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 إقرار الطالب

 أنا ادلوقع أدناه، وبيانايت كاآليت:
 مفتاح الدين:   االسم 

 71503731:  التسجيلرقم 

ماتارام نوسا  سكربياليف حلقة طاقال  النحويةقواعد التعليم :   العنوان
 )دراسة وصفية حتليلية( تنجارى الغربية

أقر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط لنيل درجة ادلاجسًت يف تعليم اللغة 
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج، العربية كلية الدراسات العليا 

سي وما زورهتا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى أحد حضرهتا وكتبتها بنف
يفو وتبني أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على ذلك، استقباال أهنا من تأل

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

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

 م.0373مايو  13، باتو
 الطالب ادلقر،

 
 

 مفتاح الدين
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 اإلستهالل
 

 ملح في الطعام  كالالنحو في العلم  

 0والنحو زين للفتى يكرمه حيث أتى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 (703ص. 1\قول اإلمام الشقاوى يف فتح ادلغيث7



 ز
 

 اإلهداء
 أىدي ىذه الرسالة إىل:

 والدي أيب حممد سعيد وأمي سفينة أطال اهلل عمرمها وبقاء أعماذلما. (7
حرين وايت، نور عيين، وسيف البحر أخي وأخيت الكبري حرمان فيالين،  (0

 احملبوبون.
 وأخيت الصغري ىجرية. (1
  ومجيع سكان فنجالني. ومجيع عائليت يف سيغار فنجالني (2
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 مستخلص البحث

ماتارام نوسا تنجارى الغربية  يف سكربيال القواعد النحوية حبلقة طاقالتعليم  م.0373، مفتاح الدين
 .بكري حممد خبيت. ادلشرف الثاين: الدكتور الدين إدريس جوىرنصر  الدكتور :ادلشرف األول.

 حلقة طاقال ،القواعد النحويةتعليم : ، الكلمات المفتاحية
تتم فيها عملية التعليم والتعلم  على برنامج خاص  األماكن اليتويف جزيرة لومبوك ىناك توجد 

وحلقة طاقال تربز الرأي العام  وفريد من نوعو يف تعليم القواعد النحوية وىى اليت تسمى حبلقة طاقال.
ألىاىل لومبوك، ذلا أمهية لكوهنا منربا للدعوة وىيئة لتعليم القواعد النحوية على الربنامج غري حكومي. ومن 

تقوم مقاما مرغوبا وحمبوبا وأقرب اذليئة ألىاىل ادلومبوك. ولكوهنا أيضا وسيلة قوية للتواصل  آخر،جانب 
كما أن الباحث ينظر إليها  ادلعلمني وادلتعلمني وبعض ادلتعلمني لبعض أخر.توان غورو و والتقارب بني 

يتوارثها علمائنا السابقون نظرة اعجاب وتقدير، لكوهنا خرنة الثقافة اإلسالمية ادلوجودة يف لومبوك اليت 
يف حلقة طاقال  القواعد النحويةجيال بعد جيل . أراد الباحث أن يبحث يف حبثو حول عملية تعليم 

 وحتليل ما ىو فيهامن أىدافها وموادهتا وتقوميها. 
( 0 .سكربيال تعليم القواعد النحوية يف حلقة طاقالحملة  كشفل( 7 :يهدف ىذا البحث

تعليم القواعد النحوية  مواد لكشف( 1.سكربيال القواعد النحوية يف حلقة طاقال تعليم دافىأ كشفل
 (3.سكربيال تعليم القواعد النحوية يف حلقة طاقال عملية كشفل( 2. سكربيال يف حلقة طاقال

 .سكربيال تقومي تعليم القواعد النحوية يف حلقة طاقال  كشفل
وأما ادلدخل ادلستخدم لدي الباحث ىو ادلدخل الكيفي، ودبنهج الوصفية التحليلية.بأن يتم 

   .تحليلهايقوم الباحث بالباحث توصيف  ادلعلومان والبيانات اليت قد مجعت من ادلقابلة وادلالحظة مث 
عليم التأومكان ىيئة  النحوية ىيحلقة طاقال لتعليم القواعد ( 7ونتائج ىذا البحث ىي: )

وأما ادلواد ( 0)ادلبنيا على أساس اإلخالص واإلستقامة ويًتكز أىدافها يف تعليم القواعد النحوية  رمسيغري 
التعليمية فهى الكتب النحوية النظرية دون استخدام كتب النحو التعليمي ىذه كما فهمنا من الكتب 

( و أما نظام التقومي يف 1.ادلستخدمة مثل كتاب منت األجرومية وشرح دخالن وعشماوى وغري ذالك
حلقة طاقال ىو التقومي احلقيقي والتكويين. بأن يقوم األساتيذ بالتقومي طالهبهم ترقية كفاءاهتم النحوية 

 .ظة واألسئلة يف كل إجراء التعليمبادلالح
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ABSTRAK 

Miftahuddin. 2015. Pembelajaran tata Bahasa Arab di Halaqoh Tokol di 

Sekarbela Mataram Nusa Tenggara Barat. Program Pascasarjana, Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : 1) Dr. 

Nasaruddin Idris Jauhar, 2) Dr. Bakri Muhammad Bakheet. 

Kata Kunci: Pembelajaran Tata Bahasa Arab, Halaqoh Tokol,  

 

Di pulau Lombok terdapat sebuah tempat yang menjalankan program 

pembelajaran tata bahasa nahwu dengan model yang sederhana dan unik, program 

ini disebut dengan pengajian tokol (halaqoh tokol). Halaqoh ini, menurut 

pandangan umum penduduk Lombok memilik urgensi yang sangat signifikan. 

Yaitu menjadi media dakwah islamiah, dan menjadi tempat pembelajaran tata 

bahasa nahwu secara nonformal. Selain itu, halaqoh tokol menjadi program 

unggulan yang disenangi dan diminati dikalangan masyarakat Lombok dalam 

mempelajari ilmu nahwu, serta sebagai media silaturrahmi untuk membangun 

ukhwah islamiyah dan keakraban antara kiyai, guru dan santri. Sebagaimana yang 

telah difahami oleh peneliti, bahwa program ini adalah program yang sangat luar 
biasa, dan termasuk bagian dari khozanah tsaqofah islam yang terdapat di 

Lombok yang telah diwariskan oleh para alim ulama terdahulu dari generasi ke 

generasi dan menurut hemat peneliti patut untuk diperhatikan dan diteliti serta di 

dokumentasikan. Oleh karena itu, peneliti mengangkat tema dengan judul “Untuk 

Pembelajaran Tata Bahasa Arab di Halaqoh Tokol Di Sekarbela Mataram 

Nusa Tenggara Barat.” 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan selayang pandang 

pembelajaran tata bahasa nahwu Di halaqoh tokol Sekarbela. (2) untuk 

mendeskripsikan tujuan pembelajaran tata bahasa nahwu Di halaqoh tokol 

Sekarbela. (3) untuk mendeskripsikan materi pembelajaran tata bahasa nahwu Di 

halaqoh tokol Sekarbela.(4) untuk mendeskripsikan proses pembelajaran tata 

bahasa nahwu Di halaqoh tokol Sekarbela. (5) untuk mendeskripsikan evaluasi 

pembelajaran tata bahasa nahwu Di halaqoh tokol Sekarbela. 

pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, 

dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Di mana dalam penelitian ini, 

peneliti mendeskripsikan dan menganalisis data dan informasi yang telah 

dikumpulkan dari hasil observasi dan wawancara. 

Hasil penelitian ini adalah (1) halaqoh tokol ini adalah lembaga non 

formal yang dibangun berdasarkan keikhlasan dan istiqomah, dan tujuan 

utamanya adalah memahami dan mempelajari ilmu nahwu sebagai alat untuk 

memahami ilmu-ilmu agama islam. (2) Adapun materi-materi pembelajarannya 

meliputi materi pembelajaran nahwu annazori, dan tidak memakai kitab 

pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari kitab-kitab yang dipelajari.(3) evaluasi 

yang diterapkan pada halaqoh ini,lebih mengarah kepada evaluasi waki’i dan 

takwini. 

 



 ي
 

ABSTRACT 

Miftahuddin, 2015.). " learning Arabic grammar in Halaqoh Tokol Sekarbela 

Mataram West Nusa Tenggara." Graduate Program, State Islamic University of 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisors: 1) Dr. Nasaruddin Idris Jauhar, 

Advisors : 2) Dr. Bakri Muhammad Bakheet. 

 

Keywords: learning Arabic grammar, halaqoh tokol 

On the island of Lombok, there is a place that runs nahwu grammar 

learning program with a simple and unique models, this program is called with the 

recitation Tokol (halaqoh Tokol). This Halaqoh, according to the common view of 

Lombok population.having an urgency that is very significant. Is become Islamic 

demand media, and become a place of learning in non-formal nahwu grammar. In 

addition it became a flagship program favourite and interest among the people of 

Lombok, in the study of science as well as the media nahwu silaturrahmi to build 

Ukhuwah Islamiyah and familiarity between teachers and students, and among 

some students with other students. As the researcher now, that this program is 

extraordinary, and includes part of the Islamic culture khozanan. contained in 

Lombok that has been passed by the previous scholars from generation to 

generation, and by saving researcher ought to be considered and studied as well 

documented. Therefore, the researcher in this research theme under the title " 

learning Arabic grammar in Halaqoh Tokol Sekarbela Mataram West Nusa 

Tenggara."  

There purpose research (1) to description the purpose learning nahwu 

grammar in halaqoh tokol Sekarbela (2) ) to description objectives,or matterial  

learning nahwu grammar in halaqoh tokol sekarbela.(3) to description process 

learning nahwu grammar in halaqoh tokol sekarbela.( 4).To description system 

evaluation learning nahwu grammar in halaqoh tokol sekarbela. 

The approach that be used by researcher is approach qualitative ,  use 

method Descriptive analysis , when the researcher describe data and information 

that already taken from result observation and interview , then analyze data 

mentioned with analysis Mill And Hubeer models ,  

Results of this study : (1) halaqoh Tokol are non-formal institutions built 

on sincerity and constancy, and the purpose is understand and studied nahwu (2) 

the matters of nahwu annazori includes learning matters, and didn’t use the book 

learning . It can be seen from the books are studied. (3) evaluation applied to This 

halaqoh, more directed to the summative and reality evaluation.   
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 كلمة الشكر والتقدير
بسم اهلل الرمحن الرحيم، بسم اهلل احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هلل  

 ومن تبع سنتو ودينو من يومنا ىذا إىل يوم النهضة،وبعد. حابووعلى ألو وأص

 ثيسعد الباحث إنتهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية للماجستري، وىنا يريد الباح 
أن يقدم من صميم قلبو العميق أجزل الشكر وأمثن التقدير دلن قد ساىم وساعده على 

  ىذه الرسالة، ىم :

راىارجو، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم  فضيلة األستاذ الدكتور احلاج موجيا -7
 اإلسالمية احلكومية دباالنج.

الدكتور مهيمن، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك األستاذ فضيلة  -0
 إبراىيم اإلسالمية احلوكومية دباالنج.

ا ، رئيس قسم تعليم اللغة العربية الدراسات العليولدانا وارجاديناتافضيلة الدكتور  -1
  جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج

الذي أفاد الباحث ادلشرف األول   نصر الدين إدريس جوىر، فضيلة الدكتور -2
علميا وعمليا ووجو خطواتو يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة 

الشكر البحث حىت االنتهاء منو، فلو من اهلل خري اجلزاء والربكة ومين عظيم 
 .والتقدير

، ادلشرف الثاين، فحق يعجز لساين عن شكره بكري حممد خبيتفضيلة الدكتور  -3
وتقديره فقد قدم يل كل العون والتشجيع طوال فًتة إعداد ىذا البحث فلم يبخل 

ق صدره يوما عن تقدمي ادلساعدة والتوجيهات، وكان لتفضلو يبعلمو ومل يض
فسي فلو مين خالص الشكر والتقدير ومن دبناقشة ىذا البحث أكرب األثر يف ن

 اهلل عظيم الثواب والنعمة. 



 ل
 

يف قسم تعليم اللغة العربية ومجيع األساتيذ احملبوبني  وكذلك الشكر والتعظيم إىل -4
كومية دباالنج. كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلو 

ا قدموه من العلوم وادلعارف كل الشكر والعرفان على م  قدم ذلم الباحثفي
 والتشجيع وجزاىم اهلل خري اجلزاء.

ومجيع إخواين وأخوايت يف كلية الدراسة العليا خاصة يف قسم تعليم اللغة  -5
 العربية.

ىذا، واهلل أسأل التوفيق وأن تكون أعماذلم مقبولة وبقاءة، وتكون رسالة  
 آمني.ادلاجستري ىذه نافعة ومفيدة لنفسي والعباد والبالد، 

 

 م.0373يونيو  7ماالنج، 
 الباحث،

 
 مفتاح الدين
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 محتويات البحث
 الصفحة
  أ ........................................................... صفحة الغالف 
 ب ........................................................... صفحة ادلوضوع 

 ج ............................................................. موافقة ادلشرف
 د .............................................................. إقرار الطالب 

 ه ................................................................  اإلستهالل
 و ...................................................................اإلىداء 

 ز .........................................................  البحثمستخلص 
 ح ...................................................... كلمة الشكر والتقدير 

 م ........................................................... حمتويات البحث 
 ي .............................................................. قائمة اجلدول
 ك ........................................................ البيانيةقائمة الرسوم 
 ل .............................................................. قائمة ادلالحق

 : اإلطار العام األول الفصل
 7.......  ................................... خلفية البحث.أ 

 1.......  .................................... أسئلة البحث.ب 

 1.......  .................................. أىداف البحث.ج 

 2.......  ...................  فوائد البحث.د 

 2.......  ................................... حدود البحث.ه 

 3.......  ................................ الدراسات السابقة.و 

  7  ....... ............................... حتديد ادلصطلحات.ز 



 ن
 

 رياإلطار النظ:  نيالثا الفصل
 تعليم قواعد اللغة العربيةبحث األول: ادل

 77......  ............................ مفهوم القواعد النحوية  .7

 72......  ......................... نشأة تعليم القواعد النحوية .0

 74......  ....................... أىداف تعليم القواعد النحوية .1

 03......  ........................ النحوية تعليم القواعدمبادي  .2

 00......  ......................... أمهية تعليم القواعد النحوية .3

 01......  .......................... مواد تعليم القواعد النحوية .4

 04......  ........................ طريقة تعليم القواعد النحوية .5

 17......  ........................وسائل تعليم القواعد النحوية .6

 12......  .............. خطوات السري يف تعليم القواعد النحوية .7

 13......  ....................... تقومي تعليم القواعد النحوية. 73

 التعليم التقليدي :  بحث الثاين ادل
 15......  ............................. مفهوم التعليم التقليدي .7

 16......  ............................التقليديأسلوب التعليم  .0

 : منهجية البحث الثالث الفصل
 23......  ......................... مدخل البحث ومنهجو.أ 

 27......  ................................ حضور الباحث.ب 

 27......  ............................... مصادر البيانات.ج 

  20......  ........................... مجع البيانات أسلوب.د 
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 23......  ................................. حتليل البيانات.ه 

 ومناقشتها وتحليلهاع : نتائج البحث الفصل الراب
 لتعليم القواعد النحويةحلقة طاقال لمحة المبحث األول :

 25 ............ تأسيس حلقة طاقال لتعليم القواعد النحوية  .7
 26 ...... مشريف حلقة طاقال لتعليم القواعد النحويةسلسلة  .0
 33 ............................ أحول معلمي حلقة طاقال .1
 37 ........................ أحوال الطلبة يف حلقة طاقال  .2
 33 .............................. خصائص حلقة طاقال  .3

 وتحليلهاالبيانات عرض المبحث الثاني : 
 قواعد النحوية في حلقة طاقالالتعليم ومواد اوال : أهداف 

 34 .................... يف حلقة طاقال النحوتعليم أىداف . 7
 36 ......................  يف حلقة طاقال مواد تعليم النحو. 0

 ثانيا : عملية تعليم النحو في حلقة طاقال
 40 .......  قمر الدين توان غورو عملية تعليم النحو يف حلقة. 7
 42 ........... حتكيم توان غورو حلقةيف  عملية تعليم النحو. 0
 44 .......... األستاذحسب اهلل حلقةيف  تعليم النحوعملية . 1
 46 .......... األستاذ زات ىدي يف حلقةعملية تعليم النحو . 2

 ثالثا: تقويم تعليم القواعد النحوية في حلقة طاقال
 53 .............. يف حلقة طاقال النحوتعليم تقومي خطوات . 7
 53 ............... يف حلقة طاقال النحوتعليم تقومي  أدوات. 0
 53 ................ يف حلقة طاقال النحوتعليم عملية تقومي . 1
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 رابعا: تحليل البيانات
 57 .............. النحو يف حلقة طاقال تعليمأىداف حتليل  .7
 50 ................. النحو يف حلقة طاقالتعليم  موادحتليل . 0
 50 ............... النحو يف حلقة طاقالتعليم  عمليةحتليل . 1
 53 ................ النحو يف حلقة طاقالتعليم  تقوميحتليل . 2

 المبحث الثالث : مناقشة نتائج البيانات
 : الخاتمة خامسالفصل ال

 54 ................................ ملخص نتائج البحث .أ 
 55 .......................................... التوصيات  .ب 
 56 .......................................... االقًتاحات .ج 

 قائمة  المصادر والمراجع 

 قائمة المالحق

 السيرة الذاتية
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 لو قائمة الجد

 سلسلة العلوم يف حلقة طاقال لتعليم القواعد النحوية من سكربيال 2. 7اجلدول 

طاقال لتعليم القواعد النحوية من خارج سلسلة العلوم يف حلقة  2. 0اجلدول 
 سكربيال
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األول لفصلا  
 اإلطار العام

 خلفية البحث  .أ 
جيري تعليم اللغة العربية على مقاييس وقوانني يعد االضلراف عنها خطأ فيها 
وحلنا وألن اللغة من الكلمات اللسانية فأهنا كثريا ما تكون عرضة لالضلراف عن 
الصواب ، ونشوء ذالك اللحن واخلطأ من ىنا كانت أمهية وضع القواعد لضبطها 
وحفظ ذلا تلك القواعد اليت تعد ميزان اللغة والقانون الذي حتكم بو يف كل صورة 

 .1من صورىا
 لكوهنا على حسب ذجمنايف اندونيسيا جيري تعليم القواعد العربية على عدة 

األىداف وادلداخل. وموقف تعليم القواعد العربية اليزال زلتاجا إليو والزم على من 
وسيلة ك علم النحو و .تعليم الكتب ادلصادر اإلسالمية يف عابيستإللو االىتمام وا

، حىت يف بعض الظروف أن تعليم القواعد العربية مازال حيتفظ شكلو هبا لفهموآلة ل
يتعصر  يف ظروف األخرىوىو  .التقليدي كما يف ادلعاىد السلفية بل ادلتخصص بو

ادلستوى أو يف ادلعاىد  العامة يف سائر كما يف ادلدارس اإلسالمية أوادلدارس  شكلو
 اليت تعد عصرية.

فيها عملية التعليم والتعلم  على  تتم القرية ويف جزيرة لومبوك ىناك توجد 
حبلقة  اليت تسمىقواعد النحوية وىى يف تعليم ال من نوعو خاص وفريد برنامج

رللس التعليم دتثل ومبوك التعليمية ادلوجودة يف ل الربنامجىي ل حلقة طاقا ل.اقاط
ي. و بعبارة أخرى مبجلس التعليم الذي يويل أمهية خاصة يف تعليم القواعد التقليد

                                                             
 3 .ص(،  0212، : دار الطالئع للنشر والتوزيع القاىرة ) مبادئ دروس اللغة العربيةزلي الدين عبد احلميد ،  زلمد 1
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ىناك فرق بينهما من رلال و  .النحوية كما ىو معروف لدي أىاىل اجلزيرة لومبوك 
التعليم، والطريقة ادلستخدمة،و األىداف ادلرجوة و أسلوهبا، فيو خيصص تعليم 

 القواعد النحوية.
 على ناءوب اجلزيرة لومبوك ىلايف ألسنة أى ةمشهور  ة أو العبارةادلصطلح ىذه 
اآللة الستيعاب وتسهيل فهم  ضرورية كعلمأن القواعد النحوية  فإهنم يرون تفامههم

قبل تعليم  يف الدرجة األول جيعلونوم ، من أهنالكتب ادلصادر الدينية األسالمية
 العلوم األخرى.

يف   يدةاجلالثقافة لكوهنا مرجعا يف احلفاظ على  ةصاخ ةل ذلا أمهياقطاوحلقة 
ياات التعليمية اذلمازال تنتصب يف أثناء ادلسابقة بني  حىتتعليم القواعد النحوية  

فحسب ، ري فيها تعليم الدينية اإلسالمية جيل مكان اقاطإمنا كانت حلقة  الرمسية.
  متطورة إىل أن تكون  ىياة   لتعليم  القواعد النحوية . ناآلف

من حيث  تعتمد على السهولة وادلرونة برارلها التعليمي ل يف تنفيذاقاحلقة طو 
ومن حيث أهنا تفتح أبواب القبول  جلميع األعمار  ادلكان وادلواعد واللوائح.

ختيار األوقات ادلناسبة فلهم احلرية يف ا وبالنسبة للتالميذ. وادلستويات اإلجتماعية
أو يف ادلسجد أو يف ( bale tajuk)ادلربع ذلم صباحا مساء ليال وكذالك ادلكان يف 

 .ادلتوفرة لدي ادلعلمنيالغرفة 
 لدعوةمنربا ل لكوهناأمهية  ذلالومبوك  تربز الرأي العام ألىاىلل اقاوحلقة ط

تقوم ومن جانب أخرى  مي.و حكغري  الربنامجلتعليم القواعد النحوية على وىياة 
وسيلة قوية  ولكوهنا أيضاادلومبوك.  ألىاىلمقاما مرغوبا وزلبوبا وأقرب اذلياة 

 تعلمني لبعض أخر.بني ادلعلمني وادلتعلمني وبعض ادل للتواصل والتقارب
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ليس تعليم القواعد النحوية دلن تودئ رسالتها يف ل وبذالك حلقة طاقا  
لها خصوصية مستقلة ف السمة ادلميزةوهبذه رمسيا.  قى العلوملتل ا كافياوقت لديهم

وديكن  ومن حيث ادلرونة والسهولة ومفتوحة. ختتلف عن غريىا من ىياات التعليم
 فإن. وبضوء على ىذا القول أهنا مركزية تعليم القواعد النحوية على مدى احلياة

رب السامية  غيف أداء رسالتها استمرارىا و  على بقاء ىذه احللقة مهتم جداالباحث 
 األزمان.

خرنة الثقافة  لكوهنا، كما أن الباحث ينظر إليها نظرة اعجاب وتقدير
 .   جيال بعد جيل السابقون رثها علمائنايتوابوك اليت اإلسالمية ادلوجودة يف لوم
تعليم عملية حول  ذكره أراد الباحث أن يبحث يف حبثوانطالقا شلا سبق 

 .موادهتا وتقوديهاو  أىدافهامن  وحتليل ما ىو فيها طاقالالقواعد النحوية يف حلقة 
 أسئلة البحث  .ب 

 أسالة البحث اآلتية : يقدمبناء على ما سبق ذكره، أراد الباحث أن 
 ؟حلقة طاقال سكربيال يف ما ىي حملة تعليم القواعد النحوية  .1
 حلقة طاقال سكربيال ؟يف ما ىي أىداف تعليم القواعد النحوية  .0
 حلقة طاقال سكربيال ؟يف تعليم القواعد النحوية ما ىي مواد  .3
 ؟سكربيال حلقة طاقال يف  النحوية تعليم القواعد عمليةىى ما  .4
 ؟سكربيال  حلقة طاقالالنحوية يف تقومي تعليم القواعد  ما ىو .5

 أهداف البحث .ج 
 حبلقة طاقال يف سكربيال النحويةتعليم القواعد  حملة لوصف .1
 النحوية حبلقة طاقال يف سكربيالأىداف تعليم القواعد  كشفل .0
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 تعليم القواعد النحوية حبلقة طاقال يف سكربيال مواد  كشفل .3
 عملية تعليم القواعد النحوية حبلقة طاقال يف سكربيال كشفل .4
 تقومي تعليم القواعد النحوية حبلقة طاقال يف سكربيال كشفل .5

 البحث فوائد .د 
 الفوائد ادلرجوة من ىذا البحث ىى :

 فوائد نظرية .1
ويرجى من  "لاقاط"حلقة  يفتوسيع ادلعلومات عن تعليم القواعد العربية 

 بوجو عامتعليم اللغة العربية  برامجاجلديدة يف تصميم  ادلعلومةىذا البحث ابراز 
 توثيقا للحفاظكون ىذا البحث تألجل أن ، و بوجو خاصوتعليم القواعد النحوية 

 الثقافة اإلسالمية ادلوجودة يف لومبوك.
 فوائد تطبيقية .0

م اللغة العربية يف يتعلب يرجى من ىذا البحث أن يكون دليال  للمهتمني
 تعليم القواعد النحوية خصوصا.و سيا ياندون

 حدود البحث .ه 
يف حبلقة طاقال تعليم القواعد النحوية ىذا البحث  يف باحثوحيدد ال

 : بصورة تفصيلية كما يأيتشلا يتعلق بو  و سكربيال متارام
 ادلوضوعيةاحلدود  .1

يف حبلقة طاقال  النحويةقواعد اللغة التعليم  موضوع ىذا البحث "
. حبلقة طاقال يم القواعد النحويةلتعل". يبحث الباحث عن متارام سكربيال

السة اجملأن طريق فيها يتم  والتعلم التعليم  أسلوب ل ألناقامسيت حبلقة ط
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الكراسي وادلكاتب مستدر يف استخدام علم دون توادل بني ادلعلم وادلواجهو
 واشتهرهبا. أىل لومبوكها مسيمكان خاص كما 

 احلدود ادلكانية .0
كربال  تقع يف وادلكان الذي حدد الباحث يف حبثو ىو القرية امسها س

لتعليم علم اآللة أو دتثل مركزيا أساسيا ، ألن ىذه القرية مدينة ماتارم غربا
أىل لومبوك يف  يتبادل ألسنةحىت  منوذج حلقة طاقالالقواعد النحوية على 

ذىب وماىرا بعلوم القرآن واحلديث والفقة فلي من اراد أن يكون عادلاقوذلم " 
علوم تعلم أراد أن ي منو  .إىل كديري لومبوك الغربية والفنسور لومبوك الشرقية

 أن يفهم فهما جيدا ومن أراد  .ذىب إىل لومبوك الوسطيالطريقات فلي
ومن أراد أن يفهم فهما  .بيان لومبوك الشمالية  ذىب إىلليعرفات فادلعلوم ب

 ذىب إىل سكربيال مدينة متارام".جيدا بعلوم اآللة القواعد النحوية فلي
 احلدود الزمانية  .3

يقصد من حد الزمان ىو الزمان الذي يسري فيو الباحث من بداية  اجياد 
من  ثالثة أشهرالبيانات إىل هنايتها,وختطيط الباحث الوقت يف حبثو قدر 

  0215 مايوإىل  مارس
 الدراسات السابقة .و 

بعد اإلطالع والنظر إىل البحوث اليت تبحث فيها عن تعليم القواعد   
 احث عددا من الباحثني يف نطاق ىذا البحث منهم :فوجد الب ،اللغة العربية

استخدام طريقة التمييز لتعليم القواعد النحوية وأثره يف حتصيل إيكال ريزال، .1
  0213الطلبة ) حبث جتريب يف معهد بيت التمييز بإندرامايو جاوى غربية(
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نتائج ىذا البحث أن استخدام طريقة التمييز لتعليم األحكام ادلبتدأ 
واخلرب للطلبة معهد بيت التمييز بإندرامايو جاوى غربية ال تؤثر اجيابيا يف ترقية 
حتصيلهم يف مادة القواعد النحويية، أما استخدامها لتعليم أنواع اخلرب واخلرب 

ن وأخواهتا يؤثر اجيابيا يف حتصيل ادلقدم وادلبتدأ ادلؤخر، وكان وأخواهتا ,إ
  احلسايب أكرب من نتيج – tالطلبة كما يدل عليو دليل اإلحصائي بأن نتيجة 

t –  اجلدويل. وأىداف ىذا البحث معرفة أثر استخدام طريقة التمييز لتعليم
األحكام ادلبتدأ واخلرب و تعليم أنواع اخلرب واخلرب ادلقدم وادلبتدأ ادلؤخر وكان 

ا ,إن وأخواهتا يف حتصيل الطلبة معهد بيت التمييز بإندرامايو جاوى وأخواهت
 غربية. 

استخدام الطريقة اإلستقرائية والطريقة القياسية يف تعليم قواعد اللغة مربوري،  .0
العربية )حبث جترييب مقارن لدي طالب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

  0211الثانية بكديري جاوى الشرقية ( 
قي فعالية ىاتني طريقتني احلصول على تصور تطبيأىداف ىذا البحث 

يف تعليم قواعد اللغة العربية جلميع الفصول من تلك ادلدرسة. فنتائج البحث 
استقرار الفرضية أن الطريقتني فعاليتان يف تعليم قواعد اللغة العربية مع أن 

 ائة.الطريقة القياسية ليست بأكرب صلاحا من الطريقة االستقر 
زلرر، فعالية استخدام الطريقة اإلستقرائة يف تعليم القواعد العربية لتنمية مهارة  .3

 0211الكالم )حبث جتريب يف معهد "اإلصالح " كديري لومبوك الغربية (،
وأما أىداف ىذا البحث لتحصيل ادلعرفية عن فعالية استخدام طريقة 
اإلستقرائة يف تعليم قواعد اللغة العربية لتنمية مهارة الكالم اليت جترب يف 
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معهد اإلصالح الدين كديري لومبوك الغربية خاصة يف فصل األول الثانوي. 
 تعليم قواعد وأما احلاصل يف ىذا البحث إن استخدام طريقة اإلستقرائية يف

اللغة العربية لتنوية مهارة الكالم أكثر فعالية يف فصل التجربة وأما يف الفصل 
 الضابط الذي ال يستخدم ىذه الطريقة فحاصلو معدلة.

زلمد توفيق، اكتساب العناصر الصرفية والنحوية يف دروس احملادثة من طالب  .4
 . 0223،ادلدرسة الثانوية بدار اللغة والدعوة راشي ىباسوروان

ىذا البحث يهدف إىل معرفة اكتساب الدارسني للقواعد الصرفية 
والنحوية. ومعرفة العوامل ادلؤدية إىل حدوث األخطأ يف إدتام اكتساب 
الدارسني لقواعد الصرفية والنحوية. وحصل الباحث على نتائج حبثو: كان 

ستخدام الفعل دارسوا اللغة العربية بوجو عام يقعون يف مرحلة النهضة إال يف ا
 بإعتبار الزمن.

حكيمي وجودي، مشكالت الطالب يف استخدام قواعد اللغة العربية )دراسة  .5
 .0229وصفية حتليلية تقوديية (،

ىذا البحث يهدف دلعرفة مشكالت الطلبة يف الفصل الثاين يف ادلدرسة 
ام الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنج يف استخدام حروف اجلر واستخد

 اجلملة الفعلية واجلملة اإلمسية.
وأما النتيجة من ىذا البحث فهى مشكالت الطلبة يف استخدام حروف 

ىم ال يستعملون كل حرف اجلر. وىناك خطأ يف الكتابة واستعماذلا. اجلر 
والطالب الذين يستخدمون حرف اجلر كثريا الفصل الثاين قسم العلوم الدينية 

فصل الثاين قسم العلوم اإلجتماعية عدده . وأقل منهم ىو ال143عدده 
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. ومشكالت الطلبة يف استخدام اجلملة الفعلية واإلمسية، وىناك يف 89
استخدام اجلملة الغسمية من حيث وظيفتو على منط إن + وأخواهتا+ خربىا 
ادلقدم+ وامسها ادلؤخر، كثري سلطؤون يف استعماذلا. وىناك مشكالت يف 

 + امسها + من حيث وظيفتها على منط كان وأخواهتااستخدام اجلملة الفعلية 
   وامسها ادلؤخر. خربىا ادلقدم + + خربىا

نور فضيلة أمني، واقع تعليم القواعد النحوية مبعهد باب اخلري كالوميمي  .6
  0214بولوكومبا سوالويسي اجلنوبية، 

يهدف ىذا البحث للكشاف وحتليل تعليم القواعد النحوية يف الواقع، 
باخلصوص مبعهد باب اخلري كالوميمي سوالويسي اجلنوبية. ويركز ىذا البحث 
يف عملية تنفيذ تعليم القواعد النحوية من ثالث جوانب، وىى جانب 
الطريقة، وادلواد، والوسائل التعليمية ادلستخدمة، ومن جانب مزايا وعيوب 

القواعد عملية تعليم. وأما النتيجة من ىذا البحث فهى: أن واقع تعليم 
( الطريقة ادلستخدمة ىى استخدام 1النحوية مبعهد باب اخلري حيتوي على 

( ادلواد 0أسلوب األصابع، ليس من مبلغة إذا مسي بأسلوب "أصابع النحو".
التعليمية ادلستخدمة ىى كتاب ادلقرر "منت اآلجرومية )ملخص( بقلم شيخ 

( الوسائل 3يعلمو.سعيد بن سعد بن نبهان. وخلص ادلعلم احملتوى قبل أن 
ىى "األصابع واليدين". كما ىو األسلوب الذي حيتاج إىل  ادلستخدمة

 االصابع يف عملية تنفيذىا.
 إعداد كتاب تعليمي وفعاليتو لتدريس القواعد النحوية )بالتطبيق على معهد .7

 0112"ادلاء الشوقي" اإلسالمي تشربون(، 
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حب لتدريس يهدف ىذا لبحث إىل معرفة عملية إعداد كتاب مصا
القواعد النحوية. ومعرفة فعالية استخددتو يف ادلرحلة األوىل مبعهد "ادلاء 

( يتم إعداد كتاب 1الشوقي " تشربون. والنتيجة من ىذا البحث ىى :
مصاحب مبعيار الصدق زمعيار األمهية ومعيار ادليول واإلىتمامات ومعيار 

شاف واطالع الكتب قابلية التعليم ومعيار العادلي.ويهتم الباحث بانك
( إن 0ادلتضمنة دلضمون الكتاب ويهتم مبراعة لغة الطلبة وثقافتهم يف ادلعهد. 

إعداد كتاب مصاحب على وجو عام جيد. ولو فعالية لتدريس القواعد 
النحوية جلي الطلبة يف ادلرحلة األوىل مبعهد ادلاء الشوقي اإلسالمي تشربون، 

والتعلم. واستخدام ىذا الكتاب يسهل  بعد أن مت تطبيقو يف علمية التعليم
للقيام بعملية  على مدرس القواعد النحوية، والطلبة يشعرون بالسهولة وادليول

 التعلم والتدريب.
" تعليم القواعد النحوية حبلقة طاقال يف سكربيال نوسا تنجارى  مفتاح الدين، .8

 . 0215"، الغربية
وأىداف البحث ىو لتوصيف أىداف، ومواد، وعملية وتقومي تعليم القواعد 
النحوية حبلقة طاقال يف سكربيال. وادلدخل ادلستخدم يف ىذا البحث ىو 

 ادلدخل الكيفي ومنهجو وصفية حتليلية. 
وبعد مالحظة ىؤالء البحوث السبعة فيجد الباحث عدة وجوه التشبو ببحثي 

ا عن تعليم القواعد النحوية. وأما التفريف بينها من حيث تبحث فيه أنا وىي
وبينو من حيث االىداف، وادلدخل، ورلال تركيز البحث. ويف البحوث 

وحبثها كلها جتريب. الثالثة األوىل تبحث فيها عن طريقة تعليم القواعد النحوية 
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والبحث الرابع يبحث فيو عن إكتشاب العناصر الصريف والنحوية لدى الطلبة 
تو دراسة وصفية حتليلية تقوديية، والبحث اخلامس تًتكز البحث فيو عن ودراس

مشكالت الطلبة يف استخدام حروف اجلر واجلملة اإلمسية والفعلية فحسب 
ودراستو دراسة جتريبية. والبحث السادث يركز البحث عن واقع تعليم القواعد 

ودراستو دراسة النحوية من حيث طريقة والوسائل وادلواد وادلزايا والعيوب، 
لتعليم حالة. والبحث السابع األخري تبحث فيو عن إعداد كتاب التعليمي 

النحو ومعرفة عن طريق اإلعداد وجتربتو من حيث فعالية استخدامو، ودراستو 
دراسة البحث والتطرير. وأما حبثي أنا تبحث فيو عن تعليم القواعد النحوية 

  يف حلقة طاقال. من حيث عمليتو وأىدافو وموادتو وتقوديو
 تحديد المصطلحات .ز 

 لاقاتوسيع الفهم يف ىذا البحث "حلقة طولتسهيل الفهم واجتناب عن 
 تية :ربية " حيدد الباحث ادلصطلحات اآللتعليم قواعد اللغة الع

 ل حلقة طاقا .1
لغة تتكون من كلمة "حلقة وطاقال" . حلقة تأخذ من ل اقاحلقة ط

وحلقة. ومجعو حلق وحلقات معناه دائرة  -حلقا -حيلق -اللغة العربية حلق
. وكلمة "طاقال" تأخذ من اللغة 0لقة الناس أي الناس جيمع مستدرينأو ح

ويف اصطالح أىايل لومبوك تطلق كلمة  احمللية أو للومبوكية مبعٌت جلسا.
التعليم أو ىى  بالتعليم أو مكان التعليم. إذا يقصد حبلقة طاقال ىنا "حلقة"

                                                             
2
 A.w. Munawwir, Kamus Al-Muanawwir Arab Indonesia Terlengkap (Surabaya: Pustaka 

Progressif,1997), hal. 290 
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وتدخل  جلسا ومستدرا. القواعد النحويةم يتعليتم فيو إجراء  مكان خاص
 ىى أيضا إىل برامج التعليم غري رمسي.

 تعليم قواعد اللغة العربية .0
تعليم القواعد النحوية وما  ىو فيو من  قواعد اللغة العربية ىنابيقصد 

تعليم القواعد  دون،  وادلوادادلدروسة وتقوديو مو وأىدافو و طريقة تعليمومفهو 
 . والقواعد اإلمالء ،الصرفية
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

  القواعد النحويةبحث األول : تعليم مال
 القواعد النحويةمفهوم   .1

النحو لغة لو معان كثَتة ، ومن أمهها : القصد واعبهة، كنحوت كبو اؼبسجد. 
واؼبقدار، كعندي مقداري ألف دينار. واؼبثل والشبو، كسعد كبو سعيد ) أي مثلو أو 

اصطالحا ىو قواعد يعرف هبا أحوال أواخر الكلمات العربية اليت شبهو(. وأما النحو 
حصلت بًتكيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما يتبعهما. ودبراعاة تلك األصول 

 . 1حيفظ اللسان عن اػبطأ يف النطق، ويعصم القلم الزلل يف الكتابة والتحرير
.وىو أيضا علم النحو علم تعرف بو أحوال الكلمات العربية مفردة ومركبة

بأصول تعرف هبا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء، من حيث ما 
يعرض ؽبا يف حال تركيبها. يف نعرف ما جيب عليو أن يكون آخر الكلمة من رفع، أو 
نصب، أو نصب، أو جر، أوجزم أو لزوم حالة واحدة، بعد انتظامها يف اعبملة. 

 .2ل الكتابة واػبطابة ومدارسة اآلدب العربيةومعرفتو ضرورية لكل من يزاو 
وقد عرف النحو قدديا بأنو العلم الذي يعرف بو ضوابط أواخر الكلمات ومعرفة 
حالتها إعرابا وبناء وتركيب اعبملة.أما اؼبفهوم لعلم النحو اغبديث فهو علم البحث يف 

                                                             
 6(،ص.1943العربية )لبنان : دار الكتب العلمية، للغةالسيد احمد الهاشي، القواعد األساسية  1

 8(، ص.2007بَتوت: دار الفكر، -)لبنان جامعة الدروس العربيةمصطفى الغاليُت،  2
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كلمات يف اعبملة الًتاكيب وما يرتبط هبا من خواص كما أنو يتناول العالقات بُت ال
 . 3وبُت اعبمل يف العبارة

النحو لغة القصد والطريق، يقال: كبا كبوه، أي : قصد قصده :  ويف كتاب أخر،
النحو إعراب الكالم العريب، انتحاء ظبة كالم العرب يف تصرفو من إعراب وتثنية وصبع 

ىو طائفة وتكسَت وإضافة ونسب وغَت ذالك، فالقواعد النحوية دبعناىا االصطالحي 
من اؼبعايَت والضوابط اؼبستنبطة من القرآن الكرًن واغبديث الشريف ومن لغة العرب. 
النحو ىو مقياس دقيق، تقاس بو الكلمات أثناء وضعها يف اعبمل كي يستقيم اؼبعٍت، 
وبالنحو تتبُت أصول اؼبقاصد بالداللة فيعرف الفاعل من اؼبفعول، واؼببتدأ من اػبرب، 

زادة اغباجة إىل  صل اإلفادة، وكلما كانت اللغة واسعة ونامية ودقيقة،ولواله عبهل أ
 . 4دراسة قواعدىا وأسسها
النحو بأنو تلك الدراسة اللغوية اليت تتعامل مع أشكالل  Websterوعرف ويبسًت 

األلفاظ وتركيبها ومع تنظيم اعبمل وترتيب كلماهتا، فمن ىنا انقسم اؼبربيون إىل فريقتُت 
فبعضهم يري أن باالمكان اإلستغناء عن تدريس القواعد النحوية يف حصص مستقلة 

ة قراءة وكتابة وؿبادثة واستماع. واالكتفاء بالتدريب على األساليب اللغوية السليم
ويذىب بعض رجال الًتبية يف العصر اغبديث إىل أن قواعد النحوية بالنسبة للتالميذ 
تشكل وسيلة ال غاية فال تقتصر لذاهتا با ىي وسيلة إىل صحة التعبَت ولذا ينبغي أن 

                                                             
عمان: دار اؼبيسرة للنشر ) أساليب تدريس اللغوية بُت النظرية والتطبيق، راتب قاسم عاشور وؿبمد فوائد اغبوامدة 3

                                 103 .ص (،2003، والتوزيع
اؼبيسرة للنشر عمان: دار ) أساليب تدريس اللغوية بُت النظرية والتطبيق، راتب قاسم عاشور وؿبمد فوائد اغبوامدة  4

                                 103 .ص (،2003، والتوزيع
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نتهم وتصحيح يقتصر يف دراسة النحو على ما حيتاجون إليو من القواعد االزمة لتقوًن ألس
 .5أسلوهبم

وعرفو بأنو لغة القصد  م العربية كلها مفتقرة إىل النحو،وطى " إن العلو يوقال الس
. ويقصد باألصول 6"واصطالحا علم باصول يعرف هبا احوال أواخر الكلم إعرابا وبناء

لم اؼبذكور اإلسم والفعل واغبرف وأنواع اإلعراب والعوامل والتوابع وكبو ذالك. وهبذا الع
معرفة صواب الكالم من خطئو ليحًتزبو عن اػبطأ يف اللسان وغايتو االستعانة على فهم 
معاىن كالم اللة ورسولو اؼبوصل إىل خَتى الدنيا واآلخرة فلذا وجبت معرفتو ليتوصل بو 
إىل معرفتهما واألوىل تقدديو يف الطلب والتعليم على سائر العلوم الن الكالم بدون النحو 

 ق الفهم وقد اليفهم أصال إالبو.ال يفهم ح
وعرف ابن جٌت عن علم النحو بقولو " ىو انتحاء ظبت كالم العرب يف تصرفو 
من إعراب وغَته، كالتثنية واعبمع، والتحقَت، والتكثَت، واإلضافة، والنسب، والًتكيب 
وغَت ذالك ليلحق من ليس من اىل العربية بأىلها يف الفصاحة فينطق هبا وإن مل يكن 
منهم. " وىو علم منزع من استقراء ىذه اللغة، وىو علم الذي يهدف إىل ضبط اؼبلكة 
اللسانية بالقوانُت اؼبستقرأة، كما يرى ابن خلدون، فالنحو علم قياسى مسبار ألكثر 
العلوم ال يقبل إال برباىُت وحجج، ويرى عصفور، على أن اغبو ىو علم استخرجو 

ب، ىذه ىى أىم التعريفات ؽبذا العلم ، وىناك تعريفات  اؼبتقدمون من استقراء كالم العر 
 .7كثَتة وال داعى لإلطالة يف ىذا الشأن

 
                                                             

 104، ص .نفس اؼبرجع 5
)سورابايا: دار العابدين للطباعة النشر والتوزيع، دون الكوكب الدرية شرح على متممة اآلجورمية ؿبمد  عبد الباري ، 6
 4السنة( ،ص.

 44(،ص.2004) القاىرة : مكتبة اآلدب،  العشرينالدرس النحو يف قرن عبد اللة جاد  الكرًن،  7
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 نشأة تعليم القواعد النحوية .2
أول أمره صغَتا شأن كل كائن، فوضع أبو األسود منو ما  نشأ النحو  

أدركو عقلو، ونفذ إليو فكره، مث أقره اإلمام على ما وضعو  وأشار عليو أن 
يقتفيو، فقام دبا عهد إليو خَت قيام ومل يهتد خبث العلماء إىل يقُت فيما وضعو 

ة بالبصرة أبو األسود أوال على ما سلف تفصيال، وكانت ىذه النهضة اؼبيمون
اليت كان يف أىلها ميل بالطبيعة إىل االستفادة من ىذا الفن اتقان اللحن 
الزاري بصاحبو. فألىب األسود الفضل الوافر يف بدء الغرس الذي منا وترعرع 
وازدىر على كر الزمان باضافة الالحق إىل السباق ما استدركو وما ابتدعو 

غَت أن ىذا العلم مل تطل عليو  فازداد فيو التدوين والتصنيف شيئا فشيئا،
 .8األيام كسائر الفنون فاكتمل وضعو قبلها

ولقد تلمسنا تعرف اؼبراحل اليت احتازىا ىذا العلم طبقا لنواميس النشوء   
فلكل علم أطوار ديرهبا كما دير اغبي بأطرار اغبياة وليدا وناشأ وشابا وكهال. 

وتعهدوه بالرعاية قرابة قرن كانت وري لنا التاريخ أن البصرين ىم الذين وضعوه 
يف الكوفة منصرفة عنو دبا شغلها من رواية األشعار واألخبار واؼبيل إىل التندر 
بالطرائف من اؼبلح والنوادر،مث تكانف الفرقان على استكمال قواعده 
واستحثهما التنافس الذي جد بينهما واستحرت ناره ردحا من الدىر ينيف 

ا ىذا الفن تام األصول كامل العناصر وانتهى على مئة سنة، خرج بعدى
االجتهاد فيو. وحينذاك التأم عقد الفريقُت يف بغداد، فنشأ اؼبذىب البغداى 
الذي عماده الًتجيح بُت الفريقُت، مث شع نور ىذا العلم يف سائر البالد 

                                                             
   18(،ص.1991)دار العناد،  نشأ النحو وتاريخ أشهر النحاةؿبمد الطنطاوي،  8
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اإلسالمية اليت احتفظت بو بعد أن دالت دولة بغداد العلمية ويف طليعتها 
 .9يف عصرىا الزاىر، ومصر اؼبعزية والشام وما يتاطبها األندلس

ظهر يف النحوالعريب عرب عصوره الطويلة اذباىات ـبتلفة، حاول النحويون من 
خالؽبا إزىار آرائهم، ومناىج حبثهم مدعومة بالرباىُت واألدلة. بعد أن وضع 

جري جاء علماء البصرة دعائم ىذا العلم، وأسسوا بنيانو منذ القرن األول اؽب
كباة الكوفة يف القرن الثاين ورظبوا ألنفسهم منهجا خيالف منهج البصريُت. 
ولكي يتم ؽبم ما أرادوا أتوا ببعض اؼبصطلحات اعبديدة اليت زبالف البصريُت. 

 . 10وىكذ أصبح مذىب الكوفيُت لو خصائصو الت سبيز عن مذىب البصريُت
 نشأ على أيديهم جيل من وحينما صبعت بغداد بُت طائفة من أئمة اؼبذىبُت

النحاة كون لنفسو مذىبا جديدا استمد معاؼبو من اؼبذىُت السابقُت وعرف 
دبذىب البغدادين. وكان واضح اؼبعامل والصفات منذ بداية القرن الرابع اؽبجري 
بفضل ما بذلو أئمة البغداديُت أمثال أيب اغبسن بن كسان، وأيب القاسم 

 .11أيب التح بن جٍتالزجاجي، وأيب علي الفارس و 
ديد من صوعندما نشط علم النحو يف األندلس ظهر لنحاة األندلس. وؽبم ال

اآلراء اليت وصل إليها كثَت من أئمتهم الذين ؼبعت أظباؤىم بُت كبات 
األندلس مثل األعلم الشنتمري، وانب السيد، وابن البادش، وابن الطراوة، 

 وأمثاؽبم تكون مذىب األندلسيُت.وابن مضاء، وابن مالك، وبفضل ىؤالء، 
وقد ظهر من كباة مصر من كان لو يف اذباىاتو طابع خاص، كما كان لو أثره 

                                                             
 19 -18،ص. ؿبمد الطنطاوي، اؼبرجع السابق 9

 اغبديثة )جدة : جامعة اؼبلك عبداؼبذاىب النحوية يف ضوء الدراسات اللغوية مصطفي عبد العزيز السنجرجي،  10
 10 -9العزيز، دون السنة (، ص. 

 10 -9، ص. مصطفي عبد العزيز السنجرجي، اؼبرجع السابق 11
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يف كبات عصره مثل ابن اغباجب، وابن ىشام، و السيوطى، وغَتىم فبن كان 
ؽبم الفضل يف ربديد خصائص مذىب النحويُت يف مصر. وأما مذىب 

من مصر لكون قوة الًتابط بينهما  النحويُت يف الشام دون اختالف كثَت 
 .12طوال الفًتة، ومن مث كان اغبديث عن مذىب النحويُت يف مصر يف الغناء

وعلى ضوء ىذا التاريخ قد اعتربنا أطواره أربعة : طور الوضع والتكوين   
)بصري( ، طور النشوء والنمو )بصري كويف(، طور النضج والكمال )بصري  

 يف التصنيف)بغداد وأندلس ومصرى وشامي (. كويف(، طور الًتجيح والبسط
 أهداف تعليم القواعد النحوية .3

تعليم قواعد النحوية، لكن ويقصد باألىداف يف ىذا اجملال، أىداف 
. إن لكل أحد ىدف قبل بداية ربدثها ينبغي أن نعرض األىداف بوجو عام

ىو  أومقصد  وغرض يشعي إليو يف حياتو، ومن اؼبعلوم أن لكل سلوك إنساين
سلوك منائي، أي يهدف لغاية معينة أو يسَت لتحقيق غاية ما ويزيد من قباح 
اإلنسان للوصول إىل ىذه الغاية وتلك األىداف وضوح الغايات واألىداف 

  .13نفسها
إن الفرد الذي يتبع أىداف غَته دون أن تكون لو أىدافو اػباصة ىو 
الذي ديكن  أن يوصف بالرق والعبودية. وتعترب من ىذه الفلسفة ىى أوىل 
مصادر إشتقاق األىداف وىذا ما طرقنا لو يف األساس الفلسفي للمنهج، 

التعليم، وىذا واؼبصدر الثاين ىو اجملتمع وعادتو، والثاليث طبيعة اؼبتعلم وعملية 

                                                             
 10 -9، اؼبرجع السابق، ص . مصطفي عبد العزيز السنجرجي 12

 100( ص. 2000)االسكندرية : منشأة اؼبعارف،  اؼبناىج اؼبعصرةفوزى طو إبراىيم ورجب أضبد، 13
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ما طرقنا يف األساس النفسي، وىنا ثالث مستويات لألىداف وديكن ترتيبها فيما 
 :14يلي
األغراض: وىى أىداف عريضة وعامة وبعيدة اؼبدى أي يأخذ بلوغها فًتة  (1

 زمنية طويلة، وتندرج ربتها أىداف اجملتمع.

ى األغراض : وىى أىداف أقل عمومية من الغايات ومداىا أقصر من مد (2
 الغايات، وتندرج ربتها أىداف الًتبية وأىداف اؼبراحل التعليمية.

األىداف السلوكية وىى عبارات تصف األداء اؼبتوقع أن يصبح اؼبتعلم  (3
قادرا على أدائو بعد االنتهاء من دراسة برنامج معُت، وتندرج ربتها 

 راسية.دأىداف اؼبنهج واألىداف اػباصة باؼبواد ال
صوصا يف تعليم اللغة العربية تعترب معرفة األىداف ويف ؾبال الًتبية خ

وربديدىا من األمور بالغة األمهية والعمل الًتبوي أو العملية التعليمية يف شىت 
مستوياهتا ومداخلها يف أمس اغباجة إىل وضوح األىداف اؼبنشودة ربقيقها. 

يط فتحديد األىداف ووضوحها يف العملية التعليمية  يساعد على رسم التخط
 . 15وأوجو النشاط

وإن األىداف ىو عنصر مهم من عناصر اؼبنهج، ونظريات اؼبناىج 
ومنوذجها. سواء تلك اليت تناول عناصر اؼبنهج أو بناءه،أو تطويره. ىذه تشمل  
اؼبعارف واؼبهارات واإلذباىات واإلىتمامات اليت يشجع اؼبعلمون التالميذ على 

اؼبناسبة، وهبذا تصبح أىداف اؼبنهج ىى النتائج اكتساهبا بتوفَت اػبربات التعليمية 

                                                             
 71(،ص.1989ة : جامعة أم القرى، )مكة اؼبكرم وؿبتواىا وأنواعها وأىدافها وتقوديهااؼبنهج أسسها عبد اللطيف ، 14
 100( ص. 2000)االسكندرية : منشأة اؼبعارف،  اؼبناىج اؼبعصرةفوزى طو إبراىيم ورجب أضبد، 15
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اؼبتوقعة للتعلم، وىذه األىداف ؽبا مصادر تشتق منها، تستجدمن التالميذ 
 .16واجملتمع وؾباالت اؼبعرفة اؼبنظمة

يف برامج تعليم اللغة  ينبغي على أي برنامج تعليمي انطالقا من ىذا 
مل ااف واضحة وؿبددة اؼبعلو أىدالعربية وبوجو خاص تعليم قواعد النحوية 

ليكون فعاال، واألىداف ىى صمام األمن وأويل مدخالت العملية التعليمية. 
حيدثها اؼبنهج يف فاالىداف تلعب دورا كبَتا ؼبثابة التغيَتات اليت نتوقع أن 

شخصية التالميذ. ومن الضرورى لكل معلم اللغة العربية أن يعرف تصنيفات 
فتاح الذي يقدر بواسطتو ربديد طرق وأسالب األىداف الًتبوي، فهي اؼب

التدريس وربديد الوسائل التعليمية اليت تساعد على ربقيق الغايات واألىداف 
 واألغراض اؼبرجوة يف عملية تعليم اللغة العربية.

ليست القواعد غاية تقصد لذاهتا، ولكنها وسيلة إىل ضبط الكالم، و 
ولذالك ينبغى أال ندرس منها إال القدر تصحيح األساليب، وتقوًن اللسان، 

الذى يعُت على ربقيق ىذه الغاية. ومن األغراض الىت ترمى إليها دروس 
 : 17القواعد ما يأتى

تساعد القواعد ىف تصحيح األساليب و خلوىا من اػبطأ النحوى الذى  (1
يذىب جبماؽبا، فيستطيع التلميذ بتعلمها أن يفهم وجو اػبطأ فيما 

 و ىف ذلك اقتصاد ىف الوقت و اجملهود. يكتب فيتجنبو،

                                                             
مالك إبراىيم، )ماالنج : جامعة موالنا  منهج اللغة العربية للمدارس اإلسالمية من الطراز العاؼبيديوي ضبيدة ، 16

 10(، ص. 2011
 202-201(، ص.1996)القاىرة : الدار اؼبصرية اللبنانية ، تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيقحسن شحاتة،  17
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ربمل التالميذ على التفكَت، وإدراك الفروق الدقيقة بُت الًتاكيب  (2
 والعبارات واعبمل.

تنمية اؼبادة اللغوية للتالميذ، بفضل ما يدرسونو ويبحثونو من عبارات  (3
 وأمثلة تدور حول بئتهم، وتعرب عن ميوؽبم.

يما يسهل عليهم االنتفاع هبا، تنظم معلومات التالميذ اللغوية تنظ (4
وديكنهم من نقد األساليب والعبارات نقدا يبُت ؽبم وجو الغموض، 

 وأسباب الركاكة ىف ىذه األساليب
تساعد القواعد ىف تعويد التالميذ دقة اؼبالحظة واؼبوازنة واغبكم، وتكون  (5

ىف نفوسهم الذوق األدىب، ألن من وظيفتها ربليل األلفاظ والعبارات 
ساليب، والتمييز بُت صواهبا وخطئها، ومراعاة العالقات بُت واأل

 الًتاكيب ومعانيها، والبحث فيما طرأ عليها من تغيَت
تدريب التالميذ على استعمال األلفاظ والًتاكيب استعماالصحيحا،  (6

بإدراك اػبصائص الفنية السهولة للجملة العربية، كأن يدربوا على أهنا 
بتدأ وخرب، ومن بعض اؼبكمالت األخرى، تتكون من فعل وفاعل، أو م

 كاؼبفعول بو واغبال والتمييز وغَت ذالك
 تكوين العادات اللغوية الصحيحة، حىت اليتأثروا بتيار العامية (7
تزويدىم بطائفة من الًتاكيب اللغوية وإقدارىم بالتدريج على سبييز اػبطأ  (8

 .من الصواب
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 مبادي تعليم القواعد النحوية .4
من أنصار الطريقة واحدة يف تعلم أي فرع من فروع اللغة، بل إننا لسنا    

يف تعليم أي شىء، وقباح الطريقة يتوقف دائما على اؼبوضوع الذي يتعلمو 
التلميذ، وعلى التلميذ نفسو،وعلى اؼبدرس وتصرفو وفهمو لغرضو. ولذا نرى 

كن أن تقتصر مهمنا ىنا عل ذكر بعض اؼبقًتحات أو اؼببادىء العامة اليت دي
 : 18أن تفيد لو أضاف إليها اؼبدرس خربتو بتالميذه ومعرفة دبادتو

من دروس للقواعد النحوية . يرى بعض اؼبربُت أن أحسن الطريقة  بدال  (1
لتعليم القواعد النحوية ىي الطريقة العرضية. وال خالف يف أن القدرة 
 على الكالم والكتابة إمنا تتكون عن طريقة خلق فرصة وافرة للتدريب

أكثر فبا تتكون عن طريق حفظ القواعد زمناقشة الصواب واػبطأ. 
ودروس القواعد كالنحوية تتيح للتالميذ فرصة للتالميذ حيللون األساليب 
اليت يستعملوهنا لَتوا الطريقة اليت تتكون هبا وأثرىا يف اؼبعاين اليت يعربون 

 عنها.
ا ،ينبغي أن تتاح أن يشعر اؼبعلم حباجة إىل القواعد وحيس جبدواى بدال (2

للتالميذ فرصة كثَتة للكالم والكتابة، وفيها يستعملون القاعدة، وعندئذ 
يشعر حباجة إىل معرفتها، ويبذل جهده يف تعلمها وحيس بقيمتها يف 
حياتو وتعبَته. وىذا ىو ما نعرفو يف علم النفس بقانون األثر والنتيجة، 

تعلم، مث إشباع ؽبذا الدافع إذ أنو يقوم على على وجود دافعأو رغبة يف ال
يًتك أثرا سارا يف نفس اؼبتعلم. ومن أمثلة استثارة الدوافع يف دروس 

                                                             
)القاىرة : دار  طرق تدريس اللغة العربية والًتبية الدينية يف ضوء اإلذباىات اغبديثةؿبمود رشدي خاطر وأصحابو،  18

 214-213(، ص.  1983اؼبعرفة ، 
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القواعد قصة اؼبصنع الذي يريد صاحبو أن خيتار بعض العمال فيحتاج 
إىل كتابة استمارات. وىذا يدوره إىل معرفتو األسئلة اليت ينبغي أن 

قمص شخصية صاحب اؼبصنع يوجهها إىل اؼبتقدمُت. فالتلميذ الذي يت
 يشعر حباجة إىل معرفة أساليب االستفهام.

من الًتكيز على ناحية معينة، بعد أن تنشأ اغباجة ينبغي أن يتهز بد ال  (3
اؼبعلم ىذه الفرصة وخيصص حصة أوعددامن اغبصص للًتكيز على 
صعوبة معينة ليفهم التالميذ اؼبصطلحات اؼبتعلقة هبذ الناحية ويدرك 

يتدبروا على استعماؽبا حيت يتقونوىا. وال بد من ذالك أن يتيح القاعدة و 
ؽبم اؼبعلم فرصا طبيعة يف دروس التعبَت لتطبيق القاعدة وذا ىو ما نعرفو 

 يف علم النفس بقانون االستعمال.
البد من دراسة اثر البيئة : اؼبنزل والشارع واغبي واؼبدرسة واعبرائد  (4

ثر كبَت يف ثقافة التالميذ وما والكتب واؼبؤسسات اؼبختلفة ذات أ
يكتسبونو من قيم وعادات ومعلومات. وال شك أن معرة اؼبدرس 
باألساليب اليت تشيع يف ىذه البيئات وربتويو من القاعدة النحوية 
اؼبختلفة تساعده أكرب مساعدة على انتقاء األساليب اليت هتتم هبا 

 والعادات اليت يقويها واالذباىات اليت يصحهها.
 أهمية تعليم القواعد النحوية .5

علم النحو العريب من العلوم اليت صدرت وسبقت العلوم العربية قاطبة  
من أجل الدفاع عن القرأن الكرًن وليس ذالك فحسب وأن كفاه ذالك شرفا، 
وقال ثعلب "تعلموا النحو فإنو أعلى اؼبراتب" ويؤكد عبد القاىر اعبرجاين على 
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أمهية النحو قائال "ال جيد بد منا من أن يعرفوا باغباجة إىل النحو، وأن من 
ينكره ينكر حسو، ويكون مغالطا يف اغبقائق نفسو ولذا مل نأب صحة ىذا 

 . 19"اهللالعلم، ومل ننكر مكان اغباجة إليو ؼبعرفة كتاب 
ن وزيادة على حاجاتنا إىل علم النحو ؼبعرفة كتاب اللة وسنة رسولو، فأ

النحو ضرورى لتناول أى علم من العلوم العرب وذالك ألنو ال بد ؼبن شرح 
صدره لتناول العلم من آلة يستعُت هبا يف موارده ومصادره،وراحلة لقطع بدوه 
وحاضره، وذالك معرفة اإلعراب يبُت اغبطأ من الصواب ويفهم بو كالم اللة 

علم النحو إىل أنو علم  وأحكام سنة رسولو، وسبكن حاجة اؼبتعلم والعلوم إىل
 قياسى ومسبار ألكثر العلوم اليقبل إال برباىُت وحجج.

ويؤكد عبد القادر اعبرجاين على أمهية علم النحو بقولو : فلست بواجد 
شيأ يرجع صوابو إن كان صوابا وخطؤه إن كان خطأ إىل النظم، ويدخل ربت 

ضعو ووضع يف حقو ىذا االسم إال وىو معٌت من معاىن النحو قد أصيب بو مو 
أو عامل خبالف  ىذه اؼبعاملةف فأزيل عن عن موضعو واستعمل يف غَتما 
ينبغي لو. ومن ىنا نفهم أن النحو أمهيتو ىو العلم الذي يبُت الكالم الفاسد 
من الصحيح، وعن طريق النحو يقرأ القرآن بصورة صحيحة فتفهم معانيو 

ال يعرف النحو ال يتلذذ حبالوة وتستخرج تعاليمو وقيمو وعلومو وكنوزه، فمن 
 . 20بديع الكالم وكالمو سبجو اإلستماع

 
 

                                                             
 45-44(،ص.2004) القاىرة : مكتبة اآلدب،  ، الدرس النحو يف قرن العشرينعبد اللة جاد  الكرًن 19
 46نفس اؼبرجع،ص.  21
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 تعليم القواعد النحويةمواد  .6
.قبل بداية تكلمو ويقصد باؼبواد ىنا ىو احملتوى يف تعليم القواعد النحوية

ويعرف احملتوى بأنو نوعية اؼبعارف اليت يقع  كبتاج إىل حبث احملتوى بوجو عام.
عليها االختيار واليت يتم تنظيمها على كبو معُت، سواء كاننت اؼبعارف مفاىيم 

 . 21أو حقائق أو أفكار أساسية
ؿبتوى اؼبنهج يعٍت مضمون اؼبنهج وسبثل عملية اختيار احملتوى قلب 

من بُت كم اؼبعرفة السريع  اؼبنهج الدراسي ذالك أهنا تتعلق بتحديد مادة التعليم
اؼبًتاكم يف كل مادة دراسية مث تنظيم ىذا احملتوى يف تتابع منطقي ليخدم كل 

 .22التالميذ
واحملتوى أو اؼبادة الدراسية ىى العنصر الثاين للمنهج فتستمد من ميادين 
اؼبعرفة اؼبنظمة، وتضمن اختيارا وتنظيما للحقائق واؼبفاىم واؼببادئ، ويراعي يف 

ظيمها االستمرار والتكامل والتتابع.ال يقتصر تعريف اؼبادة الدراسية يف اؼبناىج تن
على أنو ؾبموعة مواد التعليم ولكن يشمل ؾبموعة اؼبعارف واؼبهارات والقيم 
واإلذباىات اليت ديكن أن ربقق بواسطهها األىداف واألغراض الًتبية. جيب أن 

وأن يكون مرنا، وحيقق التوازن بُت  يقسم اؼبادة الدراسية بالًتابط والتكامل،
 . 23النظري والعملي، ومناسبا من اغبجم فال يكون قصَتا وال يكون كثيفا

                                                             
)عمان : دار الفكر للنشر والتوزيع،  دراسات يف اؼبناىج واألسلب العامةصاحل ذياب مهدى وىشام عامر عليان ، 21

 101(،ص. 1987
 93(، ص. 1989ة : جامعة أم القرى، )مكة اؼبكرم اؼبنهج أسسها وؿبتواىا وأنواعها وأىدافها وتقوديها، عبد اللطيف22
م، )ماالنج : جامعة موالنا مالك إبراىي منهج اللغة العربية للمدارس اإلسالمية من الطراز العاؼبي، ديوي ضبيدة23

 11(، ص. 2011
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وإن عملية اختيار ؿبتوى اؼبنهج ليست عملية ؿبدودة وإمنا ىى عملية 
تأخذ يف حساهبا أبعادا كثَتا ، فهى وإن كانت ؿبدودة بداللة األىداف اليت نريد 
ربقيقها إال أهنا تنعكس بتفاعالهتا مع األىداف علىكافة عناصر اؼبنهج 

 :24سس اليت تتابعها وىى ومكوناهتو. ويف عملية اختيار اؼبادة الدراسية ىناك األ
إن عملية اختار ؿبتوى اؼبنهج لتعليم اللغة العربية ال تتم دبعزل عن األصول  (1

اليت يرجع إليها يف ربديد األىداف، فهى زبضع يف اختيارىا وصياغتها إىل 
عوامل عديدة اؼبتعلقة باألمور العلمية وما أنتهت إليو الدراسات والبحوث 

لفة وبالعوامل اؼبتعلقة باؼبتعلم وطبيعتو وإمكانو  من نتائج يف العلوم اؼبخت
 وظروفو، مث تتم بداللة األىداف احملددة.

إن عملية اختيار ؿبتوى اؼبنهج لتعليم اللغة العربية ترتبط بكيفية النظر إىل   (2
 كل ؾبال من ؾباالت اؼبعرفة.

دية إن عملية اختيار ؿبتوى اؼبنهج لتعليم اللغة العربية مراعاة للفروق الفر  (3
 بُت التالميذ، فالتالميذ خيتلفون فيما بينهم يف كل شيئ.

إن عملية اختيار ؿبتوى اؼبنهج لتعليم اللغة العربية وثيقة الصلة بأمرين  (4
 أساسيسن مها التنظيم واؼبستوى. 

 : 25سية الختيار ؿبتوى اؼبنهج لتعليم اللغة العربية ىىيوأما اؼببادىء الرئ
ضوء األىداف العامة للًتبية واألىداف اػباصة أن يتم اختيار احملتوى يف  (1

 للميدان الذي تنتمي إليو اؼبادة.

                                                             
)عمان : دار الفكر للنشر والتوزيع،  دراسات يف اؼبناىج واألسلب العامةصاحل ذياب مهدى وىشام عامر عليان ، 24

 105(،ص. 1987

 93(،ص.1989ة : جامعة أم القرى، )مكة اؼبكرم اؼبنهج أسسها وؿبتواىا وأنواعها وأىدافها وتقوديهاعبد اللطيف ، 25
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أنيختار احملتوى حبيث يكون فبثال جملالو سبثيال صادقا، يشمل على اؼبفاىيم  (2
 واألفكار واؼبهارات والتعميمات الرئيسية.

أن خيتار احملتوى حبيث ديثل طرق وأسالب اإلستقصاء والبحوث ومناذج  (3
والفهم يف اؼبيدان موضوع الدراسة فمن اؼبهم بالنسبة للتالميذ  التفكَت

أنيصبح ماىرا يف طرق البحث واؼبعرفة أكثر من ؾبرد دراستو احملصلة من 
 اغبقائق واؼبعلومات.

 :26وأما اؼبعايَت الرئسيسية الىت يراعي يف اختيار احملتوى لتعليم اللغة العربية وىى 
  احملتوى واألىداف اليت خيدمها.الصدق يعٍت العالقة الوثيقة بُت (1

 األمهية  ىى ال بد وأن يكون ؿبتوى اؼبادة مهما للتالميذ. (2

احتياجات واىتمامات اؼبتعلم ىى تعترب معيارا الختيار احملتوى  (3
 واإلىتمامات تكون أساسا للمفاضلة بُت اؼبواد االختيارية.

اشرة من أجل فائدة احملتوى وىذا احملتوى ال بد لو قيمة نفيعة وظيفة مب (4
 إعداد الفرد للحياة لكل اغبياة.

مالءمتو للمستوى الدراسي ىذا يعٍت ال بد أن يكون احملتوى مناسبا  (5
 للمستوى الدراسي الذي يقدم لو.

 طريقة تعليم القواعد النحوية .7
ويقصد بالطريقة ىنا طريقة اؼبستخدمة يف تعليم القواعد النحوية.قبل  

فقد يستخدم اؼبعلم العرض  بداية تكلمها كبتاج إىل حبث احملتوى بوجو عام . 
كطريقة يقدم هبا اؼبعلومات إىل تالميذه، وىو قد يستخدم أسلوب احملاضرة يف 

                                                             
 94ص. نفس اؼبرجع السابق، 26
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تخدام فيلم عرض اؼبعلومات ، أو يستخدم أسلوبا أخر يف عرضها كااس
سينمائي، أو شريط كاسيت أو وسائل تعليمية، وكبو ذالك فالطريقة واحدة ىى 
العرض، ولكن ىذا العرض أي عرض اؼبعلومات ديكن أن يتم بأساليب متعددة. 
وأما الوسيلة فهى األداة اليت يستخدمهو اؼبعلم يف تفاعلو مع التالميذ، فقد 

 اؼبعلومات، يف حُت يستخدم اؼبعلم يستخدم معلم ما الصور كوسيلة للتعرف إىل
األخر الرحلة كوسيلة للتعرف إىل نفس اؼبعلومات.  ومن اؼبهم أن يدرك اؼبعلم أن 
ىناك تفاعال بُت الطريقة واألساليب والوسيلة، وأن ىذا التفاعل يعتمد على 
متغيَتات متعددة مثل وضوح األىداف، واحملتوى، ومستويات التالميذ وغٍت 

 .27إلمكانييات، وميول التالميذاؼبوارد وا

ويقصد بطريقة التدريس ىنا ىى األسلوب الذي يستخدمو اؼبعلم يف معاعبة 
النشاط التعليمي لتحقيق وصول اؼبعارف إىل تالميذه بأيسر السبيل وأقل الوقت 

 . 28واعبهد
 ومن الطرق اليت انتشرت يف تعليم اللغة العربية ىى :

 الطريقة اإللقائية أو اؼبباشرة (1

 الطريقة اإلستقرائية أو اإلنتاجية (2

 الطريقة اعبمعية (3

 الطريقة اغبوارية (4

                                                             
)عمان : دار الفكر للنشر والتوزيع،  دراسات يف اؼبناىج واألسلب العامةصاحل ذياب مهدى وىشام عامر عليان ، 27

 177(،ص. 1987
)ماالنج : جامعة موالنا مالك إبراىيم،  منهج اللغة العربية للمدارس اإلسالمية من الطراز العاؼبيديوي ضبيدة ، 28

 14(، ص2011
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ىو يف حقيقتو طريقة ناجحة توصل الدرس إىل التالميذ بأسر السبيل 
فمهما كان اؼبعلم غزير اؼبادة ولكنو الديلك الطريقة اعبيدة فإن النجاح لن يكن 

ا تستطيع أن تفعل دون حليفو يف عملو. وإن معيار التعليم يف ىذه الرسالة ىو فب
اؼبعرفة ومن مث تظهر جدوى الطرق والنظريات الًتبوية فهى تطلع معلم اؼبستقبل 
على األسالب اؼبختلفة والنظريات العديدة ولكن ليس اؼبراد تقليل قيمة غزارة 
اؼبادة العملية فالطريقة توجد ػبدمة اؼبادة وال فائدة من طريقة جيدة إن مل يكن 

يقة لتوصيلها للتالميذ، لذالك الطريقة الصاغبة واؼبادة الغزيرة مادة تسعى الطر 
 عنصرين ىامُت لنجاح اؼبعلم يف أداء رسالتو.

يف الطرق اليت  إذا ربدثناىاوأما الطرق اؼبستخدمة يف تعليم قواعد النحو 
انتقاالت مهمو، يف األخَت أللفينا أهنا انتقلت ثالث اتبعت يف نصف القرن 

بداية القرن كانت الطريقة القياسية ىى الطريقة اؼبتبعة يف تدريس القواعد، مث 
الستقرائية، مث ظهرت أخَتا الطريقة اؼبعدلة القائمة على اعدل عنها إىل الطريقة 

تدريس القواعد من خالل النصوص اؼبتكاملة، واآلن نبحث كل طريقة من ىذه 
اليت تقوم عليها، واػبطوات اليت تتبعها يف تدريس  الطرق بغية تعرف األسس

 .29القواعد النحوية مبتئُت بأقدمها وىى الطريقة القياسية
 الطريقة القياسية (1

وىى أقدم الطرق الثالث ، وقد احتلت مكانة عظيمة يف  
التدريس قدديا، وتسَت يف خطرات ثالث : يسهل اؼبدرسون الدرس بذكر 
القاعدة أو التعريف أو اؼببدأ العام، مث يوضحون ىذه القاعدة بذكر 

                                                             
)القاىرة : دار  طرق تدريس اللغة العربية والًتبية الدينية يف ضوء اإلذباىات اغبديثةؿبمود رشدي خاطر وأصحابو،  29

 219-215(، ص. 1983اؼبعرفة ، 
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بعض األمثلة اليت تنطبق عليها، ليعقب ذالك التطبيق على القاعدة. أما 
نتقل الفكر فيها من  عليو فهو عملية القياس حيثي األساس الذي تقوم

اغبقيقة العامة اليت اغبقائق اعبزئية، ومن القانون العام إىل اغباالت 
اػباصة، ومن الكلي إىل اعبزئي، ومن اؼببادىء إىل النتائج، وىي بذالك 
إحدى الطرق التفكَت اليت سلكها العقل يف الوصول من اؼبعلوم إىل 

انت سائدة يف تدريس القواعد النحوية يف مطلع ىذا اجملهول، ولقد ك
القرن، فيعمد اؼبدرس إىل ذكر القاعدة مباشرة موضوحا إياىا ببعض 
األمثلة، مث تأيت باالتطبيقات والتمرينات عليها، ولقد ألفت بعض الكتب 
النحوية على ىذا األسس ككتاب قواعد اللغة العربية غبنفي ناصف 

 وآخرين معو.
 ستقرائية أو االستنباطيةالطريقة اال (2

ثات التعليمية من ىذه الطريقة نشأت مع مقدم أعضاء البع 
ىؤالء يف ظل الطريقة القياسية ، إال أهنم تأثروا لدي أوربا، فقد نشأ 

وجودىم يف أوربا بالثروة اليت قام هبا اؼبريب األؼباين يوحنا فردريك ىربارت 
العشرين، فإذا هبم ينقلون يف هناية القرن التاسع عشر ومستهل القرن 

مبادىء ىربارت إىل طرق تدريسهم للموادومنها القواعد النحوية، بأنو 
يرتب الدرس إىل عدة نقاط يسميها ىربارت "خطوات التدريس " وىى 

 : اؼبقدمة، العرض، الربط، القاعدة، أو االستنباط، والتطبيق.
ة اعبديدة عن ففي اؼبقدمة يهيئ اؼبدرس طالبو لتقبل اؼبادة العلمي 

طريق القصة واغبوار أو بسط الفكر بأنو تثَت يف نفوس الطالب 
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الذكرياب اؼبشًتكة فتشدىم إىل التعلق بالدرس، وىى أساسية ألهنا 
واسطة من وسائط النجاح وسبيل إىل فهم الدرس وتوضيحو، مث ينتقل 
اجملرس بعد ىذه اػبطوة إىل العرض. والعرض ىو لب الدرس، وعليو 

اؼبوضوع بأنو يعرض عرضا سريعا اؽبدفالذي يريد اؼبدرس أن يبلغ يتحدد 
بالطالب إليو، فهو مادة دظبة مغذية تصل ماسبق هبا غبقها،وىو يدل 

 على براعة اؼبدرس، مث ينتقل إىل الربط. 
والربط ىو اؼبوازنة بُت ما تعلمو الطالب اليوم، وبُت ما تعلمو  

ترتبط اؼبعلومات وتتسلسل يف  باألمس القريب والبعيد، فاؽبدف منهأن
ذىن الطالب، مث يصل اؼبدرس بطالبو إىل االستنتاج. ويقف اؼبدرس 
ليستنتج من عرضو للموضوع مادة يسجلها الطالب قاعدة على أن 
يفسح اجملال أمام الطالب الستنتاج ىذه القاعدة بأنفسهم، ال أن 

ى من الدرس،مث يلقنهم إياىا تلقينا، واالستنتاج زبدة ما بلغ إليو لسع
تأيت اػبطوة األخَتة وىي التطبيق. والتطبيق تعلق عليو األمهية الكربى 
ألن درسة القواعد التؤيت شبارىا إال بكثرة التطبيق عليها، وتدريب 
التالميذ تدريبا كافيا على األبواب اليت يدرسوهنا، باألؼبام بالقواعد ديثل 

أن التطبيقات سبثل اعبانب اعبانب النظري من اػبصائص اللغوية يف حُت 
 العملي الذي تبدو فائدهتفي القراءة السليمة والتعبَت السليم.

 الطريقة اؼبعدلة (3
وىي أحدث الطرق الثالث من جهة الًتتيب التارخي، وقد  

نشأت نتيجة تعديل يف طريقة التدريس السابقة، ولذا أظبيناىا الطريقة 
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وية ىف خالل األساليب اؼبعدلة، وىى تقوم على تدريس القواعد النح
اؼبتصلة، ال األساليب اؼبنقطعة، ويراد با ألسالب اؼبتصلة قطعة من 
القراءة يف موضوع واحد، أو نص من النصوص، يقرءه الطالب 
ويفهمون معناىن مث يشار إىل اعبمل وما فيها من اػبصائص ،ويعقب 

 ذالك استنباط القاعدة منها، وأخَتا تأيت مرحلة التطبيق.
الصور اليت أخذهتا ىذه الطريقة معاعبة بعض أبواب منهج ومن  

النحو بطريقة التطبيق العملي دون حاجة إىل شرح قواعدىا، أما 
ماعداىا من األبواب فيجب أن يدرس على الطريقة االستنباطية، ولكن 
ليس يف ظل ىذه األمثلة اؼبتكلفة اؼببتورة اليت تنتزع من أودية ـبتلفة 

ع، وال سبثل معنا يشعر الطالب أنو يف حاجة إليو،بل الجيمع شتاهتا جام
جيب أن تدرس يف ظالل اللغة واألدب خالل عبارات قيمة كتبت يف 
موضوع حيوى يهم الطلبة زبتار من كتبهم يف اؼبطالعة، أو من دروسهم 
يف التاريخ، أو غَته من اؼبواد الدراسة، أو من صحف اليوم وؾباالت 

 دث اعبارية بُت ظبعهم وبصرىم.األسبوع فبا يتصل باغبوا
 تعليم القواعد النحوية وسائل .8

ويقصد بالوسائل ىنا ىى الوسائل اؼبستخدمة يف تعليم القواعد 
ىى ؾبموعة من اػبربات النحوية.قبل بداية تكلمها كبتاج إىل ربدثها بوجو عام . 

واؼبواد واألدوات اليت يستخدمها اؼبعلم لنقل اؼبعلومات إىل ذىن التالميذ سواء 
داخل الفصل أو خارجو هبدف ربسُت اؼبوقف التعليمي الذي يعترب للتلميذ 
النقطة األساسية فيو. ومن ىنا تربز قيمة الوسائل التعليمية يف عملية التعلم بأنو 
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شراك أكثر من حاسة يف إيصال اؼبعلومات يف ذىن ديكن عن طريقها إ
 . 30التالميذ

 وأمهيتها تربز يف النقاط التالية : 
 التغلب على اللفظية، (1

 جعل التالميذ أشد وأبقى تأثَتا (2

 إشباع حاجة التالميذ وإنارة اىتمامها (3

 تؤثر يف االذباىات السلوكية واؼبفاىيم العملية واالجتماعية (4

 ى التالميذ واؼبعلمتسهيل عملية التعليم عل (5

 وىناك مبادىء عامة جيب مالحظتها عند استخدام أي وسيلة تعليمية منها:
إن الوسيلة التعليمية ليس الغرض  منها الًتفية والتسلية بل ىى وسيلة من  (1

 اؼبوضوع الدراسي.

الوسيلة التعليمية ليست بديل للمعلم بل ىى مكملة ومساعدة لو يف  (2
 اؽبا بكل سهولة ويسر.تنفيذ عملية التعليم وإيص

ليس ىناك وسيلة أفضل من وسيلة ولكن اؼبوقف التعليمي ىو الذي حيدد  (3
 مستوى جودة الوسيلة من عدمو.

وأما دورىا  ومزاياىا يف النظام التعليمي  تلعب ىاما كبَتا يف ربسُت عملية 
 :31التعليم والتعلم دبا يلي 

 إثراء التعليم (1

 اقتصادية التعلم (2

                                                             
 15نفس اؼبرجع السابق، ص. 30

 18-16نفس اؼبرجع السابق، ص. 31
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 التلميذ واشباع حاجتو للتعلم.استثارة اىتمام  (3

 زيادة خربة التلميذ فبا جيعلو أكثر استعدادا للتعلم (4

 تساعد على اشراك صبيع حواس اؼبتعلم (5

 تساعد على رباشي الوقوع يف اللفظية (6

 تساعد على تكوين مفاىيم سليمة (7

 تساعد على زيادة مشاركة التلميذ االجيابية يف اكتساب اػبربة (8

التعزيز الذي يؤدى إىل تثبيت االستجابات  تساعد على تنويع أساليب (9
 الصحيحة

 تساعد على تنويع أساليب التعليم ؼبواجهة الفرةق الفردية بُت اؼبتعليمُت (10

 تؤدى إىل استمرار األفكار اليت يكوهنا التلميذ (11

 تؤدى إىل تعديل السلوك وتكوين االذباىات اعبديدة. (12

خدمة يف تعليم اؼبست وانطالقا من بيان السابق، يرى الباحث أن الوسائل
الوسائل البصرية اليت تستفاد منها عن طريق نافذ عُت، ( 1قواعد النحوية ىى:

( 2واللوحات اعبدرية وغَتىا. وأمهيتها الكتاب اؼبدرسي وغر اؼبدرسي، واجملالت
الوسائل السمعية اليت يستفاد منها عن طريق األذن، ومنها اؼبذياع والتسجيالت 

السمعية البصرية اليت يستفاد منها عن طريق نافذة العُت  ( الوسائل3وغَتمها. 
 واألذن معا، ومنها التلفاذ، والصور اؼبتحركة وما أمثلها.
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 خطوات السير في تعليم القواعد النحوية .9
بقي بعد ذلك أن نعرض اؼبقًتحات الىت ديكن أن هنتدى هبا ىف درس 

 : 32النحوية القواعد
 كلة جيب البدء دبش (1

دبا سبق أن ذكرناه عن إتاحة فرص الكالم والكتابة وىذا يتصل 
 للتالميذ

 عاونة التلميذ على حل اؼبشكلة م (2
بعد أن يدرك التالميذ اؼبشكلة ويأخذوا ىف السعى غبلها ينبغى 
على اؼبعلم أن يعاوهنم على إدراك العالقة بُت حل اؼبشكلة وقاعدة 

 معينة من قواعد النحو
 كثرة التمرين  (3

ىذه اػبطوة أن يعٌت عناية فائقة بقطع التمرينات على اؼبدرس ىف 
العملية على القاعدة جبميع نقاطها. ولقد ذكرنا وصفا للتمرينات، 
لنلفت اؼبدرس إىل ضرورة أن تكون ىذه التمرينات فبثلة للمواقف 
الطبيعية الىت تظهر فيها ىذه القواعد ىف اغبياة، فتبدو عناصر فعالة ىف 

 مواقف التعبَت
 لفردىالعالج ا (4

جيب أن يقوم اؼبدرس بوضع اختبارات ىف نواحى القواعد 
 اؼبختلفة وجيريها على التالميذ

                                                             
 215-214(، ص. 1996)القاىرة : الدار اؼبصرية اللبنانية ، تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيقحسن شحاتة،  32
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 عرض اؼبصطلحات  (5
سبق أن ربدثنا عن الوقت الذى ينبغى أن نعرض فيو 
اؼبصطلحات، وضرورة ؾبيئها بعد أن يفهم التالميذ الًتاكيب وعالقتو 

 .باؼبعٌت
 تقويم تعليم القواعد النحوية .11

ويقصد بالتقوًن ىنا طريقة اؼبستخدمة تقوًن تعليم القواعد النحوية.قبل 
بأنو ؾبموعة األحكام اليت يوزن بداية تكلمها كبتاج إىل حبث التقوًن بوجو عام. 

هبا أي جانب من جوانب التعلم أو التعليم وربديد النقاط القوة والضعف منو، 
التقوًن عملية تقدير القيمية  أو وصوال إىل اقًتاح اغبلول اليت تصحح اؼبسار. ف

الكمية لشئ ما بعناينة وحرص . ودبعٌت أوضح، ىى تقدير الكيفئ لألشاء،أي 
ىى إختبار مدى االقبازات اليت حققهتها العملية الًتببوية طبقا لألىداف اليت 
وضعت ؽبا. وتعريف أخر التقوًن ىى وسيلة للحكم هبا على فاعلية العملية 

ا االسًتاتيجية الفعالة للتغيَت الًتبوي سواء على مستوى التلميذ الًتبوية وىى أيض
أو اؼبدرس أو اؼبدير وىدفو للتحسُت والتجديد اؼبستمران وىو جزء مواكب ال 

 .33يتجزأ من العملية التعليمية
التعريف منو تعد شامال لعملية التعليم ىو ؾبموعة اإلجراءت اليت يتم 

أو دبشروع أو بظاىرة ودراسة ىذه البيانات بواسطتها صبع بيانات خاصة بفرد 
بأسلوب عملي للتأكيد من مدى ربقيق أىداف ؿبدودة سلفا من أجل ازباذ 
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والتقوًن يتطلب صبع اؼبعلومات الستخدامها يف ازباذ القرارات . 34القرارات معينة
بشأن اؼبنهج، وتستخدم يف وسائل معددة منها االختبار واؼبقابالت واؼبالحظات 

ديرات. ويف عملية التعليم تقييم األداء اليت تركز معظم ؿباوالت تطوير والتق
التعليم على اعبوانب اإلدارية واؼبنهج، إال أن مبادرة تطوير التعليم يف قطرة ركزت 
على عنصر ىام وىى التقوًن وذالك للتأكيد من أن متخذى القرار لديهم 

 معلومات موضوعية والدقيقة. 
و صورتان أحدمها التقوًن التجمعي واألخر التقوًن التكويٍت التقوًن يكون يف عمل

 :35وعرض التفصيل منهما كما يلي 
التقوًن التجمعي  وىو منط التقوًن الذي يستخدم يف هناية فصل أو عام أو  (1

دراسي، أو هناية فصل أو هناية مقرر أو برنامج، ألغراض النقل أو التخرج 
لنوع أن اغبكم يصدر على اؼبتعلم أو لتقوًن التقدم، وأىم خصائص ىذا ا

واؼبعلم واؼبنهج يف ضوء فعالية التعلم أو التدريس بعد حدوث التعلم 
وانتهائها بالفعل، ولذالك فإن ىذا النوع من اغبكم ىو الذي ينتج أكرب 

 قدر من العلم يف اؼبتعلمُت واؼبعلمُت وبناء اؼبناىج صبيعا.

ستخدم يف أثناء العلمية التعليمية، التقوًن التكويٍت ىو منط التقوًن الذي ي (2
فهى يتم أثناء الدرس ، ويف هنايتو فهى يتظمن صبيع البيانات بغرض 

صبيع  التعديل يف مسار العملية التعليمية. وىذا أكثر  فائدة ألنو يقوم على
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البيانات وتسجيلها أو ربليلها وتفسَتىا للبحث عن أفضل الطرق  
 لتحسُت عملية التعلم.

  التقليديثاني : التعليم  المبحث ال
 التعليم التقليديمفهوم  .1

ا باختالف اؼبنطقة اعبغرافية التعليم التقليدي اختالفا كبَت خيتلف تعريف 
فالشغل األساسي للتعليم التقليدي ىو أن ينقل للجيل التايل .واغبقبة التارخيية

واالجتماعي اليت يرى تلك اؼبهارات واغبقائق واؼبعايَت اؼبتعلقة بالسلوك األخالقي 
وبوصفهم  .البالغون أهنا ضرورية للنجاح اؼبادي واالجتماعي للجيل التايل

ريب التقدمي 
ُ
 بأنو جون ديوياؼبستفيدين من ىذا اؼبخطط, الذي وصفو اؼب

"مفروض من أعلى ومن اػبارج", فيُتوقع أن يلتزم الطالب اإلخالص والطاعة 
عند تلقي تلك اإلجابات الثابتة وأن يؤمنوا هبا. واؼبدرسون ىم الوسائل اليت يتم 

 .36رفة وتطبيق تلك اؼبعايَت السلوكيهبا نقل تلك اؼبع
ز على إنتاج التعليم التقليدي يعتمد على " الثقافة التقليدية " واليت تركإن 

اؼبعرفة، فيكون اؼبعلم ىو أساس عملية التعلم، فنرى الطالب سلبيًا يعتمد على 
تلقي اؼبعلومات من اؼبعلم دون أي جهد يف االستقصاء أو البحث ألنو يتعلم 

ولكن نظرا للتضخم السكاين ."بأسلوب احملاضرة واإللقاء، وىو ما يعرف بالتلقُت
وعجز اعبامعات عن استيعاب الكم اؽبائل من الطالب يف مقاعدىا إضافة إىل 

ظهر التعليم عن بعد  .بعد اؼبسافة بُت اؼبتعلم واؼبؤسسة الًتبوية أحيانا كثَتة 
 .37كبديل عن التعليم التقليدي
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درس اؼب دريس باألىداف؛ حيث يصبحوُيسمى أيضا الت :التدريس التقليدي
سباق؛ بينما الوحيد يف حلبة ال ىو قطب العملية التعليمية التعلمية، بل الفارس

م يعد ما يصدر عن اؼبعل أية مبادرة إلبداء رأيو، كل سليب، ال ديلك اؼبتعلم متلق
معة، إ -على حد التعبَت النبوي  -قاش؛ فبا جعل الطالب للن مقدسا غَت قابل

ودروس، ومن ىنا ال ديتلك آليات اإلبداع ر من أفكا سجُت ما يُلقيو األستاذ
 .38والتفكَت النقدي

 أسلوب التعليم التقليدي .2
ؼبا لو من  ب التعليم والتعلم التقليدي كليابالطبع الديكن االستغناء عن أسالي

إجيابيات ال ديكن أن يوفرىا أي بديل تعليمي آخر، حيث يربز من أىم اجيابياتو 
التقاء األستاذ )عضو ىيئة التدريس( واؼبتعلم )الطالب( وجهًا لوجو. وكما ىو 
معلوم يف وسائل االتصال أن ىذا االلتقاء ديثل أقوى وسيلة لالتصال ونقل 

علومة واآلخر حيتاج إىل تعلمها، ففيها ذبمع اؼبعلومة بُت شخص أحدمها حيمل اؼب
الصورة والصوت واؼبناقشة واغبوار واألسئلة الشفهية والتدريبات والتطبيقات 
داخل احملاضرة أو باؼبعامل، وحيث تؤثر على الرسالة واؼبوقف التعليمي كامالً 

وب وتتأثر بو، وبذلك ديكن تعديل الرسالة، ومن مث يتم تعديل السلوك كبو اؼبرغ
 .39منو وبالتايل حيدث النمو، وربدث عملية التعلم

من الناحية التارخيية، كان األسلوب التعليمي األساسي يف التعليم التقليدي 
ففي اؼبنهج النموذجي، جيلس الطالب هبدوء يف  :ىو القراءة الشفهية البسيطة

                                                             
38
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أماكنهم ويستمعون إىل شخص تلو اآلخر يقرأ عليهم الدرس، حىت يتم استدعاء 
الطالب صبيًعا. ونشاط اؼبدرس األساسي ىو زبصيص الدروس واالستماع لتلك 
القراءات اليت درسها الطالب يف اؼبنزل. ومع هناية الوحدة يُعقد اختبار، مث تتكرر 

االختبار". وباإلضافة إىل -لقراءةا-الدراسة-التخصيص"العملية اليت أطلق عليها 
تركيز ذلك اؼبنهج على اإلجابات اللفظية واعتماده على اغبفظ عن غيب 
)اغبفظ دون بذل جهد لفهم اؼبعٌت( والواجبات غَت اؼبتصلة أو اؼبًتابطة، يعد 
ذلك اؼبنهج أيًضا استخداًما غَت فعال على اإلطالق لوقت الطالب واؼبدرس.  

على تدريس اؼبواد نفسها عند اؼبرحلة نفسها عبميع كما يصر ذلك اؼبنهج 
الطالب، والطالب الذين ال يتعلمون بالسرعة الكافية يرسبون، بداًل من السماح 
ؽبم باؼبتابعة حسب سرعاهتم الطبيعية. ولقد ساد ىذا اؼبنهج القادم من أوروبا يف 

 حركة اإلصالحالتعليم األمريكي حىت هناية القرن التاسع عشر، عندما عملت 
 .40على استَتاد أساليب تعليمية متطورة من أوروبا
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الثالث الفصل  
 منهجية البحث

 
 مدخل البحث ومنهجه .أ 

وىو عملية البحث اليت يف حبثو باستخدام ادلدخل الكيفي  الباحثيقوم 
جتمع ادلعلومات تأخذ شكل الكلمات أو الوصف بدال من األرقام، والنتائج 

قتباسات من البيانات لتوضيح وتقوية العرض، اادلكتوبة للبحث حتتوي على 
لصور، وادلعلومات اليت مجعت مصدرىا ادلقابالت، وادلالحظات ادليدانية، وا
وىو  .1واألشرطة، والفديو والوثائق الشخصية وادلذكرات والسجالت الرمسية األخرى

اجراءات البحث لتحصيل ادلعلومات أو البيانات الوصفية  من عمليات الناس اليت 
.وىو طريقة البحث ادلستخدم للحصول  2تالحظ أومن كلماهتم ادلكتوبة أوادلنطوقة

وما ىو فيها ل لتعليم القواعد النحوية اقاحلقة ط يةعملإىل البيانات ادلتعلقة حول 
علومات ادلنطوقة أو الكتابة  أو العمليات الى ادلو ، هاتقوديا و موادهتأىدافها و من 

. وأما نوع ىذا البحث ىو وصفية حتليلية جتري فيها و وثائق لو كانت موجودة. 
م، أو و فهمن ادل يرصو تالوصفي ىو طريقة مجع ادلعلومات للحصول إىل الوالبحث 

  .3إلجابة ادلشكالت ادلتوقعة ىف حني، مثل موقف الفرد واجلماعة وغريىا
ال ، والبحث الوصفي ىو يف احلقيقة توصيف ما حدث وما وجد يف اجمل

حسب أنواعها، وصفاهتا ادلعلومات اجملموعة تفرق على و  وادليدان، والدائرة ادلعينة.
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يصف ادلعلومات أو البيانات  الباحث ىذا البحثويف  .4وأحواذلا مث تتم باخلالصة 
ل لتعليم القواعد النحوية وحيللها من جهة اقالقة طح عمليةمن خالل  اليت مجعت

 وتقوديها. وموادهتاأىدافها 
 حضور الباحث .ب 

ل على البيانات معينة للحصو  ةملاحضور الباحث ىف مكان البحث من ع
باحث يلعب حضور ال البحث، إنمجع البيانات ىف مكان  الصحيحة. لذلك عند

فضل ي كيفيوالبحث ال .بحث عن نشاطات اجملتمعدورا كبريا وضروريا عند ال
فحضور الباحث مفتاح  كيفي العملية من النتيجة وألن ىذا البحث ىو البحث ال

تعليم ل وقولوالتعلم يف حلقة ط ميلتعلا عمليةىام ىف مكان البحث لينظر مباشرة 
حى جيد الباحث البيانات يف قرية سكربيال مدينة ماتارام   القواعد النحوية

 منها.الصحيحة 
حضور الباحث يف البحث الكيفي الزم، بأنو أن يكون أداة من أدوات البحث 
وجامع البيانات. إذا حضور الباحث يف ىذا البحث كادلالحظ الكلية وادلشاركة 

 يعرفو ادلوضع ادلبحث. ىعلم والطالب يف عملية التعليم ح،بأنو يتعاشر مع ادل
 مصادر البيانات .ج 

مصادر البيانات األساسية اليت تستخدم  يف البحث الكيفي ىي الكلمات 
ولذا ينقسم أنواع والتصرفات، واألخرى ادلصادر الثانوية مثل الوثائق وغريىا. 

                                                             
4
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لبيانات إىل الكلمات والتصرفات ، ومصادر البيانات ادلكتوبة، والصورة، ا
 ويف ىذا البحث خيتار الباحث مصادر البيانات اآلتية :. 5واإلحصائي

 ادلصادر األساسية  .1
 وادلشرف، وادلعلمني ، ،وقولحلقة ط يفتعليم القواعد النحوية  عملية

  وادلتعلمني، واخلرجيني.
 ادلصادر الثانوية .2

وقول حلقة ط برامجستخدمة يف تعليم القواعد النحوية على الكتب ادل
وحلقة تعليم تعليم القواعد العربية فيها كثريا عما تتعلق بوالكتب اليت تبحث 

 .تعليم اللغة العربية التقليدي يف
 أسلوب جمع البيانات .د 

مجع البيانات تعترب عقدا مهما يف عملية البحث. وبو يستعني الباحث يف حبثو 
على حتصيل ادلعلومات أواحلوادث ادلهمة والصحيحة والصدقة، حى النتيجة من 

. وىناك أساليب ادلستخدمة جلمع ادلعلومات مثل اعطاء 6لعلمي مسؤولية البحث ا
االختبار واالستبانة و ادلقابلة وادارة البيانات وإجياد التحصيل، ىؤالء على حسب 
األنواع واألىداف من البحث. ويف ىذا البحث يستخدم الباحث أسلوب ادلالحظة 

لتعليم  طاقالحلقة  عملية، وصورهتا وادلقابلة ، ألن ادلعلومات اليت سيجمعها نوعية
 القواعد النحوية والتحصيل من ادلالحظة وادلقابلة.
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 ادلالحظة .1
وادلالحظة يف البحث الكيفي أىم الطريقة فيو. وهبا يستطيع الباحث أن 

يستخدمها  .7يف اجملتمعيعرف  احلدوث واألحوال والعمليات من يوم إىل يوم 
ادلباشرة وأسلوهبا ادلشارك كمالحظ. ويقصد الباحث يف ىذا البحث ادلالحظة 

هبا أن الباحث يسعى يف ىذا النوع إىل أن يصبح عضوا يف اجملموعة اليت يتم 
مالحظتها, وعليو أيضا أن يدخل إىل عادلهم اإلجتماعية والرمزى عن طريقة 
تعلم فعاليتهم اإلجتماعية وعاداهتم واستخدام لغتهم لإلتصال والتواصل ولكن 

. ودور 8 لفظي،كما يتب ى ادلالحظ دورا معينا ضمن اجملموعةبشكل غري
. وحيضر الباحث األدوات الالزمة  حظ ومشاركالباحث يف ىذه االنوع مال

ادلساعدة لعملية ادلالحظة كمسجل الصوت وكتاب التسجيل وآلة التصوير. 
يف ويف ىذه العمل، الباحث يكون طالبا يف وقت ومالحظ يف وقت آخر 

 . فيها  ل لتعليم القواعد اللنحوية ويتعاشر مع ادلعلم وادلتعلماقاحلقة ط
 وأما البيانات احملصولة من ادلالحظة ىذه ىى :

لتعليم  Tokolل" اقارفة( الذي جتري فيو تنفيذ حلقة "طادلكان )الغ (1
 القواعد النحوية

لتعليم  Tokolل" اقااء األشخاص يف نشاط تنفيذ حلقة "ط، أمساألفرد (2
 القواعد النحوية 

                                                             
7 Burhan Bangin, Analisis Data Kualitatif Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke a 

Rah Penguasaan Model Aplikasi (Jakarta: Rajawali Pers,2012), Hal.63 
(، ص. 2009) عمان : مكتبة اجملتمع العريب،البحث النوعي يف الرتبية وعلوم النفس ثائر أمحد غباري وأصحابو، 8
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لتعليم  Tokol ل"اقاألدوات ادلساعدة يف تنفيذ حلقة "طاألشياء، ا (3
 القواعد النحوية

لمني وادلتعلمني يف تنفيذ حلقة التصرفات، النشاطات لدى ادلع (4
 لتعليم القواعد النحوية Tokolل"اقا"ط

 ادلقابلة .2
مباشرة، ويف ادلقابلة ادلقابلة ىى أسلوب مجع البيانات باحملادثة مع ادلقابل 

ادلقابلة ىى . 9ينبغي على الباحث أن يصري ادلقابل قرينا، ويتكلم بالرمحة
أسلوب مجع البيانات باحملادثة مع ادلقابل مباشرة، ويف ادلقابلة ينبغي على 

وادلقابلة اليت خيتار الباحث .   10الباحث أن يصري ادلقابل قرينا، ويتكلم بالرمحة
قابلة احلرة. ويقصد هبا تلقى الباحث األسللة ادلفتوحة يف ىذا البحث ىى ادل

والعميقة، لكن الخيرج عما يتعلق بادلوضوع ادلبحوث ويكون دور الباحث 
أقرب دلدير احلوار أكثر منو مقابال. وأما اخلطوات اإلجرائية يتبعها الباحث يف 

ساؤالت إعداد خطة كاملة لعملية ادلقابلة، يشمل على ت (1)ىذه ادلقابلة ىى 
البحث وفرضيتو وأىدافو والتقدير اجليد للزمن اليت جتري فيها ادلقابلة، تعيني 
ادلقابلني، وحتضري األدوات االزمة ادلساعدة على إجراء ادلقابلة للحصول على 

التنسيق مع ادلبحوثني (2) ىا.ري التسجيل وغ ةالبيانات كأدوات التصوير وأجهز 
تنفيذ ( 3) والتهيؤ النفس واجلسد للقيام هبا.زمان ومكان إجراء ادلقابلة، 

 . وتسجيل ادلقابلة( 4) ادلقابلة

                                                             
9
 Mohamad Adnan Latief, Tanya Jawab Metode Penelitian Pembelajaran Bahasa 

(Malang : UM PRESS, 2014), HAL165 
10

 Mohamad Adnan Latief, Tanya Jawab Metode Penelitian Pembelajaran Bahasa 

(Malang : UM PRESS, 2014), HAL165 
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وسيقابل الباحث يف ىذا العمل ادلشرف يف حلقة طاقال لتعليم القواعد 
 خاللالبيانات أو ادلعلومات   يحصل الباحثالنحوية وادلعلم وادلتعلم فيها ل

 كما يلى :يف حلقة طاقال   تعليم القواعد النحوية 
عن  لنيل ادلعلومات كربياليف قرية س  حلقة طاقال مشريف يقابل الباحث (1

 مشرفيني فيو.قواعد النحوية وسلسلة تعليم ال نبذة 
لتعليم القواعد عن أىداف  ني لنيل ادلعلوماتادلشرفيقابل الباحث  (2

 يف حلقة طاقال النحوية
 ادلواد التعليمية  والتقومي يف عنلنيل ادلعلومات ادلعلمني يقابل الباحث  (3

  نحويةل لتعليم القواعد الحلقة طاقا
 الوقت الذى يتيح فيها عن لنيل ادلعلومات ادلتعلمنييقابل الباحث  (4

 وأىداف تعليم القواعد النحوية. لتعليم القواعد النحوية
عن الكتب ادلستخدمة يف حلقة  يقابل الباحث ادلعلمني لنيل ادلعلومات (5

 ليم القواعد العربيةل" لتعاقا"ط
 تحليل البيانات .ه 

البحث ، حتليل البيانات تتكون من العناصر. ويف تنفيذ التحليل  ىذا ويف
حتليل  ويف كتاب آخر،. 11حيتاج الباحث إىل اجلهد لفهم البيانات نصوصا وصورة

 ادلقابلة وادلالحظة التحصياالت من لنيل نظيماالبيانات ت طلب ىو عملية  البيانات
وأما  غريه.لكىي  يفهماىا  يف فهمها وخالصتهاوالوثائق حى يسهل الباحث 

( مجع سائر البيانات احملصولة من 1اخلطوات اإلجرائية يف حتليل البيانات ىى : )

                                                             
11

 Jhon W.Creswell,Reseach Design Pendekatan Kualitatif,Kuantitatif Dan Mixed 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2014),Hal. 274 
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( 4حتليل البيانات الثانية ،)( 3( حتليل البينات األول، )2ادلالحظة وادلقابلة، )
 يقوم الباحثويف ىذا البحث   .12انات( خالصة البي5عملية تركيب البيانات،)

 : 13كما يليات  تحليل البيانب
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  مجع البيانات .1

ادلالحظة  من أية ادلصادر من اجملموعة  البيانات إختيار يقصد بو  
   ات.وغريىا وتفريقها واختصارىا وتعطيها ادلؤشر  وادلقابلة

 ختفيض البيانات .2

                                                             
12

 Nusa putra, research & development (Jakarta: rajawali pers,2013), hal.190 
13

 Sugiono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 

2011), Hal. 246 

 عرض البيانات

 استنباط البيانات

 مجع البيانات

 ختفيض البيانات
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مور اذلامة، كيز حنو األختصار، اختيار األشياء الرئيسية، الرت إلخذ اأمعناه 
 ةاألشياء الى الفائدة فيها. إذن البيانات ادلختارة ستوضح صورة واضحوإزالة 
 الباحث ألجل مجع البيانات التالية. وتسهل

 البياناتعرض  .3

نات، فاخلطوة التالية ىي عرض البيانات. األىم  ىف ىذ األمر ابعد اختيار البي
يع ى أن يكون ترتيبا، واضحا، واختصارا، ومستمرا. إن ىذا يفعلو الباحث من 

 .أجل تسهيل ترتيب مجع البيانات

 إستنباط البيانات .4
وتسجيل البيانات وما أشبو  ،اخلطوة التالية فهي أخذ خالصة البيانات وفهمها

ذلك. 
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 الرابع الفصل
 وتحليلها ومناقشتها عرض البيانات

 حلقة طاقال لتعليم القواعد النحوية  لمحةالمبحث األول : 
 تأسيس حلقة طاقال لتعليم القواعد النحوية .1

اليت تسَت ينة متارام غربيا .وادلسافة يف قرية سكربيال مد تقعل حلقة طاقا
 إليها من مدينة ماتارام قدر عشرة دقيقة تقريبا باجلوالة أو بالسيارة.

ه :>17يف السنة  ولد يف سكربيالالعالمة وأول من أسسها رجل عامل  
وىو  .توان غورو كياي احلاج زلمد رئيس  )ادلرحوم ( م::=1موافق بالسنة 

سنة ىاجر إىل مكة 97وعندما بلغ عمره  النحاة سكربيال. بأحد علماءلقب 
علوم النحو والعلوم الدينية قدر سبع سنوات. وقضى أيامو يف تلقى فيها ادلكرمة و 

علوم اللغة العربية مثل النحو والصرف ة ادلكرمة جبهد ونشاط الستيعاب مك
والبالغة والعروض وادلنطق وغَتىا. ألجل إدراك اللغة العربية اجليدة بذل جهده 

يكاد أضلاء العرض ادلكة ادلكرمة قد زار. ومن أسباب ىذا احلال، يرى أن  حىت
علوم النحو مل يصل إىل فهم ويستوعب ىذه العلوم وبوجو خاص  من مل يستول

العلوم الدينية فهما سهال مثل التفسَت واحلديث والفقو والعقيدة والتاريخ وما 
 . 1أشبو ذالك

بأنواع العلوم، فتح براج  ود نفسوبعد أن ز وبعد عودتو من مكة ادلكرمة 
. يوما بعد (Bale Tajukالتعليم على شكل احللقة يف بيتو ادلسمى ببلي تاجوع )

ألخذ يوم وبعد مرور الزمان، جاء الناس من أضلاء قرية سكربيال وخارجها أفواجا 
العلوم وتورث إىل سائر  تعلموجبهد واخالص واستقامو يف علوم النحو منو. 

                                                             
 (5115مارس 11و 5الحاج مصطفى زهدي، والحاج تحمٌد، مقاببلة  )سكربٌال، فً التارٌخ   1
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 واسعا لقة طاقال اليت بناىا من أول مرة يف بيتو يكون انتشارا، حتالميذه
من  =يف التاريخ  إىل مرضات اهلل إنتقالووباخلصوص يف قرية سكربيال. وبعد 

ىذه ، يلتحق ويستمر م>;<1من ينايَت  =ه موافق بالتاريخ >=18شوال 
إىل حىت تشتهر قرية سكربيال بقرية علوم النحو من قدًن احللقة تالميذه 

 . 7حديث
 لتعليم القواعد النحوية حلقة طاقال مشريفسلسلة  .7

حلقة طاقال لتعليم القواعد النحوية توان غورو مصطفى زىدي مشرف    
هم. منهم توان غورو احلاج من مباشرةأخذ العلوم من بعض العلماء من سكربيال 

وعرضهم  فضيل،توان غورو احلاج شافعي،توان غورو احلاج عبد الرمحن وغَتىم. 
 :8كما يف اجلدول اآلتية

حلقة طاقال لتعليم القواعد النحوية من  مشرفيسلسلة  1.4الجدول 
 سكربيال

 العنوان األمساء الرقم
 سكربيال توان غورو احلاج زلمد رئيس 1
 سكربيال توان غورو احلاج فضيل 7
 سكربيال توان غورو احلاج جبار 8
 سكربيال توان غورو احلاج شافعي 9
 سكربيال توان غورو احلاج زلمد طو :
 سكربيال توان غورو احلاج مصطفى بنجار ;

                                                             
2
 Dina marlina blogspot.com, di akses pada tgl 10 maret 2015, pukul 10 wib 

 (:711مارس  11و :يف التاريخ  ،سكربيال )لة مقاب، احلاج حتميد ،و احلاج مصطفى زىدي8
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 سكربيال توان غورو احلاج جالل الدين >
 سكربيال توان غورو احلاج شافعي ابن عبد الرمحن =
 سكربيال توان غورو احلاج مرزقي <
 سكربيال توان غورو احلاج معطي 11
 سكربيال توان غورو احلاج فوزي 11
 سكربيال توان غورو احلاج حسن 17
 سكربيال توان غورو احلاج مصطفى زىدي 18

من توان علوم النحو  ن غورو من سكربيل فحسب ،قد أخذواوليس توا  
غورو زلمد رئيس . ولكن ىم جاءون من مجيع أضلاء جزيرة لومبوك لتلمذ علوم 

 :وعرض الباحث عنهم يف اجلدوال اآليت النحو إليو.
 حلقة طاقال خارج سكربيال خريجون من 1.4جدوال 
 العنوان األمساء الرقم
 لومبوك الغربية توان غورو احلاج عمر 1
 لومبوك الغربية توان غورو احلاج معُت 7
 لومبوك الوسطى توان غورو احلاج صلم الدين 8
 لومبوك الوسطى توان غورو احلاج إبراىم 9
 الغربيةلومبوك  توان غورو احلاج زلسن :
 لومبوك الشرقية توان غورو احلج صاحل ;
 فغوتان متارام  توان غورو احلاج مستجاب >
 لومبوك الوسطى توان غورو احلاج أرشد =
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 حلقة طاقال أحوال ادلعلمُت   .8

أحوال ادلعلمُت يف حلقة طاقال لتعليم القواعد النحوية سلتلفة ألواهنم.   
طويال. ىم  زمناولكن مكثوا فيها  ،هاجيومنهم من قرية سكربيال ومنهم خار 

لقة ومكان تعليم احلكل معلم لو لخرجيون من اإلبتداية والثانوية ودراسة العليا. و 
الختيار ومتابعة برامج التعليم  وبالنسبة للطالب فلهم احلريةاخلاص والطالب. 

ة كما لقة لتعليم القواعد النحوياحلعلى قدر توسيعهم ومهتهم. وأما ادلعلمون يف 
 : 9يلي

معلمي حلقة طاقال لتعليم القواعد النحوية  مؤهالت تعليمية  1.4الجدول 
 4540سنة 

 ادلهنة\التوظيف يةتعليممؤىالت  الألمساء الرقم
 لقة احلمشرف  اإلبتدائية توان غورو مصطفى زىد 1
 لقةاحلمعلم  اإلبتدائية توان غورو قمر الدين 7
 س القرية وادلشرفيرئ اإلبتدائية حتميد توان غورو 8
 لقة ورئيس ادلدرسة احلمعلم  ادلاجستَت حتكيمتوان غورو  9
 لقة احلمعلم  ةاإلبتدائي األستاذ حسب اهلل :
 لقة احلمعلم  الثانوية األستاذ زات ىادي  ;

  
 

                                                             
 (:711مارس   :1خ يف التاري، سكربيال )قابلة  ،ادلاحلاج حتميد 9
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 حلقة طاقاليف أحوال الطلبة  .9
وعنوانا. سلتلفة سنا وتربيا خلفيات وأما أحوال الطالب قد جاءوا من 

عمار نعرف من وبالنسبة لألها . جيوأغلبهم من قرية سكربيال واألخرى خار 
خلفية التعليم إما يف مرحلة ادلتوسطة، والثانوية وخريج من اجلامعة. وأما الطالب 

 يف حلقة طاقال نعرض يف اجلدوال األتية:
 

طالب تعليم القواعد النحوية في حلقة طاقال توان غورو  1.1الجدول 
 .:4540 الحاج قمر الدين سنة

 الرقم األمساء خلفية التعليمية العنوان
 1 فحر الراز الثانوية سكربيال
 7 أرديان الثانوية سكربيال
 8 أويب سفًت الثانوية سكربيال
 9 زلمد أمُت الثانوية سكربيال
 : محدان الثانوية سكربيال
 ; روزي الثانوية سكربيال
 > إذلام الثانوية سكربيال
 = رامي الثانوية سكربيال
 < ريكي الثانوية سكربيال
 11 زلمد عز الثانوية سكربيال
 11 صلحا الثانوية سكربيال
لومبوك   17 روين الثانوية

                                                             
 (:711مارس  81و :7يف التاريخ )سكربيال مالحظة و مقابلة ، احلاج قمر الدين  5
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 الشمالية
 

تعليم القواعد النحوية في حلقة طاقال توان غورو طالب  1.0الجدول 
 .;4540 الحاج تحكيم سنة

 الرقم األمساء خلفية تعليمية  العنوان
 1 مبُت S1 فاغوتان ماتارام
 7 خَت الفالح   S1 سكربيال
 7 فتح العزيز  S1 سكربيال
 9 مستحق S1 سكربيال
 : احلاج ديدي  S1 سكربيال
 ; زين الدين  S1 سكربيال
 > إسحاق  S1 سكربيال
 = فحر العزم  S1 لومبوك الشمالية
 < مهيمن سالم  S1 لومبوك الشمالية

طالب تعليم القواعد النحوية في حلقة طاقال األستاذ حسب  1.4الجدول 
 .>4540 اهلل سنة

 الرقم األمساء خلفية تعليمية العنوان
 1 منفرد الثانوية سكربيال

                                                             
 (:711إبريل  11و :يف التاريخ )سكربيال ،مالحظة و مقابلة ، احلاج حتكيم  ;
 (:711إبريل  71و  :1يف التاريخ )سكربيال، مالحظة و مقابلة ، حسب اهلل  7
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 7 إكرام اهلل الثانوية سكربيال
 8 ريزا سوبندي الثانوية لومبوك الشمالية
 9 روين ىدية اهلل الثانوية لومبوك الشمالية
 : علي وردانا الثانوية لومبوك الشمالية
 ; صلم العلوم الثانوية لومبوك الشمالية
 > أيوان ىادي الثانوية لومبوك الشمالية
 = ميزان ىادي الثانوية لومبوك الشمالية
 < حلمي الثانوية لومبوك الشمالية
 11 زلمد أدنتا الثانوية لومبوك الشمالية
 11 يشرفان الثانوية لومبوك الشمالية
 17 زلمد فتاين الثانوية لومبوك الشمالية

 
طالب تعليم القواعد النحوية في حلقة طاقال األستاذ زات  1.4الجدول 

 .45408هادي سنة 
 الرقم األمساء خلفية تعليمية العنوان

 1 ىاشم ادلتوسطة سكربيال
 7 شهروىن ادلتوسطة سكربيال
 8 يسران ىادي ادلتوسطة سكربيال
 9 فوزي زلفوظ ادلتوسطة سكربيال

                                                             
 (:711إبريل  81و :7يف التاريخ )سكربيال ، مالحظة و  مقابلة، زات ىادي  8
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 : عزم ادلتوسطة سكربيال
 ; أفرلدي ادلتوسطة سكربيال
 > شهر األمُت ادلتوسطة سكربيال
 = حلوا ادلتوسطة سكربيال
 < روسال ادلتوسطة سكربيال
 11 فكري إسالم ادلتوسطة سكربيال
 11 فهمي ادلتوسطة سكربيال
 17 زللي ادلتوسطة سكربيال
 18 أيد اإلسالم ادلتوسطة سكربيال
 19 فكري ىادي ادلتوسطة سكربيال
 :1 سوىردي ادلتوسطة سكربيال
 ;1 ىداية ادلتوسطة سكربيال
 >1 إلية ادلتوسطة سكربيال
 =1 واديعة ادلتوسطة سكربيال
 <1 ألفيانا ادلتوسطة سكربيال
 71 حرياين ادلتوسطة سكربيال
 71 مسموعة ادلتوسطة سكربيال
 77 مسرية ادلتوسطة سكربيال
 78 ديوي يوليانا ادلتوسطة سكربيال
 79 قدسية ادلتوسطة سكربيال
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 خصائص حلقة طاقال لتعليم القواعد النحوية  .:

ىذه احللقة ذلا شخصية ختتلف عن غَتىا من اذليئة احلكومية. ويف 
وادلربع، تنفيذ برارلا التعليم حتقق يف األماكن البسيطة، مثل شرفة ادلنزل، 

وتستمر ىذه احللقة من حيث  وادلسجد وادلساحة ادلتوفرة من قبل ادلعلمُت.
عمليتها جتري على ما ىو من دون ادلال. وأما ادلواد اليت درسها على منهج 
ادلستويات الطالب ، إن مل يكن خيتم كتابا وأنو ال ديكن نقلها إىل كتاب 

 .<أخر
على إلقاء نفسها من دون إكراه وبالنسبة للطالب فلهم احلرية يتعلمون 

من أي طرف. التعليم مدى احلياة، إضافة إىل كوهنا مكانا لتعليم القواعد 
النحوية، ديكن القول أهنا وسيلة قوية للتواصل والتقارب بُت ادلدرسُت 
والدارسُت، والدارسُت بعضهم ببعض. وىذا أيضا ىذه احللقة تكون منربا 

العلوم، وبوجو خاص علوم النحو وعلوم الدينية  لبناء اجملتمع يف رلال للدعوة
ومن حيث  اإلسالمية، وتعليم اجلماعي ليس ىناك ادلميزة بُت الفقراء واألغنياء.

. تتميز ىذه احللقة اإلدارة اإلشراف عليها إداريا وتربويا ال  تتبع كهيئة رمسية
  بأهنا تفتح أبواب القبول لكل ادلستويات اجملتمع اإلجتماعية.

 وتحليلها البيانات  عرض بحث الثاني :الم
 يف حلقة طاقال القواعد النحويةتعليم و مواد أىداف اوال : 
  النحوأىداف تعليم  .1

                                                             
 (:711مارس   71خ يف التاري، سكربيال )قابلة  ،ادلحتميداحلاج  9
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ومن األىداف ادلرجوة من ىذه احللقة ليس إال لشعار دين اإلسالم, 
ودراسة كتب الدينية اإلسالمية على سبيل ادلثال كتب التفسَت واحلديث والفقو 

والعقيدة والتاريخ وبوجو خاص كتب علوم اللغة العربية مثل كتب والتصوف 
 النحو والصرف وادلنطق والبالغة والعروض وما أشبهها.

ف مؤكد التأكيد يف ىذه احللقة تعليم القواعد النحوية أوال. ىذه واذلد
ومناسبا وزلافظ مبا ورثو العلماء السابقون يف سكربيال على وجو األفضل متابعا 

األول لتعليم النحو ىو توان غورو احلاج زلمد رئيس احملبوب. وأما مبصدر 
لغات اذلدف ادلركز يف تعليم النحو ىو  إستيعاب مفتاحُت أساسيُت ومها ال

 .11اعد النحوية ادلوجودةو ق)معٌت ادلفردات( وال
وأما اذلدف من تعليم القواعد النحوية باخلصوص يف ىذه القرية ىو 

 يف علم النحوه. ىذا منتبخ من قول العلماء " من تبحر وسيلة للوصول  إىل غَت 
فهو يهتدي إىل غَته ". إنطالقا من ىذا ادلقال، فالعلماء السابقون يف سكربيال  
حيثون لتعليم وتبحر العلوم النحو قبل علوم الدينية اإلسالمية األخرى. وأكد 

الميذه باإليصاء إىل تمؤسس األول حللقة طاقال توان غورو زلمد رئيس  
علوم النحو أوال واختاذىا ألة لتسهيل فهم الكتب الدينية اإلسالمية الستيعاب 

ادلكتوبة باللغة العربية. وىذه العلوم وسيلة للوصول إىل فهم العلوم الدينية 
االالت لبناء البنيان  ديسكاإلسالمية. ومن الذي ديلك علم النحو كمثل من 

يشاء. وإذا كان أحد  يتبحر علوما النحو  ويستطيع أن يهندس ويبٍت البنيان كما
 .11يف تعليمهاسهلة  صَتدا، فالعلوم الدينية اإلسالمية ستوفهمها فهما جي

                                                             
 (  :711مارس   :يف التاريخ ، مقابلة )سكربيال، مصطفى زىدي  احلاج11

 (:711ماريس  :7يف التاريخ )سكربيال، مقابلة  ، احلاج حتميد 11
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كما ىو ادلعلوم، أن اذلدف من تعليم النحو لتوسيع الفهم عنها. وأما 
فوائد ىذه العلوم لتقوية وتبحر دراسة الكتب اليت تضمن األحكام الشرعية 

التصوف. وهبا يستعُت اإلنسان لشرح وتوضيح تفاسَت القرأن والفقو والعقيدة و 
 .17واحلديث, وتقوية الفهم عنهما والعلوم الدينية اإلسالمية األخرى

على ادلدى القريب قواعد النحو يف ىذه احللقة لو ىدفان ىدف تعليم 
. فألول يتوجو لطالب الذين ديلكون اذلمة واحلاجة إىل متابعة وعلى ادلدى البعيد

لية التعليم وانقضاء أوقات الفراغ فحسب . وأما اذلدف الثاين يتوجو لطالب عم
الذين ديلكون اذلمة لتبحر علوم القواعد النحوية ليسهل عليهم يف فهم العلوم 

 .18األسالمية
 لفهم وسيلةغايتها األخَتة ىى تكون إن أىداف تعليم النحو يف 

ومل يقتصر يف طالقة الكالم مصدري األحكام اإلسالمية ومها القرأن واحلديث 
الكلمات  عند احملادثة، بل أعمق من ىذا وىو يقدر على القراءة  خطأ وحتسُت

 .19والفهم والتعمق ضلو الكتب الًتاث ادلتعلقة بالعلوم اإلسالمية
 مواد تعليم النحو يف حلقة طاقال .7

 ومواعد التعليم ادلوادأمساء  (1
إن ادلواد التعليمية أمر ضروري يف عملية التعليم والخيلو وجودىا يف 
التعليم إما كتب وغَت كتب. بناء على ىذا بعد أن قام البحث بادلالحظة 
ادليدانية وادلقابلة يف حلقة طاقال لتعليم القواعد النحوية ىناك ادلواد النحوية 

                                                             
 (:711ماريس  81يف التاريخ  )سكربيال،مقابلة  ،قمر الديناحلاج  17
 (:711إبريل  11يف التاريخ  )سكربيال، مقابلة  ،زات ىادي 18
 (:711إبريل  81يف التاريخ  )سكربيال،مقابلة  ،فتح العزيز19
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 بتخدم كتادلستخدمة يدور حول الكتب النحوية. ويف كل حلقة تس
 .:1، ىذه يناسب بقدارات طالهبمسلتلفة

 
 4540المواد المدروسة  في كل حلقة في السنة 1.8الجدول  

 حلقة طاقال الكتب/ادلواد ادلواعد
 توان غورو قمر الدين شيخ خالدشرح  ليلة اإلثنُت ليلة األحد، ليلة السبت
 توان غورو حتكيم،  شرح ألفية  ليلة السبت، ليلة اخلميس، ليلة اجلمعة
 أستاذ حسب اهلل  عشماوىال حاشية ليلة األربعاء، ليلة الثالثاء، ليلة السبت

 أستاذ زات ىادي  منت األجرومية ليلة اخلميس ليلة الثالثاء ليلة اإلثنُت
 

 الكتب النحوية ادلستخدمةخصائص  (7
واخلصائص الكتب النحوية ادلستخدمة يف حلقة كاقال سيعرض 

 كما يلي :  الباحث
تأليف  دلعرفة كالم العرب شرح شيخ خالد على منت األجروميةكتاب  .أ 

مقدمة الكتاب من صفحة. فيو 7< ، وصفحاتوأيب شجاع األظهري
، ولكل باب اوعشرون باب وعدهتا أربعة ادلباحث أبوابادلؤلف مث تقدًن 

الباب األول باب األعراب،و الثاين باب معرفة عالمات  .واحد فصل
اء، ب، والثالث باب األفعال، والرابع باب مرفوعات األمساإلعرا

باب نائب الفاعل، والسابع باب  واخلامس باب الفاعل، والسادس
                                                             

 (:711ماريس  :7يف التاريخ  )سكربيال، ،مقابلة حتميد احلاج:1
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ادلبتدأ واخلرب، والثامن باب العوامل الداخلة على ادلبتدأ واخلربن والتاسع 
باب النعت، والعاشر باب العطف، واحلادى عشر باب التوكيد، وثاىن 

، والثالث عشر باب ادلنصوبات األمساء، والرابع عشر عشر باب البدل
ادلفعول بو،واخلامس عشر باب ادلصدر، والسادس عشر باب باب 

الظرف ادلكان والزمان، والسابع عشر باب احلال،والثامن عشر باب 
التمييز، والتاسع عشر باب اإلستثناء، والعاشرون باب ال نفي للجنس، 

الثاين وعشرون مفعول من أجلو، واحلادى وعشرون باب ادلنادى،و 
والثالث وعشرون باب مفعول معو، والرابع وعشرون باب سلفوضات 

 األمساء.
 منت اآلجرومية يف قواعد العربية علىكتاب حاشية العشماوى  .ب 

وحيفتو تأليف الشيخ عبد اهلل ابن الفاضل الشيخ العشماوي.
ملخص مبحث و مثانية وأربعون صحيفة.ويتكون من خطبة الكتاب، 

ىو اللفظ ادلركب ادلفيد بالوضع، مث ملخص مبحث اإلسم الكالم 
والفعل واحلرف ملخصا شامال. مث تقدًن األبواب وعدهتا مخسة 
وعشرون بابا،. الباب األول باب األعراب،و الثاين باب معرفة 

، والثالث باب األفعال، والرابع باب وفصل واحد عالمات اإلعراب
واخلامس باب الفاعل، والسادس باب نائب مرفوعات األمساء، 

الفاعل، والسابع باب ادلبتدأ واخلرب، والثامن باب العوامل الداخلة على 
ادلبتدأ واخلربن والتاسع باب النعت، والعاشر باب العطف، واحلادى 
عشر باب التوكيد، وثاىن عشر باب البدل، والثالث عشر باب 
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ادلفعول بو،واخلامس عشر باب ادلنصوبات األمساء، والرابع عشر باب 
ادلصدر، والسادس عشر باب الظرف ادلكان والزمان، والسابع عشر 
باب احلال،والثامن عشر باب التمييز، والتاسع عشر باب اإلستثناء، 
والعاشرون باب ال نفي للجنس، واحلادى وعشرون باب ادلنادى،والثاين 

رابع معو، وال وعشرون مفعول من أجلو، والثالث وعشرون باب مفعول
 وعشرون باب سلفوضات األمساء ، وخامت الكتاب.

كتاب منت اآلجرومية يف سلتصر إعراب اآلجرومية تأليف الشيخ  .ج 
األضهاج.وصحيفتو سبعة وأربعون صحيفة. ويتكون من األبواب 

وعشرون بابا. الباب األول باب األعراب،و الثاين باب  أربعةوعدهتا 
معرفة عالمات اإلعراب وفصل واحد، والثالث باب األفعال، والرابع 
باب مرفوعات األمساء، واخلامس باب الفاعل، والسادس باب نائب 
الفاعل، والسابع باب ادلبتدأ واخلرب، والثامن باب العوامل الداخلة على 

لتاسع باب النعت، والعاشر باب العطف، واحلادى ادلبتدأ واخلربن وا
عشر باب التوكيد، وثاىن عشر باب البدل، والثالث عشر باب 
ادلنصوبات األمساء، والرابع عشر باب ادلفعول بو،واخلامس عشر باب 
ادلصدر، والسادس عشر باب الظرف ادلكان والزمان، والسابع عشر 

تاسع عشر باب اإلستثناء، باب احلال،والثامن عشر باب التمييز، وال
والعاشرون باب ال نفي للجنس، واحلادى وعشرون باب ادلنادى،والثاين 

فعول معو، والرابع ادلفعول من أجلو، والثالث وعشرون باب ادلوعشرون 
 .وعشرون باب سلفوضات األمساء
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في حلقة طاقال لتعليم القواعد  بوجه عامالمواد المدروسة 1.4الجدول 
 النحوية

 الرقم تعليم النحومواد 
 1 منت األجرومية
 7 شرح دخالن

 8 شيخ خالدشرح 
 9 العشماوىشرح 

 : شرح األظهري
 ; كواكب الدرية

 > وبل الصدى قطر الندى
 = لفيةاألشرح 

 11 الذىب دلعرفة كالم العرب شذور
 11 مشوىنشرح األ

 
 ثانيا: عملية تعليم  النحو في الحلقة طاقال

 حلقة توان غورو احلاج قمر الدينالنحو يف  تعليم  عملية .1
 خطوات السَت  تعليم القواعد النحوية  (1

، ويف عملية التعليم الخيلو من اخلطوات اليت تسَت إليها ادلعلم وادلتعلم
وذلذا،بعد أن قام الباحث بادلالحظة مع القائم على ىذه احللقة والدارسُت 
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ية يف حلقة توان غورو فيها وجد الباحث خطوات تعليم القواعد النحو 
 احلاج قمر الدين كما يلي :

 اإلفتتاح  .أ 
 السال، والبسملة،والتعويد.يشمل فيو كلمة 

 النشاطات الرئسية .ب 
 قراءة الطالب ر، يكر يشمل فيها ادلعلم يقرأ ادلادة قراءة صحيحة 

 األستاذ واحدا فواحدا، الشرح ادلادة تبدأ من القواعد مث األمثلة.   
 اخلتام .ج 

 التقوًن، والتوجيهات والدعاء. يشمل فيو
 عملية التعليم والتعلم  (7

يفتح األستاذ التعليم بالسالم والبسملة ، مث  شرع يشرح ادلادة  
إىل طالبو  قراءة  مثال السابقة باخلالصة. وبعد ذلك ضرب األستاذ

ركزون إىتمامهم والطالب ي .ضلو ادلادة ادلدروسة جديدة قراءة صحيحة
عما قرأ  تأيت الفرصة للطالب لقراءةءتو هبدوء. مث اواستماعهم إىل قر 

األستاذ واحدا بعد واحد،من الطالب الذي جيلس يف جانب األستاذ ديينا 
خطأ را. وإذا وجد الب الذي جيلس يف جانب األستاذ يسوينتهي يف الطا

شرح ادلادة يف األستاذ وبالتايل شرع . مباشرةاألستاذ  وصحفيف القراءة 
 والقواعد حيث معٌت ادلفردات واجلملما من أ صوت عالبو  واضحاشرحا 
. مث بعد ذالك يفتح احملليةواللغة  اإلندونيسيةويًتمجها باللغة  النحوية

وإن وجدت أسئلة الطلبة ادلادة ادلشروحة.  حولاألستاذ باب األسئلة 
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 حبث ائحوإال فالتعليم ينتهي وختمو بعدة توجيهات ونص مباشرة،فأجاهبا 
يف م، و ادلراجعة يف بيوهت واستمرارتعليم النحو ب ى اإلىتمامعلالطالب 

األستاذ  الطالب مبصافحةقام يدع اهلل بدعاء خاص يف اخرالتعليم، و  اخلتام
 .;1واحدا فواحد

 

 

 

 1.4الصورة 
 )مالحظة( عملية تعليم النحو في حلقة توان غورو الحاج قمر الدين

 احلاج حتكيمعملية تعليم النحو يف حلقة توان غورو  .7
 خطوات السَت  تعليم القواعد النحوية  (1

ويف عملية التعليم الخيلو من اخلطوات اليت تسَت إليها ادلعلم وادلتعلم، 
وذلذا،بعد أن قام الباحث بادلالحظة مع القائم على ىذه احللقة والدارسُت 

                                                             
 :711مايو  :مالحظة  مشارك كمالحظ يف التاريخ يف التاريخ  ;1
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فيها وجد الباحث خطوات تعليم القواعد النحوية يف حلقة توان غورو احلاج 
 كما يلي :  حتكيم

 أ. اإلفتتاح
يشمل يف كلمة السالم والبسملة، أختار ادلعلم طالبا واحد لقراءة ادلامدة 

 ادلدروسة. 
 ب. النشاطات الرئيسية

يشمل فيو ادلعلم يشرح ادلادة، مث يقدم ادلعلم إىل السبورة لتقوية شرحو، 
 ادلناقشة.

 ج. اخلتام
 الدعاءيشمل فيو التقوًن، والتوجيهات، مث 

 عملية التعليم والتعلم (7
يفتح األساذ التعليم بالسالم والبسملة، مث اختار األستاذ واحدا من 

يستمعون إىل القراءة وإذا  األخرونالطالب لقراءة ادلادة ادلدروسة. والطالب 
، ىذه احلالة جيري إىل آخر القراءة. مث مباشرةاألستاذ  وحدث اخلطأ فصح

معٌت ادلفردات  حيثمن  واضحاى ادلادة شرحا أخذ األستاذ  يشرح احملتو 
ولتقوية الفهم يف  .احملليةواللغة  اإلندونيسيةواجلملة والقواعد ويًتمجها باللغة 

ادلادة ادلدروسة، يشرح األستاذ ويكتب خالصة ادلادة يف السبورة ادلعقدة. مث 
مل تفهم. وإن وجدت يفتح فرصة األسئلة إىل الطالب حول ادلادة اليت 

وإال فالتعليم ينتهي وختمو  مباشرة،وجهها الطالب فأجاهبا األسئلة اليت ي
عليم النحو إىتماما عميقا لالطالب  يهتم بالتوجيهات والنصيحة لكي
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 يدع اهلل بدعاء خاص يف اخرالتعليم وهتم، وختاماراجعة يف بادل ومداومة
 .>1صافحون األستاذ واحدا فواحدالطالب يو 

 

 

 1.4الصورة 
 التعليم النحو في حلقة توان غورو الحاج تحكيم عملية

 عملية تعليم النحو يف حلقة األستاذ حسب اهلل .8
 خطوات السَت تعليم القواعد النحوية  (1

ويف عملية التعليم الخيلو من اخلطوات اليت تسَت إليها ادلعلم وادلتعلم، 
رسُت فيها وذلذا،بعد أن قام الباحث بادلالحظة مع القائم على ىذه احللقة والدا

وجد الباحث خطوات تعليم القواعد النحوية يف حلقة توان غورو احلاج حتكيم  
 كما يلي :

 اإلفتتاح .أ 

                                                             
 :711مايو  11مالحظة مشارك كمالحظ يف التاريخ   17



51 
 

يشمل يف كلمة السالم والبسملة، أختار ادلعلم واحد من الطلبة لقراءة 
 ادلامدة ادلدروسة. 

 النشاطات الرئيسية .ب 
 . يشمل فيو ادلعلم يشرح ادلادة،وادلناقشة بُت الطالب وادلعلم

 اخلتام .ج 
 يشمل فيو التقوًن، والتوجيهات، مث الدعاء

 عملية التعليم والتعلم (7
يفتح األساذ التعليم بالسالم والبسملة، مث حيث األستاذ واحدا من 

يستمعون إىل القراءة وإذا  األخرونالطالب لقراءة ادلادة ادلدروسة. والطالب 
، ىذه احلالة جيري إىل آخر القراءة. مث أخذ مباشرةاألستاذ  وحدث اخلطأ فصح

معٌت ادلفردات واجلملة  حيثمن  واضحااألستاذ  يشرح احملتوى ادلادة شرحا 
مث يفتح فرصة األسئلة إىل .احملليةواللغة  اإلندونيسيةوالقواعد ويًتمجها باللغة 
وجهها الطالب مل تفهم. وإن وجدت األسئلة اليت يالطالب حول ادلادة اليت 

 يهتمتوجيهات والنصيحة لكي م ينتهي وختمو بعدة وإال فالتعلي مباشرة،فأجاهبا 
م، وختاما يدع اهلل ادلراجعة يف بيوهت ومداومةتعليم النحو إىتماما عميقا لالطالب 

 .=1 األستاذ واحدا فواحد ب مبصافحةالطالقام بدعاء خاص يف اخرالتعليم مث 
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 1.4الصورة 
 حلقة أستاذ حسب اهللعملية تعليم النحو في 

 عملية تعليم النحو يف حلقة طاقال األستاذ زات ىادي .9
 خطوات السَت  تعليم القواعد النحوية  (1

ويف عملية التعليم الخيلو من اخلطوات اليت تسَت إليها ادلعلم وادلتعلم، 
وذلذا،بعد أن قام الباحث بادلالحظة مع القائم على ىذه احللقة والدارسُت 

الباحث خطوات تعليم القواعد النحوية يف حلقة توان غورو احلاج فيها وجد 
 حتكيم كما يلي :

 اإلفتتاح .أ 
يشمل يف كلمة السالم والبسملة، أختار ادلعلم واحد من الطلبة لقراءة 

 ادلامدة ادلدروسة. 
 النشاطات الرئيسية .ب 

 يشمل فيو ادلعلم يشرح ادلادة،وادلناقشة بُت الطالب وادلعلم .
 اخلتام .ج 

 فيو التقوًن، والتوجيهات، مث الدعاء يشمل
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 عملية التعليم والتعلم (7
يفتح األساذ التعليم بالسالم والبسملة، مث يبدأ االستاذ بذكر أمهية 

مث أخذ  تعليم النحو وتبحره ليكون ألة لفهم العلوم الدينية اإلسالمية.
واجلملة األستاذ  يشرح احملتوى ادلادة شرحا مجيال من جهة معٌت ادلفردات 

والقواعد ويًتمجها باللغة إندونيسيا أكثر واللغة األم قليال، والطالب أكثر 
وإن كان الطالب مل يفهموا على ما شرح األستاذ فتسمح مسعا واىتماما .

. ىذه احلالة جتري إىل أن ينتهي شرح ادلادة ذلم أن يتوجهوا األسئلة
وإن  ادلادة اليت مل تفهم.مث يفتح فرصة األسئلة إىل الطالب حول  ادلدروسة.

م ينتهي وإال فالتعلي مباشرة،وجهها الطالب فأجاهبا وجدت األسئلة اليت ي
تعليم النحو إىتماما لالطالب يهتم توجيهات والنصيحة لكي وختمو بعدة 

ء خاص يف هتم، وختاما يدع اهلل بدعاو راجعة يف بيادل ومداومةعميقا 
 .<1ذ واحدا فواحدصافحون األستااخرالتعليم مث الطالب ي

 
 1.1الصورة 

 عملية تعليم النحو في حلقة أستاذ زات هادي
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 في حلقة طاقال تقويم تعليم القواعد النحويةثالثا: 
 خطوات تقوًن تعليم النحو يف حلقة طاقال .1

عطي الفرصة إىل الطالب لقراءة ادلادة ادلدروسة يف بداية التعليم، ادلعلم ي
 إىل الكتاب درجتو متوسط واألعلى.وتبديل الكتاب درجتو مبتدئ 

 أدوات تقوًن تعليم النحو يف حلقة طاقال .7
 يستخدم ادلعلم أسلوب ادلالحظة، واألسئلة شفهيا يف أثناء التعليم.  

 عملية تقوًن تعليم النحو يف حلقة طاقال .8
إن التقوًن يف عملية التعليم لو دور مهم وبواسطتها مجع بيانات خاصة بفرد 

. وأما علمية التقوًن من أجل اختاذ القرارات ادلعينةأو طلب ليقدر على حتكيمو 
يقوم يف إجراءالتعليم  إما يف األول وإما يف األخر.  مباشرةيف حلقة طاقال يطبق 

اءة ادلادة ادلدروسة. وبطريقة طرح األسئلة ن يتيح الفرصة لقر ه بأالميذاألساتيذ ت
عن ادلادة اليت مل يتعلمها أو   تعلمها الطالب. وجبانب ذالك  التقوًن يتصور 

بكتاب األعلى. ومع تقوديو بكتاب خارج مادة النحو   ادلبتدءحينما تبدل الكتب 
 . 71اإلسالمية نيةيككتاب الفقة والعقيدة وما أشبهها من الكتب الد

 تحليل البياناترابعا: 
تبُت الباحث بعد ادلالحظة وادلقابلة، فيحلل نطالقا من البيانات اليت ا

الباحث وادلناقشة عليها حتتوي على عملية حلقة طاقال لتعليم القواعد النحوية من 
 حيث أىدافها وموادىا وتقوديها كما يلي :

 النحو يف حلقة طاقالتعليم أىداف حتليل  .1
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 النحوية باخلصوص يف ىذه القرية ىىلقواعد وأما اذلدف من تعليم ا
 يف علم النحووسيلة للوصول  إىل غَته. ىذا منتبخ من قول العلماء " من تبحر 

فهو يهتدي إىل غَته ". إنطالقا من ىذا ادلقال، فالعلماء السابقون يف سكربيال  
حيثون لتعليم وتبحر العلوم النحو قبل علوم الدينية اإلسالمية األخرى. وأكد 

باإليصاء إىل تالميذه مؤسس األول حللقة طاقال توان غورو زلمد رئيس  
ل فهم الكتب الدينية اإلسالمية علوم النحو أوال واختاذىا ألة لتسهيالستيعاب 

ادلكتوبة باللغة العربية. وىذه العلوم وسيلة للوصول إىل فهم العلوم الدينية 
اإلسالمية. ومن الذي ديلك علم النحو كمثل من ديلك اآلالت لبناء البنيان 
ويستطيع أن يهندس ويبٍت البنيان كما يشاء. وإذا كان أحد  يتبحر علوما النحو 

 جيدا، فالعلوم الدينية اإلسالمية سيصَتىا سهاليف تعليمها. وفهمها فهما
ليست القواعد غاية تقصد لذاهتا، ولكنها وسيلة إىل ضبط الكالم، و 

. وأما األىداف يف تعليم النحو ىو تساعد يف تصحيح األساليب، وتقوًن اللسان
 تصحيح األساليب وخلوىا من اخلطأ، والتفكَت إلدراك الفروق الدقيقة بُت

الًتاكب والعبارات واجلمل، تنمية ادلادة اللغوية للتالميذ، تدريب التالميذ على 
 .71استعمال األلفاظ والًتاكبوتكوين العادة اللغوية الصحيحة

حيث أن وإذا نناقش بُت البيانات والنظريات فنجد ادلشاومة بينهما من 
يس غاية لذاهتا ة يف فهم العلوم األخرى ولالقواعد النحوية كوهنا ألة للمساعد

 ووسيلة للحصول إىل اللغة العربية اجليدة والصحيحة. 
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 مواد تعليم النحو يف حلقة طاقالحتليل  .7
ادلادة التعليمية ىى رلموعة من ادلواد التعليم ويشمل رلموعة ادلعارف 
وادلهارات والقيم واإلجتاىات اليت ديكن أن حتقق بواسطتها األىداف واألغراض 

 .77الًتبوي
ادلواد التعليمية أمر ضروري يف عملية التعليم والخيلو وجودىا يف التعليم إما  ن إ

كتب وغَت كتب. بناء على ىذا بعد أن قام البحث بادلالحظة ادليدانية وادلقابلة 
يف حلقة طاقال لتعليم القواعد النحوية ىناك ادلواد النحوية ادلستخدمة يدور 

ىن إىل الكتب األعلى . ويف كل حول الكتب النحوية من درجة الكتب األد
 .حلقة تستخدم كتابة سلتلفة ، ىذه يناسب بقدارات طالهبم

 يف حلقة طاقال  عملية تعليم النحوحتليل  .8
شرع يشرح ادلادة  السابقة ، مث  يفتح األساذ التعليم بالسالم والبسملة 

ة باخلالصة. وبعد ذلك ضرب األستاذ إىل طالبو  قراءة ادلادة اجلديدة قراء
صحيحة والطالب يًتكزون إىتمامهم واستماعهم إىل قرءتو هبدوء وخشوع. مث 
تبقي الفرصة لطالب ليقرأ عما قرأ األستاذ سابقا واحدا بعد واحد،من الطالب 
الذي جيلس يف جانب األستاذ ديينا وينتهي يف الطالب الذي جيلس يف جانب 

اذ حاليا. وبعد ذالك يدخل األستاذ يسَتا. وإذا وجد اخلطأ يف القراءة صح األست
األستاذ إىل شرح ادلادة شرحا مجيال وصوتا عليا إما من جهة معٌت ادلفردات 
واجلملة والقواعد ويًتمجها باللغة إندونيسيا واللغة األم. مث بعد ذالك يفتح 
األستاذ باب األسئلة خالل ادلادة ادلشروحة. وإن وجدت األسئلة اليت توجهها 
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ليا وإال فالتعليم ينتهي وختمو بالتوجيهات والنصيحة لكي الطالب فأجاهبا حا
الطالب يهتمون تعليم النحو إىتماما عميقا وأن يدوموا مراجعة يف بيتهم، 

 وختاما الطالب يتصافحون األستاذ واحدا فواحد.
يسهل ادلدرسون  القياسية وىوالطريقة يف تعليم النحو ىى  كانت الطريقة 

الدرس بذكر القاعدة أو التعريف أو ادلبدأ العام، مث يوضحون ىذه القاعدة بذكر 
مث عدل .بعض األمثلة اليت تنطبق عليها، ليعقب ذالك التطبيق على القاعدة

مث  وىى الطريقة العكس من الطريقة القياسية. الستقرائيةاعنها إىل الطريقة 
لقائمة على تدريس القواعد من خالل النصوص ظهرت أخَتا الطريقة ادلعدلة ا

 .78ادلتكاملة
وإذا نربط ونناقش ىذه القضايا بُت البيانات والنظرية  صلد على أن تعليم 
القواعد النحوية يف حلقة طاقال يستخدم طريقة القواعد والًتمجة ودخل ايضا 

تخدم . وأما أسلوب التعليم يف احللقة يساإلستقرائيةطريقة القراءة وطريقة 
 احلديث والتقليدي وأما ثالث حلقات الباقية تستخدم اسلوب التقليدي فقط.

 حلقة طاقالتعليم النحو يف حتليل تقوًن  .9
إن التقوًن يف عملية التعليم لو دور مهم وبواسطتها مجع بيانات خاصة بفرد 
أو طلب ليقدر على حتكيمو من أجل اختاذ القرارات ادلعينة. وأما علمية التقوًن 
يف حلقة طاقال يطبق حاليا يف إجراءالتعليم  إما يف األول وإما يف األخر. يقوم 

اءة ادلادة ادلدروسة. وبطريقة طرح األسئلة األساتيذ تيالميذه بأن يتيح الفرصة لقر 
عن ادلادة اليت مل يتعلمها أو   تعلمها الطالب. وجبانب ذالك  التقوًن يتصور 
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حينما تبدل الكتب األدىن بكتاب األعلى. ومع تقوديو بكتاب خارج مادة النحو  
 ككتاب الفقة والعقيدة وما أشبهها من الكتب الدينية اإلسالمية.  

التقوًن ىو وسيلة للحكم هبا على فاعلية العملية الًتبوية وىى أيضا 
االسًتاتيجية الفعالة للتغيَت الًتبوي سواء على مستوى التلميذ أو ادلدرس أو 
ادلدير وىدفو للتحسُت والتجديد ادلستمران وىو جزء مواكب ال يتجزأ من 

دامها يف اختاذ القرارات والتقوًن يتطلب مجع ادلعلومات الستخالعملية التعليمية. 
بشأن ادلنهج، وتستخدم يف وسائل معددة منها االختبار وادلقابالت وادلالحظات 

 .79والتقديرات
التقوًن يكون يف عملو صورتان أحدمها التقوًن التجمعي وىو منط التقوًن 
الذي يستخدم يف هناية فصل أو عام أو دراسي، أو هناية فصل أو هناية مقرر أو 

ألغراض النقل أو التخرج أو لتقوًن التقدم واآلخر التقوًن التكويٍت ىو برنامج، 
منط التقوًن الذي يستخدم يف أثناء العلمية التعليمية، فهى يتم أثناء الدرس ، ويف 

. :7هنايتو فهى يتظمن مجيع البيانات بغرض التعديل يف مسار العملية التعليمية
يانات ادلوجودة فنجد على أن التقوًن يف وإذا نناقش ىذه القضايا بُت النظرية والب

 حلقة طاقال يستخدم التقوًن التكويٍت ومواصفتو إىل التقوًن الذايت.
 مناقشة نتائج البياناتالمبحث الثالث : 

الحظة وادلقابلة مع القائمُت تبُت الباحث بعد ادلانطالقا من البيانات اليت 
وبعد حتليلها ومناقشتها يرى الباحث أن ىذه ىذه احللقة والدارسُت فيها على 

احللقة  حلقة أىلية ليست رمسية حكومية ألن اإلشراف عليها إداريا وتربويا ال 
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مؤكدا بالبيانات السابقة. ونظام التعليم على مدار  تتبع كهيئة رمسية حكومية
تح ُت. وتتميز ىذه احللقة بأهنا تفساالسبوع مبناىج متدرجة تراعي مستوى الدار 

تعليم والدراسة يف ىذه أبواب القبول وتبلى حاصية كل ادلستويات يف اجملتمع. وال
هج وفيو التقوًن شلا جيعل الدارس فيها مؤىال تأىيال ترىيا بعينو على احللقة م
  ار يف ترقية قدراتو وزيادة علومو.االستمر 
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 الخامس الفصل
 الخاتمة

 ملخص نتائج البحث .أ 
فيستنبط  ريات،لبيانات والنظإنطالقا من ادلشكلة السابقة وبعد مناقشة ا

 الباحث اخلالصة اآلتية .
، ادلبنيا على رمسي غًن الربامجحلقة طاقال لتعليم القواعد العربية ىي  .1

أساس اإلخالص واإلستقامة ويرتكز أىدافها يف تعليم القواعد 
لدراسة وفهم العلوم الدينية النحوية.ويستفاد منو لكونو آلة ووسيلة 

 اإلسالمية.
ومن حيث تنفيذ عمليتها التعليمي، يف بعض احللقة مازالت حتتفظ طريقة   .2

تقليدية وأسلوب تقليد، وىناك حلقة أخرى جتمع بٌن طريقتٌن وأسلبٌن 
 حديثا وتقليدا.

وأما ادلواد التعليمية فهى الكتب النحوية النظرية دون استخدام كتب   .3
النحو التعليمي. ىذه كما فهمنا من الكتب ادلستخدمة مثل كتاب منت 

 األجرومية وشرح دخالن وعشماوى وغًن ذالك.
و أما نظام التقومي يف حلقة طاقال ىو التقومي احلقيقي والتكويين. بأن   .4

 طالهههم ترقية كفااامهم النحوية بادلالحظة واألسللة يقوم األساتيذ بالتقومي
 يف إجراا التعليم.
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 التوصيات .ب 
 من حيث تقدم أو عدم رمسيأو غًن  رمسيا كانإن جناح ىيلة التعليم 

حلقة طاقال  اليستند إىل نظرة طرف واحد بل أكثر من ىذا، ومن أمثلة ذالك
الثقافة التقليدية اليت  افظة علىألجل احمل تنتصب ما زالتلتعليم القواعد النحوية 

 السابقون. ورثها علمائنا
 االقتراحات .ج 

لدى الباحث، وأمتىن  ت ادليدانيةالتحليال ىذا البحث مقصور على نتائج
أكثر إشراقا  بناا مستقبليف أمشل وأفضل  حبثدافعا حنو تطوير أن يكون 

 وتقومي التعليم اجلودة.يقة ومواد من ناحية نظام التعليم وطر  ألجيال ادلستقبل،
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