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 أهدي خالصا هذا البحث الجامعي إلى:

 

 زليتيأمي المحبوبة: 

ة يف كل و نصاحتين خالص منذ صغرييتربية حسنة  قد رباىن و  ىن كل شيءتعلم يتال
 أعمال ودعتين حىت ما أكون عليه اآلن

 ل العمر والصحة دائمايعسى اهلل أن يرمحها ىف الدنيا واآلخرة ويعطيها طو 

 

 

 عبد الشكورأبي المحبوب: 

كل   و نصاحين خالصة يف منذ صغرييتربية حسنة  قد رباىن و  علمىن كل شيء ذيال
 أعمال ودعين حىت ما أكون عليه اآلن

 ل العمر والصحة دائمايمحه ىف الدنيا واآلخرة ويعطيه طو عسى اهلل أن ير 
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ِة فَقَقاَل اأَلْسمَآَء ُكلََّها ُُثَّ َعَرَضُهمم َعلَى المَملِئكَ  آَدمَ  َوَعلَّمَ 
 أَنِبُئوىِن بَِأْسمَآِء هُؤآلِء ِإنم ُكنمُتمم صِدِقيم 

 (1٢)البقرة :  
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 تقديرالشكر و كلمة ال
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رّب العاملي على نعمة ظاهرة وباطنة، والّصالة والّسالم على أشرف  
األنبياء واملرسلي سّيدنا واملرسلي سّيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرّة أعيننا وموالنا حمّمد صّلى 

 عليه وسّلم، وعلى اله وأصحابه وأزوجه وذريته أمجعي. أّما بعد. اهلل

ّل على نعمة القوة والصحة والفرصة حىت قد انتهيت أشكر شكرا إىل اهلل عّز وج 
عد كتاب الدراسي "منهجي" لرتقية قواإستخدام  البحث اجلامعى باملوضوع "فعالية من 

النحو يف الفصل السابع مبدرسة تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج". وقد انتهيت كتابة هذا 
ذلك تقدمت الباحثة الشكر البحث اجلامعي وال ميكن امتامه بدون مساعدة اآلخر، ول

 إىل:

الدكتور احلاج عبد احلارس املاجستري، مدير جامعة موالنا مالك األستاذ فضيلة  .٢
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

فضيلة الدكتور احلاج أغوس ميمون املاجستري، عميدة الكلية كلية علوم الرتبية  .٠
 احلكومية مالنج.والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

فضيلة الدكتورة احلاجة مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية  .1
 جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مالنج.

فضيلة الدكتورة احلاجة دوي محيدة املاجستري، مشرفة على كتابة هذا البحث.  .٥
ة من اهلل سبحانه وتعاىل حىت وأقول شكرا على كل ما قدموه مساعدة من نعم

 تتسىن جلميع األشياء اجليدة الىت حتصل على مكافأة من اهلل سبحانه تعاىل. وتوجيه



 ي
 

يف كل مراحل إعداد هذ البحث اجلامعي منذ بداية فكرة الباحث حىت اإلنتهائي 
 منه.

براهيم إمجيع األساتيذ واألستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك  .٠
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 مالك موالنا جبامعة ۱۰۲٠ السنة مرحلة العربية اللغة تعليم قسم يف أصحايب مجيع .0
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم

 ، وأخريا. وابالث حبسن يثيبنا وأن هلا الحد رمحته علينا مين أن اهلل عسى
 القصور، وأ الضعف بالتأكيد وهناك اجلامعي البحث هذا كتابة أن الباحثة أدركت
 قد وهذا ي،التحس من املزيد طرف أي من بناء واقرتاحات انتقادات التقرير تتوقع
 اهلل مجزاك. العاملي رب يا أمي. مجيعا ولنا يل مفيدة اجلامعي البحث يكون
 .اجلزاء أحسن

 
 ٠٢ ٠٢فرباير  0٠ماالنج،

 الكاتب        
 

 
 حممد فضل أرواين

        ٢٠٢٠٢٢٥٠رقم القيد:  
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 مستلخص البحث
 نحوال قواعد كتاب الدراسي "منهجي" لترقيةإستخدام  فعالية . 9102. محمد فضل، أرواني

عي. . حبث اجلامفي الفصل السابع بمدرسة تزكية اإلسالمي العالمي ماالنج
قسم تعليم اللغة العربية، كلية العلوم الرتبية و التعليم، جامعة موالنا ملك إبراهيم 

 اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

 املاجستري ة احلاجة دوي محيدةاملشرف : الدكتور  

  إستيعاب الطالب على قواعد النحو، كتاب الدراسي منهجيالكلمات األساسية:  

 قدره يف سببتت اليت املشاكل بي ومن. الطالب قدره ضعف هو العنوان اختيار وراء والدافع
 املرة هذه ديدهج الغالب يف وهي العربية، اللغة علي قدره اقل اهنا الواقع يف أخرى أمور بي من النحو
 لذلك، .بامللل الطالب شعور إىل يؤدي مما تنوعا اقل املستخدمة األساليب وكذلك والنح لتعلم
  . املنهجي التعلم وسائل مع دراسيال الكتب استخدام والكتاب ،النحو قدره لتحسي

" منهجي" الدراسي كتاب تطبيق كيف. ٢: هي االطروحه هذه يف حبثها مت اليت املشاكل
 تطبيق فعالية كيف. ٠ ؟ ماالنج العاملي اإلسالمي تزكية مبدرسة السابع الفصل يف الطالب لدي
 تزكية درسةمب السابع الفصل يف النحو قواعد الطالب إستيعاب لرتقية" منهجي" الدراسي كتاب

 .؟ ماالنج العاملي اإلسالمي

أما منهجية البحث الذي املستخدم يف هذا البحث هو البحث الكمية مع مراقبة البحث 
 ائق. ثاملقابلة، واملالحظة، واإلختبار، والو  والتجربة. و أما أساليب مجع البيانات املستخدم ه

 واملزايا. دالنشي موجودة الطريقة هذه. تطبيقها خطوة مع تناسب الطريقة هذه استخدام أن
 يف مواقع رفةملع التالميذ تسهل فلذلك،. املكان اي يف النشيد ذالك ينشد أن للطالب جيوز يعين
 . بسهولة الضمري يدرسوا أن والطالب. النحو قواعد

 لفصلا يف الطالب لدى ادة النحوم يف تؤثر" منهجي" الدراسيالكتاب  استخدام أن النتائج
 ،0٢0،٢ tt من أكثر ، ٥٢،ot 10 بنتيجة تظهر. تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج مبدرسة سابعال
إستخدام   تأثري عن يدل وهذا. ( Ha)  البدلية الفرضية وقبول ( Ho)  الصفرية الفرضية رد على تدل هذه

 .ماالنج العاملي مياإلسال تزكية مبدرسة السابع الفصل يف النحو قواعد لرتقية "منهجي" كتاب الدراسي
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The choice of the title is motivated by the weakness of students ' ability 

nahwu. Among the problems that cause the ability of nahwu among others in reality 

they are less able to Arabic and they are mostly new this time to learn nahwu and 

as well as methods used are less varied resulting in the students feel bored. 

Therefore, to improve the ability of nahwu, authors use learning books with 

Manhaji learning methods. 

The problems examined in this thesis are: 0. How is the use of Manhaji learning 

books to increase the ability of nahwu Grade 7 students SMP Tazkia IIBS Malang?, 

9. How the implementation of Manhaji learning books in improving Skills Nahwu 

Grade 7 students SMP Tazkia IIBS Malang?. 

This research uses experiment research method with a quantitative approach. The 

data collecting is done using observation method, interview, test and 

documentation. 

The use of this method would suit the application step. This way the hymn exist. 

And the benefits means that students may sing that hymn anywhere. Therefore, it 

makes it easier for students to find nahwu. Students can study dhomir easily. 

The results showed that the use of Manhaji learning books influential to increase 

the ability of Nahwu Grade 7 students SMP Tazkia IIBS Malang. This can be seen 

from the value to 17.70 greater than the 0.707 Tt. This shows the influence of 

Manhaji learning books to improve the ability of the first grade 7 students of 

Tazkia International Islamic Boarding School Malang. 
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Terpilihnya judul tersebut dilatarbelakangi oleh lemahnya kemampuan 

nahwu siswa. Diantara problem-problem yang menyebabkan kemampuan nahwu 

antara lain pada realitanya mereka kurang bisa bahasa arab dan mereka kebanyakan 

baru kali ini belajar nahwu dan serta metode yang digunakan kurang bervariasi 

mengakibatkan siswa-siswi merasa bosan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan 

kemampuan nahwu, penulis menggunakan buku pembelajaran dengan metode 

pembelajaran manhaji.  

Adapun masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 0. Bagaimana 

penggunaan buku pembelajaran Manhaji untuk meningkatkan kemampuan nahwu 

siswa kelas 7 SMP Tazkia IIBS Malang?, 9. Bagaimana pengaruh penerapan buku 

pembelajaran Manhaji dalam meningkatkan keterampilan nahwu siswa kelas 7 

SMP Tazkia IIBS Malang?. 

 Dalam permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode kuantitatif 

dengan pendekatan eksperimen dan menggunakan rumus Uji T. Adapun metode 

yang digunakan untuk pengumpulan data adalah observasi, wawancara, tes, dan 

dokumentasi. 

Penggunaan metode ini akan sesuai dengan langkah prakteknya. Metode ini 

juga menggunakan lagu. Dan manfaatnya yaitu siswa dapat menyanyikan lagu itu 

dimana saja. Karena itu, siswa akan mudah untuk mengetahui tentang kaidah 

nahwu. Dan siswa akan belajar dhomir dengan mudah.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan buku pembelajaran 

manhaji berpengaruh untuk meningkatkan kemampuan nahwu siswa kelas 7 SMP 

Tazkia IIBS Malang. Hal ini bisa kita lihat dari nilai to 17,70 lebih besar dari pada 

tt 0,707. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh penggunaan buku pembelajaran 

Manhaji untuk meningkatkan kemampuan nahwu siswa kelas 7 Sekolah Menengah 

Pertama Tazkia International Islamic Boarding School Malang. 
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 األول فصلال

 طار العاماإل

 خلفية البحث .أ
اصة يف بالد العامل، وخإن اللغة العربية هلا أمهية متزايدة يف كثري من بلدان 

إندونيسيا اليت ترغب يف توثيق عالقتها باإلسالم دينية كانت أو ثقافية. كما نرى أن 
اللغة العربية أصبحت تكتسب أمهية خاصة يف كثري من البلدان األعجمية مثل 

 اندونيسيا نظرا للمكانة اإلقتصادية والسياسية اليت تتمتع هبا.
. كما د كثريون يرغبون يف تعلم اللغة العربيةويف ظل هذه الظروف أخذ افرا

أخذت جامعات عديدة يف أحناء العامل تعلم اللغة العربية. وأخذت دول كثرية تفرض 
 تعلم اللغة العربية على الب املدارس، كما حدث يف بالدنا إندونيسيا.

اللغة العربية كغريها من اللغات جمموعة من الرموز املتمثلة يف احلروف 
ية العربية اليت يستند على نطق واحد منها أو أكثر أصوات معينة، تعطي دالالت اهلجائ

يدريكها ان يفهم هذه اللغة، فاللغة العربية جمموعة من الرموز اخلاصة هبا. وهي متفرعة 
إىل القواعد النحوية، والصرفية، والبالغية، واإلمالئية، واخلط، والتعبري الشفهي 

 ٢فوظات والنصو  األدبية.والكتايب، والقراءة، واحمل
إّن اللغة العربية هي أفصح اللغات وأغناها وهي لغة القرآن ولغة اهلل الذي 
أنزل وحيه هبا وأّن اللغة العربية هي مفتاح العلوم الدينية وهي لغة املسلمي يف مجيع 

تعلق ت أحناء العامل. دراسة اللغة العربية هتدف يف املراحل الزامية إىل حتقيق أغراض عامة
ة باجملتمع و بغايات الرتبية وإجياد املواطن الصاحل، وأغراض خاصة تتمثل باخلربات اللغوي

وتلك اللغة هي لغة مهمة  ٠وإتقان مهارات : اإلستماع والكالم، والقراءة والكتابة.

                                                           
 ٠ه(,  ٢٥٠٠حنان سرحان النمري, تدريس اللغة العربية األساليب و اإلجراءات, )مكة املكرمة: دار إحياء الرتاث اإلسالمي, ٢  
 ٢٢(,  ٢99٢التوفيق السعدي و أصحابه, أساليب تدريس اللغة العربية ) إريد : دار األمل للنشر و التوزيع, عماد ٠ 
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  كل األشخا  يف العامل يعرفون هذه اللغة ولو  ي العامل كاللغة اإلجنيلزية، ألنجدائ
 .نواع العلوم واملعارف خاصة الدراسة اإلسالميةأنعرف ها . ومنمتامافهموا كانوا مل ي

د خطورة، وجيعل االهتمام مبا أمرا يفرضه هذا املوقع الفريلغة العربية لفإّن 
الذي متّيزت به عن سائر اللغات األخرى، فهي لغة القران الكرمي والسنة الشريفة، أي 

 1ن لغة الوحي ألهل األرض مجيعا.إّن تلك الغة اليت اخرتها اهلل لتكو 
وكان تعريف اللغة العربية هي لغة سامية، مثل السريانية، واآلرامية والعربية 

حرف مكتوب وتكتب من  ۱۲واألكادمية واصلها كلغة العرب اليت حتتوي على 
اليمي إىل اليسار. والعربية اسم مشتق من اإلعراب عن الشيئ، أي اإلفصاح عنه، 
ولذلك فالعربية تعين من حيث اإلشتقاق لغة الفصاحة. والعربية هي اللغة القرآن 

اللغة  ٥وتسمى أيضا لغة الضاد ألمتا الوحيدة يف لغات العامل اليت حتتوي حرف الضاد.
ي اللغة اخلمسة األكثر استعماال يف العامل. وكانت هي أكثر انتشارا من العربية ه

 اللغات السامية الثالثة املعروفة اليت تضم أيضا العربانية اآلرامية. 
علم الّنحو أو علم النظم أو نظام تركيب اجُلَمل هو من أصول اللغة العربية 

طالب  اخلليفة علي بن أيب وقد وضعه الّنحوي املشهور أبو األسود الدؤيل، بأمر من
رضي اهلل عنه، حيث أمره بتقسيم الكلمة إىل اسم وفعل وحرف، وقال له: وانُح هذا 
الّنحو، فلهذا ُْسّي حنواً، وسنتعرف معًا على فوائد علم الّنحو وتعريفه عند اللغويي 
 وأهل الّنحو. وهو العلم الذي يضبط ويعرف به حالة أواخر الكلمة من حيث اإلعراب
والبناء، وهلذا جيب إدراك نوع الكلمة وعالقتها بالكلمة اليت قبلها، فأقسام الكلمة  
كما هو متعارف عليه هو اسم وفعل وحرف، فمثاًل هناك أحرف تنصب وجتزم، 
وأْساء منصوبة مثل التمييز واحلال واملفعول به وغريها، وأفعال مثل املاضي واملضارع 

 .واألمر

                                                           
 ٠۳الدكتور نائف حممد معروف, خصائص العربية و طرائق تدريسها ) دار النفائس (, 1 
 0الدكتور حممد طاهر, املدخل إيل طرق تدريس العربية لإلندونيسيي, ٥ 
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م األجنبية كثرية ومتعددة. ويف هذا البحث استخدغات إن طرائق تعليم الل
و ه. كتاب الدراسي "منهجي" لرتقية مادة النحو" كتاب الدراسي "منهجيالباحث  
كتب النحو التعلميي  لفهم القرآن مع الرتمجة النحوية والرتاث اإلسالمي الذي  احد

 ٠.يي الموجنانتيالنحاة بالقرية ف دارومدير معهد ألفه األستاذ جوكو نور سييو مؤسس 

كما عرفنا أن اللغة العربية اربع مهارات. هي مهارة اإلستماع ومهارة الكالم 
ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. أما مهارة اإلستماع ومهارة الكالم حنن حنتاج عن 
حواس كلسان واألذن، ُث حنتاج كثري من املفردات ليفهم املتكلم واملستمع. و أما 

مهارة الكتابة حنن حنتاج عن نظرية املعينة، كعلم النحو او الصرف و مهارة القراءة و 
 غري ذلك.

كثري من املدارس يف اإلندونيسي ناجحا يف املادة اإلستماع والكالم. ولكن 
اسف جدا، ألن ضعيفا او ناقصا يف تعليم مادة القرأة والكتابة. حيت جييء كتاب 

 مادة النحو والصرف.الدرسي منهجي ملتمول إستيعاب الطالب يف 
 كتاب الدراسي "منهجي" لرتقية  ويف هذا البحث استخدم الباحث

لعاملي تزكية اإلسالمي امبدرسة يف الفصل السابع  النحو قواعد الطالب إستيعاب
قع م النحو. هبذه الطريقة متو يماالنج. طريقة "منهجي" تسهيل الطالب يف تعل

ستخدم يذه الطريقة ، ألن يف هالنحو مادةيف  قواعدالالطالب مهتم يفهم مفهوم 
 اإلنشاد جيدا وتطبيقا مباشرة.

ستخدام  إباملوضوع "فعالية  هكتب البحثييف احلقيقة، اراد الباحث ان  
زكية ت مبدرسة يف الفصل السابع النحو قواعد كتاب الدراسي "منهجي" لرتقية

 اإلسالمي العاملي ماالنج"
 

                                                           
   ٠٢٢0 Joko Nursiyo, Manhaji, (Lamongan : Darun Nuhat(,يرتجم من  ٠ 
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 أسئلة البحث  .ب
 أسئلة البحث مايلي :انطالقا مما سبق فإن 

كيف تطبيق كتاب الدراسي "منهجي" لدي الطالب يف الفصل السابع مبدرسة  ( ٢)  
 تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج ؟

 الفصل يف النحو قواعدتطبيق كتاب الدراسي "منهجي" لرتقية فعالية كيف  ( ٠) 
 السابع مبدرسة تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج ؟

 

 البحث هدافأ .ج
 ما يلي:ضايا البحث السابقة كانت أهداف هذا البحث نظرا إىل ق

معرفة تطبيق كتاب الدراسي "منهجي" لدي الطالب يف الفصل السابع مبدرسة  ( ٢)  
 تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج.

يف الفصل  النحو قواعدمعرفة فعالية تطبيق كتاب الدراسي "منهجي" لرتقية  ( ٠) 
 السابع مبدرسة تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج.

 
 البحث أهمية .د

 سوف يفيد البحث للجهات كا لتايل :

 النظرية ( ٢) 

يف  النحو دقواعكتاب الدراسي "منهجي" لرتقية إستخدام  ليتعّرف فعالية 
الفصل السابع مبدرسة تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج و ملشوق يف تعلم الطالب 

 جيد.
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 ( العملية  ٠) 

باستخدام كتاب الدراسي "منهجي" يف تعلم اللغة العربية سيتم استيعاهبا 
 النحو صعوبة يفببسهولة من قبل الطالب إلتقان مادة النحو و ال جتعل الطالب 

 حىت سيجذب أيضا الدافع لدى الطالب.
ملدرسة، سيفيد البحث العلمي لرتقية إستيعاب الطالب قواعد النحو  .أ

 الفصل السابع مبدرسة تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج. يف
ملدرس، سيفيد البحث العلمي إلضافة اخلربة اجلديدة وتصوير للمنهج  .ب

 الصحيح لرتقية مادة النحو.
 للطالب، سيفيد البحث العلمي إلضافة اخلربة اجليدة يف مادة النحو. .ج

 
 فروض البحث .ه

ث كان قضايا البح  فروض البحث هي إجابة مؤقت إىل قضايا البحث،
مؤكد جبملة األسئلة. ورد مؤقت ألن إجابة اليت إدارة تستند إىل نظري سديد مل تستند 

وقال سوهارسيمي اريكونطا أن فرضية  0إىل تفاصيل احلصول على مجع البيانات.
 البحث نوعان ومها:

 (  Ha) الفرضية البدلية  - 0

تغري املو  ( variabel x) ستقل املتغري املأن فيها العالقة بي  البدلية دلت الفرضية
ستخدام  إفعالية  وجودضية البدلية هلذا البحث هي . والفر  ( variabel y) ستقل املغري 

زكية السابع مبدرسة ت لرتقية قواعد النحو يف الفصلكتاب الدراسي "منهجي" 
 اإلسالمي العاملي ماالنج.

 

                                                           
 90, Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan. Hlm  9٥يرتجم من  0 



6 
 

 (  Ho) الفرضية الصرفية  - 9
و  ( variabel x )أهنا ليست فيها العالقة بي متغري مستقل  الصرفية دلت الفرضية

. والفرضية الصرفية هلذا البحث هي : ال يوجد ( y  variabel)متغري غري مستقل 
لسابع ا لرتقية قواعد النحو يف الفصلكتاب الدراسي "منهجي"   إستخدام فعالية

 مبدرسة تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج.
 

 البحثحدود  .و
 البحث على أساس ما يلي :حدود 

ضوع و مب كتاب الدراسي "منهجي": وحيدد الباحث ىف    وضوعيةاحلدود امل .أ
 .الضمري

كتاب   امإستخد فعالية هذا البحث يف : وحيدد الباحث يف  دود املكانيةاحل  .ب
الدراسي "منهجي" لرتقية قواعد النحو يف الفصل السابع مبدرسة تزكية اإلسالمي 

 العاملي ماالنج.

 .٠٢٠٢/ ٠٢٢9: يعقد هذا البحث ىف العام الدراسي   . احلدود الزمنية ج

 
 تحديد المصطلحات .ز

لكي ال يوجد خطأ الفهم خيلف التأويل على املفردات تستخدم الباحثة، 
 يعطي شرحا على املفردات، كما يلي :فهي حيتاج أن 

: هي متعلقة باحلاصل املبلوغ. أما الفعال يف استعمال الوسيلة  فعالية .أ
فهو هل هذه الوسيلة يستطيع التالميذ أن يفهموا إعالم الدراسة جيدا أم ال. 
أو أهذه الوسيلة تستطيع أن تنال احلاصل الذي يسبب وجود التغيري لدى 

ى بالفعال إذا كانت الغاية احملصولة به جيدا ومناسا التالميذ. كل شيئ يسم
 باألوقات املعينة.



7 
 

الكتب املرجعية اإللزامية املستخدمة يف املدارس اليت :  كتاب الدراسي .ب
حتتوي على مواد تعليمية يف زيادة اإلميان والتقوى والشخصية والشخصية، 

ات ، واإلمكانوإتقان العلوم والتكنولوجيا، واحلساسية والقدرات اجلمالية
 البدنية والصحية اجملمعة على أساس معايري التعليم الوطنية.

واملرد  0: مصدر من رقي ترقية مبعىن رفعه وصعده وقدمه وحسنة. ترقية .ج
 .  هذه البحث أي يف عملية التدريسترقية يف

مادة اليت يبحث عن األجزاء األساسية لقواعد اللغة العربية ملعرفة  : مادة النحو .د
 موضع الكلمة يف اجلملة والشكل النهائي أو حرف الكلمة

 
  السابقات اتالدراس .ح

 (٠٢٢0. أنيك فائقة النجاح )٢

أ. عنوان البحث : تأثري طريقة منهجي لرتقية مهارة القراءة لدى الطالب مبدرسة 
 العالية اإلسالمية كراجنغنج الموجنان.مطالع األنوار 

( كيف كفاءة القراءة لدى الطالب يف الفصل العاشر  ٢ب. أسئلة البحث : ) 
 مبدرسة مطالع األنوار العالية الدينية كراجننج الموجنان ؟

كيف تطبيق طريقة " منهجي " لدى الطالب يف الفصل (  ۱) 
 ؟  كراجننج الموجنان  العاشر مبدرسة مطالع األنوار العالية الدينية

( كيف تأثري طريقة " منهجي " لرتقية مهارة القراءة لدى  ۳) 
الطالب يف الفصل العاشر مبدرسة مطالع األنوار العالية الدينية  

 كراجنغنج الموجنان ؟

                                                           
 ٠9٠لويس معلوف, املنجد يف اللغة العربية,  . 0 
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 ج. منهج البحث : إستخدمت الباحثة بطريقة الكمية  

راءة لدى " تؤثر يف مهارة الق د. نتائج البحث :  النتائج أن استخدام طريقة " منهجي
األنوار العالية الدينية   الطالب يف الفصل العاشر مدرسة مطالع

أكثر  ٥۵  ،۲۱ to. تظهر بنتيجة ان باللغة العربيةنجالمنج كراحب
وقبول  (Ho)، هذه تدل على رد الفرضية الصفرية  ۱t  ،۱۲من 

قية " الرت  . وهذا يدل عن تأثري طريقة " منهجي(Ha)الفرضية البدلية 
مهارة القراءة لدى الطالب يف الفصل العاشر مبدرسة مطالع األنوار 

 العالية الدينية كراجعننج الموجنان.

حث أما يف هذا الدراسة السابقة يب هووهذا الدراسة السابقة ه. الفرق بي البحثي 
عن   ويف البحثي يبحث لرتقية مهارة القراءةعن طريقة "منهجي" 
 ادة النحولرتقية منهجي"  كتاب الدراسي "م

 (٠٢٢0) أمحد ز. فرائد الشوق. ٠

يف  Autoplay Media Studio 0بالي تطوير الوسيلة التعليمية أوتو أ. عنوان البحث : 
 تعليم النحو مدرسة زين الدين الثانوية األهلية باميكاسان مادورا.

 Autoplay 0( كيف تطوير الوسيلة التعليمية أوتوبالي  ٢ب. أسئلة البحث : ) 

Media Studio  يف تعليم النحو يف مدرسة زين الدين الثانوية األهلية
 باميكاسان مادورا ؟

 0ما فعالية استخدام الوسيلة التعليمية أو تويالي (  ۱)  
Autoplay Media Studio  ين الدين يف تعليم النحو يف مدرسة ز

 الثانوية األهلية باميكاسان مادورا ؟ 

 ج. منهج البحث : إستخدم الباحث بطريقة الكيفية و الكمية  
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د. نتائج البحث :  منهج البحث املستخدم النتاج املنتج اجلديدة واختبار الفعالية 
النموذج له خطوات بسيطة وواضحة لتطوير الوسيلة التعلمية 
بنموذج، وهو حتليل االحتياجات، وتصميم اإلنتاج، وتطوير 
اإلنتاج، وتطبيق احنرب االنتاج، وتقوم االنتاج. واحلصل هو أن 

للطلبة يف  Autoplay Media Studio 0يمية أوتوبالي الوسيلة التعل
تعليم النحو يف مدرسة " زين الدين الثانوية األهلية باميكاسان 

 مادورا فعال.

 ه. الفرق بي البحثي والبحوث السابقة هو أما يف هذا الدراسة السابقة يبحث عن
وسيلة التعليمية أوتوبلي يف تعليم النحو ويف البحثي يبحث عن  

 ب الدراسي "منهجي" لرتقية مادة النحوكتا

 (٠٢٢9أكسيلدا مارتا ). ۳

ز على مقارنة فعالية طريقة التعليم اليت ترتكز على املعلم و اليت ترتكأ. عنوان البحث : 
املتعلم يف تعلم النحو مبدرسة املنور السالفية الثالثة كرابياك 

 .يوكياكرتا

فعالية أساليب التدريس املتمحورة حول ( كيف يتم نقد  ٢ب. أسئلة البحث : ) 
 املعلم يف تعليم الناهوا يف املدارس السلفية ؟

ما هي معايري فعالية أساليب التدريس املتمحورة حول (  ۱)  
 الطالب يف تعلم النحو يف مدارس السلفية؟

( هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بي فعالية أساليب  ۳) 
 علم والتعلم املتمحور حول الطالب يفالتدريس اليت تركز على امل
 النحو يف املدارس السلفية؟
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( ما هي مزايا وعيوب أساليب التدريس اليت تركز على املعلم  ٥) 
وتلك اليت تركز على الطالب يف هنضة التعلم يف مدرسة السلفية 

 الثالثة؟

 ج. منهج البحث : إستخدمت الباحثة بطريقة الكمية  

طريقة التعليم اليت ترتكز على املعلم املكن ان تقال متام (  ۲) د. نتائج البحث : 
  ۱۵ ٫ ۱۲فعالية مبوسطة قيمة الطالب 

طريقة التعليم اليت ترتكز على املتعلم متكن ان تقال فعالية (  ۱) 
  ۱۵,  ۱۵مبوسطة قيمة الطالب . 

وجود اإلختالف بي طريقة التعليم اليت ترتكز على املعلم و (  ۳) 
اليت أصغر : :  ۳۰كز على املتعلم و نظر النتيجة بالتقدير اليت ترت 
  , ٢٠ من

( كان الزيادة و النقصان يف كل طريقة التعليم، مثل طريقة  ٥) 
التعليم اليت ترتكز على املعلم متكن تشرح كثري الدروس، ولكن مملة 

، و أما طريقة التعليم اليت ترتكز على املتعلم إذا استخدامها طويال
 الطالب يف التعلم، ولكن إستغرق أكثر الوقت.تشمل 

 ه. الفرق بي البحثي والبحوث السابقة هو أما يف هذا الدراسة السابقة يبحث عن
م يف اليت ترتكز على املعلم و اليت ترتكز على املتعلطريقة التعليم 
ويف البحثي يبحث عن كتاب الدراسي "منهجي" لرتقية  تعلم النحو
 مادة النحو.
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 الثاني فصلال
 النظري طاراإل

 
 الدراسي الكتاباألول : النظرة العامة عن  مبحثال

 الدراسي الكتاب تعريف - أ

 هو ليميالتع الكتاب إن:  منها ،الدراسي الكتاب عن الكثريات التعريفات هناك
 هو التعليمي ابالكت آخر تعريف ويف .التعليم عملية يف وأساتيذ طلبة تستخدمه الذي
 أهداف قحتقي تتوخى اليت األساسية املعلومات من جمموعة على يشتمل الذي الكتاب
 منظم، ميعل شكل يف املعلومات هذه وتقدم. (وجدانية أو معرفية) سلفا حمددة تربوية
 يقال لواسعا ومبفهومها. حمددة زمنية ولفرتة معي، دراسي مقرر يف معينة، مادة تدريس
 0.التعليمية باملواد

 بغرض لطالبل تقدميه يف ترغب الذي التعليمي احملتوى هو التعليمي والكتاب
 التالميذ علمهيت الذي املضمون وهي. وجدانية أو أومهارية معريفية تعليمية أهداف حتقيق
 هبا الطلبة زويدت ترجي اليت واملعلومات واحلقائق الرتبوية اخلربات جمموعة وهو 9.ما عام يف

 إياها إكساهبم يراد اليت احلركية املهارات أو عندهم، تنميتها يراد اليت والقيم واإلجتاهات
 ٢٢.املنهج يف املقررة األهداف ضوء يف هلم املتكامل الشامل النمو حتقيق هبدف

 صلب وه وإمنا فقط، التدريس على معينة وسيلة جمرد ليس التعليمي الكتاب
 يبقى يالذ وهو موضوعات، من يدرسه ما للتلميذ حيدد الذي هو ألنه وأساسه التدريس
 ٢٢.يريد ما إىل منها يصل أن إىل نفسه، وبي بينه مستمرة التعليم عملية

                                                           
 ٠19-٠٥٢رشدي أمحد طعيمة, املراجع السابق,  .  0 
وقف اإلسالمي, دون لعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان واخرون, دروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقي هبا )اجلانب النظري(, )مؤسسة ا 9 

 ٢٢٢سنة(,  . 
 ٠٢٠م(.  . ٢909رشدي امحد طعيمة, املراجع يف تعليم اللغة العربية للناطقي بلغات اخرى, )جامعة أم القرى: معهد اللغة العربية,  ٢٢ 
 ٥٢عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان, املراجع لسابق.  .  ٢٢ 
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 التعليم عملية يف أساسي عنصر التعليمي الكتاب إن نعرف السابقة التعريفات من
 .التعليم عملية يف وأساتي طلبة تستخدمه الذي وهو أهدافها، لتحقيق

 

 التعليمية المواد إعداد أهمية - ب

 إذا. تعليميةال العملية جناح يف عظيما وأثرا كبرية أمهة التعليمية املواد إلعداد إن
 العملية هذه علجي الذي هو التعليمي الكتاب فإن التعليمية العملية يف دور له املعلم كان
 حيمل الذي وعاءال هو. يريد ما تعليم على حيصل حىت نفسه وبي التلميذ بي مستمرة
 وغريهم معلمونلل بل للتالميذ فقط ليس التالميذ يف غرسها املراد واالجتاهات املعلومات
 ٢٠.هلم ثقايف مصدر وهو واحلقائق، باخلربات ميدهم فهو أيضا،

 

  الدراسية المواد اختيار - ج

 ٢1: هي املادة مراعاهتا جيب عامة مبادئ

 اجلوانب املدرس ويبعد الوجوه مجيع من صحيحة املادة:  املادة صحة -٢
 . منها اخلاطئة

 وىمست فوق تكن فال مستواها، حيث من التالميذ لعقول مناسبتها -٠
 .اهب فيستهرتون مستواهم دون فهمها، فيصعب العقلي إدراكهم

 .فيها عيشي اليت وبالبيئة التلميذ حبياة مرتبطة املادة تكون أن جيب -1
 ملهافي طويلة تكن فال هلا، املخصص للوقت مناسبة تكون أن جيب -٥

 يضيعونو  بسرعة فيفهموها قصرية وال تذكرها، يستطيعون وال األطفال
 .منتج غري عبث يف الزمن من الباقي

                                                           
 0-0(,  . ٢99٢)الرياض: دار الغايل,  ناصر عبد اهلل الغايل عبد اهلل, أسس إعداد الكتاب التعليمية لغري الناطقي هبا, ٢٠ 
 ٠٢1-٠٢٠صاحل عبد العزيز و عبد العزيز عبد اليد, الرتبية و طرق التدريس اجلزء األول, )القاهرة: دار املعارف, دون السنة(,  .  ٢1 
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 االرتباط اممت مرتبطا جزء كل فيكون منطقيا، ترتيبا مرتينة تكون أن جيب -٠
 طقهان تكون وأن بعض، بعضها متصلة حلقاهتا تكون وأن قبله، مبا

 .واضحة بارزة األساسية
 موعةجم ذاهتا يف وحدة وكل. رئيسية وحدات إىل مقسمة تكون أن جيب -0

 ملدرسا يفكر أن وحدات إىل تقسيمها من واملقصود. منها أصغر الوحدات
 .القدمي الدرس مادة يقسم وأن عمله، برنامج يف مقدما

 ذاه ويستلزم. القدمي الدرس مبادة اجلديد الدرس مادة ترتبط أن جيب -0
 رسد كل أطراف ومجع واجلديد، القدمي درس بي العالقة إجياد احملاولة
 اليت شكلةامل إيثارة أمكن إن وحيسن. وحدته تتضح حبيث انتهائه، قرب
 . املستقبل للمدرس أساسا تتخدها ميكن

 حمتوى اضوئه يف خيتار أن ميكن اليت املعايري من جمموعة اخلرباء وقدم
 صلة كثرأ أنا إذا احملتوى الختيار نيكوالس مبعايري األخذ نوثر إننا إال املنهج،
 بلغات للناطقي لعربيةا تعليم مبجال التصاقا أكثر ُث ومن. العربية اللغة تعليم بربامج
 ٢٥.أخرى

 

  الدراسية المواد تنظيم - د

 أهداف من قدر كربأ لتحقيق الظروف أحسن توفر بطريقة ترتيبه بالتنظيم يقصد
 ٢٠: مها املنهج حمتوى لتنظيم تصورين اخلرباء ويطرح. املنهج

 أي ذاهتا، املادة وءض يف مرتبا احملتوى تقدمي بذلك ويقصد:  املنطقي التنظيم - ٢
 قابلية دىم عن النظر يصرف واملفاهيم للمعلومات املنطقي الرتتيب مراعة

                                                           
 00-00السابق,  .  رشدي امحد طعيمة, املراجع 14 

 09-00نفس املراجع,  .  15 
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 البسيطة النحوية باملوضوعات املنهج يبدأ مثال النحو ففي. لذلك الطالب
 التنازع ال،االشتغ)  املعقدة باملوضوعات وينتهي الفعلية أو االْسية اجلملة
 املعقدة، ىلإ البسيط من التدرج مبادئ تراعى التنظيم هذه ويف. ( العمل يف

 .احلديث إىل القدمي من الصعب إىل منالسهل

 اجاتح ضوء يف احملتوى تقدمي بذلك ويقصد:  السيكولوجي التنظيم - ٠
 يلتزم وال. وحدها املادة طبيعة ضوء يف وليس. اخلاصة وظروفهم الطالب،
 االستفهام لمبتع الطالب يبدأ فقد. للمادة املنطقي بالرتتيب التنظيم هذا

 دون اهب مير اليت اللغوية املواقف حسب ذلك مثال. واإلضافة والتعجب
 .أوال االْسية أو الفعلية اجلملة بتقدمي االلتزام

 ينبغي رئيسية عايريم عادة فهناك التعليمية املواد حملتوى الفعال للتنظيم املعايري وأما
 التفكري عند جنب إىل اجنب التعليمية املواد حمىت تنظيم يف التفكري عند بشأنا، القرار اختاذ
 : يلي ما فهي األهداف، يف

 يه ما املواد سيشمله وما نعلم، ملاذا الذي املعايري وهو:  ( Scoope)  النطق أو اجملال - ٢
 كل على بغيين وما اجملاالت، هذه يف التعمق ومدى تضمنها اليت الرئيسية األفكار
 ال وما اآلخر بعض يتعلمه وال التالميذ بعض يتعلمه أن ميكن وما. تعلمه التالميذ
 .التعليمية منهج يضمن أن جيب

 حبيث ج،املنه خربات بي الرئيسية العالقة بذلك ويقصد:  ( continuity)  اإلستمرارية - ٠
 .التالية اخلربة تدعمه الطالب عند معي أثر إحداث إىل خرية كل تؤدي

 كوني أن. البعض بعضها فوق اخلربات بناء بذلك ويقصد:  ( sequence)  التتابع - 1
 .يلحقها ملا تؤدي سبقها مما منها كل تستفيد وأن. املهارات عرض يف تسلسل هناك

 كملي حيث اخلربات بي األفقية العالقة بذلك ويقصد:  ( ( integration التكامل - ٥
 .األخرى منها كل
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  الدراسي الكتاب إعداد أسس - ه

 لتعليم لتعليميةا املادة تطوير عند اهلل، عبد احلميد وعبد الغايل اهلل عبد ناصر رأى
 ٢0: اآلتية األساس فيها تراعي أن هبا الناطقي لغري العربية اللغة

  واالجتماعي الثقايف األسس - ٢

 ألن افةالثق عن باللغة نتحدث أن ميكن وال الثقافة عناصر من عنصر اللغة إن
 بتعليم الثقافة قةعال وأما. الثقافة عن التعبري يف األوىل الوسيلة وهي. الثقافة وعاء اللغة
 وإن. للغةا تعليم من أساسيا جزءا تعد اإلسالمي اجملتمع ثقافة فهم فإن األجانب اللغة
 على يتعرف أن من - جيدا إتقاهنا يف راغبا كان إذا - له بد ال األجنبية اللغة دارس
 بالغ زلل يف الوقوع من يعصمه كافيا اعرفا اللغة تلك أفراده يتكلم الذي اجملتمع حضارة
 إعداد يف ٢0.اللغة تلك أصحاب حضارة تعلم هو أجنبية لغة تعلم فإن ُث ومن اخلطور،
 احملتوى يف تراعي أن ينبغي اليت واملبادئ الشروط من جمموعة نضع أن ميكن تطوير أو

 ٢0: هبا الناطقي لغري العربية اللغة لتعليم األساسية التعليمية للمادة الثقايف

  واإلسالمية العربية الثقافة حمتوى عن املادة تعرب أن(  أ

 . العربية األقطار احلياة عن وسليمة صادقة صورة املادة تعطي أن(  ب

 . هااختالف على للدراسي والفكرية الثقافية االهتمامة املادة تعكس أن(  ج

 إطار يف تعددةم وفكرية ثقافية واجملاالت ميادين تعطي حبيث املادة تتنوع أن(  د
 . اإلسالمية العربية الثقافة

 . اللغة بأصحاب الدارسي خربات املادة توسع أن(  هق

                                                           
 ٢9املراجع السابق,  .  اهلل, ناصر عبد اهلل الغايل عبد 16 

 ٠٥املراجع السابق,  .  عبد اهلل, و عبد احلميد ناصر عبد اهلل الغايل 17 

 ٥0-٥٥حممد كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة, املراجع السابق,  .  ٢0 
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  .ثقافتهم يف السابقة الدارسي خبربات الثقايف مادة ترتبط أن(  و

 مستواهمو  الدارسي عمر يناسب الذي باملستوى الثقايف احملتوى يقدم أن(  ز
 . التعليمي

 عن اطئةخ أفكار من الكثريين عقول يف ملا وتصحيحا تقوميا املادة تقدم أن(  ح
 . اإلسالمية العربية الثقافة

 اجتماعي عطاب له يكون أن فينبغي لألجانب العربية التعليم كتاب إعداد وعند
 ٢9: اآليت مراعاة خالل من وذلك وثقلفتنا لغتنا خيدم أنه مبعىن إسالمي، وثقايف

 هذا ناولتت اليت املوضوعات تقدم بأن وذلك إسالميا، عربيا متواه يكون أن ( أ
 فهم لىع الدارس تعي مبسطة وبصورة مشوهة، غري حقيقية بصورة اجلانب
 . اإلسالمية الثقافة حقيقة

 بصورة املعنويةو  املادية الثقافة عناصر للكتاب التعليمي احملتوى يتضمن أن(  ب
 .األجانب الدارسي وأغراض تتناسب

 اإلنساين عالطاب رأسها على اليت وخصائصه العريب بالرتث اإلهتمام صرورة(  ج
 األسلوبو  العربية اللغة هنا بالرتث واليقصد والعلماء، العلم مكانة ورفع
 فكرة وتعطيه األجنيب الدارس تفيد اليت الثقافية اجلوانب به نعين وإمنا اجلزل،
 . وأصوهلا العربية التقافة حقيقة عن

 اللغة لمتع من واهتمامهم الدارسي حاجات ضوء يف العربية الثقافة انتقاء(  د
 نقدمها نأ الصعب ومن ومتشعبة ومتعددة كثرية الثقافة إن حيث والثقافة،
 عم يتناسب ما منها نتقي أن ينبغي ُث ومن األجانب للدارسي كلها

 . الدارسي

                                                           
 ٠0املراجع السابق,  .  عبد اهلل, و عبد احلميد ناصر عبد اهلل الغايل 19 



17 
 

 املركب، إىل البسيط ومن املعنوى، إىل احملسوس من الثقافة تقدمي يف التدرج(  هق
 . الكل إىل اجلزء ومن

 عند اطئةاخل املفاهيم تصحيح يف وتوظيفها اإلسالمية بالثقافة االهتمام(  و
 .حنوها السلبية االجتاهات وتعديل - وجدت إن - األجانب الدارسي

 أن يتطلب هذاو  ثقافتنا، على تطرأ اليت واإلجتماعية الثقافة التغريات مراعاة(  ز
 حتدث ليتا التغريات مع املوضوعات تكييف ميكن حبيث مرنا املنهج يكون
 . اإلسالمي اجملتمع داخل

 الكتاب تمليش ال أي وخصوصياهتا، العربية الثقافة عموميات من صور تقدمي(  ح
 . الثقافة من واحد نوع على

 يضاأ اللغة ألصحاب ولكن والثقافة، اللغة تعلم نت أغراضا للدارسي إن(  ط
 حتقيق ىعل املادة يف فاحلر  لذا ثقافتهم، ونشر لغتهم تعلم من أغراضا
 . مهم أمر اجلانبي

:  ثلم املناسبة العلمية واالجتاهات اإلسالمية باالجتاهات الدارسي تزود(  ي
 اخل. . .  وسعته العقلي األفق وتنمية اخلرافات، من التحرر

 الدارس عمر عم يتناسب مبا املدرسي الكتاب يف الثقايف اجلانب تقدمي مراعاة(  ك
 . والتقايف الفكر ومستواه

 تكيف فيها يتم اليت تلك اإلجتماعي، التطبيع عملية على الدارسي مساعدة(  ل
 لعريب،ا الوطن يف يعيشون الدارسون كان إذا سيما وال ثقافتنا، مع األفراد
 ال باللغة الناطقي مع التفاعل على القدرة ألن أهلها، بي العربية ويتعلمون
 لذا للغة،ا أهل ثقافة فهم على تعتمد بل مهارهتا إتقان على فقط تعتمد

 .أهلها مع التكيف على الدارس يعي بالثقافة فاالهتمام
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  السكولوجية األسس - ٠

 الذي احملور هوف التعليمية، العملية يف أساسيا عنصرا يشكل املتعلم أن املعلوم من
 إال العملية هذه قامت فما. التعليمية العملية من اهلدف هو وأخريا أوال وأنه عليه، تركز
 النفسية تعلمامل خصائص معرفة فإن ُث ومن املتعلمي، لدى معينة أهداف حتقيق أجل من

 ٠٢.الدراسية املناهج حمتوى إعداد عند ضروريا مطلبا تعد والعقلية

 ٠٢: يلي ماك املدرسي الكتاب تصميم عند مراعاهتا جيب اليت النفسية والشروط

 . فكريا الدارسي ملستوى مناسبا الكتاب يكون أن(  أ

  الفردية الفروق مبدأ يراعي أن(  ب

 اكتساب لىع يساعده مبا تنميته على ويساعد التفكري الدارس يف يثري أن(  ج
 (  العربية)  األجنبية اللغة

 .وقدراهتا الدارسي استعدادات وفق العلمية املادة تبين أن(  د

 يعرف أو درسي أن مبضى ميوهلم، ويناسب رغباهتم ويرضي دوافعهم يشبع أن(  هق
 . الكتاب هلم يؤلف الذين للدارسي العامة والدوافع امليول

 يناسب امب بعطى وأن النفسية، الدرسي خبصائص علم على املؤلف يكون أن ( و
 هذا يف النفسية الدارسات نتائج من يستفيد أن عليه كما اخلصائص، هذه
 . امليدان

 يف الكبري ريغ فالصغري ، هلا يؤلف اليت العمرية املرحلة التأليف عند يراعى أن(  ز
 . األجنابية اللغة اكتساب

                                                           
 ٠0-٠0املراجع السابق,  .  عبد اهلل, و عبد احلميد ناصر عبد اهلل الغايل 21 

 1٥نفس املراجع,  .  ٠٢ 
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 ومن اءالذك ملتوسطي أخرى وكتب ، الذكاء يف للموهوبي كتب تؤلف أن(  ح
 . دوهم

 عن ليهاع التغلب حياول مشكلة املدرسي الكتاب يف املقدمة املادة حتىي أن(  ط
 . اللغة تعلم طريق

 . الطبيعة مواقفها يف اللغة استخدام على الدارس املادة حتفز أن(  ي

 . ومصاحباته األساسي الكتاب بي املادة يف التكامل يراعي أن(  ك

 تكيفال على الدارس تساعد اليت احلياتية املواقف من علمية مادة يقدم أن(  ل
 . للغة األصلي الناطق مع

 .لدارسيا لدى فيها املرغوب والقيم التجاهات تكوين على الكتاب يعي أن(  م

  والرتبوية اللغوية األسس - 1

 اليت يبوالرتاك واملفردات األصوات من املكونة اللغوية املادة اجلانب هبذا يقصد
 ومدى ارسي،للد عرضها يف املناسب وألسلوب هبا الناطقي لغري اللغة كتب يف تقدم
 ثانية كلعة يةالعرب كتب يف املقدمة اللغة وتناول. للدارسي املادة تلك صعوبة أو سهولة
 على نركز وفس اجلانب هلذا تناولنا وعند. الرتبوي واملستوى اللغوي املستوى على تقدم
 ٠٠: اآليت

  تعلم أن ينبغي اليت اللغة(  أ

  اللغة مكونات(  ب

 اللغة مهارات(  ج

 

                                                           
 1٠نفس املراجع,  .  ٠٠ 
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 "منهجي" كتاب الدراسيالالثاني : النظرة العامة عن  مبحثال
 "منهجي" كتاب الدراسيتعريف   .أ

ضافا آخرها الياء م" منهجي " من الكلمة " املنهج " مبعىن األسلوب و يزاد يف 
 منهجي" إليه، فصار "

كتب النحو التعلميي  لفهم القرآن مع الرتمجة النحوية  "منهجي" هو احد
نحاة ال دارومدير معهد ألفه األستاذ جوكو نور سييو مؤسس والرتاث اإلسالمي الذي 
 .انبالقرية فتييي الموجن

ملا كانت طريقة تدريس اللغة العربية يف املدارس بالطريقة التقليدية من حفظ 
األبيات وكتاب اللغة العربية واملتون من الكتب الرتاث كمثل األجرومية و العمريطي و ألفية 

ة منهجي" حاول على طريق"، يف قد تكون فيها مصعوبة عند الطالب ابن مالك اليت
السابقة يف تعليم اللغة العربية حيث ال يفهم الطالب هبذه  للمشكالت اللو جديدة ح

الطريقة إال أن يستطيع أيضا تطبيقها يف قراءة الكتب بأن حتلل معربات الكلمات و 
استخدام قروء جيدا هذه الطريقة التطبيقية. و بالرتاكيب و الرتمجة. فيمكن الطالب فهم امل

 . سهولةيطلب هلم فهم الكتب غاية ال" الكتاب "منهجي
جراء برامج جديدة من طرق التدريس. نشأة برامج " برامج فيها إمنهجي"
" ال مبعىن أن يهمل الطريقة القدمية أو يبدهلا عينها، بل أن يتمسك مبا صلح يف "منهجي
كميليها  . ألنه يف أي طريقة اليت فيها نقائص البد بتدم و يكمل مبا هو أصلح يف اجلديدالق

ض األساسي من آثار التعليم و التدريس، وكذلك يف الطريقة كي تصل الطريقة الغر 
ا التقليدية، مبعىن أن حيتاج هلا حبث عميق املعرفة فعالية كربى فيها و نقائصها ُث حيقق م

 هو من املزايا و يسد ما هو من النقائص.
يف هذا اجملال، املدرسة ميكن عليه التطور و حاجة التجديد مستمرا إما من 

لتعليم أو املرافق التكنولوجيا أو طريقة التدريس مواجهة للتنافس العامة من جهة منهج ا
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خذا باجلديد ن املصاحل و أجمال التعليم و الرتبية أو مالحقة لتأخرييته اعتمادا ملا تقدم م
 ٠1.األصلح

 
 "منهجي" الكتاب الدراسيتاريخية عن  .ب

اث الكتاب الرت وأصل هذا الربنامج هو برنامج مدته ثالثون يوما إلتقان 
، ، مثل إندونيسيا وماليزيا وتايالندانب الذين يدرسون يف القاهرة مصرللطالب األج

يف القاهرة مصر تقع يف املبىن  ۱۰۲۰ديسمرب  0الذي يؤسس أستاذ جوكو نورسيو، يف 
الباطنية درب األمحر دراسه تقع خلف مسجد األزهر مع تلميذه األول من  ٠ أرقم ٢٢
 . املؤسسة مدرسة حنو مطالع األنواريت . وقد ْسشخصا ٢٥

، ُث يف اندونيسيا تلك برنامج حتسي وتكييفها وفقا لنطاق اجملتمع اإلندونيسي
وبعد ذلك ويسمي مركز " منهجي " ) مركز اللغة تعلم القرآن الكرمي ( وتوسيع مرة أخرى 

 .رقيةلشولوكورو الموجنان، جاوا امبعهد دار النحاة اليت تركز يف قرية فتيي س
 

 "منهجي" الكتاب الدراسيتمهيد  .ج
مؤسس "دار النحاة " وهو تاذ جوكو نور سييو طريقة "منهجيهد األسعم
ية " بالقرية فتبيي الموجنان. قال األستاذ جوكو نور سييو أن تعليم اللغة العربمطالع األنوار

إلبتدائية املدرسة ايف املدرسة أو املعهد منذ صغري سن الطالب أي من الفصل الثاين من 
هنم أ حىت املدرسة الثانوية، قد يكون كثري منهم ما زالوا مل يفهموا اللغة العربية جيدا. مع

. فالسؤال منه "ملاذا مل يظهر منهم صالح القدرة يف اللغة تعلمواها حنو مخسة عشر سنة
 . طسلية الدينية يف بلد الشرق األو العربية ؟" ، وكذلك الطالب الذين تعلموا بك

ية بوكذلك الطالب يف املدرسة. قد تكون كثري منهم مل يصلحوا يف اللغة العر 
غة العربية وبة اللصع . فسؤالنا هل ميكن هذه املشكلة بسبببداللة قدرهم يف قراءة الكتب

                                                           
  ,Joko Nursiyo, Manhajiنفس املرجع ٠1 
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تعلم ا ؟، فيحتاجون حنو عشرات سنوات أن يسكنوا يف املدرسة لحىت جتعلهم ضعيفي هب
 اللغة العربية. 

املسلم ال ميلك اللغة العربية فيظل ملتقيا ومقلدا بإطالق، وال ميكنه  لو كان
أن يفهم القرآن الكرمي وال األحكام الشريعة من خمتلف مصادر الفقه اإلسالمي إال 

 . ه واعية الرتاث اإلسالمي وقرائتبواسطة، ويبقى حاجزا بينه وبي التجول الواسع يف
عربية يف املدرسة يدرسون كتاب اللغة ال و الذي جيعلنا آسفا، كثري من الطالب

و مل يفهموا ما يراد منها. منهم من حيفظها و يفهمها ولكنه يصعب على قراءة الكتاب 
منهم من  .املبتدأ و اخلرب و الرفع و النصبومل يستطع تعي مواضع األفعال و الفاعل و 

مع أن غرض  فردات،يستطيع هذه مجيعا لكن مل يفهم مراد ما يقرأ لقلة حفظهم على امل
  ٠٥تعلم الكتاب فهم ما يراد منه.

وقد قام مركز " منهجي " بتطوير فهم القرآن : احلديث يف تعلم عريب سهل 
ومثري لالهتمام وعملي وقابل للتطبيق ميكن تعلمه من قبل مجيع األطفال والبالغي 

 .سسات الرْسية مثل : مدرسة و معهاواألكادمييي من املؤ 
ن رسة بدال مالطريقة عن األساليب القائمة من خالل طرح املماوختتلف 

، وطريقة الرتمجة يف القران واحلديث و كتب العلماء ) الكتاب الرتاث ( واجملالت النظرية
سواء   ،مجيع الدوائر ميكن أن يتعلم ذلك والصحف واألخبار العربية، مع هذا األسلوب ُث

 . اآلخر، احلديث أو كنت ترغب يف دراسة القرآن
ة عشر تدريس ملدة مخسهذا األسلوب هو نتيجة رحلة طويلة من اخلربة يف ال

لداخلية السلف ملدارس ا، وهي الطريقة اليت تتضمن النظريات املستخدمة يف اعاما تقريبا
 ، واملعهد احلديثة والدراسات يف الشرق األوسط.التقليدية

 

                                                           
 Joko Nursiyo, Manhaji Program Kilat Menguasai Kitab Kuning (Kairo: Lembaga Penerbitanيرتجم من  ٠٥ 

Madrasah Nahwu Matholi’ul Anwar)  ٥, ٠٢٢٠ 
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 95"منهجي" الكتاب الدراسيخطوات  .د
التدريس اليت تستخدم يف هذه الربامج منهج التالقي يعين الطالب و املدرسي طرائق  -٢

 . يف تطبيقها ( Face To Face)  متالقيا الوجوه
عاين مفيها تقدمي الطريقة النظرية و التطبيقية مبعىن أن تطبق املادة فعاال يف فهم  - ۱

 .القرآن و قراءة كتب الرتاث
طبقها يف  أن يتعلم الطالب املادة تتعلق بالقوعد ُث يتطبيق التحليل النحوي مبعىن - 1 

 حتليل الكلمات من آيات القرآن أو كتب الرتاث.
الطالب يعلمون كيفية إعراب الكلمات أو اجلمل العربية من القرآن أو كتب الرتاث  - ٥

 موافقة للقواعد.
لذوق فيها. ا الطالب تطلب منهم التبحر يف قراءة كتب الرتاث موافقا للقواعد مع - ٠

و ليس على جمرد قراءة كتب الرتاث بل أيضا يف إرشاد معرفة التأليفات احلديثة 
 مثل احملالت و اجلرائد و حنومها.

فيها تطبيق الطريقة اليت فيها استخدام الرموز النحوية مع اإلنشاد استجالبا اللسرور  - 0
 .إمحاس الطالب خالل تطبيق التدريسو اجتنابا للممالت 

إكمال املهارات السابقة، بإرشاد الطالب تعلم ترمجة النصو  العربية إىل  - ۱ 
 األندونيسية يعين برتمجة الكلمات أو احلرة أو الفورية.

 
 "منهجي" الكتاب الدراسيمزايا  .ه

 أما مزايا طريقة " منهجي " فهي :
 . هذه الطريقة تنشأ عمليا تطبيقيا أ ( 

 ب ( والتدريب يقام بصورة جذابة مفرحة. 
 ت ( تكوين تأهل ترمجة حنوية القرآن. 

                                                           
 ,Joko Nursiyo, Manhajiنفس املرجع ٠٠ 
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  .التأهل يف الكالم باللغة العربيةث ( تكوين التأهل يف قراءة الكتب الرتاث و 
 ج ( املدرسون متأهلون يف جماهلم، مستندون مصدقون. 

  ٠0ح ( املنهج الدراسي منظمة مرتبة.
 للغاية ومتحمسي يف عملية التعلم األن ال عجب، أن الطالب متحمسي

طريقة " منهجي " ممتعة جدا. واملعلم يف شرح املادة واضح. الصوت مرتفع حبيث 
ميكن أن يستجيب ويتبعه الطالب بشكل جيد ويعطي املعلم تعبري مرحة متبوعا 

للطالب  " Ice Breaking"  ، علم املعلم لتوفريركات اليد عند غناء األغنية معاحب
. الفصل هو شيئ مهم لراحة الطالب يف التعلم حبيث ال يشعر الطالب ملال

يس ممتعة ألهنا التدر ويف عملية  ,تخدمة للتعلم نضيفة ومرحية جديدةالفصول املس
 .يف املنتصف أغنية و تنتهي بأغنية، و تفتح بأغنية

أن  . جيبى، اعتمادا على احلالة املطلوبةكل الطرق هلا مسامهة ذات مغز 
جه تعليم اللغة األجنبية ظروفا موضوعية خمتلفة بي بلد وآخر، من مؤسسة إىل يوا

أخرى، بي وقت وآخر. وتشمل هذه الشروط املوضوعية الغرض من التعليم، 
وحالة الطالب واملرافق واهلياكل األساسية وغريها. هذا احلال يؤثر على اختيار 

 ٠0طريقة التدريس.
 

 "منهجي" الكتاب الدراسيعيوب  .و
كل طريقة هلا نقاط القوة والضعف اخلاصة هبا. وغالبا ما تولد طريقة من عدم 

رها ، ولكن يف الوقت نفسه، يتم القبض على طريقة جديدة بدو رضاه عن الطريقة السابقة
طرق  . والدة األسلوب مرة واحدة انتقدأيضا يف الضعف الذي تسبب مرة واحدة يف

 .البعض بنقاط القوة والضعف بعضها تأيت وتذهب

                                                           
 املالحظة يف الفصل العاشرة يف الساعة التاسعة و مخسة عشر دقائق ٠0 
di dan Mamlu’atun Ni’mah. Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Abd. Wahab Rasyiيرتجم من  ٠0 

Bahasa Arab. UIN Maliki Press. ٥, ٠٢٢٢0. 
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 توضيح املعلم املادة سريع جدا(  ۲ 
 تأيت التوضيح من املوضوع الذي يتم تدريسه (  ۱ 

أحيانا ال توجد طريقة أفضل ومثالية يف تعلم اللغة حيث ال توجد طريقة واحدة 
ب . ألن اختيار األسلو جلميع احلاالت وظروف تعلم اللغة ميكن استخدامها ومناسبة
لفية التعليمية ، اخلاألجنبية، شكل املواد اليت تدرسليمية للغة يعتمد على األهداف التع

 .تعلم واملرافق املتاحةللم
 

 المنهج الدراسي و مراحل التدريس .ز
ستمراية ينقسم التدريس يف برامج " منهجي " على أربعة مراحل االبتدائية و اال

ربية آلة و الثالث اللغة الع. و املراد باألوىل و الثانية أن جتعل تعلم و املهارية و التكميلية
 .او الرابعة أن جتعل اللغة العربية علم

 تدريس اللغة العربية كآلةأ (  
 : املراد بتدريس اللغة العربية كالة كما يلي 

فهم القرآن و احلديث من حيث ترمجتهما و معرفة مواضع إعرابية كلماهتما تطبيق (  ۲
 .تب الرتاث مثل التقريب أليب شجاعقراءة الك

 تدريس احملادثة باللغة العربية(  ۱ 
 . أوليمبياد اللغة العربيةسؤاال يف  ۲٠٠٠تدريس (  ۳

هذا الربنامج ينهي على مدة ثالثة أشهر للمكثفي و مدة سنة تامة للربنامج 
ذه مرحلة . و الكتب اليت تستخدم يف هبتفصيل ثالثة اللقاءات لكل أسبوعاملطردي 

 التدريس فيما يلي :
 منهجي " االبتدائي األول"  - ٢ 
 منهجي " االبتدائي الثاين"  - ۱ 
 " منهجي " االبتدائي الثالث - ۳ 
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 " منهجي " االبتدائي الرابع - ٥ 
 درس اللغة العربية التطبيقية - ٠ 
 أوليمبياد اللغة العربية - 0 

  تدريس اللغة العربية كالعلم األولب ( 
 املستهدفات بتعلم اللغة العربية كالعلم األول كما يلي : 

 . ( العربية تعميق فهم القواعد ) من النحو و صرف(  ۲) 
 . النصو  املضمونة يف الكتب الرتاث) ب ( تعميق فهم معاين 

 ) ت ( تعميق فهم معاين العبارات العربية املشهورة. 
و الشعاعر  ( Novel) الرواية ) ث ( تدريس قراءة النصو  العربية احلديثة ك

 . العصرية
 ) ج ( تدريس علم اإلنشاء األساسي
  .توية صحيحية الكتابة األندونيسية) ح ( تدريس الرتمجة احلرة بأساس مس

 ) خ ( تدريس الرتمجة الفورية. 
 ) د ( تدريب االستماع.

 
 "منهجي" الكتاب الدراسيمنهجية التعلم  .ح

 لوجه مباشرة بي الطالب واملعلماستخدام نظام التلقي موجها  -
قراءة الكتاب و ، أي كل نظرية تدرس مباشرة متارس يف فهم القرآن النظرية التطبيقية -

  الرتاث.
حتليل النحوية : يدرس كل تلميذ حتليل النحوية يعرفون موقف إعرب القرآن والكتاب  -

ا وفقا للقواعد حالرتاث يتم تدريب مجيع الطالب على إتقان قراءة كتب الرتاث صحي
ولكن أيضا  ،ليس تدرس لقراءة كتب الرتاث فقط ،العربية ) حنو صرف ( يرافقه دزوق
 .رة مثل اجملالت والصحف والرواياتالطالب وتدرب الكتب املعاص
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صيغة ورمز القواعد مع ناشيد لكي أكثر إثارة لالهتمام وليس مملة، ُث يف فهم القواعد  -
 وضعت مع رمز وأغنية. 

ارسة اخلطبة ، ممالب العربية نشيطا يف شكل حمادثةالكالم : يف هذه احلالة يدرس الط -
 .قاشالعربية والن

ترمجة : الستكمال الكفاءات املذكورة، يتم تدريب األستاذ الطالب على ترمجة  -
 .ل ترمجة حرفية، وحركية، وفوريةالنصو  العربية إىل اإلندونيسية تشتم

 
 "منهجي" الكتاب الدراسيمنهج    .ط

، ألنه وفقا ألوستادز  ۲۳استخدمت طريقة منهجي املنهج اخلاصة . ليس منهج 
، لن تكون قادرة على قراءة الكتاب ۲۳جوكو نورسو إذا كان يرتدي الطالب منهج 

ال تستطيع أن حتدث باللغة و ال متكن أيضا ترمجة ذلك. على الرغم، البد على كل 
ب تمكن من قراءة القرآن وفهم معناه. لن يتمكن الطالاملسلم أن يتعلم اللغة العربية لي

 ٠0من التنافس إىل جامعة يف خارج البالد.
 

 "منهجي" الكتاب الدراسي خصائص   .ي
. الرتكيز العملي هو على املواد. تطبيق أي تطبيق مباشرة ( كل قاعدة مشروحة عمليا ٢

 على النص العريب.
 وية .حي أهنا ممتعة ألهنا مصحوبة بغناء حنسهلة وممتعة. ألن النظرية بسيطة يف (  ۱ 
 ترمجة النصو  العربية (  ۳ 
. ارج الفصيستطيع أن يتعلم به يف خ( ال ينبغي أن تعلم "منهجي" يف الفصل، ولكن  ٥

 ٠9لذلك ال يعتمد على معمل اللغة.
 

                                                           
 املقابلة مع أستاذ جوكو نورسييو كمدرسة اللغة العربية يف الساعة العاشرة ٠0 
 املقابلة مع أستاذ جوكو نورسييو كمدرسة اللغة العربية يف الساعة العاشرة ٠9 
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 "منهجي" الكتاب الدراسيتقويم  .ك
يف  ينفصل عن عمل املدرس. وأّن التدريس جزء ال ال يوجد تدريس دون التقومي

املدرسة أو الكلية أو اجلامعة. والتقومي هو عملية تشخيصية وقائية عالجية تستهدف اىل 
الكشف عن مواطن الضعف و القوة يف التدريس بقصد حتسي عملية التعليم والتعلم 

. وال يكفي أيضا أن تستخدم أحدث األساليب ويرها مبا حيقق األهداف املنشودةوتط
 والطرق يف تدريسها أذن أن الفائدة ال تتحقق إال مبعرفة مدى جناحنا يف األهداف املقررة. 

 وأما تقوم يف طريقة " منهجي " كما يلي : 
 أ ( قرأة 

 ب ( حتليل النحوية 
 ت ( اإلعراب 
 1٢ث ( ترمجة
 

 عربيةمعوقات الطالب عند عملية تعلم اللغة ال .ل
 الطالب غائب  - ٢
 نقص الرتكيز  - ۱
 1٢ليست احلماسة يف الطالب احملد ألن ليست هناك رغبة لدخول هذا القسم. - 1
 

 الثالث : النظرة العامة عن مادة النحو مبحثال
 أ. مفهوم النحو 

لغة، القصد عند مجهور العلماء. واصطالحا هو كالم العرب يف اعتبار اإلعراب 
كان النحو هو   1٠التثنية، واجلمع، واإلضافة، والرتكيب. واملفهوم اآلخر،أو غريها، إما 

                                                           
 بلة مع أستاذ جوكو نورسييو كمدرسة اللغة العربية يف الساعة العاشرةاملقا 1٢ 
 املقابلة مع أستاذ جوكو نورسييو كمدرسة اللغة العربية يف الساعة العاشرة 1٢ 
 9٢فؤا حنا ترزي, يف أصول اللغة و النحو )بريوت: دار الكتب(  .  1٠ 
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علم القاعدة العربية، أو القاعدة من القواعد اللغوية الذي نعرف كما صيغ الكلمات 
 11العربية وأحواهلا حي إفرادها وحي تركيبها.

 
 ب. تاريخ النحو 

وعنده بنته  سطح بيتهيف سبب وضع أيب األسواد هلذا الفن أنه كان ليلة على 
فرأت السماء وجنومها وحسن تأللو أنوارها مع وجود الظلمة فقالت : يا أبت ما أحسن 
السماء )بضم النون وكسر اهلمزة(، فقال أي بنية جنومها وظن أهنا أرادت أي شيء 
أحسن منها فقالت ياأبت ماأردت هذا إمنا أردت التعجب من حسنها فقال قويل ما 

  .افتحي فاكأحسن السماء و 
فلما أصبح غدا على سيدنا علي كرم اهلل وجهه وقال يا أمري املؤمني حدث يف 
أوالدنا ما مل تعرفه واخربه بالقصة فقال هذا مبخالطة العجم العرب ُث أمره فاشرتي 
صحيفة وأملي عليه بعد أيام أقسام الكالم ثالثة : اسم وفعل وحرف جاء املعين ومجلة 

 ل انح حنو هذا فلذلك ْسي بالنحو. من باب التعجب وقا
ُث قال تتبعه يا أبا األسواد وزد عليه ما وقع لك، واعلم يا أبا األسواد أن األشياء 

، وإمنا تتفاضل الناس يف معرفة ما اهر ومضمرثالثة : ظاهر ومضمر وشيء ليس بظ
 نليس بظاهر وال مضمر قال أبو األسواد فجمعت منها أشياء وعرضتها عليه فكان م
ذلك حروف النصب فكان منها إن وأن وليت ولعل وكأن ومل أذكر لكن فقال يل مل 

 .سبها منها فقال بل هي منها فزدهاتركتها فقلت مل أح
( اجلربُث أيضا ْسع أبو األسواد رجال يقرأ "إن اهلل بريء من املشركي ورسوله" )

 1٥فوضع باب العطف والنعت.
 

                                                           
 Praktis Untuk Mengatasi Tata Bahasa Arab, Abu Bakar Muhammad, Ilmu Nahwu Teoriيرتجم من 11 

(Surabaya: Karya Abditama) hlm. ٢ 
 1أمحد زيين دحالن, شرح خمتصر جدا )احلرمي(  1٥ 
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 م النحو يلج. أهداف تع
 1٠أهداف النحو فيما يلي:تتمثل أهم 

 . إقدار املتعلم على القراءة بطريقة سليمة خالية من اللحن ٢
قة مع ، واملتفأإكساب املتعلم القدرة على الكتابة الصحيحة السليمة من اخلط.  ۱

 القواعد املتعارف عليها.
 . مساعدة املتعلم على جودة النطق وصحة األداء عند التحدث 1
 القدرة على فهم املسموع ومتييز املتفق مع قواعد اللغة من املختلف. إكساب املتعلم  ٥

 منها.
، واالستنتاج، واملقارنة، وإصدار األحكام، ار املتعلم على املالحظة الدقيقة. إقد ٠

 وإدراك العالقات بي أجزاء الكالم ومتييزها وترتيبها على النحو املناسب
ل لغوي لد املتعلم وإمداده بثروة لغوية من خال. اإلسهام يف اتساع الدائرة القاموس ال 0

 النصو  الراقية اليت يتعلم القواعد من خالهلا
، وملكة لغوية سليمة يفهم من ة املتعلم على تكوين حس لغوي جيدمساعد.  ۱

خالهلا اللغة املنقولة ويتذوقها : مبا يعينه على نقد الكالم، ومتييز صوابه من خطئه، 
 .كيب واملفردات بطريقة سليمةوتوظيف الفقرات وترا 

 
 د . أهميات النحو

يلة يف ، بل هو جسر ووسغاية اهلدف يف تعليم وتعلم اللغةحقيقة، ليس النحو 
 مساعدة الطلبة يف ترقية القدرة للمهارات االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة. وهناك

مع ذلك النحو مهم  10اللغة.، وهو البيئة وممارسة سبب من األسباب يف مساعدة اللغة
جدا ملساعدة الطلبة يف نيل األخبار وتقدميها. كما قال علي ابن أيب طالب أليب األسواد 

                                                           
 ٢09 (Malang: UIN MALIKI Press)نور هادي, املوجه لتعليم املهارات اللغوية  1٠ 
 ,Malang: Strategi Pembelajaran Bahasa Arab  Metode &Bisri Mustofa dan Abdul Hamid)يرتجم من  10 
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الدويل : الكالم كله اسم وفعل وحرف جاء املعي. وقال أيضا حيىي بن نور الدين أيب 
يطي" عمر تابه "كاخلري بن موسى العمريطي الشافعي األنصاري األزهري شريف الدين يف  

 10والنحو أوىل أوال أن يعلما # إذ الكالم دونه لن يفهما.:  ۲۰بيت : 
 
 طرائق تعليم النحو ه . 

، فإن أكثر طرائق التدريس شيوعا واستخداما يف تعليم القواعد النحوية بوجه عام
 10هي:
 . الطريقة القياسية  ٢

لشواهد واألمثلة ا حيث ينطق املعلم من تقرير القاعدة للطلبة ابتداء، ُث يعقبها ذكر
واألدلة الشارحة، ومع كثرة التدريب عليها ميكن تعميمها. وقد تفيد هذه الطريقة عند 

قدر كبري اليت تتسم ب تعذر استخال  القاعدة من قبل الطلبة، خاصة يف املوضوعات
، لكن املواقف التدريسية يف تلك الطريقة تبدو متكلفة ومصطنعة لتمكي من الصعوبة
 السيطرة على قاعدة حمددة سلفا، كما أن األمثلة الشارحة لتلك القاعدة الطلبة من

 .الختلو هي األخرى من ذلك التكلف
 . الطريقة االستقرائية  ٠

ويف هذه الطريقة ينحرك املعلم يف اجتاه معاكس للطريقة القياسية، حيث يبدأ هنا 
 هذه األمثلة أجزاء معينة يفباستعراض األمثلة والشواهد أوال، ُث ينبه املعلم طلبته إىل 

  .ليالحظوها، ُث جتمع هذه املالحظات لتكون قاعدة يتم تسجيلها على أمثلة جديدة
ريدريك هريات ف قة على األفكار املريب األملاينويعتمد حترك املعلم يف هذه الطري

، طواخلطوات اليت حددها واليت تتمثل يف املقدمة والعرض، والربط، والقاعدة، واالستنبا
 والتطبيق.

 . الطريقة املعدلة  1
                                                           

 منظومة العمريطي يف النحو للشيخ شرف الدين العمريطي )قديري: مدرسة هداية املبتدئي باملعهد اإلسالمي لريبايا  10 
 ٢00 (Malang: UIN MALIKI Press)نور هادي, املوجه لتعليم املهارات اللغوية  38 
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وتعليم النحو وفق هذه الطريقة اليبتعد كثريا عن توظيف الطريقة االستنباطية، 
ض نص من نصو  القراءة، وقصاري األمر أن تعلم القاعدة سيتم من خالل استعرا

 ،ه الذي ينبغي أن يفهمه املتعلمون، يدور النقاش من خالل النص حول معناأو األدب
ستخلص ، ُث تينطوي عليها النص وبيان خصائصها ي الضوء على اجلمل اليتيلق
، تنباطيةمل، أما يف الطريقة االس. فالنص هنا متكاقاعدة، ُث يكون التطبيق بعد ذلكال

 األمثلة غري مرتابط. 
اري تعليم ، إمنا جييقول فتحي يونس وآخرون : " وتعليم القاعدة وفق هذه الطريقة

ء عن طريق جيي، إذ إنه من الثابت الذي ال جدال فيه أن تعليم اللغة إمنا اللغة نفسها
، ومزاولة عباراقا، فليكن تعليم القواعد إذن على هذه املنهج الذي معاجلة اللغة نفسها

ومترين األلسنة  ،تها وعرضها على األْساء واألنظاريرتكز فيه على اللغة الصحيحة ومعاجل
 واألقالم على استخدامها".

 
 و . إستراتيجيات تعليم النحو 

موذج ، ومها القياسي واالستقرائي. كان النو له منوذجي يف التعليم والتعلمالنح
. وأما هاوية ُث األمثلة من القواعد بعدالقياسي هو منزذج التعليم بتقدمي القواعد النح

. ة بعدهايألمثلة ُث القواعد اللغو النموذج االستقرائي هو العكس حيث يقدم املعلم ا
 19وكانت تقنيات النحو بالنموذج القياسية هي فيما يلي:

 . تعّرف املعلم عن املوضوع املعي ٢
 يقدم املعلم املواد من القواعد اللغوية النحوية.  ۱
 . حتفظ الطلبة القواعدة 1
 . يقدم املعلم األمثلة املناسبة بالقاعدة ٥
 . خيتتم املعلم الدراسة باخلالصة ٠
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 املعلم التمرينات والتدريبات التحريرية أو الشفوية . يقدم  0
 وأما تقنيات النحو بالنموذج القياسية هي فيما يلي :

 . تعّرف املعلم عن املوضوع املعي ٢
 يقدم املعلم األمثلة.  ۱
 . تقرء الطلبة عن األمثلة متبادلة 1
 . يبي املعلم املواد من القواعد اللغوية النحوية ٥
 . خيتتم املعلم والطلبة الدراسة باخلالصة ٠
 . يقدم املعلم التمرينات والتدريبات التحريرية أو الشفوية 0
 

 ز . المواد األساسية للنحو
كان البحث الذي حبثه حممود أمحد سيد يقرتح عن التعاليم واملواد األساسية 

، وإن واخلريهي: املضارع يف مجيع أحواله، والفعل، ونائب الفاعل، واملبتدأ 
وأخواهتا، وكان وأخواهتا، والفعول به، واملفعول فيه، واحلال، واالستثناء، والتمييز، 
واجلرور باحلروف، واملضاف إليه، وحروف اجلر، و حروف العطف، وحروف 
النصب، وحروف اجلزم، وأْساء االستفهام، واإلفراد، والتثنية، واجلمع، األْساء 

 ٥٢اخلمسة، والنعت.
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 الثالث فصلال
 البحث منهجية

 
 مدخل البحث ومنهجه .أ

 ي استخدامه الباحث يف حتليل حبثهذطريقة عملية ال وبحث هال منهج
أخذ يي ذي مصادر احلقائق النبغي للباحث أن تعيو  ٥٢بالغرض واملنفعة املخصو .
 لي : كما ي  ،قصد إليها يف هذا البحث العلميي يذمنها للحصول إىل احلقائق ال

 نهجم وهذا البحث العلمي ه يف ي استخدمه الباحثذالبحث ال منهج
الرقمية  العملية يف نيل املعرفة باستعمال البيانات وه نهج. هذا املبنوع التجربة كميال

 كتاب عاليةف. واهلدف من هذه الطريقة ملعرفة املنشودةالة يف إجياد البيانات عن الشئ 
 مبدرسة ابعالس قواعد النحو يف الفصل لرتقية إستيعاب الطالب" منهجي" الدراسي
مقياس التأثري  ستعمل فيهاي. ونعرف عن كثري الرتقية و ماالنج العاملي اإلسالمي تزكية
أو بطريقة  " spss" ي يتم حتليلها بوسيطة احلاسوب اآللية املتطورة باستعمال ذال

 . اإلحصائية اليدوية
 One Group Design Pretest Posttest - تصميم البحث استخدم الباحث

باستخدام  هذا الفصل ستخدم اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي يفيألن الباحث 
العربية باستخدام طريقة  الطالب يف تعليم اللغة طريقة غري "منهجي" ُث نظر الباحث

 دي.الباحث بي اإلختبار القبلي واإلختبار البع قارنيذا البحث ه"منهجي". إذن يف 
 

 البحثمجتمع  .ب
هو مجيع مواضيع البحث وقد يتكون من الناس واألشياء واحليوانات 

خاصة يف  ئق اليت هلا طبيعةوالنبات والظواهر وقيمة التجربة واحلوادث كمصادر احلقا
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درسة تزكية السابع مب. أما اجملتمع يف هذا البحث فهو كل التالميذ يف فصل البحث
باملباشرة( لتنال البيانات (ستخدم يف امليدان ي. والباحث اإلسالمي العاملي ماالنج

 الصرحية. 
 

 عينية البحث .ج
عينية البحث هي جمموعة صغرية من األفراد املشاركي مباشرة يف هذا 

وأما عينية البحث يف هذا البحث فهي مجيع  ٥1وهي الذي يكون نائبا منه. ٥٠البحث.
يف فصل  والنح قواعد الطالب إستيعابالطالب باستخدام طريقة " منهجي " لرتقية 

لبحث . والطريقة ألخذ العينية يف هذا اتزكية اإلسالمي العاملي ماالنجالسابع مبدرسة 
 .تزكية اإلسالمي العاملي ماالنجيف مدرسة  Purposive Samplingهي العينية الطبقية 

 
 متغير البحث .د

متغري البحث هو النشيط الختبار الفرضية يعين يناسب بي النظرية 
متغري املراقبي ومتغري و  التابعاقع، أما تقسيم املتغري البحث : متغري املستقل ومتغري والو 

 . واملتغري يف هذا البحث يعين : الوسيط
صابة متغري تغيري أو اإل) أ ( متغري املستقل : متغري مؤثر أو السبب يف ال

تاب ك. واملتغري املستقل يف هذا البحث هو   xيسمى متغري  التابع
 "منهجي".  الدراسي
، واملتغري y: املتغري ينثره املتغري األخر يسمى متغري  لتابعا) ب ( متغري 

 .لنحوا قواعد الطالب إستيعابغري املستقل يف هذا البحث هو 
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 البيانات و مصادرها و طريقة جمعها .ه
 اجلدول عن مصادر البيانات

 مصادرها البيانات أسئلة البحث رقم
كتاب كيف تطبيق   ٢

الدراسي "منهجي" لدي 
الطالب يف الفصل 
السابع مبدرسة تزكية 
 اإلسالمي العاملي ماالنج

 يةالوقع احلالة ،نتيجة
 ،عن تعليم مادة النحو

تعليم مادة طريقة 
 النحو

 ،املقابلة
 املالحظة

تاب تطبيق كفعالية كيف  ٠
الدراسي "منهجي" لرتقية 

يف الفصل  النحو قواعد
السابع مبدرسة تزكية 
 اإلسالمي العاملي ماالنج

 التجربة والإلختبار نتيجة التجربة، الوثائق

 
وسائل   ستخدميدان مباشرة، و يف املي قوم الباحثيأما جلمع البيانات ف

 الباحث طرائق كثرية مواقة هبذا البحث وهي :  كثري، استخدم
 المالحظة -0

 ٥٥املقصودة اليت توجه االنتباه إىل الظواهر الوقائق مباشرة.هي املالحظة املنهجية   
رتقية لفعالية كتاب الدراسي "منهجي" هذه الطريقة جلمع البيانات عن  استخدم الباحث

. نجالسابع مبدرسة تزكية اإلسالمي العاملي ماال إستيعاب الطالب قواعد النحو يف الفصل
 ج.تزكية اإلسالمي العاملي ماالنعن أحوال وهذه الطريقة مستخدمة أيضا جلمع البيانات 

 وأما اخلطوات املالحظة كما يلي :
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 إنشاء منوذج متغري الفرعي  -٢ 
 إنشاء منوذج للمالحظة  - ۱
 حتديد اجلدول  - 1
 تطبيق هنج الطالب  - ٥
 يصور عملية التعلم - ٠
 حتليل البيانات  - 0

كية مبدرسة تز السابع " يف الفصل "منهجي كتاب الدراسيتطبيق  
 طالب. ٠1من حيث عدد  اإلسالمي العاملي ماالنج

 سبتمرب ٢9يف التاريخ  سنيدخل الباحث الفصل السابع يف يوم اإل 
 لس يف املقعد معجيبدأ املدرس الدرس بإلقاء السالم على الطالب. ُث .  ۱۰۲9

نحو دريس التعلم معهم باملالحضة يف يالتالميذ، ويف ذلك اليوم كلهم حياضرون. ُث 
ار إىل ختباإل عطي الباحثي نحو"منهجي". وبعد التدريس ال كتاب الدراسيبال

  "منهجي" وكفائتهم يف النحو. كتاب الدراسيالتالميذ عن  
 استخدم الباحث طريقة املالحظة ليصور حقيقة احلال أو احلديث األستاذ

. املقصودة الفصل عملية تدريس يف " يف"منهجي كتاب الدراسيوالطالب باستخدام  
لرتقية " "منهجي كتاب الدراسيصفحة املالحظة ملعرفة عملية التدريس باستخدام  

ي السابع مبدرسة تزكية اإلسالمي العامل إستيعاب الطالب قواعد النحو يف الفصل
 . ماالنج

 المقابلة - ۲

تقنيات املقابلة املستخدمة يف مجع البيانات إذا كان الباحثون يريدون القيام 
الباحث  ويف هذا البحث قام ٥٠بدراسة أولية للعثور على وجود مشاكل البحث.

                                                           
 Rukaesih A. Maolani dan Ucu Cahyana, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PTيرتجم من  ٥٠ 

Raja Grafindo Persada, ٠٢٢٠ ( 
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نور  " هو أستاذ جوكوالعربية باستخدام طريقة "منهجي للمقابلة مع مدرس اللغة
سييو ملعرفة عملية تعليم اللغة العربية يف الفصل السابع وكفاءة حنو الطالب 

لرتقية " يمنهجوحلها باستخدام طريقة " ومشكالت الطالب يف تعليم مادة النحو
ملي السابع مبدرسة تزكية اإلسالمي العا إستيعاب الطالب قواعد النحو يف الفصل

 . ماالنج

 وأما اخلطوات املقابلة كما يلي :

 إنشاء منوذج متغري الفرعي - ٢ 

 إنشاء األسئلة - ۱ 

 حتديد اجلدول - 1 

 إجراء املقابالت  - ٥ 

 ات حتليل البيان - ٠

قابلة ستخدمها امليالبيانات، هنا طريقة املقابلة جلمع استخدم الباحث 
ة  مدير املدرسإىل سأل الباحثياملوجه، يعين باعداد دفرت األسئلة. يف هذه الطريقة 

 .لنيل البيانات عن املدرسة

 االختبار  - ۳
االختبار هو بعض األسئلة أو التمارين أو األدوات األخرى املستخدمة 

 ٥0لقياس املهارة، واملعرفة، والقدرة، أو املوهبة اليت ميتلكها األفراد أو اجملموعات.
 وأما اخلطوات االختبار كما يلي :

 إنشاء منوذج متغري الفرعي - ٢ 
 إنشاء منوذج لالختبار - ۱ 

                                                           
 ۳٠٠نفس املرجع :  .  ٥0 
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 حتديد اجلدول - ۳
 تطبيق االختبار القبلي - ٥
 تطبيق االختبار البعدي - ٠
 حتليل البيانات  - 0 

طريقة االختبار القبلي واالختبار البعدي. أما االختبار  استخدم الباحث
القبلي هو جيري قبل استخدام طريقة "منهجي" ملعرفة مستوى الطلبة اللغوية أو  
كفاءهتم اللغوية قبل استخدامها، وأما اإلختبار البعدي هو جيري بعد استخدام طريقة 

تطور والتقدم اللغوي الذي أجنزه الطالب بعد استخدامها. " منهجي " ملعرفة مدى ال
 ونتيجة هذا االختبار البعدي تقارن بنتيجة االختبار القبلي ملعرفة مدى الفرق بينهما.

 الوثائق - 4 
هي طريقة مجع البيانات مصدرها املكتوبة والكتب واحملالت واجلرائد 

هذه الطريقة للوصول إىل  استخدم الباحث ٥0والبحوث املوجودة واحلكايات وغريها.
البيانات واملعلومات عن أحوال املدرسة وتارخيها وعدد املعلمي واْساء الطالب ُث 

 .ملدرسةربامج األكادميية يف هذه احالة عملية طريقة " منهجي " واهليكل التنظيمي وال
 وأما اخلطوات الوثائق كما يلي :

 إنشاء منوذج متغري الفرعي - ٢ 
 إنشاء إرشادات التوثيق - ۱ 
 إعداد األدوات واملواد - ۳ 
 حتديد اجلدول - ٥ 
 أطلب البيانات إىل اإلدارة واملعلمي والطالب - ٠ 
 حتليل البيانات  - 0 

                                                           
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka يرتجم من  ٥0
Cipta) ٠.  ٠٢٢٢0٥  
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ة يم اللغة العربية بطريقصورة عن حالة املعلم والطالب يف تعل وأخذ
ة تزكية السابع مبدرس لرتقية إستيعاب الطالب قواعد النحو يف الفصل" ا"منهجي

 .اإلسالمي العاملي ماالنج
 طريقة تحليل البيانات .و

حتليل البيانات هي طريقة إجابة األسئلة املستخدم يف قضايا البحث يف هذا 
   ٥0الفرصة قدمت الباحثة حقائق الكمية، وهي حقائق من األرقام بالطريقة اإلحصائية.

الباحث لتحليل البيانات املعرفة فعالية كتاب الدراسي "منهجي"  استخدم
سالمي العاملي السابع مبدرسة تزكية اإل لرتقية إستيعاب الطالب قواعد النحو يف الفصل

 :وأما الرموز الذي استخدم الباحث هو. ( T - Test ) Tماالنج. والرموز اختبار 
 ز المقارنةو رم -0

الباحث هذا الرمز لنيل املعرفة  استخدم " T - Test" رمز املقارنة يسمى أيضا 
عن مقارنة الوصول إىل مادة النحو الطالب يف الفرقة التجريبة يف تعليم اللغة العربية. 
إذا بعد التحليل يوجد الفرق بي الوصول إىل كفاءة الطالب للفرقة التجريبة فهذا يدل 

رتقية لالية كتاب الدراسي "منهجي" مردودة، مبعىن فع ( Ho) على أن الفرضية الصفرية 
ي السابع مبدرسة تزكية اإلسالمي العامل إستيعاب الطالب قواعد النحو يف الفصل

ماالنج، أو بالعكس إذا بعد التحليل ال يوجد فرق بي الوصول إىل كفاءة الطالب 
ك ، مبعىن ليس هنامقبولة ( Ho) للفرقة التجريبة فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية 

 لرتقية إستيعاب الطالب قواعد النحو يف الفصلفعالية كتاب الدراسي "منهجي" 
 السابع مبدرسة تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج.

( Aswami Sudjud). قال أسوام السجود ةراسة مقارنهذا نوع البحث هو د

والناس  ،جه التشابه واالختالف من األشياءكون قادرة على العثور أو يالبحث املقارن 
 Ex Post)دراسة مقارنة  (Van Dalen)ماعات وغريها. قال فان ديلي واألفكار واجل

                                                           
 ٠٢, Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar) ۳٠٢٢يرتجم من  ٥0 
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Facto) ي ذداث الو ثالثة أحيسمى بدراسة حبثية املقارنة اليت قارن الباحث اثني أ
أخذ يولكن  ، يبدأ الباحث العملية من الصفر. يف هذا النوع البحث الشهد األسباب

 ٥9الباحث النتائج مباشرة.
إن عينة هذا البحث العلمي تعد العينة الصغرية أو أقل من ثالثي. ويف هذا 

ألن هذا البحث العلمي يبحث عن   y)( واملتغري )(xالبحث فيه إرتباط بي املتغري 
  ٠٢ن".هناك إرتباط بي املتغريي. يقال "فروق النتيجة الذي يؤخذ من نفس املصدر

ستخدم يوإرتباط بينهما، ف للعينتي الصغريتي " Test - t" وأما رمز املقارنة 
 صيغة فيما يلي : الباحث
 

𝒕𝟎 =
𝑴𝑫

𝑺𝑬𝑴𝑫

 

 

 ٠٢البيان :
=  t.  املقارنة 

𝑀𝐷  املتوسطة =(Mean)  من متغريx :الفرقة التجربيية( واحلصول على الصيغة( 

𝑴𝑫 =
𝚺𝑫

𝑵
 

D∑  = عدد خمتلفة من متغريx  الفرقة التجريبية( و من متغري(y )الفرقة املراقبة( 
N مجلة البيانات = 

𝑆𝐸𝑀𝐷
 y)الفرقة التجريبية( و من متغري  xاإلحنراف املعياري من متغري =  

 )الفرقة املراقبة( واحلصول على الصيغة:

𝑺𝑫𝑫 = √
∑𝑫𝟐

𝑵
−  (

∑𝑫 

𝑵
) 

                                                           
, rta: PT. Raja Grafindo Persada) Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jaka٢990يرتجم من  ٥9 

٠0٥ 
  ٠09 ,Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikanنفس املرجع  ٠٢ 
  ٠9٢ – ٠09نفس املرجع,  .  ٠٢ 
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𝑆𝐷𝐷 :اإلحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة = 

𝑺𝑬𝑴𝑫
=

𝑺𝑫𝑫

√𝑵 − 𝟏
 

N  =  مجلة البيانات 

Ha   = منهجي" لرتقية مادة النحو.وجود عالقة قبل وبعد إستخدام طريقة" 

H.   = منهجي" لرتقية مادة النحو.قبل وبعد إستخدام طريقة عدم عالقة" 

هناك العديد من اخلطوات اليت ينبغي القيام هبا,  (T-test)قبل الدخول يف رموز اإلختبار 
 وهي:

 برموز : 𝑀𝐷 Mean of Differenceيطلب  -أ
 

𝑴𝑫 =
𝚺𝑫

𝑵
 

 برموز : Standar Deviasi يطلب -ب
9𝑺𝑫𝑫 = √∑𝑫𝟐

𝑵
−  (

∑𝑫 

𝑵
) 

𝑆𝐸𝑀𝐷من   Standar Error يطلب -ج
 Mean of Difference : برموز 

𝑺𝑬𝑴𝑫
=

𝑺𝑫𝑫

√𝑵 − 𝟏
 

 برموز : .tيطلب  -د

𝑺𝑬𝑴𝑫
=

𝑺𝑫𝑫

√𝑵 − 𝟏
 

 .tتقدمي التفسري على  -ه
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 الفصل الرابع
 البيانات وتحليلهاعرض 

 
ابع في الفصل السفي تعليم قواعد النحو  هجي"تطبيق كتاب الدراسي "من .أ

 بمدرسة تزكية اإلسالمي العالمي ماالنج

من مجع البيانات أو احلقائق يف امليدان، يف احلقيقة  الباحث ىنهيبعد أن 
باستعمال   حونهبذه املدرسة ألن أهداف تعليم ال النحو اإلسرتاتيجية مهم جدا يف تعليم

 اتيجيةاإلسرت  هجيد، وهذ قواعد النحو"منهجي" هي استطاعة الطالب يف  كتاب الدراسي
 تاج إىلحي قواعد النحوبسهولة. ألن  القواعد النحوخذوا تصنيف يستطيع الطالب أن يأ

 .الطريقة ملساعدة الطالب يف تعليمها

فصل الطالب يف المنهجي" لدى " كتاب الدراسيباستخدام   قواعد النحوتدريس 
 طة التعليم". هلا أنشالضمريبعنوان املادة " ماالنج العاملي اإلسالمي تزكيةمبدرسة  سابعال

، ضمريلم ا" يسهل الطالب ليذكر أن يفه"منهجي كتاب الدراسيتأثري   يف تطبيقها، كانت
 كما يلي : أما اخلطوات طريقة "منهجي"  

 أ . املقدمة 

 درس عن أحوال الطالب وقراءة بسم اهلل معا إلقاء السالم ويسأل امل - ٢

 يقرأ املدرس كشف احلضور  - ٠

 يتبي املدرس املادة واهلدف التعلم  - 1

  املدرس الكفاءة األساسية اليت جيب حتصيلها التالميذ يف التعلمربخي - ٥

 ب . األنشطة األساسية 
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 الطالب و يعينستخدم يف هذه الربامج منهج التالقي يي ذطرائق التدريس ال -٢
 يف تطبيقها.  (Face To Face) املدرسي متالقيا الوجوه

 فهم معاين التطبيقية مبعىن أن تطبق املادة فعاال يففيها تقدمي الطريقة النظرية و  -٠
 القرآن و قراءة كتب الرتاث.

عد ُث يطبقها اتطبيق التحليل النحوي مبعىن أن يتعلم الطالب املادة تتعلق بالقو  -1
 .ات من آيات القرآن أو كتب الرتاثالكلميف حتليل 

ب آن أو كتيعلم الطالب كيفية إعراب الكلمات أو اجلمل العربية من القر  -٥
 .الرتاث موافقة للقواعد

يطلب الطالب منهم التبحر يف قراءة كتب الرتاث موافقا للقواعد مع الذوق  -٠
لتأليفات افيها. و ليس على جمرد قراءة كتب الرتاث بل أيضا يف إرشاد معرفة 

 . احلديثة مثل احملالت و اجلرائد و حنومها
فيها تطبيق الطريقة اليت فيها استخدام الرموز النحوية مع اإلنشاد استجالبا  -0

 للسرور و اجتنابا للممالت إمحاس الطالب خالل تطبيق التدريس .
إىل  ةالعربي إكمال املهارات السابقة، بإرشاد الطالب تعلم ترمجة النصو  -0

 نيسية يعين برتمجة الكلمات أو احلرة أو الفورية.ندو اإل

 . اخلامتةج

  نحوخلالصة من املادة عن مادة الذكر املدرس والطالب معا ويعطى املدرس اي -٢

 عطي املدرس احلث على الطالب من هذه املادة ي -۱

 عطي املدرس الواجب املنزيل ُث إلقاء السالم ي -1

الطريقة تناسب مع خطوة تطبيقها. هذه ستخلص الباحث أن استخدام هذه ي
 .الطريقة موجودة النشيد. واملزايا يعين جيوز للطالب أن ينشد تلك النشيد يف اي املكان

بسهولة.  مريضيدرسوا ال. والطالب أن قواعد النحو، تسهل التالميذ ملعرفة مواقع يف فلذلك



45 
 

ن  ، ألسهال عدقواتفهم ال بنشيد. كثري من الطالبألن الطالب يستطيعون أن يذكر املادة 
اعمال  يف و نحوب محاس والسرور يف تعليم ال" منهجي " جيعل الطال كتاب الدراسي
 وظيفتهم.

. البحث ئلةاألس يف املوجودة األسئلة إجابة استفاء إىل تفيد اإلختبار نتائج إن
 بإستخدام لتهحل ُث البعدي و القبلي اإلختبارين نتائج البحث هذا يف الباحث وعرض
 ويشعرون يشاهدون الطالب ألن مهمة كتاب الدراسي وكان. (t-test) اإلحصائي الرمز
 .اصةخ الكتاب الدراسي يستغوى ذالك ألن تسهيال فهم الدراسة تلك يف مباشرة

 عليمت إجراء عن الطالب بعض و املعلم مع واملقابلة املالحظة نتائج عرض أما
كية اإلسالمي تز  الفصل السابع مبدرسة يف الدراسي "منهجي" كتاب بإستخدام مادة النحو

 : يلي كما العاملي ماالنج فهي

سابع الفصل ال "منهجي" يف الدراسي كتاب بإستخدام مادة النحو تعليم إجراء  .٢
 تابك بإستخدام مادة النحو تعليم أن. تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج مبدرسة

م الثالثاء ويو  يوم هي األسبوع يف مرتي (G) السابع فصل يف الدراسي "منهجي"
 داملقائ فيه الفصل حالة طالبا،( ٠1) هو الفصل هذا يف الطالب وعدد. اخلميس
 .التعليمي بالكتاب الطالب استخدام املكاتب، و

تزكية اإلسالمي  مدرسة يف الدراسي "منهجي" كتاب بدون مادة النحو مشكلة .٠
 .العاملي ماالنج

 هي لةأن املشك فحصل الطالب، بعض و النحو معلم مع واملقابلة املالحظة بعد
 العربية، اللغة ليع قدره اقل اهنا الواقع يف أخرى أمور بي من النحو قدره يف تتسبب اليت
 مما تنوعا قلا املستخدمة األساليب وكذلك النحو لتعلم املرة هذه جديده الغالب يف وهي
 الكتب اماستخد والكتاب النحو، قدره لتحسي لذلك،. بامللل الطالب شعور إىل يؤدي
 .املنهجي التعلم وسائل مع الدراسي
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 مادة النحو عليمت يف الطالب كفاءة ملعرفة حتريريا القبلي باإلختبار الباحث وقام
 .طالبا( ٠1) فصل ذلك يف الطالب عدد وأما(. ۱۰۲۱ نوفمرب ٠) التاريخ يف

 كما بيف الدراسي "منهجي" كتاب بتطبيق مادة النحو تعليم يف اخلطوات وأما
 :يلي

 الباحث وبدأ األول، احلصة يف ،(۱۰۲9 نوفمرب ٠) الثالثاء يوم األول، اللقاء يف
. السابع لالفص يف الدراسي كتاب باستخدام مادة النحو تعليم تطبيق أو األول بإعطاء
 الختبارا بعد الكتاب هذا من صعب ما الطالب أسئل ُث. بالسالم الدرس الباحث فتح
 من باملوضوع تعلقت اليت املفتاحية الكلمة بإعطاء الباحث بدأ األول اإلجراء يف ُث. القبلي
 ".الضمرب" يعين الدراسي كتاب

 اللقاء هذا يف. األول احلصة يف ،(۱۰۲9 نوفمرب 0) اخلميس يوم ، الثاين اللقاء يف
 الدرس، ريرتك بعد. أعطيها اليت املفتاحية الكلمة عن سأل املاضي، الدرس الباحث كّرر
 النص عن ثالباح بّي  ُث". الضمري" املوضوع عن النص ليقرئوا الطالب إىل الباحث أمر
 النص نع الطالب من الصعوبة وجد إذا. الطالب فهموا حىت الثانية فقرة و األوىل فقرة

 الباحث أجابف الباحث، إىل الطالب فسأل املوضوع، عن تتعلق اليت املفردات و والكلمة
 اختتام ُث. واحدة مرة بيّنا الباحث كّرر الدرس، هناية وعند. األسئلة تلك على مباشرة
 باستخدام حومادة الن تعليم عن البيانات ينال الباحث أن الثاين اللقاء من. بالسالم الدرس
 وفقرة ألوىلا فقرة عن املقروء ويفهم اجلديدة املفردات الطالب ينال فهي الدراسي كتاب
 . الثانية

 هذا يف. األول احلصة يف ،( ۱۰۲9 نوفمرب ٢٠) الثالثاء يوم ، ، الثالث اللقاء يف
 عمبوضو  النص يرتجم جمموعات لكل ُث. جمموعات الطالب إىل الباحث أمر اللقاء
 الباحث نأ الثالث اللقاء من. الدرس اية حيت الرابعة فقرة و الثالث فقرة عن" الضمري"
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 نالي الدراسي "منهجي" فهي كتاب باستخدام مادة النحو تعليم عن البيانات ينال
 . الرابعة فقرة و الثالثة فقرة عن املقروء يفهم الطالب

 هذا يف. األول احلصة يف ،(۱۰۲9 نوفمرب ٢٥) اخلميس يوم ، الرابع اللقاء يف
 حىت دةاملفي واجلملة األسسية الكلمة من إما النا  مجيع بي إىل الباحث كرر. اللقاء
 .الدرس هناية

مادة  يمتعل عن البينات ينال الباحث أن اخلامس اللقاء من. الدرس اختتام حيت
 . النص كل يفهمون الطالب فهي كتاب الدراسي "منهجي" باستخدام النحو

 قام ُث كتاب الدراسي "منهجي"، باستخدام تعليم مادة النحو خطوات من وهذا
 ويعترب. اخلميس يوم يف( ٠٢٢9نوفمرب  ٠٢) التاريخ يف البعدي اإلختبار هذا يف الباحث
 أعلى البعدي اراإلختب نتائج أما. البعدي واإلختبار القبلي اإلختبار نتائج من الزيادة هذه
 . القبلي اإلختبار نتائج من

منهجي" ارتفاع محاسة الطالب " الكتاب الدراسي ابأن هذ لخص الباحثي
 ايستطيع أن يستخدم هذ نحوسوف مدرس ال رجو الباحثيسعيدا. يشعرون فرحا و 
كتاب ال ا. وباستخدام هذقواعد النحومنهجي" خصوصا يف تدريس " الكتاب الدراسي

حيمسوهم  هلا أثر قوي يف ذهن الطالب ألن استخدام املدخل بنشيد املتنوعة حىت الدراسي
 ادة الضمري.مب قواعد النحويف تعليم 

 
ل السابع في الفصالنحو  كتاب الدراسي "منهجي" لترقية قواعدفعالية تطبيق   .ب

 بمدرسة تزكية اإلسالمي العالمي ماالنج

سيشرح الباحث عن مادة النحو لدى الطالب يف الفصل السابع مبدرسة تزكية 
اإلسالمي العاملي ماالنج، ومجع الباحث هذه البيانات من نتائج املقابلة يف الفصل السابع 
واإلختبار القبلي بكتاب غري "منهجي". نظر إىل هذا احلال يستخدم املدرس بكتاب 
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وهم يف مادة النحو خاصة. استخدم الباحث هذا التدريس "منهجي" لرتقية كفاءة حن
الكتاب الدراسي ملعرفة كفاءة النحو لدى الطالب يف الفصل السابع مبدرسة تزكية 

طالب ألهنم من عينة  ٠1اإلسالمي العاملي ماالنج، وأعطى الباحث اإلختبار القبلي إىل 
 اجملموعة.

 : ٢اللوحة 

 يرها لكل الطالب :وهذه اللوحة ملعرفة املستوى النتائج وتقد

 تقدير نتيجة رقم
 ممتاز ٢٢٢-9٢ ٢
 جيد جدا 09-0٢ ٠
 جيد 09-0٢ 1
 مقبول 09-0٢ ٥
 ضعيف ٢-٠9 ٠

   

أول جيمع الباحث على نتائج اإلختبار القبلي لدى الطالب يف الفصل السابع 
 مبدرسة تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج كما يلي :

 : ٠اللوحة 

 القبلي لدى الطالب يف الفصل السابع عن نتائج اإلختبار

 التقدير النتيجة أْساء الطالب رقم
 مقبول 0٠ عيشة أيو غنتاري ٢
 جيد جدا 0٢ أربعتية نعمة اهلل نوغكايت كسهودي ٠
 مقبول 0٢ أوريل فوتري برليأنا 1
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 جيد 0٠ أزكى نور فويدا ٥
 ضعيف ٠٢ جوت أليشى سكينة شهفوترا ٠
 ضعيف ٠٢ ديفاسوتا أزكى حورى 0
 مقبول 0٠ هننديان فرح أْسارا  0
 مقبول 0٢ ليلييانا ثورايا هشيم  0
 ضعيف ٠٠ ملفا سنيا نور جهيايت كوسوم 9
 جيد 0٠ نضيفة باحلق ٢٢
 جيد جدا 0٢ نيال شريفة الروشيدة ٢٢
 جيد جدا 0٢ نيلنا مونا الغفري ٢٠
 جيد 0٠ نورين فريدا أميين ٢1
 جيد 0٢ شهريانورأيدا فجرينا  ٢٥
 ضعيف ٠٢ قنيعا حنيفة  ٢٠
 ضعيف ٠٠ راراس فافيتا فوتري ٢0
 مقبول 0٠ سلما زهرا ٢0
 ضعيف ٠٠ تنيشى لوبريا مويت ٢0
 جيد 0٢ تشيا فوتري ورداين ألتينغ ٢9
 مقبول 0٢ تيتي ٠٢
 ضعيف ٠٠ ثبيتا نورفديلة ٠٢
 جيد 0٠ ودي ْسيها  ٠٠
 مقبول 0٢ يوفانا كيزا ندين إيريينطا ٠1
  ٢٥0٠ العدد 
  0٥،٠0 املعدلة 
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ملعرفة عدد الطالب من ناحية التقدير نتائجهم بنسبة املأوية يف اإلختبار القبلي 
 لرتقية كفاءة الطالب ملادة النحو لدى الطالب يف الفصل السابع كما يلي :

 

 : 1اللوحة 

 تفصيل النتائج يف اإلختبار القبلي بنسبة التقدير املأوية :

 النسبة المأوية )%( عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 - ٢ ممتاز ٢٢٢-9٢ ٢
 %٢1 1 جيد جدا 09-0٢ ٠
 ٠0% 0 جيد 09-0٢ 1
 1٢% 0 مقبول 09-0٢ ٥
 1٢% 0 ضعيف ٢-٠9 ٠
 ٢٢٢% ٠1  اجلملة 
 

باعتبار على البيانات اجملموعة، فيلحص الباحث أن مادة النحو باستخدام كتاب 
الدراسي غري "منهجي" لدى الطالب يف الفصل السابع مبدرسة تزكية اإلسالمي العاملي 
ماالنج تكون يف درجة "ضعيف". هذه بالنظر على نتيجة املتوسطة يف اإلختبار القبلي. 

 %٢1من الطالب حيصلون على درجة "ممتاز" و  %٢ل أن وبالنظر إىل اللوحة السابقة يد
حيصلون  %1٢حيصلون على درجة "جيد" و  %٠0حيصلون على درجة "جيد جدا" و 

حيصلون على درجة "ضعيف" فمن هذه املأوية يبدوا أن  %1٢على درجة "مقبول" و 
ابقة سأكثر الطالب يكون يف درجة "ضعيف" يف مادة النحو. إذن تظهر من البيانات ال

سن مبدرسة تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج ال يستغىن عن حتعن الطالب يف الفصل السابع 
 يف تدريس قواعد النحو اخلاصة.
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 قواعد البالط الطالب إستيعاب لرتقية" منهجي" الدراسي كتابملعرفة تأثري  
اإلختبار  ث، تقدم الباحماالنج العاملي اإلسالمي تزكية مبدرسة السابع الفصل يف النحو

 القبلي. وحصل الباحث نتيجة الطالب من اإلختبار القبلي كما يلي:

 : ٥اللوحة 

 عن نتائج اإلختبار البعدي لدى الطالب يف الفصل السابع

 التقدير النتيجة أْساء الطالب رقم
 جيد جدا 0٠ عيشة أيو غنتاري ٢
 ممتاز ٢٢٢ أربعتية نعمة اهلل نوغكايت كسهودي ٠
 جيد جدا 0٢ فوتري برليأناأوريل  1
 ممتاز ٢٢٢ أزكى نور فويدا ٥
 جيد 0٠ جوت أليشى سكينة شهفوترا ٠
 جيد 0٠ ديفاسوتا أزكى حورى 0
 جيد جدا 0٠ هننديان فرح أْسارا  0
 جيد جدا 0٠ ليلييانا ثورايا هشيم  0
 جيد جدا 0٢ ملفا سنيا نور جهيايت كوسوم 9
 ممتاز ٢٢٢ نضيفة باحلق ٢٢
 ممتاز ٢٢٢ نيال شريفة الروشيدة ٢٢
 ممتاز ٢٢٢ نيلنا مونا الغفري ٢٠
 ممتاز 9٠ نورين فريدا أميين ٢1
 ممتاز 9٠ نورأيدا فجرينا شهريا ٢٥
 جيد 0٠ قنيعا حنيفة  ٢٠
 جيد 0٠ راراس فافيتا فوتري ٢0



52 
 

 ممتاز 9٠ سلما زهرا ٢0
 جيد 0٠ تنيشى لوبريا مويت ٢0
 ممتاز 9٠ ألتينغتشيا فوتري ورداين  ٢9
 جيد جدا 0٢ تيتي ٠٢
 جيد جدا 0٢ ثبيتا نورفديلة ٠٢
 ممتاز ٢٢٢ ودي ْسيها  ٠٠
 جيد جدا 0٢ يوفانا كيزا ندين إيريينطا ٠1
  ٠٢٢٢ العدد 
  00،19 املعدلة 

ملعرفة عدد الطالب من ناحية التقدير نتائجهم بنسبة املأوية يف اإلختبار البعدي 
 الطالب ملادة النحو لدى الطالب يف الفصل السابع كما يلي :لرتقية كفاءة 

 : ٠اللوحة 

 تفصيل النتائج يف اإلختبار البعدي بنسبة التقدير املأوية :

 النسبة المأوية )%( عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 ٥1% ٢٢ ممتاز ٢٢٢-9٢ ٢
 1٠% 0 جيد جدا 09-0٢ ٠
 ٠٠% ٠ جيد 09-0٢ 1
 ٢ ٢ مقبول 09-0٢ ٥
 ٢ ٢ ضعيف ٢-٠9 
 ٢٢٢% ٠1  اجلملة 
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على درجة "ممتاز"،  نصلو حيمن الطالب  %٥1نظر إىل هذه اللوحة السابقة كان  
وال أحد حيصلون على درجة "جيد"  %٠٠حيصلون على درجة "جيد جدا" و  %1٠و 

 منهم حصل على درجة "مقبولة" ودرجة "ضعيف".

 ا يلي :القبلي والبعدي، فيها الفرضيتان كموبعد أن وجد الباحث نتائج اإلختبار  

 (  Ha) الفرضية البدلية  - 0

تغري غري املو  ( variabel x) ستقل املتغري املأن فيها العالقة بي  البدلية دلت الفرضية
ي فعالية كتاب الدراس وجودضية البدلية هلذا البحث هي . والفر  ( variabel y) ستقل امل

تزكية اإلسالمي  ةالسابع مبدرس الطالب قواعد النحو يف الفصل لرتقية إستيعاب"منهجي" 
 بعد إستخدام طريقة "منهجي". العاملي ماالنج

 (  Ho) الفرضية الصرفية  - 9
تغري غري املو  ( variabel x) ستقل املتغري املفيها العالقة بي  أن ليس الصرفية دلت الفرضية

اب ترقية إستيعد و وج عدووالفرضية الصرفية هلذا البحث هي . ( y  variabel)ستقل امل
بعد  ة تزكية اإلسالمي العاملي ماالنجالسابع مبدرس الطالب قواعد النحو يف الفصل

 .إستخدام طريقة "منهجي"

مقبولة، هذا مبعىن أن  (Ha)وأما النتيجة اإلختبار البعدي فتبدل على أن الفرضية  
لسابع ا لرتقية إستيعاب الطالب قواعد النحو يف الفصلفعالية كتاب الدراسي "منهجي" 

بعد إستخدام طريقة "منهجي" موجودة. وملعرفة  ة تزكية اإلسالمي العاملي ماالنجمبدرس
 كما يلي : ”T-Test“هذه الفرو، استخدم الباحث رمز املقارنة اليت يعرف برمز 

𝒕𝟎 =
𝑴𝑫

𝑺𝑬𝑴𝑫

 

 

 البيان :
=  t.  املقارنة 
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𝑀𝐷  املتوسطة =(Mean)  من متغريx :الفرقة التجربيية( واحلصول على الصيغة( 

𝑴𝑫 =
𝚺𝑫

𝑵
 

N∑  = عدد خمتلفة من متغريx  الفرقة التجريبية( و من متغري(y  الفرقة(
 املراقبة(

N مجلة البيانات = 
𝑆𝐸𝑀𝐷
 y)الفرقة التجريبية( و من متغري  xاإلحنراف املعياري من متغري =  

 )الفرقة املراقبة( واحلصول على الصيغة:

𝑺𝑫𝑫 = √
∑𝑫𝟐

𝑵
−  (

∑𝑫 

𝑵
) 

𝑆𝐷𝐷 :اإلحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة = 

𝑺𝑬𝑴𝑫
=

𝑺𝑫𝑫

√𝑵 − 𝟏
 

N  مجلة البيانات  = 

Ha   = نحو.ال"منهجي" لرتقية مادة وجود عالقة قبل وبعد إستخدام طريقة 

oH   = منهجي" لرتقية مادة النحو.قبل وبعد إستخدام طريقة عدم عالقة" 

نتائج اإلختبار القبلي والبعدي، استخلص الباحث أن بعد أن نظر الباحث إىل  
 نتائج اإلختبار القبلي والبعدي تطبيقه بينها فرق. وهذا يدل على ترقية مادة النحو الطالب.
لذلك، ملعرفة عالقة بينهما وفعالية هذا الكتاب الدراسي البد للباحث أن يستخدم حتليل 

 البيانات. 
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 : 0اللوحة 

 من نتائج اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي كما يلي : حتليل البياناتو  

 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي أْساء الطالب رقم
 0٠ 0٠ عيشة أيو غنتاري ٢
 ٢٢٢ 0٢ أربعتية نعمة اهلل نوغكايت كسهودي ٠
 0٢ 0٢ أوريل فوتري برليأنا 1
 ٢٢٢ 0٠ أزكى نور فويدا ٥
 0٠ ٠٢ جوت أليشى سكينة شهفوترا ٠
 0٠ ٠٢ ديفاسوتا أزكى حورى 0
 0٠ 0٠ هننديان فرح أْسارا  0
 0٠ 0٢ ليلييانا ثورايا هشيم  0
 0٢ ٠٠ ملفا سنيا نور جهيايت كوسوم 9
 ٢٢٢ 0٠ نضيفة باحلق ٢٢
 ٢٢٢ 0٢ نيال شريفة الروشيدة ٢٢
 ٢٢٢ 0٢ نيلنا مونا الغفري ٢٠
 9٠ 0٠ نورين فريدا أميين ٢1
 9٠ 0٢ شهريانورأيدا فجرينا  ٢٥
 0٠ ٠٢ قنيعا حنيفة  ٢٠
 0٠ ٠٠ راراس فافيتا فوتري ٢0
 9٠ 0٠ سلما زهرا ٢0
 0٠ ٠٠ تنيشى لوبريا مويت ٢0
 9٠ 0٢ تشيا فوتري ورداين ألتينغ ٢9
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 0٢ 0٢ تيتي ٠٢
 0٢ ٠٠ ثبيتا نورفديلة ٠٢
 ٢٢٢ 0٠ ودي ْسيها  ٠٠
 0٢ 0٢ يوفانا كيزا ندين إيريينطا ٠1

 

 : 0اللوحة 

 تفصيل التفاوت

  اإلختبار القبلي رقم
(x) 

اإلختبار البعدي 
(y)  

 (d)التفاوت 
x-y 

𝒅𝟐 

٢ 0٠ 0٥٢٢ ٠٢ ٠ 
٠ 0٥٢٢ ٠٢ ٢٢٢ ٢ 
1 0٢ 0٥٢٢ ٠٢ ٢ 
٥ 0٠٠ ٢٢٢ ٠ 0٠٠ 
٠٢ ٠ 0٠٠ ٠ 0٠٠ 
0 ٠٢ 0٠٠ ٠ 0٠٠ 
0 0٠ 0٥٢٢ ٠٢ ٠ 
0 0٢ 0٠٠ ٠ 0٠٠ 
9 ٠٠ 0٠٠ ٢ 0٠٠ 
٢٢ 0٠٠ ٢٢٢ ٠ 0٠٠ 
٢٢ 0٥٢٢ ٠٢ ٢٢٢ ٢ 
٢٠ 0٥٢٢ ٠٢ ٢٢٢ ٢ 
٢1 0٠ 9٥٢٢ ٠٢ ٠ 
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٢٥ 0٢ 9٠٠ ٠ 0٠٠ 
٠٢ ٢٠ 0٠٠ ٠ 0٠٠ 
٢0 ٠٠ 0٥٢٢ ٠٢ ٠ 
٢0 0٠ 9٠ 1٢ 9٢٢ 
٢0 ٠٠ 0٥٢٢ ٠٢ ٠ 
٢9 0٢ 9٠٠ ٠ 0٠٠ 
٠٢ 0٢ 0٥٢٢ ٠٢ ٢ 
٠٠ ٠٢ 0٠٠ ٢ 0٠٠ 
٠٠ 0٠٠ ٢٢٢ ٠ 0٠٠ 
٠1 0٢ 0٥٢٢ ٠٢ ٢ 
  𝑫 ∑𝑫𝟐٢٠,٢0٠∑٠٠٠   اجلملة
 

 كما يلي :  SPSSوأما التحليل باستخدام 
Paired Samples Statistics 

Std. Error Mean Std. Deviation N Mean   
٠،٢٠999٢٢0٢٢،٠٢٠٢ ٢0010 ٠1 0٥،٠0 Pre test Pair ٢ 
٠،٢٢٠0٥0٠٠0 ٢٢،٢9011٢00 ٠1 00،19 Post test  

واإلختبار البعدي  0٥،٠0يف هذا احلال يدل أن املتوسطة بي اإلختبار القبلي 
ويف اإلختبار البعدي  ٢٢،٠٢٠٢0010يف اإلختبار القبلي  Std. Deviationو  00،19

ويف  ٠،٢٠999٢٢0٢يف اإلختبار القبلي  Std. Error Meanُث  ٢٢،٢9011٢00
 .٠،٢٢٠0٥0٠٠0اإلختبار البعدي 

Paired Samples Correlations 

Sig. Correlation N   
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٢،٢٢٢٢٢٢٢٢٢0٢ ٢،9٠09٢0000 ٠1 Pre test dan 
post test 

Pair ٢ 

وأما يف هذا احلال أن اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي وجود العالقة 
 .٢،٢٢٢٢٢٢٢٢٢0٢ .Sigو  9٠09٢0000،٢

 

Paired Samples Test 

Sig. (٠- 
tailed) 

df T Paired Differences  
9٠9 

Confidence 
Interval of the 

Difference 

Std. 
Error 
Mea

n 

Std. 
Deviati

on 

Mea
n 

 

Upper Lower 

10111111111
14 

٠
٠ 

10،٥
٢ 

٠0،9٥
٢ 

٢0،0٢
٢ 

٠٢،0
٠ ٢،9٥0 

٠٠،0
1 

Pre 
test 
Pos

t 
test 

Pai
r ٢ 
 

مقبولة مبعىن أن الكتاب الدراسي  (Ha)وأما النتيجة األخرية تدل على أن الفرضية البدلية 
ارنة  رمز املق"منهجي" يأثر على مادة النحو. وملعرفة هذه الفروض استخدم الباحث 

“T-Test” : كما يلي 

 اخلطوة األوىل -٢
𝑴𝑫 =

𝚺𝑫

𝑵
 

 
𝑴𝑫 =

𝟓𝟐𝟓

𝟐𝟑
 

 
𝑴𝑫 = 𝟐𝟐, 𝟖𝟐 
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𝑀𝐷  املتوسطة =(Mean)  من متغريx  الفرقة التجربيية( واحلصول على(
 الصيغة

D∑  = عدد خمتلفة من متغريx  الفرقة التجريبية( و من متغري(y )الفرقة املراقبة( 
N مجلة البيانات = 

  إرتباط بي املتغريين -٠

𝑺𝑫𝑫 = √
∑𝑫𝟐

𝑵
−  (

∑𝑫 

𝑵
)𝟐 

9𝑺𝑫𝑫 = √
𝟏𝟐.𝟏𝟕𝟓

𝟐𝟑
−  (

𝟓𝟐𝟓 

𝟐𝟑
) 

𝑺𝑫𝑫 = √𝟓𝟐𝟗, 𝟑𝟓 −  (𝟐𝟐, 𝟖𝟑)𝟐 

𝑺𝑫𝑫 = √𝟓𝟐𝟗, 𝟑𝟓 −  𝟓𝟐𝟏, 𝟐𝟏 

𝑺𝑫𝑫 = √𝟖, 𝟏𝟒 

𝑺𝑫𝑫 = 𝟐, 𝟖𝟔 

 : البيان

Ha  = منهجي" لرتقية مادة النحو. كتاب الدراسيجود عالقة قبل وبعد إستخدام  و" 

Ho   = منهجي" لرتقية مادة النحو. كتاب الدراسي  قبل وبعد إستخدامعدم عالقة" 

 اإلحنراف املعياري -1

𝑺𝑬𝑴𝑫
=

𝑺𝑫𝑫

√𝑵 − 𝟏
 

𝑺𝑬𝑴𝑫
=

𝟐, 𝟖𝟔

√𝟐𝟑 − 𝟏
 

𝑺𝑬𝑴𝑫
=

𝟐, 𝟖𝟔

√𝟐𝟐
 

𝑺𝑬𝑴𝑫
=

𝟐, 𝟖𝟔

𝟒, 𝟔𝟗
 

𝑺𝑬𝑴𝑫
= 𝟎, 𝟔𝟏 
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 برموز : .tيطلب  -٥
𝒕𝟎 =

𝑴𝑫

𝑺𝑬𝑴𝑫

 
 

𝒕𝟎 =
𝟐𝟐, 𝟖𝟐

𝟎, 𝟔𝟏
 

 
𝒕𝟎 = 𝟑𝟕, 𝟒𝟏 

 برموز : .dfيطلب   -٠
df = N – 0 = 92 – 0 = 99 

 :  يلي كما tt قيمة الباحث صلحي ،٠٠  = dfإىل التفسري إعطاء ُث
 جدول tt من أكرب t. أن يعرف هنا ومن 0٢0،٢=  tt  ٠% املغزي درجة يف

  ٢،0٢0هو  ٠% يف رقم
  ٢،0٢0هو  جدول t tو 10،٥٢فهو  احملصول t. أما
 البدلية والفرضية مردودة (Ho) الصفرية الفرضية فكانت tt من أكرب t. ألن

(Ha) قبل حوادة النم على الطالب قدرة يف النتيجة فرق وجود على يدل وهذا. مقبولة 
 الطالب ىلد وبعده السابع الفصل يف الطالب لدى" منهجي" كتاب الدراسي استخدام

 .تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج مبدرسة السابع الفصل يف
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 الفصل الخامس

 مناقشة البحث

تيعاب إس لترقية كتاب الدراسي "منهجي"العمالية تعليم الضمير باستخدام  .أ
في الفصل السابع بمدرسة تزكية اإلسالمي العالمي  النحو الطالب على قواعد

 ماالنج

منهجي" لدى الطالب يف " كتاب الدراسيباستخدام   قواعد النحوتدريس 
. هلا أنشطة "الضمري" وضوعمب ماالنج العاملي اإلسالمي تزكيةمبدرسة  سابعالفصل ال
ب ليذكر أن " يسهل الطال"منهجي كتاب الدراسيتأثري   يف تطبيقها، كانت التعليم
 : ، أما اخلطوات طريقة "منهجي" كما يليضمريليفهم ا

إلقاء السالم ويسأل املدرس عن أحوال الطالب وقراءة بسم اهلل  ،املقدمةيف 
يف أثر كذا  ،يتبي املدرس املادة واهلدف التعلمو  يقرأ املدرس كشف احلضور ، ُثمعا
 .الكفاءة األساسية اليت جيب حتصيلها التالميذ يف التعلم  املدرسربخي

ذه الربامج ستخدم يف هيي ذطرائق التدريس ال، أوال يف األنشطة األساسيةويف 
يف تطبيقها.  (Face To Face) منهج التالقي يعين الطالب و املدرسي متالقيا الوجوه

فعاال يف فهم معاين  تطبق املادة التطبيقية مبعىن أنفيها تقدمي الطريقة النظرية و ثانيا 
طالب تطبيق التحليل النحوي مبعىن أن يتعلم الوثالثا  القرآن و قراءة كتب الرتاث.

 .ب الرتاثات من آيات القرآن أو كتعد ُث يطبقها يف حتليل الكلمااملادة تتعلق بالقو 
تب الرتاث كآن أو  يعلم الطالب كيفية إعراب الكلمات أو اجلمل العربية من القر رابعا 

 يطلب الطالب منهم التبحر يف قراءة كتب الرتاث موافقا للقواعدُث  .موافقة للقواعد
مع الذوق فيها. و ليس على جمرد قراءة كتب الرتاث بل أيضا يف إرشاد معرفة التأليفات 

فيها تطبيق الطريقة اليت فيها استخدام خامسا . احلديثة مثل احملالت و اجلرائد و حنومها
إمحاس الطالب اجتنابا للممالت  وز النحوية مع اإلنشاد استجالبا للسرور والرم
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إكمال املهارات السابقة، بإرشاد الطالب تعلم ترمجة ُث  .خالل تطبيق التدريس
 ندونيسية يعين برتمجة الكلمات أو احلرة أو الفورية.إىل اإل العربية النصو 

ة عن خلالصة من املاداملدرس اذكر املدرس والطالب معا ويعطى ، ياخلامتةويف 
 درسعطي املي وأخرا عطي املدرس احلث على الطالب من هذه املادةيُث  نحومادة ال

 .الواجب املنزيل ُث إلقاء السالم

 تزكية اإلسالمي مدرسة يف دراسي "منهجي"ال كتاب بدون مادة النحو مشكلة
 .العاملي ماالنج

 ملشكلةا أن فحصل الطالب، بعض و نحوال معلم مع واملقابلة املالحظة بعد
 اللغة علي قدره اقل اهنا الواقع يف أخرى أمور بي من النحو قدره يف تتسبب اليت هي

 ملستخدمةا األساليب وكذلك النحو لتعلم املرة هذه جديده الغالب يف وهي العربية،
 والكتاب ،النحو قدره لتحسي لذلك،. بامللل الطالب شعور إىل يؤدي مما تنوعا اقل

 .املنهجي التعلم وسائل مع الدراسي الكتب استخدام

ادة م تعليم يف الطالب كفاءة ملعرفة حتريريا القبلي ختبارباإل الباحث وقام
 .طالبا( ٠1) فصل ذلك يف الطالب عدد وأما(. ۱۰۲۱ نوفمرب ٠) التاريخ يف النحو

 فبي ""منهجيدراسي ال كتاب بتطبيق ادة النحوم تعليم يف اخلطوات وأما
 :يلي كما

 بدأ األول اإلجراء يف ،(۱۰۲9 نوفمرب ٠) الثالثاء يوم األول، اللقاء يف
 يعين راسيدال كتاب من باملوضوع تتعلق اليت املفتاحية الكلمة بإعطاء الباحث

 ".الضمرب"
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 أن الثاين اللقاء من ،(۱۰۲9 نوفمرب 0) اخلميس يوم ، الثاين اللقاء يف
 ينال هيف دراسيال كتاب باستخدام ادة النحوم تعليم عن البيانات نالي الباحث
  .الثانية وفقرة األوىل فقرة عن املقروء ويفهم اجلديدة املفردات الطالب

 الثالث اللقاء من ،( ۱۰۲9 نوفمرب ٢٠) الثالثاء يوم ، ، الثالث اللقاء يف
منهجي" دراسي "ال كتاب باستخدام ادة النحوم تعليم عن البيانات نالي الباحث أن
 . الرابعة فقرة و الثالثة فقرة عن املقروء يفهم الطالب ينال فهي

 يف. األول احلصة يف ،(۱۰۲9 نوفمرب ٢٥) اخلميس يوم ، الرابع اللقاء يف
 املفيدة واجلملة األسسية الكلمة من إما النا  مجيع بي إىل الباحث كرر. اللقاء هذا
 .الدرس هناية حىت

 عليمت عن البينات نالي الباحث أن اخلامس اللقاء من. الدرس اختتام حيت
 . صالن كل يفهمون الطالب فهي الدراسي "منهجي" كتاب باستخدام مادة النحو

ستخلص الباحث أن استخدام هذه الطريقة تناسب مع خطوة تطبيقها. ي
لنشيد يف اي الك ذازايا يعين جيوز للطالب أن ينشد هذه الطريقة موجودة النشيد. وامل

يدرسوا  . والطالب أنقواعد النحو، تسهل التالميذ ملعرفة مواقع يف . فلذلكاملكان
الب بنشيد. كثري من الطبسهولة. ألن الطالب يستطيعون أن يذكر املادة  ضمريال

ور ب محاس والسر " منهجي " جيعل الطال كتاب الدراسين  ، ألسهال قواعدتفهم ال
 وظيفتهم. يف اعمالو  نحويف تعليم ال

 
 



64 
 

في  لنحوا إستيعاب الطالب على قواعد كتاب الدراسي "منهجي" لترقيةالفعالية   .ب
 الفصل السابع بمدرسة تزكية اإلسالمي العالمي ماالنج

 ملغزيا درجة يفومن نتائج اإلختبار الذي حصلها، وجد الباحث أن نتيجة 
%٠  tt  =٢،0٢0 أن يعرف هنا ومن .t من أكرب tt ٢،0٢0هو  ٠% يف رقم جدول  

  ٢،0٢0هو  جدول t tو 10،٥٢فهو  احملصول t. أما
 البدلية والفرضية مردودة (Ho) الصفرية الفرضية فكانت tt من أكرب t. ألن

(Ha) قبل حوادة النم على الطالب قدرة يف النتيجة فرق وجود على يدل وهذا. مقبولة 
 الطالب ىلد وبعده السابع الفصل يف الطالب لدى" منهجي" كتاب الدراسي استخدام

   .تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج مبدرسة السابع الفصل يف
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 سادسال الفصل

 البحث خاتمة

 الخالصة.  أ

 من لباحثا لخصفي امليدانية والدراسة النظرية الدراسة الباحث حبث ما بعد
يعاب الطالب إستلرتقية " منهجي" فعالية الكتاب الدراسي املوضوع حتت البحث هذا

 اخلالصة كانتو  السابع مبدرسة تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج. قواعد النحو يف الفصل
 : وهي البحث، قضايا يف املوجودة األسئلة يبجت اليت

 لرتقية إستيعاب الطالب قواعد النحو يف" منهجي" كتاب الدراسي تطبيق إن - ٢ 
مادة  فاءةك أما .جدا جيد السابع مبدرسة تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج الفصل
 نجتزكية اإلسالمي العاملي ماال مبدرسة السابع الفصل يف الطالب لدى النحو
 يف الرتقية ووجود. املدرسة لتلك األقلية الكفاءة نتيجة يصلون ال وهم. "ضعيف"

 ".منهجي" كتاب الدراسي استخدام بعد محنوه كفاءة

ستخلص الباحث أن استخدام هذه الطريقة تناسب مع خطوة تطبيقها. ي
ك النشيد لذازايا يعين جيوز للطالب أن ينشد هذه الطريقة موجودة النشيد. وامل

والطالب  .قواعد النحو، تسهل التالميذ ملعرفة مواقع يف . فلذلكيف اي املكان
شيد. كثري بنبسهولة. ألن الطالب يستطيعون أن يذكر املادة  ضمرييدرسوا الأن 

ب " منهجي " جيعل الطال كتاب الدراسين  ، ألسهال قواعدمن الطالب تفهم ال
 يف اعمال وظيفتهم.و  نحومحاس والسرور يف تعليم ال

 صليف الف الطالب لدى ادة النحوم لرتقية تؤثر" منهجي" كتاب الدراسي إن - ٠
 أكثر  ٥٢،t. 10بنتيجة  تظهر. تزكية اإلسالمي العاملي ماالنجالسابع مبدرسة 

 الفرضية وقبول ( Ho)  الصفرية الفرضية رد على تدل هذه ،% ٠ من ٢،0٢0من 
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 دىل ادة النحوم يف الكبرية القيمة فروق وجود على تدل هذه. (  Ha)  البدلية
 .السابع مبدرسة تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج يف الفصل الطالب

 قتراحاتاإل – ب 

 بعون كميليالت البحث هذا يف حبثه تمي أن الباحث استطاع قد هلل احلمد
ة إستيعاب لرتقيفعالية كتاب الدراسي "منهجي" " املوضوع حتت وتوفيقه اهلل

. "السابع مبدرسة تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج الطالب قواعد النحو يف الفصل
 ورجي هذا وعلى الكمال عن بعيد التكميلي البحث هذا أن الباحث واعتمد
. لنقصانوا األخطاء على التصحيح مع يالحقوا أن والباحثي القراء عن الباحث
 ثالبح شرح على بناء. التصحيحات من منكم ورد ما كل على مجيال فشكرا
 لباحثا فأعطي. تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج مدرسة يف الباحث قامي اآليت

 : يلي كما اإلقرتاحات

 العربية اللغة املدرس (٢
" منهجي" كتاب الدراسي يستخدم أن املدرس على ينبغي - أ

 النحو تعلم يف كالتوجيه
 كثرأ" منهجي" كتاب الدراسي يستخدم نأ املدرس على ينبغي.  ب

 املبتكرة
 ستمري ىتح واملدرس املدرسة فريق والتناسق التعاون وجود إىل حيتاج(  ۱

 .باجليد" منهجي" كتاب الدراسي
 النحو لمتع يف والفعايل النشاط اكثر الطالب على يشعر:  للطالب(  ۳

 .نحوال علوم اإلتقان يسرعوا أن يستطيع لكي وتدريبات

 األساتيذ نم الرسالة هذه كتابة يف يعينه ملن الشكر أفواق يهدي أن الباحث أراد وأخريا
 ملاجسرتا سيف البىن حممد الدكتور األستاذ إىل وخصوصا واألحباء والزمالء األستاذات و
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 و. حسنا زقار  يرزقهم أن اهلل لعل التكميلي، البحث هذا إشراف يف واهتمامه عونه على
 ."وجد جد من" الباحث قول أخريا
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عن المدرسة  تزكية اإلسالمي العالمي هبذن  

 تزكية اإلسالمي العاملي  نبذه تارخييه عن املدرسة .أ

الدولية االسالميه الداخلية يف بريوم بوندوك بيستار أنداه، تقع املدرسة 
وهي خاصه.  ٠٢٢٥يف ، جاوة الشرقية. تاسست املدرسة ج، ماالنالندنغساري، داو
سنوات مع احلد األدىن  ٠منذ حوايل  ٠٢٢٥يف ة اإلسالمي العاملي زكيتاسست مؤسسه ت

هادئ جدا من أنشطه السكان من املوارد املوجودة جدا وعدد الطالب غري كافيه وموقع 
 .حبيث األساس هو عدد قليل جدا من الذين يعرفون الوضع

ب ومن عديد من الطالمع مرور الوقت منت املؤسسة بسرعة كبريه وحصلت علي ال
من  ، واملرافق والبنية التحتية معباه بشكل مجيل جدا. اجلمال ليس فقط مرئيةمناطق خمتلفه

 .ئة، واألماكن الرياضية، وغرف اللعب، وأسره من الطالبغرف الدراسة، ولكن أيضا البي
لي تايت علي أمل ان تكون قادره عاإلسالمي العاملي  املدرسة الداخلية االسالميه الدولية

توفري التعليم ألطفالنا وجيل املسلمي بشكل عام لتكون قادره علي الوقوف قويه وواثقه 
ي أكثر مشولية مخالل تنظيم برنامج تعلي يف مواجهه التغريات والتحديات يف العصر من

، وفقا ملتطلبات االزمنه املتغرية )ذات الصلة( وتدار بثقة وفعالية )تدار )شامل(، متوازنة
بشكل جيد(. ميكن رؤية وصف لفلسفه عمليه التعليم يف تازكيا يف الرسم التخطيطي 

 .التايل

 واألهداف الرسالة – الرؤية  .ب
 الرؤية -٢

 مدرسه كوهنا) الدولية واملعايري الثانوية املدرسة أساس علي يةتعليم مؤسسه إنشاء
 (.املستوي وعامليه رائده اسالميه داخلية
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 البعثة -٠
 تركز والبهجة اتبالتحدي ومليئه مغزى وذات وشخصيه دينيه تعليمية بيئة توفري
 لديهم نالذي واملسلمي للمسلمي يولد الذي واملتوازن الشمويل التعليم علي

 املياع والبصرية( ملهم زعيم كونه) زعيم ،( أخالقيا ممتازة) االسالميه شخصيه
 (.دوليا التفكري)
 األغراض -1
 ؤهليامل من تكون ان أمل علي الداخلية االسالميه الدولية تازكيا مدرسه تايت

 ليكونوا عام شكلب املسلمي وجيل ألطفالنا التوفري توفري علي القادرين الرتبويي
 خالل من عصرال وحتديات التغيري مواجهه يف وثقه بثبات الوقوف علي قادرين
 املتغرية االزمنه ملتطلبات وفقا ،(متوازن) مشولية أكثر مشويل تعليمي برنامج تنظيم
 (.جيد بشكل تدار) وفعالية بثقة وتدار( الصلة ذات)
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 التنظيمي اهليكلج. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

A. Pengumpulan Data dan Sumber Data melalui: 

0. Observasi   : kelas yang diteliti 

9. Wawancara : Kepala SMP Tazkia, guru nahwu, dan siswi-siswi 

1. Dokumentasi : Kelas, kegiatan belajar mengajar dan arsip-arsip 

lain yang diperlukan 

B. Pertanyaan Wawancara: 

0. Bagaimana penerapan Manhaji di SMP Tazkia? 

9. Bagaimana penerapan Manhaji dalam pembelajaran Nahwu di Tazkia? 

1. Bagaimana situasi dan kondisi siswa selama pembelajaran 

berlangsung? 

7. Kapan dan pada jam berapakah pembelajaran Manhaji ini dilakukan? 

2. Berapa kali dalam seminggu pembelajaran Manhaji dilakukan? 

1. Siapa saja yang mengajar menggunakan kitab Manhaji? 

7. Materi apa saja yang sudah diajarkan? 

9. Apakah belajar menggunakan Manhaji ini memudahkan ataukah 

menyulitkan bagi siswa? 

2. Apakah masalah yang dihadapi baik dari siswa maupun guru dalam 

pembelajaran Manhaji? 

01. Bagaimana solusi bapak/ibu guru jika ada siswa yang kurang 

memperhatikan ketika pembelajaran berlangsung? 

00. Struktur pendidikan/Kurikulum apa yang digunakan di SMP Tazkia? 

09. Program-program apa saja yang dilakukan di SMP Tazkia? 

01. Berapa persen tingkat kemahiran santri dalam pembelaran Manhaji? 

07. Apakah ada suatu penghargaan bagi siswa yang berprestasi dalam 

pembelajaran Manhaji? 
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 اإلختبار
Nama  : 

Kelas  : 

No. Absen : 

 

Latihan (0) 

Rubahlah Fi’il Madhi di bawah ini sesuai dengan perubahan Dhamir Fa’ilnya 

 

 رُ يقم مِ الضَّ  لُ عم الفِ  رُ يقم مِ الضَّ  لُ عم الفِ 
 ُهوَ  َخَلقَ  ِهيَ  َحِفَضتم 

 اَنمتَ  ....................... ُهنَّ  .......................

 اَنمتِ  ....................... حَنمنُ  .......................

 أَنَا ....................... أَنقمُتَما .......................

 ُهمم  ....................... أَنقمُتَّ  .......................

 أَنقمُتمم  ....................... مُهَا .......................
 

Latihan (9) 

Rubahlah Dhamir Fa’il di bawah ini sesuai dengan perubahan Fi’il Madhinya 

 

 لُ عم الفِ  رُ يقم مِ الضَّ  لُ عم الفِ  رُ يقم مِ الضَّ 
تَ  اَنمتَ   َجَعَلتم  ِهيَ  فَقَتحم

 َسأَلمتُ  ....................... َتمَ خَ  .......................

َنا ....................... َرفَقَقا .......................  َذَهبقم

 َشرِبُقوما ....................... َسَقطمُتَما .......................

تِ  .......................  َرَجعمُتمم  ....................... تَقرَكم
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 رََكعمنَ  ....................... َقطَعمُتَّ  .......................
 السيرة الذاتية

 مد فضل أرواين: حم   اإلسم

   ٢٠٢٠٢٢٥٠:   رقم القيد

 ٢990 اوكتوبر ٢0: الموجنان،  د وتارخيهمكان البال

 : كلية علوم الرتبية والتعليم/ قسم تعليم اللغة العربية  كلية/ قسم

 ٠٢٢٠:  سنة بداية الدراسة

 الموجنان كاليتغاة،  ،فوجاغرو:    العنوان

 ٢0٠01٢٢0٢0٥٠:    اهلاتف

 

  ٠٢٢9 ديسمرب  ٠0ماالنج،

   الباحث

 

 مد فضل أرواينحم

٢٠٢٠٢٢٥٠ 
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Gambar 0.9. kegiatan belajar mengajar kelas tujuh G 
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Gambar 0.1. kegiatan belajar mengajar nahwu 

 

Gambar 0.7. wawancara bersama salah satu guru nahwu 
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Gambar 0.2. foto kegiatan belajar mengajar manhaji oleh peneliti 

 

Gambar 0.1. wawancara bersama salah satu siswi kelas tujuh 

 

Gambar 0.7. foto bersama salah satu siswi kelas tujuh 
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