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Abstract
The students of Islamic senior High school of Bilingual Batu learn Nahwu from
Ajurumiyah by using some methods. Those are memorizing and understanding the
rules and its examples in the class. However, some of students still do some errors in
writing and speaking Arabic sentences. Moreover, the book that they use is not
efficient because there is no exercise that can help them to understand the rules and
practice the rules in reading, writing and speaking. The researcher conducted this
research by using R&D (Research & Development) method and follows the model of
Dick & Carey in developing the Nahwu’s textbook adapted from Ajurumiyyah.
Keywords: Ajurumiyah, School of Bilingual Batu, developing the nahwu’s textbook
Abstrak
Sisa Sekolah Menengah Atas (SMA) Bilingual di Batu mempelajari Nahwu dari
Ajurumiyah dengan menggunakan beberapa metode. Metode tersebut adalah
menghafal dan memahami aturan-aturan dan contoh-contoh dari Jurumiyyah di kelas.
Tetapi, beberapa siswa masih melakukan kesalahan dalam menulis dan mengucapkan
ujaran bahasa Arab. Buku yang mereka gunakan pun tidak efisien karena tidak ada
latihan yang dapat membantu mereka untuk memahami aturan-aturan dan melatih
aturan tesebut dalam membaca, menulis, dan berbicara. Peneliti melakukan penelitian
ini menggunakan metode R&D (Research and Development, penelitian dan
pengembangan) dan mengikuti model Dick dan Carey dalam membuat buku Nahwu
yang diadaptasi dari Ajurumiyah.
Kata Kunci: Ajurumiyah, Sekolah Bilingual Batu, pengembangan buku nahwu
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مقدمة
بدأ تعليم العربية يف إندونيسيا منذ بداية انتشار االسالـ فيها .وكاف اذلدؼ األوؿ من دراسة اللغة العربية آنذاؾ لسد
حاجة ادلسلمُت إليها يف تأدية العبادة ،خاصة الصالة .وفقا لتلك احلاجة ،فادلواد الدراسية يف تلك األياـ تتكوف من
أدعية الصالة والسور القصَتة يف اجلزء الثالثُت من القرآف الكرمي ،ادلعروفة جبزء عم (شَتازي .)565 :5102 ،ويُدرس
كذلك كتب الًتاث مثل كتاب فتح القريب وفتح ادلعُت وعقيدة العواـ وبلوغ ادلراـ واآلجرومية وألفية بن مالك والعروض
والبالغة وغَتىا (أزتد فؤاد أفندي.)55 :5112 ،
تعترب قواعد اللغة العربية صعبة .ومن أسباب صعوبتها يف ادلدارس ،أهنا كدست األبواب يف مناىجها ،وأرىق هبا

التالميذ ،وأف عناية ادلعلمُت متجهة إىل اجلانب النظري منها ،فلم يعنوا بالناحية التطبيقية إال بالقدر الذي يساعدىم
على فهم القاعدة وحفظها ل لمرور يف امتحاف بوضع عادة بصورة ال تتطلب أكثر من ذلك (حسن شحاتو:0996 ،
 .) 515ومعلم اللغة العربية ليس يف حاجة إىل أف يقتنع بأنو ال خَت يف قواعد يفهمها الطلبة وحيفظوهنا دوف أف تتبع
بتطبيق عملي جيعل اللغة مهارة من شأهنا سرعة األداء مع صحة التعبَت ،ولكنو ال جيد من الوقت متسعا للتطبيق على
ىذه األبواب الكثَتة من النحو اليت شحن هبا ادلنهج الدراسي من غَت دتييز بُت ما ىو ضروري وما ىو غَت ضروري.
استنادا إىل ذلك ،كاف على ادلدرسُت أف يكثروا من التطبيقات .ألف دراسة القواعد ال تؤيت ذترهتا إال بكثرة التطبيق
عليها وتدريب التالميذ تدريبا كافيا على األبواب اليت يدرسوهنا ،فاإلدلاـ بالقواعد ديثل اجلانب النظري من اخلصائص
اللغوية ،والتطبيقات دتثل اجلانب العملي الذي تبدو فائدتو يف القراءة السليمة والتعبَت السليم (عبد العليم إبراىيم،
 :5112ص .)552
وبناء على كثرة األبواب يف تدريس ا لقواعد النحوية ،فمن ادلستحسن أف يركز ادلدرس على ادلوضوعات الوظيفية،
ويقصد هبا تلك ادلوضوعات اليت ختدـ اإلنساف يف حياتو وتليب حاجاتو اللغوية ،وتسهل لو عملية التفاعل االجتماعي
حبيث يقرأ بصورة سليمة ،ويكتب بأسلوب سليم ،ويعرب بشكل صحيح ،ويستمع فتعينو معرفتو النحوية على فهم ما
يستمع إليو (زلمود أزتد السيد :0992 ،ص .)252
من ادلؤلفات ادلشهورة اليت تتكلم عن قواعد اللغة العربية اآلجرومية ،وىي عبارة عن أرجوزة يف ألف بيت ألفها أبو
عبد اهلل زلمد بن زلمد ين داود الصاضلاجي تضمنت قواعد النحو وقد رواىا عنو خلق كثَت وشغلت العلماء ومازالت
تشغلهم بشرحها وحفظها.
مدرسة ثنائية اللغة العالية باتو ىي إحدى ادلدارس اإلسالمية ادلوجودة يف مدينة باتو جاوا الشرقية .تقع ىذه ادلدرسة
يف شارع فَتونويودو – جونرجيو – باتو .أسست سنة  5101حتت رئاسة وزارة الشؤوف الدينية .وأقيمت ىذه ادلدرسة
حتقيقا لالىتماـ بالًتبية اإلسالمية وتربية اللغة األجنبية خصوصا اللغة العربية واإلصليلزية.
وكاف ىدؼ تأسيس ىذه ادلدرسة ىو حتقيق الشباب ادلسلمُت لديهم الفكر الذكي ،واالستطاعة يف كل رلاؿ،
والعلوـ الكثَتة ،واألخالؽ الكردية .من عالمة صلاح ىذا اذلدؼ ىو  -0ترّب ادلدرسة تربية حسنة اتقانا وذكيا -5 ،ترقي
ادلدرسة معيار الًتبية بعملية التعليم ادلفرحة -3 ،حتقق ادلنهج التعليمي الوطٍت بإمكاف أقصى درجات ،وىذا بإعطاء
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الًتبية احلسنة واألخالؽ الكردية واللغات األجنبية -2 ،جتعل ادلدرسة اللغة العربية واإلصليلزية لغة يومية حىت يتكلم رتيع
ادلدرسُت والطلبة هبا -2 ،حتقق ادلدرسة تكنولوجيا احلديث حىت تكوف ادلدرسة مدرسة مرحية وجذابة.كاف ومازاؿ عدد
ادلدرسُت  02مدرسا وعدد الطالب  66طالبا
تطوير الكتاب وأهميته

إف الكتاب ادلدرسي يشمل سلتلف الكتب واألدوات ادلصاحبة اليت يتلقى الطالب منها ادلعرفة واليت يوظفها ادلعلم يف
الربنامج التعليمي مثل أشرطة التسجيل وادلذكرات وادلطبوعات اليت توزع على الطالب وكراسة التدريبات وكراسة

االختبارات ادلوضوعية ومرشد ادلعلم .ويعد الكتاب التعليمي من أبرز الوسائل البصرية ادلعتمدة يف التعليم .فهو ادلعجم
الذي حيوي ادلادة التعليمية ادلطلوبة ،ويقدـ ادلواد الدراسية بشكل مبسط ،وفق منهاج زلدد ،ويقدـ احلد األد ى من
ادلعارؼ ادلطلوبة ( عبد اجمليد عيساين :5105 ،ص )512
يشكل الكتاب التعليمي عنصرا أساسيا من مكونات ادلنهج ،فهو إحدى ركائزه األساسية يف أي مرحلة تعليمية،
فمن خالؿ زلتواه اللغوي والثقايف تتحقق األىداؼ اليت نريد حتقيقها من العملية التعليمية.
والكتاب التعليمي يزود الدارسُت باجلوانب الثقافية ادلرغوب فيها ،كما ديدىم باخلربات وادلعلومات واحلقائق اليت
تنمي قدراهتم على النقد ،واالجتاه العقلي ضلو أحداثو كجزء من عملية التفهم واالستيعاب ،كما ديثل الكتاب التعليمي
السلطة يف فرض الفكرة ،فهو يؤكد ادلعاين ،ومن ىنا فإنو شديد التأثَت على الدارسُت لو ألنو يعرض وجهة نظر عن
احلقيقة وصورة عن العامل حتمل يف نفسها إثبات صحتها ،ومن مث حتدث فيو معاين الكتاب ادلدرسي استجابات مهيئة
وانفعاالت تلقائية.
وبناء على وجود أمهية الكتاب التعليمي ،فهناؾ الوظائف اليت تنقسم إىل قسمُت ،األوؿ :الوظائف عند ادلستفيدين
هبا ،والثاين :الوظائف عند الدارسُت (أندي فراسطوو :5105 ،ص  .)066وهتدؼ الوظائف عند ادلستفيدين هبا إىل
( )0توفَت حصة ادلدرس يف التعليم )5( ،تغيَت دور ادلدرس من ادلعلم إىل الوسيط )3( ،ترقية عملية التعليم لتكوف أشد
فعالية وتفاعلية ) 2( ،كالدليل للمدرس الذي سيوجو رتيع أنشطتو يف عملية التعليم ويعترب أساس الكفاءة البد أف يدرسو
لدى الدارسُت )2( ،كأداة تقومي االستيعاب لنتائج التعليم.
وتشمل الوظائف عند الدارسُت إىل ( ) 0يستطيع الدارس أف يدرس دوف ادلدرس أو صاحبو )5( ،يستطيع الدارس
أف يدرس يف كل عصر ومصر )3( ،يستطيع الدارس أف يدرس حسب قدراتو )2( ،يستطيع الدارس أف يدرس حسب
ميولو واختياراتو )2( ،جيعل الدارس دارسا ذاتيا )6( ،كالدليل للدارس الذي سيوجو رتيع أنشطتو يف عملية التعليم ويعترب
أساس الكفاءة البد أف يستوعبو.
مبادئ تطوير الكتاب

أشار دكتور عبد احلميد ( )012-015 ،5112مبادئ البد أف يهتم هبا مصممو الكتاب ادلدرسي ،ليتوفر

الكتاب شروط الكتاب اجليد ،وىي أوال مضموف الكتاب :زلتوى الكتاب يتعلق بصدؽ أو صحة احملتوى بالنظرية
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العلمية ويتعلق أيضا بالقيم يعتنقها اجملتمع أو الشعب .بالنسبة إىل صدؽ ادلتوى ،فمحتوى الكتاب ادلطور ينبغي أف
يستند إىل ادلفاىيم والنظريات والتطور األخَت ونتائج البحث يف رلاؿ تعليم اللغة العربية.وأما الذي يتعلق مبناسبة احملتوى،
فمحتوى الكتاب يتناسب بالقيم وفلسفة احلياة اجلارية يف اجملتمع أو بيئة ادلدرسة.
ثانيا :ضبط احملتوى .يتعلق الضبط مبحت وى الكتاب من نواحي وسع وعمق احملتوى أو ادلادة وصحة ادلفاىيم على
حسب رلاؿ علوـ اللغة العربية .فوسع وعمق زلتوى الكتاب يعُت كثَت فيما يتعلق بادلواد ادلطورة لدى الطلبة على حسب
قدراهتم .ثالثا  :ىضم احملتوى ،ويتعلق ىضم احملتوى بسهولة ادلادة ليفهمها الطالب كادلستخدمُت ،على األقل ىناؾ 6

أشياء تداعم درجة ىضم احملتوى ،وىي كما يلي )0( :العرض ادلعقوؿ )5( ،توجيو ادلادة ادلرتب )3( ،وجود األمثلة

والتوجيو لتسهيل فهم ادلوضوع أو ادلفاىيم اجملردة )2( ،األداة ادلساعدة للفهم )2( ،ترتيب واستقامة التشكل )6( ،البياف
عن مناسبة الكتاب وفائدتو.
رابعا :استخداـ اللغة .يتعلق استخداـ اللغة باختيار أنواع اللغة واختيار ادلفردات واستخداـ اجلملة وتأليف الفقرة
ذات ادلعٌت .وأما اللغة ادلستخدمة يف الكتاب ادلدرسي فهي اللغة الفصحى .خامسا :موجو الكتاب ،ويتعلق موجو

الكتاب بتنظيم مكاف ادلعلومات ،وىناؾ بعض ادلبادئ البد أف يهتم بو مصمم الكتاب ،وىي )0( :ال يكوف النص
أكثف يف صفحة واحدة ،ألنو جعل الطالب متسائما ) 5( ،الصفحة الفارغة تعترب مهمة ألهنا تدفع الطالب أف يكتب
فيها ) 3( ،استخداـ الرسم والصور على حسب اذلدؼ ادلعُت ) 2( ،استخداـ الًتقيم الصحيح ادلستقيم يف رتيع نواحي
الكتاب )2( ،استخداـ تنوع ومعيار احلروؼ اجلذابة ) 6( ،استخداـ اآللة ادلساعدة يف ادلقدمة والشرح من كل باب أو
يف االختتاـ ليدرسها الطالب ذاتيا.
سادسا :التصوير .ويستفاد التصوير جلعل الكتاب جذابا ومداعما واتصاليا ويساعد الطالب لفهم احملتوى فيو.
وهبذ ا ،ديكن التصوير باستخداـ اجلدوؿ أو التخطيط أو الصورة أو الرسوـ أو غَت ذلك .وسابعا :كماؿ العناصر ،ويتعلق
كماؿ العناصر حبزمة الكتاب اليت تتوظف كالعنصر األساسي والعنصر ادلصاحب والعنصر لتقومي نتائج التعليم.

القواعد النحوية وأهداف تدريسها

أشار وليد أزتد جابر ( :5115ص  )32بأف القواعد النحوية ىي طائفة من ادلعايَت والضوابط ادلستنبطة من القرآف
الكرمي واحلديث الشريف ومن لغة العرب الذين مل تفسد سليقتهم اللغوية ،حيكم هبا على صحة اللغة وضبطها .والقواعد

ىي وسيلة حفظ الكالـ وصحة النطق والكتابة ،وىي ليست غاية مقصودة لذاهتا بل ىي وسيلة من الوسائل اليت تعُت
ادلتعلمُت على التحدث والكتابة بلغة صحيحة .مبعٌت أف قواعد اللغة العربية وسيلة لتقومي ألسنة الطلبة وعصمتها من
اللحن واخلطأ ،فهي تعينهم على دقة التعبَت وسالمة األداء ليستخدموا اللغة العربية استخداما صحيحا.
ولقد كاف مفهوـ ا لقواعد يضيق أحيانا ليقتصر على ضبط أواخر الكالـ ويتسع أحيانا ليشمل بنية الكلمة شلا يطلق
علية (الصرؼ) .والقواعد النحوية مبفهوشلها احلديث ليست مقتصرة على ضبط أواخر الكلمات والبنية الداخلية للكلمة،
وما يطرأ عليها من تغيَتات يف أحواذلا ادلختلفة ،وإمنا جتاوزت ىذا ادلفهوـ إىل إىل الًتاكيب اللغوية وبٌت اجلمل الفرعية
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واألساسية .وادلعاين واألصوات جزء من النحو ىي األخرى كما سبق إف رأينا ىذا ادلفهوـ عند تشومسكي .ذلك ألف
تغيَت احلركات اإلعرابية والصيغ واألبنية يؤدي إىل تغيَت يف ادلعٌت.
وجيمل صالح رلاور أىداؼ تدريس القواعد النحوية يف ثالثة ،وىي ( )0ألهنا مظهر حضاري من مظاىر اللغة
ودليل على أصالتها )5( ،ألهنا ضوابط حتكم استعماؿ اللغة )3( ،ألهنا تساعد على فهم اجلمل وتراكيبها (رشدي أزتد
طعيمة ،دوف سنة :ص  .)520إف ىدؼ تدريس النحو ليس حتفيظ الطالب رلموعة من القواعد اجملردة أو الًتاكيب
ادلنفردة وإمنا مساعدتو على فهم التعبَت اجليد وتذوقو ،وتدريبو على أف ينتجو صحيحا بعد ذلك.
مبادئ تدريس القواعد
ىناؾ مبادئ عامة ديكن أف يفيدىا ادلدرس عند تدريس قواعد اللغة العربية كما أشاره رشدي أزتد طعيمة (دوف
سنة :ص  ،)563-560وىي أوال :البد من دروس للقواعد .يرى بعض ادلربُت أف أحسن طريقة لتعليم القواعد ىي
الطريقة العرضية .وال خالؼ يف أف القدرة على الكالـ والكتابة إمنا تتكوف عن طرؽ خلق فرص وافرة للتدريب أكثر شلا

تتكوف عن طريق حفظ القواعد ومناقشة الصواب واخلطأ .والتدريب على اخلطأ يثبت اخلطأ ،مث إف فهم األصوؿ اليت
يقوـ عليها أسلوب من األساليب ،حينما حياوؿ التلميذ أف يستعمل ىذا األسلوب – أجدى من تركو يف زلاوالتو
العشوائية .ودروس القواعد تتيح للتالميذ فرصة حيللوف فيها األساليب اليت يستعملوهنا لَتوا الطريقة اليت تتكوف هبا وأثرىا
يف ادلعاين اليت يعربوهنا عنها .وادلهم يف ىذا أف حصص القواعد القواعد تتيح للتالميذ الفرصة لفهم ميكانية اجلملة
والفقرة ،حبيث يستطيعوف أف يصلحوىا إذا ما التوى هبم التعبَت وسط الطريق.
ثانيا  :البد أف يشعر ادلتلعم حباجة إىل القواعد وحيس جبدواىا .ينبغي أف تتاح للتالميذ فرص كثَتة للكالـ والكتابة،
وفيها يستعملوف القاعدة ،وعندئذ يشعر حباجة إىل معرفتو ،ويتذؿ جهده يف تعلمها ،وحيس بقيمتها يف حياتو وتعبَته.
وىذا ىو ما نعرؼ يف علم النفس بقانوف األثر والنتيجة ،إذ أنو يقوـ على وجود دافع أو رغبة يف التعلم ،مث إشباع ذلذا
الدافع يًتؾ أثرا سارا يف نفس ادلتعلم .وبتوايل اآلثار السارة يقوى ما تعلمو اإلنساف.
ثالثا  :البد من الًتكيز على ناحية معينة .بعد أف تنشأ احلاجة ينبغي أف ينتهر ادلعلم ىذه الفرصة وخيصص حصة أو
عددا من احلصص للًتكيز على صعوبة معينة ،ليفهم التالميذ دلصطلحات ادلتعلقة هبذه الناحية ،ويدركوا القاعدة ،ويتدربوا
على استعماذلا حىت يتقنوىا .والبد بعد ذلك أف يتيح ذلم ادلعلم فرصا طبيعية يف دروس التعبَت لتطبيق القاعدة ،وىذا ىو
ما نعرفو يف علم النفس بقانوف الستعماؿ .رابعا .البد من دراسة أثر البيئة .ادلراد بو ىو ادلنزؿ والشارع واحلي وادلدرسة
واجلرائد والكتب وادلؤسسات ادلختلفة ذات أثر كبَت يف ثقافة التالميذ وما يكتسبونو من قيم وعادات ومعلومات.
االتجاهات الحديثة عن تدريس القواعد
ىناؾ الشروط اليت ينبغي أف تتوفر يف اخلربات ادلوجهة لتعليم القواعد على نوعُت :شروط عامة جيب أف تتوفر يف كل
خربة ،وشروط خاصة جيب أف تتوفر يف خربات القواعد .أما الشروط العامة فأمهها األربعة التالية )0( :جيب أف تكوف
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اخلربة متصلة بغرض من أغراض ادلتعلمُت أوسد حاجة لديهم )5( ،جيب أف تكوف االستجابة ادلراد من التالميذ القياـ هبا
يف أثناء اخلربة يف نطاؽ استعدادىم ) 3( ،جيب أف تتيح اخلربة للمتعلمُت فرصة شلارسة السلوؾ الذي يراد منهم تعلمو،.
( )2جيب أف تشتمل اخلربة على نتائج تؤدي إىل تثبيت سلوؾ ادلتعلم أو تعديلو.
اختيار أمثلة القواعد النحوية

ىناؾ ما يراعي يف اختيار األمثلة لتعليم القواعد النحوية ،وىي كما يلي )0( :حسن االختيار ،بأف تتضمن ألوانا
من الثقافة وادلعرفة )5( ،أال تكوف من اجلمل ادلصنوعة ادلتكلفة أو العبارات اجلافة ادلملولة )3( ،أف تكوف متعددة
متنوعة )2( ،أف تكوف واضحة الداللة على ادلعٌت ادلتصل بالدرس.
إجراءات البحث والتطوير
قاـ الباحث يف ىذا البحث باخلطوات اآلتية :أوال :حتليل االحتياجات واألىداؼ .يف ىذه اخلطوة ،قاـ الباحث

جبمع ادلعلومات ادلتعلقة بالدرس ادلطور وأىداؼ تعليمو ورتع ادلعلومات كذلك عن خصائص و حاجات طالب
وطالبات ادلستوى الثاين يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية باتوا يف تعليم القواعد النحوية من خالؿ كتاب
اآلجرومية .ثانيا :حتليل التع ليم .يف ىذه اخلطوة ،قاـ الباحث بتعيُت ادلواضع اليت كتبتها يف الكتاب التعليمي نسبة إىل
حاجات الطالب والطالبات وادلعلمة يف تعليم النحو من اآلجرومية.

ثالثا  :حتليل الدارس والسياؽ .يف ىذه اخلطوة ،حلل الباحث كفاءة الطالب والطالبات وسلوكهم وشأهنم يف
التعليم .وفيو حتليل شأف التعليم من حيث ادلعرفات وادلهارات اجلديدة اليت استخدمها الباحث .رابعا :افًتاض أىداؼ
التعليم .يف ىذه اخلطوة ،قاـ الباحث بافًتاض أىداؼ التعليم ،يعٍت شرح أىداؼ التعليم العامة إىل كوف األىداؼ
اخلاصة.
خامسا :تطوير األدوات التقييمية .يف ىذه اخلطوة ،قاـ الباحث بتطوير أدوات االختبار .طور الباحث أدوات

االختبار بناء على ادلؤشرات اليت افًتضتها لقياس سلوؾ الطالب و الطالبات بعد أف يدرسوا القواعد النحوية من الكتاب
ادلطور .سادسا  :تطوير استَتاتيجية التعليم .يف ىذه اخلطوة ،قاـ الباحث بتطوير استَتاتيجية التعليم عند ما استخدـ
معلمو النحو والدارسوف الكتاب ادلطور لبلوغ األىداؼ ادلعينة.
سابعا :تطوير واختيار ادلادة التعليمية .يف ىذه اخلطوة ،قاـ الباحث باختيار ادلادة التعليمية وكتب ادلادة التعليمية من
ادلوضوعات واألبيات وشرح األبيات والًترتة واألمثلة وشرح األمثلة إىل أف صارت ادلادة كتاب جذابا .وثامنا :التقومي .يف
ىذه اخلطوة ،قاـ الباحث بالتقومي التكويٍت وىو التقومي الذي تنائج معلوماتو استخدمتها الباحث لًتقية جودة الكتاب
ادلنتج .ويتكوف التقومي التكويٍت من ثالث مراحل ،وىي ( )0تصديق الكتاب ادلنتج من قبل اخلبَتين اخلبَت ادلتخصص يف
رلاؿ زلتوى الكتاب واخلبَت ادلتخصص يف رلاؿ تصميم تعليم اللغة العربية )5( ،التجربة الفردية )3( ،التجرية ادليدانية.
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واألخَت ،تاسعا :التعديل .ىو اخلطوة األخَتة يف تطوير الكتاب التعليمي .فجميع ادلداخالت من اخلبَتين والتجربة
الفردية والتجربة ادليدانية اس تخدمو الباحث أساسا إلصالح الكتاب التعليمي ادلطور.وقاـ الباحث بتعديل الكتاب ادلطور
بعد أف تناوؿ ادلداخالت من كل مراحل التقومي.
نتائج البحث

طور الباحث كتاب تعليم النحو من اآلجرومية معتمدا على تسع خطوات صممها ديك وجاري ،أوال قاـ الباحث
بتحليل االحتياجات ،ف حصل على ادلعلومات بأف الطالب والطالبات حيتاجوف إىل تطوير كتاب تعليم النحو اجلذاب

الذي يف التمارين التطبيقية اليت يسهلوهنم يف فهم القواعد.
وثانيا ،قاـ الباحث بتحليل التعليم وحصل على تعيُت ادلباحث النحوية اليت كتبتها يف الكتاب نسبة إىل الفصل
الدراسي الثاين للطالبات وىي  50مبحثا .وثالثا  ،قاـ الباحث بتحليل الدارس والسياؽ وحصل على تعيُت معيار
الكفاءة والكفاءة األساسية .ورابعا ،قاـ الباحث بافًتاض األىداؼ التعليمية وحصل على تعيُت ادلؤشرات من الكفاءة
األساسية .وخامسا ،قاـ الباحث بتطوير األدوات التقييمية وحصل على أسئلة التمارين التطبيقية نسبة إىل ادلؤشرات
ادلوجودة .وسادسا ،قاـ الباحث بتطوير اسًتاتيجية التعليم وحصل على اسًتاتيجية التعليم باستخداـ الكتاب ادلطور.
وسابعا ،قاـ الباحث بتطوير واختيار ادلادة التعليمية وحصل على الكتاب ادلطور ومسو ب ػ "اآلجرومية" .وثامنا ،قاـ الباحث
بإجراء التقومي التكويٍت الذي حصل فيو الباحث على نتيجة جيد جدا مبعٌت أف الكتاب يصلح استخدامو .وتاسعا ،قاـ
الباحث بإجراء تعديل الكتاب ادلطور نسبة إىل مداخالت وإضافات اخلبَتين والطالبات وادلعلمة وقد قاـ بو الباحث
مرتُت.
وأما مواصفات الكتاب ادلطور فهو يتكوف من العناصر ىي ( )0غالؼ الكتاب و ( )5ادلقدمة و( )3دليل
استخداـ الكتاب و( )2زلتويات الكتاب و ( )2الكفاءة األساسية و( )6ادلؤشرات و ( )2ادلباحث و( )2قائمة
ادلراجع .ويف كل مبحث 2عناصر ىي ( )0األبيات و( )5شرح البيت و( )3األمثلة و( )2شرح األمثلة و( )2التمارين
التطبيقية.
قد دتت جتربة كتاب تعليم النحو ادلستمد من اآلجرومية الذي طوره الباحث .يف االختبار القبلي ،حصل الباحث
على نتيجة  0033ويف االختبار البعدي ،حصل الباحث على نتيجة  ،0602مث من ذلك وجد الباحث أف نتيجة "ت"
اإلحصائي ىي  .32356مث حبث الباحث عن نتيجة يف القائمة احلرية ( )degree of freedomمن t-table
أف نتيجتو =  5225يف التقدير ادلعنوي  % 0و 5212يف التقدير ادلعنوي  .% 2اعتمادا على ذلك ،أف نتيجة "ت"
أكرب من نتيجة "ت" ادلوجودة يف اجلدوؿ مبعٌت أف الكتاب الذي طوره الباحث فعاؿ.
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الخالصة
 ) إف تطوير كتاب اآلجرومية يف تدريس القواعد مبدرسة0( بعدما عرؼ الباحث نتائج البحث فاستنتج ما يلي
)5( ،ثنائية اللغة الثانوية االسالمية باتوا لو أمهيات عديدة جلعل تعليم القواعد زلبا ومسرا لدى الطالب والطالبات
 وعلى ادلدرس أف يهتم اجلوانب التطبيقية،وأوصى دلدرسي النحو أف يكثروا األمثلة والتمارين التطبيقية عند تعليم النحو
][. وعلى الطالب أف يطبقوا النحو بعد الدراسة،أكثر يف تعليم النحو ال اجلوانب النظرية فقط
المراجع

Abdul Hamid, dkk. 2008. Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan
Media. Malang: UIN Press.
Andi Prastowo. 2012. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. Jogjakarta: Diva Press
Dewan Guru. 2010. Selayang Pandang Madrasah Aliyah Bilingual Batu. Batu: Sumarsono Press.
Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI. 2013. Model Pengembangan Silabus PAI dan
Bahasa Arab MA. Jakarta : Departemen Agama RI
Effendy, Ahmad Fuad. 2004. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Malang: Misykat.
Ibrahim, Abdul Alim. 2007. Al-Muwajjah al-Fanni li Mudarrisi al-Lughah al-‘Arabiyyah, Kairo:
Da>r al-Ma’a>rif. Cet. ke-18.

Isa>ni, Abdul Majid. 2012. Nazhariyyat al-Ta’allum wa Tathbi>qa>tuhu fi> ‘Ulu>m al-Lughah Iktisa>b
al-Maha>ra>t al-Lughawiyyah al-Asa>siyah, Kairo: Da>r al-Kutta>b al-Hadi>ts.
Jabir, Walid Ahmad. 2002. Tadri>s al-Lughah al-‘Arabiyyah Mafa>hi>m Nazhariyyah wa Tathbi>qa>t
‘Amaliyyah, Amman: Da>r al-Fikr.
as-Sayid, Mahmud Ahmad. 1997. Fi> Thara>iq Tadri>s al-Lughah al-‘Arabiyyah, Damaskus:
Damaskus University.
Syahatah, Hasan. 1992. Ta’li>m al-Lughah al-‘Arabiyyah baina al-Nazhariyah wa al-Tathbi>q,
Kairo: Da>r al-Mishriyyah al-Libna>niyyah.
Syairozi, Wiaam Mohammad. 2015. "Tahlil Muhtawa Kitab al-Lughah al-'Arabiyah li al-Shaff alKhamis fii Malaysia" Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, Vol. 2
No. 2.
Thu’aimah, Rusydi Ahmad. 1986. Al-Marja’ fi> Ta’li>m al-Lughah al-‘Arabiyyah li al-Na>thiqi>n bi
Lugha>t Ukhra>, Mekkah: Umm al-Qura University.

Vol. 2 No. 1 | 112-112
Copyright © 2017 | ARABI | p-ISSN 2548-6616 | e-ISSN 2548-6624

