
3 

 

 

 

 الباب األول
 المقدمة

 خلفية البحث. أ 
ال بد من دراستها دلن أراد إّن لكل لغة قواعدىا اّليت 

أما  ية.بذالك األمر بالنسبة إىل اللغة العر لام بتلك اللغة، و اإلدل
القاعدة فهي الشكل اّلذي ينتظم مفاىيم حبث حنوى معُت 

بسماهتا اجلوىرية. ودتثل  وأنواعها وحاالهتا إذا وجدت، مقرونة
القاعدة األساس اّلذي حيتوى على األحكام لكاملة ادلعممة 

فدور الكافية لوصف الظواىر اللغوية ادلنتمية إليها، وتأليفها. 
ميذ على التمييز بُت الًتكيب القاعدة ديكن ىف مساعدة التل

 1الصحيح وادلنحرف: صرفيا وحنويا.
والقواعد وسيلة من وسائل تصحيح النطق وسالمة  

التعبَت شفويا كان ام حتريريا لتمكن من إستخدام اللغة 
إستخداما صحيحا سليما.إن القواعد مفيدة يف تعليم القراءة 

                                                 
دينة ادلنورة: ادل)،  المرجع في تدريس اللغة العربيةإبراىيم حمّمد عطا ،  1

 . 268( ص 2006مركز الكتاب للنشر، 
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ونفهم معانيها  والًتمجة، وال نستطيع أن نقرأ قراءة صحيحة
معتمدا على معرفة القواعد  فهما جيدا إال إن كان ذلك

وكذلك ىف التعبَت واإلنشاء فال نستطيع أن نتكّلم  كالما 
صحيحا و أن نكتب كتابة صحيحة إال إن كان ذلك 

ومن مث قال ادلصطفى الغاليُت  مؤسسا على معرفة القواعد.
 2.اللغة العربية"ة ىى امهية العلم ىف تعليم وي"القواعد اللغ

إّن قواعد اللغة ليس غاية يف ذاهتا امنا وسيلة من 
الوسائل اليت تعُّت ادلتعلمُت على  احلديث  والكتابة باللغة 

من اللحن واخلطاء  فهي وسيلتهم لتقوًن ألسنتهم حيحةالص
تتمكنوا من  وىي عوهنم على دقة التعبَت وسالمة األداء حىت

  3يف تيسر ومهارة. صحيحااستخداما  استخدام اللغة
صادر شريعة م ادلسلم تعلمألجل ذلك، إذا ادلسلم 

الىت حيتوى  اإلسالمية فيجب عليو أن يفهم اللغة العربية جيدا
                                                 

)شريف االنصرى،   (١جامع الدروس العربية)مصطفى الغالييُت،  2
1973 )4 

)مصرية: مكتبة  ، التعليم اللغة العربية طرق ،القادير أمحدامحد عبد   3
 165( ص 1986النهضية،
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)القواعد(  يعٌت علم النحو والصرف هو الوج وأىم. وجوه متنوعة
الشريعة اإلسالمية. فإذا  عظيمة ىف تعمق قيمة انديلكلذان ال

يفهم  وىو مل علم النحو والصرف  ب علىعادلسلم ال يستو 
كتب اليريد أن يًتجم  من. وكذلك جيدا كتب اللغة العربية

أن يتعمق علم عليو اللغة العربية إيل االندوونسية، فيجب ب
تعمق علم النحو والصرف مل . لوال او الصرف جيد النحو

 4.تكن ترمجتو صحيحة
والصرف. تتمثل قواعد اللغة العربية يف علم النحو 

علم يعرف بو كيفية الًتكيب العريب: صحة  والنحو ىو
وضعفا و كيفية ما يتعّلق باأللفاظ من حيث وقوعها فيو من 
حيث ىو، أوال وقوع فيو، أو أنو يقصد بو أنو "علم تركيب 
للغة والتعبَت هبا" والغاية منو صحة التعبَت، وسالمتو من اخلطأ 

حواذلا حُت إفرادىا، واللحن فهو قواعد صيغ الكلمات، وأ
وحُت تركيبها. أو ىو العلم الذي يدرس العالقات لسياقية 
بُت الكلمات ىف اجلمل، ويصنفها ىف مفاىيم يستدل عليها 

                                                 
4
 Akrom Fahmi. Ilmu Nahwu dan Shorof ( علم النحو والصرف  )  (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2000), 5. 
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والصرف ىو علم يبحث عن  5خمصصة متضارفة.بسمات 
. صيغ الكلمات العربية وأحواذلا اليت ليست بإعراب وال بناء

اء ادلعربة واألفعال ادلتصرفة موضوعو الكلمات العربية من األمس
 6ىف حال إفرادىا قبل انتظامها ىف اجلملة.

# كيف يكون الفرع مع  وكان صرف اّمها ابوالعلوم حنوىا
 7فقداألصول فّقها

لّقب بعض العلماء أّن الصرف ىو أم العلوم والّنحو 
أب العلوم ألهنما وسيلتان لفهم مجيع العلوم الّدينّية مثل 
الفقو واصول الفقو والتوحيد والتصّوف وغَت ذلك. ودور علم 
النحو والصرف لدي العلوم األخرى كاألب واألم اليت ولدت 

                                                 
)مدينة ادلنورة:  ، المرجع في تدريس اللغة العربيةإبراىيم حمّمد عطا ،   5

 .268( ص 2006مركز الكتاب للنشر، 
القواعد الصرفية مباحث حول الكلمات حممد إدريس جوىرى،   6

 ص(، 2014)سومنب مادورا : حقوق الطبع حمفوظة للناشر، العربية فى حال إفرادها
1. 

 ، نسخة للمحافظة على مقدمة األجروميةجلنة ختم األجرومية،  7
 1(, 2009)فونوروغو: داراذلدى فريس، 
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مة بالّلغة ولدىا وهبما ستكون سهلة يف فهم العلوم ادلستخد
  8العربّية. 

تبعا لطرق  لدراسة القواعد العربيةتنوعت الطرق  وقد
التعليم الىت تنحصر يف ثالث طرق، وىي طريقة القواعد 

وكذلك األمر  والًتمجة، والطريقة ادلباشرة، والطريقة التوليفية
بالنسبة إىل الكتب ادلستخدمة لدراسة قواعد اللغة العربية. 

ة القواعد والًتمجة مثل األجرومية منها يستخدم بطريق
والعمريطي، منها يستخدم بالطريقة ادلباشرة مثل النحو 

 الواضح.
احلقيقة أن من الضعف الذي يظهر لطالب با
حسن  معارفيف ادلدرسة العالية اإلسالمية  رعاشالصف ال

ىي الضعف يف اللغة العربية، خصوصا ىف ترقية  منادي
وفهم القرآن و احلديث  امهارة  القراءة والًتمجة صحيح
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النبوى صلى اهلل عليو وسلم والًتاث اإلسالمى باللغة 
 9العربية.

يف تعلم اللغة العربية بادلدرسة العالية اإلسالمية 
القواعد طريقة القواعد ىي تستخدم  معارف حسن منادي

 10.اب "أمثليت"بالكت
وقد ظهرت منذ السنوات األخَتة طريقة تدريس 

كثَت من ادلؤسسات   .اللغة العربية باستخدام كتاب "أمثليت"
م يف إندونيسيا توافدوا للحصول على تسهيل تعليم وتعلّ 

قواعد اللغة العربية بطرائق خاصة واختيار االكتاب 
التعليمي وغَت ذلك. قيل أن بعض الكتب التعليمية غَت 
مالئمة للطالب الذين وضعت خصيصا ذلم، حيث عجز 
الكتاب عن حتقيق ميوذلم ورغباهتم، وابتعد عن مشاكلهم. 
من الكتب التعليمية لسهولة تعليم قواعد اللغة العربية يف 
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 إندونسييا ىي سلسلة أمثليت للحاج توفيق احلكيم.بالد 
ينفذ  ادلدرسة العالية معارف حسن مناديبرنامج أمثليت يف 

تعليم قواعد اللغة باستخدام كتاب أمثليت على ادلدخل 
اإلتقاين. وتنفيذ التعليم هبذا ادلدخل يوجب على التلميذ 
أن يدرس الكتاب ادلدروسي تدرجييا، وال ينتقل من وحدة 

وصول إىل مستوى اإلتقان احملددة. الىل أخرى قبل إ
والتقوًن يف عملية التعليم ىنا يرتكز على ختطيط التعليم 
وتنفيذه ونتائجو، إلصدار احلكم واعطء التوجيهات لتنمية 

 فعالية برنامج أمثليت.
 اجلديدة ىو كتاب من الكتب "امثليت "وكتاب

  بطريقة حيث يستخدماشهر  دلدة ستة القواعد لتعليم
وىذاالكتاب مستخدم بادلدرسة  ، القواعد تعليم معينة يف
 تدريس يف بادكان كاراعان" حسن منادي" معارفالعالية 
 أسهل الطرق الطريقة ىذه واعتربت .العربية اللغة قواعد
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 ىذه ىف العربية قواعد اللغة يف تدريس عند الطالب
اراعان ىف ادلدرسة العالية معارف "حسن منادي" ك.ادلدرسة

 اللغة قواعد بادكان فونوروغو يف الصف العاشر تدريس
العربية بكتاب " أمثلىت" ىي درس أساسي. بعض الطالب 

رسة اّلذين يدرسون يف ىذه ادلدرسة متخارجون من ادلد
من ادلدرسة الثانوية احلكومية  ُتالثانوية اإلسالمية ومتخارج

أيضا. أكثر من الطالب ال يفهمون دروس اللغة العربية. 
ادلدرسة إذان، ىم يشعرون الصعبة يف تعليمها. فًتجى 

تعليم وتدريس قواعد اللغة العربية بكتاب " أمثلىت" مساعد 
الطالب لًتقية فهمهم يف القواعد اللغة العربية خصوصا 

  ن من ادلدرسة الثانوية احلكومية.للطالب الذين متخارجو 
تدريس القواعد اللغة العربية بكتاب " أمثلىت" 

خيالف بسائر  بادلدرسة العالية معارف "حسن منادي"
ب الكت خرى، وأما إختالفها منها: من وجوادلدارس األ
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 ميسرة طريقة أمثليت كانت فيهاكتاب ادلستخدمة ىي  
القراءة  مهارة ولًتقية والصرف النحو بفهم للمبتدئُت

إثنا الفرصة وقات ادلستخدمة والًتمجة اّلفو ، ومن وجو األ
جو ادلدرسة و غَت دون التعلم ، ومن و وىي وقت التعلم يف 

التدريس يهتم ادلدرسُت استعمال القواعد اللغة العربية 
لتدريس  الصحيحة اىتماما تاما، ويستخدمون طروقا

احملافظة وطريقة  ادلتنوعة وىي طريقة ادلباشرة وطريقة
 فلهذا اكثرىم يستطيعون أن يفهموا دروسهم. اإلستقرائية

بحث البحث العميق عن ة أن تالباحث لذلك ارادت
أمثلىت" لطالب  بكتاب " تدريس قواعد اللغة العربية

معارف "حسن منادي"  بادلدرسة العالية  لعاشرالصف ا
 حتت ادلوضوع:كاراعان بادكان 

بكتاب " أمثلتى" لطالب  بيةتدريس قواعد اللغة العر 
معارف "حسن منادي" بالمدرسة العالية  عاشرالصف ال
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 السنة الدراسية فونوروغو كاراعان بادكان
91١9/91١8 

 
 أسئلة البحث. ب

بنسبة اىل خلفية البحث السابق تأخذ الباحثة اسئلة 
  البحث كما يلى:

مثلىت" أتدريس قواعد اللغة العربية بكتاب "  ما واقع. 1
معارف "حسن بادلدرسة العالية  عاشرصف اللطالب ال

 2018 /2019منادي" كاراعان بادكان السنة الدراسية 
 ؟من حيث احملتوى، والطريقة، والتقوًن

يس قواعد اللغة العربية بكتاب ر تد إىل أي مدى نتائج. 2
أمثلىت" لطالب الصف العاشر بادلدرسة العالية معارف  "

/ 2019كان السنة الدراسية "حسن منادي" كاراعان باد 
 ؟ 2018
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  . أهداف البحثج

 الوصول إليها:  ةريد الباحثمن أىداف البحث الىت ت
واقع تدريس قواعد اللغة العربية بكتاب "   معرفة .1

أمثلىت" لطالب الصف العاشر بادلدرسة العالية 
معارف "حسن منادي" كاراعان بادكان السنة 

احملتوى، من حيث  2018/ 2019الدراسية 
 والطريقة، والتقوًن

يس قواعد اللغة العربية تدر  نتائج الوقوف على .2
أمثلىت" لطالب الصف العاشر بادلدرسة بكتاب " 

العالية معارف "حسن منادي" كاراعان بادكان 
 2018/ 2019السنة الدراسية 

 
 . فوائد البحث د
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أما فوائد البحث اليت ترجى هبا الباحثة ىف ىذا البحث، ىى 
 وائد النظرية والعملية :الف

 فوائد نظرية .1
تدريس قواعد اللغة سهما لتطوير رجى من ىذا البحث ي

كطريقة التدريس يف اللغة  "أمثلىت" العربية بكتاب
 العربية.

 فوائد عملية  .2
أن تكون نتيجة البحث سهما عمليا للمدرسُت  . أ

يف تدريس قواعد اللغة العربية  ؤسسة الًتبويةوادل
بادلدرسة العالية معارف "حسن  " أمثلىتبكتاب " 

 .منادي" كاراعان بادكان
أحسن   إختيارأن تكون نتيجة البحث سهما ىف  . ب

الطرق ىف تدريس قواعد اللغة العربية وتساعد 
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مدرسى القواعد يف ترقية تدريس قواعد اللغة 
 العربية.

 
 . الدراسات الّسابقةه

 : فهيبحث عن ىذا البحث,ت ة الىتث الّسابقو البح أما
أولو ادلسلمة على رقم  وي كتبتذالبحث العلمي ال .1

تدريس القواعد لطالبات  بادلوضوع  240562038دفًت القيد 
الصف اخلامس بادلدرسة الدينية "مفتاح اذلدى" ماياك طاناتان 

. على أسئلة ادلسئلة : 2009/2010فونوروغو السنة الدراسية 
لطالبات الصف . كيف ادلواد ادلقّررة يف تدريس القواعد 1

اخلامس بادلدرسة الدينية "مفتاح اذلدى" ماياك طاناتان 
. كيف طرق 2؟  2009/2010فونوروغو السنة الدراسية 

التدريس  ادلستخدمة يف التدريس القواعد لطالبات الصف 
اخلامس بادلدرسة الدينية "مفتاح اذلدى" ماياك طاناتان 
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ف أساليب . كي3؟  2009/2010فونوروغو السنة الدراسية 
يف تدريس القواعد لطالبات الصف اخلامس  التقوًن ادلستخدمة

بادلدرسة الدينية "مفتاح اذلدى" ماياك طاناتان فونوروغو السنة 
و تستنتج الباحثة حبثها كما يلى :  ؟  2009/2010الدراسية 

. ادلواد ادلقررة يف تدريس القواعد لطالبات الصف اخلامس 1
ح اذلدى" ماياك طاناتان فونوروغو السنة بادلدرسة الدينية "مفتا 

ىي شرح إبن عقيل اّلذي ينقسم إىل  2009/2010الدراسية 
فصل الدراسى، والفصل الدراسي األول يبحث عن باب الكالم 
إىل باب أفعال ادلقاربة والفصل الدراسي الثاىن يبحث عن ىباب 
إّن وأخواهتا حىت باب أفعال التفضيل )سبع وثالثون أبواب 

س مائة بيت( الكتاب شرح إبن عقيل مناسب بعقول مخ
والتفكَت الطالب يف الصف اخلامس ألهنم بعد ادلستوى قبلو 
بالكتب حتت األلفية يعٍت األجرومية والعمريطىمع أن بعض 

من ادلواد  ادلواد الصعوبة من حيث اللغة او القاعدة وليس كل
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تبهات فيو مساويا بالنظرية كفصل يف ماوال والت و ان ادلش
. طرق تدريس القواعد 2بليس واعلم وارى ال يوجد ىف النظرية. 

لطالبات الصف اخلامس بادلدرسة الدينية "مفتاح اذلدى" ماياك 
. شرح النحو  2009/2010طاناتان فونوروغو السنة الدراسية 

إحدى الطرق ادلستخدمة لتدريس القواعد وقد يستعمل 
ة ليس يستعمل الطرق الطريقةالقياسية حينما ادلواد الصعوب

األخرى ادلتنوعة ألن الوقت القصَتة بادلواد الكثَتة. ىذه الطريقة 
األصلية الكاملة من األّول حىّت األخر ويشرحها شرحا وافيا 

. أساليب التقوًن ادلستخدمة يف 3بتقليل األمثلة والتدريبات. 
تدريس القواعد لطالبات الصف اخلامس بادلدرسة الدينية 

دى" ماياك طاناتان فونوروغو السنة الدراسية "مفتاح اذل
. ليس التقوًن فيها إال التحرير والشفهي.  2009/2010

واألسئلة ادلباشرة وجيعل األسئلة مع اإلجابة بشرح بعض ادلواد 
 امام الفصل. يكون ىذا ألن الوقت ادلعُت إلنتهاء ادلواد الكثَتة.
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ى والثاين من البحث الذي كتب أويل األبصار عل 
بادلوضوع تعليم قواعد اللغة  210509053رقم دفًت القيد 

العربية بكتاب منت األجرومية للصف األّول مبدرسة "رياضة 
الشّبان" الدينية فاتيهان ويتان بابادان فونوروغو السنة الدراسية 

. كيف طريقة تعليم 1على األسئلة ادلسئلة:  2014 / 2013
ألجرومية للصف األّول القواعد اللغة العربية بكتاب منت ا

مبدرسة "رياضة الشّبان" الدينية فاتيهان ويتان بابادان فونوروغو 
. كيف مشكالت تعليم 2؟ 2014 / 2013السنة الدراسية 

قواعد اللغة العربية بكتاب منت األجرومية للصف األّول مبدرسة 
"رياضة الشّبان" الدينية فاتيهان ويتان بابادان فونوروغو السنة 

. كيف نتائج تعليم قواعد اللغة 3؟  2014 / 2013سية الدرا
العربية بكتاب منت األجرومية للصف األّول مبدرسة "رياضة 
الشّبان" الدينية فاتيهان ويتان بابادان فونوروغو السنة الدراسية 

. 1. و يستنتج الباحث حبثو كما يلى: ؟  2014 / 2013
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األجرومية للصف  طريقة تعليم قواعد اللغة العربية بكتاب منت
األّول مبدرسة "رياضة الشّبان" الدينية فاتيهان ويتان بابادان 
فونوروغو ىي طريقة القياسية وىي يقرأ ادلدرس الكتاب ويعطى 
ادلعٌت اجلاوى كلمة  فكلمة مث يستمع الطالب بينما يكتبون 
ادلعٍت اجلاوي حتت الكلمة ادلناسبة بقراءة ادلدرس . ويطلب 

تالميذ أن يقرأ تلك ادلادة ويًتمجها. اال انو توجد ادلدرس بعض ال
خطوة الىت ال تنفذ يف تدريس القواعد يف ىذه ادلدرسة وىي 
تكرير ادلفردات، مث يشرح القاعدة النحوية مع اإلتيان 

. مشكالت تعليم قواعد اللغة العربية بكتاب منت 2باألمثلة.
دينية فاتيهان األجرومية للصف األّول مبدرسة "رياضة الشّبان" ال

ويتان بابادان فونوروغوضعف بعض الطالب  يف فهم ادلواد 
الدراسية ألنو مل يتعلم النحو من قبل، وأن أحوال البدن لبعض 
الطالب ضعيف حينما يلقى ادلدرس الدرس بسبب أهنم مل 
يسًتحوا بعد رجوعهم من ادلدرسة او اجلامعة. حماوالت الطالب 
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سأل الطالب إىل ادلدرس او حلل ادلشكالت كما يلى: أن ي
صحابو عن ادلواد اليت ال يفهموىا، أن يسًتح الطالب بعد 
رجوعهم من ادلدرسة او اجلامعة. اما حماوال ادلدرس حلل ىذه 
ادلشكالت الىت يواجهها الطالب أن يعطي ادلدرس بيانا واضحا 
عن ادلادة لطالب ويعطيهم فرصة ليسألوا ما ال يفهموا من ادلواد 

نتائج تعليم قواعد اللغة العربية بكتاب .3لقاء ادلدرس. اليت ا
منت األجرومية للصف األّول مبدرسة "رياضة الشّبان" الدينية 
فاتيهان ويتان بابادان فونوروغو، يئخد نتائج تعلم حنوىا 
بوجهُت. أّوال باإلمتحان الشفوي وثانيا باإلمتحان التحريري، 

وىذا يف تقوًن النتائج الطالب.  10-1ويستخدم ادلقياس من 
من النتيجة ادلقابلة الشخصية مع األستاذ رسطان نواوي يف بيتو 
ومن نتيجة التالميذ يف درس النحو للصف األول "متوسط" 
بنسبة تقدير التعليم بادلدرسة الدينية "رياضة الشّبان" فاتيهان 

 ويتان بابادان فونوروغو.
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وذلذا البحث تشبيو بالبحوث السابقة ولكن ىناك 
ذلك البحث السابق يركز على ادلواد ادلقّررة اخلالف.كان 

والطرق ادلستخدمة يف تدريس القواعد ىف الصف اخلامس 
لطالبات بادلدرسة "مفتاح اذلدى" ماياك طاناتان فونوروغو، 
ويركز على تعليم قواعد اللغة العربية بالكتاب منت األجرومية يف 

الشّبان تدريس القواعد للصف األّول بادلدرسة الدينية رياضة 
واما ىذا البحث يركز على  فاتيهان ويتان بابادان فونوروغو،

تدريس قواعد اللغة العربية بكتاب "طريقة أمثليت" يف تدريس 
القواعد للصف األّول بادلدرسة العالية معارف حسن منادي  

 كاراعان بادكان فونوروغو.
 

 و. منهج البحث
 نوع البحث  .١
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لبحث العلمي وتستخدم الباحثة نوع البحث ذلذا ا
. والبحث (Penelitian Kualitatif) على سبيل البحث النوعي

النوعي ىو البحث الذي يقصد بو حتليل احلوادث الظاىرة، 
نشاط اجملتمع وادلوقوف والتصديق، ونفاذ البصرة، وتفكَت 

 الشخصي أو اإلجتماعي.
 

 مكان البحث .9
مكان البحث اليت تتخذ الباحثة ىو بادلدرسة العالية 
معارف "حسن منادي" كاراعان بادكان فونوروغو جاوى 

 الشرقية.
 مصادر البيانات .3

 تستخدم الباحثة البيانات من ادلصدرين التاليُت:

 ادلخرب  .أ 
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يقصد ادلخرب  ىف ىذا البحث ىم ادلدرسون 
وادلوظفون وكذلك الطالب ىف ادلدرسة العالية 

 معارف "حسن منادي" كاراعان بادكان
 الوثيقة .ب 

بالوثيقة ىف ىذا البحث ىو الوثائق أو الصور يقصد 
 11أو اذلواش ادلدونة ىف الكتاب أم غَت ادلدونة.

 أساليب جمع البيانات .4
 وطريقة مجع البيانات يف ىذا البحث ىي:

 ادلقابلة أ. 
هبذه الطريقة أن هتيج ادلتحدثُت يف  ةالباحث تقدر 

استيالء ادلعلومات الواسعة وهبذه الطريقة كذلك أن 
تتحدث عن األسئلة ما ليس يف ذىن اقًتاح البحث 

                                                 
11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek (بحث إجرائي ،التقريب وإجراء عمليات) (Jakarta: ,2003) 3.  
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 ةالباحث ت.متعلقة هبذالبحث قد حاور 12من الباحث
إىل مدرس اللغة العربية ألخذ البيانات منو عن تدريس 

لطالب الصف بكتاب " أمثلىت"  قواعد اللغة العربية
بادلدرسة العالية معارف "حسن منادي"   عاشرال

, واىل 2019-2018كاراعان بادكان السنة الدراسية 
 طالب لنيل ادلعلومات عن تدريس قواعد اللغة العربية

 عاشربكتاب "طريقة أمثلىت" لطالب الصف ال
بادلدرسة العالية معارف "حسن منادي" كاراعان 

 .2019-2018بادكان السنة الدراسية 

 الوثائق ادلكتوبة ب.
ىذه الطريقة جلمع البيانات  ةالباحث تاستعمل

لتحليل البحث وتفسَته وتقريره، وىذه وثائق 
ادلكتوبة كمصدر البيانات ألهنا تفيد لالمتحانات 

                                                 
12

Sanapiah Faisal,Metodologi Penelitian Pendidikan )المنهج البحث  
 .213 (Surabaya: Uwaha Nasional,1992)التربوية( 
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ىذه  ةالباحث تاستعمل 13والتفسَت بل جنم األشياء،
الطريقة لسهول على البيانات عن تاريخ التأسيس 

سة العالية معارف "حسن منادي" كاراعان بادلدر 
وموقفها اجلغرافية ونظامها وأحواذلا بادكان فونوروغو 

 من األساتذة والطالب فيها.
 أدوات البحث .5

تكون الباحثة أداة يف البحث النوعي أو الكيفي . 
يف تثبيت ركز البحث، واختيارت ادلخرب   تعمل الباحثة

ييم نوعيتها ، كمصدر البيانات، والقيام جبمعها، وتق
وحتليلها، وتفسَتىا وصياغة االستنتاج. بناء على ىذه 

تدور يف تركيز البحث واختيارت  النظرية فكانت الباحثة
ادلخرب كمصدر البيانات ومجعها وتقوديها وكذالك يف 

تدريس قواعد اللغة العربية بكتاب االستنتاج فيما يتعلق بال

                                                 
 .161 ونفس ادلرجع 13
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معارف حسن منادي  أمثليت" بادلدرسة العالية طريقة  "
 .2019-2018كاراعان بادكان السنة الدراسية 

 
 
 

 نقل البحث  .6
من ادلؤكد حقيقة أن الباحث جيب أن تكون 
صحيحة وموثوقة وموضوعية ىي قوة البحث. لكن 
الشروط واألساليب ادلستخدمة ختتلف عن البحث 

، ىناك  Licolnالكمي. يف البحث النوعي ، وفقا لغوبا و 
ية ، والنقل ، واالعتمادية والتأكد من شروط ادلصداق

قابلية النقل إىل نتائج األحباث  البحث ىو نقل الصحة.
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اليت ديكن نقلها أو استخدامها يف سياقات أخرى أو 
 14.سياقات أكثر حتديًدا

 
 طريقة جمع البيانات .7

طريقة مجع البيانات ىي الطريقة ادلستعملة جلمع 
 ىف ىذا البحث استخدمت الباحثة طريقة  15البيانات.

الوثيقة. طريقة الوثيقة ىي كيفية مجع البيانات بطريقة 
الًتاث التحريري والكتب وغَتىا الىت ذلا صلة بالبحث. 

ادلعلومات او  واستخدمت الباحثة الطريقة الوثيقة لنيلت
البيانات عن التدريس قواعد اللغة العربية بكتاب " أمثليت" 

العالية معارف "حسن منادي" كاراعان بادكان  بادلدرسة

                                                 
14

https://santilisnawati.wordpress.com/2014102123/validitas-dan-

reliabilitas-dalam-penelitian-kualitatif. dikutip tanggal 1 januari 2019.jam 

9.54  1  
15

Suharsimi Arikunto, Managemen Penelitian (البحث اإلدارة ). 
Jakarta: Rineka Cipta,1990) 134. 

https://santilisnawati.wordpress.com/2014/02/23/validitas-dan-reliabilitas-dalam-penelitian-kualitatif
https://santilisnawati.wordpress.com/2014/02/23/validitas-dan-reliabilitas-dalam-penelitian-kualitatif
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. فالوثائق ادلقصودة ىي 2019-2018السنة الدراسية 
 البحوث العلمية والكتب ادلتعلقة.

 تحليل البيانات .8
ىف ىذا البحث تستخدم الباحثة أسلوب حتليل البيانات  

 كما يلى:

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مجع
 البيانات

 ختفيض 
 البيانات

استنتاج 
 البيانات

عرض 
 البيانات
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 مجع البيانات  .أ 
حتتاج الباحثة ايل طريقة مجع البيانات احملتاجة وتستخدم 

 الطريقة الوثيقية
 ختفيض البيانات .ب 

لن خيتلط البيانات قسم الباحثة ىذه البيانات بالضبط 
والدقة، كماعرفنا كّلما طال الوقت الباحثة كّلما كثر 

ومن أجل ذلك حيتاج عن البيانات ادلختلطة وادلختلفة. 
حتليل البيانات بطريقة ختفيض البيانات، وغرضها 
تلحيص وختيَت البيانات ادلهّمة من حيث ادلوضوع 

ىف  والشكل. والبيانات ادلختارة الواضحة تيسر الباحثة
 مجع البيانات وحبثها.

 عرض البيانات  .ج 
عرض البيانات ىو تأليف ىف تركيب اإلعالم على شكل 

هيل الفهم عن معناه. وبعد فزر نظام خاص لتس
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البيانات مث تعريضها بتصميم على شكل تفسَت السرد 
البيانات عن  األخبار. ىف ىذا البحث عرضت الباحثة

التدريس قواعد اللغة العربية بكتاب " أمثليت" بادلدرسة 
العالية معارف حسن منادي كاراعان بادكان السنة 

 2019-2018الدراسية 
  استنتاج البيانات .د 

استنتاج البيانات ىو حتليل البيانات ادلستمر ىف مدة مجع 
البيانات أو بعضها. ألخذ النتيجة الىت ديكن أن تصور 

 التصميم احملصول.
 فحص صحة البيانات  .9

 لفحص صحة البيانات، إستخدمت الباحثة ثالث طرق:
 أ. ادلنهج التثليثي

ادلنهج التثليثي ىو منهج فحص صحة البيانات اليت  
مل األشياء األخرى يف إخراج البيانات ليفصح تستع
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البيانات و مقارنتها.ويقّسم ادلنهج التثليثي إىل ادلصادر 
 16و الطريقة والباحث والنظرية.

أن تستخدم الباحثة ادلنهج التثليثي بادلصادر وىو  
يقارن درجة األمانة ويفحصها للخرب الذي اكتسبو 

 النوعي.بالوقت واآللة ادلتفرقة يف البحث 
 ب. تطويل اإلشًتاك

النوعي ىو الوسيلة نفسو. الباحثة يف ىذا البحث 
إشًتاك الباحث حمتاج جلمع البيانات. ىذا اإلشًتاك ال 
ىف وقت قصَتبل حيتاج إىل تطويل اإلشًتاك يف ميدان 
البحث،وفائدة ىذا التطويل ترقية درجةاألمانة ىف 

 17البيانات.
 
 

                                                 
    99ادلرجع نفسو،  16
 .176-175ادلرجع نفسو،  17
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 ج. مواظبة التأمل
مواظبة التأمل إجياد اخلصائص والعناصر الغرض من 

بالتفصيل بعبارة أخرى، إذا كان تويل اإلشًتاك 
 يعطىالفرصة مواظبة التأمل والتعميق.

 . تنظيم كتابة البحثز
كتبت الباحثة تقريرا ذلذا البحث وقسمو إىل مخسة أبواب 

 وىي :

ادلقدمة، وىي حيتوى على خلفية  : الباب األول
ادلشكلة، وأسئلة البحث، وحتديد 

البحث، وأىداف البحث، وفوائد 
البحث، واإلطار النظرى، ومنهج 
البحث، واحملتويـات، وتنظيم كتابة 

 تقرير البحث.
يتكون عن حبث نظري يف كتاب   : الباب الثاىن
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"امثلىت" حيتوي على حمتوى 
تعريف  :تدريس قواعد اللغة العربية

تدريس قواعد اللغة العربية، وادلواد 
تدريس قواعد اللغة العربية. وطرق 
التعليم ىف تدريس قواعد اللغة 
العربية،.و مشكالت تدريس 
قواعد اللغة العربية. وأساليب 
التقوًن ادلستخدمة: تعريف 

منافع أساليب و أساليب التقوًن، 
 التقوًن، وأنواع أساليب التقوًن.

عن عرض البيانات حيتوي على  : الباب الثالث
البيانات العامة، وما يتعلق مبوقع 
البحث يشمل على تاريخ تأسيس 

ونظامها ادلدرسة وموقعها اجلغرايف 
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وعن وأحوال ادلدرسُت وطالهبا، 
ض البيانات اخلاصة حيتوي ر ع

على البيانات عن: حمتوى تدريس 
قواعد اللغة العربية بكتاب " 
أمثليت" بادلدرسة العالية معارف 
حسن منادي كاراعان بادكان 

، 2019-2018السنة الدراسية 
وطريقة التعليم ىف تدريس قواعد 
اللغة العربية بكتاب " أمثليت" 
بادلدرسة العالية معارف حسن 

كاراعان بادكان السنة منادي  
،  2019-2018الدراسية 

ومشكالت تدريس قواعد اللغة 
العربية بكتاب " أمثليت" بادلدرسة 
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العالية معارف حسن منادي  
كاراعان بادكان السنة الدراسية 

. ، وأساليب 2018-2019
التقوًن ىف تدريس قواعد اللغة 
العربية بكتاب " أمثليت" بادلدرسة 

منادي  العالية معارف حسن 
كاراعان بادكان السنة الدراسية 

2018-2019. 
حتليل البيانات عن : تدريس   : الباب الرابع

قواعد اللغة العربية بكتاب " 
أمثليت" بادلدرسة العالية معارف 
حسن منادي كاراعان بادكان 

.  2019-2018السنة الدراسية 
، ومواد  تدريس قواعد اللغة 
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درسة العربية بكتاب " أمثليت" بادل
العالية معارف حسن منادي  
كاراعان بادكان السنة الدراسية 

، وطريقة التعليم 2018-2019
ىف تدريس قواعد اللغة العربية 
بكتاب " أمثليت" بادلدرسة العالية 
معارف حسن منادي كاراعان 

-2018بادكان السنة الدراسية 
، ومشكالت تدريس 2019

عد اللغة العربية بكتاب قوا
درسة العالية معارف أمثليت" بادل"

حسن منادي كاراعان بادكان 
، 2019-2018السنة الدراسية 

ريس قواعد وأساليب التقوًن ىف تد
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أمثليت" اللغة العربية بكتاب "
بادلدرسة العالية معارف حسن 
منادي كاراعان بادكان السنة 

 .2019-2018الدراسية 

اإلختتام، فيها اخلالصة من ىذا  : الباب اخلامس
واإلقًتاحات لإلصالح  البحث
 بعدىا.

 
 

 


