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صملخّ   

 ةالغربيّسومبيرجاياّالمبونج60ّاإلسالميّّالهدىّمفتاحّالنحوّبمعهدّطريقةّتعليمّّ
ّينوّرّناطقّيديك

يف تعليم النجو  املستخدمة والعوامل اإلجيابية والعوامل السلبية الطريقة عنتبحث  الرسالة ىذه
بعد أن قام الباحث هبذا البحث فريجو  .الغربية المبونج سومبريجايا 60اإلسالمي  اهلدى  مفتاح مبعهد

يف عملية تعليم النحو عموما، الباحث أن يناول مزيد من العلوم وتكون منافعها لكل من يتصرفون 
 سومبريجايا المبونج الغربية كميدان البحث هلذه الرسالة. 60وخاصة ملعهد مفتاح اهلدى اإلسالمي 

وطريقة مجع البيانات ىي طريقة املالحظة، وطريقة  نوعيحبث  ىويف ىذه الرسالة  ثنوع البح
وعرض  الرسالة ىي حتديد البيانات، ىذهوطريقة  التثويق.  وأساليب حتليل البيانات يف  املقابلة،

 البيانات مث رسم اإلستنتاج. البيانات، وحتقيق 

 الكتاب: كان مصادر التعليم أو  النتائج ىيمجع البايانات وحتليلها  كانت  أن متوبعد 
ىو    الغربية  سومبريجايا المبونج60اإلسالمي  اهلدى مفتاح مبعهدتعليم النحو  يف عملية املستخدم 

وتتعاون بالطريقة األخرى القياسية املستخدمة ىي الطريقة  نت  ارجرومية،  وطريقة  التعليم املشرح  كتاب
وطريقة  الكتابة، وطريقة  املذاكرة،  وطريقة   احملافظة،طريقة القواعد الرتمجة, وطريقة  يف عملية التعليم ك

 املطارحة، وطريقة  املطالعة. 

ىي وجود   جبانب عملية تعليم النحو يف الفصل الدراسي كانت العوامل اإلجيابية أو املدّعمة
ا م، و اخلطبة املنباريةمسابقة قراءة الكتب، وإما وإما مسابقة تالوة القرآن، اإلمتحان أو املسابقات إما 

  لتالميذ، ل لذكاءا ، واختالف درجةاليت كوهنا غري كامل العوامل السلبية ىي البنية التحتيةذلك. و  أشبو
 الوقت يف التعليم. قلةو 

 ّّّّّّّ،طريقة، معهدتعليم النحو فاتيحّ:المكلماتّال
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 شعار

            األلباب  أولو  يتذكر  إمنا  أعمى  ىو  كمن   احلق  ربك  من  إليك أنزل   أمنا  يعلم  أفمن
(99) الرعد :  

  ِArtinya: Maka apakah orang-orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan 

kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang-orang yang berakal 

sajalah yang dapat mengambil pelajaran ( Q.S Ar-Ra’d: 19)
1
 

 

  جار النهار، فسمعو   وأناء  الليل  آناء  يتلوه  فهو  القرآن اهلل  علمو   ال حسد إال يف اثنتني : رجل

رجل :   فقال  يف احلق  يهلكو  فهو ماال   آتاه اهلل  يعمل، ورجل ما   مثل  أوتيت  لو فقال : ليتين

 )رواه البخاري(  فالن  ما  مثل  فعملت  فالن  أويت  ما مثل   أوتيت  ليتين

Artinya : Tidak boleh hasud kecuali kepada dua orang. Pertama, seseorang yang Allah 

ajarkan al-Qur’an lalu ia membacanya malam dan siang hari kemudian tetangganya mendegar 

hal tersebut dan berkata, seandainya aku diberikan seperti apa yang duberikan kepada fulan 

pasti aku akan melakukan seperti yang ia lakukan.Kedua, seseorang yang diberikan oleh Allah 

harta lalu ia belanjakan dalam kebenaran lalu seseorang berkata, “ seandainya aku diberikan 

seperti apa yang diberikan kepada fulan pasti aku akan melakukan seperti fulan ( H.R. Bukhari 

no. 5026) 
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 إهداء

العلمية   الرسالة علي ىذه  هناية   قد  حتين بعنايتو   وجل وشكرا هلل عز  محدا 

 فهديت إىل:

أأ دادانج و أييت جاحيايت الذان يضنياين ودعائي يف كل وقت حىت . أيب و أمي 9

 النهاية الرسالة العلمية باحلسن.

. أختياين احملبوبتاين أنغون جاحيا كامال و سلمى زىرى موتيا التان أعطيتاين غرية وقد 2

 تسئالن مىت الباحث خروج من اجلامعة. 

سومربجايا المبونج الغربية  66سالمي . املعلمني واملتعلمني يف معهد مفتاح اهلدي اإل3

 .العلمية  الرسالة  هنايةعلي الذين قد ضنون ودعون والوقت واملناسبة حىت قدر الباحث 

. الرئيس، ومعلمني وموظفني قسم تعليم اللغة العربية جامعة احلكومية اإلسالمية رادين 4

 . العلمية  ةالرسال  هنايةعلي إنتان المبونج على علومهم حىت قدر الباحث 

. األستاذ الدكتور أحلاج أمحد خباري مسلم املاجستري كاملشرف األول وأستاذ 5

الدكتورندس أحلاج  أمري الدين كاملشرف الثاين الذان قد أعطيا الباحث جبهة وبعلومهما حىت 

 . العلمية  الرسالة  هنايةعلي قدر الباحث 



العربية جامعة احلكومية اإلسالمية رادين . الزمالء يف جهاد الواحدة قسم تعليم اللغة 6

م الذين قد أعطوين مهة يف غاية عملية التعليم حىت هناية  2694إنتان المبونج سنة الدراسية 

 هبذه الرسالة العلمية.

 . الزمالء الشقة التواكل و شقة فيالجني الذين قد ضنون الباحث للنهاية ىذه الرسالة.7

 اإلسالمية رادين إنتان المبونج كانت فيها الباحث لطلب العلم.احلكومية . اجلامعة 8

 

 

 

 

 

 

 

 



 ترجمة الباحث

م وىو ولد األوىل من ثالثة  9995أوكتوبر   4ديكي ناطق نوري ولد يف كوتا بومي 

 أقرباء من زوج و زوجة أأ دادانج و أييت جاحيايت .

م،  2662-2669 سنة رواية التعليم : ألباحث قد تعلم يف روضة األطفال يافسي يف

سومربجايا المبونج الغربية يف سنة مث تعلم إىل مدرسة اإلبتدائية احلكومية األوىل سوكافورا 

م، مث تعلم إىل املدرسة املتواسطة احلكومية األوىل سومربجايا  2668ومتت يف سنة  2662

لثانوية يف سنة م، مث تعلم يف مدرسة ا 2699م  ومتت يف سنة  2668المبونج الغربية يف سنة 

   م.  2694ومتت يف سنة   2699

سومربجايا  66م تعلم الباحث يف معهد مفتاح اهلدى اإلسالمي   2696ويف سنة 

تعلم الباحث يف جامعة رادين إنتلن  2694م. ويف سنة  2694المبونج الغربية  إىل سنة 

ا الباحث إتبع على إحتاد العملية المبونج يف كلية الًتبية والتعليم قسم تعليم اللغة العربية، و فيه

جامعة احلكومية اإلسالمية رادين إنتلن  (HIQMA )    الطلبة ىي القارءون والقراءات الطيبة

  المبونج.

  

 



 كلمة شكر وتقدير

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

احلمد هلل عز وجل الذي قد أعطاين نعاما كثرية وتوفيقا وعناية حىت إستطع الباحث على  
سومربجايا  66هناية الرسالة العلمية باملوضوع " طريقة تعليم النحو مبعهد مفتاح اهلدى اإلسالمي 

 للشرط على احلصول الدرجة األوىل جبامعة رادين إنتان المبونج. المبونج الغربية

وثانيا صالة وسالما دائمني متالزمني على حبيبنا ومولنا حممد صل اهلل عليو وسلم نيب 
األمي الذي قد محل بدين اإلسالم وبإملمني ومها القرآن الكرمي وسنة النيب الشريف والو وصحبو 

 ومن يتبعون على رسالتو.

 إىل : ذه الرسالة أن يكلم الباحث الشكرففي ى

. األستاذ الدكتور احلاج خري األنوار املاجستري كالعميد بكلية الًتبية والتعليم جامعة اإلسالمية 1
 احلكومية رادين إنتان المبونج.

.األستاذ سفري املاجستري كالرئيس قسم تعليم اللغة العربية وأستاذ عفيف أمر اهلل املاجستري  2
 يًتيس قسم تعليم اللغة العربية.كالسكر 

. األستاذ الدكتور احلاج أمحد خباري مسلم املاجستري كاملشرف األول وأستاذ الدكتورندوس احلاج 3
 ستطعيا للباحث جبهتان وبعلومهما حيت إأمري الدين املاجستري كاملشرف الثاين الذان قد أعط

 الباحث على هناية الرسالة العلمية.



واملعلمات يف قسم تعليم اللغة العربية على علومهم حيت إستطع الباحث على هناية . املعلمني 4
 الرسالة العلمية.

سومربجايا المبونج  66. كياىي باب السالم الشعراين كالرئيس مبعهد مفتاح اهلدى اإلسالمي 5
يف تعليم  الغربية، وديوان املعلمني ألذين قد أعطوالبيانات وأستاذ يايني مشسوري خاصة كاملدرس

 النحو والصرف.

. الزمالء يف جهاد الواحد قسم تعليم اللغة العربية جبامعة رادين إنتان المبونج السنة الدراسية 6
 م الذين قد أعطوين مهة يف غاية عملية التعليم حيت إستطع الباحث على هناية الرسالة  2614

 العلمية. 

 ضنون الباحث للنهاية ىذه الرسالةتواكل وشقة فيالجني الذين قد . الزمالء شقة ال7

 . اجلامعة رادين إنتان المبونج كانت فيها للباحث لطلب العلم.8

 و السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 م 2619ماريس  12بندار المبونج، 
 ه 1446رجب  5
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 األول  باب

 مقدمة

 الموضوع أ. تحقيق 

   طصطالحاتاإل  على  الباحث  فأعطاء  الرسالة  ىذه  فهم  يف  الضاللة  رةظه  من  دينع

 :   ىي  اليت  الرسالة  ىذه  يف  تكان

 التعليم  . طريقة1

   يف  احملققُت  اختيار  مشكالت  يف  وكذلك  ، عام  أو  بنظام  مركبة  اليت  ما  ىي  الطريقة

  الذي  شيء  فيها  كان   ما و  باالًتتيب  للغة  ؼبواد  إعداد  ىي  الطريقة  أن  Tarigan  العلمية. قال

   رتب  قد  الذي  زبطيط  لتطبيق  يستعمل  ما  ىي  الطريقة Wina Sanjaya  أيضا  . وقال ٔ دينع 

 .ٕ بتمام  فيها  ليحصل  الظهَتة  عملية  يف

  يراتب  ما  ىو  أيضا و  .ٖلو  ليجعل  مكان  على  يفرق  ما  ىو  التعليم  عن  تعريف  إما و

 أىدافو.  على  يأثر  الذي  اغبكم  العروبة، او  أو اؼبوادـ،   ، او اإلنس  ىو  إما  العناطصَت  من

 

                                                             
     1 Tarigan, Keterampilan Membaca, Alfabeta, Bandung,2009  hal.10 
     

2 Wina Sanjaya,Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Kencana,Jakarta:2008 hal. 14 

     3 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, Bumi Aksara, Jakarta: 2010, hal.61 
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 النحو . 2

  آخره.  يف  الكلمات  تغيَت  عن  يبحث  الذي  العربية  اللغة  القواعد  من  العلم  ىو  كبو

  بناء  يف  ووظيفو  الكلمات  اؼبكان  عن  يبحث  النحو  أن  قال  وىو بغاليُت،   كدتأ  ىذا و

 ٗالكلمات.

 الغربية  المبونج  جايا سومبر  66  اإلسالمي  الهدى  مفتاح  . معهد3

  الذي  التعليم  عبنة  ىو  الغربية  المبونج  سومرب جايا  ٙٓ  اإلسالمي  اؽبدى  مفتاحمعهد  

  .الغربية  المبونج  سومرب جايا  سوكافورا  قرية  يف

  اؽبدى  مفتاح  دبعهد  النحو  التعليم  طريقةىي"   الرسالة  ىذه  عن  علم  قد  اؼبذكور  فمنو

  عملية  يف  ظهر  ما  أو  األخبار  ليفتح  يهدف " و الغربية  المبونج  سومرب جايا  ٙٓ  اإلسالمي

  المبونج  سومرب جايا  ٙٓ اإلسالمي   اؽبدى  مفتاح  معهد  يف  النحو  بتعليم  يتعلق  الذي  التعليم

 .الغربية

 

 

                                                             
     

4
 Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, CV. Pustaka Cendekia Utama, 

Bandung, 2011 hal. 49  
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 الموضوع  اختار  ب. أساس

 : ىو  اؼبوضوع  خبتيار  لباحثل  أساس  أما و  

   مهمة  ما  ىو  حىت  العربية  اللغة  يف  الكلمات  مراتب  لفهم  أساس  ىو  النحو  . علمٔ

 ،  واغبديث  القرأن  فهم  على  اؼبسلم  كيف   ولكن  فقط  اللغوية مهارة   يف  ليس  ألنو  للدرس

 العربية.  اللغة  يف  تكتبان  كاناو   اإلسالم  يف  مصادر  كانا

  للكتب  قد حبث  الغربية  المبونج  سومرب جايا  ٙٓ  األسالمي  اؽبدى  مفتاح  . معهدٕ

  تبحث  فلذلك  ذلك.  وغَت  الباجوري  كتابو  النجا،   سفينة  كتابو  الدراري،   تيجان  كتاب   ىو

 العربية.  كن   اليت  الكتب  تعليم  يف  مو العل  رأس  ىو  الذي  النحو  عن

ولذلك  وبالاد.   الدين  تدرج  على  اؼبهمة  اإلسالمية  الًتبية  عبنة  ىو  عام  يف  اؼبعهد  .ٖ

  إما  غاية  يهدف  ما  حىت بزيادة   واجب  أمر  عهدذا  اؼبؽب  وخصوطصا  حبث  كل   يف  الالزمة  شيء

 التعليم.   أو  جراحة  من
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 البحث ج. خلفية 

أي  لغة  القرآن،  فليس    اللغة  العربية  ىي  اللغة  اإلتصالية  يف  القرآن الكرمي.  فتلك  اللغة

وأفضل  يف  معاىيد  فيمكن    العربية  يف  إندونيسياتعليم  اللغة  الفرق  من  اؼبسلمُت.  ولذلك  ؽبا  

من  دون  ذلك، اللغة  العربية    ٘أن  ىدفها  للدرس  والتحليل  دين  اإلسالم  بكتب  اللغة  العىبية.

حيمل  هبا  ما  مهمة  يف  علوم  حىت  ىو  فرض  للتعليم.  ىذه  تبُت  من  كثرة  اآلثار  اليت  جعلت  

 اللغة  العلم،  إما  الدينية  أو  علم عام. للغة  العربية 

بالسان  أو  مكتوب  ربتاج  العلم  ىو  علم  اآللة،  عرفت  باسم  لفهم  اللغة  العربية  

"العلوم  اللغة  العربية  كمثل :  علم  الصرف،  وعلم  النحو،  وعلم  البالغة،  معٌت  اؼبهمة  للغة  

ون  الدين  ىي  أمر  حقيقة  أي أمر الالزمة.  وبعد  ذلك  سأقدم  العربية  كان  للمسلمُت  أن  يتعلم

 طعيي  والعمل  هبا  يف اغبياة.قما  من  ليأخذوا 

أما  اغبكم  تعلم  علم  النحو  ىو  فرض  كفاية  و يف  ساعة  ىو فرض العُت  لقوم  معُت.  

وىي وسيلة  يف  فهم    ية،ربالع وعلم  النحو  ىدفو  غبفظ  اللسان  من  اػبطاء يف  التحدث  اللغة 

القرآن  واغبديث.  وكذلك  أيضا  علم  النحو  ظبي  بعلم  اآللة  ألن  كل  علوم الدين  كاالفقو  

 والتوحد  وما  أشبو  ذلك  يسهل  الفهم  يسبب  علم  النحو.   

                                                             
5
 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki 

Press,2012), hal. 6 
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كانت  موحد  ساليب  اللغة  العىبية   ز  ليحسن  ترتيب  األياؽبدف  من  التعليم  النحو،  ترك

التعليم  على  بعض  القواعد ىو ما  فرض  للتعليم و فرض  لكل  الطالب  أن يعرفوا  ويفهموا  بو.  

وىي  مصادر  األساسي  لكل  مهارة  اللغة  يف  اللغة  العربية  وىن  مهارة  اإلستماع،  ومهارة  

 القراءة،  ومهارة  الكالم،  ومهارة  الكتابة.

تطوير  النوعي  يف  بعضون بعضا اؼبوحد.  و معلقة  و  منهج  كان  عناطصَته  العمل  التعليم  ى

أما  العناطصَت  يف  عملية    عملية  التعليم  اليت  تعلق  مع  تطوير اإلجرائى  متصل  بُت  العناطصَت.

عليم ، والطالب،  هو :  ىدف  التعليم،  واؼبواد  التعليم،  واإلدارة  التعليم  اؼبتعلم ، وتقومي  التفالتعليم  

 واؼبعلم،  وأيضا  تطوير يف عملية  التعليم.

للعامل  الًتبوي  يف  ىذا الزمان  ىي  اليت  ىي  األساسية  اليت  قدمت    يةشكالت  العامم

العجز  من  عملية  التعليم  بسبب  نقص  سطرة  من  اؼبعلم  يف  استخدام  كل  سًتاتيجيا،  وطريقة  

التعليم  ومصادير  التعليم  العصري.  واستخدام  على  مصادر  التعليم  ىو  من  أحد   التعليم،  واؼبواد 

 العناطصَت  التعليم  أي  كل  اعبنس  من اؼبصادير  دون  الطالب  وما  ديكن  على  عملية  التعليم. 

ألن  موفق  أو ال  ردبا  ينطر  من  ناحية    مهمةديلك  شيء    التعليم   و أيضا  اؼبصادر

استخدام  اؼبواد  والطريقة.  ألهنا  سبب  للمحتوى مع  التعليم  يذكر  باعبيد.  فبذا لك  يكون  اؼبعلم  

  رس  واؽبدف.باؼبواد  الد  ةمعلق  تكان  اؼبستخدم  ماىر  لكل  الطريقة  وخيتارون  هبا 
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سومبَتجايا  المبونج  الغىربية  ىو  عبنة   من  عبنة    ٙٓمعهد  مفتاح  اؽبدى  اإلسالمي 

،  أي  عبنة  الًتبية  يعلم  على  علوم  الدين  بالدرس  كتب  كالسيكية  مثل  كتاب  ةالًتبية  السالفي

التوحيد،   السفينة  النجا  الذي  يبحث  عن  الفقو مث  كتاب  ذبان  الدراري  الذي  يبحث  عن 

الصرف،  واؼبعاين  وىن    ق،  وىكذا  علم اآللة  كمثل  علم  النحو،  وعلموالتصوف،  واألخال

 النصوص  العربية  وكذالك  لفهم  كتب  الصفراء.يف  ىذا اؼبعهد  لفهم  وسيلة  لكل  الطالب  

أستاذ  يايُت  مشسوري  أن  ىذا العلم  أفضل العلم  من العلوم  الذي  درس  يف  كما  قال  ب

 ٙراجع  كل العلم  يف  ىذا اؼبعهد.وكان  أساس يف  تدريس كتب الصفراء  للم ىذا اؼبعهد، 

ية،  بل للمواد  الدرس  يقدم  بكتاب  شرح  اعبروم  همصادر فلنحو  وأما يف عملية  التعليم  ل

مث  طريقة  الكتابة،  بطريقة  احملافظة،  مث  تعليم  النحو  يعمل  بعملية  طريقة  القياسية  وليس  منها  ب

    ٚطالعة.اؼب بطريقةطارحة،  مث بطريقة اؼبذكرة، مث  بطريقة اؼب

  ىو  التعليم  الًتبوي.  حيمل  الوقت  كل   يف  بل  للتعليم  تزال  لن  األرضيف   من  كل  

وأيضا، التعليم  يفسر  بعملية  اليت  مراتب  ؼبن  يريدون  القيمة    واؼبهارة.  العلم  للحصول  طريقة

                                                             
6 Yayin Syamsuri, Guru Nahwu Ponpes Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat, Wawancara 

Pribadi, Sumberjaya,  24 Agusutus 2018 
7 Hasil Observasi dan Wawancara dengan guru nahwu, Yayin Syamsuri,  24 Agusutus 2018 
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الذي  قدم  يف إختبار  بسبب عمليتو.  والفرق  قالوا  ألن التعليم  ىو  صبع  أو  حفظ  لكل  شيء  

  ٛأو  مواد  فقط.

Kimble     .ىو  قال  أن التعليم  ىو  تغيَت  يف السلوكي  الذي  ثبت  من  تطبيق  مأكدة

أن  التعليم  ىو  ما  معلقة  بظهر  التغيَت  السلوك  قد  قام  على     Mayer ومثل  ذلك  قيل  عند 

التعليم  ىو  تدرج  الذي  يعمل    Bell-Gredler.  مث  عند  معرفة  أو السلوك  الذي  أسس  التجرب

 واستمرار.كل  اؼبهارة،  واؼبوقف،  بًتتيب  عليو  الناس  لوجدوا  

كيز  على  كل  شيء  منو  كان  للغاية  اغبصول  فينبغي  للًت ألن  التعليم  من  أحد  العمل  

  ( واعتصام، ٗ( مهارة  العملية، ٖ ( مهارة الفكرة، ٕ ( إختبار اللسان، ٔىن   من  طبسة  أشياء 

ـبتلفة  أي  حيمل  اؼبعٌت  وجد  على  اؼبهارة  اؼبختلفة،  من  كلهن  كانت  طريقة    (  وسًتاتيجيا.٘

 ػبطوات  اؼبختلفة.واؼبواد،  وا

وعند  قوم مذىبون  السلوكية ،  التعليم  ىو  تغيَت  األخالق  بسبب  عن  إتصال بُت  

من  خريج،  و منهم  ىو  اؼبسئولُت واألجواب  ىو  التدرج  الذي  إعطاء  اعبواب  إىل  ما  جاء  

Edward L. Thorndike    ألجواب  عن  الفكر،  بُت  اؼبسئولُت واقال  ألن  التعليم  ىو  إتصال

 والذوق،  والعمل.

                                                             
8 Muhibbinsyah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru,(Bandung:Remaja Rosdakarya),hal. 87 
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لغة،  اللغة  ىي  الة  اإلتصالية  يف  كل  عمل لالية  التعليم  تعلق  بالناس  ىو  عم  ومن

من  ظهر  إتصال اعبمعي  أو  يعرف  حببليالناس  حىت  تكون  إتصالية شديدة  بُت الناس  حىت  

                  الناس.

  أن  الشريف  حديث  يف  تبُت  قد  كما   تعليم.لل مسلمُت لل  يأمرنا  الدينبالتعليم    حدث

  ومسلمة.  مسلم  لكل  يالزم  ما  العلم  طلب

 ( الرب عبد   رواه )  ومسلمة  مسلم  كل   على  فريضة  العلم  طلب :  النيب  قال

  حيتاج  لفهمهما  النيب. فلذلك  والسنة  الكرمي  القران  لفهم  ماىو   العربية  اللغة  تعليم

  حيتمل الذي  اؼبعٌت  واحتاج  العبادة  يف  اػبشوعة  لزيادة  أيضا   وكذلك  العربية  اللغة  فهم بقدر 

 العبادة. عند  قراءة ال كل    يف

   الكتاب ففي  اإلنسان.   بُت  لتكلم  و أمر طصفتها   يف   arbitrer   كلمة   ىي  اللغة

Chaedar Alwasilah  إظبو   الرائي Wardaugh  تستعمل   اليت الصوت  ىي  :" اللغة   قال  ىو 

 ٜالناس".  بُت ليتكلم 

                                                             
9
 Chaedar Al-Wasilah, Beberapa Mazhab dan Dikotomi Teori Linguistik,( Angkasa: Bandung), hal. 5 
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 لكل  سبب    كانتها   الناس، سَتة  يف  العادة تساطَت    اليت العنوان  أحد  من  ىي  اللغة 

 إال   شعوب  أو  قبيل يف  الناس ـبتلفة   لقػب وجل  عز  اهلل   ىدف اليت  ، وتلك  اليتعارفو  اإلنسان 

  لتعارفوا.

 وقبائل  شعوبا  وجعلنكم   وأنثى  ذكر من  خلقنكم   إنا الناس  أيها  يا   تعاىل: قال  كما 

 (ٖٔخبَت )اغبجرات : عليم  اهلل  إن   أتقاكم  اهلل عند  أكرمكم إن   لتعارفوا 

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan perempuan, kemudian kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling 

mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 

bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. ( Q.S. Al-Hujurat:13)  

  الفكر لتبلغوا  اعبماعية   خدماليت تست   arbitrer  نظام ىي  اللغة  أن  مسوي   إطصطالح

 .ٔٔ أغراضهم  على  يعربىا الذي  طصوت  ىي  اللغة  أن   جٍت إبن  وقال   ٓٔبالصوت.

  بالصوت اىل اؼبستمع  متكلم لل تبالغ  اليت الشعبة   ىي  اللغة  أن  يفهم  الرأي بعض    من

 الصوت، :  اللغات ىن  العناطصَت أن  ، علم عناطصرىا  من التقوم  اللغات  كل  اؼبعٌت.  حيمل 

  ومن والنحو.   والصرف، واؼبفردات،  كالصوت،  العربية  اللغة  يف  وكذلك  واعبملة. ، والكلمات 

                                                             
     

10
 Hamid Hasan Lubis, Glosarium Bahasa dan Sastra, (Angkasa: Bandung), hal. 17 

     
11

 Fathur Rahman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Madani: Malang) hal. 1  
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  ومهارة القراءة،  ومهارة  اإلستماع،  : مهارة   وىن مهرات  أربع   على كانت   اللغة أن  ذلك   دون

 ٕٔالكتابة. ومهارة  الكالم، 

 وىكذا   والدعاء.  والذكر، كالصالة،    العبادة  يف  خدمتست  اليت اللغة  ىي   العربية  اللغة

 مسلمُت  لكل  فيهتم   ،اإلسالميف دين  اغبكم  مصادر  كانا    الشريف، واغبديث  القرأن  لغة  ىي 

 العربية. اللغة   بتعليم هبا  يتعلق  وما  اإلسالمية  الرسالة  مفاىيم    عند

  هبا  كتب  الذي القدمي  الكتب  للرسم   خدمتست يت ال اللغة وأيضا  أن  اللغة  العربية  ىي  

  والعلم. التيكنولوجيا   طويربت جدا  كثرة    ىي واآلن  زمانو،  يف  اإلسالم كان  ما  قباح     العلماء

  كانت  قبلها  ما ذكر   إال العربية  اللغة   اللغة. ىذه  وتبحثون   يتعلمونلكل  اؼبرء   سبب وىو  

اغبروف،  الكتابة   فن  من  رئيت ، ىذه   العامل يف  اآلخر  اللغات  من  اػباطصة  العنوان  ىي 

  على قسم ت العربية  يف اللغة  القواعد  القواعد،  ىي  إحدىن  الكلمات.  أو تركيب   والقراءة،

 الصرف.  وقواعد  النحو  قواعد  ومها   قسمُت

  والفعل، اإلسم،  ىو  إما  الكلمات  تركيب  عن  يبحث  ما العلم   ىو النحو  قواعد  

واؼبستقبل،   يف حال اؼباض،  من  الكلمات   تغيَت  عن  يبحث  ما هو ف الصرف  أما  واغبرف. 

 ٖٔالصفة.  اىل الفعل  كلمات    أو اإلسم   اىل  األمر  كالم وتغيَت 

                                                             
     

12
 Abdurrahman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya, ( Aura: Bandar Lampung), hal 3-4 

     
13

 Syaiful Musthofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN MALIKI PRESS),hal. 92-93 
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 اللجان  من   كثَت   يف علمت  اليت  األجنبية  اللغة  من  ىي العربية   اللغة يف  أندونيسيا  

  تقوم لن  ة ياإلسالمية.  عملية التدريس جامعة  بل  ومعهد  اإلسالمية،  بأساس   كاؼبداريس  الًتبوية

تعلم، اؼبو  علم واؼب الدراسي،  ووسائل  التدريسة،  وطريقة  واؼبواد الدراسة، كاؼبنهج،     عناطصَتىامن  

 التدريس.  وتقومي

  اغباج الدكتور  و كتب الذي  كتاب  يف و  التعليم.  يف  دف اؽب غبصول  الة  ىي  الطريقة 

  بتقدمي يتعلق  الذي  بكلو  إعداد  ألهنا  الطريقة  عن  يهلل  ىو   اؼباجستَت  مسلم خباري  أضبد 

  أحكم قد  الذي  اؼبداخيل  أساس  على  بعض  على  بعضا  يفرق  وال  بالًتتيب،  ة يالدراس اؼبواد 

  ٗٔقبلو.

 والًتصبة،  القواعد  طريقة  فهي تلك  وأما  جدا.   كثَتة   العربية اللغة  يف تعليم  الطريقة 

 وطريقة  اإلنتقائية،  وطريقة  والشفوية،  السمعية  وطريقة  القراءة،  وطريقة  اؼبباشرة،  وطريقة 

 ٘ٔاإلتصالية.

 اليت  كانت  والًتصبة  القواعد  طريقة  ىي  األجنبية  تعليمة  يف  الالزمة  الطريقة  بعضهن  من 

  العربية  اللغة تركيب  فظ غب يهدف  الذي  القددية  أو  السالفية  معاىيد  من   كثَت يف  ذبود 

 ٙٔرد. أو  الثانية  اىل اللغة   األوىل اللغة  من  والًتصبة  التكرار  كتابة    لتدريبةبا  وأفهمها

                                                             
     14 A. Bukhari Muslim, Desain Metode Pembelajaran Bahasa Arab di Ma‟had Al-Jami‟ah  IAIN Raden Intan 

Lampung, (LP2M: IAIN Raden Intan Lampung,), Cet. 1,2014, hal. 2 
     15 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif,(Jakarta: Raja Grafindo), hal. 31 
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  دورة  من  إىتمام كان  الغربية  المبونج   سومربجايا  ٙٓ  اإلسالمي اؽبدى  مفتاح  معهد 

رائسة،  نفسا   ديلكون من   ليكونوا  ينالتالميذ بناء  يف  لو   نائضمو  فرائض   كان   فبما اعبماعية. 

 الدين.  ويهتمون  يتضمنون والذين  حسن،   وخلق

 من   ىو  الغربية  المبونج  سومربجايا  ٙٓ  اإلسالمي اؽبدى   مفتاح  معهد  أيضا  ىكذا و

         مثل   التقليدية نظام على  بتطبيق   التعليمو عملية   يف  اءالصفر   ببكت  الذي  السالفية  معهد

Sorogan و   bandongan .ٔٚ  كان    النحو  تدريس   يف  أن الباحث  هبا  اليت  العلمية  عملية   ويف 

 مرحلة  مث الثانية،   اإلبتدائية مرحلة مث   األوىل،  اإلبتدائية  مرحلة من  بدأ   اؼبراحيل.بعض  ب  فيو

 ٛٔعلي. معهد مث   الثانوية  مرحلةالثالثة، مث   اإلبتدائية

  الثانية  مرحلة مث   النحو القواعد  بأساس  التعريفات  ىي  ة يالدراس  اؼبواد األول  للمرحلة 

  وما آخر الكلمات على   يَتوتغ الكالم  مثل   للقواعد  إطصطالحات  على  تركيز النحو   تعليم  فيها

  يف ىذه  مرحلة الثالثة، مث اعبرومية شرح   كتاب  هوف  فيو  خدميستالذي   الكتاب وأما  . بو  يتعلق

   تعليمو  ويف  قبلو ما   كتب الذي  التعريف  بزيادة   الصرف القواعد  على   تركيز  تعليمها  اؼبرحلة

                                                                                                                                                                                                    
     

16
 Op.Cit, hal. 2 

     17 Sorogan dan Bandongan  adalah dua sistem dalam pengajaran yang boleh dikatakan bersifat tradisional dengan 

cara guru membacakan kitab dan menerjemahkan apa yang dibaca kemudian diikuti oleh murid sesuai dengan apa 

yang dibaca oleh guru. Adapun sorogan adalah sistem dimana seorang kyai atau guru 

mengawasi,mengontrol,menilai, dan membimbing secara maksimal kemampuan seorang murid dalam menguasai 

bahasa Arab, sedangkan bandongan adalah sistem dimana seorang murid tidak harus menunjukkan bahwa ia 

mengerti terhadap pelajaran yang dihadapi. 
     

18
 Observasi, Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat, 24 Agustus 2018 
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  مث  اءالشعر  لى ع تركيز   التعليم عملية  األوىل  الثانوية  لمرحلة ل مث   الكيالين الصرف  كتاب هو   ف

  ٜٔوغَت ذلك. وكتاب  اؼبنطق  ابن مالك  كألفية   بالكاملة يبحث 

  اؼبادة ربليل   بتقدمي التعليمة  العملية  ىي  اليت  التقليدية  بطريقة  ىي  الدراسة مواد لل تبليغ ال

 . ذلك  مثل وحدا   وحدا  الكلمات ترجيم   مث  العربية اللغة   بقواعد  تعلقت  اليت

 م  النحو  ىي  بطريقة  اغبفظ  وطريقة  الكتب  كما  قال      تعليمن دون  طريقة  اؼبذكورة  

سة  النحو  ىو  بطريقة  اغبفظ ستاذ  يايُت  مشسوري  ألن  أحد  ما  لتعليم  وفهم  اؼبواد  الدرااأل عند

     ٕٓمث  تطبيق  يف  تعليم  الكتاب.وطريقة  الكتب  

الكتابة.   طريقة ومع  احملافظة   طريقة طبيق بت  فيو  النحو التعليم  عملية  إليها   إال  شيء و

  الشجاعة مع   القدر تظاىر  ىي  اليت  العملية  يعمل  اؼبعهد  ىذا يف  الفصل  دون  من  والعمل 

والفورة،   السرعة مسابقة و القرأن،  تالوة   مسابقة  مثل  اإلمتحان يعملون  وتالميذات   لتالميذين

  يف  يوحد الذي  اؼبعاىيد  بُت   مسابقة  بل اإلسالمية اؽبجرية يف سنة  و مسابقة   الكتب  وقراءة

"HISBADA يالفرع متحان إل با  " ظبي. 

  كيف   ما  أول  ىو  العلم ىذا  أن  الرسالة  ىذه   عن للباحث   بو  يهتمف  أساس  أما و

  علوم  يف  اؼبراجيع أحد  من   العرية  اللغة  الكتب  مفاىم  على  تأثر  يتال  العربية صوص نال  مفاىم
                                                             

19 Observasi, 24  Agusutus 2018 
2
0  Yayin Syamsuri, Guru Nahwu Ponpes Miftahul Huda 06, Wawancara 24 Agusutus 2018 
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الكتب  تعليم  على  بو   بونؿب  ؽبم جعل  العلم  ىذا  أن  وأيضا  للدرس.  مهمة   ما  اإلسالمية

 اؼبعهد.  ىذا  يف  تعلم الذي 

  النحو تعليم   باؼبوضوع " طريقة  النحو  تعليم  عن  العلمية لفعلية  للباحث  كان  فبما 

 الغربية" المبونج   سومرب جايا  ٙٓ  اإلسالمي اؽبدى   مفتاح  دبعهد

 البحث  مشكالت  د. 

 المبونج  سومرب جايا   ٙٓ اإلسالمي  اؽبدى  مفتاح دبعهد   النحو  تعليم   طريقة  كيف . ٔ

 الغربية ؟

تعليم  النحو  دبعهد  مفتاح  اؽبدى  يف  عملية    السلبيةأو    اإلجيابية .  ما  مشكالت 2

 سومرب جايا  المبونج  الغربية ؟  ٙٓاإلسالمي  
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  ه. أهداف ومنافعه

 . أهداف1

 المبونج  سومرب جايا   ٙٓ اإلسالمي  اؽبدى  مفتاح  دبعهد   النحو تعليم  طريقة   عرفةؼب. ٔ

 الغربية 

مفتاح  يف  عملية  التعليم  النحو  دبعهد  مشكالت  اإلجيابية  أو  السلبية ما   .  ؼبعرفة ٕ

 سومرب جايا  المبونج  الغربية  ٙٓاؽبدى  اإلسالمي  

  البحثمنافع  . ٕ

 اؼبيدانية وحالة  النظرية   بُت  للتبيُت  الوسائل جعل  ىذا  للباحث،  .ٔ

  قد  اليت الطريقة  ؼبعرفة  العامة  اعبماعية   أو للمعلم  الرأي  جعل  البحث  للمعهد، ىذا .ٕ

 حسنة. غاية  الذي قد إتفق النحو  التعليم  من اؽبدف   حىت  قيتهاًت ب  ويكونون  إستعمل
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 قديمبحث   .و

  ليمكن  على  دوافع  ومساىل  لكتابة  ىذه  الرسالة،  فينبغي  للباحث  أن  يعمل  البحث

 بالرسالة  اؼبناسبة  أي  معلقة  ومستوية  هبذه  الرسالة.  وىي  من :

.  الرسالة  العلمية  كتب عليها  شهاب  الدين،  ىو  الطالب  لقسم  تعليم  اللغة  العربية  ٔ

النحو  الواضح  باؼبوضوع  "  تعليم  النحو  باستخدام  كتاب    ٕٛٓٓيف  كلية  الًتبية  والتعلم  سنة  

ىي  الرسالة  ركز    ٕٔا" معهد  اؼبنور  كرافياك  يوكياكرت  ٖيف  فصل  اإلعدادية  مدرسة  السالفية  

تعليم  النحو  هبا  مع  مشكالت    إىل  تعليم  النحو  باستخدام  كتاب  النحو  الوضح  واإلنتاج

 يف  عملية  التعليم  النحو.  الدوافع  وما  دينع  هبا

.  الرسالة  العلمية  كتبتها  ديوي  فيفي  نور  جنة،  ىي  الطالبة  لقسم  التعليم  اللغة  ٕ

و   ٔكتاب  النحو  خطة  عربية  كلية  الًتبية  والتعلم  باؼبوضوع"  إسبام  تعليم  النحو  با ستخدام   ال

ىي ركز  عن  إسبام  التعليم  النحو  با ستخدام     ٕٕيف  معهد  فضل  من اهلل  وونوكرومو  بنتول "  ٕ

يف  معهد  فضل  من اهلل  وونوكرومو  بنتول  يوكياكرتا.  وأما  نتائج    ٕو   ٔكتاب  النحو  خطة  

 منها  كان  تعليم  النحو  أول  ما  ىو  برموز  اؽبدف  التعليم  وهنى  بالتقومي.  وىي  قيل  سبام.

                                                             
21 Sihabbudin, “Pengajaran Nahwu dengan Menggunakan Kitab An-Nahwu Al-Wadhih di Kelas I‟dadiyyah 

Madrasah Salafiyyah II Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta” , Skripsi, (Yogyakarta: 

Perpustakaan PPs.UIN Sunan Kalijaga, 2008),t.d.  
22

 Dewi Vivi Nurjannah, “Efektivitas Pembelajaran Nahwu dengan Menggunakan Kitab Nahwu Langkah I 

dan II di Pondok Pesantren Fadlun Minallah Wonokromo Bantul”. Skripsi, (Yogyakarta: Perpustakaan PPs.UIN 

Sunan Kalijaga, 2014),t.d.  
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كتب  عليها  طصفوا  صبيل،  ىو  الطالب  لقسم  التعليم  اللغة  العربية    الرسالة  العلمية .  ٖ

باؼبوضوع  " ربليل  كتاب  النحو  بنظام  التعليم  بأربعُت  ساعة    ٖٕٔٓيف  كلية  الًتبية  والتعليم  

   ٖٕ(. ينج  زكريا  ) تنظر  اؼبواد  الدرس،  والتقدمي،  واللغوي،  وكرافيكچألف  بو  كياىي  اغباج  أ

كتاب  النحو   كيز  ىذه  الرسالة  ىي  ربليل  اؼبادة،  والتقدمي، ،  واللغوي،  وكرافيك  منالًت 

 ينج  زكريا  قد  مناسبة  مع  يظام  الكتاب.چألف  بو  كياىي  اغباج  أ بنظام  التعليم  بأربعُت  ساعة

لفة  ىي  دبعلقة  الًتكيز  أمر  مسوي  برسالة  اؼبذكورة  ىو  حبث  عن  القواعد،  و ما  ـبت

البحث  ومكان  البحث.  فبذالك  يأخذ  الباحث  على  اؼبوضوع  عن  "  طريقة  تعليم  النحو  

 سومبَت جايا  المبونج  الغربية.  ٙٓدبعهد  مفتاح  اؽبدى  اإلسالمي  

                 

 

 

 

 

                                                             
23

 Sofwan Jamil, “Analisis Buku Ilmu Praktis Sistem Belajar 40 Jam Karya Ky. Aceng Zakariya (Tinjauan 

Isi Materi, Penyajian, Kebahasaan, dan Kegrafikan)‟‟, Skripsi, (Yogyakarta: Perpustakaan PPs. UIN Sunan 

Kalijaga, 2013) t.d.  
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 الكتابةنظام   ز.  

 من :ىي   هبا  فَتتب  البحث  ىذا  يقرؤون  من لكل   يسَت  أن هبدف  على  

  األىدافو  البحث،  ومشكالت  البحث،  خلفية  من  ىو  الباب  ىذا يف   األول، باب  

 .البحث الكتابة  والنظام  البحث،  ومنافع 

اؼبصادير  ومع   الرأيون  من البحث  النظارية  عن  يبُت  الباب  ىذا  يف  الثاين،  باب 

 .النحو  التعليم بالطريقة  معلق  البحث  أو   باؼبواد  يتعلق  كما اؼبناسب 

  عنو   من  كان   إما البحث   الطريقة عن  الباحث  يشرح   ىذا الباب الثالث، يف  باب 

  .البيانات لتحليل  واألسلوب  البيانات،  وتصحيح  البيانات ،  مع اعب وطريقة  البحث، 

  كانت   بالدقة ويبحث  البحث  نتائج  من  الباحث   يشرح الباب  ىذا  يف  الرابع،  باب 

البحث  ؽبذا   مكان  كان   النحو   التعليم  الطريقة عملية   يف  ظهر ما   أو األنشطة   على  اؼبعلقة

  .الغربية المبونج   سومرب جايا  ٙٓ  اإلسالمي اؽبدى  مفتاح   معهد أي 

  .واإلختتام واإلقًتاحة،   اؼبلخص،  من ؿبتوي  الباب  ىذا   يف اػبامس،   باب
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 لثانيباب  ا

 نظرية  البحث

 التعليم أ. طريقة 

 التعليم  طريقة   . تعريف1

 منو   التعليم نتائج   إىل  يودع الذي  شيء  كل    على  يهتم  إال يتم   ال  التعلم  عملية

  يةعمل  ىي  اأمن التعليم،  من  اؽبدف   يةأساس  وىذه هم، م الذي  شيء  ىي   الطريقة.  الطريقة

 باعبيد. الكسب  طصل احي أو   اػبلوق  لتغَت

اللغة   تعليم  عملية  يف  األوىل : ألن منها   اػباطصة  أسباب  ألهنا  مهمة  ما  ىي  الطريقة

تقيُت  ثانيا : تصرف و قبلو.     تعلم  قد  اليت  اؼبادة كما  الرأي  تبليغ   أو  جملادلة  قدر من    العربية

 بوية الًت  عامل  يف  بعض   على بعضا   يعملوىم أن   فيكونوا  ٕٗواؼبعلم، ميذين تال اىل مع  األمن  

 العربية.  اللغة ىي   ىذه  يف  اؼبسوية

آخر  شيء  ففي  "، Metodhos" بكلمات   اليوناين  اللغة  من  اإلطصطالحات  ىي الطريقة 

 بتعريف  سواء  وذلك التدريس.   عملية  عند  الدراسية  اؼبادة ليعطى   الًتبية  أسلوب  ىي الطريقة 

                                                             
     

24
 Abdurrahman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya, ( Aura: Bandar Lampung), hal. 89-90 
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 الذي  اؽبدف  غبصول  العمل  كل    يف  لييسر  نظام  أهنا على  الكبَت  األندونيسيا  قاموس  في ف

 قبلو.  حكم  قد

  بتعلم  قدرب أو   بقبول الدراسة   مواد  تقدمي  يف  اؼبعلم كيف    أمر  ىي  التعليم طريقة 

  ركز  الذي العناطصَت  بعض  من  منع  ما   على م التعلي الطريقة اختيار   يف   واغبب.  وأيضا  اليسَت

  عملية  يف الدراسة،  د( حالة   اؼبعلم،  ج ( اؼبواد حالة  اؽبدف، ب(  : أ( ذلك ف اؼبعلم.   عند

 ٕ٘لكل طريقة. والعيوب  اؼبعلم،  ف( اؼبزايا  ( كان ه  التعليم، 

قال  "أن  الطريقة  ىي     Acep Hermawanبالطريقة  عبد  الرازق،  يف  كتاب   معلقة ما 

مي  اؼبواد  التعليم  باػبطوات  التقد  درجة  على  تصميم  اؼبادة  اليت  كانت  واسعة  يف  طصفتها  تعلق 

 ٕٙدينع  مع  تربوية. بنظام  ال  

 

 

 

 

                                                             
  

25
 Ibid, hal. 90 

26 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 

hal. 168 
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 التعليم لطريقة  تشميل. 2

التعليم.   عملية  يف ما   عند  اؽبدف غبصول  مهمة   ما أحد أهنا   الطريقة عن  ذكر قد  

Mulyasa   وتركيزوا  اؼبختلفة  اإلختبارات  ليعطى  يقدرون  اؼبعلم  يكون  التعليم عملية   يف  " أن قال  

 ؽبم.  قدر  وما  اؼبتعلمون حيب   ما  على

 بعملة   التعليم  العملية عند   إليهم  يظهر  ما  التعليم  فرض عملية  يف  أن   أيضا  قال و

    ٕٚاؼبعلم.  اىل يركز   وطرائق  كاحملاضرة   قلة

 كان    إذا  باعبيد  يسار التعليم  عملية  يف  إن      Nana Sudjanaعند  قيل أيضا   كان    مثل

 ٕٛتعليمهم.  تنبت  عملية  ما  ىي  الطريقة خَت  فبذ لك  اؼبعلم.  من   حيوا  اؼبتعلم

 ىو: النحو   فيما بو،   يتعلق  الذي  عناطصَت أما  و

 الذي  اؽبدف   لغاية  استخدامها  يف  اؼبصادير جعل   ما  بو علم  الذي  أمر  . منهج، ٔ

 قبلو. حكم  قد 

  الذي و اؼبوقيف  التدبَت  ىو  إما  التعليم   النظام على  يشتمل  كلما  التعليم،   عملية . ٕ

 التعليم.  عند   الًتبوية  اللجنة  يعمل

                                                             
     27 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional”menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan”. Hal 107 

     28 Nana Sudjana, Dasar-dasar proses Belajar Mengajar. Sinar Baru Algensindo: Bandung, hal. 76 
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 التعليم. عملية   يف  معمول  كانوا   تعلمونم  .ٖ

 .التعليم عملية  عاملون  يف   كانوا معلمون  . ٗ

 راسةدال اؼبواد  . ٘

 التعليم  عملية  كل يف   واؼبصادير األساس  أم  كانا   واؽبدف ساس ألأ  .ٙ

  التعليم  عمليةال  عند  أستعمل  الذي  االت التعليم،  وسائل  . ٚ

  منها. ربصيل   مع العملية  كل    يأثر  كان   البيئة،  أو  التعليم مكان   .ٛ

 : ىو  درس  كل نطاق   إما و

 التخطيط  . مرحلةٔ

  خطوات فإن    Robert Glasar  وقفا  األنشطة،  يعمل  قبل  يعمل  األنشطة  ىو التخطيط 

  يف  ربقيقها  مت  اليت اؼبوثوقة   التعليمية  األىداف  ربديد  ىي التخطيط   اؼبرحلة ىذه  يف   األوىل

  فضال  العامة الشروط  تشمل  اليت  اؼبتعلم   حالة عن   اؼبعلم يعرف  ثانيا و  . ةمتعلق الدراسية  عة سا

  ربديد  اؽبو  ىو ربديد  اوالرابع التعليم،   إجراءات أو   خطوات ربديد   ثالثاو إستعدادىم.   من

  التقييم.  وتقنية األسلوب 
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 الدراسية  مواد . ٕ

 عليمتال عملية   حدوثيف    للطالب  تعطي اليت   اؼبادة باسم  ذكرت   ىي  الدراسية  اؼبواد

 التعليم   إسًتاتيجيات  .ٖ

إجراءات   دبا خاص   اؽبدف  لغاية  أنشطة  على دقيق  تصميم   ىي  التعليم إسًتاتيجيات 

 التعليم. خطة  تنفيذ  يف    اؼبعلم

 أداة  اىل   يثبت  أو  التعليم عملية   يف  يستخدم اداة   أيضا  بو  ذكر التعلم،   . وسائلٗ

 الطالب.  ىؤالء  لتقييم  مالءمة  شيء  ىي  كانت   التعليم

 . التقييم٘

  وىدفو  ربديدىا.  مت  اليت  للمعابَت  وفق  بتقييم  األساس  على  يعطى  ما  ىو التقييم 

 كبو.  ىو  اغبالة ىذه   يف  التعليم  ربصيل  ؼبعرفة
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   العربية للغة   تعليم  طريقة أنواع   . 3

  ؼبعرفتها مهمة  ىي  فلذلك  وعيوب.  ومزايا،  ووظائف  خاطصة،  أمر   كانتها  طريقة كل 

 العربية :  اللغة  تعليم  طصرف يلي   العربية.  فيما  اللغة  تعليم  يف اؼبوجودة 

 والًتصبة  القواعد . طريقة ٔ

 ليدية.  والتق بطريقة  هبا  أو ذكر   الكالسيكية ريقة الط  من ىي   طريقة  القواعد  والًتصبة

 منها   اؽبدف احملاضرات.  إن   وطرق  النحوية  طرق  مها  طريقتُت من  مزيج   ىي  الطريقة  ىذه

 مع   والنحو اللغة،   متحدثي  اؼبنطق رأي  من   اللغة  فهم  يكونوا  كيف   أي للغة،   اؼبنطقي  ربليل

  إتقان  على  يقدرون  الطالب  ليجعل أيضا   وكذلك  وتطبيقها.   الًتصبة يف   اللغة  قواعد  إتقان

 النحو.  القواعد  اىل  اغبفظ  بثبوت  اؼبستهدفة  اللغة اىل   لغتهم من  ترصبة 

 طصيحة  يف   اللغة  بوظائف  وتعرض واؼبفردات ،   القواعد،  مضوع  على  تركيز  الطريقة  ىذه

 بو   تعلم  الذي ( القواعد ٔىي :   الطريقة  ىذه من   خصائص  اغبياة.  أمر  ومشكالت  اغبوار

  الدراسية تقدديها.  ج( اؼبواد  مت   اليت  القراءة  على  اؼبفردات الرظبية. ب( تعتمد   القواعد ىو 

  تفسَت مث  ، القصَتة   النصوص  وترصبة السياق،    دون الكلمات  وترصبة   النحو،  بقواعد

 مهارة   على يأىب   ولكنها  اؼبهارات  وترصبة  والكتابة  بالقراءة  جدا  مةمه  الطريقة  النصوص.  وىذه

 الكالم.
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 اؼبباشرة  طريقة  . ٕ

 اللغة  بتعليم   اؼبسوية أجنبية   أو  الثانية  لغة  التدريس  عملية  يف  أن  الطريقة  ىذه  تفًتض

والكالم   ، اإلستماع  وحبيث   التواطصل، يف   واؼبكثفة  اؼبباشرة  بشكل  اللغة  خداماست  يف أي  األم، 

  على  إعتماد  منها اػبصائص  تكون   الطريقة  الحق. وىذه وقت   يف بتطوير   والقراءة اإلنشاء   بل

  اؼبواد ىي  إما   اؼبستهدفة  باللغة  التواطصل  يقدرون  ليكونوا باللسان   اؼبنطوقة  اللغة إكتساب 

اللغة   قواعدالصبل.   يف   واستخدامها اؼبفردات   قوائمل  علة ربتوي  النص  كاالكتاب الدراسية   

 النشاط.   يف متساوون  واؼبتعلم  اؼبعلم  باإلستقرائية،   درس

  بل  بدقة التدريس  كلغة  اؽبدف  لغة ل  وتستخدم القواعد،   مع النطق  دقة   اىل  وتأكيد

اللغة   حفظ  اىل  حيتاجون ال  اؼبتعلمون   تكونوا  اليت   مزايا  كانتها   الطريقة وىذه  األم.  لغة   يأىب

  الكثَتة الفرطصة  حيصلوا  اؼبتعلمون  بالواقع،  ويكونوا   التعليم  تعلق بسبب  لفظية  وال  اؼبكتوبة 

 إلتصالية. كاألداة ا   اللغة مواظف  كما   اللغة  لتطبيق

 القراءة . طريقة ٖ

  مهارة وأن   ،األغراض متعدد   ؽبا ليس   األجنبية  اللغات تعليم   أن  الطريقة  ىذه تفًتض 

 .األجنبية  اللغة  اؼبتعلمون إحتاج   حيث من  بصرت  اليت  األىداف  أظهر   ىي  القراءة
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  النصوص  فهم  على  اؼبتعلم تكون   اليت  القراءة  مهارة ىي  الطريقة   ىذه  من واؽبدف 

  إضافة  وقوائم  فرضية  القراءة بكتب   كانت   الدراسة  مواد إما  الدراسة،   يف غبجاهتم   العلمية

  اؼبوجهة  للكتب  التمارين وكتاب  سع، اللتو  الكتب  تدعم  اليت   القراءة  ؿبتويية  وأسئلة للمفردات 

  يبحث  القواعد اعبهرية،    القراءة من  ما  أول    الصامتة  القراءة ىي   اغبالة ىذه   يفواحملادثة،   

  تزداد  حىت دائما  يقرئون  أن   اؼبتعلم  ربفيز يف   اؼبزايا كانت  الطريقة  طويلة.  ىذه   ؽبا ليس   قل

 اللغوية. معرفة   مع  اؼبتعلم اؼبفردات 

 والشفوية السمعية  طريقة  . ٗ

  ىذه  أن  أيضا وذلك  العربية ،  اللغة  تعليم  يف   اؼبباشرة  بطريقة  تقرب الطريقة   ىذه  إن

  يف  يتظاىر  الذي الصوت   رمز شكل  يف   يكون أن  ينبغي   كما   اللغة  حبقيقة  أكد  الطريقة

 الكالم. أنشطة 

 التواطصل .  طريقة ٘

العربية.   اللغة  التعليم  وعملية   التنفيذ  قيام  على  اؼبعلم  لكيفية  طريقة  ىي طريقة  التواطصل 

 والشفوية.   السمعية  والًتصبة،  والطريقة   القواعد لطريقة    النقد  موجودة  الطريقة ىذه  وأيضا 

  التعليم  موضوع  ىي  اليت اجملتمع   وحالة  اللغة وظيفة   يف دراستها  اىل  التواطصلية طريقة لا تأكد 

 األجنبية. والثقافات   اللغات
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   األجنبية  اللغات  يف  اإلتقان  يكونون أن   اؼبتعلم  جعل  ىو  الطريقة  ىذه  من  الغرض

 العربية. باللغة  يقدرون  وينشطون   أن  اؼبعلم  ومطالبة

 اإلنتقائية طريقة  .  ٙ

اإلنتقائية  بطريقة   ؽبا يقال   السابقة، الطرق   من  أمهية  أقل ليست   اإلنتقائية  الطريقة    

وتطبق  متعلقة   اؼبعلم هبا   يشعر  السابقة  اليت  الطرق  من  العناطصَت تستخدم   الطريقة ىذه  ألن 

 اؼبتعلم.  اىل

  أن  لكنهم فقط،  اؼبعُت  طريقة  إىل   تركيزوا  ال باإلرادة   اؼبعلم  إعطاء  التعليم تطبيق   ويف

 ديكن   فبا و ذبانب   تتطور اليت  العربية  اللغة   التعليم الطريقة  كل  من   مزايا  بتبٌت  يقدروا

 ٜٕالتكرار.  يكون  ما  حىت  ؽبا الضعيف 

 

 

 

 

                                                             
     

29
 Ibid, hal. 92 
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 نحو   ب.

 النحو تعريف   .1

 القصد  ىو   كبو Ar-Razi  عند كبو  واعبهة.  وأما    الطريق   ىو   اللغة   يف   النحو

 عن  تبحث   اليت  اؼبشكالت  اىل بقتصر  الكالسيكية العلماء   عند    النحو  ولكن   والطريق،

  اليت واعبملة   ؼبوقفها  اؼبوافقة  الكلمات   آخر    على  بشكل   ربديد  ىو   أي   والبناء   اإلعراب

 : يلي كما  تعريفها   يتم

  إعرابا  العربية  الكلمات أحوال   هبا  يعرف  قواعد  ىو  النحو

Artinya: Nahwu adalah aturan-aturan yang dapat mengenal hal ihwal kata-kata bahasa 

Arab, baik segi i‟rab ataupun bina.  

 

اللغة   للقواعد موافقا   اعبملة حالة  تدرس   اليت العربية  اللغة   من جزء النحو  ىو   علم 

.    اؼبعٌت  تعطى كاملة  صبلة  تكون   حىت  الكلمات  عدة  من يركب   ما  بو نعرف  العربية.  الكالم 

 : اعبرومية  منت  كتاب   يف تعاىل   اهلل  رضبو ي الصنحاج  الشيخ قال  كما 

جاء   وحرف وفعل   إسم  ثالثة  وأقسامو  بالوضع  اؼبفيد اؼبركب  اللفظ  ىو  الكالم 
 من  ىي  اػبفض, و وحروف   والالم األلف ودخول   والتنوين  باػبفض  يعرف  فاإلسم  ؼبعٌت,
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  والباء  الواو وىي   القسم  وحروف والالم  والكاف   والباء ورّب  وىف   وعلى  عن و  واىل
  معو يصلح  ماال  واغبرف الساكنة.  ث التأني  وتاء وسوف   والسُت بقد  يعرف   والفعل والتاء. 

 الفعل.  والدليل اإلسم   دليل
 

Artinya: “Al-kalam adalah lafadz yang tersusun yang berfaedah dengan bahasa arab dan 

kalam terbagi kepada tiga bagian yaitu: isim,fi‟il, dan huruf yang memiliki arti. Kalimat isim 

dapat diketahui ciri-cirinya yaitu khafadh, tanwin, dan kemasukkan alif dan lam, serta huruf 

khafadh yaitu :  من, واىل, وعن, وعلى, وىف, ورّب, والباء, والكاف, والالم  dan huruf qasam yaitu wau, 

ba dan ta. Kalimat fi‟il itu diketahui dengan huruf   وسوف, وتاء التأنيث الساكنةقد, والسُت , dan huruf 

adalah sesuatu yang tidak sah bersamanya petunjuk kalimat isim dan kalimat fi‟il. 

  عن يبحث  فيو  الذي  القواعد  ىو  النحو  أن  يواضح   اؼبذكورة  اعبملة  إفتتاحية  نم

 اللغة لقواعد  اؼبوافقة  اعبمل  كل    ووظائف  يشتقتو  وما واغبرف  والفعل،   كاإلسم،    اعبملة  النظام

 العربية. 

 ىو أن  لإلعراب   بسبب  العربية اللغة  إغباح   إىل  حيافظ  يزال ما   عمليتو  يف  العلم  ىذا 

 يف  تامة   تكون  لن  العربية اعبملة  دون   ما حبيث  العربية،  اعبمل  تشكيل  يف   يتجزء  ال جزء  

 وظائفة   ؼبعرفة  لو  تكون  الذي العلم  ىو   النحو العربية،   اللغة  القواعد اؼبلخص  كتاب 
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 بكيفية   الكلمات،  ومعرفة  أواخر  القانون على   اعبمل،  ومعرفة  إىل  تدخل  اليت الكلمات 

 اإلعراب.

. sintaksis  باسم ذكر   اللغوية دراسة  يف  النحو  علم 
30

   Sintaksis   من  الكلمات ىو  

  النحو مكان.  فبذلك  دبعٌت   Tatteinو    مع دبعٌت   Tatein  . Sun  و   sun  ىي  اليوننية لغة ال

  من  ىو   sintaksis  كلمة    األخرى  ناحية من    و صبلة. كلمة  من   الكلمات صبع   دبعٌت  باللغة

 syntax”.31“اإلقبليزية   واللغة    ”syntaxis“  ىي  اؽبولندية  لغة

 يلي :  كما   بتعريفو  اػبرباء  اللغوية،  يقوم الدراسات   من  جزء كان    الذي  بو يتعلق  فيما 

  الكلمات  يتضمن  الذي  كبوى  فرعي  نظام ىو   اعبملة بناء  أن    Kridalaksana  قال  كما

  نظام  ىو  اللغوي  الًتكيب  إن   Chaerوقال    هبما.  يتعلق  وما  كلمة   من  األكرب  ووحدات

النحوية،   الوحدات  تذكرة   اليت  األكرب وحدة   إىل الكلمات   تنظيمال  عن  يتكلم  للغة  الفرعي

النحو     Ahmad  واػبطابات.  وعند  واعبمل ، الكلمات ، والعبارات، والبنود،   ىي  الوحدة  وىذه

                                                             
     30 Hamid Hasan Lubis, Glosarium Bahasa dan Sastra, (Bandung: Angkasa), hal.130  
        31 

Mansoer Pateda, Linguistik Sebuah Pengantar, (Bandung: Angkasa), hal.97 
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  تسمو  بنية  تشكل  اليت الكبَتة   ووحدات  الكلمات بُت  العالقة   إىل  اعبملة  تتطرق ما   ىو

 ٕٖاعبمل.

وحدة   عن  تناقش  اللغوية  الدراسة  من  النحو  أن  يستخلص أن   قدر  الرأيهم بعض   من

  منهجي. بشكل   مراتبة  الفرعية  اعبمل  من اؼبكونة  اعبملة 

 : نعمة  قال و

  وكيفية  الكلمات  اواخر ضبط و   اعبملة داخل  كلمة    كل وظيفة   هبا  يعرف  قواعد  النحو

  اعراهبا
“ Ilmu nahwu adalah kaidah mengenai fungsi setiap kata dalam kalimat, harakat akhir tiap 

kata dan cara menentukan fungsinya”. 

   ببيان يفهم   وىذا  العربية.  اللغة يف  األخطاء   حدوث ليتجنب   للتحكيم  أداة  ىو النحو 

 : يلي  كما    الشاتة  حسن

 وتصليح  الكالم ,  ضبط   ايل وسيلة  ولكنها  لذاهتا,   تصدق غاية   القواعد  ليس

  . اللسان  األساليب, وتقومي

                                                             
     

32
 Miftahul Khairah dan Sakura Ridwan,Sintaksis Memahami Satuan Kalimat Perspektif Fungsi,(Jakarta: Bumi 

Aksara), hal .9 
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Artinya: “Bukanlah gramatikal yang menjadi tujuan akhir. Akan tetapi nahwu merupakan 

alat untuk membarisi kata, membaguskan struktur kalimat dan aturan-aturan berbahasa". 

 : إبراىيم   العليم  عبد  لو يقال  النحو  على   أيضا  و

 .مقصودة  غاية والكتابة, وليست   النطق وطصحة  الكالم,  لضبة  وسيلة  القواعد 

Artinya: “Qawa‟id (nahwu) adalah alat untuk memberi harkat kata, penuntun dalam 

berbicara dan menulis, ia bukan tujuan semata”.
33 

وىذه   ، للقواعد  كامال   إىتماما  يعربون  ألهنم  اػبظاء  ؿباطصرون  تعلموناؼب  من  كثَتة فبذلك 

 وحصول   كالمب  ونقدر ي  تعلمونم  كان   قد  للقواعد  إىتماما ى يعط أن   ظنال  موجودة  كان

 اؼبعلومات. بعض   على

 النحو  تعليم  وذ. نمٕ

  ىو   العربية   اللغة   تعليم  يف    العلوم  فروع    من  أحد النحو  أن  ، سابقا وضح  كما 

  الذي ما  ىو   اؼبعٌت. نعطي   اليت  اعبملة تكون  الكلمات  بُت    العالقة عن  يبحث  الذي   العلم

   عليو   ولدت  التيارات    بعدة   ظهر   اللغوية تاريخ   ويف اعبملة،   بناء  تسمي  اللغوية  دراسة  يف
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 النظرية  و القواليب ،   نظريةو  ، اؼبكونات نظرية و التقليدية،   ىي : نظرية اعد. القو  نظريات 

  تقسم  اعبملة أن   إفًتاض لديها   النظرية  ىذهو  ، التقليدية  ىي النظرية  األولى  نظريةالتحويلية.  

  النظرية  ىذه أن   أيضا واغبرف.  وىكذا  والفعل,  اإلسم،   ىي  للجملة التصنيفات  ثالثة  إىل 

 بإعداد   يتعلق الذي  اغبكام   أو  القواعد بشكل   العربية  اللغة  للمعلمُت  اؼبنافع  على  تعطي

و واغبرف.   والفعل،  إسم،  من  ما ىو  اعبملة،   يف الكلمات   أنواع  التحديد  خال  من الكلمات 

  الذي  التعليم  ىو  نسبية و  مستقلة  تطويره  مع  اغبكم لفهم   للمتعلمون  قدر أيضا   النظرية ىذه 

  عة.بالواس  تطبقية كيف    لكن تتعلم القواعد   تعليم إىل  يركز   ال

  ىذه كان  اؼبباشرة.  نظرية   ىو  النحو  القواعد  تعليم  مع  يتعلق  الذي  أمر ، ثانيا و

مث  حلو،  طعمها   التفاحة ىذه  قسمُت.  مثاال :   من تًتكب  الكلمات   كل أن  تفًتض   النظرية

ذلك.  وأما   غَت  وما  حلو + طعمها  التفاحة اؼبثال: ىذه   يف كما  قسمُت   إىل  اعبملة تنقسم 

  اعبمل لتطوير  هتدف  اليت   وفرعيتها  اعبملة  ربليل إستخدام  ىي   النظرية ىذه   من  فوائدة
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  كل   استبدال  شكل  على  اؼبتعلم  إىل  التدريب  لتقدمي  اؼبعلم كان    اغبالة ىذه   ففي اعبديدة. 

 األساسية.   اعبملة   بناء  سالمة  على  باغبفاظ كلمات  بعدة  ) مثال(   النموذجية اعبملة   من  جزء

  الرئيس بًتكيز   Tagmemik اإلطصطالح  ديلكون   الذي القواليب  طريقة   ىو ، ثالثا و

Tagmem .Tagmem ،كيبات الًت   يف  توزيعها يتم   اليت  الكلمات  و بناء  الكلمات  بُت  العالقة  ىو 

 الوظيفة. تلك  سبالء   اليت الكلمة  فئة   مع  النحوية  دالة  إرتباطات  أو اللغوية، 

  منها  أما  فتحة.  على  ذكرت  اعبملة بناء  يف   يطلق ما ،  Tagmemik   النظرية  يف

موضع   لكلمة، مث   فئة  ؽبا الفواطصل   سبالء اليت  ما  والوطصف.  كل  والكائن،  واؼبسند،   التخضع،

  أشبو وما  الصفات   واسم بالفعل،   فبلوء  ومسند العامل،  إسم   أو ، الضمَت بإسم   فبتلئ اؼبوضوع 

 ذلك.

  قواعد إتقان   للمعلمُت  يف تطوير  اإلرشاد  إىل  تعطى  النظرية أيضا، ىذه  كذالك  و

 أجزاء   يف  وبدائل متكرر  التدريب   يتطلب  ألن طصحيحة   النماط.  وىذه  بالتدريب  اؼبتعلمُت

  اغبرف أو   والفعل، ظبية، اإل  اعبملة  ؼبوافق  بتبادل  النماط  بالتكرار  اؼبعلم  يكون  اؼبعينة.  الطريق
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                َمِهيـٌْر. َوَلٌد   َىَذا  التايل: كما    تدريسها  ذبري  اليت  للمواد  موافق  ـبتلفة  كلمات مع 

 األخرى   كلمات مع   التكرار  كلمة   كل   يف  كلمة  )ولد(   باستبدال  التكرار  كان اعبملة   تلك

  وتلميذ.  طالب،  معلم، طبيب،  مثل:

  الًتكيب ؽبا   صبلة أو   كلمة   كل النظرية  ؽبذه   وفقا التحويلية،  النظرية   ىي، رابعا و     

يف  بًتتيب   متغَت  يكون  الداخلي طصفتها  يف   ترتيب  أما  الصرحية. ونظرية   الداخلي  أو  الضمٍت

 إلعالم.ا  القواعد  وسائل  مع  الصرحيي طصفتها 

 بتعليم   يتعلق  اإلختيار.  فيما  بطريق  وجزء  القسرية بطريقة  التحويلية  جزء  نظرية  يف 

اؼبهمة.    لتدريبات النظرية   أساس  التحويلية  نظرية  تتقدم  النحويية  ىذه  يف اللغوية   القواعد

كلمة    إىل اإلستفهام   كلمة   وجعلالسلبية.   صبل  اإلجيابية  إىل  اعبملة  ربويل   كيفية   وكذلك

 ذلك.  غَت  وما  العكس،  أو  الفعلية لة صب إىل   اإلظبية اعبملة   وتغيَت األخبار، 

ما  مثل:  السلبية   بكلمة  متغَت الكلمة  ىي   ،احملاضرة اؼبثال : حضر الطالب   يف  كما

وىكذا، حىت  احملاضرة  ؟  الطالب  حضر   ىل كما    اإلستفهام كلمة  أو  احملاضرة،  الطالب   حضر
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  الصرحية  بناء  إىل  الداخلية بناء   من البنية  إسبام   يظهر بسبب  ربدث   التحويل ىذه  العملية 

 ٖٗاؼبعُت.  النظام على   بإرتبطهما اػبارجية 

 النحو  لتعليم وأهداف   ةف. وظيٖ

كانا    الشريف  النيب  وسنة الكرمي   القرآن تفهم  أن   ىو النحو   تعليم  من  الرئيسية  الغرض

  ىو ولكن  التعليم،  عملية   يف الرئيسي   اؽبدف ليس  ما   ىو  اإلسالم.  علم النحو  للدين  أساس

  اػبطيئة  من اللسان  واحفظ   التصويب مع  بالصحيحة  والكتابة  للتكلم  علينا   الوسائل  قسم  من

األىداف   بعض  من  أما ومهارة، والطالقة.  بعناية،   التعليم  تعريض  يف  سيساعد  وأيضا  ،

 ىي :  النحو  لتدريس

 العادة   خلق  إىل  واإلضافة  ،اللغة  خطيئة  من والكتابة   اللسان  إخطاء  على  حيفظ  أ( أن

لعلم   طصغة  القدماء  الزمان  يف واإلسالميُت   العرب  العلماء  من  مرء  فبذلك ،  اعبيدة.  اللغوية 

 النحو.
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تفكَت  مع  ، اؼبالحظات  بعملية  دائما  ليقومون  العربية  اللغة  للمتعلم  يعرف أن  ب( 

العربية   اللغة  قواعد  على العلمية  ىم بعملية   الذي أن تساعد  منو  و كل شيء  ظمواؼبن  اؼبنطقي

    بالنقدية. 

  يف  الكالم من   الغرض  فهم  تسرع  حىت  العربية اللغة   التعبَت  لفهم  الطالب  ج( مساعدة

 العربية.  اللغة

 الطالب.  اللغوية  كنوز   تطوير مع   اؼبشاعر  الشجاعة ، تنوير  أفكار د( 

  اللغوية  مكان كل    يف العربية   اللغة  القواعد إلستخدام  الطالب   قدرة  ه( تعطي

  القواعد  ىذه  تطبيق يف   الطالب  مهارة  ىو  النحو  تعليم من   اؼبتوقعة  نتائج  اؼبختلفة.  فلذلك

 الومية. حياهتم   يف   العربية  اللغة  باألساليب  اؼبوافق

 اؼبقال.  تأليف  عند  الطالب  إىل  الدقيقة اؼبراقبة   لتعطى القواعد  يقدر  و( 
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 النحو  تعليم. خطوات  4

 بالتعليم   يتعلق ما   كل   على  قاال  آمُت  مصطفى  و  جارم  علي  كتبو الذي   الكتاب يف 

 ىي :  النحو  القواعد  تعليم  يف  خطوات النحو.  كانت 

 السبورة  يف  كانت اليت   أمثلة  على  اؼبعلم  يكتب   أ(

 األمثلة   يقرءون  أن اؼبتعلم   إىل اؼبعلم   يطلب  ب(

 الكتاب يف  كمثل   مسهل   وتدريب إختبار   على اؼبعلم   يعطى  ج(

 اؼبمارسة  إعطاء  بعد  اللوح على بالوضح    القواعيد  على  اؼبعلم  يشرح د( 

  القددية مواد   مع اعبديدة   الدراسة  اؼبواد  بُت  اؼبختلفة  أو  اؼبشاهبة شيء   على بُت   ه(

 التمام.  الكالم   تكون  حىت
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 النحو  تعليم  طريقة  ج. 

  النحو  التعليم  طريقة  تعريف  .ٔ

  الفهم ليجاد  والتعلم   التعليم  عملية يف   اؼبعلم هبا   تقوم  اليت طريقة  ىي   التعليم طريقة 

 ويفهم   ليعرف مهة   العربية،  اللغة  عناطصَت  من  ما  ىو بالعلم.  النحو   إليهم  اؼبعلم  نقل  أو

 يف  أو الصحيحة   اػبطيئة إىل   يتبع  ألنو العربية،   اللغة التعليم   عملية  كل   يف  مطلق  للشرط

 العربية.  النصوص  كتابة   أو  النطقي

موجهون   لكنهم فقط،   النحو  القواعد إىل حفظ   يركزون  اؼبتعلم  ليس  النحو  تعليم  ففي

القددية )كتاب الصفراء(   الكتب  قراءة يف   تطبيق  مع  اإلنشاء  مثل  يف الكتاب. إليو   أن يطبق

 العربية.  اللغة  لتعليم  النهائي  اؽبدف  وليس  للغة  وسيلة  كان   جوىرىا يف   ىي  اليت

  النظرية  وجهات مع   اػبصائص  لو  كان   النحو  التعليم  عملية  يف  الطريقة  ىذه  إستخدام

  دون  من تعليمها   يف  أنواع من   كثَت تتطلب   اليت  والًتصبة القواعد    الطريقة  كما   ـبتلفة
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  فلو  منفردا  يدرس ىو   النحو  علم  كان   لكن  إذا والشفوية.   السمعية أو الطريقة   اؼبباشرة الطريقة 

 اػباطصة.  واػبطوات  أساليب

 يف   غالبا  التان  طريقتان  فكان  النحو،  أو  اآلخر  الدرس  ؽبا  ليس  ما الطريقة   أما

 اإلستقرائية. ( الطريقة ٕالقياسية و ) الطريقة  ( ٔومها : )  استخدام،

 النحو  تعليم طريقة  . أنواع ٕ

 يعٍت :  النحو  لتدريس  الطرق يرتبط   أمر ، هبا  يتعلق  فيما

 القياسية  طريقة  أ. 

 ىي   التعليم  عملية  يف يدرس   ما أول   النحو كان  الطريقة  إن   ىي القياسية  الطريقة 

  كانو   نالذي  اعبملة  النماط شكل  يف   األمثال  يعطوا  مث  اؼبتعلم  إىل  القواعد  يقدم  اؼبعلم

  كانت   النحو.  ولو  تعليم  يف القددية   طريقةال  من ىي   الطريقة  ىذه  اؼبادة. وأيضا من  يأخذون 

الطريقة  هبذه  العربية.  ظهرت  اللغة  تعليم   يف تستخدم  التزال  ىي   بل  قددية أمر    الطريقة  ىذه

  يف  إرتباطا تكون   حىت طصفتو   يف  عاما  القواعد  عناية على   ليفهموا  للمتعلم  الرغبة  أساس ألهنا 
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  غَت  ال  اليت  اغبديثة أمثلة   على بو   يقرنانل  يتطلبان اؼبتعلم   أو  للمعلم سبب   أذىاهنم  وىو

 عام. القواعد  مع  يراتب   مث األخرى،  واضخة   أمثلة  إىل   واضحة

 مها :  أمرين لو  القياسية )إستنتاجي(  الطريقة   يف األسلوب أما  

اؼبعلم   يقرءه  مث والواضحة   بالزاىية  السبورة  يف يكتب   اؼبعلم اي  القواعد ،   أ.  تقدمي

 عليو.  و يفهمون  ليحافظون  اؼبتعلمون  يكون  حىت  بالتكرار اؼبتعلم  وتبعو 

يكون   حىت  األمثلة يف   حضر قد   القواعد على   اؼبعلم يشرح   ب. تقدمي األمثلة، أي

 اؼبنزل و يف خارج   يف  أسبامها  ليتم  معهم  وأجوبة  بأسئلة  اؼبعلم  حيضر  مث يفهموىا،  اؼبتعلم 

 ؾبموعا. أو   مفردا  إما ؿبددة،   الدرس  الساعة

 يلي :  كما القياسية  لطريقة   تطبيق كان  أما   و

 معُت.  موضوع  من  بالتعبَت  الدرس  على  اؼبعلم  أ. يبدأ

 النحو  القواعد  على  اؼبعلم ب. يشرح 

 القواعد وحيفظوا   ليفهموا  اؼبتعلم  إىل  اؼبعلم  ج. يسئل
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 بالقواعد  تتعلق  اليت باألمثلة   د. يقوم

 اعباري  الدرس  اؼبوضوع  تلخيصه. 

 األسئلة  فبرسة  ليقومو  اؼبتعلم  إىل  و. يطلب

 اإلستقرائية  طريقةب. 

تقدمي   بدأت  اليت  اإلستنباطية، ىي الطريقة  بالطريقة أيضا   ذكرت اإلستقرائية   طريقة   

الطريقة  عام.  وىذه   بشكل  القواعد  شرح أو   التعميم  تواطصل  مث التدريبات   بكثرة  األمثال

أو  مرحلة   اؼبتواسطة  مرحلة  يف  إما  اؼبتقدمُت ) مرحلة العالية (. اؼبرحلة   إلستخدام مناسبة 

القواعد   وفهم التدريبة  والقراءة، وكثرة   التامة،  النصوص إىل   تركز  النحو تعليم   كان   اإلبتدائية،

 النحو.

  ليس  اليت  األمثال  كان طريقة األمثلة،   (ٔمها : )  قسمُت،  على  تقسم  الطريقة وىذه 

واألمثلة،  معنا،   فيها  ربمل  األمثلة  ىي   السليم،  النص  طريقة  (ٕ) القواعد: و  مث  العالقة ؽبا 

  كاملة.   والقواعد
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  وكان  باغبرية،  األمثال  إختيار  على  للمعلم  الفرطصة  يوفر ىي  األمثلة  الطريقة اؼبيزايا  

مسهلة   بطريقة  تعترب الطريقة   التعليم.  وىذه  عملية  يسرع  أن  واؼبتعلم  اؼبعلم  يساعد  أن  أيضا

 باعبد.  القواعد يفهمون   اؼبتعلم  كان   حيث النحو،   تعليم  يف جدا   مفيدة  ىي  حىت

 يلي :  كما   اإلستقرائية  الطريقة  تقدمي أما 

 األمال   بتقدم  التقدمي  ىذه  على  القواعد.  ويسمى مث   البسيطة  األمثال  على  أ( قدم

 األخرى.  بأمثلة  عالقة فيها  وما    اؼبتنوعة  التقددية  أل هنا  ـبتلفة  أمثلة إىل   وطرق ـبتلفة، 

 النحو   القواعد إتباع  مث   النص  تقدمي  بالطريقة  ب(

 يلي :  ما  الصف  تعليم  يف  اإلستقرائية  الطريقة  تطبيق  وأما 

  ويشرح  النحو  مادة  إىل  تركيز  اليت  أمثلة  مع  القراءة النصوص   على  اؼبعلم . يشرح ٔ

 القراءة.  يف  كانت القواعد 

النصوص   التمام  قدر ا ليكونو   اؼبعلم  إىل  أسئلة  من  الكثَت  طرح  متعلملل  . ينبغيٕ

 اؼبوجودة. القراءة 
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 اؼبثال يف   موجودة  اليت  النحو بقواعد   اؼبعلم  . يشرحٖ

 النحو  القواعد  من  مالخصات  اؼبتعلم  مع . اؼبعلم ٗ

  ٖ٘التمارين   لفعلة  اؼبتعلم  من  . يطلب٘
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 الثالث باب 

 البحث طريقة 

   ليأخذ   بالتعبَت  يعمل   الذي  بالبحث    اؼبعلق   تكسر  ما    ىي  البحث   طريقة

 اغبال.   ويلجم   والتبيُت   ليفهم   واؼبلخص   البيانات

 البحث  نوع  أ.

صبعها   اليت  بيانات  أي نوعي، وطصفي    حبث  ىو  البحث  ىذا من   البحث  نوع 

 بو  نقلت  كما   ،Taylor و Bogdan   عيند  وفقا  باألرقم.  وليس  والصور،  الكلمات، بالشكل 

Lexy J. Moeloeng  ، وطصفية  بيانات   على  حيصل ما   حبثي  إجراء ىو   النوعي  البحث  فإن 

 ٖٙاؼبرطصود.  والسلوك  الناس من   اللسانية أو   اؼبكتوبة  الكلمات  بشكل

أو   وطصف إىل  يهدف  الذي   بحثال  من  ما  ىو  الوطصفي  البحث  إن  أيضا  كذالك و

حبث   من  اؽبدف  وأما    ٖٚالبشرية.  أو الطبيعية  ناحية   من إما   اؼبزجودة،  الظواىَتتصوير  
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 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 3 

     
37

 Ibid, hal. 17 
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الظاىرية  ما   كل على   دقيقة مع   وواقعية منهجية،  بشكل   اغبديثة  النظرية إعطاء  ىو  وطصفي 

 اؼبعينة.   اؼبنطقة  أو  اجملتمعة  وطبيعة

 ٙٓ اإلسالمي   اؽبدى  مفتاح  معهد  يف  كان البحث   عملية  ىي  الفرطصة ذه ى يفو 

مفتاح  دبعهد   النحو  التعليم  الطريقة  عملية كيفية    معرفة  على  ؽبدف  الغربية المبونج  سومربجايا 

 الغربية. المبونج   سومربجايا  ٙٓ  اإلسالمي اؽبدى 

 البحث  يدان. م1

  وما  وسباما،  واضحا، واؼبعلومات  الصورة   إىل  للحصول ىو  البحث  ىذا   من  دفاؽب

العملية  ىذا   كان اؼبكان.  عن  الباحث  حيدد   ولذلك الرطصد.   إىل  ديلو  للباحث  وسهل  ديكن

  سومربجايا  ٙٓ اإلسالمي  اؽبدى  مفتاح   دبعهد البحث  مكان  اغبالة   ىذه  يفو  العلمية.  

 الغربية.  المبونج
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   البيانات   مصادر  .2

باؼبوضوع   كتابو   يف  Lexy J.Moeloeng  هبا  اإستشهد  الذان  Loflandو  Lofland وفقا عند 

  بقي  وما واألفعال،   الكلمات ىي  األوىل  اؼبصادر البيانات  إن  قال:   النوعي" البحث  " طريقة 

  الواضحة البيانات  القسم   ىذا  يف  هبا  يتعلق وما  ذلك.  غَت   وما لوثائق كا الزوائدة   بيانات  من

 ٖٛواإلحصائيات. والصور،   اؼبكتوبة، البيانات  ومصادر   أفعالبكلمات  و   تقسم  اليت

  الذي  اؼبصادر أي   من  اؼبوضوع ىو   البحث ىذا   يف البيانات  دبصادر   يقصد وما  

 هبا   تسمى  فااؼبصادر البيانات  صبع   يف  تاؼبقابال  استخدم  كان إن   اغبصول.  ديكن

 باللسانية. أو   باؼبكتوبة  إما    أسئلة كل    من  ما يستجيبون  الذين  من  أي   اؼبختبارات،

  وإذا  عملية.  أو حركة،   أو شيء،   مثل بو   يسمى فاؼبصادر   اؼبالحظة  باستخدام  فإذا

  ٜٖمصادره.  أو السجل  فاؼبسند الوثائق   باستخدام
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 Ibid, hal.112 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : PT. Rhineka Cipta, 2002, Cet. 

XII), hal. 107 
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من   مع مقابلة  من   تكون  اليت كلمة    مثل  األوىل  البيانات  مصادر  البحث  ىذا  يف

 دبعهد   النحو  التعليم  بعملية  عالقة  كانت   شيء  كل   على  يشتمل  الذي  معُت  قد  الذين

البحث  ىذا   يف ية الثان مصادر  وأما   الغربية.  المبونج   سومربجايا  ٙٓ  اإلسالمي اؽبدى  مفتاح 

  ودفًت الغربية،   المبونج  سومرب جايا  ٙٓ  اإلسالمي  اؽبدى  مفتاح  اؼبعهد ؼبالمح   بشكل

اؽبدى   مفتاح ؼبعهد   التالميذ البيانات   دفًت وأيضا   اؼبعهد،  اإلجراء  للبيانات  دفًتو   اؼبعلمُت،

 األنشطة  والصورات   الطبقة،  مستويات  أساس  على الغربية   المبونج  سومرب جايا ٙٓ   اإلسالمي

 اؼبعهد.  ىذا  يف  كان النحو   التعليم
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 البيانات جمع  طريقة  ب.

 ما   على يدل   أن  البيانات  لللتحصي  يقةطر   ىي  Arikunto   عند  البيانات  صبع  طريقة

ىذا   ففي   ٓٗإستخدامو.  إىل  أظهر  ىو واضحة، ولكن   شكل يف   يظهر  ىو كان  ال  حيضر، 

أما  الصحيحة،   البيانات  للحصول  اؼبوضوع  على مباشرة  بشكل   الباحث يالحظ  البحث 

 يلي :  كما الطريقة   على  باإستخدام الباحث 

 اؼبالحظة  .  طريقةٔ

  اؼبوضوع  على  ظهر ما الذي   إىل  اؼبنهجية يتبع  والسجل   اؼبراقبة بطريقة  عليها   معٌت

اليومية  بعملية  يشارك   ىو الباحث  حيثما  الشريكة،  دبالحظة   اؼبالحظة  ىذه تستخدم  البحث. 

  ٔٗالبحث.  للبيانات  مصادر  يكون الذي  األشياء  من 
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 Ibid, hal 134 

     
41

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D,(Bandung: Alfabeta, 

2006),hal. 310 
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يف ىذه اؼبالحظة يعٍت مالحظة اؼبباشرة، ليس من الباحث التمام الذي يصرف النظر على عملية 

مبونج الغربية، إما يف الفصل أو يف سومرب جايا ال ٙٓالتعليم النحو دبعهد مفتاح اؽبدى اإلسالمي 

 خارجو. 

تتعلق  ما   ىي  البيانات ليتم  الباحث  هبا   يقام  الذي  اؼبباشرة  دبالحظة اؼبالحظة   ىذه

واؼبتعلمُت،   اؼبعلمُت  وحالة عمليتو،   يف  واؼبتعلمُت  اؼبعلمُت بُت  وتفاعل   النحو، التعليم   بطريقة

اؽبدى   مفتاح  دبعهد  عاما  النحو تعليم  مع  اؼبتعلقة   األمور أو  التحتية   واؼببنية  اؼبرافق  مع

 الغربية.  المبونج سومرب جايا   ٙٓ اإلسالمي 

 اؼبقابلة . طريقة ٕ

يف   و ـبرب. مسائل  من  مها   الطرفان،  هبا  تقوم  اليت  ؿبددة بقصد  ؿبدثة   ىي  اؼبقابلة

 و كل  بنفسو  اؼبشكالت  حيدد  الباحث   كان   منظم،  دبقابلة الباحث  تستخدم  اغبالة،  ىذه 

 ٕٗبدقة.  ترتيبها اليت  اإلجابيات   إلختبار  ستقدمي  أسئلة

                                                             
     42

 Op.Cit, Lexy J. Moeloeng, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal.138 
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 اؼبخربين   يستعد  حىت  اعبيدة  العالقة ليجعل   قادرا  يكون  أن جيب   اؼبقابلة، عملية  ويف 

 قطعية. دبعلومات  كانت  اؼبعلومات   ويقدرون  الكالمة  حبرية  ويشعرون  معا، للعمل 

  بًتتيب  بدأت  ىي أي   اؼبكتوبة  مقابلة ىي  الباحث   تستخدمها  اليت  اؼبقابلة واألسلوب 

أألوىل   اؼبقابلة  ىذه  يفو  . الكالم ستكون   يقام  وىذا  إىل اؼبخربين. سيقدم   األسئلة  على بعض

  عام  معيار ىو   أيضا  وذلك   بعام.  الكالم  على واجتنب   اؼبقصودة  اؽبدف  إىل  تركيز ىي 

 اؼبقابلة.  إجراء  يف ظهرت   اليت  األسئلة حبيث   لتطويره للباحث  وديكن 

متعلقة   كانت   البيانات  إلكتشاف  ىي اؼبقابلة   ىذه يف  يستخدمها الباحث  اليت  طريقة و 

 الغربية. المبونج   سومرب جايا  ٙٓ  اإلسالمي  اؽبدى مفتاح   معهد  يف  النحو التعليم  بأنشطة 

 ىو :  اؼبخربين  وإما

 النحو ؼبوضوع   اؼبعلمُت  ؾبلس  أو  أ. اؼبعلم

اؽبدى  مفتاح   معهد يف  النحو   التعليم  بأنشطة  تعلق اليت   اؼبعلومات  غبصول  بو  يقصد

 الغربية.   المبونج  سومرب جايا  ٙٓ  اإلسالمي
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مفتاح   دبعهد  اؼبلف  حول  من  اؼبعلومات  غبصول  الباحث  بو  يقصد  اؼبعهد،  . رئيسٕ

  الغربية.   المبونج  سومرب جايا  ٙٓ  اإلسالمي  اؽبدى

 . الوثائقٖ 

التثويق،  طريقة   يف تنفيذ اؼبكتوبة.  سلعة  من   ىي وثيقة  كلمة  من  أطصلو   إن  الوثائق

وغَت ذلك.   مكتوبة، واجملالت، والوثائق، والتنظيمة ، واؼبذكرات  أمور يف   بالتحقيق  الباحث يقوم 

بطريقة  يتعلق   الوثائق  بشكل  البيانات ليحفر   الباحث الوثائق ، يستخدم   طريقة  خالل  فمن

النحو،   لتعليماؼبراجع   التقومي، كتب  من : زبطيط، وخطة التدريس ، وتثويق ىو   النحو التعليم 

 التحتية، والصور، وما غَت ذلك. مع البنية   اؼبتعلم، واؼبرافق  األظباء  ودفًت

 البيانات صحة   تقويمج. 

البيانات    على  للحصول  اؼبصداقية  إىل اؼبعايَت  حيدد  البحث  يف ىذا  البيانات  الصحة

 من:  البحث  من بيانات  حيقق  طصلة،  فالباحث ىي   كانت
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 البحث   سبديد .ٔ

  جبمع تشبع   على  الوطصول  تظهر حىت  البحث  مكان   يف ليعيش  فيو  الباحث   يعمل

ىذا  التمديد   وبعملية صبعها.   مت  اليت  للبيانات الثقة   الدراجة  فبكن سيكون   التمديد البيانات. 

أخرى  مرة   فحصها  بعد  متوفرة  كانت   ببيانات  يوجد  أخرى، ىل  دبرة  الباحث  البحث ، يتحقق

ىذا البحث   بعملة  الباحث فتقوم   ال مناسبة.   األخرى  أو البيانات األوىل   البيانات  اؼبصادر  إىل

 الدقة.  جبدة  البيانات  على حصول  تكون  حىت  والعميق  باؼبواسعة  األوىل

 اؼبراقبة . مواظبة ٕ

ديكن   فبذلك  واستمرارية.  دقة  بأكثر  الرطصدات  علتىي ج  اؼبالحظة  إلستمرارية  الًتقية

، ديكن للباحث  هاو اؼبنهجي.  فمن ترقيت التحديد  األحداث  وتسلسل  البيانات  ليقُت  التسجيل

للتحقيق على مرة األخرى ىهناك البيانات اليت قد كانت عليها طصحيحة أو خطيئة.  وكذلك أيضا 

 بًتقيتها، كان للباحث لصف البيانات بالدقة والنظم من مشكالت ملحوطة.

ثائق كحكم للباحث لًتقية اؼبالحظة ىي بقراءة على كل مراجع الكتاب أو نتائج البحث أو الو 

 سومرب جايا المبونج الغربية. ٙٓتعلق بعملية التعليم النحو دبعد مفتاح اؽبدى اإلسالمي الذي ي
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 . التثليثٖ

يف اختبار اؼبصداقية ذكر بو بفحص البيانات من كل اؼبصادر اؼبختلفة بالطريقة واألوقات  

يف ىذا  الوقت. ىلتثليث إ اؼبختلفة.  فكان بو إىل تثليث اؼبصادر، وتثليث إىل أسلوب صبع البيانات، و

البحث يستخدمو الباحث بتثليث اؼبصادر.  التثليث اؼبصادر يستخدم للتحقيق البيانات على األطصح 

إليها ومقارنة على نتائج اؼبقابالت دبحتويات الوثيقة باستخدام كل اؼبصادر اؼبختلفة لبيانات اؼبعلومات 

من مقابلة وأيضا ج اؼبراقبة و نتائج للنظر هبا. كانت يف ىذه اغبالة يقرن الباحث على البيانات من نتائ

 مقارن على نتائج من بيانات اؼبقابلة دبقابلة األخرى.

  تحليل البياناتد. طريقة 

طريقة التحليل البيانات اليت تستخدمها ىي طريقة التحليل الوطصفي، أي ىي وطصف البيانات 

  ؾبموعة بالكلمات ، والصور ، وليس رقم.

ومذكرات اؼبيدانية، والتثويق ، وما غَت ذلك مث تويفها حىت تكون البيانات من نص اؼبقابلة ، 

 ليعطى على وضح للواقعة. 

 Nasution ربليل البيانات يف ىذا البحث النوعي يعمل بو من قبل دخول اؼبيدان.  يتعلق بو قال

" بدأت ربليل عندما ملخص مع التبيُت اؼبشكالت قبل دخول إىل اؼبكان واستمرار إىل كتب الرسالة من 

نتائج البحث". ربليل البيانات ىي تصَت للحكم لعملية الرسالةبعدىا. ولكن يف حبث النوعي ىي تركز 
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لنوعي ىو إستمرارا عند ما ظهَت، كانت ربليل البيانات ايف   حبول العلمية يف اؼبيدان مع صبع البيانات.

 عملية التجميع البيانات من بعدىا.

عليها ثالثة، وىي ربديد البيانات ، وعرض البيانات،   Hubermenو  Miles ربليل البيانات عند 

 واإلستنتاج.

 . ربديد البيانات ٔ

يانات ع ربويل البربديد البيانات يفسره على عملية اإلختبار وتركيز إىل البسط، وتلخيص ، م 

ظة.  التحديد كان عند ما صبع البيانات اليت تبدأ بعمل اؼبلخص، والتشفَت، مالح اليت طلعت من

واؼبوضوعات البحث، والكتابة التذكرة، وغَت ذلك هبدف وضع البيانات أو اؼبعلومات كانتها ال طصلة، مث 

 ربقيق تلك البيانات.

  . عرض البياناتٕ

و التخاذ عرض البيانات ىي الوطصف عبمع اؼبعلومات اؼبنظمة اليت تعطى ليمكن على تلخيص 

اإلجراءات التقدمي للبيانات النوعية بيقوم يف النص السردية هبدف تصميمها لَتكب اؼبعلومات اؼبراتبة 

 بشكل اؼبوحد والسهل لفهم.
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 . ملخص النتائجٖ

ى للبحث النوعي. يف ىذا البحث جيب إىل ملخص النتائج  أو التحقيق ىو عملية األخر 

يف ىذه الباحث للنتائج مع التخقيق، إما من معان أو حقيقة من نتائج اليت قد إتفق من اؼبكان كان 

 الرسالة اليت يلخص الباحث من بيانات فيجب عليها التقييم من حيث حقيقة، والتوافق، مع القوة.

لى إختيار اؼبعٌت، أي جيب بإستخدام النهج وأيضا يف ىذه الرسالة وجب للباحث إلدراك ع

 ومقيت، ىي من جهة النظرة اؼبعلومات األساسية، وليس تفسَت اؼبعان عند الباحث أو نظرة األخالقية.
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 باب الرابع

يينوالتب بحثال نتائج  

 البحث  يدانحالة  العامة  مأ.  

 سومربجايا المبونج الغربية   ٙٓ. السَتة البناء دبعهد مفتاح اؽبدى اإلسالمي  ٔ

 ىو من معهد السلفية يف سومربجايا المبونج الغربية   ٙٓمعهد مفتاح اؽبدى اإلسالمي  

  ؼبوضوعو.أساسها كان يف إندونيسيا كما من معهد السلفية يف عام الذي كان فيو جعل الكتاب الصفر 

سوكافورا  ٕٜىو يف طريق رضبة سطري برقم   ٙٓمفتاح اؽبدى اإلسالمي  كان معهد 

ه. بٌت عليو مع ٕٓٗٔؿبرم  ٔم أو ٜٜٜٔأبريل  ٚٔسومربجايا المبونج الغربية  الذي بٍت يف التاريخ 

الشيخ كياىي باب السالم الشعراين إظبو وكذا أيضا ىو الرئيس العام ؼبعهد  مفتاح اؽبدى اإلسالمي  

من معهد  ٖ-وىو جل ٚٓٗمفتاح اؽبدى اإلسالمي   ايا المبونج الغربية  ، وفرع من معهدسومربج ٙٓ

 مفتاح اؽبدى اإلسالمي  مانون جايا تاسيك مالجا اعبوي الغربية.

 هو :فوأما األساس يف بناء ىذا اؼبعهد 

 . لشمول الطلب من اعبماعة الذين يريدين على تربية اإلسالمية بالكاملة.ٔ

 أمور لتطوير على الشعر الدين اإلسالم من حول الًتبية اؼبعهدية.ب. ما من 
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م، ٜٜٜٔأو  ٕٓٗٔؿبرم  ٔسومرب جايا المبونج الغربية قام يف التاريخ  ٙٓمعهد مفتاح اؽبدى 

بدأت من بناء ىذااؼبعهد خبمسُت عددا من الطلبة األطصلية من قرية سوكافورا كان هبذا اؼبعهد.  وىذا 

نان بناء من كل بناء بإثنان عشر غرف الذي جعل اؼبكان للطالب والطالبات من اؼبعهد ديلك على إث

واألخرى بإسم "السالم" كان إثنان بناء يسم عليهما "أطصحاب الكهف" كان من ستة غرف لطالب 

 أيضا من ستة غرف لطالبات.

غرف حىت م يعمل بو لزيادة ال ٖٕٔٓبل كان إستمرار الزيادة الطالب يف ىذا اؼبعهد، ففي سنة 

يصل إىل طبسة عشر للسالم، و عشر ألطصحاب الكهف،  من دون ذلك يف سنة التسوية زيادة البناء، 

بعشرة البناء، مث عالوية  بناء.  من السالم  خبمسة عشر عدده و من أطصحاب الكهفحىت تكون بأربعة 

 ٖٗاؽبدى خبمسة عشر مث سلمان الفارسي بإثنان عشر.

 الطالبات.  ٖٕ٘الطالب و  ٗٗٔالطلبة اليت تقسم من  ٜٖٚواآلن ىذا اؼبعهد كان بعدة 

 خلق من الذين يأمرون باؼبعروف وينهون عن اؼبنكر

 أ. جيعل بعلماء العاملُت

 بإمام اؼبتقُتب. حيعل 

   ج. جيعل بالنفس اؼبتقُت
                                                             
     

43
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 سومبيرجايا المبونج الغربية 66. حالة الميدانية بمعهد مفتاح الهدى اإلسالمي 2

 ربديد مع : سومبَتجايا المبونج الغربية ٙٓاؽبدى اإلسالمي مفتاح معهد  

 ٔأ. يف الشمال ربديد مع ترتادجا 

 ٔب. يف اغبانوب ربديد مع راساؾبا 

 ج. يف الشرقية ربديد مع ذبوساري

 ٕد. يف الغربية كبديد مع راساؾبا 
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  سومبيرجايا المبونج الغربية 66بمعهد مفتاح الهدى اإلسالمي  . حالة المعلمين والمتعلمين3

 أ. حالة اؼبعلمُت

 1جدوال 

 سومبيرجايا المبونج الغربية 66علمين بمعهد مفتاح الهدى اإلسالمي مالبيانات ال

 رقم إسم وظيفة مواد الدرس
شرح إبن عقيل يف ألفية إبن مالك، 

فتح اؼبعُت، طصحيح البخاري، 
 طصحيح اؼبسلم

رئيس اؼبعهد/ مدرس 
الثانوي ٕالصف   

 ٔ كياىي باب السالم الشعراين

كتاب التوحيد، والفقو، واألخالق، 
 واػبالطصة

ٔمدرس الصف   ٕ أستاذة ديدي رظبوايت 

كتاب التوحيد، والفقو، واألخالق، 
 واػبالطصة

ٔبدل اؼبدرس للصف   ٖ شريف عبد الرضبن 

كتاب ألفية ابن مالك،كتاب كفاية 
ٕو ٔالعوام، كتاب الباجوري جزء   

الثانوي أ  ٔمدرس الصف 
 و ب

 ٗ واوان سيف اؼبلة

كتاب ألفية ابن مالك،كتاب كفاية 
ٕو ٔالعوام، كتاب الباجوري جزء   

 ٔبدل  اؼبدرس الصف 
 الثانوي أ و ب

 ٘ عبد اؽباد

والسفينة كتاب شرح اعبرومية، 
  النجا، واؼبختار اغبديث

رئيس العام/ مدرس 
اإلبتدائية ٕالصف   

 ٙ اؼبقتدر

اعبرومية، والسفينة كتاب شرح 
النجا، واؼبختار اغبديث، واألخالق 

ٕاللبنُت جزء   

اإلبتدائية ٕمدرس الصف   7 رمضاين 
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 م ٕٛٔٓأوكتوبَت  ٛٔ  ئق يف التاريخاؼبصادر : وثا

 

 مُتتعلب. حالة اؼب

2جدوال   

سومبيرجايا المبونج الغربية 66مين بمعهد مفتاح الهدى اإلسالمي علتالم البيانات  

 الرجال النساء جملة
397 253 144 

 م ٕٛٔٓأوكتوبَت  ٛٔ  التاريخ ئق يفاؼبصادر : وثا 

 

 

كتاب شرح اعبرومية، والسفينة 
 النجا، واؼبختار اغبديث

 ٕبدل اؼبدرس طصف 
بتدائيةاإل  

 8 أضبدالرفاعي

كتاب الصرف الكيالين، والرياض 
ٖالبديعة، واألخالق اللبنُت جزء   

بتدائيةاإل  ٖمدرس طصف   ٜ يايُت مشسوري 

الثة كتاب التوحيد، والفقو، واػب
)التاريخ(، واألخالق اللبنُت جزء 

، والتجويد، واللغة العربيةٔ  

اإلبتدائية ٔمدرس طصف   ٓٔ ؿبمد زين الدحالن 

كتاب التوحيد، والفقو، واػبالثة 
)التاريخ(، واألخالق اللبنُت جزء 

العربية، والتجويد، واللغة ٔ  

 ٔبدل اؼبدرس طصف 
 اإلبتدائية

 ٔٔ عارف رضبن حكيم
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 سوبيرجايا المبونج الغربية 66. البنية والتحتية بمعهد مفتاح الهدى اإلسالمي 4

3جدوال   

سوبيرجايا المبونج الغربية 66البنية والتحتية بمعهد مفتاح الهدى اإلسالمي   

 إسم عدد حالة الظهرية
 Masjid ٔ طيب

 Aula ٕ طيب

 Ruang Belajar ٙ طيب

 Bilik kamar (Kobong) ٕ٘ طيب

 Koperasi ٔ طيب

 Dapur Umum ٕ طيب

 Klinik Kesehatan ٔ طيب

 Perpustakaan ٔ طيب

 Sarana olahraga ٕ طيب

 Kamar Mandi Putera ٕ طيب

 Kamar Mandi Puteri ٕ طيب

 Asrama ٗ طيب

 Kantor ٕ طيب

 Kursus Menjahit ٔ طيب

 م ٕٛٔٓأوكتوبَت  ٕٓالتاريخئق يف اؼبصادر : وثا 
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يقال بو على األساس أنو قد سبام ألنشطة على عملية التعليم للطلبة الذين يدرسون يف  

 .سوبَتجايا المبونج الغربية ٙٓمعهد مفتاح اؽبدى اإلسالمي 

 سومبيرجايا المبونج الغربية 66معهد مفتاح الهدى اإلسالمي ب ةمنظمال. 5

                                                                                                  4 جدوال

 مبونج الغربيةسومبيرجايا ال 66تراكيب المنظمة بمعهد مفتاح الهدى اإلسالمي 

 

 

 

 

 

 

  ٕٛٔٓأوكتوبَت  ٕٓئق يف التاريخاؼبصادر : وثا

Pimpinan Umum                                                    

Ky. Babussalam Asy-Sya‟roni 

Ro‟is „Am                                                       

Al-Muqtadir 

Bendahara                                   

Abdul Rahmat 

Sekretaris                                               

Arif Rahman Hakim 

Humas                                 
Ahmad Rifa‟i 

Keamanan                  

Ujang Dian 

Kesehatan                             
Gufron A. Zainuddin 

Pendidikan                    

Ramdhani 

Santri 
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 سومبيرجايا المبونج الغربية 66ز لمعهد مفتاح الهدى اإلسالمي اجأإلي . 6

5جدوال   

سومبيرجايا المبونج الغربية 66ز لمعهد مفتاح الهدى اإلسالمي أإليجا  

 الرقم إسم العمل
Juara 1 Pawai Ta‟aruf 1 Muharram 1440 H/2018  M 1 

Juara II Mawalan Memperingati Isra‟Mi‟raj Nabi Muhammad 

SAW Kecamatan Sumberjaya Tahun 2002 M/1423 H 

2 

Syarhil Qur‟an Putri pada MTQ-XV Kecamatan Sumberjaya 

Tahun 2011 M 

3 

Juara 1 Marhalah Al-Wustha Bidang Fiqh Putra pada MQK ke-V 

Provinsi Lampung tahun 2014 

4 

Juara Umum Imtihan Cabang (IMTICAB) –XII Tk. Pesantren 

Miftahul Huda 407 Th. 2012 

5 

Juara III Marhalah Al-„Ulya Bidang Nahwu pada MQK ke-V 

Provinsi Lampung tahun 2014  

6 

Juara Umum Imtihan Cabang (IMTICAB) –XIII Tk. Pesantren 

Miftahul Huda 407 2013 M  

7 

Juara Umum Imtihan Cabang (IMTICAB) –XVII Pondok 

Pesantren Miftahul Huda 407 Th. 2017 M 

8 

Juara 1 Cerdas Cermat Campuran Remaja Usia 12-15 tahun pada 

lomba antar TPA se- kecamatan Sumberjaya Lampung Barat tahun 

2003 M 

9 

Juara 1 Pawai Ta‟aruf “Lomba Antar TPA” kecamatan 

Sumberjaya Lampung Barat 2003 

10 

  ٕٛٔٓأوكتوبَت  ٕٓئق يف التاريخاؼبصادر : وثا
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 سومبيرجايا المبونج الغربية 66. العمل المستمير بمعهد مفتاح الهدى اإلسالمي 7

ىو من الًتبية الدين للمتعلم ديلك   سومبَتجايا المبونج الغربية ٙٓمعهد مفتاح اؽبدى اإلسالمي 

لو على بعض العوامل ، إما ىو للمتعلم واؼبتخارجُت، إما ىو للعام حىت صباعة يف اؼبكان أن يقدرون 

 ليتبعون على ذالك. وكان يشعرون على اؼبنافعو بظهر اؼبعهد عندىم.

 أما كان عملية يف ىذا اؼبعهد ىو :

 6جدوال 

 سومبيرجايا المبونج الغربية 66الهدى اإلسالمي  عمل المستمير بمعهد مفتاحال

 العمل تبيين
، ٙٓمفتاح اؽبدى اإلسالمي  هذا العمل الذي يعمل عند ما إرتباط بين المجامعي لمعهد

  وىذا العمل يعمل مرة يف كل عام أي كان يف شهر الشوال

 جامعي األكبز

أحد  ىو العمل يكون عند ما بيجئ عام اإلسالم )ىجرية(، وكذلك أيضا ىو من 
 األعمال الذي ىو الفنون

 عملية احملرم

ىي من عملية الدراسة اليت تتعلق بالدين، واعبماعية، والعرف بقصد على خلوق 
اعبمع اؼبراضبون، والدين، وتصرف اعبماعي بينهم وخصوطصا للمتعلم يكونون الدرس 

 يف ىذا اؼبعهد 

 الدراسة العامية
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ىي العملية كانت من كل أعضاء اؼبعهد هبدف على إختيار اؼبواىيب السري مثل 
.  وىذا يعمل يف شهر وة القرآن، ومسابقة حفظ القرآن، وما أشبو ذلكمسابقة تال

الرجب يف كل عام واآلن قد دخل على شبانية عشر يف عموره عند أول ما ىذا العمل  
كان. وأيضا ىذاالربناميج تبع بكل الركن اؼبعهد بل ىي تبعت من روضة الًتبية 

الذي كان يف والية  ٚٓٗ( ربت معهد مفتاح اؽبدى اإلسالمي TPAالقرآن  )
 التكوساري سومبَتجايا  المبوكج الغربية.

 

 مسابقة الفرعية

 مسابقة الشهر اغبرام لكنها تدخيل يف طصفاتوىذا ما كان فيو متغَت من مسابقة الفرعية، 
ىذه العمل تكون منفردا أو صبعا يف واحد القاعة هبدف على قوي العقل للمواد قد 

 اؼبواد اغبديث قبل الدرس معادرس يف الفصل أو بزيادة 
 ؿبافظة صبعية

 ٕٛٔٓأوكتوبَت  ٕٓئق يف التاريخاؼبصادر : وثا
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 ب. تقديم البيانات

 سومبيرجايا المبونج الغربية 66تعليم النحو بمعهد مفتاح الهدى اإلسالمي . تطبيق طريقة 1

بيدرك على العناطصَت التعليم.  عملية التعليم ال يقطع من عناطصَت التعليم فبذالك وجب عليو كل 

وإما العناطصَت ىو  وجود اؼبعلم الذي يكفي يف علومو، واؼبتعلم، واؼبواد الدراسية ، ووسائل التعليم، 

الطريقة  ىي  أحد  ما  يف  أنشطة  التعليم  اليت  حيمل  ما  مهمة  كان  معها   والطريقة، والتقومي.

ؼبعرفة  على  السباب  يف  إختيار  الطريقة  أو  العالمة  من  قصد  التعليم  غاية  باعبيد.  فينيغي  

الطريقة.  أما  الدليل  ىو:  القصد،  كفائة  اؼبعلم  والطالب  وحالة  التعليم  والبنية  والتحتية  واؼبزايا  

   مع  العيوب  منها.

معهد  مفتاح   كيف  تعليم  يف    يستخدم البحث  هبذه  الرسالة  ىي  تركيز  إىل  معرفة  دبا

سومبَتجايا  المبونج  الغربية  وىكذا  اؼبشكالت  يأثر  الشديد  يف  عملية  التعليم  هبذا    ٙٓاؽبدى  

و يف  تطبيق  التعليم  النحو  اؼبواد  يقدم  باألمثلة  وخصوطصا  يف  تعليم  النحو.  اؼبعهد  عن  التعليم

ا  يقدم  اؼبواد  ىو  باألمثلة  يعٍت  اؼبتعلمُت  إعطاء اعبملة،  والبحث ،  والقواعيد،  والتمرينات.  م

على ظباع  األمثلة  كانت  يف  كتاب.  اؼبواد  يدرس  ببدأ  مع  األمثلة  اليت  تعلق  بالقواعيد  النحو، 

 ويتم  بالبيانات  اؼبناسبة  ؽبا  على  أساس  الذي  درس  يف  البحث.
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ىل تكون  لكلمات  بالرفع  أو  النصب  أو   وبعد،  حفظ  القواعد  بالطالب  لألساس  

 اػبفض  أو  اعبزم،  ألن  لكل  ما  يتعلق  بالقواعد  النحوية  ظهر  عناطصره.

مواد  ومنها  ربديد  الكلمة  ذكر  ألمثلة    ٜو    ٘وما  لتعبَت  يقدم  مواد  التعليم  بُت  

الكلمة  وترتيب  الكلمة  أو  غَتىا.  ومن  ناحية  تقدمي  اؼبادة،  كان  الطالب  بالظهَت،  أي  كانوا  

 يفهموا  على  كل  النص  اللغة  العربية،  إما  تقليدية  أو  عصرية.

اؽبدى  مفتاح  معهد   يف  النحو التعليم   عملية  يف  ميستخد الذي   التعليم وسائل   اأم و

  كتاب   مثل  كالسيكية   كتاب الصفر أو  كتاب    هوف  الغربية  المبونج  سومبَت جايا  ٙٓاإلسالمي 

دبرحلة  يبدأ   النحو  التعليم مالك.  عملية  ابن  وألفية   العزي،  والتصريف  عمريطي ،و  اعبرومية، 

   النحو  التعريف  كل   على  يعرف  النحو  التعليم اؼبرحلة   ىذه  األول، يف  فصل اإلبتدائية 

 بعلم  معلقة   الذي  غَت ذلك وما   اإلسم  والتعريف فعل، ال  والتعريف النحو   للنفس كالتعريف 

 التعريفات.  باسم  اؼبعهد ىذا   يف  إليو  قيل  النحو

  كالتقسيم   القواعد  تعريف إىل  يركز   النحو  التعليم  كان اإلبتدائية  الثانية  للمرحلة  مث

 اعبرومية.  كتاب    ىو فيو   التعليم النحو،  ووسائل بأنشطة   وما يتعلق  الكلمات الكالم ، والتغيَت 

 إىل   تركز  القواعد التعليم   اؼبرحلة  ىذه  الصرف ، يف بفصل   يعرف  أو  اإلبتدائية الثالثة   ؼبرحلة  مث

كيف  يبُت   ىو  الذي البناء   واؼبنت  الصرفية  القواعد  بكل  التعريف  كل   بزيادة  الصرف  قواعد
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مع   الكيالين  الصرف   كتاب   فيو  يستخدم  الذي  الكتاب أما   الكلمات. كل    يف  التصريف

 لعزي.  منت تصريف ا  على  التالميذ  شراج  كتاب

مع   بالتأكيد يبحث  الذي   اؼبعان  معرفة  إىل تركز   التعليم عملية   الثانوية  ٔ  للمرحلة  مث

  ٗٗاؼبنطق. مالك ، والكتاب  ابن   ألفية  مثل الشعراء 

وأيضا  كان  اؼبعلم  لطالب  ليعطوا  على  شيء  جيعل  عليهم  ظهر  يقينا  يف  علم  النحو  

النحو  وىذا  ألنو  سهال  وفهما  لكل  الطالب  وكان  أيضا  منهم  الذين  يأملون  الكبَتة  لفهم  

 األساس  ديرسون  عندىم  للظواىر الغَتة  للطالب  يف  التعليم.  

   الغربية  المبونج  سومبَتجايا  ٙٓ  اإلسالمي اؽبدى  مفتاح   معهد  يف النحو  التعليم  العمل 

  التعليم األنسطة  ىي   اليت والًتصبة   القواعد  بطريقة  هبا أو يعرف   التقليدية  بطىريقة ت كان

  اعبملة  ترصبة  مث الكلمات  يف  العربية  اللغة  القواعد   إىل  تعلق  اليت  األول يف   اؼبواد  بالتحليل

ردبا  بتطبيق  القواعد  الذي  وجد  يف  كتاب  النحو  إىل  أمثلة    تعلم.  كما األخرى  اعبملة   إىل

 وحفظو،  وكذلك  أيضا  يعلمون  بكيف  تصريف  وتركيب.

                                                             
     

44
 Observasi, 18 Oktober 2018 
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سومبَتجايا  المبونج    ٙٓوكذالك  تعليم  النحو  يف  معهد  مفتاح  اؽبدى  اإلسالمي  

عملية  التعليم  كان  اؼبعلم  أو الطالب  الكبَت    ىو bandongan   .soroganو    soroganالغربية  ىو  

     باحملاضرة  بالتقليدية.عملية  التعليم  يعلم  اؼبعلم  ىو  bandonganالطالب  الصغَت،  بل  يعلم  إىل  

كمثل  اؼبادة  اليت  بتطبيق  القواعد  من  كتب  قددية  كالسفينة  النجا،  وكتب  اغبديث،  

طاء   األسئلة  إىل  الطالب  إع  والتسوف،  وكتاب  شرح  اعبرومية،  وما  غَت  ذلك  بيكون  اؼبعلم 

ليت  تبحث  مث  التحليل  الطالب  من األمثال  عن  اإلعراب  أو  الًتكيب  واإلعالل  من  الكلمة  ا

ىي  يبدأ  بالقواعد  مث  أمثال  بطريقة  الطريقة  يستخدم  يف  ىذا اؼبعهد    مث  يذكروا  اإلعراب.

 اغبفظ،  واؼبذكرة،  واؼبطالعة.

  لفهمها  يف  عملية  التعليم  النحو  يكون  اؼبعلم  إعداد  الطالب  الكبَت  يعمل  يف  اؼبسجد

احملاضرة  وغَتىن  مثل  تدريس  عن  التصريف  والفصل  أو الغراف  باؼبذكرة  أو  اؼبطالعة  أو  

ون  واإلعراب .  وأيضا  قد  يعمل  التقومي  يف  كل  الشهر  باختيار  اؼبعلم  من  الطالب  ليتبع

الب  اؼبعلقة  عن  القواعد  برنامج  قراءة  الكتب  وبعدىا  يسئل  اؼبعلم  إىل  الط فيو  مثل    الربنامج

 الطالب  كمثل  اإلعراب  والفعل  وغَت  ذلك.  من  كتاب  الذي  يقرء
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بكثرة  الطريقة  اليت  فعلت  سيساىل  للطالب  لتكسَت  اؼبشكالت،  وجياد  الفكرة  األوىل  

يف  كل  عملية  التعليم  وىذا  جيعل  اغبالة  أفرح  جدا  باؼبمرسة   والسبب    من  اؼبواد  الدراسة

            غبصل  التعليم  مركب.     

سومبيرجايا المبونج  66تعليم النحو بمعهد مفتاح الهدى اإلسالمي . إعداد المعلم في عملية ٕ

         الغربية 

وأفضل العمل الذي كان بو اؼبعلم قبل دخول إىل الفصل أو على أنشطة التعليم ىو التخطيط، 

ما ىو كيف اؼبعلمون يقدمون اؼبواد الدراسية قد كان رمز يف اؼبناىج.  وليس منها ما يتعلق ببعض الفكر 

 ، مع التقومي.ىو اؽبدف الذي غاية للحصول ، واؼبواد الدرس ، والطريقة ، واألسلوب، والقسم الوقت

وذالك قد فعل من قبل اؼبعلم يعمل على أنسطة التعليم يف الفصل، يكون لتصرف بالتمام يف 

 تعليم القواعد اللغة العربية.  وأما العمل الذي يعمل بو  األوىل :  يكون اؼبعلم مراتبون على زبطيط 

ومية والنحو خاص وىو بيفهم اؼبواد التدريس بالتحليل العناطصَت يف اؼبستوى واشتمل بو.  مث العواميل الي

الذي يعمل على كل القائية التعليم والتعلم، وكذالك إعداد بالنظم. ىي : أول كان معلم مراتب دبذىب 

 التعليم.

وىذا من بعض التعليم الذي خلق باؼبعلم ألحد األساس يف البحث يشتمل إىل بعض العناطصَت 

 والوسائل، مع التقومي.من التعليم ىو اؽبدف، واؼبواد،والطريقة ، 
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ية اؼبتعلم للتقييم إما بالسان أو بالكتابة. التقومي الكتابة  لعملوثانيا، إعداد اؼبعلم على الصحف 

كالسؤال األجبدية، أو التمرينات. والتقومي باللسانية تكون باحملدثة بُت اؼبتعلمُت أم بُت اؼبعلمُت 

يف  ىو اعبامد كالطباشَت، والسبورة، والكتاب اؼبراجعوثالثا، ىو إعداد اؼبعلم على ما   واؼبتعلمُت. 

 أنشطة التعليم.

النحو ىو ويف أنشطة التعليم والتعلم، ىو ركز إىل غاية للحصول وكذلك أيضا يف عملية التعليم 

من  أحد العناطصَت اؼبهمة يف العربية.  واؽبدف منو ىو ما مهمة للتلخيص أن يسَت يف اختيار واػبطط 

خدام الطريقة بقصد على أن يسَت يف اػببَت، وما من منهج للمعلم مع الطالب يف النهائية التدريس واست

 الدرس.

للتبيُت اؽبدف من عملية التعليم أن كما منافع من الطريقة ما اليقطع من اؼبهدوف وجب فيها 

ث ىدف يعمل باعبيد.  وأما الشرح من اؽبدف التعليم النحو يقسم على ثالثة أشياء. األوىل من حي

العام مثل مهارة اإلستماع، ومهارة القراءة، ومهارة الكالم، ومهارة الكتابة.   وىكذا ليتحدث بالعربية  

كانت من اللغة األجنبية وفهم إىل مصادير اإلسالم )القرآن واغبديث( ويعلم إىل عروف من اللغة اليت 

وجد بأربعة أشياء البحث. وما يتعلق ، فيو تعلم أي اللغة العربية.  وثانيا، ما أيضا من حيث ىدف عام

بو أن يرجئ ليقدرون على قراءة اؼبواد يف أساسها ويشرحوا باؼبعٌت من مواد الدراسية، ويقدرون أن يكتب 

 بالكلمات يف اللغة العربية مثلها، ويقدرون إلستماع الكلمات العربية باعبيدة والصحيحة.
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فهموا وليذكروا على عنوان الكلمات يف العربية، والًتتيب وثالثا، اؽبدف عندما يف التعليم ىو الطالب لي

وفعل اؼبضارع، واسم الفاعل، وإال بو مع تطبيقو يف  الكلمات، وتغيَت بناء الكلمات مثل فعل اؼباض،

    قراءة الكتاب.

 ج. تحليل البيانات 

كان يف ىذه الرسالة الباحث حيلل البيانات اليت أخذت من ربصيل اؼبراقبة، واؼبقابلة، مع    

التثويق من اؼبعلم، واؼبتعلم، والطريقة، وما يتعلق جبدوال األعمال كان يف معهد مفتاح اؽبدى اإلسالمي 

يقة يستخدم سومبَتجايا المبونج الغربية.  تلك البيانات تشمل على كيف فهم اؼبعلم عن الطر  ٙٓ

القواعد النحو، مث اغبصل لكل ما من مراقبة، واؼبقابلة ، والوثيقة يستحليل ببيانات النوعي بعملية التعليم 

 وبعد ذالك يأخذ الباحث إىل تلخيص بصفة اإلستقرائية أي ملخص اػباص إىل اؼبلخص العام.

. مث ىي البيانات حيلل وأما البيانات قد أخذ الباحث بدأ بالتحليل و صبعها كما وجدت عليها

 .  األوىل: ربديد البيانات، وعرض البيانات، زربقيق البيانات. وىن؛ بثالثة اؼبراحل
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 سومبير جايا المبونج الغربية 66تعليم النحو بمعهد مفتاح الهدى اإلسالمي .  تطبيق طريقة 1

بثالثة اؼبراحل وىي اإلعداد، عند ما يف اؼبراقبة اليت عمل هبا الباحث كانت عملية التعليم النحو 

 كمثل مواد األساسية، باب الكالم وباب اإلعراب،  ألوضح بو إركز على ىذا اعبدوال  والعمل، والتقومي

 7جدوال 

 سومبير جايا المبونج الغربية 66تعليم النحو بمعهد مفتاح الهدى اإلسالمي أنشطة 

 الرقم اػبطوات عنوان العملية التعليم
كان اؼبعلم خبلق حالة التعليمية اؼبتعلم ىو   يف ىذه اؼبرحلة

يبدأ اؼبعلم بالسلم والدعاء صبيعة، مث يفتشون احملضرون، 
 والفصل، وحالة اعبلسة.

 ٔ اإلعداد

يف ىذه اؼبرحلة تقدمي اؼبواد أن يدرس كمثل مواد "اإلعراب" 
يكتبو يف السبورة  ما قبلو بقراءة اؼبادة اليت تقدم باللسان 

ليتساءلون بااؼبواد  ُتا يعطو اؼبعلم إىل اؼبتعلماؼبعلم. وىكذ
 الدراسية مث التلخيص منها. 

 ٕ العمل

اؼبعلق باؼبواد إما ىو من ىذا التقدمي حبيث الفهم اؼبتعلم 
اللسانية أو الكتابية. وبعده كان يكفي، فاؼبعلم خيتم الدرس 

 بالسلم و يأذن اؼبتعلمُت  أن خيرجوا من الفصل بالًتتيب. 
ميالتقو   ٖ 

 ٕٛٔٓأوكتوبَت  ٕٓئق يف التاريخاؼبصادر : وثا
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 ٙٓمن ذلك، ىو إعطء على الصور أهنا من تعليم النحو يف معهد مفتاح اؽبدى اإلسالمي 

سومبَتجايا المبونج الغربية بيالطريقة التقليدية أو ذكر بطريقة القواعد والًتصبة.  وليس منها العملية 

 ٘ٗاحملافظة، والطريقة الكتابة، واؼبذكرةـ، واؼبطارحة، واؼبطالعة.التعليم النحو فيو بالطريقة 

اإلسالمي تعليم النحو دبعهد مفتاح اؽبدى الواضح كان الباحث يشرح على كل طريقة لألمر 

 سومبَتجايا المبونج الغربية كما يلي:  ٙٓ

 قواعد والًتصبة. طريقة ٔ

وليس مهارة اإلستماع والكالم.  التطبيق من ىي الطريقة اليت تصرف إىل مهارة القراءة والكتابة 

ىذه الطريقة كانت يف مصادر مث تطبيقها يف القراءة والكتابة. وكان أيضا ىذه الطريقة تكون بالتحليل 

 اغبقيقة اليت تعلق بالتعليم النحو من كل الكلمات.

ناسبة كما من ىدف التعليم النحو ىو غبفظ اللسان من اػبطيئة الكالم، فهذه الطريقة م

فأما اغبصول بالطريقة القواعد والًتصبة كان اؼبتعلم قد إستطاعون للقراءة إلستخدام التعليم النحو. 

وكتاب ذبان الدراري )التوحيد( وكتاب  والكتابة النصوص العربية مثل كتاب السفينة النجا)الفقو(،

 ، وكتاب حديث النيب وغَت ذلك. األخالق

 

                                                             
     

45
 Wawancara, Ustadz Yayin Syamsuri  18 Oktober 2018 
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 طريقة احملاظة. ٕ

      ىي الطريقة ما مهمة اليت كانت يف ىذا اؼبعهد. كما من مقابلة يعمل الباحث إىل اؼبعلم 

اؼبواد بالواضح على أساس "  واؽبدف منها ؼبعرفة ٙٗدراسة النحو ىو قال "أن ىذه الطريقة ما مهمة.ل

 القواعد الذي تعلق بو.

 طريقة الكتابة. ٖ

 تعليم النحو يف معهد، وىذا أسس من إطصطالح  وأيضا ىذه الطريقة من أحد الطرق اؼبهمة يف

 طريقة على اؼبادة قد درس عند اؼبتعلم. " العلم طصيد والكتابة قيده"  فبذلك ىي من

 طريقة اؼبذكرة. ٗ

ىذه الطريقة ىي عملية بالتذكَتة أو البحث معلقة دبواد الدراسية.  يف ىذا العمل كان يطلب 

 للسان كما بلغو اؼبعلم.اؼبتعلمُت ليشرحون القواعد النحو با

 طريقة اؼبطارحة . ٘

ىذه الطريقة اليت إزبدىا بإعطاء اؼبتعلم إىل اؼبتعلم اآلخر من السؤال مث جياب كما ىو. وأيضا 

ىذه الطريقة فبثال بالطريقة األمثلة واألجوبة ىي الطريقة كانت يف التعليم وجد كالم من جهاتُت ألن يف 

 وبُت اؼبتعلمُت. مساء تكون بالكالم بُت اؼبعلم
                                                             
     

46
 Wawancara dengan Ustadz Yayin 23 Oktober 2018 
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 طريقة اؼبطالعة. ٙ

تحليل النص العربية اليت مكثفة من التعليم هبدف زيادة الفكرة يقة اؼبطالعة ىي ما إستخدامها بطر     

أما التقييم من حيث اللسانية والكتابة، والتقييم باللسان ال يعمل بو كامال ألن   ٚٗاغبديثة يف العلوم.

 قص.  العلم يف مهارة الكالم كان الن

سومبيرجايا  66نحو بمعهد مفتاح الهدى اإلسالمي . أجواب المتعلم عن طريقة تعليم ال2

 المبونج الغربية

سومبَتجايا  ٙٓدبعهد مفتاح اؽبدى اإلسالمي  كما من حصال اؼبقابلة أن العملية التعليم النحو

قيل أن اؼبتعلم وزبصيص يف التعليم النحو أكرب جدا جواهبم يف عملية التعليم، وىذا  المبونج الغربية

أساس على مهتم لعلم النحو والصرف  كانا مفتحان من كل فن العلم.  فلذلك عندما يكون اؼبتعلم 

كمثل يف عملية التخطيط للنحو ظهر اؼبعلم أن   ليفهمون الكتب فأوىل يفهم ىو علم النحو والصرف.

 طى إليو حيدد اؼبعلم من نقص على طبسة فنون من كل باب.يع

وىذه سبكن على اعبهد واعبد الكبَتة لكل اؼبتعلم إىل الغاية ذالك. من تلك كانت اؼبتعلم 

 مساعدون جدا من الشيء الذي إعطاء اؼبعلم معلقة بالتعليم النحو.    

 

                                                             
     

47
 Ibid, 23 Oktober 2018 
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 باب الخامس

 واإلقتراحة أإلختتام

 ةصالخ أ. 

الذي يتعلق بالتعليم النحو على أساس من البيانات إما من مراقبة، وإما من مقابلة، أو التثويق، 

سومبَتجايا المبونج الغربية قد كان التلخيص أن يف عملية التعليم  ٙٓيف معهد مفتاح اؽبدى اإلسالمي 

التقييم.  وأما اؽبدف إىل  اؼبتعلم كفى باعبيدة. ىذه بصرت من ناحية خطة التدريس الذي بدأ من ىدفو

لى مهارة القراءة والفهم على الكتاب الكالسيكية اؼبناسبة األول لتدريس النحو يف ىذا اؼبعهد فركز ع

 بقواعد النحو والصرف، بل قران واغبديث. 

مث األمثلة.  تحليل النظريةبالقياسي، ىو تقدمي ببدأ ب يبلغ أن قدمي اؼبواد ويف أنشطة تعليم النحو ت

طريقة القراءة والًتصبة، واحملافظة، والكتابة، واؼبذكرة، واؼبطارحة، ومنها كانت عملية تعليم النحو ب

 واؼبطالعة.

تعليم النحو يف التعلم وجد الكتب عندما يف  وما من عملية التعليم يف الفصل ما الذي معو

من كل اؼبتعلم أن يتبعهم يف اإلمتحان  ار يتوجود اإلمتحان مثل قراءة الكتب خبوسعى من اؼبعلم على ال

 تكوساري سومبَت جايا المبونج الغربية. ٚٓٗالفرعي يف معهد مفتاح اؽبدى اإلسالمي 
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 ب.  إقتراحة

 كما التلخيص يف ىذا ، فيقدم الباحث ببعض اإلقًتاحة ىي:

، والبنية والتحتية . ىذا اؼبعهد الذي كان مركز يف الدينية والعلوم اإلسالميُت أن يرفع من نوعٔ

 زغَتىا ؽبدف خلوق التعليم اؼبساعد.

 وجب على تطوير بالطريقة التعليمية اغبديثة حىت التعليم ال يكون التعب.. الطريقة يف التعليم ٕ

 . كان اؼبعلم لزيادة العلوم إما النفسي أو الروحي ػبلق التعليمية اعبيدة.ٖ

 ج. الخاتمة        

بالعناية واؽبداية مث نعمة اإلديان واإلسالم، وأيضا الصحة البدنية ضبدا وشكرا هلل عز وجل 

ث للنهائية على ىذه الرسالة.  وكل ما الذي يتصور يف العقل ويف القلب ىو من والروحية حىت قدر الباح

 عند اهلل تعاىل.

م يف من العلو إعًتف الباحث إعًتافا ألن ىذه الرسالة مازال من كلمة التامة.  وكان أيضا نقص 

 الفس الباحث.  فبذلك كان عليو على اإلقًتاحة والرأي فبن يقرءون هبا.

وأخَتا يرجئ الباحث بسبب ىذه الرسالة كانت منافع لكل من يهمون خبزائن العلوم وخصوطصا 

 يف العلم اللغة العربية.  آمُت أللهم آمُت. 
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