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 الباب الثّاين

 النظرية

 الطريقة القواعد والرتمجة .أ 

 الطريقة التعريف .1

ىي خطة شاملة فيما يتعلق بتقدمي مادة اللغة على أساس  الطريقة  :األزىر الرشد (أ 

منتظم، وليس ىناك قطعة واحدة خالفا لغَتىا، وكلها ترتكز على طبيعة 

1األسلوب اإلجرائية.
 

 أىداف األداء يف حتقيق واخلطوات، طريق يف النظر الطريقة ىيمكيت عايل :  (ب 

.وسرعة أكثر سهولة
0

 

مجل الدين و عبد هللا على يف الكتاب ابادلوضوع سلتارة يف الًتبية اإلسالمية   (ج 

(Kapita Selekta Pendidikan  Islam( )1999:114 من كلمة )(Meta) 

وابلتايل فإن الطريقة ىي الطريق للذىاب . ( مبعٌت طريقhodosمبعٌت تتبع و )

 لتحقيق اذلدف.

يل الذي يسَت ادلدرس يف القاء ادلادة الدراسية إىل دمحم : الطريقة السب أبو بكر (د 

3التالميذ.
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(Malang: SUB Proyek Penulisan Buku Pelajaran IKIP Malang, 1982),hlm. 24. 
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 Muhammad Abu Bakar, Metode Khusus Pengajaran Bahasa  Arab, (Surabaya: Usaha 
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4امساعيل صيٍت : الطريقة ىي اخلطة العامة ادلنتظمة لنيل عرض ادلادة اللغوية. دمحم (ه 
 

أمحد فؤاد أفندي : الطريقة التخطيط الشاملي لتقدمي مادة اللغة بطريقة منتظمة  (و 

طبقا ابدلدخل ادلقرر، وىي تتضمن على األغراض، واخلصائص يف اختيارىا، 

و دور ادلتعلم، و دور  ،التعليم، و دور العلمشطة وتنظيم ادلادة الدراسية، وانواع أن

5مادة التعليم.
 

 تعريف طريقة القواعد والًتمجة .2

ان الطريقة ىي الوسيلة ادلستخدمة للمعّلم إللقاء ادلادة الدراسة اىل التالميذ. 

لك بعد فكر ادلعلم ادلادة الدراسية فينبغى ان يفكر طريقة تعليمها اىل التالميذ. لذ

إبىتمام احوال التالميذ. البد للمعلم ان يفكر خَت الطريقة لًتكيب ادلادة الدراسية 

طيع اإلختار والتوافيق وتطبيق طريقات البد للمعلم ان يست 6وجيعلو كالسالسل ادلتصل.

تعليم ادلادة الدراسية الىت تناسب ابحلاالت. أكثر النجاح يف التعليم يعـُّت ابختار ادلادة 

 واستعمال الطريقات التامة.

كانت الطريقات ادلستعملة يف تعليم اللغة العربية، احدىا طريقة القواعد 

لغة األجنبية تذكر ىذه الطريقة السلفية. ذلك والًتمجة. العلماء واألذكياء ىف تعليم ال

7التذكَت يتعلق بصورة عكسية على طريقات تعليم اللغة ىف العصر اليوانن والالتُت.
 

                                                           
 29-28 .صم( 1991)الرايض: دار عامل الكتب،  مذاىب و طرائق يف تعلم الغات،ل صيٍت، دمحم امساع4

5
Ahmad Fuad Effendy, Metode Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005)hlm. 24. 

6
Muhammad Abu Bakar, Metode Khusus Pengajaran.....hlm. 8 

7
Djago Tarigan, Teknik Ketrampilan berbahasa. (Bandung: Angkasa, 1986) hlm.  
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النحو  اللغة طريقة القواعد ىي تقدمي ادلواد التعليمية عن طريق القواعد أو 

العربية اليت تضم النحو والصرف. اما طريقة الًتمجة بعبارة أخرى تقدمي التعليمية مع 

ترمجة الكتب والقراءة لغة أجنبية إىل اللغة اليومية. اذا طريقة القواعد والًتمجة ىي مزيج 

يل من طريقة القواعد وطريقة الًتمجة. ىنا الطالب يتعلم قواعد اللغة أبمثلة تشمل حتل

8قراءة قصَتة توضح مبادئ النحوي الذى جيري تدريسها.
 

وىذه الطريقة تعد أقدم طرائق تدريس اللغات األجنبية حيث يرجع اترخيها إىل 

يقة ال تنبٍت على فكرة لغوية أو تربوية معينة كما ال تستند إىل القرون ادلاضية. وىي حق

نظرية معينة، وإمنا ترجع جذورىا إىل تعليم اللغة الالتينية واليواننية الذي كان يتمحور 

حول تعليم القواعد اللغوية والًتمجة. وقد َصنََّف العلماء ىذه الطريقة من ضمن طرائق 

األجنبية اليت ال تزال سائدة االستخدام حىت اآلن يف ادلدارس القددية لتعليم اللغات 

إندونيسيا وىي رلتمع ىذه  و 9مناطق سلتلفة من العامل  رغم قدمها وفشل أساليبها.

خَت مثال للدول اليت شاع فيها استخدام ىذه الطريقة يف تعليم اللغة  الدراسة

 األمر الذي يزيد أمهية تناول ىذه الطريقة يف ىذه الدراسة. 12العربية،

                                                           
8
Ahmad Muhtadi Ansor, Pengajaran Bahasa  Arab  Media  dan Metode-Metodenya, 

(Yogyakarta: Teras, 2009),hlm. 67 
، 2انظر زلمود إمساعيل صيٍت، "دراسة يف طرائق تعليم اللغات األجنبية"، وقائع تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، ج  9

 .136-134، ص: م1985ىـ/1416مكتبة  الًتبية لدول اخلليج، 
، حبث ادلاجستَت غَت األفعال ادلتعدية حبروف اجلر وتدريسها للطالب اإلندونيسيُتانظر نصر الدين إدريس جوىر،  12

 .61م، ص: 2113السودان، -ة العربيةمنشور، معهد اخلرطوم الدويل للغ
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ىذه الطريقة ىي طريقة من الطرائق ادلختلفة يف قائمة عملية تعلم اللغة العربية. 

 ىذه الطريقة أقدم الطرائق القائمة، ىذه الطريقة تسمى أيضا ابلطريقة التقليدية.

والًتمجة كثَتا ما يطلق ابلطريقة التقليدية. الوىلة من ىذا اللقب طريقة القواعد 

". قد يكون األمر كذلك، ألن ىذه الطريقة ي على انطباع من "الطريقة الطرازحيتو 

قددية. ولكن ليس مشكلتها، و ادلهم وادلثَت أن طريقة القواعد والًتمجة قوية  يف 

أجنبية، وىي لغة اليواننية القددية اجملتمعات األوروبية لعدة قرون يف تعليم لغة 

11والالتينية.
 

إن طريقة القواعد و الًتمجة ىي طريقة تعليم اللغة العربية اليت هتتم بتعليم قواعد 

و تفًتض ىذه  .رة القراءة، و الكتابة و و الًتمجة اللغة العربية ألجل احلصول على مها

الطريقة أن ىناك  "ادلنطق العادلي" الذي يكون اساسا جلميع اللغات يف العامل و أن 

. تراكيب اللغة جزء من ذلك ادلنطق
و ىذه الطريقة من أقدم طرائق تعليم اللغة 10

أهنا طريقة لتعليم اللغة العربية اليت هتتم  ا. و ادلعلوم من اسم ىذه الطريقة، األجنبية تطور 

ية الًتمجة من اللغة األم  إىل بتعليم قواعد اللغة العربية ادلعروفة ابلنحو و الصرف و عمل

اللغة اذلدف. بل أهنا من اشهر الطرق استعماال يف تعليم اللغة األجنبية يف ادلدراس و 

 ادلعاىد اإلسالمية, و اجلامعات.

                                                           
11

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

Rosdakarya 2011),hlm. 177 
12

Zaenudin, Metodologi dan Strategi…, hlm. 37. Lihat juga Sri Utari Subyakto-Nababan, 

Metodologi Pengajaran   Bahasa. (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 11 
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طريقة القواعد والًتمجة ىي من أقدام الطرائق اليت استخدامت يف تعليم اللغات 

لعامل. مسيت ىذه الطريقة بطريقة األجنبية، ومازالت تستخدم يف عدد من بالد ا

القواعد والًتمجة ألهنا هتتم بتدرس القواعد أبسلوب نظري مباشر وتعتمد على الًتمجة 

من اللغة األم وإليها، حيث يتم التدريس ابللغة األم وتًتجم إليها القواعد والكلمات 

 وهتتم ىذه الطريقة بتنمية مهاريت القراءة والكتابة يف اللغة األجنبية. 13واجلمل.

كانت طريقة القواعد والًتمجة أو طريقة النحو والًتمجة أو الطريقة القددية أو 

.ن من طريقة النحو وطريقة الًتمجةليت تتكو الطريقة التقليدية ىي الطريقة ا
وىي اليت  14

 15تبدأ بتعليم القواعد وشرحها شرحا طويال منفصال ومدعما بواسطة اللغة الوطنية.

لت تستخدم يف وىي من أقدم الطرق اليت استخدمت يف تعليم اللغات األجنبية، وما زا

ىذه الطريقة ىدفها األول تدريس قواعد اللغة األجنبية،  جتعل .عدد من بالد العامل

ودفع الطالب إىل حفظها واستظهارىا، ويتم تعليم اللغة عن طريق الًتمجة بُت اللغتُت: 

األم واألجنبية، وهتتم ىذه الطريقة بتنمية مهاريت القراءة والكتابة يف اللغة األجنبية. 

وسيلة رئيسية لتعليم اللغة ادلنشودة. وبعبارة تستخدم ىذه الطريقة اللغة األم للمتعلم ك

 أخرى تستخدم ىذه الطريقة الًتمجة كأسلوب رئيسي يف التدريس.

                                                           
)الرايض: جامعةاإلمام دمحم بن  1للناطقُت بلغات أخرى، ط طرائق تعليم اللغة العربية عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، 13

 34م( ص. 2112سعود اإلسالمية، 
14

Mulyanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing Sebuah Tinjauan dari Segi Metodologi 

(Jakarta, Bulan Bintang, 1974) hlm. 37 
، )مكة ادلكرمة: جامعة أم طرق تدريسو-مداخلو-تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى أسسالناقة،  زلمود كامل 15

 71(، ص. 1985القرى معهد اللغة العربية وحدة البحوث وادلناىج، 
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 و لطريقة القواعد و الًتمجة خصائص كما يلي:

اإلىتمام الكبَت مبهارة القراءة, و الكتابة و الًتمجة و اإلمهال مبهارة اإلستماع و  (1

 الكالم. 

 غة التقدمي يف عملية التعلم.  تستعمل لغة األم كل (2

 .العناية الشديدة أبحكام النحو (3

أساس التعليم ادلهم يف حفظ القواعد اللغوية و ادلفردات مث الًتمجة احلرفية من اللغة  (4

 اذلدف إىل لغة التالميذ أو العكس.

يكون دور ادلدرس إجيابيا كمقدم ادلادة. و يكون دور التالميذ سلبيا كمقابل  (5

16ادةادل
: 

 القواعد والًتمجةوتطوير طريقة  اتريخ .3

تعد ىذه الطريقة أقدم طرق تعليم اللغات ادلعروفة، وانو اليعرف اتريخ زلدد 

لنشأهتا ومراحل منوىا وتطويرىا، وكل مايعرف عنها اهنا طريقة تقليدية، نشأت منذ 

17طهرت احلاجة إىل تعليم اللغات األجنبية وتعليمها.
 

ويرى فريق من الباحثُت أهنا كانت تستعمل قدديا يف تدريس اللغات ذات 

يق اخر أهنا تعود إىل ما يعرف حضارت قددية يف الصُت واذلندي واليوانن. كما يرى فر 

                                                           
16

Ibid, hlm.38. 
 .Jurnal Jurusan PBA Fakسورااباي:)طريقة القواعد والًتمجة يف تعليم اللغة العربية و تطبيقها أمي حنيفة، 17

Tarbiyah IAIN Sunan Ampel ،21125ص.  (م 
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بعصر النهضة يف أوراب، حيث نقلت اللغتان اليواننية والالتينية الًتاث اإلنساين،  

بلغات شىت، إىل العامل الغريب. وبعد توثق العالقات بُت سلتلف البالد األوروبية، شعر 

نت شائعة يف أىلها ابحلاجة إىل تعليم ىاتُت اللغتُت، واتبع يف ذلك األساليب اليت كا

ويرى جاك رتشاردز  18تدريس اللغات الثانية يف العصور الؤسطى يف البالد األوربية.

19وزميلو روجر أن ىذه الطريقة من نتائج العقلية األدلانية.
 

الطريقة طريقة قددية يف تعليم اللغة الثانية وتعود إىل عصر النهضة كانت ىذه 

يف البالد األوربية يف تعليم اللغة الالتينية واللغة اإلغريقية لفًتة طويلة يف تعليمهما حبفظ 

02القواعد وتطبيقها يف تدريبات الًتمجة.
 

متت تسمية ىذه الطريقة طريقة النحو والًتمجة يف القرن التاسع عشر، عندما  

كانت ىذه الطريقة استخدمها األوربيون يف تعليم اللغة الثانية، ورب مدرسي اللغة 

د العربية وغَتىا من البالد اإلسالمية بل بلدان إندونيسيا، فإن مدرسيها العربية يف البال

01يستخدمون ىذه الطريقة لتعليم اللغة اذلدف خاصة يف ادلعاىد التقليدية.
 

وقد دئب ادلدرسون من ادلؤمنُت هبذه الطريقة على تشجيع ادلتعلمُت على حفظ 

طع أبكملها ابللغة األجنبية وترمجتها غلى اللغة القومية، خاصة اخلطب ادلشهورة أو ق

 القطع الشعرية ذات القيمة األدبية.

                                                           
  .33،ص. طرائق تدريس اللغة العرية للناطقُت بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، 18
 8 33نفس ادلرجع، 19
.) مكة ادلكرمة: جامعة أم طرق تدريسو-داخلوم-تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى أسسزلمود كامل الناقة، 02

 (.1985القرى معهد اللغة العربية وحدةالبحوث وادلناىج، 
21

Ahmad  Fuad  Effendi, Metodologi…. hlm. 30-34 
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 أىداف طريقة القواعد والًتمجة .4

 من أىداف طريقة النحو والًتمجة فيما اييل:

دريب متكن الدارسُت من قراءة النصوص ادلكتوبة بو، واإلستفادة من ذلك يف الت (أ 

العقلي، وتنمية ادللكات الذىنية، وتذوق األدب ادلكتوب، مع القدرة على الًتمجة 

00من اللغة اذلدف وإليها.
 

تدريب الطالب على استخراج ادلعٌت من النصوص األجنبية وذلك عن طريق  (ب 

 ترمجة ىذه النصوص إىل لغتو القومية

هتدف ىذه الطريقة حفظ قواعد اللغة وفهمها والتعبَت أبشكال لغوية تقليدية  (ج 

وتدريب الطالب على كتابة اللغة بدقة عن طريق التدريب ادلنظم يف الًتمجة من 

03م إىل اللغة ادلتعلمة.لغته
 

ويف ادلرحلة ادلتقدمة من التعليم يتدرب الطالب على تذوق ادلعٌت األديب والقيمة  (د 

 الفنية دلا يقرأ.

 

 

 

 

                                                           
. ترمجة إمسائيل الصيٍت، وعبدالرمحن عبد العزيز العبدان، وعمر الصديق مذىب وطرائقفي تعليم اللغاترتشاردز وروجرز، 00

 .397(، ص. 1411عبدهللا )رايض: دار عامل الكتب, 
 .397م(، ص. 1981)القاىرة: دارالثقافة،  طرق تدريس اللغة العربيةدمحم عزت عبد ادلوجود واخران،  03
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 األجرومية ابكتتطبيق طريقة القواعد والًتمجة يف تعليم   .5

 خطوات تطبيق طريقة القواعد والًتمجة:  (أ 

يبدأ ادلدرس بشرح تعريف موضوع القواعد مث يعطي األمثلة، ألن الكتب  (1

 ادلستخدمة والنصوص ادلستعملة عن الطريقة االستقرائية

يلّقي ادلدرس الطالب يف حفظ ادلفردات وترمجتها وأن يطلب ادلدرس منهم  (2

 دات السابق إلقائهاأن حيفظوا ادلفر 

يطلب ادلدرس من الطالب فتح النصوص ويلقيهم يف فهم النصوص بًتمجتها  

كلمة فكلمة أو مجلة فجملة ويصحح ترمجتهم اخلاطئة ويشرح الناحية النحوية 

والصرفية والبالغية. ويف وقت آخر يطلب منهم أن يعربوا الكلمات أو اجلمل 

04ادلدروسة.
 

 من أىم مالمح ىذه الطريقة: (ب 

الغرض من تعلم اللغة األجنبية ىو قراءة النصوص األدبية واالستفادة منها  (1

 يف التدريب العقلي وتنمية ادللكات الذىنية.

 النحو والًتمجة وسيلة لتعلم اللغة، وذلك يتم من خالل التحليل ادلفصل (2

للقواعد النحوية وتطبيقها يف ترمجة اجلمل من وإىل اللغة اذلدف. وتعلم اللغة 

 إذن ال يربو على عملية استظهار للقواعد النحوية واحلقائق.

                                                           
24

Ahmad  Fuad  Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa.........hlm. 32 
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القراءة والكتابة نقطة تركيز ىذه الطريقة، وال هتتم اىتماًما منهجًيا ابلكالم  (3

 واالستماع.

قراءة ادلستخدمة، وتقدم من خالل يتم اختيار ادلفردات وفًقا لنصوص ال (4

 قوائم ادلفردات ثنائية اللغة، وادلعجم، واالستظهار.

تعليم النحو أبسلوب استقرائي، ويتم من خالل عرض وحتليل القواعد  (5

 النحوية مث تطبيقها بعد ذلك من خالل تدريبات الًتمجة.

شرح  كانت اللغة األم للدارس ىي وسيلة التعليم، وكانت تستخدم يف (6

05األلفاظ اجلديدة ومقارنة بُت لغة الدارس واللغة اذلدف.
 

العالقة بُت ادلعلم والطالب عالقة تقليدية، حيث يسيطر ادلعلم على الفصل  (7

لوا ما يطلب منهم، وأن يتعلموا ما يعرفو وال يكون للطالب إال أن يفع

06ويقدمو ادلعلم.
 

 لًتمجةطريقة القواعد وا العوائق مزااي و .6

 ادلزااي : (أ 

ىذه الطريقة قد تكون مناسبة لألعداد الكبَتة من الطالب، حيث ال  (1

يستطيعون ادلشاركة الفعلية يف الفصل، وال التفاعل مع ادلعلم وال احلديث مع 

زمالئهم من الطالب، فيحتاجون حينئذ إىل الكتاب ادلقرر، وإىل كراسة 
                                                           

 .43، ادلرجع السابق، ص.طرائق تدريس اللغة العرية للناطقُت بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، 05
26

Jack C.Richards and Theodore S.Rodgers, Approaches and Methods in Language 

Teaching: A Description and Analysis, Cambridge University Press, Cambridge, 1986, p: 3,4 
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حيتاجون إىل كتاب القواعد للرجوع  يكتبون عليها ما يسمعون من ادلعلم، و

07إليها عند احلاجة.
 

هتتم ىذه الطريقة مبهارات القراءة والكتابة والًتمجة، وال تعطي االىتمام  (2

 الالزم دلهارة الكالم

يفيد من ىم يف ادلراحل ادلتقدمة من دراسة اللغة، الًتكيز على القواعد قد  (3

وقد تكون ىذه الطريقة مهمة للمتخصصُت يف اللغوايت أو يف تعليم اللغات 

 األجنبية والثقافات

تستخدم ىذه الطريقة اللغة األم للمتعلم كوسيلة رئيسية لتعليم اللغة  (4

ب رئيسي يف ادلنشودة. وبعبارة أخرى تستخدم ىذه الطريقة الًتمجة كأسلو 

 التدريس.

كثَتاً ما يلجأ ادلعلم الذي يستخدم ىذه الطريقة إىل التحليل النحوي جلمل  (5

. واىتمامها ابلتعليم عن بو القيام هبذا التحليلاللغة ادلنشودة ويطلب من طال

 .من اىتمامها بتعليم اللغة ذاهتا اللغة ادلنشودة أكثر

 العوائق (ب 

 لكالممهل ىذه الطريقة مهارة ا (1

                                                           
 .23، 22م، ص: 1989ىـ/1411، الرايض، 3دمحم على اخلويل، أساليب تدريس اللغة العربية، ط 07
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اإلىتمام مبهارة القراة والكتابة، وعدم االىتمام ابلفهم، وقلة احلديث ابللغة  (2

اذلدف وسالمة النطق, وكل ذلك لن يؤدي إىل بناء كفاية لغوية يف بقية 

08ادلهارات.
 

تكثر ىذه الطريقة استخدام اللغة األم إكثارا جيعل اللغة ادلنشودة قليلة  (3

 ل يف درس اللغةاالستعما

هتتم ىذه الطريقة ابلتعليم عن اللغة ادلنشودة أكثر من اىتمامها بتعليم اللغة  (4

ذاهتا. فالتحليل النحوي واألحكام النحوية تدخل ضمن التحليل العلمي 

 للغة وليس ضمن إتقان اللغة كمهارة.

ليم إن ىذه الطريقة تسمح إىل حد كبَتاستخدام اللغة األم يف عملية التع (5

وىذا ملجأ آثره عدد غَت قليل من ادلعلمُت يف إندونيسيا الذين ال يتمتعون 

 مبا يكفي من مهارة التحدث ابللغة العربية.

الطالب الذي تعلم اللغة هبذه الطريقة، يصعب عليو إنتاج مجل صحيحة  (6

 لغواب ومقبولو إجتماعيا، النو ال تعلم اللغة بطريقة حنوية.

صلح لتدريس اللغة العربية لألطفال، الهنم يف ىذه ادلرحلة ىذه الطربقة الت (7

 اليدركون كثَتا من عبارات حنوية وصرفية.

                                                           
 .45نفس ادلرجع، 08
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أسالب التقومي ادلتبعة يف ىذه الطريقة تقليدية، ال تتعدى إختبارات ادلقال،  (8

غَت دقيقة وال موضوعية، تعتمد على احلفظ شلاحصلو الطالب من ادلفردات 

لكتاب، وال تعطي نتائجها صورة واضحة عن الكفاية والقواعد الواردة يف ا

 09اللغوية.

 خصائص طريقة القواعد والًتمجة .7

 خصائص طريقة القواعد والًتمجة كما يلي:

ىو أن تكون قادرا على قراءة األدب يف اللغة اذلدف، الغرض من تعلم لغة أجنبية  (أ 

 أو الكتب الدينية يف مسالة دراسة اللغة العربية يف إندونيسيا.

قدمت  يتكون مواد الدراسة  كتاب النحو، القاموس، ودفًت الكلمة وقراءة النص. (ب 

 القواعد استنتاجيا، أى بدأت مع عرض قواعد تليها مع أمثلة وموصوفة ابلتفصيل

 ومطوال.

 وتعطى ادلفردات يف شكل قاموس ثنائي اللغة، أو قائمة من ادلفردات وترمجاهتا. (ج 

 قراءة نص األديب الكالسيكية أو الكتب الدينية القددية. (د 

أساس التعلم ىو حتفيظ القواعد النحوية وادلفردات، مث الًتمجة احلرفية من اللغة  (ه 

 ادلستهدفة للغة ادلتعلمي وعكسها.

 يستخدم لغة األم ادلتعلم كلغة التعليم يف أنشطة التعليم والتعلم. (و 

                                                           
 47-46.، ادلرجع السابق،صطرائق تدريس اللغة العرية للناطقُت بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي،  09
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32دور ادلعلم النشط كتقدمي ادلادة. دور ادلتعلم السليب ابعتباره ادلتلقي من ادلواد. (ز 
 

 

 األجروميةكتاب  .ب 

 األجرومية ابكت عن ادلؤلف سَتة .1

 بن دمحم هللا عبد أبو ( الصنهاجي اإلمام تصنيف بعض من ىو األجرومية كتاب

 .اآلن حىت يدرسو أن اليزال الذي  )ه 723 سنو وفاة األجروم، بن الصنهاجي داود

 ىذا جيعل و ادليسرة النحو قواعد فيو يتكون سلتصر، و الصغَت اجلرومية الكتاب ىذا

 31.)النحو علم( العربية اللغة قواعد تعليم يف لطالب عمراج من األجرومية كتاب

 أو الكتب قراءة إستيعاب يف الواجبة كالشروط ادلتعمق فهم الطالب فيجب

 إبسم فرق ليس ادلقصود ادلصنف إسم أنّ  األخرى، مصادر من أما .احلركة دون ألفاظ

 األجروم ابن ولد .الفاس األجروم بن الصنهاجي داود بن دمحم هللا عبد أبو فهو تصنيفو

 723 سنة سفر شهر يف الفاس مكانو يف وتويف ه 672 سنة ادلغريب الفاس، جزيرة يف

 الكفاة مذىب على ومها فرقتُت على ينقسم النحو علماء أنّ  الدين، جالل ويرى .ه

 أنو دليلو، إحدي أما الكفاة، مذىب إىل يتبع األجروم ابن أنّ  ولكن البصرة، ومذىب

 32.اخلفض إبسم اجلر كلمة ذكر قد

                                                           
30

Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa.........hlm. 31 
31

 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning..., hlm 150 
32

 Solahudin, Tapak Sejarah Kitab Kuning, (Kediri: Nous Pustaka Utama, 2014), hlm. 165 
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من السبعة قرن يف على قواعد اللغة العربية  صغَت ىي كتاب ميةاألجرو كتاب 

م ترمجة الكتاب من قبل اللغويُت من ادلغرب يتىجرية  أو ثالثة وعشر قرن يف مسهى. 

امسو ابو عبد هللا صد دمحم بن داود الصان حج أو ابن األجروم. الصيغة ىي الصيغة 

 .األساسية لدروس اللغة العربية الفصحى كتبو الشكل اإليقاعي لسهولة احلفظ

رآن أصبحت اجملتمعات العربية يف كتاب واحد من أوائل الكتب حفظو إىل جانب الق

 .الكرمي

 ىي نص كتاب عن علم النح ميةاألجرو يف ادلعهد التقليدية، الكتاب ادلنت 

التقليدية تقريبا بدأ يوم عرب من  كل الطالب الذين درسوا يف ادلعهد. مشهورة جدا

ىذا الكتاب ىو كتاب للمعايَت اليت ىي أساس تعلم اللغة   .خالل ىذا الكتاب

التسمية . ميةاألجرو درسة داخلية غالبا ما تسمى شلارسة يف عامل الكتب م .العربية

ليست ابلضبط نفس االسم األصلي للكتاب ألن عنوان الكتاب الكامل ىو ادلقدمة 

 يف مبديع العلم العربية. .ميةاألجرو 

الواقع كتاب ادلقدمة حول العلوم النحو كتبو ابن جروم  يف  ميةاألجرو كاسم 

ذلذا السبب حيتاج ىذا الكتاب أيضا أن . أهنا بسيطة جدا وأساسية .مكة ادلكرمة

 .تعطى تفسَتات متعمقة عندما أراد أحد طلبة العلم النحو دلعرفة ادلزيد
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 األجرومية كتاب .2

 أو األجرومية كتاب ىو السلفي ادلعهد دائرة يف مشهور الذي النحو كتاب

 الذين دئُتادلبت لتالميذ الكتاب ىذا إستعمال دوره يف .جرومية إبسم يسمو أن مشهور

 كتاب يدرسوا أن لتالميذ البد النحو تعليم يف .النحو أسس على يفهمون أن

 علم مواد عن فيو يبحث األجرومية كتاب .تصريف أو التصريفية األمثلة و األجرومية

 اللقب ذلما الصرف، علم عن فيو يبحث التصريفية األمثلة كتاب اما النحو،

 .السلفي ادلعهد يف الطالب يدرسو الىت ادلتنوعة األصفر كتب من كالوالدين

 النحو العلماء جعل .اآلخرين العلماء عند كبَت إىتمام لو اجلرومية كتاب

 شرح" و "جدا سلتصر شرح" ومها اجلرومية كتاب على اخلاص الشرح كتاب

 اللغة اىل الكتاب ذلذا العلماء ترجم .الكفراوي حسن أتليف من "الكفراوي

 من "النحو يف األجرومية شرح النرباسية" ادلثل يف كما وية،جا واللغة االندونيسية

 بن مصباح أتليف من "األجرومية منت الكربى الًتمجة"و رديبانج ادلصطفى بسر أتليف

 .33توابن ادلصطفى زين

 :يلى كما اجلرومية كتاب يف ادلواد اما

 الكالم ابب (أ 

 االعراب ابب (ب 

 االعراب ماتعال معرفة ابب (ج 

                                                           
33

 Ibid.., hlm. 165 
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 االفعال ابب (د 

 الفاعل ب (ه 

 فاعلو يسمى مل الذي ادلفعول ابب (و 

 واخلرب ادلبتدأ ابب (ز 

 واخلرب ادلبتدأ على الداخلة العوامل ابب (ح 

 النعت ابب (ط 

 العطف ابب (ي 

 التوكيد ابب (ك 

 البدل ابب (ل 

 االمساء منصوابت ابب (م 

 بو ادلفعول ابب (ن 

 رادلصد ابب (س 

 ادلكان وظرف زمان ال ظرف ابب (ع 

 احلال ابب (ف 

 التمييز ابب (ص 

 االستثناء ابب (ق 

 ال ابب (ر 
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 ادلنادى ابب (ش 

 أجلو من ادلفعول ابب (ت 

 معو ادلفعول ابب (ث 

.األمساء سلفوضات ابب (خ 
34

 

 ابلبحوث السابقة .ج 

البحث الذى كتبتو أمحد إن البحوث السابقة اليت تناولت عن ىذا ادلوضوع ىى 

القواعد و الًتمجة لًتقية مهارة القراءة مبعهد العلم و  سراج الدين، حتت ادلوضوع تطبيق طريقة

والًتمجة  .  وىو يبحث عن القواعد2113 -2112العمل تولونج أجونج للعام الدراسى 

لًتقية مهارة القراءة. ويستخدم طريقة الكيفى جبنس الوصفى وأما مكان البحث ىف معهد 

العلم و العمل تولونج أجونج. والفرق بُت ىذا البحث العلم و البحث العلم ألمحد سراج 

 الدين ىو مكان البحث وأتثَته ولو لًتقية مهارة القراءة وأما ىذا يف تطبيق علم النحو. 

البحث الذى كتبتها لبحوث السابقة الثاين اليت تناولت عن ىذا ادلوضوع ىى إن ا

ريزك فوسفيتا ديوي. أتثَت كفاءة التعليم اللغة العربية بطريقة القواعد والًتمجة وتطبيق وسائل 

للعامى   (Blitar) بليًت  (Kolomayan)البصرية للصف رابع ابدلدرسة اإلبتدائية كولومااين

. تعليم اللغة العربية بطريقة القواعد والًتمجة وتطبيق وسائل البصرية 2114-2113الدرسى 

                                                           
34

 )السنة وند اذلداية، مكتبة :سورابيا( االجرومية، منت على جدا سلتصر شرح دحالن، زيٌت أمحد 
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يف مرحلة االوىل مث يف مرحلة الثانية  71صار  44خيضع التحسُت حصيل التعليم يعٍت من 

 . فعليو ىذه الطريقة تستطيع كفاءة حصيل التعليم.84

بحث الذى كتبتها الإن البحوث السابقة الثالثة اليت تناولت عن ىذا ادلوضوع ىى 

 3مسليصة. أتثَت التعليم كتاب منت البناء األساس بطريقة القواعد الصريف للصف االوىل 

يوكياكرات   (Bantul)بنتول(Jejeran) ابدلدرسة الدين النواوي ادلعهد السلفي الفطرة جيجَتان 

(Jogjakarta) حصيل البحث ىي عملية التعليم للصف 2114 -2113للعامى الدرسي .

 . 8،5بتطبيق طريقة القواعد والًتمجة بقيمة  3الوىل ا

 البحث الذى كتبتهاإن البحوث السابقة الرابعة اليت تناولت عن ىذا ادلوضوع ىى 

اسال ماراي. تطبيق طريقة القواعد والًتمجة يف التعليم ادلهارة القراءة للصف األوىل ابدلدرسة 

وحصيل ىو تطبيق ىذه الطريقة ىو ثالث .  (Jogjakarta) الثناوية واحد ىشيم يوكياكرت

مراحل: مرحلة األوىل يعٍت قراءة مادة مث مرحلة الثانية يتعرف القواعد يف القراءة من تركيب 

اجلمملة و ترمجها ومرحلة الثالثة يعٍت يقراء ويفهم ادلادة ابألحسن بناء على قيمة ادلعريف 

تراخيا التالميذ على استعداد  وعاطفي وجركية. ومشكلة  يف تطبيق ىذه الطريقة يعٍت

وسلتلف عن فهم التالميذ، خلفية التعليم عن األساتيذ و األساتيذة، تطبيق عرب اجلاوي  

 كمعٌت. 

 البحث الذى كتبتهوإن البحوث السابقة اخلامس اليت تناولت عن ىذا ادلوضوع ىى 

مس من االصف اخل لتالميذىف تعليم النحو  تـطبيق طريقــة القواعد والًتمجةأمحد رازقُت 
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تـولـونـج اجـونـجفي  (Ngunut)ادلبتدئُت" عونوت  ادلدراسة الدينية "ىدايةيف  ادلرحلة اإلبتدائية

تـطبيق طريقــة القواعد . وحصيل البحث 2114-2113للعام الدراسي ادلستوى الثاين 

اسة الدينية ادلدر يف  مس من ادلرحلة اإلبتدائيةالتالميذ الصف اخلىف تعليم النحو  والًتمجة

 "ىدايةادلبتدئُت" عونوتتـولـونـج اجـونـجفي ادلستوى ماشى ابألحسن.

 

 الفرق سنة حصيل البحث املوضوع االسم منرة

أمحدسرا  1

 ج الدين

 تطبيق طريقة

القواعد و الًتمجة 

لًتقية مهارة القراءة 

مبعهد العلم و 

العمل تولونج 

أجونج للعام 

 2112الدراسى 

 

 تطبيق طريقة

عد و الًتمجة القوا

لًتقية مهارة القراءة 

مبعهد العلم و 

العمل تولونج 

ماشى أجونج 

 ابألحسن

مكان البحث  2113

وأتثَته ولو 

لًتقية مهارة 

القراءة وأما 

ىذا يف تطبيق 

 علم النحو. 

 

ريزك  2

فوسفيتا 

 ديوي

أتثَت كفاءة التعليم 

اللغة العربية بطريقة 

القواعد والًتمجة 

تعليم اللغة العربية 

بطريقة القواعد 

والًتمجة وتطبيق 

بزايدة تطبيق  2114

 وسائل البصرية
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وتطبيق وسائل  

صرية للصف رابع الب

ابدلدرسة اإلبتدائية 

كولومااين بليًت 

للعامى الدرسى 

2113-2114 

 

وسائل البصرية 

خيضع التحسُت 

حصيل التعليم يعٍت 

 71صار  44من 

يف مرحلة االوىل مث 

يف مرحلة الثانية 

. فعليو ىذه 84

الطريقة تستطيع  

حصيل كفاءة 

 التعليم.

 

مس 3

ليص

 ة

أتثَت التعليم كتاب 

منت البناء األساس 

بطريقة القواعد 

الصريف للصف 

ابدلدرسة  3االوىل 

الدين النواوي 

حصيل البحث ىي 

عملية التعليم 

 3 للصف االوىل

بتطبيق طريقة 

القواعد والًتمجة 

 . 8،5بقيمة 

2114  
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ادلعهد السلفي 

الفطرة جيجَتان 

بنتول يوكياكرات 

للعامى الدرسي 

2113 

 

 

أسال  4

 ماراي

 

تطبيق طريقة 

القواعد والًتمجة يف 

التعليم ادلهارة القراءة 

للصف االوىل 

ابدلدرسة الثناوية 

واحد ىشيم 

 يوكياكرات

 

تطبيق ىذه الطريقة 

ىو ثالث مراحل: 

مرحلة االوىل يعٍت 

قراءة مادة مث مرحلة 

عرف الثانية يت

القواعد يف القراءة 

من تركيب اجلمملة 

و ترمجها ومرحلة 

الثالثة يعٍت يقراء 

ويفهم ادلادة 

ابألحسن بناء على 

يف التعليم  2114

 ادلهارة القراءة
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قيمة ادلعريف 

وعاطفي وجركية. 

ومشكلة  يف تطبيق 

ىذه الطريقة يعٍت 

تراخيا التالميذ على 

استعداد وسلتلف 

عن فهم التالميذ، 

خلفية التعليم عن 

األساتيذ و 

، تطبيق األساتيذة

عرب اجلاوي  

 كمعٌت.

 

أمحد  4

 رازقُت

تـطبيق طريقــة 

ىف  القواعد والًتمجة

لتالميذ تعليم النحو 

مس من االصف اخل

تـطبيق طريقــة 

ىف  القواعد والًتمجة

لتالميذ تعليم النحو 

مس من االصف اخل

 مكان واحد 2114
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 ادلرحلة اإلبتدائية

ادلدراسة الدينية يف 

"ىدايةادلبتدئُت" 

جونوت تـولـونـج 

اجـونـجفي ادلستوى 

 للعام الدراسيالثاين 

2113-2114 

 ادلرحلة اإلبتدائية

ادلدراسة الدينية يف 

"ىدايةادلبتدئُت" 

جونوت تـولـونـج 

اجـونـجفي ادلستوى 

الثاين ماشى 

 ابألحسن

 

 منوذج البحث .د 

طريقة القواعد والًتمجة. مث الباحث خيتار يعرف الباحث من بعض الطرائق منها 

وينظم من قبيل كذا الذي حبث من الباحث. الباحث جيب ان يعرف العيوب والفضيلة من 

طريقة القواعد والًتمجة يف تطبيق ابدلعهدين. حىت من ذلك الباحث يعرف تطبيق طريقة 

 رومية.القواعد والًتمجة معالعيوب والفضيلة من طريقتها لتعليم كتاب األج

 

 


