
 الباب األّول

 مقّدمة

 خلقية البحث .أ

علم النحو ليس غريبا على أذهان متعّلمي اللغة العربية. علم النحو هو جزء من 

ان عبد يبحث فيه كل ما يتعّلق ابللغة. كما قال رمضعلم اللغة العربية. حيث أّّنا علم 

علم اللغة هو العلم الذى يبحث يف اللغة، ويتخذها موضوعا له، فيدرسها أن  التواب

خيية، واملقارنة، كما يدرس العالقات الكائنة بني اللغات من النواحى الوصفية، والتار 

املختلفة، أو بني جمموعة من هذه اللغات، ويدرس وظائف اللغة وأساليبها املعتددة، 

 .1وعالقتها ابلنظم اإلجتماعية املختلفة

ة داخل اجلمل رتيب الكلمات والعبارات واجلملهو دراسة تفعلم النحو أّما و 

والعالقات النحوية بينها. أما تعريف النحو يف علوم اللغة العربية هو علم تعرف هبا 

أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء اي من حيث ما يعرض هلا يف حال 

 2تركيبها.

                                                           

(، ص. 1991، )القاهرة: اخلاجنى، املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغويرمضان عبد التواب،  1 
1 

(، 2212الة، ، )بريوت: الرسجامع الدروس العرببية مذيال ببحثي البالغة والعروضمصطفى الغاليني، 2 
 22ص. 
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يف تعّلم اللغة العربية، تعّلم علم النحو قسمة مهمة ليحلل األخطاء يف استخدام 

بة حىت يف تعليم النحو حيتاج املعّلمون إىل املناهج واملداخل التعليمية املناساللغة العربية. 

ميكن للطالب أن يفهموا دروسهم متاما. والبد على املعلمي اللغة العربية أن خيتاروا 

يق.  ابإلضافة إىل ذلك، حيتاج املعّلمون أيضا إىل إىل املصدر واملرجع أحدها ابلتدق

املناسبني. سيختار وسيأخذ املعلم أحد الكتب النحوية مث سيستخدمها كاملصدر 

واملرجع لتعليم النحو يف الفصل. يكون الكتاب مهما ألنّه مرجع مينع املعّلم من 

املدرسية جزء من أصول التعليم،  أن الكتب (Altbatch)كما قال ألتباخ   األخطاء.

 3يستطيع الكتب املدرسية أن يساعد املعّلمون والطالب ليحّقق منهج التعليم.

م.  يتعللامدعوم مبكوانت خمتلفة مرتابطة وتؤثر على جناح أو فشل نحو م اليتعل

يب األهداف واملواد واألسال وهيهًما جًدا هناك العديد من املكوانت اليت تلعب دورًا م

   .4ميومصادر التعلم ووسائط التعلم واملعلمني والطالب وكذلك تقييم خمرجات التعل

س والتعلم، ، وأنشطة التدريمكوانت التعلم من: أهداف التعلم، واملواد التعليمية تتكون

  .، وأدوات التعلم واملوارد والتقييمساليب املستخدمة من قبل املعلمنيواأل

                                                           
3Yan Septiana Prasetiyadi, Analisis Komparatif Jami’uddurus Al-Arabiyah  dan 

Mulakhkhash Qawa’id al-Lughah al- Arabiyah, Kalamuna, Vol. 1, No. 1, 2020, h. 66 
4 Syarifah, “Analisis Seleksi dan Gradasi Materi Buku Teks Al-Arabiyah baina Yadaik”, 

Sustainable: Jurnal Kajian Mutu Pendidikan, Vol. 3 No. 1, 2020, h. 36 
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هناك حاجة إىل املوضوع كوسيط.  املوضوع هو  م، ابلطبع ،يتتحقق أهداف تعل

.  جيب أن 5ميمادة تعليمية يستخدمها الطالب للتعلم حىت ميكن حتقيق أهداف التعل

قيق أهداف لدعم حت. مييتم اختيار املوضوع بشكل صحيح لدعم حتقيق هدف التعل

 فهمها.  بالتعلم، جيب أن يكون املعلم ماهرًا يف توفري املواد اليت يسهل على الطال

اختيار  وابلطبع القدرة على ،النحوجيب أن يتمتع املعلمون ابلكفاءة يف جمال  

أنسب كتاب مدرسي )يستويف املعايري( ليتم تدريسه للطالب.  جيب ابلطبع تكييف 

 م يتالكتاب املدرسي مع ظروف املتعلمني وبناًء على أهداف املواد التعليمية ال

 .حتديدها

ريس اللغة هناك أربعة جوانب مهمة، وهي: حتليل تصميم تد، يف وفًقا ملاكي

ار املواد اليت يتأثر اختي. ، والتكرارتدرج )التسلسل( ، والعرض، والاالختيار )االختيار(

سيتم تقدميها وتدريسها بشكل كبري أبهداف برانمج اللغة.  ميكن اختيار املواد على 

.  طالباليت سيتم تدريسها لللقواعد عناصر الصوت واملفردات واملعىن )الدالالت( وا

ابإلضافة إىل اختيار املواد ، هناك مبدأ آخر مهم يف تعلم اللغة وهو تدرج املواد )التدريج 

واد التعليمية ، ألن املواد املختارة كلها يف نفس الوق أو التسلسل(.  ال ميكن تدريس امل

سي للتدرج املبدأ الرئي املقدمة جيب أن تتكيف مع قدرات الطالب يف مستوى معني. 

                                                           
5 Ibid., h. 36 
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أن  .ب القدرات إال بشكل تدرجييهو اكتساب أي معرفة تدرجيًيا وال ميكن اكتسا

فإن التدرج   بطريقة ممتعة وعميقة. التعلم اجليد هو التعلم حيث ميكن للطالب التعلم

ة يف ، أي عن طريق ترتيب املواد املختلفلتعلماملنتظم ميكن أن يسهل على الطالب 

اس يف تعلم ىل جتنب االلتبتتالية خطوة خبطوة.  ميكن أن يؤدي التدرج اجليد إأجزاء م

 .6اللغة

دموّنا املتداولة بني املعّلمني والطالب ويستخ الكتب النحويةاليوم، وجد كثريا من 

 بوأحد الكتب اّلذي يبحث عن النحو وخيلب القلب يعين كتا لفهم علم النحو.

 لذي عبد الرمحن بن عبد هللا أبو دجني. فائدة يف النحو واإلعرابمائة 

الذي قد ألّفه عبد الرمحن بن عبد فائدة يف النحو واإلعراب  122يكون كتاب 

لة . هذا الكتاب مكتوب يهدف ليكون وسيمادة لتعليم اللغة العربيةهللا أبو دجني 

اهتم و   ملعرفة اإلعراب وسالمة النطق وفهم مدلول الكالم وصحة القراءة والكتابة.

نحو ابملدخل تعليم الليحلل احملتوايت واملواد من هذا الكتاب. ولذلك حتليل  الباحثة

 سيتم هنا. فائدة يف النحو واإلعراب 122العملي حنو كتاب 

 

 

                                                           
6 Ibid., h. 37 
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 مسائل البحث  .ب

 فائدة يف النحو واإلعراب؟ 122كتاب   على منهجكيف احملتوايت املاّدية  .1

 ؟فائدة يف النحو واإلعراب 122كتاب  على منهجطريقة تعليم النحو كيف  .2

 ؟فائدة يف النحو واإلعراب 122كتاب  ما مزااي .3

 ؟فائدة يف النحو واإلعراب 122كتاب ما نقائص   .4

 

 أغراض البحث  .ج

 .فائدة يف النحو واإلعراب 122كتاب  لوصف احملتوايت املاّدية على منهج .1

 فائدة يف النحو واإلعراب. 122كتاب   على منهجطريقة تعليم النحو   لوصف .2

 .فائدة يف النحو واإلعراب 122كتاب  ملعرفة مزااي .3

 فائدة يف النحو واإلعراب 122كتاب ملعرفة تقائص   .4

 

 فوائد البحث .د

 أّما الفوائد النظرية هلذا البحث فكما يلي:

 أن يسهم هذا البحث اسهاما تفكرياي يف إثراء املعارف والتفكري. .1

 البحث اسهاما تفكرياي يف تطوير العلوم الرتبوية.أن يسهم هذا  .2



6 
 

 .وتعليم النحومصدرا ألخذ القرارت عما يتعلق بأن يكون هذا البحث مرجعا  .3

 أّما الفوائد التطبيقية هلذا البحث فكما يلي:

 للمعلمني: ان يعطي هذا البحث مساعدة يف تدريس النحو. .1

النحو ومنهجية تعليمه للطالب: أن يكون هذا البحث مرجعا ومصدرا لتعّلم  .2

 وتفّهمه.

أن يكون هذا البحث مرجعا ومصدرا للقراء الذين يرغبون يف فهم النحو ويريدون ان  .3

 يعرفوا منهجية تعليمه.

 

 البحث منهجية .ه

 مدخل البحث ونوعه  .1

 الباحثة املدخل الكيفي أو النوعي. املدخل  ستعملايف هذا البحث العلمي، 

النوعي هو شكل من أشكال البحوث الذي فيه حتليل البياانت من دون استخدام 

وتكون هذا البحث نوعا من البحوث املكتبية. البحث   1األساليب اإلحصائية.

                                                           
7 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Hilal Pustaka, 2010), 

h. 12 
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ليت  ا املكتيب هو دراسة نظرية وغريها من املراجع املتعلقة ابلقيم و الثقافة و املعايري

 8تتطور يف الوضع  االجتماعي قيد الدراسة.

 تصادر البياانم .2

 إن مصادر البياانت يف هذا البحث  تتكون من مصدر أساسي ومصدر اثنوي.

 البياانت األساسية: .أ

فائدة يف البحو  122هو كتاب فاملصدر األساسي يف هذا البحث  أّما 

 واإلعراب.

 البياانت الثانوي: .ب

ومجيع  باكتيشمل مالحظات الهو فاملصدر الثانوي يف هذا البحث  أّما و 

 الكتب املتعّلقة هبذا البحث و شبكة األنرتني .

 قة مجع البياانتطري .3

البياانت واألخبار فيه   كون هذا البحث نوعا من البحوث املكتبية فإن مجعي

ها الباحثة يف تستخدما يتم مبساعدة املواد املوجودة يف  املكتبة. لذلك فالطريقة اليت

وهي حماولة لتناول البياانت من مطالعة   عملية مجع البياانت هي طريقة واثئقية

                                                           
8 Sugiono, Memahami  Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 144 
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الباحثة طريقة واثئقية جلمع البياانت   ستخدما 9الكتب املذكورة امللحوظة وغريها.

بوسيلة حبث الكتب واجملالت والدراسات السابقة واملؤلفات األخرى اليت متكن 

ذها األساس و االستمداد يف كتابة هذا البحث. خاصة بعض للباحثة أن تتخ

 .هبذا املوضوع وتتعّلق الكتب اليت تتحدث

 حتليل البياانتطريقة  .4

الباحثة التحليل الوصفي لتحليل البياانت يف هذا البحث. وهو   ستخدما

شكل من أشكال هذه الطريقة اجلهد جلمع البياانت كتصنيفها مث حتليلها 

الباحثة التحليل الوصفي لتحليل البياانت بوسيلة القراءة   ستخدما 12وتفسريها.

اليت تشري  حو واإلعرابنفائدة يف ال 122فية حنو كتاب واملطالعة والدراسة الوص

 . إىل أربعة جوانب من نطرية حتليل تصميم التعليم ملاكي

 قصّحة احلقائتفتيش  .5

تاج تفتيش صّحة احلقايق ليعرض عدم الثقة   11ائج البحث.والتناقض يف نتحيح

ذا هتفتيش صّحة احلقايق يف ل (Triangulasi)املنهج التثليثي الباحثة   ستخدماو 

                                                           
9 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 1997), h.158 
10 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik, 

(Bandung: Tarsito, 1994), h. 129 
11 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 

368 



9 
 

عبارة عن أنشطة يف تفتيش صحة احلقائق  (Triangulasi)املنهج التثليثي البحث. 

اليت تستخدم األشياء األخرى خارج تلك احلقائق هدفا إىل التفقد أو إىل املوازنة 

الذي  التثليثملصدري، وهو ا املنهج التثليثيالباحثة   ستخدماو  12احلقائق.بني 

توّجه الباحثة إىل مجع البياانت من جمموعة متنوعة من املصادر املتاحة ألن البياانت 

هذا يف  13.املماثلة ستكون أكثر اقناعا إذا ّم استخراجها من  املصادر املختلفة

من الكتاب األساسي اليت تعلق  أبسئلة  احلقائق أبخد الباحثةالبحث قام  

ماكي  ابلكتب اليت حتتوي على معايري ويلييام قرانسيس احلقائققارن  البحث مث 

 .ن البحوث السابقةتائج منقارنة المب املوازنة احلقائقالباحثة   حتلل مثوطرق التعليم 

 إجراء البحث .6

 أما اخلطوات املتحدة  يف تنفيد هذا البحث، فهي:

 املسائل  اليت حتدد أهداف البحث.احديد  (1

 مجع املصادر والبياانت ابلطريقة الواثئقية. (2

 البياانت اجملموعة.تعريف  (3

 حتليل البياانت مع الرتكيز على البحث (4

                                                           
12 Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-Dasar Penelitian, (Surabaya: Elkaf, 2006), h. 

163 
13 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan 

Bahasa, (Solo: Cakra Books, 2014),  h. 116 
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 جتميع نتائج البحث (5

 نتائجاستخالص ال (6

 

 البحوث السابقة .و

تعليم النحو "سة السابقة اليت تتعلق ابملوضوع تشرح الباحثة موضوعات الدرا

 فائدة يف النحو واإلعراب"، فان بعض البحوث السابقة كما يلي:  122حنو كتاب 

، ابملوضوع  "حتليل الكتاب 2221ه آيف سوراي نينجسية  سنة تالبحث الذي كتب .1

النظرية األساسية للنحو والصرف ملستوى  املبتدئني ملؤلف عبد احلارث".  

التدرّج والتقدمي يف كتاب الكتاب وأهداف هذا البحث هي  لوصف جانب 

النظرية األساسية للنحو والصرف ملستوى  املبتدئني ملؤلف عبد احلارث. ونتائج 

 املواد تسليم يف جّدا جيد كان التدرج حيث الكتاب من هذا البحث هي

. والصرف النحو شرح مث النظم تسبق واليت االستقراء، أساليب ابستخدام

 واإلجراءات و التفاضلية اإلجراءات ومها إجراءين، استوىف قد التقدمي

 تكون أن الكتاب هذا قيل وقد املواد من اهلضم قابلية من ثب  إذا .التصويرية

 يستخدم التعليم لغة أن من ولو اللغة، استخدم يف مث .اجلوانب مجيع من جيدة

 السهل من جيعل حبيث .جامدة يشعر يزال ال املواد تسليم ولكن اإلندونيسية
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 يف األدوات من وغريها واجلداول األمثلة عرض من املواد فهم الطالب على

 .14احلواشي شكل

، ابملوضوع "حتليل احملتوي 2211البحث الذي كتبه حممد رفيق فطرة هللا سنة  .2

ية الثقايف يف الكتاب التعليمي العربية للناشئني اجلزأين  األول والثاين )دراسة وصف

 وهدف هذا البحث هو الكشف عن وصف احملتوى الثقايف حتليلية  تقوميية(".

العريب يف كتاب العربية للناشئني اجلزأين  األول والثاين. ونتائج هذا البحث هي 

خدم هذا الكتاب العربية للناشئني اجلزأين  األول والثاين ابلصور خدمة جيدة 

  فهملوابلشكل الفين اجليد وجيعل احلوار كمدخل أساسي فلذا يركز على ا

والتحدث أكثر بشكل مباشر،مث على مبدأ القراءة، ويهمل ميارة اإلستماع. 

الكتاب اللغة العربية الفصيحة واليستخدم اللغة الوسيطة ويضبط  ويستخدم

ابلشكل إىل حدا ما. وقد أعد الكتاب العربية للناشئني اجلزأين  األول والثاين 

درسية املزلية و نيه الثقافة احمللية امليتعامل مع الثقافة ابلتوازن الأبس به، يرد ف

ا ابلتكامل ويدرب هارات اللغة وعناصر هكل م جلتماعية. ويعااإلجواملواقف 

 افمية بشكل كالسإلالثقافة ا  ا بشكل كاف. ويراعي الكتاب علىهعلي

                                                           

بد "حتليل الكتاب النظرية األساسية للنحو والصرف ملستوى  املبتدئني ملؤلف ع ، آيف سوراي نينجسية14   
 (2221جامعة تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية  :البحث العلمي, )تولونج أجونج احلارث"،
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اط العربية منمواقف وأ ا علىهبتراعي  يتلا هموضوعات يفا هبيتمثل  يتلا نوالتواز 

 15مية.السإلا

حتليل ، ابملوضوع  "2218سنة زعيم جنب الدين رمحان  البحث الذي كتبه .3

حمتوي كتاب القواعد األساسية للغة العربية على ضوء معايري ويليام ف. ماكي". 

سب القياسية وانونتيجة من هذا البحث ان هذا الكتاب قد استعمل الطريقة 

 16ماكي. مبعايري ويليام ف.

من البحوث السابقة املذكورة، ميكن مقارنتها ابلبحث الذي ستجريه الباحثة 

 ، أي:"فائدة يف النحو واإلعراب 122تعليم النحو حنو كتاب "بعنوان 

 البحوث السابقة 1.1اجلدول   
 مقارنة اإلسم واملوضوع الرقم

 الفرق الشبه
ة  آيف سوراي نينجسي 1

، 2221سنة 
ابملوضوع  "حتليل 
الكتاب النظرية 

 البحثمدخل  .أ
 كيفيال
 .املكتيبنوع البحث  .ب

البحث يبحث عن  .أ
جانب التدرّج 

حث والب فقد والتقدمي
الذي ستجريه الباحثة 

                                                           

األول والثاين   "حتليل احملتوي الثقايف يف الكتاب التعليمي العربية للناشئني اجلزأين حممد رفيق فطرة هللا، 15 
 (2211)ماالنج: جامعة موالان مالك  إبراهيم اإلسالمية احلكومية،  )دراسة وصفية حتليلية  تقوميية("،

ء معايري ويليام و "حتليل حمتوي كتاب القواعد األساسية للغة العربية على ضزعيم جنب الدين رمحان،  16 
 (2218، )جاكرات: جامعة شارف هداية هللا اإلسالمية احلكومية، ف. ماكي"
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األساسية للنحو 
والصرف ملستوى  
املبتدئني ملؤلف 

 عبد احلارث"

طريقة مجع البياانت   .ج
 الطريقة الواثئقية.

وفقا لنطرية ويليام  .د
 فرانسيس ماكي

كل يبحث عن  
 جوانب.

أهداف البحث بني  .ب
هذا البحث 
والبحث للباحثة 

 خمتلفة.
يستخدم  البحث   .ج

لبحث اب كتااب خمتلفا
 ة.لباحثستبحثها ا

 حممد رفيق فطرة هللا 2
، 2211سنة 

ابملوضوع "حتليل 
 احملتوي الثقايف يف
الكتاب التعليمي 
 نيالعربية للناشئ

اجلزأين  األول 
والثاين )دراسة 
وصفية حتليلية  

 تقوميية(".

البحث  مدخل .أ
 ./الكيفيالنوعي

طريقة مجع   .ب
البياانت  الطريقة 

 .الواثئقية
 

أهداف البحث بني  .أ
هذا البحث والبحث 

 للباحثة خمتلفة.
تستخدم هذا  .ب

 البحث كتااب خمتلفا
ا ستبحثهلبحث اب
 لباحثة.ا

 البحث الذي كتبه 3
زعيم جنب الدين 
سنة رمحان 

، ابملوضوع  2218

 البحثمدخل  .أ
 كيفيال
 .املكتيبنوع البحث  .ب

أهداف البحث بني  .أ
البحث هذا البحث و 
 للباحثة خمتلفة.
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حتليل حمتوي  "
كتاب القواعد 
األساسية للغة 
العربية على ضوء 
معايري ويليام ف. 

 ماكي"

طريقة مجع البياانت   .ج
 الطريقة الواثئقية.

وفقا لنطرية ويليام  .د
 فرانسيس ماكي

تستخدم هذا  .ب
 البحث كتااب خمتلفا
ابلبحث ستبحثها 

 الباحثة.

 

 

 ترتيب البحث .ز

 :لتسهيل القراء يف فهم هذا البحث ستقسمها الباحثة إىل أبواب، و هي

الباب األول:  مقدمة، حيث تشتمل على خلفية البحث، ومسائل البحث، 

  .البحث، وترتيب البحثوأهداف البحث، وأغراض البحث، منهجية 

و  النحوم وتعليشتمل على مفهوم علم النحو ي، و اإلطار النظريالباب الثاين: 

طريقة تعليمه، والكتاب املدرسي، وجوانب حتليل الكتاب املدرسي، وكل ما يتعلق 

 هبم.

وية   ه شتمل علىفائدة يف احلو واإلعراب، حيث  ي 122كتابالباب الثالث:  

 نظرة العامة على املواد عنه. فائدة يف النحو واإلعراب و 122كتاب 
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ب، حيث يشتمل  فائدة يف النحو واإلعرا 122حتليل كتاب الباب الرابع:  

على احملتوى عنه من انحية احتيار مادته و تدرج وعرض وإعادة، مث طريقة تعليم 

 النحو به، مث املزااي والنقائص منه.

 اخلامس: اخلامتة، حيث حيتوي على اخلالصة واإلقرتاحات.الباب 

 


