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اجلملة اإلمسية يف   تركيبمشكالت الطالب يف فهم 

�ملدرسة  ”I“ كتاب تعليم املتعلم يف الفصل الرابع

 الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى 

  ٢٠١٨/٢٠١٩السنة الدراسية 

  العلمي البحث

  
  :قدمه

  علما صفي مبارك

  ٢١٠٥١٥٠٨٠: دفرت القيدرقم 

  قسم تعليم اللغة العربية

  كلية الرتبية و العلوم التعليمية

  اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو

٢٠١٩
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  امللخص

  

مشكالت الطالب يف فهم . ٢٠١٩. صفي مبارك، علما

اجلملة اإلمسية يف كتاب تعليم املتعلم يف  تركيب

�ملدرسة الدينية اإلسالمية مفتاح  ”I“ الفصل الرابع

البحث  ٢٠١٨/٢٠١٩اهلدى السنة الدراسية 

قسم تدريس اللغة العربية كلية الرتبية . العلمي

املشرف أمحد . اجلامعة اإلمسية اجلكومية فونوغو

  تريزبيدي املاجس

مشكالت، اجلملة اإلمسية، كتاب تعليم : الكلمة األساسية

  .املتعلم

 ونزاليعربية ال غري العرب يف تعلم اللغة الاملتعلمون        

املشكالت اليت  تنقسمو  ،و�اواجهياليت  من املشكالت ونعاني

تنشأ عادة يف تعلم اللغة العربية لغري العرب إىل جزئني، ومها 

وذلك ألن اللغة العربية ليست . مشكالت لغوية وغري لغوية

أما اجلملة اإلمسية فتتكون من . للسيطرة عليها كاملةلغة سهلة 

الذي  هو كتاب صغريوأما كتاب تعليم املتعلم . املبتدأ و اخلرب
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وكان الطالب يف . اجيد ايصبح طالبا و أستاذيعلم كيف 

الفصل الرابع �ملدرسة الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى يشعرون 

صعوبة فهم اجلملة اإلمسية يف كتاب تعليم املتعلم و تركيب 

  .اجلملة اإلمسية تدرس يف الفصل الثالث

اجلملة  تركيبمشكالت الطالب يف فهم وملعرفة        

يهدف هذا البحث إىل الكشف  تعليم املتعلم اإلمسية يف كتاب

فصل يف الكتاب تعليم املتعلم عملية تدريس   معرفة) ١: (عن

�ملدرسة الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى السنة  ”I“الرابع 

مشكالت الطالب يف فهم ) ٢(و , ٢٠١٨/٢٠١٩الدراسية 

فصل الرابع يف الاجلملة اإلمسية يف كتاب تعليم املتعلم  تركيب

“I” اهلدى السنة الدراسية  �ملدرسة الدينية اإلسالمية مفتاح

مشكالت الطالب يف فهم  ولحل )٣(و , ٢٠١٨/٢٠١٩

فصل الرابع يف الاجلملة اإلمسية يف كتاب تعليم املتعلم  تركيب

“I”  ملدرسة الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى السنة الدراسية�

٢٠١٨/٢٠١٩.  

نوع هذا البحث هو البحث امليداين، قام الباحث        

املدرسة الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى، ما�ك،  �لبحث يف
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، وجلمع البيا�ت إستخدم الباحث بطريقة تو��ن، فونوروغو

ليل بيا�ت البحث حت اأم. والتوثيق, واملقابلة, املالحظة

البيا�ت يض بتخف نيوبرموهبطريقة ميلس  الباحث استعملف

  .اإلستنتاج منها مث عرض البيا�ت مث أخذ

كتاب تعليم عملية تدريس  ) ١(: نتيجة البحث هي       

�ملدرسة الدينية اإلسالمية مفتاح  ”I“فصل الرابع يف الاملتعلم 

هي التدريس  هي يستعمل األستاذ طريقة �ندوعان اهلدى

بطريقة �ندوعان هي يقرأ األستاذ حمتوى كتاب تعليم املتعلم و 

معناه �للغة احمللية أو اجلاوية، ويكتب الطالب معىن كل كلمة 

من عبارات كتاب التعليم املتعلم، مث يشرح األستاذ حمتوى  

كتاب تعليم املتعلم كهدف طريقة القواعد و الرتمجة هو يرجى 

حفظ اجلملة و فهمها يف كتاب تعليم  الطالب أذكياء يف

و تزويدهم ليكونوا قادرين على فهم نص اللغة األجنبية املتعلم 

و يف شرح . بطريقة القواعد و الرتمجة �لرتمجة إىل اللغة اليومية

) ٢( .و تبيينها األستاذ يستعمل بطريقة احملاضرة رتكيبال

اجلملة اإلمسية يف كتاب  تركيبمشكالت الطالب يف فهم 

�ملدرسة الدينية اإلسالمية  ”I“فصل الرابع يف التعليم املتعلم 
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بعض الطالب مل يستول تركيب اجلملة  هيمفتاح اهلدى 

، الطالب قليل بعض حملفوظة لدىو عدد املفردات ا ،اإلمسية

د صعوبة يف حتديد املبتدأ من اإلسم املبين يف كتاب و جو و 

د صعوبة يف حتديد املبتدأ جتد صعوبة و جو و ، تعليم املتعلم

ُمبَتدأ "و " خرب مقدم"عندما تكون اجلملة اإلمسية على 

وجود بيئة تعلم الكتب  ، و قلة، ومها يف أثناء اجلملة"ُمؤخر

ب إىل كتب العلوم الدينية الطالبعض ة ري غ نقص، و السلفية

) ٣(. للغة العربية بوجود النائم يف أثناء التعلم�اإلسالمية 

اجلملة اإلمسية يف   تركيبمشكالت الطالب يف فهم  ولحل

الدينية  �ملدرسة ”I“فصل الرابع يف الكتاب تعليم املتعلم 

ب معىن البعض الطإذا مل يعلم : هو اإلسالمية مفتاح اهلدى

يسأل الكلمة، وتركيب اجلملة اإلمسية يف كتاب تعليم املتعلم ف

قراءة  األستاذح حوعادة يص صديقه، وهو يفعله قبل التعلم

ب حيفظ املفردات قليًال، ومل الالطبعض ذا كان إو ، الطالب

يعلم املعىن الوارد يف كتاب تعليم املتعلم، فيسأل صديقه 

وحياول العثور على القاموس، حىت يتمكن من العثور على 

إذا صعب م، و معىن الكلمة الصحيح يف كتاب تعليم املتعل
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 املبتدأ يف صورة اإلسم املبين يف اجلملة بعض الطالب يف تعيني

  أستاذحاول أن يهتم كثريا بقراءة ، ف)يف كتاب تعليم املتعلم(

إذا مل ، و كتاب تعليم املتعلم و شرحه خالل عملية التعليم

ب مبحث خربا مقدما ومبتدأ مؤخرا جيدا، الالطبعض يستول 

يف فهم  نقصحاول أن يدرسه أكثر، حىت ينقص أوجه ال

كانت بيئة ذا  و إ، ملة اإلمسية يف كتاب تعليم املتعلماجل

تعلم الدروس الرمسية فقط كل يوم، يالطالب لكثري  ةجتماعياإل

عندما يعلم  األستاذب الستماع شرح الالطبعض فيجتهد 

  إذاو  ،فقط املدرسةالطالب، وتعلم قبل امتحان  األستاذ

لكتب اإلسالمية العربية الطالب معرفة ابعض  ةرادإ كانت

فيحاول شرح  األستاذ، بوجود النائم أثناء التعليم، فإن ةقل

الطالب  األستاذو إذا جيد  أمهية تعلم كتاب تعليم املتعلم،

يقاظه، قريب إلال هنام يف أثناء التعلم، فيأمر صديقالذي ي

 .ءلوضو لمره �و
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  الباب األول

  املقدمة

  

 خلفية البحث  }أ {

يرتبط استخدام املصطلح العريب للدراسات اإلسالمية          

حيث يتم استخدام اهلدف . فقط �هداف التعلم يف الواقع

النهائي لتعلم اللغة العربية كأداة لفهم التعليم اإلسالمية الواردة 

يف املصادر الرئيسية لإلسالم، وهي القرآن واحلديث والكتب 

لذلك ، تبدأ مواد تعلم اللغة العربية . اليت كتبت �للغة العربية

  ١.قواعد النحوية و الصرفيةالحبفظ 

علم النحو هو العلم الذي يصحح تكوين الكلمات         

ملة العربية، اجل. يف اجلمل من حيث املوقف والشكل وغريها

ملة اإلمسية واجلرف، احلفعل و ال اإلسم، و يعرف اصطالح

يف علم النحو هناك العديد من  .وشبه اجلملة ،ملة الفعليةاجلو 

  . همامبحوثميكن و  ،اليت تواجه املصطلحات واملشكالت

                                                           
 Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk عبد احلميد، ١

Studi Islam، )٢، )٢٠١٠مطبعة اجلامعة اإلسالمية احلكومية ،:ماالنج.  
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بن أيب الطالب مع  االنحو كان عليعلم واملعروف لبدء        

 .أصحابه

نحو الذي يؤثر على اإلندونيسيا هو ما المصطلح         

بويه اللذان عرفهما الغرب يف سيو  يلؤ ألّفه أبو األسود األد

  ٢. أول مرة

 وصوأن تدريس علم النحو ضروري جدا يف فهم نص        

 ٣كتابو . يف كتاب تعليم املتعلم مثل فهم النص العريب. عربية

الشيخ الزرنوجي هو كتاب صغري يعلِّم   �ليف" تعليم املتعلم"

 املتعلم كتاب تعليم. نييدن جو الطالب واملعلمكيف يكون 

  .ه حىت اليومهو عمل الزرنوجي الوحيد الذي ال يزال وجود

كتاب تعليم املتعّلم يُدَرس غالًبا يف املدارس الدينية و        

 ”I“يف الفصل الرابع  أحدمهاواملعاهد اإلسالمية يف إندونيسيا، 

، ما�ك، تو��ن، اهلدىالدينية اإلسالمية مفتاح  املدرسةيف 

  . فونوروغو

                                                           
٢

 ,Bahasa Arab Sejarah ،نورسالم فطريوفريدال  

Perkembangan, Keistimewaan, dan Urgensi Mempelajarinya,  

  ٢٨، )٢٠١١اإلسالمية احلكومية،  مطبعة املدرسة العالية: فونوروجو(،
٣
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من  ونعاني ونزالي، ال يف تعلم اللغة العربية لغري العرب        

، وذلك ألن اللغة العربية ليست لغة و�اواجهياليت  املشكالت

تنقسم املشكالت اليت تنشأ عادة . للسيطرة عليها كاملةسهلة 

يف تعلم اللغة العربية لغري العرب إىل قسمني، ومها املشكالت 

 ٤اللغوية اليت تشمل الصوت واملفردات والقواعد والكتابة،

يول امل املشكالت اليت تشملواملشكالت غري اللغوية 

  . ٦اإلجتماعية بيئيةو  ٥و املنهج ،والدوافع

يف  ”I“ فصل الرابعالب عند إجراء املقابالت مع طال       

السنة الدراسية  الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى املدرسة

، وجد أ�م ما زالوا يواجهون صعوبة يف فهم ٢٠١٨/٢٠١٩

وهذه واحدة من األمور . املتعلم تعليم املبتدأ و اخلرب يف كتاب

 ”I“ فصل الرابعالاملثرية لالهتمام أن نرى كيف جواب طالب 

                                                           
 Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab أجيب هريماوان، ٤

  ١٠٠، )٢٠١٣املراهقون روسكارا�، : �ندونج(،

 Metodologi Pembelajaran Bahasa، و مىن ٥

Arab،)٤٦-٤٤، )٢٠١١ترياس ، : جوجاكار�  

، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab جيب هريماوان،أ  ٦

١١٠  
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 تركيبالدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى  يف فهم  املدرسةيف 

كتاب تعليم املتعلم، ألنه ميكن أن نرى نقص يف   اجلملة اإلمسية

  الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى املدرسةطالب فصل الرابع يف 

   ٧.اجلملة اإلمسية تركيبيف فهم 

أستاذ  الباحث على اهاابالت اليت أجر نتائج املق         

، أنه يف البداية كان يف الفصل الثالث علم النحو تركيب

ملة اجلالطالب يف االستماع إىل شرح أستاذهم عن مواد 

ولكن عندما كان يف . ما دقيقاون به اهتماهتماإلمسية وي

طالب من الطالب الذي غلبه النوم، كان منتصف التعلم  

�إلضافة إىل أنه عندما انتهى املعلم من التوضيح، ُمسح 

. عدد قليل فقط منهم للطالب طرح األسئلة، ولكن يسأل

نص الكتاب يرتجم املعلم ب) ١: (عملية التعلم هي كما يليو 

يشرح ) ٣(يرتجم إىل اإلندونيسية ، ) ٢(، إىل اللغة اجلاوية

                                                           
اقتباسات من املقابالت بطالب الصف الرابع يف املدرسة مفتاح  ٧

، ما�ك، تعليم املتعلم يف املدرسة مفتاح اهلدىاهلدى الذين تعلموا كتاب 

  .    ٢٠١٨ديسمرب  ١٦تو��ن، فونوروجو يف 
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، ويسمح اليفتح األستاذ جلسة السؤ ) ٤(الكتاب، حمتو�ت 

     ٨.للطالب أن يسألوا

وهكذا يشعر الباحث �حلاجة إىل إجراء هذا البحث         

 اجلملة اإلمسية تركيبطالب يف فهم الللتعرف على مشكالت 

الدينية  �ملدرسة ”I“فصل الرابع يف التعّلم امليف كتاب تعليم 

 ٢٠١٨/٢٠١٩السنة الدراسية  اإلسالمية مفتاح اهلدى

ث حبيث ميكن أن يكون إجراء هذا البح. بألعمق والشامل

يف وسط تعقيد تعلم اللغة العربية  أحد احللول اليت ميكن تقدمي

  .الذي يشتكي منه عادة

  البحث حتديد  }ب {

طالب �لبحث يف ، سيقوم الباحث يف هذا البحث         

 الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى �ملدرسة ”I“الرابع الفصل 

اجلملة  تركيبيف فهم  ٢٠١٨/٢٠١٩السنة الدراسية 

  :هذا البحث يركز على. اإلمسيةيف كتاب تعليم املتعلم

                                                           
اقتباسات من املقابالت �ستاذ بسيط فتح الرمحن الذي عّلم مادة  ٨

 ١٦، ما�ك، تو��ن، فونوروجو يف يف املدرسة مفتاح اهلدى املبتدأ و اخلرب

  ٢٠١٨ديسمرب 
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 ”I“فصل الرابع يف الكتاب تعليم املتعلم عملية تدريس   .١

الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى السنة الدراسية  �ملدرسة

٢٠١٨/٢٠١٩  

اجلملة اإلمسية يف كتاب  تركيبالطالب يف فهم  مشكالت .٢

الدينية  �ملدرسة ”I“فصل الرابع يف التعليم املتعلم 

 .٢٠١٨/٢٠١٩اإلسالمية مفتاح اهلدى السنة الدراسية 

اجلملة اإلمسية يف   تركيبمشكالت الطالب يف فهم  ولحل .٣

الدينية  �ملدرسة ”I“فصل الرابع يف الكتاب تعليم املتعلم 

  ٢٠١٨/٢٠١٩اإلسالمية مفتاح اهلدى السنة الدراسية 

  أسئلة البحث  }ج {

قاِئمة على اخللفية املذكورة، فإن أسئلة البحث يف هذا         

  :البحث هي كما يلي

فصل الرابع يف الكتاب تعليم املتعلم عملية تدريس  كيف  .١

“I” الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى السنة الدراسية  �ملدرسة

  ؟٢٠١٨/٢٠١٩
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اجلملة اإلمسية يف   تركيبكيف مشكالت الطالب يف فهم  .٢

الدينية  �ملدرسة ”I“فصل الرابع يف الكتاب تعليم املتعلم 

 ؟٢٠١٨/٢٠١٩اهلدى السنة الدراسية  اإلسالمية مفتاح

اجلملة  تركيبمشكالت الطالب يف فهم  ولكيف حل .٣

 �ملدرسة ”I“فصل الرابع يف الاإلمسية يف كتاب تعليم املتعلم 

الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى السنة الدراسية 

  ؟ ٢٠١٨/٢٠١٩

  أهداف البحث  }د {

  :أهدافه فيما يلي       

فصل الرابع يف الكتاب تعليم املتعلم عملية تدريس   معرفة .١

“I” الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى السنة الدراسية  �ملدرسة

٢٠١٨/٢٠١٩  

اجلملة اإلمسية يف   تركيبمشكالت الطالب يف فهم  معرفة .٢

الدينية  �ملدرسة ”I“فصل الرابع يف الكتاب تعليم املتعلم 

 .٢٠١٨/٢٠١٩اإلسالمية مفتاح اهلدى السنة الدراسية 

اجلملة  تركيبمشكالت الطالب يف فهم  ولحل معرفة .٣

 �ملدرسة ”I“فصل الرابع يف الاإلمسية يف كتاب تعليم املتعلم 
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الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى السنة الدراسية 

٢٠١٨/٢٠١٩  

  فوائد البحث  }ه {

نتائج هذا البحث يرجى أن يفيد إىل كل شخص،         

  :هذه الفوائد هي. نظرً� وعملًيا

 الفوائد النظرية .١

العلم ومسامهة  مصدرستكون نتائج هذا البحث        

شكالت الطالب يف فهم مب يتعلق اوخاصة ماألفكار 

اجلملة اإلمسية يف كتاب تعليم املتعلم يف الفصل  تركيب

ح اهلدى السنة الدينية اإلسالمية مفتا  �ملدرسة ”I“ الرابع

  .وهلاو حل ٢٠١٨/٢٠١٩الدراسية 

 الفوائدالعملية .٢

 لباحثل  )أ 

يرجي نتيجة البحث أن تزيد معرفته ليستطيع        

شكالت الطالب أن حيل املشكالت خصوصا عن م

اجلملة اإلمسية يف كتاب تعليم املتعلم  تركيبيف فهم 
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الدينية اإلسالمية  �ملدرسة ”I“ يف الفصل الرابع

 .٢٠١٨/٢٠١٩ح اهلدى السنة الدراسية مفتا 

 للمدرسة  )ب 

، تصلخ أن تستخدم البحثنتائج هذا         

للقوالب يف تثبيت احلكم و تنفيذ تدريس اللغة العربية 

 . جيدا

 للمدرس  )ج 

 تركيبشكالت الطالب يف فهم كي يعلم م         

 اجلملة اإلمسية يف كتاب تعليم املتعلم يف الفصل الرابع

“I” ح اهلدى السنة الدينية اإلسالمية مفتا  �ملدرسة

  �لبحث العلميوهلا و حل ٢٠١٨/٢٠١٩الدراسية 

 البحث تقرير كتابة  تنظيم  }و {

لتسهيل تركيب البحث العلمي، فقسم الباحث            

  :تقرير البحث إىل ستة أبواب

  مقدمة: الباب األول
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أسِئَلة و حتديد البحث، و خلفية البحث، فيها 

 فوائد البحث،و أهداف البحث، و البحث، 

  وتنظيم كتابة تقرير البحث

  .النظري اإلطارالبحوث السابقة و : ب الثاينالبا

   منهج البحث: الباب الثالث

حضور الباحث، و مدخل البحث ونوعه، فيه 

أساليب مجع و مصادر البيا�ت، و وضع البحث، و 

مراجعة و أساليب حتليل البيا�ت، و البيا�ت، 

 .مراحل البحثو صحة البيا�ت، 

  عرض البيا�ت: الباب الرابع

  ةصاو بيا�ت وصفية خ ةعامبيا�ت وصفية 

  حتليل البيا�ت: الباب اخلامس

  اإلختتام: الباب السادس

  خالصة و مقرتحات

  



 

١١ 
 

  الثاين الباب

 .النظري اإلطار البحوث السابقة و 

  

 الدراسات السابقة  }أ {

اليت أجريت حول السابقة العديد من الدراسات  هناك        

الباحث : من هذد الدراسات هي تعلم اللغة العربيةمشكلة 

 ،و)٢٠١٢(و زينب ) ٢٠١٥(من مشكور حامبا رحيمي 

  . ) ٢٠١٥(سيت حمبوبة 

مشكور حامبا رحيمي  البحث العلمي الذي كتبه .١

قسم تعليم اللغة العربية، كلية العلوم الرتبية و ) ٢٠١٥(

غا التدريس يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية سو�ن كلي جا

يدرس دراسة بعنوان مشكالت تعليم النحو�ستخدام  

يف فصل إعدادي يف املعهد  اجلرومية جوانكتاب 

اإلسالمية اللقمانية أمبوهلارجو يوجياكر� عام الدراسي 

٢٠١٥-٢٠١٤. 

عندما مت حتويل العلم، أي عندما بدأ : خلفية املشكلة        

أوستادز يف شرح املواد، كان األستاذ يستخدم اإلندونيسية 
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على . غالًبا ألن بعض الطالب كانواال يفهمون اجلاوية

الرغم من أن أستاذهم نفسه يف بعض األحيان كان جيد 

مل صعوبة يف إعطاء الفهم الصحيح ألحد الطالب الذين 

إن عملية التعلم يف فصل . يفهم معىن املواد يف اجلاوية

إعدادي نفسها مقيدة مبجموعة العوامل اللغوية متنوعة،  

كيف ميكن للطالب تعلم املواد خارج الفصل الدراسي إذا 

  .مل يكن الكتاب من السهل على فهمهم

أهداف هذا البحث إىل وصف عملية تنفيذ تعلم         

، يف فصل اعداديجوان  لكتاب اجلروميةستخدام االنحو �

ومشكالت جوان،  النظاميات وحمتوى الكتاب اجلروميةو 

يف النحوعملية التعلم واحللول يف املعهد اإلسالمية لقمانية 

  .اومبوهلارجو، يوجياكر�

نوع البحث هو البحث امليداين، وهو حبث به طريقة         

م مجعها بطريقة حتليل وصفي نوعي لوصف البيا�ت اليت يت

مت مجع البيا�ت عن طريق طريقة . واضحة ومفصلة

املالحظة وطريقة املقابلة وطريقة التوثيق مع مصادر بديوان 
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 من فصل اعدادي طالب الرتبوي واإلداريني و األستاذ و

  .يف املعهد اللقمانية اومبوهلارجو، يوجياكار�

كانت عملية التعلم من النحويف ) ١: (نتائج حبثه        

 .طريقة القواعد النحويةفصل اعدادي السلس متاما مع 

وحمتو�ته تصنف األجرومية جوان منهجيات كتاب )٢(

صفحة   األفعال مجلة�ب إىل  ففصل ، بدءا من مقدمة

الذي " نظم ترمجة اجلرومية جوان"هو املؤيد الكتاب . ٢٣

 اجلرومية كتاب. ود بن مهرت مستخدمًا �جلاويةمجعه حمم

أقل أمهية �عتبار الكتب املرجعية يف دروس النحو جوان 

للصف اعدادي املناسب �لوكالة الوطنية معايري التعليم 

)BSNP( ،)أما املشكالت يف عملية تعلم النحو، ) ٣

مشكالت اللغة اليت تغطي : الباحث ينقسم إىل نوعني

فردات، القواعد، والكتابة، واملشكالت نظام الصوت، امل

أعضاء هيئة (غري اللغوية اليت تغطي املشكالت املنهجية 

التدريس، الطالب، املناهج، املواد، ختصيص الوقت، 

سياسات جملس (، واملشكالت االجتماعية )ووسائط التعلم

  ). التعليم، مواقف األوصياء على البيئة والبيئة
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بني هذا البحث والبحث السابق  وجه الإلختالفأ           

  : األول

  رقم  حثالب هذا         شكور محبا رجيميلبحث مل

: موضوع البحث

مشكالت تعليم النحو 

�ستخدام كتاب اجلرومية 

  جوان

: موضوع البحث

مشكالت الطالب يف 

اجلملة  تركيبفهم 

اإلمسية يف كتاب تعليم 

  . املتعلم

١  

فصل : مكان البحث

يف املعهد اإلسالمية  اعدادي

اللقمانية أمبوهلارجو 

يوجياكر� عام الدراسي 

٢٠١٥-٢٠١٤  

 ”١“يف الفصل الرابع 

الدينية  املدرسة

اإلسالمية مفتاح اهلدى 

ما�ك، تو��ن، 

فونوروغو السنة الدراسية 

٢٠١٨/٢٠١٩  

٢  

 عنموضوع البحث : وحه التشابه بينهما يفأ       

مشكالت تعليم اللغة العربية، ونوع البحث هو البحث 

  .امليداين
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قسم اللغة ) ٢٠١٢(زينب  البحث العلمي الذي كتبته .٢

واألدب بكلية اآلداب والعلوم االنسانية جبامعة احلكومية 

اإلسالمية سنن أمبيل سورا�� يدرس دراسة بعنوان حرف 

 الم ومعانىها يف كتاب تعليم متعّلم 

حيتوي يف كتاب : خلفية مشكلة هذا البحث هي        

تعليم املتعلم على الكثري من احلروف، والسيما حرف الم، 

وذلك أيًضا بسبب كثري أنواع الالم اليت جتعل الطالب ال 

لذلك �ذا البحث، ميكن أن . يفهمون معىن حرف الالم

  .يساعد الطالب على فهم الكتب العربية

  : أسئلة البحث        

 ما معىن حرف الالم يف كتاب تعليم املتعلم؟ .١

  ما وظيفة حرف الالم يف كتاب تعليم املتعلم؟ .٢

يف هذا البحث، استخدم الباحث طريقة وصفية         

مع مدخل العلمية وهي البحث الكيفي، وكانت النظرية 

املستخدمة هي علم النحو �ستخدام مصادر البيا�ت 

  . وهي كتاب املتعلم املتعلم
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حرفا يف كتاب  ٤٧نتائج هذا البحث هي من         

وال عن معىن أ: املتعلم، وجد الباحث البيا�ت، كما تلي

الم ) ٢(مواضع،  ٦هناك " للملك"الم ) ١: (حرف الم

هناك " ل اإلشتقاق"الم ) ٣(مواضع،  ٩" ِل اإلختصاص"

الم ) ٥(مواضع،  ٤هناك " ل التبليغ" الم) ٤(مواضع،  ٣

ل " الم) ٦(مواضع،  ٨هناك " ل التعليل أو السببية"

ن، هناك مكا" اجلواب"الم ) ٧( مواضع،  ٥هناك " العقيبة

ل "الم ) ٩(هناك مكان، " ل انتهاء الغاية" الم) ٨(

و الثاين حول وظيفة . هناك مكا�ن" التوكيد أو اإلبتداء

: حرف الم اليت وجدت يف كتاب تعليم املتعلم، كما تلي

) ٢(مكا� ،  ٣٦عامل اجلر هناك "الم الذي يظهر ) ١(

  . مكا� ١١عامل النواصب هناك " الم الذي يشري إىل

وجه الإلختالف بني هذا البحث والبحث السابق أ        

  : الثاين

  رقم  حثبهذا ال  زينبالبحث ل

حرف : موضوع البحث

الم ومعانىها يف كتاب 

: موضوع البحث

مشكالت الطالب يف 

١  
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اجلملة اإلمسية  تركيبفهم   تعليم متعّلم 

   يف كتاب تعليم املتعلم

استخدم الباحث طريقة 

  وصفية 

استخدم الباحث نوع 

  البحث امليداين 

٢  

مصادر البيا�ت كتاب 

  املتعلم املتعلم

رئيس : مصادر البيا�ت

، و األستاذ، و املدرسة

  الطالب

٣  

موضوع البحث كتاب : وحه التشابه بينهما يفأ       

  .تعليم املتعلم

قسم ) ٢٠١٥(سيت حمبوبة  البحث العلمي الذي كتبته .٣

تعليم اللغة العربية، كلية العلوم الرتبية و التدريس يف اجلامعة 

اإلسالمية احلكومية سو�ن كلي جاغا يدرس دراسة بعنوان 

اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية يف كتاب جوامع الكليم 

 .مؤلف الشيخ علي معصوم احلاج وطريقة تدريسها

خلفية البحث هي أن اللغة العربية هي لغة القرآن          

ولغة العبودية الدينية مثل الصالة والذكر والدعوات، 

والكثري من املصادر األدبية تستخدم اللغة العربية، مثل 
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اللغة . ذالك جوامع الكليم الذي يكتب أيًضا �للغة العربية

القواعد  العربية هلا قواعدها اخلاصة، وغالبا ما تسمى

واحدة منها اليت تبحث يف . صرف أو قواعد- العربية، حنو

قواعد اللغة العربية وهي حبثت يف اجلملة اإلمسية و اجلملة 

الفعلية التان تعترب مهمة جدا لفهم اللغة العربية، بدراسة 

اجلملة اإلمسية و اجلملة الفعلية ميكن أن تزيد فهم هيكل 

حىت يهتم . ن األسهلاجلمل يف اللغة العربية سيكون م

اجلملة اإلمسية " الباحث لبحث يف الدراسة العلمية بعنوان 

واجلملة الفعلية يف كتاب جوامع الكليم مؤلف الشيخ علي 

  ".معصوم احلاج وطريقة تدريسها 

  :أسئلة البحث هي        

كيف هيكل كتابة اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية يف   .١

  كتاب جوامع الكليم؟

  ة تدريس اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية ؟كيف طريق .٢

هذا البحث يتضمن حبثا مكتبيا �خذ أساليب مجع   

ويستخدم الباحث . البيا�ت �ستخدام التوثيق واملقابلة

  .الستخالص النتائج طريقة االستقرائية واالستنتاجية
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يلخص نتائج هذا البحث أن أمثلة اجلملة اإلمسية   

واجلملة الفعلية يف كتاب جوامع الكليم واليت تشرح بطرق 

  .تدريس خمتلفة ميكن أن تسهل عملية التعلم لدى الطالب

وجه الإلختالف بني هذا البحث والبحث السابق أ

  : الثالث

  رقم  حثبالهذا   سيت حمبوبةالبحث ل

كتاب : موضوع البحث

جوامع الكليم مؤلف 

الشيخ علي معصوم احلاج 

  وطريقة تدريسها

: موضوع البحث

  .كتاب تعليم املتعلم

١  

نوع البحث : استخدمت

  املكتيب

نوع : استخدم الباحث

  البحث امليداين 

٢  

موضوع حبثها يف اجلملة  :وحه التشابه بينهما يفأ        

  .اإلمسية

نتائج البحث هي املشكالت اليت يواجهها         

ختصيص وقت : املعلمون ماجنوواجارو يف اللغة العربية هم

أقل مقارنة �إلجنليزية، ودافع للطالب الذين ال يزالون 
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يفتقرون إىل تعلم اللغة العربية، وليس يف الوقت املناسب 

يف مجع املهام، وقدرات الطالب متنوعة للغاية، وموارد 

. لتعلم اليت مل ميكن استخدامها من قبل املكفوفني مباشرةا

يف حني أن املشكالت اليت يعاين منها الطالب املكفوفون 

صعوبة يف الوصول إىل مصادر تعلم اللغة العربية، : هي

والصعو�ت يف إقناع القراء بقراءة الكتابة العربية بطالقة، 

تخدام حمدودة يف إتقان املفردات أل�ا ال تستطيع اس

القواميس، وظروف الطبقة اليت ال تكون يف بعض األحيان 

عند : مشكلة رفيقة للطالب املعاقني بصر�ً . مواتية للغاية

مواجهة صعو�ت عند الكتابة ليست اجتماعية، فإن 

الظروف الطبقية غري املؤاتية حبيث يقرأ النص غري مرئية 

  .بوضوح للمكفوفني

مشكالت الطالب باحث يف هذه الدراسة يبحث ال       

اجلملة اإلمسية يف كتاب تعليم املتعلم يف  تركيبيف فهم 

الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى  املدرسة "I"الفصل الرابع 

  .لتطوير الدراسات املذكورة ٢٠١٨/٢٠١٩السنة الدراسية 
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 النظري اإلطار  }ب {

 نظرة عامة ملشكالت تعلم اللغة العربية  .١

املشكالت اليت تنشأ عادة يف تعلم اللغة  تنقسم        

العربية لغري العرب إىل جزئني، ومها مشكالت لغوية وغري 

  . لغوية

  املشكالت اللغوية   .أ 

 األصوات )١

سيجد  هي شكالت املتعلقة �لصوتامل        

املتعلمون غري العرب صعوبة يف قراءة بعض 

نظري يف  العريب ليس له حرفوذلك ألن . األصوات

، ذ، خ، ث:  مثاله. اإلندونيسي و املاليو أو برو�ي

  . غ، و ظ، ع، ط، ض، ص
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  املفردات  )٢

املفردات جزء مهم من أساس اللغة، سواء         

كان استخدام اللغة لسانيا أو كتابيا، و أحد تطوير 

   ٩.اتقان اللغة العربية

العديد من  هي فرداتملاملتعلقة � شكالتامل       

يف اللغة العربية اليت ال ) املورفولوجية(جوانب الصرف 

توجد يف اإلندونيسية، مثل تصريف، وأنظمة تغيري 

. الكلمات ذات أمناط معينة تؤدي إىل معان معينة

حتتوي التغيريات من منط إىل آخر على نفس كلمات 

  مثال لكلمة. اجلذر

  :، لديه تغيريفتحاملاضي  الفعل

   يفتح= ارع فعل املضال

  افتح= فعل األمر 

   فـَْتحٌ = اسم املصدر 

   فاتح= اسم الفاعل 

                                                           
، Mengukur Kemampuan Bahasa Arabعبد احلامد،   ٩

  ٣٣، )٢٠١٣اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماليكي فرسس، : ماالنج(
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اسم ذو معىن القيام به أو ختضع (اسم املفعول 

   مفتوح) = للعمل

  .مفتاح= اسم األلة 

من حيث أرقام األمساء، هناك فئتان فقط يف         

يف حني توجد يف . اإلندونيسية، مها املفرد واجلمع

ثىن، املاللغة العربية ثالث فئات، وهي املفرد، 

 إىل من أمساء اجلمع يف اللغة العربية تنقسم. واجلمع

ثالثة أنواع، وهي مجع املذكر السامل، مجع املؤنث 

    ١٠.ريالسامل، و مجع التكس

 اجلملة  )٣

اجلملة هي مراتب الكلمات من أصغر         

 ١١.اجلملة يتكون من اجلملة اإلمسية و الفعلية. رسالة

ال يسهل �لفعل فهم اجلمل العربية من قبل و 

                                                           
 Metodologi Pembelajaran Bahasa ،أسيب هريماوان ١٠

Arab، ١٠٢-١٠٠  

١١
: فونوروجو( ،Pengantar Linguistik Arabأجوس ترجياحيو،  

  ١٣٦ ،)٢٠١١اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو فرسس، 
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، املتعلمني غري العرب، مثل الطالب اإلندونيسيني

من إجياد مقار�ت �للغة  والن يتمكن مفه

اللغة العربية يف بناء اجلملة يتطلب . اإلندونيسية

، ملة اإلمسيةاجلاملطابقة كماتقرها صفة وموصوف، 

من اجلنسني وهذا هو مذكر ، ملة الفعليةاجلو 

ومؤنث، من حيث مقدار مفرد، مثىن ومجع ومن 

إىل جانب . حيث معرفة و نكرة والتوافق إىل إعرابه

لعربية املطابقة يف اجلمل، هناك تسلسالت املطالب ا

للكلمات يف اللغة العربية، مثل جيب أن يكون موقع 

فعل أمام أو يسبق الفشل وجيب أن يكون موقع 

  .اخلرب بعد املبتدأ

وهلذا السبب، جيب على اللغة العربية أن          

تستحوذ على اهتمام أكرب حىت تتمكن من التغلب 

اليت يواجهها الطالب عند بسهولة على الصعو�ت 

  . تعلم اللغة العربية

 الكتابة )٤
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تلفة متاما مع نقش الالتينية، لعربية كتابة خم         

أيضا عقبة أمام طالب اللغة غري العربية،  يه

الكتابة الالتينية تبدأ من . وخاصة من اندونيسيا

اليمني إىل اليسار، بينما تبدأ الكتابة العربية من 

األحرف الالتينية هلا شكلني . يمنياليسار إىل ال

فقط، مها احلروف الكبرية واحلروف الصغرية، 

احلروف العربية هلا أشكال خمتلفة، وهي أشكال 

: العلى سبيل املث. مستقلة، بداية، وسط، و�اية

ع،  يف املنفرد شكلالعني، اخلاصة به  كتابة

، ـعـ الوسطيف شكل وال، عا األويل يف شكلوال

لذلك ليس من السهل على  .عـ النهائييف والشكل 

الطالب غري العرب أن يكتبوا احلروف العربية، 

ات طويلة ومجيلة، �ستثناء ذكره�هيك عن صب م

   ١٢.املتعلمني الذين مروا بعملية تعلم طويلة ومنتظمة

  

                                                           
 Metodologi Pembelajaran Bahasa  أسيب هريماوان، ١٢

Arab، ١٠٥-١٠٣  
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 املشكالت غري اللغوية    .ب 

�إلضافة إىل املشكالت اللغوية اليت يواجهها         

الطالب غري العرب، فإن املشكالت غري اللغوية تتحول 

  .أيضاً إىل عوائق لنجاح تعلم اللغة العربية

 امليول و الدوافع  )١

لتعلم اللغة العربية  امليول و الدوافعإن أدىن        

األشياء عند أمحد فؤاد أفندي يسبب عن األكثر من 

  :املوضوعية والذاتية، على سبيل املثال

�ثري العقل الباطن لبعض الناس االندونيسيني   )أ 

الذين يشعرون �قل من كل ) مبن فيهم املسلمون(

ما هو إسالمي وعرىب ومتجد كل ما �يت من 

 .الغرب

تفهم حمدود وبصرية نظرًا لنقص املعلومات اليت   )ب 

وضع ووظيفة يتم نقلها إىل اجلمهور فيما يتعلق ب

 .اللغة العربية
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إن فائدة اللغة العربية من املراجعات العملية   )ج 

الرباغماتية أخفض من اللغات األجنبية األخرى، 

 .وخاصة اإلجنليزية

لتعلم اللغة  ماسةلذلك جيب حتسني احل         

  . العربية كأداة اتصال

 املنهج )٢

يف الواقع، ال ميكن االستخفاف بدقة           

لذلك، جيب أن تكون . اختيار الطريقة وإتقا�ا

القدرة على إتقان بعض املواد مصحوبة بقدرة جمال 

و�ملثل، بغض . املنهجية حبيث ميكن تطوير املعرفة

النظر عن مدى قوة الشخص الذي يتقن الطريقة، 

تياجات الطالب، فإن املواد املقدمة ال تتوافق مع اح

جيب أن توفر . بل ستكون أيًضا زائدة عن احلاجة

اللغة العربية عملية لفهم الرتمجة حول النظر�ت اليت 

متارس كل يوم، حبيث ميكنها االستجابة لتحد�ت 

حىت . واحتياجات ا�تمع اليت تتطور بشكل متزايد

اآلن، يقوم مدرسو اللغة العربية بتدريس الرتمجات 
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بيل املثال ال احلصر يف نقل املواضيع، فقط على س

وال تستبعد سوى املواد النحوية إمكانية استخدامها  

    ١٣.كشرط يف التعلم فقط

 ةبيئة اإلجتماعي )٣

تظهر احلقيقة أن عوامل البيئة اإلجتماعية        

أصبحت بشكل عام مشكلة منفصلة يف تعلم اللغة 

العربية يف العربية يف اندونيسيا، مييل طالب اللغة 

بعض املناطق إىل استخدام لغة اإلرتباط يف هذا 

ا سلبيا يف تعلم ذكرها�ال، سيكون هذا الشرط انت

اللغة العربية، ألن اللغة بني الغة العربية، و 

اإلندونيسية و احملالية واضح خمتلفة من �حية هيكل 

  .اجلملة

 بعض البيئة اإلجتماعية اليت هلا �ثري كبري على       

تعلم اللغة، و منها األشخاص الذين يعيشون معا، و 

اجلريان الذين يعيشون �لقرب، و أصدقاء العمل، و 

                                                           
- ٤٤ ،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، و مىن ١٣

٤٦  
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أصدقاء التعلم، و وسائل اإلعالم كالتلفيزيون، و 

اهلاتف، و الكتب، و ا�الت، و الصحف، و غري 

    ١٤.ذالك

 فهمال .٢

 تعريف التفاهم  .أ 

فهم هو عملية أو طريقة  KBBI يف القاموس        

ووفقا لنا� سجا� والتفاهم  ١٥.مافهإأو إجراء فهم أو 

هو نتيجة التعلم، على سبيل املثال، ميكن للمتعلمني 

شرح ترتيب الكلمات اخلاصة �م على ما قرأت 

أومسعت، إلعطاء مثال آخر من املعلمني مثال 

  ١٦.واستخدام تعليمات التطبيق على حالة أخرى

  

                                                           
 Metodologi Pembelajaran Bahasaأجيف هريماوان،   ١٤

Arab ،١١٠  
١٥ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus 

Besar bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, ٢٠٠٨), ٨١١ 
 Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar �� سوجا�، ١٦

  ٢، )١٩٩٥الشباب رشداكار�، : �ندونغ(،
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 فهممستو�ت ال  .ب 

يشرح أن قدرة التفاهم قاِئمة على مستوى         

احلساسية ودرجة امتصاص املواد إىل ثالثة مستو�ت، 

 :وهي

 الرتمجة  )١

نقل املعىن من لغة إىل لغة  وهتعريف الرتمجة         

ميكن أيًضا أن يكون من املفهوم التجريدي . أخرى

  . إىل منوذج رمزي لتسهيل تعلم الناس

 تفسري )٢

هذه القدرة أوسع من الرتمجة، وهذه قدرة        

ميكن تفسري عن طريق ربط . على املعرفة والفهم

املعرفة السابقة �ملعرفة املكتسبة بعد ذلك، والربط 

بني الرسم البياين والظروف املشروح احلقيقية، 

  .والتمييز بني الرئيسي وغري الرئيسي يف املناقشة

 االستقراء  )٣

عند قدرات فكرية أعلى ألنه  ءاالستقرا        

. مطلوب من شخص على رؤية شيء يف الكتابة
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جعل تنبؤات عن العواقب أو توسيع املفاهيم من 

حيث الوقت أو األبعاد أو احلاالت أو 

  ١٧.املشكالت

 بتدأامل .٣

 تعريف املبتدأ  .أ 

املبتدأ هو اإلسم العاري من العوامل اللفظية غري         

 اللفظصفة رافع إسم الالزائدة اليت تعطي اخلرب أو 

١٨.من اخلرب كايفال
دمحم رسول هللا، وعائشة أم :  مثال 

  املؤمنني

أما التعريف األخرى ، فإن مبتدأ أيضا ُيسمى         

  ١٩.إسم مرفوع الذي هو يف أول اجلملة

 

                                                           
١٧

: جاكر�(،,Belajar dan Pembelajaran دميياطي وموجيونو 

  ٢٠١، )١٩٩٩رينكاجفتا، 

١٨
 Pengantar  مقاصد النحويةصالح الدين سفيان، . م 

Memahami Alfiyyah Ibnu Malik )١٢٤، )٢٠٠٥دار احلكمة، : جومبانج.  
دار التقوى : بريوت( ،ملخص قواعد اللغة العربية ،فؤاد نعمة ١٩

  ٢٧، )اإلسالمي ، بدون سنة
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  : بتدأ يف مجلة، وهياملصفة   .ب 

عائشة أّم املؤمنني على سبيل املثال . إسم املعرب )١

   حمّمد رسول هللا

 : إسم املبين، منها )٢

هو، مها، هم، هي، مها، هن، : اسم الضمري هو  )أ 

انت، انتما، انتم، انت، انتما، اننت، ا�،  

 َأ� َعَريب: مثال.حنن

هذه  -هؤالء  - هذان  - هذا اسم اإلشارة هي    )ب 

 –أولئك  -ذانك  - ذلك - هؤالء  - ها�ن  -

 َسة اللغة الَعربيةِ درِّ هِذه مُ : مثال. تلك

اّليت  -اّلذين  -الّلذان  -اسم املوصول هو اّلذي   )ج 

فاز الذي : مثال. الّالئي-الاليت - الّلتان  -

  ِ�ْجلَائَِزِة لَُه انـَْتاٌج أْدَىن رَاِئعٌ 

.   مهما -مىت  - ما  - من : اسم الشرط هو  )د 

   من يـَْزرَْع َحيُْصدْ :  مثال
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وان : على سبيل املثال. الفعلو  انمصدر موؤل من  )٣

  ٢٠تصوموا خريلكم 

 . معرفة أن يكون املبتدأيف األصل   .ج 

  : وقد يقع املبتدأ نكرة يف احلاالت االتية        

رجل كرمي : على سبيل املثال. يوصف بفصالت )١

  عند�

طالب إحسان : على سبيل املثال. ةر إىل النك يضاف )٢

  واقف

 ما ظامل �جح : على سبيل املثال. إذا بدأ �لنفي )٣

هل رجل : على سبيل املثال. إذا بدأ �إلستفهام )٤

  ٢١فيكم؟ 

املبتدأ يتم القضاء إذا كان هناك دليل على أن يظهر   .د 

: مثال .املبتدأ مهدرة، كما كان املبتدأ جواب اإلستفهام

مثال  .جمتهد اي هو جمتهد:اجلواب،و َكْيَف َخاِلٌد ؟

َمْن َعِمَل َصاِحلًا :من سورة اجلاثية  ١٥آخر، يف اآلية 

                                                           
  ٢٨-٢٧، ملخص قواعد اللغة العربية ،فؤاد نعمة ٢٠
  ٢٩، نفس املرجع ٢١
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 ١مثال آخر، يف األية . فَِلنَـْفِسِه أي فَعِمَلُه لِنَـْفِسهِ 

  ٢٢سورة أنزلناها أي هذه سورة :خطاب سورة النور

 اخلرب .٤

 تعريف اخلرب  . أ

اخلرب هو اسم مرفوع الذي يستند معناه إىل        

مبعىن أنه لن يكون هناك َخبَـٌر إذا مل يكن  ٢٣.املبتدأ

َزيد : مثال. بتدأ هو رافع اخلرباملهناك مبتدأ ، وأن 

 وعمرف وإعرابهيكون خرب املبتدأ  "قائم"لفظ . َقائِم

  ٢٤.وعالمة رفعه ضمة، ألنه اسم مفرد

  

  

                                                           
٢٢

دار الكتب : بريوت(العربية ، جامع الدروس املصطفى الغيالين، 

  ١٨٢، )٢٠١٣العلمية، 

، خمتصر جدا شرح على منت اجلروميةأمحد الزيين دحالن،   ٢٣

  ١٥،  )دار اإلحياء الكتب العربية، ال سنة: إندونيسيا(
 Ilmu Nahwu Terjemah Matan Al-Jurumiyyah دمحم أنوار، ٢٤

dan ‘Imrithy berikut penjelasannya .)سينار �رو أجلنسندو، : بندوع

٨٥، )٢٠١٥  



٣٥ 
 

 
 

 صفات اخلرب يف اجلملة   . ب

اإلفراد، (املبتدأ من حيث العدد  فق اخلرباأن يو  )١

ومن حيث أنواع  )والتثنية، واجلمع

حاضر  األستاذ:على سبيل املثال).التذكريوالتأنيث(

والطالب حاضران  األستاذ - ان حاضران األستاذ -

 -ون حاضرون األستاذ�ن حاضر�ن األستاذ -

، إذا كان املبتدأ كلمة غري عاقل ات حاضراتاألستاذ

. ، فإن خربه هو اسم مفرد مؤنث أو مجع مؤنث

   اجلبال عالية أوعاليات: سبيل املثالعلى 

 : اخلربعلى نوعني )٢

 اخلرب املفرد  ) أ

رب الذي ليس مجلة و اخلاخلرب املفرد وهو         

تعريفه األخرى هو خربالذي ليس مجلة  ٢٥.شبهها

. و شبهها على الرغم من أنه التثنية أو اجلمع

زيد قائم ، الزيدان قاِئمان ، الزيدْون : مثال

يسمى  "، قائمْون، قاِئمانقائم"لفظ . قائمْون

                                                           
  ٨٨ ، نفس املرجع ٢٥
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ألنه ليس مجلة و شبهها على الرغم " خرب مفرد"

   ٢٦.من أنه التثنية أو اجلمع

   ٢٧:لدى خرب مفرد نوعان        

 املشتق )١(

فاملشتق هو ما تضمَّن مْعَىن الفعل         

  ٢٨ زيد قائِمٌ : مثال. َوحْرفه من فصالت

ابن  شرح كتابتعريفه األخر يف          

  :عقيل

ْشَتقَّ "
ُ
َحيتمل الضمري اذا َمل يرفع  امناأنَّ امل

  ٢٩ ."ظَاهرا وََكان َجارِ� جمَرى الِفعل

                                                           
 Sang Pangeran Nahwu Al-Ajurumiyyah أبو أنعم، ٢٦

 Ajurumiyyah -Pengantar Memahami dan Mahir Matan Al،)كديري :

   ١٨٨،)٢٠٠٩زات غروب، معج: 
: ماالع( ، قواعد النحوي امليسرةدوي محيدة و أمحد حمرتم،  ٢٧

  ٧٩، )٢٠١٣جامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج فرسس، 
  ٧٩نفس املرجع، ٢٨
احلرامني، : إندونيسيا(، شرح ابن عقيلجالل الدين السيوطي،  ٢٩

٢٣، )٢٠٠٥  
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  :املشتق جار جمرى الفعل هو        

عبد هللا  :على سبيل املثال. إسم فاعل  )أ (

 حاضرٌ 

هذا الِكَتاب : مثال. إسم مفعول  )ب (

 لَدينا معُروفٌ 

اِإلماُم عِليٌّ : مثال. إسم صفة مشبهة  )ج (

 ُشجاعٌ 

 مينِّ  أعَلمدمحم :   مثال. اسم التفضيل  )د (

غفور رحيم هللا : مثال. صيغة مبالغة  )ه (

    ودود

إذا كان املشتق الجيري جمرى الفعل،         

، واسم األلة، مكانمثل اسم الزمان، واسم 

ومصدر ميمي، حيتمل ضمريا مسترتا الذي 

 هذا :على سبيل املثال. يعود إىل مبتدأه
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مبارك، وهذا الشهر  مصرف زيد، هذا موضع

  ٣٠حمراثميقات احلج، هذا املبيع 

 اجلامد )٢(

فاجلامد هو ما ال تضمن معىن الفعل         

 ٣١: على سبيل املثال. وحرفه من فصالت

  زيد أسد أي شجاع

تعريفه األخرى يف كتاب شرح ابن         

على . ٣٢أن اجلامد ال حيتمل ضمريا: عقيل

  ٣٣ شجاعدمحم تقديره   أسدٌ دمحم : سبيل املثال

  

                                                           
 Kunci Bahasa Arab مفتوحني صاحل الندوي،. م ٣٠

Lengkap Nahwu-Shorof Terjemah Alfiyah Ibnu Malik  
  ١٤٧، )٢٠١٠مكتبة الشفع، : الموعان(

 ،قواعد النحوي امليسرةدوي محيدة و أمحد حمرتم،  ٣١

٧٩  
  ٢٣ ،شرح ابن عقيلجالل الدين السيوطي،  ٣٢
 Kunci Bahasa Arab مفتوحني صاحل الندوي،. م ٣٣

Lengkap Nahwu-Shorof Terjemah Alfiyah Ibnu Malik 
،١٤٧  
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 خربغري مفرد  ) ب

مجلة إمسية و (وهو خرب الذي كان مجلة         

  ٣٤)جار وجمرور(و شبهها ) مجلة فعلية

  :وهي٣٥كان اخلرب غري املفرد أربعة أنواع،          

زيد ِيف الدار : جار وجمرور على سبيل املثال )١(

 )جار و جمرور َخُرب غري مفرد: يف الدار(

ظرف : عندك: زيٌد عندك: مثال. ظرف )٢(

 ) ومضاف إليه خرب غري مفرد

: قام أبُوه(َزيد قام أبُوه : مثال. فعل و فاعل )٣(

 ) مجلة فعلية خرب غري مفرد

  :  على سبيل املثال. مبتدأ و خرب )٤(

: هم املفلحون" (أولئك هم املفلحون" -

 )مجلة إمسية خرب غري مفرد

                                                           
خمتصر جدا شرح على منت أمحد الزيين دحالن،   ٣٤

  ١٦، اجلرومية
  ،١٦ ،نفس املرجع ٣٥
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 مجلة: جاريته ذاهبة(زيد جاريته ذاهبة  -

 ٣٦)إمسية خرب غري مفرد

ذالك " (ولباس التقوى ذالك خري لكم" -

 ٣٧)مجلة إمسية خرب غري مفرد: خري لكم

أن اخلربالذي يصنع من مجلة ) أذكر(            

املبتدأ و اخلرب، أو من الفعل و الفاعل يسمى 

أما خرب اجلملة من تتكون من جار و . خرب مجلة

خربه هو جمرور أو ظرف ليس خربا حقيقيا، ألن 

متعلقه خمفٌي و تقديره الذي جيوز امسا مفردا، مثل 

". استقر"أو جبملة فعل و فاعل، مثل " كائن"

زيد يف الدار تقديره زيد استقر : على سبيل املثال

أو َكائن يف الدار و زيد عندك تقديره زيد استقر 

  أو َكائن عندك

                                                           
  ٣١، خمتصر جدا شرح على منت اجلروميةأمحد الزيين دحالن،   ٣٦
 Kunci Bahasa Arab Lengkap مفتوحني صاحل الندوي،. م ٣٧

Nahwu-Shorof Terjemah Alfiyah Ibnu Malik ،١٤٥  
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تقديرلفظ متعلقه امسا مفردا  ميكن�لتايل          

   ٣٨.فعل املاضي يسمى شبه اجلملةلاو 

 جيب تقدمي اخلرب )٣

 ثالثةجيب تقدمي اخلرب على املبتدأ يف         

  :مواضع

إذا كان اخلرب شبه مجلة و املبتدأ نكرة غري   )أ (

يف بيتنا رجل، : مثل. موصوف و المضاف

 وعندي دينار

إذا كان اخلرب من األلفاظ اليت هلا صدر   )ب (

: مثل. أمساء الشرطالكالم كأمساء اإلستفهام، و 

 .مىت اإلمتحان ؟، ومن يتق هللا يفلح

. إذا اتصل املبتدأ بضمري يعود على بعض اخلرب  )ج (

 ٣٩.للسالم تباعته: مثل

   )د (

                                                           
 Ilmu Nahwu Terjemah Matan Al-Jurumiyyah دمحم أنوار، ٣٨

dan ‘Imrithy berikut penjelasannya.، ٩٠  

  ٣٤-٣٣، ملخص قواعد اللغة العربية. فؤاد نعمة،  ٣٩
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 كتاب تعليم املتعلم  .٥

جي هو  نو كتاب تعليم املتعلم عند الشيخ الزر          

. اجيد اكتاب صغريالذي يعلم كيف يصبح طالبا و أستاذ

هو مصنف الزرجاين الوحيد الذي ال كتاب تعليم املتعلم 

وقد أعطى هذا الكتاب الذي يلقيه . يزال حىت اليوم

الشعبية من . ه ٩٩٦إبراهيم بن إمساعيل نشر يف 

الكتاب تعليم املتعلم قد مت االعرتاف من قبل الشرقية 

  .٤٠ .والعلماء الغربيني و الشرقيني

  : يفصال، وه٤١ ١٣يتكون الكتاب من         

 ماهية العلم و الفقه وفضلهفصل يف   .أ 

 فصل يف النية يف حال التعلم  .ب 

فصل يف اختيار العلم و األستاذ و الشريك و الثبات   .ج 

 عليه

                                                           
-Konsep Belajar Dalam Kitab Ta’lim Al نور اهلدى، ٤٠

Muta’allim، )١، )٢٠٠٠فوسات فينليتيان وايل سوعو، : سيمارانج  
دار الكتب اإلسالمية، : جاكر�( ،املتعلم شرح تعليمإبراهيم،  ٤١

٤، )٢٠٠٧  



٤٣ 
 

 
 

 فصل يف تعظيم العلم و أهله   .د 

 فصل يف اجلد و املواظبة و اهلمة  .ه 

 فصل يف بداية السبق و قدره و ترتيبه  .و 

 فصل يف التوكل  .ز 

 فصل يف وقت التحصيل   .ح 

  فصل يف الشفقة و النصيحة  .ط 

 فصل يف اإلستفادة  .ي 

 ٤٢فصل يف الورع  .ك 

 فصل فيما يورث احلفظ و فيما يورث النسيان  .ل 

 فصل فيما جيلب الرزق  .م 

  رتاثتعليم الكتب ال طرق .٦

هي الطرق املستخدمة يف عملية أنشطة التعليم         

من . رتاثالكتب التعلم أجل حتقيق أهداف والتعلم من 

املتوقع أن تتوافق طرق التعلم مع شروط وظروف مؤسسة 

سيتم شرح األنواع . تعليمية و األساتيذ والطالب أنفسهم

  : رتاثالكتب الالتالية من طرق تعلم 

                                                           
  ٤٨ ، نفس املرجع  ٤٢



٤٤ 
 

 
 

 �ندوجنان  )١

اللغة  األستاذ طريقة �ندوجنان هي يستخدم        

احمللية، ويقرأ، ويرتجم، ويشرح عبارة الكتاب اليت 

 الذي قدمه دا التبنيييتعلمها، و يتبع الطالب ج

أستاذهم من خالل إعطاء مالحظات معينة يف كتا�م 

مع رموز معينة حىت يسمى الكتاب كتاب اللحية 

بسبب الكثري من السجالت اليت تشبه حلية 

  ٤٣.ستاذاأل

 سوروخان )٢

طريقة سوروخان هي أن �يت الطالب إىل         

املعلم ويقرأ  عدد أسطر القرآن أو الكتب العربية 

ويرتجم كلمة بكلمة إىل لغات معينة واليت بدورها 

  ٤٤.يكرر الطالب ويرتجم الكلمات كما فعل معلمه

                                                           
٤٣

 Pengantar Ilmu dan Metodologi عارف عمري، 

Pendidikan Islam ،)١٥٤، )٢٠٠٢سيبو�ت فرسس ، : جاكر�  

 Tradisi Pesantren, Studi tentang الزركاشي ظفري، ٤٤

Pandangan Hidup Kyai، )٢٨، )١٩٩٤ ايس، ٣لف: جاكر�  



٤٥ 
 

 
 

 طريقة املناظرة  )٣

طريقة املناظرة ميكن مبعىن حل املشكالت          

ا�ت بديلة ميكن أن تقرتب من اليت تتطلب إج

يف منتدى املناظرة،  ٤٥.احلقيقة يف عملية التعليم والتعلم

عادة يبدأ الطالب التعليم الثانوي، يباحثون أو 

دون كلة يف حياة الناس اليومية مث جييناظرون يف مش

يف األساس، مل يتعلم الطالب . حل املشكلة �لفقه

ولكن يف ، يةكماحلشكلة املفقط وضع خريطة حلل 

املنتدى تعلم الطالب أيًضا الدميقراطية �حرتام تعددية 

  ٤٦.اآلراء اليت ظهرت يف املنتدى

 طريقة احملاضرة )٤

طريقة احملاضرة هي شكل من عرض مواد          

الدروس اليت يقوم �ا املعلم �لتبيني السردية أو 

                                                           
 Pengantar Ilmu dan Metodologi عريف أمري، ٤٥

Pendidikan Islam  ،١٥٠-١٤٩  
،  Praktis Pembelajaran Pesantren دييان، دكك،. �فع، م ٤٦

   ٦٩، )٢٠٠٧انستيتوت فور ترينيع أند ديفولوفمني أميب، : يوغياكر�(
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دور الطالب يف هذه . الشفوية املباشرة إىل الطالب

الستماع بعناية وتسجيل النقاط اهلامة الطريقة هو ا

    ٤٧.اليت أ�رها املعلم

  

  

  

                                                           
: يوغياكر�(،  Strategi Belajar Mengajar أنيساتول مفاركة، ٤٧

  ٨٦، )٢٠٠٧ترياس، 



 

٤٧ 
 

  الثالثالباب 

  منهج البحث 

  

 مدخل البحث ونوعه   }أ {

وذهب الباحث ، نوع هذا البحث هو حبث ميداين          

  .اإىل امليدان فورا إلجياد البيا�ت ومجعه

يستخدم البحث الكيفي لكي حيصل على  الباحثو           

مشكالت الطالب البيا�ت اليت يدرسها طبيعية وعلمية عن 

الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى  املدرسةيف الفصل الرابع من 

  .كتاب تعليم املتعلميف   ملة اإلمسيةاجل تركيبيف فهم 

 حضور الباحث   }ب {

 للحصول علىفورا  إىل امليدانالباحث  سذهبس        

يستنتج بيا�ت البحث، من حتليل البيا�ت و يف �اية البحث 

وسوف يفعل الباحث املالحظة واملقابلة . النتائج ويقدمها

البيا�ت عن مشكالت  احلصول على والتوثيق من أجل

الدينية اإلسالمية  املدرسةمن "I" الطالب يف الفصل الرابع



٤٨ 
 

 
 

كتاب تعليم يف   اجلملة اإلمسية تركيبمفتاح اهلدى يف فهم 

  .املتعلم

 البحث مكان  }ج {

الدينية اإلسالمية مفتاح  املدرسةهذا البحث أجري يف         

ألن هناك . اهلدى، ما�ك، تو��ن، فونوروغو، جاوى الشرقية

اجلملة اإلمسية اليت تعلمها الطالب يف  تركيبمزا� يف فهم 

طالب يف الفصل الرابع  مشكالت تفصل الثالث، أي كانال

"I"  تركيبالدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى يف فهم  املدرسةمن 

  .كتاب تعليم املتعلميف  اجلملة اإلمسية 

 مصادر البّيا�ت  }د {

على عينة  هلذا البحث يِّنة مصادر البيا�تعختتار          

  :ومصادر البيا�ت يف هذا البحث. هادفة و كرة الثلج

إذن جيب على الباحث احلصول على . املدرسةرئيس  .١

الدينية  املدرسةيف  ”I“ إلجراء البحث يف الفصل الرابع

لطلب كافة امللفات الضرورية و  ،اإلسالمية مفتاح اهلدى

 .ترتبط بعملية البحث



٤٩ 
 

 
 

الباحث يقابله أيضا الذي أصبح واحدا من . األستاذ .٢

حيث يعدد  اجلملة اإلمسية تركيبالعناصر اهلامة يف فهم 

يتطلب الباحث . الذي قيم بهاألستاذ ويقوم وخيترب التعلم 

 .بيا�ت ترتبط بعملية تعلم مواد املبتدأ و اخلرب

الباحث يقابلهم ألنه يتطلب بيا�ت من طالب . الطالب .٣

الدينية اإلسالمية مفتاح  املدرسةيف  ”I“ فصل الرابعال

اجلملة اإلمسيةيف الكتاب تعليم املتعلم  تركيباهلدى يف فهم 

يف  ”I“ عفصل الرابالو مشكالت فهم الطالب من 

اجلملة  تركيبدى على الدينية اإلسالمية مفتاح اهل املدرسة

دا ر  اهتفليم املتعلم، فهذا حيتاج إىل معر كتاب تعيف   اإلمسية

الدينية  املدرسةفصل الرابع يف العلى فهم الطالب من 

يف   اجلملة اإلمسية تركيبدى على اإلسالمية مفتاح اهل

 . كتاب تعليم املتعلم

تطّورا على البيا�ت املذكورة، كانت البيا�ت  جبانب          

  .حسب البيا�ت احملتاجة إليها على مدى عملية هذا البحث

  

  



٥٠ 
 

 
 

 أساليب مجع البيا�ت   }ه {

 مالحظة .١

عملية اليت إذا  الالحظة يف البحث الكيفي هي امل       

 ٤٨.للقيام �لبحث إىل امليدان ذهبالباحث مباشرة  كان

من حيث عملية التنفيذ جلمع البيا�ت، تقسم إىل 

 يشاركال هي بغري املشاركة واملالحظة، املالحظة �ملشاركة

الباحث يف العملية وإمنا يشارك فقط كمالحظ 

  ٤٩.مستقبل

 ال يتاملالحظة بغري املشاركة، ال الباحث استخدم       

 .يف عملية التعليم بل يالحظ فقطالباحث  شاركي

 

  

                                                           
 Research Design Pendekatan Metode حريسويل، جهن و ٤٨

Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. ،)فستكا فالجار، : يوجياكر�

٢٥٤، )٢٠١٦.   

 Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan سوغيونو، ٤٩

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D ،)١٤٥،)٢٠١٦بيت، ألف : بندونج.  



٥١ 
 

 
 

 مقابلة .٢

املقابلة هي حمادثة بني شخصني أو أكثر، والسؤال        

املطروح من الباحث إىل موضوع البحث أو جمموعة من 

يف عملية  ٥٠.موضوع البحث الذي يتعني اإلجابة

شارك الباحث مباشرة مع هدف ياملقابلة، سوف 

لفحصها، حبيث ميكن وضع الكائن قيد الدراسة إىل 

  :نوعني، مها املقابلة تقسم إىل ٥١.أقصى حد

 املقابلة املنظمة  . أ

 بديلالواب اجلسؤال و ال كان  نظمة،املقابلة امليف         

وميزة هذا املدخل هو أن هذا املدخل  ٥٢.يعدان مسبقا

                                                           
: بندوع( ، Menjadi Peneliti Kualitatif سودروان دانيم، ٥٠

  . ١٣٠، )٢٠١٣فوستاكا ستيا، 

 Metodologi Penelitian Pendidikan موليياوان، جاسا اوعكوه، ٥١

Dengan Studi Kasus، )٦٥، )٢٠١٤غفا ميدس ، : يوجياكار�  

٥٢
 Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan سوغيونو، 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D ،١٣٨.   



٥٢ 
 

 
 

اجلواب من  وحتليل وسهل تصنيفقد رسم، 

  .املستجيب

 قابلة غري املنظمةامل  . ب

سئلة حول األو . رمسية متيل إىل غريهذه املقابلة         

املستجيب أو األشياء طريقة احلياة واملواقف واعتقاد 

وهذه . األخرى ميكن تقدميها إىل املستجيب حرية

املقابلة ال قابلت على الفور الستخدامها لقياس، الذي 

يتذكر موضوعه يقبل حرية  لإلجابة حبب قلبه وأسئلة 

  ٥٣.اليت يقدمها املقابل تنحرف عن اخلطة األصلية

يف هذا البحث، فإن الباحث جيمع بني طريقيت          

هذه تقام . وغري املنظمة املنظمةاملقابلة ومها املقابلة 

يف هذا . لتقبيل البيا�ت األعمق ترتبط بظاهرة تبحث

يرتبط بعملية و  ،األستاذ البحث، فإن الباحث يقابل

مشكالت الطالب يف فهم تعليم املتعلم و  كتاب  تدريس

فصل يف الاجلملة اإلمسية يف كتاب تعليم املتعلم  تركيب

                                                           
     .١٤١نفس املرجع،  ٥٣
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الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى السنة  �ملدرسة ”I“الرابع 

الباحث يقابل . وحلوهلا ٢٠١٨/٢٠١٩الدراسية 

الدينية اإلسالمية  �ملدرسة ”I“فصل الرابع يف ال الطالب

يل البيا�ت أوسع وأعمق ترتبط نل أيضامفتاح اهلدى 

اجلملة اإلمسية يف   تركيبشكالت الطالب يف فهم مب

 �ملدرسة ”I“فصل الرابع يف الكتاب تعليم املتعلم 

الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى السنة الدراسية 

  . وحلوهلا ٢٠١٨/٢٠١٩

 توثيق ال .٣

تكون  . ةالوثيقة هي سجل األحداث املاضي         

أخذ و . ضخمة من شخص و صورا أو أعماال, كتابة

املعلومات يف شكل على لحصول لق ئو�ت من الالبيا�

 ،ونتائج املشاورة ،الصور اتوملف ،واملذكرات ،الرسالة

يف هذا البحث،  ٥٤.وغريها ،وجمالت النشاط ،والرسائل

                                                           
 ،Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif عبد املناب، ٥٤

  . ١٠٦، )٢٠١٥كاليميدييا، : يوجياكار�(



٥٤ 
 

 
 

 فإن الباحث جيمع البيا�ت اليت تكون وثيقة ملعرفة

  . اهلدىالدينية اإلسالمية مفتاح  املدرسة �ريخ �سيس

 حتليل البيا�تأساليب   }و {

  
 

 

  

    

  

  وهوبرمان  ميلسمكو�ت حتليل البيا�ت منوذج : ١.١الصور 

وهوبرمان  ميلسمنوذج وتشمل أساليب حتليل البيا�ت يف      

  :خطوات، هي

 ختفيض البيا�ت .١

البيا�ت ختفيض  

 مجع البيا�ت

 عرض البيا�ت

 استنتاج البيا�ت



٥٥ 
 

 
 

البيا�ت هو تلخيص األشياء األساسية،  ختفيض        

مناط األة، والبحث عن ء اهلامواختيارها، وتركيز على األشيا

وهكذا فإن البيا�ت  ٥٥.واملواضيع وعرضها على اآلخرين

املقبولة تعطي صورة أعني و ستسهل الباحث جلمع 

ال بد من ختفيض، أي عن طريق اختيار . البيا�ت غدا

  .األشياء األساسية املناسبة بتحديد البحث

كلما انتهى الباحث جبمع البيا�ت سواء حتصل         

البيا�ت من املالحظة أو املقابلة، و التوثيق فيخفض 

ا�ت، وهذا يقام به الباحث للعثور على األشياء البي

. األساسية والرتكيز اهلام من البيا�ت اليت حصل عليها

بذلك، الباحث سيكون أسهل لتفريق البيا�ت اليت حصل 

  .عليها

  عرض البيا�ت .٢

عرض البيا�ت يف ميكن يف البحث الكيفي، و         

ت، شكل مقتضب وصف، التخطيط، العالقات بني الفئا

                                                           
  ٢١٠   ,Menjadi Peneliti Kualitatif ,سودروان دامن ٥٥
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سيسهل فهم الوقائع البيا�ت احلالية . وهلم جرا وسري

  ٥٦.وإعداد العمل الالحق على أساس هذا الفهم

مت احلصول  البيا�ت اليتالباحث  خفض بعد أن        

 ”I“ ، مثل مشكالت الطالب يف الفصل الرابععليها

 تركيبيف فهم  الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى �ملدرسة

كتاب تعليم املتعلم، مث الباحث سيقدم يف  اجلملة اإلمسية 

لعمل الذي جيب ا�ت حبيث الباحث على فهم أفضل لالبي

  .نعله يف املقبل

 البيا�ت استنتاج .٣

االستنتاج األويل ال . هي االستنتاجاألخرية املرحلة        

يزال املؤقت، وسوف تتغري عندما ال يكون هناك أدلة قوية 

  ٥٧.البيا�ت لدعم املرحلة املقبلة جلمع

الباحث وعرض البيا�ت، فإن  خفضأن  بعد       

الباحث يقوم هو استنتاج البيا�ث احلصول عليه، مثل 

                                                           
 Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan ،سوغيونو ٥٦

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D ،٢٤٩.   

   .٢٥٢ نفس املرجع، ٥٧
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الدينية  �ملدرسة”I“ شكالت الطالب يف الفصل الرابعم

يف   اجلملة اإلمسية تركيباإلسالمية مفتاح اهلدى يف فهم 

  .كتاب تعليم املتعلم

 مراجعة صحة النتائج  }ز {

ملراجعة صحة النتائج، الباحث يستخدم اختبار          

اختبار املصداقية اليت سيقوم �ا الباحث ما إشتمل . املصداقية

  :على

متديد املالحظة، الباحث يعود فيها مرة أخرى ملعرفة هل  .١

الباحث  جدهصحت وانطبقت مبا و  عليهاالبيا�ت احملصولة

: ابلمتديد املالحظة عند مولوع أن تق. عند عملية البحث

سياق والباحث وحد الحد الضوضاء من �ثري الباحث يف 

. قريبالتأثري الألوفة أو املارتباك التأثري من األحداث غري 

باحث املالحظة حول الل كمأ ما �ذه الطريقة عند

الدينية  املدرسةيف  ”I“ مشكالت الطالب يف الفصل الرابع

يف   اجلملة اإلمسية تركيباإلسالمية مفتاح اهلدى يف فهم 

كتاب تعليم املتعلم، فإن الباحث ميدد وقت املالحظة 

حبيث ميكن للباحث التحقق من البيا�ت اليت حصل 
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عليها الباحث، هل ُحصلت البيا�ت هلذا الوقت هو أن 

 . البيا�ت صحيحة أم غريها

 ر دقةالحظة �كثاملز�دة املثابرة، وهذه تفعل بقيام  .٢

الدينية  املدرسةوقام الباحث �لبحث يف  ٥٨.اومستمر 

اإلسالمية مفتاح اهلدى، ما�ك، تو��ن، فونوروغو، 

فالباحث بعد ذلك سوف يزيد من استمراره يف دراسة 

وهذا قام الباحث حبل قراءة جمموعة متنوعة من . البيا�ت

الباحث ونتائج البحوث والتوثيق الذي حصل عليه يرتبط 

للتحقق من  تخدمها الباحثبنتائج البحث، مث يس

البيا�ت اليت عثرت عليها سواء كانت صحيحة وموثوقة أم 

 .ال

التثليث هو فحص لصحة البيا�ت بفحص األدلة اليت  .٣

 ٥٩.تنشأ من املصدر واستخدامها لبناء مواضيع متماسكة

هناك أشكال خمتلفة من التالعب مبا يف ذلك تتكون من 

                                                           
  .٢٧١،نفس املرجع ٥٨

 Research Design Pendekatan Metode حريسويل، جهن و، ٥٩

Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran ،٢٧٢.  



٥٩ 
 

 
 

بعد أن انتهى  ٦٠.تثليث املصادر والتقنيات والوقت

فصل الالباحث من إجراء األحباث حول مشكالت طالب 

الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى يف  املدرسةيف  ”I“الرابع 

كتاب تعليم املتعلم، سيقوم يف  داة اجلملة اإلمسية فهم م

الباحث بتثليث للتحقق من حقيقة البيا�ت اليت مت 

ل على يتم ذلك من قبل الباحث للحصو . احلصول عليها

بيا�ت صاحلة حًقا وال يوجد فرق بني ما وجده الباحث ، 

و�لتايل ميكن التحقق من البيا�ت احلقيقة من حيث 

مصادر البيا�ت وتقنيات اسرتجاع البيا�ت وأيضًا من 

  .وقت اسرتجاع البيا�ت

 مراحل البحث  }ح {

 املدرسةيف بداية الدراسة، أخذ الباحث إىل امليدان يف         

الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى ما�ك، تو��ن، فونوروغو 

ملراقبة املشكالت أو الظواهر اليت كانت جمدية وقتها لدراسة 

مث قام الباحث �ستشارة مشكلة . وإجراء املقابالت والتوثيق
                                                           

 Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan سوغيونو، ٦٠

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D،٢٧٤.  
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أو ظاهرة موجودة يف اخلبري ملعرفة ما إذا كانت املشكلة أو 

. �ستخدامها كمواد حبثية الظاهرة اليت وجدها الباحث جديرة

بعد أن حيدد الباحث املشكلة اليت جيب دراستها مث خيتار 

عنوان البحث بعد أن يبدأ الباحث يف إجراء البحث عن 

مثل النظرية  طريق التخطيط لكل األشياء املطلوبة يف البحث،

، وأساليب البحث اليت سيتم املستخدمة يف البحث

  .استخدامها
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 الباب الرابع

  عرض البيا�ت 

 ةعامال يا�تال  }أ {

 اهلدى مفتاح الدينية اإلسالمسة املدرسة�ريخ �سيس  .١

رسة هي مد اهلدى مفتاح ةالدينية اإلسالمي املدرسة        

 املدرسةهذه . دار اهلدى مؤسسة املعهد اإلسالميحتت 

أسست يف أول مرة لتعليم العلم الديين إىل أهل ما�ك 

و  تطورت املدرسةهذه  ١٩٨٦مث يف سنة  .اليهاوحو 

الدينية  املدرسةأخذت . يمها �ستعمال املنهج اجلديدتعل

 احملافظة على القدمي الصاحل"اإلسالمية مفتاح اهلدى شعار 

 قسمت الرتبية إىل مثاين". و األخذ على اجلديد األصلح

 وللعالية ،سنوات ثالث للثانوية سنتان، لإلبتدائية. نواتس

  . سنوات ثالث

أنشطة الرتبية  ٢٠٠٠أو  ١٩٩٩ السنة منذ        

 إىل ستالدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى متغرية  �ملدرسة

  . سنوات من الصف األول حىت الصف السادس
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والكتب . أما املنهج املستعمل �لطريقة السلفية        

  .املستعملة يف التدريس هي الكتب السلفية املعتربة

ذو العلم والعمل به والتقوى : للمدرسة ةأما الرؤي        

  .خالق الكرميةألاىل هللا واملتخلق �

لعلم والعمل � تنمية التثقف: للمدرسة أما الرسالة        

الطالب يف يف نفس إىل هللا واألخالق الكرمية والتقوى 

  ٦١.خدمتهم للدين وا�تمع

 لمدرسة الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدىموقع جغرايف ل .٢

الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى  املدرسةموقع         

اجلغرايف يتمكن يف مدينة فونوروجو، وهو يف عمدة انشييور 

ما�ك من قرية قرية  ٣٨، رقم ٦حاج جواندا عصابة 

 ودحدأما . فونوروغو يف اجلاوى الشرقية دينةم يف طا��ن

 هة الشمالية حمدودة بعمدة مينوراجلفي ف: موقعها

كتب الوزارة الدينية هة اجلنوبية حمدودة مباجلرا�وجيا�ن ومن 

هة اجلومن  سوفارفطاهة الشرقية حمدودة بعمدة اجلومن 

                                                           
يف ملحق هذا  ٢٠١٩/III-٢٨/D/٠٢ :انظر نسخة الوثيقة   ٦١

 البحث
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رقم . ٦انشييور حاج جواندا عصابة  الغربية حمدودة بعمدة

لمدرسة الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى لاهلاتف 

٦٢.)٠٣٥٢(٤٦١٠٩٣   

مفتاح الدينية اإلسالمية  املدرسةعن هيكل املنظمات  .٣

 اهلدى

نظمات، لتسهيل امليف مؤسسة الرتبية هيكل         

  تلك املؤسسة احلصول على أهداف

ينية اإلسالمية الد املدرسةهيكل املنظمات عن          

  : ليمفتاح اهلدى كما ي

 كياهي عبد السامع احلاج: مريب املؤسسة  . أ

 األستاذ أمحد سيف الدين رافعي احلاج: املدرسةرئيس   . ب

 األستاذ عبد العظيم احلاج: قسم شؤون التعليم  . ت

 األستاذ عز الدين عبد العزيز: قسم شؤون الطالب  . ث

 األستاذ أمحد مهرايف : رئيس قسم وسائل الدراسة  . ج

 األساتيذ واألستاذات  . ح

 مهة لبنني و لبنات  . خ

                                                           
٦٢

 يف ملحق هذا البحث ٢٠١٩/III-٢٨/D/٠٣ :انظر نسخة الوثيقة 
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  ٦٣الطالب و الطالبات  . د

الدينية  املدرسةحالة األساتيذ و األستاذات يف  .٤

 اإلسالمية مفتاح اهلدى

الدينية  املدرسة يف ساتيذ واألستاذاتاأل حالة        

كان املعلمون . شخصا١٩٨ اإلسالمية مفتاح اهلدى

من  الرتبية املختلفة، سواء كانوا متخرجنيلفية ميلكون خ

واملعاهد السلفية يف  الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى املدرسة

األنوار سارانج و لريبويو   اإلسالمياجلاوي مثل املعهد 

من بعض  كديري و متخرجنيكديري و فلوسو  

   ٦٤.اجلامعات

الدينية اإلسالمية  املدرسةحالة الطالب والطالبات يف  .٥

 مفتاح اهلدى

الدينية  املدرسةعدد الطالب و الطالبات يف            

من الضف األول  ٥٣٦٤اإلسالمية مفتاح اهلدى كلهم 

                                                           
٦٣

  يف ملحق هذا البحث ٢٠١٩/III-٢٨/D/٠٥ :انظر نسخة الوثيقة 

٦٤
  البحث يف ملحق هذا٢٠١٩/III-٢٨/D/٠٦ :انظر نسخة الوثيقة 
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. واألكسفرمين والثاين و الثالث والرابع واخلامس والسادس

  ٦٥.أما تفصيلهم كما يف املرافق

 الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى املدرسةوسائل  .٦

 يبلائل املؤسسة جيب وجودها وجيب أن توس          

من أجل  املدرسةوسائل . اإلحتياجات التعليمية

ألنشطة التعليمية حىت الطالب املتعلمون لاإلستمرارية 

و  املدرسةيطلبون العلم وفقا �ألهداف اليت يريدها 

  ٦٦.كما يف املرافق  املدرسةبيا�ت وسائل . أنفسهم

 اصةاخل بيا�تال  }ب {

 ”I“فصل الرابع يف الكتاب تعليم املتعلم عملية تدريس   .١

الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى السنة  �ملدرسة

  ٢٠١٨/٢٠١٩الدراسية 

                                                           
٦٥

  يف ملحق هذا البحث٢٠١٩/III-٢٨/D/٠٧ :انظر نسخة الوثيقة 

٦٦
  يف ملحق هذا البحث٢٠١٩/III-٢٨/D/٠٤ :انظر نسخة الوثيقة 



٦٦ 
 

 
 

تستعمل  الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى املدرسة       

   ٦٧. لطريقة السلفية و �لكتب املعترب�

تعليم املتعّلم املعترب املستعمل كتاب ب تكأحد ال      

يُدَرس غالًبا يف املدارس الدينية واملعاهد اإلسالمية يف 

اإلسالمية الدينية مفتاح  املدرسة يف أحدمهاإندونيسيا، 

دار  مؤسسة املعهد اإلسالميحتت اهلدى اليت أسست 

  .اهلدى

 فصلطالب الكتاب تعليم املتعلم ل  ميتعلعملية        

مية مفتاح اهلدى كما اإلسالينية الد �ملدرسة ”I“الرابع 

الساعة الصف يف  خلدأ" أستاذ نور ينطا، كما ذكره: يلي

قرأ  أالسالم، مث  تلق الصف توإذا دخلالثالثة مساء، 

  . "ضوراحل كشف

يدخل الصف يف الساعة الثالثة مساء، وإذا  األستاذ       

و كما . السالم، مث يقرأ كشف احلضور ذكرهدخل الصف 

                                                           
٦٧

يف ملحق هذا ٢٠١٩/IV-٠٢/O/٠١ :ملالحظة انظر نسخة ا 

  البحث
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): ”I“متعلم صف الرابع (حفي نور عزيز . م ذكره

    ٦٨".يقرأ كشف احلضور بعد دخول الصفاألستاذ "

يقرأ األستاذ و الباحث حيصل املالحظة على أن        

بقراءة سورة الطالب الدعاء ملصنف كتاب تعليم املتعلم 

قبل قراءة  و ذالك فعل  هتدريس بركة وهم يرجونالفاحتة 

  ٦٩.كشف احلضور

مث يقرأ كتاب تعليم املتعلم و معناه �للغة اجلاوية و       

الطالب يستمعون قراءة األستاذ و يكتبون معناه برموز 

مث األستاذ يقرأ  : " حبر العلوم. م ذكرهوهذا كما . معينة

 ذكرهو كما  ٧٠".كتاب تعليم املتعلم و معناه �للغة اجلاوية

مث يقرأ كتاب تعليم املتعلم و معناه �للغة " :زدين إكمال. م
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  يف ملحق هذا البحث ٢٠١٩/IV -٣/W/٠٣ :قابلةانظر نسخة امل  

يف ملحق هذا ٢٠١٩/IV-٠٢/O/٠١ :ملالحظة انظر نسخة ا ٦٩

  البحث
يف ملحق هذا   ٢٠١٩/IV -٢/W/٠١ :قابلةانظر نسخة امل  ٧٠

  البحث
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اجلاوية و الطالب يستمعون قراءة األستاذ مث يكتبون معناه 

  ٧١".برموز معينة

يشرح  يرتجم األستاذ �للغة اإلندونيسية، مث مث      

وهذا . املتعلم �للغة اإلندونيسيةمقصود حمتوى كتاب تعليم 

مث يرتجم األستاذ �للغة  :حبر العلوم. م ذكرهكما 

اإلندونيسية، مث يشرح مقصود حمتوى كتاب تعليم املتعلم 

  ٧٢".�للغة اإلندونيسية مث يرجع

اليت  رتكيبمث يعطي وقتا للطالب لكي يسألوه عن ال      

مت تعليمها، وعندما تنتهي ساعة التعلم خيتم التعلم بقراءة 

 ذكرهما هذا ك. دعاء كفارة ا�لس، مث يقول السالم

مث أعطي وقتا للطالب لكي يسألواين  : "األستاذ نور ينطا

اليت مت تعليمها، وعندما تنتهي ساعة التعلم  رتكيبعن ال

. إنطباق مقابلة م ٧٣.أختم التعلم بقراءة دعاء كفارة ا�لس

                                                           
يف ملحق هذا    ٢٠١٩/IV -٤/W/٠٥ :قابلةانظر نسخة امل  ٧١

  البحث
٧٢

  يف ملحق هذا البحث٢٠١٩/IV -٢/W/٠١  :قابلةانظر نسخة امل  

  البحث يف ملحق هذا ٢٠١٩/IV-١١/W/٠٨ :قابلةانظر نسخة امل ٧٣
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وعندما تنتهي ساعة التعلم : "ذكرهكما زدين إكمال فالح  

  "يرجعخيتم التعلم بقراءة دعاء كفارة ا�لس، مث 

عملية تعلم  : املذكورة إىل هذه البيا�ت أشارت        

 �ملدرسة ”I“كتاب تعليم املتعلم من طالب الفصل الرابع 

يدخل إىل الصف الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى هي 

بقراءة سورة الفاحتة لرجاء يدعو إىل هللا بقراءة السالم، مث 

يقرأ كشف األستاذ  مث  بركة تعلم كتاب تعليم املتعلم،

، مث يقرأ حمتوى من كتاب تعليم املتعلم �للغة احلضور

والطالب يستمعون قراءة األستاذ و يكتبون معىن  اجلاوية

بشرح  ، مث يشرح مقصود حمتوى كتاب تعليم املتعلمالكلمة

ب لكي يسأل أستاذهم عن ، مث يعطي فرصة للطالواضح

كفارة   دعاءبخيتم و ، الذي شرخ حمتوى كتاب تعليم املتعلم

  .ا�لس

  

  

  



٧٠ 
 

 
 

اجلملة اإلمسية يف   تركيبالطالب يف فهم  مشكالت .٢

 �ملدرسة ”I“فصل الرابع يف الكتاب تعليم املتعلم 

الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى السنة الدراسية 

٢٠١٨/٢٠١٩ 

 مشكالت الباحث إىل البحث يفقبل أن يبحث        

اجلملة اإلمسية يف كتاب تعليم  تركيبالطالب يف فهم 

الدينية اإلسالمية  �ملدرسة ”I“فصل الرابع يف الاملتعلم 

فينبغي أن  ٢٠١٨/٢٠١٩السنة الدراسية  اهلدى مفتاح

  .مشكالت تعلم اللغة العربية عن الباحث عرفي

املشكالت غالبا يف تعلم اللغة العربية لغري  تنشأ       

ومها املشكالت اللغوية اليت : العرب تنقسم إىل القسمني

تشمل الصوت واملفردات والقواعد والكتابة، واملشكالت 

و  ،والدوافعيول املغري اللغوية اليت تشمل املشكالت 

   ٧٤.اإلجتماعية بيئية واملنهج، 

                                                           
-٤٤، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، و مىن ٧٤

٤٦  



٧١ 
 

 
 

على سبيل  .الفهم عند �� سوجا� هو نتيجة التعلم       

تركيب الكلمة على ما يقرأ أو بنفسه ل الطالب يشرح اثامل

، و األستاذال األخرى كاملثال من املث يعطيأو يسمع، 

        ٧٥.يستخدم تعليمات التطبيق يف احلالة األخرى

الدينية اإلسالمية مفتاح دار أما الرسالة للمدرسة        

تنمية التثقف �لعلم والعمل والتقوى إىل هللا اهلدى هي 

واألخالق الكرمية يف نفس الطالب يف خدمتهم للدين 

يف نفس الطالب  تنمية التثقف �لعلمليس يف  ٧٦.وا�تمع

األمر السهل، فوجدت املشكالت يف الطالب فيها، 

إحدى منها مشكالت الطالب يف فهم اجلملة اإلمسية يف  

و اجلملة اإلمسية عّلمت الصف , كتاب تعليم املتعلم

وهذه . الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى �ملدرسةالثالث 

األستاذ نور  ذكرهاملشكلة ترى يف اإلمتحان الشفهي، كما 

                                                           
، ��Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar سوجا�،   ٧٥

٢  
يف ملحق هذا  ٢٠١٩/III-٢٨/D/٠٢ :انظر نسخة الوثيقة   ٧٦

 البحث



٧٢ 
 

 
 

اجلملة اإلمسية  تركيبمشكلة الطالب يف فهم  أرى: "ينطا

         .٧٧"يف كتاب تعليم املتعلم عند الشفهي

الطالب يف فهم  مشكالت الباحث يف حبثهنا        

فصل يف الاجلملة اإلمسية يف كتاب تعليم املتعلم  تركيب

السنة  اهلدى الدينية اإلسالمية مفتاح �ملدرسة ”I“الرابع 

ستول بعض مل ي: يلي كما ٢٠١٨/٢٠١٩الدراسية 

الطالب بعض توضيع اجلملة اإلمسية، كما نطق  الطالب

املبتدأ فقط بدون اخلرب أو نطق اخلرب بدون اخلرب، ومل يهَتُم 

�ملتعلق الذي أصبح خربا حقيقيا يف اجلار و ا�رور و 

: أستاذ نور�نطا ذكرهكما ". كائنأو  استقر "الظرف مثل 

ملبتدأ بدون اخلرب، أو اخلرب فقط بدون كما يف نطق ا"

الطالب اهتمام �لتعلق يف بعض املبتدأ، وغريمها يقصر 

. ٧٨"اخلرب اجلملة غري املفرد يف اجلار و ا�رور و الظرف

                                                           
يف ملحق هذا   ٢٠١٩/IV-١١/W/٠٩: انظر نسخة املقابلة  ٧٧

  البحث
يف ملحق هذا   ٢٠١٩/IV-١١/W/٠٩: انظر نسخة املقابلة  ٧٨

  نفس املرجع البحث



٧٣ 
 

 
 

يف قراءة كتاب تعليم  الطالب بعض وهذا ميكن أن يكون

 سالسة و دقيق يف قراءة اجلملة، و مل يكتب قلةاملتعلم 

 ذكرهكما . الطالب الرتكيب يف اجلملة ومعناها بعض

 نقصسلسا و  الطالب مل يكنبعض : "أستاذ نور ينطا

تركيب اجلملة و   قراءة الكتاب أحيا� و مل يكتبالدقيق يف

معناها فيسبب ذالك أحيا� وجود أخطاء قراءة الرتكيب و 

  .٧٩"املعىن اجلاوي يف احلملة

تعلم الكتب  الطالب بعض قلة املشكلة األخرى،       

، ألن كثريا من الطالب يتعلمون اإلجتماعية ةاملعترب يف بيئ

فقط كل ) العالية دار اهلدى املدرسة(جمرد الدروس الرمسية 

كانت املشكلة : "حبر العلوم. ه مذكرهوهذا يوفق ما . اليوم

اليت واجهتها هي عدم وجود أصدقاء يتلمون الكتب املعترب  

الكثري ممن تعلموا الدروس من  كل اليوم، ألن هناك

 نقص، فهذا يسبب يل )ةلياالع املدرسة(ية الرمسية األستاذ

حىت . الدينية اإلسالمية دار اهلدى املدرسةتعلم الدروس 

                                                           
  نفس املرجع   ٧٩



٧٤ 
 

 
 

أوجد أخطاء قراءة كتاب تعليم املتعلم يف اإلمتحان 

  .   ٨٠"الشفهي

 ىاملفردات احملفوظة لد هي عدد و املشكلة األخرى       

غرابة  شعر الطالب بعضوهذا ألن . قليل الطالب بعض

املعىن  كتاب تعليم املتعلم، و مل يكتب  الكلمات الواردة يف

حفي نور . عندما كانت أنشطة التعلم، كما قيل عن م

مشكليت قليل املفردات احملفوظة، وهذا يسببين عدم : "عزيز

متكن املشكلة ألين أشعر . فهم حمتوى كتاب تعليم املتعلم

ابة الكلمات املوجودة يف كتاب تعليم املتعلم، و مل أكتب غر 

  .  ٨١"معىن الكلمات فيها عند أنشطة التعلم

يف  الطالب بعضاملشكلة األخرى هي يصعب        

يف كتاب (تعيني املبتدأ يف صورة اإلسم املبين يف اجلملة 

ل جيدا على مبحث املبتدأ يف و ، ألنه مل يست)تعليم املتعلم

                                                           
يف ملحق هذا    ٢٠١٩/IV -٢/W/٠٢: انظر نسخة املقابلة  ٨٠

  البحث
يف ملحق هذا    ٢٠١٩/IV -٣/W/٠٤: انظر نسخة املقابلة  ٨١

  البحث



٧٥ 
 

 
 

, شكل اإلسم املبين من أنواع اإلسم املبين أي إسم الضمري

والشرط، وهو يوجد غالبا يف , و املوصول, و اإلشارة

زدين إكمال . م ذكرهكما . اجلمل يف كتاب تعليم املتعلم

أشعر صعوبة يف تعيني املبتدأ يف شكل اإلسم املبين : "فالح

 أتقن ألين مل. الذي يذكر كثريا يف كتاب تعّليم املتعّلم

املبتدأ بشكل اإلسم املبين كامال و هو يذكر عديدا  تركيب

موجوده يف كتاب تعليم املتعلم، و�لتايل فأين أخطأ غالًبا 

   .٨٢"من قراءة كتاب تعليم املتعلم عند اإلمتحان الشفهي

غالبا يف  الطالب بعضاملشكلة األخرى هي أخطأ        

قراءة اجلملة اإلمسية و خاصة إذا كان اخلرب مقدما و املبتدأ 

إن :"مؤخرا يف أثناء اجلملة، كما عربعن إقبال مهيمن

مشكليت هي أخطأ غالبا يف قراءة اجلملة اإلمسية و كان 

اخلرب مقدما و املبتدأ مؤخرا، هذا يف صورة كلمة يف 

وقد حدث ". ممنتصف اجلملة من حمتوى كتاب تعليم املعلّ 

اجلملة اإلمسية اليت  تركيبذلك بسبب عدم التمكن من 

                                                           
يف ملحق هذا   ٢٠١٩/IV -٤/W/٠٦ :قابلةانظر نسخة امل  ٨٢

  البحث



٧٦ 
 

 
 

ألين مل أتقن :"كما عربعنه إقبال مهيمن. أوضحها املعلم

اخلرب املقدم و املبتدأ املؤخر اليت أوضحها  تركيب

  ٨٣".أستاذي

ة ري غ الطالب بعضاملشكلة األخرى هي قصر        

ملعرفة حمتوى الكتب الدينية اإلسالمية �للغة العربية، وهذه 

 ذكرهتعرف بوجود الطالب الذي ينام عند التعلم، كما 

 تعند ما تعلمت الطالب وجد وأحيا�: "أستاذ نور ينطا

الطالب النائم، بسبب قلة الرغبة يف دراسة كتاب تعليم 

   ".٨٤املتعلم

  

  

 

                                                           
يف ملحق هذا  ٢٠١٩/IV -٦/W/٠٧: انظر نسخة املقابلة  ٨٣

  البحث
٨٤

يف ملحق هذا   ٢٠١٩/IV-١١/W/٠٩: انظر نسخة املقابلة  

  البحث



٧٧ 
 

 
 

اجلملة  تركيبمشكالت الطالب يف فهم  ولحل .٣

 ”I“فصل الرابع يف الاإلمسية يف كتاب تعليم املتعلم 

الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى السنة  �ملدرسة

 ٢٠١٨/٢٠١٩الدراسية 

املشكالت املذكورة  علىصل أيضا حي الباحثو        

األستاذ نور  ذكرهكما  هحصول مقابلتعلى حلوهلا من 

إذا مل يعلم بعض الطالب معىن الكلمة، وتركيب  :ينطا

اجلملة اإلمسية يف كتاب تعليم املتعلم فيسأل صديقه، وهو 

كما  . وعادة يصحح األستاذ قراءته. يفعله قبل التعلم

إذا مل يعلم بعض الطالب معىن هي  هالح: "كشف عنه

الكلمة، وتركيب اجلملة اإلمسية يف كتاب تعليم املتعلم 

وعادة أصحح . صديقه، وهو يفعله قبل التعلمفيسأل 

  . ٨٥"قراءته

حل املشكلة األخرى هو املشكلة األخرى هو  حل       

الطالب يتعلم الدروس  لكثريجتماعية اإلكانت بيئة إذا  

                                                           
يف ملحق هذا  ٢٠١٩/IV-١١/W/٠٩ :قابلةانظر نسخة امل  ٨٥

  البحث



٧٨ 
 

 
 

الستماع  الطالب بعضالرمسية فقط كل اليوم، فيجتهد 

شرح األستاذ عندما يعلم األستاذ بعض الطالب، ويتعلم 

وكما . الدينية فقط املدرسةبعض الطالب قبل امتحان 

 �ملدرسة ”I“الرابع حبر العلوم طالب الفصل . م ذكره

كان حل املشكلة الذي ): "الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى

مع  فعلته هو أستمع شرح األستاذ عند التعلم، و أتعلم

   .٨٦"الدينية فقط املدرسةأصدقائي قبل امتحان 

املفردات  ذا كانتحل املشكلة األخرى هو إ       

احملفوظة لبعض الطالب قليًال، ومل يعلم املعىن الوارد يف  

كتاب تعليم املتعلم، فيسأل صديقه وحياول العثور على 

القاموس، حىت يتمكن من العثور على معىن الكلمة 

حفي . حايف م ذكرهوكما . الصحيح يف كتاب تعليم املتعلم

 ملعىنأجد احل املشكلة هو عندما أحاول أن : "نور عزيز

                                                           
٨٦

  يف ملحق هذا البحث ٢٠١٩/IV -٢/W/٠٢ :قابلةانظر نسخة امل  



٧٩ 
 

 
 

على املعىن يف  سؤال أصدقائي، وأيضًا أحاول العثورب

   .٨٧"القاموس

إذا صعب بعض الطالب  هو حل املشكلة األخرى       

يف كتاب (يف تعيني املبتدأ يف صورة اإلسم املبين يف اجلملة 

، فحاول أن يهتم كثريا �ن يقرأ األستاذ كتاب )تعليم املتعلم

. م ذكرهكما . تعليم املتعلم و يشرحه خالل عملية التعليم

حلها فأحاول أن أهتم كثريا �ن يقرأ : "زدين إكمال الفالح

تعليم املتعلم و يشرحه خالل عملية  األستاذ كتاب

   .٨٨"التعليم

 بعضهو و إذا مل يستول  حل املشكلة األخرى       

مبحث خربا مقدما ومبتدأ مؤخرا جيدا، حاول أن  الطالب

يف فهم اجلملة  نقصيدرسه أكثر، حىت ينقص أوجه ال

: إقبال مهيمن ذكرهكما . اإلمسية يف كتاب تعليم املتعلم

                                                           
يف ملحق هذا  ٢٠١٩/IV -٣/W/٠٤ :قابلةانظر نسخة امل  ٨٧

  البحث
يف ملحق هذا  ٢٠١٩/IV -٤/W/٠٦ :قابلةانظر نسخة امل  ٨٨

  البحث



٨٠ 
 

 
 

أحاول أن أدرسه أكثر، حىت أصلح  عملت حلها �ن"

يف فهم اجلملة اإلمسية يف كتاب تعليم  نقصأوجه ال

  .٨٩"املتعلم

بعض  ةرادإ كانت  إذا ى هوحل املشكلة األخر        

النائم ، بوجود قلةلعربية �عرفة الكتب اإلسالمية الطالب م

 فيحاول شرح أمهية تعلم كتاب ألستاذأثناء التعليم، فإن ا

ب الذي ينام الالطبعض  ستاذتعليم املتعلم، و إذا جيد األ

 يقاظه، وقريب إلال هصديق األستاذ يف أثناء التعلم، فيأمر

 تدجإذا و : "أستاذ نور ينطا ذكرهكما . لوضوءلمره �

قريب ال هصديق تأمر النائم أثناء التعليم، فبعض الطالب 

تعلم   أمهية، وغري ذالك أشرح لوضوءله تأمر  يقاظه، وإل

  ٩٠"يف التعلم األول تعليم املتعلم كتاب

                                                           
يف ملحق هذا  ٢٠١٩/IV -٦/W/٠٧: انظر نسخة املقابلة  ٨٩

  البحث
يف ملحق هذا  ٢٠١٩/IV-١١/W/٠٩: انظر نسخة املقابلة  ٩٠

  البحث



 

٨١ 
 

 الباب اخلامس

 حتليل البيا�ت

  

يف كتاب  اجلملة اإلمسية تركيبطالب يف فهم المشكالت 

الدينية  �ملدرسة ”I“فصل الرابع يف التعّلم املتعليم 

 ٢٠١٨/٢٠١٩السنة الدراسية  اإلسالمية مفتاح اهلدى

  

 ”I“فصل الرابع يف الكتاب تعليم املتعلم عملية تدريس    }أ {

الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى السنة الدراسية  �ملدرسة

٢٠١٨/٢٠١٩      

سلسلة إجراء تفاعل عملية تدريس اللغة العربية        

الطالب مع املعلم و مصادر التدريس يف بيئة درس اللغة 

جي هو كتاب نو الشيخ الزر كتاب تعليم املتعلم عند  .العربية

   ٩١.اجيد االذي يعلم كيف يصبح طالبا و أستاذ صغري

                                                           
-Konsep Belajar Dalam Kitab Ta’lim Al نور اهلدى،  ٩١

Muta’allim، ١  



٨٢ 
 

 
 

تستعمل   الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى املدرسةكانت        

يف الصف الثالث و الرابع  در التدريسصملكتاب تعليم املتعلم 

ألن الكتب اليت  الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى املدرسةيف 

   ٩٢.ةالتدريس كتب معترب  يفللطالب ستعمل ت

الرابع أما عملية تدريس كتاب تعليم املتعلم يف الفصل        

“I” ليكما يى فالدينية اإلسالمية مفتاح اهلد �ملدرسة:  

 الصف بنطق السالماألستاذ  دخلي  .١

و الطالب الدعاء ملصنف كتاب تعليم  األستاذ مث يقرأ .٢

 . بركة العلم بعد تدريسهجاء لر املتعلم بقراءة سورة الفاحتة 

 ضور احل كشفاألستاذ  يقرأ مث  .٣

معناه �للغة اجلاوية  معكتاب تعليم املتعلم األستاذ  مث يقرأ  .٤

 واضحا و الطالب يستمعون قراءة األستاذ و يكتبون معناه

مقصود حمتوى كتاب تعليم املتعلم �للغة األستاذ مث يشرح  .٥

 اإلندونيسية،

                                                           
يف ملحق هذا ٢٠١٩/IV-٠٢/O/٠١ :ملالحظة انظر نسخة ا  ٩٢

  البحث



٨٣ 
 

 
 

عن  للطالب لكي يسألواه فرصة وقتا األستاذ مث يعطي .٦

 تدريسهااليت مت  رتكيبال

التدريس  األستاذ وعندما تنتهي ساعة التدريس فيختم .٧

     السالم بقراءة دعاء كفارة ا�لس، مث يقول

اللغة  األستاذ طريقة �ندوجنان هي يستخدمهذه ك        

ها، و درسم، ويشرح عبارة الكتاب اليت ياحمللية، ويقرأ، ويرتج

ن الذي قدمه أستاذهم من خالل بيادا اليالطالب جيتبع 

إعطاء مالحظات معينة يف كتا�م مع رموز معينة حىت يسمى 

الكتاب كتاب اللحية بسبب الكثري من السجالت اليت تشبه 

 .ستاذاألحلية 

و الرتمجة  و غري ذالك، األستاذ يستعمل طريقة القواعد       

احلركات و املعىن و  األستاذ يقرأيف عملية التدريس، ألن 

 أما. الرتكيب من كلمة كتاب تعليم املتعلم يف عملية التدريس

ظ قواعد اللغة العربية، هو حفطريقة القواعد و الرتمجة أساس 

ه إىل اللغة املستعملة من تمث ترمج، ا إىل احلديثوحتليله مث

يف طريقة القواعد و الرتمجة  اناجلانب و كان. مقدمة التدريس

 قدرة و هدف الطريقة هو. ان قدر اجلملة و الرتمجةاتق: مها
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 واهم ليكونديزو ت، و اجلملة، و فهمها حفظيف الطالب 

ة إىل اللغة لرتمجفهم نص اللغة األجنبية � ن علىريقاد

   ٩٣.يةاليوم

يف   رتكيباألساتيد يستعمل طريقة احملاضرة إىل تبيني ال       

، و رتكيببعد قراءة ال �للسانكتاب تعليم املتعلم مباشرة 

أنيساتول  ذكرهكما . املعىن، و كتابة الرتكيب برموز معينة

طريقة احملاضرة هي شكل من عرض مواد الدروس : مفاركة هو

اليت يقوم �ا املعلم �لتبيني السردية أو الشفوية املباشرة إىل 

دور الطالب يف هذه الطريقة هو االستماع بعناية . الطالب

   ٩٤.ط اهلامة اليت أ�رها املعلموتسجيل النقا

عملية التدريس بطريقة �ندوعان أو القواعد و الرتمجة،        

الدينية اإلسالمية  املدرسةوهذه تستعمل من بداية . و احملاضرة

                                                           
 Metodologi Pembelajaran Bahasaأجيف حرماوان،   ٩٣

Arab ،١٧١  
: يوغياكر�(،  Strategi Belajar Mengajar أنيساتول مفاركة، ٩٤

  ٨٦، )٢٠٠٧ترياس، 
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الدينية  املدرسة املستخدمة يف طريقةالألن . مفتاح اهلدى

               .  اإلسالمية مفتاح اهلدى هي الطريقة السلفية

واحلاصل تفهم عملية تدريس كتاب تعليم املتعلم من      

التفسري هي التدريس بطريقة �ندوعان هي يقرأ األستاذ حمتوى  

احمللية أو اجلاوية، ويكتب كتاب تعليم املتعلم و معناه �للغة 

، مث كتاب التعليم املتعلم  عباراتكل كلمة من   الطالب معىن

طريقة  ليم املتعلم كهدفحمتوى كتاب تع ألستاذيشرح ا

حفظ اجلملة و و الرتمجة هو يرجى الطالب أذكياء  القواعد

 ن علىقادري وادهم ليكونيزو تو فهمها يف كتاب تعليم املتعلم 

بطريقة  ة إىل اللغة اليوميةاللغة األجنبية �لرتمج فهم نص

يستعمل طريقة احملاضرة لشرح  األستاذو . القواعد و الرتمجة

     . و تبيينها رتكيبال

اجلملة اإلمسية يف كتاب  تركيبمشكالت الطالب يف فهم   }ب {

الدينية  �ملدرسة ”I“فصل الرابع يف التعليم املتعلم 

 ٢٠١٨/٢٠١٩اهلدى السنة الدراسية  اإلسالمية مفتاح

للمدرسني الناطقني لة لغة سه اللغة العربية ليستأما        

لذا فإن فهم  الكتب العربية ال بد من معرفة  .بغري العربية
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العلم كثرية  و مباحث هذا. قواعد اللغة العربية، هي النحو

  .منها مبحث اجلملة اإلمسية وفيها مسائل مفصلة

كتب اللغة العربية الذي يكثر تعليمه يف املعاهد أحد  و        

 لذي يعلم أدابنية هو كتاب تعليم املتعلم، ايأو املدارس الد

الذي يتخذه  أحد املدارس الدينية . طلب العلم للطالب

الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى  املدرسة دراسية هي رتكيبك

الدينية اإلسالمية  املدرسةأن  ، كما ذكرما�ك فونوروجو

مفتاح اهلدى تستعمل الطريقية السلفية و الكتب املستعملة  

الدينية اإلسالمية مفتاح  املدرسة فكان ةمعترب  ةكتب سلفي

   .كتاب تعليم املتعلمة  التدريس تركيباهلدى تستعمل 

 فكان يف تعليم اللغة العربية لغري العرب مشكالت       

ألنه اللغة العربية ليست . علمكتاب تعليم املت  وكذالك يف تعليم

  .لةسه

تنقسم املشكالت اليت تنشأ عادة يف تعلم اللغة و        

العربية لغري العرب إىل قسمني، ومها املشكالت اللغوية اليت 

تشمل الصوت واملفردات والقواعد والكتابة، واملشكالت غري 
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 ٩٦نهجيةملا و ٩٥،امليول والدوافعاللغوية اليت تشمل املشكالت 

  .٩٧اإلجتماعية بيئية، و 

اجلملة اإلمسية يف   تركيبمشكالت الطالب يف فهم أما        

الدينية  �ملدرسة ”I“فصل الرابع يف الكتاب تعليم املتعلم 

  :كما يليف اإلسالمية مفتاح اهلدى

  تركيب اجلملة اإلمسية كان من بعض الطالب مل يستول .١

بدون فقط أو نطق اخلرب  بدون اخلربفقط املبتدأ  نطقك

للجار وا�رور والظرف يف يف حقيقة اخلرب  املتعلقو  املبتدأ

مثل استقر أو   اإلهتمام به نقصاخلرب اجلملة غري املفرد 

 .كائن

من مشكالت اجلملة هي مجلة فكانت هذه املسئلة        

ال تقطع من مرتب الكلمات متلك املوقية يف اللغة العربية 

                                                           
 Metodologi Pembelajaran Bahasa أجيب هريماوان، ٩٥

Arab ،١٠٠  

-٤٤، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، و مىن ٩٦

٤٦  

 Metodologi Pembelajaran Bahasaأجيب هريماوان،   ٩٧

Arab ،١١٠  
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تتكون من اجلملة اإلمسية و و أما اجلملة  ٩٨.الطبقية

و اجلملة اإلمسية تتكون من املبتدأ أي االسم  ٩٩.الفعلية

أي اإلسم  املرفوع العاري عن العوامل اللفظية و اخلرب

و هو ال خرب بدون املبتدأ، و  ١٠٠.املرفوع املسند إىل املبتدأ

فيجب أن يوجد املبتدأ  ١٠١.املبتدأ يرفع اخلرب مثل زيد قائم

  .و اخلرب يف اجلملة اإلمسية

اجلار و ا�رور يوجد املتعلق فيه مثل استقر  مناخلرب        

رب من تتكون من جار و جمرور أو ظرف اخلأما و . أو كائن

ليس خربا حقيقيا، ألن خربه هو متعلقه خمفٌي و تقديره ف

أو جبملة فعل و فاعل، " كائن"الذي جيوز امسا مفردا، مثل 

   ١٠٢".استقر"مثل 

                                                           
  ٠١٠، املرجع نفس  ٩٨
  ١٣٦، Pengantar Linguistik Arabأغوس ترجياحيو،   ٩٩

   ١٥أمحد زيين دحالن، شرح خمتصر جدا،   ١٠٠
-Ilmu Nahwu Terjemah Matan Alأنوار، . دمحم  ١٠١

Jurumiyyah dan ‘Imrithy berikut penjelasannya ،٨٥    

  ٩٠ نفس املرجع،  ١٠٢ 
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شكل اجلار و ا�رور و الظرف يف  اجلملة غري املفردوخرب  

و الظرف ليسا يسمى شبه اجلملة، ألن اجلار و ا�رور 

خربا حقيقيا فكان خربمها احلقيقي متعلقهما التخزين 

جلملة الفعلية، كائن أو �: وتقديره جيوز �سم املفرد، مثل

من اجلار و احلقيقي و احلاصل اخلرب  ١٠٣. استقر: مثل

 . علقهما احملذوفا�رور و الظرف مت

ب السلفية، ألن الكثري منهم عدم وجود بيئة تعلم الكت .٢

الرمسية أو مدرسة عالية فقط كل  املدرسةيتعلمون دروس 

 . يوم

يف هذه احلالة، ستجعل البيئة ذات �ثري كبري يف        

التعلم، هي أصدقاء الدراسة و الدين، وهذا ميكن أن 

 . حيدث مشكلة يف تعلم اللغة العربية

لذلك، فهذه من مشكالت العوامل البيئية كما يبني        

ألن احلقائق �دي أن العوامل : يف كتاب أجيف هرماوان

                                                           
   ٩٠ نفس املرجع،   ١٠٣
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عادة يف تعلم اللغة العربية منفردة البيئية الشركائية مشكلة 

   ١٠٤.اإندونيسييف 

 و هذا .الطالب قليلبعض حملفوظة لدى عدد املفردات ا .٣

�لكلمات  الطالب  يشعرون الغريب بعض حيدث ألن

معىن الكلمة    كتاب تعليم املتعلم و مل يكتباملوجودة يف

 . يف وقت أنشطة التعلم

كما قيل يف  فهذا يتضمن من مشكلة املفردات،         

كتابه عبد احلميد ألن املفردات هي واحدة من األجزاء 

املهمة يف املكون اللغوي، كان استخدام اللغة نطقا و  

   ١٠٥.كتابة، وأحد أسس تطوير مهارات اللغة العربية

و ما يتعلق مبشكلة املفردات يف كتاب أجيف        

ينبغي أن يعلم علم الصرف الذي اليوجد يف اللغة : هرماون

اإلندونيسية ألن يعلم تصريف الكلمة برموز معينة  و يف 

                                                           
 Metodologi Pembelajaran Bahasaأجيف هرماوان،   ١٠٤

Arab ،١١٠   
 Metodologi Pembelajaran Bahasaأجيف هرماوان،   ١٠٥

Arab ،١١٠  
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عدد الكلمة، للغة العربية ثالث أنواع، هي مفرد، و تثنية، 

  ١٠٦ .بعناية يفر صالت ادرس هذيلذلك جيب أن . مجعو 

لذا ال يوجد تشابه يف اإلندونيسية فإن إتقان بعض        

املفردات سيعيق يف عملية التعلم ، وجيب على املعلم شرح 

  .كل شيء عن علم املفردات �لكامل 

جتد صعوبة يف حتديد املبتدأ من اإلسم املبين يف كتاب تعليم  .٤

املبتدأ من اإلسم  تركيبتقن يالطالب مل بعض املتعلم، ألن 

أي األسم الضمري، و املوصول، و الشرط، و اإلسم (املبين 

و وجدت عدد اإلسم املبين يف كتاب تعليم ) اِإلشارة

 . املتعلم

و هذا يشمل مشكالت اجلملة،  يف كتاب أجيف        

هرموان مشكلة اجلملة هي اجلملة ال ميكن فصلها عن  

أحد  ١٠٧.لعربية املنطبقةمراتب الكلمات املوقية يف اللغة ا

نوعني اجلملة هي اجلملة اإلمسية، اليت حتتوي على املبتدأ و 

                                                           
  ٣٣، Mengukur Kemampuan Bahasa Arabعبد احلامد،   ١٠٦

 Metodologi Pembelajaran Bahasaأجيف هرماوان،   ١٠٧

Arab ،١٠٤   
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و املبتدأ له صفة متنوعة، و هي اإلسم املبين، اليت  ،١٠٨اخلرب

تتكون من اإلسم الضمري، و اإلسم املوصول، اإلسم 

 ١٠٩.اإلشارة، و اإلسم الشرط

فهم  نقصالبيا�ت والنظر�ت حصلت على أن        

املبتدأ من اإلسم املبين يصعب لفهم توضيع اجلملة  تركيب

 .اإلمسية يف كتاب تعليم املعلم

عندما تكون جد صعوبة و تو  يف حتديد املبتدأصعوبة  وجود .٥

، ومها يف "ؤخرُمبَتدأ مُ "و " خرب مقدم"اجلملة اإلمسية على 

مل يفهم تفسري أستاذه عن  بعض الطالب أثناء اجلملة، ألن

 . خرب مقدم و مبتدأ مؤخر

  :جيب تقدمي اخلرب على املبتدأ يف ثالثة مواضع       

إذا كان اخلرب شبه مجلة و املبتدأ نكرة غري موصوف و   .أ 

 يف بيتنا رجل، وعندي دينار: مثل. المضاف

                                                           
   ١٣٦،Pengantar Linguistik Arabأغوس ترجياحيو،   ١٠٨
   ٢٨- ٢٧فؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربية،   ١٠٩
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إذا كان اخلرب من األلفاظ اليت هلا صدر الكالم كأمساء   .ب 

مىت اإلمتحان ؟، : مثل. أمساء الشرطاإلستفهام، و 

 .ومن يتق هللا يفلح

: مثل. إذا اتصل املبتدأ بضمري يعود على بعض اخلرب  .ج 

 ١١٠.للسالم تباعته

م و و ليست اللغة العربية سهلة لتحليل اخلرب املقد       

إىل املثابرة يف ممارسة  تاجاملبتدأ املؤخر يف كتاب، فيح

مشكلة اجلملة، كما لى وهذا يشمل ع. ظرية يف الكتابالن

قع ترتيب اجلمل العربية يف الوا: يف كتاب أجيف هرماوان

غري العرب، مثل الطالب لليس من السهل فهمه 

اإلندونيسيني، فلن يتمكن مقارنة إىل اللغة 

جيب أن يكون اخلرب تقع بعد املبتدأ إال أن  ١١١.اإلندونيسية

                                                           
  ٣٤-٣٣، ملخص قواعد اللغة العربية. فؤاد نعمة،  ١١٠

 Metodologi Pembelajaran Bahasaأجيف هرماوان،   ١١١

Arab،١٠٣   



٩٤ 
 

 
 

اخلرب على يكون خربه ظرفا أو جار و جمرور فيجور تقدمي 

   ١١٢.املبتدأ أو جيب عليه

ب إىل كتب العلوم الدينية الالط بعض ةري تقصر غ .٦

 . للغة العربية بوجود النائم يف أثناء التعلم�اإلسالمية 

امليول هي أقل : ملشكلة غري اللغويةيشار إىل ذلك �       

من الرغبة يف معرفة الطالب إىل علم الدين  و الدوافع

  . العربية

مليول و إن أدىن ا :مىن يف هذه احلالة كما يف كتاب       

لتعلم اللغة العربية تسبب أن خيفض التقدير للغة  الدوافع

العربية و أن تفهم حمدود وبصرية نظرًا لنقص املعلومات اليت 

يتم نقلها إىل اجلمهور فيما يتعلق بوضع ووظيفة اللغة 

  ١١٣.العربية

تفهم حمدود النظرية املذكورة وجدت مماثلة هي و        

وبصرية نظرًا لنقص املعلومات اليت يتم نقلها إىل اجلمهور 

                                                           
١١٢

  ١٠٤، نفس املرجع  

- ٤٤، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، ومىن  ١١٣

٤٥  



٩٥ 
 

 
 

التقدير  و خمالفة هي أدىن فيما يتعلق بوظيفة اللغة العربية

للغة العربية، وأن تفهم حمدود وبصرية نظرًا لنقص املعلومات 

  .للغة العربيةاليت يتم نقلها إىل اجلمهور فيما يتعلق بوضع ا

اجلملة اإلمسية يف   تركيبمشكالت الطالب يف فهم  ولحل  }ج {

الدينية  �ملدرسة ”I“فصل الرابع يف الكتاب تعليم املتعلم 

 ٢٠١٨/٢٠١٩اإلسالمية مفتاح اهلدى السنة الدراسية 

هي : الرسالة للمدرسة الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى       

التقوى إىل هللا و األخالق متنية التثقف �لعلم و العمل و 

    ١١٤.آلكرمية يف نفس الطالب يف خدمتهم للدين وا�تمع

املشكالت، فكان حلول املشكالت  ذكرتكما و        

اجلملة اإلمسية يف كتاب تعليم املتعلم  تركيبلطالب يف فهم ل

 الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى �ملدرسة ”I“فصل الرابع يف ال

  :هي

                                                           
يف ملحق هذا  ٢٠١٩/III-٢٨/D/٠٢: انظر نسخة الوثيقة  ١١٤

  البحث 
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ب معىن الكلمة، وتركيب اجلملة البعض الطإذا مل يعلم  .١

 هيفعل وهوصديقه،  سألاإلمسية يف كتاب تعليم املتعلم في

 .قراءة الطالب األستاذ حوعادة يصح .قبل التعلم

بعض ، فال أن يفصل كلة مذكورةهذه املشأما        

الطالب من علم النحو و الصرف �للغة العربية أي هو 

الصحيحة وفًقا للقواعد العربية إلفهام كيفية القراءة 

بوجوب معرفة معىن الكلمة و وضع اجلملة  ١١٥السارية

و التفصل اجلملة من تسلسل الكلمة . اإلمسية الصحيحة

    ١١٦.متلك املوقية يف العربية السارية

معرفة  يفالطالب أن جيتهد  على بعض لذلك، جيب       

و يسأل معىن الكلمة و تركيبها يف كتاب تعليم املتعلم ه

و احلل اآلخر من . لتعلمأصدقاءه قبل إجراء أنشطة ا

                                                           
 Metodologi Pembelajaran Bahasaأجيف هرماوان،   ١١٥

Arab ،١٠٣  
١١٦

 Metodologi Pembelajaran Bahasaأجيف هرماوان،   

Arab ،١٠٤  
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راءة الطالب ليعلم الطالب يف من ق أح اخلطحيص أستاذه

   . قراءته أخط

الطالب يتعلم الدروس  لكثريجتماعية اإلكانت بيئة إذا   .٢

ب الستماع الالطبعض ، فيجتهد الرمسية فقط كل اليوم

الطالب، وتعلم قبل  األستاذعندما يعلم  هأستاذشرح 

 .فقط املدرسةامتحان 

قيقة �ن بيئة ، فتهدي حكلة مذكورةهذه املشأما        

عادة مشكلة منفردة يف تعلم اللغة العربية يف  جتماعيةاإل

ب يف البيئة اليت الالطبعض  وجيب ذكي ١١٧.اندونيسيا

يعيش فيها إلختيار الصديق ميكن دعوته لتعلم كتاب تعليم 

طلب الوقت و املكان لتعلم كتاب تعلم كتاب املتعلم، و 

  .لم ولو حدت أقصى الوقت و اجليزةتعليم املتع

ب الستماع شرح الالطبعض لذلك جيب أن جيتهد        

الطالب، و يعود تعلمه يف كل  األستاذعندما يعلم  األستاذ

 .   يوم على األقل قبل أنشطة التعلم

                                                           
  ١١٠ نفس املرجع،  ١١٧
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ب حيفظ املفردات قليًال، ومل يعلم املعىن الالطبعض ذا كان إ .٣

صديقه وحياول العثور الوارد يف كتاب تعليم املتعلم، فيسأل 

، حىت يتمكن من العثور على معىن الكلمة على القاموس

 . الصحيح يف كتاب تعليم املتعلم

، فاملفردات عنصر مهتم كلة مذكورةهذه املشأما        

كما يف  . تعليم املتعلم بفهم النصوص العربية، مثل كتاب

كتاب عبد احلميد ألن املفردات هي واحدة من األجزاء 

املهمة يف العنصر اللغوي، سواء كان استخدام اللغة لفظًيا 

   ١١٨.وكتابًيا، وأحد األسس لتطوير قدرة اللغة العربية

الطالب حماولة إجياد معىن بعض ، جيب على لذلك       

موس أو بطرق أخرى، الكلمات، وميكنهم استخدام القا

  . مثل يسأل أصدقاءه

إذا صعب بعض الطالب يف تعيني املبتدأ يف صورة اإلسم  .٤

، فحاول أن يهتم  )يف كتاب تعليم املتعلم(املبين يف اجلملة 

عملية  عندكتاب تعليم املتعلم و شرحه   أستاذكثريا بقراءة 

 . التعليم

                                                           
   ٣٣، Mengukur Kemampuan Bahasa Arabعبد احلامد،  ١١٨
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اللغة ، فال يكفي طالب كلة مذكورةهذه املشأما        

العربية معرفة أساس قاعدة اللغة العربية خطوطا عريضة 

. قواعد العربية مجيعا أو تفصيال ب أن يعلمفقط، ولكن جي

أما واحد نوع اجلملة هو اجلملة اإلمسية، و اليت حتتوي على 

و املبتدأ له صفات، وهي اإلسم املبين،  ١١٩املبتدأ و اخلرب،

املوصول، و إسم  اليت تتكون من إسم الضمري، إسم 

   ١٢٠.اإلشارة، و اإلسم الشرط

بتدئ معرفة تركيب امل بعض الطالبلذلك، فاجتهد        

جدا  األستاذب قراءة الالطبعض اإلسم املبين �ن يستمع 

عن طريق كتابة الرتكيب برموز معينة  خالل عملية التعليم، 

  .اجلملة اإلمسية مجيعا و تفصيال تركيبأو �عادة دراسة 

ب مبحث خربا مقدما ومبتدأ الالطبعض و إذا مل يستول  .٥

مؤخرا جيدا، حاول أن يدرسه أكثر، حىت ينقص أوجه 

 . يف فهم اجلملة اإلمسية يف كتاب تعليم املتعلم نقصال

                                                           
  ١٣٦،Pengantar Linguistik Arabأغوس ترجياهيو،   ١١٩
  ١٠٤فؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربية،   ١٢٠
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و ذكرت هذه املشكلة سابقا، كان اخلرب املقدم و        

 و يقع اخلرب بعد املبتدأ. املبتدأ املؤخر من اجلملة اإلمسية

حقيقيا، بل إذا كان اخلرب ظرفا أو جارا و جمرورا، فيجور 

   ١٢١.تقدمي املبتدأ أو جيبه

ب خربا ُمقدما الالطبعض لذلك، جيب أن يتقن        

ومبتدأ ُمؤخرا و كا� من قراءة النصوص العربية فيحاول 

  .ا ُمقَدما ومبتدأ مؤخرا بشروطهاخرب  تركيبإعادة تعلُّم 

عرفة الكتب اإلسالمية الطالب مبعض  إرادة كانت  و إذا .٦

فيحاول  األستاذ، بوجود النائم أثناء التعليم، فإن قلةالعربية 

 األستاذشرح أمهية تعلم كتاب تعليم املتعلم، و إذا جيد 

 هنام يف أثناء التعلم، فيأمر صديقب الذي يالالطبعض 

 . لوضوءلمره � يقاظه، وقريب إلال

 أدىن امليول و الدوافعف ،كلة مذكورةهذه املشأما        

 و ،تعلم اللغة العربية أحد أسبابه أدىن تقدير اللغة العربية

                                                           
 Metodologi Pembelajaran Bahasaأجيف هرماوان،   ١٢١

Arab ،١٠٤  
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وبصرية نظرًا لنقص املعلومات اليت يتم نقلها إىل  حدود علم

  ١٢٢.تهاو وظيفاللغة العربية اجلمهور فيما يتعلق بوضع 

أستاذ نور ينطا أمهية تعلم كتاب فأوضح  ،لذلك       

 كما يف كتاب ومىن جيب. أول التعلمتعليم املتعلم يف 

 تعلم اللغة العربية، حيث حياول غرية أن يزيد األستاذ

 تعلم وأمهية تعلم اللغة العربية  األستاذ�ن يوضح  األستاذ

   ١٢٣.علم الديين اإلسالمي
   

  

  

  

                                                           
- ٤٤، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، ومىن  ١٢٢

٤٥  
١٢٣

  ٤٥ نفس املرجع،  
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  الباب السادس

  اإلختتام

  

 خالصة  }أ {

 ”I“فصل الرابع يف الكتاب تعليم املتعلم عملية تدريس   .١

 ستعمليهي  الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى �ملدرسة

هي التدريس بطريقة �ندوعان  طريقة �ندوعاناألستاذ 

هي يقرأ األستاذ حمتوى كتاب تعليم املتعلم و معناه �للغة 

كل كلمة من   احمللية أو اجلاوية، ويكتب الطالب معىن

حمتوى   ألستاذ، مث يشرح اكتاب التعليم املتعلم  عبارات

د و الرتمجة هو طريقة القواع كتاب تعليم املتعلم كهدف

حفظ اجلملة و فهمها يف كتاب  يرجى الطالب أذكياء يف

فهم نص على  نقادري وادهم ليكونيزو تو تعليم املتعلم 

بطريقة القواعد و  يةاليوم ة إىل اللغةلرتمجاللغة األجنبية �

يستعمل  األستاذو تبيينها  رتكيبشرح الو يف . الرتمجة

 .بطريقة احملاضرة
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اجلملة اإلمسية يف   تركيبمشكالت الطالب يف فهم  .٢

الدينية  �ملدرسة ”I“فصل الرابع يف الكتاب تعليم املتعلم 

 بعض الطالب مل يستول هياإلسالمية مفتاح اهلدى 

 حملفوظة لدىعدد املفردات او  ،تركيب اجلملة اإلمسية

د صعوبة يف حتديد املبتدأ من و ج، و و الطالب قليل بعض

د صعوبة يف و ج، و و اإلسم املبين يف كتاب تعليم املتعلم

حتديد املبتدأ جتد صعوبة عندما تكون اجلملة اإلمسية على 

و ، ، ومها يف أثناء اجلملة"ُمبَتدأ ُمؤخر"و " خرب مقدم"

بعض ة ري غ نقصو ، ب السلفيةلكتوجود بيئة تعلم ا قلة

للغة العربية �ب إىل كتب العلوم الدينية اإلسالمية الالط

 . بوجود النائم يف أثناء التعلم

اجلملة اإلمسية  تركيبمشكالت الطالب يف فهم  ولحل .٣

 �ملدرسة ”I“فصل الرابع يف اليف كتاب تعليم املتعلم 

بعض إذا مل يعلم : هو الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى

ب معىن الكلمة، وتركيب اجلملة اإلمسية يف كتاب الالط

وعادة  ميسأل صديقه، وهو يفعله قبل التعلتعليم املتعلم ف

ب الالطبعض ذا كان إو ، قراءة الطالب األستاذح حيص
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حيفظ املفردات قليًال، ومل يعلم املعىن الوارد يف كتاب تعليم 

العثور على القاموس، حىت املتعلم، فيسأل صديقه وحياول 

يتمكن من العثور على معىن الكلمة الصحيح يف كتاب 

إذا صعب بعض الطالب يف تعيني املبتدأ م، و تعليم املتعل

، )يف كتاب تعليم املتعلم(يف صورة اإلسم املبين يف اجلملة 

كتاب تعليم املتعلم و   أستاذحاول أن يهتم كثريا بقراءة ف

بعض إذا مل يستول ، و شرحه خالل عملية التعليم

ب مبحث خربا مقدما ومبتدأ مؤخرا جيدا، حاول الالط

يف فهم اجلملة  نقصأن يدرسه أكثر، حىت ينقص أوجه ال

كانت بيئة ذا  و إ، اإلمسية يف كتاب تعليم املتعلم

تعلم الدروس الرمسية فقط كل يالطالب لكثري  ةجتماعياإل

 األستاذب الستماع شرح الالطبعض يوم، فيجتهد 

 املدرسةالطالب، وتعلم قبل امتحان  األستاذعندما يعلم 

لكتب الطالب معرفة ابعض  ةرادإ كانت  إذاو ، فقط

، بوجود النائم أثناء التعليم، فإن ةقلاإلسالمية العربية 

فيحاول شرح أمهية تعلم كتاب تعليم املتعلم، و  األستاذ
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نام يف أثناء التعلم، فيأمر الطالب الذي ي األستاذإذا جيد 

  .ءلوضو لمره �يقاظه، وقريب إلال هصديق

  مقرتحات  }ب {

 للمدرسة .١

إىل  نبغي أن تزيد اإلهتمام يف وقت تعلم الطالبي       

لفهم النصوص  لنحو و الصرف و املفردات ألمهيتهاعلم ا

 . ةالعربي

 لألستاذ .٢

ينبغي أن يساعد الطالب على حلول املشكالت يف   .أ 

 .عند وجود املشكالت يف التعلم رتكيبفهم ال

أمهية دائما إىل الطالب عن  ينبغي أن يعطي الدوافع  .ب 

سالم يوجد كثريا علوم دين اإل العربية، ألنتعلم الكتب 

 . العربية يف الكتب

 الالحق للباحث .٣

ره إىل مشكالت يتطو الباحث يرحي هذا البحث ل       

فهم الصرف يف كتاب تعليم املتعلم، لكي يعلم املشكالت 

 ترتبط فهم الصرف يف كتاب تعليم املتعلم 
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 للطالب .٤

يف  أن يتعلموا دائما و أن يتعاونوا فيما بينهم ينبغي  .أ 

 .التعلم

وا و يكثر جيدا وا علم النحو و الصرف سدر ينبغي أن ي  .ب 

ذالك يف فهم كتب دين بيسهل  املفردات حىتحفظ 

 .للغة العربية� املكتوبة اإلسالم

 جبد خالل أنشطةح األستاذ ينبغي أن يهتموا شر   .ج 

و يفهمه الذي قرأ  رتكيبحىت لن يكتب ال ميالتعل

 .االستاذ و شرحه
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