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Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah 

orang yang mengambil pelajaran (Q.S Al-Qamar : 17) 
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 الباب األول  

 مقدمة

 بحثال خلفيةأ.  

املسلمني.ملاذا؟وألناللغةالعربيةهيلغةكانتللغةالعربيةدورمهميفحياة

العلومسواءمنالعلومالدينيةأوالعلومالعامة.يوجدالعديدمنالكتباملتعلقةبالعلوم

اللغوية، العلوم تطوير يفحماولة وكذلكالكتبالعامة. العربية اللغة باستخدام الدينية

اساتاللغوية.هذهفكرةجيدة،ألهنايففهناكنشرالكتبالعديدةواليتتؤكدعلىالدر

كل ميتلكه جيبأن رئيسي كمفتاح العربية اللغة فإن اإلسالمية العلوم تعميق حماولة

واجلامعاتوحىتيفمستوياتاجملتمع واملدارساإلسالمية، يفاملعاهد، سواء باحث،

1علىشكلعام.
 

 مهتديعند أمحد دينية كلغة العربية اللغة فإن تعريفات، الهلا فهم تعاليمأن

دينيةسلمالواجباتالاملؤدييميكنأنال .بدمنهألتباعهاالدينيةبشكلصحيحأمرال

لدي يكن مل إذا صحيح حقيقيةمعرفةهبشكل اإلسالمالمن يةتعاليم ال، تعاليمبينما

مكتوبةاإلسالم ويفالقرآنية اللغةمستخديوكالمهاالسنة 2.العربيةان
أنو. حىتيقوله

اللغةالعربيةهيمفتاحلفهمالتعاليماإلسالميةبالصحيحة.ففيتعليماللغةالعربيةأربع
                                                           

1
 Ar-Rifa’i, Usamah Abdul Karim, Al Aarobiyyah Al Waajibah Li Kitabillahil ‘Aziz, 

Jakarta: Gema Insan, 2008, h. 76 
2
 Rosihon Anwar, Ilmu Tafsir, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), 33 



2 
 

 
 

والكتابة. والقراءة والكالم، اإلستماع، مهارة منها الطالب، املهاراتجيبأنميتلكها

ٌةاْسٌمَوِفْعٌلَوَوأَْقَساُمُهَثاَلثَوالكالمأوالكلمةيفعلمالنحوينقسمإىلثالثةأقسام.

،منها:َحْرٌفَجاَءِلَمْعًن
سمال.ا1

َوْضًعا ِبَزَماٍن تـَْقرَتِْن ملَْ َو نـَْفِسَها َدلَّْتَعَلىَمْعًنيفْ َكِلَمٌة ُهَو ْسُم .ففيااْلِ

".kata benda اللغةالعربيةكلمة"االسم"هي"

 .الفعل2

َدلَّْت َكِلَمٌة اْلِفْعُلُهَو تَـَرَنْتِبَزَماٍنَوْضًعا.َو اقـْ نـَْفِسَهاَو ففيَعَلىَمْعًنيفْ

".kata kerja اللغةالعربيةكلمة"الفعل"هي"

 .احلرف3

ليسللحرفمعندونهذايعيناحلَْْرُفُهَوَكِلَمٌةَدلَّْتَعَلىَمْعًنيفَْغرْيَِها.

االقرتانمعالكلماتاألخرىيفاجلملة.

االفرتاضاملطوريفبعضاجملتمعدليلعلىأندراسةاللغةالعربيةدراسةصعبة.

ويفحني،أنلكللغةمستوياتخمتلفةمنالصعوبةوالسهلةبناءعلىخصائصنظام

قال منالقرآن.كما نظاماألصواتوالنحويةأوالدالليةوهذهكلها اللغةنفسها،إما



3 
 

 
 

خمتلفةعنأسلوباللغاتالصابوينأنتركيباللغةيف وأسلوهبا ومتنوعة القرآنمجيلة

3العربيةاألخرى.
.  

العربيةلغةمضمونةومهايةإهلية. 4فقدكانتاللغة
العربيةإحدىاملواد  واللغة

الطالبيفاملدارسالدينيةأواملدارسالعامةاإلسالميةيفإندونيسيا،اليتهلا يدرسها

بالنظرإىلعالقتهابالدين،فتعترباللغةالعربيةجزءاال5إتصالية.وظيفةكلغةدينيةولغة

أهدافلتطوير العربية اللغة تعليم ويف املدرسة. يف املدروسة األخرى املواد من يتجزأ

املهاراتاللغويةشفهيةكانتأوحتريرية.منخاللمهارةالكتابة،يرجىمنالطالب

العربي النصوص قراءة على بدينقادرون هامة عالقة هلا للنصوص خاصة وفهمها ة

6اإلسالم.
  

منذدخولاإلسالمإىلاألرخبيل،بدأتاألمةاإلندونسيةيفتعريفاللغةالعربية

واستخدامهاكلغةدينية.واللغةالعربيةهلادورمهميفالعمليةالتعليميةوتنميةاملواقف

7اتصاالهتماالجتماعية.الدينيةلدىالطالبأواجملتمعبشكلعاميف
باستخداملغة  

واضحة،ميكنللمعلوماتاملنقولةمفهومة.جبانبإىلوضوحمعناللغةاملستخدمةيف

                                                           
3
 Ibid   

4
 Bakalla, MH., Pengantar Dalam Jurnal Penelitian Studi Bahasa Arab, Terj. dari 

Arabic Culture, Through Its Language and Literature oleh Males Sutiasumarga, Jakarta: Hardjuna 

Dwitunggal, 1984, hlm. 265 
5
 Anîs, Ibrâhîm,Fi al Lahjaat al-Arabiyah, Kairo: Maktabat al-Anglo al-

Mishriyyah, 1973, h. 326 

6
 Faisal Hendra , Kemampuan Berbahasa Arab Siswa, ( Jakarta Jurnal Nasional, 2014, 

hlm. 1. 
7
 Ittihadul Mudarrisin Al Arabiyah (Imla), Seminar Internasional “Peranan Bahasa 

Arab Dalam Pengembangan Peradaban”, Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2011.  
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الشخص فإنالعواملالداعمةاألخرىهيالدقةيفاختيارالكلماتوقدرة التواصل،

وأ اإلسالمية، التعاليم لنقل اهلل يستخدمها أيضا اللغة التواصل. القرآنعلى اهلل نزل

بوسلةمالئكةاجلربيلإىلالنيبحممدصلىاهللعليهوسلمبالتواتر.حيتويالقرآنعلى

 التعاليماإلسالميةمكتوبةباستخداماللغةالعربية.

يفمجيعنواملسلملقدوجدتترمجاتالقرآنيفبعضاللغاتاليتيستخدمها

املسلمونيفمجيعالعامللسهولتهميففهممضمون العامل.هذهترمجةالقرآنيقومهبا

اإلسالمية التعاليم دراسة على املسلمني يساعد الرتمجة، أنشطة خالل من القرآن.

وفهمهاوانتشارهابأنشطةالدعوةأواألنشطةاألخرى.

مدصلىاهللعليهوسلموفيهلغةإنالقرآندليلللمسلمنياملنزلعلىسيدناحم

مجيلةومعاينواضحة،فهناكالعديدمناملميزاتاألخرىالتوجديفاللغاتاألخرى،

جزء30ألنالقرآنكالماهللاملوجهللناسحىتاليضيعوايفالدنيا.حيتويالقرآنعلى

لرمحن.صفحة.إحدىالسورةاملوجودةيفالقرآنهيسورةا6666سورةو114و

آية،حتتويعلىرمحةاهلل78سورةالرمحنيفاملدينةاملنورةوتتألفمننزلت

ويفسورةالرمحنحقيقة .الحدودهلايفالدنياواآلخرةبنعمتهتعاىللعبادهسبحانهو

القرآن سورة من  سورة لكل اهلل. نعمة على والشكر االعرتافباهلل وواجبته البشر

دوارخمتلفةكماوجدتيفسورةالرمحن،علىسبيلاملثال:الرمحنتراكيبووظائفوأ
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(Yang Maha Pemurah(وفعله)(.معايناآليةاألوىلمنوظائفالفاعل)اهللYang 

Maha Pemurah(وخرب)اهلل( مبتدأ األوىلهلا اآلية (.Yang Maha Pemurah(.وهذه

خمتلفةيفسورةالرمحن.وفوائدحروفباإلضافةإىلذلك،فإنحروفالواوهلامعاين

إىل املستمع اهتمام جلذب كذلك املشكلة مع التشابه وإظهار حالة لتأكيد الواو

8مضموناآلياتالواردةيفتلكالسورة.
إحدىالفوائدمنتكراراآليةفهيلتأكيدأما 

  9 فقراتالكالمومجاهلايفاللغةواستيعابالبالغة.

أنيتقناللغةالعربية،فيجبعليهأنميّربعمليةتعليماللغةوإذاأرادالشخص

نوعا13العربية.عندالشيخمصطفىالغالينييفكتاب"جامعالدروسالعربية"هناك

مناملناقشاتالعربيةهيالنحووالصرف.الستيعابوفهمهذينالعلمنيفيستغرقوقتا

كعلماآللةلرتمجةالقرآنواحلديثوفهمهطويالكمايرىعبزا،أنعلمالنحووالصرف

 فهماصحيحا.منالبيانالسابق،فيأخذالباحثموضوعالبحثعنحروفالواو.

الواو حلروف تعلكانت ييف العربية اللغة .خمتلفةهاوظائفومتعددةأنواعم

وهيحاحلرفالرابعوالعشرونيفالنصالعريبوحروفالواوهي منحروفرف،

 املعاين عتال القل تركيب يف موقًعا عشر اثين ،السببهلذاة.العربيقواعدن

يريدأنيبحثحبثاحتليلياعنحروفالواويفكلآيةمنسورةالرمحن.الباحثفإن

                                                           
8
 Ihsanuddin, Penerapan Kaidah Tikra>r dan Hikmahnya dalam Surah Al-Shu’ara 

Prespektif Ahmad Musthafa Al Maraghi dan Muhammad Ali Ash Shabuni, 4 
9
 MM Syarif, Hikmah Tikrar dalam surah Ar Rahman, (Riau:UIN Suska, 2015), 2 
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البحثسيقومالباحثببحثاجلوانبالنحويةحتتاملوضوع"حتليلوظائف ويفهذا

ةتعليمها".حروفالواويفسورةالرمحنوطريق

 البحث تركيزب. 

لسهولةيففهمهذاالبحث،فريكزالباحثحبثهعلىاألمورالتالية:

 وظائفحروفالواويفسورةالرمحن .1

طريقةتعليمحروفالواويفسورةالرمحن .2

 ت البحثمشكالج. 

مشكالتهذاالبحثمنها:

كيفحتليلوظائفحروفالواويفسورةالرمحن؟.1

طريقةتعليمحروفالواويفسورةالرمحن؟.كيف2

 البحث أهدافد. 

إىل األهدافمشكلة واستنادا فإن السابقة، البحث هيهذمن البحث ا

 :التايلك

.للوصفوحتليلوظائفحروفالواويفسورةالرمحن.1

 .لدراسةأومعرفةطريقةتعليمحروفالواويفسورةالرمحن.2
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 البحث وائدفه. 

الفوائدالنظريةفوائدهناك البحث،مها كمايفالبيانالعمليةوعديدةمنهذا

 التايل:

 دالنظريةالفوائ .1

علىوجهعام،فإنهذاالبحثلتقدمياملسامهةحنوخزائنالعلوماللغوية

مع الرمحن سورة يف ووظائفها حروفالواو معاين بتحليل يتعلق فيما خاصة

تطبيقهايفتعليمالنحو.

 الفوائدالعملية .2

ملساعدةاملعلمني،خاصةمعلماللغةالعربيةيففهمحتليلمعاينحروفالواو .أ

 ووظائفهايفسورةالرمحنمعتطبيقهايفتعليمالنحو.

الذيسيبحثالبحثاملماثلعنحتليل .ب للباحثالالحق املراجع إلضافة

تعليمالنحو.معاينحروفالواوووظائفهايفسورةالرمحنمعتطبيقهايف

 و. األبحاث السابقة 

نتائجالبحثالسابقةذاتالصلةمراجعهيحبثالباحثعناألحباثالسابقة

وجتنبالعناصراملزدوجة،هذاالبحثتحقيقاملبحوثة.لأواليتهلاعالقةبرتكيزاملشكلة
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البحثأواملكتيبثالبحباحثالىأجر البحثإىلاألحباثالقبلإجراء .يشريهذا

بعضاألحباثالسابقةاملتعلقةالذيسيبحثهالباحث.املوضوعيفأمهيةهلااليتالسابقة

بتعليمالنحويفاللغةالعربيةكمايلي:

البحثالذيكتبهعصريةبعنوان"واوالعطفيفالقرآن)حتليلمعاينحروف .1

هي"كيفمعاينحروفالواوووظائفهايفالواوووظائفها(".املشكلةالرئيسية

القرآن.ومنهذهاملشكلةالرئيسيةفهناكاحلاجةإىلبياناملشكلةالفرعيةكما

 (كيفمعاينحروف2(كيفتعريفواوالعطفووتقسيمها،1يفالتايل:

البحثإىلكشفوحتليلمعاين يهدفهذا الواوووظائفهايفالقرآن.وهكذا

ووظائفهايفالقرآن.لإلجابةعلىاملشكلةالسابقة،حيتاجالباحثحروفالواو

التارخيي التفسري اللغوي، التفسري أسلوب مع الشامل اللغوي املدخل إىل

بناءعلىاملشكلةالسابقة،فإنموضعالبحث واإلجتماعي،والتفسرياملتعدد.

اآليةيفقسمهوواوالعطفيفالقرآن.يفهذاالبحثيقومالباحثبتحليل

أظهرتنتائجالبحثأنمعاينحروفالواوووظائفها العطف. واو استخدام

تأثريا يؤثر وهذا األولوية. يفبعضاآلياتوهيكاملوحدبالتتابعالزمانونظام

 هاماعلىالتفسريات.
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البحثالذيكتبهمامانعبدالرمحنبعنوان"تعليمالنحوعلىأساسالتحليل .2

 hitung tلدراسة".أظهرتنتائجهذاالبحثأنتعليمالنحوفعال)التقابليوا

7,64 > tabel t 2.70وقادرعلىترقيةإجنازالطالبمبستوى"ممتاز"حىتيسهل)

.ومنخاللالدراسةplan, do, and seeالطالبيفتعلمالنحوخبطواتالدرس

الرت والكفاءة املهنية، الكفاءة ترقية على قادرة الشخصية،أهنا والكفاءة بوية،

 والكفاءةاإلجتماعيةلدىاملعلمأواحملاضرللغةالعربية.

املستوىالسادس .3 لطلبة بعنوان"حتليلالكفاءة البحثالذيكتبتهسريرسيتا

 الدراسي للعام املنصوب اسم تعيني يف العربية اللغة تعليم -2012قسم

"2013 أظهرتنتائجالبحثأن: طل1. كفاءة املستوىالسادسقسم( بة

ونتائجمتوسطاليتحصل املنصوبجيدة، تعينياسم يف العربية اللغة تعليم

 هي الطلبة 67،2عليها األعلى 100بالنتائج األدىن بينما25والنتائج ،

احلركات ناحية من املنصوب اسم تعيني يف الطلبة يرتكبها اليت األخطاء

(كفاءة2،83.2االجابات%وعدم15،92،وشرحاألسباب%21،75%

طلبةاملستوىالسادسقسمتعليماللغةالعربيةيفتعينياسماملنصوبمنخفضة

(كفاءةطلبةاملستوىالسادسقسمتعليماللغة34،79.3بالنسبةاملائوية%
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املائوية بالنسبة اجلسيماتمنخفضة ناحية املنصوبمن يفتعينياسم العربية

%39،99. 

املتخرجنيالبحثال .4 "االختالفبنيكفاءة بعنوان ديوي راتنا أيو كتبته ذي

املقال استماع تعلم يف اإلسالمية الثانوية املدرسة واملتخرجني الثانوية املدرسة

سيمارانج احلكومية باجلامعة العربية اللغة تعليم قسم طلبة لدى والقصص

الثانويةاإلسالمية".أظهرتنتائجالبحثأنكفاءةاملتخرجنياملدرسة2013

يفتعلماستماعاملقالوالقصصجيدةوأحسنمناملتخرجنياملدرسةالثانوية.

طالبامناملتخرجنياملدرسةالثانوية61وهذااحلالحسبتنفيذاالختبارلدى

املتخرجني طلبة لدى متوسط نتائج اإلسالمية. الثانوية املدرسة واملتخرجني

الثانويةهي نتائجمتوسطلدى32بعدداملستجبني73املدرسة بينما طالبا.

 هي اإلسالمية الثانوية املتخرجنياملدرسة املستجبني81،97طلبة 29بعدد

طالبا.لذلكفيمكناالستنتاجأنهناكاالختالفبنيكفاءةاملتخرجنياملدرسة

للمتخرج النتائج أي اإلسالمية، الثانوية واملتخرجنياملدرسة نياملدرسةالثانوية

الثانويةاإلسالميةأحسنوأفضلمنالنتائجللمتخرجنياملدرسةالثانويةيفتعلم

 استماعاملقالوالقصص.
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خالل .5 من النحو تعليم "ترقية بعنوان أوتامي بودي نور كتبه الذي البحث

" الوسائل التخصصUlead Video Studio استخدام املدرسة طلبة لدى  "

ونوسوبو". يفاملتوسطة الطلبة لدى متوسط نتائج البحثأن نتائج أظهرت

% هي األوىل %90الدورة الثانية الدورة استخدام95،65ويف تنفيذ ويف .

" واملنظم.Ulead Video Studio الوسائل بالرتتيب خمطط هو كما جيد  "

باإلضافةإىلذلكففيالتعليمشيئجذابومريحبوجودالفيديوالذيحيتوي

 Ulead Video ادالنحوية.مزاياتعليمالنحوباستخدامهذهالوسائل"علىاملو

Studioهيالوسائلهلاخصائصعملية،وتسهيلفهمالطلبةيفتعلمالنحو"

 Ulead Video وملساعدةاملعلميفشرحاملوادالنحوية.وأماعيوهبافإنالوسائل"

Studioب،فيجبعلىاملعلمأن"هلاخصائصرتيبة.للتغلبعلىهذهالعيو

الواضحة جيعلالتعليماجلذابكمثلالفيديومصممبالتصميماجليدوبالكتابة

 والثخينة.
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 أ. تعريف الواو

َغرْيَِها. واملقصودباملعنهنااحلرفليستلهاحلَْْرُفُهَوَكِلَمٌةَدلَّْتَعَلىَمْعًنيفْ

بنفسه. يقوم ال أنه بالكلماتاألخرى، ربطها الغالينييفجامع10معندون اإلمام

الدروسالعربية،يقسماحلرفإىلقسمني،ومها:

الكل .1 منه تبن احلرفالذي هو تسمىحرفاملبن اإلندونيسية اللغة ويف مة،

 "حرفاأجبديا".واملقصودهنااحلروفاهلجائيةاليتتبدأهبا"أ"إىل"ي".

حرفاملعنهواحلرفالذييدلعلىمعنغريكاملإالإذاإجتمعهبكلمات .2

 أخرىمابعدها.ينقسمحرفاملعنإىلقسمني:

إعراب .أ تغيري احلرفالذييسببه هو مثلحروفحرفعامل، . الكلمة

 اجلر،عواملالنواصب،وعواملاجلوازموغريها.

مثل .ب تغيريإعرابالكلمة. احلرفالذياليسببه هو حرفغريعامل،

 االستفهام

                                                           
10

 Toni pransiska, M.Pd.I cara mahir menguasai ilmu nahwu, ( Yogyakarta : Semesta 

Ilmu,  2017  ), h. 15 
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تكوين يف عناصر الذي احلرف هو املبن حرف أن يعرف السابق، البيان من

كاملإالإذاإجتمعهيفاجلملة.الكلمة.بينماحرفاملعنهواحلرفالذيلهمعنغري

البحثهيحروفاملعن.ينقسمحرفاملعنإىلقسمني: واحلروفاملبحوثةيفهذا

حرفعاملوغريعامل.حرفعاملهواحلرفالذييتعنيبهاإلعرابيفالكلمة،

بينماحرفغريعاملوهواحلرفالذياليتعنيبهاإلعرابيفالكلمة.وبياهناكمايف

11التايل:

 .حروفواوالعاملة1

تنقسمهذهحروفواوالعاملةإىل:

 واوالقسم .أ

أوالمعنالقسم. فسوفيبحثه القسم، واو يبحثالباحثعن أن قبل

علىالقسم. ألفاظدالة هو أياسمالقسم أمام والباء الواو تقعحروفالقسم

 يستخدمللقسموغريحمدوديفلفظاجلاللةفحسب.مثل:

اِرِق   َمآِء َوٱلطَّ  1َوٱلسَّ

 “Demi langit dan yang datang pada malam hari” (Q.S.At-Thariq:1) 

 

 

 

                                                           
11

 Musthafa Al Ghulayaini,  Jami'ud Durus Al-‘Arabiyah juz 3, Beirut (1980), h. 619. 
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 واوالعطف .ب

هوقبلأننبحثواوالعطف،فسوفنبحثمعنالعطفأوال.العطف

واملعطوفيتبعاملعطوفعليهيفتابعيتوسطبينهوبنيمتبوعااحدحروفالعطف.

إعرابه،العطفبنياملفردواملفردينقسمإىلقسمني:

 مجعيةمشركة .1

 قام زيد وعمر = قام زيد وقام عمرمثل:

 مجعيةغريمشركة .2

 مراختصم زيد وع:مثل

.حروفالواوغريالعاملة2

حروفواوالعاملةإىل:تنقسمهذه

 واوربّ .أ

اسم وبعدها املفيدة اجلملة يفأول تقع الزائدة حروفالواو هو رّب واو

 مثل:12ألهنااملبتدأ.النكرةجمرورويفحالةالرفع

في بعض األحيان يكون الليل مثل أمواج البحر ، فهو يعطي منافذه ناعمة جًدا 

 .لي مع العديد من اآلمال كاختبار لي

                                                           
12

Rāmīl Badī‘ Ya’qūb, op.cit., h. 569. 
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Terkadang malam seperti ombak di laut, ia memberikan gerainya begitu 

lunak bagi-kudengan aneka harapan sebagai ujian atas-ku.  

الليلهياسمالنكرةجيّربواورّبماقبله،اجلمعبنيواورّبواسمبعدها

إذاكاناالسمبعدواوهواملبتدأ.والفرقبنيواورّبواوالقسميفجّراالسمهو

رّبنكرةبينمااالسمبعدواوالقسممعرفة.

 واواملعية .ب

 "مع" الكلمة أصل من 13املعية
  املعية "مبواو الواو هلذهbersama عن ."

"ما"أو"فيك"وكالمهامناالستفهامواسممابعدمهاالوظيفةمسبقةباجلملةاملفيدة

 aku berjalan menelusuri) وشاطئ البحرشرت منصوبألنهمفعولمعه.مثل:

pinggir pantai.)14 

واواالستئنافج.

15االستئنافهواالبتداء
فإنواواالستئنافهوحروفالواواليتلذلك  

تقعيفأولاجلملةاملفيدةمبفرده.وظائفواواالستنافهيلفصلاجلملةماقبلها

بعدها 16وما
مثالواواالستئنافيفالقرآنيفسورةحىت  بينهما. التوجدعالقة

 :29:8العنكبوت

                                                           
13

Ibrāhīm Anis, et al., op.cit, Jilid II, h. 673. 
14

Ahmad Jamīl Syāmī, Mu‘jam Hurūf al-Ma‘ānī (Beirut: Muassasah ‘Iz al-Dīn, 1413 

H/1992M), h. 82. 
15

Ibrāhīm Anis, et al. op.cit., Jilid I,  h. 63. 
16

Rāmīl Badī‘ Ya‘qūb, Mausū‘ah al-Nahwi wa al-Sarfi wa al-I‘rāb (Beirut: Dār al-‘Ilmi 

li al-Malāyīn, 1986), h. 570.m 
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َهَداَك ِلُتۡشِرَك ِبي َما لَۡيَس لََك ِبِهۦ ِعۡلٞم َفََل  لَِدۡيِه ُحۡسٗنۖا َوإِن َجَٰ َن ِبَوَٰ ۡيَنا ٱۡۡلِنَسَٰ َوَوصَّ

ُئُكم ِبَما ُكنُتۡم تَ   ٨ۡعَملُوَن  ُتِطۡعُهَمآۚٓ إِلَيَّ َمۡرِجُعُكۡم َفأَُنبِّ

 “Dan, Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-

bapaknya. Dan, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku 

dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah 

kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku lah kembalimu, lalu aku 

kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”
17

  

السابقة،ألنحروفالواويفأولاآلية وبنياآلية بينها والتوجدالعالقة

هيحروفاالستئناف.

د.واواحلال

 حالية مجلة على أحيانا تدخل اليت الواو هي احلال 18واو
القواعدففي  

 العربية : مثل "إذا". مبدل موقعها كانت اليت الواو حروف هي احلال جاء واو

حروفالواو. (Dosen itu datang dalam keadaan tertawa) المعلم ووجهه ضاحك

يفهذهاألمثلةميكناستبداهلا"إذا"حىتصارت"ضاحك".

ه.واواإلشباع

وبعدضمريالنصبكافواواإلشباعهيالواوالواقعةبعدضمريالرفعأ

 هل أديتم الواجب و فهمتموه؟ مثل:19اخلطاب.

 

واوالفصلو.
                                                           

17
Departemen Agama, op.cit., Jilid 7,  h. 364. 

18
Ibrahin Anis, et-Majma‘ al-Lugah al-‘Arabiyah, op.cit, Jilid I, h. 434. 

19
 Syekh Syarifudin Imrity, Takirot Imrity ( Kediri ) 
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.عمريفاجلملةالرفعواجلرللتفريقبنيعمرو:واوالفصلمثل

ز.واوالثمانية

واحد، واوالثمانيةهيالواواليتيقعبعدهاكلمةدالةعلىالعدددمثانية:

 .ستة، سبعة وثمانيةاثنان، ثالثة، أربعة، خمسة، 

واواجلماعةح.

قامو واواجلماعةهيحروفالواوكضمرييتصلباسممجعاملذكر.مثل:

 الواو في اللغة العربيةب. حروف 

منحروفرف،وهيحاحلرفالرابعوالعشرونيفالنصالعريبحروفالواوهي

يفتركيبالقلعتالاملعاين أنواعحروفالواويف20ة.العربيقواعدناثينعشرموقًعا

اللغةالعربيةكمايلي:

 واوالضمري .1
ت ما الضمريأو وهيواو اجلماعة املذكر.تعملكسمىبالواو الضمريجلمع

 الفعل يتبع إال الواو :هذا مثل أمرا. فعال أو مضارعا فعال أو ماضيا فعال إما

Mahasiswa itu sedang belajar)الطالب يدرسون كلمة(. يف الواو حروف

"يدرسون"هيضمري"هم".

 واوعالمةالرفع .2
                                                           

20
 Syekh Syarifudin Imrity, Takirot Imrity ( Kediri ) 
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الذييدخل الواومناالسم،ألنالواو فهذا الواورفعا، كانبعضعالمة

ضم هو الفعل ائعليه املذكرر مجع هو بالواو املرفوع االسم شكل ومن الذكور.

 : املثال علىسبيل الستة. والسماء  Para Dosen ituالمعلمون قادمون )السامل

telah datang) ،وهوعالمةالرفع.قادمون "و"المعلمون "حرفالواويفكلمة"

" يف املرفوع املثال الستةبينما )السماء جالس" "أبوك هو "Ayahmu sedang 

duduk.حرفالواويفكلمة"أبوك"هوعالمةالرفع.)

 واواالعرتاض .3

واواالعرتاضيفاصطالحالقواعدالعربيةهوحروف21االعرتاضلغةالثقال

. الزائدة اجلملة أول يف الواقعة 22الواو :  –وهو رسول صادق  –محمد مثل

. (Muhammad–yang merupakan Rasul lagi Jujur itu- adalah pemberani) شجاع

األمين  تسمىحروفواواالعرتاض،ألناجلملة"حروفالواوالواقغةقبل"هو"

"هياجلملةالزائدةبنيجزءاجلملة"كان،حممدوشجاع". هو الرسول

 وظائف حروف الواو وأنواعهاج. 

هناكوظيفتانمنوظائفحروفالواو،ومها:

                                                           
21

Ibrāhīm Anis et al., op.cit, Jilid II, h. 567. 
22

Rāmīl Badī‘ Ya ‘qūb, op.cit. h, 571. 
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1) " القسم بعالمةDemi واو جمرورة بعدها كلمة لتكون عاملة حروف هو "

 الكسرة،أيحروفجّرجتّرمابعدها.مثل:

 2ٱۡلقُۡرَءاِن ٱۡلَحِكيِم  وَ 
 “Demi Al Qur’an yang penuh hikmah” (QS.Yaa siin [36]:2).  

ِت ُعۡرٗفا  وَ   1ٱۡلُمۡرَسلََٰ

 “Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan”  

(QS.al-Mursalat [77]:1)  

 بعد اسم كل يعرفأن السابقة، بعضاألمثلة إىل نظرنا القسمإذا واو

جمرور.والكلمةبعدحروفالواوكاملقسمبه.

هوحروفعاملةجلمعالكلمةقبلحروفالواو)معطوف"Dan واوالعطف" (2

عليه(وبعدها)معطوف(ويفاإلعرابرفع،نصب،جّروجزم.ميكنللمعطوف

واملعطوفعليهاسم،فعل،شبهاجلملةأواجلملة.مثل:

ُل  ِهُر َوٱۡلَباِطُنۖ َوُهَو ِبُكلِّ َشۡيٍء َعلِيٌم  ُهَو ٱۡۡلَوَّ
 ٣َوٱۡۡلِٓخُر َوٱلظََّٰ

 “Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zhahir dan Yang Bathin; 

dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS.Al- Hadid [57]:3)  

َمآ أَۡشُكوْا َبثِّي َوُحۡزِنٓي إِلَى ٱّللَِّ  ِ َما ََل َتۡعلَُموَن   َقاَل إِنَّ  ٨6َوأَۡعلَُم ِمَن ٱّللَّ
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 “Ya`qub menjawab: “Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku 

mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah 

apa yang kamu tiada mengetahuinya” (QS.Yusuf [12]:86) 

فالواوتربطهااسمباسموهيكلمة"األخري"يفاملثالاألولالسابقحرو

كلمة وهي باسم اسم تربطها الواو حروف الثاين املثال ويف كاخلرب. "األول" و

23"حزين"و"بّثي"كاملفعولبه.
باإلضافةإىلوظائفالواوالسابقة،فهناكأنواع  .

 واو املعية، واو االستئناف، واو اإلبتداء، واو هو عاملة غري وواوالواو احلال،

الزائدة.فيمايليالبيانعنالواوغريعاملةاليتتنقسمإىلمخسةأقسام:

 واواإلبتداء(1

عةيفأولالكلمةويفمنحيثقواعدها،حروفاإلبتداءهياحلروفالواق

أولالفقرةوسوفتقعحروفاإلبتداءأماماالسموالفعلواحلرف.أنواعحروف

لكن،ال،فاء،حىتوبل.وبعضحروفاإلبتداءمناحلروفاإلبتداءهيالواو،

العاملةيفتعينيإعرابالكلمةمابعدها.منبنيحروفاإلبتداء،حروفالواو

بعدها.مثل:وتقّبلحتييت أياحلروفغريعاملةيفتعينيإعرابالكلمةما

ثال،كانواو(.يفهذااملTerimalah salam hormat dan rindu darikuوأشوقي)

                                                           
23

 Ibid 
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إبتداء لتعيني احلروف هذه تعمل الكلمة. أول ويف الفعل أمام يقع اإلبتداء

الكلمةوالفقرةوالتعمليفتعينيإعرابالكلمةمابعدها.

 واواالستئناف(2

غريعاملةيفتعينيهياحلروفحروفاالستئنافمنحيثقواعدها،

معني،وهياحلروفالواقعةيفإبتداءإعرابالكلمةمابعدهاوليستهلامعن

حروف تقع الفعلية. اجلملة أو االمسية اجلملة يف سواء الكلمة وسط اجلملة

االستئنافأماماالسم،الفعل،واحلرف.يسمىاالستئنافألنهإذاحتذفهذه

الواو حروفاالستئنافهي املعن. تغيري تسببإىل فال الكلمة احلروفمن

والكلم تسمىخربية.والفاء، قبلها كانتالكلمة بينما تسمىإنشائية بعدها ة

واو أن السابق، املثال يف قيال. اهلل من أصدق ومن حقا اهلل وعد : مثل

االستئنافتقعأماماالسموهياحلروفغريعاملة.

 واواملعية (3

 واواملعيةهياحلروفالواقعةأماماالسمكاملوصوللتعينينفسالزمانواالسم

 بعدهامنصوبألهنامفعولمعه.والتعملواواملعيةيفتعينيإعرابالكلمةما

(.Tinggalkan saya bersama buku ituبعدها،مثل:أتركينوالكتاب)

(واواحلال4
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24احلالهواسملبيانحالالفعلأواملفعولبه.
 ،منحيثاستخدامه 

املفردوشبهاجلملةواحلالمناجلملةاحلالإىلثالثةاقسام،هواحلالمننقسمي

االمسيةأواجلملةالفعلية.يفاملفردأنيشبهصاحباحلالباحلالإمامنحيث

املثنمعاملثنواجلمعمعاجلمع.بينماكاناحلالمنشبهاجلملةفيحتويعلى

مع اجلملة يربط رابط اجلملة من للحال البد جمرور. جر أو ظرفمظروف

حلالاآلخر،والواوهورابطيربطهااجلملةاالمسيةمعصاحباحلال.صاحبا

نذهبإىلاجلامعة علىسبيلاملثال: احلالحملالظرفية. واو وميكنأنحيّل

واملطرينزل.

َرىَٰ َحتَّىَٰ َتۡعلَُموْا َما  َة َوأَنُتۡم ُسَكَٰ لَوَٰ َها ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا ََل َتۡقَرُبوْا ٱلصَّ أَيُّ ٓ َتقُولُوَن َيَٰ

ٓ أَۡو َعلَىَٰ َسَفٍر أَۡو  ۡرَضىَٰ َوََل ُجُنًبا إَِلَّ َعاِبِري َسِبيٍل َحتَّىَٰ َتۡغَتِسلُوْاۚٓ َوإِن ُكنُتم مَّ

ُموْا َصِعيٗدا  َسآَء َفلَۡم َتِجُدوْا َماٗٓء َفَتَيمَّ َمۡسُتُم ٱلنِّ َن ٱۡلَغآِئِط أَۡو لََٰ نُكم مِّ َجآَء أََحٞد مِّ

ٗبا َفٱۡمَسُحو ا َغفُوًرا  َطيِّ َ َكاَن َعفُو ً  4٣ْا ِبُوُجوِهُكۡم َوأَۡيِديُكۡمۗۡ إِنَّ ٱّللَّ

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu 

dalam keadaan mabuk”(QS.An-Nisa[4]:43)  

                                                           
24

 KH.Moch Muhtar,” Ilmu Nahwu Terjemahan matan Al-Jurumiyah dan ‘Imrity & Ilmu 

Shorof terjemahan Matan Kailani dan Nadzam Al-Maqsud ”  (Bandung : SBALgesindo, April 

2019) h. 5 
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الكلمة حال يبني كرابط الواو حروف أن يعرف السابق، املثال من

ةبعدها)مجلةامسية(تتكونوونالوبتدأواخلرب.واواحلالهياملسبقةمعاجلمل

.7الواويبنياحلالكمايفسورةاملعارج:

ُه َقِريٗبا    7َوَنَرىَٰ

 “sedangkan Kami memandangnya dekat (mungkin terjadi)”. 

واوالزائدة (4

هي وإمنا معنمعني، هياحلروفاليتليستهلا الزائدة حروفالواو

. 25كزيادة الزائدة واحلرفوبعدواو والفعل االسم، أمام احلروفالواقعة هي

 Tidak ada satuمثل:مامنأحدإالّولهطمعأوحسد)"إالّ"كتأكيداحلكم.

pun dari diri seseorang kecuali tamak dan dengki.)

القس وظيفتانفاألوىلواو نستنتجأنالواوهلا  م"ومنالشرحأعاله،

Demiأيحروفالواوالعاملةلتكونالكلمةبعدهاجمرورةبعالمةالكسرة.أما"

واو اإلبتداء، واو منها خمتلفة، أنواع هلا العطفاليت واو فهي الثانية الوظيفة

                                                           
25

 KH.Moch Muhtar,” Ilmu Nahwu Terjemahan matan Al-Jurumiyah dan ‘Imrity & Ilmu 

Shorof terjemahan Matan Kailani dan Nadzam Al-Maqsud ”  (Bandung : SBALgesindo, April 

2019) h. 10 
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26االستئناف،واواملعية،واواحلال،وواوالزائدة.
منواوهناكاألمثلةاألخرى .

آخرها.الزائدةيفوسطالكلمةأو

 أنتكونالواوحرفازيادةيفوسطالكلمةكالتايل: .1

)قرائتهاطويلةبألفممدودة(وأوىل)قرائتهاقصريةبألفقصرية(أُوالء (1

 وكالمهااسماإلشارة.
(أولو)حملرفع(أوأوىل)حملنصبوجّر(مبعناملذكر)أصحاب(.مثل:2

.منكموأوىلالألمر ,أولواأللباب

 لوأوالت األحما(أوالتمبعناملؤنث)صاحبات(،مثل:3

"عمرو"بشرطأنهذهالكلمةمنالكلمة.أنتكونالواوحرفازيادةيفآخر2

27اسمالعلم.
زيادةالواوهنالتجنبالتشابهباسم"عمر"بالتنوين.مثل:  

 .إن عمروبن العاص هوالذى فتح مصرفى عهدعمربن الخطاب

3 مثل:ميكن. ، الضمرياجلمع ميم بعد كزيادة الكلمة الواويفآخر نطق
إن …ذهبت اخالقهم ذهبواوإن همو  …إنمااألهم األخالق مابقي

.إلخ..…إتخذتكمو,..…كنتمو
 

                                                           
26

 Ibid 
27

 (Salatiga: STAIN Salatiga, 2012), h. 53-55 
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 الرحمن سورة من  ةماعالدراسة د. ال

 الرمحنهيسورةمكية،مناملفصلآياهتا .55وترتيبهايفاملصحف78سورة

أنخصائص28الرمحنهيالسورةالوحيدةاليتبدأتباسممنامساءاهللاحلسن.وسورة

مرة،مثلآية"فبآيآالءرّبكماتكذبان"31خاصةهلذهالسورةوهيآيتهامتكررةملدة

.ومنفضائلسورةالرمحنهي:

رسولاهلل:"منقرأسورةالرمحنرحماهللضعفهوأديشكرماأنعماهللقال (1

عليه".
 Rasulullah  bersabda: “Barangsiapa yang membaca surat Ar-Rahman, 

Allah akan menyayangi kelemahannya dan meridhai nikmat yang 

dikaruniakan padanya.”
29

  

قالاإلماماجلعفرالصادق:"منقرأسورةالرمحنفقالعندكل:)فبأيآالء (2

آالءربكاكذب"فإنقرأهاليالمثمات،ماتربكماتكذبان("البشيئمن

 شهيداوإنقرأهاهنارافماتماتشهيدا.

عناإلمامجعفربنحممدالصادقعليهالسالمأنهقال:"التدعقراءةسورة (3

الرمحنوالقيامهبا،فإهناالتقّريفقلوباملنافقني،ويأيتهبارهّبايومالقيامةيف

ورةوأطيبريححىتتقفمناهللعّزوجّلموقفاالصورةآدمّييفأحسنص
                                                           

2٨
 As-Suyuthi,”Al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an,dalam Bahasa Arab” (Kairo, Mesir: Darut 

Turots, 1404 H/1984 M) h. 215 
29

 As-Suyuthi,”Al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an,dalam Bahasa Arab” (Kairo, Mesir: Darut 

Turots, 1404 H/1984 M) h. 217 
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 :منالذيكانيقومبكيفالدنيا،30يكونأقربإىلاهللمنها، فيقولهلا

فتقول:يارّبفالنوفالنفتبيّضوجوههم،ويقالهلم:اشفعوافيمنأحببتم،

 .وادخلوااجلّنةفاسكنواحيثشئتم،وإنقرأهاليالأوهناراماتشهيدا

 الرحمن سورة فضيلة ه. 

لديناكاإلنسان حنن 31فضائلمنسورةالرمحناليتجيبأننعرفها.10يوجد

صفاتسيئةمنهاالنسيانوالغفلةبنعمةاهلل،كمثلنعمةاحلياةالصحيةويعطياهللإلينا

وينسون عملهم جهد من جناحهم أن يفكرون الناس معظم لكن طيبا، حالل رزقا

فضائلوفوائدمنقراءةسورةالرمحن:10برزقهممناهللوحىتاليشكرون.فيمايلي

 زيادةاإلميان .1

قراب الرءة الرمحنسورة كلمة على حتتوي اليت قارئيس،محن كل جعل

 32.،حىتيتمكنمنحتسنينوعيةاإلميانعلىاهللسبحانهوتعاىلحيمدويتذكر

 

 

 اهللسبحانهوتعاىلالرضامن .2

                                                           
٣0

 As-Suyuthi,”Al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an,dalam Bahasa Arab” (Kairo, Mesir: Darut 

Turots, 1404 H/1984 M) h. 220 
٣1

 Syekh Imam Az-Zarkasyi,”Al-Burhan Fi ‘Ulum Al-Qur’an,dalam Bahasa Arab” 

(Kairo, Mesir: Darut Turots, 1404 H/1984 M) h. 115 
٣2

 Syekh Imam Az-Zarkasyi,”Al-Burhan Fi ‘Ulum Al-Qur’an,dalam Bahasa Arab” 

(Kairo, Mesir: Darut Turots, 1404 H/1984 M) h. 118 
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مجيعبركاتاهللالعظيمةالبيانعنالرمحنهوسورة،أنمضمونباختصار

ملخلوقاته البشر كل ميتلك حىت حمبة. صفات وكذلك ورسوله اهلل حمبة صفات

 .اجلار يقرأون ألولئكالذين بالنسبة اهللسورة أن وذكر وأديالرمحن ضعفه رحم

.شكرماأنعماهللعليه

 الشكربالنعمة .3

 الرمحنهيآية يفسورة تكذبان" رّبكما فبأيآالء " اآلية للتذكريتكرار

وعندماشعرتباالحباط،فاذكرأعطاهااهلل.كثريمنالنعماليتالذايتبأنهناكال

33واشكرنعمةاهللكمثلالنعمةالصحية.
  

 شفاعةهلا .4

"التدعقراءةقال قال: أنه السالم بنحممدالصادقعليه اإلمامجعفر

سورةالرمحنوالقيامهبا،فإهناالتقّريفقلوباملنافقني،ويأيتهبارهّبايومالقيامةيف

صورةآدمّييفأحسنصورةوأطيبريححىتتقفمناهللعّزوجّلموقفااليكون

:منالذيكانيقومبكيفالدنيا،فتقول:يارّبفيقولهلا34أقربإىلاهللمنها،

فالنوفالنفتبيّضوجوههم.

 ثواباملوتالشهيد .5
                                                           

٣٣
 Syekh Imam Az-Zarkasyi,”Al-Burhan Fi ‘Ulum Al-Qur’an,dalam Bahasa Arab” 

(Kairo, Mesir: Darut Turots, 1404 H/1984 M) h. 118 
٣4

 As-Suyuthi,”Al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an,dalam Bahasa Arab” (Kairo, Mesir: Darut 

Turots, 1404 H/1984 M) h. 220 
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الرمحنفقالعندكل:)فبأي سورة قالاإلماماجلعفرالصادق:"منقرأ

آالءربكماتكذبان("البشيئمنآالءربكاكذب"فإنقرأهاليالمثمات،مات

ماتماتشهيدا.شهيداوإنقرأهاهناراف

 النكاحهرمل .6

جيوزلسورةالرمحنأنتكونمهراللنكاحكماقاليفاحلديث:

" Maka apabila kіta tіdak memіlіkі mahar berupa baju, cіncіn maupun laіn 

sebagaіnya, maka dapat dіlakukan dengan cara menghafal salah satu surat 

dalam Al Qur’an yaіtu Surat Ar-Rahman (HR Bukharі)." 

 للراحةالباطنية .7

سورة تقرأ أن عليك النفسية، الضغوط يسبب حىت بالقلق شعرت إذا

 بذكرمعانيها.35الرمحن



 يادةاالجنساماملنزيلز   .8

وجةحىتالغالبامابنيالزوجوالزكانتيفاملعاملةاملنزلية،حتدثاخلالفات

فلذلكعليكأنتقرأسورةالرمحنيفكليوم.تكونالعائلةمتناغمة،

تسهيلاألعمال .9

                                                           
٣5

 Syekh Imam Az-Zarkasyi,”Al-Burhan Fi ‘Ulum Al-Qur’an,dalam Bahasa Arab” 

(Kairo, Mesir: Darut Turots, 1404 H/1984 M) h. 119 
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عليكأنتقرأسورةمنسورةالرمحنقبلأنتعملاألعمالوالتجارةوغريها.

سهولةعظيمةيفأداءعملك.اهللكفعسىأنيعطي

 حلفظصعوبةاحلياةيفالدنياواآلخرة .10

ويبتعدعنالنواهيفإنملنيقرأسورةمنسورةالرمحن،يعملعمالصاحلا

 36اهلليتجنبكلالصعوباتواملشكالتيفالدنياواآلخرة.

 يةالقياس طريقةو. ال

هذهالطالبيبدأبشرحالقواعدأوال،وبعدأنيفهمذهالطريقةهبميالتعلكان

يُطلبمنهمالطريقة ، إليهممثأنحيفظوها يقّدم 37بحوثة.املاملشكالتتتعلقبأمثلة

.السابق،يعطياملعلممثااًلآخرأصعبمناملثاليتقنالطالباملادةاملقدمةدأنبع

إحدىالطرق .تسمىأيًضاطريقةالتفكرياالستنتاجي هذهالطريقةيفطريقةهربرت

قراءةالكتبالكالسيكيةلطالبالأنيطلبمنيهويةالقياسةمنهذهالطريقةطورامل

أنيقدرالطالبعلىوءة.وباستخدامهذهالطريقة،املقركلمةالمثشرحموضعكل

استيعابوفهمالكتبالكالسيكيةبالصحيحواجليد.

بالرغمأنهذهالطريقةطريقةتقليدية،ولكنحىتاآلنيوجدالعديدمناملدرس

مثتقدمي يؤكدالتعليمعلىالقواعدوحفظها الطريقة، الطريقة.ويفهذه يستخدمهذه

                                                           
٣6

 Syekh Imam Az-Zarkasyi,”Al-Burhan Fi ‘Ulum Al-Qur’an,dalam Bahasa Arab” 

(Kairo, Mesir: Darut Turots, 1404 H/1984 M) h. 120 
٣7

 Ahmad Sehri Bin Punawan,Metode pengajaran nahwu dalam pengajaran bahasa Arab 

(Palu : STAIN Datokarama) h. 50 
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لبياناألغراضمنهذهالقواعد.مبعنهذهعمليةالتعليمتبدأمناألشياءالعامةاألمثلة

إىلاألشياءاخلاصة.أنالطريقةالقياسيةيفتعليمالنحومنالصفاحلاديعشرمبعهد

املتعلمني بعض يفضل الطريقة هذه العامة. بالقواعد مناسبة و واضحة هي القرى

يعرفونقواعداللغةبإبداعهم.أمااالسرتاتيجياتواخلطواتالبالغني،ألنهيفوقتقصري

38لتعليمالنحوباستخدامطريقتنيفهيكالتايل:

النموذجاألولوهوباستخدامالطريقةالقياسية:أ(يدخلاملعلمالفصلويبدأ .1

القواعد بشرح الدرس املعلم يستمر ب( املعينة، املوضوعات بإظهار الدرس

ويس ج( يعطياملعلمالنحوية،  د( النحوية، الدرسبفهموحفظالقواعد تمر

األمثلةأوالنصوصاملتعلقةبالقواعد،ه(يعطياملعلماالستنتاجات،و(بعدأن

 يفهمالطالبيطلبمنهمأنيعملأسئلةالتدريبات.

39النموذجالثاينوهوباستخدامالطريقةاإلستقرائية: .2
يبدأاملعلمالدرسبتعينيأ( 

وضوع،ب(يعرضاملعلممثالاجلملةأوالنصوصاملتعلقةباملوضوع،ج(يقرأامل

املعلمالطالباألمثلةأوالنصوصبالتناوب،د( بعدأنيفهمالطالب،فيبدأ

بشرحالقواعدالنحويةاملوجودةيفالنصوصاملتعلقةباملوضوع،ه(مثيقوماملعلم

                                                           
٣٨

 Ahmad Sehri Bin Punawan,Metode pengajaran nahwu dalam pengajaran bahasa Arab 

(Palu : STAIN Datokarama) h. 53 
٣9

 Dr. H. Bisri Mustofa,M.A dan Dr, H,M, Abdul Hamid, M. A ” metode dan strategi 

pembelajaran bahasa Arab”  (Malang : UIN Maliki Press, 2012) , h. 72 
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(وأخريا،يطلبمنالطالبأنيعملوامعالطالبباستنتاجالقواعدالنحوية،و

 أسئلةالتدريبات.
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