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 الباب األول

 مقدمة

 البحث خلفية -أ

اللغة العربية هي الكلمات التي يعبّر بها العرب عن 

أغراضهم. وقد وصلت إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القرأن 

الكريم واألحاديث الشريف، وما رواه الثقات من منثور العرب 

ومنظومهم. فالعلوم العربية هي العلوم التي يتوّصل إلى عصمة 

 والقلم من الخطأ. اللسان

اللغة العربية لها عناصر كثيرة منها القواعد، القواعد تتكون 

ل على قسمين وهما النحوية والصرفية. فالنحوية هي علم بأصو

من حيث اإلعراب والبناء  ةتعرف بها أحوال الكلمات العربي

والصرفية هي علم بأصول تعرف بها صيغ الكلمات العربية 

 1إعراب وال بناء.بوأحوالها التي ليست 

 ليتاراب كونير وونودادي الكمال سالمي العصرياإل المعهد

معهد السلفي مكثف الهو تخليط نظام  ،التكاملتخطيط  يستخدم

مقاربة الخلفي في التعليم. النظام الخلفي شدد الو  كتب الكالسكيالب

رسمية وكانت أهلية المدرسة الالمعهد أقام في بيئة  اوفضل هذ

إستخدم الطالب اللغة العربية و ، األعظم  بتبسيط التعليم  وحكومية

يم تعلالطالب مباشرة في  أرشد مربي كل يوم، نجليزية لمحادثةاإل

 كتب التراث.قراءة  

 ينقسم البسانترين الثالثة إجماال يعني:

  البسانترين السلفي (1
                                                             

)بيروت: دار الكتب العلمية،  جامع الدروس العربية،ي، مصطفى الغاليين  1

2004 ،)8 
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يعمل التعلّم  تعلّما بمقاربة كالسكي منذ مقامه. يستخدم

ي أو جماعة بتركيز الكتب الكالسكي باللغة الدينية بإفرد

العربية. مرحلة التعلّم ليس بالزمان لكن عند إنقضاء الكتب 

مرحلة إلى  أن يستمر متعلم. بتاّم كتب الخاصة يستطيع الطالب

 2التالي التي دراسته أصعب من قبله.

 الخلفي البسانترين (2

امة التي تربيته بتربية العتعلّما بمقاربة العصري  يستخدم

كالمدرسة اإلبتدائية، المدرسة الثانوية، المدرسة المتوسطة 

ويدخل منهج الدراسة تربية  واسم األخر مع مقاربة كالسكي

م في بسانترين الخلفي يعمل بمرحلة ومستمر يالعامة. التعل

طبقي وغير ذالك. الدراسي وفصل الفصل ك  بالزمان

ي بيئة أكثر عمال كمسكن الطالب يعط الخلفي البسانترين

  3الدينية.

 البسانترين التكامل (3

إرتبط البسانترين السلفية والخلفية، المقصود تخطيط 

تربية العصرية نظام المدرسي وتعليم علم العام يجمع بتخطيط 

تربية البسانترين الكالسكي. إذا، البسانترين التكامل البسنترين 

متجدد في تخطيط الخاص وفقا لمدرسة ودوام على تخطيط 

 4م البسانترين األصلي في تعليم الكتب الكالسكي.تعلي

تأكيد تعليم اللغة العربية  الكمال سالمي العصرياإلالمعهد 

كتب اللغة لقصده لكي يستطيع الطالب قراءة ، أما اقواعد اللغةب

 ونويستطيع .كان الكتب بدون الحركات ولو وفهم معانهاالعربية 

صحيح. فلذلك يطبق عد اللغة ام قوااللغة العربية باستخد واأن يتكلم

م القواعد منذ الطالب يفرضا تعل الكمال سالمي العصرياإلالمعهد 
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.(Jakarta: Mediacita, 2002), 132 Islam dan Hegemoni SosialSuwito dan Muhib, 
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ب اكتفي طبقة األولى وإحدى التطبيق إستخدم علم القواعد 

 م.يمصدر التعلكجرومية أ

الكتاب "أجرومية" هو الكتاب كتابا مهما لتدريس القواعد 

نظر أن هذا الكتاب اللغة العربية وخاصة لتدريس علم النحو. بال

اإلسالمي العصري  في علم النحوية ب المعهد مرجعاصار كتابا 

: "أن قال أحمد منن الرحيمالكمال كونير وونودادي باليتار كما 

الكتاب أجرومية كتاب مختصر سهلة لفهم علم النحو وقد وضع 

فهمه وال سياما  طالب فيفيها عبارة سهلة وأمثلة كثيرة ليسهل ال

في دراسة النحو. ويرجى في وقت قريب قد فهم الطالب  للمبتدئين

وكان  5على دراسة قواعد اللغة العربية خاصة في علم النحو".

أجرومية. بوسيلة كتاب بعض التالميذ ناجحا في تقدم علم النحوية 

لذلك أراد الباحث أن يبحث إستخدام هذا الكتاب في تدريس 

 النحوية.

ل األول "ج" من مرحلة واختار الباحث صّف البحث الفص 

األولى ألن فيه كثير من الطالب نشاط في التعليم ويستخدم المدرس 

المنهج الممتاز. ولذلك هذا البحث العلمي تحت الموضوع: 

 "رومية"أجب اكت باستخدامقواعد اللغة العربية  تعليم إستراتيجية

     .ليتاراب كونير وونودادي "الكمال" سالمي العصريعهد اإلمالفي 

 ركائز البحث -ب

ب اكت باستخدامقواعد اللغة العربية  عليمت إستراتيجيةكيف  (1

سالمي اإلعهد مالفي  فصل األول "ج" لطالب  "أجرومية"

 ؟ ليتاراب كونير وونودادي "الكمال" العصري

قواعد اللغة العربية  عليمت إستراتيجيةماهي المزايا والنقائص   (2

في األول "ج"  فصللطالب  "أجرومية"ب اكت باستخدام

                                                             
، في 2015ماروس  12)رئيس المعهد(،  تاذ موجب إسماعيلالمقابلة، باألس  5

 .إدارة المعهد
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 ليتاراب كونير وونودادي "الكمال" سالمي العصرياإلعهد مال

 ؟

 البحث أهداف -ج

خلفية البحث المذكورة فأهدف البحث  البد أن  بمناسبة

يناسب مع اإلجابة على األسئلة عن ركائز البحث. بمراجع تلك 

 :ركائز فصارت أهداف البحث كما األتي

ب اكت باستخداملغة العربية قواعد ال عليمت إستراتيجيةلمعرفة  (1

سالمي اإلعهد مالفي  فصل األول "ج" لطالب  "أجرومية"

 .ليتاراب كونير وونودادي "الكمال" العصري

قواعد اللغة العربية  عليمت إستراتيجيةالمزايا والنقائص لمعرفة  (2

عهد مالفي  فصل األول "ج"لطالب  أجروميةب اكت باستخدام

 .ليتاراب نير وونوداديكو "الكمال" سالمي العصرياإل

 

 

 أهمية البحث -د

 و بهذا البحث يتأمل الباحث بحصول الفوائد و المنافع اآلتية:

 الفائدة النظرية (1

من الناحية النظرية يرجى من هذا البحث إثراء الخزنة العلمية 

ب اكت باستخدامقواعد اللغة العربية  عليمت إستراتيجيةفي 

 ."أجرومية"

 الفائدة التطبيقة (2

قواعد  عليمت إستراتيجيةى من هذا البحث معرفة إجراءات يرج

سالمي اإلعهد مالفي " أجرومية"ب اكت باستخداماللغة العربية 

 .ليتاراب كونير وونودادي "الكمال" العصري
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 الدراسات السابقة -ه

 بعض هناك أن الباحث فوجد العلمية البحوث عدة عاتبا وبعد

 البحث وأما. بهذا البحثعما يتعلق  البحث و السابقة البحوث

   : يلي مافي السابق

كديري في سنة  لجامعة اإلسالمية الحكوميةمن األم هاني  البحث (1

2012 

الموضوع: مشكالت استعمال الكتاب "ألفية إبن مالك" في  -أ

تدريس القواعد النحوية والصرفية في المدرسة العالية "هداية 

 بحث. تتدئات القرأنية" ليربويوا كديري لتحفيظ القرأنالمب

إستخدم المدرس الطريقة القياسية في التعليم وهذه  الباحثة

 الطلريقة تسمى طريقة القاعدة ثم األمثلة.

 

 :النتائج -ب

أهداف تدريس ألفية إبن مالك هي أحد طريقة  ليكون  -1

مستطعين وقادرين على فهم قواعد اللغة العربية الطالب 

 صة في علم النحو والصرف.خا
والطرق التي استعمال المدرس هي الطريقة القياسية  -2

 وطريقة المحاضرة والتمرينات.

ومشكلتها: المشكالت للطالب لتحفيظ القرأن، المشكالت  -3

لألستاذ يستعمل األستاذ قليال طريقة تدريس، المشكالت 

للوسائل قلة الوسائل في المدرسة العالية ليربويوا 

 6كديري.

 لجامعة اإلسالمية الحكوميةلريتافا زونيت سيف هللا من االبحث  (2

  2012.كديري في سنة 

                                                             
6  .1220 ,STAIN Kediri Tarbiyah Jurusan, Skripsi Pendidikaan Bahasa Arab 



6 

 

 

 

الموضوع تعليم قواعد اللغة العربية باستخدام الكتاب  -أ

"الميسر في علم النحو" بمعهد ميلينيوم ألفينا لينجكونج 

ربية وهي يبحث الباحث مشكالت قواعد اللغة الع .نجانجوك

 ة الطالب المتنوعة.خلفي

 :النتائج -ب

لقياسية الطرق التي استعمال المدرس هي الطريقة ا -1

 .طريقة اإلستجوابية وطريقة التمريناتالو وطريقة المعدلة

بمعهد ميلينيوم ألفينا لينجكونج نجانجوك  تعليمالعملية  -2

شهران النهار والليلة في كل مرحلة، ووقته أربعة مرات 

 .في كل يوم إال يوم الجمعة

قواعد اللغة العربية باستخدام الكتاب أهميت التعليم ال -3

هي أن الكتاب الميسر في علم "الميسر في علم النحو" 

النحو كتابا مختصرا ليفهم عام النحو وقد وضعته بعبارة 

 .سهلة وأمثلة كثيرة

خلفية الطالب المتنوعة، قليل المدرسين ومشكلتها:  -4

 7.الماهرين لتعليم قواعد اللغة العربية

كديري في  لجامعة اإلسالمية الحكوميةم من االبحث لنور الفه (3

  2010سنة 

الموضوع مشكالت استعمال الكتاب "القواعد الصرفية" في  -أ

تدريس قواعد اللغة العربية بالمعهد اإلسالمي "المعروف" 

تبحث الباحثة عن أهداف استعمال القواعد  .باندار لور كديري

اللغة  الصرفية ليكون الطالب مستطعين وماهرين في قواعد

 العربية.

 :النتائج -ب

الطالب مستطعين أهداف استعمال القواعد الصرفية ليكون  -1

 وماهرين في قواعد اللغة العربية خاصة في علم الصرف.
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 عملية استعمال في الليل ويعمل قدر ساعتين في كل أسبوع. -2

هي الطريقة القياسية والطرق التي استعمال المدرس  -3

 ضرة والتمرينات.وطريقة المحا

ضيق وقت الدرس، وإنخفاض رغبة الطالب، شكلتها: وم -4

وقليل كتب المراجع والوسيلة التدريسية وتنوع ملكة 

 الطالب.

 

ويقوم الباحث هذا البحث ليس تكريرا من البحوث السابقة. 

الباحثين تستخدم كتاب ألفية  بعضين أن من السابق ثينالبح ومن

وهذا البحث  فيةوكتاب الميسر في علم النحو وكتاب القواعد الصر

يستخدم كتاب أجرومية ومحل البحث في معهد اإلسالمي العصري 

لم يجد البحث العلمي عما  الباحثو .ليتاراب كونير وونوداديالكمال 

 8.وميةأجرب اكت باستخدامقواعد اللغة العربية  عليمتيتعلق بال

 هيكل البحث -و

ولة كى يكون هذا البحث بحثا منهجيا تصل الى الغاية و لسه

 ة ابواب:تس لىإقسم هذا البحث ين ،الباحث فى بحثه

جوهرية يبدأ فيها مقدمة هذا البحث و نقطة  ،الباب االول

 ،الباب امور اآلتية : خلفية البحثيم هذا ظفبتن ،الباحث فى بحثه

التى الدراسات السابقة  أهمية البحث، ،البحثأهداف  ركائز البحث،

 حث.الب سلكها

عن  فهي تتعلقس النظرية لهذا البحث اسأ ،الباب الثانى

التعليم قواعد اللغة العربية وهي تعريف التعليم قواعد اللغة 

العربية، أهمية التعليم قواعد اللغة العربية، أهداف قواعد اللغة 

العربية، مميزات قواعد اللغة العربية، عناصر قواعد اللغة 

التعليم قواعد  العربية، طرق التعليم قواعد اللغة العربية، خطوات
                                                             

8
  .1020 ,STAIN Kediri rbiyahTa Jurusan, Skripsi Pendidikaan Bahasa Arab 



8 

 

 

 

 عن اللغة العربية، صعوبة التعليم قواعد اللغة العربية، تعريف

 .كتاب أجرومية

فيه عن مناهج البحث العلمى وتحتوى  بحثفال ،الباب الثالث

المقاربة ونوع البحث، حضور الباحث، محل البحث، مصدر  على

البيانات، جمع البيانات، تحليل البيانات، تأكيد صحة البيانات، 

 .وخطوات البحث

البحث،  عن عرض البيانات ونتائجفيه  بحثال ،الباب الرابع

فيبحث الباحث عن صورة عامة المعهد اإلسالمي العصري الكمال 

ذة تاريخية نب وتعليم كتاب أجرومية. وهي ليتاراب كونير وونودادي

عملية الموضع الجغرافي، ، المعهد المعهد، الرؤية والرسالة

فصل ركيب المنظمات المعهد والمدرسة، ولّي ال، تالطالب كل يوم

وسائل المعهد، إضافي المعهد، في المدرسة، حقوق المعهد، 

، أهداف التعليم، طرق تعليمعملية الصورة العامة كتاب أجرومية، 

 .ا والنقائص في التعليميالتعليم، المزا

 .البحث ،الباب الخامس

 الخاتمة. ،السادس الباب

 

 


