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 ملخص
بكتاب األمثلة التصرفية بطريقة القياسية لطالب الصف الثالث تدريس قواعد صرفية . 1207. الدي ريأم، دمح

الرتبية قسم اللغة العربية اجلامعة اسإسالمية كلّية   البحث العلمي. ابملدرسة الدينية دار املتقني كفولورجو ماغتان
 .الدكتور أودغس اكحاج حس  املاجستري اكحكومية فووورغغو. املشرف

اقامة  ىو صرفعلم ال  و الصرفيةقواعد  ىي مدرسة الًتبوية الىت تدّرس فيها دار ادلتقُتدرسة الدينية ادل
، لكل العربية كثَت من فروع اللغةو  .و يعرف عن تغيَت كلمة من جهة صغاة و البناء اللسان  وذبتنب اللحن يف الكالم

واإلنشاء، والبالغة وغَت ذلك. ومش فرع منهجو وكتبو وحصصو، مثل ادلطالعة، والقواعد )النحو والصرف(، واإلمالء، 
 دريس الصرفلطريقة القياسية ادلستخدمة فيو ومشكالت تمتفرد اب دار ادلتقُتىف مدرسة الدينية  دريس الصرفذلك ت

 .واساليب التقومي اخلاصة
بكتاب تدريس قواعد صرفية كيف ( ٔاليت تبحث ىف ىذا البحث العلمي فهي كما يلى :)وأّما االسئلة 

كيف ( ٕ) التصرفية بطريقة القياسية لطالب الصف الثالث ابدلدرسة الدينية دار ادلتقُت كفولورجو ماغتان؟ األمثلة
بكتاب األمثلة التصرفية بطريقة القياسية لطالب الصف الثالث تدريس قواعد صرفية  يف اساليب التقومي ادلستخدمة

بكتاب األمثلة التصرفية بطريقة تدريس قواعد صرفية  مشكالتما ( ٖ)؟ابدلدرسة الدينية دار ادلتقُت كفولورجو ماغتان
 القياسية لطالب الصف الثالث ابدلدرسة الدينية دار ادلتقُت كفولورجو ماغتان؟

إستخدم الباحث نوع البحث ىذا البحث العلمي على سبيل البحث النوعى  إلجابة أسئلة البحث،
(Qualitative research) البحث الىت تنتج البياانت الوصفية والبحث النوعي ىو إجرآت (Descriptive data )

 وطريقة ادلالحظةها طريقة ادلقابلة والطريقة واستخدم. كاألصوات ادلكتوبة أو من ألسنة األشخاص وطبائش ادلتأملة
ألن البحث  (penelitian  deskriptif kualitatif) ها ىف ىذا التحليل حبثا وصفيا نوعياجلمش البياانت واستخدم الوثيقية

 ىف حبثها اىل إجياد فرو  البحث. تاج الباحثحيحيتاج اىل فرو  البحث ومن  م الالوصفى النوعى ال
 األمثلة التصرفيةبكتاب   دريس الصرفتعن إّن الطريقة القياسية ادلستخدمة ( ٔومن نتائج البحث : )

يبدأ األستاذ ، ٕٚٔٓ- ٕٙٔٓالسنة الدراسّية  كفولورجو ماغتاندار ادلتقُت  ابدلدرسة الدينّية  ثالثصّف الاللطالب 
 م شرح األستاذ القاعدة من ادلادة بلغة اإليندونسي يف السبورة حىت  قرأة ادلادة بلغة اجلاوية ويكتب الطالب عنها،

اذ الفرصة اىل يفهم الطالب بشرحها مش أيتى األمثلة بلغة العربية على السبورة مش تفسَتىا. وبعد ذلك أعطى األست
مر  األستاذ على بع  الطالب ان يفسر عن ادلادة مش امثلتها، أيالطالب ان يسالوا عن ادلادة الىت اليفهم منها، و
دريس ت يف ساليب التقومي ادلستخدمةإن أ( ٕ)، كتاب األمثلة التصرفيةوأيمر االستاذ ان حيفظ على كل القواعد يف  
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دار ادلتقُت كفولورجو ابدلدرسة الدينّية  ثالثالصف الابلطريقة القياسية  لطالب  األمثلة التصرفيةبكتاب   الصرف
التقومي الشفوي والتحريرى، وىذان يستعمالن من ادلدرسية و  ىي قسمان مها ٕٚٔٓ- ٕٙٔٓالسنة الدراسّية  ماغتان

لطريقة القياسية لطالب اب األمثلة التصرفيةبكتاب   دريس الصرفتإّن مشكالت ( ٖ)األستاذ الذي يعلم فيو،  
من جهتان مها  ،ٕٕٙٔٓٚٔٓ- ٕٙٔٓالسنة الدراسّية  دار ادلتقُت كفولورجو ماغتانابدلدرسة الدينّية  ثالثالالصّف 
رغبة الطالب يف التعلم انقصة مثل داخلية الطالب وخارجهم. أما ادلشكالت من جهة داخلية الطالب ىي من جهة 

وأما ادلشكالت من جهة خارج الطالب ىي من جهة البيئة  اثناء التدريس.بعضهم ينعسون وديزحون بزمالئهم 
كثر لفظ الغريب   الناقص، وادلادة اليت م وأدوات التعلّ  الذين يشارعون عند تشريح ادلادة، حالة ادلعلمُتادلدرسية ىي 

 واع ادل سسات وىذه يسببفيها، ونقص التفسَت فيو مش نقص الوقت الدراسية على مجيش احلصة، ومواقش ادلدرسة يف ان
 .التعب على افهام الدرس حُت تعليم ىذه الدرس الطالب ادلساء حىت يشعر من الصباح إىل األنشطة أنواع

 (ٔ، كما يلى : )دار ادلتقُت كفولورجو ماغتانادلدرسة الدينية  واإلقًتاحات الىت تستطيش حلل نتيجة البحث ىف 
ح  ىت يس  تطيش  دريس الص  رفلًتقي  ة فه  م ادل  درس ع  ن طريق  ة القياس  ية لت   ماغت  اندار ادلتق  ُت كفولورج  و ينبغ  ى للمدرس  ة 

لًتقية قدرة التالميذ على  دار ادلتقُت كفولورجو ماغتانينبغى للمدرسة الدينية ( ٕادلدرس يف استخدامو عند تدريسو، )
 ألن لط البحي ر  عل ى اان ينبغ ي للمدرس ة ( ٖإعمال التقومي حىت يكون انجح ا ابى را ىف اللغ ة العربي ة الص حيحة، )

خيتص  ادلعلم الذي اختيار وينبغي للمدرسة ،مًتابطة أحد من األنشطةو  األساس مدرسة داخلية من الدينية مدرسة بيئة
 وينبغي جلميش األساتذ إستخدم الوقت بتماة يف كل الساعة.، صرفيف علم ال
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 املناقشةاملوافقة علي 
 البحث العلمى الذى كتبه الطالب :

 أمَت الدين نور دمحم:   اإلسم
 ٜٕٕٗٓٔ٘ٓٔ:  درقم دفًت القي
 كلية الًتبية و العلوم التعليمية:   الكلية
 قسم تعليم اللغة العربية:   القسم

بكتاب األمثلة التصرفية بطريقة القياسية لطالب تدريس قواعد صرفية :  املوضوع

  دار املتقني كفولورجو ماغتانالدينية صف الثالث ابملدرسة ال

ث وادخال ما فيو من االصالحات والتعديالت وافقنا تقدديو حبعد االطالع على ىذا البف
 للمناقشة.

     ادلشرف 

 

 ٕٛٔٓ  ديسمبَت   :التاريخ               الدكتور أندوس احلاج حسن ادلاجستَت
 180191191881901991رقم التوظيف : 

 اللغة العربية تعليم رئيس قسم

 

 ادلاجستَت نصرهللا دمحم
 ٕٕٜٓٓٔٓ٘ٓٓٔٓ٘ٚٔرقم التوظيف :
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 غزارة الشؤغن الدينية
 وامعة اسإسالمية اكحكومية فووورغغاجل

 قرار جملس املناقشة

 البحث العلمي الذي كتبو الطالب: 
 أمَت الدين نور دمحم :  االسم 

 ٜٕٕٗٓٔ٘ٓٔ:  رقم دفًت القيد 
 و العلوم التعليمية : كلية الًتبية  الكلية
   اللغة العربية تعليم : قسم  القسم
بكتاب األمثلة التصرفية بطريقة القياسية لطالب الصف تدريس قواعد صرفية :  ادلوضوع 

  الثالث ابملدرسة الدينية دار املتقني كفولورجو ماغتان
 :ىف ة اإلسالمية احلكومية فونوروغوالبحث العلمي ابجلامعريت مناقشة ىذا أج
 اإلثنُت:   اليوم
 ٕٛٔٓديسمبَت   ٓٔ :  التاريخ

 :ىف سالميةوقرر اجمللس قبولو كشرط من شروط احلصول على درجة سرجاان ىف الًتبية اإل
  :  اليوم
  :  التاريخ

 
 

 
 
 
 

 

 فونوروغو، 
 عميد كلية الًتبية و العلوم التعليمية

 

 
 املاجستري امحدي الدكتور

  أعضاء جملس املناقشة 196512171997031003رقم التوظيف : 
   ) ___________ (    ألباء احلسٌت ادلاجستَتة :  ةالرئيس

 ) ___________ (    دمحم نصرهللا ادلاجستَت : ادلمتحن األّول

 ___________ ()   الدكتور أندوس احلاج حسن ادلاجستَت : ادلمتحن الثاىن
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 الباب األول
 مقّدمة
 

 خلفية البحث .أ﴾ ﴿
الّلغة ادلسلمُت و الّلغة القرآن. ال يفهم  الّلغة العربّية ىي الغة الناس

الناس الكتب العربّية و السنة جّيدا إاّل دبعرفة القواعد. إحدى من كيفّية 
يستند اىل شرح فيها، كانت الّلغة العربّية و 1يفهم الغة العربّية دبعرفة قواعدىا.

. علم قواعدىا مهّمة، ألّن يؤثّر ترمجة و تفسَت الناس اّلذى يقرأ و يفهمها
القواعد ىف الّلغة العربّية يشتمل فيها: علم الّصرف و الّنحو والبيان والبديع 

 2.وغَته
الّلغة. مها  ابقواعد الّنحو والّصرف لّلغة العربّية، تتجو علم ىف معلومة

علما اّلذان يستخدمان لشرح فهم القرآن و يكون اساس إلعطاء تسمية. 
 واجلملة و أعراهبا. و علم الصرف علم النحو يشرح احكام احلرف والكلمة

الكلمة من ادلاضى وادلضارع وادلستقبل و فعل اّلذى يناسب  يشرح متغَّت 
خد من  3بفاعلو. ألّن مهّمة ىذا العلم، قال الّشعب ىف ىلية طالب العلم ُيأ

 رلّلة الفرقان، اّن النحو اب العلم والّصرف اّمها.

                                                           
(، 2212)يوكجاكرات: بينتانج فوستاكا، ، Rekronstruksi Pendidikan Bahasa Arab، فتح اجمليب1

 .169صفحة 

 .172 ،نفس ادلرجع2

 .173، نفس ادلرجع3
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رس وطالبو، وىو يف ىذا عرف التدريس أبنو عملية التفاعل بُت ادلد
ادلعٌت غَت التعليم ألن التدريس يعٌت عملية األخذ والعطاء أو احلوار 
والتفاعل، يعٍت التعليم العطاء من جانب واحد ىو ادلدرس أو ادلعلم. 
والتدريس ىو تعليم للطرق واألساليب اليت يتمكن هبا الدارس من الوصول 

 4إىل احلقيقة، وليس تدريس احلقائق فقط.
من العلوم العربية الذي قد يتوصل  علمكما تقدم أبن الصرف ىو 

  أبفهام اللغة العربية. بدوهنا قد اليتم فهم من الذي يريد أبفهام اللغة العربية.
كنا نعلم ان علم الصرف مهم يف تدريس اللغة العربية، فلذالك اذا كان 

اليو علي  الناس يدرس علم الصرف حيتاج ايل طريقة، و ىذه الطريقة تصَت
 انجح الناس يف مهارة لغتو.

مهارة القراءة ( 1 وقد يوجد أربعة مهارات اللغة العربية، كما يلي:
وفهم الكتب ابلصحيح، فضال القران الكرمي وحديث النيب وكتب الذي 

مهارة الكالم  (3 ،مهارة الكتابة أو اإلنشاء ابللغة العربية (2 ، ابللغة العربية
 5مهارة فهم احملادثة من الذي حيدث ابللغة العربية.( 4 ،ابللغة العربية

الواحد، اليكون الطالب ماىرا ابللغة  نظاموكل من ادلهارات يف 
العربية إال بعد إستيالء على تلك ادلهارات اللغوية. وقد إىتم الباحث دبهارة 
القراءة واليهمل ادلهارات األخرى، ألن القراءة ألة ادلوصوالت بُت القارئ 

تب. وتضمن القراءة رلالُت: أوال أن القراءة تغَت رموز الكتابة إىل والكا

                                                           
 )القاىرة: دار الشروق ، مناىجها وطرائق تدريسهااللغة العربية  ،طو علي حسُت و سعاد عبد الكرمي4

 .82(، 2225للنشر والتوزيع، 

 XI(، 2222، )جاكارات: راجاكرافيندو فرسادا،Ilmu Nahwu dan Shorof 3فهمي، أكرام5
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وحتتاج  6األصوات، اثنيا أن القراءة تناول ادلعٌت ادلصور ابلرموز ادلكتوبة.
 القراءة إىل العلوم األخري لفهم ادلقروء من الصرف.

واعلم أبن العلماء قد لقب الصرف أبم العلوم والنحو أبب العلوم 
تان لفهم مجيع العلوم الدينية، حنو الفقو وأصول الفقو والتوحيد ألهنما وسيل

والتصوف وغَت ذلك. دور مها يتمثال بألب واألم الذان ولدت ولدىا 
.وهبذتُت ستكون العلوم ادلستخدمة ابللغة العربية متصلة يف فهمهما

أن علم 7
لمة الصرف قد يولد صيغة الكلمة، والكلمة قد يولد على أنواع العلوم، الك

انطالقا عن ادلذكور يدل علينا أبن  8فالكتابة، والينال العلوم إال ابلكتابة.
 الصرف أحد من العلوم الذي قد إىتم لتحصيل تعليم اللغة العربية.

ىو احدى  كفولورجو ماغتان ”دار ادلتقُت“اإلسالمى ادلعهد 
، كما علم اإلسالمى السلفىادلعهد ادلعاىد الذى يدرس علم الصرف ألنو 

أّما تدريس  .صرفالينفصل من تدريس ال اإلسالمى السلفىادلعهد أّن 
يسَت سَتة مجيلة. قبل يبدأ بطريقة القياسية ولكّنو ال فيو  فيةقواعد صر 

 فيةقواعد صر ىف الفصل البّد الطالب أن يشاوروا درس  فيةقواعد صر تدريس 
ب ذلم أن حيفظوا قواعد الذي تعّلموا يف ادلاضي. وجي األمثلة التصرفيةبكتاب 

 ( مجاعة.األمثلة التصرفية) فيةقواعد صر 

                                                           
  124(، 2224، )ماالنج: ميشكات، Metodologi Pengajaran Bahasa Arab امحد فؤد ايفيندى،6
)فونوروغو: دار  ،Nuskhoh li al-Muhafadzoh ‘ala Muqoddimah al- Jurumiyah جلنة ختم اجلرومية،7

 1(، 2229اذلدى فريس، 
 Ilmu Shorof Terjemahan Matan Kailan dan Nazham al-Maqsud berikutدمحم أنوار،8

Terjemahannya،  ،(1986)ابندونج: سينار ابرو 
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 ماغتانادلدارس ىف مدينة  " ىى إحددار ادلتقُتأما ادلدرسة الدينية "
. و يدرس يف ىذه ادلدرسة  كفولورجو ماغتان" تقُتحتت مؤسسة "دار ادل

الفقة كثَت من الفنون العلم: ىن من فن الفقة كدرس الفتح القريب و مبادع 
و غَت ذالك، و من فن النحو كدرس اجلرومية و العمرطي، و فن الصرف  

تستعمل ىذه  كدرس اإلعالل و قواعد اإلعالل و األمثلة التصرفية. و
درس يلقاء مجيع دروسها ومنها الصرف، و ادلدرسة الطريقة السلفية ىف إ

 يفبكتاب األمثلة التصرفية "  ”دار ادلتقُت“ادلدرسة الدينية "يف الصرف 
 9فصل الثالث.

أكثر وبعد قيام الباحث ابدلالحظة ادلبدئية، وجد الباحث أن 
ذىنهم  الطالب، وبعض فيةقواعد صر ال يالحظ على تدريس  الطالب

أن  خيطئونولكن  األمثلة التصرفية من حيفظون الطالبانقص، وبعض 
. نّص اللغة العربية الصحيحة ةكتابخيطئون يف قراءة و ىا ىف اجلملة حىت يطبقو 

درس األمثلة التصرفية بل يتنول تقوديا و لكن يف حتصيل امتحان انجح يف 
 12العلي يف ىذه ادلدرسة.

خذىا موضوع البحث العلمي ُيبحث ويأراد الباحث أن 
بكتاب األمثلة التصرفية بطريقة القياسية تدريس قواعد صرفية "وىو

 ”كفولورجو ماغتان ”دار املتقني“الدينية ابملدرسة  لطالب الصف الثالث
". 

                                                           
9
 2218أبريل  4كفولورجو ماغتان يف التاريخ ” دار ادلتقُت“الدينية ادلدرسة ادلبدئية عن نتائج ادلالحظة   

يف تدريس قواعد صرفية بكتاب األمثلة التصرفية بطريقة القياسية لطالب الصف الثالث ادلبدئية نتائج ادلالحظة   12
 2218أبريل  4كفولورجو ماغتان يف التاريخ ” دار ادلتقُت“ابدلدرسة الدينية 
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 حتديد البحث .ب﴾ ﴿
 الطريقة القياسية والطريقة الىت يأسَتعمل ىف تدريس قواعد صرفية

التحاورية الطريقة اإلخبارية او  الطريقة (االستقرائيةاالستنباطية )الطريقة و 
يف  القياسيةإال من طريقة  بحثي الباحث ال التلقينية او اإللقائية. ولكن

 .بكتاب األمثلة التصرفيةقواعد صرفية تدريس 
 

 أسئلة البحث .ج﴾ ﴿
بكتاب األمثلة التصرفية بطريقة القياسية فية تدريس قواعد صر كيف  .1

كفولورجو  ”دار ادلتقُت“ابدلدرسة الدينية  لطالب الصف الثالث
 ؟ماغتان

بكتاب األمثلة تدريس قواعد صرفية  يف اساليب التقومي ادلستخدمةكيف  .2
دار “ الدينيةابدلدرسة  لطالب الصف الثالثالتصرفية بطريقة القياسية 

 ؟كفولورجو ماغتان  ”ادلتقُت
بكتاب األمثلة التصرفية بطريقة تدريس قواعد صرفية  ما مشكالت .3

 ”دار ادلتقُت“القياسية لطالب الصف الثالث ابدلدرسة الدينية 
 كفولورجو ماغتان ؟

 
 
 
 
 

  



6 
 

 

 البحثأهداف  .د﴾ ﴿
 األىداف الىت يريدىا الباحث ىف كتابة ىذا البحث ىي كما يلى:

بكتاب األمثلة التصرفية بطريقة تدريس قواعد صرفية كيفية دلعرفة    .1
 ”دار ادلتقُت“ الدينيةالقياسية لطالب الصف الثالث ابدلدرسة 

 كفولورجو ماغتان .
بكتاب األمثلة تدريس قواعد صرفية  يف اساليب التقومي ادلستخدمةدلعرفة  .2

دار “ الدينيةابدلدرسة  لطالب الصف الثالثالتصرفية بطريقة القياسية 
 .كفولورجو ماغتان  ”ادلتقُت

بكتاب األمثلة التصرفية بطريقة تدريس قواعد صرفية  ما مشكالتدلعرفة  .3
 ”دار ادلتقُت“القياسية لطالب الصف الثالث ابدلدرسة الدينية 

 كفولورجو ماغتان .
 

 البحثفوائد  .ه﴾ ﴿
ليكون البحث أحد ادلراجع يرجع إليو رئيس ادلعهد ومديره 
ىف إعطاء التشجيع إىل ادلدرس أو ادلدرسة وكذلك التالميذ 

 والتلميذات ىف عملية تدريس الصرف.
 

 حاةتعريف املصطال .و﴾ ﴿
لتفهيم البحث واجتناب سوء الفهم ىف تفسَت ادلوضوع فالبّد فيو 

بكتاب األمثلة تدريس قواعد صرفية عن ادلوضوع  حاتتوضيح ادلصطال
دار “ الدينيةالتصرفية بطريقة القياسية لطالب الصف الثالث ابدلدرسة 

 ، وىي:كفولورجو ماغتان  ”ادلتقُت
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 التدريس .1
ىو إلقاء العلوم إىل الطالب ىف ادلدرسة وقيل أبن التدريس 

كعلمية يتأثر ادلدرس والطالب يعلم   التدريستفاعل التعليم والتعلم. جيرى 
لية التدريس توجد سبعة ادلدرس الطالب ويتعلم الطالب الدروس. ىف عم

أىداف التدريس، ب. الطالب ادلتعلم، ج. ادلدرس أ،  11:عناصر وىى
ادلعلم، د. طريق التدريس، ه. ألة التدريس، ح. أساليب التدريس، ط. 

 أحوال التدريس.
 القواعد .2

القواعد ىي وسيلة احلفظ الكالم وصحة النطق والكتابة, 
وليست غاية مقصودة لذاهتا بل ىي وسيلة من الوسائل  اليت تعُت 

.والقواعد مجع من 12ادلتعلمُت على التحديث والكتابة بلغة صحيحة. 
القاعدة وايثار القاعدة إظهار احلجاة اليو يف عمالية االتصال ويتم ذلك 

تظهر فيو احلاجة إىل إستخدام الًتكيبب بشكل  ببناء لغوي اتصايل
 13واضح وطبيعي.

 
 
 

                                                           
 .54(، 2229)جاكرات : بومى أنتاريكسا، ، Proses Belajar Mengajarعمر ىامالك،   11

) القاىرة: دار الشروق ، اللغة العربية مناىجها وطرئق تدريسهاعلي حسُت و سعاد عبد الكرمي عباس، طو  12
  152(، 2225للنشر والتوزيع، 

، ) إيسيكو: ادلنظمة االسالمية للًتبة طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبازلمود كامل و رشدي أمحد، 13
    243(،2223والعلوم والنظافة, 
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 صرفية .3

أن الصرف ىو علم تعرف هبا أبنية الكلمات ادلتصرفة، وما 
ألحرفها من أصالة وزايدة وصحة وإعالل وما يطرأ عليها من تغيَت إما 
لتبدل ىف ادلعٌت )كتحويل ادلصدر إىل صيغ ادلاضى وادلضارع واسم 

ادلفعول وكالنسبة والتصغَت(، أوتسهيال للفظ، فينحصر ىف الفاعل واسم 
 14الزايدة واحلذف واإلبدال والقلب واإلذغام.

 الطريقة القياسية .4

 الطريقة ىذه ىف التدريس ويقوم األمثلة، مث القاعدة طريقة أحياان وتسمى
 تعرض مث حبفظها التالميذ ومطالبة أوال، القاعدة عرض اساس على

 الكل من فيها ينتقل فالذىن. القاعدة ىذه لتوضيح ذلك بعد األمثلة
 15. اجلزء إىل

 

 منهج البحث .ز﴾ ﴿
 نوع البحث .1

إستخدم الباحث نوع البحث ذلذا البحث العلمي على سبيل 
( والبحث الكيفي ىو إجرآت qualitative researchالبحث الكيفي )

كاألصوات   (descriptive dataالبحث الىت تنتج البياانت الوصفية )
 16ادلكتوبة أو من ألسنة األشخاص و طبائع ادلتأملة.

                                                           
 .417ادلدينة والطبعة والسنة(،  )بدون، موصوعة النحو والصرف واإلعراب ،رامل بديع يعقوب 14

(، 1997، )اوجوع فانداع: االحكام، مدخل اىل طرق تعليم األجنبية دلدرسة اللغةالعربية, ازىرارشد 15
132-131. 

 21(، 2228،)جاكارات: رينا جيفتا،Memahami Penelitian Kualitatif، بصراوى و سواندى16
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 حضور الباحث .2
يتعّلق حضور الباحث هبذا البحث الكيفي تعّلقا أكيدا ألّن 

 (.humaninstrumenالباحث ىوإحدى الوسائل الدراسية الشخصية )

( ادلستخدم scientifiec paradigmaجلمع البياانت ىف ادلنهج العلمى )
 اإلختبار التحريري أو اإلستتفتاء أو الوسيلة األخرى.ىو 

الشخص ىو الوسيلة األفضل جلمع البياانت. الشخص ىو 
( ويقدر على فهم أنواع التبادالت Informanالوسيلة ادلتصلة ابدلخرب )

 17ىف ادليدان و احلصول عليها.
 مكان البحث .3

 ”دار ادلتقُت“ الدينيةابدلدرسة يتخذ الباحث مكان البحث 
 كفولورجو ماغتان 

 مصادر البياانت .4
مصادر البياانت ىي ادلصادر الىت حصل عليها الباحث من 
ميدان البحث. أما مصادر البياانت تصدر من البياانت ادلوصوفات 
ابدليدان و ادلكتبة. حصل الباحث على البياانت الىت تكون لإلطار 

 النظري من ادلكتبة ىف تنفيذ البحث.
من ادليدان ىف ىذا البحث العلمى ىم  أما مصادر البياانت

رئيس ادلدرسة و انئب رئيس ادلدرسة ىف قسم ادلنهج التدريسى ومدّرس 
 الصرف وبعض الطالب. ىف ىذا احلال يسمى موضوع البحث ابدلخرب.

 
                                                           

 19(،   2222)ابندونج: ررلا روسدكراي،،Metodologi Penelitian Kualitatif ،مولييونج ليكسي17
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 مجع البياانت أساليب .5
 إستخدم الباحث األساليب جلمع البياانت، كما يلى:

 (Observation Methodطريقة ادلالحظة ) . أ
طريقة مجع البياانت ابستعمال احلواس طريقة ادلالحظة ىي 

وعلى االخص البصر والسمع ومسيها ادلالحظة و تسحيلو ابلنظام 
و تنقسم ادلالحظة على قسمُت مها ادلالحظة مركيبة و 18.اخلاص

طريقة ادلالحظة مركيبة ألن  إستخدام الباحثادلالحظة غَت مركيبة.
. واستخدم الباحث مجع البياانت الظهَتةىذه الطريقة ديكن علي 

من نوعية ادلالحظة ىي ادلالحظة النظامية دبعٌت اذليكل  ادلالحظة
(Structured observation)  الىت ذلا عالمة يعٌت ىيكل فيو الدوافع

ادلنظمة ىف نوعو أوال وعالمة خاصة من كل دافع ىف ذلك النوع.  
األحوال احملتاجة ىف إستخدم الباحث ىذه الطريقة للحصول على 

 ىذا البحث العلمى، كما يلى:
 كفولورجو ماغتان ”دار ادلتقُت“ الدينيةابدلدرسة أحوال  (1

ابدلدرسة  خطوات تدريس الصرف ابلكتاب األمثلة التصريفية (2
 كفولورجو ماغتان ”دار ادلتقُت“الدينية 

 
 
 
 
 

                                                           
 151 ،(2224،)يوكياكارات: اندي اوفسيت،Metodologi Research I،  سوتريسنو ىادي18
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 Wawancara))دلقابلةلطريقة اا . ب
اخلاصة بُت السائل وادلسؤل ادلقابلة ىى التحدث ابدلقاصد 

 أى ادلخرب.
( ادلقابلة إىل Guba dan Lincolnيقسم غواب و لنجون )

قسمُت مها: ادلقابلة الًتكيبية وادلقابلة غَت الًتكيبية. ادلقابلة 
الًتكيبيةىى ادلقابلة الىت أثبت السائل األسئلة يقدمها السائل إىل 

قابلة الًتكيبية. ىذا البحثطريقة ادل يستخدمالباحثفإ 19ادلخرب.
 إستخدم الباحث ىذه الطريقة جلمع البياانت من:و 
 األمثلة التصريفيةالكتاب استخدام  خلفيةرئيس ادلدرسة عن  (.1

كفولورجو  ”دار ادلتقُت“ الدينيةابدلدرسة ثالث للصف ال
 ماغتان

 خلفيةانئب رئيس ادلدرسة ىف قسم منهاج التدريس عن  (.2
ابدلدرسة ثالث للصف ال التصريفيةاألمثلة الكتاب استخدام 

 كفولورجو ماغتان ”دار ادلتقُت“ الدينية
األمثلة الكتاب استخدام خلفيةمدّرس الصرف عن  (.3

تدريس ىف تدريس الوتقومي ، الثالثللصف  التصريفية
، وعن ثالثالصرف ابلكتاب األمثلة التصريفية للصف ال

 خطوات تدريس الصرف ابلكتاب األمثلة التصريفية للصف
 كفولورجو ماغتان. ”دار ادلتقُت“ الدينيةابدلدرسة ثالث ال

                                                           
 192مولييونج، لكسي 19
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خطوات تدريس الصرف ابلكتاب األمثلة بعض الطالب عن (.4
،وتقومي تدريس الصرف ابلكتاب ثالثالتصريفية للصف ال

دار “ابدلدرسة الدينية ثالث األمثلة التصريفية للصف ال
 كفولورجو ماغتان ”ادلتقُت

 (Documentary Method)الوثيقية  الطريقة . ت
الطريقة الوثيقية ىي الطريقة جلمع البياانت حيصل الكتابة 
ادلهمة تتعلق ىف ادلسئلة ادلبحوثة حىت يتناول البياانت الكاملة 

 21الصحيحة وال أسس على  التفكَت.
إستخدم الباحث الطريقة الوثيقية لنيل البياانت عن 

 كما يلى:   كفولورجو ماغتان ”دار ادلتقُت“ الدينيةادلدرسة حالة

دار “ الدينيةللمدرسة اتريخ التأسيس و ادلوقع اجلغراىف  (1
 كفولورجو ماغتان ”ادلتقُت

 ”دار ادلتقُت“ادلدرسة الدينية أحوال ادلدرسُت والطالب ىف  (2
 كفولورجو ماغتان

 
 
 
 
 
 

                                                           
 Memahami Penelitian Kualitatif  ،158،بصراوى22
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 حتليل البياانتطريقة  .6

حتليل وصفي  ىف ىذا البحث يستخدم الباحث أسلوب حتليل البياانت ىي 
 كمايلى:   21(،Hubermanو ىوبَتمان) (Miles)كيفي على طراز ميلس

. 
 

  
 
 
 

 
 

 
 (Interactive Modelالعنصر يف حتليل البياانت )طراز الفعال()

 (Data Reductionختفيض ا لبياانت ) (1
لئال خيتلط البياانت قسمالباحثبالضبط والدقة، كما ذكر يف 
السابق كلما طال الوقت للباحثكلما كثرت البياانت ادلختلطة 
وادلختلفة. ومن اجل ذلك تعقد سريعا ادلعلومات بطريقة ختفيض 
البياانت. والغرض من حتفيض البياانت ىي تلخيص وختيَت البياانت 

ادلوضوع و الشكل. ىف ىذا البحث حيصاللباحثعلى ادلهّمة من حيث 
والوثيقة  (observation)(، وادلالحظة interviewالبياانت من ادلقابلة )

                                                           
 337 (،2212)ابندونج: الفابيتا، ، Metode Penelitian Pendidikan،سوكييونو21

 مجع البياانت

 عرض البياانت

 ختفيض البياانت
 إستنتاج البياانت 

تمجع البياان  
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(documentary ادلعقدة ىف التدريس واألعمال اليومية  من ادلدارس، مث )
ختفضها ابختيار وحتديد عن األحوال األصلية ادلتعلقة بعملية تدريس 

 .الصرف

 (Data Displayانت )عرض البيا (2

بعد هناية ختفيض البياانت فاخلطوة بعدىا عرض البياانت. إّن 
عرض البياانت ىف البحث الكيفي بطريقة الصورة والبيان ادلشملة و 
اإلتصال بُت األشياء وما اشبو ذلك. وعرض البياانت ىف البحث 
الكيفي تغلب على طريقة كتابة الوصفّية. بعرض البياانت تسهل يف 

م ما وقع وتفظيم العمل مؤسسا على حصول الفهم. ىف ىذا البحث فه
الكتاب األمثلة استخدام خلفيةعرضالباحثالبياانت بنظام خاص عن

وخطوات تدريس الصرف ، ىف تدريس الصرف ثالثالصريفية للصف ال
دار “دلدرسة الدينية اب ثالثابلكتاب األمثلة الصريفية للصف ال

وتقومي تدريس الصرف ابلكتاب األمثلة ،  كفولورجو ماغتان ”ادلتقُت
كفولورجو  ”دار ادلتقُت“ادلدرسة الدينية ثالثبالصريفية للصف ال

 .ماغتان

 استنتاج البياانت  (3
اخلطوة بعد عرض البياانت ىي أخذ اإلستنباط وإلستدالب و 
واإلستنباط األول مل تبق يف احلكم إذا أتت األدلة اجلديدة و األرجح 

البياانت بعدىا.ولكن إذا كان اإلستنباط األول تنسب وتتفق يف مجع 
اباألدلة الراجحة و الصحيحة. حينما رجعالباحثفي ميدان البحث 

فاإلستنباط األول مسي ابإلستنباط الراجحة الصحيحة.  ،ومجع البياانت
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إذا استنباط حبث كيفي فقد اجاب يف حتديدىا ومل تبق وتتسع حينما 
 البحث.ذىبالباحثفي ميدان 

الكتاب األمثلة استخدام  خلفيةىف ىذا البحث ديكن معرفة عن
وخطوات تدريس الصرف ، ىف تدريس الصرف ثالثالتصريفية للصف ال

تدريس ىف تدريس الوتقودي ،ثالثابلكتاب األمثلة التصريفيةللصف ال
دار “ادلدرسة الدينية ثالثبالصرف ابلكتاب األمثلة التصريفية للصف ال

 .كفولورجو ماغتان ”ادلتقُت
 صحة البياانت فحص .7

 إستخدم الباحث طريقتُت لفحص صحة البياانت كما يلى:
 تطويل اإلشًتاكأ. 

يكون الباحث وسيلة يف البحث الكيفي. ويشًتك وقت طويل يف ميدان 
 البحث. وفائدة ىذا التطويل لًتقية الدراجة ألمانة البياانت

 دبواظبة التأملب. 

التأمل إجياد اخلصائص والعناصر ادلناسبة ابدلسألة الغرض من مواظبة 
ادلطلوبة مّث تركز الباحث يف ىذه اخلصائص والعناصر ابلتفصيل. وبعبارة أخرى 

 إذا كان تطويل اإلشًتاك يعطى الغرفة فمواظبة التأمل يعطي التعمق.

 

 خطوات البحث .8

البحث الكيفي الديكن فصلو عن خطوات البحث. فخطوات البحث ذلا 
خصائصها أساسية ىي أن الباحث كأداة البحث، فلذلك أن خطوات البحث 

 ىف البحث الكيفي ختتلف خبطوات البحث ىف غَته.
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  أما خطوات البحث ىف البحث الكيفي إىل أربع خطوات:
 ىذه اخلطوة  تنفذ أبمور أتية:(، pre research stepsختطيط البحث ) .أ 

 كتابة ختطيط البحث (1

 إختيار ميدان البحث (2

 إدارة اإلذن (3

 إستكشاف أحوال ادليدان (4

 إختيار ادلخرب و اإلنتفاع بو  (5

 إعداد أدوات البحث (6

 تنفيذ البحث، ىذه اخلطوة تنفذ أبمور أتية: .ب 

 فهم ميدان البحث و إعداد النفس (1

 احلوض إىل ادليدان (2

 اإلشًتاك ىف مجع البياانت (3

 كتابة بياانت البحث .ج 

 حتليل البحث .د 

أرادىا الباحث قام الباحث بتحليلها فبعد أن اجتمعت البياانت كما 
 على الطريقة الوصفية النوعية.
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 تنطيم كتابة تقرير البحث .ح﴾ ﴿
خلفية البحث وأسئلة البحث وىي حيتوى على : ادلقدمة  الباب األول 

وتعريف ادلصطالحات  وأىداف البحث وفوائد البحث
 .كتابة تقرير البحثوتنظيم  ومنهج البحث والبحوث السابقة 

 يتكون عن حبث نظري يفنظرية البحث اإلطار النظرى و :  الثاين الباب
:أساليب تدريس الصرف بطريقة  حيتوي علىصرف تدريس ال
مشكالت تدريس الصرف وكيفية تقومي تدريس  و القياسية

 .صرفال
نتائج البحث وىو عرض البياانت حيتوى على : عرض البياانت  الباب الثالث

دلدرسة الدينية اب ن احلال العامالبحث ادليدان اليت تًتكب م
وعرض البياانت اخلاص  كفولورجو ماغتان ”دار ادلتقُت“

الصّف بطريقة القياسية لطالب  صرفحيتوى على تدريس ال
 .كفولورجو ماغتان ”دار ادلتقُت“دلدرسة الدينية اب الرابع

حتليل البياانت ادلنتجة حيتوى على : حتليل البياانت. ىذا الباب  الباب الرابع  
فية تدريس قواعد صر من ميدان البحث ادلتعلقة أبسئلة البحث 
 لطالب الصف الثالثبكتاب األمثلة التصرفية بطريقة القياسية 

 .كفولورجو ماغتان ”دار ادلتقُت“ابدلدرسة الدينية 
اخلالصة من نتائج يتكون مناإلختتام. ىف الباب األخَت  : الباب اخلامس

 .واإلقًتاحات ادلتعلقة ابلبحثالبحث 
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 الباب الثاىن
 و البحوث السابقة اإلطار النظاري

 بكتاب األمثلة التصرفية بطريقة القياسية تدريس قواعد صرفية عن  
 

  طريقة القياسيةو كتاب األمثلة التصرفية و  تدريس قواعد صرفية  .أ﴾ ﴿
 الصرفيةتدريس القواعد  .1

مرادف ابلتعليم، و ىو مساعدة التالميذ إلدناء قواىم  التدريس
العقلية واخللقية وتنظيمها حىت يتحلوا ابألخالق الكرشنة ويستعدوا 

لغة الدستور و القانون و القواعد مفردىا قاعدة و  1دلستقبلهم.
مر كلي أهنا واصطالحا تطلق على األصل والقانون والضابط وتعرف أب

 2على مجع جزئياتو.تطبق 

علينا أن نعرف أنواع التعرفيات ادلتعلقة ابلتعليم. منها منهج 
التعليم و اسًتاتيجية و طريقة و تقنياتو. إن منهج التعليم ىو وجهة النظر 
من عملية التعليم. و أما اسًتاذبية التعلُت ىو اخلطة الذي رنيب القيام 

لوسائل بو ادلدرس حيت يتسٍت ألىداف التعليم. و ام طريقة التعليم ىي ا
ادلستخدمة لتنفيذ اخلطة اليت ًب إعدادىا يف شكل من أشكال النشاط 

                                                           
)فونوروكو: مطبعة دار السالم، الطبعة ادلنقحة ، أصول الًتبية والتعليم اجلز الثالثأمحد سوترسنو وآخرون، 1
 .1(، 2002الثانية 

 7(، ، بدون السنة)بَتوت: دار الكتاب العلمية، جامع الدروس العربيةمصطفى الغاليُت، 2
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احلقيقي و العملي لتحقيق أىداف التعليم. و ام تقنيات التعليم ىي 
 3عملية يف تنفيذ طريقة التعليم.

و علم قواعد ىو العلم فرع من فروع درس اللغة العربية.  والقواعد
ستخدام واالستعمال اللغوى ادلختص بوضع و حبث و تعليم رابط اال

و إن قواعد 4الصحيح ألبنية ادلفردات وصيغها وابنية اجلمل وتراكبها.
اللغة مليئة بتعقيدات مبالغ فيها كل ادلبالغة، وأقل منها يكفي لضبط 

 5اللغة وتيسَتىا على ادلدرس و الدارس.
إن القواعد ال تدرس على أهنا ىدف ىف حد ذاهتا وإدنا ىي 

 القلم واللسان من األعواج والزلزل. و خل  التعبَت بُت وسيلة لتقوًن
الشفوى والكتاب من األخطاء متوق  على معرفة القواعد. ابإلضافة 
إىل فهم ادلعٌت سواء عن طريق القراءة واالستماع واحلادثة على وجو 
األفضل. و إدراك وظيفة الكلمة ىف اجلملة ودورىا فيو كل ذلك متوق  

 6د.على معرفة القواع
 
 
 

                                                           
3
كنجاان )جاكرات:، Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses Pendidikanوينا سنجااي،   
 .25، 2008، فراندل كروف
 .7، (1988)بَتوت: دار الكتب العلمية، ، كتاب التعريفاتشري  على دمحم اجلرجاىن، 4
)إيسيكو: ادلنظمة ، طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبازلمود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة، 5

 .230(، 2003االسالمية للًتبة والعلوم والنظافة، 
 .87-75القاىرة،بدون السنة(،  :دار الفكر(، يم اللغة العربيةطرق تعلإبراىيم دمحم عطاء، 6
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 م القواعد أنواع شىت منها:يإن األىداف ىف تعلو 
التالميذ على زلاكاة األساليب الصحيحة، وجعل ىذه  قدرة .أ 

 احملاكاة على أساس مفهوم أبدا من أن تكون إليو زلضة.
تنمية القدرة على دقة ادلالحظة والربط وفهم العالقات  .ب 

 ادلختلفة بُت تركيب ادلتشاهبة.

التالميذ على سالمة العبارة، وصحة األداء وتكوين  قدرة .ج 
اللسان وعصمتو من اخلطأ ىف الكالم أو ربسُت الكالم 

 والكتابة.

تقدير التالميذ على ترتيب ادلعلومات وتنظيمها ىف أذىاهنم  .د 
 وتدريبهم على دقة التفكَت والتعليل واالستنباط.

إدنا  قواعدالوضاع اللغة وصيغها ألن وقوف التالميذ على أ .ه 
تغيَتات الىي وص  علمي لتلك األوضاع والصيغ وبيان 

الىت ربدث ىف ألفاظها وفيهم األساليب ادلتنوعة الىت يسَت 
عليها أىلها وىذا كلو ضروري دلن يريد أن يدرس اللغة 

 7ودراسة الفنية.

 
 
 
 
 

 
                                                           

 .51نفس ادلرجع، 7
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 كتاب األمثلة التصريفية .2
كياىي كان اسم الكامل من مؤل  الكتاب األمثلة التصريفية  

دمحم معصوم بن علي بن عبد اجلبار ادلسكوممباجني، ولد يف مسكوممبانج 
غرسيك يعٍت يف معهد جده. بعد تعلم علم الشرع من أبيو قد يتوصل 
تعلمو إيل دائرة جومبانج للشيخ العامل العالمة ىاشم أشعاري. والطالب 

زوجتو  ىنا اليلزم لطلب العلم فقط لكن يلزم أيظا لدفع عدّو ادلسلمُت.
ىي خَتية بنت الشيخ ىاشم أشعاري، يرى الشيخ أنو شاب عامل لعلم 
الشرعى، كمثل العلم الفلكي واحلسايب والنحوي والصريف. وىذا يسبب 
نكح الشيخ بنتو لو. ويف السنة أل  وتسعمائةوثالثة عشر بٍت كياىي 
معصوم ادلعهد يف دائرة سبالك ثلثة عشر من تبو إيرنج جومبانج، كان 

 8ا كثرة ادلنكرات وادلعاصي. وإبذن هللا قد حصل جهده ىنا.ىن
كان كياىي معصوم لو أوصاف كرشنة، من أوصافو يعٍت أنو 
اليفرق بُت الغاين والفكر وبُت من لو دراجة العلي عند الناس والسفلي. 
أيظا أنو صويف، يكون يف حيتو لو صورة واحدة لكن قبل موتو حرقو 

صّن  كياىي معصوم أربع كتب، األول  للخوف سيعرف ُىويّتو.وقد
األمثلة التصريفية ىي كتاب عن علم الصرف، ويستخدم يف أكثر 
ادلعاىد يف إندونسي واخلارجي لسهل تعليمو وفهمو وحفظو. والثاين فتح 
القدير كان أول الكتاب يف أندونسي الذي يبحث عن علم مقدار 

                                                           
8 http://sinarsunni.blogspot.com   2017ينايَت 17صباحا التاريخ  الثامنالساعة تؤخذ ىذه ادلقالة ىف و 

http://sinarsunni.blogspot.com/2011/02/kh-m-mashum-bin-ali.html
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ية كتاب عن العلم العريب ابللغة اإلندونسي. والثالث الدروس الفلك
 9الفلكي والرابع بديعة ادلثال كتاب عن العلم الفلكي أيظا.

وتويف الشيخ معصوم يف التارخ أربعة وعشرين من رمضان يف 
السنة أل  وثلثمائةوإحدى ومخسُت ىجرية أويف التارخ اثمن من يناير يف 
السنة أل  وتسعمائةوثلث وثالثُت ميلدية للمرض يف عمر السادس 

 10 سنة.وأربعُت
 
 الطريقة القياسية .3

ىي سبيل إىل اسًتتيجية ) الشرح النحوي(، الطريقة القياسية 
وفيها تقدم القاعدة أوالًتكيب اللغوى اجلديد للطالب، مث تًتك ذلم فرصة  
كافية دلمارسة القاعدة اجلديدة والتدريب عليها ىف أمثلة مث تعميمها، 

رض ادلوضوعات الشاذة وتعترب ىذه الطريقة ذات فعالية كبَتة ىف ع
والصعبة من القواعد اى تلك الىت يصعب على الطالب اكتشافهاعن 
طريقة التحليل وادلقارنة واالستنتاج وتستطيع ىذه الطريقة ابستخدام 
معلم انجح توفَت وقت الطالب،كما أن ىناك بعض الطالب الذين 

ستفاد منها ىف شنيلون إىل معرفة القاعدة أوال مث زلاولة ترمجتها إجرئيا واال
 88إعطاء مجل جديدة.

                                                           
 ادلرجع. نفس9
 نفس ادلرجع.10
)إيسيكو: ادلنظمة ، طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هباطعيمة ، زلمود كامل الناقة و رشدي أمحد 11

 .241(، 2003فة، ثقااالسالمية للًتبة والعلوم وال
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و ىذه الطريقة تبدأ ابدلفهوم أى تعطى التعري  مث تنتقل إىل 
ويسمى كذلك بطريقة  82تصني  احلقائق ادلوجودة وقفا ذلذه ادلفهوم.

القاعدة مث األسئلة. واخلطوات الىت يسَت فيها الدرس أن يذكر ادلدرس 
القاعد مباشرة. مث يواضحها ببعض األسئلة، مث ينهى الدرس بتدريب 
التالميذ على تطبيق تلك القاعدة. وتتميز ىذه الطريقة أبهنا ربتصر 

يشًتك فيها ادلعلم  وقت التعليم، كما أهنا تقدم ادلفهوم مصحواب أبمثلة
والتلميذ. أما جوانب الضع  منها تضع  فيو قوة اإلبتكار والفكر 
والرأيوتعوده ابحملاكاة واإلعتماد على غَته ودبا جاء التلميذ ابحلكم العام 
قد يكون سببا ىف صعوبتو وقد تؤدى أىل اخلطاء والتطبيق. وكان التفكَت 

 ال يضي  جيدا إىل ادلعرفة.
قياسية سبتاز بسهولة السَت فيها على وفق خطواهتا إن الطريقة ال

ادلقررة، فالطالب الذي يفهم القاعدة فهما جيدا شنكن أن يستقيم لسانو 
أكثر بكثَت من الذي يستنبط القاعدة من أمثلة توضح لو قبل ذكرىا، 
وىذه الطريقة طريقة سريعة ألهنا التستغرق وقتا طويال، وأهنا تساعد 

 عادات التفكَت اجليد.الطلبة على تنمية 
 وتتبع ىذه الطّريقة رلموعة من اإلجراءات ىي :

 غة القاعدةى صيأعرض العبارات الىت تنص على القاعدة  (1
 يقوم الطاّلب بًتديد عينة من األمثلة الدالة على القاعدة  (2

                                                           
 .337، (1997، ،)دار الفكر العرىب: القاىرة تدريس فنون اللغة العربية أمحد مدكور،على 12
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يًتك ادلعلم فرصة كافية لكي ينظر الطالب ىف األمثلة ادلقدمة  (3
 13أمثلة جديدة على منواذلا وشنارسها حىت يتمكن من صياغة

 :ىي القياسية مميزات الطّريقة إنّ 
ا طريقة ذات فاعلية كبَتة يف عرض ادلوضوعات الصعبة أهن (1

 من القواعد.
 أهنا تشعر التالميذ أبن ادلوق  التدريسي رتيب ومصطنع (2
ذبعل تعلم القواعد  نوعا من التدريب العقلي بدال من أن  (3

 والكتابة.ذبعلو وسيلة لصحة الكالم 
 :ىي القياسية الطّريقة عيوب أّماو 
ا توفر الوقت، حيث ال تستغرق وقتًا كبَتًا يف شرح  أهن (1

 القواعد. 
 .يعاب على ىذه الطّريقة أهنا جافة (2
تشعر التالميذ بصعوبة تطبيق القاعدة وتعميمها على مجل  (3

 14من عندىم.
 جدا مهمة النظافةكاجلملة اآلتية: "  القياسية الطّريقةو مثال 

 الذي الطعام نظافة علىأن حنافظ  دائما علينا رنب لذلك. للصحة
 من وكثَت. فيها نعيش اليت البيئة و نستخدمها اليت ادلالبس و أنكلو
 "نظافة ال علىة ظافحمل عدما بسببيصيبون ابدلرض  الذين الناس

                                                           
 .242 ،نفس ادلرجع13
)مكة ادلكرمة: جامعة أم القرى، ، تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىزلمود كامل الناقة، 14

۱985 ،)231. 



25 
 

 

  القواعد دريسطريقة ت .ب﴾ ﴿
 مفهوم الطريقة .1

. 15لتكوين ادلادة  اللغويةالعامة لتخيَت أو  الكيفية الطريقة ىي
دور مهم يف تدريس مادة من ادلواد الدراسية، وذلك ألن  التعليميةوللطريقة 

جناح التدريس من حيث الوصول إىل األىداف ادلنشودة تتوق  يف صالحية 
الطريقة ادلستحدمة لو. بل، قد تكون الطريقة أىم من ادلادة واألستاذ، ومهما 

ألستاذ إذا مل تصاحبها الطريقة ادلناسبة قد ال يؤدي جودة ادلادة وكثَتة علوم ا
 .16اىل بلوغ األىداف

وقال إدوارد أنطاىن، الطريقة عبارة عن خطة عامة الختيار وتنظيم 
عرض ادلادة اللغوية. ىذه اخلطة ال شنكن أن تتعارض مع ادلدخل الذى 

 .17تصدر عنو وتنبع منو. ادلدخل شيئ مبدئي، والطريقة شيئ إجرائي
فالطريقة إذن اكثر من رلرد وسيلة لتوصيل ادلعريفة. وادلالحظ اجلّيد 
ىو الذى يستطيع استنتاج طريقة التدريس، من أسلوب ادلعلم يف إلقاء 
الدرس، ومن أسلوبو يف وضع خطة ىذا التدريس، ومن طريقتو يف استحدام 

 .18الوسائل التعليمية، وكذلك أسلوبو ىف تقدًن الطالب

                                                           
   Pembelajaran Bahas Arab Pendekatan Metode, Strategi, Materi وأخرون،عبد احلميد 85

 . 3 ،(2008)مالنج: سوكسيس اوفيس، 

)ماالنج: اوين مالك فريس، ، تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقو على مهارة الكتابةأوريل حبر الدين،  16
2010)، 93. 

  ،( 1198)جاكرات :"األحكام" أوجونج فاندانج ، مدخل إىل طريق تعليم اللغة األجنبية، أزىر أرشد 87
39. 

 40 .نفس ادلرجع 18
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 ريقة يف التدريس القواعدأنواع الط ب. 

 وندرس القواعد بنوع الطرائق، ونتناول مايلي:  
 أوال: اسًتاتيجيات ومداخل تدريس القواعد

 نيا: طرق تدريس القواعد وأساليبها وإجراءهتااث
 اسًتاتيجيات ومداخل تدريس القواعد (1

تشيع يف ميدان تدريس اللغات اآلن ثالث استَتاجيات لتدريس 
ىي:الطريقة ادلوقيفية ) وتسمى أيضا السياقية(، والطريقة السمعية القواعد 

الشفوية ) وتسمى أيضا طريقة ادلمارسة النمطية(، مث طريقة الشرح 
 19النحو.

 طرق تدريس القواعد وأساليبها وإجراءهتا (2
ىناك طرائق كثَتة لتدريس قواعد اللغة العربية، ومع أنو التوجد 

ن األدبيات تذكر طريقتُت ذنا القياسية طريقة مثلي متبعة للتدريس فا
واالستقرائية، وتذكر أسلواي معدوال عن الطريقة االستقرائية ىو ) اسلوب 
النص(. وسنضيق إىل ذلك أسلواب جديدا نصطلح عليو أسلوب ربليل 

 20اجلملة، وىو يسَت على وفق ادلنطق االستقرائي أيضا.
 

                                                           
) إيسيكو:  تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هباطرائق ، طعيمة و رشدي أمحد الناقة كامل زلمود 19

 .235(، 2003ادلنظمة االسالمية للًتبة والعلوم والنظافة, 
22

 .181،اللغة العربية مناىجها وطرائق تدريسهاطو علي حسُت الدليمي،   
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االسلوب  ية، ىوصرفإن أفضل أسلوب يف تدريس القواعد ال
الطبيعي الذي يعتمد على ممارسة اللغة استماعا، وكالما، وقراءة، وكتابة. 
وعلى ىذا االساس، وزلاكاة األساليب اللغوية الصحيحة، والتدريب 

. يةصرفالعليها تدريبا متصال، ىو االسلوب االمثال يف تدريس القواعد 
وس االستماع، ومن مث البد أن يفسح ادلدرس أمام التالميذ اجملال يف در 

, حبيث يشعرون حبجاهتم يةصرفالاعد لى القو والتعبَت والقرأة للتدريب ع
إليها للفهم والتعبَت والكتابة دون ضعط أو إرغام. ومع ذلك فإن من أىم 

 ما يلي: صرفالطرق التقليدية الشائعة يف تدريس ال
 الطريقة القياسية (1
 21الطريقة االستنباطية. (2

 الطريقة القياسية۱۱
سبيل إىل اسًتتيجية )الشرح النحوي(، وفيها تقدم القاعدة أوالًتكيب  وىي  

اللغوى اجلديد للطالب، مث تًتك ذلم فرصة كافية دلمارسة القاعدة اجلديدة والتدريب 
عليها ىف أمثلة مث تعميمها، وتعترب ىذه الطريقة ذات فعالية كبَتة ىف عرض 

الىت يصعب على الطالب ادلوضوعات الشاذة والصعبة من القواعد اى تلك 
اكتشافها عن طريقة التحليل وادلقارنة واالستنتاج وتستطيع ىذه الطريقة ابستخدام 
معلم انجح توفَت وقت الطالب،كما أن ىناك بعض الطالب الذين شنيلون إىل معرفة 

 22القاعدة أوال مث زلاولة ترمجتها إجرئيا واالستفاد منها ىف إعطاء مجل جديدة.

 

                                                           
 .337, تدريس فنون اللغة  العربيةعلى امحد مركوز,   21

 241نفس ادلرجع.  22
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القياس ينتقل من القاعدة العامة اىل احلاالت اجلزئية، اي من  والفكر يف  
اى دبعٌت يلقى ادلدرس تالميذه القاعدة مث يورده  23القنون العام اىل احلاالت اخلاصة.

 أمثلة كثَتة للتطبيق عليها وىي أسرع ىف التدريس من طريقة اإلستنباط بيد أهّنا:
 تضع  ىف التلميذ ثقتو بنفسو .أ 

 ظ عن ظهر القلبتدفعو إغى احلف .ب 

 24الترىب ىف التلميذ قوة ادلالحظة.  .ج 

الطريقة خطوات أبن  (Pembelajaran Bahasa Arab)وذكر ىف كتاب 
 25كما يلى :   القياسية

 الفصل و يشرح ادلوضوع من القواعد.يدخل ادلدرس  .أ 

 يعرض ادلدرس القواعد.  .ب 

 يعطى ادلدرس التالميذ الفرصة لفهم ذلك القواعد.  .ج 

 يعرض ادلدرس األمثلة الىت تتعلق بذلك القواعد.  .د 

 يعطى ادلدرس اإلستنباط من األمثلة.  .ه 

 يعطى ادلدرس اىل التالميذ التدريبات.  .و 

 
 

                                                           
(، 1991)الرايض: دار الشواف للنشر والتوزيع،  تدريس فنون اللغة العربية، على أمحد مذكور 23

338. 
 .20(،  2014) فونوروكو: دار السالم،   الًتبية والتعليم اجلزء األوّل 24
25

، Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materiعبد احلامد وآخرون،  
67-68. 
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 خطوات الطريقة القياسية: 
 التمهيد وادلقدمة . أ

ىي اخلطوة اليت يتهيأ فيها الطلبة للدرس اجلديدة ، وذلك ابلتطرق إىل 
الطلبة خالل ىذه اخلطوة الدافع  الدرس السابق، وبدا يتكون لدى

 للدرس اجلديدة واالنتباه إليو.
 عرض القاعدة  . ب

تكتب القاعدة كاملة وزلددة وخبط واضح ويوجو انتباه الطلبة حنوىا، حبيث 
يشعر الطالب أن ىناك مشكلة تتحدى تفكَته، ,وأنو رنب أن يبحث عن 

 احلل. 
 ج. تفصيل القاعدة

طلب ادلعلم يف ىذه اخلطوة من الطلبة بعد ان يشعر الطلبة ابدلشكلة ي
 اإلتيان أبمثلة تنطبق عليها القاعدة انطبقا اتما.

 د. التطبيق
بعد شعور الطالب بصحة القاعدة وجدواىا نتيجة لألمثلة التفصيلية الكثَتة 

 26حوذلا فان الطالب شنكن أن يطبق على ىذه القاعدة.
 وتتبع ىذه الطريقة رلموعة من اإلجراءات ىي:

العبارة أو العبارات الىت تنص على القاعدة اى صياغة  عرض (.1
 القاعدة.

 يقوم الطالب بًتديد عينة من األمثلة الدالة على القاعدة.  (.2

                                                           
 (،2005)القاىرة: دار الشروق للنشر والتوزيع، ، العربية مناىجها وطرئق تدريسهااللغة طو على حسُت،  26

182. 
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يًتك ادلعلم فرصة كافية لكي ينظر الطالب ىف األمثلة ادلقدمة  (.3
 27وشنارسها حىت يتمكن من صياغة أمثلة جديدة على منواذلا.

القياسية كما  مميزات الطريقةا وعيوهبا، اما مميزاهتإن ىف كل طريقة تشتمل 
 28يلي:

 أهنا طريقة ذات فاعلية كبَتة يف عرض ادلوضوعات الصعبة من القواعد. (1

 أهنا توفر الوقت، حيث ال تستغرق وقتاً كبَتاً يف شرح القواعد.  (2
 يعاب على ىذه الطريقة أهنا جافة. (3
 ومصطنع.أهنا تشعر التالميذ أبن ادلوق  التدريسي رتيب  (4
 تشعر التالميذ بصعوبة تطبيق القاعدة وتعميمها على مجل من عندىم. (5
ذبعل تعلم القواعد  نوعا من التدريب العقلي بدال من أن ذبعلو وسيلة  (6

 لصحة الكالم والكتابة.

 القياسية كما يلي: الطريقةالطريقة  وعيوب
 .  أهنا تعود التالميذ على احلفظ واحملاكاة العمياء .أ 
 .على النفس واالستقالل يف البحثعدم االعتماد  .ب 
 .هم القدرة على ابتكار والتجديدتضع  في .ج 

  .أهنا تبدأ ابلصعب وتنتهي ابلسهل .د 

 
                                                           

27
،)إيسيكو:  طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبازلمود كامل الناقة ورشدى أمحد طعيمة،   

 .242، (۳۱۱۲منشورات ادلظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة، 
28

، UIN Maliki Press) ماالع: ،  Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatifسي  ادلصطفى،   

2008 ،)100.  
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 الطريقة االستقرائية۱۳
وىي سبيل إىل ادلدخل ادلوق  أو السياقى وفيها يقدم ادلعلم للطالب 

والتدريب عليهابوجو رلموعة من األمثلة تتضمن القاعدة، وبعد قراءة األمثلة 
الطالب إىل استنتاج التعميم الذى الحظوه من خالل األمثلة ومن مث القاعدة، 
 وىذه الطريقة تصلح وبشكل فعال مع القواعد البسيطة غَت الصعبة أو الشاذة.

 وتتمثل إجراءات ىذه الطريقة ىف اخلطوات التالية :
ر حبيث تربز عرض رلموعة من األمثلة احملكمة الصياغة أو االختيا .أ 

 الًتكيب اجلديد بشكل شنكن مالحظتو

إجراء ممارسة شفوية ذلذه األمثلة كأن يقرأىا الطالب ويناقشهم ادلعلم ىف  .ب 
 معانيها وتراكيبها 

 استخراج التعميم الذى يربز من خالل النشاط السابق .ج 

 29صياغة ادلعلم للقاعدة .د 

الطريقة خطوات أبن  (Pembelajaran Bahasa Arab)وذكر ىف كتاب 
 كما يلى :   االستقرائية

 .صرفال درسادلقرر ىف  دلوضوعابس الدر  ادلدرس بدأي .أ 

 .فيمايتعلق ابدلوضوع أمثلة رنعل ادلدرس .ب 

 .واحدا فواحدا متباداللقراءة األمثلة  أيمر ادلدرس التالميذ .ج 

 .ىف تلك األمثلةصرف ال بدأ ادلدرس لشرح قواعدذلك  وبعد .د 

 .من تلك األمثلة يستخلصون القاعدةمثّ ادلدرس مع التالميذ  .ه 

                                                           
) إيسيكو:  طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبازلمود كامل الناقة ورشدى أمحد طعيمة،  29

 .243، (۳۱۱۲منشورات ادلظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة، 
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عمل  لتسهيل النحو الواضحكتاب التدريبات يف   لّ حلالتالميذ ب طل  ويُ  .و 
 30يشرح ادلدرس معاىن ادلفردات الىت مل يعرفوىا. التالميذ

 وفوائد الطريقة اإلستقرائية ىي :
 تعود التالميذ الفكَت واستنباط احلقائق أبنفسهم .أ 

 التحصيلتفتح أمام التالميذ ابب  .ب 

 ترىب ىف األطفال االعتماد على النفس .ج 

 31يقتنع التالميذ بصحة ما يصلون إليو .د 

 مميزات الطريقة وعيوهبا

 أن التلميذ يشًتك مع ادلعلم يف التوصل إىل صياغة القاعدة وتطبيقها. .أ 

 .يةصرفالأهنا تسهل على التالميذ تعميم القواعد  .ب 
 .يعاب عليها أهنا تستغرق وقتاً طويال .ج 
كثَت من التالميذ تقدًن القاعدة ذلم بدال من مشاركتهم يف تفضيل   .د 

 32استنتاجها.

 
 
 

 
 

                                                           
 ,Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materiخرون، عبد احلامد وآ 32

dan Media,  ،68. 
 .20(،  2014) فونوروكو: دار السالم،   الًتبية والتعليم اجلزء األّول 31
32

  http://www.google.co.id/search?hl=id&q:22
 
 2016من فربواري  16 يؤخذ يف الًتيخ 

http://www.google.co.id/search?hl=id&q:2%25
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 اجلدول 

 الفرق بُت الطريقة القياسية والطريقة االستقرائية  
 الطريقة االستقرائية الطريقة القياسية الرقم

 ىي طريقة التعليم ىي طريقة الًتبية  8
2 

طريقة بطيئة ألن التلميذ فيها 
 وغَتىا بنهسهايكش  احلقائق 

طريقة سريع ألن التلميذ 
يستخدم فيها معلومات وصلنا 

 إليها من قدًن
3 

 طريقة  طبيعية
طرريقة غَت طبيعية من حيث 
ترتيب السَت ىف الوصول إىل 

 ادلدركات العامة
 يكون موقفهم فيها سليبا يكون موق  التالميذ فيها إرنابيا 4
يتمكن فيها التالميذ من فهم  5

الصعبة ألهنا هبا يصلون  احلقائق
 إليها شيئا فشيئا

قد ال يتمكنون من فهم احلقائق 
 الصعبة عليهم فهما جيدا

 الترىب ىف التالميذ روح النقد ترىب ىف التالميذ روح النقد 6

تعودىم الصرب وادلثابرة واالعتماد  7
 على النفس

تعودىم التسرع واالعتماد على 
 الغَت
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 قواعد الصرفيةمشكالت تدريس  .ج﴾ ﴿
إن جوىر ادلشكالت ليس يف اللغة ذاهتا، وإدنا ىو يف كوننا نتعلم العربية قواعد 
صنعة، وإجراءات تلقينية، وقوالب صماء نتجرعها ذبرعا عقيما، بدال من تعلمها 

 33.لسان أمة، ولغة حياة
وينبغى على ادلدرسة سبعة عناصر وىي ادلنهج وبردنج التدريس،ادلدرس،   

 34التالميذ،مصدر ادلالية، أدوات التدريس وإدارة العالقة بُت ادلدرسةواجملتمع.
ومنهج الًتبية ىي رلموع برانمج الًتبية وتنطيم األىداف واحملتوى ومادة الدرس الىت 

  35.تستعد لتالميذ لوصول إىل أىداف مقررة
جهة من يف التعلم مشكالت التالميذ تسبب الىت عوامل ال العلماء عن ويري 

 داخلية التالميذ وخارجهم. مثل من جهة داخلية التالميذ :
 التالميذ مثل اخنفاض القدرة الفكرية / ادلخابراتة ادلعرفي  .أ 

 مثل تقلب العواط  وادلواق الشعورية   .ب 

 العُت واألذن(احلركية مثل اضطراب يف الرؤية والسمع احلواس )  .ج 

 
 
 
 
 
 

                                                           
33

 272ص.(، 2005) القاىرة : دار الثقافة للنشر والتوزيع، ، تعليم اللغة العربيةمصطفى رسالن،   

 .Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ،50دمحم جوكو سوسيلو،  34
 82-83نفس ادلرجع. 35
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والبيئة احمليطة اليت  احلاالت والظروفمل مجيع تتش التالميذ خارجية ومن جهة
 , وىي :للتعلم التالميذأنشطة  تشاعدكن أن سب

نخفضة م البيئة األسرة ادلثال : تنافر العالقة بُت األب واألم ، وأسرة  .أ 
 االقتصادية

 بيئة اجملتمعات ال .ب 

 ,سوقالمن  قريب هاباين ادلدرسة ومواقعممثل ظروف  :البيئة ادلدرسية  .ج 
 36الناقص.م وحالة ادلعلمُت وأدوات التعلّ 

تثَت عملية ربديد قواعد اللغة وتركيبها، وعملية تدرجها ىف ادلواد التعليمية  
 عدة مشكالت تستحق الدراسة منها :

القواعد األساس الىت ينبغى تقدشنها حيث ال توجد دراسات علمية  .أ 
عربية للناطقُت موضوعية مقننة تكش  لنا عن منهج تعليم قواعد اللغة ال

 بغَتىا ىف ادلرحلة األساسية.

ترتيب األىم فادلهم، حيث مل تقل لنا األحباث األكثر أذنية من القواعد  .ب 
 فادلهم منها فاألقل أذنية.

البسيط من القواعد وادلركب، والوظيفى وغَت الوظيفى، الشائع وألقل  .ج 
ج كثَتا شيوعا، حيث جند أن ىذين ادلبدين من مبادئ تنظيم زلتوى ادلنه

ما يتعرضان، فاجلمع السامل مثال أبسط من مجع التكسَت، إال أن مجع 
التكسَت أكثر شيوعا واستخداما، وجند األفعال ادلعتلة معقدة ولكنها أكثر 
شيوعا واستخداما من األفعال الضحيحة، فهي سهلة ولكنها أقل 

 استخداما.

                                                           

 .235-236(، 2002،)جاكارات : رينيكا جفتا :  Psikologi Belajarسي  البحر مجرة، 36 
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ظها يتطلب منو كثرة القواعد ادلفروضة على التلميذ، حيث يشعر أبن حف .د 
 رلهوداً كبَتاً.

تركيز ادلعلم على االنتهاء من ادلقرر دون التأكد من إمكانية تطبيق القواعد  .ه 
 عملياً.

قوانُت رلردة تتطلب رلهودات  كثَتة  يةصرفالإحساس التلميذ أبن القواعد  .و 
 الستيعاهبا.

ثنائية اللغة، حيث يدرس التلميذ حصة أو اثنتُت للقواعد الصحيحة، وما  .ز 
 37دون ذلك يتعلم التلميذ ابللهجة الدارجة) العامية(.

م يالتعلعوامل مشكالت  ربولت وجهة نظر إىل جوانب أخرى ، شنكن إذا
 : وادلدرس واألسرة واجملتمعات التالميذعامل  إىل تقسيم
 عامل التالميذ(. 1

يم التعلمشكالت وكان ىو الذي يشعر التالميذ ىو فاعل ىف التعّلم     
 التالميذم تعلّ  مشكالتالعوامل اليت تكون سببا يف  ليجد وضووحمباشرة. 

 أن يبُت مثل اآلتة :

 ذكاءىم انقص)أ(. 

 قد اليت للمواد أو الدروس غَت مالئمة وعدم وجود ادلوىبة أ)ب(. 
 ادلدرسأعطيت 

                                                           
37

ايسيكو : منشرات ادلظلمة  )، طرائق تدريس اللغة العربية لغَت انطقُت هبا، نواخرو زلمود كامل الناقة   
 .234(، 2003اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة، 
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االنفعال ،   سريع  : مثل .عامل العاطفي الذي أقل استقرارا)ج(. 
مواجهة    واخللط دائما يفمتقلب ادلزاج ، غاضب ، 

 ، حزين دائما بدون سبب واضح  كالتادلش

 أنشطة التعلم غَت موجودة)د(. 

 ، عدم وجود دراسة العادات اجليدة)ه(. 

 ال توجد دوافع التعلم)و(. 

 38ليست كافية لدراسة ادلواد اادلعارف األساسية ومهاراهت)ز(. 

ليعطى أكثر  ،ادلدرسفلذلك البد على كل أعضاء ادلدرسة خاصة على كل 
اىتماما على تالميذه ويستعمل طريقة ووسيلة مناسبة ذلم كما وجب ادلدرس 

 39ليدرهبم ىف الفكرة التامة حىت يستطيع أن يعرب مشكالهتم ىف التدريس.
 عامل ادلدرسة (. 2

ادلكان التالميذ وفيها للمدرسُت و  ةوادلؤسسات التعليمية الرمسي رسة ىيادلد
ادلدرس. ولكن من بعضها تكون سببا دبساعدة  التالميذ ادلعلومات يطلبالذي 

 عن مشكالت تعّلم التالميذ وأكثرىّن من ادلدرس ألّن :

 شحصيتو غَت نبيل)أ(. 
الطريقة سواء يف ازباذ  ليس لو الكفاءة ىف الًتبية،)ب(. 

 يف مراقبة ادلواداو  ادلستخدمة
 تكلي  ادلدرس ادلادة على التالميذ )ج(. 
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 ليس لو الكفاءة لتحليل مشكالت التالميذ)د(. 

  40طريقة ادلدرس غَت مناسب دلادة والتالميذ.)ه(. 

وادلعلم الناجح ىو الذي رنعل ادلتعلم قادرا على ان يستغٍت عنو تدررنيا،واىل 
حّد بعيد، متعمدا على جهوده الذاتية يف مواصلة التعلم وذلك ىو جوىر الًتبية  

التعليمية الواقعية، وذلك ىو ادلنطلق جلعلها مستدشنة  كما يتجلي يف ادلواق 
  41متكاملة.

إذا كانت مهنة ادلدرس ىي ما قدمناىا وجب أن يتص  بصفات معينة 
سبكنو من أتدية وظيفتو على خَت وجو. وىذه الصفات منها ماىو عقلي ومنها 

 ماىو جسمي ومنها ماىو خلقي:
 الصفات العقلية(. 1

االستمداد دلهنتو : ينبغى دلن يريد االشتغال دبهنة التدريس أن  )أ(. 
سنترب جدارتو فيها واستعداده ذلا فعلى ذلك تتوق  سعادتو 

 وسعادة كثَت من األنفس الصغَتة الىت يتعهد إليها ىف تربيتها.
سالمة العقل : فيكون حاد الذىن والفكر صادق ادلالحظة )ب(. 

 .سريع البديهة قوى الذكرة
غرارة ادلادة : فادلعلم غزيرة ادلادة يستطيع أن زنسن إدرة فصلو ج(. )

 42ويوقظ شوق تالميذه ويستميل قوة انتباىهم.
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 األوصاف اخللقية(.2

مىت كان ادلعلم على جانب عظيم من األخالق ال يلبث أن تنتقل  
أخالقو إىل تالميذه فهم زناكونو ىف مجيع أفعالو وأقوالو وكركاتو وكل ما 
يكون ىف ادلعلم من ضع  ىف أخالقو ال سنفى على التالميذ إدراكو 
فعيوهنم انفدة زبًتق هنسو وتشعر بكل ما فيو من نقش مهما اجتهد 

 وسًته، ولذا رنب أن يكون ادلعلم :
 ابش الوجو رحيما زنسن معملة التالميذ)ا(.  
ان  (. صبورا، فنجاح ادلتعلم ىف أعمالو وقدرتو على  اتقاهنا يتوقفب)

 كثَتا على درجة صرب ادلعلم.
 رلدا ىف عملو مهتما بو نشيطا.)ج(. 
أن يكون صوتو واضحا جليا مؤثّرا خاليا من اجللية والصياح غَت )د(. 

 الضرورين
 43أن تكون عينو يقظة ترى كل حركة ىف الفصل )ه(.

 األوصاف اجلسمية(. 3

 سالمة البدن وقوة البنية )أ(.  

 والشعر واألظفار وادلالبسنظافة البدن/اجلسم )ب(. 

 حسن البزة ولط  اذلندام من غَت خرزج عن حد أتدب)ج(. 

 44اخللّو من العاىات ادلدىشة/ادلشّوىة.)د(. 
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 عامل األسرة.3

األسرة ىي مؤسسة من مؤسسات التعليم غَت الرمسي )خارج ادلدرسة( 
عن  ويتمثل دوره ال يقل أذنية .التدريسالذي تعًتف حبقها يف الوجود يف 
 .ادلؤسسات الرمسية والتعليم غَت النظامي

وتكون األسرة مصدر من مصادر مشكالت أوالد ىف التعّلم عندما الوالد 
حىّت ال يستطيع  تنافر العالقة بُت األب واألم ال يعطى اىتماما عليهم وفيها

 45األوالد أن يتعّلم تعّلما جيدا بكثرة ادلسئلة فيها.

 عامل اجملتمعات.4
اليت رلموع األسرة  ىي اجملتمعاتف اجملتمعات،وإذا كانت األسرة ىي أصغر 

ف التالميذتنتشر يف احلياة االجتماعية  ،اذلرج .ادلتفرق تمعاجمليف  يعيش .ويُعًت 
جزء من حياة  أشبو ذلكوالضجيج، وربارب، والسرقة، والقتال، وما  ،والضوضاء
 46لضمان التالميذ يتعّلم فيها. بيئة معيشة ىادئة ينبغيو  ادلتفرق. اجملتمع

 

 التقومي د( 
 مفهوم التقوًن . أ

التقوًن اصطالحا ىو يدل على العملية اليت تستخدم فيها نتائج القياس 
وأي معلومات زنصل عليها بوسائل أخرى مناسبة، يف إصدار حكم على قيمة 

 47خاصة معينة لدى ادلتعلم او على جانب معُت من جوانب ادلنهج.
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العملية الىت تستخدم فيها نتائج القياس، وأي معلومة زنصل التقوًن ىو 
عليها بوسائل أخرى مناسبة، ىف إصدار حكم على قيمة خاصة معينة لدى 

وأحياان التقوًن دبعٌت، اإلختبار  48ادلتعلم أو على جانب معُت من جوانب منهج.
دلدرسة والقياس. وىناك أية النتيجة الىت قد اُستعِمل ىف اي مدرسة خاصة ىف ا

(، جيد جّدا 7(، جّيد )6(، مقبول )5) (، انقص0-4مردود ) العرىب، وىي 
 49(.10(، وممتاز )8)

والواقع أن تعري  التقوًن على أساس انو وضع درجات، معناه رد كل ما 
ومع  .نعرفو عن تقدًن التالميذ أىل درجة واحدة، وىذ أضي  مفهوم التقوًن

ات اليهما. االمر االول: ىل تعرب الدرجات ىذا، فان ىناك أمرين ينبغي االلتف
مر الثاين: ىل تدل الدرجاتو على ن تقدًن التالميذ يف التحصيل؟ واألبدقة ع

نسبية ام مطلقة؟ مدى افًتاب التالميذ من معايَت معينة سواء اكانت ادلعايَت 
مر االول أكثر نفعا للتالميذ ألنو زندد اخلطرات الالحقة لتعليمهم، أما واال
 50مر الثاين الذي يبُت اعالقة بُت التالميذ وتلميذ او مقارنتو دبيار مطلق. اال
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 وظيفة التقوًن . ب
ان الطريقة تقوًن مايتم تعلمو، ربدد مسار حدوث التعلم. كما أن 
رلال التقوًن زندد أنواع التعلم اليت يهتم هبا ادلنهج ومستوايتو، بعض النظر 

فان ما يركز عليو التالميذ يف عملية عن ماىو مبُت فيو.وفضال عن ذلك، 
 51التعليم، ليس ما يؤكده ادلدرس، بل ماسيمتحنون فيو.

 ومن جهة الًتبية ينقسم التقوًن إىل أربعة اقسام:
 (selective) للتشكيلة (1
 (diagnosa) للتشخيص (2
 (placement)للركز (3
 exaluation))52 الة التقوًن (4

 النحو التايل:يتم التقوًن يف ضوء أىداف الدرس وذلك على 
تقوًن بنائي يتمثل يف ادلناقشة واحلوار الذي يدور بُت ادلعلم   .ح 

 والتالميذ او بُت التالميذ بعضهم البعض من بداية الدرس اىل هناية. 
 كما يتمثل يف حل بعض تدريبات الدرس مع التالميذ اثناء احلصة.  .ط 
هبا  تقوًن ختامي ويتمثل يف اعطاء التالميذ بعض التدريبات ليحلو  .ي 

 يف كراسة الواجب.
 53يعاًف ادلدرس األخطاء الشائعة لدى التالميذ يف لقاءات الحقو. .ك 

                                                           
58

 .248، تقوشنها-زبطيطها-، ادلناىج أسسهاواخرونزني حامد ىندام   
-215(.2007)ابندونج: فوستاكا ستيا، ، Filsafat pendidikan Islam د حسان،امحدان أحسان وفؤ 52

220. 
53

 .341, , تدريس فنون اللغة  العربيةزعلى امحد مركو   



43 
 

 

 ج. أىداف التقوًن
 ف التقوًن يف الًتبية إىل قسمُت:اينقسم أىد

 أىداف العام(. 1
ليجمع مادة ادلعلومة الذي مصنوع بو دليل على تطوير او تقدم )أ(. 

 ااتبع عملية التعليم يف وقت معُت.اىل يعمل بو ادلريد بعد اشًتاك او 
دلعرفة درجة العملية من طرق التدريس الذي قد استعمل يف )ب(. 

 عملية التدريس يف وقت معُت.
 اىداف اخلاص(. 2

 خبصائصو ينقسم اىداف التقوًن يف الًتبية اىل قسمُت 
 حلفر)أ(. 
 54لطلب االعمال وسبب النتيجة وغَت النتيجة مع ادلريد ااتبع.)ب(. 

إن التقوًن ىو عملية ربديد ماىية التغَتات ونقديرىا يف ضوء القيم 
اليت سبثلها األىداف، للتعرف على مدى النقدم حنو ىذه االىداف.ودلا  
كان السلوك اإلنساين كثَت األبعاد، فإن ىذه االىداف البد تكون ابلتايل 

 55متعددة االبعاد.
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 التقوًن د. أساليب التقوًن 
 ىف دراسة القواعد تنقسم إىل قسمُت :وأما أساليب التقوًن 

 التقوًن الشفوى .1

رنمل يف ىذا الدرس أن يعد ادلدرس أمثلة دلا يريد التمرين عليو من   
القواعد ويدوهنا علي السبورة ، مث زناور التالميذ فيها ، مستطردًا من ذلك 

ذلك الشطر األول إيل تذكَتىم ابلقواعد والتعاري  ، وزنسن أن يصرف يف 
من زمن الدرس ، ويف الشطر الثاين منو يطالبهم بتكوين مجل علي النحو 

 56الذي رمسو ذلم يف أمثلتو وسبريناتو.

 التقوًن الكتاىب او التحريرى.   .2

رلموعة متنوعة من  تتكون من اليتالتالميذ ذكاء  وىو آلة لتقوًن  
 فلذلك البد ادلدرس ألن يستعده قبل درسو. 57الذاتية وادلوضوعية.

 وأنواع تقوًن الشفوى و الكتاىب ىو :
 التكملة عن طريقة االختيار ادلناسب)أ(. 

ىف ىذا النوع يعطى ادلدرس مجلة وسنذف منها كلمة واحدة مثال، 
مث يقدم للدارس عدة كلمات ليختار الكلمة ادلناسبة دللء الفراغ ىف 

 السؤال.
 طالب ........إىل ادلدرسة كل يوم. ال1أمثلة : 

 أ. زنضر   ب. زنضرون    ج. زنضرن
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 . ىل سيارتكم اجلديدة الواسعة ؟2
 ال.......... واسعة

 58ج. ىي ليست ب. ىو ليس   أ. ىي 

 اختيار اجلملة ادلناسبة من عدد من اجلمل)ب(. 

ىف ىذه الصورة  يعطى الدارس عدة مجل واحدة منها فقط 
 واألخرايت هبا خطأ حنوي.صحيحة، 
 . اجلو حارة جدا ىف ىذا البلد1أمثلة :
 . اجلو حارة جدة ىف ىذا البلد2       

 59. اجلو حار جد ىف ىذا البلد3            

 ترتيب الكلمة ادلتفرقة )ج(. 

الكلمة   ىف ىذا النوع من االختبار يطلب إىل الدارس أن يرتب
 ادلقدمة لو يكون تعبَتات صحيحة.

 يعمل -وزارة  –اخلارجية  –ىف  -مثال : ىذا الرجل

 التكملة من عند الدارس)د(. 

ىف ىذه النوع من األسئلة يطلب من الدارس أن يعطى مثال 
 الصيغة ادلناسبة للكلمة، مثل : 

 امأل الفرغ ابلصيغة ادلناسبة للفعل بُت القوسُت !
 60الطالب.......)زنضر( إىل ادلدرسة كل يوم
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 الفعل أو اجلملة من صورة إىل أخرىربويل )ه(. 
ىنا يعطى الدارس مثال مجلة هبا فعل مبٌت ادلعلوم ويطلب   

 منو ربويل الفعل إىل مبٌت اجملهول مع تعبَت ما يلزم.
مثال : حول األفعال ىف اجلمل التالية من صيغة ادلبٌت للمعلوم إىل 

 صيغة ادلبٌت للمجهول !
 كتب الولد الدرس ( أ
 مل تفهم الطالبات ادلسألة اجلديدة  ( ب

 تعديل اجلملة تبعا ألحد عناصرىا الرئيسية)و(. 

يطلب من الدارس مثال أن يغَت ادلبتدأ او الفاعل ىف مجلة 
 الرئيسية مع اجراء التغيَتات الالزم.

 مثال : استبدل ابلفاعل )دمحم( ىف اجلملة الكلمات ذلا !
 خرج دمحم من بيتها مسرعا        

 زينب........................ .1
 الولدان....................... .2

 61األطفال...................... .3
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 استبدال كلمة أبخري من رلموعة من الكلمات)ز(. 

ىنا تطلب الدارس أن يستبدل كلمة أبخرى تقوم بنفس 
الوظيفة، وتفيدان ىذه حياان ىف التعرف على ادلام الطالب مثال ابلفرق 

 مثال :  االسم وادلبٌت وادلعرب.بُت
. استبدل ابلكلمة الىت ربتها خط الكلمة الىت تلى اجلملة 1 

 ة اجلديدة( ابلشكل. واضبطها )الكلم
 استبدل ابلكلمة الىت ربتها خط الضمائر ادلناسبة ! .2

 ىف الشارع عليارأيت  . أ
 62الطلبة اجلديدةىذا كتاب  . ب

 اختيار التفسَت ادلناسب)ح(. 

للطالب وهبا كلمة مث تطلب منو أن يوضح لنا  ىنا تعطى مجلة
 ما فهم ابختيار الكلمة ادلناسبة :

 مثال : ىذه سيارة ادلدير اجلديدة, "اجلديدة", صفة :
 ب. للمدير  أ. للسيارة

 تصحيح التطبيق التحريرى    
من خَت طرق التصحيح أمام التالميذ، ومن ادلمكن زبصيص جزء من  . أ

بعض اإلجاابت، إبشراك التالميذ من إحد احلصص، لتصحيح 
 ومناقشتهم.

إذا كان البد من التصحيح خارج الفصل، زنسن أن يشَت ادلد رس إىل  . ب
موضوع اخلطأ، دون أن يكتب الصواب، على أن يعود إىل شرح 
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اإلجابة، وتكلي  التالميذ أن يكتبوا صواب اخلظأ، ففى ىذه الطريقة 
لصواب فيها، أما إذا كتب ضمان لفهم التالميذ سّر أخطائهم، ووجو ا
ما   -ىف عملية التصويب–ادلدرس صواب اخلطأ فإن التالميذ سينقلون 

ا التصويب ىف 1كتبو ادلدرس، وردبا نقلوه من غَت فهم، فال ينتفعون بو
 ذبنب مثل ىذه األخطاء ىف تطبيق اتل

 63زنسن أن تقّدر إجابة كل سؤال ابلدرجة الىت تستحقها. . ت
 

 البحوث السابقة .د﴾ ﴿
البحوث عن البحث العلمى السابقة إما يتعلق بتعليم الصرف أو عن 
قواعدىا أو الطريقة ادلستخدمة فيها كثَت. وىذا البحث ليس وحده يف ىذا 
اجملال. فقد سبق تلك البحوث خبصوصيتها من انحية ادلشكالة و الطريقة و 

 غَته كما يلي:

"فعالية تعليم علم  ربت ادلوضوع: 2011نةالسّ ىف  داانع أررنوكتب (1
الصرف لطالب الص  العاشر ابدلدرسة العالية اإلسالمية ادلعارف 

-2010مفتاح السالم كامبوع سالىوع فونوروغو السنة الدراسية 
". وخلفية البحث يف ىذه البحث ىي: يدرس الطالب عن 2011

القواعد الصرفية وال تئاثر من ادلدة اليت تدرس األستاذة اال قليل، و 
مل يقدر الطالب علي قرائة الكتب اإلسالمية ادلستحدم ابلغة رند 

العربية الصحيحة. ويدل علي الطالب انو يضع  يف فهم قواعد 
 الصرفية.
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( كي  الطريقة 1وأسئلة البحث يف ىذه البحث ىي:   
الفعالة لتعليم علم الصرف لطالب الص  العاشر ابدلدرسة العالية 

م كمبوج، سالىوع، فونوروغو، السنة اإلسالمية ادلعارف مفتاح السال
( كي  ادلشكالة للمعلم يف تعليم علم 2011-2010الدراسية 

الصرف و حلها لطالب الص  العاشر ابدلدرسة العالية اإلسالمية 
ع، فونوروغو، السنة الدراسية ادلعارف مفتاح السالم كمبوج، سالىو 

( كي  ادلشكالة لطالب الص  العاشر يف تعليم 2010-2011
علم الصرف و حلها ابدلدرسة العالية اإلسالمية ادلعارف مفتاح السالم  

 ؟2011-2010كمبوج، سالىوع، فونوروغو، السنة الدراسية 
ويستخدم الباحث نوع البحث ذلذا البحث العلمي على   

(. والبحث النوعي ىو Penelitian kualitatifسبيل البحث النوعي )
دث الظاىرة، نشاط اإلجتماع البحث الذي يقصد بو وربليل احلوا

وادلوقوف والتصديق، ونفاذ البصرة، وتفكَت الشخصي أو 
ادلراقبة  طريقة الوثيقية وطريقةة و طريقة ادلقابلبها اإلجتماعي.واستخدم

ها ىف ىذا التحليل حبثا وصفيا نوعيا جلمع البياانت واستخدم
(penelitian deskriptif kualitatif ) عى ألن البحث الوصفى النو
ىف حبثها اىل إرناد  زنتاج اىل فروض البحث ومن مث الزنتاج الباحثال

أعمال ربليل البياانت (Miles and Huberman)قال فروض البحث.
تنقسم إىل ثالثة أقسام وىو زبفيض البياانت وعرض البياانت وأخد 

 .اإلستنباط
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: إّن تعليم علم الصرف ىناك و إدنا نتائج ىذا البحث ىي  
بعضهم على طريقة التعليم لصحيحةقد سار بعض ادلدرسُت قد سار 

بطريقة أخرى  حّت وصل اىل التعليم الفّعال و إّنطريقة الفّعال ىف 
تعليم علم الصرف للص  العاشر ىي بطريقة القياسّية. و أّما احلل 
ادلشكلة ىي ترقية كفاءة مدّرسُت علم الّصرف ترقية طريقة تعليمية 

قررة قبل التعليم و ربسن التفاعل بُت ادلدّرس و واستيعاب ادلاّدة ادل
 الطالب.

 

مشكالت ربت ادلوضوع " 2015كتب امحد بصري يف السنة  (2
ة ادلستوى الرابع ابجلامعة غة العربيّ ب قسم اللّ تدريسعلم الصرف لطاّل 

". 2016-2015 يّ وروكو العام الدراسة فونة احلكوميّ اإلسالميّ 
تدريس الصرف ابجلامعة وخلفية البحث يف ىذا البحث ىي:

مشكالت  و ذبيداإلسالمية احلكومية فونوروكو مل يسر سَتا مجيال.
متنوعة يف تدريسو مثل نقصان ادلالحظة و احلماسة من بعض 

 عدم قدرهتم على تطبيق القواعد ىف اجلملة ادلفيدة. رند الطالب، و

 

( ما الطريقة ادلستخدمة 1البحث كما يلى:  ىذا أسئلة اما  
دريس علم الصرف لطاّلب قسم اللغة العربّية ادلستوى الرابع يف ت

-2015سّي ابجلامعة االسالمّية احلكومّية فونوروكو العام الدرا
( كي  مشكالت الطاّلب يف تدريس علم الصرف و 2016
حّلها لطاّلب قسم اللغة العربّية ادلستوى الرابع ابجلامعة  خطوات
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( كي  2016-2015ام الدراسّي ّية فونوروكو العاالسالمّية احلكوم
حلها لطاّلب  خطواتمشكالت ادلدرس يف تدريس علم الصرف و 

قسم اللغة العربّية ادلستوى الرابع ابجلامعة االسالمّية احلكومّية فونوروكو 
 ؟2016-2015العام الدراسّي 

 
ىذا البحث من نوع البحث الكيفّي، وقام الباحث اما   

ابلبحث يف اجلامعة االسالمّية احلكومّية فونوروكو. واستخدم الباحث 
و ىوبَتمان  (Miles)حبثة ابلبحث الكيفّي على طراز ميلس 

(Huberman) واستخدم طريقة ادلقابلة ادلالحظة والطريقة الوثيقية .
 Metode deskriptif)صفّية النوعّية جلمع البياانت واستخدم الطريقة الو 

kualitatif)  ىف ربليل البياانت ألن البحث الوصفّى ال زنتاج إىل
فروض البحث ومن مّث ال زنتاج الباحث ىف حبثو إىل إرناد فروض 

 البحث.
 
( إّن الطريقة 1و أما نتيجة ىذا البحث كما يلى:   

احلكومّية ادلستخدمة لتدريس علم الصرف ابجلامعة اإلسالمّية 
 إن (2فونوروكو ىي الطريقة القياسّية و الطريقة االستقرائّية 

 نقصان ىي الصرف علم تعلم يف الطالب واجهها اليت ادلشكالت
 تشجيعهم نقصان و اجلامعة يف اتصاذلم قبل العربية اللغة يف معرفتهم
 حلل الطالب خطوات وأما فيها، اتصاذلم بعد العربية اللغة تعلم يف
( 3أصحاهبم و مدرسيهم مع التعلم و ابدلناقشة  ىي ادلشكالت ىذه
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 ىي الصرف علم تدريس يف ادلدرس واجهها اليت ادلشكالت إن
 بتدريس للقيام الوقت نقصان و ادلادة فهم يف الطالب قدرة اختالف
 القيام ىي ادلشكالت ىذه حلل ادلدرس خطوات وأما الصرف، علم

 الصرف علم تدريس يف الوقت وزايدة والتدريبات ابدلراجعة
أما الفرق بُت ىذا البحث وتلك البحوث السابقة فهو:   

األول: البحث للسيد داانع أررنو, فهذا البحث اليبحث عن الطريقة 
التعليم  ادلستحذمة يف تعليم القواعد الصرفية بل يبحث عن كي  
امحد الطريقة ومشكالتو من ادلعلم و الطالب.والثاين: البحث للسيد 

بصري، فهذا البحث اليبحث عن الطريقة التعليم  ادلستحذمة يف 
يقة ومشكالتو من تعليم القواعد الصرفية بل يبحث عن كي  الطر 

 ادلعلم و الطالب.
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 الثالث الباب
 

بكتاب األمثلة التصرفية بطريقة القياسية تدريس قواعد صرفية عن  البينات عرض
 كفولورجو ماغتان  ”دار املتقني“الدينية صف الثالث ابملدرسة اللطالب 

  العامة البينات .أ﴾ ﴿

 كفولورجو ماغتان ”دار املتقني“املدرسة الدينية اتريخ أتسيس  .1

 تعليمية مؤسسة ىي كفولورجو ماغتان" دار ادلتقُت" الدينية ادلدرسة
 واجلماعة، السنة أىل على تعتمد اليت السلفية، الًتبية نظام تنطبق واليت خاصة

 ادلعهد ظل ُب وقفوا الذين والقياس واإلمجاع واحلديث الكرًن القرآن إىل واستنادا
الشيخ سومارنو عبد  أسس على وفقا. دار ادلتقُت الشافعية السالفية اإلسالمية

 السنة َب"  الشيخ " الدينية ادلدرسة  الشيخ معهد يرىب الذى العزيز احلاج
 فيها كتب تعّلم ادلدرسة ىذه بناء أول كان. ىجرية 8248 او ميالدية 8998
 .ادلنهج يوجد ومل فقط الًتاث

ميالدية ىذه ادلدرسة ال  4222 السنة َب السريع, الوقت مرور ومع
تقتصر على تعليم كتب الًتاث فقط, ولكن زادت ادلادة األخرى ابخلصوص عن 

 أيبدو  من مخسة فصول. ادلدرسة ىذه تكونت. العلوم الىت تستخدم َب اجملتمع
 . ميالدية 4222 السنة َب ادلنهج بيكتر 
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 : ىو ناالا  حىت 8998 السنة َب اهبنيائ ولأ من ادلدرسة رئيس ماأ
 م.4228– 8998 ادلرشيد الدين زلمود (أ 

 .ناالا  حىّت  – م4228 سوابندي احسان (ب 

 ألن ىى " ”دار ادلتقُت“ " اإلسالمية الدينية ادلدرسة قيام من اخللفية أنّ 
 مل " ”دار ادلتقُت“ " ادلعهد َب ويتعلمون يسكنون الذين الطالب من كثَتا
 فلذلك. ادلدرسة ومنهج, التعلم ومستوى, الدروس وجدول, التعلم وقت جيدوا

 معهد َب التعليم رللس يصَت حىّت  "دار ادلتقُت" اإلسالمية الدينية مدرسة أقيمت
 1.جيدة فكرة ولديو إجتاىي ادلقصورة ُب التعليم نظام ذلا " ”دار ادلتقُت“ "

 

 كفولورجو ماغتان ”دار املتقني“موقع املدرسة الدينية  .2

احد ادلوءسسة من ادلوسسات ُب ادلعهد  "دار ادلتقُت"كانت ادلدرسة الدينية 
جاوي الشرقية مع مدينة  كفولورجو ماغتان. وتقاعها ُب والية  دار ادلتقُت" "

 وحده:
 فانكان:  من جانب الشمالية 
 فوجنول:  من جانب اجلنوبية 
 سيدورجو:  من جانب الغربية 

  عاريبويو:  من جانب الشرقية 

                                                           
   ، ادللحقة ُب ىذا البحث D/4-IV/42872/8انظر إىل نسخة الوثيقية برمز، 1
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تقع ىذه ادلدرسة ُب قرية كفولورجو جبانب الغربية ميدان ماغتان, واىلهم 
مسلما ألن اجملتمعات احلضرية, وكثَت ادلوظفُت ُب ىذه القرية ىو مزرعُت  %92

 2والتجار وادلدرس وغَتىا.
 

 كفولورجو ماغتان ”دار املتقني“الرؤية والرسالة من املدرسة الدينية  .3
 (. الرؤية8

إىل هللا  ادلدرسة الدينية ىداية البتدءات : تشكيل ادلسلم ادلتقُتالرؤية من 
وأخالق الكردية وذكى وواسع ادلعرفة ومهارة ومسؤلية ومفيدة للدين واألمة 

 الوطن.  و 
 (. الرسالة4

 كما يلي:  من ادلدرسة الدينية ىداية البتدءات سالةالر 
 (. ينشؤ من الًتبية اإلسالمية ابلطريقة كتب الصخراء8)
 (. إنشاء التدريس الذي يهدف إىل كفاة النفس4)
 (. تنمية نشأة احلديثة لدعوة أىل السنة واجلماعة2)
 3(. إشًتاك ُب اجملتمعة.2)
 
 

                                                           
 ، ادللحقة ُب ىذا البحث D/4-IV/42872/4انظر إىل نسخة الوثيقية برمز،  2

 "ابدلدرسة الدينية دار ادلتقُت كفولورجو ماغتان"كتاب مرشد التعلم والتعليم انظر إىل نسخة الواثقية  3 
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 ثالثيف صف ال ”دار املتقني“منهج الرتبية والتعليم يف مدرسة الدينية  .4
  كفولورجو ماغتان

 8.8اجلدول                          
 4والتعليم ُب صف الثالث مبدرسة الدينية دار ادلتقُتادلنهج الًتبية 

 النمرة ةادادل الفن
 8 فتح القريب م الفقولع

 4 العمريطي على منت االجرومية علم النحو

 2 تيسر اخلالق علم األخإلق

 2 ادلقصود علم الصرف

 5 األمثلة التصريفية علم الصرف

 6 عيون ادلسائل للنساء م الفقولع

 

 ثالثيف صف ال ”دار املتقني“أحوال املدرسني والطالب  مدرسة الدينية  .5
  كفولورجو ماغتان

 8.4اجلدول 
 5عن أمساء ادلدرسُت

 رقم أمساء املدرسني العنوان وظيفة أخرى /درس

 8 كياىي سوابندي احسان ماغتان النحو والفقو

 4 االستاذة سييت روضة النعمة ماغتان األخالق واحلديث

                                                           
 88 نفس ادلرجع. 4

 ، ادللحقة ُب ىذا البحث D/4-IV/42872/2انظر إىل نسخة الوثيقية برمز،  5
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 2 االستاذ أمحد بوخري ماغتان أألخالق

 2 األستاذ مشس الدين ماغتان التوحيد

 5 األستاذ بشري مصطفى ماغتان التاريخ

 6 األستاذ زينوري  ماغتان األخالق واحلديث

 7 األستاذ زلفوظ ماغتان التوحيد

 8 األستاذ إمام سودرسونو ماغتان احلديث واصول الفقو

 9 األستاذ نور اذلدى ماغتان الفقو واألخالق

 82 األستاذ شهر ادلنَت ماغتان احلديث واصول الفقو

 88 األستاذ إمام متقُت ماغتان القرأن

 84 األستاذ يزد بسطمي ماغتان اللغة، التاريخ والفقو

 82 األستاذة أوىل النهى ماغتان اللغة والتاريخ

 82 األستاذة فطري نور فطنة ماديون الفقو

 85 األستاذة سييت انظرة األوىل ماغتان القرأن

 86 األستاذة إمرأة الصاحلة ماغتان القرأن

 87 األستاذة مارايٌب ماغتان اللغة والتاريخ

 88 األستاذة ويندارٌب ماغتان األخالق، الكتابة، والفقو

 89 األستاذة أمُت ماغتان األخالق، الكتابة، والفقو

 42 األاتذ سانيمان ماغتان األخالق، الكتابة، والفقو

 48 األستاذ حسن وونوكَتي الصرف

 44 األستاذ سيف الدين ماغتان النحو

 42 األستاذ سورادي ماغتان النحو والصرف

 42 األستاذة أمي ىنيئ ماديون النحو والصرف

 45 األستاذ كارطونو ماغتان النحو والصرف
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 46 األستاذ مشس البحر  ماديون النحو

 47 األستاذ زين العارفُت ماغتان والصرفالنحو 

 
وعدد كل فصل فصول للبنُت والبنات  مخسة ”دار ادلتقُت“ الدينية ادلدرسة نقسمت

 من الطالب كما يلي: 
 822اجلدول 

 6عدد التالميذ َب مدرسة الدينية دال ادلتقُت
 الفصل للبنُت للبنات

 ولألا 22 23

 الثاين 9 21

 الثاليث 21 24

 الرابع 8 22

 اخلامس 9 9

 
 
 
 
 
 

                                                           
 ، ادللحقة ُب ىذا البحث D/4-IV/42872/2، انظر إىل نسخة الوثيقية برمز 6
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 دار املتقنيواسئل التعليم مبدرسة الدينيية  .6

ادلدرسة وكذلك َب  لتدريسوجود الوسائل َب ادلدرسة تساعد عملية ا
تسَت  التدريسبوسائل متكمل يستطيع ان جيعل فعالية  ”دار ادلتقُت“ الدينية

 سَتة مجيلة.
 8.2اجلدول 

 5 ”دار ادلتقُت“ادلدرسة الدينية البياانت عن الوسائل َب 
 أحوال عدد اسم الغرفة رقم
 حسن 2 غرفة رئيس ادلدرسة 8
ادلعّلمغرفة  4  حسن 2 
 حسن 2 غرفة ادلصّلى 2
 حسن 23 الفصل 2
 حسن 231 ادلكتب 5

 حسن 231 الكرسي 6

 حسن 5 احلمام 7
 حسن 3 الكومبوتر 8
 حسن 23 سبورة 9
 حسن 2 الّساسة 82

 

                                                           
 ، ادللحقة ُب ىذا البحثD/4-IV/428722/انظر إىل نسخة الوثيقية برمز،  5
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بكتاب األمثلة التصرفية بطريقة تدريس قواعد صرفية  عن ةاخلاص البينات .ب﴾ ﴿
 كفولورجو ماغتان  ”دار املتقني“الدينية صف الثالث ابملدرسة الالقياسية لطالب 

 

بكتاب األمثلة التصرفية بطريقة تدريس قواعد صرفية  عن كيفية البينات .1
كفولورجو  ”املتقنيدار “الدينية صف الثالث ابملدرسة الالقياسية لطالب 

 ماغتان 

 :األساتذ حسن  قال
تبدئ قرأة  بكتاب األمثلة التصرفيةتدريس قواعد صرفية كانت الطريقة ُب 

الكتاب بلغة اجلاوية بقرأة جهرية ويكتب الطالب ٍب شرح األستاذ الشرح 
الصريح بلغة اإليندونسي ُب السبورة حىت يفهم الطالب بشرحها, وبعد ذلك 

ب األستاذ على طالبو جياألمثلة ادلناسبة من شرح ادلادة السابقة. و  ٌب األستاذأي
األخَت،  الباباألول اىل  البابمن اليت كانت ُب ىذا كتاب  ادلداةان حيفظوا 

كاثر من   ىذه الكتاب ألن ُب اببوينبغي لطالب أن يفهموا على شرح من كل 
 5.لفظ الغريب الذي حيتاج اىل لفظ األخر

 :سوابندي احسان ة ىو األستاذمدير ادلدرسقال 
هبذه الكتاب ابلطريقة القياسية ألن الطريقة القياسية  دريس قواعد صرفيةاتفق ت

ىي أحد الطريقة اليت تساعد الطالب على االجتهاد ُب ىذه الدرس حىت 
دائما  ُتنشط واكونين أب الطالب يؤثر األمر ىذاو يشعوروا سهال بفهم ادلادة. 

                                                           

  ادللحقة ُب ىذا البحث، W/15-IV/3122 /12برمز،  ادلقابلةانظر إىل نسخة  5 
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 على فهم ينقادر  وانو كيمل  عندمامعلمهم إىل  يسألون لطالباو  تعلمهم. ُب
 5.ذلك

 :امحد بوخرياألستاذ  منهج الدراسية ىو قال
كان كتاب األمثالة التصرفية يصنف بكون اخلاصة وتقدر طريقة   

القياسية أن يتصل بُت ادلعلم والطالب مبواصلة صحيحة، وىذا األمر 
دريس ت، وىدف صرفيةدريس قواعد تتساعد على ادلعلم ُب ىدف 

بكتاب األمثالة التصرفية بطريقة القياسية تساعد على  قواعد صرفية
الطالب أن يفهموا معٌت القرأن واحلديث ألهنما ال يفهمان إال بعلم 
النحو و الصرف ويزد على الطالب مبهرة قرأة كتب الًتاث.وتدرس 

 ىذه الكتاب بفصل الثالث 
دريس قواعد تتناسب على ىدف وأما ادلواد ُب ىذه الكتاب اتم و 

تاب السابق وُب ىذه ادلواد تشتمل على القواعد الصرفية بك صرفية
 16وأما ابواهبا كما أيٌب:  .ادلثلة التصرفية

. الفصل ادلضارع ادلبٌت للفاعل ادلتصل 42
 بضمَت رفع

 التصريف الئصطالح  .8

. الفصل ادلضارع ادلبٌت للمفعول ادلتصل 48
 بضمَت رفع

 األول من الثالث اجملردالباب  .4

. الفصل ادلضارع ادلبٌت للفاعل ادلتصل 44
 بنون التوكيد الثقيلة 

 الباب الثاىن من الثالث اجملرد .2

                                                           
 ، ادللحقة ُب ىذا البحثW/ 19-IV/3122 /14برمز،  قابلةانظر إىل نسخة ادل 5

 ، ادللحقة ُب ىذا البحثW/ 19-IV/3122 /13برمز،  قابلةانظر إىل نسخة ادل 16
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. الفصل ادلضارع ادلبٌت للفاعل ادلئكد 42
 بنون التوكيد اخلفيفة

 الباب الثالث من الثالث اجملرد .2

. فعل األمر ادلبٍت للفاعل للغائب 42
 واحلاضر

 الرابع من الثالث اجملردالباب  .5

 الباب اخلامس من الثالث اجملرد .6 . فعل األمر ادلبٍت للمفعول45
 الباب السادس من الثالث اجملرد .7 . فعل األمر ادلئكد بنون التوكيد الثقيلة46
. فعل األمر ادلبٍت للمفعول ادلئكد بنون 47

 التوكيد اخلفيفة
 ابب الرابعي اجملرد وىو ابب واحد .8

ابب األول من الرابعي اجملرد ادللحاق  .9 النهي ادلتصل بضمَت رفع. فعل 48
 وىو سبعة ابواب

. الضمَت ادلنصوب ادلتصل ابلفعل 49
 ادلاضي

 الباب الثاين من الرابعى ادللحاق .82

 الباب الثالب من الرابعى ادللحاق .88 . اسم اإلشارة22
 الباب الرابع من الرابعى ادللحاق .84 . اسم الفاعل ادلرفوع28
 الباب اخلامس من الرابعى ادللحاق .82 اسم الفاعل ادلنصوب و اجملرور .24
 الباب السادس من الرابعى ادللحاق .82 . اسم ادلفعول ادلرفوع22
 الباب السابع من الرابعى ادللحاق .85 . اسم ادلفعول ادلنصوب و اجملرور22
 االابب األول من الثالث ادلزيد .86 . الصفة ادلشبهة ادلرفوع25
 التصريف اللغوى .87 الزمان و ادلكان واأللة. امساء 26
الفصل ادلاضى ادلبٌت للفاعل ادلتصل  .88 . مهمة27

 بضمَت رفع
الفصل ادلاضى ادلبٌت للمفعول  .89 . تذييل28

 ادلتصل بضمَت رفع
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 :اكوغ سوسيلو أحد الطالب قال
كانت األستاذ تشريح ادلادة تبدئ قرأة اللغة اجلاوية، وكتب الطالب ٍب 

بشرح الظاىرة. وجيهر صوتو وكتب على السبورة من يشرح ادلادة 
سلتصر ادلادة ٍب ديثل أبمثلة. وأيمر على كل الطالب أن يطلب أبمثلة 

 11ادلناسبة بشرح السابق.
 :دافيد كريدا سوسيال أحد الطالب قال

وتدرس ىذه الكتاب مبرتُت ُب كل اسبوع ىو يوم اإلثنُت ويوم 
ُب كل اسبوع ىو  صرفتعليم ال األربعاء، وُب كل يوم ساعتُت، وعدد

اربع ساعة. ويفهم ادلادة بتلك الوقت ألن األستاذ يشرح بشرخ 
الظاىرة ويكرر شرحو حىت يفهم الطالب. وقد أيمر حفظ القواعد 

 12بكون ادلختصر من ادلادة اليت تشرح فيها.
استخدمة طريقة القياسية ُب ىذه الفصل عن كتاب األمثالة التصرفية 

ادة بشرح الصريح وتكرر األستاذة شرحها وأيٌب األمثلة تبدأ بشرح ادل
ادلناسبة.وتعطى الفرصة على طالبو ان يسألوا على شرح الذي اليفهموا 
اليو.وأتمر األستاذ على بعض الطالب يقدم امام الفصل أن يشرح ادلادة مع 

 13األمثلتها.
 

                                                           
 ، ادللحقة ُب ىذا البحثW/ 12-IV/3122 /17برمز،  قابلةانظر إىل نسخة ادل 11

 ، ادللحقة ُب ىذا البحثW/ 17-IV/3122 /15برمز،  قابلةانظر إىل نسخة ادل 12

 ، ادللحقة ُب ىذا البحثO/23- IV/ 3122 /12برمز،  قابلةانظر إىل نسخة ادل 13
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بكتاب األمثلة التصرفية تدريس قواعد صرفية  عن اساليب تقومي البينات .2
 ”دار املتقني“الدينية صف الثالث ابملدرسة البطريقة القياسية لطالب 

 كفولورجو ماغتان 
 :امحد بوخرياألستاذ  قال

التقوًن  ىو ”دار ادلتقُت“لفصل الثالث مبدرسة الدينية كان التقوًن 
وأتمر ادلدرسة اىل مجيع ادلعلم  واإلختبار التحريرى. ،ابإلختبار الشفوى

 .حداألدىن معيار تقوًن  و التسجيل إرشاداتأن يصنف األسئلة مع 
أن يعرف لطالب من  ابلطريقة القياسية صرفتعليم التقوًن  وىدف

فهم ادلادة، وتعطى اىل الطالب التمرينات و اختيار الطريقة التعليمية، 
ان و  ادلناىج ُب ادلستقبال. و اختيار اإلسًتاجنيات التعليمية، وإختيار

أما مؤشرات جناح . و يعرف افهام الطالب عن ادلادة ادلستخدمة
 ابلطريقة القياسية كماأيٌب: تدريس قواعد الصرفيةالطالب ل

 .ان تعرف علي وزن او بناء من كل كلمةتقدر الطالب  .8
 . ٌت ُب كل كلمةتقدر الطالب اىل مع .4
 .كلمة احران تفرق بُت كلمة اىل  تقدر الطالب ا .2
تصرف ُب كل لفظ الذي يناسب ُب كتاب تقدر الطالب ان  .2

 .األمثالة التصرفية
 14تقدر الطالب ان يفهموا اىل نص اللغة العربية. .5

 

                                                           
 ، ادللحقة ُب ىذا البحثW/ 19-IV/3122 /13برمز،  قابلةانظر إىل نسخة ادل 14
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 :األساتذ حسن قال 
أما و  كان التقوًن ادلستخدم ُب ىذه الفصل يعمل بعد شرح ادلادة.

ُب  ابلطريقة القياسية دريس قواعد الصرفيةمؤشرات جناح الطالب لت
  كماأيٌب:  الفصل

 السبورة  علىاألمثلة اليت تكتب األستاذ قدر الطالب تفسَت  .8
 قدر الطالب اىل شرح ادلادة من االول حىت االخَت مع األمثلتو.  .4
 وجود األسئلة ادلشكلة من الطالب.  .2

 الذينحتفيز الطالب الطالب و  فهم لقياسوأما ىدف ىذه التقوًن ىو 
 15.التعلم ُبنشاطا و  ادلادة فهم من يقدروامل 

 

وتشكيل اإلمتحان العام ُب كل سنة ابدلدرسة الدينية ىداية ادلبتدءات كما 
 أيٌب:

أشهر  كل ثالثة الذي جيرى االمتحان إمتحان نصف ادلستوى ىو .2
 ادلستوى ُب كل

كل  األول أشهر ستة الذي جيرى االمتحان  إمتحان مستوى األول .3
 .دراسيالعام 

 الثاين أشهر ستة الذي جيرى االمتحان إمتحان مستوى الثاين ىو .4
 .دراسيالكل عام 

فصل األخَت من  اليت أجراىا ناالمتحاإمتحان أخَت ادلدرسة ىو  .5
 ادلستوى الثاين لكل سنة الدراسية. ُب ادلدرسة
                                                           

 ىذا البحث ، ادللحقة ُبW/ 14-IV/3122 /12برمز،  ادلقابلةانظر إىل نسخة  15
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 وقت القبول ُب اىااليت أجر  ناالمتحاىو  دخل ادلدراسةامتحان  .6
 بقدرة كل منهم. ادلناسبالطالب  لوضعد يطالب اجلدلل
 الطالب مل يصل إذا الواجب اختاذىا امتحانىو  عالجيةال امتحان .7

 16.اليت ًب اختبارىا ادلواضيع كل اكتمال معايَت
 وتشكيل اإلمتحان ُب ادلستوى األول والثاين كما أيٌب:

 تفتيش الكتب .8
ىو الكتب اليت تفتش هبا كتب الطالب من مجيع الدراسية من فصل 

 األول اىل فصل األخَت.
 أما معايَت التقوًن ُب امتحان تفتيش الكتب ىو:

 )أ(.    اتم ادلعٌت
 )ب(.  تصحيح ادلعٌت

  خط نظافة من)ج(.  

 . احملافظة4
ىي حفظ الشعر أو النظم الذي درس ُب كل الفصل مبدرسة الدينية. 

 أما ادلادة احملافظة كما أيٌب:
 : نظم أالال )أ(. الفصل األول 
 : نظم عقيدة العوام )ب(. الفصل الثاين
 : أمثلة التصريفية )ج(. الفصل الثالث
 : نظم العمريطي )د(. الفصل الرابع 

                                                           
 "ابدلدرسة الدينية دار ادلتقُت كفولورجو ماغتان"كتاب مرشد التعلم والتعليم انظر إىل نسخة الواثقية  16
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 :نظم ألفية ابن مالك )ه(. الفصل اخلامس 
 أما معايَت التقوًن ُب امتحان احملافظة ىو:

 )أ(.النعومة عن حتفيظ النظم
 )ب(.  تصحيح اللسان عند حتفيظ النظم

  عدد التحفيظ)ج(.  

 قرأة الكتب. 2
ىو قرأ الطالب ابلكتاب ادلخصوص وىدف ىذه األمر تساعد اىل 
 الطالب بزايدة مهارة قرأة الكتب الدراسية يعٍت كتب الًتاث اإلسالمي.

 وأما الكتب اليت تستحدم فيو كما أيٌب:
 : كتاب زاد ادلبتدئ  )أ(. الفصل األول

 الفقهية جز األول: كتاب مباديئ  )ب(. الفصل الثاين
 : كتاب مباديئ الفقهية جز الثالث )ج(. الفصل الثالث
 : كتاب فتح القريب اجمليب  )د(. الفصل الرابع 

 : كتاب فتح القريب اجمليب )ه(. الفصل اخلامس 
 وأما معايَت التقوًن ُب امتحان قرأة الكتب ىو:

 ترمجة  : النعومة عند قرأة الكتب و ادلهارة ُب  )أ(. الفصل األول
 )ب(. الفصل الثاين:  ادلقصود ُب ادلقراء و ادلهرة ُب القرأة

)ج(. الفصل الثالث : من جهة النحو والصرف ومن جهة ادلقصود ُب 
 ادلقراء وادلهارة ُب القرأة.
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من جهة النحو والصرف ومن جهة ادلقصود ُب  )د(. الفصل الرابع :
 ادلقراء وادلهارة ُب القرأة.

اخلامس: من جهة النحو والصرف ومن جهة ادلقصود ُب )ه(. الفصل 
 ادلقراء وادلهارة.

 . إمتحان التحريري2
 أ(.  جيرى إمتحان التحريري جلميع الدرس من كل فصل

 ب(. السؤل يصنع من كل ادلعلم الذي يعلم الدرس
 حداألدىن معيار تقوًن ج(. 
 صنف السؤل من العشرين.وتشكيل السؤل كما أيٌب:د(.  

 االختيار األجوابت )أ(. 
 سؤال 82عدد السؤل: 
 الفئة: السهل

 )ب(. االختيار األجوابت ادلناسبة من السؤل 
 سؤال 5عدد السؤل:

 الفئة: ادلستوى
 15)ج(. زلتوايت السؤل.

 سؤال والفئة: الصعب. 5عدد السؤل: 

                                                           
 28-58 .نفس ادلرجع 15
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بكتاب األمثلة التصرفية بطريقة تدريس قواعد صرفية عن مشكالت  البينات .3
كفولورجو  ”دار املتقني“القياسية لطالب الصف الثالث ابملدرسة الدينية 

 ماغتان 

 :سيباندي احسان مدير ادلدرسة ىو األستاذقال 
 ُب وادلشكالت العامة ادلوجودة، موجود ادلشكالتىناك  كل درس ُب

 ي:ى لفصلىذه ا
حُت  الطالب حىت يشعر ادلساء من الصباح إىل األنشطة أنواع .8

 .التعب على افهام الدرس تعليم ىذه الدرس
  النص العريب صعوبة ُب فهم .4
 الوقت القصَتة .2

 كالت ادلذكورة ىي:ادلش على تخريجلخطوات وأما 
 األساس مدرسة داخلية من الدينية مدرسة بيئة ألن للطالبحيرض  .8

 مًتابطة أحد من األنشطةو 
 صرفال خيتص ُب علم ادلعلم الذي اختيار .4
 15إستخدمة الوقت بتماة ُب كل الساعة. .2

 :حسن ذاتاألسقال 
وتشكيل تدريس قواعد الصرفية بكتاب األمثالة التصرفية ابلطريقة 
القياسية ُب ادلادة اليت كثر لفظ الغريب فيها و نقص التفسَت فيو وىذا 

 األمر يسبب اىل الطالب ان اليفهم ادلعٌت الذي حيتمل فيو.
                                                           

 ، ادللحقة ُب ىذا البحثW/ 19-IV/3122 /14برمز،  دلقابلةانظر إىل نسخة ا 15
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 ىي: ادلشكالتىذه  املو ع
 كانت الوسائل الدراسية انقصة .8
 كانت حصة الدراسية انقصة حىت ال يسَت التدريس سَتا حسنا .4
كانت رغبة الطالب ُب التعلم انقصة حنو بعضهم ينعسون وديزحون  .2

 بزمالئهم اثناء التدريس.
اعطاء التحريك  كالت ىيادلش ىذه على تخريجخطوات لوأما  

ُب كلي طالب و استمرار ادلدة ُب كلي ساعة سواء كان ُب الفصل 
 15.او ُب خارجو

 قال احد الطالب نور ىادي سانتوسو:
"  من بعض ادلشكالت لتعليم ىذه الدرس ُب استعمال الوقت 
القصَتة مع كثَت ادلادة وإذا الأفهم الدرس سأسأل اىل بعض أصدقائي 

 26الوقت األخرى لتفهم ايّل.  "وقد اطلب األستاذة 
 قال احد الطالب فاجار اسناوي:

"  تشرح االستاذ بشرعة و التكتب على السبورة إال الرسالة وادلثال 
    21القصَتاتن.وُب ىذا األمر أطلب مراجعة الشرح مع جعل االمثلة.  "

 
 

                                                           
 ادللحقة ُب ىذا البحث، W/ 14-IV/3122 /12برمز،  دلقابلةانظر إىل نسخة ا 15

 ، ادللحقة ُب ىذا البحثW/ 12-IV/3122 /19برمز،  دلقابلةانظر إىل نسخة ا 26

 ، ادللحقة ُب ىذا البحثW/ 12-IV/3122 /18برمز،   دلقابلةانظر إىل نسخة ا 21
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 رابعلا الباب

بكتاب األمثلة التصرفية بطريقة القياسية تدريس قواعد صرفية عن  البينات حتليل
 كفولورجو ماغتان  ”دار املتقني“الدينية صف الثالث ابملدرسة اللطالب 

بكتاب األمثلة التصرفية تدريس قواعد صرفية عن كيفية  البينات حتليل .أ﴾ ﴿
كفولورجو  ”دار املتقني“الدينية صف الثالث ابملدرسة البطريقة القياسية لطالب 

 ماغتان 
ىي تقدـ القاعدة أك الًتكيب اللغوم اجلديد للطالب، ٍب الطريقة القياسية  

أمثلة ٍب تًتؾ ذلم فرصة كافية دلمارسة القاعدة اجلديدة كالتدريب عليها ُب 
كُب تعريف األخر ىي إحدل طرؽ التفكَت اليت يستخدمها العقل ُب  1تعميمها.

الوصوؿ من ادلعلـو إىل اجملهوؿ ، فالقياس دئما أيٌب بعد معرفة، أاي كانت ىذه 
ادلعرفة. فلن تستطيع أف تبنية على جهل ابدلقيس عليو، إذ ىو ُب الواقع ليس إال 

كتقـو ىذه الطريقة على  2كانتهى فيو البحث. احلالقا للشبيو بشبهو الذم عرؼ
ذلا كادلوضحة دلعناىا.  البداء حبفظ القاعدة، ٍب اتبعها ابألمثلة كالشواىد ادلؤكدة

الذم تقـو عليو ىذه الطريقة ىو نظرية انتقاؿ أثر التدريب. كما أهنا كاألساس 
 3كسيلة. تستهدؼ ربفيظ القواعد كاستظهارىا ابعتبارىا غاية ُب ذاهتا، كليست

دريس قواعد الباحث أف الطريقة القياسية إحدل الطركؽ من الطريقة ت عند 
 على الطالب ألف ىذه الطريقة تبدأ اليت تكثر فيها من جهة التفكَت الصرفية
كزبتم ابلتدريب. كىذ األمر رنب على الطالب أف  ،كحفظ القاعدة ادلادة، بشرح

                                                           
 .241، لغَت الناطقُت هبا طرائق تدريس اللغة العربية،  طعيمة ك رشدم أمحد الناقة كامل زلمود 1
 .338  ,تدريس فنوف اللغة  العربية, زعلى امحد مركو   2

3
 .337 ، ،تدريس فنوف اللغة  العربية ز،على امحد مركو   
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 اكيفكركا على كل القاعدة اليت يشرح فيه ،يهتموا على ما يقوؿ أستاذىم
 ،استاذىم. كاف كاف الطالب شنزحوا ُب اثناء التعليم فيصَتكا ال يفهموا على ادلادة

كال يقدركا على إرناب السؤؿ ُب أخَت الدرس. كتقدر ىذه الطريقة على الطالب 
عليمهم. أف يفكركا ادلادة بنفسهم للعادة اليت يستعمل فيها الطالب التفكَت عند ت

من األساسية اك من اإلبتدائية اك  دريسكاستخداـ طريقة القياسية ُب مرحلة الت
من الصغَتية تساعد على الطالب اف يعّود التفكَت، كىذه األمر يقدر على 

 تكوين عقل الطالب من مرحلة اإلبتدائية.
  أما خطوات الطريقة القياسية كما اييل:

 (. التمهيد كادلقدمة1
للدرس اجلديدة ، كذلك ابلتطرؽ إىل  اليت يتهيأ فيها الطالبىي اخلطوة 

خالؿ ىذه اخلطوة الدافع للدرس  رس السابق، كبدا يتكوف لدل الطالبالد
 اجلديدة كاالنتباه إليو.

 (. عرض القاعدة2
 حنوىا، دة كخبط كاضح. كيوجو انتباه الطالبتكتب القاعدة كاملة كزلد

كأنو رنب أف يبحث عن تتحدل تفكَته، حبيث يشعر الطالب أف ىناؾ مشكلة 
 احلل. 

 تفصيل القاعدة(. 3
 ب ادلعلم ُب ىذه اخلطوة من الطالبابدلشكلة يطل بعد اف يشعر الطالب

 اإلتياف أبمثلة تنطبق عليها القاعدة انطبقا اتما.
 
 



13 
 

 

 (. التطبيق4
بصحة القاعدة كجدكاىا نتيجة لألمثلة التفصيلية  بعد شعور الطالب

  4الكثَتة حوذلا فاف الطالب شنكن أف يطبق على ىذه القاعدة.
دار مدرسة الدينية لل صرؼكمن ادلالحظة كادلقابلة مع مدّرس ال

َب  تدريس قواعد الصرفيةلعملية  ادلستخدمة الطريقة القياسية أف، ادلتقُت
أما ، ك تقصَت كقت التعليم مع طويل ادلادة ”ادلتقُتدار “الدينية  ادلدرسة

  خطواهتا كما يلى :
  .ة جهرية كيكتب الطالببدأ األستاذ بقراءة الكتاب بلغة اجلاكية بقراء .1
بلغة اإليندكنسي ُب السبورة حىت يفهم  القاعدة من ادلادة شرح األستاذ .2

  .الطالب بشرحها
بلغة العريب مع تفسَت  السابقةاألستاذ األمثلة ادلناسبة من القاعدة ٌب أي .3

 األمثلة بلغة اإليندكنسي.
 يعطى الفرصة على طالبو اف يسألوا على شرح الذم اليفهموا اليو. .4
أيمر األستاذ على بعض الطالب يقدـ اماـ الفصل أف يشرح ادلادة مع  .5

 كتاب األمثالة التصرفية على طالبو اف زنفظوا ب األستاذرنك  األمثلتها.
 األخَت ابب األكؿ اىل ابب من

 كل ادلادة  من القاعدة  على طالبو اف زنفظوا ب األستاذرنك  .6
أف خطوات الطريقة القياسية  ،كأما رأم الباحث عن ادلذكورة

من جهة  دريس قواعد الصرفيةلت ”دار ادلتقُت“ادلستخدمة دبدرسة الدينية 

                                                           
4
) القاىرة: دار الشركؽ للنشر كالتوزيع،  ،اللغة العربية مناىجها كطرئق تدريسهاالدليمي، طو على حسُت  

2005،)182. 
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ال   األهن ،طريقة القياسية ادلذكورة َب النظرلطوات غَت ادلناسب خبطوات اخل
مرجعة القاعدة السابقة عند التعليم. لكن األستاذ بدأ شرح القاعدة  فيها ذبد

كإعطاء الفرصة اىل الطالب أف يسألوا  ،ٍب إعطاء األمثلة الكثَتة إىل الطالب
 ٍبّ يؤخر ابلتدريب الذم يتعلق ابدلوضوع.  ،الذم اليفهموا عليو

ادلدرسة  ىذه تناسب ىذه الطريقة ادلستخدمة ُب ،هة األخرلكمن ج  
تعطى الفرصة اىل الطالب أف  ،ألف ىذه الطريقة مثالة التصرفيةبكتاب األ

ككانت ىذه  .يتفكركا بنفسهم من ادلادة بعد تفسَت القاعدة كاألمثلتها
تقدر أف يتصل بُت ادلعلم كالطالب دبواصلة صحيحة. كتقدر الطريقة الطريقة 

، ككتاب  مثالة التصرفيةاألبكتاب  صرؼلقياسية تقصَت الوقت ُب تعليم الا
 اإلبتداءم. صرؼاحد من كتاب ال مثالة التصرفيةاأل

أف استخداـ الطريقة كمن ادلقابلة مع مدير ادلدرسة كمنهج الدراسي   
تساعد على الطالب أف يفهموا ُب ىذه ادلدرسة   صرؼالالقياسية َب تعليم 

كاحلديث، ألهنما ال يفهماف إال بعلم الصرؼ. كيزد على  معٌت القرأف
االجتهاد  ُبالطالب  على تساعدالطالب دبهرهتم، من قرأة كتب الًتاث. ك 

 .يشعوركا سهال بفهم ادلادةىذه الدرس حىت على 
ابلطريقة القياسية َب  صرؼال دريسكمن ادلذكورة يرل الباحث أف أىداؼ ت

ألف  ،" مطابق بفوائد الطريقة القياسية َب النظرية ادلذكورةدار ادلتقُتادلدرسة الدينية "
ىو علم العمدة اليت تعمل فيها فهم علم الدينية كعلم الشريعة اإلسالمية  صرؼعلم ال

كطريقة القياسية ىي طريقة اليت تساعد على  ،اليت تشمل ُب القرأف كاحلديث
 .الطالب أف يتفكركا من ادلادة ُب الفصل كخارجو
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بكتاب األمثلة تدريس قواعد صرفية تقومي  ساليبأعن  لبيناتا حتليل .ب﴾ ﴿
 ”دار املتقني“الدينية صف الثالث ابملدرسة الالتصرفية بطريقة القياسية لطالب 

 كفولورجو ماغتان 
التقوًن ىو العملية الىت تستخدـ فيها نتائج القياس، كأم معلومة زنصل 

قيمة خاصة معينة لدل ادلتعلم عليها بوسائل أخرل مناسبة، َب إصدار حكم على 
اإلختبار كالقياس. كأحياان التقوًن دبعٌت  5أك على جانب معُت من جوانب منهج.

كىناؾ أية النتيجة الىت قد اُستعِمل َب ام مدرسة خاصة َب ادلدرسة العرىب، كىي 
(، كممتاز 8(، جيد جّدا )7(، جّيد )6(، مقبوؿ )5) (، انقص0-4مردكد ) 

(10.)6 
 الًتبية ينقسم التقوًن إىل أربعة اقساـ: كمن جهة

 (selective) للتشكيلة (1
 (diagnosa) للتشخيص (2
 (placement)للركز (3
 evaluation))7 الة التقوًن (4

عن نتائج الطالب عند  يرل الباحث أف التقوًن الة تستخدـ ُب الدراسية
ادلدرس استخدـ  من ادلدرس اك من ادلدرسة.أخر الدرس. فلذالك يصَت التقوًن 

علم التقوًن بعد فرغ شرح ادلادة من كل احلصة الدراسية، كهبذه التقوًن كاف ادلدرس ي
                                                           

   250نفس ادلرجع. 5 
6
)جوكجاكارات: كلوابؿ ، Tehnik Pengembangan Kurikulum Pengajaran Bahasa Arabر الدين ،فخ 

 .149(، 2006فوستاكا أكاتما، 
-215(.2007)ابندكنج: فوستاكا ستيا، ، Filsafat pendidikan Islam د حساف،امحداف أحساف كفؤ 1

220. 
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ادلدرس. كاستخدمت ادلدرسة التقوًن ُب اخَت  شرح فيهاحالة الطالب عن ادلادة اليت 
عن الدرجة الطالب من كل  تعلم ادلستول الدراسي، كهبذه التقوًن كانت ادلدرسة 

 ادلستول.
 تدريس الصرؼ ُب التقوًن أفّ مدير ادلدرسة، كمنهج الدراسي ادلقابلة مع كمن 
ىي ابلشفول كالكتاىب. كأما تشكيل التقوًن بشكل  ”دار ادلتقُت“الدينية َب ادلدرسة 

 اإلمتحاف. كتفصيل اإلمتحاف ُب ىذه ادلدرسة كما أيٌب:
 أشهر ُب كل كل ثالثة الذم رنرل االمتحاف إمتحاف نصف ادلستول ىو (1

 ادلستول
كل عاـ  األكؿ أشهر ستة الذم رنرل االمتحاف  إمتحاف مستول األكؿ (2

 .دراسيال
كل عاـ  الثاين أشهر ستة الذم رنرل االمتحاف إمتحاف مستول الثاين ىو (3

 .دراسيال
 ُب فصل األخَت من ادلدرسة اليت أجراىا فاالمتحاإمتحاف أخَت ادلدرسة ىو  (4

 ادلستول الثاين لكل سنة الدراسية.
طالب لل كقت القبوؿ ُب اىااليت أجر  فاالمتحاىو  دخل ادلدراسةامتحاف  (5

 بقدرة كل منهم. ادلناسبالطالب  لوضعد ياجلد
 معايَت الطالب مل يصل إذا الواجب ازباذىا امتحافىو  عالجيةال امتحاف (6

 .اليت ًب اختبارىا ادلواضيع كل اكتماؿ
 مردفاف، كذنا االاتف يستعمالفكيرل الباحث أف اصطالح التقوًن كاإلمتحاف 

عند الدراسية اك بعد الدراسية، كاستعمل اإلمتحاف ُب كل كقت  عن نتائج الطالب
كاستمل اإلمتحاف العالجية تساعد على   ،يساعد ادلدرسة على اىداؼ التعليم
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الطالب اف يصلوا معايَت اكتماؿ الدرجة، كسائر اإلمتحاف األخرل  تناسب على 
 ىدؼ اإلمتحاف. 

 تشكيل اإلمتحاف ُب ادلستول األكؿ كالثاينكتابية ادلدرسة أف   الوثيقية كمن
 كما أيٌب: ”دار ادلتقُت“دبدرسة الدينية 

 تفتيش الكتب .1
ىو الكتب اليت تفتش هبا كتب الطالب من مجيع الدراسية من فصل 

 األكؿ اىل فصل األخَت.
 أما معايَت التقوًن ُب امتحاف تفتيش الكتب ىو:

 اتـ ادلعٌت)أ(.    
 )ب(.  تصحيح ادلعٌت

  خط نظافة من)ج(.  

 . احملافظة2
ىي حفظ الشعر أك النظم الذم درس ُب كل الفصل دبدرسة الدينية. أما 

 ادلادة احملافظة كما أيٌب:
 )أ(. فصل األكؿ : نظم أالال

 )ب(. فصل الثاين: نظم عقيدة العواـ
 )ج(. فصل الثالث: أمثلة التصريفية

 الرابع : نظم العمريطي)د( فصل 
 )ق(. نظم ألفية ابن مالك
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 أما معايَت التقوًن ُب امتحاف احملافظة ىو:
 )أ(.النعومة عن ربفيظ النظم

 )ب(.  تصحيح اللساف عند ربفيظ النظم
  )ج(.  عدد التحفيظ

 قرأة الكتب. 3
ىو قرأ الطالب ابلكتاب ادلخصوص كىدؼ ىذه األمر تساعد اىل 

 مهارة قرأة الكتب الدراسية يعٍت كتب الًتاث اإلسالمي.الطالب بزايدة 
 كأما الكتب اليت تستحدـ فيو كما أيٌب:

 )أ(. الفصل األكؿ: كتاب زاد ادلبتدئ
 )ب(. الفصل الثاين: كتاب مباديئ الفقهية جز األكؿ

 )ج(. الفصل الثالث: كتاب مباديئ الفقهية جز الثالث
 اجمليب )د(. الفصل الرابع : كتاب فتح القريب

 )ق(. الفصل اخلامس : كتاب فتح القريب اجمليب
 كأما معايَت التقوًن ُب امتحاف قرأة الكتب ىو:

 : النعومة عند قرأة الكتب ك ادلهارة ُب   ترمجة )أ(. الفصل األكؿ
 :  ادلقصود ُب ادلقراء ك ادلهرة ُب القرأة )ب(. الفصل الثاين

ؼ كمن جهة ادلقصود ُب )ج(. الفصل الثالث : من جهة النحو كالصر 
 ادلقراء كادلهارة ُب القرأة.

من جهة النحو كالصرؼ كمن جهة ادلقصود ُب ادلقراء  )د(. الفصل الرابع :
 كادلهارة ُب القرأة.



17 
 

 

)ق(. الفصل اخلامس: من جهة النحو كالصرؼ كمن جهة ادلقصود ُب ادلقراء
 كادلهارة.  

 . إمتحاف التحريرم4
 أ(.  رنرل إمتحاف التحريرم جلميع الدرس من كل فصل 
 ب(. السؤؿ يصنع من كل ادلعلم الذم يعلم الدرس 
 األدىن حد معيار تقوًن ج(.  
 صنف السؤؿ من العشرين.كتشكيل السؤؿ كما أيٌب:د(.   

 )أ(.  االختيار األجوابت
 سؤال 10عدد السؤؿ: 
 الفئة: السهل

 سبة من السؤؿ )ب(. االختيار األجوابت ادلنا
 سؤال 5عدد السؤؿ:

 الفئة: ادلستول
 )ج(. زلتوايت السؤؿ
 سؤال 5عدد السؤؿ: 

 الفئة: الصعب.
 

كمن ادلذكورة يرل الباحث أف اإلمتحاف الذم تستعمل فيو ادلدرسة كثَت 
 ،كالثاين .كقرأة الكتب األمثالة التصرفيةكاحملافظة   ،اإلمتحاف الشفوم ،األكؿ .األنواع

، كتفتيش اإلمتحاف الشفوم مع الكتايب . كالثالث،اإلمتحاف التحرير أكالكتايب
ة. فلذلك يرل الباحث أف ية كالقرايالطالب عن ادلهارة الكتاب الكتب اليت تزيد من
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كتنبغي على ادلدرسة اف زبرب اىل مجيع الطالب  .اإلمتحاف ادلستخدمة فيو صحيح
لكن  .اإلمتحاف سنبل على الطالب ُب استعملوقبل اإلمتحاف ادلباشرة. ككثرة تكوين 

فيصَت ىذه االمتحاف الة التقوًن  ،إذا كانت ادلدرسة تصنيف القانوف ُب اإلمتحاف
  .الدراسية

 
 التقوًن َب دراسة القواعد تنقسم إىل قسمُت :

 التقوًن الشفول .1

القواعد رنمل ُب ىذا الدرس أف يعد ادلدرس أمثلة دلا يريد التمرين عليو من  
كيدكهنا علي السبورة ، ٍب زناكر التالميذ فيها ، مستطردان من ذلك إيل تذكَتىم 
ابلقواعد كالتعاريف ، كزنسن أف يصرؼ ُب ذلك الشطر األكؿ من زمن الدرس 
، كُب الشطر الثاين منو يطالبهم بتكوين مجل علي النحو الذم رمسو ذلم ُب 

 8أمثلتو كسبريناتو.

 التقوًن الكتاىب اك التحريرل.   .2

رلموعة متنوعة من الذاتية  تتكوف من اليتالتالميذ ذكاء  كىو آلة لتقوًن  
 9كادلوضوعية.

 
 
 
 

 
                                                           

 
8

 .com1http://www.zahra   2017من أبريل  23خ يؤخذ َب التاري 
9
 .Tehnik Pengembangan Kurikulum Penagajaran Bahsa Arab. ،160فخر الدين،  

http://www.zahra1.com/
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 كأنواع تقوًن الشفول ك الكتاىب ىو : 
 التكملة عن طريقة االختيار ادلناسب)أ(. 

َب ىذا النوع يعطى ادلدرس مجلة كسنذؼ منها كلمة كاحدة مثال، ٍب 
 10يقدـ للدارس عدة كلمات ليختار الكلمة ادلناسبة دللء الفراغ َب السؤاؿ.

 اختيار اجلملة ادلناسبة من عدد من اجلمل)ب(.  

َب ىذه الصورة  يعطى الدارس عدة مجل كاحدة منها فقط 
 11صحيحة، كاألخرايت هبا خطأ حنوم.

 ترتيب الكلمة ادلتفرقة )ج(. 

الكلمة   إىل الدارس أف يرتبَب ىذا النوع من االختبار يطلب 
 ادلقدمة لو يكوف تعبَتات صحيحة.

 التكملة من عند الدارس)د(.  

َب ىذه النوع من األسئلة يطلب من الدارس أف يعطى مثال الصيغة 
12.ادلناسبة للكلمة

 

 ربويل الفعل أك اجلملة من صورة إىل أخرل)ق(. 
كيطلب ىنا يعطى الدارس مثال مجلة هبا فعل مبٌت ادلعلـو  

.  منو ربويل الفعل إىل مبٌت اجملهوؿ مع تعبَت ما يلـز
 تعديل اجلملة تبعا ألحد عناصرىا الرئيسية)ك(.  

                                                           
10

السجل العلمى للنحوية العادلية األكلية لتعليم العربية لغَت كعلى دمحم القامسى، دمحم إمسعيل صيٌت   
 .200-201(، 1980،) الرايض : جامعة الرايض،  الناطقُت هبا اجلز الثاىن

11
 نفس ادلرجع  

12
 نفس ادلرجع 
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يطلب من الدارس مثال أف يغَت ادلبتدأ اك الفاعل َب مجلة الرئيسية 
.  13مع اجراء التغيَتات الالـز

 استبداؿ كلمة أبخرم من رلموعة من الكلمات)ز(. 

أف يستبدؿ كلمة أبخرل تقـو بنفس الوظيفة، ىنا تطلب الدارس 
كتفيدان ىذه حياان َب التعرؼ على ادلاـ الطالب مثال ابلفرؽ بُت االسم 

 14كادلبٌت كادلعرب.

 اختيار التفسَت ادلناسب)ح(. 

ما ىنا تعطى مجلة للطالب كهبا كلمة ٍب تطلب منو أف يوضح لنا 
 15فهم ابختيار الكلمة ادلناسبة.

ذنا امتحاف  ،التقوًن أك اإلمتحاف ُب الدرسية قسماف ايضا يرل الباحث اف  
يزيد على  ، ىوالشفوم كالتحريرم، كاما الرأم الباحث عن اإلمتحاف الشفوم

كأما الرأم الباحث عن . كنقص اخلطاء عند نطق ادلقراء ،الطالب عند ذبريبية ادلادة
ادلادة السيما تكوين  يزيد على الطالب أف رنلخ عن ربليلية ، ىواإلمتحاف التحريرم

 اإلمتحاف التحريرم متنوع. 
َب ادلدرسة  ُب تدريس الصرؼكمن ادلذكورة ينتج الباحث أّف أساليب تقوًن   

ألّف التقوًن الشفوم كالكتاىب أبنواع  ،مطابق ابلنظرية ادلذكورة ”دار ادلتقُت“الدينية 
كاستخدـ  فيها. صرؼالكجداف َب تعليم ك  .متنوّع الذاف كجداف َب النظرية ادلذكورة

ذنا من جهة ادلدرسة كمن  ،ألف التقوًن فيها من جهااتف ،التقوًن هبذه الدرس حسن

                                                           
13

 202 .نفس ادلرجع 
14

 203 .نفس ادلرجع 
75

 203 .نفس ادلرجع 
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كأما من جهة ادلدرسة ىو أتمر ادلدرسة على مجيع  جهة األستاذ الذم يعلم فيو.
ك معيار  التسجيل إرشاداتاألساتذ أف يصنف األسئلة ُب اإلمتحاف التحريرم مع 

 يعمل بعد شرح ادلادة.األستاذ الذم يعلم فيو أما من جهة  األدىن. حد تقوًن 
ىدؼ  أما Pengantar Evaluasi Pendidikan ُب كتابو اانس سودرنونوكقاؿ 

 التقوًن كما أيٌب:
 أىداؼ العاـ(. 1

ليجمع مادة ادلعلومة الذم مصنوع بو دليل على تطوير اك تقدـ اىل يعمل بو )أ(. 
 عملية التعليم ُب كقت معُت.ادلريد بعد اشًتاؾ اك ااتبع 

دلعرفة درجة العملية من طرؽ التدريس الذم قد استعمل ُب عملية )ب(. 
 التدريس ُب كقت معُت.

 اىداؼ اخلاص(. 2
 خبصائصو ينقسم اىداؼ التقوًن ُب الًتبية اىل قسمُت 

 )أ(. حلفر
 16)ب(. لطلب االعماؿ كسبب النتيجة كغَت النتيجة مع ادلريد ااتبع.

 
 
 

 صرؼالكمن ادلقابلة مع مدير ادلدرسة كمنهج الدراسي أف اىداؼ تعليم 
 ابلطريقة القياسية ُب ادلدرسة ىداية ادلبتداءت ىي:

                                                           
76

 ص.ؼ. ت. راجا كرافيندك فرسادا(،جاكرات، ) ، Pengantar Evaluasi Pendidikan، انس سودرنونوا  
16-17. 
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 أف يعرؼ لطالب من فهم ادلادة .1
 كتعطى اىل الطالب التمرينات  .2
 اختيار الطريقة التعليمية ك  .3
 اختيار اإلسًتاجنيات التعليمية ك  .4
  كإختيار ادلناىج ُب ادلستقباؿ .5
 .اف يعرؼ افهاـ الطالب عن ادلادة ادلستخدمةك  .6

"دار دبدرسة الدينية  عن تدريس الصرؼ التقوًن كيرل الباحث أف أىداؼ  
ابلنظرية ادلذكورة ألف كامل ألف فيها يشمل على أىداؼ العاـ كاخلاص كمطابقا   ادلتقُت"

كإختيار ادلناىج  أىداؼ التقوًن من جهة أىداؼ العاـ ىو أختيار اإلسًتاجيات التعليمية
 كإختيار ادلادة ُب ادلستقباؿ.

 
بكتاب األمثلة التصرفية تدريس قواعد صرفية عن مشكالت  البينات حتليل .ج﴾ ﴿

كفولورجو  ”دار املتقني“الدينية صف الثالث ابملدرسة البطريقة القياسية لطالب 
 ماغتان 

من جهة ُب التعلم  الطالبمشكالت تسبب الىت عوامل ال العلماء عن يرم 
 : الطالبكخارجهم. مثل من جهة داخلية  الطالبداخلية 

 الطالب. مثل اخنفاض القدرة الفكرية / ادلخابراتة ادلعرفي  . أ

 .مثل تقلب العواطف كادلواقفالشعورية  . ب

 العُت كاألذف(احلركية مثل اضطراب ُب الرؤية كالسمع احلواس )  . ت

كالبيئة احمليطة  كالظركؼمل مجيع احلاالت تتش الطالب خارجية كمن جهة  
 , كىي :للتعلم الطالبأنشطة  تشاعدكن أف سباليت 
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نخفضة م البيئة األسرة ادلثاؿ : تنافر العالقة بُت األب كاألـ ، كأسرة  . أ
 االقتصادية

 بيئة اجملتمعات ال . ب

 ,سوؽالمن  قريب هاباين ادلدرسة كمواقعممثل ظركؼ  :البيئة ادلدرسية  . ت
 17الناقص.م كحالة ادلعلمُت كأدكات التعلّ 

قد تكوف من الطالب اك ادلدرس اك  ،كيرل الباحث عن مشكالت التعليم 
ادلدرسة ألف ىذه الثالثة تتعلقهّن على كجود ربصيل أىداؼ التعليم. أما مشكالت 
التعليم من جهة الطالب ىي من ذكاءىم كنفسية الطالب من رغبتهم عند 

مشكالت التعليم من جهة ادلدرس ىي نقص ادلدرس ُب اىتمامو تعلمهم، كأما 
على الطالب، كأما مشكالت التعليم من جهة ادلدرسة ىي بيئة ادلدرسة اليت رنب 

 على الطالب فيها كثرة الوظيفية. كنقص كجود الة الدراسية كغَت ذلك.
 Kurikulum Tingkatَب أحد كتبو ىو كتاب ) دمحم جوكو سوسيلوفلذلك ذكر   

Satuan Pendidikan)  كينبغى على ادلدرسة سبعة عناصر كىي ادلنهج كبردنج
مصدر ادلالية، أدكات التدريس كإدارة العالقة بُت  التدريس،ادلدرس،  التالميذ،

 18اجملتمع. ك ادلدرسة
عػػػػػن  كمػػػػػن ادلقابلػػػػػة مػػػػػع مػػػػػدير ادلدرسػػػػػة كبعػػػػػض الطػػػػػالب كمػػػػػدّرس الصػػػػػرؼ  

 ىي :ذكر ىؤالء أهنا  ”دار ادلتقُت“َب ادلدرسة الدينية مشكالت تعليم الصرؼ 
حػػػُت تعلػػػيم ىػػػذه  الطػػػالب حػػػىت يشػػػعر ،ادلسػػػاء مػػػن الصػػػباح إىل األنشػػػطة أنػػػواع .1

  .التعب على افهاـ الدرس الدرس

                                                           

 .235-236(، 2002ارات : رينيكا جفتا : )جاك، Psikologi Belajarسيف البحر مجرة، 17 
 .Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ،50دمحم جوكو سوسيلو،  18
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رغبػػػة الطػػػالب ُب الػػػتعلم انقصػػػة حنػػػو بعضػػػهم ينعسػػػوف كشنزحػػػوف بػػػزمالئهم اثنػػػاء  .2
 التدريس.

 .الوقت القصَتة .3

 فظ الغريب فيها ك نقص التفسَت فيها.ل ادلادة اليت كثر .4

 .الوسائل الدراسية انقصة .5

 تشرح االستاذة بشرعة ك التكتب على السبورة إال الرسالة كادلثاؿ القصَتاتف. .6

 كالت ادلذكورة ىي:ادلش على تخريجخطوات لكأما 
 األساس مدرسة داخلية من الدينية مدرسة بيئة ألف ،للطالبزنرض   .1

 .مًتابطة أحد من األنشطةك 
 صرؼ.سنتص ُب علم ال ادلعلم الذم اختيار .2
 إستخدـ الوقت بتماة ُب كل الساعة. .3

 .يطلب ادلعلم الشرح من الكتاب األخر الذم يناسب معنو فيو .1
تدريس قواعد صرفية كمن النظرية ادلذكورة يرل الباحث أف مشكالت 
"دار درسة الدينية دلاب بكتاب األمثلة التصرفية بطريقة القياسية لطالب الصف الثالث

داخلية الطالب كخارجهم. أما ادلشكالت من ذنا من جهة  ،من جهتاف ادلتقُت"
مثل بعضهم ينعسوف  ،انقصة رغبة الطالب ُب تعلمهمجهة داخلية الطالب ىي 

كأما ادلشكالت من جهة خارج الطالب ىي من  كشنزحوف بزمالئهم اثناء التدريس.
كأدكات  الذين يشارعوف عند تشريح ادلادة، ادلعلمُتحالة ىي  ،جهة البيئة ادلدرسية

مع نقص  ،كثر لفظ الغريب فيها، كنقص التفسَت فيو  ، كادلادة اليت ةالناقصم التعلّ 
كىذه يسبب  .الوقت الدراسية على مجيع احلصة، كمواقع ادلدرسة ُب انواع ادلؤسسات
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 تعليم ىذه الدرسحُت  الطالب ادلساء حىت يشعر من الصباح إىل األنشطة أنواع

 . التعب على افهاـ الدرس
كيرل الباحث أف اخلطوات لتخريج ادلشكالت سول السابقة ىي ينبغي اىل 

 .كمنهج الدراسي كاألساتذ اف يزيل على إىتماـ الطالب ُب تعلمهم ،مدير ادلدرسة
كتشكيل القانوف ادلدرسية اليت ذبب فيها على  صرؼ.كزبيَت ادلعلم الذاكي ُب فن ال

ُب خارج  صرؼككونت ادلدرسة جلنة حبث علم ال. طالب عند تعلمهم كغَتهال
كابنت ادلدرسة ادلكتبة اليت فيها كتب تشمل على ادلادة اليت تدرس ُب  .ادلدرسة

 ادلدرسة.
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 الباب اخلامس

 اإلختتام
 

 اخلالصة .أ﴾ ﴿

تكجاااب  تااير ق اع  اااي  ااا فةح قااب تيجة اااح  استااا   بااج عن  اسب ااا   ااا  وف  
د ر “ ألمثعاااااح  اج ااااا فةح تا  قاااااح  اقةبباااااةح اااااااي   ا ااااا   اثباااااا    يرباااااح  اي يةاااااح 

 كمب  عى : كفعاعرجع مبغجبن  ”  جقني
 

تكجب   ألمثعح  اج  فةح تا  قح  اقةببةح ااي   ا   تير ق اع  ي   فةح إّن  .1
 قي تير ق هع كفعاعرجع مبغجبن  ”د ر   جقني“ اثبا    يربح  اي يةح 

مث ش ح  ألبجبذ  اقب ية  و كجب  ااي   يهب،  ا  ف تق أة  البجبذ   بدة،
تى  ألمثعح نسي يف  اسسعرة  ىت  فهم  ااي  ش  هب. وأيم    بدة تعغح  إل ييو 
 ألبجبذ  اف  ح  ىل  اسسعرة مع تفسريهب. وتعي ذاك أ اىتعغح  اع تةح  عى  

م    ألبجبذ  عى تع  أي ااي   ن  سباع       بدة  اىت ال فهم ميهب، و
كجب  بدة مع  مثعجهب، وأم   البجبذ  ف   اقع  ي يف   ااي   ن  فس       

  اجير ب. هذه  اا  قح ختجمأمب و   ألمثية  اج  فةح.
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تكجب   ألمثعح  اج  فةح تير ق اع  ي   فةح  يف بباةب  اجقعمي   سج يمحإّن أ .2
  ”د ر   جقني“تا  قح  اقةببةح ااي   ا    اثبا    يربح  اي يةح 

 اجقعمي  اشفعي و اجت   ى، وهذ ن  كفعاعرجع مبغجبن  هي اسمبن، مهب
 سجعمين م    يربةح و  ألبجبذ  اذي  ععم فةه. وأمب  اجقعمي  اشفعي هع 

  ف  نظم  اعم  اي وا  ة  اكجب. و مب  اجقعمي  اجت   ى كإمجتبن  اجت   ى. 

 

تكجب   ألمثعح  اج  فةح تا  قح  اقةببةح تير ق اع  ي   فةح إّن مشكيت  .3
م   كفعاعرجع مبغجبن ، ”د ر   جقني“ااي   ا    اثبا    يربح  اي يةح 

د خعةح  ااي  وخبرجهم. أمب   شكيت م  جهح د خعةح جهجبن مهب م  جهح 
رغسح  ااي  يف  اجععم انا ح مثل تعضهم  يعسعن وديز عن  ااي  هي 
وأمب   شكيت م  جهح خبرج  ااي  هي م  جهح  جير ق.تزميئهم  ثيبء  ا

وأدو ت  اذ    شبر عن  يي تش  ح   بدة،   باح   ععمني اسةئح   يربةح هي 
كث  اف   اغ  ب فةهب، ونقن  اجفسري فةه مع نقن    ايبان، و  بدة  ايت م  اجععّ 

بسبت وهذه  اعات  اير بةح  عى مجةع  حل ح، ومع اع   يربح يف  نع ع   ؤ 
 ني تععةم   ااي    سبء  ىت  شع  م   ا سبح إىل  ألنشاح  سسب أنع ع
 . اجعب  عى  فهبم  ايرس هذه  ايرس
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 اإلقرتاحات  .ب﴾ ﴿

تااير ق اع  ااي  اا فةح  يف اسب اا  مجةااع   ساابئل  ااايت تجععاا   وفهاامواااي  اا ف   
د ر “تكجب   ألمثعح  اج  فةح تا  قح  اقةببةح ااي   ا    اثبا    يربح  اي يةاح 

 , فباسب    قّيم  إلاًت  بت ، وهي :كفعاعرجع مبغجبن  ”  جقني

اًتاةاااح فهااام   ااايرس  ااا    يسغاااى اعميرباااح  اي يةاااح نيد ر   جقااانيني كفعاعرجاااع مبغجااابن .1
 س يف  بج ي مه  يي تير سه.ط  قح  اقةببةح اجير ق  ا  ف  ىت  سجاةع   ير 

 ميربح د خعةح م   اي يةح ميربح تةئح ألن ااي  عى  حي ض  اعميربح  ن  يسغي .2
خيااجن    ععاام  اااذي  خجةاابر و يسغااي اعميربااح ،مًت تاااح أ ااي ماا   ألنشاااحو   ألباابس
 .و يسغي جلمةع  ألببتذ إبج يم  اعات تجمبة يف كل  اسب ح،   فيف  عم  ا

اًتاةااح ااايرة  اجيمةااذ  عااى   اي يةااح نيد ر   جقاانيني كفعاعرجااع مبغجاابن يسغااى اعميربااح  .3
 إ مبل  اجقعمي  ىت  كعن انجتب  ه   ىف  اعغح  اع تةح  ا تةتح.
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 099١دار الفكر العرىب: القاىرة، . تدريس فنون اللغة العربية .على أمحد، مدكور
مكة املكرمة: جامعة أم  .تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى .حممود كامل، الناقة

 ۱912القرى، 
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09١2. 
 
 

 املراجع األجنبية

http://sinarsunni.blogspot.com   صباحا التاريخ  الثامنالساعة وتؤخذ ىذه املقالة ىف
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