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 ملخص

 

شيئان غلب إتقاهنمايف تعلم اللغة  إن علم النحو والصرف
أم اللغةالعربية ، بينما النحو ىو أبو الصرف ىو  وذلك ألن. العربية

الصرف ىو كتاب بُت الكتب ادلستخدمة يف تعلم .اللغة العربية
إحدى ادلؤسسات اليت تستخدم الكتاب ىي قواعد اإلعالل. 

هتدف ىذه  .يتان جادلدرسة الدينية دار السالم لوساري توالكان با
أما و  .الدراسة إىل استكشاف ادلزيد من تعلمالصرففي ادلؤسسة

صرف تدريس علم  الشاكل مما ىي : ( ٔفهيأسئلة البحث 
ينية دار اإلعالل للصف الثاين بادلدراسة الد قواعد باستخدام كتاب

ما ىي الطريقة ادلستخدمة ( ٕ ؟يتانجافالسالم لوساري توالكان 
 قواعد تدريس علم  الصرف باستخدام كتابيف 

تدريس علم  الصرف باستخدام  كيف يتم تقييم (ٖ؟اإلعالل
مدخل البحث الكيفي،  باستخدام.و ؟اإلعاللقواعد كتاب 

تكون العديد من العوامل اليت ( أن ٔاستخلص ىذا البحث 
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منها البيئة وادلدارس والطرق الرتيبة، واآلباء والطالب وادلواد  مشكلة
التعليمية، وىناك أيضا جهود للمساعدة يف حل ادلشاكل، كل 

وطريقة ( ٕ ادلواد التعليمية اجلاىزة ادلعلم يشرح إعادة حول ادلادة
اليت دريسوتقييم الت( ٖي احلفظ واالستقرائية ادلستخدمة ى دريسالت

اختبار الدراسي و يتم تطبيقها بدءا من اختبار النصفالدراسي، 
 ربريريا وشفهياالنهائي 
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ABSTRACT 

 

Nahwu Science and Shorof Science are two things that 

must be mastered in learning Arabic. This is because Shorof is 

the mother of Arabic, while Nahwu is the father of Arabic. 

Among the books used in Shorof learning is "Qowaid al-I`lal". 

One of the institutions that uses the book is Madrasah Diniyah 

Darussalam Losari Tulakan Pacitan. This study aims to explore 

further Shorof's learning at the institution. As for the 

formulations of the problem are: (1) What is the problem of 

learning shorof with the book Qowaid al-I'lal in Class 2 A 

Madrash Diniyah Darussalam Losari Tulakan Pacitan, (2), 

What are the methods used in shorof learning with the book 

Qowaid al-I ' lal? (3), How is the evaluation of shorof learning 

with the book Qowaid al-I'lal? By using qualitative methods, 

this research concludes that (1) There are several inhibiting 

factors including the environment, madrasah, monotonous 

methods, parents, students, learning materials, there are also 

efforts that help solve obstacles, after each learning material 

the teacher explains again about the material. the. (2), the 

learning method used is memorization, istiqroiyyah. (3), 

Learning Evaluation which is applied starting from midterm 

test, final semester test, either written (tahriri) or oral (syafahi) 
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 األول الباب

 مقدمة

    

 حثبخلفية ال .أ 
 .تعلم اللغة العربية عندعلمالنحووالصرفأمران  غلب اتقاهنما 

 .أم اللغة العربية، بينما النحو ىو أبو اللغة العربية ووذلك أن الصرفه
ال ؽلكن  علاتعلم علمالنحووالصرفألن كالنعلم أعلية فمن ىنا،

 ٔ.فصلهما يف تعلم اللغة العربية
 معناه الصرفو  .علمالصرففرع من قواعد اللغة العربيةإن 

أمر مهم يف تعلم اللغة  الصرف.إن معرفة اريفصسمى توىوي ""التغيَت
. ، سيتغَت معٌت الكلمةالصيغة "العربية ألنو يف تغيَت شكل الكلمة أو

 -كتابة-مثل يكتب أمثلة تغيَت الكلمة باللغة اإلندونيسيةفسنجد 
 مكتوب.

                                                             
ٔ
Ahmad Busyro, Pembelajaran Nahwu dan Sharaf تعليم النحو )
(والصرف (Jogjakarta: Angkasa Press, 2002),22.  
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، كانت العربزيرة من جعندما ال يزال ينتشر اإلسالم يف مجيع أضلاء 
 فقط يف التجويد و اللهجة يقتصر االختالف ، قليلةادلشاكل اللغوية 

اإلسالم بعد انتشار  .ومل يكن ذلا تأثَت على وجود القرآنوالنرب 
بشكل رئيسي على ، بدأت تظهر ادلشاكلالعربجزيرة  خارج شبو

وىذا خطَت  ؼلطؤون يف قراءة الشكل،قراءة القرآن، كثَت من الناس 
من بُت األشخاص الذين يهتمون بنحوية  .عٌتجهة ادلجدا من 

، كان تابعًيا، صديًقا مقربًا لعلي بن أيب أبو األسود الدويل ىو القرآن
يمون العرقون مطالب، رحيل أبو األسود الدويل، طور 

، وأبو عمرو بن عالء، واإلمام خليل الفراىيدي والصرفعلمالنحو 
و يف النحأشهر كتاب  .البشري، واإلمام سيبويو، واإلمام الكسائي

بن داود  إندونيسيا ىو كتاب اآلجرومية أليب عبد اهلل بن زلمد
يصبح ىذا (. هٖٖٚ-ٕٙٚـ)الشنهاجي ادلعروف باسم ابن عجرم 

 والنحونو باإلاافة إىل إعطاء قواعد النحو تدريسهألهم مالكتاب 
اجلانب الفسيولوجي تسمية للمصطلحات  أيضا ناقشيلفًتة وجيزة، 
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فيالنحووقد ردد ىذا الكتاب أيًضا زلمد زلي الدين عبد احلميد 
 ٕ.اآلسانيةبعنوانالتحفة 

ىو فرع من فروع علوم اللغة العربية يدرس صرف علم ال
ويف الوقت نفسو، يف  .حول تغيَت شكل الكلمة يف اللغة العربية

شلارستو، تُعرف التغيَتات يف الكلمات العربية باسم 
تغيَت الشكل األصلي  واصطالحاتغيَت، واللغة ىالصرف ريف.صالت

علم حبيث يكون  .على ادلعٌتللحصول لشيء ما إىل مثال سلتلف 
علم  .الصرفمرادًفا لتغيَت االسم أو تغيَته  من شكل كلمة إىل آخر

عند الطلب مع تغَت العلم ألن الًتكيز ىو كلماتو اخلاصة  الصرف
علم ويف الوقت نفسو، ٖ.حول حدوث التغيَتعلى كلمة باللغة العربية

معرفة احلالة  قواعد تدريسىو معرفة أن دلصطفى الغليان النحووفقا 
                                                             
2
Arham Ahmad Farhan, 2012,https://www.arhamaf.com/2012105/sejarah-

lahirnya-ilmu-nahwu-sharaf-

dan.htmlhttps://www.arhamaf.com/2012105/sejarah-lahirnya-ilmu-nahwu-

sharaf-dan.html, [15 Februari 2021] Di akses pukul 14.30 WIB. 

  
ٖ
Muhtarom Busyro,Shorof Praktis Metode Kraprak طريقة )

(كرابراك الصرف (Yogyakarta: Putera Menara, 2002), 25. 
 

https://www.arhamaf.com/2018/05/sejarah-lahirnya-ilmu-nahwu-sharaf-dan.html
https://www.arhamaf.com/2018/05/sejarah-lahirnya-ilmu-nahwu-sharaf-dan.html
https://www.arhamaf.com/2018/05/sejarah-lahirnya-ilmu-nahwu-sharaf-dan.html
https://www.arhamaf.com/2018/05/sejarah-lahirnya-ilmu-nahwu-sharaf-dan.html
https://www.arhamaf.com/2018/05/sejarah-lahirnya-ilmu-nahwu-sharaf-dan.html
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تضمن ي، مت ادلفرد ومركبالنهائية للكلمات يف العربية من حيث 
علم الصرفنفسها ىي أيًضا جزء من ألن أيًضا مناقشة علم الصرف،

شكل كلمة حبث  يركز على الضغط على حيث تعليمالنحو
العلوم النحووالصرفلديهم  .واحدةجنًبا إىل جنب مع الواع احلايل

النحوتركز التعرف على ىيكل علمأوال، أنا  :بعض االختالفات ىي
 الصرفعلميف اللغة العربية ىي اخلَت واحلق.ثانيا، أنا احلركة اجلملة و 

دد التغَت يف شكل كلمة من شكل إىل أشكال أخرى، يف حُت ػل
ؽلكن في احلركة، ألن اخلالفاتفي احلركةأن العلوم النحوواع اخلالفات

العالقات  .اجلملة باللغة العربيةأن يسبب االختالفات يف معٌت 
من  اللغة العربيةالعلوم النحوو العلوم الصرفالفرع الرئيسي لعلوم 

أساسها وىو أمر مهم جدا لل تدريس، والعالقات العلم الصرفوالعلم 
 ٗ.النحوال ؽلكن فصل مثل األب واألم ىي مًتابطة ومتكاملة

ادلدارس الثاين ب مستوىللتدريسمادة علم الصرف 
األصوات الصحيحة العربية.يف أو نطق اجلمل  تعلمدينيةتشمل ال

                                                             
ري، صادلكتب الع ٔ)بَتوت: اجلزء 2دورس العربية الجزءعالجام ٍت،ييمصطفى الغالٗ

ٜٜٖٔ ،)٘ٓ. 
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عملية التدريس على مستوى ادلدرسة التسناوية، من الضروري االنتباه 
 ٘.إىل التدرجات من السهل إىل الصعب، من ادللموس إىل اجملرد

فعال غلب االنتباه إىل الطريقة ال تدريسالمن أجل إنتاج 
أوال طريقة احملاارة.الثاين طريقة  :ىي من بُت الطرقادلستخدمة

الرابع ىو   ثالث طريقة السؤال واجلواب.اللمناقشة.ال
 ٙ.مارسةادلطريقة

ىدف حبيث  فيويكون البد أن من الضروري أن التدريس 
ربقيقها.يف العام،  اليت تريديتم توجيو التدريس ضلو األىداف 

األخطاء، وىذا حماية من لأوال ل :أىداف تدريسالنحوو الصرف ىي
علم ونيهتمونبتأليف ىو اذلدف األىم، وىو السبب الذي غلعل العربي

تباه، تعويد الطالب االنالنحووالصرف، ثانيا، زرع القدرة على دفع 
منهجي، وتثقيف الطالب على استخالص نتائج فكر على 

                                                             
٘
Depag RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 

Pedoman Pengajaran Bahasa Arab(إرشادات تدريس اللغة العربية) (Jakarta : 

Depag RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1121 

) ,2-1. 
ٙ
Nasution, Kurikulum dan Pengajaran(إرشادات تدريس اللغة العربية)(Jakarta: 

Bumi Aksara, 2003),60. 
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مساعدة الطالب على فهم الكلمات بشكل صحيح  :قواعد.ثالثاً ال
يقوي ادلشاعر ويصقل ادلشاعر  :ادلعٌت.رابعاً استيعاب يف وسرعة 

اللغوية ويزيد من ثراء لغة الطالب.خامسا الكتشاف األخطاء يف 
 ٚ.التعبَتات

يف العديد من ادلؤسسات الصرف  تدريسأنألسف من ا
الدينيةدار  ةغَت رمسية، دبا يف ذلك ادلدرسأم التعليميةسواء رمسية 
الكافية قدرة لىالواعصليمل ادلدرسون زال يالسالم ، ال 

 .جيدة تدريسالصرف، لذلك ليست قادرة على تعليم ادلواد دبهارةفي
 الطالب،سيؤدي إىل أقل األمثل يف تلبية احتياجات وىذه ادلشكلة

العديد من  ىناك لذلك، عواقبالىذه احلقيقة غللب العديد من 
والكثَت من الطالب الذين ال النحو والصرفحاالت الفشل يف تدريس

ىذا سوف يؤثر على عملية ، و يستطيعون قراءة الكتب الصفراء
 ٛ.ونتائج التدريس نفسها

                                                             
ٚ
Muqoyim el-haq, Tasrif Saku Shorof Praktis( تصريف

ساكو صرف )(Bandung: Alfa Beta Press, 2012),34. 

   ٖٓ:ٖٔ، ٕٕٔٓمارس  ٗ، يف منزلو، مع مسالن الدين قابلةادلٛ
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كثَت ىناك  درسة الدينية، ولكن أيًضا مشكالت ادلمن ىذه 
 أهنا استخدمت الطريقةتدريسالصرف.ناجحةيف من ادلدارس الدينية 

يف ىذا التدريس غلعل السهل على الطالب  والكالسيكية واحلديثة،
يس الذي كان يعقد الطالب يف السابق حبيث يسهل فهم التدر 

عليهم دراسة كتب العلماء الكالسيكية وادلعاصرة على حد سواء 
لدين العميق لزيادة تدين الطالب وا لتوفَت ادلعرفة و البصَتة العقائدية

سبيل ادلثال، إحدى ادلدارس الدينية اليت جعلها على .الدارسُت
سة الدينية دار السالم لوساري الباحث مواوع البحث، وىي ادلدر 

 .يتانجافتوالكان 
، وخاصة يف منطقة اجيتانف الدينية ةمن العديد من ادلدرس

تدريس علم الصرف باستخدام كتاب توالكان ىناكعملية  قرية
قواعداإلعالل للصف الثاين بادلدرسة الدينية دارالسالم لوساري 

عملية التدريسالصرفبمن الصف األول  توالكان فاجيتان، بدأت
باستخدام كتاب قواعد الثاين  ، مث الصفأمثليتاستخدامكتاب ب

بدأ با دلدرسة الدينية دارالسالمعملية التدريس يف ادلدرسةو ،اإلعالل
، ال يدريس الطالب الرابعة والنصف حىتيف الساعة الثالثة مساءا 
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توى ادلدرسة فقط من مستوى ادلدرسة االبتدائية ولكن من مس
 ٜ.اإلعدادية والثانوية
 بعض البحوث السابقة كماباحث نظر ال، البحثإلجراء 

باستخدام   تدريس الصرفبعنوان بكيت الذي كتبو ريدو غوميالر 
عابار سونغو الثالث وىل لطالب الصف اإلعالل قواعد  كتاب

، واالبتعاد ومشاكل التدريس وىدفيف ذلك البحث يناقش فونوروكو،
طريقة تستخدم لتدريس أن يطورالعن الدراسة السابقة، أراد الباحث 

اإلعالل للصف الثاين قواعد  صرفوكيف تقييم التدريس مع كتابال
 .بادلدرسة الدينية دارالسالم لوساري توالكانبافاجيتان

سبب اختيار الباحث دلواوع البحث يف ادلدرسة الدينية دار 
دلدرسة الدينية دار السالم حصلوا على السالم ىو أن طالب ا

نحو والالعديد من اإلصلازات األكادؽلية، خاصة يف رلال الفقو 
الثاين  فائزالو الثاين يف قراءة كتاب فتح معُت.  فائزمنها الوالصرف، 

 ٓٔالدائرة.يف تالوة كتاب فتح القريب على مستوى 

                                                             
  ٕ٘:ٗٔ، ٕٕٔٓمارس  ٖيف منزلو،   "عبد الرمحن، "رئيس ادلدرسةمع قابلة ادلٜ

 .غرب غرب إندونيسيا ٓٓ.ٖٔ، ٕٕٔٓمارس  ٕالتوثيق، ادلدرسة الدينية، ٓٔ
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القيام بالبحثتحت انطالقا من ىذه الظاىرة، يرغب الباحث 
تدريس علم الصرف باستخدام كتاب قواعد اإلعالل  " عنوان

 للصف الثاين بادلدرسةالدينية دارالسالم لوساري توالكان فاجيتان
 ب. أسئلة البحث

بناًء على اخللفية وادلشكالت ادلذكورة أعاله، فإن أسئلة 
  .البحثفي ىذا البحث ىي كما يلي

باستخدام كتاب  كيف مشكالت تدريس علم الصرف .ٔ
قواعداإلعالل للصف الثاين بادلدرسة الدينية دارالسالم 

 لوساريتوالكان فاجيتان؟
كيف طريقة تدريس علم الصرف باستخدام كتاب   .ٕ

قواعداإلعالل للصف الثاين بادلدرسة الدينية دارالسالم 
 لوساري توالكان فاجيتان ؟

كيف تقييم تدريس علم الصرف باستخدام كتاب قواعد  .ٖ
عالل للصف الثاين بادلدرسة الدينية دارالسالم لوساري اإل

 توالكان فاجيتان ؟
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 البحث هدافأج. 

 أعاله، تكون أىداف البحث كما يلي تبناًء على ادلشكال
: 

دلعرفة مشكالت تدريس علم الصرف باستخدام كتاب  .ٔ
قواعداإلعالل للصف الثاين بادلدرسة الدينية دارالسالم لوساري 

 فاجيتانتوالكان 
دلعرفة طريقة تدريس علم الصرف باستخدام كتاب قواعد  .ٕ

اإلعالل للصف الثاين بادلدرسة الدينية دارالسالم لوساري 
 توالكان فاجيتان 

دلعرفة تقييم تدريس علم الصرف باستخدام كتاب  .ٖ
قواعداإلعالل للصف الثاين بادلدرسة الدينية دارالسالم لوساري 

 توالكان فاجيتان 
 

 البحثفوائد . د
 الفوائد النظرية  .ٔ
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من الناحية النظرية، يأمل الباحث أن يكون ىذا البحث 
قادرًا على تقدمي وإثراء اخلطاب التعليمي يف الديالكتيك النقدي، 

ويصبح مساعلة كبَتة يف  اجديد احبيث ؽلكن أن يساىم يف فهم
 قواعد اإلعاللتطوير تدريسالصرفمع كتاب 

دار السالم يف  درسةمفيًدا كمدخل دلؽلكن أن يكون البحث .  ٕ
  :تدريس الصرف وأيًضا األطراف ادلختلفة، دبا يف ذلك

 للباحث . أ
، من ادلأمول أن يتم استخدامها كدعم يف البحثمع نتيجة 

 .تطوير ادلعرفة البحثية ادلتعلقة بادلواوع

 للمؤسسات . ب
مع نتائج ىذه الدراسة، من ادلأمول أن يتم استخدامها  

طوات يف كل من ادلواقف واألفعال اخلكاعتبار للمدرسة يف ازباذ 
 .لتحسُت تدريس الطالب

 لطالبل . ج
مع نتائج ىذه الدراسة، من ادلأمول أن يقوم الطالب دائًما 

 بتحسُت جودة تدريس القراءة عن قواعد الصرف
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 للوالدين . د
الدراسة، من ادلأمول أن يثَت اآلباء دائًما مع نتائج ىذه 

 الصرف االىتمام بتدريس الطالب ضلو تدريس
 

 الدراسات السابقةه. 
يقوم الباحث أيًضا دبراجعة األدبيات لنتائج األحباث السابقة 

  .ذات الصلة بالبحث ادلراد إجراؤه
تدريس بعنوان تنفيذ راا غمالر باكيت  يف حبث

لطالب الصف الثالث يف قواع اإلعالل  الصرفباستخدام كتاب
 ش البحث خطوات تدريسناق،وىل سوعو عابار فونوروكودرسة ادل

 ٔٔ، الطريقة ادلستخدمة يف تدريسالصرفوتقييمتدريسالصرف.الصرف
                                                             
ٔٔ

Ridho Gumelar Bakti, Pelaksanaan Pembelajaran Materi Shorof 

menggunakan Kitab Qowaidul I’lal untuk siswa kelas 3 di Pondok 

Pesantren  Wali Songo Ngabar Ponorogo, Skripsi تنفد تدريس الصرف(
ولى سوعو عابار لطالب الصف الثالث في مدرسة قواعد اإلعالل باستخدام كتاب

 .23 ,(Ponorogo: IAIN  Ponorogo Press, 2013)فونوروغو(
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اسًتاذبية كياىي يف تعليم باإلاافة إىل ذلك، يف رللة بعنوان 
ويتس مجرب،  الصرففي مدرسة البداية تيجال بيسار اإلسالمية كايل 

ىذه الدراسة أن من أجل فهم النص  رأتكتبها اإلمام وحيونو.
أوال علم  وافهمييطلب من الطالب أن العريب أو كتاب األصفر 

تدريس الصرف.ومع ذلك، فقد أصبح من الطبيعي أنو عند و النحو 
، يشعر الطالب أنو من الصعب جًدا النجاح علم النحو والصرف

يف إغلاد كياىي أو األستاذ ن دور ذبربةيف تدريسالنحو، وبالطبع فإ
 ٕٔ   .االسًتاتيجيات أمر اروري

 أساسك  ادلعهد السلفي "باإلاافة إىل ذلك، يف رللة ادلعنونة 
اليت كتبها أليب  "ف باستخدام الكتاب األصفر الصر لنحو و اتعليم 

يف  اأصبح شائع ادلعهد السلفييف ىذه الدراسة أن شرح علياء ،
                                                                                                                                 

 

ٕٔ
Iwan Wahyono,“Setrategi Kiai dalam Mensukseskan Pembelajaran 

Nahwu dan Shorof di Pondok Pesantren Al Bidayah Tegal Besar Kali 

Wates Jember”,Journal: of Islamic Studies, استراتيجية كياي الناجح في )
مجلة:   ".البداية تيجال بيسار كالي ويتس جمبر معهدفي  تدريس الصرف والنحو

،(الدراسات اإلسالمية Banyuwangi: IAII Genteng . Volume 3 Nomor 2 

(2011):233. 
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كتب العربية. كان لفحص مجيع الكتب يف للالتعليم الديٍت، خاصة 
 ٖٔ.أوال الصرفو غلب أن تدرس علم النحو ادلعهد 

عالوة على ذلك، أواح أن يف رللة بعنوان تطبيقطريقة  
كتبو ايكا سافيًتي،   الذي اإلسالمي ادلعهدفي التدريس يف كرافياك
يف ىذا البحث أن الطرق ادلستخدمة يف تدريس الصرف ىي شرح 

 ، دبا يف ذلك طريقة القراءةكرافياكطريقة  
ادلناقشة، طريقة و اإلمالء، السؤال واجلواب،و اإليضاح،و احلفظ،و 

يف  الصرف يف كل تدريس الطريقةيتم تنفيذ ىذه  .الدريل وسورغان
ن للطالب باستخدام ىذه الطريقة، ؽلك .مدرسة النجاح بوروكَتتو

ر ومنع الطالب من ادللل يف ثبسهولة أك الصرفإتقان مواد ا

                                                             
المعهد السلفي كأساس تعليم النحو والصرف باستخدام الكتاب " أليب علياء،ٖٔ

الجامعة  المجلة العلمية لبرنامج دراسة تعليم اللغة العربية في، "األصفر 
 .ٕٗ(: ٕٛٔٓ) ٔ، العدد ٙاجمللد  .:كاليمانتان الغربية فلعكريا
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لذلك، فإن اختيار ىذه الطريقة االنتقائية مناسب جًدا  .التدريس
 ٗٔصرف.ليتم تطبيقها يف تدريس ال

مث أواح أيضا يف رللة بعنوان طريقة تدريس الصرففي   
كتبو ، تاسيكمااليا الذي  سكاىيدع سكاراميدرسة اإلسالمية ادل

ك. أىداف ىذه البحوث لتحديد طريقة تدريس ار زلمد حسٍت مب
مع دعم العوامل يف تدريس الصرفوالعوامل ادلثبطة  ادلعهدالصرففي 
باين وادلدرسُت. أما ىي ادل العوامل الداعمة يف التدريسو  .فيتدريس

ال  نطالب الذيالتدفق  ىي يف التدريس ةامل ادلثبطو بالنسبة للع
 ٘ٔ.الفسيحس كاىيدع بسبب كوخللرقابة  ونؼلضع

                                                             
ٔٗ

Eka Safitri,”Penerapan Metode Krapyak Dalam Pembelajaran Saraf Di 

Pesantren”, Jurnal Al Bayan, تطبيق طريقة كرابيك في التعلم العصبي في )
(مجلة البيانالمعهداإلسالمي،  Jogjakarta: STIE Putra Bangsa. Volume 1 

Nomor 2 (2012):212. 
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Muhammad Husni Mubarok,”Metode Pembelajaran Shorof Di Pondok 

Pesantren Sukahideng, Sukarame, Kabupaten Tasik Malaya”, Jurnal 

Pendidikan Islam, طريقة تدريس الصرف في مدرسة سوكاهيدنغ اإلسالمية ، )
(مجلة التربية اإلسالمية  ,ماالياريجنسيسوكارامي، تاسيك  Tasikmalaya: IAI 

Cipasung. Volume 22 Nomor 4 (2002):31. 
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النحو و  بعنوان دور علم الصرفىناك حبث كتبهإصام الدين 
يف معهد دالئل اخلَتات دراسة حالة احلديث و القرآن تعلميف ربسُت 

ف ىو القدرة على الصر َنَحْو و الدور علم أظهرت النتائج أن .احلديثة
يف القرآن واألحاديث  مامعرفة وفهم وقراءة الكتابات العربية مثل 

القواعد  والنبوية أو يف كتب السلف ومعرفة التغيَتات النهائية أيًضا. 
ادلتعلقة بتكوين الكلمات العربية وحل وتغيَت أشكال الكلمات اليت 

 ٙٔ.تغيَتات يف معٌت الكلماتالربدث 
 

 صحة البياناتو. 

يف ىذه الدراسة، استخدم الباحث أسلوب واحد فقط 
الختبار صحة البيانات، وىي مصدر بيانات تقنية التثليث، 

ستكشاف احلقيقة من أحد ادلخربين من خالل سلتلف وسائل ال
ومصادر البيانات اليت مت احلصول عليها.على سبيل ادلثال، من 

                                                             
رللة " ،يمدور العلوم في تحسين الدفاع الصرف النحو القرآن الكر ",إصام الدين ٙٔ

 .ٖٕ(:  ٕٚٔٓ) ٖالعدد  ٖٕاجمللد جامعة اسالمية يوكياكرتا ,تدريس اإلسالم
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خالل ادلقابالت وادلالحظات، باإلاافة إىل ذلك، ؽلكن للباحث 
، والوثائق ادلكتوبة، والوثائق التارؼلية، التشاركيةاستخدام مالحظة 

وادلالحظات أو الكتابات الشخصية، والسجالت الرمسية والصور أو 
كل سينتج بيانات أو أدلة سلتلفة، واليت بدورىا سوف توفر  .الصور

 .الظاىرة طريقة عرامختلف
الستكشاف صحة البيانات، يشعر الباحث باحلاجة إىل 
استخدام ىذه التقنية، ألنو يوصى هبا مباشرة من نتائج مجع بيانات 

التحقق من مصادر البيانات  .البحث، عندما تكون يف ادليدان
باستخدام التثليث دلصادر البيانات عن طريق التحقق من العديد من 
مصادر البيانات، مث ؽلكن ربليلها للتوصل إىل استنتاج يُطلب بعد 

.ذلك االتفاق مع بعض مصادر البيانات
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 الباب الثاني

 المشكالت والطرق والتقييم : قواعد اللغة العربيةدريس ت

 

 قواعد اللغة العربيةتدريس  مشكالت .أ 

ال ؼللو من العقبات اليت تواجهو، وىذا أمر  دريسيف كل ت
شائع بالفعل يف كل مؤسسة تعليمية، وىذه الظاىرة تستحق 
االىتمام اجلاد من األطراف ذات الصلة، وخاصة من فريق التدريس 

مر ال مفر منو، ال يزال إنو أ .حىت يفكروا يف ىذه ادلشكلة
الصرففي إندونيسيا يتعامل مع مشاكل سلتلفة، سواء تلك دريست

 .ادلتعلقة مباشرة جبذع التدريس أو بشكل غَت مباشر
كشف نازري سياكور أن ىناك ثالثة عوامل أساسية يف 

لغوية اليت تتعلق ادلشكالت التدريس اللغة العربية يف إندونيسيا.أوال، 
، ادلعجمية والصرفية، وثانيا، ةشتقاقياالباجلوانب النحوية، الداللية، 

غَت اللغوية اليت تتكون من السوسيولوجية والنفسية،  كالتادلش
وادلنهجية، ولكن ادلشكلة اليت تنشأ يف ىذا العامل االجتماعي ىو 

زمالئو بُت عدم االتساق يف استخدام لغة التدريس، اللغة العربية
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ادلدرسُت، يف الوقت نفسو، يبدو أن العوامل النفسية غائبة يف 
الشعور بالفخر يف شلارسة اللغة العربية يف عملية التدريس كلغة 
للتعليم أو كلغة للتفاعل اليومي. ثالثًا، العوامل ادلنهجية. تنشأ يف 
ىذا الصدد ما يلي: اختيار الطريقة وتطبيقها، وعدم دقة الطريقة مع 

ىناك العديد من ادلشكالت ٚٔ.ادة، وعدم وجود ابتكار يف الطريقةادل
اليت واجهتها أثناء عملية التدريس، وىي ادلشكالت ادلتعلقة 

 .بالطالب وادلواد واألساليب
 :ة العربية ما يليقواعد اللغ دريسأنواع ادلشكالت يف ت

 ادلتعلقة بالطالب ادلشكالت .ٔ
ادلتدريسون ىم كل من يتلقى تأثَتًا من شخص أو رلموعة 

يتم استخدام  .من األشخاص الذين يقومون بأنشطة تعليمية
يتم استخدام الطالب   .الطالب كمواوع يف التفاعالت التعليمية

 .كمواوع يف مجيع مستويات األنشطة التعليمية والتعليمية
                                                             
12

Nazri Syakur, Revolusi Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ثورةمناهج )
( تعلم اللغة العربية (Yogyakarta: BiPA, 2010 ), 22. 
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 .كمواوع، يكون للطالب موقف ػلدد موقًفا حامسًا يف التفاعل
 ٛٔىو "ادلفتاح" للتفاعل الًتبوي لطالبوىكذا، فإن فعل ا

ادلشكلة اليت تنشأ ىي أن الطالب مل يكونوا قادرين على 
تطوير أنفسهم للتدريس بشكل مستقل، خاصة عندما يغادر ادلدرس 

باإلاافة  .دائًما وقت اللعبالفصل، ويف ىذه احلالة يضيع الطالب 
إىل ذلك، فإن ادلشكلة اليت قد تنشأ يف عملية التدريس ىي أن 
الطالب سلبيون يف قبول ادلواد اليت يتم تدريسها، ألهنم، وفًقا لبعض 
الطالب، غلدون صعوبة يف فهم ادلواوع الذي يقدمو ادلدرس 

عرون وأحيانًا يشعر الطالب باحلرج من السؤال. ادلدرس عندما يش
ادلواوع نفسو ىو ادلعرفة اليت تأيت من  .أهنم ال يفهمون ادلواد ادلقدمة

ويف الوقت نفسو، فإن ادلواوع نفسو عبارة  .ادلواد ادلقدمة يف ادلدرسة
عن ذبارب بشرية سابقة يتم ترتيبها بشكل منهجي ومنطقي مث يتم 

                                                             
12

Depdiknas, Kurikulum 2006, Standar Kompetensi Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam , معاير الكفاءة 1222)قسم التربية الوطنية, منهج 
االسالمية(لدرس التربية  (Jakarta: Depdiknas, 2006), 3. 
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وصفها يف الكتب ادلدرسية ومن مث غلب إتقان زلتوى الكتاب من 
 ٜٔ.قبل الطالب

 تعلقة بادلوادادلشكالت ادل . ب
ادلواد التعليمية ىي يف األساس معرفة، وادلواد التعليمية ىي 
يف األساس ادلعرفة والقيم وادلهارات كمحتوى مادة موجهة لتحقيق 

بعبارات بسيطة، تعد ادلواد التعليمية مصادر  .أىداف التدريس
و غَت مباشر لصاحل تعليمية متنوعة ؽلكن استخدامها بشكل مباشر أ

 حىتغلب تكييف ادلواد التعليمية دلطالب وادلتدريسُت احلياة،  .احلياة
 ٕٓ.لن تكون معزولة عن البيئة كمكان للحياتو اليومية

 ج. ادلشكالت ادلتعلقة بطريقة التدريس
تستخدم لتنفيذ اخلطط اليت مت إعدادىا يف أنشطة حقيقية 
حبيث يتم ربقيق األىداف اليت مت إعدادىا على الطريقة ىي طريقة 
                                                             
ٜٔ

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan (استراتيجية التعلم الموجهة لمعايير العملية التعليمية) (Jakarta: 

Kencana Prenadamedia Group, 2002 ), 12. 
20

Lukmanul Hakim, Perencanaan Pembelajaran  : Bandung) (تخطيط التعلم)

Wacana Prima, 2002), 131. 



ٕٕ 
 

 

 

ىذا يعٍت أن الطريقة تستخدم لتحقيق عملية التدريس  .النحو األمثل
 ٕٔ.والتدريس احملددة مسبًقا

الصرف ىي أن تدريس ادلشكلة اليت تظهر عادة يف طريقة
يطبق فقط طرق التدريس التقليدية عند تقدمي التدريس يف ادلدرس 

 ٕٕ.الفصل مثل طريقة احملاارة والسؤال واجلواب والواجبات
 

 اللغة العربية تدريسطرق ب. 
ىي نوع من اخلطوات اليت يتم اختيارىا دريس طريقة الت

واستخدامها لتنفيذ االسًتاتيجيات )اخلطط اليت مت ذبميعها( يف 
تأيت الطريقة  .حقيقية وعملية لتحقيق أىداف التدريسشكل أنشطة 

                                                             
مقاربة نفسية المعلمون والطالب في التفاعل التربوي،  سيف حبري مجرة،ٕٔ

 .ٜٔ(، ٕٓٔٓ)جاكرتا: رينيكا سيبتا،  ,نظرية
ٕٕ

Abu Ahmadi, dan Tjoko Tri Prastya, Strategi Belajar 

Mengajar  ,(Bandung : Pustaka Setia, 2005)( (والتعلماستراتيجيات التدريس 

52. 
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من اللغة اليونانية، وتأيت طريقة الكلمة اشتقاقًيا من مقطعُت، وعلا 
meta وhodosتعٍت ادلشي أو الطريق.ٕٖ 

خطة شاملة لعرض اللغة بشكل منهجي على الطريقة ىي 
يف حُت أن التقنيات ىي أنشطة زلددة يتم  .أساس هنج زلدد

يف الفصل، دبا يتماشى مع األساليب واألساليب اليت مت تنفيذىا 
 .اختيارىا

وفًقا لعمر الصهود الدين سوكاه، فإن خطوات التدريس 
ادلنهجية ىذه ذلا عدة مراحل، وىي االختيار )اختيار ادلواد(، والتدرج 

يتم استخدام الطريقة لتحقيق االسًتاتيجية اليت ىاو لعرض ادلادةوتكرار 
 ٕٗ.مسبًقامت التخطيط ذلا 

                                                             
ٕٖ

Ramayulis dan Samsu Nizar, Filsafat Pendidikan Islam 

Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya فلسفة )
 ,Jakarta: Kalam Mulia) (وفكر قادته نظام التعليم تحلل التربية اإلسالمية

2001), 201. 
ٕٗ

Mohamad Mustari, Manajemen Pendidikan إدارة التعليم() (Jakarta: PT Raja 

Grafndo Persada, 2014), 24. 
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على أهنا الطريقة اليت  التدريسلذلك ؽلكن تعريف طريقة 
، حبيث تكون الطريقة يف أداء وظيفتها أداة ادلدرسيستخدمها 

 .لتحقيق أىداف التدريس
 : ىي أما بالنسبة ألنواع طرق تدريس اللغة العربية

 رائيةطريقة االستقال .ٔ
جزء من مناقشة اللغة العربية اليت هتدف إىل  القواعد
األكثر مناسبة  طريقةاليىرائية طريقة االستقالو  .اكتساب ادلعرفة

يتم تقدمي ىذه الطريقة من خالل إعطاء أمثلة  .لتدريس اللغة العربية
 ٕ٘.مث واع القواعد

 :كيفية تقدمي طريقة اإلسًتاتيجية 

   عرض األوىلتقنية ال (ٔ
ُيطلق على  .ىو تقدمي األمثلة مث ادلبادئ العرض األوىل تقنية

ىذا العرض أيًضا الكشف عن أمثلة سلتلفة أو أمثلة سلتلفة، وطريقة 
                                                             

العشرية،  يروت: ادلكتبة) ،طرق تعلم اللغة العربية وتطبيقاتها الشاميلي، يوسفٕ٘
ٜٜٔٛ ،)ٕٗ. 
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تقدمي عينات سلتلفة ىي أنو يف بعض األحيان تكون األمثلة ادلقدمة 
 .شديدة التنوع وال عالقة ذلا بأمثلة أخرى

إن ىذه الطريقة ذلا فيما يتعلق بادلعلومات ادلذكورة أعاله، ف
مزايا وعيوب.الزائدة، أي ؽلكن دلدرس الفصل اختيار أمثلة سهلة 
ومساعدة ادلدرسُت يف عملية التدريس وتسهيل وتسريع فهم 

 .الطالب للقواعد كما فهموىا من خالل األمثلة اليت مت وصفها
بينما يتمثل الضعف يف عرض ادلادة، فهناك العديد من الطالب 

ثناء ساعات الدراسة، ألن الطالب يعتقدون أن عملية الذين غلرون أ
التدريسوالتدريس غَت مناسبة ويصعب معرفتها وفهمها ألن إعطاء 

 .األمثلة متنوع ومتنوع وغَت مرتبط لبعضهم البعض
   ثاينعرض التقنية ال (ٕ

النص مث قواعد  يعٍت عرضتقنيات العرض الثاين 
أو األسلوب طريقةبالنحو.تسمى ىذه طريقة عرض النص أيًضا 

مع عناوين مأخوذة من مواد  .اليت ترتبط مجيعهاوص طريقة النص
سبوعية أو شهرية أو أدب عريب أو جرائد يومية أو رلالت أتارؼلية

https://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=id&tl=ar&u=http://www.abdain.com/sejarah-dan-kodofikasi-hadis.html
https://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=id&tl=ar&u=http://www.abdain.com/sejarah-dan-kodofikasi-hadis.html
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واليت تناقش بشكل خاص ادلواوعات احلالية اليت ربدث، أمام 
 ة.لطالب ويتم مساعها مباشر أعُت ا

ميزة ىذه الطريقة ىي أن الطالب يشعرون بعالقة قوية أو   
عالقة مع اللغة العربية اليت يدريسوهنا وؽلكنهم مقارنة السمات 

فضاًل عن كونو حافزًا  .في نصوص القراءة األخرىإلعراباحملددة 
و، وذلك إلنتاج طريقة مينتابَت حللطالب على حب وفهم علم الن

 .الصحيحة اليت ذبعل الطالب أكثر ثباتًا يف فهم اللغة العربية
وحدة الدرس وال منالضعف ىو أن ادلدرس مثقل جبعل جزء 

، حىت ما يعتقد أنو جيد من البداية، ويف بعض األساليبيظهر 
دلدرسون إىل سبديد ادلخططات حىت يتمكنوا من األحيان يضطر ا

 ٕٙ.تقدمي أمثلة من مجيع جوانب القواعد/ القواعد وأجزائها
 يةطريقة القياسب. ال

أو االستنتاج ىي طريقة تعليم اللغة تبدأ يةطريقة القياسال
تعترب ىذه الطريقة من أقدم  .بالتعّرف على ادلبادئ ويتبعها ادلثال

                                                             
 .14المرجع نفسه، ٕٙ
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العربية بالرغم من أن ىذه الطريقة مستخدمة الطرق يف تدريس اللغة 
لفًتة طويلة إال أهنا ال تزال مستخدمة يف تدريس اللغة العربية ووزارة 

ألشكال الكلمات يةطريقة القياسال .الًتبية والتعليم يف الدول العربية
وأظلاط اجلمل مأخوذة من مادة القراءة، مث يتم وصفها من حيث 

 ٕٚ.ن الصرفو النحوالقواعد اللغوية وكالعلا ع
أول مرة يشرح النحو،يف  عليملتطريقة يةطريقة القياسوال

ادلدرس قواعد لطالهبم مث تبعتها إعطاء أمثلة على شكل أظلاط 
 .اجلملة مأخوذة من مواد للقراءة

 :يةيقة القياسطر ض التقنية عر
   القواعد عرض (ٔ

شرح القاعدة األوىل أن ادلدرس يكتب على السبورة بشكل 
ووااح مث يقرأىا ادلدرس ويتبعو الطالب بشكل متكرر وأخَتاً وااح 

 .يستطيع الطالب حفظها وفهمها

                                                             
، دار السياب لثبعة قطالقاىرة: ) ثورق التعليم اللغة العربية زلمد عبد القادر أمحد،ٕٚ

ٜٜٔٚ), ٔٗٔ. 
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   عرض األمثلة (ٕ
التفسَت الثاين ىو أن ادلدرس يشرح موقف القواعد اليت 
ربتوي على أمثلة حىت يتمكن الطالب من فهمها، مث يعقد ادلدرس 

رس، جلسة أسئلة وأجوبة مع الطالب، بعد انتهاء ساعات الد
ساعات يعطي ادلدرس مهام للطالب ليتم إكماذلا يف ادلنزل خارج

 .الدرس اليت مت ربديدىا، إما يف شكل مهام مستقلة أو مجاعية
ادليزة ىي أنو  .فياستخدام ىذه الطريقة، ىناك مزايا وعيوب

ؽلكن للطالب فهم القواعد من خالل األمثلة اليت مت شرحها من 
الفصل، حىت يتمكن الطالب من قبل ادلدرس خالل ساعات 

الضعف ىو أن الطالب  .إكمال مهامهم خارج ساعات الدرس
مثقلون حبفظ القواعد دون إتقان ادلفردات وادلدرسُت مثقلون 

 ٕٛ.بالقواعد اليت غلب كتابتها على السبورة
 طريقة احملاارةج. 

يف طريقة احملاارة، يسلم ادلدرس ادلواد شفهًيا أو شفهًيا 
الب ويدونون ادلالحظات ويطرحون األسئلة واإلجابة ويستمع الط

                                                             
 .47لمرجع نفسه، إٛ
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طريقة احملاارة ذلا مزايا وعيوب، دبا يف ٜٕ.تقييمهمعلى األسئلة ويتم
 : ذلك مزايا طريقة احملاارة، وىي

    يف وقت قصَت ؽلكن للمدرس تقدمي أكرب قدر شلكن من ادلواد .ٔ
ؽلكن للمدرس إتقان الفصل بأكملو بسهولة، على الرغم من  .ٕ

    أن عدد الطالب كبَت جًدا
ال ربتاج منظمة الفصل األبسط إىل تنظيم رلموعات الطالب  .ٖ

    مثل الطرق األخرى
ي إىل أن يكون ادلدرس زلاارًا ناجًحا، حبيث ؽلكن أن يؤد .ٗ

  احلماس واإلبداعات البناءة.
 :يوب طريقة احملاارة ىيع
غلد ادلدرسون صعوبة يف معرفة فهم الطالب للمواد اليت مت  .ٔ

    إعطاؤىا
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Abdorrakhman Ginting, Esensi Praktis Belajar & Pembelajaran الجوهر )
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أحيانًا يرغب ادلدرس يف نقل أكرب قدر شلكن من ادلواد حىت يتم  .ٕ
    اخها

ؽليل الطالب إىل أن يكونوا أكثر سلبية وأقل دقة يف استخالص  .ٖ
وذلك بسبب قيام ادلدرسُت بتقدمي مادة الدرس النتائج، 

  ٖٓ.شفهًيا

 طرق ادلناقشةد. 

يف طريقة ادلناقشة، تتم عملية التدريس من خالل مشاركة 
يف ىذه الطريقة، يعمل  .ادلعلومات أو ادلعرفة بُت زمالئك الطالب

ادلدرس كميسر من خالل تقدمي ادلشكالت أو ادلواوعات اليت 
 ٖٔ.القواعد األساسية يف ادلناقشةسيتم مناقشتها وبعض 

                                                             
30

Abu Ahmad dan Joko Tri Prasetyo, Strategi Belajar 

Mengajar  ,Bandung: CV. Pustaka Setia) (التدريس والتعلماستراتيجيات )

1112),55. 
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 :طريقة ادلناقشة ىذه ذلا مزايا وعيوب، دبا يف ذلك ادلزايا، وىي
يصبح جو الفصل متحمًسا حيث يكرس الطالب انتباىهم  .ٔ

  وأفكارىم للمشكالت اليت سبت مناقشتها
ؽلكن أن تقيم عالقات اجتماعية بُت الطالب األفراد حبيث . ٕ

الذات، والتسامح، والدؽلقراطية، تؤدي إىل الشعور باحًتام 
    والتفكَت النقدي وادلنهجي

ؽلكن أن يفهم الطالب نتائج ادلناقشة ألهنم يشاركون بنشاط يف . ٖ
    ادلناقشات اليت ذبري يف ادلناقشة

 :يف حُت أن أوجو القصور يف طريقة ادلناقشة ىي
وجود الطالب الذين ال يشاركون بنشاط يف ادلناقشة ؽلكن أن  .ٔ

يسبب الالمباالة وال يتحملون ادلسؤولية يف عملية نتائج 
 .ادلناقشة

غلد الطالب صعوبة يف التعبَت عن أفكارىم أو آرائهم بشكل  .ٕ
    علمي أو يف نظام
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يصعب التنبؤ بالنتائج ادلرجوة ألن استخدام الوقت طويل  .ٖ
 ٕٖ.للغاية

 طريقة السؤال واجلوابه. 
تقدمي أسئلة أسئلة وإعطاء  ةطريق ىيطريقة السؤال واإلجابة 

الطالب إجابة، أو خبالف ذلك يتم منح الطالب الفرصة لطرح 
يف أنشطة  .األسئلة أثناء قيام ادلدرسُت الذين أجابوا على بَتتانيا

التدريس والتدريس من خالل السؤال واجلواب، يعطي ادلدرس أسئلة 
الدرس، إذا أو يتم منح الطالب الفرصة لطرح األسئلة أواًل يف بداية 

مت تنفيذ طريقة السؤال واجلواب بشكل صحيح، فستزيد من اىتمام 
 ٖٖالطالب بالتدريس النشط.

 :تتميز طريقة السؤال واجلواب دبزايا وعيوب ومن مزاياىا
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سيعيش الفصل ألن الطالب يفكرون وينقلون األفكار بنشاط  .ٔ
    من خالل التحدث

درسُت والطالب ظهور اخلالفات يف الرأي بُت الطالب أو ادل .ٕ
    سيضع الفصل يف موقف نقاش

جيد جًدا لتدريب الطالب على اجلرأة على تطوير آرائهم  .ٖ
    شفهًيا بشكل منتظم

 :طريقةالسؤال واجلواب ا، وىيعيوب و 
إذا كان ىناك خالف، فسوف يستغرق حلو الكثَت من  .ٔ

         .الوقت
إمكانية تشويو انتباه الطالب خاصة إذا كانت ىناك إجابات  .ٕ

    تصادف أن تلفت انتباىهم
ؽلكن أن يعيق طريقة التفكَت، إذا كان ادلدرس ال غليد تقدمي أو  .ٖ

 ٖٗ.تقدمي ادلادة
   مبادئ تدريس مناىج قواعد اللغة العربية 
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ال توجد طريقة متفوقة، ألن كل الطرق ذلا خصائص سلتلفة وذلا  .ٔ
 نقاط اعف ومزايا كل منها.

 كل طريقة مناسبة فقط لتدريس عدد من الكفاءات األخرى. .ٕ
كل كفاءة ذلا خصائص عامة وزلددة حبيث يتطلب تدريس  .ٖ

الكفاءة أساليب معينة قد ال تكون شلاثلة للكفاءات 
 ٖ٘.األخرى

من االستنتاجات ادلذكورة أعاله، فإن اختيار طريقة تدريس 
ساليب اليت تتوافق مع خصائص ادلواد اليت جيدة ىو اجلمع بُت األ

يتم تدريسها، وخصائص الطالب، وكفاءة ادلدرس، وادلرافق والبنية 
 التحتية القائمة، حبيث ؽلكن ربقيق أىداف التدريس إىل أقصى حد.

 أىداف التدريس قواعد اللغة العربية 

دلساعدة الطالب على تطوير قدراهتم الفردية حىت يتمكنوا من  .ٔ
 .على مشاكلهم من خالل حلول بديلة متطورة التغلب

                                                             
 .14المرجع نفسه، ٖ٘



ٖ٘ 
 

 

 

للمساعدة يف العثور على البيانات ادلطلوبة واختبارىا وذبميعها  .ٕ
 .يف زلاولة لتطوير زبصص علمي

للمساعدة يف عملية التدريس والتدريس حبيث ؽلكن تنفيذ  .ٖ
 .أنشطة التدريس بأفضل طريقة

حبيث حبيث ؽلكن تشغيل عملية التدريس يف جو شلتع وربفيزي  .ٗ
 .يسهل على الطالب فهم ادلواد التعليمية

لتسهيل عملية التدريس بنتائج جيدة حبيث ؽلكن ربقيق  .٘
 .أىداف التدريس

 .لتقدمي التدريس يف االذباه ادلثايل بدقة وسرعة وكما ىو متوقع .ٙ
 

 تقييم التدريس ج.
وفًقا إلحسان اخللوقو، التقييم ىو إجراء أو عملية لتحديد 
قيمة إجراء أو عملية لتحديد قيمة إجراء أو عملية لتحديد قيمة 
شيء ما.يعد التقييم جانًبا مهًما مفيًدا لقياس وتقييم مدى ربقيق 
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، وكيف الطالبأىداف التدريس أو إىل أي مدى يوجد تقدم تدريس
 ٖٙ.ىداف التدريس ىذهيتوافق مستوى النجاح مع أ

تقييم التدريس ىو عملية لتحديد قيمة التدريس الذي يتم 
القياس ىنا ىو عملية  .من خالل قياس وتقييم أنشطة التدريس

تم ربديده من التدريسمقارنة مستوى صلاح التدريس دبقياس صلاح 
الناحية الكمية، يف حُت أن التقييم ىو عملية ازباذ القرارات حول 

 ٖٚ.يس نوعياً صلاح التدر 
أنواع تقييم التدريس على أساس األىداف، مقسمة إىل سبعة و  .ٔ

 .أنواع من التقييم
   بلي والبعديالق االختبار (ٔ
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من قبل ادلدرس بانتظام يف  القبلييتم تنفيذ نشاط االختبار 
اذلدف ىو ربديد مستوى معرفة الطالب  .كل عرض تقدؽلي جديد
 .بادلواد اليت سيتم تقدؽلها

فهو نشاط تقييمي يقوم بو ادلدرس يف   البعديأما االختبار 
اذلدف ىو ربديد مستوى معرفة الطالب  .هناية كل عرض للمادة
 .بادلواد اليت يتم تدريسها

   التقييم التشخيصي (ٕ
وىذا التقييم اليت أجريت بعد سبو االنتهاء من ساعة وحدة 

اعف يهدف ىذا التقييم إىل ربديد أو فحص نقاط  .العرض
 .الطالب والعوامل اليت تسببها

   التقييم االنتقائي (ٖ
التقييم االنتقائي ىو تقييم يستخدم الختيار الطالب األكثر 

 .مالءمة أو وفًقا دلعايَت برنامج معُت من األنشطة
   تقييم ادلستوى (ٗ

تقييم ادلستوى ىو تقييم يستخدم لواع الطالب يف برامج 
 .الطالبتعليمية معينة وفًقا خلصائص 
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   التقييم التكويٍت (٘

ؽلكن النظر إىل ىذا النوع من التقييم على أنو "اختبار" يتم 
يهدف  .إجراؤه يف هناية كل وحدة تعليمية أو عرض تقدؽلي للوحدة

 .ىذا التقييم إىل ربسُت وتعزيز عملية التدريس والتدريس
    التقييم اخلتامي (ٙ

النهائية ؽلكن اعتبار رلموعة متنوعة من التقييمات 
"اختبارات عامة" يتم إجراؤىا لقياس األداء األكادؽلي أو ربصيل 
الطالب يف هناية فًتة تنفيذ برنامج التدريس، أو تسمى أيًضا 
التقييمات اليت يتم إجراؤىا لتحديد نتائج تدريس الطالب 
والتقدم.يتم إجراء ىذا التقييم عادة يف هناية كل فصل دراسي أو 

ُتستخدم النتائج كمواد للتقارير الرمسية عن  .سيهناية العام الدرا
األداء األكادؽلي للطالب وزلددات ما إذا كان الطالب يتقدمون إىل 

 ٖٛ.درجة أعلى أم ال
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انطالقا من شكل إجابات الطالب، واختبار ؽلكن تقسيمها ب. 
  إىل اثنُت من األنواع، وعلا.

 ربريرياختبار ( ٔ
جلمع ادلعلومات حول االختبار ىو أداة للقياس، أي 

ووفًقا جلماري، فإن االختبار ىو إحدى طرق  .خصائص اجلسم
تقدير قدرة الشخص بشكل غَت مباشر، أي من خالل استجابة 

ؽلكن تعريف االختبار على أنو عدد من  .الشخص حلافز أو سؤال
األسئلة اليت غلب الرد عليها من أجل قياس مستوى قدرة الشخص 

 ٜٖمعينة من الشخص الذي يتم اختباره.أو الكشف عن جوانب 
غالًبا ما ُيطلق عليو اختبار القلم الرصاص أو االختبار 

االختبار  .الورقي، وىو اختبار يتطلب إجابات مكتوبة من الطالب
الكتايب ىناك نوعان من مقال أو شكل شخصي ومواوعيال 
 ُتستخدم االختبارات الكتابية بشكل فعال لتقييم ادلهارات النفسية

                                                             
)يوكياكرتا، فستاكا  التعلم..  برنامج..  تقييم.  ويدويوكو،..  بوترو..  إيكوٜٖ

  .٘ٗ,(ٕٓٔٓفالجار, 
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ومع ذلك، ؽلكن لالختبارات الكتابية تقييم  .احلركية للطالب
ادلبادئ ادلصاحبة للمهارات دبا يف ذلك ادلهارات ادلعرفية والعاطفية 

 ٓٗواحلركية
 اختبار شفوي(ٕ

االختبار الشفوي ىو اختبار يتطلب من الطالب تقدمي 
كانت األسئلة اليت طرحها ادلدرس شفهية وأجاب  .إجابات شفهية
ؽلكن أن تكون اإلجابات ادلقدمة للمدرس يف  .الطالب شفوياً 

من حيث ادلبدأ، يكون  .شكل كلمات منطوقة أو مجل أو فقرات
 .االختبار الشفوي ىو نفس االختبار الكتايب يف شكل وصف

الفرق ىو أن االختبار الشفوي يتم توصيلو مباشرة بُت ادلدرس 
ية الختبار الطالب ؽلكن استخدام االختبارات الشفو  .والطالب

ؽلكن استخدام االختبار الشفوي يف  .بشكل فردي ويف رلموعات

                                                             
(، ٕٛٓٓ)شرق جاكرتا: بومي أكسارا،  التشغيليتقييم مبادئها والتعليم سوكردي، ٓٗ
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االختبارات اليومية واختبارات نصف الفصل واختبارات هناية الفصل 
 ٔٗ.الدراسي وامتحانات مستوى الكفاءة واالمتحانات ادلدرسية

 مبادئ تقومي التدريس

للحصول على نتائج تقييم أفضل، غلب أن تبدأ أنشطة 
 :التقييم من ادلبادئ العامة التالية

 استمرارية (ٔ

غلب دائًما ربط نتائج التقييم اليت يتم احلصول عليها يف 
وقت واحد بالنتائج يف ادلرة السابقة، حبيث ؽلكن احلصول على 

 .صورة وااحة وذات مغزى عن تطور الطالب
 شاملة (ٕ

عند تقييم كائن ما، غلب على ادلدرس أن يأخذ كل األشياء  
 .كمواد للتقييم
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 عادل ومواوعي  (ٖ
عند إجراء التقييمات، غلب أن يكون ادلدرسون عادلُت دون 

غلب  .غلب معاملة مجيع الطالب بنفس الطريقة بغض النظر .زلاباة
على ادلدرسُت أيًضا التصرف بشكل مواوعي، وفًقا لقدرات 

تعاوين يف أنشطة التقييم، غلب على ادلدرسُت التعاون  .د .الطالب
ع مجيع األطراف، مثل أولياء أمور الطالب، وزمالئهم ادلدرسُت، م

 .ومديري ادلدارس، دبا يف ذلك الطالب أنفسهم

 عملي  (ٗ
الوسائل العملية سهلة االستخدام، سواء من قبل ادلدرس 
نفسو الذي يقوم بتجميع أداة التقييم واألشخاص اآلخرين الذين 

 ٕٗ.سيستخدمون األداة
سلسلة من األنشطة لتحسُت جودة أو التقييم ىو واحد من 

من خالل التقييم  .أداء أو إنتاجية مؤسسة ما يف تنفيذ برنارلها
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سيتم احلصول على ما مت إصلازه وما مل يتم ربقيقو، مث يتم استخدام 
 ٖٗ.ىذه ادلعلومات لتحسُت الربنامج

أوالً،  .بشكل عام، ىناك غراان للتقييم يف رلال التعليم
ادلختلفة اليت سيتم استخدامها كدليل على التطور جلمع ادلعلومات 

الذي ؽلر بو الطالب بعد اتباعهم لعملية التدريس لفًتة زمنية معينة 
دبعٌت آخر، الغرض العام من التقييم يف التعليم ىو احلصول على 
بيانات استداللية توجو مستوى قدرة الطالب وصلاحهم يف ربقيق 

عملية التدريس يف غضون فًتة  أىداف ادلناىج ادلختلفة بعد أخذ
اذلدف العام الثاين لتقييم التدريس ىو  .زمنية زلددة مسبًقا

قياسوتقييم فعالية التدريس الذي مت تطبيقو أو تنفيذه من قبل 
 ٗٗ.ادلدرسُت، وكذلك األنشطة التعليمية اليت يقوم هبا الطالب
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بصرف النظر عن ىذه األىداف العامة، فإن التقييم لو أيًضا 
أوالً، ربفيز األنشطة الطالبية يف أخذ برنامج  .دة أىداف زلددةع

بدون التقييم، من ادلستحيل على الطالب أن يكونوا  .التعليم
ثانًيا، احبث عن العوامل  .متحمسُت لتحسُت إصلازاهتم وتعزيزىا

ادلختلفة اليت تسبب صلاح وفشل الطالب يف ادلشاركة يف الربنامج 
 ٘ٗ.من إغلاد سلرج التعليمي، حىت يتمكنوا
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 الثالث بابال
 البحثية جمنه

  
 ةنهجمو  نوع البحث .أ 

 البحث نوع  .ٔ
ىو ي،و الكيف البحث نوعاستخدم الباحث يف ىذا البحث 

إجراء ينتج بيانات وصفية يف شكل بيانات شفهية أو مكتوبة يف 
يتم إجراء . و ىذا النوع من البحث ىو حبث ميداينٙٗ.اجملتمع

 ٚٗ.البحث يف واع طبيعي، ولكن تسبقو مقابالت مع الباحث
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Media Ilmu, 2015),15. 
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 منهج البحث .ٕ
، وىو دراسة كيفيهنج البحث ادلستخدم يف ىذا البحث ىو هنج  

هتدف إىل وصف وربليل الظواىر واألحداث واألنشطة االجتماعية 
وادلواقف وادلعتقدات والتصورات وأفكار الناس بشكل فردي أو يف 

البحث الوصفي ىو البحث الذي يهدف إىل فهم  .رلموعات
ثل السلوك، واإلدراك، الظواىر اليت ؽلر هبا مواوعات البحث م

، بشكل كلي، وعن طريق األوصاف يف شكل كلمات والعملوالدافع،
 ٛٗ.ولغة يف سياق طبيعي خاص وباستخدام أساليب طبيعية سلتلفة

 
 البيانات و مصادر البياناتب. 

ىذه الدراسة، مصدرين للبيانات، وعلا مصادر تستخدم 
 ةمصدر البيانات الرئيسي .ومصادر البيانات الثانوية ةالبيانات الرئيسي

ىو على مصدر البيانات اليت ربصل مباشرة من ادلخربين، مثل 
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، والطالب، مع رئيس ادلدرسةادلقابالت 
ويف اجيتانف ومدرسعلمالصرفبادلدرسةالدينيةدارالسالملوساريتوالكان

الوقت نفسو، فإن مصادر البيانات الثانوية ىي ادلؤلفات مثل نتائج 
واجملالت واألطروحات وادلراجع األخرى اليت الدراسات السابقة 
 .تدعم أىداف البحث

 

 تقنية جمع البياناتج.  
تعد تقنيات مجع البيانات ىي امرحلة أكثر اسًتاتيجية يف 

، ألن الغرض الرئيسي من البحث ىو احلصول على البحث
يف البحث الوصفي، يكون منصبالباحث ىو العنصر  .البيانات

لذلك، فإن تقنيات مجع البيانات  .يف البحثأو األداة الرئيسية 
مواوع البحث إىل تأيت بنشاط أكرب عموما يف البحث، والباحث
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ويف أي جو يتم مجع البيانات غلب أن يكون أيًضا من أفكار 
 ٜٗ.الباحث

إلجراء ىذا البحث، استخدم الباحث ثالث تقنيات جلمع 
 :يلي التفسَتفيما  .البيانات، وىي ادلالحظة وادلقابالت والتوثيق

 ادلالحظة .ٔ
 .ادلالحظة أو الدراسة ادليدانية ىي مراقبة البشر يف موطنهم

لذلك، غلب على الباحث توخي احلذر يف إجراء ادلالحظات، حىت 
ؽلكن إجراء ادلالحظات بطريقة  .ال يتم التغااي عن أي بيانات

يف يف ادلالحظة التشاركية، يشارك ادلراقبون  .تشاركية أو غَت تشاركية
األنشطة اجلارية، ويشارك ادلراقبون كمشاركُت يف االجتماع أو  

شارك يالتشاركية ال  غَت يف ادلالحظة .كمشاركُت يف التدريب
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يف أنشطة أهنا زبدم فقط دلراقبة األنشطة، مل تشارك يف  ونادلراقب
 ٓ٘األنشطة.

بناًء على الوصف أعاله، استخدم الباحث أسلوب ادلالحظة 
تدريس علم الصرف مباشرة باستخدامك غَت التشاركية دلعرفة 

تاباإلعالل للصف الثاين بادلدرسة الدينية دارالسالم لوساري توالكان 
  .فاجيتان

 قابلةادل .ٕ

ادلقابلة ىي و سيلة لبحث عن ادلعلومات اليت يتم تنفيذىا من 
ئلة الشفوية واألجوبة، كل اىتمامنا واحد، وجها لوجو، خالل األس

مجع البيانات من خالل  .ومع اإلشارة إىل سلفا األسئلة واألىداف
ادلقابالت وادلزايا، مثل ادلقابلة ؽلكن اجراء اتصاالت مباشرة إىل 
ادلخرب الذي سوف د ط طلب ادلعلومات، والبيانات ؽلكن احلصول 

بلة قد تكشف عن زلتويات قلبو، على عليها يف العمق، مع يف مقا
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Media Ilmu Press, 2015), 11. 

 



٘ٓ 
 

 

 

نطاق أوسع، و السؤال أقل واوحا ؽلكن تكراره وتوجيهو واستبدالو 
 ٔ٘.باللغة األكثر حظا

بناًء على ىذه ادلراجعات، استخدم الباحث طريقة مقابلة 
منظمة / موجهة، ونشاط مقابلة مت فيو إعداد مجيع األسئلة اليت 

ويتم ذلك مقابلة للحصول .سيتم طرحها على الشخص ادلسؤول
تدريس علم الصرف باستخدام كتاب على البيانات مباشرة على 

اإلعالل للصف الثاين بادلدرسة الدينية دارالسالم لوساري توالكان 
الرئيسي يف ىذه ادلقابلة ىو النظار الذين لديهم أعلى ادلخرب . فاجيتان

ىو السياسة يف ادلدرسة، وادلدرسُت من ادلواوعات الصرفمن 
تدريس علم الصرف باستخدام كتاب اإلعالل يةادلسؤول عن كيف

للصف الثاين بادلدرسة الدينية دارالسالم لوساري توالكان فاجيتان 
عند  .يأيت التوثيق من كلمة وثيقة واليت تعٍت العناصر ادلكتوبةتوثيق

تنفيذ تقنيات التوثيق، يقوم الباحث بالتحقيق يف األشياء ادلكتوبة 
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واجملالت والوثائق واللوائح وزلاار االجتماعات  مثل الكتب
 ٕ٘وادلالحظات اليومية وما إىل ذلك.

باستخدام طريقة التوثيق ىذه، مجع الباحث البيانات يف شكل 
ىذه الوثيقة مفيدة  .وثائق ادلدرسة الرمسية يف شكل جداول ادلواد

للغاية لتأييد البيانات اليت مت احلصول عليها من ادلالحظات 
يتم تطبيق ىذا األسلوب للبحث البيانات ادلتعلقة و  .وادلقابالت

واوع البحث على سلتلف نظريات التدريس وتنفيذىا وامكانية دب
علومات بشأن ادلسائل ذات الصلة إىل ادلوقع قيد ادلالعثور على 

يكل التنظيمي واذلالدراسة، وادلوقع اجلغرايف وعلا حالة ادلدرس، 
 .للمدرسة

  

 البياناتتحليل د. 
يف ىذا البحث، استخدم الباحث نوًعا من البحث الوصفي 

سيتم ربليل  .الوصفي، وادلزيد من أوصاف ادلقابالت والتوثيق
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ىذه الدراسة استخدام ا.و البيانات اليت مت احلصول عليها نوعيا وصفي
 ٖ٘.التقنيات التالية

 البيانات تلخيص .ٔ
البيانات يعٍت فرز واختيار البيانات اليت مت احلصول  لخيصت

البيانات  -عليها من عملية مجع البيانات وأخذ األساسي فقط 
األساسية ادلطلوبة، ألنو على األرجح أن البيانات مجعت عدًدا كبَتًا 

 .دبا يتماشى مع مدة فًتة الدراسة
 عرض البيانات .ٕ

البيانات، فإن اخلطوة التالية ىي عرض  لخيصبعد ت
بيانية الرسوم الداولو اجليتم عرض ىذه البيانات يف شكل و  .البيانات

البيانات وترتيبها يف ظلط ذي ، حبيث ؽلكن تنظيمذلكشبو اوما 
يهدف عرض ىذه البيانات إىل تسهيل فهمها وتسهيلها يف  .صلة

 .اخلطوة التالية، وىي التحقق من البيانات
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 قق من البياناتالتح .ٖ
استخالص  .هو النشاط األخَت لتحليل البياناتالتحقق

النتائج يف شكل أنشطة تفسَت، أي إغلاد معٌت البيانات اليت مت 
بناًء على ادلعلومات الواردة أعاله، يتم تنفيذ كل مرحلة من  .تقدؽلها

مراحل العملية للحصول على صحة البيانات من خالل فحص 
ادلتاحة من سلتلف ادلصادر اليت مت احلصول عليها من مجيع البيانات 

ادليدان وادلستندات الشخصية والوثائق الرمسية وصور الصور وما إىل 
 .ذلك من خالل طريقة ادلقابلة اليت دعمتها الدراسة.الوثيقة



 

٘ٗ 

 

 الرابع بابال

تدريس علم الصرف باستخدام كتاب اإلعالل للصف  واقع
 اجيتانفالثاني بالمدرسة الدينية دار السالم لوساري توالكان 

 

نظرة عامة على المدرسة الدينية دار السالم لوساري  . أ
      داإلعاللاعتوالكان وكتاب قو 

 اجيتانفتاريخ موجز دلدرسة الدينية دار السالم لوساري توالكان  .ٔ
تأسست ادلدرسة الدينية دار السالم لوساري توالكان 

ربت رعاية وزارة الدين فاجيتان، مع  ٕٙٓٓيناير  ٕٓفاجيتان يف 
فاجيتان  دلؤسسةالدين أحدث ميثاق

يناير  ٕٓبالتاريخ ٓٓ ٙ.ٕٓ/ٖٓٔٓ/ٚ..PP/٘ٓ/ٔ..ٖٔرقم
 .ٖٖٕٛٓٓٔٔٓ٘ٔٗبرقم رمز ادلدرسة:  ٕٙٓٓ

من  ٓٓٙدلدرسة الدينية على منطقة وقف تبلغ اتأسست 
يف البداية،  .دلدرسة الدينية دار السالماالسيد عبد الرمحن كمؤسس 

دلدرسة الدينية دار السالمفي عام ابدأت أنشطة التدريس والتعلم في
وال تزال أنشطة القرآنرواة تربية وكانت ال تزال عبارة عن ٜٜٚٔ

التدريس والتعلم تُنفذ يف مكتب القرية احمللي ولكنهم شعروا بعدم 
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مع عدد قليل من بيت الرحيماالرتياحفي النهاية لالنتقال إىل مسجد
 .طالبإٓالطالب فقط حول 

حىت وصلت الطلبةومع ذلك، مع مرور الوقت زادت
ٛٛلرمحن مل يكن تعلم يف مسجد بيت االشعر أن  بعد أنو  .طالبا

نقل أنشطة التدريس والتعلم إىل منزل السيد بفعااًل ، قررت ادلدرسة 
 .عبد الرمحن ووالدي السيد عبد الرمحن اللذان كانا بالقرب من منزلو

بعد ذلك ، قام ببناء ادلبٌت اخلاص بو أمام منزل السيد أبو الرمحن، 
دة احلكومة وبدأ البناء شيًئا فشيًئا دببٌت واحد فقط، ولكن دبساع

ومسؤويل القرية احملليُت ومن مشاركة السكان، سبت زيادة ادلبٌت إىل 
 .مبنيُت بفصول يبلغ رلموعها أربعة فصول

مع وجود عدد كاٍف من ادلباين والطالب، قدمت ادلدرسة 
، والذي كان يف اجيتانف طلب إىل قسم الدين يفالخطاب 

يناير  ٕٓدلدرسة الدينية ويف اليتم تقنينو بامسرواة تربية القرآناألصل
دلدرسة الدينية دار السالم ارمسًيا واة تربية القرآن ، أصبحًت  ٕٙٓٓ

 ٗ٘.حىت اآلن
                                                             

 ٕ٘:ٗٔ، الساعة  ٕٕٔٓمارس  ٖالتوثيق ، ادلدرسة الدينية دار السالم ، ٗ٘
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 ادلوقع اجلغرايف دلدرسة الدينية دار السالم . أ
الدينية دار السالم لوساري توالكان  ادلدرسةتقع مؤسسة

، على وجو الدقة يف باجيتانكم شرق مدينة  ٜٕعلى بعد 
 ٘٘.فاجيتان جاوى الشرقي منطقةتوالكان، مدينة قريةلوساري،

رؤية ورسالة وأىداف ادلدرسة الدينية دار السالم لوساري ب.
 اجيتانفتوالكان 

رؤية ادلدرسة الدينية دار السالم جلعل ادلدرسة الدينية دار 
 .السالم وسيلة لتخريج طالب أذكياء ونبالء

 :ادلدرسة الدينية دار السالم رسالة
 .كجيل شاب ذكي وماىر  الطلبةإعداد  (ٔ
دبختلف العلوم اإلسالمية حىت يتمكنوا من العيش  بةتزويد الطل (ٕ

 .يف عصر العودلة من خالل التمسك بالقيم اإلسالمية
ليكونوا قادرين على أن يصبحوا زلفزين لتنمية  بةإعداد الطل (ٖ

  .اجملتمعات الريفية اإلبداعية وادلبتكرة وادلكرسة

                                                             
  ٕ٘:ٗٔ، الساعة  ٕٕٔٓمارس  ٖتوثيق ، ادلدرسة الدينية دار السالم ، ال٘٘
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 .ق ودية ومتوااعة وفاالةبأخال بةذبهيز الطل (ٗ

ربسُت القدرة والكفاءة ادلهنية وكذلك والء ةعلى دائماحملاولةال (٘
ادلدرسُت وادلوجهُت ليكونوا أكثر إبداًعا وابتكارًا يف تطوير 

 ادلؤسسات التدريسية اليت يتم السعي لتحقيقها بشكل مشًتك
أعاله،  ةمن أجل ربسُت جودة وصياغة الرسالة والرؤية ادلذكور 

 :ادلدرسة الدينية دار السالم إىلتربيةدف برنامج يه
    توفَت ادلرافق والبنية التحتية لدعم ادلدرسة .ٔ
منح الطالب الشعور بالراحة عند تلقي الدروس من ادلدرسُت  .ٕ

    أو ادلربُت
إعطاء الثقة ألولياء الطالب بأن ادلكان الذي يتعلم فيو  .ٖ

    الطالب أو أطفاذلم آمنون وكافون حسب األوقات
    ربسُت جودة أو قدرة الطالب .ٗ
التعاون مع ادلؤسسات أو ادلؤسسات ذات الصلة واجملتمع يف  .٘

    إطار تطوير الربامج التدريسية القائمة على التعاليم اإلسالمية
 يس والتعلم تؤدي إىل برنامج تدريس إسالميعملية التدر  .ٙ
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تنمية ادلعرفة  :شعار ادلدرسة الدينية دار السالم وىوأما 
 ٙ٘.والدين على أساس األخالق

اذليكل التنظيمي للمدرسة الدينية دار السالم لوساري توالكان  . ج
 اجيتانف

تأسست مؤسسةادلدرسة الدينية دار السالم لوساري توالكان 
ربت رعاية دائرة الدين فيباجيتان  ٕٙٓٓيناير  ٕٓباجيتان يف 

ويديرىا مجيع مديرؽلؤسسةادلدرسة الدينية دارالسالم، واليت تتكون من 
مجيع ادلواطنُت ادلدنيُت )ادلدرسُت وادلوظفُت( وجلنةادلدرسة الدينية دار 

درسة يساعده ادلدير دب دلدرسة الدينية دار السالمايرأس .السالم
 ٚ٘.صفووليالسكرتَت ومعلم و صندوق  أمُتو درسة ادلنائب 
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  ٕ٘:ٗٔ، الساعة  ٕٕٔٓمارس  ٖالتوثيق ، ادلدرسة الدينية دار السالم ، ٚ٘
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الهيكل التنظيمي للمدرسة الدينية دار السالم لوساري توالكان 
 اجيتانف

  

  

  

  

  

  

  

  

رسة دعميد الم
 الدينية

 

مدير المرسة 
 الدينية

رنائب المدي  

 ولي الفصل

 عبد الرمحن مسالن الدين نور سيدة مرية
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 ٛ٘.درسة الدينية دار السالمادلتكوين العاملُت يف  . د
السالملوساري توالكان دينية دار درسة الادل تكوين رللس إدارة

 .اجيتانف
:احلاج زلمد سارنو )رئيس قرية   الراعي

               اري(لوس
                             :السيد عبدالرمحن ادلستشار

 السيديوتو  
 السيد سوىرمان  

                                     :السيد عبدالرمحن  الرئيس
 : السيد مسالن الدين  النائب 

 األستاذة مارياتون :       السكرتَت
 األستاذ نور سيده  :أمُت الصندوق

 األستاذ مشس الدين:العالقات العامة 
 األستاذة سجيلة  :األعضاء
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 األستاذ ديان بورانتيٍت 
 الدين األستاذ ِمسالن

 ٜ٘ه. أمساء األساتذ واألساتذة ادلدرسة الدينية دار السالم.
 خبرة موضع  اسم

 نحوال درسةادلرئيس  عبدالرمحن

التجويد /  درسةادلنائب  مسالن الدين
 الصرف

 الفقو عضو ماستور
 خالقاأل سكرتَت مارياتون
 فن اخلط أمُت صندوق ةنور سيد
 قرع والكتابوال االدارة سوجيالة

 القرآن احلديث عضو ديان بورانتيٍت
 مالءاإل العالقات العامة مشس الدين

 

                                                             
بتوقيت  ٕ٘:ٗٔ، الساعة  ٕٕٔٓمارس  ٖالتوثيق ، ادلدرسة الدينية دار السالم ، ٜ٘

 غرب إندونيسيا.
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 ٓٙ.لبنية التحتية مدرسة الدينية دار السالما . و

 رقم اسم الجرد عدد  

توثيق 
 األدلة

 ٔ غرفة رئيس ادلدرسة ٔ
 ٕ غرفة ادلدرسُت ٔ
 ٖ قاعة الدراسة ٘
 ٗ معهدالطلبة ٕ
 ٘ محام ٔ
 ٙ مكان العبادة ٔ
 ٚ قاعة زلاارات ٔ
 ٛ مجعية تعاونية للطلبة ٔ
 ٜ ادلكتبة  ٔ
 ٓٔ مكتب الصحة للمعهد ٔ
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 نبذة سلتصرة عن كتاب قواعد اإلعالل .ٕ

 علمتدريسىناك العديد من الكتب اليت يتم استخدامها يف 
، و الكثَت من الكتب اليت تناقش علمالصرفتحديدا مثل الصرف

أو تلك ، قواعد اإلعالل واألمثلة التصريفية، دلقصودنضم اعلمالصرفو 
مثل عودة ادلسالك إىل األلفية بن  .النحو جنبا إىل جنب مع علم

ومع ذلك ، فإن  .س و ، وجامع الدرُ  وشرح قطر الندامالك ، 
معظم الكتب ادلذكورة أعاله تندرج امن فئة الكتب ذات الوزن 

يف  .مباشرة للمبتدئُتالثقيل، وتكون أقل أخالقية إذا مت استخدامها 
ينية دارالسالم ىذه احلالة أجرى الباحث دراسة يف ادلدرسة الد

الصرففي الصف  تدريسعلماجيتان، يف عملية فلوساري توالكان 
 مع كتاب قواعد اإلعاللالثاني

لتخفيف، على حد سواء مع  حرف العلةاإلعالل ىو تغيَت 
اإلعالليشمل فقط وفقا للمعٌت، أو احلدف سكان أو اإل التقليب

 ٔٙ.أو احلدف  حبروف العلةسكان أو اإل أنشطةالتقليب
                                                             

 .ٕٔ( ، ٜٜٔٔأمحد احللوي ، صيادة العريف يف فٍت الشريف )دمشق: دار ابن قطَت ، ٔٙ

ٕٔ. 
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ىو االبن منذر نذير  الشيخىو كتاب قواعد اإلعالل مؤلف   . أ
ىناك  .ير كَتتوسونو والسيدة حناذنكياىي احلاج   األول السيد

ير شخصية ػلب الكتابة، وىو  ذالشيخ منذر ن ،من إخوتو ٘
اب احلديث ، لباهلل ، إىل ففرو  :كاتب مرن من بُت أعمالو
القرع سلطوطات ، النقطو ، القارئ قصة الشيخ سوبكَت ، تنوير

خالل شبابو  .تويفخبط اليد مل يكن لديو الوقت إلهنائو حىت  .
، كان مغرًما جًدا بالبحث عن ادلعرفة ، من بُت ادلدن اليت كان 

بويو كديري ومنطقة ماالنج وجوججا ولَت طلب العلومهيفيها
ىو و لو ثالثة أوالد،وىو متزوج من أم كلثوم و  .طىجاوا الوس

نطاق واسع  وال الذي ال يزال درسل قواعد اإلعالكتاب مؤلف  
كتاب و يف إندونيسيا، وى يةادلدارس الداخلية اإلسالمية السلفمن

ىذا الكتاب قواعد اإلعالل ىف الصرف للمدارس اإلبتدائية،
اإلسالمية يف أصبح مرجًعا يف العديد من ادلدارس الداخلية 

إندونيسيا ، بصرف النظر عن حقيقة أن ىذاالكتاب موجزجًدا 
اليت يبلغ رلموعها اإلعالل ويتضمن مجيع ظلاذج / طرق
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قاعدة باستخدام اللغة العربية واجلاوية واليت سبت كتابتها ٜٔ
 ٕٙ.باستخدام الكتابة

 أقسام اإلعالل . ب
 دفحلاإلعالل با .ٔ

 :ثالثة موااع اإلعاللاإلعالل حدف حرف يف ىذا اجلزء من 
، العلةحرف  حدفتم فبعد احلرف الساكن ،  حرف ادلاد ( أ

 ُقْم ( -أُُقْم  -أُقـُْوْم  -) ُقْم = أُقْـُوْم  :مثال
يتم التخلص من احلرف األخَت من معتل  فعل معتال آخريف  ( ب

 ( شَ خْ إِ  – يْ شِ خْ = إِ  شَ خْ إِ  ): ادلثال ,على سبيل يف أمر
 اإلعالل باإلسكان .ٕ

احلرف  ذفأواًل ، قم حب .ىنا معنيان، علا التسكُتلكلمة 
 حرف على احلرف السابق تغيَتحركاة ، ثانًيا ، العلة
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يف هناية الكلمة ، ويقع بعد احلرف الواو أو الياءعندما يقع
حلركة الواو والياء من ، فيجب التخلص احلركةالذي ػلتوي على

 .ثقيلة اللفظىذا يهدف إىل منعالسكون 
 َيْدُعْو(  -)َيْدُعْو = َيْدُعُو  :مثال

 ػلذف السكون، فال ء مفتوحا ياالوإذا كان للواو أو 
( :مثال  )َلْن أَ ْدُعَو ِإىل غَت احَلقِّ

   بالقلب لعالإلا. ٖ

ء يااللواو و ا، عندما يكون حرف ء ألفايااللواو و اتغيَت أ( 
، ويكوناحلرف السابق باحلرف األصلي واحلرف السابق اأصليارفح

 ء ألفايااللواو و احبرف الفتحة ، مث يتم استبدال 
 َدَعا( -)َدَعا = َدَعَو  :مثال

   علزة،ء يااللواو و ا ب(
 بَِناءٌ( -)بَِناٌء = بَِناٌي  :مثال

    ج(  تغيَت الواو ياء
 ِميـْزَاٌن( -)ِميـْزَاٌن = ِمْوزَاٌن  :مثال
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    تغيَت الياء واوا د(
 (يـُْوِسرُ  –يـُْوِسُر = يـُْيِسُر ) :مثال

تدريس علم  الصرف باستخدام كتاب اإلعالل   مشاكلب.
ينية دار السالم لوساري توالكان للصف الثاني بالمدرسة الد

 اجيتانف
يوجد يف كل نشاط تدريسي عقبة سواء من حيث الطالب 

يف كل مؤسسة تدريسية ، وادلدرسُت وطرق التعلم ، وقد أصبح ىذا 
 .رمسية وغَت رمسية ، أمرًا شائًعا يف عملية أنشطة التعلم

ىذه الظاىرة تستحق اىتماما جادا من اجلهات ذات العالقة 
إنو أمر ال  .وخاصة من فريق التدريس حىت يفكروا يف ىذه القضية

مفر منو ، ال يزال اتدريس الصرففي إندونيسيا يتعامل مع مشاكل 
سواء تلك ادلتعلقة مباشرة بنظام التعلم أو بشكل غَت  سلتلفة ،

 .مباشر
تدريس ىو ادلكان الذي يقدم فيو ادلدرس ادلواد يف عملية 

إن صلاح عملية التدريس والتعلم بالطبع  .الفصل الدراسي للمتعلمُت
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صلاح الدورة ، ىناك العديد من  .ىو بادلعايَت اليت واعها كل معلم 
تدريس علم  الصرف لدعم التأثَت ، والتنفيذ الناجحالعوامل اليت تثبط وت

للصف الثاين بادلدرسة الدينية دار قواعد اإلعالل باستخدام كتاب 
السالم لوساري توالكان باجيتان يتأثر أيًضا بعدة عوامل ، بناًء على 

قال  ، أنوعلم الصرف درسمكميسالن الدين   نتائج ادلقابالت مع
مل يتمكنوا من تطبيق القواعد اليت عندما علمت أن بعض الطالب 

حفظوىا ، لذلك واجهوا صعوبة يف تقدمي أمثلة ، كان ىناك شيء 
آخر عندما أخربهتم أن يقرؤوا ، ؽلكنهم القراءة جيًدا ولكن عندما 

وأثناء الدروس ىناك بعض الطالب  ،مل يتمكنوا من اإلجابة تهمسأل
 .نائمون

رة ، فالوالدان ىنا تأيت العوامل اليت تؤثر أيًضا من األس
ىناك آباء ال حيانا مؤثران جًدا يف صلاح التعلم ، على سبيل ادلثاأل

يهتمون دبا إذا كان أطفاذلم يدرسون أم ال ويعتمدون فقط على 
فقط ، أي العوامل البيئية الالحقة مثل كما ىو احلال يف ادلدرسة
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وم يؤثرون البيئة ادلدرسية ، فإن األصدقاء ادلوجودين يف ادلدرسة كل ي
 ٖٙ."الصرف دريسأيًضا على صلاح ت

باإلاافة إىل العوامل اليت تؤثر على صلاح تعلم بالطبع ىناك 
ما عبد الرمحن  أيضا عامال مقيدا، كما أواح رئيس ادلدارس الدينية

عندما ش مشكلة ىذا العامل ىناك اآلباء عادة الفقراء " :يلي
اليوم كساىل للتعلم حىت  اإلشراف يف أنشطة التعلم، ولكن الطالب 

كبار السن شلا ال يدعم صلاح تعلم أطفاذلم يف ادلنزل ، حبيث يدرس 
 ٗٙ."األطفال يف ادلدرسة فقط

درس الصرفأن أحد العوامل اليت من مسالن الدين كم يشرح
الطبيعي أن الطالب ىم تفكَت كسول وعدم إشراف من أولياء 

 " :زل ، كما أواحاألمور حول تعلم الطالب عندما يكون يف ادلن
بعض العوامالليت اختربهتا أثناء تدريس الدروس، منبُت ادلناىج 
الدراسية يف الصف الثاين أن قدرة كل طالب وامتصاصو ؼلتلفان يف 

                                                             
  ٕ٘:ٗٔ،  ٕٕٔٓمارس  ٚ"، مدرس علم الصرف"ادلقابلة مع ميسالن الدين ٖٙ
 ٓٓ.ٙٔ،  ٕٕٔٓمارس  ٗادلدرسة " ،  مديرعبد الرمحن" ادلقابلة مع ٗٙ
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باإلاافة إىل ذلك ، فإن الطالب كساىل يف التفكَت  .فهم ادلواوع
وقلة االىتمام واإلشراف على وقت تعلم األطفال يف ادلنزل ، ألن 

باإلاافة  .معظم اآلباء يهتمون بوقت التعلم ألطفاذلم بشكل أقل
إىل ذلك ، ال يزال ىناك بعض الطالب الذين ال ػلفظون عندما يتم 

يف بعض األحيان ، يوجد يف الفصل  .تكليفهم دبهمة احلفظ
الدراسي أيًضا أشخاص يزعجون أصدقاءىم عند بدء الدرس حبيث 

 ٘ٙ.َت مواتٍ ينزعج تركيزىم ويكون جو الفصل غ
درسة ادلقال روزيك توىا زلسن ، طالب يف الصف الثاين يف 

الن الدين ، أن الصعوبات اليت سالدينية دار السالم ، كان يدرسو م
رتيبة فقط ، فسوف تشعرين بادللل  التديسطريقة ت كانىي   واجهها

 ٙٙ.التدريستنوع طريقة تليجب أن تحليالفلذلك أنا ال أفهم

                                                             
 ٕ٘:ٗٔ،  ٕٕٔٓمارس  ٚ"، مدرس علم الصرف"ادلقابلة مع ميسالن الدين ٘ٙ
الثاين يف ادلدرسة الدينية دار السالم"   لصفروزيك توىا زلسن ، "طالب اادلقابلة مع ٙٙ
  ٓٓ.ٙٔ،  ٕٕٔٓمارس  ٙ
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عربت عنو طالبة الصف الثاين، أاافت الرأي الذي مرادفاب
طريقة التدريس للمعلم ال تتناسب "  :حسناء أنيسة أيًضا رأيًا آخر

ما أواجهو عند تلقي الدروس ىو أن الوقت ليس   .مع حالة الطالب
حىت غلد  .كافًيا ، فالطالب يعتمدون فقط يف ادلدرسة وحدىا

ب أن غلد ل ىو أن ادلدرس غلتحليالفا .الطالب صعوبة يف الفهم
 ٚٙ."طريقة أخرى ، ألكون صادقًا عندما تعلمت مل أفهم

نور حيايت طالبة الصف الثاين أن الطريقة  كما شرحت
نقص وغَتىا يف بعض األحيان أكثر يف استخدام  اادلستخدمة لديه

لتعلم لقراءة الكتب ويبدو كما لو أن الطالب سلبيون للغاية ألهنم 
، فإن ما يصبح عقبة لدينا ىو األستاذمن عٌت ادليعتمدون فقط على 

ىذا أمر  .ألننا ال نعرف ادلفرداتاإلعراب افتقارنا إىل القدرة على منح
ملة ، عليك أن تعرف ادلعٌت أواًل ، ستظهر إعراجبطبيعي ألنو دلنح

                                                             
 ٙالثاين يف ادلدرسة الدينية دار السالم ،  لصفحسناء أنيسة ، "طالبة اادلقابلة مع ٚٙ

  ٓٓ.ٙٔ،  ٕٕٔٓمارس 
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عندما نواجو أمثلة يف الكالم خارج األمثلة اليت غالًبا ما تستخدم يف 
 ٛٙ.قويعد اهلل

ق، و ؼللص الباحث إىل أن من نتائج بناء على ما سب
الدينيةدار السالم أن الصعوبات اليت تواجو  ةالبحوث يف ادلدرس

تشمل عوامل اآلباء قواعداإلعاللالطالب يف الصرفالدروس مع كتاب 
 .و الطالب، و ادلادية، والبيئة، و األساليب

تدريس باإلاافة إىل العوامل اليت ؽلكن أن تنشأ عند عملية 
رف باستخدام كتاب اإلعالل للصف الثاين بادلدرسة الدينية علم الص

تدعم عوامل أيضا  تدار السالم لوساري توالكان باجيتان ظهر 
  .يذىب عملية التعلم جنبا إىل جنب

دين العوامل اليت ؽلكن أن تدعم تنفيذ برنامج ال ذكر ميسالن
التعلم ، وىي "اجلهود اليت أبذذلا للمواد التدريسية حبيث ؽلكن 
التغلب على الطالب الذين غلدون صعوبة يف تعلم الصرف 
ويشرحون دائًما مرة أخرى عندما يكون ىناك طالب غلدون صعوبة 
                                                             

مارس  ٗ ادلدرسة الدينية دار السالم"  يفنور حيايت ، "طالبة الصف الثاين ادلقابلة مع ٛٙ
ٕٕٓٔ  ،ٔٙ.ٖٓ  
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دلدرس احملاولة يف فهم الدرس حىت يتمكنوا من فهم الدرس. يواصل ا
 ٜٙ."حىت يفهم حًقا ما يتم نقلو للطالب

العديد من اجلهود للتغلب على  الصرفيبذل معلمو درس 
بعض العوامل ادلعيقة يف التعلم للطالب الذين غلدون صعوبة يف 
التعلم، وذلك باختيار طريقة التدريس الصحيحة وشرح أو إعادة 

ىل جانب توفَت ادلدرس أجزاء من ادلادة اليت مل يفهمها الطالب ، إ
دائًما الفرص للطالب لطرح أسئلة حول ادلواد غَت ادلفهومة بشكل 

 .أقل
دين ال العامل ادلثبط للطالب الكساىل للتعلم ، يتغلبميسالن

على ذلك من خالل إعطاء واجبات منزلية حبيث من الواجب ادلنزيل 
إلشراف الذي يرغبون يف تعلمو ، والتعاون مع أولياء أمور الطالب ل

وقد أجرى تقييًما أو  .دائًما على أطفاذلم يف أنشطة التعلم يف ادلنزل
 :إثراءًا دلعرفة مدى مستوى فهم الطالب أثناء عملية التعلم كما قال 

إعطاء واجبات منزلية للطالب حىت يرغب أولئك الذين ىم كساىل "

                                                             
  ٕ٘:ٗٔ،  ٕٕٔٓمارس  ٗ" ، علم الصرفمسالن الدين ، "مدرس ادلقابلة مع ٜٙ
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أو قدم اإلثراء  .يف التعلم يف التعلم ألن الطالب يتحملون مسؤولية
التقييم يف شكل اختبارات يومية دلعرفة مدى قدرة الطالب وصلاحهم 
يف التعلم حبيث إذا كانت ىناك صعوبات يواجهها الطالب ، ؽلكن 

قدم ربذيرًا للطالب  .للمدرس اكتشافها وؽلكنو إغلاد حل على الفور
الذين ال يقومون بالواجبات حىت ال يقللوا من شأن ادلهمة اليت 

باإلاافة إىل ذلك ، يطلب ادلدرس أيًضا من أولياء  .قدمها ادلدرس
أمور الطالب العمل مًعا لإلشراف على أطفاذلم يف أنشطة التعلم 

 ٓٚ.أثناء وجودىم يف ادلنزل

هتدف مجيع اجلهود اليت يبذذلا ادلدرس بالطبع إىل ربقيق 
اجلهود  .الطالب اجليد ، سواء يف جوانب ادلعرفة وادلواقف وادلهارات

الصرفبسالسة ، وراء كل  تدريس ذذلا ادلدرس حىت يتم تنفيذاليت يب
ذلك ، يواصل الطالب كأشياء يف التعلم أيًضا زلاولة التغلب على 

لكي ربقق عملية التدريس  .العقبات اليت يواجهوهنا وفًقا لقدراهتم

                                                             
 ٕ٘:ٗٔ،  ٕٕٔٓمارس  ٗ" ، علم الصرفمسالن الدين ، "مدرس ادلقابلة مع ٓٚ
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والتعلم أقصى قدر من النتائج ، غلب ربسُت الفهم الذي ػلتاجو 
 .أيًضا تطبيقو بشكل صحيح ومناسبالطالب وؽلكن للطالب 

تدريس علم الصرف باستخدام كتاب اإلعالل للصف طريقة ج.
  اجيتانفالثاني بالمدرسة الدينية دار السالم لوساري توالكان 

ينتج ىدفًا مرغوبًا ونتائج جيدة ، ولكن وراء كل التدريس 
ذلك ىناك عملية صلاح ، وىي طريقة هتدف فيها الطريقة إىل تنظيم 

التعلم، و طريقة الصرفيف تنفيذ  .سار رسم خرائط ادلادة م
ىذا ىو لتحسُت  .استخدام احتياجات أن يكون بعناية أعدت 

كتاب نتائج التعلم اليت تريد ربقيقها يف تنفيذ التعلم الصرفباستخدام  
 قواعد اإلعالل

الصرفما يلي:  درسكمعلمكما شرح مسالن الدين
تلف يف جوىرىا، وأنا كان ؼلاستخدام للطرق   إىل "وبالنسبة

 الصرف درسألنواحلفظ، والطريقةاالستقرائيةاستخدماحملاارة، 
، من القاعدة وىناك العديد، باستخدام كتاب قواعد اإلعالل

حبيث ؽلكن للطالب القيام بو خالل  احلفظوتطبيق طريقة 
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، سيكون احلفظاالختبارات ، ألنو إذا مل يتم استخدام أسلوب 
 ٔٚ."للتعلم فيو. البيتالطالب كساىل 

أنيسة حسنة  شرحتوعالوة على ذلك، ىناك أيضا طريقة 
ما  اجيتانف الثانيبادلدرسةالدينيةدارالسالملوساريتوالكانالصف  ةطالب
ستخدم عند يعادة األستاذ مسالن الدين كان  " :يلي

ما طالب لتقليد يأمر الاإلعاللقواعد تدريسعلمالصرفباستخدامكتاب
بعد ذلك أواح  .من الطالب الكتابة على السبورةمث طلب  . قرأه

ال  أحدإذا كان ىناك  .األمثلة على السبورة القواعد معاألستاذ 
 ٕٚ."سألييفهم ، ؽلكن أن 

ويف الوقت نفسو ، قال رئيس ادلدرسة الدينية دار السالم 
رف للصف الصعبد الرمحن ، بناًء على ما الحظو أثناء عملية تعلم 

 " :الدينية دار السالم ، أن ظلوذج طريقة التعلم ىوادلدرسة بالثاين 

                                                             
 ٕ٘:ٗٔ،  ٕٕٔٓمارس  ٗ" ، علم الصرفمسالن الدين ، "مدرس ادلقابلة مع ٔٚ
  ٓٓ.ٙٔ،  ٕٕٔٓمارس  ٙيف ادلدرسة الدينية دار السالم" ،  الصف الثاينحسناء أنيسة ، "طالبة ادلقابلة مع ٕٚ
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مث  لةمثتعلمها من األىي  اإلعاللالطريقة ادلستخدمة يف تعلم 
 ٖٚ."قواعدىا

الدينيةدار  ةالباحث أيو اإلسالمية، طالبة يف ادلدرس وقابل
 ،دا ألنو كان مدعوما أيضايالسالم، و أهنا قالتإن عملية التعلم ج

استنزاف سباما،  و استنزفدا ولكنيى دراية جكان عل  ألستاذمن قبال
 يتطلبفقواعد الألن غالبية طالب الصف الثاين مل يسبق معرفة علم 

التوجيو ، وعادة فسر األستاذ الكتاب ويعطي مثااًل مث يشرح  إىل
، فليس من غَت ادلألوف أن ؼلرب األستاذ الطالب لقراءة و  اعدالقو 

 ٗٚ."رمجة ادلواد اليت سبت قراءهتات
الدينيةدار السالم، "إن  ةطالبة يف ادلدرسوقال عويون نظافا، 

بعد و اجلاوية عادة  اهتاب مع معنأوال قرأ األستاذ الكاخلطوات ىي
ه وترمجو إىل اللغة اإلندونيسية اءبعض الطالب لقر ألستاذقراءة سأالال

                                                             
 ٓٓ.ٙٔ،  ٕٕٔٓمارس  ٗادلدرسة " ،  مديرعبد الرمحن" ادلقابلة مع ٖٚ
 ٙيف ادلدرسة الدينية دار السالم" ،  الصف الثاينأيو إسالمية "طالبة ادلقابلة مع ٗٚ

  ٓٓ.ٙٔ،  ٕٕٔٓمارس 
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ؽلكن  .القواعديليو شرح لألمثلة مث  .اخلاطئة ةقراءال، وصحح 
 اجلاوي ادلكتوب أسفل اجلملة الطالب على الًتمجة أنيساعد ادلعٌت

باللغة اإلندونيسية ، كما أن بعض الرموز ؽلكن أن تسهل معرفة 
 ٘ٚ."مواع اجلملة

واستنتج الباحث من ادلخربين أعاله أن أنواع أساليب التعلم 
يف الصف الثاين أ ادلدرسة الدينية دار السالم زبتلف من طرق 

ال زبتلف طريقة الصرفالتعلم  .االستقرارية السؤال واجلواب إىل طرق
كثَتًا عن طريقةالتعلم العامة على الرغم منوجود بعض اخلصائص 

كل طريقة ذلا نقاط اعفها وقوهتا ، لذلك غلب على  .اخلاصة هبا
ادلدرسُت أن يكونوا قادرين على تطبيق األساليب والطرق ادلناسبة 

  .الستخدامها يف التعلم
 

 

                                                             
 ٙيف ادلدرسة الدينية دار السالم" ،  الصف الثايننغويون نادزوفا ، "طالبادلقابلة مع ٘ٚ

  ٓٓ.ٙٔ،  ٕٕٔٓمارس 
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علم الصرف باستخدام كتاب اإلعالل للصف  تدريسد.تقييم 
  اجيتانفينية دار السالم لوساري توالكان الثاني بالمدرسة الد

التقييم ىو إجراء أو عملية لتحديد قيمة إجراء أو عملية 
يعد التقييم  .جراء أو عملية لتحديد قيمة شيء ما اإللتحديد قيمة 

أىداف التعلم أو إىل أي جانًبا مهًما مفيًدا لقياس وتقييم مدىتحقيق 
ستوى النجاح مع مدى يوجد تقدم تعلم ادلتعلمُت ، وكيف يتوافق م

 .أىداف التعلم ىذه
فيما يتعلق هبذا التقييم ، تنفذ ادلدرسة الدينية دار السالم 

مسالن الدين مدرس ادلدرسة  قال .سيدر التأيًضا التقييم يف 
رات الفصل الدراسي، االختبارات النصفية واختبا جبانبن: "الدينيةأ

كان التقييم الذي و  .توفَت التقييمات اختبار اليوميةقمت ب
استخدمتو ىو إيداع احلفظ لكل درس من الدروس ، كان على 

ألنو من خالل احلفظ  .الطالب إيداع ادلادة اليت طلبت مٍت حفظها
ؽلكنٍت معرفة قدرات الطالب واحدة تلو األخرى وىذا احلفظ ؼلتلف 

الختبار ، إذا كان التقييم يف شكل اختبار ، فعادة ما عن تقييم ا
مث استخدمت أيًضا تقييًما  .يستطيع الطالب الغش من صديقو
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مباشرًا لألسئلة واألجوبة ، وىو مصطلح سيافحي ، مث سبت كتابة 
لذلك أؤكد ىنا على تقييم التعلم وخاصة  .ادلصطلح ربريري ماس

 ٙٚ".احلفظ واالختبارات الشفوية وادلكتوبة
مدرسة الدينية دار كما قابل الباحث عبد الرمحن كرئيس ال

السالم قائلهناك امتحانان علا االمتحان الشفوي واالختبار التحريري 
يف فصل دراسي واحد، وىناك امتحان مرتُت ، االمتحان الصفيحي. 

امتحان  .يقام قبل أسبوع أو أسبوعُت من إجراء االمتحان التحريري
عادة ينقسم امتحان  .أيام ٘إىل  ٗيستمر من الصفحي نفسو 

عادة ما  .الصفح إىل عدة رلموعات ويصنف حسب عدد الغائب
يكون االختبار التحريري ىو ظلوذج اإليساي أو ظلوذج االختيار من 

 ٚٚ.متعدد
لصف الثاين يف لمث قابل الباحث أليف التهاري ، طالب 

التقييم كانفي هناية كل ادلدرسة الدينية دار السالم ، قائلة إن ظلوذج 

                                                             
 ٕ٘:ٗٔ،  ٕٕٔٓمارس  ٗ" ، علم الصرفمسالن الدين ، "مدرس دلقابلة مع اٙٚ
 ٓٓ.ٙٔ،  ٕٕٔٓمارس  ٗادلدرسة " ،  مديرعبد الرمحن" ادلقابلة مع ٚٚ
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درس عادة ما يطرح ادلدرس أسئلة موجهة إىل األصدقاء ، وعادة ما 
تكون األسئلة شفهية مباشرة وأحيانًا تكون مكتوبة ، لكن األسئلة 
مكتوبة أيًضا. ليس كثَتًا ، وأحيانًا سؤاالن ، وأحيانًا مخسة أسئلة ، 

مع ادلدرس ، مث ُيطلب حفظ ادلفرودات ، غلب إيداع كل اجتماع 
، إذا  ىيااالمتحان الشفو بىنا يسم ىياشفو يعقد  إذا كان االمتحان

 ٛٚكانكتابًيا يسمىاالمتحان التحريري.
تدريس ، وخلص الباحث أن تقييم أعالهمن ادلخربين 

تحفيظ، الالفصل الدراسي،  صفتقييمات اليومية، االالصرفتستخدم 
 .التحريريةواالمتحانات الشفوية 

 

                                                             
 ٙيف ادلدرسة الدينية دار السالم" ،  الصف الثاين، "طالب دلقابلة مع ألف طهارياٛٚ

 ٓٓ.ٙٔ،  ٕٕٔٓمارس 



 

ٕٛ 

 

 الخامس بابال
 قواعد بيانات تدريس علم الصرف باستخدام كتابتحليل 

ينية دار السالم لوساري اإلعالل للصف الثاني بالمدرسة الد
  اجيتانفتوالكان 

 

 قواعد تدريس علم الصرف باستخدام كتابمشاكل  . أ
 اإلعالل

، ٕٕٔٓمارس ٔ مت إجراؤه يف  الذي بحثالاستناًدا إىل 
ؽلكن للمؤلف أن يصف بعض مشكالت تدريس علم الصرف 

ينية دار اإلعالل للصف الثاين بادلدرسة الد قواعد باستخدام كتاب
بدأ استخدام كتاب اإلعالل يف  .اجيتانفالسالم لوساري توالكان 

فيمستوى و مستوى الصف الثاين، يف ادلدرسة الدينية دار السالم 
 عملية تدريس علم الصرف باستخدام كتاباألول كانت الصف 

 إما، يف عملية تدريس علم الصرف ىناك عديد من ادلشاكل أمثليت
  .ليب وادلدرسُت والطالب والبيئةمن حيث ادلواد واألسا

اإلعالل بدأمن  قواعد تدريس علم الصرف باستخدام كتاب
يشعر أن  وىودينية دار السالم، ادلدرسة العبد الرمحن مدير 
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 يةالسلفأو الكتاب األصفر باستخدام األساليب الكالسيكيةدريست
إتقانو ، ويرجع ذلك إىل عدة أسباب ، من بُت أمور  ايعترب اروري

  :أخرى 
أواًل ، شعرت ادلدرسة الدينية دار السالم باحلاجة إىل إجراء 
التطوير والتحسُت ادلستمر، سواء يف ادلنهجية أو التكنولوجيا أو 

ثانًيا ، غلب أن تكون ادلدرسة الدينية دار  .األنشطة التدريسية
افسة أو على األقل أن تكون قادرة على السالم قادرة على ادلن

جلديد باخذ األاللحاق باإلرشادات ادلتمثلة يف التمسك بالقدمي و 
الدينيةدار السالم ؼللق االنطباع أنو ليس  ةثالثا ، ادلدرس .األفضل

خائفا من تغَت األزمنة، ألهنا تلتزم دببدأ الكفاءة يف رلال االبتكار 
 .ديدة وأفضلوػلافظ على اخلَت ويأخذ أشياء ج

دينية دار السالم ادلدرسة العوامل، كان مدير ال عدة ىذهمن 
اإلعالل ، قواعد  تدريس علم الصرف باستخدام كتاب بمهتما 

، وذلك يوم ىداية الفىت توالكان فاجيتان الدينية ةبالتعاون مع ادلدرس
 الدينيةدار السالم تدريب ةادلدرس ت، عقدٕٚٔٓنوفمرب  ٕٓ

قواعد  كتاب ألفية ابن مالك على ظلوذجاءة  قر الطريقة السريعةل



 

 

 

دار السالم ادلدرسُت الدينيةادلدرسة  طلبتبعد التدريب، و  اإلعالل
، لتدريسكتاب ىداية الفىت توالكان فاجيتان الدينية ةيف ادلدرس

ىذا  .أسابيع ٕالدينيةدار السالم دلدة  ةادلدرسللمدرسي اإلعالل
 قواعد الصرف باستخدام كتابالتدريب سبهيد لتطبيق تدريس علم 

 .اإلعالل
تدريس علم الصرف باستخدام  ببشكل عام ، مت تنفيذ 

اإلعالل وفًقا إلجراءات مثل تلك ادلوجودة يف مدرسة  قواعد كتاب
ومع ذلك، ال تزال ىناك  .توالكان باجيتان  الدينية ىداية الفىت

  :تشمل ىذه ادلشاكل .بعض ادلشاكل
، مادة  درسة الدينية ىداية الفىتادل، مثل  ةأواًل ، ادلاد

قواعد السالم ىي  دارادلستخدمة يف ادلدرسة الدينية  تدريس الصرف
ىو الكتاب الذي مت  قواعد اإلعاللومع ذلك، أن  .اإلعالل

الذين يتقنون واألساتذ درسة الدينية، ادليف  تدريس الصرفتنفيذىفي 
لى الرغم من أن ع .قليلةال تزال فيتدريس الصرف ادلواد ادلستخدمة

صعوبة ون أيضا، يواجهاألساتذ اخلرباء يف النحو والصرف العديد من
يف قواعد وذلك ألن ادلواد ادلستخدمة  .يف توصيل ادلواد 

 .القواعد ختلفة من ادلواد الواردة يف كتب اإلعالدل
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، عندما أجرى الباحث مقابالت أن استخدام الثاين الطريقة
ادلدرس كان   ، ولكن من ناحية أخرىلةشل الصرفتدريس يف  الطريقة

فهم مواد الطالب ، وذلك للديو ادلبادرة إلغلاد الطريقة الصحيحة 
يستخدمو الىت بادللل مع الطرق  شعروا ألن العديد من الطالب

 كانعلى الرغم  ، مث كان اىتمام الطالب بالدرس قليال .ادلدرس
 .أهنم مل يفهموا الدرس بلبعض الطالب متحمسُت 

،  اىا الباحثالطالب، من نتائج ادلقابالت اليت أجر ، لثةاالث         
يف التعامل مع ىذه العقبات ىو اتباع هنج فردي ،  ادلدرسفإن جهد 

مع هنج من ادلتوقع أن يتمكن ادلدرس من معرفة عملية التعلم اليت 
ال  .يريدىا الطالب وتقدمي احللول ذلم عندما يكون لديهم مشكلة

رسون بادللل من إعطاء احلافز لطالهبم حىت يكونوا يشعر ادلد
 ةرسدألن وقت الطالب يف ادلنزل أكثر من ادل .متحمسُت للتعلم

 .أعلية التعلم عن  اإلشراف احلافز َتوفتمن الوالد يف  يرجىا ،الدينية
، استنادا إىل نتائج من ادلالحظات وادلقابالت ة،الوقترابعال
تدريسعلمالصرف باستخدام كتاب الباحث، أن عملية  اىااليت أجر 

التعلم يف ادلدرسة الدينية دار  .تقر وقت التعلمتفقواعد اإلعالل 



 

 

 

مساًء ، كان ىناك  ٖٓ:ٗمساًء حىت ٓٓ:ٖالسالم من الساعة 
يف ىذه  .شعور بأنو مل يكن كافيًا للطالب لفهم الدرس بالكامل

ات الفصل ، أي إاافة احلالة ، يبذل ادلدرس جهًدا لزيادة ساع
  .ساعات بعد ادلغرب ، وىذا يعترب أكثر كفاءة يف التعلم

لذلك ؽلكن للباحث أن طللص إىل أن من نتائج البحوث 
يف الدينيةدار السالم أن الصعوبات اليت تواجو الطالب  ةيف ادلدرس

طرق ، وال، منها ادلادةتعلم الصرف باستخدام كتابقواعد اإلعالل 
مث يقوم ادلدرس أيًضا بتنفيذ العوامل الداعمة يف   .والطالب، والوقت 

تكرار ادلادة اليت مت إعطاؤىا  :كل من نقاط الضعف دبا يف ذلك
حىت يتمكن الطالب من الفهم جيًدا ، وإاافة ساعات الدرس ، 

  .واختيار الطريقة الصحيحة ، وإعطاء هناية الدرس
 

 

 اإلعالل قواعد الصرف باستخدام كتابتدريس علم ب. طريقة 

عندما قام الباحث دبالحظات عملية التعلم ، قام ادلدرس 
يف بداية الدرس بإلقاء التحية االفتتاحية ، ومأل قائمة حضور 
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يف ذلك اليوم ، وبعد ذلك قام ادلدرس ىم وسأل عن حالةالطالب
ادلدرس عند تقدمي ادلادة ، سأل أهنبنقل أىداف التعلم ، إىل جانب 

  .من تذكر ادلواد السابقةالطالب  عن ادلواد السابقة هبدف سبكُت
الحظات وجد أن اجلهود اليت بذذلا ادل وعندما بدأ الباحث

كن وؽل .يف إيصال ادلادة سارت بشكل جيد الصرفمدرس 
 ،ألسبوع ادلاايلمالحظة ذلك عندما طرح ادلدرس األسئلة ادلادية 

 دريسهلة وبدوا سعداء باتباع تبدا على الطالب أن اإلجابة س
الذين كانوا مًتددين يف تقدير التعلم ىو أحد والطالب  الصرف

نقاط الضعف يف الطريقة ادلستخدمة ، وبالتايل من مالحظات 
، فهذا  ياإقناع اأن ادلدرس استخدم هنًجا فرديًا أو هنج يالباحث ى

صعب  النهج يستهدف الطالب األقل نشاطًا أو ؽلكن القول أنو من
 .فهم ادلواد ادلقدمة

يف تدريسالصرف، ُيطلب من الطالب يف ادلدرسة الدينية دار 
 .السالم جزئًيا حفظ القواعد ، على الرغم من أهنم ال يفهموهنا

نتيجة لذلك ، مل ينجحوا يف تطبيقها على العامل احلقيقي ، القواعد 
من ىذا ادلنطلق ينشأ الفكر إلغلاد حل لكيفية حل  .اليت حفظوىا



 

 

 

ىذه ادلشكلة ، بالطبع ، من بُت احللول إغلاد أفضل وأسهل طريقة 
 .لنقل قاعدة الصرف
تدريس علم الصرف الطريقة ادلستخدمة يف           

ىي الطريقة القياسية واالستقرائية باستخدام كتاب قواعد اإلعالل 
احملاارات ، و أخرى، مثل احلفظ،  قد استخدم طرقعلى الرغم 

يف الطريقة القياسية واالستقرائيةمستخدمة ومع ذلك، فإن  .وغَتىا
أفضل يف ربويل ادلعرفة إىل الطالب  جرومية،ألهنماتدريس كتاب 

على الرغم من أنو ال تزال ىناك الطالب الذين مل يتمكنوا أيضا 
  .فهم ادلادة، فهو أحد عيوب كلتا الطريقتُت

سية ىي طريقة تركز على أمثلة اطريقة القيأنال ط،يكلبسشب
قادرًا على تذكر أو  الطالبمن القواعد ، حبيث غلب أن يكون 

سية ىي اطريقة القيأن المعرفة مبادئ ىذه األمثلة ، يف جوىرىا 
ية ائيف حُت أن الطريقة اإلستقر  .طريقة عامة إىل طريقة زلددة

،  القياسيةهنا عكس طريقة اىيطريقة خاصة بالعام، أو ؽلكن القول أ
 لدى طُت، وادلدرس ىو رلرد دلياليهبذه الطريقة سيكون الطالب نش

 ..ادلقصودةالطالب يتطلعون للحصول علىالقواعدو الطالب. 
الطالب الذين حلوا و ادلوجودة ، قارنة األمثلة مو االتصالو  بعدادلناقشة
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توجد  ينشغل الطالب بأنشطة ادلناقشة حبيث الو  .ادلشكلة أيًضا
        .فرصة للصمت لتجاىل الدرس

ؽلكن ربديد نتائج تعلم الطالب يف ادلدرسة الدينية دار 
،  دريسأثناء عملية الت .يف الفصل دريسالسالم من خالل عملية الت

أنشطة التفاعل بُت ادلدرسُت والطالب باستخدام ظلاذج كانت 
تساعد و  دريسادلختلفة ستقود الطالب إىل االىتمام بالت دريسالت

يف عملية  .الطالب لفهم ادلواد اليت يقدمها ادلدرس بشكل أسرع
ادلدرسة الدينية   الذي نفذتو باستخدام كتاب قواعد اإلعاللدريست

دار السالم فيالصف الثاين، فإن الطريقة ادلذكورة أعاله ال تستبعد 
 .التدريسطرقًا أخرى حىت يتمكن الطالب من فهم أو ربقيق عملية 

الطالب ، غلب دائًما إنشاء نشاطالتدريسيذ عملية عند تنف
يف عملية  .باستخدام أساليب واسًتاتيجيات التدريس الصحيحة

التدريس والتفاعل والتعلم، فمن الضروري تعزيز شعور مصلحة 
ضلو الصرفعيون الطالب ، غلب أن يكون لدى ادلدرس  الطالب
 .عملية التعلم مشاركةيف  ألن ال يكون الطالبكساىلوسيلة 



 

 

 

االستقرارية يف ىذه العملية ىي ية و طريقة القياساللذلك فإن 
يف  تدريسعلمالصرفباستخدامكتاباإلعاللطريقة متفوقة يف عملية 

ادلدرسة الدينية دار السالم ، ألن استخدام ىاتُت الطريقتُت حسب 
فهم يف سهل على الطالب تسهل ادلدرسُت على التدريس و ترأيو 
 .ادلادة

تدريس أنطرق  ستنتاجاال ا سبق ؽلكن أن يكونشلاء على بن
اإلعالل للصف الثاين بادلدرسة  قواعد علم الصرف باستخدام كتاب

لكن تفضل  سلتلفة اجيتانفينية دار السالم لوساري توالكان الد
 .الطريقة االستقرائية والقياسية

 

 

 اإلعالل قواعد تقييم  تدريس علم الصرف باستخدام كتابج. 
ادلدرسة الدينية دار  مديرقابلة مع األستاذ و ادلبناًء على إجراء 

تقييم أن تدريس، أي الهتدف العملية النهائية يف   السالم ،
ربقيق األىداف التدريسية اليت سيتم ربقيقها من  يهدف إىلتدريسال

ويتم تقييم خارج ل ربديد مستوى صلاح  .خالل ادلنهج ادلعٍت
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وظائف التقييم لرصد صلاح  .اد يف التعلمادلدرسُت يف إيصال ادلو 
عملية التدريس والتعلم وكذلك وظائف لتقدمي التغذية الراجعة 
للتحسُت ومواصلة تطوير عملية التدريس والتعلم كوسيلة لتقييم 

 .ربقيق األىداف يف التدريس ، غلب إجراء التقييم بشكل مستمر
عرفة جل مجهود ادلدرس الزباذ هنج فردي للطالب أل

شخصية كل طالب، ألن كل طالب لديو نقاط قوة ونقاط اعف ، 
غلب على كل معلم معرفة شخصية كل طالب ومن مث ؽلكن 

د و لطالبو. جههاللمدرس ربديد االسًتاتيجيات ادلناسبة واستخدام
بما أن وظيفة التقييم هادلدرس التايل ىو إجراء تقييم ادلهام أو تعيين

ذلك التغذية الراجعة من عملية وك ديسربدد مستوى النجاح يف الت
جزء من ى، فإن قدرة ادلدرسُت على إعداد التقييم وتنفيذ أداةديسالت

  .برمتها ديسالقدرة على تنظيم عملية الت
مثل ادلدرسة الدينية األخرى ، يتم إجراء تقييم يف كل فصل 

اجيتان، يف  في توالكان سار دراسي يف ادلدرسة الدينية دار السالم لو 
دراسي يوجد امتحان مرتُت ، يستخدم ىذا االختبار كل فصل 

 .اختبار شفهي واختبار كتايب 



 

 

 

ىو زلاولة دلعرفة األستاذأواًل ، االختبار الشفوي الذي أجراى
يف بداية االجتماع ، غلب  .مدى فهم الطالب للمادة بشكل فردي

مث أثناء عملية  .من ادلادة السابقةالقوعد  على الطالب تكرار صيغة
التمارين إلعطاء  أوُيطلب من الطالب قراءة مجيع األمثلة  يس،دالت

 .ذلكمعٌت يف ادلنعطفات ادلنتظمة من اليسار إىل اليمُت أو العكس 
عن ذلك ، ؽلكن أيًضا القيام بذلك عن طريق بصرف النظر 

بعد كل درس ، ؽلكن إجراء االجتماع و التخصيص العشوائي للطالب
يتم إجراء االمتحان السيايف قبل أسبوع أو  .مًعا أو بشكل فردي 

أسبوعُت من موعد االمتحان التحريري، وعادة ما يتم تقسيم 
االمتحان الصفحي إىل عدة رلموعات ويتم فرزىا حسب عدد 

يتم تعديل ادلادة اليت يتم اختبارىا وفًقا للمادة اليت مت  .الغائبُت 
نقلو األستاذ من  تشَت طريقة طرح األسئلة أيًضا إىل ما .تدريسها

البداية إىل النهاية ، االختبار الشفوي ، أي من خالل طرح األسئلة 
على الطالب واحًدا تلو اآلخر فيما يتعلق بادلواد اليت مت تدريسها 

باإلاافة إىل ذلك ، يتم التأكيد على  .من البداية إىل النهاية
ب الطالب على احلفظ ، حيث يف هناية كل درس يتم إعطاء الطال

مهمة عن ظهر قلب ، مث يف االجتماع التايل ُيطلب منهم إيداع 
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حفظهم ، وذلك لتحسُت ذاكرة الطالب ، ومن ىنا يكتشف 
 .األستاذ نقاط اعف كل طالب

كتايب، ىو أحد الختبار تحَتي أواالالثاين االختبار ال
كطريقة   وكذلكاخلطوات لتحديد قدرة الطالب على فهم ادلادة، 

أما  .يةالكتابة العرب يف جودة كتابة الطالب خاصةواحدة للنظر يف 
بالنسبة لتنفيذ االختبار الكتايب يف ادلدرسة الدينية دار السالم، قد 

شكل و  .طرح رجل الدين أسئلة مكتوبة على الطالب للعمل عليها
 .ىو يف شكل خيارات متعددةاألستاذ األسئلة اليت قدمها

ستخالص حول االمن بعض التصرػلات أعاله ؽلكن  انظر 
تدريس علم الصرف باستخدام كتاب قواعد اإلعالل للصف تقييم 

ستخدام يالثاين بادلدرسةالدينية دارالسالم لوساري توالكان فاجيتان 
 .االختبار الشفوي والتحريري
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 السادس بابال
 االختتام

 
 الخالصة . أ

تدريس علم الصرف باستخدام كتاب اإلعالل مشكلة كانت 
عدة  أثرهتاللصف الثاين بادلدرسة الدينية دارالسالم لوساري توالكان فاجيتان 

، اآلباء والطالب وادلواد الطرق ادلملةالدينية،  ةسر البيئة، ادلد،منها عوامل
ادلواد  ادلدرسيشرح  منها ل العقبات،حلالتدريسية، وىناك أيضا جهود 

تدريس علم الصرف باستخدام  . أما طرق التدريسية مرة أخرى عن ادلادة
اإلعالل للصف الثاين بادلدرسة الدينية دار السالم لوساري قواعد كتاب 

تدريس علم تقييم منها التحفيظ والطريقة االستقرائي. وأما  توالكان باجيتان
الصرف باستخدام كتاب قواعد اإلعالل للصف الثاين بادلدرسة الدينية 

االختبار الشفوي والتحريري ستخدام يدارالسالم لوساري توالكان فاجيتان 
 .الدراسي وآخره ىف النصف
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 قتراحاتاال . ب
ذا العمل العلمي، لديو أن قام الباحث القيام هببعد 

ومن األفضل أن تيسر  .الدينية  ةلمدرسلاقًتاحازباصة بالنسبة 
وسائل اإلعالم، وأدوات التعلم كافية، نظرا الستمرار عملية التطوير 

الل أحدىا ىو التكيف من خ .مواكبة العصرعلى تكون قادرة ل
 .استخدام التكنولوجيا الرقمية

اقًتاحات أيًضا خاصة  ثالباحباإلاافة إىل ذلك ، لدى 
للمعلمُت ، فمن األفضل للمعلمُت استخدام األساليب ادلناسبة من 

مث غلب  .أجل تسهيل فهم الطالب للمواد التدريسية بفهم جيد
على ادلدرس استخدام ىذا النوع من أسلوب التقييم ،كما أنو من 
األفضل للمعلم حل ادلشكالت اليت تنشأ عن الطالب ومن نفسو 

 .اجلهود لتحقيق أىداف التعلم ادلنشودةبكل 
أيًضا اقًتاحات  الباحثوادلدرسُت، يقدم  ةباإلاافة إىل ادلدرس

للطالب وأولياء األمور أو األوصياء على ىؤالء الطالب ، وىي أن 
الطالب غلب أن يكونوا نشطُت يف التعلم حىت يصبحوا من 

وأن  .ادلسلمُت ادلستعدين دلواجهة احلياة احلقيقية يف ادلستقبل
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طفال ػلدث داخل األسرة، وسيلة لألاآلباء أن التدريس األول يفهم
األسرة ىي أساس ة.م و جعل أنفسهم كائناتاجتماعيتعللذلم ل

سيتم ربديد  .لديهملتشكيل طابع األطفالواألخالق والتعلم 
شخصية وأظلاط سلوك األطفال ذباه أفراد اجملتمع إىل حد كبَت من ال

على الرغم من أن الطفل كان  .خالل التفاعالت يف احلياة األسرية 
. الوالدين يف تربية األطفالضياع واجب بيف سن ادلدرسة، ال يعٍت 

ولياء عندما يكوناألطفال يف األدلساعدة التدريسية من تكون احىت 
تنفيذ ينبغي بذلك أن اآلباء ل .ادلنزل يتأثر بشكل كبَت صلاح الطالب

رتفاع عاملةال كونتسوف ا الطفل، ألهن معدؽلقراطية بالنة ااحلض
 .ؽلكن احلصول عليهاذي اإلصلاز ال
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