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  )أليفطريقة التاملادة و 
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من " منت اآلجرومية ونظم العمريطي"أوجه املساواة واالختالف بني الكتابني ملعرفة  البحث هذايهدف 

  .منت اآلجرومية ونظم العمريطي: الكتابني يف تأليف القواعد يف هذينملعرفة الطريقة املستخدمة  و ناحية املادة

ونوع هذا البحث هو البحث املكتيب  .طريقة التقابليةلتحليل البيانات فهى  املستعملة أما الطريقة

ألمحد باستخدام املصدرين االساسني من منت اآلجرومية ونظم العمريطي وكتاب الطريقة التعليمية يف اللعة العربية 

خر املناسب ملبحث هذا والكتاب اآل تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقكمصدر أساسي وكتاب   فؤاد أفندي

  .البحث

من ناحية حمتويات املادة  منت اآلجرومية ونظم العمريطي أوجه التشابه بني الكتاب النتائج أنّ  أظهرتو 

باب عالمات  باب عالمات اإلعراب، باب عالمات النصب، ،باب اإلعرابباب الكالم،  :هي كما تلي

باب  باب نائب الفاعل، باب مرفوعات االمساء، االفعال،باب  فصل املعربات، باب عالمات اجلزم، اخلفض،

 باب البدل، باب التوكيد، باب العطف، باب النعت، ظّن وأخواا، إّن وأخواا، كان وأخواا، املبتدأ واخلرب،

باب ال العاملة  باب االستثناء، باب التمييز، باب احلال، باب الظرف، باب املصدر، باب منصوبات االمساء،

أما . باب االضافة باب خمفوضات االمساء، باب املفعول معه، باب املفعول ألجله، باب النداء، اّن، عمل

وهذاك املقدمة واالختتام يف   إعراب الفعل املضارع اإلختالفات بينهما فهي وجدت باب املعرفة والنكرة وباب

  .كتاب نظم العمريطى

والطريقة املستخدمة يف كتاب  .الطريقة القياسيةأما الطريقة املستخدمة يف كتاب نظم العمريطى هي 

، وتوجد زيادة املادة يف كتاب نظم العمريطى على كتاب منت اآلجرومية. اآلجرومية هي الطريقة القياسية  ايضا

 .مث باب ال ويكمله بباب ال العاملة عمل إنّ ، باب الفاعل ويكمله بباب نائب الفاعل، وهي باب البدل

 .اآلجرومية بستة وعشرين ألباب و يشتمل كتاب نظم العمريطى بإثنان وثالثة عشرين ألبابيشتمل كتاب و 

  .كتب كتاب اآلجرومية بالنثر وكتب كتاب نظم العمريطى بالنظمو 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara dua kitab 
" Matan Al-Ajurumiyah dan Nadzom Al-'Imrithi " dari segi materi dan untuk mengetahui 
metode yang digunakan dalam mengarang qawaid di dua kitab tersebut, Matan Al-
Ajurumiyah dan Nadzom Al-'Imrithi. 

Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data-data yaitu dengan metode 
komparatif. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan dua 
sumber data pokok dari kitab Matan Al-Ajurumiyah dan Nadzom Al-'Imrithi dan buku 
metodologi pembelajaran bahasa arab karya fuad effendi dan buku lainnya yang sesuai 
dengan pembahasan penelitian ini. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan antara kitab Matan Al-Ajurumiyah 
dan Nadzom Al-'Imrithi dari segi cakupan materi adalah sebagai berikut: kalam, bab I'rab, 
bab tanda-tanda I'rab, bab fi'il-fi'il, bab isim-isim yang dirafa'kan, bab fa'il, bab naibul fa'il, 
bab mubtada dan khabar, bab amil-amil yang masuk mubtada dan khabar, bab na'at, bab 
'athaf, bab taukid, bab badal, bab isim-isim yang dinasabkan, bab maf'ul bih, bab mashdar, 
bab zharaf zaman dan zharaf makan, bab haal, bab tamyiz, bab istitsna, bab laa, bab munada, 
bab maf'ul min 'ajlih, bab maf'ul ma'ah, bab isim-isim yang dijarkan, bab idhafah. Adapun 
perbedaan antara keduanya yaitu ditemukan bab isim ma'rifat dan isim nakirah, bab I'rab fi'il 
mudhari' dan adanya pendahuluan (muqaddimah) dan penutupan (ikhtitam) dalam kitab 
Nadzom Al-'Imrithi. 

Adapun metode yang digunakan dalam kitab Nadzom Al-'Imrithi yaitu metode 
Deduktif, begitupula dalam kitab Matan Al-Ajurumiyah. Dan terdapat tambahan materi di 
dalam kitab Nadzom Al-'Imrithi atas kitab Matan Al-Ajurumiyah, yaitu bab badal, bab fa'il 
kemudian disempurnakan dengan bab naibul fa'il, bab laa kemudian disempurnakan dengan 
bab laa yang digunakan amal inna. Dan kitab Matan Al-Ajurumiyah terdiri dari 26 bab, dan 
kitab Nadzom Al-'Imrithi terdiri dari 32 bab. Dan kitab Matan Al-Ajurumiyah ditulis dengan 
natsar, sedangkan kitab Nadzom Al-'Imrithi ditulis dengan nadzom. 
 
 

 



 كلمة شكر وتقدير

أشهد أن ال إله إالّ . هوعون إّال رضاه احبثه ةتم الباحثترفعة عالية، وال هللا رافع درجة أوىل العلم  احلمد

الّلهم صلى وسلم على سيدنا حممد وعلى آله ومن اتبعه باحسان . وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ال نيب بعدهاهللا 

.إىل يوم الدين  

قدم تالبحث.  و تاج به اآلخرين كما ىف عملية تأليف حتبعيد من الكمال و  ةوقد حّس أن الباحث

تم تفرغ وأن تستطيع أن ت ةالباحثكون ت، حىت االعميق الشكر اجلزيل ملن ساعدوه امن قلبه ةالباحث

 هذا البحث، وهم :

 سىت صفية احملبوبني. أيب عبد احمليط وأمي .1

 الصغري حممد شكرا مأمون وأمحد فاطن حسن وأخىت الصغرية سىت نور فرحية احملبوبني. أخي .2

رجيا توغو ستاذة رفيقة املكية احلافظة يف املعهد للبنات "احلكمة" توغو األستاذ أمنان مقدم و األاملكرم  .3

 .مسارنج

املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية ىف كلية الرتبية جبامعة واىل  فضيلة األستاذ الليث عاشيقني .4

 .وكمشرف األول ىف تأليف هذا البحث جنو اإلسالمية احلكومية بسمارانجسو 

 فضيلة األستاذ امحد صاحلني، املاجستري كمشرف الثاىن ىف تأليف هذا البحث. .5

األخوات ىف املعهد للبنات "احلكمة" األخصا ىف احلجرة "األزكى" من رفقا أزكى فائزة و عندنا  .6

جرية املستحرة ونور إنداه ورداين ودوي مصلحة الرفقة و ايكا يوىل نور فائزة ومسية احملمودة وف

 هاندياين،سيت صاحلة النساء، ولطف نور حبيبة، ولين ستيا ورداين.

رية وفائقة العملية ودنيق ليلة اخلريية، وحلية لغة العربية (أ) من لطفية نور فخالزمالء من القسم ال .7

 الندى، ومنورة، وجوهرة النفيسة.

 أخي الكرمي حممد حسن الدين .8

 زمالء األحباء. .9
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