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 الشعار
 قال اهلل تعالى

 )َوفَ ْوَق ُكلِّ ِذْي ِعْلٍم َعِلْيٌم(
 ۱(67)سورة يوسف: 

 

 عنوقال عمر بن الخطاب رضي اهلل 
()تَ َعلَُّمْوا اْلَعَربِيََّة، فَِإن ََّها تُ ثَبُِّت اْلَعْقَل َوَتزِْيُد ِفْي اْلُمُرْوَءةِ 
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 الملخص

 2توحية تنفيذ تعليم النحو للفصل الحادى عشر بقسم اللغة بمدرسة ف:  ا١توضوع
 دماك مراڠݤينالعالية اإلسالمية 

 حنيفي ڠانا:  االسم   

 100111131:  رقم القيد

تركيز ىذا البحث ىو تنفيذ تعليم النحو، أساس إقامة ىذا البحث من عملية 
فقد رأل الباحث أف تعليم علم النحو يف مدرسة تعليم النحو يف فصل  قسم اللغة. 

 .ىا، ألهنا مشهورة بالنحو كالصرؼتالميذالعالية اإلسالمية أمر مهم لدم  ۲فتوحية 

العالية اإلسالمية عندىا قسم اللغة  ٕألف مدرسة فتوحية  كاختار الباحث ىذا ا١توضوع
الذم أكثره اف يعلم علم النحو من قسم اآلخر. لذا، رأل الباحث بأف تعليم النحو 
باستخداـ كتاب العمريطي من أنسب الكتب ا١تستخدـ لتعليم علم النحو يف ا١تدارس. 

كيف تنفيذ تعليم النحو للفصل ( ٔىذا البحث يهدؼ إىل اإلجابة على ا١تسألة التالية: )
( ما ٕدماؾ؟، ) مراڠݤينالعالية اإلسالمية  ٕرسة فتوحية اٟتادم عشر بقسم اللغة ٔتد

العوامل الداعمة كالعوامل ا١تانعة لتعليم النحو يف الفصل اٟتادل عشر بقسم اللغة ٔتدرسة 
  دماؾ؟. مراڠݤينالعالية اإلسالمية  ٕتوحية ف

. كالطرؽ ا١تستحدمة ٞتمع البيانات يف عى ميدايننو  نوع ىذا البحث ىو ْتث
ىذا البحث ىي الطريقة ا١تشاىدة كطريقة ا١تقابلة كطريقة التوثيق. يقـو البحث طريقة 
ا١تشاىدة برؤية عملية تعليم النحو يف الفصل. ك يقـو البحث طريقة ا١تقابلة ٔتقابلة معلم 

نات عن حالة التالميذ كا١تعلمُت ك التالميذ. كيقـو البحث طريقة التوثيق ٞتمع البيا
  .1113 نوفمرب ٖٓحىت  1113 نوفمرب ٔكالتشهيالت. قيم البحث من تاريح 

تعليم النحو للفصل اٟتادل عشر بقسم اللغة النتيجة ىذا البحث ىي أف 
حدث مرة كاحدة كل أسبوع، دماؾ  مراڠݤينالعالية اإلسالمية  ٕتوحية ٔتدرسة ف
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كيتضمن تعليم القراءة اللغة العربية ألف تعليم النحو تتعلق بتطبيق القرآة اٞتمل 
كتاب نظم العمريطي لشريف الدين ٭تِت العربية. كا١تعلم أخذ مواد النحو من  

العمريط مستعينا بًتٚتتو لعبد البصَت ٛتزة عثماف باٝتو الدرة السنية يف ترٚتة الدرة 
طريقة اليت يستخدمها ا١تعلم يف عملية تعليم النحو يف  ال. البهية باللغة اإلندكنسية

كالطريقة القياسية أك   اإلستقرائية أك اإلستنباطيةتلك ا١تدرسة ىي الطريقة 
 اإلستنتجية.

 ٕتوحية اإلقًتاحات لتعليم النحو يف الفصل اٟتادل عشر بقسم اللغة ٔتدرسة ف
ينبغي أف يستخدـ ا١تعلم أنواع الطرؽ  دماؾ ىي: مراڠݤينالعالية اإلسالمية 

كاالستَتاتيجية التعليمية األخرل لتطوير تعليم علم النحو، ال بطريقة اإلستقرائية 
كالطريقة القياسية فقط كلكن بغَت٫تا ايضا، حىت تسهل للتالميذ على فهم ا١تواد 

حو كيهتم التعليمية. كينبغي ١تعلم النحو أف يستخدـ الوسائل احملتاجة يف تعليم الن
هبذه ا١تادة اىتماما كبَتا. كالـز على التالميذ أف ٬تتهدكا إجتهادا عميقا يف 
تعليمهم. كينبغي للتالميذ أف ينموا ٛتاستهم يف تعليم النحو ليكونوا ماىرين بقراءة  
كتب مثل الًتاث كال سيما كاستيعاب معانيها. كينبغي ٢تذه ا١تدرسة أف ٗتلق  ٚتعية 

لعرابية. كينبغي لكتاب العمريطي يعٍت الدرة السنية يعلم يف الطلبة عن قواعد ا
 ا١تدارس ا١تتوسطة كا١تعاىد خصوصا يف ا١تعاىد فتوحية مرنغُت دماؾ.  
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 اإلىداء
 

 أىدم ىذا البحث العلمي إىل:
 .نفسي، جسدم، فكريت، كعقلي .1

 كاحًتاـ.أمي كأيب , الذين يبذالف جهد٫تا يف دعائي كتربييت, فلهما أجزؿ شكر  .۲

 انيتا نفيليا كأخيت الصغَتة انتيك ٧تيبة. أخيت الصغَتة .3

 جدم كجديت ككل عائليت احملبوبات. .4

5. .  أساتيذم الكرماء من الصغار حىت األف الذين علموين ْتور علـو

زمالئي الذين يساعدكف إيل لتكميل ىذا البحث كخاصة إىل إخواين كأخوايت  .6
 .ٖٕٔٓاصة من سنة األحباء يف قسم تعليم اللغة العربية خ

 أخيت ارنا زىريت .7

  كل ىؤالء أىدم ىذا البحث البسيط، تغمدكم اهلل بالرٛتة كالعافية. .8
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 كلمة شكر وتقدير

اٟتمد هلل الذم علم بالقلم. علم اإلنساف مامل يعلم. أشهد أف ال إلو إال اهلل 
كأشهد أف سيدنا كموالنا ٤تمدا الذم فضل بٌت آدـ بالعلم كالعمل على ٚتيع العامل. 

عبده كرسولو سيد العرب كالعجم. اللهم صل على سيدنا ٤تمد كعلى آلو كأصحابو 
 أٚتعُت. أما بعد

قد ٘تت الباحث كتاب ىذا البحث بعوف اهلل تعاىل. كىذا البحث ٖتت 
 2توحية تنفيذ تعليم النحو للفصل الحادى عشر بقسم اللغة بمدرسة فا١توضوع 

كىذا مقدـ إلكماؿ بعض الشركط ا١تقررة لنيل درجة  دماك، مراڠݤين إلسالميةالعالية ا
( يف قسم تعليم اللغة العربية يف كلية علـو الًتبية كالتدريس ّتامعة كايل s.1الليسانس )

 .ڠٝتارااإلسالمية اٟتكومية   ڠاسا

 لذا يريد الباحث إلقاء شكر كتقدير إىل:
اهلل سبحانو كتعاىل الذم أنعمٍت نعمة كثَتة كالذم أعطٍت صحة كقوة حىت أستطيع  .1

 .ڠٝتارااإلسالمية اٟتكومية  ڠاساأف أذكؽ نعمة الدراسة ّتامعة كايل 

سيدم كقرة عيٍت كمنَت طريقي نبينا ٤تمد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ا١تنتظر  .۲
 شفاعتو العظمى يـو القيامة.

 يبذالف جهد٫تا يف دعائي كتربييت, فلهما أجزؿ شكرا كاحًتاـ.أيب كأمي الذاف  .3

فضيلة السيد الدكتور راىرجو ا١تاجستَت كعميد كلية علـو الًتبية كالتدريس ّتامعة  .4
 .ڠٝتارااإلسالمية اٟتكومية  ڠاساكايل 

فضيلة السيد الدكتور أٛتد إٝتاعيل ا١تاجستَت كرئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية  .5
 .ڠٝتارااإلسالمية اٟتكومية   ڠاساعلـو الًتبية كالتدريس ّتامعة كايل 

فضيلة السيدة تؤيت قرة العُت ا١تاجستَت ككاتبة قسم تعليم اللغة العربية بكلية علـو  .6
 .ڠٝتارااإلسالمية اٟتكومية  ڠااسالًتبية كالتدريس ّتامعة كايل 
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فضيلة السيدة فينا سعادة ا١تاجستَت اليت كانت راضية ك٥تلصة لواسعة الوقت  .7
 كالفكر خالؿ شغلها لتشرفٍت ّتد كالملل يف ىذا البحث.

فضيلة السيد أٛتد زىر الدين ا١تاجستَت الذم كاف راضيا ك٥تلصا لواسعة الوقت  .8
 كالفكر خالؿ شغلو ليشرفٍت ّتد كالملل يف ىذا البحث. 

اإلسالمية  ڠاساٚتيع ا١تواظفُت كاحملاضرين يف كلية علـو الًتبية كالتدريس ّتامعة كايل  .9
كاإلرشادات. أطاؿ اهلل  ، شكرا جزيال على األكقات كالتوجيهاتڠٝتارااٟتكومية 

 عمرىم كبارؾ فيهم كنفعنا هبم كبعلومهم يف الدارين, أمُت.

أصدقائي كزمالئي يف قسم تعليم اللغة العربية كخاصة ٚتيع أصحايب األحباء من  .11
 ڠاسافصل قسم تعليم اللغة العربية ب الذين يصاحبوين يف طلب العلم ّتامعة كايل 

اهلل أمورىن كإيام كبارؾ فيهن كإيام كبلغهن . سهل ڠٝتارااإلسالمية اٟتكومية 
 كإيام إىل مقاصدنا, أمُت.

 أصدقائي كزمالئي يف معهد مدرسة القرأف العزيزية كمعلمُت فيو.  .11

كإىل من ساعدكين يف تنظيم ىذا البحث العلمي, فكرة ككقتا كنقدا. شكرا جزيال  .1۲
 ن اٞتزاء.عللى مساعدتكم. ليس يل شيئ من اٞتزاء كلكن اهلل ٬تزيكم بأحس

 

 

 ٜٕٔٓيناير  11 ،ڠٝتارا

 

 

 حنيفي ڠانا

 ٕٖٖٓٚٓٔٔٔرقم القيد: 
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 الباب األول
 مقدمة

 

 خلفية البحث .أ 

بدكف  يستعمل الذم ـ العريبألف الكال اللغة العربية علم النحو علم فركع من
 اصطالحا فهو عند النحاة علم النحو ال يعرؼ مقصوده. أما تعريف علم النحو

األخَت بناء، فيقصركف ْتثو على اٟترؼ أحواؿ أكاخر الكلم إعرابا ك  علم يعرؼ بو
، مث ىم يعنوف كثَتا بالبناء، كال يطيلوف البحث يف من الكلمة، كخاصة اإلعراب

إ٪تا ٬تعلوف ٫تهم منو بياف أسبابو كعللو، فغاية النحو بياف اإلعراب، أحكامو، ك 
3كتفصيل أحكامو، حىت ٝتاه بعضهم علم اإلعراب.

تعريف علم  كقيل ايضا أف 
تركيبها من اإلعراب كالبناء  الذم يعرؼ بو أحكاـ الكلمات العربية حاؿالنحو ىو 

.كما يتبعهما من شركط النواسخ كحذؼ العائد
4

ىو قاؿ مصطفى بشرم النحو ك  
 لكوف األخطاء يف تنفيذ قواعد اللغة يظهر بعد كوف اللغة، ىذه القواعد تظهر

اف يبلغ تعبَت اللغة مستعمل اللغة يستطيع ف النحو يدرس كي استعماؿ اللغة. لذا فإ
ٖتفيظ  تالميذلل . لذا، يف تعليمو ال يكفيو فهما جيدا يف الكتابة كالكالـكيفهم

 قراءةتلك القاعدة يف  وااف يطبق عليهم ، بل بعد ذلك لـزالقواعد النحوية دكف غَته
 ي كسيلةعاب القواعد النحوية ىيأخرل، إست. بكلمة النصوص العربية ككتابتها

5عن اللغة. األخَت التعلم الغايةليست ك اللغة  ستعماؿال
 

                                                 
0
، )القاىرة: مكتبة الثقافة الدينية، إحياء النحو كالواقع اللغوم، أٛتد ٤تمد عبد الراضي  

 16. (، صٕٚٓٓ
4
 Abdullah Muzakki, Pengantar Studi Nahwu, (Yogyakarta: Idea 

Press, 2015), hlm. 5  

5
  Mustofa Bisri dkk, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa 

Arab (UIN MALANG PRESS, 2012) cet. II, hlm. 71-72 
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 اإلىتماـ مركزمازاؿ يكوف  اإلندكنيسية لنحوية يف ا١تدارستعليم القواعد ا

 قد ترد ىذه ا١تشكالت من .فيوشكالت ا١ت كثرةوجود  ل اللغة العربية حىت  اآلف ١تعلمي
عدـ الوسائل  كأكا١تواد التعليمية اليت مل يعدىا ا١تعلم إعدادا كامال، أا١تنهج الدراسي، 

التعليمية اليت يتوسل هبا ا١تعلم للوصوؿ إىل الغاية ا١تقصودة كالطريقة ا١تستخدمة 
 خطوات التعليم ا٠تطيئة كلها ىي سبب من أسباب ا١تلل كالتعب. كأالفاسدة، 

القواعد النحوية ليست  أف السيطرة على قد اتفق خرباء تعليم اللغة العربية
كا كي يستطيعوا أف يتكلموا كيقرؤ  تالميذيلة لتساعد الكإ٪تا ىي كسىدؼ تعلم اللغة، 

منها  تالميذأخرل اليت تستطيع أف تساعد ال صحيحا. ككسائل باللغة العربية كيكتبوا
كالكتابة كغَتىا، كإذا كاف علماء الًتبية ٬تمعوف  لغوية اٟتسنة كمعادلة الكالـالبيئة ال

على أف قواعد اللغة ليست غاية يف ذهتا، كإ٪تا ىي كسيلة لتقدًن اللساف كالقلم، 
د لذلك، كإ٪تا يتعاكف معها يحاف قواعد اللغة ليست السبيل الو  فينبغي اف يعلم كذلك

اؿ الفصحى. ككثرة ا١تراف على اللغوية اليت يشيع فيها إستعم يف ٖتقيق ىذه الغاية البيئة
الصحيح ا١تصفى من الكالـ كالكتابة، كما ينبغي عدـ ا١تغالة فيها بعرض مااليلـز 

6ذ، إذ يأيت ذلك بعكس ا١تقصود فيضر كال يفيد.يمنها يف اٟتياة على التالم
 

كأما الغرض من تعليم القواعد النحوية فهو ليس ٖتفيظ الطالب ٣تموعة من 
أك الًتاكب ا١تنفردة، كإ٪تا مساعدتو على فهم التعبَت اٞتيد كتذكقو القواعد اجملردة 

ككثَت من الناس يتعلموف القواعد النحوية لقراءة  3كتدربة على أف ينتجو صحيحا،
 بة يف فهمها.و الكتب فضال عن فهمها، كلكنهم يشعركف بالصع

                                                 
، )القاىرة: دار ا١تعارؼ، ، التوجيو يف تدريس اللغة العربيةدكتور ٤تمود على السماف 6

  ٓ٘ٔ(، ص ٜٕٔٔ

3
 ،وب، تعليم اللغة العربية لغَت النّاطقُت هبا مناىجو كأساليرشدل أٛتد طعيمة .

 ٕٔٓ(، ص ٜٜٛٔ)مصر:منشورات ا١تنطقة االسالمية للًتبية كالعلـو كالثقافة، 
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الكتاب ا١تدرسي ىو الكتاب األساسي كما يصحبو من مواد التعليمية 
ساعدة، كاليت تؤلف من قبل ا١تختصصُت يف الًتبية كاللغة، كتقدـ للمدرسُت لتحقيق ا١ت

مرحلة معينة يف زماف ٤تدد. كالكتاب الدراسي ىو أىداؼ معينة يف مقرر معُت، يف 
إحدل كسائل التعلمية ا١تهمة اليت تشمل مادة الدراسية اكالكتاب التعليمي الذم لو 

تعليم كا١تطالعة ككذلك للمعلم مع أنو كسيلة أساسية.  يف ال تالميذدكر ىاـ لنجاح ال
: "الكتاب التعليمي ىو الذم ٬تعل ىذه العملية مستمرة بُت التلميذ كما قاؿ الغايل

8كبُت نفسو حىت ٭تصل من التعليم ما يريد.
  

أف تعليم علم النحو من شيء مهم السيما لقراءة فقد رأل الباحث 
غة العربية فعليو أف يفهم علم النحو ١تن رغب يف الل أك لكالـ العربية النصوص العربية

يم النحو أمر أف تعل العالية اإلسالمية ۲. ككذلك يف مدرسة فتوحية كيسيطر عليو
ليم أف تعباحث كلكن شاىد ال ألهنا مشهورة بالنحو كالصرؼ، ،ىاتالميذمهم لدم 

فيها قد يشعركف  تالميذ، ألف بعض الالنحو يف ىذه ا١تدرسة مل ٬تر على درجة النجاح
فهما عميقا كقليل منهم يفهموف  ادة، فال يفهموهناىذه ا١ت بالصعوبات حينما يتعلموف

علم النحو يف  تالميذال ميتعللقاىا ا١تعلم حىت قاعدة النحو اليت أ ما١تادة التعليمية أ
لبياف كالتوضيح فيها يفهموف ا تالميذه ا١تدرسة يستخدـ كتاب العمريطي فأكثر الذى

كالشرح من ا١تعلم. ألف كتاب العمريطي يبُت القواعد النحوية بكلمة بسيطة كبطريقة 
 القواعد فيو بسهلة أيضا. تالميذسهلة حىت يفهم ال

للفصل اٟتادل عشر  كاختار الباحث ىذا ا١توضوع يعٍت تنفيذ تعليم النحو
العالية  ٕرسة فتوحية العالية اإلسالمية ألف مد ٕبقسم اللغة ٔتدرسة فتوحية 

لذا، . اإلسالمية عندىا قسم اللغة الذم أكثره اف يعلم علم النحو من قسم اآلخر

                                                 
2
أساس إعداد الكتب التعلمية لغَت النطقُت ناصر عبد اهلل الغايل كعبد اٟتميد عبد اهلل،   

   ٚ، )رياض: دار الغايل، بدكف السنة(، ص. بالعربية
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رأل الباحث بأف كتاب العمريطي من أنسب الكتب ا١تستخدـ لتعليم علم النحو يف 
تنفيذ "ا١تدارس. فمن البياف السابق يشجع الباحث أف يقدـ البحث ٖتت ا١توضع 

ية العال ٠لفصل الحادى عشر بقسم اللغة بمدرسة فتوحية لتعليم النحو 
 ."دماك ين ڠݤمرا اإلسالمية 

 

 المسألة تحديد .ب 

ث من األغراض، ال ٮترج كالينحرؼ عما يريده الباحليكوف البحث 
 فينبغي للباحث أف يأيت بأسئلة البحث التالية:

يف الفصل اٟتادل عشر بقسم اللغة ٔتدرسة فتوحية  ليم النحوتنفيذ تع كيف .1
 ؟دماؾ ين ڠݤمرا ية اإلسالمية العال ۲

يف الفصل اٟتادل عشر  تعليم النحول ا١تانعةالعوامل ك  عمةادالعوامل الما  .۲
 ؟دماؾ ين ڠݤمرا ية اإلسالمية العال ۲بقسم اللغة ٔتدرسة فتوحية 

 

 أىداف البحث وفوائده .ج 

 ؼ ىذا البحث:اىدفأ، سابقة١تسائل المناسبة 
 ۲يف الفصل اٟتادل عشر بقسم اللغة ٔتدرسة فتوحية  ليم النحونفيذ تعتمعرفة  .1

 .دماؾ ين ڠݤمرا ية اإلسالمية العال

يف الفصل اٟتادل عشر يم النحو تعل كالعوامل ا١تانعة يفعمة االد معرفة العوامل .۲
 .دماؾ ين ڠݤمرا ية اإلسالمية العال ۲بقسم اللغة ٔتدرسة فتوحية 

 كفوائد من ىذا البحث كما يلي:

 للباحث،  (أ 
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 تعليم تنفيذأف يكوف ىذا البحث علما جديدا كخربة جديدة للباحث عن 

 حىت يكوف البحث زادا للباحث عند تعليم اللغة العربية يف اٟتياة النحو
 ا١تستقبلة.

  تالميذلل (ب 

 . النحوم ييف تعل تالميذٛتاسة ال اهناضأف يكوف ىذا البحث 

 للمدرس، (ج 

 سهيل لولتأف يعرؼ ا١تعلم ا١تنهج الدراسي ا١تناسب يف تعليم علم النحو 
 .تالميذإىل ال إلقاء ا١تادة التعليمية
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 الباب الثانى
 الهيكل النظري

 

 تعليم النحو  .د 

 تعريف النحو .1

 –يػحْفُعُل  –٨تحْونا على كزف فػحعحلح  –يػحْنُحْو  –من ٨تححا  كلمة النحو
2فػحْعالن.

كالنحو جاء يف ، كالنحو ىف اللغة يشمل عدة معاف منها القصد كاٞتهة 
 اللغة ١تعاف ٜتسة، كىي: 

 القصد، ٨تو: ٨توت ٨توؾ. أم قصدت قصدؾ. (أ 

 ا١تثل، ٨تو: مررت برجل ٨توؾ. أم مثلك. (ب 

 اٞتهة، ٨تو: توجهت ٨تو البيت. أم جهة البيت. (ج 
 ا١تقدار، ٨تو: لو عندم ٨تو ألف. أم مقدار ألف.  (د 
٨11تو: ىذا على أربعة أ٨تاء. أم أقساـ. القسم، (ه 

  

 كأما تعريفات النحو عند النحاة فهي ما يلى:
قاؿ السكاكي أف علم النحو ىو أف تنحو معرفة كيفية التؤكيب فيما بُت  (أ 

الكلم لتأدية اصل ا١تعٌت مطلقا ٔتقاييس مستنبطة من استقراء كالـ 
يف الًتكيب من حيث العرب، يقوانُت مبنية عليها، ليحًتز هبا عن ا٠تطأ 

تلك الكيفية. كأعٍت بكيفية الًتكيب تقدًن بعض الكلم على بعض كرعاية 

                                                 
2
. (، ص ٜٜٓٔ، )جاكرتا: ىيداكريا أكوع، إندكنيسى –قاموس عرىب يونس،  ٤تمود  

444 

11
لبناف، دار الكتب العلمية، -أٛتد ا٢تاشيمي، القواعد األساسية اللغة الغربية، )بَتكت  

 10دكف سنة(، ص. 
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ما يكوف من ا٢تيأت اذ ذاؾ، كبالكلم توعها ا١تفردة كما ىي يف 
11حكمها.

  

القواعد النحوية ىي كسيلة لظبط الكالـ، كصحة النطق كالكتابة،  (ب 
11كليست غاية مقصودة لذاهتا.

 

حو كسيلة ا١تستعرب، كالسالح اللغوم، كالعماد كقاؿ عباس حسن إف الن (ج 
البالغي كأدات ا١تشرع كاجملتهد، كا١تدخل إىل العلـو العربية كاإلسالمية 

 10ٚتعا. 
 

قاؿ الشيخ مصطفى الغالييٍت: كاإلعراب )كىو ما يعرؼ اليـو بالنحو(  (د 
علم بأصوؿ يعرؼ هبا أحواؿ الكلمة العربية من حيث اإلعراب كالبناء 

ما يعرض ٢تا يف حاؿ تركيبها. فيو نعرؼ ما ٬تب عليو أف  أم من حيث
يكوف اخر الكلمة من رفع أك نصب أك جر أك جـز أك لزـك حلة كاحدة 

14بعد انتظامها يف اٞتملة. 
 

ص أف النحو ىو يفات السابقة، ٯتكن للباحث أف يلخبناء على التعر 
علم يبحث فيو تركيب الكلمات العربية من حيث اإلعراب كالبناء، أك بعبارة 

                                                 
، أبو يعقوب يوسف السكاكي،  8 ـ(، ٖٜٛٔ)بَتكت: دار الكتب العلمية، مفتاح العلـو

 ٓٚص. 
  

11
(، دكف سنة، )دار ا١تعارؼ ٔتمكر، موجو الفٌت ١تدرسى اللغة العربيةالعليم إبراىيم،  عبد 

 110. ص

(، ٜٙٙٔ، )مصر: دار ا١تعارؼ، الطبعة الثالثة، النحو الواىف، اٞتزء األكؿعباس حسن،  10
 ٕص. 

14
، )القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية، جامع الدركس العربيةالشيخ مصطفى الغلييٍت،   

 5-4(، ص. ٕٛٓٓ
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أف مفهـو القواعد  ر الكلمات العربية. كيقدـ الباحثأخرل أنو علم ١تعرفة أكاخ
النحوية ىي ٣تموعة من القواعد اليت تعرؼ هبا أحواؿ أكاخر الكلمات العربية 

غَت شكل أكاخرىا بتغَت موقعها يف اٞتملة من حيث اإلعراب كالبناء يعٍت ت
 كالكالـ.

 

 أىداف تعليم النحو .۲
إف اللغة الصحيحة تعبَت صادؽ سليم بالنطق أك الكتابة، كفهم سليم 
عن طريق اإلستماع كالقراءة. لذا ينبغي أف يتم الًتكيز على فهم النصوص 

ه ىي ا١تراحل ا١تقركءة كا١تنطوقة كعلى التعبَت نطقا ككتابة تعبَتا صادقا. ىذ
النهائية يف تعليم اللغة. كلذلك أيضا فإنو ينبغي كضع قواعد النحو يف موضعها 
الصحيح بالنسبة للتعبَت كالفهم السليمُت مع االستساغة كالتذكؽ يف ٚتيع 

15األحواؿ.
 

 كٯتكن إٚتاؿ أىداؼ تدريس النحو كىي ما يلي: 
لغويا، كجعل ىذه مساعدة التالميذ على ٤تاكاة األساليب الصحيحة  (أ 

 . احملاكاة مبنية على اساس مفهـو بدال من اف تكوف آلية ٤تصة

تنمية القدرة على دفة ا١تالحظة، كالربط، كفهم العالقات ا١تختلفة بُت  (ب 
 . الًتاكيب ا١تتشاهبة

تدريب التالميذ على سالمة العبارة، كصحة األداء، كتقوًن اللساف  (ج 
 .ٖتسُت الكالـ كالكتابةيف الكالـ، ام  كعصمتو من ا٠تطأ

                                                 

)مصر:  كأساليبو،تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو رشدم أٛتد طعيمة،  11
  ٕٓٓ(، ص. ٜٜٛٔمنشورات ا١تنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثقافة، 
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مساعدة التالميذ على ترتيب ا١تعلومات كتنظيمها يف أذىاهنم، كتدريبهم   (د 
 . على دقة التفكَت كالتعليل كاالستنباط

كقوؼ التالميذ على اكضاع اللغة كصيغها، ألف قواعد النحو إ٪تا ىي  (ه 
كصف علمي لتلك األكضاع كالصيغ، كبياف للتغَتات اليت ٖتدث يف 

.كفهم لألساليب ا١تتنوعة اليت يسَت عليها اىلها ألفاظها،
16

 

كيف ىذا السياؽ أكردت إحدل الدراسات العربية، تفصيال ألىداؼ 
تعليم القواعد النحوية يف مراحل التعليم العاـ بالوطن العريب على النحو، 

 أىداؼ تعليم القواعد النحوية يف ا١ترحلُت اإلبتداعية كالثانوية التايل:

 .ميذ على تقوًن ألسنتهممساعدة التال (أ 

 .مساعدة التالميذ على تقوًن كتاباهتم (ب 

 .تنمية قدرة التالميذ على فهم ما يقرأكف فهما دقيقا (ج 

 .تنمية قدرة التالميذ على فهم ما يسمعوف فهما دقيقا (د 

 .تدريب التالميذ على الربط الصحيح بُت أجزاء الكالـ (ه 

 .فهم القاعدة النحوية من حيث ارتباطها با١تعٌت (و 

 نب ا٠تطأ يف اٟتديث كالقراءة كالكتابة.ٕت (ز 

 ادراؾ الفركؽ الدقيقة بُت الًتاكيب كالعبارات كاٞتمل كالكلمات. (ح 

 التدريب على اإلستقاؽ كاستعماؿ ا١تعاجم العربية. (ط 

 ٘تييز الصواب من ا٠تطأ يف الًتاكيب. (ي 

 ٘تييز الصواب من ا٠تطأ يف بنية الكلمة. (ك 

 الكلمة.٘تييز الصواب من ا٠تطأ يف هناية  (ل 

                                                 
16

 ،)القاىرة: األ٨تلو ا١تصرية ،فن التدريس اللغة العربية كالًتبية الدينية، ٤تمد صاحل ٦تك  
 454 (، ص.1262 ،0 ط.
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 تذكؽ القاعدة النحوية ضمن النصوص اللغوية. (م 

 إكساب التالميذ الدقة يف فهم اللغة. (ن 

 إكساب التالميذ التفكَت ا١تنظم. (س 

 تنمية دقة ا١تالحظة كا١توازنة كاٟتكم. (ع 

 .صفل الذكؽ األديب للتالميذ عن طريق ما يدرسونو من شواىد كأساليب (ف 

 تنمية ثركة التالميذ اللغوية. (ص 

باالمتهجاف عند ٦تاع التعابَت ا٠تارجة عن النسق ا١تقرر يف الشعور  (ق 
 الًتكيب العريب أك رؤيتو.

 كالثانوية كعلى ىذا فإف تعليم القواعد النحوية يف ا١ترحلتُت اإلعدادية

ينبغي اف يعلم التالميذ بالقواعد األساسية لالستعماؿ اللغوم السليم، بوساطة 
سية كىذا ما سنعاٞتو يف ىذا ا١تبحث إف الدراسة ا١تنظمة ألبواب النحو الرئي

17شاء اهلل.
 

أف أىداؼ تعليم النحو كثَتة،  من البياف السابق، ٮتلص الباحث
اللساف عن ا٠تطأ، كحفظ القلم من الزلل، كتكوين عادات لغوية منها صوف 

سليمة، كتعويد التالميذ قوة ا١تالحظة، كالتفكَت ا١تنطقي ا١تراتب، كتعيُت فهم 
يساعد على استيعاب ا١تعاىن بسرعة، كتشحيذ  ٔتاالكالـ على كجهو الصحيح 

تلميذ باألساليب تعريف الالعقل، كصقل الذكؽ، كتنمية ثركة التالميذ اللغوية، ك 
العربية كتعويده على إدراؾ ا٠تطأ فيما يقرأ كيسمع، كظبط الكالـ كصحة النطق 

 كالكتابة، كمساعدة التلميذ على فهم ما يقرأ كيسمع فهما دقيقا.

 

                                                 
    14

كأساليب التعبَت يف مراحل تطوير مناىج تعليم القواعد النحوية  ،٤تمود اٛتد السيد  
، :تونس) ،التعليم العاـ يف الوطن العريب (، ص. 1220ا١تنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو

100-112 
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 طريقة تعليم النحو .3

لتفهيم التالميذ أم درس من الدركس يف  الطريقة ىي الوسيلة اليت نتبعها
ي أسباب اليت يستخدمها ا١تدرس يف معاٞتة النشاط أية مادة من ا١تواد. كى

التدريس ليحقق كصوؿ ا١تعارؼ إىل تالميذه بأيسر السبيل كأقل الوقت 
12كالنفقات.

 

 علماء النحو )النحاة( ما يلي:  عندكطريق تعليم النحو 
  طريقة تدريس النحو اثنتاف، ٫تا: معركؼعند نايف ٤تمود 

 الطريقة االستقرائية )االستنباطية(  ( أ

كتبدأ ىذه الطريقة ٔتالحظة األمثلة كالشواىد ا١تختلفة، مث 
بينهما. كٯتكن القوؿ إّف ىذه  ٕتمعاستخالص القاعدة النحوية اليت 

الطريقة يف االستدالؿ كالتفكَت ىي اليت ٞتأ إليها علماء اللغة القدامى، 
كذلك عندما نظركا يف النصوص حينما قّعدكا النحو كضبطوا أحكامو. 

القراءنية كاألحاديث النبوية كالشواىد الشعرية كالنثرية، كخرجوا من 
ْتثهم االستقرائي ىذا بالقوانُت النحوية اليت رصدكىا با١تالحظة 

 كا١تشاىدة كالتحليل كالًتكيب كا١تقارنة. 
 الطريقة القياسية )االستنتاجية(  ( ب

، مث بتقدًن النحويةكتبدأ ىذه الطريقة بعرض القاعدة 
الشواىد كاألمثلة لتوضيحها. كبعد ذلك تعزز كترسخ يف أذىاف التالميذ 
بتطبيقها على حاالت ٦تاثلة. كيالحظ أف ىذه الطريقة تعتمد على 
التفكَت القياسي االستداليل، الذم يقـو على االنتقاؿ من ا١تقدمات أك 

                                                 
12

(، ص. ٜٜٚٔ، )قاىرة: مكتبة النهضة ا١تصرية، طرؽ تعليم اللغة العربيةالقادر، عبد٤تمد  
ٙٓ 
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ادئ كالقواعد تكوف قد التعميمات األكلية إىل الوقائع. علما أف ىذه ا١تب
12 توصلنا إليها باالستدالؿ االستقرائي.

  

تعليم النحو  طريقةكعند جاسم ٤تمود اٟتسوف كحسن جعفر ا٠تليفة إف 
11ثالث، كىي ما يلي:

  

 الطريقة القياسية     (أ 
تعد ىذه الطريقة من أقدـ طرؽ تدريس النحو العريب، كفيها يتم 

 االنتقاؿ من القنوف العاـ أك القاعدة إىل األمثلة اليت توضحها. 
 الطريقة االستقرائية (ب 

االستقراء ىو البدء بفحص اٞتزئيات كدراسة األمثلة اليت تؤدم 
اـ يسمى إىل معرفة أكجو التشابو كالتباين بينها، مث الوصوؿ إىل حكم ع

 قاعدة أك قانونا. 
 طريقة النص ا١تتكامل  (ج 

ال ٗتتلف ىذه الطريقة عن سابقتها إال يف ا٠تطوة األكىل، فبينما 
تعتمد الطريقة االستقرائية على عرض أمثلة مبتورة الصلة بينها، ٧تد أف 
ىذه الطريقة تستعُت بنص لغوم متكامل ليشتمل على ٚتل ذات 

 طلوبة. خصائص معينة توضح القاعدة ا١ت
11كعند حسن شحاتة طريقة تعليم النحو ثالثة، كىي ما يلي:

  

                                                 
12

 لبناف: دار النفائس، ط.-بَتكت) خصائص العربية كطرائق تدريسها،نايف ٤تمود معركؼ، 

 122-123(، ص. 1221 معدلة كمنقحة، 4

11
 طرؽ تعليم اللغة العربية يف التعليم العاـ،،جاسم ٤تمود اٟتسوف كحسن جعفر ا٠تليفة  

 ٕٚٗ)ليبيا: دار الكتب الوطنية، دكف سنة(، ص. 

11
 ٜٔص.  تعليم اللغة العربية بُت النظرية كالتطبيق،حسن شحاتة،  
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 الطريقة القياسية    (أ 
كىي أقدـ الطرؽ الثالث، كقد احتلت مكانة عظيمة ىف 
التدريس قدٯتا، كتسَت ىف خطوات ثالث: يستهل ا١تدرسوف الدرس 
بذكر القاعدة أك التعريف أك ا١تبدأ العاـ، مث يوضحوف ىذه القاعدة 
بذكر بعض األمثلة الىت تنطبق عليها، ليعقب ذلك التطبيق على 

ليو فهو عملية القياس حيث ينتقل القاعدة. أما األساس الذل تقـو ع
الفكر فيها من اٟتقيقة العامة إىل اٟتقائق اٞتزئية، كمن القانوف العاـ إىل 
اٟتاالت ا٠تاصة، كمن الكلى إىل اٞتزئى، كمن ا١تبادئ إىل النتائج، كىي 
بذلك إحدل طرؽ التفكَت الىت يسلكها العقل ىف الوصوؿ من ا١تعلـو 

ئدة ىف تدريس القواعد النحوية ىف مطلع إىل اجملهوؿ، كلقد كانت سا
ىذا القرف، فيعمد ا١تدرس إىل ذكر القاعدة مباشرة موضحا إياىا ببعض 

 األمثلة، مث يأتى بالتطبيقات كالتمرينات عليها. 
 الطريقة االستقرائية  (ب 

الطريقة السابقة يف تعليم القواعد ىي يبدأ ا١تعّلم بذكر األمثلة 
 تالميذيف ىذه الطّريقة أعطى ا١تعّلم المث يستخلص منها القاعدة. ك 

 األمثاؿ لتحليلها كيرافقهم يف استخراج القواعد من األمثاؿ. 
 الطريقة ا١تعادلة )النص األدىب( (ج 

كىي تقـو على تدريس القواعد الّنحوية يف خالؿ  
األساليب ا١تتصلة ىي قطعة من القراءة يف موضوع كاحد أك نص من 

كيفهموف معناه مث يشار إىل اٞتمل كما فيها من  تالميذالنصوص يقرؤه ال
 ا٠تصائص كيعقب ذلك استنباط القاعدة منها مث بالتطبيق. 
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كعند فواد أبو ا٢تيجاء، يف كتاب أساليب كطرؽ تدريس اللغة العربية 
كإعداد دركسها اليومية باألىداؼ السلوكية إف طريقة تعليم النحو ٜتسة كىي ما 

11يلي:
 

 الطريقة القياسية (أ 

كتقـو على حفظ القاعدة منذ البداية مث اإلتياف بشواىد كأمثلة 
تثبتها. كىذا يعٍت أهنا تقـو على اٟتفظ فالطالب ملـز ْتفظ القواعد 
أكال مث تعرض عليو األمثلة اليت توضح ىذه القاعدة أم أف الذىن 

الكل أم القاعدة بدأكا  تالميذيبدأ من الكل إىل اٞتزء كإذا ما فهم ال
 لنماذج كالشواىد كاألمثلة كالتفصيالت التابعة ٢تا.بفهم ا

كىذه الطريقة تبدأ من الصعب إىل السهل كلذا تقتل ركح 
االبتكار كالتفكَت عند التلميذ. كما أف عدـ استعماؿ أسلوب النقاش 

 يقتل اٟتماس كيسبب ا١تلل للتالميذ.

 كعلى الرغم ٦تا قلناه فإف ٢تا مزايا منها: إهنا توفر الوقت يف
التدريس كتريح ا١تدرس من النقاش ألف عملو يقـو على التلقائية منذ 

 البداية.

الطريقة القياسية عند عبد  باستخدـكخطوات تعليم النحو 
 اٟتميد كاآلخرين ىي ما يلي:

 بدأ ا١تدرس الدرس بتخصيص ا١توضوع للتالميذ.  )1

 شرح ا١تدرس ببياف القاعدة.  )۲

 استفهم التالميذ ْتفظ تلك القواعد.  )3

                                                 
11

،أسااليب كطرؽ تدريس اللغة العربية كإعداد دركسها اليومية باألىداؼ فؤاد أبو ا٢تيجاء 
 ٕٔٔ(، ص. ٕٕٓٓ)سويس: دار ا١تناىج للنشر كالتوزيع،  السلوكية،
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 عرض ا١تدرس االمثلة اك الكلمات ا١تناسبة للقاعدة.  )4

 خلص ا١تدرس الدرس.  )5

10قدـ ا١تدرس االمتحاف.  )6
 

 الطريقة االستقرائية (ب 

كتقـو ىذه الطريقة على األمثلة اليت يشرحها ا١تعلم كيناقشها مث 
يبدأ من اٞتزء إىل الكل.  أنويستنبط منها القاعدة كىذا يعٍت 

أم  -كاالستقراء أسلوب يشجع التفكَت كيبدأ بفحص اٞتزئيات 
مث ا٠تركج من دراستها بقاعدة عامة مستنبطة منها بعد  -األمثلة 
 نقاش.

كقد نقدىا بعضهم فقاؿ: إهنا بطيئة يف التعليم. كقالوا أيضا: 
مدكف على إهنا على الرغم من ذالك ٗتلق رجاال يثقوف بأنفسهم كيعت

جهودىم كما أهنا  تعلمهم الصرب كاألناة يف تفكَتىم، كقد سار 
 عليها اٞتارمي يف كتابو النحو الواضح.

االستقرائية ىو البدء بفحص اٞتزئيات كدراسة األمثلة اليت 
تؤدم إىل معرفة أكجو التشابة كالتباين يبنها، مث الوصوؿ إىل حكم 

طريقة االستقرائية يف تعليم عاـ يسمى قاعدة أك قانونا. كخطوات ال
 القواعد النحوية ما يلي:

 عرض األمثلة اليت تشتمل على القاعدة النحوية. )1

استنباط القاعدة ا١تطلوبة من ىذه األمثلة، كيتم ذلك بأف  )۲
إىل أجزاء معينة من األمثلة  تالميذيلفت ا١تعلم انتباه ال

                                                 
23

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

Metode, Strategi, Materi, dan Media (Uin Malang Press, 2008), hlm. 67 
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١تالحظتها، مث ٕتمع ىذه ا١تالحظات يف قاعدة كاحدة 
 ل على السبورة.كتسج

على القاعدة موضوع الدرس عن طريق  تالميذتدريب ال )3
 بعض التطبيقات.

على التفكَت  تالميذكمن مزايا ىذه الطريقة أهنا تشجع ال )4
كا١تشاركة يف الدرس بصورة فعالة، إضافة إىل أهنا توصلهم 
إىل القاعدة النحوية تدر٬تيا، ٦تا ٬تعل معنها كاضحا 

 ميسورا.كبالتايل تطبيقها سهال 

كعلى الرغم من جدكل ىذه الطريقة يف تعليم القواعد إال أنو 
 تؤخذ عليها ما يلي:

 .تالميذبطيئة يف إيصاؿ القاعدة النحوية إىل أذىاف ال )1

يتم فيها تعليم القواعد من خالؿ أمثلة مبتورة الصلة بينها،  )۲
 كيف ىذا تفتيت لوحدة اللغة.

القاعدة، فقد تغرم بالتسرع غَت احملبب يف استخالص  )3
يكتفي ا١تعلم ٔتثاؿ أك مثالُت، مث يقفز مباشرة إىل القاعدة 
ك٢تذا ينصح ا١تربوف ا١تعلم باإلكثار من األمثلة كالتنويع فيها 
كفحصها كالتأين يف استخالص القواعد منها بشاركة 

 .تالميذال

 الطريقة ا١تعدلة )الطريقة النص األدىب( (ج 

نها تقـو على األمثلة اليت قد كىي الطريقة االستقرائية نفسها لك
تأيت غَت مًتابطة الفكرة بل تقـو على عرض النص األديب ا١تًتابط 
باألفكار. كىي تسَت بكتابة النص األديب أماـ التالميذ مع كتابة 
األمثلة ا١ترغوب يف دراستها ٓتط ٦تيز أك بوضع خطوط ٖتتها. كبعد 



01 

١تميزة حىت يصل إىل أف يقرأىا التالميذ يناقشهم ا١تعلم باألمثلة ا
 استنباط القاعدة.

كىذه الطريقة أفضل من سابقتيها ألهنا تدعو إىل تكامل فركع 
اللغة كموضوعاهتا بل إهنا قد تتكامل مع بقية ا١تواد األخرل خاصة 

14مع التاريخ كالقرآف الكرًن كاٟتديث الشريف.
 

من البياف السابق، يعرؼ الباحث أف الطريقة ا١تعدلة يف تعليم 
القواعد النحوية ىي يعطي ا١تعلم أنواع األمثلة من النصوص األدبية، 
كيأمر التالميذ على ا١تالحظة كاالىتماـ باألمثلة، مث يأمرىم على 

 استنباط القاعدة كفقا لألمثلة ا١توجودة.

 طريقة النشاط (د 

كتقـو على استغالؿ نشاط التالميذ الذين يكلفوف ّتمع 
يت تتناكؿ القاعدة ا١تطلوب تدريسها مث األساليب كالنصوص كاألمثلة ال

يقـو ا١تعلم بدراستها معهم أم أهنا تقـو على جهد التالميذ معا 
15كتنظيم ا١تعلم ٢تا حىت يتم استخراج القاعدة.

 

من البياف السابق، يلخص الباحث أف طريقة النشاط يف تعليم 
ص القواعد النحوية ىي يأمر ا١تعلم التالميذ ّتمع األساليب كالنصو 

كاألمثلة من الكتب كاجملالت كاٞترائد ا١تتعلق بالقاعدة اليت يدرسها 
التالميذ. كيف الواقع، ىذه الطريقة للمرحلة ا١تتوسطة كا١ترحلة ا١تتقدمة. 

 بعبارة أخرل، ال تناسب ىذه الطريقة للمبتدئُت.

                                                 
14

)سويس: دار ا١تناىج للنشر  أسااليب كطرؽ تدريس اللغة العربية،فؤاد أبو ا٢تيجاء،  
 ٕٕٔ(، ص. ٕٕٓٓكالتوزيع، 

15
 ٕٕٔص.  ،أسااليب كطرؽ تدريس اللغة العربية،فؤاد أبو ا٢تيجاء  
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 طريقة ا١تشكالت (ه 

كتقـو ىذه الطريقة على دركس التعبَت أك القراءة كالنصوص 
تخذ ا١تعلم ىذه النصوص كا١توضوعات نقطة البدء إلثارة حيث ي

ا١تشكلة اليت تدكر حوؿ ظاىرة أك قاعدة ٨توية مث يلفت نظرىم إىل 
أف ىذه الظاىرة ستكوف موضوع دراسة موضوع النحو ا١تقرر، مث 
يكلفهم ٚتع األمثلة ا١ترتبطة هبذه ا١تشكلة من ا١توضوعات اليت بُت 

 تها معهم حىت يستنبط القاعدة.أيديهم أك من غَتىا كمناقش
16

 

 أف يلخص ىذه الطريقة ما يلي:الباحث  كيستطيع

مرحلة ا١تالحظة كاستقراء اٞتزئيات أم دراسة كمالحظة  )1
 النصوص ا١تتوفرة.

مرحلة ا١توازنة كإدراؾ الصفات ا١تشًتكة كا١تتخالفة من  )۲
 الشواىد كاألمثلة اليت درسوىا.

 القاعدة.مرحلة االستنباط أم استخراج  )3

مرحلة التعميم كالتطبيق أم اإلتياف بأمثلة كشواىد جديدة  )4
 غَت اليت استنبطوا القواعد منها.

فإنو من ا١تفضل كاألكثر فائدة للتلميذ أف يقـو ا١تعلم بتدريس  كإٚتاال
القصَتة غَت ا١تتكلفة ألف مزج النحو بالتعبَت  األدبيةالنحو من خالؿ النصوص 

أم  من خالؿ النصوص األدبية يؤدم إىل رسوخ اللغة كأساليب اللغة يف أذىاف 
 التالميذ كبالتايل ترسخ القواعد النحوية.
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 ٕٗٔص.  أسااليب كطرؽ تدريس اللغة العربية،فؤاد أبو ا٢تيجاء،  
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كىذه الطريقة توسع دائرة معارؼ التالميذ كتدرهبم على االستنباط 
الذم يدعو إليو التعليم كالدراسة كالبحث كىذا األسلوب ىو األسلوب 

13اٟتديث.
 

  

 تعليم النحو خطوات .4

 خطوات تعليم النحو عند علماء النحو )النحاة( ما يلي:ك  

كخطوات تعليم النحو عند د. فؤاد حسن حسُت أبو ا٢تيجاء اليت 
 تسَت عليها طريقة األىداؼ السلوكية ىي كالتايل:

 األىداؼ السلوكية: ( أ

 األىداؼ ا١تعرفية. )1

 النفس حركية.األىداؼ  )۲

 األىداؼ الوجدانية. )3

لوحة عليها األمثلة النحوية أك سبورة إضافية أك شفافية  الوسائل التعليمية: ( ب
 تسجل عليها األمثلة.

يعد ا١تعلم قطعة أدبية أك قصة قصَتة تشتمل على األمثلة اليت  التمهيد: ( ج
 تتصل بالقاعدة ا١ترغوب يف تدريسها مث يقـو بتسجيلها كيفضل أف تكتب

كإف مل   Overheadعلى شفافية تعرض على جهاز العرض العلوم    
يتوفر ذلك فيفضل كتابتها ٓتط كاضح ٚتيل على لوحة من الورؽ. مث 

أسئلة قصَتة تتعلق بالقطعة أك القصة ىادفا  -عرضها-قبل–يوجو إليهم 
من ذلك إثارة التالميذ كهتيئتهم للدرس اٞتديد. كقد يكوف أيضا بعرض 

 يراه مناسبا. صورة أك ما
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 111-111. ص أسااليب كطرؽ تدريس اللغة العربية،أبو ا٢تيجاء، .  فؤاد 
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 د( العرض: 
–( يعرض ا١تعلم القطعة ا١تعدة على التالميذ يف مكاف بارز من الفصل ٔ 

إف مل يكن قد كتبها على اٞتزء األٯتن من السبورة أك على سبورة 
 إضافية. 

( يطلب منهم قراءهتا قراءة صامتو كيناقشهم فيها، مث يقرأىا أمامهم قراءة ٕ
بعضهم قراءهتا كيناقشهم يف أفكارىا  ٪توذجية كاضحة، مث يطلب من

 كمعانيها.
( يوجو إليهم ٣تموعة من األسئلة كيطلب منهم اإلجابة عنها ّتمل تامة ٖ

كيسجل ىذه اٞتمل على اٞتزء األكسط من السبورة مربكزا الكلمات اليت 
ٗتدـ القاعدة النحوية بكتابتها بلوف ٥تالف كيضع ٖتتها خطا بعد 

 ضبطها.
ٔتناقشة تالميذه يف الكلمات البارزة مناقشة ٗتدـ القاعدة بأف  ( يبدأ ا١تعلمٗ

يضبطوىا كيشزحوا معانيها كبياف نوعها، كيستمر إىل أف يستنبط القاعدة 
 منهم كيسجلها على السبورة.

ق( الربط: يوازف ا١تعلم ٔتشاركة من تالميذه بُت القاعدة اٞتديدة كا١تعلومات 
ة منها كا١توازنة بُت الفاعل كنائب الفاعل أك السابقة كالقواعد السابقة القريب

 بُت أدكات نصب ا١تضارع كأدكات جزمو كما شابو ذلك.
ك( التعميم: يكلف ا١تعلم ٣تموعة من تالميذه بالرجوع إىل أحد كتب النحو 
ا١تتوفرة يف ا١تكتبة لكتابة األمثلة اليت كردت فيو، أك تلخيص ما كرد فيو عن 

حل تدريب أك أكثر مسجل فيو، كمنهم من موضوعهم الذم درسوه أك 
 .يرل أف استخراج القاعدة ىو نفسو التصميم
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ز( التقوًن أك التطبيق: يوجو ا١تعلم أسئلة إىل تالميذه الختبار مدل فهمهم 
للموضوع كمنها ما ىو شفوم كمنها ما ىو ٖتريرم. كقد ٭تل معهم بعض 

 تدريبات الكتاب ا١تقرر.

م حل تدريب كاحد أك اثنُت فقط يف كراساهتم يف ح( الواجب ا١تنزيل: يكلفه
ا١تنزؿ، أك كتابة أمثلة من عندىم، أك العودة إىل كتاب اخر لتسجيل األمثلة 

۲8ا١توجودة فيو كمناقشتها مع معلمهم يف اٟتصة القادمة.
  

الطريقة القياسية عند عبد اٟتميد  باستخدـكخطوات تعليم النحو 
 ىي ما يلي: 

 بتخصيص ا١توضوع للتالميذ.بدأ ا١تدرس الدرس  (أ 

 .القواعدشرح ا١تدرس  (ب 

 استفهم التالميذ ْتفظ تلك القواعد. (ج 

 عرض ا١تدرس االمثلة اك الكلمات ا١تناسبة للقاعدة. (د 

 خلص ا١تدرس الدرس. (ه 

  قدـ ا١تدرس االمتحاف. (و 

عند عبد  الطريقة اإلستقرائية باستخدـكأما خطوات تعليم النحو 
 اٟتميد فهي كالتايل:

ه لتقبل ا١تادة العلمية اٞتديدة، كذلك تالميذا١تقدمة، ففيها يهيئ ا١تدرس  .1
 تالميذعن طريق القصة كاٟتوار أك بسط الفقرة ْتيث تثَت يف نفوس ال

الذكريات ا١تشًتكة، كىي أساسية ألهنا كاسطة من كسائط الّنجاح، كسبيل 
 إىل فهم الدرس كتوضيحو.
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أساليب كطرؽ تدريس اللغة العربية كإعداد دركسها د. فؤاد حسن حسُت أبو ا٢تجاء،   
  115-111 ( ص.ٕٕٓٓاٞتوؼ: دار ا١تناىج النشر كالتوزيع، )اليومية باألىداؼ السلوكية، 
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وضوع ْتيث يعرض عرضا سريعا العرض، ىو لب الدرس كعليو يتحدد ا١ت .۲
إليو، كىو يدؿ على براعة  تالميذا٢تدؼ الذل يريد ا١تدرس أف يبلغ بال

 ا١تدرس.

، كبُت ما تعّلمو باألمس  .3 الربط، كىو الرّبط على ما تعلمو الطالب اليـو
القريب كالبعيد، فا٢تدؼ منو أف ترتبط ا١تعلومات كتتسلسل يف ذىن 

 ة إىل االستنتاج.الطالب، مثّ يصل ا١تدّرس بطالق

التطبيق، كىو تتعلق عليو األ٫تية الكربل، ألف دراسة القواعد ال تؤتى  .4
ٙتارىا إال بكثرة التطبيق عليها، كتدريب الّتالميذ تدريبا كافيا على 

12 األبواب الىت يدرسوهنا.
 

 

 مراحل تعليم النحو .5

التالميذ، كما يف تعليم القواعد النحوية.  عليم مراحل تناسبلكل الت
 كا١تراحل يف تعليم القواعد النحوية ىي ما يلي :

  ا١ترحلة االبتدائية (أ 

اٟتلقة األكىل: تشمل على الّصفُت يعٍت الصف األكؿ كالصف 
الثاين، كيف ىذه اٟتلقة ال يعلم الطفل القواعد مطلقا، كال يؤخذ بنوع 

اص، كتأليف ٚتل بشكل معُّت، معُت من التدريبات حوؿ أسلوب خ
ألّف الطّفل يف ىذه اٟتلقة ٤تدكد ا٠تربات، فحاجتو ماّسة إىل توسيع 

 خربتو، كتنمية ٥تضولو الّلغول.

اٟتلقة الثانية: تشمل على الّصفُت يعٍت الصف الثالث كالرابع، 
 كيف ىذه اٟتلقة يدرب التلميذ على صحة األداء، كقوة التعبَت، بطريقتُت:
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 M. Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, 

Metode, Strategi, Materi, dan Media (Uin Malang Press, 2008), hlm. 67-68 
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استمرار التدريب ا١تباشر على التعبَت، كما ىو متبع يف اٟتلقة   (1
 الّسابقة، كلكن بصورة أرقى.

تدريبو على كحدات ٨توية معينة، ٦تا يشيع يف لغتو، كيستعملو   (۲
استعماال خطيأ، كذلك كالّتدريب على األسئلة كاألجوبة، كعلى 

ع _ هبذا بعض الّضمائر، كأٝتاء اإلشارة، كألٝتاء ا١توصولة، كنستطي
الّتدريب _ أف هنذب لغة التّلميذ، كنعدؿ بو  أف كلمة " إحنا" إىل 
" ٨تن" كعن كلمة "إزال" إىل كلمة " كيف" كعن كلمة " إىل" إىل  
كلمة " ذه" إىل "ىذا" كعن كلمة "فُت" إىل "أين" كعن كلمة 

 "إمتو" إىل "مىت" كعن كلمة "مُت" إىل "من"...

د، ال على تكوين ٚتل، كلكن كىذا النوع من تدريب القواع
ستعماؿ الّلغول باستعماؿ إلسم مالئم لو، ىو الّتدريب على االا

البطاقات كاأللعاب الّلغوية كاحملاكالت كالّتمثيليات كاستخداـ القّصة كغَت 
ذلك. كىذا الّتدريب ال ٮتّصص لو ْتصص كامل، كإ٪ّتا يقطع لو من 

 دركس القراءة كالّتعبَت.
تشمل على الّصفُت، يعٍت الّصف ا٠تامس  اٟتلقة الثالثة:

كالّسادس كالّتلميذ يف ىذه اٟتلقة ٯتكن أف يطمئن إىل نضج فكره كقدرة 
على فهم القواعد بالطريقة القاصدة الىت تعتمد على األمثلة كا١تناقشة 
كاإلستنباط كالّتطبيق، كال مانع من ٖتصيص إحدل اٟتصص لدراسة 

ه اٟتلقة مع مراعة الّتيسَت على الّتالميذ القواعد كالّتدريب عليها يف ىذ
 بعدـ ازدحاـ القواعد ا١تختلفة يف حصة كاحدة.

 

 ا١ترحلة اإلعدادية (ب 

يف ىذه ا١ترحلة يؤخذ التلميذ يف دركس القواعد بالطريقة الًّتبوية 
ا١تنظمة بصورة أكسع كأمشل، كٯتكن يف ىذه ا١ترحلة العودة إىل بعض 
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 الّسابقة كدراستها بشيئ من الّتفصيل. األبواب اليت درست يف ا١ترحلة

كا١تراد هبذه ا١ترحلة يعٍت تعليم القواعد الّنحوية للمرحلة اإلعدادية 
 بإندكنسيا ا١تشهورة با١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية. 

 ا١ترحلة الثانوية (ج 

يف ىذه ا١ترحلة األبواب كا١تسائل اليت يدؽ تتناكؿ ا١تناىج 
عدادية، كٖتّصص للقواعد كالّتطبيق تالميذ يف ا١ترحلة اإلفهمها على 

كىف ىذه ا١ترحلة أنسب الطريقة ىف تعليم علم  01عليها حصص كاملة.
٨01تو، كىو إرجاء الطريقة القياسية للمستوبُت ا١تتواسط كا١تتقدـ.

 

كيرل الباحث أف أٝتاء مراحل التعليم يف بالدنا إندكنيسيا ال 
لفية تالميذىا كاىداؼ تساكم يف بالد العرب كلكن يساكم يف كوهنا كخ

تعليمها، فلذالك يرل الباحث اف ا١تدرسة اليت يبحثها الباحث تقـو مقاـ 
ا١تدرسة اإلبتدائية ١تناسبتها يف كوهنا كخلفية نالميذىا كاىداؼ تعليمها  

 كما يف السابق.

 

 كتاب العمريطي  .6

شيخ أبو  كتاب العمريطي ىو نظم من كتاب اٞتركمية الذم ألفو
.٤تمد بن ٤تمد ابن داكد الصنهاجيعبد اهلل 

3۲
ككتاب العمريطي ألفو شيخ  
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(، ٕٚٓٓ، )القاىرة: دار ا١تعارؼ، ا١توجو الفٌت ا١تدرسى اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم،   
 .112-112ص. 

01
 .111. ص الناطقُت هبا،تعليم اللغة العربية لغَت رشدل أٛتد طعيمة،   

01
)ٝتاراغ: فوستكا العلوية، الدرة السنية،أبو ٤تمد أمٌت مصفى عبد البصَت ٛتزة عثماف،   

 .11-11(، ص. ٕٕٓٓ
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شرؼ الدين ٭تِت من القرية العمرطية جانب شرؽ بلد بلبيس، انتهى ىذا نظم 
 ىجرية بسم الدرة البهية كعدد نظمو 231 العمريطي يف شهر ٚتادم األخَت

154.
33
  

كثالثُت بابا، كلكنو يستخدـ  اثنُت كتاب العمريطي ينقسم اىل
يعٍت من باب مرفوعات األٝتاء إىل باب ا١تفعوؿ معو، خاصة  شرين ابوابع

يستمر التالميذ ابوابا  يف الفصل إثٌت عشر للتالميذ يف الفصل اٟتادم عشر. مث
كىذا الكتاب ٭تتول على قواعد النحو نظم  كيرجعوف األبواب ا١تضية.

األمثلة اليت  العمريطي كاألمثلة ىي بعض من ايات القرأف الكرًن، كبعض من 
كانت معركفا. كباإلضافة ايل ذلك، يتضمن الكتاب أيضا ٥تططات ا١تباحثة 

  كتدريبات.

  أما مواد كتاب العمريطي )الدرة السنية( فهي ما يلي: 

 باب الكالـ  (أ 

 باب اإلعراب (ب 

 باب عالمات اإلعراب )عالمات الرفع(  (ج 

 باب عالمات النصب  (د 

 باب عالمات ا٠تفض  (ه 

 باب عالمات اٞتـز  (و 

 فصل  (ز 

 باب ا١تعرفة كالنكرة  (ح 

 باب األفعاؿ (ط 

 باب إعراب الفعل (ي 
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)ٝتاراغ: فوستكا العلوية، الدرة السنية،أبو ٤تمد أمٌت مصفى عبد البصَت ٛتزة عثماف،   
  .121(، ص. ٕٕٓٓ
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 باب مرفوعات األٝتاء )الفاعل(  (ك 

 باب نائب الفاعل (ل 

 باب ا١تبتدأ كا٠ترب (م 

 كاف كأخواهتا  (ن 

 إف كأخواهتا  (س 

 ظن كأخواهتا (ع 

  باب النعت (ف 

 باب العطف (ص 

 باب التوكيد  (ق 

 باب البدؿ (ر 

 باب منصوبات األٝتاء )ا١تفعوؿ بو(  (ش 

 باب ا١تصدر  (ت 

 ؼباب الظر  (ث 

 باب اٟتاؿ (خ 

 باب التمييز  (ذ 

  باب االستثناء (ض 

 باب ال العاملة عمل إف  (غ 

 باب النداء  (ظ 

 باب ا١تفعوؿ ألجلو  (أ أ 

 باب ا١تفعوؿ معو  (ب ب 

 باب ٥تفوضات األٝتاء  (ج ج 

 .باب اإلضافة (د د 
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  الدراسات السابقة .ه 

 كجد الباحث البحوث العلمية السابقة ا١تتعلقة هبذا البحث منها : 
تعليم القواعد النحوية بطريقيت االستقرائية كالقياسية )دراسة مقارنة يف إ٧تاز  .1

كيمانكوف   ٛالتالميذ يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية معارؼ هنضة العلماء 
(. كأما صياغة ا١تسألة يف ىذا ٕٖ٘٘ٓٓٔفوربالنجا(، كتبتو نويف معرفة )

" لتعليم القواعد النحوية البحث فهي كيف إ٧تاز التالميذ يف الصف الثامن "أ
باستخداـ الطريقة االستقرائية ؟ ككيف إ٧تاز التالميذ يف الصف الثامن "ب" 
لتعليم القواعد النحوية باستخداـ الطريقة القياسية ؟ كىل يوجد فرؽ بُت إ٧تاز 
التالميذ يف تعليم القواعد النحوية بطريقيت الطريقة االستقرائية كالقياسية يف 

 كيمانكوف فوربالنجا؟  ٛ وسطة اإلسالمية معارؼ هنضة العلماء ا١تدرسة ا١تت

الباحثة طريقة ا١تشاىدة كطريقة إعداد  تكيف ىذا البحث استخدام
 " لتحليلها.t-score"االختبار يف ٚتع البيانات. كطريقة 

ف إ٧تاز التالميذ يف الصف الثامن أطيع الباحث االستنباط كىو ستكي
النحوية بالطريقة االستقرائية بتقدير جيد، ألف القيمة "أ" لتعليم القواعد 

. كإف إ٧تاز التالميذ يف الصف الثامن "ب" لتعليم ٙٗ.ٕٚا١تتوسطة احملصولة 
القواعد النحوية بالطريقة القياسية بتقدير مقبوؿ، ألف القيمة ا١تتوسطة احملصولة 

 لنحوية بطريقيت تعليم القواعد ا. يوجد فرؽ داؿ بُت إ٧تاز التالميذ يفٙٙ.ٚٙ
 ٛ االستقرائية كالقياسية يف ا١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية معارؼ هنضة العلماء 

 ىي" ttكالقيمة " ٜٓ٘.ٕىي  "toكيمانكوف فوربالنجا، ألف القيمة "

1.115.
34
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النحوية بطريقة اإلستقرائية كالقياسية )دراسة مقارنة يف إ٧تاز تعليم القواعد نويف معرفة،   
ْتث علمي  كيمانكوف فوربالنجا( ٛ التالميذ يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية معارؼ هنضة العلماء 
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يف تعليم  البحث كالبحث السابق ىي أهنما يبحثافا١تساكاة بُت ىذا ك 
كىي أف ىذا البحث القواعد النحوية. كأما الفرؽ بينهما فهو يف بؤرة البحث 

، كأما البحث السابق فهو يرتكز على الطريقة يركز على تنفيذ التعليم
التعليمية". ككذلك نوع البحث. ىذا البحث ْتث نوعي كأما البحث السابق 

 فهو ْتث كمي. 

لتالميذ الفصل الثالث  مفتاح السلفيةتنفيذ تعليم النحو باستخداـ كتاب  .۲
ٔتدرسة "مستفيدين" الدينية األكلية هنضة العلماء ا٠تامسة كندؿ، كتبتو نفيسة 

(. كأما صياغة ا١تسألة يف ىذا البحث فهي كيف تنفيذ ٕٖٗٙٓٔٔٔٔا٢تمة )
تعليم النحو باستخداـ كتاب "مفتاح السلفية" لتالميذ الفصل الثالث ٔتدرسة 

دينية األكلية هنضة العلماء ا٠تامسة كندؿ؟ كما العوامل الداعمة "مستفيدين" ال
كالعوامل ا١تانعة يف تنفيذ تعليم النحو باستخداـ كتاب "مفتاح السلفية" لتالميذ 
الفصل الثالث ٔتدرسة "مستفيدين" الدينية األكلية هنضة العلماء ا٠تامسة  

 كندؿ؟ 

ا١تشاىدة،  كطريقة  كأما الطرؽ ا١تستخدمة ٞتمع البيانات فهي طريقة
ا١تقابلة، كطريقة التوثيق. كأما طريقة ٖتليل البيانات فهي الطريقة االستقرائية 

 كطريقة ٖتليل ا١تضموف.
تنفيذ تعليم النحو باستخداـ كتاب مفتاح  أف كخالصة البحث ىي

السلفية لتالميذ الفصل الثالث ٔتدرسة "مستفيدين" الدينية األكلية هنضة العلماء 
ة كندؿ ينقسم إىل ثالث مراحل كىي التخطيط، كالتطبيق، كالتقوًن. كأف ا٠تامس

تنفيذ تعليم النحو باستخداـ كتاب مفتاح السلفية لتالميذ الفصل الثالث 
ناجح. كالدليل عليو أف ىذا كتاب مفتاح السلفية قادر على ترقية استيعاب 
                                                                                                         

 ).1112 ٝتارانغ، كلية علـو الًتبية كالتدريس جامعة كايل سوغو اإلسالمية اٟتكومية: ٝتارانغ)

   



41 

مة يف تنفيذ تعليم التالميذ يف قراءة كتب الًتاث ٔتعانيها. كمن العوامل الداع
النحو باستخداـ كتاب مفتاح السلفية يساعد كتاب مفتاح السلفية على عملية 
تعليم النحو، كا٢تدؼ ا١ترجو أك احملصوؿ ىو اٟتفظ. ككجود التفاعل كاالتصاؿ 
بُت ا١تعلم كالتالميذ. كأما العوامل ا١تانعة فمنها خلفية تربية التالميذ ا١تختلفة 

35التالميذ ا١تختلف، كقلة الوقت.حىت يظهر مستول فهم 
 

يم يف تعل ذا البحث كالبحث السابق ىي أهنما يبحثافا١تساكاة بُت ىك 
 . ا١تستخدـ الكتاب النحو. كأما الفرؽ بينهما فهو

تعليم القواعد النحوية لقراءة كتب الًتاث )دراسة ٖتليلية عن كتاب "اللباب  .3
لدين من ناحية ا١تادة كالطريقة( تعليم الكتاب ألٛتد فخر ا يف على طريق الربؽ

كأما نتائج ىذا  ،173۲111۵۲للباحث "٤تمد طارؽ ٣تد" برقم الطالب 
 البحث يعٌت: 

على طريقة الربؽ يف تعليم الكتاب "ىو  اللبابا١تواد ا١توصوفة ىف كتاب " (أ 
ا١تادة األساسية يف دراسة علم النحو. صفة ا١تواد ىو الطابقة، لذالك أف 

اب يف كتاب "اللباب على طريق الربؽ ىف التعليم الفصوؿ أك األبو 
الكتاب" ىو الفصوؿ الىت تغلب ما يستخدـ ىف كتب الًتاث. كلكن 
"الكتب الصفراء" الىت ٯتكن استخالصها ىي كتب الًتاث السفلى من 
الطبقة األكىل إىل الوسطى. كىذا ىو ال ٯتكن أف يفهم ٚتيع كتب الًتاث 

ىذا الكتاب. ألف ا١تواد ا١تقدمة يف ىذا من خالؿ الفصوؿ ا١توصوفة يف 
الكتاب ىي بسيطة. إذا كاف التالميذ تريد أف تعرؼ الكثَت عن قواعد 

                                                 
05

تنفيذ تعليم النحو باستخداـ كتاب مفتاح السلفية لتالميذ الفصل الثالث نفيسة ا٢تمة،   
كلية علـو الًتبية كالتدريس : ٝتارانغ) ٔتدرسة "مستفيدين" الدينية األكلية هنضة العلماء ا٠تامسة كنداؿ،

  )1116 ٝتارانغ، جامعة كايل سوغو اإلسالمية اٟتكومية
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قراءة الكتب ينبغي دراسة النحو كالصرؼ كامل. حىت لفهم ا١تواد اليت 
ىي يف ىذا الكتاب أف الطالب ال يفهم دكف تعليمات مباشرة من 

 ىذا الكتاب ىو اإلٚتاؿ.  ا١تعلم. ألف التفسَت ٢تذه ا١تادة يف
الطريقة ا١تستخدمة يف كتاب "اللباب على طريق الربؽ ىف تعليم الكتاب"  (ب 

الذم يشرحو ا١تؤلف يف قواعد النحو ىو األسلوب القياسي، أم الطريقة 
السابقة ىف تدريس القواعد يبدأ ا١تدرس بذكر القاعدة مث يعطى األمثلة 

 عليها. 
قواعد النحو ىي الطريقة القياسية أم يف  كالطريقة ا١تستعملة يف تعليم (ج 

تدريس القواعد يبدأ ا١تدرس بذكر القاعدة مث يعطى األمثلة عليها. 
الفصوؿ اليت تغلب ما يستخدـ يف كتب الًتاث. كلكن الكتاب الصفراء 
اليت ٯتكن استخالصها ىي كتب الًتاث السفلى من الطبقة األكىل إىل 

36الوسطى.
 

يف تعليم  البحث كالبحث السابق ىي أهنما يبحثاف ىذا ا١تساكاة بُتك 
وث كىو  الكتاب ا١تبحيف ختالؼ النحوية. كأما الفرؽ بينهما فهو اإلالقواعد 

 على طريقة الربؽ يف تعليم الكتاب. اللبابككتاب  كتاب عمريطي

 

 

 

 

 

                                                 
06

لقراءة كتب الًتاث )دراسة ٖتليلية عن كتاب  تعليم القواعد النحوية٤تمد طارؽ ٣تد،   
كلية : ٝتارانغ)، "اللباب على طريق الربؽ يف تعليم الكتاب ألٛتد فخر الدين من ناحية ا١تادة كالطريقة(

  )1111 ٝتارانغ، علـو الًتبية كالتدريس جامعة كايل سوغو اإلسالمية اٟتكومية
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 الباب الثالث
 مناىج البحث

 

  نوع البحث  .و 

ىذا البحث ْتث نوعي كىو البحث الذم يصف ك٭تلل ا١تظهر  
كاٟتادثة كالنشاط اإلجتماعي كالسلوؾ كاإلعتقاد كالرأم كالفكر فرديا كاف أـ 

.ٚتاعيا
03
البحث النوعي ٭تاكؿ أف يفهم مظاىر سلوؾ ا١تعلم، كالطالب يف عملية   

.الًتبية كالتعليم
ا١تيداين كالبحث نوعي إىل قسمُت ٫تا البحث البحث الكينقسم  38

، إذ مقصوده كعمل البحث الذم يعمل ىب. كىذا البحث ْتث نوعي ميداينا١تكت
.يف ا١تيداف حقا. يستخدـ البحث لينظر ما يف ا١تيداف

39
كحالة ا١توضوع قبل ٣تيئ  

الباحث ىو الوسيلة األساسية ٢تذا البحث كعليو رأم الباحث كبعده ال يتغَت. ك 
41الكثَتة.ا١تعارؼ الواسعة كالنظريات 

  

 

  البحث ومجالو بؤرة .ز 

 الفصل اٟتادم عشر لتالميذ تنفيذ تعليم النحو ىيبؤرة ىذا البحث 

 .دماؾ  ينڠݤمرا اإلسالمية  العالية ۲بقسم اللغة ٔتدرسة فتوحية 

 فهو: البحثكأما ٣تاؿ ىذا 

                                                 
37

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi  Penelitian Pendidikan , 

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

38
  Tohirin, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan 

Bimbingan Konseling, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 3. 
39

  Raharjo, dkk, Pedoman Penulisan Skipsi Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan, (Semarang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Walisongo, 2016), hlm. 2.  
40

  Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 

2008), hlm. 2. 
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 ۲بقسم اللغة ٔتدرسة فتوحية  الفصل اٟتادم عشر لتالميذ تنفيذ تعليم النحو .1
 .دماؾ  ينڠݤمرا ية اإلسالمية العال

الفصل اٟتادم  لتالميذ تنفيذ تعليم النحوالعوامل الداعمة كالعوامل ا١تانعة يف  .۲
 .دماؾ  ينڠݤمرا ية اإلسالمية العال ۲بقسم اللغة ٔتدرسة فتوحية  عشر

 

  مكان البحث ووقتو .ح 

 ۲فتوحية درسة ٔت الفصل اٟتادم عشر بقسم اللغة مكاف ىذا البحث
نوفمرب  1فهو من كقت ىذا البحث . أما دماؾ  ينڠݤمرا ية اإلسالمية العال

 .1113نوفمرب  01 إىل 7112

 

  البيانات  مصادر .ط 

حث ا١تعلومات كالبيانات البا فيو أخذيعد ىذا البحث ْتثا ميدانيا حيث 
سوىارٝتي " ىت تكمل البيانات ٢تذا البحث. كرأللناس كا٠تربات المباشرة من ا

 : إىل ثالثة أقساـ، كىي ما يليتنقسم مصادر البيانات  أف أريكونطا"

البشر أك اإلنساف يعٍت مصدر البيانات الذم يعطي البيانات لسانا كاف أـ   .1
 كتابة.

ا١تكاف يعٍت مصدر البيانات الذم يعطي البيانات يف حاؿ ثابت مثل الغرفة  .۲
 كاألدكات فيها، كيف حاؿ متحرؾ مثل األنشطة.

41البيانات يف أشكاؿ اٟترؼ أك العدد أك الصورة.الكتابة يعٍت مصدر  .3
 

ستخدـ الباحث البحث ا١تيداين لنيل ا١تعلومات كالبيانات ا١تتعلقة هبذا ا
 ية اإلسالمية العال ۲فتوحية مدرسة . كذلك من حضور الباحث يف البحث

                                                 
41

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan 

Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), cet 15, hlm 172. 
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كاللقائات مع مسؤكيل  ٞتمع ا١تعلومات كالبيانات ا١تتعلقة بالبحث. دماؾ  ينڠݤمرا
ا١تدرسة للتأكد كالتأكيد با١تعلومات كالبيانات احملتاجة، كألجل ذلك تتكوف مصادر 

  البيانات من:

 ا١تصدر األساسي .1

ا١تصدر األساسي  كل ما يستفيد منو الباحث للحصوؿ على 
فهي كل البيانات اليت  البيانات مباشرة. أما ا١تصادر األساسية يف ىذا البحث

دماؾ عن   ينڠݤالعالية اإلسالمية  مرا ٕة نا٢تا الباحث من مدرسة فتوحي
أحواؿ ا١تدرسة كأحواؿ تنفيذ تعليم النحو يف الفصل اٟتادم عشر بقسم اللغة 

دماؾ. كا١تصادر األساسية يف   ينڠݤالعالية اإلسالمية  مرا ٕٔتدرسة فتوحية 
 :ىذا البحث ىي

دماؾ،   ينڠݤالعالية اإلسالمية  مرا ٕرئيس ا١تدرسة فتوحية  .أ
حصل منو الباحث البيانات عن درس النحو يف ىذا ا١تدرسة 

 .كمعلم علم النحو

معلم علم النحو يف الفصل العشر كالفصل اٟتادم عشر بقسم  .ب
حصل منو الباحث البيانات عن خلفيتو، كتنفيذ تعليم  اللغة

 النحو، ككتابو، كتالميذه.

سة بعض التالميذ يف الفصل اٟتادم عشر بقسم اللغة ٔتدر  .ج
حصل منو  دماؾ  ينڠݤاالعالية اإلسالمية  مر ٕفتوحية 

الباحث البيانات عن خلفيتهم، كتنفيذ تعليم النحو، ككتابو، 
 .  كمعلمهم علم النحو
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  الثانوم ا١تصدر .۲

الباحث إكماال للمصدر  استخدموا١تصدر الذل  ا١تصدر الثانوم ىو
ا١تصدر الثانوم ٢تذا البحث كل ما يتعلق با١توضوع كا١تعلومات  فككااألساسي. 

األساسي. كا١تصدر الثانوم ىو اليت ٯتكن للباحث من ٚتعها إلكماؿ ا١تصدر 
41تعلق ٔتوضوع البحث من الكتب كاجملالت كا١تقاالت كغَتىا.ما 

أما   
فهي مدير ا١تدرسة كمساعد الرئيس لقسم ىذا البحث  ا١تصادر الثانوية يف
 معلم كالكتب ا١تتعلقة بتعليم علم النحو.ا١تناىج الدراسية ك 

 

 جمع البيانات طريقة .ي 

 ٞتمع البيانات فهي كما يلي: الباحث يستخدمهم اليتأما الطرؽ 
   طريقة ا١تشاىدة .1

مشاىدة  الطريقة الىت تستخدـ عن طريقىي  طريقة ا١تشاىدة
ا١تشاىدة ٔتعناىا العاـ  40موضوعات مبحوثة مباشرة كانت أـ غَت مباشرة.

تشمل ٚتع البيانات بعض النظر عن األداة ا١تستخدمة يف ٚتعها.فطريقة 
ا١تشاىدة تعتمد على رؤية الباحث أك ٝتاعو لألشياء كتسجيل ما يالحظو، كال 
يعتمد على استجابات أفراد العينة ألسئلة أك عبارات يقرأكهنا ىف االختبار أك 

ىف ا١تقابلة، أم أف الباحث ال ٭تصل على االستبياف، أك تلقى عليهم 

                                                 
42

 Nasution, Metode Research, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009 ),  

hlm.145 

43
 M. Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung : Angkasa, tth), 

hlm.72 
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االستجابات من ا١تستجيب، كلكن ٭تصل عليها بنفسو عن طريق مالحظة 
44سلوؾ أفراد العينة ىف مواقف طبيعية.

 

عن لحصوؿ على البيانات ل استخدمها الباحثكىذه الطريقة  
لفصل اٟتادل عشر ل علم ىف عملية تنفيذ تعليم النحوالطريقة الىت يستخدمها ا١ت

باٟتضور ىف  دماؾ  ينڠݤمرا ية اإلسالمية العال ۲بقسم اللغة ٔتدرسة فتوحية 
شاىد عملية  تنفيذ تعليم النحو ككتب ما يفعل فالفصل اٟتادم عشر ىذا 

 ا١تعلم ىف الفصل. 
  طريقة ا١تقابلة .۲

ىي طريقة ٚتع البيانات من خالؿ عملية االستجاب  طريقة ا١تقابلة
استخدـ الباحث ىذه الطريقة ١تعرفة  45الذم ٬ترم يف إتاه كاحد.الشفوم 

الباحث  األشياء من ا١تستجيب متعمقا  كعدد من ا١تستجيب قليال. كقد قاـ
 با١تقابلة مع:

دماؾ   ينڠݤالعالية اإلسالمية  مرا ٕرئيس مدرسة فتوحية  ( أ
لنيل البيانات كا١تعلومات عن تاريخ ا١تدرسة كتاريخ تعليم النحو 

ا١تدرسة كتسهيالت تعليم النحو كمثل إنشاء فرؽ بتعليم  يف

                                                 
44

عالـ، مناىج البحث يف العلـو النفسية كالًتبوية، )قاىرة: دارالنشر رجاء ٤تمود أبو   
 ٜٖٗ(، ص. ٕٚٓٓللجامعات، 

45
 Abdurrahmat Fathoni, Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan 

Skripsi, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 104-105. 



42 

ككسائلها كإداراهتا كتنظيمها  ٕاللغة العربية يف مدرسة فتوحية 
 كغَتىا.

معلم علم النحو للصف اٟتادم عشر من قسم اللغة من  ( ب
دماؾ لنيل   ينڠݤالعالية اإلسالمية  مرا ٕمدرسة فتوحية 

القواعد النحوية كخلفية ا١تعلومات كالبيانات عن عملية تعليم 
 .معلم علم النحو يف تلك ا١تدرسة

 ٕٔتدرسة فتوحية  تالميذ الصف اٟتادم عشر من قسم اللغة ( ت
دماؾ لنيل ا١تعلومات كالبيانات يف   ينڠݤالعالية اإلسالمية  مرا

عملية تعلم كتعليم القواعد النحوية كخلفية التالميذ يف تعلم 
    النحو يف ذلك الفصل.

  توثيقطريقة ال .3

ىي طريقة ٚتع البيانات بنظر أك ٖتليل توثيق الفرد أـ طريقة التوثيق 
غَته. كىي إحدل الطرؽ اليت تستعمل ٟتصوؿ على تصوير من ناحية الفرد 
بوسيلة الكتابة كالتوثيقات ا١تكتوبة األخرل أك الذم يكتبو الفرد مباشرة. كىي 

اٞترائد كاجملالت كغَت كالكتب ك البحث عن البيانات لألمور ا١تتغَت منها ا١تذكرة 
 46دـ ىذه الطريقة لنيل البيانات عن ٤تتويات ا١تعجم الصحيحة.ذلك. كتستخ

ستخدمها الباحث لنيل البيانات عن حالة ا١تعلمُت كالتالميذ كا١تنهج الدراسى اك 
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من موظف ٣تاؿ اإلدارية منها ا١تنهج الدراسى  . كٚتع الباحث الوثائقك٨توىا
 تعلق با١تدرسة.كالعوامل الىت ت

 

 البيانات صحةاختبار  .و

صحة البيانات. اختبار صحة البيانات يف  الختبارىناؾ طرؽ متنوعة 
البحث النوعي ىو ٘تديد ا١تشاىدة، كزيادة االجتهاد يف البحث، كالتثليث، 

43كاستخداـ ا١تواد ا١تراجعية، كٖتليل اٟتالة السلبية، كفحص األعضاء.
يف ىذا  

 واد ا١تراجعية.التثليث كا١ت الباحث اختبارين لصحة البيانات ك٫تاستخدـ إالبحث، 

 التثليث .1

 كالطرؽ ا١تختلفة كاألكقاتصادر ا١تتنوعة ا١تكىو فحص البيانات من 
ـ الباحث تثليث للحصوؿ على البيانات الصحيحة كىي ة. استخدا١تختلف

فة. إذا ناؿ لانات إىل نفس ا١تصدر بطريقة ٥تتتثليث الطريقة الختبار صحة الباي
42الباحث البيانات بطريقة ا١تقابلة، فحصتها بطريقة ا١تشاىدة كالتوثيق.

  

ستخدـ الباحث تقنيقية التثليث، اكللحصوؿ على صحة البيانات، ف
كىي تقنيقية تفتيش صحة البيانات بانتفاع الشيء اآلخر. الشيء خارج 

البحث تثليث  ستخدـ ىذااالبيانات احملصولة لتفتيش البيانات كمقياسها. ك 
 . ا١تصدر كتثليث الطريقة
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كتثليث ا١تصدر ىو مراجعة ا١تقارنة كالتفتيش عن ثقة ا١تعلومات 
احملصولة بواسطة بعض ا١تصادر بالطرؽ الساكية، مثل باستخداـ طريقة ا١تقابلة، 

سأؿ الباحث ا١تعلم كبعض التالميذ عن الطريقة اليت يستخدمها ا١تعلم يف ك 
كأما تثليث الطريقة فهو مراجعة ا١تقارنة كالتفتيش عن ثقة تنفيذ تعليم النحو. 

ا١تعلومات احملصولة بواسطة بعض األدكات ا١تختلفة. مثل طريقة ا١تشاىدة 
 بطريقة التوثيق، كطريقة ا١تشاىدة بطريقة ا١تقابلة، كغَت ذلك. 

 استخداـ ا١تواد ا١تراجعية .۲
ا١تواد ا١تراجعية ىي كل شيء كدعامة إلثبات البيانات اليت يكتشفها 

للحصوؿ على البيانات الصحيحة. ستخدـ الباحث ا١تواد ا١تراجعية كاالباحث. 
ارة أخرل، البيانات من ا١تقابلة كالبيانات عن التفاعل البشرم أك صورة اٟتالة بعب

42ا١تعينة دعمت مع الصور.
 

 

  طريقة تحليل البيانات .ز

ىدؼ لبيانات الوصفية، ألف ىذا البحث ستخدـ الباحث طريقة ٖتليل اا
 ٕر بقسم اللغة ٔتدرسة فتوحية يف الفصل اٟتادم عش ليم النحولوصف تنفيذ تع

  دماؾ.  ينڠݤمرا ية اإلسالمية العال

الباحث بتحليلها عن  قاـبعد أف ٕتمع البيانات من نتيجة البحث مث 
ىي طريقة ٖتليل البيانات العلمية عن ٤تتول  ا١تضموفطريقة ٖتليل طريقة كىي 
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.ا١تعلومات من البيانات
ستخدـ الباحث ىذه الطريقة لتحليل البيانات كمعرفة اك  51

 صحة ا١تعلومات ا١تضمونة فيها.

(  Lexy J. Moeloengكا٠تطوات اليت اقًتحها ليكس ج مولونج )
 لي: لتحليل البيانات كما ي

ا١تتعددة من سائر ا١تصادر من ا١تقابلة كالتأمل كالوثيقة مطالعة البيانات  (أ 
 الشخصية كالوثيقة الرٝتية كالصورة كغَتىا كصفيا

ىنا، يطالع الباحث البيانات احملصولة من ٚتيع ا١تصادر، تعٍت البيانات 
 اجملموعة من ا١تشاىدة، كا١تقابلة، كالوثائق ا١تتنوعة.

 أداء التعليل بطريقة االستخالص (ب 

ت احملصولة من ٚتع البيانات كثَتة. لذلك، بعد أف يقرأىا الباحث البيانا
كيدرسها كيطالعها. كا٠تطوة التالية ىي استخالص البيانات من العاـ إىل 

 ا٠تاص. 
 تركيب البيانات إىل الوحدات (ج 

كالبيانات كثَتة، لذلك يركب الباحث البيانات إىل الوحدات تركيبا منظما. 
 .صر٭تة سهلة الفهملكي تكوف البيانات بسيطة 

51اختبار صحة البيانات (د 
 

ستخدـ اكىذه ىي ا٠تطوة األخَتة لتحليل البيانات ا١توجودة. حيث 
الباحث ا٠تطوات السابقة لتحليل تطبيق كتاب "العمريطي الدرة السنية" يف 

 ۲بقسم اللغة ٔتدرسة فتوحية  الفصل اٟتادم عشر لتالميذتعليم علم النحو 
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. كيقـو الباحث بتحليل بعض النواحي كىي دماؾ  ينڠݤمرا ية اإلسالمية العال
 التخطيط، كالتطبيق، كالتقييم.
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 الباب الرابع

  العالية اإلسالمية 2لفصل الحادى عشر بقسم اللغة بمدرسة فتوحية ل  تعليم النحو
 دماك  ينڠݤمرا

 

 توصيف البيانات . أ

العالية  2بمدرسة فتوحية  اللغةضافي لقسم تقرير درس النحو كدرس إ .۱
 دماك  ينڠݤاإلسالمية  مرا

العالية اإلسالمية ىي كاحدة من ا١تؤسسات  ٕمدرسة فتوحية 
العالية  ٕمدرسة فتوحية .  ينڠݤامر التعليمية ٖتت رعاية مؤسسة فتوحية 
. ىي كاحدة من ٜٚٙ٘٘  ينڠݤمرا اإلسالمية تقع يف شارع سبوراف تيغاه 

لتلميذات ، كقد انشئت لمعهد فتوحية اإلسالـا مؤسسة تدير٫ت  التُتا١تدرستُت
العالية اإلسالمية ال  ٔدرسن يف ا١تدرسة العالية، ألف مدرسة فتوحية  الاليت
ضافة إىل ذلك، فإف التالميذ الذين ٯتكن قبو٢تم يف إال التالميذ الذكور. إتقبل 

  إسالميةلثانوية اا١تدارس  العالية اإلسالمية متخرجوف يف ٕمدرسة فتوحية 
ليت ال تدرس فيها الدركس اإلسالمية اال قليال، ىذا ما ـ عامة اكانت أ

 يوين ٔكيف بدية اإلنشاء  متازت بو مدرسة فتوحية عن ا١تدارس األخرل.ا

العالية اإلسالمية قد تركت لشيخ ٤تمد حنيف  ٕمدرسة فتوحية  1220
51 كرئيس ا١تدرسة ايضا.  جعل مصلح الليسانس كمديرىا،
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دماؾ  ينڠݤمرا ية اإلسالمية العال ٕالبيانات العامة كالوثيقة يف مدرسة فتوحية   
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 احوال المعلم  .٠

العالية اإلسالمية كاحد  ٕا١تعلم لدرس علم النحو يف مدرسة فتوحية 
 كىو األستاذ ٤تمد صاٟتُت الليسانس، حصل على شهادة الليسانس فقط
علـو من جامعة كايل سوغو اإلسالمية اٟتكومية ٝتارانغ يف كلية  ٕٛٓٓسنة 

بقسم تعليم العلـو اإلسالمية. تعلم األستاذ ٤تمد صاٟتُت يف  الًتبية اإلسالمية
يعلم النحو هبذه ا١تدرسة منذ  كىو ٕٗٔٓحىت  ٕٔٓٓمعهد فتوحية من سنة 

 حىت األف.  ٜٕٓٓسنة 
ب أف يعملها معلم النحو يف ىذه ا١تدرسة اليت ٬ت كأما الواجبات

 فهي:

، مع استخداـ معرفة طبيعة التلميذ كاستخداـ طرؽ التدريس ا١تتنوعة (أ 
 كسيلة للتعليم، حىت ال يكوف ٦تال للتلميذ.

اإلٝتية كالفعلية، مث تدريبهم على تطبيقها  ملتُتاٞتإعطاء التالميذ أ٪تاط  (ب 
 .بأمثلة

 تعليم القواعد بالضبط لشرح موقفها للتلميذ نظريا كعمليا. (ج 

 لتكوف مفيدة ٟتياهتم الالحقة. ع التالميذ على مذاكرة الدركسيتشج (د 

 الوقت الكاىف للخدمات، سواء كاف يف الفصل اـ خارج الفصل. َتفتو  (ه 

 . اف ٭تاكؿ على ٦تارسة النحو بالركتُت على حث للتلميذ (و 

 مادة الدرس تفصيليا ككاضحا. شرح (ز 

 .يفهمو من الدرس إعطاء التالميذ الفرصة األكسع لسؤاؿ عما مل (ح 
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ت شفوية قبل تنفيذ التدريس إعدادا جيدا سواء كان عداد ا١تادة التعليمةإ (ط 
50 .ةـ ٖتريريأ

 

 

 أحوال التالميذ .3

 ٕعدد التالميذ يف الفصل اٟتادم عشر لقسم اللغة ٔتدرسة فتوحية 
التلميذ. أتى التالميذ من ا١تدف  ٖٓدماؾ ىو   ينڠݤالعالية اإلسالمية  مرا

ا١تختلفة كٓتلفية التعليم ٥تتلفة، منهم متخرخُت يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية 
كمتخرجُت يف ا١تدرسة ا١تتوسطة الذين ليست لديهم خلفية تعليم النحو ام مل 

 ىناؾ متخرجُت يف ا١تعهد السلفي كا١تعهد ينالوا مادة النحو يف مدرستهم،
 اٟتديثي أيضا. كلهم ملكوا كفاءة علم الدين ككفاءة علم النحو ا١تختلفة.

 للتلميذ يف تنفيذ تعلم النحو فهي: أماحقوؽك 

 استيعاب القواعد نظريا كعمليا ٟتل صعوبات يف اعراب اٞتملة. (أ 

 ٟتفظ نظم العمريطي. (ب 

توفَت مرافق الدعمة لتعلم النحو، على سبيل مثاؿ كتب النحو أك جدكؿ  (ج 
 النحو خصوصا من كتاب العمريطي. خالصة

 لتعلم النحو. توفَت الوقت الكاىف (د 

 

 المدرسة مرافق .4

نظاـ الرة ىو كجود ا١ترافق اليت تعُت ا١تدرسة متقدمة اك متأخ
الدكاعم. ٘تلك مدرسة  ؤىلة، كا١ترافقا١توارد البشرية اٞتيدة كا١تك تعليمي، ال
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كىي  لدعم التعليم كالتعلم النحو عة ا١ترافقالثانوية اإلسالمية ٣تمو  ٕفتوحية 
 :ليفيما ي

معمل اللغات، كىذا ا١تعمل ال يقع يف قاعة خاصة لو، كإ٪تا يندمج مع  (أ 
ا١تكتبة. ككانت ا١تكتبة اك٢تا يف الطابق الثاين، كلكن ىذا قد أدت إىل 

 .صعوبة الوصوؿ إليها، فتنقل إىل معمل اللغات

ا للتالميذ، ككل كرسي  ٛٗحاسوبا ك  ٕٗمعمل اٟتاسوب، يف ىذا ا١تعمل  (ب 
 ا١تعلومات وفلانكي مستخدـ للتلميذين. يشاىد التالميذحاسوب كاحد 

   من إنًتنيت. عن النحو

 ا١تكتبة (ج 

ا١تكتبة كسيلة لتطوير نظاـ التعليم ا١تتوازف، يعٍت التعليم اٞتامع بُت العلـو 
.كالتكنولوجيا، ببناء شخصيات ذكات األخالؽ الكرٯتة

54
 

 

 2 النحو للفصل الحادى عشر بقسم اللغة بمدرسة فتوحيةتنفيذ تعليم  .5
 دماك  ينڠݤمرا  العالية اإلسالمية

 أىداف تعليم النحو (أ

  ينڠݤمرا الثانوية اإلسالمية  7إف تعليم النحو يف مدرسة فتوحية 
دماؾ يف حصة دراسية الواحدة كل أسبوع، كيتضمن فيها تعليم القراءة 
كالكتابة ألف النحو تتعلق بتطبيق قراءة اٞتمل العربية. كأما أىدافو فهي  

 كما يلي:
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اٞتمل العربية  يستطيع التالميذ أف يقرأك كيفهمو فائدة كل ٚتلة من )1
 كيشرح تعريف كل ٚتلة صحيحا.

ٚتال تناسب قواعد النحو لسانا ككتابة  يستطيع التالميذ أف يصنعو )۲
55ليخرج األراء كاألفكار كالشعور.

 

 

 مواد كتاب العمريطي (ب

يف ىذا التعليم أخذ ا١تعلم مواد النحو من كتاب نظم العمريطي 
لشريف الدين ٭تِت العمريط مستعينا بًتٚتتو لعبد البصَت ٛتزة عثماف باٝتو 

غة اإلندكنسية. كتاب العمريطي الدرة السنية يف ترٚتة الدرة البهية بالل
ينقسم اىل ثالثة كثالثُت بابا، كلكنو يستخدـ عشرين بابا يعٍت من باب 
مرفوعات األٝتاء إىل باب ا١تفعوؿ معو، خاصة للتالميذ يف الفصل 
اٟتادم عشر. مث يف الفصل الثاين عشر يواصل التالميذ األبواب 

تاز بو القسم اللغوم عن كىذه ا١تواد ما ٯت كيراجعوف األبواب ا١تاضية،
كىذا الكتاب ٭تتول على قواعد النحو ا١تأخوذة من . األقساـ األخرل

نظم العمريطي كاألمثلة ا١تأخوذة من بعض ايات القرأف الكرًن، كبعض من 
األمثلة اليت كانت معركفا. كباإلضافة ايل ذلك، يتضمن الكتاب أيضا 

.٥تططات البحث كتدريبات
56
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 ية اإلسالمية العال ٕ مدرسة فتوحية مع األستاذ صاٟتُت )معلم علم النحو( يف مقابلة  
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أما مواد كتاب العمريطي )الدرة السنية( يف الفصل اٟتادم عشر 
 دماؾ فهي ما يلي:    ينڠݤمرا الثانوية اإلسالمية  ٕبقسم اللغة ٔتدرسة فتوحية 

 باب مرفوعات األٝتاء )الفاعل(  (ه ه 

 باب نائب الفاعل (و و 

 باب ا١تبتدأ كا٠ترب (ز ز 

 كاف كأخواهتا  (ح ح 

 إف كأخواهتا  (ط ط 

 ظن كأخواهتا (ي ي 

 باب النعت  (ك ك 

 العطفباب  (ل ل 

  باب التوكيد (م م 

 باب البدؿ (ن ن 

 باب منصوبات األٝتاء )ا١تفعوؿ بو(  (س س 

 باب ا١تصدر  (ع ع 

 باب الظرؼ (ف ف 

 باب اٟتاؿ (ص ص 

 باب التمييز  (ق ق 

 باب االستثناء  (ر ر 

 باب ال العاملة عمل إف  (ش ش 

 باب النداء  (ت ت 

 باب ا١تفعوؿ ألجلو  (ث ث 
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.باب ا١تفعوؿ معو (خ خ 
57

 

 

 الطرق المستخدمة (ج

للفصل اٟتادم عشر الطريقة الذم استخدمها ا١تعلم يف تعليم النحو 
دماؾ غالبا ىي   ينڠݤمرا العالية اإلسالمية  7ٔتدرسة فتوحية  لقسم اللغة

اإلجتماع بُت بعض الطرؽ التعليمية كالطريقة القياسية، كالطريقة اإلستقرائية أك 
الطريقة القراءة، كطريقة ب ، كيف بعض األحياف قد يستخدـ ا١تعلماإلستنباطية

كاٞتواب. دكر الطريقة مهم جدا كىذا ىو كأداة  احملاضرة، كطريقة السؤاؿ
.لتحقيق عملية تعليم جيد. يف ىذا التفاعل يعمل ا١تعلم سائقا كدليال
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 الوسائل المستخدمة (د

لتحفيز األفكار كا١تشاعر  مستخدـ شيئ الوسائل ىو كل
. ميالتعل عملية يداعم حىت التعليميةكاالىتمامات كالقدرات أك ا١تهارات 

ا١تستخدمة يف عملية تعليم النحو للفصل اٟتادل عشر بقسم اللغة  الوسائل
ىي جدكؿ خالصة النحو من كتاب  العالية اإلسالمية 7ٔتدرسة فتوحية 

كاأللعاب  القاموس أك ا١تعجم، كاٟتاسوب،ك  السبورة،ك الطباشر، ك  العمريطي،
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)ٝتاراغ: فوستكا العلوية، الدرة السنية،أبو ٤تمد أمٌت مصفى عبد البصَت ٛتزة عثماف،   
 .(، ص. دكف الرقمٕٕٓٓ

58
 ية اإلسالمية العال ٕاذ صاٟتُت )معلم علم النحو( يف مدرسة فتوحية مع األست مقابلة  

 1113نوفمرب  ٔٔدماؾ، يف تاريخ   ينڠݤمرا



61 

التعرؼ على معٌت ا١تفردات، ك األفعاؿ كالظركؼ، ك  اللغوية من تكوين اٞتمل
52الكلمة كتعريفها، كإطاعة األكامر.ك 

  

 

 وقت التعليم (ه

  ينڠݤمرا  العالية اإلسالمية ٕأما كقت تعليم النحو ٔتدرسة فتوحية 
من الساعة السابعة  ١تدة اربعُت كٜتس دقيقة كاحد أسبوع دماؾ فهو مرة يف

كىذا يطلب ا١تدرس نصف هنارا يف يـو السبت، الإىل الساعة الثانية ك 
.استَتاتيجية يف إلقاء الدرس ليكوف الدرس فعاال

61
 

 

 عملية التعليم (و

العالية  7معلم النحو ٔتدرسة فتوحية ستعملها مناسبة للطريقة الذم ا
بل يف  .كالطريقة القياسية طريقة اإلستقرائيةدماؾ يعٌت ال  ينڠݤمرا اإلسالمية 

القراءة كطريقة احملاضرة كطريقة السؤاؿ بعض األحياف، يستخدـ ا١تعلم بالطريقة 
يف الفصل اٟتادم عشر  بالطريقة القياسية أما خطوات تعليم النحو كاٞتواب.

 دماؾ:  ينڠݤمرا العالية اإلسالمية  7لقسم اللغة ٔتدرسة فتوحية 

 قبل عملية التعليم )1

قبل أف يبدأ عملية التعليم أعد ا١تعلم الكتاب، كمراجعة الكتب األخرل 
 ا١تواد اليت يلقيها يف الفصل ككذلك الطباشر.من 

 خطوات التعليم )۲
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رسة فتوحية دٔت الفصل اٟتادل عشر مع األستاذ صاٟتُت )معلم علم النحو( يف مشاىدة  
 1113نوفمرب  12، يف تاريخ دماؾ  ينڠݤمرا ية اإلسالمية العال ٕ

61
ية العال ٕمعلم قسم ا١تنهج الدراسي( يف مدرسة فتوحية ) مع األستاذ مكرمُت مقابلة  

   ٕٚٔٓنوفمرب  ٔٔدماؾ، يف تاريخ   ينڠݤمرا  اإلسالمية
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 ا١تقدمة، ٖتتول على ا٠تطوات التالية: (أ 

 إلقاء السالـ )1

 الدعاء قبل التعليم )۲

 تنظيم الفصل )3

 كشف حضور الطلبة )4

  العملية (ب 

  مراجعة الدرس ا١تاضى  )1

  يراجع الدرس ا١تاضي كربطو بالدرس اٞتارم  )۲

 ا١تادة يف الكتابيطلب ا١تعلم التالميذ لقراءة   )3

 النحوية للتالميذ يشرح ا١تعلم القواعد  )4

مث ٭تفظ التالميذ  يستمع التالميذ شرح ا١تعلم اىتماما جيدا  )5
 القواعد النحوية

 األمثلة موافقا للقاعدة الىت دّرسها يوفر ا١تعلم األمثلة كيلخص  )6

 يأخر ا١تعلم بأف يوفر السؤاؿ للتالميذ.  )7

 االستقرائية()عملية من الطريقة  

 يبدأ ا١تعلم ٔتوضوع التعليم  )8

 يعطى ا١تعلم األمثلة اليت تتوصلها  )9

 يأمر ا١تعلم التالميذ ليقرءكا األمثلة )11

 يشرح ا١تعلم القواعد النحوية اليت تتوصل األمثلة )11

 من األمثلة، ٬تعل ا١تعلم مع التالميذ خالصة القواعد النحوية )1۲

  مث يأمر التالميذ للسؤاؿ. )13

  )الطريقة القراءة)عملية من 

 ٭تاضر ا١تعلم كتب الًتاث  )14
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 يأمر ا١تعلم التالميذ لتقدموا إىل أمامو منفردا )15

 مث التالميذ يقرءكف كتب الًتاث )16

 كيصدؽ ا١تعلم التالميذ على قراءة خطاء. )17

 عملية من طريقة احملاضرة()

عن طريق الكتابة على  يلقي ا١تعلم ا١تادة بإعطاء القاعدة أكال )18
 السبورة.

 ا١تعلم األمثلة عن قواعد النحو للتالميذيوفر  )19

بعد االنتهاء من الكتابة يتقدـ عن التالميذ إىل أماـ الفصل  )۲1
  السبورة لقراءة البيانات اليت كتبها ا١تعلم على

 يشرح التلميذ من بعض األمثلة إىل إخوانو )۲1

 كيصدؽ ا١تعلم التالميذ على ْتث خطاء  )۲۲

 فتهم للمادة.يعطي الفرصة للتالميذ لتنمية فهمهم كمعر  )۲3

 مث يعطي ا٠تالصة كالتصديق كالتحقيق. )۲4

 اإلختتاـ (ج 

الفرصة للتالميذ ليسألوا عن ا١تادة اليت مل يفهموىا يعطي ا١تعلم  )1
 فهما تاما.

 .ٮتتتم ا١تعلم العملية التعليمية بالسالـ كالدعاء )۲

عملية  ٧تاحيقـو ا١تعلم بتقييم أك تقدير عملية التعليم ١تعرفة قدر  )3
61 التعليم كمعرفة تنائج تعلم التالميذ.

 

 

                                                 
العالية  ٕالفصل اٟتادل عشر بقسم اللغة ٔتدرسة فتوحية مشاىدة عملية تعليم النحو يف 61

 ٕٚٔٓنوفمرب  15 ك 12  دماؾ يف التارخ  ينڠݤاإلسالمية  مرا
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  التقييم (ز

للتقييم عملية تعليم النحو يف تلك ا١تدرسة، يقاـ اإلمتحاف يف 
كسط السمسًت كيف أخَته، يعٌت أربع مرات يف كل سنة. يوفر ا١تعلم أسئلة 

كهبذا اإلمتحاف . مكتوبة للتالميذ مث ٬تيبوف عن األسئلة ١تدة النحو دقيقة
يصحح ا١تعلم األجوبة، مث  ا١تعلم للتالميذ كبعد انتهاء اإلمتحاف،يقيم 

كىذا  التقييم يهدؼ إىل معرفة    يكتب نتيجة االمتحاف يف كتاب التقييم.
كفاءة التالميذ يف فهم قواعد النحو. كاما التالميذ الذين مل يستطيعوا أف 

61لية التعليم.يبلغوا ا١تعيار ا١تقرر، ٯتتحنهم ا١تعلم أكثر من غَتىم يف عم
   

 

مدرسة  الفصل الحادي عشر لقسم اللغة ب عن تعليم النحو في تحليل البيانات .ب
 دماك  ينڠݤمرا العالية اإلسالمية  2فتوحية 

التعلم ىو عملية نشاط الشخص ال ٯتكن فصلها عن صعوبة أك مشكلة،       
يف ا١تدرسة خر٬تُت ْتيث ٯتكن أف ٯتنع نشاط العملية. كعلى ذلك، فإف معظم ا١تت

م مل ينالوا مادة النحو يف مدرستهم. ا١تتوسطة ليست لديهم خلفية تعليم النحو أ
فهذه اٟتالة صعبة جدا إذا كاصل التلميذ إىل ا١تدرسة العالية اإلسالمية، كلكن 
التلميذ الذم ٬تد كإعتقد عميقا، فإنو مل ييئس يف مواجهة صعوبات التعلم يف ٣تاؿ 

عملية التعليم كالتعلم ال أبدا  ر أف التلميذ ٭تاكؿ أف ٭تلها.الدراسات العربية كننظ
تسَت سهال أك بدكف مشكالت فيها، ىذه ا١تشكالت ٯتكن أف تأيت من ا١تعلم. 
كلذلك، فا١تعلم لديو دكر ليحل صعوبات التعلم اليت يواجهها التلميذ. ألف ا١تعلم 

بالتلميذ مباشرة. بدكف ىو كاحد من عناصر أنشطة التعليم كالتعلم كيرتبط ا١تعلم 
                                                 

6۲
 ية اإلسالمية العال ٕاذ صاٟتُت )معلم علم النحو( يف مدرسة فتوحية مع األستمقابلة   

 1113نوفمرب  15 ، يف تاريخدماؾ  ينڠݤمرا
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ا١تعلم، فلن ٕترم أنشطة التعليم كالتعلم جيدا. فلذلك، ٧تاح تعلم التلميذ يعتمد 
ية العال ٕ الواقع، كاف تعليم النحو يف مد رسة فتوحية كيف. على ا١تعلم ايضا

داعم لتعليم اللغة العربية دماؾ منذ أكؿ نشأة ا١تدرسة كعامل   ينڠݤاإلسالمية  مرا
مواد النحو يف ا١تعهد. تعليم النحو ىناؾ باستخداـ كتاب العمريطي ْتفظ كمراجعة 

 العمريطي الذم تضمنو قواعد النحو.  نظم

الطريقة القراءة كطريقة احملاضرة ك  تنفيذ الطريقة القياسية كالطريقة اإلستقرائية
، ٯتكن أف يفهم كثَتا من التالميذ. يقدر من ا١تعلم جيد كطريقة السؤاؿ كاٞتواب

ال ينكر  من ذلك قراءة اٞتمل العربية بغَت نظر الشكل. كعلى الرغم على التالميذ
قراءة اٞتمل العربية قط، ألنو يف البداية قد يصعب  على أف بعض التالميذ ال يقدر

تثقيف علـو األلة. يف  إىل تعلم، فلذلك ٭تتاج التالميذاليف  ةعندىم، كنقص اٟتماس
١تعلم غَت نشيط يف الواقع، ا١تعلم ىنا مهم حُت ٖتدث عملية التعليم، إذا كاف ا

كسيكوف عديد من التالميذ ال يرغبوف التالميذ أيضا،  عملية التعليم فا٩تفض ٛتاسة
أعتقد أف ىذه الطريقة ضابطة، ألف  ما يتعلق بالطريقة ا١تستخدمةلتعلم. كفييف ا

التالميذ ينشطوف يف الفصل، كيتحمسوف يف عملية ذه الطريقة كثَت من باستخداـ ى
 ها.في الميذ الذم اليتحمسىناؾ بعض الت التعليم، كعلى الرغم من

كذلك يف تعليم القواعد ك لكل التعليم عوامل داعمة كعوامل مانعة، 
دل عشر اما العوامل الداعمة كالعوامل ا١تانعة لتعليم النحو يف الفصل اٟتا النحوية.

  دماؾ فهي مايلي:  ينڠݤالعالية اإلسالمية  مرا ٕبقسم اللغة ٔتدرسة فتوحية 

في الفصل الحادي عشر لقسم اللغة  ل الداعمة في تعليم النحومالعوا .1
 دماك  ينڠݤمرا العالية اإلسالمية  2بمدرسة  فتوحية 

ا١تعلم قد تعلم النحو ١تدة سنوات كثَتة  من كتب كثَتة منها كتاب  (أ 
 .العمريطي
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ال شك أف ىذا من العوامل الداعمة، ألف تعليم النحو ٭تتاج إىل 
 .النحو، كال سيما بقسم اللغة ا١تعلم ا١تختص يف

بكتاب العمريطي كقد علمو ١تدة طويلة قبل تعليمو ٔتدرسة  عامل ا١تعلم  (ب 
 دماؾ.  ينڠݤاالعالية اإلسالمية  مر ٕفتوحية 

العالية اإلسالمية باستخداـ كتاب  ٕتعليم النحو يف مدرسة فتوحية 
مناسب للمبتدئُت كمثل التالميذ يف  العمريطي، ألف كتاب العمريطي

دماؾ. كأفضل معلم   ينڠݤالعالية اإلسالمية  مرا ٕمدرسة فتوحية 
  أفهمهم عن تعليم النحو باستخداـ كتاب العمريطي. النحو

 ن الطرؽ التعليمية.ا مفهم ا١تعلم كثَت  (ج 

َتا من الطرؽ التعليمية لتكوف تعلم النحو سهال ا١تعلم فهم كث
جوع أك ملل أك قلق يفهمهم ا١تعلم  أك التالميذ بتعب يشعر للتالميذ. إف

 .    يف التعليم فيستخدـ الطريقة ا١تناسبة

علم قدرات التالميذ ا١تختلفة، فهم جاءكا من ٥تتلف ا٠تلفيات فهم ا١ت (د 
 الدراسية.

أتى  .٥تتلفةه، ألف قدرات التالميذ تالميذ١تعلم النحو فهم البد 
ف يف لفية التعليم ا١تختلفة، منهم متخرخو ٥تتلفة كٓتالتالميذ من مدف 

ا١تتوسطة فليست  ارسف يف ا١تدكمنهم متخرجو الثانوية اإلسالمية  ارسا١تد
 السابقة م مل ينالوا مادة النحو يف مدرستهملديهم خلفية تعلم النحو أ

 فاختلفتأيضا.  ةىد اٟتديثياكا١تع ةالسلفي ىداف يف ا١تعكىناؾ متخرجو 

 .كفاءهتم يف فهم النحو
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 .تقدًن ا١تعلم التعليم حىت يكوف ٦تتعا (ه 

 . كٔتناسبة ذلك، ينهض ٛتاسة التالميذ يف دراستو

 م.يتالميذ لفعالية التعلمناسبة عدد ال (و 

أف أقل  ٕٚٔٓسنة  ٚٔلنظاـ كزير الًتبية كالثقافة رقم  كىذا موافق
التالميذ يف ا١ترحلة العالية عشركف كأكثره ستة كثالثوف. كيف الفصل عدد 

  تلميذ. ٖٓاٟتادل عشر بقسم اللغة هبذه ا١تدرسة 

 .يساعد تالميذ ا١تعهد التالميذ الذين مل يفهموا علم النحو (ز 

علم النحو أكثر من تالميذ غَت ا١تعهد،  معظم تالميذ ا١تعهد يفهموف
 .بالزيادة هدالنحو يف ا١تع ألهنم يتعلموف

  دعم جدكؿ خالصة النحو من كتاب العمريطي تنفيذ التعليم. (ح 

كفر للتالميذ جدكؿ خالصة النحو الذم يشتمل على أنواع اإلعراب 
   .كعالماهتا كأنواع العوامل كأنواع األفعاؿ كأنواع األٝتاء مع أمثها

نيل ا١تعلومات عن  على ساعد معمل اللغات كمعمل اٟتاسوب التالميذي (ط 
 .بأكسع من إنًتنيت النحو

يوجو معلم النحو التالميذ إىل استخداـ معمل اللغات تدريبا عن 
تعليم النحو ٓتالؼ ما يف الفصل كيوجو ا١تعلم التالميذ إىل  استخداـ 

 . بأكسع معمل اٟتاسوب لنيل ا١تعلومات عن النحو من إنًتنيت

 راجع النحوعلم النحو كتعطيهم م ا١تكتبة تساعد التالميذ على معرفة (ي 

 كتاب العمريطي.  خارج
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يذىبوف إىل  قد يوفر معلم النحو للتالميذ الواجبات اليت ٕتعلهم
  خارج كتاب العمريطي. ا١تكتبة لنيل ا١تراجع عن النحو

  ة النحوية يف الفصل.بناء البيئ (ك 

قسم  أنشط من تالميذ التالميذ يف الفصل اٟتادل عشر بقسم اللغة
أسبوع  كانت كقت تعليم النحو سواء يعٍت يفكإف   آخر يف تعليم النحو

 . نشأت البيئة النحوية يف الفصل كاحد ١تدة أربعُت كٜتس دقيقة، حىت

 

في الفصل الحادي عشر لقسم اللغة  العوامل المانعة في تعليم النحو .۲
 دماك  ينڠݤامر العالية اإلسالمية  2بمدرسة  فتوحية 

العالية اإلسالمية كاحد  ٕعلم النحو يف مدرسة فتوحية   معلمعدد  (أ 
ألمور أخرل، منها كظيفتو اإلضافية  يف بعض األحياف يًتؾ التعليم فقط،

 .يف إدارة ا١تدرسة كغَتىا

إدارة ا١تدرسة أيضا، كقد  ١تعلم النحو كىي ىذا بسبب كظيفة أخرل
ىذا من العوامل إعداد التالميذ الواجبات،  يًتؾ التعليم ألمور أخرل بال

  ا١تانعة ٢تم يف تعلم النحو.

 .ليم، كيؤدم ىذا إىل قلة ٛتاسة التالميذيف التع كوف ا١تعلم غَت ٤تمس (ب 

كظيفة من إدارة ا١تدرسة، كيعاقب  قد يعلم ا١تعلم بدكف ٛتاسة لكثرة
 .ىذا على نقص ٛتاسة التالميذ

 يف األسبوع ١تدة اربعُت كٜتس دقيقة. ضاؽ كقت تعليم النحو (ج 

قد حددت ا١تدرسة تعليم النحو ١تدة ساعة التعليم فقط، ألف النحو ل
 درس إضايف لدرس اللغة العربية.
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 .كينتهى التعلم بفهم بعض التالميذ كلو مل يفهم اآلخركف (د 

إف فهم بعض التالميذ أك احد التالميذ مادة النحو ينهي ا١تعلم 
 .  التعليم يف ساعة ال أكثر منها

الطريقة  ا١تستخدمة يف تعليم النحو فيستخدـ ا١تعلمعدـ تنويع الطريقة  (ه 
 .لقياسية كالطريقة اإلستقرائية دكف غَت٫تاا

يف الواقع، يستخدـ ا١تعلم الطريقة القياسية كالطريقة اإلستقرائية فقط، 
لتعليم النحو فهذا قد يؤدم إىل ملل  على الرغم من كثَتة الطرؽ

 .التالميذ

 تعليم النحو.األخرل لا١تدرسة ال توفر ا١ترافق  (و 

ال هتتم ا١تدرسة بتوفَت مرافق تعليم النحو اىتماما كبَتا كمثل ا١تدارس 
مقابلة  العالية اإلسالمية ٕاألخرل، ىذا ىو سبب تأخر مدرسة فتوحية 

   ا١تدارس األخرل.

 .قد يتعلم التالميذ بدكف ٛتاسة (ز 

خر، قد يكلف التالميذ بواجبات كثَتة من ا١تعهد أك من الدرس اآل
تخرجوف يف ٬تعلهم اليتحمسوف يف التعلم. السيما التالميذ ا١ت ىذا ٦تا

ا١تدرسة ا١تتوسطة الذين ليست لديهم خلفية تعليم النحو أم مل ينالوا 
  .   فلم تفهموا مادة النحو مادة النحو يف مدرستهم السابقة

 ٕتستعملو مدرسة فتوحية الذم ستعمل معاىد فتوحية كتاب النحو الت (ح 
 العالية اإلسالمية.
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ا١تعاىد يف فتوحية كثَتة، كتنفيذ تعليم النحو يف معاىد فتوحية ٚتيعا 
العالية  ٕليس باستخداـ كتاب العمريطي الذم تستعملو مدرسة فتوحية 

اإلسالمية، ألف ىذه ا١تعاىد تستخدـ الطريقة كمثل أمثليت من بغسرم 
  جفار، كالعوامل اٞترجاف، كغَت ذلك.  

 .أسرة التالميذ على تعليم النحوعدـ دعم  (ط 

 .النحو بتنمية تعلمهم أسرة التالميذ الهتتم
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 الباب الخامس

 اإلختتام
 

اٟتمد هلل الذم على ٚتيع عنايتو كفضيلتو حىت ٭تصل الباحث على كتابة ىذا 
البحث. كال ٯتكن للباحث أف يبتعد عن ا٠تطايا كالنقوص فيو، فَتجوا الباحث النقود 
كاالفًتحات ا١تتعلقة ٔتوضوع إلكماؿ ىذا البحث. كلعل أف يأخذ ا١تنفعة منو ٞتميع القراء 

 احملبوبة. 

 

 الخالصة .ك 

ا١تباحث كا١تسائل من الباب األكؿ حىت الباب الرابع،  ألقى الباحث كبعد أف
ٔتدرسة  تعليم النحو يف الفصل اٟتادل عشر بقسم اللغةتنفيذ  يلخص الباحث

 .كما يف ٖتديد ا١تسألة دماؾ  ينڠݤمرا ية اإلسالمية عالال ٕفتوحية 

 ٕتنفيذ تعليم النحو يف الفصل اٟتادل عشر بقسم اللغة ٔتدرسة فتوحية  حدث
من  مرة يف األسبوع ١تدة اربعُت كٜتس دقيقة دماؾ  ينڠݤمرا العالية اإلسالمية 

كيتضمن تعليم الساعة السابعة إىل الساعة الثانية كنصف هنارا يف يـو السبت، 
ا١تعلم لدرس . تطبيق القرآة اٞتمل العربيةاللغة العربية ألف تعليم النحو تتعلق ب القراءة

كىو األستاذ ٤تمد  العالية اإلسالمية كاحد فقط ٕعلم النحو يف مدرسة فتوحية 
 ٖٓعدد التالميذ يف الفصل اٟتادم عشر بقسم اللغة ىو  .صاٟتُت الليسانس

 .ا١تختلفة، فهم جاءكا من ٥تتلف ا٠تلفيات الدراسية كقدرات التالميذ التلميذ،

كتاب نظم العمريطي لشريف الدين ٭تِت العمريط كا١تعلم أخذ مواد النحو من  
مستعينا بًتٚتتو لعبد البصَت ٛتزة عثماف باٝتو الدرة السنية يف ترٚتة الدرة البهية 

كاستخدـ ا١تعلم الوسائل األخرل كمثل جدكؿ خالصة النحو  .باللغة اإلندكنسية
و من ا١تعاىد الذم يسكن التالميذ من كتاب العمريطي، القاموس، ككتب النح
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الطريقة اليت يستخدمها ا١تعلم يف عملية تعليم  الفصل اٟتادل عشر بقسم اللغة.
كالطريقة القياسية أك   اإلستقرائية أك اإلستنباطيةتلك ا١تدرسة ىي الطريقة  النحو يف

اضرة ، يف بعض األحياف يستخدـ ا١تعلم الطريقة القراءة كالطريقة احملاإلستنتجية
  كطريقة السؤاؿ كاٞتواب.

اما العوامل الداعمة كالعوامل ا١تانعة لتعليم النحو يف الفصل اٟتادل عشر 
  دماؾ فهي مايلي:  ينڠݤاالعالية اإلسالمية  مر ٕبقسم اللغة ٔتدرسة فتوحية 

 :ل الداعمة يف تعليم النحومالعوا .1

منها كتاب  ةا١تعلم قد تعلم النحو ١تدة سنوات كثَتة  من كتب كثَت  (أ 
 .العمريطي

، قبل تعليمو دة طويلةو ١تقد علم بكتاب العمريطي ك ا١تعلم عامل  (ب 
  دماؾ.  ينڠݤالعالية اإلسالمية  مرا 1 ٔتدرسة فتوحية

 فهم ا١تعلم كثَتا من الطرؽ التعليمية. (ج 

فهم ا١تعلم قدرات التالميذ ا١تختلفة، فهم جاءكا من ٥تتلف  (د 
 ا٠تلفيات الدراسية.

 .التعليم حىت يكوف ٦تتعا تقدًن ا١تعلم (ه 

 م.يعدد التالميذ لفعالية التعل مناسبة (و 

 .يساعد تالميذ ا١تعهد التالميذ الذين مل يفهموا علم النحو (ز 

 دعم جدكؿ خالصة النحو من كتاب العمريطي تنفيذ التعليم. (ح 

نيل ا١تعلومات  يساعد معمل اللغات كمعمل اٟتاسوب التالميذ على (ط 
 .أكسعب من إنًتنيت عن النحو

علم النحو كتعطيهم مراجع  ا١تكتبة تساعد التالميذ على معرفة  (ي 
 خارج كتاب العمريطي. النحو

  البيئة النحوية يف الفصل. بناء  (ك 
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 العوامل ا١تانعة يف تعليم النحو: .۲

العالية اإلسالمية كاحد  ٕعلم النحو يف مدرسة فتوحية   معلمعدد  (أ 
منها كظيفتو ألمور أخرل،  يف بعض األحياف يًتؾ التعليم فقط،

 .اإلضافية يف إدارة ا١تدرسة كغَتىا

ليم، كيؤدم ىذا إىل قلة ٛتاسة يف التع كوف ا١تعلم غَت ٤تمس (ب 
 .التالميذ

 يف األسبوع ١تدة اربعُت كٜتس دقيقة. ضاؽ كقت تعليم النحو (ج 

 .كينتهى التعلم بفهم بعض التالميذ كلو مل يفهم اآلخركف (د 

 النحو فيستخدـ ا١تعلم عدـ تنويع الطريقة ا١تستخدمة يف تعليم (ه 
 .لقياسية كالطريقة اإلستقرائية دكف غَت٫تاالطريقة ا

 تعليم النحو.ل ا١تدرسة ال توفر ا١ترافق األخرل (و 

 .قد يتعلم التالميذ بدكف ٛتاسة (ز 

تستعملو مدرسة الذم ستعمل معاىد فتوحية كتاب النحو الت (ح 
 العالية اإلسالمية. ٕفتوحية 

 .تعليم النحوعدـ دعم أسرة التالميذ على  (ط 

 

 االقتراحات .ل 

يف الفصل اٟتادل عشر  يم النحوتنفيذ تعل ىذه اإلقًتاحات من الباحث ْتث
 :، يعٌتدماؾ  ينڠݤمرا ية اإلسالمية العال ۲بقسم اللغة ٔتدرسة فتوحية 

ينبغي أف يستخدـ ا١تعلم أنواع الطرؽ كاالستَتاتيجية التعليمية األخرل  .1
الطريقة اإلستقرائية كالطريقة القياسية  يكثرلتطوير تعليم علم النحو، كال 
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لتسهيل التالميذ على فهم ا١تواد  بل الطرؽ األخرل ٤تتاجة ايضا، فقط،
 .التعليمية

الوسائل احملتاجة لتنمية تعليم النحو كيهتم  ينبغي ١تعلم النحو أف يستخدـ .۲
 هبذه ا١تادة اىتماما كبَتا.

  تعليمهم.كعلى التالميذ أف ٬تتهدكا إجتهادا عميقا يف .3

ينبغي للتالميذ أف ينموا ٛتاستهم يف تعليم النحو ليكونوا ماىرين بقراءة   .4
 كتب الًتاث كال سيما فهم معانيها.

 .القواعد العربية يف ينبغي ٢تذه ا١تدرسة أف تصنع ٚتعية الطلبة ا١تراكزة .5

ا١تدارس ا١تتوسطة كا١تعاىد خصوصا يف  اف تعلموا كتاب العمريطي ينبغي .6
   دماؾ.  ينڠݤتوحية  مراا١تعاىد ف

 

 االختتام .م 

الباحث على ٚتيع النعم اليت ال تعد كال ٖتصى.  اٟتمد هلل رب العا١تُت. ٭تمده
كيشكر اهلل عز كجل الذم قد انعمو نعاما كثَتا  كتوفيقا كفَتا، كفضلو علوما كفرصة 
 باىرة حىت يستطيع الباحث أف يتم ىذا البحث ٖتت ا١توضوع "تنفيذ تعليم النحو

  ينڠݤالعالية اإلسالمية  مرا ٕللفصل اٟتادل عشر بقسم اللغة ٔتدرسة فتوحية 
 ".دماؾ

يقُت الباحث أف يف ىذا البحث كثَتا من األخطاء من أل ناحية كانت لقلة 
فلذلك يرجو الباحث اإلقًتاحات من  معرفتو يف الكتابة كال سيما يف اللغة العربية.

لتكميلو. كعسى أف ينتفع يف ىذا البحث للقراء القراء الكراـ لتحسُت ىذا البحث ك 
 .عامة كللباحث نفسو خاصة. أمُت يا رب العا١تُت
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 ترجمة الباحث
 

 حنيفي ڠانا:    االسم

 100111131:   رقم الطالب

 1225 ينيو 11 دماؾ، :  ا١تكاف كتاريخ ا١تولد

 دماؾ - ڠسايو – ڠسايو:    العنواف

 : كلية علـو الًتبية كالتدريس/ قسم تعليم اللغة العربية.  الكلية/ القسم
 12156312315:   رقم ا٢تاتف

 gmail.comchunaif04@:  الربيد اإللكًتكين

 

   :السَتةالًتبوية

جاكل الوسطى كخرج فيها سنة  دماؾ ڠسايو، بودم رىايو تربية االطفاؿ .1
ٕٓٓٔ. 

جاكل الوسطى كخرج فيها سنة  دماؾ ڠسايو ٔٓاٟتكومية مدرسة اإلبتدائية  .۲
ٕٓٓٚ. 

جاكل الوسطى كخرج  دماؾ ڠسايواإلسالمية  الثانويةهنضة الشباف مدرسة  .3
 .ٕٓٔٓفيها سنة 

 خرججاكل الوسطى ك  دماؾ  ينڠݤمرا اإلسالمية  العالية  ٕفتوحية  مدرسة .4
 .1110 فيها سنة

جاكل  ،ڠاإلسالمية اٟتكومية ٝتارا ڠاكالتدريس ّتامعة كايل سا الًتبيةعلـو  كلية .5
 .  1112خرج فيها سنة الوسطى.ك 
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 ٜٕٔٓيناير  ٕٔ ،ڠٝتارا    
                      

 

  حنيفي ڠانا      

100111131 رقم الطالب
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Instrumen Observasi di Madrasah Aliyah 

Futuhiyyah 2 Mranggen Demak 

 

A. Identitas  Madrasah 

B. Keadaan Fisik Madrasah 

C. Keadaan Lingkungan Madrasah 

 

No. Aspek yang diamati Keadaan  

Ada Tidak ada 

1

. 

 

Fasilitas Madrasah 

a. Ruang kelas 

b. Perpustakaan 

c. Gedung serba guna (aula) 

d. Toilet guru 

e. Toilet  

f. Musholla 

g. Kantin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Kondisi Pendidik di Madrasah Aliyah 

Futuhiyyah 2 Mranggen Demak 
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No. Aspek yang diamati Keadaan 

Sesuai Tidak sesuai 

1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan 

a. Guru mempersiapkan 

rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) 

dengan seksama. 

b. Materi pembelajaran yang 

akan diberikan memiliki 

kaitan atau dapat 

dikaitkan dengan 

pelajaran sebelumnya. 

c. Guru mempersiapkan 

media pembelajaran 

d. Guru mempersiapkan 

setting kelas untuk 

pembelajaran 

e. Guru mempersiapkan 

siswa secara fisik dan 

mental 
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2

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentasi/penyampaian 

pembelajaran 

a. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai 

b. Guru memotivasi siswa, 

menarik perhatian agar 

siswa mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik 

c. Guru memberikan kosa 

kata baru setiap 

pembelajaran nahwu 

d. Guru memberi contoh 

untuk membiasakan 

menggunakan bahasa 

arab. 

e. Guru menggunakan 

bahasa yang sederhana 

atau teknik tertentu agar 

dapat dipahami siswa 

f. Selama proses 

pembelajaran guru 

memberikan kesempatan 
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3

. 

untuk bertanya kepada 

siswa. 

g. Apabila siswa bertanya, 

maka guru memberikan 

jawaban dengan jelas dan 

memuaskan. 

h. Guru mengajak 

siswauntuk 

menyimpulkan 

pembelajaran pada akhir 

kegiatan atau akhir sesi 

tertentu. 

Metode 

Pembelajaran/Pelaksanaan 

Pembelajaran 

a. Pembelajaran dilakukan 

secara bervariasi selama 

alokasi waktu yang 

tersedia, tidak monoton 

dan membosankan. 

b. Apabila terjadi suatu 

permasalahan maka guru 

dapat bertindak dengan 
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mengambil keputusan 

terbaik agar pembelajaran 

tetap berlangsung secara 

efektif dan efisien. 

c. materi pembelajaran 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang telah 

ditetapkan. 

d. Selama pembelajaran 

berlangsung guru 

memberikan 

reinforcement (penguatan) 

kepada siswa-siswanya 

dengan cara yang positif. 

e. Ilustrasi dan contoh 

dipilih secara hati-hati 

agar tidak membuat 

bingung siswa. 

f. Media pembelajaran di 

dalam pelaksanaan 

pembelajaran digunakan 

secara efektif. 

g. latihan diberikan secara 
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E. Kondisi siswa di Madrasah Aliyah 

Futuhiyyah 2 Mranggen Demak 

efektif. 

h. Guru selalu bersikap 

terbuka dan tidak 

menganggap negatif 

apabila siswa melakukan 

kesalahan dalam proses 

belajarnya. 

No. Aspek yang diamati Keadaan  

Ya  Tidak 

1Pengetahuan dialami, dipelajari,   
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dan ditemukan oleh siswa. 

a. Menghafal kosa kata baru 

yang diberikan guru. 

b. Membaca kalimat arab 

kemudian berdiskusi. 

c. Mendengarkan dengan 

aktif (menunjukkan 

respon) saat dijelaskan 

oleh guru. 

 

Siswa melakukan sesuatu untuk 

memahami materi pelajaran 

(membangun pemahaman). 

a. Membentuk kelompok 

dalam menerima dan 

memahami pelajaran 

khususnya pada ketrampilan 

qiroah melalui media kitab 

kuning. 

b. Melakukan pelatihan dalam 

membaca melalui media 

kitab kuning. 
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F. Kondisi  Sarana Prasarana Pembelajaran 

Nahwu 

 

No. Aspek yang diamati Keadaan  

Ada  Tidak ada 

 

3

. 

Siswa mengkomunikasikan 

sendiri hasil pemikirannya. 

a. Menyebutkan kembali kosa 

kata yang disampaikan oleh 

guru. 

b. Merespon gagasan yang 

terdapat bacaan atau teks 

sederhana sederhana 

melalui media kitab kuning. 

c. Menyusun kata bahasa Arab 

menjadi kalimat dengan 

benar dan tepat. 

d. Mampu membaca kembali 

tentang materi yang 

dipelajari melalui kitab 

kuning. 
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1

. 

 

Sarana prasarana pembelajaran 

a. Alat peraga 

b. Papan tulis 

c. Kapur tulis 

d. Penghapus 

e. Kamus 

f. Nadhon imriti’ 

g. Skema/tabel qawa’id 

nahwu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Kondisi Metode Pembelajaran Nahwu 

 

No. Aspek yang diamati Keadaan  

Ada Tidak ada 

1

. 

 

Metode yang dipakai dalam 

pembelajaran bahasa arab 

a. Qiyasiyah 

b. Istiqroiyyah 
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H. Kondisi Pendukung di Madrasah Aliyah 

Futuhiyyah 2 Mranggen Demak 

No. Aspek yang diamati Keadaan  

Ada  Tidak ada 

1

. 

 

Sarana Prasarana pendukung 

a. Laptop 

b. Personal computer 

c. Televisi 

d. Lemari Arsip 

e. Brankas 

f. CCTV 

g. Wifi 

h. Proyektor 
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2

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 Sumber Penerimaan uang 

a. Bantuan Pemerintah Pusat 

(Madrasah Swasta) 

b. Bantuan Pemerintah 

Daerah (APBD) 

c. Iuran orang tua siswa 

(Uang pangkal, SPP,dll) 

d. Sumbangan masyarakat 

e. Sumbangan alumni 

 

Pengeluaran keuangan  

a. Gaji/tunjangan guru dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. LCD 
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. Tenaga kependidikan 

b. Pembelian sarana 

prasarana madrasah 

c. Pembangunan gedung 

d. Pemeliharaan gedung dan 

sarana prasarana madrasah 

e. Biaya langganan daya dan 

jasa( listrik, air, telepon) 

f. Pembelian bahan habis 

pakai(ATK dan Surat 

menyurat) 

g. Pengeluaran lainnya. 
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Pedoman wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah 

Futuhiyyah 2 Mranggen Demak 

1. Kapan Madrasah Aliyah Futuhiyyah 2 didirikan? 

2. Apa yang melatarbelakangi didirikannya MAF 2 ini? 

3. Sejak kapan dan mengapa ilmu nahwu diajarkan di MAF 2?  

4. Berapa guru yang mengajar mata pelajaran nahwu di 

madrasah ini ? 

5. Siapa dan dari mana latar belakang pendidikan guru 

pengampu pelajaran nahwu di kelas XI jurusan Bahasa? 

6. Fasilitas apa saja yang telah diberikan madrasah dalam 

pembelajaran ilmu nahwu? 

  

Pedoman wawancara dengan guru pengampu mata 

pelajaran Nahwu Madrasah Aliyah Futuhiyyah 2 Mranggen 

Demak  

1. Guru lulusan dari mana? 

2. Sudah pernah belajar kitab nahwu apa saja? 

3. Sejak kapan guru mengajar ilmu nahwu di madrasah ini ? 

4. Apa tujuan dari pembelajaran nahwu di madrasah ini ? 

5. Kitab apa yang digunakan guru dalam pembelajaran nahwu ? 

6. Seberapa pengalaman guru mempelajari dan mengajarkan 

kitab Imrithi?  
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7. Apa alasan guru menggunakan kitab tersebut dalam 

pembelajaran nahwu ?  

8. Metode apa saja yang guru gunakan dalam pembelajaran 

nahwu? 

9. Apakah di MAF 2 terdapat silabus untuk pelajaran nahwu ? 

10. Apa yang guru lakukan sebelum, selama, dan sesudah 

pembelajaran nahwu ? 

11. Media apa saja yang guru pakai dalam pembelajaran nahwu 

? 

12. Apa saja materi nahwu yang di ajarkan di kelas XI jurusan 

bahasa ini ? 

13. Berapa jam mata pelajaran nahwu diajarkan dalam 

seminggu? 

14. Cukupkah waktu tersebut untuk menyampaikan materi 

nahwu yang telah ditentukan?  

15. Bagaimana evaluasi atau penilaian yang digunakan oleh 

guru untuk dapat mengukur tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi pembelajaran nahwu ini? 

16. Berapa jumlah siswa kelas XI jurusan bahasa? 

17. Apa saja baground siswa kelas XI jurusan bahasa? 

18. Mengapa mata pelajaran nahwu dipisah dengan mata 

pelajaran bahasa Arab? 
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Pedoman wawancara bersama siswa kelas XI jurusan 

bahasa Madrasah Aliyah Futuhiyyah 2 Mranggen Demak 

1. Lulusan dari mana saja dan sekarang domisili di mana? 

2. Sudah pernahkah belajar nahwu? 

3. Apa saja yang mendukung anda belajar nahwu ? 

4. Apa saja yang menghambat anda belajar nahwu ? 

5. Apakah dari pihak keluarga memperhatikan penuh hasil 

pembelajaran nahwu anda? 

6. Bagaimana menurut anda tentang guru nahwu anda sebagai 

pengajar? 

 

Pedoman Observasi Kelas 

1. Sistem dan kondisi pembelajaran nahwu. 

2. Buku yang digunakan dalam pembelajaran nahwu. 

3. Metode pengajaran yang digunakan guru dalam 

menyampaikan pelajaran nahwu. 

4. Media yang di pakai dalam pembelajaran nahwu. 

5. Interaksi antara guru dengan siswa saat pelajaran nahwu. 

 

Hasil wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah 

Futuhiyyah 2 Mranggen Demak 

1. Kapan Madrasah Aliyah Futuhiyyah 2 didirikan? 
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Jawab: Madrasah Aliyah Futuhiyyah 2 mulai didirikan 

oleh KH. Hanif Muslih sejak 1 Juni 1983 sampai 

sekarang. 

2. Apa yang melatarbelakangi didirikannya MAF 2? 

Jawab: Madrasah Aliyah Futuhiyyah 2 merupakan 

lembaga  formal yang didalamnya mengajarkan banyak 

pelajaran-pelajaran umum dan agama islam,dimana 

pelajaran itu sangat penting untuk disampaikan kepada 

para siswa terutama yang berbasic pesantren. 

Disamping itu untuk menjadi pelengkap para santri yang 

belajar di lingkup Yayasan Pondok Pesantren 

Futuhiyyah. 

3. Sejak kapan dan mengapa ilmu nahwu diajarkan di MAF 

2? 

Jawab: sejak awal berdirinya Madrasah ini, ilmu nahwu 

ini diajarkan di sini untuk mendukung pembalajaran 

Bahasa Arab yang di mana Yayasan Futuhiyyah ini 

terkenal dengan ilmu Nahwu dan Shorofnya. 

4. Berapa guru yang mengajar mata pelajaran nahwu di 

madrasah ini ? 

Jawab: Cuma satu orang saja.  

5. Siapa dan dari mana latar belakang pendidikan guru 

pengampu pelajaran nahwu di kelas XI jurusan Bahasa? 
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Jawab: Bapak Muhammad Sholihin, S. Ag,beliau alumni 

IAIN Walisongo Semarang tahun 2008 jurusan PAI, 

beliau belajar di pondok Futuhiyyah sejak 2001 sampai 

2014, dan mengajar di MAF 2 sejak 2009 sampai 

sekarang.  

6. Fasilitas apa saja yang telah diberikan madrasah dalam 

pembelajaran ilmu nahwu? 

Jawab: di sini terdapat workshop yang berisi 

laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan 

perpustakaan. 

 

Hasil wawancara dengan guru pengampu mata pelajaran 

nahwu Madrasah Aliyah Futuhiyyah 2 Mranggen Demak 

1. Guru lulusan dari mana? 

Jawab: saya alumni MI, MTs Futuhiyyah 1 Mranggen, 

MA Futuhiyyah 1 Mranggen jurusan keagamaan, dan 

alumni IAIN Walisongo Semarang tahun 2008 jurusan 

PAI, saya juga belajar di pondok Futuhiyyah sejak 2001 

sampai 2014 

2. Sudah pernah belajar kitab nahwu apa saja? 

Jawab: banyak, diantaranya Awamil Jurjani, 

Mutamimah,  Sulamus Syibyan, Jurumiyyah, Imrithi, 

Alfiyah ibnu Malik, Nahwu wadhih, dll. 
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3. Sejak kapan guru mengajar ilmu nahwu di madrasah ini?  

Jawab: sejak 2009 sampai sekarang. 

4. Apa tujuan dari pembelajaran nahwu di madrasah ini?  

Jawab: untuk mendukung pembalajaran Bahasa Arab di 

madrasah ini, sebagai pengulangan dan menambah 

pengetahuan tentang nahwu para murid.  

5. Kitab apa yang digunakan guru dalam pembelajaran 

nahwu? 

Jawab: Imrithi karangan Syaikh Sarofuddin Yahya Al 

Imrithi yang di terjemah mengunakan arab pegon oleh 

KH. Abdul Bashir Hamzah dari Mranggen. 

6. Seberapa pengalaman guru mempelajari dan 

mengajarkan kitab Imrithi?  

Jawab: saya belajar kitab Imrithi sejak di kelas 2 MTs 

Futuhiyyah 1, selain itu di Pondok Futuhiyyah juga 

pernah belajar dan mengajarkan kitab tersebut, dan 

alhamdulillah sekarang diberi kesempatan mengajarkan 

di MAF 2. 

7. Apa alasan guru menggunakan kitab tersebut dalam 

pembelajaran nahwu? 

Jawab:  alasannya karena penggunaan kitab itu adalah 

pembahasan yang dibahas tidak terlalu panjang lebar, 

dan mudah di fahami tidak seperti alfiyah. Bahasa 
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kitabnya menggunakan arab pegon yang cocok buat 

para pemula khususnya siswa-siswi MAF 2. 

8. Metode apa saja yang guru gunakan dalam pembelajaran 

nahwu? 

Jawab: Cuma 2 yaitu metode istiqroiyyah dan 

qiyasiyyah, tapi sesekali saya menggunakan metode  

qiro’ah, metode demonstrasi (soal-maju-menerangkan), 

terkadang juga pakai LCD (cara baca kitab). 

9. Apakah di MAF 2 terdapat silabus untuk pembelajaran 

nahwu? 

Jawab: ada. 

10. Apa yang guru lakukan sebelum, selama, dan sesudah 

pembelajaran nahwu? 

Jawab: sebelum mengajar, saya melakukan pematangan 

materi dengan muqobalah dengan kitab lain. Kalau 

selama mengajar ya seperti yang telah anda amati, 

sebelum dimulai pembelajaran saya beri pertanyaan-

pertanyaan mengenai materi yang kemaren dan yang 

akan disampaikan nanti, mengatur keadaan kelas, 

mengulang pelajaran yang kemaren, memberi materi 

dan menjelaskan, memberi latihan soal, dan kadang-

kadang saya kasih PR.  Setiap sebulan sekali terdapat 
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latihan (tamrin). Semesteran dan mengaplikasikan 

nahwu dalam membaca kitab kuning.  

11. Media apa saja yang guru pakai dalam pembelajaran 

nahwu? 

Jawab: biasanya saya cukup menggunakan media papan 

tulis, spidol, kamus, kitab dan penghapus. Karena untuk 

pelajaran nahwu harus membutuhkan penjelasan yang 

detail supaya siswa-siswa dapat paham apa yang saya 

sampaikan.   

12. Apa saja materi nahwu yang diajarkan di kelas XI 

jurusan bahasa ini? 

Jawab: untuk kelas XI bahasa cuma 20 bab dari isim-

isim yang dibaca rafa’ sampai bab maf’ul ma’ah. 

13. Berapa jam mata pelajaran nahwu diajarkan dalam 

seminggu? 

Jawab: cuman satu jam pelajaran saja, dengan durasi 

waktu 45 menit. 

14. Cukupkah waktu tersebut untuk menyampaikan materi 

nahwu yang telah ditentukan? 

Jawab: kalau melihat dari cukup tidaknya, bagi saya 

tidak cukup, tapi mau tidak mau saya harus professional 

untuk membuat pembelajaran menjadi cukup bagi para 

siswa. 
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15. Bagaimana evaluasi atau penilaian yang digunakan oleh 

guru untuk dapat mengukur tingkat pemahan siswa 

terhadap materi pembelajaran nahwu ini? 

Jawab: Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap 

sebulan sekali terdapat latihan (tamrin). Semesteran dan 

mengaplikasikan nahwu dalam membaca kitab kuning.  

16. Berapa jumlah siswa kelas XI jurusan bahasa? 

Jawab: 30 siswi, untuk angkatan mereka yang masuk 

jurusan bahasa cewek semua. 

17. Apa saja baground siswa kelas XI jurusan bahasa? 

Jawab: oh banyak, ada yang pernah mondok, ada yang 

pindah pondok ke pondok lain, belum pernah mondok, 

baru mondok, belum pernah mondok tapi pernah belajar 

nahwu, melaju dari rumah,ada yang lulusan MTs atau 

SMP yang tidak diajarkan maple nahwu, ada juga yang 

diajarkan. 

18. Mengapa mata pelajaran nahwu dipisah dengan mata 

pelajaran bahasa Arab? 

Jawab: karena bagi kami ilmu qowa’id itu harus 

dipelajari secara khusus, agar peserta didik lebih focus. 
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Hasil wawancara dengan  siswa kelas XI jurusan bahasa 

Madrasah Aliyah Futuhiyyah 2 Mranggen Demak 

1. Lulusan dari mana saja dan sekarang domisili di mana? 

Jawab: mereka menjawab ada yang pernah mondok, ada 

yang pindah pondok ke pondok lain, belum pernah 

mondok, baru mondok, belum pernah mondok tapi 

pernah belajar nahwu, melaju dari rumah,ada yang 

lulusan MTs atau SMP yang tidak diajarkan maple 

nahwu, ada juga yang diajarkan. tapi kebanyakan 

mereka sekarang mondok di pondok-pondok Yayasan 

Futuhiyyah yang berlokasi di lingkungan MAF 2.  

2. Sudah pernahkah belajar nahwu? 

Jawab: rata-rata menjawab sudah, baik dari sekolahya 

dulu, pondoknya dulu, juga dari madrasah diniyyah. 

Tapi juga ada yang belum pernah khususnya mereka 

yang laju dari rumah. 

3. Apa yang mendukung anda belajar nahwu ? 

Jawab: karena basic disini adalah pesantren apalagi 

kami jurusan bahasa tentunya kami belajar nahwu agar 

dapat mengetahui kaidah-kaidah nahwu dan tarkib-

tarkibnya. Dari pihak madrasah menyediakan fasilitas-

fasilitas diantaranya lab. bahasa, lab. komputer, 

perpustakaan, LCD dan proyektor, dsb. Selain itu guru 
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yang selalu memotivasi, teman-teman yang pintar dan 

berkenan sharing tentang ilmu nahwu, keluarga yang 

perhatian. 

4. Apa yang menghambat anda belajar nahwu ? 

Jawab: ya, kadang susah memahami materi yang 

disampaikan ustadz, tidak mengulang materi yang telah 

disampaikan karena pertemuan hanya seminggu sekali 

dan kesulitan dalam menghafal nadzam. Kurangnya 

fasilitas dari madrasah menurut kami, guru tidak 

selamanya semangat. 

5. Apakah dari pihak keluarga memeperhatikan penuh hasil 

pembelajaran nahwu anda? 

Jawab: tidak, mereka hanya sebatas menanyakan 

gimana belajarnya? Dan melihat-lihat hasil 

pembelajaran lalu member motivasi. 

6. Bagaimana menurut anda tentang guru nahwu anda 

sebagai pengajar? 

Jawab: kebanyakan mereka menjawab bahwa gurunya 

jarang masuk, terburu-buru mengajarkan materi, tapi 

sisi lain mengasyikkan, penyabar, humoris dengan 

banyak melontarkan anekdot yang terkait nahwu, penuh 

semangat,  dan memahamkan. 

 



110 
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 قائمة الصور
 

 
 

foto Madrasah Aliyah Futuhiyyah 2 Mranggen Demak tampak 

dari depan 
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foto Madrasah Aliyah Futuhiyyah 2 Mranggen Demak tampak 

dari samping 

 

 
foto Madrasah Aliyah Futuhiyyah 2 Mranggen Demak tampak 

dari dalam 
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Pembelajaran nahwu di kelas XI BHS bersama Bapak 

Muhammad Sholihin 

 

 

 
Sebagian siswa menyimak menggunakan tabel qowa’id nahwu 

dari kitab imrithi 
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Wawancara bersama Bapak Muhammad Sholihin selaku guru 

pengampu mata pelajaran nahwu 
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Wawancara dengan para siswi kelas XI BHS MAF 2 Mranggen 

Demak 

 

 
Peneliti sedang mengamati pembelajaran nahwu dari belakang 



111 

 

 
Para siswa saling sharing di mana pun berada terkait 

pembelajaran nahwu 
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Foto bersama para siswi kelas XI BHS MAF 2 Mranggen 

Demak 
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