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مشكبلت تعليم النحو بكتاب اآلجرومية يف الفصل االول للبنات دبعهد التوجيو
االسبلمي الثاين رانديغان ،كيباسُت ،بانيوماس
مهمة المكرمة
ّ
7240024241
رسالة مقدمة لكلية الًتبية والعلوم التدريسية اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية بورووكرتو
لتوقية إحدى الشروط للحصول على درجة سرجانا يف الًتبية
التجريد
عند اجملتمع أن اللغة العربية ىي اللغة الصعوبة .اشتهرت اللغة العربية بصعوبتها خاصة يف النحو وكثرة
مفرداهتا .ليس العوام فقط ،بل كذالك لطبلب اؼبعاىد الذين يدرسون اللغة العربية فيها ىم جيدون صعوبة
ومشكلة يف تعليم اللغة العربية .كثَت من الطبلب يشعرون الصعوبة يف استخدام اللغة العربية أحد منها ىي مادة
النحو فلذالك ظهرات مشكبلت تعليم النحو .
اؼبادة اؼبهمة يف اللغة العربية ،ألنو موضوع ليضيف اللغة العربية .أغراض لتدريس
النحو ىوإحدى ّ

القواعد ،منها منع الكبلم من األخطاء ،وحفظ علي الكتابة من األخطاء ،وفبارسة استخدام اللغة الصحيحة،
وىذه ىي أىداف رئيسيّة من أىداف تدريس علم النحو .وأىداف من ىذا البحث يعٍت ؼبعرف مشكبلت تعليم
النحو بكتاب اآلجرومية .

الطريقة اليت تستخدم الباحثة ىي حبث وصفي .وصبع البيانات نالت من خبلل اؼبقابلة واؼببلحظة
والت وثيق .أما نوع من ىذا البحث ىو حبث ميداين وطريقة ربليل البيانات الباحثة تفعل على أدوار التحليل .
والنتائج من ىذا البحث دبعهد التوجيو اإلسبلمي الثاين رانديغان كيباسُت بانيوماس يعٍت صعوبة يف فهم
مادة النحووال تستطيع الطالبات يف ربقيق القواعد يف قراءة الكتاب اللغة العربية جيدا ،وكذالك يف الناحية غَت
اللغوية .واؼبعلمة ؽبا مشكلة يف إدارة الفصل وصعوبة الختارالطريقة تعليم .

الكلمة األساسية  :المشكالت تعليم النحو
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إ ّن مع العسر يسرا
(اإلنشرة ) 6 :

و

اإلىداء
بسم اهلل الرضبن الرحيم
اغبمدهلل رب العاؼبُت الذي أنعمنا بنعمة اإلديان واإلسبلم
ال حول والقوة إال باهلل العلي العظيم
اللهم صل على سيدنا ؿبمد صلى اهلل عليو والسلم وعلى آلو وصحبو أصبعُت
وبكل السرور قدمت الباحثة ىذا البحث إىل اؼبكرم:
اؼبرأة اليت قد ولّدين ورضيت ؼبخاطرة روحها ومن ربّيٍت ورضبٍت حببها ومن أحتلّت جنيت
ربت قدمها (أمي تنجيو)
الرجل الذي يعطيٍت اغبب الكبَت ومن جاىد ببل تعب لكون فرحيت (أيب نور صديق)
عسى اهلل أن يرضبهما ويبارك يف عمرمها يف الدنيا واألخرة

ز

كلمة الشكر وتقديم
بسم اهلل الرضبن الرحيم
اغبمد هلل الواحد القهار ،العزيز الغفار ،مكوير الليل على النهر ،تذكَتة األوىل القلوب
واألبصار ،وتبصَت لذوي األلباب واإلعتبار ،الذي أيقظ من خلقو من اصطفاه وزىدىم
يف ىذه الدار ،وشهلهم دبراقبتو وإدامة األفكار ،ومبلزمة اإلتعاظ واألذكار ،ووفقهم
للدوئوب يف طاعاتو ،وتأىاب لدار القرار ،واػبدر فبا يسخطو وجييب دار البوار،
واحملافظة على ذلك معا تغاير األحوال واألطوار ،أضبده وأبلغ ضبدا وأزكاه ،وأمشلو وأمناه،
أشهد أن ال الو االّ اهلل الرب الكرًن ،الرؤف الرحيم.
وأشهد أن سيدنا ؿبمدا عبده ورسولو وحبيبو وخليلو اؽبادي إىل صراط اؼبستقيم
والداعي إىل دين القوم ،صلوات اهلل وسبلمو على سائر النبيُت وآؽبم وسائر الصاليحُت.
لقد كتبت الرسالة اعبمعية لوفاء بعض الشروط للحصول على درجة سرجنا يف
علم الًتبية اإلسبلمية باعبامعة اإلسبلمية اغبكومية بورووكرتو .وأسبت الباحثة الرسالة
اعبامعية بتوفق اهلل وىدايتو نعايل ربت اؼبوضوع :مشكبلت تعليم النحو بكتاب
اآلجرومية يف الفصل األول للبنات دبعهد التوجيو االسبلمي الثاين رانديغان ،كيباسُت،
بانيوماس
ويف كتابة ىذه الرسالة اعبامعية أشكركم من مساعدة األساتيذ واالخوان
واالخوات .ولذلك يف ىذه الصفحة تريد الباحثة أن تقدم كلمة الشكر وؼبن قد
ساعدت ،منهم :
-1
-2

اؼبكرم الدكتور اغبج سويتو اؼباجيستَت كعميد كلية الًتبية والعلوم التدرسية
للجامعة اإلسبلمية اغبكومية بورووكرتو
اؼبكرم الدكتور سوفرجو اؼباجيستَت كنائب العميد كلية الًتبية والعلوم التدرسية
للجامعة اإلسبلمية اغبكومية بورووكرتو

ح

-3
-4
-5
-6
-7

اؼبكرم الدكتور صبور اؼباجيستَت كنائب العميد كلية الًتبية والعلوم التدرسية
للجامعة اإلسبلمية اغبكومية بورووكرتو
اؼبكرم الدكتور سومَتيت اؼباجيستَت كنائب العميد كلية الًتبية والعلوم التدرسية
للجامعة اإلسبلمية اغبكومية بورووكرتو
اؼبكرم علي ؿبدي اؼباجيستَت كرئس قسم تعليم اللغة العربية للجامعة
اإلسبلمية اغبكومية بورووكرتو
اؼبكرم اغبج يسبلم اؼباجيستَت كويل األكدديي لفصل قسم تعليم اللغة العربية
(أ) مرحلة 4102
اؼبكرم األستاذ أقباع برىان الدين يوسف اؼباجيستَت كمشرف يف كتابة ىذه

الرسالة اعبمعية والذي أعطى الباحثة السهولة وحل اؼبشكبلت اليت وجدهتا
وتصويب كل األحطاء .جزاك اهلل خَتا واحسن اعبزاء
 -8األساتيذ واؼبوظون للجامعة اإلسبلمية اغبكومية بورووكرتو الذين قد سعد
الباحثة حىت استطعت لنهاء ىذه الرسالة اعبامعية
 -9اؼبكرم سيد زىر األنام اغباج كمدير اؼبعهد التوجيو االسبلمي الثاين
رانديغان ،كيباسُت ،بانيوماس الذي قد أعطات الباحثة اإلذن والعون إلجراء
البحوث فيو
 -11احملبوب أمي تنجيو وأيب نور صديق أختاين الكبَت أم أئمة و ألفة الرئقو وأخي
الدعاء اػبالص حىت اآلن ،جزكم
الكبَت عبد اؼبالك الذين قد أعطوين اغبب و ّ
اهلل خَتا يف الدنيا واألخرة
 -11صبيع أسريت الكبَتة الذين قد أعطوين اغبماسة الكثَتة

ط

 -12صبيع األصدقاء يف قسم تعليم اللغة العربية الفصل (أ) اؼبرحلة  ،4104الذين
قد رفقوين يف جهاد التعليم
 -13وكل من يساعد الباحثة يف أكمال ىذا البحث ،جزاك اهلل خَت.
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الباب األول
مقدمة
أ -خلفية المسألة
جدا خاصة للمسلمُت .ألن اللغة العربية ىي لغة
مهم َ
اللغة العربية ؽبا دور َ
العلوم ،منهم العلوم الدينية أوغَتىا من العلوم .ومن العامة العلوم الدينية ،التفسَت،
واغبديث ،والفقو ،والتوحيد ،وغَتىا اؼبكتوبة باللغة العربية .اما اللغة العربية
اؼبستخدمة يف العلوم األخرى ىي اإلقتصاد والتاريخ والسياسة والعلوم اإلجتماعية
األخرى.
اللغة العربية كلغة الدين تساعد اؼبسلمُت .من اؼبستحيل على اؼبسلمُت أداء
واجباتو الدينية يف فهم حقيقة دينهم تعليم اإلسبلم يف القرآن واغبديث ،وكبلمها
يستخدمان العربية .وبالتايل ،تصبح اللغة العربية اؼبفتاحا لفهم تعليم الدين بشكل
0
صحيح .لفهم وربليل ما ورد يف القرآن واغبديث  ،البدلنا أن نتعلم اللغة العربية.
وأن خصائص اللغة العربية العامة عندى رشدي أضبد طعيمة ،منها :
 -0لغة صيغ  :بناء الصيغ مع اإلشتقاق أساسا لتوليد اؼبفردات وإثراء اللغة .ويقصد
ببناء الصيغ أنو ديكن تشكيل قدر كبَت من أصل واحد.
 -4لغة تصريف  :ويف العربية قد يتيغَت حرف حبرف أخر كان يًتتب عليو الثقل.
 -3لغة اإلعراب  :اإلعراب أساس اؼبعٌت :ويقصد باإلعراب أن لغة قواعد يف ترتيب
4
الكلمات وربديد وظائفها وضبظ أواخرىا وىذا فبا يساعد على دقة الفهم.
إشتهرت اللغة العربية بصعوبتها خاصة يف النحو وكثرة مفرداهتا .ليس العوام
فقط ،بل كذالك لطبلب اؼبعاىد الذين يدرسون اللغة العربية فيها ىم جيدون صعوبة
ومشكلة يف تعليم اللغة العربية.
1

Ahmad Muhtadi Ansor. Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode metodenya.
(Jogjakarta : Teras, 119)hlm.
 2ديوي ضبيدة .منهج اللغة العربية للمدارس اإلسبلمية من الطىاز العاؼبي (ماالنح  :مطبعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية)4100 .

ص.59-58 .
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2

ال بد علينا أن نتمكن من العديد األشياء يف دراسة اللغة العربية ،ال سيما يف
الدراسة اؼبتعلقة بالكتابة والقراءة .فبلبدؽبم كفاءة يف النحو والصرف علي فهم جيد.
واؽبداف من ىذا العلم ىو :
 -0اقدار اؼبتعلم علي القراءة بطريقة سليمة خالية من اللحن.
 -4اكساب اؼبتعلم القدرة على الكتابة الصحيحة السليمة من اػبطاء ،اؼبتفقة مع
القواعد اؼبعارف عليها.
 -3مساعدة اؼبتعلم على جودة النطق وصحة االداء عند ربدث.
 -2اكساب اؼبتعلم القدرة علي فهم اؼبسموع وسبييز اؼبتفق مع قواعد اللغة من
اؼبختلف معها.
 -5اقدار اؼبتعلم على اؼببلحظة الدقيقة واالستنتاج واؼبقارنة واصدار االحكام ،وادراك
العبلقات بُت اجزاء الكبلم وسبيزىا وترتيبها علي النحو اؼبناسب.
 -6االسهام يف اتسع دائرة القاموس اللغوي لدي اؼبتعلم وامداده بثروة لغوية من
خبلل النصوص الراقية اليت يتعلم القواعد من خبلؽبا.
 -7مساعدة اؼبتعلم علي تكوين حس لغوي جيد ،وملكة لغوية سليمة يفهم من
خبلؽبا اللغة اؼبنقولة ويتذوقها؛ دبايعينو علي نقد الكبلم ،وسبييز صوابو من خطئو
3
وتوظيف الفقرات والًتاكيب واؼبفردات بطريقة سليمة.
واؼبميزات من اللغة العربية ىي أهنا من الناحية النحوية لغة إعراب ولغة غٍت
يف العبَت متنوعة أساليب اعبمل وغنية بوسائل التعبَت عن األزمنة النحوية 2.لغة
إعراب ىي اإلعراب أساس اؼبعٌت ويقصد باالعراب أن اللغة قواعد يف ترتيب
5
الكلمات وربديد وظائفها وضبط أواخرىا .وىذا فبا يساعد على دقة الفهم.
 3وُرٌادي .المُخً لتعلٍم المٍاراث اللغٌُت لغٍز الىاطقٍه بٍا ( .ماالوح  :مطبعت الدامعت مُالوا مالك ابزاٌٍم االسالمٍت
الحكُمٍت .)2111 .ص 178 :
4دٌُي حمٍدة.مىٍح اللغت العزبٍت(.ماالوح  :مطبعت الدامعت مُالوا مالك ابزاٌٍم االسالمٍت الحكُمٍت .)2111 .ص :
 57
5
دٌُي حمٍدة.مىٍح اللغت العزبٍت(.ماالوح  :مطبعت الدامعت مُالوا مالك ابزاٌٍم االسالمٍت الحكُمٍت .)2111 .ص :
 79

3

درج اؼبهتمون بتعليم اللغة من قدًن على األسهاب يف ذكر التفصيبلت اليت
تتصل بقواعد اللغة ،فاىتموا بتقعيد القواعد ،واألكثار من اإلفًتاضات واستخدام
العلل الثواين والثوالث ،كما تأثروا إىل حد بعيد بالفلسفة واؼبنطق يف التقعيد لقوانُت
النحو ،دبا أصاب تلك القوانُت باعبفاف والعقم ،بل وصل هبم اغبال إىل أهنم
سحبوا ىذا القواعد على نصوص القرآن الكرًن ،فإذاكانت بعض اغبروف زائدة
ديكن أن يستقيم الكبلم بدوهناوفقا لقواعد اللغة ووجدوا يف القرآن الكرًن بعض
النماذج اليت يظهر لبادئ الرأي فبن قراءهتا أهنا زائدة حكموا عليها باهنا زائجة،
واألمر خببلف ذلك ،اذا كل كلمة وكل حرف يف القرآن إمنا جاء غبكمة ،وظيفة،
والديكن أن يستقيم الكبلم أوينسجم السياق بدونو ،وكل زيادة يف اؼببٌت فيو ىي
6

زيادة يف اؼبعٌت.
معهد التوجيو االسبلمي الثاين رانديغان  ،كيباسُت  ،بانيوماس ،فيو الطبلب
يتعلمون درس النحو بكتاب اآلجرومية أربع مرات يف االسبوع بطريقة احملاضرة،
ربفيظ ،مث ربليل اعبمل العربية .ليس يف الدراسة فقط ،ولكن ىناك التقييماتان
أيضايف السنة .قبل أن يبدأالنشاط التعيلم الطبلب حيفظون كتاب اآلجرومية دائما.
فيو اؼبعلمات اؼباىرات يف أجلو من معاىد اؼبشهورون.
من اؼبقابلة اليت أقامتها الباحثة مع أستاذة مفتوحة كمدرسة درس
النحوبكتاب اآلجرومية يف يوم السبت ،التارخ  08نوفمرب  4107يف اطار ربقيق
اؽبدف ال يفصل عن العقبات اليت تعقيها بسبب أنشطة التعليم فهناك عقبات
دائما .سباثل للحاجز الذي غالبا مايكون مشكلة ىو خوف الطبلب اىل النحو.
يعتقد الطبلب أن مادة النحو كاؼبادة اػبوفة وال مفرحا ،وكثَت من الطبلب مبتدئُت
يف تدريس النحو .مثال االخر على العقبات ىو اؼبعلمُت وغالبا ما يطلب من
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وُرٌادي .المُخً لتعلٍم المٍاراث اللغٌُت لغٍز الىاطقٍه بٍا ( .ماالوح  :مطبعت الدامعت مُالوا مالك ابزاٌٍم االسالمٍت

الحكُمٍت .)2111 .ص 181 :
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الطبلب حفظ النظام أو اؼبنت مع أن الطبلب ال يفهمونو .تعليم النحو ليس فقط
حفظو ولكن فهم ؿبتوي مضمون فيو ايضا حىت سهل التطبيق يف حل اؼبشاكل.
يف حالة كذا منظور من خبلل نتائج اختبار زيادة الصف لدرجة ان عددا
قليبل فقط من الرواد يف الصف الدراسي ،وىناك بعض الذين يعيشون الطبقة
ويدخلون يف النهاية إىل الفصل اػباص.
هتم الباحثة ليبحث عن مشكبلت تعليم النحو بكتاب
من ىذه االمرَ ،
اآلجرومية يف الفصل األول للبنات دبعهد التوجيو االسبلمي الثاين رانديغان،
كيباسُت ،بانيوماس.
ب -تعريف المصطلحات
للحصول على الصورة الواضحة يف فهم القضا يا اليت سيتم مناقشتها،
وذبنب اؼبفاىيم اػباطئة حول ىذا البحث اريد ان اوضح بعض اؼبصطلحات اآلتية :
 -0مشكلة

اؼبشكبلت ىي صبع من اؼبشكلة ؼبعٌت اؼبسألة .اؼبشكلة ىو كل شيئ
يسبب مسألة اليت مل تتكسر ؿبالتها .أما اؼبشكبلت يف تعلم ىي حيث
اليستطيع الطبلب ال يتعلم بالطبيع بسبب التهديد ،العقب ،التشويش يف

التعلم.

7

 -4تعليم النحو
تعليم ىو العملية و النشاط الذي يتم دائما وخربة اإلنسان منذ النسان
يف الرحم ،مهد ،وتنمو من االطفال و اؼبراىقُت ،حىت سن البلوغ ،إىل اغبد،
8
وفقا ؼببدأ التعليم مدى اغبياة.
7

Saeful Bahri. Psikologi Belajar. (Jakarta : Rineka Cipta. 2118) hlm. 34
Sujana dan Haryanto. Belajar Dan Pembelajaran Tori dan Konsep Dasar. (Bandung :
Remaja Rosda Karya. 2111) hlm.11
8
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التعليم ىو عملية نشاط وليس نتيجة أوىدف .التعليم ليس ؾبرد تذكر،
ولكن على نطاق أوظبع فبا ىوعليو ،يعٍت اػبربة .نتائج التعليم ليست التمكن من
نتائج التدريب ،ولكن التغيَتات السلوكية.
النحو ىوعلم بأصول تعريف هبا أحوال الكلمات العربية من حيث
اإلعراب والبناء .أي من حيث ما يعرض ؽبا يف حال تركيبها .فيو نعرف ما جيب
عليو أن يكون آخر الكلمة من الرفع ،أو نصب ،أو جر ،أو جزم ،أو لزوم
9
حالة واحدة ،بعد انتظامها يف اعبملة.
 -3كتاب اآلجرو مية
أما كتاب اآلجرومية ىوكتاب صغَت عن قواعد اللغة العربية من القرن 7
ه 03 /م .تألف ىذا الكتاب أبو عبد اهلل سيدي ؿبمد بن داود الصنهاجي
ويعرف أيضا باسم ابن عبد اآلجروم ( 0342م) من مغريب .يتم كتابة الصيغ
األساسية للدروس الكبلسيكية العربية يف شكل كوفية لتجعل من السهل
حفظها .يف اجملتمع العريب ،أصبح ىذا الكتاب واحداً من أقدم الكتب اليت مت
01
حفظها بعد القرآن.
وكذالك كتاب اآلجرمية ىو واحد من القعيدة اللغة العربية اليت مشهورة
جدا حول الطبلب السلفي ايضا.
 -2معهد التوجيو االسبلمي الثاين رانديغان ،كيباسُت  ،بانيوماس
معهد التوجيو االسبلمي الثاين ىواحد من اؼبعاىد جديدا يف رانديغان،
كيباسُت ،بانيوماس فيو الطبلب يتعلمون علوم الدين دبرجع كتب السلف
ولكنهم أكثر درس النحو من اآلخر النو ارذبي الطبلب يستطيعون أن يقرءون
وحيل الشكل باؼبوافق حيت ويفهمون معنو باؼبناسبة.
الكتب بالصحيح ّ
9مصطفً الغللىً ،خامع الدرَس العزبٍت بٍزَث ص 8:

https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Ajurumiyah
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ج -أسئلة البحث
استنادا إىل خلفية اؼبسألة اؼبذكورة أن اؼبشكلة ىف ىذه الرسالة ىي :
 -0ما مشكبلت تعليم النحوبكتاب اآلجرومية يف الفصل االول للبنات دبعهد
التوجيو االسبلمي الثاين رانديغان ،كيباسُت ،بانيوماس؟
 -4ما ؿباولة اؼبعلمة ىف التغلب على مشكبلت تعليم النحوبكتاب اآلجرومية
يف الفصل االول للبنات دبعهد التوجيو االسبلمي الثاين رانديغان ،كيباسُت،
بانيوماس؟
د-

أىداف البحث وفوائده
 -0أىداف البحث
وفق لصياغة اؼبسألة اؼبذكورة ربديد اؽبدف مع ىذا البحث .واؽبدف من
البحث:
أ) ؼبعرفة مشكبلت تعليم النحوبكتاب اآلجرومية يف الفصل االول للبنات
دبعهد التوجيو االسبلمي الثاين رانديغان ،كيباسُت ،بانيوماس .
ب) ؼبعرفة ؿباولة اؼبعلمة ىف التغلب على مشكبلت تعليم النحوبكتاب
اآلجرومية يف الفصل األول للبنات دبعهد التوجيو االسبلمي الثاين
رانديغان ،كيباسُت ،بانيوماس.
 -4فوائد البحث
تقدًن اؼبدخبلت ؼبعهد التوجيو االسبلمي الثاين رانديغان ،كيباسُت،
بانيوماس لتطور مواىب اىتمام الطبلب يف تعليم النحو.
ؼبنح العلوم واؼبعرفة للبحث عن مشكلة تعليم النحو وكيف احملاولة
اليت سيعمل الطبلب واألستاذ عن تلك اؼبشكبلت يف تعليم النحو.
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ليكون اؼبراجع لطبلب كلية الًتبية والعلوم الدريس من قسم التعليم
اللغة العربيةيف اعبامعة االسبلمية اغبكومية بورووكرتو.
ه -الدراسات السابقة
الدراسة السابقة ىي دراسة البحث اؼبتعلقة بالبحث ويتم ذالك لتجنب
تكرار نفس البحث .وتكون قادرة على رؤية أوجو التشابو و اإلختبلف (
الباحثة السابقة ) الكتابة اليت مت البحث عنها منقبل الكتابة السابقة واسعرضت
الباحثة الدراسة السابقة كبوالكتب والبحوث اؼبشاهبة وىي :
الرسالة يولييتُت ماغبة ،قسم التعليم اللغة العربية اعبامعة االسبلمية
اغبكومية بورووكرتو  4103بعنوان " مشكلة التعلم اللغة العربية يف اؼبدرسة
الثناوية دار القرى كاوقبانتُت  4102/4103العام الدراس"  .بينت رسالتها ان
مشكلة التعلم قضيت ربقيق ىدف التعليم مشاكل تعليم اللغة العربية متنوعة.
وىي الشكل اللغوي مصحوبة باعبهود اليت يبذؽبا معلمو اللغة العربية يف دار
القرى .اما الباحثة تبحث عن مشكبلت تعليم النحوبكتاب اآلجرومية .ومساواة
بينهما يبحثان عن مشكبلت تعليم .الفرق ىو ان البحث يتعلق عن قضيت
ربقيق ىدف التعليم اللغة العربية ،والباحثة يتعلق عن تعليم النحو فقط.
الرسالة ديوى فاطمة قسم التعليم اللغة العربية اعبامعة االسبلمية
اغبكومية بورووكرتو  4105بعنوان " طريقة التعليم اآلجرومية يف اؼبدرسة
الدينية الطاىرية باراكان اوقبى كارانج سبلم كيدونج بانتينج بانيوماس العام السنة
 " 4105/4102بينت ىذا الرسالة عن الطريقة اليت استخدامها االساتذة يف
تقدًن اؼبادة اؼبتعلقة بشرح االجرمية .اما الباحثة تبحث عن مشكبلت تعليم
النحو بكتاب اآلجرومية .ومساواة بينهما يبحثان عن تعليم اآلجرومية .الفرق
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ىو ان البحث يتعلق عن طريقة التعليم اآلجرومية  ،والباحثة يتعلق عن
مشكبلت تعليم النحو بكتاب اآلجرومية .
الرسالة كرستييانتو قسم التعليم اللغة العربية اعبامعة االسبلمية اغبكومية
بورووكرتو  4105بعنوان "مشكلة اؼبهارة الكتابة ىف تعليم اللغة العربية ىف
الصف الرابع اؼبدرسة االبتدائية اؼبصررية كبومُت باتورادين السنة الدراسة
 " 4102/4103بُت عن مشكلة ىف مهارة الكتابة ىي مهارة عليا من اؼبهارة
االخري .اما الباحثة تبحث عن مشكبلت تعليم النحو بكتاب اآلجرومية.
ومساواة بينهما يبحثان عن مشكبلت تعليم .الفرق ىو ان البحث يتعلق عن
اؼبهارة الكتابة ىف تعليم ،والباحثة يتعلق عن تعليم النحو بكتاب اآلجرومية.

و-

الرسالة مرأة الكرامة قسم التعليم اللغة العربية اعبامعة االسبلمية اغبكومية
بورووكرتو  4107بعنوان مشاكل تعليم النحو للطبلب الفصل االول زبصص
"ب" باؼبدرسة العالية الوطنية االسبلمية بينت ىذه الرسالة عن مشاكل تعليم
النحو للطبلب وما حلوؽبا .اما الباحثة تبحث عن مشكبلت تعليم النحو
بكتاب اآلجرومية .ومساواة بينهما يبحثان عن مشكبلت تعليم النحو .الفرق
ىو أن البحث يتعلق عن تعليم النحو للطبلب ،والباحثة يتعلق عن تعليم النحو
بكتاب اآلجرومية.
تنظيم كتابة البحث

أوال ىوجزء األول الذي يتكون من عنوان الرسالة وىناك صفحة بيان
صفحة من الصالة دليل اؼبذكرات الصفحة .متشارين مذكرات الصفحة التحقيق
من صحة الصفحة ،الشعار الصفحة ،الصفحة العروض ،التجريد ،مقدمة،
جدول ؿبتويات وقائمة اعبدوال وقائمة من الصور وقائمة من اؼبرتقيات.
ثانيا اعبزء الرئيسى من الرسالة يتكون من طبسة وصول ىي  :يتكون من
صفحة اؼبوضوع وصفحة االقرار باالصالة وصفحة اؼبوافقة والقبول وصفحة
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مذكرة اؼبرشدة وصفحة ملخس البحث ،وصفحة الشعار وصفحة االىداء
وصفحة كلمة الشكر والتقدًن ،وصفحة ؿبتويات البحث.
الباب االول يتكون من اؼبقدمة منها خلفية اؼبسألة وتعريف عن
اؼبصطلحات ،وصياغة اؼبسألة ،وأىداف وفوائد البحث ودراسات السابقة
وطريقة البحث وتنظيم كتابة البحث.
الباب الثاىن يتكون من االساس النظرى أي على النظرية الذي يتعلق
هبذا البحث.
الباب الثالث منهج البحث اغبالية اليت تشمل نوع البحث ويتضمن
ومواقع البحث ومصادر البيانات وتقنيات قليل البيانات.
الباب الرابع حيتوى على غرض البيانات واؼبناقشة اليت تضمن حملة عامة
عن اؼبعهد.
الباب اػبامس اإلختتام يتكون من اػببلصة واالقًتاحات.
ثالثا القسم اآلخر الذى حيتوى على قائمة اؼبراجع واؼببلحات والكتاب
السَتة الذاتية.

الباب الثانى
مشكالت تعليم النحوبكتاب اآلجرومية
أ -تعريف المشكالت
تعريف ومعٌت مشكبلت يف اؼبعجم اؼبعاين اعبامع ىي صبع من مشكلة،
قضية مطروحة ربتاج إىل معاعبة مشكلة الشرق األوسط\اؼبرور ،صعوبة جيب تذليلها

للحصول على نتيجة ما 00.تعليم اللغة العربية أساسا يف أندونيسيا مث تدريسها من
السسات التعليمية
رياض األطفال (جزئيا) إىل ازكلية تظهر صور ـبتلفة لتنظيم اؼبؤ ّ
السسات االسبلمية على األقل جهد جد يتقدم النظام واعبودة.
العربية يف اؼبؤ ّ
اؼبشكبلت ىي ؾبموعة من اؼبشكلة اليت ربدث يف شخص اما يشكل فردا أوؾبموعة
04
من الناس.
واؼبشكلة ىي العائقة يصعب الناس يف جهودىم لتحقيق شيئ وديكن أن
زبلف اشكال ملموسة من العقبات مثل األغارء والتدخل من التدخل ومن اػبارج
والتحويات اليت تفبضها حاالت اغبياة .اؼبتعلمون أشخاص الذين حيصلون على نفود
03
من شخص او ؾبموعة من الناس الذين يقيمون بالنشيطة تعليمو.
تعليم اللغة العربية دبختلف اػبصائص والتحفيز لدراستها غَت العرايب التزال
تواجو العديد من العقبات واؼبشاكل الن اللغة العربية ليست لغة سهلة ليتم اتقاهنا يف
اجملموع .وتنقسم اؼبشكلة اليت تنشأ عادة يف تعليم العرب لغَت العرب ايل قسمُت.
مشاكل لغوية وغَت لغوية .دبا يف ذالك اؼبشاكل اللغوية ىي  :األصوات واؼبفردات
اعبملة والكتابة .يف حُت ان ذالك يشمل مشاكل على غَت اللغوية مشكلة تتعلق
باإلختبلفات اإلجتماعية والثقا فة يف اجملتمع العريب مع اجملتمع غَت العريب.
11

/مشكلتhttps://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
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ب -أنواع المشكالت
تنقسم اؼبشكبلت اليت تنشأ عادة يف تعليم اللغة العربية لغَت العرب إىل
قسمُت ،مشكبلت اللغوية وغَتاللغوية.
 -0اؼبشكبلت اللغوية
أ) األصوات
يف الواقع تدريس اللغة العربية يف جنوب شرق آسيا بشكل عام
وخاصة يف أندونيسيا ،قد إستمر لقرون .ولكن اؼبشكبلت من األصوات
كأساس لتحقيق مهارة اإلستماع ،والتحدث ىوغَت دقيق .وذالك
الغرض من تعيلم اللغة العربية موجو فقط إلتقان اللغة الكتابة من أجل
فهم لغة الكتب العربية .تعليم لغة التحدث أكثر من الكتابة ألن يتكلم
اللغة اليت تعكس حقا ،ألنو يؤكد على جوانب الشراء ويشرح الطريقة
02
الصحيحة للنطق مع جنيب جوانبها اليت هتتم هبا مهارة الكتابة.
ويف صوت التشابو بُت اللغة األندونيسية واللغة العربية ،أمثلة
الكراسي اآليات ،الفؤاد ،اؼبقصود ،اغبروف ،وغَت ذالك .يف ىذه اغبلة
يتم أخد العديد من اؼبفردات أو تكييفها من العربية على الرغم أن ىناك
أيضا اال إختبلفات اليت ديكن أن تسبب إىل الصعوبات .لذالك جيب
على الطبلب ؼبعرفة اإلختبلفات والتشابو ىذا مهم جدا لتعليم اللغة
05
العربية.
ب)اؼبفردات
يتم إضافة اؼبفردات على نطاق واسع مع درجة األنندونيسية إىل
األندونيسيا لتعليم اللغة العربية سهولة ،حيث يتم إستخدام اللغة العربية
أكثر اؼبفردات يف أندونيسيا ،لغة وطنية ،وأسهل األندونيسيا لبناء
14

Acep Hermawan. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Bandung: Remaja Rosda
Karya,2113)hlm.111
15
Wa Muna. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Yogyakarta : Teras,2111)hlm.39
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اؼبفردات ،وتوفَت التفاىم .ومع ذالك فإن نقل الكلمة من اللغة أجنبية
إىل العربية ديكن أن يئدي إىل مشاكل ـبتلفة.
ج)  اعبانب الكتايب
الكتابة العربية ـبتلفة سباما عن الكتابة البلتينية  .بل ىي أيضا
عقيبة أمام غَت اؼبتعلمُت اللغة العربية ،وخاصة من أندونيسيا ،الكتابة
البلتينية تبدأ من اليمُت إىل اليسار ،إما يف كتابة العربية تبدأ من اليسار
اىل اليمُت .اغبروف البلتيننية ؽبا شكلُت فقط ،اغبروف الكبَتة واغبروف
الصغيىرة ،مث اغبروف العربية ؽبا شكل ـبتلفة ،وىي شكل مشعتقل،
وبداية منتصف وهناية.
06

د) صرفية وكبوية
ىناك ثبلثة أسباب ظعف الطبلب يف النحو والصرف .الًتكيز
يف تعليم النحو على القواعد وإغفال اعبانب اؼبهم يف تعليم اللغة
وتذوقها.
( )1الفجمة بُت لغة زباطب اليومية و اللغة الفصحى حيث أن الطبلب
ليتعامل مع الفصحى يف حصة اللغة العربية.
( )2تدريس القواعد كمادة مستقلة منفصلة فبا يىسخ يف أذىان الطبلب
أن اؼبادة اؼبقصورة لذاهتا وليست لتوظيف والتطبيق ىف اغبيات اليو
07
مية واحملاكاة النصوص اليت تراعي قواعد اللغة.
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 -4اؼبشكبلت غَت اللغوية
أ)

عامل اإلجتماعية والثقافية
اؼبشكبلت اللغوية اليت يواجهها الطبلب غَت العرب ،فان
القضايا غَت اللغوية ىي أيضا قيذا على التعليم الناجح الذي ىو
الطروف اإلجتماعية والثقافة .ال اؼبشكبلت اليت قد أنشأ ىي أن
العبارات واؼبصطلحات وأظباء االشياء غَت الواردة يف اللغة األندونيسية
ليست سهلة وألمهها الطبلب األندونيسيون الذي مل يكونوا علي دارية
بالعرب االجتماعيُت والثقافيُت بسرعة علي سبيل اؼبثال التعبَت  :بلغ
السائل الزبا ،الًتصبة اغبرفية ىي " وصلت الفيضانات نقطة عالية"،

ولكن ىذا ليس يف السؤال ىو ما اؼبرجع بالفعل أن تتكرب ،ىذا التعبَت
ديكن تفسَته يف األندونيسية من قبل "االرز أصبح عصَتة".
ب)عامل الكتاب اؼبدرسي
باإلضافة اىل النظر يف العوامل اإلجتماعية والثقافية اؼبذكور يف
السابقة فإن استخدام الكتب اؼبدرسية يف التعليم ىو أيضا أمر ملح،
ألن دورىا باإلضافة اىل اؼبعلم حيت اآلن ال يزال أدة ربدد النجاح
التعليم .والكتب اؼبدرسية اليت ال تويل اىتماما اؼببادئ تقدًن اؼبواد العربية
كلغة اجنبية ستكون مشكلة منفصلة يف ربقيق االىداف .وتشمل ىذه
اؼببادئ اإلختَت ،والتدرج ،واإلرتباط .التخديد يعٍت أن الكتاب اؼبدرسي
جيب ان يظهر إختيار اؼبواد اليت ىو مطلوب بفعل من قبل الطالب علي
مستوي معُت .التدرج يعٍت طبقات ،اي اؼبتدرج يف العرض ،بدأ من اؼبواد
السهلة ايل اؼبواد الصعبة .يف اإلرتباط يعٍت ان كل وحدة اؼبعروضة جيل
ان يكون ؽبا صلة يعزز بعضها بعضا إىل سبيكة كاملة.
ج) عامل البيئة اإلجتماعية
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ت عليم اللغة فعالة ىو جعل اؼبتعلم يف سيئة اللغة اؼبستفداة .مع
ىذه البيئة سوف يكون كل طا لب "اضطر" الستخدام اللغة ،وبالتايل
فإن اللغة إكتساب سريعا نسبيا الذين وجودىم يف اللغة .وذلك ألن
البيئة سوف ذبعل معتادا على استخدام لغة بشكل مستمر لنقل القصد
08
والغرض يف قلبو.
ج -نظرية تعليم النحو
 -0نظرية التعليم
التعليم من كلمة "تعلم" دبعٌت عملية الفعل أوكيفية اؼبتابعة أوكل شيئ
عن التدريس .ويف الوقت نفسو وفقا ػبرباء التعليم أن التعليم ىو نقل اؼبغرفة
من شخص لديو معرفة (اؼبعلم) إىل أشخاص الذي ال يعرفون (اؼبتعلم) من
09
خبلل عملية التعليم.
باؼبعٍت الضيق اؼبقصود من التعليم ىوؿباولة إلتقان العلوم اؼبادلة اليت
ىي جزء من النشاط كبوتشكيل شخصية كاملة 41 .كلمة التعليم يعٍت
تغيَت السلوك يف اؼبتعلم بسبب التفاعل بُت الفرد وبيئة من خبلل اػبَتة
واؼبمارسة .ربدث ىذه التعبَتات لشكل شامل ،وتشمل اعبوانب اؼبعرفية
والعاطفية والنفسية اغبركية.

40
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والغرض من التعليم يف ىذا البحث ىو :اعبهد الذي يقوم بالطبلب
يف إكتساب اؼبعرفة كعصروا من نشاط كبو تشكيل سلوك أفضل .سواء يف
فبجال اؼبعرفة العلظفية والنفسية.
 -4غرض التعليم
تسعي غرض التعليم الصريح إىل أن يتحقق من ىبلل عمل تعليمي
يسمى التأثَت التعليمي ،واليت عادة من تكون اؼبعرفة واؼبهارات .أن الغرض
من التعلم نتيجة ترافق غرض التعلم والتدريس يسمي تأثَت الرعاية ،شكل
القدرة على التفكَتالنقدي واإلبداعي ،واؼبوقف اؼبفتوح الدديقراطية تقبل
اآلخرين ،وما ذلك ىذا اؽبدف ىونتيجة منطقية للمتعلم الذين يعيشون على
وجو اػبصوص يف نظام بيئة التعليم.
يف جهد تعليم حاجة االقباز إىل أن تنشأ وجود نظام البيئة (شرط)
تعليم أكثر مبلئمة .غرض التعليم ىي ثبلثة انواع:
أ) اكتساب اؼبعرفة
تتميز ىذه القدرة على التفكَت .ملكية اؼبعرفة والقدرة على التفكَت
مها عنصران الينفصبلن .وبعبارة أخرى الديكن تطوير القدرة على التفكَت
دون مواد اؼبعرفة ،فإن القدرة على التفكَت وإثراء اؼبعرفة .ىذا الغرض لديو
ميل أكرب يف أنشطة التعليم.
ب)زرع اؼبفاىيم واؼبهاراة
زرع اؼبفاىيم أو صياغة اؼبفاىيم ،يطلب أيضامهارة .لذا مسألة
اؼبهارات اؼبادية والروحية على حد سواء .اؼبهارات البدنية ىي تلك
اؼبهارات اليت ديكن أن ينظر اليها ،الحظ حبث أهنا سًتكز على مهارات
اغبركة/مظهر عضويف اعبسم من شخصا لدراسة .يف حُت أن ىذه اؼبهارة
الروحية ترتبط مشاكل التقدير ،وؾبردة.
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ج) تشكل اؼبوقوف
يف منو اؼبوقف العقلي والسلوك والشخصيات من الطبلب،
وينبغي أن يكون اؼبعلم أكثر مدروس وحذر يف هنجة .ؽبذا فإنو يأخذ
اؼبهارات اتوجيو الدافع والتفكَت مع شخصية اؼبعلم نفسو .ألن اؼبعلم
كمثال أو النموذج الذي لوحظ دائما ،ينظر اليو ،يسمع ،يقلد كل
سلوكو من قبل طبلبو .لذلك سيتم تكرارىا من قبل الطبلب حول
44
شخصية اؼبعلم جيدة علي سبيل اؼبثال.
 -3مرحلة تدريس القواعد
تناول اؼبناىج يف مرحلة تدريس القواعد يف اؼبدارس الثانوية األبواب
واؼبسائل اليت يدق فهمها على تبلميذ اؼبرحلة اإلعدادية ،وزبصص للقواعد
والتطبيق عليها خصص كاملة ،والطريقة اؼبناسبة ىي الطريقة القاعدة
القاصدة ،على النحو الذي سنفصلو.
االذباه الصحيح يف تدريس القواعد  :حيدد ىذا االذباه اإلديان بأن
القواعد وسيلة ال غاية  ،ويتحقق ذالك  :يف اؼبنهج-الكتاب-الطريقة-
اؼبدرس-االختبارات.
أ) يف اؼبنهج
( )0ينبغي اإلقتصار على األبواب اليت ؽبا صلة بصحة الضب ،وتأليف
اعبملة تأليفها صحيحا ،وؽبذا نرى أنو ال داعى مطلقا لدراسة الصور
الفرضية يف التصغَت والنسب ،واإلعجاب ال سيما ،واألحزاب بناء
الفعل اؼباضي ،وغَت ذالك فبا ال يتصل بضبط الكلمات.

Nur Rohimah. Psikologi Pendidikan. (Yogyakarta: Teras, 2112)hlm178
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( )4اإلذباه يف أبواب الصرف إىل الناحية العملية ،ففيدرس اجملرد واؼبزيد،
يعٍت بتدريب التبلميذ على اإلنتفاع هبذا الباب يف معرفة طريقة
الكشف عن اؼبفردات اللغوية يف اؼبعجنات.
( )3تندرج يف عرض أبواب القواعد ،فتدرس بعض األبواب ؾبملة يف
أحد الصفوف ،مث تعاد دراستها يف صف تال ،مع شىء من
التفضيل .
( )2جعل اؼبنهج وحدات متكاملة تشمل كل وحدة عدة أبواب
متجانسة أو متحدة الغاية.
ب)يف الكتاب
( )0جيب أن يكون الكتاب مسايرا للمنهج يف اذباىو وروحو ،وأال يتخذ
منو اؼبؤلفون معرضا إلظهار علمهم وإحطاهتم.
( )4ازباذ اللغة نفسها أساسا لدراسة القواعد ،وذالك باختيار األمثلة اليت
تتصل باغبياة ،وتزود التبلميذ بألوان من اغبربة والثقافة ،ال األمثلة
اعبافة اؼببتورة ،واعبمل اؼبصنوعة اؼبتكلفة.
( )3جعل التمرينات التطبيقية حول نصوص أدبية ،مع اإلكثار منها
والعناية بتنويعها
( )2اشتمال الكتاب على طائفة صاغبة من اؼبوضوعات الثقافية
والقصص الشائقة اؼبصاغبة للقراءة
ج) يف الطريقة
( )0ينبغي مناقشة األمثلة من الناحية اؼبعنوية ،قبل مناقشة دالالهتا
النحوية ،وخباصة األمثلة اؼبختارة من اغبكم أو األمثال أو الشعر.
( )4جيب أن ترمى الطريقة إىل كيفية اإلنتفاع بالقواعد يف ضبط النطق
والكتابة ،ال إىل اإلستعاب الصور ،وحفظ األحكام ،وجيرد يب أن
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أشَت إىل أين تصفحت ؾبموعات كبَتة من كراسات التبلميذ يف
الصف األول الثناوي من مدارس ـبتلفة ،يف العام الدراسى( -61
 )61ألخترب مدى ما استفاده التبلميذ من دراسة موضوع مهزة
الوصل والقطع ،وإىل أى حد انتفاعوا بو يف ذبنب األخطاء الشائعة،
اليت يقع فيها كثَت من اؼبتعلمُت ،يف رسم اؽبمزة مع ألف أو تركها.
وقد ىالىب كثرة ىذا األخطاء يف كراسات التبلميذ صبيعا ،ال
تكاد تسلم منها كراسة واحدة ،فاؽبمزة -يف غالب األحوال-تكتب
فوق األلف أو ربتها ،حُت تكون مهزة وصل ،وهتمل كتابتها حُت
مهزة القطع ،وقد تابعت ىذا التجربة ،فزرت بعض الفصول ،وقلت
التبلميذ فيما اختربهتم فيو  :كثَت من األسئلة اليت تواجهوهنا يف
امتحانات اؼبواد اؼبختلفة تبدأ جبملة اشرح كذا ،أو اذكر أسباب
كذاأو اكتب يف أحد اؼبوضوعُت اآلتيُت:
وطلبت إىل بعض التبلميذ أن يكتبوا على السبورة
الكلمات(اشرح) و (اذكر) و اكتب وأن يكتبوا ربت كل كلمة منها
نوع مهزهتا ،وقد وجد أن أكثر من 011 \91التبلميذ كتبوا ىذه
الكلمات بالصور اآلتية  :إشرح-أذك-إذكر -أكتب ،ومن الغريب
أن أكثرىم قد أصابوا يف تعيُت نوع اؽبمزة فكتبوا ربت الكلمات
(مهزة الوصل) واؼبناقشة التبلميذ تليُت أن معظمهم قد وعى القاعدة
وحفظها ،وعرف أن أمر الثبلثى مهزتو مهزة وصل ،ولكنو مل يعرف،
أو نستطيع أن نقول  :إن اؼبدرس مل يوجو إىل الثمرة العملية لدراسة
ىذا الباب ،وىي أن مهزة الوصل ال ترسم ،ومهزة القطع جيب رظبها.
ىذا اؼبثال من أمثلة كثَتة نسوقو دليبل على أن بعض
اؼبدرسُت ال يقطنون إىل أن القواعد ليست غاية يف ذاهتا ،وإمنا ىي
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وسيلة تعُت على صحة النطق ،وسبلمة التعبَت ،شفويا كان أو
كتابيا ،فإذا مل تؤد إىل ىذا الغاية فبل جدوى من دراستها.
( )3سبكن التبلميذ من أداء اؼبعاىن اؼبختلفة باألساليب اؼبنوعة الصحيحة
 :كالنفى والتوكيد والشرط والتعليل والوصل والقسم والتعجب
والتوقيت والتخصيص ،وغَت ذالك من اؼبعاىن اليت تعرض يف
األذىان ،وحيتاج التعبَت عنها إىل القوالب الصحيحة.
( )2دراسة بعض األبواب بطريقة عملية ،تساير االستعمال الفطرى،
وذالك الضمائر ،وأظباء اإلشارة واألظباء اؼبوصولة ،واالستفهام
واعبواب ،وكبو ذالك.
( )5ذبنب الطريقة اعبدولية اؼبعقدة ،اليت ربول درس القواعد إىل درس
شبيو بالقواعد الرياضية.
( )6جعل القواعد من الرسائل اؼبعينة على الفهم والتعبَت السليم.
د) يف اإلختبارات والتمرينات
جيب أن يراعى فيها ما يأيت :
( )0مدى انتفاع التبلميذ بالقواعد يف تأليف اعبمل وضبطها ضبطا
صحيحا.
( )4ترك اؼبطالبة بتكوين صبل وثقلها القيود والشروط ،فتخرج من ذالك
عن صبال الصياغة ،وعن الصيغة األدبية.
43
( )3ترك اؼبطالبة بذكر األنواع والتقاسيم والتعاريف ونص القواعد.
 -2تعريف النحو

23عبدالعلٍمإبزاٌٍم.المُخًالفىىلمدرسىاللغتالعزبٍت(.الىار:دارالمعارف)1999،ص208.
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أما القواعد صبع من كلمة قاعدة ،القواعد نظام يف تكوين اعبمل
العربية .وفروع من علم القواعد كثَتا جدا ،بعض منهم علم النحو والصرف.
اؼبادة القواعد حىت
وتدريس القواعد عملية تفاعل اؼبتعلمُت مع بيئتهم عن ّ
اؼبادة.
تغَت السلوك اؼبتعلمُت حيث ديكنهم أن يفهم ويستوعب ّ
ّ
ىناك أغراض لتدريس العلم القواعد ،منها:
أ) دينع الكبلم من األخطاء ،وحيفظ علي الكتابة من األخطاء ،وديارس من
استخدام اللغة الصحيحة ،وىذه ىي اىداف رئيسيّة من األىداف
تدريس علم النحو.
ب) ديارس اؼبتعلمُت لديهم إىتمام ،وطريقة التفكَت اؼبنطقية واؼبنظمة.
ج) يساعد اؼبتعلمُت ان يفهم الكبلم جيدا دبعرفة اؼبعٌت الصواب.
د) يشحذ العقل وشعور ويزيد اؼبفردات للمتعلمُت.
ي) لكي يستطيع اؼبتعلمُت ان يطبق قواعد النحو يف استخدام صبل ـبتلفة.
اللغة العربية لديها كثَت من القواعد اليت قد اتفق عليها خرباء اللغة
اؼبادة اؼبهمة
العربية ،أحد منهم ىي القواعد اللغة العربية النحو .النحو احد ّ
يف اللغة العربية ،ألنو موضوع ليضيف اللغة العربية .النحو لغة كما ورد يف
معجم لسان العرب ىو علم بأصول تعرف هبا أحوال الكلمات العربية من
حيث اإلعراب والبناء .أي من حيث ما يعرض ؽبا يف خال تركيبها .فيو
أوجر ،أوجزم،
يعرف ما جيب عليو أن يكون آخر الكلمة من رفع ،أونصبّ ،
42
أولزوم حالة واحدة ،بعد انتظامها يف اعبملة.
علم النحوىوعلم موضوعات(القواعد) اليت من خبلؽبا يتم العثور
على قوانُت الكلمات العربية من حيث البناء واإلعراب.
 -5الغرض من تعليم النحو
 24مصطفى الغالوى .خامع الدرَس العزبٍت( .بٍزَث)2119،ص8.
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أن الغرض من تعليم النحو ىوتكوين من اؼبلكة اللسان الصحيحة
الحفظ القواعد اجملردة ،فالعرايب األول الذي أخذت اللغة عنو مل يكن يدري
ما اغبال وما التمييز ،ومل يعرف الفرق بُت اؼببتدأ والفاعل ،فكل ىذه أظباء
45
ظباىا مشايخ النحو عندما وضعوا قواعد اللغة غبفظها من اللحن.
 -6مشكبلت تعليم النحو
إن جوىر اؼبشكبلت ليس يف اللغة ذاهتا ،وإمنا ىو يف تعليم العربية
صنعة ،واجراؤات تلقينة ،وقوالب صماء نتجرعها عقيما ،بدال من تعليمها
لسانا أمة ،ولغة حياة .أن النحو العريب من حيث ؿبتواه زطرائق تدريس –
كما يعلم عندنا -ليس علما لًتبية اؼبلكة السانية العرابية ،وامنا ىو علم تعام
صناعة القواعد النحوية .وقد أدى ىذا ،مع مرور الزمان ،إىل من نفور
46
دراسة ،وإىل ضعف الناس النشائة يف اللغة بصفة عامة.
ومن اؼبوضوعات اليت يشتد نفورا تبلميذ منها ،وبضيقون ذرعا هبما
القواعد النحوية ،اهنا تعد من أعقد اؼبشاكل الًتبوية اليت يقاسون يف سبيل
تعلمها الغنت من أنفسهم ومن اؼبدرسُت على السواء.
ولعل أصل الداء ديكن يف األسباب األتية:
أ) كثرة القواعد النحوية كثَتة يضيق هبا احتمل التبلميذ يف مراحة التعليم
العامة ،وتشعب التفاصيل اليت تندرج ربت ىذه القواعد وتزاضبها بصورة
التساعد على تثبيت مفامهها يف األذىان.
ب)اختبار القواعد النحوية اليت تدرس لتبلميذ اؼبدارس العامة علي أساس من
منطق الكبار وتفكَتىم حبيث تعبد ىذه القواعد عن الوظيفة يف حياة
التبلميذ ،وتزيد ىذا األمر خطورة على اللغة ،وتعقيدا لدراستها وتعلمها أن
التبلميذ يف اؼبدرسة والبيت ،ويف اجملتمع الكبَت يتحدث بعضهم إىل بعض
 25علً احمد مذكُر .تدرٌس الفىُن اللغت العزبٍت( .القاٌزة :الفكزالعزبً )2111ص319.
 26علً احمد مذكُر .تدرٌس الفىُن اللغت العزبٍت( .القاٌزة :الفكزالعزبً )2111ص313.
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ويتحدثون إىل غَتىم دون استخدام القواعد النحوية ،ألهنم يتعاملون يف
أحاديثهم بالعامية ،يقضون هبا حاجاهتم ،وىي غٍت عن تلك القواعد عن
تأديتها ؽبذه الوظيفة.
ج) عدم معاجلة القواعد النحوية دبا يربطها باؼبعٌت ،بل يقتصر يف تدريسها
على تعريف التبلميذ أو ضبط آخرىا .وقد إثبتت التحاريب اليت أجريت
يف ميادين علم النفس والًتبية أمهية إدراك التلميذ ؼبعٌت ما يتعلمو يف دفعو
كبو التعلم ورببيبة فيما بتعلمو افشل الشكلية وعدم رعاية اؼبعٌت يف
النهوض بأىداف العلمية الًتبوية.
د) عدم التعاون مدرس اؼبواد اآلخر مع مدرس اللغة العربية يف مراعة القواعد

ي)

النحوية عندما تنسح فرصة التطبيق ال ستمدامها يف كتابتهم لتبلميذىم،
أو قرأة التبلميذىم أولزمبلئهم ،وذلك اما عبهلهم هبا أوالستهانتهم
دبراعها شعورا منهم بانفصال موادىم عن مادة اللغة العربية.
مياسرة أسلوب التدريس القواعد النحوية يف كثَت من االحيان للطريقة
القياسية القائمة على اإلستنباط ،دبعٌت البدء بالقاعدة ربفظ مث تعزز
باألمثلة والشواىد من أي سبيل ولو مل تكن مستعملة ،مع أن الواجب
الًتبوي يقتضي قيام تدريس القواعد كلتا الطريقتُت .القياسية
واالستقرارية ،استعدادات اؼبتعلمُت وقدرهتم والنواحى الوظيفة ىف أدائهم
47
اللغوى.

 27رشدي أحمد طعٍمت .تعلٍم العزبٍت َالدٌه الفه(.القاٌزة :دار الفكز العزبً)ص.75
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د -طريقة تدريس النحو
طريقة التدريس طريقة لعمل أو تقدًن ،إعطاء أمثلة ،وتقدًن تدريب عن اؼبادة
للطبلب لتحقيق أىداف معينة 48.يف الزمان اؼباضي لغرض اإلفًتاضات ألن إتقان
اؼبادة ضمان قدرة شخص لتعليم العلم .ولكن فإن الواقع يبُت أن الشخص الذكاء
49
ويتقن علوم معينة ،يشعر صعبة يف توصيل العلوم لفعالية.
يلزم إتباع الطريقة الصحيحة ،الطرق التالية غالبا ما تستخدم يف تعلم اللغة
العربية:
 -0طريقة القواعد والًتصبة
قاعدة التعليم بإستخدام ىذه الطريقة حفظ القواعد واؼبفردات ،مث الًتصبة
اغبرفية من اللغة اؽبدف إىل اللغة اؼبتعلم .تقدًن القواعد بشكل إستنتاجي أي
البدء يف عرض القواعد اليت تتبعها األمثلة وتوضيحها بالتفصيل .الطبلب
يشجعو على حفظ النصوص الكبلسيكية يف اللغات األجنبية وترصبتها يف لغة
31

اؼبتعلمُت.
تركز ىذا الطريقة على التحليل النحوي وحفظ اؼبفردات وترصبة اػبطاب
وفبارسة الكتابة .وترى ىذا الطريقة اللغة بشكل اؼبنظور أي ان اللغة الصحيحة
حبسب اللغويُت ،وليس اللغة الناطقُت االصليُت يف ىذا اجملل .وباالتايل ،فإن
حقيقة اللغة تسًتشدىا بالتعليمات اؼبكتوبة أي القواعد النحوية اليت كتبها
اللغويون.
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30
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الغرض من ىذه الطريقة ىو أن يكون الطبلب جيدا يف حفظ القواعد
اللغوية وفهمهاوالتعبَت عن األفكار عن طريق ترصبة اللغة األم إىل اللغة األجنبية
اليت يتعلمها 30.ىذا بعض خطوات مستخدم من ىذه الطريقة ،منها:
أ) يوفر اؼبعلم مقدمة وتعريف بعض القواعد باللغة العربية اليت جيب حفظها
وفقا للمادة يقدمها.
ب)إذا كانت مفردات يصعب ترصبتها ،يشرح اؼبعلم اؼبفردات قبل الدخول إىل
خطوة التطبيق.
ج) يعطي اؼبعلم مادة اللغة العربية ويدعو الطبلب لًتصبة الكلمة بكلمة .بعد
ذالك يطلب من الطبلب مطابقة القواعد اليت مت حفظها مع النص .يف ىذه
اغبالة  ،من اؼبتوقع أن يتمكنوا من ربديد الكلمة وربليلهابالتفضيل .ينطوي
ىذا النشاط على عملهم العقلي لتطبيق نتائجهم احملفوظة يف النص.
كل طريقة ؽبا مزايها وعيوهبا ،حيث التوجد طريقة أفشل ،ولكن
الطريقة األكثر مبلئمة لكل مادة يتم تقدديها للطبلب .فيما يلي مزايها :
أ) يستطيع الطبلب حفظ اؼبفردات باعداد نسبيا يف كل اللقاء.
ب)ديكن الطبلب ان يًتجم من لغة االجنبية ايل اللغة العادية أو العكس.
ج) ديكن للطبلب حفظ قواعد اللغة االجنبية اليت بتم تقدديها يف اللغة اليومية،
ألنو يستخدم دائما اللغة اليومية.
وعيوهبا:
أ) كلمة بكلمة غالبا ما خيلط معٌت صبلة يف سياق واسع.
ب)حيفظ الطبلب قواعد اللغة اؼبقدمة يف منظور.
34
ج) ال يتعلم الطبلب تعلم لغة اجنبية ،ولكن يتعلمون التحدث عن اللغة.
31
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 -4الطريقة القياسية
التعليم الستخدام ىذه الطريقة ىو طوفر اؼبادة النحوية اليت تبدأ من
حفظ القواعد ،متبوعة بتوضيح ـبتلف اعبوانب واألمثلة .اؽبدف ىو فهم القواعد
على وجو التحديد .تشرح ىذه الطريقة النظرية لشكل الواقع أو تشرح األشياء
العامة لؤلشياء اػباصة .اػبطوة التقوديية للمعلم إذا كنت يف تطبيق الطريقة
القياسية ىي كما يلي:
أ) يدخل اؼبعلم الفصل ويبدأ الدرس عن طريق النطق نقل موضوع معُت.
ب) اؼبعلم يشرح قواعد النحو.
ج)يفهم الطبلب وحفظهم حول قواعد النحو.
د) مث يعطي اؼبعلم أمثلة متعلقة بالقواعد.
ه)اؼبعلم يعطي اإلستنتاج.
و) جراء التمارين.
ومزايا من ىذه الطريقة يف وقت قصَت ،يعرف الطبلب قواعد اللغة ،بقوة
ذكرىم ،ديكن للطبلب تطبيق القواعد عندما حيتاجها .وعيوب من ىذه الطريقة
أن الطبلب دييلون إىل حفظ القواعد وأهنم أقل مشاركة يف عملية التفاىم،
وبالتايل فإن الطبلب يكونون أقل قدرة على تطبيق القواعد يف اؼبمارسة الفعلية
33
للغة.
 -3طريقة السؤال واعبواب
طريقة السؤال واعبواب طريقة تدريس تسمح باالتصال اؼبباشرة عندما
يكون حوار بُت اؼبعلمُت والطبلب .يسأل اؼبعلم الطبلب اإلجابة أو العكس.
إستخدام طريقة األسألة واألجوبة جيدا الستنتا ماسبت قرائتو ،ودبساعدة السؤال
واعبواب ،سيتم تكوين الطبلب طريقة التفكَت .وديكن ألسئلة واألجوبية
 33احمد فؤد اٌفٍىدي ( ،Metodologi pembelajaran bahasa arab ،مالوح ، 2115 ،)Misykat :ص114 :
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مساعدة الطبلب على تنمية االنتباه إىل الدروس بالسؤال واعبواب أيضا ،ديكن
للمعلم أن يعرف ما اذا كان الطبلب يستمعون جيدا خبلل عملية التعليم.
وىذه كيفية طرح السؤال:
أ) بدأ من خبلل خلق ضبيم ومتمع مع الطبلب.
ب)طرح األسئلة على الطبقة ألكملها ،جيب طرح األسئلة طرحها بالتساوي.
ج)دينح الطبلب اآلخرين فرصة لؤلجابة على األسئلة اليت يطرحها الطالب.
د) كن لطيفا مع اجابات الطبلب.
ه)دينح الوقت الكايف للطبلب للتفكَت أو البحث عن إجابات.
و) إحًتم أراء الطبلب ،اذا كانت إجابات الطبلب أقل دقة ،فبل تبالغ يف
32

اػبطاء.
مزايا ىذه الطريقة ىي:
أ) يكون الفصل أكثر ناشط.
ب)مشاركة الطبلب أكرب ورباول اإلستماع إىل أسئلة اؼبعلم لشكل جيد،
ورباول أعطاء اإلجابة الصحيحة ،حبيث يطلق الطفل الدرس بالتفكَت
النشط.
وعيوهبا:
أ) عملية التدريس يتعوقها عندما ال يكون الطالب بالضرورة صحيحا دائما،
لذالك حيتاج اؼبعلم وقتا طويبل للحصول على اإلجابة الصحيحة.
ب)إذا كان السؤال الديكن اإلجابة عليو بنعم أو ال ،فبل يتم تشجيع الطالب
على تذكَت األجابة.
 -2طريقة احملاضرة

Bris

PT.

(Ciputat:

Teaching

Micro

Pembelajaran

Strategi

34

Ahmad Sobri.
Ciputat,2115)hlm.53

27

طريقة احملاضرة ىي تقنية لتوصيل الرسائل التعليمية اليت

يشيع

إستخدامها معلم يف اؼبدارس .تعريف اؼبدارس على أهنا تسليم اؼبواد الشفوية من
قبل اؼبعلمُت يف الفصل .دور الطبلب ىنا كما تلقى الرسالة ،واإلستماع،
واإلنتباه ،وتسجيل معلومات اؼبعلم عندما يكون ذالك ضروريا أو مهما.
طريقة احملاضرة مناسبة ليتم إستخدامها من قبل اؼبعلم يف توصيل الرسالة
أمام الفصل ،إذا كانت الرسالة اليت يتم نقلها يف شكل حقائق ،أومعلومات،
وعدد الطبلب كثَت ،اؼبعلم ىومتحدث جيد ،موثوق ،وديكن أن ربفظ الطبلب.
إستخدام طريقة احملاضرة ىو كما يلي:
أ) يف شرح الدرس ،من األفضل إستخدام كلمات بسيطة وسهلة الفهم
الطبلب.
ب)استخدام أدوات التمثيل البصري مثل إستخدام السبورات البيضاء أوالوسائط
األخرى اؼبتاحة لشرح اؼبوضوع.
ج)ديكن أن يساعد تكرار الكلمة أواؼبصطلح اؼبستخدم بشكل واضح الكبلم
الذين يعانون من بطء يف قدرهتم.
د) تفصيل اؼبواد اؼبقدمة ،من خبلل ربط الرسوم التوضيحة اليت تربط اؼبواد مع
أمثلة اؼبلموسة.
ؽبا مزايا و عيوب .امامزايا فهي:
أ) يف وقت القصَت ،ديكن للمعلم قتدًن للكثَت من اؼبواد.
ب)ديكن للمعلمُت إتقان الصف ألكملو بسهولة ،على الرغم من أن
عددالطبلب كثَت جدا.
ج)تعترب منظمات الفصل أبسط ،وال ربتاج على تنظيم ذبميعات الطبلب مثل
الطرق األخرى.
د) ينجح اؼبعلمون كمحاضر جيدا ،وديكن أن يولد روجا طبلبية.

28

وعيوهبا:
أ) جيد معلمون صعوبة يف فهم الطبلب للمواد اليت حصلو عليها.
ب)الطالب دييل إىل أن تكون سلبيا وتنتهي إلستنتاج دقيق.
ج)اذا كان اؼبعلم الينتبو إىل اعبانب النفسي للطبلب ،فقد تكون احملاضرات.
35
فإن جوىر احملاضرة سيكون واضحا.
يسَت درس القواعد يف ىذا اؼبرحلة على الطريقة اؼبرسومة يف اؼبرحلة
اإلعدادية ،من حيث اػبطوات وترتيبها ،ومن اؼبمكن االستغناء عن السبورة
اإلضافية ،واعتماد التبلميذ على الكتاب يف القراءة القطعية اؼبساعدة ،واستخدام
السبورة األصلية يف تدوين األمثلة اليت يستنبطها اؼبدرس والتبلميذ من القطعة
بطريقة اؼبناقشة :
أ) تعد القطعة اؼبساعدة على سبورة إضافية ،ويكتب على ظهرىا التطبيق
الكلى (لغَت اؼبرحلة الثانوية ).
ب)بعد استنباط أية قاعدة ،جيب النطبيق عليها تطبيقا جزئيا.
ج)إذا اشتمل الدرس على أكثر من قاعدة ،تنسق األمثلة يف طوائف
منفصلة،على حسب ألوان القاعدة.
د) جيب أن تتعدد أمثلة النوع الواحد.
يف منهج اؼبرحلتُت اإلعدادية والثانوية بعض أبواب ،ردبا ال يتسٌت
دراستها بالطريقة اليت رظبناىا ،وإمنا تدرس على أهنا أساليب ،كاإلغراء،
والتحذير ،واالختصاص ،وينبغي يف دراستها العناية بتفهيم معانيها للتبلميذ،
36
على استعماؽبا ،والقياس عليها.
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 36عبدالعلٍمإبزاٌٍم.المُخًالفىىلمدرسىاللغتالعزبٍت(.الىار:دارالمعارف)1999،ص222.
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ه -كتاب اآلجرومية
-0

حملى عن الكتاب
اما كتاب اآلجرومية ىو كتاب عن قواعد اللغة العربية من القرن  7ه.
يتألف الكتاب من لغوي مغريب يدعي أبو عبداهلل سيدي ؿبمد ابن داود
الصنحجى ويعرف أيضا باسم ابن اآلجرومي ( 0342م) .كتاب صغَت وحيتوي
على كل قواعد النحو ويصبح الكتاب اؼبرجعي للطبلب اؼببتدئُت يف علم النحو

يف إكباء العامل .كتاب اآلجرومية لئلمام الصنحاجي الذي ال يزال يدرسو حىت
37
اآلن.
 -4حياة اؼبؤلف
آجُّروم كلمة أمازيغية
ابن آ ُجُّروم ،دبد األلف وضم اعبيم وتشديد الراءُ .

معناىا الفقَت والصويف ،وكان جده داود أول من ُعرف هبذا اللقب .وصفو ُشّراح
مقدمتو كاؼبكودي والراعي وغَتمها باإلمامة يف النحو .ولد بفاس ،ودرس فيها،
وقصد مكة حاجاً مروراً بالقاىرة حيث لبث مدة ودرس على النحوي األندلسي
أيب حيان ؿبمد بن يوسف الغرناطي وحظي بإجازتو .يف مكة عاش زمناً وألّف

اآلجّرومية ،وعندما عاد إىل فاس الزم تعليم النحو والقرآن يف جامع
مقدمتو ُ
اغبي األندلسي إىل أن مات.
آجُّروم بالتقوى والصبلح ووصفو معاصروه بأنو كان فقيهاً
اشتهر ابن ُ
أديباً رياضياً ،إماماً يف النحو ومتبحراً يف علوم أخرى منها التجويد وقراءة القرآن

الكرًن .تويف يف شهر صفر اػبَت ،ودفن داخل باب اغبديد دبدينة فاس بببلد
اآلجرومية ذباه البيت
اؼبغرب .قال الكفراوي يف حاشيتو :حكي أنو ألف منت ُّ
http://reedonesyah.blogspot.com/p/pengertian-kitab-jurumiah.html
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الشريف ،وحكي أيضا أنو ؼبا ألفو ألقاه يف البحر وقال (إن كان خالصا هلل تعاىل
فبل يبلى) وكان األمر كذلك.
 -3ؿبتويات يف الكتاب
يبُت الكتاب أنواع الكبلم وإعرابو .وقد عرض كل ذلك بإجياز دون أن
يكون ذلك على حساب اإليضاح .فبُت يف باب اإلعراب باب معرفة عبلمات
اإلعراب مث عقد فصبلً يف اؼبعربات مث أتبع ذلك بباب األفعال ،حيث بُت
أنواعها وأحواؽبا وإعراب كل حالة وانتقل إىل باب مرفوعات األظباء ومن مث باب
الفاعل وباب اؼبفعول وبعدىا تناول باباً آخر يف اؼببتدأ واػبرب والعوامل الداخلة
عليو ،ومن مث ربدث يف أبواب الحقة عن النعت والعطف والتوكيد والبدل
واؼبتعديات من األظباء واؼبفعول بو واؼبصدر وظرف اؼبكان والزمان ،واغبال
والتمييز واالستثناء واؼبنادى واؼبفعول من أجلو واؼبفعول من معو مث اختتم اؼبنت
باؼبخفوضات من األظباء.
 -2مزايا وعيوب كتاب اآلجرومية
أما اؼبزايا كتاب اآلجرومية فهوإنتظامها بسيطة وعملي ،كلمتها سهلة
لفهم الطبلب اؼببتدئُت وسهلة حملاففظة ،مشهور يف وسط اؼبعاىد ،متعلق
بالعلماء ،أكثر الشرح من كتاب اآلخر ،مع أن أصبح ىذا الكتاب واحداً من
أقدم الكتب اليت مت حفظها بعد القرآن يف اجملتمع العريب .وعيوهبا يعٍت شرحها
ـبتصر جدا والمنتشر.

الباب الثالث
منهج البحث
البحث نشاط لكسب اغبقيقة حول مشكلة باستخدام طريقة العلم .الدافع
الرئيسي إلجراء البحوث ىو الفطرة الفضليّة اؼبوجودة يف كل كائن بشري 38.يف ىذه
الرسالة تستخدم الباحثة النوعيةاليت ىي طريقةالكتشاف وفهم اؼبعاين اليت من قبل بعض
األفراض أوؾبموعات من الناس تنترب منشقة من اؼبشكبلت اإلجتماعية أواإلنسانيةاليت
39
تشتمل

أ -نوع البحث

نوع البحث الذي زبتارىا الباحثة ىو حبث ميداين ،ألن مصدار البيانات
الرئيسي باالضافة إىل اؼبوضوع ىو ؿباضر يف معهد التوجيو االسبلمي الثاين
رانديغان ،كيباسُت بانيوماس عن مشكبلت التعليم النحو بكتاب اآلجرومية يف
الفصل االول ،ىذا البحث ينتج البيانات يف شكل الكلمات ،وليس عدد من
اؼبوضوعات اليت يبلحظها.
كما إقًتح ليكسي ج .مولونج البجوث الذي تنتج االجراءات التحليلية اليت
21
التستخدم االحصائي أو غَتىا من وسائل القياس.
اؼبنهج يف ىذه الرسالة ىومنهج النوعى ،ألنو يف فعل الفعل ؼبوضوع البحث
اكثر تركيزا على عملو تعليم اآلجرومية ،حيث تكون األخذ البيانات بشطل طبيعي
والبيانات اليت حيصل عليها يف شكل كلمات.
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يف ىذه اغبالة ،جيب أن تكون الباحثة قادرة على إجرار البحوث عن طريق
سؤال الشخص اغببَت ،القيام بالتحليل ،البحث عن معلومات حول ما يتم دراساتو
حبيث تصبح البيانات اليت حيصل عليها ذات معٍت.
يف ىذه البحث البيانات الىت مت اغبصول عليها يف شكل كلمات ،والىت تشَت
إىل عملية تدريس اآلجرومية يف معهد التوجيو االسبلمي الثاين رانديغان ،كيباسُت ،
بانيوماس.
ب -الموقع ووقت البحث
موقع البحث يف معهد التوجيو اإلسبلمي الثاين رانديغان،كيباسُت،
بانيوماس ،مع اعتبارات ـبتلفة منها:
 -0معهد التوجيو االسئلمي الثاين رانديغان،كيباسُت ،بانيوماس واحد من أقدام
اؼبعهد من بانيوماس.
 -4أن تركز من اؼبنهاج ىذا اؼبعهد استيعاب اللغة العربية بتوجيو الكتب السلف.
 -3اؼبعلمون يف ىذا اؼبعهد أعضاء األسرة من اؼبدير اؼبعهد ،والطبلب الذين
متخرجون من معهد مشهور بأندونيسيا  ،وبعض منهم متخرجون من معهد
االنوار ،سارانج ،رديبانج.
الباحثة تبحث يف فصل أول ،فيو صيغتان كتاب اآلجرومية يعٍت اآلجرومية
اعباوية ومنت اآلجرومية .ووجب على الطبلب أن يتعلموا كتاب منت اآلجرومية،
الكتابان مادة واجبة دبعهد التوجيو اإلسبلمي الثاين رانديغان،كيباسُت ،بانيوماس.
مبلخظات لدراسة يوم اعبمعة 8 ،ديسمرب .4107
ج -مصدر البيانات
مصادر ىذا البحث كل شئ الذي جيعل منبع البيانات أواؼبعلومات للبحث منها:
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 -0طالبات دبعهد التوجيو اإلسبلمي الثاين راننديغان ،كيباسُت بانيوماس لنيل
اؼبعلومات عن مشكبلت تعليم النحو بكتاب اآلجرومية يف الفصل االول.
 -4استاذات دبعهد التوجيو اإلسبلمي الثاين راننديغان ،كيباسُت بانيوماس لنيل
اؼبعلومات عن حول من مشكبلت تعليم النحو بكتاب اآلجرومية يف الفصل
االول.
د -جمع البيانات
صبع البيانات ىي خطوة مهمة يف البحث لينال البيانات ألنو ىدف البحث

ىو االحتصال البيانات 20.فكذالك بسبعمل الباحثة يف دمع البيانات منها:

 -0طريقة اؼببلحظة
طريقة اؼببلحظة ىي ذبربة وتسجيل منهجية للمراقبة ـبتلف الظواىر .أما
24

اؼببلحظة نوعان:

يف حاالت فعلية أو يف حالة اصطناعية لتحقيق ىدف.
23
مبلحظة مباشرة ومبلحظة بعدم مباشرة.
استخدمت الباحثة طريقة اؼببلحظة مباشرة يعٍت أن الباحثة الحظت تعليم النحو
بكتاب اآلجرومية يف الفصل األول دبعهد التوجيو االسئلمي الثاين راننديغان،

كيباسُت بانيوماس.
 -4طريقة اؼبقابلة
طريقة اؼبقابلة أنشطة لينال حصول علي اؼبعلومات مباشرة من خبلل النعبَت عن
22
األسئلة اؼبستطلعُت.
41
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وهبذه الطريقة نالت الباحثة اؼبشكبلت تعليم النحو بكتاب االجرومية يف الفصل
االول دبعهد التوجيو االسبلمي الثاين راننديغان ،كيباسُت بانيوماس وحلوؽبا.
 -3طريقة التوثيقة
الطريقة واقع مكتوب اليت قد ماضت .التوثيقة ربوي من الكتابة والسورة
اومؤلفات شخص .الكتابة مثل الكتابة اليومية والتاريح اغبياة والقصة والنظام
والسياسة .ومؤلفات شخص كمثل اؼبؤلفات يف الفن كاصورة واالفبلم وغَتىا.
استخدم الباحثةهبذه الطريقة لنيل البيانات اليت وصفها التوثيق.

25

ه -تحليل البيانات
ربليل البيانات ىو عملية البحث وترتيب البيانات اليت تنال من خبلل
اؼبقابلة واوراق اؼبيدان وغَت ذالك ترتيبا نظاميا ليسهل الفهم عنها 26.تستخدم
الباحثة ربليل البيانات عند ميليس وىرمان تكون علي ثبلثة خطوات:
 -0زبفيض البيانات
البيانات التقليليية ىي زبرب الشيئ الرئيسية وتركز ايل الشيئ اؼبهمة
وتطلب اؼبوضوع وزبذف البيانات اليت مل تستحدمها.
 -4عرض البيانات
اغبطوات الثاين ىي البيانات البينة يف حبث الكيفي ،تعمل خبطوط بياناتة
27
وجدول وغَت ذلك .يكون البيانات فيسهل لفهم البيانات.
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 -3خبلصة البيانات
التبيينية تأخذ اػببلصة .اػببلصة األواى ديكن أن تغَت إذا مل توجد قوة
الدليل .ولكن إذا عضد بقوة الدليل فيأخذ من اػببلصة.

الباب الرابع
عرض البيانات وتحليلها
أ -الصورة العامة بمعهد التوجيو االسالمي الثاني رانديغان ،كيباسين ،بانيوماس
 -0إسم اؼبعهد  :معهد التوجيو االسبلمي الثاين رانديغان ،كيباسُت ،بانيوماس
 -4الرؤية والرسالة وأىداف
أ) الرؤية يف ىذا اؼبعهد ىي أن ربقيق الطبلب لديهم أخبلق الكردية  ،يتفوق
يف مرجع العلم اإلسبلمي واؼبعرفة اغبديثة والقومية
مع اؼبؤشرات:
 )0متقن يف أنشطة الدينية
 )4متقن يف التصال اللغة اإلقبليزية والعربية
 )3مهَتيف أنشطة التعليم والتعلم
 )2مهَتيف إبداع الثقايف والتقدير
 )5لتفوق يف التفاعل االجتماعي
ب)اؽبمة يف ىذا اؼبعهد ىي
 )0إجراء التعليم لتحقيق الطبلب بشرامهيبا وصديقا وعندىم األخبلق
الكردية
 )4إجراء التعليم األساسي يف اؼبمارسة وقدوة ودلة البادرة الطبلب
 )3إجراء التعليم ليعريف الطبلب مصادر اإلسبلمية ويفهمون عن أىل
السنة واعبماعة دبرجع إىل إمام األشعاري وإمام اؼبطريد
 )2تطوير التعليم باستخدام قواعد اللغة العربية بشكل منهجي باستخدام
كنب السبلف ،وىي عمرطي واآلجرومية ونظام مقصود والفية.
 )5تطوير التعليم وفقا للقيم وطنية ليتكون الطبلب الذين حيبون الوطن
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ج)األىداف يف ىذا اؼبعهد ىي
 )0اؼبعهد بستطيع أن حيصل ويطور الطبلب باألخبلق الكردية
 )4اؼبعهد بستطيع أن يرشد الطبلب ليعريف الطبلب مصادر اإلسبلمية
باستخدام كتب السبلف ،وىي العمرطي واآلجرومية ونظم اؼبقصود
وألفية
 )3اؼبعهد إجراء تعليما الذي يستطيع أن حيصل الطبلب يعرفون مصادر
اإلسبلمية ويفهمون عن أىل السنة واعبماعة دبرجع إىل إمام األشعاري
وإمام اؼبتوريد
 -3ىوية اؼبعهد
 )0اسم اؼبعهد  :معهد التوجيو االسبلمي الثاين رانديغان ،كيباسُت ،بانيوماس
 :قرية رانديغان رقم  10\12كيباسُت ،بانيوماس
أ) العنوان
ب)رقم اؽباتف 18534955556:
ج) اسم اؼبؤسسة  :األنوار اؽبشامية
د) عنوان اؼبؤسسة  :قرية رانديغان رقم  10\12كيباسُت ،بانيوماس
ه) رقم اؽباتف 180347778111 :
و) اسم رئيس اؼبعهد  :سيف األمَت
185745715424 :
ز) رقم اؽباتف
ح) تأسيس اؼبعهد 4102/4103 :
ط) بيانات الطبلب يف آخر  6سنوات:
سنة التعليم

صبلة الطبلب

4102-4103

66

4105-4102

095

38

4106-4105

242

4107-4106

531

4108-4107

563

4109-4108

0485

ي) بيانات الفصل
صبلة الفصل األصل
صبلة الفصل صبلة الفصل اآلخر
)ه(
)ه+د(=و
4

49

صبلة
)ج+ب+أ(=د

فرسخ
<63 m4

فرسخ
>63 m4

)ج(

)ب(

-

7

49

فرسخ
7x9
m4
)أ(
الفصل
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ك)  بيانات اغبجرة اآلخر
جنس اغبجرة

فرسخ

صبلة

-

4

قاعة

-

4

مطبخ

-

-

أنواع اغبجرة

فرسخ

صبلة

-

32

اؼبسكن 1.

-

75

اغبمام 2.

-

4

إدارة األساتيذ 3.

 -2اؽبيكل التنظيمي معهد التوجيو االسبلمي الثاين رانديغان ،كيباسُت ،بانيوماس
 :السيدزىر األنام ىشام أغباج
اؼبريب
الوكيل اؼبريب  - :السيدة راضية غراءأغباجة
 السيدة شبانة ىشام اغباجةالرئيس العام  :ديونو اغباج اؼباجستَت
الكاتب العام  - :أستاذحلم مبارك
 -أستاذ فتح الرضبن
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 أضبد فتح الرضبن رفققسم التعليم  :أستاذ أغوس حديد الفهم
اؼبنسق اؼبايل  - :استاذة إضافة نور
 أستاذ مستنجن -5ىيكل اإلدارة للبنات معهد التوجيو االسبلمي الثاين رانديغان ،كيباسُت،
بانيوماس
رئيسةاؼبعهد
كاتبة

 - :أستاذة سيت معرفة
 أستاذة شريفة اؼبيمنو - :أستاذة نور حكمة

 أستاذة إظبية نور عزيزة يليهرة ننجسيو - :أستاذة أفٍت جازره
خازنة
 أستاذة إسٌت نسبة عُت أزيزة مَتنا مفتنياقسم اؼبعارف  - :أستاذة زلفى أفيدا
 أستاذة مسفرة خدجية نيل فائزة سيت ؿبمدة ليلى زلفى -نور جنة

40

قسم األمن

 -:أستاذة مفتوحو
-

أستاذة صفرأ
ديينو حورأ
أنغيتا بوقبا ب
نور الفاطمة

-

صفية اؼبٌت
رسيت يلييانا
زلفة السراي
ىنا حكمة

-

عائشة فرحٍت

-

قسم الصحة  -:أستاذة مرويت
 سيت ىجر نيل سعادة رناويت زىرية النعمةقسم النظافة -:
-

نور مطاىرة
مسلحة أنيس
رفيدة
وردة علوية
أستاذة دوي ليلى
أستاذة أين
زىرية النعمة
مرفوعة
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 سيت رملة سربنا نور النساء ألفة الزىراء رحم حنيفة سَتينا نور حنيفةقسم اعبهاز

-:
-

أستاذة نفيسة اؼبناورة
لؤلؤاؼبكنون
أيو قطر الندى
خَت النساء
حلمة السعاده

ب -النظام التعليمية واألستاذات ونشاط الطالب بمعهد التوجيو االسالمي
الثاني رانديغان ،كيباسين ،بانيوماس
-0

النظام التعليمية دبعهد التوجيو االسبلمي الثاين
النظام التعليمية دبعهد التوجيو االسبلمي الثاين يعٍت يوحد النظام
اؼببلكي والنظام التقليدي كان تعليم يف ىذا اؼبعهد يؤكد على غلبة تعليم
القواعد اللغة العربية يعٍت كبو وصرف ألجل الطبلب يستطيعون أن
يوصلوا مصادير األصلي كتاب اللغة العربية على سبيل اؼبراجع لفهم علم
الدين.
ىناك منهج اػباص ربفظ القرآن يعٍت يستطيع الطبلب أن خيتار
النموذج على قسمُت :
أ) ربفظ القرآن منتظم يعٍت الطبلب حيفظون القرآن واحدة مع تعليم
الرظبية بقصد ستة سنوات قد حفظوا القرآن.
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ب)ربفظ القرآن اػباص يعٍت الطبلب حيفظون القرآن فقط بدون تعليم
الرظبية
ىناك أيضا دراسة اػباصة يعٍت الطبلب الذي لديهم غرة تعليم
كتاب العلوم الشريعة الطبلب متنوعات ربت مساعدة السيد زىر األنام
اغباج مباشرة ومتخرجُت من ىذا اؼبنهج حيصلون على شهادة اليت

-4

تستطيع ليستمر إىل جامعة اغبكومية حىت خارج الببلد الطبلب مقيد
على طبسة وعشرين فقط وقسط دراسي مضمون من قبل اؼبؤسس
األساتيذةيف معهد التوجيو االسبلمي الثاين
األسماء األستاذات

المادة

0

أستاذة اضافة نور

كبو

4

أستاذة اضافة نور

تسمع

3

أستاذة فائقة

ذبويد

2

أستاذة معرفة

اؼبفتاح

5

أستاذة معرفة

تسمع

6

أستاذة شريفة

توحيد

7

أستاذة نور

ذبويد

8

أستاذة زلفى افيد

كبو

9

أستاذة نييفة

اللغة العربية

 01أستاذة عيٍت جزيرة

فقو

 00أستاذة حكمة

اللغة العربية

 04أستاذة افٍت

صرف

 03أستاذة افٍت

اخبلق

 02أستاذة مفتوحة

توحيد
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 05أستاذة لؤلؤ

فقو

 06أستاذة نفيس

اخبلق

عزة
 07أستاذة ّ
 08أستاذة مرويت

فقو
فقو

 09أستاذة مشفرة

كبو

 41أستاذة صفرء

اللغة العربية

 40أستاذة سييت حجر

امبلء

 44أستاذةاثنا نسبا عيٍت

كبو

 43أستاذة زكيا

صرف

 42أستاذة براميتا اغوستُت

صرف

 45أستاذة خدجية

ذبويد

 46أستاذة ليليا زلفى

كبو

 47أستاذة يواريت نيعسيو

كبو

 48أستاذة ؿبمودة

كبو

أنشطة اليومية الطبلب دبعهد التوجيو االسبلمي الثاين رانديغان،
كيباسُت ،بانيوماس

الوقت

األنشطة

اؼبدبر

1511-12.11

اإلستعدادصبلة الصبح
باعبماعة

صبيع اؼبدبرون

16.11-15.11

صبلة اعبماعة وقراءة

تقرير
وجب على الطبلب
إلقامة صبلة اعبماعة
وحضر يف القاعة
األوىل قبل الصبلة
وجب على الطبلب
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األوراد

قسم اؼبعارف

إلقامة صبلة الصبح

وقسم األمن

باعبماعة وقراءة
األوراد ،والطبلب
اعبديد تعليم القرآن

16.31-16.11

صبلة الضحى

صبيع الطبلب

17.11-16.31

اإلستعداد لدراسة الرظبية

أكبل ،غسبل ،وغَت
ذالك

17.31-17.31

ذىب الطبلب لدراسة
الرظبية

طبلب الرظبية

17.25-17.31

ذىب الطبلب لدراسة
الدينية

طبلب الدينية

18.11-17.25

ؿبافظة

8.55-18.11

حصة األوىل

19.51-18.55

حصة الثاين

01.15-19.51

اسًتاحة

00.11-01.15

حصة الثالثة

04.11-00.11

اإلستعداد لدراسة الرظبية

أكبل ،غسبل ،وغَت
ذالك

04.05-04.11

صبلة الظهر

صبيع الطبلب

04.31-04.11

ذىب الطبلب لدراسة
الرظبية

طبلب الرظبية

03.05-04.31

اإلستعداد لدراسة الدينية

طبلب الدينية

صبيع اؼبدبرون

مطابقة على كل
الفصل
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03.31-03.05

اإلستعدادصبلة الظهر

صبيع الطبلب

باعبماعة
03.25-03.31

صبلة الظهر باعبماعة

02.11-03.25

ؿبافظة

05.11-02.11

حصة األوىل

05.05-05.11

اسًتاحة

06.05-05.11

حصة الثاين

07.11-06.05

اإلستعدادصبلة العصر

صبيع الطبلب
مطابقة على كل
الفصل
صبيع الطبلب

باعبماعة
07.05-07.11

صبلة العصر باعبماعة

طبلب اػباص يتعلم
كتاب اإلحياء علوم
الدين

08.41-07.05

اسًتاحة

صبيع الطبلب

08.21-08.41

صبلة اؼبغرب باعبماعة

صبيع الطبلب

41.05-08.21

تعليم الكتاب

مطابقة على كل
الطبلب

41.05-08.41

اإلستعدادصبلة العشاء
باعبماعة

41.31-41.05

صبلة العشاء باعبماعة

40.05-41.31

حصة لتعليم الرظبية

44.11-40.05

حصة لتعليم الدينية

43.05-40.11

اسًتاحة

مطابقة على كل
الفصل

12.05-43.05

الوقت لنوم

صبيع الطبلب

صبيع الطبلب
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ج -تحليل البيانات
 -0تعليم النحو
النحو ىو علم بأصول تعريف هبا احوال الكلمات العربية من حيث
اإلعراب والبناء .أي من حيث ما يعرض ؽبا يف حال تركيبها .فيو نعرف ما جيب
عليو أن يكون آخر الكلمة من الرفع ،أو نصب ،أو جر ،أو جزم ،أو لزوم
حالة واحدة ،بعد انتظامها يف اعبملة.
استناد إىل نتا ئج البحث اليت أجرىا الباحثة عن مشكبلت التعليم
النحو بكتاب اآلجروميو يف الفصل األول للبنات دبعهد التوجيو اإلسبلمي الثاين
رانديغان كيباسُت بانيوماس يف تاريخ  0أبريل حىت  5يوين  4108قامت
الباحثة أن تعليم النحو يف معهد التوجيو اإلسبلمي الثاين ىناك مشكبلت.
تعليم النحو يف معهد التوجيو اإلسبلمي الثاين ىناك أربع مرات لؤلسبوع
والوقت أربعُت دقيقة .تستخدم األستاذة بطريقة ؿباضرة وسؤال وجواب .وأما
اػبطوات يف تعليم النحو يف الفصل األول كما يلي :
أوال حضرت األستاذة مادة النحو إىل الفصل وربمل كشف اغبضور مث
تفتح األستاذة الدراسة بالسبلم مث تدعو األستاذة واحدا فواحدا من رقم األول
حىت اآلخر لفحص حضر أم ال .مث تتكرر األستاذة مادة قبلها مث شرحت
األستاذة مادة النحو وبعد ذالك سألت األستاذة لتبلمذىا لتعرف قد فهمنت أم
ال  .إذا إنتهى الوقت حيتم األستاذة بقراءة اغبمدلة والسبلم.
 -4مصادر تعليم النحو
تعليم النحو يف معهد التوجيو اإلسبلمي الثاين يستخدم مصادير كتاب
السلف يعٍت اآلجروميو وعمرطي وألفية.أما اآلجروميو تستخدم يف الفصل األول
والعمرطي يف الفصل الثاين وألفية يف الفصل الثالث وما فوقو .ىناك كتاب
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اػباص ليسهل فهم اؼبادة للمبتدئُت يعٍت نظم اآلجروميو جوية الذي يستخدم يف
الفصل األول وجب الطبلب حيفظونو
 -3تقوًن تعليم النحو يف معهد التوجيو الثاين
عرى تقوًن تعليم النحو يف معهد التوجيو الثاين على قسمُت إمتحان
منتصف السنة و إمتحان هنائي السنة .مها إمتحان اؼبكتوبة الشكل أسئلة تتكون
من تعريف اؼبصطلحات و صنع األمثلة و استمرار النظم.
 -2مشكبلت التعليم النحو يف معهد التوجيو اإلسبلمي الثاين
مشكبلت اليت يصدىا اآلن ىي مشكلة النحو ليس ؽبا أمرا مستحيبل
فلن ترىقنا من أمرنا عسرا ولن تكلفنا عملية صعبة ولن نستعُت يف أمرىا
باستقدام األجانب اػبرباء .أن النحو العريب من حيث ؿبتواه زطرائق تدريس –
كما يعلم عندنا -ليس علما لًتبية اؼبلكة السانية العرابية ،وامنا ىو علم تعام
صناعة القواعد النحوية .وقد ادى ىذا ،مع مرور الزمان ،إىل من نفور دراسة،
وإىل ضعف الناس النشائة يف اللغة بصفة عامة .لتعريف اؼبشكلة تعمل الباحثة
باؼبقابلة واؼببلحظة مع بعض األساتيذة وبعض الطالبات.
حصيلةاؼبقابلة يف يوم الثبلثاء وتاريخ  3أبريل 4108مع أستاذة زلفى
ليل كرئيسة اؼبعهد يف اإلدارة يعٍت أن مادة النحو يف ىذا اؼبعهد يستخدم كتاب
اآلجرومية والعمرطي واأللفيو .يف الفصل األول يستخدم كتاب اآلجرومية فيو
يشرح عن قواعد النحو الذي إنتظامها بسيطة ولغتو سهبل لذالك مناسب
للطبلب اعبديد ألهنم أول اؼبرة يف تعليم النحو .ويستخدم أيضا بكتاب
اآلجرومة جاوية ليسهل فهم اؼبادة.
حصيلةاؼبقابلة يف يوم اعبمعة وتاريخ  03أبريل  4108مع أستاذة
حكمة يف اإلدارة يعٍت قالت أستاذة حكمة منذ تعلم مادة النحو تشعر صعوبة
يف شرح اؼبادة كيف ذبعل الطالبات تفهيما بكبلمها ألهنن أول اؼبرة يف تعليم
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النحو وبعض منهن متخرجُت من اؼبدرسة العامة .ىناك أيضا طالبات اليت مل
تستطعن أن تقرأن كتاب اللغة العربية بالفصيح.
حصيلةاؼبقابلة يف يوم األربعاء وتاريخ  08أبريل  4108مع أستاذة
براميتا يف اإلدارة أستخدمت أستاذة براميتا بطريقة احملاضرة والسؤال واعبواب يف
شرح اؼبادة وقلة بطريقة اآلخر .يف اغبقيقة تريد األستاذة أن تكون تدريب اػباص
عن طريقة تعليم الذي تتكون الطالبات فهما بسرعة.
حصيلةاؼبقابلة يف يوم اإلثنُت وتاريخ  43أبريل  4108مع أستاذة
مفتوحة وأستاذة عزة يف اإلدارة يعٍت أستخدمتا بطريقة احملاضرة والسؤال واعبواب.
ولكن أن أستاذة عزة أكثر بطريقة السؤال واعبواب حجتها تكون الطالبات
لتذكَت مادة قبلها مث تتعلمن باغبماسة وفعالية خاصة لتقليل نعاسهن.
حصيلةاؼبقابلة يف يوم السبت وتاريخ  48أبريل  4108مع أستاذة
صفراء يف اإلدارة يعٍت كان أستاذة صفراء صعوبة على اإلستقبال الطالبات اليت
ربفظن اؼبنت اآلجرومية بالكسل .بعض من الطالبات حفظن اؼبنت اآلجرومية يف
وقت تقدًن فقط .إذا كان أمرت األستاذة لتكرر باب قبلها فبل فبتاز مثل قبلها،
لذالك ذبعل األستاذة صعوبة لتشارك عاطفيها.
مبلحظة األوىل يف يوم األربعاء وتاريخ  45أبريل  4108وساعة
 25.18 -18.11يف الفصل "ي" مع أستاذة براميتا يعٍت قبل أن تدخل
األستاذة إىل الفصل الطالبات تقرأن الدعاء صباعة .الدعاء كما يلي:
اغبت
"نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكَتا ونفع واإلنتفاع واإلفاد واإلستفاد و ّ
التمسك بكتاب اهلل وسنة رسولو والدعاء اىل اؽبدى وداللة اػبَت ابتغاء وجو
على ّ

اهلل ومرخاتو وقربو وثوابو .اللهم إين أسألك فهم النبيُت وحفظ اؼبرسلُت واؽبام

اؼببلئكة اؼبقربُت .اللهم اللهم اغنٍت بالعلم وزيٍت باغبلم واكرمٍت بالتقوى وصبّلٍت
بالعافية يا ارحم الرضبُت"
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حضرت أستاذة مث تفتح بالسبلم وقراءة الفاربة مث تدعوطالباهتا لفحص
حضرت أم ال .أما مادة ىذا اليوم يعٍت باب النعت .عندما أستاذة تشرح مادة
فكان حالة الطالبات متنوعة .ىناك نعاس غَت تركيزا وبعض منهن تستأذن إىل
اغبمام وتلك اغبالة غَت تفضي ولكن األستاذة غَت احًتس من ذالك .بعد تشرح
اؼبادة سألت أستاذة ىل فهمنت أم ال ويوجد أسئلة أم ال وإجابة طالبات "ما
فيو" مث تعطي الواجبات من باب النعت .اذا إنتهى الوقت وزبتم بقراءة اغبمدلو
والسبلم.
مبلحظة الثاين يف يوم اػبميس وتاريخ  46بريل  4108وساعة -8.11
 1825يف الفصل ك مع أستاذة حكمة يعٍت كما يف العادة قبل أن تدخل
األستاذة قد استعددن الطالبات بدراستهن بقراءة نظم اآلجرومية جاوية مث
الدعاء .عندما حضرت أستاذة مث تفتح تعليما بالسبلم وقراءة الفاربة مث تدعو
طالباهتا واحدا فواحدا ىناك ثبلث طالبات اليت غائبة ألهنن مريضة .بعد ذالك
أمرت األستاذة إىل إحدى من طالباهتا لتقرأمادة قبلها.مث تستمر األستاذة مادة
بعدىا يعٍت باب العطف مث تقرأ وتشرح األستاذة .أماحالة الطلبات سواء كان
مثل فصل اآلخر غَت تفضي .ىناك نعاس يف الفصل مث تتحدث مع صديقتها
ولو كان توشوش بعد تشرح األستاذة مث تسأل عن مادة اليت شرحت يف اغبديثة
وذبيب الطالبات صباعة .ألن إجابتهن غَت واضح مث تسأل األستاذة إىل إحدى
منهن لتسمع إجابة صحيحا واضحا .بعد إنتهى الوقت وزبتم بقراءة الدعاء
والسبلم.
مبلحظة الثالثة يف يوم األربعاء وتاريخ  4مايو  4108والساعة 01.11
ليبل ىذا نشاط الطالبات ستقدم ؿبافظتهن إىل أستاذة .إذا كان أستاذة قد
إستعدادا وتقدم الطالبات أمامها واحدا فواحدا وأستاذة تسمع ؿبافظتهن
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وتصحح خطائهن .أحيانا أمرت أستاذة إىل طالباهتا لتحافظ ؿبافظة باب قبلها
ولكن طالبة غَت فصيح مثل قبلها.
حصيلة اؼبقابلة يف يوم اػبميس مدوتاريخ  46أبريل 4108مع بعض
طالبات يف القاعة الربنب إىل مادة النحو صعوبة لفهمها ألهنن أول اؼبرة تعليمها
كثَت اإلصبلح اعبديد الذي استمعت يف اغبديثة .وبعض منهن ربب إىل مادة
النحو بل تتكل على أستاذهتن.
حصيلة اؼبقابلة يف يوم األربعاء وتاريخ  4مايو  4108مع فائقة كطالبة
يف الفصل األول ىي ربب مادة النحو ،ألهنا تريد أن ذبعل طالبة ماىرة يف قراءة
الكتاب اللغة العربية .بل ىي صعوبة يف حفظ اؼبنت مازال صعوبة على ربقيق
القاعدة يف قراءة الكتاب.
كما رأت الباحثة عندما تعمل اؼبقابلة واؼببلحظة مع بعض األساتيذة
وبعض الطالبات ،ومشكبلت يف ىذا اؼبعهدإما من ناحية اؼبعلم وإما من ناحية
الطبلب .حبثت الباحثة عن مشكبلت التعليم النحو بكتاب اآلجرومية يف
الفصل األول للبنات دبعهد التوجيو اإلسبلمي الثاين من ناحية اللغوية ومن ناحية
غَت اللغوية.
أ) مشكبلت التعليم النحو من ناحية اؼبعلمة.
استناد إىل اؼببلحظة واؼبقابلة اليت أجراىا الباحثة مع بعض
األستاذات النحو يعٍت أستاذة حكمة و أستاذة صفراء مها أستذتان مادة
النحو يف معهد التوجيو اإلسبلمي الثاين اؼبقابلة يف يوم الثبلثاء تاريخ أبريل
يف اإلدارة مشكبلت التعليم النحو بكتاب اآلجروميو يف الفصل األول
للبنات كما يلي:
 )0اؼبشكلة يف إدارة الفصل
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مادة النحو يعٍت مادة اليت حيتاج تركيزا ولكن إذا كان األستاذة
تشرح اؼبادة فالطالبات حيدثون مع أصدقائهم وبعض منهم النعاس .
 )4اؼبشكلة لتختار الطريقة
األستاذة تشرح اؼبادة بالطريقة اؼبتساوي يف كل وقت وىي
باستخدام طريقة احملاضرة والسؤال واعبواب ومل تستخدم طريقة اآلخر.
ب)مشكبلت تعليم النحو من ناحية الطبلب
استناد إىل اؼببلحظة واؼبقابلة اليت أجراىا الباحثة مع بعض الطبلب
يف الفصل األول للبنات دبعهد التوجيو اإلسبلمي الثاين أن مشكبلت التعليم
النحو بكتاب اآلجروميو كما يلي :
 )0من ناحية اللغوية
مشكبلت اليت يواجهها يف تعليم اللغة العربية ىي اإلختبلفات مع لغة
األم منها:
أ) أصوات
بعض من الطبلب متخرجون من اؼبدرسة اإلسبلمية
وبعضهم من اؼبدرسة العامة لذالك بعضهم اليعرفون عن
مصطلحات يف اللغة العربية مث قلة قدوة الطبلب لتفاىم
اؼبصطلحات عندما أمرت األستاذة غبفظ اؼبنت اآلجروميو حفظ
الطبلب ولكن الطبلب ال يفهمون مراده
ب)اؼبفردات
كان بعض الطبلب صعوبة يف تكوين الكلمة ألن الطبلب
صعوبة يف حفظ اؼبفردات اؼبثال عندما أمرت أستاذة لصناعة اؼبثال
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الكلمة اليت تشتمل على تركيب نعت واؼبنعوت ىم يستطيعون ولكن
من كلمة اليت قد حفظ فقط وليس كلمة اآلخر
ج) جانب الكتابة
من ناحية الكتابة يشعر الطبلب صعوبة يف الكتابة ألن معٌت
واؼبراد يف اؼبادة يستعمل لغة األندونيسي واعباي ولكن كتابتو باللغة
العربية ىم مل يتعود
د) صرفية وكبوية
الطبلب مل يفهمون عن قواعد اللغة العربية جيدا بعض منهم

-5

مل يفهمون عن اإلعراب وعبلمتو ومل يستطيع أن يفرق بُت الضمائر
للمفرد أواعبمع وغَت ذالك
 )4من ناحية غَت اللغوية
اؼبشكلة اليت يواجهها الطبلب يف تعليم اللغة العربية من ناحية
غَت اللغوية اؼبشكبلت إما من عامل اإلجتماعية والثقافية والبيئة كان
اغبجة الذي يسبب ظهور بعض اؼبشكبلت التعليم بينهم النعاس يف
الدرس إذا كان تقع مادة النحو يف حصة اآلخر بعض منهم يشعرون أقل
من التذكرة واغبماسة مث يتعلمون بالكسل والبيئة واإلجتماعية ال يوزر
لتنمية اللغة العربية ألهنم يستعملون لغة األندونيسي واعباو.
حلول اؼبشكبلت تعليم النحو بكتاب الآلجرومية
ؿباولة اؼبعلمة لتغليب على مشكلة تعليم النحو بكتاب اآلجرومية ىي كما
يلي :
أ) تشرح اؼبعلمة مادة النحو مهبل فمهبل.
ب)تستخدم اؼبعلمة بطريقة سؤال واعبواب ؼبذكرة اؼبادة.
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ج)أكثر انضباطا يف تطبيق ؿبافظة.
تفهم اؼبعلمة إىل اؼبتعلمة أن مادة النحو سهلة ومهمة لتعلم
د)  ّ
الطالبات.
ه)تعطي العقاب إىل طالبات اليت ال هتتم بشرح اؼبعلمة.



الباب الخامس
االختتام
أ -نتيجة البحث
استناد إىل نتا ئج البحث اليت أجرىا الباحثة عن مشكبلت التعليم النحو
بكتاب اآلجروميو يف الفصل األول للبنات دبعهد التوجيو اإلسبلمي الثاين رانديغان
كيباسُت بانيوماس اليت أجريت من خبلل اؼببلحظة واؼبقاببلت والتوثيق.خلص
الباحثة أن مشكبلت التعليم النحو بكتاب اآلجروميو يف الفصل األول للبنات كما
يلي :
 -0مشكبلت تعليم النحو بكتاب اآلجروميو من ناحية اؼبعلم
استناد إىل اؼببلحظة واؼبقابلة اليت أجراىا الباحثة مع بعض األستاذات
النحو يعٍت أستاذة حكمة و أستاذة براميتا عن مشكبلت التعليم النحو بكتاب
اآلجروميو يف الفصل األول للبنات كما يلي :
أ) اؼبشكلة لتختار الطريقة
ب) قلة فعالية يف اإلستخدام طريقة التعليم النحو
ج)قلة الوسائل إليصال اؼبادة يف الفصل
 -4ومشكبلت تعليم النحو بكتاب اآلجروميو من ناحية الطبلب
استناد إىل اؼببلحظة واؼبقابلة اليت أجراىا الباحثة مع بعض الطالبات يف
الفصل األول أن مشكبلت التعليم النحو بكتاب اآلجروميو كما يلي :
أ) الطالبات تتعلمن مادة النحو يف مرة األول
ب)صعبة للمحافظة
ج)صعبة لتطبيق القواعد يف الكلمة
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 -3حلول اؼبشكبلت تعليم النحو بكتاب الآلجرومية
أ) تشرح اؼبعلمة مادة النحو مهبل فمهبل.
ب)تستخدم اؼبعلمة بطريقة سؤال واعبواب ؼبذكرة اؼبادة.
ج)أكثر انضباطا يف تطبيق ؿبافظة.
تفهم اؼبعلمة إىل اؼبتعلمة أن مادة النحو سهلة ومهمة لتعلم الطالبات.
د)  ّ
ه)تعطي العقاب إىل طالبات اليت ال هتتم بشرح اؼبعلمة.

ب -اقتراحات
 -0ؼبعلمة مادة النحو :
أ) ينبغي ؼبعلمة مادة النحو باستخدام طريقة التعليم مفرحا
ب)ينبغي ؼبعلمة مادة النحو الىتمام حالة الفصل والطالبات
 -4للمتعلمة :
أ) ينبغي ؼبتعلمة أن هتتم دروسها وربفظ حفظها
ب)ينبغي ؼبتعلمة أن تستطيع تطبيق علم النحو يف قراءة الكتاب اللغة العربية
ج)ينبغي ؼبتعلمة أن تنشط وال تيأسوا يف تعليم اللغة العربية خصوصا مادة النحو
ج -كلمة اإلختتام
اغبمد هلل الذي اعطانا رضبة وىداية .قد سبت الباحثة ببحثها بتوفيق اهلل.
يف ىذه الفرصة ستقول الباحة شكرا ؼبن قد ساعدىا يف إختمام ىذا البحث.
عسى اهلل أن يسهل أموركم .ال تنسى الباحثة أن تقول العفو ،إذا وجدت
األخطاء يف كتابة البحث .عسى أن ينفع ىذا البحث عبمع القارئُت العامة.
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