعدوطرق  القواعد النحوية، وأهداف تعليم القواعد النحوية،

، يبحث فيها املواد منت اآلجرومية ونظم العمريطية عن كتابني: نظرة عامّ  :الباب الثالث

  .ونظم العمريطي الكتابني: منت اآلجرومية الىت قّدمها يف

                                                             
11 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 

2008), hlm. 1 
12 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian, dalam Teori dan Praktek, (Jakarta, PT Rineka 

Cipta, 1991), Cet 2 hlm 109. 
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الكتابني: منت  يف النحوية القواعدلتعليم  املستخدمةالطريقة  عن التحليل :الباب الرابع

  .اآلجرومية ونظم العمريطي

  حيتوى على اإلختتام. وفيه ثالثة أشياء، النتائج واإلقرتاحات واإلختتام. :الباب اخلامس
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