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خلفية المسئلة

عرفنا أن اللغة ىي وسيلة اإلتصال بني الناس لسانا أوكتاباً ,ألن هبما يعرب كل
قوم عن أغراضهم  ,واللغة مبعناىا الواسع أداة لتفاىم ووسيلة التعبري عما بالنفس بني
طوائف ادلخلوقات  1.واللغة يف ىذا العامل كثرية  ,لكثرة البلدان والطوائف فيها  .أما
اللغة العربية ىي من إحدى اللغات ادلوجودات ادلستعملة وىي " كلمة يعرب العرب
2
عن أغراضم"
إن اللغة الصحيحة تعبري صادق سليم بالنطق أو الكتابة ,وفهم سليم عن
طريق اإلستماع والقراءة .لذا ,ينبغي أن يتم الرتكيز علي فهم النصوص ادلقروءة
وادلن طوقة وعلى التعبري نطقا وكتابة تعبريا صادقا .ىذه ىي ادلراحل النهائية يف تعليم
اللغة  .ولذلك أيضا فإنو بنبغي وضع قواعد النحو يف موضعها الصحيح بالنسبة
3
للتعبري والفهم السليمني مع اإلستساغة والتذوق يف مجيع األحوال
ندرس القوائد لثالثة أمور:
 .1ألهنا مظهر حضاري من مظاىر اللغة ودليل على أصالتها

 -1حسني سليمان قورة ,دراسات حتليلية وموافق تطبيقية يف تعلم اللغة العربية والدين اإلسالمي ,الطبعة
األو ى ممكة :دار ادلعارف)1981.ص
 2الشيخ مصطفى الغالييين,جامع الدروس اللغة العربية,مبريوت:مكتبة العصرية)1983.ص 7
 3رشدي امحد طعيمة,تعليم اللعربية لغري الناطقني هبا مناىجو واسالبوممصر:منشرات ادلنظمةاإلسالمية
للرتبيةوالعلوموالثقافة)1989,ص 222
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 .2ألهنا ضوابط حتكم إستعمال اللغة
.3ألهنا تساعد على فهم اجلمل وتركيبها

4

قد إتفق علماء الرتبية أن توكيل القوائد النحوية ليست ىدف تعلم اللغة ,إمنا
ىي وسيلة لتساعد الطالب لكي يستطيعوا أن يتكلموا ويقرؤا ويكتبوا صحيحا.وإهنا
وسيلة أخرى اليت تستطيع أن تساعد الطالب منها بيئة لغوية احلسنة ومعادلة الكالم
والكتابة وغريىا.وإذا كان علماء الرتبية جيمعون على أن قواعد اللغة ليست غاية يف
ذهتا ,وإمنا ىي وسيلة لتقومي اللسان والقلم  ,فينبغي ان يعلم كذلك ان قواعد اللغة
ليست السبيل الواحد لذلك ,إمنا يتعاون معها يف حتقيق ىذه الغاية البيئة اللغوية اليت
يشيع فيها إستعمال الفصحى .وكثرة ادلران على الصحيح ادلصفى من الكالم
والكتابة ,كما ينبغي عدم ادلغالة فيها بعرض ما اليلزم منها يف احلياة علي التالمذ,إذ
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يأيت ذلك بعكس ادلقصود فيضر وال يفيد
قال مصطفى بشري النحو ىو قواعد اللغة يولد بعد كون اللغة ,ىذه القواعد
تولد لكون األخطاء يف تنفيذ اللغة .لذا أن النحو يدرس كي مستعمل اللغة يستطيع
ان يبلغ تعبري اللغة ويفهمو فهما جيدا يف كتابتو ويف كالمو .لذا يف تعليمو ال يكفي
لطالب حتفيظ القواعد النحوية مث انتهى ,بل بعد ذلك لزم الطالب ان يستعمل تلك

 4رشدي امحد طعيمة وزمالئو,طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هباممصر:مكتبة
غريبة)2223,ص 232
 5دكتور زلمود علي السمان ,التوجيو يف تدريس اللغة العربية,مالقاىرة:دار ادلعارف )1291.ص 152
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القوائد يف القراءة والكتابة نص اللغة العربية  .بكلة األخرى ,إستعاب القواعد النحوية
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ىي وسيلة اللغة ليست ىدف األخري من تعليم عن اللغة.
ومن ادلعلوم أن يف تعليم القواعد الطرق التعلمية .ولذلك  ,حيتاج ا ى األعمال
اجليدة والطرق اخلاصة والكتب ادلناسبة الصحيحة ألن"الطريقة" ىي الوسيلة اليت
نتبعها لتفهم التالميذ أي درس من الدروس يف أية ادلادة من ادلواد 7.والكتاب ىو
أحد وسائل التعليم اذلامة اليت تشتمل مادة الدراسة فلذلك البد من الطالب وادلعلم
ان يعدوىا.
ومنت اآلجرمية ونظم ىداية الولدان نوعان من أنواع الكتب النحوية اللتان
يشتهران يف اجلاوة الوسطى خصوصا يف مدينة مراجنني وماحوذلا  .فيهما درس بسيط
وشرح ملخص عن القواعد وىذا يسهل للطالب ان يفهموا الدروس النحوية.ونعرف
أن لكل منهما فرق نبني ومزينة كثرية.
إضافة ا ى ىذا  ,يستلزم تعليم القواعد يف الكتابني ادلذكورين وجود الطريقة
ادلناسبة,ألن بالطريقة سهلت الدروس فيهما وسرع الطالب يف فهمها .لذا ,على
ادلدرس أن يستوعب العلوم وادلعارف بالطريقة وادلهارة يف خيارىا وتطبيقها.
وبناء على ىذا  ,يريد الباحث حتليل الطريقة ادلستخدمة يف ىذين الكتابني
وصفيا  ,ويأخذ ادلوضوع "تعليم القواعد النحوية يف الكتابني  :منت اآلجرمية ونظم
ىداية الولدان م دراسة حتليلية مقارنة من ناحييت ادلادة والطريقة ) ".
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.Mustofa Bisri dkk,Pembelajran Bahasa Arab :
Pendekatan,Metode,Strategi,Materi,dan Media(UIN MALANG
PRESS,2002)Cet.1 hlm.64
زلمد عطية اإلبراشي,روح الرتبية والتعليمم مصر :دار إحياء الكتب اإلسالمية)1995,ص 267
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ب -حتديد ادلسئلة
لئال خيرج وينحرف البحث عن ادلوضوع ادلكتوب فيما سبق  ,ينبغي للباحث أن
حيدد ادلشكلة وىي كما يلي:
أ -ما ادلادة اليت قدمها كتاب منت اآلجرومية ؟
ب -ما ادلادة اليت قدمها نظم ىداية الولدان ؟
ج -ما الفرق واخلالف بني الكتابني  :منت اآلجرومية ونظم ىداية الولدان ؟
د -ما ادلزايا اليت كانت ىف ىذين الكتابني  :منت اآلجرومية ونظم ىداية الولدان ؟
ه -ما الطريقة ادلناسبة لتعليم القواعد يف ىذين الكتابني  :منت اآلجرومية ونظم ىداية
الولدان ؟
ج -أىداف البحث وفوائده
 -1أىداف البحث
وإعتمادا على ادلسئلة السابقة فأىداف ىذا البحث كما يلي :
 -1دلعرفة أوجو ادلساواة واإلختالف يف ادلواد بني الكتابني  :منت اآلجرومية ونظم ىداية
الولدان
 -2دلعرفة الطريقة ادلناسبة لتعليم القواعد يف ىذين الكتابني  :منت اآلجرومية ونظم ىداية
الولدان
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 -2فوائد البحث
وذلذا البحث منافع من الناحية الناظرية فإن ىذا البحث يقدم معلومات جديدة
حول طريقة تعليم القواعد يف الكتابني  :منت اآلجرومية ونظم ىداية الولدان.
وللباحث  ,يكون ىذا البحث مفتاحا لو يف كشف العلوم اجلديدة وتعميقها وليكون
زادا وخربة لو يف تعليم اللغة العربية يف ادلستقبل ولزيادة زلبتو ورغبتو يف ىذه اللغة كلغة
اإلسالم ولغة القرأن الكرمي  .وبالنسبة ا ى الطلبة يكون ىذا البحث معينا ذلم يف تعلم
اللغة العربية .
د -الدراسة السابقة
 . 1مشكالت تعلم القواعد بكتاب إبن عقيل يف الفصل العاشر مبدرسة " تشويق
الطالب سلفية " العالية سنة  2229م.ىذا البحث الذي كتبو شافعي جوىري رقم
الطالبم ,)263211219أما مشكالتو تنقسم ا ى قسمني وىي مشكالت اللغوية
 ,تشتمل على كثري القاعدة من باب الكالم ا ى باب النكرة وادلعرفة  ,تغري البناء ,
إختالف النحاة  ,الفرق من القاعدة بني اللغة اإلندونسية واللغة اإلجنلزية  .أما
مشكالت غري اللغوية تشتمل على األمثلة الشواىدية والرتمجة اجلاوية وادلعلم واجلهد
يف الدروس واألمثلة القددية.
 .2دراسة حتليلية عن كتاب " تعليم اللغة العربية " سنة  2228م للدكتور د.ىداية
للصف العاشر بادلدرسة العالية من ناحية ادلادة " اليت كتبو ثاين رمحوايت رقم الطالب م
 ) 273211222سنة  2212م .ىذا البحث حيلل عن الكتاب " تعليم اللغة
العربية " من ناحية ادلادة .وادلادة يف ىذا الكتاب موفقة بادلنهج ادلقرر عن وزير
الشؤون الدينية اإلندونسية منرة  2سنة  2228سواء كانت يف كفاءة التخريج ادلعيارية
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), (Standar Kompetensi Kelulusanام احملتوي ادلعياري
) Standar Isiلتعليم اللغة العربية.

(

 " . 3تعليم اللغة العربية للمبدئني م دراسة حتليلية على القواعد النحوية لكتاب " أمثليت "
ألستاذ توفيق احلكيم من ناحية ادلادة والطريقة " اليت كتبو خنبة النساء م 3122289
)سنة  2226م  .وبعد أن ألفت الباحثة ادلسائل يف ىذا البحث العلمي ختلص
الباحثة منو ووضعت على حسن ترتيب منظام  ,ويكمل كل جلد رللد رلدول ,
والطريقة اليت قدمها الكتاب " أمثليت" ىي الطريقة اإلستقرائية والطريقة القياسية.
والدراسات السابقة تستوي ببحمث الذي أداه الباحث يف نوع البحث يعين
البحث ادلكتيب التقابلي من ناحية طريقة تعليم القواعد وختتلف يف موضوع البحث .
وىو يعين يبحث ىذا البحث ادلقارنة بني طريقة تعليم القواعد النحوية يف الكتابني "
منت اآلجرومية ونظم ىداية الولدان "
ه -طريقة مجع البيانات
يهتم مبا حيتوي الكتابان فيقدم الباحث يف
كما ىو ادلعروف  ,أن ىذا البحث ن
إعداده بطريقة الدراسة ادلكتبية.
 -1طريقة الدراسة ادلكتبية
أما الدراسة ادلكتبية فهي مجع ادلعلومات من مصادر ادلكتبة .يقصد هبذه
الطريقة حصول على ادلعلومات الكاملة وتعيني الفعل كاخلطوة ادلهمة يف النشاط
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. Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan.( Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia.2002) hlm.1
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العلمي .وقبل حتقيق البحث  ,البد للباحث أن يعمل حبث ادلكتبة دلعرفة البحث
9
تفصيليا وتكوين اذليكل النظري وخاصة ادلصادر ادلناسبة اليت تصدر نظريات.
طريقة حتليل البيانات
-2
أما الطريقة ادلستعملة لتحليل البيانات فهي :
 )1طريقة حتليل ادلضمون
 )2طريقة ادلقارنة
و -مناىج البحث
ادلناىج مجع ادلنهج وىو مبعين الطريقة وىي أيضا اخلطوات ادلنظمة وادلفكرة أو
ادلعقلة جيدا حملاصلة على األىداف ادلخططة 12.أوخطوات األعمال ادلنظمة دلساىلة
على تنفيذ األنشطات لنيل األىداف ادلخططة .وشرح الباحث ثالثة أشياء وىي نوع
البحث وبؤرة البحث ومصادر البيانات كما يلي :
-1

نوع البحث
يعرب ىذا البحث حبثا نوعيا مكتبيا حيث يعتمد الباحث ا ى ادلعلومات واخلربات
والبيانات من ادلكتبة .ولذا ,لنيلها يكسب الباحث أن يقرأ ويفهم ادلراجع اليت تتعلق
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. P.Joko Subagyo,Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek(Jakarta:
PT.Rineka Cipta 1991)Cet.2 hlm.109
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.Tri Mastoyo Aji Kesumo, Pengantar(Metode)Penlitian
Bahasa.(Yogyakarta;Caraswati book,2007)Cet,1 hlm.1
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ادلوضوع .ومن ىنا عرفنا أن ىذا البحث يسمى ببحث
11
) researchالكتب.
-2

( Literature

بؤرة البحث
حيدد الباحث بؤرة البحث لكي الخيرج البحث عن ادلوضوع ادلكتوب  .وأما بؤرة
البحث فهي مواد القواعد النحوية يف الكتابني  :منت اآلجرومية ونظم ىداية الولدان
وكذا الطريقة اليت ينبغي تعليمها

-3

مصادر البيانات
ذلذا البحث مصدران ومها:
أ)

ادلصدر األساسي

ىو ادلصدر الذي يأخذه الباحث أساسا لقيام البحث .أما ادلصدر األساسي الذي
يأخذه الباحث فهو الكتاب منت اآلجرومية ونظم ىداية الولدان .
ب) ادلصدر الثانوي
ىو ادلصدر الذي إستخدمو الباحث إكماال للمصدر األساسي ,وبناء على ذلك
يكون ادلصدر الثانوي ذلذا البحث كل ما يتعلق بادلوضوع من ادلستندات وادلعلومات
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( Anselm Straussdan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kuantitatif
Penyadur: Dyunaidi Ghony)(Surabaya:Bina Ilmu.1997)Cet.1 hlm 47
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اليت دتكن الباحث من مجعها إلكمال ادلصدر األساسي .وادلصدر الثانوي ىو ما
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يتعلق مبوضوع البحث من الكتب واجملالت وادلقاالت وغريىا.
ولزادة ادلعلومات يف ىذا البحث يكمل الباحث ادلصادر األخرى ادلشتملة على
طرق تعلنم اللغة العربية والكتب األخرى والبحوث يف الدراسات التقابلية ونظرية اللغة
وادلعلومات ادلناسبة هبذا البحث.
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. Nasution,Metode Research(Jakarta: PT.BUmi Akssara 2009) Cet,11.hlm
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