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الشرعية سومطرى الغربية. رسالة املاجستري، قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالان 
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 املادة، علم النحو، املدخل القرآين، املدخل االتصايلالكلمات األساسية: تطوير 
ويؤسس هذا البحث على افرتاضات الباحثة عن دور علم النحو للتالميذ يف معهد االسالمي. وقد وجب 
للتالميذ أن يقدروا علوم الدين اإلسالمي من خالل كتب الرتاث اليت عددها ابللغة العربية. فلذلك جيتاج التالميذ 

نحو ليفهمها فهما جيدا. ويتعلم التالميذ علم النحو منذ الصف األول بكتاب منت األجرومية الذي على علم ال
ألفه إبن آجروم. وهو كتاب علم النحو األساسي ولكن له عيوب كحالة الكتاب اليت مل تناسب حبالة التالميذ من 

طبيقه. لذا، التالميذ عند تعليمه وت انحية تقدميه ولغة استخدامه وكمال مكوانته ويسبب هذا احلال على صعوبة
 دفعت الباحثة لتطوير هذا الكتاب ابملدخل القرآين واالتصايل.

( معرفة تطوير كتاب منت األجرومية ابملدخل القرآين 1من التمهيد السابق، تقدم الباحثة ثالث أهداف: )
( معرفة مدى فعالية كتاب 3صايل. )( معرفة مواصفات كتاب منت األجرومية ابملدخل القرآين واالت2واالتصايل.)

منت األجرومية ابملدخل القرآين واالتصايل. ومنهج هذا البحث منهج البحث التطويري بنموذج بروج وغال الذي 
يتكون من عشر خطوات وطريقة مجع البياانت هي املالحظة واملقابلة واالستبانة واالختبار. والبياانت نوعان ومها  

 كمي وكيفي.
البحث تتكون من تطوير كتاب منت األجرومية ابستخدام عشر خطوات من بروج وغال:  ونتائج هذا

حتليل االحتياجات، التخطيط، تطوير تصميم اإلنتاج، تصديق اخلرباء، تعديل اإلنتاج، جتربة اإلنتاج األوىل، تعديل 
تصورها نتيجة االستبانة  حية الكتاب اليتبصال اإلنتاج، جتربة اإلنتاج الثانية، تعديل اإلنتاج النهائي، اإلنتاج النهائي.

 81،87ومعلم علم النحو األول  % 77،88وخبري احملتوى "جيد" بــ  % 94،13من خبري التصميم "جيد جدا" بــ 
من التالميذ حيبونه وهلذا الكتاب  % 85،29وهي يف درجة "جيد جدا".و  % 88،12، املعلم الثاين  %

ة، اعتمادا على مكوانت املواد التعليمية اجليدة، بينت مواد علم النحو ابللغة االتصالياملواصفات التالية:طور الكتاب 
األمثلة من آايت القرآن الكرمي لفظيا أم معنواي، استخدام األلوان والصور واحلرف املتنوعة والتمارين والشرح اإلضايف. 

 بنتيجة ت احلساب ء على جتربة اإلنتاج األوىل والثاينوهذا الكتاب املطور فعال لرتقية كفائة التالميذ يف علم النحو بنا
 .2،086<  3،71>  2،845أكرب من نتيجة ت اجلدول، 

كتاب منت األجرومية ابملدخل القرآين واالتصايل صاحلة مبا حيتاجه التالميذ يف تعليم علم النحو ألنه سهولة 
 مرجعا ومصدرا يف تعليم علم النحو. للفهم وجذابه لتعليمه. وذلك يشري أنه ميكن أن يستخدمه املعلم
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ABSTRACT 

Husnaini Jamil, 2017 The development of Matan Al Ajrumiyah book with quranic 

integrative approach and communicative applied at Miftahul ‘Ulumy Syar’iyyah 

boarding school West Sumatra. Thesis master program of Arabic language 

postgraduate Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang. Mentor: Dr. 

H. Saiful Musthafa M.Pd, Dr. H. Munirul Abidin M.Ag 

Keyword : material development, nahwu science, quranic approach, communicative 

approach. 

This research is based on researcher assumption that nahwu science has a big role 

for students in Islamic boarding school. Students must posses the various religious science 

from the Arabic classical books. Therefore, students need the science of nahwu as 

“equipment” to understand the contents of the books. Student began to learn nahwu science 

since the first grade with the book of matan ajjurmiyah composed by ibnu ajurrum. This 

book is the main nahwu science book. But there are shortcomings in this book. one of them, 

the condition of the book that is not compatible with students’ condition in term of 

appearance, language and component completeness. This causes students found difficulties 

in learning and applying it. Therefore, researcher develop this book with qur’anic 

integrative approach and communicative. 

Based on that background, researcher formulated three research objectives, 1) 

Know development of matan al ajrumiyah book with qur’anic integrative approach and 

communicative. 2) Know the characteristics of matan al ajrumiyah book with qur’anic 

integrative approach and communicative, 3)Know the effectiveness of matan al ajrumiyah 

book with qur’anic integrative approach and communicative.This research is using research 

and development method of Borg & Gall development model which composed by ten step. 

The data collected by observation, interview, questionnaire and test. So the type of data 

obtained is quantitative and qualitative data. 

The result of the research show that the cause of student’ difficulties of  nahwu 

science learning is very few applicative examples in matan ajjurmiyah book, no additional 

explanation and no supporting test. This development of this book is proper to use 

according to questionnaire from design experts 94,13% (very good), content experts 

77,88% (good), first nahwu teacher  81,87% (very good), second nahwu teacher 88,13% 

(very good) and  people who like learning using this book 85,29%. This book has the 

following characteristics: 1) This book is developed from components of good teaching 

materials, 2) Nahwu science materials is described in a communicative language, 3) 

Examples are taken from qu’arnic verses, either literally or in text, 4) Using colors, pictures, 

font, various test and postscript. While the feasibility of this book also has a positive effect 

in improving student’ understanding of nahwu science which shown by T test result, which 

the result of T count is more than T table, 0,05% and 0,01%, 2,07 < 3,71 >2,840 

Matan ajjurmiyah book with qur’anic integrative approach and communicative is 

proper to use and correspond to student’ needs in nahwu learning because understandable 

and interesting to learn. It also show that this book can be used by teachers as reference and 

source in teaching nahwu science.  
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ABSTRAK 

 
Husnaini Jamil, 2017. Pengembangan Kitab Matan Al Ajrumiyyah dengan pendekatan 

Qur’ani dan Komunikatif yang diaplikasikan di Pondok Pesantren Miftahul 

‘Ulumy Syar’iyyah Sumatera Barat. Tesis, Program Studi Magister Pendidikan 

Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Pembimbing: Dr. H. Saiful Musthafa, M.Pd, Dr. H. Munirul Abidin, M.Ag  

 

Kata Kunci: Pengembangan Materi, Ilmu Nahwu, Pendekatan Qur’ani, Pendekatan  

Komunikatif 

 

Penelitian ini didasarkan pada asumsi peneliti bahwa ilmu nahwu mempunyai 

peran yang besar untuk santri di Pondok Pesantren Islam. Para santri harus menguasai 

berbagai ilmu Agama melalui kitab-kitab klasik berbahasa Arab, oleh karena itu santri 

membutuhkan ilmu nahwu sebagai alat untuk memahami isi kitab-kitab tersebut. Santri 

mulai mempelajari ilmu nahwu sejak kelas satu dengan Kitab Matan Ajrumiyyah yang 

disusun oleh Ibn Ajurrum. Kitab ini merupakan kitab ilmu nahwu utama, namun terdapat 

beberapa kekurangan dalam kitab ini, seperti kondisi kitab yang tidak sesuai dengan 

kondisi santri dari aspek tampilannya, bahasa yang digunakan, dan kelengkapan komponen 

sebuah buku. Hal ini menyebabkan santri kesulitan dalam mempelajari dan 

mengaplikasikannya. Karena itu peneliti mengembangan kitab ini dengan pendekatan 

qur’ani dan komunikatif. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan 3 tujuan penelitian: 1) 

Mengetahui mengembangkan kitab Matan Al Ajrumiyyah dengan Pendekatan Qur’ani dan 

Komunikatif, 2) Mengetahui karakteristik Kitab Matan Ajrumiyyah dengan pendekatan 

Qur’ani dan Komunikatif, 3) Mengetahui tingkat efektifitas Kitab Matan Ajrumiyyah 

dengan pendekatan Qur’ani dan Komunikatif. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian dan pengembangan dengan model pengembangan Borg & Gall yang terdiri dari 

10 langkah. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, angket dan latihan, sehingga 

jenis data yang diperoleh adalah data kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian terdiri dari pengembangan kitab melalui 10 langkah Borg & Gall: 

Analisis kebutuhan, rancangan, desain produk, validitas pakar, revisi, percobaan pertama, 

revisi, percobaan kedua, revisi akhir, produk akhir dan produk  ini layak digunakan 

berdasarkan angket dari pakar desain 94,13 % (Sangat Baik), pakar isi materi 77,88 % 

(Baik), guru ilmu nahwu pertama 81,87 % (Sangat Baik), guru ilmu nahwu kedua 88,13 % 

(Sangat Baik), dan 85,29 % menyukai pembelajaran dengan buku ini. Buku ini memiliki 

beberapa karakteristik berikut:  Kitab ini dikembangkan berdasarkan komponen-komponen 

sebuah materi ajar yang baik, Materi ilmu Nahwu dijelaskan dengan bahasa yang 

komunikatif, Contoh diambil dari Ayat Alqur’an, baik secara lafaz atau maknawi, 

Menggunakan warna, gambar, font, latihan yang beragam, serta adanya catatan tambahan. 

Sedangkan kelayakan buku ini juga memberikan efek positif dalam meningkatkan 

pemahaman santri terhadap materi ilmu nahwu yang dibuktikan dengan hasil uji t, dimana 

hasil t hitung lebih besar dari t tabel 0,05 % dan 0,01 % , 2,07 < 3,71 > 2,840. 

Kitab Matan Ajrumiyyah dengan pendekatan Qur’ani dan Komunikatif layak 

digunakan dan sesuai dengan kebutuhan santri dalam pembelajaran nahwu karena dapat 

dipahami dan menarik untuk dipelajari. Hal ini juga menunjukkan bahwa buku ini bisa 

digunakan guru sebagai rujukan dan sumber dalam mengajarkan ilmu nahwu. 
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 تقديرالشكر و ال
 بسم هللا الرمحن الرحيم

الذي أنزل السكينة يف قلوب املؤمنني ليزدادوا إمياان مع إمياهنم و هللا جنود احلمد هلل 
السماوات واألرض وكان هللا عليما حكيما وقد وفقين هللا تعاىل لتحقيق هذه رسالة 

 ابلتطبيق القرآين واالتصايلتطوير كتاب منت األجرومية ابملدخل املاجستري، مبوضوع 
 و . والصالة والسالم على سيدانعلى معهد مفتاح العلوم الشرعية سومطرى الغربية

حبيبنا حممد رسول هللا الذي أخرجنا من الظلمات إىل النور. وأرجو أن تكون هذه رسالة 
هذه النهاية  املاجستري انفعا يل ومجيع الطالب والطالبة واملهتم ابللغة العربية. ولن أصل إىل

إلال بفصله عز وجل وكل من ساعدين ابملساعدات الكثرية وأرشدىن ابلتوجهات القيمة، 
 فبهذا ينبغي يل تقدمي الشكر والتقدير إىل:

مساحة األستاذ الدكتور عبد احلارس، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم  .1
 اإلسالمية احلكومية مباالنج.

ن، مدير كلية الدراسات العليا جامعة موالان مساحة األستاذ الدكتور حبار الدي .2
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

مساحة الدكتور ولداان وارغاديناات، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات  .3
 العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

 األول يف هذا البحث.مساحة الدكتور سيف املصطفى، كاملشرف  .4
 الدكتور منري العابدين، كاملشرف الثاين يف هذا البحث.مساحة  .5
 فضيلة الدكتور توفيق الرمحن، كاخلبري يف تصميم الكتاب املطور. .6
 فضيلة الدكتور حليمي زهدي، كاخلبري يف حمتوى الكتاب املطور. .7
ومطرى سفضيلة الكرمي احلج ماروزي، رئيس املعهد مفتاح العلوم الشرعية  .8

 الغربية.
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لزمالئي األعزاء يف الفصل أ كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراهيم  .9
 اإلسالمية احلكومية مباالنج بدوهنم ما علمت من أان اآلن.

 أقول لكم جزاكم هللا أحسن اجلزاء.

 
 2017ديسمبري  10 ماالنج،     
      الباحثة،     
   
 حسنيين مجيل     
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 الفصل األول

 اإلطار العام 
 مقدمة .أ

وقد حضر املعهد كمنشأة الرتبوية والتعليمية الذي يتأكد على تعليم دين 
وأيسس هذا اهلدف إلقام املعاهد يف 1اإلسالم لكي تكون التالميذ مسلما كافا.

اح العلوم الكثرية، منها معهد مفتأندونسيا، كذلك يف سومطرى الغربية. وهناك املعاهد 
الشرعية وهذا املعهد الذي قريب جببل مريايف كأساس تعليم دين اإلسالم جملتمع حوله،  
كثري من العلماء واخلرباء املشهورة يف هذه الوالية تعلموا يف هذا املعهد ويطلب اجملتمع 

الة تناسب . وهذه احلمنها أن يعاجل مسائلهم سواء كانت املسئلة الدينية أم اإلجتماعية
إبحدى من رسائل املعهد تعين جتعل التالميذ كفاتح تنمية اجملتمع الذين أيسسون 

 حياهتم مع القرآن الكرمي واألحاديث النبوية.

وتشكيل املسلم الكاف يتعلق عالقة قوية بشيئني، دور املعلم واملواد 
 2لقرآن الكرمي.تتكون يف االتعليمية. فلذلك البد هلما أن يتبعا شريعة اإلسالم اليت 

وميكن لنا أن نتكامل بني املواد التعليمية كأساس تشكيل فردية التالميذ ابلقرآن الكرمي، 
 سواء كانت حمتوى الكتاب والتمرينات وأنشطات التعليم األخرى. 

وكثري من العلوم، ميكن له أن يتكامل ابلقرآن الكرمي بل بعض منها أيلف 
علم النحو علم يعرف به أحوال أواخر 3الكرمي، علم النحو مثال. أساسا على القرآن
وكان تعليم علم النحو تعليما مهما يف معهد مفتاح العلوم  4الكلم إعرااب وبناء.

                                                           
1Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi 

(Jakarta: Erlangga, tth), hlm. 2.     
2Rina Sari, Pembelajaran Bahasa Inggris Pendekatan Qur’ani (Malang:UIN-Malang Press, 2007), 

hlm. 3.   
3Uril Bahruddin, Bisa Bahasa Arab Bukan Hanya Mimpi (Jakarta: Tartil Instite, 2016), hlm. 88.  

 .1(، ص.1992)الطبعة الثانية؛ القاهرة: بدون املطبعة، إحياء النحو إبراهيم مصطفي، 4 
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الشرعية، ألنه أساس أول للتالميذ يف ترقية كفائتهم عند فهم كتب دين اإلسالم اليت 
ذ الصف م التالميذ علم النحو منتستعمل اللغة العربية كلغة أساسية. فلذلك تتعل

 األول يف املعهد.

 ودور علم النحو أو القواعد الكبري يف تعليم اللغة العربية تتبع عليه الصعوبة
يف فهمه، على أنه قواعد اللغة أساسا يف اكتساب املعارف والتعبري عن املعطيات 

إلضافة إىل كوهنا أداة ابالفكرية والتفاعل املستمر بني اإلنسان وجمتمعه وبيئته. فاللغة 
للتعبري عما يدور يف النفس وتعرض ما ينتجه الفكر وهبا جيري التفاهم. وقواعد اللغة 
العربية مهمة دائما أبهنا مادة جافة صعبة الفهم واالستيعاب واحلقيقة أن القواعد 
ليست جافة وصعبة الفهم وإمنا أسلوب عرضها حيمل يف طياته أسباب هذا اجلفاف، 

 5ى منها يعرض من انحية املواد تعليميته.وإحد

وابت  أن تعليم علم النحو له صعحممد رجب فضل هللا ويف فرصة أخرى قال 
( 2( صعوبة القواعد ذاهتا، وجفافها، وكثرة مستثنياهتا، وشذوذها. )1كثرية، منها: )

( عدم االهتمام ابلتدريبات 3ضعف إعداد املعلم احلايل وتعدد مصادر إعداده. )
( إتباع طرق تدريس تقليدية تركز على حفظ القواعد دون تطبيقها 4لتطبيقات. )وا

( 6( الوقت املخصص ال يكفي أحياان لدراسة القواعد والتطبيق عليها. )5عمليا. )
( القصور يف فهم مفهوم النحو 7ندرة استخدام الوسائل التعليمية يف حصة القواعد. )

( التباين 9اب يف اختيار املباحث النحوية. )( االضطر 8والفرق بينه وبني الصرف. )
 6بني العامية والفصحى.

ويستخدم كتاب منت األجرومية كالكتاب االساسي لتعليم علم النحو يف 
معهد مفتاح العلوم الشرعية. وأيلف هذا الكتاب حممد بن حممد بن داود الصنهاجي 

                                                           

 .4(، ص. 2014)بريوت: دار الكتب العلمية، مرجع الطالب يف اإلعراب إبراهيم مشس الدين، 5 
(، ص. 2003)الطبعة الثانية؛ القاهرة، علم الكتب، اإلجتاهات الرتبوية املعاصرة يف تدريس اللغة العربية حممد رجب فضل هللا، 6 

190. 
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ويثبت املعهد  7قري الصويف.ه( واملشهور إببن آجروم ومعناه بلغة الرببر الف 723)تويف 
هذا الكتاب ككتاب أساسي يف تعليم علم النحو ألنه يستخدم لغة بسيطة يف بيانه 
 حىت يناسب بكفائة التالميذ يف مرحلة املبتدئني، ويعرف هذا الكتاب مبقدمة النحو.

إذا نظران إىل األمثلة يف كتاب منت األجرومية، ليست هناك عالقة بني اللغة 
واحتاج التالميذ خصوصا لتالميذ غري الناطقني ابللغة العربية. ألن كثريا  املستخدمة

-ضراب-، كمثال الفاعل املضمر: ضرب8من هذه األمثلة تستخدم اللغة االستفزازية
ضربنا. -ضربت  -ضربنت-ضربت  -ضربتم-ضربتما-ضربت  -ضربن-ضربت-ضربوا

ا يستخدم ال. وبل إمنوهكذا مثال مفعول به: ضربت زيدا، ومثال املصدر: قتلته قت
املؤلف األمثلة اليت تتصور عن أحوال احلرب، كمثال مفعول به: ركبت الفرس، ومثال 

ولكن تتعلق  9البدل الغلط: رأيت زيدا الفرس، ومثال التمييز: اشرتيت عشرين غالما.
هذه األمثلة أبحوال إبن آجروم عندما يؤلف هذا الكتاب، وحيي يف فاس، الدولة 

ن هذا نقلبها دوال اإلسالمية الكثرية اليت بعض منها قبيلة الرببر وكما عرفنا أاملغربية وت
  10القبيلة حتي يف الصحرائي وحتب احلرب مع غريها.

ويسبب استعمال اللغة االستفزازية انفصاال بني علم النحو واللغة العربية  
لعربية. فلذلك اكلغة االتصايل يف الزمان احلاضر خصوصا لتالميذ غري الناطقني ابللغة 

حضر املدخل االتصايل ليتصل بينهما. ميكن للمعلم أن يعلم اللغة ابستخدام هذا 
املدخل الذي أقرب إىل وظيفة اللغة ابملقارنة مع املداخل األخرى. وليس هذا املدخل 
لتعليم مهارة الكالم فحسب، ولكن هو يكتسب لتوسع تعليم القواعد حىت يصري 

الميذ إىل استخدام اللغة نظرا أن القواعد يعلمه املعلم ليتم فهم التهذا التعليم ابلتأكيد 

                                                           
7Abdullah Muzakki, Pengantar Studi Nahwu (Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2015), hlm. 

199.   

القاهرة:  ة؛الطبعة الرابع) املعحم الوسيطجممع اللغة العربية، تخّفه، أاثره وأزعجه؛ االستفزازية اصلها فّز واستفّز مبعىن اخلوف: اس8 
 .687ص.  ،(2004مكتبة الشروق الدولية، 

 .13-9)كتاب الكرتونبة، بدون السنة(، ص. منت األجرومية إبن آجروم، 9 
10Philip K. Hitti, History of The Arabs (Cet I; Jakarta: PT Serabi Semesta, 2014), hlm. 690.   
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عن كيفية االتصايل. كما قال إيفندي أن يذكر اإلنسان يقدر القواعد التامة إذا يقدر 
  11قواعد اللغة مع  قواعد االجتماعي اليت تتعلق ابستخدام اللغة.

ب سابقة، أسباوقد نقصت منافع كتاب منت األجرومية ألسباب كثرية سوى 
منها تقدمي الكتاب الراتبة، الذي هناك نظرايت قواعد اللغة العربية فحسب بدون 
  أمثلة كثرية وليست له االختبارات املناسبة لرتقية فهم التالميذ عن النظرايت املتعلقة،

كما قال حممد عبد احلميد أن احدى من اخلطوات يف تصميم املواد التعليمية اجليدة  
فلذلك، كثري من 12االختبارات أو التمرينات اليت تتعلق ابملواد املتعلمة.تشمل على 

التالميذ، هم حيفظون النظرايت النحوية ولكن مل يستطيعوا أن يطبقواها كما وظائف 
 النحو األوىل.

تطوير كتاب منت األجرومية على شكل فاطمة يف دراستها عن  تكما قال
د التالميد يف مكان دراستها هم يصعبون عنخرائط املفاهيم لتنمية فهم النحو أن 

تطبيق القواعد النحوية اليت تعلموا قبله ومن انحية حمتوى الكتاب قالت أنه ضعف 
األمثلة أي توجد فيه قليال جدا وال توجد التمرينات أوالتدريبات التحريرية لكل درس 

 13حىت صعب التالميذ يف صناعة األمثلة البيسطة.
 علم النحو بكتاب منت األجرومية اليت تقع يف معهدوكذلك مشكالت تعليم 

مفتاح العلوم الشرعية كما قالت معلمة علم النحو يف هذا املعهد عند عملية املقابلة، 
حينما تعطي املعلمة أمثلة أخرى اليت ختتلف أبمثلة يف الكتاب فتتحري التالميذ ومل 

ه وهي عن تلك املادة قبل يستطيعوا أن يعطوا اإلجابة الصحيحة عنها مع أن تعلموا
حفظواها، فلذلك تصبح املواد التعليمية عن قواعد اللغة العربية يف كتاب منت 

                                                           
11Hamidah, Filsafat Pembelajaran Bahasa: Perspektif Strukturalisme dan Pragmatisme 

(Yogyakarta: Naila Pustaka, 2017), hlm. 110  
12M. Abdul Hamid, dkk. Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm.113.  

 ةفعالية تطوير كتاب منت األجرومية على شكل خرائط املفاهيم لتنمية فهم الننحو )حبث تطويري يف مدرسة منبع الصاحلني املتوسطة اإلسالميفاطمة، 13 
 .3(، ص. 2014)سورااباي: جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي، بغرسيك( 
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األجرومية كالنظرايت فحسب بدون التطبيق املناسب ألن ليست فيه األمثلة اليت 
متكن التالميذ أن تستخدمها عند حمادثة حياهتم اليومية. وتسبب هذه احلالة حجاب 

ربية وعلم النحو.فلذلك هذا الكتاب كالكتاب األساسي يف تعليم علم بني اللغة الع
النحو حاصة وتعليم اللغة العربية عامة، البد له أن يعرف علم النحو إىل التالميذ كما 

 14وظائفه األوىل، يعىن كأداة اللغة وتصحيح قراءة القرآن وفهم معناه.

ب دين كبري كألة فهم كتوبناء على املشكالت السابقة، لعلم النحو دور مهم و 
اإلسالم اليت تتألف ابللغة العربية حىت تكون التالميذ مسلمة كافة وتستخدم اللغة 
العربية كآلة االتصالية. فلرتقية هذا الدور، تريد الباحثة أن تتطر كتاب منت األجرومية 
ابستخدام املدخل القرآين الذي تتكامله الباحثة ابملدخل االتصايل لكي تكون أن 
تذوق التالميذ منافع علم النحو الشاملة ابلتطبيق على معهد مفتاح العلوم الشرعية 

ل القرآين ابملدخ تطوير كتاب منت األجرومية سومطرى الغربية، مبوضوع البحث
 واالتصايل ابلتطبيق على معهد مفتاح العلوم الشرعية سومطرى الغربية

 أسئلة البحث .ب
 فتحدد الباحثة املشكالت كما تلي:انطالقا من خلفية البحث املذكورة، 

كيف يتم تطوير كتاب منت األجرومية ابملدخل القرآين واالتصايل يف معهد مفتاح  .1
 العلوم الشرعية سومطرى الغربية.

 يف ما مواصفات املواد املطورة كتاب منت األجرومية ابملدخل القرآين واالتصايل .2
 معهد مفتاح العلوم الشرعية سومطرى الغربية.

دى فعالية استخدام كتاب منت األجرومية ابملدخل القرآين واالتصايل يف ما م .3
 معهد مفتاح العلوم الشرعية سومطرى الغربية.  

 

                                                           

 2017فربوءايري  27لة اإلبتدائية يف معهد مفتاح العلوم الشرعية، يف التاريخ الباحثة مع أستاذة علم النحو يف املرح مقابلةنتيجة 14 
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 أهداف البحث .ج
 األهداف اليت تريد الباحثة  أن حتققها يف هذا البحث كما تلي:

عهد مفتاح يف م إنتاج تطوير كتاب منت األجرومية ابملدخل القرآين واالتصايل .1
 العلوم الشرعية سومطرى الغربية.

ملعرفة مواصفات املواد املطورة كتاب منت األجرومية ابملدخل القرآين واالتصايل يف  .2
 معهد مفتاح العلوم الشرعية سومطرى الغربية.

ملعرفة قياس فعالية استخدام كتاب منت األجرومية ابملدخل القرآين واالتصايل يف  .3
 رى الغربية.معهد مفتاح العلوم الشرعية سومط

 فرضية البحث .د
يف هذا البحث تستند الباحثة إىل االفرتاض املبدئي وهو: أن استخدام املواد 
النحوية اليت تشمل يف كتاب منت األجرومية املطورة فعال لرتقية كفاءة التالميذ يف فهم 

 النحو وتطبيقه.
 أمهية البحث .ه

ة يف اجلوانب والشامل ترجو الباحثة من هذا البحث أن حتصل على النتيجة القيمة
 التالية:

 نظراي: .1
 الكتاب التعليمي له أمهية يف العملية التعليمية وله فوائد للمعلم والتالميذ بغرض

استيعاب مادته العلمية وأداء اإلتبار فيه لتعليم اللغة العربية عامة وخاصة تعليم 
 قواعد اللغة العربية.

 تطبيقيا: .2
ملعهد مفتاح العلوم الشرعية سومطرى الغربية سوف يكون هذا  : أوال

البحث مرجعا يف تطوير كتاب منت األجرومية ابملدخل التكاملي 
 بني املدخل القرآين واالتصايل. 
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للمعلم، إن التطوير اجليد كتاب منت األحرومية سوف يساعده املعلم  : ااثني
 ة.ف املعينعلى القيام بتعليم النحو حىت يصل إىل األهدا

للتالميذ، سيكون تعليم النحو سهال وميسرا ووفقا ألغراضهم  : ااثلث
 ورغباهتم ويساعدهم يف حل املشكالت املوجودة يف التعليم.

للجامعة، سيكون البحث مرجعا يف تطوير املواد النحوية ابملدخل  : ارابع
 التكاملي بني املدخل القرآين واالتصايل 

 
 حدود البحث .و

إىل أسئلة البحث واألهداف املرجوة، تقتصر الباحثة إىل سائر األنشطة نظرا 
 اليت تتعلق هبذا البحث يف نطاق احلدود التالية:

 احلدود املوضوعية  .1
ركزت الباحثة يف هذا البحث عن تطوير املواد النحوية يف كتاب منت األجرومية 

تة أبواب: ون من سابملدخل التكاملي بني  املدخل القرآين واالتصايل اليت تتك
ابب الكالم واإلعراب واألفعال ومرفوعات األمساء ومنصوابت األمساء 

 وخمفوضات األمساء.
 احلدود املكانية  .2

جيرى هذا البحث يف معهد مفتاح العلوم الشرعية سومطرى الغربية يف املرحلة 
 اإلبتدائية ويف الصف األول.

 احلدود الزمانية .3
 جرى هذا البحث ملدى شهرين على األكثر.و  2017/2018يف العام الدراسي 

 حتديد املصطلحات .ز
هتدف الباحثة توضيح املصطلحات املستخدمة يف موضوع هذا البحث وهي  

 كما يلي:
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التطوير هو عملية مستخدمة لتصديق وتطوير اإلنتاج سواء كان كتااب أن مقررا  .1
 15وأفالم التعليمي وطرئق التعليم وكثريا من مناذج الرتبوي وغريها.

 كتاب منت األجرومية .2
م وامسه حممد بن حممد بن داود ابو عبد هللا و جر آوقد عدد هذا الكتاب ابن 

الصنهاجي. ويستعمل هذا الكتاب لغة بسيطة ويشمل كل املباحث يف علم النحو 
 16عاما حىت يستعمله املبتدئون يف اللغة العربية.

 املدخل القرآين .3
رآن ويف االسالم الفلسفة األساسية له القهذا املدخل بعض من املداخل الفلسفي، 

وهذا املدخل يعطى التالميذ فكرة وضيحة وعميقة  17الكرمي واألحاديث النبوية.
 عن استخدام قواعد اللغة العربية اليت يصدر على فلسفة االسالم.

 املدخل االتصايل .4
للغة اواملدخل االتصايل هو تعليم مركز على املدخل الذي مل يركز على قدرة قواعد 

فحسب ولكن يهتم على تعليم مهارة االجتماعي كمثل ماذا ستقول التالميذ وكيف 
  18خطوات الكالم ومىت وأين ستتكلم ليتم حجاهتم اليومية كأهدافها كبرية.

 املدخل التكامل القرآين واالتصايل .5
ويراد اباملدخل التكامل هو اختالط املدخلني يعين املدخل القرآين واالتصايل يف 

ير كتاب منت األجرومية سواء كان عند استخدام معان آايت القرآن يف األمثلة تطو 
 والتمرينات ولفظهما ابللغة اإلتصالية أو استخدام آايت القرآن لفظيا. 

 
 

                                                           
15Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan Reseach and Development (Cet. 2; Bandung: 

Alfabeta, 2016), hlm. 28.  
16Iman Saiful Mu’minin, Kamus Ilmu Nahwu (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 273 
17Nurjannah Rianie, Pendekatan dan Metode Pendidikan Islam, Management of Education, Vol I, 

Issue I, ISSN 977-2442404, hlm. 108. 
18Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Madani, 2015), hlm. 91.  



9 
 

 
 

 معهد مفتاح العلوم  الشرعية .6
وهذا املعهد هو أحد من املعاهد اإلسالمية يف سومطرى الغربية الذي يهتم على 

 التالميذ يف فهم الدين ابستعمال اللغة العربية اليت تكون يف كتبترقية كفاءة 
 خمتلفة.

 الدراسات السابقة .ح
 الدراسات السابقة  اليت اطلع عليها الباحثة وهي كما يلي:

فعالية تطوير كتاب منت األجرومية على شكل خرائط رسالة املاجستري. فاطمة،  .1
املفاهيم لتنمية فهم الننحو )حبث تطويري يف مدرسة منبع الصاحلني املتوسطة 

اي، ية احلكومية سوراابسورااباي: جامعة سونن أمبيل اإلسالماإلسالمية بغرسيك( 
 همـ. وخيتلف هذا البحث ببحث الباحثة من انحية األساس الذي تستخدم2014

فاطمة. قد تطروت كتاب منت األجرومية على شكل خرائط املفاهيم ولكن الباحثة 
تستخدم املدخل التكامل القرآين واالتصايل ألن التالميذ يف مكان حبث الباحثة، 

 هم تعلموا علم النحو ابستخدام خرائط املفاهيم منذ زمان طويل.
 يف مدادها من القرآن الكرميرسالة الدكتوراة. زلفان هنشة، تطوير مادة النحو ابست .2

ضوء النظرية التقديرية يف كتاب سيبويه )ابلتطبيق على طلبة جامعة رادين رمحت 
. وحبث الباحث عن تطوير املواد النحوية يف ضوء 2014اإلسالمية ماالنج(، 

النظرية التقديرية لكتاب سيبويه. فلذلك خيتلف هذا البحث ببحث الباحثة من 
 واألساس املستخدم واملرحلة املبحوثة ومكان البحث. انحية كتابه املطور

رسالة الدكتوراة. كارتيين، تطوير مواد تعليم اللغة العربية على اساس الثقافة  .3
االسالمية واملدخل االتصايل )ابلتطبيق على طلبة اجلامعة االسالمية احلكومية 

  ذا البحث عن. وحبثت الباحثة يف ه2014ابلوبو سالويسي اجلنوبية إندونيسيا(، 
كيف تتطور مواد تعليم اللغة العربية بناء على الثقافة االسالمية، وخيتلف هذا 

 البحث ببحث الباحثة من انحية املواد املطورة وأساس تطويره ومكان حبثه.
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 Endrowكتاب حنو الواضح ابستخدام الربانمج   رسالة املاجستري. ريين زهرة، تطوير .4

Max  ح االسالمي أنك بعثا مرحلة الثانوية اإلسالمية على مدرسة رو  )ابلتطبيق
. وحبثت الباحثة يف هذا البحث عن كيف تتطور كتاب النحو 2014بند أتشية(، 

الواضح ابستخدام الربانمج، وخيتلف هذا البحث ببحث الباحثة من انحية جنس 
 الكتاب املطور وأساس تطويره ومكان حبثه.

لي تعليم مادة النحو على أساس التحليل التقابرسالة املاجستري. ارمنشاة، تطوير  .5
بني اللغتني العربية واألندونيسية )ابلتطبيق على طلبة معهد دار الفالح االسالمي 

. وحبث الباحث عن تطوير املواد النحوية مبقارنة بني 2015ابتو جاوى الشرقية( 
احثة من بقواعد اللغة العربية واألندونيسية. فلذلك خيتلف هذا البحث ببحث ال
 انحية كتابه املطور واألساس املستخدم واملرحلة املبحوثة ومكان البحث.

رسالة املاجستري. أمحد مصطفى، تطوير الكتاب التعليمي على أساس املدخل  .6
االتصايل والتفاعلي لرتقية مهارة الكالم لطلبة جامعة زين احلسن بروبولينجو، 

ين مي ابستخدام مدخلني، يع. وحبث الباحث عن تطوير الكتاب التعلي2014
املدخل االتصايل والتفاعلي ولكن لتعليم مهارة الكالم، وستبحث الباحثة عن 
تطوىي كتاب لتعليم علم النحو مبدخلني أيضا يعىن املدخل القرآين واالتصايل. 
فلذلك فرق هذا البحث وحبث الباحثة من انحية املواد املطورة وأحد من املداخل 

 املستخدمة.
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 
 املبحث األول: املواد التعليمية

تكون التعليم من عوامل كثرية، هي: معلم ومتعلم )طالب(، وجمتمع ودولة وقد ي
التعليم وطريقة ومادة دراسية وتقومي ووسائل تعليمية وغريها.  الدراسي وأهدافومنهج 

فمادة  19وهذه العوامل تدل على أن التعليم عمل مجاعى ال فردى فشاركت العوامل فيه.
على أغراض التعليم وأنشطة  ج مواد دراسية من أهم العوامل يف عملية التعليم للحصول

 الكفائية واإلقتصادية.
 يةاملواد التعليم مهفوم .أ

واد ء الرتبوي، منها مهيمني يف تطوير املواد التعليمية أن املوقد عرف كثري من خربا
وقال ابنني أهنا املواد   التعليمية كل املادة املستخدمة ملساعدة املعلم عند عملية التعليم.

ويف  20أو املواد التعليمية املرتتبة منظما  اليت يستخدمها املعلم والتالميذ يف عملية التعليم.
فرصة أخرى قال ساجايت أن املواد التعليمية فريد و خمصص. الفريد تستخدم املواد 

واد التعليمية ملالتعليمية طلبة خاصة يف عملية التعليمية اخلاصة. واملخصص يصمم حمتوى ا
يناسب أبهداف معينة من التالميذ اخلاصة وبنظام التصميم املناسب خبصائص التعليم 
والتالميذ. وقال كيمب أن املواد التعليمية مجع من املعارف )الوقائع واملعلومات التفصيلية( 

 21واملهارات )اخلطوات واالجراءات واألحوال والشروط( والوجداين.

                                                           

 1مـ(، ص. 2005)ابتوسنكار: مطبعة جامعة اإلسالمية احلكومية بباتوسنكار،  العربيةطرق تعليم اللغة عبد احلليم حنفي، 19 
20Hartono, Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Berbasis Pembelajaran Tematik 

(Cet I; Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012), hlm. 11.  
21M. Abdul Hamid, dkk. Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm.71.   
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 ترتتب أوالنصوص اليت دواتهي كل األشياء سواء كان اإلعالم أواألاملواد التعليمية 
يف  خدمهاستوتالتالميذ قدرها بطريقة خاصة وتنظر الشيء الكامل من الكفاايت اليت ت

بناء على املفاهيم السابقة فتخلص الكاتبة أن املواد التعليمية هي خالصة  22عملية التعليم.
التالميذ لبلوغ األهداف املخصوصة منظما وفريدا  على يعلمها املعلممن املواد اليت 

عملية  خدمها يفونصوصا اليت تست ن من كل املادة إعالما كان أم أدواتوتتكو  وخمصصا
 ها.وأخالقعلى أنشطات التالميذ حىت أتثر  التعليم

 وهتتم الرتبية ابلكتب التعليمية وإقامتها على أساس تتفق والنظرايت الرتبوية
أشد ما حرصت عليه أن حتدد هذه األساس وتدعو إىل التزامها عند احلديثة، وكان 

أتليف الكتب التعليمية واستخدامها. ويف إعداد املواد التعليمية ثالثة أسس، األسس 
 23الثقافية واالجتماعية واألسس السيكولوجية واألسس اللغوية والرتبوية.

 األسس الثقافية واالجتماعية .1
عادات فكار واملثل واملعتقدات واملفاهيم واالجتاهات والوتعرف الثقافية  أبهنا األ

والتقاليد اليت تسود يف جمتمع من اجملتمعات. وميكن أن نضع جمموعة من الشروط 
للغة واملبادئ اليت ينبغي أن تراعي يف احملتوى الثقايف للمادة التعليمية األساسية لتعليم ا

 العربية لغري الناطقني هبا:
 عن حمتوى الثقافة العربية واإلسالمية.أن تعرب املادد  (أ

 أن تعطي صورة صادقة وسليمة عن احلياة يف األقطار العربية. (ب
 أن تعكس املادة االهتمامات الثقافية ووالفكرية للدارسني على اختالفهم. (ج
أن تتنوع املادة حبيث تغطي ميادين وجماالت ثقافية وفكرية متعددة يف إطار من  (د

 مية.الثقافة العربية اإلسال

                                                           
22Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovati, (Jogjakarta: DIVA Press, 2012), 

hlm. 17. 

دار االغعتصام، بدون  )القاهرة:أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني ابلعربية انصر عبد هللا الغايل، عبد احلميد عبد هللا، 23 
 24السنة(، ص. 
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أن تتنوع املادة حبيث تقابل قطاعات عريضة من الدارسني من خمتلف اللغات  (ه
 والثقافات واألغراض.

أن تتسق املادة ليس فقط مع أغراض الدارسني  ولكن أيضا مع أهداف العرب  (و
 من تعليم لغتهم ونشرها.

 أال تغفل املادة جوانب احلياة العامة واملسرتك بني الثقافات. (ز
ى حياة اإلنسان العريب املتحضر يف إطار العصر الذي يعيش أن يعكس احملتو  (ح

 فيه.
 أن يثري احملتوى الثقايف للمادة املتعلم ويدفعه إىل تعلم اللغة واالستمرار يف هذا (ط

-ىل اآلخرينمن األان إ-من احلاضر إىل املستقبل-التعلم، )من القريب إىل البعيد
 من األسرة إىل اجملتمع األوسع(

 املستوى احليس من الثقافة مث تتدرج حنو املستوى املعنوي. أن تقدم املادة (ي
 أن توسع املادة خربات املتعلم أبصحاب اللغة (ك
 أن ترتبط املادة الثقافية خبربات الدارسني السابقة يف ثقافتهم. (ل
أن يقدم احملتوى الثقايف ابملستوى الذي يناسب عمر الدارسني ومستواهم  (م

 التعليمي.
ية خاص إىل القيم األصيلة املقبولة يف الثقافة العرب أن تلتفت املادة وبشكل (ن

 واإلسالمية.
أن تقدم تقوميا وتصحيحا ملا يف عقول الكثريين من أفكار خاطئة عن الثقافة  (س

 العربية واإلسالمية.
 أن تتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة العربية. (ع

 24أن تتجنب إصدار أحكام ضد الثقافات اإلخرى. (ف
 

                                                           

امعة أم )مكة املكرمة: جالكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى حممد كامل الناقة، رشدي أمحد طعيمة، 24 
 .45(، ص. 1983ى، القر 
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 يةاألسس السيكولوج .2
إن معرفة خصائص املتعلم النفسية العقلية تعد مطلبا ضروراي عند إعداد حمتوى 
املواد التعليمية. ومن الواضح أ، لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية والعقلية، بل 
إن األفراد خيتلفون فيما بينهم من قدرات عقلية ومسات نفسية داخل املرحلة العمرية 

النفسية اليت جيب مراعتها عند  تصميم الكتاب املدرسي، الواحدة. فلذلك الشروط 
 منها:

 أن يكون الكتاب مناسبا ملستوى الدارسني فكراي. (أ
 أن يراعي مبدأ  االفراق الفردية (ب
أن يثري يف الدارس التفكري ويساعد على تنمية مبا يساعده عل اكتساب اللغة  (ج

 االجنبية.
 سني وقدراهتم.أن تبىن املادة العلمية وفق استعدادات الدار  (د
 أن يشبع دوافعهم ويرضى رغباهتم ويناسب ميوهلم. (ه
 أن يكون املؤلف على علم خبصائص الدارسني النفسية. (و
 أن يراعي عند التأليف املرحلة العمرية اليت يؤلف هلا. (ز

 أن تؤلف كتب للموهويني يف الذكاء. (ح
ليها عن عأن هتىء املادة املقدمة يف الكتاب املدرسي مشكلة حيلول التغلب  (ط

 طريق تعلم اللغة.
 أن حتفز املادة الدارس على استخدام اللغة يف مواقفها الطبيعة. (ي
 أن يراعي التكامل يف املادة بني الكتاب االساسي ومصاحباهتا. (ك
أن يقدم مادة علمية من املواقف احلياتية اليت تساعد الدارس على التكيف مع  (ل

 الناطق األصلي للغة.
 25وين االجتاهات والقيم املرغوب فيها لدي الدارسني.أن يعني الكتاب على تك (م

                                                           

 .34ص. أسس إعداد الكتب التعليمية. انصر عبد هللا الغايل، عبد احلميد عبد هللا، 25 
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 األسس اللغوية والرتبوية .3
املادة اللغوية املكونة من أصوات ومفردات وتراكيب اليت تقدم يف كتب  التعليم 
العربية لغري الناطقني هبا واألسلوب املناسب يف عرضها للدارسني، ومدى سهولة أو 

 تاول هلذا اجلانب سوف نركز على اآليت:صعوبة تلك املادة للدارسني. وعند ن
اللغة اليت ينبغي أن تعلم. وهي قد تكون اللغة اليت يستطيع من خالهلا التعامل  (أ

واالتصال مبتحدثي اللغة العربية األصليني. وتسمى اللغة العربية املعاصرة ) لغة 
 احلديث واللغة احلياتية الفصيحة(.

  عة من النظم هي النظام الصويت والنظاممكوانت اللغة . وتتكون اللغة  من جممو  (ب
 الرتاكييب والنظام املعجمي.

 26مهارات اللغة، سواء كانت مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة. (ج
 أقسام املواد التعليمية .ب

 وتنقسم املواد التعليمية إىل ثالثة أقسام، فهي:
معية  ككتاب واملواد الساملواد التعليمية من حيث شكلها، مثلها املواد الطبعية   .1

 كراديو واملواد السمعية البصرية كاألفالم.
املواد التعليمية من حيث كيفية أعماهلا، مثلها املواد بدون برويكتور كصور واملواد  .2

 بربويكتور كاألفالم واملواد السمعية كالشريط واملواد فيدييو واملواد احلسوبية.
نولوجية  املواد الطبعية ككتاب واملواد التكاملواد التعليمية من حيث صفتها، مثلها  .3

 27كتلفيزيون واملواد التطبيقية واملواد اليت لإلتصال بني الناس كاحلتيف.
 خصائص املواد التعليمية .ج

عند ما نطور املواد التعليمية أو نعددها لتعليم اللغة العربية بلغات أخرى، فال 
 بد للمطور أن يهتم اخلصائص اآلتية:

 
                                                           

 .35. ص. أسس إعداد الكتب التعليميةانصر عبد هللا الغايل، عبد احلميد عبد هللا، 26 

27Andi Prastowo, Panduan Kreatif,  h. 40-43. 
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 لغة الكتاب .1
أوال البد من التزام بصحة اللغة وبقواعد النحو والصرف واإلمالء وسالمة 
الصياغة اللغوية. فاللغة العربية شأن معظم لغات العامل ذات مستوايت خمتلفة يف 
استعماهلا من جانب املستوى الزماين أو املكاين. فعلى املستوى الزماين جيد فيه 

ى قائم ثل يف كوهنا لغة حمافظة مثلها األعلنوعني من اللغة: أوهلما لغة الرتاث وتتم
يف املاضي، ومرتبط ابالستعمال اللغوي الذي كان سائدا يف اجملتمع العريب منذ 
مئات السنني. واثنيهما لغة احلياة املعاصرة واليت ما تواكب ما حيدث يف اجملتمع 

ات دمن تغيري سواء إبضافة مصطلحات جديدة أو بشيوع استعماالت خمتلفة للمفر 
 28ذاهتا أو بتنوع أساليب التعبري.

( التماسك بني  1ويف تطوير املواد التعليمية، هناك األشياء املهمة، منها: )
( األتساق على نظم خاصة ابلوقائع والبياانت 2معاين اجلمل يف املواد التعليمية. )

( والعقلي أي فكرة أساسية اليت يستخدمها املطور يف 3واملعلومات الصحيحة. )
( املنطقي 5( الشمويل مبعىن املواد التعليمية الكاملة والتفصيلة والتامة. )4التجريد. )

( 7( احلرة كبعض من عناصر الرتبوي. )6أي خطوات يف ارتباط اللغة واملنطق. )
   29التماسك بني شكل اجلمل.

 اللغة الوسيطة .2
استعمال لغة أخرى   (Intermediate Language)يقصد ابللغة الوسيطة 

كعنصر مساعد لتدريس اللغة العربية، سواء أكانت هذه اللغة  من اللغات األم 
ولكن   عند الدارسني أن كانت لغة مشرتكة يفهموهنا مع اختالف لغاهتم األم.

                                                           

طبعة األوىل؛ القاهرة: )الاملرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى علي أمحد مدكور، رشدي أمحد طعيمة وغريمها، 28 
 .604(، ص. 2010دار الفكر العريب، 

29Wahyu Wibowo, Penulisan Buku Ajar Perguruan Tinggi (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 38.  
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ه عند أتليف كتاب لتعليم اللغة العربية رفض استعمال لغة وسيطة  حىت يصبح حمتوا
 30للغات متبايين اجلنسيات.صاحلا لدارسني خمتلفي ا

 مراعاة خربة الدارسني ابللغة .3
ال خالف بني املشتغلني بتأليف كتب لتعليم العربية على أمرين: أوهلما 
مراعاة املستوى اللغوي للدارسني وأتليف كتاب يتناسب مع ما اكتسبه هؤالء 

صلة بني لالدارسني من مهارات يف تعلم العربية يف مرحلة سابقة. واثنيهما مراعاة ا
العربية واللغات عند الدارسني وأتليف كتاب يستثمر املؤلف فيه ما بني العربية 

 31ولغات الدارسني من وشائع.
 مواجهة الفروق بني الدارسني .4

فالفروق بني الدارسني حقيقة ال ميكن جتنبها، أي إن افرتاض الوحدة  
ات القومية درات واللغالكاملة بني الدارسني يف اخلصائص واالهتمامات وامليول والق

وغريها. واملؤلف اجليد هو ذلك الذي جيعل مادته التعليمية صاحلة ألكرب عدد من 
الدارسني كما ينوع فيها حىت تتناسب مع خصائص الدارسني الذين ألف هلم 

 32الكتاب.
 مستوى احلوار .5

ويقصد ابحلوار هنا تقدمي املادة اللغوية من خالل حمادثة بني فردين أو 
واحلوار بال شك يفضى حيوية على النص اللغوي وجيعله أكثر حيوية وجاذبية أكثر. 

 33وقابلية ألن يعلم.
 
 

                                                           

 .605ص. املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية. علي أمحد مدكور، رشدي أمحد طعيمة وغريمها، 30 
 .606نفس املرجع، ص. 31 
 .606فس املرجع، ص. 32 
 .606فس املرجع، ص. 33 
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 تدرج املادة التعليمية .6
ليس من املعقول أن تقدم املادة التعليمية دفعة واحدة وإمنا البد من تقدميها 
بتدرج يتناسب مع خصائص الدارسني الذين ألف الكتاب هلم وكذلك مع طبيعة 

ة اللغوية املقدمة. والتدرج يعىن أن الكتاب خلو من الطفرات اليت مربر هلا املاد
 34سواء يف عدد املفردات أو الرتاكيب أو غري ذلك من عناصر املادة اللغوية.

يهتم هذه  ، جيب للمدرس أنالتالميذتعلمها ستويف إختيار مواد التعليم الذي 
( يناسب 3( يناسب خبصائص الدائرة )2) التالميذ( القوة وقدرة ا1النواحى األتية : )

( تعطى الفوائد 4وعلمهم وعاطفيهم واحتماعهم ودينهم. ) التالميذبتطوير جسم 
( يناسب ابحتاج 7( واسع املواد الدراسية )6( يناسب بنظام العلوم )5للتالميذ )

 35( يناسب بتحديد األوقات8وبيئتهم ) التالميذ
الكاتبة  يدة، فتخلصاجلتعليمية الواد املبعدما تقرأ الكاتبة عن خصائص 

 فهمها وترتتب من يف طلبةسهل للتأن للمواد التعليمية اجليدة جيب فيها املواد اليت 
ابستعمال املفردات والكلمات واجلمل املناسبة  مادة سهولة إىل مادة صعوبة

 تناسب املواد التعليمية ابخلصائص أو الفروق بني التالميذ.مث  واملتصلة
 ات إعداد املواد التعليميةخطو  .د

كثري من املعلمني يصعبون إلعداد املواد التعليمية نفسا ألن مل يفهموا كيفية 
ة اليت ، فلذلك يستعمل املدرس املواد التعليميالتالميذإلعدادها اليت تناسب إبحتاج 

 دتعطي املدرسة ويتبع كل اخلطوات اليت توجد يف تلك املواد أوالكتب .ويف إعداد املوا
التعليمية خطوات خاصة اليت جيب علينا أن نفهمها حيت حنصل املواد التعليمية اجليدة 

 والكاملة، منها:
 

                                                           

 .607فس املرجع، ص. 34 
35Abdul Halim Hanafi, Amrina, Desain Pembelajaran Bahasa Arab (Jakarta : Diadit Media, 2013), 

hlm. 118 
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 حتليل احتاج التعليم، وتتكون هذه اخلطوة إىل ثالثة أجزاء، كما تلي:  .1
 حتليل منهج التعليم (أ

وهتدف هذه اخلطوة لثبوت الكفاايت اليت جيب للتالميذ أن يقدروها. 
أن نفهم مخسة األقسام التالية: الكفائة النواة والكفائة األساسية فلذلك، جنب 

واملشريات املرغوبة والكفائة احلصول على النتائج واملواد األساسية واجملارب 
 التعليمية.

 حتليل مصادر التعلم (ب
نستطيع أن حنلل مصادر التعلم بناء على التوفر واملالعمة والسهولة يف 

ة  جيب لنا أن نستعمل مصادر التعلم العملية واإلقتصادياستعماهلا. أوال التوفر، 
حىت نسهل لنوفرها. واثنيا املالعمة بني مصادر التعلم ابألهداف التعليمية اليت 
قد ثبنت عنها يف أول التعليم. واثلثا السهولة لنا إلستعماهلا حىت صارت مصادر 

 التعلم  كاملواد التعليمية اجليدة والفعالة. 
 املواد التعليمية إختار وثبوت (ج

يف هذه اخلطوة جنب لنا أن نثبت ونعدد املواد التعليمية اليت تناسب 
ابلكفائة األساسية اليت جيب للتالميذ أن يقدروها، مث نثبت األنواع واألشكال 
من املواد التعليمية بناء على حتليل منهج التعليم ومصادر التعلم عندما خنتار 

قة املبادء اليت جيب علينا أن نتبعها، يعين: عال املواد التعليمية. وجد ثالثة
ابلكفائة النواة والكفائة األساسية مث اإلتساق بني املواد التعليمية ابلكفائة 

 36االساسية مث الكفاية للتالميذ عندما يتعلمون.
فهم املعايري إلختيار مصادر التعلم حني ما خنتار مصادر التعلم نستطيع أن نستعمل  .2

 يعين:طريقتني، 

                                                           
36Andi Prastowo, Panduan Kreatif, h. 50-60. 
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طريقة عامة، وهذه الطريقة تتكون من اإلقتصادي والعملية واملبسطة وسهل  (أ
 حلصوهلا ومرنة. 

 طريقة خاصة، وعندها مخسة أقسام، يعين: (ب
 عند التعليم. التالميذتستطيع مصادر التعلم إلرتفاع حافز  (1
 تدعم مصادر التعلم العمالية التعليمية (2
 التحليلية وغريمها.تستطيع مصادر التعلم املختار املالحظة و  (3
 مصادر التعلم حلل املشكالت عند العمالية التعليمية (4
 37مصادر التعلم كأالت إتصال رسالة التعليم. (5

 إعداد حريطة احتاج املواد التعليمية .3
وهلذه اخلطوة منافع كثرية، منها ليعرف عدد املواد التعليمية اليت جيب لنا أن 

 ليمية.مث لثبوت طبيعة املواد التع نكتبها مث ليعرف تسلسل املواد التعليمية
 فهم هيكل املواد التعليمية .4

ولكل املواد التعليمية هيكل خاص ولكن عندها هيكل عام، يعين: املوضوع 
وتوجيه التعليم والكفائة األساسية أواملواد األساسية ومعلومات اإلضايف والتمرينات 

 38وخطوات العمل والتقييم.
 وتعليمه املبحث الثاين: النحو العريب

 اتريخ علم النحو  .أ
قد عدد علم النحو ألسباب كثرية، وسبب عام له خطأ العريب عند التكلم ألن 
خيتلطوا بعجمي حىت أيثر تراكيب لغتهم. ولكن بداية علم النحو يسبب ألسباب 

 أساسية آتية:
قد روي يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم أن خيطأ الناس عند التكلم وقال  (أ

 هللا صلى هللا عليه وسلم "يؤدي إخوانكم فإنه ضائع"رسول 
                                                           

37Andi Prastowo, Panduan Kreatif. h. 60-61. 
38Andi Prastowo, Panduan Kreatif, h. 65. 
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 وقال أبو بكر الصديق "فأحب أن أقرأ مث أسقط كثريا من أقرأ مث أخطأ" (ب
يف عهد عمر بن اخلطاب، حتدث كثري من العريب ويوجد فيه األخطاء يف لغتهم،  (ج

منها: قد مسع عمر بن اخلطاب القول من قومهم "إان قوم متعلمني" وقول 
ان قوم متعلمون". مث الرسالة من أيب موسى األشعري إىل أمري املؤمني صحيح "إ

عمر بن اخلطاب وقد كتب فيها "من أبو موسى إىل أمري املؤمنني" والكتابة 
الصحيحة "من أيب موسى".  مث حني ما يقرأ مؤلف أية القرآن يعين سورة التوبة 

شركني هللا برىئ من امل"أن هللا برىئ من املشركني ورسول ه" واية صحيحة " أن 
 ورسول ه"

وهذه من أسباب بداية علم النحو. مث قد اختلف النحاة عن الواضع األول 
يف علم النحو، منها: قالوا إن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب كالواضع األول يف علم 
النجو وقال بعضهم أن يعدد علم النحو أبو اسود الدوايل بناء على طلب عمر بن 

قد اقرتح أبو اسود الدوايل علم النحو نفسا. وأقوى من هذه  وقال بعضهم أخراخلطاب 
األراء طلب على بن أيب طالب إىل أيب اسواد الدوايل حني كثري من الناس خيطؤون 

 39حاديث النبوي.أعندما يتكلمون ابللغة العربية ويقرؤون القرآن أو يذكرون 
ال، آيت عند العلماء، منها: أو ويعرف هذا العلم بعلم النحو بناء على أسباب 

يسمى بعلم النحو ألن قول علي بن أبو طالب عليه السالم على طالبه أبو اسود الدوايل 
. اثنيا، وأتخذ تسمية علم 40أنح هذا النحو و ما أحسن هذا النحو الذي حنوت" "

ه تالنحو من قول أيب أسود الدوايل إىل معلمه علي بن إبو طالب عليه السالم "واستأذن
. واثلثا، قول قاضي بصرة أبو اسود الدوايل على جمتمعه فيها 41أن أصنع حنو ما صنع"

 42"أحنوا هذا النحو"
                                                           

39Abdullah Muzakki, Pengantar Studi Nahwu, h. 13.  

مكتبة املنار،  )الطبعة الثالية؛ الردن:نزهة األلباء يف طبقات األدابء أيب الربكات كمال الدين عبد الرمحن بن حممد إبن األنباري، 40 
 . 19-18(، ص. 1985

 .45اجلزء الثاين )القاهرة: املكتبة التوفيقية، دون السنة(، ص. الفهرست، حممد بن اسحق الندمي، 41 
 .89(، ص. 1979دار النفائس،  )بريوت:اإليضاح يف علل النحو أيب القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي النحوي، 42 
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 وعلمائه بعض كتب علم النحو
إذ الكالم دونه لن يفهم".  //وقال شاعر العرب "النحو اوىل أوال ان يعلم 

لماء كتب علم ع عند علم النحو منافع كثرية لطالب اللغة العربية خاصة. فلذلك تعدد
 النحو، منها:

 مجيع الدروس العربية .1
هذا الكتاب الشيخ  وقد شهر هذا الكتاب عند الطالب اإلسالميني، وألف

هـ( وقد عدده بلغة بسيطة وسهولة للفهم خصوصا  1886مصطفى الغالمني )
 للمبتدئني.

 كتاب شرح ألفية ابن مالك .2
مالك  كتاب شرح ألفية ابن  وشرح ألفية ابن مالك كثري من علماء النحو، منها

الذي يعدده بدر الدين حممد بن حممد بن مالك الذي يعرف ابسم ابن نظيم 
هـ(، مث املهدي  807هـ(، مث عبد الرمحن بن علي بن صاحل املكودي الفسي )686)

هـ( وجالل الدين  حممد بن عبد هللا بن مالك 769بن مصطفى النقرشي للهوتى )
 43.الذي يعرف ابسم ابن عاقل

 كتاب منت األجرومية .3
م وامسه حممد بن حممد بن داود ابو عبد هللا و جر وقد عدد هذا الكتاب ابن آ

)نسبة إىل صنهاجة قبيلة ابملغرب( املشهور اببن آجروم )الفقري الصويف(  الصنهاجي
بلغة الرببر ولد بفاس وذاع فضله يف علوم كثرية إال أنه غلبت عليه القراءات والنحو 

نه يف النحو إال مقدمته اليت طبقت شهرهتا اآلفاق وترمجت إىل عدة لغات ومل يؤثر ع
  44وتناوهلا ابلتعليق عليها كثري من األعالم.

وكتب ابن مكتوم يف تذكرته، فقال أن حممدا بن حممد الصنهاجي أبو عبد هللا 
من أهل فاس يعرف أبكروم، حنوّى مقرى وله معلومات من فرائض وحساب وأداب 

                                                           
43Iman Saiful Mu’minin, Kamus Ilmu Nahwu & Sharaf  (Jakarta: Hamzah, 2009), hlm. 327-329.  

 .157(، ص. 1991)دون مكان املطبعة: دار املنار، نشأة النحو واتريخ أشهر النحلة حممد الطنطوي، 44 
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مصنفات وأراجيز يف القراءات وغريها، وهو مقيم بقاس يفيد أهلها من  ابرع وله
معلوماته املذكورة والغالب عليها معرفة النحو القراءات وهو اآلن حي وذلك قي سنة 

  45تسع عشرة وسبعمائة.
ولعلم النحو علماء كثرية منها: النحاة البصريون كمؤلف كتاب سيبويه أيب 

دة ماء اليت يدرسون كتاب سيبويه كأخفش سعيد بن مسعبشر وعمرو بن عثمان مث العل
هـ( فهو أول من 249هـ( وأبو اسحق الزايدي )225هـ( واهتم أبو عمر اجلرمي )321)

عدد كتااب بعنوان "شرح كتاب سيبويه". ووجدت النحاة الكوفيون، منها: الكسائي 
 46هـ( وعدد كتاب "احلدود".307هـ( وابن الندمي للفراء )197)
 علم النحو تعليم .ب

 تعليم علم النحو مهفوم .1
إن التعليم هو فن من الفنون اإليصال املادة الدراسية من املعلم إىل أذهان  
وتغيري أعماهلم من السيأت إىل احلسنات ومن اجلهل إىل العلم ومن الظلمات  التالميذ

إىل النور أبنشطة تعليمية معينة وبطريقة مناسبة وأبقل اجلهد والنفقات حىت حيصل 
وقال دميايت وجمييونو أن التعليم أنشطات  47على أغراض التعليم الكافية والكاملة.
د عملية املعلم أن يصبح التالميذ مشاركة عن املعلم يف تصميم التوجيهية لكي يكون

 48التعليم ابستخدام مصادر التعليم املتنوعة.
وقال علماء علم النحو عن تعريف علم النحو إن علم النحو هو ضبط 

وعلم النحو هو العلم  49أواخر الكلمات او اإلعراب لتقومي األذن واللسان والقلم.

                                                           

بع: مطبعة )الطبعة األوىل؛دون مكان الطبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، اجلزء األول جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، 45 
 .238عيسى البايب احلليب وشركاه، دون السنة(، ص.

  .89-85م(، ص. 2003)القاهرة: دار الثقافة، اسس علم اللغة العربية  حممود فنهي حجازي،46 

  .2ص.  ،طرق تعليم عبد احلليم حنفي،47 
48Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran (Cet VI; Bandung, ALFABETA, 2008), hlm. 

62.  

 .249مـ (، ص. 1984) الكويت : مكتبة الفالح،  ةتدريس فنون اللغة العربي أمحد مدكور،علي 49 
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بناء على التعريف  50واقعها من اجلملة.عن ضبط أواخر الكلمات بعد التعرف على م
السابق إن تعليم علم النحو أحد من دروس التعليم الذي يتعلم املدرس إىل تالميذه 

 كاملتكلم وقراءهتم كالقاري  التالميذعن ضبط  أواخر الكلمات ولتحسني كالم 
 ن املعاهديف كثري م التالميذوكتابتهم كالكاتب. وهذا العلم علم واجب ان يقدره 

 اإلسالمية أو العلم الذي جيب أن يقدره الطالب يف ختصص اللغة العربية.
ألن هذا العلم يستطيع أن حيسن كالمنا وكتابتنا وقراءتنا الىت يناسب بقواعد  

كلمة هذا العلم فيصعب عند التكلم ب التالميذاللغة العربية. فلذلك، إذا مل يقدر 
ا ويهفم قرأ كتبا ابللغة العربية جيدصحيحة مع غريهم. وهبذا العلم يستطيع أن ي

 معاهنا. التالميذ
 أهداف تعليم علم النحو .2

ليس األشياء يف هذا الدنيا الذي مل يكن عندها أهداف خمصوصة، كذلك 
بتعليم علم النحو، ويف هذا العلم أهداف كثرية الىت إذا نقدر كل أهداف لعلم النحو 

عليم بكتابة صحيحة، فمن أهداف تفنستطيع أن نتكلم بكلمة صحيحة أو نكتب 
 علم النحو عند علماء النحو، كما تلى:

( أن يستخدم املعرفة 1أهداف تعليم علم النحو عند فتحى على يونس: ) (أ
( 4( أن يستخدم ضمائر امللكية )3( أن يستخدم أمساء اإلشارة )2والنكرة )

د واجلمع ( أن يستخدم املفر 5أن يستخدم أنواع الكلمة يف اللغة العربية )
( أن يستخدم أدوات االستفهام 7( أن يستخدم الضمائر )6واملذكر واملؤنث )

( أن يستخدم األفعال الصحيحة 9( أن يستخدم املاضي واملضارع واألمر )8)
( أن يستخدم 11( أن يستخدم الظروف واالمساء املوصولة )10واملعتلة )

أن يستخدم نظام ( 13( أن يستخدم اجلمل الفعليم )12اجلمل األمسية )

                                                           

   .166(، ص. مـ1997هرة : دار املعارف، ) القاطرق تعليم اللغة العربية  حممد عبد القادر أمحد،50 
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( أن يستخدم املبىن للمعلوم واملبىن 14تركيب الكلمات يف اجلمل العربية )
  51للمجهول

( إقدار املتعلم على القراءة بطريقة 1أهداف تعليم علم النحو عند نورهادي: ) (ب
( إكساب املتعلم القدرة على الكتابة الصحيحة 2سليمة خالية من اللحن )

( مساعدة املتعلم على 3قة مع القواعد املتعارف عليها )والسليمة من اخلطأ واملتف
( إكساب املتعلم القدرة على فهم 4جودة النطق وصحة األداء عند التحدث )

( إقدار املتعلم على 5املسموع ومتييز املتفق مع قواعد اللغة من املختلف معها )
 قات بنيمالحظة الدقيقة واالستنتاج واملقارنة وإصدار األحكام وإدراك العال

( اإلسهام يف اتساع دائرة القاموس 6أجزاء الكالم ومتييزها على النحو املناسب )
اللغوي لدي ااملتعلم وإمداده بثروة لغوية من خالل النصوص الراقية الىت يتعلم 

( مساعدة النتعلم على تكوين حس لغوي جيد وملكة 7القواعد من خالهلا )
لكالم املنقولة ويتذوقها مبا يعينه على نقد الغوية سليمة يفهم من خالهلا اللغة 

 52ومتييز صوابه من خطئه وتواظيف الفقرات والرتاكيب واملفردات بطريقة سليمة.
 وملرحلة اإلبتدائية أهداف خمصوصة، منها :

أن يتعرف الطفل على النسق اجلملة العربية ونظام تكوينها،  وأن يستطيع  (أ
 يف حدود قدراته. سليمااستعمال األلفاظ والرتاكب استعماال 

أن يكتسب العادات اللغوية السليمة عن طريق االستماع، واحملاكاة وكثرة  (ب
 االستعمال.

عن   تنمية قدراهتم على التعبري السليم، وعلى متيز اخلطأ من الصواب وذلك (ج
 طريق تكوين العادات اللغوية السليمة.

 تهم اللغوية.حصيل تزيدهم بطائفة من املعاين والرتاكيب الصحيحة مما ينمي (د

                                                           

  .61مـ (، ص.  2003) القاهرة : مكتبة وهبة،  املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب فتحى على يونس وحممد عبد الرؤوف،51 
ألسالمية ) ماالنق : مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم ا جه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هباو امل نورهادي،52 

  .179مـ (، ص.  2011احلكومية، 
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تدريبهم على استخدام اخلصائص الفنية السهلة للجملة العربية   (ه
 53ومكمالهتا.

 طرائق تعليم علم النحو .3
أحد من مكوانت خطة التعليم هو االنشطة التعليمية ويف هذا التكوين يصري 
املدرس أن يناسبها بطرق الىت ختصص لتعليم النحو حىت يصري التعليم جاذبة 

 ويف تعليم علم النحو طرق، منها:ومتنوعة. 
 الطريقة القياسية (أ

الطريقة القياسية هي أقدم الطرق يف تعليم القواعد وفيها يتم انتقال الفكر 
حيث نبدأ بذكر القاعدة  ى شيئ كلي إىل احلكم على جزئياتهمن احلكم عل

القاعدة  مث نضح هذه على صحتها أواحلقيقة العام مث نشرحها ونوضحها ونربهن
كر بعض األمثلة اليت تنطبق عليها ليعقب ذلك التطبيق على القاعدة. ولنجاح بذ 

 هذه الطريقة البد من مراعاة أمور ثالثة، هي:
 .يكون يف تعبريه خطأ يظهر أثره يف التطبيق دقة املعلم يف صياغة القاعدة لئال (1

 وضوح األسلوب لتكون القاعدة يف متناول ادراك كل طالب. (2

أن يشرح للتالميذ حقائق سبق  م فيها حقائق جديدة وإماإما أن يقدم املعل (3
 54أن أعطاهاهلم بطريقة ما.

 الطريقة االستقرئية ) االستنباطية ( (ب

ويف هذه الطريقة ينحرك املعلم يف اجتاه معاكس للطريقة القياسية، حيث يبدأ 
يف  ةهنا ابستعراض األمثلة والشواهد أوال، مث ينبه املعلم تالميذه  إىل أجراء معين

                                                           

  .274ص.  ،تدريس فنون علي أمحد مدكور،53 
بة اخلبيت الثقافيه، )اململكة العربية السعودية: مكت طرق تدريس اللغة العربية من منظري تربوي حديث حسني راضي عبد الرمحن عبيد،54 

  .120ص.  ،مـ(2001
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هذه األمثلة ليالحظها، مث جتمع هذه املالحظات لتكون قاعدة يتم تسجيلها 
 55وتطبيقها على أمثلة جديدة.

 الطريقة املعدلة (ج

وهي أحدث الطرق الثالث ) القايسية واالستقرائية ( من جهة الرتتيب 
التاريخ. وقد تشأت نتيجة تعديل يف طريقة التدريس السابقة. ولذلك يسميها 

املعدلة وهي تقوم على تدريس القواعد النحوية     يف خالل األساليب  ابلطريقة
املتصلة ال األساليب املنقطعة. ويراد ابألساليب املتصلة قطعة من القراءة يف موضوع 
واحد أونص من نصوص، يقرؤه الطالب ويفهمون معناه مث يشار إىل اجلمل ومافيها 

 56ق.ا وأخريا أتيت مرحلة التطبيمن اخلصائص ويعقب ذلك استنباط القاعدة منه
يقول فتحى يونس وآخرون: "وتعليم القواعد وفق هذه الطريقة، إمنا جياري 
تعليم اللغة نفسها، إذ إنه من الثابت الذي ال جدال فيه أن تعليم اللغة إمنا جيئ 
عن طريق معاجلة اللغة نفسها، ومزاولة، فليكن تعليم القواعد إذن على هذا املنهج 

رتكز فيه على اللغة الصحيحة ومعاجلتها وعرضها على األمساع واألنظار الذي ي
 57ومترين األلسنة واألقالم على استحدامها".

 الطريقة العرضية )االقتضائية(  (د

وتسمى أيضا الطريقة الطبيعية أو األشعورية وفيها تدرس القواعد عرضا أثناء 
من غري حصص مستقلة دروس املطالعة أو احملفوظات أو األدب تدريسا عمليا 

 حيث يقتصر هذا التدريس على جمالني أساسني، مها:
ث حي التالميذاملراجعات النحوية: أي مراجعة موضوعات سبق أن درسها  (1

خيتار املعلم قطعة أدبية ممتعة حتوي تطبيقات كثرية على قواعد سبق أن 
 درسوها.

                                                           

  .188ص.  املوجه لتعليم، نورهادي،55 
 .212مـ(، ص. 2008)املصر: الدار املصرية االبنانية،   تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق حسن شحاتة،56 
  .188ص.  ،املوجه لتعليم نورهادي،57 
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ر التطبيقية اصالتدريس ملوضوع جديد: وذلك ابختيار قطعة أدبية شاملة العن (2
 58للموضوع اجلديد.

 الطريقة القاصدة )الرتبيبية( (ه

وهي طريقة حيبذها املؤيدون للقواعد ويقصد هبا أن تدرس القواعد دراسة 
منظمة يف أوقات معينة وعلى منهج حمدد مرسوم وبطريقة تربوية تعتمد على األثلة 

 ومناقشتها، واستنباط األحكام منها والتدريب عليها. 
 النشاط الطريقة (و

هذه الطريقة حديثة نسبيا عن الطرق السابقة وتقوم على أساس نفسي، 
 ، حيث يكلفون جبمع األساليب والنصوصالتالميذيدعو إىل استغالل فاعلية 

والشواهد اليت تتناول قاعدة من القواعد النحوية كالفاعل أواجلار واجملرور أوالنواسخ 
داخل الفصل أوخارجه، يف الكتب أو ادوات الشرط واالستفهام مما يقرؤونه 

املدرسية أويف غريها من الكتب والصحف،  مث تتخذ هذه األساليب وتلك األمثلة 
أواجلمل والعبارات حمورا للمناقشة. اليت تنتهي ابستنباط القواعد املقصودة مث القياس 

  59مبزيد من التدريب عليها
 طريقة حل املشكالت (ز

ة املشكالت اليت تعن للتالميذ أثناء  تقوم هذه الطريقة على أساس معاجل
كالمهم أوكتاهبم. ومن هن ميكن أن تكون دروس التعبري أوالقراءة النقطة البدء الاثرة 

ة هو إىل أن هذه املشكلة النحوي التالميذاملشكلة النحوية. وهنا يوجه املدرس أنظار 
 موضوع درس القواعد يف احلصة التالية.

                                                           

 .117ص.  طرق تدريس، حسني راضي،58 
  .281ص. تدريس فنون،  أمحد مدكر،59 
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 كراسات يف التالميذاملشكلة النحوية من كتابة وجتمع األمثلة اخلاصة هبذه 
التعبري أومن كتاب القراءة أوالنصوص مث تناقش ويستنبط منها القواعد. ويتفق جناح 

 60مبا وقعوا فيه من خطأ. التالميذهذه الطريقة على مهارات املدرس يف إشعال 
وبعد ما حبثنا عن طرق تعليم النحو املتنوعة، لكل الطرق مزاايها وعيوهبا، ولكن  
كثري من مدرسني علم النحو يف املعاهد اإلسالمية يستعملون الطريقة القياسية ألن هذه 

من القاعدة إىل األمثلة حىت يفهم  عن مواد علم النحو يبدأ  التالميذالطريقة تبني إىل 
قراءة أو ليطبق علم النحو عند التكلم أو ال التالميذالتعريف قبل أن يستطيع  التالميذ
 الكتابة.

 ينرآ: املدخل القالثالثاملبحث 

 مفهوم املدخل القرآين .أ

املدخل منطلقات املستندة إليها طريقة التدريس مثل تصورها ملفهوم اللغة 
وقال بصري  61ن.ملتعليموفلسفة تعليمها، والنظرة إىل الطبيعة اإلنسانية، وشخصية ا

مصطفي أن املدخل يف عملية التعليم فرض الشخص أونظرته أوإجتاهاته اليت تتعلق 
فلذلك، املدخل )ج مداخل( نظرة  62خبصائص اللغة وعملية التعليم للتعليم ما.

أوإجتاهات املعلم عن اللغة وعملية التعليم والتالميذ وتنتاج على طرائق وأساليب 
 اليت تناسب أبهداف التعليم املثبوتة. التعليم املتنوعة

، ألن اللغة إحدى من الظواهر اتميةمن خصائص اللغة  ىحدوإ
االجتماعية املتحركة. وهلذه احلالة حكمة متكن للغة أن يكمل احتياجات اإلنسان 

حية املعاين، تنمية اللغة من ان تاليت تتطر كل الوقت تتبع إىل تنمية الزمان. وصار 

                                                           

 .281ص. تدريس فنون،  أمحد مدكر،60 
 .421ص. املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية. علي أمحد مدكور، رشدي أمحد طعيمة وغريمها، 61 

62Bisri Mustofa, Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN-

Maliki Press, 2012), hlm. 1-2  
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ل تنمية اللغة عامة. كذلك يف اللغة العربية، هي تتمن كاللغة كمث  تولكن ليس
يدة ثبوت معىن املفردات اجلدلاألخرى ولكن اللغة اللعربية هلا املراجع األساسة 

 ن الكرمي واألشعار القدمية.آالفصيحة، يعىن القر 

القرآن الكرمي كالم هللا تعاىل القائم بذاته غري خملوق، وأنه مكتوب يف 
لى احلقيقة دون اجملاز، حمفوظ يف صدوران ابأللفاظ املخيلة للمعىن، مقروء مصاحفنا ع

وعند العلماء األخرى أن القرآن كالم هللا  63أبلسنتنا حبروفه امللفوظة املسموعة.
املعجز املنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم املكتوب يف املصاحف املنقول ابلتواتر 

اء واألصوليون أن القرآن كالم هللا املعجز املنزل وقد اتفق العلم 64املتعبد بتالوته.
على خامت األنبياء واملرسلني بواسطة األمني جربيل عليه السالم املكتوب يف 

رة املصاحف املنقول إلينا ابلتواتر املتعبد بتالوته املبدوء بسورة الفاحتة واملختم بسو 
 65الناس.

صري اللغة لى تنميتها وين كاملرجع اجلديد للغة العربية أيثر عآوحضر القر 
ويف حبوث تنمية اللغة العربية، كان  66العربية كاللغة املستخدمة يف أوقات طويلة.

هيلية، د هلا اليت مل يعرفها شخصا قبله يف زمان اجلآن الكرمي يزيد املفردات اجلدالقر 
نه ن أاجلاهليو  مثله لفظ إميان، فهم مثل املصطلحات اليت تتعلق ابألداين والعبودية.

قن ن قد غري معناه إىل تيآمبعىن الصدق ومتأكد الشيئ ولكن بعد ما حضر القر 
اإلنسان عن هللا واملالئكة وكتبه ورسوله ويوم القيامة والقضى والقدر. هذه هي أمهية 

 ن الكرمي يف تنمية اللغة العربية.آالقر 

ن الكرمي أيثر على تنمية اللغة فحسب، له وظائف كثرية يف وليس القرآ
جمال الرتبوي. قال مهيمني، أن نظام الرتبوي اجليد إذا يفهم املعلم العالقة بني العلوم 

                                                           

 .102(، ص. 2006زء األول )الطبعة األوىل؛ جامعة الشارقة، اجلالزايدة واألحسان يف علوم القرآن إبن عقيلة املكي، 63 
 .11(، ص. 2002)الطبعة األوىل؛ القاهرة: دار الشروق، الآللئ احلسان يف علوم القرآن موسى شاهني الشني، 64 
 .17)دون مكان الطبع: عامل الكتب، دون السنة(، ص. التبيان يف علوم القرآن حممد علي الصابوين، 65 

66Uril Bahruddin, Bisa Bahasa Arab. h.56.  
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والبد هلذه املسلمة أن أيديها املعلم طبيعيا بدون  67املتعلمة بقيمة اإلميان والتقوى.
لم القها بقيمة اإلميان، ولكن جيب للمعجتاهل، ألن بعض من العلوم ليس لنا أن نع

 ميكن هلم حىت التالميذواد التعليمية ويعطيها إىل أن أيخذ اخلربة أو احلكمة من امل
 أن يطبقها يف حياهتم اليومية.

أساسا على الشرح السابق ختلص الباحثة أن املدخل القرآين النظرة أو 
فيها سواء  خدام القرآن الكرميإجتاهات املعلم عن عملية التعليم اليت تتعلق ابست

 أكانت معانه أوألفاظه أوحكمة فيه حىت متكن التالميذ أي تطبقها يف حياهتم اليومية.

 إعداد املواد التعليمية ابملدخل القرآين .ب

ويف جمال تعليم اللغة، ميكن للمعلم أن يتكامل املواد التعليمية بقيمة الدين 
املناسبة. مثاله إبعطاء املوضوع الذي يتعلق ابلصالة، وبدون االستثناء يف تعليم 
القواعد، ميكن للمعلم أن يعطي املواد النحوية اليت تتعلق آبايت القرءان الكرمي عند 

ما يعلم املعلم مواد فعل مضارع اليت يبني عن أنشطة ما يعطي األمثلة. املثال عند
اليت  164اليومية فيشرح املعلم عن هذه املادة ابستخدام سورة البقرة أية  التالميذ

 68يبحث عن احليواانت وكثري يف هذه اآلية يستخدم أسلوب فعل مضارع.

لبحر ا "إن يف خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار والفلك اليت جترى يف
 69مبا ينفع الناي ومآ أنزل هللا من السماء من مآء ...."

وإعطاء موضوعات التعليم اليت تتعلق حبياة اإلنسان دنيا كان أم اخرواي 
احد من طرائق التعليم ابملدخل القرآين، وسوى ذلك ميكن املعلم أن يصمم عملية 

ة. وهذه الطريقة أو املقابلالتعليم  أساسا على مبدئي التعاوين، بطريقة املناقشة مثال 
 ستمرن التالميذ لرتقية إمياهنا على هللا تعاىل وتطبق شريعة دين اإلسالم اليت تتعلق

                                                           
67Rina Sari, Pembelajaran Bahasa Inggris Pendekatan Qur’ani (Malang: UIN Malang Press, 2007), 

hlm. 1  
68Rina Sari, Pembelajaran Bahasa Inggris, h. 26.  
69QS, Al-Baqarah (2:164).  
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: "و ال  ت ص عّ ْر خ دَّك  ل لنَّاس  18حببل من الناس، كما قال هللا تعاىل يف سورة لقمان:
 ْتا ل  ف خ ْور ".و ال  مت ْش  يف  األْرض  م ر ًحا إنَّ هللا  ال  حي  بُّ ك لَّ خم  

فلذلك، ميكن املعلم أن يطبق مبادئ دين اإلسالم يف عملية التعليم ما، 
لبلوغ أهداف الرتبية اإلسالمية ويقصد هبا أن خيلق اإلنسان املؤمن ويقدر على 
مهارات والعلوم املتنوعة. ويف تطوير املواد التعليمية خصوصا عند مواد علم النحو، 

واد ابملدخل القرآين سواء كان ابستخدام أايت القرآن كأمثلة ميكن لنا أن نطور امل
 املواد أو يف تطبيق معان أايت القرآن عند عملية التعليم كأنواع التمرينات املختارة.  

 : املدخل االتصايل املبحث الرابع

اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه، إذ ال يستطيع اإلنسان السوى أن يعيش يف بيئة 
دون االتصال ابآلخرين إما قارائ أو مستمعا أو كاتبا أو متحداث. ولوال اتصال من البيئات 

اإلنسان ابآلخرين ملا متكن من صنع حضارته إذ ال يتصور أن تقوم حضارة دون تكامل 
خربات أبناء تلك احلضارة، وهذا التكامل الينشأ من عزلة اإلنسان وإحجامه عن االتصال 

 70دة من خربات اآلخرين  والبناء عليها.ابآلخرين ونقل خرباته واإلفا

 مفهوم املدخل االتصايل .أ
وقال عبد العظيم، عرف القدماء اإلنسان أبنه حيوان انطق أي يستطيع التعبري 
عما جيول يف خاطره واإلابنة عما يكتسبه من خربة وجتارب وتوضيح ما يناله من علم 

نسان إىل إنسان ابملشافهة من إ عزيز. وعن طريق التعبري منت املعارف البشرية وانتقلت
 ومن إقليم إىل إقليم ومن جيل إىل جيل.

يت من كلمة يتصل وهي تعين يشرتك أو يشارك هو تفاعل ابلرموز االتصال أي
اللفظية وغري اللفظية بني طرفني أحدمها حرسل يبدأ احلوار والثاين مستقبل يكمل 

ن جانب واحد فقط دون معرفة احلوار ويكون األمر توجية معلومات وافكار وآراء م
                                                           

 33(، ص. 1999)بريوت: مكتبة الفالح،  الطبعة األوىلفن االتصال اللغوي ووسائل تنميته، حممد الظفريي، 70 
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ويعرف االتصال اللفظي أبنه  71نوع االستجابة أو التأثري الذي حيدث عند املستقبل.
العملية اليت يتم من خالهلا نقل واستقبال واستيعاب أفكار أحاسيس اآلخرين بطريقة 
منطقية تتحول من خالهلا األلفاظ إىل معان وأفكار واضحة الداللة. ولالتصال 

أربع هي الكتابة، القراءة، االستماع، التحدث. ويتخذ االتصال ثالثة اجتاهات أشكال 
 خمتلفة، هي: 

األول: االتصال اهلابط وهو ذلك التصال الذي أييت من القيادات إىل القواعد 
وهو عادة ما يتضمن التوجيهات واألوامر. الثاين: االتصال الصاعد وهو ذلك االتصال 

ألى القيادات وعادة ما يتضمن املالحظات والشكاوى اليت الذي أييت من اجلماهري إ
متثل  اجتاهات اجلماهري. والثالث: التيار األفقى وهو ذلك االتصال الذي يسري بني 

 72فئات اجلماهري يف مستوايهتا املختلفة.
و املدخل إجراءات التعليم اليت يتضمن فيه املعلم واملتعلم حلصول األهداف 

وقال مينوت غولو أن املدخل مسلمات عن املشكالت يف عملية واملعلومات اخلاصة. 
التعليم. وهذه الفكرة تصور على كيفية األفكار وخلق اإلنسان عند حل املشكالت 
الواقعة. واملدخل يف تعليم اللغة العربية يعلق بني املسلمات عن حقائق اللغة وحقائق 

تعليم لغة اللعربية هو عملية الفلذلك املدخل االتصايل يف تعليم ال 73عملية التعليم.
 الذي أتسس على النظرايت االتصالية ووطائف اللغة العربية. 

 وقال خرباء يف املدخل االتصايل أنه ينظر اللغة هلا سبع وظائف، منها:
 والوظيفة األدوية حلصول الشيئ. .1
 الوظيفة النظامية لتنظيم خلق اإلنسان .2
 شخاص اآلخرىالوظيفة التفاعلية لعملية التفاعل مع األ .3
 الوظيفة النفسية ليعرب األغراض اخلصوصة. .4

                                                           

 26(، ص. 2014الطبعة األوىل )الرايض: مكتبة الرشد، تقنيات التعليم من األصالة إىل احلداثة، إيناس السيد حممد انسة، 71 
  34ص.فن االتصال اللغوي، حممد الظفريي، 72 

73Fathur Rohman, Metodologi Pembelajara, h. 87.  
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 الوظيفة مكشفة الشيئ للتعليم وحصول اخلالصة. .5
 الوظيفة اخليالية خللق األشياء. .6
 74الوظيفة الوصالية التصال املعلومات. .7

 مبادئ املدخل االتصايل .ب
 ويف تطبيق املدخل االتصايل عند عملية تعليم اللغة العربية، هناك مبادئ اليت

 البد للمعلم أن يهتمها، هي:
واملبدئ األساسي يف هذا املدخل إجراءات استخدام اللغة الن االتصال روح يف  .1

 حياة اإلنسان.
وأيسس املدخل االتصال على اكتساب اللغة طبيعيا، حىت تصري عملية التعليم   .2

 كما العادة يف الواقع.
 ة.حىت يفهم عن حقيقة احلياة من اللغ التالميذيعلق تعليم اللغة بواقعية  .3
ستخدم أن ت التالميذالبد للمعلم أن يعلم اللغة كمهارة ليس كعلم حىي متكن  .4

 اللغة يف حياهتم اليومية.
 والزم على املعلم أن يعلم اللغة بذوقه ليس ابملخ فحسب. .5
اع مويهتم هذا املدخل إىل تطوير مهارات اللغوية األربعة، سواء كانت مهارة االست .6

 75أوالكالم أوالقراءة أوالكتابة.
 خصائص املدخل االتصايل .ج

واملدخل االتصال كاملدخل األشهر من املداخل األخرى، له اخلصائص الكثرية 
 اليت تفرقه بغريه، منها:

 ووظائف اللغة. التالميذواألساس يف هذا املدخل احتياجات  .1
 ة.صال كما العادليقدر اللغة كآلة االت التالميذوهدف تعليم اللغة يشرف  .2
 وينظم خطة الدراسة بناء على وظائف استخدام اللغة. .3

                                                           
74M. Abdul Hamid, dkk. Pembelajaran Bahasa Arab, h.10.  
75Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran, h. 96.  
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 ويهتم هذا املدخل على قواعد اللغة. .4
 عند عملية االتصال. التالميذويدور املعلم كمدير الفصل ومشرف  .5
 لتالميذوالزم على املعلم أن أيسس عملية التعليم إىل أساليب جذابة اليت تتعلق اب .6

 76مباشرة.
 التعليمية يف ضوء املدخل التواصليإعداد املواد  .د

فيما يلي جمموعة من التطبيقات اليت تشكل أساسا من أسس بناء قائمة 
 77املعايري ومصدر من مصادرها:

لتعليم اللغة اتصاليا صوراتن، أوهلما الصورة الضعيفة اليت يتم فيها تزويد الدارس  .1
ليت تستثار القوية ا مبجموعة فرص الستخدام اللغة يف االتصال. واثنيهما الصورة

فيها اإلمكاانت اللغوية عند  الدارس يف مواقف اتصال طبيعية. والكتاب اجليد 
 هو الذي تسود فيه الصورة القوية لتعليم اللغة اتصاليا.

 (Intralingual Communication)لالتصال نوعان، اتصال بني الفرد ونفسه  .2
فالكتاب اجليد . (Interlingual Communication)واالتصال بني الفرد واآلخرين 

هو الذي يساعد على تنمية كل من النوعني عند الدارسني ابللغة العربية، فيدرب 
 الدارس على التفكري ابلعربية ويدربه أيضا على تبادل اآلراء مع غريه ابلعربية.

إن مواقف االتصال اليت تستخدم الفرد اللغة فيها مواقف غري حمدودة، ومن غري  .3
 استيعاب الكتاب هلا، وتدريب الدارس على املرور هبا مجيعا. املمكن

إن املادة التعليمية اجليدة هي اليت حتول الكفاية اللغوية عند الدارسني إىل كفاية  .4
 اتصالية  حسب ظروف كل جمموعة.

                                                           
76Iskandarwassid, dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, Cet. 2 (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), hlm. 55. 

 .439-434ص. املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية. علي أمحد مدكور، رشدي أمحد طعيمة وغريمها، 77 
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ينبغي بناء املادة التعليمية على أساس التحليل الدقيق للحاجات اللغوية عند  .5
مة احلاجات إىل وظائف لغوية تشبعها املادة التعليمية املقد الدارسني وحتويل هذه

 يف الكتاب.
( 2( تقدمي مناذج منها، )1ينبغي أن يؤدي الكتاب ثالث وظائف أساسية، ) .6

 ( تدريب الدارس على إنتاج مثلها.3متكني الدارس من ممارستها، )
اف الدارس، دينبغي استثارة دوافع الدارسني على تعلم اللغة، وذلك بتعريفهم أبه .7

 وموقع هذه األهداف من مواقف االتصال احلقيقة يف احلياة. 
يقدم للدارس الطرق اليت تستخدم هبا هذه اجلمل يف احلياة وليس املقصود هنا  .8

 جمرد املفردات أو اجلمل اليت تتكون منها.
أن حيرص الكتاب على توجيه الدارسني إىل أن االهتمام جيب أن ينصب على  .9

 على الرباعة اللفظية.املعىن وليس 
ينبغي قياس قدرة الدارسني ابستمرار على إدراك موقع احلرف والكلمة  .10

 واجلملة يف إمتام عملية االتصال بشكل معني.
ينبغي اعتماد املتاب على نصوص أصلية موثقة فهي أقرب إىل احلياة  .11

 وأصدق يف التعبري عنها مع تعديل ما يلزم تعديله.
تعرف ملواد األصلية اليت تستخدم يف اجملتمع حىت يينبغي تقدمي مناذج من ا .12

الدارسني على أشكال هذه املواد يف احلياة وأسلوب التعامل معها، منها: نشرة 
أخبار حقيقة، نسخة من جريدة عربية، تذكرة إلحدى شركات الطريان العربية، 

 وغريها.
لفة تينبغي تنويع النصوص والتدريبات اللغوية حبيث تغطى األنواع املخ .13

للكفاية االتصالية، منها: الكفاية النحوية، اللغوية االجتماعيةـ التخاطب، 
 واإلسرتاتيجية.
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خيضع ترتيب املهارات اللغوية يف الكتاب العتبارات خاصة أبهداف  .14
 الربانمج واحتياجات الدارسني.

 ينبغي إبرار التكامل بني املهارات اللغةوية ابلشكل الذي تتم به يف احلياة. .15
ي أن تتعدد االستجاابت اللغوية اليت يدرب الدارس على استخدامها ينبغ .16

 يف املوقف الواحد.
 ينبغي التخلص من تقدمي القواعد اللغوية عن طريق اجلمل املصطنعة. .17
يفضل توزيع الظاهرة اللغوية على عدد من الدروس حسب ورودها يف  .18

 مواقف االتصال.
ساعد واقف االتصال، مما يينبغي اختيار املفردات ذات الصلة الوثيقة مب .19

 الدارس على أداء الوظائف اللغوية املطلوبة يف املوقف االتصايل.
 ينبغي توفري الفرص لكي يتحرك الدارس يف أنشطة اتصالية. .20
 ينبغي عدم املبالغة يف التوقعات من الدارسني. .21
ينبغي أن حتتل االختبارات التكاملية مكاهنا يف كتب تعليم اللغة يف ضوء  .22

 ل االتصايل.املدخ
 تكامل املدخل القرآين واالتصايل .ه

ويف ضوء النظارايت السابقة عن املواد التعليمية وتعليم علم النحو واملدخل 
القرآين واملدخل االتصايل، فتخلص الباحثة أن املدخل نظرة الشخص أو املعلم يف 

لتعليم ا أداء عملية التعليم، يبدأ من ترتيب أهداف التعليم اخلاصة وإختيار طرائق
املناسبة وإختيار الوسائل التعليمية املستخدمة وإعداد املواد التعليمية. ويف هذا البحث 
تستخدم الباحثة مدخلني، املدخل القرآين واالتصايل. أوال ينظر املدخل القرآين أن 
عملية التعليم من انحية إعداد املواد التعليمية، ميكن املعلم أن يعددها أساسا على 

رآن الكرمي، لفظيا كان أم معنواي. مثله إعطاء مثال الفعل من آايت القرآن فهم الق
 أويعدد االختبارات اليت تتضمن معاين آايت القرآن، كمثل االختبار التعاوين.
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ع واثنيا املدخل االتصايل أي ينبغي تعليم علم النحو كتعليم عناصر اللغة يستطي
واعد عمال اللغة االتصالية عندما يبني قلرتقية قدرة اتصالية التالميذ من خالل است

النحوية ومتكن التالميذ أن تستعملها يف االتصالية. فلذلك، يستطيع أن تكامل 
املدخل القرآين واالتصايل إبعطاء األمثلة ابللغة االتصالية مث إعداد االختبارات اليت 

 تتضمن معاىن آايت القرآن أو عكسه.
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث
 مدخل البحث ومنهجه .أ

إن املدخل املستخدم يف هذا البحث هو املدخل الكيفي والكمي، استخدمت 
الباحثة املدخل الكيفي لوصف كيف خطوات تطوير كتاب منت األجرومية أساسا على 
تكامل املدخل القرآين واالتصايل. واستخدمت الباحثة املدخل الكمي لقياس فعالية  

ذا واالتصايل. وبنظر إىل املوضوع هكتاب منت األجرومية أساسا على املدخل القرآين 
 Research)البحث فمنهج البحث املناسب هلذا البحث هو منهج البحث التطويري 

and Development )  على منوذج بروج وغال(Borg and Gall) 

البحث الذي يستخدمه الباحث لينتج  ومنهج البحث التطويري هومنهج 
أن البحث  (Borg and Gall) بروج وغال. و قال 78اإلنتاج املعني ويناقش فعاليته

التطويري هو عملية مستخدمة لتصديق وتطوير اإلنتاج كتااب كان أم مقررا أم أفالم 
 79التعليمي أم طرئق التعليم وكثريا من مناذج الرتبوي وغريها.

  جمتمع البحث وعينته .ب
صف لإن جمتمع البحث يف هذا البحث هو مجيع طلبة يف املرحلة االبتدائية يف ا

 22تلميذا للفصل أ و  21تلميذا،  43األول الذي يتكون من فصلني، بعددهم 
تلميذة للفصل ب. وأما عينته مجيع جمتمع البحث أي الفصل أ كاجملموعة التجربة 

 والفصل ب كاجملموعة الضابطة. وتستخدم الباحثة طريقة اختاذ العينة بعينة االمجايل. 
 
 

                                                           
78Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet 21; 

Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 297. 
79Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan Reseach and Development (Cet. 2; Bandung: 

Alfabeta, 2016), hlm. 28.  
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 إجراءات البحث .ج

ها التطويري اليت يقدمهذا  البحث هي خطوات البحث  يفكانت اخلطوات 
( تطوير 3( التخطيط، 2( حتليل االحتياجات، 1بروج وغال. وهلا عشر خطوات، 

( 7( جتربة اإلنتاج األوىل، 6( تعديل اإلنتاج، 5( تصديق اخلرباء، 4تصميم اإلنتاج، 
( اإلنتاج 10عديل اإلنتاج النهائي، ( ت9( جتربة اإلنتاج الثانية، 8تعديل اإلنتاج، 

 80النهائي.

 إجراءات تطوير املواد النحوية: 1الصورة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

حتليل االحتياجات: يتكون من الدراسة املكتبية عن علم النحو وتعليمه وكل الشيئ  .1
الذي يتعلق به واملالحظة عن وقائع عملية تعليم علم النحو ابستخدام كتاب منت 

 األجرومية واستعداد التقرير األول كاالستنباط األول يف عملية البحث والتطوير.  

                                                           
80Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan (Cet.4; Jakarta: Kencana, 

2015), hlm. 292.  

 التخطيط حتليل االحتياجات

 تعديل اإلنتاج تصديق اخلرباء تطوير تصميم اإلنتاج

 جتربة اإلنتاج الثانية تعديل اإلنتاج جتربة اإلنتاج األوىل

 اإلنتاج النهائي تعديل اإلنتاج النهائي
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ألنشطات كمثل أن يثبت أهداف تطوير التخطيط: وهذه اخلطوة تتكون من ا .2
 الكتاب لتسهيل الباحثة يف ترتيب املواد املطورة وتناسب ابحتاج عينة البحث.  

تطوير تصميم اإلنتاج: وهتدف هذه اخلطوة ليصمم إنتاج األول اليت يتكون من  .3
 استعداد أدوات التعليم احملتاجة وأدوات التقومي املناسبة بذلك اإلنتاج.   

خلرباء: ومتكن الباحثة أن تطلب من اخلرباء يف تعليم علم النحو وتطوير تصديق ا .4
املواد التعليمية ليصدق هذا اإلنتاج سواء كان مزايه أو عيوبه وتطلب منهم املعلومات 

 أو الزايدة عنه.  
تعديل اإلنتاج: وتعدل الباحثة هذا اإلنتاج بناء على اقرتاحات اخلرباء ومداخالهتا  .5

 من قبل.
يذ اإلنتاج األوىل: بعدما تعدل الباحثة هذا اإلنتاج فستجربه الباحثة على التالم جتربة .6

يف مكان تطبيق البحث وتطلب منها االقرتاحات واملداخالت عنه مناسبا ابحتاجها 
 التالميذ ووقائع عملية التعليم يف ذلك مكان التطبيق.

ت من االقرتاحات واملداخالتعديل اإلنتاج: وتعدل الباحثة هذا اإلنتاج أساسا على  .7
املعلمة يف مكان التطبيق. وهتدف هذه اخلطوة لرتقية جناح اإلنتاج مناسبا ابحتاج 

 التالميذ ووقائع عملية التعليم.
جتربة اإلنتاج الثانية: وبعدما تعدل الباحثة هذا اإلنتاج مرتني فستجرب الباحثة عنه  .8

عينات  بل الباحثة على بعض منإىل عينة البحث يف اجملموعة التجربة مع أن تقا
 البحث وتطلب منهم أن جييب األسئلة يف االستبانة. 

تعديل اإلنتاج النهائي: وتعدل الباحث هذا اإلنتاج تعديال آخريا بناء على احصائ  .9
 الكيف والكمي من حصول املالحظة واملقابلة واالستبانة.

 اإلنتاج النهائي .10
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 أسلوب مجع البياانت .د
 يف هذا البحث أسلوب مجع البياانت املطلوبة وهي كما يلي:تستخدم الباحثة 

 املالحظة .1
هي إنتباه مقصود ومنظم ومضبوط للظاهرات أو احلوادث أو األمور بغية انتشاف 

ويف هذا البحث ستالحظ الباحثة عن منهج التعليم املستخدم  81أسباهبا وقوانينها.
عهد مفتاح العلوم يف عملية التعليم مب واملواد النحوية وعملية التعليم والوقائع املناسبة

 الشرعية سومطرى الغربية.
 املقابلة .2

واملقابلة هي حمادثة موجهة بني الباحث والشخص أو أشخاص آخرين هبدف 
الوصول إىل حقيقة أو موقف معني، يسعى للتعرف عليه من أجل حتقيق أهداف 

اذ احلاج ر يعىن أستوستقوم الباحثة املقابلة يف هذا البحث مع املدي 82الدراسة.
ماروزي ومعلمة علم النحو أستاذة رضاية املرضية ومخسة من تالميذ جمموعة 

 التجربية، قبل البحث وبعده.
 االستبانة .3

واالستبانة هي أداة مفيدة من أدوات البحث العلمي للحصول على احلقائق، 
تجاهات لوالتواصل إىل الوقائع والتعرف على الظروف واألحوال ودراسة املوقف وا

وقامت الباحثة بتوزيع االستبانة مباشرة إىل  83واآلراء يساعد املالحظة ويكملها.
الذي يقوم به   Skala Likertالعينة املذكورة. ومنوذج هذه االستبانة سكاال ليكري

الذي تتكون من مخس اختيارات: موافق جدا، Ransis Likert رنسيس ليكري 
الشك، غري موافق، غري موافق جدا )لإلستبانة قبل البحث( وجيد جدا،  موافق،

                                                           

 .317(، ص. 2000)دمشق: دار الفكر، البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسة العملية رجاء وحيد دويدري، 81 
 .323نفس املرجع، ص. 82 
 .329نفس املرجع، ص. 83 
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وتقوم الباحثة  84جيد، غري موافق، غري موافق جد )لإلستبانة بعد البحث(.
االستبانة لتحليل احتياجات التالميذ )قبل البحث( وملعرفة الئق املواد املطورة )بعد 

 البحث(.   
 االختبار .4

 Pretest-postest Control Groupلتجربة  وهي وتستخدم الباحثة يف تصميم ا

Designووظيفة االختبار هي مجع البياانت اليت تتعلق مبعرفة كفاءة التالميذ ويكون . 
 يف بداية الفرتة اإلجرائية ويف آخر كل دور.

 مصادر البياانت .ه
أما البياانت اليت مجعتها الباحثة يف هذا البحث هي كتاب منت األجرومية  
املطورة. والواثئق لعملية التعليم املواد النحوية املعدة على سبيل املثال بياانت اخلطة 

 الدراسية والعملية التعليمية وتقوميها ونتائجها. 
اليت تكون ت، و واملراج مبصادر البياانت موضوع البحث حيث تناول من البياان

يف معهد مفتاح العلوم الشرعية سومطرى الغربية، ومعلمة علم النحو والتالميذ يف الصف 
األول سواء كانت من اجملموعة التجربة أم اجملموعة الضابطة. والواثئق املرتبطة بتعليم 

 علم النحو يف هذا املعهد على سبيل املثال اجلدول الدراسي وكشف احلضور واملنهج.
 يل البياانتحتل .و

تستخدم الباحثة أسلوب لتحليل البياانت ابلتحليل الوصفي يعين حتليل الذي 
تريد أن حتصل منوذج تطوير املواد النحوية بكيفية املالحظة واملقابلة ونتائج من حتليل 
اإلحتياجات. والتحليل الكمي يعين حتليل الذي تريد أن تصور نتائج أخرية من تطوير 

ن اخلرباء بروقة الصدق ومن التالميذ ابستخدام أسئلة االمتحان املواد النحوية م
 واالستبانة. وجتمع الباحثة إجابة املوضع يف اجلدوال مث حتللها الباحثة برمز:

𝑝 =
∑ 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓 𝒊𝒕𝒆𝒎

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔
 x 100 % 

                                                           
84Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan. h. 232  
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 احلاصل منها تستطيع بتفسريها ابستعمال اجلدوال التايل:

 85مرحلة الوصول مبقياس لتحليل املواد التعليمية يف النحو: حتويل 1اجلدول 

 البيان التقدير الدرجة الرقم
ميكن استخدامه وال حيتاج     جيد جدأ 81-100 1

 إىل تعديل
مع قليل من  ميكن استخدامه جيد 61-80 2

 التعديل والتصحيح
 الميكن استخدامه وحيتاج    مقبول 41-60 3

 إىل تعديل
الميكن استخدامه و حيتاج     انقص 21-40 4

 إىل تعديل
الميكن استخدامه و حيتاج     انقص جدا 0-20 5

 إىل تعديل
 

 حتليل بياانت االختبار .1

الباحثة بعد ما حبثت  t testالرمز  الباحثة ستستخدمفاالختبار بياانت ويف إهناء 
 (.Uji Homogenitas) التجانسمتحان او  (Uji Normalitas) التطبعمتحان اعن 

𝒕:اآليت لرمزاب
𝒐= 

𝑴𝑫
𝑺𝑬𝑴𝑫

 

 أما خطوات إحصائيتها فهي ما يلي: و

 D=X-Yستعمال الرمز الباحثة عن الفرق بني النتيجتني اببحث ت (.أ
∑صل على حتحىت  Dعن نتيجة  الباحثةبحث ت (.ب 𝐷 

                                                           
85Riduwan, Dasar-Dasar Ststistika (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 41.  
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𝑀 :عن معدل التفريق ابستعمال الرمز  الباحثةبحث ت (.ج
𝐷= 

∑ 𝐷

𝑁

   

∑صل نتيجة حتمث يبلغها حىت  Dنتيجة التفريق  الباحثةضاعف ت (.د 𝐷2 
 ابستعمال  Defiasi Standar dari Diference (DSD)عن  الباحثةبحث ت (.ه

𝑆𝐷𝐷الرمز :  =  √
∑ 𝐷2

𝑁
− 

(∑ 𝐷)2

𝑁
                  

                                                     ستعمالاب MD(SE Standar eror dari mean of diference(عن  الباحثةبحث ت   (.و
𝑆𝐸𝑀𝐷الرمز :

=  
𝑆𝐷𝐷

√𝑁−1
        

𝑡𝑜ابستعمال الرمز :  otعن  الباحثةبحث ت (.ز =  
𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷

     

 4نتيجةلإعطاء التفسري ل (.ح
 مراحل تنفيذ الدراسة .ز

 وهذه اإلجراءات تقوم هبا الباحثة ابخلطوات اآلتية:
 البحث التطويري: أوال: مراحل تنفيذ

 حتديد املشكالت .1
 مجع البياانت .2
 تطوير املواد النحوية يف كتاب منت األجرومية ابملدخل القرآين واالتصايل. .3
 تصديق اخلبري حول تطوير املواد .4
 تعديل املواد اليت سبق تطويرها .5
 تطبيق املواد األول إىل اجملموعة التجربية .6
 تعديل املواد النحوية املطورة .7
 املواد الثاين إىل اجملموعة التجربيةتطبيق  .8
 تعديل املواد النحوية .9

طباعة املواد النحوية بعد أن أصبحت قابلة لالستخدام جلميع التالميذ  .10
 املرحلة اإلبتدائية يف الصف األول مبعهد مفتاح العلوم الشرعية.

                                                           
4Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta, Grafindo Persada, 2005), h. 305-307 
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 اثنيا: مراحل تنفيذ البحث التجرييب:
 مرحلة اإلعداد .1

 وىل ملعرفة خصائص معرفة التالميذ واحتياجهمتقوم الباحثة ابلدراسة األ (.أ
 حتديد وتعيني اجملموعة الضابطة واجملموعة التجربة الذين حبثتهما الباحثة (.ب
صممت الباحثة التحضري وخطة الدراسة قبل أن تبدأ عملية التعليم  (.ج

 التجرييب لتكون موجهة يف إجراءات التعليم.
 صممت الباحثة إجراءات التعليمية. (.د
 تبانة واالختبار.تصميم االس (.ه

 مرحلة التجربة .2
أخذت الباحثة االختبار القبلي قبل تعليم النحو بكتاب منت األجرومية  (.أ

 املطور.
 تعليم النحو بكتاب منت األجرومية املطورة للمجموعة التجربة. (.ب
تقوم الباحثة ابملالحظة العميقة من خالل تطبيق املواد النحوية يف كتاب  (.ج

 منت األجرومية املطور. 
 تقوم الباحثة ابالختبار البعدي للمجموعة التجربة واجملموعة الضابطة. (.د

 التصحيح وتقدير الدرجة .3
بعد انتهاء التالميذ من إجابة األسئلة املعدة ومجعت الباحثة البياانت يف 
أوراق اإلجابة، فتبدأ الباحثة يف تصحيحها. وكل من البنود بتقدير الدرجة حسب 

ذ املختربة قادرين على إجابة األسئلة كلها إجابة اجملموعة حىت تكون التالمي
وفسرت الباحثة تقدير الدرجة إىل نتيجة  100صحيحة فيكون تقدير الدرجة 

( كما ذكر يف كتاب الدليل PAPمقررة على أساس تقدير الدرجة املعيارية )
 الدراسي املقرر وتعرض يف اجلدول اآليت:
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 : معيار نتائج التالميذ2اجلدول 
 الدرجات التقدير الرقم
 100-80 جيد جدا  .1
 79-70 جيد .2
 69-60 مقبول .3
 59-50 انقص .4
 49-00 ضعيف .5
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث وحتليلها ومناقشتها

 

رومية تطوير كتاب منت األج الباحثة عن نتائج البحث بينتيف هذا البحث 
ابملدخل القرآين واالتصايل، فلذلك عرضت الباحثة بياانت البحث وحتليلها مث انقشتها 

 الباحثة حىت حتصل على نتائج البحث اجليد. 

 املبحث األول: حملة عن ميدان البحث

 معهد مفتاح العلوم الشرعية اتريخ .أ
 21213060745:  دليل إحصائي املعهد

 : معهد مفتاح العلوم الشرعية  اسم املعهد
 ، بنكودو، ليما سوكو ابواه2: شارع بوكت بوليك رقم   عنوان املعهد

 شندونغ كوتو الويه، شندونغغ، أغام، سومطرى الغربية.     
 26192:   الشفرة الربيدية

 28260(0752: )  دليل التلفون
ية. وقام الغربمعهد مفتاح العلوم الشرعية أحد من املعاهد يف آغام سومطرى 

 1941. وتتعلم التالميذ يف املصلى حىت سنة 1933عليه الشيخ أمحد طاهر سنة 
ألن املصلى مكان أساس ألداء أمور خمتلفة يف هذا الزمان، عملية التعليم إحدى 
منها. ويستخدم املعلم طريقة احللقة، والبد للتالميذ أن يقدروا علوم الدين من كتاب 

 ة ككتاب الفقه والتفسري والتوحيد والقواعد وغريها.الرتاث ابللغة العربي
، الشيخ مع أولياء اجملتمع قاموا منشأة الرتبوية اليت تعرف 1942ويف السنة 

اآلن مبعهد مفتاح العلوم الشرعية شندونغ. ويقرر الشيخ أن كتب الرتاث عن علوم 
. وبعد 1975سنة الدين ككتب واجب لتعليمها الغري هلا. وتقع هذه احلالة إىل 
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هذه السنة ليس فيه عملية التعليم ألن يقع اساء الفهم بني املعملني وأولياء اجملتمع 
. وسوى ذلك احلرب الذي يقع 1962حوله بعدما تويف السخ أمحد طاهر السنة 

 196وتقدمي حزب الشيوعية اإلندونيسيا السنة  1958يف سومطرى الغربية السنة 
تربية  ليم فيه.  ولكن قد ارتفعت احتياجات اجملتمع علىيسببهما وقوف عملية التع

اإلسالم يف هذه الوالية فلذلك تئتمر أوليائهم إلقامة هذا املعهد مرة اثمية السنة 
 حىت اآلن ويصبح هذا املعهد أحد من املعاهد الرمسية يف إندونيسيا. 1991

 النظرة ورسالة معهد مفتاح العلوم الشرعية .ب
األخرى، معهد مفتاح العلوم الشرعية له النظرة ورساالت كما املنشآت 

املعهد. فنظرة املعهد تعين "سيجعل املعهد املؤهل وكوسيلة تشكيل العلماء الذكية 
 ويقدرون أن يقابلوا أتثري العوملة". ورسالت املعهد كما تلي:

جيعل التالميذ الذين يقيمون شريعة اإلسالم أساسا على القرآن الكرين  .1
 يث النبويةوأحاد

 ينمو فكرة إسالمية من التالميذ لكي تكون املسلومني املتقني على هللا تعاىل. .2
جتعل التالميذ كفاتح تنمية اجملتمع الذين أيسسون حياهتم مع القرآن الكرمي  .3

 وأحاديث النبوية
 وجيعل التالميذ كالعلماء الذكية والقوية. .4
 مطور علوم الدين.ويساعد التالميذ لقدرة العلوم املتنوعة وتدور ك .5
 وجيعل التالميذ كاخلطيب واخلطيبة املاهرين فيها. .6

 حالة املدرسني واملوظفني والتالميذ .ج
وملعهد مفتاح العلوم الشرعية تسع وأربعون معلما. ستة منها معلم معني 
للمعهد وسبعة منها معلمون من احلكومة وغري منهم معلمون مرتبون. وهلذا املعهد 

منهم التالميذ للمرحلة  136تلميذا،  256لتالميذ فيه ثالث مواظف. وعدد ا
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تلميذا للمرحلة العالية اليت  28منهم التالميذ للمرحلة الثانوية و 92التموسطة و
 تسمى بتالميذ معهد عايل.

 : هيكل منظمة املعهد1الصورة 

 
 حالة عملية التعليم والتعلم .د

ويستخدم املعهد ثالث مناهجا ألداء عملية التعليم ألن فيه املدرسة املتوسطة 
والثانوية واملعهد اخلاص. فلذلك البد للتالميذ أن تنهي دراستهم فيه سبع سنوات، 
ثالث سنوات للمرحلة املتوسطة وثالث سنوات بعده للمرحلة الثاموية والسنة الباقية 

 عن علوم الدين ويطبقها يف حياة اجملتمع.  للمعهد العايل الذي خيص أن يتعلم
ويف هذا املعهد تتعلم التالميذ العلوم العامة كاللغة اإلندونيسية واإلجنلزية 
والرايضة واجلغرفية وغريها وعلوم الدين كافقه والتوحيد والتفسري وغريها. والكتب 

 اليت تستخدمها التالميذ فيه، منها:
 حاشية -قطر الندى-األزهرية-ر جداخمتص-علم النحو )منت األجرومية  .1

 اخلضري ابن عقيل(
 الكيالين(-علم الصرف )منت البناء .2
 تصريف )األمثلة التصريفية( .3
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 احملّلي(-إعانة الطالبني-فتح القريب-الفقه ) منت التقريب .4
 آايت األحكام(-التفسري )تفسري اجلاللني .5
 مجع اجلوامع( -لطائف اإلشارات-أصول الفقه )ورقات .6
 جواهر البخاري(-اثنواين-خمتار احلديث-ديث األربعنياحلديث )ح .7
-يدفتح اجمل-كفاية العوام-اجلواهر الكالمية-التوحيد )األقوال املرضية .8

 الدسوقي(
 (2-1األخالق )األخالق للبنني  .9

 جوهر املكنون(-البالغة )قواعد اللغة العربية .10
 (3-1التاريخ )خالصة اتريخ اإلسالم  .11
 املنطق )إيضاح املبهم( .12
 احلكام(-منهاج العابدين-التصوف )مراقي العبودية .13
 علم التفسري )مناع القطان( .14
 علم احلديث )تيسري( .15
 قواعد الفقه )أشباه والنظائر( .16
 املذاهب )بداية اجملتهد( .17

  املبحث الثاين: نتائج البحث وحتليلها

والبحث عن تطوير كتاب منت األجرومية ابملدخل القرآين واالتصايل يتكون من 
( 2( كيف تطوير كتاب منت األجرومية ابملدخل القرآين واالتصايل، )1ثة أقسام، )ثال

( كيف مدى 3ما مواصفات من كتاب منت األجرومية ابملدخل القرآين واالتصايل، )
 فعالية من استخدام كتاب منت األجرومية ابملدخل القرآين واالتصايل.
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 قرآين واالتصايلتطوير كتاب منت األجرومية ابملدخل التكامل ال .أ
ولتطوير كتاب منت األجرومية ابملدخل القرآين واالتصايل، استخدمت الباحثة 

( حتليل 1منوذج التطوير من بروج وغال. ويف هذا النموذج عشر خطوات، منها: )
( 5( تصديق اخلرباء )4( تطوير تصميم اإلنتاج )3( التخطيط )2االحتياجات )

( جتربة اإلنتاج الثانية 8( تعديل اإلنتاج )7ج األوىل )( جتربة اإلنتا 6تعديل اإلنتاج )
 ( اإلنتاج النهائي.10( تعديل اإلنتاج النهائي )9)

 حتليل االحتياجات .1
وقامت الباحثة عملية مجع البياانت عن احتياجات املعهد واملعلم والتالميذ، 

ملالحظة اولتقوم هذه العملية استخدمت الباحثة ثالث أدوات مجع البياانت، تعين 
 واملقابلة واالستبانة.

 نتائج املالحظة .أ
وقامت الباحثة املالحظة عن احتياجات املعهد والتالميذ واملعلم يف عملية 

وحبثت عن سبب املشكالت  2017فربوءايري  27تعليم علم النحو يف التاريخ 
 عنها ابستخدام دليل املالحظة وحصلت الباحثة البياانت اآلتية:

 املالحظة قبل البحث  : نتائج1اجلدول 

 نتائج املالحظة النقط امللحوظة رقم
ومعهد مفتاح العلوم الشرعية يستخدم منهجان،  مناهج التعليم .1

منهج من اجلمهورية الدينية ومنهج من املعهد. 
املنهج من اجلمهورية ينظم على التعليم العام  ملدرسة 

املتوسطة والثانوية كمثل اللغة اإلجنليزية واللغة 
األندونسية وعلم احلسوب وعلم الطبيعة وغريها. 

 علم الدين اخلاصومنهج املعهد ينظم على تعليم 
لكل التالميذ، من الصف األول حىت السابع، كمثل 
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علم النحو والصرف والبالغة والفقه والتوحيد 
 والتفسري وغريها. 

معرفة قواعد النحو وتعويدها وتقديرها نظراي كان أم  أهداف تعليم علم النحو .2
تطبيقيا إىل التالميذ حىت يستطيعوا أن يقرؤوا 

ة بدون اث اليت يؤلفها ابللغة العربيويفهموا كتب الرت 
 احلركات.

املواد التعليمية لتعليم  .3
 علم النحو

ويتعلم التالميذ كل مادة النحو اليت تشمل على  
كتاب منت األجرومية ولكن لكل الصف كتاب 

خمتلف وله درجة صعوبة خمتلفة. ويتعلم التالميذ عن 
 الكالم أوال، مث األفعال مث اإلعراب وعالمته مث

مرفوعات األمساء مث منصوابت األمساء مث خمفوضات 
 األمساء.

الكتاب األساسي  .4
للمعلم  واإلضايف 

 والتالميذ

ويستخدم املعهد لتعليم علم النحو كتب أساسي 
متنوعة. للصف األول يستخدم كتاب منت 

األجرومية وللصف الثاين كتاب خمتصر جدا وللصف 
صف النداء وللالثالث الكواكب وللصف الرابع قطر 

اخلامس حىت السابع يستخدم كتاب اخلضرى )شرح 
 نظام ألفية إبن مالك(.

ويستعد املعهد الوسائل واآلدوات املتنوعة لرتقية جناح  الوسائل واآلدوات .5
عملية التعليم، كمثل احلاسوب واملباين للدراسة 

وآدوات املدرسة الكاملة واملكتبة واملعمل واملسكن 
ملواد يف اللية اليت ختتص ليتعلم عن اوحصة التعليم 

 الدينية اخلاصة.
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وتستخدم املعلمة سبورة كالوسائل التعليمية  الوسائل التعليمية .6
األساسية والقرطاس الكبري واملعجم. ومل تستخدم 
املعلمة وسائل إلكرتونية كاحلاسوب ألن ما عندها 

 فرصة الستعدادها. 
الطرائق وأساليب التعليم  .7

 لتعليم علم النحو
تستخدم املعلمة طريقة الرتمجة، تبني املعلمة مادة 
علم النحو مث تبيم عن أمثلتها. ويف أول عملية 

التعليم تطلب املعلمة تالميذها لقراءة املادة السابقة 
وقراءة املنت يف املادة اليوم وتطلبها لتعيني اإلعراب 

 من الكلمات املعينة.
وتعطى املعلمة التقومي لتعليم علم النحو مرات ولكن  وحتقومي تعليم علم الن .8

ليس لكل حصة تقومي والعادة تعطيه املعلمة يف آخر 
 املستوى كامتحان النهائي.

 
 نتائج املقابلة .ب

 27وقامت الباحثة املقابلة مع مدير املعهد ومعلم علم النحو يف التاريخ 
 احثة البياانت اآلتية:ابستخدام دليل املقابلة وحصلت الب 2017فربوءايري 

 : نتائج املقابلة مع مدير املعهد2اجلدول 

 توضيح البياانت البياانت رقم
رغبة التالميذ على  .1

 تعليم علم النحو
قد كان علم النحو أحد من العلوم احملبوبة يف معهد 

مفتاح العلوم الشرعية. و جيب للتالميذ أن يقدره ألنه 
 وهذا الواقع، يصري علم أساس عند تعليم علوم أخرى.

علم النحو له حصات كثرية عند عملية التعليم مقارنة 
 على تعليم علوم أخرى، تعين أربع مرات ألسبوع



55 
 

 
 

األهداف اخلاصة لتعليم  .2
 علم النحو

معرفة قواعد النحو وتعويدها وتقديرها نظراي كان أم 
وا  تطبيقيا إىل التالميذ حىت يستطيعوا أن يقرؤوا ويفهم

 ات.اث اليت يؤلفها ابللغة العربية بدون احلرككتب الرت 
صعوابت تعليم علم  .3

 النحو
( التالميذ يف 1لتعليم علم النحو صعوابت، منها: )

مرحلة املبتدئني، يصعبون يف فهم قواعد النحو ألن قل 
( كثري من التالميذ يف 2هلم التمارين لتعليمه، )

علمون يف تاملبتدئني، يعرفون علم النحو حديثا، ألهنم ي
املدرسة اإلبتدائية العامة قبل أن يتعلموا يف املعهد 
فلذلك، هم يعرفون اللغة العربية عامة وعلم النحو 

( مل يعطى املعلم أمثلة 3خاصة يف املعهد فحسب، )
قواعد النحو من الكلمات أو اجلمل األخرى سوى 

 أمثلة من الكتاب األساسي.
 

 م علم النحو: نتائج املقابلة مع معل 3اجلدول 

 توضيح البياانت البياانت رقم
املدخل وطرائق تعليم  .1

 علم النحو
ويستخدم املعلم مدخل قواعد والرتمجة يف عملية تعليم 

 علم النحو وطريقة اخلطبة.
 وسائل البصرية كمثل السبورة واملالف وغريمها. الوسائل التعليمية .2
 عملية التقومي يف هنائي املستوى.وينفذ املعلم  تقومي تعليم علم النحو .3
كفائة التالميذ يف علم  .4

 النحو
وبعدما يتعلم التالميذ علم النحو فهم حفظوا املنت 
والرتمجة من كتاب منت األجرومية جيدا ولكن كثري 

منهم مل يفهموا ماحفظهم حىت يصعبوا أن يطبقوا عند 
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عملية التعليم األخرى. وسوى ذلك، هم يصعبون 
 لة أخرى اليت مل توجد يف كتاهبم األساسي.لفهم أمث

صعوابت تعليم علم  .5
 النحو

( 1وللمعلم صعوابت يف تعليم علم النحو، منها: )
( يصعب 2يصعب املعلم أن يبني علم النحو كامال )

املعلم أن يعدد الطرائق والوسائل التعليمية اجلذابة 
( يصعب أن يعطى األمثلة 3ألداء عملية التعليم )

( 4األخرى سوى األمثلة من الكتاب األساسي )
ية فهم املتغرية لرتقيصعب املعلم أن يعدد التمرينات 

 التالميذ عند علم النحو. 
 نتائج االستبانة .ج

 27التلميذ يف الصف األول التاريخ  46وقسمت الباحثة االستبانة على 
. وهذه االستبانة تتكون من إثنا عشر أسئلة خبمس اختيارات 2017فربوءايري 

دا. وحصلت افق جاألجوبة، تعين موافق جدا واملوافق والشك وغري املوافق وغري املو 
 الباحثة البياانت اآلتية:

 : نتائج االستبانة عن حاجات التالميذ4اجلدول 

عدد  االختيارات بنود االستبانة رقم
 التالميذ

نتائج 
 التالميذ

النسبة 
 املئوية %

طرائق التعليم  .1
 املستخدمة املتنوعة

 61،30 25 5 موافق جدا
 52 13 موافق %

 30 10 شك
 32 16 املوافقغري 

 2 2 غري املوافق جدا
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مل يستخدم املعلم  .2
 الوسائل التعليمية 

 % 70 1 1 موافق جدا
 18 9 موافق
 24 8 شك

 88 22 غري املوافق
 30 6 غري املوافق جدا

 %39،13 0 0 موافق جدا التقومي لكل احلصة .3
 12 3 موافق
 12 4 شك

 54 27 غري املوافق
 12 12 غري املوافق جدا

كتاب منت  .4
 األجرومية جزابة

 43،48 10 2 موافق جدا
 12 3 موافق %

 9 3 شك
 62 31 غري املوافق

 7 7 غري املوافق جدا
صعوبة يف الرتمجة  .5

وفهم مواد علم 
النحو يف كتاب منت 

 األجرومية

 71،30 2 2 موافق جدا
 10 5 موافق %

 39 13 شك
 68 17 غري املوافق

 45 9 غري املوافق جدا
األمثلة يف كتاب منت  .6

 األجرومية بسيطة 
 52،17 8 8 موافق جدا

 34 17 موافق %
 21 7 شك
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 52 13 غري املوافق
 5 1 غري املوافق جدا

يستخدم املعلم  .7
طريقة واحدة عند 

 تعليم علم النحو
 

 64،78 6 6 جداموافق 
 16 8 موافق %

 21 7 شك
 76 19 غري املوافق

 30 6 غري املوافق جدا
يستخدم املعلم  .8

الوسائل التعليمية 
 املتنوعة

 51،30 30 6 موافق جدا
 36 9 موافق %

 6 2 شك
 34 17 غري املوافق

 12 12 غري املوافق جدا
أيدي التقومي يف آخر  .9

 املستوى
 46،57 15 15 موافق جدا

 32 16 موافق %
 9 3 شك

 36 9 غري املوافق
 15 3 غري املوافق جدا

تقدمي كتاب منت  .10
 األجرومية راتبة

 85،65 125 25 موافق جدا
 56 14 موافق %

 9 3 شك
 6 3 غري املوافق

 1 1 غري املوافق جدا
 



59 
 

 
 

 يف يسهل التالميذ .11
فهم مواد علم النحو 

من كتاب منت 
 األجرومية

 44،34 10 2 موافق جدا
 24 6 موافق %

 6 2 شك
 52 26 غري املوافق

 10 10 غري املوافق جدا
األمثلة يف كتاب منت  .12

األجرومية صعوبة 
 للفهم

 53،48 10 10 موافق جدا
 38 19 موافق %

 3 1 شك
 32 8 غري املوافق

 40 8 غري املوافق جدا
وبناء على نتائج االستبان السابقة، عرفت الباحثة احتيات التالميذ من 

 انحية عملية تعليم علم النحو وكتاب علم النحو املستخدم.
من التالميذ وافقوا أن املعلم يستخدم طريقة واحدة عند ما يعلم علم  % 65 (أ)

 النحو.
املعلم يندر على استخدام الوسائل التعليمية من التالميذ قالوا أن  % 70 (ب)

 مادام عملية تعليم علم النحو.
 من التالميذ قالوا ما يقوم املعلم عملية التقومي غري هنائي املستوى % 46 (ج)
 من التالميذ قالوا أن تقدمي كتاب منت األجرومية راتبة. % 86 (د)
 ومية وفهمه.ر من التالميذ قالوا أهنم يصعبون يف ترمجة كتاب منت األج % 71 (ه)
من التالميذ قالوا أهنم يصعبون لفهم قواعد النحو واألمثلة يف كتاب  % 53 (و)

 منت األجرومية.
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فلذلك، أساسا على بيان بنتائج استبانة التالميذ السابقة خلصت الباحثة 
أن مشكلة عملية علم النحو املهمة من انحية كتاب منت األجرومية ألن كثريا من 

 أهنم يصعبون لفهم قواعد النحو من هذا الكتاب وتطبيقها.  التالميذ هم وافقوا 
 التخطيط .2

ر  ويف هذه اخلطوة كتبت الباحثة على األشياء الكثرية اليت تتعلق بعملية تطوي
 كتاب منت األجرومية ابملدخل التكامل القرآين واالتصايل، كما اتيل:

 أهداف تطوير كتاب منت األجرومية  (أ
تطوير كتاب منت األجرومية مناسبة أبهداف وثبتت الباحثة األهداف من 

تعليم علم النحو العامة واحتياجات التالميذ. وطورت الباحثة كتاب منت األجرومية 
بناء على إحدى من رساالت املعهد تعىن جتعل التالميذ كفاتح تنمية اجملتمع الذين 

لكتاب اأيسسون حياهتم مع القرآن الكرمي وأحاديث النبوية. ويناسب تطوير هذا 
هبدف تعليم علم النحو يعين تعريف قواعد النحو وتعويدها وتقديرها نظراي كان أم 
تطبيقيا إىل التالميذ حىت يستطيعوا أن يقرؤوا ويفهموا كتب الرتاث اليت يؤلفها 

 ابللغة العربية بدون احلركات.
وتطور هذا الكتاب ابستخدام املدخل التكامل القرآين واالتصايل لكي يكون 

م النحو كعلم أساس لفهم القرآن الكرمي وآلة الستخدام اللغة العربية اجليدة عند عل
 اتصاىل التالميذ.   

 أهداف تعليم علم النحو اخلاصة (ب
 ولكتاب منت األجرومية أهداف التعليم اخلاصة، كما اتيل:

 يقدر التالميذ أن يعرف الكلمة والكلم واجلملة البسيطة (1
 مة والكلم واجلملة البسيطة يقدر التالميذ أن يصنف الكل (2
 يقدر التالميذ أن يغري الكلمة والكلم واجلملة البسيطة (3
 يقدر التالميذ أن يتم الكلمة والكلم واجلملة البسيطة (4
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 يقدر التالميذ أن يرتتب الكلمة والكلم واجلملة البسيطة (5
 يقدر التالميذ أن يطبق الكلمة والكلم واجلملة البسيطة (6

 موضوعات علم النحو (ج
ويف تطوير كتاب منت األجرومية، اتبعت الباحثة املوضوعات من كتابه 
السابق ولكن تصنفها الباحثة إىل ست موضوعات، تعين الكالم واإلعراب 
)عالمة اإلعراب وما يتعلق به( واألفعال ومرفوعات األمساء )الفاعل وانئب 

والبدل(  يدالفاعل واملبتدأ واخلرب والعوامل النواسخ والنعت والعطف والتوك
ومنصوابت األمساء )املفعول به واملصدر والظرف واحلال والتمييز واالستثناء واسم 

 ال واملنادى واملفعول من أجله واملفعول معه والتوابع( وخمفوضات األمساء. 
 موضوعات القرآين لكل موضوع علم النحو (د

ولكل موضوع النحو يف الكتاب املطور له موضوع خاص الذي يتعلق 
ى من آايت القرآن لفظيا كانت أم معنواي. واختارت الباحثة آايت القرآن إبحد

إعتمادا على آايت اليت قريب حبياة التالميذ. فموضوعات القرآين لكل موضوع 
 النحو كما اتيل:

 : املوضوعات النحو5اجلدول 

 موضوعات القرآين موضوعات النحو رقم
 (13التعارف )احلجرات  الكالم .1
 (11طلب العلم )الـمجادلة  اإلعراب .2
 (115الصرب )هود  األفعال .3
 (2التعاون )الـمائدة:  الفاعل .4
 (222النظافة )البقرة  انئب الفاعل .5
 (7الشكر )إبراهيم:  الـمبتدأ واخلرب .6
 (27منع املبذرين )االسراء:  العوامل النواسخ .7
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 (8اإلحتاد ) الشرى:  النعت .8
 (37التكرب )االسراء: منع  العطف .9

 (44منع ظلم النفس )يونس:  التوكيد .10
 (3-2صالة التهجد )املزمل: البدل .11
 (12حسن الظن )احلجرات:  الـمفعول به .12
 (3التوكل )الطالق:  الـمصدر .13
 (3-1تنظيم األوقات ) العصر:  الظرف .14
 (269االجتهاد يف التعلم )البقرة:  احلال .15
 (195الصدقة )البقرة:  التمييز .16
 (4النجم:  -87فصيلة قراءة القرآن )ص: االستثناء .17
 (71-70منع كثرة الكالم )االحزب:  اسم ال .19
 (152البقرة:  – 10الذكر )السباء:  الـمنادى .20
 (43احرتام املعلم )النحل:  الـمفعول من أجله .21
 (23الوالدين )اإلسراء: األخالق على  الـمفعول معه .22
 (7تعاون الفقراء )احلديد: خمفوضات األمساء .23
 تطوير تصميم اإلنتاج .3

 وتطوير كتاب منت األجرومية أيسس على تصميم واحد، كما اتيل:
 الغالف  (أ

 بيان الكتاب (ب
 املقدمة من الباحثة (ج
 دليل استخدام الكتاب (د
 حمتوايت الكتاب (ه
 الباحثة لكل املوضوعأهداف تعليم اخلاصة اليت كتبتها  (و
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( مثال قواعد 2( تعريف قواعد النحو )1املواد التعليمية اليت تتكون من ) (ز
( مثال تطبيق قواعد 3النحو الذي بينتها الباحثة ابستخدام األلوان والصورة )

( ثالث التمرينات اليت انسبتها الباحثة 4النحو يف احلوار أو النص القصري )
 د أو الشرح اإلضايف عن القواعد املبينة.( التقيي5أبهداف التعليم )

مجع من املفردات ومعناها وتعدها الباحثة اعتمادا على تصنيف الكلمة يف  (ح
 اللغة العربية يعىن من األسم والفعل واحلرف.

املراجع وفيه كتب مستخدمة لتطوير كتاب منت األجرومية ابملدخل التكامل  (ط
 القرآين واالتصايل.

 تصديق اخلرباء .4
طوير كتاب منت األجرومية خبريان، خيرب تصميم الكتاب وخبري ويصدق ت

حمتوى الكتاب. فطلبت الباحثة على أستاذ د. توفيق الرمحن، املاجسرت كخبري تصميم 
 الكتاب وأستاذ حليمي زهدي كخبري حمتوى الكتاب.

 نتائج تصديق املنتج من خبري تصميم تعليم اللغة العربية :6اجلدول 

 رقم كما يلي: واملعىن من كل ال

  ( ضعيف جدا1 ( ضعيف  2 ( جيد 3  ( جيد جدا4

 بنود االستبانة رقم
 درجة التقومي

4 3 2 1 
     تقدمي الكتاب

  V وضوح الكتابة .1
  

  V جذابة الكتابة .2
  

  V االنضباط الكتابة .3
  

 V  مناسبة  قياس الكتاب املطور .4
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  V االنضباط قياس احلرف .5
  

  V االنضباط جنس احلرف .6
  

  V مناسبة إدماج األلوان .7
  

  V االنضباط قرطاس الغالف .8
  

 V  مجال تقدمي الصور .9
  

  V وضع الكتابة من طرف القرطاس .10
  

مداخالت عن تقدمب الكتاب: تقدمي هذا الكتاب  جيد ويناسب بعادة  .11
 املعهد

     املقدمة
    V انضباط الوضع .1

    V وضوح املقدمة .2

    V وضوح ترتيب اجلمل .3

    V سهولة الفهم .4

    V جذابة التقدمي .5

   V  صحة اللغة املستخدمة . 6

   V  بساطة اللغة املستخدمة .7

    V انضباط قياس احلرف .8

    V انضباط جنس احلرف .9

    V انضباط مسافة الكلمات .10

   V  املقدمةترتيب إعداد  .11

 مدخالت عن املقدمة: أحسن بزايدة كليمة االستقبال من مدير املعهد  .12
     دليل استخدام الكتاب

    V انضباط الوضع .1
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    V وضوح دليل استخدام الكتاب .2

    V سهولة الفهم .3

    V جذابة التقدمي .4

    V صحة اللغة املستخدمة .5

   V  املستخدمةبساطة اللغة  .6

   V  انضباط قياس احلرف .7

   V  انضباط جنس احلرف .8

    V انضباط مسافة الكلمات .9

   V  ترتيب إعداد دليل استخدام الكتاب .10

 مدخالت عن دليل استخدام الكتاب: وهذا الدليل سهولة للفهم. .11

     حمتوايت الكتاب
    V انضباط الوضع .1

    V حمتوايت الكتابوضوح  .2

   V  سهولة الفهم .3

    V جذابة التقدمي .4

    V انضباط قياس احلرف .5

    V انضباط جنس احلرف .6

    V ترتيب إعداد حمتوى الكتاب .7

 مدخالت عن حمتوى الكتاب: وحمتوى الكتاب وضوح .8

     أهداف تعليم علم النحو اخلاصة
    V انضباط الوضع .1

    V وضوح أهداف تعليم علم النحو اخلاصة .2

    V سهولة الفهم .3
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    V صحة اللغة املستخدمة .4

   V  وضوح اجلمل .5

   V  صحة صياغة األهداف .6

    V ترتيب إعداد دليل استخدام الكتاب .7

    V جذابة التقدمي .8

أبهداف تعليم وتناسب  مدخالت عن أهداف تعليم علم النحة اخلاصة: .9
 القواعد.

 

     املواد التعليمية
    V انضباط الوضع .1

    V وضوح املواد التعليمية .2

    V وضوح اجلمل .3

   V  سهولة الفهم .4

    V جذابة التقدمي .5

    V مناسبة استخدام األلوان .6

    V صحة اللغة املستخدمة .7 

    V بساطة اللغة املستخدمة .8

    V انضباط قياس احلرف .9

   V  انضباط جنس احلرف .10

    V انضباط مسافة الكلمات .11

    V ترتيب تطوير املواد التعليمية  .12

مدخالت عن املواد التعليمية: مواد علم النحو يف كتاب املنت األجرومية  .13
 املطور أحسن من كتابه السابق وسهولة لفهمها ابلتمارين املختلفة. 
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     التقييد )الشرح اإلضايف(
    V انضباط الوضع .1

    V وضوح التقييد .2

    V سهولة الفهم .3

   V  وضوح اجلمل .4

   V  اللغة املستخدمةصحة  .5

   V  بساطة اللغة املستخدمة .6

    V ترتيب إعداد التقييد .7

    V جذابة التقدمي .8

 أحسن لبدل كلمة التقييد بكلمة "املهم"  مدخالت عن التقييد: .9

     التمارين
    V انضباط الوضع .1

    V وضوح التمارين .2

    V سهولة الفهم .3

    V اجلملوضوح  .4

    V صحة اللغة املستخدمة .5

   V  بساطة اللغة املستخدمة .6

   V  ترتيب إعداد التقييد .7

    V جذابة التقدمي .8

 مدخالت عن التمارين: التمارين يف هذا لكتاب املطور سهولة ووضوح للفهم  .9

     املفردات
    V انضباط الوضع .1

    V وضوح الكلمات .2
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    V سهولة الفهم .3

    V صحة اللغة املستخدمة .4

    V بساطة اللغة املستخدمة .5

    V ترتيب إعداد التقييد .6

   V  جذابة التقدمي .7

 مدخالت عن املفردات: املفردات يف هذا الكتاب املطور كامل ووضوح  .8

 
 عدد نتائج تصديق املنتج من خبري تصميم تعليم اللغة العربية :7اجلدول 

 النسبة املئوية % عدد النتائج معيار االستبانة الرقم
 % 95 38 تقدمي الكتاب .1
 % 93،18 41 املقدمة .2
 % 90 36 دليل استخدام الكتاب .3
 % 96،42 27 حمتوايت الكتاب .4
 % 93،75 31 أهداف تعليم علم النحو .5
 % 95،83 46 املواد التعليمية .6
 % 90،62 29 التقييد )الشرح اإلضايف( .7
 % 93،75 30 التمارين .8
 % 96،42 27 املفردات .9

  305 العدد
ومن نتائج االستبانة من خبري تصميم الكتاب السابق، رأى خبري التصميم أن  

سوء كان من انحية من كل انحية الكتاب "جيد جدا" كتاب منت األجرومية املطور 
تقدميه ومقدمته ودليل استخدامه وحمتوايت كتابه وأهدف تعليمه ومواده وتقييده 

 ومتارينه ومفرداته.
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مث ملعرفة النسبة املئوية من نتائج االستبانة السابقة، استخدمت الباحثة الرمز 
  اآليت:

𝑝 =
∑ 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓 𝒊𝒕𝒆𝒎

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔
 x 100 % 

𝑝 =
𝟑𝟎𝟓

𝟒 𝒙 𝟖𝟏
 x 100 % 

𝑝 =
𝟑𝟎𝟓

324
 x 100 % = 94,13 % 

فحصلت الباحثة أن النسبة املئوية من نتائج استبانة تصديق خبري تصميم 
وهذه النتيجة تقع يف الدرحة األوىل من معيار نتائج االستبانة  % 94،13الكتاب 

ولكن هناك مدخالت من خبري تصميم الكتاب،  "جيد جدا".تعين يف الدرجة 
 ا:منه

 البد للباحثة أن تزيد كلمة االستقبال من مدير املعهد وتقعها قبل املقدمة (أ
 أن تبدل الباحثة كلمة "التقييد" بكلمة "املهم". (ب
 البد للباحثة أن تزيد خالصة الكتاب يف آخره (ج
 البد للباحثة أن حيذف كلمة "املؤلفة" يف غالف الكتاب. (د

 نتائج تصديق املنتج من خبري حمتوى تعليم اللغة العربية :8اجلدول 

 واملعىن من كل الرقم كما يلي: 

 ( ضعيف جدا1 ( ضعيف  2 ( جيد 3  ( جيد جدا4

 درجة التقومي بنود االستبانة رقم
4 3 2 1 

     دليل استخدام الكتاب

   V  وضوح دليل استخدام الكتاب .1

 الكتاب: غري واضح البد أن تشري إىل البحثمدخالت عن دليل استخدام  .2
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     أهداف التعليم اخلاصة

مناسبة أهداف التعليم اخلاصة مبحتوى  .1
 التعليم

  V  

انضباط أهداف التعليم اخلاصة يف قياس  .2
 سلوك التالميذ.

 V   

 مدخالت عن أهداف تعليم علم النحو اخلاصة: أيت أهداف التعليم العام .3

     التعليمحمتوى 

مناسبة أهداف التعليم اخلاصة مبحتوى  .1
 التعليم

 V   

    V انضباط ترتيب حمتوى التعليم .2

    V التعليم ىسهولة فهم حمتو  .3

    V صحة اللغة املستخدمة .4

 مدخالت عن حمتوى التعليم:  .5

     احلوار أو النص

ترتيب الكلمات أو اجلمل مناسبة  .1
يف احلوار والنص ابلقاعدة املستخدمة 

 املعينة

 V   

    V سهولة فهم معاىن احلوار والنص .2

   V  سهولة تطبيق احلوار والنص .3

    V صحة لغة احلوار والنص .4

 مدخالت عن احلوار والنص:  .5

     شرح األمثلة

  V   وضوح شرح األمثلة .1
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   V  سهولة شرح األمثلة .2

    V األمثلةصحة لغة شرح  .3

 مدخالت عن شرح األمثلة: أكثر من األمثلة .4

     التقييد

   V  وضوح شرح التقييد .1

   V  سهولة شرح التقييد .2

    V صحة لغة شرح التقييد .3

مناسبة التقييد ابحتاج التالميذ على  .4
 حمتوى التعليم

 V   

 مدخالت عن التقييد: .5

     التمارين

  V   التمارين أبهداف التعليم اخلاصة مناسبة .1

  V   مناسبة التمارين مبحتوى التعليم .2

   V  وضوح دليل االمتحان .3

   V  وضوح أسئلة التمارين .4

   V  صحة لغة األسئلة التمارين .5

 مدخالت عن التمارين .6

     الـمفردات

   V  مناسبة املفردات مبحتوى التعليم .1

    V شرح املفرداتوضوح  .2

    V صحة اللغة واملعىن .3

 مدخالت عن املفردات .4
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 عدد نتائج تصديق املنتج من خبري حمتوى تعليم اللغة العربية :9اجلدول 
 النسبة املئوية % عدد النتائج معيار االستبانة الرقم
 % 75 3 دليل استخدام الكتاب .1
 % 62،5 5 أهداف تعليم علم النحو .2
 % 93،75 15 املواد التعليمية .3
 % 87،5 14 احلوار والنص .4
 % 75 9 شرح األمثلة .5
 % 81،25 13 التقييد .6
 % 55 11 التمارين .7
 % 91،67 11 املفردات .8

  81 العدد
ومن نتائج االستبانة من خبري حمتوى السابق، رأى خبري احملتوى أن كتاب منت 

ييد واملفردات والتق املواد التعليمية احلوار والنص من انحية جدا""جيد األجرومية املطور 
من انحية دليل استخدام الكتاب وأهداف تعليم اخلاصة وشرح األمثلة و جيد" و"

 من انحية التمارين.  "مقبول"
مث ملعرفة النسبة املئوية من نتائج االستبانة السابقة، استخدمت الباحثة الرمز 

  اآليت:
𝑝 =

∑ 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓 𝒊𝒕𝒆𝒎

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔
 x 100 % 

𝑝 =
𝟖𝟏

𝟒 𝒙 𝟐𝟔
 x 100 % 

𝑝 =
𝟖𝟏

104
 x 100 % = 77, 88 % 

فحصلت الباحثة أن النسبة املئوية من نتائج استبانة تصديق خبري حمتوى 
وهذه النتيجة تقع يف الدرحة الثانية من معيار نتائج االستبانة  % 77،88التعليم 

 ولكن هناك مدخالت من خبري حمتوى التعليم، منها: "جيد".درجة تعين يف ال
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 بيان عن املدخل املستخدم يف املقدمةالبد للباحثة أن تزيد  (أ
 ال بد للباحثة أن تشرح دليل استخدام الكتاب شرحا واضحا (ب
 البد للباحثة أن تبني هدف تطوير الكتاب للتالميذ كان أو املعلم (ج
 تعليم اخلاصة شرحا واضحاالبد للباحثة أن تشرح أهداف  (د
 البد للباحثة أن تزيد األمثلة (ه
 البد للباحثة أن تناسب التمارين أبهداف التعليم املخصوصة. (و

 تعديل اإلنتاج .5
وبعدما عرفت الباحثة عن تصديق الكتاب املطور من اخلبريين فعدلت الباحثة 

ن السابقني، ياألشياء كما قاال اخلبريان السابقان. فبناء على نتيجة تصديق احلبري 
عرفت الباحثة أن كتاب منت األجرومية املطور الئق الستخدامه عند عملية علم 
النحو، ألن نتيجة من خبري تصميم الكتاب تكون يف درجة حيد جدا ونتيجة من 

 خبري حمتوى الكتاب تكون جيدا.
 جتربة اإلنتاج األوىل .6

على  2017بري أكتو  30وقامت الباحثة جتربة اإلنتاج األوىل يف التاريخ 
التالميذ الصف األول يف معهد مفتاح العلوم الشرعية، فقامت الباحثة فيه أنشطات 

 آتية:
 قامت الباحثة االمتحان القبلي على اجملموعة الضابطة والتجربة (أ

علمت الباحثة موضوع علم النحو موضوعا واحدا يعىن عن عوامل النواسخ إىل  (ب
 اجملموعتني.

 على كتاب منت األجرومية املطور من معلمي علم النحووطلبت الباحثة التصديق  (ج
 يف هذا املعهد. ونتائج االستبانة من تصديق معلم علم النحو كما اتيل:
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 األول علم النحو نتائج تصديق املنتج من معلم :10 اجلدول

 واملعىن من كل الرقم كما يلي: 

 ( ضعيف جدا1 ( ضعيف  2 ( جيد 3  ( جيد جدا4

 درجة التقومي االستبانةبنود  رقم
4 3 2 1 

     دليل استخدام الكتاب
    V انضباط الوضع .1

   V  وضوح دليل استخدام الكتاب .2

   V  سهولة الفهم .3

 مدخالت عن دليل استخدام الكتاب: .4

     حمتوايت الكتاب
    V انضباط الوضع .1

   V  وضوح حمتوايت الكتاب .2

    V الفهمسهولة  .3

 مدخالت عن حمتوى الكتاب:  .4

     أهداف تعليم علم النحو اخلاصة
    V مناسبة أهداف التعليم ابملواد التعليمية .1

   V  وضوح األخالق املرجو .2

   V  سهولة الفهم .3

 مدخالت عن أهداف تعليم علم النحة اخلاصة: .4
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     املواد التعليمية
التعليم اخلاصة مبحتوى  مناسبة أهداف .1

 التعليم
 V   

    V انضباط ترتيب حمتوى التعليم .2

   V  التعليم ىسهولة فهم حمتو  .3

   V  صحة شرح املواد .4

   V  انضباط اللغة املستخدمة .5

    V جذابة تقدمي املواد .6

 مدخالت عن املواد التعليمية:  .7

     األمثلة وشرحها
    V األمثلة مبوضوعات املادةمناسبة  .1

   V  سهولة األمثلة للفهم .2

   V  جذابة األمثلة ليتعلم التالميذ .3

    V اكتفاء األمثلة ليتعلم التالميذ .4

   V  صحة اللغة املستخدمة .5

    V انضباط شرح األمثلة .6

   V  سهولة فهم شرح األمثلة .7

    V جذابة تقدمي شرح األمثلة .8

 مدخالت عن األمثلة وشرحها: .9

     احلوار والنص
مناسبة الكلمة واجلمل املستخدمة  .1

 مبوضوعات التعليم

 V   

    V سهولة احلوار والنص للفهم .2



76 
 

 
 

   V  سهولة احلوار والنص لتطبيق التالميذ .3

   V  صحة اللغة املستخدمة .4

   V  جذابة التقدمي .5

 مدخالت عن احلوار والنص:  .6

     التقييد
    V انضباط الوضع .1

   V  وضوح الكلمات .2

   V  سهولة الفهم .3

   V  صحة اللغة املستخدمة .4

   V  جذابة التقدمي .5

 مدخالت عن التقييد:  .6

     التمارين
مناسبة الكلمة واجلمل املستخدمة  .1

 مبوضوعات التعليم

V    

  V   سهولة فهم دليل التمرينات .2

   V  جذابة أسئلة التمرينات .3

 مدخالت عن التمارين: .4

     املفردات
  V   مناسبة املفردات مبوضوعات التعليم .1

  V   سهولة فهم معىن املفردات .2

    V صحة الكلمات واملعىن املستخدمة .3

   V  جذابة التقدمي .4

 املفردات:مدخالت عن  .5
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 عدد نتائج تصديق املنتج من معلم علم النحو األول :11اجلدول 
 النسبة املئوية % عدد النتائج معيار االستبانة الرقم
 % 83،3 10 دليل استخدام الكتاب .1
 % 91،67 11 حمتوايت الكتاب .2
 % 83،3 10 أهداف تعليم علم النحو .3
 % 83،3 20 املواد التعليمية .4
 % 87،5 28 األمثلة وشرحها .5
 % 80 16 احلوار والنص .6
 % 80 16 التقييد .7
 % 75 9 التمارين .8
 % 68،75 11 املفردات .9

  131 العدد
ومن نتائج االستبانة من معلم علم النحو األول، رأى املعلم أن كتاب منت 

من انحية حمتوايت الكتاب ودليل استخدام الكتاب  "جيد جدا"األجرومية املطور 
حية واحلوار من ان "جيد"وأهداف تعليم علم النحو و املواد التعليمية واألمثلة وشرحها و

 املفردات.  والنص والتقييد والتمارين و
مث ملعرفة النسبة املئوية من نتائج االستبانة السابقة، استخدمت الباحثة الرمز 

  اآليت:
𝑝 =

∑ 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓 𝒊𝒕𝒆𝒎

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔
 x 100 % 

𝑝 =
𝟏𝟑𝟏

𝟒 𝒙 𝟒𝟎
 x 100 % 

𝑝 =
𝟖𝟏

160
 x 100 % = 81,87 % 
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فحصلت الباحثة أن النسبة املئوية من نتائج استبانة تصديق معلم علم 
وهذه النتيجة تقع يف الدرحة األوىل من معيار نتائج  % % 81،87النحو األول 

  ".جدا "جيد الدرجة االستبانة تعين يف

 الثاين نتائج تصديق املنتج من معلم علم النحو :12 اجلدول

 واملعىن من كل الرقم كما يلي: 

 ( ضعيف جدا1 ( ضعيف  2 ( جيد 3  ( جيد جدا4

 درجة التقومي بنود االستبانة رقم
4 3 2 1 

     دليل استخدام الكتاب
    V انضباط الوضع .1

   V  استخدام الكتابوضوح دليل  .2

    V سهولة الفهم .3

 مدخالت عن دليل استخدام الكتاب: .4

     حمتوايت الكتاب
    V انضباط الوضع .1

    V وضوح حمتوايت الكتاب .2

    V سهولة الفهم .3

 مدخالت عن حمتوى الكتاب:  .4

     أهداف تعليم علم النحو اخلاصة
   V  يةابملواد التعليممناسبة أهداف التعليم  .1

   V  وضوح األخالق املرجو .2
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    V سهولة الفهم .3

 مدخالت عن أهداف تعليم علم النحة اخلاصة: .4

     املواد التعليمية
مناسبة أهداف التعليم اخلاصة مبحتوى  .1

 التعليم
 V   

    V انضباط ترتيب حمتوى التعليم .2

   V  التعليم ىسهولة فهم حمتو  .3

   V  صحة شرح املواد .4

    V انضباط اللغة املستخدمة .5

    V جذابة تقدمي املواد .6

 مدخالت عن املواد التعليمية:  .7

     األمثلة وشرحها
    V مناسبة األمثلة مبوضوعات املادة .1

    V سهولة األمثلة للفهم .2

    V جذابة األمثلة ليتعلم التالميذ .3

   V  اكتفاء األمثلة ليتعلم التالميذ .4

   V  صحة اللغة املستخدمة .5

   V  انضباط شرح األمثلة .6

    V سهولة فهم شرح األمثلة .7

    V جذابة تقدمي شرح األمثلة .8

 مدخالت عن األمثلة وشرحها: .9
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     احلوار والنص
مناسبة الكلمة واجلمل املستخدمة  .1

 التعليممبوضوعات 

 V   

    V سهولة احلوار والنص للفهم .2

    V سهولة احلوار والنص لتطبيق التالميذ .3

   V  صحة اللغة املستخدمة .4

    V جذابة التقدمي .5

 مدخالت عن احلوار والنص:  .6

     التقييد
   V  انضباط الوضع .1

    V وضوح الكلمات .2

   V  سهولة الفهم .3

   V  صحة اللغة املستخدمة .4

    V جذابة التقدمي .5

 مدخالت عن التقييد:  .6
     التمارين

مناسبة الكلمة واجلمل املستخدمة  .1
 مبوضوعات التعليم

 V   

    V سهولة فهم دليل التمرينات .2

   V  جذابة أسئلة التمرينات .3

 مدخالت عن التمارين: .4

     املفردات
    V املفردات مبوضوعات التعليم مناسبة .1
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    V سهولة فهم معىن املفردات .2

    V صحة الكلمات واملعىن املستخدمة .3

    V جذابة التقدمي .4

 مدخالت عن املفردات: .5

   
 عدد نتائج تصديق املنتج من معلم علم النحو الثاين :13اجلدول 

 املئوية %النسبة  عدد النتائج معيار االستبانة الرقم
 % 91،67 11 دليل استخدام الكتاب .1
 % 100 12 حمتوايت الكتاب .2
 % 83،3 10 أهداف تعليم علم النحو .3
 % 87،5 21 املواد التعليمية .4
 % 90،62 29 األمثلة وشرحها .5
 % 90 18 احلوار والنص .6
 % 70 14 التقييد .7
 % 83،3 10 التمارين .8
 % 100 16 املفردات .9

  141 العدد
ومن نتائج االستبانة من معلم علم النحو السابق، رأى املعلم أن كتاب منت 

من انحية دليل استخدام الكتاب وحمتوايت الكتاب  "جيد جد"األجرومية املطور 
 جيد""وأهداف تعليم علم النحو واألمثلة وشرحها واحلوار والنص والتمارين واملفردات و

 من انحية التقييد.
مث ملعرفة النسبة املئوية من نتائج االستبانة السابقة، استخدمت الباحثة الرمز 

  اآليت:
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𝑝 =
∑ 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓 𝒊𝒕𝒆𝒎

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔
 x 100 % 

𝑝 =
𝟏𝟒𝟏

𝟒 𝒙 𝟒𝟎
 x 100 % 

𝑝 =
𝟏𝟒𝟏

160
 x 100 % = 88, 12% 

فحصلت الباحثة أن النسبة املئوية من نتائج استبانة تصديق معلم علم 
وهذه النتيجة تقع يف الدرحة األوىل من معيار نتائج االستبانة  % 88،12النحو 

 ولكن هناك مدخالت من معلمي علم النحو، منها: ".جدا"جيدتعين يف الدرجة 

 واألمثلة العامةالبد للباحثة أن تزيد األمثلة من آايت القرآن  (أ
 ال بد للباحثة أن هتتم قواعد النحو املستخدمة يف الكتاب املطور (ب
 البد للباحثة أن تبني تعريف قواعد النحو بياان واضحا (ج
 البد للباحثة أن تزيد الشرح يف القييد (د

 تعديل اإلنتاج .7
بعدما عرفت الباحثة عن تصديق الكتاب املطور من اخلبريين فعدلت الباحثة 

 ما قال املعلم.األشياء ك
 جتربة اإلنتاج الثانية .8

وقامت الباحثة جتربة اإلنتاج الثانية بعدما عدلت بعض من مكوانت الكتاب 
نوفمبري  6املطور. ويف هذه اخلطوة علمت الباحثة يف اجملموعتني عن النعت التاريخ 

. ويف آخر احلصة قامت الباحثة االمتحان البعدي ووزعت االستبانة على 2017
قامت الباحثة املقابلة  2017نوفمبري  7التالميذ. ويف حصة آتية تعين يف التاريخ 

مع بعض من التالميذ يف اجملموعة التجربة يعين أمحد صديق وفحري ألفيان ولطفي 
 رمضان وحممد بشرى وشالو دوي جهيا.
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 : نتائج املقابلة مع بعض من التالميذ14اجلدول 

 تتوضيح البياان البياانت رقم
كيف رأيكم عن هذا  .1

 الكتاب؟
كتاب منت األجرومية املطور، كتاب علم النحو اجليد، 

فيه األلوان املتنوعة، توجد فيه التمارين واملفردات 
 الكثرية والصور اجلميلة.

هل تسهلون أن تفهموا  .2
دليل استخدام 

 الكتاب؟

نستطيع أن نفهم دليل استخدام الكتاب جيدا حىت 
 نستخدم هذا الكتاب.يسهل لنا أن 

هل تفهمون مواد علم  .3
النحو ابستخدام هذا 

 الكتاب؟

نستطيع أن نفهم مواد علم النحو منه ألن يوجد فيه 
 شرج ابللغة االندونسية اليت تساعدان لفهم مواده.

هل تسهلون أن تفهموا  .4
القواعد النحوية من 
 خالل أمثلة النحوية؟

هلا الصور واأللوان األمثلة فيه سهولة للفهم ألن 
املتنوعة. ولكن أحسن إذا يزيد األمثلة فيه ابمثلة 

 أخرى من آايت القرآن.
هل تستطيعون أن  .5

تطبقوا احلوار أو النص 
 فيه؟

نسر أن نطبق احلوار وقراءة النص القصري يف هذا 
الكتاب ألن فيهما كلمات جديدة وميكن لنا أن 

 نطبق قواعد النحو مباشرة.
عدون التمارين هل تسا .6

 النحوية فيه على ترقية
فهمكم على علم 

 النحو؟

وتساعد التمرينات يف هذا الكتاب لرتيقية فهم 
التالميذ على قواعد النحو، ال سيما التمرينات فيه  

 كثرية ومتنوعة.
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هل تفرحون أن تتعلموا  .7
علم النحو هبذا 

 الكتاب؟

نسر أن نتعلم علم النحو ابستخدام هذا الكتاب 
طور ألنه جذابة وسهولة للفهم، وفيه كثري من امل

األمثلة والتمارين اليت تساعدان لرتقية فهمنا عند علم 
 النحو.

 

 : نتائج االستبانة من التالميذ عن آراء التالميذ عن الكتاب املطور15اجلدول 

عدد  االختيارات بنود االستبانة رقم
 التالميذ

نتائج 
 التالميذ

النسبة 
 املئوية %

غالف الكتاب  .1
 املطور

 84،52 32 8 موافق جدا
 39 13 موافق %

   غري املوافق
   غري املوافق جدا

منفعة دليل  .2
 استخدام الكتاب

 91،67 56 14 موافق جدا
 21 7 موافق %

   غري املوافق
   غري املوافق جدا

 88،09 44 11 موافق جدا حمتوى الكتاب .3
 30 10 موافق %

   غري املوافق
   غري املوافق جدا

أهداف تعليم علم  .4
 النحو 

 86،90 40 10 موافق جدا
 33 11 موافق %
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   غري املوافق
   غري املوافق جدا

يساعد الكتاب  .5
املطور لفهم مواد 

 علم النحو

 96،43 72 18 موافق جدا
 9 3 موافق %

   غري املوافق
   غري املوافق جدا

استخدام األلوان  .6
 املختلفة

 85،71 36 9 موافق جدا
 36 12 موافق %

   غري املوافق
   غري املوافق جدا

  72،62 12 3 موافق جدا تطبيق احلوار .7
 39 13 موافق %

 10 5 غري املوافق
   غري املوافق جدا

يستخدم التالميذ  .8
ا العربية بعد ماللغة 

يتعلم علم النحو 
 هبذا الكتاب

 76،19 20 5 موافق جدا
 36 12 موافق %

 8 4 غري املوافق
   غري املوافق جدا

 88،09 44 11 موافق جدا جذابة األمثلة .9
 30 10 موافق %

   غري املوافق
 غري املوافق جدا
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منفعة األمثلة لفهم  .10
 النحوقواعد 

 88،09 44 11 موافق جدا
 30 10 موافق %

   غري املوافق
   غري املوافق جدا

يعرف التالميذ  .11
قواعد النحو هبذا 

 الكتاب سرعة

 82،14 36 9 موافق جدا
 27 9 موافق %

 6 3 غري املوافق
   غري املوافق جدا

يفهم التالميد دليل  .12
 التمرينات جيدا

 82،14 24 6 موافق جدا
 45 15 موافق %

   غري املوافق
   غري املوافق جدا

تساعد التمرينات  .13
لرتقية فهم قواعد 

 النحو

 91،67 56 14 موافق جدا
 21 7 موافق %

   غري املوافق
   غري املوافق جدا

تساعد التمرينات  .14
على تعويد 

استخدام اللغة 
 العربية

 76،19 16 4 موافق جدا
 42 14 موافق %

 6 3 غري املوافق
   غري املوافق جدا

منفعة املفردات يف  .15
حبث معىن 
 الكلمات

 82،14 28 7 موافق جدا
 39 13 موافق %

 2 1 غري املوافق



87 
 

 
 

   غري املوافق جدا
يسر التالميذ تعليم  .16

علم النحو هبذا 
 الكتاب

 88،09 44 11 جداموافق 
 30 10 موافق %

   غري املوافق
   غري املوافق جدا

هذا الكتاب املطور  .17
 جذاب

 89،29 52 13 موافق جدا
 21 7 موافق %

 2 1 غري املوافق
   غري املوافق جدا

وبناء على نتائج استبانة التالميذ السابقة، عرفت الباحثة آراء التالميذ عن 
 الئق استخدام كتاب منت األجرومية املطور، وتفصيل كل منها كما يلي:

 من التالميذ حيبون تصميم غالق الكتاب املطور % 84،52 (أ
 من التالميذ يستطيعون أن يستخدموا دليل استخدام الكتاب % 91،67 (ب
 من التالميذ يفهمون استخدام حمتوى الكتاب % 88،09 (ج
 تعليم علم النحو اخلاصة من التالميذ يفهمون أهداف % 86،90 (د
 من التالميذ قالوا أهنم يفهموا قواعد النحو من خالل هذا الكتاب % 96،43 (ه
 من التالميذ حيبون استخدام األلوان املختلفة % 85،71 (و
 من التالميذ يستطيعون لتطبيق احلوار وقراءة النص يف الكتاب % 72،62 (ز

علم النحو  ربية بعد تعليممن التالميذ يستطيعون الستخدام اللغة الع % 76،19 (ح
 هبذا الكتاب

 من التالميذ حيبون تقدمي أمثلة قواعد النحو منه % 88،09 (ط
 من التالميذ يفهمون أمثلة قواعد النحو منه % 88،09 (ي
 من التالميذ يفهمون قواعد النحو سرعة % 82،14 (ك
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 من التالميذ يستطيعون أن يعمل التمارين بفهم دليل التمارين 82،13 (ل
ن التالميذ قالوا أن التمارين فيه تساعد على ترقية فهمهم عن م % 91،68 (م

 النحو
 من التالميذ قالوا أن التمارين تسهلهم الستخدام اللغة العربية  % 76،19 (ن

من التالميذ يستطيعون أن يبحث معىن الكلمة ابستخدام مجع  % 82،14 (س
 املفردات يف آخر الكتاب.

 علم النحو ابستخدام هذا الكتاب.من التالميذ يسرون أن يتعلموا  % 88،09 (ع
 من التالميذ قالوا أن هذا الكتاب جذابة. % 89،29 (ف

مث ملعرفة النسبة املئوية من نتائج االستبانة السابقة، استخدمت الباحثة الرمز 
  اآليت:

𝑝 =
∑ 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓 𝒊𝒕𝒆𝒎

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔
 x 100 % 

𝑝 =
𝟏𝟐𝟏𝟖

𝟒 𝒙 𝟐𝟏 𝒙 𝟏𝟕
 x 100 % 

𝑝 =
𝟏𝟐𝟏𝟖

1428
 x 100 % = 85,29% 

  % 85،29فحصلت الباحثة أن النسبة املئوية من نتائج استبانة التالميذ 
وهذه النتيجة تدل على التالميذ هم يسرون أن يتعلموا علم النحو ابستخدام كتاب 

 منت األجرومية املطور.
 كتاب منت األجرومية ابملدخل التكامل القرآين واالتصايل  مواصفات .ب

وكتات منت األجرومية ابملدخل التكامل القرآين واالتصايل له مواصفات اليت 
 ختتلفه بكتاب منت األجرومية السابق، منها:
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 تقدمي الكتاب .1
 :ويتكون هذا الكتاب املطور من مكوانت، منها

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

: غالف الكتاب1الصورة  بيان الكتاب: 2الصورة    

املقدمة: 4الصورة  كلمة االستقبال:  3الصورة    

 

: حمتوايت الكتاب6الصورة   

 

الكتاب : دليل استخدام5الصورة   
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املواد التعليمية: 8الصورة   

 

أهداف التعليم: 7الصورة   

 

: احلوار10الصورة   

 

: األمثلة9الصورة   

 

: التدريب12 الصورة  

 

: النص11 الصورة  
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ومن انحية تقدمي الكتاب هذا الكتاب خيتلف بكتب علم النحو األخرى اليت 
ئل قبلها. النظرية فحسب بدون داليئلفها املؤلف بطريقة التقليدي من حيث هناك 

ولكن هذا الكتاب املطور متته الباحثة بدليل استخدام الكتاب لكي يكون التالميذ 
يستطيعون أن يستخدموه جيدا. وسوى ذلك يف آخر الكتاب متته الباحثة جبمع 

 املفردات لكي يكون التالميذ سهولة يف تطبيق قواعد النحو.

 

: املفردات14 الصورة  

 

: املهم13 الصورة  

 

: املراجع15 الصورة  
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تب أخرى من انحية كيفية شرح املواد. وخيتلف هذا الكتاب املطور بك
واستخدمت الباحثة األلوان املتنوعة لتدل على أقسام خمتلفة. ومعاين من تلك األلوان 

 86منها:
أحضر، له معىن الرمزي والنفسي. وعند معىن الرمزي، أحضر لون ألوراق 

اخرتت فوغابة. ومعىن النفسي له التنمية والتجديد والتوازن والبيئة والطهور. 
 الباحثة لون أحضر يف أول البحث لكي يدل على جتديد البحث.

أسود، ومعىن الرمزي له حرب ومعىن النفسي له اتفاق وروحي وعزة النفيس 
واجلد فاخرتت الباحثة هذا اللون لشرح كثري من املواد التعليمية كتعريف 

 املوضوع ألن التعريف شيئ مهم يف كتاب التعليم.
الرمزي للسماء واملاء وله معىن النفسي يعىن الوفاء والقوة  أزرق، له معىن

واملؤانسة واحلب والقدرة. فاخرتت الباحثة هذا اللون ليدل على األمثلة 
 لكي يكون التالميذ حيبون أن يبحث يف قواعد النحو وفهمها.

أمحر، له معىن الرمزي الدم والنار ومعىن النفسي له القوة والسعادة والعمران 
ماسة. فاخرتت الباحثة هذا اللون ليدل على دليل األمثلة واحلوار لكي واحل

 يكون التالميذ محاسة عند الدراسة.
أمسر، له معىن الرمزي احلطب ومعىن النفسي له وفاء وصحة وعامل وتصديق 
ومحاسة وغرية. فاخرتت الباحثة هذا اللون ليدل على دليل التمارين لكي 

 اء التمارين لرتقية قدرهتم عن علم النحو.يكون التالميذ غرية يف أد
بنفسجي، له معىن الرمزي أطوم. ومعىن النفسي له عظمة وفحرة وغرمي 
ولطيفي. فاخرتت الباحثة هذا اللون ليدل على احلوار لكي يكون التالميذ 

 عند  التحور مع أصدفائه هلما غرمي ولطيفي.

                                                           
86Ranny Rastaty Analisis Penggunaan Warna (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hlm. 20. 
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جد اء و سرور وعظمة و ذهيب، له معىن الرمزي ذهب و معىن النفسي له غن
وسعادة. فاخرتت الباحثة هذا اللون للون األساسي عند تطوير الكتاب 

 ألن علم النحو علم أساسي يف اللغة العربية وله قيمة عالية.
واستخدام األلوان متنوعة إحدى من طرائق االتصالية بني املواد التعليم مع قراء 

ل املواد التعليمية. وسوى ذلك لك الكتاب واستخدامها لسهولة التالميذ عند فهم
صفحة صورة فوقها وحتتها مبعىن التقليدي االسالمي ألن شكلها كقبة املسجد ويف 

 حتتها استخدمت الباحثة صورة الفأنوس لتدل على صفحة الكتاب.
 حمتوى الكتاب .2

 ولكل املوضوع يف كتاب منت األجرومية املطور  مكنوانت متساوىة، منها:
عرف قواعد النحو ابللغتني، العربية واألندونسية لسهولة وقدمت الباحثة ت (أ

التالميذ يف فهم معناها. واستخدمت الباحثة اللغة األندونسية االتصالية لرتمجة 
 قواعد النحو.

األمثلة، يف هذا الكتاب هناك مثاالن، املثال من اجلمل املفيدة القصرية واملثال  (ب
التصالية ني استخدمت الباحثة اللغة ايف احلوار أو النص القصري. ويف هذين مثال

ومناسبة ابحتياجات التالميذ. ومل تستخدم الباحثة املفردات االتصالية ليست 
اللغة االستفزازية كضرب ولكن استخدمت كلمات كمثل عّلم وكتب وقرأ 

 وتعاون وغريها. مث يف احلوار والنص هناك معاين من آايت القرآن الكرمي.
يف  حثة هذا الكتاب ابلتمارين الكثرية لرتقية قدرة التالميذالتمارين،  ومتت البا (ج

فهم قواعد النحو. مثال: عني جنس الكلمات وعني شكل الكلمات وغري 
 الكلمات أو اجلمل وترجم اجلمل وامالء الفراغ وغريها.

التقييد أو املهم أو الشرح اإلضايف. ويف بعض من املوضوعات متته الباحثة  (د
دة علم التالميذ عن موضوعات متعلمة ولكن هذا الشرح ابلشرح اإلضايف لزاي
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ليس هو بعض أساسي للموضوعات. مثال: تعريف اسم املفرد ومجع التكثري 
 ومعىن إن وأخواهتا وغريها.

ويسر التالميذ يف اشرتاك عملية تعليم علم النحو ابستخدام هذا الكتاب املطور  (ه
هولة للفهم لفة واملواد التعليمية السألن كثريا فيه األلوان املتنوعة والصور املخت

 والتنارين الكثرية واملفردات اجلديدة.
 فعالية كتاب منت األجرومية ابملدخل التكامل القرآين واالتصايل .ج

وملعرفة فعالية كتاب منت األجرومية ابملدخل التكامل القرآين واالتصايل، قامت 
 :جبدول التعليم اآليتالباحثة عملية التعليم للمجموعة الضابطة والتجربة 

 : جدول تطبيق كتاب منت األجرومية املطور16اجلدول 

 األنشطة اللقاءات التاريخ
 االمتحان القبلي 1 2017أكتوبري  30
 عملية التعليم عن عوامل النواسخ 2 2017أكتوبري  31
 عملية التعليم عن عوامل النواسخ 3 2017نوفمبري  1
 التعليم عن النعتعملية  4 2017نوفمبري  2
 عملية التعليم عن النعت 5 2017نوفمبري  6
توزيع االستبانة واملقابلة مع بعض  6 2017نوفمبري  7

 التالميذ واملعلم
 االمتحان البعدي 7 2017نوفمبري  8

وبعدما قامت الباحثة االمتحان القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة والتجربة 
 منهما كما اتيل:فحصلت الباحثة النتائج 
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 : نتائج االختبار من اجملموعة الضابطة17اجلدول 

 االسم الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

 التقدير الدرجة التقدير الدرجة
 ضعيف 40 ضعيف 34 الرايف قل قليب .1
 جيد جدا 90 جيد جدا 81 أولياء رمحة هداية .2
 جيد 70 ضعيف 28 فضيلة راهايو .3
 مقبول 63 ضعيف 32 بوغى موتيارا .4
 جيد جدا 90 انقص 55 فضيلة رمحة .5
 ضعيف 41 ضعيف 20 فرحان اإلسالم .6
 ضعيف 42 ضعيف 14 فكري إنساين ذكرى .7
 جيد جدا 83 جيد جدا 83 فطرية العيين .8
 جيد 72 ضعيف 40 غوفني إندراوان ف .9

 ضعيف 40 ضعيف 20 حافظ عزيز هـ .10
 مقبول 63 ضعيف 27 رمضانإخوال  .11
 جيد 70 ضعيف 23 إمام فجر .12
 ضعيف 40 ضعيف 32 إندرى غوانوان .13
 جيد جدا 80 انقص 54 موىن راتوليو .14
 جيد جدا 88 جيد جدا 83 نيساء وولنداري .15
 جيد 70 ضعيف 46 نور احلنيفة .16
 مقبول 67 ضعيف 40 رمحة ونندى .17
 جيد جدا 85 انقص 59 وحيو لطيفى  .18
 ضعيف 40 ضعيف 28 ذكي راكن د.س .19
 ضعيف 43 ضعيف 19 زيغو .20
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 جيد جدا 92 جيد 76 زلفى ديلى رايين .21
 ضعيف 47 ضعيف 22 حممد مفىت رائيس .22

  1416  916 العدد
  64،36  41،63 معدل النتائج

وملعرفة فرق معدل النتائج بني نتائج االمتحان قبل البحث وبعده فاستخدمت 
 كما يلي: Paired Samples t testالباحثة الرمز 

 من نتائج اختبار اجملموعة الضابطة  spss : نتائج االحصائي18جلدول 
(Paired Samples Statistics) 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 4,78659 22,45110 22 41,6364 قبلي 

 4,16050 19,51445 22 64,3636 بعحي

 

 من نتائج اختبار اجملموعة الضابطة  spss : نتائج االحصائي19اجلدول 
(Paired Samples Correlations) 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 000, 836, 22 بعحي & قبلي 

ومن هذا اجلدول عرفت الباحثة أن نتائج العالقة بني االمتحان القبلي والبعدي 
 1،000اليت أقرب إىل نتائج  0،836من اجملموعة الضابطة قوية ألن نتائج عالقته 

  0،000بدرجة أمهية 
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 من نتائج اختبار اجملموعة الضابطة  spss : نتائج االحصائي20اجلدول 
(Paired Samples Test) 

هذا اجلدول ملعرفة فرق بني نتائج االمتحان القبلي والبعدي من  ويستخدم
-  t tabel. فلذلك ألن 0،05اجملموعة الضابطة. وهذا الرمز يعتمد على درجة أمهية 

فعرفت الباحثة أن لالمتحان  0،05 < 0،000ودرجة أمهية  2،080-< 8،630
القبلي والبعدي من اجملموعة الضابطة فرق بنتائج االمتحان البعدي أعلى من نتائج 

 االمتحان القبلي.

 : نتائج االختبار من اجملموعة التجربة21اجلدول 

 االسم الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

 التقدير الدرجة التقدير الدرجة
 جيد جدا 92 انقص 55 صديق أمحد .1
 جيد جدا 80 ضعيف 40 أندكى فوزان .2
 جيد جدا 92 مقبول 62 أولياء .3
 جيد جدا 93 ضعيف 22 دّف الغفاري .4
 جيد جدا 96 جيد 71 فحري ألفيان ن .5
 جيد جدا 96 جيد 74 محيدة .6
 جيد جدا 87 مقبول 64 لطفي رمضان .7

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

 - قبلي
 بعحي

-

22,7272

7 

12,35268 2,63360 -28,20414 -17,25040 -8,630 21 ,000 
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 جداجيد  90 مقبول 60 حممد بشرى .8
 جيد جدا 85 ضعيف 26 حممد فوزي .9

 جيد جدا 94 ضعيف 44 انداي .10
 جيد جدا 80 ضعيف 20 رمحة هداية .11
 جيد جدا 90 مقبول 62 ريشى رمضاين .12
 جيد جدا 95 جيد 70 ريفيتا مهاراين .13
 جيد جدا 82 ضعيف 33 ريزي إيكى فرتي .14
 جيد جدا 81 ضعيف 12 ردوان غافور .15
 جيد 79 ضعيف 23 ريفالدو .16
 جيد جدا 90 جيد 77 سدراة العيين .17
 جيد جدا 96 جيد 79 شالو دوي جهيا .18
 جيد جدا 89 انقص 50 زهرى سبتياين .19
 جيد جدا 94 مقبول 62 زهرة العيين .20
 جيد جدا 90 ضعيف 16 عراف املسلمة .21

  1871  1022 العدد
  89،09  48،67 معدل النتائج

وملعرفة فرق معدل النتائج بني نتائج االمتحان قبل البحث وبعده فاستخدمت 
 كما يلي: Paired Samples t testالباحثة الرمز 

 من نتائج اختبار اجملموعة التجربة  spss : نتائج االحصائي22اجلدول 
(Paired Samples Statistics) 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 4,80988 22,04163 21 48,6667 قبلي 

 1,25907 5,76979 21 89,0952 بعحي
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 من نتائج اختبار اجملموعة التجربة  spss : نتائج االحصائي23اجلدول 
(Paired Samples Correlations) 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 001, 686, 21 بعحي & قبلي 

ومن هذا اجلدول عرفت الباحثة أن نتائج العالقة بني االمتحان القبلي والبعدي 
 1،000اليت أقرب إىل نتائج  0،686من اجملموعة التجربة قوية ألن نتائج عالقته 

  0،001بدرجة أمهية 

 من نتائج اختبار اجملموعة التجربة  spss : نتائج االحصائي24اجلدول 
(Paired Samples Test) 

هذا اجلدول ملعرفة فرق بني نتائج االمتحان القبلي والبعدي من  ويستخدم
-  t tabel. فلذلك ألن 0،05اجملموعة التجربة. وهذا الرمز يعتمد على درجة أمهية 

فعرفت الباحثة أن لالمتحان  0،05 > 0،000ودرجة أمهية  2،086-< 9،981
القبلي والبعدي من اجملموعة التجربة فرق بنتائج االمتحان البعدي أعلى من نتائج 

 االمتحان القبلي.

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t Df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

 – قبلي
 بعحي

-

40,4285

7 

18,56225 4,05062 -48,87801 -31,97914 -9,981 20 ,000 
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مث ملعرفة نتائج فعالية استخدام كتاب منت األجرومية املطور يف اجملموعة التجربة 
فقارنت الباحثة نتائج االمتحان البعدي بني اجملموعة الضابطة والتجربة. ولكن قبل 

 (Normalitas)أن تبحث الباحثة عنها فالبد هلا أن تبحث امتحان التطبع 

 .t testتحان كشروط ألداء ام   (Homogenitas)والتجنس
 امتحان التطبع .1

فاستخدمت الباحثة امتحان التطبع ملعرفة توزيع بياانت البحث تطبعا كان أم 
 One Sampleغري التطبع، فلذلك لبحث عن هذا االمتحان استخدمت الباحثة طريقة 

Kolmogorov Smirnov .ألهنا درجة التطبع أعلى من طرائق التطبع األخرى 

: نتائج امتحان التطبع من نتائج االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة 25اجلدول 
 (Uji Normalitas)والتجربة 

 

 

 

 

 

 

 

 

وعرفت الباحثة من اجلدول السابق أن بياانت البحث، تطبع ألن درجة أمهية 
  0،050الذين أكرب من  0،070و Asymp Sig 0،058تعين 

 امتحان التجنس .2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 النجريبة الضابطة 

N 22 21 

Normal Parametersa,b Mean 64,36 89,10 

Std. Deviation 19,514 5,770 

Most Extreme Differences Absolute ,181 ,181 

Positive ,181 ,129 

Negative -,114 -,181 

Test Statistic ,181 ,181 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,058c ,070c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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وهذا االمتحان ملعرفة توزيع جنس البياانت بني اجملموعة الضابطة والتجربة  
 جتنسا كانت أم غري التجنس. 

: نتائج امتحان التجانس من نتائج االختبار البعدي يف اجملموعة 26اجلدول 
 (Uji Homogenitas)الضابطة 

 

 

 

 

 

: نتائج امتحان التجانس من نتائج االختبار البعدي يف اجملموعة التجربة 27اجلدول
(Uji Homogenitas) 

 

 

 

 

جملموعة ا ومن اجلدولني السابقني عرفت الباحثة أن توزيع جنس البياانت بني
 0،524الضابطة والتجربة جتنس، ألن درجة أمهية لنتائج اجملموعة الضابطة 

كمعيار أساس يف امتحان   0،050، ومها أكرب من 0،208وللمجموعة التجربة 
 التجنس.

وبعدما حبثت الباحثة امتحان التطبع والتجنس فالبد هلا أن تبحث عن نتيجة 
t test  ن اجملموعة الضابطة والتجربة ابستخدام الرمز:بني نتائج االمتحان البعدي م 

𝒕
𝒐= 

𝑴𝑫
𝑺𝑬𝑴𝑫

  
 

Test of Homogeneity of Variances 

 االختبار نتائج

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,421 1 20 ,524 

Test of Homogeneity of Variances 

 االختبار نتائج

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,702 1 19 ,208 
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 من نتائج االختبار البعدي يف اجملموعة التجربة t test: نتائج امتحان 28اجلدول 
 والضابطة

 X Y D=X-Y 𝑫𝟐 ترتيب التالميذ الرقم

 2704 52 40 92 أ .1
 100 10- 90 80 ب .2
 484 22 70 92 ج .3
 900 30 63 93 د .4
 36 6 90 96 ه .5
 3025 55 41 96 و .6
 2025 45 42 87 ز .7
 49 7 83 90 ح .8
 169 13 72 85 ط .9

 2916 54 40 94 ي .10
 289 17 63 80 ك .11
 400 20 70 90 ل .12
 3025 55 40 95 م .13
 4 2 80 82 ن .14
 49 7- 88 81 س .15
 81 9 70 79 ع .16
 529 23 67 90 ف .17
 121 11 85 96 ص .18
 2401 49 40 89 ق .19
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 2601 51 43 94 ر .20
 4 2- 92 90 ش .21
 2209 47- 47  ت .22

 24121 455 1416 1871 العدد
وهذه نتائج تعليم علم النحو من اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة. 

عدد التفريق  و 1416 (Y)عدد نتيجة  ، و1871 (X)فحصلت الباحثة عدد نتيجة 
(Defiasi)  و455بني نتيجتني ، ( عدد تضاعف التفريق𝐷2 )24121 فلذلك، يف .

 فيما يلي: t testإهناء حتليل البيااتت استخدمت الباحثة الرمز 

𝑡𝑜 =  
𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷
  

 وأما خطوات إحصائيتها فهي ما يلي:

𝑀 :الرمز  خدامعن معدل التفريق ابست حبثت الباحثة .1
𝐷= 

∑ 𝐷

𝑁

 
𝑀

𝐷= 
∑ 𝐷
𝑁

 
21,67  =455

21
 = 

 الرمز:خدام ابست Defiasi Standar dari Diference (DSD)عن  حبثت الباحثة .2
𝑆𝐷𝐷 =  √

∑ 𝐷2

𝑁
−  

(∑ 𝐷)2

𝑁
 

𝑆𝐷𝐷 =  √
24121

21
− 

(455)2

21
 

 

𝑆𝐷𝐷 =  √1148,62 −  469,59 

 

=   √679,03 = 26,06 

                                               MD(SE Standar eror dari mean of diference(عن  حبثت الباحثة .3
𝑆𝐸𝑀𝐷الرمز :

=  
𝑆𝐷𝐷

√𝑁−1
        

𝑆𝐸𝑀𝐷
=  

26,06

√21 − 1
 

 

𝑆𝐸𝑀𝐷
=  

26,06

√20
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𝑆𝐸𝑀𝐷
=  

26,06

4,47
 

𝑆𝐸𝑀𝐷
= 5,83 

𝑡𝑜ابستعمال الرمز :  otعن  حبثت الباحثة .4 =  
𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷

  
𝑡𝑜 =  

21,67

5,83
 

  
𝑡𝑜 = 3,71 

 

. وبعد ذلك 3،71تعين  tومن احلساب السابق، وجدت الباحثة أن نتيجة 
 df = 21-1فـ  .df= n-1ابستخدام الرمز  df (degree of freedom)حبثت الباحثة عن 

املوجودة يف اجلدول املعترب. وقد اتضحت أن   tيرجع إىل قيمة  20. والعدد 20= 
 2،086تدل على العدد  % 5ة املوجودة يف اجلدول عند مستوى الدرج "t"قيمة 

 "t". فعرفت الباحثة أن قيمة 2،845تدل على العدد  % 1وعند مستوى الدرجة 
 املوجودة يف اجلدول. "t"احلساب أكرب من قيمة 

اعتمادا على حساب النتيجة األخرية فيها اختالف بني نتائج االمتحان البعدي 
لتكامل تاب منت األجرومية ابملدخل امن اجملموعة الضابطة والتجربة وبعبارة أخرى أن ك

 القرآين واالتصايل فعالة لرتقية كفائة علم النحو لدي التالميذ.
 املبحث الثالث: مناقشة نتائج البحث

املبحث تقوم الباحثة مبناقشة البياانت اليت حصلت عليها مادام البحث. يف هذا 
كتاب   ية ومواصفاتوهي تتكون من ثالث مكوانت: عملية تطوير كتاب منت األجروم

 منت األجرومية املطور وفعالية كتاب منت األجرومية املطور.
 تطوير كتاب منت األجرومية  .أ

واستخدمت الباحثة تكامل املدخلني لتطوير كتاب منت األجرومية ومها 
املدخل القرآين واالتصايل. فلذلك استخدمت الباحثة منوذج بروج وغال لتطويره الذي 

 خطوات ولكن استخلصت الباحثة على مخس خطوات، كما اتيل:يتكون من عشر 
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أوال، حتليل االحتياجات وهو مجع املعلومات عن عملية تعليم علم النحو 
ومشكالهتا من مصادر متنوعة. وجلمعها استخدمت الباحثة ثالث أدوات البحث، 

لم النحو ع املالحظة عن عملية التعليم ومايتعلق هبا واملقابلة مع مدير املعهد ومعلم
وتوزيع االستباعة على التالميذ ملعرفة احتياجاهتم يف علم النحو. وهذه املعلومات 
ستكون أساسا للباحثة عند استنباط املشكلة األساسية يف تعليم علم النحو سواء كان 

 من انحية طريقة تعليمه أو الوسائل املستخدمة أو كتاب تعليمه.
يمية قليل من طرائق التعليم والوسائل التعلويف هذا املعهد قد استخدم املعلم 

ولكن استخدم املعلم والتالميذ كتب منت األجرومية ككتاب أساسي ليس اآلخر هلم، 
واملعلم مل يزد مواد علم النحو من كتب أخرى اليت متكن لرتقية معرفة التالميذ عن 

حلالة موافقة وهذه اقواعد علم النحو واألمثلة منه مل تناسب أبحوال التالميذ اندونسيا. 
بقول رجب فضل هللا عن صعوابت تعليم علم النحو، كمثل ضعف إعداد املعلم احلايل 
وتعدد مصادر إعداده وعدم االهتمام ابلتدريس والتطبيقات واتباع طرق تدريس 

 87تقليدية تركز على حفظ القواعد دون تطبيقها.
ما إحدى من آن الكرمي كمث كثري من التالميذ حيبون أن حيفظوا ويتعلموا القر  

رساالت املعهد وهذه هي حجة اختيار املدخل القرآين كاملدخل األساسي يف تطوير  
كتاب منت األجرومية سوى أن علم النحو علم الذي ولد من القرآن الكرمي كما قال 

، وسوى ذلك يريد مدير املعهد واملعلم فيه أن يعلم علم 88أوريل حبر الدين يف كتابه
يا على التالميذ، كما قال حممد أمحد مدكور يف كتابة تدريس فنون اللغة النحو تطبق

 وهذه هي حجة يف اختيار املدخل االتصايل.89العربية

                                                           

(، ص. 2003 )الطبعة الثانية؛ القاهرة، علم الكتب،اإلجتاهات الرتبوية املعاصرة يف تدريس اللغة العربية فضل هللا،  حممد رجب87 
190. 

88Uril Bahruddin, Bisa Bahasa Arab Bukan Hanya Mimpi (Jakarta: Tartil Instite, 2016), hlm. 88.   

 .742مـ (، ص. 1984) الكويت : مكتبة الفالح،  ةتدريس فنون اللغة العربي أمحد مدكور،علي 89 
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اثنيا، ختطيط وتصميم اإلنتاج. وبعد معرفة املشكالت األساسية يف علم النحو 
م مشس براهيإوأهداف تعليمه فبحثت الباحثة عن املراجع املناسبة ابلعناوين، منها: 

حممد . و 1971بريوت: دار الكتب العلمية، مرجع الطالب يف قواعد النحو الدين، 
وأسيب فاقه  .بريوت: الـمكتبة العلمية، دون السنةشرح األجرومية بن صاحل العثيمني، 

تعليم اللغة العربية بني النظرية  حسن شحاتة،. 2006املعارف،  حنو القرآنأمحد، 
طرائق تعليم اللغة . فاط الرمحن، مـ2008املصرية االبنانية،  املصر: الدار ، والتطبيق
االنج متعليم اللغة االجنليزية ابملدخل القرآين . رينا ساري 2015ماالنج العربية 
. وبعدما التقت الباحثة املراجع هلذا البحث فنظمت الباحثة موضوعات 2007

ة هلا املستخدمة واألمثل مناسبة هبا سواء كان موضوعات النحو واختيار آايت القرآن
واللغة املستخدمة وتقدمي اإلنتاج املطور. واختيار موضوعات الكتاب املطور يؤسس 
على رأي من أندي برستووو أن البد ملؤلف الكتاب أن يهتم املواد التعليمية املختارة 

 90املناسبة ابلكفائة األساسية من التالميذ.
أقسام  ميم اآليت. ولكل املوضوع مخسةاثلثا، تطوير اإلنتاج اعتمادا على التص

وهذه األقسام موافقة بقول   )التعريف واألمثلة واحلوار أو النص والتمارين والتقييد(
ونظمت الباحثة  91عبد احلميد واصحابه أن للمواد التعليمية اجليدة تشمل علىيها.

ستخدام ا مقومات املواد التعليمية كما يلي: الغالف، بيان الكتاب واملقدمة ودليل
الكتاب وحمتوايت الكتاب وثالثة وعشرون موضوعا اليت تستخلص على ست 

 موضوعات، مجع املفردة واملراجع.
رابعا، تصديق اخلرباء. قامت الباحثة بتحكيم اخلبريين املطابقني جملاهلما 
 التعليمية وخرباهتما عنها بوسطة االستبانة. واخلبريان الذين طلبتهما الباحثة واتصلت

ما وانقستهما، مها الدكتور حليمي زهدي جملال حمتوى املواد التعليمية والدكتور توفيق هب

                                                           
90Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovati, (Jogjakarta: DIVA Press, 2012), 

hlm. 50-60.  
91M. Abdul Hamid, dkk. Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm.113.   
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الرمحن جملال تصميم املواد التعليمية. ويهتم اخلبري أشياء، وهي: متام كتاب منت 
األجرومية كتاب التعليم بزايدة كلمة االستقبال يف أول الكتاب ومن انحية حمتوى 

د األمثلة بري على مناسبة أهداف التعليم ابلتمارين املعينة ويزياملواد التعليمية يهتم اخل
لكل املوضوع. ومن خالل هذا التصديق، عرفت الباحثة أن نتيجة االستبانة من خبري 

وهي يف درجة جيد جدا ونتيجة االستبانة من خبري حمتوى  % 94،13تصميم املواد 
 وهي يف درجة جيد. % 77،88املواد 

 بعد حصول على الكتاب املنتج قامت الباحثة ابلتطبيق يف خامسا، التطبيق،
الفصل الدراسي. وقد عينت الباحثة على فصلني. الفصل أ كاجملموعة التجربة بعدد 

تلميذا. وقامت  22تلميذا والفصل ب كاجملموعة الضابطة بعدد التالميذ  21التالميذ 
متحان ربة أو ضابطة، االالباحثة أربع مرات لعملية التعليم سواء كانت جمموعة جت

القبلي والبعدي وتوزيع االستبانة واملقالبة مع املعلمني وبعض من التالميذ. وقامت 
الباحثة هذه األنشطة لكي تعرف الباحثة عيواب من الكتاب املنتج. ويهتم املعلمان 
والتالميذ على أشياء آتية، وهي: نقصان األمثلة لكل املوضوع ويوجد فيه األخطاء 

، رح القواعد النحوية. وبعد املقابلة وتصديق املعلم وتوزيع االستبانة على التالميذيف ش
 88،12و  % 81،87عرفت الباحثة أن نتيجة تصديق الكتاب من املعلم األول 

من املعلم الثاين وهذه النتائج تدل على أن الكتاب املطرو يكون يف درجة جيد  %
يسرون أن يتعلموا علم النحو ابستخدام  من التالميذ قالوا أهنم % 85،29جدا. و

 هذا الكتاب املطور. 
 مواصفات كتاب منت األجرومية .ب

وبعد ما طورت الباحثة كتاب منت األجرومية، فعرفت الباحثة أن هلذا الكتاب 
( اختيار شكل الغالف الذي يشمل 1موصافات أو خصائص خاصة له، منها: )
ة. لم أساس ومهم عند تعليم اللغة العربيمعىن التقليدي والكمايل ألن علم النحو ع

( تكامل مقومات الكتاب مقارنة على كتاب سابق، كمثل كلمة املستقبل واملقدمة 2)
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ودليل استخدام الكتاب وحمتوايت الكتاب وأهداف التعليم. وكل املكونة يناسب 
ل لذي يشم( وحمتوى املواد التعليمية ا3ابحتياجات التالميذ وأحوال املعلم والتالميذ. )

على معاىن من آايت القرآن لفظيا كان أم معنواي لتنمية أخالق التالميذ من خالل 
األمثلة واحلوار والنص لكل املوضوع ألن احلوار واحملادسة سيماران التالميذ يف تطبيق 

واستخدمت الباحثة اللغة االتصالية ليست اللغة االستفزازية لسهولة  92املواد التعليمية
. وهبذا الكتاب يشعر 93التالميذ كما قال علي أمحد مدكور يف كتابه.فهمها عند 

التالميذ أن علم النحو ليس علما ختويفا وصعواب ابألمثلة التحويفية وليس علم النحو 
علما واحد الذي خيتلف ابللغة العربية عامة. ويشعر التالميذ أنه علم راعي ويستطيع 

( اختيار األلوان الذي يناسب 4أم كتابيا. )لتطبيقه يف عملية االتصايل لساان كانت 
بنفسي التالميذ واستخدام الصور املختلفة واجلذابة االسالمية واالتصالية لكي يكون 

( ويتم هذا 5التالميذ يدفع لقراءة الكتاب املطور وتعليمه وفهمه وتطبيق املواد فيه. )
( يف آخر الكتاب،  6املعينة. ) الكتاب املطور ابلتمارين املتنوعة املناسبة أبهداف التعليم

كتبت الباحثة فيه مجع املفردة اليت حيتاج التالميذ عليها عند تعليم هذا الكتاب 
 واتصايل مع غريهم.

 فعالية كتاب منت األجرومية .ج
يف الدراسة امليدانية اليت قامت هبا الباحثة يف الصف األول ابملعهد مفتاح العلوم 

 علمت الباحثة تعليم علم النحو ابستخدام كتاب منتالشرعية سومطرة الغربية، قد 
األجرومية املطور يف اجملموعة التجربة أن هذا الكتاب فعالة لرتقية كفاءة التالميذ يف 

 علم النحو. ولتصديقها استخدمت الباحثة املعيار األيت:
إذا كانت درجة ت حساب أكرب من درجة ت اجلدول فالفرض مقبول وهذا  .1

 نت األجرومية ابملدخل التكامل القرآين واالتصايل فعال.يعىن أن كتاب م

                                                           
 .606ص. املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية. علي أمحد مدكور، رشدي أمحد طعيمة وغريمها، 92
 605نفس املرجع، ص. 93 
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إذا كانت درجة ت حساب أصغر من درجة ت اجلدول أو املتساويني فالفرض  .2
موفوض وهذا يعىن أن كتاب منت األجرومية ابملدخل التكامل القرآين واالتصايل 

 غري فعال.

ومية فعرفت ر ويعد ما حسبت الباحثة ت احلساب ملعرفة فعالية كتاب منت األج
 2،086تدل على العدد  % 5و ت اجلدول يف درجة  3،71الباحثة أن ت حساب 

. فلذلك ت حساب أكرب من ت 2،845تدل على العدد  % 1وعند الدرجة 
 .% 5أم  %1اجلدول سواء كان 

2،845  <3،71  >2،086 

ومن هذه النتيجة، عرفت الباجثة أن الكتاب املطور أساسا على إحتياجات 
التالميذ سيأثر على كفائتهم عند عملية التعليم، ألن تكون عملية التعليم جذابة 
ابستخدام الكتاب املطور اجلديد. كما قال عبد احلليم حنفي يف كتابة تصميم تعليم 

ميذ إذا تتكون فعة سيأثر على ترقية كفائة التالاللغة العربية أن الكتاب اجليد جبودة مرت
( يناسب 3( يناسب خبصائص الدائرة )2) التالميذ( القوة وقدرة ا1)األشياء اآلتية: 
( تعطى الفوائد 4وعلمهم وعاطفيهم واحتماعهم ودينهم. ) التالميذبتطوير جسم 

اسب ابحتاج ( ين7( واسع املواد الدراسية )6( يناسب بنظام العلوم )5للتالميذ )
 94( يناسب بتحديد األوقات8وبيئتهم ) التالميذ

وسوى ذلك، ابستخدام الكتاب املطور مل يشعر التالميذ ابمللل عند عملية 
التعليم به. وبناء على هذه النتيجة، عرف أن استخدام الكتاب التقليدي أو الكتاب 

طور أساسا تاب املالذي ألفه بدون االهتمام ابحتياجات التالميذ فرق ابستخدام الك
على احتياجاهتم فرقا قواي. وقال أندي برستووو أن تكون جودة التعليم انقصا إذا 

                                                           
94Abdul Halim Hanafi, Amrina, Desain Pembelajaran Bahasa Arab (Jakarta : Diadit Media, 2013), 

hlm. 118 
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يستخدم املعلم الكتاب التقليدي بدون هناك إرادة ليغريه ويوافقه على حالة 
 95التالميذ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
95Andi Prastowo, Panduan Kreatif, h. 19  
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

 

الباحثة يف الفصل اخلامس وفيه اخلالصة من احلمد هلل رب العاملني، قد وصلت 
 نتائج البحث والتوصيات واالقرتاحات.

 نتائج البحث .أ
اعتمادا على البياانت اليت حصلت عليها الباحثة مث القيام بتحليلها سواء كانت 
البياانت من املالحطة أو املقابلة أو االستبانة أو االختبار فتمكن الباحثة أن تلخصها  

 كما تلي:
 ر كتاب منت األجرومية ابملدخل التكامل القرآين واالتصايلتطوي .1

وطورت الباحثة كتاب منت األجرومية ابستخدام املدخلني، املدخل القرآين 
واالتصايل. وهذا الكتاب املطور، طبقته الباحثة للتالميذ الصف األول يف معد 

وذج تطوير منمفتاح العلوم الشرعية سومطرى الغربية. ولتطويره استخدمت الباحثة 
( حتليل 1املواد التعليمية من بروج وغال الذي يتكون من عشر خطوات، يعين: )

( 5( تصديق اخلرباء )4( تطوير تصميم اإلنتاج )3( التخطيط )2االحتياجات )
( جتربة اإلنتاج الثانية 8( تعديل اإلنتاج )7( جتربة اإلنتاج األوىل )6تعديل اإلنتاج )

 ( اإلنتاج النهائي.10هائي )( تعديل اإلنتاج الن9)
وعرفت الباحثة الالئق من الكتاب املطور من خالل تصديق اخلبريين، خبري 
تصميم الكتاب وخبري حمتوى الكتاب ومن تصديق معلمي علم النحو يف معهد 
مفتاح العلوم الشرعية. والتالميذ يسرون أن يستخدم هذا الكتاب ومن ذلك 

م أن هذا الكتاب املطور الئق الستخدامه عند عملية تعليالتصديق، عرفت الباحثة 
 علم النحو.
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 مواصفات كتاب منت األجرومية ابملدخل التكامل القرآين واالتصايل .2
وبعد ما تطوير كتاب منت األجرومية وتصديق من اخلبريين ومعلمي علم 
 النحو والتالميذ، فلهذا الكتاب مواصفات اليت ختتلفه بكتاب منت األجرومية

السابق، تعين من انحية تقدمي الكتاب اجلذابة وسرور لتعليمه، استخدام اللغة 
االتصالية، األمثلة التطبيقية وتتضمن معان من آايت القرآن لفظا أو معنواي لتنمية 

 أخالق التالميذ.
 فعالية كتاب منت األجرومية ابملدخل التكامل القرآين واالتصايل .3

طة متحان القبلي والبعدي من اجملموعة الضاببناء على مقارنة بني نتائج اال
والتجربة، عرفت الباحثة أن كتاب منت األجرومية املطور فعال لرتقية كفائة 
التالميذ يف علم النحو. ودل عليه نتيجة ت احلساب أكرب من ت اجلدول يف 

 .% 0،01و % 0،05جمال 
 التوصيات .ب

لى القراء هذا ن الباحثة عاعتماد على نتائج البحث والتطوير، فيها التوصيات م
 البحث عامة ومعلم علم النحو خاصة، منها:

أحسن ملعلم علم النحو أن يستخدم كتب علم النحو األخرى عند ما علمه علم  .1
 النحو على التالميذ، ويطور مواد علم النحو مناسبة ابحتياجات التالميذ.

دد بيانكم الية وال حيالبد ملعلم علم النحو أن يبني مواد علم النحو ابللغة االتص .2
 على ترمجة الكتاب فحسب.

وميكن ملعلم علم النحو أن يطبق أايت القرآن الكرمي عند عملية تعليم علم النحو  .3
لفظا كانت أم معنواي لكي يكون علم النحو كالة فهم آايت القرآن وألة اتصالية 

 التالميذ مع غريهم.
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حوال التطبيقية واالتصالية مناسبة أبوالبد ملعلم علم النحو أن يعطي األمثلة  .4
التالميذ عل سبيل املثال كتب وقرأ وعّلم وساعد وأكرم وغريها. وابتعد عن 

 استخدام اللغة االستفزازية كمثل ضرب وقتل وغريمها.
والبد ملعلم علم النحو أن يعطي االمتحان على التالميذ لكل موضوع علم النحو  .5

 طبقوا قواعد النحو يف أي أحوال.لكي يكون التالميذ يستطيعون أن ي
 االقرتاحات .ج

بناء على نتائج البحث السابقة، تقدم الباحثة االقرتاحات اآلتية: ترجى الباحثة 
 أن تكون نتائح البحث تستفيد للقراء من الذين يهتمون كثريا بعلم النحو وتعليمه يف

عال يف تعليم الف املدرسة االسالمية، ألن يف هذا البحث أعطت الباحثة كتاب التعليم
 علم النحو.

وال ينفك البحث عن تطوير كتاب منت األجرومية ابملدخل التكامل القرآين 
واالتصايل من النقصان والعيوب من انحية التصميم واحملتوى وكذلك األخطاء من 
انحية الكتابة وغريها، لذا البد ملن يفهم هذا البحث وخطوات إعداده أن يصلحه 

ه خر. وتشكر الباحثة هلل تعاىل ابنتهاء هذا البحث العلمي وبعونويكمله ابلبحث اآل
وهدايته راجيا له يف حياة الدنيا واآلخرة. وأخريا جزكم هللا خري اجلزاء وغفر هللا لنا 

 ونفعنا هبذا البحث يف الدنيا واآلخرة. آمني ايرب العاملني. 
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 دليل املالحظة قبل البحث 
 يف معهد مفتاح العلوم الشرعية

 
 : اليوم/ التاريخ

 
 ويف هذا البحث، هتتم الباحثة األشياء اآلتية عند عملية املالحظة:

 مناهج التعليم املستخدمة .1
 أهداف تعليم علم النحو .2
 املواد التعليمية لتعليم علم النحو .3
 الكتاب األساسي واإلضايف للمعلمة والتالميذ .4
 الوسائل واآلدوات املستخدمة يف املعهد .5
 التعليمية اليت تستخدمها املعلمة عند عملية التعليمالوسائل  .6
 الطرائق وأساليب التعليم املستخدمة عند عملية تعليم علم النحو .7
 تقومي تعليم علم النحو .8

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 دليل املقابلة قبل البحث 
 معهد مفتاح العلوم الشرعية مديرمع 

 
 : إسم املعلمة

 : اليوم/ التاريخ
 

 وسنة قائمته اتريخ املعهد ومن قائمته .1
 النظرة ورسائل املعهد .2
 عدد التالميذ وخلفيتهم األكادميكية وغريها .3
 املناهج اليت يستخدمها املعهد ألداء عملية التعليم .4
 رغبة التالميذ على تعليم علم النحو إذا نقارنه بتعليم العلوم األخرى .5
 ما األهداف اخلاصة لتعليم علم النحو يف هذا املعهد .6
تستخدمها التالميذ لتعليم علم النحو منذ املرحلة املتوسطة إىل الكتب اليت  .7

 العالية.
 صعوابت تعليم علم النحو عند مدير املعهد .8

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 دليل املقابلة قبل البحث 
 تعليم علم النحو معهد مفتاح العلوم الشرعية مع معلم

 
 : إسم املعلمة

 : اليوم/ التاريخ
 

 عملية تعليم علم النحو؟أي منهج الذي يستخدمه املعلم عند  .1
 أي الكتاب املستخدم يف تعليم علم النحو؟ .2
 أي املدخل والطرائق الذين يستخدمها املعلمةلتعلم علم النحو؟ .3
 أي الوسائل التعليمية اليت يستخدمها املعلم لتعلم علم النحو؟ .4
 كيف تقوم املعلمة بعملية تعليم علم النحو؟ .5
 لقواعد النحوية من هذا الكتاب؟هل كانت التالميذ استطاعوا على قدرة ا .6
 ما صعوابت تعليم علم النحو عند ظن املعلمة؟ .7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

ANGKET UNTUK SISWA 

(Sebelum Penelitian) 

Mata Pelajaran  : Nahwu    Kelas/ Semester : I/I 

Hari/tanggal   : ……………… 

Petunjuk 
1. Pada angket ini terdapat 12 pernyataan.  

2. Berilah jawaban yang benar-benar sesuai dengan pilihanmu dan jangan terpengaruh 

oleh teman. 

3. Berilah tanda ceklis dikolom yang sesuai dengan pilihanmu.  

4. Keterangan pilihan jawaban: 

SS  = Sangat Setuju 

S  = Setuju 

RG = Ragu-ragu 

TS  = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

5. Contoh pengisian 

NO PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S RG TS STS 

1. Guru mengajar dengan metode yang membosankan    √  

 

NO PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S RG TS STS 

1. 
Metode yang digunakan guru untuk mengajar nahwu 

sangat beragam 

     

2. 
Guru tidak menggunakan media pembelajaran yang 

menarik 

     

3. Evaluasi berupa latihan dilaksanakan setiap pertemuan      

4. Kitab Matan Jurumiyyah terlihat sangat menarik      

5. 
Sulit menerjemahkan dan memahami isi kitab Matan 

Jurumiyyah 

     

6. 
Contoh yang terdapat dalam kitab Matan Jurumiyyah 

sangat sederhana 

     

7. 
Guru hanya menggunakan satu cara saat mengajarkan 

nahwu 

     

8. 

Selama proses pembelajaran guru banyak 

menggunakan media, seperti infocus, kertas manila, 

dll. 

     

9. Evaluasi hanya dilaksanakan d akhir materi      

10. Tampilan kitab Matan Jurumiyyah biasa saja      

11. 
Mudah memahami kaedah nahwu di kitab Matan 

Jurumiyyah 

     

12. 
Sulit memahami contoh kaedah nahwu di kitab Matan 

Jurumiyyah 

     



 
 

 
 

 البحث  بعددليل املقابلة 
 تعليم علم النحو معهد مفتاح العلوم الشرعية مع معلم

 
 : إسم املعلم

 : اليوم/ التاريخ
 

 كيف رأيك عن هذا الكتاب؟ .8
 هل هذا الغالف يناسب حبالة التالميذ؟ .9

 هل يسهل للتالميذ أن يفهم دليل استخدام الكتاب؟ .10
 هل هذه أهداف التعليم تناسب ابحتاج التالميذ على علم النحو؟ .11
 علم النحو سرعة ابستخدام هذا الكتاب؟هل يفهم التالميذ  .12
كيف رأيك أبمثلة القواعد النحوية فيه؟ هل تناسب مبادة علم النحو وسهولة  .13

 لفهمها؟
 هل يؤثر احلوار ومعناه على نفس التالميذ وعادهتم اليومية؟ .14
 هل التمارين فيه تستطيع أن ترتقي قدرة التالميذ يف فهم علم النحو وتطبيقه؟ .15
 نستخدم هذا الكتاب الـمطور عند عملية تعليم علم النحو؟هل ميكن لنا أن  .16

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 البحث  بعددليل املقابلة 
 معهد مفتاح العلوم الشرعية التالميذ الصف األولمع 

 
 : إسم التلميذ

 : اليوم/ التاريخ
 

 كيف رأيك عن هذا الكتاب؟ .1
 هل تسهل لك أن تستخدم هذا الكتاب من خالل دليل استخدام الكتاب؟ .2
 هل تفهم مادة علم النحو من خالل شرح هذا الكتاب؟ .3
 هل تسهل لك أن تفهم القواعد النحوية من خالل أمثلة النحوية فيه؟ .4
 هل تستطيع ان تطبق احلوار أو النص فيه مع اصدقائك؟ .5
 هل تساعد التمارين النحوية فيه على ترقية فهمك على علم النحو؟ .6
 هذا الكتاب؟هل تفرح أن تتعلم  علم النحو ابستخدام  .7

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN SANTRI ILMU NAHWI 

UNTUK KITAB NAHWU MATAN AL AJRUMIYYAH DENGAN 

PENDEKATAN QUR’ANI DAN KOMUNIKATIF DI PP MIFTAHUL 

‘ULUMY SYAR’IYYAH, SUMATERA BARAT. 

 

Mata Pelajaran  : Nahwu    Kelas/ Semester : I/I 

Hari/tanggal   : ……………… 

 

Petunjuk 
1. Pada angket ini terdapat        pernyataan.  

2. Berilah jawaban yang benar-benar sesuai dengan pilihanmu dan jangan terpengaruh 

oleh teman. 

3. Berilah tanda ceklis dikolom yang sesuai dengan pilihanmu.  

4. Keterangan pilihan jawaban: 

SS  = Sangat Setuju 

S  = Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

5. Contoh pengisian 

NO PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S TS STS 

1. Materi yang dijelaskan sulit dipahami   √  
 

  

NO PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S TS STS 

1. Cover kitab matan al-ajrumiyyah yang baru terlihat menarik.     

2. Saya terbantu dalam menggunakan buku ini melalui petunjuk 

penggunaan buku yang ada. 

    

3. Dengan bantuan daftar isi yang ada, saya bisa menemukan 

materi yang saya inginkan dengan lebih cepat. 

    

4. Tujuan pembelajaran yang dijelaskan membuat saya mengeri 

apa yang harus saya lakukan selama proses pembelajaran. 

    

5. Buku ini sangat membantu saya memahami materi nahwu.     

6. Penggunaan warna yang terlalu banyak membuat saya bingung.     

7. Saya bisa mempraktekkan percakapan yang ada di buku ini 

dengan teman saya. 

    

8. Setelah saya belajar nahwu dengan menggunakan buku ini, saya 

mulai bisa menggunakan bahasa Arab dengan baik. 

    

9. Contoh-contoh yang diberikan dijelaskan dengan sederhana dan 

menarik. 

    

10. Contoh yang diberikan membantu saya memahami kaidah 

nahwu dengan lebih cepat. 

    



 
 

 
 

11. Saya mengetahui tentang kaidah nahwu dengan lebih baik 

melalui catatan tambahan di akhir setiap tema. 

    

12. Saya kesulitan memahami perintah untuk beberapa latihan.     

13. Dengan mengerjakan latihan yang ada, membuat saya semakin 

memahami kaidah nahwu yang diajarkan. 

    

14. Latihan yang diberikan membuat saya terbiasa menggunakan 

bahasa Arab yang baik ketika berbicara dengan teman saya. 

    

15.  Saya bisa menemukan dengan cepat makna dari suatu kata 

dengan bantuan mufradat yang ada di akhir buku. 

    

16.  Saya senang belajar nahwu dengan buku ini.     

17. Buku ini sangat menarik.     

18. Menurut saya buku ini : 

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

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

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

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

 
Canduang,                           2017 

       Santri, 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 االْخِتَباُر الَقْبِلي لِـَمادَِّة الَقَواِعِد النَّْحوِيَِة 
 لِلصَّفِّ اأّلوَِّل يف َمْعَهِد ِمْفَتاِح الُعُلْوِم الشَّْرِعيَِّة ُسْوَمْطَرى الَغْربِيَّةِ 

 

 االْسُم: ..........................................

 ......الَفْصُل: ...................................

 

ْ الَعَواِمَل النـََّواِسَخ ِمَن ااِلْسِم َوَخْْبَِها ِمَن اجلَُمِل اآلتَِيِة! .1  َعّيِّ

 اجلمل م  قْ رَ 
 لُ امِ وَ العَ 
 خُ اسِ وَ النـَّ 

 رُ بَـ اخلَ  مُ سْ االِ 

    م  ك ان  ط ل ب  الع ْلم  ف ر ْيض ًة ع ل ى ك لّ  م ْسل   .1
ْيٌذ  .2 ال ًدا ت ْلم  ْيٌد: أنَّ خ  ْيطٌ ن  ق ال  مح       ش 
    ظ نـ ْنت  اليـ ْوم  ع ْطل ةً  .3
ل ة  الع ْلم   .4 خ  ٌة اب      ل ْيس ْت مح  ْيد 
    ف اط م ة  س اك ن ٌة و ل ك نـَّه ا ط يّ ب ةٌ  .5
 

ْ اإلْعَراَب ِمَن الَكِلَمِة الَِِّتْ حَتْتَـَها اخَلطُّ! .2  َعّيِّ
ث اٌل: ك ان  حم  مٌَّد  بـ ر  ك ان ، م ْنص ْوبٌ  ا ر  اه  م  م   = م اه رًا: خ 

ر ْين  = ..................................... هللا  إنَّ  (1  حي  بُّ الـم ت ط هّ 
 ص اب رًا = ........................................ أ ْست اذٌ  ي ك ْون   (2
 .......يـ ع ْود  إىل  البـ ْيت  = .......................... ح ف ْيظًال ع لَّ  (3



 
 

 
 

 م ب ذّ رًا = ..................................... و ل ًدال ْيس  ح س ٌن  (4
ن   (5 ْنـ ْوًعا ظ نـ ْنت  الك ْسال   = .................................... مم 

ُعْوَت ِمَن اجلَُمِل اآلتَِيِة! .3 ْ النـَّْعَت َوالـَمنـْ  َعّيِّ

ُعْوتُ  النـَّْعتُ  اجلمل م  قْ رَ   الـَمنـْ
ب رْي  م ع  أيب   .1 د  الك     ذ ه ْبت  إىل  الـم ْسج 
ْيٌد ك ت ااًب ج د ْيًدا .2    ا ْشتـ ر ى مح  
ٌة م اه ر ةٌ  .3 ْيذ     ه ذ ه  ت ْلم 
4.  ْ ع  م ن  الب ْست ان  الب ع ْيد  م ن  بـ ْييت     أْرج 
   ذ ل ك  أ ْست اٌذ ع امل ٌ  .5

 
 اللَُّغِة الَعَربَِيِة!تـَْرِجْم اجلَُمَل اآلتَِيَة إََل  .4

Contoh: Itu buku yang bagus =   َذِلَك ِكَتاب  مجَِْيل   

1) Ini tas yang besar  

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

2) Aku membaca majalah yang baru 

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

3) Ahmad membeli makanan yang banyak 

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

4) Itu ustazah yang pintar 

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

5) Aku menulis cerita panjang. 

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

 

 



 
 

 
 

 لِـَمادَِّة الَقَواِعِد النَّْحوِيَِة  البَـْعِديْ االْخِتَباُر 
 لِلصَّفِّ اأّلوَِّل يف َمْعَهِد ِمْفَتاِح الُعُلْوِم الشَّْرِعيَِّة ُسْوَمْطَرى الَغْربِيَّةِ 

 

 ...االْسُم: .......................................

 الَفْصُل: .........................................

 

ْ الَعَواِمَل النـََّواِسَخ ِمَن ااِلْسِم َوَخْْبَِها ِمَن اجلَُمِل اآلتَِيِة! .1  َعّيِّ

 اجلمل م  قْ رَ 
 لُ امِ وَ العَ 
 خُ اسِ وَ النـَّ 

 رُ بَـ اخلَ  مُ سْ االِ 

1.  ْ ي ايت      ك ان ت  األ مُّ نـ ْورًا يف  ح 
    الك ت اب  ص د يـًْقاإنَّ  .2
ًبا .3     ظ نـ ْنت  األ ْست اذ  ذ اه 
    ح س ٌن م اه ٌر و ل ك نَّه  س اك نٌ  .4
ْيٌد خب  ْياًل  .5     ل ْيس  مح  
 

ْ اإلْعَراَب ِمَن الَكِلَمِة الَِِّتْ حَتْتَـَها اخَلطُّ! .2  َعّيِّ
ث اٌل: ك ان  حم  مٌَّد  بـ ر  ك ان ، م ْنص ْوبٌ  ا ر  اه  م  م   = م اه رًا: خ 

 ...........................= ................ إنَّ هللا  ع ل ْيٌم ح ك ْيمٌ  (1
 = ........................................ ك ان  الـم ْسل م ْون  إْخو ةً  (2
اًن = ....................................... (3 ْيٌذ ك ْسال   ...ل ْيس  ت ْلم 



 
 

 
 

ْيٌد أس ٌد = ............................................. (4  ك ان  مح  
ْيًط = ........................................ (5 ْيذ  ن ش   ظ نـ ْنت  التّ ْلم 
ُعْوَت ِمَن اجلَُمِل اآلتَِيِة! .3 ْ النـَّْعَت َوالـَمنـْ  َعّيِّ

ُعْوتُ  النـَّْعتُ  اجلمل م  قْ رَ   الـَمنـْ
ث يـْر  أك ْلت   .1    الطَّع ام  الك 
يـْل ة   .2 لسَّيَّار ة  اجل م  ع  حم  مٌَّد اب     يـ ْرج 
ةً  .3 ٌة ق صًَّة ج د ْيد     تـ ْقر أ  ح ل ْيم 
ب يـْر ةٌ  .4    ه ذ ه  م ْكتـ ب ٌة ك 
د  اجل م ْيل   .5 ا الـم ْسج     أ ْنظ ْر ه ذ 

 
 الَعَربَِيِة!تـَْرِجْم اجلَُمَل اآلتَِيَة إََل اللَُّغِة  .4

Contoh: Itu buku yang bagus =   َذِلَك ِكَتاب  مجَِْيل   

1) Aku minum air yang banyak  

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

2) Aku bertemu dengan ustaz yang pintar 

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

3) Itu rumah yang bagus 

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

4)   Lihatlah, itu murid (perempuan) yang pintar 

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

5)   Ini koran yang baru 

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

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

  



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

  

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

  

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

  

 

 



 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Nahwi 

Kelas / Semester : I A/ I (Kelas Eksperimen) 

Materi    : Naat (shifat) 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menghargai dan mengahayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Ilmu Nahwi sebagai ilmu 

tata bahasa utama dalam memahami Bahasa Arab dan menggunakan 

Bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi aktif. 

2.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah dengan 

menggunakan bahasa Arab yang baik. 



 
 

 
 

2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (instrinsik) untuk 

pengembangan kemampuan tata bahasa. 

3.1 Memahami makna atau definisi naat (shifat) yang dijelaskan dengan 

menggunakan buku ajar yang dikembangkan. 

3.2 Memahami karakteristik naat (shifat) yang terdapat dalam contoh-

contoh naat yang dijelaskan pada buku ajar yang dikembangkan. 

4.1 Menentukan naat dan man’ut dari teks yang diberikan. 

4.2 Menentukan contoh naat yang benar dan salah. 

4.3 Menyusun contoh naat yang sederhana. 

  

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Santri mampu mengidentifikasi bentuk kata, frasa, dan kalimat sederhana 

tentang naat. 

2. Santri mampu mengkategorikan bentuk kata, frasa, dan kalimat sederhana 

tentang naat. 

3. Santri mampu mengubah bentuk kata, frasa, dan kalimat sederhana tentang 

naat. 

4. Santri mampu menyempurnakan bentuk kata, frasa, dan kalimat sederhana 

tentang naat. 

5. Santri mampu menyusun bentuk kata, frasa, dan kalimat sederhana tentang 

naat. 

6. Santri mampu mengaplikasian bentuk kata, frasa, dan kalimat sederhana 

tentang naat. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

D. MATERI POKOK 

 النعت
 )املنعوت + التعت(

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTOH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan Pengetahuan 

2. Active Learning 

3. Qawaid Tarjamah 

Naat : 

a. Merupakan sebuah kata yang mengikuti kondisi dari kata 

sebelumnya. 

b. Antara naat dan kata yang diikutinya (man’ut) mempunyai 

kesamaan dari berbagai aspek, seperti harkat akhir, jumlah 

kalimat (tunggal atau jamak), jenis kalimat (muzakar atau 

muannats), dan penggunaan Alif Lam. 

c. Berguna untuk menjelaskan shifat atau keadaan dari kata yang 

diikutinya. 

 

ْيٌذ ش ج اعٌ  ا ت ْلم   ه ذ 

 منعوت نعت

KESAMAAN: 

a. Harkat akhir dhamatain. 

b. Berbentuk jata tunggal. 

c. Berjenis muzakar. 

d. Tanpa menggunakan Alif Lam. 

 



 
 

 
 

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Pembelajaran (60 menit) 

Tahapan 

Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Santri 

Pendahuluan 

(10 menit ) 

Kegiatan Guru 

1. Guru mengucapkan salam  

2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 

3. Guru menanyakan keadaan santri dengan bertanya  كيف

 حالكم جميعا ؟

4. Guru mengabsen santri 

5. Guru mengkondisikan kesiapan mental santri dalam 

belajar 

6. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang 

akan dicapai oleh santri. 

7. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi  

yang sudah dipelajari.   

8. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 

penjelasan tentang proses pembelajaran yang akan 

dilakukan  

9. Apersepsi tentang materi yang akan dipelajari 

10. Guru menjelaskan bentuk tes dan tugas yang akan 

dilaksanakan santri, baik ditengah ataupun diakhir 

pembelajaran. 

Kegiatan Santri 

1. Menjawab salam 

2. Membaca do’a yang dipimpin oleh ketua kelas 

3. Menjawab pertanyaan guru mengenai kondisi mereka. 

4. Santri menyebutkan kehadirannya kepada guru. 

5. Menyimak tujuan dan penjelasan materi yang 

disampaikan guru. 



 
 

 
 

6. Merespon pertanyaan guru tentang materi yang sudah 

dipelajari dengan serius 

7. Memperhatikan penjelasan guru mengenai cakupan 

materi yang akan dipelajari. 

8. Menyimak dan merespon pertanyaan-pertanyaan guru 

terkait materi yang akan dipelajari. 

9. Memperhatikan dan memahami jenis tugas yang akan 

dilaksanakan selama proses pembelejaran atau diakhir 

pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

(40 menit) 

Kegiatan Guru 

1. Guru meminta santri memperhatikan definisi naat 

(shifat) yang dijelaskan guru. 

2. Guru meminta santri memahami definisi naat (shifat). 

3. Guru meminta santri memperhatikan syarat-syarat dan 

fungsi kata yang tergolong naat (shifat). 

4. Guru menampilkan contoh-contoh kata yang termasuk 

kategori naat (shifat). 

5. Guru meminta santri untuk membaca teks yang ada 

dibuku ajar secara bergantian. 

6. Guru meminta santri untuk menentuka kata yang 

termasuk naat dan man’ut. 

Kegiatan Santri 

1. Santri memperhatikan definisi naat (shifat) yang 

dijelaskan guru. 

2. Santri memahami definisi naat (shifat) yang dijelaskan 

guru. 

3. Santri memperhatikan syarat-syarat dan fungsi kata yang 

tergolong naat (shifat) yang dijelaskan guru. 

4. Santri memperhatikan dan memahami contoh-contoh 

kata yang termasuk kategori naat (shifat) yang dijelaskan 

guru. 



 
 

 
 

5. Santri membaca teks yang diperintahkan guru 

6. Santri menyebutkan kata-kata yang termauk contoh naat 

dan man’ut. 

Penutup       (10 

menit ) 

Kegiatan Guru 

1. Guru meminta salah seorang santri untuk menjelaskan 

definisi naat (shifat). 

2. Guru meminta salah seorang santri untuk menyimpulkan 

materi pelajaran yang sudah disampaikan melalui 

menjelaskan salah satu contoh kalimat naat (shifat). 

3. Guru meminta santri agar membiasakan menggunakan 

kata-kata berupa naat (shifat) ketika berbicara atau 

menulis. 

4. Guru menugaskan santri untuk mengerjakan latihan 

tentang naat (shifat) yang terdapat dalam buku. 

5. Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya. 

6. Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan 

memberi salam. 

Kegiatan Santri 

1. Salah seorang santri menjelaskan definisi naat (shifat). 

2. Salah seorang santri menyimpulkan materi pelajaran 

yang sudah disampaikan melalui menjelaskan salah satu 

contoh kalimat naat (shifat). 

3. Santri membiasakan menggunakan kata-kata berupa naat 

(shifat) ketika berbicara atau menulis. 

4. Santri mengerjakan latihan tentang tarakib yang terdapat 

dalam buku. 

5. Santri memperhatikan informasi yang disampaikan guru 

tentang pelajaran selanjutnya. 

6. Santri menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, 

do’a dan memberi salam. 

 



 
 

 
 

Tugas Terstruktur (20 menit) 

KEGIATAN GURU KEGIATAN SANTRI 

1. Mengarahkan santri untuk fokus 

pada materi. 

2. Memberikan instruksi kepada 

santri untuk siap melaksanakan 

tugas terstruktur. 

3. Mengarahkan santri untuk 

memperhatikan perintah latihan 

yang ada di buku ajar. 

4. Meminta santri untuk 

menyelesaikan latihan yang ada. 

1. Memperhatikan arahan guru. 

 

2. Menyiapkan perlengkapan 

latihan sesuai instruksi. 

 

3. Santri memperhatikan perintah 

latihan yang ada di buku ajar. 

 

 

4. Santri menyelesaikan latihan 

yang diminta guru.  

 

Tugas Tidak Terstruktur  

Membiasakan melakukan dialog atau bercerita serta menulis dalam 

bahasa Arab dengan menggunakan naat (shifat). 

 

G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media   : Papan tulis 

2. Alat / Bahan  : Kumpulan Kata 

3. Sumber Belajar : Kitab Matan Al Ajrumiyyah yang dikembangkan. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Nahwi 

Kelas / Semester : I B/ I (Kelas Kontrol) 

Materi    : Naat (shifat) 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menghargai dan mengahayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Ilmu Nahwi sebagai ilmu 

tata bahasa utama dalam memahami Bahasa Arab dan menggunakan 

Bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi aktif. 

2.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah dengan 

menggunakan bahasa Arab yang baik. 



 
 

 
 

2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (instrinsik) untuk 

pengembangan kemampuan tata bahasa. 

3.1 Memahami makna atau definisi naat (shifat) yang dijelaskan dengan 

menggunakan buku ajar yang dikembangkan. 

3.2 Memahami karakteristik naat (shifat) yang terdapat dalam contoh-

contoh naat yang dijelaskan pada buku ajar yang dikembangkan. 

4.1 Menentukan contoh naat yang benar dan salah. 

4.2 Menyusun contoh naat yang sederhana. 

  

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Santri mampu mengidentifikasi bentuk kata, frasa, dan kalimat sederhana 

tentang naat. 

2. Santri mampu mengkategorikan bentuk kata, frasa, dan kalimat sederhana 

tentang naat. 

3. Santri mampu mengubah bentuk kata, frasa, dan kalimat sederhana tentang 

naat. 

4. Santri mampu menyempurnakan bentuk kata, frasa, dan kalimat sederhana 

tentang naat. 

5. Santri mampu menyusun bentuk kata, frasa, dan kalimat sederhana tentang 

naat. 

6. Santri mampu mengaplikasikan bentuk kata, frasa, dan kalimat sederhana 

tentang naat. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

D. MATERI POKOK 

 النعت
 )املنعوت + التعت(

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTOH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 

4. Pendekatan Pengetahuan 

5. Active Learning 

6. Qawaid Tarjamah 

Naat : 

a. Merupakan sebuah kata yang mengikuti kondisi dari kata 

sebelumnya. 

b. Antara naat dan kata yang diikutinya (man’ut) mempunyai 

kesamaan dari berbagai aspek, seperti harkat akhir, jumlah 

kalimat (tunggal atau jamak), jenis kalimat (muzakar atau 

muannats), dan penggunaan Alif Lam. 

c. Berguna untuk menjelaskan shifat atau keadaan dari kata yang 

diikutinya. 

 

ْيٌذ ش ج اعٌ  ا ت ْلم   ه ذ 

 منعوت نعت

KESAMAAN: 

a. Harkat akhir dhamatain. 

b. Berbentuk jata tunggal. 

c. Berjenis muzakar. 

d. Tanpa menggunakan Alif Lam. 

 



 
 

 
 

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Pembelajaran (60 menit) 

Tahapan 

Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Santri 

Pendahuluan 

(10 menit ) 

Kegiatan Guru 

1. Guru mengucapkan salam  

2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 

3. Guru menanyakan keadaan santri dengan bertanya  كيف

 حالكم جميعا ؟

4. Guru mengabsen santri 

5. Guru mengkondisikan kesiapan mental santri dalam 

belajar 

6. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang 

akan dicapai oleh santri. 

7. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi  

yang sudah dipelajari.   

8. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 

penjelasan tentang proses pembelajaran yang akan 

dilakukan  

9. Apersepsi tentang materi yang akan dipelajari 

10. Guru menjelaskan bentuk tes dan tugas yang akan 

dilaksanakan santri, baik ditengah ataupun diakhir 

pembelajaran. 

Kegiatan Santri 

1. Menjawab salam 

2. Membaca do’a yang dipimpin oleh ketua kelas 

3. Menjawab pertanyaan guru mengenai kondisi mereka. 

4. Santri menyebutkan kehadirannya kepada guru. 

5. Menyimak tujuan dan penjelasan materi yang 

disampaikan guru. 



 
 

 
 

6. Merespon pertanyaan guru tentang materi yang sudah 

dipelajari dengan serius 

7. Memperhatikan penjelasan guru mengenai cakupan 

materi yang akan dipelajari. 

8. Menyimak dan merespon pertanyaan-pertanyaan guru 

terkait materi yang akan dipelajari. 

9. Memperhatikan dan memahami jenis tugas yang akan 

dilaksanakan selama proses pembelejaran atau diakhir 

pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

(40 menit) 

Kegiatan Guru 

1. Guru meminta santri memperhatikan definisi naat (shifat) 

yang dijelaskan guru. 

2. Guru meminta santri memahami definisi naat (shifat). 

3. Guru meminta santri memperhatikan syarat-syarat dan 

fungsi kata yang tergolong naat (shifat). 

4. Guru menampilkan contoh-contoh kata yang termasuk 

kategori naat (shifat). 

5. Guru memberikan beberapa kalimat sederhana. 

6. Guru meminta santri untuk menentukan kata yang 

termasuk naat dan man’ut. 

Kegiatan Santri 

1. Santri memperhatikan definisi naat (shifat) yang 

dijelaskan guru. 

2. Santri memahami definisi naat (shifat) yang dijelaskan 

guru. 

3. Santri memperhatikan syarat-syarat dan fungsi kata yang 

tergolong naat (shifat) yang dijelaskan guru. 

4. Santri memperhatikan dan memahami contoh-contoh 

kata yang termasuk kategori naat (shifat) yang dijelaskan 

guru. 



 
 

 
 

5. Santri memperhatikan dan menulis kalimat yang 

diberikan guru. 

6. Santri menyebutkan kata-kata yang termasuk contoh naat 

dan man’ut. 

Penutup       (10 

menit ) 

Kegiatan Guru 

1. Guru meminta salah seorang santri untuk menjelaskan 

definisi naat (shifat). 

2. Guru meminta salah seorang santri untuk menyimpulkan 

materi pelajaran yang sudah disampaikan melalui 

menjelaskan salah satu contoh kalimat naat (shifat). 

3. Guru meminta santri agar membiasakan menggunakan 

kata-kata berupa naat (shifat) ketika berbicara atau 

menulis. 

4. Guru menugaskan santri untuk mengerjakan latihan 

tentang naat (shifat). 

5. Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya. 

6. Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan 

memberi salam. 

Kegiatan Santri 

1. Salah seorang santri menjelaskan definisi naat (shifat). 

2. Salah seorang santri menyimpulkan materi pelajaran 

yang sudah disampaikan melalui menjelaskan salah satu 

contoh kalimat naat (shifat). 

3. Santri membiasakan menggunakan kata-kata berupa naat 

(shifat) ketika berbicara atau menulis. 

4. Santri mengerjakan latihan tentang tarakib yang terdapat 

dalam buku. 

5. Santri memperhatikan informasi yang disampaikan guru 

tentang pelajaran selanjutnya. 

6. Santri menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, 

do’a dan memberi salam. 



 
 

 
 

Tugas Terstruktur (20 menit) 

KEGIATAN GURU KEGIATAN SANTRI 

1. Mengarahkan santri untuk fokus 

pada materi. 

2. Memberikan instruksi kepada 

santri untuk siap melaksanakan 

tugas terstruktur. 

3. Mengarahkan santri untuk 

memperhatikan perintah latihan 

yang ada di buku ajar. 

4. Meminta santri untuk 

menyelesaikan latihan yang ada. 

1. Memperhatikan arahan guru. 

 

2. Menyiapkan perlengkapan 

latihan sesuai instruksi. 

 

3. Santri memperhatikan perintah 

latihan yang ada di buku ajar. 

 

4. Santri menyelesaikan latihan 

yang diminta guru.  

 

Tugas Tidak Terstruktur  

Membiasakan melakukan dialog atau bercerita serta menulis dalam 

bahasa Arab dengan menggunakan naat (shifat). 

 

G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

4. Media   : Papan tulis 

5. Alat / Bahan  : Kumpulan Kata 

6. Sumber Belajar : Kitab Matan Al Ajrumiyyah  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Nahwi 

Kelas / Semester : I A/ I (Kelas Eksperimen) 

Materi    : ‘Awamil Nawasekh  

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menghargai dan mengahayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Ilmu Nahwi sebagai ilmu 

tata bahasa utama dalam memahami Bahasa Arab dan menggunakan 

Bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi aktif. 

2.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah dengan 

menggunakan bahasa Arab yang baik. 



 
 

 
 

2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (instrinsik) untuk 

pengembangan kemampuan tata bahasa. 

3.1 Memahami makna atau definisi ‘Awamil Nawasekh yang dijelaskan 

dengan menggunakan buku ajar yang dikembangkan. 

3.2 Memahami karakteristik  ‘Awamil Nawasekh yang terdapat dalam 

contoh-contoh yang dijelaskan pada buku ajar yang dikembangkan. 

4.1 Menentukan  ‘Awamil Nawasekh  beserta isim dan khabarnya dari 

percakapan yang diberikan. 

4.2 Mengubah satu kalimat ke dalam beberapa contoh  ‘Awamil 

Nawasekh. 

  

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Santri mampu mengidentifikasi bentuk kata, frasa, dan kalimat sederhana 

tentang  ‘Awamil Nawasekh. 

2. Santri mampu mengkategorikan bentuk kata, frasa, dan kalimat sederhana 

tentang  ‘Awamil Nawasekh. 

3. Santri mampu mengubah bentuk kata, frasa, dan kalimat sederhana tentang  

‘Awamil Nawasekh. 

4. Santri mampu menyempurnakan bentuk kata, frasa, dan kalimat sederhana 

tentang  ‘Awamil Nawasekh. 

5. Santri mampu menyusun bentuk kata, frasa, dan kalimat sederhana tentang  

‘Awamil Nawasekh . 

6. Santri mampu mengaplikasian bentuk kata, frasa, dan kalimat sederhana 

tentang  ‘Awamil Nawasekh. 

 

 

 

 



 
 

 
 

D. MATERI POKOK 
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َ
ُع االْسَم َوت

َ
ْرف

َ
َواُتَها = ت

َ
اَن َوأخ

َ
  ك

اَن 
َ
َواُت ك

َ
ى= أخ لَّ -أْضَحى-أْصَبَح -أْمس َ

َ
ْيَس -َصاَر -َباَت -ظ

َ
كَّ -َماَزاَل -ل

َ
ف
ْ
 -َما ان

ِتئَ                  
َ
ْن( -َما َدامَ -َما َبرَِح -َما ف

ُ
ْوُن َوك

ُ
اَن َوَيك

َ
 ِمْنَها )ك

َ
ف َصرَّ

َ
 َما ت

 

  

اُل: 
َ
ُر َمْمُنْوًعاالـِمث ِ

 
اَن الـُمَبذ

َ
ك  

َبُر  االْسُم 
َ
 الخ

١ 

٢ 
اُل: 

َ
َر َمْمُنْوع  الـِمث ِ

 
إنَّ الـُمَبذ  

َبُر  االْسُم 
َ
 الخ

٣ 



 
 

 
 

E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 

7. Pendekatan Pengetahuan 

8. Active Learning 

9. Qawaid Tarjamah 

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Pembelajaran (60 menit) 

Tahapan 

Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Santri 

Pendahuluan 

(10 menit ) 

Kegiatan Guru 

1. Guru mengucapkan salam  

2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 

3. Guru menanyakan keadaan santri dengan bertanya  كيف

 حالكم جميعا ؟

4. Guru mengabsen santri 

5. Guru mengkondisikan kesiapan mental santri dalam 

belajar 

6. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang 

akan dicapai oleh santri. 

7. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi  

yang sudah dipelajari.   

8. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 

penjelasan tentang proses pembelajaran yang akan 

dilakukan  

9. Apersepsi tentang materi yang akan dipelajari 

10. Guru menjelaskan bentuk tes dan tugas yang akan 

dilaksanakan santri, baik ditengah ataupun diakhir 

pembelajaran. 

Kegiatan Santri 

1. Menjawab salam 

2. Membaca do’a yang dipimpin oleh ketua kelas 

3. Menjawab pertanyaan guru mengenai kondisi mereka. 



 
 

 
 

4. Santri menyebutkan kehadirannya kepada guru. 

5. Menyimak tujuan dan penjelasan materi yang 

disampaikan guru. 

6. Merespon pertanyaan guru tentang materi yang sudah 

dipelajari dengan serius 

7. Memperhatikan penjelasan guru mengenai cakupan 

materi yang akan dipelajari. 

8. Menyimak dan merespon pertanyaan-pertanyaan guru 

terkait materi yang akan dipelajari. 

9. Memperhatikan dan memahami jenis tugas yang akan 

dilaksanakan selama proses pembelejaran atau diakhir 

pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

(40 menit) 

Kegiatan Guru 

1. Guru meminta santri memperhatikan definisi ‘Awamil 

Nawasekh yang dijelaskan guru. 

2. Guru meminta santri memahami definisi ‘Awamil 

Nawasekh 

3. Guru meminta santri memperhatikan n fungsi kata yang 

tergolong ‘Awamil Nawasekh. 

4. Guru menampilkan contoh-contoh kata yang termasuk 

kategori ‘Awamil Nawasekh. 

5. Guru meminta santri untuk mempraktekkan percakapan 

yang ada dibuku ajar secara bergantian. 

6. Guru meminta santri untuk menentukan kata yang 

termasuk ‘Awamil Nawasekh beserta isim dan 

khabarnya. 

Kegiatan Santri 

1. Santri memperhatikan definisi ‘Awamil Nawasekh yang 

dijelaskan guru. 

2. Santri memahami definisi ‘Awamil Nawasekh yang 

dijelaskan guru. 



 
 

 
 

3. Santri memperhatikan fungsi kata yang tergolong 

‘Awamil Nawasekh yang dijelaskan guru. 

4. Santri memperhatikan dan memahami contoh-contoh 

kata yang termasuk kategori ‘Awamil Nawasekh yang 

dijelaskan guru. 

5. Santri mempraktekkan percakapan yang diperintahkan 

guru 

6. Santri menyebutkan kata-kata yang termasuk contoh 

‘Awamil Nawasekh beserta isim dan khabarnya. 

Penutup       (10 

menit ) 

Kegiatan Guru 

1. Guru meminta salah seorang santri untuk menjelaskan 

definisi ‘Awamil Nawasekh. 

2. Guru meminta salah seorang santri untuk menyimpulkan 

materi pelajaran yang sudah disampaikan melalui 

menjelaskan salah satu contoh kalimat ‘Awamil 

Nawasekh. 

3. Guru meminta santri agar membiasakan menggunakan 

kata-kata berupa ‘Awamil Nawasekh ketika berbicara 

atau menulis. 

4. Guru menugaskan santri untuk mengerjakan latihan 

tentang ‘Awamil Nawasekh. 

5. Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya. 

6. Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan 

memberi salam. 

Kegiatan Santri 

1. Salah seorang santri menjelaskan definisi ‘Awamil 

Nawasekh. 

2. Salah seorang santri menyimpulkan materi pelajaran 

yang sudah disampaikan melalui menjelaskan salah satu 

contoh kalimat ‘Awamil Nawasekh. 



 
 

 
 

3. Santri membiasakan menggunakan kata-kata berupa 

‘Awamil Nawasekh ketika berbicara atau menulis. 

4. Santri mengerjakan latihan tentang ‘Awamil Nawasekh 

yang terdapat dalam buku. 

5. Santri memperhatikan informasi yang disampaikan guru 

tentang pelajaran selanjutnya. 

6. Santri menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, 

do’a dan memberi salam. 

 

Tugas Terstruktur (20 menit) 

KEGIATAN GURU KEGIATAN SANTRI 

1. Mengarahkan santri untuk fokus 

pada materi. 

2. Memberikan instruksi kepada 

santri untuk siap melaksanakan 

tugas terstruktur. 

3. Mengarahkan santri untuk 

memperhatikan perintah latihan 

yang ada di buku ajar. 

4. Meminta santri untuk 

menyelesaikan latihan yang ada. 

1. Memperhatikan arahan guru. 

 

2. Menyiapkan perlengkapan 

latihan sesuai instruksi. 

 

3. Santri memperhatikan perintah 

latihan yang ada di buku ajar. 

 

4. Santri menyelesaikan latihan 

yang diminta guru.  

 

Tugas Tidak Terstruktur  

Membiasakan melakukan dialog atau bercerita serta menulis dalam 

bahasa Arab dengan menggunakan ‘Awamil Nawasekh. 

 

G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media   : Papan tulis 

2. Alat / Bahan  : Kumpulan Kata 

3. Sumber Belajar : Kitab Matan Al Ajrumiyyah yang dikembangkan. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Nahwi 

Kelas / Semester : I B/ I (Kelas Kontrol) 

Materi    : ‘Awamil Nawasekh  

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menghargai dan mengahayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Ilmu Nahwi sebagai ilmu 

tata bahasa utama dalam memahami Bahasa Arab dan menggunakan 

Bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi aktif. 

2.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah dengan 

menggunakan bahasa Arab yang baik. 



 
 

 
 

2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (instrinsik) untuk 

pengembangan kemampuan tata bahasa. 

3.1 Memahami makna atau definisi ‘Awamil Nawasekh yang dijelaskan 

dengan menggunakan Kitab Matan Al Ajrumiyyah. 

3.2 Memahami karakteristik  ‘Awamil Nawasekh yang terdapat dalam 

contoh-contoh yang dijelaskan. 

4.1 Menentukan  ‘Awamil Nawasekh  beserta isim dan khabarnya dari 

kalimat yang diberikan. 

4.2 Mengubah satu kalimat ke dalam beberapa contoh  ‘Awamil 

Nawasekh. 

  

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Santri mampu mengidentifikasi bentuk kata, frasa, dan kalimat sederhana 

tentang  ‘Awamil Nawasekh. 

2. Santri mampu mengkategorikan bentuk kata, frasa, dan kalimat sederhana 

tentang  ‘Awamil Nawasekh. 

3. Santri mampu mengubah bentuk kata, frasa, dan kalimat sederhana tentang  

‘Awamil Nawasekh. 

4. Santri mampu menyempurnakan bentuk kata, frasa, dan kalimat sederhana 

tentang  ‘Awamil Nawasekh. 

5. Santri mampu menyusun bentuk kata, frasa, dan kalimat sederhana tentang  

‘Awamil Nawasekh . 

6. Santri mampu mengaplikasian bentuk kata, frasa, dan kalimat sederhana 

tentang  ‘Awamil Nawasekh. 

 

 

 

 



 
 

 
 

D. MATERI POKOK 

ََل َامَ وَ العَ 
 
َوَ الن َاس 

 
َخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َبَر 
َ
ْنِصُب االْسَم َوالخ

َ
ُتَها = ت

َ
ُت َوأخ

ْ
َنن
َ
 ظ

ُت = 
ْ
َنن
َ
َواُت ظ

َ
ُت َوَزَعْمُت َوَرأْيُت َوَعِلْمُت أخ

ْ
ُت َوَحِسْبُت َوِخل

ْ
َنن
َ
َوَوَجْدُت ط

ُت َوَسِمْعُت 
ْ
ُت َوَجَعل

ْ
ذ
َ
خ  َواتَّ

اُل: 
َ
َر َمْمُنْوًعاالـِمث ِ

 
ُت الـُمَبذ

ْ
َنن
َ
ظ  

َبُر  االْسُم 
َ
 الخ

َبَر  
َ
ُع الخ

َ
ْرف

َ
ْنِصُب االْسَم َوت

َ
َواُتَها = ت

َ
 إنَّ َوأخ

َواُت إنَّ 
َ
. = أخ َعلَّ

َ
ْيَت َول

َ
أنَّ َول

َ
ِكنَّ َوك

َ
 إنَّ َوأنَّ َول

ُع 
َ
ْرف

َ
َواُتَها = ت

َ
اَن َوأخ

َ
َبَر.ك

َ
ْنَصُب الخ

َ
  االْسَم َوت

اَن 
َ
َواُت ك

َ
ى= أخ لَّ -أْضَحى-أْصَبَح -أْمس َ

َ
ْيَس -َصاَر -َباَت -ظ

َ
كَّ -َماَزاَل -ل

َ
ف
ْ
 -َما ان

ِتئَ                  
َ
ْن( -َما َدامَ -َما َبرَِح -َما ف

ُ
ْوُن َوك

ُ
اَن َوَيك

َ
 ِمْنَها )ك

َ
ف َصرَّ

َ
 َما ت

 

  

اُل: 
َ
ُر الـِمث ِ

 
اَن الـُمَبذ

َ
َمْمُنْوًعاك  

َبُر  االْسُم 
َ
 الخ

١ 

٢ 
اُل: 

َ
َر َمْمُنْوع  الـِمث ِ

 
إنَّ الـُمَبذ  

َبُر  االْسُم 
َ
 الخ
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E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan Pengetahuan 

2. Active Learning 

3. Qawaid Tarjamah 

 

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Pembelajaran (60 menit) 

Tahapan 

Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Santri 

Pendahuluan 

(10 menit ) 

Kegiatan Guru 

1. Guru mengucapkan salam  

2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 

3. Guru menanyakan keadaan santri dengan bertanya  كيف

 حالكم جميعا ؟

4. Guru mengabsen santri 

5. Guru mengkondisikan kesiapan mental santri dalam 

belajar 

6. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang 

akan dicapai oleh santri. 

7. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi  

yang sudah dipelajari.   

8. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 

penjelasan tentang proses pembelajaran yang akan 

dilakukan  

9. Apersepsi tentang materi yang akan dipelajari 

10. Guru menjelaskan bentuk tes dan tugas yang akan 

dilaksanakan santri, baik ditengah ataupun diakhir 

pembelajaran. 

Kegiatan Santri 

1. Menjawab salam 

2. Membaca do’a yang dipimpin oleh ketua kelas 



 
 

 
 

3. Menjawab pertanyaan guru mengenai kondisi mereka. 

4. Santri menyebutkan kehadirannya kepada guru. 

5. Menyimak tujuan dan penjelasan materi yang 

disampaikan guru. 

6. Merespon pertanyaan guru tentang materi yang sudah 

dipelajari dengan serius 

7. Memperhatikan penjelasan guru mengenai cakupan 

materi yang akan dipelajari. 

8. Menyimak dan merespon pertanyaan-pertanyaan guru 

terkait materi yang akan dipelajari. 

9. Memperhatikan dan memahami jenis tugas yang akan 

dilaksanakan selama proses pembelejaran atau diakhir 

pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

(40 menit) 

Kegiatan Guru 

1. Guru meminta santri memperhatikan definisi ‘Awamil 

Nawasekh yang dijelaskan guru. 

2. Guru meminta santri memahami definisi ‘Awamil 

Nawasekh 

3. Guru meminta santri memperhatikan fungsi kata yang 

tergolong ‘Awamil Nawasekh. 

4. Guru menampilkan contoh-contoh kata yang termasuk 

kategori ‘Awamil Nawasekh. 

5. Guru meminta santri untuk membaca kalimat-kalimat 

yang mengandung ‘Awamil Nawasekh secara 

bergantian. 

6. Guru meminta santri untuk menentukan kata yang 

termasuk ‘Awamil Nawasekh beserta isim dan 

khabarnya. 

 

 

 



 
 

 
 

Kegiatan Santri 

1. Santri memperhatikan definisi ‘Awamil Nawasekh yang 

dijelaskan guru. 

2. Santri memahami definisi ‘Awamil Nawasekh yang 

dijelaskan guru. 

3. Santri memperhatikan fungsi kata yang tergolong 

‘Awamil Nawasekh yang dijelaskan guru. 

4. Santri memperhatikan dan memahami contoh-contoh 

kata yang termasuk kategori ‘Awamil Nawasekh yang 

dijelaskan guru. 

5. Santri membaca kalimat yang diperintahkan guru 

6. Santri menyebutkan kata-kata yang termasuk contoh 

‘Awamil Nawasekh beserta isim dan khabarnya. 

Penutup       (10 

menit ) 

Kegiatan Guru 

1. Guru meminta salah seorang santri untuk menjelaskan 

definisi ‘Awamil Nawasekh. 

2. Guru meminta salah seorang santri untuk menyimpulkan 

materi pelajaran yang sudah disampaikan melalui 

menjelaskan salah satu contoh kalimat ‘Awamil 

Nawasekh. 

3. Guru meminta santri agar membiasakan menggunakan 

kata-kata berupa ‘Awamil Nawasekh ketika berbicara 

atau menulis. 

4. Guru menugaskan santri untuk mengerjakan latihan 

tentang ‘Awamil Nawasekh. 

5. Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya. 

6. Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan 

memberi salam. 

 

 

 



 
 

 
 

Kegiatan Santri 

1. Salah seorang santri menjelaskan definisi ‘Awamil 

Nawasekh. 

2. Salah seorang santri menyimpulkan materi pelajaran 

yang sudah disampaikan melalui menjelaskan salah satu 

contoh kalimat ‘Awamil Nawasekh. 

3. Santri membiasakan menggunakan kata-kata berupa 

‘Awamil Nawasekh ketika berbicara atau menulis. 

4. Santri mengerjakan latihan tentang ‘Awamil Nawasekh. 

5. Santri memperhatikan informasi yang disampaikan guru 

tentang pelajaran selanjutnya. 

6. Santri menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, 

do’a dan memberi salam. 

 

Tugas Terstruktur (20 menit) 

KEGIATAN GURU KEGIATAN SANTRI 

1. Mengarahkan santri untuk fokus 

pada materi. 

2. Memberikan instruksi kepada 

santri untuk siap melaksanakan 

tugas terstruktur. 

3. Mengarahkan santri untuk 

memperhatikan perintah latihan 

yang diberikan. 

4. Meminta santri untuk 

menyelesaikan latihan yang ada. 

1. Memperhatikan arahan guru. 

 

2. Menyiapkan perlengkapan 

latihan sesuai instruksi. 

 

3. Santri memperhatikan perintah 

latihan yang diberikan. 

 

4. Santri menyelesaikan latihan 

yang diminta guru.  

 

Tugas Tidak Terstruktur  

Membiasakan melakukan dialog atau bercerita serta menulis dalam 

bahasa Arab dengan menggunakan ‘Awamil Nawasekh. 

 



 
 

 
 

G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media   : Papan tulis 

2. Alat / Bahan  : Kumpulan Kata 

3. Sumber Belajar : Kitab Matan Al Ajrumiyyah. 
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 الصور عند البحث
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 سرية ذاتية

 

 (۱۵۷۲۱00۵: ح سنيين مجيل )   اسم

 ۱۹۹۲أغوسطس  ۲۲: ب نكودو،  مكان واتريخ امليالد

د ْنق، سومطرى الغربية   عنوان  : اب 

 08۵۳6۳۷۹۲۰۰4:    هاتف

 husnainijamil22@gmail.com:   الربيد االلكتونية

 :  رواية التعلم

 ۲004-۱۹۹8:  املدرسة اإلبتداية العامة .۱ 

  ۲00۷-۲۰۰4معهد مفتاح العلوم الشرعية شندونغ )املتوسط( :   .۲ 

 ۲۰۱۰-۲00۷معهد مفتاح العلوم الشرعية شندونغ )الثانوي( :   .۳

 ۲0۱۱-۲0۱۰.  معهد مفتاح العلوم الشرعية شندونغ )العايل( : 4 

شهادة ابكالولريوس من جامعة اإلسالمية احلكومية : بباتوسنكر، سومطرى الغربية  .۵ 
 :۲0۱۱-۲۰۱۵ 

-۲۰۱6ماالنج، الدراسات العليا: . جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 6
۲۰۱8 
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