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 الشعار
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
اْلَعْرِش اْلَعِظْيمِ  َرب   َوُهوَ  ۖ   تَ وَكَّْلتُ  َعَلْيهِ  ۖ  َحْسِبَي ٱهلل ََل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو   

( 929) التوبة :  

“ Cukuplah Allah bagiku ;tidak ada Tuhan  selain Dia. Hanya 

kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan  yang 

memiliki Arsy yang agung” 
 
 

 َواْسَتِعِذ اسِتَعاَذًة ثُمَّ َأِقْم ﴿﴾ َإقَاَمًة َوَغالًِبا َذا التَّا َلزِْم 
Apabila anda terbelit masalah, tercekik kesusahan , terbelenggu 

rasa takut, maka meminta perlindunganlah pada Allah Swt dengan 

meminta yang setulus dan sebenar-benarnya 

Dan beristiqomahlah dengan istiqomah yang sebenar-benarnya 

(Alfiyah Ibn Malik) 
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 ملّخص
 : إيسوانطا  اإلسم

 933299339:   القيد رقم
الفصل " في القواعد النحوية باستخدام كتاب "شرح ابن عقيلتنفيذ تعليم  : ادلوضوع

 العالية اإلسالمية قدسالحادي عشر بمدرسة قدسية 
 

تنفيذ تعليم القواعد النحوية باستخدام كتاب  اليت قدمها الباحث ىي كيف ادلسألة
 وأي العوامل ,العالية اإلسالمية قدس يف الفصل احلادي عشر مبدرسة قدسية شرح ابن عقيل

يف الفصل  الدافعة وادلانعة يف تنفيذ تعليم القواعد النحوية باستخدام كتاب شرح ابن عقيل
 .احلادي عشر مبدرسة قدسية العالية اإلسالمية قدس

ويهدف ىذا البحث إىل قسمني االول دلعرفة كيف تنفيذ تعليم القواعد النحوية 
قدسية العالية اإلسالمية  باستخدام كتاب شرح ابن عقيل يف الفصل احلادي عشر مبدرسة

العام الدراسي  ها فيهاقدس الثاين دلعرفة أي العوامل الدافعية وادلانعية  يف تنفيذ تعليم
2397/2398 . 

طريقة ادلقابلة، و ستخدم الباحث طريقة ادلشاىدة، ىذا البحث حبث نوعي وا
 ،حتليل البيانات إىلجتو الباحث اجلمع البيانات. مث  ، والطريقة الوثائقيةوطريقة االستبيان

 ابن عقيل باستخدام كتاب شرح القواعد النحوية  تعليم تنفيذ نأالبحث ىي  ىذا خالصةو 
القياسية وتارة  الطريقة يستخدم قدس قدسية العالية اإلسالميةيف الفصل احلادي عشر مبدرسة 

وذلما العوامل الداخلية ة يف تعليمها. العوامل الدافعة وادلانعوىناك  . يستخدم الطريقة ادلعدلة
واخلارجية . فالعوامل الداخلية تتكون من جهة ادلواد الدراسية وجهة ادلتعلم وادلعلم وجهة 

 الطريقة . والعوامل اخلارجية تتكون من دور اصحاب ادلصلحة ووايل التالميذ وغريىا.
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 والتقدير الشكر كلمة
 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
، والصالة والسالم على ادلعلم  هلل الذي رب العرش الظيم وىو العلي العظيماحلمد 

الكرمي سيدنا وحبيبنا وشفيعنا حممد خري رسل اهلل كلهم وعلى آلو واصحابو ذو اجملد اعتلى 
 والكرمي . أما بعد.
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية المسألة   .أ
 ينو من ادلشاركةلتمك عمدبال تدير سناانالبيئة ا فيها أن الدراسة عملية corey رأى

جزء , والدراسة عينةاحلالة ادل ردود علىال أو اظهار االحوال اخلاصةويف  عينةيف الالوك ادل
لنشاط ادلشروع دلااعدة االسناان يف كل ا  تشتمل علىالدراسة معٌت  الًتبية. خاص من

ن يعرف بداية عملية التدريس يطلب ادلدرس أالالكفاءة والقيمة اجلديدة. يف  تعلم
لفيتو الدراسية حرصو ومهتو وخالتلميذ الذى يتكون من  هالىت ميلكالكفاءة األساسية ا

استعداد ادلدرس دلعرفة طبيعة التلميذ يف الدراسة ذخَتة وخلفيتو اإلقتصاديتو وغَتىا. 
   1تنفيذ الدراسة.يف نجاح الوعالمة يف تبليغ مادة الدراسة  فضيلة

قدم مادة الدراسة تقبل أن  جيب تقدميهاالىت ادة ادل, القواعد ىي سنظام قدمي عند
تطورت اللغة العربية كاسنت موقعة  أن ولكن بعداللغة العربية. يف تعليم  وخاصة األخرى.

أن  قال زلمود يوسنس عند الرأى اجلديدذلك  وفوق.األوىل الوظيفة من القواعد حتول
علم النحو واحملفوظات يف االبتدائية. مث ي يف تعليم ادلطالعة واحملادثةالقواعد تقدم 

 2.والصرف بالطريقة ادلنظمة

                                                           
1  Sagala, Saiful, Konsep dan Makna Pembelajaran, ( Bandung : 

Alfabeta 2010 ). 
,الطباعة 1983كريا أجوغ,زلمود يوسنس, الطريقة اخلاصة باللغة العربية)لغة القرأن(,جاكرتا:ادلصاسنع ىدا  2
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رمز  بأهنا وجيوز أن يًتجم 3.نظامألساس أو الأو ا ل أو النمطالقواعد لغة االص
والقواعد اصطالحا  5.ةدمقي جتمعلىت االفصيحة  قاسنونريف الومع تع 4حكما. األسس
أمُت  الفهم الذي قرب سنفاو يشرحو 6.سنوعهاكل   ىعللىت تعترب االعامة  تقدمة ادلنطقيةادل

ادلذكورين أن ومن  7.ادلاتخلص من كالم العرب عادلي منوذجالقواعد  نأعلي الايد 
مع التباع ماتعمل اللغة ا كتب علىون, و هبا اللغوي امجع لذىا الفصيحة النظمالقواعد 
 بالناطق. تعترب

لمخاطب عن ل يفهم التلميذ ويعطى الفهم أن اذلدف العام يف تعليم القواعد
ولكن كالوسيلة  اباشر م اىدفليات القواعد  مع ذلكو  8.اوصحيح جيدااحملادثة والكتابة 

لك مشًتكا متاللغة العربية دائرة يف  ةظيفيلو هرت القواعد اتلنيل اذلدف ادلقصود. اش
هها التالميذ لتعلمها حتليلها منظمة حىت ينب حبثعليم اللغة العربية العصرية. و عظيما يف ت

ميلك الغَتة العظيمة يف تدقيق اللغة العربية. علم النحو بعض من علم  فوق ذلكو 
علم العربية. قدمسع اصطالح النحو يف  ى مطبوعات العربية علم النحو ياماألدب, يف

 مطبوعات القرن الاان اوسط منتصف القرن الواحد ىجرية ويوجد ويكتب يف

                                                           
3 A. W. Munawwir, Op. Cit., hlm.1224 

,ص 3,الطبعة 1991والااقفيو, ادلعجم الكبَت يف اللغة اإلسندوسنايا,جاكرتا:الدراسة الاابقة, وزارة الًتبوي 4
1114 .  

  .643,ص 31, الطبعة 1987لوويس مكلوف, ادلنجيد يف اللغة واالعالم,بيوت:دار ادلشرق, 5
  .171جدة: احلرمُت,ص  -الشريف علي بن زلمد اجلرجان,الكتاب التعريف,سنجافورا 6
  .14,ص 1.اجمللد 4,الطبعة 1977علي الاّيد,يف العلم النحو,القاىرة:دار ادلعارف,أمُت  7

8  HD. Hidayat., Op. Cit., hlm. 34. 
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النحو لغة  9ه(. 175\171اخلليل بن أمحد ) ولفذى امال كتاب اجلمال الىجرية.
غرض  توجيوقصد ويالنحو  ن بوضع ادلال" أو القياس ادلكو Rule" نظامالطريق أي ال

عامان بن زلمد شاطى  رأى 11ادلعٌت الصواب حىت جيتنب من اللحن. ىويعط ةالقراء
ومية: منت اجلر  ىحا يف اذلم  الشرح سلتصر جدا عله( النحو اصطال 1311الدمياطي)
كاإلعراب والبناء وما احكام االلفاظ العربية   من ًتكيبال عرفةتاتعمل دل القواعد الىت
  11شروط عوامل النواسخ وحذف العائذ.ادلال يتبعهما 

 شيخال بنها .بقدس جاوى الوسطى رساادلداقدم   العالية اإلسالمية قدسية مدرسة
أولياء اهلل التاعة الشيخ من ذرية ه . ىو  1337/م 1919احلج رادين أسنوي سنة 

احملافظة جعفر صادق قدس االربعة عشر. مدرسة قدسية من مؤساة الًتبية االسالمية 
. ةدراسالمنهج ة أم ؤساإما يف ادل ر احلاضر متوازسناسنتائج الاالفية وجتيب التطو  على

 . هافي موالدىأاجيل يميذ الالت ديولذلك يفرح وال
 مؤساة على منهجقدسية حوايل مثاسنُت بادلئة  مدرسة يف ادلاتخدمة نهج الدراسةادل
 Kitab " ب الصفراءالكت شتهر باالسمتو  ةب التقليديوياتخدم الكت ةالالفي

Kuning "ول الفقو عراب والتوحيد والفقو واالصإلعالل واإلل النحو والصرف وااادل
لبقية  لزمانتطور ا تطلب. ومع اة الابعة والتفاَت واحلديث وغَتىاءوادلنطق والبالغة والقر 

                                                           
,ص 1985\1ق فخر الدين القبوة,بَتوت:ادلؤساة الرسالة, الطبعة ظر: اخلليل بن أمحد, اجلمال,وحيقاسن 9

33.  
  .11,ص 2113\2ىرة:الطبعة قابل:علي زلمد فخَت,التاريخ النحو العريب,القا 11
اسنظر:عامان زلمد بن شاطى الدمياطي,اذلم  الشرح سلتصر جدا علي منت اجلرومية ألمحد بن زيٍت  11

  . 2الدىالن,مسارسنج:مكتبة الكّد اآليل,ص 
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الًتبية  وزارةمنهج الدراسة من  أخذ, بدأت مدرسة قدسية تؤساة الرمسيةة كمالاابت
وم لالوطنية كاللغة اإلسندوسنايا واحلااب وعلم اجلغرفيا وعلم االجتماعية والاياسة وع

 12.اوغَتى ةاخلما األسس
 تالميذ يف تعليم اللغة العربيةلل كقدرة ادلبدائية  فيهاتعليم النحو يف مهية ألا ىإحد

يف تعليم القواعد النحوية  احلديث والكتب الاالفية.وافهام مقاصد االيات القراءسنية و 
 ) اللغة اجلاويةب ب ادلًتمجةة ىو من كتللفصل االبتدائي كتاب منت اجلروميةها تاتخدم  في

Arab Pegon ) ةفصل الاناويوكتاب الفية ابن مالك لل الشيخ احلج حيي عارف الفو 
 .ةلفية بن مالك للفصل العاليوكتاب شرح ابن عقيل على ا

مجال  لفوتوى الفا سنظما اشرح وضوح االلفية بن مالك الذي حيمن شرح ابن عقيل 
ي لعجلياين. ىو كتاب بايط وسهل لفهم الدين زلمد بن عبد اهلل بن مالك الطاعي ا

ما حيت يعرف الشيئ الذي سنظم االلفية منظ لىذا الكتاب حي. و تعلموالذي يريد بتد  ادل
 من مذاىب النحويُت. ادلال مذىب الكوفة ىر قصده ابن مالك. وىذا حيتوي األي

 ه كاَت من التالميذ,ويعلمو يف معاىد اإلسندوسناي.أوالبصرة وغَتمها. وىذا يابب يقر 

القواعد تنفيذ تعليم خلفية ادلذكورة يريد الباحث ان يأخذ ادلوضوع "   ىبناء عل
ادي عشر بمدرسة قدسية الح فصلتخدام كتاب شرح ابن عقيل في الالنحوية باس

 ". سالمية قدسالعالية اإل
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 تحديد المسألة .ب
بغي البحث ال ينحرف عما يريده الباحث من األغراض وادلقاصد، فين ليكون

 للباحث أن حيدد ادلاألة وىي 
 فصل" شرح ابن عقيل " يف الم كتاب كيف تنفيذ تعليم القواعد النحوية باستخدا .1

 احلادي عشر مبدرسة قدسية العالية االسالمية قدس.
م كتاب " شرح يف تنفيذ تعليم القواعد النحوية باستحدا ةة وادلاسنععوامل الدافعال ما .2

 احلادي عشر مبدرسة قدسية العالية االسالمية قدس. فصلابن عقيل " يف ال
3.    

 توضيح المصطلحات .ج
كورة فوضح الباحث ادلصطالحات دلوضوع ادلذ ااالخطاء الفهمية ألجل التباعد عن 

 تتضمن فيو: الىت
 التنفيذ .1

تفعيال.  –ل يفع –وزن فعل  ىتنفيذا عل –ينفذ  –من كلمة سنفذ  التنفيذ
لتعدية. والتنفيذ ىنا اومنها  وقد وجدت يف قواعد الصرف وعندىا كاَتة من ادلعاين

 13تقوم بتنفيذ قواسنُت الدولة وأو امراىا. الىت راء العمل دلا قص بو كالالطةمبعٍت إج
  تعليم .2

 14يعلم. تعليما اى جعل-ميعل-مصدر من علم وى
                                                           

 .12(, ص 1995رلمع اللغة, معجم الوجيز,)رلمع اللغة:مدينة   13
14
 526(، ص 1976لويس معلوف، ادلنجد واألعالم، )بَتوت : دار ادلشرف،   
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صطالحا : إيصال ادلعلم العلم وادلعرفة إىل أذىان التالميذ بطريقة قومية، وىى وا
م الوقت واجلهد ىف سبيل قتصادية الىت توفر لكل من ادلعلم وادلتعلريقة االالط

 15العلم وادلعرفة.احلصول على 
 حويةالن القواعد .3

ملخص بعبارة جربية القواعد ىي مجع من القاعدة، معناىا قاسنون رياضي 
القاعدة لغة  سيد إن ىو األساس. وقال أمُت علأستور والقاسنون تامى أيضا الد

كالم العرب من  ي ياتنبط من مناذج كاَتة االصطالحي حكم كلو  األساسىي 
 16ماذج من كالمنا.مياثل ىذه النلكي يطبق على كل ما 

حو ىو علم رضا إن الن ىتتعلق باللغة. قال عل والنحو يندرج يف العلوم الىت
وما  من علوم العربية تعرف بو أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعرب والبناء

يبحث ماجيب و  .ا وعالقتها بغَتىا من الكلماتتركيبهيعرض ذلا من األحوال يف 
 17جزم.و  جرأن يكون عليو آخر الكلمة من رفع، أو سنصب، أو 

 كتاب شرح ابن عقيل .4
عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن ادلؤلف كتاب شرح ابن عقيل ىو 

شرح ابن عقيل من أىم . رشي اذلامشي , العقيليقزلمد بن زلمد بن عقيل ال
ليت وصلت اليتامى بُت كتبو وىي إىل وقتنا احلاضر يتداوذلا امؤلفات ابن عقيل 

                                                           
  12(، ص1983زلمد على مسان، التوجيو ىف تدريس اللغة العربية، )القاىرة: دار ادلعارف،  15
 

16
 14(، ط. الربعة، ص. 1977)القاىرة: درادلعارف، أمُت علي الايد، يف علم النحو، ج. االول  

17
على رضا، ادلرجع يف اللغة العربية حنوىا وصرفها، ج.األول )بَتوت : دار الفكر، بدون سنة(، ص.   
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عم االسنتفاع بو  العلماء والطالب والدارسيُت حباا ودرسا, حتقيقا ومتحيصا, وقد
الخالص مؤلفو, ودلا فيو مزيد التحرير واالتقان , مل يناج علي منوالو , وما ذلك 

دلخل , وما فيو من حان إال خللوه عن األطناب ادلمل , وجتافبو عن االختصار ا
الًتتيب, وبديع الًتصيف, وصنعة التعليم, ومجحو بُت كشف قناع ادلنت وإعرابو  , 

 18فهو للمتعلم ىداية إىل صراط ماتقيم .

 أغراض البحث وفوائده .د
 أغراض البحث .1

 موافقا للماألة الاابقة، يريد الباحث أن يشرح أغراض البحث، وىي كما يلي:

يف "شرح ابن عقيل" تعليم القواعد النحوية باستخدام كتاب معرفة تنفيذ  (أ
 احلادي عشر مبدرسة قدسية العالية اإلسالمية قدس. فصلال

شرح باستخدام كتاب  قواعد النحويةيف تعليم ال عوامل الدافعة وادلاسنعةال معرفة (ب
 احلادي عشر مبدرسة قدسية العالية اإلسالمية قدس. فصليف ال ابن عقيل

 البحثفوائد  .2

 وبورسنومو أن فوائد البحث تنقام إىل قامُت، مها الفائدة النظرية حاُتوعند 
 19.والفائدة التطبيقية

                                                           
18

 هباء الدين عبد اهلل بن عبد الرمحن , مقدمة شرح ابن عقيل , دار مكتبة وىالل بدون سنة  
متودولوجي البحث تقريب الفراكتيس والتطبيقية, )باسندوسنج: ادلصاسنع مشهور و زلمد زين الدين,   19
 96(. ص.2118رفيكا أديتاما, 
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 الفائدة النظرية ( أ
 نحويرجى من ىذا البحث إسهام يف تطوير ادلعارف خاصة يف علم ال

يف  نحوالطرق واالسًتاجتيات والوسائل وكل ما يتعلق بتعليم الحول سنظريات عن 
 الغاية ادلنشودة. على حصولمكان ما 

 الفائدة التطبيقية ( ب
 من ىذا البحث يرجي الفوائد، منها:

 للمدرسة  (1

ىذا البحث حتاينا لتنفيذ تعليم القواعد النحوية يف مدرسة  يكونأن  (أ)
 قدسية العالية اإلسالمية قدس.

 إلجناز تنفيذ تعليم القواعد النحوية. االقًتاحاتأن يعطي  (ب)

 للمعلم (2

 ادلعلومات عن تنفيذ تعليم القواعد النحوية. لو أن يعطي (أ)
يف تنفيذ تعليم  ادلعلومات عن العوامل الدافعية والعائقية لو يأن يعط (ب)

 .القواعد

 للتالميذ (3

 م القواعد النحوية.تعل على ذلم أن يكون ىذا البحث تشجيعا (أ)
 فهم القواعد النحوية فهما دقيقا. رفعأن يدفعهم إىل  (ب)
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 الباب الثاني
 النظري الهيكل

 
 تهتعريف التعليم ومكون . أ

 ةوالفكري ةالعاطفي النواحي سنسان ن زلاولة للتأثَت على اال ام بسيطيالتعل

 لديٍتادث عهلية التطور األخالقي حي مين  خالل التعل 20يتعلم بإرادتو.ل ةوالروحي

 .يةالتعله االختباراتو  يةالتفاعل كلادلتعلم ن  خالل  على والنشاط واإلبداع 

على أسنشطة  يؤكد ميالتعل. دريسليس سنفسو الت يمن  حيث ادلبدأ، التعل

م ىو سنشاط لتنظيم أو يسناسوتيون، التعل رأى. و علمسنشاط ادل يؤكد على دريسالت، مادلتعل

 ن حقيقةأوسنو أ رأى 21.يةهيعهلية التعلالربدث  حىت مدلتعلابها يربطو  حسنةإدارة البيئة 

عان سنو  م، ييف سنشاط التعل 22.لتلهيذكجهد لتعليم ا ىي التخطيط أو التصهيمو  يمالتعل

                                                           
20

Abuddin Natta, Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran ( 

Jakarta: Kencana, 2009 ), hlm.85 
21

 S. Nasution, Asas-asas Mengajar ( Jakarta: Bumi Aksara, 1995 ), 

hlm. 4 
22

 Hamzah B.Uno, Perencanaan Pembelajaran ( Jakarta:Bumi Aksara, 

2008 )hlm. 2 
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 درجةوعهلية  تلهيذال على م يف شكل تغيَت السلوكيالتعل درجةن  اجلواسنب اذلانة، وىي 

 .التلهيذ لدىرية والعاطفية واجلسدية الفك خربة م يف شكل عدديالتعل

م ىو عهلية التفاعل يأن التعلان يلخص  ديك  تعريفات ادلذكورةالبناء على 

  م ىو نساعدة ن  قبل ادلعلمي. التعلتهايف بيئ هيةالتعل صادرادلو  ادلعلمو بُت ادلتعلم 

ادلواقف  ، وتشكيلياتإتقان ادلهارات والطابعو وادلعرفة،  لعلمايحدث عهلية اكتساب ل

 .وادلعتقدات يف ادلتعلم

 كل  بُتأليت ربدث التفاعل ادلدرسة  يفوىر العهلية الرمسية م ىي جيعهلية التعل

نظام التفاعل التعليهي حيتوي على عدد الك. تلهيذوال ادة، ادلعلم وادليوى هافي ادلكوسنات

 : هلتن  ادلكوسنات اليت تش

 دفاذل .1
دف، م بال ىيال تعلو م. ين  تنفيذ التعل ربقيقو ذبىادلر  نلىو اال دفاذل

ة واإلجراء غايةربديد االذباه، واليف  ال ديلك اليقُت النشاط الذي ألسنو
. إذا  ميبعد عهلية التعل احملصولالسلوك  تغيَت ع  رنزم ىو يالتعل ىدف.23ادليسورة

                                                           
23

 Pupuh Fathurrahman dan M.Sobry Sutikno, Strategi Belajar 

Mengajar : Melalui Penanaman Konsep Umum dan Islami (Bandung: Refika 

Aditama,2007 ), hlm. 13 
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ىدف  نعرفة سهللم. يللتعل رصاحل تلهيذفإن لدى ال شهورن يهيالتعل اذلدفكان 
 24.يخططو خاصةف التعليم

 دةادلا .2
ل . ن  خاليةهيعهلية التعلالأثناء  لتلهيذالذي يعطي لىي احملتوى  ادةادل

 ذيال دفوبعبارة أخرى اذل 25م.يالتعل دفذل تلهيذال يرشدالتعليهية  ادةىذه ادل
 نطابقةلتالنيذ الىت تعطي ا رلال الدراسةأو  ادلادةب ونكون نلون تلهيذلا  وحققيت

 .تخدمللهنهج الذي يس
 يةسنشطة التعلهاأل .3

صهم ويقوم كل نا   .بيةسنشطة األساسية يف الًت ىي األ يةهيسنشطة التعلاأل
 ربدد يةهيسنشطة التعلاأل. تسَت فيها ادلكوسنات التعليهيةو  26.يةهييف أسنشطة التعل بو

 .ربقيق األىداف احملددة إىل أي ندى
 طريقةال .4

يف  أو منط شليزة كيفيةوخاصة ىي  كيفية القيام بشيء، الطريقة   ،ةعان
األساسية نع كل الصناعة واخلَتات ادلعلقة االخرى الًتبية اسنتفاع بكل ادلبادئ 

ختيار وتوحيد إلا على وجيب ادلعلم .27ادلتعلمذات  يفعهلية التعليهية الليحدث 
                                                           

24
 Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran ( Bandung: Wacana Prima, 

2008 ), hlm.34 
25

 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar ( 

Bandung:Sinar Baru Algesindo, 2004 ), hlm.67 
26

 Abdurahman Ginting, Esensi Praktis Belajar dan Pembelajaran: 

Disiapkan untuk Pendidikan Profesi dan Sertifikasi Guru Dosen ( Bandung: 

Humaniora, 2008 ), hlm.154 
27

 Ginting, Esenssi Praktis, hlm. 42 
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يف فعالية الأو  احلال. الدقةتطابق دلقتضى كل طرق تقدًن ادلواد الىت   وتطبيق
عوانل، وىي: ال دبعد يةهيالتعل نعلقة علي نوافقة الطريقة يةهيالتعل طريقةالاستخدام 

، احلالة للتالنيذ ، و مادلعل ة عليقدر ال، و يةهيواد التعلادل، و يةهيىداف التعلاأل
 .ميكان التعلادل، و يةهيالة التعلاحلو  وادلوقف،سائل التعليهيةالو و 

 يةهيالتعلداة األ .5
الكفاية ة و فعاليالأن تدعم  ستطيعتىي كل األدوات اليت  يةهية التعلدااأل

ألهنا  يةهيالتعل ردصاادلن   جزء يةهيدوات التعلاأل. ميلتعلاوسيلة  هافي. و التعليهية
إىل سنوعُت، ومها  يةهيدوات التعلاألوتنقسم .تلهيذأن تؤثر على سلوك ال تستطيع

الكرة نثل  قوليةاألدوات غَت الو . والنواىي وانرالأكل  لقولية. األدوات انادةو  قويل
والفيديو،  رسوم البياسنية، والشرائحوال  والصورلطباشَتاو  الئحةو  السبورةو  االرضية

 األدواتو األدوات غَت ادلادية تسهى  قوليةأيضا أن األدوات ال قالوي 28.غَت ذلكو 
ن   يرجى  خالل ىذه األدوات األدوات ادلادية أو الوسائل التعليهية. ن قوليةال غَت

 .بطريقة قليلة الكثَت طالع التعليهيةإلعطاء اإل يعطي أن  ستطيعي ان ادلعلم
 يةهيصادر التعلادل .6

 تلهيذدلساعدة ادلعلم وال أخودة سنافعتهاادلواد ادلكل ىي   يةهيصادر التعلادل
يف  حيتاج ىي كل نا يةهيالتعل ردصاادلإن األىداف. وبعبارة أخرى،  ربقيق يف

                                                           
28

 Suwarna, Pembelajaran Mikro: pendekatan Praktis Dalam 

Menyiapkan Pendidik Profesional ( Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005 ), hlm.93 
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 بوعةوسائل اإلعالم ادلط الكتب ادلدرسية علي سبيل ادلثال، يةهيعهلية التعلال
 29.وغَت ذلك والبيئة احمليطةتحدث سائل اإلعالم اإللكًتوسنية وادلو و 

 القواعد النحوية . ب
 : وىي نا يلي ع  نعان النحو اآلراء الباحث نعٌت القواعد واضحا, يقدم لفهم

ىي وسيلة لضبط الكالم، وصحة النطق والكتابة، وليست غاية نقصودة  القواعد (1

 لذاهتا.

 30القواعد ىي علم قواعد اللغة العربية الذي يشهل النحو والصرف (2
اللغويون  ى، ويسهيف اللغة سنظام الذي ينظم الكالم والكتابة طقم القواعد ىي  (3

 . النحو والصرف
قواعد اللغة العربية إىل سنوعُت، ومها القواعد النحوية والقواعدالصرفية.  وتنقسم

النحو ديلك قواعد النحوية فقط.الولك  يف ىذا البحث العلهي الباحث يبحث يف 

 31: شهل ىذه االستعهاالتالكثَتة ىي ت ادلعان

 قصدت قصدك :ضلوت ضلوك أي  : ريق القصد والط .1

                                                           
29

 Sumiati dan Asram Metode Pembelajaran, hlm. 149 
30

بابيت،  ادلعجم ادلفصل ىف النحو العريب، اجلزءالثاين، دارالكتب العلهية،  بَتوت،  الدوكتورة عزيزة فوال  
 80لبنان،  بال سنة، ص

31
الطريف يف علم التصريف دراسة صرفية تطبيقية، ) طرابليس : كلية الدعوة  ،عبد اهلل زلهد األسطى  

 28(، ص. 1992اإلسالنية. 
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 نثلك  :نررت برجل ضلوك  : ادلثل  .2
 جهتك  :توجهت ضلو البيت   :اجلهة  .3
 نقدار ألف   :عندي ضلو ألف  ادلقدار : .4
 أقسام : ىذا على أربعة أضلاء   :القسم .5

 حو، فهي كها يلى :النحو على حسب علهاء الن تعريفاتوأنا 
يت رف هبا أواخر الكلهات العربية الحو ىف اصطالح العلهاء ىو قواعد تعالن (1

ويرى صبهور  32نع بعض ن  إعراب وبناء ونا يتبعهها.حصلت بًتكيب بعضها 
حو بذاتو. وعلى ىذا يقال  الن حو ال علم نستقلالعلهاء أن الصرف جزء ن  الن

قواعد تعرف هبا صيغ الكلهات العربية وأحواذلا حُت إفرادىا وحُت تركيبها فهعرفة 
م نفعول ل واسعفا على وزنل ن  الّثالثّي عال: اسم الفاصيغ الكلهات كها يق

 ل إىل غَت ذلك.     و نفععلى وزن 
غة قصد، أصل: وجهة قال إب  عصفور، على دخول علم التصريف "النحو ىف الل (2

اظم، فقال: علم نستخرج بادلقاييس ادلستنبطة قدرة، قسم، نثل. وىف االصطالح الن
 33ىت ائتلف ننها.وصلة إىل نعرفة أحكام أجزائو الن  استقراء كالم العرب ادل

عباس حس ، إن النحو وسيلة ادلستعرب، والسالح اللغوى، وعهاد البالغى  وقال (3

                                                           
32
 6غة العربية، )لبنان: دار الكتاب العلهية، دون تاريخ(، ص. السي أضبد اذلامشي، القواعد األساسية لل 
عبد الرضب  ادلكودي، حاشية إب  ضبدون إب  احلاج ، اجلزء األول ، )دار الفكر: سنة، سنج(، ص.   33

25 
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 34ع واجملتهد، وادلدخل إىل العلوم العربية واإلسالنية صبيعا.ات ادلشر و وأد
حو إسنتحاء مست كالم العرب ىف تصرفو ن  وقال عبد اهلل زلهد األسطى، "إن الن (4

كيب، وغَت سب والًت واإلضافة والنلتحقَت والتكثَت، راب وغَته، كالتثنية واجلهع واإع
 35ذلك".

حو ( علم إلعراب ) وىو نا يعرف اليوم بالنقال الشيخ نصطفى الغالييٍت : وا (5
بأصول يعرف هبا أحوال الكلهة العربية ن  حيث اإلعراب والبناء أي ن  حيث نا 
يعرض ذلا يف حال تركيبها. فيو سنعرف نا جيب عليو أن يكون آخر الكلهة ن  رفع 

 36صب أو جر أو جزم أو لزوم حالة واحدة بعد اسنتظانها يف اجلهلة .أو سن
اجلهلة  ة يفداخلالكلهة ال ّنحو ىو قواعد يعرف هبا وظيفة كلوقال فؤاد سنعهة : ال (6

 37وضبط أواخر الكلهات وكيفية إعراهبا.
حو ىو علم يبحث فيو تركيب ، خيلص الباحث أن النعريفات ادلذكورةبناء على الت

العربية ن  حيث اإلعراب والبناء، أو بعبارة أخرى أسنّو علم دلعرفة آخر الكلهات 
يت لنحوية ىي رلهوعة ن  القواعد النفهوم القواعد ا لكلهات العربية. ويقدم الباحث أنا

                                                           
  2(، ص. 1966عباس حس ، النحو الواىف، اجلزء األول، )نصر: دار ادلعارف، الطبعة الثالثة،  34
 28األسطى، ادلرجع السابق ،ص. عبد اهلل زلهد  35

الشيخ نصطفى الغالييٍت، جانع الدروس العربية، )بَتوت: ننشورات ادلكتبة العصرية، دون تاريخ(،   36
 9ص. 

 17فؤاد سنعهة، نلخص قواعد اللغة العربية، )بَتوت: دار الثقافة اإلسالنية، دون تاريخ(، ص.   37
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 شكل تعرف هبا أحوال أواخر الكلهات العربية ن  حيث اإلعراب والبناء يعٍت يتغَت
 الكالم.خرىا بتغَّت نوقعها يف اجلهلة و اأو 

يستنبط أن تعريف تعليم القواعد النحوية يعٍت إيصال  ، الباحثىناك ون 

اخر اىات دلعرفة أحوال أو ادلعلونات ن  رلهوعة القواسنُت اليت تشهل ادلهارات واإلذب ادلعلم

  شكل أواخرىا بتغَت نوقعها يف اجلهلة والكالم.تغَتالكلهات العربية ن  حيث 

 الكتاب الدراسي . ج

ن  أىم نواد التعليم، ون  ىنا فإن ادلربيُت يوصون بالعناية  الكتاب يعد
فعهلية التعليم أيا كان سنوعها أو منطها أو نادهتا وزلتواىا تعتهد اعتهادا كبَتا . بإعداده

على الكتاب التعليهي فهو ديثل بالنسبة للهتعلم أساسا باقيا لعهلية تعلم ننظهة، 
38ونرافقا ال يغيب لالطالع السابق وادلراجعة التاليةوأساسا دائها لتعزيز ىذه العهلية، 

 

ونصدر تعليهي يلتقي عنده ادلعلم  وىو هبذا رك  نهم ن  أركان عهلية التعلم
وادلتعلم، ذلك أن الكتاب يف حالتنا ليس رلرد وسيلة نعينة على التدريس فقط، وإمنا ىو 

  نوضوعات ، وىو صلب التدريس وأساسو ألسنو ىو الذي حيدد للتلهيذ نا يدرسو ن
.الذي يبقى عهلية التعليم نستهرة بينو سنفسو إىل أن يصل ننها إىل نا يريد

39
  

                                                           
38

 93ص. ، ...دلعلهي اللغة العربية إضاءاتالفوزان،  

39
 04ص.، ...إضاءات دلعلهي اللغة العربيةالفوزان،  
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وأنا الكتاب لتنفيذ تعليم القواعد النحوية اليت يدرس التالنيذ يف برانج تعليم 
العربية للناطقُت بلغات أخرى فينبغي أن يستند إىل رلهوعة ن  ادلعايَت اليت سنقدنها يف 

40ىذا الفصل
 : 

 زيادة الرصيد اللغوي  .1

أن تسهم ىذه النصوص يف زيادة الررصيد اللغوي عند الدارسُت، وأن 
تشتهل على الًتاكيب اللغوية اليت تساعدىم على االستعهال احلي اللغة، ولعل ىذا 
يفرض أن تطون الًتاكيب اللغوية ادلعلهة شائعة االستعهال يف الكتابات العربية، ال 

 .  ون  مث قليلة اجلدوى نهجورةأن تكون سنادرة 

 نراعات خربات الدارسُت .2

 أن تتناسب نع خربات الدارسُت وخلفياهتم الثقافية واسباناهتم

 الطابع اإلسنساين العام .3

. ولوية االختباربأبية ذات الطابع اإلسنساين العام أن ربظى النصوص األد

 الفريد. تعرب ع  اجملتهع العريب بقيهة اخلاصة وطابعو يليها تلك الىت

 قصر النصوص .4

أن يراعى يف ادلستويات األوىل لتعليم اللغة العربية أن تكون القصائد 
التناول وذات سنغم نًتابط يسهل ادلختارة قصَتة ذات أوزان رلروءة أو نقاطع سهلة 

                                                           
40

 412.....، صاللغة العربية تعليميف  ادلرجعطعيهة،  
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دارس االسنتقال ن  بيت إىل بيت، وقواف بسيطة سهلة ويتدرج األنر بعد ذلك لل
 .األوزان نتباينة القوايفإىل اختيار قصائد سلتلفة 

 التصرف يف النص حدود .5

ىل التصرف يف بعض النصوص إادلعلم أو نؤلف الكتاب  يضطر قد
األدبية. وذلك بتلخيصها أو تبسيطها أو أعلدة صياغة أجزاء ننها حىت تتنايب نع 
ادلستوى اللغوي للدارسُت، فيأيت النص األديب بعد ذلك سلالفا يف كثَت أو قليل 

 ألصلية اليت أبدعها األديب.للصورة ا

 أهمية تعليم القواعد ( د

النحو ىو نا جيب استيالئو لفهم قاعدة تركيب اجلهل ىف اللغة العربية.  علم
. ألهنا التبحث ىف تركيب اللفظ ةجلهل ادلختلفة باللغة اإلسندوسنيسياللغة العربية سبلك منط ا

ىف اجلهل. لو   وجودادل ل احلرف االخَت ن  اللفظىف اجلهل فقط,ولك  تبحث ىف احوا
 كها ذكرسناه.  اهالخَت فيحتلف نعنكان اللفظ خيتلف حال احلرف ا

اللغة العربية ن  الواجبة. لو ال سنفهم اللغة العربية , كيف دراسة هسلم , لل
سنستطيع أن سنفهم احملتويات ىف القرأن الكرًن واحلديث؟ قال اهلل تعاىل : إسنا أسنزلنو قرأسنا 

(, 195( وقال أيضا : بلسان عريب نبُت ) الشعراء: 2)يوسف:عربيا لعلكم تعقلون 
(, وقال عهر ب  28وقال أيضا : قرءاسنا عربيا غَت ذي عوج لعلهم يتقون )الزنر : 
: ن  تبحر ىف النحو  41اخلطاب : تعلهوا العربية فإهنا ن  دينكم, وقال اإلنام الشافعي

                                                           
 35,ص:  الشيخ زلهد ب  صاحل األثيهُت, التعليقة اجلالية على شرح ادلقدنة اجلرونية 41
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نستطيع فىف تعليم اللغة العربية  لنا لذلك , ىيا سندعو اهلل ليسهلاىتدى إىل كل العلوم. و 
 ان سنفهم ديننا حبس .

 اهداف تعليم القواعد ( ذ

فعول وادلبتدأ ن  اخلرب، فيعرف الفاعل ن  ادل بالنحوتتبُت أصول ادلقاصد  
حوية وأصوذلا قد وضعت عند نا " خشي ل اإلفادة، ألن القواعد النو أص تجهلولواله 

حوية مل تك  )النحو(. وهبذا يتبُت أن القواعد النتلك الكلهة أىل العلوم " أن تفسد 
ليهة ن  أصل وضعها أصوال وقواعدا، وإمنا لتهدي إىل ادلفاىم السأبدا بطبيقة أو ب

وتية إىل نعان وتعُت القارئ أو السانع على حل الرنوز الكتابية أو الص العبارات،
نا  الكالم، وبياسنا لكلقاسنون تأليف  حوية ىيت، وكها جيب أن تكون القواعد النودالال

ة حىت تتسق العبارة وديك  أن جيب أن تكون عليو الكلهة يف اجلهلة، واجلهلة نع اجلهل
 42يلتزنوا ىذه احلركات )اإلعراب(. ي نعناىا ونا كان للعرب أنتؤد

تاب طرق تعليم اللغة العربية أن وقد رأى الدكتور زلهد عبد القادر أضبد يف ك
  حو كها يلي أىداف تعليم الن

 ، وتكوي  عادة لغوية سليهةالزللسان ع  اخلطأ وحفظ القلم ن  صون الل (أ 
 بقي ادلرتفكَت ادلنطالتعويد  على قوة ادلالحظة والت (ب 
حيح دبا يساعد على استيعاب ادلعاين سنة على فهم الكالم على الوجو الصاإلعا (ج 

 بسرعة
                                                           

الدار ادلصرية دكتور حس  شحاتو, تعليم اللغةالعربية بُت النظرية والتطبيق, )القاىرة: 42
 202-201(,ص.1412اللبناسنية,
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 ادلختلفة غويةاستعهال القاعدة يف ادلواقف الل إكتساب القدرة على (د 
ت ال ديك  إسنتقال أثر التدريب اال إذا سبوضع القواعد كأسس دقيقة للهحاكاة، و  (ه 

 43احملاكاة وفق أساليب تعتهد على أحكام وأصول تقيد الكالم
 أغراض تعليم القواعد كثَتة، ننها : وقال زلهد على السهان، إن

 سان والقلم ن  اخلطأعصهة الل .1
 حيح دلعاىن الكالمالفهم اجليد الص لكلهات دبا يساعد علىفهم وظائف ا .2
ثلة غوية دبعرفة أصول اإلشتقاق، وبفصل نا يدرس ن  عبارات وأنتوسيع ادلاّدة الل .3

 ة واقعية الستنباط القواعد ننهاوسنصوص أدبية حي
 ترقية عبارة األدبية باستخدام نا يعرفوسنو ن  أصول بالغية .4
اكيب، وادلوازسنة بُت الًت التعويد يف تفكَت ادلرتب الصحيح، ودقة ادلالحظة،  .5

 واالستنباط، واحلكم
 44تيسَت نعرفة أخطاء الكالم بعرضو على تلك ادلعايَت ن  القواعد ادلدروسة. .6

الطالب  حو ليس ربفيظدى أضبد طعيهة إن ىدف تدريس النوقال رش
د اكيب ادلنفردة، وإمنا نساعدتو على فهم التعبَت اجليرلهوعة ن  القواعد اجملردة أوالًت 

  45وقو.وتذ

                                                           
 168-167، ص. 1984الطبعة الثالثة،  ،الدكتور زلهد عبد القادر أضبد، طرق تعليم اللغة العربية  43
 149 -150دكتور زلهود علي السهان، ادلرجع السابق، ص.   44
 201رشدى أضبد طعيهة، ادلرجع السابق, ص.   45
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بط حركات نا يكتب ضورأى عبد احملس  أن أىداف القواعد النحوية ىي 
 46غة.عادة لغوية صحيحة وتنهية الذوق األديب وتفهيم صيغ اللونا يلفظ وتكوي  

أىداف تعليم القواعد  لخصي أن يستطيع الباحث  لسابقةفابناء على األراء 
 : يها يليحوية فالن
آن الكرًن والسنة النبوية، ننو القر  للكالم العريب الفصيحيق قالقدرة على الفهم الد (1

 يساعد على إدراك فوائدىا.  شلا
ة اجليدة اخلالية ن  األخطاء شلا يعُت على إدراك ادلعاىن عويد على القراءالت (2

 حيحة لألساليب.الص
 غوية.  اللح  اخلالية ن  األخطاء اللن اجليدة عبَت على األساليبقدرة الت (3
حيصة تعبَتا سليها بالنطق أوالكتابة، وفهها سليها، وإكساب للغة الصا اإلكتساب (4

 غوية ادلختلفة.استعهال القاعدة يف ادلواقف الل القدرة على

، وإمنا ىي وسيلة ن  الوسائل يف ذاهتا اذلذف القواعد ليست ون  ادلعروف أن
ن   ألسنتهم لتقوًني وسيلتهم يت تعُت يف الكالم والكتابة وغَت ذلك بلغة صحيحة فهال
 .أح  واخلطالل

 طرق تعليم القواعد  ( ر

ىنا ناسبق أن قلناه ن  حيث عدم وجود طريقة نعينة للسَت يف تعليم  ينطبق
 سنقتصر ىنا علي بعض الطرق الثالث ادلتبعة يف تعليم القواعد النحوية. ولذا ;القواعد 

                                                           
التدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، )دون نكان ونطبعة ودون عبد احملس ، نذكورة يف طرق   46

 25سنة(، ص. 
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أهنا اسنتقلت إذا حبثنا يف الطرق اليت اتبعت يف سنصف القرن األخَت ألفينا 
تقرائية ) االستنباطية (, مث اسنتقاالت نههة: ففي بداية القرن كاسنت الطريقة القياسية واالس

ت الطريقة ادلعدلة القائهة علي تعليم القواعد النحوية ن  خالل النصوص ادلتكانلة ار ظه
, واآلن سنبحث كل طريقة ن  ىذه الطرق بغية تعرف األسس اليت تقوم عليها,  47

 طريقة القياسية.الت اليت تتبعها يف تعليم القواعد النحوية نبتدئُت بأقدنها وىي واخلطوا
 ريقة القياسيةالط .1

ت نكاسنة عظيهة يف التعليم قدديا, ىي أقدم الطرق الثالث , وقد احتلو 
ادلدرسون الدرس بذكر القاعدة أو التعريف أو  وتسَت يف خطوات ثالث : يستهلّ 

ليعقب  ;ادلبدأ العام, مث يوضحون ىذه القاعدة بذكر بعض األنثلة اليت تنطبق عليها
ذلك التطبيق علي القاعدة . أنا األساس الذى تقوم عليو فهو عهلية القياس حيث 

قاسنون العام إىل لا لعانة إىل احلقائق اجلزئية , ون ينتقل الفكر فيها ن  احلقيقة ا
دئ إىل النتائج, وىي بذلك احلاالت اخلاصة, ون  الكلى إىل اجلزئى, ون  ادلبا

طرق التفكَت الىت يسلكها العقل يف الوصول ن  ادلعلوم إىل اجملهول, ولقد  إحدى 
هد ادلدرس إىل القواعد النحوية ىف نطلع ىذا القرن, فيع   كاسنت سائدة يف تعليم
ضحا إياىا ببعض األنثلة, مث يأتى بالتطبيقات والتهرينات ذكر القاعدة نباشرة نو 

عليها, ولقد ألفت بعض الكتب النحوية على ىذا األساس, ككتاب قواعد اللغة 
 العربية حلفٌت سناصف وآخري  نعو.

                                                           
زلهود السيد, دراسة نقارسنة بُت طرق تدريس قواعد اللغة العربية, رسالة ناجستَت, كلية الًتبية ,   47

 .1969جانعة عُت مشس, 
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لطرق أن لكل طريقة أسنصارا وخصونا, وأسنصارىا يعتربوهنا أفضل ا والواقع
يف تعليم القواعد النحوية, فأسنصار الطريقة القياسة  ود, وخصونها يرون أهنا ال ذب

يرون أهنا خَت نعُت لتعليم النحو ن  سناحية سهولتها أو سرعتها ىف األداء " 
فالتلهيذ الذي يفهم القاعدة أصال فهها جيدا يستقيم لساسنو أكثر كثَتا ن  الذى 

حفظا يعُت القاعدة ن  أنثلة توضع لو قبل ذكرىا وال سبيل إىل حفظها  يستنبط
ألهنا "  ;على تذكرىا". ىف حُت يرى خصوم ىذه الطريقة أهنا ضارة وغَت نفيدة 

تبعث ىف التلهيذ ادليل إىل احلفظ, وتعوده احملاكاة العهياء واالعتهاد على غَته, 
وتضعف فيو قوة االبتكار ىف األفكار واألداء". كها أهنا " ليست ن  الطرق اجليدة 

ن نفاجأهتم باحلكم العام قد تكون سببا قى صعوبتو, وذلك أل ;ىف إفهام التالنيذ 
 48يدعو إىل صعوبة التطبيق واخلطأ فيو".

 ) االستنباطية ( ستقرائيةاإلالطريقة  .2
م بذكر األنثلة مث ادلعل فيو يبدأيف تعليم القواعد  الّسابقة ريقةالط

لتحليلها  لةالب األنثريقة أعطى ادلعلم الطستخلص ننها القاعدة. ويف ىذه الطي
ككتاب "النحو الواضح " لعلى اجلارم لة  م يف استخراج القواعد ن  األنثويرافقه

 ونصطفى أنُت. 
وأسنصار الطريقة االستقرائية جيدون يف طريقتهم خَت سبيل لتحقيق 

ألهنا هتيج يف الطلبة قوة التفكَت, وتأخذ بأيدىم قليال  ;أىداف القواعد النحوية 
ألن الكلهات القليلة الىت ترشد احلدث إىل الطريق  ;قيقة قليال حىت يصلوا إىل احل

                                                           
   213-208,ص.ادلراجع السابقةكتور حس  شحاتو, د  48
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اجلادة تعد بذور النبت ادلستقبل الريان. ويضاف إىل ىذا أهنا " ربرك الدوافع 
 النفسية لدى ادلتعلم, فيهتم اىتهانا بالغا, فينتبو ويفكر ويعهل. 

طريقة يأخذون عليها البطء ىف إيصال ادلعلونات إىل لا ىذهوخصوم 
أذىان الطلبة, واالكتفاء أحياسنا دبثال أو نثالُت أو ثالثة الستنباط القاعدة, وىف ىذا 

فهي زبتار أنثلتها نتقطعة التصال بينها صلة  ;ن  التفريط نا جيعلها غَت سليهة 
لفة ليس فيها خاصة فكرية وال لفظية , إمنا ىي صبل نبتورة ىف نوضوعات سلت

 لغوية, إال أهنا ربهل سبثيال لقاعدة خاصة.
 ريقة اإلستقرائية فهي :ا خطوات تعليم الطوأن
اجلديدة، وذلك ع  س طالبو لتقّبل ادلادة العلهية نة، ففيها يهيئ ادلدر ادلقد ( أ

كريات ة واحلوار أو بسط الفقرة حبيث تثَت يف سنفوس الطالب الذ طريق القص
جاح، وسبيل إىل فهم وسائط النا واسطة ن  ساسية ألهنادلشًتكة، وىي أ
 الدرس وتوضيحو.

د ادلوضوع حبيث يعرض عرضا سريعا الدرس وعليو يتحد العرض، ىو لب ( ب
إليو، وىو يدل على براعة  البن يبلغ بالطس أذى يريد ادلدر اذلدف ال

 س.ادلدر 
باألنس هو تعلهو الطالب اليوم، وبُت نا تعلبط على نا الربط، وىو الر  ( ج

لونات وتتسلسل يف ذى  القريب والبعيد، فاذلدف ننو أن ترتبط ادلع
 س بطالقة إىل االستنتاج.الطالب، مث يصل ادلدر 
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راسة القواعد ال تؤتى شبارىا د األمهية الكربى، ألنق عليو التطبيق، وىو تتعل ( د
ىت نيذ تدريبا كافيا على األبواب الالطبيق عليها، وتدريب التبكثرة الت إال

 49.يدرسوهنا
 ) النص األديب ( ادلعدلةريقة الط .3

وىي أحدث الطرق الثالث ن  جهات الًتتيب التارخيى , وقد سنشأت 
ولذا أمسيناىا الطريقة ادلعدلة , وىي تقوم  ;سنتيجة تعديل يف طريقة التدريس السابقة 

على تدريس القواعد النحوية ىف خالل األساليب ادلتصلة, ال األساليب ادلنقطعة, 
ويراد بألساليب ادلتصلة قطعة ن  القراءة يف نوضوع واحد, أو سنص ن  النصوص, 

ويعقب يقرؤه التالنيذ ويفههون نعناه, مث يشار إىل اجلهل ونا فيها ن  اخلصائص, 
 ذلك استنباط القاعدة ننها, وأخَتا تأتى نرحلة التطبيق.

أسنصارىا يرون أهنا الطريقة الفضلى ىف ربقيق األىداف  ن الطريقة ادلعدلةإ
ألسنو يتم ع  طريقها نزج القواعد بالًتاكيب وبالتعبَت  ;ادلرسونة للقواعد النحوية 

عرابية, ا خبصائصها اإلالصحيح ادلؤدى إىل رسوخ اللغة وأساليبها رسوخا نقروسن
ىف ثنايا القراءة والنصوص  ليم القواعد على ىذه الطريقةعوالخياجلنا الشك ىف أن ت

أجدى وأسنفع, فقد طللنا السنُت الطوال سندرسها تدريسا نستقال, وسنسلك إىل ذلك 
الطرق السليهة وادلستقيهة, فلم يغ  كل ىذا ىف الوصول إىل الغاية,وال يزال كثَت 

يذ الذي  استقانت أسالبيهم ومست عباراهتم, ومنت نقدارهتم البياسنة , ن  التالن
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خيطئون ىف أسهل القواعد النحوية, على نا بدلوا ن  وقت وجهد ىف درسها 
 رىا.اواستذك

بيد أن خصوم ىذه الطريقة يرون أهنا تعهل على إضعاف الطلبة باللغة 
رس نع بنص يناقشو ادلد ألن نبدأ التقدًن ;العربية وجهلهم ألبسط قواعدىا 

تالنيذه , مث يستخرج ننو األنثلة الىت تعنيو على استنباط القاعدة الىت يراد 
ألن ادلوضوع ال عالقة لو بالقواعد النحوية الىت  ;تدريسها, إمنا ىو ضياع للوقت 

ىي نوضوع الدرس احلقيقي, وأن الكتاب الذى تضه  ىذه ادلوضوعات إمنا ىو  
كل شيئ أن يعلم التلهيذ كيف يقرأ قرأة صحيحة, وىذه كتاب ضلو, وحيب قبل  

ألن  ;الطريقة تشغل التلهيذ دبوضوع إلسنشاء فتصرفو ع  قاعدة النحو ادلراد شرحها 
ذلك يقوم على اقًتاض أن ادلعٌت أصل والنحو عرض كها أن النصوص الىت يقدم 

لوطنية وذكر وا ةية إمنا تدور حول ادلسائل القونيهبا للقاعدة ىف الكتب ادلدرس
ة اءنوضع ىف القر  تابكالالفضائل وتاريخ عظهاء العرب, فينبغى أن يكون ذلذا 

والنصوص, وأن يكون للنحو كتاب خاص, أنا أن يكون كتاب النحو نشتهال 
على ذلك فإسنو يصرف التالنيذ على القاعدة الىت تفهم ادلعٌت, مث إن ىذه الطريقة 

 جعلت الكتاب عجيبا.
 تعليم القواعدخطوات السير فى  . ز

 .50ادلقًتحات الىت ديك  أن هنتدي هبا ىف درس القواعد فيها يلي سنعرض  يبق
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جيب البدء دبشكلة: وىذا يتصل دبا سبق أن ذكرسناه ع  إتاحة فرص الكالم  (1
والكتابة للتالنيذ. فدروس التعبَت ديك  ان تكون سنقطة بداية طيبة للفت أسنظار 
التالنيذ إىل نا يقعون فيو ن  أخطأ وضرورة العناية بتصحيحها, مث سنبُت ذلم أن 

ا أن خيلق ادلدرس ىف حصة وديك  أيضذلك سيكون ىف حصة القواعد التالية. 
القواعد ادلوقف التعبَتى الذى يرغبهم ىف دراسة القاعدة على ضلو ناذكرسناه ىف درس 

قطع ادلطالعة البتعاث الرغبة فيهم  عاالستفهام, وكذلك ديك  أن يشتغل قطعة ن
 لفهم أسلوب ن  األساليب أو طريقة صياغة سنوع نعُت ن  اجلهل.

ادلشكلة : بعد أن يدرك التالنيذ ادلشكلة ويأخذوا ىف نعاوسنة التلهيذ على حال  (2
السعى حللها ينبغى على ادلعلم أن يعاوهنم على إدراك العالقة بُت حال ادلشكلة 

 وقاعدة نعينة ن  قواعد النحو.
كثرة التهري  : على ادلدرس ىف ىذه اخلطوة أن يعٌت عناية فائقة بقطع التهرينات  (3

لنلفت ادلدرس  ;اطها. ولقد ذكرسنا وصفا للتهرينات العهلية على القاعدة جبهيع سنق
إىل ضرورة  أن تكون ىذه التهرينات شلثلة للهواقف الطبيعية ألىت تظهر فيها ىذه 

 القواعد ىف احلياة, فتبدو عناصر فعالة ىف نواقف التعبَت.
العالج الفردى : جيب أن يركز ادلدرس على الصعوبات الفردية, وديك  أن يقوم  (4

وضع اختبارات ىف سنواحى القاعدة ادلختلفة وجيريها على التالنيذ. وبتحليل ادلدرس ب
سنتائج ىذه االختبارات يستطيع أن يكشف أىم األخطاء الىت يقع فيها التالنيذ, 
فيجعلها نوضوعا لدراستو أصال, أو يعيد تدريسها إذا كان االختبار للكشف ع  



11 
 

ألخطاء يزود ادلدرس التالنيذ دبا إتقان التالنيذ لقاعدة نعينة وبعد نعرفة ىذه ا
 51حيتاجون إليو أفرادا وصباعات بالتهرينات الالزنة.

عرض ادلصطلحات : سبق أن ربدثنا ع  الوقت الذي ينبغى أن سنعرض فيو  (5
ادلصطلحات , وضرورة رليئها بعد أن يفهم التالنيذ الًتكيب وعالقتو بادلعٌت, وجيب 

ه ادلصطلحات ليست إال طريقة أصحاب ىنا أن سنشَت إىل شيئتُت : األول أن ىذ
الف  ىف فهم الظاىرة الىت يقوم فنهم بدراستها. إهنا فهم نعُت للظاىرة.والشيئ 

لذا ينبغى  ;الثاىن : أن قدرة التالنيذ على استيعاب ادلصطلحات زلدودة 
االختصار على أمهها, وخباصة إذا أدركنا أن التالنيذ نطالب دبعرفة نصطلحات 

 دب والبالغة, وىف اجلغرافيا والكيهياء.أخرى ىف األ
 مراحل تعليم القواعد . ح

 تنقسم نرحلة تعليم القواعد إىل أربع ادلراحل :
 رحلة االبتدائيةادل 1

ل والثّاين، ويف شهل على الّصفُت يعٍت الّصف األو : ت الحلقة األولى
الّتدريبات حول  ن  ىذه احللقة ال يعلم الطفل القواعد نطلقا، وال يؤخذ بنوع نعُت

حللقة زلدود فل يف ىذه اأسلوب خاص، وتأليف صبل بشكل نعُت، ألن الط
عبَت ى، ليستطيع التغو توسيع خربتو، وتنهية سلضولو الل ة إىلاخلربات، فحاجتو ناس

ىذه احللقة زلصورة يف سبكُت الطفل ن   س يفع  حاجتو دون توقف، فهههة ادلدر 
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ة، ألن صحة األسلوب ستأيت ستغفر لو العانييت يستطيعها، وسنالكالم باللغة ال
 دريج. بالت

الث والرابع، ويف ف الث: تشهل على الصفُت يعٍت الص الحلقة الثانية
 عبَت، بطريقتُت :قة يدرب التلهيذ على صحة األداء، وقوة التىذه احلل

ابقة، استهرار التدريب ادلباشر على التعبَت، كها ىو نتبع يف احللقة الس ( أ
 ة أرقى.ولك  بصور 

ستعهلو استعهاال ا يشيع يف لغتو، وييبو على وحدات ضلوية نعينة، شلتدر  ( ب
هائر، واألجوبة، وعلى بعض الضدريب على األسئلة خطيأ، وذلك كالت

هبذا التدريب _ أن هنذب وأمساء اإلشارة، وألمساء ادلوصولة، وسنستطيع _ 
كلهة "إزاى" إىل لهيذ، وسنعدل بو  أن كلهة " إحنا" إىل " ضل " وع   لغة الت

كلهة " كيف" وع  كلهة " إللى" إىل كلهة " ذه" إىل "ىذا" وع  كلهة 
"فُت" إىل "أي " وع  كلهة "إنتو" إىل "نىت" وع  كلهة "نُت" إىل 

  52"ن "...
اإلسم نالئم  القواعد، ال على تكوي  صبل، ولك وع ن  تدريب وىذا الن

باستعهال البطاقات واأللعاب  غوىدريب على استعهال الللو، ىو الت
وغَت ذلك. وىذا التدريب  ةاللغوية واحملاوالت والتهثيليات واستخدام القص

 عبَت.صص كانل، وإمنا يقطع لو ن  دروس القراءة والتلو خب صال خيص

                                                           
 208عبد العليم إبراىيم، ادلوجو الفٌت دلدرسى اللغة العربية، )نصر: دار ادلعارف، دون تاريخ(، ص.   52

 



21 
 

ادس : تشهل على الصفُت، يعٍت الصف اخلانس والس الحلقة الثالثة
هم القواعد ىل سنضج فكره وقدرة على فوالتلهيذ يف ىذه احللقة ديك  أن يطهئ  إ

طبيق، وال ناسنع التىت تعتهد على األنثلة وادلناقشة واإلستنباط و بالطريقة القاصدة ال
ليها يف ىذه احللقة نع دريب عإحدى احلصص لدراسة القواعد والت ن  ربصيص

 ة واحدة.م ازدحام القواعد ادلختلفة يف حصالنيذ بعدنراعة التيسَت على الت
 رحلة اإلعداديةادل 2

بوية ادلنظهة ذ يف دروس القواعد بالطريقة الًت لهييف ىذه ادلرحلة يؤخذ الت
يت درست ، وديك  يف ىذه ادلرحلة العودة إىل بعض األبواب الواسعة وشانلةبصورة 

ادلرحلة يعٍت تعليم  وادلراد هبذه  53فصيل.يف ادلرحلة السابقة ودراستها بشيئ ن  الت
طة دوسنسيا ادلشهورة بادلدرسة ادلتوسللهرحلة اإلعدادية بإسنحوية القواعد الن
 اإلسالنية.

 رحلة الثاسنويةادل 3
النيذ ذه ادلرحلة األبواب وادلسائل تدل على فههها للتتتناول ادلناىج يف ى

طبيق عليها حصص كانلة , والطريقة اإلعدادية، وربصص للقواعد والت يف ادلرحلة
 ى النحو الذى سنفصلو.ادلناسبة ىي الطريقة القاصدة, عل

 ةيرحلة اجلانعادل 4
اسنوي فأكثر، وتقبيل خرجيى التعليم الثراسة فيها أربع سنوات وندة الد

الواحدة والعشري ، وىي سبثيل و  عشراننة فقط وىم يبدؤون أعهارىم بينب الثالعام 
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. وىدفها ىو اإلعداد العلهى والتخصص جولةسنتقال ن  ادلراىقة إىل نرحلة الر اإل
هل بذلك عهلية إعداد ادلواط  ذي يفيد اجملتهع علهيا حيث تكالدقيق ال

  54احل.الص
الشرح السابق يقول الباحث أن نراحل تعليم القواعد النحوية تعُت  ون 

 يف ادلرحلة ادلختلفة. تسلط على القواعد النحويةأن 
 أساس تعليم القواعد . ط

م اى فرع ن  فروع يتعل واجلدير بالذكر أسننا لسنا ن  أسنصار طريقة واحدة ىف
اللغة , بل يف تعليم أى شيئ, وصلاح الطريقة يتوقف دائها على ادلوضوع الذى يتعلم 

ولذا سنرى أن  ;التلهيذ , وعلى التلهيذ سنفسو, وعلى ادلدرس وتصرفو وفههو لغرضو 
تقتصر نههتنا ىنا على ذكر بعض ادلقًتحات أو ادلبادئ العانة الىت ديك  أن تفيد لو 

 أضاف إليها ادلدرس خربتو بتالنيذه , ونعرفتو دبادتو:
ىي البد ن  دروس للقواعد يرى بعض ادلربُت أن أحس  طريقة لتعليم القواعد  .1

تتكون ع  طريق  م والكتابة إمناأن القدرة على الكال الطريقة العرضية . وال خالف
خلق فرص وإفرة للتدريب أكثر شلا تتكون ع  طريق حفظ القواعد ونناقشة 

 الصواب واخلطأ.
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البد أن يشعر ادلتعلم حباجة إىل القواعد وحيس جبدواىا : ينبغى أن تتاح للتالنيذ  .2
جة إىل فرص كثَتة للكالم والكتابة , وفيها يستعهلون القاعدة , وعندئذ يشعر حبا

 نعرفتها, ويبذل جهده ىف تعلهها, وحيس بقيهتها ىف حياتو وتعبَته.
البد ن  الًتكيز على سناحية نعينة : بعد أن تنشأ احلاجة ينبغى أن ينتهز ادلعلم ىف  .3

 ;ىذه الفرصة وخيصص حصة أو عدد ن  احلصص للًتكيز على صعوبة نعينة 
ة, ويدركوا القاعدة , ويتدربوا على ليفهم التالنيذ ادلصطالحات ادلتعلقة هبذه الناحي

 استعهاذلا حىت يتقنوىا.
والكتب البد ن  دراسة أثر البيئة : ادلنزل  والشارع واحلي وادلدرسة واجلرائد  .4

ر كبَت ىف ثقافة التالنيذ ونا يكتسبوسنو ن  قيم وعادات ثوادلؤسسات ادلختلفة ذات أ
تشيع ىف ىذه البيئات ونا ونعلونات. وال شك أن نعرفة ادلدرس بألساليب ألىت 

ربتويو ن  القواعد النحوية ادلختلفة تساعده أكرب نساعدة على اسنتقاء األساليب 
 ألىت يهتم هبا والعادات الىت يقويها واالذباىات ألىت يصححها.

 معايير قياس تعليم القواعد النحوية . ظ
إجراء القياس ىو أحد اإلجراءات اليت ديك  ازباذىا إلجراء تقييم. أي ، يتم 

القياسات ن  أجل صبع ادلعلونات والبياسنات الالزنة الزباذ القرارات يف التقييهات. 
استنادًا إىل التعريف ، "القياس باللغة اإلصلليزية ادلعروف بالقياس وباللغة العربية ، ديك  
تفسَت ادلقاّصة على أهنا سنشاط يُنفَّذ لقياس شيء نا". إىل جاسنب قياسو يعٍت أيضا 

شيء نع نقياس واحد ، القياسات الكهية. ون  ىذا ادلنطلق ، يعد القياس نقارسنة 
 إجراًء أو عهلية لتحديد كهية شيء نا وإسنتاج إجابات بديلة.
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Suharsimi Arikunto  يعطي فهم القياس بدقة أكثر ن  احلكم. لذا
حد القياس ىو العثور على حجم ادلنطقة ، أو زلتواىا ، أو وزهنا ، أو شيء نا ، أو أ

األعراض أو العهلية. لذا القياس ىو الكهية للتقييم. القياسات ىي الكهية ، وىي نعرفة 
أو ربديد ادلساحة واألبعاد والعدد ودرجة قدرة الشيء أو الشيء. وتتوقف نههة القياس 
حىت تعرف ندى نعرفة الطالب بادلدارس دون النظر إىل نعٌت وتفسَت كهية ادلعرفة 

عليم والتعلم ، يتم إجراء القياسات دلعرفة كيفية حدوث تغيَتات يف لديهم. يف عهلية الت
سلوك الطالب بعد اتباع عهلية التعليم والتعلم ، وعادًة نا يستخدم قياس سنتائج التعلم 

 االختبارات كأداة قياس.
استنادًا إىل فهم بعض القياسات ادلذكورة أعاله ، ديك  القول أن القياس ىو 

يد كهية شيء نا. ديك  أن تعٍت كلهة "شيء نا" الطالب عهلية أو سنشاط لتحد
وادلعلهُت ونباين ادلدارس ونكاتب الدراسة واللوحات البيضاء ونا إىل ذلك. يف عهلية 
القياس ، بالطبع جيب على ادلعلم استخدام أداة قياس )اختبار أو عدم اختبار(. جيب أن 

ية ن  الصالحية وادلوثوقية. يف رلاالت تكون أداة القياس قياسية ، واليت تتهتع بدرجة عال
التعليم وعلم النفس وادلتغَتات االجتهاعية األخرى ، عادة نا تستخدم أسنشطة القياس 

 االختبارات.
( وجود كائنات جيب قياسها )ادلعريف 1وتشهل العناصر الرئيسية يف القياس: )

دوات القياس ( وجود أ3( الغرض ن  القياس ، )2والعاطفي واحلركي النفسي( ، )
 ( سنتائج القياس الكهي.5( ( عهلية القياس ، و )4)االختبارات وعدم االختبارات( ، )
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 السابقة اتالدراس . ع
 الباحث البحوث العلهية السابقة ادلتعلقة دبوضوع ىذا لبحث ننها : قد وجد

فعالية الطريقة القياسة ىف تعليم القواعد النحوية للصف الثاين ىف ندرسة فتوحية  .1
جبانعة وايل سوصلو لذى كتبو ىارتوسنو ادناك  – غُتاالسالنية دبرا 1ية العال

 55: وسنتائج البحث ىي,  2010سنة  اإلسالنية احلكونية مساراسنج
ن استخدام الطريقة القياسية يف تعليم القواعد النحوية يساعد ادلعلم على أ (أ

 لتالنيذه.تعليم نادة اللغة العربية وخباصة القواعد النحوية وإلقائها 
بناء على سنتائج التالنيذ يف االنتحان وربديد أوقات التعليم يف القواعد  (ب

النحوية فكان تعليم القواعد النحوية بالطريقة القياسية دبدرسة فتوحية العالية 
 .نراصلُت دناك فعال  1

لتالنيذ الصف الثاين  نهارة كالم اللغة العربية تعليمطريقة االتصالية يف التنفيذ  .2
دبدرسة " ادلؤيد" العالية اإلسالنية سوراكرتا الذي كتبو م. غيناصلر روضة ادلسلم 

 56. 2009سنة  جبانعة وايل سوصلو اإلسالنية احلكونية مساراسنج
ويستطيع الباحث على االستنباط وىو عرفت الطريقة االتصالية ن  أن 

 Language “إكتساب اللغة أو لكل إسنسان طاقة أساسية تسهى " جهاز 

Acquisition Device “   ذلك تنطق طاقة أو قدرة لغوية زلركة وتعُت .

                                                           
55

االسالنية  1فعالية الطريقة القياسة ىف تعليم القواعد النحوية للصف الثاين ىف ندرسة فتوحية العالية , ىارتوسنو  
 , غَت نطبوع2010سنة  جبانعة وايل سوصلو اإلسالنية احلكونية مساراسنج, حبث علهي دناك غُتدبرا

56
نهارة كالم اللغة العربية لتالنيذ الصف الثاين دبدرسة " ادلؤيد" العالية  تعليمتنفيذ الطريقة االتصالية يف , غيناصلر  

 , غَت نطبوع2009نية احلكونية مساراسنج سنة جبانعة وايل سوصلو اإلسال, حبث علهي, اإلسالنية سوراكرتا
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بالعوانل الداخلية . وكذلك أن استخدام اللغة ال يتكون ن  ادلهارات األربع ) 
االستهاع والكالم والقرأة والكتابة( فقط, بل إمنا يتكون ن  بعض ادلهارات يف 

 اذليكال الواسع , نناسب بدور ادلشًتك واحلالة وأغراض االتصال وتفاىم.  
لقصَت اتباعا وظائف التعبَت اوأنا خطوات ىذه الطربقة فهي تقدًن احلوار 

اجلهل فردية وصباعة وتقدًن األسئلة ع  زلتوى احلوار, ويبحث و وسنطق الكلهات 
ادلعلم والتالنيذ التعبَتات االتصالية يف احلوار, ويستنبط التالنيذ ن  احلوار 

   ويصححهم ادلعلم ويفسر التالنيذ ويقوم ادلعلم بالتقوًن.
والصرفية بكتاب " اللباب على طريق الربق يف تعلم  تنفيذ تعليم القواعد النحوية  .3

الكتاب " يف نعهد التنوير اإلسالني السلفي بعاوي  ودوسنج دناك ألذي كتبو 
 2010سنة  جبانعة وايل سوصلو اإلسالنية احلكونية مساراسنجصافيان سنور خَت الدي  

.57 
أن تنفيذ تعليم القواعد النحوية والصرفية بكتاب "  ىي وسنتيجة البحث

اللباب على طريق الربق يف تعلم الكتاب " يف نعهد التنوير اإلسالني السلفي 
تكوي  تعليم القواعد اللغة العربية نرحية لاوي  ودوسنج دناك ضرورية وزلتاجة بع

 وجذابة.
بكتاب " اللباب  ؤثرة يف فشل تعليم القواعد النحوية والصرفيةوالعوانل ادل

سالني السلفي بعاوي  على طريق الربق يف تعليم الكتاب " يف نعهد التنوير اإل
                                                           

57
تنفيذ تعليم القواعد النحوية والصرفية بكتاب " اللباب على طريق الربق يف تعلم , صافيان سنور خَت الدي   

جبانعة وايل سوصلو اإلسالنية احلكونية  , حبث علهيالكتاب " يف نعهد التنوير اإلسالني السلفي بعاوي  ودوسنج دناك
 , غَت نطبوع2010سنة مساراسنج 
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الوسائل التعليهية ادلتعددة.  استخدام ىي قلة استعداد ادلعلم يفودوسنج دناك 
وغَتمها, وكثرة عدد ستوى االجتهاعي ادلوخلفية التالنيذ ادلختلفة ن  حيث الذكاء و 

 .للتعليم الئهةادلتيار األوقات غَت إخالطالب يف الفصل,و 
الدراسات السابقة ادلذكورة تستوى ببحث الذي قام الباحث يف سنوع 

. ىذا البحث  ونكان البحث البحث يعٍت البحث النوعي وزبتلف يف بؤرة البحث
" يف  يبحث يف تنفيذ تعليم القواعد النحوية باستخدام كتاب " شرح اب  عقيل

 .الفصل احلادي عشر دبدرسة قدسية العالية اإلسالنية قدس
  طار الفكريياإل . ك

واعد وفيهها ق ومها النحوية والصرفيةالقواعد يف تعليم اللغة العربية قسهان 
الكالم وادلعرب وادلبٍت  . ون  أبواب القواعد النحويةبعض ع  هابعض ختلفةادلاب و بأو 

االشارة وادلوصول وغَت ذلك ون  ابواب القواعد الصرفية  والنكرة وادلعرفة والعلم واالسم
الدغام وغَت ذلك. وحيدد ىي التصريف االصطالحية واللغوية والوصل واالبدال واللُت وا

 القواعد النحوية. الباحث ىذا البحث على
القواعد النحوية يتعلهها التالنيذ بادلعاىد أو ادلدارس اإلسالنية . ننها ندرسة 

اسان ننارة قدس، ىي إحدى ادلدارس ادلوجودة يف كرجو  قدس,بلية اإلسالنية اقدسية الع
كتب الصفراء تعٌت الكتب الفيها عهلية تعليهية للعلوم الدينية كتعليم كتب الًتاث أو و 

اليت تشتهل على العلوم وادلفاىيم والتعاليم اإلسالنية. وىي إحدى نراحل ادلدارس 
 دوسنيسيا.اإلسالنية ربت وزارة الدينية بإسن
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تعليم القواعد النحوية وتعلهها حيتاج إىل اعهال خاصة إلدراك القدرة على 
وصلاح التعليم يرتبط بالطريقة ادلناسبة خاصة وفهم النصوص العربية .  نهارة الكتابة

وادلدعاة ن  الداخلية أو اخلارجية. نناسبة لتلك احلالة , يريد الكاتب أن يبحث حبثا 
تعليم القواعد النحوية باستخدام كتاب شرح ابن عقيل في الفصل " تنفيذ علهيا يف 

ألن تالنيذ ىذه ادلدرسة  الحادي عشر بمدرسة قدسية العالية اإلسالمية قدس "
يتعلهون القواعد النحوية بكتاب شرح اب  عقيل على الفية اب  نالك , وتكون ىذه ادلادة 

 الدراسية خارج ادلنهج الدراسي ادلقرر احلكونة.
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 الباب الثالث

 مناهج البحث
 نوع البحث .أ

دثة انوعي وىو البحث ادلستخدم لتصوير وحتليل ادلظهر واحل حبثىذا البحث 
يعرض البيانات .58والسلوك واالعتقاد والرأي والفكر فرديا ومجاعيا يوالنشاط االجتماع

حبث  :نقسم البحث النوعي إىل قسمٌنوي 59بشكل الكلمات والصور وال األرقام.
   .البحث حبث نوعي ميداين نوعي ميداىن و حبث نوعي مكتيب، وىذا

 مكان البحث ووقته .ب
 الية اإلسالمية قدس وخاصة ىف الفصلقدسية الع مدرسة البحث ىذا مكان

الباحث أن ىذه ادلدرسة وعرف  .م 7102 /7102احلادي عشر العام الدراسي 
يف تعليم القواعد النحوية وتكون ىذه ادلادة الدراسية  شرح ابن عقيلب تستخدم كتا

ىف  يويل وانتهي 9ىذا البحث ىف التاريخ  وبدأ خارج ادلنهج الدراسي من احلكومة.
 م .  7102يويل  71التاريخ 

 مصادر البيانات .ج
 لي:ثالثة أقسام، وىي ماي تنقسم إىل مصادر البياناتأن "أريكونطا"  يرى

                                                           
58

Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan ( 

Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010 ), hlm. 60 
59

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

Remaja Rosdakarya, 2009), hlm 11 
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البشر أو اإلنسان يعين مصدر البيانات الذي يعطي البيانات لسانا كان أم   .1
 كتابة.

بيانات يف حال ثابت مثل الغرفة ادلكان يعين مصدر البيانات الذي يعطي ال .2
 ها، ويف حال متحرك مثل األنشطة.األدوات فيو 

60أو العدد أو الصورة. مصدر البيانات يف شكل الكلمات الكتابة يعين .3
 

درسة قدسية مب ث ىو التالميذ وادلعلم والرئيسمصدر البيانات يف ىذا البح
 العالية االسالمية قدس .

 ادلصدر األساسي .1
ويف  61الباحث أساسا للقيام بالبحث، ذ ادلأخووىو ادلصدر الذى 

لنيل  الفصل وجعلو الباحث دلصدر األساسي أخذ الباحث منالبحث  ىذا
البيانات عن عملية تعليم القواعد النحوية باستخدام كتاب شرح ابن عقيل يف 

وجعلهم  التالميذو  الفصل احلادي عشر مبدرسة قدسية العالية االسالمية قدس.
عملية تعليم القواعد والعوامل الدافعية لنيل البيانات عن  الباحث دلصدر األساسي

يل يف الفصل احلادي عشر مبدرسة قدسية وادلانعية باستخدام كتاب شرح ابن عق
دلصدر األساسي  وجعلو الباحث النحوية القواعد علمادلو  .العالية اإلسالمية قدس

                                                           
60

  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta, PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 129. 
61

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta, PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 129. 
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يف الفصل احلادي عشر  هاومن عملية تعليم لنيل البيانات عن الطرق التعليمية
 مبدرسة قدسية العالية اإلسالمية قدس.

 ادلصدر الثانوي   .2
بناء  62الباحث إكماال للمصدر األساسي. ستخدمويىو ادلصدر الذى 

على ذلك، يكون ادلصدر الثانوي ذلذا البحث كل ما يتعلق مبوضوع البحث من 
ن الباحث من مجعها الت وادلقاالت ويًنىا ال ي يتمكالنظريات وادلعلومات واجمل

اإلداريٌن يف  و يف ىذا البحث يأخذ الباحث من 63إلكمال ادلصدر األساسي.
 العالية اإلسالمية قدس. مدرسة قدسية

 بؤرة البحث .د
 :اثنانالبحث  ىذاالبؤرة يف 

يف الفصل احلادي عشر  تعليم القواعد النحوية باستخدام كتاب شرح ابن عقيل  .1
 مبدرسة قدسية العالية االسالمية قدس.

تنفيذ تعليم القواعد النحوية باستحدام كتاب شرح ابن  يف عوامل الدافعة وادلانعةال  .2
 الفصل احلادي عشر مبدرسة قدسية العالية االسالمية قدس.يف عقيل 

 طريقة جمع البيانات .ه
 ما يلي : البيانت فهي جلمعالباحث  هافأما الطريقة يستخدم

                                                           
 62

 Nasution, Metode Research, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009) Cet 

11,  hlm.145 
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 (  Observasiطريقة ادلشاىدة )  .1
إحدى الطرق ادلستخدمة جلمع البيانات بطريقة  ىيطريقة ادلشاىادة 

ستخدم الباحث ىذه الطريقة لنيل ا 64السؤال واجلواب مباشرة أو يًن مباشرة.
باستخدام كتاب شرح ابن عقيل  البيانات عن عملية تنفيذ تعليم القواعد النحوية 

يف الفصل احلادي عشر مبدرسة قدسية العالية االسالمية  ولتعرف كيفية عمليتها
 قدس.

  ( Wawancaraطريقة ادلقابلة )  .2
65طريقة مجع البيانات بتقدًن األسئلة لسانا وجياب لسانا أيضا ىي

وقد . 
 مع: ادلقابلة قام الباحث يف ىذا البحث

ابن يف تعليم كتاب شرح  أنشطتو للحصول على ادلعلومات عن نحومعلم ال (1
 عقيل.

صول للح قدسالعالية اإلسالمية  قدسيةمدرسة  احلادي عشرالفصل  تالميذو  (2
النحوية باستخدام كتاب شرح ابن قواعد ال تنفيذ تعليمى ادلعلومات عن عل

 .وكيف عمليتها عقيل

للحصول على ادلعلومات عن  العالية اإلسالمية قدس مدرسة قدسية رئيس (3
 وإدارهتا وتنظيمها. اتاريخ ادلدرسة ووسائله

                                                           
64

 Muhammad Ali, Setrategi Penelitian Pendidikan (Bandung, Angkasa 

Tnpa Tahun), hlm.64 
65

Margono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Renika Cipta, 2000), hlm. 

165 
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 ( Dokumentasi)  طريقة التوثيق .3
البحث عن البيانات ىي وطريقة التوثيق  66.مبعىن األمتعة ادلكتوبة الوثائق

رائد واجملالت والنقوش األمور أو ادلتغًن تكون منها ادلذكورة والنسخة والكتب واجل
  67الواقعية. ويًنىا الىت تدل على البياناتشاورة ودفرت األستاذ واجلدول ومذكرة ادل

والوسائل  حصول البيانت عن ادلعلمٌن والتالميذواستخدم الباحث ىذه الطريقة لل
 ة ىف ادلدرسة ونتائج االمتحانات. ادلستخدم

  ( Angket ) االستبيان طريقة .4

طريقة االستبيان ىي الطريقة ادلستخدمة مبجموعة من األسئلة ادلكتوبة 
أما االستبيان يف  68.ب منها التقرير عن نفسو وما عرفوادلستجيلنيل البيانات من 

العالية  درسة قدسيةمبالفصل احلادي عشر  تالميذ لىكزه الباحث عر ىذا البحث ف
عما يتعلق العاملة الدافعة والعاملة ادلانعة  ابة وادلعلوماتاإلسالمية قدس لنيل اإلج

الصدرة من انفسهم لعملية تعليم القواعد النحوية باستخدام كتاب شرح ابن عقيل 
  يف الفصل احلادي عش مبدرسة قدسية العالية اإلسالمية قدس.
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik,(Jakarta:Rineka Cipta, 2006), hlm.274 
67

 Sumardi Surybrata, Metodologi Penelitian, )Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2003(,  hlm. 65 
68

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,, 

hlm.200 
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 البيانات صحةاختبار  .و

البيانات زاد اىتمامو يف البحث, ومن تلك البيانات قد حللها الباحث  ىناك
. ويقال أن البحث البيانات مهم ولذلك اختبار صحة  69جلعل ادلصادر يف اخلالصة.

نات واقعة علي ىدف البحث, وإذا صحيح عندما تكون نتائج البحث يف نفس البيا
ن تلك  ىدف البحث, فيقال إث كتابة التقرير ال ي ال تناسب ما حيدث يفصمم الباح

 البيانات ال ي حصلالبيانات باطلة. واستخدم اختبار صحة البيانات لقياس صحة 
نات ىي كل احوال  جتمع فيو الشروط التالية : أن اعليها الباحث . وادلراد بصحة البي

, وأن تسمح القرارات تدل علي قيمة حقيقية, وأن جتهز علي أهنا ممكن تطبيقها 
70اخلارجية ال ي ميكن تأليفها عن متانة قرارات ىذا البحث من ناحية إجرائو وتعادلو.

  

(. triangulasi) تثليثبال ار صحة البيانات يف ىذا البحث فهوأما اختبو 

 زاليال  صحة البيانات باستخدام شيء آخر. حىت اآلن قىو أسلوب لتحقي فالتثليث

الباحث على إعادة فحص  البيانات إذ بو يقدرل طريقة الختبار صحة تثليث أفضال
أو النظريات. حتقيقا  ادلصادر واألساليبالنتائج عن طريق مقارنتها رلموعة متنوعة من 

من األسئلة ب .  طرح تشكيلة واسعة أ. :ذلذه الغاية ، أجرى الباحثون عددا من الطرق
من األساليب من در البيانات ج . استخدام رلموعة متنوعة االتحقق مع خمتلف مص

 71ميكن القيام بو الذيثقة البيانات  قحتقيجل أ
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 طريقة تحليل البيانات .ز

تقوم ىذه الطريقة لوجود ادلعىن وعالقة البيانات بعضها بعضا يف حاذلا  
منوذج حتليل البيانات لبحث نوعي الذي يسمى  وقام الباحث باستخدام 72كامال.

يض ، وىي : ختفرئيسيةون ىذا النموذج من ثالثة عناصر بالنموذج التفاعلي. يتك
 د.ستنباط أو التأكالبيانات، وعرض البيانات، واال

73
على فحتليل البيانات قبل و  

 ادلشاىدةالبحث وىي طريقة الباحث أن جيمع البيانات بالطرق ادلستخدمة يف ىذا 
 : والوثائقية واالستبيان، مث حيللها. وأما خطوات حتليلها فهي وادلقابلة

 ختفيض البيانات .1

أو تبسيط البيانات احملصولة  تركيز ة اختيار أوعمليختفيض البيانات ىو 
من ادلوقع. جرت ىذه اخلطوة يف مدة عملية البحث. وهتدف ىذه اخلطوة إىل 

 .استنباط البياناتحدود ونسبة وحذف ما ال حيتاج حىت يسهل هبا 

 عرض اليانات .2

يف شكل عرض البيانات وبعد ختفيض البيانات فاخلطوة التالية ىي 
وصفي على أوجو البحث ال ي ميكن هبا االستنباط. والتدقيق يف عرض البيانات 

احث يستمر الب ادلفهوم فهو لباحث أن يفهم ماذا حيدث وماذا يفعل. وأمايسهل ل
 بتدقيق البحث.  لحبثو أو عليو أن يأخذ العم
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 د واإلستنباط التأك .3

االستنباط ستنباط. وىذا الافهي من حتليل البيانات  وأما اخلطوة األخًنة
على فهم مجيع البيانات ويكون متدرجا، األول االستنباط ادلبدئي مث الثاين أن  مبين

يتأكد الباحث البيانات مبطالعتها، ومن ىذا التأكد يتمكن الباحث من استنباط 
 ىذا البحث.
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 الباب الرابع
 شرح ابن عقيل في الفصل تنفيذ تعليم القواعد النحوية باستخدام كتاب

درسة قدسية العالية االسالمية قدسالحادي عشر بم  

 توصيف البيانات . أ
 قدس في مدرسة قدسية العالية اإلسالمية درس النحومكانة  .1

اقدم   العالية اإلسالمية قدسية مدرسةلفية ادلسألة أن كما ذكر الباحث يف خ
 9999شيخ احلج رادين أسنوي سنة ال ىاابن .رس بقدس جاوى الوسطىاادلد

نتائج  مبحافظة على تقومالًتبية االسالمية اليت  اتمن مؤسس . وىيه 9337/م
منهج و ة. دراسالمنهج ة أم ؤسسإما يف ادل فية وجتيب التطور احلاضر متوازناالسل

السلفي  نهجادلمؤسسة على قدسية حوايل ذتانُت بادلئة  مدرسة يف ادلستخدمة الدراسة
 ومنها النحو. الكتب الصفراء سمإلشتهر بتو  ةويستخدم الكتب التقليدي

. وىدفو منذ أول نشأهتا القواعد النحوية من ادلواد ادلدروسة يف مدرسة قدسية
السلفي والقرأن  دقيقا وعميقا ولفهم نتائج الكتبهم الكتب السلفي باللغة العربية لف

رف احلاج والشيخ وقرر الشيخ معروف اسناوي احلاج  مع حيي عا 74واحلديث.
م.  9951لعالية يف سنة خدام كتاب شرح ابن عقيل للمرحلة ااست شعراين ازتدي
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الية اإلسالمية كاجُت درسة العليم القواعد النحوية فيها متساو مع ادلألهنم يريدون تع
 75سهل زلفوظ احلاج.السيد  ارأسهباطي الىت ي

واسبابو اكثر نفعا وسهال لدراستو وذلك ادلربىن عليو ىناك ادلتخرج يف مدرسة 
قدسية احلبيب زلمد ىيدار يدرس النحو باستخدام كتاب شرح ابن عقيل يف جامعة 
القاىرة ويشعر بالفرحة والسهلة ألنو درس النحو باستخدام كتاب شرح ابن عقيل يف 

يف جامعة القاىرة. ولكن ختتلف كيفية تعليمها بُت جامعة  مدرسة قدسية قبل يدخل
القاىرة ومدرسة قدسية. ىناك شرح ادلعلم أو احملاضر الشرح الذي يتعلق بادلادة باللغة 

 العربية وىنا باللغة اإلندونيسيا أو اجلاوية. اآلن ىو زلاضر يف جامعة ماليزيا.
ح ابن عقيل مبدرسة قدسية غراض تعليم القواعد النحوية باستخدام كتاب شر وأ

ادلشايخ  رابطة )الوسيلة لفهم الكتب الصفراء واللغة العربية( يستخدم ىذا الكتابم
م وكديري وسارنج رمباغ يف تعليم القواعد النحوية حىت السلفي يف ادلعاىد كالس

اآلن. وذلك عالمة مميزة يف تعليم القواعد النحوية فيها, وىذا الكتاب من كبائر 
 تعليم القواعد النحوية. من تعلم القواعد النحوية بدون كتاب شرح ابن الكتب يف

من اىل  ة عن القواعد النحوية ويعرف اآلراءعقيل ناقص, وبو يعرف العلوم الواسع
 النحو عن مشكالت النحو.

عاىد الدينية اإلسالمية ادلاليدرس ىذا الكتاب يف مدرسة قدسية فقط ولكن يف 
حىت يف جامعات االسالمية يف الشرق األوسط كالقاىرة وادلصر ادلشهورة بإندونيسيا 

 76والدمسق واليمن وغَتىم.
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وفيها  . الطبقة االوىل يف اإلبتدائية طبقات ةثالث فيها تعليم القواعد النحوية
وفيها تستخدم   والطبقة الثانية يف الثانوية وشرحها ادلتممة تستخدم كتاب اجلرومية

  تستخدم كتاب شرح ابن عقيل.   والطبقة الثالثة يف العالية كتاب الفية ابن مالك
 احوال المتعلمين  .2

مدرسة قدسية الثانوية اإلسالمية  كثَت من التالميذ يف ىذه ادلدرسة متخرجون يف
)نفس ادلؤسسة(، وىم يتعلمون العلوم الدينية كتعليم كتب الًتاث أو الكتب الصفراء، 

 فاىيم والتعاليم اإلسالمية، ويتعلمون كتاب شرحوادلوالكتب اليت تشتمل على العلوم 
وقبل أن يلتحقوا مبدرسة قدسية العالية اإلسالمية، قد  ، ابن عقيل يف القواعد النحوية

 منت اجلرومية وشرحو ادلتمة عندما يكونوا يف ادلرحلة االبتدائية وكتاب تعلموا كتاب
 .عندما يكونوا يف ادلرحلة الثانويةالفية ابن مالك 

احلكومية أو األىلية سة الثانوية اإلسالمية األخرى در ادل وكان بعضهم متخرج يف 
القدرة مدرسة قدسية لو  فادلتخرج يفوخاصة يف علوم النحو,  تلف خلفيتهم الًتبيةوخت

يف ادلرحلة الثانوية من العلوم الدينية والشرعية وعلوم القواعد النحوية والصرفية  ادلبدائية
 وغَت ذلك.

من  ة اإلسالمية األخرى ليس لو القدرة ادلبدائيةيدرسة الثانو ادل وأما ادلتخرج يف 
ة وعلوم القواعد النحوية والصرفية وغَت ذلك. تسبب ىذا العلوم الدينية والشرعي

درسة ادلاالختالف باختالف ادلناىج الدراسية بُت مدرسة قدسية الثانوية اإلسالمية و 
حلة الثانوية فقط اختالف ادلناىج الدراسية ليس يف ادلر الثانوية اإلسالمية األخرى. 
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كونون يف البيت اإلبتدائية والعالية ايضا. وبعض من التالميذ يس ولكن يف مرحلتُت
عهد غَت مدرسة قدسية وبعضهم يف ادلمن معهد قدسية نفس ادلؤسسة م يف وبعضه

 نفس ادلؤسسة.
 احوال المعلم .3

يم معروف احلاج ادلدرسة فهو السيد نور حلالنحوية يف ىذه  معلم القواعدوأما 
يدرس يدرس يف ادلعهد بل  السالمية. ىو ملمدرسة قدسية الثانوية ا وىو متخرج من

معلم ناشط وحامس ىو  العلوم الشرعية وكتب الصفراء وغَتىا ادلشايخ بقدوس,
ية لنائبة ابو ويطلبو اادلدير العام دلساعدة تعليم النحو يف ادلرحلة العال للتعليم والتعلم.

السيد معروف أسنوي احلاج ىو من اىل النحو بقدس ومن ادلشايخ يف مدرسة 
  77قدسية, يظنو ادلدير استطاعا لتعليم النحو كأبو من الطرق وأسلوب اللغة وغَتىا.

دام كتاب شرح ابن عقيل يف الفصل يعلم القواعد النحوية باستخ وىاآلن  
عشر مبدرسة قدسية ويف معهد روضة ادلتعلمُت جانكالن قدوس.  ي عشر واثنادااحل

ويعرف ىذا الكتاب عندما يكون معلما فيها ولكن درسو اباه عندما يكون معلما يف 
 ادلرحلة الثانوية.

سنة ولو كفاءة ادلهنية يف العلوم الدينية وفضال يف  58علم فيها حوايل ىو قد  
. كثَت وكثرة الشرح يف تعليم القواعد النحوية وىو مطلع جدا يف علم النح علم النحو.
بقدس حىت االساتذ سألوه عن النحو. وىو من الفقهاء وادلشايخ ادلشهورة من الناس 
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واالحتفال مرارا , وخيلل النظم من األلفية ابن مالك  , وحيضر اجمللس يف كل الربامج
 نة.مث يشرح القواعد النحوية الكائنة فيها يف اثناء موعظتو احلس

 التعليم  مادة .4
تعليم القواعد النحوية يف مدرسة قدسية الثانوية اإلسالمية باستخدام كتاب الفية 

 511ابن مالك , وادلادة الدراسية فيها من الباب األول إىل باب النعت ) حوايل 
ابيات من نظم األلفية( وأما تعليم القواعد النحوية يف مدرسة قدسية العالية اإلسالمية 

 باستخدام كتاب شرح ابن عقيل , وادلادة الدراسية فيها تكملة من الطبقة الثانوية .
 الفصل اثنتا عشر الفصل الحادي عشر الفصل العاشرة

 اإلختصاص .9 النداء .9 التوكيد .9
 وادلنادى ادلضاف .8 والعطف .8

 بالياء وادلتكلم    
 والتحذير واإلغراء .8

وامساء األفعال  .3 النداء. وامساء الزمت 3 والعطف النسق. 3
 واالصوات

 نون التوكيد  .4 . واإلستغاثة4 والبدل. 4
 ما ال ينصرف .5 والندبة. 5 
 اعراب الفعل .6 والًتخيم. 6 
 عوامل اجلزم .7  
 فصل لو .8  
 أما ولوال ولوما .9  
اإلخبار بالذي واأللف  .91  

 الموال
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 العدد .99  
 كم وكي وكذا .98  
 احلكاية .93  

 

 عقيل كتاب شرح ابن .5
عبد اهلل بن عبد الرزتن بن عبد اهلل بن زلمد ادلؤلف كتاب شرح ابن عقيل ىو 

ادلصر ,  ىمث البالس’ رشي اذلامشي , العقيلي , اذلمداين األصل قبن زلمد بن عقيل ال
قاضي القضاة هباء الدين بن عقيل الشافعي , من نسل عقيل بن ايب طالب ,مولدة 

  78.ووفاتو بالقاىرة
اجلمعة تاسع احملرم سنة ذتان وتسعُت وستمائة للهجرية النبوية ادلباركة ,  ولد يوم 

كان بعض اسالفو يقيمون يف مهذاين أو آمد ,ولعلهم انتقلوا من إحدامها إيل األخرى 
, واستقرت ذرية منهم يف بالس ) وىي بُت حلب والرقة ( وقدم احدىم إىل مصر , 

اين أو اآلمدي البالس مث دفو مًترتوه بأنو اذلمفولد ابن عقيل فيها ,فعرفو مًترتوه فعر 
 ادلصري .

توى الفا نظما شرح وضوح االلفية بن مالك الذي حيمن شرح ابن عقيل كتاب 
جلياين. ىو كتاب بسيط رتال الدين زلمد بن عبد اهلل بن مالك الطاعي ا دلؤلفا

ما فية منظنظم االل لىذا الكتاب حي. و تعلموالذي يريد بتد  ي ادللعوسهل لفهم 
من مذاىب  ىر قصده ابن مالك. وىذا حيتوي األحيت يعرف الشيئ الذي ي
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ه كثَت من أوالبصرة وغَتمها. وىذا يسبب يقر  النحويُت. ادلثل مذىب الكوفة
  التالميذ,ويعلمو يف معاىد اإلندونسي

ليت وصلت اليتامى بُت كتبو وىي اشرح ابن عقيل من أىم مؤلفات ابن عقيل 
احلاضر يتداوذلا العلماء والطالب والدارسيُت حبثا ودرسا, حتقيقا ودتحيصا, إىل وقتنا 

عم االنتفاع بو الخالص مؤلفو, ودلا فيو مزيد التحرير واالتقان , مل ينسج علي  وقد
منوالو , وما ذلك إال خللوه عن األطناب ادلمل , وجتافبو عن االختصار ادلخل , وما 

صيف, وصنعة التعليم, ورتحو بُت كشف قناع ادلنت فيو من حسن الًتتيب, وبديع الًت 
 وإعرابو  , فهو للمتعلم ىداية إىل صراط مستقيم .

ولقد أصبح ىذه الكتاب مرتعا خصبا, وميدانا واسعا لصوالت وجوالت  
اساتذة العريب , فمحصوا آراءئو, ودققوا معانيو , وبينوا ومبهماتو, وشرحوا دقائق 
أموره أو أفصحوا عما غمض فيو , كل ذلك لكي خيرجوه إىل طلبة العلم بصورة 

 علمية كبَتة ومفيدة. 
كبَت من الشواىد النحوية اليت كان يسوقها الشارح وقد دتتع ىذا الشرح بالكم ال 

يف كل مرة, فمرة يأيت بآية قرآنية , وحديث نبوي شريف, وأخرى ببيت شعر أديب 
لطيف, مستعينا بذلك الثبات ما ذىب إليو من رأى , أو مذىب حنوي, واخرى إىل 

لشارح ما يف وقد بُت ا .ما خيالف فيو علماء النحوي واللغة ,فمرة مثبا وأخرى نافيا
 االستشهاد من قوة فعالة وخصوصا باآليات القرآنية الكردية من قوة احلجة وقطعا

لربىان, وقد يستعرض القراءات اليت فيها ادلوافقة منها والشاذة , مبينا صحتها أو غَت 
ذلك, مما جعلو غاية يف األمهية , واستكماال للطريقة العلمية النمودجية اليت يكون 
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ذات فوائد متعددة للدارسُت والباحثُت, فقد تصدى العلماء األفذاذ إيل  فيها الكتاب
 .إعراب ما جاء من شواىد سواء آيات قرآنية أو ابيات شعرية 

تصدى لذلك مساحة العالمة الشيخ جعفر  نوذلك ادتاما للفائدة , ومم  
, الكرباسي , ابن شيخ إبراىيم ابن شيخ علي, فهو اديب شاعر, فاضل كاتب رليد

م ( درس مقدمات  9983ه/  9348ولد يف النجف األشراف يف العراق سنة ) 
العلوم الدينية علي والده , وأصبح من فضالء وقتو, مث اخنرط يف سلك الًتبية والتعليم 

مقاالت جيدة  ةاحلكومي , فعُت معلما يف ادلدارس احلكومية , لو اليد الطويل يف كتاب
 .الصيت, قوية ادلعاين

 لقواعد النحوية باستخدام كتاب شرح ابن عقيلتعليم اأغراض  .6

ما ىي القواعد النحوية ب الثاين أن أغراض تعليم الباحث يف البا قد ذكر كما
 يلي:

 عصمة اللسان والقلم من اخلطأ ( أ
 حيح دلعاىن الكالملكلمات مبا يساعد على الفهم اجليد الصفهم وظائف ا ( ب
تقاق، وبفصل ما يدرس من عبارات توسيع ادلاّدة اللغوية مبعرفة أصول اإلش ( ج

 وأمثلة ونصوص أدبية حية واقعية الستنباط القواعد منها
 ترقية عبارة األدبية باستخدام ما يعرفونو من أصول بالغية ( د
التعويد يف تفكَت ادلرتب الصحيح، ودقة ادلالحظة، وادلوازنة بُت الًتاكيب،  ( ه

 واالستنباط، واحلكم
تيسَت معرفة أخطاء الكالم بعرضو على تلك ادلعايَت من القواعد  ( و



76 
 

 79ادلدروسة.
 العملية التعليمية .7

 وما يتناول من األحوال ادليدانيةيف لباحث ا الذي يقوم بو شاىدهالنتيجة من ال 
هبذا قواعد النحوية تعليم ال ن عملية، فإابن عقيلبكتاب شرح قواعد النحوية معلم ال
 80.يستخدم ادلعلم الطريقة القياسية مرارا دلدرسةيف ىذه ا الكتاب
 يقرأ السالم  (9

 حيرك ادلعلم التالميذ للحماسة يف تعلم القواعد النحوية. (8

 بالرجز.  الفية ابن مالكبعض منظومة  يقرأ ادلعلم (3

 يقرأ ادلعلم معٌت كل كلمة من ادلنظومة ادلقروءة، ويكتب التالميذ تررتتها (4
, قد يأمرىم ادلعلم لقراءة معٌت كل كلمة من لفظ  باللغة اجلاوية لفظًا بعد 

 .ادلنظومة

يقرأ ادلعلم الشرح الذي يتعلق بالنظم، ويعرض على التالميذ القاعدة أو  (5
باللغة اجلاوية، ويكتب التالميذ تررتتها  ابن عقيلالتعريف من كتاب شرح 

 باللغة اجلاوية أيضا.

الدراسية، ويًترتها باللغة اجلاوية  ادلتعلقة بادلادة القواعد النجويةيعرف ادلعلم  (6
 أيضا
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 ادلتعلقة بالقاعدة النحويةيعطي ادلعلم األمثلة  (7

، وأحيانا يعطي ادلعلم األمثلة تراكيبهايشرح ادلعلم تلك األمثلة ويشَت إىل  (8
 يكتب ىذه األمثلة على السبورة لزيادةو األخرى موافقا للقاعدة ادلذكورة، 

 .النحويةالوضوح للقواعد 

أو يأمرىم ادلعلم لذكر ادلأخوذ يف اثناء التعليم أو الشرح عن ادلادة, قد  (9
 من النظم يف الفية السابقة.الدليل 

يعطهم ادلعلم السؤال عن االعراب والبناء واجلمل وغَت ذلك مث يأمرىم  (91
من النظم يف الفية ابن مالك اليت تناسب  أو الدليل ادلعلم لذكر ادلأخوذ

 بالسؤال.

 م تعليم القواعد النحوية تأنيا وتروحيا.جيعل ادلعل (99

 

 الطريقة ادلعدلةستخدم ادلعلم يويف الفرصة االخرى 

 الفية ابن مالكبعض منظومة يقرأ التالميذ  (9
باللغة اجلاوية  ويًترتوىا معٌت كل كلمة من ادلنظومة ادلقروءة التالميذ يقرأ (8

 .ا بعد لفظ  لفظً 
 مث يقرأ معٌت كل كلمة باللغة اجلاوية. لشرح الذي يتعلق بالنظما تالميذيقرأ ال (3
 ادلعلم يستمعهم مث يصححهم حينما كانوا التالميذ ادلخطُت. (4
وءة مث يأمرىم يعطهم ادلعلم السؤال عن الًتاكيب واجلمل والبناء من ادلقر  (5

 .لذكر الدليل من االلفية 
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 .سويةالقواعد النحادلعلم ويشرح يعرف  (6

  التسهيالت .8
 ادلعهد   . أ

مؤسسة قدسية الًتبوية اإلسالمية  أقامتوىو ادلعهد الذي  قدسيةمعهد 
(YAPIQ وتقدمو لتالميذ ىذه ادلدرسة ،) من ادلرحلة اإلبتدائية والثناوية

والعالية. وأما ادلواد الدراسية فيها ىي العلوم الدينية وكتب الصفراء وااللفية ابن 
 ساعة. 84. وأما أنشطة ىذا ادلعهد طرأت طوال مالك وابن عقيل وغَتىا

 ادلكتبة . ب
تساعد األساتيذ والتالميذ على تعمق يف مدرسة قدسية  ادلكتبة 

وفيها اكثر من الكتب  وحنوىا، واللغةواستيعاب العلوم وادلعارف وادلعلومات 
يذىبون اليها الدينية والعلمية والتكنولوجية واجملالت وغَتىا. وكثَت من التالميذ 

يبحثون عن مواد ادلراجعية للمناقشة عن القواعد لقرأة الكتب أليت حيبوهنا أو 
 النحوية والفقهية والتوحيد وغَتىا يف ادلعهد أو مكان اآلخر.

 تحليل البيانات . ب
حتليل غرض استخدام كتاب شرح ابن عقيل يف الفصل احلادي عشر مبدرسة قدسية  .9

 العالية اإلسالمية قدس  
تعليم القواعد النحوية  كما ذكر الباحث يف مكانة الدرس النحوي عن اغراض

رابطة )الوسيلة لفهم الكتب باستخدام كتاب شرح ابن عقيل مبدرسة قدسية م
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. وىذه األغراض مناسبة باالغراض ادلوجودة يف  (وخاصة الصفراء واللغة العربية
 كتاب شرح ابن عقيل وىي : توسيع ادلادة اللغوية والتسليم من اللحن.

خدام تلك الكتاب فيها مناسبة وجيدة لتحقيق وأن تعليم القواعد النحوية باست
غاية التعليم يف الفصل احلادي عشر مبدرسة قدسية. وىذا استند على خصائص  

بتد  الذي يريد ي ادللعكتاب بسيط وسهل لفهم   كتاب شرح ابن عقيل ومنها
نظم االلفية منظما حيت يعرف الشيئ الذي يقصده ابن  ل. وىذا الكتاب حيتعلمو

من مذاىب النحويُت. ادلثل مذىب الكوفة والبصرة  ىر مالك. وىذا حيتوي األ
 .ه كثَت من التالميذ,ويعلمو يف معاىد اإلندونسيأوغَتمها. وىذا يسبب يقر 

 حتليل مناسبة مواد الكتاب ادلدروسة دلستوى ذكاء التالميذ .2

فصل احلادي اللنحوية باستخدام كتاب شرح ابن عقيل يف تعليم القواعد ا
ألنو معظم التالميذ فيها . مناسبةعشر مبدرسة قدسية العالية اإلسالمية قدس 

خاصة يف الفصل احلادي عشر متخرجون من مدرسة قدسية الثانوية اإلسالمية 
احلادي من حيث ادلعرفات عن النحوية التالميذ يف الفصل  ) نفس ادلؤسسة(قدس

 عشر ديلكون القدرة ادلبدئية اجليدة اليت ينالوىا من الطبقة الثانوية.
 حتليل كفاءة ادلعلم .3

ألنو ويعلم ادلعلم القواعد النحوية باستخدام كتاب شرح ابن عقيل فيها متقن 
ويشرح ادلادة النحوية على التالميذ جبيد  سنة. 58ىو علم فيها حوايل  ,مطلع جدا

ويدعو التالميذ  بة للمادة ادلوجودة يف كتاب شرح ابن عقيل,ومناس وواضح وواسع
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ؤال واجلواب عن القواعد النحوية على يف الفصل ادلثل يعطي ادلعلم الس للنشاط
 التالميذ أو يطلب عليهم لذكر الدليل من نظم االلفية ابن مالك ادلناسبة بادلادة.

تقدًن ادلادة وفقا حملتويات اعطى ادلعلم ادلادة على التالميذ مناسبة بالكتاب, 
الكتاب ليس امرا سهال, وجيب أن يقوم ىذا على الكفاءات اإلبتداعية والكثَت من 
اخلربة التعليمية يف الدروس ادلعينة . ألن ادلعلمُت األكفاء فقط ليسوا قادرين 
بالضرورة على تقدًن ادلادة وفقا حملتويات الكتاب دون أن يكون لديهم ابداع وخربة 

 عليمية.الت
 حتليل طرق التعليم ادلستخدم .4

كما ذكر الباحث يف توصيف البيانات أن عملية تعليم القواعد النحوية 
باستخدام كتاب شرح ابن عقيل يف الفصل احلادي عشر مبدرسة قدسية العالية 

الطريقة ادلعدلة. وىذا اإلسالمية قدس تارة يستخدم الطريقة القياسية وتارة يستخدم 
يف  طريقتان ادلختلفُت ولكل منهما مزية وعلة فيتم دلعلم جيمع طريقتُتألنو ا رائع

 تعليم القواعد النحوية يف ىذه ادلدرسة .
الطرق ادلستخدمة يف تعليم القواعد النحوية باستخدام كتاب شرح ابن عقيل 

القياسية  يف الفصل احلادي عشر مبدرسة قدسية العالية اإلسالمية قدس ىي الطريقة
 ادلعلم ذكروىي  طريقة ادلوجودة يف كتاب شرح ابن عقيلىذه الطريقة مناسبة لل

ىذه  , مث يوضحادلوجودة يف كتاب شرح ابن عقيل تعريف أو ادلبدأ العامالقاعدة أو ال
 .القاعدة بذكر بعض األمثلة اليت تنطبق عليها
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الباحث يف العملية  كما ذكرويف الفرصة األخرى يعلم يستخدم الطريقة ادلعدلة  
التعليمية ادلوجودة يف توصيف البيانات. ىذة الطريقة ختتلف بالطريقة ادلوجودة يف  

وىي إذا ملك  بل كانت رابطة بينهما)الطريقة القياسية( كتاب شرح ابن عقيل 
التالميذ ادلفاىم عن القواعد النحوية ويطلبوا التطبيق يف قراءة الكتب ) كتاب شرح 

يتم تعليم  حىت يستمع ادلعلم ويصححهم قراءهتم لو جيد اخلطأةابن عقيل ( و 
 الفصل. ىذا القواعد النحوية باستخدام كتاب شرح ابن عقيل يف

يف تنفيذ تعليم القواعد النحوية باستخدام كتاب شرح ابن  ل الدافعية وادلانعيةالعوام .5
 عقيل يف الفصل احلادي عشر مبدرسة قدسية قدس

اللغة اإلندونيسيا العوامل الدافعية ىي االحوال اليت تنمية  كما يف ادلعجم الكبَت
وىي قسمان األول العوامل الداخلية والثاين  89االنشطة والسعي واحلاصل واحملصول.

 (والعوامل اخلارجية. العوامل الداخلية ىي عوامل من نفس التالميذ من جسمهم 
fisiologis ) ( وروحهمpsikologis  ).  العوامل اخلارجية ىي عوامل من خارج

والثاين وسيلة  نفس التالميذ. وىو قسمان: االول بيئة من العامل واالجتماع والثقافة 
 88اليت مقدمة يف ادلدرسة.

يف عملية التعليم ىي الصعبة يف مواجهة اختالف  قال زىَتيٍت العوامل ادلانعية
والطبيعة واخللفية والصعبة يف مقررت  الطبيعة على التالميذ واختالف الفردية كالذكاء

ادلادة الدراسية ادلناسبة بنفسية التالميذ ودرجة تربيتهم والصعبة يف موافق ادلادة 
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الدراسية مبتنوعة الطرق ليكون التالميذ زتاسة والصعبة يف حصول ادلصادر وآلة 
  83الدراسية والصعبة يف القيام بالتقدير وترتيب الوقت.

يف الدراسة قسمان األول عوامل داخلية ىي احوال عامة من  العوامل ادلانعية
نفس التالميذ. ومنها تشويش أو عدم قدرة التنمية السيكولوجي والطبيعيات ) 

psikofisik .84( على التالميذ يعٍت: 
 ادلعريف كمنخفض طقة ادلثقف الذكاء على التالميذ (أ 
 الوجداين كغَت ثابت اإلنفعال وادلوقف (ب 
 السمع والبصراحلركي كمشّوش  (ج 

والثاين ىو عوامل خارجية ىي احوال البيئة يف احلولية غَت الدافعية على نشاطة 
 دراسة التالميذ. وىذا العوامل ينقسم إىل ثالثة:

 بيئة العائلة , ادلثل تنافر صلة االب واالم ومنخفض اقتصاد العائلة (9
 بيئة اجملتمع , ادلثل والية ادلستعمرة الوسخة ادلالعب ادلشاغب (8
بيئة ادلدرسة , ادلثل احوال عمران ادلدرسة واحوال ادلعلمون وادلسائل التعليمية  (3

 السيئات.
( ادلسابقات بعد انتهاء االمتحان  PPQأوجد احتاد الطلبة مدرسة قدسية ) 

يف الفصل االول بُت التالميذ يف ادلرحلة اإلبتداية والتالميذ يف ادلرحلة الثانوية والتالميذ 
 عالية. يف ادلرحلة ال
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وأما ابواب ادلسابقات عن الرياضية والعلوم الدينية والعلوم القواعد النحوية  
قواعد النحوية قراءة الكتب. وىدف ىذا  lccكحفظ نظم االلفية ابن مالك و 

الربنامج ىو ترويح النفس واعطاء احلماسة على التالميذ لتعليم العلوم ادلتنوعة خاصة 
  85طلب الرياضي للمسابقة ادلناسبة باىلو.يف العلوم القواعد النحوية و 

فصل احلادي عشر مبدرسة قدسية  بعد أن يقدم الباحث البيانات عن تالميذ
ووقفا دلا رتعو الباحث من البيانات إما من ادلشاىدة أم من  العالية اإلسالمية قدس،

يف تنفيذ تعليم  وادلانعية  فالعوامل الدافعية ادلقابلة أم من التوثيق أم من االستبيان،
تتكون من االمور األتية، وىي كما القواعد النحوية باستخدام كتاب شرح ابن عقيل 

 يلي:

 عوامل الدافعية الداخليةال (أ 

عامة كل التالميذ حيبون الدروس  : حيب التالميذ درس القواعد النحوية (9
لن يشعرو ادللل والكسل والثقيل لتعليمها. وىذا يستطيع ان ينظر 

. وتلك مبادرهتم وإكًتاثهم يف اشًتاك تعليم الدروس زتاستهم و 
احلماسة ومبادرة وإكًتاث زلققة بعملياهتم إلتقان العلوم ادلوجود يف 
الدروس . وال يشعرون بادللل واليأس يف تطور العلوم واحلماسة 
والسعيدة يف عمل األنشطات عن الدروس الىت يعطهم ادلعلم يف 

 ادلدرسة.
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من علوم القواعد النحوية الذي ينالوىا يف الكافية  القدرة ادلبدائية (8
رسة قدسية العالية اإلسالمية مدرستهم السابقة قبل يدخلون يف مد

وادلهارات اليت تعترب الشروط ادلسبقة القدرة ادلبدائية ىي ادلعرفات  ,قدس
للتمكن من تعلم موضوعات جديدة يف ادلستوى التايل. ما تعٍت القدرة 

من إجراءات التعلم السابقة.  تالميذاليت ديتلكها الولية القدرة األ
ك القدرات وبالتايل ، فإن جناح التعلم على مستوى ىو كيفية امتال

ا بشكل  من ادلستويات السابقة. سيؤثر ىذ تالميذاألولية من قبل ال
 على مستوى معُت. تالميذكبَت على جناح تعلم ال

الذين لديهم اىتمام يف بعض  تالميذكل ال :يهتم التالميذ بدقة (3
الدروس سوف دييلون إىل إيالء اىتمام كبَت للدرس. من خالل ىذا 

 بسهولة جوىر الدرس. تالميذالىتمام الكبَت ، سوف يفهم الا
 ةاخلارجي العوامل الدافعية (ب 

ىذه الكتاب مرتعا خصبا, وميدانا واسعا  : واسعاادلستخدم  لكتابا (1
, فمحصوا آراءئو, ودققوا معانيو , لصوالت وجوالت اساتذة العريب 

وبينوا ومبهماتو, وشرحوا دقائق أموره أو أفصحوا عما غمض فيو , كل 
 ذلك لكي خيرجوه إىل طلبة العلم بصورة علمية كبَتة ومفيدة.

ملية التعليم ع :ادلعلم قادر وماىر ومتوىل يف علوم القواعد النحوية (2
وكفاءتو. سيكون ادلعلمون من خالل دور ادلعلم  مقدرة والتعلم ونتائج



85 
 

بشكل على إدارة  قادر يكونرة على خلق فعالة و األكفاء أكثر قد
 يف ادلستويات ادلثلى تالميذوذلم حبيث تكون نتائج تعلم الفص

أو إتقان ادلادة  جيب عليوادلعلم كمتظاىر ،  :واضحاشرح ادلعلم شرحا  (3
يكون غنيا بالعلوم رار حبيث أن يتعلم باستم ادلادة اليت جيب تدريسها ،

الدراسية ، ومهارة يف صياغة معايَت الكفاءة ، وفهم ادلناىج  ، قادر
على التعلم ، والقدرة على  ريك التالميذ، حت فصلادلعلومات للوتوفَت 
 مهارات التدريس. إجادة

 لم ،ىو الرغبة و الدافع للتع تحريكالللتالميذ:  التحريكاعطى ادلعلم  (4
وىو نوعُت األول ادلتعلم يعرف ادلادة اليت يدرسها ويفهم سببها 
للدراسة. وجيب على ادلتعلم أن يعطي التحريك عليو ليكون راغبا يف 

مية األنشطة التعل يكونتحريك ألنو بدون ال الدروس ورلتهدا للتعلم .
 صعبة للنجاح. أو التعليمية

يف التعلم  تالميذالبيئة ادلدرسية على جناح ال تؤثر عواملبيئة ادلدرسة :  (5
ية اليت يعيشون يف ادلدرسة. عوامل البيئة ادلدرس تالميذمن ثلث ال وألن

دروس والعوامل بُت كيفية تقدًن ال  وىي تالميذديكن أن تدعم جناح ال
جيب  والفصول والبناء ادلدرسة األصليةاحوال وعوامل  تالميذادلعلم وال

 متطلبات التعلم ، واالنضباط الذي تطبقو ادلدرسة ادلعنية.أن تستويف 
 الداخلية وامل ادلانعيةالع (ج 
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يسبب  ىذا العامل: مطالعة للتالميذ يف البيت عن ادلادة النحويةال  (1
 بعض وىذا جيعل صعوباتبقلة الرغبة واالىتمام لبعض التالميذ. 

 :وأما طريقة حلها فهي .القواعد النحويةدرس  التالميذ يف

قواعد ية عن أمه يم تعلال يفإىل تالميذه  التحريكأن يعطي ادلعلم  ( أ
 النحوية

مرحيا وبسيطا حىت حيب التالميذ عن التعليم ادلعلم  علأن جي  ( ب
  قواعد النحوية.

اليستطيع التالميذ لقرءاة معٌت كل الكلمة من منظومة الفية ابن مالك  (2
: ىذا العامل يسبب بقلة  أو شرحو ألنو حبدود مفرادات اللغة العربية

أو ال مطالعة الكتب حىت ال ديلك التالميذ حفظ ادلفردات اللغة العربية 
 :فهي وأما طريقة حلها .يفهم التالميذ تراكب اجلمل بعض من بعض

ديارس مطالعة الكتب يف البيت أو يف الفصل عند على ادلتعلم أن  ( أ
 .اإلسًتاحة

 . العربيةعلى ادلتعلم ان حيافظ ادلفردات اللغة  ( ب

ىذا العامل من أىم العوامل الذي : اختالف الكفاءت عن النحو  (3
. قواعد النحوية اختالف قدرة التالميذ على استيعاب يؤدي إىل

ت رغبتهم واىتمامهم ادلعلم ، ضعفوالتالميذ الذين ال يفهمون ما ألقاه 
وأما  .القواعد النحويةدرس  بتعلمو. وىذا جيعل صعوبات التالميذ يف

 :طريقة حلها فهي

أن يعطي ادلعلم تشجيعات إىل تالميذه عند تعلمهم بالتبيُت عن  ( أ
 قواعد النحويةأمهية 
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بسيطة، لكي تدريبات أو دترينات سهلة أن يعطي ادلعلم تالميذه  ( ب
 سهلةو  مهمة قواعد النحويةيشعروا أن 

 اخلارجية العوامل ادلانعية (د 
إكثار  قواعد النحويةال عليمتمن أساس  قلة التمرينات للتالميذ (1

إال  قواعد النحويةال حتقق األغراض يف دروس ال ألنو نحويةالتمرينات ال
إذا ُدّرب التالميذ تدريبا كافيا. وتقوم ىذه ادلدرسة بالتمرينات مرتُت 

القواعد  ضعف ادلتعلمُت يف إىل فقط يف كل سنة. فهذه احلالة تسبب
دلعلم دترينات لتالميذه يف  أن يعطي ا وأما طريقة حلها فهي: النحوية. 

 .كل آخر حصة التعليم

العائلة ىي : من الوالد لتعليم القواعد النحويةواإلىتمام ليست الدافعة  (2
. العائلة أحد العوامل اليت ذلا تأثَت كبَت تالميذأول مؤسسة تعليمية ل

ة الطفل للمر م يقد . من ىذه البيئة العائليةتالميذجًدا على جناح ال
وأما طريقة حلها  وأمو.خاصة من والده بية والتعليم ويتلقى الًت األوىل 
 فهي:

من معرفة تطور  حىت يتمكن على الوالد أن يهتم تربية األطفال ( أ
 بعد جتربة عملية التعلم. الطفل

يم التوجيو حول أمهية تعل أن يعطي األطفال والدجيب على ال ( ب
 القواعد النحوية

 القواعد النحويةاألطفال على تعلم  جيب على الوالد أن حيرك  ( ج
 بنشاط واالستمرار يف ممارسة قراءة الكتاب

ن أن وسيلة مطلقة ديك التعليمية وسائلالليس انتفاع الوسائل التعليمية:  (3
 جعلتمباشرة  التعليميةوسائل العدم وجود و تدعم االىتمام بالتعلم ، 
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 اذلدف وعمليةمن أجل حتقيق  ليكونوا كساىل للتعلم. تالميذحالة ال
معرفة وفهم التعليم اإلعالمي  ادلعلم علىجيب  القواعد النحوية  تعليم

، ولديو ادلهارات الالزمة الختيار واستخدام وسائل اإلعالم بشكل 
  .جيد ، وادلهارة يف استخدام ادلعرفة للتفاعل والتواصل 
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 الخامس الباب

 االختتام

 

، والصالة والسالم على رب العلمني وبه نستعني على امور الدنيا والدين احلمد هلل 
قد أما بعد، اشرف ادلرسلني سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا حممد وعلى اله وصحبه امجعني 

الباحث تلخيص نتائج  قّدميف إمتام كتابة هذا البحث، وىف هذا الباب سي انتهى الباحث
 هذا البحث أن يكونالبحث الستفادة منها، و  االقرتاحات ادلتعلقة مبوضوع هذاو  البحث

 .القواعد النحوية نافعا لسائر ادلهتمني بتعليم وتعلم

 النتائج  .أ

بعد أن قدم الباحث البيانات عن تالميذ الفصل احلادي عشر مبدرسة قدسية 

فتنفيذ تعليم القواعد النحوية باستخدام كتاب " شرح ابن عقيل العالية اإلسالمية قدس، 

 تتكون من األمور األتية، وهي كما يلي:" 

احلادي الفصل يف تنفيذ تعليم القواعد النحوية باستخدام كتاب شرح ابن عقيل  .1
 ةالطريقة القياسييستخدم و  جدا جيدالعالية اإلسالمية قدس  درسة قدسيةعشر مب
  وادلعدلة.

درسة مب الفصل احلادي عشر تالميذ هاواجهي العوامل الدافعة وادلانعةإن هناك عدة  .2
 ةما متعلقإالعوامل . وتلك القواعد النحويةتعليم قدس يف  اإلسالمية العالية قدسية

 .العوامل اخلارجيةب أم الداخليةالعوامل ب
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حيب التالميذ درس القواعد الداخلية وهي  قسمان  األوىل عوامل الدافعيةال (أ
. والثاين اخلارجية وهي يهتم التالميذ بدقة, الكافيةالقدرة ادلبدائية , النحوية

ادلعلم قادر وماهر ومتوىل يف علوم القواعد , واسعابسيطا و الكتاب ادلستخدم 
اعطى , للتالميذ تشجيعاعطى ادلعلم ال, شرح ادلعلم شرحا واضحا, النحوية

 ادلعلم ادلادة للتالميذ مناسبة بالكتاب

ال يطالع التالميذ يف البيت عن قسمان األوىل الداخلية وهي  وامل ادلانعيةالع (ب
اليستطيع التالميذ لقرءاة معىن كل الكلمة من منظومة الفية ابن , ادلادة النحوية

اختالف الكفاءت عن , شرحه ألنه حبدود مفرادات اللغة العربيةمالك أو 
, يف آخر احلصة  عن القواعد النحوية. الثاين اخلارجية وهي قلة التمرينات النحو

ليس انتفاع الوسائل , من الوالد لتعليم القواعد النحوية وإلهتمام ليست الدافعة
 التعليمية

 االقتراحات .ب

 االقرتاحات وهي:يف هذا البحث يقدم الباحث 

لمدرسة أن تتمكن من استعمال األوقات وختطيطها وتنظيمها وفقا للمواد ينبغي ل .1

 يف تنفيذ تربية اإلسالم. عطاء الفرصة للمجتمع كي يشاركوا، وإالدراسية فيها

على ادلعلم أن يعطي التمرينات والتدريبات دلعرفة رتبة الفهم على التالميد,  .2
 يف التعليمية.والتقدير دلعرفة النقائص 
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كي تكون الدراسة   بادلواد ادلناسبةو  الوسائل التعليمية اجليدةستعمل أن ي ادلعلم على .3
 .الفرحة حىت يكون التالميذ محاسة لدراسة القواعد النحوية

الكتب أو وأن يرغبوا يف قراءة  والتعلمالتدريبات مطالعة و التالميذ أن ميارسوا  على .4
 وتطبيق القواعد النحوية.لكثرة ادلفرادات اللغة العربية  النصوص العربية
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ANGKET UNTUK SISWA 

Nama  : 

Kelas  : 

No Absen : 

Petunjuk pengisian 

1. Pilihlah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan keadaan saudara 

dan berilah tanda silang (x) pada jawaban yang saudara anggap 

sesuai 

2. Jawaban tidak mempengaruhi nilai rapot 

3. Jawablah lembar pernyataan ini dengan jujur dan sebenarnya 

4. Pengisian angket ini dijamin kerahasiaanya 

Pernyataan 

1. Bagaimana menurut Anda pelajaran Nahwu ? 

a. sangat mudah b. mudah c. sulit  

 d. sangat sulit  

2. Apakah Anda suka pelajaran Nahwu? 

a. sangat suka  b. suka  c. kurang suka 

 d. tidak suka 

3. Bagaimana menurut Anda pembelajaran Nahwu dengan 

menggunakan kitab Syarh Ibn Aqil? 

a. sangat menarik b. menarik c. tidak menarik d. sulit 

4. Apakah bahasa kitab Syarh Ibn Aqil mudah untuk dipahami? 

a. sangat mudah b. mudah c. agak sulit 

 d. sulit 

5. Apakah guru memahami materi yang ada dalam kitab Syarh Ibn 

Aqil? 

a.  sangat memahami b. memahami c. kurang memahami

 d. tidak memahami 

6. Apakah guru menyampaikan materi sesuai dengan isi kitab? 



a.  selalu  b. sering c. kadang-kadang

 d. tidak  

7. Bagaimana metode yang digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran Nahwu menggunakan kitab Syar Ibn Aqil? 

a. sangat variatif b. variatif c. kurang variatif

 d. monoton 

8. Apakah guru menggunakan media pembelajaran saat mengajar? 

a. Selalu  b. sering c. kadang-kadang

 d. tidak pernah  

9. Apakah guru memberikan semangat kepada siswa untuk 

mempelajari Nahwu? 

a. selalu  b. sering c. kadang-kadang

 d. tidak pernah 

10. Apakah guru sering memberikan tugas setelah penyampaian 

selesai? 

a. Selalu  b. sering c. kadang-kadang

 d. tidak pernah 

11. Apakah guru memberikan evaluasi di akhir pembelajaran 

mengenai materi yang baru saja diajarkan? 

a. selalu  b. sering c. kadang-kadang

 d. tidak pernah 

 

12. Apakah penjelasan guru mudah dipahami? 

a. sangat mudah b. mudah c. sulit  

 d. sangat sulit 

13. Apakah Anda menemui kesulitan dalam belajar Nahwu dengan 

menggunakan kitab Syarh Ibn ‘Aqil? 

a. selalu  b. sering c. kadang-kadang

 d. tidak pernah 

14. Apakah Anda memperhatikan keterangan guru dengan seksama? 

a. Selalu  b. sering c. kadang-kadang

 d. tidak pernah  



15. Apakah Anda bersemangat belajar Nahwu dengan menggunakan 

kitab Syarh Ibn Aqil? 

a. sangat semangat b. semangat c. kurang semangat

 d. tidak semangat 

16. Apakah Anda menelaah atau mempelajari kembali dirumah 

materi Nahwu yang telah diberikan guru disekolah? 

a. selalu  b. sering c. kadang-kadang

 d. tidak pernah 

17. Apa yang Anda lakukan  ketika mendapat kesulitan dalam 

mempelajari Nahwu menggunakan kitab syarh Ibn ‘Aqil li 

alfiyah Ibn malik ? 

a. Berusaha menyelesaikan kesulitan sendiri  

 c. bertanya pada guru 

b. bertanya pada teman/orang tua   

 d. diam saja 

18. Apakah lingkungan sekolah mendukung dalam belajar Nahwu? 

a. sangat mendukung b. mendukung  c. kurang mendukung

 d. tidak mendukung  

19. Adakah sarana prasarana yang menunjang pembelajaran Nahwu 

selain buku dan kitab syarh ibn ‘aqil ( lingkungan dan kegiatan) ? 

a. banyak  b. cukup c. sedikit 

 d. tidak ada 

20. Di manakah Anda tinggal saat ini? 

a. pondok  b. rumah 

  



Draf wawancara dengan kepala sekolah 

1. Sejak kapan dibuka mata pelajaran Nahwu? 

2. Apa alasan ada mata pelajaran Nahwu di Madrasah Qudsiyyah khususnya di MA –nya? 

3. Siapa yang memutuskan penggunaan kitab Syarh Ibn ‘Aqil di MA Qudsiyyah? 

4. Bagaimana kwalifikasi guru yang mengajar Nahwu menggunakan kitab syarh Ibn ‘Aqil di MA 

Qudsiyyah? 

5. Bagaimana profil guru Nahwu yang mengajar dengan menggunakan kitab Syarh Ibn ‘Aqil di MA 

Qudsiyyah? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Draf wawancara dengan guru 

1. Siapa yang memutuskan penggunaan kitab Syarh Ibn ‘Aqil? 

2. Apa alasan menggunakan kitab Syarh Ibn ‘Aqil di MA Qudsiyyah? 

3. Apa tujuan atau target pembelajaran Nahwu dengan menggunakan kitab Syarh Ibn ‘Aqil di MA 

Qudsiyyah? 

4. Sejak kapan Anda mengenal kitab Syarah Ibn ‘Aqil? 

5. Berapa lama Anda mengajar Nahwu? 

6. Apakah sebelum di sekolah ini Anda pernah mengajarkan kitab Syarh Ibn ‘Aqil?  

7. Bagaimana menurut Anda pembelajaran Nahwu dengan menggunakan kitab Syarh Ibn ‘Aqil? 

Mempermudah atau mempersulit? 

8. Apa kelebihan dan kekurangan menggunakan kitab tersebut? 

9. Materi Nahwu apa yang menjadi focus pembelajaran menggunakan kitab Syarh Ibn ‘Aqil? 

10. Apakah siswa bersemangat dalam pembelajaran Nahwu dengan menggunakan syarh Ibn ‘Aqil? 

11. Bagaimana langkah-langkah Anda dalam pembelajaran Nahwu menggunakan kitab Syarh Ibn ‘Aqil? 

12. Apa kendala atau hambatan yang Anda hadapi dalam penggunaan kitab Syarh Ibn ‘Aqil? 

13. Apa solusi yang Anda tawarkan? 

14. Apa sarana prasarana yang menunjang pembelajaran Nahwu selain buku semisal lingkungan , kegiatan 

dan lain-lain yang berkaitan tentang Nahwu? 

15. Apa harapan Anda untuk pembelajaran Nahwu dengan menggunakan kitab Syarh Ibn ‘Aqil 

kedepannya? 

 

 

 



Draf wawancara dengan siswa 

1. Apakah Anda menyukai Nahwu? 

2. Bagaimana menurut Anda pembelajaran Nahwu dengan menggunakan kitab Syarh Ibn ‘Aqil? 

Menyenangkan atau membosankan? Mempermudah atau mempersulit? 

3. Apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran Nahwu dengan menggunakan kitab Syarh Ibn ‘Aqil? 

4. Apakah bahasa kitab kitab Syarh Ibn ‘Aqil mudah dipahami? 

5. Apakah guru menguasai materi yang ada dalam kitab Syarh Ibn ‘Aqil? 

6. Apakah guru menyampaikan materi sesuai dengan kitab? 

7. Apakah guru menyampaikan materi dengan bahasa yang jelas? 

8. Metode apa saja yang digunakan guru dalam pembelajaran Nahwu dengan menggunakan kitab Syarh 

Ibn ‘Aqil? 

9. Materi apa yang Anda pelajari di kelas XI ini ? 

10. Apakah Anda memahami materi yang ada dalam kitab Syarh Ibn ‘Aqil? 

11. Kesulitan apa saja yang Anda hadapi ketika belajar Nahwu dengan menggunakan kitab Syarh Ibn 

‘Aqil? 

12. Apa solusi dan harapan Anda untuk pembelajaran Nahwu kedepannya? 

13. Apakah Anda pernah belajar Nahwu sebelum masuk di MA Qudsiyyah? 

14. Bagaimana kemampuan dasar yang Anda miliki tentang pengetahuan Nahwu? 
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