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من  ة الولدانبترجمة كتاب هداي محّمد رضوانل يلية عن كتاب سّلم الصبياندراسة تحل
 ناحية المادة والطريقة

 

 

 البحث العلمي

 مقدم إلكمال الشروط ادلقررة للحصول

 يف قسم تعليم اللغة العربية  (S.1) على درجة اللييسانس
 

 

 
 

 إعداد:
 مةاكراما مستقي

 200122331: ةرقم القيد

 

 

 كلية علوم التربية والتدريس
 اإلسالمية الحكومية سمارانج جامعة والى سونجو
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 التصريح
 :البحث العلمي ىذا ادلوّقعة أدىن

 اكراما مستقيمة:  االسم

  200122331: رقم القيد

 : تعليم اللغة العربية القسم
بترجموة كتواب هدايوة  محّمد رضووانلية عن كتاب سّلم الصبيان لدراسة تحلي:  ادلوضوع 

  من ناحية المادة والطريقة الولدان

أو  التتضدم  امرا  مد  ادلتّّصصدن ندة أّن ىدذا البحدث العلمديتصرّح الباحثة بالصدد  وامما
كددددون مراجددددا  أو مصددددادر ذلددددذا حثون إال أن تادلددددادة الدددد  ناكددددرىا أو كتب ددددا البددددا

 .البحث

 

 

 1322  يوليو 13 مسارانج,

 ادلصرحة
 

 

 

 مةاكراما مستقي

 200122331: ةرقم القيد
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 تصحيح لجنة المناقشة
 أن نسّة ىذا البحث العلمي: 

 : اكراما مستقيمة  االسم

 200122331:    رقم الطالبة

برتمجة كتاب  رضوانّمد حملع  كتاب سّلم الصبيان دراسة حتليلية :   ادلوضوع
 م  ناحية ادلادة والطريقة ىداية الولدان

اإلسالمية احلكومية مسارانج   سوذمولوم الرتبية والتدريس جبامعة واىلناقشتو جلنة ادلناقشة لكلية ع
 . للحصول على درجة الليسانس يف تعليم اللغة العربية م  الشروط قبل كبعض الشروطوي  

 1322 يوليو 00 ،مسارانج

 جلنة ادلناقشة
 ة ادلناقشةكاتب    ادلناقشة رئيس

       

 تؤتي قرة العين الماجستير الماجستير ناو صاشمي حاأحمد هالدكتوراندوس 

230330322330302331 231123202331301332 

 

 ةالثاني ةادلمتحن     اموىل ةادلمتحن

 

  رالماجستي مسواري    الماجستير مفيدة

230331312331301332  230333222331301331 

 

 ةالثاني ةادلشرف     ادلشرف امول

 

 

 الماجستير تي قرة العينتؤ      الماجستير الليث عاشقين

230331132333302331   231123202331301332 
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 موافق المشرف

 ادلعايل

 عميد كلية علوم الرتبية والتدريس
 احلكومية جامعة واىل سوذمو اإلسالمية

 

 السالم عليكم ورمحة اللة وبركاتو
 حتية طيبة وبعد

 بعد ادلالحظة بالتصحيحات والتعديالت على حسب احلاجة نرسل نسّة ىذا البحث
 للطلبة:
 اكراما مستقيمة : االسم

  200122331:  رقم القيد

ة بترجمة كتاب هداي محّمد رضوانلدراسة تحليلية عن كتاب سّلم الصبيان :  ادلوضوع
 من ناحية المادة والطريقة الولدان

 ونرجوا م  جلنة ادلناقشة أن تناقش ىذا البحث بأسرع وقت دمك  وككرا باىتمامكم
 والسالم عليكم ورمحة اللة وبركاتو

 

 1322  يوليو 13 مسارانج،

 ادلشرف امول

 

     الليث عاكقن ادلاجستري

230331132333302331 
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ةالمشرف ةموافق  

 ادلعايل

 عميد كلية علوم الرتبية والتدريس
 جامعة واىل سوذمو اإلسالمية احلكومية

 

 السالم عليكم ورمحة اللة وبركاتو
 حتية طيبة وبعد

 بعد ادلالحظة بالتصحيحات والتعديالت على حسب احلاجة نرسل نسّة ىذا البحث
 للطلبة:
 اكراما مستقيمة:  االسم

  200122331:  رقم القيد

بترجمة كتاب  محّمد رضوانلتحليلية عن كتاب سّلم الصبيان  دراسة:  ادلوضوع
 من ناحية المادة والطريقة هداية الولدان

 ونرجوا م  جلنة ادلناقشة أن تناقش ىذا البحث بأسرع وقت دمك  وككرا باىتمامكم
 والسالم عليكم ورمحة اللة وبركاتو

 

 8002يوليو  13 مسارانج،

 ةالثاني ةادلشرف

 

 الماجستيرتؤتي قرة العين 

231123202331301332 
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 صالملخ

 

بترجمة كتاب  محّمد رضوانل سة تحليلية عن كتاب سّلم الصبياندرا:   الموضوع
 من ناحية المادة والطريقة هداية الولدان

 اكراما مستقيمة:   اإلعداد

 000800138:  رقم القيد

م ا كتاب ادلادة ال  قدّ ما  (2) ادلشكلة الىت قدمت ا الباحثة يف ىذا البحث ىي:
"سّلم  ما الطريقة ادلستّدمة لتعليم علم النحو يف كتاب( 1) ّمد رضوان "سّلم الصبيان" حمل

حقق معايري الكتاب ّمد رضوان ىل كتاب "سّلم الصبيان" حمل( 0) ّمد رضوان  الصبيان" حمل
  ادلدرسي اجليد وأسس إعداد الكتاب ادلدرسي

دلعرفة ادلادة ال  قّدم ا كتاب "سّلم الصبيان" ( 0)البحث ىي:  م  ىذا وأىداف
م النحو يف كتاب "سّلم الصبيان" لتعليم عل دلعرفة الطريقة ادلستّدمة( 1) ّمد رضوان،حمل
مبعايري الكتاب ّمد رضوان حملدلعرفة مناسبة كتاب "سّلم الصبيان" ( 0ّمد رضوان، )حمل

دمة جلما البيانات طريقة طريقة ادلستّال. ادلدرسي اجليد وأسس إعداد الكتاب ادلدرسي
 مكتيب.حبث  ىذا البحثالتوثيق، ونوع 

 أما نتائج ىذا البحث ف ي: 

بابا وىي: باب الكالم ومايرتكب منو، باب  53يتضم  كتاب سّلم الصبيان م   .1
عالمات اإلسم، باب عالمات الفعل، باب عالمات احلرف، باب اإلعراب، باب 

، باب عالمات النصب، باب عالمات اخلفض، باب معرفة عالمات اإلعراب
عالمات اجلزم، فصل، باب امفعال، باب مرفوعات اممسا ، باب الفاعل، باب 
نائب الفاعل، باب ادلبتدا  واخلرب، باب كان وأخواهتا، باب إّن وأخواهتا، باب ظّ  

اب البدل، وأخواهتا، باب النعت، باب ادلعرفة والنكرة، باب العطف، باب التوكيد، ب



 ز
 

باب منصوبات اممسا ، باب ادلفعول بو، باب ادلصدر، باب الظرف، باب احلال، 
باب التمييز، باب اإلستثنا ، باب ال النافية للجنس، باب ادلنادى، باب ادلفعول م  

 اجلو، باب ادلفعول معو، باب خمفوضات اممسا . 

يف حممد رضوان ىي الطريقة طريقة التعليم ادلستّدمة يف كتاب سّلم الصبيان بتأل .2
القياسية. تقوم الطريقة القياسية على حفظ القاعدة منذ البداية مث اإلتيان بشواىد 
وأمثلة تثبت ا وىذا يعين أهنا تقوم على احلفظ فالطالب ملزم حبفظ القواعد أوال مث 

 تعرض عليو اممثلة ال  توضح ىذه القاعدة.

وأسس إعداد ايري الكتاب ادلدرسي اجليد معبعض م  سّلم الصبيان حقق كتاب  .3
 الكتاب ادلدرسي إن مل يكتمل. 
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ABSTRAK 

 

Judul : Studi Analisis Kitab Sullamus Shibyan Karangan 

Muhammad Ridwan Terjemahan  

Kitab Hidayatul Wildan dari Segi Materi dan Metode 

Penulis : Ikrama Mustaqimah 

NIM : 133211042 

Rumusan masalah yang dipaparkan peneliti dalam penelitian ini 

yaitu: (1) Apa materi yang disajikan kitab Sullamus Shibyan karangan 

Muhammad Ridwan? (2) Apa metode yang digunakan untuk 

mempelajari nahwu dalam kitab Sullamus Shibyan karangan Muhammad 

Ridwan? (3) Apakah kitab Sullamus Shibyan telah memenuhi standar 

buku ajar yang baik dan asas-asas penyusunan buku ajar? 

Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui materi yang 

disajikan kitab Sullamus Shibyan karangan Muhammad Ridwan, (2) 

Untuk mengetahui metode yang digunakan untuk mempelajari nahwu  

dalam kitab Sullamus Shibyan karangan Muhammad Ridwan, (3) Untuk 

mengetahui kesesuaian kitab Sullamus Shibyan dengan standar buku ajar 

yang baik dan asas-asas penyusunan buku ajar. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah metode dokumentasi, dan jenis penelitian ini 

adalah penelitian kepustakaan. 

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: 

1. Kitab Sullamus Shibyan berisi 35 bab, yaitu: bab kalam dan 

penyusunnya, bab tanda-tanda isim, bab tanda-tanda fiil, bab 

tanda-tanda huruf, bab i’rob, bab tanda-tanda nashob, bab tanda-

tanda jer, bab tanda-tanda jazem, fasl, bab fi’il, bab isim yang 



 ط
 

dibaca rafa’, bab fa’il, bab naibul fa’il, bab mubtada’, bab 

khabar, bab kana dan saudaranya, bab inna dan saudaranya, bab 

dhonna dan saudaranya, bab na’at, bab ma’rifat dan nakiroh, bab 

athof, bab taukid, bab badal, bab isim yang dibaca nashob, bab 

maf’ul bih, bab masdar, bab dhorof, bab hal, bab tamyiz, bab 

istisna’, bab la nafiyah li jinsi, bab munada, bab maf’ul min ajlih, 

bab maf’ul ma’ah, bab isim yang dibaca jer. 

2. Metode pembelajaran yang digunakan dalam kitab Sullamus 

Shibyan adalah metode deduktif. metode deduktif didasarkan 

pada hafalan kaidah dari awal kemudian ditegaskan dengan bukti 

dan contoh yang menjelaskannya. Oleh karena itu, siswa harus 

menghafalkan kaidah nahwu terlebih dahulu kemudian kemudian 

menerapkannya dalam contoh untuk menjelaskan kaidah 

tersebut. 

3. Kitab Sullamus Shibyan telah memenuhi standar buku ajar yang 

baik dan asas-asas penyusunan buku ajar meskipun belum 

sempurna.   
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 رالشعا

 

 فإن العلم شجرة, والعمل ثمرة. وليس يعدّ  عالما من لم يكن بعلمه عامال
 

“Sesungguhnya ilmu adalah pohon, sedangkan amal adalah 

buahnya. orang yang tidak mengamalkan ilmunya tidaklah 

dianggap sebagai orang yang berilmu” (Iqtidhā-ul „Ilmi Al 

„Amal, hal. 18) 
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 اإلهداء

 

 أىدى ىذا البحث إىل:
 احملبوبن أيب رييانتو وأمي كرسية الدياو 

 فتحا سالكأخي الصغري 

 م  الصغري حىت اآلن مجيا أساتيذي الذي  يعلمواين
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 كلمة الشكر والتقدير

 

والصالة والسالم على حممد رسول مامل يعلم، سان د اهلل علم بالقلم علم اإلناحلم
 اهلل والو وأصحابو امجعن.

انت ت الباحثة كتابة ىذا البحث بعون اهلل تعاىل لو احلمد. وىذا ىو البحث قد ل
الذي قدمتو الباحثة لكلية علوم الرتبية والتدريس جبامعة وايل سوذموا اإلسالمية احلكومية 

أن تلقي الشكر والتقدير ذلؤال  الذي  يقدمون التوجيو واإلركاد لذا تريد الباحثة  مسارانج.
 والدعم وادلساعدة يف كتابة ىذه الرسالة، وىم:

جبامعة  والتدريس الرتبية مو عل كلية كعميد ريادلاجست الدكتور راىرجا السيدفضيلة   .1
 مساراع احلكومية اإلسالمية واىل سورمو

 بكلية  كرئيس قسم تعليم اللغة العربية رييل ادلاجستالسيد الدكتور أمحد إمساعفضيلة   .2

 مساراع احلكومية والتدريس جبامعة واىل سورموا اإلسالمية الرتبية علوم

 بكلية قسم تعليم اللغة العربيةيف  سكرترية ك تؤيت قرة العن ادلاجستري فضيلة السيدة .3

 مساراع وميةاحلك والتدريس جبامعة واىل سورموا اإلسالمية الرتبية علوم

السيدة تؤيت قرة العن ادلاجستري كمشرف و  ادلاجستري الليث عاكقنالسيد فضيلة   .4
 قد اركداين وأعطاين التوجي ات واإلكادات يف عملية كتابة ىذا البحث.الذي  

 مجيا احملاضري  والعاملن يف كلية علوم الرتبية والتدريس جبامعة واىل سورمو اإلسالمية .5

 مساراع الذي  أعطوا علوما متنوعة إىل الباحثة حىت تقدر على إجرا  البحث احلكومية

جبامعة واىل سورمو اإلسالمية  8005مرحلة سم تعليم اللغة العربية امصدقا  يف ق .6
 احلكومية مساراع



 م
 

فوفوة أفدة، وحي  8005يف قسم تعليم اللغة العربية )ب( مرحلة الزمال  امحبا   .7
 دانا نرما لطيفة ىدي نعسية، صفى ،عفيفة زي ، ، ديان رمحواتأمي وافرةمواتك، 

 يساعدين مباكرة أو غري مباكرة إىل إهنا  البحثالذي  

، عسى اهلل يعطينا علما نافعا وحكمة ومين ككر جزيل وجزاىم اهلل أحس  اجلزا 
 وأن ي دينا إىل الطراط ادلستقيم.
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 الباب األول

 مقّدمة

 

 خلفية البحث .أ

صعوبات يف زيادة فعالية  ادلعلمُت والطالب. سيجد ادلعلم يف عملية التعليم لكل الدراسية ذلا موقف مهم ادلواد
وعالوة على ذلك, إذا شرح ادلعلم  ف يف التعليم.عقبات على التكي   ونيجدسالطالب,  تعليم بدون مواد دراسية. وكذلكال

كما نقلو قال فانُت,   أن يفهموا ما علمو ادلعلم. واحىت اليستطيع والدرب,اإلذباة  زوالطالب للفيمكن  بسرعة واقل وضوح
،  وعند كيمفوالطالب يف عملية التعليم.  يستخدمها ادلعلم يفا بشكل منظمادلواد الدراسية مادة الدروس تأل أن  عبد اجمليد 

تفصيلية(، وادلهارات )اخلطوات من ادلعرفة )احلقائق وادلعلومات ال مجعهي فأما ادلواد التعليمية  كما نقلو عبد اجمليد
1واإلجراءات والظروف، والشروط(، وعوامل ادلوقف.

 

, إىل ادليسر تغيَت دور ادلعلم من ادلدرسيم, واختصار وقت التعلومن فوائد ادلواد الدراسية للمعلم وىي تقصَت 
علموا بشكل أن يتدراسية للطالب يسهل عليهم فوائد ادلواد ال يوجد اكثر فعالية وتفاعلة. حيثارتفاع عملية التعليم حىت 

ا ادلعلم والطالب كعمل واحد يستخدمه ة برغبة وقدرهتم. ولذلك, ادلواد الدراسية مادةأن يتعلموا مناسب مستقل, ويستطيعوا
2لتحسُت جودة التعليم.

  

طريقة التعليم ىي مستوى زبطيط الربامج شامال و كانت طريقة التعليم عنصر مهم أيضا لتحقيق أىداف التعليم. 
الطريقة ىي اخلطوات العامة لتطبيق النظريات فوبعبارة أخرى،  .خبطوات تقدمي ادلواد الدراسية اإلجرائية ارتباط وثيقعلى 

3ادلوجودة يف مدخل معُت.
طريقة كأداة الدافع اخلارجي. دبعٌت تستطيع الطريقة أن ربفز  أوال، ار طريقة التعيلم وىودو أ ومن 

تاج إىل طريقة مناس ، تقع الطريقة   ال يشعر الطالب بادللل. وثانيابة ومتنوعة حىتوتثَت اىتمام تعلم الطالب. لذلك ُيح
تاج إىل اسًتاتيجية التعليم متصاص ليس كل الطالب لديهم ا وكإسًتاتيجية التعليم. كما عرفنا أن أمثل. لذلك، ُيح

يف ربسُت  الطريقة ذلا دورف. إذن, أن ذبعل الطالب يتعلمون بشكل فعالتستطيع اسًتاتيجية الصحيحة حيث الصحيحة. 
.اسًتاتيجية التعلم. ثالثًا، الطريقة كأداة لتحقيق أىداف التعلم

4
 

كتاب تاج إىل الولذلك ُيح  أن مواد دراسية وطريقة التعليم مها مهمان يف عملية التعليم,, السابق الوصف من
مصدر ادلواد الدراسية  والكتاب كأحدالدراسي اجليد دبادة تعليمية كاملة وطريقة تعليمية مناسبة لتحقيق أىداف التعليم. 

يمية والكتاب ركائزه األساسية يف أي مرحلة تعل مكونات ادلنهج التدريسي, وىو أحدعنصر أساسي يف عملية التعليم بل من 
5ادلهمة الذي ُيتوي على ادلادة الدراسية.  مالتعليمي ىو إحدى وسائل التعلي

 

، ألن اتظاممع الكتاب الدرسي، كان التعليم متعم دا بشكل أكثر انو والكتاب الدراسي لو دور ىام يف التعليم. 
ادلادة ادلقدمة يف الكتاب  و أن يعترب أيضا, ميكنم ادلعلم الطالبضحة. إذا عل  وا نف ذ التعليم سيحصل توجيو مادةادلعلم كم

، والكتاب لو تأثَت كبَت. من ليمية وتطويرىا وتقدميها. للطالبالدراسي. ومع ذلك، ال يزال للمعلم حرية اختيار ادلواد التع
اب الدراسي سيدعم الطالب على التفكَت والقيام باألشياء اإلجيابية، مثل حل ادلشاكل اليت توجد يف خالل قراءة الكت

الكتاب الدراسي، وقيام بادلالحظات ادلرتبة يف الكتاب الدراسي، أو إجراء التدريبات األسئلة يف الكتاب الدراسي. ولذالك 
الوالد أن ب. باإلضافة إىل ذلك، مع الكتب ادلدرسية، ميكن سوف تكون قادرة على عرقلة التطور السليب يف نفس الطال

                                                           
1
 Abdul Hamid, Dkk., Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media, 

(Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 71. 
2
 Ahmad Hadim, Dkk., Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press), 2008, Hal. 74.   

3
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), Cet. 

Keempat, Hal. 168. 
4
 Anissatul Mufarokah, Strategi Belajar Mengajar, (Yogyakarta: Teras, 2009), Hal. 78-80. 

5
 55. ص(, اإلعتصام دار: رياض, )بالعربية الناطقين لغير التعليمية الكتب إعداد أسس, هللا عبد الحميد وعبد الغالي هللا عبد اصرن  
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ة، واألخَت ميكن الوالد أن يعرف قدرة إذا كان الطالب ال يفهمون ادلواد يف دروسهم. يف ىذه احلال يعطي التوجية ألطفالو
6على استيعاب )مستوى الذكاء أو القدرة( من موضوع معُت. أطفالو

 

تعليم النحو.  الكتب ادلدرسية يف اجملتمع، ولكن التعد  احلكمة الكتاب ادلدرسي اخلاص يف ةيف اليوم تنتشر كثَت و 
ار كتاب النحو حىت يستطيع ادلعل م الختي ,ادلدر س لتعليم النحو يف ادلدرسةالكتاب الذي يستخدمو  والتعُت احلكومة عن

حدى الكتب ادلستخدمة يف تعليم النحو يف بعض ادلدارس وىي كتاب سلم الصبيان لة الطالب يف الفصل. وإادلناسب حبا
ن صاحب ادلعهد ترمجة من كتاب ىداية الولدان بتأليف الشيخ الكيائي احلاج مصلح عبد الرمح وىو بتأليف زلمد رضوان.

ادلعلم دبدرسة فتوحية الثناوية اإلسالمية دمك ومدرسة دينية إسالمية كومان دمك.  الكتاب يستخدمو دمك. ذلك الفتوحية
مصدر للمعلم يف تعليم النحو. وبالتايل، تشعر  قامت على خربة الباحثة, تَعترب الباحثة أنَّ ذلك الكتاب مناسب كمرجع و

برتمجة كتاب هداية   دمد رانانلصبيان حمللية عن كتاب سّلم ادراسة حتلي الباحثة مهما إلجراء البحث ربت ادلوضوع "
 من ناحية املادة والطريقة". النلدان

 حتديد املسألة .ب

 بناء على خلفية البحث السابقة ترك ز الباحثة على ىذه ادلسألة ، وىي:

 م د رضوان حمل. ما ادلادة اليت قد مها كتاب "سل م الصبيان" ۱

 م د رضوان  يف كتاب "سل م الصبيان" حملالنحو لتعليم علم  . ما الطريقة ادلستخدمة2

 ىل كتاب "سل م الصبيان" حملم د رضوان حقق معايَت الكتاب ادلدرسي اجليد وأسس إعداد الكتاب ادلدرسي . 3

 أهداف البحث .ج

 عُت  الباحثة أىدافا اتية:تبناء على ادلشاكل السابقة, 

 .م د رضوانحمل. دلعرفة ادلادة اليت قد مها كتاب "سل م الصبيان" ۱

 .م د رضوانم النحو يف كتاب "سل م الصبيان" حمللتعليم عل . دلعرفة الطريقة ادلستخدمة2

 .كتاب "سل م الصبيان" حملم د رضوان دبعايَت الكتاب ادلدرسي اجليد وأسس إعداد الكتاب ادلدرسيمناسبة   . دلعرفة3

 فنائد البحث .د

 . النظرية۱

 إعطاء معرفة لإلنسان عن ادلادة والطريقة يف كتاب "سل م الصبيان" الذي أل فو زلم د رضوان الفوائد النظرية ذلذا البحث ىي

 . التطبيقية٢

 للتالميذ (أ

إذا وجد التالميذ ادلعرفة غَت واضح  نفسهم.أذلك الكتاب ب تعليم يف اناقدأن يتفك روا تفكَتا تالميذ يرجى من 
  ادلعلم.  يسئلوا إىلوقليل مفهوم فينبغي للتالميذ أن 

 لل دمدّرس (ب

 للمبتدئُت إلعطاء مرجع الكتاب ادلناسب ليستخدمو ادلدر س يف تعليم النحو

 للباحثة (ت

 من ناحية ادلادة والطريقة  دلعرفة كيف ربليل كتاب وخاصة كتاب النحو "سل م الصبيان" الذي أل فو زلم د رضوان
 
 
 
 
 

                                                           
6
 Masnur Muslich, Text Book Writing, (Yogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), Hal. 55-57. 
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  الدراسات السابقة .ه

ة البحوث الىت ذلا ارتباط وثيق بتحليل الكتب التعليمية وىي كما د  ع   تبو الباحثة, وجدوبعد االستكشاف الذى قامت 
 يلى:

ربت  230122301علمي لطالبة جبامعة وايل سوجنو االسالمية احلكومية مسارنج وىي سيت ىناء ورقم قيد الطلبة:  حبث  .۱
ن دلدرسة كي أغينج غَتي ادلتوسطة مرنغُت دمياك من ادلوضوع "دراسة ربليلية عن كتاب مدرسي اللغة العربية للصف الثام

 ناحية ادلادة والطريقة".

وأما نتائج ىذا البحث فهي أن زلتويات ادلادة يف كتاب مدرسي اللغة العربية للصف الثامن دلدرسة كي أغينج 
غُت دمياك. وىو يشمل على غَتي ادلتوسطة مرنغُت دمياك تعتمد على ادلنهج الدراسي دلدرسة كي أغينج غَتي ادلتوسطة مرن

ستة أبواب. فثالثة أبواب للفصل الدراسي األول وثالثة أبواب تليها للفصل الدراسي الثاين. وىو موافق بادلبادئ يف اختيار 
ادلادة التعليمية وىي مبدأ ارتباط ادلواد التعليمية بتحقيق معاير الكفاءة والكفاءة األساسية ومبدأ اإلنسجام 

(consistency ) ومبدأ الكفاءة(adequacyالطريقة ادلستخدمة يف كتاب مدرسي اللغة العربية للصف الثامن دلدرس .)  ة
(, وىي تقدمي ادلواد يف  united system)دمياك ىي الطريقة اإلنتقائية, وبنظام الوحدة  كي أغينج غَتي ادلتوسطة مرنغُت

.وربريريا كي تضلع التالميذ درس اللغة العربية شفهيا  كتاب واحد تتكون من احلوار والًتاكيب والكتابة واحملفوظات
7

 

ربت 220122301بة جبامعة وايل سوجنو االسالمية احلكومية مسارنج وىي أتيك رمحة ورقم قيد الطلبة: حبث علمي لطال .2
( للفصل Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013ادلوضوع "دراسة ربليلية عن الكتاب )

 .السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية من ناحييت ادلادة والطريقة"

 Bahasa Arab Pendekatan Saintifikىذا البحث فهي ادلادة اليت قدمها الكتاب "وأما نتائج 

Kurikulum 2013  للفصل السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية تتكون من ادلفردات واالستماع واحلوار والًتاكيب "
مي ادلواد تتكون من الطريقة ادلباشرة والقراءة والكتابة والتدريبات. وُيتوي على سبعة دروس. والطريقة ادلستخدمة يف تقد

وطريقة القواعد والًتمجة وطريقة السمعية الشفوية وطريقة القراءة وطريقة االنتقائية. وذلذا الكتاب مزايا والنقائص, من مزاياىا 
لغة البسيطة ادلناسبة تقدمي مادة الدرس بأنواع الصور واخلطوط البيانية لتسهيل التالميذ على فهم ادلواد الدراسية, واستخدام ال

دبدارك التالميذ يف مستوى ادلدرسة ادلتوسطة, وىذا الكتاب مكمل بادلادة ادلساعدة وىي مسرد ادلفردات. وأما نقائصها ىذا 
8الكتاب فهي عدم بيان نواة الكفاءة والكفاءة األساسية يف كل درس, وقلة البيان يف توضيح الًتاكيب.

    

 330122311طارق رلد ورقم قيد الطلبة حبث علمي لطالب جبامعة وايل سوجنو االسالمية احلكومية مسارنج وىو زلمد  .3
ربت ادلوضوع "تعليم القواعد النحوية لقراءة كتب الًتاث )دراسة ربليلية عن كتاب اللباب على طريق الربق يف تعلم الكتاب 

 ألمحد فحر الدين من ناحية ادلادة والطريقة("

طريق الربق يف تعلم الكتاب" ىو ادلادة وأما نتائج ىذا البحث فهي أن  ادلواد ادلوصوفة يف كتاب "اللباب على 
بواب يف كتاب " اللباب على طريق االفصول أو ال, لذالك أن  ةصفة ادلواد ىي ادلطابقو األساسية يف دراسة علم النحو. 

ستخالصها اليت ميكن ا  كتب الًتاث. ولكن الكتب الًتاثالربق يف تعلم الكتاب" ىو الفصول اليت تغلب ما يستخدم يف
من الطبقة األوىل إىل الوسطى. وىذا ىو ال ميكن أن يفهم مجيع كتاب الًتاث من خالل  تاب الًتاث السفليىي الك

الكثَت عن قواعد قراءة الكتب ينبغي  سيطة جدا. إذا  كان التالميذ يريدون أن يعرفواالفصول ادلوصوفة يف ىذا الكتاب ىي ب

                                                           
7
, )مسارنج: جامعة وايل دراسة ربليلية عن كتاب مدرسي اللغة العربية للصف الثامن دلدرسة كي أغينج غَتي ادلتوسطة مرنغُت دمياك من ناحية ادلادة والطريقة ,سيت ىناء 

 (1320سوجنو االسالمية احلكومية, 
8
( للفصل السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013الكتاب ) دراسة ربليلية عنأتيك رمحة,  

 ( 1322, )مسارنج: جامعة وايل سوجنو االسالمية احلكومية, من ناحييت ادلادة والطريقة
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دون تعليمات مباشرة من  ونيت ىي يف ىذا الكتاب أن التالميذ اليفهمدراسة النحو والصرف كامل. حىت لفهم ادلواد الذلم 
9ل.مجذه ادلادة يف ىذا الكتاب ىو أادلعلم. ألن تفسَتا ذل

     

بُت  ة ىذا البحثامساو وأما  .فرق بالبحث العلم الذي تكتبو الباحثةة والاساو وتلك البحوث السابقة ذلا ادل
بُت البحوث السابقة فهو كون حبث وأما فرق ىذا البحث  البحوث السابقة فهي ربليل الكتاب من ناحية ادلادة والطريقة. 

طريقة لتعلمو. إذن, الالذي تكتبو الباحثة دلعرفة ادلادة اليت قدمها كتاب سلم الصبيان الذي ألفو زلمد رضوان, وكيف  العلم
ب ربللو الباحثة كتاالذي كتاب الهم الباحثون يف البحوث السابقة. لباحثة سلتلف بالكتب الذين ُيللربللو ا الذي كتابفال

النحو سلم الصبيان الذي ألفو زلمد رضوان. ويف البحث الثاين لو مزايا ونقائص الكتاب ولكن يف ىذا البحث ليس لو مزايا 
مناسبة كتاب "سل م الصبيان" بتأليف زلم د رضوان ليستخدمو ادلعلم يف تعليم النحو  ويف ىذا البحث لو ونقائص الكتاب.

 يس لو كذالك.للمبتدئُت ولكن يف البحوث السابقة ل

 مناهج البحث .و

 ننع البحث .۱

بيانات وقراءة  البيانات ادلكتبيةنوع ىذا البحث ىو حبث مكتيب, وىو سلسلة األنشطة ادلتعلقة بطريقة مجع 
مكتبية لنيل بيانات البحوث. وباختصار، ُيد د حبث ادلكتيب مصادر بحث ال. يستخدم ها ومعاجلتهاوتسجيلالبحوث 

10ى البيانات ادلكتبية فقط دون احلاجة إىل البحث ادليداين.مكتيب أنشطتو عل
 ادلكتسبة، والنظرية ادلعرفة دتإزوا كلما 

۱۱األحباث. نتائج جودة فارتفعت
 

 :خصائص البحث ادلكتيب وىي

ميدان أو شاىد عيان، يف شكل لبيانات، وليس معرفة مباشرة من يواجو الباحث وجها مباشرا بالنص أو ا (أ
 .حداث، أوالناس، أو غَتىا من األشياءاأل

الباحث إىل أي ادلكان إال يواجو ال يذىب ، يعٍت (ready made)"ة ىي "جاىزة لالستخدام يت ادلكتببياناال (ب
 .وجها مباشرا دبواد ادلصدر اليت توجد يف ادلكتبة

الباحث ادلواد من جهة ثانية وليس البيانات األصلية من ينال البيانات ادلكتبية ىي مصدر ثانوي، يعٍت ف عادةً و  (ت
 .ادليدانجهة أوىل يف 

.الثابتالباحث باإلعالم يواجو ادلكان والوقت. يعٍت على حالة البيانات ادلكتبية قتصر ال ت (ث
۱2

 

 بؤرة البحث .٢

وضوع ادلكتوب. والبؤرة يف ىذا البحث ىي ربليل كتاب الباحثة بؤرة البحث لكي الخيرج البحث عن ادلوحددت 
ومناسبة كتاب "سل م الصبيان" بتأليف زلم د رضوان  رضوان من ناحية ادلادة والطريقة سلم الصبيان بتأليف زلمد

 .ليستخدمو ادلعلم يف تعليم النحو للمبتدئُت

 مصادر البيانات .3

 تتكو ن مصادر البيانات ذلذا البحث من:

 صدر األساسيادل (أ

 ىو ادلصدر األول الذى تأخذه الباحثة أساسا إلقامة البحث, وىو كتاب "سل م الصبيان" بتأليف زلم د رضوان.
 

                                                           
 ية ادلادة والطريقة(,تعليم القواعد النحوية لقراءة كتب الًتاث )دراسة ربليلية عن كتاب اللباب على طريق الربق يف تعلم الكتاب ألمحد فحر الدين من ناحزلمد طارق رلد,  9

 ( 1320جامعة وايل سوجنو االسالمية احلكومية,  :)مسارنج

10
 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), Hal. 2-3 

11
 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Hal. 111. 

12
 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), Hal. 5 
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 ادلصدر الثانوى   (ب

ضوع, واجملالت و , وىو كتب تتعلق بادل13ىو ادلصدر الذى تستخدمو الباحثة إلكمال ادلصدر األساسي
 والقاموس وادلقاالت من الشبكة الدولية وغَتىا تستخدمها الباحثة إلكمال ادلصدر األساسي.  

 طريقة مجع البيانات .4

على نوع البحث ادلذكور, فطريقة مجع البيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي طريقة التوثيق. وأما طريقة  قيام
البيانات ادلتعلقة بادلوضوع، مثل ادلالحظات والكتب والصحف واجملالت وغَت  لنيللطريقة ادلستخدمة التوثيق وىي ا

ت ادلكتوبة اليت تتعلق هبذا البحث, يعٍت البيانات عن تستخدم الباحثة ىذه الطريقة لنيل البيانات وادلعلوما 14ذلك.
 الكتب الدراسية وادلواد الدراسية وطرائق التعليم, وخاصة مواد علم النحو وطريقة تعليم النحو. 

 طريقة حتليل البيانات .5

 أو حلالةا إم ا موجود، ىو ما وتفسَت وصف وىي وصفية، طريقة البحث ىذا يف ادلستخدمة البيانات ربليل طريقة

.اجلارية والتطورت وعملية النمو، وادلدخل ، العالقة
 غرض يقضي ىذا البحث صفة من األشياء الظاىرة. يقتصر 15

.للواقع وفقا األشياء خصائص وصف على الوصفي البحث
۱6
  

 هي:ف ربليل البيانات أما خطوات 

 .ميلك الفكرة العامة عن موضوع البحث (أ

 .يطلب ادلعلومات الدعمية (ب

 .مواد القراءة التنظيم ةتعز ز البؤرة واعاد (ت

 .يطلب وجيد ادلواد اجملتابة إليها (ث

 .مالحظات البحثادلواد وتقدمي  ة التنظيمعادإ (ج

 .مواد القراءة مرة أخرى مراجعة وزيادة (ح

.ادلواد أو ادلالحظات وبدأ الكتابة عادة التنظيمإ (خ
۱7

 

  خطوات البحث كما يلي: الباحثة تستخدم 

 .رضوان من ناحية ادلادة والطريقة عن كتاب سل م الصبيان بتأليف زلمد ربليل و, وىوضوع البحثادل تعُت  الباحثة (أ

, وىي البيانات عن ادلادة والطريقة يف طلب ادلعلومات الدعميةوت تكتب الباحثة الفكرة العامة عن موضوع البحث (ب
 تعليم النحو. 

 .اجملتابة و غَت اجملتابةواختيار البيانات تقرأ  (ت

 .تعز ز البؤرة واعادة التنظيم مواد القراءة (ث

 .عادة التنظيم ادلواد وتقدمي مالحظات البحثإ (ج

 .وىي ادلواد ادلتعلقة بادلوضوع رىمراجعة وزيادة مواد القراءة مرة أخ (ح

 .وربلل الباحثة البيانات اجملموعةاعادة التنظيم ادلواد أو ادلالحظات  (خ

وتصب نتائج البحث يف شكل شرح مكتوب عن ادلادة وطريقة تعليم النحو يف كتاب سلم الصبيان بتأليف زلمد  (د
 .رضوان

                                                           
13

 Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Hal. 145. 
14

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), Hal. 

188. 
15

 Sanapiah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), Hal. 119. 
16

 Syamsuddin dan Vismaia S. Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, cet. Keempat, 2011), Hal. 24. 
17

 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), Cet. Kedua, 

Hal. 81. 
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 تنظيم البحث .ز

خلفية البحث, وربديد ادلسألة, وأىداف البحث وفوائده, والدراسات السابقة, ومناىج الباب األول: ىو مقدمة وفيها 
 البحث, وتنظيم البحث.

 تعريف ادلواد الدراسية الباب الثاين: ىو اذليكل النظري, وىو ُيتوي على ادلواد التعليمية وطريقة تعليمها. تبحث فيو الباحثة:

ار ادلواد الدراسية، ادلواد الدراسية النحوية ادلناسبة للمبتدئُت، تعريف طريقة التعليم وعناصرىا ومصادرىو وأنواعها، معايَت اختي
تعريف  نحو ادلناسبة للمبتدئُت،ها، العوامل ادلؤثرة يف اختيار طريقة التعليم، أنواع طرق تعليم النحو،طريقة تعليم النواعوأ

ادلدرسي اجليد، خصائص الطالب يف ادلستوى  الكتاب َتمعاي ادلدرسي، عداد الكتابأسس إدراسي وأنواعو, الكتاب ادل
  اإلبتداء.

عامة عن  د رضوان. وتبحث فيو الباحثة: صورةالباب الثالث: ىو الصورة العامة عن الكتاب "سلم الصبيان" بتأليف زلم
 زلتويات كتاب سلم الصبيان بتأليف زلمد رضوان وطريقة لتعلمو.    

من ناحية ادلادة والطريقة ومناسبة كتاب "سل م عن كتاب "سلم الصبيان" بتأليف زلمد رضوان الباب الرابع: دراسة ربليلية 
 الصبيان" بتأليف زلم د رضوان ليستخدمو ادلعلم يف تعليم النحو للمبتدئُت.

 , وىو ُيتوي على النتائج واالقًتاحات.   الباب اخلامس: االختتام
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 الباب الثاين

 حية املادة والطريقةمن نا برتمجة كتاب هراية النلران دّّمر رانانحمل يلية عن كتاب سّلم الصبياندراسة حتل

 

 ةاملناد الرراسي .أ

 تعريف املناد الرراسية .1

 وفقا للخرباء، وىي:أّن ادلواد الدراسية   (Dirman dan Cicih Juarsih)كما نقلو درمان وجيجيو جوارسيو

ج زلتوى ادلنه (، فإن ادلواد الدراسية ىي كل شيء جيب أن يتقنها الطالب منSanjayaوفقا لسنجايا ) .أ
يق الكفاءات ادلاىية لكل ادلواد يف وحدة تعليمية معينة. ادلواد الدراسي وفقا للكفاءات األساسية على ٖتق

 وادلهارات وادلواقف. ىي رلموعة ادلعارف الدراسية

(، ادلواد الدراسية ىي مواد سلتلطة يف ادلنهج Tirta Rahadja dan Ia Sulaيا سوال )وفقا لًتتا رىرجا وإ .ب
 ن من ادلواد األساسية واحملتوى احمللي.الدراسي اليت ستقدمها كوسيلة لتحقيق اذلدف، ويتضم

 (، ٖتتوي ادلواد الدراسية على حقائق ومفاىيم وإجراءات ومبادئ.Merrilوفقا دلَتيل ) .ج

ربع مستويات، وىي احلقائق اخلاصة، واألفكار أ(، تصنف ادلواد الدراسية إذل Hilda Tabaوفقا ذليلدا تبا ) .د
1َت.الرئيسية، وادلفاىيم، وأنظمة التفك

 

(، ادلواد الدراسية Iskandarwassid danDadang Sunendar)داداع سونيندار و  سكانداروّسدإلوفقا  .ه
2الل التعليم السرور.ىي رلموعة ادلعلومات اليت جيب ان يتقنها الطالب من خ

 

وادلواقف وادلهارات  ادلعارف ىي أن ادلواد الدراسية الباحثة استنتجت نها اخلرباء،بعض األفكار اليت بيّ  استنادا إذل
، وجيب أن مناسب ٔتؤشر ٖتقيق الكفاءات األساسية يف وحدة تعليمية معينة، دلنهج الدراسي وطنيا وزلليامن زلتوى ا

 .ميتقنها الطالب من خالل عملية التعلي

 هي:ف، الدراسية جوانب ادلوادأما 
 ادلفهوم ىو فكرة أو تعريف عام. .أ

 الشيء.توجيو لعمل الادلبَدأ ىو حقيقة أساسية كمرجع للتفكَت أو  .ب

 عمل مثل األشياء أو ادلواضع أو الظروف. احلقيقة ىي شيء قد حدث أو .ج

 بغَت وعي. ، إّما بوعي وإّماالتغيَت، احلركات التنمويةالعملية ىي سلسلة  .د

َت أو غ باالعًتافات أو احلقائق العامة جيدةً  ترتبط القيمةعادة نوذج وىي أو نوع أو  قياسط أو الِقيَمة ىي نََ  .ه
 .جيدة

.البعض عن بعض األخر فصلن، وعادة ال يرة على فعل األشياء جسديا وروحياادلهارة ىي قد .و
3

 

 .ذلا ستة جوانب وىي مفهوم ومبَدأ وحقيقة وعملية وِقيَمة ومهارةإذن، ادلواد الدراسية 

 عناصر املناد الرراسية  .2

 :ةادلواد الدراسية باألىداف ادلتوقعة فتحتاج إذل اىتمام يف العناصر التاليتناسب لكي 

إرشاد التعلُّم، ىي إرشادات أو توجيهات حيتاج كٌل ادلتعلمُت وادلعلمُت إذل معرفتها، حيتوي على ما سيناقشهم يف  .أ
 عملية التعليم.

                                                           
1
 Dirman dan Cicih Juarsih, Kegiatan Pembelajaran yang Mendidik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Hal. 45-

48. 
2
 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: Remaja Rosdakarya,  

2011), Hal. 171. 
3
 Harjanto, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hal. 220-221. 
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حتاج إذل تطبيق فت، لكي تعمل عملية التعليم صحيحا، تحقيقهال أن يتقنها الطالبالكفاءة اليت جيب  .ب
الكفاءات اليت تشمل الكفاءات األساسية والكفاءات ادلاىية اليت ٖتتوي على نوع عمق ادلواد ورلال ادلواد اليت 

لك مؤشر ٖتقيق جيب أن يتقنها الطالب، وكذلك معيار اإلصلاز الذي حيتوي على مستوى إتقان الطالب، لذ
 م واضح.نتائج التعلّ 

 .الطالب ومعرفتهمادلعلومات الداعمة، ىي معلومات واجبة ليعرفها الطالب لزيادة تُبِصر  .ج

ادلعلم للطالب من أجل تطبيق النظريات التعليمية لتحسُت مهارات الطالب على  يعُت بو تمارين، ىي تدريبال .د
 لتعليم.ادلواد الدراسية ادلقدمة يف عملية ا

إرشادات العمل أو أوراق العمل، ىي نوذج أو ورقة ٖتتوي على مالحظات أو مراحل منتظمة من عملية النشاط   .ه
 كخطوة إجرائية يتبعها الطالب يف عملية التعليم. 

4وسيلة لقياس وتقييم فهم وعمل الطالب.ىو التقييم،  .و
 

إرشاد التعلُّم، والكفاءة اليت  إذن، لكي تناسب ادلواد الدراسية باألىداف ادلتوقعة فتحتاج إذل اىتمام العناصر وىي
 .التقييمو  ،ات العمل أو أوراق العملإرشادو  جيب أن يتقنها الطالب لتحقيقها، وادلعلومات الداعمة التمارين،

 مصادر املناد الرراسية .3

 مصادر ادلواد الدراسية ما يلي:

 األماكن أو البيئات .أ

 البيئة مصدر ادلواد الدراسية ادلتنوعة. مثل: ادلختربات، ادلكتبات، ادلتَاِحف، ادلساجد، وغَت ذلك.

 األشخاص أو اخلرباء .ب

أو  األطباء،  :ة، يستطيع ادلعلم أن يتعاون باخلرباء لشرح احلقائق والظواىر، مثللتعّلم حقائق ومفاىيم جديد
 السياسيُت، وغَت ذلك.أو الشرطة، 

 ادلواضع  .ج

 ل عن الشيء.امالكادلوضع أو الشيء مصدر ادلعلومات اليت َٕتِلب الطالب إذل فهم أكثر  ،يف الواقع

 ادلواد ادلطبوعة وغَت ادلطبوعة .د

طبوعة ىي رلموعة ادلعلومات ادلتنوعة مثل ادلواد الدراسية ادلخزنة يف شكل كتابة متنوعة مثل: الكتب ادلواد ادل
واجملالت والصحف واجملالت البحثية وغَت ذلك. بينما ادلواد غَت ادلطبوعة معلومات كمواد دراسية سلزنة يف شكل 

فيديو والفيديو والقرص ادلضغوط واحلاسوب وغَت أداة اإلتصال اإللكًتونية كوسائل التعليمية، مثل: أشرِطَة ال
5ذلك.

 

مواد مطبوعة وغَت  ،مواضع،أشخاص أو خرباء أماكن أو بيئات، إذن، كانت مصادر ادلواد الدراسية أربع وىي
 .طبوعةم

 أنناع املناد الرراسية .4

 أنواع ادلواد الدراسية، وىي:

 ادلواد ادلطبوعة، مثل: الكتب، والوحدات، وأوراق عمل الطالب، والكتيبات، والصور، والنماذج. .أ

 ، مثل: األشرِطَة، والراديو، والَسَجل، والقرص ادلضغوط الصويت.ادلواد الصوتية .ب

 ل: الفيديو واألفالم.ادلواد السمعية والبصرية، مث .ج

                                                           
4
 Dirman dan Cicih Juarsih, Kegiatan Pembelajaran yang Mendidik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Hal. 57-

58. 
5
 Novan Ardy Wiyani, Desain Pembelajaran Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), Hal. 130-

132. 
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الوسائل مثل الصوت، واحلركة، والصورة، والرسوم ادلتحركة، والفيديو(. مثل:  رلموعةادلواد التعليمية التفاعلية ) .د
6األقراص ادلضغوطة التفاعلية واألفالم التفاعلية ونتائج ادلناقشات وادلواد الدراسية خارج الفصل وغَت لك.

  

 ادلواد الدراسية إذل فئتُت، مها: (Zulhannan) قّسم زوذلانانبينما 
 .ادلرجعيب االكتو ، والكتاب ادلدرسي، واإلمالء، وادلقالة، طبوعة مثل ادلالحظةادل ادلواد الدراسية .أ

7والقرص ادلدمج التفاعلي، اإلنًتنت.، لكًتونية مثل الشرائحاإل الدراسية ادلواد .ب
 

 ناحيتُت، مها: انقسمت ادلواد الدراسية إذلإذن، 

 ، وادلواد التعليمية التفاعلية.ادلواد السمعية والبصريةو  ،ادلواد الصوتيةو  ،طبوعةناحية الشكل وىي ادلواد ادل .أ

 ناحية الصفة وىي ادلواد الدراسية ادلطبوعة وادلواد الدراسية اإللكًتونية. .ب

 معايري اختيار املناد الرراسية .5

 واد الدراسية، وىي:ادلعايَت يف اختيار ادل رشدي أمحد طعيمة أنّ كما نقلو زوذلانان من كتابة 

 . ى صادقا عندما يكون واقعيا وأصليا وصحيحا علميا وموضوعيا: يعترب احملتو معيار الصدق .أ

 كون ذا قيمة يف حياة الطالب.: يعترب احملتوى مهما عندما يمعيار األمهية .ب

 وموىبتهم. الطالب أن يناسب برغبةاحملتوى الرغبة وادلوِىبة: جيب ر ايمع .ج

بالفروق الفردية بينهم  يف قياس كفاءة الطالب، مناسبم للتعلّ  استطاعة: يكون احملتوى متعلّ استطاعة العيار م .د
 ادلادة . باىتمام مبادئ  التدرج يف تقدمي

الناس وال عكس دود اغجغرافية بُت دون تعريف احل: يكون احملتوى جيدا عندما يشمل أناط التعليم معيار العادلية .ه
8.محوذل بالعادلتمع اجمل تمع احمللي، بل اّتصالْتال اجمل

 

وادلوِىبة، ، وىي معيار الصدق، ومعيار األمهية، ومعيار الرغبة اإذن، كانت ادلعايَت يف اختيار ادلواد الدراسية مخس
 ومعيار استطاعة التعّلم، ومعيار العادلية.

 املناسبة للدّمبترئني النحنية املناد الرراسية .6

 :يف العرب ىي اليت ينبغي أن تقدم للطالب يف ادلرحلة اإلعدادية أو اإلبتدائية النحوية ادلواد الدراسية

 ادلضارع يف أحوالو مجيعها. .أ

 الفاعل. .ب

 نائب الفاعل. .ج

 ادلبتدأ واخلرب. .د

 إن وأخواهتا. .ه

 كان وأخواهتا. .و

 ادلفعول بو. .ز

 ادلفعول فيو. .ح

 احلال. .ط

 االستثناء. .ي

                                                           
6
 Dirman dan Cicih Juarsih, Kegiatan Pembelajaran yang Mendidik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Hal. 55-

56. 
7
 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), Hal. 

149-150. 
8
 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), Hal. 

150-151. 



01 
 

 التمييز. .ك

 اجملرور باحلروف. .ل

 ادلضاف إليو. .م

 حروف اغجَت. .ن

 حروف العطف. .س

 حروف النصب. .ع

 حروف اغجزم. .ف

 أمساء االستفهام. .ص

 فراد والتثنية واغجمع.اإل .ق

 األمساء اخلمسة. .ر

9النعت. .ش
 

وية ىي مرحلة إبتدائية للطالب يف ادلدرسة الثانوية. لذلك ادلدرسة الثان النحو يعّلمو ادلدّرسيف اإلندويسي  والعادة،
 أو اإلبتدائية يف اإلندونيسيادلواد الدراسية النحوية اليت ينبغي أن تقدم للطالب يف ادلرحلة اإلعدادية  أنّ  .لتعليم النحو

 وىي:

 ادلادة الدراسية النحوية الدراسي ادلستوى الفصل الرقم

1.  7 

ادلبتدأ )ضمائر مفردة(، اشارة مفردة +  األول
فة( واغجهات، الضمائر ادلفردة اخلرب )الص

 ادلتصلة
، خرب مقدم )اغجهات، ٓٓٔ-ٔاالرقام  الثاين

عند، الالم( + مبتدأ مؤخر، النعت ادلفرد، 
وادلبتدأ )ادلفرد/ضلن( + احلرب )فعل 

 مضارع(

2.  8 

أسئلة عن الساعة، اغجملة االمسية، اغجملة  األول
الفعلية والفاعل ادلفرد، ادلفعول بو، 

 تان وأنواع اغجمعاغجمل
)أن، لن،ِل( + فعل مضارع، ادلصدر  الثاين

 الصريح، الفعل ادلاضي واغجملة الفعلية

3.  9 

تصريف الفعل ادلاضي، كان وامسها  األول
وخربىا ادلفرد، )ال الناىية، دل( + الفعل 

 ادلضارع، اجملرد وادلزيد من الفعل الثالثي
ل )الذي، فعل األمر وتصريفو، ادلوصو  الثاين

 اليت، الذين، الاليت(، اسم التفضيل
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 طريقة التعليم .ب

 تعريف طريقة التعليم .1

زَلَْضر منهجي لتسهيل تنفيذ النشاط من أْجل ٖتقيق  ىي"قاموس اللغة اإلندونيسية الكبَتة" الطريقة عند 
لكي يتحّقق قال زلمد يومي أن الطريقة ىي زلاولة تنفيذ اخلطة ادلنتظمة يف األنشطة احلقيقية  10األىداف احملددة.

تشَت إذل اخلطة لتحقيق الشيء، و الطريقة ادلستخدمة لتحقيق االسًتاتيجية احملددة. و ىداف التعليم بشكل أمثل. أ
11الطريقة ىي الكيفية  ادلستخدمة لتنفيذ االسًتاتيجية. أنّ حيث 

 

 ، وىي:اليت مجعتو الباحثة من مصادر ادلتنوعة تعريف طريقة التعليم وفقا لبعض اخلرباء

تنفيذ عملية التعليم، أو كيف  (، طريقة التعليم ىي طريقةWinarno Surakhmanن )وفقا لوينارنو سورمحا .أ
12إعطاء مادة الدرس تقنًيا للطالب يف ادلدرسة.

 

ريقة لتقدمي ادلواد الدراسية ادلناسبة ٓتصائص ادلواد الدراسية اليت ، طريقة التعليم ىي ط (Isnaini)ثنُتوفقا ال .ب
 ربة يف التعلُّم وفقا لهأىداف احملددة.اخل ديلك الطالبادلعلم حىت  هاسيعطي

، فإن طريقة التعليم ىي خطة شاملة تتعلق بتقدمي مادة اللغة  (Muljanto Sumardi)وفقا دلوغجانتو سوماردي .ج
  يوجد جزء واحد يُناقض ّتزء اخآَخر، ويقوم على مدخل معُت.بشكل منتظم، حيث ال

، طريقة التعليم ىي تنظيم عام الختيار ادلواد الدراسية  (M. Abdul Hamid)وفقا حملمد عبد احلميد .د
13وإعدادىا وتقدديها.

 

، واسًتاتيجية التقدمي، أنواع، وىي تنظيم االسًتاتيجية، تتكون طريقة التعليم من ثالثة  (Hamzah)وفقا حلمزة .ه
14واسًتاتيجية إدارة التعليم.

 

 إجرائيةشاملة  خطةو  زلاولةطريقة و أّن طريقة التعليم ىي  الباحثة استنتجتمن بعض اخآراء ادلذكورة أعاله، 
ٖتقيق أىداف التعليم بشكل أمثل. يف تسهيل الطالب ليستخدمها ادلعلم لتقدمي ادلواد الدراسية يف عملية التعليم 

 .ية التعليم لتحقيق أىداف التعليمي طريقة أو أداة يستخدمها ادلعلم يف عملوباختصار، طريقة التعليم ى

 اختيار طريقة التعليم يف العنامل املؤثرة .2

 وىي: ماختيار طريقة التعلييف  العوامل ادلؤثّرة

 أ. الطالب

ن جيب أد الطريقة اليت فروق الطالب الفردية يف اغجوانب البيولوجية والفكرية والنفسية على اختيار وٖتديؤثر تُ 
. وبالتارل، التعليم ادلصنوع بشكل تشغيلأىداف يستخدمها ادلعلم إلنشاء بيئة التعلُّم اإلبداعية لفًتة طويلة لتحقيق 

 ؤثر على اختيار طريقة التعليم وٖتديدىا.تَنْضج الطالب ادلتنوعة فإن 

 ب. اذلدف

 ةً ذلك ، جيب أن تكون الطريقة اليت خيتارىا ادلعلم مناسبنشطة التعليم وتعلُّم. لأاذلدف ىي غاية مقصودة لكل 
 بأىداف التعليم.

 ج. احلالة

ساوي دائًما من يوم إذل يوم آخر. لذا، جيب أيًضا أن تكون الطريقة تيُنشئها ادلعلم ال م والتعلمأنشطة التعلي
لفصل سلتلف بالطريقة ادلستخدمة ادلستخدمة مناسبة حلالة التعليم يف ذلك الوقت، مثل الطريقة ادلستخدمة خارج ا

 داخل الفصل.
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 د. ادلرافق

 كمال مرافق التعليم سيؤثر على اختيار طريقة التعليم.و عملية التعليم يف ادلدرسة.  دعمادلرافق ىي كمال 

 ه. ادلعلِّم

ن ينقص أ يُتؤثر شخصية ادلعلم وخلفية تعليمو وخربة تعليمو على اختيار طريقة التعليم وٖتديدىا. ادلعلم الذ
15يفتقر إذل ثالثة األشياء تصبح عقبات يف اختيار الطريقة وٖتديدىا.

 

 دف، واحلالة، وادلرافق، وادلعلِّم.إذن، كانت العوامل ادلؤثّرة يف اختيار طريقة التعليم مخس وىي الطالب، واذل

 أنناع طرق التعليم .3

 وىي: أنواع طرق التعليم

 طريقة احملاضرة ىي سرد شفوي. .أ

طريقة األسئلة واألجوبة ىي طريقة التعليم باالتصال ادلباشر على ثنائي االٕتاه يف نفس الوقت بسبب احلوار بُت  .ب
 ادلعلمُت والطالب.

ي تبادل ادلعلومات واخآراء واخلربات انتظاما هبدف احلصول على نفس الفهم الذي أكثر وضوًحا طريقة ادلناقشة ى .ج
 ودقيقا عن ادلشكالت أو ادلوضوعات.

طريقة العرض، تعترب طريقة العرض كطريقة التعليم ادلؤثرة متاًما، ألهنا تساعد الطالب لنيل إجابات من خالل مراقبة  .د
 عملية أو حدث معُت.

 طريقة التجريبية ىي طريقة متعلقة مباشرة بالطالب لقيام بتجريبة لطلب إجابات على ادلشاكل ادلقدمة.ال .ه

 ىي طريقة هتدف إذل إعطاء الفرصة للطالب ألداء األنشطة ادلتعلقة بالدرس. طريقة تعيُت التدريب .و

 طريقة الرحلة ىي دعوة الطالب لزيارة أماكن معينة خارج ادلدرسة. .ز

طريقة لعب األدوار ىي طريقة مستخدمة غالبًا يف تدريس الَقيِّم وحل ادلشكالت يف العالقات االجتماعية مع  .ح
16الناس يف بيئة األسرة وادلدرسة واجملتمع.

 

 دلشكلة ىي طريقة تفكَت حلل ادلشكلة.طريقة حل ا .ط

 طريقة ادلمارسة ىي طريقة جيدة لًتبية بعض العادات. .ي

طريقة ادلشروع أو الوحدة ىي طريقة لتقدمي الدروس بقيام على ْتث ادلشكلة من اغجوانب ادلختلفة ادلتعلقة حىت  .ك
17حلو شامال ومفيدا.

 

طريقة احملاكاة ىي طريقة لتقدمي خربة التعليم باستخدام احلاالت االصطناعية لفهم مفاىيم أو مبادئ أو مهارات  .ل
 معينة.

عاونون لتعليم رلموعة الطالب، إذن طريقة نظام الفريق ىي طريقة التعليم باثنُت أو أكثر من ادلعلمُت الذين يت .م
18الفصل لو عدة ادلعلمُت.

 

، منها: طريقة احملاضرة، طريقة األسئلة واألجوبة، طريقة ادلناقشة، طريقة العرض، الطريقة ةإذن، طريقة التعليم كثَت 
، طريقة تعيُت التدريب، طريقة الرحلة، طريقة لعب األدوار، طريقة حل ادلشكلة، طريقة ادلمارسة، طريقة التجريبية

 ادلشروع أو الوحدة، طريقة احملاكاة، طريقة نظام الفريق. 
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 أنناع طرق تعليم النحن .4

 وىي:كثَتة طرق تعليم النحو  

 الطريقة القياسية .أ

لى البدء بالكل واالنتهاء إذل األجزاء, وتنتقل بادلتعلم من العام إذل قدم طرق التدريس, وتقوم عوىي من أ
اخلاص, فالقياس ىو إحلاق الشيء بشبيهو لصفة ٕتمع بينهما, حيث تُقدم يف ىذه الطريقة القاعدة النحوية أو 

فرصة الكافية تالميذ اللتوضيحها, ففي إتاحة ال الصرفية, وبعد قراءهتا وشرحها تساق األمثلة والشواىد اللغوية
دلمارسة القاعدة اللغوية اغجديدة والتدريب عليها, من خالل األمثلة والشواىد اليت تُقاس عليها, وىي توفر وقت 
ادلعلم والتلميذ, وتتطلب معلما متمكنا, قادرا على استيعاب القواعد وحفظ الشواىد واألمثلة اليت تنطبق عليها, 

للمصطلحات, وتعتمد على األمثلة والشواىد ادلصطنعة, وٕتعل تعليم النحو غَت أهنا تعتمد على الصياغات الفنية 
 متعمدا على التدريب العقلي, بدال من االستخدام الفعلي للمهارة النحوية.  

 الطريقة االستقرائية .ب

حيث يبدأ  تبدأ باألجزاء وتنتهى إذل الكل, وتنتقل بادلتعلم من اخلاص إذل العام,اليت وىي عكس القياسية 
مناقشتها وتفسَتىا يلجأ إذل ٖتليلها, وإدراك العالقات والشواىد اللغوية, وبعد قراءهتا و ادلعلم يف تقدمي األمثلة 

القائمة بُت مكوناهتا, ومن مث استنتاج القاعدة اللغوية اليت تنطبق عليها, وتدوينها أمام التالميذ, مث يطلب من 
نطبق على القاعدة اللغوية, واألساس يف ىذه الطريقة استثارة ادلتعلم السًتجاع التالميذ اإلتيان بأمثلة وشواىد ت

معارفة السابقة اليت ترتبط بالدرس اغجديد, فيكون التعلم بنائيا, يبٍت الالحق على السابق. وىي تستغرق وقتا أطول 
ليل وادلقارنة واالستنتاج, من خالل من الطريقة القياسية, غَت أهنا تعطي الفرصة الكافية للتالميذ للمشاركة يف التح

 أسئلة ادلعلم الصفية, اليت تقود إذل استنتاج القاعدة أو التعميم.
من القياس واالستقراء طريق يستخدمو العقل البشري لكشف اجملهول واستبانة الغامض إاّل تعليم  ورغم أّن كاّلً 

الستقراء, وٕتمع بُت مزايا كل اتؤلف بُت القياس و  النحو البد أن يسلكهما معا, من خالل طريقة توليفية ٕتميعية,
 منهما.     

 الطريقة ادلعّدلة .ج

ل فيهما, من منطلق أهنا  وىي طريقة لتعليم النحو ٕتمع بُت مزايا القياس واالستقراء, وتؤلف بينهما, وتعدِّ
َت أن االستقراء ىو الطريق طريقان للعقل البشري يف التفكَت وحل ادلشكالت وكشف اجملهول واستبانة الغامض, غ

األول, والقياس ىو الطريق الثاين, فتقوم الطريقة ادلعدلة على البدء باالستقراء, حيث يبدأ ادلعلم يف تقدمي األمثلة 
والشواىد اللغوية, وىنا ينبغي الًتكيز على أمهية االعتماد على شواىد لغوية جيدة, متصلة يف معانيها, لتدريب 

ات اللغة العربية متكاملة, وغرس قيم وإتاىات إجيابية ٕتسدىا تلك الشواىد والنصوص اللغوية التالميذ على مهار 
ادلتصلة, وبعد قراءهتا ومناقشتها وتفسَتىا يلجأ ادلعلم ٔتشاركة تالميذه إذل ٖتليل اجملموعات ادلتشاهبة, وإدراك 

اعدة اللغوية اليت تنطبق عليها استنتاجا جزئيا, العالقات القائمة بُت مكوناهتا, بأسئلة صفية, ومن مث استنتاج الق
بعد االنتهاء من كل جزئية على حدة, وتدوينها أمام التالميذ, مث يأيت دور القياس, حيث يطلب من التالميذ 

 .ىكذا يف بقية األجزاء واجملموعاتاإلتيان بأمثلة وشواىد تنطبق على القاعدة اللغوية اغجزئية, و 

م من ٖتليل رلموعات الشواىد اللغوية يكون قد وصل إذل القاعدة العامة مدونة أمام ْتيث إذا انتهى ادلعل
تالميذه, وقام بتدريب تالميذه على القياس على كل جزء منها, وىكذا يبدأ باالستقراء مث القياس, ويعود إذل 

ا على القياس دون االستقراء االستقراء مث القياس, وبدوهنما معا ال ديكن أن يكون تعليم النحو فاعال, فلو اقتصرن
خلالفنا الطبيعة البشرية يف اإلدراك من اغجزء إذل الكل, ولو اعتمدنا على االستقراء دون القياس لبقي عنصرا مهما 

19ة النحوية والتطبيق عليها بأمثلة وشواىد من إنشاء التالميذ.دمفقودا, وىو القياس على القاع
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 وىي: اً كانت طرق تعليم النحو ثالثإذن،  
الطريقة القياسية ىي تقدمي القاعدة النحوية أو الصرفية أوال، وبعد قراءهتا وشرحها تساق األمثلة  .أ

 والشواىد اللغوية لتوضيحها. 

يبدأ ادلعلم يف تقدمي األمثلة والشواىد اللغوية،  حيث الطريقة االستقرائية ىي عكس طريقة القياسية، .ب
وبعد قراءهتا ومناقشتها وتفسَتىا يلجأ إذل ٖتليلها، وإدراك العالقات القائمة بُت مكوناهتا، ومن مث 

 استنتاج القاعدة اللغوية اليت تنطبق عليها.
ل  الطريقة ادلعّدلة .ج ىي طريقة لتعليم النحو ٕتمع بُت مزايا القياس واالستقراء، وتؤلف بينهما، وتعدِّ

 فيهما.

 تعليم النحن املناسبة للدّمبترئنيطريقة  .5

طفل يف ادلرحلة االبتدائية يف حاجة إذل كسب ادلهارات اللغوية األساسية يف القراءة والكتابة. فإذا أحسن الإن 
اشيد ومسرحيات، وموضوعات قرائية، فإنو يزوده بقدر صاحل من النماذج الصحيحة اختيار ما يدرسو من قصص وأن

لالستعماالت اللغوية السليمة. خالل ىذه ادلرحلة جيب أن يعطي الطفل األمن واحلرية اليت تساعده على التعبَت عن 
خر، وبقدر احلاجة من وقت األمن انطالقو, مع إمداده نفسو بلغتو العربية البسيطة، من غَت أن تفرض عليو قيود ٖتد 

 إذل شيء من االستعماالت اللغوية الصحيحة. 

وجيب أن تكون معاغجة موضوعات النحو يف ىذه ادلرحلة يف أساليب التعبَت، والتدريبات ادلتكررة اليت تعطي 
رتكز على أساس للتالميذدون التعرض دلصطلحات النحو وقواعده التقليدية، وأن تقوم على التدريب الفٍت ادلنظم، ادل

 من االستماع واحملاكاة والتكرار، حىت تتكون العادات اللغوية الصحيحة عند التالميذ.

 أىداف التعبَت يف ىذه ادلرحلة على النحو التارل:ولذا 

أن يتعرف الطفل على نسق اغجملة العربية، ونظام تكوينها، وأن يستطيع استعمال األلفاظ والًتاكيب استعماال  .أ
 يف حدود قدراتو. سليما

 أن يكتسب العادات اللغوية السليمة عن طريق االستماع، واحملاكاة وكثرة االستعمال. .ب

تنمية قدرات التالميذعلى التعبَت السليم، وعلى متييز اخلطأ من الصواب، وذلك عن طريق تكوين العادات اللغوية  .ج
 السليمة.

 لصحيحة شلا ينمي حصيلتهم اللغوية.تزويدىم بطائفة من ادلعاين والًتاكيب ا .د

20تدريبهم على استخدام اخلصائص الفنية السهلة للجملة العربية ومكوناهتا. .ه
   

 الكتاب املررسي .ج

 تعريف الكتاب املررسي .1

 تعريف الكتاب ادلدرسي عند اخلرباء وىو:أن ( Masnur Muslich)مسنور مصلح   كما نقلو

، الكتاب ادلدرسي ىو كتاب مرجعي إلزامي لالستخدام يف ادلدارس 2ٕٓٓلعام  ٔٔوفقا لوزارة الًتبية الوطنية رقم  .أ
إتقان العلوم والتكنولوجي، اليت ٖتتوي على ادلواد الدراسية لتحسُت اإلديان والتقوى، واألدب والشخصية، وقدرة 

 كتوبة على أساس ادلعايَت الوطنية للتعليم.ادل البدنية والصحة  واحلّساِسية والقدرة اغجمالية، والقّوة

، الكتاب ادلدرسي ىو كتاب يستخدمو الطالب كمقياس ووسيلة التعليمية  يف ادلستوى واجملال وفقا دلركز الكتب .ب
 الدراسي ادلعُت.

نهجية ٖتتوي على موضوع ادلكتوبة ادل، الكتاب ادلدرسي ىو رلموعة الكتابات التعليم الثانوي العام يريةوفقا دلد .ج
 معُت ، يعّدىا ادلؤلف باستخدام مراجع ادلناىج ادلعمول هبا.
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(، الكتاب ادلدرسي ىو أداة دلساعدة الطالب على فهم Chambliss dan Calfeeوفقا غجامليس وجلفي ) .د
 شياء اليت يقرؤوهنا، وفهم العادل )خارج أنفسهم(.وتعلُّم األ

، الكتاب ادلدرسي ىو كتاب حيتوي على ادلواد الدراسية ادلختارة بًتمجة حسن أمُت  (Loveridgeوفقا للوفَتدج ) .ه
21.اعن رلال دراسي معُت، بشكل كتابة يتوفّر الشروط ادلعيّنة يف أنشطة التعليم والتعّلم وترتب انتظاما الستيعاهب

 

الكتاب ادلدرسي ىو كتابة شخص يعترب خبَتا يف رلال العلم ادلعُت الذي ،  (Wina Sanjaya)وفقا لوينا سنجيا .و
راء مؤّلف الكتاب فقط, ولكن أ ويالحيت الدراسييبحث مشكلة واحدة شامال وفقا جملال خربتو. فإن الكتاب 

22حيتوى على نظريات معينة يعترب مناسب برأي ادلؤلف.
 

لكتاب ادلدرسي كتاب سلصص للطالب يف مستوى التعليم أن ا الباحثة استنتجت، بعض الفهم أعاله استنادا إذل
ادلعُت، وحيتوي على وصف ادلواد الدراسية ادلعينة مرتبة بشكل منتظم من قبل خرباء يف رلاذلم وخُيتار كوسيلة تعليمية 

 لتحقيق أىداف التعليم.

 أنناع الكتاب املررسي .2

 الكتب يف رلال التعليم إذل سبعة أنواع، وىي: انقسمت

 الكتاب ادلرجعي، وىو كتاب حيتوي على معلومات أساسية حول رلال أو موضوع معُت. .أ

 الُكتَ يِّب، وىو كتاب حيتوي على أوصاف مفصلة والتقنية دلناطق زلددة. .ب

 الكتاب ادلدرسي، وىو كتاب يستخدم كوسيلة التعليمية يف أنشطة التعليم يف ادلدرسة. .ج

 حيتوي على أسئلة التمرين الكتساب مهارة معينة.كتاب التمارين، وىو كتاب  .د

 كتاب العمل أو كتاب النشاط، وىو كتاب يستخدمو لكتابة العمل أو نتائج ادلهام من ادلعّلم. .ه

 كتاب ادلالحظات، وىو كتاب يستخدمو الطالب لتسجيل ادلعلومات أو األشياء ادلطلوبة يف التعليم. .و

توي على رلموعة القراءات وادلعلومات اليت تستطيع أن تزيد معرفة الطالب حول رلال كتاب القراءة، وىو كتاب حي .ز
23معُت.

 

 نقسم الكتاب ادلدرسي إذل نوعُت، وىي:مث ا
 كومة )إدارة التعليم الوطنية(.الكتاب ادلدرسي اإللزامي: كتاب مدرسي تنشرىا احل .أ

24الكتاب ادلدرسي الداعمة أو ادلتممة: كتاب مدرسي ينشرىا الناشرون اخلاصون. .ب
 

 عراد الكتاب املررسيأسس إ .3

 سس اخآتية:ذل األباىتمام إن الكتب التعليمية ألف ادلؤلفو 

 األسس الثقافية واالجتماعية .أ

عند حديثنا عن اغجانب الثقايف كأساس من أسس إعداد ادلواد التعليمية لتعليم العربية لغَت الناطقُت هبا سوف 
 نتناول النقاط اخآتية:

 مفهوم الثقافة بوجو عام, ومفهوم الثقافة اإلسالمية بوجو خاص. (1

 خصائص الثقافة. (2

 القة الثقافة لتعليم العربية لغَت الناطقُت هبا.ع (3

 األمور اليت ينبغي مراعاهتا عند إعداد احملتوى الثقايف يف كتب تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا. (4
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أنو خيدم  وعند إعداد كتاب لتعليم العربية لهأجانب فينبغي أن يكون لو طابع اجتماعي وثقايف إسالمي, ٔتعٌت
 خالل مراعاة اخآيت: ا وذلك منلغتنا وثقافتن

أن يكون زلتواه عربيا إسالميا, وذلك بأن تقدم ادلوضوعات اليت تتناول ىذا اغجانب بصورة حقيقية غَت  (1
 مشوىة, وبصورة مبسطة تعُت الدارس على فهم حقيقة الثقافة اإلسالمية.

ية بصورة تتناسب وأغراض الدراسُت أن يتضمن احملتوى التعليمي للكتاب عناصر الثقافة ادلادية وادلعنو  (2
 األجانب.

ضرورة االىتمام بالًتاث العريب وخصائصو اليت على رأسها الطابع اإلنساين ورفع مكانة العلم والعلماء,  (3
واليقصد بالًتاث ىنا اللغة العربية واألسلوب اغجزل, وإنا نعٍت بو اغجوانب الثقافية اليت تفيد الدارس األجنيب 

 ة عن حقيقة الثقافة العربية وأصوذلا.وتعطيو فكر 

انتقاء الثقافة العربية يف ضوء حاجات الدارسُت واىتمامهم من تعلم اللغة والثقافة, حيث إن الثقافة كثَتة  (4
ومتعددة ومتشعبة, ومن الصعب أن نقدمها كلها للدارسُت األجانب ومن مث ينبغي أن ننتقي منها ما 

 يتناسب مع الدارسُت.

 ج يف تقدمي الثقافة من احملسوس إذل ادلعنوي, ومن البسيط إذل الركب, ومن اغجزء إذل الكل.التدر  (5

 -إن وجدت–االىتمام بالثقافة اإلسالمية وتوظيفها يف تصحيح ادلفاىيم اخلاطئة عند الدارسُت األجانب  (6
 وتعديل االٕتاىات السلبية ضلوىا.

يت تطرأ على ثقافتنا, وىذا يتطلب أن يكون ادلنهج مرنا ْتيث ديكن مراعاة التغَتات الثقافية واالجتماعية ال (7
 تكييف ادلوضوعات مع التغَتات اليت ٖتدث داخل اجملتمع اإلسالمي.

 تقدمي الصور من عموميات الثقافة العربية وخصوصياهتا, أي ال يشتمل الكتاب على نوع واحد من الثقافة. (8

والثقافة, ولكن ألصحاب اللغة أيضا أغراضا من تعليم لغتهم ونشر  إن للدارسُت أغراضا من تعلم اللغة (9
 ثقافتهم, لذا فاحلرص يف ادلادة على ٖتقيق اغجانبُت أمر مهم.

تزويد الدارسُت باالٕتاىات اإلسالمية واالٕتاىات العلمية ادلناسبة مثل: التحرر من اخلرافات, وتنمية  (11
 األفق العقلي وسعتو ... اخل.

 م الثقافات األخرى, وعدم إصدار أحكام ضدىا.احًتا (11

 والثقايف. اسب مع عمر الدراس ومستواه الفكريمراعاة تقدمي اغجانب الثقايف يف الكتاب ادلدرسي ٔتا يتن (12

مساعدة الدارسُت على عملية التطبيع االجتماعي, تلك اليت يتم فيها تكيف األفراد مع ثقافتنا, وال  (13
مع  سون يعيشون يف الوطن العريب, ويتعلمون العربية بُت أىلها, ألن القدرة على التفاعلسيما إذا كان الدار 

على إتقان مهاراهتا بل تعتمد على فهم ثقافة أىل اللغة, لذا فاالىتمام  الناطقُت باللغة ال تعتمد فقط
 بالثقافة يعُت الدراس على التكيف مع أىلها.  

 األسس السيكولوجية .ب

ن ادلتعلم يشكل عنصرا أساسيا يف العملية التعليمية, فهو احملور الذي تركز عليو, وأنو أوال وأخَتا ىو وم ألمن ادلع
اذلدف من العملية التعليمية, فما قامت ىذه العملية إال من أجل ٖتقيق أىداف معينة لدى ادلتعلم, ومن مث فإن 

 إعداد زلتوى ادلناىج الدراسية. معرفة خصائص ادلتعلم النفسية والعقلية تعد مطلبا ضروريا عند

ومن الواضح أن لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية والعقلية, بل إن األفراد خيتلفون فيما بينهم من قدرات 
عقلية ومسات نفسية داخل ادلرحلة العمرية الواحدة, ومن ىنا ظهر مبدأ الفروق الفردية ادلتصلة بنمو ادلتعلمُت 

 إعداد واختيار ادلواد التعليمية.والذي ينبغي مراعاتو عند 

 والشروط النفسية اليت جيب مراعاهتا عند تصميم الكتاب ادلدرسي, وىي:
 أن يكون الكتاب مناسبا دلستوى الدارسُت فكريا. (1
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 أن يراعي مبدأ الفروق الفردية. (2

 جنبية )العربية(.أن يثَت يف الدارس التفكَت ويساعد على تنميتو ٔتا يساعده على اكتساب اللغة األ (3

 أن تبٍت ادلادة العلمية وفق استعدادات الدارسُت وقدرهتم. (4

أن يشبع دوافعهم ويرضى رغباهتم ويناسب ميوذلم, ٔتعٌت أن يدرس أو يعرف ادليول والدوافع العامة للدارسُت  (5
 الذين يؤلف ذلم الكتاب.

عطى ٔتا يناسب ىذه اخلصائص, كما عليو أن أن يكون ادلؤلف على علم ٓتصائص الدارسُت النفسية, وأن ي (6
 يستفيد من نتائج الدراسات النفسية يف ىذا ادليدان.

 الكبَت يف اكتسابو اللغة األجنبية.  سلالفأن يراعي عند التأليف ادلرحلة العمرية اليت يؤلف ذلا, فالصغَت  (7

 دوهنم.  أن تؤلف كتب للموىوبُت يف الذكاء, وكتب أخرى دلتوسطي الذكاء ومن (8

 أن هتِتء ادلادة ادلقدمة يف الكتاب ادلدرسي مشكلة حياول التغلب عليها عن طريق تعلم اللغة.  (9

 مادة الدارس على استخدام اللغة يف مواقفها الطبيعية.أن ٖتفز  (11

 أن يراعي التكامل يف ادلادة بُت الكتاب األساسي ومصاحبتو. (11

 قف احلياتية اليت تساعد الدارس على التكيف مع الناطق األصلي اللغة.أن يقدم ادلادة علمية من ادلوا (12

 أن يعُت الكتاب على تكوين االٕتاىات والقيم ادلرغوب فيها لدى الدارسُت.     (13

 للغوية والًتبويةاألسس ا .ج

عربية لغَت الناطقُت ويقصد هبذا اغجانب ادلادة اللغوية ادلكونة من أصوات ومفردات وتراكيب تقدم يف كتب تعليم ال
 هبا واألسلوب ادلناسب يف عرضها للدارسُت, ومدى سهولة أو صعوبة تلك ادلادة للدارسُت.

 وتناول اللغة ادلقدمة يف كتب العربية كلغة ثانية تقدم على ادلستوى اللغوي وادلستوى الًتبوي. 

 وعند تناولنا ذلذا اغجانب سوف نركز على اخآيت:
 .أن تدرساللغة اليت ينبغي  (1

ن دارس اللغة العربية من غَت الناطقُت هبا يتعلمها إما بدافع وغرض التعبَت من فكره ومعرفة فكر العرب, إ
وإما بدافع التعامل مع الناطقُت هبا واالتصال هبم. وىذا حيدد لنا منذ الوىلة األوذل نوع اللغة اليت ينبغي أن 

يع من خالذلا التعامل واالتصال ٔتتحدثي اللغة العربية نعلمها لهأجانب, وىي قد تكون اللغة اليت يستط
األصليُت وتسمى اللغة العربية ادلعاصرة )لغة احلديث واللغة احلياتية الفصيحة( وإما اللغة ادلعربة عم الًتاث 

 والفكر وتسمى اللغة العربية الفصحى )لغة الًتاث( فهي تفيدة يف تنمية فكره عن العرب وثقافتهم القددية.

 مكونات اللغة. (2

 تتكون اللغة من رلموعة من النظم ىي: النظام الصويت, النظام الًتاكييب, والنظام ادلعجمي.

 مهارات اللغة.  (3

تتنوع ادلهارات اللغوية إذل أربع مهارات رئيسية ىي: مهارة االستماع, مهارة الكالم, مهارة القراءة, ومهارة 
25الكتابة.

 

اللغوية و  والسيكولوجية، ،االجتماعيةو  الثقافية إذن، كانت ثالثة أسس إلعداد الكتاب ادلدرسي وىي
  والًتبوية.
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 معايري الكتاب املررسي اجلير .4

 تالية:أن الكتاب اغجيد لو معايَت  (Sa’dun Akbar) ذكر سعدون أكرب

 الدقة .أ

(، إلنتاج الكتاب ادلدرسي اغجيد Darmiyanti Zuhdiدارميانيت زىدي ) تقالكما نقلو سعدون أكرب، 
حيتاج إذل اىتمام الدقة. تتضمن الدقة من اغجوانب: دقة التقدمي، واحلقيقة يف وصف نتائج البحث، وليس اخلطأ يف 

 ظريات وادلداخل العلمية ادلعنية.ي اخلرباء. والدقة من أحدث الناقتباس رأ

 العالقة .ب

ناسب بُت الكفاءات اليت جيب أن يتقنها الطالب ونطاق احملتوى، عمق تالكتاب ادلدرسي اغجيد لديو و 
والتمارين ناسب بُت ادلواد وادلهام وأمثلة التفسَتات وينبغي للعالقة أن تعكس أيضا تالبحث، وكفاءة القارئ. 

واألسئلة  واكتمال الوصف والرسومات التوضيحية بالكفاءات اليت جيب على القارئ أن يتقنها من حيث مستوى 
 تطور قارئو.

 االتصالية .ج

( االتصالية يعٍت زلتويات الكتاب Darmiyanti Zuhdiوضح دارميانيت زىدي )كما نقلو سعدون أكرب، ت
حة، وال ٖتتوي على أخطاء لغوية. لكي أن تكون االتصالية، فيعترب شخص سهولة لفهم القارئ، وادلنهجية، واض

 أن يُعّلم اخآخر من خالل الكتابة. إذن، اللغة ادلستخدمة الٕتب أن تكون رمسية بل نصف اللسان.

 الكاملة وادلنهجية .د

مهية استيعاب يذكر الكتاب ادلدرسي اغجيد إذل الكفاءات اليت جيب أن يتقنها القارئ، وإعطاء فوائد أ
تباع الفكر من بسيطة وإ ،ئمة ادلراجع، ووصف ادلواد منهجياالكفاءات يف حياة القارئ، وتقدمي قائمة احملتوى وقا

 معقدة ومن احمللية إذل العلمية. إذل

 على الطالب  الًتكيز .ه

، ل الطالبالكتاب أن يشجع فضو  على الطالب. وىذا يعٍت يستطيع تركيزينبغي للكتاب ادلدرسي اغجيد 
م ، وتشجيع الطالب على التعلُّ الطالب على بناء معرفتهم اخلاصة والتفاُعل بُت الطالب ومصادر التعليم، وٖتفيز

 ، وتذكَت الطالب لعمل زلتوى القراءة.يف رلموعات

 يديولوجية األمة والدولةإذل إ جيِنح .و

جيب أن يدعم التقى إذل هللا األعلى، ونو  كتابىو  الكتاب ادلدرسي اغجيد فألغراض التعليم يف إندونيسيا، 
 القيم اإلنسانية، والوعي بالتعددية اجملتمعية، ونو الشعور الوطنية، ونو الوعي القانوين والتفكَت ادلنطقي.

 قواعد اللغة الصحيحة .ز

 ينبغي لكتابة الكتاب ادلدرسي باستخدام التهجئات ادلناسبة، وادلصطلحات وىيكل اغجملة.

 قروءادل .ح

26حيتوي الكتاب ادلدرسي اليت لديو مستوى الوضوح العالية على طول وىيكل مجلة مناسب بفهم القارئ.
 

   خصائص الطالب يف مستنى االبتراء .5

ضافة إذل تعلُّم اللغة األجنبية األخرى يستغرق وقًتا طوياًل. إنو حيتاج إذل مراحل مستمرة تعلُّم اللغة العربية باإل
تسمى مستويات التعليم. ويف كل مستوى، سيحاول الشخص ّتميع قدرتو لوصول إذل اذلدف الكامل. تقسيم 

يم اللغة العربية ادلعروفة عموما ادلستويات غَت ملزم وغَت مساوة بًتتيب مستوى التعليم الرمسي. إن تقسيم مستويات تعل
 ىي ثالثة مستويات، وىي: مستوى اإلبتداء، ومستوى ادلتوسط، ومستوى ادلتقدم. 
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 Sa’dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), Hal. 34-36. 
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 تقوم االختالفات يف كل ادلستويات على الفرق قدرة استيعاب اللغة، كما ىي:

 مستوى اإلبتداء ىو فًتة تطور أساسيات ماىرة اللغة. .أ

 ت أساسيات ماىرة اللغة.مستوى ادلتوسط ىو فًتة تثبي .ب

 مستوى ادلتقدم ىو فًتة فيها شخص فصيح يف استخدام اللغة. .ج

 Ali) ديديأواًل. وفقا لعلي احلعند قاموس اللغة اإلندونيسية الكبَتة ىو شخص يبدأ أن يفعل الشيئ ادلبتدؤن 

Al-hadidi)ستيعاب مفردات وعدد ساعة ، قياس مستوى اإلبتداء يف تعلُّم اللغة من جانبُت، ومها جانب عدد ا
روس ليجاوزه . وعدد ساعة الدمفردة ٓٓٓٔ-ٓليتقنها الطالب ىي  الدروس. يف مستوى اإلبتداء، مفردات واجبة

 .الساعة 2ٕٓ-ٓالطالب 

وبناًء على احلد ادلذكور أعاله، ال جيب شخص أن يفهم مفهوم "ادلبتدئ أو ومتوسط أو متقدم" رمسياً، مثل 
" مع ادلستوى االبتدائي، وادلدرسة الثانوية أو اإلعدادية وادلدرسة العالية مع مستوى ادلتوسط. ألن كل مساواة "ادلبتدئُت

ادلستويات يقاس من خالل عدد استيعاب ادلفردات وعدد ساعة الدروس اجملاوزة. لذا ال بأس بالنسبة شخص عمره 
السنوات ولكنو استيعاب ادلفردات  ٓٔطالب عمره السنوات ولكنو بدأ لتعلُّم اللغة العربية يسمى "مبتدئ"، أو  ٖٓ

 وساعة الدروس يف مستوى ادلتوسط فتسمى "ادلستوى ادلتوسط".
ىو أّول ادلستويات يف تعليم اللغة العربية، وعادة ادلواد الدراسية ادلناسبة ذلذا ادلستوى ىو: حفظ ادلفردات،  ادلبتدئ

لكتابة اليت تبدأ من احلروف مث الكلمات واغجمل. إن تقسيم وزلادثة بسيطة، وإنشاء موجهو ألنو يتضمن نشاط ا
ادلستويات يف تعليم اللغة العربية أعاله فكرة أو اجتهاد يقدمها اخلرباء. إنو يُعطينا فكرة أنَّ تقسيم ادلستوى التعليمي يف 

 تعليم اللغة العربية جيب أن يهتّم بالعوامل التالية:
 ية.عدد الوقت لتعليم اللغة العرب .أ

 خلفية الطالب العربية. .ب

27عوامل الطالب الشخصية األخرى، مثل العمر واحلافز وىدف التعليم. .ج
  

الثانوية ىي مرحلة إبتدائية لتعليم  للطالب يف ادلدرسة الثانوية. لذلك ادلدرسة يف اإلندويسي النحو يعّلمو ادلدّرسو 
  .النحو

أن يدخلوا إذل  ادلدرسة الثاوية، يبدأ الطالب مرحلة يف فهي خصائص التطور ادلعريف للطالب يف ادلدرسة الثانويةأما 
الغ. سنة وتستمر حىت فًتة الب ٕٔأو  ٔٔاليت تُبدأ يف عمر  مرحلة التفكَت التشغيلي الرمسي وىي مرحلة التطور ادلعريف

. ومنطقي ومنهجي بشكل معنوي يستطيع الطالب أن يتفّكروا العامة يف ىذه ادلرحلة ىي خصائص التفكَت ادلراىق

لذلك يف  يستطيع ادلراىق أن حيّل ادلشكالت بتخطيط األنشطة أوال مّث ْتث عن  ادلعلومات اجملتاجة حلل ادلشكالت.
َت ادلرضية القياسية ويتطور الفرضيات وخُيطط التجربات لتأكيدىا. ادلراىق بتفك يقوم مرحلة التفكَت التشغيلي الرمسي

.اليت ٖتدث وحيّلل كلهم منهجيا ليجد الواقع ويعترب ادلراىق كل العالقة ادلمكنة
28
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 Http://pembelajaran-bahasa-arab.blogspot.co.id/2012/02/eksistensi-nahwu-dalam-pembelajaran.html 
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 الباب الثالث

 كتاب سّلم الصبيان املادة وطريقة التعليم يف  

 

 الصورة العامة عن كتاب سّلم الصبيان . أ
علم النحو. ىذا الكتاب ترمجة من كتاب ىداية الولدان بتأليف الشيخ العالمة  يفكتاب سّلم الصبيان كتاب يبحث 

بدمك وىو مرشد الطريقة القادرية والنقشبندية. يقول الشيخ  لرمحن. وىو صاحب ادلعهد الفتوحيةاحلاج مصلح بن عبد ا
احلاج مصلح بن عبد الرمحن أّن ىذا الكتاب يسمى ىداية الولدان لكي يصبح توجيها ألطفال يف تعليم النحو غدا. يف 

اب ىداية رتمجة كتالبداية، مل يكتب الكتاب رمسيا، ولكن ألّن مطلوب اجملتمع والناِشر فبإذن ادلأّلف يفكر زلمد رضوان ل
ات ومييدات من الصحوؼ ًن اللغة اإلندونيسية السهولة الفهمية. يكتب ىذا الكتاب بتغي الولدان بسيطا باستخدام

األصلية، ولكن بدون نقص زلتويات الكتاب. ىذا الكتاب يسمى سّلم الصبيان مبقصود لكي يستطيع ىذا الكتاب أن 
ستخدمو ادلعلمون األخرى عموما.كتاب سّلم الصبيان يو الدروس  يسّهل األطفال والطالب لفهم النحو خصوصا

والطالب يف ادلدرسة الفتوحية خصوصا وبداية ادلشهور يف ادلدارس األخرى. يف ىذا الكتاب. يذكر ادلؤّلف أي الشيخ احلاج 
م النحو. ويأخذ أيضا رتك علشخص أن ي ستطيعلنحو. يف تعليم اللغة العربية اليمصلح بن عبد الرمحن عن أمهية تعليم ا

يستخدم كل الطعام ادللح وكذالك حيتاج كل كالم اللغة العربية إىل  الم كادللح يف الطعام" معنو امجاالادلثل:"النحو يف الك
 علم النحو. 

 حمتويات كتاب سّلم الصبيان . ب
 حيتوي كتاب سّلم الصبيان على ادلكونات التالية :

 جلدة الكتاب .ٔ
 العناصر التالية:حتتوي جلدة الكتاب على 

 : سّلم الصبيان اسم الكتاب .أ 
 ترمجة منت ىداية الولدان للشيخ العالمة احلاج يف :  بالغ الكتاب .ب 

 مصلح بن عبد الرمحن
 : زلّمد رضوان، صبوران ادلرتجم ُىوية .ج 
  : كرياط فوترا، مساراع  ادلطبعة .د 

 مقدمة ادلرتجم .ٕ
 ىي: مقدمة ادلرتجمزلتويات 

  لرسوهلل ةاحلمدلة والصالالبسملة و   .أ 
الذي ىدانا لإلميان واإلسالم. وادخلنا باتّباعو دار السالم. والصالة بسم هللا الرمحن الرحيم. احلمد هلل 

والسالم على فصح العرب والعجم. حبيبنا وشفيعنا زلّمد عليو الصالة والسالم. وعلى الو واصحابو السادة 
 الكرام. اما بعد.

 وضوح الكتاب .ب 
 ىداية الولدان للشيخ العالمة احلاج مصلح بن عبد الرمحن.رمجة منت كتاب سّلم الصبيان ت

 خلفية الرتمجة .ج 
ّلف يفكر زلمد رضوان والناِشر فبإذن ادلؤ مطلوب اجملتمع  إمنا يكتبورمسيا، مل يكتب الكتاب  يف البداية،

 "سّلم الصبيان". والرتمجة مسيت .ادلفهومةاللغة اإلندونيسية  اب ىداية الولدان بسيطا باستخداملرتمجة كت
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 زلتوى الكتاب .د 
 بية.  إعراب اجلمل العر القواعد يف علم النحو وطريقة  يبحث كتاب سّلم الصبيان يف

  أمهية تعليم النحو .ه 
رتك علم النحو. ويأخذ أيضا ادلثل:"النحو يف الكالم  شخص أن يال ستطيعيف تعليم اللغة العربية الي

 مجاال يستخدم كل الطعام ادللح وكذالك حيتاج كل كالم اللغة العربية إىل علم النحو. إكادللح يف الطعام" معنو 
 خامت التمهيد .و 

. و يشكر يطلب العفو عن اخلطأرضى هللا. و ل نائالللناس و  امفيدالكتاب  يكون يرجو ادلرتجم أن
 ."وعالخَلالل فَجّل من ال فيو عيب الشعر: "وإن جتد عيبا فُسّد ايكتب  األخرللناشر. و 

 ادلكان ووقت انتهاء كتابة الكتاب .ز 
   م. ٜٓٚٔسبتمرب  ٚه أو  ٜٖٓٔرجب  ٘مراغكٌن، انتهاء كتابة كتاب سّلم الصبيان يف 

 مقدمة ادلؤلف .ٖ
 ادلؤّلف الكتاب بالشعار التالية: يبدأ

 احلمد هلل على ماأنيل # كتابو على النيب أرسل
 بالعربّية الفصيحة بال # حلن والعقد والسلّلال

 مث الصالة والسالم للّنيب # زلّمد واالل واالصحاب
 وبعد فالنحو مقدم على # غايره ألنو خًن احلال

 مسيتها ىداية الولدان # اسأل ريب النفع مع رضوان
 شعار ىو:ومعىن ال

وقال سللل. عقد و حلن و لعربية الفصيحة والبا قال ادلؤّلف البسملة واحلمدهلل التباع كتاب هللا الذي ارسلو هللا للنيب
علم أن يتعّلموا ينبغي للناس  امهية علم النحو. وبعد ذلك، يذكر ادلؤّلف ادلؤّلف أن الصالة والسالم للّنيب والو واصحابو.

مث يسمى الكتاب ىداية الولدان. واآلخر نحو مقدم من العلوم األخرى. ألن العلوم األخرى مفهوم سهال بعلم النحو. ال
    يسأل النفع والرضى هللا.

 األبواب .ٗ
 :وىي بابا ٖ٘من يتضمن الكتاب 

 باب الكالم ومايرتكب منو (ٔ
 سمباب عالمات اال (ٕ
 باب عالمات الفعل (ٖ
 باب عالمات احلرؼ (ٗ
 باب اإلعراب (٘
 باب معرفة عالمات اإلعراب (ٙ
 باب عالمات النصب (ٚ
 باب عالمات اخلفض (ٛ
 باب عالمات اجليم (ٜ

 فصل (ٓٔ
 باب األفعال (ٔٔ
 باب مرفوعات األمساء (ٕٔ
 باب الفاعل (ٖٔ
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 نائب الفاعلباب  (ٗٔ
 باب ادلبتداء واخلرب (٘ٔ
 باب كان وأخواهتا (ٙٔ
 باب إّن وأخواهتا (ٚٔ
 باب ظّن وأخواهتا (ٛٔ
 باب النعت (ٜٔ
 باب ادلعرفة والنكرة (ٕٓ
 باب العطف (ٕٔ
 باب التوكيد (ٕٕ
 باب البدل (ٖٕ
 باب منصوبات األمساء (ٕٗ
 باب ادلفعول بو (ٕ٘
 باب ادلصدر (ٕٙ
 باب الظرؼ (ٕٚ
 باب احلال (ٕٛ
 باب التمييي (ٜٕ
 باب اإلستثناء (ٖٓ
 للجنسباب ال النافية  (ٖٔ
 باب ادلنادى (ٕٖ
 باب ادلفعول من اجلو (ٖٖ
 باب ادلفعول معو (ٖٗ
 باب سلفوضات األمساء (ٖ٘

ها الشعر ووضوحو ادلناسب بادلوضوع.  يستخدم الشعر حبر . مث ييبعهاالذي سيبحث فييبدأ كل األبواب بادلوضوع 
عدة النحو ادلعينة وأمثلتها. يف ح من قايتضمن الوضو   فيكون(.ىنوكل الشعار ذلا معىن )مع ات.مرّ  ٙ نْ لُ عِ فْ تػَ سْ الرجي ووزنو مُ 

 مثل: من ادلؤلف حتتيا.طريقة اعراب اجلمل العربية  واحيانا بعض األبواب مييد أو مالحضة
 

 باب الكالم ومايرتّكب منو
 سوسون سفريت لفظ، كلمة، دان كلم. اين باب منراعكن كالم دان سسواتو يع دي

 َيْسَتِفيدْ        َمنْ  َجاَءنَا  ََنُْو       ُمِفْيْد # بِاْلَوْضِع       ُمرَكَّب     َلْفظ    َكاَلُمُهمْ 
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ارتيا: يع دي مناكن كالم منوروت اىل َنو ايالو: لفظ يع دي سوسون )دوا كأتاس( يع تاله شلربيكن فائدة دان دي سعاجا 
 .د  هِ تَ رلُْ  د  اتو َزيْ  دُ يْ فِ تَ سْ يَ  نْ ا مَ نَ اءَ اوليو اوراع يع بربيجارا، سبكيمنا جونتوه: جَ 

قولو )باب الكالم( وحكمة تبويب الكتب ان الكتاب اذا كان مبوبا كان أنشط للقارئ كما ان ادلسافر اذا كانت الطريق 
كان ذلك ابعث لو على السفر ولذلك كان القرآن مسّورا. واصل باب بوب بفتح الواو. مث قلبت الواو الفا لتحركها مقدرة  
ما قبلها فصار باب. )اعربيا باب( واعرابو على ثالثة اوجو. االول الرفع على انو خرب دلبتداء زلذوؼ اى ىذا باب  وانفتاح

الكالم او انو مبتداء خلرب زلذوؼ اى باب الكالم ىذا. والثاين النصب على انو مفعول لفعل زلذوؼ اى أقرأ باب الكالم. 
باب الكالم وىذا الوجو شاذ اليقاس عليو الن حذؼ حرؼ اجلر وابقاء عملو  والثالث رلرور بفى مقدرة والتقدير انظر يف

  باب. ٕشاذ. ا ه. )تنبيو( تركيب اين تيداء ىايا خصوص باب الكالم تتايف مانا

ما بضمها األرض الصعبة وبكسرىا اجلراحات فيقال زيد بو  ؼ أى الكالم عند اصطالح النحاة وإقولو )كالمهم( بفتح الكا
جراحات. واما الكالم عند الفقهاء فكل ماابطل الصالة من حرؼ مفهم كرمن الرؤية او حرفٌن وان مل يفهما كلم. كالم اى 

واما عند ادلتكلمٌن فعبارة عن ادلعىن القدمي القائم بذاتو تعاىل. واما عند االصوليٌن فاللفظ ادلنّيل على زلمد صلى هللا عليو 
          د بتالوتو.  وسلم لإلعجاز بأقصر سورة منو ادلتعبّ 

 االختتام .٘
 ينتهي ادلؤّلف بالشعر: على جنابو الصالة والسالم # نرجو بفضل ربنا حسن اخلتام. 

معنو: يف البداية، قال ادلؤّلف: احلمدهلل والشكر هلل والصالة والسالم على سيدنا زلمد بن عبد هللا. وعلى آلو واصحابو ومن 
 هللا حسن اخلامتة. تبعهم إىل يوم القيامة وهبذا نسأل

 فهرس سّلم الصبيان .ٙ

 الرقم األبواب الصفحة
 .ٔ باب الكالم ومايرتكب منو ٜ

 .ٕ باب عالمات اإلسم ٔٔ
 .ٖ باب عالمات الفعل ٖٔ
 .ٗ باب عالمات احلرؼ ٗٔ
 .٘ باب اإلعراب ٘ٔ
 .ٙ باب معرفة عالمات اإلعراب ٙٔ
 .ٚ باب عالمات النصب ٕٓ
 .ٛ باب عالمات اخلفض ٖٕ
 .ٜ باب عالمات اجليم ٕٙ
 .ٓٔ فصل ٕٛ
 .ٔٔ باب األفعال ٖٖ
 .ٕٔ باب مرفوعات األمساء ٖٛ
 .ٖٔ باب الفاعل ٓٗ
 .ٗٔ باب نائب الفاعل ٖٗ
 .٘ٔ باب ادلبتداء واخلرب ٗٗ
 .ٙٔ باب كان وأخواهتا ٜٗ
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 طريقة التعليم املستخدمة لتعليم النحو يف كتاب سّلم الصبيان . ج
ترتيب ادلواد الدراسية ادلقدمة يف كتاب سّلم الصبيان فطريقة التعليم ادلستخدمة يف ذلك  إىل ت الباحثةإذا نظر 

 مثل:  الكتاب ىي الطريقة القياسية.
يع دي مناكن كالم منوروت اىل َنو ايالو: لفظ يع دي سوسون )دوا كأتاس( يع تاله شلربيكن فائدة دان دي "

 "نتوه: َجاَءنَا َمْن َيْسَتِفْيُد اتو زَْيد  رُلَْتِهد .سعاجا اوليو اوراع يع بربيجارا، سبكيمنا جو 
تقوم الطريقة القياسية على حفظ القاعدة منذ البداية مث اإلتيان بشواىد وأمثلة تثبتها وىذا يعين أهنا تقوم على 

بدأ من الكل احلفظ فالطالب مليم حبفظ القواعد أوال مث تعرض عليو األمثلة اليت توضح ىذه القاعدة أي أن الذىن ي
 ٔإىل اجليء وإذا ما فهم الطالب الكل أي القاعدة بدأوا بفهم النماذج والشواىد واألمثلة والتفصيالت التابعة ذلا.

 ولنجاح ىذه الطريقة البد من مراعاة  أمور ثالثة ىي:
 دقة ادلعلم يف صياغة القاعدة لئال يكون يف تعبًنه خطأ يظهر أثره يف التطيبق. .أ 
 لتكون القاعدة يف متناول إدراك كل طالب.وضوح األسلوب  .ب 
 إما أن يقدم ادلعلم فيها حقائق جديدة وإما أن يشرح للتالميذ حقائق سبق أن أعطاىا ذلم بطريقة ما. .ج 

 ىذه الطريقة فهي: اأما اخلطوات ادلتبعة يف تدريس القواعد وفق
 التهيئة: وذلك لتكوين الدافع عند التالميذ وحتديد الغاية من الدرس. .أ 
عرض القاعدة: وذلك لتكوين بأن يضع ادلعلم القاعدة أمام التالميذ بشكل واضح زلدد ويشعرىم بشكلة  .ب 

 فيها تتحداىم تستليم حال منهم. 
                                                           

2
 202م(, ص.  0222, )عمان: دار المناهج, أساليب وطرق تدريس اللغة العربيةد. فؤاد حسن حسين أبو الهيجاء,  

 .ٚٔ باب إّن وأخواهتا ٔ٘
 .ٛٔ باب ظّن وأخواهتا ٖ٘
 .ٜٔ باب النعت ٗ٘
 .ٕٓ باب ادلعرفة والنكرة ٙ٘
 .ٕٔ باب العطف ٛ٘
 .ٕٕ باب التوكيد ٓٙ
 .ٖٕ باب البدل ٕٙ
 .ٕٗ باب منصوبات األمساء ٘ٙ
 .ٕ٘ باب ادلفعول بو ٚٙ
 .ٕٙ باب ادلصدر ٜٙ
 .ٕٚ باب الظرؼ ٔٚ
 .ٕٛ باب احلال ٖٚ
 .ٜٕ باب التمييي ٘ٚ
 .ٖٓ باب اإلستثناء ٚٚ
 .ٖٔ باب ال النافية للجنس ٔٛ
 .ٕٖ باب ادلنادى ٖٛ
 .ٖٖ باب ادلفعول من اجلو ٘ٛ
 .ٖٗ باب ادلفعول معو ٙٛ
 .ٖ٘ باب سلفوضات األمساء ٚٛ
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التعميم وتفصيل القاعدة: حيث يطلب ادلعلم من التالميذ أمثلة تنطبق عليها القاعدة بغرض تثبيت القاعدة  .ج 
 وتوضحها يف عقوذلم. 

رين: ويكون بالتخطيط لكل مترين وحل منوذج منو أو مجيعة وبإعطاء أمثلة جديدة كثًنة التطبيق وحل التما .د 
 إىل الطالب كتطبيق على القاعدة. 

     ٕ.حتديد الواجب ادلنييل .ه 
 

 

                                                           
0
  .202, )سعودي: مكتبة خبتي الثقافية(, ص.طرق تدريس اللغة العربية من منظور تربوي حديثد. حسين راضي عبد الرحمن عبيد,  
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 الباب الرابع

 املادة والطريقة حتليل كتاب سّلم الصبيان من ناحييت

 

  دمر وانان من ناحية املادةحمل حتليل كتاب سّلم الصبيان .أ 

 الرقم اإلنرونيسيمقاونة بني مادة كتاب سّلم الصبيان ومادة املصرو 
 عنر اومادة املصرو يف اإلنرونيسي

لعام  291التنظيم احلكنمي وقم 
1222 

  كتاب سّلم الصبيانمادة  

مادة الًتكيب للفصل السابع يف 
ادلستوى الدراسي األول: ادلبتدأ 
)ضمائر مفردة(، اشارة مفردة + 
اخلرب )الصفة( واجلهات، الضمائر 

 ادلفردة ادلتصلة

  .ٔ الكالم ومايًتكب منو باب
  .ٕ سمباب عالمات اال

  .ٖ باب عالمات الفعل
  .ٗ باب عالمات احلرف

للفصل السابع يف مادة الًتكيب 
-ٔادلستوى الدراسي الثاين: االرقام 

، خرب مقدم )اجلهات، عند، ٓٓٔ
الالم( + مبتدأ مؤخر، النعت ادلفرد، 
وادلبتدأ )ادلفرد/ضلن( + احلرب )فعل 

 مضارع(

  .٘ باب اإلعراب
باب معرفة عالمات 

 اإلعراب
ٙ.  

  .ٚ باب عالمات النصب
  .ٛ باب عالمات اخلفض

  .ٜ باب عالمات اجلزم
مادة الًتكيب للفصل الثامن يف 
ادلستوى الدراسي األول: أسئلة عن 
الساعة، اجلملة االمسية، اجلملة 
الفعلية والفاعل ادلفرد، ادلفعول بو، 

 اجلملتان وأنواع اجلمع

  .ٓٔ فصل
  .ٔٔ باب األفعال

  .ٕٔ باب مرفوعات األمساء
  .ٖٔ باب الفاعل

مادة الًتكيب للفصل الثامن يف 
الثاين: )أن، لن،ِل( ادلستوى الدراسي 

+ فعل مضارع، ادلصدر الصريح، 
 الفعل ادلاضي واجلملة الفعلية

  .ٗٔ باب نائب الفاعل
  .٘ٔ باب ادلبتداء واخلرب
  .ٙٔ باب كان وأخواهتا

مادة الًتكيب للفصل التاسع يف 
ادلستوى الدراسي األول: تصريف 
الفعل ادلاضي، كان وامسها وخربىا 

الفعل ادلفرد، )ال الناىية، مل( + 
ادلضارع، اجملرد وادلزيد من الفعل 

 الثالثي

  .ٚٔ باب إّن وأخواهتا
  .ٛٔ باب ظّن وأخواهتا

  .ٜٔ باب النعت
  .ٕٓ باب ادلعرفة والنكرة

مادة الًتكيب للفصل التاسع يف    .ٕٔ باب العطف
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ادلستوى الدراسي الثاين: فعل األمر 
وتصريفو، ادلوصول )الذي، اليت، 

 الذين، الاليت(، اسم التفضيل

  .ٕٕ باب التوكيد
  .ٖٕ باب البدل

  .ٕٗ باب منصوبات األمساء 
  .ٕ٘ باب ادلفعول بو 
  .ٕٙ باب ادلصدر 
  .ٕٚ باب الظرف 
  .ٕٛ باب احلال 
  .ٜٕ باب التمييز 
  .ٖٓ باب اإلستثناء 
  .ٖٔ باب ال النافية للجنس 
  .ٕٖ باب ادلنادى 
  .ٖٖ باب ادلفعول من اجلو 
  .ٖٗ باب ادلفعول معو 
  .ٖ٘ باب سلفوضات األمساء 

 

ادلواد الدراسية الواجبة الدراسية يف كتاب سّلم الصبيان و ادلواد الدراسية ادلماثلة بُت ادلواد  توجددوال ادلذكور، على جَ  بناء
 فهي: ٕٓٓٓلعام  ٕٜٔالتنظيم احلكومي رقم عند 

احلكومي رقم  التنظيمادلواد الدراسية الواجبة عند الدراسية يف كتاب سّلم الصبيان و ادلواد الدراسية ادلماثلة بُت ادلواد  .أ 
 :ٕٓٓٓلعام  ٕٜٔ

 : األوىل ةمادة الًتكيب للفصل السابع يف ادلستوى الدراسي .ٔ
 ادلبتدأ  .أ 
 شارة مفردة إ .ب 
 اخلرب  .ج 
 الضمائر ادلفردة ادلتصلة .د 

 : ةالثاني ةمادة الًتكيب للفصل السابع يف ادلستوى الدراسي .ٕ
 رب )فعل مضارع(وادلبتدأ )ادلفرد/ضلن( + اخل

 : األوىل ةالثامن يف ادلستوى الدراسيمادة الًتكيب للفصل  .ٖ
 اجلملة االمسية .أ 
 اجلملة الفعلية  .ب 
 والفاعل ادلفرد .ج 
 ادلفعول بو .د 
 اجلملتان وأنواع اجلمع. .ه 

 : ةالثاني ةمادة الًتكيب للفصل الثامن يف ادلستوى الدراسي .ٗ
 )أن، لن،ِل( + فعل مضارع .أ 
 ادلصدر الصريح .ب 
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 الفعل ادلاضي  .ج 
 واجلملة الفعلية .د 

 : األوىل ةللفصل التاسع يف ادلستوى الدراسيمادة الًتكيب  .٘
 كان وامسها وخربىا ادلفرد . أ

 الفعل ادلضارع . ب
 : ةالثاني ةمادة الًتكيب للفصل التاسع يف ادلستوى الدراسي .ٙ

 فعل األمر وتصريفو . أ
 ادلوصول )الذي، اليت، الذين، الاليت( . ب

التنظيم احلكومي رقم ادلواد الدراسية الواجبة عند الصبيان و الدراسية يف كتاب سّلم ادلواد الدراسية غَت ادلماثلة بُت ادلواد  .ب 
 :ٕٓٓٓلعام  ٕٜٔ

 ٓٓٔ-ٔاالرقام  (ٔ
 خرب مقدم )اجلهات، عند، الالم(   (ٕ
 فردمبتدأ مؤخر، النعت ادل (ٖ
 أسئلة عن الساعة (ٗ
 تصريف الفعل ادلاضي (٘
 )ال الناىية، مل(  (ٙ
 اجملرد وادلزيد من الفعل الثالثي (ٚ
 اسم التفضيل (ٛ

دلواد اليت جيب أن يتقنها باكان بعض من ادلواد الدراسية يف كتاب سّلم الصبيان شلاثلة   ومن نتائج حتليل الباحثة 
 ٕٓٓٓلعام  ٕٜٔالتنظيم احلكومي رقم  عند الطالب

  دمر وانان من ناحية الطريقةحملحتليل كتاب سّلم الصبيان  .ب 
ىذا يُظهر يف ترتيب  زلمد رضوان ىي الطريقة القياسية. طريقة التعليم ادلستخدمة يف كتاب سّلم الصبيان بتأليف

يع دي مناكن كالم منوروت اىل ضلو ايالو: لفظ يع دي سوسون )دوا  . مثل: "تقدمي القاعدة أوال مث األمثلةتقدمي ادلادة يعٍت 
ا َمْن َيْسَتِفْيُد اتو َزْيٌد كأتاس( يع تاله شلربيكن فائدة دان دي سعاجا اوليو اوراع يع بربيجارا، سبكيمنا جونتوه: َجاَءنَ 

 "رُلَْتِهٌد.
تقوم الطريقة القياسية على حفظ القاعدة منذ البداية مث اإلتيان بشواىد وأمثلة تثبتها وىذا يعٍت أهنا تقوم على  

 احلفظ فالطالب ملزم حبفظ القواعد أوال مث تعرض عليو األمثلة اليت توضح ىذه القاعدة. 
 فهي: الطريقة القياسيةم النحو بأما اخلطوات طريقة تعلي

 طالب.سّلم على دخل ادلدرس إىل الفصل وي .ٔ
 يعطي ادلدرس ادلقدمة ليفتح التعليم. .ٕ
يعطي ادلدرس السؤال عن ادلادة الدراسية ادلاضية للطالب لكي يذكر الطالب ادلادة الدراسية الذي تعّلمو يف األسبوع  .ٖ

 القدمي.
 سيتعلمو الطالب يف اليوم.خيرب ادلدرس موضوع الدرس اجلديد الذي  .ٗ
 يطلب ادلدرس الطالب ليفتح الكتاب ادلدرسي ويسمع شرح ادلدرس. .٘
 واخلرب.  ن يفهموا جيدا. مثل: باب ادلبتدأيبُت ويشرح ادلدرس ادلوضوع ادلعُت صرحيا وواضحا لكي يستطيع الطالب أ .ٙ

لفظي. ادافون يع مرافعكن تركيب مبتدأ يع دي مناكن تركيب مبتدأ ايالة اسم يع دي باجا رفع يع سويي داري عامل 
 تادي ايالة عامل معنوي ابتدأ )عامل يع تيداء كليهاتن يع سبب منجادي فرموالئن(. 
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يع دي مناكن تركيب خرب ايالو اسم يع دي باجا رفع يع دي سانداركن كفدا مبتدأ. ادافون يع مرفعكن خرب تادي 
 تركيب مبتدأ. 

ن يقدم األمثلة لتحقيق ذلك التعريف. مثل: جونتوه تركيب مبتدأ: زيد قائم. ايالة بعد شرح التعريف فيجب للمدرس أ .ٚ
 لفظ زيد يع منجادي مبتدأ. دان جونتوه تركيب خرب: زيد قائم. لفظ قائم ايتو يع رلادي تركيب خرب.

 يكّرر ادلدرس الشرح إذا مل فهم الطالب عن ادلوضوع. .ٛ
 لنحو الذي يتعلمو الطالب.    يعطي ادلدرس األمثلة األخرى ليقوي قاعدة ا .ٜ

 قاعدة النحو الذي يتعلمو الطالب.ادلدرس الطالب ليكتب األمثلة اجلديدة عند مفهومهم عن  يطلب .ٓٔ
 يصّوب ادلدرس إجابة الطالب ويعطي اإلصالح الصحيح. .ٔٔ
 يطلب ادلدرس حلفظ قاعدة النحو الذي تعلمو الطالب. .ٕٔ
 الب.يعطي ادلدرس التمارين وواجب ادلنزل ليعمل الط .ٖٔ
 خيتتم ادلدرس الدرس بقول السالم. .ٗٔ

 يأسس إعراد الكتاب املروسو عاي ر الكتاب املروسي ايجير ان حمل دمر وانان مبمناسبة كتاب سّلم الصبيحتليل  .ج 
أسس إعداد و  معايَت الكتاب ادلدرسي اجليدىي حقق كتاب سّلم الصبيان بعض من باحثة ال تحليلال نتائج

 :ي كما تايلالكتاب ادلدرس
 دقة  .ٔ

 :اآلتيةتظهر دقة الكتاب من اجلوانب 
 دقة التقدمي .أ 

اخلاص و السهل إىل لدور من مستوى ادلادة العامة إىل على أساس اكتاب سلم الصبيان   قّدم ادلؤلف ادلواد يف
مثل: يبحث الباب األول يف . وجدت العالقة بُت ادلادة الواحدة و ادلادة األخرى. الصعب والبسيط إىل ادلعقد

 تعريف الكالم والكلم والكلمة مث يُتبع  بالبحث عن أنواع الكلمة وخصائص الكلمة ادلعينة.   
 احلقيقة يف وصف نتائج البحث .ب 

تعريف الكالم قّدم ادلؤلف ادلواد يف كتاب سلم الصبيان على أساس زلتوى قواعد النحو عادة يعٍت يبحث يف 
عينة، ادلبتدأ واخلرب، اإلعراب، مرفوعات االمساء، منصوبات والكلم والكلمة، أنواع الكلمة وخصائص الكلمة ادل

مثل: يع دي مناكن كالم منوروت اىل ضلو ايالو: لفظ يع دي سوسون االمساء، سلفوضات االمساء، وغَت ذلك. 
َتِفْيُد اتو )دوا كأتس( يع تاله شلربيكن فائدة دان دي سعاجا اوليو اوراع يع بربيجارا سباكيمنا جونتوه َجاَءنَا َمْن َيسْ 

 َزْيٌد رُلَْتِهٌد. 
 ليس اخلطأ يف اقتباس رأي اخلرباء  .ج 

اليوجد رأي اخلرباء يف كتاب سّلم الصبيان. ألن ادلؤلف يكشف علمو يف عقلو بلغة نفسو حىت كتاب سّلم 
لكالم  الصبيان لو لغة بسيط. ولكن وجد ادلثل الذي وضعو ادلؤلف يف مقدمة كتاب سّلم الصبيان فهو "النحو يف ا

 كادللح يف الطعام".  
 أحدث النظريات وادلداخل العلمية ادلعينة .د 

ادلؤلف مواد  ، قّدمى مادةعد النحو عادة. من ناحية احملتو قواعلى أساس قّدم ادلؤلف ادلواد يف كتاب سّلم الصبيان 
أساسية يف تعليم النحو مثل: الكالم، أنواع الكلمات وعالمتها، اإلعراب وأنواعو وعالمتو، مرفوعات األمساء، 

مثال يقدمها ادلؤلف األمثلة القددية  ،منصوبات األمساء، سلفوضات األمساء، وغَت ذلك. ولكن من ناحية األمثلة
ض ااألبواب. ىذا جيعل التالميذ ليس ذلم ادلفردات الكثَتة. مثل: َجاَء وغَت متنوعة. يوجد األمثلة ادلماثلة يف بع

زًا، َزْيٌد رُلَْتِهٌد، وغَت ذلك.         َزْيٌد، َزْيٌد اِكٌل ُخب ْ
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 العالقة .ٕ
 جبوانب اآلتية: والكتاب ادلدرسي اجليد لديو العالقة

 الكفاءات اليت جيب أن يتقنها الطالب ونطاق احملتوى .أ 
يستخدم ادلعلمُت والطالب ىذا  أساسية يف تعليم النحو.ادلادة الدراسية ادلقدمة يف كتاب سّلم الصبيان ىي مواد 

 عند يف ادلدرسة الثانوية الطالبوالكفاءات اليت جيب أن يتقنها  الكتاب لتعليم علم النحو يف ادلدرسة الثانوية.
  فهي: ٕٓٓٓلعام  ٕٜٔالتنظيم احلكومي رقم 

الًتكيب للفصل السابع يف ادلستوى الدراسي األول: ادلبتدأ )ضمائر مفردة(، اشارة مفردة + اخلرب مادة  .ٔ
 )الصفة( واجلهات، الضمائر ادلفردة ادلتصلة.

، خرب مقدم )اجلهات، عند، الالم( ٓٓٔ-ٔمادة الًتكيب للفصل السابع يف ادلستوى الدراسي الثاين: االرقام  .ٕ
 ، وادلبتدأ )ادلفرد/ضلن( + اخلرب )فعل مضارع(.+ مبتدأ مؤخر، النعت ادلفرد

مادة الًتكيب للفصل الثامن يف ادلستوى الدراسي األول: أسئلة عن الساعة، اجلملة االمسية، اجلملة الفعلية  .ٖ
 والفاعل ادلفرد، ادلفعول بو، اجلملتان وأنواع اجلمع.

،ِل( + فعل مضارع، ادلصدر الصريح، الفعل مادة الًتكيب للفصل الثامن يف ادلستوى الدراسي الثاين: )أن، لن .ٗ
 ادلاضي واجلملة الفعلية.

مادة الًتكيب للفصل التاسع يف ادلستوى الدراسي األول: تصريف الفعل ادلاضي، كان وامسها وخربىا ادلفرد،  .٘
 )ال الناىية، مل( + الفعل ادلضارع، اجملرد وادلزيد من الفعل الثالثي.

ادلستوى الدراسي الثاين: فعل األمر وتصريفو، ادلوصول )الذي، اليت، الذين،  مادة الًتكيب للفصل التاسع يف .ٙ
 الاليت(، اسم التفضيل. 

شلاثلة بادلواد اليت جيب أن يتقنها ىي بعض من ادلواد الدراسية يف كتاب سّلم الصبيان  نتائج حتليل الباحثة 
إشارة مفردة، الضمائر ادلفردة ، فهي:ٕٓٓٓ لعام ٕٜٔالتنظيم احلكومي رقم  عند يف ادلدرسة الثانوية الطالب

اجلملة االمسية، اجلملة الفعلية، والفاعل ادلفرد، ادلفعول بو، ، ادلتصلة، وادلبتدأ )ادلفرد/ضلن( + اخلرب )فعل مضارع(
اجلملتان وأنواع اجلمع، الفعل ادلاضي، الفعل ادلضارع، )أن، لن،ِل( + فعل مضارع، ادلصدر الصريح، كان وامسها 

    وخربىا ادلفرد، فعل األمر وتصريفو، ادلوصول )الذي، اليت، الذين، الاليت(.

 كفاءت القارئ .ب 
مؤلف كتاب سّلم الصبيان دبراعاة القارئ. لذالك ألف ألف الكتاب دبراعاة أحوال يف األساس كل ادلؤلف 

صائص خب الكتاب ناسبفينوية ثايف ادلدرسة الألن الكتاب يستخدمو ادلعلم لتعليم النحو حالة الطالب النفسية. 
بتفكَت ادلرضية  الطالب يقوميعي  مرحلة التفكَت التشغيلي الرمسيثانوية ىي التطور ادلعريف للمتعلمُت يف ادلدرسة ال

  .القياسية
 مناسبة بادلواد واألمثلة . ج

 ٕ ( كلمة اسم ياايتو مانأ(: )ٖبُت ادلواد واألمثلة. مثل: كلمة ايتو ادا تيكا ) ةناسبكتاب سّلم الصبيان لو م
)ماض، استقبال، ٖكلمة يع بيسا منوصلؤكن اريت دعن سنديرييا دان تيداء دي سرتاىي داري سلو ساتو زمان 

صلؤكن اريت دعن سنديرييا كلمة يع بيسا منو  ٕ ( كلمة فعل ياايتو مانإحال(. جونتوىيا سفريت لفظ: َبْكٌر، ِىْنٌد. )
( كلمة حرف ياايتو كلمة يع تيداء بيسا ٖ. جونتوه: قَاَل، يَ ُقْوُل، ُقْل. )ٖدان دي سرتاىي سلو ساتو زمان 

،مَلْ     منوصلؤكن اريت دعن سنديرييا كجوايل دي رعكيكن دعن كلمة الئُت. جونتوه: َىْل، يفْ
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 االتصالية .ٖ
ة لفهم القارئ، وادلنهجية، والواضحة، وال حتتوي على أخطاء لغوية كما يف االتصالية يعٍت زلتويات الكتاب سهول

 األحباث اآلتية:
 السهولة لفهم القارئ .أ 

ولو كتاب سّلم الصبيان مكتوبا بكتابة عربية ولكن اللغة ادلستخدمة لغة إندونيسية بسيطة ومألوفة. وحبثو غَت 
 طويل. مثل: يع دي مناكن لفظ ايالو سوارا يع معاندوع سباكيهان حرف ىجائية. 

 ادلنهجية .ب 
ىل اخلاص و السهل إىل الصعب قّدم ادلؤلف مادة كتاب سّلم الصبيان منهجية بالدور من مستوى ادلادة العامة إ

والبسيطة إىل ادلعقدة. مثل: يبحث الباب األول عن التعريف الكالم والكلم والكلمة مث يُتبع  بالبحث عن أنواع 
 الكلمة وخصائص الكلمة ادلعينة.   

 الواضحة .ج 
كلمة تيكا كأتاس. بلغة واضحة. مثل: يع دي مناكن َكِلم ايالو كومفوليا   قّدم ادلؤلف مادة كتاب سّلم الصبيان

زًا. اتو فعل مسوا  بائيك ترديري داري اسم، فعل، حرف جونتوه: ِإنَّ َعْمرًا قَاَم. اتو اسم مسوا جونتوه: َزْيٌد آِكٌل ُخب ْ
جونتوه: ُقْم ُقْم ُقْم. اتو ترديري داري حرف مسوا جونتوه: ملَْ ملَْ ملَْ. ولكن من ناحية الكتابة نوع احلرف ادلستخدم 

سّلم الصبيان نقص الواضحة ألن ىذا الكتاب ينشره الناشر يف الزمان القدمي أي يسّمى كتاب ساليف. يف كتاب 
   وكتابة معٌت مائلو نقص الواضحة وليس لو شكل. إذن، حُيتاج إىل مهارة خاصة ليقرئو.

 ال حتتوي على أخطاء لغوية .د 
 ة وإما كتابة. من نتائج حتليل الباحثة كتاب سّلم الصبيان ليس لو اخلطأ إما لغ

 الكاملة وادلنهجية .ٗ
مادة كتاب سّلم الصبيان منهجية بالدور من مستوى ادلادة العامة إىل اخلاص و السهل إىل الصعب تأليف 

والبسيطة إىل ادلعقدة. مثل: يبحث الباب األول عن التعريف الكالم والكلم والكلمة مث يُتبع  بالبحث عن أنواع 
ز بتفسَت ادلواد والكلمة وخصائص الكلمة ادلعي واالعراب. ىذا  األمثلة و الشعار ومعٌت فيكون نة. وىذا الكتاب رُلَهَّ

. ولكن اليوجد يف  رة الطالب يف قراءة معٌت فيكونجيعل الطالب أن يتعلموا ويفهموا ادلواد الدراسية جيدا ويزيد مها
 دلدرس الدرس فيجب أن يكتب بنفسو. مثل:كتاب سّلم الصبيان السؤال والتمرين والواجب ادلنزل. إذن: حُت يعلم ا

 باب الكالم ومايًتّكب منو
 اين باب منراعكن كالم دان سسواتو يع دي سوسون سفريت لفظ، كلمة، دان كلم.

بٌ     َلْفظٌ  َكاَلُمُهمْ   َيْسَتِفيدْ      َمنْ  َجاَءنَا    ضَلُْو       ُمِفْيْد # بِاْلَوْضعِ    ُمرَكَّ

 

 

 

 

شلربيكن فائدة دان دي  ارتيا: يع دي مناكن كالم منوروت اىل ضلو ايالو: لفظ يع دي سوسون )دوا كأتاس( يع تاله
 سعاجا اوليو اوراع يع بربيجارا، سبكيمنا جونتوه: َجاَءنَا َمْن َيْسَتِفْيُد اتو زَْيٌد رُلَْتِهٌد.
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قولو )باب الكالم( وحكمة تبويب الكتب ان الكتاب اذا كان مبوبا كان أنشط للقارئ كما ان ادلسافر اذا كانت 
ر ولذلك كان القرآن مسّورا. واصل باب بوب بفتح الواو. مث قلبت الواو الطريق مقدرة كان ذلك ابعث لو على السف

الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار باب. )اعربيا باب( واعرابو على ثالثة اوجو. االول الرفع على انو خرب دلبتداء 
على انو مفعول لفعل  زلذوف اى ىذا باب الكالم او انو مبتداء خلرب زلذوف اى باب الكالم ىذا. والثاين النصب

زلذوف اى أقرأ باب الكالم. والثالث رلرور بفى مقدرة والتقدير انظر يف باب الكالم وىذا الوجو شاذ اليقاس عليو 
 باب.  ٕالن حذف حرف اجلر وابقاء عملو شاذ. ا ه. )تنبيو( تركيب اين تيداء ىايا خصوص باب الكالم تتايف مانا

لكالم عند اصطالح النحاة واما بضمها األرض الصعبة وبكسرىا اجلراحات فيقال قولو )كالمهم( بفتح الكاف اى ا
زيد بو كالم اى جراحات. واما الكالم عند الفقهاء فكل ماابطل الصالة من حرف مفهم كرمن الرؤية او حرفُت وان 

ند االصوليُت فاللفظ ادلنّزل على مل يفهما كلم. واما عند ادلتكلمُت فعبارة عن ادلعٌت القدمي القائم بذاتو تعاىل. واما ع
         زلمد صلى هللا عليو وسلم لإلعجاز بأقصر سورة منو ادلتعّبد بتالوتو.      

 الًتكيز على الطالب .٘
لذالك  لتحقيق أىداف تأليف الكتاب. القارئيف نفس  اجلوانبيف األساس كل ادلؤلف يألف الكتاب دبراعاة 

يف ادلدرسة ألن الكتاب يستخدمو ادلعلم لتعليم النحو  يألف ادلؤلف كتاب سّلم الصبيان دبراعاة حالة الطالب النفسية.
يكتب ادلؤلف ادلواد الدراسية تناسب بقدرة الطالب يف ادلدرسة الثانوية. حيتوي ىذا الكتاب ف الكتاب ناسبفيثانوية ال

سهولة و غَت طويلة. مث ألكمال عملية التعليم فيحتاج ادلدرس أن يستخدم طريقة عن قواعد النحو األساسي بلغة 
. مثل: السؤال واألجوبة أو ادلناقشة، هبذه الطريقة الطالب أكثر حرك لكي تركيز التعليم على الطالب التعليم ادلناسبة

 للتعليم.  
 جينح إىل إيديولوجية األمة والدولة .ٙ

منو القيم ، و إىل هللا األعلى قىالكتاب ادلدرسي اجليد كتاب جيب أن يدعم الت ،ندونيسيايف إ ألغراض التعليم
كما يف األحباث  ،منو الوعي القانوين والتفكَت ادلنطقيو ، منو الشعور الوطنية، و اجملتمعية الوعي بالتعددية، و اإلنسانية

 اآلتية:
  إىل هللا األعلى قىجيب أن يدعم الت .أ 

يقول ادلؤلف كلمة التحميد والشكر هلل فهي: بسم هللا الرمحن الرحيم. احلمد هلل ىذا يظهر يف مقدمة الكتاب. 
الذي ىدانا لإلديان واإلسالم. وادخلنا باتّباعو دار السالم. والصالة والسالم على فصح العرب والعجم. حبيبنا 

 وشفيعنا زلّمد عليو الصالة والسالم. وعلى الو واصحابو السادة الكرام. اما بعد.
 منو القيم اإلنسانيةب أن يدعم جيو  .ب 

 ادلثال: اكرم أباك وأخاك. ىذا يظهر يف
 اجملتمعية الوعي بالتعدديةجيب أن يدعم و  .ج 

 ادلثال: ذىبت إىل زيارة القبور. ىذا يظهر يف
 منو الشعور الوطنيةجيب أن يدعم و  .د 

 اليوجد يف الكتابىذا 
 منو الوعي القانوين والتفكَت ادلنطقيجيب أن يدعم و  .ه 

 اليوجد يف الكتابىذا 
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 قواعد اللغة الصحيحة  .ٚ
كتب ادلؤلف كتاب سّلم الصبيان أن يستخدم ىجاء وكتابة وتركيب الكليمات صحيحة. ولكن ألن ىذا كتاب 
ساليف فالغة ادلستخدمة غَت فصيح احيانا. مثل: يع دي مناكن تركيب متييز ايالة اسم يع منراعكن سامريا ذات دان 

 ىاروس دي جبا نصب.   
 ادلقروء .ٛ

يع دي مناكن كالم منوروت اىل ضلو ايالو: لفظ يع دي سوسون . مثل: وضوح قصَت لديو سّلم الصبيانب اكت
َتِفْيُد اتو )دوا كأتاس( يع تاله شلربيكن فائدة دان دي سعاجا اوليو اوراع يع بربيجارا، سبكيمنا جونتوه: َجاَءنَا َمْن َيسْ 

 َزْيٌد رُلَْتِهٌد.

 سّلم الصبيان عند أسس إعداد الكتاب ادلدرسي فهي:أما حتليل كتاب 

 األسس الثقافية واالجتماعية .ٔ
 أن يكون زلتواه عربيا إسالميا. .أ 

ُت َذَىبْ ، َلنَّ اْلَكاِفَر اَْو ُيْسِلمُ : أَلَقْ ت ُ ألن الكتاب يستخدم األمثلة اإلسالمية وىي حّقق كتاب سّلم الصبيان ىذا ادلعيار.
ارِ إِ ، اْلُقبُ ْورِ ِإىَل زِيَارَِة  َنا رَبُّكَ ، هللُا لِيُ َعذِّبَ ُهمْ َوَما َكاَن ، نَّ اْلُمْؤِمَناِت يف الدَّ َمىَت ، َوَما تَ ْفَعُلْوا ِمْن َخَْتٍ يَ ْعَلْمُو هللا، لِيَ ْقِض َعَلي ْ

َلَة اخْلَِمْيِس َسَحرَ  اََكْلتُ ، َمْن يُ ْؤِمْن يُ َثْب يَْدُخِل اجْلَنَّةَ ، َتْسَتِقْم يُ َقدِّْر َلَك هللاُ صَلَاًحا  .َصاَم َزْيٌد يَ ْوًما ُكلَّوُ ، لَي ْ
 أن يتضمن احملتوى التعليمي للكتاب عناصر الثقافة ادلادية وادلعنوية. .ب 

ْ اُْحِسْنوُ ، اَْكرِْم اَبَاكَ  حّقق كتاب سّلم الصبيان ىذا ادلعيار. يظهر يف ادلثال: ، ِاْجَتِهَدنْ ، بَ ُعْدُت َعِن اْلُمْهِملِ ، َمْن حُيِْسٍتِّ
 .ْن اَْعِصيَ ، لَ اَْنُصرُ 

 تقدمي الصور من عموميات الثقافة العربية وخصوصياهتا. .ج 
  حّقق كتاب سّلم الصبيان ىذا ادلعيار. يظهر يف ادلثال:

 . )اسم ادلدينة يف العرب( مكة (ٔ
 . )نوع احليوان يف العرب عادة( احلمار،الفرس  (ٕ
 . )امساء مستخدمة يف العرب عادة( لدخا ،زيد ،عمر ،فاطمة ،ىند ،بكر ،علي،زلمد  (ٖ
 )عادة العرب لُيقِسم باسم هللا( اَْقَسَم بِاهلِل اَبُ ْو َحْفٍص ُعَمرُ  (ٗ

 احًتام الثقافات األخرى, وعدم إصدار أحكام ضدىا. .د 
 ألن الكتاب اليذكر سيئة الثقافة االخرى.حّقق كتاب سّلم الصبيان ىذا ادلعيار. 

 الكتاب ادلدرسي دبا يتناسب مع عمر الدراس ومستواه الفكرى والثقايف. مراعاة تقدمي اجلانب الثقايف يف .ه 
ألن زلتوى الكتاب مادة اساسية عن قواعد النحو. لذلك األمثلة يف ىذا حّقق كتاب سّلم الصبيان ىذا ادلعيار. 

)اسم  مكة . مثل:الكتاب يتضمن عناصر الثقافة االساسية واالمجالية. إذن، ىذا يناسب للطالب يف ادلدرسة الثانوية
 خالد ،زيد ،عمر ،فاطمة ،ىند ،بكر ،علي،زلمد . )نوع احليوان يف العرب عادة( احلمار،الفرس . ادلدينة يف العرب(

  .)امساء مستخدمة يف العرب عادة(
 مراعاة التغَتات الثقافية واالجتماعية اليت تطرأ على ثقافتنا. .و 

 ليس لو ىذا ادلعيار.كتاب سّلم الصبيان 
 االىتمام بالثقافة اإلسالمية وتوظيفها يف تصحيح ادلفاىيم اخلاطئة عند الدارسُت األجانب. .ز 

 ليس لو ىذا ادلعيار.كتاب سّلم الصبيان 
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 األسس السيكولوجية .ٕ
 أن يكون الكتاب مناسبا دلستوى الدارسُت فكريا. .أ 

يستطيع الطالب  يف ادلدرسة الثانوية يعٍتعريف للطالب خصائص التطور ادلعلى  كتاب سّلم الصبيانقام تقدمي ادلادة يف  
تفكَت ادلرضية القياسية يعٍت من العام بالطالب  وحيّلوا ادلشكالت. يقوم .ومنهجي منطقيو  معنوي بشكلأن يتفّكروا 
 إىل اخلاص.

 أن يثَت يف الدارس التفكَت ويساعد على تنميتو دبا يساعده على اكتساب اللغة األجنبية )العربية(. .ب 
 اعد الطالب لتعليم اللغة العربية.. ألن النحو يسب سّلم الصبيان ىذا ادلعيارحّقق كتا

 أن يراعي التكامل يف ادلادة بُت الكتاب األساسي ومصاحبتو. .ج 
إذن فطبعا ىذا الكتاب يكامل كتاب اللغة تعليم اللغة العربية. تاب سّلم الصبيان تعليم قاعدة النحو الذي يدعم أن ك

مادة العربية اليت يستخدمها ادلعلم والطالب. وىناك ادلماثلة بُت ادلادة الدراسية يف كتاب سّلم الصبيان و ادلادة الدراسية 
   ٕٓٓٓلعام  ٕٜٔالتنظيم احلكومي رقم  ادلصدر عند

 للغوية والًتبويةاألسس ا .ٖ
 تدرساللغة اليت ينبغي أن  .أ 

النحو جزء من اللغة العربية. وللطالب يف األندونيسي اللغة العربية ىي لغة الثانية بعد لغة األم )اللغة علم 
ادلؤلف اللغة اإلندونيسي لتعليم النحو يف ىذا  ب لتعليم اللغة العربية فيستخدماإلندونيسي(. إذن، ليسّهل الطال

 . وقصَتةواللغة ادلستخدمة لغة بسيطة  الكتاب.
 للغة مكونات ا .ب 

 ادلفردات (ٔ
 يف كتاب سّلم الصبيان مألوف، مثل: زيد رلتهد.قدمة ادلفردات ادل

 ىيكل اجلملة (ٕ
 ىيكل أو تركيب اجلملة منهجي يعٍت كتابة من العامة إىل اخلاص و السهل إىل الصعب والبسيطة إىل ادلعقدة.

 اذلجاء (ٖ
 اخلطأ. كتابة كتاب سّلم الصبيان هبجاء صحيح. مل وجدت الباحثة اذلجاء

 مهارات اللغة )مهارة االستماع, مهارة الكالم, مهارة القراءة, ومهارة الكتابة(. .ج 
ألن كتاب سّلم الصبيان أّكد على تعليم القواعد النحوية مّث مهارة القراءة  ىذا ادلعيار.كتاب سّلم الصبيان مل يتم  

 والكتاب. إذا وجدت ادلهارة اإلستماع والكالم فتلك قليل فقط.
 ،األسس السيكولوجية ،األسس الثقافية واالجتماعيةثالثة أسس وىي كتاب سّلم الصبيان لائج حتليل الباحثة ومن نت

  إن مل يكتمل.   األسس اللغوية والًتبوية
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 الباب اخلامس

 االختتام

 

 اخلالصة .أ 
باب عالمات ، باب عالمات اإلسم، باب الكالم ومايًتكب منو وىي: بابا 35من كتاب سّلم الصبيان يتضمن   .1

باب عالمات ، باب عالمات النصب، باب معرفة عالمات اإلعراب، باب اإلعراب، باب عالمات احلرف، الفعل
باب ، باب نائب الفاعل، باب الفاعل، باب مرفوعات األمساء، األفعالباب ، فصل، باب عالمات اجلزم، اخلفض

باب ، باب ادلعرفة والنكرة، باب النعت، باب ظّن وأخواهتا، باب إّن وأخواهتا، باب كان وأخواهتا، ادلبتداء واخلرب
الظرف، باب باب البدل، باب منصوبات األمساء، باب ادلفعول بو، باب ادلصدر، باب ، باب التوكيد، العطف

احلال، باب التمييز، باب اإلستثناء، باب ال النافية للجنس، باب ادلنادى، باب ادلفعول من اجلو، باب ادلفعول 
 . معو، باب خمفوضات األمساء

مد رضوان ىي الطريقة القياسية. وقوم الطريقة القياسية عل  حمل خدمة يف كتاب سّلم الصبيانطريقة التعليم ادلست .2
منذ البداية مث اإلويان بشواىد وأمثلة وثبتها وىذا يعين أهنا وقوم عل  احلفظ فالطالب ملزم حبفظ  حفظ القاعدة

 ىذه القاعدة.  القواعد أوال مث وعرض عليو األمثلة اليت ووضح
 وأسس إعداد الكتاب ادلدرسي إن مل يكتمل. معايري الكتاب ادلدرسي اجليد بعض من سّلم الصبيان حقق كتاب  .3

 
 االقرتاحات .ب 

ّّدي إا  االرًتاحات، وىي:حملوبعد أن حّللت الباحثة عل  كتاب سّلم الصبيان   مد رضوان فت
ّلف .1 حىت أن يهتّم اىتماما أسس إعداد الكتب ومعايري الكتاب ادلدرسي اجليد يف وأليف الكتاب ادلدرسي : للم

 يستطيع أن يروفع جودة الكتاب.
اجليد وادلناسب بأحوال الطالب ويقّدم ادلواد الدراسية بطريقة التعليم الفعالية تار الكتاب ادلدرسي أن خي للمعلم: .2

 وادلنتوعة دلساعدة الطالب أن يفهموا دروسهم واروفاع رغبة الطالب يف التعليم.
 أن يسأل ادلعلم إذا وجد ادلوضوع الصعب وغري ادلفهوم. للمتعلم: .3
ّلف والناشر أن يتعاونا ويشاركا يف وقدمي وإعداد الكتاب ادلدرسي اجليد ليساعد عملية التعليم.  وينبغي .4  للم
 وينبغي للمعلم وادلتعلم أن يتعاونا ويشاركا يف استخدام الكتاب ادلدرسي جيدا لتحقيق أىداف التعليم.  .5

 
 االختتام .ج 

اإلميان ووفق الباحثة إا  دين اإلسالم ورزق الباحثة العقل إلسالم وروة محدا وشكرا هلل الذي أعط  الباحثة نعمة ا
 دّّمر رانانحمل سة حتليلية عن كتاب سّلم الصبياندرا ىذا البحث حتت ادلوضوع " تالسليم حىت استطعت أن أكمل

 ". من ناحية املادة والطريقة برتمجة كتاب هراية النلران
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فًتجو النسيان ولذلك ىذا البحث بعيد عن الكمال والتمام. كما أن الباحثة إنسان عادّي فال ختلو من األخطأ و 
الباحثة أن وستفيد شخص اخر هبذا البحث وعس  هللا أن يوفّقنا إا  رشد السبيل. وكما ىو ادلعلوم، إّن هللا أعلم 

 بالصواب. 
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