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لكمة الشكر والتحدير 

 إىل النور ولسان القرآن لغة العربية خدمة من جعلين أن وآخرا، أوال هلل احلمد 
 أحب من وعلى واألنبياء، الرسل من وإخوانو زلّمد سيدنا على والسالم والصالة اإلميان،

 البحث ىذا يف قدمتو ما كل يف العظيم بالفضل وأدين ىذا. األولياء خالص من اللغة ىذه
.  إجنازه على قدرين الذي وجل، عز هللا إىل
: بالذكر وأخص والتقدير الشكر أتقدم النية خبلوص 

 إبراىيم مالك موالنا جامعة مدير راىرجو، موجيا الدّكتور األستاذ مساحة -1
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية

 موالنا جامعة العليا الّدراسات كلية عميد مهيمن، الدّكتور األستاذ مساحة -2
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك

 كلية العربية اللغة تعليم قسم رئيس ،وركاديناتا ولدانا الدّكتور مساحة -3
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العليا الّدراسات

 كلية العربية اللغة تعليم قسم احلميد،سكرتري عبد زلمد الدّكتور مساحة -4
. ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العليا الّدراسات

 كلّ  يف خطواتو ووجو وعمليا علميا الباحثة أفاد الذي األّول ادلشرفو
 من فلو منو، االنتهاء حىّت  البحث فكرة بداية منذ البحث ىذا إعداد مراحل

 .   والّتقدير الّشكر عظيم الباحثة ومن اجلزاء خري هللا

 للباحثة قدم الذي الثّاين ادلشرف ،أمحد خبيت زلمد بكري الدّكتور مساحة -5
 ومل بعلمو يبخل فلم البحث ىذا إعداد فًتة طوال والّتشجيع العون كلّ 

 ىذا دبناقشة لتفضلو وكان وتوجيهو، الباحثة مساعدة عن يوما صدره يضق
 هللا ومن والّتقدير الشكر خالص ميّن  فلو الباحثة نفس يف األثر أكرب البحث
. واجلزاء الّثواب عظيم
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 اللغة تعليم قسم يف ادلعّلمني األساتذة إىل والّتقدير الّشكر بكلّ  الباحثة تتقّدم كما
 فلهم. ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العليا الّدراسات كلية العربية

 هللا وجزاىم والّتشجيع وادلعارف العلوم من قّدموه ما على والّتقدير الّشكر كلّ  الباحثة من
. اجلزاء خري

 اخلري باب معهد عميد شركاوي زلمد احلاج إىل والّتقدير الّشكر بكلّ  أتقّدم كما
 موصول والّشكر. نافع وعلم وقت لكل الدين شاطر األستاذ باخلصوص فيو ادلعّلمني ومجيع

 دبا البحث ىذا إمتام فضل تعاىل هللا بعد لو كان الذي الكرمي وأيب رأسها وعلى ألسريت
 يطوق اليت احلبيبة وأمي العمل، يف واإلخالص وادلعرفة للعلم حبّ  من نفسي يف غرسو

. حيايت يف يل معني خري ادلستمر دعاؤىا وكان عنقي فضلها
 حيز إىل ادلتواضع العمل ىذا إخراج ىف ساىم من وكل وأصدقائي وزمالئي وألشقائي

 .واالمتنان التقدير وعظيم الشكر خالص مجيعاً  ذلم تشجيع، بكلمة ولو الوجود
 

. التوفيق ويل وهللا
 

 م2014 أبريل 25 ماالنج،
  الباحثة

 
 

 أمني فضيلة نور
 12720051 : التسجيل رقم

 



  و

 

تقرير ادلشرفني 
بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

. صحبو أمجعنيأوادلرسلني وآلو و
: الطالبة حضرهتا اليت التكميلي البحث على االطالع بعد

 أمني فضيلة نور  : اسم
 12720051 : التسجيل رقم

.  اجلنوبية سوالويسي بولوكومبا كالوميمي اخلري باب دبعهد النحوية القواعد تعليم واقع          : عنوان
. اجلامعة رللس إىل تقدمي على ادلشرفان وافق

 
 الثاين ادلشرف     األول ادلشرف

 

 
 أمحد خبيت زلمد بكري. د        احلميد عبد زلمد. د

       197302011998031002: التوظيف رقم

 االعتماد
 العربية اللغة تعليم قسم رئيس

 

 
 وركاديناتا ولدانا. د

  1907003191998031001: التوظيف رقم

 
 
 

     جـمهــوريـة إنـدونيـســيا 
     وزارة الشـــؤون الدينــيــة 

   جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج 
     كلية الدراسـات العـليـا قسـم تعليـم اللغة العـربية 



  ز

 ادلناقشة جلنة طرف من االعتماد
 : البحث عنوان

  النحوية القواعد تعليم واقع
 اجلنوبية سوالويسي بولوكومبا كالوميمي اخلري باب مبعهد 

العربية اللغة تعليم يف ادلاجستري درجة لنيل تكميلي حبث  
أمني فضيلة نور : الطالبة إعداد  

12720051 : التسجيل رقم  
 العربية، اللغة تعليم يف ادلاجستري درجة لنيل شرطا قبولو وتقرر ادلناقشة جلنة أمام البحث ىذا عن الطالبة دافعت قد

.  م 2014 أبريل  21:بتاريخ اإلثنني، يوم يف وذلك  
:األساتذة السادات من ادلناقشة جلنة وتتكون  

 ومناقشا رئيسا      زين بصري الدكتور .1
: .................. التوقيع  196812311994031022: التوظيف رقم

 خارجيا مناقشا     صاحل شهداء الدكتور .2
:................... التوقيع 197201062005011001: التوظيف رقم

 ومناقشا مشرفا    احلميد عبد زلمد الدكتور .3
: .................. التوقيع 197302011998031002: التوظيف رقم

 ومناقشا مشرفا    خبيت زلمد بكري الدكتور .4
: .................. التوقيع      

  علي اعتماد
العليا، الدراسات كلية عميد  

 

 مهيمن. د.أ
 195612111983031005 :التوظيف رقم

 
 
 

جـمهــوريـة إنـدونيـســيا      
     وزارة الشـــؤون الدينــيــة 

   جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج 
      كلية الدراسـات العـليـا قسـم تعليـم اللغة العـربية



  ح

 الباحثة الطالبة إقرار

 
: كاأليت وبيانايت أدناه، ادلوقعة أنا

 أمني فضيلة نور : الكامل االسم
 12720051 : التسجيل رقم

 اجلنوبية سوالويسي بولوكومبا بارو كمبونج  : العنوان
 

 العربية اللغة تعليم يف ادلاجستري درجة نيل شرط لتوفري حضرهتا اليت الرسالة ىذه بأن أقر
: عنوان ربت دباالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية

 النحوية القواعد تعليم واقع
 اجلنوبية سوالويسي بولوكومبا كالوميمي اخلري باب مبعهد

 أحد ادعى وإذا اآلخر، تأليف أو غريي إبداع من زورهتا وما بنفسي وكتبتها حضرهتا
 ولن ذلك، على ادلسؤولية أربمل فأنا حبثي من ليست فعال أهنا وتبني تأليفو من أهنا استقباال

 إبراىيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية على أو ادلشرف على ادلسؤولية تكون
. دباالنج احلكومية اإلسالمية

. ذلك على أحد جيربين ومل اخلاصة رغبيت على بناء اإلقرار ىذا وحررت ىذا،
 

 م2014 أبريل 25 ماالنج،
 

 أمني فضيلة نور
 12720051: التسجيل رقم



  ط

 زلتويات البحث
 

الصفحة ادلوضوع 
أ ............................................................. استهالل 
ب ............................................................ إىداء     

ج ................................................ كلمة الشكر والتقدير  
ه ........................................................ تقرير ادلشرفني  

و ....................................... االعتماد من طرف جلنة ادلناقشني 
ز ................................................... إقرار الطالبة الباحثة 
ح .................................................... مستخلص البحث 

ط ...................................... مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية 
ي .................................... مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية 

ك ...................................................... زلتويات البحث 
س .......................................................... قائمة الصور 

س ......................................................... قائمة ادلالحق 
الفصل األول 

االطار العام والدراسات السابقة 
 

 1......................................................... مقدمة - أ
 5................................................... أسئلة البحث - ب
 5............................................... أىداف البحث   - ج
 6................................................. أمهية البحث    - د
 7............................................... حدود البحث    - ه



  ي

 7............................................ ربديد ادلصطلحات   - و
 8............................................ الدراسات السابقة    - ز

الفصل الثاين 
االطار النظري 

 

 13....................................... تعليم اللغة العربية : ادلبحث األّول
 13.................................... مفهوم تعليم اللغة العربية  - أ

 13................................... أىداف تعليم اللغة العربية  - ب
 15................................... تعليم قواعد اللغة العربية: ادلبحث الثاين

 15 ...............................مفهوم تعليم قواعد اللغة العربية - أ
 16.............................. أىداف تعليم قواعد اللغة العربية - ب
 18 ............................تعليم قواعد اللغة العربيةأساسيات  - ج
 21 ..............................تعليم قواعد اللغة العربية مبادئ  - د
 22...................................... طرق تعليم اللغة العربية  - ه
 24.............................. خطوات السري يف درس القواعد  - و
 25.......................... االذباىات احلديثة يف تعليم القواعد  - ز

 27...................... جوانب تنفيذ تعليم القواعد النحوية : ادلبحث الثالث
 27............................................ الطريقة التعليمية - أ

 29............................................. ادلواد التعليمية  - ب
 30.......................................... الوسائل التعليمية  - ج

الفصل الثالث 
منهجية البحث 

 

 33................................ مدخل البحث ونوع البحث  - أ



  ك

 34.............................................. ميدان البحث - ب
 34............................................. حضور الباحثة -    ج
 35......................................... أسلوب مجع البيانات-    د
 37............................................ مصادر البيانات-     ىـ
 37...................................... أسلوب ربليل البيانات -     و
 40....................................... فحص صحة البيانات-     ز

الفصل الرابع 
 عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

 

 42.................................  حملة عن معهد باب اخلري: ادلبحث األول
 48................. واقع تعليم القواعد النحوية دبعهد باب اخلري: ادلبحث الثاين

 49.... واقع استخدام الطريقة يف تعليم القواعد النحوية دبعهد باب اخلري  - أ
 60...... واقع استخدام ادلواد يف تعليم القواعد النحوية دبعهد باب اخلري  - ب
 68....  واقع استخدام الوسائل يف تعليم القواعد النحوية دبعهد باب اخلري - ج
 69............... مزايا وعيوب تعليم القواعد النحوية دبعهد باب اخلري  - د

الفصل اخلامس 
 نتائج البحث والتوصيات وادلقرتحات

 

 72......................................................... نتائج البحث 
 74...................................................... توصيات البحث 
 74...................................................... مقًتحات البحث

  قائمة ادلصادر و ادلراجع 
 76: ............................................... ادلراجع وادلصادر العربية

 76.............................................................. كتب- 



  ل

 78: ................................................... ادلراجع اإلندونيسية
 78............................................................. كتب -
 79............................................................. حبوث -
 79.................................................... الشبكة الدولية  -

  صور
  مالحق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  م

 الصور قائمة
 صفحة موضوع رقم

 50 "النحو أصابع" 1.4

 51 مرفوع للجمع ادلذكر السامل 2.4
 54-52  لالمساء النحو أصابع 3.4

 60 (" ملخص )اآلجرومية منت "الكتاب زلتوى 4.4

 64 واخلرب للمبتدأ األسلوب 5.4

 
  ادلالحق قائمة

 موضوع رقم

 البيانات مجع أدوات أوراق 1
  اخلري باب معهد ادلنظمة ىيكل 2
 ادلضمر اسم يف" النحو أصابع "األسلوب استخدام عن الصور 3
 الفعل يف" النحو أصابع "األسلوب استخدام عن الصور 4
 واخلرب ادلبتدأ يف" النحو أصابع "األسلوب استخدام عن الصور 5
 بولوكومبا كالوميمي اخلري باب دبعهد النحوية القواعد تعليم واقع عن الصورة 6

  اجلنوبية سوالويسي
 للباحثة الذاتية السرية 7

 



 وتقدير شكر منوذج



 ي

ABSTRAK 

 
Nur Fadilah Amin, 2014. Realita Pembelajaran Tata Kaidah Bahasa Arab di Pondok Pesantren 

Babul Khaer Kalumeme Bulukumba Sulawesi Selatan. Pembimbing satu: Dr. Muhammad Abdul 

Hamid, Pembimbing dua: Dr. Bakry Mohamed Bakheet. 

Kata Kunci: Realita, Pembelajaran, Tata Bahasa Arab. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa realita pembelajaran Tata 

Kaidah Bahasa Arab yang terjadi di lapangan, khususnya di Pondok pesantren Babul Khaer 

Kalumeme Bulukumba Sulawesi Selatan.  

Penelitian ini difokuskan pada proses pelaksanaan pembelajaran Nahwu dilihat dari tiga 

aspek, yaitu dari aspek metode, materi, dan media pembelajaran yang digunakan dan juga dari 

aspek kelebihan dan kelemahan dari proses pembelajaran tersebut. Hal ini dikarenakan peneliti 

menemukan bahwa salah satu aspek dari tiga aspek tersebut menarik untuk diteliti, yaitu 

penggunaan teknik jari-jari dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Adapun metodologi yang digunakan adalah metode deskriptif dalam bentuk studi kasus, 

dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan datanya. Ketika 

ada data yang dirasa kurang jelas atau belum cukup atau bahkan tidak sesuai antara hasil 

wawancara dan observasi dan dokumentasi maka pengecekan terhadap data perlu dilakukan 

yaitu dengan menggunakan trianggulasi dan pengamatan yang lebih mendalam. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Realita Pembelajaran Tata Kaidah Bahasa 

Arab di pondok pesantren Babul Khaer Kalumeme Bulukumba Sulawesi Selatan, meliputi: 1) 

Metode pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan teknik jari-jari, atau kalau tidak 

berlebihan peneliti menyebutnya dengan teknik “JariNahwu”. Dimana guru menggunakannya 

dengan tujuan agar siswa dapat dengan mudah menentukan kedudukan kata dalam suatu kalimat 

atau paragraf. 2) Materi pembelajaran yang digunakan adalah buku pelajaran yang disiapkan 

oleh pihak pondok pesantren, yaitu buku “Matnu AlJurumiyah (Ringkasan)” yang ditulis oleh 

Syaikh Sa’id bin Sa’ad bin Nubhan. Adapun ketika proses pembelajaran berlangsung, guru telah 

terlebih dahulu meringkasnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. 3) Media pembelajaran 

yang digunakan tentu saja adalah Jari-jari dan kedua tangan. Karena sesuai dengan tekniknya 

yaitu “JariNahwu” yang membutuhkan jari-jari dalam prosesnya.  

Adapun Kelebihan pembelajaran Nahwu dengan menggunakan teknik ini yaitu: Siswa 

memahami lebih mendalam kaidah nahwu yang dipelajarinya, Mempermudah siswa dalam 

menentukan kedudukan kata dalam sebuah kalimat atau paragraf,  Siswa memahami 

karakteristik tata kaidah bahasa Arab secara teori dan mampu membandingkannya dengan 

karakteristik bahasa ibu mereka, Siswa mampu menganalisis lebih mendalam tentang kaidah 

nahwu yang digunakannya, Dan juga teknik ini bisa menguatkan kemampuan siswa dalam 

konsentrasi, menghapal dan mengingat. Adapun kelemahan dari pembelajaran Nahwu 

menggunakan teknik ini yaitu: Pembelajaran ini lebih banyak mengajarkan “Tentang Bahasa” 

bukan “Kemahiran Bahasa”, Penggunaan teknik ini menuntut siswa untuk memiliki ingatan yang 

kuat sehingga siswa dengan ingatan yang lemah akan mengalami sedikit kesulitan atau terlambat 

dalam pemahaman, Teknik ini tidak bisa digunakan untuk kelas yang besar karena akan 

memakan waktu yang banyak ketika siswa diminta menghapal, Tidak semua materi mempunyai 

teknik “JariNahwu”, Sering terjadi kesalahan penggunaan istilah ketika proses menghapal 

berlangsung.  
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ABSTRACT 
 

Nur Fadilah Amin. 2014. Arabic Grammar Teaching Reality at Babul Khaer Boarding School 

Kalumeme Bulukumba South Of Sulawesi. The First Supervisor is Dr. Muhammad Abdul 

hamid, and The second supervisor is Dr. Bakry Mohamed BaKheet. 

Key word: Arabic Grammar, Teaching, Reality 

 

The purpose of this research is to explore and to analyze the Arabic grammar (Nahwu) 

teaching realties in Babul Khaer Boarding School Kalumeme Bulukumba South of Sulawesi.  

Focus of this research is Nahwu teaching process in three aspects; method, subject, and 

media that used in teaching process and so that the strength and the weakness of it. The 

researcher find out that one of the three aspects is unique and interesting. And it was the using 

fingers in teaching process. 

  This research using the descriptive methodology in case study way, with interview, 

observation, and documentation as data’s collection method. The research process begin from 

field condition observation and then specifying aspects that will be research. And then the 

researcher collecting and exploring datas and informations that suit the focus of research so that 

she can understand and can connect it from one aspect to another. The analyzing process is going 

in onetime with collecting process, when the researcher find out that the data’s between 

interview, observation and documentation not suitable each other, she must recheck it with 

triangulation method and indepth observation. 

The result of this research is point out that The Arabic grammar teaching realities at 

Babul Khaer Boarding School Kalumeme Bulukumba South of Sulawesi, include a few things: 

1) The teaching method using fingers strategy, or if it is not too much, the researcher call it the 

“NahwuFinger” strategy, because it using fingers in the teaching process. The aim of the strategy 

is to simplify the student in understand the grammatical and simplify them in specifying words 

position in sentences and or in paragraph 2) The subject using material book from Syaikh Sa’id 

bin Saad bin Nubhan with the tittle “Matnu Al-Jurumiyah (The Summaries)”, and the subject 

have been summarized by the teacher before teaching process begin to make it easier to 

understand by students. 3) The media using “Fingers” and “hand” in the process to adjust it with 

the finger strategy.  

And The strengths of the “NahwuFinger” strategy are: The student more and easier to 

understand Arabic grammar in deepest way, To simplify students in specifying and determineing 

words position in a sentences or in paragraph, The students know comparation between Arabic 

language characteristic and their mother language characteristic, The students can analyze 

Arabic grammatical in deepest way, This strategy can make the students brain stronger in 

concentration, memorization, and recall. And the weakness of this strategy are: this strategy 

teach the “about language” most not the “language skill”, This strategy require students to have a 

strong memory so the students with the feeble minded can’t hold it or lees on it, This strategy 

can’t be used in such a big class because it will take loads of time, Not every subjects has the 

“NahwuFinger” strategy, And oftentimes the slip of the tongue happened in a few term when the 

students memorizing it. 
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 الفصل األّول
 اإلطار العام والدراسات السابقة

 
 مقدمة - أ

مصطلح تعلم اللغة يشَت إذل العملية الواعية اليت يقوم هبا الفرد عند تعلم اللغة 
 تعلم اللغة العربية مثال، قد كانت ىذه اللغة عملية واعية لكل فرد من أفراد  كل .الثانية

 البالد، تدرس اللغة العربية فيها بادلدارس هوإندونيسيا واحدة من ىذ. بالد يف ىذا العادل
.   وادلعاىد واجلامعات

 ولكن ، إندونيسيايف عمليتويف بداية ليس لتعليم اللغة العربية شكل مضبوط 
 الدينية كالصالة، خطبة اجلمعة، والدعاء و أيضا الشعائريف اإلندونيسيون  يستخدمو

ومع مرور الزمان تطورت أىداف تعليم اللغة . (القرآن الكرمي والسنة)كمصدر اإلسالم 
العربية، وىي ليست لفهمها كلغة القرآن فقط ولكن اللغة العربية كلغة لفظية وىي دلعرفة 

 كمواد الفقو، العقيدة (الباسنًتين)ادلعاىد أحرف اذلجائية مث لتعمق معناىا فيدرسها يف 
واألخالق، احلديث، التفسَت، النحو، الصرف، والبالغة، ويدرسها بطريقة القواعد 

 .والًتمجة

                                                           

 (إيسيسكو: الرباط)، مناهجه وأساليبه: تعليم العربية لغري الناطقني هبا، 1989 رشدي أمحد طعيمة، 
 30ص 

2
 Fathul Mujib, 2010, Rekonstruksi Pendidikan Bahasa Arab; dari Pendekatan 

Konvensional ke Integratif Humanis, Yogyakarta: Pedagogia. hal 54 

3
 Walfajri, 2009. Sejarah Perkembangan Pengajaran Bahasa Arab, (online),  

http://fajristainjusi.blogspot.com/2009/12/perkembangan-pengajaran-bahasa-arab.html. diakses 12 

Desember 2013. 

 

http://fajristainjusi.blogspot.com/2009/12/perkembangan-pengajaran-bahasa-arab.html
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 يدّرس اللغة العربية كوسيلة االتصالية، ويف ىذا الوقت تُبدأ آخرمث يف تطورىا 
 يف عملية التعليم والتعلم، وكذلك استخدام الطريقة استخدام الطريقة ادلباشرة

اإلستقرائية يف تعليم النحو والصرف، وأيضا الطريقة السمعية الشفوية والطريقة 
 يدّرس اللغة العربية يف ادلدرسة الرمسية ولكن ليست ذلا شكال أخرويف جانب . اإلتصالية
مثال من ناحية األىداف ىناك اختالف بُت اللغة العربية الستيعاب ادلهارات  ،مضبوطا

اللغوية و اللغة العربية كآلة أي وسيلة دلعرفة العلوم األخرى، الثاين من الناحية نوع اللغة 
 أو العربية الفصحى أو العربية العامية؟، والثالث من يةادلدروسة ىل ىي العربية الًتاث
. الطريقة التقليدية أو الطريقة احلديثة؟ادلعلم ستخدم يناحية الطريقة ادلستخدمة ىل 

 لتدريس علوم الدين واللغة ةديٍتالعهد ادلأول ن باسنًتيلامن ىذا عرفت الباحثة أن و
وانتشرت الباســنًتينات يف أواخر القرن التاسع عشر يف مجيع أحناء .  يف إندونيسياالعربية
مث انتشرت ادلدارس الدينية إذل جوارىا يف أوائل القرن العشرين، وتطور نظام . البالد

  . مع بقاء الباسنًتين القدمي "الباسنًتين احلديث"إذل   الباسنًتين
وأما . يتم تعليم اللغة العربية يف الباسننًتين القدمي يف حلقات تقام يف ادلساجدو

الباسنًتين احلديث فال خيتلف نظامو عن نظام ادلدارس الدينية التابعة لوزارة الشئون 
يف إندونيسيا " الباسنًتينات احلديثة"ومن أشهر . الدينية من حيث ادلراحل التعليمية

                                                           

 أستاذ عبد هللا بواسطةيف بادنج  (1909) ومن أول مدارس اليت تبدأ ىذه الطريقة ىي ادلدرسة األدبية 
 Normal) زين الدين الباي اليونوسي ورمحة الباي اليونوسية، نورمال سوكول بواسطة( 1923)أمحد، دينية بوطَتا 

School( )1931 )أستاذ زلمود يونوس مث يطورىا احلاج إمام الشركازي يف كليات ادلعلمُت اإلسالمية غنتور بواسطة 
 :مأخوذ من. بونوروغو

Syamsuddin Asyrofi dkk, 2006, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Yogyakarta: 

Pokja Akademik. Hal 58 

 2013 ديسمرب 12 ، (online)،العربية يف إندونيسياتعليم اللغة  عبد الرمحن بن شيك، 
(http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?ArticleID=22122) 

http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?ArticleID=22122
http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?ArticleID=22122
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أما ادلدارس الدينية  و. الشرقية السالم للًتبية اإلسالمية احلديثة يف غونتور جباوارمعهد دا
مادة أساسية كما أهنا تدرس من خالل كتدرس اللغة العربية  التابعة لوزارة الشئون الدينية

عٍت أن اللغة مبىذا . ادلواد الدينية كالقرآن واحلديث والفقو والعقيدة والتاريخ االسالمي
ومن . العربية فيها متثل لغة العلوم الدينية وربتل مكان الصدارة بعد اللغة اإلندونيسية

لًتقية كفاءة الطلبة يف استخدام اللغة  (1): حيث أىداف تدريس العربية يف ادلدارس
من مهارة االستماع، مهارة الكالم، مهارة اليت تتكون   كتابة ونطقاالعربية كآلة اتصالية، 
دلعرفة أن اللغة العربية لغة مهمة لتعمق مصادر اإلسالم،  (2). القراءة ومهارة الكتابة

 .اللغة والثقافة عالقة دقيقةبُت لتنمية فهمنا أن  (3)
وىذا ما تتوقع احلكومة يف تدريس اللغة العربية بإندونيسيا، ولكن يف الواقع تواجو 

ىل يدرسون اللغة العربية ىدفا أو وسيلة؟ ىل . تدريس اللغة العربية مشكالت كثَتة
يفضلون عملية التنفيذ أو نتيجة عملية التنفيذ؟ مث ىل يفضلون الطريقة أو ادلادة يف 

 .تدريسها؟، وىذا من بعض مشكالت تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا
كما كتبت وكل واحد منا نعرف متاما عن عملية تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا، 

ستستخدم ) الباسنًتين قد انتشر تعليم اللغة العربية متزامنا مع انتشار الباحثة قبل قليل
عهد مشهور ألولئك الذين يريدون أن يتعلمو علوم ادلو. (الباحثة مصطلح معهد إخل

عهد يف أحناء ادلناطق أما معهد السلفية ادليف جاوا مثال قد انتشر . الدينية واللغة العربية
وعملية تنفيذ تعليم اللغة العربية يف معهد السلفية معروف بامسو . أي ادلعهد احلديثة

يف منطقة جاوا فقط ألن يف  اللغة العربية وىذا من نظام تدريس". سوروغان وبندوجنان"
 . بعض ادلناطق يف إندونيسيا ال يوجد مثل ىذا

                                                           
6
  Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar 

Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah .  
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معهد باب اخلَت كالوميمي ببولوكومبا سوالويسي اجلنوبية مثال أحد ادلعاىد اليت 
يستطيعون يدّرس فيها اللغة العربية كمادة أساسية بنظامو اخلاص وكان كثَت من متخرجيو 

 ويف ىذا احلال يكون معهد باب اخلَت مشهور .أن يواصلوا دراستهم يف الشرق األوسط
 السالم للًتبية اإلسالمية احلديثة يف رمعهد دا الشرقية لديها جباواذلذه ادلنطقة، إذا ميكن 

 .  وبولوكومبا لديها معهد باب اخلَت كالوميميغونتور
ومعهد باب اخلَت مشهور بأسلوبو اخلاص يف تعليم اللغة العربية مثال يف تعليم النحو 

يركز ادلعلم يف استخدام اليد اليمٌت للمذكر واليد اليسرى " معرفة عن ادلذكر وادلؤنث"
وكذلك مادة احلرف يف الكلمة فيطرق ادلدرس ادلكتب إذا كان احلرف طويل و . للمؤنث

ىذا من بعض األسلوب يف تعليم اللغة العربية الذي . عكسو إذا كان احلرف قصَت
 . استخدمو ادلعلم أثناء الدرس

وجدير بالذكر ىنا أن ىذا ادلعهد من أول ادلعاىد يف منطقة بولوكومبا فلذلك مت 
إىتمام الباحثة لتعمق فهمها والستكشاف دقيق عن عملية تعليم اللغة العربية يف ىذا 

عن واقع عملية تعليم اللغة العربية دبعهد باب والبد للباحثة أن ذبري حبثا عميقا . ادلعهد
 .اخلَت كالوميمي ببولوكومبا سوالويسي اجلنوبية

وبعد أن متت الباحثة يف الدراسة ادليدانية وجدت من ادلالحظة، وادلقالبة، والوثائق أن 
كالوميمي ببولوكومبا سوالويسي واقع عملية تنفيذ تعليم اللغة العربية دبعهد باب اخلَت 

ولذلك بدلت . اجلنوبية مميز من جانب األسلوب ادلستخدم يف تعليم القواعد النحوية
واقع تعليم القواعد النحوية "الباحثة العنوان من ىذا البحث من واقع تعليم اللغة العربية بـ

، وكذلك ما وجدهتا من رللس "كالوميمي ببولوكومبا سوالويسي اجلنوبيةدبعهد باب اخلَت 
 أن نتائج البحث متيل إذل القواعد النحوية فقط 2014 أبريل 21ادلناقشة يف يوم اإلثنُت 

وىذا التغيَت ال يأثر نتائج البحث من أّول . ولذلك البد للباحثة أن تغَّت عنوان البحث
 . إذل آخر الفصول
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 أسئلة البحث - ب
البحث يف عملية تنفيذ تعليم القواعد النحوية  الباحثة ركزت سبقانطالقا مما 

 :أسئلة كما يلي باخلَت كالوميمي بولوكومبا سوالويسي اجلنوبيةدبعهد باب 
يف تعليم القواعد النحوية دبعهد باب اخلَت كالوميمي كيف واقع استخدام الطريقة  -1

 بولوكومبا سوالويسي اجلنوبية؟
يف تعليم القواعد النحوية دبعهد باب اخلَت كالوميمي كيف واقع استخدام ادلواد  -2

 بولوكومبا سوالويسي اجلنوبية؟
كيف واقع استخدام الوسائل يف تعليم القواعد النحوية دبعهد باب اخلَت كالوميمي  -3

 بولوكومبا سوالويسي اجلنوبية؟
دبعهد باب اخلَت كالوميمي عملية تنفيذ تعليم القواعد النحوية  مزايا وعيوبما  -4

 بولوكومبا سوالويسي اجلنوبية؟
 

  أهداف البحث - ج
تنفيذ تعليم القواعد النحوية دبعهد باب استكشاف وفهم يهدف ىذا البحث إذل 

 :اخلَت كالوميمي بولوكومبا سوالويسي اجلنوبية وذلك مما يلي
يف تعليم القواعد النحوية دبعهد باب اخلَت كالوميمي بولوكومبا واقع استخدام الطريقة   -1

 .سوالويسي اجلنوبية
يف تعليم القواعد النحوية دبعهد باب اخلَت كالوميمي بولوكومبا  واقع استخدام ادلواد  -2

 .سوالويسي اجلنوبية
استخدام الوسائل يف تعليم القواعد النحوية دبعهد باب اخلَت كالوميمي  واقع  -3

 .بولوكومبا سوالويسي اجلنوبية
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دبعهد باب اخلَت كالوميمي بولوكومبا عملية تنفيذ تعليم القواعد النحوية  مزايا وعيوب -4
 .سوالويسي اجلنوبية

 
 أمهية البحث - د

:  ىذا البحث نظريا أمهية
اجة حل ادلناسب القواعد النحويةتعليم  وتنفيذ منوذج  بناءعن عمليةعرفة ادلتنمية   -1

 .ة األخرى عامدلباللمتعّلمى اللغة العربية يف بالد إندونيسيا خاصة و
القواعد بعملية تنفيذ تعليم يكون وسيلـة و مرجعا للبحث اآليت والعميق دبا يتعلـق   -2

 .النحوية
 
:  ىذا البحث تطبيقياأمهية
أن تعطي نتيجة ىذا البحث توجيها يف  :للباحثة                      -1

القواعد تعليم  وتنفيذ منوذج  بناءعملية
 .ادلعترب بتطور الزمان النحوية

ليهتموا يف ذبديد وربسُت كيفية عملية تنفيذ  :مدرس اللغة العربية          -2
الناجحة وما يتعلق هبا  تعليم القواعد النحوية

 .ناحية الطرق، ادلواد، الوسائل التعليمية من
دخال نافعا يف ترقية جودة عملية مأن يصبح  :اإلسالميةوادلدارس للمعاىد  -3

تعليم اللغة العربية عامة و عملية تعليم 
 .القواعد النحوية خاصة
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  حدود البحث - ه
 :حددت الباحثة بعض األشياء يف ىذا البحث كما يلي

القواعد النحوية باستخدام حدد البحث بعملية تنفيذ تعليم  :احلدود ادلوضوعية  -1
من جوانب الطريقة، ادلواد " أصابع النحو"األسلوب 

 . والوسائل التعليمية
القواعد النحوية تركيز ىذا البحث على عملية تنفيذ تعليم  :احلدود ادلكانية    -2

دبدرسة الثانوية دبعهد باب اخلَت كالوميمي بولوكومبا 
 .سوالويسي اجلنوبية

 م2013/2014جرت الباحثة ىذا البحث العام اجلامعي  :احلدود الزمانية     -3
 

 حتديد املصطلحات - و
استخدمت الباحثة يف ىذا البحث عددا من ادلصطلحات، وحددت ىذه 

 :ادلصطلحات كما يلي
ميكن وصفو الذي حقيقة أو حادث . الوضع احلقيقي  : واقع      -1

ما ميكن إدراُكو أو الشعور  أو .وإيضاحو على أساس علميّ 
 .بو، وما يُعرف عن طريق ادلالحظة والتجربة

بية يتعّلق بطرق تدريس الطالب أنواع ادلعارف : تعليم      - 2 فرع من الًتر
 .والعلوم والفنون

ويف ىذا البحث تنفيذ ركز .  بو احلكميإجراء عملّي دلا قض: تنفيذ   - 3

                                                           

 1، ص  www.Almaaniy.com عريب،- معجم عريب
 1، ص املرجع نفسه 

http://www.almaaniy.com/
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 .عملية اإلجرائية داخل الفصلالعلى 
مكان خاص لطلب العلوم الدينية واللغة  أو مؤسرسة للتعليم: معهد - 4

 . أو مشهور بامسو باسنًتينالعربية يف إندونيسيا
 

 الدراسات السابقة - ز
من بعد االطالع والنظر إذل البحوث ادلوجودة، وجدت الباحثة عددا كبَتا 

 :تعليم اللغة العربية، منهم عنالباحثُت ىف نطاق البحث 
 (2003)واردميان  -1

  تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بفماتنج : ادلوضوع
 (رسالة ادلاجستَت)سيانتار  

  يهدف ىذا البحث لوصف الطريقة اليت  يستخدمها ادلدرس يف : األىداف
 .تدريس اللغة العربية ومشكالت تدريسها لطالب الصف الثالث

  استخدم الباحث يف ىذا البحث ادلدخل الكيفي والكمي: مدخل البحث. 
  طريقة اليت استخدمها ادلدرس يف تدريس اللغة العربية  (1): نتائج البحث

مشكالت  (2). ىي الطريقة اإلنتقائية ويستخدمها حورل تسع سنوات
تدريس اللغة العربية تشتمل على ادلشكالت ادلتعلقة بادلدرس ىي صعوبة 

تنمية ادلواد ادلدروسة من الناحية العقلية وادلهارة أو اجلسمية واخللقية بضيق 
احلصص ادلعدة، وادلتعلقة بالدارسُت ىي ضغف مهة وبواعث الدارسُت يف 

تعلم اللغة العربية لسبب خلفية التحاقهم يف ىذه ادلدرسة ادلختلفة، وادلتعلقة 

                                                           

 1، ص املرجع تفسه 
 1، ص املرجع نفسه 
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بادلادة ىي كثرة ادلواد ادلدروسة وفوق طاقة مستوى مقدرة الدارسُت، وادلتعلقة 
 .بالبيئة ادلدرسية واجملتمعية اليت ال تشجع تعليم اللغة العربية

 (2003)فتح ادلوجود  -2
  تدريس اللغة العربية للربنامج اخلاص يف اجلامعة اإلسالمية : ادلوضوع

 (رسالة ادلاجستَت). احلكومية ماتارام
  يهدف ىذا البحث لوصف واقع تدريس اللغة العربية يف اجلامعة : األىداف

اإلسالمية احلكومية ماتارام من الناحية األىداف، عملية وتقومي نتيجة 
 .التدريس

  استخدم الباحث يف ىذا البحث ادلدخل الكيفي: مدخل البحث . 
  تدريس اللغة العربية للربنامج اخلاص يف اجلامعة اإلسالمية : نتائج البحث

احلكومية ماتارام ال يتعّرف خبصوصيات األىداف لكل القسم والشعبة 
الثانية، اختيار مادة . الدراسية، حىت يؤدي إذل تسوية ادلعاملة لكل الدارسُت

التدريس ال يناسب باألىداف ادلرجوة، حىت يؤد الفشل يف احلصول على 
ال ميكن  (خصوصا طريقة التدريس)الثالثة، عملية التدريس .غاية ادلادة ادلقرر

 (ب)وبعض الصفوف الدراسية  (ج)تنفيذىا جيدا يف الصفوف الدراسية 
الرابعة، التقومي ادلستخدم . والطريقة ادلستخدمة ىي طريقة القواعد والًتمجة

لتقرير نتيجة التدريس ىو االختبار التحريري، وىذا االختبار غَت صحيح 
 . ألنو ال ميكن استخدامو لتقرير مهارة الكالم

 (2002)غوسهارايا بًتا  -3
   دراسة احلالة بكلية الدراسات اإلسالمية )تعليم اللغة العربية : ادلوضوع

 (رسالة ادلاجستَت )(جلامعة احملمدية ماالنج
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  يهدف ىذا البحث لإلطالع عن األحوال احمليطة لتعليم اللغة : األىداف
العربية من حيث ادلهارات األربع اليت كانت وحدة متكاملة يف ادلادة 

 .الواحدة
  استخدم الباحث يف ىذا البحث ادلدخل الكيفي على : مدخل البحث

 .منهج دراسة احلالة
  يف  تقدمي ادلادة الدراسية ابتدع على تطبيق نظرية اجلمع: نتائج البحث

التعليم، أي مجع تطبيق نظرية الوحدة ونظرية الفروع معا يف تعليم اللغة 
العربية، ألن سوف تكون سهولة إذا كانت تقدم جبمع نظرية الوحدة ونظرية 

قبل أن يعرفو  (لغة األم)الفروع معا لطالب الذين عرفوا اللغة اإلندونيسية 
 .(لغة اذلدف)اللغة العربية 

 (2011)نذيرون  -4
  تدريس اللغة العربية يف مدرسة دار اللغة والدعوة الثانوية : ادلوضوع

 (رسالة ادلاجستَت) (دراسة احلالة)اإلسالمية باجنيل باسورووان جاو الشرقية 
  يهدف ىذا البحث لالطالع عن األحوال احمليطة بتدريس اللغة : األىداف

العربية يف مدرسة دار اللغة والدعوة الثانوية اإلسالمية، مثل خطة الدراسة، 
خطوات التدريس، وسائل التدريس، تقومي الدراسة، ادارة التدريس والعوامل 

 .ادلؤثرة يف تدريس اللغة العربية
  استخدم الباحث يف ىذا البحث ادلدخل الكيفي على : مدخل البحث

 .منهج دراسة احلالة
  مدرسو اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة خيططون دراستهم  (1): نتيجة البحث

( 2). يف أذىاهنم وأفكارىم وال يكتبون خطتهم يف شكل خطة الدراسة
األول التمهيد، : عملية تدريس اللغة العربية تتكون من ثالث خطوات
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والثاين األنشطة، والثالث االختتام ولكن يف تدريسها ادلدرسون يستخدمون 
الوسائل ادلستخدمة يف ىذه  (3). الطريقة غَت ادلناسبة بادلواد وأىدافها

ادلدرسة ىي السبورة والطباشَت والقلم والكتب وادلعجم واجلريدة اللغة العربية، 
ال يستخدم ادلدرس الوسائل من جهاز العرض العلوي والشريط وادلسجل 

أن تقومي تدريس اللغة العربية   (4) .وغَتىا ال سيما معمل اللغة يف احلقيقة
وأما . الذي يستخدم يف ىذه ادلدرسة ىو على طريقة تقومي التوجيو احملددة

نوع االمتحان ادلستخدم فهو امتحاين نصف الفصل وآخر الفصل الدراسي، 
مدرسو اللغة  (5). وأما يف أجرائو فإن ادلدرسة تستخدم االمتحان الكتابة

العربية يف مدرسة دار اللغة والدعوة الثانوية اإلسالمية يعملون أنشطة ادارة 
. التدريس باإلىتمام حبالة الفصل وال يكملون دورىم بكتابة حالة الفصل

كفاءة : العوامل ادلؤثرة يف تدريس اللغة العربية نوعان من ناحية ادلدرس (6)
عامل داخلي وعامل : ودور ادلدرس يف الفصل، ومن ناحية الطلبة نوعان

 .خارجي
 : أوجو الشبو واخلالف ببحثهاانطالقا من الدراسات السابقة وجدت الباحثة 

 أوجو الشبو: 
كل ىذه البحوث تصف تعليم اللغة العربية أما يف التخطيط، التنفيذ  (أ 

 :، التقومي، واإلدارة التعليمية(الطريقة، ادلواد، الوسائل)
o واردميان يصف عن الطريقة وادلواد التعليمية 
o  فتح ادلوجود يصف عن واقع تدريس اللغة العربية من حيث

 األىداف والتقومي
o غوسهارايا بًتا يصف عن االحوال احمليطة من حيث ادلهارات األربع 
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o  نذيرون يصف عن خطة الدراسة، خطوات التدريس، وسائل
التدريس، تقومي الدراسة، ادارة التدريس وعوامل ادلؤثرة يف تدريس 

 .اللغة العربية
 ثالثة أشخاص من ىذه البحوث يستخدمون ادلدخل الكيفي،  (ب 

 .يستخدمان ادلنهج دراسة احلالة (غوسهارايا بًتا ونذيرون)وشخصان 
وتستطيع الباحثة أن تأخذ الفوائد من ىذه البحوث كمراجع عن عملية تعليم 

 .يف بعض ادلناطق  يف إندونيسياالقواعد النحوية 
وأما أوجو اخلالف ببحثها يعٍت ىذا البحث يركز على واقع عملية تنفيذ يف تعليم 

وكل ىذه البحوث يف ادلدارس واجلامعات ودل توجد حبث . فحسبالقواعد النحوية 
 . فإذن اخلالف يكون من حيث ادلوضوع، ادلبحوث، وميدان البحث. منها يف معهد
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
 تعليم اللغة العربية: املبحث األول 

 مفهوم تعليم اللغة العربية  - أ
 األمناط على السيطرة الكتساب واعية ذىنية عملية ىو العربية اللغة تعلم إن

، من خالل دراسة ىذه األمناط وربليلها بوصف زلتوى وادلعجمية والنحوية الصوتية
 .معرفيا

إن اللغة العربية ليست مادة دراسية فحسب، ولكنها باإلضافة إىل ذلك 
وإذا . وسيلة لدراسة ادلواد الدراسية األخرى اليت تدرس يف سلتلف ادلراحل التعليمية

كانت اللغة العربية ىي مادة التخصص دلدرسي اللغة العربية فهي بالنسبة إىل سائر 
ادلدرسُت مفتاح ادلواد اليت يقومون بتدريسها، كما أهنا وسيلتهم األوىل لقراءة مراجع 

 .ىذه ادلواد وشرحها للتالميذ وتأليف الكتب اليت يدرسون ذلم
 
 
 

 
                                                           

تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا النظرية والتطبيق، ، 2007 علي أضبد مدكور وإديان أضبد ىريدى،  
 18ص  (دار الفكر العريب: القاىرة)الطبعة األوىل، 

 62ص  (دار الشواف: القاهرة)تدريس فنون اللغة العربية،  ، 1991 علي أضبد مدكور،  
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 أهداف تعليم اللغة العربية - ب
ديكن تلخيص أىداف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى يف ثالث 

  :أىداف رئيسية، وىي
أن ديارس الطالب اللغة العربية بالطريقة اليت ديارسها هبا الناطقُت هبذه اللغة أو  ( أ

ويف ضوء  ادلهارات اللغوية األربع ديكن القول بأن . بصورة تقرب من ذلك
 :تعليم العربية كلغة ثانية يستهدف ما يلي

 .تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عند ما يستمعون إليها (1
تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة والتحدث مع الناطقُت  (2

 .بالعربية حديثا معربا يف ادلعٌت، سليما يف األداء
 تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتابات العربية بدقة وفهم (3
 .تنمية قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية بدقة وطالقة (4

 أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية وما دييزىا عن غَتىا من اللغات  ( ب
 .أصوات مفردات وتراكيب وففاىيم

. أن يتعرف الطالب على الثقافة العربية وأن يلم خبصائص اإلنسان العريب ( ج
 .والبيئة اليت يعيش فيها واجملتمع الذي يتعامل معو

تعليم العربية كلغة أجنبية إذن يعٍت أن نعلم الطالب اللغة وأن نعلمو عن 
 .اللغة وأن يتعرف على ثقافتها

 
 

                                                           

، اجلزء األول:  املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، 1986رشدي أضبد طعيمة،  
 117 ص (جامعة أم القرى)
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تعليم قواعد اللغة العربية : لثايناملبحث ا
 مفهوم تعليم قواعد اللغة العربية  - أ

القواعد ىي وسيلة حفظ الكالم وصحة النطق والكتابة، وىي ليست غاية 
مقصودة لذاهتا بل ىي وسيلة من الوسائل اليت تعُت ادلتعلمُت على التحدث والكتابة 

دبعٌت أن قواعد اللغة العربية وسيلة لتقوًن ألسنة الطلبة وعصمتها من . بلغة صحيحة
اللحن واخلطأ، فهي تعينهم على دقة التعبَت وسالمة األداء ليستخدموا اللغة العربية 

 .استخداما صحيحا
ولقد كان مفهوم القواعد يضيق أحيانا ليقتصر على ضبط أواخر الكالم 

والقواعد النحوية . (الصرف  )ويتسع أحيانا ليشمل بنية الكلمة شلا يطلق علية 
دبفهومها احلديث ليست مقتصرة على ضبط أواخر الكلمات والبنية الداخلية 

للكلمة، وما يطرأ عليها من تغيَتات يف أحواذلا ادلختلفة، وإمنا ذباوزت ىذا ادلفهوم  
وادلعاين واألصوات جزء من . إىل الًتاكيب اللغوية وبٌت اجلمل الفرعية واألساسية

ذلك ألن تغيَت . النحو ىي األخرى كما سبق إن رأينا ىذا ادلفهوم عند تشومسكي
 .احلركات اإلعرابية والصيغ واألبنية يؤدي إىل تغيَت يف ادلعٌت

 
 

 

                                                           

اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها مي وسعاد عبد الكرًن عباس الوائلي، يل طو علي حسُت الد 
 .150. ، ص(2005دار الشروق، :عمان)

 .460. ، ص(1997جامعة دمشق، :دمشق)يف طرائق تدريس اللغة العربية  زلمود أضبد السيد،  
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 أهداف تعليم قواعد اللغة العربية - ب
ليست القواعد غاية تقصد لذاهتا ولكنها وسيلة إىل ضبط الكالم، وتصحيح 
األساليب وتقوًن اللسان، ولذلك ينبغي أال ندري منها إال القدر الذي يعُت على 

. ربقيق ىذه الغاية
 :ومن األغراض اليت ترمي إليها دروس القواعد ما يأيت

تساعد القواعد يف تصحيح األساليب وخلوىا من اخلطأ النحو الذي يذىب  -1
جبماذلا، فيستطيع التلميذ بتعلمها أن يفهم وجو اخلطأ فيما يكتب فينتجو، 

 .ويف ذلك اقتصاد الوقت واجلهود
ربمل التالميذ على التفكَت وإدراك الفروق الدقيقة بُت الًتاكيب والعبارات  -2

 .واجلمل
تنمية ادلادة اللغوية للتالميذ بفضل ما يدرسونو ويبحثونو من عبارات وأمثلة  -3

 .تدور حول بيئتهم، وتعرب عن ميوذلم
تنظيم معلومات التالميذ اللغوية تنظيما يسهل عليهم االنتفاع هبا، وديكنهم  -4

من نقد األساليب والعبارات نقدا يبُت ذلم وجو الغموض، وأسباب الركاكة 
 .يف ىذه األساليب

تعويد التالميذ دقة ادلالحظة وادلوازنة واحلكم وتكّون يف نفوسهم الذوق  -5
األديب؛ ألن من وظيفتها األلفاظ والعبارات واألساليب، والتمييز بُت صواهبا 
وخطئها، ومراعاة العالقات بُت الًتاكيب ومعانيها والبحث فيما طرأ عليها 

 .من تغيَت

                                                           

(. 2011صبيع احلقوق زلفوظة جلاكعة ادلدينة العادلية، )، طرق تدريس مواد اللغة العربية كتاب ادلادة،  
 267ص 
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تدريب التالميذ على استعمال األلفاظ والًتاكيب استعماال صحيحا،  -6
ائص الفنية السهلة للجملة العربية، كأن يدربوا على أهنا تتكون صبإدراك اخل

من فعل وفاعل، أو مبتدأ وخرب، ومن بعض ادلكمالت األخرى، كادلفعول 
 .بو واحلال والتمييز وغَت ذلك

 .تكوين العادات اللغوية الصحيحة حىت ال يتأثروا بتيار العامية -7
تزويد التالميذ بطائفة من الًتاكيب اللغوية، وإقدارىم بالتدريج على سبييز  -8

اخلطأ من الصواب 
وقال رشدي أضبد طعيمة إن ىدف تدريس النحو ليس ربفيظ الطالب 

رلموعة من القواعد اجملردة أو الًتاكيب ادلنفردة وإمنا مساعدتو على فهم التعبَت اجليد 
. وتذوقو، وتدريبو على أن ينتجو صحيحا بعد ذلك

وجيمل صالح رلاور أىداف تدريس القواعد النحوية يف ثالثة، وىي كما 
: يلي
 .ألهنا مظهر حضاري من مظاىر اللغة ودليل على أصالتها -1
 .ألهنا ضوابط ربكم استعمال اللغة -2
 .ألهنا تساعد على فهم اجلمل وتراكيبها -3

 
 
 
 

                                                           

: ادلدينة ادلنورة  )اجمللد الثاين ، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أضبد طعيمة،   
 .          641، ص، (1986جامعة أم القرى، 
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أساسيات تعليم قواعد اللغة العربية  - ج
ديكن أن نبدأ بتدريس النحو يف مرحلة األوىل، ولكن على أن تعلم قواعده 

عرضا، فال جيعل ذلا حصص خاصة يف جدول الدراسة، بل نعتمد يف دراستها على 
. ما يعرض من خالل دروس القراءة والتعبَت من مسائل

وضلن نوافق على البدء بالنحو يف ىذه ادلرحلة، ولكن نعتقد أن مسائل النحو 
يف اللغة العربية أكثر من أن يتسع ذلا ىذا ادلدخل العرضي، والبد ذلا من دراسة 
منظمة وتطبيق واسع النطاق، وىذا غَت شلكن إال يف حصص زبصص ذلا، وإال 

. أفسدنا حصص القراءة وخرجنا هبا عن الغاية ادلقصودة منها
إن من الواجب أن ندرس قواعد النحو يف ظالل اللغة، ولكن على أن يكون 

ذلك يف حصص خاصة هبا، على أنو من ادلستحسن أن نستمد من دروس القراءة 
والتعبَت حافزا يدفع التالميذ إىل دراسة القواعد، بأن ننتهز فرصة خطأ ضلوي شائع 

بينهم يف القراءة أو التعبَت، فنجعل بشرح قاعدة ذلك والتطبيق عليها يف احلصة 
وىناك من يرون أن زبلو . اخلاصة بالنحو، وال نتقيد بًتتيب أبواب ادلنهج الدراسي

ادلرحلة األوىل من دراسة القواعد، فال تدرس ال أصالة وال عرضا، وأن تستبدل هبا 
القراءة الكثَتة واحلفظ الكثَتة واحملادثة واحملاورة،  وكأهنم رأوا أن يكتفي هبذه ادلرحلة 

بادلرانة غَت ادلقصودة، اليت يكسبها التلميذ من اتصالو باللغة، عن طريق القراءة 
. واألساليب الصحيحة اليت تغمر مسعو

إن خَت ما تكتسب بو القدرة اللغوية ىو ادلزاولة واحملاكة والتكرار، إال أننا 
نرى البدء بدراسة النحو من السنة الثالثة االبتدائية؛ فإن التلميذ يف ىذه القرقة يكون 

قد وصل إىل درجة يشعر معها بأنو يف حاجة إىل ضوابط يتجنب هبا اخلطأ يف 
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تعبَته، ولن يكون يف ذلك البدء مشغلة عن القراءة واحلفط، بعد أن زبفف مناىد 
  .النحة، وتدرس يف ظل اللغة عن طريق القراءة والتعبَت

إن دراسة النحو جيب أن تعاًف عن طريق التدريب العملي دون حاجة إىل 
شرح قواعدىا، كما جيب أن تدرس على الطريقة االستنباطية، ولكن ليس يف ظل 

ىذه األمثلة ادلتكلفة ادلبتورة اليت تنتزع من أودية سلتلفة، ال جيمع شتاهتا جامع، وال 
تكثل يشعر الطالب بأنو يف حاجة إليو، بل جيب أن تدرس يف ظالل اللغة واألدب، 

من خالل عبارات قيمة كتبت يف موضوع حيوي يهم الطلبة، زبتار من كتبهم يف 
القراءة أو من دروسهم يف التاريخ، وغَته من مواد الدراسة أو من صحف اليوم أو 

. رلالت األسبوع، أو ما يتصل باحلوادث اجلارية بُت مسعهم وبصرىم
إن تعليم اللغة حييء عن طريق ادلعاجلة، أي معاجلة اللغة نفسها ومزاولتهاـ 

ليكن تعلم القواعد إذن على ىذا النهج الذي نرتكز فيو على اللغة الصحيحة ف
ومعاجلتها، وعرضها على األمساع واألنظار، وسبرين األلسنة واألقالم على استخدامها، 
فالطفل إذا ترك وشأن للًتاكيب الصحيحة اليت نغمرهبا مسعو، ونتخذىا وسيلة للتعبَت 
عما يصل إليو من ذبارب وحقائق؛ فإنو يستطيع أن يدرك بنفسو خصائص اللغة أو 

القسط األكرب منها، أي أنو يستطيع أن يدرك القواعد النحوية إدراكا مقرونا 
بالتطبيق العملي، وال يكون الفرق بُت ما يصل إليو من ىذا، وبُت الذي نعتمد 

تعليمو إياه من القواعد يف دروسها اخلاصة سوى االصطالحات والتعاريف، وليست 
ىذه بالكثَتة األثر يف الغرض الذي من ألجلو تدرس القواعد، بل إهنا من األعباء 

الثقال اليت ال داعي إىل إثقال كاىل التالميذ هبا، ما داموا يستطيعون الوصول بدوهنا 
. إىل الغاية ادلقصودة

واجلدير بالذكر أننا لسنا من أنصار طريقة واحدة يف تعلم أي فرع من فروع 
اللغة، بل يف تعليم أي شيء، وصلاح الطريقة يتقف دائما على ادلوضوع الذي يتعلمو 
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التلميذ، وعلى التلميذ نفسو، وعلى ادلدرس وتصرفو وفهمو لغرضو، ولذا نرى أن 
تقتصر مهمتنا ىنا على ذكر بعض االقًتاحات أو ادلبادئ العامة، اليت ديكن أن نفيد 

. لو أضاف إليها ادلعلم خربتو بتالميذه ومعرفتو دبادتو
البد من دروس للقواعد، حيث يرى بعض ادلربُت أحسن طريقة لتعليم 
القواعد ىي طريقة العرضية، وال خالف يف أن القدرة على الكالم والكتابة إمنا 
تتكون عن طريق خلق فرص وافرة للتدريب، أكثر شلا تتكون عن طريق حفظ 

القواعد ومناقشة الصواب واخلطأ، والتدريب على اخلطأ، مث إن فهم األصول اليت 
حينما حياول التلميذ أن يستعمل ىذا –يقوم عليها أسلوب من األساليب 

وائية، ودروس القواعد تتيح للتالميذ شأجدى من تركو يف زلاولتو الع- األسلوب
فرصة حيللون فيها األساليب اليت يستعملوهنا، لَتوا الطريقة اليت تتكون هبا، وأثرىا يف 

  .ادلعاىن اليت يعربون عنها
البد أن يشعر ادلتعلم حباجتو إىل القواعد وحيس جبدواىا، فينبغي أن تتاح 
للتالميذ فرص كثَتة للكالم والكتابة، وفيها يستعملون القاعدة، وعندئذ يشعرون 

باحلاجة إىل معرفتها، ويبذلون اجلهد يف تعليمها وحيسون بقيمتها يف حياهتم 
وتعبَتىم، وىذا نعرف يف علم النفس بقانون األثار والنتيجة، إال أنو يقوم على وجود 
دافع أو رغبة يف التعلم، مث إشباع ذلذا الدافع يًتك أثرا سارا يف نفس ادلتعلم، ويتوايل 

. اآلثار السارة ما تعلمو اإلنسان
البد من الًتكيز على ناحية معينة بعد أن تنشأ احلاجة ينبغي أن ينتهز ادلعلم 

ىذه الفرصة، وخيصص حصة أو عددا من احلصص للتلركيز على صعوبة معينة؛ 
ليفهم التالميذ ادلصطلحات ادلتعلقة هبذه الناحية، ويدركوا القاعدة ويتدربةا على 

ادلنزل والشارع واحلي وادلدرسة : البد من دراسة أثر البيئة. استعماذلا خىت يتقةهنا



21 

 

واجلرائد والكتب، وادلؤسسات ادلختلفة ذات أثر كبَت يف ثقافة التالميذ وما يكتسبونو 
 .من قيم وعادات ومعلومات

  
 مبادئ تعليم قواعد اللغة العربية - د

ىناك مبادئ عامة ديكن أن يفيدىا ادلدرس عند تدريس قواعد اللغة العربية، 
  :وىي كما يلي

  البد من دروس للقواعد -1
وال . يرى بعض ادلربُت أن أحسن طريقة لتعليم القواعد ىي الطريقة العرضية

خالف يف أن القدرة على الكالم والكتابة إمنا تتكون عن طرق خلق فرص وافرة 
. للتدريب أكثر شلا تتكون عن طريق حفظ القواعد ومناقشة الصواب واخلطأ

والتدريب على اخلطأ يثبت اخلطأ، مث إن فهم األصول اليت يقوم عليها أسلوب 
 أجدى من –من األساليب، حينما حياول التلميذ أن يستعمل ىذا األسلوب 

ودروس القواعد تتيح للتالميذ فرصة حيللون فيها . تركو يف زلاوالتو العشوائية
األساليب اليت يستعملوهنا لَتوا الطريقة اليت تتكون هبا وأثرىا يف ادلعاين اليت 

وادلهم يف ىذا أن حصص القواعد القواعد تتيح للتالميذ الفرصة . يعربوهنا عنها
لفهم ميكانية اجلملة والفقرة، حبيث يستطيعون أن يصلحوىا إذا ما التوى هبم 

 .التعبَت وسط الطريق
 البد أن يشعر ادلتلعم حباجة إىل القواعد وحيس جبدواىا -2

                                                           

 273- 270ص . السابقادلرجع ، طرق تدريس مواد اللغة العربية كتاب ادلادة، 

 .207-206، صاملرجع السابق، رشدي أضبد طعيمة
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ينبغي أن تتاح للتالميذ فرص كثَتة للكالم والكتابة، وفيها يستعملون القاعدة، 
وعندئذ يشعر حباجة إىل معرفتو، ويتذل جهده يف تعلمها، وحيس بقيمتها يف 

وىذا ىو ما نعرف يف علم النفس بقانون األثر والنتيجة، إذ أنو . حياتو وتعبَته
يقوم على وجود دافع أو رغبة يف التعلم، مث إشباع ذلذا الدافع يًتك أثرا سارا يف 

 .وبتوايل اآلثار السارة يقوى ما تعلمو اإلنسان. نفس ادلتعلم
 البد من الًتكيز على ناحية معينة -3

بعد أن تنشأ احلاجة ينبغي أن ينتهر ادلعلم ىذه الفرصة وخيصص حصة أو عددا 
من احلصص للًتكيز على صعوبة معينة، ليفهم التالميذ دلصطلحات ادلتعلقة هبذه 

والبد بعد ذلك . الناحية، ويدركوا القاعدة، ويتدربوا على استعماذلا حىت يتقنوىا
أن يتيح ذلم ادلعلم فرصا طبيعية يف دروس التعبَت لتطبيق القاعدة، وىذا ىو ما 

 .نعرفو يف علم النفس بقانون الستعمال
 البد من دراسة أثر البيئة -4

ادلراد بو ىو ادلنزل والشارع واحلي وادلدرسة واجلرائد والكتب وادلؤسسات ادلختلفة 
 .ذات أثر كبَت يف ثقافة التالميذ وما يكتسبونو من قيم وعادات ومعلومات

 
طرق تعليم قواعد اللغة العربية  - ه

: ىناك عدة طرائق لتدريس القواعد، وديكن حصرىا فيما يلي
 الطريقة القياسية -1

يبدأ فيها ادلعلم بعرض القاعدة أوال وتعليمها للطالب، مث يلي ذلك 
عرض على األمثلة والشواىد اليت توضح ىذه القاعدة، وبعد ذلك يتم عمل 

بعض التطبيقات عن طريق إيراد اجلمل اليت تعزز القاعدة وتؤكد لدى 
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وىناك كتب ألفت يف ضوء ىذه الطريقة مثل كتاب قواعد اللغة . الطالب
 .العربية حلفٍت ناصف وآخرون

 الطريقة االستقرائية  -2
يبدأ فيها ادلعلم بتسجيل رلموعة من األمثلة اليت تتضمن القاعدة مث 
حياول ادلعلم أن جيذب انتباه الطالب إىل كل ىذه األمثلة، حىت يستطيعوا 

استنباط القاعدة ادلطلوبة من ىذه األمثلة، ويلي ذلك تسجيل القاعدة على 
. السبورة، مث يذكر بعض التطبيقات لتدريب الطالب على القاعدة ادلدروسة

وأشهر كتاب تبٌت ىذه الطريقة كتاب النحو الواضح لعلى اجلارم ومصطفى 
. أمُت

 طريقة النصوص ادلتكاملة -3
وتقوم على االتيان بنص متكامل يستوعبو الطالب، ويناقشون معناه، 

 .مث يستخلصون منا بإرشاد ادلعلم القاعدة اليت تشتمل عليها األمثلة
 طريقة النشاط -4

يطلب ادلعلم من تالميذه أن جيمعوا اجلمل والنصوص والًتاكيب اليت 
يتناول أي مفهوم ضلوي يراد تعلمو كادلبتدأ أو اخلرب أو الفعل والفاعل، 

النواسخ، حروف اجلر، أدوات االستفهام، ادلهم تكون عملية اجلمع ىذه شلا 
يعن ذلم يف الكتب ادلدرسية أو القصص أو اجملالت أو الصحف، ويلي ذلك 

أن يقوم ادلعلم باستنباط ادلفهوم النحوي، وتسجيل القاعدة، مث القيام 
 .بالتطبيقات ادلخلفة

 طريقة ادلشكالت -5
وديكن أن تطبق ىذه الطريقة يف رلال التعليم النحوي على النمط 

يضع ادلعلم أمام طالبو مشكلة ضلوية ال يتسٌت حلها إال عن طريق : اآليت
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القاعدة اجلديدة، كأن جيمع عن طريقة القراءة أو التعبَت بعض األخطاء اليت 
صلمت عن عدم معرفة القاعدة، ويناقشها مناقشة تظهر منها حَترهتم 

وحاجاهتم إىل ما يساعدىم على اخلروج من ىذه احلَتة وكأن سبثل االنتقالة 
. من القواعد اليت سبقت إىل القاعدة اجلديدة مشكلة يف حاجة إىل حل

 طريقة التعيُت -6
وىذه الطريقة ليست خاصة بالقواعد النحوية فقط، وإمنا ىي طريقة 

وىذه الطريقة تتناسب إىل حد كبَت مع . شاملة، تتعامل مع اللغة ككل
الطالب اجلامعيُت، أو من يناظروهنم، ويصعب استخدامها مع تالميذ التعليم 

العام، ألهنا تتطلب الرجوع إىل مصادر متعددة، حىت يتم تغطية النص، أو 
 .اجلزء ادلراد دراستو من سلتلف النواحي

 
 خطوات السري يف درس القواعد - و

يعرض زلمود رشدي خاطر وآخرون يف حسن شتاحة ادلقًتحات اليت ديكن 
 :أن يهتدي هبا ادلدرس يف درس القواعد، وىي كما يلي

ىذا يتصل دبا سبق ذكره عن إتاحة فرص الكالم والكتابة :  جيب البدء دبشكلة -1
فدروس التعبَت ديكن أن تكون نقطة بداية طيبة للفت أنظار التالميذ . للتالميذ

 .إىل ما يقعون فيو من أخطاء وضرورة العناية بتصحيحها
ينبغي على ادلعلم أن يعاوهنم على إدراك : معاونة التلميذ على حل ادلشكلة -2

ويف ىذه احلالة ينبغي . العالقة بُت حل ادلشكلة وقاعدة معينة من قواعد النحو

                                                           

 (الثقافةدار:قاىرة) تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية، 2000 زلمود رشدي خاطر ومصطفى رسالن،  
 .202-198.، ص(الثقافة،
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أن يعٍت أوال بالناحية التعبَتية، أي العالقة بُت ادلعٌت واألسلوب، وبعد مناقشة 
ويأيت دور . ىذه األساليب، حبيث يفهم التالميذ دون تعرض للمصطلحات

 . ادلصطلحات سواء يف التحليل أو يف ذكر القاعدة ليتوج اخلربة كلها ويلخصها
على ادلدرس يف ىذه اخلطوة أن يعٍت عناية فائقة يقطع التمرينات : كثرة التمرين  -3

 .العملية على القاعدة جبميع نقاطها
جيب أن يركز ادلدرس على الصعوبات الفردية، وديكن أن يقوم : العالج الفردي  -4

 . ادلدرس بوضع اختبارات يف نواحي القواعد ادلختلفة وجيريها على التالميذ
وضرورة رليئها بعد أن يفهم التالميذ الًتكيب وعالقتو : عرض ادلصطلحات  -5

األول أن ىذه ادلصطلحات ليست إال : بادلعٌت، وجيب ىنا أن نشَت إىل شيئُت
إهنا فهم معُت . طريقة أصحاب الفن يف فهم الظاىرة اليت يقوم فنهم بدراستها

والثاين أن قدرة التالميذ على استيعاب ادلصطلحات زلدودة، لذا ينبغي . للظاىرة
االختصار على أمهها، وخباصة إذا أدركنا أن التلميذ مطالب دبعرفة مصطلحات 

 .أخرى يف األدب والبالغة، ويف اجلغرافيا والكيمياء
 

 االجتاهات احلديثة يف تعليم القواعد - ز
ىناك الشروط اليت ينبغي أن تتوفر يف اخلربات ادلوجهة لتعليم القواعد على 

شروط عامة جيب أن تتوفر يف كل خربة، وشروط خاصة جيب أن تتوفر يف : نوعُت
 :أما الشروط العامة فأمهها األربعة التالية. خربات القواعد

                                                           

الدار ادلصرية : القاىرة)الطبعة الثالثة، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، ، 1996 حسن شحاتة، 
 .215-14-2. ص (اللبنانية
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جيب أن تكون اخلربة متصلة بغرض من أغراض ادلتعلمُت أوسد حاجة  -1
 .لديهم

جيب أن تكون االستجابة ادلراد من التالميذ القيام هبا يف أثناء اخلربة يف  -2
 .نطاق استعدادىم

 .جيب أن تتيح اخلربة للمتعلمُت فرصة شلارسة السلوك الذي يراد منهم تعلمو -3
 .جيب أن تشتمل اخلربة على نتائج تؤدي إىل تثبيت سلوك ادلتعلم أو تعديلو -4

وأما الشروط اخلاصة اليت ينبغي أن تتوفر يف اخلربات ادلوجهة لتعليم القواعد 
 :فهي كما يلي

جيب أن تشتمل اخلربة على مشكلة تكتسب القواعد وادلفاىيم  -1
 .وادلصطلحات عن طريق القيام حبلها

جيب أن يوجو اجملهود إىل اكتساب القواعد وادلصطلحات األساسية الالزمة  -2
 .حلل ادلشكلة

جيب أن تًتك اخلربة يف نفس ادلتلعم آثارا كثَتة وعميقة عن ادلعلومات اليت  -3
 .يتعلمها

جيب أن يكون اخلربة ما يساعد التالميذ على تكوين إطار فكري ينظم  -4
 .القواعد وادلصطلحات اجلديدة

جيب أن تشتمل اخلربة على مواقف كثَتة وسلتلفة تسمح للمتعلم باستعمال  -5
 .القواعد وادلصطلحات اليت اكتسبها

 .جيب أن يتيح ادلدرس خلربة التالميذ فرصة لالتصال دبصادر ادلعلومات -6
 

                                                           

 238-225، ص  نفس املرجع حسن شحاتة،
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 جوانب تنفيذ تعليم القواعد النحوية: املبحث الثالث
تتم عملية التنفيذ عندما يلتقي ادلعلم تالميذه، لتبدأ مرحلة التفاعل، ولينجز ماسبق 

وتتكون عملية تنفيذ تعليم القواعد النحوية من الطريقة التعليمية، وادلواد .  أن خططو
 . والوسائل التعليمية ادلستخدمة أثناء الدراسة

 الطريقة التعليمية  - أ
الطريقة الناجحة ىي اليت  تقوم على أساس معرفة طبيعة الطالب، وتستند 
إىل حاجاهتم ودوافعهم، فيتم إيقاظ احلاجة  أو الدافع أوال، وذلك بوضع الطالب 

يف موقف ُمَولِّد ذلذه احلاجة أو الدافع، مث اإلعتماد على النشاط الذايت لكل طالب، 
 .فيالحظ ويبحث ويربط احلقائق، ويعرب عنها بنفسو

 أسس أختيار الطريقة (1

إذا كانت طرائق تدريس اللغة األجنبية كثَتة متعددة وليس منها ما ىي 
مثلي ومناسبة لكل ادلواقف التعليمية، فمعٌت ذلك أنو ينبغي على معلم اللغة 
العربية للناطقُت بغَتىا أال يتقيد بطريقة معينة دون غَتىا، وإمنا ينتقي منها ما 

 .يناسب ادلوقف التعليمي الذي جيد نفسو فيو
وىناك عدة أسس ديكن أن يلجأ إليها ادلعلم وىو خيتار طريقة التدريس 

 :ادلناسبة، وىي

 .اجملتمع الذي تدرس فيو العربية كلغة ثانية (أ 

                                                           

دار : القاىرة) ، الطبعة الرابعة، الرتبية اإلسالمية وفن التدريس2008عبد الوىاب عبد السالم طويلة،  
 45، ص (السالم

جامعة سونان أمبيل اإلسالمية ، ، طرق تدريس اللغة العربية للناطقني بغريهانصرالدين إدريس جوىر 
 1ص  /http://lisanarabi.net 2013 ديسمرب 30 (االنًتنيت) احلكومية

http://lisanarabi.net/
http://lisanarabi.net/
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 .أىداف تدريس العربية كلغة ثانية (ب 

 .مستوى الدارسُت وخصائصهم (ج 

 .اللغة القومية للدارسُت (د 

 .إمكانيات تعليم اللغة (ه 

 .إخل... مستوى اللغة العربية ادلراد تعليمها، فصحى، عامية (و 
 معايري اختيار الطريقة (2

إىل جانب أسس اختيار الطريقة شبة معايَت ينبغي أن يتم يف ضوئها 
 :اختيار الطريقة، وىي

أي أن تقدم الطريقة كافة الوحدات اللغوية اجلديدة يف سياقات : السياقية (أ 
 .ذات معٌت ذبعل تعلمها ذا قيمة يف حياة الدارس

أي أن هتيئ الفرصة ألقصى شكل من أشكال االتصال بُت : االجتماعية (ب 
 .ادلتعلمُت

أي أن توظف احملتوى اللغوى الذى سبق تعلمو يف زلتوى لغوي : الربجمة (ج 
 .جديد، وأن تقدم ىذا احملتوى اجلديد متصال بسابقو

أي أن تقدم احملتوى اللغوي اجلديد بشكل يسمح لكل طالب : الفردية (د 
فإن الطريقة اجليدة ىي اليت ال يضيع فيها حق الفرد أمام . كفرد أن يستفيد

 .تيار اجلماعة

 .أي أن توفر مناذج جيدة ديكن زلاكاهتا يف تعليم اللغة: النمذجة (ه 

 .أي أن تعدد أساليب عرض احملتوى اللغوى اجلديد: التنوع (و 

                                                           

 1ص املرجع السابق ، ، نصرالدين إدريس جوىر 
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أي أن فيها يتفاعل كل من ادلتعلم وادلعلم وادلواد التعليمية يف إطار : التفاعل (ز 
 .الظروف واإلمكانيات ادلتوفرة يف حجرة الدراسة

أي أن تعطى لكل متعلم الفرصة للممارسة الفعلية للمحتوى : املمارسة (ح 
 .اللغوي اجلديد ربت إشراف وضبط

أي أن سبكن ادلتعلم من إظهار أقصى درجات االستجابة : التوجيه الذايت (ط 
 .عنده، ومن تنمية قدرتو على التوجيو الذايت

و ىذا اليوم كثَت من أنواع الطرق التعليمية ولكن الطرائق الشائعة يف تعليم 
 :اللغة العربية منها

 طريقة النحو والًتصبة (1
 الطريقة ادلباشرة (2
 طريقة القراءة (3
 الطريقة السمعية الشفهية (4
 الطريقة االتصالية (5
 الطريقة اإلنتقائية (6

 
 املواد التعليمية - ب

 ادلواد التتعليمية ىي الكتب ادلقررة، الكتب اإلضافية ادلكملة للكتب ادلقررة، 
، (التعلم الذايت)ادلصادر وادلراجع وادلوسوعات، اجملالت والصحف، ادلواد ادلربرلة 

برامج التلفزيون، برامج اإلذاعة، التسجيالت الصوتية، اللوحات ادلصورة، الرسوم 
واألشكال، الشرائح والشفافيات، األفالم، اخلرائط، النماذج واجملسمات، مواد 

 .اخل... اللوح، االسطوانات، الرسوم ادلتحركة، مواد السبورة، ادلواد اليت ديكن عرضها
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 مدرسو اللغة حيتاجون إىل ادلواد التعليمية يف أثناء تدريسهم، وقد حيتاجون 
إىل عدة مواد قي الدرس التعليمي الواحد، ذلك أن اللغة ما ىي إال صورة رمزية 

للواقع، ادلدرس ال يستطيع أن يقرب ما بُت الرمز والواقع، إال إذا ربط زلكما، فإما 
أن يقود طالبو إىل خربة مباشرة عن طريق مشاىدة الواقع يف ادلواقف احلياتية 
ادلختلفة، وإما أن ينقل إليهم الواقع مصورا أو مسموعا أو ملموسا عن طريق 

  .احلواس
بدون ادلواد التعليمية لن يكون ىناك تعلم أو تعليم، ولكي يعلم ادلعلم ىذا 

لطالبو عليو أن يستعمل نوعا من األساليب والوسائل اليت يعلم هبا،  (ادلواد)الشيئ 
 .أو يتوسل هبا لتوصيل ىذا الشيئ للطالب

 
 الوسائل التعليمية - ج

أما . الوسيلة لغة دبعٌت ما يتصل بو اإلنسان إىل شيئ، أو يتقرب بو إىل غَته
الوسائل التعليمية ىي كل ما يستعُت بو ادلدرس على إيصال ادلادة العلمية وسائر 

الوسائل التعليمية ليست ىف حد  و.ادلعارف والقيم إىل أذىان الطالب وتوضيحها
ذاهتا غايات أو أىداف تربوية وإمنا ىي أدوات للتعلم تساعد ىف احلصول على 

وىي ليست بادلواد الثانوية أو . نوعة لتحقيق ىذه الغايات أو األىدافتخربات م

                                                           

 و أنظر زلمود 313ص . طرائق تدريس اللغة الربية يف ضوء الرتبية احلديثة نادر مصاروة، دون سنة، 
 682-681ص  (جامعة دمشق: دمشق)الطبعة الثانية، ، يف طرائق تدريس اللغة العربية، 1997أضبد السيد، 

طرق -مدخله-أسسه: تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، 1985 زلمود كامل الناقة، 
 50ص  (جامعة أم القرى: مكة)، تدريسه

 161، ص املرجع السابقعبد الوىاب عبد السالم طويلة،   
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اإلضافية، وإمنا ىي من الناحية العملية جزء متكامل مع ما يتضمنو ادلنهج ادلدرسي 
كالعلوم، والرياضيات، وادلواد االجتماعية، واللغات وغَتىا من : من مقررات دراسية

ادلقررات الدراسية، وأوجو النشاط ادلتصلة هبا، وطرق أساليب التدريس ادلختلفة 
 .ادلستخدمة ىف تدريبها

دور الوسائل التعليمية يف عملية التعليم والتعلم   (1
 :وديكن حصر دور الوسائل التعليمية وأمهيتها يف اآليت

 تقليل اجلهد ، واختصار الوقت من ادلتعلم وادلعلم  (أ 
 تتغلب على اللفظية وعيوهبا  (ب 
 تساعد يف نقل ادلعرفة، وتوضيح اجلوانب ادلبهمة، وتثبيت عملية اإلدراك  (ج 
 تثَت اىتمام وانتباه الدارسُت، وتنمي فيهم دقة ادلالحظة  (د 
 تثبت ادلعلومات، وتزيد من حفظ الطالب، وتضاعف استيعابو  (ه 
 تنمي االستمرار يف الفكر  (و 
  ستقّوم معلومات الطالب، وتقيس مدى ما استوعبو من الدر (ز 
 تسهل عملية التعليم على ادلدرس، والتعلم على الطالب  (ح 
 إخل . . . تعلم دبفردىا كالتلفاز، والرحالت، وادلتاحف  (ط 
 توضيح بعض ادلفاىيم ادلعينة للتعليم (ي 
تساعد على إبراز الفروق الفردية بُت الطالب يف اجملاالت اللغوية  (ك 

 ير الشفوي بادلختلفة ، وخباصة يف رلال التغ
                                                           

، (إيسيسكو: الرباط)، تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبه، 1989،  رشدي أضبد طعيمة
 . 117-116ص 

 2013ديسمرب . 3 (االنًتنيت)، مفهومها، فوائدها، أنواعها: الوسائل التعليمية مسعد زلمد زياد، 
http://www.drmosad.com/index99.htm    

http://www.drmosad.com/index99.htm
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تساعد الطالب على التزود بادلعلومات العلمية، وبألفاظ احلضارة  (ل 
 احلديثة الدالة عليها 

 تتيح للمتعلمُت فرصا متعددة من فرص ادلتعة، وربقيق الذات (م 
 تساعد على إبقاء اخلربة التعليمية حية ألطول فًتة شلكنة مع التالميذ  (ن 
 تعلم ادلهارات، وتنمي االذباىات، وتريب الذوق، وتعدل السلوك  (س 

( 1): وعُت أسراري يف استخدام الوسيلة أثناء التعليم ينبغي أن يراعي اآليت
( 4)تناسبها بقدرة وعدد الطلبة،  (3)الوقت وعامل ربقيقو،  (2)تناسب الدرس، 

استعداد وقدرة ادلعلم  (6)قدرة ادلعلم يف ربقيقها، و (5)صحتها من الناحية العلمية، 
 .يف استعماذلا

                                                           
21

 Imam Asrori, 1994, Media Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: BPOPF Proyek IKIP 

Malang) hal 6 
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الفصل الثالث  
 منهجية البحث

 
 مدخل البحث ونوع البحث - أ

قامت الباحثة يف ىذا البحث بادلدخل الكيفي على ادلنهج دراسة احلالة، وىو 
وسيلة لفهم التفاعل الذي حيدث بني العوامل اليت تؤدي إىل التغيري والنمو والتطور 

وتكشف   اختارت الباحثة ىذا ادلنهج  ألا تترد أن تععرّب .على مدى فًتة من الزمن
دبعهد باب اخلري كالوميمي بولوكومبا الظواىت عن عملية تعليم القواعد النحورة 

 كما توجد يف الواقع وهتتم بوصفها وصفا دقيقا وتععرّب عنها تعبريا سوالورسي اجلنوبية
. كيفيا أو تعبريا كميا

وجدرت بالذكت ىنا أن ىذا البحث ليس لوصف الظواىت ادلوجودة أو الواقع كما 
. ىو فقط بل إىل الوصول إىل استنتاجات تساىم يف فهم ىذا الواقع وتطورته

: واخلطوات اليت جتت الباحثة يف ىذا البحث دما رلي
 قبل كل شيئ قامت الباحثة باحلصول على احلقائق اليت تتى أألا ذات صلة  -1

 دبشكلتها

                                                           

مؤسسة : عمان)،  أسس البحث العلمي العداد الرسائل اجلامعية،2000 متوان عبد اجمليد ابتاىيم، 
 134ص  (الوراق

 ادلتاد بالكمي ىنا إذا كانت البيانات رقمية فتستطيع الباحثة أن تصفها وصفا رقميا توضح مقدار ىذه 
 .الظاىتة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواىت ادلختلفة االختى
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ومن .  ربدرد القيمة العلمية من حيث إعطاء السند لالستمتار يف الدراسة -2
ىنا تتجو الدراسة حلل الصعوبات احلقيقة أو تزورد الباحثة بادلدركات اليت 
تدخل يف تنظيم العوامل ادلتتبطة ببعض ادلظاىت غري العادرة يف موضوع 

 مشكلتها
 مجع ادلعلومات والبيانات ادلتصلة باحلالة لتكون الباحثة قادرة على فهمها  -3

 .ووضع الفتوض الالزمة
  اثبات الفتوض عن طترق مجع ادلعلومات والبيانات ادلختلفة -4
  الوصول إىل التنائج -5

 
 ميدان البحث - ب

 يف دبعهد باب اخلري كالوميمي بولوكومبا سوالورسي اجلنوبيةجتى ىذا البحث 
السنة الدراسية كالوميمي بولوكومبا  أوجونج بولو 69شارع داتو تريو رقم 

 .م2013/2014
 
  حضور الباحثة - ج

 human instrumentأداة رئيسية يف ىذا البحث أو رسمى أرض بـكانت الباحثة 

وىي من أىم أدوات  ألا ىي اليت مجعت البيانات، ىي اليت عتضت البيانات، تفترز  
حاولت الباحثة ويف ىذا البحث . وتصنيف البيانات مث فستهتا وأخذت اخلالصة عنها

                                                           

 135، ص مرجع سابق متوان عبد اجمليد ابتاىيم، 

 البحث العلمي مفهومه، أدواته، أساليبه،، 1997 ذوقان عبيدات، عبد التمحن عدس وكارد عبد احلق، 
 250ص  (دار أسامة: التراض)
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كل احملاولة يف مجع البيانات وتفصيلها، وحذرت كل احلذر يف اختيار البيانات 
وتتميزىا وفق احلقائق يف ميدان البحث وذلك للحصول على موافقة البيانات 

 .وصحتها
 

  أسلوب مجع البيانات - د
للحصول على البيانات ادلطلوبة استخدمت الباحثة ا ساليب جلمع البيانات 

: كما رلي
 املقابلة ( أ

 واستخدسبها يف ىذا البحث .ىي حمادثة موجو بني الباحث وادلبحوث
 خذ البيانات مباشتة من مدرت ادلعهد عن مزارا وعيوب تعليم القواعد النحورة 

عملية يف تعليم القواعد وكذلك من رئيس ادلدرسة مث من مدرس اللغة العتبية عن 
مثل الطتق وادلواد والوسائل " أصابع النحو"النحورة باستخدام ا سلوب 

وكذلك الطلبة الذرن ردرسون . التعليمية ادلستخدمة أثناء التعليم وما إىل ذلك
. واختارت الباحثة ادلقابلة العميقة للحصول على البيانات ادلطلوبة. فيها

  املالحظة ( ب
  ىي عملية متاقبة أو مشاىدة السلوك والظواىت وادلشكالت واالحداث 

ومكوناهتا ادلادرة والبيئية ومتابعو سريىا واذباىاهتا وعالقتها باسلوب علمي منظم 
وخمطط وىادفا بقصد التفسري وربدرد العالقة بني ادلتغريات والتنبؤ بسلوك 

                                                           

مكتبة : إسكندررة)، ، أسس ومبادئ البحث العلمى2002 على خفاجة، ڤـث فاطمة عوض صابت ومري
 131ص  (ومطبعة االشعاع الفنية
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 وقامت الباحثة .الظاىتة وتوجيهها خلدمة اغتاض االنسان وتلبية احتياجاتو
بادلالحظة ادلباشتة وادلنظمة يف ىذا البحث دلشاىدة ولنيل صورة كامالة عن 

عملية احلوادث اليت تترد الباحثة أن ذبمع عنها، و يف ىذا احلال مشاىدة عن 
 . تنفيذ تعليم القواعد النحورة داخل الفصل كالطترقة، وادلواد والوسائل التعليمية

 الوثائق ( ج
طلب البيانات ادلتعلقة بادلسائل من التسائل والكتب واجلتائد ىي وسيلة 
 ولذلك استخدمت الباحثة ىذه الطترقة  خذ البيانات من .واجملالت وغريىا

مصادر غري بشترة مثل الوثائق اليت تتعلق خبطة الدراسة يف كل لقاء أو يف سنة 
باب اخلري كالوميمي بولوكومبا دبعهد الظتوف احلالية دراسية وأرضا الوثائق عن 

سوالورسي اجلنوبية مثال ادلوقع اجلغتايف، خلفية انشاء ادلعهد ونظام التعليم، حال 
. التسهيالتادلدرسني وكذلك 

أما أدوات الوثائق اليت استخدمتها الباحثة للحصول على البيانات ادلطلوبة 
: يف ىذا البحث ىي كما رلي

استخدمتها الباحثة لنيل البيانات بشكل الصور حول آلة التصورت،  (1
 .عملية تعليم والتعلم وا وحوال ا ختى ادلتعلقة دبوضوع البحث

آلة التسجيل ىي لتسجيل البيانات الصوتية من ادلدرس عن عملية تعليم  (2
القواعد النحورة اليت قام هبا معهد باب اخلري كالوميمي جبانب استعمال 

 .القلم وا وراق

                                                           

القواعد واملراحل : منهجية البحث العلمي، 1999 حممد عبيدات وحممد أبو نصار وعقلة مبيضني، 
 73ص  (دار وائل للنشت: عمان)، والتطبيقات

7
 S. Margono, 2004, Metodologi Penelitian Pendidikan, Cetakan IV, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta), hal. 206  
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 مصادر البيانات - ه
ا ول : أما مصادر البيانات اليت استخدمتها الباحثة يف ىذا البحث نوعان

مدرت ادلؤسسة ورئيس ادلدرسة  (1)البيانات التئيسية وىي البيانات من مصادر 
دبعهد باب اخلري كالوميمي بولوكومبا سوالورسي اجلنوبية، دلسؤولية عن عملية التعليم 

دبعهد باب  مدرس اللغة العتبية (2)ويف ىذا احلال رئيس ادلدرسة ادلتوسطة والثانورة، 
 حول عملية تعليم القواعد النحورة من اخلري كالوميمي بولوكومبا سوالورسي اجلنوبية
الطلبة من مدرسة الثانورة كوحدة  (3)جوانب الطترقة وادلواد والوسائل التعليمية، 

والثاين البيانات اإلضافية وىي البيانات من . البحث الذرن ردرسون القواعد النحورة
 .الوثائق ادلتعلقة بعملية تعليم القواعد النحورة وما أشبو ذلك

 
 أسلوب حتليل البيانات - و

ربدأ ربليل البيانات يف  البحث الكيفي يف بدارة البحث، عندما ذبتي البحث 
  .ويف ألارة البحث، ولكن ركزه الباحثة يف عملية البحث متزامنة مع مجع البيانات

ويف ىذا البحث قامت الباحثة بتحليل البيانات عند ميليس وىابورمان أو ما رسمى 
 :بـنموذج التفاعلية

 
 
 

 

                                                           
8
 Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, cetakan ke-10 (Bandung: Alfabeta) hal 33 

 338، ص نفس املرجع 
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 :  حثة اخلطوات ربليل البيانات كالتايلاجتت الب
 تصنيف البيانات  -1

طبقت الباحثة أدواتو ومجعت من البيانات، وقامت بتصنيف البيانات 
والتصنيف ىو تتتيب نسقي للمعلومات وبدأت بوضع ا شياء . اليت مجعتها

ذات الصفات ادلشًتكة يف جمموعات كبرية، مث تقسيم كل جمموعة كبرية إىل 
ودبعٌت آخت فإن التصنيف ىو . الوحدات الصغرية إىل أنواع، وا نواع إىل أجناس

 .وضع كل فتد يف فئة خاصة هبا حبيث تسهل معتفتو وسبيزه عن غريه
مث تعمل على نقل البيانات من ىذه ا دوات إىل جدول للتبورب وفقا 

قامت الباحثة يف . لنظام مناسب حىت ميكن ربليلها وتفسريىا على حنو منظم
ىذه اخلطوة بتحدرد وتعيني البيانات النافعة والبيانات غري النافعة حىت تبقى 

                                                           

، ، مناهج البحث ىف الرتبية وعلم النفس1978  ،جابت عبد احلميد جابت و أمحد خريى كاظم 
 360، ص (دار النهضة العتبية:ا ردن

 364: ، ص نفس املرجع

 مجع البيانات
 عرض البيانات 

 
 

 تصنيف البيانات
 

 االستنتاج
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لدرها البيانات النافعة، مث تفتق الباحثة البيانات اجملموعة وتفصلها على حسب 
 .موضوع البحث الذي تقدمها

 عرض البيانات  -2
 البيانات تتتيب حىت والتنظيم التحترت من عملية البيانات حيتوى عتض

 والفصيلة إيل الفكتة وتفترقها البيانات مجع اختصار عملية وكذلك اجلدول ىف
 ادلنتظمة البيانات كمجموعة البيانات  فغتض.ادلعني ادلوضوع إىل أو ادلعينة
قامت  العمل فبهذا منها، خطوة أرة وزبطيط استنتاجها من ميكن حىت وادلتتبة
 .البيانات تلك وتنظيم بتحترت الباحثة

 (حتقيق البيانات)اإلستنتاج  -3
اخلطوات الثالث يف ربليل البيانات الكيفي عند ميليس وىابورمان ىي 

 كيفية بصورة رتم ىف ىذا البحث البيانات وربليل. اإلستنتاج وربقيق البيانات
 وا حداث الواقعة التجارب معاجلة ىف الًتكيز أن رعٌت الكيفي والتحليل فحسب،
 وتفهمها منها الباحثة ما تدركها على احلاضت أو يادلاض ىف سواء اجلاررة

 .عقلية مالحظة تالحظهاميكن  اليت العالقات ودلح وتستطيع على تصنيفها
 البيانات بدأت بتفصيل وصفي حبث ىو الكيفية البيانات وربليل

 من بعض كل ىف ادلعلومات معٌت وإعطاء الشتح مث وبعضها بالناحية ادلناسبة
 اجلمع سبيل على والشتح التحليل ىف إذن .وا ختى الناحية بني والعالقة الناحية

 اجلمع سبيل على تستعمل ا خري التحليل وىف االستقتائية بكيفية ا سئلة اىل
استخدمت . خاص كدور اخلطوات وىذه اخلاصة الناحية اىل رًتقى الناحية بني

هتدف لفهم التفاعل بني عوامل متعددة توضح  أألا دراسة احلالة كما الباحثة
 النقدي الستكشاف بالتحليلي الباحثة ربللها البحث، مث دبوضوع ادلتعلقة الواقع

 .االرتباطات الداخلية واخلارجية يف عملية تعليم القواعد النحورة هبذا ادلعهد
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فحص صحة البيانات  - ز
فحص  يف ىذا البحثالبد للباحثة لتصحيح نتائج البيانات ولتقترت صدقها، 

قال سوجيونو فحص صحة . صدق نتائج حبثها قبل أن ربلل و تفست البيانات
، قابلية اإلنتقال (صدق داخلي)البيانات يف حبث الكيفي تتكون من مصدقية 

وكذلك . (موضوعية)، والتأكيدرة (ثبات)، اإلعتمادرة (صدق خارجي)والتحول 
طول : قال موليونج أن ىناك بعض اخلطوات لتصدرق نتائج البحث، وىي

اإلشًتاك، وعمق ادلالحظة، والتثليثي، ومناقشة ا صحاب، وكفارة ادلتاجع، وربليل 
 .احلالة السلبية، ومتاقبة ا عضاء و تفصيل الشتح، ومتاجعة

 : وىي ببحثها مارليق البيانات صحة لفحص الطتق ثة بعضــــالباح واختارت
 يالتثليث -1

 عامل باستخدام البيانات صحة لفحص صدق الطتق ىو من احدى
 للموازنة، أو البيانات تلك لفحص نفسها البيانات خارج يءش أو

 البيانات بني االختالفاتوجدت  عندما الطترقة ىذه الباحثة واستخدمت
 ادلالحظة بني أو وادلقابلة،ئقية الوثا بني والوثائق،أو ادلالحظة من اجملموعة
 .وادلقابلة

 عمق ادلالحظة -2
عملية تنفيذ تعليم القواعد النحورة كالطترقة التعليمية، ادلواد  لكشف

 رردت والوسائل التعليمية دبعهد باب اخلري كالوميمي سوالورسي اجلنوبية الىت
 .الدقيقة العميقة ادلالحظة إىل البيانات، ربتاج الباحثة صحة تبحثها و دلعتفة

 

                                                           
12

  Lexy J Moleong, 2001, Metodologi Penelitian kualitatif (Bandung: Remaja Rosda 

Karya) hal 327 
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 تفصيل الشتح -3
ىذه الطترقة دلعتفة قابلية اإلنتقال والتحول نتائج البحث يف جمتمع 

ولذلك لكي رستطيع فتد ما أن رفهم نتائج ىذا البحث البد . البحث
 .للباحثة تكتبو بتفصيل و شتح واضح ومنظم

 ادلتاجعة -4
وجتت الباحثة . ىذه الطترقة دلعتفة اإلعتمادرة والتأكيدرة نتائج البحث

بدارة إىل ألارة بوسطة الفاحص من ع عملية البحث يىذه ادلتاجعة جلم
  .ادلستقل أو يف ىذا احلال ادلشتف

  

 
 

                                                           
13

 Sugiyono,  op.cit, hal 376 
14

 Ibid, hal 377  
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الفصل الرابع 
عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها 

 
حملة عن معهد باب اخلري : املبحث األول

بدأت فكرة انشاء معهد باب اخلَت من زلاضرة كان حيضرىا ويلقيها احلاج زلمد 
راندى على أعضاء ادلشًتكُت بناء ادلعاىد ألضلاء سوالويسي اجلنوبية، وموضعها يف 

 . (Mangkoso Barru)معهد ماصلكوسو باّرو 
وبعد ما رجع  احلاج زلمد راندى إىل بولوكومبا، يبدأ احملاضرة األخرى دلناقشة 

 مع بعض أئمة ادلسلمُت يف بولوكومبا يرتبون اللجنة الرمسية 1981ويف . ىذه الفكرة
 .  يف بناء ىذا ادلعهد

احلاج زين الدين دينج ماصلاٌب : وىا ىو ترتيب اللجنة يف بناء ادلعهد باب اخلَت
كالناصح، زلمد طاىر دينج باسارا كرئيس اللجنة، أندي كاَىر دينج ماجورا كنائب 

احلاج زلمد راندى، وأعضاء اللجنة احلاج عبد هللا ماصلولوونج،  اللجنة، وسكرتَت
احلاج زلمد نذير، احلاج  شعيب مسعد، احلاج عبد الرؤوف، احلاج مهدي حكمى، 

 . و احلاج أمحد الدين
 وضع احلجر األول لبناء ىذا ادلعهد بوسطة وزارة اإلعالم 1985 مارس 8ويف 

ورئيس  مجهورية إندونيسية احلاج حارموكو، ورئيس ادلنطقة بولوكومبا احلاج كوب داود،
ومنذ ذاك . بولوكومبا احلاج مهدي حكمى، وبعض اجملتمعُت بولوكومبا رلليس العلماء

. قام ادلعهد باب اخلَت كالوميمي بولوكومبا سوالويسي اجلنوبية
وتسمية باب اخلَت ذلذا ادلعهد، ألن يف أول مرّة يُبدأ عملية التعليم من حلقة 

قرآنية لألطفال و للمجتمعُت اليت تعقد يف مسجد باب اخلَت بولوكومبا، ولذلك مسي 
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ىذا ادلعهد مبعهد باب اخلَت ويُرجى من ىذه التسمية كل فرد يف ىذا ادلعهد 
. أن يكونون انسانا كامال يف الدنيا واآلخرة (باخلصوص للطلبة)

 يُبٌت ادلدرسة ادلتوسطة كنتيجة االجتماع بُت ادلربيُت 1985 يوليو 29ويف 
ويف نفس الوقت احلاج . وادلشرفُت يف مؤسسة معهد باب اخلَت لًتقية تربية الطلبة
. زلمد طاىر خيتار رئيسا للمدرسة وكذلك مديرا للمعهد
وعملية التعلم .  طالبا83ويف السنة الدراسية األوىل عدد الطلبة  هبذا ادلعهد 

والتعليم فيو كمدارس اآلخر مبادة التعليمية العامة وبإضافة ادلادة ادلعهدية يف مسجد 
وحىت اآلن ىذا ادلعهد قد رىب مائات الطلبة وكثَت من متخرجيو . التقوى كالوميمي

  .انتشر يف أي مكان ما ومبهن سلتلفة

 
 ىويّة املعهد - أ

 512730202002: رقم إحصائية  -ٔ
 مؤسسة معهد باب اخلَت: إسم   -ٕ
  69شارع داتو تَتو رقم : عنوان   -ٖ
 كالوميمي: دائرة القرية  -ٗ
 أوجونج بولو : ناحية   -٘
 بولوكومبا: منطقة   -ٙ
 سوالويسي اجلنوبية: والية   -ٚ
 2589518( 0411): رقم اذلاتف  -ٛ
 1985: قام يف السنة  -ٜ

                                                           

 1 وثائق ادلدرسة الثانوية معهد باب اخلَت، اللمحة عن ادلعهد باب اخلَت بولوكومبا، ص  
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  مًت مكعب5334: مساحة ادلعهد  -ٓٔ
 اندماج بُت السلفية واخللفية: نوع ادلعهد  -ٔٔ
 ادلؤسسة: شكل ادلعهد  -ٕٔ
 هنضة العلماء: منظمة   -ٖٔ
 ُدْور رفّية: موقع ادلعهد  -ٗٔ

 
 الرؤية، والرسالة املستقبلة، واالسرتاتيجيات املعهد - ب

 الرؤية -1
ينتج أجيال الصاحلون والصاحلات بعلم ومعرفات ومهارات كزاد يف الدنيا 

. واآلخرة وكاخلدمة للمجتمعُت
 الرسالة املستقبلة -2

فالبعثة " متفوق على اإلصلاز واخلدمة للمجتمعُت"بناء على ىذه العبارة 
: ىذا ادلعهد ىي

ينفذ عملية التعلم والتعليم اليت يأسس على منهجُت منهما وزارة تربية  ( أ
 .الوطنية ووزارة الشؤون الدينية

غرس الروح واألسوة من خالل هتذيب النفس وتدريب الطلبة يف بيئة  ( ب
 .ادلعهد

 التعاون مع احلكومة واجملتمع ليْعضد ولًتقية الربنامج ادلعهدية وكذلك  ( ج
 .الًتبية الطلبة فيو

 .يريب الطلبة لتعمق، ودلعرفة، وليقرأ وليطالع الكتب الصفراء ( د
                                                           

 2 وثائق ادلدرسة الثانوية معهد باب اخلَت، اللمحة عن ادلعهد باب اخلَت بولوكومبا، ص  
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 االسرتاجتيات -3
يعقد وينفذ عملية اإلدارية وادلساعدة يف عملية التعليم وكذلك يف منو  ( أ

 .شخصية الطلبة
 .  يطّور التعاون ادلفيد بتمكُت اجملتمع ليْعضد ولًتقية برنامج ادلعهد ( ب

 
 امساء رؤساء املؤسسة واملعهد - ج

وشلا يلي . ىذا ادلعهد يف شكل مؤسسة، وىيكل ادلنظمة فيو كما يف ادلالحق
: امساء رؤساء ادلؤسسة يف ىذا ادلعهد

 
 رؤساء املؤسسة واملعهد -1

: وىذا ىي امساء رؤساء ادلؤسسة وادلعهد سنة سنة
السنة  الوظيفةاالمساء رقم 
 2006- 1985رئيس ادلؤسسة كياحي احلاج شعيب مسعد  1
 2008 - 2005رئيس ادلؤسسة احلاج زلمد سعيد  2
 2009 - 2008رئيس ادلؤسسة احلاج سلليص رؤوف  3
اآلن  - 2009رئيس ادلؤسسة كياحي احلاج شعيب مسعد  4
 1990 - 1985رئيس ادلعهد كياحي احلاج زلمد طاىر  5
 2002 - 1990رئيس ادلعهد احلاج كمال الدين زلمود  6
 2008 - 2002رئيس ادلعهد احلاج زلمد راندى  7

                                                           

 2014 فرباير 16 وثائق ادلدرسة ادلتوسطة معهد باب اخلَت،  

 2 وثائق ادلدرسة الثانوية معهد باب اخلَت، اللمحة عن ادلعهد باب اخلَت بولوكومبا، ص  
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احلاج زلمد سعيد  9
احلاج مشَت الدين 

اآلن  - 2008رئيس ادلعهد 

 
 رؤساء املدرسة الثانوية واملتوسطة -2

 :وأما رؤساء ادلدرسة الثانوية وادلتوسطة فمما يلي
السنة الوظيفة االمساء رقم 

 1994 - 1987 رئيس ادلدرسة ادلتوسطةكياحي احلاج زلمد طاىر  1
 2001 - 1994رئيس ادلدرسة ادلتوسطة احلاج شركاوي  2
 2007 - 2001رئيس ادلدرسة ادلتوسطة احلاج زلمد راندى  3
 2009 – 2007رئيسة ادلدرسة ادلتوسطة احلاجة عائشة باغي  4
اآلن  - 2009رئيس ادلدرسة ادلتوسطة زلمد أسدر  5
 1991 - 1988رئيس ادلدرسة الثانوية عبد الرمحن  6
 1994 - 1991رئيس ادلدرسة الثانوية برىان الدين  7
 2000 - 1994رئيس ادلدرسة الثانوية احلاج شركاوي  8
 2008 - 2000رئيس ادلدرسة الثانوية احلاج مشس دارماون  9

اآلن  - 2008رئيس ادلدرسة الثانوية مشس الدين  10
 
 عدد املعلمني مبعهد باب اخلري -1

 :إن ادلعلمُت يف ادلعهد باب اخلَت كما يلي
                                                           

 3 وثائق ادلدرسة الثانوية معهد باب اخلَت، اللمحة عن ادلعهد باب اخلَت بولوكومبا، ص  

 3 ادلرجع نفسو، ص  
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مريب 
الطالب 

مربية 
الطالبات 

ة /معلم
املتوسطة 

ة /معلم
الثانوية 

معلم الكتب 
الصفراء 

كياحي 

4 4 26 30 7 5 
 
 عدد الطلبة مبعهد باب اخلري -2

م فمما 2013/2014أما عدد الطلبة مبعهد باب اخلَت يف السنة الدراسية 
: يلي

املرحلة رقم 
عدد 

النساء الرجال 
 70 99ادلتوسطة  1
 60 53الثانوية  2

 130 152جمموع الطلبة 

                                                           

 3 وثائق ادلدرسة الثانوية معهد باب اخلَت، اللمحة عن ادلعهد باب اخلَت بولوكومبا، ص  
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واقع تعليم القواعد النحوية مبعهد باب اخلري : املبحث الثاين
ليس من أمر جديد تعليم اللغة العربية قد عّلم يف أضلاء ادلعاىد بإندونيسيا، وكذلك  

إن عملية تنفيذ تعليم اللغة العربية فيو قد بدأ منذ أول نشأتو، ولكن . مبعهد باب اخلَت
ليست ذلا شكال معينا ألن يستخدم ادلعهد نظاما غَت رمسيا بشكل بسيط كدراسة قرآنية 

 .ودراسة كتب الدينية والدعوة بعد صالة ادلغرب والصبح
ويف تطوره اآلخر يطور ادلنهج فيو، فينقسم التعليم إىل رلموعتُت أوال تعليم اللغة 
العربية يف ادلدرسة الرمسية مبنهج الوطن وثانيا تعليم اللغة العربية كالدرس اإلضايف مبنهج 

  :كما قال األستاذ شركاوي يف مقابلتو. ادلعهد
 
إذا سألِت عن عملية تنفيذ تعليم اللغة العربية هبذا ادلعهد فأقول إهنا كما ىي "

منهج الوطن ومنهج ادلعهد، فينقسم : ولدي ىذا ادلعهد منهجُت. يف الواقع
ينفذ تعليم اللغة العربية مبنهج الوطن . التعليم اللغة العربية إىل رلموعتُت أيضا

ألن ىذا ادلعهد . يف الصباح ومبنهج ادلعهد بعد رجع الطلبة من ادلدرسة الرمسية
 النظام على جرت قد والتعلم التعليم فعمليةاندماج بُت السلفية واخللفية، 

 عملية توجد وإن ادلوجودة، الفصول حسب الدراسية ادلواد ورتب الفصلي،
  ....."عادة السلفية ادلعاىد يف جتري كما الفصول خارج التعليم

  
من ادلقابلة السابقة وجدت الباحثة أن ذلذا ادلعهد منهجُت، ألنو اندماج بُت السلفية 

ومنها عرفت الباحثة أن ليس ذلذا ادلعهد خالف عن ادلعاىد األخري اليت تعقد . واخللفية
 التعليم أساس على جتري ادلعهد هبذا التعليم عملية فالواقع. تعليم القواعد النحوية مبنهجُت

                                                           

 2 وثائق من اللمحة معهد باب اخلَت، ص  

 م2014 فرباير 20 مقابلة مع مدير ادلعهد األستاذ شركاوي،  
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 وادلواد ادلقررة والكتب التعليمية الوسائل من الدراسية األدوات باستعمال ناحية، من احلديث
 ذلك كان وإذا. أخرى ناحية من حبلقات ادلسجد يف وجتري بالطبع، األىداف إىل ادلواجهة
 التعليم عملية كانت إذا ادلعهد هبذااللغة العربية  تعليم تنفيذ عملية متيز الذي فما كذلك،

. األخرى؟ بادلعاىد متساويا فيو
 أهنا الباحثة وجدت فيو، ادلستخدمة التعليمية والوسائل وادلواد الطريقة، إىل بالنظر

اللغة العربية  تعليم عملية واقع فإذن. النحو تعليم يف خصوصا التعليمية الطريقة يف شليزة
 السابقة اجلوانب ثالثة إىل بالنظر– النحوية القواعد تعليم يف خصوصا -اخلَت باب مبعهد
 ادلعلم كان ذاهتا، يف شليزة الطريقة ىذه أن وجدهتا ألن  التعليمية الطريقة يف الباحثة ركزت

.  التعليم تنفيذ عملية يف األصابع من أسلوبا يستخدم
 تعليم واقع عن موجزا ستشرحها األسلوب، ىذا عن الباحثة تشرح أن قبل ولكن

: يلي كما وىو ادلعهد، هبذا النحو
 ينقسماللغة العربية  وتعليم منهجُت، ادلعهد ذلذا أن السابق يف الباحثة ذكرت كما

 الطلبة رجع بعد يعّلمو ولذلك ادلعهد منهج أنواع من نوع النحو وتعليم. أيضا رلموعتُت إىل
 عادة السلفية ادلعاىد يف جتري كما التعليم تنفيذ عملية ٍب. الصباح يف الرمسية ادلدرسة من

األستاذ يقرأ الكتاب يتضمن احملتوى ادلدروس كلمة كلمة بًتمجتو، والطلبة يستمعون  يعٍت
. ويكتبونو يف كتاهبم

ولكن مع مرور الزمان تعليم النحو هبذا ادلعهد ُيضاف إىل تعليم الصباح كمادة 
 :احملليىة يف ادلدرسة الثانوية، كما قال األستاذ مشس الدين

 
، كان تعليم النحو الذي عقد يف حلقات يف ادلسجد 2013منذ سنة "

يضاف إىل حصص خاصة يف الصباح حسب حصص التعليم ادلعدة، وأنٍت 
                                                           

  ديكن يف والية اجلاوى نعرفو مبصطلح بندوغان وسوروغان 

 2014 فرباير 22 مقابلة مع رئيس ادلدرسة الثانوية األستاذ مشس الدين،  
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دلاذا؟ ألن أظن تعليم النحو يف حلقات ال يكفي . أْدَخَلها يف ادلادة احمللية
للطلبة فأضيفها يف ادلرحلة العالية لتثبيت ولتدقيق معرفة الطلبة، وأيضا ألن 

ىذه ادلادة إحدى ادلواد ادلتفوقة وادلميزة هبذا ادلعهد، وادلادة احمللية تتميز 
..." مبميزاهتا اخلاصة فلذا أدخلها من إحدى منها

 
فخالصة القول أن تعليم النحو هبذا ادلعهد يف ادلنهجُت ادلختلفُت، خصوصا للمرحلة 

ولكن رغم أن تعليم النحو يف حصة اخلاصة ليس مبعٌت أن ىذا ادلعهد ال يعّلمو يف . الثانوية
منهج ادلعهد كالعادة، ولكن لتثبيت ولتعمق فهم الطلبة يضافو األستاذ مشس الدين إىل ادلادة 

. احمللية
وظهرت للباحثة أن تعليم النحو هبذا ادلعهد قد طّور مع مرور الزمان، ليس يتطور 

ووجدت الباحثة من مالحظتها أن . من ناحية احملتوى ولكن من ناحية احلصة التعليمية
العملية التعليمية تطّور أيضا، إذن يف حلقات عملية تنفيذ تعليم النحو يعّلم كلمة كلمة مع 

ترمجتو، ولكن العملية التعليمية يف الفصل البد للمعلم أن يلخص ادلادة قبل أن يعّلمو 
. للطلبة

 عن األسلوب ادلستخدم يف عملية تنفيذ تعليم بالتفصيلالشرح و بياناتوفيما يلي ال
   :النحو مبعهد باب اخلَت كالوميمي

 

 واقع استخدام الطريقة يف تعليم القواعد النحوية مبعهد باب اخلري - أ
 من عامل والطريقةكما عرفنا أن ىناك طرقا متنوعة لتعليم القواعد النحوية، 

 الطلبة إفهام على تساعد بطريقة ادلادة ادلعلم يلقى حيث التعليم، صلاح عوامل
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وإذا نتكلم عن الطريقة التعليمية هبذا ادلعهد ليس شكا فيها كما . وسهولة بسرعة
 :ذكرت الباحثة قبل قليل، وكذلك كما قال األستاذ شركاوي

 
ينبغي لك أن تعريف أن لدي ىذا ادلعهد ادلادة ادلتفوقة وادلميزة وىي "... 

مادة النحو، من جانب احملتوى ومن جانب األسلوب ادلستخدم، أقول 
كان ادلعلم يستخدم األصابع . ىكذا ألن لدي ىذه ادلادة أسلوب خاص

..."  يف العملية التعليمية
 

رئيس ادلدرسة الثانوية وأحد -وكذلك كما شرح األستاذ مشس الدين يف ادلقابلة 
أن تعليم القواعد النحوية هبذا ادلعهد مشهور باألسلوب - ادلتخرج ىذا ادلعهد

  :اخلاص وىو استخدام األصابع يف عملية التعليم
 
–فمن األحسن هبذا ادلعهد ىو األسلوب ادلطّور لألستاذ شاطر الدين "

أين يف العملية حتفيظ القواعد يستخدم ادلعلم - معلم مادة النحو
وىذا األسلوب ليس لتسهيل للطلبة يف حفظ . األصابع ليشرح ادلادتو

القواعد فحسب ولكن مساعد ذلم يف فهم زلل الكلمات يف اجلمل أو 
..."   الفقرات

 
تؤكد إىتمام الباحثة من ادلقابلة السابقة أن ىذا ادلعهد ليس معهدا عاديا، ألن 

الطريقة التعليمية ادلستخدمة ليست من الطرق ادلوجودة فحسب ولكن الطريقة 

                                                           

 م2014 فرباير 20 مقابلة مع مدير ادلعهد األستاذ شركاوي،  

 2014 فرباير 22 مقابلة مع رئيس ادلدرسة الثانوية األستاذ مشس الدين،  
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التعليمية ادلستخدمة ىي زلاولة ادلعلم الدقيقة يف تطوير األسلوب اجليد والسْهل 
. فمنها يربز األسلوب كما وجدت الباحثة اآلن. ليساعد الطلبة يف تعليم النحو

وجدت الباحثة أن -  معلم مادة النحو- يف ادلقابلة مع األستاذ شاطر الدين 
ىذا األسلوب يف أول مرة نتيجة من زلاولتو يف ابتكار األسلوب لتعليم قواعد اللغة 

 :قال األستاذ شاطر الدين. اإلصلليزية
 
يبدأ استخدام ىذا األسلوب يف تعليم قواعد اللغة اإلصلليزية، ٍب مع مرور "

الزمان بعد اطلعت عليها أستخدمو يف تعليم النحو أيضا، واحلمد هلل 
...." ضلن مازال نستخدمو حىت اآلن

 
فمن السابقة عرفت الباحثة أن ىذا األسلوب قواعد اللغة اإلصللزية يف أول مرة 

فهذا األسلوب األصابع ليس من أمر . ٍب طّوره ادلعلم لتعليم قواعد النحو أيضا
 .جديد للطلبة ألن قد استخدمو ادلعلم يف تعليم قواعد اإلصلليزية من قبل

إذا كان يف تعليم الرياضية نعرف الطريقة التعليمية باستخدام األصابع مبصطلح 
"JariMatika"  أصابع النحو" فليس من ادلبالغة إذا مسي ىذا األسلوب مبصطلح- "
"JariNahwu  -"ألن ىذا األسلوب يستخدم األصابع يف العملية التعليمية .

 
 :وىذه ىي الصورة العامة استخدام األصابع يف تعليم النحو

                                                           

 2014 فرباير 22مقابلة مع معلم ادلادة النحوي األستاذ شاطر الدين،   

 م2014 فرباير 12 مقابلة مع معلم ادلادة النحو، األستاذ شاطر الدين،  
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 1.4الصورة 

أصابع النحو 
 

يظهر لنا من الصورة السابقة أن األصابع مستخدمة يف تعليم النحو هبذا 
: وىذا ىو الشرح عنها. ادلعهد

مثال، ليفرق . الصورة السابقة تشرح عن أسس استخدام األسلوب أصابع النحو
االمساء، أوال ليفرق االسم من ناحية جنسو يستخدم ادلعلم اليدين، اليد اليمٌت 

وليفرق االسم من ناحية عدده يستخدم ادلعلم . للمذكر واليد اليسرى دللؤنث
األصابع أفقيا، مثال دللفرد ادلذكر يرفع ادلعلم السبابة من اليد اليمٌت، وللمثٌت ادلذكر 

يرفع ادلعلم السبابة والوسطى من اليد اليمٌت وللجمع ادلذكر يرفع ادلعلم السبابة، 
وكذلك للمؤنث، الفرق بينهما . الوسطى والبنصار أو مجع األصابع من اليد اليمٌت

وليفرق االسم من ناحية . إذا اليمٌت للمذكر فاليسرى للمؤنث. يف استخدام اليد
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ويف ىذا الشرح البد للطلبة أن . إعرابو يستخدم ادلعلم سالميات األصابع عموديا
فالبد ذلم أن يرفعوا " مدرسون"يفهموا الكلمة ادلستخدمة، مثال يشرح ادلعلم الكلمة 

أو مجع  (السبابة، الوسطى، والبنصار)اليد اليمٌت متزامنة مع ثالثة أصابعهم 
: األصابعهم واليد اليسرى يشَت إىل السالمية األعلى، كما يف الصورة اآلتية

 

 
 2.4الصورة 

مرفوع للجمع املذكر السامل 
 

:ىذا ىي الصورة الكاملة عنو
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 املذكر

 

 : االسم من ناحية عدده
 املفرد، املثىن، واجلمع

 

املؤنث 

 

 : االسم من ناحية عدده
 املفرد، املثىن، واجلمع
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 :االسم من ناحية إعرابو
املفرد للمرفوع، املفرد للمنصوب واملفرد 

 للمجرور

 

:االسم من ناحية إعرابو  
املثىن للمرفوع، املثىن للمنصوب واملثىن 

 للمجرور

 

:االسم من ناحية إعرابو  
املفرد للمرفوع، املفرد للمنصوب واملفرد 

 للمجرور

 

:االسم من ناحية إعرابو  
املثىن للمرفوع، املثىن للمنصوب واملثىن 

 للمجرور
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: االسم من ناحية إعرابو
اجلمع للمرفوع، اجلمع للمنصوب 

 واجلمع للمجرور
 

 

: االسم من ناحية إعرابو
اجلمع للمرفوع، اجلمع للمنصوب 

 واجلمع للمجرور

 3.4الصورة 
أصابع النحو لالمساء 

 
 بالنظر إىل الصورة السابقة ىي الرمز فقط، كل األشخاص يستطيعون أن 

ولكن من ادلالحظة عرفت الباحثة أن ىذا األسلوب ليس . جيعلوا مثل ذالك
الرمز فقط، ولكن ىناك مْعنا كثَتا، مثال ذلك حينما يفهم الطلبة ىذا الرمز 

فيستطيعون أن يربطواه بقواعد النحو اآلخر، مثال قد َفِهم الطلبة الرمز السابق، 
فَتفع ادلعلم السبابة من " ىو"وحينما يشرح ادلعلم عن االسم ادلضمر مثل كلمة 

يشَت إىل ادلفرد للمذكر وإذا قال " ىو"وىذا يدل الطلبة أن كلمة . اليد اليمٌت
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فَتفع السبابة والوسطى من اليد اليمٌت مبساعدة اليد " مها مدرسُت"ادلعلم مجلة 
اليسرى الذي يشَت إىل السالميات الثاين وىذا مبعٌت أن ىذه اجلملة ادلثٌت 

. للمنصوب
وإذا كان ذلك كذلك، أظن ىذا ما نتوقع من العملية التعليمية ىي يستطيع 

. بنظام ادلعرفة لديهم من قبل- اليت قد عّلمهم-الطلبة أن يربطوا ادلادة القددية 
وىذا كما وجدت الباحثة يف النظرية ادلعرفية إن الناس يتعلمون اللغات عن طريق 

العمليات العقلية الواعية اليت يكتسبون هبا ادلعارف حول اللغة ادلستهدفة، وأنو 
 ولذلك ادلهم من .مبرور الزمان وتقدمي اخلربة ادلناسبة فسوف تتكون العادات

ىذا األسلوب ليس لتسهيل الطلبة يف حفظ الرمز فقط ولكن يساعدىم يف بناء 
اخلربة يف تعليم النحو من خالل التحليل والتعيُت زلل الكلمات يف اجلملة أو 

.  الفقرات
متفوقة " أصابع النحو"ٍب يف ادلقابلة األخرى وجدت الباحثة أن األسلوب 

ىكذا كما شرحت الباحثة يف ادلقابالت اآلتية، أوال مع . وشليزة ذلذا ادلعهد
  :األستاذ مشس الدين كما ذكرت الباحثة يف السابق

 
 األسلوب استخدام ىي ادلعهد هبذا النحوية القواعد تعليم شليزات من"...

 متفوقة األسلوب ىذا أن قلت إذا أغال ولست. النحو تعليم يف اخلاص
 النحو تعليم يف فهمهم تعمق يف الطلبة على يسّهل أن يستطيع ألنو

 ىذا يف ادلتخرجُت كأحد منو دليال أصبح وأنا. إليهم صعب كان الذي
..."  ادلاضي سنوات من النحو مادة ذاكرٌب يف مازالت ادلعهد

                                                           

، اجلزء األول:  املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، 1986رشدي أمحد طعيمة،   
 400ص  (جامعة أم القرى)

 م2014 فرباير 22 مقابلة مع رئيس ادلدرسة الثانوية األستاذ مشس الدين،  
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  :أيضا ادلعهد ىذا يف ادلتخرجُت كأحد أسدار زلمد األستاذ صّوب وىذا
 
 مادة باخلصوص ادلعهد، هبذا النحوية القواعد تعلمت هلل احلمد"...

 ال أنٍت رغم اآلن، حىت الذىٍت يف مازل سنوات منذ ُعّلم اليت النحو
..." اجملال هبذا أشتغل

 
  :طايئ واحدة األستاذة قالت كما وكذلك

 
 ىذه ألن. ادلادة ىذه عّلم الذي الدين شاطر ألستاذ جزيال شكرا أقول"

 أخذت وباخلصوص اجلامعة يف أتعلم حينما وتساعدين تسهلٍت ادلادة
 ال ادلادة ىذه ديكن: دائما للطلبة أقول وأنا. النحوية القواعد األدب قسم

 القواعد قسم أخذًب إذا هللا شاء إن ادلستقبل يف ولكن اآلن تفيدكم
 قسم تأخذون ال إذا ديكن أو جدا مفيدة ادلادة فهذه اجلامعة يف النحوية
 القرآن فهم يف تفيدكم ادلادة ىذه أقلها من ادلستقبل يف النحوية القواعد
 ..."الكرمي

 
 تعليم يف" النحو أصابع "األسلوب أن للباحثة تأكد السابقة ادلقابالت من

 عملية يف جوانب من جانب لنا وتظهر. وشليزة متفوقة اخلَت باب مبعهد النحو
 . ادلعهد هبذا النحوية القواعد تعليم تنفيذ

  
                                                           

 م2014 فرباير 22 مقابلة مع رئيس ادلدرسة ادلتوسطة األستاذ زلمد أسدار،  

 مقابلة مع ادلعلمة يف تعليم اللغة العربية األستاذة واحدة طايئ وأيضا إحدى متخرجة من معهد باب  
 م2014 فرباير 17اخلَت، 
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 واقع استخدام املواد يف تعليم القواعد النحوية مبعهد باب اخلري - ب
نتكلم عن ادلواد التعليمية ادلستخدمة يف تعليم النحو هبذا ادلعهد أنو 

 منت االجرومية"ويستخدم ادلعهد كتابُت ومها الكتاب . يستخدم الكتاب ادلقرر
بقلم " الثمرات اجلنية"بقلم الشيخ سعيد بن سعد بن نبهان والكتاب "  (ملخص)

. الشيخ زلمد مجال بن زلمد األمَت بن حسُت
 الكتاب الثمرات اجلنية بقلم شيخ زلمد مجال بن زلمد 2002ويف السنة 

بعد اآلن، ألن ادلعلم سحب نفسو من ىذا ادلعهد  األمَت بن حسُت ال يستخدم
  :ىذا كما شرح األستاذ شاطر الدين. ومايف بدلو
 
يف بدء تعليم النحو هبذا ادلعهد أن تعليم النحو يستخدم كتابُت، "...

وأنا بنفسي . األول الكتاب منت االجرومية والثاين الكتاب الثمرات اجلنية
أما . ، وقد استخدمو حىت اآلنأعّلم النحو بكتاب منت االجرومية

..."  الكتاب الثمرات اجلنية ال يستخدم ألن ادلعلم حسب نفسو
 

واخلطوات يف عملية تنفيذ تعليم النحو باستخدام الكتاب منت االجرومية 
 :كما يلي (ملخص)
يبدأ ادلعلم الدرس بكتابة ادلادة أو احملتوى على السبورة بشكل الرمز  -ٔ

 .الذي خّلصو من قبل
                                                           

 2014 مارس 11 مقابلة مع معلم ادلادة النحوي األستاذ شاطر الدين،  

كانو يدرسون ىذا الكتاب .  احلجة يف استخدام ىذا الكتاب من خربة التعليم بعض ادلعلم هبذا ادلعهد 
وىم يشعرون أن ىذا الكتاب فعالة، . حينما يطلبون العلم يف إحدى ادلعهد يف منطقة سينجكنج سوالويسي اجلنوبية

 .واضحة، وموجزة دون أن ينقص زلتوى أساسي من ادلادة النحو نفسها

  فرباير25 و 18 مالحظة يف الفصل احلادي عشرة،  
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يشرح ادلعلم الدرس وكذلك الرمز باستخدام اليدين واألصابعو ٍب يتمثلو  -ٕ
 .للطلبة

يسأل ادلعلم الطلبة أن حيفظوا الرمز ٍب يسأذلم ليتمثّلو أيضا أمام زمالئهم  -ٖ
 .كما شرحو ادلعلم بعد قليل

ٍب يسأذلم ليحّللها بناء  (الكلمات واجلمل البسيطة)يعطي ادلعلم األمثلة  -ٗ
 .على ادلادة ادلدروسة وكذلك التمثيل منها باستخدام اليد واألصابع

يعطي ادلعلم التدريبات ليحّلل الكلمات أو اجلمل حسب القواعد  -٘
 .ادلدروسة

 
بالنظر إىل اخلطوات السابقة وجدت الباحثة أن عملية تنفيذ تعليم النحو 

باستخدام كتاب منت االجرومية متساوية تقريبا " أصابع النحو"باألسلوب 
 بالطريقة القياسية وىي يبدأ ادلعلم الدرس بشرح القاعدة ٍب ضرب أمثلة عليها،

ولكن من اخلطوتان الرابعة و اخلامسة وجدت الباحثة أهنا متساوية تقريبا بالطريقة 
اندماج بُت " أصابع النحو"وإذا كان ذلك كذلك، أن ىذا األسلوب . اإلستقرائية

ألن كما عرفت الباحثة يف الطريقة القياسية حيفظ الطلبة القواعد . ىتُت الطريقتُت
فقط وينقص نشاطا معنويا للطلبة، وأما هبذا األسلوب عملية تنفيذ التعليم 

ليست يف حفظ القواعد فقط ولكن ىناك عملية معنوية يف فهم القواعد أو ىناك 
وجدت بناء اخلربة ادلعرفية يعٍت حينما حيلل الطلبة الكلمات أو اجلمل من خالل 

. األسلوب ادلستخدم

                                                           

 402، ص املرجع السابقرشدي أمحد طعيمة،   
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، "أصابع النحو"فإذن ىناك وجدت الباحثة عمليتُت يف استخدام األسلوب 
أوال حفظ القواعد وثانيا حتليل الكلمات أو اجلمل بقواعد ادلدروسة باستخدام 

 ". أصابع النحو"أسلوب 
 :وىذا بعض ادلادة اليت شرحها ادلعلم يف إحدى عملية تنفيذ تعليم النحو

 
االسم 

 
مفرد    مثٌت          مجع 

 
تان       ...ان   ...ىـة         ...ة  ...

مؤنث السامل     مذكر السامل    التكسَت       
 (ات)      (ون)    

 
عاقل   غَت عاقل 

( إلناث واحدة      )(كل الناس     )
 

: األمثلة كما يلي
 
 

                                                           

 م2014 فرباير 18 مالحظة من الفصل احلادي عشرة،  
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    االسم 
 

  مجع    مثٌت            مفرد       
 

       تان   مدّرسانمدّرس     ة مدّرس    مدّرس
ات    التكسَت   مدّرسونمدّرس

  
كتب     طالب    

أصابع "وىذه أيضا بعض ادلادة يف العملية التعليمية باستخدام أسلوب 
 :من كتاب منت االجرومية يف باب ادلبتدأ اخلرب" النحو

 

 4.4الصورة 
 "(ملخص)منت اآلجرومية "حمتوى الكتاب 

                                                           

 م2014 فرباير 25 مقابلة مع أستاذ الغة العربية شاطر الدين،  
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: من النص السابق خّلصو ادلعلم كالتايل

خرب  مبتدأ 
اسم  اسم اإلشارة 
فعل  اسم الظاىر 
حرف  اسم ادلضمر 

: األمثلة
 اسم اسم اإلشارة  -1
 
 

 

 اسم الظاىر  اسم -2
 
 

 

اسم الظاىر  فعل 
 

 

 

هذه جشرة  هذه مدرسة    هذا مدرس  هذا كتاب

هتان مدرس تان   هذان كتبان  هذان مدرسان  هتان جشراتن 

 هؤالء مدرسات  هذه كتب  هؤالء مدرسون  هذه أ جشار 

 احلقيبة جديدة   امكتاب جديد

امكتاابن جديدان  احلقيبتان جديداتن 

 امكتب جديدة   احلقيبات جديدات

امكتاب سقط 

امكتاابن سقطا 

 امكتب سقطت
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اسم الظاىر  حرف 

 

 

 

 اسم املضمر  اسم -3
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

امتلميذ يف املدرسة  امتلميذة يف املدرسة 

امتلميذان يف املدرسة  امتلميذاتن يف املدرسة 

 امتالميذ يف املدرسة  امتلميذات يف املدرسة

هو اكثب    يه اكثبة 

هام  اكثبان   هام  اكثبتان 

مه اكثبون    هن اكثبات 

أ هَت  اكثب   أ هِت اكثبة 

أ هامت  اكثبان   أ هامت  اكثبتان 

أ همت اكثبون   أ هنت اكثبات 

ة /  أ ان  اكثب

ة /حنن اكثب
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اسم املضمر  فعل 
 
 
 

 

 
 
 

 

اسم املضمر  حرف 

 

 

 

 

 

 

هو يكتب    يه تكتب 

هام يكتبان    هام تكتبان 

مه يكتبون    هن يكتْبن 

أ هَت تكتب    أ هِت تكتبني 

أ هامت تكتبان    أ هامت تكتبان 

أ همت تكتبون    أ هنت تكتْب 

     أ ان أ كتب 

     حنن نكتب 

   

هو    يه  

هام    هام  

مه  يف امفصل  هن      يف امفصل 

أ هَت     أ هِت  

أ هامت     أ هامت  

أ همت     أ هنت  

      أ ان أ كتب

     حنن نكتب 

   

 يف امفصل
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وأما . يف عملية تنفيذ التعليم ىذا الباب، يتدرج ادلعلم يف الشرح للطلبة
: اخلطوات التنفيذ كما تقدم ذكره، أما الشرح عن األسلوبو كما يلي

–ليسّهل على الطلبة فهم ىذا الباب، يشَت ادلبتدأ باليد اليمٌت اليسرى 
اليسرى /الذي يرفع أمام الصدر ويشَت ادلعلم اخلرب باليد اليمٌت- حسب اجلملة

: كما يف الصورة التالية.  إىل اخلارج أو إىل اجلانب- حسب اجلملة–
 

  
 املبتدأ واخلرب للمذكر املبتدأ واخلرب للمؤنث

 5.4الصورة 
األسلوب للمبتدأ واخلرب 

. الصورة الكاملة يف ادلالحق
 

إذا تنظر الباحثة إىل ىذه ادلادة واألسلوب فيها الذي طّور األستاذ شاطر 
الدين عرف الباحثة أن ىذا األسلوب ليس لتحرك اليدين واألصابع فقط ولكن 
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مثال إذا قال . يف نفس الوقت يسهل على الطلبة فهم زلل الكلمات يف اجلمل
فيعرف الطلبة أن ىذه اجلملة " ىذا كتاب"األستاذ إحدى اجلمل السابقة مثل 

االسم " كتاب"االسم اإلشارة وىو مبتدأ، وكلمة " ىذا"من كلمتُت ومها كلمة 
فادلهم أن عملية تنفيذ تعليم باستخدام . وكذلك يف األمثلة اآلخر. وىو اخلرب

. ىذا األسلوب حيتاج إىل الًتكيز الدقيق من الطلبة
 

 واقع استخدام الوسائل يف تعليم القواعد النحوية مبعهد باب اخلري - ج
كما شرحت الباحثة يف السابقة عن عملية تنفيذ تعليم النحو مبعهد باب 

اخلَت أن ادلعلم يستخدم األصابع، فلذلك يظهر لنا أن الوسيلة ادلستخدمة فيها ىي 
 :يف إحدى ادلقابلة مع األستاذ شاطر الدين، قالو". اليدين"و " األصابع"

 
 جسمنا، يف اليد عبارة ألناستخدام األصابع يف تعليم النحو "...
..."  أيضا اليد ضائع كان إذا ضائع النحو ادلادة زلتوى عن معرفة

 
ىذا مبعٌت أن ال يستطيع الطلبة أن نسي احملتوى من مادة النحوة ادلدروسة 

إال إذا ضاعت يديهم أو إذا تنتهي حياهتم يف " أصابع النحو"باستخدام أسلوب 
. ىذه الدنيا

و " األصابع"إذن الوسيلة التعليمية يف تعليم النحو هبذا ادلعهد ىي 
ألهنما من بعض أدة من أدوات اليت تساعد الطلبة يف احلصول على ". اليدين"

أما استخدام األصابع . اخلربات ادلتنوعة لتحقيق الغايات أو األىداف التعليم
. واليدين يف عملية تنفيذ التعليم يسمى األسلوب، كما تقدم ذكره

                                                           

 2014 فرباير 22 مقابلة مع معلم ادلادة النحوي األستاذ شاطر الدين،  
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ولكن يف . فاخلالصة من ىذا، أن استخدام الوسيلة تتبع إىل حاجة ادلعلم
عملية التعليم باستخدام ىذا األسلوب حيتاج إىل األصابع و اليدين دائما فإذن ضلن 

. يف حاجة ذلما من أول إىل آخر العملية التعليمية
 
 مزايا وعيوب تعليم القواعد النحوية مبعهد باب اخلري - د

بعد أن الحظت الباحثة عن تعليم النحو مبعهد باب اخلَت، خصوصا يف 
.  تبدو منو مزايا وعيوب" أصابع النحو"استخدام أسلوب 

 :  ومن مزايا ىذا األسلوب يف تعليم القواعد النحوية ىي
 .  يفهم الطلبة دقيقا قواعد النحو اليت يدرسوهنا -ٔ
 .يسهل على الطلبة تعيُت زلل الكلمات يف اجلمل أو الفقرات -ٕ
يفهم الطلبة خصائص القواعد النحوية نظريا ويستطيعون أن يقارنوىا  -ٖ

 .مع خصائص لغتهم األم
 .يقوي ىذا األسلوب قدرة الطلبة يف الًتكيز، يف احلفظ والتذكر -ٗ
يستطيع الطلبة أن حيللو بالدقيقة القواعد ادلستخدمة يف اجلمل أو  -٘

 .الفقرات
من مزايا ىذا األسلوب يف تعليم النحو وجدت الباحثة أنو ىذا األسلوب 

جيدا باعتبار مساعدتو يف تصحيح الكلمة أو اجلملة من اخلطأ النحو الذي يذىب 
وكذلك . جبماذلا، ويستطيع الطلبة بتعلمها أن يفهم وجو اخلطأ فيما يكتب فينتجو

هبذا األسلوب تعويد الطلبة دقة ادلالحظة وادلوازنة واحلكم وتكّون يف نفوسهم الذوق 
األديب؛ ألن من وظيفتو األلفاظ والعبارات واألساليب، والتمييز بُت صواهبا وخطئها، 

. ومراعاة العالقات بُت الًتاكيب ومعانيها والبحث فيما طرأ عليها من تغيَت

                                                           

 م2014 فرباير 25 و 18 مالحظة من الفصل احلادي عشرة،  
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فلذلك ىذا األسلوب جيدا بذاتو، وليس من ادلبالغة إذا عجبت الباحثة هبذا 
ألن ليس لكل مدرس من مدرسي . األسلوب الذي طور األستاذ شاطر الدين

وادلهم أن ليس ذلذا . القواعد النحوية يستطيعون أن حيعلو مثل ىذا األسلوب
األسلوب حيتاج إىل الوسيلة اآلخر ألن الوسيلة احملتاجة يف عملية تنفيذه دائما َمَعَنا 

 . يف كل مكان وزمان، وىي اليدين واألصابع
 

 :  أما من عيوب ىذا األسلوب يف تعليم القواعد النحوية ىي

 "مهارات اللغة"ليس " عن اللغة"ىذا األسلوب أكثر يف تعليم  -ٔ
استخدام ىذا األسلوب يطلب الطلبة يف قوة الذاكرة، فالطلبة  -ٕ

 .بالذاكرة الضعيفة ينقص أو يتأخر يف حفظ الرمز
ال يستطيع أن يطبق ىذا األسلوب يف فصل كبَت ألن يأخذ وقتا كثَتا  -ٖ

 .حينما حيفظ الطلبة القواعد باستخدام حركة اليد واألصابع
 .ليس لكل زلتوى من مادة النحوة أسلوبا -ٗ
خطأ اللسان حينما يستخدم ادلصطلح يف حفظ الرمز أو القواعد  -٘

 .عادة
 

من العيوب تعليم القواعد النحوية خصوصا يف تعليم النحو هبذا ادلعهد 
عرفت الباحثة أن ىذا األسلوب أكثر الًتكيز، فالبد للطلبة أن يًتكز يف عملية 

.  التعليم لكي يستطيعون أن يربطوا بُت ادلعرفة القددية وادلعرفة اجلديدة

                                                           

 م2014 فرباير 25 و 18 مالحظة من الفصل احلادي عشرة،  
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وألن ىذا األسلوب بعملية حفظ الرمز فينقلب الطلبة عادة يف استخدام 
وىذا حْيدث أكثر يف العملية التعليمية، فإذن " ادلؤنث"و" ادلثٌت"ادلصطلحُت بُت 

. البد للمعلم أن يالحظ بالدقيق استخدام ىذين ادلصطلحُت
وأما يتعلق حبفظ القواعد عائق من عوائق استخدام ىذا األسلوب، ولكن 

نستطيع أن نبدلو بعملية التدريبات ألن كيفما صعبة حفظ الرمز مع حركات اليدين 
واألصابع إذا نستخدمو عادة يف التدريبات فيأثر كثَتا يف بناء اخلربة ادلعرفية يف الفًتة 

وجدير بالذكر أيضا أن التدريبات ادلختلفة يأثر على قدرة التفكَت العايل، . الطويلة
. أما يف التطبيق، يف التحليل، ويف إجياد شيئ جديد

فخالصة القول أن لكل طرق أو أساليب التعليم لو مزايا وعيوب وكذلك 
ولكن يف ىذا اليوم ضلتاج إىل ابتكار ادلعلم يف العملية . هبذا األسلوب أيضا

التعليمية، والتغيَت؟ ضلتاج إليو، ليس لتغيَت ادلواد فيو ولكن لتغيَت األسلوب القدمي 
باألسلوب اجلديد بالتفكَت االبتكار من معلمي اللغة العربية خصوصا معلمي 

فطبعا نشعر بالصعوبة هبذا ألن مادة النحوة حتتاج إىل اإلنتباه . القواعد النحوية
واإلىتمام كثَتا من معلمي القواعد النحوية خصوصا الذي يتعلق بإدراك الطلبة عن 

ولكن أليس من الصعب إذ ضلاول إليو؟ . ىذه ادلادة
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الفصل اخلامس 
نتائج البحث والتوصيات واملقرتحات 

 
 :بعد متام إجراء ىذا البحث تقدمت الباحثة نتائج البحث، والتوصيات وادلقرتحات دما يأيت

 نتائج البحث - أ
بعد أن مّتت عملية البحث عن الواقع عملية تنفيذ تعليم القواعد النحوية مبعهد 

باب اخلري كالوميمي بولوكومبا سوالويسي اجلنوبية، حصلت الباحثة األمور الضرورية 
: كما يلي

الطريقة يف تعليم القواعد النحوية مبعهد باب اخلري كالوميمي بولوكومبا  -1
سوالويسي اجلنوبية دميزة يف ذاهتا، وىي يستخدم ادلعلم األسلوب اخلاص يف 

وليس من ادلبالغة إذا مسيت الباحثة ىذا . عملية التعليم وىو باستخدام األصابع
 ألن يستخدم ادلعلم األصابع يف العملية "أصابع النحو"األسلوب مبصطلح 

وجدير بالذكر أن ىذا األسلوب إندماج بني الطريقتني ادلختلفني، مها . التعليمية
وجدت الباحثة يف ىذا األسلوب عملية . الطريقة القياسية والطريقة اإلستقرائية

 . حفظ القواعد وحتليل الكلمات أو اجلمل أو الفقرات يف نفس الوقت
ادلواد يف تعليم القواعد النحوية مبعهد باب اخلري كالوميمي بولوكومبا سوالويسي  -2

 بقلم الشيخ (ملخص)منت االجرومية اجلنوبية ىي الكتاب ادلقرر ىو الكتاب 
مثال .  خّلص ادلعلم احملتوى فيو قبل أن يعلم للطلبة. سعيد بن سعد بن نبهان

احملتوى مث يتدرج ادلعلم  (األستاذ شاطر الدين)باب ادلبتدأ واخلرب، يلخص ادلعلم 
أصابع "فاألول شرح ادلعلم عن األسلوب . يف اعطاء ادلادة يف العملية التعليمية

اليسرى الذي رفع أمام الصدر و /يشري ادلعلم اليد اليمىن" ادلبتدأ"مثال ". النحو
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اليسرى إىل اخلارج أو اجلانب حسب الكلمة /يشري ادلعلم االيد اليمىن" اخلرب"
 . ادلدروسة، ادلذكر أو ادلؤنث

الوسائل يف تعليم القواعد النحوية مبعهد باب اخلري كالوميمي بولوكومبا  -3
 ألهنما من بعض أدة من أدوات "اليدين"و" األصابع"سوالويسي اجلنوبية ىي 

اليت تساعد الطلبة يف احلصول على اخلربات ادلتنوعة لتحقيق الغايات أو 
 ". أصابع النحو"األىداف التعليم مبناسبة على األسلوب 

مبعهد " أصابع النحو"مزايا وعيوب تعليم القواعد النحوية باستخدام أسلوب  -4
 :باب اخلري كما يلي

يفهم الطلبة دقيقا قواعد النحو اليت يدرسوهنا، يسهل على : مزايا  ( أ
الطلبة تعيني حمل الكلمات يف اجلمل أو الفقرات، يفهم الطلبة 

خصائص اللغة العربية نظريا ويستطيعون أن يقارنوىا مع خصائص 
لغتهم األم، يقوي ىذا األسلوب قدرة الطلبة يف الرتكيز، يف احلفظ 

والتذكر، ويستطيع الطلبة أن حيللوا دقيقا القواعد ادلستخدمة يف اجلمل 
 .أو الفقرات

ليس تعليم " عن اللغة"ىذا األسلوب أكثر يف التعليم : عيوب  ( ب
، استخدام ىذا األسلوب يطلب الطلبة يف قوة الذاكرة، "مهارات اللغة"

فالطلبة بالذاكرة الضعيفة ينقص أو يتأخر يف حفظ الرمز، ليس ذلذا 
األسلوب فصال كبريا ألن يأخذ وقتا كثريا حينما حيفظ الطلبة القواعد 

باستخدام حركة اليد واألصابع، ليس لكل حمتوى من ادلادة النحو أسلوبا، 
 .وخطأ اللسان حينما يستخدم ادلصطلح يف حفظ الرمز أو القواعد عادة
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 التوصيات - ب
  إنطالقا من نتائج ىذه الدراسة ادليدانبة ميكن صياغة بعض التوصيات ذات 

: العالقة بنتائج الدراسة ومن أمهها
ميكن استخدام ىذا األسلوب مبساعدة الكمبوتر يف شرح القواعد ادلدروسة وكذلك  -1

 . يف متثيل حركات اليد واألصابع
ىذا األسلوب إىل حاجة مطبوع فلذلك ميكننا أن يالحظو بدقة ويكتبو يف كتاب  -2

 ". أسلوب أصابع النحو"واحد خمصوص 
ميكن للجامعة موالنا مالك إبراىيم أن ترعي إىل حبوث عن أسلوب تعليم النحو  -3

 .العريب
. ينبغي لكل ادلعلمي اللغة العربية التفكري االبتكار، وادلفضل يف أسلوب تعليم النحو -4

 .ولذلك البد ذلم أن يهتموه كما توجد هبذا ادلعهد
 .أن تكون نتائج ىذا البحث مفيدة يف تعليم اللغة العربية عامة وتعليم النحو خاصا -5
   

   املقرتحات - ج
 :  بناء على نتائج البحث اليت قدمتها الباحثة فادلقرتاحات كالتالية 

 إىل املدرسة -1
دلا فيو  (أصابع النحو)ينبغي للمدرسة احملفاظة على ىذا األسلوب ادلوجود  ( أ

من ادلزايا اجليدة والعمل على تصحيح عيوبو وال تنسى عن األسلوب 
 .اآلخر

 . استمرار يف استخدام ىذا األسلوب يف عملية تنفيذ تعليم النحو ( ب
أن يستعد التسهيالت الذي ميكن يف مساعدة عملية تنفيذ التعليم لرتقية  ( ج

 .جودة تعليم اللغة العربية عامة وتعليم النحو خاصة



75 
 

 إىل املعلم -2
 .أن يالحظ أحوال الطلبة حينما عملية تنفيذ التعليم ( أ

 .  أن يكرب احلماسة الطلبة يف تعليم النحو ( ب
 . ال ينتهي يف تطوير أسلوب تعليم اللغة العربية ( ج
أن ال يتوقع كثريا للطلبة أن حيفظو يف وقت واحد، ألن ادلهم يف عملية  ( د

 .تنفيذ التعليم ىي العملية ليس النتيجة فقط
إىل الطلبة  -3

أن يكثّر التدريبات يف خارج الفصل لرتقية فهمهم عن ادلادة النحو  ( أ
 ".أصابع النحوية"خصوصا باستخدام أسلوب 

 .وال يستسلم يف تعليم النحو ال تيأس ( ب
أن جيعلوا ىذه ادلادة ادلواد األساسية ألن تعليم النحو فيو مصلح  ( ج

 .الكالم
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 قائمة ادلصادر و ادلراجع
 

 ادلراجع العربية - أ
: كتب -

، مناهج البحث ىف الرتبية 1978  ،جابر عبد احلميد جابر و أمحد خريى كاظم
 دار النهضة العربية:، األردنوعلم النفس

، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، الطبعة الثالثة، 1996حسن شحاتة، 
 الدار املصرية اللبنانية: القاهرة

، البحث العلمي 1997ذوقان عبيدات، عبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق، 
 دار أسامة: الرياض، مفهومه، أدواته، أساليبه

، تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبه، 1989رشدي أمحد طعيمة، 
إيسيسكو  : منشورات املنظمة اإلسالمسة للرتبية والعلوم و الثقافة، الرباط

ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات ،  1986، ___________
.  ، جامعة أم القرىاجلزء األول: أخرى

اجتاهات حديثة يف ، 2009طه علي حسني الديلمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي، 
 دار الشروق:عمانتدريس اللغة العربية، 

الرتبية اإلسالمية وفن ، الطبعة الرابعة، 2008عبد الوهاب عبد السالم طويلة، 
 دار السالم: ، القاهرةالتدريس
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تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ، 2007علي أمحد مدكور وإميان أمحد هريدى، 
 دار الفكر العريب: الطبعة األوىل، القاهرةالنظرية والتطبيق، 

 دار الشواف: القاهرةتدريس فنون اللغة العربية، ، 1991علي أمحد مدكور، 

، ، أسس ومبادئ البحث العلمى2002فاطمة عوض صابر ومريڤث على خفاجة، 
 مكتبة ومطبعة االشعاع الفين: إسكندرية

مجيع احلقوق حمفوظة جلامعة )،  طرق تدريس مواد اللغة العربية،2011، كتاب املادة
 (املدينة العاملية،

: منهجية البحث العلمي، 1999حممد عبيدات وحممد أبو نصار وعقلة مبيضني، 
 دار وائل للنشر: ، عمانالقواعد وادلراحل والتطبيقات

الطبعة الثانية، ، ، يف طرائق تدريس اللغة العربية1997حممود أمحد السيد، 
 جامعة دمشق:دمشق

 تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية، 2000، حممود رشدي خاطر ومصطفى رسالن
 (دار الثقافة:قاهرة)

-أسسه: تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، 1985حممود كامل الناقة، 
 جامعة أم القرى: مكة، طرق تدريسه-مدخله

، ، أسس البحث العلمي العداد الرسائل اجلامعية2000مروان عبد اجمليد ابراهيم، 
 مؤسسة الوراق: عمان
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 . طرائق تدريس اللغة الربية يف ضوء الرتبية احلديثةنادر مصاروة، دون سنة، 

، أسس إعداد الكتب التعليمية 1991ناصر عبد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا، 
دار الغايل : الرياض، لغري الناطقني بالعربية

 
  ادلراجع اإلندونيسية  - ب

Asrori, Imam, 1994, Media Pengajaran Bahasa Arab, Malang: BPOPF Proyek 

IKIP Malang 

Asyrofi, Syamsuddin dkk, 2006, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

Yogyakarta: Pokja Akademik.  

Margono, S. 2004, Metodologi Penelitian Pendidikan, Cetakan IV, Jakarta: PT. 

Rineka Cipta 

Miles, Matthew B & A. Michael Huberman,  Analisis Data Kualitatif: Buku 

Sumber Tentang Metode-metode Baru, diterjemahkan oleh Tjejep 

Rohendi Rohidi, 1992 (Jakarta: UI-Press)  

Moleong, Lexy J, 2001, Metodologi Penelitian kualitatif, Bandung: Remaja 

Rosda Karya 

Mujib, Fathul, 2010, Rekonstruksi Pendidikan Bahasa Arab; dari Pendekatan 

Konvensional ke Integratif Humanis, Yogyakarta: Pedagogia.  

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang 

Standar Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan 

Bahasa Arab di Madrasah 

Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D, cetakan ke-10, Bandung: Alfabeta 
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 :حبوث - ج
دراسة احلالة بكلية الدراسات ) تعليم اللغة العربية ،2002غوسهارايا برتا،

اجلامعة : غري منشورة)، رسالة املاجستري، (اإلسالمية جلامعة احملمدية ماالنج
 (اإلسالمية احلكومية ماالنج

تدريس اللغة العربية للربنامج اخلاص يف اجلامعة اإلسالمية ، 2003فتح املوجود، 
اجلامعة اإلسالمية احلكومية : غري منشورة)، رسالة املاجستري، احلكومية ماتارام

  (ماالنج

تدريس اللغة العربية يف مدرسة دار اللغة والدعوة الثانوية ، 2011، نذيرون
، رسالة املاجستري، (دراسة حالة)اإلسالمية باجنيل باسورووان جاو الشرقية 

 (اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج: غري منشورة)

تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ، 2003واردميان، 
اجلامعة اإلسالمية احلكومية : غري منشورة)، رسالة املاجستري، بفماتنج سيانتار

 (ماالنج

 

 الدولية الشبكة - د
. 3 (االنرتنيت)، مفهومها، فوائدها، أنواعها: الوسائل التعليميةمسعد حممد زياد، 

 (http://www.drmosad.com/index99.htm  )2013ديسمرب 
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جامعة سونان ، ، طرق تدريس اللغة العربية للناطقني بغريهانصرالدين إدريس جوهر
 2013 ديسمرب 30 (االنرتنيت) أمبيل اإلسالمية احلكومية

(http://lisanarabi.net/) 

 12،  (االنرتنيت)،، تعليم اللغة العربية يف إندونيسياعبد الرمحن بن شيك
2013ديسمرب

http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?ArticleID=22122) 
 www.Almaaniy.com عريب،-معجم عريب

Walfajri, 2009. Sejarah Perkembangan Pengajaran Bahasa Arab, (online),  

http://fajristainjusi.blogspot.com/2009/12/perkembangan-pengajaran-
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 دليل املقابلة
األسئلة اليت قابلتها الباحثة مبدير معهد باب اخلري كالوميمي بولوكومبا سوالويسي  -أ 

 اجلنوبية
 مىت أّسس ىذا ادلعهد؟ -ٔ
 كيف تاريخ إنشاء ىذا ادلعهد؟ -ٕ
 ما خلفية تاريخ إنشاء ىذا ادلعهد؟ -ٖ
ما ىدف العام واخلاص عند تأسيس ىذا ادلعهد؟ وكيف إذا نراىا من  -ٗ

 ناحية تعليم اللغة العربية؟
 ما رأيك عن مزايا وعيوب تعليم اللغة العربية يف ىذا ادلعهد؟ -٘
 ماذا يفعل ادلدير لًتقية جودة تنفيذ تعليم اللغة العربية يف ىذا ادلعهد؟ -ٙ
ىل يشًتك ادلدير يف اختيار مواد تعليم اللغة العربية؟ ككتاب ادلقرر  -ٚ

 ادلستخدم عند التعليم؟
ما رأيك عن طرق اليت يستخدمها ادلدرس عند تنفيذ تعليم اللغة العربية  -ٛ

 يف ىذا ادلعهد؟
ما الوسائل اليت جياىد ادلدير يف ترقية جودة تنفيذ تعليم اللغة العربية يف  -ٜ

 ىذا ادلعهد؟
 
 
 
 

 



 

األسئلة اليت قابلتها الباحثة برئيس املدرسة معهد باب اخلري كالوميمي بولوكومبا  -ب 
 سوالويسي اجلنوبية

 :رئيس ادلدرسة ادلتوسطة والثانوية
 كيف رأيك عن تنفيذ تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة؟ -ٔ
ىل يشًتك رئيس ادلدرسة يف اختيار مواد تعليم اللغة العربية؟ ككتاب  -ٕ

 ادلقرر ادلستخدم عند التعليم؟
ىل يوجد األسس اخلاصة  يف اختيار مواد تعليم اللغة العربية؟  إذا يوجد  -ٖ

 ما ىي؟
 ىل تعّد ىذه ادلدرسة كتاب مرشد ادلعّلم يف تعليم اللغة العربية؟ -ٗ
 ىل تعّد ىذه ادلدرسة كتاب التمرينات اخلاصة لتعليم اللغة العربية؟  -٘
 كيف كانت طريقة تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة؟ وما رأيك عنها؟ -ٙ
 كيف كانت وسائل تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة؟ وما رأيك عنها؟ -ٚ
ما الوسائل اليت جياىد رئيس ادلدرسة يف ترقية جودة تنفيذ تعليم اللغة  -ٛ

 العربية يف ىذه ادلدرسة؟
إىل أي مدى تفاعل ىذه ادلواد والطريقة والوسائل يف تنفيذ تعليم اللغة  -ٜ

 العربية؟
 ما مزايا وعيوب تنفيذ تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة؟ -ٓٔ

 
 
 

 



 

األسئلة اليت قابلتها الباحثة مبدرسي اللغة العربية معهد باب اخلري كالوميمي  -ج 
 بولوكومبا سوالويسي اجلنوبية

 :مدرسي اللغة العربية
كيف يتم تنفيذ عملية التعليم والتعلم اللغة العربية لكل فصول يف ىذه  -ٔ

 ادلدرسة؟
 ما الطريقة اليت أجريت لتعليم اللغة العربية؟ وكيف كانت فاعليتو؟  -ٕ
دلاذا يستخدم ادلدرس ىذه الطريقة يف تنفيذ تعليم اللغة العربية؟ وما  -ٖ

 الصعوبات منها؟
 ما مزايا وعيوب ىذه الطريقة يف تعليم اللغة العربية؟ -ٗ
أي جاىد اليت جياىد ادلدرس يف ترقية الطريقة التعليمية يف تنفيذ تعليم  -٘

 اللغة العربية؟
ما ادلواد ادلستخدمة يف تنفيذ تعليم اللغة العربية؟ وما احلجة يف اختيار  -ٙ

 ىذه ادلواد؟
لتعليم اللغة العربية؟  (كتاب مرشد ادلعّلم)ىل لديك كتاب اخلاص  -ٚ

 وكيف كانت فاعليتو؟
 ما مزايا وعيوب ىذه ادلواد ادلستخدمة يف تنفيذ تعليم اللغة العربية؟ -ٛ
 ىل حياول ادلدرس أن يرتب ويركب ادلواد التعليمية؟ وكيف حاولو؟  -ٜ

 ما وسائلك يف تنفيذ تعليم اللغة العربية؟ وكيف كانت فاعليتو؟ -ٓٔ
 ىل تعّد ادلدرسة الوسائل احملتاجة لتعليم اللغة العربية؟ وما ىي؟ -ٔٔ
  ىل ىذه الوسائل تسّهل الطلبة يف تعليم اللغة العربيىة؟  -ٕٔ
 ما مزايا وعيوب ىذه الوسائل يف تنفيذ تعليم اللغة العربية؟ -ٖٔ
ىل يتغري ادلدرس ىذه الطريقة والوسائل إذا يشعر غري مناسبة بادلواد  -ٗٔ



 

 ادلدروسة؟
 ما الطريقة والوسائل غالبا يف رغبة الطلبة يف تنفيذ تعليم اللغة العربية؟ -٘ٔ

 
 

األسئلة اليت قابلتها الباحثة بالطلبة معهد باب اخلري كالوميمي بولوكومبا سوالويسي  -د 
 اجلنوبية

 كيف يتم تنفيذ تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة؟ -ٔ
 كيف رأيك عن الطريقة التعليمية ادلستخدمة يف تنفيذ تعليم اللغة العربية؟ -ٕ
 ما مزايا وعيوب ىذه الطريقة يف تنفيذ تعليم اللغة العربية؟ -ٖ
 كيف رأيك عن ادلواد التعليمية ادلدروسة يف تنفيذ تعليم اللغة العربية؟ -ٗ
 كيف رأيك عن الوسائل التعليمية ادلستخدمة يف تنفيذ تعليم اللغة العربية؟ -٘
ىل الوسائل التعليمية ادلستخدمة يف تنفيذ تعليم اللغة العربية يسّهلك يف  -ٙ

 فهم ادلواد ادلدروسة؟
 ما مزايا وعيوب ىذه الوسائل يف تنفيذ تعليم اللغة العربية؟ -ٚ
 ما مزايا وعيوب تنفيذ تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة؟ -ٛ

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 دليل املالحظة

 : عنوان ادلالحظة 
 : التاريخ 
 :الفصل 
 :ادلدرس 
 معلومات غري موجود موجود ادلؤشرات الرقم
    استخدام الطريقة التعليمية 1
    استخدام ادلواد التعليمية 2
    استخدام الوسائل التعليمية 3

 
 : البيان عن ادلالحظة
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.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................
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وزارة الًتبية  مدير ادلعهد
 والرياضة

وزارة الشؤون 
 الدينية

 رئيس ادلدرسة
(ادلتوسطة/ الثانوية)  

 اللجنة رئيس اإلدارة

  نائب ادلدرسة
(ادلتوسطة/ الثانوية)  

 أمني الصندوق
 BOS 

 أمني الصندوق
 PPG 

 التسهيالت العالقة اإلجتماعية ادلنهجية شؤن الطلبة

 ادلريب

 الطلبة

 ويل الفصل
 

 ويل الفصل

 

 ويل الفصل
 

 ويل الفصل



 

:يف اسم املضمر" أصابع النحو"استخدام األسلوب   

 

 

 غائب

  

 

 

خماطب 
 

 

 

 

 

متكلم 

 



 

 :يف الفعل" أصابع النحو"استخدام األسلوب 

فعل املاضي 

مؤنث  مذكر 

 

 

 
   

 (فعل ادلاضي بإضافة التاء الساكنة)ْت : ...ىي   (فعل ادلاضي ال يضاف احلروف فيو): ...  ىو 
 (تا فعل ادلاضي بإضافة)تا : ...مها  (فعل ادلاضي بإضافة األلف)ا : ...مها 
 (فعل ادلاضي بإضافة النون)ن : ...ىن  (فعل ادلاضي بإضافة الواو واأللف)وا : ...ىم 

  
 (فعل ادلاضي بإضافة التاء الكسرة)ِت : ...أنت  (فعل ادلاضي بإضافة التاء الفتحة)َت : ...أنت 
َا)متا : ...أنتما  َا)متا : ...أنتما  (فعل ادلاضي بإضافة متم  (فعل ادلاضي بإضافة متم
 (فعل ادلاضي بإضافة تمنَّن )تن : ...أننت  (فعل ادلاضي بإضافة متمْ )مت   : ...أنتم 

  



 

 (فعل ادلاضي بإضافة التاء الضمة)تم : ...أنا  
 (فعل ادلاضي بإضافة نَا)نا : ...حنن  

: البيان
 : ىذا الرمز مبناسبة حركة األصابع كما يليا يف تعليم فعل ادلاضي البد للطلبة أن حيفظو -1

 ملبابتهم متزامنة مع اجلس اليد اليمٌت بإضافة افالبد ذلم أن يرفعو" ىو"عندما يذكر الطلبة كلمة 
بابة و س اليد اليمٌت بإضافة الافالبد ذلم أن يرفعو" مها"، وعندما يذكر كلمة  يف السابقاليت شرح

 اليد افالبد ذلم أن يرفعو" ىم"عندما يذكر كلمة و  يف السابق، اليت شرحملالوسطى متزامنة مع اجل
وكذلك .  يف السابق اليت شرحملرىم متزامنة مع اجلابابة، والوسطى، والبنصساليمٌت بإضافة ال

. ادلضمر اآلخر
 

فعل املضارع 
مؤنث  مذكر 

 

 

 
   



 

فعل ادلضارع يبدأ بالياء ال يضاف )... يـ : ىو 
 (احلروف يف آخره

فعل ادلضارع يبدأ بالتاء ال يضاف )... تـ : ىي  
 (احلروف يف آخره

فعل ادلضارع يبدأ بالياء بإضافة )ان ...يـ : مها 
 (األلف والنون

فعل ادلضارع يبدأ بالتاء بإضافة )ان ...تـ : مها 
 (األلف والنون

فعل ادلضارع يبدأ بالياء بإضافة )ون ...يـ : ىم 
 (الواو والنون

فعل ادلضارع يبدأ بالياء بإضافة )ن ...يـ : ىن 
 (النون

  
فعل ادلضارع يبدأ بالتاء ال يضاف )... تـ : أنت 

 (احلروف يف آخره
فعل ادلضارع يبدأ بالتاء بإضافة )ين ...تـ : أنت 

 (الياء والنون
فعل ادلضارع يبدأ بالتاء بإضافة )ان ...تـ : أنتما 

 (األلف والنون
فعل ادلضارع يبدأ بالتاء بإضافة )ان ...تـ : أنتما 

 (األلف والنون
فعل ادلضارع يبدأ بالتاء بإضافة )ون ...تـ : أنتم 

 (الواو والنون
فعل ادلضارع يبدأ بالتاء بإضافة )ن ...تـ : أننت 
 (النون

  
فعل ادلضارع يبدأ باأللف ال يضاف )× ...أ: أنا  

 ( أبدا آخرهف يفواحلر
فعل ادلضارع يبدأ بالنون ال يضاف )× ...ن: حنن 
 ( أبدا آخرهف يفواحلر

 

: البيان
 : ىذا الرمز مبناسبة حركة األصابع كما يليايف تعليم فعل ادلضارع البد للطلبة أن حيفظو -1

 ملبابتهم متزامنة مع اجلس اليد اليمٌت بإضافة افالبد ذلم أن يرفعو" ىو"عندما يذكر الطلبة كلمة 
بابة و س اليد اليمٌت بإضافة الافالبد ذلم أن يرفعو" مها"، وعندما يذكر كلمة  يف السابقاليت شرح

 افالبد ذلم أن يرفعو" ىم"، و عندما يذكر كلمة  يف السابق اليت شرحملالوسطى متزامنة مع اجل



 

 وكذلك  يف السابق، اليت شرحملرىم متزامنة مع اجلابابة، والوسطى، والبنصساليد اليمٌت بإضافة ال
. ادلضمر اآلخر

 

:يف املبتدأ واخلرب" أصابع النحو"استخدام األسلوب 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

  مبعهد باب اخلريالقواعد النحويةتعليم تنفيذ واقع عملية 

 
 

 "أصابع النحو"عملية تنفيذ تعليم النحو بأسلوب 

   



 

 املعلم يف مادة النحو     الكتاب املقرر

 

 
 

 



 

 


	12720051 pendahuluan.pdf
	12720051 BAB I.pdf
	12720051 BAB II.pdf
	12720051 BAB III.pdf
	12720051 BAB IV.pdf
	12720051 BAB V.pdf
	12720051 Daftar Pustaka.pdf
	12720051 biodata diri.pdf
	12720051 lampiran.pdf

