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 استهالل

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
         

      

 

(٘-ٔ)سورةالعلق:





 احلديث
 وعلموىا الناس فإهنا لسان هللا يوم القيامة(تعلموا العربية قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )
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 ىداءإ
إ -ٔ هللاركهمااكاَتصغيننربياياللذقبطية كأمياؼبكرمةجالل الدينىلأيباؼبكـر

 .ىلكلاألخيخرةكإاآلمةالدنياكالسُبهماظكحف
الرانُبادلعلمني مجيعىلإ -ٕ الذينقداركهمهللااإلسالميةاغبكوميةمَتجامعة

 .َتةعلوماكثعلموين
ُباؼبعهدداراؼبتعلمُتاتنومَتاهكالطلبةُبالصفالسادس،شكراادلعلمنيإىل -ٖ

 هالرسالةذجزياللكمعلىمساعدتكمُبنيلالبياانتؽب
 مساعدتكمعلىشكراجزيالمَتجامعةالران ُبزمالئي  مجيعإىل -ٗ
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 كلمة الشكر والتقدير

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
رافعالدرجاتؼبنخفضعباللو،كفاتحالربكاتؼبنانتصبلشكراغبمدهلل

البالغة بو كشدت ركاقها، الفصاحة مدتعليو من على كالسالـ كالصالة إفضالو،
لوآفعريبغَتذمعوجكعلىآايتالباىرةكاغبجج،اؼبنزؿعليوقرنطاقها،البعوثاآل
.اؽبادين،كأصحابو أمرميلصدرمكيسريلاللهمرباشرحشادكاالدين،كشرؼككـر

لسا من عقدة قوينكاحلل ربزديليفقهوا اللهم ين، علما كثَتافهماٍتكارزقانفعا
.التأكيلٍتالدينكعلمُبٍت،اللهمفقهُتصاحلالكأحلقٍت

كبعد،فهذهالرسالةقدانتهىالباحثعلىكتابتهااذفهللاكعونوربتاؼبوضوع
تدريبالنحوكالصرؼُبقراءةالكتبالًتاثية)حبثكصفيدبعهدداراؼبتعلمُتاتنو"

أتشيوسنكيل(" إسباليتمَتاه الرتبية لكلية لبعضالشركطكالواجباتاقدمتها قررةاؼباما
 شهادة على اجللللحصوؿ الُباألكىلمعة ًتعلـو بية الًتبية (S.Pd)اإلسالمية بكلية

اغبكوميةبنداأتشيو.ةامعةالرانَتماإلسالميعبكأتىيلاؼبعلمُت
يريدالباحثأفيقدـشكرهكتقديرهأكالإىلالوالدم،كُبىذهالفرصةالطيبة

ديالكر علىكل كقبطية الدين جالؿ اما األدعيةأغاثكُت، لعل أحسنههللاجيزي، ما
.خرةالثوابكاعبزاءُبالدنياكاآل

ننورسي ترمذم الدكتور اما الكرديُت للمشرفُت الشكر جزيل الباحث كيقدـ
اؼب الذينقدبذالجهوداماكانفقاأكقاهتماإلشراؼىذهةصرةاؼباجستَتباؼباجستَتكدرا

الرسالةمنبدايتهاإىلهنايتها،لعلهللاأفيباركهماكجيزيهماجزاءحسنا.
اؼبعلمُتىيلبيةكأتًتكعميدبكليةالاعبامعةديركالعرفافؼبايتربيقدـالباحثٍب

ك العربية اللغة تعليم األساتذكرئيسقسم اؼبكرمُتصبيع كاجهم أدكا قد الالئقالذين
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الباحثكعلموالتقديركاإلجالؿ صحيحادكهكأرشاؼبفيدةالعلـوا كإىلمديرإرشادا .
ُبنيلالبياانتالباحثاالذينقدساعدكُباؼبعهدداراؼبتعلمُتاتنومَتاهكاؼبعلمُتفيو

عبامعةالرانَتمميعموففيقسمتعليماللغةالعربيةعبكيقدـالباحثشكراالرسالةذهؽب
.إمتاـكتابةىذهالرسالةىلالذينساعدكهكدفعوهإيئالميعزمعبككذلك

الرسالةىذهكماؿُتإلئمنالقاراإلقًتاحاتقدـالبنائيكتالأخَتايرجوالباحث
منعبادهالصاحلُتهللادعاءكلعللتتمالباحثاخيك .كحسبجعلنا نعمالوكيلكهللانا

الحوؿكالقوةإالاهللالعليالعظيمكاغبمدهللربالعلمُت.النصَتكنعماؼبوىلنعم






ديسمربٔبنداأتشيو،
الباحث
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 مستخلص البحث
 )حبثكصفي الًتاثية:تدريبالنحوكالصرؼُبقراءةالكتبعنوافالبحث

دبعهدداراؼبتعلمُتاتنومَتاهأتشيوسنكيل( 
:جنيدماالسمالكامل

ٖٖٕٕٕٓٓٛٔ:رقمالقيد
ـاستخدىواسنكيلأتشيومَتاهاؼبتعلمُتاتنوعهدداردبتدريسالنحوكالصرؼافك

قعاُبالولكن،ىذهالكتباككيقدراأفحيفظوللطلبةالبد.ىااؼبديرقررالكتبالىتقد
ؼبعرفةتدريباالبحثؼىذاكأىد.قراءةالكتبالًتاثيةُبخاطئُتوامازالهمأفبعض

ُبواجههاالطلبةاليتيكحلهااؼبشكالتالنحوكالصرؼُبقراءةالكتبالًتاثيةكمعرفة
نهجاؼبفهواؼبستخدـمنهجالبحثأماكتدريبالنحوكالصرؼُبقراءةالكتبالًتاثية.

.الصفالسادسطلبةكالنحوكالصرؼدرسممعؼبالحظةكاؼبقابلةاستخداـاالوصفي
الباحث كحصل البحثعلى نتائج أف الكتبىي قراءة كالصرؼُب تدريبالنحو

الطلبةفاؼبإكالًتاثيةجيدجدا، علىتدريبالنحوكالصرؼُبشكالتاليتيواجهها
الكتبالًتاثية ريبخارجدعدـالتك،قواعدالنحوكالصرؼكقلةحفظاؼبفرداتقراءة

اؼبشكالتلغبؿباكالتاؼبعلمإفكالفصل. كالتمريناؼبفراداتإعطاء ، خارجكليـو
كاإلختصاراتمنالقواعدالنحويةكالصرفية.الفصل

 الكلمات األساسية: تدريب، النحو والصرف، قراءة، الكتب الرتاثية
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Abstrak 

 

Judul Skripsi  : Peraktek Nahwu dan Sharf Dalam Membaca Kitab Klasik 

Nama Peneliti  : Junaidi 

NIM   : 180202233 

Pembelajaran Nahwu dan Sharf di Pondok Pesantren Darul Muta’allimin Tanah 

Merah Aceh Singkil menggunakan kitab-kitab yang telah ditetapkan oleh 

Pimpinan Pondok. Kitab-kitab tersebut harus dihafal dan dikuasai oleh setiap 

santri. Akan tetapi pada kenyataanya bahwa sebagian dari mereka masih salah 

ketika membaca kitab klasik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peraktek Nahwu Sharf dalam membaca kitab klasik dan mengetahui kesulitan 

yang dihadapi santri ketika peraktek nahwu sharf dalam membaca kitab klasik 

serta solusinya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif dengan menggunakan instrumen observasi dan wawancara dengan guru 

Nahwu Sharf dan santri kelas 6. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

kegiatan peraktek Nahwu Sharf dalam membaca kitab klasik baik sekali. 

Kesulitan yang dihadapi santri ketika peraktek nahwu dalam membaca kitab 

klasik adalah kurangnya hafalan mufradat, qawaid Nahwu dan Sharf serta 

jarangnya peraktek diluar kelas. Solusi yang diberikan guru adalah memberikan 

hafalan mufradat, memberikan latihan diluar kelas serta memberikan ringkasan 

Nahwu Sharf.  

Kata Kunci: Praktek Nahwu dan Sharf, Membaca, Kitab Klasik 
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Abstract 

 

Theist title  : The Practice of Nahwu and Sharf in Reading Classical 

  Books 

  Turats 

Researcher Name : Junaidi 

NIM   : 180202233 

Learning Nahwu and Sharf at Darul Muta'allimin Islamic Boarding School in 

Tanah Merah Aceh Singkil used books that have been determined by the leader of 

pondok. These books must be memorized and mastered by every student. But in 

fact, some of them are still wrong when reading classical books. The purpose of 

this study are to determine the practice of Nahwu and sharf on reading classical 

books are to find out the difficulties that faced by students when practicing Nahwu 

and Sharf in reading classical books and to find the solutions. The research 

method that writer used is qualitative research which following of observation 

instruments and interviews with Nahwu Sharf teachers and 6th grade students. 

The results of this study explain that the Nahwu and Sharf practicing activities in 

reading classical books are very good. Meanwhile, the difficulties that faced by 

students when practicing nahwu in reading classical books are because of the 

lackness of memorization of mufradat, qawaid nahwu and sharf and the lackness 

of practicing outside the classroom. The solution that is given by the teacher is to 

memorize mufradat, provide training outside of the classroom and provide 

summaries of Nahwu and Sharf.  

Keyword: The Practiece of Nahwu and Sharf, Reading, Classical Books 
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 ولاأل فصلال
 أساسية البحث

 مشكلة البحث - أ
اللغةالعربيةفمنالقواعدُب.قواعدىااػباصةككذلكاللغةالعربيةاؽباللغةكل

علمأما.بة،كالكتاالتكلمكالتحدثكالقراءةُبتستخدـىذهالقواعد.النحوكالصرؼ
ٔاعبملةكالكالـ.ُبمركبةماإكمفردةماإىوقواعدلتعريفكلماتاللغةالعربيةالنحو

أبىب ايضا يسمى النحو العربيةعلم اللغة علـو من ألالعلم كنظأنو وقمة لفهماعد
هاهماليفالنصوصمنغايةعلمالنحوفاليقدرفملإفالشخصكإ.العربيةالنصوص

صحيح كفهما العربيةأماا. اللغة علـو من العلم أبـ الصرؼيسمى خيرجأل،علم نو
العربية.يعرؼأصلال كاستخدامهاُبتغيَتكلمةكيتصرؼمنهاكلكلماتمناللغة

.بعلمالصرؼمعٌتالكلمات
القراءةلنيلمهارةُبغايةاغباجةعلمالنحوكالصرؼ،لككمنذ اؼبعلـوكما

أ القراءة مهارة كف اؼبقركء معٌتصبلة كأتخذ الذلوقصمتفهم فيها.تدىا فكإٕضمن
قدرة ىي القراءة دبهارة الشخصاللغةاؼبقصود ديلكها الُبالىت كفهم اؼبنظر ُبعٌت

عٌتاؼبفهمخبارمعكغايتهانيلاألالصوابكالصحيح.علىسبيلكالنصوصأالكتابة
علىذُب بناء ،لكالنصوص. كالصرؼمؤكد النحو اإلُبتعليم ندكنسيةكلاؼبعاىد

خاصةاؼبعهدالسلفية)القددية(كعامةاؼبعهدالعصرية.

                                                             
1
Hifni Bek Dayyaf, dkk, Kaidah Tata Bahasa Arab, (Jakaarta: Darul Ulum Press, 2010), 

h. 13.  
2
Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2004), h. 

174.   
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ك اتكاف اؼبتعلمُت دار معهد مَتاه اؼبأنو حد )القددية( السلفية أتشيوُبعاىد
هااؼبديرالىتقدكفقاستعماؿالكتبإنوفتدريسعلمالنحوكالصرؼفيوكأماسنكيل.

ابنعقيلعلىشرحككواكبالدريةكـبتصرجداكجركميةكتاباألمنها.بكلاؼبراحل
كمطلوب.كيالىنكساسمنتالبناءكاألكتابفمنها.أماالصرؼُبعلمالنحومنتالفية

كُب.الًتاثيةراءةالكتبقللةآألهناىذهالكتبكيقدركااكيفهموافحيفظوأللطلبةلالبد
لكنُبالواقع.قراءةالكتبالًتاثيةُبسيدرهباالطلبةمادةالنحوكالصرؼىذااؼبعهد

.منمالحظةالباحثاألكىلأفبعضالطلبةمازالواخيطأكفُبقراءةالكتبالًتاثية
اعتماداك أ،ذلكعلى الباحث ييريد بحثف تدريب النحو "عنالبحث

 دار ادلتعلمني اتنو مرياه أتشيو دمبعه في)حبث وصقراءة الكتب الرتاثية يفوالصرف 
"سنكيل(

 أسئلة البحث - ب
 لي:تكلبؤرةىذاالبحثينبغيللباحثأفحيددمسائلالبحث،كىيكما

دبعهدداراؼبتعلمُتاتنوُبقراءةالكتبالًتاثيةالنحوكالصرؼتدريبكيف -ٔ
 مَتاه؟

قراءةالكتبُبكالصرؼالطلبةعلىتدريبالنحوواجههاياليتشكالتاؼبما -ٕ
 ؟دبعهدداراؼبتعلمُتاتنومَتاهالًتاثية

قراءةُبتدريبالنحوكالصرؼعلىطلبةاللمشكالتؿباكالتاؼبعلمغبما -ٖ
 الكتبالًتاثيةدبعهدداراؼبتعلمُتاتنومَتاه؟

 البحث أىداف - ج
 كأماأىداؼالبحثُبىذهالرسالةفهي:
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الكتبالًتاثيةدبعهدداراؼبتعلمُتاتنوتدريبالنحوكالصرؼُبقراءةؼبعرفة -ٔ
 مَتاه

شكالتاؼبؼبعرفة -ٕ كالصرؼواجههاياليت تدريبالنحو على قراءةُبالطلبة
 الكتبالًتاثيةدبعهدداراؼبتعلمُتاتنومَتاه

مشكالتالعرفةؼب -ٖ غبل طلبةؿباكالتاؼبعلم كالصرؼعلى ُبتدريبالنحو
 قراءةالكتبالًتاثيةدبعهدداراؼبتعلمُتاتنومَتاه

 البحث أمهية - د
البحثىناقسمافأاميةأما

 النظريةأامية -ٔ
اؼبعاىداؼبساامةاعطاءأفتكوف -  ندكنسيإُبفكرةلفعاليةتطويرالعلـو
بتدريسالنحوكالصرؼأفتكوف -  التعلمُبزايدةاؼبعرفةؼبنيقـو
تدريسالنحوُبأفتكوفاؼبوضعالعلميةكاؼبراجعلبحوثاؼبقبلالىتتتعلق -

 كالصرؼ
 العمليةأامية -ٕ

الذينيدرسوفالنحوكالصرؼُتخبارلتلكاؼبؤسسةكاؼبدرسأفتكوفاإل -
 قراءةالكتبالًتاثيةُبتدريبالنحوكالصرؼعن

تدريبالنحوكالصرؼعنالىتتتعلقللباحثالعلـوأفتكوفزايدةمعرفة -
 .قراءةالكتبالًتاثيةُب

 حدود البحث - ه
:إىلثالثةاغبدكدكىيحددالباحثالبحث
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 اغبداؼبوضوعي -ٔ
اغبدي تدريبالنحوكالصرؼربتاؼبوضوعأفحيددالباحثعٍتىذا

ُبقراءةالكتبالًتاثية
 اغبدالزماين -ٕ

الباحثالفًتاتيستفيدي  عٍتىذاغبدأفحيدد الباحثُبإجراءهبا
 تستفيد الرسالة فهذه البحث. دبيداف اايـالبحث البياانتثالثة ؼبناكلة

ـٕٕٕٓ-ٕٕٔٓ،ُبالعاـالدراسيكاؼبعلوماترجاءأفتكوفالبياانتكثيقة
 اغبداؼبكاين -ٖ

صادراؼبعٍتىذاغبدأفحيددالباحثاؼبكافيؤدمفيوالبحث.ككافي
عؼبوضو البحثىذا طلبة مَتاه اؼبتعلمُتاتنو دار سنكيلأتشيودبعهد إذف.
 .ؿبدداُبأتديةالبحثاؼبيدافميداانأكمكاانمعهدداراؼبتعلمُتيكوف

 طلحاتمعاىن ادلص - و
أفيبُتللقارئُتبعضمعاىنالكلماتاؼبستعملةقبلالبحثينبغىبوللباحثك
ىذهالرسالة:ُب
 الصرؼكالنحوتديب -ٔ

 لغةالأما "دربتدريب من أكتدريبا-يدرب-مصدر يثقب دبعٌت "
تكرارعملياتعقليةأكبدنيةحا:أسلوبتعليميةيهدؼإىلكاصطالٖيعلم.

ٗ.ألموضوعُباإلقبازلتحقيقدقةكسرعة

                                                             
 .ٗٓٔ(،ص.ٖٕٓٓ،)جاكرات:بناأكسارا,يإندونيسى -قاموس عربعبدبننوحكعمربكرل، 3

4
Zaki Badawi, Dictionary of Education, (Cairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 2000), h. 160.  
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"كباالنحوأماك  من مصدر كطريق-ينحو-لغة كجهة قصد معناه كبوا"
مفردةماإىوقواعدلتعريفكلماتاللغةالعربيةكاصطالحا٘كمثلكمقدار.

ٙ.اعبملةكالكالـكيستعملعندقراءةالكتبُبمركبةماإك
من"صرؼالصرؼأماك -يصرؼ-لغة اعبهةصرفا" ربوؿكدفعة معناه

الىتليستاعرابكال كاحواؽبا الكلماتالعربية صيغ تعرؼبو اصوؿ علم
ٚبناء.

 القراءة -ٕ
 لغة نطق"قراءة–يقرأ–قرأ"من مصدرفالقراءة الكلمة كتعٍتىذه

كاصطالحاىيعمليةعقليةتتمترصبة.اؼبكتوبفيوأكألقىالنظرعليوكطالعو
ٛ.كفهمها عةمعاينذىنيةأكإىلألفاظمسموكتابيةإىل

 كتبالًتاثيةال -ٖ
كلمةأما"يةجزأينتعٌت"كتب"ك"تراثمركبةمنالًتاثيةالكتبكلمة

اصلهاكلمةتراثيةأمادبعٌترسالةكصحيفة.كاؼبصدر"كتاب"صبعمن"كتب"
ٜتراث"دبعٌتالًتكة.،كراثة،ارث–يرث–من"كرث

 الرسالةكلُبكالكتبالًتثية اؼبتقماىذه العلماء خركفأؼبتكادموفتركو
فنعلمالثقافيةكالفكريةكالدينيةكاغبضارةكالعرفيةُببشكلالكتابكالرسالة

لكتبالقددية.افتعرؼكاآلٓٔكغَتىا.
                                                             

 .ٜٙٚ(،ص.ٖٕٓٓ)بَتكت:داراؼبشرؽ,ادلنجد يف اللغة واألعالم، مؤسسداراؼبشرؽ،5
6
Hifni Bek Dayyaf, dkk, Kaidah Tata Bahasa Arab, . . . h. 13. 

.ٓٓٔ(،ص.يركت:منثوراتاؼبكتبةالعصرية،بدكفاسنة)جامع الدروس،مصطفيالغالييٍت،ٚ
ٚٓٔ(،ص.ٕٓٓٓ)مصر:مكتبةالنهضةاؼبصرية،طرق تعليم اللغة العربية،دمحمعبدالقادرأضبد، 8
.ٜٕٙ(،ص.ٖٕٓٓ،اجمللدالتاسعة،)القاىرة:داراغبديث،العريب، لسان ابنمنظور9

 .ٖٕ(،ص.ٕٓٓٓ،)مركزالثقفيالعرىب،الرتاث واحلدثةعابداعبابر، 10
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 الدراسات السابقات - ز
الرسالتك الباحث تتعلقافكالبحثافنظر تدريب النحو   اؼبوضوعافالىت

 أتشيوقراءة الكتب الرتاثية )حبث وصفي مبعهد دار ادلتعلمني اتنو مرياه  يفوالصرف 
لى:تكماافككجدالباحثالرسالتسنكيل( 

: "تطبيق قواعد النحو يف قراءة نصوص اللغة العربية )دراسة مهاجر  -3
 م 0034وصفية حتليلية مبعهد ابب ادلغفرة("

الطالبدبعهداباؼبغفرةيتعلموفىذهالرسالةأفُبكمشكلةالبحث
كلكنهممليقدركاعلىتطبيقهاُبهناكتبقواعداللغةالعربيةبلبعضهمحيفظو

كأماأىداؼالبحثفهيمعرفةتطبيقاؼبدرسُتالنحو.النصوصليفهموامعناىا
ُبقراءةالنصوصالعربيةكنتائجتطبيقاؼبدرسُتالنحوُبقراءةالنصوصالعربية.

تطبيقاؼبدرسُتالنحوُبقراءةالنصوصىيكأمانتائجالبحثُبىذهالرسالة
ربيةجيداكلكناليندفعتعلمقراءةالنصوصالعربيةلدلالطالبكمايرجىالع
جالدراسيكاؼبشكالتلدمالطالباؼبدرسةالثانويةُباباؼبغفرةاؼبنهُب

ىيقلةاىتماـالقواعدالنحويةكالصرفيةكقلةحفظهماؼبفرداتكعدـاستذكار
.يةمنهمُبالتعلمالدركسخارجالفصلأكُبغرفهمكضعفاؼبسؤل

التشك اكجو اغبالبو كالدراسة السابقة ىيبُتالدراسة ية موضوعانحية
أفالدراسةالسابقةهمابيناإلختالؼكجوك.النحوبحثافعنتأهنماالبحثأم
اؼبتستخدـ كالنهج اغبالوصفي كالدراسة اليةتحليلي اؼبتستخدـ وصفيالنهج

.فقط
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مشكلة الطلبة يف إتيان األمثلة الصرفية مبعهد دار األمن :  لناأمانور  -0
 م 0034("دراسة وصفية من انحية التعليم والتعلم)

 البحث ُبكمشكلة أف الدراسية كثَتةىذه بطرؽ الطلبة اؼبعلم يعلم
الصرفية النظم حبفظ اؼبعلم يعلمو الصرؼ، علم ُب مثل سبيل على كـبتلفة

اىتم يهتموف كلكنكثَتمااكالطلبة حفظو على يقدركف كىم حفظو ُب الا
الذمحفظوهيقدركف انظاـ الصرفية أىداؼالبحث.علىإتيافاألمثلة كأما

 معرفة األمنفهي دار دبعهد الصرفية األمثلة إتياف على الطلبة معرفةقدرة ك
هالنتائجمنىذأما.اؼبشكالتالطلبةُبإتيافاألمثلةالصرفيةدبعهدداراألمن

فقدرةالطلبةعلىإتيافاألمثلةالصرفيةضعيفة،ككانتاؼبشكلةلدمأالدراسة
اؼبفرداتُبكتابالًتاثأكُببعُبإتيافاالطلبةاؼبعهدداراألمنُبفصلالر

كقلة تعليمية عملية ُب األمثلة إتياف كقلة فبارسات قلة ىي األمثلة النظاـ.
مفرداتاليتحفظواىا

التشك اغبالبواكجو كالدراسة السابقة يبُتالدراسة ة موضوعىيانحية
البحث تبحثافأم الصرؼأهنما عن اؼبكتستخدماف وصفيالنهج كجوك.

تبحثعنمشكلةالطلبةُبإتيافأمثلةالدراسةالسابقةأفهمابيناإلختالؼ
تبحثعنتدريبالصرؼُبقراءةالكتبالًتاثية.اغباليةالدراسةكالصرفية

 طريقة كتابة الرسالة - ح
 كتابة كيفية التأليفىكأما طريقة الباحثعلى فاعتمد الرسالة ذه

الرانَتلاإلسالميةاغبكوميةامعةجباؼبعلمُتيلىكأتالًتبيةكليةُبقررةاؼبريةاعبا
كتاب:ُب
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 الفصل الثاىن
 طار النظرياإل

 تعليم النحو والصرف - أ
منعلمصكعموؽوينبغىأفيدرسالطلبةخبص قواعداللغةالعربيةالىتتقـو

االخرلكالصرؼجبانبتدريالنحو كغَتاماؼبفرداتكاإلكابقدرة كىذامالء يقوم.
العلمكالصرؼأمو.وأفعلمالنحوأبرأمبعضالعلماء

 تعريفالنحو -ٔ
العربيةعلمالنحوىوأما ماإمفردةكماإقواعدلتعريفكلماتاللغة

فنعلمالنحوفرعمنكٔٔ.اعبملةكالكالـُبمركبة يستعملبولقراءةفنالعلـو
ٕٔ.ةأمحركةؽباشكلتالنصوصالعربيةليس

الشخص قرأ اككاذا )القددية( الًتاثية العربيةالكتب اللغة نصوص
قارئاىلاؼبقصوداؼبقركء.افمليفهمافيحتاجعلمالنحوالنوالةالذليوصلهب

النحو مثلفالقارئعلم منمقركءه. موافقا النحواستخداـالجيدفهما علم
كثَتة" "السمك  االظبية صبلة من اؼبثل مفذلك الهنا الرفع كخرباتقرأ بتدأ

 ”ikan itu banyak“فمعناىا فإذا فىاقرأ. النحو علم استخداـ هايًتصبسبغَت
بفهماؼبفرداتفقط.هاالنويًتصبغَتىااك "ikan banyakب"

كعلمالنحوىوعلميهتمبوعلماءاللغةكجيعلونوؿبافظةعلىلغةالقرآف
ااؼببٍتكاؼبعٌت.كافالنحوأساسُبالكرًنكمقومالألسنةكجينباللحنكاػبطأ

،ُبضركرايلكلدراسةللحياةالعربية، الفقوكالتفسَتكاألدبكغَتىامنالعلـو
                                                             

11
Hifni Bek Dayyaf, dkk, Kaidah Tata Bahasa Arab, ... h. 13.     

12
Ibid      
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لغومدكفمعرفةالنظملىإتسَتعليوألنناالنستطيعأفندرؾاؼبقصودمننص
علىمعانيه إفاأللفاظمغلقة حىتيكوفاإلعرابىوالذميفتحاللغة. ها،ا
يكوف حىت فيها األغراضكامنة اليتبُت كأف الذم اؼبعيار كأنو ؽبا اؼبستخرج

ٖٔ.نقصافكالـكرجحانوحىتيعرضعليو
 فالصرؼيتعر -ٕ

ٌتعفاؼبصطالحى.امعٌتكلغولرؼأكالتصريفلومعٌتإفعلمالص
كال لاللغو التغيَت ىو التصريف أك عنللصرؼ الشئ كرد كاالنتقاؿ تحويل
ٗٔ.وكجه

الصرؼاصطالحاىوعلماصوؿتعرؼبوصيغالكلماتالعربيةأما
الىتليستاعرابكالبناء. علميعرؼبواحواؿالكلم٘ٔكاحواؽبا كىوايضا

العربيةألفعليواؼبعوؿُبضبطصرؼالكٙٔمنحيثاالعالؿ. منأىمالعلـو
كالسماعية اعبموعالقياسية كالعلم إليها كالنسبة تصغَتىا كمعرفة الكلم، صيغ
كالشاذةكمعرفةمايعًتمالكلماتمنإعالؿأكإدغاـأكإبداؿ،كغَتذلكمن

.األصوؿاليتجيبعلىكلإديبكعاملأفيعرفها
ٚٔرؼدراسةماأيٌب:لمالصيتناكؿعفركععلمالصرؼأما

                                                             
.ٙالعربية،بدكفالسنة(،ص.)بَتكت:دارالنهضةالنحو التطبيقي عبدالرجحي، ٖٔ
.٘(،ص.ٜٕٓٓ)القاىرة:داراآلفاؽالعربية،أسس علم الصرف، رجبعبداعبوادإبراىيم،ٗٔ
.ٓٓٔص.، . . .جامع الدروسمصطفيالغالييٍت،٘ٔ
.ٖٖٔ(،ص.اغبرمُت:سنقافورةجدة،بدكفالسنة)،التعريفات علىابندمحماعبرجاين،ٙٔ
.٘ٗٗ-ٗٗٗ،)لبناف:دارالشرؽالعريب(،ص.ادلغين اجلديد يف علم الصرفدمحمحلواين،ٚٔ
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:كىومقياسكضعوعلماءاللغةالَعرب؛ؼبعرفةبُنيةالكلمة،اؼبيزافالصرُب (أ
اغبرؼاألكؿمن تقابلالفاء إذ ىي:ؼعؿ؛ الثالثية أصولو كجعلوا

 ٛٔأصلالفعل،كتقابلالعُتاغبرؼالثاين،كتقابلالالـاغبرؼالثالث.
ركؼزائدةعلىتدخلعلىاألفعاؿ:تدخلبعضاغبحركؼالزايدةاليت (ب

هبا،كىيؾبموعةُبكلمةمعيناخاصاأصلالكلمة،كتؤدممعٌتدالليا
 ،فاألصلالثالثيىوَعِلَم.امل)سألتمونيها(،مثلاأللفالزائدةُبع

 ٜٔدةأكمزيدةفعاؿكاألظباء:أمإفكانتؾبرأبنيةاأل (ج
يح،مثل:صعودكانطالؽ،كاؼبصدراؼبيمي،اؼبصادر:كتتضّمناؼبصدرالصر (د

َجلسة، مثل اؼبرة، كمصدر كطنّية، مثل الصناعي، كاؼبصدر موِقف، مثل
 ٕٓكمصدراؽبيئة،مثلِكقفة

كات (ق مثل الفاعل، اسم كتتضمن مثلاؼبشتقات: اؼبفعوؿ، كاسم ب،
شبمثل:حِذر،كالصمكتوب،كصيغةاؼببالغة،

ُ
هة،مثلأضبركضبراء،فةاؼب

كماكاظب مثلِمفتاح، اآللة، كاسم كَمْوِقف، َمْوِعد مثل الزمافكاؼبكاف، ا
الصَّرؼاألظب ِعلم كشمسيتناكؿ اغبسية، الطبيعة كعناصر اعبامدة، اء

ٕٔ.فهمااظبافالفعلؽبماكالاشتقاؽ،كرجل
كاألـ األب مثل كالصرؼ النحو بُت بينهما،كالعالقة احد حياج

اكاخراتكيه حركة عن يبحث النحو علم أف بينهما كالفرؽ كيتمهما. مهما

                                                             
.ٓٔ-ٛ(،ص.ٖٜٚٔ)بَتكت:دارالنهضةالعربية،التطبيق الصريف،عبدهالراجحي، ٛٔ
.ٛٚ...ص.، ادلغين اجلديد يف علم الصرفدمحمحلواين،ٜٔ
.ٕٙٔص...، التطبيق الصريفعبدهالراجحي،ٕٓ
.ٕٛٓ-ٕٚٓ،)لبناف:دارالشرؽالعريب(،ص.ادلغين اجلديد يف علم الصرف، دمحمحلواينٕٔ
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كاالعالؿ البناء من الكلم صيغ احواؿ عن يبحث الصرؼ كعلم الكلمات
كغَتاما.

 تعليمالنحوكالصرؼغراضأ -ٖ
ذكل ليكوف أغراض لو بد ال كموافقاالتعليم مواجها التعليم لك

 .كمايرجىلفعاليةمقصودة
أغراضتعليمالنحوكالصرؼعامةكمايلى:أما

صحيحا.ىذاغرضحفظاللسافمنخطأالكالـكجعلالعادةاإلتصالية (أ
 علمالنحوكالصرؼُباالكىللالعرابيُت

 تنشأقدرةالطلبةعلىفبارسةالتفكَتاؼبنهجي (ب
 تعُتالطلبةلفهماعبملةالصحيحةمعمعناىامباشرة (ج
االحواؿاؼبختلفةحىتسبكنُبتعطىالقدرةعلىالطلبةالستخداـالقواعد (د

 فهمنصوصاللغةالعربيةُبالطلبةعلىتدريبتلكالقواعدإلعانتو
كلالكلمكاعبملُبلتعريفاػبطأ (ق

أغراضهاخاصةكمايلى:أما
 (أ الطلبة على كفائاقدار كمعنالفهم كالكالـ اعبملة ُب صواافالكلمة ىا

 كصحيحا
لتخريج (ب ككتابة لساان القواعدالصحيحة لًتكيباعبملة الطلبة على اقدار

 ٕٕالفكرية.
 مدخلتعليمالنحوكالصرؼ -ٗ

                                                             
22

Hifni Bek Dayyaf, dkk, Kaidah Tata Bahasa Arab, . . . h. 22.   
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اليفرؽلذلك،المفارقةبُتاحداماكالعالقةبُتالنحوكالصرؼمعالقة
ـسبويوماالقدديةبُتالنحوكالصرؼ.كالكتبالنحويةمنذاألأىلاللغةالعربية

لكنعندعثمافبنجٌتمادةالصرؼتعطىقبل،فنالعلمالواحدُبجعلهما
ؼبعرفةاالحواؿكالنحوتةكتابوأفالصرؼؼبعرفةنفسالكلمةاؼبثبُبالنحوكقاؿ

اؼبتغَتةمناكاخرىا.
 تعليمالنحوكالصرؼطرؽ -٘

كيفية كىي طريقة من صبع طرؽ التعليمكلمة غاية هبا لتحصل
تعليماللغةالعصريةُبلكنٖٕكالتعلم. اللغويةتوففالقواعدتدريس،طريقة

اللغوية اؼبهارات لتحصيل ،الدفعة غاية ليست اللغوية كسيلةبلفقواعد
ٕٗستخداـاللغةعلىالصحيحعنداالتصالية.ال

همالكنالباحثمنهامستقلةفي،طرؽتعليمالنحوكالصرؼكثَتةأما
ُبيبحثعنجامعهما.ككلتلكالطرؽعندحسنشىتالتسهلالتدريس

طريقةمنهاتدريسالقواعداللغويةكُبثالثةطرؽالقواعداللغوية.كلكنيعطى
25كطريقةمعدلةكطريقةاستقرائية سيةقيا
 طريقةقياسية (أ

النحوتعليمتسمىأحياانطريقةالقاعدةٍباألمثلة،كىياستخدمتُب
ستقرائيةكطريقةالطريقةقياسيةىيطريقةمتقدمةمنطريقةاالصرؼ.ىذه

استنتجيةكأساسيعمليةالقياسية.ىذهالطريقةصنعتعلىفكريةدلةعاؼب
                                                             

23 Maksudin,  Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011), h. 35.   
24 M. Ani, dkk,  Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat,  2006), 

h. 10.  
ٜٕٓ-ٕٛٓ(،ص.ٜٜٜٔ)لبناف:داراؼبسريةاللبنانية،،تعليم اللغةالعربية بني النظرية والتطبيقية حسنشىت، ٕ٘
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اعبزئيةع اىل الكلية فكرية اػباصةعنكن اىل كالعامة اجملهوؿ اىل اؼبعلـو
أمٕٙكالقواعداىلاالمثلة. التعليمُبىذهالطريقةعلىأساسعرضيقـو

القاعدةأكال،كمطالبةالتالميذحفظهاٍبتعرضاألمثلةبعدذلكلتوضيح
.ىذهالقاعدة

كتتبعىذهالطريقةؾبموعةمناإلجراءاتىي:
صياغة -ٔ أل القاعدة على تنص اليت أكالعبارات العبارة عرض

 .القاعدة
الطالببًتديدعينومناألمثلة -ٕ  .الدالةعلىالقاعدةيقـو
اؼبقدمة -ٖ األمثلة الطالبُب ينظر لكي كافية فرصة اؼبعلم يًتؾ

 كديارسهاحىتيتمكنمنصياغةأمثلةجديدةعلىمنواؽبا
إىلألداءكتؤدلُبتطبيقكسرعةُباؼبزاايىذهالطريقةأهناطريقةسهلةأما

يتذكرىاكأفيقيساستقامةاللسافنظراألفالطالبحفظالقاعدةكديكنوأف
ة.ُبصبلجديدةكُبمواقفجديدعليها

تبعث كاالعتمادُبكعيوهبا العمياء احملاكة اؼبيلاىلاغبفظكتعود التالميذ
غَته ،على اعبيدة الطرؽ ليستمن كاهنا االفكار قوة افهاـُبكتضعففيو

ٕٚالطلبة.كذلكتدعواىلصعوبةالتطبيقكاػبطأفيو.
 استقرائيةطريقة (ب

الطريقةاتنشأ فيلسوؼلدفىذه اليتيقوؽبا عةمناػبطواتاػبمسة
األ اعبنسية مامن ىو أدراؾ Frederick Herbartنية ىي ،اػبطواتاػبمسة

                                                             
ٜٕ٘(،ص.ٕٓٓٓ)القاىرة:دارالفكر،،فن التدريس الرتبية اللغوية دمحمصاحلظبك، ٕٙ
.ٖٓٛ(،ص.ٜٜٚٔ-ٜٜٙٔالطبعةالثانية،)دمشق:جامعةدمشق،يف طرئق تدريس اللغة العربية، ؿبمودأضبدالسيد، ٕٚ
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اؼبواد،عرضاؼبواد الطريقةتطبيق.،خاسبة،مقارنة معركفة الطريقة كىذه
ىرارت، طريقة أك االستنباطية أك االستنباطاالستنتاجية طريقة كىي

،كاالستنتاج مناقشةللطلبةفيها اؼبدرسبذكرأمثلةكثَتة يبدأ ٍبيتدرجهبا
ٕٛ.معهمإىلاستنبطالقاعدةأكالتعريف

ىيتفكَتةعناػباصة،صنعتعلىفكريةاستقرائيةايضاالطريقةتلك
القواعد كاالمثلة اىلالكلية كاعبزئية تغلبالطلبة،اىلالعامة الطريقة كىذه

علىأخذاػبالصةمننفسهاالمنغَتىا.كلوكانتتلكالطريقةربتاج
التعلم من الطويل الوقت ،اىل االمثلةلكن ربليل على الطلبة تعلم ىذه

يسالتنسيوالطلبة.كىذاالتدرٜٕاؼبوجودةحىتذبدالطلبةالقواعدفيها.
:ػبطواتالتاليةكتتمثلإجراءاتىذهالطريقةُبا

حبيث -ٔ اإلختيار أك الصياغة احملكمة األمثلة من عرضؾبموعة
 .تربزالًتكيباعبديدبشكلديكنمالحظة

أجراءفبارسةشفويةؽبذهاألمثلةكأفيقرؤىاالطالبكيناقشهم -ٕ
 .اؼبعلمُبمعانيهاكتراكيبها

 استخراجالتعميمالذميربزمنخالؿالنشاطالسابق -ٖ
.اؼبعلمللقاعدةصياغة -ٗ

 طريقةمعدلة (ج
)الطريقةن التدريسالسابقة طرؽ ُب تعديل نتيجة الطريقة شأتىذه

على القياسيةكالطريقةاإلستنباطية(،كلذاظبيتالطريقةاؼبعدلة،كىيتقـو
                                                             

.ٜٔ(،ص.ٜٕٓٓ)فونوكر:دارالسالـ،الرتبية والتعليم دمحميونسكدمحمقاسمبكر، ٕٛ
ٔٔ(،ص.ٕٔٓٓ)عماف:دارالفكر،،سةاصول تدريس العربية بني النظرية وادلمار عبدهللافتاححسنالبهجة، ٜٕ
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الاألساليباؼبنقطعة، تدريسالقواعدالنحويةُبخالؿاألساليباؼبعدلة،
 اؼبتصلة األساليب أكنصمنكيراد كاحد، موضوع ُب القراءة من قطعة

النصوص،يقرؤهالطالبكيفهموفمعناه،ٍبيشارإىلاعبملكمافيهامن
 كأخَتا منها، القاعدة استنباط ذلك كيعقب مرحلة ٕٛاػبصائص، أتٌب

ٖٓق.التطبي
 مفهوم القراءة -ب
 تعريفالقراءة -ٔ

الكلمةنطقاؼبكتوبيقرأقراءةكتعٍتىذه-منقرأ فالقراءةلغةمصدر
كطالعو عليو النظر ألقى أك ترصبةٖٔ.فيو تتم عقلية عملية ىي كاصطالحا

ٕٖ.كفهمها كتابيةإىلمعاينذىنيةأكإىلألفاظمسموعة
ؿالدراساتحوكاثحباألالعشرينكثرتفخرمنالقرففيالنصفاال

الدراساتتطورمفهذهؽبكنتيجةالقراءة، يقَتيسـومفهمنٖٖ.القراءةـو ـو
أ فعلى إىل بسيطة ميكانيكية عملية أـومفهالقراءة على نشاطهنامعقدػ

ـزعقلييستل ك .بكلجوانبهااإلنسانيةتدخلشخصية مر مفهوقد تعليمـ
:يةراحلسنجملهاعلىالنحوالتايلدبالقراءة

                                                             
،الطبعةالثانية،)القاىرة:دارطرق التدريس اللغة العربية والرتبية الدينية يف ضوء االحتاىات  الرتبوية احلديثةدمحمرشدلخاطركآخركف،ٖٓ

ٕٖٓ-ٜٖٔ(،ص.ٕٓٓٓاؼبرفة،
.ٙٔٙص.، . . .ادلنجد يف اللغة مؤسسداراؼبشرؼ،ٖٔ
ٚٓٔص.. . .طرق تعليم اللغة العربيةدمحمعبدالقادرأضبد، ٕٖ
.ٜٜص. (،داراؼبسلم: رايضطرائق تنميتها، )ادلهارات اللغوية ما ىيتها و أضبدفؤادعلياف، ٖٖ
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،هباالنطقكالكلماتكاغبركؼالتعريفعلىوتعليمالقراءةيقصدمنفكا (أ
فايهتمالتعريفكىذ الفهم، عن فقطبغضالنظر دالنسافالنطق اـما

 .يفهمالأـفهمقارئفهواؼبكتوبينطق
هبااألحباثنتيجةك (ب نديك)الىتقاـ ثور اؼبربُت( من النفسعلماءككغَته

فاصبحتطوركالقراءةمفهـوتغَتللفقرات،مُتاؼبتعلقراءةُبخطاءالحوؿا
معاينمنعليودؿماتىلالرموزإكترصبةىذهنطقهاكالرموزعلىالتعريف"
يفهممايقرأملالقارئإذاففهما"،فإكنطقاالقراءةأصبحتذاكهب"أفكارك

 .للقراءةحافزكالمعٌتفىناؾفلنيكو
الؼاختزبتلفالقراءةفطهرأالىتقاـهبا)جدكبزكيل(األحباثنتيجةك (ج

 كما القارئ، القراءةمواداختالؼأهناغرض القارئأفىىذاكمعٌت.
السخط،أكالرضاديكنومناغبكمعليو،تفاعالاؼبقركءالنصمعيتفاعل
فهمهاكالقراءة،"نطقالرموزهـوأصبحمف كبذلك،ويرفضأكيقبلوكالتايل
كربليلهاىانقد معها،ك، النسبةالتفاعل فالفعل كحدكث القراء مفهـو
 ٖٗاليها.
يىالقراءة"كعلومهاالعربيةاللغةمهاراتتدريسُباؼبرجعكتاب"ُبك
سيدانعلىنزلتايةاكؿُبيتهاامأىلإًنالكرفنوهالقراكاغبياةكسرىامفتاح
خلق،الذـربكاسماقرأ"شأنوجلؿفقالوأمرإؽبيكجولوُبكملسو هيلع هللا ىلصدمحم
ماملاإلنساف،الذـعلمالقلم،علماألكـرربككاقرأعلق،مناإلنسافخلق

علمي العلق منها٘-ٔ)سورة يظل الىت األساسية النوافذ احدل كالقراءة .)

                                                             
.ٔٓٔ-ٜٜص.. . .   ،ادلهارات اللغوية ما ىيتها وأضبدفؤادعلياف، ٖٗ
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بناءُبهاكىيتساعداإلنسافعلىعاملاؼبعرفةكالثقافةكعنطريقهايتصلبًتاث
ٖ٘شخصتوكصقلهادبابكتسبومنخربات.

 ُتسالداركُتمنالباحثَتتعرضكثك :راءةالقؼبفهـو
ليةتفاعليةدافعيةتشملالرموزالقراءةعمليةعقفأ"وفقدعرفهاشحاتبقول (أ

ىايتلقاىتالـالرسوك كفهم السابقةبُتاػبربةلربطكااؼبعٌتالقارئطريقعينية
كالتذكؽكاغبكمكحلاؼبشكالت.النقدكستنتاجاالككىذهاؼبعاىن

االدركيليفكفجيبسوىبذك (ب اؼبستول تبدأ معرفة "عملية القراءة أف إىل ُت
 اؼبقوماتاالساسية الطفل جيرد لغوية كفيفة كأهنا اؼبفاىيم دبستول ُبكتنتهي

تصفيةاالفكارالتجربيةُبالنصكيغفلاػبصائصغَتاؼبناسبةكالتدريجيبدأ
 ٖٙقراءة.الُبكىذهمرحلةالتكاملكالدمج،اؼبناسبةكمتصلواؼبوضوع

سبقالك كاـمفهوفأالباحثحظمنما االدراؾُبيتمثلفالقراءة
كالتعرؼاؼبكتوبةلرموزالبصرم اؼبعلملنطقكااليها ككافاىتماـ ُبؿبصوراهبا
اؼبعاينفهمُباىتماـكبَتدكفهباكالنطقالرموزىذهعلىمعرفةالطالبتعليم
كراءالىت كحلالرموز،تلكسبكن اؼبعرفة لتحصيل القراءة فالقارئاؼبقبلعلى

 اؼبشكالت.
 أنواعالقراءة -ٕ

نوعُت إىل أدائها كطريقة العاـ حيثشكلها من للقراءة تقسيم ديكن
رئيسُتاما:القراءةالصامتةكالقراءةاعبهرية.

                                                             
.ٛٚٔ(،ص.ٕٓٔٓ،)لبناف:طرابليس،وعلومهامهارات اللغة العربية علىسامىاغبالؽ، ٖ٘
.ٜٚٔص.. . .  ،مهارات اللغة العربيةعلىسامىاغبالؽ، ٖٙ
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الصامتة (أ أبهناالقراءة الصامتة القراءة تعرؼ ، اؼبطبوعة،لااستقباؿ رموز
مع السابق القارئ خربات حدكد َب اؼبتكامل اؼبناسب اؼبعٌت كاعطائها
دكف كفهمها جديدة خربات كتكوين اؼبقركءة، اعبديدة اؼبعاىن تفاعلها

 استخداـاعضاءالنطق
اعبهرية (ب القراءة أبهنا اعبهرية القراءة كتعرؼ اؼبطبوعة،، الرموز التقاط

ا اؼبعٌتكتزصيلهاعربالعُتاىلاؼبخفمهمها عبمعبُتالرمزكشكلؾبرد،
صوات،استخداـاعضاءالنطقاألإبضافةاؼبختزفلوَباؼبخ،ٍباعبهرهبا

ال كجودة القراءة، علىصحة للتمرين فرصة كىى سليما. طق،ناستخداما
 ٖٚداءاأل كحسن

تعرؼبصرم من الصامتة القراءة تتطلبو ما تشتملعلى اعبهرية القراءة
الكتابية،كادراؾالعقلىؼبدلولتهاكمعانيها،كتزيدعليهاالتعبَتالشفهىعنللرموز

هبا،كبذالككانتالقراءةاعبهريةىذهاؼبدلوالتكاؼبعاىن،بنطقالكلماتكاعبهر
ٖٛالصامتةأصعبمنالقراء

 أىداؼالقراءة -ٖ
ىذتشارؾ،كتفسَتىااؼبكتوبةاللفظيةالرموزلشرحعمليةالقراءةىدؼ

القدرةتنميةوىللقراءةكيعترباؽبدؼاألكؿعامة،فنوفاللغةاالخرلمنأىداؼ
متكاملغذاءلتحقيقذلكك،الستعماؽباريةكالضرهاراتكاؼبالفكريةكاللفظية

                                                             
 ٕٕٔ. ص. . . ،  ادلهارات اللغوية ما ىيتهاأضبدفؤادعلياف، 37
  .ٛٛ(،ص.ٜٜٚٔلبناف:دارالفكرم،–)بَتكتطرق تدريس اللغة العربية جوركتالركايب، 38
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كليسىذافقطمناؽبدؼالقراءةبلىناؾأىداؼأخرلٜٖاألخرل.اللغةلفنوف
ٓٗديكنافنشَتاليهافيمايلى:

فأ (أ الرموز ربط الدارسمن عنهاتعىتالصواتالااؼبكتوبةيتمكن ُبترب
 .العربيةاللغة

 .يتمكنمنقراءةنصربطقراءةجهريةبنطقصحيحةفأ (ب
 الفقراتكإدراؾعالقةاؼبعٌتالىتتربطبينها.ُبمعاىناعبمليفهمفأ (ج
 تالًتقيمككفيفاتكلمنها.مافبتعرؼعألأ (د
 كتنميةحصيلةالتلميذمناؼبفرداتكالًتكيباعبديدة.الكسباللغة (ق
 مهارةالقراءةاللغةالعربية -ٗ

القراة العربيةالبدافتاؼبهارة درسمنذصغَتالطلبةمننصوصاللغة
الهمالياؼبدرسفديارسأك القراءة لمهارة القرافكغَته. كقراءة العربية ألفغة

،الطلبةفبارسةعلىقراءةنصوصاللغةالعربيةتعليماللغةالعربيةسهلةافكاف
أفتعلماليهم كاإلنشاءكبعده القواعدالفتستطيعالطلبةعلىفهممعانيها

اعبمل.
اصطالحاىيعمليةعقليةتتمترصبةفمهارةالقراءةكمابُتالباحثأ

.كفهمها كتابيةإىلمعاينذىنيةأكإىلألفاظمسموعة
 مهارةالقراءةعواملمؤثرةعلى -٘

عواملاذا،لقراءةصحيحةالبدعلىشخصافيقدرالنصوصاؼبقركء
مؤثرةعلىمهارةالقراءةفيمايلى:

                                                             
.ٖٗٔ-ٗٗٔص.،  ادلهارات اللغوية ما ىيتها. . .أضبدفؤادعلياف، ٜٖ
.ٜٙٔ(،ص.ٜٜٜٔ)مكة:جامعةأـالقرل،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات االخرى،  ؿبمودكاملالنقة، ٓٗ
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 قراءةالكلمةفالكلمة (أ
 زكاؿالكلمة (ب
 اعًتاضالكلمة (ج
 ٔٗبدؿالكلمة. (د

 مفهوم الكتب الرتاثية - ج
 تعريفالكتبالًتاثيةكتقسيمها -ٔ

كلمةأماكلمةالكتبالًتاثيةمركبةمنجزأينتعٌت"كتب"ك"تراثية"
كلمةتراثيةاصلهاأما"كتب"صبعمناؼبصدر"كتاب"دبعٌترسالةكصحيفة.ك

ٕٗ.تراث"دبعٌتالًتكة،كراثة،ارث–يرث–من"كرث
 اؼبتقدموفكاؼبتُبكالكتبالًتثية العلماء الرسالةكلماتركو خركفأىذه
منهاعلالوففنُببشكلالكتابكالرسالة الثقافيةكالفكريةكالدينيةكاغبضارةـو

كغَتىا. تعرؼٖٗكالعرفية القددية.اتلككاالف أماكلكتب ىذهُباؼبقصود
حملةُبكماسبقالبيافبتلكالكتبىيالىتليستؽباشكلةأكحركةالرسالة

اؼبشكلة.
،اىلالطلبةاؼبعاىداالندكنسيةعلماؼبواديةالرظبيةتكتلكالكتبىيمناحد

مذىبهم الذين اؼبعاىد كمااإلاكىل الشافعى. أماـ الكتب غالبا تستعملها ُبالىت
التدريستنقسماىلشبافاضربىي:

 النحوكالصرؼ -ٔ

                                                             
ٕٓص.. . .  ،طرق تعليم اللغة العربيةدمحمعبدالقادرأضبد،ٔٗ
.ٜٕٙص....،لسان العريبابنمنظور، ٕٗ
.ٖٕ...ص.، الرتاث واحلدثةعابداعبابر، ٖٗ
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 الفقو -ٕ
 صوؿالفهيةاأل -ٖ
 اغبديث -ٗ
 التفسَت -٘
 التوحيد -ٙ
 خالؽالتصوؼكاأل -ٚ
 ٗٗ.االخرلكالتاريخكالبالغةكاالبواب -ٛ

عند ينقسُبMartin Van Bruinessenلكن اىلكتابو  الًتاثبة الكتب تلك م
:التالية

االلة -ٔ  علـو
ىذهتنقسماىلطبسةاقساـمنها:ُب
منكتابالكيالىنكشرحو (أ منت،األمثلةالتصريف،اؼبقصود،الصرؼيقـو

 البناءكاالساس.
 (ب النحو من يقـو كشرحوكتاب متممة،كشرحوعمريطى،االجركمية

كشرحو عقيل،امشاكم،اعبركمية ابن كشرحو مالك ابن قواعد،الفية
 قواعداللغة.،النحوالواضح،االعراب

منكتابجوىرةاؼبكنوف (ج  عقوداعبماف،البالغةيقـو
منكتابربفةاالطفاؿ (د  ىديةالشبيا،التجويديقـو
منكتابسلم (ق  ايضاحاؼببهم،اؼبنورؽاؼبنطقيقـو
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 الفقوكاالصوؿالفقهية -ٕ
من (أ ،البجورم،فتحالقريب،اعانةالطالبُت،كتابفتحاؼبعُتالفقويقـو

االخيار النجا،منهاجالطالبُت،إقناء،كفاية الشجا،سفينة سلم،كشيفة
شتُت،رايضالبديعة،التوفيق الفقهية،شرح الواضح،مبادئ سبيل،فقو

 اؼبهتدين.
األ (ب من يقـو الفقهية صبع،لطائفاالشارة،كتابكرقاتكشرحوصوؿ

 بدايةاجملتهد.،البياف،االشباهكالنظائر،اللمع،اعبوامع
التوحيد -ٖ

منفالتوحيدأماك ،شرقول،سنوسى،أـالرباىُت،سوقىدكتاباليقـو
العواـ الظالـ،كفاية التوحيد،نور اؼبريد،جوىر اجمليد،ربفة جواىر،فتح

عقيدةاالسالمية.،حسناغبامدية،الكالمية
 فآتفسَتالقر -ٗ

القرأماك آتفسَت فف من اعباللُتيقـو تفسَت اؼبعُت،كتاب ،تفسَت
ابنكثَت بيضاكل،تفسَت البياف،تفسَت جامع اؼبراغى،تفسَت تفسَت،تفسَت

اؼبنار.
 اغبديثكمصطالحو -٘

أما منفاغبديثكمصطالحو ،سبلالسالـ،بلوغاؼبراـكتابيقوما
الصاغبُت البخارل،رايض اؼبسلم،صحيح النواكية،صحيح ؾبالس،اربعُت

منحةاؼبغيث.،بيقونية،ـبتاراالحاديث،تنقيحالقوؿ،درةالناصحُت،السنية
 خالؽكالتصوؼاأل -ٙ



ٕٗ 
 

 
 

خالؽأ،كصااي،كتابتعليماؼبتعلمخالؽكالتصوؼفيقومامناألأما
العباد،للبنُت الدينإ،نصائحالعباد،ارشاد ىداية،سَتالصاغبُت،حياءعلـو

العابدين،السالكُت الطالبُت،منهاج كشرحو،شراج األ،اغبكاـ ،زكياءىداية
ذكار.األ،نصائحالدينية،رسالةاؼبعونة،تقياءكفايةاأل

 التاريخ -ٚ
منأماك ،رحيقاؼبختـو،نوراليقُت،كتابخالصةنوراليقُتالتاريخفيقـو

٘ٗالربجنجى.
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Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat,  (Bandung: Mizan, 
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 الفصل الثالث
 منهج البحث

 طريقة البحث - أ
الوصفي.نهجاؼبفهوالباحثُبىذهالرسالةومنهجالبحثالذميستعملأما

الوصفيكاؼب نهج من كاإلامناىجنوع الطبيعية الظواىر يدرس جتماعيةلبحث،
توضقتصاديةكاإل كيفية دراسة كالرىنة كالسياسية الظاىرةح اؼبنهجإكٙٗ.خصائص ف
اؼبسحينقسمفيالوص البحث كىو أقساـ طبسة االيإىل كالبحثيرتباطكالبحث

 ٚٗ.يكالبحثالتقودييكالبحثالتتبعاؼبقارين
 البياانت مصادر - ب

:إىلثالثةأقساـ،كىيماتلي أريكونطا"تنقسم"أمامصادرالبياانتعند
البشرأكاإلنسافيعٍتمصدرالبياانتالذميعطيالبياانتلساانكافأـ -ٔ

 .كتابة
بتمثلالغرفةاؼبكافيعٍتمصدرالبياانتالذميعطيالبياانتُبحاؿاث -ٕ

 .ُبحاؿمتحرؾمثلاألنشطةكاألدكاتفيهاك
 ٛٗ.الكتابةيعٍتمصدرالبياانتُبشكلاغبرؼأكالعددأكالصورة -ٖ

 ىذا اكُب كالبياانتالبحث اؼبعلومات لنيل ميدانية دراسة الباحث ستخدـ
الباحثدبهب اؼبتعلقة حضور خالؿ كذلكمن البحث، مَتاهذا اؼبتعلمُتاتنو دار هد

                                                             
 .ٚٓٔ(،ص.ٜٜٜٔ،)عماف:اجملالكلللنشر،العلمي وأسالبويف مناىج البحث ساميكأصدقائو، 46

47
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta,  2010), h. 3.  
.ٜٜ(،ص.ٕٙٓٓ)رايض:مكتبةالعبيكاف،ادلدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، صاحلبنضبدالعساؼ، ٛٗ
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ُتمسؤكيلاؼبدرسبنفسوعبمعاؼبعلوماتاؼبتعلقةالبحث.كاللقاائتمعأتشيوسنكيل
:لبياانتمنكألجلذلكتتكوفمصادرامات،للتأكداؼبعلو

 (Sumber Data Primerاؼبصدراألساسي) -ٔ
أ الذل اؼبصدر ككىو البحث، لقياـ الباحثأساسا البحثخذه ىذا ُب

النحوكالصرؼكمنعمليةتعليمالنحوكالصرؼدرسكمطلبةخذهالباحثمنالأي
 الكتبالًتاثية عندقراءة اتنوهدداراؼبتعلمُتدبالصفالسادسطلبةللكتدريبهما

 .مَتاهأتشيوسنكيل
 (Sumber Data Skunderاؼبصدرالثانوم) -ٕ

ىواؼبصدرالذلاستخدموالباحثإكماالللمصدراألساسي،كبناءعلى
يتعلقاؼبوضوعكاؼبعلوماتاليت ما البحثكل الثانومؽبذا اؼبصدر يكوف ذلك،

الثانومىومايتعلق كنالباحثمنصبعهاإلكماؿاؼبصدراألساسي.كاؼبصدردي
الكتبك البحثمن البحثأخذهٜٗالتكاؼبقاالتكغَتىااجملدبوضوع كُبىذا

 الكتباؼبتعلقةالنحوكالصرؼكتدريبهماعندقراءةالكتبالًتاثية.الباحثمن
  اأدواهتو  طريقة مجع البياانت - ج

طريقةقيالطرأما الباحث فاختار البياانت، عبمع الباحث يستعملها ةاليت
.أبداكاتالباحثخارجاؼبكتبةمستهدفةؼبناكلةالبياانتوكىيماعمل البحثاؼبيداين

أبكإف أسئلةاؼبراد إلجابة اؼبعلوماتالالزمة هبا الىتذبمع الوسيلة دكاتالبحثىي
الفركضة.االبحثاك أكٓ٘ختيار كاحدة .كثرمناألدكاتاكذبمعاؼبعلوماتبواسطة

:ُبىذاالبحثفهيالتاليةاألدكاتكأما
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 باشرةاؼبالحظةاؼب -ٔ
أماك.هياالعتباراؼبنتبوغبادثةأكفاىرةأكشيءمافاؼبالحظةاؼبباشرةأما

فهي العلمية كاكتشاؼاالعتبااؼبالحظة كاغبوادثبقصدتفسَتىا للظواىر اؼبتنبو ر
كأسلوبعبمعهباأسبا تعتمد ما اؼبالحظة تعٍت اذف القوانُتاؼبعينة إىل كالوصوؿ

اؼبالحظات تسجيل ك كظباع رؤية على استخدـُبكٔ٘.البياانت البحث ىذا
بةعندالتعلمالكتبالًتاثية.الطلعمليةُبالباحثاؼبالحظات

 اؼبقابلةالشخصية -ٕ
أما بُتشفاؼبقابلة لفظييتم تفاعل حيثهي خصُتُبموقفمواجهة

لدل التغَتات أك بعضاؼبعلومات يستثَت أف اؼبقابلة القائم كىو أحداما حياكؿ
 كاليت تتضاؼببحوث، كمعتقداتو آرائو حوؿ الباحثتدكر بُت اؼبباشر التفاعل من

منطوؽكىوكاؼبستجيب البياانت.ٕ٘.استبياف لتعميق اؼبقابلة الباحث استخدـ
اؼبسجيب ىذهاؼبقابلةىو:ُبكالذليقـو

ٔ-  أتشيودبعهصفالسادسُبالطلبة مَتاه اؼبتعلمُتاتنو دار د
 سنكيل

كالصرؼُباؼبدرس -ٕ النحو مَتاهدبعهعلم اؼبتعلمُتاتنو دار د
 سنكيلأتشيو

على -ٖ  عانةىذالبحثإكلاؼبخربحيثيقـو
 مجع البياانتحتليل طريقة  - د

 باشرةؼبةاحظتللمالليلالبياانرب -ٔ
                                                             

ٓٛٔ(،ص.ٜ٘ٛٔ)الكويت:مكتبةالفالح،،مدخل إىل مناىج البحث الرتبويرجاءؿبمودأبوعالـ، ٔ٘
 .ٓٚٔ....ص،مناىجمدخل إىل رجاءؿبمودأبوعالـ،ٕ٘
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البحثعلىعددحصلعليهاُبتاليتليلالبيااناعتمدالباحثعلىرب
عندطلبةدرسكالؼبتمنأنشطةاسبالبياانربحللهاالباحث.كيسالقانوفاليت

 القانوف:عمليةالتعلمعلىتدريبالنحوكالصرؼُبقراءةالكتبالًتاثية

P =  
 
       

النسبةاؼبؤيةP =: البياف
 = R:ؾبموعالقيمةاحملصولة
:Tالنتيجةالكاملة=

  اؼبسند كربدد نرل كما قراءةلتدريالستجابة ُب كالصرؼ النحو ب
:ايَتُبإجراءعمليةالتعليمكالتعلمإىلأربعةمعالكتبالًتاثية

=جيدجدآٓٔ–ٓٛ
=جيداٜٛ–ٙٙ
=مقبوؿ٘ٙ–ٙ٘
=انقص٘٘–ٙٗ

=فاشلٓ–ٗ٘
ربليلالبياانتللمقابلةالشخصية -ٕ

ُبعبمعالبياانتحصلعليهاتاليتليلالبيااناعتمدالباحثعلىربك
إستنتاجيةاؼبؤشراتالطريقةالكيفيةك،ربصيلاإلنتاجاؼبعُتفهيالطريقةالكيفية

ٖ٘العالقات.اكلةالربطبُتاغبقائقكإستنتاجكاألدلةالكيفيةكؿب
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 الفصل الرابع
عرض البياانت وحتليلها

 عرض البياانت - أ
شرحالباحثُبال يتعلقعالثالثفصلكقد منهجالبحث.ما ىذاُبكعن

س البحثاؼبيداينفببحثالباحثياؼبوضع يتعلق كليةك.ا عميد علىرسالة اعتمادا
اإل الرانَتم عبامعة الًتبية أتشية بندا السالـ دار اغبكومية -Bرقمبسالمية

3534/Un.08/FTK.1/TL.00/03/2021  اتريخ ُٗب ٕٕٔٓمارس الباحثـ. كقاـ
كاؼبقابلة اؼبباشرة اؼبالحظة التالية: األدكات الباحث كاستخدـ الوصفي، البحث

رسماٚٔ-ٙٔالبحثاؼبيداينُباتريخالباحثالشخصية.كليكملىذاالبحثقاـ
ـ.ٕٕٔٓ
 ة عن ميدان البحثحمل -3

سالميةكقعكافمعهدداراؼبتعلمُتأحداؼبعاىدالسلفيةللًتبويةالدينيةاإل
كىذا.جوننكمَتايهمقطعةأتشيوسنكيلؿبافظةأتشيومنطقةُبقريةاتنومَتاه

أسس واؼبعهد العالمة ابومالعامل سنة توار الدين هباء اغباج ٕٜٙٔالشيخ
الدينيةىكظبمالدية. دبعهدداراؼبتعلمُترجاءؼبكافالطالبُبتعليمالعلـو

الدكتوراندكسمالديةصارابنوٕٛٓٓأبريلسنةٖبعدتوُبُباإلسالمية.ك
ف.ؽبذاؼبعهدحىتاآلمديراهباءالدينتوارتنكواغباجغزايل

ُب رؤية جعلكأما فهي اؼبعهد اؼبؤمنُتكاؼبتقُتأتسيسىذا اإلنساف و
ٌب:أتكأمابعثةأتسيسوكماٗ٘كيتفوؽُباإلقبازعلىالقيمةاإلسالمية.
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لتقدًن -أ ُباؼبمارسةرايضةالركحالطلبة استمرار كاألخالؽالكردية طبيعية ،
 العلميةالتعلمية.

 اغبسنةكالصحيحة.عمليةالتعليميةكالتوجيهيةللطلبةبشكلأتدية -ب
 للركحانيةكاإلسالميةتدبَتاؼبواردالتدريسكالتعليمموافقا -ج
 اعبودةاحملتملةُبنفسالطلبةسبسيك -د
 تشكيلعقليةحسسيةُبنفسالطبلةاىلبيئتو -ق
اتنو -ز اؼبتعلمُت دار اؼبعهد أتسيس لغرض موافقا اإلسالمية العملية أتدية

 ٘٘مَتاه.
يهدؼإىلعهدداراؼبتعلمُتاتنومَتاهمالسابقة،فلتحقيقالرؤيةكالبعثةكإف

م كالتعليم الًتبية اإلرشادتوفَت الطاتكالتوجيهاتنخالؿ إىل دائماكلبة تتبع ي
السكنيةكمحاكلة اغبياة كاؼبناىجقدأنشئتعنطريقسبكناؼبوادكفبارسة النظاـ

السلو لتغيَت أفضل. كبو على كهبؾ سوؼ الطيذا ؽبكن كهملبة التقولاإلدياف
 الكردية دبكاألخالؽ القرآف الكتبحبة ُب كجدكىا اليت الدينية اإلسالمية كالعلـو

الًتاثية.
 2-3اجلدوال 

 عدد أعضاء ادلنظمة ابدلعهد دار ادلتعلمني اتنو مرياه.
 العدد ادلهنة رقم
ٔاؼبعهدمدير 3
ٔؿباسباؼبعهد 0
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ٕرئيساؼبدرسة 1
ٕرئيسالقسم 2
ٕالسكرتر 3
ٖاألعضاء 4
ٖٔمدرس/مدرسة 5


كذلك.لباطٜٙٔ.ٔالطلبةدبعهدداراؼبتعلمُتاتنومَتاهكافعدد

درسةاؼبمنالصفاألكؿإىلالصفالثالث،كدرسةالثانويةالسلفيةاؼبُبمتكوف
 السابع. الصف اىل الرابع الصف من السلفية كلالعالية من عددىم ككاف

ٙ٘:يلالتاُباعبدكاؿالصفوؼكما
 2-0اجلدوال 

عدد الطلبة مبعهد دار ادلتعلمني اتنو مرياه
 عدد الطلبة الصف الرقم
ٓٗاألكؿ)أ(الصف 3
ٖٙاألكؿ)ب(الصف 0
ٖ٘األكؿ)ج(الصف 1
ٖٛاألكؿ)د(الصف 2
ٓٗ)ق(األكؿالصف 3
٘ٗاألكؿ)ك(الصف 4

 012 اجملموع
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ٖٓالثاين)أ(الصف 5
ٖ٘الثاين)ب(الصف 6
ٖٗالثاين)ج(الصف 7

ٖٙالثاين)د(الصف 30
ٓٗالثاين)ق(الصف 33
٘ٗالثاين)ك(الصف 30

 000 اجملموع
ٜٖالثالث)أ(الصف 31
ٓٗالثالث)ب(الصف 32
ٓٗالثالث)ج(الصف 33
ٕٗالثالث)د(الصف 34
٘ٗالثالث)ق(الصف 35

 004 اجملموع
ٓٗالرابع)أ(الصف 36
٘ٗالرابع)ب(الصف 37
ٖٗالرابع)ج(الصف 00
٘ٗالرابع)د(الصف 03

 351 اجملموع
٘ٗاػبامس)أ(الصف 00
ٛٗاػبامس)ب(الصف 01
ٜٗاػبامس)ج(الصف 02

 320 اجملموع
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٘ٗالسادس)أ(الصف 03
ٜٗالسادس)ب(الصف 04

 72 اجملموع
٘٘السابع)أ(الصف 05
٘ٗالسابع)ب(الصف 06

 300 اجملموع


 اعبدكاؿأشار عدد الطلبةأف إىلالصفمن السابعالصفاألكؿ
منمصادركاختارالباحث .لباطٜٙٔ.ٔ)مدرسةالثانويةكالعاليةالسلفية(

.الباط٘ٗعددىمكٚ٘.)أ(سادسالالصفىذاالبحثُبالبياانت
 2-1اجلدوال 

 ادلباين مبعهد دار ادلتعلمني اتنو مرياهحالة 
 عدد ادلباين الرقم
 10الفصل 3
 0اؼبتكبة 0
 3دكرةاؼبياه 1
 0إدارةالرئيساؼبدرسة 2
 3اؼبصلى 3
 0اتذاإدارةاألساتذ/األست 4
 0إدارةرئيسالقسم 5

                                                             
.ٕٕٔٓمارسٚٔ-ٙٔاؼبالحظةاؼبباشرةحوؿاؼبعهد,اترخ 57
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 3بيتأمُتاؼبعهد 6
 2اؼبقصف 7

 0اؼبتنزه 30
 3الستوصف 33
 3ؾبمعاؼبسكن 30

 35 اجملموع
 

 مبعهد دار ادلتعلمني اتنو مرياه األنشطة اليومية -0
لتكوينالطبلةفتصنعمعهدداراؼبتعلمُتاتنومَتاهُبيوميةالنشطةاألأماك

ترجى مَتاهمك.كما اتنو اؼبتعلمُت دار التدريسعهد من اليومية األنشطة جعل
كالعبادةأمعبادةاؼبهضةكغَتاؼبهضة.كلمنىذهاألنشطةاعتناءأعضاءاؼبنظمة

 الطلبة كل األساتذالصفيعٍت بواسطة مباشرة كرصدىا كالسابع السادس
.اتذاكاألست

احمليطنفسوقررههواستخداـاؼبنهجالذمفدعهاؼباُبىذالدراسينهجكاؼب
إىلتسهيلربقيقمن أىداؼالتعلمكاؼبوادالتعليميةكتقييماتالتعلم.يهدؼىذا

 كالتعلم اؼبدرساؼبستهدؼ. اليتدرسها كالصرفية التدريسفالكتبالنحوية بنسبة
 ٛ٘لي:تللطلبةُباؼبدرسةالسلفيةمعهدداراؼبتعلمُتاتنومَتاهكما

 2-2اجلدوال 
 ابدلدرسة السلفية معهد دار ادلتعلمني اتنو مرياه والصرفالنحو مقررات كتب 

 الصف أمساءالكتاب الفن الرقم
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األكؿمنتاألجركميةالنحو 3
الثاينـبتصرجدا

الرابع–الثالثالكواكبالدرية
السابع–اػبامسبنعقيلشرحألفيةا

األكؿمنتالبناءكاألساسالصرؼ 1
الثاينالكيالين
السابع-الثالثاؼبطلوب

 
اؼبقررات اؼبدرستوقيتالوقتالذمكهبذه ٕفهوبتدريسالنحوقاـ

قةساع فباعبملة الصرؼ، اؼبدرسـاككذلك ُباربعبتدريسهما ساعات
 .األسبوع

 حتليل البياانت - ب
 تدريب النحو والصرف يف قراءة الكتب الرتاثية -3

 كالصرؼككاف النحو اؼبدرسىيتدريب شرح قبل التدريس أنشطة
.ذاؼبقرراتُبمنالكتبالًتاثية عمليةالبحثالباحثكقبلأفجيرملكاليـو

 معهد مَتاهُب اتنو اؼبتعلمُت كاؼبقابلةدار اؼبباشرة اؼبالحظة القياـ استعد ،
مع كذلكللاؼبدرسالشخصية الكتبةعرفم. تدريبالنحوكالصرؼُبقراءة

ذالكاؼبعهد.بالًتاثية
قاـذالكاؼبعهدبتدريبالنحوكالصرؼُبقراءةالكتبالًتاثيةةعرفكؼب

اؼبالحظة ربك .الباحثالقائمة البياانتمن كالصرؼُبسب النحو تدريب
 : استعماؿالرموزقراءةالكتبالًتاثية
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P =  
 
       

النسبةاؼبؤيةP =: البياف
 = R:ؾبموعالقيمةاحملصولة
:Tالنتيجةالكاملة=

 اؼبسند كربدد نرل كما قراءةلتدريالستجابة ُب كالصرؼ النحو ب
:ُبإجراءعمليةالتعليمكالتعلمإىلأربعةمعايَتالكتبالًتاثية

=جيدجدآٓٔ–ٓٛ
=جيداٜٛ–ٙٙ
=مقبوؿ٘ٙ–ٙ٘
=انقص٘٘–ٙٗ

 =فاشلٓ–ٗ٘
فنتيجةأنشطةاؼبعلمُبعمليةالتعليمكالتعلمكماستأٌبُباعبدكاؿالتالية:

 2 - 3اجلدوال 
 أنشطة ادلعلم يف عملية التعليم والتعلم

 تقرير اجلانب ادلرصود رقم
انقص،إذامليقماؼبعلمإبعداداؼبواد ٔربضَتالتعليمٔ-

التعليميةقبلالتعلم
إذامليقماؼبعلمإبعدادمادةمقبوؿ،ٕ

الدرسقبلالتدريس
ٖجيد،إذاقاـاؼبعلمإبعداداؼبوادالتعليمية

جيداقبلالتعلم



ٖٚ 
 

 
 

جيدجدا،إذاقاـاؼبعلمالفعلإبعدادٗ
اؼبوادالتعليميةقبلالتدريس

انقص،إذاألقىاؼبعلمدركسامتعلقة 3تسليمتعليمالنحوكالصرؼ  0-
منالواضحتالنحوكالصرؼ،فليس

يسلمدركساكمقبوؿ،إذاألقىاؼبعلم 0
متعلقةالنحوكالصرؼ،يكوفذلكأقل

كضوحا
يسلمدركسامتعلقةكجيد،إذاألقىاؼبعلم 1

النحوكالصرؼ،يكوفذلككضوحا
ٗ يسلمدركساكجيدجدا،إذاألقىاؼبعلم

يكوفذلكمتعلقةالنحوكالصرؼ،
أكثركضوحا

إذاكافاؼبعلماليستخدـطريقة انقص، 3طريقةالتعليم  1-
تعليمالنحوكالصرؼ

مقبوؿ،إذاكافاؼبعلمأقلكفاءةُب 0
استخداـطريقةتعليمالنحوكالصرؼ

ٖ جيد،إذاكافاؼبعلممؤىالالستخداـ
طريقةتعليمالنحوكالصرؼ

كافاؼبعلممؤىالجداجيدجدا،إذا 2
الستخداـطريقةتعليمالنحوكالصرؼ

يلةإذاكافاؼبعلماليستخدـالوس،انقص 3التعليمةليكس  2-
النحوكالصرؼميُبتعل

ٕ مقبوؿ،إذامليكناؼبعلمجيداُب
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ُبتعليمالنحوكالصرؼيلةالوساستخداـ
 ُبيلةالوسجيد،إذاكافاؼبعلميستخدـ 1

تعليمالنحوكالصرؼبشكلصحيح
 جيدجدا،إذاكافاؼبعلميستخدـ 2

ُبتعليميلةالوستعليمالنحوكالصرؼ
النحوكالصرؼجيداجدا

النحو  3- تدريب تشريح
الكتب قراءة ُب كالصرؼ

الًتاثية

عالنحووإذامليشرحاؼبعلمموض،انقص 3
ُبالصرؼُبنصالقراءةعندتدريب

قراءةالكتبالًتاثية
مقبوؿ،ذامليكناؼبعلمجيداُبشرح 0

النحوالصرؼُبنصالقراءة عوموض
 عندتدريبُبقراءةالكتبالًتاثية

جيد،إذاكافاؼبعلميشرحبشكلصحيح 1
ُبنصالقراءةعندتدريبُب عوموض

قراءةالكتبالًتاثية
ٗ جيداجداُبجيدجدا،إذاكافاؼبعلم

النحوالصرؼُبنص شرحموضع
القراءةعندتدريبُبقراءةالكتب

الًتاثية
ؼ  4- التعليم مشكالت حل

تدريبالنحوكالصرؼعند
قراءةالكتبالًتاثية

الذينةبللطايصححاؼبعلمانقص،إذاال 3
ُبقراءةالكتبالًتاثيةئُتطااػب

مقبوؿ،إذاكافاؼبعلماندرابتقدًن 0
ُبئُتطااػبالذينةلطلباتصحيحات
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قراءةالكتبالًتاثية
ٖ جيد،إذاكافاؼبعلمغالبابتقدًن

ُبئُتطااػبالذينةلطلباتصحيحات
قراءةالكتبالًتاثية

جيدجدا،إذاكافاؼبعلمدائمابتقدًن 2
ُبئُتطااػبالذينةلطلباتصحيحات

قراءةالكتبالًتاثية
نتيجةهنائيةمتعلقةبتدريب  5-

قراءة ُب كالصرؼ النحو
الكتبالًتاثية

تقدًننتيجةاؼبعلمكنيانقص،إذامل 3
ُبقراءةماتعليمالنحوكالصرؼكتدريبه

الكتبالًتاثية
أقلكاضحبتقدًنمقبوؿ،إذاكافاؼبعلم 0

ُبماكتدريبهنتيجةتعليمالنحوكالصرؼ
قراءةالكتبالًتاثية

كاضحابتقدًننتيجةجيد،إذاكافاؼبعلم 1
ُبقراءةماتعليمالنحوكالصرؼكتدريبه

الكتبالًتاثية
ٗ أكضحبتقدًنجيدجدا،إذاكافاؼبعلم

ُبمانتيجةتعليمالنحوكالصرؼكتدريبه
قراءةالكتبالًتاثية

ٖٕنتيجةالكميلةال


نتيجك كالصرؼُبقراءةةأما تدريبالنحو تعليم اؼبعلمُبعملية أنشطة
الكتبالًتاثيةفهي:
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P =  
 
       

P =   
  
       

P =     
  

  

P = 82, 14  

كقعتبُتحد p = 82, 14كبتلكالنتيجة،تعٍت –ٔٛتدؿأهنا
جدا ٓٓٔ دبعٌتجيد أف على داللة فتكوف ُب. اؼبعلم تعليمأنشطة عملية

تدريبالنحوكالصرؼُبقراءةالكتبالًتاثية.
تعليمتدريبالنحوكالصرؼُبالكغبصوؿنتيجةأنشطة طلبةُبعملية

الكتبالًتاثيةق تقدـ.كنتيجقراءة اؼبباشرةكما هاكماُبتاـالباحثاؼبالحظة
اعبدكاؿالتالية:

 2 - 4اجلدوال 
 تدريب النحو والصرف يف قراءة الكتب الرتاثيةنشطة طلبة يف عملية  تعليم أ
 تقرير اجلانب ادلرصود رقم
انقص،إذامليكنىناؾطلبةيهتموفٔاىتماـالطلبةٔ

شرحاؼبعلمُبتعليمالنحوكالصرؼ
الكتبالًتاثيةُبقراءةماككيفيةتدريبه

طلبةالمقبوؿ،إذاكافىناؾبعضٕ
شرحاؼبعلمُبتعليمالنحووفيهتم

الكتبُبقراءةماكالصرؼككيفيةتدريبه
الًتاثية
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ٖطلبةالجيد،إذاكافىناؾبعضأكثر
يهتموفشرحاؼبعلمُبتعليمالنحو

الكتبُبقراءةماكالصرؼككيفيةتدريبه
الًتاثية

جيدجدا،إذاكافىناؾصبيعطلبةٗ
تعليمالنحويهتموفشرحاؼبعلمُب
ُبقراءةفماكالصرؼككيفيةتدريبه

الكتبالًتاثية
التقاء 0 ُب الطلبة نشاط

األسئلة
وفطلبةيلقالمليكنىناؾانقص،إذا 3

تعليمالنحوكالصرؼككيفيةعناألسئلة
الكتبالًتاثيةُبقراءةماتدريبه

0 ،وفيلقطلبةالإذاكافىناؾبعضمقبوؿ
تعليمالنحوكالصرؼككيفيةاألسئلةعن

الكتبالًتاثيةُبقراءةماتدريبه
طلبةالإذاكافىناؾبعضأكثر،جيد 1

تعليمالنحوكالصرؼاألسئلةعنلقيي
الكتبالًتاثيةُبقراءةماككيفيةتدريبه

طلبةالصبيعإذاكافىناؾجيدجدا، 2
تعليمالنحوكالصرؼاألسئلةعنوفيلق

الكتبالًتاثيةُبقراءةماتدريبهككيفية
نصوص 1 على الطلبة ربليل

قراءةالكتبالًتاثية
وفطلبةحيللالمليكنىناؾانقص،إذا 3

لنحوانصوصالكتبالًتاثيةموافقا
القراءةعندماتدريبهُبكالصرؼ
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طلبةالإذاكافىناؾبعضمقبوؿ، 0
نصوصالكتبالًتاثيةموافقاوفحيلل
عندالقراءةماتدريبهُبلنحوكالصرؼا

طلبةالإذاكافىناؾبعضأكثر،جيد 1
نصوصالكتبالًتاثيةموافقاوفحيلل
عندالقراءةماتدريبهُبلنحوكالصرؼا
ٗ ،طلبةصبيعإذاكافىناؾجيدجدا

نصوصالكتبالًتاثيةموافقاوفحيلل
عندالقراءةماتدريبهُبلنحوكالصرؼا

وفطلبةيدربالمليكنىناؾانقص،إذا 3تدريبالقراءة 2
نصوصالكتبالًتاثيةاليتقدةقراء
ىاموافقاالنحوكالصرؼوحلل

طلبةالإذاكافىناؾبعضمقبوؿ، 0
نصوصالكتبالًتاثيةاليتةقراءوفيدرب

ىاموافقاالنحوكالصرؼواقدحلل
طلبةالإذاكافىناؾبعضأكثر،جيد 1

نصوصالكتبالًتاثيةاليتةيدربقراء
ىاموافقاالنحوكالصرؼواقدحلل

2 ،طلبةصبيعإذاكافىناؾجيدجدا
يدربقراءنصوصالكتبالًتاثيةاليتقد

حللهاموافقاالنحوكالصرؼ
مناقشةعلىقراءةالنصوص 3

الكتبالًتاثية
وفطلبةيناقشالمليكنىناؾانقص،إذا 3

قراءةنصوصالكتبالًتاثيةاليتقد
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ىاأكاقر
طلبةالإذاكافىناؾبعضمقبوؿ، 0

قراءنصوصالكتبالًتاثيةاليتوفيناقش
ىاأكاقدقر

طلبةالإذاكافىناؾبعضأكثر،جيد ٖ
يناقشوفقراءنصوصالكتبالًتاثيةاليت

قدقرأكاىا
ٗ ،طلبةالصبيعإذاكافىناؾجيدجدا

يناقشوفقراءنصوصالكتبالًتاثيةاليت
قدقرأكاىا

ٕٓكاملةالنتيجةال


نتيجك كالصرؼُبقراءةةأما تدريبالنحو تعليم ُبعملية طلبة أنشطة
الكتبالًتاثيةفهي:

P =  
 
       

P =   
  
       

P =     
  

  

P = 85  
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ٓٓٔ–ٔٛتدؿأهناكقعتبُتحد p = 85كبتلكالنتيجة،تعٍت
علىأف  فتكوفداللة دبعٌتجيدجدا. التعليمتدريبطلبةأنشطة ُبعملية

النحوكالصرؼُبقراءةالكتبالًتاثية.
عنتدريب اؼبباشرة الباحثمناؼبالحظة البياانتاليتقدكجدىا كإلسباـ

تقدـ.قا الكتبالًتاثيةكما ـالباحثاؼبقابلةالشخصيةالنحوكالصرؼُبقراءة
معاؼبعلمكىيكماتلي:

 النحوكالصرؼمياستعدادتعل -أ
 اؼبدرس استعد ُبالدرسقبل تدريسها سيتم اليت التعليمية اؼبواد إبعداد

 ٍب للمادةالطريقةانسبالفصل الوسكاؼبناسبة إىل اإلستعداد.يلةاإلضافة ىذا
كلكنعلىاؼبواد .أماالنسبةالصعبةفقطمثلالنحوكالصرؼاػباصليسكليـو

 الذم الوقت اؼبدرستوقيت قاـ النحو بتدريس الصرؼفهو ككذلك .ساعتاف
فعاليةالتعلمأكعدـ.ٍببتدريسهمااربعةساعاتُباألسبوعاؼبدرسـافباعبملةق

دامإعدادكلشيءجيألنوعندمايتخالؿالتحضَتقبلالتدريسحيددىافعاليةال
 يكوفلوأتثَتكبَتعلىمستولفهمالطالبللمواداليتيتمتدريسها.قبلالتدريس

 النحوكالصرؼميعمليةتعل -ب
اـالذينقبةتكوفجيدةإىلحدماألفالطلالدرسثناءأميعمليةالتعلأما

ماعند.ىذاننظراىتماـالطلبةميعمليةالتعللبتدريسهمنشطوفُباؼبشاركةاؼبدرس
تدريسهاعلىالرغممنيتلقىاؼبواداليتوفيهتمبةالطلجليعٍت،واداؼباؼبعلمشرح

تقدًناألسئلةكالتبيُتكغَتاماكتلكأنشطةالطلبةمثلأفبعضهميويلاىتماماأقل.
عناؼبادةاؼبقدمةكؿباكلةالشرحأيضاعندمااألسئلةتقدًنُبوفنشيطبةالطلأمأف
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شرحها. ًب اليت اؼبادة تكرار عبميعطلبمنهم الفرصة اؼبدرس ذلكأعطى كغَت
يفهموفاؼبادةاليتًبةللتأكدمنأفالطلبالطلبةالوصوؿإىلنتيجةهنائيةأخَتاؼبادة

 معاؼبادةاليتكقدقدـ.موافقةاستنتاجاهتمكبعض.شرحها
 النحوكالصرؼميريقةتعلط-ج

تعلاؼبدرسستخدـا ُب كالصرؼميالطريقة اؼبواديلالنحو توصيل سهل
.أماالطريقةاؼبستخدمةفهيطريقةالقواعدكالًتصبةمنالفهمبسرعةةكليتمكنالطلب

لكيالديلُبكلؿباضرةبتغيَتطريقةالتعلمغالباكأحيااناؼبباشرة.ٍبقاـاؼبدرس
 التعليمالطلبة تدريسهااومذلك.التعلمكُب اليتسيتم للمادة ىذهفقا استخداـ .
 .مالنحوكالصرؼيحقاُبفهمتعلةتساعدالطلبالطريقة

 تعليمالنحوكالصرؼلةيكس -د
 كأما التعليم الطلبكسيلة تساعد كحاؿأة كالصرؼ النحو فهم ُب يضا

اؼبستخدـالدائماؼبدرسـاقالنحوكالصرؼؿباضرةلذلككلك.الطريقةالتعليمية
غالباىيالسبورةاؼبستخدمةالوسيلةٍب.كسيلةالتعليمكلوكافماحضرمنالوسيلة

ذلكبكاؼبقلمةلفهمالطلبةُبتعليمالنحوكالصرؼألهناالوسيلةالشائعةالواحدة
استخدامهاالوسيلةمنبدايةالتعيلمحىتالنهاية.يتمتعديلىذهاستخداـ.اؼبعهد

اؼبستخدمة. التعليم لوسيلة التعلاستخدككفقا طريقة اؼبعهدميـ تساعدالُبىذا
تعلةالطلب فهم ُب كالصرؼيحقا النحو سبيلاؼبستخدمةالوسيلةألفم على
 حضرمنالوسيلةما
 تدريبالنحوكالصرؼُبقراءةالكتبالًتاثية -ق
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لتدريبتعليمالنحوكالصرؼؿباضرةبعدإلقاءكلاؼبدرسالطلبةُبطلب
،قطيعرفواالنظريةفاللكياؼبادةاليتتعلموىامنخالؿقراءةالكتبالًتاثية،كذلك

عمليةتدريبالنحوكالصرؼُبقراءةالكتبالًتاثية.أمابنسبةامهتدريببلديكنهم
ُبكديكنمالحظةذلكمنقبلالطلبةاؼبتحمسُتللمشاركة.جيدةإىلحدمافهي

.اعلىالفورمنخالؿقراءةالكتبالًتاثيةمتعليمالنحوكالصرؼالذميتمتدريبه
امباشرةخالؿقراءةالكتبمتعتربفعاليةتعليمالنحوكالصرؼالذميتمتدريبهٍب

اؼبواداليتتتمدراستها.ةكذلكألنويسهلتذكرإىلبعضالطلبة.الًتاثية
الطلبة على تدريب النحو والصرف يف قراءة واجهها يادلشكالت اليت  -0

 الرتاثية  الكتب
بعضهمتدريببقراءةالكتبالًتاثيةكافتعليمالنحوكالصرؼاؼبباشرالكلو

تدريبالنحوكالصرؼفعالةإالأفىناؾتوجداؼبشكالتالىتيواجههاالطلبةعلى
الًتاثية  الكتب قراءة منك.ُب عليهم الصعبة اؼبشكالتذبعل الكتبُب قراءة

:التاليةالًتاثيةالقواعدالصحيحةىي
 قلةحفظاؼبفردات -
 ريبخارجالفصلدعدـالت -
 عدالنحوكالصرؼالقواعلىفظكاغبتفوؽقلةال -

ل ليستىذهكن اؼبذكورة الطلاؼبشكالت صبيع أحياانبةكاجهها يكوف،
كمايوجدأحياانفقطقلةحفظاؼبفراداتاؼبشكلةالوحيدةىيةطلبكاجوالىناؾ

.النحوكالصرؼدعالدراسيأكعدـإتقافالقواأكخارجالفصلالتدريبنقصُب
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و والصرف يف اوالت ادلعلم حلل مشكالت الطلبة على تدريب النححم -1
 ةقراءة الكتب الرتاثي

اقك حللاؼبعلمـ الطلبةتقدًن بمشكالت طالب كل يتعلقتحديد فيما
.اؼبشكالت يواجههاٍب اليت اؼبشكالت طالبؼبعرفة حاكؿكل تقييماؼبدرس،

كسأؽبمماإذاكانوايدربوفُبكثَتمناألحيافخارج.حفظهمللمفرداتكالقواعد
اليت اؼبشكالت على التعرؼ األسهل من يكوف حبيث ال. أـ الدراسي الفصل

الطلبة. يواجهها كبعد كليوافقهااؼبعلمكافذلك، يواجهها اليت للمشكالت
كىي:.طالب
الذينملحيفظواإذ.اؼبفرداتحفظاؼبدرساعطىفاك - كافىناؾالطلبة

كثَتااؼبفردات
كافىناؾ.إذكليـودكأختربهمباشرةحفظالقواعاؼبدرساعطىكاف -

 .حيفظواالقواعدملكالطلبةمليتقنوا
الكتبالًتاثية.كالتمريناعطىاؼبدرسكاف - الطلبةإذكافىناؾُبقراءة

 الفصلخارجيكثركاالتدريبملالذينأيضا
اكؿُباحملةميعالطلبعبقباحكلوكانتغَت،احملاكالتتعدمفيداكىذه
قدمو قبحوا.الذم معظمهم ٜ٘لكن بعضهمالطلبةكاستجابة ىذه علي

.ؽبمفللحلالذمقدموومتحمس
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 مناقشة البياانت - ج
ةنظريالتدريسبعهدىذااؼبُبالًتاثيةقراءةالكتبُبالنحوكالصرؼدريبتإف

التدريسأيضاُب،كيستخدـالنحويةكالصرفية دعالقوامنهاطريقة.التعلمالطريقةىذا
االنتهاءمنبعدك.ةلمقكاؼبةالتعلماؼبرذبلةمثلالسبوريلةكالًتصبة،كأيضااستخداـكس

النحويةنظريةالمعاإلشارةإىلالًتاثيةكتبالقراءةةالدرس،طلباؼبعلممنالطلبىذا
كما.كالدليلعلىذالكا.تعتربعمليةالتعلمىذهجيدةجداماليتًبتدريسهكالصرفية

 اؼبباشرة اؼبالحظة أكراؽ ُب اؼبعلممن لناأنشطة تكوف اليت اؼبعدلة %.ٕٛ،ٗٔتيجة
%.٘ٛأنشطةطلبةالنتيجةاؼبعدلةاليتتكوفك

يواجهوفاؼبشكالتعلىتدريببعضجدككلوكانتالنتيجةكذلك الطلبة
ذلكاليستطيععليبحفظاؼبفرادات،ىيقلةالنحوكالصرؼُبقراءةالكتبالًتاثية

بعضالفصل،ريبخارجدعدـالتكٓٙإتيافالقراءةالصحيحةألنوماعلمماىواؼبقركء.
اؼبفردات حفطوا النحوكالطلبة كالصرفيةالقواعد يدرهبا لكنال كثَتا، خارجالفصلية

 عنده. مشكلة صارتىذه الًتاثية الكتب قراءة طلبتمنو عندما حىت كقلةغالبا
تفوؽال كاغبفظ النحوعلى النحو .يةكالصرفيةالقواعد قواعد أف اؼبعلـو ىو كما

 آلة الكتبالًتاثية.كالصرؼمن ذلككٔٙلقراءة ىذه حيفظوا مل القواعدبعضالطلبة
صارتىذهمشكلةعندىهم.

اقك لـ اؼبعلم حل الطلبةتقدًن يتعلقمشكالت فيما طالب كل بتحديد
.للمشكالتاليتيواجههاكلطالبةفقاوهااؼبعلممقدميتالاكالتاحملٍب.اؼبشكالت
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اؼبفرداتحفظفاؼبدرساعطىكثَتاالذينملحيفظوااؼبفرداتالطلبةكافىناؾاإذكىي
اؼبدرساعطىالفصلفخارجيكثركاالتدريبملالطلبةالذينكافىناؾاإذأماك.كليـو
كثَتاحيفظواالقواعدملكمليتقنواأيضاىناؾالطلبةإذكافءةالكتبالًتاثية.كقراالتمرين

.كليـوأختربهمباشرةٍبقواعدالنحويةكالصرفيةالختصاراتمنافظاغباعطىف
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحث - أ
يتعلقبتدريبالنحوكالصرؼُبقراءةنتائجالبحثكأما فبا الرسالة ُبىذه

فهيكماتلي:معهدداراؼبتعلمُتاتنومَتاهأتشيوسنكيلُبالكتبالًتاثية
إ -ٔ الكتبُبالنحوكالصرؼدريبتف اؼبتعلمُتُبمعهدالًتاثيةقراءة دار

باتنو كالصرفيةةنظريالتدريس التدريسالنحوية كىذا الطريقةاستخداـ،
الدرس،طلباؼبعلممنىذابعداالنتهاءمنكالتعلماؼبرذبلة.يلةالتعلمككس

ةالطلب اليتًبالنحويةكالصرفيةنظريةالمعاإلشارةإىلالًتاثيةكتبالقراءة
كماُب.كالدليلعلىذالكا.تعتربعمليةالتعلمىذهجيدةجدامتدريسه

 من اؼبباشرة اؼبالحظة اؼبعلمأكراؽ تكوفاأنشطة اليت اؼبعدلة لنتيجة
%.٘ٛ%.كأنشطةطلبةالنتيجةاؼبعدلةاليتتكوفٕٛ،ٗٔ

اؼبإ -ٕ ف الطلبة يواجهها تدريبشكالتاليت قراءةعلى كالصرؼُب النحو
ريبخارجالفصل،كقلةدقلةحفظاؼبفرادات،عدـالتىيالكتبالًتاثية

 القواعدالنحوكالصرؼ.علىكاغبفظتفوؽال
إ -ٖ غبلهاقدميتالاكالتاحملف الطلبةاؼبعلم تكاناؼبشكالتاليتيواجهها

،كليـواؼبفراداتإعطاءكىي.للمشكالتاليتيواجههاكلطالبةفقاوم
 التمرين الفصلكإعطاء النحويةخارج القواعد من اإلختصارات كإعطاء

 كالصرفية.
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 اإلقرتاحات - ب
 الباحثكؼبا أيٌب أف اؼبستحسن فمن الرسالة ؽبذه النتائج الباحث كتب

:االقًتاحاتفبايكوفانفعافيمابعد
 للطلبة -ٔ

 الكتبالًتاثيةينبغيللطلبةأفحيفظوااؼبفرداتكثَتالتسهيلقراءة -
-  دراستهم يكثركا أف ؽبم أصحكاؼبطالعةينبغي مع الفصل حىتاهبخارج م،

 بعضهمبعضامنالقراءةديارسواُبإصالحأخطاء
ؽبمأفحيفظواالقواعدالنحويةكالصرفيةكيدربوامباشرةبقراءةالكتبينبغي -

 الًتاثيةلكيالينسواماحفظوامنالقواعد
 للمعلم -ٕ

أفيستخدـالوسائلالتعلميةاؼبختلفةحىتالديلالطلبةُبعلمينبغيللم -
التعليمك كتدريبهماعلىفهمةالطلبيعُتعملية كالصرفية القواعدالنحوية

 .عندقراءةالكتبالًتاثية
ُبينبغيللمعلم - اليتتناسبحاجاتالطلبة الطرؽاؼبختلفة أفيستخدـ

 التعلم
 للمعهد -ٖ

كحفظاؼبفرداتكالقواعدينبغي - كاؼبطالعة أكقاتاؼبراجعة أفينظم للمعهد
اليتتكوفمنالليلكالنهار،حىتاليشعركاثقالككلفةعندالتعلم.
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LEMBARAN OBSERVASI PENGAMATAN LANGSUNG AKTIVITAS 

USTAZ/GURU MENGAJAR 

1. Lembaran Observasi Pengamatan Aktivitas Ustaz/guru yang sedang 

mengjar 

2. Observer memberikan penilaian skor sesuai petunjuk berikut 

1 : Kurang 

2 : Cukup 

3 : Baik 

4 : Sangat Baik 

NO Aspek Yang diamati Keterangan 

1 Persiapan pembelajaran 1 Kurang, jika guru tidak mempersiapkan materi 

pembelajaran sebelum belajar 

2 Cukup, jika guru kurang mempersiapkan materi 

pembalajaran sebelum mengajar 

3 Baik, jika guru mempersiapkan materi pembelajaran 

dengan baik sebelum belajar 

4 Sangat baik, jika guru sangat mempersiapkan materi 

pembelajaran sebelum mengajar 

2 Penyampaian Pembelajaran 

nahwu sharf 

1 Kurang, jika guru menyampaikan pembelajaran 

terkait nahwu dan sharf tidak jelas 

2 Cukup, jika guru menyampaikan pembelajaran 

terkait nahwu dan sharf kurang jelas 

3 Baik, jika guru menyampaikan pembelajaran terkait 

nahwu dan sharf dengan jelas 

4 Sangat baik, jika guru menyampaikan pembelajaran 

terkait nahwu dan sharf sangat jelas 

3 Metode Pembelajaran 1 Kurang, jika guru tidak memakai metode 

pembelajaran nahwu dan sharf 

2 Cukup, jika guru kurang kompeten dalam memakai 



 
 

  
 

metode pembelajaran nahwu dan sharf 

3 Baik, jika guru  kompeten memakai metode 

pembelajaran nahwu dan sharf memakai 

4 Sangat baik, jika guru sangat kompeten memakai 

metode pembelajaran nahwu dan sharf 

4 Media pembelajaran 1 Kurang, jika guru tidak memakai media dalam 

pembelajaran nahwu sharf 

2 Cukup, jika guru kurang baik dalam memakai media 

pembelajaran nahwu sharf 

3 Baik, jika guru memakai media dalam pembelajaran 

nahwu sharf dengan baik 

4 Sangat baik, jika guru memakai media pembelajaran 

nawu sharf dengan sangat baik 

5 Penjelasan peraktek nahwu 

sharf dalam membaca Kitab 

kuning 

1 Kurang, jika guru tidak menjelaskan penempatan 

nahwu sharf dalam teks bacaan ketika peraktek 

membaca kitab kuning  

2 Cukup, jika guru kurang menjelaskan penempatan 

nahwu sharf dalam teks bacaan ketika peraktek 

membaca kitab kuning  

3 Baik, jika guru menjelaskan dengan baik 

penempatan nahwu sharf dalam teks bacaan ketika 

peraktek membaca kitab kuning  

4 Sangat baik, jika guru sangat baik menjelaskan 

penempatan nahwu sharf dalam teks bacaan ketika 

peraktek membaca kitab kuning  

6 Penyelesaian Masalah 

Pembelajaran dalam 

peraktek nahwu sharf ketika 

membaca kitab kuning 

1 Kurang, jika guru tidak pernah memberikan 

koreksian kepada santri yang salah dalam membaca 

kitab kuning 

2 Cukup, jika guru jarang memberikan koreksian 

kepada santri yang salah dalam membaca kitab 



 
 

  
 

kuning 

3 Baik, jika guru sering memberikan koreksian kepada 

santri yang salah dalam membaca kitab kuning 

4 Sangat baik, jika guru selalu memberikan koreksian 

kepada santri yang salah dalam membaca kitab 

kuning 

7 Menyimpulkan Hasil Akhir 

Pembelajaran terkait latihan 

nahwu sharf dalam 

membaca kitab kuning 

1 kurang, jika guru tidak pernah menyimpulkan 

pembelajaran nahwu sharf dan perakteknya ketika 

membaca kitab kuning 

2 Cukup, jika guru kurang jelas menyimpulkan 

pembelajaran nahwu sharf dan perakteknya dalam 

membaca kitab kuning 

3 Baik, jika guru jelas dalam menyimpulkan 

pembalajaran nahwu sharf dan perakteknya dalam 

membaca kitab kuning 

4 Sangat baik, jika guru sangat jelas dalam 

menyimpulkan pembelajaran nahwu sharf dan 

perakteknya ketika membaca kitab kuning 

Jumlah  
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LEMBARAN OBSERVASI PENGAMATAN LANGSUNG AKTIVITAS 

SANTRI BELAJAR 

1. Lembaran observasi pengamatan aktivitas kegiatan santri sedang belajar 

2. Observer memberikan penilaian skor sesuai petunjuk berikut 

1 : Kurang 

2 : Cukup 

3 : Baik 

4 : Sangat Baik 

NO Aspek yang diamati Keterangan 

1 Perhatian santri 1 Kurang, jika tidak ada santri yang 

memperhatikan guru menjelaskan 

pembelajaran nahwu sharf dan cara 

perakteknya dibacaan teks kitab kuning 

2 Cukup, jika sebahagian kecil santri 

memperhatikan guru menjelaskan 

pembelajaran nahwu sharf dan cara 

perakteknya dibacaan teks kitab kuning 

3 Baik, jika sebahagian santri 

memperhatikan guru menjelaskan 

pembelajaran nahwu sharf dan cara 

perakteknya dibacaan teks kitab kuning 

4 Sangat baik, jika semua santri 

memperhatikan guru menjelaskan 

pembelajaran nahwu sharf dan cara 

perakteknya dibacaan teks kitab kuning 

2 Keaktifan siswa dalam bertanya 1 Kurang, jika tidak ada santri yang 

bertanya terkait pembelajaran nahwu 

sharf dan cara peraktenya dalam 

membaca kitab kuning 

2 Cukup, jika sebahagian kecil santri yang 

bertanya terkait pembelajaran nahwu 

sharf dan cara peraktenya dalam 

membaca kitab kuning 

3 Baik, jika sebahagian santri yang 

bertanya terkait pembelajaran nahwu 

sharf dan cara peraktenya dalam 

membaca kitab kuning 

4 Sangat baik, jika semua santri yang 

bertanya terkait pembelajaran nahwu 

sharf dan cara peraktenya dalam 



 
 

  
 

membaca kitab kuning 

3 Analisi santri terhadap teks 

bacaan kitab kuning  

1 Kurang, jika tidak ada santri yang 

menganalisis bacaan teks kitab kuning 

yang dipelajari sesuai dengan nahwu 

sharf untuk diperaktekkan dalam 

membaca  

2 Cukup, jika sebahagian kecil santri 

menganalisis bacaan teks kitab kuning 

yang dipelajari sesuai dengan nahwu 

sharf untuk diperaktekkan dalam 

membaca 

3 Baik, jika sebahagian santri menganalisis 

bacaan teks kitab kuning yang dipelajari 

sesuai dengan nahwu sharf untuk 

diperaktekkan dalam membaca 

4 Sangat baik, jika semua santri 

menganalisis bacaan teks kitab kuning 

yang dipelajari sesuai dengan nahwu 

sharf untuk diperaktekkan dalam 

membaca 

4 Memperaktekkan bacaan  1 Kurang, jka tidak ada santri 

memperaktekkan bacaan teks kitab 

kuning yang telah dianalisis sesuai 

dengan nahwu sharf 

2 Cukup, jika sebahagian kecil santri 

memperaktekkan bacaan teks kitab 

kuning yang telah dianalisis sesuai 

dengan nahwu sharf 

3 Baik, jika sebahagian santri 

memperaktekkan bacaan teks kitab 

kuning yang telah dianalisis sesuai 

dengan nahwu sharf 

4 Sangat baik, jika semua santri 

memperaktekkan bacaan teks kitab 

kuning yang telah dianalisis sesuai 

dengan nahwu sharf 

5 Revisi terhadap bacaan teks 

kitab kuning  

1 Kurang, jika tidak ada santri yang 

merevisi bacaan teks yang telah dibaca 

2 Cukup, jika sebahagian kecil santri 

merevisi bacaan teks yang telah dibaca 

3 Baik, jika sebahagian santri merevisi 

bacaan teks yang telah dibaca 

4 Sangat baik, jika semua santri merevisi 

bacaan teks yang telah dibaca 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Tema Pertanyaan 

1. Persiapan pembelajaran 

1) Apa saja yang ustaz siapkan sebelum mengajar? 

2) Apakah ustaz setiap hari melakukan persiapan khusus? 

3) Berapa alokasi waktu ustaz dalam mengajar nahwu sharf setiap 

minggunya 

4) Bagaimana efektivitas ustaz dalam mengajar ketika menyiapkan 

segala sesuatunya sebelum mengajar? 

2. Peroses pembelajaran 

1) Bagaimana peroses pembelajaran selama ustaz mengajar? 

2) Ketika ustaz menjelaskan materi pembelajaran, bagaimana 

perhatian santri terhadap materi penjelasan ustaz? 

3) Apakah santri aktif dalam peroses pembelajaran, seperti bertanya, 

menjelaskan dan lain-lain? 

4) Diakhir materi, apakah ustaz memberikan kesempatan kepada 

seluruh santri untuk membuat kesimpulan akhir? Dan bagaimana 

hasil kesimpulan mereka apakah sesuai dengan materi 

pembelajaran? 

3. Metode pembalajaran nahwu sharf 

1) Dalam pembelajaran nahwu sharf apakah ustaz juga menggunakan 

metode? 

2) Metode apasaja yang ustaz gunakan ketika mengajar nahwu sharf? 



 
 

  
 

3) Setiap pertemuan dalam mengajar nahwu sharf, apakah ustaz hanya 

menggunakan satu metode atau diganti-ganti setiap pertemuan? 

4) Apakah santri lebih cepat paham dalam belajar nahwu sharf ketika 

ustaz menggunakan sebuah metode? 

4. Media pembelajaran nahwu sharf 

1) Dalam pembelajaran nahwu sharf apakah ustaz menggunakan 

media? 

2) Media apa saja yang sering ustaz gunakan untuk pembelajaran 

nahwu sharf ? 

3) Bagaimana cara ustaz menggunakan media tersebut kedalam 

pembelajaran? 

4) Apakah media yang ustaz gunakan dapat membantu santri dalam 

belajar? 

5. Peraktek nahwu sharf dalam membaca kitab kuning 

1) Setalah belajar nahwu sharf, apakah ustaz meminta santri untuk 

memperaktekkannya dengan membaca kitab kuning? 

2) Bagaimana peroses peraktek nahwu sharf tersebut kitab membaca 

kitab kuning? 

3) Apakah santri senang diminta untuk memperaktekkan nahwu sharf 

yang mereka pelajari dengan membaca kitab kuning? 

4) Bagaimana efektivitas terhadap santri dalam pembelajaran nahwu 

sharf yang langsung diperaktekkah dengan membaca kitab kuning? 

 



 
 

  
 

6. Kendala/masalah santri  

1) Sejauh ini, dalam perakteknya apakah ada kendala yang dialami 

santri? 

2) Bagaimana bentuk kendala yang dihapi santri ketika 

memparektekkan ilmu nahwu sharf yang mereka pelajari dengan 

membaca kitab kuning? 

3) Apakah kendala tersbut dialami oleh seluruh santri? 

4) Bagaimana ustaz mengidentifikasi kendala yang dialami oleh stiap 

santri? 

7. solusi kendala yang di hadapi santri ketika peraktek membaca 

kitab kuning   

1) Apa yang ustaz lakukan terhadap kendala yang mereka temui? 

2) Apakah setiap santri solusi yang ustaz berikan sama? 

3) Bagaimana antusiasme santri dengan solusi yang ustaz berikan 

kepada mereka? 

4) Sejauh mana solusi yang ustaz berikan dapat mengatasi masalah 

yang dihadapi santri ketika peraktek nahwu sharf dalam membaca 

kitab kuning? 
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