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 إىداء

 إىل:ىذه الرسالة أىديها 

  ،الذم قد ربياين  األكؿادلعلم ، شهابودين كأمي سونياريتأيب إىل الوالدين احملبوبُت

يف العافية كجيعلهما من مها اهلل عمر منذ صغارم بكل مودة كرمحة، أطاؿ 

  الناجحُت يف الدنيا كاألخرة.

 إجالال يف اجلامعة األعزاء الذين أدين ذلم بالكثَت تقديرا ك  ذايتاك أست أساتذم

 ح اإلسالمية احلكومية فاليمبانج، بكلية الًتبية، قسم تعليم اللغة العربية.تا رادين ف

  الذين دفعوين ـ  ٕٗٔٓم تعليم اللغة العربية دلرحلة قس يفأصدقائي أمجعُت

 ساعدكىن مساعدة كثَتة كرافقوين فرحا كحزنا. يفلنهاية ىذه الرسالة 

 جادلبانبة الشريفة "رادين فتاح دين اإلسالـ ك اجلامع" 

 

 

 

 
 

 



 شكر وتقدير
احلمدهلل على كل حاؿ، كأشكره على فضلو ادلتواؿ، كأسألو جزيل النواؿ، 

سلم على خَت الصابرين الشاكرين، كعلى آلو أيف احلاؿ كادلآؿ، كأصلي ك الثبات ك 
 يـو الدين، أما بعد. إىلحساف إب كالتابعُت كمن تبعهم كأصحابو الغر ادليامُت،

ادلبانج بن فتاح يسالمية احلكومية رادكلية الًتبية باجلامعة اإل  إىلأقدـ ىذه الرسالة 
 (..S. Pd)على شهادة سرجاف فنديدكاف لوفاء شرط من الشركط الالزمة للحصوؿ 

سباـ ىذه الرسالة من ساعدين إل إىلكيف ىذه الفرصة الثمينة أقدـ شكرا جزيال 
 يل:إخصوصا 

دكتور احلاج  فركفيسور ،ادلبانجبسالمية احلكومية اجلامعة رادين فتاح اإل مديركـر . ادلٔ
 ، ؼ ق د.سَتازم، ادلاجستَتزلّمد 

 فركفيسورادلبانج، بح اإلسالمية احلكومية ا تالًتبية جامعة رادين فعميد كلية . ادلكـر ٕ
 دكتور كاسنيو حارتو، ادلاجستَت.

ح اإلسالمية ا تربية كلية الًتبية جامعة رادين فقسم تعليم اللغة الع ةرئيس ة. ادلكرمٖ
 .ة، ادلاجستَت يونيار ةدكتور ادلبانج، باحلكومية 

 حسندين كرًن ، احلاج صلامس مدير ادلعهد عبد الرمحن بو ادلكـر . ٗ
ككجو  كثَتا  الباحثة أفاد ذمادلشرؼ األكؿ ال ،ادلاجستَت دككتور مجهور، . األستاذ٘

نتهاء اإل عداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىتإيف كل مراحل  خطواتو
 من اهلل خَت اجلزاء كمن الباحثة عظيم الشكر كالتقدير. و، فلمنو

اد الباحثة كثَتا كشجع الباحثة يف كل فأادلشرؼ الثاين، األستاذ مؤمن زين العارفُت،  .ٙ
مراحل اعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت االنتهاء منو، فلو من اهلل 

 خَت اجلزاء فحقا يعجزه لساين عن شكره.  
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 عتماد لجنة المناقشةإ

 عنوان الرسالة:

 نحو باستخدام كتاب امثلتى في المعهد عبد الرحمن "بونجاماس" تعليم ال

 تعليم اللغة العربية قسم  في  العلميةالرسالة لنيل الدرجة 

  

 ٖٕ٘ٓٓٙٗٔ التسجيل: رقم   إنده دو فرماتا : ةعداد الطالبإ

قد دافعت الطالبة عن الرسالة أمام مجلس المناقشة وتمت تقرير قبولو شرطا للحصول على 

م، ٕٛٔٓوذالك في يوم .... من شهر .... . (.S. Pd) فنديديكان سرجانا درجة علمية

 الموافق بالتاريخ ...

 

 

 

 



 
 



 
 
 

 



 خلص البحثمست  
النحو باستخدام كتاب امثلتى في المعهد عبد تعليم ، م ٕٗٔٓفرماتا، إنده دو 

 الرحمن  
قسم تعليم اللغة العربية كلية علم التربية و التعلمية الجامعة اإلسالمية الكلمات األساسية: 

 . ٕٛٔٓرادن فتح بالمبانج 
يهدؼ ىذ البحث دلعرفة تعليم النحو باستخداـ كتاب امثلىت يف ادلعهد عبد 

محن. ىذ البحث ىو البحث الكيفى باستخداـ ادلدخل الكيفى كادلنهج الوصفى بازباذ الر 
خلفية البحث يف ادلعهد عبد الرمحن بوصلاماس. أما مصادر البيانات يف ىذ البحث ىو 
األستاذ الذم قد علم مادة النحو كالطالب يف الفصل الثامن يف ادلدرسة عالية دبعهد عبد 

 البيانات مستخدمة ادلالحظة، ادلقابلة، كالتوثيقى. الرمحن. كأما طريقة مجع

بصورة أما نتائج يف ىذا البحث ىو تنظيم ادلواد التعليمية يف كتاب امثلىت ىي 
عامة تنظيم ادلواد تعليمية يف الكتاب امثلىت جيدة كمطابق، إعتمادا على النظرية علي 

ب ادلواد اللغة العربية.  زلمد القسمى ىذا الكتاب مل يستجيب مقياس من التنظيم ترتي
 xٕٗٓكعملية تعليم النحو باستخداـ كتاب امثلىت تقدت مرة كاحدة يف األسبوع )

دقيقة ( ىو يف اليـو اإلثنُت يف الساعة الثانية. مث اىداؼ يستخدـ كتاب امثلىت يف تعليم 
النحو ىو جيعل الطالب بسرعة فهم علم النحو، ليفهم كتاب بالحراكات، مساعدة 
الطالب أف تكوف صحيحا يف القراءة كالتحدث ككتابة بشكل صحيح. كالطريقة تعليم 

لطريقة القياسية ادلعلم يوفر مادة يف شكل القواعد ك أمثلها. النحو يف كتاب امثلىت ىي ا
مث يقرأ ادلعلم كيطلب من الطالب اتباعها بشكل متكرر حىت الطالب يفهم. ك أما 

 التقوًن باستخداـ تقوًن الشفهى ك تقوًن التحريرل. 

 الكلمات األساسية : تعليم النحو، كتاب امثلتى لتعليم النحو

 



 
Pembelajaran Nahwu Dengan Menggunakan Kitab amtsilati di 

Pondok Pesantren abdur Rohman. 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk memahami dan mengetahui pembelajaran 

nahwu dengan menggunakan kitab amtsilati di pondok pesantren abdur rohman. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan kualitatif 

daan metode descriptive resech dengan mengambil tempat di pondok pesantren 

abdur rohman bungamas. Sumber data penelitian ini adalah ustadz yang mengajar 

mata pelajaran nahwu dan siswa kelas XI madrasah aliyah pondok pesantren 

abdur rohman. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa sistematika materi 

pembelajaran nahwu didalam kitab amtsilati ini secara telah memenuhi standar 

buku yang baik. Dan proses pembelajaran dilaksanakan 1 minggu sekali ( 2x 40 

menit ) pada hari senin pada jam pelajaran ke dua. Tujuan pembelajaran nahwu 

dengan menggunakan kitab amtsilati ini adalah agar para siswa lebih cepat 

memahami pembelajaran nahwu, dan membantu para siswa agar benar dalam 

membaca, berbicara, dan menulis bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Dan 

metode yang digunakan yaitu metode qiyasiyah yang mana seorang guru 

memaparkan kaidah terlebih dahulu kemudian diikuti dengan contoh- contoh. 

Kemudian evaluasi yang digunakan yaitu dengan tes tertulis dan lisan.  

Kata Kunci: Pembelajaran Nahwu, kitab amtsilati di dalam pembelajaran nahwu.  

 

 

 



 

 محتويات البحث

 الصفحة        الموضوع

 أ  ..................................................... صفحة العنواف

 ب  .......................................................... إستهالؿ

 ج  ............................................................. إىداء

 د  ....................................................... شكر كتقدير

 ك  ...................................................... تقرير ادلشرفُت

 ز  ..................................... اإلعتماد من طرؼ جلنة ادلناقشُت

 ط  ........................................................ إقرار الطالبة

 م  .................................................. مستخلص البحث

 ؾ  .................................................... زلتويات البحث

  ص  ...................................................... قائمة اجلدكؿ

 

 



 الفصل األول

 اإلطار العام

 ٔ  ................................................... خلفية البحث -أ

 ٗ  .................................................. أسئلة البحث -ب

 ٗ  ................................................. أىداؼ البحث -ج

 ٗ  .................................................... البحث أمهية -د

 ٘  ................................................. األفكار النظرية -ق

 ٚ  ............................................... السابقة اتالدراس -ك

 ٜ  ................................................ البحث منهجية -س

 ٙٔ  ................................................... ىيكل البحث -ذ

 الفصل الثانى

 اإلطار النظري

 ٚٔ  .................................................. النحو كتعليمو  -أ

 ٜٔ  ............................................ عليم النحوأىداؼ ت -ب



 ٕٔ  ............................................... اسًتاتيجية النحو -ج

 ٕٗ  ............................................... طريقة تعليم النحو-د

 ٜٕ  ...............................................تقوًن تعليم النحو -ق

 الفصل الثالث

 ميدان البحث

 ٜٖ   .............................. النبذة التارخيية عن ادلعهد عبد الرمحن  -أ

 ٖٛ  .................................... بعثة ادلعهد عبد الرمحنرؤية ك -ب

  ٜٖ  .................... أحواؿ ادلعلمُت كادلوظفُت يف ادلعهد عبد الرمحن -ج

 ٓٗ  .............................. أحواؿ الطالب يف ادلعهد عبد الرمحن -د

  ٕٗ  ................... كسائل الدكلة كبنية التحتية يف ادلعهد عبد الرمحن -ق

 ٙٗ  ............................... اذليكل التنظيم يف ادلعهد عبد الرمحن-ك

 

 

 

 



 الفصل الرابع

 تحليلها ومناقشتهاو  عرض البيانات

 ٓ٘  ............................... تنظيم ادلواد التعليمية يف كتاب امثلىت -أ

 ٙ٘  ............ التعليم النحو بأستخداـ كتاب امثلىت دبعهد عبد الرمحن -ب

 ٖٙ .............................. نظاـ التقوًن تعليم النحو يف كتاب امثلىت -ج

 

 الفصل الخامس

 نتائج البحث والتوصيات 

 ٛٙ  ................................................... نتائج البحث -أ

 ٜٙ  ............................................. التوصيات البحث -ب

 المراجع والمصادرقائمة 

 ٓٚ  ........................................................... ادلراجعك 

 

 



 قائمة الجداول

 رقمال الموضوع صفحةال

 ٔ أحواؿ الطالب يف ادلعهد عبد الرمحن  ٜٖ

 ٕ أحواؿ ادلعليم يف ادلعهد عبد الرمحن ٔٗ

 ٖ أحواؿ ادلوظيف يف يف ادلعهد عبد الرمحن ٕٗ

ٖٗ 
يف ادلعهد أحواؿ ادلعّلمُت كادلعّلمات يف 

 عبد الرمحن
ٗ 

 ٘ ادلعهد عبد الرمحن يف تالميذأحواؿ ال ٗٗ

ٗ٘ 

ادلدرسة الثانوية الثانوية  يف تالميذأحواؿ ال
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 مقدمة . أ

ال جيهل أحد ما للنحو من أمهية فجميع العلـو ال تستغٍت عن النحو فال 

يستطيع أحد فهم كالـ اهلل أك رسولو أال بعد فهم قواعد النحو. لذا جعل العلماء من 

األئمة من السلف شركط االجتهاد ادلعرفة بالنحو. كقاؿ أبوا الربكات األنبارم " إف 

كاخللف أمجعواقاطبة على أنو شرط يف رتبة االجتهاد. كأف اجملتهد لو مجع كل العلـو مل 

  ٔيبلغ رتبة االجتهاد حىت يعلم النحو.

يستطيع  يهمل ألنو   نحو الالعلم  يف اللغة العربية  كاحدة من العلـو الرئيسية

وف  الفوضى. ألنو  يف تعلم اللغة بدكف علم النحو ترتيب كلمة  يف اللغة العربية  تك

"كالنحو اكىل اكال ك مهم يدرس علم النحو مكتوب يف الظاـ  ٕالعربية  ضلو ادلهم ليدرس.

نحو ليس اذلدؼ من  تعليم، كاحلق درس علم الٖ.ادالكالـ دكنو لن يفهم " –اف يعلم 
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ل صحيح كلكن علم النحو ىو كاحد من  األدكات دلساعدتنا يف التحدث كالكتابة بشك

 ٗك حيفظ لساننا من  األخطاء، ككذلك  ادلساعدة  يف تعليم بالضبط كالدقة.

ىذا .  كتاب امثلىت ىي حاؿ عن  مسألتهاتعليم النحو   لتسهيلىف إطار 

الذل صنفو السيد توفيق احلكم احلاج رئس ادلعهد دار الفالح ك بعسار جيبار.   الكتاب

"قرائيت " ىي الطريقة السريعة لقراءة  القراف  مركبو كتاب امثلىت اذلاـ عن حيضره كتاب

رة كتب  ىي  مخسة الكرًن. ك ركز على قراءة كتاب بال حراكات. كتاب امثلىت لو عش

 ٘ك رللد صرفيتا. ،ك رللد خالصتا، ك رللد قاعدتيا ،رللدين تتمة، رللدات امثلىت

 أىداؼ ىذ الكتاب ىو ليفهم كتب بال حراكات. 

ك منهجية لتفهم تعليم النحو. يف ىذا احلدكد يستطيع أف امثلىت لو رموز سهل 

ادلواد ادلوجودة  ينظر من  رموز األكؿ  يتكوف من اسم ك فعل ك حرؼ يف اجلدكؿ. يبداء

 ،تعمق ادلواد ادلوجودة، امثلىت الطالبوف حيفظوف النظاـ جتهادمن سهل اىل صعوبة. اإل

دا يقبل اىل النظاـ يف األسبوع كاحنحو ك التقوًن بعد إنتهى تعليم كل رللد. حفظ ال

اللغة اجلاكية . يقرأ   ستخداـ اكتاب امثلىت من توضيح كترجم ب،ادلدرس النحو. فريده

 اخلالص قبل كل يدرس. كتاب
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الذل يستخدـ  معهد من ادلعاىد حت. ىو رمحن ىو ىف مديرية العهد عبد الادل 

اف  الطالب متخرج  ىذا ادلعهدكتاب امثلىت يف تعليم النحو. يرجو مدير ادلعهد اىل 

نكيفية  يف كل  اجملاؿ  ك يستطيع  أف يهول  يف  اجملتمع بعلم عن دين الب ط يكوف

األسالـ  األحسن األكؿ  ىو يقرأ ك  يفهم  كتاب أألصفار. ألف خزنة األسالـ كثَت من  

 كتب. 

يف ذالك الوقت من الطالب كثَت مل يستطيع يقرأ  ك  يفهم  كتب  ألف  

سائل. الطالب أصلو  من  عدة  الًتبوية  سلتلفة قبلها ك ناقصها دافع  التعليم عن ادل

تعليم علم النحو. منذ ذلك احلُت بت مدير ادلعهد ليستخدـ كتاب امثلىت يف تعليم 

يف    ۲ٓٔٔالنحو. يبداء أف يستخداـ كتاب امثلىت يف ادلعهد عبد الرمحن  يف  السنة  

 خرج ليدرس اىل ادلعهد دار الفالح مكاف ادلركز كتاب امثلىت.  أكلو  يرسل مدير ادلعهد مت

زؿ ت عملية تعليم النحو مايف ادلعهد عبد الرمحن بوصلاماس حل ،حىت األف

ستخداـ كتاب امثلىت إعتقدت مؤثر يف يساعد الطالب ايستخداـ كتاب امثلىت. تعليم ب

امثلىت يف ادلعهد عبد الرمحن ستخداـ كتاب النحو. احلجة صلاحو تعليم النحو بيف تعليم ا

 يستطيع أف يرل من عديدة اإلصلاز مسابقة قرأة الكتب. 

عن النحو كالصرؼ، ألف كالمها اف يكوف مراجع زلتوبات يف كتاب امثلىت 

للشخص الذم سيتفهم ك يقرا كتب بال حركات. ألف كالمها مستخدـ الذم يستخدـ 



س، اىتم الباحث لبحث عن كتاب ليفهم ك يقرا كتب بال حركات. كعلى ىذا األسا

امثلىت عن ادلوضوع " تعليم النحو باستخداـ كتاب امثلىت يف ادلعهد عبد الرمحن 

 بوصلاماس"  

 

 

 اسئلة البحث . ب

  كيف تنظيم ادلواد التعليمية يف كتاب امثلىت ؟.ٔ

 معهد عبد الرمحن ؟يف كيف تعليم النحو باستخداـ كتاب امثلىت . ۲

 ؟ يف معهد عبد الرمحن كتاب امثلىتيف  . كيف نظاـ التقوًن تعليم النحو ٖ

 أىداف البحث ج . 

 أما أىداؼ ىذ البحث ىي:

 . دلعرفة كيف تنظيم ادلواد التعليمية يف كتاب امثلىتٔ

 يف معهد عبد الرمحن يم النحو باستخداـ كتاب امثلىت دلعرفة كيف تعل .۲

  معهد عبد الرمحنيف . دلعرفة كيف نظاـ التقوًن تعليم النحو يف كتاب امثلىت ٖ

 أىمية البحث   .د

 البحث اىل قسمُت يعٌت الناحية النظرية ك الناحية التطبيقية : أمهيةينقسم 



الًتبوية خصوصا الناحية النظرية, فهذا البحث يرج اف تكوف مراجع. يف  . أ  

. كىذا البحث اف تكوف مراجع امثلىتستخداـ كتاب اعن تعليم النحو ب

 ادلدرسوف يف يرتق كيفي تعليم النحو.

 الناحية التطبيقية  . ب

دلدرسة : أف تكوف البحث من ىذا التأليف العلمي تنظَتا باعثة .ٔ

لتالميذه على أف تزيد يف حصوؿ دراستو, كاخلاص يف تعليم اللغة 

 العربية كالنحو. 

يدة خلزانة علوية يف رلاؿ الًتبية لقارئ : أف تكوف نتائج البحث مز . ۲

 ك خاصة يف تعليم النحو 

لباحثة : أف تكوف نتائج البحث العلمي زيادة للباحثة يف رلاؿ . ۳

 تعليم النحو كعلى الوجو اخلاص فيما يتعلق بتعليم النحو. 

لباحث القادـ : أف تكوف البحث كمرجع لزيادة تبصر ك ذبارب . ٗ

 مهمة كمفيدة كمعلمُت. 

 األفكار النظرية   ق.

 األفكار النظرية فهذا البحث ىو تعليم النحو ك كتاب امثلىت



 التعليم  .ٔ

التعليم يأيت من كلمة " التعلم " اليت لديها معٌت ذبربة عملية تغيَت السلوؾ. اما 

تعريف التعليم يف الكتاب الًتبية ك التعليم ىو مساعدة التالميذ إلمناء قواىم العقلية 

كتنظيمها حىت يتحلوا بألخلق الكردية ك يستعدكا دلستقبلهم. كىو ليس رلرد كاخللقية 

.  ٙإيصاؿ ادلعلومات إىل أذىاف التالميذ كصب حوافظ النشء دبسائل الفنوف ك العلـو

 . النحو۲

الكلمات العربية من حيث  لالنحو ىو علم اليبحث عن أحواؿ أك اخر  علم

كلمات العربية يف حاؿ تركيبها أم بعد فهذا العلم يبحث عن ال اإلعراب كالبناء.

علم النحو ىو علم تعرؼ بو احواؿ الكلمات العربية مفردة ك  ٚانتظامها يف اجلملة.

 ٛمركبو.

 . كتاب امثلتى۳

امثلىت مجع من "مثل " ك امثلىت لغة تصنع مثل. امثلىت ىي كتاب عملي لتعليم 

مثل ديثل مثوؿ ك يف صيغة اجلمع  النحو. كانت امثلىت مستمدة من اللغة العربية من كلمة

يعٍت أمثلة ك تنتهي "يت " مأخوذ من الكلمة "قراءيت " كديكن أيضاف أف تفسَت " رموز " 
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يم الجزء الثالث, ) . سوترسنو أحمد, رفعت حسن المعافي, أغوس بوديمان, عبد الحافظ زيد, أصول التربية و التعل 

 ۲(, ص. ۳۱۲۲فونوروكو: بمعهد دار السالم كونتر للتربية اإلسالمية الحديثة, 

 ۲, ص  ۳۱۲۲. كسيلة حساف ,الصرؼ اجلزء الثالث ٚ
 ۷(, ص ۲٤٩٩ركس العربية ) بَتكت: دار الكتب العلمية , دالشيخ مصطفى الغالييٍت, جامع ال.  ٛ



حيث اف الكتاب امثلىت استخدامها لتسهيل الطالب مبتدئُت يف درس علم النحو. ك 

رة ىكذا أف كتاب امثلىت ىو كتاب مستخداـ لتعليم كتاب األصفار. كتاب امثلىت عش

رللدات يف شكل مخسة رللدات امثلىت رللدين تتمة ك رللد قاعدتيا ك رللد خالصتا ك 

الذل صنفو السيد توفيق احلكم احلاج رئس ادلعهد دار الفالح ك  رللد صرفيتا.ك بكتاب

 بعسار جيبار.

خلفية مركبو ىذا كتاب امثلىت  األكؿ  ىو يشعر ىف ادلعهد سالؼ كثَتا من 

حيافظوا ألفية ك عدادىا فوؽ األؼ بيد كلكن كثَت بينهم  مل يكن  الطالب الواجب 

معرفة  عملها, ك نسى الطالب على حفظو. الثاين مركبو كتاب امثلىت اذلاـ عن حيضره  

كتاب "قرائيت " ىي الطريقة  السريعة لقراءة  القراف الكرًن .كىذه اف يكوف الدافع السيد 

قة السريعة يف تعليم النحو ك لقراءة  كتاب بال توفيق احلكم احلاج ليحضر كتاب الطري

حراكات. مركب ىذا الكتاب الف صعبو دراس النحو فضال عن للمبتدئُت. ادلبتدئ من 

  ٜأكالد ك ادلبتدئ بالغ على السواء.

 بقةالدراسات السا و.

ستخذاـ اد ربت ادلوضوع  "تعليم القواعد بأكؿ البحث الذم كتبو أكرب فوع

ستخذاـ اثو ليعلم النظاـ تعليم القواعد بعهد جيجانتج جياميس" هتدؼ حبطريقة امثلىت دب
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ستخذاـ ىذه اجياميس ك فعالية تعليم القواعد بطريقة امثلىت يف ادلعهد جيجانتج 

  ٓٔطريقة.

أكرب فوعد هتدؼ تعليم القواعد  الفرؽ ىذا البحث ىو يركز البحث من 

تركز على تنظيم ادلواد التعليمية يف كتاب ستخذاـ طريقة امثلىت, يف حُت ىذه الرسالة اب

 امثلىت.

 ۰ٕٓٓثاين البحث الذم كتبو زلمد مجار أدجاـ قسم اللغة العربية متخرج 

دبدرسة دينية مفتحوؿ  بعنواف " تأثر التدريس امثلىت إىل معرفة القرأف ك كتاب األصفر

تأثر التدريس ىدل كاليباليك باتانج جاك الوسطى " , يف حُت ىذه الرسالة بعنواف 

أمثليت إىل معرفة القرأف ك كتاب األصفر دبدرسة دينية مفتحوؿ ىدل كاليباليك باتانج 

 ٔٔالوسطى.

الفرؽ ىذا البحث ىو زلمد مجار أدجاـ  تأثر التدريس امثلىت إىل معرفة القرأف ك  

يف حُت ىذه الرسالة بعنواف كيف تعليم النحو باستخداـ كتاب امثلىت يف  كتاب األصفر

 . بوصلاماس هد عبد الرمحنمع
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Pondok Pesantren Cijantung Ciamis”,Skripsi (Yogyakarta:Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 

Kalijaga,2010)  

11
  .M. Jammar Adjam,” Efektifitas Pengajaran Amtsilati Untuk Memahami Al-Quran dan 

kitab Kuning di Madrasah Diniyah Miftakhul Huda Kalibalik Batang Jawa Tengah.” Skripsi 
Pendidikan Bahasa Arab,( Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga,2006 



 ٜٜٜٔثالث فهذا البحث كتبو سوسيال توس سويدا قسم اللغة العربية متخرجة 

بعنواف " ربليل ادلواد يف كتاب امثلىت ) الطريقة العملية تعميق القرآف كقراءة كتاب 

 عن  ربليل يهداؼ اف يركبو ىذا الكتاب  “األصفر ( توفيق احلكيم 

 ٕٔ “" ) الطريقة العملية تعميق القرآف كقراءة كتاب األصفر ( توفيق احلكيم. 

الفرؽ ىذا البحث ىو سوسيال توس سويدا يف حبثها عن أىداؼ يركبو كتاب 

يف حُت  “بأنو" ) الطريقة العملية تعميق القرآف ك قراءة  كتاب األصفر ( توفيق الكحيم 

ك كيف تعليم النحو باستخداـ كتاب امثلىت يف  ىذا حبث عن كيف تنظيم ادلواد التعليمية

 معهد عبد الرمحن ك نظاـ التقوًن تعليم النحو يف الكتاب امثلىت.

 إذ أف ذالك كاتب يقدر اف ىذا البحث خيتلف عن البحث قبلو. 

 منهجية البحث  ز. 

منهحج البحث ىو الطريقة العلمية اليت ذلا خطوات خاصة لنيل احلقائق احملتاجة 

لكي يستطيع أف توجد كتنشر كتثبت إحدل ادلعارؼ ادلعينة  ٖٔكفائدة معينة.هبدؼ 

  ٗٔلتفهم كليحل ادلشكالت.
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 . Susilatus Su’aidah, “ Analisis Materi Buku Teks Amtsilati (Metode Praktis mendalami 

Al-Qur’an dan Membaca Kitab Kuning ) Karya KH. Taufiqul Hakim). “Skripsi Pendidikan Bahasa 

Arab , ( Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2004). 
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 . Burhan Bungin, (Ed), Metodologi Penelitian Kualitatif ( aktualisasi ke arah ragam 
varian kontenporer ), ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001). H. 77 

14
 . Sugiono, Metodologi.h, 2 



 . منهج البحث و مدخلؤ 

ادلدخل الذم يستخدـ الباحث يف ىذه الدراس ىو ادلدخل الكيفى. خيًته ىذا 

أك كلمة من فمو  ،نات الوصفية يف شكل كلمات مكتوبةادلدخل ألنو ديكن أف تنتج بيا

 ٙٔك اما ادلدخل ادلستخدـ ىو حبث كصفي. ٘ٔمن األشخاص ، كالحظ السلوؾ.

  للمعلومات كاقعية يف التفاصيلستخداـ كتاب امثلىت  ايهدؼ لوصفي عن تعليم النحو ب

 س.   اصلامو عهد عبد الرمحن  بيف ادلتعليم النحو  مباشرة  النحو    التدريب ك

 حضور الباحثة. ۲

لذىاب رحابة ادلدخل الكيفى، جييب من الباحث  البحث باستخداـيف ىذا 

التوايل سواء يف عملية ادلالحظة ك ادلقابلة ك التوثيق. كذلك ألف الباحث ىو األداة 

 الرئيسية يف البحث.

 ،امثلىت ستخداـ كتاباباحث اىل كثائق عن تعليم النحو بلوصوؿ إىل اذلدؼ، فيبحث ال

 كإجراء

الطالب حىت  نحو كإجراء مقابالت متعمقة مع ادلدير ك ادلدرس كمالحظات لتعليم ال

 ال ديكن أف تكوف لوحظ. دلعرفة األشياء اليت
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. Basrowi Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 
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 . Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 75 

 



 البيانات و مصادرىا. ۳

 ٔ الجدوال

 البيانات مصادر

 تنظيم ادلواد التعليمية يف كتاب امثلىت .ٔ . مدرس النحؤ

 .مدير ادلدرسة ٔ

 مدرس النحو .ٕ

 .الطالبٖ

النحو باستخداـ كتاب امثلىت يف تعليم . ٕ

   ادلعهد عبد الرمحن بوصلاماس الحت

 مدرس النحو .ٔ

 الطالب.ٕ

نظاـ التقوًن تعليم النحو باستخداـ كتاب  .ٖ

امثلىت يف معهد عبد الرمحن بوصلاماس 

 الحت

 

فهذا البحث نوع البيانات اليت كجدت ىي الكلمات ك السلوؾ كاخره ىو 

يف مقابلة مع  ،لمات كسلوكيات األشخاص الذم الحظكإضايف مثاؿ الوثائق كغَتىا.  



كتوثيق مصادر البيانات األكلية اليت مكتوبة أك مع طريق مسجل الصوت ) مسجلة 

 السريطية ( ، مع الصور، كغَتىا.

. ألف يعرؼ عملية األكؿ يف ىذ البحث ىو مدير ادلدرسة مصادر البيانات  

مصادر البيانات الثاين : معهد عبد الرمحن. يف ستخداـ كتاب امثلىت اتعليم  النحو ب

. ك  ستخداـ كتاب أمثلىتاعليم بمن الت ك نتائج  تنظيمادلدرس تعليم النحو دلعرفة ال

  مصادر البيانات الثالت: ىو الطالب

 البياناتطريقة جمع  .ٗ

طرىقة مجع البيانات ىي اخلطوة األمهية يف البحث. النو األىداؼ يف ىذا 

فهذا البحث لن ، ت. دكف معرفة طريقة مجع البياناتالبحث ىو يتحصل علي البيانا

بصورة عامة ىناؾ اربعة أنواع طريقة مجع  ٚٔحيصل علي البيانات استوىف اف قدر ادلثبت.

يف ىذا البحث طريقة مجع  ٛٔالبيانات ىي ادلالحظة كادلقابلة ك التوثيقي ك التثليث.

 بياناهتا ىي ادلالحظة ك ادلقابلة الشخصية ك التوثيقي طريقة مجع البيانات يف األيت:

 أ ( المالحظة  
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. Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan 
D,(Bandung: Alfabeta,2014), hal,308. 
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 . Ibiid, Sugiyono, hal,309. 



بيد عن ظواىر الذل ادلالحظة ىي طريقة مجع البيانات سبر مالحظة كتق

شارؾ الباحث يف االنشطة اليومية الشخص ك مالحظة ىي اساس كل العلم. ٜٔستحرل.

يستخدـ ىذا البحث طريقة  ٕٓالذم الحط اك يستخدـ كمصدر البيانات يف البحث.

تعليم النو ، كتاب امثلىتيف   يةتعليمال تنظيم ادلوادادلالحظة ألف لوجدت البيانات عن ال

ك نظاـ التقوًن تعليم النحو يف كتاب ـ كتاب امثلىت يف ادلعهد عبد الرمحن، باستخدا

  امثلىت. 

   المقابلة الشخصيةب ( 

يستخدـ ادلقابلة  ٕٔمن ادلقابلة.حلصوؿ إعالـ  ةشخص ادلقابلة ىي زلاكرة يعمل

ىي مقابلة منظمة. جهز البحث األسئلة مقدما. أىدؼ ىذه ادلقابلة لوجدت إعالـ 

 تنظيم ادلوادال بأكثر عن ادلسألة الذل ستبحث. كلوجدت البيانات عن بياناتالك 

ك  ،و باستخداـ كتاب امثلىت يف ادلعهد عبد الرمحنحتعليم الن، كتاب امثلىتيف   يةتعليمال

 كتاب امثلىت.  يف النحوتعليم التقوًن نظاـ 

 ج ( التوثيقي
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 . Nasution, Metode Research Penelitian Ilmia, ( Jakarta, Bumi Aksara, 2003) Hal, 137.  
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 . Sugiyono, hal 310 
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 .Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (PT Renika 
Cipta,2002), Hal 108 



الصورة ك عمل الوثيقة ىي ىامش األحداث ادلاضى. كثيقة ادلشكل الكتابة ك 

ك بعثة  كتاب امثلىت، ،رؤية ،لتوثيقي لوجدت البيانات عن تاريخيستخدـ ا ٕٕالشخص.

 ،جدت من ادلالحظة  ك مقابلة. هبذاك  الرمحن. ألف لتكمل البيانات الىت من ادلعهد عبد

ربصل نتائج البحث  كلما  صحيح  إذا كاف يعضده  من كثائق ادلوجودة. لذالك عن 

 ر البيانات ك طريقة مجع البيانات ديكن أف يرل  يف اجلدكؿ التايل: البيانات ك مصاد

 ٕالجدوال 

 أسئلة بيانات مصادر أساليب جمع البيانات األداوات اإلضافي

 دليل ادلقابلة  -
ادلسجلة   ك -

 الشريطية

 ادلقابلة  -
 

  تنظيم ادلواد التعليمية يف رس النحومد
 امثلىتكتاب 

  يفتنظيم ادلواد التعليمية  .كيف۱
 ؟  امثلىتكتاب 

 منهج -
 خط الدرس -

 
 التوثقي -

ادلقابلة  دليل -
كمسجلة  
 الشريطية

تعليم النحو باستخداـ   ير ادلدرسةمد ادلقابلة  -
كتاب امثلىت يف معهد 

 عبد الرمحن

كيف تعليم النحو باستخداـ  . ٕ
كتاب امثلىت يف معهد عبد 

 الرمحن ؟
 مدرس النحو  ادلالحظة -  - 

 دليل ادلقابلة -
ادلسجلة   ك -

 الشريطية

 ادلقابلة  -
 

 امثلىتكتاب  -
 صور -

 التوثقي -
 

 الطالب ادلقابلة -  -

                                                           
22

 .Sugiono, Op.Cit, Hal.329 



 دليل ادلقابلة  -
ادلسجلة   ك -

 الشريطية

 ادلقابلة -
 
 

 مدرس النحو
 
 
 

تعليم  التقوًننظاـ 
 امثلىتيف كتاب  النحو

تعليم  التقوًننظاـ  . كيف۳
كتاب   باستخداـ النحو

 ؟امثلىت يف معهد عبد الرمحن
 

 توثقي - صور - 

 ادلالحظة - 

 

 طريقة تحليل البيانات   .۵

 ٖٕ.ىوبرمافك  زييلاستخداـ طريقة ربليل البيانات ماىذه طريقة ربليل البيانات ب

 الباحث يف مجع البيانات أداء العمليات التالية :

  تقليل البيانات . أ(  

يرمى غَت مهم .ينقص  ،الباحث كيركز على احواؿ مهم ستختاريف ىذه ادلرحلة 

  تنظيم ادلواد التعليمية يفالباحث البيانات مناسب اسئلة البحث حىت يركز بياناهتا اىل 

 امثلىت. كتاب 

 عرض البيانات (. ب

ة بطريقعرض البيانات. عرض البيانات ىي مث خطوة بعدىا  ،بعد تقليل البيانات

البيانات  تستطيع  اف   يف  البحث  الكيفي  مجع  مجع البيانات حىت سهل  يلخيص

 ٕٗتعمل جبدكؿ ك اخلطوط  البيانية  ك ماشاهبا.
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 تلخيص البيانات ج(.

ستنتج الباحث ما زاؿ مؤقت ك يتغَت إذا مل يكن ادلة  قوم اف يكن عاضد يف ك  لاخر 

خلص يف البحث كيفي ىو نظرية جديدة ك غَت  .دلرحلة  مجع  البيانات  نستمرىاا

 موجودة من قبلها.

  صحة البيانات . مدىٙ

مدل صحة البيانات يف ىذا البحث يستخدـ مدل ثقة الذم يفعل بالتثلث.  

ادلختلفة. مث يوجد التثلث كقت  ك ،الطريقة ،تثلث ىو يفحص البيانات من ادلصدرال

يستخدـ مدل صحة البيانات لوجدت   ٕ٘ك التثلث الوقت. ،التثلث الطريقة ،ادلصدر

 عن النتائج البحث. يعرب البيانات ك حقيقة يف ادليداف. 

 . التثلث ادلصدر۱

وضوع الذم ادلمن  خالؿ التثليث ادلصادر يبحث الباحث اإلعالـ اخرل عن 

ستخداـ كتاب اكسيبحث الباحث عن تعليم النحو ب سيبحث أكثر من مصدر كاحد.

تنظيم ادلواد التعليمية حث. ك يسئل الباحث عن  تعليم النحو ك امثلىت كعلى أسئلة الب

ك يف معهد عبد الرمحن كتاب امثلىت كيف تعليم النحو باستخداـ  كتاب امثلىت ك  يف  
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تقوديو اىل مدرس النحو. مث يسئل الباحث اىل مدير ادلدرسة ك الطالب. من عدة نظاـ 

 مصادر سوؼ ربصل على معلومات مضبوط.

 الطريقة. التثلث ۲

التثلث الطريقة ليخترب ثقة البيانات بالطريقة يفحص البيانات اىل نفس ادلصدر 

كإذا  ،لة مث يفحص بادلالحظة ك التوثيقىبالطريقة ادلختلفة. مثلها كجدت البيانات بادلقاب

ناتج البيانات ادلختلفة. فالبحث يفعل اف يبحث اىل الكل ادلصدر البيانات ليأكد 

  صحيح اك كلها الصحيح. كلكن ذلم النظر سلتلفة. البيانات الذل ال

 . ك التثلث الوقت۳

لتثليث الوقت ىي تفحص من أكقات سلتلفة. بطريقة يالحظ الباحث مدرس يف 

اخرل ساعة  يالحظ عندما لالساعة األكىل من التعليم ك اخَت عملية تعليم يف صباحا ك 

 من التعليم.

ميداف لة ادلالحظة. سيعود الباحث إىل طريقة اخرل ليفحص صحة البيانات مع اطا

 .البحث بعد ربليل البيانات

 

 

 



 ىيكل البحث   ح. 

: ادلقدمة ربتول على خلفية البحث، ك اسئلة البحث، ك أىداؼ البحث،  الفصل األكؿ

ك فوائد البحث، ك ربديد ادلصطلحات، ك الدراسات السابقة، ك منهج البحث 

 ك مدخلو، ك ىيكل البحث.

تعليم النحو ك ى  مبحث كاحد يعٌت تعريف عن : اإلطار النظرل حيتول عل الثاىنالفصل 

 التعليمتقوًن ك اسًتاتيجية ك الطريقة التعليم ك 

  : ميداف البحث. الفصل الثالث

 : نتائج البحث ك مناقشها.  الفصل الرابع

 : اإلستنباط ك التوصيات ك ادلفًتحات. الفصل اخلامس

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثانى

 اإلطار النظرى

ك باب حوؿ مفهـو عن النحو كتعليمو تبحث الباحثة يف ىذا ال

 طريقة تعليم النحو ك اسًتاتيجية ك تقوًن تعليم النحو.، أىدؼ تعليم النحو

كىذه النظريات مهمة لدعم الباحثة عند نيل احلقائق بادلقابلة أك ادلالحظة. 

 كيأيت ىنا البياف عن كلها كما يلي: 

 وتعليموالنحو  . أ  

تعريف التعليم يف الكتاب الًتبية ك التعليم ىو مساعدة التالميذ إلمناء 

قواىم العقلية كاخللقية كتنظيمها حىت يتحلوا بألخلق الكردية ك يستعدكا 

دلستقبلهم. كىو ليس رلرد إيصاؿ ادلعلومات إىل أذىاف التالميذ كصب حوافظ 

.   ٕٙالنشء دبسائل الفنوف ك العلـو
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, الثالث الجزء التعليم و التربية أصول, زيد الحافظ عبد, بوديمان أغوس, المعافي حسن رفعت, أحمد سوترسنو.  

 ۲(, ص. ۳۱۲۲, الحديثة اإلسالمية للتربية كونتر السالم دار بمعهد: فونوروكو) 



ترمي  ،جزء من العملية الًتبوية الكاملةكيقاؿ أيضا إف عملية التعليم ىي 

 ،ادلعرفة كادلهارة الالزمة حلياتوأساسا إىل تنمية عقل الفرد كسبكينو من اكتساب 

  ٕٚك ضلو ذلك. ،اك حرفة ما ،و بعلم ما أك فن ماكدرايت

 ٕٛيعٌت ادلدرس ك الطالب. ،م ىو تفاعل بُت قوماف الذل حيتاجتعلي

شرح حبر الدين أف التعليم ىو عملية دلساعدة الطالب على تعليم بشكل جيد. 

 ،افع ك الزغبةكلكن ايضا فيو بعث الد ،التعلم يبدكا أكثر من رلرد تعليمأنشطة 

 ٜٕحىت أف تكوف أنشطتها حيوية. ،ك األنشطة الفائدة تلميع الطالب

من تعريف السابقة نعرؼ التعليم ىو اعطاء ادلواد التعليم اىل الطالب 

 ليبلغ عن اإلعالـ من التعلم النحو اىل الطالب جيدكف التغَت اخالقهم. 

بو احواؿ الكلمات العربية مفردة ك  علم النحو ىو علم تعرؼكأما 

ن علم النحو ىو علم يبحث عن أحواؿ أك اخر الكلمات العربية م  ٖٓمركبو.

                                                           
27
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 ۷(, ص. ۳۱٠۷, الحديثة اإلسالمية للتربية كونتر السالم دار بمعهد: فونوروكو 
28

. Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: DIVA 

PRESS, 2012), h, 154 
29

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011),  

h. 32 
 ۸(, ص  ٜٗٗٔ. الشيخ مصطفى الغالييٍت, جامع الدركس العربية ) بَتكت: دار الكتب العلمية ,  ٖٓ



حيث اإلعراب كالبناء.فهذا العلم يبحث عن الكلمات العربية يف حاؿ تركيبها 

 ٖٔأم بعد انتظامها يف اجلملة.

التعليم النحو ىو عملية التفاعل بُت ادلتعلمُت مع البيئة كيف  ،كلذلك

ىذه ادلواد ىي قواعد النحو شلا أدل إىل تغيَت سلوؾ ادلتعلمُت حيث ديكن ذلم 

قواعد النحو كمن ادلتواقع أهنم قادركف على التواصل تصور كفهم ك إتقاف 

 باستخداـ اللغة العربية جيدا كصحيحا.  

 أىداف تعليم النحو

 إف أىم أىداؼ تعليم النحو كما يلي:

 زاد الطالب بقواعد اللغة  يستطيع اف حيفظ لغتو من اخلطاء.  . أ

 يستطيع الطالب دييز بُت تركيب ك كلمة ك مجلة. . ب

كالقياس، كاالستدؿ  ،ادلقارنة ،الطالب حذرا يف ادلراقبةدلمارسة ا.ج

)القاعدة(، كيتطور الذكؽ يف اللغوم، ألف دراسة النحو على 

أساس صيغة التحليل ك العبارات )منط(، كديكن التمييز بُت اجلملة 
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لتدريب الطالب لتكوف قادرة على تقليد جلملة  اخلطأ كالصحيح.

لغول صحيحا، كتكوف قادرة على كالتعبَت ك األداء ال ك األسلوب

تقييم األداء )الشفوية ك التحريرىية( غَت صحيحة كفقا للقواعد 

 .اك صحيح اجيد

 تطوير قدرة الطالب على فهم ما مسعت كما كتبت د. 

مساعدة الطالب لتكوف الصحيح يف القراءة كالتحدث كالكتابة  ق. 

أك قادرة على استخداـ اللغة العربية شفوية ك ربريرية جيدة ك 

 ٕٖ.صحيحة

 ك. كغايتو التحرز عن اخلطاء كاالستعانة على فهم كالـ اهلل ك رسوؿ.

 كاما أىداؼ تعليم النحو يف الكتاب تعليم العربية :

 مظاىر اللغة كدليل على أصالتها. .ألهنا مظهر حضارم من۱

 .ألهنا ضوابط ربكم استعماؿ اللغة ۲

 ٖٖ. ألهنا تساعد على فهم اجلمل كتراكيبها۳
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 Muhbib Abdul Wahab, Epistemologi & Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h. 174 
33
 ۳٠٠( ص .,  ۲٤۸٤,  ايبيسكو: مصر)  بها الناطقين لغير العربية تعليم,  طعيمة احمد رشدي الدكتور األستاذ.



 كما ذكز يف كتاب نور ىادل أىداؼ تعليم النحو فيما يايل:

 إقدار ادلتعلم على القراءة بطريقة سليمة خالية من اللحن  ( أ

السليمة كاخلطأ إكساب ادلتعلم القدرة على الكتابة الصحيحة  ( ب

 ك ادلتفقة مع القواعد ادلتعارؼ عليها.

  مساعدة ادلتعلم على جودة النطق كصحة األداء عند التحدث   ج(

إكساب ادلتعلم القدرة على فهم ادلسموع كمنيز ادلتفق مع قواعد   د(

 اللغة من ادلختلف معها.

 ،كادلقارنة ،كاإلستنتاج، ار ادلتعلم على ادلالحظة الدقيقةاقد ق(

كإدراؾ العالقاتبُت أجزاء الكالـ كسبيزىا كترتيبها  ،كإصدار األحكاـ

 على النحو ادلناسب. 

كملكة لغوية سليمة  ،ادلتعلم على تكوين حس لغول جيدا مساعدة ك(

نقد الكالـ دبايعينو على  ،خالذلا اللغة ادلنقولة كيتذكقها يفهم من



ت كالًتاكيب كادلفردات كتوظيف الفقرا ،كسبييز صوابو من خطئو

 ٖٗبطريقة سليمة. 

 ستراتيجية النحوإ  . ب

اإلسًتاتيجية من الكلمة اليونانية يف شكل اإلسًتاتيجية كيعٌت حرفيا 

العاـ أكضابط. ك اإلسًتاتيجيةىي زلاكلة للنجاح كالنجاح يف ربقيق 

 ٖ٘األىداؼ.

انشاطة كقاؿ كيٌت سنجايا: اف اسًتاتيجية التعليم أيضا ىي ادلعلم كالطالب 

 ٖٙالتعليم لتحقيق أىداؼ مع بفعاؿ كفعالية.

يم ىي الطريقة ادلختار إللقاء ادلادة الدراسية يف بيئة التعل اسًتاتيجية التعليم

كترتيب األنشطة حيث يستهدؼ  ،رلاؿ ،ادلعينة الذم حيتوم على الصفة

، ةاتيجية زلدكدة يف إجراء األنشطإعطاء خربة التعلم للطالب. كال إمنا اإلسًت 

اسًتاتيجية التعليم ربتوم على مجيع  ،عها ادلواد أك طرد تعليمها. فلذاكلكن م
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Press Anggota IKAPI 2011). Hal. 7 
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.wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,( Jakarta: 

Kencana 2014). Hal. 125 



عناصر ادلواد يف التعليم ك اإلجراءات ادلستخدمة دلساعدة الطالب يف نيل 

تتضمن اسًتاتيجية التعليم أيضا  ،لتعليم ادلعينة. كبالكلمة األخرلأىداؼ ا

 ٖٚ.من زبيَت نوع التدريب ادلناسب باذلدؼ ادلعُت

كخالصة قولنا يف اإلسًتاتيجية ىي أنشطة التعليم اليت جييب على 

 ادلدرس كالطالب أف يقوما هبا كي تتحقق أىداؼ التعليم فعاال ك مؤثرا.  

باألسلوب  اإلستقرائى ك القياسى. الطريقة  م النحو يعرؼيمنوذجاف لتعل

ف تكوف اإلستقرائية ىي التدريس الذل يبدأ بإظهار أمثلة مث خّلص إىل أ

قواعد النحو. أما الطريقة قياسية  ىي العكس من الطريقة اإلستقرائية ك ىي 

 ٖٛالطريقة من خالؿ تقدًن القواعد أكال مث األمثلة.

أما اسًتاتيحيات تعليم النحو كفقا بالطريقُت ىف تطبيقها ديكن 

 ٜٖالصف كما يلى: اإلسًتاتيحيات بالطريقة اإلستقرائية:

  يبدأ الدرس كصاغ موضوعا معيناأ( يدخل ادلعلم الفصل 

 ب( يشرح ادلعلم قواعد النحو
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. Hamdani , Op,Cit. hal. 19 
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 Zulkifli, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab Konvensional dan Kontemporer, (Pekan 

Baru Riau: Zanafa Publishing, 2011), h. 45-46 
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 ج( يفهم الطالب ك حيفظوف قواعد النحو

 د( يعطى ادلعلم األمثلة أك النص تتعلق بقواعد

 ق( يعطى ادلعلم االستنتاجات

 ٓٗأما اإلسًتاتيحيات باستخداـ الطريقة القياسية:

أ( يكتب ادلعلم القوعد ىف السبورة كاضحا. مث يقرأ ادلعلم ك يتابع  

 الطالب حىت حيفظوا ك يفهموا.

 لطالبىت يفهم الطالب. مث يسأؿ ادلعلم ب( يكتب ادلعلم األمثلة ح

 ج( يأخذ ادلعلم ك الطالب اخلالصة أك االستنتاج عن القواعد

 يطلب من الطالب أف يعملوا التدريبات. لد( آخر 

 ٔٗح السجائى اربعة عناصر ىف التعليم، يعٌت:يشر 

 أ( تبسيط ىدؼ التعليم 

 ب( ربديد هنج التعليم

 ج( ربديد اخلطوات الواجب ازباذ من البداية اىل النهاية )مادة(
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.Ibid, h. 55 
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.  Sujai, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 25 



 د( ربديد التقييم.

 تعليم النحو ج. طريقة

( ٕٛٓٓ)كينا سنجايا  ”a way in achieving something“  الطريقة

ك طريقة التعليم ىو الطريقة تستخدـ لتطبيق اخلطة اليت ركبت يف الشكل 

 ٕٗالنشاط ألىداؼ التعليم. 

الطريقة ىي التخطيط يعمل الشخص يف تنفيذ  كقاؿ كيناساصلايا 

  ٖٗ.اإلسًتاتيجية

الطريقة ىي اخلطوات العامات عن تنفيذالنظريات القائمات يف ادلدخلة 

 ٗٗ.اخلاصة

  ٘ٗليت يعمل ادلعلم لتوصيل ادلادة اىل التالميذ.الطريقة ىي كيفية ا 

كمن شرح السابقة عن تعريف الطريقة خيلص الكاتب أف الطريقة ىي  

دلدخلة كاإلسًتاذبية اخلاصة يعمل ادلعلم لتوصيل ادلادة با ىتكيف كيفية ال

 سهولة يف فهم ادلادة كذلك ليحصل التعليم اجليد.  ليكوف التالميذ
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 تعلم النحو: اليت يستخدـ عادة يف كفيما يلي بعض الطرؽ

  الطريقة القياسية / اإلستنتاجية أ(

 قاؿ منَت يف كتابو:   

  ٙٗطريقة القياسية ىي شرح ادلدرس القاضية أكال مث األمثلة.

الطريقة القياسية ىي يبداء أف يعطى القواعدة الىت جبيب أف يكوف 

مفهوما كحفظو مث تعطى األمثلة. بعد ذالك يتم منح الطالب للقياـ 

 ٚٗالتمرينات لتطبيق القواعد أك الصيغ الىت معطي. 

كمن تعريف السابقة الطريقة القياسية ىي كيف كيفية ادلعلم ليعلم 

 بدأ بذكر القاعدة مث إعطاء األمثاؿ. التالميذ عن القواعد الىت ت

 اما اخلطوات يف الطريقة القياسية فهي :

 .دخل األستاذ يف الفصل كيبحث فيو عن موضوع التعليم.۱

 .مث بُت األستاذ القواعيد النحو.۲
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 . Munir , Op,Cit. hal. 109 
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 . Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab ,( Malang: Misykat , 2009). 
Hal. 106 



.كيعطى األكلوية األستاذ يف ىذا التعليم عن الفهم كحفظ القواعد ۳

 النحوية. 

 تتعلق بالقواعد.  الىت.مث قدـ األستاذ األمثلة ٗ

 .اعطاء التلخيص عن تعليم النحو.۵

 ٛٗ.اعطاء التدريبات.ٙ

  اإلستنباطية/ب( الطريقة اإلستقرائية

 قاؿ منَت يف كتابو 

 ٜٗاإلستقرائية ىي األمثلة أكال مث البياف. الطريقة 

 كقاؿ امحد فوعد ايفند يف كتابو

 ،ادلعلم يعطى األمثاؿ اكالبكيفية الطريقة الىت يعمل الطريقة اإلستقرائية ىي 

  ٓ٘بعد التالميذ يتعلموف من األمثاؿ قبلها.
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هبا يبدأ  ،اإلستنباطيةطريقة ك ىي  الطريقة اإلستقرائيةكمن تعريف السابقة 

ادلدرس بذكر أمثلة كثَتة مناقشا للتالميذ فيها مث يتدرج معهم إىل إستنباط 

 القاعدة أك التعريف.

حيث  ،ياسيةادلعلم يف اذباه معاكس للطريقة القكيف ىذه الطريقة ينحرؾ 

مث ينبو ادلعلم تالميذه إىل أجزاء  ،باستعراض األمثلة كالشواىد أكال يبدأ ىنا

مث صلمع ىذه ادلالحظات لتكوف قاعدة  ،معينة يف ىذه األمثلة ليال حظوىا

 يتم تسجيلها كتطبيقها على أمثلة جديدة. 

ة على اإلفكار ادلريب األدلاين " فريدريك كيعتمد ربرؾ ادلعلم يف ىذه الطريق

 ،كالربط ،كاليت تتمثل يف: ادلقدمة كالعرض ىربارت" كاخلطوات اليت حددىا

  ٔ٘كالتطبيق.  ،كاالستنباط ،كالقاعدة

 ج( طريقة النص ادلتكاملة

ىذه الطريقة يستند على النص ادلتكامل أك كلو حيتوم على 

كيطلب من الطالب يف تطبيقو لقراءة النص، كمناقشة  موضوع كاحد.
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 اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة مطبعة: ماالنج, ) بها الناطقين لغير اللغوية المهارات لتعليم, هادي نور.  

 ٠11(, ص.  ۳٠۲۲,  الحكومية



زلتوياتو، مث يبُت ادلعلم بعض اجلمل يف النص الذم حيتوم على عناصر 

من قواعد تسَت لتدريسو، كاجلمل مث بضع فإنو يستنتج يف شكل قواعد، 

كأخَتا طرح الطالب على تطبيق القاعدة على يف ادلثاؿ من اجلمل 

 اجلديدة.

 طد( طريقة النشا

دعى النشاط ألف ىذه الطريقة تتطلب كثىرا من الطالب يف أنشطة 

النحو يف البداية يطلب ادلعلم الطالب جيمعوف اجلملة ك القاعد   تعلم

النواسخ أك التوابع أك  النحو لتدريسو، مثل بٍت ربتوم على مفاىيم

اجلمل اليت ديكن مجعها من اجلريدة أك اجمللة أك الكتاب، مث  ادلرفوعات.

النحو ذلك، مث يكتب عنها، مث تطبيقها  اء ادلعلم إىل استنتاج مفهـوج

 .يف حاالت أخرل

 باإلضافة إىل الطرؽ األربعة، كطريقة غالبا ما تستخدـ يف تعلم

النحو ىو طريقة القواعد كالًتمجة. كتعترب الطريقة أقدـ الطرؽ يف تعلم 



أك قواعد  النحو فهماللغة العربية ىي الطريقة يدّرر اللغة األجنبية تؤكد 

 ٕ٘اللغة لتحقيق مهارات القراءة كالكتابة كالًتمجة.

   التقويمد.  

التقوًن ىو ليقدر عملية التعليم . التقوًن ىو الذم يقود اىل معرفة 

ادلدل الذم كصلت اليو عملية التعليم. دبعٌت اخرل التقوًن ىو الوسيلة 

يستطيع  التقوًن  يقرر ألف  ٖ٘اىل عملية التحسُت كالتطوير ادلستمر.

القدرة الطالب  قبل  يبدأ تعليم . مساعدة الطالب خيًت تعليم  الذل 

َتتفع  االصلاز  ل رهتم. حث على  الطالب ك ادلدرسيناسبهم. يعرؼ القد

 ٗ٘تعليمهم  حيت يستطيع تغدية رجعية. 

التقوًن لعملية التعليم ىو رلموع اإلجراءات اليت يتم بواسطتها 

دراسة ىذه البيانات خاصة بفرد أك دبشركع أك بظاىرة ك  مجع بيانات
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لتأكد من مدل ربقيق أىداؼ زلدكدة سلفا من أجل بأسلوب علمي 

 ٘٘ازباذ قرارات معينة.

حىت  ،من تعريف السابقة التقوًن ىو عملية التحديد األنتاج تربية

 يستطيع اف يعرؼ إنتاج كنوعيةىا. 

  ىداف التقويم أ

 م الطالب حىت يعرؼ اكثرية ك نقصانو.يعرؼ  النشاط يتعلٔ

 . يعرؼ أف صلاح عملية تربية ك تعليمٕ

 ٙ٘. يعطى ادلسؤكلية  من احلزب مدرسة اىل أحزاب ادلعبية ۳

 كتاب امثلتى ه.  

ُمثُػْوٌؿ  يعٍت أمثلة   -ديُْثلُ  -امثلىت اصلها من  كلمة  اللغة العربية  َمَثلَ 

قراءتى ". ك كتاب امثلىت ىو الطريقة اليت كتنتهى "تى " كأخوذ  من الكلمة  "  

تستخدـ لتعليم القواعد اك تركيب اللغة العربية بسرعة. الذم صنفو  السيد 

جاك  ،جيبارا ،بعسارل ،احلكيم  رئس ادلعهد دار الفالح  احلاج  توفيق
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 ،رللدين تتمة ،مثلىتارة  رللدات يف شكل مخسة  رللدات الوسطى. كتاب عش

  ٚ٘كاحد الصرفية. ،احد رللد خالصةك  ،دتىكاحد رللد القاع

  تاريخ كتاب امثلتى

احلاج.  أم مؤسس معهد دار كتاب امثلىت الىت الفها توفيق احلكيم 

كوف الطالب يف ادلعهد مسك من ذبربتو ليجيبارا. بدءا  ،بعسارل ،الفالح

فاتى مع شعور من صعوبة  قراءة  ،(Margoyoso)مرغاياس  –كاجن   ،اذلدل

األصفر كمعرفة علم الكتاب األصفر ) ضلو (. فمن ادلعقوؿ بسبب الكتاب 

كىو  ،مدرسة الثانوية، األبتدائية ،مية لو تًتاكح بُت ركضة األطفاؿاخللفية التعلي

التعليم القليل عن علـو الدين. الطالب الواجب توافرىا يف الوقت أف يكوف 

فظ ألفية  كإف  مل جهده حلادلعهد حبفظوا  ألفية. مع قصارل الطالب يف ىذه 

 فادلهم كنأكيد.   ،يكن معرفة إىل أف حيفظوا  ألفية

ألفية ىي يعرؼ توفيق احلكم أف  ،نة الثانية من ادلرحلة الثانويةبعد الس 

كديكن  ،األصفر ظهرت  الدافع لفهم ألفية تيجيهية أساسية لقراءة  كتاب

يف شلارسة  قراءة  اـ استخدقواعد أالفية اخلالصة إىل أنو ليس كل نظم كتاب 
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ك    ۱ٓٓنظم  ألفية  قصول  مرقمة  حوؿ    ۱ٓٓٓ. كخلص كتاب األصفر

 نظاما , كالبعض االخر  بتزيف فقط.  ۲ٓٓ

) مصطلح يف  " gundul"  التفكَت يف كتابة الطريقة السريعة لقراءة كتب 

 اللغة العربية ال حركة ذلا( كىي األف تكوف مرجعة كبَتة يف بعض ادلعاىد, بدأ

اءة القراف الكرًن . ظهورىا بعد ظهور طريقة " قرائيت " ىي الطريقة السريعة لقر 

 كالذم يعٍت, األمثلة مٍت كفقا بلفظ "يت "يف كلمة " قرائيت "  امسها أمثلىت

 ۱۷يف ىذه الطريقة أعقده الشيخ نفسو كيستغرؽ عشرة أياـ من تاريخ  

ـ باألنشطة / األفعاؿ اليت رمضاف بعد اجملاىد ادلصطلح استخدامو للقيا ۷ٕ –

مثل قراءة الوربد أك الدعاء الذم كصاىا ، ها أك القراءة باجلد االستمراريؤدي

السيد لعملها. كبعد ذلك كصلها بالكتابة يف احلاسوب الذم  تاخذ سنة 

لناس عندما . كقدمت ىذه الطريقة مثلىتابداء من اخلالصة إىل  ،يباكاحدة تقر 

يونيو   ۱ٙدبنطقة جيبارا يف   (NU)ناء هنضة العلماء عقد مراجعة الكتاب يف ب

كقدمت ىذه الكتاب يف جاكا الشرقية بعد تقدًن كتاب امثلىت يف  ،ٕٕٓٓ

 معهد منبع القراف يف موجوكارتو.



ذلا بعض األمور  ،عدة الكتب اجمللدات كجدت يف كتاب امثلىت الىت 

أم شخص من مدرسي امثلىت  ،الىتماـ بدراستها. من دليلها فقطادلثَتة ل

كيكوف دليال ذلم يف تعليم امثلىت. بكتاب  ،واد البسيطة مع األمثلىت الكثَتةبادل

امثلىت ال حيتاج ادلعلم ادلراجع األخرل. ألف يف الطريقة اإللقاء ادلعلم كفاه دبراقبة 

 الطالب يف القراءة  كاحلفظ. 

توسع يف ادلواد بل قد كادلنهج ادلتبع يف تعلم أمثليت ىو التكرار  كال 

ة. إذا كاف ىناؾ سؤاؿ خارج استعدىا مؤلف امثلىت بشكل جيد يف كتاب ادلاد

كقد قاؿ السيد احلاج  ،بحث يف ادلواد ادلتعلقة باألسئلةفادلعلم قاؿ سي ،البحث

زلمد نور صادؽ أكـر منسق أمثليت فرع ماالنج يف كقت تدريب امثلىت دلدة 

باحثة مل تقدـ ام فصل من تفاصيل ادلفاىيم أسبوع يف احلكم. ىنا فأف ال

األساسية من كتاب أمثليت من جهة مادة منهجية ادلناقشة كاألىداؼ 

 كاألساليب كالنهج, أك نظاـ التقييم.

 محتوى الكتاب 



كتاب امثلىت يستخدـ ادلواد من القرأف كاحلدث. كفيما يلى توضيح عن  

 كتاب امثلىت:

   . كتاب امثلىت  رللد األكؿ۱

 ،فصل األكؿ عن حرؼ جرالأربعة فصوؿ. يف رللد األكؿ  يتكوف من 

فصل ال ،فصل الثالث عن االسم اشرةال ،ضمَتفصل الثاين عن االسم ال

 ٛ٘الرابع عن االسم موصوؿ.

 كتاب امثلىت  رللد الثاين. ٕ

 ،فصل األكؿ عن عالمة االسمالفصوؿ. يف رللد الثاين يتكوف من مخسة 

فصل ال ،فصل الثالث عن اكزف االسمال ،انواع االسمفصل الثاين عن ال

  ٜ٘فصل اخلامس عن كزف مصدر.ال  ،الرابع عن اكزف اسم مرفوع

 كتاب امثلىت  رللد الثالث   . ۳

 ،فصل األكؿ عن مبتداعالفصوؿ. يف رللد الثالث يتكوف من ستة 

 ،فصل الثالث عن االسم غَت منصرؼال ،لثاين عن النواسخفصل اال
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 ،فصل اخلامس عن االسم معتلال ،الرابع عن االسم مشتقفصل ال

  ٓٙكالبدؿ. ،العطف ،التوكيد ،النعت ،فصل السادس عن التوابعال

 كتاب امثلىت  رللد الرابع . ٗ

 ،فصل األكؿ عن فعل ماضىال أربعة فصوؿ.يف رللد الرابع يتكوف من 

الرابع فصل ال ،فصل الثالث عن اكزف ادلاضىال ،فصل الثاين عن فاعلال

   ٔٙعن مفعوؿ.

 كتاب امثلىت  رللد اخلامس. ۵

 ،فصل األكؿ عن فعل مضارعالفصوؿ. يف رللد اخلامس يتكوف من ستة 

 ،فصل الثالث عن عوامل النواصبال ،فصل الثاين عن اكزف ادلضارعال

فصل ال ،فصل اخلامس عن فعل امرال ،فصل الرابع عن عوامل جـزال

 ٕٙالسادس عن فعل.

  قاعدتىكتاب . ٙ
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التعليم. يستخدـ ىذ الكتاب كتاب قاعدتى ىي تستخدـ يف عملية 

مث كدع مع ادلدرس ضلو. ىذ الكتاب خالص من رموز رللد  ،ليحفظ

  ٖٙاألكؿ حيت رللد اخلامس.

 كتاب تتمة . ۷

   ٗٙيستخدـ ىذا الكتاب لتدريب عن رموز امثلىت.

 كتاب اخلالصة. ۸

 ٘ٙ  .ابن مالكىذا الكتاب عن  خالص من شعَت الفية 

يستوعب على اللغة العربية جيدا فعليو فهم العلـو ادلتعلقة بااللغة العربية. 

ثة عشى علم قاؿ مصطفى الغاليُت يف جامع الدركس العربية أف يف العربية ثال

) كجيمعهما اسم النحو ( ك الرسم  ك ادلعاين ك البياف كىي الصرؼ ك اإلعراب ك

ك القرض الشعر ك اإلنشاء ك اخلطابة ك تاريخ ك البديع ك العركض ك القوايف 
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األدب ك منت اللغة. كأىم ىذه العلـو )الصرؼ ك اإلعرب ( ىذا الرأم كافقو 

 ٙٙبعض العلماء أف الصرؼ أـ العلم ك النحو ابو العلم.

كي يستوعب الفرد على علم النحو كالصرؼ فعليو أف يتبع عملية  

ضها بعضا. كتلك العوامل تشتمل على  العلم. يف ىذه العملية عوامل مًتبطة بع

األغراض كالطالب كادلدرسُت كالطرائق كادلواد كالبيئة. كي ربصل ادلواد اىل 

الطالب يف عملية التعليم فينبغي التخداـ الطريقة  اك االسًتانتجية الفعالة ك  

 كفاءة. 

كاحدل كتاب اليت ديكن استخداـ لتعليم النحو ىي كتاب امثلىت.  

اف يكن عديدة اختالؼ كتاب امثلىت ككتاب النحو اخره, كما يلي  بصورة عامة

 : 

 كتاب امثلىت

 . األكلوية ادلادة ادلبتدئُت.۱

 . تقوًن ادلادة مبدكءة باألحرؼ حيت يسهل تعلمها للمبتدئُتٕ
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 . ك االمثلىت ادلقدمة متنوعة مأخوذة من االية القرائية. ۳

 . التكرار يف اتياف األثلة ٗ

 قليلة كاألمثلة كثَتة.. النظرية ۵

. بعد انتهاء كل البحث توجد تدريبات على اعطاء ادلعاىن كأدة لتقوًن ادلادة ٙ

 كالتدريبات على ترمجة اجلملة الغربية.

 كتب النحو اخرل :  

 . ادلادة السعة ادلبتدئُت.ٔ

 . تقوًن ادلادة مبدكءة  من الكالـ الذ النبحث حىت الطالب الصعب لتعليمو ٕ

 مثلىت ادلقدمة ليس متنوعة بعضها بعضا. . ك اال۳

 . األمثلة قليلة كالنظرية كثَتةٗ

. بعد انتهاء كل البحث غَت موجد تدريبات على اعطاء ادلعاىن كأدة لتقوًن ۵

  ٚٙادلادة كالتدريبات على ترمجة اجلملة الغربية.

ليس معنو كتب  ، كتاب امثلىت ك كتاب النحو اخرهعديد اختالؼ بُت 

ىا ال ربسن لتعليم لكن تلك كتب مادتو السعة ادلبتدئُت. ككذلك  النحو اخر 
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كتب النحو اخرىا أف يكن مراجع ك التكميل علم النحو عندما اعرؼ أسس 

 علم النحو.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث

 ميدان البحث

 ”كاف ادلعهد عبد الرمحن يكوف يف كسط احلياة االجتماعية بعنواف شارع

“HBRهد عبد الرمحن يف عاـ منتقة كيكيم شرقية حلد . بٍت ادلع ساموتيك بوصلام

جستَت . كيف عاـ من قبل احلج فيزاؿ اسكندر موتيك ادلا ،قٔٔٗٔ/ٜٜٔٔ

كالوقوؼ ربت ظالؿ األساس سوارنا بومي حلد. نوع  ،ادلعتمدة ب ٜٜٔ.

 النشاط الذم ربت رعاية ادلؤسسة سوارنا بومي حلد اليـو ىي: 

 . ركضة االطفاؿ ٔ

 مدرسة األبتدائية . ٕ

 . مدرسة الثانوية االسالمية ٖ
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 أحوال المعلمين 



ادلعلم ىو ادلرب الذ لو مباشرا  ىف تنفيذ التعليم كي يكوف الطالب ماىرة 

كمستقلة ىف ادلستقبل. كما يف ادلعهد عبد الرمحن الىت ادلدرسُت من حيث الًتبية 

ادلختلفة. كمن عدد ادلعلمُت يف ادلعهد عبد الرحن كتب الكاتبة يف اجلداكؿ 

 التايل : 

 اجلدكاؿ:

 عبد الرمحن بوصلامس حلد  حالة ادلعلمُت يف ادلعهد
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 أحوال الموظيف

 حالة ادلوظفُت يف ادلعهد عبد الرمحن بوصلامس حلد. 
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 الوسائل وبنية التحتبة في المعهد عبد الرحمن بونجامس لحد
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 العدد المعلمين والموظفين في المعهد عبد الرحمن 

 ۸۵: الرجل

  ۳ٗ: النساء

 ٔٓٔ:  العدد

 

 



 الفصل الرابع

 غرض البيانات وتحليلها ومناقشها

قد كجدهتا من الوثائق أك ادلراقبة أك  الفصل اريد أف اقدـ البيانات الىتيف ىذا  

 ادلقابلة، ىذه البيانات ارتبها مناسبا ألسئلة البحث يف الفصل األكؿ. 

  تنظيم المواد التعليمة في كتاب امثلتى  . أ

 كما نتائج من ادلالحظة ك التوثيقى تنظيم ادلواد التعليمة يف كتاب امثلىت كما التايل :

 الباب األكؿ .ٔ

 اجلرموضوعو عن احلرؼ  -

   ِمْن اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ ك  ِمَن اْلِجنَِّة َوالّنَاسِ الًتكب ضلوه   -

 نظمو -

 سبرينات -

 يف أخره اخلالصة  -



 

 



 الباب الثاين .ٕ

 موضوعو عن الضمَت -

ِمْيُع اْلَعِلْيمُ الًتكب ضلوه   -  ِإنَُّو َكاَن ت َّوَّابًا   ك  َوُىَوالسَّ

 نظمو -

 سبرينات -

 يف أخره اخلالصة  -

 



 
 

 الثالثالباب  .ٖ

 موضوعو عن اإلسم اإلشارة  -

 قَاُلْواِ ِإْن ىذان َلَساِحَراِن ك  ىذا الَِّذى ُكْنُتْم ِبِو َتْدُعْونَ الًتكب ضلوه   -

 نظمو -

 سبرينات -

 يف أخره اخلالصة  -



   



 
  

 الباب الرابع .ٗ

 موضوعو عن اإلسم ادلوصوؿ -

هلل اَلذى َخَلَق  اَْلَحْمدُ ك اّلذى َجَعَل َلُكْم اأَلْرَض ِفَراًشا الًتكب ضلوه   -

مَواتِ   السَّ

 نظمو -

 سبرينات -

 يف أخره اخلالصة  -



 

 

 
  

 
النبحث األكؿ يف تنظيم ادلواد التعليمة يف كتاب امثلىت ىي انواع حركؼ 

اجلر. مع الرأم بأف ىذه ادلواد غالبا كثَتا يف النصوص باللغة العربية . كخالفا 

امسها "امثلىت" يعطي العديد للكتاب اليت تناقش ادلعرفة النحوية األخرل. كما 

من األمثلة ادلستمدة مباشرة من القراف. مع األمل،باإلضافة اىل دراسة نظرية 

كديكن أيضا توجية الطالب دلمارسة يف عينة اليت ديكن أف تعزز فهم الطالب يف 



فهم ادلادة. توضع األمثلة بعد مناقشة لكل قسم كمرافقة بعد التمارين ادلواد ذات 

 الصلة. 

اما تنظيم ادلواد التعليمية يف كتاب امثلىت جيدا كمطابق. ترتيب ادلواد 

النحو يف ىذا كتاب يناسب بالنظرية " ماكام" عن تأليف مادة التعليم  ) 

منوعات، تدرجيي, تقدًن، ك مقوم(. ادلواد  انتظم يف ىذالكتاب اخلاصية لتعليم 

هل اىل ادلواد السعوبة ك امثلو النحو ك تنظيم تأليفو ادلواد تدرجيي من ادلواد الس

االسم من القراف الكرًن. ادلواد األكؿ يف ىذا الكتاب عن حركؼ اجلار، الضمَت، 

 اإلشارة، ك االسم ادلوصوؿ.

يف األساسي تأليف الكتاب جيدا يف رقم الرابع ىو مقوم الذم مضبوط 

 يف كتاب امثلىت ىي موجودة امثلة اك تدريبات الذم يستخدـ ليقوم يفهم

الطالب عن تعليم النحو بأستخداـ كتاب امثلىت . كمن البيانات ادلالحظة  

ستخداـ كتاب امثلىت مؤثر لطالب ذلم ألف يستخدـ اللغة او بيبدؿ تعليم النح

 لذم مل يستطيع يقرا احلرؼ العرب.اإلندكنيسيا الف ادلوجود الطالب ا

غة العربية ) أما يف رأم علي زلمد القسمى فيصل يف الًتتيب ادلواد الل

كتب ،  معجم، تقدًن يف التعليم، سبرينات، يستخدـ القاعدة اللغة العربية ، قراءة

لذلك التواصلية قراءة أف شكل احلوار ادلتعلقة احلياة الطالب.  قراءة(. اإلضافية 



كليست القاعدة على صياغة يف اللغة العربية، إذا  يستخدـ القاعدة اللغة العربية

فهم الطالب ليس ىناؾ ضرر إذا كاف الطالب يستخدـ  فليس شلكن سيبطاء

تقدًن  سبرينات سفهي كالتحرسرل عملي الطالب كالتوجية ادلعلم. اللغة نفسها.

. لذالك يف التقدًن ادلواد جيب اف يكوف منوعات تدرج ادلناسب، يف التعليم

ىذه  زلتول ادلفردات الصعب كاجلديد الذم كجد يف الكتاب مقرر، يضع معجم

فردات غالبا بعد الصفحة يف النص. كتب اإلضافية عامة ادلواد اإلضافية  ادل

 .كماتلي معجم، كتاب التمرينات، كتاب مراجع دلعلم

الباب األكؿ يف كتاب امثلىت عن حركؼ اجلر كانواعها، يناقش ىذا 

الكتاب اإلسم الضمَت. باألضافة إىل ذالك، يصف ىذا الباب بتقسيم األسم 

ينتو م بأليف الشديدة عندما يقًتف كيتنو  أثَته، كالكلمة الىتسم الضمَت كتاإل

 ل الذل حيتول على ملخص للتصنيف إسم ضمَت ادلناسب بأنواع دبحهلو رفعا.

شرح يف باب إسم األشارة تقسيم اإلسم األشارة على نوع عدد مفعوذلا.  

ل ىذا  كما ادلناقشات السابقة ، يف ىذا الباب مع األمثلة ادلتعلقة هبا. ينتو

الباب تبتلخص ملخصا للمادة حيتول على سلتلف اسم عشارة مصحوبة بًتمجة 

 باللغة جاكة كإندكنيسيا.



اإلسم ادلوصوؿ الذم حيتاج دائما اىل عائد اك استبدالو كيتطلب عددا أك 

أحد اؿ شبهو إسم ادلوصوؿ يستخدـ عادة لربط مجلتُت. يف ىذا الباب شرحت 

ادلوصوؿ من مؤنث اك مذكر ك من اكثر ادلوضوعات ادلتعلقة "امثلىت" تقسيم إسم 

يف ىي كثَت  ا ذلا الكتاب يركز على أمثلة الىتكلكنو، يف ضرح ليس مفصل جد

القرات. كخيتتم الباب  من احياف أك ادلستخدمة يف القراف الكرًن ككت اب

 تصف سلتلف إسم ادلوصوؿ كمعٌت تلك الكلمات. دبلخص الىت

 الكتاب كل يف العاـ ة كادلستمدة من ايات  القراف الكرًن.األمثلة ادلتنوع

 حوؿ مناقشو بعد ، كالـ تقسيم حوؿ فيو كناقش ، الباب كالـ عن  النحو يبدا

 سلتلفو امثلىت كتاب.اإلعراب ك الباب عوامل أنواع عن مث ، كخصائصها اجلملة

 من منوذجيو اإلسم ، عن اجلملة كصياغة ، عندما. موادهترتيب تنظيم  يف قليال

ك إىتماـ  كفهم للًتكيز الفعل، عن احلديث قبل االكيل االنتهاء حىت نوعها

،اإلسم اإلشارة، اإلسم  احلرؼ جَت، الضمَت يناقش عن  األكؿ يف اجلز .لطالب

 ٛٙ.سهل التعليم ادلوصوؿ حىت

أف الباحثة السابقة  تنظيم ادلواد يف كتاب امثلىت كل الباب النفس ك 
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 معهد عبدالرحمنالستخدام كتاب امثلتى في ابتعليم النحو ب . 

نتائج البحث ك مقابلة مع ادلدرس امثلىت. كجد الباحث ادلعلومات عن تعليم 

 النحو باستخداـ كتاب امثلىت يف معهد عبد الرمحن بوصلامس

قبل يستخدـ كتاب امثلىت يف تعليم النحو معهد عبد الرمحن يستخدـ كتاب  "

منت اجلركمية يف تعليم النحو. بدأ تعليم النحو يستخدـ كتاب امثلىت من مدير 

 ٕٔٔٓادلعهد عبد الرحن  احلج . حسن الدين كرًن. ىف السنة 

. حسندين كرًن باستخداـ كتاب امثلىت نطلب اف تقدـ جيدا قاؿ احلج 

كصحيحا حيت احلصوؿ على عطاءات طرائق التعليم حي قراءة سريعة للكتاب.  

كتاب امثلىت كاحد اخلالصة  من كتاب اضلو ك الصرؼ.  يستخداـ كثَتا يف 

. بشكل عاـ  الذل يستخدـ   لاخرل. كرغم أف، موجد الطرائق اخر ادلعهد 

. باستخداـ كتاب النحو كتاب منت اجلركمية ك االمثلة التصريفية دلداة الصرؼ

ىذ الكتاب امثلىت يستطيع باسرع ربقيقو .ككاف الكتاب امثلىت  ملخصا لبعض 

من الكتاب فيو  اجلركمية ك العمرطى ك كقت تعليمو اسرع ك مؤثر. عندما 

جركمية مث االمرطى كقتو طويل . يف حُت اف اىدفو ىو جعل الطالب فهم 

خدـ كتاب امثلىت يف . رغم اف يستأسرع ك حيتاج الوقت بسرعة عم النحو،



التعليم ككاف اليزكؿ عرض على كتاب اساسو كما كتاب منت اجلركمية ك 

  ٜٙإمرطى."

ادلقابلة السابقة كجدت الباحثة البيانات عن الدافع كاألىداؼ  يةنتج

يستخدـ كتاب امثلىت يف تعليم النحو يف ادلعهد عبد الرمحن األكؿ، النو 

اب امثلىت ليستخدـ الف يعترب سهولو فهم االختماـ معهد عبد الرمحن اىل الكت

كقرأة كتاب بسرعة. الثاين كتاب امثلىت يعترب سريعة اصلازاه اله يلخص بعض 

ستخداـ كتاب امنت اجلركمية، الفية، ك امرطى. بالكتاب دخلو كما  كتاب 

امثلىت كقتو أقصر. اذا من جركمية مث امرطى كقتو طويل، علي الرغم من جييب اف 

الكاؼ. اما اىداؼ ليستخداـ كتاب امثلىت جعل الطالب بسرعة  يرفقو كقت

فهم على النحو. كدلدرس كتاب امثلىت مدير ادلعهد عبد الرمحن ارسل متخرج 

 اهلل.و كالصرؼ كىو استاذ زىَت عبدالتعرؼ بالفعل القدرة النح

عملية التعليم النحو يف ادلعهد عبد الرمحن يف ىذه احلالة الباحثة يصف عن   . أ

لم كتاب امثلىت ريق، اسًتاتيجية ،كالتقوًن من النتائج مقابلة مع ادلدرس اك معالط

ستخداـ كتاب امثلىت االية عن الطريقة التعليم النحو ب. التاهللأستاذ زىَت عبد

يدرس الكتاب امثلىت كفقا اجملمعة يف الكتاب ) يأخذ األستاذ كتاب امثلىت 
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 لقاعدة كالصيغ مث يصنع مثاؿ. ؿظر يف الكتاب يبدأ باالشرح. اك كيفتو( كين

يستخدـ كتاب امثلىت يف ادلعهد عبدالرمحن باالثالثة كتب ىي امثلىت، قاعدتى, 

  ٓٚكخالصة الفية.

من ادلقبلة السابقة، كجدت الباحثة عن الطريقة تستخدـ يف التعليم امثلىت يف 

عطأ  كاحد من ادلعهد عبد الرمحن ىو طريقة القياسية ىذ كفقا باالنظريا ابرىيم زلمد 

اربع الطريقة الذل تستخداـ يف التعليم النحو. ىذا تأكيد من مقابلة الباحثة مع 

الطالبتاف الفصل احلادم عشر مها " اسنُت مسركرحاف ك ماريسا نوفيتا سارل" كمها 

تقوؿ "يف تعليم النحو باستخداـ كتاب امثلىت سهلو اف الفهم الف التفسَت يف كتاب 

  ٔٚلغة اندكنيسية. لاامثلىت باستخداـ 

الطريقة لقد كانت جيدة كادلواد يبلغ ادلدرس سهلو الفهم كلكن متوترة قليال 

ك ال أحب ادلزاح. كجعل  خطَت، عندما يف عملية التعليم الف مدرس نادرا ما يبتسم،

ك جيبوا اف حيفظوا نظم الدرست. شلارسة أمثلة . اخَت ادلدرس إعطاء الواجبات ادلنزلية. 

ـ جيدا كبسالمة. حيفظ اظحفظ ك قراكا مباشرة ن النظم اهنا الباحث القراءةطلب ك 

 القاعدة اك ناـ كثَت كلكن  الصعوبات عندما سئل جلعل مثاال. 
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نتائج ادلالحظ البحث تعليم النحو يف القياـ مرة كاحده يف األسبوع 

تعليم ادلدرس دقيقة ساعة الدرس( يف اليـو اإلسنُت الساعة الثانية. يف عملية الٕٓٔ)

 يستخدـ كتاب منت اجلركمية دلرجع. ك يستخدـ اسًتاتيجية التكرار ك مناقشة. 

 خطوات تعليم النحو باستخداـ كتاب امثلىت

يف ىذ احلاؿ، تطبيق امثلىت كفقا خبطوات الذل تطبيقها يف ادلعهد عبد الرمحن . 

 . كما الشرح التايل:يف ىذ البحث، تقيم الباحثة ادلقابلة ك مالحظة مع ادلدرس النحو

 " تطبيق كتاب امثلىت سواء دبا طبق يف ادلعهد دار الفالح. اذا الطالب ال

 لطالب صعوبة الداء تعليم كتاب امثلىت. "يستطيع يقرئوا احلركؼ العربية 

 أف حطوات عملية تطبيق امثلىت ىي:

أكال فتح ادلدرس بالدعاء الدرس كالتوصل بالرسوؿ كالصحابة كمؤلف  .ٔ

 كغَتىم كاستمر يف التكرار التعلم  الكتاب

كذالك ديكن للطالب  الطالب. ة كاألمثلة مرارا كيتبعهاقرأ ادلعلمة ادلاد .ٕ

أف حيفظوا كيفهموا النظاـ من الصيغ كاألمثلة ادلكتوبة يف كتاب امثلىت 

 كيعودىم باحلفظ كالتلفيظ نظم امثلىت. 



األصلي دكف التجويد ادلواد امثلة كايات القراف بطرقُت مها بقراءة النص  .ٖ

كقراءة النص بالتجويد يقصده ذلك ديكن للطالب أف يفهموا قراءة 

 التجويد جيدا ك احيانا طلب ادلعلم بعض الطالب لتقليده.

ادلدرس يشرح ادلادة كفقا للمثاؿ الوارد يف الدليل، ككذالك يسأؿ  .ٗ

 الطالب درسا ادلتعلق بالدرس كادلدرس يسأؿ عن يقويو جوابو.

رس طالبا كاحدا القراءة كتقدًن أمثلة أخرل من ادلواد الىت سبت سأؿ ادلد .٘

دراستها أيضا يتطلب الطالب إلعطاء الدليل كفقا لكتاب اخلالصة 

 باذلجة الىت يفضلها الطالب.

أمر ادلدرس الطالب بتقوًن حفظ ادلادة  يف كتاب اخلالصة ككتاب  .ٙ

 يةقاعدة امثلىت يف اللقاء التايل كيأطى الواجبات ادلنزل

اختتم ادلدرس التعليم بقراءة نطم اخلالصة كمعناىا باللغة اإلندكنيسية  .ٚ

 كاجلاكية باللهجة اليت يفضلها الطالب. 

 نظام التقويم تعليم النحو في كتاب امثلتى ج. 

التقوًن ىو إحدل جزاء أىم من التعليم. التقوًن ىو الة القياس مهارة الطالب يف 

فهم ادلاداة. كبعد عملية التعليم يف كتاب امثلىت يعمل ادلدرس التقوًن لقياس صلاح كتاب 



امثلىت.  كاما حصوؿ كتاب امثلىت يف التعليم النحو يف ادلعهد عبد الرمحن  العقبة يقاس 

 ما قاؿ مدرس كتاب امثلىت:بالتقوًن ايضا. ك

" التقوًن يف التعليم كتاب امثلىت طريقاف مها التقوًن  الشفهى ك التقوًن  

  ٕٚالتحريرم"

  نوعُت من التقوًن اللساف كالكتابة، كبُت كما التايل:

 التقوًن الشفهي .ٔ

التقوًن الشفهي ىو التقوًن الذم إعطاء مباشرة من ادلعلمة للطالب للرد مباشرة 

الطالب بإستخداـ اللساف. اما ادلالحظة الباحثة أنو مرحلة التقوًن عن  أيضا من

 لساف كما يلي:

 يف بداية اللقاء كاف على الطالب لتكرار الدرس ك صيغة النحو قبلو. . أ

يف عملية التعليم ادلطلوبة الطالب لقراءة مجيع األمثلة كالتمارين تعطيت معٌت  . ب

بالتبادؿ مع العشارة العادية أك عن طريق معلم ادلباشر للطالب بشكل 

 عشوائي. 

  ٖٚج. يف كل اجتماع للتقوًن ديكن القياـ بو منفردة أك رلتمعة 

 . التقوًن التحريرمٕ
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خداـ الكتاب ادلدرسية ، كيف هناية الفصل الدراسي. عقد التقوًن الكتابة على كل است

 التقوًن الكتابة يقـو بو ادلعلمة يتيح األسئلة اليت توفَت الطالب. 

 كفيما يلي أمثلة من األسئلة حوؿ امثلىت 

اسنادا اىل نتائج ادلقابلة ك ادلالحظة يف ادلعهد عبد الرمحن أف تقوًن يف التعليم النحو 

 ى كيفيتُت، كمها: بكتاب امثلىت جيرم عل

 التقوًن الشفهي ىذا التقوًن يف كل هناية ادلرحلة  .ٔ

التقوًن بالتحرير، يقيم ىذا التقوًن بعد سبت الكتاب الدرسية يف التعليم النحو يف  .ٕ

 النهاية ادلرحلة. 

نوع التقوًن السابقُت يستخدماف يف ادلعهد دار الفالح تعليم بكتاب امثلىت. ىذا 

الكتاب امثلىت.كاما التقوًن التحريرم يعطى ادلدرس اسئلة  التقوًن سواء دبا يف

 ادلكتوبة ايل الطالب للقياـ ك اسئلتها كما مقاؿ السؤاؿ، العطاء الشكل كمعنو.  

يف ىذه احلالة، ككتاب "امثلىت " يوفر تقوًن الطالب على أمل ديكن قياس مستول 

 ،دبا يف ذلك:فهمهم. أما تقدـ عدة أنواع من التقوديات يف ىذا الكتاب

 تدريب اعطاء ادلعٌت  .ٔ



 
 تدريب احملافظة بالشعر اك النشيد  .ٕ

 



 
 تدريب التكرير القراة  .ٖ



 
 تدريب زلافظة النظم  .ٗ



 الفصل الخامس

 نتائج البحث والتوصيات

 نتائج البحث 

 كبعد البحث كربليل البيانات حصلت الكاتبة اخلالصة كما تلي:

بصورة عامة تنظيم ادلواد تعليمية يف الكتاب امثلىت جيدة كمطابق، إعتمادا على  .ٔ

النظرية علي زلمد القسمى ىذا الكتاب مل يستجيب مقياس من التنظيم ترتيب 

 ادلواد اللغة العربية.  

اىداؼ، كىي:  عملية تطبيق كتاب امثلىت يف ادلعهد عبد الرمحن بوصلامس .ٕ

توفَت القاعدة للطالب يف فهم  امثلىت اىداؼ كاخلطوات. أماالطريقة، استَتاذبية، 

 علم النحو اك كتاب بال حركات بسرعة الذم اليزاؿ صعبا يف تنفيظها.

طريقتها امثلىت يف ادلعهد ك  ،ليستخدـ الف يعترب سهولو فهم كقرأة كتاب بسرعة

التكرار ك عبد الرمحن ىي طريقة القياسية. استَتاذبيتها ىي كيستخدـ اسًتاتيجية 

مناقشة. كأما اخلطوات استخداـ تطبيق كتاب امثلىت كفقا خبطوات الذم تطبيقها 

 . يف ادلعهد دار الفالح



التقوًن  .التقوًن يف تعليم امثلىت طريقاف مها التقوًن الشفهى ك التقوًن التحريرل

الشفهى ىو التقوًن الذم اعطاء مباشرة من ادلعلمة للطالب للر مباشرة أيضا من 

الطالب باستخداـ اللساف، كاما التقوًن التحريرل ىو بعد سبت الكتب الدرسية 

 يف التعليم النحو يف هناية ادلرسلة.

 التوصيات 

 كمن التوصيات الباحث يف ىذا البحث ىي: 

يراجع يف تنفيذ ادلقررات خاصة كتاب تعليم اللغة دلدير ادلعهد أف ينبغي  .ٔ

 العربية كاعطاء الفرصة الكافية لتعليم كتاب امثلىت.  

تعليم الطالب يف الفصل كادلزيد يعلم رلهدا اثناء امثلىت  كتاب  علمينبغي دل .ٕ

  .كالفعاؿ ادلرجوهالطالب بطريقة 

 ىذا الكتاب.  خاصة على االنتباه اثناء تدريس مهمعلتيف  لطالبا أف جيتهد .ٖ

 . ادلعلم اسئلة صحيحة صاحل يف اإلختبارع أف يض .ٗ
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ALAT PENGUMPUL DATA 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Wawancara Kepada mudir Pondok Pesantren Abdur Rohman Bungamas. 

Lahat  

1. Apa yang melatar belakangi penggunaan kitab amtsilati dalam 

pembelajaran nahwu di pondok pesantren Abdur Rohman? 

2. Apa tujuan digunakannya kitab amtsilati dalam pembelajaran nahwu di 

pondok pesantren?   

B. Wawancara dengan guru yang mengajar nahwu dengan menggunakan 

kitab amtsilati 

1. Sudah berapa lama bapak mengajar nahwu dengan menggunakan 

kitab amtsilati ini? 

2. Bagaimana proses pembelajaran nahwu dengan menggunakan kitab 

amtsilati di pondok pesantren ini? 

3. Apakah ada buku lain yang digunakan sebagai pegangan? 

4. Metode apa yang bapak gunakan? 

5. Model pembelajaran apa yang digunakan dalam pembelajaran nahwu 

dengan menggunakan kitab amtsilati? 

6. Bagaimana penyajian materi pembelajaran nahwu dengan 

menggunakan kitab amtsilati? ( contohnya )? 

7. Materi apa yang paling sulit dipahami oleh santri? 

8. Strategi apa saja yang bapak gunakan dalam pembelajaran nahwu? 

9. Dalam pembelajaran amtsilati ada berapa kitab yang di pakai dan 

kapan saja kitab kitab tersebut dapat mulai digunakan oleh santri? 

10. Bagaimana sistem evaluasinya ?  

11. Berapa lama waktu yang dibutuhkan santri untuk menyelesaikan 

materi perjilid serta materi untuk semua jilid? 

 

 



 

C.  Wawancara dengan siswa di pondok pesantren Abdur Rohman 

1. Bagaimana dengan kitab amtsilati yang dipelajari, apakah mudah 

atau sulit dipahami?  

2. Apakah dengan menggunakan kitab amtsilati dalam pembelajaran 

nahwu anda mudah memahami materi jika dibandingkan dengan 

kitab lain? 

3. Bagaimana metode yang digunakan oleh guru, apakah sudah tepat? 

Menyenangkan? 

4. Berapa kali ustad melakukan test dalam seminggu selain ujian akhir? 

5. Berapa kali ustad melakukan test pada setiap pokok bhasan selain 

ujian akhir? 

6. Apakah dengan menggunakan kitab amtsilati anda antusias dalam 

pembelajaran nahwu? 

7. Dalam penyajian materi apakah ustad mengajarkan sesuai dengan 

penyajian materi yang terdapat dalam kitab amtsilati? 

8. Apakah ustad selalu mengadakan test setiap selesai pembelajaran? 

9. Apakah ustad memberikan pengulangan materi setiap selesai belajar? 

10. Apakah ustad yang mengajar pembelajaran nahwu sering 

memberikan tugas, atau pekerjaan rumah? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedoman Dokumentasi 
 

1. Sejarah pondok pesantren Abdur Rohman  

a. Nama sekolah 

b. Status sekolah  

c. Visi misi  

d. Alamat sekolah  

e. Letak geografis sekolah 

2. Keadaan guru 

a. Jumlah guru  

b. Status guru 

c. Pendididkan terakhir guru  

3. Keadaan Sarana dan Prasarana 

a. Keadaan gedung  

b. Jumlah ruang belajar 

c. Jumlah kantor 

4. Struktur organisasi 

5. Keadaan proses pembelajaran nahwu 

a. Buku /kitab amtsilati 

b. Lembar ujian siswa 

c. Daftar hasil nilai siswa 

 

Pedoman Observasi 

 
A. Keadaan Umum Objek Penelitian 

1. Kondisi lingkungan lokasi pondok 

2. Kondisi bangunan sekolah 

3. Fasilitas belajar yang tersedia 

B. Proses Belajar Meengajar 

1. Kitab  

2. Silabus  



3.  Proses pembelajaran  

NO KETERANGAN Y

A 

TIDAK 

1 Perencanaan  

-Ustad menyusun 

rencana 

pembelajaran 

secara tertulis 

sebelum mengajar 

-ustad menyusun 

rencana 

pembelajaran 

secara tidak tertulis 

sebelum mengajar 

-ustad melakukan 

pendalaman ulang 

materi amtsilati 

sebelum mengajar 

  

2 Pelaksanaan  

a. Muqodimah  

-Guru membuka 

majelis dengan 

Basmalah 

-Guru membimbing 

santri untuk membaca 

al-fatihahuntuk 

penyusunan dan orang 

orang yang membantu 

menyebarkan 

amtsilati. 

  



b. Penyajian Materi  

-Sebelum mengajar 

guru memerintahkan 

kepada santri untuk 

mengulangi rumus dan 

qoidah 

-Guru memulai 

pembelajaran dengan 

cara membaca judul, 

kemudian 

membacakan contoh 

permasalahan yang 

ada tanda (            ) 

dengan memberikan 

keterangan 

secukupnya 

-santri membaca 

semua contoh ayat 2x, 

bacaan pertama 

lengkap tanpa waqof 

sesuai dengan tanda 

nahwu, sedangkan 

bacaan kedua 

diwaqofkan sesuai 

dengan tajwid.  

-Santri mengulangi 

keterangan yang ada di 

bawahnya dan 

membaca dasar 

baitnya dengan 

melihat pada buku 



khulasah. 

-Sebelum mengahiri 

belajar terlebih dahulu 

santri menghafalkan 

rumus dan qaidah 

sesuai dengan materi  

Yang baru dipelajari.  

-Guru mengadakan 

evaluasi pada siswa 

atau santri secara 

bergiliran untuk 

membaca ayat ayat 

yang ada beserta 

dasarnya.  

-Guru 

menginstruksikan 

kepada santri untuk 

mengisi titik titik dan 

ayat ayat tanpa harokat 

dengan lisan. 

-Guru memerintahkan 

kepada santri untuk 

mengerjakan latihan 

dan memberi makna 

secara bersama . 

-Untuk mengetahui 

kualitas tulisan santri, 

guru memberi PR 

untuk menyuruh santri 

menulis materi yang 

ada.  



-Guru memberikan 

kesempatan kepada 

santri untuk 

mengajukan 

pertanyaan yang 

belum jelas 

c.    Penutup 

      -Guru menyampaikan 

kesimpulan dan kesan 

kesan berupa 

penekanan akan 

pelajaran yang baru di 

sampaikan -Guru 

menutup pelajaran 

dengan doa dan 

hamdalah serta 

mengahiri dengan 

salam. 

 

3 Materi: 

- Materi yang digunakan 

diambil dari kitab 

kitab amtsilati 

- Materi yang digunakan 

juga diambil dari kitab 

kitab nahwun dan 

shorof yang berfungsi 

sebagai pendamping 

kitab amtsilati 

  

4 Waktu   



pembelajaran: 

- Pmbelajaran amtsilati 

sehari 1-2 kali 

pertumuan massing 

massing 45 menit 

5 Model 

pembelajaran : 

- Model pembelajaran 

yang digunakan adalah 

model pembelajaran 

klasik 

- Model pembelajaran 

klasik tersebut 

ditentukan berdasarkan 

jilidnya masing 

masing 

 

  

6 Evaluasi : 

a. Tes lisan  

- Pada awwal pertemuan 

santri mengulang 

rumus qoidah materi 

yang berlalu 

- Pada saat proses 

pembelajaran, santri 

menyempatkan 

membaca semua 

contoh latihan 

memberi makna secara 

bergiliran dengan arah 

  



teratur dari arah kiri 

kekanan atau 

sebaliknya 

- Pada saat proses 

pembeajaran santri 

menyertakan semua 

contoh memberi 

makna secara acak  

- Pada saat proses 

pembelajaran santri 

menyertakan membaa 

semua contoh 

memberi makna secara 

bersama sama 

b. Tes tertulis 

- Dilaksanakan 

setiapkali 

menyelesaikan buku 

paket  

- Tes tertulis 

dilaksanakan setiap 

seminggu 2 kali 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 





 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 


