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صلخّ الم

بالمدرسة الدينية " أ" لصف الثاني اعالل فىإلمشكالت تعليم قواعد ا.٢٠١٦نور هداية، حمدان 
كلّية . البحث العلمى٢٠١٦-٢٠١٥ة الدراسيالسنة طولكن فاجيتان لوساري دارالسالم 

الدكتور الحاج المشرف . التربية قسم اللغة العربية فى الجامعة اإلسالمية الحكومية فونوروغو
أحمد مجيب الماجستير

علم الصرف، تعليم قواعد اإلعالل، مشكالت: األساسية اتالكلم
ألن ، تستخدم رمسية على عشرين بلدا  تقريباوهي . كانت اللغة العربية إحدى من اللغات ىف العامل

اللغة العربية هي اللغة القران الكرمي و الدين اإلسالمي حقيقتها من اللغات اليت هلا أكثرية التناسب ملائة ماليني 
.من املسلمني ىف العامل عربية كانت أو أجنبية

ربية، بدونه قد اليتم فهم من الصرف هو علم من العلوم العرب الذي يتوصل بأفهام اللغة العوأمّا 
كان الكتاب القواعد اإلعالل إحدى من الكتب الذي .ولذا قد اهتم الصرف. الذي يريد بفهم اللغة العربية

. لوساري طوالكان فاجيتان " دار السالم "يف املدرسة الدينية "أ  "  يستجدم يف تدريس الصرف لصف الثاىن 
املدرسة الدينية دار السالم ألن يساعد الطالب يف التعّلم اللغة العربية م يف ستخدالذىأهذا كتاب صغري

هذا . يف الكتب العربيةوجدتىتالى صوص يف العلم الصرف وليفهمهم وليعرفهم تغيري الكلمة األخر خلوبا
تاب فصار هذا ك. الكتاب أمثلة التصريفية يف املستوى األوىلالطالب تعلموا الكتاب موافق ايضاألن قبلهم 

.القواعد اإلعالل كأكمال تعّلمهم يف العلم الصرف
باملدرسة " أ " كيف طريقة تعليم قواعد اإلعالل للصف الثاين )١:هذا البحث له ثالثة اسئلة هي

مااملشكالت تعليم قواعد ) ٢؟ ٢٠١٦-٢٠١٥الدينية دار السالم  لوساري طولكن  فاجيتان السنة الدراسية 
٢٠١٦-٢٠١٥باملدرسة الدينية دار السالم لوساري طولكن فاجيتان السنة الدراسية " أ " اإلعالل للصف الثاين

باملدرسة الدينية درالسالم لوساري طولكن فاجيتان " أ " للصف الثاين قواعد اإلعاللكيف تقومي تعليم )٣؟ 
٢٠١٦-٢٠١٥السنة الدراسية 
ريقة املقابلة واملالحظة والوثائق يأخذ الباحث الط، ، وعند مجع البياناتميداىنحبث البحثهذا

أما .يانات والثالث إستنتاج البياناتاملكتوبة، و أما أسلوب حتليل البحث فاألول ختفيض البيانات والثاىن عرض الب
باملدرسة الدينية دار السالم " أ"عالل للصف الثاينتعليم قواعد اإلىف الطريقة إنّ )١: (كمايلىالبحثهذ نتائج

قواعد تعليم فىتقوميإّن )٢(.ئيةاهي الطريقة االستقر ٢٠١٦-٢٠١٥كن  فاجيتان السنة الدراسية لوساري طوال 



- ٢٠١٥ىف املدرسة الدينية دار السالم لوساري طوالكان فاجيتان السنة الدراسية " أ " للصفالثاىن اإلعالل 
.الشفوي والتحريرى واليوميالتقوميهو ٢٠١٦

أن يــأمر مــدير : للمدرســة )أ: (الباحــث اإلقرتاحــات كمــايليانطالقــا مــن هــذا البحــث ســيقّدم 
.املعلمني و املعلمات بأن يعدوا إعدادا جيدا كامال قبل بداية عملية التعليم" دار السالم"املدرسة الدينية 

ا على الطالب فهم املواد التعليميةعليه ينبغي ) ١(:للمدرس) ب( أن يستخدم أنواع الطرق و التعليمية ليسهل 
أن يستخدم أنواع التقومي يف التعليم اليت تشمل على الناحية الفكرية و الناحية اللغوية ينبغي عليه ) ٢(فهما جيدا

باجلد و اإلجتهاد ليكونوا من نأن يتعلمواينبغي عليهم :للطالب) ج. (و الناحية األدبية و الناحية اإلمالئية
.املسلمني املستعدين ملواجهة احلياة احلقيقة يف مستقبلهم









الباب األّول
مقّدمة

خلفية البحث﴿أ﴾
وليس هناك اتفاق شامل . مهاو لقد اختلف العلماء ىف تعريف اللغة ومفه

وتعددها اىل ارتباط اللغة على مفهوم حمدد اللغة ويرجع سبب كثرية التعريفات 
: بقوله ). ه٣٩١املتويف (ابن جين هوومن احدى العلماء. بكثري من العلوم

ا كل قوم عن أغراضهم"  ا أصوات يعرب ١"اما حدها فإ

وهي تستخدم رمسية على . وكانت اللغة العربية إحدى من اللغات ىف العامل
للغة القران الكرمي و الدين اإلسالمي ألن اللغة العربية هي ا، عشرين بلدا  تقريبا

حقيقتها من اللغات اليت هلا أكثرية التناسب ملائة ماليني من املسلمني ىف العامل 
٢.عربية كانت أو أجنبية

اللغة هي الفاظ يعربها كل قوم عن مقاصدهم واللغات خمتلفة من حيث 
٣.االخريناللفظ ومتحدة من حيث املعىن وكل قوم يعربون عنه بلفظ غري لفظ

ا العرب عن أغراضهم وقد وصل إلينا من  واللغة العربية هي الكلمات اليت يعّرب 
ا لغة القران وتكون االت االءتصاالت العاملية ّ ومع ذلك فإّن . طريق النقل وإ

٤.تدريسها حمتاج لكل اإلنسان خاصة لقوم اإلسالم

.٣، )٢٠٠٩، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج فريس: ماالنج(، فقه اللغة العربية، أوريل حبر الدين١
، فوستاكا فيالجار: وكجاكرتاي(، Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya، أرشدأزهر ٢
١١، )٢٠٠٣.

.٣) ١٩٨٤بريوت ، اجلز األول املكتوبة العصرية(، جامع الدروس العربية. مصطفى غاليني٣
.٧،)٢٠٠٨: جوكجاكارتا(Tata Bahasa Arab Sistematis، عماد الدين سوكامطو وأمحد املناورى٤



ا لغة ، اللغة العربية من أهم الرتبية للمسلمني ومها ، القرآن الكرمي والسنة النيبأل
٥.ما فيهماواأصل املصادر ىف علوم اإلسالم وجيب عليهم أن يعمل

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

، وتاريخ األدب، واخلطابة، إلنشاءاو ، وقرض الشعر، ايفوالقو ، والعروض، والبديع
.ومنت اللغة

، ضبط صيغ الكلمفائدتهألن عليه ، علوم العربيةوالصرف من أهم ال
ادة ومعرفة موع القاسية والسماعية والشاومعرفة تصغريها والنسبة إليها والعلم با

ذلك من األصل اليت وغري، بدالاإلدغام او إلعالل او اإلما يعرتى الكلمات من 
خشية الوقوع ىف أخطاء يقع فيها كثري من ، جيب على كل أديب وعامل أن يعرفها

٦.الذين ال حظ هلم من هذا لعلم اجلليل النافع، املتأدبني

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

اوكذلك لديها قوا عد اللغة العربية أيضا خاصة 
الكتب الصرفية ومنها قواعد الصرفية و األمثلة خدمستأالصرف عليمتىف 

يف املدرسة الد ينية دار السالم فاجيتان التعليم قواعد ، التصريفية وقواعد اإلعالل
ف ىف هذا املعهد لطالب الصف الثاين حىت ابتداء التدرس الصر . اإلعالل االول
.الصف الرابع

هو  درسةاملهالصرف ىف هذتعليم علم الذى املستخدم ىفوأما الكتاب
قواعدهوستخدم ىف الصف الثاينالذى أوكان الكتاب . األمثلة التصريفيةكتاب 

الذىوكان الكتاب. األمثلة التصريفيةدرس الصرفية وىف الصف الثالث درس

IlmuNahwu dan، أكرام فهمي٥ Shorof)٩، )٢٠٠٢، راجا وايل فريس: جاكرتا.
.٨-٧، قواعد اللغة العربية املواد الدراسية، حممد نصر اهللا وحممد منري٦



األمثلة التصريفية واملستوى هو درساملستوى االوىلىف تخدم ىف الصف الثالث يس
.قواعد اإلعاللهو درس قواعد اإلعالل وىف الصف الرابع هو درسالثاين

إن تعليم قواعد اإلعالل ىف املدرسة الدينية دار السالم لوساري طوالكن 
املدرسة من الساعة ينقص الذى وقتها ألن يدخل اىل : مشكالت منها ،فاجيتان

اليت مت احلصول عليهاالكتب املدرسية،الثالثة إىل الساعة الرابعة و النصف مساء
.الطالبقدراتتناسب معالمواديف بعض األحيان

االوزان  / هي ىف كتابة الكلمة قواعد اإلعالل علمتواملشكالت لطالب ىف 
وهذه ". َالَتُصنْ "فكتابتهم " َالَتْصُونْ " مة لاذ لكتابة الككمثل اذا امر األست

.عليم قواعد االعاللاحدى املشكالت اليت لطالب ىف الت
قواعد مشكالت تعليم نظرا عن هذا الواقع يريد الباحث أن يبحث عن 

لوساري طوالكن بالمدرسة الدينية دارالسالم "أ" الصف الثانيعالل فى اإل
٢٠١٦-٢٠١٥ة الدراسيلسنةافاجيتان 



أسئلة البحث﴿ب﴾
:أما أسئلة يف هذ البحث كمايلي 

باملدرسة الدينية " أ " كيف طريقة تعليم قواعد اإلعالل ىف الصف الثاين .١
؟٢٠١٦-٢٠١٥دار السالم لوساري طوالكن  فاجيتان السنة الدراسية 

باملدرسة الدينية دار " أ " ىف الصف الثاين قواعد اإلعاللكيف تقومي تعليم .٢
؟٢٠١٦-٢٠١٥السالم لوساري طوالكن فاجيتان السنة الدراسية 

تحديد البحث﴿ج﴾
قواعد مشكالت تعليمأما حتديد البحث ىف هذا البحث العلمى هو 

فاجيتان السنة لوساري طوالكنىف الصرف باملدرسة الدينية دارالسالماإلعالل 
٢٠١٦- ٢٠١٥ةالدراسي

أهداف البحث﴿د﴾
:بالنسبة اىل اسئلة البحث املذكورة  فأهداف البحث كما يلى

باملدرسة الدينية " أ " طريقة تعليم قواعد اإلعالل للصف الثاين عرفةمل.١
؟٢٠١٦-٢٠١٥دار السالم لوساري طولكن فاجيتان السنة الدراسية 

باملدرسة الدينية دار " أ " ملعرفة تقومي تعليم قواعد اإلعالل للصف الثاين .٢
؟٢٠١٦-٢٠١٥السالم لوساري طولكن فاجيتان السنة الدراسية 



فوائد البحث﴾ه﴿
:اما الفوائد هلذاالبحث

الفوائد النظرية.١
اما نتيجة هذا البحث لتوسيع الثقافة العلمية والثقافة العربية عامة 

علم الصرف تاب قواعد اإلعالل ىف فهم مشكالت تعليم كوتطبيقها ىف
.دارالسالم فاجيتانالدينية باملدرسة 

الفوائدالعلمية.٢
للطالب.أ

مشكالت تعليم ذاالبحث العلمي يرجى ان يرتفع عملية 
دارالسالم الدينية علم الصرف باملدرسة اعالل ىف فهم الكتاب 
.حىت يستطيعو ان يتكالموا جيدافاجيتان

للباحث.ب
لزيادة املعارف العلمية اجلديدة ىف تعليم اللغة العربية املناسبة 

.باملهنة التعليمية ىف املستقبل

منهج البحث﴾و﴿
مدخل البحث و نوعه.١

الدينية املدرسة بالقواعد االعالل تعليم و هو استنادا إىل املوضوع 
ي الباحث املدخل الكيفيستخدملوساري طوالكن فاجيتانالمدار الس

(qualitative approach)ج ا ينتسو يكون إجراء هذا البحث . ىف حبثه
للفظية من الناس و الكتابية أو اعلى البيانات الوصفية من الكلمات 

بيانات، و قد يبدأ الباحث من ال٧.ميكن مالحظتهاالسلوكيات اليت

،PT Remaja Rosdakarya: باندونج(،Metode Penelitian Kualitatif،يع مولجكسييل٧
٤، )٢٠٠٠



و ينتهي إىل النظرية اجلديدة تؤيد ما ،ية للتوضيحيستخدم النظرية العلم
.قبلها أو تبطلها

يقصد الباحث ) ١: ستخدم الباحث هذا املدخل ألسباب و سي
بطريقة البحث و االعالل يف فهم الصرفتعليم طلب املعلومات  عن 

يقصد الباحث عرض ) ب. النظر العميق ىف عملية التعلم و التعليم
) ج. النتائج مؤسسا على الظواهر املوجودةعلى املعلومات و احلصول 

ا أألن البحث يتكرر ىف اتصال اخلرب  ثناء اء مع العمليات الىت يقومون 
.التعلم و التعليم

حضور الباحث.٢
كان الشخص وسيلة . لشخص هو الوسيلة األفضل جلمع البياناتا

يقدر على فهم أنواع البيانات ىف امليدان و (informan)متصلة باملخرب 
٨.احلصول عليها

مكان البحث.٣
.الدينية دارالسالم فاجيتاناملدرسةبسيتم تطبيق هذا البحث 

مصادر البيانات.٤
هي الكلمات و ىف حبثه الكيفيتاج إليها الباحثالىت حيت إن البيانا

فيتصل الباحث باخلرباء للحصول على تلك ٩.و البيانات املكتوبةاألفعال

Metode،يع مولجكسييل٨ Penelitian Kualitatif،)باندونج :PT Remaja Rosdakarya،

١٩،)٢٠٠٠
، Buku Pedoman Penulisan Skripsi، قسم الرتبية باجلامعة اإلسالية احلكومية فونوروغو٩

Jurusan TarbiyahSekolah Tinggi Agama Islam Negeri: فونوروغو( (STAIN) Ponorogo،٢٠١٥(،
٤٣.



و فاجيتانالدينية دارالسالماملدرسة رئيس و اخلرباء هنا . البيانات املقصودة
.الطالبو علم اإلعالل و علم الصرف مدرس 

تعليم قواعد مجع منه الباحث من عمليةأما مصادر البيانات اليت
:دريناينقسم إىل مصالدينية دارالسالم فاجيتاناملدرسةاإلعالل و الصرف ب

مدرسو الدينية دارالسالم فاجيتاناملدرسةرئيس منها : البشريةاملصادر .أ
.الطالبو اإلعالل و علم الصرف علم

و باقية القواعد االعالل والصرف  للطالبوراق األ: غري البشريةاملصادر .ب
.القواعد االعالل والصرفالوثائق املتعلقة بتعليم 

أدوات جمع البيانات.٥
. يستخدم الباحث ىف هذا البحث أهم أدوات مجع البيانات املطلوبة

و الثاين . و هي الباحث نفسه و هو من أهم األدوات ىف البحث الكيفي
إىل اخلبري أثناء دليل املقابلة هي قائمة األسئلة اليت يريد الباحث تقدميها 

الثالث التوثيق امليداين هو البيانات اليت وجدها الباحث أثناء . املقابلة
. و الرابع أوراق القواعد النحوية للطلبة. املالحظة و املقابلة

جمع البياناتأساليب.٦
يستخدم الباحث بعض األساليب العلمية جلمع البيانات احملتاجة ىف 

.املقابلة و الوثائقيةهذا البحث و هي املالحظة و 
املالحظة .أ

طريقة البحث با املالحظة موضوع البحث هي طريقة املالحظة و
: ١٠مباشرة او غري مباشرة

,Prosedur Penelitian، أريكونطاسوهارسم١٠ Suatu Pendekatan Praktek ،)٢٠٠٣:جاكارتا( ،
٢٣



املالحظة املباشرة تعترب بتلك إذاكان الباحث مالحظ املظاهر ) ١
.بالتفاعل واملالمس إىل امللحوظ

الىت تنفذ الباحث ةاملالحظة غري مباشرة هي  إحدى املالحظ) ٢
ببحوث الوثيقة والتقريرة يعدمها غريه 

النظاميةهي املالحظة املالحظةمن نوعية الباحثإستخداموأما 
الىت هلا عالمة يعىن هيكل فيه )structuredobservation(مبعىن اهليكل 

.  النوعالدوافع املنظمة ىف نوعه أوال وعالمة خاصة من كل دافع ىف ذلك 
هذه الطريقة للحصول على األحوال احملتاجة ىف هذا الباحثإستخدم 

.ولتناول اإلخبارات والبيانات احملتاجةالبحث العلمى
املقابلة.ب

طريقة املقابلة هي الطريقة جلمع البيانات الىت ترجى منها املواصلة 
وتنقسم املقابلة على قسمني مها اسئلة ١١.املباشرة بني الباحث واملخرب

إستخدم الباحث بأسئلة مفتوحة ألن . لة غري مفتوحةمفتوحة و أسئ
.السؤل واجلواب الذي يعطى إىل املخرب قد ثبتت أوال من القابلة

:إستخدم الباحث هذه الطريقة جلمع البيانات من و 
عن تعليم القواعد اإلعالل الدينية دارالسالم رئيس املدرسة )١

.والصرف
عن السالم الدينية داراملدرسة القواعد اإلعالل والصرف بمعلم)٢

.طريقة التعليم و املشكالت التعليمية و التقومي
.الدينية دارالسالم فاجيتاناملدرسة الطالب ب)٣

رينيكا: سورابايا(Metodologi Penelitian Pendidikan:Suatu Tinjauan Dasar،يامت ريانط١١
٨٣، )٢٠٠٣، جیفتا



الوثائقية.ج
يقة مكتوبة فيه والكتب ة هي أسلوب جلمع البيانات بطر يقائالوث

ا اليت هلا العالقة بأسئلة البحث أو كم وغريهحل، أو احول النظر، والدليل
على حصل إستعمل الباحث هذه الطريقة لي١٢.نية الوثيقيةسمى تقي

:البيانات عن
الدينية دارالسالم فاجيتانملدرسةاتأسيس ختاري)١
املدرسة الدينية دارالسالم فاجيتان ة متركيب منظ)٢
الدينية دارالسالم فاجيتانللمدرسة املكان اجلغريف)٣
الدينية دارالسالم فاجيتانباملدرسة أحوال املدرسني )٤
الدينية دارالسالم فاجيتانىف املدرسة الوسائل املوجودة )٥

تحليل البياناتطريقة.٧
بعد اإلنتهاء من مجع البيانات و تصبح املعلومات متوفرة لدى 
الباحث من املقابلة و جداول املالحظة و عبارة عن وثائق، يبدأ الباحث ىف 

.تنفيذ حتليل البيانات و تفسريها
حتتتاجلهود املبذولة ملعاجلة البيانات إىل املعلوماانات هو يحتليل الب

اخلصائص أو خصائص البيانات ميكن أن تكون مفهومة مفيدة للرد على 
١٣.املتصلة بأنشطة الباحثني بسهولةاملشكالت

وليتمكن الباحث من حتليل املعلومات و البيانات فيستخدم خطوات 
:حتليل البيانات كالتايل 

Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan Rسوغييونو،١٢ & D، )باندوع :Alfabeta،

١٨٠: ص،)٢٠١٠
Analisis، مسبس على مهد و مامان عبد الرمحن١٣ Korelasi, Regresi dan Jalur dalam Penelitian ،

٥٢) ٢٠٠٩فستك سىت، : بندوع(



Interactive Model) طراز املتفاعل(العناصر يف حتليل البيانات 

ختفيض البيانات.أ
الغرض من ختفيض البيانات هو تلخيص و ختيري البيانات من 

و ىف هذا البحث حيصل الباحث على ١٤.حيث املوضوع و الشكل
البيانات من املقابلة و املالحظة و الوثيقية يف كل ما يتعلق بالتعليم مث 
ختفيضها من الباحث باختيار و حتديد األحوال األصلية املتعلقة بعملية 

.تعليم القواعد النحوية
عرض البيانات.ب

ترتتب يشتمل عرض البيانات على عملية التحرير و التنظيم حىت 
البيانات ىف اجلداول و كذلك عملية إختصار مجع البيانات و تفريقها إىل 

.الفكرة و الفصيلة املعينة أو إىل املوضوع املعني
فعرض البيانات كمجموعات البيانات املنتظمة و املرتبة حىت ميكن 
من استنباطها و ختطيط أية خطوة منها، فبهذا العمل يقوم الباحث 

.تلك البياناتبتحرير و تنظيم 

Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R،سوغييونو١٤ & D ، )باندوع :Alfabeta،

٩٢، )٢٠١٠

مجع البيانات عرض البيانات

ختفيض البيانات
اإلستنتاج



اإلستنتاج.ج
و االستنباط . اخلطوة بعد عرض البيانات هي أخذ االستنباط

األول مل تبق ىف احلكم إذ أتت األدلة اجلديدة و األرجح ىف مجع 
بل إذا كان اإلستنباط األول مل تناسب و تتفق باألدلة . البيانات بعدها

. ع البياناتالراجحة و الصحيحة رجع الباحث إىل ميدان البحث و مج
١٥.فاالستنباط األول باالستنباط الراجح الصحيح

ىف هذا البحث يريد الباحث معرفة الطريقة املستخدمة يف تعليم 
الدينية دار السالم املدرسة القواعد اإلعالل و مواد تعليمه و نتيجته ب

.فاجيتانلوساري طولكن 

البياناتفحص صحة .٨
متوفرة كاملة ال بد هلا أن ملا كانت البيانات اليت مجعها الباحث

موعة قبل أن حيلل و يفسرها لتكون نتائج البحث  فصحت تلك البيانات ا
.صاحلة ضابطة

يستخدم الباحث بعض الطرق لفحص صحة البيانات بعد اإلختيار 
١٦.منها ما يليق ببحثه و هي طول اإلشرتاك و عميق املالحظة

تطويل اإلشرتاك.أ

Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R،سوغييونو١٥ & D ، )باندوع :Alfabeta،

٩٩، )٢٠١٠
،PT Remaja Rosdakarya: باندونج(،Metode Penelitian Kualitatif،يع مولجكسييل١٦

١٥٧،)٢٠٠٠



الصحيحة فيحتاج الباحث إىل طول اإلشرتاك للحصول على املعلومات 
ىف سائر النشاطات و الربامج و العملية املتعلقة مبادة القواعد االعالل 

.اليت يريد حبثها
عميق املالحظة.ب

ملعرفـــــة صـــــحة البيانـــــات و لكشـــــف اخلصـــــائص ىف الظـــــروف املالئمـــــة 
باملشـــكالت، ففـــي حاجـــة إىل املالحظـــة العميقـــة الدقيقـــة حنـــو كـــل مـــا 

مـــادة البحـــث، فـــال تـــزول يقـــوم باملالحظـــة مـــا مل حتصـــل علـــى تكـــون 
.البيانات الصحيحة

تنظيم كتابة تقرير البحث﴿ز﴾
:ينقسم الباحث ىف هذ البحث على مخسة أبواب، منها

مقّدمة حتتوى على خلفية البحث وأسئلة البحث وحتديد البحث:الباب األّول
.تقرير البحثوأهداف البحث وفوائد البحث وتنظيم كتابة 

تعليم ، يتكون هذا البحث من اإلطار النظرى عن مفهوم تعليم:الباب الثاين
.    قواعد اإلعالل والصرف وأهداف والطريقة واملشكالت والتقومي

موقع و املدرسةتاريخ تأسيس عنملتتتعلق مبوقع البحث يش:الباب الثالث 
ا واملدرسةاجلغرايف  البيانات اخلاصةوأحوال أساتذها وطال

.السابقةوالبحوث 
.تقوميالوطريقةاليانات عن حتليل الب: الباب الرّابع  
.اإلختتام، فيها نتائج البحث من هذا البحث واإلقرتاحات:الباب اخلامس



نىالباب الثا
اإلطار النظرى 

وقواعد اإلعالل  والصرف و أهدافهتعليم التعريف﴿أ﴾
تعريف التعليم.١

إن العملية التعليمية عملية معقدة حتتاج يف أدائها إىل فهم دقيق 
ومما جيب على املعلم اإلملام به قبل ممارسة هذا . لعناصرها وأسسها ومبادئها

ال، منها  التعلم و التعليم : العمل التعرف على أهم املصطلحات يف هذا ا
.و الرتبية و الرتبية اإلسالمية

هو التغيري يف نفس الشخص يكون بعد التجربة منه و التعلمإنّ 
ليس بسبب من تنمية جسمه و كذلك ليس كان هذا التغيري ملسوقا يف 

١٧.الشخص منذ والدته

ا املعلم هورسيتاو التعليم عند بامبانج و  مجيع اجلهود اليت يعمل 
اولة ليجعلو يف عبارة سهلة التعليم هو حم. لتمكني عملية يف نفس الطالب

.الطالب شخصا متعلما
من عناصر يتعلق و تتكونهو الوحدة اليت . ١٨إن التعليم نظام

كانت الوحدة أجتهت قصدا للوصول إىل أهداف . يرتبط بعضها ببعض

Interaksiساردميان، ١٧ dan Motivasi Belajar Megajarغرافيندو فرسادا، راجا : ، جاكرتا
٢٢-٢١، )٢٠٠٦

رينيكا : ، جاكرتاTeknologi Pembelajaran Landasan dan Aplikasinyaبامبانج و رسيتا، ١٨
٨٥، )٢٠٠٨جيفتا، 



إن النظام له ثالث فيقالذا املفهوم . ١٩التعليم مت تعيينها من قبل
نة و النظام له معيأهدافالنظام له : خصائص أساسية على األقل هي

.وظائف بائنة و أخريا النظام له عناصر
ا تشمل  و عند عمر مهالك أن عناصر التعليم اليت سبق ذكرها  إ

و الطالب و املعلم و إعداد التعليم التعليمهي أهداف : على األمور التالية
٢٠.التقوميو طريقة التعليم و أدوات التعليم و 

لعقلية إلمناء قواهم االطالبمساعدةلتعليم هو و قال اآلخرون إن ا
فهو . وا باألخالق الكرمية ويستعدوا ملستقبلهمحىت يتخلقوتنظيمهاواخللقية 

ليس مبجرد إيصال املعلومات إىل أذهان الطالب وصكِّ حوافظ النشئ 
.مبسائل الفنون والعلوم

املعلمالتعليم باإلضافة إىل األهداف و عناصرمنهو واحد املتعلم 
و الطالب مع كونه واحدا من العناصر يف التعليم فيمكن أن يقال . و غريها
م فسوف ال حتدث . األكثر أمهية من العناصر األخرىالعنصرإنه هو  دو

ألن الطالب هم الذين حيتاجون إىل التعليم حقا، و فذلك. عملية التعليم
م ال يعملون كثريا إال. ليس املعلم حياولون لتلبية و املعلمون بقدر إمكا

٢١.اإلحتياجات من الطالب

Prosesعمر مهالك، ١٩ Belajar Mengajar ،)٧، )٢٠٠٩سينار غرافيكا أوفسيت، :جاكرتا
٧٧نفس املرجع، ٢٠
Proses Belajarعمر مهالك، ٢١ Mengajar ،)٢٠٠٩سينار غرافيكا أوفسيت، : جاكرتا( ،

١٠٠



هو من يقوم بتقدمي الدروس أو املعلومات للطالب عندما و املعلم 
اليت يريد إلقاءها هدروسأن يعد البد للمعلم ف٢٢.التعليم يأخذ املكان

و من . إعدادا كامال قبل الذهاب إىل املدارس أو املعاهد اإلسالمية للتعليم
عداد الكامل أن توجد فيه أهداف التعليم و املواد األمهية كذلك البد لإل

و األساليب األساسية و الطرق و املصادر التعليمية و الوسائل لإليضاح 
.للتقييم املستخدمة

مفهوم تعليم الصرف.٢
العلم الذي تعرف به كيفية ":أن علم الصرف هوعلماء العربية رأى

" صياغة األبنية العربية وأحوال هذه األبنية اليت لسيت إعرابا وال بناء
ومعىن ذلك أن العرب القدماء . الكلمة" هيئة"هنا " األبنية"واملقصود 

وهو فهم صحيح ىف اإلطار ، الكلمة" لبنية"فهموا الصرف على أنه دراسة 
.العام للدرس اللغوي
كلمة أو أحد أجزائها ا أن كل دراسة تتصل با" نوقال اآلخرو 

تؤدي إىل اختالف –بعبارة بعضهم -وتؤدي إىل خدمة العبارة واجلملة أو
ومن كتاب ٢٣.كل دراسة من هذا القبيل هي صرف–املعاين النحوية 

اآلخر تعريف الصرف هو علم يعرف به أحوال الكلم من حيث 
٢٤.اإلعالل

١١٦نفس املرجع، ٢٢
٧، )بدون السنة، دار النهضة العربية: بريوت(، التطبيق الصريف، عبده الراجحي٢٣
٢١٩، )٢٠٠٧، بدون الطبعة: القاهرة(، التعريفات، نصر الدين تونسي٢٤



الصرف : (Tahanawi)ل التهانويقا، الصرف يقال له التصريف
والتصريف على ما حكى سيبويه عنهم ، والتصريف عند املتأخرين مرتادفا

.جزء من الصرف الذي هو جزء من أجزاء النحو
واصطالحا . ومنه تصريف الرياح أي تغيريها، لغة التغيريوالصرف

باملعىن العلمي هو حتويل األصل الواحد اىل امثلة خمتلفة ملعان مقصودة ال 
ا كاسم الفاعل واملفعول واسم التفضيل والتثنية واجلمع واىل  حتصل إال 

ا أحوال أبنية الكلمة. غري ذلك وباملعىن العلمي هو علم بأصول يعرف 
٢٥.اليت ليست بإعراب والبناء

ا أبنية الكلمات املتصرفةوقيل وما ، أن الصرف هو علم تعرف 
ألحرفها من اصلة وزيادة وصحة وإعالل وما يطرأ عليها من تغيري إما لتبدل 

كتحويل املصدر إىل صيغ املاضى واملضارع واسم املفعول (ىف املعىن 
حصر ىف الزيادة واحلذف واإلبدال فين، أو تسهيال للفظ، )وكالنسبة والتصغري
٢٦.والقلب واإلدغام

ا صيغ له من ويذكر أيضا أن  الصرف هو علم بأصول تعرف 
تصريف وإعالل وإدغام وإبدال به نعرف ما يبحث أن تكون عليه بنية 

) اي املعرب(وموضعه اإلسم املمتكن . الكلمة قبل انتظامها ىف اجلملة
، وال عن األفعال اجلامدة، مساء املبنيةفال يبحث عن األ. والفعل املتصرف

.وال احلروف

اهم اإلسالمية جامعة موالنا مالك إبر مطبعة : ماالنج(، اهلدى ىف علم الصرف، أمحد مزكى٢٥
١٢، )٢٠١٠، احلكومية

٤١٧، )بدون املدينة والطبعة والسنة(موصوعة النحو والصرف واإلعراب، رامل بديع يعقوب٢٦



وكان يعرف حنو بأنه . م حنومن علاءعلم الصرف قدميا جز وقد كان
ويذكر ايضا الصرف ٢٧.عرف به أحوال الكلمات العربية مردة ومركبةعلم ت

ا  علم من علوم العربية يبحث عن بنية الكلمة  من حيث تكوينها بذا
فهو يتناول مباحث ، تلفة دون عالقتها بغريها ىف الكلموحنويلها إىل صور خم

ما يقبالن التحويل من هيئة إىل اخرى، اإلسم املعرب ، والفعل املتصرف أل
ا ال يتناوهلا علم ، خبالف احلرف واألمساء املبنية واألفعال اجلامدة فإ

٢٨.والتصريف هو حتويل الكلمة من صورة إىل اخرى. الصرف

عالل اإلقواعدتعريف.٣
اإلعالل هو تغيري حرف العلة للتخفيف وجيمعه القلب واحلذف 

واليكون األلف أصال يف ، ثالثة األلف والواو والياء: وحروفه ، واإلسكان
٢٩.اسم واليف فعل

:ينقسم اإلعالل إىل ثالثة و هي 
اعالل حدف هي نبذ حرف أحد من حرف عّلة الذى إىل ثالثة . )١

:موضع هي
مثل لفظ ، بعدهاالساكنةاحلروفمعالتقواالذين حرف مّد .أ

االجتماعغادرتمث نفاية حروفها يعين واو منذ ، ُقْم اصله ُقؤمْ 
.الساكنةنياحلروفمن

٨، قواعد اللغة العربية املواد الدراسية، حممد نصر اهللا وحممد منري٢٧
١٠، )بدون السنة، دار الفكر: بدون املدينة(، اللغة العربية، علي رضا٢٨

٢،)لريبيا كديري ( اعالل اصطالحي واللغوي   ٢٩



مثل يَِعُد اصله يـَْوِعُد على ، كلمة فعل معلوم الذى عّلة فأ فعل.ب
.وزن يـَْفِعُل  فصر حذفت الواو

ل األمر الذى وحدف ىف فع، كلمة فعل الذى عّلة مل فعل.  ج
مثل َملْ ، مثل أُدُْع او فعل املضارع الذى قرء جزم، مفراد مذكر

َيدْعُ 
.اعالل قلب هي يبدل نبذ حرف أحد من حرف عّلة). ٢
٣٠.اعالل سكون هي نبذ حركة حروف عّلة). ٣

تعريف الصرف.  ٤
هو علم يبحث عن تغيري األصل الواحد إىل صيغ و علم الصَّْرف

أبنيةِ أحوالُ ايـُْعَرفبأصولعلمٌ معان خمتلفة أيمتعددة ليدل على
الكلمةِ هيئةُ هىوبناٍء،مجعُ واألبنيةُ .بناءٍ والبإعرابٍ ليستاليتالكلمةِ 

مصطفىالشيخوقال.وترتيبٍ حروفٍ وعددِ وسكونٍ حركةٍ منامللحوظِة،
تصريفمنلهيعرضماحيثمنمالكالعنيبحثعلمهوالغالييىن
قبلالكلمةبنيةعليهتكوننأجيبمانعرفوبه، إبدالووإدغاموإعالل
٣١.اجلملةىفانتظامها

٢٠-١٩) ٢٠٠٨أمزة : جاكرتا (Kamus Ilmu Nahwu Dan Sharaf، امام سيف املؤمنني٣٠
.٨، )دار الكتاب العلمية، بدون السنة: بريوت(جامع الدروس العربة مصطفى الغاليني، ٣١



عالل اف تعليم اإلأهد.٥
عنصر من عناصر األولوية اليت البد من املعلم هي أهداف التعليم 

ا موقف نتيجة  ا مقرر على نتيجة التعليم أل لرمزها قبل إلقاء تدريسه 
٣٢.احملتاج على الطالب بعد إلقاء التعليمالتعليم 

ومن هنا نقول إن هدف تدريس القواعد ليس حتفيظ الطالب جمموعة 
ردة أو الرتكيب املنفردةالقواعدمن  وإمنا مساعدته على فهم التعبري اجليد . ا

٣٣.وتذوقه وتدربه على أن ينتجه صحيحا بعد ذلك

قد قال حمي الدين أمحد أبو صاحل  عن أهداف تدريس القواعد  و
اللسان من اللحن ووسيلة لفهم كتاب اهللا وتقوميوهي  ليكون سالمة النطق 

رسوله وتعويد الدارس على التدرج ىف التحدث بالفصحى والبعد عن وسنة
، ٣٤العامية والعجمة

: ومن بعض أهداف تدريس القواعد  هي
خلطأ، وحفظ القلم من الزلل، وتكوين عادات صون اللسان عن ا)١

.لغوية سليمة

ريناكا جفتا، : جاكارتا ( ، PerencanaanPembelajaranإبراهيم و نانا شؤده، ٣٢
٦٩. ، صفحة)١٩٩٦

ا مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طيعمة، ٣٣ منشورات : إسيسكو ( ، تعليم العربية لغري ناطقني 
٢٠١- ٢٠٠. ، صفحة)١٩٨٩املظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة،  

اإلسالمية وطرق تدريس العلوم الدينية مذكرة موجزة ىف الرتبية حمي الدين امحد ابو صاحل، ٣٤
٧٤.،)١٤٢٣اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنّورة، ( ، والعربية



نطقى املرتب، وتربية ملكة قوة املالحظة، والتفكري املالطالبتعويذ )٢
.باط واحلكم والتعليلاإلستن

يعني على فهم الكالم على وجهه الصحيح، مبا يساعد على )٣
استعاب املعاىن بسرعة

ىف املواقيف اللغوية الطالب القدرة على استعمال القواعداكساب )٤
٣٥املختلفة

طريقة قواعد اإلعالل و مشكالتها و تقويمها ﴿ب﴾
طريقة تعليم القواعد .١

إن الطريقة ىف تعليم القواعد أنواع شىت، ويقصد بطريقة التدريس 
هي األسلوب الىت يستخدمه املعلم ىف معاجلة النشاط التعليم ووصول 

و أما الطرق . وأقل الوقت والنفقاتاملعارف إىل التالميذ بأيسر السبل، 
:املستخدمة ىف تدريس القواعد هي

الطريقة القياسية.أ
، وفيها تقدم القاعدة )الشرح النحوي( وهي متيل إىل اسرتتيجية 

الرتكيب اللغوى اجلديد للطالب، مث ترتك هلم فرصة كافية ملمارسة أو
وتعترب هذه القاعدة اجلديدة والتدريب عليها ىف أمثلة مث تعميمها،

الطريقة ذات فعالية كبرية ىف عرض املوضوعات الشاذة والصعبة من 
عن طريقة القواعد اى تلك الىت يصعب على الطالب اكتشافها

أوجونج فاندانج " األحكام:"جاكرتا (أزهر أرشد، مدخل إىل طريق تعليم اللغة األجنبية، ٣٥
١٣٠) ١١٩٨



التحليل واملقارنة واالستنتاج وتستطيع هذه الطريقة باستخدام معلم 
مييلون ناجح توفري وقت الطالب،كما أن هناك بعض الطالب الذين 

مث حماولة ترمجتها إجرئيا واالستفاد منها ىف إعطاء القاعدة أوال إىل معرفة
٣٦.مجل جديدة

نتقل إىل هذه الطريقة تبدأ باملفهوم أى تعطى التعريف مث تو
ويسمى كذلك بطريقة ٣٧.تصنيف احلقائق املوجودة وقفا هلذه املفهوم

واخلطوات الىت يسري فيها الدرس أن يذكر املدرس . القاعدة مث األسئلة
مث يواضحها ببعض األسئلة، مث ينهى الدرس بتدريب . القاعد مباشرة

ا حتتصر وتتميز هذه الطريقة بأ. ك القاعدةالتالميذ على تطبيق تل
ا  فيها املعلم يشرتكتقدم املفهوم مصحوبا بأمثلةوقت التعليم، كما أ

أما جوانب الضعف منها تضعف فيه قوة اإلبتكار والفكر . والتلميذ
وتعوده باحملاكاة واإلعتماد على غريه ومبا جاء التلميذ باحلكم والرأي

وكان . العام قد يكون سببا ىف صعوبته وقد تؤدى أىل اخلطاء والتطبيق
.التفكري ال يضيف جيدا إىل املعرفة

ا القياسية متتاز بسهولة السري إن الطريقة  فيها على وفق خطوا
فهما جيدا ميكن أن لطالب الذي يفهم القاعدة املقررة، يساعد ا
كثر بكثري من الذي يستنبط القاعدة من أمثلة توضح يستقيم لسانه أ

اطرائق تدريس اللغة العربيةحممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة ، ٣٦ لغري الناطقني 
.٢٤١، )٢٠٠٣فة، ثقااملنظمة االسالمية للرتبة والعلوم وال: إيسيكو(

.٣٣٧، )١٩٩٧، القاهرة: دار الفكر العرىب(تدريس فنون اللغة العربيةأمحد مدكور، على ٣٧



ا التستغرق وقتا طويال، له قبل ذكرها، وهذه  الطريقة طريقة سريعة أل
ا يساعد الطالب  .تنمية عادات التفكري اجليدعلىوأ

:جمموعة من اإلجراءات هي الطّريقةوتتبع هذه 
غة القاعدةى صيأعرض العبارات الىت تنص على القاعدة )١
برتديد عينة من األمثلة الدالة على القاعدة طّالبيقوم ال)٢
يرتك املعلم فرصة كافية لكي ينظر الطالب ىف األمثلة املقدمة )٣

٣٨من صياغة أمثلة جديدة على منواهلاوميارسها حىت يتمكن 

اأّما :هي، مميزات الطّريقة وعيو
ا طريقة ذات فاعلية كبرية يف عرض املوضوعات الصعبة من أ)١

.القواعد
. ا توفر الوقت، حيث ال تستغرق وقتاً كبرياً يف شرح  القواعدأ)٢
ا جافة)٣ .يعاب على هذه الطّريقة أ
.املوقف التدريسي رتيب ومصطنعأنا تشعر التالميذ بأ)٤
تشعر التالميذ بصعوبة تطبيق القاعدة وتعميمها على مجل من )٥

.عندهم
جتعل تعلم القواعد  نوعا من التدريب العقلي بدال من أن جتعله )٦

٣٩.وسيلة لصحة الكالم والكتابة

االستقرائيةالطريقة.ب

.٢٤٢،نفس املرجع٣٨
جامعة أم القرى، : مكة املكرمة(تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىحممود كامل الناقة، ٣٩

۱٢٣١، )٩٨٥.



وهي متيل إىل املدخل املوقف أو السياقى وفيها يقدم املعلم 
للطالب جمموعة من األمثلة تتضمن القاعدة، وبعد قراءة األمثلة 

وجه الطالب إىل استنتاج التعميم الذى الحظوه من يوالتدريب عليها
ومن مث القاعدة، وهذه الطريقة تصلح وبشكل فعال مع األمثلةخالل 

٤٠.القواعد البسيطة غري الصعبة أو الشاذة

Pembelajaran Bahasa)ذكر ىف كتاب  Arab)خطواتأنب
:كما يلى االستقرائيةالطّريقة

درس الدرس باملوضوع املقرريبدأ امل)١
.جيعل املدرس أمثلة فيما يتعلق باملوضوع)٢
لقراءة األمثلة واحدا فواحدا متباداليأمر املدرس التالميذ)٣
ىف تلك األمثلةقواعدالوبعد ذلك بدأ املدرس لشرح )٤
من تلك األمثلةالقاعدةاملدرس مع التالميذ يستخلصونمثّ )٥
عمل التالميذ يشرح لتسهيلويُطَلب التالميذ حلّل التدريبات )٦

.املفردات الىت مل يعرفوهاىنااملدرس مع
:يف اخلطوات التالية الطّريقةهذه إجراءاتوتتمثل

عرض جمموعة من األمثلة احملكمة الصياغة او اإلختيار حبيث )١
.مالحظتهتربز الرتكيب اجلديد بشكل ميكن 

إجراء ممارسة شفوية هلذه األمثلة كأن يقرؤها الطّالب ويناقشهم )٢
.املعلم يف معأنيها وتراكيبها

احممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة ، ٤٠ : إيسيكو(طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني 
.٢٤٢، )٢٠٠٣املنظمة االسالمية للرتبة والعلوم والثقافة، 



.استخرج التعميم الذي يربز من خالل النشاط السابق)٣
٤١.صياغة املعلم للقاعدة)٤

:وفوائد الطّريقة اإلستقرائية هي 
فسهمأنفكري واستنباط احلقائق بتتعود التالميذ ال)١
أمام التالميذ باب التحصيلتفتح)٢
ترىب ىف األطفال االعتماد على النفس)٣
٤٢قتنع التالميذ بصحة ما يصلون إليهت)٤

اأّما  :هي، مميزات الطّريقة االستقرائية وعيو

أن التلميذ يشرتك مع املعلم يف التوصل إىل صياغة القاعدة .١
.وتطبيقها

ا تسهل على.٢ .التالميذ تعميم القواعدأ
ا تستغرق وقتا طوياليعاب عليها.٣ .أ

.٣٣٤، نفس املرجع٤١
.٢٠، )١٩٩١مطبعة دار السالم، : كونتور(الرتبية والتعليمحممود يونس، ٤٢



٤٣.املقارنة بني الطريقة القياسية والطريقة الستقرائية

المثالالطّريقة القياسيةالمثالئيةااالستقر الطّريقةرقم
تبدأ من اخلاص إىل ١

.العام
كثري من النا س 
يصيبون باملرض 
نتيجة للعدم حماظة 
نظافة طعامهم 

. ومالبسهم بيئتهم
من هذه األمور 

النظافة نعرف أّن 
مهّمة جدا للصّحة

تبدأ من العام إىل 
اخلاص

النظافة 
مهّمة جدا 

. للصّحة
لذلك جيب 
علينا دائما 
أن حنافظ 
على نظافة 
الطعام الذى 

نأكله  
واملالبس 

الىت 
نستخدمها

والبيئة الىت 
. نعيش فيها

٢١، )١٩٩١، مطبعة دار السالم: كونتور ( الرتبية التعليمية ، حممود ينوس٤٣



وكثري من 
الناس الذين 

يصيبون 
باملرض 

بسبب عدم 
احملافظة على 

النظافة 
يكون فيها العقل  ٢

كأنه يتحرك حركة 
صاعدة من أسفل 

إىل أعلى

يكون كأنه يتحرك 
حركة نازلة من 
األعلى إىل 

السفلى
تؤدي إىل تعاريف ٣

ومبادئ وحقائق 
.عامة

تؤدي إىل زيادة 
فهم احلقائق 

.العامة وتوضيحها
تؤدي إىل حقائق ٤

.عامة جديدة
الصيلنا إىل 
حقائق عامة 

جديدة
طريقة التحقيق .طريقة الكشف٥

والتوضيح

القواعدتعليم مشكالت .٢
التعليمالمشكالت العامة فى .أ



ىف عاملااصبح شخصحّىت يم لتعلّ املعلم إّال إىل الطالبىيأتال
كماللتعلم  الفارغةأوقاتهأكثر الطالبستخدميأن وينبغيلاملستقب

دون اليومليس .للتعلمجيب أن يكون يف املنزل أيضا الوقت املخصص 
ولكن ال يقل من الطالب الذين . مناسبة هلمهو عبارةو التعلم 

.يواجهون املشكالت ىف تعّلهم
عنداملشكالت يف الطالب تسبب اليت األسبابالعلماء أنويرى

املشكالت اليت من جهة . هي من جهة داخلية الطالب وخارجهمالتعلم 
:داخلية الطالب، منها

الطالبخربات/ مثل اخنفاض القدرة الفكرية ة املعرفي)١
املواقفمثل تقلب العواطف والشعورية)٢
)العني واألذن(السمع احلركية مثل اضطراب يف الرؤية و)٣

والبيئة والظروفاحلاالتمل مجيعتتشالطالبخارجيةومن جهة
:، و هيللتعلمالطالبأنشطة تساعدكن أن متاحمليطة اليت 

و االسرة اليت كنت، تنافر العالقة بني األب واألممثل : األسرةبيئة)١
نخفضة االقتصاديةم

تمعبيئة)٢ ا
من قريبهاومواقعاملدرسةباين ممثل ظروف :التعليميةالبيئة )٣

٤٤.الناقصم وحالة املعلمني وأدوات التعلّ ،سوقال

Psikologiسيف البحر مجرة، ٤٤ Belajar ،) ٢٠٢. ،)٢٠٠٢: رينيكا جفتا : جاكارتا-
٢٠١



وينبغى على املعلم أن سبعة عناصر  وهي منهج التعليم و املعلم و 
الطالب املصدر املالية و أدوات التعليم و أصحاب عمل التعليم و اخلدمة 

٤٥. اخلاصة

منهج الرتبية هي جمموعة برنامج الرتبية و تنظيم األهداف و احملتوى 
٤٦لىت تساعد الطالب لعلى الوصول إىل األهداف املقررة،و مادة الدرس ا

٤٧.وفيها األهداف و مواد التعليم و عملية التعليم وتقومي التعليم

:وأما فوائد منهج التعليم هي 
لتكون املراجع لعملية التعليم ىف مؤسسة الرتبية املعينة للوصول )١

.إىل أهدافها
.كل سنة دراسيةلتحديد برامج عملية التعليم املعمولة ىف  )٢
٤٨.لتكون مراجع املعلم ىف عملية التعليم)٣

تقسيم أسباب ، ميكنحتولت وجهة نظر إىل جوانب أخرىإذا
األسرة وواملدرسةوالطالباألسباب املتولدة منإىلمشكالت التعليم

تمعات :ا
السبب من الطالب.)أ

Kurikulum، حممد جوكو سوسيلو٤٥ Tingkat Satuan Pendidikan ،)جوكجاكارتا :
٥٠. ، صفحة)٢٠٠٧فوستاكا فيالجار، 

٨٢-٨٣نفس املرجع، ٤٦
٨٨نفس املرجع، ٤٧
٤٨

html.kurikulum-fungsi/٢٠٠٩/٠١/com.blogspot.teoripembelajaran://http يؤخذ ىف
٢٠١٦فيربواريمن ٢٢التاريخ 



كان هو الذي يشعروالتعلمهو فاعل ىف الطالب
اليت تكون سببا يف األسبابوحلنيل وض. م مباشرةالتعلمشكالت 
:أن يبني مثل اآلتةالطالبم تعلّ مشكالت

ذكاءهم ناقص)١
اليت قد أو الدروسمن املواداملالءمةاملناسبة ووجودعدم )٢

.أعطاها املعلم حنو الطالب
االنفعال، سريع : مثل .الذي أقل استقراراالعاطفيالسبب)٣

مواجهة دائما يفاإلحاطة، والغضبكثري متقلب املزاج،  
.دائما بدون سبب واضحو احلزناملشكالت، 

.غري موجودةالتعلمأنشطة )٤
.العادات اجليدةتعليمعدم وجود )٥
٤٩املوادلتعليمليست كافية ااملعارف األساسية ومهارا)٦

فلذلك البد على كل أعضاء التعليم خاصة على كل املعلم 
على طالبه ويستعمل الطرق و الوسائل أن يعطي أكثر اهتماما 

.املناسبة هلم
م على التفكري التام حىت  كما جيب على املعلم أن يدر

م ىف التعليم ٥٠.يستطيع أن يعرب مشكال

.السبب من املدرسة.)ب

٢٠٣،Psikologi، سيف٤٩
Kelambananعبد العزيز الشيح،٥٠ dalam Belajar Penyebab dan Cara Penangannya ،

٤٧، )٢٠٠١كيما إنسان فريس، : جاكرتا (



الطالبللمدرسني و ةاملؤسسات التعليمية الرمسيهي املدرسة
. املعلممبساعدة املعلوماتالطالبيطلباملكان الذي فيها و

من الطالب وأكثرهاسببا عن مشكالت تعّلم يكونولكن بعضها 
:ألّن املعلم

شحصيته غري نبيل.أ
الطريقة املستخدمةسواء يف اختاذ ليس له الكفاءة ىف الرتبية،.ب

يف مراقبة املوادو أ
الطالباملادة على املعلمتكليف .ج
الطالبليس له الكفاءة لتحليل مشكالت .د
٥١الطالبغري مناسب ملادة و املعلمطريقة .ه

إذ   ٥٢.و املعلم هو الذى يعطى املعلومات إىل أذهان الطالب
كان مهمة املعلم على ما قدمناها هي وجب عليه أن يتصف 

وهذه . بصفات معينة متكنه من تأدية وظيفته على خري وجه
الصفات منها ماهو عقلي ومنها ماهو جسمي ومنها ماهو خلقي

العقليةالصفات )١
التعليمينبغى ملن يريد االشتغال مبهنة : تمداد ملهنتهاالس)أ

أن خيترب جدارته فيها واستعداده هلا فعلى ذلك تتوقف 

٢٠٥،Psikologiسيف، ٥١
Guru dan dan Murid dalam Intreksi، سيف البحر مجرة٥٢ Edukatif ،) ريناكا : جاكارتا

٣١. صفحة، )٢٠٠٠جفتا، 



سعادته وسعادة كثري من األنفس الصغرية الىت يتعهد إليها 
.ىف تربيتها

الفكر صادق فيكون حاد الذهن و: سالمة العقل)ب
.املالحظة سريع البديهة قوى الذكرة

فاملعلم غزيرة املادة يستطيع أن حيسن إدرة : ة املادةغرائز )ج
٥٣.فصله ويوقظ شوق تالميذه ويستميل قوة انتباههم

األوصاف اخللقية)٢
مىت كان املعلم على جانب عظيم من األخالق ال 

مجيع أفعاله طالبه فهم حياكونه يف يلبث أن تنتقل أخالقه إىل 
علم من ضعف ىف كل ما يكون ىف املركاته وحأقواله وو

م نافدة خترتق  أخالقه ال خيفى على الطالب إدراكه فعيو
سه وتشعر بكل ما فيه من نقش مهما اجتهد وسرته، ولذا 

:جيب أن يكون املعلم 
.باش الوجه رحيما حيسن حنو الطالب)ح
ا )خ صبورا، فنجاح املعلم ىف أعماله و قدرته على اتقا

.يتوقفان كثريا على درجة صربه
.ىف عمله مهتما به و نشيطاجمدا)د
أن يكون صوته واضحا جليا مؤثّرا خاليا من اجللية و )ذ

.الصياح غري الضرورين
٥٤أن تكون عينه يقظة ترى كل حركة ىف الفصل)ر

٦-٧الرتبية والتعليم،٥٣



األوصاف اجلسمية)٣
سالمة البدن و قوة البنية )ز

اجلسم والشعر واألظفار و املالبس/نظافة البدن)س
خرزج عن حد تأدبحسن البزة ولطف اهلندام من غري )ش
٥٥.املشّوهة/اخللّو من العاهات املدهشة)ص

.السبب من األسرة.)ج
خارج (األسرة هي مؤسسة من مؤسسات التعليم غري الرمسي 

يتمثل دوره ال و.التعليمتعرتف حبقها يف الوجود يف ىتال) املدرسة
.التعليم غري النظامييقل أمهية عن املؤسسات الرمسية و

من مصادر مشكالت أوالد ىف التعّلم وتكون األسرة مصدر
األب تنافر العالقة بنيعندما الوالد ال يعطى اهتماما عليهم و فيها

.واألم
حّىت ال يستطيع األوالد أن يتعّلموا تعّلما جيدا بكثرة املسئلة 

٥٦.فيها

تمع.)د السبب من ا
تمعات،وإذا كانت األسرة هي أصغر  تمعاتفا هيا

ويعرف الطالب. اليت تنتشر يف احلياة االجتماعيةجمموع األسرة 
الضجيج، وو،الضوضاءو،اهلرجاملتفرقتمعايف عيشب

٧-٨نفس املرجع،٥٤
٩-١٠نفس املرجع، ٥٥
٢٠٧،Psikologi،سيف٥٦



من حياة جزءأشبه ذلكما ، والقتاللسرقة، واتحارب، وال
تمع لضمان الطالب يتعّلم ة هادئةبيئة معيشللينبغيو .املتفرقا

٥٧.فيها

تعليم الفى الخاصةالمشكالت.ب
تركيبها، وعملية تدرجها ىف تثري عملية حتديد قواعد اللغة و

:منها الدراسةعدة مشكالت تستحق إىل املواد التعليمية 
القواعد األساسية الىت ينبغى تقدميها حيث ال توجد دراسات )١

علمية موضوعية مقننة تكشف لنا عن منهج تعليم قواعد 
ا ىف  .املرحلة األساسيةاللغة العربية لغري الناطقني 

ترتيب األهم فاملهم، حيث مل تقل لنا األحباث األكثر أمهية )٢
.من القواعد فاملهم منها فاألقل أمهية

البسيط من القواعد و املركب، و الوظيفى و غري الوظيفى، )٣
الشائع و األقل شيوعا، حيث يوجد أن هذين املبدين من 

فاجلمع السامل مبادئ تنظيم حمتوى املنهج كثريا ما يتعرضان،
مثال أبسط من مجع التكسري، إال أن مجع التكسري أكثر 

٢٠٩نفس املرجع،٥٧



شيوعا واستخداما، وجند األفعال املعتلة معقدة ولكنها أكثر 
شيوعا واستخداما من األفعال الصحيحة، فهي سهلة و 

٥٨.لكنها أقل استخداما

، حيث يشعر بأن حفظها الطالبكثرة القواعد املفروضة على )٤
.جمهوداً كبرياً يتطلب منه 

تركيز املعلم على االنتهاء من املقرر دون التأكد من إمكانية )٥
.تطبيق القواعد عملياً 

بأن القواعد النحوية قوانني جمردة تتطلب الطالبإحساس )٦
ا .جمهودات  كثرية الستيعا

حصة أو اثنتني للقواعد الطالبثنائية اللغة، حيث يدرس )٧
( باللهجة الدارجةلطالباما دون ذلك يتعلم الصحيحة، و

).العامية
ا ال الطالب،لتعليمهاكثرة املوضوعات اليت ال داعي )٨ أل

.للطالبمتثل أمهية كبرية 
.مهاياالفتقار إىل تطبيق القواعد النحوية اليت مت تعل)٩
٥٩.مشكالت خاصة باجلانب الرتبوي والتعليمي والنفسي)١٠

تقويم فى تعليم القواعد.٣
تعريف التقومي .أ

٢٣٤، طرئق تدريسالناقة،٥٨
٥٩http://www.google.co.id/search?hl=id&q:من مايو١٠يؤخذ ىف التاريخ %٢



قيمة ما لتحديدتقوميإجراءهوالتقوميأّن اخرونسوديرمان و قال 
العمل علىيعينالتقومي الرتبويالرتبية، فانالتقومي يفعند استخدام.شيء
.عامل التعليمكل شيء يفحتديد

معايري معينةعر على أساسشالأساسا أو قيمةالنظريعطيميو التق
وموضوعية يبداء من املعلومات و الكمية تقومي الذي تقيينا الللحصول على

البيانات اليت مث. وصادقةمتني وعملية، متامايكون صحيحا األداة ل. والنوعية
.استخدامهاوصف و بشكل مناسبالصكمعاجلتهامن إدارةمت مجعها

ومن اللغة العربية يعين ) evaluation(التقومي حرفيا من اللغة اإلجنليزية 
فلذالك التقومي حرفيا يعين التقدير . اللغة العربية القيمةأصلها من . التقدير

.الرتبوي وهو التقدير الرتبوي أو التقدير كل شئ من أنشطة التعليم
Edwin(وأما إصطالحا التقومي كما قال إدوين واند  wandu ( و

Gabriel(غريال و برون  dan barron ( لتحدد التقومي هو العمل أو العملية
٦٠.الشئالقيمة من 

ميو التقمنألهدافا.ب
عن وعيمن قبل ميو التقتنفيذ. وأهدافهااملتعمدهو نشاطميو التق

التعلم و تقدمي الطالبجناحاليقني بشأنمن أجل احلصول علىاملعلم
يهدفوبعبارة أخرى.يف التدريسما فعلهحولللمعلمالتغذية الراجعة

Pengantarأناس سودجيونو، ٦٠ Evaluasi Pendidikan ،)راجا غرافيندو فريسادا، : جاكرتا
١، )٢٠١٢



من قبل أوالموادلتحكمتنقلهامتااليت الدروسلتحديدتقييم املعلم
٦١.الطالب

:هيميو أنشطة التقمنواألهداف املعّينة
.برنامج التعليمداء نفيباملتعلمأنشطةلتحفيز.١
٦٢يف برنامج التعليمالطالبللحصول على جناح.٢

التعليم التقييم يفالغرض منآخرون ،عمليةسوديرمان ووذكر 
: هيوالتعلم

نتائج الدراسةبشأناختاذ قرار . ١
لفهم الطالب. ٢
الربامج التعليميةحتسني وتطوير. ٣

العديد وذلك بسببالتعلم الفشل فيعملية التعليم و أنأيضايقولمث
:اليت من احلاالت

املنخفضقدرة الطالب. ١
عمر الطفلمستوىتتوافق معالللموضوعنوعية. ٢
وقت معنيوفقا لليسالكثري أنمن الدرسعدد. ٣
مالئمة للغرضاليت هي أقلّ العملية التعليميةعناصرالصر من اعن. ٤

والتعلمالتدريسهو حتسنيميو من التقألهدافاوهكذا فإن
التعلمالطالب يفللطالب، ووضعواإلثراءالطريقة، إصالحات اليت حتققت

تعميق أوو حتسنيآخرههدف.القدرةملستوىأكثر مالءمةاسبامن

Guru، شيف البحر اجلمهارة٦١ dan Anak Didik ،٢٠٨
Pengantarأناس سودجيونو، ٦٢ Evaluasi،١٧



فيما يتعلق أولياء األموروإبالغإلعالمواألخري هو، الدروسوتوسيع
٦٣.للطالبالتخرجتقرير يف الصف، و الزيادةبتحديد

ميو التقمهمة.ت
:الوظائف األساسيةمنأنواعال يقل عن ثالثةميو تقال، و بصورة عامة

قياس التقدم احملرز)١
الدعمالتخطيط)٢
٦٤التحسيناتإدخال إىلالعودةإصالح أو)٣

:هيميو من التقاليت ميكن استخالصهااالستخداماتمن بني
يف عن النتائج اليت حتققتللحصول على معلوماتمقيم للإمكانيةفتح.١

الربامج التعليميةتنفيذ
اليت برامج التعليمبنيأمهيةقادرة على معرفةإمكانية أن تكونفتح.٢

اهلدف املراد حتقيقهمعة صيغ
، األعمالإجراء إصالحاتقادرة علىأن تكونإمكانيةفتح.٣

أكثر كفاءة اليت تعتربالربامج التعليميةوالتعديالت والتحسينات على 
أقصى قدر من معاملنشودةألهدافحتقيقاحبيث يتم، وفعالية
٦٥.النتائج

للمعلمنيمطلقة جيباألنشطة التعليمية، فانمنميو تقال ميكن فصلها
جناحلتقييمتطبيقمما جيعل من السهلميو التقوظيفةالتعرف على ملعرفة و 

Guru، رةشيف البحر مج٦٣ dan Anak Didik ،٢٠٨
Pengantarأناس سودجيونو، ٦٤ Evaluasi،٧

١٧جع، نفس املر ٦٥



بشكل الطالبوكذلك من حيثليحي قهاراحلاجوفقاوظيفة التقييم.التدريس
. التدريسبرنامجمن حيثأوفردي

:للعملبشكل فرديالطالبميو تقمن حيث. ١
للطالب فيعملية التعلممستوى التحصيلمعرفة.أ

النشاطالتدريس و خططفعاليةحيدد.ب
التقرير املرحليأسسالطالبإعطاء.ت
املمارسةاليت عثر عليها أثناءحتديد األخطاءأوإزالة احلواجز.ث

:ميو ظيفة التقالتدريس، و برنامجمن حيث. ٢
الطالبوتعزيزفيزيادةاالعتبار األساسيإعطاء.أ

الطالبمنجمموعات متجانسةوضع األساسي و إعدادتوفري.ب
العالجيطلبة العمل التشخيص و .ت
واإلرشادالتوجيهات األساسيةإعطاء.ث
تقدم الطالبعنتتقريروبطاقامن الشخصياتاحلكم األساسي.ج
الطالبتعلمالتحفيز.ح
الطالبشذوذميو حتديد وتق.خ
تمعاألنشطة املدرسيةتفسري.د يف ا
املدارسإدارة.ذ
املناهج الدراسيةتطوير.ر
البحوثالتعليم املدرسييعد.ز

نوعية لتحسنياملعلوماتهو توفريميو وظيفة التقالنتيجة أنوبالتايل فإن
٦٦. برنامج املدرسةوإعدادالتعليم

Guru، رةمجشيف البحر ٦٦ dan Anak Didik ،٢١٠



يعمل على عملية التعلماليت أجريت علىسوجاناناناميو عن طريق تق
:النحو التايل

يتقنالدروسإتقانمعرفة مستوىميكنالتعليميةلتحديد األهداف.أ
. وبعبارة أخرى فإنه ميكن أن نر حتقق نتائج تعلم الطالب.لطالب

جناح أو فشلحتديدميكن للمعلمميلالتعفعالية عمليةلتحديد.ب
. التدريس

مهورية الدينية جل، وإدارة املذكور أعالهالرأيمنوعلى النقيض
:ميو أمنهمة التقإندونيسيا، 

التعلم، وطريقةالتدريستحسني كأساس لللمعلمتقدمي التغذية الراجعة.أ
هو الوضعالتعليم والتعلمووضع على،للطلبةة إصالحات اليت حتقق

الطالبقدرةستوى ملأكثر مالءمة
املطلوبة لتقدمي، من بني أمور أخرى، تعلم الطالببنتائجحتديد قيمة.ب

التخرجحتديد يف الصف، و الزيادةتتحديدت اآلباء واألمهاتقارير إىل
.للطالب

برنامجالتعلم يف حتسني التعليم و التقرير من أجلعداد تكون جوهرية إل.ت
٦٧القوة

:٦٨من جهة هذه كما يليالتقوميأنواع .ث
الشفوى التقومي )١

نستطيع احلكم على التلميذ من حيث مقدار حتصيله وفهمه وحضور 
بديهته وحسن تعبريه وإن تطلب وقتا طويال إذا كان املمتحنون كثريين، ورمبا 

٢١٢جع، نفس املر ٦٧
٢٦٢-٢٦٣،)دار إحياء الكتب العربية: القاهرة(روح الرتبية والتعليمحممد عطية اإلبراشى،٦٨



التتحقق فيه العدالة ىف احلكم، فقد تكون هناك حماباة وقد يوحى السائل أىل 
.املمتحن باجلواب

التقومي الكتاىب أو حتريرى)٢
حنكم على مقدرة الطالب وكفايته العلمية وأفكاره املنطقة ميكننا أن 

وأسلوبه العذب ونوازن بينه وبني غريه من الطالب يف وقت أقل مما يستدعيه 
اإلمتحان الشفوي، ونعوده اإلعتماد على نفسه واإلستعداد الإلمتحان باستذكار 

ا وتنظيم املواد الىت بدروسها وبه يعرف األباء مقد ار ما إستفاده دروسه وإعاد
أبناؤهم ومواطن القوة و الضعف فيهم لتشجيعهم إن كانوا أقوياء ومعاجلة 

.ضعفهم إن كانوا ضعفاء
التقومي العملى)٣

مقدرة الطالب من الناحيتني العملية و العلمية معا نعرفنستطيع أن 
ومهارته اليدوية ومالحظته القوية وخيتلف نوع اإلمتحان بإختالف املواد وأسنان

.التالميذ
الختيارلشخصتوجيهاتيعطيالشيء الذيموضوع التقومي هو

ااألنشطة اجتاهميكن حتديدوهذا يعنيأن اجلسم. اليت يتعني االضطالع 
.أو الفعلالتصرفالشخص على

:ميو للتقرئيسيةأهدافهناكعادة ثالثةسوجانانانال قاو 
واملصاحلاملواقفتنطوي علىمن حيثمن حيث السلوك، يعين.١

.عملية التعلمنتيجة لمهارات الطالب واالهتمامات و 
من املقدمةاملواد التعليميةالتمكن مناحملتوى التعليمي، يعينمن حيث.٢

يف العملية التعليميةقبل املعلم



جيب أن يكونالتعلمعملية. تشغل نفسهاوالتعلمالتدريسمن حيث.٣
أو مل حتديد ما إذا كانالتعلمعمليةفإن ألنه، للمعلممي موضوعيو تق

٦٩.يتحققمن قبل الطالبنتائج التعلميكن

توجد عدة امناط للتقومي ختتلف حسب وظائفها والتوقيت الذي 
:ومن أمناطها ، تستخدم فيه أثناء العملية التعليمية

يتم عادة قبل بداية عملية ،)Initial Evaluation(التقومي الألّويل .أ
Need(ويطلق عليه أحيانا تقدير احلاجات التعليمية ، التعليم

Assessment ( ويهتم بتقومي الطالب من حيث قدراته وحتصيله وميوله
لالستفاده من ذلك ىف ختطيط اخلربات التعليمية ، وحاجاته واجتاهاته

، عملية التعليموحتديد املستوى الذي ميكن أن يبدأ منه، املالئمة له
أو وحدة دراسية ، أو مادة دراسية جديدة، سواء ىف صف جديد

.جديدة
حيدث عدة مرات أثناء ، )Formative Evaluation(التقومي البنائي.ب

فيمكن أن جيرى عقب انتهاء تدريس مفهوم ، عملية التعليم والتعلم
وغالبا يكون ىف، معني أو مهارة معينة أو جزء أساسي من املقرر

ويهدف ، صورة اختبارات قصرية تركز على أهداف جزئية حمددة
التقومي البنائي اىل معرفة مدى إتقان عمل تعليمي معني والكشف 

لالستفادة من ذلك ، عن األجزاء اليت يتم تعلمها باملستوى املالئم
.ىف تطوير وحتسني العملية التعليمية

Guru،شيف البحر مجرة٦٩ dan Anak Didik٢٠٧



تم بالتعرف على يه، )Diagnostic Evaluation(التقومي التشخيصي.ت
الطالب الذين يعانون من صعوبات دراسية متكررة لتحديد جمال 

ا، هذه الصعوبات وقد يتم ذلك على . وحماولة الكشف عن أسبا
خطوات تبدأ بتحديد الذين يعانون من صعوبات بوجه عام ىف جمال 

باستخدام بطارية )Screening(دراسي معني عن طريق عملية مسح
االت الدراسية املختلفةتشتمل عينات من .ا

ونظرا ألن االختبارات التشخيصية تأخذ وقتا طويال وقد حتتج اىل 
ا ال تقدم جلميع الطالب، عدة جلسات اختبارية وإمنا تقدم ، فإ

.فقط للطالب الذين يتحدد ضعفهم ىف جمال معني
اية ، )Summative Evaluation(التقومي اخلتامي .ث يأيت عادة ىف 

، امج أو العمل التعليمي للتعرف على مدى ما حتقق من نتائجالربن
اية وحدة دراسية أو مقرر معني أو فصل ، وقد يكون ذلك ىف 

اية مرحلة معينة، دراسي والتقومي اخلتامي ال ، أو سنة دراسية أو ىف 
وإمنا يهتم ، يركز على التفاصيل أو األهداف اجلزئية كالتقومي البنائي

.األكثر عمومية كأهداف املقرربقياس األهداف 
كما يهتم التقومي اخلتامي بإعطاء درجات أو تقديرات للطالب .ج

م ىف حتصيل ما تضمنته األهداف العامة للمقرر ، توضح مدى كفاء
لذا فقد تستخدم أحيانا اختبارات معيارية ، وإعطائهم شهادة بذلك

الب مقارنة لتحديد األداء النسيب للط) Norm Refenced Test(املرجع
٧٠.بأداء أقرانه

٢٠٢، مهارات التدريس حنو إعداد، أوريل حبر الدين٧٠



البحوث السابقة﴿ج﴾
:ذا البحث العلمى منهاحبثهاقد سبق بعض البحوث الىت تقرب

تدريس تنفيذ"عن ٢١٠٥١١٠٦٢قد حبث رضاغومالر باكىت رقم دفرت القيد.١
ىف )INTENSIF B(الثالث لصفطالب ال"قواعد اإلعالل"الصرف بالكتاب مادة
٢٠١٥-٢٠١٤اإلسالمية عابر فونورغو السنة الدراسية " واىل صاعا"املعلمنيتربية 

أهداف تدريس مادة الصرف )١(: وأما نتيجة هذا البحث هي
INTENSIF(لطالب الصف الثالث "قواعد اإلعالل"بالكتاب  B ( ىف تربية

٢٠١٥- ٢٠١٤اإلسالمية عابر فونورغوالسنة الدراسية " واىل صاعا"املعلمني
الطالب يف تعّلم علم الصرف وباخلصوص ليعرفه تغيري الكلمة إىل  لتسهيل

كلمة أخرى وفهمها، أن الكتاب القواعد اإلعالل كتاب صغري الذي 
ا إختصار الكتابة شامل املضمون تسهيل لطالب  يستخدم يف املعاهد مع أ

خطوات تدريس مادة الصرف ) ٢(وملالزمة الثقافةيف التعّلم علم الصرف
ىف تربية )INTENSIFB(لطالب الصف الثالث "قواعد اإلعالل"بالكتاب
٢٠١٥-٢٠١٤اإلسالمية عابر فونورغو السنة الدراسية " واىل صاعا"املعلمني

أمر املدرس ملطلعة أوال قبل تستمر املادة األتية ويكتب األمثلة من القاعدة 
السبورة،فيسأل اجلديدة ىف السبورة ، بعد ذلك يبني املدرس املادة الىت كتبته ىف 

املدرس على ما ال يفهمه الطالب، يقام املدرس التقومي للطالب باملواد الىت
ويقام املدرس أيضا . تتعلق بتعّلم الصرف يف ذلك اليوم وهذا إذا الضيق الوقت

طريقة تدريس مادة الصرف بالكتاب )٣(. التقومي حينما انتهى املواد أو الباب
INTENSIF(ثالث لطالب الصف ال"قواعد اإلعالل" B (واىل "ىف تربية املعلمني

باستخدم٢٠١٥-٢٠١٤اإلسالمية عابر فونورغو السنة الدراسية " صاعا
طريقة اليت تبدئ بعرض األمثلة مث تعرض القاعدة بعد يعيناإلستقرائيةلطريقة ا

أي بعربة أخرى أن هذه الطريقة تبدئ . ذلك إلندمج بني القاعدة واألمثلتها
قواعد "تقومي تدريس مادة الصرف بالكتاب )٤(.ىل الكلمن اجلزء إ



INTENSIF(لطالب الصف الثالث "اإلعالل B (واىل صاعا"ىف تربية املعلمني "
التقومي يؤخذ ب٢٠١٥-٢٠١٤اإلسالمية عابر فونورغو السنة الدراسية 

.الشفوي والتحريرى واليومي
الصرفية الىت بإختار املوادالسابق يتعلق ىف هذ البحث العلمى

طالب ل"قواعد اإلعالل"الصرف بالكتاب مادةتدريس تنفيذيبحث عن اهداف 
اإلسالمية عابر فونورغو " واىل صاعا"ىف تربية املعلمني)INTENSIF B(الثالث لصفا

طريقة و مشكالت وتقومي يبحث عنوخطواطها وطريقها وتقوميها والباحث 
" أ"مشكالت تعليم قواعد اإلعالل ىف فهم علم الصرف للصف الثاىن 

باملدرسة الدينية دار السالم لوساري طوالكان فاجيتان السنة الدراسية 
٢٠١٦-٢٠١٥

تدريس الصرف "عن ٢١٠٥٠٩٠٢١قد حبث حممد ازاري رقم دفرت القيد .٢
باملدرسة الدينية مفتاح اهلدى " N"باالكتاب األمثلة التصريفية للصف األول 

".٢٠١٢/٢٠١٣ماياك طاناتان فونوروغوالسنة الدراسية 
ان خلفية استخدام الكتاب ) ١(: و أما نتيجة هذا البحث هي

باملدرسة الدينية مفتاح اهلدى تسهيال "N"األمثلة التصريفية للصف األول 
مل املضمون علم الصرف وفهمه الختصار الكتابة شاتعّلمللطالب ىف 

تسهيل للمبتدئ ومالزمة للثقافة الستخدام الكتاب معا يبناء املدرسة حىت 
إن خطوات تدريس الصرف بالكتاب األمثلة التصريفية للصف ) ٢(. اآلن

باملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ماياك طاناتان فونوروغو السنة " N"األول 
لتدريس اليت تبدأ بالطريقة القياسية هي طريقة ا٢٠١٣- ٢٠١٢الدراسية 

ببيان عن القاعدة مث يأيت بعد ذلك باألمثلة ولكن ىف تنفيذ الطريقة ال يؤخذ 
إن تقومي تدريس الصرف بالكتاب األمثلة التصريفية ) ٣(. تعّلمالتقومي كل ال

باملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ماياك طاناتان فونوروغو " N"للصف األول 



ويستخدم ، ذ بالتقومي الشفوي والتحريرييؤخ٢٠١٣-٢٠١٢السنة الدراسية 
.ىف تقومي نتائج الطالب١٠٠- ١املدرسة املقياس 

بإختار املواد الصرفية اليت السابق يتعلق ىف هذ البحث العلمى 
يبحث عن اهداف استخدام الكتاب ىف تدريس الصرف باالكتاب األمثلة 

ماياك طاناتان باملدرسة الدينية مفتاح اهلدى " N"التصريفية للصف األول 
ا وتقوميها طريقة و مشكالت وتقومي يبحث عنوالباحث فونوروغو وخطو

" أ"مشكالت تعليم قواعد اإلعالل ىف فهم علم الصرف للصف الثاىن 
باملدرسة الدينية دار السالم لوساري طوالكان فاجيتان السنة الدراسية 

٢٠١٦-٢٠١٥



الباب الثالث
عرض البيانات

عرض البيانات العامة﴿أ﴾
المدرسة الدينية دارالسالم لوساري طوالكن فاجيتانتاريخ تأسيس .١

والكان فاجيتان لوساري ط" دار السالم " الدينية أ سست املدرسة
املدرسة . حتت مؤسس بعبد الرمحن. مالدية١٩٩٦يانايري ٢٠اإلسالم يف 

.لوساري طوالكان فاجيتاناحدى املدارس الدينية ىف " دار السالم"الدينية
رؤيتها . اإلسالمى الرؤية والرسلة" دار السالم " متلك املدرسة الدينية 

ورسالتها . امناء الطالب ليبلغوا االنسان يتقون اهللا بأخالق القران الكرمي والسنة
تمع ٧١.ارتفاع مهارة الطالب ىف فهم القران و استالئهم على تنميتها ىف ا

فاجيتانلوساريطوالكن " السالمدار " لمدرسة الدينية اموقع الجغرافي .٢
طوالكان فاجيتان يف "دار السالم" وقعت املدرسة الدينية اإلسالمية 

قرية مسماة بلوساري معمورية طوالكان يف مدينة تسمى فاجيتان و أما 
:حدودها  هي كما يلي

من جهة الشرقية حمدودة بقرية باندار اعني )أ
حمدودة بقرية بوعورمن جهة الغربية )ب
من جهة الشاملية حمدودة بقرية داوي )ج
.من جهة اجلنوبية حمدودة بقرية بوباكان من عمدة طوالكان)د

ىف امللحق هذا البحث ٠١/D/٢١-III/٢٠١٦ : انظر إىل نسخة الوثيقة الرقم  ٧١



طوالكان لوساري" دار السالم"كانت املدرسة الدينية اإلسالمية 
ذو مسافة . فاجيتان مدرسة الدينية من املدارس الدينية ىف القرية لوساري

٧٢.كيلومرتا من مركز املدينة٣٥تقريبا 

فاجيتانلوساري طوالكن "  السالمدار" الدينية للمدرسةالمنظمة تركيب.٣
لوساري طوالكن " دار السالم" الدينيةأما تركيب منظمة املدرسة 

:واضحا كما يلي فاجيتان
٣.١الجدول

.فاجيتانلوساري  طوالكان"السالمدار" الدينيةاملدرسةتركيب منظمة 
الوظيفةاإلسمرقم
احلاج حممد سرنا١
رئيس املدرسةعبد الرمحن ٢
وكيل رئيس املدرسةS.Pd,Iمثالن الدين ٣
S.Pdمارية، ٤

٧٣حماسبS.Pd,Iنور سدة، ٥

٠٢ىف امللحق هذا البحث /D/٢١-III/٢٠١٦ :انظر إىل نسخة الوثيقة الرقم  ٧٢

ىف امللحق هذا البحث٠٣ /D/٢١-III/٢٠١٦ : انظر إىل نسخة الوثيقة الرقم ٧٣



فاجيتانلوساري طوالكن" السالمدار " الدينية في المدرسةالطالبأحوال .٤
٣.٢الجدول 

لوساري طوالكان فاجيتان"دار السالم"ىف املدرسة الدينية عدد الطالب
لباالطعدد  الصفالرقم
١٥الصف األّول ١
٢١الصف الثاين٢
٢١الصف الثالث ٣

٥٧٧٤السالمدار"الدينيةملدرسةفى اعدد الطالب

لوساري طوالكان " دار السالم"الدينية المدرسةدة فى و الوسائل الموج.٥
فاجيتان

املدرسة الدينية وكذلك ىف لتدريسوجود الوسائل ىف املدرسة تساعد عملية ا
.التدريستسري سرية مجيلةيستطيع ان جيعل فعالية متكملبوسائل "دار السالم"

٣.٣الجدول 
لوساري طوالكان "السالمدار"املدرسةالدينيةىف دة و املوجالوسائل أحوال 
فاجيتان

١مركز اإلدارة۱

١املصلى٢

٥غرفة التعلم٣

٠٤ىف امللحق هذا البحث /D/٢١-III/٢٠١٦ :انظر إىل نسخة الوثيقة الرقم  ٧٤



٢غرفة النوم٤

١الشركة٥

١املكتبة٦

١امللعب٧

١القاعة٨

٧٥١احلمام٩

عرض البيانات الخاصة﴿ب﴾
لصف اعالل فىقواعد اإلمشكالت تعليم فىالطريقة عرضالبياناتعن.١

السنةكن فاجيتان طوال لوساري بالمدرسة الدينية دارالسالم " أ" الثاني 
٢٠١٦-٢٠١٥ة الدراسي

بااملدرسة وكذالك عملية التعلمية . قإستعمل كل عملية التعّلم الطر 
هنا إستعملت الطريقة و. وباخلصوص لصف الثاىن"  سالملدارا"الدينية  

أعطى األستاذ املثال اوال مث إستمر شرح النظرية من ذلك ئية يعين ااإلستقر 
.املثال

نعم، هنا نستعمل الطريقة اإلستقرئية يعين "عبد الرمحن"قال األستاذ

٧٦.أعطى األستاذ األمثلة اوال مث إستمر يبني النظرية من ذلك األمثلة

٠٥ىف امللحق هذا البحث /D/٢١-III/٢٠١٦ :انظر إىل نسخة الوثيقة الرقم  ٧٥

ىف امللحق هذا البحث٢٠١/II-٢٠/W/٦٠١:انظر إىل نسخة الوثيقة الرقم ٧٦



أمر األستاذ ليقلد القاعدة اليت قرأ األستاذ قبله "حسناالنسأ"تقال
ك إندمج إستمر األستاذ مسطور الكتابة القاعدة إىل السبورة مث يبينها وبعد ذل

٧٧.بني القاعدة واألمثلتها

هذه الطريقة هي تيسر الطالب ىف فهم مادة " عويون نظافة"قالت 
ولكن رمبا . يب النحوالدرس اليت تبلغ باللغة اجلاوية حىت يستطيع تصوير ترك

أصعب على الطالب الفهم إن كانوا اليعلموا اللغة اجلاوية ولو كان الشرح يبلغ 
باللغة اإلندونيسية وجبانب ذلك يعتاد الطالب بالتعّلق ترمجة األستاذ حىت 

٧٨.يكون غري مبتكرين

الطالب ىف ىف الصف الثاىن أنه رمبا تشعر " أيو اسالمية" قالت 
درس إن كان املدرس يشرح مادة الدرس بسرعة وكان التدريس صعوبة ىف فهم ال

٧٩.ىف الليلة حىت يسبب بعض الطالب إىل النعاس

هذه الطريقة هي تيسر الطالب ىف فمم مادة " عبد العزيز " قال 
ولكن رمبا . الدرس الىت تبلغ باللغة اجلاوية حىت يستطيع تصوير تركيب النحو

يعلموا اللغة اإلندونيسية وجبانب ذلك أصعب على الطالب لفهم ان كنوا ال
٨٠.يعتاد الطالب بالتعّلق ترمجة األستاذ حىت يكونوا غري متكرب

ىف امللحق هذا البحث٢٠١٠٢/IV-١٨/W/٦: انظر إىل نسخة الوثيقة الرقم ٧٧

ىف امللحق هذا البحث٢٠١/VI-١٦/W/٦٠٧: انظر إىل نسخة الوثيقة الرقم ٧٨

ىف امللحق هذا البحث٢٠١٦/VI-١٦/W/٠٨: يقة الرقم ثالو انظر إىل نسخة٧٩

ىف امللحق هذا البحث٢٠١٦/VI-١٦/W/٠٩: انظر إىل نسخة الوثيقية الرقم ٦٦
٨٠



فى فهم علم الصرف وعاللتعليم قواعد اإلالمشكالت فىعرضالبياناتعن.٢
طولكن فاجيتان لوساريبالمدرسة الدينية دارالسالم" أ" للصف الثاني 

٢٠١٦-٢٠١٥ة الدراسيالسنة
الثاين يف املدرسة الد ينية انتهاء عملية مجع البيانات يف الفصلبعد 

ا إىل قدر شهر واحد كامل وجد الباحث " السالمدار" اليت تستغرق أوقا
جبانب ة يف عملية تعليم القواعد اإلعاللمجلة من املشكالت و املسائل احلادث

و كانت هذه املشكالت ال جتيء . البيانات عن التقومي اليت يسري عليها املعلم
و هي من املعلم وحده و . من جهة واحدة و لكنها جاءت من جهات كثرية

.الطالب و غريها من اجلهات اليت هلا التناسب و اإلرتباط بعملية التعليم
س ألن الطالب نقصان الوقت ىف التدري" األستاذ مسطور"كما قال 

٨١.قبل أن يبدأ التعلمواأن يتعلمفعلى الطالب،متأخرون ىف دخول الوقت

٨٢.واحلل هي الطريقتة املختلفة، جداالطريقة"رازق طه حمسون"قال 

٨٣.ملادةوالطالباطريقةاملعلمغريمناسب"مرية"قال 

أحد الطالب ىف الصف الثاىن بأنه اذ يتعلم " نور هايايت"قالت 
اعالل ويفهمه مث يصدر املشكالت يف تطبيق اإلعالل عن القاعدة القواعد اى 

ويضيف الوقت ، وقع ذلك لنقصان تطبيق اإلعالل املتخذ ىف الفصل، األخرى
ويتعلم باملدرسة الدينية دار ، لتعلمه ألين يتعلم باجلامعة احكومية فاجيتان

٨٤.السالم ىف مسأ

ىف امللحق هذا البحث٢٠١٦٠٣/IV-١٨/W/:انظر إىل نسخة الوثيقة الرقم٨١

ىف امللحق هذا البحث٢٠١/IV-١٨/W/٦٠٤: انظر إىل نسخة الوثيقة الرقم٨٢

ىف امللحق هذا البحث٢٠١/IV-١٨/W/٦٠٥: انظر إىل نسخة الوثيقة الرقم٨٣

ىف امللحق هذا البحث٢٠١٦/VI-١٧/W/٠٩: انظر إىل نسخة الوثيقة الرقم٨٤



األول وبعد وهو أحد الطالب ىف الصف " اليف طهرى"قال حممد 
أن تعلم القواعد اى اعالل قد أشعر بالصعوبة ىف تطبيقها على مجلة اخرى 
بسبب أين مشغول باعمايل اليومية كطالب ىف اجلامعة حىت يكون الوقت لتعلم 

وقلة األصحاب املساعدين على تفهيم اعالل واعطاء تدريبات ، اعالل قليال
٨٥.حىت نزل الشجاعة ىف تعليم اإلعالل

لول تلك املشكالت مل تكف مبجرد سعي املدرس بل وكانت ح
وتفصيل تلك حلول املشكالت . املدرسة هلا دور هام لتحليل هذه املشكالت

:وهي 
.أن يسأل الطالب اىل املدرس او صحابه عن املواد الىت اليفهموها.أ

٨٦.أن حياول الطالب بالتدريبات والتمرينات ىف االمتحان.ب

املشكالت الىت يوا جهها الطالب كما اما حماوال املدرس حلل هذه 
:يلى 

أن يعطى املدرس بيانا واضحا عن املادة لطالب ويعطيهم فرصة .أ
ليسألوا مااليسهموا من املواد الىت القاء املدرس

أن يستخدم املدرس الطريقة املتنوعة واملفروحة لرتقية ربة الطالب ىف .ب
.تعلم قواعد اإلعالل ولكى اليشعرن امتناعا ومالال

أن يعطى الطالب كثريا طن التمرينات.ج

/W/١٠: انظر إىل نسخة الوثيقة الرقم ٨٥ ١٧-VI/ىف امللحق هذا البحث٢٠١٦

هذا البحثىف امللحق ٢٠١٦/VI-١٧/W/٠٩: انظر إىل نسخة الوثيقة الرقم٨٦



أن يستعد املدرس املواد للتدريس بل دخول الفصل لكى يفهم .د
وإذا سأل الطالب عن املواد الىت مل ، الطالب املواد الىت يليها اليهم

٨٧.يفهموها فاستعد املدرس إلجابته

لصف اعالل فى مشكالت تعليم قواعد اإلفىالتقويم عرضالبياناتعن.٣
السنةكن فاجيتان لوساري طوال بالمدرسة الدينية دارالسالم " أ" الثاني 
٢٠١٦-٢٠١٥ة الدراسي

البد .التالميذ ىف عملية التدريس فعليها بآلة وهي التقومينتيجةليقرر 
التقومي هو . التقومي لقياس املهارة الطالب يف أثناء الدراسة يف املدرسة

.ال يف دراستهمإستعمل يف كل املدرسة لتحديد الطالب ممتازا او
يستخدماألستاذ . كان التقومي مرتني يف النصف السنة"ليليس"قال 

نفذ الشفوي أسبوعا قبل . بالتقوميني، األول الشفوي و الثاين التحريري
ينقسم األستاذ مسطور. قسم إىل فروقاإلمتحان التحرري أربعة أيام الذي ين

إذا التحريري فبنائه اإلختبار الكتاىب . ذلك فروق عادة من الكشف احلضور
٨٨.أو التحريري

ر التتيجة يف عملية التعليم يو لذلك لتقر " األستاذ مسطور " قال 
و : نواع الذي ينحصر يف ثالثة أيستخدم املعلمالتقوميلطالب الصف الثاين 

دريبات اليومية هي تفال.وىاإلمتحان ألخري املستهي التدريبات اليومية و 
عدة من التدريبات أي التمرينات اليت أعطاها املعلم بعد متام العملية 

اية الفرصةالتعليمية إذا كان الوقت باقيا البد على مجيع الطالب .يف كل 

ىف امللحق هذا البحث٢٠١/VI-١٧/W/٦١١:انظر إىل نسخة الوثيقة الرق٨٧

ىف امللحق هذا البحث:٢٠١٦/IV-١٨/W/٠٦انظر إىل نسخة الوثيقة الرق٨٨



أن يتموا من العمل يف الفصل، و لكن إذا تضيق الوقت يأمرهم املعلم أن 
م ا يف بيو سبوع اآليت املعلم يفتش هذه التمرينات اليت مت و يف األ. يعملو

و قد يكون املعلم أيضا يأخذ النتائج . عملها من الطالب مجاعة مبشاركتهم
٨٩.املقررة لكل طالب من هذه التدريبات

الّصّفالثانيفي لطالّبالقواعد اإلعاللىف دراسة التقوميوأما نتيجة 
:،فهي كما يلى"السالمدار "املدرسةالدينية 

ىف امللحق هذا البحث٢٠١/VI-١٧/W/٦١١:انظر إىل نسخة الوثيقة الرق٨٩



٣.٤الجدول 
"أ " نتيجة الطالب ىف دراسة قواعد اإلعالل  لصف الثاين 

إسم التالميذالرقم
نتيجة

التحريرى/الكتابىالشفوى
١

Angga Setiawan٧٠٦٠
٢

Agung Sulistyo Adji٧٠٧٥
٣

Bayu Eka Saputra٧٠٧٥
٤

Efendi Tata Risma٦٥٧٠
٥

Nurul Indah Sari٦٠٥٥
٦

M. Alif Tohari٧٠٦٥
٧

Panji Prasetya٧٠٦٠
٨

Roziq Thoha Mahsun٧٠٦٠
٩

Tegar Kusuma٧٥٧٠
١٠

Uli Ardianto٧٠٧٠
١١

Yovie Anggun A٧٠٧٠
١٢

Ayu Islamiati٧٥٧٥
١٣

Dani Krisnawati٧٥٦٥
١٤

Hasna Anisa٧٥٧٠
١٥

Fitri Sulistyani٦٥٦٥
١٦

Imroatus Ridho F٧٠٧٠
١٧

Ines Septi Prayogi٦٠٦٠
١٨

Nadia Ika Oktaviani٦٠٥٥
١٩

Nur Hayati٧٠٦٥
٢٠

Nguyun Nadhofah٧٠٦٥
٢١

Pandan Arum٧٣٦٠



الباب الرابع

تحليل البيانات

عن الطريقة فى حل مشكالت تعليم قواعد اإلعالل فى الصف تحليل البيانات .أ
بالمدرسة الدينية دار السالم لوساري طوالكن فاجيتان السنة " أ" الثانى 

٢٠١٦-٢٠١٥سية االدر 
املوادمادة من تعليمهلا دور مهم يف التعليميةالطريقة قال بعض املفكرين إن 

تتوقف املطلوبةإىل األهداف ث الوصول ، و ذلك ألن جناح التعليم من حيالتعليمية
و بل، قد تكون الطريقة أهم من املادة . فيهدمة خصالحية الطريقة املستعلى
الطريقة املناسبة قد ال يؤدي و إمنا جودة املواد و كثرة العلوم من املعلم بدون.املعلم

٩٠ىل بلوغ األهدافإ

لقادم طريقة الباحث يف اذكرهلتدريس الصرف كما ةمن الطرق املستحدم
ندمج ض القاعدة بعد ذلك إليقة اليت تبدئ بعرض األمثلة مث تعر اإلستقرائية يعين طر 

. أي بعربة أخرى أن هذه الطريقة تبدئ من اجلزء إىل الكل. بني القاعدة واألمثلتها
:أما هذه الطريقة فيما يلي

يدخل املدرس الفصل ويعطي مقدمة اىل الطالب .١
مث يعرض املدرس الصرف.٢

اوين مالك : ماالنج(وتطبيقه على مهارة الكتابة،تطوير منهج تعليم اللغة العربية أوريل حبر الدين، ٩٠
٩٣) ٢٠١٠فريس، 



يعطى املدرس الطالب الفرصة لفهم ذلك الصرف.٣
القاعدة من كتاب القواعد اإلعالل يعطى املدرس .٤
األمثلة اليت تتعلق بالقاعدةيعطى املدرس .٥
يعطى املدرس إيل الطالب التدريبات.٦

قاعدة ث فيها عن اجلزئيات أوال وصول إىلوهذه الطريقة فهي طريقة يبح
تنتبط منها حكما أو األمثلة املدونة علي السبورة حىتعامة، كأن تناقش التالميذ يف

. القواعد، حبيث تكون األمثلة كثرية ميكن ستنبط منهامن قاعدة 
القواعد اإلعالل يف صف وحلل الباحث أن اخلطوات املستخدمة ىف تديس 

واحلاصل أن . قد مناسب بالنظرية يعين خبطوات طريقة اإلستقرائية"أ "الثاىن
طريقة "أ "ىنصف الثااليف تعليم القواعد اإلعالل اخلطوات املستخدمة يف 

فلذلك هذه الطريقة مناسبة لقدرة عقوهلم ألنه يشرح من اجلزء إىل ٩١.اإلستقرائية
هذه طريقة اليت يستخدم هنا يف التعّلم الصرف. الكل

فى الصف تعليم القواعد اإلعالل مشكالت فى حل تحليل البيانات عن .ب
السنة بالمدرسة الدينية دار السالم لوساري طوالكن فاجيتان " أ" الثانى 

.٢٠١٦-٢٠١٥الدراسية 
ليس بشيء مستحيل أن يواجه كل من يتعلق بالتعليم معض املسائل 

و هذه املشاكل و الصعوبات اليت . و املشكالت و الصعوبات أثناء التعليم
.حتدث يف أثناء عملية التعلم و التعليم ميكن أن يأيت من املعلم و الطالب

/W/٠١: انظر إىل نسخة الوثيقة الرقم٩١ ٢٠-II/ىف امللحق هذا البحث٢٠١٦



من املشكالت و املسائل و إنه وجد مجلة"٩٢و كان األستاذ يقول،
الصعوبات احلادثة يف عملية تعليم القواعد اإلعالل جبانب البيانات عن التقومي 

و كانت هذه املشكالت ال جتيء من جهة . و الطريقة اليت يسري عليها املعلم
و هي من املعلم وحده و الطالب و . واحدة و لكنها جاءت من جهات كثرية

".ا التناسب و اإلرتباط بعملية التعليمغريها من اجلهات اليت هل

و ال شك أن وجود املشكالت و الصعوبات يف التعليم ال يتجرد من 
تؤدي إىل هذه اليت األسبابالعلماء أنبعض يرى. األسباب اليت تأثرها

من جهة داخلية ميكنالتعلم يف الطالب عندو الصعوباتاملشكالت
من جهة تصدراملشكالت اليت.خارجهممن جهة و ميكن أيضاالطالب

مثل اخنفاض القدرة ة املعرفياملشكالت :، منهاأي من أنفسهمداخلية الطالب
نقصان الوقت ىف التدريس ألن الطالب متأخرون ىف لطالبلربات اخل/الفكرية

. املواقفالشعورية مثل تقلب العواطف وو املشكالت ٩٣.دخول الفصل
٩٤.)العني واألذن(السمع ويف الرؤيةماحلركية مثل اضطرا

م أن خرو اآلوعبد احلامدو يف معىن هذه املشكالت ما يراه  ن يف كتا
املشكالت اليت يقابلها الطالب عند تعلم و تعليم القواعد النحوية هي حول 

.ما يلي

/W/٠٣: انظر إىل نسخة الوثيقة الرقم٩٢ ١٨-II/ىف امللحق هذا البحث٢٠١٦

/W/٠٣: انظر إىل نسخة الوثيقة الرقم٩٣ ١٨-II/امللحق هذا البحثىف ٢٠١٦

٢٠١-٢٠٢. ، صفحة)٢٠٠٢: رينيكا جفتا : جاكارتا (، Psikologi Belajarسيف البحر مجرة، ٩٤



كثرة القواعد املفروضة على الطالب، حيث يشعر بأن حفظها يتطلب )١
.منه جمهوداً كبرياً 

املعلم على االنتهاء من املقرر دون التأكد من إمكانية تطبيق تركيز )٢
.القواعد عملياً 

إحساس الطالب بأن القواعد النحوية قوانني جمردة تتطلب جمهودات  )٣
ا .كثرية الستيعا

ثنائية اللغة، حيث يدرس الطالب حصة أو اثنتني للقواعد الصحيحة، )٤
و ما د

لصف اعالل فى شكالت تعليم قواعد اإلمفى حل تحليل البيانات عن تقويم . ج
والكن فاجيتان السنة درسة الدينية دار السالم لوساري طبالم" أ" الثانى 

٢٠١٦-٢٠١٥سية االدر 

واألساليب املختلفة ىف املوادلتحسني وتطوير وسيلةالتقومي هو 
وعلى ذلك . مواقف التدريس والتعّلم وزيادة فاعليتها ىف حتقيق أهداف التعّلمية

فالتقومي جزء ال يفصل عن الطريقة، وهو يبدأ أساسا مبعرفة األهداف املواد 
حتقيقها، ويتضمن بعد ذلك عدة خطوات، العرض منها حتديد الدرجة الىت 

ا فعال هذه األهدا ويستلزم ذلك معرفة نواحى القّوة أو النجاح . فحتققت 
ونواحى الضعف أو اإلخفاق ىف االستخدام ووضع الفيسريات املمكنة ألسباب 

ومن املقابلة معمدرس الصرف وبعض الطالل قذ ذكر أّن تقومي التدريس . ذلك
التقومي األول هو املدرسة الدينية دار السالم لؤساري توالكن فاجيتان للصرف ىف 

فوي، يقام هذا التقومي قبل اإلمتحان يف أخر كل نصف السنة باملقابلة بني الس



والثاين  هو التقومي . املدرس والطالب، يسئال املدرس وجييب الطالب مباشرة
اليومي،  يقام هذا التقومي بعد إلقاء املواد على الطالب اليت موادها من أبواب 

والثالث هو . إلجابة الكتابيةوجرى التقومي با. يف الكتاب القواعد اإلعالل
التقومي التحريري، يقام هذا التقومي معا جبميع الطالب يف هذه املدرسة من 

.وجرى التقومي باإلجابة الكتابية. صف األول حىت األخري

:وقد ذكر يف القادم يف الباب الثاين أن التقومي نوعان، يعين
الشفوى التقومي.١

باملقابلة بني املدرس والطالب يسئل التقومييهالشفويالتقومي
نستطيع احلكم على التلميذ من حيث . املدرس وجييب الطالب مباشرة

مقدار حتصيله وفهمه وحضور بديهته وحسن تعبريه وإن تطلب وقتا 
طويال إذا كان املمتحنون كثريين، ورمبا التتحقق فيه العدالة ىف احلكم، 

.٩٥ل أىل املمتحن باجلوابفقد تكون هناك حماباة وقد يوحى السائ
تحريرىالالكتاىب أو التقومي.٢

جمموعة متنوعة من تتكون مناليتالتالميذذكاء وهي آلة لتقومي
. فلذلك البد املدرس ألن يستعده قبل درسه٩٦.الذاتية واملوضوعية

.جابتها بالكتابةإالىت التقومييهو 
أن حنكم على مقدرة الطالب وكفايته العلمية وأفكاره املنطقة وأسلوبه وميكننا

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

٢٧٧تعّلم،الروح الرتبية و ،حممد عطية اإلبراشى٩٥

١٦٠، Tehnikفحر الدين،٩٦



الشفوي، ونعوده اإلعتماد على نفسه واإلستعداد الإلمتحان باستذكار دروسه 
ا وتنظيم املواد الىت بدروسها وبه يعرف األباء مقدار ما إستفاده أبناؤهم وإعاد

ومواطن القوة و الضعف فيهم لتشجيعهم إن كانوا أقوياء ومعاجلة ضعفهم إن كانوا 
.٩٧ضعفاء

املدرسة الدينية دار السالم من النظرية والبيانات أّن ىفالباحثلوحلّ 
عليم قواعد اإلعالليقام التقومي لت"أ"لوساري طوالكان فاجيتان ىف الصف الثاىن 

وأما . بثالثة وجوه، أّوال بالتقومي اليومي وثانيا بالتقومي الشفهى وثالثا بالتقومي التحريرى
التقومي الشفهى والتقومي التحريرى فيهما مناسبان بتقسيم التقومي كما يف النظرية 
ما يقامنان باإلجابة  ا من تقومي التحريرى أل ولكن التقومي اليومي حلل الباحث أ

بعد إلقاء املواد علي لفرق منهما زمن تنفيذها، أما التقومي اليومي يقام ا. الكتابية
التحريرىالتقوميالطالب اليت موادها من أبواب يف الكتاب األمثلة التصريفية، وأما 

يقام معا جبميع الطالب يف هذه املدرسة من صف األول حىت األخري يف كل أخري 
. نصف السنة

املدرسة الدينية دار السالم يف الثاىن ام يف الصف واحلاصل أن التقومي الذي يق
٩٨.، التقومي الشفوي والتقومي التحريريلوساري طوالكان فاجيتان

٢٦٢- ٢٦٣، تعّلمالروح الرتبية و ،حممد عطية اإلبراشى٩٧

/W/٠٦: انظر إىل نسخة الوثيقة الرقم٩٨ ١٨-II/ىف امللحق هذا البحث٢٠١٦



الباب الخامس
اإلختتام

نتيجة البحث.ب﴾﴿
تعليم قواعد مشكالت اختم الباحث هذا البحث العلمى حتت املوضوع

كن طوال لوساريدارالسالمباملدرسة الدينية " أ" لصف الثاين اعالل فىإلا
:فنتيجة هذا البحثكما يلى ٢٠١٦-٢٠١٥ة السنة الدراسيفاجيتان 

ان الطريقة املستخدمة لتدريس قواعد االعالل هي الطريقة .أ﴾﴿
.االستقرائية

درسة ىف امل" أ" للصفالثاىن القواعد اإلعالل ىف تعليم تقومي النّ إ.ب﴾﴿
- ٢٠١٥سية ادر لالسنة اوالكان فاجيتان طالدينية دار السالم لوساري 

.واليومىالتقومي الشفوي والتحريرىبهو ٢٠١٦

اإلقتراحات.ج﴾﴿
مجيـــع املســـائل الواقعـــة و فهمهـــا ىف تعلـــيم القواعـــد بعـــد أن عـــرف الباحـــث 

" دار السـالم "ىف املدرسـة الدينيـة " أ " لثـاىن عالل ىف فهم علم الصرف لصف ااإل
:ما يلى اإلقرتاحات كحاول الباحث أن يقدم والكان فاجيتان فلوساري ط

ملدير املدرسة.١
أن املعلمني و املعلمات ب" دار السالم"مدير املدرسةالدينية أن يأمر

.عملية التعليميعدوا إعدادا جيدا كامال قبل بداية
للمعلم.٢



ــا .أ ينبغــي علــى املعلــم أن يســتخدم أنــواع الطــرق وىف التعلــيم ليســهل 
.جيداعلى الطالب فهم املواد التعليمية فهما 

ينبغــي علـــى املعلـــم أن يســـتخدم أنـــواع التقـــومي يف التعلـــيم الـــيت تشـــمل .ب
علــى الناحيــة الفكريــة و الناحيــة اللغويــة و الناحيــة األدبيــة و الناحيــة 

.اإلمالئية
ينبغـــي علـــى املعلـــم أن حيـــل كـــل املشـــاكل و الصـــعوبات الصـــادرة مـــن .ج

الطــــالب و منــــه نفســــه بكــــل جهــــده ليحصــــل علــــى أغــــراض التعلــــيم 
.املرتاجة

للطالب.٣
ينبغي على الطالب أن يتعلموا باجلد و اإلجتهاد ليكونوا من 

املسلمني املستعدين ملواجهة احلياة احلقيقة يف مستقبلهم


