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 اإلهداء
 

 أىدي ىذا اجلهد البسيط إىل:
يقومان بالرمحة واحلماسة ن يالذسيت سعدنة وأمي احملبوبة فر عبد الغاالكرًن والدي  .1

 .لألوالد حسن االىتمام كل وقت وحنيوالدعاء و 

ال يزالون يف التشجيع والدفاع والرمحة حىت يكونوا إخوة إخويت األحباء كلهم الذين  .2
 صاحلني 

 ال أنسى فضلكم مجيعا سائر األساتيذ وادلشاييخ من الصغر حىت اآلن  .3
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 كلمة شكر وتقدير

احلمد هلل الذي أنعم علينا وىدانا إىل احلق وإىل الصراط ادلستقيم. والصالة 
وعلى آلو وآصحابو ومن تبعو بإحسان إىل يوم  .والسالم على من نزل عليو الكتاب الكرًن

 أما بعد.   .الدين

صل الباحث حيحىت يتو وىدا سبحانو وتعاىل لقد مت ىذا البحث بعناية من اهلل
تنفيذ تعليم النحو " :بادلوضوعالعلمي يف كتابة ىذا للبحث والتمام نهاية العلى 

باستخدام كتاب "منت األجرومية" حملمد بن زلمد بن داود الصنهاجي يف الفصل 
 ."دماك مرانكنياإلعدادي مبدرسة فتوحية الدينية السلفية 

لحصول على درجة الليسانيس يف كاالمتحان النهائي ل  العلمي وىذا البحث
قسم تعليم اللغة العربية يف كلية علوم الًتبية والتدريس جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية 

 .الكثريةالنقائص شعر الباحث أن يف ىذا البحث توجد ياحلكومية. و 

  :تقدير إىلو شكر كلمة لقي  يوينبغي للباحث أن 

علوم الًتبية والتدريس جبامعة وايل سوجنو ضيلة السيد الدكتو رراىرجو كعميد كلية ف .1
 احلكومية الذي أعطاين اإلذن للقيام بالبحث العلمي.اإلسالمية 

فضيلة السيد الدكتور أمحدإمساعيل كرئيس قسم التعليم اللغة العربية بكلية علوم  .2
احلكومية الذي ساعدين على سهولة الًتبية والتدريس جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية 

 يذ كتابة البحث العلمي.تنف

فضيلة السيدة تؤيت قرة العني ادلاجستريكسكرترية قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم  .3
احلكومية اليت ساعدتين على سهولة الًتبية والتدريس جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية 

 تنفيذ كتابة البحث العلمي.
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الذي ال يزال  أول يف ىذا البحثادلاجسًت كمشرف الليث عاشقني فضيلة السيد  .4
صابرا على التوجيو واإلشراف والتشجيع أثناء عملية كتابة البحث العلمي حىت 

 النهاية.

اليت ال  يف ىذا البحث ةثاني ةادلاجسًت كمشرف الدكتورة دوي موانيت ةفضيلة السيد .5
علمي حىت تزال صابرة على التوجيو واإلشراف والتشجيع أثناء عملية كتابة البحث ال

 النهاية.

على اإلذن  دماك مرانكنيسيادة مدبري مدرسة فتوحية الدينية السلفية فضيلة  .6
 البحث العلمي.ىذا يف عملية وادلساعدة 

الذين دماك  مرانكنيالطالب يف الفصل اإلعدادي مبدرسة فتوحية الدينية السلفية  .7
 ىم ملهمون ذلذا البحث العلمي. 

ن بالرمحة واحلماسة والدعاء وحسن االىتمام  و ن يقوميالذاء وإخويت األحبوالدي  .4
 كل وقت وحني لألوالد.

الذين ىم ال يزالون  1322زمالئي وزمياليت يف قسم تعليم اللغة العربية ادلستوى  .8
 يف التشجيع على كتابة ىذا البحث العمي

ىذا البحث األطراف الذين يساعدون ويشجعون على الباحثة حىت تتم كتابة ومجيع  .9
 العلمي.

 جزاء كثريا. آمني يا رب العادلني. بأحسن اجلزاء أن جيزيهمتعاىل أسأل اهلل 
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 الباب األول 
 مقدمة

 خلفية المسألة .أ

لعربية مهم للمسلمُت، ألن الكلمات ادلسخدمة ىف الصالة تعليم اللغة ا
ىي الكلمات العربية. وكذلك كتاب ادلسلمُت ادلقدس باللغة العربية أيضا. ومعظم 
الكتب اإلسالمية أيضا باستخدام اللغة العربية. لذلك، ىف الدول اإلسالمية، 

يدرس ىف ادلعاىد  وليس فقط وخاصة ىف إندونيسيا، حيتاج إىل تعليم اللغة العربية،
1الًتبوية، ولكن ىف ادلدارس أيضا.

 

ىف تعليم اللغة العربية دروس كثَتة، منها النحو وادلفردات واالستماع 
ف األساسي لتعليم اللغة العربية ىو إكساب والكالم والقراءة والكتابة. أن اذلد

ادلتعلم القدرة على االتصال اللغوي الواضح السليم، سواء كان ىذا االتصال شفويا 
أو كتابيا. واالتصال اللغوي ال يعتدى أن يكون بُت متكلم ومستمع، أو بُت كاتب 

 وقارئ.
 رف بوعيالنحو عنصر اللغة ادلهم. وقال زكريا إمساعيل "النحو ىو علم 

وإن للنحو دورا ىاما لفهم النصوص العربية،  2أحوال أواخر الكلمات إعرابا وبناء".
مثل القرآن الكرمي، واحلديث الشريف، وكتب الًتاث، وغَتىا. وقيل " النحو ىف 

 ".ىف الطعام الكالم كادللح

وقال علي رضا إن النحو ىو علم من علوم العربية تعرف بو أحوال 
الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء وما يعرض ذلا من األحوال يف حال 

                                                      
1
 Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab (Bahasa Al-Qur’an),  

(Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), hlm. 21 
2

. ص(, ۵۹۹۱, اجلامعية ادلعرفة دار:  االردن, )العربية اللغة تدريس طرق, إمساعيل زكريا 

۱۰۵ 
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تركيبها وعالقتها بغَتىا من الكلمات فهو يبحث ما جيب أن يكون عليو أخر 
3الكلمة من رفع، أو نصب، أو جر، أو جزم.

  

وادلدرسة تدرس فيها العلوم اإلسالمية ىف عدة النواحى، منها  ناحية اللغة 
العربية وخاصة علم النحو. النحو ىو أحد الدروس اليت جيب أن يتعلمو الطالب ىف 

دماك. ويطلب منهم فهم  مرانكُتينية السلفية الفصل اإلعدادي مبدرسة فتوحية الد
ىذا الدرس فهما جيدا. ولكنهم يأتون من أنواع اخللفيات اليت تسبب أنواع الفهم 
وادلعرفة. فيكون درس النحو يف ىذه ادلدرسة درسا صعبا خميفا، ويقول بعض 

 التالميذ إن درس النحو صعب مشكل.
ضو ادلعلمون بالطرق التعليمية يف الواقع، ليس النحو صعبا خميفا، إذا يعر 

ادلناسبة ادلرحية. واذلدف األساسي لتعلم النحو ىو تقومي األذن واللسان لسانا 
وكتابة. وىذا يعٍت أن جيعل ادلعلمون التالميذ قادرين على االستماع والكالم والقراءة 

4والكتابة بطريقة مناسبة.
من العوامل اليت تعُت ذماح تعليم النحو وفشلو كثَتة،  

 منها الكتاب ادلستخدم ىف ىذا التعليم. 
كتاب ادلدرسي ىو أحد من الوسائل التعليم الذى يفيد ليسهل عملية ال

ألن فيو ادلادة الىت سيقدمها ادلعلم أمام الفصل، ويفيد كثَت ليسهل للمعلم  التعليم،
اللقاء ادلادة إىل أذىان الطالب. فلذلك البد للمعلم أن خيتار كتابا صحيحا 

اسبا للهدف وللمعلم وللطالب أيضا، ألن كثَتا من اختيار الكتب الىت ألفها ومن

                                                      
3

. ص ،(سنة بدون الفكر، دار: بَتوت) ،وصرفها رموىا العربية اللغة ىف ادلراجع ا،رض علي 

۵۰ 
 باألىداف اليومية دروسها إعداد و يةالعرب اللغة تدريس وطرق أساليب اذليجاء، أبو فواد4

 ۵۵۹. ص ،(۱۰۰۱ التوزيع، للنشر ادلناىج دار:  سويس) ،السلوكية
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كل التعليم خاصة ىف تعليم علم النحو، ادلؤلفون مبادة خمتلفة فيو، وذلك يدور ىف  
  وادلعلم مطلوب الختيار الكتاب الصحيح.

والتعليم حيتاج إىل األعمال اجليدة والكتب ادلناسبة الصحيحة. ألن 
الكتاب ىو احدى وسائل التعليم اذلامة اليت تشمل مادة الدراسة، فلذا البد 

التالميذ يف التعلم  للطالب وادلعلم من إعداده. وأن الكتاب لو مهم لنجاح
 .وادلطالعة

ودما عرف الباحث أن الكتاب ىو وسيلة من وسائل تعليم اللغة 
األجنبية، وال سيما يف تعليم اللغة العربية، وبدونو سوف يصعب للمعلم إفهام 
 .التالميذ ادلادة فهما جيدا. والكتاب لو دور ىام لنيل أغراض تعليم اللغة العربية

 اللغة العربية ىي علم النحو. ومن ادلادة يف تعليم
والكتاب الذى يستخدمو الفصل اإلعدادي مبدرسة فتوحية الدينية 

دماك ىف ىذا اليوم يعٌت كتاب "منت األجرومية" حملمد بن حممد بن  مرانكُتالسلفية 
داود الصنهاجي. وكتاب "منت األجرومية" حملمد بن حممد بن داود الصنهاجي ىو 

حوية ادلوجودة فيو مشروحة بشكل النظم الشعرية ولغتو اللغة كتاب فريد للقواعد الن
 العربية.

وبناء على ذلك يريد الباحث أن يبحث ادلوضوع: "تنفيذ تعليم النحو 
باستخدام كتاب "منت األجرومية" حملمد بن حممد بن داود الصنهاجي يف الفصل 

 دماك."  مرانكُتاإلعدادي مبدرسة فتوحية الدينية السلفية 
 

 صياغة المسألة .ب

يركز على ادلسألتُت  بناء على خلفية ادلسألة السابقة ديكن للباحث أن
كيف تنفيذ تعليم النحو باستخدام كتاب "منت األجرومية" حملمد بن اآلتيتُت وىي  
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حممد بن داود الصنهاجي يف الفصل اإلعدادي مبدرسة فتوحية الدينية السلفية 
 دماك ؟ مرانكُت
 

 وفوائده  أهداف البحث  .ج

دلعرفة تنفيذ تعليم النحو باستخدام   فيهدف ىذا البحثادلسألة، مناسبة ب
كتاب "منت األجرومية" حملمد بن حممد بن داود الصنهاجي يف الفصل اإلعدادي 

 دماك. مرانكُتمبدرسة فتوحية الدينية السلفية 

 وذلذا البحث فوائد، وىي ما يلي: 
 للطالب .۵

 هم مواد النحومساعدة الطالب على ف (أ

إعطاء الدافعة للطالب ىف تعلم النحو باستخدام كتاب "منت  (ب
 األجرومية" حملمد بن حممد بن داود الصنهاجي

 للمعلمُت  .۱

 إعطاء التعليقات واالقًتاحات ىف عملية تعليم النحو يف ادلدرسة الدينية  (أ

ناسبة لتعليم تكوين خربة دلعلمي النحو الختيار الطريقة التعليمية ادل (ب
النحو يف استخدام كتاب "منت األجرومية" حملمد بن حممد بن داود 

 الصنهاجي.

 للمدرسة  .3

على استخدام الوسائل التعليمية يف عملية ادلدرسة الدينية مساعدة  (أ
 تعلم وتعليم النحو، وال سيما الكتب ادلدرسية. 

كون ىذا تكوين ىذا البحث خربة جديدة للمدرسة، وعسى أن ي (ب
 البحث نقدا واقًتاحا يف عملية تعلم وتعليم النحو.

 للباحث .4
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مل ينلها الباحث حيث تكوين ىذا البحث خربة جديدة وعلما جديدا  (أ
 من قبل.

 تزويد الباحث على ادلعرفة وادلعلومات يف تعليم علم النحو  (ب
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 الباب الثانى 
 الهيكل النظري

 تعليم النحو  .أ

 عليم النحوتعريف ت .1
يُ َفعُِّل  -تَ ْعِلْيًما على وزن فَ عََّل  –يُ َعلُِّم  –التعليم مصدر من َعلََّم 

 تَ ْفِعْياًل. والتعليم مبعناه االصطالحي عند بعض العلماء ما يلي: -
قال ػتمود علي السمان التعليم ىو إيصال اظتعلم العلم واظتعرفة إىل  (أ

يقة االقتصادية اليت توفر لكل من بطريقة قودية وىي الطر  الطالبأذىان 
1اظتعلم واظتتعلم الوقت واصتهد يف سبيل اضتصول إىل العلم واظتعرفة.

 

قال ػتمود يونوس وقاسم بكر إن التعليم عامل من عوامل الًتبية  (ب
2 إيصال اظتعلومات من اظتعلم إىل اظتتعلم.وينصر يف

  

وقال حسن شحاتة إن التعليم ىو عملية نقل اظتعلومات من الكتاب أو  (ج
3من عقل اظتعلم إىل عقل اظتتعلم.

 

وقال أزتد طعيمة التعليم ىو عملية إعادة بناء اطتربة الىت يكتسب  (د
اظتتعلم بواسطتها اظتعرفة واظتهارة واالجتاىات والقيم. وبعبارة أخرى أنو 

نظيم عناصر البيئة احمليطة بالتعليم غتموع األساليب الىت يتم بواسطتها ت

                                                      
1
 ،(1893 اظتعارف، دار: القاىرة) العربية، اللغة تدريس يف التوجيو السمان، على ػتمود  

 12. س
2
 دون السالم، دار العصري اظتعهد: كونتور) ،والتعليم الًتبية بكر، وقاسم يونس ػتمود   

 11. ص ،(تاريخ
3
، )مصر: اظتكتبة اظتصرية البنانية، اللغة العربية بُت النظرية والتطبيق تعليمحسن شحاتة،   

 ٜٔدون سنة(، ص. 
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مبثل ما تتسع لو كلمة البيئة من معان من أجل اكتسابو خربات تربوية 
4معينة.

  

 5فَ ْعالً. –يَ ْفُعُل  –ؿَتًْوا على وزن فَ َعَل  –يَ ْنُحْو  –ن ؿَتَا والنحو م
النحو جاء يف اللغة  6النحو ىف اللغة يشمل عدة معان منها: القصد واصتهة.

 ظتعان ستسة، وىي: 
 . أي قصدت قصدك.كَ وَ ؿتَْ  تُ وْ القصد، ؿتو: ؿتََ  (أ

 . أي مثلك.كَ وَ ؿتَْ  ل  جُ رَ بِ  تُ رْ رَ اظتثل، ؿتو: مَ  (ب

 . أي جهة البيت.تِ يْ الب َ  وَ ؿتَْ  تُ هْ جَّ وَ اصتهة، ؿتو: ت َ  (ج
 . أي مقدار ألف. ف  لْ أَ  وُ ي ؿتَْ دِ نْ عِ  وُ اظتقدار، ؿتو: لَ  (د
 . أي أقسام. اء  ؿتَْ أَ  ةِ عَ ب َ رْ ى أَ لَ ا عَ ذَ القسم، ؿتو: ىَ  (ه

 وأما تعريفات النحو عند النحاة فهي ما يلى:
النحو ىف اصطالح العلماء ىو قواعد تعرف هبا أواخر الكلمات العربية  (أ

 وما يتبعهما.  اليت حصلت بًتكيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء

قال الشيخ مصطفى الغالييٍت: واإلعراب )وىو ما يعرف اليوم بالنحو(  (ب
علم بأصول يعرف هبا أحوال الكلمة العربية من حيث اإلعراب والبناء 
أي من حيث ما يعرض عتا يف حال تركيبها. فيو نعرف ما جيب عليو 

                                                      
4

، )مصر: منشورات تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأساليبيورشدي أزتد طعيمة،  
 ٘ٗ(، ص. 1۱۹۱اظتنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة، 

5
(، ص.  ٜٜٓٔ، )جاكرتا: ىيداكريا أكوع، إندونيسى –قاموس عرىب ػتمود يونس،   

ٗٗٗ  
6
ن، دار الكتب العلمية، لبنا –، )بَتوت القواعد األساسية للغة العربيةأزتد اعتاشيمى،   

 ٙدون سنة(، ص. 
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م حلة أن يكون اخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو لزو 
7واحدة بعد انتظامها يف اصتملة. 

 

القواعد النحوية ىي وسيلة لظبط الكالم، وصحة النطق والكتابة،  (ج
9وليست غاية مقصودة لذاهتا.

 

وقال عباس حسن إن النحو وسيلة اظتستعرب، والسالح اللغوي،  (د
والعماد البالغي وأدات اظتشرع واجملتهد، واظتدخل إىل العلوم العربية 

 8واإلسالمية رتعا. 
 

ل  أن النحو ديكن للباحث أن خيبناء على التعريفات السابقة، 
ىو علم يبحث فيو تركيب الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء، أو 

قدم الباحث أن مفهوم يبعبارة أخرى أنو علم ظتعرفة أواخر الكلمات العربية. و 
موعة من القواعد اليت تعرف هبا أحوال أواخر القواعد النحوية ىي غت

الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء يعٍت تغَت شكل أواخرىا بتغَت 
 موقعها يف اصتملة والكالم. 

عملية نقل اظتعلومات  ل  الباحث أيضا أن تعليم النحو ىوخيو 
ل اظتعلم والعلوم واظتعارف عن القواعد والقوانُت العربية من الكتاب أو من عق

                                                      
7
 العصرية، اظتكتبة منشورات: بَتوت) ،العربية الدروس جامع ييٍت،الغال مصطفى الشيخ  

 8. ص ،(تاريخ دون

 
9

 ،(تاريخ دون اظتعارف، دار: مصر) ،العربية اللغة ظتدرسى لفٌتا وجواظت إبراىيم، العليم عبد 
 203. ص

8
 ،(1866 الثالثة، الطبعة اظتعارف، ردا: مصر) ،األول اصتزء الواىف، النحو حسن، عباس 

 2. ص
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بطريقة قودية وىي الطريقة االقتصادية اليت توفر الوقت  الطالبإىل أذىان 
 واصتهد.

 

 أهداف تعليم النحو .2
 وديكن إرتال أىداف تدريس النحو وىي ما يلي: 

صون اللسان عن اطتطأ، وحفظ القلم من الزلل، وتكوين عادات لغوية  (أ
العرب إىل وضع قواعد سليمة، ولعل ىذا من أىم األىداف الىت دعت 

 النحو. 
قوة اظتالحظة، والتفكَت اظتنطقي اظتراتب، وتربية ملكة  الطالبتعويد  (ب

االستنباط واضتكم والتعليل إىل غَت ذلك من الفوائد العقلية الىت يتعود 
 التباعهم أسلوب االستقراء ىف دراسة القواعد.  الطالبعليها 

لصحيح مبا يساعد على استيعاب يعُت على فهم الكالم على وجهو ا (ج
 اظتعاىن بسرعة.

 اللغوية.  الطالبيصقل الذوق، وينمى ثروة  (د

القدرة على استعمال القاعدة ىف اظتوافق اللغوية  الطالبإكساب  (ه
من  الطالباظتختلفة، فالثمرة الىت ننتظرىا من تعليم النحو دتكُت 

 ا ىف حياتو. تطبيق القواعد على أساليب الكالم الىت يستخدمه

تضع القواعد أسسا دقيقة للمحاكاة، وال ديكن انتقال أثر التدريب إال  (و
إذا دتت احملاكاة وفق أساليب تعتمد على احكام وأصول تقيد الكالم 

10وتضبطو. 
 

                                                      
 
10

(، ص. ٜٜٚٔ)القاىرة: دار اظتعارف،  طرق تعليم اللغة العربية،ػتمد عبد القادر أزتد،  
ٔٙٚ-ٔٙٛ 
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 :ىي النحوية القواعد تعليم أغراض عن ػتمد ربك أبو وعند

 .اطتطأ من وبعيد الصحيحة باللغة ػتادثة التالميذ تعويد (أ

 .الصحيحة اللغة وتركيب الصحيحة الكلمة لكتابة التالميذ تعويد (ب

 .وضدىا سوائها يقرر مث نظامة، كاملة بفكرة التالميذ قدرة ترقية (ج

.وضيح بدليل الحظةاظت يبحث أن التالميذ تعويد (د
11

 

 كثَتة النحوية القواعد تعليم فأغراض السمان، علي ػتمود وعند

 :منها

 .اطتطأ من والقلم اللسان عصمة (أ

 ظتعاين الصحيح اصتيد الفهم على يساعد فهما الكلمات وظائف فهم (ب

 .الكالم

 يدرس ما وبفضل االشتقاق، أصول مبعرفة اللغوية التالميذ مادة توسيع (ج

 .القواعد الستنباط واقعية حية أدبية ونصوص وأمثلة عبارة عن

 باألغية أصول من يعرفونو ما باستخدام األدبية التالميذ عبارة ترقية (د

 نقد من التالميذ دتكن وىي هبا، دهوتزي رتاال، الكالم على تضفى

 اضتسن أسباب أو والركاكة، الغموض وجوه عتم يبُت نقدا األساليب

 .فيها واصتمال

 بُت واظتوازنة اظتالحظة، ودقة الصحيح، اظترتب التفكَت التالميذ تعويد (ه

 .العقلية التالميذ تربية يف أثر ذات فهي واضتكم، واالستنباط الًتكيب،

 القواعد من اظتعايَت تلك على بعرضو الكالم أخطأ عرفةم تيسَت (و

.اظتدروسة
12

 

                                                      
11

  Abu Bakar Muhammad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab, 

(Surabaya: Usaha Nasional, t.th), hlm. 84 
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 من ويرجى النحو، علماء عند النحوية القواعد تعليم أغراض ىكذا

 أن ألنو وتطبيقيا، نظريا أو صحيحا األغراض لتعمق العربية اللغة مدرسي

 .النحوية القواعد تعلم عرض مبا ويناسب قودية نظامة والتالميذ اظتدرس يسهل

ل  الباحث أن أىداف تعليم النحو كثَتة، خيمن البيان السابق، 
لغوية  عاداتاللسان عن اطتطأ، وحفظ القلم من الزلل، وتكوين منها صون 

 اظتنطقي اظتراتب، وتعيُت فهم قوة اظتالحظة، والتفكَت الطالبسليمة، وتعويد 
الكالم على وجهو الصحيح مبا يساعد على استيعاب اظتعاىن بسرعة، 

تعريف التلميذ اللغوية، و  الطالبوتشحيذ العقل، وصقل الذوق، وتنمية ثروة 
باألساليب العربية وتعويده على إدراك اطتطأ فيما يقرأ ويسمع، وظبط الكالم 

دة التلميذ على فهم ما يقرأ ويسمع فهما وصحة النطق والكتابة، ومساع
 دقيقا.

 

 طريقة تعليم النحو  .3

أي درس من  الطالبلتفهيم  الطريقة ىي الوسيلة اليت نتبعها
الدروس يف أية مادة من اظتواد. وىي أسباب اليت يستخدمها اظتدرس يف 
معاصتة النشاط التدريس ليحقق وصول اظتعارف إىل تالميذه بأيسر السبيل 

13ل الوقت والنفقات.وأق
 وطريق تعليم النحو عند علماء النحو ما يلي:  

                                                                                                                  
12

 ،(ت.د اظتعارف، دار: مصر) ،العربية اللغة تدريس في التوجيه السمان، علي ػتمود 
 15_.14۱ ص

13
(، ٜٜٚٔ، )قاىرة: مكتبة النهضة اظتصرية، طرق تعليم اللغة العربيةػتمد عبد القادر،  

 ٓٙص. 
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14عند نايف ػتمود معروف طريقة تدريس النحو اثنتان، مها:
  

 الطريقة االستقرائية )االستنباطية(  (أ
وتبدأ ىذه الطريقة مبالحظة األمثلة والشواىد اظتختلفة، مث 
استخالص القاعدة النحوية اليت جتمع بينهما. وديكن القول إّن ىذه 

ة القدامى، الطريقة يف االستدالل والتفكَت ىي اليت صتأ إليها علماء اللغ
النصوص  إىل حينما قّعدوا النحو وضبطوا أحكامو. وذلك عندما نظروا

القراءنية واألحاديث النبوية والشواىد الشعرية والنثرية، وخرجوا من 
حبثهم االستقرائي ىذا بالقوانُت النحوية اليت رصدوىا باظتالحظة 

 واظتشاىدة والتحليل والًتكيب واظتقارنة. 
 سية )االستنتاجية( الطريقة القيا (ب

وتبدأ ىذه الطريقة بعرض القاعدة النحوية، مث بتقدًن 
الشواىد واألمثلة لتوضيحها. وبعد ذلك تعزز وترسخ يف أذىان 

بتطبيقها على حاالت ؽتاثلة. ويالحظ أن ىذه الطريقة تعتمد  الطالب
على التفكَت القياسي االستداليل، الذي يقوم على االنتقال من 

التعميمات األولية إىل الوقائع. علما أن ىذه اظتبادئ  اظتقدمات أو
 والقواعد تكون قد توصلنا إليها باالستدالل االستقرائي.  

 :فهي القياسية بالطريقة التعليم خطوات وأما

 إىل اظتعلم يقدم مث القاعدة، تعريف بالتوضيح الدراسة اظتعلم يبدأ (1

 يف كما القياسية قةبالطري استخدم اليت القراءة وكتاب أمثلتها،
 .اصترومية وكتاب مالك ابن الفية كتاب

                                                      
14

ة: مكتبة النهضة اظتصرية، ، )قاىر خصائ  العربية وطرائق تدريسهانايف ػتمود معروف،  
 ٛٛٔ(، ص. ٜٜٚٔ
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 ىذا وبعد حبفظها، يطالب مث وتررتتها، اظتفردات اظتعلم يعطي (2

 قبلها تعلم اليت اظتفردات حفظ لتعبَت اظتتعلم إىل اظتعلم يطالب

 .الفصل أمام

 .بلفظ لفظا وتررتتها القراءة لتفهيم اظتتعلم إىل اظتعلم يطالب (3

 أي القواعد، ناحية من وتوضيحها اطتطيئة الًترتة اظتعلم رحيش (4

 .وبالغية وصرفية ؿتوية

 .آخر وقت يف ولتحليلها القاعدة ضتفظ اظتتعلم إىل اظتعلم يطالب (5

 واظتفردة بالقاعدة تتعلق اليت اظتنزلية الواجبة اظتتعلم إىل اظتعلم يعطي (6

.الًترتة أو
15

 

وعند جاسم ػتمود اضتسون وحسن جعفر اطتليفة إن طريقة تعليم 
16النحو ثالث، وىي ما يلي:

  

 الطريقة القياسية  (أ
تعد ىذه الطريقة من أقدم طرق تدريس النحو العريب، وفيها 
 يتم االنتقال من القنون العام أو القاعدة إىل األمثلة اليت توضحها. 

 الطريقة االستقرائية (ب
ألمثلة اليت االستقراء ىو البدء بفح  اصتزئيات ودراسة ا

تؤدي إىل معرفة أوجو التشابو والتباين بينها، مث الوصول إىل حكم عام 
 يسمى قاعدة أو قانونا. 

 طريقة الن  اظتتكامل  (ج

                                                      
15

 Ahmad Fuad Effendy, dkk, Metode dan Teknik Pengajaran Bahasa 

Arab, (Malang: Program Studi PBA UIN Malang, 2002), hlm. 39 
16

، مطرق تعليم اللغة العربية يف التعليم العاجاسم ػتمود اضتسون وحسن جعفر اطتليفة،   
 ٕٚٗ)ليبيا: دار الكتب الوطنية، دون سنة(، ص. 
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ال ختتلف ىذه الطريقة عن سابقتها إال يف اطتطوة األوىل، 
فبينما تعتمد الطريقة االستقرائية على عرض أمثلة مبتورة الصلة بينها، 

ه الطريقة تستعُت بن  لغوي متكامل ليشتمل على رتل ؾتد أن ىذ
 ذات خصائ  معينة توضح القاعدة اظتطلوبة. 

ل  أن طريقة خيستطيع الباحث أن يمن أرآء العلماء السابقة، 
تعليم النحو كثَتة االستخدام ىي الطريقة القياسية والطريقة االستقرائية. 

عليم النحو بتقدًن القواعد، مث الطريقة القياسية ىي الطريقة اظتستخدمة يف ت
عرضها باألمثلة. وأما الطريقة االستقرائية فهي الطريقة اظتستخدمة يف تعليم 

 النحو بعرض األمثلة اظتتنوعة، مث تليها القاعدة. 
وخطوات تعليم النحو باستخدم الطريقة القياسية عند عبد اضتميد 

 ىي ما يلي: 
 للتالميذ. بدأ اظتدرس الدرس بتخصي  اظتوضوع (أ

 شرح اظتدرس ببيان القاعدة. (ب

 حبفظ تلك القواعد. الطالباستفهم  (ج

 عرض اظتدرس االمثلة او الكلمات اظتناسبة للقاعدة. (د

 خل  اظتدرس الدرس. (ه

17قدم اظتدرس االمتحان. (و
  

وأما خطوات تعليم النحو باستخدم الطريقة القياسية عند عبد 
 اضتميد فهي كالتايل:

اظتقدمة، ففيها يهيئ اظتدرس طالبو لتقبل اظتادة العلمية اصتديدة، وذلك  (أ
طالب عن طريق القصة واضتوار أو بسط الفقرة حبيث تثَت يف نفوس ال

                                                      
17

 M. Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, 

Metode, Strategi, Materi, dan Media (Uin Malang Press, 2008), hlm. 67 
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الذكريات اظتشًتكة، وىي أساسية ألهنا واسطة من وسائط الّنجاح، 
 وسبيل إىل فهم الدرس وتوضيحو.

العرض، ىو لب الدرس وعليو يتحدد اظتوضوع حبيث يعرض عرضا  (ب
سريعا اعتدف الذى يريد اظتدرس أن يبلغ بالطالب إليو، وىو يدل على 

 براعة اظتدرس.

ا تعلمو الطالب اليوم، وبُت ما تعّلمو باألمس الربط، وىو الرّبط على م (ج
القريب والبعيد، فاعتدف منو أن ترتبط اظتعلومات وتتسلسل يف ذىن 

 الطالب، مثّ يصل اظتدّرس بطالقة إىل االستنتاج.

التطبيق، وىو تتعلق عليو األمهية الكربى، ألن دراسة القواعد ال تؤتى  (د
تدريبا كافيا على  الطالبريب ذتارىا إال بكثرة التطبيق عليها، وتد

 األبواب الىت يدرسوهنا.
والطريقة االستقرائية من طرق التفكَت الطبيعة الىت يسلكها العقل 
ىف الوصول من اضتكم على حقائق مشاىدة أو معلومة إىل حقائق غَت 
مشاىدة أو غتهولة، وفيها ينتقل الفكر من اصتزء إىل القانون العام، ومن 

 الطالبإىل األحكام العامة، وىى تنطوى على أن يكشف اضتاالت اطتاصة 
اظتعلومات واضتقائق بأنفسهم، كما أن اتباعها ىف التدريس يتطلب من اظتدرس 
رتع كثَت من األمثلة الىت تنطبق عليها القاعدة العامة، مث االنتقال من مثال 

 بأنفسهم.إىل اخر ومناقشتو, بغية استنباط القاعدة العامة فيعرب عنها الطلبة 
من اظتعروف، أن لكل طريقة مزايا ونقصائ. وللطريقة القياسية 
مزايا وعيوب، من مزايا الطريقة القياسية طريقة سريعة ألن التلميذ يستخدم 

 فيها معلومات وصلتا إليهم من قدًن، وسهولة وسرعة حفظ القاعدة.

القدرة على  الطالبوأما عيوب ىذه الطريقة فهي تضعف يف 
واإلبتكار، وعدم اإلعتماد على النفس، وعدم اإلستقالل يف البحث، اإلبداع 
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على اضتفظ واحملاكاة العمياء، وأهنا تبدأ باألحكام العامة  الطالبوتعود 
الكلية اليت تكون غلبا صعبة الفهم واإلدراك مث تنتهي باصتزئيات، ووقد ادى 

 من دراسة النحو. الطالبىذا إىل نفور 

قرائية مزايا وعيوب. من مزاياىا أهنا تشجع وكذلك للطريقة االست
الطالب على التفكَت واظتشاركة يف الدرس بصورة فعالة، وأهنا توصلهم إىل 
القاعدة النحوية تدرجييا ؽتا جيعل معنها واضحا وبالتايل تطبيقها سهال 

 ميسورا.
ومن عيوهبا بطيئة يف إيصال القاعدة النحوية إىل أذىان الطالب، 

ليم القواعد من خالل أمثلة مبتورة الصلة بينها، ويف ىذا تفتيت ويتم فيها تع
لوحدة اللغة، وتغري بالتسرع غَت احملبب يف استخالص القاعدة، فقد يكتفي 
اظتعلم مبثال أو مثالُت، مث يقفز مباشرة إىل القاعدة وعتذا ينصح اظتربون اظتعلم 

استخالص القواعد منها  باإلكثار من األمثلة والتنويع فيها وفحصها والتأين يف
 بشاركة الطالب.

 

 

 المواد فى تعليم النحو  .4

كان كثَت من االمثلة للمواد الّدراسية يف اظتواد ىف تعليم النحو الذي 
األلية من  مطبقة، كانت للمواد الّدراسية األساسية واظتتواسطة واظتواد اّلدرسية

 حيث أنواعها وتنظيم كتابتها.
ظتواد الدراسية للمبتدئُت بكتاب اصترومية، قدم الباحث أمثلة ايو 

وىناك يوجد كثَت من اظتواد الدراسية يعٍت يوجد باب من األبواب. أو بعبارة 
 أخرى من األبواب البسيطة إىل األبواب اظتركبة، وىي ما يلى: 

      باب الكالم (1
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 باب اإلعراب (2

 باب معرفة عالمة اإلعراب (3

 اظتعربات (4

 لباب األفعا (5
 باب مرفوعات األشتاء (6

 باب الفاعل (7

 باب اظتفعول الذى مل يسم فاعلو (۹

 باب اظتبتدأ واطترب (۱

 باب النعت (11

 باب العطف  (11

 باب التوكيد (12

 باب البدل (13

 باب منصوبات األشتاء (14

 باب اظتفعول بو (15

 باب اظتصدر  (16

 باب ظرف الزمان و ظرف اظتكان (17

 لباب اضتا (1۹
 باب التمييز (1۱

 باب االستثناء (21

 باب ال (21

 باب اظتنادى (22

 باب اظتفعول من أجلو واظتفعول معو (23

 باب ؼتفوضات األشتاء  (24
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وأما األمثلة للمواد الدراسية يف تعليم النحو للمتوسطة مثل كتاب 
   العمريطى فتشمل على األبواب الكثَتة، وىي ما يلى: 

 أنواع الكالم (1

 باب اإلعراب (2
 باب عالمات اإلعراب (3

 فصل اظتعربات  (4

 باب األفعال  (5

 باب مرفوعات األشتاء  (6

 باب الفاعل  (7

 باب اظتبتدأ واطترب  (۹

 باب النعت  (۱

 باب العطف  (11

 باب التوكيد  (11

 باب منصوبات األشتاء  (12

 باب اظتفعول بو  (13

 باب اظتصدر  (14

 وظرف اظتكان باب ظرف الزمان  (15

 باب اضتال  (16

 بابل التمييز  (17

 باب االستثناء  (1۹

 باب ال  (1۱

 باب اظتنادى  (21

 باب اظتفعول من أجلو  (21
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 باب اظتفعول معو  (22

 باب اظتخفوضات من األشتاء  (23
وأما األمثلة للمواد الدراسية يف تعليم النحو مثل كتاب ألفية ابن 

قواعد النحوية كلها، يعٌت من القواعد النحوية مالك وىو يشمل غتموعة ال
 السهلة إىل القواعد النحوية الصعبة حىت أعالىا، وىي كما يلى: 

 ( فصل لوٓٗ  باب الكالم (1

 ( أما ولوال ولومأٗ باب اظتعرب واظتبٌت (2

 ( االخبار بالذى وااللف والالمٕٗ  باب الّنكرة واظتعرفة (3

 ( العددٖٗ  باب العلم (4

 ( كم وكأين وكذا اضتكايةٗٗ باب اسم اإلشارة (5

  ( التأنيث٘ٗ باب اظتوصول (6
  ( اظتقصور واظتمدودٙٗ  اظتعرفة (7
 ( كيفية تثنية اظتقصور واظتمدودٚٗ  التعريف (۹

 ( رتع تكسَتٛٗ  باب االبتداء (۱

 ( التصغَتٜٗ ورتعهما تصحيحا (11

  النسب( 50 كان وأخواهتا (11
  ما وال والت وأن اظتشبهات بليسىف فصل (12

 ( اإلمالةٔ٘  باب أفعال اظتقربة (13

 ( التصريفٕ٘   إّن وأخواهتا (14

 الفاعل( 53  ال الىت لنفي اصتنس (15

 ( النائب الفاعلٗ٘           ظّن واخواهتا (16

 ( اشتغال العمل عن اظتعمول٘٘   أعلم وأرى (17

 زومو( تعدى الفعل ولٙ٘   االضافة (1۹
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 ( التنازع ىف العملٚ٘ اظتضاف إىل ياء اظتتكلم (1۱

 اظتفعول اظتطلق( 59 أعمال اظتصدر (21

 ( اظتفعول لو بأداة واظتفعولُتٜ٘  أعمال اسم الفاعل (21

 ( اظتفعول فيوٓٙ   أبنية اظتصادر (22

 ( اظتفعول معؤٙ  أبنية أشتاء الفاعلُت  (23

 ( االستثناءٕٙ  الصفة اظتشبهة (24

 اضتال( ٖٙ   التعجب (25

 ( التمييزٗٙ   نعم وبئس (26

 حروف اصتار ( 65 أفعال التفضيل (27

 ( أشتاء الزمت النداء االستغاثةٙٙ    النعت  (2۹

 ( الًتخيمٚٙ   التوكيد (2۱

 ( أشتاء االفعال واالصواتٛٙ   عطف البيان (31

 ( فصل من الم فعلى اخلٜٙ   عطف نسق (31

 ( فصل فاء أمر أو مضارع اإلدغام ٓٚ   البدل (32

 االختصاص التحذير واالغراء( 71  النداء (33
 ( فصل ان يسكن السابق اخلٕٚ   اظتنادى  (34

 ( فصل لساكن صح اخلٖٚ   نون التوكيد (35

 ( فصل ذواللُتٗٚ  ماال ينصرف  (36

  إعراب الفعل  (37

   عوامل اصتزم (3۹

 إلبدالصل ىف زيادة مهزة الوصل اف (3۱

لخ  الباحث على أن اظتواد الدراسية ينظرا على الشرح السابق، 
، مثل اظتواد الطالبسن أى مرحلة بيف تعليم القواعد النحوية مطابقة 
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الدراسية يف تعليم القواعد النحوية للمبتدئُت يعٍت تكتب تلك اظتواد غتمال 
 وتفصيال للمتوسطة وأوسع وأصعب لألولية.

 حومراحل تعليم الن .5

، كما يف تعليم القواعد الطالبلكل تعليم مراحل تناسب بسن 
 النحوية. واظتراحل يف تعليم القواعد النحوية ىي ما يلي :

  يف اظترحلة االبتدائية (أ

: تشمل على الّصفُت يعٍت الّصف األّول الحلقة األولى
ع والثّاين، ويف ىذه اضتلقة ال يعلم الطفل القواعد مطلقا، وال يؤخذ بنو 
معُت من التدريبات حول أسلوب خاص، وتأليف رتل بشكل معُّت، 
ألّن الطّفل يف ىذه اضتلقة ػتدود اطتربات، فحاجتو ماّسة إىل توسيع 

 خربتو، وتنمية ؼتضولو الّلغوى.
الّصفُت يعٍت الّصف الثّالث : تشمل على الحلقة الثانية 

اء، وقّوة الّتعبَت، ابع، ويف ىذه اضتلقة يدرب التّلميذ على صّحة األدوالر 
 بطريقتُت :

استمرار التدريب اظتباشر على التعبَت، كما ىو متبع يف اضتلقة  (1
 الّسابقة، ولكن بصورة أرقى.

تدريبو على وحدات ؿتوية معينة، ؽتا يشيع يف لغتو، ويستعملو   (2
استعماال خطيأ، وذلك كالّتدريب على األسئلة واألجوبة، وعلى 

اء اإلشارة، وألشتاء اظتوصولة، ونستطيع _ بعض الّضمائر، وأشت
هبذا الّتدريب _ أن هنذب لغة التّلميذ، ونعدل بو  أن كلمة " 
إحنا" إىل " ؿتن" وعن كلمة "إزاى" إىل كلمة " كيف" وعن  
كلمة " إللى" إىل كلمة " ذه" إىل "ىذا" وعن كلمة "فُت" إىل 
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ىل "أين" وعن كلمة "إمتو" إىل "مىت" وعن كلمة "مُت" إ
19"من"...

 

وىذا النوع من تدريب القواعد، ال على تكوين رتل، ولكن 
اإلسم مالئم لو، ىو الّتدريب على استعمال الّلغوى باستعمال 

ّتمثيليات واستخدام القّصة البطاقات واأللعاب الّلغوية واحملاوالت وال
وغَت ذلك. وىذا الّتدريب ال خيّص  لو حبص  كامل، وإّّنا يقطع لو 

 من دروس القراءة والّتعبَت.
: تشمل على الّصفُت، يعٍت الّصف اطتامس الحلقة الثالثة

والّسادس والّتلميذ يف ىذه اضتلقة ديكن أن يطمئن إىل نضج فكره 
ة القاصدة الىت تعتمد على األمثلة وقدرة على فهم القواعد بالطريق

واظتناقشة واإلستنباط والّتطبيق، وال مانع من حتصي  إحدى اضتص  
لدراسة القواعد والّتدريب عليها يف ىذه اضتلقة مع مراعة الّتيسَت على 

 بعدم ازدحام القواعد اظتختلفة يف حصة واحدة.  الطالب
 يف اظترحلة اإلعدادية (ب

التلميذ يف دروس القواعد بالطريقة  يف ىذه اظترحلة يؤخذ
الًّتبوية اظتنظمة بصورة أوسع وأمشل، وديكن يف ىذه اظترحلة العودة إىل 
بعض األبواب اليت درست يف اظترحلة الّسابقة ودراستها بشيئ من 

                                                      
)مصر: دار اظتعارف، دون تاريخ(،  اظتوجو الفٌت ظتدرسى اللغة العربية،عبد العليم إبراىيم، 19

 ٕٛٓص. 
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18الّتفصيل.
واظتراد هبذه اظترحلة يعٍت تعليم القواعد الّنحوية للمرحلة  

 اإلعدادية بإندونسيا اظتشهورة باظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية. 

 يف اظترحلة الثانوية (ج

تتناول اظتناىج يف ىذه اظترحلة األبواب واظتسائل تدّل على 
اعد والّتطبيق عليها فهمها للّتالميذ يف اظترحلة اإلعدادية، وحتّص  للقو 

وىف ىذه اظترحلة أنسب الطريقة ىف تعليم علم ؿتو،  20حص  كاملة.
21وىو إرجاء الطريقة القياسية للمستوبُت اظتتواسط واظتتقدم.

 

رى الباحث أن أشتاء مراحل التعليم يف بالدنا إندونيسيا ال يو 
تساوي يف بالد العرب ولكن يساوي يف كوهنا وخلفية تالميذىا 
واىداف تعليمها، فلذالك يرى الباحث ان اظتدرسة اليت يبحثها الباحث 

 بتدائية ظتناسبتها يف كوهنا. التقوم مقام اظتدرسة ا
 

 ليمية الوسائل التع .ب

 مفهوم الوسائل التعليمية  .1

الوسائل التعليمية ىي وسائل اإليضاح حد سواء. ووسائل اإليضاح 
ىي كل ما يستخدمو اظتعلم من الوسائل ليستعينو على تفهيم تالميذه ما قد 
يصعب عليهم فهمو من اظتعلومات اصتديدة. فقد يستعُت بشيء من 

فيعرض عليهم شيئا يسهل عليهم اظتعلومات القددية أو يلجأ إىل حواسهم 

                                                      
18

(، )مصر: دار اظتعارف، دون تاريخ اظتوجو الفٌت ظتدرسى اللغة العربية،عبد العليم إبراىيم،  
 ٜٕٓص. 

20
 ٕٛٓ، ص. اللغة العربية يظتدرس اظتوجو الفٍتعبد العليم إبراىيم،   

21
 ٕٕٓص.  ا،تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبأزتد طعيمة،  يرشد  
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إدراكهم إحدى اضتواس فظهر أن استخدام وسائل اإليضاح تطبيق على 
قواعد التدريس األساسية فهو يتدرج من اجملهول إىل اظتعلوم ومن احملسوس إىل 

22اظتعقول.
 

ليمية ىي األالت ل  أن الوسائل التعخيالباحث أن  يستطيع
من العلوم  الطالبالتعليمية يف اظتدارس اليت يستخدمها اظتعلم على تفهيم 

واظتعارف واظتعلومات اصتديدة. وعتا أمهية كربى يف تعليم اظتواد اظتختلفة، منها 
كتاب "منت األجرومية"   تعليم اللغة العربية. وأما اظتراد يف ىذا البحث فهي

 أي كتاب حيتوي على القواعد النحوية. صنهاجي حملمد بن ػتمد بن داود ال
 

 أنواع الوسائل التعليمية  .2

 التعليمية وىي كما يلي :  الوسائلكانت 
 الوسائل البصرية  (أ

 وىي اليت يستفاد منها عن طريق نافذة العُت، وأمهها، 
الكتاب الدراسي وغَت اظتدرسي، اجملالت والدوريات، والنشرات  (1

 على اختالفها. 

 السبورة وملحقاهتا. (2

اللوحات اصتدارية )اللوحة اظتمغنطة، اللوحة الوبرية، اللوحة  (3
 اإلخبارية، لوحة اصتيوب(.

 الصور )اظتفردة، واظتركبة، واظتسلسلة(.  (4

                                                      
22

 ٔٗ، ص. والتعليم الًتبية بكر، وقاسم يونس ػتمود  
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البطاقات )بطاقات اضتروف واظتقاطع والكلمات واصتمل،  (5
بطاقات اظتطابقة، بطاقات التعليمات، بطاقات األسئلة 

 ألجوبة(وا

 الوسائل السمعية  (ب

وىي اليت يستفاد منها عن طريق االذن، وأمهها : اظتذياع، 
 التسجيالت الصوتية، األسطوانات.

 الوسائل السمعية البصرية (ج
وىي اليت يستفاد منها عن طريق العُت واألذن معا، وأمهها: 
ليات التلفاز، الصور اظتتحركة، الدروس، النموذجية اظتسّجلة، التمثي

.اظتتلفزة
23

 

 

 مصادر التعلم  .3

اظتدرسى من وسيلة  . والكتابمن مصادر التعلم الكتاب اظتدراسى
التعليم. والوسائل التعليمية ىى على كل ما يستخدم اظتعلم أو متعلم أو مها 

تعلم ما يتضمنو اظتنهج من اظتعلومات معا من أدوات وأجهزة ومعدات ىف 
ومهارات وخربات لتنمية اصتوانب الوجدانية ىف أقل وقت وجهد مع حتقيق 

24أفضل نتيجة ؽتكنة.
 

بوية واستخدام الوسائل التعليمية ىف مواقف التعليم أصبح ضرورة تر 
نتيجة لالنفجار اظتعرىف والتكنولوجى، وتعدد مصادر اظتعرفة وأوعيتها؛ وذلك 

                                                      
 . ٕٙٗ-ٕ٘ٗ، ص. خصائ  العربية وطرائق تدريسهانايف ػتمود معروف،  23
( ص. ٕٛٓٓ)السعودية:  مكتبة الرشد, , اظتناىج اظتدرسيةخالد ػتمود ػتمد عرفان, 24

ٔ٘ٚ 
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إلتاحة الفرصة طتربات متنوعة، ومواقف ؼتتلفة ينتقل فيها التلميذ من نشاط 
إىل أخرى، ومن إدراك صلة بُت شيئُت، والوسائط التعليمية تعمل على تنمية 

ظتهارات اليدوية، كما يصبح لكل الثروة اللغوية لدى اظتتعلم، وتنمية لديو ا
25معٌت مفهوم واضح ىف الذىن.

 

عرف الباحث أن الكتاب الدراسي من مصادر يمن البيان السابق، 
تاب، يستطيع اظتعلم أن يلقي التعلم. وىو وسيلة عملية التعلم والتعليم. بالك

اظتواد الدراسية للتالميذ إلقاء ترتيبا منظما مناسبا باظتنهج اظتقرر. كما من 
اظتعروف، أن استخدام وسيلة التعليم ضروري يف عملية التعلم والتعليم. 

. وأخَتا، الطالبواستخدامها تسهيل عملية التعلم والتعليم عند اظتعلم و 
 على الكفاءة األساسية ومعيار الكفاءة اظترجوة. اضتصول  الطالبيرجى من 

 وال بد من أن يكون للكتاب الدراسي اظتعايَت، منها ما يلي: 
الذين  الطالب، أي الطالبأن يكون الكتاب الدراسي جذابا برغبات  (أ

 يستخدمونو.

 الذين يستخدمونو. الطالبأن يكون مشجعا على  (ب

 .الطالبأو التصوير اصتاذب بأنفس  أن حيتوي على التوضيح بالرسوم (ج

أن يكون الكتاب الدراسي بالنظر إىل العوامل اللغوية حىت تناسب  (د
 الذين يستخدمونو. الطالببكفاءة 

أن يكون ػتتوى الكتاب الدراسي موثوقا بالدروس األخرى، واألجدر  (ه
 بالتخطيط لتكون احتادا متحدا.

 الفردية  الطالبى أنشطة أن يكون الكتاب الدراسي حافزا عل (و

                                                      
)مصر: الدار اظتصرية البنانية, , تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيقحسن شحاتة,  25

 ٘ٓٗ( ص.ٜٜٙٔ
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أن يكون الكتاب الدراسي واعيا وظاىرا الجتناب اظتفاىيم اظتخفئة  (ز
 الطالباظتتحَتة على 

 .اواضح اأن يكون للكتاب اظتدرسي تصور  (ح

 أن يكون الكتاب الدراسي متأكدا على قيم الصغار والكبار. (ط

 لتالميذ.أن يكون الكتاب الدراسي حيًتم اختالفات فردية ل (ي

ل  أن الكتاب الدراسي خيأن  الباحثستطيع يمن البيان السابق، 
اظتعايَت اظتقررة ليكون وظيفة وسائل التعليم. من معايَت ىذا  يستويفأن 

الكتاب الدراسي أن يكون جذابا للتالميذ، وأن يكون مشجعا على 
يكون  ، وتقدديو توضيحا واضحا بأنواع الرسوم والصور البيانية، وأنالطالب

 ػتتوى الكتاب الدراسي موثوقا بالدروس األخرى.
 

 

  الدراسات السابقة .ج

 وجد الباحث البحوث العلمية السابقة اظتتعلقة هبذا البحث منها : 
واطترب للصف السابع مبدرسة "دار  أتنفيذ الطريقة يف تعليم النحو عن اظتبتد .1

"شهري" برقم الطالب  العلوم" الثانوية اإلسالمية واتس عاليان للباحث
، وأما نتائج ىذا البحث فهي قد استوي ىف الشروط اظتقررة 1۹3ٕٔٔٓٗٗ

ىف الًتبية والتعليم، وىذا التنفيذ يشتمل على ىذه الطريقة ىي الىت يقدم ىف 
 ىذا اظتدرسة، وكذلك من ناحية اظتادة، ألنو موافق للمبتدئُت. 

بحث يف تعليم اظتساواة بُت ىذا البحث والبحث السابق ىي اظت
النحو. وأما الفرق بينهما فهو يبحث ىذا البحث استخدام الكتاب الدراسي 

 يف تعليم النحو والبحث السابق حبث تنفيذ الطريقة يف تعليم النحو. 
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تعليم القواعد النحوية لقراءة كتب الًتاث )دراسة حتليلية عن كتاب "اللباب  .2
فخر الدين من ناحية اظتادة على طريق الربق يف تعليم الكتاب ألزتد 

، وأما 732111۵ٕٓوالطريقة( للباحث "ػتمد طارق غتد" برقم الطالب 
 نتائج ىذا البحث يعٌت: 

اظتواد اظتوصوفة ىف كتاب "اللباب على طريقة الربق يف تعليم الكتاب  (أ
"ىو اظتادة األساسية يف دراسة علم النحو. صفة اظتواد ىو الطابقة، 

أو األبواب يف كتاب "اللباب على طريق الربق ىف  لذالك أن الفصول
التعليم الكتاب" ىو الفصول الىت تغلب ما يستخدم ىف كتب الًتاث. 
ولكن "الكتب الصفراء" الىت ديكن استخالصها ىي كتب الًتاث 
السفلى من الطبقة األوىل إىل الوسطى. وىذا ىو ال ديكن أن يفهم 

وصوفة يف ىذا الكتاب. ألن رتيع كتب الًتاث من خالل الفصول اظت
تريد أن  الطالباظتواد اظتقدمة يف ىذا الكتاب ىي بسيطة. إذا كان 

تعرف الكثَت عن قواعد قراءة الكتب ينبغي دراسة النحو والصرف  
كامل. حىت لفهم اظتواد اليت ىي يف ىذا الكتاب أن الطالب ال يفهم 

ادة يف ىذا دون تعليمات مباشرة من اظتعلم. ألن التفسَت عتذه اظت
 الكتاب ىو اإلرتال. 

الطريقة اظتستخدمة يف كتاب "اللباب على طريق الربق ىف تعليم  (ب
الكتاب" الذي يشرحو اظتؤلف يف قواعد النحو ىو األسلوب القياسي، 
أي الطريقة السابقة ىف تدريس القواعد يبدأ اظتدرس بذكر القاعدة مث 

 يعطى األمثلة عليها. 
ستعملة يف تعليم قواعد النحو ىي الطريقة القياسية أي يف والطريقة اظت (ج

تدريس القواعد يبدأ اظتدرس بذكر القاعدة مث يعطى األمثلة عليها. 
الفصول اليت تغلب ما يستخدم يف كتب الًتاث. ولكن الكتاب 
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الصفراء اليت ديكن استخالصها ىي كتب الًتاث السفلى من الطبقة 
 األوىل إىل الوسطى.

بُت ىذا البحث والبحث السابق ىي حبث يف تعليم  اظتساواة
كتاب القواعد النحوية. وأما الفرق بينهما فهو اختالف الكتاب اظتبحث وىو  

وكتاب اللباب على "منت األجرومية" حملمد بن ػتمد بن داود الصنهاجي 
 طريقة الربق يف تعليم الكتاب.

لعاشر مبدرسة "تشويق مشكالت تعليم القواعد بكتاب ابن عقيل يف الفصل ا .3
الذي كتبو شافعي جوىري، رقم الطالب  ٜٕٓٓالطالب" العالية قدس سنة 

. ونتيجة ىذا البحث ىي أن تعليم القواعد بكتاب ابن ٜٕٖٔٓٔٔٙٓ
عقيل يف الفصل العاشر مبدرسة "تشويق الطالب" العالية قدس باستخدم 

بورة والطباشَت وغَت بالطريقة القياسية وأما الوسائل التعليمية باستخدم الس
 ذلك. ىناك مشكالت عديدة من حيث اظتشكالت اللغوية وغَت اللغوية. 

 

 

اظتساواة بُت ىذا البحث والبحث السابق ىي البحث يف تعليم 
كتاب "منت   القواعد. وأما الفرق بينهما فهو الكتاب اظتستخدم وىو

. وأيضا ىذا وكتاب ابن عقيلاألجرومية" حملمد بن ػتمد بن داود الصنهاجي 
البحث يبحث طريقة تعليم القواعد النحوية وأما البحث السابق فبحث 

 مشكالت تعليم القواعد.
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 الباب الثالث 
 مناهج البحث

  نوع البحث  .أ

ىو حبث نوعي، وينقسم حبث نوعي إىل قسمُت مها  نوع ىذا البحث
البحث ادليداين والبحث ادلكتىب. وىذا البحث حبث نوعي ميداين. إذ ىو مجع 

1البيانات بشكل الكلمات والصور وليست األرقام.
وموضوع ىذا البحث ىو  

الباحث وبعده ال تتغَت. والباحث ىو  يءادلوضوع الطبيعي، وحالة ادلوضوع قبل رل
2الوسيلة األساسية ذلذا البحث وعليو ادلعارف الواسعة والنظريات الكثَتة.

  

 

  البحث ومجالهبؤرة  .ب

البؤرة ىف ىذا البحث ىي تنفيذ تعليم النحو باستخدام كتاب "منت 
 األجرومية" حملمد بن زلمد بن داود الصنهاجي للفصل اإلعدادي بادلدرسة الدينية.

 ورلال ىذا البحث ىي:

تنفيذ تعليم النحو باستخدام كتاب "منت األجرومية" حملمد بن زلمد بن داود  .1
 دماك مرانكُتفصل اإلعدادي مبدرسة فتوحية الدينية السلفية الصنهاجي يف ال

ادلزايا والنقائص الستخدام كتاب "منت األجرومية" حملمد بن زلمد بن داود  .2
الصنهاجي يف تنفيذ تعليم النحو يف الفصل اإلعدادي مبدرسة فتوحية الدينية 

 دماك. مرانكُتالسلفية 
  مكان البحث ووقته .ج

                                                      
1
 Lexy J. Moleong, Metodologi  Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), hlm. 11  
2 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008), 

hlm. 2 
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يف الفصل اإلعدادي مبدرسة فتوحية الدينية السلفية  مكان ىذا البحث
 .3102يونيو  2حىت  3102مايو  32دماك. ووقت ىذا البحث من  مرانكُت

  مصادر البيانات  .د

يعد ىذا البحث حبثا ميدانيا حيث يأخذ الباحث ادلعلومات والبيانات 
أريكونطا" تنقسم مباشرة بالناس واخلربات الىت تكمل البيانات ذلذا البحث. عند " 

 مصادر البيانات إىل ثالثة أقسام، ماتلي: 
 اإلنسان يعٍت مصدر البيانات الذي يعطي البيانات لسانا كان أم كتابة. .1

ادلكان يعٍت مصدر البيانات الذي يعطي البيانات يف حال ثابت مثل الغرفة  .2
 واألدوات فيها، ويف حال متحرك مثل األنشطة.

3در البيانات يف شكل احلرف أو العدد أو الصورة.الكتابة يعٍت مص .3
 

يستخدم الباحث البحث ادليداين لنيل ادلعلومات والبيانات ادلتعلقة هبذا 
 الفصل اإلعدادي مبدرسة فتوحية البحث. وذلك عن طريق حضور الباحث يف

دماك بنفسو جلمع ادلعلومات والبيانات ادلتعلقة بالبحث.  مرانكُتالدينية السلفية 
واللقائات مع مسؤويل ادلدرسة للتأكد بادلعلومات والبيانات، وألجل ذلك تتكون 

 مصادر البيانات من:
 ادلصدر األساسي .1

م البحث، وىو معلم وىو ادلصدر الذى أخذه الباحث أساسا لقيا
ىف  تعليم النحو الذى يستخدام كتاب "منت األجرومية" حملمد بن زلمد بن 

 مرانكُتداود الصنهاجي يف الفصل اإلعدادي مبدرسة فتوحية الدينية السلفية 
دماك. ومن الطالب الذين يدرسون فيها ومن عملية تعليم النحو ىف يف 

 دماك.  مرانكُتلسلفية الفصل اإلعدادي مبدرسة فتوحية الدينية ا
                                                      

3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 129. 
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 ادلصدر الثانوي  .2

ىو ادلصدر الذى يستخدمو الباحث إكماال للمصدر األساسي. 
ويكون ادلصدر الثانوي ذلذا البحث كل ما يتعلق بادلوضوع وادلعلومات اليت 
ميكن للباحث من مجعو إلكمال ادلصدر األساسي. وادلصدر الثانوي ىو ما 

4واجملالت وادلقاالت وغَتىا.يتعلق مبوضوع البحث من الكتب 
 

 

 طريقة جمع البيانات .ه

 تخدمها الباحث جلمع البيانات فهي كما يلي:يسأما الطرق اليت 
   طريقة ادلشاىدة .1

ىي طريقة قام هبا مشاىدة موضوعات مبحوثة مباشرة كانت أم 
ادلشاىدة مبعناىا العام تشمل مجع البيانات بعض النظر عن  5مباشرة.غَت 

األداة ادلستخدمة يف مجعها.فطريقة ادلشاىدة تعتمد على رؤية الباحث أو 
بات أفراد العينة مساعو لألشياء وتسجيل ما يالحظو، وال يعتمد على استجا

ألسئلة أو عبارات يقرأوهنا ىف االختبار أو االستبيان، أو تلقى عليهم ىف 
ادلقابلة، أي أن الباحث ال حيصل على االستجابات من ادلستجيب، ولكن 

6حيصل عليها بنفسو عن طريق مالحظة سلوك أفراد العينة ىف مواقف طبيعية.
 

البيانات عن حالة البيئة نيل ستخدمها الباحث يف يوىذه الطريقة  
يف الفصل والطريقة الىت يستخدمها ادلعلم ىف عملية تنفيذ تعليم النحو 

                                                      
4 Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),  hlm.145 
5 M. Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung : Angkasa, tth), hlm.72 

6
، )قاىرة: دارالنشر العلوم النفسية والًتبويةمناىج البحث يف رجاء زلمود أبو عالم،   
 924(، ص. 3112للجامعات، 
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و ويشهد حبضور نفس دماك مرانكُتاإلعدادي مبدرسة فتوحية الدينية السلفية 
 كتب الباحث ما يفعل ادلعلم ىف الفصل. يعملية  تنفيذ تعليم النحو و 

 ويستخدم الباحث جلمع البيانات يف ادليدان على شيئُت ومها: 
تعليم النحو باستخدام كتاب "منت األجرومية" حملمد بن زلمد بن داود  (أ

 انكُتمر الصنهاجي يف الفصل اإلعدادي مبدرسة فتوحية الدينية السلفية 
 دماك.

ادلزايا والنقائص الستخدام كتاب "منت األجرومية" حملمد بن زلمد بن  (ب
داود الصنهاجي يف تنفيذ تعليم النحو يف الفصل اإلعدادي مبدرسة 

 دماك. مرانكُتفتوحية الدينية السلفية 
 طريقة ادلقابلة  .2

ادلقابلة ىي شكل من أشكال مجع البيانات اليت يتم األكثر 
ما يف البحث النوعي. ادلقابلة ىي احملادثة اليت يستهدف مشكلة استخدا

زلددة وعملية استخالص ادلعلومات عن طريق الفم حيث شخصُت أو أكثر 
وأجريت مقابالت للحصول على البيانات أو ادلعلومات  .للتعامل جسديا

 .قدر اإلمكان وبأكرب قدر ممكن دلوضوع البحث.
7

 

 ىذه الطريقة يستخدمها الباحث يف اكتساب البيانات من:
معلم علم النحو يف الفصل اإلعدادي مبدرسة فتوحية الدينية السلفية  (أ

لنيل ادلعلومات عن عملية تعليم النحو وادلزايا والنقائص  ،دماك مرانكُت
تخدام كتاب "منت األجرومية" حملمد بن زلمد بن داود يف اس

 الصنهاجي. 

                                                      
7 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitaitif, (Jakarta : PT. Bumi 

Aksara, 2009), hlm. 160. 
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دماك، لنيل ادلعلومات عن  مرانكُتمدير مدرسة فتوحية الدينية السلفية  (ب
 تاريخ ادلدرسة ووسائلها وإدارهتا وتنظيمها.

  طريقة التوثيق .3

ىي طريقة مجع البيانات بنظر أو حتليل توثيق الفرد أم غَته. وىي 
الطرق اليت تستعمل حلصول على تصوير من ناحية الفرد بوسيلة إحدى 

8الكتابة والتوثيقات ادلكتوبة األخرى أو الّذي يكتبو الفرد مباشرة.
وىي  

البيانات لألمور ادلتغَت منها ادلذكرة والكتب واجلرائد واجملالت  البحث عن
وغَت ذلك. وتستقدم ىذه الطريقة لنيل البيانات عن زلتويات ادلعجم 

باحث ىذه الطريقة لنيل البيانات عن ادلعلمُت ستخدم اليو  9الصحيحة.
والتالميذ وادلنهج الدراسى من خطة التعليم والربنامج الدراسى صورة جانبية 
يف ادلدرسة. وجيمع الباحث البيانات من موظف رلال اإلدارية منها ادلنهج 

 .ُتعلمادلدرسة و ادلبادلتعلقة عوامل الو  ادلستخدم الدراسى

 

  بياناتطريقة تحليل ال (ج

يتجو الباحث ىف حتليل البيانات إىل التحليل الوصفي، ويقوم ىذه الطريقة 
وىي طريقة حتليل  13لوجود ادلعٌت وعالقة البيانات بعضها بعضا يف حاذلا كامال.

ويستخدم الباحث ىذه  11ن زلتوى ادلعلومات من البيانات.البيانات العلمية ع
 الطريقة لتحليل البيانات ومعرفة صحة ادلعلومات ادلضمونة فيها.

                                                      
8 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu 

sosial, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 143. 
9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Rineka Jakarta, 2013), hlm. 274. 
10 Hadari Nawawi, Penelitian Terapan, (Yogyakarta : Gajahmada 

University, 1996), hlm. 190 
11

 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: 

Rakesarasin, 1990), hlm 76. 
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 .Lexy J)واخلطوات اليت اقًتحها ليكس ج مولونج 

Moeloeng ) :لتحليل البيانات وىي كما تلي 
مطالعة البيانات ادلتعددة من سائر ادلصادر من ادلقابلة والتأمل والوثيقة  .1

 الشخصية والوثيقة الرمسية والصورة وغَتىا وصفيا

ىنا، يطالع الباحث مجيع البيانات ادلعدة من مجيع ادلصادر، تعٍت البيانات 
 لوثائق ادلتنوعة.اجملموعة من ادلشاىدة، وادلقابلة، وا

 أداء التعليل بطريقة االستخالص .2

من ادلعروف، أن البيانات احملصولة من مجع البيانات كثَتة. لذا، بعد أن 
يقرأىا الباحث ويدرسها ويطالعها. واخلطوة التالية ىي استخالص البيانات 

 من العام إىل اخلاص. 
 

 

 تركيب البيانات إىل الوحدات .3

ن البيانات كثَتة، لذلك يركب الباحث البيانات إىل كما من ادلعروف، أ
 الوحدات تركيبا منظما. لكي تكون البيانات بسيطة صرحية.

12اختبار صحة البيانات .4
 

وىذه ىي اخلطوة األخَتة لتحليل البيانات ادلوجودة. حيث يستخدم الباحث 
اخلطوات السابقة لتحليل تطبيق كتاب "منت األجرومية" حملمد بن زلمد بن 

 مرانكُتداود الصنهاجي يف الفصل اإلعدادي مبدرسة فتوحية الدينية السلفية 
 دماك. وحيلل الباحث من بعض النواحي منها التخطيط، والتطبيق، والتقييم.

 

                                                      
12 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitiankualitatif, hlm. 190. 
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 الباب الرابع 

 توصيف البيانات وتحليلها

ا الباب عن توصيف البيانات ونتائجها ونقائص البحث، قدم الباحث يف ىذي
  وىي ما يلي:

 دماك مرانكينمدرسة فتوحية الدينية السلفية لمحة عامة عن  .أ

، مرانكُتشارع صبوران، قرية يقع معهد فتوحية اإلسالمي السلفي يف 
بوروودادي  –مًتا من الشارع مسارانج  022زلافظة دماك جاوى الوسطى، حوايل 

 اجلهة الشمالية. من 

ومؤسس ىذا ادلعهد كياىي حاج عبد الرمحن ابن قاصد احلق سنة 
من ادلصلى الصغَت يستخدمو بعضو للعبادة، ورللس العلم، ابتدأ و ميالدية.  1421

وادلشاورة. وبعضها لسكن الطالب. وكانوا يتعلمون بالتقليدية والبساطية، وأول ما 
فية الصالة وأداهبا(، وقراءة كتب الًتاث درس فيو تالوة القرآن، وفصالتان )كي

، أسس كياىي حاج عثمان ابن عبد 1401)كتب صفراء غَت مشكلة(. ويف عام 
حتديات الزمان وحاجات اجملتمع يف الًتبية. الرمحن ادلدرسة الدينية األوالية دلواجهة 

ا وأخَتا أسس معهد فتوحية اإلسالمي السلفي بعض ادلعاىد الًتبوية الرمسية منه
ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية، وروضة األطفال، وادلدرسة الثانوية اإلسالمية، وادلدرسة 

 العالية اإلسالمية، وادلدرسة العالية العامة. 

منا واستمر تتابع رياسة ادلعهد إىل كياىي حاج مصلح ابن عبد الرمحن. 
ن عبد وتطور معهد فتوحية اإلسالمي السلفي حتت رياسة كياىي حاج مصلح اب

تطورا سريعا. وكان غرضا مقصودا للطالب من بعض الواليات وادلناطق  الرمحن
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وكخادم ادلعهد، قام كياىي حاج مصلح ابن عبد لطلب العلوم يف ىذا ادلعهد. 
1مجاعيا.الرمحن بالتعليم التقليدي لكتب الًتاث 

 

 رفيالموقع الجغ .1

صبوران يف شارع دماك  مرانكُتتقع مدرسة فتوحية الدينية السلفية 
 . وأما البيان للموقع اجلغرايف ذلذه ادلدرسة فهو ما يلي: دماك مرانكُت

  صبوران الشمالية منازل السكانمن اجلانب اجلنويب  :  (أ

 من اجلانب الغريب   : مسكن صبوران الغربية  (ب

 قرية برومبونج :   من اجلانب الشمايل (ج

2صبوران الشرقية من اجلانب الشرقي  : منازل السكان (د
 

 

 الرؤية والمهمة  .2

دماك ىي "وجود  مرانكُترؤية مدرسة فتوحية الدينية السلفية 
احلاالت والشؤون يف مواجهة األجيال ادلسلمُت ذوي روح العلماء وأقوياء 

 ادلهمة". 

دماك فهي  مرانكُتوأما مهمة مدرسة فتوحية الدينية السلفية 
تكوين اإلنسان الكامل ادلتخلق باألخالق الكردية ادلتمسك بعقيدة أىل 

3السنة واجلماعة."
 

 

  الدراسيالمنهج  .3

                                                      
1
 دماك مرانكُتوثيقة مدرسة فتوحية الدينية السلفية   
2
  دماك مرانكُت السلفية الدينية فتوحية مدرسة يف ادلشاىدة 
3
  دماك مرانكُت السلفية الدينية فتوحية مدرسة وثيقة  
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تستخدمو مدرسة نور اإلسالم ادلتوسطة  ادلنهج الدراسي الذي
والعملية التعليمية من يوم االثنُت حىت  0212.4مسارانج ىو ادلنهج الدراسي 

5ىذه ادلدرسة فهي ما يلي:يوم السبت، ويوم األحد عطلة. وأما الدروس يف 
  

 1جدول 
 ادلواد الدراسية

 الكتاب  الدرس الفصل رقم 

 اإلعدادي 1

 إبرة الظالم  التوحيد
 اآلآل األخالق

 تاريخ نيب التاريخ

 شفاء اجلنان التجويد 

 0& 1مبادئ الفقهية  الفقو 

 االجرومية و النح

 األول 2

 جواىر الكالمية  التوحيد 

 تيسَت اخلالق  األخالق

 1خالصة نور اليقُت جزء  التاريخ 
 ختفة األطفال  التجويد 
 2مبادئ الفقهية جزء  الفقو 

                                                      
معلم اللغة العربية مدرسة نور اإلسالم ادلتوسطة مسارانج يف التاريخ  يادلقابلة مع السيد أمحد 4

  0213أبريل  16

 دماك  مرانكُتمدرسة فتوحية الدينية السلفية وثيقة  5
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 سلم الصبيان  النحو
 األمثلة التصريفية  الصرف
 عطائذ اجلاللل اإلعالل

 الثاين 3

 وصايا األخالق
 0خالصة نور اليقُت جزء  التاريخ 
 مصطلح التجويد  التجويد
 كاشفة السجا  الفقو 
 العمريطي النحو 
 ادلوفود الصرف
 األربعُت النواوي احلديث

 الثالث 4

 2خالصة نور اليقُت جزء  التاريخ
 فتح القريب الفقو 
 الفية ابن مالك  النحو

 األحاديث سلتار  احلديث
 مبادئ األولية  أصول الفقو 

 الرابع  5

 فتح القريب الفقو 
 الفية ابن مالك  النحو

 جواىر ادلكنون  احلديث
 ورقات  أصول الفقو 
 منحة ادلغيث علوم احلديث
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 قواعد اللغة العربية  البالغة 

 اخلامس  6

 فتح ادلعُت  الفقو 
 الفية ابن مالك  النحو 
 جواىر ادلكنون  البالغة 

 التبيان يف علوم القرآن  علوم القرآن 
 

 أحوال المعلمين .4

يلعب ادلعلم دورا ىاما يف العملية التعليمية. وىو أىم العوامل يف  
معلما. وخترج ادلعلمون يف  02. وعدد ادلعلمُت يف ىذه ادلدرسة والتعليم الًتبية

إلسالمية، واجلامعات احلكومية، ىذه ادلدرسة من بعض اجلامعات ا
 واجلامعات احمللية. والبيان ما يلي: 

 0جدول 
 أحوال ادلعلمُت 

 أسماء المعلمين  رقم
 حاج أمحد فائز الرمحن حنيف، الليسانيس 1
 حاج عبد اهلل فاىم حاكم  2
 أمحد حسٍت فاروق حنيف  3
 ىلمي وىف  4
 فؤاد زين  5
 أمحد ضياء الدين  6
 ألوي زلبوب  7
 أمحد زلمد فائزين  3
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 سيف اجملاب 3
 زلمد حلمان  14
 نيل الكمال  11
 أمحد سسوانطو 12
 زلمد سلف الدين  13
 زلمد لطف احلكيم  14
 رجال األخيار  15
 عبد احمليط  16
 عبد احلنان سالمت  17
 يزيد منصور عزيز  13
 زلمد كاسًتينو  13
 نور اذلادي 24
 ا ابن خبيلسن 21
 ألف كورنياوان  22
 مشس الدار علي  23
 أزكي أولياء 24
 حلمان احلمٍت 25
 زلمد مشس ادلعارف 26
 أمُت الدين نور إحسان  27

 

 

 

 أحوال الطالب  .5
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. طالب 351 0213-0212يف العام الدراسي الطالب وعدد 
اإلعدادي، والفصل األول، والفصل فصول، وىي الفصل ستة وينقسم إىل 

6والبيان ما يلي: اين، والفصل الثالث، والفصل الرابع، والفصل اخلامس.الث
 

 2جدول 
 أحوال الطالب

 العدد الفصل رقم
 42 اإلعدادي "أ" 1

 44 اإلعدادي "ب" 2

 24 اإلعدادي "ج" 3

 33 األول "أ" 4

 44 األول "ب"  5

 44 األول "ج" 6

 36 الثاين "أ" 7

 32 الثاين "ب"  3

 41 الثالث 3

 23 الرابع  14

 35 اخلامس 11

 351 اجملموع

 

 

 والطريقة المستخدمة وقت التعليم  .6

                                                      
 دماك  مرانكُتمدرسة فتوحية الدينية السلفية وثيقة  6
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 مرانكُتجتري عملية التعلم والتعليم مبدرسة فتوحية الدينية السلفية 
ىذه  وتعليم علم يف حىت الساعة التاسعة ليال. دماك بعد صالة العشاء

7ادلدرسة باستخدام ثالث طرق تعليمية، وىي ما يلي:
  

 طريقة التعليم اجلماعي  (أ

 طريقة القراءة أمام ادلعلم  (ب

 طريقة ادلشاورة  (ج
 

ية" لمحمد بن محمد بن تعليم النحو باستخدام كتاب "متن األجرومتنفيذ  .ب
 مرانكينداود الصنهاجي في الفصل اإلعدادي بمدرسة فتوحية الدينية السلفية 

 دماك 

الفصل اإلعدادي بمدرسة فتوحية الدينية أهداف تعليم علم النحو فى  .1
 دماك مرانكينالسلفية 

اذلدف ىو الغاية الذي يراد الوصول إليو يف هناية مرحلة. واذلدف 
لتعليمية مهمة جد ألن لو عالفة قوية باختيار الطريقة وادلادة اليت يف العملية ا

يستخدمها ادلعلم يف العملية التعليمية. وأما اذلدف يف تعليم علم النحو 
على قراءة   الطالبقدرة ىو دماك  مرانكُتمبدرسة فتوحية الدينية السلفية 

وقواعده عٌت للمعلى فهم صحيح راجيا منهم القدرة والكفاءة كتب الًتاث، و 
3اللغوية.

 

 

 

 "متن األجرومية" لمحمد بن محمد بن داود الصنهاجيمواد كتاب  .2

                                                      
7
 األستاذ نور اذلادي كمعلم علم النحو يف الفصل اإلعدادي  ادلقابلة مع رئيس  

3
 ادلقابلة مع رئيس األستاذ نور اذلادي كمعلم علم النحو يف الفصل اإلعدادي  
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حتتاج اليت قواعد الفهوم و ادلقائق و احلادلادة ىي كل معلومات من 
ية" حملمد بن زلمد بن داود أما مادة كتاب "منت األجرومالغرض. و إىل 

 ما يلي: الصنهاجي فهي 
 أنواع الكالم (1

 باب اإلعراب (2
 باب عالمات اإلعراب (3

 فصل ادلعربات  (4

 باب األفعال  (5

 باب مرفوعات األمساء  (6

 باب الفاعل  (7

 باب ادلبتدأ واخلرب  (8

 باب النعت  (9

 باب العطف  (11

 باب التوكيد  (11

 ت األمساء باب منصوبا (12

 باب ادلفعول بو  (13

 باب ادلصدر  (14

 باب ظرف الزمان وظرف ادلكان  (15

 باب احلال  (16

 بابل التمييز  (17

 باب االستثناء  (18

 باب ال  (19

 باب ادلنادى  (21
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 باب ادلفعول من أجلو  (21

 باب ادلفعول معو  (22

 باب ادلخفوضات من األمساء (23

 

 لنحوعملية تعليم علم ا .3

 التعليم عملية استعداد (أ

 منت" كتاب) الكتاب ادلعلم التعليم أعد عملية يبدأ قبل أن

 الكتب ومراجعة ،(الصنهاجي داود بن زلمد بن حملمد" األجرومية

 . وادلمسحة القلم وكذلك الفصل يف يلقيها اليت ادلواد من األخرى

 التعليم عملية (ب

 فعلها معلم علم النحو األنشطة االفتتاحية ىي األنشطة اليت
يف أول عملية التعليم اليت تشمل: السالم، وتنظيم الفصل، وكشف 

وإلقاء األسئلة عن ادلادة السابقة،  ،الطالباحلضور، والدعاء مع 
 لذلك اليوم. الطالبوحتضَت تصور ادلادة اليت سيتعلمها 

أنشطة األساسي وىي تشمل إلقاء ادلعلم ادلادة باعطاء 
ويشرحها مث اعطاء االمثلة،  عن طريق الكتابة على السبورة، قاعدة أوال

مث وحيفظ قواعد معا.  الطالبالطالب يف الكتابة، مث يقرأ  يكتبمث 
يعطي الفرصة للتالميذ لتنمية فهمهم ومعرفتهم عن ادلادة، مث يؤيت 

   اخلالصة والتصديق والتحقيق.

الفرصة األنشطة االختتامية ىي األنشطة األخَتة اليت تشمل 
للتالميذ ليسألوا عن ادلادة اليت مل يفهموىا فهما تاما، مث يستنبطوا ادلادة 
اليت قدم ادلعلم أمام الفصل وخيتم التعليم بالدعاء والسالم. تقدمي 
الطالب اإلجابة من اسئلة ادلعلم يف ذلك اليوم، مث يعطي ادلعلم التقييم 
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علم الطرق والوسائل والواجب ادلنزيل ويف عملية التعليم استخدم ادل
واالسًتاتيجيات والكتاب الدراسي للوصول إىل األىداف ادلرجوة اليت 

3قد سبقت بياهنا وشرحها.
 

  التعليم عملية بعد (ج

 دلعرفة تقديرال أو تقييمال ادلعلم على التعليم عملية بعد

 . الطالب تعلم ائجتن عرفةوم التعليم عملية جناح مستوى

 

 الطريقة والوسيلة في تعليم النحو  .4

 مرانكُتجتري عملية التعلم والتعليم مبدرسة فتوحية الدينية السلفية 
صالة العشاء حىت الساعة التاسعة ليال. وتعليم علم يف ىذه  بعددماك 

14ادلدرسة باستخدام ثالث طرق تعليمية، وىي ما يلي:
  

 طريقة التعليم اجلماعي  (أ

 وخطوات تنفيذ ىذه الطريقة ما يلي: 
يبدأ ادلعلم بقراءة القواعد النحوية من كتاب النحو عن طريق  (1

قراءهتا وترمجتها كلمة فكلمة باللغة اجلاوية، ويستمع الطالب 
 ويكتبون ادلعاين من الكلمات يف كتبهم. 

ويكتب الًتمجة من كتاب النحو باللغة وبعد ذلك، يقرأ ادلعلم  (2
اجلاوية على السبورة ويشرحها باللغة اجلاوية أو األندونيسية، 

 ويستمع الطالب بالدقة ويكتبون ما شرحو ادلعلم. 

                                                      
 اإلعدادي مشاىدة عملية تعليم النحو يف الفصل 3

14
 يس ادلدرسة ادلقابلة مع رئ  
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وبعد شرح القواعد، فيعطي ادلعلم األمثلة كيف تنفيذ القاعدة  (3
 النحوية يدرسوهنا. 

 طريقة القراءة أمام ادلعلم  (ب

 تؤكد فإهنا النحو، علم لتعليم جدا فعالة طريقةال ىذه

 ادلعاين من كان مهما ادلعلم إىل يواجو أن قبل أوال التعلم على الطالب

 ىذه تنفيذ خطوات وأما. والصرفية النحوية القواعد أم الًتاث كتب يف

 : يلي ما فهي الطريقة

 غَت الًتاث كتاب ويقرأ ادلعلم، إىل فواحدا واحدا الطالب يتقدم (1

 . الفقو كتب ىي ادلستخدمة الكتب وعادة. بادلعٌت ويقوم مشكل

 الطالب قراءة ادلعلم ويستمع ادلعلم، يريده ما الطالب يقرأ (2

 الضبط أو الشكل ناحية من القراءة يف اخلطاءات توجد ويصحح

 . وادلعٌت

 بالقواعد ادلتعلقة األسئلة بعض ادلعلم يسأل الطالب، قرأ أن وبعد (3

 وجييب. الطالب قرأىا الكلمات يف ادلنفذة ادلستخدمة ةالنحوي

 . واضحا شرحا ويشرحها ادلعلم من األسئلة الطالب

 القراءة يف اخلطاءات ويشرح الطالب جواب ادلعلم يصحح (4

 . ادلعٌت وإعطاء

 طريقة ادلشاورة (ج

يف ىذه ادلدرسة تقام عادة ادلشاورة وادلناقشة واجملادلة بُت 
يف تعليم النحو، تستخدم طريقة ادلشاورة. وخطوات  وأيضاالطالب. 

 تنفيذىا ما يلي: 

 

 يعطي ادلعلم مبحثا واحدا من القاعدة النحوية ادلدروسة (1
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 للمشاورة يقسم ادلعلم الطالب بعض الفرق  (2

 ادلدروسة النحوية يشاور بُت الطالب عن القاعدة  (3

قاعدة النحوية يقوم نائب الفرقة باخلالصة أو النتائج عن ال (4
 ادلدروسة 

يصحح ادلعلم شرح الطالب لكل فرقة إذا توجد اخلطاءات يف  (5
 إلقاءىا

النحو  تعليم عملية يف النحو معلم يستخدمها اليت والوسيلة
 ىيدماك  مرانكُتاإلعدادي مبدرسة فتوحية الدينية السلفية لطالب الفصل 

كالوسائل نهاجي  كتاب "منت األجرومية" حملمد بن زلمد بن داود الص
التعليمية األساسية. إضافة إىل ذلك، يستخدمي ادلعلم الوسائل التعليمية 

كتب الًتاث يف التطبيق على األخرى يف تقدمي القواعد النحوية ىي السبورة و 
 . القواعد النحوية ادلدروسة

 

 التقييم (د

 التقييم ىو اإلجراء الذي خيصص حال حصول األىداف ادلرسومة.

يف وصوذلم إىل أىدف التعليم. والتقييم ىو  الطالبتقييم دلعرفة منو وىذا ال
الوسيلة اليت جنمع هبا األدلة عن مدى صحة الفروض تستند عليها وتطبيقتها 

 الطالبالًتبوية، كما أنو وسيلة للحكم على كفاءة ادلعلم ومدى تعليم 
 وتفاعلهم مع اخلربات اليت حتتوي ادلنهج الدراسي. 

ادلنهج دماك  مرانكُتسة فتوحية الدينية السلفية مدر ستخدم ت
 الدراسي التقليدي

 الكتاب الدراسي المستخدم واستخدامه في تعليم علم النحو (ه
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إن يف عملية التعليم كتاب حيتوي على ادلواد الدراسية اليت 
سيوصلها ادلعلم إىل ادلتعلم. وكذلك يف تعليم علم النحو يف ادلدارس 

يسيا كتب تعليمية سلتلفة ادلضمون حسب األىدف التعليمية اإلسالمية بإندون
 .ادلرادة

 مرانكُتمدرسة فتوحية الدينية السلفية وتعليم علم النحو مبدرسة 
 .كتاب "منت األجرومية" حملمد بن زلمد بن داود الصنهاجييستخدم   دماك

 

 .كتاب "متن األجرومية" لمحمد بن محمد بن داود الصنهاجي استخدام   .ج

 السلفية الدينية فتوحية مبدرسة وادلقابلة بادلشاىدة الباحث قام أن عدب

 استخدام الباحث عرف فيها النحو علم بتعليم يتعلق مبا والتوثيق دماك مرانكُت

 النحو علم تعليم يف الصنهاجي داود بن زلمد بن حملمد" األجرومية منت" كتاب

 :يلي ما وىي ،اإلعدادي للفصل ادلدرسة تلك يف

 اذلدف ناحية من الكتاب استخدام .1

مدرسة فتوحية الدينية السلفية يف أما اذلدف يف تعليم علم النحو 
)الكتب الصفراء  على قراءة كتب الًتاث الطالبقدرة فهو دماك  مرانكُت

على فهمها فهما صحيحا من القدرة  الطالبمن ، ويرجى غَت مشكلة(
اب يساعد ادلعلم على شرح ادلادة ناحية ادلعٌت والقواعد اللغوية. وىذا الكت

الىت يقدمها أمام الفصل، فلذلك يساعد ادلعلم ىف بلوغ اذلدف التعليمى ىف 
 مرانكُتالفصل اإلعدادي مبدرسة فتوحية الدينية السلفية يف تعليم علم النحو 

 . دماك

 

 

 ادلعلم عند الكتاب استخدام .2
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 .والتمرينات واألمثلة والبيان القاعدة وفيو تام باب كل من الًتكيب (أ

 كتب قراءة على الطالب يستطيع ألن يعٌت ادلدرسة ىذه هبدف موافق (ب

 .وفهمها الًتاث

 حلسن فيو مادة كل فهم ىف الطالب عند جدا سهل الكتاب ذلك (ج

 إىل األول من ادلادة كتابة ىف ترتيب مبعٌت أي باب كل ىف تركيب

 .األخر

.فيها التمرينات لكثَت مادة كل ىف ادلمارسة الطالب يستطيع (د
11

 

  الطالب عند الكتاب استخدام .3

 كتب قراءة على الطالب يستطيع ألن يعٌت ادلدرسة ىذه هبدف موافق (أ

 .وفهمها الًتاث

 . فيو ادةم كل  فهم ىف الطالب عند جدا سهل الكتاب ذلك (ب

 ألنو ادلواد لفهم الطالب يسهل أن الكتاب ىذا يف الواردة ادلعلومات (ج

 .اإلندونيسية باللغة مكتوب

12على حفظ البيان. الطالبالنظم أن يسهل  بشكل الًتمجة (د
 

 ي نتائج البحثالمبحث ف .د

كتاب "منت األجرومية" وقد ذكر سابقا أن تعليم علم النحو باستخدام  
اإلعدادي مبدرسة فتوحية الدينية الفصل يف حملمد بن زلمد بن داود الصنهاجي 

من إحدى ادلادة ادلهمة ىف تلك ادلدرسة الىتمامو على . دماك مرانكُتالسلفية 
تعليم علم  باحث يف نتائج البحث عنقراءة كتب الًتاث. ومعلى  الطالبقدرة 

                                                      
11

  اذلادي نور األستاذ النحو علم تعليم ىف ادلعلم مع ادلواجهة ادلقابلة  
12

 علم تعليمو  وتعلم عملية عن اإلعدادي الفصل يف الطالب أحد مع ادلواجهة ادلقابلة  

 النحو
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كتاب "منت األجرومية" حملمد بن زلمد بن داود الصنهاجي يف النحو باستخدام  
 .دماك مرانكُتالفصل اإلعدادي مبدرسة فتوحية الدينية السلفية 

 ادلنهج الدراسي .1

ىي إحدى ادلدارس دماك  مرانكُتمدرسة فتوحية الدينية السلفية 
جاوى الوسطى. دماك  مرانكُتإلسالمية السلفية مؤسسة فتوحية احتت 

ىذه ادلدرسة ادلنهج التقليدي على ادلعهد اإلسالمي وكذالك تستخدم 
 . السلفي

 دماك  مرانكُتمدرسة فتوحية الدينية السلفية  أىداف تعليم علم النحو ىف .2

اذلدف ىو الغاية الذي يراد الوصول إليو يف هناية مرحلة. واذلدف 
التعليمية مهمة جد ألن لو عالفة قوية باختيار الطريقة وادلادة اليت  يف العملية

يستخدمها ادلعلم يف العملية التعليمية. وأما اذلدف يف تعليم علم النحو يف 
على قراءة  الطالبقدرة ىو دماك  مرانكُتمدرسة فتوحية الدينية السلفية 

ناه وقواعده أن يقدوا على فهم صحيحة مع الطالبالكتب الًتاث، ويرجى 
 اللغوية. 

من بيان السابق، يرى الباحث أن ىذا الكتاب يساعد ادلعلم على 
حتقيق اذلدف ىف تعليم علم النحو، ولكن ليس كل طالب قادر على قراءة  
كتب الًتاث ولكن بعضهم يستطيع أن يفرق أحوال الكلمات ىف الكالم 

ًتاث قط. وىذه ( وبعضهم ال يقدر على قراءة كتب الواألسلوب )الًتاكيب
احلادثة تسبب لكثَت ادلادة ىف اليوم حىت جيعل حصة ادلادة قصَتة. حيث أن 
تعليم علم النحو حيتاج إىل األوقات الطويلة الواسعة ىف شرح األمثلة 

 واستبيات القاعدة وإعطاء التمرينات.

 " حملمد بن زلمد بن داود الصنهاجياألجروميةكتاب "منت مادة   .3
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 نس وقاسم بكري السابقة ىف اختيار ادلادة، جيبزلمود يو  كقول

 مالئمة" السلفية مفتاح" كتاب ىف وادلادة للزمان، مالئمة ادلادة تكون أن

 مالئمة ادلادة تكون أن وجيب. باب كل ىف ادلفردات ناحية من نظرا للزمان

 . التفكَتي العقل تعويد بفائدة تذىب بسهولة ىي ما وسنهم الطالب مبدارك

 ذلك من ادلادة فهم ىف بالسهولة يشعر إنو الطالب دأح وقال

. الطالب مبدارك مالئم الكتاب ىذا أن الباحث عرف ولذلك. الكتاب

 مقدار لتطهر ال الطالب تفيد أن يقصد سلتارة ادلادة تكون أن وينبغي

 ىف أيضا للمعلم ولكن فقط للتالميذ التفيد الكتاب ىف وادلادة ادلعلم، معارف
 عقليا ترتيبا مرتبة الدرس مادة تكون أن وجيب. القاعدة ىف ادلعارف تطور

. يليو الذي اجلزء يف البدء قبل واتقانو جزء إدتام وجوب مع أقسام إىل مقسمة

 حىت البدائة من فيو ادلادة كتابة ترتيب ىف يعٌت بالكتاب موافقة الكلمة وىذه

 القاعدة، مث البيان، مث األمثلة،: منها باب كل ىف والسيما النهاية

 .والتمرينات

ترتيب ادلادة عند صاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد اجمليد يف   وأما
 الطالبكتاب الًتبية وطرق التدريس، وىي صحة ادلادة، مناسبتها لعقول 

من حيث مستواىا، فال تكون فوق مستوى إدراكهم العقلي فيصعب فهمها، 
البيئة اليت يعيش فيها، وجيب أن وجيب أن تكون ادلادة مرتبطة حبياة التلميذ وب

تكون مناسبة للوقت ادلخصص ذلا، وجيب أن تكون مرتبة ترتيبا منطقيا، 
وجيب أن تكون مقسمة إىل وحدات رئيسية، وجيب أن ترتبط مادة الدرس 

 اجلديدة مبادة الدرس القددية.
بن  كتاب "منت األجرومية" حملمدباستخدام   تعليم النحو يفوالوسيلة  الطريقة .4

زلمد بن داود الصنهاجي يف الفصل اإلعدادي مبدرسة فتوحية الدينية السلفية 
 دماك  مرانكُت
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كتاب "منت األجرومية" حملمد بن زلمد بن يستخدم معلم النحو  
 مرانكُتداود الصنهاجي يف الفصل اإلعدادي مبدرسة فتوحية الدينية السلفية 

طريقة التعليم اجلماعي، وىي  والطريقة ادلستخدمة يف تعليم علم النحودماك 
وطريقة القراءة أمام ادلعلم، وطريقة ادلشاورة. بعبارة بسيطة، أن استخدام ىذه 

علم النحو باستخدام كتاب "منت الطرق التعليمية تساعد على تعليم 
 األجرومية" حملمد بن زلمد بن داود الصنهاجي. 

 

كتاب "متن األجرومية"   المزايا والنقائص في تعليم علم النحو باستخدام .ه
 مرانكينلمحمد بن محمد بن داود الصنهاجي بمدرسة فتوحية الدينية السلفية 

 دماك 

كما شرح الباحث من قبل، أن أىداف تعليم النحو تكوين الطالب 
قادرين على قراءة كتب الًتاث، والقدرة على فهم ادلعٌت والقواعد اللغوية. وللحصول 

 على األىداف ادلرادة. 
أصدره  األول اجمللد النجاح زاد كتاب وكذلك. ونقائص مزايا كتاب للك

 . ونقائص مزايا لو مركز تنمية اللغة جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية

 الصنهاجي داود بن زلمد بن حملمد" األجرومية منت" كتاب مزايا أما

 :يلي ما فهي الكتاب

 مصنف الصنهاجي داود بن زلمد بن حملمد" األجرومية منت" كتاب كان .1

 . فيو ادلباحث أو األبواب فهم على الطالب يسهل مرتبا منظما تصنيفا

 مكتوبا الصنهاجي داود بن زلمد بن حملمد" األجرومية منت" كتاب وكان .2

 . والتحفيظ واالستيعاب الفهم على الطالب يسهل البسيطة، باللغة

 الصنهاجي داود بن زلمد بن مدحمل" األجرومية منت" كتاب يف ادلواد كانت .3

 . الًتاث كتب قراءة تطبيق يف واالستخدام االستعمال كثرة
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 موافق الصنهاجي داود بن زلمد بن حملمد" األجرومية منت" كتاب كان .4

 (. النحوية القواعد يف ادلتقدمُت الدارسُت) االبتدائية للمراحلة

 داود نب زلمد بن حملمد" األجرومية منت" كتاب نقائص وأما

 :يلي ما فهي الصنهاجي

 ومهارة الكالم مهارة مثل اإلنتاجية، اللغوية للمهارات الكتاب ىذا يرتكز ال .5

 . الكتابة

 (. التطبيق) الفهم يف وليس ،(النظرية) احلفظ يف التأكد .6
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 الباب الخامس 
 االختتام

  الخالصة .أ

ائل من الباب األول حىت الباب الباحث املباحث واملسلقي بعد أن 
كتاب تنفيذ تعليم النحو باستخدام  أن  يليأن يلخص ما  للباحث ميكنالرابع، 

"منت األجرومية" حملمد بن حممد بن داود الصنهاجي يف الفصل اإلعدادي مدرسة 
بطريقة التعليم اجلماعي، وطريقة القراءة أمام فتوحية الدينية السلفية مراجنني دماك 

 وكانت عملية تعلم وتعليم علم النحو بعد العشاء. ، وطريقة املشاورة. املعلم

 

 االقتراحات .ب
دبدرسة فتوحية الدينية السلفية مراجنني كإصالح إجادة الرتبية والتعليم 

 الباحث االقرتاحات التالية:يلقي ، وخباصة يف تعليم علم النحو، دماك
ومية" حملمد بن حممد بن داود كتاب "منت األجر أن يرقى املعلم استخدام   .1

 يف تعليم علم النحو.الصنهاجي 

ينبغي أن يستخدم املعلم أنواع الطرق واالسترياتيجية التعليمية لتطوير تعليم  .2
 . كتاب زاد النجاحعلم النحو باستخدام  

تنمية فهمهم واستيعاهبم القواعد النحوية ليكونوا ماهرين  للطالب ينبغي .3
 ث واستيعاب معانيها. بقراءة كتب الرتا

 االختتام .ج
وأخريا بعد أن تنجز الباحثة هذا البحث العلمي حبثا كامال يف مخسة 
أبواب، وترجو الباحثة من أن جيد القراء هذا البحث ما يعينه على تذوق جانب من 

يف الفصل اإلعدادي دبدرسة فتوحية يف تعليم علم النحو كتاب زاد النجاح تنفيذ  
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بأن حيملون ما قد يوجهون إليه من نقد بان فية مراجنني دماك الدينية السل
رجو الباحث أن يواقرتاحات وإصالحات، وهذا البحث بعيد عن الكمال. و 

يستفيد الطلبة أو الباحثون أو معلموا اللغة العربية هبذا البحث. وعسى أن يوفقنا 
 اهلل إىل رشد السبيل، واهلل أعلم بالصواب. 
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PEDOMAN WAWANCARA  

dengan Kepala Madrasah Diniyyah Salafiyyah Futuhiyyah  

1. Apa yang melatarbelakangi didirikannya madrasah ini ? 

Jawab: Madrasah Diniyah Salafiyah Futuhiyyah merupakan 

lembaga non formal yang didalamnya mengajarkan banyak 

pelajaran-pelajaran agama Islam dan ilmu alat (Nahwu dan 

Sharaf), dimana pelajaran itu sangat penting untuk 

disampaikan kepada para santri. Disamping itu untuk 

menyelaraskan antara pelajaran formal dan pelajaran non 

formal.  

2. Berapa asatidz yang mengajar di madrasah ini ? 

Jawab: Asatidz yang mengajar berjumlah 27 orang.  

3. Berapakah santri yang belajar di madrasah ini ? 

Jawab: Jumlah keseluruhan santri yang belajar di madrasah 

ini yaitu 351 terdiri dari 3 kelas I’dady, 3 kelas I, 2 kelas II, 

kelas III, kelas IV, dan kelas V.  

4. Ilmu apa saja yang di ajarkan di madrasah ini? 

Jawab: Tauhid, Akhlak, Tarikh, Tajwid, Fiqih, Nahwu, 

Sharaf, I’lal, Hadits, Usul Fiqh, Ulum al-Hadits, Balaghah, 

Ulumul Qur’an.   

5. Siapa guru pengampu pelajaran nahwu di kelas I’dadi? 

Jawab: Guru pengampu pelajaran nahwu di kelas 3 ustadz 

Nur Hadi. 



PEDOMAN WAWANCARA 

dengan Guru Pengampu Mata Pelajaran Nahwu 

Kelas I’dady Madrasah Diniyyah Salafiyyah Futuhiyyah 

1. Berapa lama ustadz mengajar ilmu nahwu di madrasah ini ? 

Jawab: Saya mengajar di madrasah ini sudah cukup lama 

mas, sekitar 9 tahunan, jadi sudah tahu seluk beluk 

lingkungan madrasah dan juga karakter santrinya.  

2. Apa tujuan dari pembelajaran nahwu di madrasah ini ? 

Jawab: Tujuan pembelajaran nahwu disini  membantu santri 

belajar kaidah-kaidah bahasa Arab dan agar santri mampu 

membaca kitab kuning, dan diharapkan santri mampu 

memahaminya dengan baik dan benar.  

3. Kitab apa yang digunakan ustadz dalam pembelajaran 

nahwu ?  

Jawab: menggunakan kitab Matan Al-Jurumiyyah Karangan 

Muhammad bin Daud al-Shonhajy.  

4. Apa alasan ustadz menggunakan kitab itu dalam 

pembelajaran nahwu ?  

Jawab: alasannya karena penggunaan kitab itu merupakan 

kesepakatan dari pihak Yayasan dan sudah menjadi standar 

pendidikan pesantren Salaf.  

5. Metode apa saja yang ustadz gunakan dalam pembelajaran 

nahwu ? 

Jawab: Metode yang biasa digunakan dalam pembelajaran 

Nahwu di Madin adalah metode Sorogan, metode 

Bandongan, dan metode Musyawarah..  

6. Apakah di Madrasah Diniyyah Salafiyyah Futuhiyyah 

silabus untuk pelajaran nahwu ?  

Jawab: Tidak, dalam pengajarannya kita menyesuaikan 

materi yang ada di dalam kitab pegangannya saja.  

7. Apa yang ustadz persiapkan sebelum, selama, dan sesudah 

pembelajaran nahwu ? 



Jawab: Sebelum mengajar, saya melakukan pematangan 

materi dengan membandingkan dengan kitab lain. Kalau 

selama mengajar ya seperti yang telah anda amati, 

mengatur keadaan kelas, mengulang pelajaran yang 

kemaren, memberi materi dan menjelaskan, memberi latihan 

soal, dan kadang-kadang saya kasih PR.   

8. Media apa saja yang ustadz pakai dalam pembelajaran 

nahwu ? 

Jawab: Biasanya saya cukup menggunakan media papan 

tulis (whiteboard), spidol dan penghapus. Karena untuk 

pelajaran nahwu harus membutuhkan penjelasan yang 

detail supaya santri-santri dapat paham apa yang saya 

sampaikan.  

9. Apa saja materi yang di ajarkan di kelas I’dady ini ? 

Jawab: Materinya ya sesuai dengan apa yang ada di dalam 

kitab pegangan.  

10. Bagaimana evaluasi atau penilaian yang digunakan oleh 

ustadz untuk dapat mengukur tingkat pemahaman santri 

terhadap materi pembelajaran nahwu ini? 

Jawab: Saya melihat dari keaktifan santri saat 

pembelajaran, latihan soal setelah materi selesai, ulangan 

harian, dan ulangan akhir catur wulan.  

11. Apakah dua jam dalam seminggu itu cukup untuk 

menyampaikan materi nahwu yang telah ditentukan ? 

Jawab: Sebenarnya sangat kurang. Tapi ya dimanfaatkan 

sebaik mungkin.  

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN  WAWANCARA 

dengan santri Kelas I’dady  

Madrasah Diniyyah Salafiyyah Futuhiyyah  

1. Apa yang mendukung Anda belajar nahwu ? 

Jawab:Karena dengan belajar nahwu kita dapat mengetahui 

kaidah-kaidah nahwu dan tarkib-tarkibnya. Sehingga ketika 

kita sudah paham kaidah-kaidah nahwu, maka kita akan 

bisa dengan mudah membaca kitab-kitab kuning dan 

memahami isi kandungannya.  

2. Apa yang menghambat anda belajar nahwu ? 

Jawab: Ya, kadang susah memahami materi yang 

disampaikan ustadz, dan kesulitan dalam menghafal 

nadzam. 

3. Dalam pembelajaran ilmu nahwu menggunakan kitab apa? 

Jawab: Menggunakan Kitab Matan al-Jurumiyyah karya 

Muhammad bin Daud al-Shonhajy.  

4. Menurut Anda, apa kelebihan penggunaan kitab tersebut? 

Jawab: Kitab tersebut disusun secara sistematis, jadi 

memudahkan menghafalkan kaidah dan contohnya. Begitu 

juga ditulis dengan menggunakan bahasa yang sederhana 

sehingga memudahkan kami memahaminya. Dan kita bisa 

mempraktikan kaidah-kaidah nahwu di dalamnya dalam 

membaca dan memahami kitab-kitab kuning.  

5. Menurut Anda, apa kelemahan dari kitab tersebut? 

Jawab: Menurut saya, kitab ini menekankan kepada teori. 

Andaikan menekankan praktik paling-paling untuk membaca 

kitab gundul/kuning saja. Tidak untuk keterampilan 

berbahasa Arab yang empat.  

 



INTRUMEN OBSERVASI KELAS 

1. Sistem dan kondisi pembelajaran nahwu. 

2. Buku yang digunakan dalam pembelajaran nahwu. 

3. Metode pengajaran yang digunakan guru dalam 

menyampaikan pelajaran nahwu. 

4.  Media yang di pakai dalam pembelajaran nahwu. 

5. Interaksi antara guru dengan santri saat pelajaran nahwu.  
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