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 الموافقة على المناقسة
 

 :البحث العلمى الذى كتبته الطالبة
 وف الفية السرحة :اإسم 

  210513019 :رقم دف القيد 
بية كعلـو  التعليمية  : الكلية   كلية ال
 قسم اللغة العربية :  االقسم 

وضوع  لطاب الصف " الشراكل الشافعي"تدريس قواعد اللغة العربية بكتاب  : ا
ية  درسة الدي دل"اأكؿ با ة  " تسليم ا جكوؾ باباداف  فونورغوالس

 2017-2016الدراسية 
ا تقد  ذا البحث كإدخاؿ ما في من اإصاحات كالتعديات كافق فبعد اإطاع على 

اقشة  .للم
  

شرؼ  ا
                  

 

 2017 يوني 9:التاريخ                        الحاج أغوس تري جاهيو الماجستير 
197507161999031:رقم التوظيف  

 

 رئيس قسم اللغة العربّية
 
 

 محّمد نصر اه الماجستير
 197501202005011002: رقم التوظيف
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وزارة الشؤون الدينية 
 وغالجامعة اإسامية الحكومية فونورو

قرار مجلس المناقشة 
 :البحث العلمي الذم كتبت الطالبة

سرحة:  ااسم   وف الفية ال
 210513019:  رقم دف القيد 

بية كعلـو التعليمية:  الكلية   كلية ال
 قسم اللغة العربية:  القسم 

وضوع  درسة " الشراكل الشافعي"تدريس قواعد اللغة العربية بكتاب :  ا لطاب الصف اأكؿ با
ية  دل"الدي ة الدراسية " تسليم ا  2017-2016جكوؾ باباداف  فونورغو الس

كومية فونوركأ امعة اإسامية ا ذا البحث العلمي با اقشة  : ك غجريت م
ميس:اليـو   ا

 2017 يو 27 :التاريخ 
بية اإسامية  صوؿ على درجة سرجانا  ال : كقرر اجلس قبول كشرط من شركط ا

: اليـو 
:  التاريخ 

 جو، فونورك

بية كعلـو التعليمية  عميد كلية ال
 
 

 الدكتور أحمدى الماجستير
 196512171997031003: رقم التوظيف

اقشةأ لس ا : عضاء 
اجست : الرئيس   (             )مد نصر اللة ا

متحن ااكؿ  اجست :ا اج حسن ا  (             ) الدكتور أندكس ا
متحن الثا  اجست :ا يو ا اج أغوس ترم جا   (            ) ا
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الشعار 
 

 
 
َأِحُبوا الَعَرَب ِلَثَاٍث، أَِني : َقاَل الَنِبُي َ َلى اهُ َعَليِه َوَسَلمَ 

 1.َعَرِبٌي، َوالُقرَأُن َعَرِبُي، وََكَاُم َأهِه الَجّنِة َعَرِبيٌ 

 
 

 

 اإهداء 
لوص كالصدر ا ذا البحث العلمى  دل   أ

والذي المحبوبين السيد بيبيت  والسيدة سوجية  

                                                 
1(WWW. Piss. Ktb/Cintailah orang Arab/) Diakses tanggal 1 Agustus 2017.  
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يع أحواؿ   الذاف شجعا  
ا  هما كما ربيا صغ ما كير ل بيت عسى ا أف يغفر  جياة كا ا حضرة السيدة م ر ركح ا

دل" كمن علم كتعلم  معهد  بوب" الطريق ا ا  

يع اأحوا م شجع    

هم م كير  عسى ا أف يغفر 

   أخي أريس يسران

الص  الذين دفعا كقاما بإلقاء التسجعات كالدعاء ا
ذا البحث  كقت مع  ا أف أ كتابة 

أ دقاء المحبوبين في قسم اللغة العربية   

ذا البحث العلمى علةمات أ أف ا كتابة   الذين دفعو با
جميع اسرتي المحبوبين  

حت  عملية التعليم كالتعليم ة ح   الذين قد اعطو ر
دية كالتفيق من ا تعا  الدنيا  م ا رضية كأرجو  م اأماؿ كاأعماؿ ا قق ا  عسى أف 

 كاأخرة
 ملخص

لطاب " الشبراوى الشافعي"تدريس قواعد اللغة العربية بكتاب .  2017 . نسرحة، هون الفية
ية  درسة الدي دل"الصف اأكؿ با ة" تسليم ا   الدراسيةجكوؾ باباداف  فونورغو الس

امعة .  البحث العلمي.2016-2017 بية كالتعليم قسم اللغة العربية ا كلية علـو ال
كومية فونورجو يو. اإساميةا اج اغوس ترم جا شرؼ ا اجست ا  . ا

حويةتدريس قواعد: الكليمة اأساسية  . اللغة العربية ال
لية  كالطاب الثانوية  على  ظرك ا الفرقة  ب الطاب اأ ذا البحث تريدك الباحثة ت  

لية ,التدريس قواعد اللغة العربية بكتاب الشراكل الشافعي د اكثر فهماأف تارة الطاب اأ  من ع
اكية  الطاب الث
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ذا اأسئلة البحث  عرفة تدريس قواعد اللغة العربية   كيف طريقة تدريس قواعد اللغة ( 1)ك
درسة  " الشراكل  الشافعي"العربية بكتاب  دل"لطاب الصف اأكؿ با جكوؾ باباداف "تسليم ا

ة الدراسية فونورغو كيف التقو  تدريس قواعد اللغة العربية بكتاب  (2) ؟ 2017-2016- الس
درسة  " الشراكم الشافعي" دل"لطاب الصف اأكؿ با ة "تسليم ا جكوؾ باباداف فونورغو الس

درس  تدريس قواعد اللغة العربية بكتاب  (3)؟  2017-016الدراسية  كيف مشكات ا
درسة  " الشراكم الشافعي" دل"لطاب الصف اأكؿ با ة "تسليم ا جكوؾ باباداف فونورغو الس

كيف مشكات الطاب  تدريس قواعد اللغة العربية بكتاب  (4)؟  2017-2016 الدراسية
درسة  " الشراكم الشافعي" دل"لطاب الصف اأكؿ با ة "تسليم ا جكوؾ باباداف فونورغو الس

 ؟2017 -2016الدراسية 
مع البيانات استخدمت  وعي، ك ذ اأسئلة اف استخدمت الباحثة البحث ال كإجابة 

احظةطريقةالباحثة  قابلة كطريقة الوثيقية كا ليل البيانات البحث استعملت بطريقة ميلس .  ا اما 
تاج وبرم بتخفيض البيانات  عرض البيانات  اإست  ك

ذا البحث نتائج ستخدمة  تدريس قواعد اللغة العربية بكتاب  (1).كنتائج  طريقة القياسية ا
ية  درسة الدي دل"الشراكل الشافعي لطاب الصف اأكؿ با ي " تسليم ا جكوؾ باببداف فونوركغو 

ثاؿ  التقو  ستخدمة    (2)قراأة القواعد، كتب القواعد ا اللغة اإندكنسي كجعل ا التقو ا
ية " الشراكل الشافعى"تدريس اللغة العربية بكتاب  درسة الدي دل"لطاب الصف اأكؿ با " تسليم ا

و القو باإختبار الشفوم كاإختبار التحريرل درس ال  (3).جكوؾ بابادف فونوركجو شكات ا اف ا
درس  تدريس القواعد اللغة العربية بكتاب  لطاب الصف اأكؿ " الشراكم الشافعي"يوجهها ا

ية  درسة الدي دل"با فردة ح مدرس صعب .جكوؾ بابادنن فونوركغو" تسليم ا و ناقص على ا
ادة، الطاب ا  ادة ا الطاب، ناقصن على يفهم ا اللغة العربية ح مدرس يشرح عن ا الشرح ا

ادة ك الطاب نعاس شكات ال يوجهها الطاب تدريس القواعد اللغة العربية  (4).يفهم عن ا اف ا
ية " الشراكم الشافعي"بكتاب  درسة الدي دل"لطاب الصف اأكؿ با جكوؾ بابادنن " تسليم ا

ادة،  ادة أهم ا تدريس  القواعد قبلهم ح ا يفهم عن ا و ا يفهم عن ا  أقل مفرداتفونوركجو 
 .أقل القدرة على تقسيم الوقتك
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 كلمة الشكر والتقدير

 
، كخلف اإنساف  مد  أنزؿ القراف عربيا كرفع العربية على لغة بقرأن الكر ا

دئ اإساـ كظهر اأركاح بقدسية القرأف، كأنار القلوب  فوس  ذب ال كعّلم البياف، ك
اف، كقاؿ تعا  ور اإ ُم بَعَدَما َجاَءَؾ  :ب َواَء ا َعَربِينا َكلَِئِن اتّػَبعَت َأ كََكَذِلَك أَنزَلَا ُحكمن

ِ ِمن َكاَ َكاٍؽ   ِمَن الِعلِم َماَلَك ِمَن الّل

ذا البحث، ككاف الباحثة ايقدر  ّت كتابة  ة  أما بعد، فبعوف ا ا تعا كر
ا، كفائق  ي أف تقدـ جزيل شكر ، فكاف من البهد ساعدة غ اثها إ  اـ  على ا

اسابة إ ذ ا امها    :أح
ام  .1 ا، شجاعا طوؿ  (سيد بيبيت كسيدة سوجية)كلدم ا اللذين ربيا صغ

ا، كالذين دكما  ا كجهد ا كأدبا بكل صر بي علما كخلفا كدي حيا كفضا ب
ا ا صغ هما الّل كما ر ما عسى أف ير اصحاها كأدعو  .ب

دل كاسرات .2 عهد طريق ا جيات  مر ا  .سيدة م
كومية  .3 امعة اإسامية ا اجست رئيسة ا اجة س مر يوسف ا فضيلة الدككتور ا

 .فونوركجو
اجست .4 دم برداف ا بية كالتعليمية  الدكتور أ  .فضيلة عميد كلية ال
اجست .5 مد نصر الّلة ا  .فضيلة رئيس قسم تعليم اللغة العربية 
اـ على كتابة  .6 اجست على إخاص  مساعدة اإ اج أغوس ترم جهيو ا فضيلة ا

 .ذا البحث كشجع الباحثة لتعليم اللغة العربية
درسيع  .7 امعة اإسامية ا م  قسم تعليم اللغة العربية با والظف ا   كا

كومية فونوركغو  .ا
ذا البحثاأصدقاءيع  .8  . الذين ساعدك الباحثة  كتابة 
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زيهم خ  م الوفيق ك م ذنوهم كيكتب  م كيغفر ا  كا نسأؿ أف يشيبهم على اعما
د زلفى كحس ماب عل ع م كاف  هم   اعما زاء كيعي  .ا

 
 2017 يو 08فونوركجو، 

 الباحثة
 

 

سحة  وف الفية ال

 210513019: رقم دف القيد
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ائها  .3 حوية كعدـ ب باحث ال إضطراب  إختيلر ا
 23  ................................. على اساس عامية
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اؿ التدريبات اللغوية، كعدـ التقيد بلظ .6  24  ......... إ

 24  ................... البياف ما ب العامية كالفصحى  .7

حو  .د  25  ......... مشكات التلميذات كطريقة  تدريس ال
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 قائمة الجداول
 

 الرقم البيان الصفحة
كومية فونوركغو 57 امعة اإسامية ا ظمة ا  إدارة م

 

3.1 

صرفية اإسامية 58 درس قسم ا  3.2 أحواؿ ا

صرفية اإسامية 58  أحواؿ طاب قسم ا

 

3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة الماحق
 

 الرقم الماحق
 1 صفحة موضوع البحث

لب موافقة البحثطرسالة   2 
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فيذ البحث اـ ت  3 رسالة إ

 4 رسالة إقرار أصالة البحث

احظة ة ا  5 تر

قابلة ة ا  6 تر

ة الوثيقة  7 تر

ياة ة ا  8 تر

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 الباب اأول
 المقدمة

 خلفية البحثأ

م ي الفاظ ها كل قـو عن مقاصد ة. اللغة  تلفة من . اللغة كث ي  ك
ع ا, حيث اللفظمتحدة من حيث ا ا ضمائر ال ع الواحد الذم   سام اف ا

ي . كاحد كلكن كل قـو يعركف ع بلفظ غ لفظ ااخرين  كاللغة العربية 
قل. الكلمات ال يعر ها العرب عن اعرضهم ا من طريق ال . كقد كصلت إلي
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ا القرأف الكر كاأحاديث الشريفة ثور العرب , كحفظها ل كما ركا الثقات من م
ظومهم  2.كم

كتسبة أكؿ شخص  العائلة، كذالك مع بّرف يذكر  ي اللغة ا اللغة اأـ 
صل بعد اللغة اأـ كال تستخدـ عادة . باللغة أك ى اللغة ال  أما اللغة الثانية 

ي اللغة ال تستخدمها  خارج العائلة كاجتمع بشكل . اجتمع بية  اللغة اأج
و: مثا. عاـ اندري لزية، كاأمانية، اليبانية، كا . كغ ذالك, اللغة العربية، كاإ

كاللغة العربية خاصة  اندكنسي، إذا نظرنا إ أعراض استخدمها  
كن أف تكوف بللغة ثانية درسة اإسامية . اجتمع،  ظر إليها  ا نستطع أف ن

امعة يتم أف توضع اللغة العربية بلغة . بشكل عاما بدءا من ركضة اأطفل إ ا
ج الدراسية ا ا  ذالك كضعها  ا بية،  م . أج تسدخم اللغة العربية التفا

واد الدراسة  3.الدراسية، كلكن 
وف الدرس كاف سيلقي التاميذو  التدريس  ظم كيرتب ف ,  طريقة لي

صوص ا الطريقة إف, كبا اصر اللغة كمهارها   للغة العربيية  طريقت لتعليم ع
تحدة فردة كا جاح التعليم4.ا اصر عملية كالتعليم,  كل ظيم , تاج إ ع كطرية ت

د تدريس اللغة العربية هاج الدراسي كسائل اإيضاح ع ادة كا  5.ا
حو ليس حفظ القواعد فحسب كلكن كيف أف يففهم الدرس  أف تدريس ال

حو أف يساعد تاميد أف يفهم قواعد .القواعد كيطبقها بأل أمثل كظيفة مذرس ال

                                                 
2 ، اف) جامع الدركس العربية مصطفى الغايي كت لب  .7، (2007دار الكتاب العملية،:ب
رماكاف،3  70-55،(2011رماجا رشدكريا، :باندكنج )MetodologiPembelajaranBahasa Arabاجيب 

دم، 4  د فؤد ايف  .49(,2004ميشكات،:ماانجMetodologiPengajaranBahasa Arab(ا
دك فرسادا،:جاكارتا)InteraksidanMotivasiBelajarMengajar، ساديرماف5  .145،(1986راجا غراف
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تاج الدرس الطريقة  فهما اجيدا كيطبقها خاصة  نص اللغة العربية كمع ذالك 
اسب لتاميذة  6.ا

دل  تدريس قواعد اللغة العربية بكتاب  عهد طريق ا بية  ؤسسة ال  ا
لية كمدرسة . الشركل الشافعي ي من الطاب مدرسة اأ  الفصل اأكؿ 

م بكتاب الشراكل الشافعي  تلفوف على اأمر يستعملوف قواعد هم  الثانوية، كلك
.  ايظا

لية   ظرك ا الفرقة  ب الطاب اأ ذا البحث تريدك الباحثة ت  
أف ,كالطاب الثانوية  على التدريس قواعد اللغة العربية بكتاب الشراكل الشافعي

لية  اكيةاكثر فهماتارة الطاب اأ د الطاب الث .   من ع
درسة  دل"تدريس القواعد  ا دارس " طريق ا الف بسائر ا ية  الدي

ها, اأخر ي كتب التقريرات ال : كاما اختافها م سخدمة  من كج الكتاب ا
عهدتؤخد من  ستخدمة ثاثة ا بويو كديرم اإسامي، كمن كج اأكقات ا  ل

ي بعد صاة الصبح كبعد صاة العصر كبعد صاة العشاء كمن كج . فرصة ك
درس استعماؿ القواعد اللغة العربية الصيحة ك فيغوف , التدريس يهتم أكثر من ا
شاكرة كطريق  افظة كطريقة ا ي طريقة ا وعة ك ت كيستخدموف طركؽ التدريس ا

هم.الكتابة عوا إا بعض م . فلهذا اكثر من الطاب يفهموف كل ما 
واد، الطريقة كالتقو   داؼ،  ا و اأ اصر  هج التدريس اربعة ع  م

واد  تدريس أف الباحثة تريد  داؼ ك ا ذا البحث العلمي ا تبحث اأ كلكن  
ي الطريقة، التقو . تدريس ا كتبة ال تستخدم ح  أسئلة البحث 

شكات تدريس  . كا

                                                 
اقة6 اطق بلغات أخرل، مد كامل ال كرمة)تعليم اللغة العربية لل  .156،(1985جامعة أـ القرل،:مكة ا
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ذكورة تريد الباحثة  أف تبحث موضوع البحث العلمي  كمن خلفية البحث ا
لطاب الصف " الشبراوى الشافعي"تدريس قواعد اللغة العربية بكتاب  

جكوك بابادان  فونورغو السنة " تسليم الهدى"اأول بالمدرسة الدينية 
. 2017-2016الدراسية 
 

 تحديد البحث ب
و  ديد البحث العلمي  حوية تدريس قواعد أما  اللغة العربية بكتاب  ال

درسة " الشراكل الشافعي" دل"لطاب الصف اأكؿ با جكوؾ باباداف  " تسليم ا
ة الدراسية  . 2017-2016فونورغو الس

 
 أسئلة البحث ج

ج  ا داؼ ، مواد،  ا ي أ وجد التعليم    اصر ا اؾ اربعة ع  التعليمية 
ى طريق ك التقو صرين  على ما ذكرت الباحثة .طريق ك التقو كلكن اف تبحث ع
ديد البحث، فمشكات البحث تتخلص فيما يأتى  : 

لطاب " الشراكل  الشافعي"كيف طريقة تدريس قواعد اللغة العربية بكتاب  .1
درسة   دل"الصف اأكؿ با ة الدراسية "تسليم ا جكوؾ باباداف فونورغو الس

2016-2017 .
لطاب " الشراكم الشافعي"كيف التقو  تدريس قواعد اللغة العربية بكتاب  .2

درسة   دل"الصف اأكؿ با ة الدراسية "تسليم ا جكوؾ باباداف فونورغو الس
2016-2017. 
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درس  تدريس قواعد اللغة العربية بكتاب  .3 الشراكم "كيف مشكات ا
درسة  " الشافعي دل"لطاب الصف اأكؿ با جكوؾ باباداف "تسليم ا

ة الدراسية   .2017-2016فونورغو الس

الشراكم "كيف مشكات الطاب  تدريس قواعد اللغة العربية بكتاب  .4
درسة  " الشافعي دل"لطاب الصف اأكؿ با جكوؾ باباداف "تسليم ا

ة الدراسية   .2017-2016فونورغو الس

 

البحث اهدؼ   د
دؼ ذا البحث كما يلياأ ا الباحثة  كتابة  :  ال تريد

لطاب " الشراكل الشافعي"عرفة طريقة تدريس قواعد اللغة العربية بكتاب  .1
درسة    دل"الصف اأكؿ با ة الدراسية "تسليم ا جكوؾ  باباداف فونورغو الس

2016-2017. 
لطاب " الشراكل الشافعي"عرفة التقو  تدريس قواعد اللغة العربية بكتاب  .2

درسة   دل"الصف اأكؿ با ة "تسليم ا جكوؾ باباداف فونورغو الس
 .2017-2016الدراسية

درس  تدريس قواعد اللغة العربية بكتاب  .3 الشراكل "عرفة مشكات ا
درسة  " الشافعي دل"لطاب الصف اأكؿ با جكوؾ باباداف "تسليم ا

ة الدراسية   .2017-2016فونورغو الس

الشراكم "عرفة مشكات الطاب  تدريس قواعد اللغة العربية بكتاب  .4
درسة  " الشافعي دل"لطاب الصف اأكؿ با جكوؾ باباداف "تسليم ا

ة الدراسية  .2017-02016 فونورغو الس
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 البحثفواد  ه

ا للبحث  ظرية كالعملية , اما فواد البحث ال ترجو  ي الفوءاد ال
ظرية  .1 الفوائد ال

أف يكوف زيادة لتوسعة الثقافة العلمية  تدريس القواعد عامة كطريقة 
درسة   دل"با ا ة " التسليم ا -2017جيكوؾ باباداف فونوركغو الس

2016 .
 من الفوائد العلمية .2

درسة   .أ  للمدرس أك ا
درسوف  ترقية التعليم قواعد  راجع إليها ا ليكوف البحث أحد ا

ية " الشراكل الشافعي"اللغة العربية بالكتاب  درسة الدي دل" ا " تسليم ا
. جيكوؾ باباداف فونوركغوك

للمدرسة  .ب 
هذا البحث العلم يرجى أف يزداد حسن لتدريس اللغة العربية خاصة 

درسة    دل"كسائر تدريس الكتاب ال تكتب بااللغة العربية  ا " تسلم ا
 .جكوؾ باباداف فونوركغو

 

 للباحثة .ج 
ديدة  تدريس القواعد   ز عارؼ العلمية كزيادة الفكر ا يادة ا

 ".الشراكل الشافعي"اللغة العربية بالكتاب 

 

منهج البحث ح
نوع البحث  .1
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ذا البحث العلمي على سبيل البحث  استخدمت الباحثة  
وعي تج (Qualitative research)ال و اجرات البحث ال ت وع   كالبحث ال

ة (Discrivtive Data)البيانات الوصفية  كتبة أك من ألس  كا أصوات ا
تأملة  7.اأشخاض كطبائع ا

 

 حضور الباحثة .2

و كالة البحث ككجب عليها   وعي ك كانت الباحثة مفتاحا  البحث ال
مع  فيذة  مكاف البحث  طوطة كا ي ا راقبة أف الباحثة  ؾ  ا أف تش

ا اصبحت  من نتائج البحث ا كأخ لليلها كتفس  8.البيانات ك
 

مكان الباحث   .3
ية  درسة الدي و ا ذا البحث  كاف  دل"أما ا دل " عهد" تسليم ا طريق ا

 9.جكوؾ باباداف فونوركغو
 

 مصادر البيانات .4
خر . أ  (informant )ا

درسة  وظفوف  الطاب  ا درسوف كا م ا ذا البحث  خر   يقصد ا
ية  دل"الدي دل"عهد " تسليم ا  ".طريق ا

 الوثيقة . ب

                                                 
يك جبتا، :جاكزتا )،MetodologiPenelitianPendidikanكنو،غمار7  .36،(2003ري
ك جيفتا :جاكرتا )، Metodologi Penelitian Pendidikanمارغونو، 8  .36، (2006ري
يك جبتا:جاكزتا)،MemahamiPenelitianKualitatifبصراكم كسواندم، 9  .2008(,ري
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درسة   واش ا و الوثيقة أك الصور أك  ذا البحث  يقصد با الوثيقة  
يدانية . الكتاب اـ غ ا

 

أساليب جمع البيانات  .5
مع البيانات كما يلي  :إستحدمت  الباحثة اأسالب 

قابلة  . أ  (Interview Method)طريقة ا

واصلة  ها ا مع البايانات ال ترجى م ي الطريقة  قابلة  طريقة ا
خت باشرة ب الباحث كا قابلة إ (Donal Ari)م رال دكناؿ أر.ا قسم ا ت

كيبية قابلة غ ال كيبية كا قابلة ال ا ا إستحدمت الباحثة طريقة . قسم 
كيبية قابلة   غ ال ي الباحث م تستحدـ اإرشاد . ا كيبية  غ ال

مع البيانات هج  قابلة ال   ترتيبهابشكل م  10.ا
مع البيانات من ذ الطريقة  : إستحدمت  الباحثة  

هاج التدريس عن تدريس قواعد اللغة العربية  .1 درسة  قسم م رئيس ا
درسة  دل"با  .جكوؾ باباداف فزنوركغو" طريق ا

هاج التدريس عن تدريس قواعد اللغة  .2 درسة  قسم م نائب رئيس ا
درسة  دل"العربية با  .جكوؾ باباداف فونوركغو" طرسق ا

 مدرس قواعد اللغة العربية من جهة اختبار تدريس القواعد العربية  .3
ية   درسة الدي دل"با ة "تسليم ا جكوؾ باباداف فونورغو الس

2017-2016 . 

                                                 
باندكنج الفابيتا، )MetodologiPenelitianKuantitatif, Kualitatifdan R & Dسوغيونوا، 10

2013) ،233. 
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ية  تدريس القواعد العربية الطاب صف اأكؿ  .4 درسة الدي تسليم "با
دل ة "ا  .2016-2017جكوؾ باباداف فونورغو الس

احظةطريق . ب  Observation Method)) ا

ب الباحث ا  عطيات الذم  مع ا ي طريقة  احظة  طريقة ا
ا ظر شيئ أف يتصل كغ كاف لي  11.ا

ك أك غ  وضوع البحث مش احظة على ا الطريقة الباحث با
ك ك . مش احظة غ مش ذا لبحث استعملت الباحثة طريقة ا  

تص با ااحظ ظاـ فيما  عد بات احظة ال ليست ا كأف يعمل .  ي ا
احظة ا إسستخدمت الباحثة الوسيلة اأطي  12.ا

احظة للحصوؿ على البيانات عن اأعماؿ كاأحواؿ  تستعمل ا
لطاب الصف " الشراكم الشافعي" تدريس قواعد اللغة العربية بكتاب 

ية  درسة الدي دل"اأكؿ با  .جكوؾ باباداف  فونورغو" تسليم ا

 

 

 (Documentary Method )الطريق الوثيقة .ج

درسة  يل البيانات عن حالة ا إستخدمت الباحثة الطريقة الوثيقة ل
دل" . جكوؾ باباداف  فونورغو" تسليم  ا
درسة   .1 غرا با واقع ا دل"تاريخ التأسيس كا جكوؾ  " تسليم ا

 .باباداف فونوركغو

                                                 
صور11 يدم غا كفوزف ا ، (2012الركز ميديا ،: يوغياكرتا)،MetodologiPenelitianKualitatif،ج

165. 

Metodologi PenelitianKuantitatif, KualitatifdanR& D
12،145-146. 
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درسة  .2 ستخدمة  الفصل اأكاؿ با ا تسليم " الوسائل الدراسية ا
دل  .جكوؾ باباداف فونوركغو " ا

درسة  .3 درس كالطاب با ا دل"احواؿ ا جكوؾ باباداف  "  تسليم ا
 .فونوركغو

 

 طريقة تحليه البيانات .6
ليل كصفي كيفي على ميليس  ذا الباحثة تستخدـ الباحثة أسلوب   

ماف  ب : كما يلي13. (Miles danHuberman )ك 
 

 
ليل البيانات  صر   ( Interactive Model)(الطراز التفاعل)الع

 

 فيض البيانات . أ

تلط االبيانات قسم الباحثة بالضبط كالدقة، كما ذكر   لئا 
ختلفة ختلطة كا كمن . السابق كلما طاؿ كقت الباحثة ككثرت البيانات ا

فيظ البيانات علومات بطريقة  كالغرض من . اجل ذالك تعقد سريعا ا
وضع  همة من حيث ا ب البيانات ا ي تلخيص ك فيض البيانات 

                                                 

 .MetodologiPenelitianKuantitatif, Kualitatifdan R & D،247سوغيونوا، 13 
 

فيض البيانات  

 عرض البيانات

تاج البيانات  است

 ع البيانات
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قابلة 14.كالشكل صل الباحثة على البيانات من ا ذا الباحثة    ،( 

Interview) احظة قعدة  ((Documentary،كالويقة(Observation )كا ا
ديد عن  فيظها باختبار ك داريس،   تدريس كاأعماؿ اليومية من ا

تعلقة بعلمية تدريس القواعد واؿ الصلية ا . ا
 عرض البيانات . ب

وع شتملة .اف عرض البيانات  البحث ال بطريقة الصورة كالبياف ا
وع . كاإتصاؿ ب الشياء كما اششبها ذالك ككعرض البيانات  البحث ال

ذا الباحثة عرض الباحثة البيانات 15.تغلب على طريقة كتابة الوصفية  
شكاة الدريس  ظاـ خاص عن تدريس القواعد من طريقة التدريس كا ب

ية  درسة الدي دل"كالتقو تدريس  الفصل اأكاؿ با جكوؾ " تسليم ا
 2017-2016باباداف  فونورغو

تاج . ج اإست
باط اأكؿ م  ي أخد اإتداب كاإست طوة بعد عرض البيانات  ا

ع البيانات ديدة كاأرجع   كيم اذا اتت اأدلة ا ا. تبق  ا . بعد
باط الراجحة كالصحيحة ما رجع الباحث  . كلكن اذا كاف اإست حي

باط الراجحة  ي بالإست باد اأكؿ  ع البيانات، فاإست ميداف البحث ك
 16.كالصحيحة

                                                 

رجع14   .247,نفس ا
رجع،15   .249نفس ا

رجع16  .252،  نفس ا
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ن طريقة التدريس  كن معرفة عن تدريس القواعد  ذا الباحثة   
ية  درسة الدي شكاة التدريس كالتقو تدريس  الفصل اأكاؿ با كا

دل"  .2017-2016جكوؾ باباداف  فونورغو" تسليم ا

 

فحص  حة البيانات  .7
:  لفحص صحة البيانات، إستخد الباحثة طريقت 

اؾ  . أ تطويل اإش
اؾ الباحث  ، إش ي الوسيلة نفس وعي  ذا البحث ال الباحثة  

ات مع البي تج ا تطويل . تاج  اؾ ا  كقت قص بل  ذا اإش
اؾ  ميدف البحث ذا اتطويل ترقية درجة صحة . اإش كفائدة 

 17.البيانات
 مواظبة التأمل  . ب

اصر بالتفصيل  صائص كالع اد ا وا ا الغرض من مواظبة التأمل 
اؾ يعطي الفرصة مواضبة التأمل  بعبارة أخرل، إذا كاف تطويل اإش

 18.كالتعمق

 خطوات البحث .8
كن فصل عن خطوات البحث وع ا  ا .  الباحث ال فخطوات البحث 

ي اف الباحث كأدة البحث، فلذالك اف خطوات البحث  خصائصها أساسية 

                                                 
اجا ركسدا : باندكع  )، Metodologi Penelitian Kualitatif، ل ج ميلييوعس ليق17 فيتا ر

 . 40، (2005كاريا، 
رج. 18  177, عنفس ا
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ا طوات البحث غ تتلف  وعي  ذا البحث ال أما خطوات البحث  .  
وعي إ أربع خطوات : البحث ال

طيط البحث  . أ فذ بأمر (Pre research steps )خطوكت  طوة ت ذ ا  ،
 :أتية

طيظ البحث  .1  كتابة 

 إختيار ميداف البحث .2

 إدارة اإذف .3

يداف .4  إستكشاؼ أحواؿ ا

خر .5  إختيار ا

 اإنتفاع ب .6

 إعداد أداكة البحث .7

فبذ بأمور أتية . ب طوات ت ذ ا فيذ البحث،   :  خطوات ت

 فهم ميداف البحث  .1

فس .2  إعداد ال

يداف .3 وص إ ا  ا

ع البيانات .4 اؾ    .اإش

خطوة كتابة بيانات البحث . ج
ليل البحث . د خطوات 

ا الباحثتة قاكت الباحثة بتحليلها على  فبعد أف اجتمعت البيانات كما أراد
وعية  19.الطريقة اكصفية ال

                                                 

Memahami PenelitianKualitatif
19،84. 
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 كتابة تقرير البحث تنظيم ط
سة  ذا البحث العلمي، قسم الباحثة تقرير البحث إ  ظيم  لتستهل ت

ي : أبواب ك
دؼ : ألباب اأكؿ   ديد البحث كأسئلة البحث كأ قدمة فيها خلفبة البحث ك ا

ظيم كتابة  هج البحث كت وث السابقة كم البحث كفوائد البحث ك
تقرير البحث 

و تدريس قواعد العربية:ألباب ألثا  ظر   قواعد اللغة الطريقةتعريف، : الإطار ال
درس ك  مشكاة الطاب    مشكاة ك التقو كالعريبة  تدريس  اا

 .قواعد اللغة العربية 
ي: الباب الثالث  اص ك : يشتمل على البيانات العامة كا

ية  .1 درسة لبدي اصة تستمل على تاريخ قياـ ا تسليم "البيانات ا
دل ظومتها كأحواؿ مدرسها، كاحواؿ " ا كمواقع جغرافيتها كم
 .طاها

اصة تشتمل  .2 عن  الطريقة ك التقو ك مشكاة البيانات ا
درس ك مشكاة الطاب  تدريس اللغة العربية بكتاب  ا

ية "الشراكس الشافعي" درسة الدي ، لطاب الصف اأكؿ با
دل" ة " تسليم ا -2016جكوؾ باادال فونوركغو الس

2017. 

درس ك مشكاة :الباب اللرابع  ليل البياناف عن  الطريقة ك التقو ك مشكاة ا
دل "الطاب  تدريس اللغة العربية بكتاب  جكوؾ " تسليم ا

ة بادافبا . 2017-2016 فونوركغو الس
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امس  ا:الباب ا احات لإصاح بعد ذا البحث كاإق ة تتكوف من نتائج  ا . ا
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 الباب الثالث
لطاب " الشبراوى الشافعي"عرض البيانات عن تدريس قواعد اللغة العربية بكتاب 

جكوك بابادان  فونورغو السنة " تسليم الهدى"الصف اأول بالمدرسة الدينية 
 2017-2016الدراسية 

 
 عرض البيانات العامة. أ

 جكوك بابادان فونوروغو الدينية" تسليم الهدى" تاريخ قيام المدرسة  .1

ية  درسة الدي دل"ا ي مؤسسة " تسليم ا جكوؾ باباداف فونوركغو 
ل  جاج أ بية السلفية، ال تعتمد على ا طبق نظاـ ال تعليمية خاصة كال ت
اع كالقياس الذين  ديث ك اإ ادا إ القرآف الكر ك ا معة، كاست ة كا الس

دل عهد اإسامية السافية الشافعيةطريقا أسس . كقفوا  ظل ا كفقا على تار
و مر معهد  درسة،  ذ ا دل"دسوقى   1912 عاـ . اإسامية" الطريق ا

ية  دارسة الدي دل"يسمى با ية ". تسليم ا دارسة الدي دل"إدارة ا من " تسليم ا
ي  تها  القانوف  ساعدة كاب اعيل، :قبل العامل أنفسهم، ك بدرالدين، ا

ّمد دكاـ عطي ك  اج سلمتعبد ا كيساعد أيضا من قبل رجل الدين كإماـ . ا
فوظ اؿ ح عاـ .  ح ليس ل مقعد. البدرم ك أستاذ   ك 1940كذلك ا

درسة  قرية جكوؾ باباداف .  ح اآف على مقاعد1940 بداية  ذ ا تقع 
 20.فونوركغو

ة  درسة من اكؿ تأسيسها  الس ذ ا م1991أما رؤساء    :
 

                                                 
ذ البحث العلمى2017IV/-1 4D//01:ة الرقم انظر نسخة الوثيق 20 لحقة     ا
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ى فخرالدين .أ  1998 – 1991كيا
 2001 – 1998مػحمودين صا  .            ب
ااف  – 2001خالد على حس .             ج

 

 جوكوك بابادان فونوروغو" تسليم الهدى" الدينية نظام المدرسة .2

ية  درسة الدي دل"ا يةالسلفية " تسليم ا ي مؤسسة بركح الػمدرس الدي
ذ نشأت ح اآف ديث، التصوؼ، القرآف، كأداة العلم م ، ا . ال تعلم الفق

ؤسسات التعليمية كتشمل مراحل التعليم  :ذ 

وات.أ  مستول الػمدرسة الوسطى ثاث س

وات .ب مستوىالػمدرسة العليا ثاث س
ية  دارسة الدي و نظامالتعليم ا ذا  دل"ك  21.ح اآف" تسليم ا

 
 جكوك بابادان فونوروغو" نسليم الهدى"ارسالية وبعثة المدرسة الدينية  .3

ية اإسامية لديها الرسالة  درسة الدي دارس أنشطتها، كا  ادارة ا
: كالرسالة كالبعثة كما يلي. كالبعثة

ارسالية   ( أ
ية  درسة الدي دل" ا جكوؾ باباداف فونورغو كاف ربيبا سجلت " تسليم ا

ضاؿ  يل القادـ من ال الفاضلة كإعاء قيم الدين كاأمة، كتصبح قادرة على ا
. العلماء

 

                                                 
21

ذا البحث  IV-14/D/02/ 2017:ة الرقمنسخة الوثيق  انظر  لحقة    ا
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البعثة  ( ب
ية  درسة الدي دل"ا جكوؾ باباداف فونوركغو من الطاب قادرين " تسليم ا

معة ة كا ل الس ة اإعتقاد أ كن قرأها كفهمها الكتاب . على فهم كتر ك
لية اليومية (السلف)الكاسكية  قيق ذالك  ا كن   22.جيدة ك

 
جكوك " تسليم الهدى" لمدرسة الدينية(letak geografis)موقع الجغرافي  .4

 .بابادان فونوروغو

ية درسة الدي دل" تقع ا شارع  جكوؾ باباداف فونوركغو " تسليم ا
د 194شهداء  عا اتيجى كقريب من ا وقع اإس  جكوؾ باباداف فونوركغو ا

ديكوف مساعدا لزيادة معارؼ الطابعن . اأخرل بفونوركغو عا كل كاحد من ا
ية . العلم درسةالدي غرا  دل"أما حدكد موقع ا جكوؾ باباداف " طريق ا

و كما يلى  :فونوركغو 
هة الشرقية.1  دكدة بقرية فاتيهاف كيتاف:  (timur) ا

وبية .2 هة ا كااف: (selatan)ا  دكدة بقرية جوكرام

هة الغريبية.3 ين : (barat)ا  23:دكدة بقرية ك

 
جكوك بابادان " تسليم الهدى" الدراسى بالمدرسة (kurikulum) منهج .5

24فونوروغو الدينية
 

تمسك بدين اإساـ كالعامل ب كجعلهم قادرة على  يل الطاب ا لتأ
درسة  دل "مقابلة الزماف القادـ إستخدمت ا هج الدراسى " تسليم ا ية ا الدي

                                                 
ذا البث03د 201715- IV:انظر ا نسخة الوثيقة  الرقم22 لحقة    ا

23
ذا البث04د 201715- IV:انظر ا نسخة الوثيقة  الرقم  لحقة    ا

24
ذا البث05د 201714- IV:انظر ا نسخة الوثيقة  الرقم  لحقة    ا
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اسب مع مركر الزماف ستخدـ  الػمدارسة .السلفى ا هج الدراسى ا " أما ا
دل و كما يلي"تسليم ا ية جكوؾ باباداف فونوركغو  : الدي
الكتب المواد الدراسى الصف / الفصه الرقم 

 الفقاأكؿ  1

حو  ال

 الصرؼ

 التوحيد

اأخاؽ 
التجويد 

جة  ة ال سفي
الشركل 

اء كاأساس   1ب
ر الكامية  جوا

 1أخاؽ الب 
فة اأطفاؿ 

 الفقالثا  2

حو  ال

 الصرؼ

التوحيد 
التجويد 

سلم التوفق  
اأجركمية 

اء كاأساس   2ب
قطر الغيث 

جزارية 
 الفقالثالث  3

حو  ال

 الصرؼ

ديث  مصطلح ا

التوحيد 

 1فتح القريب 
 1العمريطى 

مقصود 
ية  ظومة بيق

اف درارل 
 الفقالرابع  4

حو  ال

حو  ال

 2فتح القريب
 2العمريطى 

قوعد اإعراب 
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 أصوؿ الفق

التوحيد 
الورقة 

كفاية العواـ 
امس  5  الفقا

حو  ال
 التفس

 باغة

 قواعد القفهية

التوحيد 

ع  فتح ا
 1ألفية ابن مالك 

علم التفس 
وف  ك ر ا  1جوا

 1فرائد البهية 

 1أـ الرا 
 الفقالسادس  6

حو  ال

 باغة

 قواعد القفهية

التوحيد 

ع   2فتح ا
 2ألفية ابن مالك 
وف  ك ر ا  2جوا

 2فرائد البهية 
 2أـ الرا 

 

ادة العملية اليومية  لزيادة معرفة الطاب عن العلم استخدمت ايضا ا
ى كما يلى : خارج الوقت الدراسى ك

سورككاف القرأف  (البػرجانػجى  (
ػحاضرة  (سورككاف كتاب  ( ا
مشاكرة الكتب  (قراءة القرأف  (
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جكوك بابادان " تسليم الهدى "وسائه التدريس المستخدمة بالمدرسة  .6
 فونوروغوالدينية

دكؿ  درسة 3. 1ا وجودة  ا دل" الوسائل ا جكوؾ باباداف فونوركغو "تسليم ا
ية ة الدراسية الدي  201625-2015الس

العدد حالة إسم الػمتاع الرقم 
 1جيدة غرفة اإدارة  1
 6نقص غرفة الفصل  2
سجد  3  1جيد ا
 8جيد مسكن الطاب  4
 3جيد مسكن اأساتيذ  5
 1جيد   قاعة اإجتماع 6
كتبة  7  1نقص ا
ّماـ  8  5نقص ا
رخاض  9  4نقص ا

 

دكؿ  درسة 3. 2ا وجودة  ا دل" اأدكات ا جكوؾ باباداف فونوركغو " طريق ا
ية ة الدراسية الدي  2016-2015الس

حالة  العدد اإسم اأدوات الرقم 
قعد  1 نقص  72ا
كتب 2 جيد  6 ا
جيد  6 السّبورة 3
نقص  1 كومبيوتر 5

                                                 
ذا البحث201715-IV-D-06: أنظر نسخة الوثيقة الرقم25 لحقة     ا
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جيد  1 (الطابعة 6
سّجلة الشرطّية  7 جيد  2 ا
جيد  2 مكّر الصوت 8
جيد  1 مضخة ميا  9

جيد  8الساعة  10
 

 جوكوك بابادان فونوروغوالدينية"تسليم الهدى"  المدرسة إرساليةوبعثة .7
ية (menyelenggarakan)فيإدارة  درسةالدي يدة كانت ا  عملية التدريس ا

دل" : إرساليتها كبعثتها كما يلي. ا اإرسالية كالبعثة" تسليم ا
 (fisi)إرسالية  .1

ة كعالية كيتمسكوف بدين  جعل الطاب يتخلقوف بأخاؽ كر
اإساـ امساكا قويا كيصبحوف قادرين على مقابل الزماف القادـ كيستطيعوف 

اف يستمر جهاد العلماء 
 (misi)البعثة  .2

ماعة فهما  ة كا ل الس جعالطاب قادرين على فهم إعتقاد أ
را  قراءة الكتب التقلدية قراءة جيدة كفهما صحيحا، كالعمل  صحيحا، كما

ياةاليومية . ها  ا
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جكوك "طريق الهدى"بالمدرسة  (struktur kepengurusan)المنظمة  تركيب .8
26بابادان فونوروغو الدينية

 

يدة ظمةا اح التدريس كجود تركيب ا عرفة تركيب . إحدل شركط 
درسة  ظمة ا دل" م دكؿ كما يلى "تسليم ا ظر إ ا يةمعرفة كضيحة  ال : الدي

درسة  ظمة ا دل" تركيب م ية "تسليم ا الدي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 (Garis Komunikasi) اإتصاؿخطوط:  ____________  :البيانات 

 (Garis Komando) خطوط اأكامر  : 

                                                 
ذا البحث201715-IV-D-07  :  الرقمانظر نسخة الوثيقية26 لحقة     ا

عهد  مدير ا
pengasuh 

 

إستشاريةا  مؤِسس 
pembina 

درسة  رئيس ا
Kep. madin 

 BP 

درسة  نائب رئيس ا
Wakil kep. madin 

 المدرسة الدينية

بية  قسم ال
Sek. pendidikan 

قسم  لة 
المجتمع
 قسماإدارة

TU 

 الطاب

 العليا الوسطى

  سنوات3  سنوات3
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جكوك بابادان فونوروغو "تسليم الهدى" أحوال المدرس والطاب بالمدرسة  .9
27الدينية

 

درسة  دل" ا ا مدرسوف كثركف "تسليم ا ية جكوؾ باباداف فونوركغو الدي
درس   . مدرسا34عدد ا

دكؿ  درسة 3.3ا درس  ا دل" أحواؿ ا جكوؾ باباداف "تسليم ا
ية ة الدراسيةفونوركغوالدي  2016-2015الس

 المواد الدراسية الوظائف اإسم الرقم
جيات  .1 عهد م  - مرب ا
عهد مود الدين مرشئيد   .2 فقة مدير ا
درسة خالد علي حسي   .3 قواعد الفقهية مدير ا
أخاؽ اأستاذ بودل جانتو   .4
و اأستاذ ادل مصطى   .5
تفس اأستاذ مد رحا   .6
صرؼ اأستاذ رم سانتوصا   .7
فقة اأستاذ رك سوسانتو   .8
أصوؿ الفقة اأستاذ إماـ نواكم   .9

و اأستاذ اماـ صبارل   .10
حديث اأستاذ بصرل   .11
ن   .12 فقة اأستاذ نور ر
و اأستاذ عبد العزيز   .13
بوب   .14 تفس اأستاذ أ 

                                                 
ذا البحث201715-IV-D-08  :  الرقمانظر نسخة الوثيقية27 لحقة     ا
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و اأستاذ سوغيهارطا   .15
صرؼ اأستاذ أخيد الترؾ   .16
و اأستاذ مد شهرا   .17
توحيد اأستاذ اماـ صا   .18
يض اأستاذة علمية   .19 رسالة ا
عيمة   .20 فقة اأستاذة سي زمرأة ال
فقة اأستاذ فؤاد فتح ا   .21
فقة اأستاذة دي نوريا   .22
ا سوريا نعسي   .23 عثما اأستاذة ردة الي
و اأستاذ خ الدين   .24
ا   .25 حديث اأستاذ يارنو ايكو ساف
ويد اأستاذ زين اأبرار   .26
و اأستاذ أفيف فاريياكاف   .27
د فتح اأمم   .28 حديث اأستاذ أ
توحيد اأستاذ علي يسراف   .29
يض اأستاذة نور الصياـ   .30 رسالة ا
صرؼ اأستاذ سسوانتو   .31
فقة اأستاذ باغوس ريفاعي   .32
و اأستاذ إيبود مها   .33
صرؼ اأستاذ سودرتو   .34
د   .35 يض اأستاذ يب أ رسالة ا
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 عرض الببانات  الخا ة ب
عن طريقة تدريس القواعد اللغة العربية بكتاب عرض البيانات  الخا ة  .  1

تسليم "لطاب الصف اأول باالمدراسة الديبية    "الشبراوى الشافعى"
. 2017-2016الدراسية السنة    جكوك بابادان فونوروغو" الهدى 

ا ي يارنو ايكو ساف : قاؿ احدل اأستاذ 
ي تبداء  حو بكتاب الشراكل الشافعى  كانت الطربقة  تعليم ال

اكية بقرأة جهرية كيكتب الطاب  شرح اأستاذ  قرأة الكتاب باللغة ا
الشرح الصريح بلغة اإندكنسي  السبورة ح يفهم الطاب بشرحها كبعد 

ادة السابقةيأتذالك  اسبة من شرح ا  اأستاذ جب ك.  اأستاذ اأمثلة ا
اكل الشافعى من بيت اأكؿ ا بيت  فظوا نظم الش على طاها اف 

بغى لطاب أف يفهم ، كي ا على شرح من كل نظم اكبيت أف  قاأخ
ا القليل البيت ح سهل ليحافظ داؼ . نظاـ الشراكل الشافعى ا ا

و ي ليفهم على ا ظاـ   28.دحفظ ال
قالت ايرنا الطريق القياسية احب على تدريس القواعد الشراكم 

واد افهم عن القواعد ثل ا ع ا  كل . الشافعي أف عن يعطي الوظيفة ليص
ثل  ع ا واد يأمر أستاذ ا الطاب ليص تيم ا ما الطاب م . بعد  حي

واد ح يفهمهم  29.افهم فتكريرا على تدريس  ا

 

                                                 
احظة انظر نسخة 28 ذا البحثIV23/W/08-/2017:  كثيقة ا لحقة     ا

احظة انظر نسخة 29 ذا البحث  IV-05/W/01/2017:  كيثيقة ا لحقة   ا
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تدريس القواعد اللغة العربية بكتاب   عن التقويمالخا ةعرض البيانات  . 2
تسليم "لطاب الصف اأول باالمدراسة الديبية   "الشافعىالشبراوى "

. 2017-2016الدراسية السنة    جكوك بابادان فونوروغو" الهدى 
بية، تذاكرا  و التقو  ال دّرس م يعريفوا ما  أكثر من من ا

و أحد من فوائد  سألة أف التقو  ذ ا سألة يدخل الباحثة  ذ ا ية  أ
بية الذ وز إبتعدةمال درسة .  م  درس  ا يع ا فلذالك يرجى على 

دل" جكوؾ باباداف فونوركغو، اف يستعملوا التقو استعماا " تسليم ا
وعوا  إعطاء أساليب التقو . صحيحا كت

اؾ التقو   درسة  ذ ا عرفة درجة حصوؿ تدريس القواعد  
ستخدمة ي التقو . موافق بالطريقة ا درسة  كمن اساليب التقو هذ ا

قابلة ب . الشفهي كالتحرير دّرس با اإستخبار الشفوم يستخدم ا
درس كالطاب مباشرة ب الطاب مباشرة. ا دّرس ك يستعمل . يسأؿ ا

ة الدراسية . ذا اإختبار  أخر الس
هج   اح ا ديد مدل  كن بوساطها  و  الوسيلة  التقو 

كالقو عملية شخشية عاجية، كتتضح عملية . قيق ما كضع من أجل
التشخش  التحديد نواحى القوة كنواحى الضعف  أل برنامج تعليمى، 

ة كراء جانى القوة أك ضعف اكلة تعرؼ اأسباب الكام كما أف العاج . ك
اسبة للتغلب على نواحى الضعف، كااستفادة  لوؿ ا اح ا يتضح  إق

طاء ككل ما سلبق . من نواحى القوة، كالوقابة تتمثل  العمل على تدارؾ ا
داؼ، كعلى  قق اأ ا  ا  سن عملية التعليم كالتعليم كتطوير  دفم  ا

ا ها معرفة . ذا فالتقو  تدريس اللغة العربية بعد كسبلة كليس غاية ك
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داؼ، كترشد إ مواطن الضعف لكن نعمل على  ا من أ ما حقق
اشها  30.إصاحها أك 

ستخدمة لطالبات الصف : قاؿ اأستاذ يارنو الساليب التقو ا
درسة  دل"الثالث با جكوؾ باباداف فونوركغو كأساليب التقو " تسلم ا

و التقو اليومية كالتقو الشفهي  ا، التقو  ستخدمة  الدركس غ ا
ة ا الس ة كاخ للتقو الشفهي بعد اأستاذ : ككقت يع. كالتقو نصف الس

يشرح الدرس كالقو اليونية بعد انتهى الباب من مادة الدرس كالتقو نصف 
ة  ة يفعل  اخ الس ة كالتقو اخ الس ة يفعل  نصف الس الس

اعة وصلة. ك ادة ا داؼ ليعرؼ قدرة الطالبات  ا  31.كأ
ي الشفهي ك  قالت استاذ ام التقو  كتاب الشراكم الشافعي 

واد لكي . التحرير ثل ا ع ا  كل اث يـو اعطا ا الطاب  ليص
حو الشراكم الشافعي   32.الطاب ا صعب  تدريس ال

د" موفقا لقوؿ "اختبار الشفهي  طعيمة "  كتاب " رشد أ
ج تعليم اللغة العربية  ا ذا التقو  امتحاف "اأساس العامة  عل 

و  درس ليعرؼ عرض التقو  تعطى اأسئلة عن الشفهي، كستعمل ا
باشرة  التقو . القدرة اللغوية للدراس سوأما يتعلق بالقراءة  كجب ا

و  ادة أف ها الشفهي  ذا التقو تساعدنا  معرفة فهم الطاب عن ا
تيجة اأصلية  هم ال د م ن  نعرؼ مهارة الكاب اأصلية با حائل فلذا 

. مباشرة
                                                 

30
رجع    303.تعليم اللغة العرربيةمصطفى رساف،  نفس ا

31
احظة  رجع كفيقة ا ذا البحثIV23/W/08-/2017 : نفس ا لحقة     ا

32
احظة الرقم  ذا البحثIV23/W/07- /201 7:انظر نسخة ا كثيقة ا لحقة     ا
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باأسئلة على القرطاس كجب الطاب  كاما اختبار التحرير 
ة   اإختبار التحرير.القرطاس أيظا درس  اخ الس  الذم يستخدم ا

كتوبة كالكاب يكتبوف اأجواب  قرطاس تلك  الدراسية باأسئلة ا
ذ التقو تساعدنا  معرفة مهارة الطاب عن . اأسئلة قاؿ استاذ   يارنو 

ستخدمة أف ها نعرؼ  نتيجتهم من كتابت ادة ا ذا التقو . ـا لكن 
. أف الطاب يتعاكنوف  عملهم . أكثر ليس صحيحا

                                                        
تدريس القواعد اللغة   فيالمدرسعرض البيانات الخا ة عن مشكات  . 3

لطاب الصف اأول باالمدراسة   "الشبراوى الشافعى"العربية بكتاب 
الدراسية السنة    جكوك بابادان فونوروغو" تسليم الهدى "الديبية 
2016-2017 

درس . أ  مشكات ا
ية  درسة الدي درس  ا احظة لبعض ا تسليم " كقفا با

شاكل  : دل جكوؾ باباداف فونوركغو،كجد الباحثة بعض ا
هج الدراسي  :  كما يلي2017تدريس قواعد اللغة العربية  باللم

ما يدرس  ي حي شكات يوجه  ي ا قاؿ استاذ ام 
ـو درسة  الساعة. الطاب ال . كن تعب أهم رجع من ا

درسة  الساعة 15.00 كالثا ناقص . 15.30كيدخل ا ا
ادة حو كا يسمع ا يب ا ادة ال  33.رغبة الطاب على ا

                                                 
33

احظة  رجع كثيقة ا ذا البحثIV23/W/07- /201 7:  نفس ا لحقة     ا
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ي ناقص  قالت استاذ يارنو اما كاف مشكات يوجه 
ادة ك  ادة درب ناقص اف يفهم عن ا الطاب على درس عن ا

ادة ناقصة، أف   درس  تدريس ا مشكات اأخرل اف كفأة ا
ائموف لذالك ا يستطيع قرأة  اء التعليم يوجد بعض الطاب ال اث

ادة كفهمها قابلة الشخصية مع اأستاذ. ا تيجة ا ذا من ال . ك
شكات ال يواجهها الطاب  ذ ا ل  درس  اكؿ ا اما 

: كما يلي
ادة لطاب كيعطيهم فرصة  . أ درس بيانا كاضحا عن ا اف يعطي ا

درس واد ال القاء ا  .ليسألوا ماؿ يسهم من ا

قيةربة الطاب    . ب فركحة ل وعة كا ت درسالطريقة ا أف يستخدـ ا
اعا كماا حو كلكن ا يشعرف امت  .تعلم ال

ات.  ج ا من التمري . اف يعطي الطاب كث
واد لتدريس بل دخوؿ الفصل لكي يفهم .  د درس ا أف يستعيذ ا

واد  واد ال يليها اليهم، كاذا سأؿ الطاب عن ا الطاب    ا
درس إجابت ا فاستعذ ا . ال م يفهموا

ذا  . ق حو كبالدفع اليها ح يركا   ية درس ال علم بأ أف يعرؼ ا
 34.الدرس

شكات تعليم قواعد اللغة العربية بكتاب  يرل الباحث اف ا
ية  درسة الدي تسليم "الشراكل الشافعي كطريق حلها للصف اأكؿ با

دل واد الدراسي أهم م يتعلم " ا ضعف بعض الطاب  فهم ا

                                                 
34

احظة الرقم   رجع كثيقة ا ذا البحثIV23/W/08-/2017:  نفس ا لحقة     ا
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ما يلقي  حو من قبل، كأف احواؿ البدف لبعض الطاب ضعيف حي ال
درسة اك  حوا بعد رجوعهم من ا درس الدرس بسبب اهم م يس ا

امعة، كغ ذاللك . ا
 

تدريس القواعد اللغة   فيالطابعرض البيانات الخا ة عن مشكات  . 4
لطاب الصف اأول باالمدراسة   "الشبراوى الشافعى"العربية بكتاب 

 الدراسية السنة   جكوك بابادان فونوروغو" تسليم الهدى "الديبية 
ا  كل أف لكل الطاب إختاؼ أساس  نفسهم . كما عرف

اء التعليم تماـ أث وعة. باإ ت هم درجة العاطفة ا . كاف لكل كاحد م
واد دركس  الكتاب الشراكل الشافعي  قالت ريك انا ا افهم عن ا

ثل قاعدة ع ا   35.ح انا ا يستطيع ا اليص
ا  دم مشكا  تدريس الكتاب الشراكم الشافعي حي قالت سي
ع  واد  كلكن بعد تدريس الكتاب ا استطيع ليص يب اأستاذ افهم على ا

ثل شكات كما يلي .ا ل ا : اكات التاميذ 
واد ال ا يفهمها . أ درسة اك صحابة عن ا  .اف يسأؿ الطاب ا ا

ا هم  القواعد باتباع الدركس ال تتعلق  . ب قية أمك اكؿ الطاب ل أف 
 .ب

قية نتائجهم   . ج ات ل اكؿ الطاب بالتذريبات كالتمري اف 
 36.اإمتحاف

  
                                                 

35
احظة الرقم   ذا البحثIV-21/W/05/2017: انظر سخة ا كثيقة ا لحقة     ا

36
احلظة الرقم  رجع كثيقة ا ذا البحثIV23/W/08-/2017: نفس ا لحقة     ا
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 الباب الثاني
" الشبراوى الشافعى"اإطار الناظرى عن تدريس القواعد اللغة العربية بكتاب   

جكوك بابادان فونوروغو " تسليم الهدى "لطاب الصف اأول باالمدراسة الديبية 
2016الدراسية السنة  -2017 

 

 الطريقة أ

بوم،  شهورة  اأدب ل حوية ا ا طريق تدريس القواعد ال اذا استعرض
ا  الطرؽ التالية :فيمكن حصور  

 الطريقة القياسية .1

اجية  يل اس ي  حويي)ك ، كفيها تقدـ القاعدة أك تركيب (الشرحال
ديدة  مارسة القاعدة ا م فرصة كافية  ؾ  ديد للطاب،  ت اللغوم ا

ة  عرض . كالتدريب عليها  أمثلة تعميمها ذ الطريقة ذات فعالية كب كتعر 
وضوعات الشاذة كالصعبة من القواعد ال تلك ال يصعب على الطاب  ا

ذ الطريقة  تاج كتستطيع  قارنة كاإست اكتشافها عن طريقة التحليل كا
اؾ بعض الطاب الذين  باستخداـ معلم ناجح توف كقت الطالب، كما أف 
ها  إعطاء  تها إجرئيا كااستفاد م اكلة تر يلوف إ معرفة القاعدة أكا  

37.يل جديدة  

 بأف خطوات الطريقة  (pembelajaran bahasa arab)كذكر  كتاب
38:القاسية كما يلي  

                                                 
راجع 37 د طعيمة،  نفس ا اقة كرشد أ مود كامل ال اطق ها،  ، طرائق تدريس اللغة العربية لغ ال

241. 
38

  



49 

 

 

وضوع من القواعد .1 درس الفصل كيشرح ا  .يدخا ا

درس القواعد .2  .يعرض ا

درس التاميذ الفرصة لفهم ذالك القواعد .3  .يعطي ا

درس اأمثلة ال تتعلق بذالك القواعد .4  .يعرض ا

باط من اأمثلة .5 درس اإست  .يعطي ا

درس ا التاميذ التدريبات .6  .يعطي ا

 :   خطوات الطريقةالفياسية
قدمة .1  التمهيد كا

ديدة، كذالك باطرؽ إ  طوات ال يتهياء فيها الطالبة للدرس ا ي ا
طوات الدافع  ذ ا الدرس السابق، كبذا يتكوف لدل الطالبة خاؿ 

ديدة كاإنتباة الي  .للدرس ا
 عرض القاعدة  .2

ا ، تكتب القاعدة  و ط كاضح كيوج انتبا الطالبة  دكدة ك كاملة كا
، كأن يبحث  اؾ مشكات تتحدل تفك يث يشعر الطالب أف 

اؿ .عن ا  

 تفصيل القاعدة  .3

طوات من  ذ ا علم   شكات يطالب ا بعد أف يشعر الطالبة با
بق عليها القاعدة انطبقا تاما .الطالبة اإتياف بأمثلة ت  

 التطبيق .4

ا نتيجة أمثلة التفصلية  بعد الشعور الطالب بصحة القاعدة كجدكا
ذ القاعدة كن أف يطبق على  ا فاف الطالب  ة حو  39.الكث

ي موعة من اإجرات  ذ الطريقة   :كتتبع 
                                                 

39
جها كطرئق تدريسها . ط على حس  ا شر كالتوزيع، )اللغة العربية م رة دار الشركؽ لل القا
2005)،182. 
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قص على القاعدة ال صياغة  . أ عرض العبارة أك العبارات ال ت
 .القاعدة

ة من اأمثلة الدالة على القاعدة . ب ديد عي  .يقـو الطاب ب

قدمة . ج ظر الطالب  أمثلة ا علم فرصة كافية لكي ي ؾ ا ي
ا وا ارسها ح يتمكن من صياغة أمثلة جديدة على م 40.ك  

يزات الطريقة القياسية  يزها كعيوها، اما  اف  كل طريقة تشتمل 
41:كما يلي  

وضوعات من القواعد . أ ة  عرض ا  .أها طريقة ذات فعلي كب

ا  شرح القواعد . ب  .اها توف الوقت، حيث اتسغرؽ كقتا كب

ذ الطريقة اها جافة. ج .يعاب على   

ع. د واقف التدريس رتيب كمصط .اها تشعر التاميذ بأف ا  

ل من .ق تشعر التاميذ بصعوبةتطبيق القاعدة كتعميمها على 
م د .ع  

عل تعليم القواد نوعاف من التدريب العقلي بدا من ػأنتجعل . ك
.كسيلة لصحة الكاـ كالكتابة  

 

الطريقة ااستقرائية  .2
موعة من اأمثلة ال تتضمن  علم بتسجيل  ذ الطريقة يبدأ فيها ا ك

ذ  ذب انتباة الطاب إ كل  علم أف  اكؿ ا حول   فهـو ال القاعدة أك ا
                                                 

40
اقة،   مود كامل ال رجع،  اطق ها، نفس ا  . 243طرائق تدريس اللغة العربية لغ ال

41
صطفى  ، UIN Maliki Press: ماانع )Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif، سيف ا

2008) ،100. 
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ذ اأمثلة طلوبة من  حوية ا باط القاعدة ال كيلي ,  اأمثلة، ح يستطيع است
ذالك تسجيل القاعدة على السبورة،  يذكر بعد التطبيقات لتدريب الطاب 

درسة  حوية ا حو . على القاعدة ال ذ الطربقة كتاب ال كأشهر كتاب تب 
اـر كمصطفى أم 42.الواضح لعلى ا  

 

  التقويم ب

 مفهوم التقويم .1

قيق ما  هج   اح ا ديد مدل  كن بوساطها  و  الوسيلة  التقو 
كالقو عملية شخشية عاجية، كتتضح عملية التشخش  . كضع من أجل

اكلة تعرؼ  التحديد نواحى القوة كنواحى الضعف  أل برنامج تعليمى، ك
ة كراء جانى القوة أك ضعف اح . اأسباب الكام كما أف العاج يتضح  إق

اسبة للتغلب على نواحى الضعف، كااستفادة من نواحى القوة،  لوؿ ا ا
طاء سن عملية . كالوقابة تتمثل  العمل على تدارؾ ا دفم  ككل ما سلبق ا

ذا فالتقو  تدريس  داؼ، كعلى  قق اأ ا  ا  التعليم كالتعليم كتطوير 
داؼ، . اللغة العربية بعد كسبلة كليس غاية ا من أ ا ها معرفة ما حقق ك

اشها 43.كترشد إ مواطن الضعف لكن نعمل على إصاحها أك 
 

صل  و العملية ال تستخدـ فيها نتائج القياس، كأم معلومة  التقو 
ة لدل أخرلعليها بوسائل  اسبة،  إصدار حكم على قيمة خاصة معي  م

هج تعلم أك على جانب مع من جوانب م ، اإختبار 44.ا ع كأحيانا التقو 
                                                 

بية )العربية، تعليم  اللفة مصطفى رساف، 42  276، (2005جامعة ع مس،–كلية ال
. 303.تعليم اللغة العرربيةمصطفى رساف،  43 

ة، 44 يم بسيم عم اصرة،إبرا رة) هج كع عارؼ، : القا . 250، (1991دار ا
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علمة . كالقياس تيجة ال قد استعمل  أم مدرسة خاصة  ا اؾ أية ال ك
ي قبيح جدا  ، ك ، جيد (7)، جيد (6)، مقبوؿ (5)، قبيح (4-0 )العر

تاز (8)جدا  45(.10)، ك  

ا إ بكثرة التطبيق عليها ار كتدريب الطاب . دراسة القواعد ا تأتى 
ظر من  ثل ال اـ بالقواعد  تدريبا كافيا على اأيواب ال يدرسوها، فاإ

صائص اللغوية، كالتطبيق  انب العملى، الذل تبدك فائدت  / ا ثل ا التقو 
اف الطاب،  القراؤة السليمة، كالتعب السليم، كالتطبيق الشفول يثبت  أذ

و -كذالك- كيعد من الطريق الطبيعة لتكوين العادات اللغوية الصحيحة، ك
هم، موعن  ستول الطاب، ككسيلة للكشف عن الضعفاؤ م مقياس دقيق ا
46.نواحى القصور فيهم  

اصر العلمية  صرا أساسيا من ع بزم يعتر ع ا شك أف التقة ال
داؼ  قيق اأ ا   اح كم ها على مدل  و العمالية ال  التعليمية، ك

داؼ  ذ اأ كم ها على قيمة  و ايضا العملية ال  ا، ك شد بوية ال ن ال
داؼ 47.ذاها كاختبار مدل كفاؤة الوسائل ال استخدامت لتحقيق اأ  

 

 

 

                                                 
 Teknik Pengembangan Kurikulim Pengajatran Bahasa Arab، فخر الدين45

ا، :جوكجاكرتا) . 149، (2006كلو بالفستاكا أك
م، 46  وجهة الفإبرا . 222، ا
ر الدين، 47  هج تعليم اللغة العربيةكتطبيق على مهالرة الكتابةأكريل  اكين مالك فريس، : ماانج) تطرير م

2) ،101 .
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أهداؼ التقويم  .2
دؼ تقو التعليم كما يلى  :من بعد ا

 معرفة فهمة الطاب من دركسهم . أ

لهم على الدراسية كاإستذكار . ب  تشجعهم ك

هم كالضعيف، فيسجع اأكؿ كيعت باأخ بعد دراسة . ج معرفة التقو م
 .أسباب ضعفة، ح يعا ما ب من ضعيف

ة الدراسية. د قل من فرقة إ أخرل  أخ الس  .نقل من يستحق ال
واد. ق ة  كل مادة من ا علم أك الطاب من د  .معرفة مقدار ما بدال ا
حة الدراسية. د  . معرفة الفائق من الطاب الذين يستحقوف ا

 

فوئد أساليب التقويم  .3
إإمتحاف . فوئد أساليب القو ليستهل اإمتحاف الشفهى كالتحرير

تائج قابلة كأخذ ال اف التقو من . يستعمل ليعرؼ مهارة الطاب، يستعمل با
تائج بالتوازف هارة كال هاج يستعمل على ا التقو يسبب إ حسن عملية . ا

درس  تكميل كحسن كالتدريس عرفة مهارة الطاب بعد التعليم . ا أما التقو 
عرفة التقو  التدريس 48.موافق   

 

أنواع التقويم النحو  .4
قسم إ قسم :  التقو  دراسة القواعد ت

 التقويم الشفوى . أ

ا يلريد التمرين علي من  علم أمثلة  ذا الدراس أف يعد ا مل  
اكر الطاب فيها، مستطردا من ذالك أ  القواعد كيدكها على السبورة،  

                                                 
 48

ج تعليم اللغة العربية   ا د طعيمة، اأساس العامة  رة ) رشد أ ،: الفا  .36، (2000دار الفكر العر
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سن أف يصرؼ  ذالك  الشطر اأكؿ من  م بالقواعد كالتعاريف، ك تذكيؤ
حو الذم  ا على ال زمن الدرس، ك الشطر الثا م يطالبهم بتكوين 

ت ري م أمثلة ك 49.ر   

 التقويم الكتابي او التحريرى . ب
وعة من  موعة مت و الة لتقو ذكاء الطاب ال تكوف من  ك

وضوعية علم أف يستعد قبل دراسة50.الذاتية كا . فلذالك ابد ا  

ا :كأنواع تقو الشفوم كالكتاب   

اسب .1  .التكميلة عن طريقة اختبار ا

ماؿ .2 اسب من عدكد من ا ملة ا  .اختبار ا

تفرقة .3  .ترتيب الكليمة ا

د الدراسي .4  .التكميلة من ع

ملة من صورة ا أخرل .5  .ويل الفعل أكا

اصر الرئيسية .6 ملة تبعا أحد ع  .تعديل ا

موعة من الكليمة .7  .استبداؿ الكليمة بأخرل من 

اسب .8  اختيار التفس ا

:تصحيح تطبيق التحرير ل  

صيص جزء من  .1 مكن  من خ طرؽ التصحيح أماـ التاميذ، كمن ا
صص، لتصحيح بعض اإجابات،  بإشراؾ التاميذ  إحدل ا

اقشتهم  .كم

درس إل  .2 سن أف يش ا إذا كاف ابد من التصحيح خارج الفصل، 
طأ دكف أف يكتب الصواب، على أف يعود إ ألشرح . موضوع ا

ذ الطريقة  طأ، ففي  اإجابة، كتكليف التاميذ أف يكتبو صواب ا
                                                 

حو مقرر للصف الثا 49 ، علم ال ارمي كمصطفى أم  .6، (2005دار الياـ، : فونوركغو )علي ا

 . Teknik Pengembangan Kurikulim Pengajaran Bahasa Arab،160فحر الدين،50
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م، ككج الصواب فيها، أما إذا كتب  ضماف لفهم التاميذ سر أخطأ
قلبوف  طأ فإف التاميذ سي درس صواب ا ما - عملية التصويب–ا

تفعوف ب التصويب   ا نقل من غ فهم، فاؿ ي درس، كر كتب ا
ذ اأخطػأ  تطبيق تاؿ  .بمثل 

 51.سن أف تقدر إجابة نل سؤاؿ بادرجة تستحيقها .3
 

 قواعد النحويةمشكات المعلم وطريقة حلها فى التدريس  ج

ي بعض من العوامل ال تعيق كتبطئ اللغة العربية شكات   ذكر 52.ا
صباح ا لفظة  ، عامت ل علمة، (ع ؿ ـ  )من أصل مادة " معلم"القيومي  ا

، . كعّلم فانا الشيء تعليما. كضعت ل أمارة يعرفها:  بالتشديد جعل يتعلم
عّلم  اللغة أّذا. كالفاعل معّلم كمفعوؿ معّلم  ة التعليم كمن ل : فا من يتخذ مه

هن استقاا ارسة إحدل ا ق   عّلم  إصطاح. ا و الفرد الذم بساعد : كا
ا معا على التغ أك تعديل   راكي أك  شاط العقلي أك ا تعّلم عن طريق ال ا

ديدة ال م يسبق أف مرة ب  خرات السابقة رة ا  كعوامل 53.السلوؾ أك ا
حو كما يلي :الصعوبة للمعلم  تدريس ال  

 المادة النحوية وما فيها من جفاؼ وشذوذاذ وتأويات ومماحكات .1

اقضا ةشذكذا أك تعديدا أكج  د ت حو العر  إذا نظرنا إ ال
حو على  ذا اإختاؼ اللجات  قبائل العربية، كدراسة ال اإعرابية، كمرد كل 

                                                 
يم،  51 درس اللغة العربية  عبد العليم أبرا وجة الف  عارؼ، : مصرل)ا  .225، (1966دار ا

ا، 52  اس، : يوكياكرتا )Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabكام  51، (2011ت

ر الدم53  هج تعليم اللغة العربية كتطبق على مهارة الكتابة، أكريل  ع). تطوير م مطبعة جامعة موانا : مال
ع،  ال كومية  م اإسامية ا  11، (2011مالك إبرا
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ذا الشكل تفيد أساسا  دراسة اللجات  اللغة، كدرس القراءات  القرأف 
دؼ ضبط اللغة كتقو اللساف كحفظ  الة  ذ ا ، بيد أف دراست   الكر
54.القلم أمر مشكوؾ في كل الشاؾ  

 

طريقة التدريس وما يتصه بها من الموادالتعليمية   .2
حوية  حوإ جفافها، فالقواعد ال إذا كاف اللبعض يرجع صعوبة مادةال

تماما، كاأمثلة    تدريس بطريقة  القائية جافة تستث  التلميذ شوقا كا ا
سبة ل حو بال دكل دراسة ال 55.متكلفة، فايشعر التلميذ   

 

 إضطراب فى اختيار المباحث النحوية وعدم بنائها على أسس عامية .3
هج تعليم اللغة العربية   حوية  م باحث ال ياحظ أف اختيار ا

وضوعات  اأغلب  ذ ا ا   ا ايتم على أسس موضوع، كإّ مدارس
.كاأعم  

 

القصور في فهم مفهم النحو   .4
حو كاف يضيق ليقتصر على ضبط اكاخر الكاـ،  ياحظ أف مفهم ال

ات ال تطرأ على بّيتة الكلمة أم علم  كن اف نضيف علي التغ ككاف 
.الصرؼ  

 

                                                 

رجع، 54   266-265نفس ا
رجع، 55   .266نفس ا



57 

 

 

قصور إعداد المعلم   .5
د أّن لييس  لو نظرنا إ موقع معلم اللغة العربية من العملية التعليمية، 

يات تلف مواقف ا ال  معلما، جرد مادة تع على اليتصل التلميذ بغ عن 
56.ر ب  

 

 إهمال التدريبات اللغوية، وعدم التقيد بالظ .6

حوية، يؤخذ هاالطاب أحيانا أخذ جاديا اية بالتدريبات ال بغي الع  ي
واقف ال تستعمل فيها اللغة يع ا 57.مستمرا    

 

البايان ما بين العامية والفصحى  .7
عا، لكن الشغرة بيت اللغة العربية كالعامية من  أكثر اللفة عاميات تزا

عاصرة، فلقد كجدت العامية سوقا رائجة  ية ا السعة بصورة ا تظهر  اللغة ا
ؤسسات التعليمية  ، كقد أخص مزاطن العربية  ا تقف ة ا ية، كعلى ألس فا
ادكف بأنتكوف لغة  ها، في ا، كيدافعوف ع يفلسوف كجود اللغوية، بل كجدت م
ياة ة كأها ايسر 58.التعليم للطفولة، كأف يتعّلم ها اأجانب، أّها لغة ا  

شكات كما يلي ل ا :كالطريقة   

درس قدكة لطاب  تطبيق القواعد ال يدّرسهم إيها،  . أ اف يكوف ا
ثهم على اإقتداء ب  .فيتحدث باللغة الفصحى،ك

                                                 

رجع، 56   267نفس ا
رجع، 57  .269نفس ا

رة )مصطفى رساف، تعليم اللغة العربية 58 شر كالتوزيع، : القا  .265، (2005دار الثقافات لل
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 اف يعدركسة إعدادا جّيدا من حيث فهم موضوع الدرس الذم سيلقي على  . ب
راجعت  لكتاب، كإطاع على مراجع أخرل لتصبيح معلومات  طاب 

دما يدّرس طابا   وضوع، كذالك ع عزيزة كعميقة ككاضحة حوؿ ا
 .الصفوؼ الثانوية خاصة

مية معاكمات حوؿ مادة القواعد ال يدّرسها، كيقرأ . ج رص دكما على ت اف 
وضوعات ال يشعر ببعض الغموض فيها بسبب عدـ  باستمرار بشرح ا

ستول الطاب دّرسي شرحا مائما   59.شرخها  الكتاب ا
ها : أما من بعض العلماء قالوا أف مشكات التدريس للمعلم م

تويات كترتيب مادة التدريس . أ  . مشكات ا

تويات  ابد للمدرس القياـ  بالتخطيط  التعليم، ابد ل أف يركب ا
شكات اأتية. كيرتب مادة التعليم : فتجد ا

ادة التعليم (1 علم ايتقن   ا

ظم  (2  دف الرسم للمادة التدريس غ م

قدمة كاسع جدا (3 واد ا  ا

واد مع كقت مع  (4 عّلم غ قادر على إكماؿ اختبار ا  ا

قدمة (5 علم اقل قدرة تطوير مادة ا  60.ا

درس كما يلي شكات ا ل ا اكلة  : كاما 
واد جيدا  (1  يتقن ا

ظومة (2 واد التعليمية مهيكلة اك م  رسم ا

                                                 
 .129، (1406دار عام الكتب، : الرياض)حسن ماّ عثماف ، طرريق تدريس اللغة العربية 59
ك جيفاتا، : جاكرتا)Masalah Pengajaran Sebgai Suatu Sistemركستيياة،60  . 82-81، (1993ري
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تواقع (3 داؼ ا وضوع كقفا لأ جا ا  ضيق 

تاح (4 واد مع الوقت ا  أكملت اختبار ا

وادالتعليمية كقفا احتياجات (5  61.قدرة على تطوير ا

 
  التلميذات وطريقة في تدريس النحومشكات  د

ظم س  و ت راّكب كالقياس، أمراف مهماف  التعليم  شاط ا و ال التعليم 
ظم أحواؿ الفصل دؼ . التعليم كت شاطة ال هدؼ إ  و ال ظيم س التعليم  ت

ظم  التعليم كتحطيط خطوة التعليم، كالتقيمات على ترقية نتيجة التاميذ كأما ت
عل حاؿ الفصل مشوقا ح عمملية التعليم  شاطة ال تتعلق  و ال أحواؿ الفصل 

دّرس 62. ذالك الفصل تس كما أراد ا  

حو لأسباب  تعّلم  الدراسة لل ها ا كقد ترجع الصعوبات ال يعا م
:اأتية  

شأ ب قـو يتكّلموف الفصحى، يراعوف . البعد عن السلقية اللغوية .1 ي ت ك
اعة،  جوف  حسها اللغول كيهتموف بأدائها التعب السليم، كلذكؽ الفطرل، 

يح للكاـ الشاذ  .أف أذاهم اتس

حو كللغة، كدليل من فغياب السماع السليم، اذا السماع أصل من أصوؿ اؿ .2
وثوؽ بفصاهم،  ة عن سكاف البوادل ا أدلتها، كحسبك بالركايات الكث

ي ركايات كاف الركاة، كالذين   كصحة لغتهم ك

                                                 

رجع، 61   .83-82نفس ا
62، ار بار، : باندكع )Dimensi-dimensi Mengajarسفرنا كاصحاب  .78، (1978س
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حو .3 ظاـ كاحد- تقريبا-التزاـ كتاب ال حو إ . ب ذا اإتزاـ رفع قواعد ال ك
يدترتيبا يكاد يكوف ثابتا. دراجةالقداسة حوم  اث ال اظر  كتب ال . كال

و صوبات كاجزكمات  اجركرات: ك رفوعات فا  .ا

صوص اأدبة، حيث اف القواعد  .4 ة طويلة كإ –إيعاد دراسة القواعد عن ال لف
ل مفتعلة، –إ حد ما –اأف  ا تزاؿ تدريس من خاؿ أمثاة مبتور، ك

امى إليع . كاساليب بيد عن الذكؽ العر تعلم من القواعد، كت ا نفر ا
ياة اك . اإحساس أف تلك القواعد علم يدرس لذاتة، ا ا نتفاع ب  ا

تداكلة  .إستحدامة  اللغة ا

حو  .5 انب اجرد من - أغلبة، إف م يكوف كل–درس ال يعتمد على ا
، كالقواعد علومات، كالقوان قائق، كا م، كا فا  .ا

لها  الكوفة  .6 اؼ ب ا حو، كحدكث ا اعة ال اطاعة الكاـ  ص
 .كالبصرة

حو .7 طيقى  تعليل ال باط احكام. شيوع اأسلوب ا  .كإست

حو . ضعف بعض معلم اغة  يعض الفركع على رأس فركعها قواعد .8 ال
درس تدريس القواعد ؤاء ا ب بعض  ذا الضعيف   .كتريب على 

ل يزعمهم، أك إشعر عشاؽ  .9 ؤلف إ تعقيد العلم صونا ل غ أ اة بعض ا إ
غلق من مسائل العلم اجة إليهم لشرح ا عرفة يا  .ا

ا  .10 مل بعض التاميذ على اف  يعدت  تدريس القواعد كمادة مستقلة قد 
ا استظهرا، دكف تفهم كتعقل، كيهملوا جانبها  غاية  ذاها، فيستظهرك

 .التطبيقي، كغايتها العلية



61 

 

 

اكؿ اإجتهاد،  .11 حوي  سرد القواعد اتباعا سد الباب  أماـ  اتباع قدماء ال
أكيرل  نفس القدرة على إضافة جديد، أك تقد مبتك يس يسهل جانب 

 .اللغة

ئتمرات أعطت انطباعا لدل  .12 ، ككذا ا مع اللغة  تس التحو العر اكات 
حو صعبز عل بأف ال  .ا

اؿ التعليمي-تقسيم اللغة لعربية .13 صيص دراجات لكل فرع -   إ فركع، ك
ها  .م

ع معركؼ .14 حو إ إعماؿ العقل كالفكر، أف دكر  أداء ا . حاجة ال
يل إ اف يريح نف من ذالك، كيهرب إ الفركع ال تعفية من  كالطالب 

 63.التفك

ها :كمشكات اأخرل من جهاد الطاب م  

 أقل معرفة علم الصرؼ . أ

داد أصل . العلم الصرؼ مهم أيضا ن نستطيع  أف بفهم علم الصرؼ 
اط التع ويلها إ اسم. الكليمة كإ ويلها إ . كالفعل  كفعل معلـو 

هوؿ ذا يستطيع اف تعلمها  . فعل  كيفية تشكيل فعل اأمر، كل من 
. علم الصرؼ اك علم التصريف

 أقل مفردات . ب

اث" ساحا قويا"علم الصرؼ ايكفي أف تكوف  . لاستياء على كتب ال
فردات  ا من ا ب على الطاب أف يعرؼ كث حو كالصرؼ،  د ال أن ع

. لتكوف قدرة على قرأة الكتاب

                                                 

راجع  تدريس اللغة العربية 63  مود عطا، ا م  رة )إبرا طبعة، : القا  .277- 273،(2006دكف ا
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هجية كا ترتيبية  دراسة القواعد.ج ا م  

سارات تظم كأنيق كاتبع ا و التعليم على أساس م هجي  إذا . التعليم ا
ا نفهم كاحد الفصل ا نريد اف نفهم  بغي ل نريد اف نتعلم اللغة العربية ي

و بياف بعيد ظاـ، نفعم . بياف اأخرل ال  ا أف نتعلم  ال بغي علي ي
ا تريد اف نفهم الفصوؿ اأخ قبل أف نتعلم . كاحدا فواحد من اأكؿ

 .الفصوؿ اأكؿ

أقل القدرة على تقسيم الوقت. د  

بها اللة لعبد  عام يتبغي أف . الوقت ما همل غالبا الفرض ال ك
. ب على الطاب الذم علموا لفهم لغة الكتاب. تستخدـ بقدر ما

 

ه   كتاب منظومة الشيخ عبد الشبراوى الشافعي في النحو للمبتدأتعريف 

تألف الشيخ عبد اللة الشراكل كتاب متظومة الشيخ عبد اللة الشراكل 
ب الشافعي ها الباب . الشافعي  التحو للمبتدم، كمذ سة أبواب م كرتبت على 

حاة كما يتألف م كالباب الثا  اإعراب إصطاحا  د ال اأكؿ  الكاـ ع
اء كالباب  صوبات اأ اء كالباب الرابع  ا رفوعات اأ كالباب الثالث  ا

اء فوضات اأ امس   س نظما، أكل. ا ذا الكتاب، في  ظم  :ي  

ُ،يَاطَاؿِ  َب الَحِو ُخذ ٍمِ قَػَوِعَد  

َُملِ                      َلةن ِمْن َأْحَسِن ا ُ ظُْوَمةن  َم  

:َكَأِخَرُ   

ِسِء فَػَقد،
ُ
اِ َا  يَاَرِب َعْفونا َعِن ا

ََبلِ                          ِ ِبطَاُح اَلَسهِل َكا .َضاَقت َعَلي  
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اكية ظومة إ اللغة ا ذا لكتاب ا ، كيشرح . كترجم  ا ظم كمع فيها ال
اكية ظم باللغة ا قصود ال 64.ا  

 

 السابقةالبحوث  و
ها  : قد سبق بعض البجوث ال تقرب هذ البحث العلمي م
وضوع 21050851:سرم لستارم، رقم دف القيد: إسم البحث .1 تدريس "، ا

ؤسسة  ية  درسة دار اأيتاـ الدي  " عائشة"اللغة العربية للطاب العمي 
. 2014-2013العاـ الدرسي 

امة  العام : لفية البحث واد الدراسية ا ي إحدل ا اللغة العربية 
بوم  اندكنسيا بوية اإسامية كانت اللغة العربية . ال ؤسسات ال ة ا

ميع الطاب ي لتطوير القدرة . تدررس ضركرية  بية الوطلئية  كطءطؤؼ ال
ة ضارة كالظبيعية أمة الكر ؤسسة . كا ية  درسة دار اأيتاـ الدي " عائشة"ا

امن الطاب الذين م يتموانتائجهم  اللغة العلربية  اؾ كث بية  فونوركغو ال
درس  ترقية نتائج التعليم .ح  عمل ا  

كيف تدريس اللغة العربية للطاب العمي  (1):  كأسئلة البحث
ؤسسة  ية  واد  (2). فونوركغو؟" عائشة"درسة دار اإيتاـ الدي ظيم ا كيف ت

ؤسسة  ية  درسة دار اإيتاـ الدي " عائشة"اللغة العربية للطاب العمي 
درسة دار  (3).فونوركغو؟ كيف نتائج تدريس اللغة العربية للطاب العمي 

ؤسسة  ية  .فونوركغو؟" عائشة"اإيتاـ الدي  

                                                 
64

ذر نذير،   ريكيةم اكية ا ها إ اللغة ا حو للمبتدل تر طومة الشيخ عبد اللة الشراكم الشافعي  ال  م
، : سورابايا) د نبهاف كأكاد مد بن أ  3-2،(1974مكتبة 
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هج البحث وعى: م ث ميدا يتصف علة البحث ال . ذا البحث 
احظة  قابلة كا د عرض البيانات تأخذ الباحثة  الطلريقة العلمية كطريقة ا كع

كتوبة ليل البيانات . كالوثائق ا ليل البيانات، تأخذ الباحثة  أسلوب  د  كع
ماف  وب ليل كصفي كيفي على طراز ميلس ك ي  ( Miles dan Huberman) ،

تاج البيانات كتسمى بطراز : كما يلى فيض البيانات كعرض البيانات كاست
)الفعاؿ  interaktive model.) 

درسة  (1): كنتائج البحث واد اللغة العربية للطاب العمي  ظيم ا ت
يةدار اأيتاـ  ؤسسة الدي فردات " عائشة"  اكا ا ذ  واد  ظيم ا فونوركغو لت

تيب كالقرأة كالكتابة على مستهم وار القص كال  اللغة تدريسطرؽ  (2).كا
ؤسسة  ية  درسة دار اأيتاـ الدي ستخدمة للطاب العمي  " عائشة"العربية ا

صوص للعم قدمة بقدر  ي الطريقة اإنطقائية ا كأف خصائص . فونوركغو 
ؤسسة على الشمولية درس بطريقة ا . عملية التدريس للطاب العم أف يقـو ا

(Inclusif teaching واسية كاجموعية ( ا أساس الفردية كخرات ا د ال ع
ؤسسة  م كيهتم كل ما  ظر بصر ؾ كل ما ا ي ، ي ستقل بتفس شاط ا كال

فظ كيستمعوا ل درس م يزؿ باستعماؿ طريقة التدريس بطبيعة .ك لكن ا
)الكاـ  verbal teaching درس إ . ( فا يقدر الطاب أف يصور أفكار من ا

علوماتسلبيا هم كيتلقى الطاب ا نتائج تدريس اللغة العربية للطاب  (3). د
ؤسسة  ية  درسة دار اأيتاـ الدي فونوركغولقد حصلت " عائشة"العمي 

تيجة اللغة على دراجة مقبولة .ال  

ذا البحث على طريق إختلف ذا البحث باالبحث السابق أف   
تدريس قواعد اللغة العربية ك مشكات تدريس قواعد اللغة العربية كالتقو 

لطاب الصف اأكؿ " الشراكل الشافعي"بكتاب تدريس قواعد اللغة العربية 
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ية  درسة الدي دل"با ة " تسليم ا -2016جكوؾ باباداف  فونورغو الس
واد اللغة العربية . 2017 ظيم ا كالبحث السابق عن تدريس اللغة العربية كت

ؤسسة كنتائج تدريس اللغة العربية  ية  درسة دار اأيتاـ الدي  للطاب العمي 
.2014-2013فونوركغو العاـ الدراسي " عائشة"  

 

القيد: الباحثإسم .2 وضوع 21059053:أك اأبصار،رقم دف تعليم "، ا
درسة  ركمية للصف اأك  " رياضة  الشباف"قواعد اللغة العربية بكتاب من ا

ة الدراسية  يةفاتيهاف كيتاف باباداف فونوركغو الس ". 2014-2013الدي
ا مكانة خاصة ب لغات العام:  البحثلفية ككاف . اف اللغة العربية 

ديث كالكتب التقليدية مصادرا  تعام اإساـ ككاف القواعد . القرأف كا
ديث كالكتاب التقليدية معاما ب اف يعرفوا  ية القرأف كا درسة الدي متعلما  ا

ق الفهم ها كما فيها  لكن من بعض الطاب يواجهوف . اف يفهموا ع
شكات .ا  

هج وعى:  البحثكم ث ميدا يتصف علة البحث ال . ذا البحث 
د  احظة عرضكع قابلة كا  البيانات أخذ الباحث الطلريقة العلمية كطريقة ا

كتوبة ليل البيانات . كالوثائق ا ليل البيانات، أخذ الباحث أسلوب  د  كع
ماف  وب ليل كصفي كيفي على طراز ميلس ك ي  ( Miles dan Huberman) ،

تاج البيانات كتسمى بطراز : كما يلى فيض البيانات كعرض البيانات كاست
)الفعاؿ  interaktive model.) 

ها كأسئلة كبف طريقة تعليم القواعد اللغة العربية . (1) البحث م
رميةبكتاب من  درسة رياضة  الشبافا ية فاتيهاف كيتاف "  للصف اأكؿ  الدي

ة الدراسية  شكات (2). ؟2014-2013باباداف فونوركغو الس كيف ا
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درسة رياضة   رمية للصف اأكؿ  تعليم القواعد اللغة العربية بكتاب من ا
ة الدراسية " الشباف ية فاتيهاف كيتاف باباداف فونوركغو الس -2013الدي

رمية  (3). ؟2014 كيف نتائج تعليم القواعد اللغة العربية بكتاب من ا
درسة رياضة  الشباف ية فاتيهاف كيتاف باباداف فونوركغو " للصف اأكؿ  الدي

ة الدراسية  . ؟2014-2013الس  

ذا البحث رمية (1)كنتائج   للصفطريقة التعليم  اللغة العربية من ا
درسة  درس " رياضة  الشباف"اأكؿ  ي يقرأ ا ي طريقة القياسية ك ية  الدي

ما يكتبوف  اكم كلمة فكلمة  يستمع الطاب بي ع ا الكتاب كيعطى ا
حوية مع  درس،  يشرح القاعدةال اسبةبقراءت ا ت الكلمة م اكم  ع ا ا

مشكات تعليم قواعد اللغة العربية بكتاب من اأجركمية  (2).اإتياف باأمثلة
درسة  ية ضعف بعض " رياض الشبياف"كطرؽ حلها للصف اأكؿ  الدي

اكلة الطاب  حو من قبل، ك واد االدراسية أن م يتعلم ال الطاب  فهم ا
واد ال  درس اك اصحاب عن ا شكات أف يسأؿ الطاب ا ا ل ا

ا شكات ال يواجهها الطاب أف . ايفهموا ذ ا ل  درس  اكا ا اما 
ادة لطاب كيعطهم فرصة ليسألوا ماا يسهموا  درس بيانا كاضحا عن ا يعطي ا

قية  فرحة ل وعة كا ت درس الطريقة ا درس، اف يستخدـ ا واد ال القاء ا من ا
حو نتائج تعليم قواعد اللغة العربية بكتاب من  (3). رغبة الطاب  تعلم ال

ية فاهات كيتاف باباداف " رياضة الشباف"اأجركمية  مدرسة  الدي
ا بوجه و أكا باإمتحاف الشفوم كثانيا . فونورغو،يؤخد نتائج تعلم 

قياس    تقو نتائج الطاب، 100-1باإمتحاف التحررم، كيستخدـ ا
كدراجات تعليم قواعد اللغة العربية بالكتاب من اأجركمية لطاب صف اأكؿ 
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درسة  سبة تقدير التعليم  ية فاهاف باباداف " رياض الشباف"متواسط ب الدي
.فونورغو  

ذا البحث على طريق إختلف ذا البحث باالبحث السابق أف   
 العربية ك مشكات تدريس قواعد اللغة العربية كالتقو اللغةتدريس قواعد 

لطاب الصف اأكؿ " الشراكل الشافعي"بكتاب تدريس قواعد اللغة العربية 
ية  درسة الدي دل"با ة " تسليم ا -2016جكوؾ باباداف  فونورغو الس

كالبحث السابق عن طريقة تعليم قواعد اللغة العربية ك مشكات . 2017
تعليم قواعد اللغة العربية كنتائج تعليم فواعد اللغة العربية بكتاب متاف اأجركمية 

درسة  ية فاهات كيتاف باباداف فونورغو " رياض الشبياف"للصف اأكؿ  الدي
ة  .2014-2013الس  
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 الباب الرابع

 تحليه البيانات

 
الشبراوى " قواعد اللغة العربية بكتاب  التحليه البيانات عن طريقة  تدريسأ

جكوك " تسليم الهدى"لطاب الصف اأول بالمدرسة الدينية " الشافعي
 2017-2016 السنة  الدراسية وفونورغ بابادان

ستخدمة  تدريس قواعد اللغة العربية بكاب  " الشراكم الشافعى"الطريقة ا
دكور يتب اف حطوات طريقة القياسية  تدريس . ي الطريقة القياسية كمن الشرح ا

درسة  دل" قواعد اللغة العربية  ا دل جكوؾ باباداف " تسليم ا عهد طريق ا
اكل كلمة فكلمة  يستمع  ع ا ي يقرأ اأستاذ الكتاب كيعط ا فونوركغو 

 .الطاب

حوية أكا كتعليمها للطاب،  علم بعرض القاعدة ال ذ الطريقة ييدأ فيها ا ك
حوية، كبعد ذالك  ذ القاعدة ال د ال توضح   يلي ذالك عرض اأمثلة كالشوا

ا لدل  مل ال تعزز القاعدة كتؤكد يتم عمل بعض التطبيقات عن طريق ايراد بعد ا
ف . الطاب ذ الطريقة مثل كتاب اللغة العربية  اؾ كتب ألفت  ضوء  ك

 .ناصف كأخرين

حو بكتاب الشراكم الشافعي تبدء قرأة      كانت الطريقة  تعليم ال
اكم كاللغة العربية  شرحت اأستاذ الشرح الصريح بللغة اإندكنسي  الكتاب بللغة ا

اسبة من .  السبورة حتىيفهم الطاب يشرحها كبعد ذالك تأت اأستاذ اأمثلة ا
ادة السابقة  فظو نطاـ الشراكم الشافعي . شرح ا ب اأستاذ على طاها اف  ك
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بغي لطاب أف يفهموا على شرح من كل نظيمة اك . من بيت اأكؿ ا اأخ كيب
 .بيت

ادة ستخدمة يستطيع على الفهم ا كن . الطريقة القياسية ال ا القدر 
ستخدمة اأستاذ يارنو صحيح . الطالب ال يسئم عن طريقت تباعا الباحثة الطريقة ا

ادة ح يفهموا  و تكرار عن ا ادة  أف  ح موجود    الطاب ايفهم عن ا
 .الطاب

قالت من احدل الطاب اف احب عن الطريقة  القياسية أف ح يأمر 
ادة كاستاذ ح يشراح جيد ثل ك انا ا افهاـ فتكرار عن ا  . استاذ ليختلق ا

دل، اف  ية تسليم ا حو للمدرسة الدي احظة مع مدرس ال احظة كا ك من ا
ية  دي ية تسليم ا درسة  الدي حو  ا ستخدمة لعملية تعليم ال الطريق القياسية ا

ادة، كأما خطواها كما يلي  :تقص كقت التعليم مع طويل ا
اكية بقراة جهرية  . أ  بدأت اأستاذ بقرأة الكتاب باللغة العربية كا

ادة بللغة اإندكنسي  كيكتب الطاب  . ب  .شرحت اأستاذ القاعدة من ا

اسبة من القاعدة السابقة بلغة العر مع التفس اأمثلة . ج تأت اأستاذ اأمثلة ا
 بللغة اإندكنسي

 تعطي الفرصة على طاها اف يسألوا على الشرح الذم ا يفهموا     . د
 .الي

ادة مع أمثلتها. ق  ب اأستاذ على بعض الطاب يقدـ الفصل أف يشرح  ا
ظوا القاعدة من كل مادة. ك ب اأستاذ على طاها اف   .ك
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الشبراوى " قواعد اللغة العربية بكتاب التحليه البيانات عن التقويم تدريس  ب
" تسليم الهدى"لطاب الصف اأول بالمدرسة الدينية " الشافعي

 2017-2016 السنة  الدراسية وفونورغ جكوك بابادان
صل  و العملية ال تستخدـ فيها نتائج القياس، كأم معلومة  التقو 

تعلم  ة لدل ا اسبة،  إصدار حكم على قيمة خاصة معي عليها بوسائل أخرل م
هج ، اإختبار كالقياس65.أك على جانب مع من جوانب م ع .  أحيانا التقو 

ي  ، ك علمة العر تيجة ال قد استعمل  أم مدرسة خاصة  ا اؾ أية ال ك
تاز (8)، جيد جدا (7)، جيد (6)، مقبوؿ (5)، قبيح (4-0 )قبيح جدا  ، ك

(10).66 

و الشيئ يستخدم اأستاذ ليعرؼ أفهاـ الطاب عن  التقو التدريس 
وصلة ادة ا درسة : قاؿ استاذ يارنو. ا ستخدمة لطالبات الصف اأكؿ با اسالب ا

ية  دل"الدي ستخدـ  " تسليم ا جكوؾ بابادف فونورغو كأسالب التقو ا
ة  و التقو اليومية كالتقو الشفهي كالتقو نصف الس ا، التقو  الدركس غ

ة للتقو الشفهي بعد اأستاذ يشرح الدرس كالتقو اليومية :  ككقت يع. كاخ الس
ة  ة يفعل  نصف الس بعد انتهى الباب من مادة الدرس كالتقو نصف الس

اعة ة ك ة يفعل  اخ الس دؼ ليعرؼ قدرة الطالبات  . كالتقو اخ الس كا
وصلة ادة ا  .ا

                                                 
65

  

 66
 Teknik Pengembangan Kurikulim Pengajatran Bahasa Arab ،فخر الدين 

ا، :جوكجاكرتا)  .149، (2006كلو بالفستاكا أك
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درسة  حو  ا درسة  اّف التقو  التعليم ال قاابلة مع مدير ا كمن ا
ية  ي بالشول كالكتا" الدي دل  . كأما تشكيل التقو بشكل اإمتحاف.تسليم ا

درسة كما يلى ذ ا  :كتفصيل اإمتحاف  
ر كل ثاثة أشهرا كل  .1 و اإمتحاف الذم  ستول  إمتحاف نصف ا

ستول  .ا

رم ستتة أشهر اأكؿ كل  .2 ستول اأكؿ اإمتحاف الذم  عاـ   امتحاف ا
 .الدراسي

رل ستت أشهر الثام كل عاـ  .3 و اإمتحاف الذل  امتحاف مستول الثا 
 .الدراسي

ا فصل اأخ من  .4 و اإمتحاف ال أجرا درسة   إمتحاف أخ ا
ة الدراسية .5 ستول الثا لكل س درسة  ا و .. ا درسة  امتحام دخل ا

اسب  ديد لوضع الطاب ا ا  كقت القبوؿ للطاب ا اإمتحاف ال أجرا
هم  .بقدرة كل م

دما أدرس ااستاذ يارنو يبحث  الوظيفة كيأمر أستاذ ا الطاب  ع
كن ا يدرس قبلهم واب   .لإجابة على السؤاؿ أهم اكثر الطاب نسياف عن ا
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 قواعد اللغة العربية  التحليه البيانات عن مشكاة  المدرس في تدريسج
لطاب الصف اأول بالمدرسة الدينية " الشبراوى الشافعي"بكتاب 

-2016 السنة  الدراسية وفونورغ جكوك بابادان" تسليم الهدى"
201. 

ي بعض من العوامل ال تعيق كتبطئ اللغة العربية شكات   ذكر 67.ا
صباح ا لفظة  ، عامت ل علمة،  (ع ؿ ـ  )من أصل مادة " معلم"القيومي  ا

، . كعّلم فانا الشيء تعليما. كضعت ل أمارة يعرفها: بالتشديد جعل يتعلم
عّلم  اللغة أّذا. كالفاعل معّلم كمفعوؿ معّلم  ة التعليم كمن ل : فا من يتخذ مه

هن استقاا ارسة إحدل ا ق   عّلم  إصطاح. ا و الفرد الذم بساعد : كا
ا معا على التغ أك تعديل   راكي أك  شاط العقلي أك ا تعّلم عن طريق ال ا

ديدة ال م يسبق أف مرة ب  خرات السابقة رة ا قد تكوف   68.السلوؾ أك ا
قبلة مع  درسة ذالك كمن ا درس اك ا شكات من التاميذ اك ا عملية التدريس ا

درس القواعد عن القواعد عن مشكات تدريس القواعد بكتاب  الشراكل "ا
ية " الشافعي دل"  مدراسة الدي دل جكوؾ بابادف " تسليم ا تسليم ا
 .فونوركغو

حو كما يلي  :كعوامل الصعوبة للمعلم  تدريس ال
 
 

                                                 

ا، 67  اس، : يوكياكرتا )Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab كام  51، (2011ت

ر الدين68  هج تعليم اللغة العربية كتطبق على مهارة الكتابة، أكريل  ع). تطوير م مطبعة جامعة موانا : مال
ع،  ال كومية  م اإسامية ا  11، (2011مالك إبرا
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 المادة النحوية وما فيها من جفاؼ وشذوذاذ وتأويات ومماحكات .1

اقضا ةشذكذا أك تعديدا أكج  د ت حو العر  إذا نظرنا إ ال
حو  ذا اإختاؼ اللجات  قبائل العربية، كدراسة ال اإعرابية، كمرد كل 

ذا الشكل تفيد أساسا  دراسة اللجات  اللغة، كدرس القراءات   على 
دؼ ضبط اللغة كتقو اللساف  الة  ذ ا ، بيد أف دراست   القرأف الكر
دكل  كحفظ القلم أمر مشكوؾ في كل كاأمثلة  متكلفة، فايشعر التلميذ 

سبة ل حو بال  69.دراسة ال

 
 إضطراب فى اختيار المباحث النحوية وعدم بنائها على أسس عامية .2

هج تعليم اللغة العربية   حوية  م باحث ال ياحظ أف اختيار ا
وضوعات  اأغلب  ذ ا ا   ا ايتم على أسس موضوع، كإّ مدارس

 .كاأعم

 
 القصور في فهم مفهم النحو  .3

حو كاف يضيق ليقتصر على ضبط اكاخر الكاـ،  ياحظ أف مفهم ال
ات ال تطرأ على بّيتة الكلمة أم علم  كن اف نضيف علي التغ ككاف 

 . الصرؼ

 

 

 

 
                                                 

رجع، 69  .266نفس ا
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 قصور إعداد المعلم  .4
د أّن  لو نظرنا إ موقع معلم اللغة العربية من العملية التعليمية، 
تلف مواقف  لييس معلما، جرد مادة تع على اليتصل التلميذ بغ عن 

ر ب يات ال   70.ا

 
 إهمال التدريبات اللغوية، وعدم التقيد بالظبط .5

حوية، يؤخذ هاالطاب أحيانا أخذ جاديا  اية بالتدريبات ال بغي الع ي
واقف ال تستعمل فيها اللغة يع ا  71.مستمرا  

شكات يع دل ب ا عهد الطريق ا  : ا
ادة ا الطاب . أ فردة ح مدرس صعب الشرح ا  نقصن على ا

ادة ا الطاب  . ب  نقصن يفهم ا اللغة العربية ح مدرس يشرح عن ا
 .  الساعة التدريس القواعد لطاب نعس احيانا. ج

شكات ال يوجها الطاب كما يلى ذ ا ل  درس  اكا ا  : اما 
ادة لطاب كيعطهم فرصة ليسألوا  .1 درس بيانا كاضحا عن ا اف يعطى ا

درس ادة ال القاء ا  ماا يفهموا من ا

قية  ربة الطاب  تعليم  .2 فرحة ل وعة ك ا ت درس الطريقة ا أف يستخدـ ا
اعا كماا حو كلكى ا يشعرف امت  .ال

ات .3 ا من التمري  .أف يعطي الطاب كث

                                                 

رجع، 70   267نفس ا
رجع، 71  .269نفس ا
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واد للتدريس بل دخوؿ الفصل لكى يفهم الطاب  .4 درس ا أف يستعد ا
ا  ادة ال لة يفهموا واد ال يليها اليهم، كاذا سأؿ الطاب عن ا ا

درس إجات  .فاستعد ا

ذا الدرس .5 حو كبالدفع اليها ح يركا   ية درس ال علم بأ  . أف يعرؼ ا

6.  

العربية   قواعد اللغة التحليه البيانات عن مشكاة  الطاب في تدريسد
لطاب الصف اأول بالمدرسة الدينية " الشبراوى الشافعي"بكتاب 

-2016 السنة  الدراسية وفونورغ جكوك بابادان" تسليم الهدى"
2017. 

ا أف لكل الطاب إختاؼ أساس  نفسهم، فيحتاج كل كاحد  كما عرف
اء التعليم تماـ أث ا ما ظهر . باإ وعة، ككث ت هم درجة العاطفة ا كاف لكل كاحد م

هم عدد السلوؾ الغارب هم اإختاؼ الفريد، مثل الشعر اأتية. م : كلكل كاحد م
ختلف تماـ ا يوؿ كاإ و. القوة كالضعيف كا خلفية اأسر : من بعض اإختافهم 

كاإقتصادية كاإجتمعية كالعلمية كالبيئة كالثقفية، كذؾ الذل إ إختاؼ الطاب 
لية درس  .  أنشطة كإبتكارل كالذكاء كاأ شكاة ح صعوبة ا ذ ا

اصب إيصاؿ مادة التعليم إ الطاب  72.إختيار طريق التدريس ا

كيرل العلماء عن العوامل ال تسبب مشكات التاميذ  التعليم من جهة 
 :اأمثلة من جهة داخلية التاميذ. كخاجهمداخلية التاميذ 

فاض القدرة الفكرية (1 عرفية مثل ا خابرات التاميذ/ا   ا
وس  (2 راكية مفل اضطراب  الرؤية كالسمع ا  .(الع كاأذف)ا

                                                 

،26. دكنع)   (2009رماجا رشداكاريا، : ب   Menjadi Guru Profesional ، ملياسا  72
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يحطة خارجيةكمن جهة  اات كالظرؼ كالبيئة ا يع ا  التاميذ تشتمل 
ي كن أف تعوؽ أنشطة التاميذ للتعليم، ك  ال 

ثاؿ .1 فضة : البيئة اأسرة ا خ افر العاقة ب اأب كأـ، كأسرة م  ت

د مشكا درسوف ا  ستحيل اذا كاف ا د .  تدريس ا  التدريس 
ختلف شكات أهم خلفية ا دل .على ا عهد الطريق ا ظر الباحثة   ا ي

ادة أهم ا تدريس  القواعد قبلهم ح ا يفهم  اكثر  الطاب ا يفهم عن ا
ادة  .عن ا

شكات تعليم قواعد اللغة العربية بالكتاب الشراكل  يرل الباحثة ف ا
دل  جكوؾ  ية تسليم ا درسة الدي الشافعى كطريق حلها للصف اأكؿ با

ادة الدراسي أهم م  يتعلم  باباداف  فونورغو ضعف بعض الطاب  فهم ا
درس  ما يلقي ا حو من قبل، ك اف احواؿ البدف لبعض الطاب ضعيف حي ال

امعة، كغ  درسة اك ا حوا بعد رجوعهم من ا الدرس بسبب اهم م يس
 .ذالك

ها : كمشكات  من جهاد الطاب م
حوأقل معرفة علم  . أ  ال

  أقل مفردات . ب

هجية كا ترتيبية  دراسة القواعد . ج ا م
أقل القدرة على تقسيم الوقت . د               
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 الباب الخامس
 اإختتام

 

  الخا ةأ

تيجة البحث، استخلص الباحثة عن تدريس قواعداللغة العربية بكتاب  كقفا ب
ية " الشراكم الشافعي" درسة الدي دل" لطاب الصف اأكؿ با جكوؾ " تسليم ا

ة الدراسية   : كما يلى2017-2016بابادف فونوركغو الس
حوية باللغة العربية بكتاب  .1 " الشراكل الشافعى"اّف طريقة  تدريس قواعد ال

ية  درسة الدي دل"لطاب الصف اأكؿ با جكوؾ بابادف فونوركغو   "تسليم ا
ة  الدراسية  ي تبدأ من القواعد  شرحها 2017-2016الس ستخدمة   ا

 .امثلة

ستخدمة  تدريس القواعد اللغة العربية بكتاب  .2 "  الشراكل الشافعي"التقو ا
ية  درسة الدي دل"لطاب الصف اأكؿ با جكوؾ بابادف فونوركغو   "تسليم ا

ي التقو باإختبار الشفهي كاإختبار   2017-2016الستة الدراسية   
 .التحريرم

درس  تدريس القواعد اللغة العربية بكتاب  .3 "  الشراكل الشافعي"مشكات ا
ية  درسة الدي دل"لطاب الصف اأكؿ با جكوؾ بابادف فونوركغو   "تسليم ا

ي  2017-2016الستة الدراسية    : 
درس صعب الشرح  عن . 1 فردات ح ا نقصن الطاب كالطالبة  على ا

ادة    ا
واد الشراكل الشافعى. ب  .نقصن الطالب كالطالبة  فهم ا
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حو. ج ادة ال  .نقصن رغب   الطاب على ا
ائموف  الفصل . د  الطاب ال
 نقصن على الوقت. ق

"  الشراكل الشافعي"مشكات الطاب   تدريس القواعد اللغة العربية بكتاب  .4
ية  درسة الدي دل"لطاب الصف اأكؿ با جكوؾ بابادف فونوركغو   "تسليم ا

ي2017-2016الستة الدراسية  حو من قبل:  واد م يتعلم ال  ا يفهم عن ا

فردات   .ك  نقصن عن ا

 

 
  اإفتراحات ب

سائل  تدريس قواعد  يع ا بعد اف يكوف الباحثة على معرفة 
احات كما يلي  :اللغة العربية الباحثة اف يقدـ اإف

درسة  .1  ا

اف تصلح  إستخداـ على طريقة التدريس ك استعدادا كسائل  ( أ
وف  تدريس القواعد اللغة العربية  .ح 

درسة اف تقدما التوجيهات العامة للمدرس عن  ( ب بغى على ا ي
  .طريقة تدريس القواعد اللغة العربية

 للمدرس .2
درس  درس القواعد اللغة العربية لتكوف الطاب ا ملا  ( أ تهد ا اف 

حوية فهما جيدا  .كانعاسا كتفهموا عن درس القواعد ال

درس اف يستعمل أنواع الطرؽ لساعد التلميذات عن تفهيم  ( ب بغ على ا ي
واد كاما  .ا
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اـ الشرح على  ( ج ا من كتب أخرل أجل ا درس أف يستخدـ كث بغي على ا ي
 .الدرس

علم اف  يراقبهم ح   (د بغي على ا اف كجدت الطالبة عن مشكات التعليم في
ها رجهم م شكات ك  يعرؼ عن حقيقة ا

شاكل الصعوبات الصادرة من الطاب  (ق ل كل ا  .اف 
 للطالب .3

بغي على الطاب أف يتعلمن جيدا قبل التعليم أك بعد ( أ  .   ي

بغي  ( ب ادة ال يفهمها ي  .أف يسألن عن ا

حو كقاعدت  تعليم اليومية (ج عل علم ال بغي الطاباف   . ي
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 
 


