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الباب األول
المقدمة

بمعهد هداية اهللا طريقة تعليم قواعد النحو والصرف "يهدف هذا البحث إىل دراسة عن 

، حتديد البحث، خلفية البحث: يف هذا الباب حيتوي على ستة فصول هي."للبنات كنداري

.فوائد البحث والتعريف التشغيلي،أهداف البحث،مشكالت البحث

خلفية البحث: الفصل األول 

ذه اللغة ميكن للبشر التواصل ونقل كل . اللغة شيئ مهم جًدا يف حياة اإلنسان ألنه 

خيتلف معىن اللغة حسب املنظور الذي يعطي معىن للغة ودافع األهداف اليت تريد حتقيقها . أفكارهم

(Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, ,Ghalayin)وحبسب . (٢٠١٢ ٢٠٠٥)

).أفكارهم ومشاعرهم(فإن اللغة العربية هي اجلمل اليت يستخدمها العرب للتعبري عن أهدافهم 

فكيف يكون الكتاب املقدس للمسلمني . زأ من حياة املسلمنياللغة العربية جزء ال يتج

تعترب دراسة اللغة العربية . واحلديث النيب ومعظم املراجع يف العلوم اإلسالمية مكتوبة باللغة العربية

ا ميكن أن تشكل الشخص كمسلم حقيقي وحتسن نوعية اإلميان  وتعميقها حاجة مهمة للغاية أل

ا . ة حىت كوسيلة لنشر اإلسالموفهم التعاليم اإلسالمي يف هذه احلالة ال يُنظر إىل اللغة العربية على أ

Umroh)لغة ثقافة أو عرق أو منطقة أو بلد معني فحسب بل تُعترب لغة اإلسالم  & Yunus, Februari

٢٠٢٠ ).
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,Al-Waqfi)آن قال اهللا سبحانه وتعاىل اللغة العربية جبعلها لغة القر  اللغة العربية هي . (٢٠١٢

حىت تكون اإلحدىث اليت تأيت إلينا مكتوبة باللغة العربية لذا فإن إتقان اللغة . م.أيضا لغة النيب ص

ا .العربية هو املدخل إىل فهم القرآن واحلديث والعلوم املتعلقة 

اتعل: "كما أوضح محزة عباس الوادي ". يم اللغة العربية هو مفتاح فهم العلوم السرعي وإتقا

مجيع علوم القرآن سواء يف صورة التفسري أو احلديث أو العقيدة أو الفقح أو ما إىل ذلك، كل هذه 

إال ما مل  . العلوم معرفة من القرآن والسنة وكالمها يتكلم اللغة العربية فال سبيل لفهم العلم وإتقانه

,Lawadi)العربية بتعليم اللغة  ٢٠١٦).

وحبسب مصطفى الغلييين على لسان فوزل يف . يف  تعليم العلوم العربية  ينقسم إىل عدة فروع

حنو، صرف، رسم، معاين، بيان، : العامري فإن هناك الثالثة عشر فرًعا من فروع املعرفة العربية وهي

من بني فروع املعرفة العربية . منت اللغةوتريخ األدبخطاب،إنشاء، قوايف،ال، ضرو العبديع، 

العلمني، سيتم مساعدة يف تعليم العلوم همن خالل إتقان هذالثالثة عشر أمهها النحو و الصرف

,Amri)العربية األخرى  ٢٠١٨).

,Muna)القواعد مستوا معقواعد النحو والصرف يف اللغة العربية  فرع من والقواعد ه. (٢٠١١

فروع اللغة العربية اليت تناقش تكوين الكلمات وتكوين اجلملة وكذلك القواعد املتعلقة بتكوين كال

Sukamto)مها  & Munawir, شكل بنية كل مجلة صرف لتحديدالنحو و علوم التتم دراسة . (٢٠٠٥

.والتغريات يف الكلمات واملعاين املختلفة املوجودة يف الكتب والكتب قيد الباحثة
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يسمى العلم الصرف بأم العلوم ألن علم الصـرف يولـد شـكل كـل مجلـة بينمـا تظهـر كـل مجلـة 

تابـة مــن تكـون هنـاك كتابـة بـالطبع بـدون الكإذا مل يكـن هنـاك لفـزن، فــال. جمموعـة متنوعـة مـن املعرفـة

نحـو هـي تسـوية كـل مجلـة يف الهـا ألن و األبهـو يُطلـق علـى علـم النحـو . الصعب احلصول على املعرفـة

.Anwar K)بنيتهـا اإلعـراب شـكل ومـا إىل ذلـك  M., Wisnuيقـول بعـض العلمـاء كمـا يلـي . (٢٠١٦

Uriawan:

"صرف أم العلوم و النحو أبُوها أنَّ  اعلم"

أو اتذوخاصة اللغة العرية غالًبا ما توجد مشاكل سواء فيما يتعلق باألستعليميف عملية 

ماهرين يف إدارة اتذجيب أن يكون األستعليممن أجل حتقيق أهداف . الطالبات أو مع اآلخرين

هلذا الطلب جيب . املخطط هلاتعليمفصوهلم من خالل االنتباه إىل فعالية وكفاءة أنشطة التدريس و 

تعليم الفعال هو حماولة لتحديد . مساعدة الطالبات على حتقيق تعليم فعال وفعالاتذعلى األس

لذا فإن دور . مدى جناح أو فشل تطبيق تعليم اللغة العربية خاصة من حيث العملية والنتيجة

ستاذة باإلضافة إتقان املواد املراد تدريسها ألامن الناحية املثالية، بالنسبة . األستاذة ال يكفي كأستاذة

جب أن يكون ذكًيا أيًضا يف نقل املعرفة بطريقة جيدة وجذابة حىت يتمكن الطالبات من استيعاب 

.Anwar M)ما يتم تدريسه  S., Metode Pembelajaran Sharaf Di Pondok Pesantren Al-

Luqmaniyyah Yogyakarta (Penggunaan Kitab Sharaf Karangan Kh. Abdurrahman Chudlori

Tegalrejo) , ٢٠٢٠ )
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مع ذات الصلة الطريقة واملواد اليت سيتم تدريسها ستصل الرسائل املنقولة إىل الطالبات 

الذين يتقنون املواد ولكن ال ميكنهم تطبيق أكثر فعاليةتعليمسرعة وسهولة فهمها وجتعل عملية ت

. تذ باإلضافة إىل إتقان املواد املراد تدريسها الطريقة أيًضااسيكون من األفضل أن يتقن األس. الطريقة

باإلضافة األستاذة من املأمول أيًضا أن يساعد خرباء اللغة العربية بشكل كبري يف تطوير تعليم اللغة 

كن توفري مراكز التدريب ومعمل اللغات ووسائل اإلعالم اليت متوتشمل اجلهود اليت . العربية نفسه

Yusuf)تقدم اللغة العربية العملية والكتب العلمية اليت تقدم لغة العربية سهلة أو واضحة ومنهجية  &

Syaiful, ١٩٩٥).

مؤسسة وعهد هامل. املعهدهو يةية اليت تتضمن برامج تعليم اللغة العربتعليماملؤسسات تعترب

متيزت معهد يف بداية . ية يف إندونيسياتعليممن أقدم املؤسسات ىاحدوتعليمية دينية إسالمية وه

ية األخرى، ومل تكن هذه اخلصائص مشرتكة بني تعليمتأسيسها خبصائص فريدة مقارنة باملؤسسات 

يء فهو نتيجة التبين من املدارس إذا كان هناك أي ش. ية األخرى غري معهدتعليماملؤسسات 

تعليمالذي ال يزال حيافظ على نظام تعليمتفرد آخر من معهد هو يف نظام . الداخلية اإلسالمية

.التقليدي على الرغم من أن وجود تصنيف معهد قد تغري اآلن

معهد هداية اهللا للبنات كنداري اليت تقع على شارع أورينْوجنو منطقة فاداليو كامبو كنداري، 

هداية اهللا تتكون عملية تعليم اللغة العربية يف معهد. تعليم اللغة العربية لطالبهيقّوم بعهد الذي املهو 

سة كاملعتاد مع اجتماع الذي يتم يف املدر تعليمالرمسي أي تعليمال) ۱: للبنات كنداري من فئتني

الرمسي الذي يتم إجراؤه يف الفصل بشكل أكرب على إتقان علوم تعليماليركز . واحد كل أسبوع
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غري الرمسي؛ وهي تعليم اللغة العربية باستخدام اللغة العربية كلغة يومية يف تعليم) ۲. النحو والصرف

.املعهد

بسؤال األستاذة عن ة، قام الباحثةلباحثاتحظات األولية اليت قدمبناًء على نتائج املال

املكونة الطالبات١٤٤كان هناك مبعهد هداية اهللا للبنات كنداري"، مث أجابتامّ تعليمية العاخللفية 

لك من بني هذه اخللفيات لذ.خبلفيات تعليمية خمتلفة. سابقاً و املدرسة العامةالثانويةمن املدارس

أن هناك حىت . والصرف، وخاصة علم النحو اختالفات يف فهم العلوم الدينية، هناك بالطبعاملختلفة

، حيمل مواًدا عربيةةلذلك، بصفيت أستاذ.املعهدألول مرة يف هذا النحو و الصرفيدرسون الباتط

بناًء على ،فهم املواد املراد دراستهاالطالباتكن أن تسهل علىمتاليت الطريقةأحاول دائًما استخدام

حبماس شديد عندما قمت الطالبات، استجاباحلمد هللاربيت أثناء تدريسي يف هذا النزلجت

بطيئني بعض ، ال يزال هناك بعض األشخاصلفصل على الرغم من أنه يف الواقعبالتدريس يف ا

فيت ، فأنا دائًما ما أبادر لتطوير معر ترب هذا حتديًا بالنسبة يل كمدرس، لكنين أعالشيء يف فهم املادة

من فهم املواد الطالباتمتكنتعلم حىت بالطرق اجلديدة اليت ميكنها يتم استخدامها يف عملية ال

هذه املعهد ليست مثل املعهد الكالسيكية بشكل عام حيث ال تركز هذه .بسهولة يف املستقبل

.املعهد على الطالب لدراسة الكتاب األصفر كمصدر للتعلم

قواعد النحو تعليمطريقة "أعاله يهتم الباحث بإجراء حبث حول بناًء على اخللفية املذكورة 

".مبعهد هداية اهللا للبنات كنداريوالصرف 
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تحديد البحث: الفصل الثاني 

مبعهد هداية اهللا طريقة تعليم قواعد النحو والصرف يف هذه احلالة ينصب تركيز البحث على

.للبنات كنداري

مشكالت البحث: الفصل الثالث 

؟مبعهد هداية اهللا للبنات كنداريكيف تطبيق طريقة تعليم قواعد النحو والصرف . ۱

مبعهد هداية اهللا للبنات  يف تعليم قواعد النحو والصرف التعيقةعوامل الداعمة و الما. ۲

؟كنداري

لتغلب العوامل التعيقة طالبات يف تعليم قواعد النحو والصرف ستاذةاألجهودكيف . ٣

؟ية اهللا للبنات كنداريمبعهد هدا

أهداف البحث: الفصل الرابع 

مبعهد هداية اهللا للبنات كنداريملعرفة تطبيق طريقة تعليم قواعد النحو والصرف . ۱

مبعهد هداية اهللا للبنات  يف تعليم قواعد النحو والصرف التعيقةعوامل الداعمة و الملعرفة . ۲

كنداري

طالبات يف تعليم قواعد النحو على العوامل التعيقةلتغّلبملعرفة جهود األستاذة . ۳

.مبعهد هداية اهللا للبنات كنداريوالصرف 
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فوائد البحث: الفصل الخامس 

الفوائد النظرية. ۱

من نتائج هذه البحث نأمل أن تقدم أفكارًا للباحثني اآلخرين وخاصة أولئك الذين . أ

.وخاصة النحو والصرفيهتمون بالبحث يف طريقة تعليم اللغة العربية 

أن تكون من كنوز العلم يف معرفة طريقة تعليم اللغة العربية وخاصة النحو والصرف . ب

.مبعهد هداية اهللا للبنات كنداري

الفوائد العملية. ۲

يهدف هذا البحث إىل التطوير واإلضافة إىل الكنوز العلمية واملعرفة يف جمال : للجامعة. أ

مبعهد هداية لق بطريقة تعليم اللغة العربية وخاصًة النحو والصرف ال سيما فيما يتعتعليم

.اهللا للبنات كنداري

دف هذه البحث إىل زيادة املعرفة بطريقة تعليم اللغة العربية وخاصًة النحو : للباحثة. ب

ولتلبية بعض املتطلبات الالزمة للحصول على . مبعهد هداية اهللا للبنات كنداريوالصرف 

.الوريوس يف تعليم اللغة العربيةدرجة البك

من نتائج هذه البحث لتطوير وزيادة املعرفة بطريقة تعليم اللغة العربية وخاصًة : لألستاذة. ج

.  النحو والصرف
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ية تعليممثاًال للمؤسسات /ميكن أن تكون مرجًعا: للمعهد هداية اهللا للبنات كنداري . د

.عربية وخاصًة النحو والصرفاألخرى فيما يتعلق بطريقة تعليم اللغة ال

التعريف التشغيلي: الفصل السادس 

اشتقاقيًا هو " الطريقة"الطريقة أو ما يشيع استخدامه يف اللغة العربية هي : تعليمطريقة . ۱

). خطوط على شيئ(طريق، نظام، مذهب، تدفق، اجتاه، حالة، مأوى، نبيل، خدوش 

طريقة األستاذه يف تقدمي املوضوع عند حدوث ييف حني أن الفهم املصطلحي للطريقة ه

,Zulhannan)تعليمعملية  هي عملية التفاعل بني الطالبات تعليميف حني أن . (٢٠١٤

هي مساعدة يقدمها األستاذه حىت حتدث تعليم. واألستاذه ومصادر التعلم بيئة التعلم

هارات والشخصية وتكوين املواقف واملعتقدات لدى عملية اكتساب املعرفة وإتقان امل

هي عملية تساعد الطالبات على التعلم بشكل جيد تعليمالطالبات مبعىن آخر، 

(Mu'asif, ٢٠٢٠).

النحو هو فرع من فروع اللغة العربية يناقش القواعد الذي ميكن حتديده :النحو والصرف. ۲

,Ni'mah)مع مهمة أو موقع كلمة يف مجلة عربية والقانون النهائي للكلمة وشرح الكلمة 

فإن الصرف يعين تغري ويف الوقت نفسه وفًقا للمصطلح، فإنه يغري الشكل (٢٠١٥

األصلي إىل أشكال أخرى من أجل حتقيق املعىن املطلوب والذي ال ميكن حتقيقه إال عن 

.Anwar M)التغري , ٢٠٠٠)
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. تقع على شارع أورينوجنو منطقة فاداليو كامبو كنداري:معهد هداية اهللا للبنات كنداري . ۳


