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 الملّخص
 

هج الّدراسي لتعليم  .2017، ستي نور يوليا و مادة الا وّدة اإسامي  ّ عهد ا امس  الصّف ا
ات  وو  تيس وووورووو العام الّدراسيّ  بية . اللبح العلليّ . 2017 – 2016للل كلّية ال

كومية وووورووو امعة اإسامية ا شرف . قسم اللغة العربّية  ا لد م ا اج  الدكتور ا
ا ست . ا

 
المنهج الّدراسي و القواعد النحوية :الكلمة اأساسية 

 
بويةللقواعدإّن  يع ، اللغة العربية دور مهم   ال أن الشخص لن يكون قادرة على إتقان 

بويةلقواعدمهارات اللغة العربية الصبيبة، كلهارة الكام، القراءة و الكتابة بدون ا لغي .  ال لذلك، ي
د الطاللاتقواعدأن يكون تعليم  بوية سها تعليلها و سرورا ع امة،  . ال ذ ا هج وظرا على  أن ا

اما  رحلة عللية التعليم و . يلعب دورا  هج الدراسي من أ ل تطوير طرق التدريس  أّن تطليق ا
ام  دير أن يقّدم و كتاب  .أمر  عهد  ذا ا بو الواضح"ومن الكتاب الذي يستخدم   "  ال

ذا الكتاب أن تكون الطاللة تفهم عن تركيب اللغة العربية الصبيبة و القواعد  وير ى من تعليم 
ا  احادثة اليومية بوية، وكذلك تقدر على استعلا  .ال

ذا اللبح،  امس  (1): ركزت اللاحثة  اأسئلةو  بوية للصّف ا داف تعليم القواعد ال ما أ
ات  وو  تيس وووورووو العام الّدراسّي  وّدة اإسامي للل كيف  (2) ؟ 2017- 2016عهد ا

ات  وو  تيس وووورووو العام  وّدة اإسامي للل عهد ا امس  بوية للصّف ا طرق تعليم القواعد ال
وّدة  (3)؟  2017- 2016الّدراسّي  عهد ا امس  بوية للصّف ا كيف تقو تعليم القواعد ال

ات  وو  تيس وووورووو العام الّدراسّي    ؟ 2017- 2016اإسامي للل
ح ميدان يتصف علة اللبح الكيفى د عرض اللياوات، تأخذ اللاحثة الطريقة . ذا اللبح  وع

كتوبة احظة والوثائق ا قابلة وا ليل . العللّية كطريقة ا ليل اللياوات، تأخذ اللاحثة أسلوب  د  وع
مان وب فيض اللياوات وعرض : ي، (Miles dan Huberman) وصفي كيفي على طراز ميلس و

تاج اللياوات، وتسلى بطراز الفعال  .(Interactive Model) اللياوات واست
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وّدة اإسامي  (1): وأما وتائج اللبح عهد ا امس  بوية للصّف ا داف تعليم القواعد ال أ
ات  وو  تيس وووورووو العام الّدراسّي  اكاة : ي  2017- 2016للل إقدار الطاب على 

احظة، إقدار الطاب على سامة العلارة اأساليب الصبيبة، لية القدرة على دقة ا ، إقدار ، ت
علومات ، و وقوف  الطاب على ترتيب ا طأ ويلا يستلعون إلي ييز ا لية قدرات الطاب على  ت

امسطرق تعليم ال( 2). الطاب على أوضاع اللغة وصيغها بوية للصّف ا وّدة  قواعد ال عهد ا
ات ختلفة،  استخاص القاعدة أ تلد ،ةلطريقة ااستقرائيا .أ: ي اإسامي للل احظة اأمثلة ا

بوية بوية،  بتقد اأمثلة لتوضيب،الطريقة القياسية.  ب.ال  ملتكرة قطرو. ا تلدأ بعرض القاعدة ال
ي   شيطJigsaw Learningالطريقة باووراما التعلم باأخرى و  تقو Active Learning.( 3)  من تعليم ال

ي ات  وّدة اإسامي للل عهد ا امس  بوية للصّف ا و اامتبان الشفهي (1: تعليم قواعد ال  
تاج معها إ كث من التأمل و التكف بوية مهارة ا  . إحدى الوسائل  أن تصلح مراعاة القواعد ال

لاط، ووي اامتبان التبريري،(2 فس والقدرة على التفك والقياس وااست و ااعتلاد على ال دو   
ستوى كل  علم وي أيضا الوقوف على ا ظيم اأوكار، ويستطيع ا احظة وت أيضا يتعلم الطاب دقة ا

 .طالب
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 الباب اأول
 مقدمة
 

 خلفية البحث   أ﴿

بويةإن للقواعد الشخص لن يكون قادرة  أن، العربية اللغة دور مهم   ال
و الكتابة  كلهارة الكام، القراءة الصبيبة، العربية اللغة مهارات يع على إتقان
بويةلقواعدبدون ا  59. ال

طق و الكتابة، ليست واية  بوية كوسيلة لضلط الكام، وصبة ال القواعد ال
بوية اأساسية تعي على استخدام اللغة استخداما . مقصودة لذاها و القواعد ال

ديح أم  القراءة، أم  الكتابة او ا يتم تعليلها كغاية  . صبيبا سواء  ا
ي وسيلة لعصلة اللسان من وقوع  الزلل، و القلم من الوقوع   ذاها، بل 

طأ   60.ا
لية الثروة اللغوية،  ا عاقة بالتعل الشفهى و الكتا و ت بوية  والقواعد ال
، لن يكون  و اأساس الذى تقوم علي سامة التعل والتعل الشفهى و الكتا 

بوية، و استطاع ان يطلقها على  كن من القواعد ال أسلوب التلليذ سليلا إا اذا 
لل  بوية على استعلال ألفاظ  ا ام بالقواعد ال ، و يساعد اإ كام و كتابت

 61.استعلاا صبيبا

                                                 
. Metodologi & Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab .راضية زين الدين 59

 .96، (2005ووستاكا الرحلة، :  ووياكرتا)
رة، :  امعة ع مس) ، ، تعليم اللغة العربية مصطفى رسان 60 . 263، (2005القا
ر ع  وف61  .263، س ا
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ة الّسعديّة  كاوت اللغة ودة، قالت آم ا  معهد ا العربية وا لة استعلا
يئة إشراف الّلغة ) العربية  ا هتم الطاللات على تركيب اللغة : "(كقسم 

ح الصبيبة، كلا أن اأخطاء  اصر القواعد، ادثةا ي أكثر من ع  وهذا اليومية 
يئة  و شكلة الطاللة  استعلال اللغة العربية اليومية، وطريقة حّلها من قسم  من ا

لعة  بوية  كل يوم ا ي بأداء تشجيع اللغة و تعليم القواعد ال إشراف الّلغة 
 62.صلاحا

ا الطاللات درسا صعلا، كلا  بوية تعتر اء على ذلك، أن درس القواعد ال ب
،:"قالت سلفي الرزق و من أصعب الدروس لتعّلل بوية    بأّو إّن درس القواعد ال

بو  الفصل  اء تعّلم ال لة، ح كثرت الطاللات واعسة أث وظري و طريقة تعليل 
63."و ا يهتلن الّدرس  ّيدا

 

بويةتعتر قواعد  ج تعليم اللغة ال ا  من أكثر اجاات ولوضا و صعوبة  م
اطق ها، بل  ذ الصعوبة ا تقتصر وقط على متعلليها من و ال بشكل عام، و
ائها، وكث ما ترتفع الشكوى صارخة من ضعف العرب   سبب أيضا على أب ت

ذا  ادة العليقة و ير ع  ة ا عا تلام و تستو ب ا عى اا رة تس ي ظا لغتهم و
و صعوبة قواعد الصرف و  الضعف أسلاب عديدة إا أن أحد اأسلاب الرئيسة 

تلفة الصفوف بو ال تقدم للطاب     64.ال

                                                 
قابلة الشخصية مع  62 ة الّسعديّةا يئة إشراف اللغة) آم  عن حالة استعلال اللغة العربية  (قسم 

ودة"عهد م اليومية  احادثة ات" ا   .2017مارس  10. للل
قابلة الشخصية مع  63 امس الالطاللة من )سلفي الرزق ا تعّلم القواعد عن حالة ( طلعيصّف ا
بوية ودة"عهد م  ال ات" ا   .2017مارس  15. للل

اقةمح 64 اطق ها ،مود كامل ال  امعة ع مس،  :مصر) ،طرائق تدريس اللغة العربية لغ ال
2003) ،229. 
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لغي لذلك، د قواعد يكون تعليم أن ي بوية سها تعليلها و سرورا ع  ال
قية رولة الطاللات  درس . الطاللات بويةقواعدلتطوير تشجيع التعّلم ول كلا .  ال

بوية دّرسة القواعد ال ذا من:"قالت ا دّرسة   لتكوين حالة الفصل الدراسة  وا ية ا
وعة أّن  ت ة  التعّلم، باستخدام طرق التدريس ا قية الغ د الطاللات و ل تعة ع

اّدة" ّم من ا بوية، ح لن قواعدلتسهيل الطاللة على وهم درس " الطريقة أ  ال
وقواعد بأن درس يعتقد أحد بوية  لت الطاللة صعب درس  ال  65".دائلا الذى 

امة،  شكلة ا ذ ا هج أنوظرا على   عللية رحلة  اما دورا يلعب ا
هج تطليق أنّ . التعليم ام  العربية اللغة مهارات تطوير أ ل من الدراسي ا و أمر 
هج تعليم. أن يقّدم  دير كيز على  العربية اللغة ح لو كان م سابقا، مزيد من ال

واد التعليلية، فروضة على ا وضوع و ا اك حا ة إ إعادة  اليوم  أصول ا
ب  وا رة ا هج الدراسي ال تركز على تطوير الطاب من خال ظا تو ي ا

ية ي ذ. والرولة والقدرة على التفك واوب أ هجية ا لغى  ا اسلة ال ي ا
هلة اطق باللغة تطوير عللية لتسريع تقدمها كواحدة من الفكرة ا  قدرة ال

 66.العربية
و  طالب العام وتطوير العلوم  مم ولو يا ال تتغ باستلرار  لتطوير الدوع التك

علل  شار ا هارة والتبصيل ا هج حلة مؤشرات ا هج الدراسي، حيح يقدم ا ا

                                                 
دّرسة  65 قابلة الشخصية مع ا بوية قواعدمدّرسة درس) ا درسة ال هح الدراسي  ا ا قسم ا ّّ  ( وأ
بوية قواعدطرق التدريسعن  ودة"عهد م  ال ات" ا   .2017مارس  23. للل

 .Metodologi & Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab ،22 .راضية زين الدين 66



52 

 

اتيجيات وتق ج وااس ا واد التعليلية وا هج.  وتائج التعلمولتطوير ا وا صورة   
س و  التعلي ظيم اأوكار و 67.ملتقّدم اأمة  ت

  
دّرسة  تعليم الكتاب  تتكلم باللغة العربية كوسيلة " و الواضح"كاوت ا

وعة . التعليم ح تتعود الطاللة ها ت درس طرق التدريس ا وقد استخدم بعض ا
هج الدراسى، اذن تكون الطاللة قادرة على اتقان حالة دراسة الفصل، و تتلع 
هج الدراسي هدف لتكوين  ذا من تصليم ا دّرسة، و عللية الدراسة أكثر من ا

. طليعة الطاللة ال تغلب  عللية الدراسة

و كتاب  عهد  ذا ا بو الواضح"ومن الكتاب الذي يستخدم   الذي " ال
ارم و مصطفى أم دن بإودوويسيا، . ألف علي ا اء ا ذا الكتاب  أ اشتهر 

د  عا درسة أو ا لي بأن استعلال لتعليم اللغة العربية لللرحلة اإبتدائية با ومن ا
لاشرة ذا الكتاب أن تكون الطاللة تفهم عن تركيب . بطريقة ا وير ى من تعليم 

ا  احادثة  بوية، وكذلك تقدر على استعلا اللغة العربية الصبيبة و القواعد ال
 . اليومية

ية اللبح   لفيات السابقة، ترى اللاحثة أ سلة إ ا المنهج " وبال
الصّف الخامس بمعهد الموّدة اإسامي فى ّنحو مادة الالّدراسي لتعليم 

 "2017 – 2016للبنات جوفير جتيس فونوروغو العام الّدراسيّ 
 

 تحديد البحث. ب﴿

                                                 
 Kebijakan Kurikulum: Reorientasi Pendidikan Nasional Melalui Implementasiأودوج،  67

Kebijakan Kurikulum 2013 (مطلعة : مااوجUMM ،2014) ،140. 
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هج الدراسي و طرق تدريس  اء على ما ذكرت اللاحثة  خلفية اللبح، ا ب
ات،  وّدة اإسامي للل عهد ا بوية  ذا اللبح القواعد ال للطاللات من وتبديد 

امس، وظرا  أّن كلدبرة  وّدةالصف ا ظلة طاللات ا لس إحياء اللغة ال م  و 
ة أعضائهن، سواء من حيح إحياء حركة اللغة  لغى أن تكون أسوة حس ي

ظام وو ذلك .  ومتلسك بال
 

 أسئلة البحث. ج﴿
اء على ما ذكرت اللاحثة  خلفية اللبح، ولشكات اللبح تلخص ويلا  ب

: يأتى
ات  .1 وّدة اإسامي للل عهد ا امس  بوية للصّف ا داف تعليم القواعد ال ما أ

 ؟ 2017- 2016 وو  تيس وووورووو العام الّدراسّي 

امسكيف طرق تعليم ال .2 بوية للصّف ا ات  قواعد ال وّدة اإسامي للل عهد ا
 ؟2017 - 2016 وو  تيس وووورووو العام الّدراسيّ 

ات  .3 وّدة اإسامي للل عهد ا امس  بوية للصّف ا كيف تقو تعليم القواعد ال
  ؟2017- 2016 وو  تيس وووورووو العام الّدراسّي 

 
أهداف البحث . د﴿

ذا  اللبح  داف اللبح     :ويلا يليوأما أ
ات عروة  .1 وّدة اإسامي للل عهد ا امس  بوية للصّف ا داف تعليم القواعد ال  أ

  2017- 2016 وو  تيس وووورووو العام الّدراسّي 

ات طرق تعليم ال عروة  .2 وّدة اإسامي للل عهد ا امس  بوية للصّف ا قواعد ال
 2017 - 2016 وو  تيس وووورووو العام الّدراسّي 
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ات  ال تقو تعليمعروة  .3 وّدة اإسامي للل عهد ا امس  بوية للصّف ا قواعد ال
  2017- 2016 وو  تيس وووورووو العام الّدراسّي 

 
 

 

فوائد البحث . ه﴿
ذا اللبح بالفوائد ة اللاححر وت ها،عللية أو وظريةسواء أ كان  أن يأتى  :  م

ظرية .1  الفائدة ال

ذا اللبح ظريات واثراء الثروات : تر و اللاحثة من   يسهم  ابراز ال
هج الدراسي لتعليم  العللية  دخائر العلوم ااسامية وبالذات  تطوير ا

ال التعليم شتغل   ثقف واللاحث وا بة للجامعي وا  .مادة ال

 الفائدة العللية .2

يم عن: اللاحثة . أ فا رية وا عروة وا هج الدراسيلزيادة ا  و طرق التدريس  ا
وعة م ت بويةا  .ادة القواعد ال

بوية  . ب درسون  درس ال فيذ طرق التدريس: ا هج الدراسي عروة كيفية ت  
بوية   .وعالةلتعليم القواعد ال

بوية، و سوف تستعلل اللغة العربية : الطاللة . ج لتسهيل  وهم مواد قواعد ال
بوية  . الصبيبة ووقا القواعد ال

 
 تنظيم كتابة تقرير البحث . و﴿

ظيلا  ذا اللبح العللي وكتلت اللاحثة كتابة مرتلة ووظلت ت لتسهيل وهم 
ا وتقسم :  كلا يلى أبوابستة إ هيس
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توي علىمقدمة و : اللاب اأول ديد اللبح ي   خلفية اللبح و
ظيم كتابة  داف اللبح وووائد اللبح وت وأسئلة اللبح وأ

. تقرير اللبح
اللاب الثا 

 
 :
 

هج الدراسي ظري عن ا توى تعليماإطار ال قواعد  ، 
بوية  بوية ، تقو تعليم قواعد ، ال طرق تدريس قواعد ال

بوية ، واللبوث السابقة  .ال
اللاب الثالح 

 
 

اللاب الرابع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

امس  اللاب ا

 :
 
 
 :
 
 
 
 
 
 
 
 :
 
 
 
 :

هج اللبح،  مكان ، حضور اللاحح، ووع اللبحم
ا، اللبح ع اللياوات، اللياوات ومصادر  ، طريقةأساليب 

. وبص صبة اللياوات، و ليل اللياوات
وقع  توي على اللياوات العامة ما يتعلق  عرض اللياوات 
وّدة اإسامي  اللبح يشلل على تاريخ تأسيس معهد ا

ات و اترؤية والرسالةالللل ودة اإسامي للل عهد ا موقع و  
ات وّدة اإسامي للل غرا معهد ا ظلة معهد  وا تركيب ا

ات وّدة اإسامي للل درس والطاللات وا عهد  أحوال ا
ات و وّدة اإسامي للل عهد ا ج الّدراسي والتعليم  ا م
ات وّدة اإسامي للل وّدة  وا عهد ا بية والتعليم  داف ال أ

ات .  اإسامي للل
اصة و بوية توي علىتحاللياوات ا داف تعليم القواعد ال  أ
بوية طرق،  بوية ، وتقو تعليم القواعد ال  تعليم القواعد ال

ات  وو  وّدة اإسامي للل عهد ا امس   الصّف ا
". 2017 - 2016 تيس وووورووو العام الّدراسيّ 

بوية ،عنليل اللياوات  داف تعليم القواعد ال   طرق أ
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اللاب السادس 

 
 
 
: 
 

بوية   بوية ، وتقو تعليم القواعد ال تعليم القواعد ال
ات  وو  تيس  وّدة اإسامي للل عهد ا امس  الصّف ا

". 2017 - 2016وووورووو العام الّدراسيّ 
ذا اللبح العللي الذى يشتلل   يشكل القسم اأخ من 

احات . وتائج اللبح واإق
الباب الثاني 

المنهج الّدراسي و تعليم قواعد النحوية 
 والبحوث السابقة

 
 قواعد النحويةفى تعليم ال المنهج الّدراسي ﴿ أ 

 المنهج الّدراسيمفهوم  .1

درسة من خال    خططة ال تقدمها ا رات ا و كل ا هج الدراسي  ا
درسة أو  قررة على صف من صفوف ا واد الدراسية ا لوعة من ا عللية التعليم أو 

تضلن . مرحلة من مراحل الدراسية لوعة ال يدرسها الطاب وا هج الدراسي  ا
قررات الدراسية هج الدراسي القد. من موضوعات ا  .وكل تعريف ا

رات    لوعات ا و ود بأو  لد عزت علد ا ديح يعرف  أما مفهوم ا
ت إشراوها للتاميذ بقصد احتكاكهم هذ  درسة  شاط ال تقدمها ا وأو  ال
دث تعلم أو تعديل  ذا ااحتكاك والتفاعل  رات وتفاعلهم معها ومن وتائج  ا
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دف اأمي  و ا تكامل الذى  لو الشامل ا قيق ال  سلوكهم ويؤدى إ 
بية  68.لل

بويون ليقوموا     هج على ما يستخدم ال صطلح ا أما من وهم العام 
درسة، ويتم  وضوعة لتو ي التعلم  ا طط ا و ا ضوئ بتلييز العلليات اإ رائية 
ذ  صل  ريليا، و تعللون  طط  الصف الدراسي، كلا يعيشها ا ذ ا قيق 

ا ويلا يتعلم رات  بيئة تعليلية تؤثر بدور  69.ا
 

 مكونات المنهج .2

اصر التالية هج من الع : تتألف مكووات ا
فسية و اا تلاعية ز اللغوية  .أ  عروية و ال  اأساس ا

داف .ب   اأ

 اللغوية و الثقا: احتوى .ج 

 طرائق و أساليب التدريس .د 

 أساليب التقو و التطوير .ه 

عزل عن اآخر، بل تتفاعل و تتكامل  صر    ا مكن التعامل مع كل ع
تج وسيجا متكاما، اصر بعضها مع بعض، لت ها  ذ الع ويؤثر ويتأثر كل م

. باآخر

                                                 
68

، اللبح العللى  هج الدراسي لتعليم مهارة الكام: لد م مركز اللبوث : وووورووو) تطليق ا
كومية وووورووو،  امعة ااسامية ا دمة اا تلاعية ا   .22—21، (2016العللية وا

69
جها العربية اللغة .الوائلي الكر علد وسعاد الدليلي حس علي ط  ا  ،تدريسها طرائق و م

 .21 ،(2005 الشروق، دار :اأردن)
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لوذج ولن اأساس  ذا ال كووات واضبة،   ذ ا  إن العاقات ب 
داف ال تصلح أساسا اختيار احتوى ديد اأ لو كل من .يتم  لا ي بي

اح العام، والعكس  هام ترادويا، لذا مكن من خال احتوى اق احتوى و ا
اح أو وضع احتوى هام مكن اق ع أو من خال ا ومن خال . الصبيح، 

اسلة، كلا  اتيجيات التدريس والتقو ا اء اس هام واحتوى يتم ب داف وا اأ
من التقو أو من وتائج التقو من Feed Back تو د خاصة التغذية الرا عة 

اتيجيات التدريس والتقو  هام، واحتوى، واس داف، وا أ ل تطوير اأ
 70.أيضا

هج إ  داف واحتوى والطريقة  مكن تشريح ا ي اأ اصر  أربعة ع
ذ اللبح العللى. والتقو اصر ال ستلبح اللاحثة   ذ الع  :و

 

 تدريس القواعد النحويةأهداف  .أ 

دف  (1  تعريف ا

دف لغة دف :  يقصد با بوي يقصد با الغاية،  و اجال ال
رة  طلوب بعد مرور  وضوعي الدقيق أشكال التغ ا الوصف ا

ة . تعليلية معي

                                                 
د طعيلة و 70 د مدكور،  رشدى أ اطق بلغات علي أ ج تعليم اللغة العربية لل ا ر ع  م ا
رة)أخرى،  ، : القا  .84—83، (2010دارالفكر العر
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تعلم وتيجة ا  توقع من ا و وصف للسلوك ا بوى  دف ال  وا
بوية  رات ال ية الثابتة وا عاي والقيم اإ قائق وا حتكاك بلعض ا

ا ة وتفاعل معا تغ  71.ا
ا  ية، ور بوية إ وظائف على در ة عالية من اأ داف ال  إن اأ

ية مايلى ا أ : كان أكثر
رات التعليلية . أ توى ا و اختيار  هد السليل   .أّا 

ا يعَلم و كيف يعّلم .ب  .أّا تقدم مستويات 

بوية بل وولسفة اجتلع وفس .ج  .أّا تساعد  دعم الفلسفة ال

ة  عللية التعليم .د عي شاط ا ديد أو  ال 72.أّا تساعد  
 

داف  (2 بويةأ  تدريس القواعد ال

قيق مايلى بوية إ  : هدف دراسة القواعد ال
ذ  .أ  اكاة اأساليب الصبيبة، و عل  إقدار الطاب على 

ضة ية على أساس مفهوم بدا من أن تكون آلية   .احاكاة مل

ختلفة  .ب  احظة، والربط، ووهم العاقات ا لية القدرة على دقة ا ت
تشاهة اكيب ا  .ب ال

إقدار الطاب على سامة العلارة، وصبة اأداء، وتقو اللسان و  .ج 
س الكام و الكتابة طأ  الكام، أى   .عصلة من ا

                                                 
جها العربية اللغة .الوائلي الكر علد وسعاد الدليلي حس علي ط 71 ا ، ،تدريسها طرائق و م
171—172. 

72
، اللبح العللى  هج الدراسي لتعليم مهارة الكام، : لد م  .28تطليق ا
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اّم  .د  ظيلها  أذ علومات، وت إقدار الطاب على ترتيب ا
لاط  .وتدريلهم على دقة التفك و التعليل، وااست

،  .ه  طأ ويلا يستلعون إلي ييز ا تعلل على  لية قدرات ا ت
لو  .ويقرؤوو و معروة أسلاب ذلك ليتج

ا  .و  بو إ وقوف الطاب على أوضاع اللغة وصيغها، أن قواعد ال
ات ال  ى وصف عللى لتلك اأوضاع والصيغ، وبيان التغ

لها وعة ال يس عليها أ ت . دث  ألفاظها، ووهم اأساليب ا
ية ن يريد أن يدرس اللغة دراسة و ذا كل ضرورى  ع بيان . و

قاصد بالدابة لتدأ من . أصول ا فعول، وا ويعرف الفاعل من ا
ر  .ا

و :  ومكن القول رحلة اإبتدائية  بو  ا دف من تدريس ال إن ا
رحلة التعليلية  ، و باقى ا اكتساب الطاب عادات مقلولة من التعل
ا مك من  بو العر  اأخر معروة الطاب القواعد اأساسية  ال
، وإدراك السامة  اأسلوب الذى يقرؤ أو يسلع  73.استيعاب مقررات
داف تعليم  تخصص  تعليم اللغة العربية أن أ  ولقد أورد أحد ا
داف  بوية  مراحل التعليم العام بالوطن العر وبصر أ القواعد ال

رحلة اإبتدائية ويلا يلى بوية ا : القواعد ال
ساعدة الطاللة على صبة القراءة ووهلها .1  . وسيلة 

ساعدة الطاللة على صبة الكتابة .2  . وسيلة 

                                                 
لد عطا،73 يم  را ع  تدريس اللغة العربيةإبرا رة)272،  ا شر، : القا  مركز الكتاب لل
2006)،—273. 
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سلوع .3 ساعدة الطاللة على وهم ا  .وسيلة 

طق  التعل الشفهى .4 ساعدة الطاللة على صبة ال  .وسيلة 

ساعدة الطاللة على ضلط الكام .5  .وسيلة 

ا .6 اصر ييز ع للة و   .مساعدة الطاللة على إدراك ا

للة و أحكامها .7  .مساعدة الطاللة على معروة وظائف ا

ؤثرة  اأعراب .8  .مساعدة الطاللة على معروة بعض العوامل ا

تصلة ب .9 كم اإعرا والعامات ا  .مساعدة الطاللة على معروة ا

تيب الذى يقتضي  .10 لل وقفا لل اء ا اكتساب الطاللة القدرة على ب
 .ع

و الصبيح و و  .11  اكتساب الطاللة القدرة على التلييز ب ما 
ويا  .الصبيح 

ع .12 قتضيات ا لل ووقا  اء ا  .اكتساب الطاللة عادة الدقة  ب

وضوعية  وقد لأساليب و العلارات  .13 و ا ا  اكتساب الطاللة اا
 .ال يرى أّا و الصبيبة

لية الثروة اللغوية .14  . ت

 . صقل اأذواق بفضل ما يدرس التاميذ من اأمثلة و اأساليب .15

احظة و شبذ العقول  .16 كم و دقة ا  تعويد الطاب على صبة ا
ظم  .على التفك ا



62 

 

ركز على تعريف  .17 ارسة التعل الصبيح ا  تدريب الطاب على 
تلف الضلائر، و استخدام  زيدة مع  اأوعال الصبيبة اجردة و ا

 .ذلك  التعل الكتا

دمة  .18 ال القياس و ااشتقاق   إثراء إمكاويات الطاب اللغوية  
74.التعل و الفهم

 

 

 مواد تعليم القواعد النحوية .ب 

 تعريف احتوى  (1

ظلة من  هج الدراسي، وهو م اصر ا صر أساسي من ع   احتوى ع
فسية  عروية وال هارات ا ات وا رات والقيم والتجا قائق وا ا

قيق  ا و واا تلاعية واللغوية ال يزود ها الدارسون هدف تعللهم إيا
هج قررة  ا داف ا م  ضوء اأ تكللل  لو الشامل ا  75.ال

بوية (2  مفهوم قواعد ال

بوية و علم يلبح عن أحوال أو أواخر الكللات العربية  قواعد ال  
اء وهذ العلم يلبح عن الكللات العربية  . من حيح اإعراب و الل

للة  76.حال تركيلها أي بعد اوتظامها  ا
بوية  كيب العر قواعد ال صبة و ضعفا :  علم يعرف ب كيفية ال

، أو يقصد ب أو  علم "و كيفية ما يتعلق باألفاظ من حيح وقوعها وي

                                                 
رة، :  امعة ع مس) ، ، تعليم اللغة العربيةمصطفى رسان 74  .273، (2005القا

75
، اللبح العللى  هج الدراسي لتعليم مهارة الكام،: لد م  .31تطليق ا

رى،  76 ب مادورا ) القواعد الصرويةّلد ادريس  و عهد الدين الدسدى: سوم  .2، (ا
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طأ " تركيب اللغة التعل ها ، و سامت من ا و الغاية م صبة التعل
ا، و ح  ا ح إوراد و اللبن وهو قواعد صيغ الكللات، و أحوا

و . تركيلها العلم الذى يدرس العاقات لسياقية ب الكللات  "أو 
صوصة  يم يستدل عليها بسلات  فها  مفا لل، و يص ا

 77.متضاورة
اصة  بوية مفهوم أن وا  قراءة كيفية ب يعرف علم ي قواعد ال

للة ا عروة و العربية اللغة  ا ا  الكام، فظ وسيلة ي و مع
طق وصبة تعلل تع ال الكتابة و ال  بلغة والكتابة التبدث على ا

بو أن ع صبيبة، ة لتقو وسيلة ال  من عصلتها و الطللة ألس
طأ، و اللبن هم وهي ا  اأداء سامة و التعل دقة على تعي

 .صبيبا استخداما اللغة ليستخدموا
 طرق تدريس القواعد النحوية .ج 

  الطريقة تعريف (1

اقلة الوسيلة أو اأداة ي التدريس طريقة  إن عروة للعلم ال  وا
هارة، ي وا سجة التعللي لللوقف مائلة كاوت كللا و  علر مع وم
تعلم داف كاوت وميول وقابليات وذكائ ا تبققة التعليلية اأ ا ا  عر
  78.وائدة وأكثر علقا أوسع
اح جاح -كل حد إ -يرتلط التعللم  و  وتستطيع الطريقة، ب
ا تعا أن السديدة الطريقة هج وساد من كث  وصعوبة التلليذ وضعف ا

                                                 
لد عطا،77 يم  را ع  تدريس اللغة العربيةإبرا  .268 . ا

78
جها العربية اللغة .الوائلي الكر علد وسعاد الدليلي حس علي ط  ا  .88 ،تدريسها طرائق و م
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درسي الكتاب شكات من ذلك وو ا درسون كان إذا و التعليم ا  ا
هم التفأوت وإن وشخصياهم ادهم يتفأوتون  أبعد الطريقة حيح من بي

  79.خطرا وأ ل أثرا
بوية (2  طرق تدريس القواعد ال

د   ؤلّفة  عتلدة  الكتاب ا اظر  طرائق تدريس القواعد ا إّن ال
ا  ، ت رج عن طريقت اث ّوعت أساليلها ووسائلها أّا ا   :مهلا ت

لاطية ( أ  الطريقة ااستقرائية ااست

ختلفة،    د ا احظة اأمثلة والشوا ذ الطريقة  تلدأ 
ها لع بي بوية ال  ذ . استخاص القاعدة ال ومكن القول إّن 

أ إليها عللاء اللغة  ي ال  الطريقة  ااستدال و التفك 
بو وضلطوا أحكام لا قّعدوا ال ذ 80.القدامى، حي  وهدف 

قائق واستخدام ااستقصاء   و الكشف عن القواعد وا الطريقة 
 81.تتلعها والوصول أليها

طوات على الطريقة ذ تقوم  82:التالية ا
قدمة (1)  التبض أو التلهيد أو ا

ديدة،  ادة ا دّرس طاب لتقلل ا طوة يهيئ ا ذ ا   
يح تس  وار  أو بسط الفكرة  وذلك عن طريق القصة و ا

                                                 
79

، اللبح العللى  هج الدراسي لتعليم مهارة الكام،: لد م  .32تطليق ا
ان)  تدريسها طرائق و العربية خصائص .معروف لود وايف 80 فائس، دار :لل  .187 ،(1998 ال
جها العربية اللغة .الوائلي الكر علد وسعاد الدليلي حس علي ط 81 ا   ،تدريسها طرائق و م

188. 
ر ع 82  .191—190، وفس ا



65 

 

م إ التعلق بالدروس،  كة وتشد ش فوس الطاب الذكريات ا ب
جاح وسليل إ وهم  ي أساسية أّا واسطة من وسائط ال و

دّرس الطاب . الدرس وتوضيب لل ا طوة أيضا  ذ ا و 
ادة، وقد يكون ذلك  على التفك ويلا سيعرضهم عليهم من ا
بإلقاء أسئلة تدور حول الدرس السابق، إذ يصلح الطللة على 
هم قد استعاد بعض ما  علم من الغاية من الدرس، ويكون ذ
م إ  هم وتفك علومات السابقة،  يتج اوتلا يعرووو من ا

طوة الاحقة  .ا

 العرض (2)

علم   يح يعرض ا وضوع  و لب الدرس، وب يتبدد ا و
، وهو أي  دف الذى يريد وصول الطاب إلي عرضا سريعا ا

و يدل على براعة  قها،  ا  ا سلقها  العرض مادة مغذية تصل 
علم زئية أو اأسئلة . ا قائق ا علم ا طوة يعرض ا ذ ا إن  

ص الدرس  بوية ال  لل أو اأمثلة ال ي ا قدمات، و أو ا
ديد  . ا

وازوة (3) قاروة أو ا  الربط أو التداعى أو ا

وازوة   طوة تربط اأمثلة مع بعضها، وتع أيضا ا ذ ا  
و الربط ب ما تعلل الطالب اليوم و ب ما تعلل باأمس، 

علومات وتتسلسل   و ان تتداعى ا دف من عللية الربط  وا
ن الطالب قاروة وتدقيق اأمثلة . ذ وازوة وا وبعد إ راء عللية ا

ن الطالب مهيا لاوتقال  ها يصلح ذ وإظهار العاقات ويلا بي
تاج القاعدة ي خطوة التعليم واست طوة التالية، و  .إ ا
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تاج القاعدة)التعليم  (4)  (است

دّرس قاعدة   تج الطالب بالتعاون مع ا طوة يست ذ ا  
ة  ي وليدة وهم القسم اأعظم من الطاب للدرس وليست ملق

ا ي زبدة ما بلغ إلي السعي من الدرس. م تلقي وقد . والقاعدة 
احة  ابطة من ال تكون القاعدة ال توصل إليها الطاب و م
ا هذيلها  علم  ن الطالب، ودور ا ها مفهومة  ذ اللغوية ولك
وتشذيلها وكتابتها  مكان بارزة من السلورة، باستخدام وسائل 

اسلة  .أيضا م

 التطليق (5)

ية كرى، ودراسة القواعد ا تؤ   طوة أ ذ ا تعلق على 
ا إا بالتطليق عليها، وتدريب الطاب تدريلا كاويا على  ار

ا ظرى من . اأبواب ال يدرسّو اوب ال ام بالقواعد مثل ا واإ
اوب العللي  ثل ا صائص اللغوية،  ح أن التطليقات  ا

 .الذى تلدو وائدت  القراءة السليلة والتعل السليم

و  الواقع عللية وبص   إن التطليق على القاعدة 
وضوع  يدا استطاعوا أن  لصبتها، وإذا ما وهم الطاب ا

 .يطلقوا علي تطليقا  يدا

تا ية ( ب  الطريقة القياسية ااست

د   بوية،  بتقد الشوا ي ال تلدأ بعرض القاعدة ال و
ان التاميذ . واأمثلة لتوضيبها وبعد ذلك تعّزز وترّسخ  أذ

اثلة ذ الطريقة تعتلد . بتطليقها على حاات  و ياحظ أّن 
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، الذى يقوم على ااوتقال من  على التفك القياسى ااستدا
قّدمات أو التعليلات اأولية إ الواقع  83.ا

إن الطريقة القياسية تطلب علليات عقلية معقدة أّا تلدأ  
لو  الفة لس ال ذا  باجرد، أي بذكر القاعدة كاملة، و 
تعللة وفسها الفة لطليعة اللغة ا ، و تعلل . اللغوي لدى ا

طقية  تائج الفعلية وا علم بعد كتابة القاعدة  يلدأ باستخراج ال وا
تقل بذلك إ القضايا  يم، وي فا وي تلم ا من خال تدقيق ما 

شخصة فهومات ا زئية و ا  84.ا

طوات على الطريقة ذ تقوم  85:التالية ا
 

قدمة (1)  التلهيد و ا

ديد، وذلك   طوة ال يتهيأ ويها الطللة للدرس ا ي ا و
بالطريق إ الدرس السابق، وبذا يتكون لدى الطللة خال 

ديد وااوتلا إلي طوة الداوع للدرس ا  .ذ ا

 عرض القاعدة (2)

ط واضح ويو  اوتلا   ددة و تكتب القاعدة كاملة و
اك مشكلة تتبدى  يح يشعر الطالب أن  ا،  وا الطللة 

ال ب أن يلبح عن ا ، واو  ا . تفك علم  ويؤدى ا
ل مع طللت وياحظ ان . دورا بارزا ومهلا  التوصل إ ا

                                                 
  .188 ، تدريسها طرائق و العربية خصائص .معروف لود وايف 83

جها العربية اللغة .الوائلي الكر علد وسعاد الدليلي حس علي ط84 ا   .182،تدريسها طرائق و م

ر ع 85  .183، وفس ا
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زئت أو تقسيلها على أقسام  القاعدة إذا كاوت مطولة مكن 
ها بوصف قاعدة مستقلة علم كل م اول ا  .يت

 تفصيل القاعدة  (3)

طوة   ذ ا دّرس   شكلة يطلب ا بعد أن يشعر الطللة با
طلق عليها القاعدة اوتلاقا تاما وإذا . من الطللة اإتيان بأمثلة ت

م   دّرس أن يساعد عجز الطللة عن إعطاء أمثلة وعلى ا
للة اأو ليعطى الطللة أمثلة أخرى  ذلك، بأن يعطي ا

علم ذا التفصيل . قياسا على مثال أو أمثلة ا كاذا يعلل  و
ن الطالب وعقل  .على التثليت القاعدة ورسوخها  ذ

 التطليق (4)

ا وتيجة أمثلة   بعد شعور الطالب بصبة القاعدة و دوا
ذ  ا وأن الطالب مكن أن يطلق على  ة حو التفصيلية الكث
دّرس لأسئلة أو إعطاء أمثلة  القاعدة، ويكون ذلك بإثارة ا
لة مفيدة، وما إ ذلك من القضايا  إعرابية أو التلثيل  
ا عاقة بفبص القاعدة واكتشاف وضجها  التطليقية ال 

 .لدى الطللة
بوية (3  86:خطوات تدريس قواعد ال

 التعارف ( أ

 .إلقاء السام .1

ظيم الفصل  .2 ّظلا)ت  .(إذا م يكن م

                                                 
86

بية العلليةإمام زركشي،    .22—21، (2014مطلعة دار السام، : وووورووو )ال
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يادي  .3 جري و ا ّ كتابة التاريخ ا ّ كتابتها  ادة  السؤال عن ا
 .شاركة التاميذ

دّرس أ ل العللّية .4  .إعان مووق ا

قّدمة ( ب  ا

اضى    ا ة)اأسئلة عن الدرس ا ّ ربطها (على قدر ا  ،
ّ كتابت على السلورة  .وضوع  ديد 

لاط ( ج  : العرض والربط وااست

ّ كتابتهاعلى  .1 اسلة لللوضوع  اإتيان باأمثلة الصبيبة ا
 :السلورة، بإحدى الطريقت

درس من الطاب .أ   .يطللها ا

د الضرورة .ب  دّرس وفس ع  .من ا

ا، ووضع العامات  .2 دّرس اأمثلة مع ماحظة الطاب  قراءة ا
دّرس مهّلا اّصة على ما رآ ا  .ا

شاركة مع الطاب للوصول إ  .3 كتوبة با اللبح  اأمثلة ا
لاط القاعدة ومعروة عامات اإعراب  .است

ساعدة من  .4 لاطها من الطاب با كتابة القاعدة بعد است
دّرس تلقّية . ا لاط القواعد ا درس  است كذا يس ا إذا )و

 .(كاوت أكثر من واحدة

دّرس ما على الّسلورة و الطاب ياحظون .5  .قراءة ا

درس  .6 كتابة الطاب ما على السلورة  كراستهم، وماحظة ا
ّ قراءة كشف الغياب  .التاميذ، 
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درس  .7 قراءة بعض الطاب مذاكرهم مع اإصاح من ا
 .واآخرون ياحظون كتابتهم

دّرس  .8 يع الطاب مذاكرهم صامتة استعدادا للتطليق، وا قراءة 
 87.مسح السلورة

درس من الطاب إقفال الكراسات .9  .طلب ا

 :التطليق ( د

وضوع .1  .اأسئلة عن مضلون ا

طلب اإتيان بأمثلة أخرى م يسلق لللدرس أو للطاب  .2
وضوع أو و د شرح ا ا، سواء ع  .ذكر

 .ذكر القواعد .3

 .اإعراب .4

 

 :ااختتام ( ه

واعظ .1 واعظ . اإرشادات و ا تلف اإرشادات و ا و
وضوع واد و مضلون ا  .باختاف ا

درس تدريس بالسام .2  اختتام ا

بو الواضح"كتاب اارشادات طرق تدريس القواعد   (4  88".ال

درس .أ  ا ا  .تكتب اأمثلة ال أعدا

 .يطالب الطاب بقراءة اأمثلة .ب 

                                                 
وضوع  87 بو  العللية قراءة ا دّرس ال  أمام التاميذ ( الكتاب)وا يلزم 

88
ارم،   بو الواضح  قواعد اللغة العربيةا  .8—6، (.2005مطلعة دار السام، : وووورووو)، ال
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ا   .ج  بو الذى شرح لاط على ال اقشة وااست درس  ا يس ا
 .الكتاب

لاطها واضبة على السلورة .د   .تدون القواعد بعد است

ديد و  .ه  قابلة ب موضوع الدرس ا شتاهة أو ا تل و و ا
 .موضوع أى درس سابق كللا كان ذلك مفيدا

طلق على التعاريف والقواعد  .و  ة ت ل كث يطلب إ الطاب تأليف 
لاط يح . ال است لل  ذ ا درس إ ووع  سن أن يو ههم ا و

وضوعات ال ميلون إليها  ياة العامة و ا تكون  شؤون ا
م  .بفطّر

تربط دروس القواعد بدرس اإوشاء كأن يكون موضوع التلثيل   .ز 
دروس القواعد أحياوا موضوعا إوشائيا، وكأن يطلب  وضون درس 

ل على قواعد ش سلقت للتاميذ دراستها  .اإوشاء تأليف 

 

شيط  .أ    (Active Learning).التعليم ال

دّرس  يع الطاب وا شيط يع التعليم الذى يشارك   التعليم ال
وية والروحية ع درس لتبويل .  سديا، عقليا، وعاطفيا ح ا وعلى ا

شاط وتوليد اأوكار  الفصول الدراسة ح تتلكن الطاللة تسأل ب
لاشرة ح يكون التعليم من عللية  وا راء ااوشطة ال تقدم خرها ا
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عروة اء ا سؤولية . وشطة  ب لل ا كذا يتم تشجيع الطاب على  و
اصة هم  89. عللية التعلم ا

شيط  يو د الطريقة  (Active Learning) أن من تطليق التعلم ال
طوات مع (Jigsaw Learning) التعلم باووراما  90:التالية ا

واد اختيار .أ   أ زاء عدة إ تقسيلها مكن ال ا

 الطاب من لعدد ووقاكل ورقة  إ الطاب ميتقس .ب 

 تلفة ادةم ورقة كلل أعطيت .ج 

واد ووهم لقراءة مهلة  لديهاورقة كلل .د   ا

 وهلها  ما لتقد  أخرىورقة إ  أعضائهاورقة كل أرسلت .ه 
 وتعللها

  العادية الدراسة الفصل أ واء إ والعودة واقشة،ام اوتهاءبعد  .و 
 الفرقة و حلول  يتم م ال قضايايو د  إذا ةلئسيستلّر باأ

ادةللتأكد وهلهم  . عن ا

 ااختتام .ز 

 (Eclected Method)الطريقة التوليفية  .ب 

ات  ا ا و  للطرق السابقة من اوتقادات ظهرت بعض اا  وتيجة 
يزات  الطرق السابقة ال تسعى إ صياوة طرق أخرى تعتلد على 

                                                 
89

 Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab: Analisis dan Panduan”،وور صا و أول ووحى 

Kurikulum Bahasa Arab Sesuai KTSP”  (2013ديفى،  مطلعة:  ووياكرتا ) ،193—191. 

90
   ، اإسامية  سووان كاليجاكا  امعة:  ووياكرتا)Strategi Pembelajaran Aktif شام زي
كومية  .59( 2012، ا
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ذ الطرق بالطرق التوليفية  ولقد عرّوت . وشاعت تسلية 

Bumpass اصة ال "الطريقة التوليفية أو ااوتقائية علم ا بأّا طريقة ا
اصر الطرق اأخرى ال يشعر أّا وعالة ذ "يستفيد ويها من كل ع ، و

علم  الطريقة عادة ما تتغ مع كل وصل وكل مهارة ومع زيادة خرة ا
، ومكن لللدّرس أن يطلق عليها أي اسم يشاء  91.ومهارات

 
 تقويم تعليم قواعد النحوية .د 

 تعريف التقو (1

و  زء ا يتجزأ من   هج و صر أو مكون أساسي  ا التقو ع
يع مراحل عللية التعليم والتعليم، - العللية التعليلية التعليلية ويتخلل 

طلق الرئيس  وهو وقطة اللداية للخرات التعليلية الاحقة كلا أو ا
هج وتعديات قق من . لتطوير ا ديد مدى ما و عللية  والتقو 

ستوى ما وصل إلي  ديد  و  هاج، أو  ا ا داف ال خطط  اأ
قق لدي من وتا ات تعليلية وخرات مكتسلة  .الطالب و

هج    اح ا ديد مدى  و الوسيلة ال مكن بواستطها  التقو 
داف ال وضع من أ لها س . قيق اأ والواقع أن عللية تطوير و

هج ا تكتلل بتقو مل على أساس سليلة  .ا
و علارة عن عللية تشخيص وعاج ووقاية   ع آخر وإن التقو 

درسى هج ا ديد وواحى القوة .للل عللية تشخيص تتضح  

                                                 
91

اقةمح   اطق ها ،مود كامل ال  امعة ع مس،  :مصر) ،طرائق تدريس اللغة العربية لغ ال
2003) ،86. 
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أولة التعرف على أسلاها، والعاج يتضح   هج و والضعف  ا
، والوقاية تتلثل   اسلة للتغلب على وواحى القوة وي لول ا اح ا اق

 92.العلل على تدارك اأخطاء
 وظيفة التقو (2

س عللية التعليم و   و تطوير و دف اأساسي من التقو  ا
ومكن أن وتل ذلك من دراسة الوظائف العديدة ال مكن أن . التعلم

ذ الوظائف العديدة ال مكن أن تؤديها . تؤديها عللية التقو ومن 
ذ الوظائف . عللية التقو  :ومن 

 التقو يو  عللية التعلم .أ 

 التقو يو  طرق التعليم .ب 

 التقو يساعد  تشخيص وواحى القوة والضعف  التعلم .ج 

هج على  .د  التقو ضروري اختيار مدى صبة الفروض ال يل ا
 أساسها 

 93.التقو ضروري للتو ي واإرشاد .ه 

 

يد (3  خصائص التقو ا

تكامل  لو الشامل ا قق ال يح  بوية   إ زيادة كفاية العللية ال
لغى أن يتوور وي ملي : للتلليذ ي

 الصدق .أ 

                                                 
92

، اللبح العللى  هج الدراسي لتعليم مهارة الكام، : لد م  .42—40تطليق ا
93

ر ع،    . 43—42وفس ا
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 مراعة التوازن  .ب 

قصودة .ج  واتج و ا  تقو ال

هج .د  اصر ال تؤقر  ا  مول لكل العوامل والع

وعة مائلة .ه   استخدام لوسائل مت

شاركة  بروامج التقو .و   توسيع قاعدة ا

 ااستلرار والتكامل .ز 

 94.و ود ترتيلات لاستفادة من وتائج .ح 

 أوواع أساليب التقو  (4

 وقد يستخدم التقو ااختلارات، وقد ا يستخدمها اطاقا 
احظة وقوائم التقدير ومقاييس التقدير  ويستخدم أساليب أخرى مثل ا

ا ووسائل التقدير الذاتية . ومقاييس اا
ها : ااختلارات اللغوية أو و اللغوية عدة أوواع م

مثال، .  الطالب وقتا كاويا لإ ابةا يعطى. اختلار التبصيل .أ 
وية  .ذلك اختلارات الصف الشهرية أو الس

اء الروامج الدراسي. اختلار التكوين .ب  ا يكون  أث  .ااختلار 

. ا يكون ااختلار  ّاية الروامج الدراسي. اختلار ختامى .ج 
مثال ذلك ااختلار الفصلي  ّاية الفصل الدراسي  وظام 

 .الفصول الدراسة

                                                 
94

ر ع،    .44—43وفس ا
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علم لصف وقط أي للشعلة ال . اختلار مدرسي .د  ري ا و اختلار 
 .يدرسها

ليع الطاب  . اختلار عام .ه  بية  ري وزارة ال و اختلار 
اء اللاد يع أ  .مستوى دراسي ما  

و اختلار أسئلت تقدم مكتوبة للطالب وعلى . اختلار كتا كتا .و 
 .الطالب أن يقدم اإ ابة مكتوبة أيضا

و اختلار اسئلت و أ وبت شفهية .ز   . اختلار شفهى شفهى، 

رى  وروة الصف. اختلار صفي .ح   .ذا ااختلار 

غلق .ط  ا ايسلح للطالب بأن يستع بأي . اختلار الكتاب ا
اء أداء ااختلار  . كتب  أث

فتوح .ي  دد أو . اختلار ا ا ايسلح للطالب بأن يستع بكتاب 
 95.بأية كتب أو مرا ع حسب تعليلات ااختلار

 التطليقات اللغوية (5

و التطليق قصود بالتطليقات اللغوية  اول الطالب من  ا  على ما ت
بوية م ما . معلومات  اللغة و القواعد ال ي أ و التطليقات اللغوية 

ا إا باإكثار  علم، إذ أن القواعد ا قيلة  اية ا ب أن وتج إليها ع
 .من التطليق عليها

                                                 
95

ر ع،    .48—44وفس ا
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و إحدى الوسائل  أن تصلح : والتطليقات اللغوية ووعان  شفهي و
تاج معها إ كث من التأمل و  بوية مهارة ا  مراعاة القواعد ال

والتطليق الشفهي يقصد م تدريب الطللة على صبة الضلط . التكف
ب أن يعتلد علي أوا  و الذي  وع من التطليق  ذا ال مع السرعة، و 
ا ة إ  عل القواعد ملاشرة، ويكرر ب آووة وأخرى أو كللا دعت ا

علم لكل قاعدة يشرحها عددا . تكرار ذا التطليق أن يعد ا وطريقة 
ا من اأمثلة قد يطلعها ويوزعها على الطللة عقب الشرح القاعدة  كل

. لتلدأ عللية التدريب
اقش أو يشرح إا   ب أن ا ي بعد أن أما التدريب التبريرى وهو 

ا يرشد الطللة إ  د علم من إصاحها، وع تهى ا يب ع الطللة وي
دف من التطليق التبريرى . أخطائهم،  يقومون بتصويلها إن ا

لاط، ووي  فس والقدرة على التفك والقياس وااست ااعتلاد على ال
علم وي  ظيم اأوكار، ويستطيع ا احظة وت أيضا يتعلم الطاب دقة ا

ستوى كل طالب  96.أيضا الوقوف على ا
داف التطليقات اللغوية  أ

لقة إ ما يأتى  ذ ا : هدف التطليقات اللغوية  
استخدام القواعد ال تعللها الطالب استخداما وظيفيا  حيات  .أ 

 .العللية

 .مرا عة خرات اللغوية ال اكتسلها  صفوو السابقة .ب 

                                                 
جها العربية اللغة .الوائلي الكر علد وسعاد الدليلي حس علي ط 96 ا  ،تدريسها طرائق و م

 . 154—153.ص
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تكاملة ال ترز ائتاف  .ج  وقف ا تعّرف وحدة اللغة من خال ا
ظام اللغوى اء ال  . وروع اللغة  ب

 .قراءة مواد و مشكلة قراءة صبيبة معرة .د 

اصة اأخطاء  .ه  الكتابة بأسلوب صبيح خال من اأخطاء، و
ها  .الشائعة م

ددة كتابة أو حديثا قراءة  حصة  .و  لل  التلخيص 
 97.التطليقات

  98.أوواع اأسئلة (6

بوية و ااختلارية:  اأسئلة ووعان . ال
بوية .أ  ها : ااسئلة ال ذ ااسئلة بسيطة سهلة اإ ابة ع أن تكون 

وتث  وفوس التلليذات الشوق و الولوع إ ما سيلقى عليهم 
ا  ذ اأسئلة تلقى كث تزيدا وشاطا  التعلم و قّوة  اأدارة، و

ة الثاويةعلى الطاللات  ة اأو وضعفاء الس  .الس

ى ثاثة أوواع .ب  و متوسطة و  (سهلة)بسيطة : ااسئلة ااختلارية 
تائج حسب قدرة . صعلة ولكل قيلة تتفاوت عن اآخر وتقّدر ال

ها  .التلليذات على اإ ابة ع

 
 

99.شروط صبة اأسئلة  اامتبان (7
 

                                                 
97

ر ع     .154، وفس ا
98

ودة   عهد ا ات  اامتبان الشفهى والتبريرى،  لتب ليهات و اإرشادات للللتب وا الت
ات،  وو  تيس ووووروكو،   .6اإسامى للل
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عروة  بيتهن و  ا ل ليست اأسئلة  اامتبان لإعجاز و إّ
ا من الشروط التالية  :مقدار علومهن و وهم دروسهن السابقة ولذلك 

راد ( أ  أن تكون واضبة العلارة  لية ا

ة ( ب ك ها   أن تكون صّبتها موثوقة و اإ ابة ع

 أن تكون مو زة العلارة ( ج

دودة ( د ة و  وقط    أن تكون عن أشياء معّي

ستوى التلليذات ( ه اسلة   أن تكون م

واب ( و  أن ا تش إ ا

لل التلليذات على التبّ  ( ز  أن ا 

للهّن إ اليأس و ا إ التكّر أن  ( ح  ا 

 "ل"أن ا تكون مقصورة بـ  ( ط

تبن  اامتبان الشفهيو (8 100. ا لات كّل 
 

تبن زيّا رمّيا كزّي التعليم .أ   .أن يللس كّل 

تلفة حسب معلومات ال .ب  ة  تبن اسئلة كث  طاللاتأن يعد كل 
ات و يعرضها على رئيس الفرقة أخذ رأي ويها و ذلك كّل  لتب ا

  .يوم قلل بدء اامتبان

تيب حجرات اامتبان .ج   . و وظاوتها بكّل دّقة و وايةأن يعت ب

                                                                                                                                           
99

ر ع   . 5 ، وفس ا

100
ر ع   . 3—1 ، وفس ا
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أن يستعّد بأدوات ازمة لامتبان ككرّاسات اأسئلة و قوائم  .د 
ا من  الّتائج و القرآن و دروس الّلغة و و القراءة الرشيدة و 

  .الكتب اّل متبن ها

تبن مثا أعلى لل .ه  ّد  طاللاتأن يكون كّل  شاط و ا   ال
 .والتلك

يلة اامتبان ويلزم أن يكون  ّديا  إلقاء  .و  اوظ على  أن 
يع أحوال و  اأسئلة مراعيا السلوك و اآدب   لوس و 

  .حركات

تبن حكيلا  امتبان ال .ز   مراعيا حالتهّن طاللاتأن يكون كل 
فسّية، وا  ا إ طاللةسأل تال  ضعيفة أو خّواوة سؤاا يدعو

خفض كاد ا يسلع كأّو مستهزئ  ا بصوت م اليأس، كأن يسأ
ا تكّراطاللةسأل تها، كلا ا   . متكّرة سؤاا سها يزيد

ة اأو و ضعفاء طاللاتأن يشجع  .ح  ة الثاوية طاللات الس  الس
ليزيّة   .خصوصا  امتبان الّلغة العربّية و اإ

تبن أّن بعض التلليذات تصعب عليها التعل عّلا  .ط  أن يتذّكر كّل 
طق،  ا أو لثقل لساّا  ال د ادوات ع  وفسها، و ذلك لقّلة ا

لتبن  واها وجأة الة أن ا يقطع ا ذ ا  .و  مثل 

تظر إ ابة الأن  .ي  ا طاللةيتلّهل  إلقاء اأسئلة و ي ك   بصر و ي
كم  واب كّل  كلةطاللةورصة للتفك  اإ ابة و أن   .  

 . بأسئلة سهلة تشّجعها على اإ ابةطاللةأن يلدأ اامتبان لكّل  .ك 
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لتب سؤاا إ  .ل   وعلى اآخرين أن يستلعوا طاللةإذا ألقى أحد ا
وا ب ليعرووا الصواب طأ من  واها و أن ا يسألوا ل و يع  من ا
ا إ التبّ    .سؤاا آخر يدعو

  . واحدةطاللةأن ا يسأل سؤاا قد سلق إلقاؤ إ  .م 

أن يكون  ّديا  إلقاء اأسئلة و ذلك بعد إعداد  ّيد و تفك  .ن 
ها   .عليق  اإ ابة ع

م أن  .س  وز  ون حجرة اامتبان للراحة مثا وا  لتب إذا وادر ا
تائج أو كرّاسات اأسئلة أو الوثائق اأخرى  كوا ويها قائلات ال ي

اوظة على سّر اامتجان ا  للو  .وعليهم أن 

ة  .ع  ات حسب ما قّررها  لتب تبن ترتيب أماء ا أن يراعي كّل 
 .اامتبان حّ ا متبن تلليذة واحدة  يوم مرّت

101. اامتبان الشفهىوا لات رئيس الفرقة (9
 

أن يكون الرئيس مثا أعضائ   ّد و وشاط و تلك و  .أ 
 .سلوك و و

ات قلل يوم على طاللاتعلى الرئيس أن يعلن أماء ال .ب  لتب  ا
واّد  ّن  ا ّصر أوكار ّن حجرة اامتبان حّ  اأقّل من دخو

رى امتباّا عليهنّ   .ال سوف 

م  .ج  أن يوزّع الرئيس مواد اامتبان على أعضائ حسب استعداد
 .العللى، و ذلك قلل بدء اامتبان

                                                 
101

ر ع    .5—4 ، وفس ا
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وذ ا لأسئلة و يعرض على أعضاء ورقت قلل  .د  أن يضع الرئيس 
ا وا  .بدء اامتبان ليقتدوا ب  التأليف على م

اسلة  .ه  للرئيس حق  تغي اأسئلة من أعضائ او تلديلها بأسئلة م
ا أعلى من مستوى ال ّّ ، او إذا طاللةصبيبة إذا رأى أ  أو أقّل م

 .كاوت اأسئلة وامضة، ويجب على السائل اأّول أن يرضى ب

د  .و  ع قائلات وتائج اامتبان الشفهى ال ع على الرئيس 
ة على الفور تقديرا صبيبا  تائج اأخ أعضائ كّل يوم و تقدير ال
اسلة أ وبة كّل  قيقية ا تيجة ا سيان عن ال عادا كيا يسلق ال

تائج إ ديوان اامتبان مع طاللة ذ ال   يومها  تفويض 
 .سجاها ملاشرة

تائج متقاربة ب اأعضاء واللرئيس حق التقدير و  .ز  إن م تكن ال
اية   .التغي بعد التفك بدّقة و ع

102. التبريرى اامتبانمراقلة ا لات كّل و (10
 

راقلون  حجرات   .أ  ضر ا اليوم اأّول من اامتبان التبريرى 
تيب دخول الطاللات ويها ويلزم  اامتبان  الساعة السادسة ل

يدة على  كل يوم أن يقوم أمام كل باب مراقب لللراقلة ا
 .الطاللات الداخات

تصف الساعة السابعة بالزّي  .ب  يلزم كل يوم أن يستعّدوا من م
 .الرمي

                                                 
ر ع102  .16—12 ، وفس ا
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راقل اأسئلة من الديون قلل بداية كل حصة  .ج  أن يأخذ رؤساء ا
 .من حصص اامتبان 

ام  .د  كاتب، أما اأسئلة وتوزّع بعد  أن يوزّع أوراق اإ ابة على ا
قّرر ن مع مراعة الووت ا  .استعداد

م أن يعللوا علا  .ه  وز  أن يراقلوا الطاللات مراقلة شديدة وا
راقلة اء ا ا أث لوس أو و  .آخر كالقراءة، أو الكتابة، أو ا

ا على القراءة  .و  وز لللراقل أن يتللّقوا الطاللات كأن يساعد ا 
ا  .أو اا ابة بااشارة أو و

ات أو الغشاشات من حجرة  .ز  ائ م إخراج التلليذات ا وز 
 .اامتبان 

بوية (11 ادة قواعد ال  أسس  وضع وتائج 

: أن يراعى قدرة كل طاللة على اأمور اآتية 
 اإ ابة الصبيبة .أ 

طلوبة  .ب   اإتيان باأمثلة ا

ا  .ج  ل ككّو لل خصوصا  معروة مواقع كل كللة   إعراب ا
ا وكذلك  معروة اإعراب احّلى  .ملتدأ او خرا او واعا او و

بوية .د   .الكام وقفا قواعد ال
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 البحوث السابقة ب﴿
وثا سابقة تالية  :أخذت اللاحثة 

بالطريقة " كتاب النحو الواضح"تعليم النحو " (.2006)خير الزاد  .1
اإستقرائية لطاب الصف الثاني فى المدرسة المتوسطة بالمعهد اإسامى 

—2015كاسيهان تكالومبو فاجيتان السنة الدراسية " باب السام"
2016" 

ا ورصة امعة    ا واحدة من لغات العام العظيلة  اللغة العربية مع كّو
ها  ا من لغات أخرى  العام، واوقرض بعض م ا كث ستقلل، خصوصا اذا رأي ا

ا ح اآن عهد اإسامى. و يلقى و توسطة با درسة ا " باب السام"ا
ي مؤسسات تعليلية بفا يتان و أصلبت اللغة . كاسيهان تكالوملو وا يتان 

واد اأساسية وي  .العربية واحدة من ا
ي   ذا اللبح  ثاثة أسئلة و  ليفة ركز اللاحح  ذ ا ( 1 ):من 

بوية  بو الواضح"كيف خطوات تعليم القواعد ال بالطريقة اإستقرائية " كتاب ال
عهد اإسامى  توسطة با درسة ا " باب السام"لطاب الصف الثا  ا

ة الدراسية  كيف تقو  (2)؟ 2016-2015كاسيهان تكالوملو وا يتان الس
بوية  بو الواضح"تعليم القواعد ال بالطريقة اإستقرائية لطاب " كتاب ال

عهد اإسامى  توسطة با درسة ا كاسيهان " باب السام"الصف الثا  ا
ة الدراسية   كيف مشكات (3)؟ 2016-2015تكالوملو وا يتان الس

بوية  بو الواضح"تعليم القواعد ال بالطريقة اإستقرائية لطاب " كتاب ال
عهد اإسامى  توسطة با درسة ا كاسيهان " باب السام"الصف الثا  ا

ة الدراسية    ؟2016-2015تكالوملو وا يتان الس
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وعى  ث وهو اللبح ال ي بعض . أما عن ووع  ع بياوت  و أساليب 
قابلة و طريقة الوثائقية احظة و طريقة ا ي طريقة ا و طريقة . الطرق العللية و 

ليل وصفي كيفي على ما يلي ي  فيض اللياوات و عرض : ليل بياوت 
تاج اللياوات  . اللياوات و است

ي  اقشتها  (1):  و وتائج اللبح  ي تقد اأمثلة  م خطوات تعليل 
ة،  عي بوية ا ستخدمة    (2) تلخيصها إ القاعدة ال بو التقو ا تعليم ال

بو الواضح" ي أسلوعى : و ووعانبالطريقة اإستقرائية" كتاب ال التقو التدير
ستوى،  ريري و شفهي  أخ ا ادثة  تعليم  (3)و التقو  شكات ا ا

بوية  بو الواضح"القواعد ال شكلة "كتاب ال ي ا بالطريقة اإستقرائية 
عروية شكات ال تصدر من  هة داخلية  (Cognitive Problem)ا ، ا يع

بوية،  د موا هة مادة القواعد ال شكات ع س ا الطاب أي من أوفسهم و 
شكات  علل التدريلات  .و ا

 

المشكات فى تدريس النحو بكتاب ألفية . "(2012)مولدة، نعمة الليلى  .2
ماياك " مفتاح الهدى"ابن مالك لتلميذات الصف السادس بالمدرسة لدينية 

 ."2016—2015طاناتان فونوروكو السنة الدراسية 

ا مصدران أساسيان إسام  ديح،  ي لغة القرآن و ا . اللغة العربية 
ا ان وتعّلم و وفهم علوم اللغة العربية و  ابد علي لا باللغة العربية،  وأ ل كّو

بوية والصروية ها القواعد ال ا م اصر بو سيكون سامة . ع أن بفهم علم ال
ة رسول طق و تقو اللسان من اللبن ووسيلة لفهم كتاب اه و س  .ال

ي   ، ذا اللبح  اأسئلت ليفة ركز اللاحح  ذ ا ما  (1): من 
بو بكتاب ألفية ابن مالك و طريقة  علم  تدريس ال شكات ال وا هها ا ا
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ية  حلها درسة لدي دى"لتلليذات الصف السادس با ماياك طاواتان " مفتاح ا
ة الدراسية  شكات ال وا هها ما ( 2)؟ 2016-2015ووووروكو الس ا

بو بكتاب ألفية ابن مالك و طريقة حلها لتلليذات  التلليذات  تدريس ال
ية  درسة لدي دى"الصف السادس با ة " مفتاح ا ماياك طاواتان ووووروكو الس

؟ 2016-2015الدراسية 
وعى ذ اأسئلة استخدمت اللاحثة اللبح ال لع اللياوات  وإ ابة  ، و
احظة قابلة و الوثيقية وا ليل اللياوات اللبح . استخدمت اللا ثة طريقة ا أما 

وبرم بتخفيض اللياوات، عرض اللياوات  أخذت  استعللت بطريقة ميلس و
ها تاج م . اإست

بو بكتاب ألفية ابن  (أ):  و وتائج اللبح شكات  تدريس ال أّن ا
ها  علم و طريقة حلها م وقصان توو الوقت مع أن  (1: مالك ال وا هها ا

ب لفهلها واد الذي  كاوت ألفاظ  كتاب ألفية ابن مالك  (2. كث من ا
ياة اليومية اسلة با وعة و ا ت ا استخدمت اأمثلة ا وقصان  (3. وريلة أما حلو

بو اأساسى  إعطاء التدريلات ليلارس قدرات  ذكاء التلليذات  وهم ال
ا إعطاء  (4. التلليذات وقصان التشجيع و الرولة من التلليذات، و حلو

بو داف التعليم ال ا أ بو و إعطاء الداوغ  ية التعليم ال  (ب). التشجيع عن أ
ها شكات ال وا هها التلليذاتو طريقة حلها م كاوت الطريقة  (1: أّن ا

ي سألت ا الصديقات الاتى يفهلن وهلا  يدا ا  ستخدمة رتيلا و حلو . ا
بوية  (2 ا مرا عة مواد ال بو اأساسى من التلليذات و حلو وسيان مواد ال

فردات يسلب وقصان قدرة التلليذات عن قراءة  (3. اأساسية وقصان معروة ا
ع  القاموس الذى وريب   فردات الصعلة ا ن يلبثن ا شرح الكتاب، و 

علم طريقة  (4. اليومية ا طلب ا علل و حلو وقصان اختاف الطريقة من ا
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فاض القدرة الفكرية التلليذات  ختلفة لتكفى ا اسلة و ا وقصان  (5التدريس ا
لاعة واد يتعللن با أتعاب بدن التلليذات أن  (6. توو الوقت مع كث ا

اص  اليوم لتعليم علم  ا أن يطلن الوقت ا ب عليهن الدراس اأخ و حلو
م الدرس او بو قلل دخول الفصل أو بعد ت  .ال

ذا اللبح العللى من اللبوث  اء على ذلك ستفرق اللاحثة    ول
صرت اللبوث السابقة على . السابقة بو ا بو الواضح"تعليم ال " كتاب ال

بو بكتاب ألفية ابن مالك، بالطريقة اإستقرائية  شكات  تدريس ال وكذلك ا
هج الّدراسي   بوية  ذا اللبح  تعليم القواعد ال بصر  صّف  الوي

ات  وو  تيس وووورووو العام  وّدة اإسامي للل عهد ا امس  ا
 .2017 – 2016الّدراسيّ 
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 ثـالثال ابـالب
 منهج البحث

منهج البحث   أ ﴿
 نوع البحث .1

ذا اللبح  وعي على سليليس   (Qualitative Research) اللبح ال
تج اللياوات الوصفية  و إ رآت اللبح ال ت وعي   Descriptive)واللبح ال

Data). كاأصوات ، ة اأشخاص وطلائع  والوثائقوبالتا كتوبة أو من ألس  ا
تأملة او  103ا يداوية والصور وو احظات ا . ا
 

حضور الباحثة   .2
وع ي يحضور اللاحثة يتعلق هذا اللبح ال  تعلقا أكيدا أن اللاحثة 

هج العلم .يةصإحدى الوسائل الدراسية الشخ  صالشخ ،يلع اللياوات  ا
لع اللياوات خرو. و الوسيلة اأوضل  تصلة با يقدر على وهم  وو الوسيلة ا

صول عليها يدان وا  104.أوواع التلادات  ا
 

  البحثكانم .3

ات  وو  تيس وووورووو  وّدة اإسامي للل و معهد ا ذا اللبح  موقع 
اج أسس الذى  ديثة ، ا بية اإسامية ا رئيس معهد دار السام كووتور لل

                                                 
. 3، (2005ألفابيتا، : نجباندو)  Memahami Penelitian Kualitatif سوغيونو،103
 رماجا رشدا كاريا،: دونجنب) Metodologi Penelitian Kualitatif، موليوع. ليكسى ج 104
2009) ،168. 
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جة 9حسن علد اه سهل  التاريخ  عادل بالتاريخ 1409 ذى ا ـ ا  21 
.  م1989أكتوبر 
 

 مصادر البيانات .4

صدر الذي يؤخذ م  و ا ذا اللبح  صدر اللياوات   ويراد 
ذا اللبح وهي كلا يلى105.اللياوات :  أما مصادر اللياوات  

 مصادر اللياوات اللشرية . أ

وّدة اإسامي  (1 عروة اللياوات عن تاريخ تأسيس معهد ا درسة،  رئيس ا
ات  .للل

هج الذي   (2 هج الدراسي، للبصول على معلومات حول ا قسم ا
ودة فيذ  معهد ا  .ت

عروة اللياوات عن (3 امس،  بو للصف ا داف القواعد مدّرسة درس ال  أ
بوية،  امسق و تقومها طرال  .للصّف ا

عروة اللياوات ال (4 ات،  وّدة اإسامي للل عهد ا امس  طاللات الصّف ا
بوية تعليمعن  .الفصل   القواعد ال

 حالة الطاللة  استخدام اللغة عروة اللياوات عنقسم إحياء اللغة،  (5
بوية  . العربية وقفا القواعد ال

 

 

                                                 
ريناكا : جاكارتا) Prosedur Peneliitian Suatu Pendekatan Praktek، سوهرسيمي أريكونتا 105

 .114، (1996جيفتا، 
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 مصادر اللياوات و اللشرية . ب

ذ اللياوات من بوية طرق التدريس لتعليم  صل   الفصل قواعد ال
ا اتصال باللبح  .والوثائق والسجات والكتب ال 

 
 أساليب جمع البيانات .5

قابلة  . أ    (Interview Method)طريقة ا

دف اللبح بأسلوب اأسئلة ي عللية إدراك اللياوات  قابلة   106.ا
هج الدراسي ومدّرسة  درسة، قسم ا ذا اللبح إ رئيس ا قابلة   إ راء ا
بوية، طرق و تقومها  داف القواعد ال بوية وبعض الطاللات للبح عن أ ال

امس بوية للصف ا وّدة  هج الدراسي لتعليم مادة قواعد ال عهد ا
ات .  اإسامي للل

قابلةه ذ  ي من ا قابلة  لوعة من اأسئلة ، باستخدام وتوحة اما
و   خرلكل امسواء القياسية، وترتيب اأسئلة، والكللات وطريقة عرضها 

قابلة. علي قابلة ومهارات ا  اللبح . ان ذلك يعتلد على الوضع من ا
لغي  وعي ي قابلةباستخدامال ري تجبأن خر قد عرف وتوحة  أن ام ام ا

قابلةورضة و بقابلام 107. و قصد ا
 

احظة  . ب    (Observation Method)طريقة ا

                                                 
، (1982أوساها ناسيونال، : سورابايا) Metodologi Penelitian Pendidikan ال،صسنفية في 106

213 .
107

  .Metodologi Penelitian Kualitatif ،188—189 موليوع، ليكسى ج 
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لبوثةتأملي  ر ا ظلة على الظوا ا   . وكتابة م ذ الطريقة تفيد كث
احظة  ة تؤخذ بطريقة ا عي علومات ا هج التبليلى الوصفي أن بعض ا ا

لاشرة من ميدان اللبح د أوشطة 108.ا ذ الطريقة تستخدمها اللاحثة ع  
وعة تعليم  ت بو بطرق التدريس ا .  الفصلمادة ال

احظ  احظة ةذ ا ملاشرة  ة اللاححتشارك شاركة، ال ا باستخدام ا
participant as observer )ة اللبح،شاكلمن تركيز اماأوشطة  عن طريق  (

ا كلاحح لوعة من العاقات مع موضوع ةالسلاح  ود اولة لتشكيل   و
احظةمن خال . اللبح  قادرة على رؤية اإعداد ةباححكاوت ال ،باشرةام ا

و ودة وي وقوع اأوشطة  109.شاماوهم الوضع لالليئية ا
 

 (Documentary Method) الوثيقيةطريقة . ج
قيد باللبحيإن الوثيقية ه كتوبة أو الشريط ا  110. كل اللياوات ا

عروة اللياوات عن تاريخ تأسيس معهد  ذا اللبح  كتوبة   تستعلل وثائق ا
غرا و ات  وو  تيس وووورووو وموقع ا وّدة اإسامي للل ظمتركيب ا ت م

امس و درس والطاللات الصف ا اتأحوال ا وّدة اإسامي للل . عهد ا
 

 طريقة تحليل البيانات .6

                                                 
 .Metodologi Penelitian Kualitatif، 254 موليوع،. ليكسى ج108

109
 .Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan Tindakan، 210-211 ،أحرسحارسفترى  

  .Metodologi Penelitian Kualitatif، 217موليوع،  .ليكسى ج110
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ليل اللياواتةستخدم اللاححت ذا اللبح أسلوب  ليل وصفي  و   ي 
مان  (Miles) ميلس وكرة كيفي على وب ليل  ،(Huberman)و شاط   ال
هااللياوات  111:، م
 
 
 
 
 
 

 1.1الرسم البياني 
ليل اللياوات شاط    ال

ذكور كلا يلي : والليان من الرسم ا
 (Data Reduction)فيض اللياوات  . أ

هلة من حيح  ي اللياوات ا ي تلخيص و فيض اللياوات  الغرض من 
وضوع والشكل ع اللياوات . ا ختارة والواضبة تيسر اللاحثة   واللياوات ا

ساعدة  ووية أو كللوت  ثها إذا احتا تها اللاحثة ومكن استعلال آلة إلك و
ة عي فيض اللياوات بالرموز ا  .112 

 (Data Display)عرض اللياوات  . ب

                                                 
 .98، (2007 ألفابيتا،: باندوع) ، Metode Penelitian Kualitatifحميد فتيلما، 111

 .Memahami Penelitian Kualitatif، 92 ،سوغيونو 112

 عرض البيانات جمع البيانات

تخفيض 
البيانات

 استنتاج البيانات
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طوة بعد عرض اللياوات فيض اللياوات وا بعرض اللياوات . بعد ّاية 
ظيم العلل مؤسسا على ما حصل من الفهم  113.تسهل الفهم عّلا وقع وت

ـتاج  . ج  (Conclusion Data)اإست

د ميلس  وعى ع ليل اللياوات  اللبح ال طوة الثالثة  طريقة  ا
لاط وااستدال ي أخذ اإست وبرمان  لاط اأول م تثلت  . و وااست

ا ع اللياوات بعد ديدة واأر ح   كم إذا أتت اأدلة ا ولكن إذا . ا
لا ر عت  سب وتتفق باأدلة الرا بة والصبيبة حي لاط اأول ت كان ااست
لاط  لاط اأول مي بااست ع اللياوات، وااست اللاحثة  ميدان اللبح و

 114.الرا بة الصبيبة
 

فحص صحة البيانات  .7
 : طريقتستخدم اللاحثةتلفبص صبة اللياوات، 

اك . أ  تطويل اإش

اك ة اللاححإن ي أداة اللبح وفسها، إش وعى  ذا اللبح ال   
لع اللياواتتاج ةاللاحح اك .   تاج إ ليسذا اإش   وقت قص بل 

اك  ميدان اللبح ذا التطويل ه. تطويل اإش  ترقية در ة صبة يووائدة 
 .اللياوات

 مواظلة التأمل  . ب

                                                 
 
 .341 ،(2006ألفابيتا، : نجباندو )Metode Penelitian Pendidikan، سوغيونو113

—Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan Tindakan ،213 أحر سحارسفترى، 114
214  
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سألة  اسلة با اصر ا صائص والع اد ا و إ الغرض من مواظلة التأمل 
طلوبة  تركز اللاحح اصر بالتفصيلةا صائص والع ذ ا وبعلارة .  وفس  

اك يعطى الفر  .ة ولواظلة التأمل يعطى التعلققأخرى إذا كان تطويل اإش

115 
هج الت . ج ثي يـثلـا

هج و اسلوب وبص صبة اللياوات الذي يستفيد  شيء ا  التثلثي 
واأكثر من . آخر من خارج اللياوات أوراض التبقق أو مقاروة لللياوات

و وبص من مصادر أخرىماستخد  .ا 
ع   اللاحثةتستخدم  يع،ى اأسلوبالتثليحتستخدم اللاحثة  أساليب 

ختلفة صدر من بياواتال حصولل ل اللياوات ا ، تستخدم طريقة ذات ا
قابلة، و الوثيقية  احظة، ا  116.واحد وقت  وفسها اللياوات صادرا

                                                 
 
 .345، عجفس المرن115

116
ألفابيتا، : نجباندو)  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ،سوغيونو  
2015)، 241. 
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 رابعال ابـالب
 عرض البيانات

 
  عرض البيانات .أ ﴿

عرض البيانات العامة  .1
 117المودة اإسامي للبنات جوفير جتيس فونوروغو تاريخ تأسيس معهد . أ

ات ودة اإسامي للل حد مؤسسة تعليلية إسامية خاصة أ و همعهد ا
ات عهد . للل د سهل ر اه، وهو ومقيذا ا اج أ  على اأرض ال أوقف ا

.كووتوردار السام مؤسس معهد   

ودة  عهد ا سلى  ة سهل ا دا سو ا ة وي عهد ا ذا ا أسست 
فيذ لوصية أحد مؤسسى معهد ذا ت ات و اج  دار الساماإسامي للل  كووتور، ا

اها ائها وب ة سهل مع أب دا سو ا ة وي د سهل وإستلّر بعد ذلك  با .أ  

اتام ي اللداية ق ودة اإسامي للل لوملاوج، ماراك معهد ا   قرية 
عهد قريب . وووورووو دار عهد مولكن باعتلار من آراء اأقرباء واأسرة وأّن ا
ّ أقيم السام  ساوة ب الطاب والطاللات قريلة،  ودة كووتور وكذلك ا معهد ا

ات .   قرية  وو  تيس وووورووواإسامي للل  

، 1926 كووتور  عام  دار السامو بداية العصر من تأسيس معهد
م درسوا  مدرسة واحدة  درس وي الطاب والطاللات الساك حول القرية و

                                                 
ذا اللبحD/12-IV /2017/01 اوظر إ وسخة الوثيقة برمز، 117 لبقة    .، ا
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علل اإسامية استلرارا ت أسس،1936و عام ". تربية اأطفال"ي   كلية ا
.من تربية اأطفال  

، وب ما قلل  اس يعروون معهد دار السام كووتور وزاد عدد طاب بدأ ال
ات . وي الطاللات اص للل عهد ا اء أو تأسيس ا د سهل لل اج أ ية ا لكن أم

اص لل عهد ا  دار وات وبعيدا عن معهدبمازالت حية، لذا أ ب أن يؤسس ا
ى اأرض من أسرة .  كووتورالسام ا ة وح اش ة ا وإو ، (1957) سهل   ووسو

ات ات تأسيس. وعد أن يقام عليها معهد خاص للل عهد ومواصلة رسالتل الذلك وإو أعد أواد وب .ذا ا  

د سهل  عام  اج أ  وم يكن معهد ح 1977ولكن اآسف، تو ا
عهد12مّر  ة من ووات م يؤسس ا ة .  س عهد  س . 1989ولدأ تأسيس ا

ودة اإسامي عهد ا عهد  اتوبعد علليات شاقة طويلة، قرر اسم ا ذا  للل  و
: 23د من قول تعا  سورة الشورى اآية عاإسم م     

      
      
  اج حسن )اآية .......  كلا يقول ل ا
.(علد اه سهل  

ات ُأسسف ودة اإسامي للل ة ذوالقعدة9 التاريخ  معهد ا  1409  س
ية وووورووو حضر وي مسؤول من قلل رئيس وزارة . م 1989 يوويو 13/ ه الشؤون الدي

اج الدكتور أودروس علد  نا وبعد ذلك تدير وتطور . 1989 أكتوبر م 21 عزيز  التاريخ الر
ات ودة اإسامي للل تارمعهد ا اج  ت إشراف السيد ا .  مؤسسة اأرحام 

اتوكاوت مؤسسة اأرحام مسؤولة عن بقاء وتقدم  ودة اإسامي للل   .معهد ا
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ظلة  (1 ات لعاليةدرسة اباتركيب ا ودة اإسامي للل  معهد ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1الرسم البيانى   

ظلة رت ات  عاليةدرسة الباكيب ا ودة اإسامي للل ة الدراسّية   وو  تيس وووورووومعهد ا 2017—2016الس

درسة العالية .1  رئيس ا

 M.Pd.I مصطفى ،

 رئيس اإدارية

ت صاوية ،.  ب

.
 نائب رئيس الطالباتية

 ستي حبيبة مطهرة ، 

 

  لوسائل نائب رئيس مجلس اإدارة
 S.Agخير اأنام ، 

  المناهج الدراسية نائب رئيس

 S.Pd.I أمي مسعمة،
العاقات العامة  نائب رئيس

 أووس سوودي، .4

 عهدمنائب رئيس المناهج الدراسية لدرس ال

  عارف عادي ستياوان،

 نائب رئيس المناهج الدراسية لدرس العامة

 أمبر واتي،
 

 قسم المشورة

  سيتى اعانة اإسان،
 

 ولية الفصل .5

 الطالبات
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 جوفير المودة اإسامي للبنات بالمدرسة العالية معهد أحوال الطالبات. ب
138 تيس فونوروغوج

 

  3.2 الجدول
اتأحوال الطاللات ودة اإسامي للل درسة العالية معهد ا   با

ة الدراسّية    وو  تيس وووورووو  2017 – 2016الس
 

 المجموعالعدد الفصل رقم 
 28 الرابع أ 1

101 
 20 الرابع ب 2
 26 الرابع ج 3
 27 الرابع د 4
امس 7  30  الطلعيا

139 
امس أ 8  30 ا
امس ب 9  27 ا

امس ج 10  27 ا
امس د 11  25 ا
 33 الطلعيالسادس  12

118 
 29 السادس أ 13

                                                 
138

ذا اللبحD/12-IV /2017/06 اوظر إ وسخة الوثيقة برمز،  لبقة    .، ا
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 29 السادس ب 14
 27 السادس ج 15

 358الجملة 
 

 جوفير جتيس بمعهد المودة اإسامي للبناتمناهج الدراسية . ج
139فونوروغو

 

ات  يسعى  ودة اإسامي للل س ووعية التعليم والتدريس معهد ا
داف تلفة لتبقيق اأ قرر بطرق و هود  بية والتعليم   كاوت .ا ودة ال معهد ا

ات  اقخص بعتيلاإسامي للل   ائبة القواو وظام التعليم الوط،اأّول: دين 
كومة   دار السام استخدم وظام التعليم معهد العصرى،الثا وال وضعتها ا

  .كووتور للفكرة اأساسية

ج الدراسية   بدأت ا اتا ودة اإسامي للل  1989  عام معهد ا
عهد هج ا هج الشؤون  دار السامباستخدام مزيج ب ا ديح وا  كووتور ا

ية للبكومة   (.MTsN ،MAN)الدي

عهد العصرى هج ا تلثل  م دف ا قيق ا فيذ و   دار الساممن أ ل ت
ج الدراسية،  ا ية باوتظام على أساس ا تلاعات الفريق ا كووتور والشؤون الدي

عاي هج كفاءة ا بو التا (SK-KMP) لوعة الدروس -وتعي م  :على ال
. الشريفاأخاق الدين و (1
ة (2 واط  .الشخصية وا

                                                 
ذا اللبحD/12-IV /2017/07اوظر إ وسخة الوثيقة برمز 139 لبقة    .، ا
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ولو يا والعلوم (3  .التك

 .اليات (4

ون (5  .الصبة والف
لوعة  SK-KMP تطورت داف ووطاق ااهام أوشطة أو كل  على أساس أ

ي كلا يلي الدراسة  :ال تقسيم إ ثاثة الروامج أو اجلوعة، 

 .العام بروامج (1

اتبروامج العام  ودة اإسامي للل ي كلا يليمعهد ا  التوحيد والقرآن : 
ديحو طالعة والتجويد وا ة وأصول الفق واأديان والفق وا اللغة ض وورائ وال

لقية واتربية والاإودوويسية ة ا غراويا وااقتصاد و وإدارة الدولة وةيالرياض وواط  ا
 .وق اللداية والعقيدةو
 بروامج الدعم (2

اتبروامج الدعم  ودة اإسامي للل ي كلا يليمعهد ا  اللغة العربية : 
بوو ط وشاءناإ وااماء واحفوظات واللاوة والصرف وال ليزية وا  اللغة اإ
فسالعلم و  ,grammar والعلم اأحياء والرياضيات والتاريخ والكيلياء و والفيزياءال

compotition الفن و. 

. برامج خاصة (3
اتمبرامج خاصة  ودة اإسامي للل ي كلا يليعهد ا تعليم  وتربية : 

تعليم ساء وتاريخ اإسامي وا ضارة اإسامية  ووق ال  .عمّ حفظ  زء  وتاريخ ا

 
أهداف التربية والتعليم بمعهد الموّدة اإسامي للبنات جوفير جتيس . د

 فونوروغو
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اتيجية  ااس

 اأصل اإسامى

 روحا

سن  السلوك ا
•  

 اا تلاعى

  الغرض

ات  ر  إوتاج ا

 ذات اائتلان

 الدراسة الكلية
 ووق التخييم

 عقلى

ا  اح

 شخصى

 معهد الموّدة اإسامي للبنات

 خير المعهد للتعلم

 العقل لتكوين

روة  ا

 الروح
 القيلة اإسامية

 مؤسسا
ولو ية علومات التك  ا

يدة  اادارة ا

لية بية اأ  ال
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3.3الرسم البيانى 
140  

ات  وو  تيس وووورووو وّدة اإسامي للل عهد ا بية والتعليم  داف ال  أ

                                                 
ذا اللبحD/F-1/12-IV /2017/08 اوظر إ وسخة الوثيقة برمز،  140 لبقة    .، ا

قيق اإ ادة الكيفية   

ات وّدة اإسامى للل ات معهد ا د خر  ع

شكات  العصر   ح يقدرن على موا هة ا
ديح ا

دف  ا
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 خامسالباب ال
الصّف الخامس بمعهد فى القواعد النحوية  المنهج الّدراسي لتعليمتحليل البيانات عن 

 الموّدة اإسامي للبنات جوفير جتيس فونوروغو 

 
اصة استلراللياواتمن  ليل اللياوات كلا يلىة اللاححت ا  : 

للصّف الخامس بمعهد الموّدة  تعليم القواعد النحوية التحليل عن أهداف .أ ﴿
 .2017- 2016اإسامي للبنات جوفير جتيس فونوروغو العام الّدراسّي 

ظري رأى    ادا على اإطار ال لد عطااست يم  را ع    كتابإبرا  ا
قيق مايلى تدريس اللغة العربية، بوية إ  إقدار التاميذ  :هدف دراسة القواعد ال

اكاة اأساليب الصبيبة، احظة، والربط، ووهم  على  لية القدرة على دقة ا ت
تشاهة، اكيب ا ختلفة ب ال إقدار التاميذ على سامة العلارة، وصبة  العاقات ا

طأ  الكام، إقدار التاميذ على ترتيب  اأداء، وتقو اللسان و عصلة من ا
لاط اّم وتدريلهم على دقة التفك و التعليل، وااست ظيلها  أذ علومات، وت  .ا
، وقوف التاميذ على  طأ ويلا يستلعون إلي ييز ا تعلل على  لية قدرات ا ت

. أوضاع اللغة وصيغها
داف تعليم  اء على ذلك اإطار كاوت أ بوية   ب ودة قواعد ال عهد ا

بوية داف تعليم القواعد ال يع أ ات م يشتلل  ذا ظهر  . اإسامى للل
اصة  اللاب الرابع يع دافأن  اللياوات ا  تعليم مادة الّبو قدرة الطاللات أ

طاء و وهم  على قراءة العربية الصبيبة و كتابتها ووقطها، و حفظ اللسان عن ا
بوية ص واأحاديح اليوميةعلى  استخدامة إصبيحال القواعد ال  . وهم ال
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ص إضاوة إ وإن  ظر إ خصائص ال بوية مكن ال داف تعليم القواعد ال أ
امس تشتلل على  ودة اإسامى للصف ا عهد ا دروس  : ا

ية على  .1 ذ احاكاة مل اكاة اأساليب الصبيبة، و عل  إقدار التاميذ على 
ضة  .أساس مفهوم بدا من أن تكون آلية 

اكيب  .2 ختلفة ب ال احظة، والربط، ووهم العاقات ا لية القدرة على دقة ا ت
تشاهة  .ا

إقدار التاميذ على سامة العلارة، وصبة اأداء، وتقو اللسان و عصلة من  .3
س الكام و الكتابة طأ  الكام، أى   .ا

اّم وتدريلهم على دقة  .4 ظيلها  أذ علومات، وت إقدار التاميذ على ترتيب ا
لاط  .التفك و التعليل، وااست

، ويقرؤوو و معروة  .5 طأ ويلا يستلعون إلي ييز ا تعلل على  لية قدرات ا ت
لو  .أسلاب ذلك ليتج

ى وصف  .6 ا  بو إ وقوف التاميذ على أوضاع اللغة وصيغها، أن قواعد ال
دث  ألفاظها، ووهم  ات ال  عللى لتلك اأوضاع والصيغ، وبيان التغ

لها وعة ال يس عليها أ ت ن يريد أن يدرس . اأساليب ا ذا كل ضرورى  و
ية قاصد بالدابة. اللغة دراسة و ويعرف الفاعل من . ع بيان أصول ا

ر لتدأ من ا فعول، وا  141.ا
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 .273—272،  المراجع في تدريس اللغة العربيةإبراهيم محمد عطا، 
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بمعهد الموّدة  قواعد النحوية للصّف الخامسطرق تعليم ال التحليل عن .ب ﴿
 .2017 - 2016اإسامي للبنات جوفير جتيس فونوروغو العام الّدراسيّ 

احظة، كاوت خطوات تعليم القواعد    كلا ذكر  اللاب الرابع من ا
امس  بوية  الفصل ا ودة كلا يلى (الطلعى)ال : عهد ا

دّرسة تلدأ  .1 ّظم الفصلا  .بإلقاء السام و ت

 .تلدأ التعليم بإلقاء أسئلة تدور حول الدرس السابق .2

ة عن درس السابق،   علتها الطاللة تأمر  .3 دّرسة بأن تكتب الطاللة أمثلة كث ا
 .لة مفيدة

للة مفيدة من اأمثلة ال قد كتلتها   .4 بعد أن تقدر الطاللة على  عل ا
دّرسة  عن عاقة ب اأمثلة درس السابق مع مضلون القاعدة السلورة، تشرح ا

 .اليوم

دّرسةح ت .5 لاط ا شاركة مع الطاللة للوصول إ است كتوبة با   اأمثلة ا
 .القاعدة ومعروة عامات اإعراب

لاطها من الطاللة .6 دّرسة على كتابة القاعدة بعد است كذا يس . وتساعد ا و
بوية لاط القواعد ال دّرسة  است احظة.ا   ا

امس  بو للصف ا ، أّا تستخدم "أ"(الطلعى)وقد قالت مدّرسة ال
طوات التدريس بال ي "و الواضح"كتاب ا ذ الطريقة و طوة من   تلدأ، وا

بوية كلا قد ذكرت خطوات التدريس من  باأمثلة،  تفهيم القاعدة ال
احظة اللاحثة  . ا

ذ اللياوات قد تكون   ظرية، وقد قال مائلةولن   معروف لود وايف بال
الطريقة ااستقرائية  أن تدريسها، طرائق و العربية خصائص الكتاب 
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لاطية ي ااست ختلفة،    د ا احظة اأمثلة والشوا ذ الطريقة  تلدأ 
ها لع بي بوية ال   142.استخاص القاعدة ال

طوات على الطريقة ذ تقوم  143:التالية ا
قدمة .أ   التبض أو التلهيد أو ا

ديدة، وذلك عن طريق  ادة ا علم طاب لتقلل ا طوة يهيئ ا ذ ا  
فوس الطاب الذكريات  يح تس ب وار  أو بسط الفكرة  القصة و ا

م إ التعلق بالدروس كة وتشد ش  .ا
 العرض (1

علم عرضا   يح يعرض ا وضوع  و لب الدرس، وب يتبدد ا و
، وهو أي العرض مادة  دف الذى يريد وصول الطاب إلي سريعا ا

علم و يدل على براعة ا قها،  ا  ا سلقها   .مغذية تصل 
وازوة (2 قاروة أو ا  الربط أو التداعى أو ا

وازوة و الربط   طوة تربط اأمثلة مع بعضها، وتع أيضا ا ذ ا  
دف من عللية  ب ما تعلل الطالب اليوم و ب ما تعلل باأمس، وا

ن الطالب علومات وتتسلسل  ذ و ان تتداعى ا  .الربط 
تاج القاعدة)التعليم  (3  (است

ي وليدة   علم قاعدة  تج الطالب بالتعاون مع ا طوة يست ذ ا  
ا م تلقي ة  . وهم القسم اأعظم من الطاب للدرس وليست ملق

ي زبدة ما بلغ إلي السعي من الدرس  .والقاعدة 
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 .187 ،تدريسها طرائق و العربية خصائص .معروف محمود نايف 
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احظة و من    وسخة الوثيقة  اعداد كلا ذكر  اللاب الرابع من ا
بوية ، كاوت خطوات تعليم التدريس امس قواعد ال ودة " باء" الفصل ا عهد ا
 :كلا يلى

قسم ا ثاثة أقسام .أ  ادة ال ت دّرسة ا  .تار ا

 .تشرح مفهوم القاعدة ح تفهم الطاللات وهلا  يدا .ب 

ة وقفا القاعدة ال  .ج  بعد وهم القاعدة وعلى الطاللات ان يقّدمن أمثلة كث
دّرسة  .شرحت ا

دّرسة الطاللات ا ثاث ورق .د   .تقّسم ا

ادة و وهلها .ه  ال كل ورقة الوظيفة بقراءة ا ة متعلقة .ي  أن يلبثن أمثلة كث
لة مفيدة كاملة مع إعراها عل ها  دّرسة و كذلك  تها ا  .بقاعدة ال بّي

ا ا ورقة أخرى إلقاء وهلها، .و  لغى على إحدى من يرسل كل ورقة أعضاء  ي
اقشاتالطاللات  كل ورقة أن يقّدمن   بشرح القاعدة و ذكر اأمثلة وتائج ا

دّرسة.مع إعراها ّعتها إ ا  . وكتلتها  القرطاس  

دّرسة ترتيب  لوسهن كالعادة .ز   ترّ ع ا

ادة .ح  دّرسة بأسئلة وقفا القاعدة لتأكيد وهلهن عن ا  .تسأل ا

امس بو للصف ا وصل  لكلطرق التعليم أن " باء "وقد قالت مدّرسة ال
امس تلفة، ل  أن ،الطريقة ااستقرائية ماستخدمكن تعليلها با" أ"وصل ا
صول دّرسةأسرع نومهارت الفهم مستوى على ا وصل ل ولكن . للفهم بيان ا
امس  تلفة يتطلب" بأ"ا وعةطريقة  هنو بيان الدرسل  و مت واد إ ذ . لتفهيم ا

د الطاللةوخاقة ملتكرة ميالتعل أسلوب طرق التدريس و كونت أن ب لكلذا .  ع
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ادا ظرى، اإطار على است  خصائص الكتاب  معروف لود وايف قال ال
بوية،  إن تدريسها، طرائق و العربية ي ال تلدأ بعرض القاعدة ال الطريقة القياسية و

د واأمثلة لتوضيبها   144. بتقد الشوا
دّرسة تستخدم تدريسها خطوات تطليق و  Jigsaw التعلم باووراماالطريقة ب ا

Learning شيط ا و  للطرق السابقة . Active Learning من تعليم ال د اللاحثة،  ع
ات ال تسعى إ صياوة طرق أخرى تعتلد  ا من اوتقادات ظهرت بعض اا

ذ الطرق بالطرق التوليفية يزات الطرق السابقة وشاعت تسلية  . على 
ظرى قال (Eclected Method)والطريقة التوليفية   الذى ذكر  اإطار ال

اقةمح اطق بالكتاب  مود كامل ال لقد ا  طرائق تدريس اللغة العربية لغ ال
اصة ال " الطريقة التوليفية أو ااوتقائية  Bumpassعرّوت  علم ا بأّا طريقة ا

اصر الطرق اأخرى ال يشعر أّا وعالة ذ الطريقة "يستفيد ويها من كل ع ، و
، ومكن  علم ومهارات عادة ما تتغ مع كل وصل وكل مهارة ومع زيادة خرة ا

 145.لللعلم أن يطلق عليها أي اسم يشاء
 ولقد أدى ظهور وكرة ااوتقاء أو التوليف  طرق التدريس إ ظهور بعض 
ا لطريقت  عرض  ها واوتشر استخدامها كطرق توليفية وس ددت معا الطرق ال 

ا   بتعليم Jigsaw Learning التعلم باووراماالطريقة القياسية و الطريقة : توليفيت 
شيط  . Active Learningال
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 .188 ، تدريسها طرائق و العربية خصائص .معروف محمود نايف 
145

 .86، طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها ،حمود كامل الناقةم 
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شيط    التعلم باوورامايو د الطريقة  Active Learningأن من تطليق التعلم ال
Jigsaw Learning طوات مع  146:التالية ا

واد اختيار .1  أ زاء عدة إ تقسيلها مكن ال ا

 الطاب من لعدد ووقاكل ورقة  إ الطاب ميتقس .2

 تلفة ادةم ورقة كلل أعطيت .3

واد ووهم لقراءة مهلة  لديهاورقة كلل .4  ا

 وتعللها وهلها  ما لتقد  أخرىورقة إ  أعضائهاورقة كل أرسلت .5

  العادية الدراسة الفصل أ واء إ والعودة واقشة،ام اوتهاءبعد  .6
 للتأكد الفرقة و حلول  يتم م ال قضايايو د  إذا ةلئسيستلّر باأ
ادةوهلهم  . عن ا

 ااختتام .7

ستخدمة  تعليم  اء على ذلك، مكن القول إن الطريقة ا بوية  ب القواعد ال
يدة ي الطريقة ا ات  ودة اإسامى للل عهد ا امس   أن كلا . الصف ا

أّن   قال وور صاPengembangan Kurikulum Bahasa "Arab”ذكر  الكتاب
درس  سديا،  يع الطاب وا شيط يع التعليم الذى يشارك  التعليم ال

وية والروحية ع درس لتبويل الفصول الدراسة . عقليا، وعاطفيا ح ا وعلى ا
شاط وتوليد اأوكار وا راء ااوشطة ال تقدم  ح تتلكن الطاللة تسأل ب
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 .Strategi Pembelajaran Aktif  ، 59،هشام زينى  
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عروة اء ا لاشرة ح يكون التعليم من عللية وشطة  ب كذا يتم . خرها ا و
اصة هم سؤولية  عللية التعلم ا لل ا   147.تشجيع الطاب على 

 

 
للصّف الخامس بمعهد الموّدة  تقويم تعليم القواعد النحوية التحليل عن .ج ﴿

 .2017- 2016اإسامي للبنات جوفير جتيس فونوروغو العام الّدراسّي 

بوية التقو تعليم  إن ات كلا ذكرت قواعد ال وّدة اإسامي للل عهد ا
قابلة  وصف  يو الشمتبانو اا التبريري متبانابأداء ا وه اللياوات من ا
ة ة و آخر الس لد م أن اامتبان .الس  كلا ذكر  اللبح العللى لأستاذ 

ا ووعان من أوواع أساليب التقو يع اختلار التبريري متباناالشفهى و ا  
و اختلار اسئلت و أ وبت شفهية و . و اختلار كتا كتا. شفهى شفهى، 

دم اإ ابة مكتوبة اختلار أسئلت تقدم مكتوبة للطالب وعلى الطالب أن يق
   148.أيضا

ت  يو الشمتبانااأن  ، ةاحظ اللاححتكلا  تب رئيسة )ت اشراف 
امس، باستعلال للاس رمي و يو د  (الفرقة و أعضائها  الفرقة العربية للصف ا

لواد اامتبان و اعداد عن اأسئلة  ة تتعلق  ة كتٌب كث لتب كتب ا على ا
بوية تلدأ. الشفهى ة الثاوية عن القواعد ال تب بو، تسأل   بأسئلة و  اأسئلة ال
دّرسة  الفصلسهلة    .،  ذكر اأمثلة، و اأخ اإعراب الذى قد عّللت ا
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 Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab: Analisis dan”،نور صالح و أول نوحى 

Panduan Kurikulum Bahasa Arab Sesuai KTSP”   ،191—193. 
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 .47تطبيق المنهج الدراسي لتعليم مهارة الكام، : محمد منير، البحث العلمى 
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ظرية  الكتاب ذ اللياوات مائلة بال ليهات و اإرشادات  تكون  الت
ات عن  ودة اإسامى للل عهد ا ات  اامتبان الشفهى ،  لتب للللتب وا

تبنو  149: كلا تلي.   اامتبان الشفهيةا لات كّل 

تبن زيّا رمّيا كزّي التعليم .1  .أن يللس كّل 

ات و  .2 لتب تلفة حسب معلومات التلليذات ا ة  تبن اسئلة كث أن يعد كل 
 .يعرضها على رئيس الفرقة أخذ رأي ويها و ذلك كّل يوم قلل بدء اامتبان

 .تلليذة بأسئلة سهلة تشّجعها على اإ ابةأن يلدأ اامتبان لكّل  .3

أن يستعّد بأدوات ازمة لامتبان ككرّاسات اأسئلة و قوائم الّتائج و القرآن  .4
ا من الكتب اّل متبن ها و دروس الّلغة و  .و القراءة الرشيدة و 

بو، ول دّرسة ال دّرسة ذا قد قالت ا قدرة و مدى  اامتبان الشفهى عللت ا
دّرسة  الفصلوهم الط ظر ا خصائص . اللة على بيان ا إضاوة إ ذلك مكن ال
ص  ات   كلا ذكر  الكتابال لتب ليهات و اإرشادات للللتب وا الت

ات  ودة اإسامى للل عهد ا ادة إن اامتبان الشفهى ،  أسس  وضع وتائج 
بوية  ة قدرة كل تلليذة على اأمور اآتية قواعد ال لتب  150:أن تراعى ا

 اإ ابة الصبيبة . أ

طلوبة  .ب  اإتيان باأمثلة ا

ا ملتدأ او خرا او  .ج ل ككّو لل خصوصا  معروة مواقع كل كللة   إعراب ا
ا وكذلك  معروة اإعراب احّلى  .واعا او و

                                                 
149

التنبيهات و اإرشادات للممتحنين والممتحنات فى اامتحان الشفهى والتحريرى، بمعهد  
 .3—1المودة اإسامى للبنات، جوفير جتيس فونوروكو، 

150
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بو .د . الكام وقفا لل
ودة ان ا و من أحّق اامتباوات،   قد قال مدير معهد ا امتبان الشفهى 

هارات مدى ملاشرة ةبالالطتظهر  هد أن  اامتبان الشفهى  م ا  والتفا
ظرى قال.التعّلم  هاو دي  وسعاد الدليلي حس علي ط  كلا ذكر  اإطار ال
جها العربية اللغة الكتاب  الوائلي الكر علد ا  متباناا ان تدريسها طرائق و م
تاج  يوالش بوية مهارة ا  و إحدى الوسائل  أن تصلح مراعاة القواعد ال

والتطليق الشفهي يقصد م تدريب الطللة على . معها إ كث من التأمل و التكف
  151.صبة الضلط مع السرعة

بوتظهر  ة، اللاححومن ماخظة   أداء اامتبان التبريرى للدرس ال
راقلة تدخل وروة اامتبان  الساعة السادسة باستعلال  ، كاوت ا حّصة اأو

توزّع أوراق اإ ابة على كل مكتب،  للاس رمي، بعد ترتيب  لوس الطاللات 
. توزّع اأسئلة بعد

ة و تظهر  تهدة كاوت حالة  الغروة اامتبان ساك الطاللات متبلسة و 
ة، اذن دقيقة 90 التبريرى أن موقوت إا على اأسئلة إ ابة   يتطلب بأسئلة كث

دية والصرامة، ن تفكر أن تعلل ل ح  ا ابتها لكل تعتلد طاللة على وفسها ا
رج من وروة اامتباوـنلغش،ا ُ اء اامتبان سوف  ن تغّش أث من  الغشوإن   

ودة عهد ا رام  ا خالفة ثقيلة و ا . ا

                                                 
151

 ،تدريسها طرائق و مناهجها العربية اللغة .الوائلي الكريم عبد وسعاد الدليمي حسين علي طه 
 . 154—153.ص
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ظرية  الكتاب ذ اللياوات مائلة بال ليهات و اإرشادات  تكون  الت
ات عن  ودة اإسامى للل عهد ا ات  اامتبان التبريرى  لتب للللتب وا

 152: كلا تلي.  التبريرى  اامتبانراقلةا لات كّل مو
راقلون  حجرات اامتبان  (1 ضر ا   اليوم اأّول من اامتبان التبريرى 

تيب دخول التلليذات ويها ويلزم كل يوم أن يقوم أمام كل  الساعة السادسة ل
يدة  . على التلليذات الداخاتباب مراقب لللراقلة ا

تصف الساعة السابعة بالزّي الرمي (2  .يلزم كل يوم أن يستعّدوا من م

راقل اأسئلة من الديون قلل بداية كل حصة من  (3 حصص أن يأخذ رؤساء ا
 .اامتبان 

ن مع  (4 ام استعداد كاتب، أما اأسئلة وتوزّع بعد  أن يوزّع أوراق اإ ابة على ا
قّرر  .مراعة الووت ا

م أن يعللوا علا آخر كالقراءة،  (5 وز  أن يراقلوا التلليذات مراقلة شديدة وا
راقلة اء ا ا أث لوس أو و  .أو الكتابة، أو ا

ا على القراءة أو اا ابة  (6 وز لللراقل أن يتللّقوا التلليذات كأن يساعد ا 
ا  .بااشارة أو و

ات أو الغشاشات (7 ائ م إخراج التلليذات ا  .اامتبان  من حجرة وز 

ي من ووع  أن اأسئلة  بو  ادة ال ااسئلة ااختلارية كلا لامتبان التبريرى 
ات  اامتبان  ذكر  الكتاب لتب ليهات و اإرشادات للللتب وا الت

ات  ودة اإسامى للل عهد ا ى ثاثة أوواع ااسئلة أنوالتبريرى  : ااختلارية 
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التنبيهات و اإرشادات للممتحنين والممتحنات فى اامتحان الشفهى والتحريرى، بمعهد  
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تائج . و متوسطة و صعلة (سهلة)بسيطة  ولكل قيلة تتفاوت عن اآخر وتقّدر ال
ها لامتبان   مضلون اأسئلة  و 153.حسب قدرة التلليذات على اإ ابة ع

ودةالتبريرى من  عهد ا : لكل شكل اأسئلة يتكون من   شكل أ3واك ، هالوثيقة 
بوية  (أ لة مفيدة (، ب (سهلة)اأسئلة علا تتعلق بقواعد ال عل   اأمر 
 .(صعلة) واإعراب ( ، ج(متوسطة)

بو، باامتبان التبريرى دّرسة ال  يّشجع الطاللات ااعتلاد على قد قالت ا
ظرى قال . وفوسهن ا ابة اأسئلة التبريرى  حس علي طكلا ذكر  اإطار ال

جها العربية اللغة الكتاب  الوائلي الكر علد وسعاد الدليلي ا  طرائق و م
، فس والقدرة على التفك  تدريس دف من التطليق التبريرى ااعتلاد على ال أن ا

ظيم اأوكار،  احظة وت لاط، ووي أيضا يتعلم الطاب دقة ا والقياس وااست
ستوى كل طالب علم وي أيضا الوقوف على ا  154.ويستطيع ا

د اللاحثة،  بوية تقوع وّدة  تعليم القواعد ال عهد ا امس  للصّف ا
ات قد يكون مائلة ظريةاإسامي للل  . بال

                                                 
153

 .6، نفس المرجع  
 طرائق و مناهجها العربية اللغة .الوائلي الكريم عبد وسعاد الدليمي حسين علي طه 154

 . 154—153.ص ،تدريسها
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 سادسالباب ال
 

 نتائج البحث .د ﴿

بوية  هج الّدراسي لتعليم القواعد ال ثت اللاحثة عن ا الصّف  بعد 
لط اللاحثة كلا يلى ات، تست وّدة اإسامي للل عهد ا امس  : ا

داف .1 ات أ وّدة اإسامي للل عهد ا امس  بوية للصّف ا  تعليم القواعد ال
اكاة اأساليب الصبيبة،: ي  لية القدرة على دقة  إقدار الطاب على  ت

تشاهة، اكيب ا ختلفة ب ال احظة، والربط، ووهم العاقات ا  الطابإقدار  ا
طأ   على سامة العلارة، وصبة اأداء، وتقو اللسان و عصلة من ا

اّم وتدريلهم الطابالكام، إقدار  ظيلها  أذ علومات، وت  على ترتيب ا
لاط لية قدرات  .على دقة التفك و التعليل، وااست طأ الطابت ييز ا  على 

، وقوف  . على أوضاع اللغة وصيغها الطابويلا يستلعون إلي

امسطرق تعليم ال  .2 بوية للصّف ا ات قواعد ال وّدة اإسامي للل : ي عهد ا
ختلفة،  استخاص القاعدة أ تلد ،ةلطريقة ااستقرائيا( 1 احظة اأمثلة ا

بوية بوية،  بتقد اأمثلة ،والطريقة القياسية( 2 و .ال  تلدأ بعرض القاعدة ال
ي   ملتكرة قطرو. التوضيب  Jigsaw التعلم باووراماالطريقة باأخرى و

Learning شيط ا Active Learning من تعليم ال فيد هج، ال ت الدراسى  ا
KTSP هج  و  ي ال اإعام وسائل استفادة ل2013  عامالدراسى  ا
دارس  كاوية  ّجامطالب  وباإضاوة. درسال وهم على الطاب لتسهيل ا
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م ي أكثر  الذينم  الطاب  على2013 عام الدراسي  عللية ونيلنوعا
 .ميالتعل

ات .3 وّدة اإسامي للل عهد ا امس  بوية للصّف ا : ي تقو تعليم القواعد ال
بوية يو الشمتباناا (1 و إحدى الوسائل  أن تصلح مراعاة القواعد ال  

تاج معها إ كث من التأمل و التكف  ، التبريريمتباناا(2. مهارة ا 
لاط، ووي  فس والقدرة على التفك والقياس وااست و ااعتلاد على ال دو 
علم وي أيضا  ظيم اأوكار، ويستطيع ا احظة وت أيضا يتعلم الطاب دقة ا

ستوى كل طالب  .الوقوف على ا
   

اإقتراحات  .ه ﴿
اوعات كلا بعد  ات ال ا تائج اللبح، تقّدم ااق ثت اللاحثة ووقا ب أن 

 :يلى
درسةل .1 ا ة  عللية التعليم كتكامل اآلةيهتم أن ،رئيس ا درسية   ا ا

وّع طرق تعليم اإعام وسائل لاستفادة هج .  ت و أن يرّقي  ودة ا
ات الدراسى ودة اإسامى للل عهد ا  .ليكون واوعا 

بوية ة الدّرسم .2 لغي أن، قواعد ال داف تعليم الي بوية و  هتّم أ قواعد ال
بوية  تعليم الأوواع الطرق استخدام  تطليقها   طرق التدريس كونويقواعد ال

د التلليوخاقة ملتكرة ميالتعل أسلوبو  تعليم الذى قد ة كلا يو د طرق الذ ع
هج الدراسىثلت    . درسال وهم على الطاب لتسهيل، ا
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للة يهتم أن لقسم إحياء اللغة، .3  حالة وساد استخدام اللغة العربية  تركيب ا
ّدث الطاللة كل يوم و أن يرتقى تشجيع اللغة  تعليم اللغة العربية، . ال 

بويةخاصة عن  . القواعد ال

لغي أن لطاللات، ل .4 دروسة وهلا  يدا تفهمي واد ا لغي أن و ا  ن رولتىقترتي
بوية تلاما  يداتو  القواعد ال دّرسة  الفصل ا  .  بيان ا
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