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الموافقة

مذكرة المشرف
ادلكرـ
إىل ٌ
عميد كلٌية الًتبيٌة كالعلوـ التدريسيٌة
ببوركككرطو
السالـ عليكم كرمحة اهلل كبركاتو
ٌ
بعد االرشاد كاالطالء كالتوجيو كالتصحيح لرسالة الطالب :مبٌت رمحاء ،رقم القيد
 2234413175بعنواف:
طريقة تدريس النحو الواضح ىف تدريس علم النحو
(الدراسة التصويرية ىف معهد الًتبية اإلسالمية احلديثة دار النجاة بومى ايو -
بربيس)
أرل أ ٌف رسالة قد كانت كافية لعرضها إىل عميد كلٌية الًتبيٌة كالعلوـ التدريسية
الًتبية اإلسالمية.
دلناقشتها للحصوؿ على درجة سرجانا يف علوـ ٌ
السالـ عليكم كرمحة اهلل كبركاتو
ك ٌ
بوركككرطو 25 ،ابريل َُِٗ
ادلشرؼ،
درس يسلم  ,ادلاجستَت
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(ابن تيمية)

 .1أكريل حبر الدين .مهارات التدريس ضلو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء ( ،ماالنج :جامعة موالنا مالك إبراىم اإلسالمية
احلكومية ،بريس ،)َُُِ .ج ،ُ .ص.ِٗ .
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اإلىداء
تضرع ،ىذه الرسالة سرجانا هتدل كعبارة شكر اىل اهلل كحبل من الناس،
كباإلحًتاـ ك ٌ
اىل السادة :
لوالديت ابحمبوبة كابحمًتمة أ ٌمى بدائة النداء ،ككالدم ابحمبوب الفاضل ايب
طلحة .ك مجيع اسريت ابحمبوبة ذكالعفو منكم عندما الباحث خييٌبكم .أنتم كلكم
أحبٌائي.
بوركككرطو 25 ،ابريل َُِٗ
ادلقرر،
مبٌت رمحاء
رقم القيدََُُِِّّْٔ :
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كلمة الشكر والتقديم
احلمد هلل الذل قوم بدالئل دينو اركاف الشريعة ،كصحح بأحكامو فركع ادللة
يتم ىذه
احلنيفية ،أمحده سبحانو على ما علم ،كأشكره على ما أنعم ،حىت يستطيع الباحث ٌ

زلمد كعلى آلو كأصحابو امجعُت.
الرسالة سرجانا .اللٌه ٌم صل كسلٌم على سيٌدنا ٌ

كأشكر اهلل الذل قد أعطاين كفرة كرمحة ،كتوفق ،كىداية كعنايتو ،حىت يستطيع
يتم كيرٌكب ىذه الرسالة سرجانا لتوفية الوظيفة كأحد الشركط للحصوؿ على درجة
الباحث ٌ

سرجانا يف كلية الًتبية كالعلوـ التدريسية اجلامعة اإلسالمية احلكومية بوركككرطو

يف مباحث ىذه الرسالة سرجانا يبحث الباحث عن طريقة تدريس النحو الواضح ىف تدريس
علم النحو
(الدراسة التصويرية ىف معهد الًتبية اإلسالمية احلديثة دار النجاة بومى ايو  -بربيس)
لذلك يقوؿ الباحث شكرا جزيال اىل السادة :
ادلكرـ د.ر احلاج رقيب ، ،ادلاجستَت ،.رئيس اجلامعة اإلسالميٌة احلكوميٌة
ٌُ .
بوركككرطو.
الًتبيٌة كالعلوـ التدريسيٌة
دلكرـ خالد موردم ,س.ا.غ .ادلاجستَت ،عميد كلٌية ٌ
ِ .ا ٌ
للجامعة اإلسالميٌة احلكوميٌة بوركككرطو.

احلاج ،ادلاجستَت ،رئيس قسم تربيٌة اللٌغة العربيٌة للجامعة
دلكرـ أمحد سعيد ٌ
ّ .ا ٌ
اإلسالميٌة احلكوميٌة بوركككرطو.
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الًتبيٌة اللٌغة العربيٌة "أ" للجامعة
زلمد مصباح ،ادلاجستَت ،مشرؼ يف فصل ٌ
دلكرـ ٌ
ْ .ا ٌ
اإلسالميٌة احلكوميٌة بوركككرطو.

ادلكرـ يسلم  ,كمشرؼ ،شكرا على إخالصو يف أرشاد كإعانتو يف ىذه كتابة
ٌٓ .
رسالة سرجانا.
ادلكرـ مجيع األساتيذ كاألساتذات كادلوظفوف كلٌية الًتبية باجلامعة اإلسالمية
ٌٔ .
احلكومية بوركككرطو.
ٕ .لوالديت ابحمبوبة كابحمًتمة أ ٌمي بدائة النداء ،ككالدم ابحمبوب الفاضل ايب طلحة.،
كالعفو منكم عندما الباحث خييٌبكم .أنتم كلكم أحبٌائي.
ٖ .أصدقائي األعزاء كلية الًتبية لقسم تربية لغة العربيٌة السنة َُُِ ،أنتم يساكركين
خصوصا عيٍت فرحة ،كإيكا دكم براتاما ،كنيتا فيالف.

عسى أف يكوف عمل صاحل كيكتسب الثواب مضاعف من اهلل سبحانو كتعاىل.
ي ٍفطن الباحث مبملوء .إ ٌف ىذه الرسالة سرجانا بعيد من الكماؿ أل ٌف قصر العلم الذل
ديلك الباحث .لذلك ،يرجو الباحث النصيحة كإنتقاد بوصف إجيايب من قارئ .شكرا .اهلل
يهدل اىل صراط ادلستقيم.
بوركككرطو 25 ،ابريل َُِٗ
ادلقرر،
مبٌت رمحاء
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طريقة تدريس الكتاب "النحو الواضح" فى تدريس علم النحو
(الدراسة التصويرية فى معهد التربية اإلسالمية الحديثة دار النجاة بومى ايو  -بربيس)
مبٍت رمحاء

رقم القيد ََُُِِّّْٔ :
الًتبيٌة كالعلوـ التدريسيٌة
قسم تربية اللٌغة العربيٌة بكلٌيٌة ٌ
اجلامعة اإلسالميٌة احلكوميٌة بوركككرطو

التجريد

خلفية ادلسألة من ىذا البحث ىي أ ٌف اللغة العربية ىى اللغة األجنبية ال يتعاكد التالميذ اف
و
يتكلٌموا هبا حىت ال يفهموا معاىن األلفاظ العربية اال اف يتعلٌموا بطر و
خاصة كاختار البحث عن
يقة
ٌ
اىم طريقة تدريس اللغة العربية .استيعاب قواعد النحو ليس
طريقة تدريس النحو الواضحى الهنا من ٌ
الطالب لكى يستطيع اف نعريف اللغة ك
من أغراض تعليم اللغة العربية كلكن الوسيلة لتساعد ٌ
فهمها .كمن األىداؼ من ىذا البحث دلعرفة طريقة ادلستخدمة طريقة تدريسالنحو الواضحى يف
الفصل الثامن بادلدرسة الثنوية دار النجاة.

يستخدـ الباحث يف مجع البيانات بادلالحظة كادلقابلة كالوثائقٌ .أما التحليل ادلستخدـ كىو التحليل
الكيفي كىو التحليل بإستخداـ اجلمل لتصوير البيانات ليحصل بو البحث حصوال على الشرح الصريح
التفصيلى.
ادلدرس ىف تعليم النحو دار النجاة بومى ام  ،ىي
كمن نتائج البحث إ ٌف الطرؽ الىت يستخدمها ٌ
ادلعُت اىل الطالب.
طريقة ابحماضرة يستخدمها عند ادلدرس سيشرح ادلادة ٌ
سيبُت قاعدة النحواىل الطالب يف
كالطريقة القياسية يستخدمها عند ادلدرس يعطى األمثلة يف اكلو ٌ
اخره.
طريقة النحو كالًتمجة يستخدمها عند ادلدرس ينتهى كتابة ادلادة على السبورة كالطالب يكتبوف ىف
كراساهتم كبعد ذلك ادلدرس يقراء ترمجة ادلادة اىل الطالب ،كىم يكتبوهنا .طريقة إعطاء الواجبات
يستخدمها عند ادلدرس سينتهى الدرس اك ينتقل من الدرس الواحد اىل الدرس االخرل .طريقة
سؤاؿ كاجلواب يستخدمها عند ادلدرس سيعرؼ فهم الطالب عن ادلادة
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طريقة تدريس الكتاب "النحو الواضح" فى تدريس علم النحو
(الدراسة التصويرية فى معهد التربية اإلسالمية الحديثة دار النجاة
بومى ايو  -بربيس)
أ .خلفية المسألة
كاف األنساف سللوقا اجتماعيا الذل يعاشر دائما مع غَته كحيتاج إىل كسيلة
للمعاشر مع اآلخر ,كىى اللغة .كانت اللغة ىف اجملتمع آداة لإلتصاؿ بُت الناس.
باستعماؿ اللغة ,يعاشر الناس بينهم بعضهم بعضان .باستعماؿ اللغة ,كهبا يتولٌوف
العامل حىت يغَت بقدر حوائجهم .اللغة ىى آلة للتعبَت ما ىف عقلو ىف ذكقو كما يشاء.
و
أشخاص آخرين .من خالؿ اللغة حبيث
ما ىو التفكَت ديكن أف يتم تسليمها إىل
أهنا ديكن أف ختلق التعاكف بُت الناس .باستعماؿ اللغة ايضا ديكن اإلنساف إدارة
األنشطة ادلرتىبًطة حبياة اجملتمع.
اتصاؿ اإلنساف مع زليطو الطبيعي ديكن أف تتحمل العمل من الثقافة .عمل
الثقافة مصنوعة من قبل البشر منذ زمن طويل ديكن لإلستعماؿ مع اللغة حىت
تتمكن من التمتع ككضعت من قبل الرجل ىف الوقت احلاضر كتستمر ىف اجليل
القادـ .فمن ادلمكن بسبب كجود اللغة آلة للمسجالت احلوادث ىف كقت
مثال ما حدث ىف
ادلاضى.كظيفة اللغة ايضا لربط غرفة أك مكاف مع بعضها البعض ,ن
أمريكا أك ىف اىضلاء العامل األخرل ديكن أف يكوف ىف معرفة ىف إندكنسيا ىف كقت
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قصَت حىت ىف السرير مع مساعدة من التكنولوجيا احلديثة بسبب كجود اللغة.
األحداث ىف اإلنساف الطبيعي يستمر باستمرار ىف شكل التاريخ زلفوظ باللغة.
حىت ال
اللغة العربية ىى اللغة األجنبية ال يتعاكد التالميذ اف يتكلٌموا هبا ٌ
و
يفهموا معاىن األلفاظ العربية اال اف يتعلٌموا بطر و
خاصة كاختار البحث عن طريقة
يقة
اىم طريقة تدريس اللغة العربية.
تدريس النحو الواضحى الهنا من ٌ
ىف اكؿ الوقت كانت لغة العربية ينتشر ىف شكل عبودية القولية .توجيو
لس ٌد حاجتو ,ىى الصالة .ك
ادلسلم يتعلم اللغة العربية ليس للتعيُت اللغة ,كلكن ى

ادلسألة الدرس الذل تعلمو زلدكده لدعاء الصالة ك سور القصَتة ىف القرآف .لتلبية

امجاال ,تعريف طريقة ىي األسلوب اك ادلدلوؿ
احتياجات ,فانو يأخذ طريقة للتعلم .ن
الىت ًالستخداـ ادلعلم لينقل ادلواد درسيا اىل تالميذه .ىف عملية التعلم البد طريقة
معزكلة ىف الدراسة .الديكن ادلعلم انيدرس بدكف األساس الواضح ىف الدراسة .أجل,
ىناؾ حالة من الفن كبالتاىل فإف اذلدؼ ادلتوقع أف يكوف الوفاء ىف ادلتعلمة .كما قاؿ
ىيبرت بسطا( )6211اف الطريقة ىي التقنية الىت العموميات على ىما يػيىراـ كديكن
تطبيقو ىف نفس الطريقة ىف ادلمارسة اك رلاؿ االنضباط كادلمارسة .مث تتطور الطريقة
األجبدية اك الطريقة احلرفية ,الطريقطة الصوتية كادلشهور مع األجل ىى الطريقة
البغدادية
جنبا اىل جنب مع تطور الوقت ,تنمى الطريقة كادلنهج ادلذكوراف أكثر
كضوحا .كاالحتياجات الركحية للمسلمُت مستنَتة بفهم القرآف ليس مبجرد كسائل
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اإلعالـ أف تكوف قراءة كاحلفظ فقط ,كلكن التوجيو احلياة جيب أف يفهم معانيو
كيعمل بو مع تنفيذ درسو.
كمن ذالك قراءة ىف الصالة ليس بلفظ فقط ,بل يفهم مع ادلعٌت ايضا .من
اجل ذالك ,عمل الصالة لوسيلة دعاء اىل اهلل .بالقاعدة ىذا ,فينشأ تدريس اللغة
العربية بشكل الثاىن و
هبدؼ كذا استكشاؼ علوـ اإلسالـ كاحلياة .تدريس اللغة
العربية بشكل الثاىن ىذا ,يزداد ىف ادلعهد اإلسالمى السلفى .حييط تعليمو كثَت من
العلوـ الدينية الفقو كالعقائد كاالحاديث كالتفسَت كالعلوـ اللغة العربية مثل النحو
كالصرؼ كالبالغة الىت يدرس بطريقة الًتمجة تقليديا .اين ما كاف ادلعلم كالتالميذ
انفسهم حيملوف الكتاب .يقرء ادلعلم الكتاب كيًتجم لفظا بلفظ مجلة جبملة اىل
اللغة اجلاكية ادلخصوص ىف ادلعهد الىت يقًتب اىل اللغة العربية ,كالقواعد يدخل فيها
إلشارة يدؿ على الفائدة الكلمات ىف اجلملةٌ .اما التالميذ ىم يكتبوف عن كل معٌت
ىف الكلمات كاجلملة العربية ما قاؿ ادلعلم ,بال التعامل بُت ادلعلم كالتالميذ نشيطا ك

مثمرا.
لو كاف التدريس بشكل الثاىن ىف ادلعهد اإلسالمى السلفى مسيطر ج ٌدا,
ً
فهم ادلسلمُت اإلندكنسى على تعاليم الدين حىت اآلف ,بل ىف
كمعرؼ مبساعدتو ليي ٌ
ٌ
النهايات اف يبتغي عامل االتصاالت اىل شكل تدريس اللغة العربية اجلديدة.
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الطالب لفهم الكلمات ك تركيب
النحو ىو أداة اك كسيلة الىت تساعد ٌ
الكلمات ِ.كالنحو ايضا علم يبحث عن احواؿ اكاخر الكلمات العربية من حيث
اإلعراب كالبناء ّ.كقاؿ زلمد على ابو العباس كما نقلو زين العارفُت أف النحو علم
يبحث عن عملية إعطاء حركات أكاخر الكلمة العربية دقيقة تفصيلية حىت تعرؼ
كظائف الكلمات ادلطركحة ادلتواجدة داخل اجلمل ,بو يكوف الكالـ صحيحا
مضبوطا كالكتابة جيدة سهلة الفهم ْ.كقواعد النحو ظهرت بعد اللغة ,ك ظهرت
بسبب كثرة األخطاء ىف استخدـ اللغة.
استيعاب قواعد النحو ليس من أغراض تعليم اللغة العربية كلكن الوسيلة
الطالب لكى يستطيع اف نعريف اللغة ك فهمها باصحيح احسن يف
لتساعد ٌ
الشكل الكتايب اك يف الشكل اللٌفظى ٓ.ال يكفي يف تعليم النحو أف حيفظ الطالب
بد عليهم أف يطبقوا تلك القواعد يف القرآف ك كتابة
تعريف القواعد فقط كلكن ال ٌ
النصوص العربية.
اذا نظرنا اىل التعريف االكؿ للنحو عرفنا أنو أداة ام كسيلة لفهم الكلمات
كتركيبها .من ىنا نيتطيع أف نستخلص بأف ىمن تعلم اللغة سوؼ يستخدمها يف

حياتو كيف إستخدامها حيتاج القواعد ليساعده يف فهم معٌت الكلمة كتأليفها حىت
2

 Tata Bahasa Arab Sistematis, Pendekatan baru mempelajari Tata Bahasaعماد الدين و احمد منور,
 :نوانسا اكسارا) حروف 2002 ,يوكياكارتا(Arab
3
و ,خوانهعبد الحميد Pembelajaran Bahasa Arab pendekatan Metode, Strategi, Materi dan Media
(ماالنج :الجامعة الحكومية اإلسالمية ماالنج بريس)2002 ,
4
زين العارفين ,اللغة العربية طرائق و اساليب تدريسها (فاندنج :هيفا بريس ,) 2010 ,ص121 .
5
( Epistimologi & Metodologi Pembelajaranجاكارتا  :الجامعة اإلسالمية الحكومية بريس , ) 2002 ,ص121 .
محمد عبد الوهابBahasa Arab ,
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يكوف الكلمة تعريفا صحيحا .صور تعليم النحو سلتلفة مناسبة بإختالؼ الوسيلة
ادلدرس يف أنشطة
كاإلستَتاتيجية كالطريقة كتكنيك ك كتب التعليم الىت يستخدمها ٌ

التعليم.

كىناؾ كثَت من الكتب الىت تبحث عن القواعد يف تعليم اللغة العربية
خصوصا يف تعليم النحو .ك من إحدل كتب النحو كتاب النحو الواضيحى.
ادلبشرة الىت مستعمل
توسع منهجية اللغة العربية يظهر مبوجود الطريقة ٌ
لتدريس اللغة العربية ىف اندكنيسيا .ك تدابَت ىف ىذه الطريقة انواعي
ب .تعريف المصطلحات
 .6الطريقة
قاؿ أبو بكر زلمد (ُُٖٗ )ٖ :أف الطريقة سَتة الىت إستخدامها ادلعلموف
لتبليغ ادلادة إىل الطالب .كىى األشياء ادلهمة ادلهية قبل تعيُت ادلادة ادلبلغة إليهم .ك
أما أمحد فؤاد افندل (ََِٓ )ٔ :قاؿ إف الطريقة يف تعليم اللغة ىي خطة التعليم
الكافأة كادلنظمة على ادلدخل ادلتعُت قبلها.
كقالت رضية زين الدين كأصحاهبا (ََِٓ )ُّ :تزيد التعريف الطريقة لىب
بكر أف التعيُت ادلادة البالغة إىل الطالب البد لو من القساـ ادلتحدة حتت ادلدخل
ادلتعُت أيضا..
18

كبذلك أف الطريقة ىي كسيلة لنيل األغراض ادلقصودة كمن تعارؼ الطريقة
كادلدخل كجدنا أف الطريقة أىم من ادلادة

.3التدريس
أف التدريس عملية مهمة يف كل مدرسة  ,كلذلك أف حتصيل الًتبية متعلق
حباصل التدريس ,ىل ىو صلاح أـ ال ,كفهم األستاذ عن تعرفات التدريس مؤثر إىل
إلقاء األستاذ يف الفصل  ,سنذكر بعض تعرفات التدريس.
قاؿ كينجكل كما نقل بوركانطا يف كتاب "تقوًن نتيجة التدريس " بأف
التدريس ىو نشاط الذىٍت على تفاعل احلركة مباشرة بالبيئة كحيصل على تغَت
السلوؾ يف اخلربة كاإلتقاف ك التحامل ٔ.كالتغيَت ناؿ بسعي اجلد ك لزـ يف نسبية
الوقت كثَتة كىو إستنتاج يف اإلختبار .كبقصد كذا بأف عملية التدريس لوجود تغَت
السلوؾ يف فرد شخصية الطالب.
عند سوبريونو أف التدريس ىو :

ٔ.بوركانطا(.Evaluasi Hasil Belajar،جوكجاكارتا  :بوستاكا بالجار  )ََِٗ :ص.ّٗ.

19

ُ) التدريس ىو "تغيَت السلوؾ" ,كتغيَت السلوؾ لنتيجة التدريس ذلا صفة اخلاصة
كىي :كاف كاسطة لنتيجة التدريس العقلي ,كمتتابع بُت السلوؾ ,كنافعة ليوفر
احلياة,كإستمرارا يف التدريس.
ِ) التدريس ىو "عملية ادلنظمة النشيطة ك البناء كالعضوية" .كىو التدريس
موحدة الوظيفية عن مكوف التدريس
ّ) التدريس ىو "شكل اإلختبار" .كاإلختبار ىو حصوؿ التعامل بُت الطالب
كالبيئة.
كلذلك أف التدريس ىو "عملية ديارسها الفرد لتغيَته سلوكو" ٕ.ال تأيت
نتيجتو بشكل مباشر ،بل تظهر من خالؿ أدائو أكسلوكو .فباختصار إنو عبارة عن
عملية لتغيَت السلوؾ.
.0النحو الواضح
النحو الواضح ىو كتاب ىف علم النحو الٌفو ىعلًي جرًن كمصطفى أمُت

بالطريقة االستقرائية.

النٌحو لغة كما كرد ىف معجم لساف العرب البن منظور أ ٌف النٌحو إعراب
الكالـ العرىب .كالنٌحو اصطالحا أف ينحو ادلتكلم اذا تعلم كالـ العرب ،كىو علم
ٕ
الًتبيٌة كالتٌعليم( .فونورككو :كلٌية ادلعلٌمُت اإلسالميٌة .)َُُِ ،ص.ُ.
سوتريسنو أمحد كأخواتو .أصوؿ ٌ
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استخرجو ادلتقدموف فيو من استقراء كالـ العرب حىت كقفوا منو على الغرض الذل
قصده ادلبتدئوف هبذه اللٌغة فباستقراء كالـ العرب فاعلم أف الفاعل رفع ،كادلفعوؿ بو
نصب ،كأف فعال شلا عينو ياء أك كاك تقلب عينو من قوذلم قاـ كباع.

ٖ

كعلم النحو قاؿ الرضا كما نقلو زين العارفُت إف النٌحو علم من علوـ العربيٌة
تعرؼ بو أحواؿ الكلمات العربيٌة من حيث اإلعراب كالبناء يعرض ذلا من األحواؿ
ىف حاؿ تركيبها كعالقاهتا بغَتىا من الكلمات فهو يبحث ما جيب اف يكوف عليو

آخر الكلمة من رفع اكنصب اك جر اك جزـ ٗ.ك قاؿ زلمد ادريس جوىرل علم
النٌحو ىو علم يبحث عن أحواؿ الكلمات العربيٌة من حيث اإلعراب كالبناء ،فهذا

العلم يبحث عن الكلمات العربيٌة ىف حاؿ تركيبها ام بعد انتظامها ىف اجلملة.

َُ

كأما عن ىذا التعريف كما يقابلو ىف اللٌغات األجنبية فهو اماـ رلموعة من

الًتمجات أكالىا ما يقاؿ لو  Grammaireكثانيها تعرؼ ب  .Syntaxeإذ يقوؿ صاحل
ينص على أ ٌف (( علم قوانُت األطراؼ ىو
الكيشو بعد أف أكرد رأم الفاراىب الذل ٌ

ادلخصوص بعلم النٌحو ليس االٌ قسما من أقساـ علم اللٌساف ،كتقابلو كلمة

Suntaxis

اإلغريقية األصل كادلركبة من  – Sunمبعٌت – مع – اللٌساف ك  Taxis -مبعٌت
ترتيب ُُ.عرفنا شلا سبق أف علم النحو ىو علم يبحث عن احواؿ اكاخر الكلمات
العربية.
ٖمحٌار نسيمة،إشكالية تعليم مادة النحو العرىب ىف اجلامعة (منشورات سلرب ادلمارسة اللٌغوية ىف اجلزائر ،دكف مدينة الطبع  ،) َُُِ:صُّ-ُِ .

ٗزين العارفُت ،اللغة العربية طرائق كاساليب تدريسها (فادنج  :ىيفا بريس ،)ََُِ ،صُِٓ .
َُزلمد ادريس جوىرل .القواعد الصرفية مباحث حوؿ الكلمات العربية يف حاؿ افراده ( مطبعة األمُت برندكاف ،دكف مدينة الطبع  ،) ََُِ :الطبعة
الرابعة ،صِ .
ُُمحٌار نسيمة،إشكالية تعليم مادة النحو العرىب ىف اجلامعة (منشورات سلرب ادلمارسة اللٌغوية ىف اجلزائر ،دكف مدينة الطبع  ،) َُُِ:صُٓ.
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تاريخ علم النٌحو
إف اللٌحن ظهر ىف كالـ األجنبُت كادلتعربُت من عهد النىب صلى اهلل عليو
كسلم .فقد ركم أف رجال حلن أماـ النىب صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ النىب "أرشدكا
ضل" ىف ىذا القوؿ ىو حتذير شديد من النىب صلى اهلل
ضل" ،لفظ " ٌ
أخاكم فقد ٌ

"ظل" .كقاؿ ابن جٌت :كرككا أيضا أف
عليو كسلم ألنٌو ٌ
أشد من لفظ "أخطاء" اك ٌ
أحد كالة عمر رضي اهلل عنو كتب إليو كتابا حلن فيو ،فكتب إليو عمر أف قنع

رسوؿ اهلل
زلمدا ى
كاتبك سوطا" .مث قاؿ ابن قتيبة :مسع أعراىب مؤذنا يقوؿ أشهد أف ن
بنصب لفظ رسوؿ ،فقاؿ :كحيك! يفعل ماذا؟ .كىكذا إنتشر اللٌحن ىف الدائرة
اجملتمعية.

ُِ

فلذلك أىابت العصبية العربية بالعلماء ىف الصدر األكؿ اإلسالمى أف
يصدكا ىذا السيل اجلارؼ الذل كاد يكتسح كيفسد اللٌغة العربيٌة مبا قذؼ فيها من
حلن مث تسربت عدكاه إىل القرآف الكرًن كالسنة الشريفة مبا ىدكا إليو ،كمسوه بعلم

النٌحو .غَت أهنم مل تتفق كلمتهم على نوع السبب ادلفضى إىل كضعو كلكن بعض
ادلصادر التارخيية تذكر كقائع معينة كانت ىي السبب عندىم .كىي – مع كثرهتا –
ال تتفاكت عند ادلقارنة بينها قوة كضعفا .ال من ناحية الركاية كال من ناحية اقتضاء
الوضع أيضا .كبعض ادلصادر األخرل يقوؿ ال تستطيع أف تقصر السبب على

12الشيخ زلمد الطنطاكل ،نشأة النٌحو كتاريخ أشهر النٌحاة (القاىرة ،دار ادلعارؼ  ،)ُُُٗ :ص. ُٕ-ُٔ .

22

تعده نتيجة الزمة لتلك احلوادث .الوقائع السابقة منها كاآلتية
حادثة خاصة ،بل ٌ
أمثلة ملتفة بعضها على بعض.

ُّ

أف كضع علم النٌحو ىف صدر األكؿ لإلسالـ ،ألنو ككل قانوف تتطلبو
احلوادث كتقتضيو احلاجات ،كقبل اإلسالـ ما حيمل العرب على النظر اليو .فإهنم ىف
جاىليتهم غنيوف عن تعرفو ،ألهنم كانو يتكلموف ىف شئوهنم بدكف إعماؿ فكر.
ىاؿ
كخيتلف بعد اإلسالـ ,إذ تأشبوا بالفرس كالركـ كالنبط كغَتىم ،فحل بلغتهم ما ٌ
تقدـ .كىذا ىو التحقيق
الغييَت عليها كعلى الدين ،حىت ىرعوا إىل كضع النٌحو كما ٌ

الذل عوؿ اجلمهور ،فقد زعم بعض العلماء أف العرب كانوا يتأملوف مواقع الكالـ،
كأف كالمهم ليس اسًتساال كال ترجيما ،بل كاف عن خربة بقانوف العربية .فالنٌحو
فدًن فيهم أبلتو األياـ مث جدده اإلسالـ على يد أىب األسواد الدؤىل بإرشاد اإلماـ

على كرـ اهلل كجهو.
كحد حدكده أمَت ادلؤمنُت
عرفنا أف أكؿ من كضع علم العربية كأسس قواعده ٌ
على
على بن أىب طالب عليو السالـ .كأخذ عنو أبو األسود الدؤىل .كسبب كضع ٌ
ٌ
عليو السالـ ذلذا العلم ما ركم أبو األسود الدؤىل قاؿ :دخلت على أمَت ادلؤمنُت
على بن أىب طالب عليو السالـ ،فوجدت ىف يده رقعة ،فقلت :ما ىذه يا أمَت
ٌ

إىن تأملت كالـ العرب فوجدتو قد فسد مبخالطة ىذه احلمراء يعٌت
ادلؤمنُت؟ فقاؿ ٌ
األعاجم ،فاردت أف أضع شيئا يرجعوف إليو كيعتمدكف عليو .مث ألقى اىل الرقعة

13الشيخ زلمد الطنطاكل ،نشأة النٌحو كتاريخ أشهر النٌحاة (القاىرة ،دار ادلعارؼ  ،)ُُُٗ :صُٖ .
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كفيها مكتوب :الكالـ كلو اسم كفعل كحرؼ ،فاإلسم ما أنبأ عن ادلسمى ،كالفعل
ما أنبئ بو كاحلرؼ ما أفاد معٌت ،كقاؿ ىل :أنح ىذا النٌحو ،كأضف إليو ما كقع
إليك ،كاعلم يا أبا األسود أف األمساء ثالثة :ظاىر كمضمر كاسم الظاىر كال
مضمر ،كإمنا يتفاضل الناس يا أبا األسود فيما ليس بظاىر كال مضمر ،كأراد بذلك
اإلسم ادلبهم .قاؿ :مث كضعت باىب العطف كالنعت ،مث باىب التعجب كاإلستفهاـ
على عليو السالـ
كاىل أف كصلت اىل باب إف كأخواهتا ماخال ٌ
لكن .فلما عرضتها ٌ

لكن إليها .ككنت كلما كضعت بابا من أبواب النٌحو عرضتو عليو ،إىل
أمرىن بضم ٌ
أف حصلت ما فيو الكفاية ،قاؿ :ما أحسن ىذا النٌحو الذل قد ضلوت! فلذلك

مسي ىذا الفن بعلم النٌحو.

ُْ

على بن أىب طالب رضى
هبذا التعريف ،الصحيح أف أكؿ من كضع النٌحو ٌ

اهلل عنو ،ألف الركايات كلها تسند اىل أىب األسود الدؤىل ،كابو األسود الدؤىل يسند
على ،فإنو ركل عن أىب األسود الدؤىل أنو سئل فقيل لو :من أين لك ىذا
إىل ٌ

على بن أىب طالب.
النٌحو؟ فقاؿ :لفقت حدكده من ٌ

ُٓ

عرفنا من التعريفات أف علم النحو كضع بسبب إنتشار اللٌحن ىف دائرة
على بن أىب طالب كرـ اهلل كجهو كيستمره
اجملتمعية كأكؿ من كضع علم النحو ىو ٌ

ابو األسود الدؤىل.

ُْالشيخ زلمد الطنطاكل،نشأة النٌحو كتاريخ أشهر النٌحاة (القاىرة ،دار ادلعارؼ  ،)ُُُٗ :ص.ِٓ-ِْ.
ُٓالشيخ زلمد الطنطاكل ،نشأة النٌحو كتاريخ أشهر النٌحاة (القاىرة ،دار ادلعارؼ  ،)ُُُٗ :ص.ِٔ.
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.1معهد التربية اإلسالمية الحديثة دار النجاة بومى ايو  -بربيس
يف الغالب ,ادلعهد ينقسم اىل قسمُت ,ادلعهد السلفي كادلعهد العصرم .مسٌى
ادلسلموف ادلعهد السلفي ألف فيها جيرل تصميم تعليم الكتب القددية بطريقة
التقليدية كمل خيتلط هبا تصميم التعليم العصرل ,أما ادلعهد العصرم كىو ادلعهد الذل
جيرل فيو تصميم التعليم الصرم بطريقة متنوغة كيبقى فيو تصميم تغليم الكتب
القددية بطريقة التقليدية.

ُٔ

كمعهد الًتبية اإلسالمية العصرية دار النجاة من ادلعاىد العصرية كونتور
فونوركو ) .(Gontor,Ponorogoكيقع يف حي تكاؿ موندينج ( ,(Tegal Mundingبركاتاف
أسسو احلاج مشهود بن
) , (Pruwatanبومى أيو ) ,(Bumiayuبربس ) .(Brebesكالذل ٌ
عبد ا

لغاىن )(Masyhudi bin Abdul Ghoni

كيف سنة ألف كتسعمائو بعد أربع كمثانُت ـ.

أصبح احلاج أمُت الدين بن مشهود مربيا) (Aminuddin Masyhudiبادلعهد حىت األف
كىو كلده األكؿ .كفيو جيرل تعليم الكتب القددية بعد صالة العصر كصالة العشاء
كصالة الصبح كجيرل أيضا فيو تصميم التعليم العرم للدركس العامة من الساعة
السابعة كالربع إىل الساعة الثانية ىف النهار.
ج .صياغة المسألة

وزارة الشؤون الدينية لإلندونسيا لجمهور نندونسيا2 :2001 ,
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كبإضافة اىل اخللفية ك توضيح ادلصطلحات صاغ الكاتب "كيف طريقة
تدريس النحو الواضحى يف الفصل الثامن بادلدرسة الثنوية دار النجاة؟"
د.اىداف البحث و فوائده
كأىدافو  :دلعرفة طريقة ادلستخدمة طريقة تدريس النحو الواضحى يف الفصل
الثامن بادلدرسة الثنوية دار النجاة.
كذلذا البحث بعض الفوائد منها:
أ .لنيل الدرجة سرجانا (  ) S1من اجلامعة اإلسالمية احلكومية بربكككرطا.
ب .يكوف معلومة دلدرس النحو عن الطريقة ادلالئمة يف تدريس النحو الواضح
ج .كلزيادة خزانة البحوث العلمية دلكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية بركككرطا
ه .الدراسة السابقة حول الموضوع
الرسالة قاـ هبا شهاب الدين حتت ادلوضوع تدريس النحو الواضح يف
الفصل اإلستعدادم يف ادلدرسة السلفية ِ مبعهد ادلنور كرابياؾ جوكجاكرتا
الرسالة قاـ هبا إسراء سونتو حتت ادلوضوع “طريقة تعليم ابحمادثة بالبيئة
اللغوية العربية (الدراسة التحليلية ىف معهد الًتبية االسالمية احلديثة دار النجاة
بومي ايو  -بربيس)”
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الرسالة قامت هبا سيىت زلاية حتت ادلوضوع اكتساب تنمية كفائة التعليم
بإنتشاء كفائة ادلدرس بادلدرسة الثنوية دار النجاة
ككل من تلك البحث يساكم بعض هبذا البحث كيفارؽ بعض آخر
االكالف يساكم ىف ادلادة الدراسية التاف سأحبث ىف ىذا البحث كاالخراف
يساكم ىف مكاف البحث.
ز .تنظيم كتابة البحث
الباب األكؿ ادلقدمة تتكوف من خلفية ادلسألة كتعريف ادلصطلحات كصياغة
ادلسألة كأىداؼ البحث كفوائده كالدراسة السابقة حوؿ ادلوضوع كتنظيم كتابة البحث.
الباب الثاىن النحو الواضح ك تدريسو يتكوف من علم النحو تعريف علم النحو
كتارخيو كأىداؼ تدريس النٌحو كتوجيهات تدريس النٌحو كمواد تدريس النٌحو كطرؽ
تدريس النٌحو ككسائل تدريس النٌحو كتعريف النحو الواضح
الباب الثالث طريقة البحث تتكوف من نوع البحث كمصادر البيانات كطريقة
مجع البيانات كطريقة حتليل البيانات.
الباب الرابع عرض البيانات كحتليلها.
الباب اخلامس اخلتاـ يتكوف من خالصة كاإلقًتاحات ككلمة اإلختتاـ.
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الباب الخامس
الختام
أ .الخالصة
من البيانات السابقة تستنتج الباحث متعلقا ببحثها فهو اف تدريس النحو
الواضح ىف ادلعهد الًتبية اإلسالمية احلديثة دار النجاة بومى ايو يستخدـ كتب النحو
ادلتنوعة منها األجركمية النحو الواضح الفية ابن مالك ك غَتىا.ك تدريس النحو ىف
الفصل الثامن يستخدـ بكتاب النحو الواضح ،كادلدرس جتهز ساعتُت لتدريسو.
كاذلدؼ من تدريس النحو يف ادلعهد الًتبية اإلسالمية احلديثة دار النجاة بومى ايو
ليساعد الطالب ىف تعلٌم اللغة العربية كلكي يفهم الطالب عن تركيب الكلمة ىف مجلة
اللغة العربية حىت يستطعواف اف يقراءك الكتب كالنصوص العربية بالصحيح.
كتوجيهات تدريس النحو يف ادلعهد الًتبية اإلسالمية احلديثة دار النجاة بومى ام
ىي تدرجا ىف تدريس النحو ،كالنحو ليس غاية فضيلة ىف تعليم اللغة العربية كلكن
ادلدرس يستخدـ الوسائل البسيطة ىف تعليم النحو الواضح ألنو قد
كسيلة لفهمها .ك ٌ
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ادلدرس ،ما جعلو
يسَت جيدا دكف استخداـ الوسائل احلديثة فيو .كعندما سيدرس ٌ
ادلدرس ادلادة الىت سيلقى الطالب فقط.
ادلدرس إعداد التدريس ،كلكن يطالع ٌ
ٌ
ادلدرس ىف تعليم النحو دار النجاة بومى ام  ،ىي:
اما الطرؽ الىت يستخدمها ٌ
أ.

ادلعُت اىل الطالب
طريقة ابحماضرة يستخدمها عند ادلدرس سيشرح ادلادة ٌ

ب.


سيبُت قاعدة النحواىل الطالب كيعطى
الطريقة القياسية يستخدمها عند ادلدرس ٌ
األمثلة يف اخره

ج .طريقة النحو كالًتمجة يستخدمها عند ادلدرس ينتهى كتابة ادلادة على السبورة
كالطالب يكتبوف ىف كراساهتم كبعد ذلك ادلدرس يقراء ترمجة ادلادة اىل الطالب،
كىم يكتبوهنا.
د .طريق ة إعطاء الواجبات يستخدمها عند ادلدرس سينتهى الدرس اك ينتقل من الدرس
الواحد اىل الدرس االخرل
ق .طريقة سؤاؿ كاجلواب يستخدمها عند ادلدرس سيعرؼ فهم الطالب عن ادلادة
ب .اإلقتراحات

يدرس ىف الفصل
أ .ينبغى دلدرس النحو ألف جيعل إعداد التدريس قبل اف ٌ
29

ب .ينبغى دلدرس اف ديتحن قدرة الطالب عن النحو شفاىيا اك حتريريا

ج .ينبغى دلدرس النحو


اف يعلم باسًتاجتية ادلتنوععة

د .ينبغى دلدرس اف يستعد باعداد التدريس
ه .ينبغى لطالب اف يهتموا جيدا عندما شرح األستاذ ادلادة ىف الفصل
و .ينبغى لطالب اف يسألوا اذا مل يفهموا ادلادة
ج .كلمة اإلختتام

مكور الليل على النهار ،أمحده أبلغ
احلمد هلل الواحد القهار ،العزيز الغفارٌ ،
الرب الكرًن ،الرؤكؼ الرحيم ،كأشهد
محد كأزكاه ،كأمشلو كأمناه ،كاشهد اف ال الو اال اهلل ٌ
زلمدا عبده كرسولو ،كحبيبو كخليلو ،اذلادل اىل صراط مستقيم ،كالداعى
ا ٌف سيٌدنا ٌ
كل كسائر
اىل دين قوًن ،صلوات اهلل كسالمو عليو ،كعلى سائر النبيُت ،كآؿ ٌ
الصاحلُت .اقوؿ شكرا كثَتا اىل هلل عزا كجال ،ألنو قد اعطاين نعمة كفرصة كثَتة حىت
استطيع أف اكتب ىذا البحث كأكملو .كاقوؿ عفوا إف كجد فيو أخطاء كثَت إما من
حيث الكتابة كإما من حيث التحليل كغَتىا.
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كىف ىذه الفرصة اريد اف اقوؿ شكرا كثَتا دلن أعطيٍت اذلمة الكبَتة ىف انتهاء
كمدرس النحو استاذ رمحة
حبثي ،دلرشدم احلاج ادلكرـ امُت الدين مشهودلٌ ،،
اهلل,س.ؼ.د,ا ،ؿ.س ،كمدير ادلدرسة ادلتوسطة دار النجاة االستاذ عز ادلزكى
,س.ؼ.د,ا ،كخصوصا أمي كأيب كأخيت الصغَتة كزكجيت.
اخَت كالمي .....عسى اف يكوف ىذا البحث مفيدا جلميع القارئُت عاما
كلقسم تربية اللغة العربية خاصا .أمُت ..أمُت ..أمُت يا رليب السائلُت.
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