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  ملخص

�ستخدام كتاب املقصود لطالب الصف  الصرف تعليم. ٢٠١٨. سافربينسه،دمحم

جيكوك ��دان فونوروجو السنة " تسليم اهلدى"الثالث يف املدرسة الدينية 

الرتبّية قسم تعليم اللغة العربّية بكلّية . البحث العلمى ٢٠١٧/٢٠١٨الدراسية 

املشرف األستاذ فائق . والعلوم التعليمّية �جلامعة اإلسالمّية احلكومّية فونوروجو

  .عني الرفيق املاجستري

 . تعليم الصرف،كتاب املقصود: الكلمة األساسّية

 أما. العربية (للغة كتوبةامل الكتب لفهم األساسية األدوات من واحد هو الصرف

 ((دان جيكوك" اهلدى تسليم" الدينية املدرسة يفالثالث  الصف لطالب الصرف تعليم

 الذي الواقع هي البحث هذا ىف التعليم نتائج واملعىن. املقصود كتاب (ستخدام فونوروجو

استنادا إىل نتائج املالحظة اليت أجراها الباحث يف . املقصود كتاب تعليم عليه واقع قد

وجدت صعو(ت الطالب يف فهم دروس  ٢٠١٨- ٢٠١٧دى يف اهلدينية تسليم الدرسة امل

الثانوية و ، املستوى املتوّسط ، وبعضهم يفيف العمر والطالب الذين يف الصف خمتلفة ،رفالص

يف ^اية  وفهمهمالطالب  قصان محاسة، ونفقط بقية الدرسىف ، ويتم التقومي امعةواجل

  ١.الدرس

تعليم الصرف (ستخدام كتاب  معرفة أهداف ).١: (اىل يهدف هذا البحث و

 جيكوك ((دان فونوروجو" تسليم اهلدى"املقصود لطالب الصف الثالث يف املدرسة الدينية 

تعليم الصرف  معرفة طريقة التعليم املستخدمة يف). ٢(، ٢٠١٧/٢٠١٨السنة الدراسية 

جيكوك " تسليم اهلدى"(ستخدام كتاب املقصود لطالب الصف الثالث يف املدرسة الدينية 

                                                           

١
  ٢٠١٨/IV-١٥/O/٠١: املالحظةانظر نسخة  



 

 

معرفة التقومي املستخدم ىف الصرف ). ٣(، ٢٠١٧/٢٠١٨((دان فونوروجو السنة الدراسية 

جيكوك " تسليم اهلدى"قصود لطالب الصف الثالث يف املدرسة الدينية امل(ستخدام كتاب 

  .٢٠١٧/٢٠١٨((دان فونوروجو السنة الدراسية 

إستخدم الباحث اسلوب مجع  ،ميدخل الكمل( هذا البحث نوع من البحث امليداين

  .البينات بطريقة املقابلة واملالحظة والتوثيق

تعليم الصرف (ستخدام كتاب املقصود  أهدافأن ) ١( :ومن نتائج البحث هي

ان  لطالب الصف الثالث يف املدرسة الدينية تسليم اهلدى جيكوك ((دان فونوروجو هي

القراءة و فهم معىن اجلمل العربية و  ىف اجلمل موكتا(n مع الطالب على تعبري أفكارهييستط

طريقة ) ٢( .كتابة الكلمات العربية بشكل صحيحو  ستخدام اللغة العربيةوال بشكل صحيح

التعليم املستخدمة يف تعليم الصرف (ستخدام كتاب املقصود لطالب الصف الثالث يف 

قة القياسية، tعطاء املعلم طريالاملدرسة الدينية تسليم اهلدى جيكوك ((دان فونوروجو هي 

وزون، ويف ^اية التعليم يعطي املالبياxت املتعلقة (ملادة مث إعطاء بعض األمثلة من الوزن و 

التقومي املستخدم ىف تعليم الصرف (ستخدام  ) ٣. (املعلم إجا(ت األسئلة ملعرفة فهمهم

دى جيكوك ((دان كتاب املقصود لطالب الصف الثالث يف املدرسة الدينية تسليم اهل

  .هو التقومي (إلختبار الشفوى واإلختبار التحريرى فونوروجو

   



 

 

  



 

 

 



 

١ 

  الباب األول

  مقدمة

  

 خلفية البحث  .أ﴾ ﴿

يف حنّدثها عند  مل ينته يوموحىت ال. التحدث عنه ةمثري  ةاللغة هي كائن
العربّية من  وكانت ١.وذلك ألن اللغة ال ميكن فصلها عن حياة اإلنسان. العاملني

اللغات احلية املشهورة، و لكّنها متيزت عن سواها BّCا لغى اإلسالم، مبعىن آخر إّن  
ألBا لغة  ،اللغة العربية من أهم الرتبية للمسلمني ٢.كتاب هللا العزيز الكرمي نزل Jا

ومها أصل املصادر ىف علوم اإلسالم وجيب عليهم أن  ،القرآن الكرمي والسنة النيب
  ٣.يعمل ما فيهما

هلا، حبيث  األديبعظم االلغة العربية هي أغىن لغة من اللغات األخرى، 
وملعرفة تعقيدات اللغات العربية . حناءم يف مجيع االو م العلتقدّ يف ميكن أن ختدم 

لشعرية، أنشأ الكتاب العرب املعروفة، واحلكم على مجال كل من النصوص النثرية وا

 ٤."لوم العربيةع"فرعا من العلوم املتعلقة mللغة اليت تسمى  ١٣

اليت يتوصل Jا اىل عصمة اللسان والقلم عن  العلومة هي يالعلوم العرب
 ،والبيان ،واملعاين ،والرسم ،واإلعراب ،الصرف: وهي ثالثة عشر علما. اخلطأ

                                                           

١
, )٢٠١١، رماجا روسداكر}   m: PTندونج( Metodologi Pembelajaran  Bahasa Arab, اسيف هريماوان 

١٦.  
  ٧، )١٩٧١دار الكتب العلمية، : لبيان( جامع الّدروس العربيةييين،  الغالمصطفى  ٢
  ٤, )٢٠٠٤, مشكات: ماالنج( Sintaksis Bahasa Arab ،امام أسرار  ٣

  . ٢٧, )٢٠١١. �دي اوفسيت: جوكجاكر�( Bahasa Arab, يوفريدال فطر نورسالم ٤



٢ 

 

 ،و�ريخ األدب ،واخلطابة ،وإلنشاء ،وقرض الشعر ،والقوايف ،والعروض ،والبديع
 .ومنت اللغة

العلوم حنو صرف هي واحدة من األدوات األساسية لفهم الكتب مكتوبة 
mللغة العربية، ألنه من املعروف أن كل لغة هلا قواعد اللغة واألدب على التوايل، 

 .األدبية حنو صرف وكذلك لديها قواعد اللغة العربية أيضا خاصة Jا، ودعا العلوم

علم الصرف هو علم يبحث عن الكلم من خيث ما يعرض له من تصريف 
وإعالل وإدغام وإبدال به نعرف ما يبحث أن تكون عليه بنية الكلمة قبل انتظامها 

الصرف هو علم Cصول تعرف Jا صيغ الكلمات العربية وأحواهلا اليت  ٥.ىف اجلملة
 ٦.ليست �عراب والبناء

ستماع ومهارة الكالم ت اللغوية كمهارة اإلااللغة العربية املهار  تتضمن
اللغة األوىل  دريسوترتيب املهارة اللغوية أن ت.ومهارة القرأة ومهارة الكتابة و القواعد

أخرى، إن الطفل  اتيت قبل مهار �ستماع وهي كمهارة لغوية بنتيجة مهارةاإل
ىف التعبري اللغوي حيث تبدأ مراحله يستمع أوال مث حياكي ما يستمعه كذلك الشأن 

  ٧.يسمعه مانطق يعند الطفل يفهم ما يسمعه مث 

 العديد على العثور سيتم فإنه اللغة بتحليل القارئ يقوم عندما األساس يف
 من جمموعة عن عبارة اللغة أن القول ميكن حبيث معاً  جتميعها يتم اليت األنظمة من

و  سيبنتاكسيس ، مورفولوجيا ، الصوت أنظمة أنظمة، من عدة من األنظمة

                                                           

٥
 .٨،)٢٠٠٨ستائني فيس، : فونوروجو( قواعد اللغة العربية املواد الدراسيةدمحم نصر هللا ودمحم منري،   

٦
  .٤ ، جامع الدروس العربيةى الغاليىن، فمصط  

منشورات املنظمة : إيسيسكوا( ، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني Jارونخلآالناقة و حممود كامل  ٧
  .٢٧ ،)٢٠٠٣،اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة



٣ 

 

و  الصرف علم mسم العربية اللغة يف املورفولوجي النظام يُعرف .سيمانتيك
  ٨.النحو علم mسم سيبنتاكسيس املعروف

وأما التعلم هو تغري أحوال وسلوك التالميذ أو التقديـم بسبب القراءة والرقابة 
أّن  “Psikologi Belajar”ىف كتابه كما قال مستقيم .  والسمع والتقليد وغري ذلك

يتضمن التدريس .  التعلم هو تغري أحوال التالميذ نتيجة عن التجارب و التدارmت
التعلم  ٩.تغري احوال شخص املتعلم، من حيث الكفاءة واحلكمة والفهم و املعرفة

 ،والتعلم، التعليمية يعين غرض والتدريس كعملية حيتوي على ثالثة عناصر مميزة،
  ١٠.ونتائج التعليم والتعلم

مؤسسات التعليم غري هى واحد من عديد " تسليم اهلدى"املدرسة الدينية 
الىت شاركت ىف إعداد الطالب لدراسة علوم و فونوروجىف ) nonformal(النظامى 

شريعة االسالمية الذى يتعلم الالعلوم الدينية هى مصادر . دين االسالم و تعمقها
الىت كتبت mللغة العربية و تسمى بكتب " تسليم اهلدى"ىف املدرسة الدينية 

و اللغة العربية هى الكلمات الىت يعرب Jا العرب عن أغراضهم وقد وصلت .التقليدية
 ١١.إلينا على طريق الّنقل وخفظها لنا القران الكرمي و االحاديث الشريفة

املدرسة، تعليم الصرف ايضا يستخدم الكتب الصرفية ومنها  هوىف هذ
ابتداء تعليم الصرف ىف . قوعد اإلعراب مقصود وبناء واألساس و األمثلة التصريفية و 

  .لطالب الصف األول حىت الصف الرابعهذا املعهد 

                                                           

٨
 ٤١) ٢٠١١، STAIN Ponorogo Press: فونوروجو( Pengantar LInguistik Arab اكوس ترجياهيو،  
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١١
  .٧، )دار الفكر، د س: بريوت(  جامع الدروس العربيةمصطفى الغاليني،   



٤ 

 

هذا املعهد ىف الصف الثاين الصرف ىف  عليميستخدم لت الذى وأما الكتاب
يستخدم ىف  الذى وكان الكتاب .١بناء واألساسو  لة التصريفيةوهو كتاب األمث

 الثالث يستخدم ىف الصف الذى وكان الكتاب. ٢بناء واألساسو الصف الثاين 
  .عد اإلعراباقو وىف الصف الرابع  مقصود

دينية تسليم الدرسة املاستنادا إىل نتائج املالحظة اليت أجراها الباحث يف 
 ،رفالصوجدت صعوmت الطالب يف فهم دروس  ٢٠١٨- ٢٠١٧دى يف اهل

الثانوية و ، املستوى املتوّسط ، وبعضهم يفيف العمر والطالب الذين يف الصف خمتلفة
يف  وفهمهمالطالب  محاسة قصان، ونفقط بقية الدرس ىف، ويتم التقومي امعةواجل

 ١٢.Bاية الدرس

تعليم الصرف �ستخدام   ىف بحثيريد الباحث أن يوبناء على ذلك 

 "تسليم اهلدى"درسة الدينية املكتاب مقصود لطالب الصف الثالث يف 

�دان فونوروجو السنة الدراسية �  .٢٠١٧/٢٠١٨جيكوك 
 

 حتديد البحث  .ب﴾ ﴿

 كتابب، تعليم الصرفأما حتديد البحث ىف هذا البحث العلمى هو  
   .قصودامل

  
 أسئلة البحث  .ج﴾ ﴿

ه الباحث ىف خلفية البحث فمشكالت البحث تتخلص ر بناء على ما ذك
 : ىف ثالثة أحباث وهى 

                                                           

١٢
  ٢٠١٨/IV-١٥/O/٠١: الرقم املالحظةانظر نسخة   



٥ 

 

كيف أهداف تعليم الصرف mستخدام كتاب مقصود لطالب الصف الثالث  .١
درسة الدينية تسليم اهلدى جيكوك mmدان فونوروجو السنة الدراسية امليف 

 ؟ ٢٠١٧/٢٠١٨

يف تعليم الصرف mستخدام كتاب مقصود  املستخدمة طريقة التعليمكيف  .٢
درسة الدينية تسليم اهلدى جيكوك mmدان امللطالب الصف الثالث يف 

 ؟ ٢٠١٧/٢٠١٨فونوروجو السنة الدراسية 

كيف التقومي املستخدم ىف تعليم الصرف mستخدام كتاب مقصود لطالب  .٣
وروجو السنة درسة الدينية تسليم اهلدى جيكوك mmدان فوناملالصف الثالث يف 

 ؟ ٢٠١٧/٢٠١٨الدراسية 

  
 أهداف البحث  .د﴾ ﴿

 :األهدف اليت تريدها الباحث يف كتابة هذا البحث كما يلي

أهداف تعليم الصرف mستخدام كتاب مقصود لطالب الصف الثالث  ملعرفة .١
درسة الدينية تسليم اهلدى جيكوك mmدان فونوروجو السنة الدراسية امليف 

٢٠١٧/٢٠١٨. 

يف تعليم الصرف mستخدام كتاب مقصود  املستخدمة التعليمطريقة  ملعرفة .٢
درسة الدينية تسليم اهلدى جيكوك mmدان امللطالب الصف الثالث يف 

 .٢٠١٧/٢٠١٨فونوروجو السنة الدراسية 

mستخدام كتاب مقصود لطالب الصف الصرف التقومي املستخدم ىف ملعرفة  .٣
وك mmدان فونوروجو السنة درسة الدينية تسليم اهلدى جيكاملالثالث يف 

 .٢٠١٧/٢٠١٨الدراسية 

 



٦ 

 

 فوائد البحث  .ه﴾ ﴿

 : أما فوائد البحث الىت ترجى Jا  ىف هذا البحث فهى

  الفوائد النظرية .١
تدريس الصرف عامة توسعة الثقافة العلمية ىف تقومي أن تكون ز}دة ل

  .فونوروجوجكوك mmدان   “تسليم اهلدى ”وتطبيقها mملدرسة الدينية  
  الفوائد العلمية .٢

 للمدرسة   . أ

القواعد  دريستيزداد حسن التقومي لأن  ىرجي ىJذا البحث العلم
خاصة وسائر تدريس الكتب الىت تكتب mللغة  كتاب مقصودصرفية بال

 .فونوروجوجكوك mmدان   “تسليم اهلدى ”mملدرسة الدينية   العربية

 للمّدرس  . ب

للمدرسني ىف التقومي ترجى ز}دة املعارف  ىJذا البحث العلم
  .التدريس لتعليم اللغة العربية اجليدة

     للباحث  . ت

اللغة العربية التقومي التدريس لتعليم ة اجلديدة يز}دة املعارف العلم
  .املناسبة mملهنة التعليمية ىف املستقبل

  
 تنظيم كتابة تقرير البحث  .و﴾ ﴿

مخسة  ليسهل تنظيم هذا البحث العلمى، قسم الباحث تقرير البحث إىل
  :ابواب وهي

املقدمة فيها خلفية البحث وحتديد البحث وأسئلة البحث   :الباب األول   
وأهداف البحث وفوائد البحث ومنهج البحث وتنظيم كتابة 



٧ 

 

  .تقرير البحث
  بحوث السابقةالاإلطار النظرى و   :الباب الثاين   

 الصرف بكتاب مقصود وطريقته حيتوى علىاإلطار النظرى 
 .واساليب التقومه التدريس

ذا البحث J الىت تتعلقبحث السابقة البحوث السابقة هو وال
  .العلم

  :يشتمل على البيا�ت العامة واخلاصة وهى  :الباب الثالث  
طريق "البيا�ت العامة تشتمل على �ريخ قيام املدرسة الدينية 

وموقع جغرافىيتها ومنظومتها وأحوال مدرسيها، " اهلدى
Jاوأحوال طال.  

أهداف تدريس اللغة العربّية  البيا�ت اخلاصة تشتمل على
وأساليب التقومي املستخدمة ىف تدريس الصرف بكتاب 

“ تسليم اهلدى” مقصود  ىف الصف الثالث mملدرسة الدينية 
  .٢٠١٨-٢٠١٧العام الدراسي   فونوروجوجكوك mmدان 

وطريقته التدريس أهداف التدريس  :حتليل البيا�ت عن  :الباب الرابع   
وأساليب التقومي املستخدمة ىف تدريس الصرف بكتاب 

“ تسليم اهلدى” مقصود  ىف الصف الثالث mملدرسة الدينية 
  .٢٠١٨-٢٠١٧العام الدراسي  فونوروجوجكوك mmدان 

اخلامتة تتكون من نتائج هذا البحث واإلقرتاحات لإلصالح   :الباب اخلامس
  .بعدها

  



 

٨ 

  الباب الثاىن

  اإلطار النظريو  البحوث السابقة

  

 البحوث السابقة  .أ﴾ ﴿

  :قد سبق بعض البحوث الىت تقرب �ذا البحث العلمى منها
مشكالت تعليم علم الصرف بكتاب األمثلة " فوزي، دمحم أمنيلالبحث 

 كما>" مفتاح اهلدى"التصريفّية لطالب الصف التجرييب للبنني 1ملدرسة الدينية 
كيف ) ١: Oسئلة البحث  ".٢٠١٥-٢٠١٤و السنة الدراسية جطاBCن فونورو 

مشكالت املعّلم يف تعليم علم الصرف بكتاب األمثلة التصريفّية وطريقة حّلها 
ما> طاBCن " مفتاح اهلدى"ب الصف التجرييب للبنني 1ملدرسة الدينية لطال

مشكالت الطالب يف تعّلم  كيف) ٢. ٢٠١٥-٢٠١٤السنة الدراسية  فونوروجو
علم الصرف بكتاب األمثلة التصريفّية وطريقة حّلها لطالب الصف التجرييب للبنني 

- ٢٠١٤السنة الدراسية  وجوفونور ما> طاBCن " مفتاح اهلدى"1ملدرسة الدينية 
٢٠١٥.  

نوع البحث هذا البحث العلمي على سبيل البحث  الباحثإستخدم 
و . نوعيال^ج يف هذا البحث  مث استخدم الباحث. )Qualitative research(النوعى 

رف و االقرتاب منه يف الصمعرفة تسليط الضوء على  بني البحثني هو ساوةامل
تعليم الصرف  ىفان هذا البحث يبحث والفرق هو . احلصول على البياCت

حول مشكلة املعلمني  يبحث دمحم أمني فوزي  اّما عند، و املقصود1ستخدام كتاب 
  .يف التعليم والطالب
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قواعد "كتاب لالصرف 1 مادة دريست تنفيذ" بكيت، رضا غومالرل البحث
" واىل صاعا"ىف تربية املعلمني  )INTENSIF B( ثالثلطالب الصف ال "اإلعالل

ما اهداف ) ١:  Oسئلة البحث ".٢٠١٥-٢٠١٤السنة الدراسية اإلسالمية عابر 
 ثالثلطالب الصف ال "قواعد اإلعالل"كتاب لالصرف 1 مادة دريست
)INTENSIF B(  دراسية السنة الاإلسالمية عابر " واىل صاعا"ىف تربية املعلمني

قواعد "كتاب لالصرف 1 مادة دريستكيف خطوات ) ٢. ٢٠١٥-٢٠١٤
" واىل صاعا"ىف تربية املعلمني  )INTENSIF B( ثالثلطالب الصف ال "اإلعالل

 مادة دريستكيف طريقة ) ٣. ٢٠١٥- ٢٠١٤السنة الدراسية اإلسالمية عابر 
ىف تربية  )INTENSIF B( ثالثلطالب الصف ال "قواعد اإلعالل"كتاب لالصرف 1
كيف ) ٤. ٢٠١٥-٢٠١٤السنة الدراسية اإلسالمية عابر " واىل صاعا"املعلمني 

 ثالثلطالب الصف ال "قواعد اإلعالل"كتاب لالصرف 1 مادة دريستتقومي 
)INTENSIF B(  السنة الدراسية اإلسالمية عابر " واىل صاعا"ىف تربية املعلمني

٢٠١٥-٢٠١٤ .  
ذا البحث العلمي على سبيل البحث إستخدم الباحث نوع البحث ه

و . نوعيال^ج يف هذا البحث  مث استخدم الباحث. )Qualitative research(النوعى 
رف و االقرتاب منه يف الصمعرفة تسليط الضوء على  بني البحثني هو ساوةامل

ان هذا البحث يبحث عن تعليم الصرف والفرق هو . احلصول على البياCت
يبحث عن تعليم الصرف  رضا غومالر بكيت اّما عند، و املقصود1ستخدام كتاب 
  .قواعد اإلعالل املقصود1ستخدام كتاب 
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  اإلطار النظري  .ب﴾ ﴿

  اللغة العربية .١

واقع اللغة  .تطور مع منو مستخدمي اللغةتنمو و ت ليتاللغة هي حقيقة أ
 األدبيةيف هذه احلياة هو متديد أقوى على حنو متزايد للبشر كما الكائنات 

، والنظم صرف، النظم الألصواتالنظم ا ٤وينقسم نظام اللغة إىل  ١.والدينية
٢.، والنظم الداللةنحوال

  

وقيل اللغة هى نظام  .�ا كّل قوم عن أغراضهم اللغة هى أصوات يعّرب 
. بني أعضاء مجاعة لغويّة إعطباطّي لرموز صوتّية تستخدم لتبادل األفكارواملشاعر

 املستوى نظام ذهين يتم �ا ربط العناصر اللغوية سواء كانت علىوقيل اللغة هى 
وأما عند مصطفى الغاليني أن اللغة العربية  ٣.الفنولوجى أو الصرىف أو النحوى

  ٤.راضهمغهى الكلمات الىت يعرب �ا العرب عن أ
  

 علم الصرف تعليم .٢

التعليم هو إيصل املعلومات إىل التالميذ أى إعطاء املعلومات إىل 
أما أوسع معىن التعليم هو خري العملّية الىت تنظيم أي . التالميذ لرجاء مفهوم فيها

                                                           

١
  .٨،  Metodologi Pembelajaran  Bahasa Arab, اسيف هريماوان  

٢
  .١١٣) ٢٠١١. Cدي اوفسيت: جوكجاكرPengantar Linguistik Arab )B، أكوس ترجياهيو  

٣
 .٦-٥،)٢٠٠٤ميشكات، : ماالنج( Sintaksis bahasa Arab frasa Klausa Kalimat امام أشرارى،   

٤
  .٧،  جامع الدروس العربيةى الغاليىن، فمصط  



١١ 
 

 

مث قال املراغى أن التعليم ينفذ  ٥.ترتيب البيئة وتوصيل 1لتالميذ حيث يقع التعلم
  ٦.شهد ويتحلل األمساء عّلمه هللا إليهدرجة بدرجة كما درجة أدم حني يتعلم ويت

جيري التعليم كعلمية . هو إلقاء العلوم إىل الطالب يف املدرسة  التعليم
يف عملية . يتأثر املعّلم والطالب يعّلم املدرس الطالب ويتعلم الطالب الدروس

:التعليم نوجد سبعة عناصر وهي
٧

  

 أهداف التعليم   .أ 
 الطالب املتعلم   .ب 
 املدرس املعلم   .ج 
 ساليب التعليمأ   .د 
 أحوال التعليم   .ه 
 طريق التعليم    .و 
 ألة التعليم   .ز 

الصرف والتصريف عند : التهانوىالصرف يقال له التصريف، قال 
. املتأخرين مرتادفان، التصريف على ما حكى سبوية عنهم جزء من أجزاء النحو

 الفاعلواصتالحا إال �ا كامسي . ومنه لغة التغري، ومنه تصريف الر>خ أى تغيريه
و1ملعىن لعلمي هو علم . واملفعول واسم التفضيل والتثنية واجلمع وإىل غري ذلك

  ٨.بصول يعرف �ا أبنية الكلمة اليت ليست �عراب والبناء

                                                           

  .٢٠-١٩) ١٩٨٢اململكة العربية السعودية، : الر>ض( ، أسالب تدريس اللغة العربيةاخلولدمحم على   ٥
  .١٦، )٢٠٠٦كالم موليا، : جاكرIlmu Pendidikan Islam )B ،رامايوس ٦
 ٥٤) ٢٠٠٩بومي أنتاريكسا، : جاكرProses Belajar Mengajar)B عمر هامالك،  ٧

مطبعة جامعة موالC ملك إبراهم اإلسالمية  احلكومية،  : ملج( اهلدى ىف علم الصرفأمحد مزكى،  ٨
٢٠١٠.(  
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علم يبحث فيه عن أحكام بنية الكلمة العبية وما حلروفها  هي عبارة عن
 أبنية خمتلفة هي حتويل الكلمة إيل. من أصالة وز>دة وصحة إعالل ِوشبه ذلك

  ٩.الختالف املعاين كالتصغري والتكثري وامسي الفاعل واملفعول أوالتثنية اجلمع
صرف هي تفاعل التعليم والتعلم عن لانطالقا عن املذكور أن تدريس ا

  ).علم صرف(علم تصرف نة أبنية الكلمة العربية وأحواهلا 
  

 الصرف .٣

. ومها عند املتأخرين مرتادفان. صرف لغة هو التغيري، ويقال له التصريفال
اصطالحا حتويل األصل . وعند سيبوية جزء من الصرف الذي هو أجزاء النحو

ة الحتصل إّال �ا كامسي الفاعل واملفعول مقصودالواحد إىل أمثلة خمتلفة ملعان 
لصرف هو علم يبحث عن علم ا. واسم التفضيل والتثنية واجلمع وإىل إير ذلك

   ١٠.تغيري األصل الواحد إىل صيغ متعددة ليدل على معان خمتلفة
علم الصرف هو علم يبحث عن الكلم من خيث ما يعرض له من 
تصريف وإعالل وإدغام وإبدال به نعرف ما يبحث أن تكون عليه بنية الكلمة 

الصرف هو علم Oصول تعرف �ا صيغ الكلمات  ١١.قبل انتظامها ىف اجلملة
  ١٢.العربية وأحواهلا اليت ليست �عراب والبناء

                                                           

٩
  .١٨٣، )احلرمني، بدون السنة: بدون املدينة( حاشية احلضرى، دمحم احلضرى  

١٠
موالC مالك إبراهيم اإلسالمية  مطبعة جامعة: ماالنق( علم الصرف نظريتة وتطبيقاتةمعرفة منجية،   
  .٢) ٢٠١٣احلكومية، 

١١
 .٨،)٢٠٠٨ستائني فيس، : فونوروجو( قواعد اللغة العربية املواد الدراسيةدمحم نصر هللا ودمحم منري،   

١٢
  .٤ ، جامع الدروس العربيةى الغاليىن، فمصط  
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أن الصرف هو علم تعرف �ا أبنية الكلمات املتصرفة، وما ألحرفها من 
أصالة وز>دة وصحة وإعالل وما يطرأ عليها من تغيري إما لتبدل يف املعىن 

ع واسم الفاعل واسم املفعول وكالنسبة كتحويل املصدر إىل صيغ املاضي واملضار (
، أوتسغيال للفظ، فينحصر ىف الز>دة واحلذف واإلبدال والقلب )والتصغري
   ١٣.واإلدغام

  

 أهداف تعليم علم الصرف .٤

وأما . كل شيئ له أهداف وفائدات، كما كان يف تعليم علم الصرف
ض هلا من العام من فائدات التصيف هي معرفة صور املفردات وهيأ©ا وما يعر 

ولكن ذكر الباحث هنا ليس يف الصرف فقط  ١٤.صحة وإعالل وإبدال وحنوها
ألن كما عرفنا Oن النحو والصرف هلا تعلقات . ولكن من النحو أيضا

 :وأما األهداف منهما كما يلي. املقروCت
  قراءة القرآن الكرمي قراءة صحيصة وعدم اللحن فيه )١
 سليمااستمال األلفاظ والرتكيب استعماال  )٢
 كتابة التعبري السليم ومتييز اخلطاء من الصواب )٣
 ضبت أواخر الكلمات ضبطا صحيحا )٤
 تعرف الفروق بني  الفقرات والرتكيب واحلمل واأللفاظ )٥
 التحدث السليم من األخطاء النحوية واللغوية )٦
 القراءة الصحيحة واخلالية من األخطاء )٧
 اإلعتزاز 1للغة العربية واحملافظة عليها )٨

                                                           

١٣
  .٤١٧، )بديع يعقوب، بدون السنةرامل : بدون املدينة(موصوعة النحو والبصرف واإلعراب  

١٤
 .١،)بدون املدينة والطبعة والسنة( كتاب املقصود يف علم الصرفدمحم بن عبد الرحيم،   
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 علي دقة املالحظة واملوازنة واحلكمالتعود  )٩
 تركيت الكلمات تركيتا صحيحا يف مجل تؤدى معىن )١٠
 التعرف على نسق اجلملة العربية ونظام تكوينها )١١
تعويد الطالب على األسالب العربية وعلى إدراك اخلطاء فيما يقراء ويسمع  )١٢

 وجتنب ذللك يف حديثة وقراءته وكتابته
 ويسمع فهما دقيقا مساعدة الطالب على فهم ما يقراء )١٣
ز>دة املعلومات اخلاصة والعامة عن طريق األمثلة والتطبيقات املفيدة البليغة  )١٤

إعطاء الطالب وسيلة أساسية من وسائل ز>دة ثروتة اللغوية بتدريبة على 
  .أبواب اإلشتقاق واستعمال املعاجم

  

 أو أساليب تدريس الصرف طرائق .٥

 تعريف طريقة التدريس .١

 ،طريقة التدريس 1ختالف املداخل والرؤي الرتبويةخيتلف تعريف 
منهم من نظر إليها  ،فمنهم من حددها وحصرها ىف حجرة الدراسة واملوضوع

فأصحاب النوع األول يرى أ^ا الويسلة اليت يتبعها املدرس . بصورة أمشل وأعم
ىف أي مادة من املواد أو هي اخلطة  ،لتفهيم التالميذ أي درس من الدروس

ويعمل على  ،يضعها املدرس لنفسه قبل أن يدخل حجرة املدراسة اليت
  ١٥.تنفيذها ىف تلك احلجرة بعد دخوهلا

                                                           

١٥
مطبعة جامعة موالC : ماالنج(,مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء, أوريل حبر الدين  

  ١٢٢ ,)٢٠١١, مالك إبراهم اإلسالمية احلكومية
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على أساس  اللغة بعرض املواد فيما يتعلق شاملة هي خطة طريقة
 .^ج على أساس خالف لقسم آخر ومجيعهم أ^م حيث الجزء من منتظم،

 هذا املوضوع، عرض ر علىكالعديد من العوامل التيتؤث املثال على سبيل هنا
 مما أدى إىل اخللفية واللغات األجنبية الذين درسوا طالب اللغة هو هذا

اخللفية االجتماعية والثقافية للطالب، وجتربته مع اللغة  . االختالفات املنهجية
١٦.الطريقة املختارة العوامل التيتؤثر على هي أولغة أجنبية أخرى العربية

 

 إىل نوعني من العربية تدريس اللغة أساليب ببساطة، ميكن تصنيف
   .واألساليب احلديثة األساليب التقليدية

اليت تركز  طريقة التدريس اللغة العربية هي تدريس الطرق التقليدية يف
 العمقح يف تعليم اللغة العربية وسائل تعلم حىت "الثقايف اللغة كعلم" على

النحو  أوجه على حد سواء اللغة العربية وخلصوصيات وعموميات من علوم
 ، أو األدبقواعد النحوو 

 لغة هي تدريس اللغة طريقة تدريس اللغة العربية األساليب احلديثة يف
يف  كأداة اتصال يعترب و أن اللغة العربية .كأداة املوجهة حنو هدف معني

                                                           

  Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaranرضية زين الدين، سيفيت غورنياندري واآلخرون،  ١٦

 Bahasa Arab)B٣١، )٢٠٠٥فوستاكا رحلة غروف، : جوغجاكر 
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 استخدام اللغة هو القدرة على تعلم اللغة العربية أن جوهر حىت احلياة احلديثة،
  1.١٧للغة العربية كلمات أو عبارات فهم وقادر على بشكل فعال

هي النظام الذي يسري عليه املدرس فيما يلقيه على  التدريسطريقة   
التالميذ من دروس وما يبعثهم إىل حتصيله من مهارة ونشاط حىت يكسبوا 
اخلربة النافعة واملهارة االزمة واملعلومات املختلفة من غري إسراف من الوقت 

  ١٨.واجلهود وبشكل يقر�م من األغراض السامية اليت نرمي إليها ىف الرتبية

طريقة تدريس اللغة العربية هي اخلطة الشاملة اليت يستعني �ا   
وتتضمن الطريقة ما يتبعه . املطلوبة من تعلم اللغة األهدافاملدرس لتحقيق 

وما يستخدمه من مادة تعليمية ووسائل  ،وإجراءات ،املدرس من أساليب
ا اللغة وهناك كثري من الطرائق اليت تعّلم �ا اللغات األجنبية ومنه. معينة
وليس من بني تلك الطرائق طريقة مثلى تالئم كل الطالب والبيئات . العربية

إذا لكل طريقة من طرائق تعليم اللغات األجنبية مزا>  ،واألهداف والظروف
وعلى املدرس أن يقوم بدراسة تلك الطرائق والتمعن فيها واختيار ما . ومآخذ

  ١٩.يناسب املوقف التعليمي الذي جيد نفسه فيه

 أنواع طرائق التدرس .٢

                                                           

: جوغجاكرPengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-Metodenya،)Bأمحد مهتدي أنصاري،  ١٧
 ٥٣، )٢٠٠٩فنربيت ترياس، 

 ١٩،)٢٠٠٧.دارالسالم: فونوروكو(  أصول الرتبية والتعليم، كونتور١٨

 ١٢٣, نفس املراجع١٩
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. ال توجد طريقة واحدة ميكن وصفها O^ا أحسن طريقة ىف التدريس  
وقد ال يقتصر الدرس على الطريق واحدة بل قد حيتاج الدرس الواحد إىل 

. استخدام عدة طرق، وال يتعارض استخدام طريقتني أو أكثر ىف درس الواحد
كل ذلك مرتوك لفطنة املعلم وقد يبدأ الدرس بطريقة وينتهي بطريقة أخرى و 

  . وحكمته ومعرفته بفن التدريس

وكان طرائق التدرس الصرف كثريا ونعرض هنا الطرق املستخدمة   
  :لتدريس الصرف فيما يلي

وهذه يدل علينا Oن الطريقة هي اليت يسري للمعلم إللقاء التدريس 
  .ليصل إيل دهن الطالب

  :فيما يلي ونعرض هنا الطرق املستخدمة لتدريس الصرف

  )Metode Induktif(الطريقة اإلستقرائية أو اإلستنبطية   . أ

وتقوم هذه الطريقة على البدء 1ألمثلة تشرح وتناقش مث تستنبط 
 .منها القاعدة

أن تقود املتعلم إيل معرفة احلقائق  الطريقة هذهالغرض من 
فهي طريقة يبحث . واألحكام العامة لرقية البحث واإلستقراء واإلستنباط

فيها عن اجلزئيات أوال وصول إيل قاعدة عامة، كأن تناقش التالميذ يف 
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األمثلة املدونة علي السبورة حيت تنتبط منها حكما أو قاعدة من 
  ٢٠.ة ميكن ستنبط منهااعد، حبيث تكون األمثلة كثري القو 

  ٢١:فيما يلي" هر1رت"الطريقة اإلستقرائية من رأى  خطواتأما 

  اإلضاح )١

فتمثل التحليل  األول للفكرة العامة، وتعد أدهان التالميذ 
و�ا ينتفع مبعلومات التالميذ . للدرس اجلديد، وتسمى القاعدة

 القدمية، ونربطها 1ملعلومات اجلديدة كي يسهل عليهم تذكرها،
وليس الغرض منها استنباط كلمة أو عنوان للدرس، ولكن الغرض  

  .إعداد أدهان املتعلمني للدرس اجلديد وتشويقهم إليه

  أو الربط املعاينتداعي  )٢

، فهي خطوة البحث اخلواطرأو  املعاين تداعيوهي 
للعلقات اليت تربط األمثلة بعضها ببعض  والتفكريواإلستكشاف 

ثل مرحليت الغرض والربط، حيث تعرض والعناصر بعضها ببعض ومت
احلقائق احلديدة يف الدرس مرتبة، ويناقش التالميذ حىت يفهموها، مث 
تربط تلك احلقائق والنقط بعضها ببعض، وتربط املعلومات اجلديدة 

  .1لقدمية، 1ملوازنة بني األشياء املتشا�ة أو املتضادة

  أو احلكم النظام )٣
                                                           

 ٢٧١. نفس املرجع٢٠

 ٢٧٢-٢٧٣.  نفس املرجع٢١



١٩ 
 

 

اد �ا ترتيب العناصر ترتيبا أو احلكم فري  النظاموهي خطوة 
لتكوين حكم من األحكام، أو . منظما بعد ربط بعضها ببعض

الستنباط قاعدة من القواعد، وهي اليت تعرف مبرحلة األستنباط، 
ففيها ينتقل العقل من أمر حمس . بعد املناقسة يف أمثلة كافية خمرتة

  .فاتإيل أمر معنوي، كنظرية من النظر>ت، أو تعريف من التعري

  الطريقة )٤

فبعد معرفة القاعدة . املراد �ا خطوة التطبيق أو املراجعة
  . اجلديدة جيب تثبيتها �عطاء التمرينات إو أسئلة عليها

املولود سنة "رين"م و  ١٨٨٢ -١٨١٧: زيلر  رأىو قد 
، املقدمة، العرض، الربط : "خطوات هذه الطريقة م أن ١٨٤٧

  ٢٢."، التطبيقاعدةالق

  املقدمة )١
طالبه لتقبل املادة العلمية اجلديدة وذلك  املدرسيهيئ 

عن طريق القصة واحلوار أو بسط الفكرة حبيث تثري يف نفوس 
، وهي شرتكة فتشدهم إىل التعلق 1لدرسالطالب الذكر>ت امل

جاح وسبيل إىل فهم الدرس أساسية أل^ا واسطة من وسائط الن
  وتوضيحه

 العرض )٢

                                                           

 ٢٧٣. نفس املرجع٢٢
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يتحدد املوضوع حبيث ، وعليه والعرض هو لب الدرس
يعرض عرضاً سريعاً اهلدف الذي يريد املدرس أن يبلغه للطالب 

  .فهو مادة دمسة غنية تصل ما سبقها مبا حلقها

 الربط  )٣

وهو املوازنة بني ما تعلمه الطالب اليوم وبني ما تعلمه 
1ألمس القريب والبعيد فاهلدف منه أن تربط املعلومات 

صل املدرس بطالبه إىل وتتسلسل يف ذهن الطالب مث ي
  االستنتاج

  القواعد )٤
لموضوع مادة وهنا يقف املدرس ليستنتج من عرضه ل

، على أن يفسح ا¾ال أمام الطالب يسجلها الطالب قاعدة
الستنتاج القاعدة Oنفسهم واالستنتاج زبدة ما بلغ إليه السعي 

  .من الدرس

 التطبيق )٥

دراسة القواعد "تعلق عليه األمهية الكربى ألن  والتطبيق
ال تؤيت مثارها إال بكثرة التطبيق عليها وتدريب التالميذ تدريباً  

ا   ٢٣".كافياً على األبواب اليت يدرس̂و

                                                           

 .نفس املرجع ٢٣
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©يج يف الطالب قوة : أنصار الطريقة االستقرائية أ^ا ويرى
التفكري وهي جادة أل^ا توصل إىل احلكم العام تدرجييًا وتقوم على 

، اليت تدور حول احلقائق امللموسة نوعةعرض األمثلة الكثرية املت
وحترك الدوافع النفسية لدى املتعلم فيهتم اهتمامًا 1لغًا فينبه ويفكر 

  .ويعمل

  :وتتمثل إجراءات هذه الطريقة ىف اخلطوات التالية
عرض جمموعة من األمثلة احملكمة الصياغة أو االختيار حبيث   )أ 

 تربز الرتكيب اجلديد بشكل ميكن مالحظته

إجراء ممارسة شفوية هلذه األمثلة كأن يقرأها الطالب ويناقشهم   )ب 
 املعلم ىف معانيها وتراكيبها 

 استخراج التعميم الذى يربز من خالل النشاط السابق  )ج 

٢٤صياغة املعلم للقاعدة  )د 
 

  
  )Lecture(احملاضرة أواإللقاء   . ب

وأكثرها شيوعا ىف  ،املعروفة للتدريس الطرقاإللقاء من أقدم  يعد
وتعتمد هذه الطريقة على  ،تدريس معظم املقررات ىف املدارس حىت اآلن

  :جانبني مها 

 .اإلملام الواسع 1ملادة العلمية من قبل املعلم -
 .مهارة املعلم ىف تنظيم املادة العلمية ىف سياق مبسط ومتسلسل -

                                                           

  ٢٤٣، طرائق، الناقة ٢٤
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حبيث  ،ويهتم املعلم ىف طريقة احملاضرة بتهيئة الصف للتدرس
ويعترب  ،يتأكد من صمت مجيع التالميذ حىت يتمكنوا من اإلستماع إليه

املعلم ىف هذه الطريقة حمورا للعملية التعليمية إذ يقع عليه العبء األكرب 
بينما يقف املتعلمون موقف املستمع الذي يتوقع ىف أي حلظة  ،ىف العمل

  .ألقاهاأن يطلب منه املعلم إعادة أو تسميع أي جزء من املادة اليت 

أن هلا العديد  ،ويرى مؤيدو طريقة اإللقاء أو احملاضرة ىف التدريس
  :من املزا> مثل 

 االقتصاد ىف وقت التدريس -
 االقتصاد ىف التجهيزات اخلاصة -
 تعليم عدد كبري من التالميذ ىف زمن حمدود -
 توفريجو من اهلدوء والنظام ىف الفصل  -
و©مل حاجته للنشاط والفاعلية  ،جتعل التالميذ ىف موقف سليب -

 الضرورية لنمو اخلربات املختلفة لديه
 تؤدي ىف كثري من األحيان إىل الشرود التالميذ ذهنيا -
 تؤدي إىل الرتكيز على أدين مستو>ت التعلم املعريف وهو التذكر -
 .©مل أمهية استخدام الوسائل احلسية ىف تعلم -

إال أنه ال  ،ضرةورغم هذه املآخذ اليت وجهت لطرق احملا  
فهي مهمة ىف تقدمي  ،ميكن االستغناء عنها ىف بعض أوقات التدريس
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Cأو ما  ،كما أ^ا مهمة لتلخيص ما جاء به من أفكار  ،الدرس أحيا
 ٢٥.توصل إليه الطالب من خالصات ىف مراحلة املختلفة

 
  )Metode Deduktif(الطريقة القياسية   . ت

بعرض القاعدة مث تعرض األمثلة بعد ذلك  الطريقةتبدأ هذه 
  .لتوضيح القاعدة

تقدم القاعدة أو الرتكيب  وفيهاوهي متيل إيل اسرتاتيجية،  
، مث ترتك هلم فرصة كافية ملمارسة القاعدة اجلديدة للطالباللغوي اجلديد 

وتعترب هذه الطريقة ذات فعالية  . والتدريب عليها يف أمثلة مث تعميمها
ض املوضعات الشاذة والصعبة من القواعد أي تلك اليت كبرية يف عر 

يصعب علي الطالب اكتشافها عن كريق التحليل واملقارنة واإلستنتاج، 
وتستطيع هذه الطريقة 1ستخدام معلم Cجح توفري وقت الطالب، كما 
أن هناك بعض الطالب الذين مييلون إيل معرفة القاعدة أوال، مث حماولة 

  ٢٦.اإلستفادة منها يف إعطاء مجل جديدةترمجتها أجرائيا و 

وهي من أقدم طرق التدريس املعروفة اليت  األخرومن الكتاب 
) deductive method(تسمى أيضا طريقة القاعدة أو التطبيق أو التمثيل 

وفيهم يعطى املعلم للتلميذ قاعدة أو حقيقة أة قانوC ويقيس على 

                                                           

 ١٢٥,....مهارات التدريس حنو إعداد, أوريل حبر الدين ٢٥

  ٢٤١، طرائق، الناقة ٢٦
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 ،البدء 1لصعب وهو القانونوىف هذه الطريقة يكون . القاعدة Oمثلة
وهي بذلك تسري ىف عكس ما تنادي  ،والتدرج اىل السهل وهو األمثلة

  .به قوانني التعلم من حيث البدء 1لسهل والتدرج إىل الصعب

وهي وإن كانت توفر كثريا من  ،إ^ا ال تصلح لصغار التالميذ
ري ال تدعو املتعلم إىل التفك ،الزمن Oخذ األحكام قضا> مسلمة

فهي ضد الرتبية  ،بل تعّوده اإلتكال على املدرس ،واإلعتماد على التفس
 ،وأدبيات اللغة ،ومن املمكن استخدامها ىف دروس التاريخ. العقلية

والعلوم الر>ضة، كأن تذكر القاعدة أو النظرية، مث توضحها 1حلكا>ت 
  ٢٧.والتمرينات واألمثلة

  ٢٨:هى  الطريقة هذه خطواتوأما 

 يدخل املدرس الفصل ويشرح املوضوع من القواعد   )أ 

 يعرض املدرس القواعد   )ب 

 عطى املدرس التالميذ الفرصة لفهم ذلك القواعد   )ج 

 عرض املدرس األمثلة الىت تتعلق بذلك القواعد   )د 

 عطى املدرس اإلستنباط من األمثلة   )ه 

 عطى املدرس اىل التالميذ التدريبات   )و 

  

                                                           

 ٢٠، ....أصول الرتبية والتعليم، كونتورل ٢٧

 Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan عبد احلامد وآخرون، ٢٨

Media, )٦٨، )٢٠٠٨،ماالنج فريس ينو أ:ماالنج 
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  ٢٩:اءات هي وتتبع هذه الطريقة جمموعة من اإلجر 

 عرض العبارة أو العبارات الىت تنص على القاعدة اى صياغة القاعدة  )أ 

 يقوم الطالب برتديد عينة من األمثلة الدالة على القاعدة   )ب 

يرتك املعلم فرصة كافية لكي ينظر الطالب ىف األمثلة املقدمة   )ج 
 وميارسها حىت يتمكن من صياغة أمثلة جديدة على منواهلا

  

 :مميزات الطريقة

 .أ^ا طريقة ذات فاعلية كبرية يف عرض املوضوعات الصعبة من القواعد  )أ 

  . أ^ا توفر الوقت، حيث ال تستغرق وقتاًكبرياً يف شرح القواعد  )ب 
  .يعاب على هذه الطريقة أ^ا جافة  )ج 
  .أ^ا تشعر التالميذ Oن املوقف التدريسي رتيب ومصطنع  )د 
  .مجل من عندهمتشعر التالميذ بصعوبة تطبيق القاعدة وتعميمها على   )ه 
جتعل تعلم القواعد  نوعا من التدريب العقلي بدال من أن جتعله وسيلة   )و 

 .لصحة الكالم والكتابة

  :ذه الطريقة وعيو�

  .أ^ا تعود التالميذ على احلفظ واحملاكاة العمياء  )أ 
  .عدم االعتماد على النفس واالستقالل يف البحث  )ب 
  .تضعف فيهم القدرة على ابتكار والتجديد  )ج 

  .تبدأ 1لصعب وتنتهي 1لسهلأ^ا 

                                                           

 ٢٤٢،طرائق،الناقة٢٩
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 التقومي .٦

 التقومي أساليب تعريف  )أ 
و هو أ  نتائجال ملعرفة نتيجةالتقومي هو العملية الىت تستخدم  أساليب

لطالب ا املعلومات عن بعض جوانب سلوك  ملعرفة العملية الىت تستخدم فيها
هذا  ومن .األشياء املأخد وقيل هو العملية إلعطاء موزن نتيجة النتائج أو. 

:التعريف يعرف ان التقومي نوعان
٣٠

  

 ان التقومي هو احلوادث واألعمال )١

  ان التقومي نوجد إلعطاء املعاىن والنتائج )٢
 منهجية جمموعة عن عبارة تقوميال فإن ،)Bloom( بلوم وفق عند

 مدى وحتدد الطالب مستوى يف تغيري هناك كان إذا الوقائع لتحديد من
.الطلبة يف التغري

٣١
  

  فوائد أساليب التقومي   )ب 
. فوائد أساليب التقومي ليستهل اإلمتحان الشفهى والتحريرى

  . اإلمتحان يستعمل ليعرف مهارة الطالب، يستعمل 1ملقابلة وأخذ النتائج 
التقومي . ان التقومي من املنهاج يشمل على املهارة والنتائج 1لتوازن

أما تقومي ملعرفة . والتدريسيسبب إىل حسن عملية املدرس ىف تكميل وحسن 
.مهارة الطالب بعد التعليم موافقة ملعرفة التقومي ىف التدريس

٣٢
  

  تقوميال اهدف   )ج 
 :ستة التقومي اهدف

                                                           

٣٠
  .٢٥٠، )١٩٩١دار املعارف، :القاهرة( هاملنهاج وعناصر ابراهيم بسيوين عمرية،  

٣١
 Evaluasi Pendidikanدار>نتو،   

٣٢
  .٣٦، )٢٠٠٠،دار الفكر العرىب: القاهرة( العربية، األساس العامة ملناهج تعليم اللغة رشدى أمحد طعيمة  
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 .التحصيل مستوى تقومي )١
 .ختتلف اليت التعلم جوانب خمتلف قياس  )٢
 .1لفعل الطالب يعرفه ما ملعرفة) وسائل( كوسيلة  )٣
 .الطالب لميتع تدفيع )٤
 .واملشورة التوجيه ألغراض املعلومات توفري )٥
  .الدراسية املناهج لتغيري أساسا تقوميال نتائج جعل )٦

 أنواع أساليب التقومي  )د 
  :التقومي ىف دراسة القواعد ينقسم إىل ثالثة أقسم وهى

 تقومي اجلواب القصرية  )أ 
  : وهو التقومي الذى محله إىل قصرية اجلواب وهو تنقسم إىل أربعة أنواع

 التكميلالتقومي  .١
وهو التقومي الذى حيتاج إىل تكميل اجلملة وإعطاء اجلواب 

  .ىف مكان املوجدة ىف اجلملة الكاملة 
 تقومي الصحيح واخلطاء .٢

وهو التقومي الذى حيتاج إىل اعطاء األراء الصحيح أو اخلطاء 
اذا خطء إعطاء ) ص(ىف الكلمة واجلملة اذا صحيح اعطاء حوف 

  )خ(حرف 
 إختبار الكثرة .٣

التقومي الذى حيباج إىل اختبار اإلجابة واحد من اثنني  وهو
  .أو زائد املوجودة مث اإلجابة إعطاء العالمة ىف اجلواب الصحيح 

 التزوج .٤
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وهو التقومي الذى حيتاج إىل املوافقة الكلمة ىف اجلملة مث 
 .اإلجابة اعطاء املوافقة الكلمة واجلملة املكتوبة

 التحرير اإلختبارتقومي   )ب 

  : خيتص التقومي التحريري ألنه

 يعود الطالب ترتيب أفكارهم )١

 يدل الطالب على موضوع اخلطأ ىف الفكر والعبارة واألسلوب )٢

يســــتطيع املــــدرس أن يعــــرف O^ــــم قــــد حصــــلوا علــــى مــــا طلــــب مــــن  )٣
٣٣املعلومات

  

وهو التقومي الذى حيتاج إىل األراء واجلواب ىف اإلنشاء أو 
األخبار الذاتى وهو التقومي املشهور استعمله تقومي . البياCت ىف اجلملة
  . املدرسون حىت اآلن

  )Oral examination(  تقومي اإلمتحان الشفهى  )ج 

  :فوائد اإلمتحان الشفهى

 جعل العقل إىل العمل  بسرعة .١

 يدعو إىل قوة احلاضرة وريب نشاط العقل .٢

 يدعو إىل قوة الكالم وعدم الرهبة .٣

فهنـاك أمـور متنـع مـن اسـتعماله ىف كـل املـواد وعلى الرغم مما له من الفوائد 
  :منها

 طول الزمان الذى يستلزمه اختبار كثري من الطالب .١

                                                           

 ٦٧، )دار السلم: فونوروكو(،  الرتبية والتعليم ،دمحم يونس ٣٣



٢٩ 
 

 

 ملل املمتحنني .٢

 عدم القدرة املساوة ىف األسئلة من حنية الصعوبة والسهولة .٣

عــدم اســتطاعة املمتحنــني معرفــة مقــدار الطــالب 1ملوضــوع ألن وجــه  .٤
مقـــدار الطـــالب 1ملوضـــوع الســـائل وإشـــارته قـــد ترشـــد املســـؤل معرفـــة 

  ألن وجه السائل وإشارته قد ترشد املسؤل إىل جزء عظيم
كان هذا التقومي ال يوجد ىف املدرسة ، وتستعمل هذا التقومي ىف 

  ٣٤:األشياء املهمة ىف هذا التقومي هى. اجلامعة واملعاهد

جيعل هذا التقومي ىف امتحان  الشفهى، وجوب املدرس ان يعرف إىل  .١
  التقومي لنيل صورة معرفة نتائج الطالبعرض 

 ال يغضب املدرس إىل اجوابة الطالب اخلطار أو بعيدا من السؤال .٢

  إستعداد األسئلة واجلواب كل أسئلة .٣
  :وهلذا التقومي إجيابيته وسلبيته 

 اإلجيابية .١

اســــــتطاعة تقــــــومي اإلنفراديــــــة واملعــــــارف ألن هــــــذه التقــــــومي تقــــــومي   .أ 
 الشفهى

 ة حىت يفهم الطالب بعد قراءة األسئلةوجود تعبري شكل األسئل  .ب 

يســــتطيع املــــدرس ان يعـــــرف معــــارف الطـــــالب حــــىت يعـــــرف اي   .ج 
 املعارف احملبوب وعكسها

 السلبية .٢

 واذا وجدت صلة غري جيدة حيمل إىل تقومي غري موضوعية  .أ 

                                                           

 ١٥٥، جعانفس املر  ٣٤



٣٠ 
 

 

 خائف اجلواب حيمل إىل شكلة أجوبة الطالب  .ب 

  ٣٥.األسئلة كل الطالب تفرق متكني  .ج 
 
 

                                                           

 ١٥٩-١٥٧جع، انفس املر  ٣٥



 

٣١ 

  الباب الثالث

  منهج البحث

  نوع البحث  .أ﴾ ﴿

إستخدم الباحث نوع البحث هذا البحث العلمي على سبيل البحث 

والبحث النوعي هو إجرآت البحث الىت تنتج  )Qualitative research(النوعى 

كاألصوات املكتوبة أو من ألسنة األشخاص   )Descriptive data( البيا*ت الوصفية

  ١ .وطبائع املتأملة

  

  حضور الباحث  .ب﴾ ﴿

من   و ألّن الباحث هقوBحضور الباحث يتعّلق =ذا البحث النوعى تعّلقا 

 .)Human instrumen( ىف هذه املدرسة الدينية تالميذاحدى ال

املستخدم هو  )Scientific paradigm(جلمع البيا*ت ىف املنهج العلمى 

  .الوسيلة األخرىو واإلستتفتاء  اإلختبار التحريري

صلة موسيلة كان الشخص .الشخص هو الوسيلة األفضل جلمع البيا*ت ت

  ٢.Yملخرب يقدر على فهم أنواع التبادالت ىف امليدان واحلصول عليها

  

                                                           

 ٣٦، )٢٠٠٣رينيكا جيفتا، : جاكر[( Metodologi Penelitian Pendidikan، ماركونو  ١
 ١٩، )٢٠٠٠رجما روسدكرY : ،Bندونج(  Metodologi Penelitian Kualitatifليكسي مولييونج،   ٢



٣٢ 

 

 

 مكان البحث  .ج﴾ ﴿

 "تسليم اهلدى"الدينية تخذ الباحث هو املدرسة تمكان البحث الذي 

  .٢٠١٨- ٢٠١٧ىالدراس عامال فونوروجو جكوك YYدان

 

صادر البيا�ت  .د﴾ ﴿   م

مصادر البيا*ت هي املصادر الىت حصل عليها الباحث من ميدان 

صدر من البيا*ت املوصوفات Yمليدان واملكتبة ٣.البحث . أما مصادر البيا*ت ت

حصل الباحث على البيا*ت الىت تكون اإلطار النظري من املكتبة ىف تنفيذ 

  .البحث

أما مصادر البيا*ت من امليدان ىف هذا البحث العلمى هم رئيس املدرسة 

ىف هذه احلال . قواعدو*ئب رئيس املدرسة ىف قسم منهاج التدريس ومدّرس ال

  .يسمى موضوع البحث Yملخرب

  

  ب مجع البيا�تاليأس  .ه﴾ ﴿

  :إستخدم الباحث األساليب جلمع البيا*ت، كما يلى

 )Interview Method(طريقة املقابلة   .أ 

                                                           

رينيكا جفتا : جاكر[(  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan  Praktekسوهارمسي اريكونطوا،    ٣

١١٥، )١٩٩٢ 



٣٣ 

 

 

طريقة املقابلة هي الطريقة جلمع الباB*ت اليت ترجى منها املواصلة    

تنقسم املقابلة إىل  )Donal Ari(راى دو*ل أري .املباشرة بني الباحث واملختري

إستحدمت الباحث طريقة . قسمني مها املقابلة الرتكيبية واملقابلة غري الرتكيبية

الباحثني مل تستحدم اإلرشاد املقابلة الىت  غري الرتكيبية هي . املقابلة غري الرتكيبية

  ٤.مث ترتيبها بشكل منهج جلمع البيا*ت

  : إستخدم الباحث هذه الطريقة جلمع البيا*ت من

صرفرئيس املدرسة ىف قسم منهاج التدريس عن تدريس  )١ بكتاب  ال

 .فونوروجوجكوك YYدان “ تسليم اهلدى”  Yملدرسة الدينية املقصود

“  تسليم اهلدى” Yملدرسة الدينية  الصف الثالثىف  الصرفمدّرس كتاب  )٢

 .٢٠١٨- ٢٠١٧  .ىالدراس عامال  فونوروجوجكوك YYدان 

“  تسليم اهلدى” Yملدرسة الدينية  الصف الثالثىف  تالميذ الصف الثالث )٣

 .٢٠١٨- ٢٠١٧  .ىالدراس عامجكوك YYدان فونوروجو  ال

 )Observation Method(طريقة املالحظة   .ب 

طريقة . طريقة املالحظة هي �مل وكتابة منظمة على الظواهر املبحوثة

صلح أن تعمل مباشرة أو غري مباشرة وأما إستخدام الباحث من  ٥.املالحظة ت

 )Structured observation(نوعية املالحظة هي املالحظة النظامية مبعىن اهليكل 
الىت هلا عالمة يعىن هيكل فيه الدوافع املنظمة ىف نوعه أوال وعالمة خاصة من  

                                                           

، )Y٢٠١٣ندونج الفابيتا، ( Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D، سوغيونوا٤        

٢٢٨.  
 ١٥١، )٢٠٠٤اندي اوفسيت،: يوكياكار[( Metodologi Researchسوتريسنو هادي،    ٥



٣٤ 

 

 

إستخدم الباحث هذه الطريقة للحصول على .  كل دافع ىف ذلك النوع

تعليم الصرف Yستخدام كتاب   :وهى األحوال احملتاجة ىف هذا البحث العلمى

تقومي املستخدمة من جهة أهداف التدريس وطريقة التعليم واساليب ال املقصود

جيكوك YYدان “ تسليم اهلدى”ىف الصف الثالث يف املدرسة الدينية 

  ٢٠١٧/٢٠١٨فونوروجو السنة الدراسية 

 )documentary method( الطريقة الوثيقية  .ج 

الطريقة الوثيقية هي الطريقة جلمع البيا*ت بكتابة البيا*ت املوجودة  

 "Metodologi Penelitian Pendidikan"ىف كتاب  )Riyanto( رBنطو كما قال

إن الوثيقية هى كل البيا*ت " )Guba dan Lincoln( كوY ولينجولن  مث قال

 ٦."املكتوبة أوالشريط املقيد Yلبحث

 إستخدم الباحث الطريقة الوثيقية لنيل البيا*ت عن حالة املدرسة

  :الدينّية كما يلى فونوروجوجكوك YYدان " طريق اهلدى"

 “ تسليم اهلدى” ملوقع اجلغراىف Yملدرسة الدينية  االتأسيس و  [ريخ )١

 . فونوروجوجكوك YYدان 

جكوك “  تسليم اهلدى”  أحوال املدرسني والطالب Yملدرسة الدينية )٢

 .فونوروجوYYدان 

  

                                                           

 ٨٣ ،Metodologi ، رBنطو  ٦



٣٥ 

 

 

 طريقة حتليل البيا�ت  .و﴾ ﴿

ستخدم الباحث أسلوب حتليل البيا*ت هي حتليل وصفي  يىف هذا البحث 

  ٧:كما يلى ) Miles dan Huberman(كيفي على طراز ميلس وهوبريمان 

  

صر يف حتليل البيا*ت    )Interactive Model( )علافتطراز الال(العن

 )Data reduction(ختفيض البيا*ت   .أ 

كما ذكر يف السابق  ،  تلط البيا*ت قسم الباحث Yلضبط والدقةختلئال 

ومن اجل ذالك . البيانيت املختلطة واملختلفة تكثر و كلما طال وقت الباحث 

والغرض من حتفيض البيا*ت . تعقد سريعا املعلومات بطريقة ختفيض البيا*ت

ىف هذا  ٨.املهّمة من حيث املوضوع والشكل هي تلخيص وختيري البيا*ت

واملالحظة  ،)interview(صل الباحث على البيا*ت من املقابلة حيالبحث 

)observation(  والوثيقة)documentary(   املعقدة ىف التدريس واألعمال اليومية

ضها Yختيار وحتديد عن األحوال األصلية املتعلقة بعملية يمن املدارس، مث ختف

  .تدريس القواعد
                                                           

 ٣٣٨، )٢٠٠٥الفابيتا، : Yندونج( Memahami Penelitian Kualitatif سوكييونو،  ٧
 ٩٢، .جعانفس املر   ٨

 ختفيض

 استنتاج

 

 عرض مجع البيا*ت



٣٦ 

 

 

 )data display(عرض البيا*ت   .ب 

اّن عرض . بعد �اية ختفيض البيا*ت فاخلطوة بعدها عرض البيا*ت

صورة والبيان املشالبيا*ت ىف البحث  صال بني األشياء تالنوع بطريقة ال ملة واإلت

وعرض البيا*ت ىف البحث النوع تغلب على طريقة كتابة . وما اشبه ذالك

بعرض البيا*ت تسهل يف فهم ما وقع وتفظيم العمل مؤسسا على . الوصفّية

   ٩.حصول الفهم

الصف ىف  يف هذا الباحث متكن معرفة عن نظام التقومي املستخدمة 

-٢٠١٧ فونورجو جكوك YYدان" تسليم اهلدى"ينية Yملدرسة الد ثالثال

٢٠١٨.  

 تاجستناإل  .ج 

ستدالب اإلاخلطوة بعد عرض البيا*ت هي أخذ اإلستنباط و 

واإلستنباط األول مل تبق يف احلكم اذا اتت األدلة اجلديدة واألرجح يف مجع 

تنسب وتتفق Yألدلة الراجحة  ولكن اذا كان اإلستنباط األول .البيا*ت بعدها

صحيحة حينما رجع الباحث يف ميدان البحث ومجع البيا*ت، فاإلستنباط . وال

اذا استنباط حبث نوعي فقد اجاب . األول مسي Yإلستنباط الراجحة الصحيحة

  ١٠.يف حتديدها ومل تبق وتتسع حينما ذهب الباحث يف ميدان البحث

 ثالثالصف الىف  تقومي املستخدمةىف هذا البحث ميكن معرفة عن ظام ال

  .فونوروجوجكوك YYدان “  تسليم اهلدى” Yملدرسة الدينية  

                                                           

 ۹٥،.جعانفس املر   ٩
  ۹۹،.جعانفس املر   ١٠



٣٧ 

 

 

  فحص صحة البيا�ت  .ز﴾ ﴿

  :لفحص صحة البيا*ت، إستخدم الباحث طريقتني

 تطويل اإلشرتاك  .أ 

إن الباحث ىف هذا البحث النوعى هي أداة البحث نفسه، إشرتاك 

وقت قصري بل حيتاج إىل ب يساإلشرتاك لهذا . الباحث حمتاج جلمع البيا*ت

وفائدة هذا التطويل هى ترقية درجة صحة . تطويل اإلشرتاك ىف ميدان البحث

 ١١.البيا*ت

 مواظبة التأمل   .ب 

الغرض من مواظبة التأمل هو إجياد اخلصائص والعناصر املناسبة Yملسألة 

وبعبارة . Yلتفصيلاملطلوبة مث تركز الباحث نفسه ىف هذه اخلصائص والعناصر 

  ١٢.أخرى إذا كان تطويل اإلشرتاك يعطى الفرفة، فمواظبة التأمل يعطى التعمق

  

  خطوات البحث  .ح﴾ ﴿

صله عن خطوات البحث فخطوات البحث هلا . البحث النوعي ال ميكن ف

صها أساسية هي أن الباحث كأداة البحث، فلذلك أن خطوات البحث ىف  خصائ

  .البحث غريهالبحث النوعي ختتلف خبطوات ا هذا

                                                           

، )٢٠٠٥فيتا رمياجا روسدا كارY : ،Bندوع (  Metodologi Penelitian Kualitatif، ج ميلييوع ليقسى ١١ 

٤٠ .     
  ١٢٨ ،.جعانفس املر   ١٢



٣٨ 

 

 

    :أما خطوات البحث ىف البحث النوعى إىل أربع خطوات

 :هذه اخلطوة  تنفذ ªمور أتية ،)pre research steps(خطوات ختطيط البحث   .أ 

إستكشاف أحوال و  إدارة اإلذنو  إختيار ميدان البحثث و كتابة ختطيط البح

 .إعداد أدوات البحثو إختيار املخرب واإلنتفاع به و  امليدان

 :خطوات تنفيذ البحث، هذه اخلطوة تنفذ ªمور أتية  .ب 

اإلشرتاك ىف مجع و  احلوض إىل امليدانو  فهم ميدان البحث وإعداد النفس

 البيا*ت

 خطوة كتابة بيا*ت البحث  .ج 

 خطوة حتليل البحث  .د 

فبعد أن اجتمعت البيا*ت كما أرادها الباحث قام الباحث بتحليلها على 

  .الطريقة الوصفية النوعية

 



 

٣٩ 

  الرابع الباب

  عرض البيا�ت

 

  عرض البيا�ت العامة. ﴾أ﴿

 الدينية فونوروجوجكوك &&دان " تسليم اهلدى" ملدرسة ا�ريخ قيام  .١

هي مؤسسة  فونوروجوجكوك ��دان " تسليم اهلدى"املدرسة الدينية 
تعليمية خاصة واليت تنطبق نظام الرتبية السلفية، اليت تعتمد على احلجاج أهل السنة 
واجلمعة، واستنادا إىل القرآن الكرمي و احلديث و اإلمجاع والقياس الذين وقفوا يف 

وفقا على Uرخيأسس دسوقى . ظل املعهد اإلسالمية السالفية الشافعيةطريقاهلدى
يسمى  ١٩١٢يف عام . اإلسالمية" الطريق اهلدى"رىب معهد هذه املدرسة، هو م

من قبل " تسليم اهلدى"إدارة املدارسة الدينية ". تسليم اهلدى"�ملدارسة الدينية 
بدرالدين، امساعيل، احلاج :العاملني أنفسهم، ومبساعدة وابنتها يف القانون هي 

لدين وإمام البدري و ويساعد أيضا من قبل رجل ا. سلمتعبد املعطي و حمّمد دوام
و ىف بداية  ١٩٤٠وذلك احلال حىت عام . يف حني ليس له مقعد. أستاذ حمفوظ

تقع هذه املدرسة يف قرية جكوك ��دان . حىت اآلن على مقاعد ١٩٤٠
١.فونوروجو

 

  :هم ١٩٩١من اول qسيسها ىف السنة  املدرسة أما رؤساء هذه
 ١٩٩٨ – ١٩٩١كياهى فخرالدين   )أ 

 ٢٠٠١ – ١٩٩٨  صاحل حمودينـم  )ب 

 االن – ٢٠٠١على حسىن خالد   )ج 

                                                 
  ىف امللحق هذا البحث٢٠١٨/IV-١٨ /D/٠١ : أنظر نسخة الوثقية الرقم ١



 

 

٤٠

 فونوروجوجوكوك &&دان " ليم اهلدىتس"املدرسة الدينية  نظام املدرسة .٢

 سلفيةالدينيةالمؤسسة بروح الـمدرس هي " تسليم اهلدى"الدينية  ةرسـمدال
هذه . ، وأداة العلم منذ نشأته حىت اآلن، احلديث، التصوف، القرآناليت تعلم الفقه

 :املؤسسات التعليمية وتشمل مراحل التعليم

 ثالث سنوات الوسطى مدرسةـمستوى ال  )أ 

 ثالث سنوات العليا مدرسةـمستو�ل  )ب 

 ٢.حىت اآلن" تسليم اهلدى"الدينية  ةالتعليم املدارس وهذا هو نظام

جكوك &&دان " تسليم اهلدى" الدينيةـمدرسة ل)letak geografis(موقع اجلغرايف  .٣

 .فونوروجو

فىشارع شهداء  فونوروجوجكوك ��دان " تسليم اهلدى" الدينيةتقع الـمدرسة 
خرى عاهد األاملسرتاتيجى وقريب من ىف املوقع اإلفونوروجو جكوك ��دان  ١٩٤

أما  .العلمعن ارف الطالبعملز�دة  اساعدكل واحد من املعاهديكون م. فونوروجوب
هو كما  فونوروجوجكوك ��دان " طريق اهلدى" الدينيةموقع اجلغراىف ملدرسةحدود 

 :يلى

 حمدودة بقرية كاديفاتن: (utara)اجلهة الشمالية   .أ 

 حمدودة بقرية فاتيهان ويتان:  (timur) اجلهة الشرقية  .ب 

 حمدودة بقرية جوكرامنكاالن: (selatan)اجلهة اجلنوبية   .ج 

 ٣:حمدودة بقرية كنينت:  (barat)اجلهة الغريبية  .د 

                                                 
  ىف امللحق هذا البحث ٢٠١٨/IV-١٨/D/٠٢ : أنظر نسخة الوثقية الرقم ٢

  ىف امللحق هذا البحث ٢٠١٨/IV-١٨/D/٠٤: أنظر نسخة الوثقية الرقم ٣



 

 

٤١

 فونوروجوجكوك &&دان " تسليم اهلدى"الدراسى &لـمدرسة  )kurikulum(منهج  .٤

 الدينية

املتمسكني بدين اإلسالم والعاملني به وجعلهم قادرة على  الطالبلتأهيل 
الدراسى الدينية املنهج " تسليم اهلدى"مقابلة الزمان القادم إستخدمت املدرسة 

  .السلفى املناسب مع مرور الزمان
الدينية جكوك "تسليم اهلدى" الـمدارسة أما املنهج الدراسى املستخدم ىف 

  ٤:هو كما يلي فونوروجو��دان 
  

  الكتب  املواد الدراسى  الصف/ الفصل   الرقم

 الفقه  األول  ١

 النحو

 الصرف

 التوحيد

  األخالق
  التجويد

  سفينة النجة
  الشربوى

  ١بناء واألساس 
  جواهر الكالمية
  ١أخالق البنني 
  حتفة األطفال

 الفقه  الثاىن  ٢

 النحو

 الصرف

  التوحيد
  التجويد

  سلم التوفق 
  األجرومية

  ٢بناء واألساس 
  قطر الغيث

  جزارية

                                                 
٤
  ىف امللحق هذا البحث ٢٠١٧/IV-١٨/D/٠٥: أنظر نسخة الوثقية الرقم  



 

 

٤٢

 الفقه  الثالث  ٣

 النحو

 الصرف

 مصطلح احلديث

  التوحيد

  ١فتح القريب 
  ١العمريطى 

  املقصود
  حمظومة بيقنية

  جتان درارى
 الفقه  الرابع  ٤

 النحو

 النحو

 أصول الفقه

  التوحيد

  ٢فتح القريب
  ٢العمريطى 

  قوعد اإلعراب
  الورقة

  كفاية العوام
 الفقه  اخلامس  ٥

  النحو
 التفسري

 بالغة

 قواعد القفهية

  التوحيد

  فتح املعني
  ١ألفية ابن مالك 

  علم التفسري
  ١جواهر املكنون 

 ١فرائد البهية 

  ١أم الرباهني 
 الفقه  السادس  ٦

 النحو

 بالغة

 قواعد القفهية

  التوحيد

  ٢فتح املعني 
  ٢ألفية ابن مالك 
  ٢جواهر املكنون 

  ٢فرائد البهية 
  ٢أم الرباهني 

 



 

 

٤٣

لز�دة معرفة الطالب عن العلم استخدمت ايضا املادة العملية اليومية خارج 
  :الوقت الدراسى وهى كما يلى

  سوروكان القرأن   البـرجانـجى 
  املـحاضرة   سوروكان كتاب 
  مشاورة الكتب   قراءة القرأن 

 

جكوك &&دان " تسليم اهلدى"وسائل التدريس املستخدمة &ملدرسة  .٥

 الدينيةفونوروجو 

  ٣. ١اجلدول 
  الدينية فونوروجوجكوك ��دان "تسليم اهلدى" الوسائل املوجودة ىف املدرسة 

  ٢٠١٦٥-٢٠١٥السنة الدراسية 

  
  العدد  حالة  إسم الـمتاع  الرقم

  ١  جيدة  (kantor)غرفة اإلدارة  ١
  ٦  £قص  الفصلغرفة   ٢
  ١  جيد  املسجد  ٣
  ٨  جيد  مسكن الطالب  ٤
  ٣  جيد  مسكن األساتيذ  ٥
  ١  جيد   (aula/ruang pertemuan)قاعة اإلجتماع  ٦
  ١  £قص  املكتبة  ٧

                                                 
  ىف امللحق هذا البحث٢٠١٨/IV-١٨/D/٠٦  : أنظر نسخة الوثقية الرقم ٥



 

 

٤٤

  ٥  £قص  احلّمام  ٨
  ٤  £قص   (wc)املرخاض  ٩

 

  ٣. ٢اجلدول 
  الدينية فونوروجوجكوك ��دان " طريق اهلدى" األدوات املوجودة ىف املدرسة 

  ٢٠١٦٦-٢٠١٥السنة الدراسية 
 

  حالة   العدد  اإلسم األدوات  الرقم

  £قص  ٧٢  املقعد  ١
  جيد  ٦ املكتب  ٢
  جيد  ٦ السّبورة  ٣
  £قص  ١ كومبيوتر  ٥
  جيد  ١ (printer)الطابعة   ٦
  جيد  ٢ (tape perekam)املسّجلة الشرطّية   ٧
  جيد  ٢ )sound system(مكّرب الصوت   ٨
  جيد  ١ )penyedot air(مياه  مضخة  ٩
  جيد  ٨  الساعة  ١٠

  
  
  

                                                 
  ىف امللحق هذا البحث٢٠١٨/IV-١٨/D/٠٦  : أنظر نسخة الوثقية الرقم ٦



 

 

٤٥

 الدينية فونوروجوجوكوك &&دان "تسليم اهلدى" املدرسة  وبعثة إرسالية .٦

 الدينيةعملية التدريس اجليدة كانت الـمدرسة )menyelenggarakan(فيإدارة 
  ٧:إرساليتها وبعثتها كما يلي. هلا اإلرسالية والبعثة" اهلدى تسليم"
 (fisi)إرسالية   .أ 

جعل الطالب يتخلقون ¨خالق كرمية وعالية ويتمسكون بدين 
اإلسالم امساكا قو� ويصبحون قادرين على مقابل الزمان القادم ويستطيعون 

  ان يستمر جهاد العلماء
 )misi(البعثة   .ب 

اجلماعة فهما و جعاللطالب قادرين على فهم إعتقاد أهل السنة 
، والعمل ا صحيحاقراءة جيدة وفهملدية قالتقراءة الكتب ماهرا ىف صحيحا، و 

 .©ا يف احلياةاليومية

 

جكوك "طريق اهلدى"&ملدرسة ) struktur kepengurusan( املنظمةتركيب  .٧

 الدينية فونوروجو&&دان 

 ركيبملعرفة ت. ةاجليدةنظموجود تركيب املس يدر التإحدى شروط جناح 
كما النظر إىل اجلدول    ةحيوضالدينيةمعرفة "تسليم اهلدى" منظمة املدرسة 

 ٨: يلى
 

 

 

 
                                                 

  ىف امللحق هذا البحث٢٠١٨/IV-١٨/D/٠٣: أنظر نسخة الوثقية الرقم ٧
 ىف امللحق هذا البحث٢٠١٨/IV-١٨/D/٠٧ :الرقم وثقيةانظر نسخة ال ٨



 

 

٤٦

 الدينية"تسليم اهلدى" تركيب منظمة املدرسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :البيا£ت 
  (Garis Komunikasi)خطوط اإلتصال:   ____________ 

  (Garis Komando) خطوط األوامر:             

 مدير املعهد

pengasuh 

 

إلستشاريةا  
penasehat 

س  مؤسِّ
pembina 

 رئيس املدرسة
Kep. madin 

 
BP 

 £ئب رئيس املدرسة

Wakil kep. madin 

 املدرسة الدينية

 قسم الرتبية
Sek. pendidikan 

صلة اXتمع قسم  

Sek. humas 

اإلدارة قسم  

TU 

 الطالب

 العليا  الوسطى

 سنوات ٣ سنوات ٣



 

 

٤٧

 فونوروجوجكوك &&دان  "تسليم اهلدى"أحوال املدرس والطالب &ملدرسة  .٨

 الدينية

مدرسون كثرون ا هللدينيةا فونوروجو��دان  جكوك"تسليم اهلدى" ملدرسة ا
  .مدرسا ٣٤عدد املدرسني 

  ٣.٣اجلدول 
  الدينيةفونوروجو جكوك ��دان "تسليم اهلدى" أحوال املدرسني ىف املدرسة 

  ٢٠١٦٩- ٢٠١٥السنة الدراسية
  

 املواد الدراسية الوظائف اإلسم الرقم

 فقة مدير املعهد حممود الدين مرشئيد   .١
 قواعد الفقهية مدير املدرسة خالد علي حسيىن   .٢
 أخالق األستاذ بودى جانتو   .٣
 حنو األستاذ هادى مصطى   .٤
 تفسري األستاذ دمحم رحاين   .٥
سانتوصاهري    .٦  صرف األستاذ 
 فقة األستاذ هرو سوسانتو   .٧
 أصول الفقة األستاذ إمام نواوي   .٨
 حنو األستاذ امام صبارى   .٩

 حديث األستاذ بصرى.١٠
 فقة األستاذ نور رمحن.١١

                                                 
  ىف امللحق هذا البحث٢٠١٨/IV-١٩/D/٠٨: الرقمالوثقية  أنظر نسخة ٩



 

 

٤٨

 حنو األستاذ عبد العزيز.١٢
 تفسري األستاذ أيب حمبوب.١٣
 حنو األستاذ سوغيهارطا.١٤
 صرف األستاذ أخيد التربك.١٥
شهرايندمحم .١٦  حنو األستاذ 
 توحيد األستاذ امام صاحلني.١٧
 رسالة احمليض األستاذة علمية.١٨
 فقة األستاذة سييت زمرأة النعيمة.١٩
 فقة األستاذ فؤاد فتح هللا.٢٠
 فقة األستاذة ديين نور�ين.٢١
 عثماين األستاذة ردة الينا سور� نعسيه.٢٢
 حنو األستاذ خري الدين.٢٣
 حديث األستاذ �رنو ايكو سافرتا.٢٤
 جتويد األستاذ زين األبرار.٢٥
 حنو األستاذ أفيف فاريياوان.٢٦
 حديث األستاذ أمحد فتح األمم.٢٧
 توحيد األستاذ علي يسران.٢٨
 رسالة احمليض األستاذة نور الصيام.٢٩
 صرف األستاذ سسوانتو.٣٠
 فقة األستاذ �غوس ريفاعي.٣١
 حنو األستاذ إيبود مهاين.٣٢



 

 

٤٩

 صرف األستاذ سودرتو.٣٣
 رسالة احمليض األستاذ  جنيب أمحد.٣٤

  

  ٣.٤اجلدول 
  فونوروجوالدينية جكوك ��دان " تسليم اهلدى "املدرسة أحوال الطالب ىف 

  ٢٠١٦-٢٠١٥السنة الدراسية 
  

 العدد الطالبة الطالب طبقة الفصل

 ١٤ ٥ ٩ الفصل األول أ
 ١٩ ٤ ١٥ الفصل األول ب
 ١٤ ٧ ٧ الفصل األول ج

أالفصل الثاين   ١٨ ٨ ١٠ 
 ١٨ ١٢ ٦ الفصل الثاين ب
 ١٣ ٥ ٨ الفصل الثالث أ

 ١٤ ٥ ١٠ الفصل الثالث ب
 ١٠ ٣ ٧ الفصل الرابع

 ١٩ ١٠ ٩ الفصل اخلامس
 ٨ ٢ ٦ الفصل السادس

 ١٤٧ اºموع
  

  



 

 

٥٠

  اخلاصة عرض البيا�ت. ﴿ب﴾

لطالب  املقصودأهداف تعليم الصرف &ستخدام كتاب  عن البيا�ت عرض .١

درسة الدينية تسليم اهلدى جيكوك &&دان فونوروجو املالصف الثالث يف 

 .٢٠١٧/٢٠١٨السنة الدراسية 

د اليه، وذلك صياغة تصيف التغري نقصاالهداف هو ايصال ما 
املطلوب لدى املتعلم صياغة تبني ما الذى سيكون عليه املتعلم حني يكون قد 

  ١٠.امت بنجاح خربته التعلم
. تعليم الصرفيعىن ىف املدرسة ىف كل  الشيئ املهم وه هدافاأل

 هدافاألاملستخدمة جيدا واذا  هدافاألاذا  حتقق حاصال جيدا  عليمالت
التدريس ال متكن  أهداف .املستخدمة غري جيدا فنتائجه ال موافق �لرجاء

 عليمالت التعليمية هى أغراض هدافاأل، كانت عليميةالت هدافاألعن  مفكوكا
 .عليمالىت البد وجودها ىف عملية الت

الصرف واستخدام الكتاب  عليمله أهداف،  كما كان يف ت شيءكل 
الصرف قد ذكر الباحث يف القادم، وأما  عليمأما أهداف ت. الصرف عليملت

الصرف يف الصف  عليمالصرف خصوصا ت عليمأهداف استخدام الكتاب لت
 كتابيعين �ل جيكوك ��دان فونوروجو درسة الدينية تسليم اهلدىامليف  الثالث

 .قصودامل

. فهم اللغة العربية أوالً أن نيف فهم القرآن علينا ": "سودارتو ذستاأ"وقال 
 تدور .الصرف حسًنا ، أحد العلوم اليت جيب تعلمها لفهم اللغة العربية هو علم

                                                 
 ٢٩، )٢٠٠٠دار الفكر العرىب، : القاهرة (تعليم اللغة العربية، االساس العامة ملناهح  رشدى طعيمة، ١٠



 

 

٥١

علم ، أّما تدور هنا دورًا يف شكل سلسلة من الرسائل �حلروف الصرفعلوم 
  ١١."الكلماتىف حال أواخر  النحو

أهداف تعليم  :قال أستاذ �كوس ريفاعى رئيس املدرسة تسليم اهلدى
  :الصرف �ستخدام كتاب املقصود هو

 .حىت يتمكن الطالب من التعبري عن أفكارهم يف اجلمل والكتابة .١

 .اUكلمأو   اUعبار  إّماعىن املعلى شرح  اكون قادر يأن حّىت  .٢

 .اصحيح قراءة جيدا وال على الطالبحىت يتمكن  .٣

 .لفهم معىن القرآن أو معناه الذي اعتاد على قراءته .٤

 .يف قراءة القرآن اهتماكون أكثر حذرا و يأن  .٥

 .بشكل صحيح عربّيةلطالب من كتابة اللغة الحىت يتمكن ا .٦

ز�دة الوعي حول طبيعة اللغة العربية كواحدة من اللغات لتكون أداة التعلم  .٧
 .، خاصة يف دراسة مصادر التعليم اإلسالمياألساسية 

  .ملعرفة أن تغيري يف الكلمات تغيٌري يف املعىن  .٨
 علم الصرفإن الغرض من "قال دمحم فكري أحد تالميذ الصف الثالث 

هو تصحيح الكلمات واجلمل والكالم �للغة العربية بشكل جيد حىت يتقن 
 مناسباً العلوم املتعلقة �للغة العربية وميكنه أن يتكلم اللغة العربية بشكل صحيح 

  ١٢.للقواعد اليت مت حتديدها
  

                                                 
  ىف امللحق هذا البحث ٥/٢٠١٨-٠٩/W/٠٤: الرقماملقابلة  أنظر نسخة  ١١
  ىف امللحق هذا البحث ٥/٢٠١٨-٠٨/W/٠١: الرقماملقابلة  أنظر نسخة  ١٢



 

 

٥٢

يف تعليم الصرف &ستخدام   املستخدمة طريقة التعليم عن البيا�ت عرض .٢

درسة الدينية تسليم اهلدى امللطالب الصف الثالث يف  املقصودكتاب 

 .٢٠١٧/٢٠١٨جيكوك &&دان فونوروجو السنة الدراسية 

على أساس  اللغة بعرض املواد فيما يتعلق شاملة هي خطة طريقة
 .Áج على أساس خالف لقسم آخر ومجيعهم أÁم حيث الجزء من منتظم،

 هذا املوضوع، عرض التيتؤثر علىكالعديد من العوامل  املثال على سبيل هنا
 مما أدى إىل اخللفية واللغات األجنبية الذين درسوا طالب اللغة هو هذا

اخللفية االجتماعية والثقافية للطالب، وجتربته مع اللغة  . االختالفات املنهجية
 ١٣.الطريقة املختارة العوامل التيتؤثر على هي أولغة أجنبية أخرى العربية

 الطريقةتكون  "أحد طالب الصف الثالث هو  ، دمحم وحيد وقال
، ، مثل طرق األسئلة واألجوبة، واحملاضراتجيدة�ألستاذ سودرتو املستخدمة 
  ١٤".والواجبات

الطريقة : قال أستاذ �كوس ريفاعى رئيس املدرسة تسليم اهلدى
 األستاذقراء  .السلفية ىف معاهداملستخدمة هنا هي الطريقة اليت تطبق الغالب 

مث  )Nadhom(النظام املواد اليت تدرس يف شكل  .مث شرح املعىن قواعدالترمجة 
أن خيفظها من حىت لو كان ال بد منه  كل يومأن يقرئها مجاعة   ميكن للطالب
 .نظام املقصود

                                                 
 Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran، سيفيت غورنياندري واآلخرون، رضية زين الدين ١٣

Bahasa Arab )U٣١، )٢٠٠٥فوستاكا رحلة غروف، : جوغجاكر 
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 البيان، يعطي املعلم وىف التعليم إستخدم األستاذ سودرتو طريقة القياسية
م ي، ويف Áاية التعل موزونه و الوزن املتعلق �ملادة مث إعطاء بعض األمثلة من

  ١٥.عرفة فهمهممل األسئلة أعطي إجا�ت
  

  ١٦: القياسية الطريقة هذه خطواتوأما 
 يدخل املدرس الفصل ويشرح املوضوع من القواعد  .١

 يعرض املدرس القواعد  .٢

 عطى املدرس التالميذ الفرصة لفهم ذلك القواعد  .٣

 عرض املدرس األمثلة الىت تتعلق بذلك القواعد  .٤

 عطى املدرس اإلستنباط من األمثلة  .٥

 عطى املدرس اىل التالميذ التدريبات  .٦

  
  ١٧:من اإلجراءات هي  جمموعةوتتبع هذه الطريقة 

 عرض العبارة أو العبارات الىت تنص على القاعدة اى صياغة القاعدة .١

 .الدالة على القاعدةة من األمثلة يقوم الطالب برتديد عين .٢

يرتك املعلم فرصة كافية لكي ينظر الطالب ىف األمثلة املقدمة وميارسها حىت  .٣
  .يتمكن من صياغة أمثلة جديدة على منواهلا

  

                                                 
١٥
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 Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan ،رونخلمد وآيعبد احل ١٦

Media, )٦٨، )٢٠٠٨ماالنج فريس، ينو أ:ماالنج 

 ٢٤٢ طرائق، الناقة،١٧
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الطالب الذين هم يف : كثري من املشكالت الىت وّجهها ىف التعليم هي
بعضها يف املدارس و  .خمتلفةأي  من طبقة ستو�ت من املالصف ليست 

عدم اهتمام و . مستوى فهمهموحّىت خيلف ىف . اإلعدادية والثانوية والكلية
 ١٨.املستخدمةالطالب �ملواد 

  
 املقصود&ستخدام كتاب الصرف املستخدم ىف التقومي  عن البيا�ت عرض .٣

درسة الدينية تسليم اهلدى جيكوك &&دان امللطالب الصف الثالث يف 

 .٢٠١٧/٢٠١٨فونوروجو السنة الدراسية 

ألمهية هذه  تذكراأكثر من املدرسني مل يعرفوا ما هو التقومي ىف الرتبية ،
املسألة يدخل الباحث هذه املسئلة ألن التقومي هو أحد من فوائد الرتبية الذى مل 

"  تسليم اهلدى "فلذلك يرجى على مجيع املدرسني ىف املدرسة . جيوز إبتعاده
التقومي استعماال صحيحا وتنوعوا ىف  ، ان يستعملواوجفونورو جكوك ��دان 

  .إعطاء أساليب التقومي
البد .ا Èلة وهي التقوميالتالميذ ىف عملية التدريس فعليه نتيجةليقرر 

التقومي هو إستعمل . التقومي لقياس املهارة الطالب يف أثناء الدراسة يف املدرسة
  .يف كل املدرسة لتحديد الطالب ممتازا او ال يف دراستهم

االمتحان . امتحا£ن ةرساملد ههذ يفكان   " أستاذ سودرتول وقا
، أقوم مبسألة املادة اليت االمتحان التحريري  أّما .التحريري واالختبار الشفوي

أما لالختبار . املادة الىت مل أبّني إىل الطّالب مل أخترب و بّينت إىل الطّالب
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لقراءة القواعد مث شرح ما  فتقّدم الطّالب أمام الفصل واحدا فواحداالشفهي ، 
  ١٩". أمثلتهامصحو�ً مبقرأه 

 رشدى أمحد"لقول موافقا " إلختبار الشفوى�"هذا التقومي يسّمى 
جيعل هذا " األساس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية " ىف كتابه" طعيمة 

نيل وهو يعرف عرض التقومي لاملدرس   ستعملهالتقومي ىف امتحان  الشفهى، و 
  .معرفة نتائج الطالب صورة

الذى يستخدمه املدرس ىف أخر ما اإلختبار التحريرى هو اإلختبار أو 
السنة الدراسية �ألسئلة املكتوبة والطالب يكتبون األجواب ىف قرطاس تلك 

 لقول رشدى أمحدموافقا " إلختبار التحريرى � "هذا التقومي يسّمى . األسئلة
التقومي ان هذا  "ملناهج تعليم اللغة العربيةاألساس العامة  " ىف كتابه  طعيمة

إستنادا إىل عرض  .حيتاج إىل األراء واجلواب ىف اإلنشاء أو البيا£ت ىف اجلملة
ملعرفة اإلختبار الشفوى البيا£ت السابقة إستخدم املدرس أسالب التقومي 

النتيجة ليعرف املدرس  اإلختبار التحريرىو  .مهارة الطالب األصلية مباشرة
  .الفكرة الضيقةو  يدةاجل
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 الباب اخلامس

 حتليـل البيـانـات

 املقصودأهداف تعليم الصرف �ستخدام كتاب عن أهداف  حتليـل البيـانـات  .أ﴾ ﴿

درسة الدينية تسليم اهلدى جيكوك ��دان امللطالب الصف الثالث يف 

 .٢٠١٧/٢٠١٨فونوروجو السنة الدراسية 

اذا  حاصال جيدا  حتققالتدريس  االهداف هو ايصال ما نقصد اليه،

املستخدمة غري جيدا فنتائجه ال موافق  هدافاألاملستخدمة جيدا واذا  هدافاأل

  .-لرجاء

وأما العام . كل شيئ له أهداف وفائدات، كما كان يف تعليم علم الصرف

وهيأFا وما يعرض هلا من صحة من فائدات التصيف هي معرفة صور املفردات 

ولكن ذكر الباحث هنا ليس يف الصرف فقط ولكن من  ١.وإعالل وإبدال وحنوها

وأما . والصرف هلا تعلقات املقروQت الصرفألن كما عرفنا Pن . أيضا الصرف

 :األهداف منهما كما يلي

  قراءة القرآن الكرمي قراءة صحيصة وعدم اللحن فيه )١
 والرتكيب استعماال سليمااستمال األلفاظ  )٢
 كتابة التعبري السليم ومتييز اخلطاء من الصواب )٣
 ضبت أواخر الكلمات ضبطا صحيحا )٤

                                                           

١
 .١،)بدون املدينة والطبعة والسنة( يف علم الصرف ملقصودكتاب االدمحم بن عبد الرحيم،   
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 تعرف الفروق بني  الفقرات والرتكيب واحلمل واأللفاظ )٥
 ية واللغويةالصرفالتحدث السليم من األخطاء  )٦
 القراءة الصحيحة واخلالية من األخطاء )٧
 واحملافظة عليهااإلعتزاز -للغة العربية  )٨
 التعود علي دقة املالحظة واملوازنة واحلكم )٩
 تركيت الكلمات تركيتا صحيحا يف مجل تؤدى معىن )١٠
 التعرف على نسق اجلملة العربية ونظام تكوينها )١١
تعويد الطالب على األسالب العربية وعلى إدراك اخلطاء فيما يقراء ويسمع  )١٢

 وجتنب ذللك يف حديثة وقراءته وكتابته
 الطالب على فهم ما يقراء ويسمع فهما دقيقامساعدة  )١٣
ز�دة املعلومات اخلاصة والعامة عن طريق األمثلة والتطبيقات املفيدة البليغة  )١٤

إعطاء الطالب وسيلة أساسية من وسائل ز�دة ثروتة اللغوية بتدريبة على 
  .أبواب اإلشتقاق واستعمال املعاجم

واستخدام الكتاب لتعليم  له أهداف،  كما كان يف تعليم الصرف شيءكل 

أما أهداف تعليم الصرف قد ذكر الباحث يف القادم، وأما أهداف . الصرف

يف استخدام الكتاب لتعليم الصرف خصوصا تعليم الصرف يف الصف الثالث 

 .املقصود كتابيعين -ل درسة الدينية تسليم اهلدى جيكوك --دان فونوروجوامل

. فهم اللغة العربية أوالً أن نيف فهم القرآن علينا ": "سودارتو ذأستا"وقال 

 تدور .الصرف حسًنا ، أحد العلوم اليت جيب تعلمها لفهم اللغة العربية هو علم
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، أّما تدور علم هنا دورًا يف شكل سلسلة من الرسائل -حلروف الصرفعلوم 

  ٢."ىف حال أواخر الكلمات النحو

 علم الصرفإن الغرض من "قال دمحم فكري أحد تالميذ الصف الثالث 

هو تصحيح الكلمات واجلمل والكالم -للغة العربية بشكل جيد حىت يتقن 

 مناسباً العلوم املتعلقة -للغة العربية وميكنه أن يتكلم اللغة العربية بشكل صحيح 

 ٣.للقواعد اليت مت حتديدها

أهداف تعليم : س املدرسة تسليم اهلدىقال أستاذ -كوس ريفاعى رئي

  :الصرف -ستخدام كتاب املقصود هو

 .حىت يتمكن الطالب من التعبري عن أفكارهم يف اجلمل والكتابة .١

 .ا�كلمأو   ا�عبار  إّماعىن املعلى شرح  اكون قادر يأن حّىت  .٢

 .اصحيح قراءة جيدا وال على حىت يتمكن الطالب .٣

 .اعتاد على قراءته لفهم معىن القرآن أو معناه الذي .٤

 .يف قراءة القرآن اهتماكون أكثر حذرا و يأن  .٥

 .بشكل صحيح عربّيةحىت يتمكن الطالب من كتابة اللغة ال .٦

ز�دة الوعي حول طبيعة اللغة العربية كواحدة من اللغات لتكون أداة التعلم  .٧
 .األساسية ، خاصة يف دراسة مصادر التعليم اإلسالمي

                                                           

  ىف امللحق هذا البحث ٥/٢٠١٨-٠٩/W/٠٤: الرقماملقابلة  أنظر نسخة  ٢
  ىف امللحق هذا البحث ٥/٢٠١٨-٠٨/W/٠١: الرقماملقابلة  أنظر نسخة  ٣
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  ٤.لمات تغيٌري يف املعىنملعرفة أن تغيري يف الك 

 -ستخدام الصرف تعلم من الغرض أن استنتاج ميكن أعاله التعرض من

 .املدرسة يف املاضي من منهًجا هذا الكتاب استخدام هو أصبح املقصود كتاب

 فهمها يسهل حبيث للغاية صعبة ليست الكتاب هذا يف املستخدمة اللغة ألنه

  .الصرف الكتب من غريها عن ختتلف نظم شكل يف املكتوبة واملادية

 

يف تعليم الصرف �ستخدام كتاب  املستخدمة طريقة التعليم حتليل البياBت عن  .ب﴾ ﴿

درسة الدينية تسليم اهلدى جيكوك ��دان امللطالب الصف الثالث يف  املقصود

 .٢٠١٧/٢٠١٨فونوروجو السنة الدراسية 

، بعد أن يفهم الطالب اّما التعليم ىف هذه الطريقة يبدأ -لبيان بقواعده

الطريقة ، مث يُطلب منهم حفظ الطريقة مث بعد املرور هاتني املرحلتني ، إعطاء 

أن يتقن الطالب املادة  وبعد. الطالب أمثلة على املشكالت اليت متت مناقشتها

 هذه الطريقةتسمى . من املثال السابق بصعأبشكل جيد ، يعطي املعلم مثاًال 

 ٥.يف طريقة هربرت االستنتاجيطريقة التفكري ب

                                                           

  ىف امللحق هذا البحث ٠٧/٢٠١٨-١٣/W/٠٥: الرقماملقابلة  أنظر نسخة  ٤

٥
  .١٩١) ١٩٧٩كايرو، : ار الشيباب لىتبعة( طروق التعليم اللغة العربية،الكادير أمحد،  عبددمحم   
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 من التايل املستوىىف  هي القياسية طريقة تطوير يف تتمثل اليت الطرق إحدى

 لذا. الىت قرأه كلمة كل شكل شرح مث الكالسيكية الكتب قراءةل طالبيُطلب ال

 ٦.جيًدا الكالسيكية الكتب فهمىف  الطالب مهارة يرجى ، الطريقة هذه خالل من

القدر ميكن . يستطيع على الفهم املادة املستخدمةالطريقة القياسية الىت 

ذ سودارتو تباعا الباحث الطريق املستخدم األستا طريقتهالطالب اليت يسئم عن 

الطالب عن املادة هو تكرر عن املادة حيت صحيح، ألن حني موجود اليفهم 

  ٧.يفهموا الطالب

وهي من أقدم طرق التدريس املعروفة اليت تسمى أيضا  األخرومن الكتاب 

وفيهم يعطى املعلم ) deductive method(طريقة القاعدة أو التطبيق أو التمثيل 

وىف هذه الطريقة . للتلميذ قاعدة أو حقيقة أة قانوQ ويقيس على القاعدة Pمثلة

ة، وهي بذلك يكون البدء -لصعب وهو القانون، والتدرج اىل السهل وهو األمثل

تسري ىف عكس ما تنادي به قوانني التعلم من حيث البدء -لسهل والتدرج إىل 

  .الصعب

حب عن الطريقة القياسية ألن حني ¤مر  أQقالت من احدى الطالب أ

وكذا . جيد ر عن املادة واستاذ حني يشرااستاذ ليختلق املثل و اQ ال افهم فتكر 

الطريقة املستخدمة سودارتو يستطيع ميأل تعليم مقياس يعين يستطيع يفهم اىل 

  .الطالب يفهم عن املادة

                                                           

  ،.جعانفس املر   ٦
٧
  ىف امللحق هذا البحث ٢٠١٨/IV-١٥/O/٠١: الرقماملقابلة  أنظر نسخة  
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و من املالحظة واملالحظة مع معلم علم الصرف للمدرسة الدينية تسليم 

اهلدى، ان الطريق القياسية املستخدمة لعملية تعليم الصرف يف املدرسة الدينية تسليم 

  :تقصري وقت التعليم مع طويل املادة، وأما خطواFا كما يليلاهلدى 

 بدأت األستاذ بقرأة الكتاب -للغة العربية واجلاوية بقراة جهرية  .١
 .ويكتب الطالب   ةللغة اإلندونسيشرحت األستاذ القاعدة من املادة - .٢
األمثلة األستاذ األمثلة املناسبة من القاعدة السابقة بلغة العريب مع التفسري  ىت¤ .٣

  بللغة اإلندونسي
  تعطي الفرصة على طال§ا ان يسألوا على الشرح الذي ال يفهموا اليه .٤
  جتب األستاذ على بعض الطالب يقدم الفصل أن يشرح  املادة مع أمثلتها .٥
 .وجتب األستاذ على طال§ا ان حيظوا القاعدة من كل مادة .٦

 البيانعطي املعلم ، ياألستاذ سودرتو طريقة القياسية إستخدموىف التعليم 

م أعطي ي، ويف ªاية التعل موزونه و الوزن من األمثلةاملتعلق -ملادة مث إعطاء بعض 

  ٨.عرفة فهمهممل األسئلة إجا-ت

الطالب الذين هم يف : وّجهها ىف التعليم هييكثري من املشكالت الىت 

بعضها يف املدارس اإلعدادية و  .خمتلفةأي  من طبقة ستو�ت من املالصف ليست 

عدم اهتمام الطالب -ملواد و . مستوى فهمهموحّىت خيلف ىف . والثانوية والكلية

٩.املستخدمة
   

                                                           

  ىف امللحق هذا البحث ٥/٢٠١٨-٠٩/W/٠٤: الرقماملقابلة  أنظر نسخة  ٨
  ىف امللحق هذا البحث ٥/٢٠١٨-٠٩/W/٠٤: الرقماملقابلة  أنظر نسخة  ٩
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يف تعليم  املستخدمة أن طريقة التعليم استنتاج ميكن أعاله التعرض من

  .الطريقة القياسيةهو  الصرف -ستخدام كتاب املقصود

 

 املقصود�ستخدام كتاب الصرف  تعليمالتقومي املستخدم ىف  عن البياBتحتليل   .ج﴾ ﴿

درسة الدينية تسليم اهلدى جيكوك ��دان امللطالب الصف الثالث يف 

  . ٢٠١٧/٢٠١٨فونوروجو السنة الدراسية 

واألساليب املختلفة ىف مواقف  املوادالتقومي هو وسيلة لتحسني وتطوير 

وعلى ذلك فالتقومي جزء . التعّلميةالتدريس والتعّلم وز�دة فاعليتها ىف حتقيق أهداف 

ال يفصل عن الطريقة، وهو يبدأ أساسا مبعرفة األهداف املواد حتقيقها، ويتضمن بعد 

. فذلك عدة خطوات، العرض منها حتديد الدرجة الىت حتققت §ا فعال هذه األهدا

ويستلزم ذلك معرفة نواحى القّوة أو النجاح ونواحى الضعف أو اإلخفاق ىف 

  . االستخدام ووضع الفيسريات املمكنة ألسباب ذلك

التقومي ىف التدرس  .التقومي هو العملية املستخدمة ملعرفة نتائج الطالب

أقسام وهى تقومي اجلواب القصرية وتقومي األخبار التحريرى  ثالثةالقواعد تنقسم إىل 

  .وتقومي اإلمتحان الشفهى

 ثالثامساكا على ما رأى الباحث ىف رؤيته كان التقومي لطالب الصف ال

اإلختبار الشفوى يستخدمه املدرس -ملقابلة . اإلختبار الشفوى واإلختبار التحريرى

يستعمل هذا . درس وجييب الطالب مباشرةيسئل امل. بني املدرس والطالب مباشرة

  .اإلختبار ىف أخر السنة الدراسية
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واإلختبار التحريرى هو اإلختبار الذى يستخدمه املدرس ىف أخر السنة 

  .الدراسية -ألسئلة املكتوبة والطالب يكتبون األجواب ىف قرطاس تلك األسئلة

كاره املنطقة وأسلوبه أن حنكم على مقدرة الطالب وكفايته العلمية وأف وميكننا

العذب ونوازن بينه وبني غريه من الطالب يف وقت أقل مما يستدعيه اإلمتحان 

الشفوي، ونعوده اإلعتماد على نفسه واإلستعداد الإلمتحان -ستذكار دروسه 

وإعادFا وتنظيم املواد الىت بدروسها وبه يعرف األ-ء مقدار ما إستفاده أبناؤهم 

ف فيهم لتشجيعهم إن كانوا أقو�ء ومعاجلة ضعفهم إن كانوا ومواطن القوة و الضع

  ١٠.ضعفاء

-ستخدام كتاب املقصود يف  تعليم الصرفالتقومي التعليمية املستخدمة ىف 

درسة الدينية تسليم اهلدى جيكوك --دان فونوروجو السنة الدراسية امل

تقومي اإلختبار الشفوى واإلختبار  ثالثللطالب الصف ال. ٢٠١٧/٢٠١٨

  . التحريرى

جكوك --دان " اهلدى تسليم" تقومي اإلختبار الشفوى -ملدرسة الدينية

يعرف املدرس نتائج الطالب األصلي مباشرة، فلذا ينبغى . تكون كافية  فونوروجو

  .على املدرس ان يستمر هذا التقومي وإمتامها ىف املستقبل

 فونوروجوجكوك --دان " اهلدى تسليم "ريرى -ملدرسة تقومي اإلختبار التح

توجد النقائص الكثرية حىت ال يعرف املدرس نتائج الطالب . الدينية تكون غري كافية

فلذا ينبغى على . األصلى كالتعاون بني الطالب ومحل الكتاب وقت اإلمتحان
                                                           

 ٢٦٢-٢٦٣، تعّلمالروح الرتبية و ،دمحم عطية اإلبراشى١٠
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ه او يـُوَكل إىل الطالَب وقت اإلمتحان نفس )menjaga/mengawasi(املدرس ان حيُرس 

 ١١  .َمن ميلك األحالق الرمية

االمتحان التحريري . امتحاQن ةاملدرس ههذ يفكان " أستاذ سودرتووقال 

بّينت إىل االمتحان التحريري ، أقوم مبسألة املادة اليت  أّما .واالختبار الشفوي

فتقّدم أما لالختبار الشفهي ، . املادة الىت مل أبّني إىل الطّالب مل أخترب و الطّالب

لقراءة القواعد مث شرح ما قرأه مصحو-ً  الطّالب أمام الفصل واحدا فواحدا

  ١٢".أمثلتهامب

يف تعليم الصرف  التقومي املستخدمةأن  استنتاج ميكن أعاله التعرض من

  .اإلختبار الشفوى واإلختبار التحريرىهو  -ستخدام كتاب املقصود

 

                                                           
 ١٥٣  رشدى أمحد طعيمة، األساس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية، ١١

١٢
  ىف امللحق هذا البحث ٥/٢٠١٨-٠٩/W/٠٤: الرقماملقابلة  أنظر نسخة  
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  سادسالباب ال

  ةمتااخل

 نتيجة البحث  .أ﴾ ﴿

تعليم الصرف �ستخدام  وفقا بنتيجة البحث استخلص الباحث عن 

جيكوك  "تسليم اهلدى"درسة الدينية امللطالب الصف الثالث يف  املقصودكتاب 

�دان فونوروجو السنة الدراسية � :يلى  كما ٢٠١٧/٢٠١٨

درسة الدينية امللطالب الصف الثالث يف  املقصودكتاب  أهداف استخدام إنّ  .١

�دان فونوروجو "تسليم اهلدى"�هو  ٢٠١٧/٢٠١٨السنة الدراسية  جيكوك 

فهم معىن اجلمل و  ىف اجلمل موكتا�H مع الطالب على تعبري أفكارهييستطان 

كتابة الكلمات العربية و  ستخدام اللغة العربيةوال القراءة بشكل صحيحو العربية 

  .بشكل صحيح

لطالب الصف الثالث  املقصودتعليم الصرف �ستخدام كتاب  ىفطريقة  إنّ  .٢

�دان  "تسليم اهلدى"درسة الدينية امليف �السنة الدراسية  فونوروجوجيكوك 

٢٠١٧/٢٠١٨ �، Yعطاء املعلم البياXت املتعلقة القياسية طريقةال ستخدم

وزون، ويف `اية التعليم يعطي املعلم امل�ملادة مث إعطاء بعض األمثلة من الوزن و 

 .إجا�ت األسئلة ملعرفة فهمهم

لطالب الصف الثالث يف  املقصودتعليم الصرف �ستخدام كتاب تقومي  نّ إ .٣

�دان فونوروجو السنة الدراسية  "تسليم اهلدى"درسة الدينية امل�جيكوك 

٢٠١٧/٢٠١٨ � .لتقومي الشفوي والتحريرى
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 اإلقرتاحات  .ب﴾ ﴿

 :يليا ان تقّدم اإلقرتاحات كم باحثويطيب لل

  للمدرسة .١

 .الصرف عليمتىف  سرتاتيجيةإلام استخدىف اتصلح  أن  .أ 

ينبغى على املدرسة ان تقدم التوجيهات العامة للمدرسني عن إسرتاتيجية   .ب 

 .تدريس اللغة العربية

 للمدرس .٢

 انعاس الو  ملالالب ال لتكون الطتعليم الصرف ىف ملدرس ا جيتهدان   .أ 

 .جيدا تعليم الصرف واوتفهم

ينيغى على املدرس ان يطبق اإلسرتاتيجية او الطريقة تطبيقا صحيحا   .ب 

ووضيحا ويناسب �لنظرية  وذهن الطالب لكى ال يكونوا ىف التدريس ملال 

 .بل مفروحا

ىف ) التقومي(ان يصلح كيفية أخذ قيمة نتائج الطالب  ينبغى على املدرس  .ج 

  .التحريري لكى يعرف نتائج الطالب األصلي
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