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لباب الثالثا  
 عرض البيانات 

 أ. عرض البيانات العامة
العالية  تبحث الباحثة َب ىذا الباب عن صورة عاّمة بادلدرسة

 معارف حسن منادي
 . تاريخ تأسيس المدرسة العالية معارف حسن منادي1

جنبا إىل جنب مع عودة ظهور اإلسالم الذي ال يزال 
التكنولوجي. بدأت يًتدد وال ديكن وقف تقدم العصر 

ادلشكلة األساسية ُب الظهور وىي أن وعي اجليل ادلسلم 
ادلرتقب بتعلم القرآن وفهمو بدأ يتناقص ، ال سيما ُب رلال 

 حتفيظ القرآن.
لإلجابة على ىذه ادلشكلة ، فإن معهد مدرسة حتسني 

القرآن اإلسالمية الداخلية "حسن منادي" موجود ىنا 
ة ُب توجيههم إىل حب القرآن ُب لتقدًن حل للمساعد

58 
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شكل أنشطة تعلم القرآن )القراءة والدراسة واحلفظ( وراء 
 األنشطة ادلزدمحة. وأنشطتهم اليومية.

إىل جانب ذلك ، ىناك عدة عوامل أخرى تشجع 
 على إنشاء ىذه ادلدرسة الداخلية ، منها ما يلي:

د . ال توجد مؤسسة تعليمية تدرس القرآن على وجو التحدي1
على ادلستويني األساسي وادلتقدم ُب اجلزء الغريب من 

وادلناطق  بادكان،  كاراعان، وخاصة منطقة قرية   فونوروغو
 احمليطة هبا.

. رغبة قادة اجملتمع ُب إنشاء مؤسسة تدرس القرآن حىت ال 2
 يذىب أبناؤىم بعيًدا ُب دراسة القرآن وتعميقو.

. ىناك واقف يتربع جبزء من أرضو إلنشاء مدرسة داخلية 3
مع وجود العديد من  .، بادكان كاراعانإسالمية ُب قرية  

قت ًب عقد مداوالت العوامل ادلذكورة أعاله ، ُب ذلك الو 
 ، بادكان كاراعانقادة اجملتمع ُب قرية  على الفور بين

لتأسيس رائد مدرسة داخلية يدرس القرآن على فونوروغو 
وجو التحديد. بفضل االستجابة احلماسية من اجملتمع ، ُب 
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معهد اإلسالمية لتحفيظ فًتة قصرية من الزمن ، ًب إنشاء 
. ُب تطورىا 2007"حسن منادي" رمسًيا ُب عام  القرآن

الذين كانوا  طالبا 3ادلبكر ، مل يكن ذلذه ادلدرسة سوى 
.  الذين كانوا غري مقيم ( طالبا 70و  ادلعهد مقيم َب

طالًبا و  58احلمد هلل ، من عام إىل آخر ، يوجد اآلن 
طالًبا عايل السرعة. على الرغم من أنو ال يوجد  126

حىت اآلن مبٌت سكن للذكور واإلناث سانًتي ، لذلك ُب 
الوقت احلايل يتم إيواء الطالب ُب منازل السكان ادلوجودة 

 وخ.حول الك
بصفتها ادلدرسة الداخلية اإلسالمية الوحيدة لتحفيظ 
القرآن ُب ادلنطقة الغربية من بونوروغو ، يواصل معهد 
حسن منادي بوىساويت حتفيظول القران اإلسالمي 

العزم على تعزيز روح  فونوروغو بادكانالداخلي من 
تسعى جاىدة لتحقيق األىداف كما ىو مذكور ُب 

 الرؤية.
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 غرافي المدرسة العالية معارف حسن منادي. موقع الج2
كانت ادلدرسة العالية معارف حسن منادي تقع ُب 

وقع النمرة األوىل   ويراطا الشارع ُبموقع سًتاتيجية وىي 
َب قرية   اإلسالمية لتحفيظ القرآن حسن مناديمعهد 

 كاراعان من عمدة بادكان َب منطقة ادلدينة فونوروغو
واألهداف المدرسة العالية معارف حسن الرؤية والرسالة . 3

 منادي
 أ. الرؤية

"إعمال األفراد الذين ذلم ادلوقف الديٌت، والقدرة َب 
رلال العلم والتكنولوجيا والذين يستعدون للدعوة َب 

 اجملتمع"
َب كل عملية الًتبية حنن  ننشأ التنظيم دائما 
مالئمة دبجال كل واحد منها، وننشأ اإلحًتام والثقة و 

حلفاظ على عالقة العمل وفقا بالتعاون وصلة الرحم، ا
 الرؤية ما يلى : وتبيني ىذه 
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يعمل التدريس وإلرشادات بأحسن ما أمكن حىت  .1
 نشأ التالميذ نشأة كاملة مالئمة بقّوهتم

 تطوير روح التميز دائما على كل أعضاء ادلدرسة .2
تشجيع التالميذ ومساعدهتم على اإلعًتاف قوهتم  .3

 كاملة  حىت نشأ نشأة
تطوير روح التميز َب تطبيق العلم والتكنولوجيا والفن  .4

 وتشجيعو على نفوس التالميذ
تطوير التفيهم على دين اإلسالم وثقافة الدولة حىت  .5

 يكون التالميذ كفاءة باألخالق الكردية
 تشجيع ادلتخرجني ادلؤىلني بالعلوم واألخالق الكردية

 :  ناديدلدرسة العالية معارف حسن م ب. الرسالة
ترقية العبادة اليومية لوجود اإلديان والتقى إىل اهلل  .1

لتقوية األخّوة اإلسالمية وحياة الفرد ألعضاء اجملتمع 
 السكينة

ترقية الكفاءة الفرد بأخالق الكردية وتعريف الدولة  .2
 وادلعلومات

 ترقية كفاءة الفرد ادلؤىلني ادلسؤولني حلدمة اجملتمع                .3
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اسة األمانة وادلؤىل واإلخالص واإلقتصاد لوجود الري .4
 وتعّون نفسو واألخوة الدينية و روح احلرية

وحيتال األفراد ألعضاء اجملتمع بتطوير روح اإلختيار 
وإعتماد على النفس واجلهاد ومهة العمل وروح ادلسابق ببيئة 

 حياة اجملتمع الدينية واألخالق الكردية
 ج. األىداف

 األخالق الكرديةتعويد التالميذ  .1
 تدربب التالميذ الدعوة اإلسالمية َب اجملتمع .2
تكوين التالميذ ادلؤىلني بادلعلومات وتطيقها َب  .3

 حياهتم
 إستعداد التالميذ لتكون الزعماء َب ادلستقبل .4
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 منظمة المدرسة العالية معارف حسن منادي.5
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لجنة المدرسة 
 التربوى

 رئيس المدرسة

 صّلة المجتمع

 

 الّلوازم الّتمهيديّة
 

 تنظيم
 

 األساتذة
 

 رعاية
 

 مدّرس الّدرس
 

 طلبة
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بيان بأسماء المدرسين فى المدرسة العالية معارف حسن . 6
 منادي

 عن أمساء ادلدرسني

 الوظائف /
 المواد الدراسية

 ميالد
أسماء المدرسين 

 والموظفين
 رقم

 رئيس ادلدرسة
 فونوروغو

04-07-
1983 

 على شهيد ادلاجستري
 

1 

 الرياضيات
 فونوروغو

13-7-
1989  

  , S.Pd فجر نور حهيا
 

۲ 

 ادلواطنة
 فونوروغو

19 – 5 -
1965 

 الدكتورندوس فارنو
 

3 
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 القران واحلديث
 فونوروغو

7 -9 - 
1965 

  الدكتورندوس فرالن
 

4 

 الرياضة البدنية
 فونوروغو

27 -5 -
1994 

 , S.Pd مفلحني عارف
 

5 

 رعاية
 متبيالىان

26 – 1- 
1997 

 أدي سوكمطا
 

6 

 الثقافية اإلسالمية
 فونوروغو

2 – 11 -
1987 

 األستاذة سيت رائسة اجلنة

S.Pd.I , 
 

7 
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 فقو

 مادييون
16-11-

1
9
8
7 

 نوُب رسديياناواٌباألستاذة 

S.Pd , 
 

8 

 اللغة اإلجنليزية
وفونوروغ   

3-8-
1987 

 األستاذة سوسيالواٌب
S.Pd.I , 9 

 عقيدة واألخالق
 فونوروغو

08-5-
1995 

 األستاذة لينا أول الفطرياين
S.Pd , 10 

 أمثليت
 فونوروغو

20-05-
1994 

 S.Pd األستاذة أنيسة ادلنورة

, 11 
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 اللغة العربية
 فونوروغو

05-06-
1985 

 S.Pd.I األستاذة نور احلسنة

, 
12 

 احلاسوب
 فونوروغو

11-12-
1995 

، األستاذة سلفييا   1۳ 

 إقتصاد
 فونوروغو

3-6-
1991 

 14  األستاذة ىسنا لطفيا

 
 أحوال التالميذ المدرسة العالية معارف حسن منادي. 7

تنقسم ادلدرسة العالية معارف حسن منادي إىل ثالث 
فصول  وىو الفصل األول والفصل الثاين والفصل 

صل فيما الطالب لكّل ف الثالث، ويأٌب البيان عن عدد
 يلى:

 



88 
 

 

 
التالميذ عدد  الصف  

الثالث الصف الثاىن الصف  األّول الصف   
 مجلة نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال
16 13 14 10 14 13 44 26 80 

29 24 27 88 
 

الوسائل الموجودة فى المدرسة العالية معارف حسن . 8
 منادي

وجود الوسائل َب ادلدرسة تساعد عملية التدريس 
بوسائل متكامل  العالية اإلعداديةادلدرسة وكذلك َب 

 يستطيع ان جيعل فعالية التدريس تسري سرية مجيلة.
 1.41اجلدول                   

                                                             
1
ادللحقة َب  D/F-6/24-IV/2018/05انظر نسخة الوثيقة ادلعهدى برمز .  

 الرسالة البحثىذا 



88 
 

 

ادلدرسة العالية حسن البيانات عن الوسائل َب          
 منادي

 الحالة العدد اسم الوسائل الرقم
 حسن 1 ديوان رئيس ادلدرسة  ۱
 حسن 1 ادلسجد  2
 حسن 1 ادلكتبة 3
 حسن 6 الفصل 4
 حسن 4 احلمام 5
 حسن 1 مركز احلاسوب 6
 حسن 1 مركز اللغة 7
 حسن 1 غرفة األساتيذ 8
 حسن 1 غرفة ادلنظمة 9
 حسن 1 غرفة الكشافة 10
 حسن 1 القاعة 11
 حسن 1 غرفة الضيف 12
 حسن ۱ غرفة قسم الصحة 13
 حسن ۱ الشركة 14
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 ب. عرض البيانات الخاصة
. عرض البيانات عن المحتوى في تدريس قواعد 1

اللغة العربية بكتاب " أمثلتي" للصف العاشر 
بالمدرسة العالية معارف حسن منادي كاراعان بادكان 

  2819/2818السنة الدراسية 
 "أمثلتى" تعريف . أ

 يستخدم بطريقة  ىو كتاب  "أمثلىت "كتاب 
 .2الكتب العربية وقراءة الكرًن القرأن لفهم ميسرة تطبيقية

 مهارة بناء َب والصرفية النحوية القواعد َب يبحث وىو
 توفيق األستاد الفها .للمبتدئني اشهر ستة القراءة دلدة

 مطالع اإلسالمية خرجيى ادلدرسة من خريج وىو احلكيم
 جاوى– باطى – مرقايصا – حاجني (PIM)الفالح

 مصحوبة رللدات سبعة الكتاب ىذا وطبع .3الوسطى

                                                             
2
   5-1 أمثلتىفى مقدمة _ احلكيم توفيق ..  

 
3

 :)جفارا ، للمبدئين التراث كتب قراءة في امثلتي ،احلكيم توفيق.  

 ،2002 )الفالح دار معهد
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 لرموز الطبيقية وطريقة والرموز والنحوية بالقواعدالصرفية
 مخسة اىل االن ويتلخص ,ابن مالك الفية وخالصة الكتاب
 )النحوية(والصرفية والقواعد الرموز مصحوبة رللدات
 .مالك ابن الفية وخالصة

 النحوية القواعد يتعلم من ىنا بادلبتدئني وادلراد
 ولوقليال قبل من تعلمها لو يسبق مرةومل اول َب والصرفية

 والصرف النحو ىوعلم وما القواعد عن شيئا اليفهم حىت
 معٌت من يفهم ومل .العربية الكتب يقراء ان يستطع ومل

 القواعد تعلم َب يبداء من أذن ,فهي العربية الكتب معاىن
 4.حق إلبتداء َب

نوع من أنواع االجهزة والوسائل َب فهم وىذه الطريقة 
 وذلا , والكتب العربية اجملالت واجلرائد والصحف العربيةالقرآن 

 كمايلى: حصائصها

                                                             
4
 Taufiq Al hakim, Tawaran Revolusi sistem pendidikan Nasional 

Berbasis Kompetensi (عرض فى نظام التعليم الوطني القائم على الكفاءة) (Jepara : 

Ma’had Darul Falah,2004)33. 
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 – الصرفية واما النحوية اما – القواعد من االمثلة تطبيق .1
 االمثلة واما ,مالك ابن الفية خالصة مأخوذةمن وىي

 5.النبوية االحاديث او القرأن الكرًن من فماخوذة التطبيقة
  .6مرتني االمثلة قراءة كيفية .2

 من النحوية بقواعد مطابقة اجلملة اخر قراءة : اوال
 .اإلعراب

 من التجويد بعلم مطابقة اجلملة اخر قراءة : ثانيا
 .الوقفات

 َب ادلشكلة اإلجابة َب والقاموس الرموز من "أمثلىت" فهم .3
 الكتب يقراءون ما عند عليها يعتمدون القراءةوالتالميذ

 7.والغريبةلديهم اجلديدة
 مؤلفة اىل ادلدرس يتوصل الكتاب ىذا درس بدايو قبل .4

  .ومشاخيو

                                                             
5
 Taufiq Al hakim, Pedoman Mengajar Kitab Amtsilati ( ضوابط

 .4 (Jepara : Ma’had Darul Falah, 2002 ) (تدريس كتب أمثلتي

 

  القدًن" 4-"ظبعة جلد احلكيم توفيق. 8
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 اىل مباشر متصل سند على اعتمادا الكتاب تدريسهذا .5
 8 .مؤلفة

 المواد الدراسية . ب
َب ادلدرسة العالية معارف حسن الكتاب ادلستخدمة 

دلادة القواعد فهوكتاب " امثلىت" كانت فيها طريقة  منادي
ولًتقية مهارة القراءة ميسرية للمبتدئني بفهم النحو والصرف 

والًتمجة ىذا ىو كتاب مطبق تدريسو لتدريب التالميذ 
 وجعلهم نشيطني َب القراءة باللغة العربية.

 قسم اإلدارة)كما رأي األستاذ فجر نور جهي 
من أوكتوبر  29ُب التاريخ  ( حسن مناديادلدرسة العالية 

الكتاب القواعد  ادلدرسة ، يُوَضح بأنّ  اإلدارةُب  8201
معارف حسن ادلستخدمة َب ادلدرسة العالية اإلسالمية 

كانت فيها طريقة ميسرية  كتاب " امثلىت" فهو منادي
للمبتدئني بفهم النحو والصرف وادلواد  الدرسية الذى كان 
فيها ىي مواد النحوية والصرفية  ماخوذة من خالصة ألفية 

وذة من القرأن الكرًن ابن مالك، وأما األمثلة التطبقية فماخ
                                                             

8
 5-1 جلد: أمثلىت احلكيم توفيق  . 
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واألحادث النبوية، ىذا ىو كتاب مطبق تدريسو لتدريب 
التالميذ وجعلهم نشيطني َب ترقية مهارة القراءة والًتمجة 
باللغة العربية. ألن ادلاّدة مالئمة دبدارك التالميذ وسّنهم 
خاصة للمبتدئني وماسياما للمتواسطني أو ادلاىرين الىي 

مهم. وكان اذلدف َب ىذه ادلدرسة بالصعبة اليت يتعسر فه
العالية اإلسالمية اإلعدادية تكوين التالميذ قادرين على 

 9قراءة الكتب العربية قراءة صحيحة وترمجتها.
القواعد  ة)مدرس أنيسة ادلنورة األستاة  مع أما ادلقابلة

ُب التاريخ   (حسن مناديادلدرسة العالية  عاصرَب الصف ال
أحد  كتاب "طريقة امثلىت"يكون    2018من أوكتمرب  29

فيها طريقة  ادلراجيع اجلديد والعجيب َب تدريس القواعد ألن
ميسرية للمبتدئني بفهم النحو والصرف ولًتقية مهارة القراءة 
والًتمجة بالرموز النبيل ومناسبتها لقدرة التالميذ من حيث 
مستواىا وىو من الكتب القيمة ينظمو فيو كاتبو تنظيما 

مواده ترتيبا منطيقيا ومقسما إىل أقسام باستعمال ويرتب 

                                                             
9
ادللحقة   W/F-8/29-IV/2018-02/2برمز   انظر نسخة ادلقابلة ادلعهد.  

 الرسالة البحثَب ىذا 
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طريقة اإستنباط بكثرة األمثلة والقاعدة السهلة ويشتمل فيو 
القواعد  ماخوذة من خالصة ألفية ابن مالك، وأما األمثلة 
التطبقية فماخوذة من القرأن الكرًن واألحادث النبوية. 

ول وتنقسم مواد الكتاب إىل مخسة كتب وىي من اجلزء األ
إىل جزء اخلامس وَب كل جزء موضوعات متعلقة باألجزاء 

 األخرى
القواعد بستخدام ىذه ادلادة  ةمدرس توقد إختار 

والكتاب ليكون التالميذ اصّحاء من ناحية الفكرة 
واألسلوب وكانت ادلاّدة مناسبة لوقت حصة الدرس، 
وادلدارس يستطيع أن ينتهى منها ُب كا حصة ألن الكتاب 

 10سهل إللقاء ادلدرس وفهم التالميذ 
الطالب ىي مواد  أما ادلواد الدراسية الىت يتعلممها

قواعد النحوية والصرفية ماخوذة من الفية ابن مالك ، وأما ال
األمثلة التطبقية فماخوذة من القرأن الكرًن واألحادث 
النبوية. وتنقسم  ادلواد اىل مخسة كتب وىي من اجلزء األول 

                                                             
10

  W /F-7/W/29-IV/2018-01/1برمز   انظر نسخة ادلقابلة ادلعهد.  
 الرسالة البحثادللحقة َب ىذا 
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اىل اجلزء اخلامس. اخلامس وَب كل جزء موضوعات متعلقة 
 11باألجزاء األخرى.

اجلر واسم الضمري  يبحدث َب حروفالجزء األول: (1
 واسم ادلوصول واسم اإلشارة.

يبحدث َب األمساء. عن عالمةاألمساء، الجزء الثاني: (2
و انواع اسم من نكرة، ومعرفة.مؤنث، 
ومذكر.معرب، ومبٌت. مفرد مثٌت، ومجع. َب 
ىذااجلزء يبحث اإلسم من أوزن اسم الفاعل واسم 
 ادلفعول وادلصدر.َب ىذااجلزء يتفكر الطالب اصعاب

 من اجلزء األول.
عن الًتاكيب من ادلبتدأ واخلرب الجزء الثالث: (3

والنواسخ لإلسم من إن أخواهتا وكان 
وأخواهتا.ويتحدث ايضا عن اسم غريمنصرف 

 والتوابع.
يًتكب من ادلواد أيضا تراكيب من  الجزء الرابع: (4

اجلملة اإلمسية و الفعلية, وتطبيقها َب الًتمجة اجلاوية 
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تخدم الطالب ادلعجم َب ىذا اجلزء اإلندونيسية. ويس
دلعرفة معاىن الفردات العربية ومن ىذا اجلزء يدرب 
الطالب الفهم والتحليل لكلمات العربية لتطبيق علم 
النحو والصرف من النظوم أللفية ابن ملك, وفيو 

 يتحدث عن الفعل ادلاضى.
حيتوى ىذااجلزء على ادلواد فعل الجزء الخامس: (5

ن اجملرد وادلزيد. عوامل النواصب ادلضارع و أوزانو م
واجلوازم على فعل ادلضارع تعطى الطالب ادلعرفة عن 
تغيري حركات احلرف َب الفعل . َب اجلزء الثالث 
يدرس الطالب النواسخ َب اإسم, أماَب اجلزء 
اخلامس فيدرسون عوامل النواصب واجلوازم َب 
الفعل. فيدرسون أيضا الفعل وأوزانو اكمال على 

ث األفعال َب ىذاالباب. وادلهمات الىت تبحث ادلبح
تراكيب الكلمات َب مجال تطبيق ُب عمالية القراءة 
والًتمجة كما َب كتاب تتمة اجلزء الثاىن  التدريب عن 
قراءة ادلواد أمر مهم لطالب باستخدام ادلعجم, إذا, 
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ادلعجم أمر أساسي لفهم ادلواد القراءة مادام ال يفهم 
 عن ادلفردات. 

فهى: كتاب خالصة الفية  ب االخرى المتممةكت (6
ابن مالك . كتاب رموز والقاعدة يشتمل ُب 
إستخالص رللدات ونظم الفية ابن مالك. كتاب 
تتمة يشرح عن تطبيق الرموز َب قراءة الكتب. كتاب 

 صرفية ىى معجم ليبحث عن مشكالت اإلعلل.
 

 عرض البيانات عن طرق تدريس القواعد اللغة العربية .1
بالمدرسة العالية بكتاب " أمثلتى" لطالب الصف األول 

 2819/2818السنة الدراسية  معارف حسن منادي 
 ة)مدرس أنيسة ادلنورةة مع األستاذ ادلقابلة نتيجة من

ُب  (حسن مناديادلدرسة العالية  القواعد َب الصف األول
ادلستخدمة َب طرق  عن  8201من أوكتوبر  29التاريخ  
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دلدرسة َب  بكتاب " أمثلىت" القواعد اللغة العربيةتدريس 
 : 12هي خبطواهتا كما يلىف العالية معارف حسن منادي

يبدأ ادلدرس الدرس باأل سئلة عن الدرس ادلاصى ليقوى  . أ
إستيعاب الطالب على ىذه ادلواد. وَب نفس والوقت 
سأل ادلدرس قليال عن الدرس اجلديد الذى قد كّلفو 

 قراءتو َب البيوت.ادلدرس الطالب  
إجزاء  وأّمايواصل ادلدرس الدرس بكتاب "طريقة امثلىت"  . ب

 التدريس فكما يلى:
 القارئ يقراءىا القرأنية االيات من االمثلة لكل (1

 .مرتني
 والقراءة بالقواعد مناسبة بالوقفة االول القراءة (2

 .يعلم التجويد وقفا بالوقف الثانية
 .مرقما بل ومناسبة مرتبتة القراءة (3
 .يستمعون إليو والتالميذ االستاذ من والشرح البيان (4
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 واالبيات القران األيات من االمثلة يقرأون التالميذ (5
 .بالبحث ادلوافق ابن مالك الفية نظم من

َب كل مادة الىت قد تعلمها و سيتعلمها فال شكل  (6
 فيها إذا ال جيوز أن يزيد شكل إال قراءة فحسب.

 .مرّات عشر ةمكرر  مالك ابن الفية نظم قراءة (7
 فاالىم البيت حفظ يستطيعون ال التالميذ إذاكان (8

 .البيت ىذا حفظ  االفضل الرموزولكن حفظ ذلم
 .اجلديدة ادلفردات حفظ التالميذ على يقدر (9

 القراءة َب التالميذ قدرة ىو ادلفضل العرض (10
 بالدر. والفهم

 ويشرح االستاذ يبني الدراسة اخر كل وَب (11
 .ادلادةتلك  من الرئيس الدرس

 طرق تدريسها فكما يلى: وأّما
 يبدأ ادلدرس الدرس بادلوضوع ادلقررَب جلده (1
يقراء ادلدرس مثاال واحدا فيما يتعلق بادلوضوع  (2

 ويستمر َب بيانو من القواعدىا وأساس نظمها.
 يكرر التالميذ دبا قرأه ادلدرس   (3
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لقراءة األمثلة واحدا فواحدا  يأمر ادلدرس التالميذ (4
 متبادال

بدأ ادلدرس لشرح قواعد النحوأوصرف َب تلك  ٍبّ  (5
 األمثلة ببيان واضح

وبعد ذلك,كان ادلدرس مع التالميذ يستخلصون  (6
 من تلك األمثلة القاعدة

لقراءة األمثلة َب تدريبات  يأمر ادلدرس التالميذ (7
 إعطاء ادلعٌت وترمجتها

َب الوقت آخر، خيتلط ادلدرس بني الطرق واخلطوات،  . ت
الطالب بااسأمة وملل، طبق ادلدرس وىذا عندما يشعر 

اللعبة وادلسابقة بني الطالب أثناء تدريسو. وىذا يتطلب 
 إبتكارياادلدرس وذكاءه.

قبل إختتام عن الدرس يراجع ادلدرس مع التالميذ  . ث
 باألسئلة وإجابتها ادلباشرة.

 بعد إنتهئ الدرس كّلف ادلدرس طالبو باواجبة ادلنزيل. . ج
ألهنا تعّود التالميذ  ويطبق ادلدرس ىذه الطريقة

التفكري واستنباط احلقائق بأنفسهم وترىب َب التالميذ 
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َب تدريس طريقة يطلب ادلدرس  اإلعتماد على النفس.
 فظالرموزوالقواعد فهما جيد و البد أن حيأمثلىت أن يفهم 

كلها على التالميذ ألن حبفظها بعد   مالك ابن الفيو نظم
فهمها يقوي ىذا احلفظ َب أذىاهنم وجبانب ذلك أهنم 

 يستطعون ألن يذكروا القاعدة مباشرة دون أن يروا الكتاب.
 عرض البيانات عن مشكالت تدريس القواعد اللغة العربية .2

بالمدرسة بكتاب "طريقة أمثلتى" لطالب الصف األول 
السنة الدراسية ي العالية معارف حسن مناد

2811/2818 
كانت الصعوبات َب عملية تدريس اللغة العربية 
ناشئة وواقعة منقبال ادلدرس كان و للطالب. وكذلك َب 

بكتاب " أمثلىت" لطالب الصف  تدريس قواعد اللغة العربية
. يشعر ادلدرس بادلدرسة العالية معارف حسن منادي األول

بكتاب "  العربية بصعوبات  ُب تدريس القواعد اللغة
أمثلىت"، وخاصة  حيث ال يستطيع الطالب قراءةادلادة و 
فهمها. وىذا ألهنم مل يتعلموا اللغة العربية بل منهم يتخرّج 

 (.SLTP) احلكوميةمن ادلدرسة الثانوية 
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وَب نفس الوقت يوجد بعض التالميذ الضعفاء َب 
. فهم ادلادة ادلدة ولكن عددىم قليل بالنسبة إىل غريىم

 فالبد للمدرس أن يزيد احلّصة دون حّصة الدرس.
ة أنيسة األستاذإستنادا على ادلقابلة الشخصية مع 

حسن ادلدرسة العالية  أمثلىت َب الصف األول ة)مدرسادلنورة 
 إدارةُب  8201من أوكتمرب  29ُب التاريخ  ( منادي
وجدنا الصعوبات لطالب سببا خبالفاهتم َب خلفية , ادلدرسة

تربوية. وممن يشعرون الصعوبات ىم متخّرجني من ادلدرسة 
( وادلشكلة األخرى ىى ضعف  SLTP) الثانوية احلكومية

عقلهم َب فهم ادلدة . لذلك، تشعر التالميذ الصعوبات َب 
تعّلم القواعد بكتاب " أمثلىت" ولكن عددىم قليل بالنسبة 

 13غريىم. إىل
وجبانب ذلك، بع الطالب شعروا بادللل و السأمة 

بكتاب " أمثلىت" ألهنم مكلفون  تدريس قواعد اللغة العربية
حبفظ القواعد والنظم وىذا  من النتيجة ادلقابلة الشخصية 
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بادلدرسة العالية معارف  بعض التالميذ َب الصف األولمع 
ُب  8201من أوكتمرب  29ُب التاريخ   حسن منادي

الصعوبات َب احلفظ القواعد والنظم , ىم يشعرون فصلهم
 14ومع ذلك أمرو بفهمها أو تفكري فيها.

 
عرض البيانات عن أسليب تقويم تدريس القواعد اللغة  .3

بكتاب " أمثلتى" لطالب الصف األول بالمدرسة  العربية
السنة الدراسية  معارف حسن مناديالعالية 

2819/2818 
التالميذ َب عملية التدريس فعلى ادلدرس ليقرر نتيجة 

بكتاب "  إجزاء التقوًن. أما تقوًن تدريس قواعد اللغة العربية
فباإلختيار ىو بتقوًن  .أمثلىت" لطالب الصف األول 

  .الشفوى و التحرير
: كان التقوًن لطالبات  أنيسة ادلنورة ةاألستاذ تقال

بار التحريرى. الصف األول التقوًن باإلختبار الشفوى واإلخت
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اإلختبار الشفوى ىو اإلختبار بادلقابلة بني ادلدرس والطالب 
يسئل ادلدرس وجييب الطالب مباشرة. يستعمل ىذا 
اإلختبار َب أول كل الفصل الدراسى ويتكون من شرح 
الطالب عن ما يتعلق بادلادة شرحا وافيا وصحيحا ويتكون 

 15ايضا من األسئلة َب كل وقت وحني.
:  "ويتكون ايضا َب آخر ريسما نور عزيزةقالت 

الفصل الدراسى باألسئلة واإلجابة من كل الطابوعليو أن 
 16جييب مخسة ألسئلة."

أيضا:  "واما قالت األستاذة أنيسة ادلنورة 
التحر يرى ىو اإلختبار الىت اجابتها بالكتابة، اإلختبار 

خر كل الباب و رللد من كل آ يستعمل ىذا اإلختبار َب
، ويتكون االختيارمن متعد اما األثر اإلجاىب من ىذا باب

 اإلختبار ىو:
 النتيجة اجليدة -1
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 الفكرة الضيقة ألن ليست الفرصة لتدريب بالكاملة -2
 واما منافع التقوًن واىدافو ىى:

 سة ادلدر  معرفة طاقة الطالب َب ادلادة  -1
 سةادلدر  معرفة فهم الطالب َب ادلادة -2
 سةادلدر  معرفة نتيجة الطالب َب ادلادة -3
 غرس روح احلماسة َب نفوس الطالب. -4
 

 10517اجلدول 
بكتاب "طريقة أمثلىت"  نتيجة مادة قواعد اللغة العربية

 لطالب الصف األول

 إسم التالميذ الرقم
 نتيجة

 الكتابى/التحريرى الشفوى
 7 7 امحد فوزي  1

 8 8 اندريا فراتاما 2

                                                             
17

ادللحقة   D/F-10/25-V/2018/06ادلعهدى برمز   الوثيقةانظر نسخة .  
 الرسالة البحثَب ىذا 



998 
 

 

 7 7  اجنار ريانيت 3

 7 6 ديال جوستينا 4

5 
دوي زلمد 

 زينوري
7 8 

 7 7 دوي فورناما 6

7 

فري واحيو 
ىندر 
 يانطا

7 7 

8 
ىرلينا فوتري 

 إجيهياين
7 7 

 8 7 ىداية موالنا 9

 8 8 إرما نوفيتا 10

11 
ليلة النيال 

 جوىر
7 7 
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مرتا ايو  12
 سلفييا

9 9 

13 
زلمد ديدي 

 مصطفى 
7 8 

زلمد عبيداهلل  14
 حسن

7 8 

 8 7 نييا ساويًتي 15

 8 7  فوجييانطا 16

رندي  17
 فرمانشة

6 7 

 7 7 رنو فرايوغا  18

ريسما نور  19
 عزيزة

7 7 

20 
رمحة 

 اندريانطا
7 7 
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 7 6 سيف األنوار 21

 8 7 سوفرييانطا 22

 7 7 سوسانيت 23

تري اجنا  24
 ستيياين

8 9 

ويندا سفتيانا  25
 سسميتا دوي

8 8 

 7 7 ياين 26

 7 6 إإن مطمئنة 27

 7.53 7،11 ادلعدل الًتاكمى

 
 

 
 


