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 الباب األول 
 مة املقد

 خلفية البحث .أ
 ال اآلن  حىت العربية  لغة ال اللغة، خمتلفة  ثقافة  هلا أجنبية  لغة  هي  العربية  اللغة 

  ،االتصال أدوات  من واحدة  وأصبحت  القرآن واحلديث، لغة  ألهنا مهمة  تزال
 العربية  اللغة  إحلاح ألن  جتنبه، ميكن  ال شيء  هو  العرب لغي  العربية  اللغة  تعلم

)أسيف  .املسلمني وغي للمسلمني ابلنسبة  للغاية  مرتفع اليوم العامل جملتمع
 (.99ص  2011 حرموان،

يعّرف علماء اللغة أبّن اللغة الوسيلة اليت ميكن بواسطتها حتليل أي صورة 
أو فكرررة نهنيررة إز أجزاأهررا أو اصاأصررها و الرريت يررا ميكررن ترتيرر  هرر   الصررورة 
مرة أارى ىف أنهاننا أو أنهان غيان بواسطة أتليف كلمات و وضعها ىف ترتيرر  

 (.1٥ ص م19٨٦ ،اجمليدااص. )عبد 

هلرررا اصررراأ  كضرررية بعترررها، أمرررع تركيبيرررا، وأوضرررع بيررراان،  للغرررة العربيرررة ا
وكانت امللكة احلاصلة للعرب من " ،وأع ب م اقا عند أهلها. يقول ابن الدون

 (.۳٨ ص م19٨٥)معروف،  "نلك أحق امللكات وأوضح بياان عن املقاصد.

 درةالقرر  اهتمامررات علرر  العربيررة  اللغررة  تعلرريم أنشررطة  اقتصرررت ،البدايررة  يف
 احلاجة  جان  إز نلك ومع، العربية  اللغة  ابستخدام املكتوب القرآن قراءة عل 
 تررزال ال الرريت األارررى  اإلسرريمية  والكترر  واحلررديث القرررآن حمتررو ت فهررم إز

 القرردرة علرر  مقصررور ا العربية  اللغة  تدريس يعد مل ،العربية  اللغة  ابستخدام مكتوبة 
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 مررن مزيررد واستكشرراف لفهررم نلررك مررن ضرررأك ولكررن العربيررة، احلررروف قررراءة علرر 
 (. ٥4ص 2010الدين أشريف،  )مشس.ية اإلسيم تعاليم

 يررتم، لمسررلمنيل ضررروري  أمررر هررو العربيررة  اللغررة  تعلررم أن نلررك إز إضررافة  
 واحرردة ،الرمسيررة  غرري وأ الرمسيررة  املؤسسررات كررلل إندونيسرريا يف العربيررة  اللغررة  تعلررم
 .املعهد اإلسيمية  هي منها

املعهررد اإلسرريمي السررييف  يف العربيررة  لغررة  ترردريس هرردفي عررام، بشرركل
 ميكررن حبيث ، إسيمية  تعاليم عل  ميحظاهتا حتتوي  اليت الصفراء الكت  فهمل

)بصررر مصررطف ، اإلسيم، دراسررة  هررو العربيررة  اللغررة  ترردريس مررن الغررر  أن القررول
ا (.9ص  2012وعبد احلميد،    (132-131: 199٥) بروينيسررن ملررارتن وفقرر 

 باكترر  هررو األصررفر الكترراب طريقررة" و بيررزاننين ،األصررفر الكترراب" كتابرره يف
 عليه يطلق ،املعهد اإلسيمي السييف يف املستخدمة  العربية  ابللغة ال ي يكت  

 أواأررل يف األوسرر   الشرررق مررن وينقررل أصررفر الكترراب ورق ألن األصررفر الكترراب
 .عشر السادس القرن

 اللغررة  يفهررم أن الطرريب علرر  جيرر  األصررفر، لكتررابا حمتررو ت لفهررم 
 العمريطرري كمررا هررو مرر كور يف نظررم لصرررفوا النحو ابسم املعروفة  العربية  النحوية 

 :(2ص 2014)حممد جني  سدجاك، 

 ـــاَلُم ُدْونَـــــــــُه َلْن يُـــْفـــَهـــــــــَمـــــاِإِذ الْــــــَكــــ *َوالــــنَّــــْحــــــُو َأْوىل َأوَّاًل َأْن يُـــــْعـــــلَــــــــَمـــــــا          
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 من  ،شيبونمعهد تربية البنني اإلسيمي السييف كاليوادس سومرب ىف  
 الكتاب حمتو ت وفهم لقراءة واحدة طريقة ألهنا النحو  تعلم للغاية  املهم

 أو عالية  اتبقدر  يتمتعون ال ين الطيب  بتصنيف املدارس  تقوم ل لك األصفر،
بس   أ من ،فصول عدة  من الصرف و  النحو  تعلم يف ااصة  ، أساسية  تزال  ال

  كتاب يدرس أوز و  صف  يف تدرس  اجلرمية  و  العواأل هي النحو كت 
 يف عليا، صف يف يدرسابن مالك  الفية  وكتابصف وسط   يف  العمريطي

 كتاب ابستخدام ،صف وسط  النحو يف تعلم عل  الباحث ركز الدراسة  ه  
 .التعليمية  للمواد كمصدر العمريطي

 يف  العربية  اللغة  تدريس عملية  فإن الباحضني، ميحظات ايل من
 اللغة  تعلم يف  املتوقعة  األهداف  مضل  التوقعات، كامل بشكل تل   مل  املدارس 
 .الناهونية  اللغة  معرفة  وإتقان األصفر الكتاب قراءة للطيب ميكن أي  ، العربية 

 وهو  ، معهد اإلسيمي السييف تربية البنني يف  العمريطي اب كت دراسة  مضل 
 أن  ط الوس فصل  يف  للطيب  ميكن  املضالية  الناحية  من  عايل، تعليمي  درس
 ، النحو علم  دراسة  يف بدأوا  الصف طيب  من ألنه علم النحو  معرفة  يتقنوا
 رغم ال عل  يفهمون  ال  ال ين  الطيب من  العديد هناك يزال  ال  الواقع  يف  ولكن
 يا، ويفي للتدريس القياسية  للمعايي وفق ا كانت املستخدمة  الطريقة  أن من

 وتدري  املوضوع عل  أمضلة  يقدم  ال ي  املعلم تكرار ايل من ه ا يتتح
 إتقان لز دة اآلار تلو  الواحد  الفصل يف  األصفر الكتاب قراءة  عل   طيبه
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 الطيب  يزال  ال  نلك، ومع .الكتاب حمتو ت  وفهم قراءة يف  الطيب
 معيار إرجاع يتم حبيث كبي حد  إز يفتقرون النحو  علم  إتقان يف التجريبيون

 من  العديد  هناك  تزال ال   الواقع  يف، أنفسهم للطيب  التدريس فشل  أو  النجاح 
 أن  هو طيبملعظم ال الساأد  والسب   ، نفسه طيبال  عن تنشأ اليت العقبات
 كت  فهم  عدم مضل السابقة  الفصول  يف ادةاملستف املواد يفهمون ال الطيب
 طيب ال  اهتمام اليزال وابلتايل صع ، التعلم أن  ومفهومهم  والعمريطي اجلرومية 
 .للتعلم كساز الطيب كون إز  أدى  مما موجود، غي  النحو بتعلم

 كتاب  من  تطوير كتاب بصنع ، يريد الباحث ه   الظاهرة مؤسسا عل  
 برسم مصحوبة  ألهنا املادة حمتو ت فهم لتسهيل بالطي فهمنقية ل يطالعمري
 البحث لباحثا أا  سب  احلالة  ه   يف مث)ترمجة اإلندونسي(،    و فيغون  بياين

استخدام كتاب شرح العمريطي الكفايف لرتقية فهم  :عنوانحتت  التجرييب
كاليوداس    السلفي الطالب ابلقواعد النحوية يف معهد تربية البنني اإلسالمي

 .رب شريبونسوم 

 البحث حتقيق . ب
 فكما يلي: البحثالبحث يف ه    حتقيقوأما 

تعلررررريم النحرررررو بررررردون إسرررررتخدام كتررررراب شررررررح العمريطررررري  كيرررررف (أ
في كررررراليوادس معهرررررد تربيرررررة البنرررررني اإلسررررريمي السرررررلالكفرررررايف ىف 

 ؟شيبونسومرب 
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تعليم النحو ابستخدام كتاب شرررح العمريطرري الكفررايف ىف  كيف ( ب
 ؟شيبونفي كاليوادس سومرب البنني اإلسيمي السلمعهد تربية 

ترقيررة فهررم  يفر استخدام كترراب شرررح العمريطرري الكفررايف أث كيف ( ج
معهرررررد تربيرررررة البنرررررني اإلسررررريمي يف  الطررررريب عرررررن قواعرررررد النحرررررو

 ؟شيبون في كاليوادس سومربالسل
 أهداف البحث .ج

 البحرررث يف هررر   الرسرررالة اعتمرررادا علررر  مشررركيت البحرررث، أهرررداف 
 فكما يلي:

تعلررررريم النحرررررو بررررردون إسرررررتخدام كتررررراب شررررررح العمريطررررري ملعرفرررررة  (أ
معهرررررد تربيرررررة البنرررررني اإلسررررريمي السرررررلفي كررررراليوادس الكفرررررايف ىف 

 .شيبونسومرب 

تعليم النحو ابسررتخدام كترراب شرررح العمريطرري الكفررايف ىف ملعرفة  ( ب
 .شيبونمعهد تربية البنني اإلسيمي السلفي كاليوادس سومرب 

أثر استخدام كتاب شرح العمريطرري الكفررايف يف ترقيررة فهررم عرفة مل ( ج
معهررررد تربيررررة البنررررني اإلسرررريمي يف  الطرررريب عررررن قواعررررد النحررررو

 .شيبون السلفي كاليوادس سومرب

 

 فوائد البحث . د
بناء عل  األهداف البحضية املراد حتقيقيا، وابلتايل من املتوقع أن يكون 

مرري، وااصررة يف اجملررال النحرروي، سررواء هلرر ا البحررث فاأرردة يف األدب العل
 بشكل مباشر أم ال، فاأدة ه   الدراسة هي كما يلي : 
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 الفواأد النظرية  (أ
ومرررن املتوقرررع هررر ا البحرررث إز املسررراسة يف األفكرررار لتحسرررني  ( 1

 نوعية تعلم اللغة العربية يف مواجهة حقاأق املستقبل. 
نحررو ابسررتخدام  تعليم اليوسع املعارف نظرية عن ليستطيع أن  ( 2

 .كتاب شرح العمريطي الكفايف
 الفواأد العملية  (ب 

نتررراأذ هررر ا البحرررث ميكرررن أن تكرررون مفيررردة للقرررار  كمراجرررع  ( 1
تعلررررريم النحرررررو ابسرررررتخدام كتررررراب شررررررح الررررريت يريرررررد أن يفهرررررم 
 العمريطي الكفايف.

كمرررا لررراول الباحرررث إز وضرررع  تطررروير علميرررة تتعلرررق برررتعلم  ( 2
 اللغة العربية 

ينج  أن يزيد علوما و معارفه و ااصررة عررن تعلرريم  للباحث، ( 3
 علم النحو.

 
 البحوث السابقة املناسبة  . ه

 كما يل :،  سيبحث الباحث عن البحوث اليت حبضواها الباحضون اآلار 

طال  قسم اللغة العربية يف كلية العلمي النبوي   (2014) مستقيم . 1
طريقة مبوضوع " ،احلكومية فورووكيات واملدرس  جامعة اإلسيمية 

 ".  تعليم النحو يف معهد التوجيه اإلسيم  ليلي كيباسني ابنيوماس

وقع تركيز ه ا البحث يف تعليم النحو وطريقته مع تطبيقها يف   •
معهد التوجيه اإلسيم  ليلي كيباسني ابنيوماس.وأّما نتيجة  
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ه ا البحث عرفت أن هدف تعليم النحو في لك املعهد هو  
ع الطال  أن يعرف القواعد النحوية ويفهمها  لك  يستطي

نظرية وعملية كوسيلة تفقه يف الدين، ومع مترين النحو  
 ابحملادثة اليت تستخدم اللغة العربية الفصحة. 

ة  . 2 طالبررة قسررم اللغررة العربيررة يف كليررة العلررم  (201٦) نررنذ أولفررة نورةكيررّ
ة سررررروانن كاليالنبررررروي واملدرسررررري جامعرررررة اإلسررررريمية احل ججرررررا كوميرررررّ

طريقررررة تعلرررريم النحررررو بكترررراب امليسررررر يف علررررم مبوضرررروع " يوجيرررراكرات، 
  109النحررررو يف الفصررررل العاشررررر أ ابملدرسررررة العاليررررة معهررررد فيسرررريس 

. وقع تركيز ه ا البحث علرر  طريقررة تعلرريم النحررو كوجنذ جيأميس "
بكترررراب امليسررررر يف علررررم النحررررو وعوامررررل املرررردافع يف اسررررتخدام طريقررررة 

 يسر يف علم النحو.تعليم النحو بكتاب امل

 وأما نتيجة ه ا البحث تشي إز أن •

الكترراب املسررتخدم كمصرردر الررتعّلم يف الفصررل العاشررر  ( 1
كوجنذ جيررأميس   Persis 109درسة العالية معهد امل (أ)

 هو كتاب امليسر يف علم النحو. 

علرررررريم النحررررررو هرررررري الطريقررررررة الطريقررررررة املسررررررتخدمة يف ت ( 2
 القياسية.

دافع الرررريت تسررررتطيع أن يصررررل تعلررررريم وجررررود عوامررررل املرررر  ( 3
  النحو إز األغر  املقصودة.
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جامعررة العليررا كليررة بقسررم اللغررة العربيررة  طالرر  (2014) انررداع منررور . 3
قرردرة الطرريب مبوضرروع " ، اإلسرريمية احلكوميررة  كونرروع جررايسرروانن  

 ". عل  علوم النحو والصرف وأتثيها للفهم علم البيغة 
عل  علوم النحو والصرررف وأتثيهررا ور وقع تركيز البحث امل ك •

وأّما نتيجة هرر ا البحررث عرفررت أن هرردف . للفهم علم البيغة 
تعليم النحو لك  يستطيع الطال  أن يعرررف القواعررد النحويررة 

، ومررررع مترررررين النحررررو  وأتثيهررررا للفهررررم علررررم البيغررررة  ويفهمهررررا
 ابحملادثة اليت تستخدم اللغة العربية الفصحة.

البحرررروث املرررر كورة، فاسررررتنتذ الباحررررث أن هرررر ا اسررررتنادا إز مجيررررع 
رررخالفة مررررع حواصرررل البحررروث السرررابقة. فامررررا  البحرررث لررره مشررراية ومر
املشاية مررن هرر ا البحررث هرري مشرراية عررن حبررث تعلرريم قواعررد النحررو، 

إستخدام كترراب وأما املخالفة منه هي أن ه ا البحث ينكز إز أتثي 
اإلسرررريمي السررررييف   معهررررد تربيررررة البنرررنيشررررح العمريطرررري الكفرررايف ىف 

 .شيبونكاليوادس سومرب 
 

 اإلطار الفكري .ه 
الررتعليم يف اللغة هو من الفعل عّلم وعّلمه الشيء تعليما فتعلم، ومنه قوله 
َاِء   َها مُثَّ َعَرَضُهمأ َعَل  املأَيَِأَكِة فَرَقاَل أَنأِبئُروأين أبَِمسأ

َاَء ُكلَّ َمسأ تعاز : " َوَعرلََّم آَدَم األأ
َ ")البقرة : هَ  ُتمأ َصاِدِقنيأ  (31ُؤاَلِء ِإنأ ُكنرأ
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ابن الدون يف التعليم، حرريث أشار إز أن البشر أيا ون معارفهم   رأى 
وفتاألهم اترة بطريقة التعلم والتعليم، إما ابحملاكة أو التلقني املباشر. )طارق  

 (.٥: 2010حممد: 

السيما علم التفسي  اتفق العلماء عل  أن علم النحو وسيلة لساأر العلوم
واحلديث فإنه الجيوة ألحد أن يتكلم يف كيم هللا ورسوله حىت يكون مليا  
ابلعربية فقد قال األصمعي : أن أاوف ما أااف عل  طال  العلم انا مل  
يعرف النحو أن يدال يف قول النيب صل  هللا عليه وسلم : "من ك ب عل   

ميكن يلحن فيما روي عنه فإنا حلن فيه  معتمدا فليتبوء مقعد  من النار ألنه مل 
 فقد ك ب عليه".      

علم ابصول تعرف يا أحوال الكلمات العربية من حيث ما أّن النحو هو 
يعر  هلا يف حال تركيبها فيه نعرف ما جي  عليه أن يكون آار الكلمة من  

 رفع أو نص  أو جر أو جزم أو لزوم حالة واحدة بعد انتظامها يف اجلملة.

ما مشكيت تعليم النحو السابقة يستطيع أن تعاجل ابستخدام الطريقة. وأ
والطريقة وسيلة لعيج صعبة يف التعليم. وه ا كما شرحه عبد العليم إبراهيم  

( إن جناح التعليم يرتب   إز حد كبي بنجاح الطريقة، وتستطيع  31:  19٦1)
ف الطيب، و صعوبة الطريقة السديدة أن تعاجل كضيا من فساد املنهذ، و ضع

الكتاب املدرس ، و غي نالك من مشكيت التعليم. وإنا كان املدرسون  
يتافأوتون مبادهتم و شخصياهتم فإن التفأوت بينهم من حيث الطريقة أبعد أثرا، 
و أجل اطرا. وأما املقصود بطريقة التعليم نفسها هي األسلوب ال ي  
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  ليحقق وصول املعارف إز طيبه  يستخدمه املدرس يف معاجلة النشاط التعليم
 (.٦:  1997بد القادر امحد، سبل، وأقل الوقت والنفقات )حممد عأبيسر ال

كترررراب شرررررح العمريطرررري الكفررررايف تعلرررريم النحررررو ابسررررتخدام  وملعرفررررة عمليررررة 
 ي:تكون اخلطة كاجلدول  اآل

 1.1الصورة : 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 طريقة شبه التجريب 

بدون إستخدام كتاب شرح  
 العمريطي الكفايف 

 

بار قبلياإلخت  قبلي ختباراإل 

 

بدون إستخدام كتاب شرح  
 العمريطي الكفايف 

  فصل التجربي   فصل التجربي 

 

 اإلختبار بعدي

 

 

 بعدي اإلختبار

 

عن    أثر استخدام كتاب شرح العمريطي الكفايف يف ترقية فهم الطالب
 قواعد النحو 


