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 الملخص

تعليم النحو بطريقة القواعد و الترجمة . 1122ديوي.  ماهاراني،
للصّف األّول بالمدرسة الدينّية "عليا" في معهد 

 عليم. البحث العلمّي. قسم تنهضة الشّبان باتشيتان
اللغة العربية كلية التربية و العلوم التعليمية الجامعة 
اإلسالمية الحكومية فونوروغو. المشرف الدكتور 

 الحاج محمد منير الماجستير.

 الكلمات األساسية: طريقة القواعد و الترجمة، نتائج التدريس

م اللغة العربية، و يتعلما يوجهها الطالب يف  ملشكلة اليتاتغلب  
اللغة يف فهم قواعد  ا يشكو منها هي الصعوبة اليت يواجهوهنام اليت أكثر

ة اليت يستخدموهنا  العربية. ألن اللغة العربية هي اللغة األجنبية خبالف اللغ
 قواعد خمتلفة من اللغة اليومية للطالب. لذلكبد كل يوم، و هي يتأك

حيتاجون إىل الطريقة الصحيحة ملساعدهتم على قدرة القواعد  الطالب
دينية "عليا" املعهد هنضة الدرسة امللعربية بسهولة. يف الصف األول با

الرتمجة يف تعليم النحو. طريقة القواعد و ان باتشيتان. يطبيق املعلم الشبّ 
تمكني الطالب األذكياء من حفظ و فهم القواعد النحوية و ل هايهدف

ىل اللغة الثانية إة اللغة األم أو اللغة التعبري عن األفكار من خالل ترمج
درة على فهم نصوص اللغات بية التعليمها و جتهيزها لتكون قاألجن
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من على الرغم  األجنبية عن طريق ترمجتها إىل اللغة اليومية أو العكس.
هذا العصر احلديث به العديد من خيارت طروق التعليم اليت ميكنها 

علم ملساعدة تظل اختيار امل ةالرتمج طريقة القواعد و لكن، تطبيقها
التعليم اليت تتم بسهولة. من خالل عملية  النحوم يالطالب على تعل

 ،احلفظ و ةإعطاء أمثلة على اجلمل شرح قواعد اللغة بالتفصيل و وترجم 
على املشكالت اليت يواجهها الطالب يف تعلم اللغة باملأمول ان تغلب 

وقراءة  ةاجلمل ةعاصن قدرة علمن  البساعد طتكن أن مت والعربية. 
 .التحدث باللغة العربيةو  ةاجلمل

إىل خلفية البحث وضعت الباحثة أسئلة البحث كما يلي:  انظر  
 لقواعد و الرتمجة يف تعليم النحوكيف خطوات تنفيذ طريقة ا (1)

درسة الدينية "عليا" يف معهد هنضة الشّبان باتشيتان   املللصّف األّول ب
بطريقة القواعد و الرتمجة لطالب الصّف ( كيف نتائج تعليم النحو 2)

 درسة الدينية "عليا" يف معهد هنضة الشّبان باتشيتان  املاألّول ب

وللوصول إىل البيانات هلذا البحث العلمّي إستخدمت الباحثة  
. و استعملت (kualitatif deskriptif)وصفيّ  –على سبيل البحث كيفّي 

لوثيقة ألساليب مجع البيانات. يف هذا البحث املالحظة و املقابلة و ا
وإختارت يف طريقة حتليل البيانات هي حتليل البيانات ميلس و هوبارمان 

مجع البيانات و  تتكون من (interactive model)يعين منوذج التفاعل 
 ختفيض البيانات و عرض البيانات و استنتاج البيانات.
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النحو  خطوات تعليم( 1واخلالصة هلذا البحث العلمّي هي : )
باستخدام طريقة القواعد و الرتمجة يف الصف األول باملدرسة الدينية 

لنظرية. إال اعطاء قصص با   "عليا" معهد هنضة الشبان باتشيتان مناسبة
. يقسم املعلم أنشطة التعليم إىل األنشطة التحفيزية و إدارة الصف متعة 

ت اليومية و األولية و األساسية و األخرية، باإلضافة إىل التقييما
االختبارات الشفهية يف هناية الفصل الدراسي. يف تطبيقها، يقوم املعلم 
بتدريس املواد من خالل الرتمجة و وضع هيكل للقواعد، و الشرح 
بالتفصيل و دعوة الطالب النشيطني حلفظ قواعد اللغة العربية و قراءة 

و أما نتائج  (2) اجلمل العربية وصنعها وفقا للقواعد اليت يتم تدريسها.
ل باملدرسة الدينية التعليم بتطبيق طريقة القواعد و الرتمجة يف الصف األوّ 

زيادة قدرة تتحقق ب. لنظريةبا  "عليا" مهعد هنضة الشبان باتشيتان مناسبة
عرفة األدب العريب، و زيادة م/الطالب على قراءة الكتب التقليدية

 و العربيةاجلمل  تكوين على القدرة و فردات و فهم قواعد اللغة العربيةامل
تقييم   نتائجأّما  و م اللغة العربية.يتعلعلى هتمام الطالب إزيادة 

 والفهم املعرفة من املعريف الاجملوانب الثالثة و هي اجلالطالب تناسب 
  .والتطبيق
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 لالباب األو  

 مقد مة

 . خلفية البحث﴾أ﴿

نجبيية الثي ر ععلم  ي اللغة العربية هي اللغة األ
ه  ي إندونيسيا كانت املؤسمسات التعليمية العامل، أحد

يتعلم   قد .اإلسالمية اليت جتعل اللغة العربية درسا رمسيا
املدرسة اإلبتدائية حّتم اجلامعة و  من التعلي  اللغة العربية

 املعهد جيهمز مثانا لطالب اللغة العربية.

قد متلك اللغة العربية دور مه م خاصة 
للمسلمني. التخصيص اللغة العربية باللغات األخرى ي 

كما قال اهلل   1العامل أحده  هي لغة القرآن و احلديث.
ُه : "اِنَّآ اَنْ زَْلب   2ععاىل ي القرآن الثرمي سورة يوسف آية 

نًا َعَربِيًّا لََّعلَُّثْ  عَ ْعِقُلْوَن" و جتعل اللغة العربية مهممة هي قُ ْرا  
عدد املستخدامة اللغة العربية اكير من مائتان مليونا 

                                                           

    Metode PengajarannyaBahasa Arab danأزهر أرشد، 1 
 .7(، 2002)يوكياكرعا: فوستاكا فالنجار، 
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شخص. حيلون من املباطق آسيا و افريقيا. و غ ر ذلك 
اللغة العربية هي واحدة من اللغة الرمسية ي اجملالس  انم 

 2(. PBBالدويل ميل هيئة األم  املتحدة )
ععلي  اللغة العربية خبصائص خمتلفة ي اجملتمع غ ر 
العريب، ونجد التحادى ي التعلم  و الفه  لثي احده  
ماهر باللغة العربية. ولذلك عبقس  املشثالت اليت عبشأ 

للغة العربية لغ ر العريب إىل قسمان هي عادة ي ععلم  ا
املشثالت عل  اللغة و غ ر عل  اللغة. املشثالت عل  
اللغة مبها الصرف و املفردات و البحو و الثتابة. مثم 
املشثالت لغ ر عل  اللغة خاصة مبها املشثل عن 
املختلفة اإلنجتماعية و اليقافية بني اجملتمع العريب و غ ر 

 3العريب.

                                                           
 Pengajaran Bahasa Arab Media dan امحد مهتادى انصر، 2

Metode-Metodenya  ،3(، 2002)يوكياكرعا: ع راس. 
 Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab أنجيف ه رماوان، 3 

 .33-32(، 2012)باندونج: رمانجا روسداكاريا، 
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العباصر اهلامة ي ععلي  اللغة العربية أحده  من 
قد ال هي قواعد البحو كحانجة اساسية عبد ععلممها.

يتمثن الطالب من قراءة البص العريب و عمل اجلملة 
" عل   ععريف عن عل  البحو  2بدون فهم  قواعد اللغة.

و هثذا ييدو  5.يعرف به أواخر الثلمات أعرابا و بباء"
أن عل  البحو هو عل  الرتكيب، يعين بوظائف الثلمات 
فيها. و هذا يتطلب العمل العقلي قيل البطق، و العل  

إنم ععلم  البحو 6العقلي قيل عفس ر املثتوب أو شرحة.
للمستعملني اللغة استطاع اوصل العيارة و فهمها 

 7بالصحيح ي الثتابة و الثالم.

                                                           

  Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif، سيف املصطفى4 

 .21(،  2011، اإلسالمية احلثومية ماالنج ماالنج: اجلامعة)
 .7(، 2002)كديري: خملص الفاكوم، Maa Taqulنور حاك  شاه،  5 
اللغة العربية سعاد عيد الثرم الوئلى و طه علي حسني الدليمي،  6 

 .172(، 2005)القاهرة: دار الشروق للبشر و التوزيع، مباهجها و طرائق عدريسها
   Pembelajaran Bahasa Arabعيد احلميد و آخرون،   7 

Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media   ماالنج: اجلامعة(
  .62(، 2002اإلسالمية احلثومية ماالنج، 
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التعليمية هو عامل مه م ي  ي األنشطة املعلم  
ا فقذلك حيتاج املعلم  إىل الطريقة و عسهيل التعلم  ول

لحانجة مبها أهداف التعلي  و الطالب و املادمة الدراسية ل
ألن لثل طالب ي  2الدراسية و غ ر ذلك. و الوسائل

من يسارعون إىل فه   كانت،  ة التعل  نوعا خمتلفاأنشط
ها ميي فه  املواد اليت يقداليعض اآلخر بطيء  و املادة

، من أنجل خلق التعل  الفعال ، من املعل . هلذا السيب
البموذج أو الطريقة  بهج أوالضروري استخدام امل

أما  و ا ملفاهي  املوضوعات املراد عسليمها.الصحيحة وفق
طريقة التدريس مبفهومها الواسع جمموعة األساليب اليت 

رنجى للمتعل  من أنجل يت  بواسطتها عبظي  اجملال اخلا
 2حتقيق أهداف عربوية معيبة.

                                                           

 ،  ArabMetodologi Pembelajaran Bahasa أنجيف ه رماوان،  8 

100. 
مدخل إىل طرق ععلي  اللغة األنجبيية ملدرسى اللغة  أزهر أرشد،9 

 .20(،  1222)أونجونج فاندانج: األحثام، العربية
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عغلب املشثلة اليت ما يونجهها الطالب ي ععل  
اللغة العربية، و اليت أكير ما يشثو مبها هي الصعوبة 
اليت يوانجهوهنا ي فه  قواعد اللغة من اللغة العربية. ألن 
اللغة العربية هي اللغة األنجبيية خبالف اللغة اليت 

كل يوم، و هي يتأكد بقواعد خمتلفة من يستخدموهنا  
اللغة اليومية للطالب. لذلك الطالب حيتانجون إىل 
الطريقة الصحيحة ملساعدهت  على قدرة القواعد العربية 

 .بسهولة
هو الدافع وراء احلانجة إىل الطريقة اليت يولدها 

الطريقة اليت ولدت و استخدمت  ععلي  اللغات األنجبيية.
لعدة قرون ي ععلي  اللغة األنجبيية و ال عزال عستخدم 
اليوم هي طريقة القواعد و الرتمجة و اليت يطلق عليها ي  
كي ر من األحيان الطريقة التقليدية. هذه الطريقة هي 

يعين طريقة القواعد و طريقة  10إنضمام عن طريقاعني
الطريقة التصومر األن نقاط الرتمجة. ميثن اعتيار هذه 

                                                           

)يوكياكرعا:   Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabو مونا، 10 
 .27(، 2011ع راس، 
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هما عثون ف ي إحدى هاعني الطريقتني أو كلالضع
 .عبفيذ كلم مبهما معا عثميلية بالتساوي حبيث يت م 

الغرض من هذه الطريقة هو متثني الطالب األذكياء من 
حفظ وفه  القواعد البحوية والتعي ر عن األفثار من 

 اللغات األنجبيية ية إىلخالل عرمجة اللغة األم أو اللغة اليان
درة على فه  نصوص اللغات وجتهيزها لتثون ق تعليمهاال

 11أو العثس. طريق عرمجتها إىل اللغة اليومية األنجبيية عن
ة ي الفصل األول نتائج املالحظات األولي

ي قرية  عهد هنضة الشيانامل "ليا"عديبية الدرسة املب
هباك طريقة يطييق املعل  يتان. عشون، مديبة باعويبااأرنج
من هذا على الرغ   .لقواعد و الرتمجة ي ععلي  البحوا

العصر احلديث به العديد من خيارت طروق التعلي  اليت 
عظل  ةالرتمج طريقة القواعد و لثن ،ميثبها عطييقها

 البحواختيار املعل  ملساعدة الطالب على ععل  لغة 
بسهولة. من خالل عملية أنشطة التعلي  اليت عت  عرنج  

                                                           

، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab أنجيف ه رماوان، 11 

171. 
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 ةإعطاء أميلة على اجلمل شرح قواعد اللغة بالتفصيل و و
على املشثالت اليت يوانجهها باملأمول ان عغلب احلفظ  و

، ميثن أن ذلك و غ رالطالب ي ععل  اللغة العربية. 
واليت  عهديساعد أيضا ي حتقيق أهداف التعل  ي امل

عن عل   درة معرفةقإىل متثني كل طالب من  هتدف
 صباعةفه  القواعد العربية حّت يتمثن من  و البحو
 12.باسيةو التحدث باللغة العربية مب ةوقراءة اجلمل ةاجلمل

عتميز املدرسة مبسابقات اللغة العربية حيث يبجح 
ميل خطاب  ظهار مهاراهت  ي اللغة العربيةالطالب ي إ

ستخدمة ياحية مبرانجعة طريقة التعل  املعريب. مثم يهت  ال
 . و نتائج التعلي  للطالب، ملعرفة عملية التبفيذ فيها

ولذلك عريد الياحية ان عيحث باملوضوع اليحث 
قة القواعد و الترجمة للصف  األو ل تعليم النحو بطري"

في معهد نهضة الشب ان " ة الدينية "عليامدرسبال
 "يتانباتش

 
                                                           

  2012نوفمرب  17نتيجة املالحظة ي التاريخ  12 
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 . تحديد البحث﴾ب﴿

امما حتديد اليحث ي هذا اليحث هو عبفيذ  و
الطالب لتعلي  البحو  طريقة القواعد و الرتمجة  مع  نتائج

ي معهد هنضة الشيمان باعشيتان بالتمخصيص الصفم 
 األومل املدرسة الديبية "عليا".

 

 . أسئلة البحث﴾ج﴿

لقواعد و الرتمجة ي كيف خطوات عبفيذ طريقة ا .1
ل باملدرسة الديبية "عليا" ي للصفم األوم  ععلي  البحو

 معهد هنضة الشيمان باعشيتان ؟
كيف نتائج ععلي  البحو بطريقة القواعد و الرتمجة  .2

لطالب الصفم األومل باملدرسة الديبية "عليا" ي 
 معهد هنضة الشيمان باعشيتان ؟
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 . أهداف البحث﴾د﴿

لقواعد و الرتمجة ي خطوات عبفيذ طريقة ا ملعرفة .1
للصفم األومل باملدرسة الديبية "عليا" ي  البحوععلي  

 معهد هنضة الشيمان باعشيتان.
ملعرفة نتائج ععلي  البحو بطريقة القواعد و الرتمجة  .2

درسة الديبية "عليا" ي امللطالب الصفم األومل ب
 معهد هنضة الشيمان باعشيتان.

 

 . فوائد البحث﴾ه﴿

 الفوائد البظرية .1
ال سيماما ي ععلي  اللغة زيادة اخلزنة العلمية و  .أ

 العربية.
فتح الطرق املستخدمة ي األرشاد و التعلي  من  .ب

 املعلم  إىل الطالب.
املستخدمة للرتنجيح األنشطة اليحث ي  .ج

 املستقيل.
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 الفوائد العملية .2
 للمدرس .أ

زيادة املعارف املدرسون و محله على التعلي  ببوع 
 الطريقة لرتقية نتائج ععلي  البحو للطالب.

 للمدرسة .ب
ععليقات للتطوير عن الطريقة و األساليب 

 املستخدمة ي ععلي  البحو.
 للياحية .ج

زيادة املعارف العلمية و الفائدة لبفس الياحية و 
 ي املستقيل.

 

 كتابة تقرير البحثتنظيم  . ﴾و﴿

الياب األومل : املقدممة، فيها خلفية اليحث و حتديد 
اليحث و أسئلة اليحث و أهداف 
اليحث و فوائد اليحث و كتابة عقرير 
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اليحث، و أمما وظيفة الياب هي ميل 
  ططة االسية الفثرية عن كل اليحث.املخ

الياب الياين : هو اليحوث السابقة و اإلطار البظرى عن 
ة حيث فيها الييان طريقة القواعد و الرتمج

عن ععريف طريقة القواعد و الرتمجة و 
خلفيتها و أهدافها و خصائصها و 
خطوات عبفيذها و مزاياها و ناقصها، و 

 نتائج التدريس.  

الياب اليالث:هو مبهج اليحث حيتوي على نوع اليحث 
و حضور اليحث و مثان اليحث و 
مصادر الييانات و أساليب مجع الييانات و 

حتليل الييانات و فحص صحمة طريقة 
 الييانات  و خطوات اليحث. 

عرض الييانات و هو حيتوي على الييانات الياب الرابع: 
العامة اليت عتعلق على موقع اليحث يشمل 
عاريخ قيامها و موقعها اجلغرافية و نظامها 
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و أحوال أساعذها و طالهبا، و الييانات 
اخلاصة اليت حتتوي نتيجة املقابلة و 

 الحظة عن طريقة القواعد و الرتمجة. امل

الياب اخلامس: حتليل الييانات عن ععلي  البحو بطريقة 
القواعد و الرتمجة للصفم األومل باملدرسة 
الديبيمة "عليا" ي معهد هنضة الشيمان 

 باعشيتان.

الياب السادس: االختتام، ي الياب األخ ر يتضمن من 
واإلقرتاحات اخلالصة من نتائج اليحث 

 املتعلقة باليحث.
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 الباب الثاني

 بحوث سابقة و اإلطار النظرى

 . بحوث سابقة﴾أ﴿

اليحث العلميم اليت حبيها عوليانا عريفاة احلسىن سبمة  .1
اجلامعة اإلسالمية احلثومية بورواكارعا طالية  2012

باملوضوع "عطييق طريقة القواعد و الرتمجة ي فه  آيات 
القرآن ي معهد القرآن اآلمني فابواران بورواكارعا سبمة 

عطييق طريقة  ". اهداف هذا اليحث لوصف2012
القواعد و الرتمجة ي فه  آيات القرآن ي معهد القرآن 

. بأسئلة اليحث: 2012اكارعا سبمة اآلمني فابواران بورو 
عطييق طريقة القواعد و الرتمجة ي فه  آيات  ( كيف1

القرآن ي معهد القرآن اآلمني فابواران بورواكارعا سبمة 
؟. أما  استخدام مبهج اليحث  هو اليحث  2012
( و مت احلصول  kualitatif deskriptif وصفيم ) -كيفيم 

و املقابلة و الوثيقة.  على مجع الييانات عن املالحظة
حتليل اجلميع الييانات مع ببموذج ميلس و هوبرمان 
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عثون من ختفيض الييانات و عرض الييانات و استبتاج 
البتائج هذا اليحث انم عبفيذ طريقة القواعد و  الييانات.

الرتمجة حيتوى على ثالث مراحل:اعداد عطييق طريقة 
د و الرتمجة، عقيي  طريقة القواع القواعد و الرتمجة، عبفيذ

عطييق طريقة القواعد و الرتمجة. اإلعداد هبا هو إعداد 
ي عطييق طريقة  املعلم  ي عدريس املادمة وفقا للمعلم .

يثون املعلم  طريقة املختلفة و ليس بالضيط التطييق 
املضمن ي كتب مبهج التعلي  و استخدمت عقييمها 

املساواة باليحث ستعمل  13باإلمتحان شفوي و حتريري.
الياحية ي مبهج اليحث املستخدمة و هو الفرق ي حبث 
عن التعلي  البحو و مثان اليحث مبعهد هنضة الشيمان 

 باعشيتان.
 2017اليحث العلميم اليت حبيها سافيوين هايت سبمة  .2

طالية اجلامعة اإلسالمية احلثومية ماعارام باملوضوع 
                                                           

  Penerapan Thariqah Qowaid Wa،يانا عريفاة احلسىنعول 13  

Tarjamah dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur’an di Pondok Pesantren 

Al-Qur’an Pabuwaran Purwokerto Tahun 2014  اليحث العلميم اجلامعة(
  .V (،2012اإلسالمية احلثومية بورواكارعا، 
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لرتمجة لرتقية قدرة عرمجة اللغة "استخدام طريقة القواعد و ا
العربية ي الطالب الصفم إحدى عشرة املدرسة العالية 
اهلثمة فيميبانج لوميوك الشمالية السبة الدراسية 

". اهداف هذا اليحث ملعرفة عمليمة 2016/2017
استخدام طريقة القواعد و الرتمجة لرتقية قدرة عرمجة اللغة 

شرة املدرسة العالية العربية ي الطالب الصفم إحدى ع
اهلثمة فيميبانج لوميوك الشمالية السبة الدراسية 

و ملعرفة كيف البتيجة الرتمجة ي  2016/2017
الطالب بعد املستخدمة طريقة القواعد و الرتمجة.بأسئلة 

عمليمة استخدام طريقة القواعد و  ( كيف1اليحث: 
الصفم الرتمجة لرتقية قدرة عرمجة اللغة العربية ي الطالب 

إحدى عشرة املدرسة العالية اهلثمة فيميبانج لوميوك 
( كيف 2؟ 2016/2017الشمالية السبة الدراسية 
طريقة القواعد و الرتمجة لرتقية  مشثالت املعلم  ي عطييق

قدرة عرمجة اللغة العربية ي الطالب الصفم إحدى عشرة 
 املدرسة العالية اهلثمة فيميبانج لوميوك الشمالية السبة

؟. أمما استخدام مبهج اليحث 2016/2017الدراسية 
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( و kualitatif deskriptifوصفيم ) –هو اليحث كيفيم 
مجع الييانات باملالحظة و املقابلة و الوثيقة. أخذ مصادر 
الييانات عن املعلم  اللغة العربية و الطالب. أداة الفضيلة 
هي الياحية نفسها و أداة املساعد عثون من كشافة 

الحظة و كشافة املقابلة و الوثيقة. البتائج هذا اليحث امل
انم اإلستخدام طريقة القواعد و الرتمجة الطالب ععامل  
كما املوضوع العمليم ممارسة ي الرتمجة و بطريقة القواعد 

املساواة باليحث  12و الرتمجة قدرة الطالب بدأ عرقية.
 ستعمل الياحية ي مبهج اليحث املستخدمة و هو الفرق
ي حبث عن التعلي  البحو و مثان اليحث مبعهد هنضة 

  الشيمان باعشيتان.
اليحث العلميم الذي حبيه خ ر البور هداية اهلل سبمة  .3

طالب اجلامعة اإلسالمية احلثومية فونورونجو  2017
باملوضوع "عطييق طريقة القواعد و الرتمجة لرتقية فه  

                                                           

  Penggunaan Metode Qowaid Wa Tarjamahسافيوين هايت،  14 

dalam Meningkatkan Kemampuan Menterjemahkan Bahasa Arab Siswa 

Kelas XI MA Al-Hikmah Pemenang Lombok Utara Tahun Pelajaran 

  .V (،2017)اليحث العلميم اجلامعة اإلسالمية احلثومية ماعارام،  2016/2017
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كراديبان الثتب التقليدية مبعهد دار السمالم بونجانج  
دولوبو مادييون". أهداف هذا اليحث ملعرفة عمليمة 
التعلي  الثتب التقليدية بطريقة القواعد و الرتمجة ي 
معهد دار السمالم بونجانج كراديبان دولوبو مادييون و  

( كيف 1كيف عقومي ي التعلي  مذكور. بأسئلة اليحث: 
بونجانج  عمليمة التعلي  الثتاب التقليدية مبعهد دار السمالم

( كيف عطييق الطريقة 2كراديبان دولوبو مادييون؟ 
القواعد و الرتمجة لعملية التعلي  الثتاب التقليدية مبعهد 

( كيف 3دار السمالم بونجانج كراديبان دولوبو مادييون؟ 
عقومي عملية التعلي  الثتاب التقليدية وحلوها مبعهد دار 

أما إستخدام السمالم بونجانج كراديبان دولوبو مادييون؟. 
( و kualitatif deskriptifوصفيم ) –مبهج اليحث كيفيم 

مجع الييانات باملالحظة و املقابلة و الوثيقة. حتليل 
الييانات ببموذج ميلس و هوبرمان عثون من ختفيض 
الييانات و عرض الييانات و استبتاج الييانات. البتائج 
ار هذا اليحث انم التعلي  الثتاب التقليدية معهد د

السمالم بونجانج كراديبان  دولوبو مادييون يعل  أدوات 
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)القواعد و الصرف( بطريقة القواعد و الرتمجة عرنج  
الطالب مبعىن كتابة اللغة اجلاوية بأحروف عربية ميال 

(Pegon و طريقة القواعد و الرتمجة هو طريقة الوحيدة )
الطالب الذي يب  عطييقة مبعهد دار السمالم. ملعرفة فه  

الذي قام على األقل ثاين مرات ي األسيوع باإلختيار 
املساواة باليحث ستعمل الياحية ي مبهج  15قراءة.

اليحث املستخدمة و هو الفرق ي حبث عن التعلي  
  البحو و مثان اليحث مبعهد هنضة الشيمان باعشيتان.

 
 
 
 
 
 

                                                           

عطييق طريقة القواعد و الرتمجة لرتقية فه  خ ر البور هداية اهلل،   15 
)اليحث  الثتب التقليدية مبعهد دار السمالم بونجانج كراديبان دولوبو مادييون

 .V(، 2017العلميم اجلامعة اإلسالمية احلثومية فونورونجو، 
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 . اإلطار النظرى﴾ب﴿

 طريقة القواعد و الترجمة .1
 طريقة القواعد و الترجمةتعريف  .أ

طريقة هي كتابة عقرير العاممة لإلنتخاب و 
و أمما ي كتاب  16املركمب و عرض املادمة اللغة.

اآلخر، طريقة التدريس مبفهومها الواسع جمموعة 
األساليب اليت يت  بواسطتها عبظي  اجملال اخلارنجى 

ال للمتعل  من أنجل حتقيق أهداف عربوية معيبة. وق
من كتاب أزهر  مد عيد القادر أمحدالدكتور حم

أرشد: ويقصد بطريقة التدريس األسلوب الذي 
ىل عالميذه املعل  ليحقق و صول املعارف إيستخدم 

بأيسر السيل و أقل الوقت والبفقات. فالطريقة إذن 
أكير من جمرد وسيلة لتوصيل املعرفة. و املالحظ 

من اجليمد هو الذى يستطيع استبتاج طريقة التدريس، 
أسلوب املعل  ىف القاء الدرس، و من أسلوبه ىف 

                                                           

   Pembelajaran Bahasa Arabعيد احلميد و آخرون، 16 
Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media  ،3. 
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وضع خطة هذ التدريس، و من طريقة ي استخدام 
الوسائل التعليمية، و كذلك أسلوبه ىف عقدمي 

 17الطالب.
طريقة القواعد و الرتمجة هي إنضمام عن 
طريقاعني يعين طريقة القواعد و طريقة الرتمجة. ي 

د اللغة باألميالت هذه الطريقة ععلي  الطالب القواع
مبها حتليل قراءة القص رة اليت ععربم ميادئ القواعد 
ععليمها. ععطي هذه طريقة فرصة ي الطالب 
للتدريب الرتمجة من اللغة األنجبيية إىل اللغة الدراسية 

ي احد كتاب يينيم انم  12أو عثس كذالك.
عستخدم الطريقة القواعد و الرتمجة ي ععلي  اللغات 

طريق االستهالل بتعلي  القواعد البحوية  احلديية عن
و شرحها شرحا طويال بواسطة اللغة األم، و يتيع ي 
ذلك أسلوب عرمجة اجلمل و العيارات من اللغة األم 

                                                           

مدخل إىل طرق ععلي  اللغة األنجبيية ملدرسى اللغة العربية،  أزهر أرشد،17 
20. 

 Pengajaran Bahasa Arab Media dan امحد مهتادى انصر، 18 

Metode-Metodenya ،67. 
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اىل اللغة اآلنجبيية. و ي هذه الطريقة ال عيذل أى 
 12حماولة لتمثن التالميذ من احلديث باللغة األنجبيية.

خرى. فيدعوها اليعض هلذه الطريقة عدة أمساء أ
"الطريقة القدمية". ويدعوها آخرون "الطريقة 

 20التقليدية".
ي" هذه الطريقة على افرتاض ونجود "مبطق عامل

، وأن القواعد اللغوية وهو أساس كل اللغات ي العامل
نجزء من الفلسفة واملبطق. وبالتايل ميثن لتعل  
اللغات أن يعزز القدرة على التفث ر املبطقي وحل 

ن ي كتابه بااله ناباا ملا قوفق21.املشثالت وحفظه
على  أظهر الذي أن املبطق العاملي أنجيف ه رماوان

، ت ي العامل هي نفسها بشثل أساسيمجيع اللغا

                                                           

األنجبيية ملدرسى اللغة  مدخل إىل طرق ععلي  اللغة أزهر أرشد، 19 
  .25العربية،

)مجيع احلقوق أساليب عدريس اللغة العربية حممد علي اخلويل،   20 
 .20حمفوظة للمؤلف(، 

   Metodologi Pengajaran Bahasa Arabأمحد فؤاد ايفيبدي،  21 

 .20(، 2002)ماالنج: مشثات، 



22 
 

، من املبطق. ملعرفة نقطة التشابه والقواعد هي فرع
دراسة القواعد األنجبيية اليت دراستها،  من الضروري

بات اللغة األنجبيية اليت  كتاي الفثرةعلى  لبظرول
، من الضروري القيام بأنشطة عرمجة املفردات دراستها

ية اليت يت  ععلمها ي املفردات واجلمل باللغات األنجبي
. لذلك فإن نجوهر الطالباليومية اجلمل ي اللغة  أو

،  ة األنجبيية هي حتليل قواعد اللغةأنشطة ععل  اللغ
ها إىل غي ر ت، وحفظ املفردات كأساس لةكتابة اجلمل

 اللغة املستخدمة ي احلياة اليومية.
أن األساس   (Ba’labaki) 22بعليثي فثرة من

هو حفظ القواعد ، والتحليل األساسي هلذه الطريقة 
رتمجة إىل اللغة املستخدمة  ، مث ال لمثالمةالبحو ل

 ثالمال ةلدرس. ي حني أن االهتمام مبهار ل مرسلةك
 ال القواعد و الرتمجة الطريقةا. هذا يعين أن صغ ر نجد

، ان عثون نجيدة ي التواصل ببشاطعدريب الطالب 

                                                           

 ، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab أنجيف ه رماوان،  22 

170-171. 
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عتمد على حتليل ولثن لفه  اللغة بشثل مبطقي ي
 القواعد. بواحىدقيق ل

ري األساسي هو أن اللغة االفرتاض البظ
ام من القواعد متثاملة ي املقام األول كبظ دفاهل
بقواعد ط ي البصوص واجلمل مث عرعي متيع اليت

بظر إىل ععل  اللغة ضمبيا على ومعاين اللغة األوىل. ي
، وحفظ نه نشاط فثري يتضمن قواعد التعل أ

عدة القواعد واألشياء املتعلقة مبعاين اللغة األوىل مبسا
. يت  التعامل مع اللغة األوىل كبظام ممارسات الرتمجة

 يانية. على الرغ  اللغة المرنجعي ي احلصول على 
أن اهلدف من عدريس اللغة هو  ععرتفيقة الطر  هذه

ي  ،اءة األدب بشثله األصليوضع القدرة على قر 
 .عقلي كبضياططريقة يعترب عدريس اللغة   هذه ال
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فيما يلي افرتاضات حول ععل  اللغة اليت 
 : 23الرتمجة و قواعدالعصدقها طريقة 
فه  اللغة ، عخالل طريقة قواعد اللغة (1

مثونة من  ام أو وحدة على أهنا نظ
مثتوبة عظهر بشثل  اليت كلمات
ية ؛ الثلمات هي كلمات فردمستقل

إىل  كل الثلماتميثن عرمجتها  
وفقا  معادالهتا للغات األنجبيية وعرعييها

 نجبيية.األ اللغةلقواعد البحو إىل 
 مير دفدريس املفردات ي اللغة اهلع
رمجة ع مجة املياشرة مع اللغة األم.الرت ب

مث  و مياشرة دفة اهلالقراءات ي اللغ
 ها باللغة األم للطالب.عيحي

                                                           

  Pembelajaran Bahasa Asingعزيز فخر الرزي و إيرعا ماهيودين، 23 

Tradisional dan Kontemporer  ،نجاكرعا الشرقيمة: بانيا فوبليسيبج(
2010،)22-23.  
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ليس  عليمهااللغة ما جيب ع علي ي ع (2
، بل طريقة للتفث ر ة نفسهااللغ

املبطقي وعطوير االنضياط العقلي 
اليمني. هذا االفرتاض انتقاد ألن 

القدرة املبطقية ألطفال متوسط 
لتياع هذه  ليس مرعفعا رسةاملد

تطييق هذه الطريقة فإن مير ب الطريقة.
للقدرات البظرية  افضلعدريس اللغة 

 اللغوية. رموزال عن
، التعلي  املستخدمة هي اللغة األملغة  (3

املفاهيمية ومباقشة  ملسألةلشرح ا
بعض هيثل اللغوية.  ةستخدامملا

استخدام اللغة األم ألغراض التعل  
ا. حيتاج نتائج واضحة وفهم عطيي

، كما أن انمالطالب إىل شعور باأل
على شعور  ه األم قادر  ةاستخدام لغ
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باألمان ألن ميثبه  بسهولة فه  
 الدرس وشرح املعل .

ا اللغات األنجبيية شعور  علي ع تاجحي (2
الوفاء هبذا الشرط  احلالة باألمان و

عبدما يعرف الطالب كيفية التعي ر 
 هذا .دفعن شيء ما ي اللغة اهل
البحو  ععلي االفرتاض يفرتض أن 

لطالب كيف عرعيب لضروري  يعرف 
 الثلمة بالثلمة للتعي ر عن أفثاره .  

 خلفية طريقة القواعد و الترجمة .ب
 ةقيطر بال اليت معروفا ةالرتمج لقواعد وطريقة ا

ة قدمية. لثبها ليست ألن هذه الطريق 22 التقليدية.
، امله  واملي ر لالهتمام أن طريقة مشثلة قدمية
ي اجملتمع األورويب  متأصلةكانت   ةالقواعد والرتمج
، وهي اليونانية اللغات األنجبيية علي لعدة قرون ي ع

                                                           

 ، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab أنجيف ه رماوان،  24 

170. 



27 
 

من املدارس  رأكي قد الوقت، حني القدمية والالعيبية.
هذه  ليتعلموناجلامعات اليت عطلب من الطالب  أو

اللغات ألهن  اعتربوا "ذات قيمة ععليمية عالية" ي 
ذلك بسيب  و غ رية. تقليدالبصوص ال ععلي 

" الذي يت  عدرييه من خالل في"االنضياط اخل
 التحليل املبطقي للغة، وحفظ قواعد اللغة و

القواعد ي لغة ، وعطييق جلمل املعقدةا عصميمات
، ميثن القول أن هذه الطريقة قد الرتمجة. بعد ذلك

 األذكيي " أبا عن نجدقدمت مسامهة كي رة من 
علك على حياة األمة" وخاصة ي املبطقة األوروبية  

 أهنا لقب "عقليدي" هلذه الطريقة.   السيب
ععترب هذه الطريقة أقدم طرق ععلي  اللغات 
األنجبيية، و عسمى الطريقة القدمية، كما عسمى 
الطريقة التقليدية، و ععود نشأهتا إىل عصر البهضة ىف 

االغريقية اليالد األوربية حيث نقلت اللغتان 
)اليونانية( و الالعيبية للرتاث االنساىن إىل العامل 
الغرىب، فضال عن عزايد العالقات بني خمتلف اليالد 
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األوربية، ممما أشعر أهلها باحلانجة إىل ععل  هاعني 
اللغتني. فاشتد االقيال إىل ععلمها و ععليمها، و 
اعيعت ي ذلك االساليب اليت كانت شائعة ي 

  25ات االنجبيية ي العصور الوسطى.عدريس اللغ
عن فثرة خلفية طريقة القواعد و الرتمجة ي 
الثتاب اآلخر، أومال األوائل طريقة القواعد و الرتمجة 

( حني كي ر 15عرانجع إىل القرن هنضة أروبا )القرن 
املدرسة و اجلامعة بأروبا عونجب إىل الطالب ععلم  

عيبيمة ألنم رآه متلك "قيمة التعلي  العليا"  اللغة الالم
لتعلي  البصوص التقليدية. هذه طريقة اللغات اليونان 
عني الذي ععلي  عبد لعدمة قرون. لثن  القدمي و الالم
التسمية هذه طريقة التقليدية بطريقة القواعد و 

اليت   "Grammar Translation Method الرتمجة أو "
حني عستخدم الطريقة الواسع  12يعرف ي القرن 

بأروبا. كي ر هذه طريقة لتعلي  اللغة العربية كما ي 
                                                           

 ععلي  العربية لغ ر الباطقني هبا مباهجه و أسالييهرشدي أمحد طعيمة،  25 
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بالد العريب أو اليالد اإلسالم اآلخري مضمون 
. ي بلديبا 12إندونيسيا، وصل إىل آخر القرن 

أندونيسيا هذه طريقة عستخدم حّتم اآلن مبعاهد 
 26السملفيمة.

 واعد و الترجمةأهداف طريقة الق .ج
أهداف هذه الطريقة عبد حد حفظ قواعد و 

اللغة وفهمها، و التعي ر بأشثال لغوية عقليدية، و 
التدريب على كتابة اللغة بدقة عن طريق التدريب 
املبظ  ي الرتمجة من لغة الدراس إىل اللغة املتعلمة،  
كما عقف بأهدافها عبد حد عزويد الدراس حبصيلة 

عة، وعدريية على استخالص املعىن لفظية أدبية واس
 27من البصوص األنجبيية برتمجتها إىل لغته األم.

 و امما ي احد كتاب كما يلي:
                                                           

 ،   Metodologi Pengajaran Bahasa Arabأمحد فؤاد ايفيبدي،  26 
20. 

اللغة العربية  طرائق عدريسحممود كامل الباقة و رشدى أمحد طعيمة، 27 
ات املبظمة اإلسالمية للرتبية و العلوم و اليقافة، )إيسيثو: مبشور  لغ ر الباطقني هبا

2003 ،)71. 
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صون اللسان عن اخلطأ، و حفظ القل  من  (1
 الزلل، و عثوين عادات لغوية سليمة.

ععويد التالميذ قوة املالحظة، و التفث ر  (2
املبطقي املرعب، و عربية ملثة االستبياط و 

 احلث  و التعليل.
يعني على فه  الثالم على ونجهه  (3

الصحيح، مبا يساعد على استيعاب املعاين 
 بسرعة.

إكساب التالميذ القدرة على استعمال  (2
 22القاعدة ي املواقيف اللغوية املختلفة.

، فإن أنجيف ه رماواني كتابه  قال الباقة
متثني الطالب األذكياء  الغرض من هذه الطريقة هو

وفه  القواعد البحوية والتعي ر عن األفثار من حفظ 
ية إىل اللغات من خالل عرمجة اللغة األم أو اللغة اليان

وجتهيزها لتثون قادرة على فه   تعليمهااألنجبيية ال
                                                           

األنجبيية ملدرسى اللغة  مدخل إىل طرق ععلي  اللغة أزهر أرشد، 28 
  .130-122العربية،
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نصوص اللغات األنجبيية عن طريق عرمجتها إىل اللغة 
 اليومية  أو العثس.

ان مهمان ي حيتانهذا الييان، هباك  من
ول: القدرة على القواعد ، األعد و الرتمجةالقوا طريقة

 هياملقدرعان هذه  ، القدرة على الرتمجة. ؛ وثانيا
أنجبيية  ةاألساسي لبقل األفثار  إىل الثتابة بلغ رأس
 ةرأس األساسي لفه  األفثار ي اللغ ، و(أنشاء)

 22األنجبيية اليت ععلمها )القراءة والفه (.

نجبيية األلغة ال علي أن الغرض الرئيسي من ع
ة األدب املثتوب باللغة تطوير القدرة على قراءل
. (kitab kuning)دف امليال الثتب التقليدية اهل

ك، حيتاج الطالب إىل ا على القيام بذللتثون قادر 
. ععتقد دفاملفردات اخلاصة باللغة اهلالقواعد و   يععل

 ععطي إىلنجبيية األلغة ال  يهذه الطريقة أن ععل
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ا ميثن أن يساعده  على قليا نجيدالطالب متريبا ع
 30ارات التفث ر لديه .عطوير مه

 خصائص طريقة القواعد و الترجمة .د
 كما يلي:  هاخصائصطريقة القواعد و الرتمجة 

أهداف ععلم  اللغة األنجبيية هي للقدرة  (1
قراءة صباعة األدب ي اللغة اهلدف أو 
الثتب الديبية ي ععلم  اللغة العربية 

 بإندونيسيا.
املادمة الدراسية عثون من كتاب البحو و  (2

 املعج  و القائمة الثلمة و البص القراءة.
قاعدة اللغة عقدمم بالقياسية يعين عيدأ  (3

بعرض القواعد املتيوع باألميالت و شرح 
 بالتفصيل و طوال و عرضا.

ععطي املفردات ي املعج  اللغتني أو قائمة  (2
 املفردات و عرمجها.

                                                           

  Pembelajaran Bahasa Asingعزيز فخر الرزي و إيرعا ماهيودين،  30 
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صباعة اآلدب البصم القراءة بصفة  (5
 التقليدية أو الثتاب الديبية املاضي.

أساس التعلي  هو حفظ القواعد اللغة و  (6
املفردات مثم عرمجة حرفية من اللغة اهلدف 

 إىل الطالب أو عثس كذالك.
لغة األمم الطالب عستخدم لغة التفاه  ي  (7

 البشاطة العلم  و التعلم .
دور املعلم  العمليم كعرض املادمة. دور  (2

ب سليم كمستل  املادمة.الطال
31 

فثرة عن خصائص الطريقة القواعد و الرتمجة ي 
 الثتاب اآلخر، كما يلي:

و هباك قلق عميق ي القراءة، و الثتابة،  (1
و عرمجة، أقل من االهتمام جلوانب 

 االستماع و التحدث.

                                                           

،   Metodologi Pengajaran Bahasa Arabأمحد فؤاد ايفيبدي،  31 
21. 
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استخدام لغة األم كلغة التدريس ي  (2
 أنشطة التعل .

 البحو.ىل ان القوانني مش را إ (3
التعل  األساسي هو عن ظهر قلب ععل   (2

قواعد اللغة و املفردات و مث عرمجة حرفيا 
من لغة إىل لغة املتعلمني املستهدفة و 

 العثس بالعثس.
دور املعلمني ي عملية التعل  أكير نشاطا  (5

من املتعلمني الذين يستمرون ي علقي 
 32املواد بشثل سلي.

 خصائصها هي:و  اما ي  كتابه أزهر أرشد عن 

إنم اهلدف الرئيسى من ععلي  اللغة العربية  (1
من االعصال مبصادر اليقافة العربية، و 

 قراءة كتاباهتا و فه  نصوصها.

                                                           

طرائق عدريس اللغة العربية حممود كامل الباقة و رشدى أمحد طعيمة،  32 
  .232، لغ ر الباطقني هبا
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عستخدم هذه الطريقة الرتمجة كأسلوب  (2
 رئيسى ي التدرس.

هتت  هذه الطريقة بقواعد اللغة العربية    (3
كوسيلة لتعلي  اللغة األنجبيية و ضيط 

 صحتها.
عزويد الطالب بعدد كي ر من مفردات يت م  (2

 اللغة العربية.
ا ثروعه كلما عقدم ىف برنامج ععلي   (5 و اّنم

 33العربية.

و قال الدكتور حممد علي اخلويل عن خصائص  
 الطريقة القواعد و الرتمجة، كما يلي:

الطريقة مبهارات القراءة و  هتت  هذه (1
الثتابة و الرتمجة، و ال ععطي االهتمام 

 االزم ملهارة الثالم.

                                                           

األنجبيية ملدرسى اللغة  مدخل إىل طرق ععلي  اللغة أرشد،أزهر  33 
  .26العربية،
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عستخدم هذه الطريقة اللغة األم للمتعلم    (2
كوسيلة رئيسية لتعلي  اللغة املبشودة. و 
بعيارة أخرى، عستخدم هذه الطريقة 

 الرتمجة كأسلوب رئيسي ي التدريس.
لبحوية، أي هذه الطريقة باألحثام ا هتت  (3

التعميمات، كوسيلة لتعلي  اللغة األنجبيية 
 و ضيط صحتها.

كي را ما يلجا املعل  الذي يستخدم هذه  (2
الطريقة إىل التحليل البحوي جلمل اللغة 
املبشودة و يطلب من طالبه القيام هبذا 

 32التحليل.
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الطريقة القواعد و  اخلصائص عن وفقا كتابه أنجيف
 : الرتمجة

الفثرية أنشطة االنضياط العقلي والتبمية  (1
من احلفظات  ثي ري ععل  اللغات مع ال

 وفه  احلقائق.

عركيز على أنشطة القراءة والثتابة  (2
والرتمجة. بيبما عثون أنشطة االستماع 

احلصول على   و الثالم الوالتحدث 
 اهتمام.

على أساس قراءة  خاصةاختيار املفردات  (3
البصوص املستخدمة. عدريس هذه 

، ردات من خالل قوائ  ثبائية اللغةاملف
 واحلفظ. عجميودراسات امل

 لذلك، ةالوحدات األساسية هي اجلمل (2
وقت ال، ألن معظ  ةاالهتمام للجملأكير 
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الطالب يقضيه نشاط عرمجة مجل 
 مبفصلة.

عدريس قواعد اللغة بشثل استبتانجي ،  (5
 ي اللغة قواعد اللغة كما هو تقدميب يعين

 الرتمجات.ب عدريب مثالالعيبية. 

)اللغة األم  الطالب عستخدم لغة اليومية (6
 35 أو اللغة اليانية( كمواد متهيدية.

 اخلصائصمن امسها،  ظاهر مصوركما 
على  حديدهي الت  القواعد و الرتمجةالرئيسية لطريقة 

ءة القواعد وعطييقها ي عرمجة فقرة من القرا دراسة 
 ض م والرتمجة هي  عدمن لغة إىل أخرى. طريقة القوا
 من طريقة القويد وطريقة الرتمجة.

، فإن هلذه الطريقة األساسي الرئيسي وفقا
القواعد اليت يت  عدريسها هي قواعد رمسية مع 
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 دفععل  املفردات ي اللغة اهل انجية.عقبيات استبت
تمد على ل الرتمجة املياشرة. املفردات ععمن خال

لغوية والرتمجات. والبماذج ال ،البصوص احملددة
 جتزأ ميثن عرمجتها بسهولة. ية اليتتقليدالبصوص ال

ال اما ة الثلمات املقدمة للحفظ املفردات إىل قائم
ا كوحدات حفظ القواعد أيض والبطق. عن  عدريس

 ية.ويت  عوف ر العديد من اجلمل التوضيح

ة ضروريالتحدث باللغة العربية  ليست طالقة
اللغة العربية مع لغة  ععلي  ألنه ملعل  اللغةا الستخدام

القواعد و ل طريقة الطالب )اإلندونيسية( من خال
د األخرى عدريس اللغة العربية كعل  ميل املوا .الرتمجة

، يت  عقيي  ععل  اللغة عن ي املدرسة. نتيجة لذلك
ن وحدات القواعد للطالب أسئلة مطريق إعطاء 

على إنجابات االختيار الصحيحة. ميثن  ي  بباءعقيو 



40 
 

؛ سواء من لرتمجةإنجراء االختيارات من خالل ا
 36العثس. وأربية اإلندونيسية إىل الع

 خطوات طريقة القواعد و الترجمة .ه
خطوات عقدمي العمليمة التعلي  بطريقة القواعد و 

 الرتمجة كما يلى:
املعلم  عقدمي األميلة احلقيق. الثتاب ييدأ  (1

املدرسي الذى إستعمله يستخدم طريقة 
 القياسية.

يطلب املعلم  إىل الطالب للحفظ قائمة  (2
املفردات و عرمجها أو يطلب الطالب 
 ملظاهرة حفظ املفردات اليت ععلي  قيلها.

يطلب املعلم  إىل الطالب لفتح البصم  (3
راءة القراءة مثم يطليه  لفه  شحبة الق

برتمجها كلم الثلمة أو اجلملة مثم أصلحه 
نتيجة عرمجته  اخلطماء و شرح بضع قطاع 
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القواعد )البحو و الصرف( من البحيمة 
اجلمال اللغة. ي الوقت اآلخر يطلب 
املعلم  إىل الطالب لتعمل حتليل القواعد 

 37)اعراب(.
و امما اخطواهتا من فثرة الدكتور حممد علي اخلويل،  

 كما يلي:
امليال. يقدم املعل  مياال على الرتكيب  (1

اجلديد، و من املستحسن أن يثتيه على 
 اللوح.

الرتكيز. يضع املعل  خطا أو يستخدم  (2
الطياش ر امللونة لرتكيز انتياه الطالب على 
اجلزء من اجلملة املراد عقدميه كرتكيب 
نجديد إذا مل عثن اجلملة كلها هي 

 الرتكيب اجلديد.

                                                           

  Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif زوهلانان،  37 

  .33(، 2012)نجاكرعا: رنجا كرافيبدو ف رسادا، 
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عل  معىن الرتكيب اجلديد املعىن. يشرح امل (3
بواسطة ربطه مبوقف أو متييل أو سياق أو 
 باستخدام اللغة األم اليت يعرفها الطالب.

الصيغة. يشرح املعل  صيغة الرتكيب  (2
اجلديد من حيث اإلعراب أو اليباء أو 

 املطابقة أو الصرف أو ماشابه ذلك.
املقارنة. يقارن املعل  بني الرتكيب اجلديد  (5

ذات العالقة اليت ألفها  و الرتاكيب
الطالب، و ييني املعل  نواحي املشاهبة و 
نواحي االختالف من حيث املعىن و 

 امليىن.
التعزيز. يقدمم املعل  أميلة أخرى على  (6

الرتكيب اجلديد لتدعي  فه  الطالب 
 للرتكيب و معباه و استعماالعه.

أميلة موازية. يطلب املعل  من الطالب  (7
للرتكيب اجلديد. و  عقدمي أميلة مشاهبة

ميثن أن يت  ذلك عن طريق عونجيهه 
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أسئلة عتطلب أنجوبة حتتوي على الرتكيب 
 املطلوب.

التعمي . حياول املعل  و الطالب التوصل  (2
إىل ععمي  يتعلق بالرتكيب اجلديد من 

 حيث الصيغة و االستعمال.
التمارين الشفوية. يعطي املعل  طالبه  (2

 اجلديد.عدرييات شفوية على الرتكيب 
(التمارين الثتابية. يقوم الطالب باإلنجابة 10

 على متارين كتابية عتعلق بالرتكيب اجلديد.
(املرانجعة. يقوم املعل  مبرانجعة الرتكيب 11

اجلديد من حني إىل آخر لتدعي  احلفظ 
و ععزيز املهارة و التغلب على آثار 

 32البسيان.

و ي كتابه بسري مصطفى و عيد احلامد، فضال عن 
االستخدام العملي الطريقة القواعد و الرتمجة ي ععل  

 اللغة العربية ميثن القيام به على البحو التايل:
                                                           

  .26-25 أساليب عدريس اللغة العربية،حممد علي اخلويل،  38 
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عثرار املواد مفردات، عسجيل الطالب  (1
مفردات نجديدة عبدما يقرأ املعل  الرتمجة 

 األنجبيية )العربية(.
املعل  يقول نصف الطالب قراءة فقرة ي   (2

اءة كتاب بصوت عال. بعد املعل  قر 
بعض اجلمل ي وقت ال حق إلعطاء 
 الفرصة للطالب لتثرار القراءة بصمت.

الطالب عرمجة اجلمل ي البص ي لغة  (3
الرتمجة. إذا لزم األمر املعلمني ملساعدة 

 الطالب الذين بوانجهون صعوبات.
مثم بداية نجديدة مع شرح البحو املواد  (2

األساسية )القواعد(. و أوضح القواعد 
اللغة األصلية )العربية(. و ي التفاصيل ب

أشار الطالب قواعد كاملة مع 
التفس رات، و األميلة و األستيباءات ي  

 كتاهب .
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و قضى وقتا ي هناية الدرس ععمل ي  (5
مهام مثتوبة ي اعصال مع البحو من 
اللغة العربية إىل الرتمجة. و يطلب من 
الطالب إلكمال العمل غ ر املثتمل ي 

طاء مهمة حلفظ املبزل، و ايضا إع
    32فردات نجديدة عتعلق الدرس التايل.م

عن اخلطوات طريقة ، أنجيف ه رماوان كتابه  وفقا
 هي كما يلي: القواعد و الرتمجة

املتعلقة باملواد  الشيءمقدمة، حيتوي على  (1
، أو تقدميها ي شثل عقيي س اليت

 اختيارات أولية للمواد أو غ رها.
 ععريفعن مقدمة وععريفا  املعل  يقدم (2

ب حفظها القواعد باللغة العربية اليت جي
الرتمجة بلغة  ووفقا للمواد اليت ستقدميها 

                                                           

 Metode dan Strategi بسري مصطفى و عيد احلامد،  39 

Pembelajaran Bahasa Arab  :اإلسالمية احلثومية ماالنج اجلامعة)ماالنج ،

2012 ،)22. 
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الطالب. ميال: إذا كانت املادة املراد 
، امليتدأ و اخلربا حتتوي على قواعد عقدميه

 فإن اخلطوات اليت ميثن اختاذها هي:
 ميتدأ خربعقدمي مفهوم  (أ

وععريف كالمها وعرمجته إىل لغة 
 الطالب.

أميلة، مث ق  بإنجراء  أعطى (ب
مقارنة مع قواعد اللغة اليومية 
للطالب ملساعدة الطالب 

 على الفه .
ك يشرح املعل  بعد ذل  (ج

 األميلة.
الطالب حقا بعد أن يفه   (د

 ، يرشدامليتدأ و اخلربمفهوم 
إىل حفظ  الطالب املعل 

 .إلنضياطالتعريف با
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إذا كان هباك مفردات ععترب صعية  (3
املعل  املفردات قيل ، يشرح لرتمجةل

 الدخول ي خطوة التقدمي.
العربية  باللغة  دة البصيعطي املعل  م (2

دعو الطالب إىل عرمجة  ، مث يكموضوع
فقرة. بملة إىل فقرة جب، مجلة كلمة بثلمة

طلب من الطالب بعد ذلك مطابقة ي
ديد. ي هذه القواعد احملفوظة بالبص اجل

على ين ، من املتوقع أن يثونوا قادر احلالة
كما  امليتدأ و اخلربالتعرف على 

 يل.التفاصب، مث التحليل ه حفظ
رمجته  بالفعل عرمجة عثي ل باألغرض

 قواعد اللغة الصحيحة.بالبص وفقا 
حتليل امليتدأ و اخلرب الطالب  متبعد أ (5

 .فظها حلاملعل  املفردات  عطىصحيح، يب
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املعل  الوانجب  عطيكبشاط أخ ر ،ي (6
تماع ي االنج لرتمجةاعداد كاإل املبزيل
 20التايل.

ي اللغة  ععرض القواعد و الرتمجةي طريقة 
وي كل مبها حيت فصول أو ي دروس حنوية مونجزة 

بأميلة. ال جتبب مرعية وموضحة اليت  قواعدال على
يثون الطالب البحوية. من املتوقع أن املصطلحات 
ظ بعض القواعد واألميلة. الدراسة وحفقادرين على 

. عتثون ادواتحرف أو و ، فعل، إس ّنوذج ، امليال
اللغة ي ين من الثلمات والعيارات واجلمل التمار 

مبساعدة  دفمجها الطالب إىل اللغة اهلرت عاألم اليت 
قوائ  املفردات ثبائية اللغة ملمارسة بعض العباصر أو 

عصمي  متارين  مث جمموعات من العباصر البحوية.
  للغةاملصدر ميال ةغان لأخرى ملمارسة الرتمجات م

                                                           

 Metodologi Pembelajaran Bahasa أنجيف ه رماوان،  40   

Arab،173-172. 
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ية ، أو اإلندونيساللغة ميل  دفاهل ةالعربية إىل اللغ
 21العثس.

 مزايا و ناقص طريقة القواعد و الترجمة .و
 طريقة القواعد و الرتمجة مما سيق ميثن علخيص هذه

 كما يلي:  مزايها و ناقصها،
 زايا مال

عسلمط الطالب على الثي ر القواعد اللغة  (1
 عتعلممها. ي اللغة اهلدف اليت

فه  الطالب شحبة التفاصيل املادمة  (2
 القراءة الّت عتعلممها و قدرة لرتمجها.

تعلممها عفه  الطالب خصائص اللغة الّت  (3
و الثي ر اآلخر موصوف بالبظرى و قدرة 

 قارهنا باخلصائص اللغة األمم.

                                                           

  Pembelajaran Bahasa Asingعزيز فخر الرزي و إيرعا ماهيودين،  41 

Tradisional dan Kontemporer ،25. 
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هذه طريقة عقومى قدرة الطالب ي  (2
 التذكر و احلفظ.

ال طلب قدرة قابل لقام بالفصل الثي ر و  (5
املعلم  التصومري، املعلم  ال الفصيح 
إستطاع يستخدم هذه طريقة. الفصل 
سهمل عرعمب و صوت اجللية قابل حلدمه 

 األدىن.
مباسب لثلم مرحلة اللغة الطالب  (6

طالب )اإلبتدائية و املتوسمطة و العالية( ال
ذو معىن  حصل على البواحى اللغات

 لم .بامساعدة الثتاب بال البصمر املع
ي  العمليمة التعلي  ألنم سهل ي عقي (7

اإلمتحان يثون من املادمة القواعد الّت 
 ي  باجلواب "صحيح" أوعقابل لتقي

ي  "خطاء". نتائج التعلي  قابل لتقي
 بالرتمجة.



51 
 

هذه طريقة ال حيتاج الوسائل لشرح  (2
 22املفردات.

 الناقص
هتمل هذه الطريقة البطق السلي  و لغة  (1

الضرورى للتفاه  بني احلديث العادى 
 الباس.

عثير هذه الطريقة من استخدام اللغة األم  (2
إكيرا جيعل اللغة املبشودة قليلة 
االستعمال ي درس اللغة، فالعتاح 
للطالب بالتدريب على التعي ر احلر و 

 الستخدام اللغة بطريقة طييعية.
هتت  هذه الطريقة بالتعل  عن اللغة  (3

تعلي  اللغة املبشودة أكير من اهتمامها ب
ذاهتا، فتحليل األحثام البحوية ضمن 

                                                           

  Pembelajaran Bahasaعزيز فخر الرزي و إيرعا ماهيودين،   42  

Asing Tradisional dan Kontemporer  ،22. 
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التحليل العلمى للغة، و ليس ضمن 
 اعقان اللغة كمهارة.

يقتصر عدريس اللغة اليانية وفق هذه  (2
الطريقة عادة على نشاط املعل  مع 
عالميذة ي الفصل و من حالل كتاب 

 مقرمر ال جييد عبه.
ان عدم عبويع البشاط و ععدد أشثاله   (5

يصيب اإلنسان بامللل، و يصرفه ي كي ر 
من األحيان عن متابعه الدرس حّت اذا مل 

  23جيد استجابة له عرك الربنامج كله.

و اما ي كتاهبا راضية زين الدين و آخرون، يذكر 
 عن مزايا و ناقص من طريقة القواعد و الرتمجة هي:

 

 

                                                           

 األنجبيية ملدرسى اللغة العربية، مدخل إىل طرق ععلي  اللغة أزهر أرشد، 43 
27-22.  
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 المزايا

املتعلمني إعقان مبعىن حفظها من قيل  (1
القواعد البحوية عن ظهر قلب من اللغة 

 اهلدف.
املتعلمني على فه  حمتوى اللغة التفاصيل  (2

 مواد للقراءة املستفادة و قادرة على عرمجة.
املتعلمني على فه  خصائص اللغة  (3

اهلدف و أشياء أخرى كي رة  اليت هي 
نظريم، و ميثن املتباقضة مع خصائص 

 اللغة األم.
هذا األسلوب يعزز قدرة املتعلمني على  (2

 عذكر و حفظ.
ميثن عبفيذها ي الصفوف الثي رة و ال  (5

 يطلب قدرات املعل  امليايل.
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  الناقص

هذا األسلوب هو أكير التدريس "حول  (1
 اللغة" ال يعل  "الثفاءة".

هذا األسلوب يعل  قراءة الثفاءة، ي  (2
)االستماع حني أن ثالثة الثفاءة األخرى 

 و التحدث و الثتابة( يت  جتاهل.
الرتمجة احلرفية هي ي كي ر من األحني  (3

يتغلب على معىن اجلملة ي سياق واسع، 
و الرتمجة ليست شائعة وفقا لذوق اللغة 

 األم للطالب.
يتعل  املتعلمون فقط التبوع لغة واحدة،  (2

ية، ي تبوع اللغوي هي الثتابات التقليدال
لغة املثتوبة احلديية و حني ال يسمح ال

 اللغة احملثية.
املفردات، قد اخنفضت اهلياكل و  (5

العيارات اليت درسها الطالب ي الرتك 
 مبعىن خمتلف ي اللغات احلديية.
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ألن أدمغة الطالب الوفاء هبا املشاكل من  (6
القواعد مث غادر مرة أخرى مثانا للتعي ر 

 22و خلق لغة.

ناقص من مزايا و ي كتاب األخر و يذكر عن 
 طريقة القواعد و الرتمجة، كما يلي:

 المزايا

الطالب ميثن أن حيفظ املفردات ي   (1
 كمية كي رة نسييا ي كل انجتماع.

طالب عرمجة يتقن من دع  اللغة  (2
األنجبيية إىل اللغة اليومية أو العثس 

 بالعثس.
الطالب ميثن أن حيفظ قواعد لغة  (3

دائما أنجبيية إىل اللغة اليومية ألهن  
 استخدام الرتمجة ي اللغة اليومية.

                                                           

 Metodologi dan Strategi راضية زين الدين و آخرون،   44 

Alternatif  ،32(، 2005)يوكياكارعا: فوستاكا رحلة. 
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 الناقص

حتليل القواعد ممثن نجيمد للمخطمط بل  (1
ال يستيعد إمثانية احمل رم الطالب بسيب 

 ععقيد التحليل.
الرتمجة كلم الثلمة أو اجلملة كي ر الشومش  (2

 معىن اجلملة ي العالقة الواسع.
حتصمل الطالب على الدراسية ي واحد  (3

ه  قليل العرف األنواع البوع معنيم حتم 
اآلخرى الواسع. ولذالك مستوى املعىن 

 ي احلياة اليومية هو احلد األدىن.
حفظ الطالب القواعد اللغة اليت عرض  (2

املبظور. رمبا ال عطييق القواعد على اللغة 
 اليومية.
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صحيح الطالب ال ععلم  عستخدم على  (5
اللغة األنجبيية ععلمها لثن ععلم  حتدمث 

 25ديدة.عن اللغة اجل

و امما  فثرة ي احد كتاب عن مزايها و ناقصها،  
 كما يلي:

 المزايا

أن يعتاد الطالب على حفظ القواعد  (1
البحوية من األنجانب البحو و الصرف. و 

ث ميثن للطالب هذا أمر ضروري حبي
أنجبيية بشثل صحيح وفقا التحدث باللغة 

لقاعدة. و باإلضافة إىل ذلك، و الطالب 
القراءة و الثتابة بشثل  ه  نجيدة نجدا ي

 صحيح.

                                                           

 ، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab أنجيف ه رماوان، 45 

175. 
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عدريب االنضياط العقلي و عبيد ي ععل   (2
 لغة أنجبيية

املعلمني ال جيدون صعوبة ي استخدام هذا  (3
األسلوب. لذلك، ال يفضل قدرة احملادثة. 
و بعيارة أخرى، إذا أعقن املعل  قواعد اللغة 
أنشطة التعل  ال ميثن أن يؤديها بشثل 

 نجيد.
ن اجلهد، و اهل ، و ال يتطلب الثي ر م (2

 التثلفة. 
املعلمون بسهولة السيطرة على أنشطة  (5

 التعل .
ي عبفيذ اختيارات اللغة و املعلمني خلق  (6

 .األسئلة و عقيي  و مراقيةبسهولة 
يت  استخدامة ي فصول صغ رة، و ميثن  (7

 أن عستخدم أيضا ي فئة كي رة.
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 الناقص

ي استبياطا و نفسيا، و هذا األسلوب  (1
لف للواقع على األرض. لذلك، هو خما

واملعرفة و التمثن من لغة واحدة و ليس 
بداء من ععل  قواعد اللغة. و مع ذلك، 
فإن إعقان اللغة لشخص ييدأ من السمع 

 و عقليد أو احملادثات.
إعقان قواعد اللغة أو القواعد البحوية  (2

ليس ي أحد ذاعه ميثن أن عسيطر على 
متيل إىل أن احملادثة. لذلك، و الطالب 

 عثون سليية ي التواصل.
ىل عشيع هذه الطريقة ميثن أن يؤدي إ (3

ي املتعلمني عن البفس، خاصة إذا كان 
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املعل  ال ميثن أن عثون مونجودة مع 
  26نجيدة و نجذابة.

 المزايا

الطالب مبعىن احلفظ  قواعد اللغة  قدرة (1
 .اللغة اهلدفي 

فه  الطالب حمتويات مادة القراءة  (2
 اليت يدرسوهنا وميثبه  عرمجتها. التفصيلية

 اللغة اهلدففه  الطالب خصائص  (3
من األشياء البظرية وميثن  الثي رو 

 مقارنتها خبصائص لغة األم.
هذه الطريقة ععزز قدرة الطالب على  (2

 عذكر وحفظ.
ي ر وال عتطلب ميثن عبفيذها ي فصل ك (5

 .تصوريقدرة املعل  ال

                                                           

 Pengajaran Bahasa Arab Media dan امحد مهتادى انصر،  46 

Metode-Metodenya ،62-65.  
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 الناقص

 ليسعن اللغة" تعل  "اكير الهذه الطريقة  (1
 .اللغة" مهارات" علي من ع

، ات القراءة فقطهذه الطريقة ععل  مهار  (2
هارات اليالث األخرى امل امهلبيبما 

 .الثتابة( و ثالمال و)االستماع 
ا ما ختلط بني معىن الرتمجة حرفيا غالي (3

، ونتائج الرتمجة غ ر اجلمل ي سياق واسع
 ا للغة األم للطالب.عادية وفق

طالب جمموعة واحدة فقط من يتعل  ال (2
بوعة من اللغات ، وهي جمموعة متاللغات

، بيبما ال يت  احلصول يةتقليداملثتوبة ال
على اللغات املثتوبة احلديية ولغات 

 احملادثة.
املفردات واهليثل والتعي رات اليت يتعلمها   (5

أو  متثن ال استخدمها الطالب
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 معاين خمتلفة باللغات استخدامها ي
 .احلديية 

الطالب مليئة باملشثالت  ألن أدمغة (6
، فال يونجد مثان للتعي رات البحوية
 27داعات اللغوية.واإلب

 نتائج التدريس .2
 تعريف نتائج التدريس .أ

هي عغي رات ي السلوك أو  التعلي  نتائج
  )عملية القدرات اليت لديها بعد أخذ جتربة التعل

الواسع  لتعل  باملعىنا ائجبتلالتعلي  والتعل (. السلوك 
عن 22، واحلركي البفسي.ونجدنية، الجماالت املعري

، نتائج التدريس (Oemar Hamalik) فثرة عمر مهلك 
هي عغي ر سلوك الشخص بعد التعل . ميال: من 

                                                           

،   Metodologi Pengajaran Bahasa Arabأمحد فؤاد ايفيبدي،  47 
22-23. 

  MengajarPenilaian Hasil Proses Belajar نانا سونجانا،   48 

 .3 (،1225)باندونج: رمانجا روسداكاريا، 
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و املراد 22اجلاهل إىل املاهر أو من املخ رم إىل املفهوم.
من نتائج التدريس هو قدرة الطالب املثتسية من 

و إذا عثون عغي ر السلوك من  خالل أنشطة التعل .
فتثون التغي رات بالوعي من التغي رات  50،طييعة التعل 

اإلجيابية و البشيطة، و ليست هذه عغي رات التعل  
اه.  مؤقة ألنم عتمصف التغي رات ي التعل  بإلجتم

  (Horward Kingsley) ا هلوروارد كيبجسليوفق
( 1أنواع ، وهي ) ثالثة يقس  نتائج التعل  إىل

( املواقف 3والفه  )( املعرفة 2املهارات والعادات )
 ةإىل مخس  (Gagne  )ينغ. بيبما يقس  غاآلمالوا

( املعلومات اللفظية 1من نتائج التعل  ، وهي ) انواع
( 2( االسرتاعيجيات املعرفية )3( املهارات الفثرية )2)

ثن ما هو معروف ( املهارات احلركية. ول5املوقف )

                                                           

)نجاكرعا: بومي أكسارا،    Proses Belajar Mengajarعمر مهلك،   49 
2002 ،)30. 

)نجاكرعا: ريبيثا نجيفتا،   Psikologi Belajarسيف اليحر مجره،   50 
2011 ،)15. 
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من املدارس هو عصبيف نتائج  ثي رالومستخدم ي 
 Benyamin ) التعل  اليت كشف عبها ببيامني بلوم

Bloom)  51، وهيأنواع ثالثة، واليت عبقس  على: 

فيما يتعلق  (Ranah Kognitif)جملال املعريا (1
الفثرية اليت عتثون من ستة التعل   بتائجب

، و الذاكرة، والفه  ، وهي املعرفة أنجوانب
 والتحليل والتوليف والتقيي .والتطييق 

فيما يتعلق (Ranah Afektif) ونجدنيمةاجملال ال (2
، املوقف الذي يتثون من مخسة نجوانبب

والتبظي   ي ياإلنجابة  والتق وهي القيول و
 الداخلي.

 (Ranah Psikomotorik) اجملال احلركي (3
البفسي فيما يتعلق ببتائج مهارات التعل  

 ،نجوانب قدرة على التصرف. هباك ستةوال
، )ب( مهارات إلنعثاسهي )أ( احلركة ا

                                                           

 ، Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar نانا سونجانا،  51 
22-23. 
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احلركة األساسية )ج( القدرات اإلدراكية 
)د( االنسجام أو الدقة )ه ( حركات 
املهارات املعقدة )و( احلركات التعي رية 

 والتفس رية.

التعل . ي  نتائج ياليالثة اجملاالت هدفا لتقصارت 
هو األكير  ، يعد اجملال املعريمن بني اجملاالت اليالثة

يما من املعلمني ي املدارس ألنه مرعيط بقدرة يعق
شرح كل  حمتوى املواد التعليمية. قدرةالطالب على 

 :52املعري الاجمل نجانب من نجوانب

 ملعرفةا (1)

 كما املدى معرفة من والقصد
 بلوم عصبيف ي املعرفة كلمة عرمجة

(Bloom). املباسب غ ر معباه ذلك،ك و 
 معرفة أيضا يشمل املدى ي ألنه متاما
 قلب ظهر عن املعرفة إىل باإلضافة واقعية

                                                           

 .23، نفس املرنجع 52 
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 والتعاريف، الصيغ ميل نتذكر أن أو
 عملية حيث من. الشخصيات وأمساء
 يتقن أن وعذكر حلفظ وضرورية التعل ،
 األخرى املفاهي  فه  أو للمعرفة كأساس

 .الشروط هذه
 ذلك ي مبا  يالتعلنتائج  من نوع

 مستوى أدىن من املعرفية املعارف
 ه املعرفية ي هذا فإن لثنو  .مبخفض

 على يبطيق وهذا .لفه  أساسي شرط
 من كل ي الدراسة، جماالت كل

 والعلوم الطييعية، والعلوم الرياضيات
 وحفظه امليال،. واللغة االنجتماعية،

 استخدام كيفية فه  إىل عؤدي وصيغة
 من جتعل وكلمات حفظ الصيغة؛ هذه

 .اجلمل جلعل األسهل
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 فه ال (2)
 من أعلى  يالتعل نتائج من نوع

 عركيية وشرح امليال،. التفاه  هو املعرفة
 مت مسعت، أو قرأت شيئا نفسها اجلملة
 أو مبها، آخر مياال ذلك على أميلة إيراد

 حاالت ي اليدوي عطييق باستخدام
 ثالث إىل التفاه  عقسي  وميثن .أخرى
 :فئات

 فه  مبخفض مستوى (أ)
 باملعىن عرمجة من الرتمجة،
 .احلقيقي

 فه  هو الياين واملستوى (ب)
 بني يربط الذي التفس ر،
 مع السابقة األنجزاء

 ربط أو التالية، املالحظة
 الرس  من أنجزاء بعض
 للتمييز لألحداث، اليياين
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 وليسلرئيسية ا بني
 حول املعرفة ربط .الرئيسية
 وهو الفعل، التصريف
 يعرف أنه حبيث موضوع،

 .اجلمل جلعل
 أعلى أو اليالث املستوىو  (ج)

  ءاالستقرا فه  هو مستوى
(ekstrapolasi) .ومن 

 على قادرا استقراء خالل
 ميثن ،املثتوبة وراء رؤية

 آخر، مبعىن اإلدراك عوسيع
  .53مشثلة أو حالة، أبعاد،

 
 
 

                                                           

،  Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar نانا سونجانا،  53 
22. 
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 تطييقال (3)
 ي التجريد استخدام هو التطييق

هو  التجريد يثون قدحقيق.  حاالت
 بلوم عقين. دليل أو نظرية، فثرة،

 (Bloom) من أنواع مثانية مييز 
 :52التطييقات

 أو ميادئ إرساء ميثن (أ)
 الوضع مع عتوافق اليت التعميمات

 هذه ي .اليد متباول ي اجلديد
 حتل أن املتوقع غ ر إما احلالة

 ولثن برمتها، املشثلة مشثلة
 .املباسية ميادئ وضع جمرد

 حبيث املشثلة هذه إعادة ميثن (ب)
 أو ميادئ إرساء ميثن

 .واملباسب التعميمات

                                                           

.Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar ، 25 نانا سونجانا، 54 
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 املواصفات حدود عوفر أن ميثن (ج)
 .التعمي  أو ميدأ بأمهية

 حمددة أشياء على التعرف ميثن (د)
 .والتعميمات امليادئ ي للظهور

 نجديدة ظاهرة عفسر أن ميثن (ه)
 وبعض ميادئ على عقوم

 الذي الشثل .التعميمات
 هو واسع نطاق على يستخدم

 بني العالقات إىل نبظر أن
 هو آخر شثل .والبتيجة السيب

 استفسار على قادرة عثون أن
 اليت الظروف أو حدوث حول
 .األعراض حدوث ي عسه  قد

 ما شيئا بأن يتبيأ أن ميثن (و)
 ميادئ أساس على سيحدث
 املتوقع ومن .التعميمات وبعض

 ورمبا نوعي، عغي ر من يتيني أن
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 التغ رات أساس على أيضا
 إلنشاء األساسية الثمية

  .التوقعات
 أو اإلنجراءات بعض حتديد ميثن (ز)

 الوضع موانجهة ي القرارات
 امليادئ باستخدام اجلديد

 هذا .الصلة ذات والتعميمات
 أكير عطييق القدرات من البوع

 جمال ي خرباء قيل من الالزمة
 .القرار وصباع االنجتماعية العلوم

 استخدام سيب يفسر أن ميثن (ح)
 احلاالت على والتعمي  امليادئ
 .عوانجهها اليت اجلديدة

 تحليلال (2)
 بعض لفرز حماولة هو التحليل

 من جيعل مما أنجزاء أو عباصر ي البزاهة
 معقدة، مهارة حتليل .واضح عرعيب
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 األنواع مجيع مهارات باستخدام وذلك
 يثون أن املتوقع من مع .السابقة اليالثة
 عفرق أن وميثن للبزاهة شامل فه  هباك
 حد إىل متثاملة، عيقى اليت األنجزاء ي
 كيف لفه  آخر لشيء عملية، فه  ما

 البظاميات لفه  آخر لشيء يعمل،
 التحليلية املهارات عثون عبدما. التحليل
 انه قال مث شخص، ي عتطور أن ميثن
 على عطييقه على قادرا يثون سوف
  .55خالق نجديدة حاالت

 توليفال (5)
 ي األنجزاء أو العباصر احتاد هو التوليف
 من عوليفة هو التفث ر .شامل شثل
 التفث ر حل ي .التياعدي التفث ر

 التحقق ميثن ال اجلواب أو التياعدي
 جلعل احملطات من واحد وهو .مبها

                                                           

 .Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar  ،25 نانا سونجانا، 55 
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 هي اإلبداعي التفث ر .إبداعا أكير الباس
 جمال ي ستتحقق اليت البتائج من واحدة
 أو جتد ما غاليا اإلبداع شخص .التعلي 
 عن أيضا اإلبداع عشغيل يت  .شيء خلق
 على القدرة مع .التياعدي التفث ر طريق

 عالقة جيد أن للمرء ميثن التوليف،
 على العيور أو معني، نظام أو سييية

 .56العمليات أو التجريد
 تقيي ال (6)

 ميثن شيء قيمة بشأن قرارا يعطي عقيي 
 األهداف حيث من اليها يبظر ان

 واألساليب واحللول واألعمال واألفثار
 . اخل واملواد،

مي املعل . و عق من خاللدث نتائج التعل  حت
نتائج التعل  ميثن أن يثون عأث ر التدريس وعأث ر 

                                                           

،   Belajar MengajarPenilaian Hasil Proses نانا سونجانا، 56 
27-22. 
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املرافقة. كل من هذه اآلثار مفيدة للمعلمني 
القدرات اليت متتلثها  والتعل  ه نتائجب. والطال
 والتعل  ه نتائج التعليمية. جتربةبعد علقي  البالط

أي من نجانب  من نجانيني  أشياء ميثن عرضها
، فإن ومن نجانب املعل . من حيث الطالب الطالب

 أفضل من نتائج التعل  هي مستوى البمو العقلي
مستوى البمو العقلي  وانجدمقارنة مبا قيل التعل . يت

كية. بيبما ة واحلر ونجدنيأنواع اجملاالت املعرفية والي 
االنتهاء ، عثون نتيجة التعل  عبد من نجانب املعل 

ا عفس ر البتائج إذا عل  عل . ميثن أيضمن مادة الت
ال  من ات السلوكيةالتغي ر  ستحدث  الشخص

 يعرفون أن يعرفوا.

   هي نتائجي، فإن نتائج التعلالفوقالرأي  من
معلومات حول  عطيعملية التعلي  والتعل  اليت ع

، نتائج التدريب قدرة، وليس املوضوع قدرةمدى 
 .ات ي السلوكومترير التغي ر 
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 يم نتائج التدريستقي .ب

، الب  الطيتعلالملعرفة جناح العملية ونتائج 
 له معىن  ي  نفسهيي . التقييت  عبفيذ إنجراء يسمى التق

رفة مدى حتقيق أي نجهد أو إنجراء ملع
  ي شثل يي  نتائج التعليأدوات عق57.اهلدف

االختيارات و  قاالتختيارات املالاختيارات، ا
األسئلة اليت  وي  هياالختيار كأدوات عقاملوضوعية. 

نجابات من الطالب عطى للطالب للحصول على إع
  شثال، أو يو ي شثل كتايبأ ي شثل لفظي

ي  وقياس ي. عستخدم االختيارات عموما لتقعملي
مواد التدريس  قدرة  املعري فيما يتعلق بينتائج التعل

حدود  يف التعليمية والتدريسية. ولثن ا لألهداوفق
ختيارات لقياس أو ا استخدام اال، ميثن أيضعيبةم
 .ةواحلركي الونجدنيةي جماالت   يي  نتائج التعليعق

                                                           

،  Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar نانا سونجانا،   57 
22. 
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 : 52لبوعني من االختيارات ومها فه  قليل

( وصف أيتثون من ) اختيار الوصف  (1
، ةهو أن إنجابة الطالب غ ر حمدود حرمي
( بادا على آراء الطالب أنفسه ، )اعتم

 مت عونجيه السؤال إىل الوصف احملدود هو
 هو ( الوصف املبظ ج) أشياء معيبة

و متثن   اإلنجابات القص رة عناألسئلة 
 مفتوحة وجمانية لإلنجابة. 

من عدة االختيارات املوضوعية عتثون  (2
هي اخليارات الصحيحة  و أشثال
ارات املتعددة مع اختالف ، واخلياخلاطئة

، واإلدخاالت القص رة األشثال، والتوفيق
 تثميلية.الأو 

و كان لثلم جناح التعلي  يقاس مبدى إجناز 
الطالب ي الوصول إىل هذا جناح التعلي . و 

                                                           

  .35، نفس املرنجع  58 
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باإلضافة إىل ذلك يبيغي لثلم الطالب املعرفة على 
مستوى مؤشرات البجاح اليت أنجراها املعل  ي عملية 
التدريس و التعل  اليت يبظر إليها من نجانيني أى من 

و من نجانب العملية 52جة.نجانب العملية و البتي
متعلمقة بإستعداد املعلم  إلجياد نشاط الطالب ي 
قيول الدمرس. و أما من نجانب البتائج متعلقة بتغي ر 

 الطالب بعد عسلي  الدمرس.

و بعد معرفة إجنازات املؤشرات ي التعل ، ال 
بدم للمعلم  أن يعرف على طريقة ععيني حدم األدىن من 

ي ععيني حدم األدىن يرعيط جناح ععل  الطالب. و 
جناح التعل  مبحاولة اإلفصاح عن نتائج التعل . إذا 
هباك عدة الطريقة لتعيني معيار مستوى جناح الطالب 
ي أعياع عملية التعلي  و التعل . و من بني قياسات 

( 2 10ىل إ 0مقياس املعيار من رق  ( 1 القواعد هو:
. و يثون أدىن  100إىل  0مقياس املعيار من رق  

                                                           

  Evaluasi Pembelajaranأنجيف نجهاد و عيد احلارس،   59 

  .20(، 2002)يوكياكرعا: موليت فرسيبدو، 
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إىل  0العدد اليت عدلم إىل جناح التعل  للمقياس من 
إىل  0. و بيبما املقياس من  6،0أو  5.5هو:  10

. و من حيث امليدأ، إذا قدر 60أو  55هو:  100
الطالب على اإلكمال أكير من الوانجيات أو مسؤولية  
كتقيي  معظ  الصثوك بشثل الصحيح، فيفرتض 

حبمد األدىن من األهداف و قد الطالب على الوفاء 
 جناح ي االمتحان.

و لثن ال بدم ان يثون أه م اإلهتمام للتقيي  
هو أن جيرى التقيي  على مدى القواعد املستخدم 
باملستقي  لتقيي  كفاءة سائر الطالب. و هباك قواعد 
البتائج املخصوصة املستخدم ي املدارس و اجلامعة، و 

ز من األرقام كما يلي: قييح هي: قواعد البتائج بالرمم
(، 7(، نجيمد )6(، مقيول )5(، قييح )2-0نجدما )

 (.10(، و ممتاز )2نجيمد نجدما )

و اما الطريقة ملعرفة عصبيف نتائج الطالب 
هي مبقياس حدود قياس احلرف. و قال حمّبم 
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ونجب على كلم املدرسني ملعرفة التوف ر ي 60،شاه
لتصبيف، و أمما اإلععطاء و عصبيف البتائج عن حدود ا

طريقة التصبيف لعرفة نتائج الطالب قد حدمد حمّبم شاه 
 ىف كتابه كما يلي:

: حدود التصبيف على نتائج 2.1اجلدوال
 التدريس

 التصبيف احلرف البتيجة الرق 
 نجيد نجدما أ 20-100 1
 نجيد ب 70-72 2
 متوسط ج 60-62 3
 ناقص د 50-52 2
 مردود ه 0-22 5
 
 

                                                           

   BaruPsikologi Pendidikan dengan Pendekatanحمّبم شاه،   60 

 .152-153(، 2002)باندونج: روسدا كريا، 
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 دريستؤثر على نتائج التالعوامل التي  .ج

عتأثر بعاملني  الطالب حتققاليت نتائج التدريس 
 :61، مهارئيسيني

 الطالب نفسهاالعوامل من  (1
من ، فإن العوامل ي كتاب اآلخر وفقا

 متلثهاالطالب هي القدرات اليت  نفسها
الطالب. عامل القدرة عأث ر كي ر على 

إىل عوامل  غ ر  الطالب. بينتائج ععل
ا ، هباك أيضتلثها الطالبمتالقدرة اليت 
 ، ميل:عوامل أخرى

 هتماماال (أ
هو البشاط الذي يستهدف 

. للحصول على نتائج موضوعي
، حيتاج الطالب إىل االهتمام نجيدة

                                                           

)نجاكرعا: رانجا غرافيبدو    Psikologi Belajar رمحاليبا وهب،  61 
 .30-22(،  2016ف رسادا، 
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ا كان الطالب غ ر بالدرس. إذ
، فإن امللل يبمو مهتمني بالتعل 

درس. لثي حّت ال يهت  الطالب بال
من  ،ابالدرس نجيديهت  الطالب 

ا الضروري عقدمي دروس نجيدة وفق
 هلواياهت  ومواهيه .

  رغيةال (ب
هي ميل مستمر إىل االهتمام 

 رغيةوعذكر بعض األنشطة. ال
، إذا  عأث ر كي ر على نتائج التعل 

الدرس من قيل الرغية كان 
، مث سوف يدرس الطالب
يد. بالعثس إذا كان جبالطالب 

لدرس من قيل االرغية  تليس
، الطالب. إذا حدث هذا

فيجب أن يثون الدرس متصال 
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باألشياء اليومية اليت هت  
 الطالب.

 املوهية  (ج
هي القدرة على التعل  اليت 
ميثن رؤيتها بعد التعل  

 هالدي البواملمارسة. كل ط
 ختلفة.املواهب امل

 الدافع (د
ي حتقيق اهلدف.  باعثهو 

ي عملية من ضروري لإلهتمام 
 دافعالتعل  إىل ما ميثن أن 

  جبيد أو يالطالب على التعل
لديه  دوافع للتفث ر والرتكيز 
والتخطيط وعبفيذ األنشطة اليت 

  ينتائج ععل حتقيقميثن أن 
 62لطالب.ل

                                                           

  .Psikologi Belajar ، 22-30  رمحاليبا وهب،62 
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 البضج  (ه
مرحلة من مراحل ّنو  هو

ثون اجلس  يالشخص، حيث 
ديد. اجل قدرةنجاهزة لتبفيذ 

ا إذا جناح  أكير يسيثون التعلف
نجاهزا. ععتمد  البكان الط

 التطورات اجلديدة ي املهارات
 البضج والتعل .ب املتعلقة

 االستعداد  (و
. لتعطى اإلنجابةهو االستعداد 
ن داخل الشخص عبشأ الرغية م

، ألن وعرعيط أيضا بالبضج
البضج يعين االستعداد للقيام 

 اهتمام مبهارات. جيب
،  يالستعداد ي عملية التعلل

ألنه إذا كان هباك استعداد 
الطالب، ي نفسها   يتعلل
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  يفستثون نتائج التعل
 63أفضل.

 نفسها الطالب العوامل من اخلارج (2
ي  معظمااألكير من اخلارج  العوامل

 ةقي  هي طر يالتعلنتائج التأث ر على 
التدريس واملباهج وعالقات املعل  مع 
الطالب وعالقات الطالب مع الطالب 

الدروس والوقت  واالنضياط املدرسي و
اليباء  حالالتعل   و مستوى املدرسي و 

العوامل اخلارنجية هي  والوانجيات املبزلية.
العوامل خارج الفرد.  ي العوامل املونجودة

 اليت عأث ر ي ععلي  الطالب كمايلي:
 ةالعوامل العائل (أ

من  مؤثرا سوف حيصل الطالب
العائلة ي شثل: طريقة ععلي  

العالقات بني أفراد  و عئلةال
                                                           

  .Psikologi Belajar    ،22-30 رمحاليبا وهب، 63 
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 الةاحل و ةاألسر  و بيئة األسرة
 االقتصادية لألسرة.

 عوامل املدرسةال (ب
 ةقي  هي طر ياليت عؤثر على التعل

عالقات  التدريس واملباهج و
املعل  مع الطالب وعالقات 

الطالب واالنضياط الطالب مع 
الوقت  الدروس و املدرسي و
 حالالتعل   و مستوى املدرسي و 
 الوانجيات املبزلية. اليباء و

 امل اجملتمعيةالعو  (ج
  هي ياليت عؤثر على التعل

 ي اجملتمع و الطالبأنشطة 
 و  و زمالءاإلعالم  لوسائ
 .احلياة ي اجملتمع احلالة

عملية ستؤثر العوامل اليت مت اقرتاحها على 
 ائج التعل  اليت حصل عليها.نت و  الطالب يععل
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  للطالب يومع ذلك ، بشثل عام عتأثر نتائج التعل
 التعل  لدى الطالب و انجتهادما  يببعدة عوامل، ب
  ، ي، واستخدام أساليب التعل رسةاملرافق ي املد
 62والييئة املدرسية.

 فوائد نتائج التدريس .د

نتائج التدريس ي ال ميثن إفراج الفوائد من 
الرتبية كاألهداف ي نتائج التدريس. و قد ذكر ي 
حدود نتائج التدريس بأنم الغرض من نتائج التدريس 
هو للوصول إىل الييانات للداللة على مستوى القدرة 
و جناح الطالب ي حتقيق أهداف مباهج الدراسيم.و 
باإلضافة إىل ذلك، ميثن استخدامه املدرسني و 

على عقيي  الفعالية ملعرفة أنسب اخلربات ي  املشرفني
 عدريس و استخدام أنشطة التعل  و أساليب التدريس.

                                                           

  .Psikologi Belajar  ،30  رمحاليبا وهب، 64  
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  جيب أن يأن نتائج التعل سوسانتو أمحدا وفق
ميثن أن عثون مفيدة من  حّت، هر حالة أفضلعظ

 :65أنجل

 زيادة املعرفة  (1
 مزيد من الفه  لشيء ما مل يت  فهمه (2
 املزيد من املهارات (3
 رؤية نجديدة لشيءونجود  (2
 لشيء أكير من السابق. سعمرأكير  (5

 : بيبما  ينتائج التعل فوائد من أن أريثونطو يقول 

 للطالب  (1
سوف لديه  الطالب دافع كي ر  (أ

كرب، األ اإلنجتهادللدراسة ب
تحصل ي أحيان أخرى على ل

 مرة أخرى. مقيولنتائج 

                                                           

  Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolahأمحد سوسانتو،65 

Dasar  ،20(،  2016)نجاكرعا: فريبادا ميديا غروف. 
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مالحظات للطالب يعطي  (ب
علمني هبدف حتسني طريقة وامل

التدريس، وإنجراء حتسيبات وإثراء 
، ووضع الطالب ي للطالب

مع  وفقامواقف التدريس األكير 
 مستوى القدرة لديها.

  ألسرةل (2
عن مستوى  دينوللمعلومات ل (أ

  هبدف يجناح الطالب ي التعل
 عوسيع نطاق ععلمه . حتسني أو

 للمدارس (3
 زيةععترب نتائج التعل  مرآة مل (أ

 املدرسة.
املبهج  عناملعلومات من املعل   (ب

 االعتيار ان عثون املدرسي
 املستقيلي لتخطيط املدرسي ل
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و هثذا، يثون الدور و فوائد نتائج التعل  مه  ي  
التدريس. و أما فوائد نتائج التعل  ي التدريس و 

 :66التعلي  هو

ملعرفة التقدم و التبمية و جناح الطالب بعد  (1
التعل  لفرتة الزمان  التعاين أو القيام بأنشط

املعني. و ميثن استخدام نتائج التعل   
كاإلستمرار لتحسني كيفية ععل  الطالب 
)الدالة التثويبية( وملء بطاقة التقرير أو 
"شهادة إمتام" على الدراسة، إذ عثون هذه 
البتائج كتحديد إنتقال الفصل أو جناح 

 ععلممه .
نامج التدريس. و ملعرفة معدل البجاح ب ر  (2

البظام و يتثون من عدة  يثون التدريس أو
اإلرطيات. و املرد من هذه املثونات هي: 

                                                           

Dasar Evaluasi Pendidikan -Dasar سوهارسيمي اريثونطا،   66 

Edisi 2    ،16-12(،  2013)نجاكرعا: بومي أكسارا. 
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األهداف و املواد أو مواد التدريس و املباهج 
أو أنشطة التدريس و التعلم  و األدوات أو 
مصدر الدروس و أساليب التدريس و التعل  

 و اإلنجراءات و أدوات التقيي .
إذ يثون ألغراض التونجيهات و اإلرشادات.  (3

نتائج التعلم  اليت مارست هبا املدرس ضد 
الطالب ي التعل  ميثن أن يثون مصدرا 
املعلوم التقدمي أو الييانات ي عقدمي 
التونجيهات و اإلرشادات من املرشد أو املدرمر 

 ي املدارس.
ألغراض التبمية، و حتسني مباهج الدراسية  (2

 املعيبة ي املدرسة.    
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 مدخل و نوع البحث. ﴾أ﴿

استخدمت الياحية ي هذا اليحث هو حبث 
(. اليحث كيفيم (kualitatif deskriptif وصفيم  –كيفيم 

، (natural setting) هو حبث يستخدم خلفية الطييعيمة
 67الظواهر اليت حتدث  بالطريقة املونجودة.لتفس ر 

صارت الياحية  أداة الفضيلة يعين مجع  و
الييانات بالبفسها ميرم بالوثيقة و املالحظة و املقابلة 

مت الياحية حبث  بسيب ذالك استخد 62باملشرتك.
وصفيم لتعرف عن عبفيذ طريقة القواعد و -كيفيم 

                                                           

  Penelitian KualitatifMetodologi ليثسي ج. موليونج،  67 

 .5(، 2002)باندونج: رمانجا روسداكاريا، 

 Research Design Pendekatan Metode  نجون و نجروسول،  68 

Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi 4 فوستاكا فالنجار، )يوكياكرعا :
2016)  ،222. 
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درسة الديبيمة الرتمجة و نتائج الطالب ي ععلي  البحو بامل
 "عليا" معهد هنضة الشيمان باعشيتان.

 

 حضور الباحثة. ﴾ب﴿

حضور الياحية ي مثان اليحث للحصول 
الييانات باملقابلة و املالحظة و الوثيقة. ألنم حملم الياحية 
ي اليحث كيفيم  كاملخطمطة و املبفمذة و التحليلية و 

 62اليحث.املفسمرة الييانات مثم  كاملخربة نتائج 
 

 مكان البحث. ﴾ج﴿

عملت هذا اليحث ي معهد هنضة الشيمان 
، قرية كاومان، 20معبون ي شارع برانتاس رق  

 ارنجاويباعون، مديبة باعشيتان، والية نجوى الشرقيمة.

                                                           

 .Metodologi Penelitian Kualitatif ،162 ليثسي ج. موليونج،  69 
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بطريقة القواعد و الرتمجة  ليعرف عن عبفيذ ععلي  البحو
   و نتائج الطالب فيه.

 
 

 مصادر البيانات. ﴾د﴿

لسوهارسيمي اريثونطا انم مصادر وفقا 
الييانات هي املوضوع الذي ميثن احلصول على 

و قال بوعني و برهان انم مصادر 70الييانات مبها.
الييانات ي اليحث كيفيم نوعان يعين مصادر الييانات 

استخدمت 71األساسية ومصادر الييانات اليانوية.
 purposive) الياحية مصادر الييانات بعيمبة عمديمة 

sample)  :كمايلي 
 مصادر الييانات األساسية .1

                                                           

  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatanسوهارسيمي اريثونطا،  70 

Praktik Edisi Revisi VI  ،122(، 2006)نجاكرعا: ريبيثا نجيفتا. 
   Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatifعيد املباب،  71 

 .202(، 2015)يوكياكرعا: كاليميديا، 
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 ناظر املدرسة .أ
 كمخرب ليعرف عن السياسات ي املدرسة.

 املعلم  .ب
كمخرب ليعرف خطوات عبفيذ طريقة القواعد 
و الرتمجة خصوصا للمعلم  البحو صفم األومل 

 مدرسة الديبية "عليا".
 الطالب .ج

كمخرب ليعرف نتائج ععلي  البحو بطريقة 
القواعد و الرتمجة ي الصفم األومل مدرسة 

 الديبية "عليا".
كالييانات ر الييانات اليانويمة هي الوثيقة  مصاد .2

مبباسية املشثالت اليحث أو املصادر اليحث 
التثملة الوظيفة عثمل الييانات اليت حتتاج إىل 
الييانات األساسية. ميل نجانيية املعهد و عدد 

 ظمي و غ ر ذالك.الطالب و املعلم  و هيثل عب
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 أساليب جمع البيانات. ﴾ه﴿

استخدمت الياحية ي هذا اليحث أساليب مجع 
 الييانات مبها:

 املالحظة .أ  
وفقا لبواوي و مارعيين انم املالحضة هي املراقية و 
التسجيلية بالبظاميم إىل العباصر الظاهر ي 

ستخدمت الياحية ي هذا او 72املوضوع اليحث.
 passive سليم )الالحظة اإلشرتاك اليحث م

participation) حية إىل مثان يعين نجاءت اليا
أمما  73 .اليحث لثن ال عشرتك ي البشاط

ييانات اليت عريد الياحية  احلصول اليها فهي ال
قة القواعد و التعلي  البحو بطري عتعلق ببشاط
  درسة الديبية "عليا". الرتمجة ي امل

                                                           

  Metodologi Penelitanعفيف الدين و بيين أمحد سايياين،   72  

Kualitatif  ،132(، 2012)باندونج: فوستاكا ستيا. 
Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D  سوغيونو، 73 

 .227، (2016)باندونج: ألفابيتا،   



96 
 

 املقابلة .ب
الدين و بيين أمحد سايياين انم  وفقا لعفيف

املقابلة هي طريقة جلمع الييانات عن طريق سؤال 
استخدمت الياحية ي هذا  72املخرب عن شيء.

اليحث املقابلة غ ر الرتكييية يعين ععمل املقابلة 
ستعمل 75إىل املخرب بالطييعية و املستهدف.

املقابلة حلصول الييانات عن التعلي  البحو إىل 
لتبفيذ طريقة القواعد و الرتمجة مثم الطالب املعلم  ا

 ي الصفم األومل املدرسة الديبية "عليا".
 الوثيقة .ج

الوثيقة كتثملة من املستخدامة طريقة املالحظة و 
املقابلة. عستخدم جلمع الييانات من مصادر غ ر 

                                                           

  Metodologi Penelitanعفيف الدين و بيين أمحد سايياين،  74 

Kualitatif ،131. 

Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D  سوغيونو، 75 

  ،233-232. 
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ميل امللحوظة و البسخ و الثتاب و 76اإلنساين.
امج و غ ر اجلريدة و اجمللمة و الصورة و الربن

ي هذا اليحث عستخدم الوثيقة جلمع 77ذالك.
الييانات عن نجانيية املعهد و عدد املعلم  و 
الطالب و هيثل عبظمي و الصورة البشاطة و 

 غ ر ذالك.
   

 طريقة تحليل البيانات. ﴾و﴿

استخدمت الياحية لتحليل الييانات باألساليب حتليل  
الييانات  ميلس و هوبارمان. و خطوات التحليل 

 كمايلي:
 
 

                                                           

  Metode Penelitian Kualitatif: Teori danإمام غوناوان،  76 

Praktik  ،176(، 2013)نجاكرعا: بومي اكسارا. 
  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatanسوهارسيمي اريثونطا، 77 

Praktik Edisi Revisi VI ،231. 
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: مثونة ي حتليل الييانات ميلس و  301صورة
 هوبارمان 

 )ّنوذج التفاعل(
 

 ختفيض الييانات .أ  
الييانات اليت حصل على ميدان اليحث عقيمذ 
بدقة و بالتفصيل ألنم كلمما طال الوقت الياحية 
حاضر إليه فعدد الييانات الثي ر و املعقد. هلذا 
السيب، انجراء ختفيض الييانات يعين التلخيص، 
و إختيار األشياء الرئيسية، و التحديد على 
األشياء املهمة، و املطلوب عن املوضوع و 

 مجع الييانات عرض الييانات

 ختفيض الييانات

 استبتاج الييانات
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أهدافها لسهمل الياحية ي مجع 72صمي .الت
الييانات اإلستمرار و عتطلب عن الييانات اليت 

 احلصل عليها عبد احلانجة.
 عرض الييانات .ب

بعد ختفيض الييانات، مثم انجراء عرض الييانات 
من خالل امللخمص و رس  الييان و صلة بني 

عرض الييانات، فبتظي  72الطياقة و غ ر ذالك.
عرعييها ي عصمي  العالقة حّتم السهمل الييانات و 

لفهمها. و مستخدامها أيضا للتخطيط ملما 
 ستعمل الياحية ي املستقيل.

 استبتاج الييانات .ج
اخلطوة األخ رة هي استخالص البتائج. كما مت 
التحقق من استبتانجات اخلالصة اثباء اليحث. 
جيب دائما إختيار املعان الذين يبييق من 

                                                           

Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D  سوغيونو، 78 

  ،227. 

 .222،نفس املرنجع79 
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من صحته و مدى مألمته  الييانات للتأكد
عن طريق إعادة التحقق من 20لضمان صحته.

 املالحظات اثباء اليحث.
 

 صح ة البيانات فحص. ﴾ز﴿

بعد انجراء الياحية حتليل الييانات مثم خطوة اإلختيار 
على صحمة الييانات بتستخدم أساليب الفحص كما 

 يلي:
 املبهج التيليي .أ

صحة املبهج التيليي هو أساليب للتحقق من 
الييانات اليت عستخدم شيئا آخر خارج الييانات 

و نوعه يعين 21للتحقق من الييانات أو مقارناهتا.
مبهج التيليي املصادر و األساليب و 

                                                           

)نجاكرعا:   Memahami Penelitian Kualitatif باسروي و سواندي،  80 
 .210(، 2002ريبيثا نجيفتا، 

 .KualitatifMetodologi Penelitian ،330 ليثسي ج. موليونج،  81 
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بسيب ذالك بعد احلصول على نتائج 22الوقت.
الييانات لثي الييانات ان عقول حدير باليمقة 
فتعمل مرانجعة ميرم باملصادر اآلخرى و األساليب 

 ختلفة و الوقت أو احلالة املختلفة.امل
 فحص الزمالء ي املهبة و العمل .ب

يعمل هذا األساليب بدلم نتائج اليحث مؤقت 
أو اآلخر احلصول على املباقشة بالزمالء ي املهبة 

يعين متساو 23و العمل اليت ععمل البشاط مساو.
ععمل عؤلف اليحث العلمي لتقيي  و ععطى 

هذا اليحث و انتقاد و مقرتحات ي ضعيف 
 لصحمح اخلطاء اليحث.

 

 

 
                                                           

 .272،نفس املرنجع82 

 .Metodologi Penelitian Kualitatif،332 ليثسي ج. موليونج،  83 
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 خطوات البحث. ﴾ح﴿

 ي هذا اليحث يثون من اربعة اخلطوات كما يلي: 
خطوة االوىل عثون من رعمب اخلطمة اليحث و   .أ

كان مثان اليحث و دبمر اإلستأذن و عرف 
احلالة امليدان اليحث و أختار و انتفع به املخرب 

 و أعدم أدوات اليحث.
يثون من فه  خلفية اليحث و  خطوة ي امليدان .ب

اإلعداد البفس و دخل امليدان و اشرتك مجع 
 الييانات.

خطوة حتليل الييانات يعين حتليل القيل و بعد  .ت
 مجيع الييانات.

 خطوة كتابة عقرير اليحث. .ث
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 الباب الرابع
و الترجمة  قة القواعدتعليم النحو بطري عرض البيانات عن

في معهد نهضة الشب ان " ة الدينية "عليامدرسللصف  األو ل بال
 يتانباتش

 

 عرض البيانات العامة. ﴾أ﴿

 تاريخ تأسيس المعهد نهضة الشب ان باتشيتان .1
يوليو  2عأسمس معهد هنضة الشيمان ي عاريخ 

م ي قرية ارنجاويباعون مديبة باعشيتان. معهد 1262
الشخصيمة اليت أصيحت أسواة عشثمل حبثمة و ميابرة 

 للطالب و اجملتمع، املسمى األستاذ مسدقي نجعفر
احلاج. علقي ععليمه ي قرية بليي ر مديبة باعشيتان، 

بعد واستمر مبعهد مبيع العلوم ي مديبة سوراكارعا. 
اإلنتهاء من التعلي  ي سوراكارعا، رنجع إىل بيته ي قرية 

باعشيتان. كانت ي  عالوس باجنارنجو، كييوناغونج مديبة
مرحلة املراهقة عن طريق الزواج بالبساء من قرية 
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ارنجاويباعون هي ليليك حممودة احلانجمة. مبذ ذالك 
 يسثن ي قرية ارنجاويباعون.

مبذ أن وضع قدمه ي قرية ارنجاويباعون واصل  
كفاحه من خالل إثارة املؤسسة التعليمية فيها. امما 
بالبسية للمؤسسات التعليمية ي قرية ارنجاويباعون، فقد  

م اليت أنشأها إمام  1260كانت مونجودة ي سبة 
ي   G30 S/PKIحدث  حني البواوي، بل عبدما ميوت و 

سة التعليمية قد اختفى عن ونجه اندونيسيا. وييدون املؤسم 
م ولدت املؤسسة التعليميمة 1262األرض. حّتم ي سبمة 

 22الديبية ي سرمة اليلد و حتديدا ي قرية ارنجاويباعون.
بدأت اخلطوة األوىل من بباء ميين مؤسمسة ععليمية 

 2م . عتيع ي 1272نوفمرب  10و سثن للرنجال ي 
من طابقني مع اس   م، مرة أخرى ليباء ميين1273يونيو 

يت مقي  ي هذه املؤسمسة.   هنضة اليبات لطاليات الالم
م، ببيت املدرسة 1220اكتوبر  6كميين عثميلي ي 

                                                           

ي امللحق  D/01 /15 -2012/02 انظر إىل نسخة الوثيقة الرق   84 
 هذا اليحث
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على ارض الوقف مثم فتح املدرسة رمسيا لرئيس وزارة 
م. عسمية هذه 1221يوليو  12الشؤون الديبية ي 

ديه املؤسمسة التعليمية باس  هنضة الشيمان و هذا املعهد ل
( املدرسة الديبية اولية، وسطى ، 1) عدة انجزاء مبها:

( املدرسة املتوسطمة  3( املعهد لليبني و اليبات )2عليا)
( متخرمج من املعهد هنضة 2اإلسالمية و املدرسة العالية)

 الشيمان.
 الموقع الجغرافي المعهد نهضة الشب ان باتشيتان .2

من نجهة كيلومرت   2يقع املعهد هنضة الشيمان عقرييا 
الشرق باحلثومة املركزيمة مديبة باعشيتان ي شارع برانتاس 

قرية كاومان ارنجاويباعون مديبة باعشيتان، نجوى  20رق  
(  رمز 0357)226225شرقيمة، اندونيسيا. رق  اهلاعف 

 63516.25بريديم 
 النظرة و البعثة في المعهد نهضة الشب ان باتشيتان .3

 البضرة ي املعهد هنضة الشيمان:

                                                           

ي امللحق   D/02 /15 -2012/02 انظر إىل نسخة الوثيقة الرق  85  
 هذا اليحث
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 عفومق ي اإلجناز الثرمي و األخالق احلسبة
 اليعية ي املعهد هنضة الشيمان:

أدمى ععلي  مؤثر و فعمال لتونجد قومة نجامعيم و غ ر  .أ
 نجامعيم وفقا للرغية و املوهية.

عبفيذ الرتبويمة اليقافية املتفومق لتونجد الطالب البشاط  .ب
و اإلبثاريم و كي ر اإلنتاج و اإلبتثار و القومة و 

 26خالق احلسبة لرئيس املستقيل.األ
البيانات منظمة المعهد و المدرسة الدينية "عليا"   .4

 نهضة الشب ان باتشيتان
رسة الديبية "عليا" هنضة دكانت مبظمة ي املعهد و امل

 عبفيذ برنامج ي عرعيب مبرعمب و نجيمد، حّتم  الشيمان
 املدرسة جبيد. بتثوين مبظمة كمايلي:

 دميطي احلاجفؤاد حييب   مستشار:
 لقما حريث دميطي احلاج 
 برهان الدين احلاج 

                                                           

ي امللحق  D/03 /15 -2012/02 انظر إىل نسخة الوثيقة الرق  86  
 هذا اليحث
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 األستاذ حنروي 
 عمران احلاج 
  مورين مشس الدين احلاج 
 سورمحات 

 : الدكتور أندوس عيد اهلل سجد احلاج  رئيس املعهد
  املانجست ر 

: األستاذ حمممد عمرالدين عامل ي  سثرع ر عامم 
  الرتبية اإلسالمية 

يك بونجي بوروايت احلانجة عامل ي : عاع اخلزانة العاممة
     اإلقتصاد 

 مبظمة املدرسة الديبية "عليا" هنضة الشيمان
 األستاذ صرب الدين  :  رئيس املدرسة

ي األستاذ سيسوانا عامل :  نائب الرئيس املدرسة
 التوحيد 

: األستاذ عمر الدين لطيف عامل  قس  مباهج التعلي 
 ي الرتبية اإلسالمية 
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: األستاذ حمممد أهنر عامل ي   الطالبقس  
  الرتبية اإلسالمية 

عامل ي  نزار بستاري األستاذ
 اإلسالميةالرتبية 

األستاذ شيف الدين زهري عامل 
 ي الرتبية اإلسالمية

 : األستاذ زكي مربك قس  وسائل الدراسية

 ديان عريو انانتا األستاذ

 : األستاذة روضة املبومرة  قس  املاليمة

 : األستاذة البور نجايانيت    اإلدارةقس

   ويل الفصل
 : األستاذ شيف الدين زهري   الصف األومل

  مستعني عرمظي األستاذ:  الصف الياين
  87:األستاذ نزار بستاري  الصف اليالث

   
                                                           

ي امللحق   D/02 /15 -2012/02 انظر إىل نسخة الوثيقة الرق  87 
   هذا اليحث
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البيانات أحوال المدرسين و الطالب في المدرسة  .5
 الدينية "عليا" نهضة الشب ان باتشيتان

 املدرسنيأحوال  .أ
ي عملية التعلي  باملدرسة الديبية "عليا" هنضة الشيمان 

مدرسا. كل  12باعشيتان عدد املدرسني فيها 
املدرسني يعلم  مواد خمتلفة، وفقا فنم الرتبية كلم 

 فرد.كما ي نجدوال اآليت:    
 20122نجدوال األومل:

عن أحوال املدرسني ي املدرسة الديبية "عليا" هنضة 
 اعشيتانالشيمان ب

 الدروس اس  املدرسني رق 

1 
األستاذ الدكتور أندوس 
عيد اهلل سجد احلاج 

  املانجست ر 
 علوم القرآن

 حنو األستاذ صرب الدين 2

                                                           

ي امللحق  D/05 /15 -2012/02 انظر إىل نسخة الوثيقة الرق   88 
  هذا اليحث
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األستاذ سيسوانا عامل ي  3
 عفس ر/مصطالح التوحيد 

2 
األستاذ حمممد أهنر عامل ي 

 اصول فقه  الرتبية اإلسالمية 

األستاذ شيف الدين زهري  5
 حديث  عامل ي الرتبية اإلسالمية 

األستاذ نزار بستاري عامل  6
 أخالق/فقه   اإلسالميةي الرتبية 

األستاذ حمممد عمرالدين  7
 عامل ي الرتبية اإلسالمية 

 ععلي 

 اسوانجا   مستعني عرمظي األستاذ 2
 امأل شيف األكرب األستاذ 2

ة زين رمحاعك األستاذ 10
 املانجست ر 

 عربية

عامل  ة خ ر البعمة األستاذ 11
 حتفيظ القرآن  ي الرتبية 

 عريخ ة روضة املبومرةاألستاذ 12
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 أحوال الطالب .ب
ي عملية التعلي  باملدرسة الديبية "عليا" هنضة الشيمان 
باعشيتان عتثون من ثالثي الفصل. كان هباك ونجد 

حّت ال مبفصل بني ي كل الفصل طالب و طاليات 
ي الصف األومل  فصل لطالب أو طاليات.ميل

كما ي نجدوال  مؤنث. 11ذكر و  3عتثون من 
 اآليت: 

 20222نجدوال الياين:
 عدد الطالب ي املدرسة الديبية "عليا" هنضة الشيمان باعشيتان

 عدد الطالب  الفصل

 12 الصف األومل

 16 الصف الياين

 13 الصف اليالث
                                                           

ي امللحق  D/06 /15 -2012/02 انظر إىل نسخة الوثيقة الرق   89 
 هذا اليحث
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 203:اليالثنجدوال 

أحوال الطالب ي الصفم األول مبدرسة ديبية "عليا" هنضة 
 الشيمان باعشيتان

 ذكر/مؤنث اس  الطالب رق 
 مؤنث البساء فثر عزيزة 1
 مؤنث البساء دوي ويبارين 2
 ذكر هبتيار الفا خ ر البماس هدا 3
 مؤنث ايستا ديانا موكيت راهايو 2
 مؤنث غوسيت راهايو فيرتيانيعسيه 5
 مؤنث لولوء مطمهرة 6
 ذكر حمممد اميام نجزويل 7
 مؤنث نورول فيرتيانيعسيه 2
 مؤنث فيرتي نجاهيانيت 2
 مؤنث ريين 10
 ذكر ساعريا اريا افاندي 11
 مؤنث اسواة حسبة 12
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 مؤنث وهيو البور عزيزة 13
 مؤنث زكية انداريين 12

 

نهضة البيانات عن وسائل المدرسة الدينية "عليا"  .6
 الشب ان باتشيتان

أمما وسائل ي املدرسة الديبية "عليا" كاملة و عساعد 
 لتبفيذ ي عملية التعلي .

 20220نجدوال الرابع:

 عن وسائل املدرسة الديبية "عليا" هنضة الشيمان باعشيتان

 عدد اس  وسائل املدرسة رق 
 3 غرفة الفصل 1
 1 غرفة اإلدارة 2
 75 كرسي 3

                                                           

ي امللحق  D/07 /15 -2012/02 انظر إىل نسخة الوثيقة الرق  90 
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 25 مثتب 2
 3 سيورة 5
 3 خزانة 6
 5 بساط 7
 1 كومييوعر 2
 1 مطيعة 2
 1 مسجد 10
 2 محام 11
 1 موقف املركيات 12
 2 ببيان 13
 1 ساحة/ملعب 12
 1 مقصف 15
 1  (Puskestren)مركز الصحة املعهد 16
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 عرض البيانات الخاصة. ﴾ب﴿

خطوات تنفيذ طريقة القواعد و البيانات عن  .1
مدرسة التعليم النحو  للصف  األو ل بالترجمة في 

 .الدينية "عليا" في معهد نهضة الشب ان باتشيتان
حد من أهي  معهد هنضة الشيمان 

 عهد. هذا املباعشيتاناملؤسسات التعليمية ي مديبة 
 باعشيتانيأعون من مديبة   للطالب الذين مدرسةهو 
ة ان هي مدرسشيم هنضة ال معهدديبة. من خارج امل و

ظام السلفي بني الب استخدم، ألن حديية-سلفية
ي املدرسة  نظام السلفيةعبفيذ  والبظام احلديث.

عل  عل  ع التقليدية و طريقةستخدم العالديبية اليت 
 بيبما .فقط يةتقليدالثتب الالدين الذي يدرس 

اإلسالمية  تواسطةامل رسةيث ي املدالبظام احلد
يان ة الشعالية هنضالدرسة امل ( وTI  MSاملتثاملة )

، وكذلك العديد من ناليت عدرس العلوم العامة والدي
ي التحدث  قدرعنياألنشطة اليت عدع  الطالب ال
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ي  تثاراإلب عزيد من اليقة بالبفس و أمام اجلمهور و
 أنفسه . 

هنضة  معهدديبية ي الدرسة امل عبقس 
بية ديالدرسة امل( 1، هي )مستويات ثالثةإىل  الشيمان

 درسةامل( 2، )وصا للطالب اإلبتدائيةخص "ليةوم أ"
( 3، )املتواسطةصا لطالب و خص طى"وس" ةبييدال

عدريس  .العاليةللطالب "عليا"  ةبييدال املدرسة
و  الفقه و و التوحيد البحو و ميل العربية املوضوع
بعد  ، وصيح  حيدث بعد الي. وقت التعلغ ر ذلك
عذهب أن ب عيدأ األنشطة 21.بعد العشاء الظهر و

سية مع إىل فصوهل  الدرا مجيع الطالب والطاليات
 مميزة وفقا ،املعلمني غ ر ذلك الثتب والقرطاسية و

 .عدة املعهد
من الثالم املدير املدرسة الديبية "عليا" و 
قال "عل الرغ  من أن هذا العصر احلديث به العديد 

                                                           

ي امللحق  O/01 /17 -2012/11 انظر إىل نسخة الوثيقة الرق  91 
 هذا اليحث
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اخليارات طرق التعل  اليت ميثبها عطييقها، بل 
 ةالتقليدية هي طريقة القواعد والرتمج طريقةنستخدم 

اليت  البحولتعلي   فمؤثرأكير  الطريقةألنه مع هذه 
راءة عتطلب شرح بالتفصيل وعلى ونجه اخلصوص لق

 ثتاب املدرسي،( كKitab Kuning) ثتاب التقليديةال
ملساعدة  إليباعسهيل  ه الطريقةستخدام هذهبدف م

 22قدرة عل  البحو".ي  طالبال
 إىل شرح من مدير املدرسة الذي ععي ر بغ ر

أن طريقة القواعد و الرتمجة هلما مزايا كاختيار طريقة 
 الياحية مقابلةمن خالل  ي ععلي  البحو للطالب.

الذي يقوم بتدريس مادة البحو كمبفذ مع املعل  
نجيد، و الثي ر من التطورات ي أن"  طريقة يوضح

خالل عطييق قدرة الطالب على فه  عل  البحو من 
 23. "الطريقة القواعد و الرتمجة

                                                           

ي امللحق   W/01 /15 -2012/02 انظر إىل نسخة الوثيقة الرق  92 
 هذا اليحث
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تطييق ب البحو  يتعلالعملية عبفيذ  ملعرفة
من  املدرسة الديبية "عليا"والرتمجة ي  قواعدطريقة ال
 طواتاخلأن  عرف و الياحيةاملالحظات خالل 

 :22على البحو التايلعملية ال
مقاعده   والطالب  ،نجاءييدأ الدرس قيل
استعداد  و ثتبالثتب على املعيب رت بي الفصل  

منت . والثتاب املستخدم هو كتاب للتعل 
عد ، وهو كتاب صغ ر حيتوي على القواميةآلنجرو ا

مثتوبة باللغة العربية ذي قد ال العربية األساسية للغة
 بأشثال قافية لتسهيل احلفظ. 

 لتطييق األومل ا .أ
، ل  إىل الفصلييدأ الدرس مع دخول املع (1

أنجاب  ، والطالبيسلم  على مث 
، كما امع دعاء، والى سالمهعل الطالب
، ال ي أنشطة التعل  العامة أوالهو احل

                                                           

ي امللحق  O/ 02 /20 -2012/02 انظر إىل نسخة الوثيقة الرق  94  
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املعل  ي القيام  عدة العمل اإلعتيادي
ملعرفة الطالب املونجودين وغ ر  غيمبب

 احلاضرين.
االستعداد لليدء بالتعل   أي مرانجعة  مث (2

 عن رانجعة املوادماملادة ي ذلك اليوم 
طلب من طاليني عقدمي  ، وميتدأ و خرب

ميتدأ و أميلة على مجل مثونة من "
" هبدف أن يثون فه  الطالب خرب

  لزقا ي الذكرةللمواد أكير عمقا و 
للطالب ليثونوا  الدافع املعل  إعطاء و (3

 نشطني دائما ي التعل . 
 تطييق األساسيال .ب

خلاصة وحيملون يفتح الطالب كتيه  ا (1
 أقالما استعدادا للثتابة

لثل كلمة  ةييدأ املعل  بقراءة الرتمجمث  (2
اجلاوية اليت يستمع  باستخدام اللغة

يثتيوا كل عرمجة لثل كلمة  و الطالب
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 يعين (Pegonفيغون ) الثتابةب ي كتاب 
 بل اجلاويةبرتكيب اللغة يت  كتابة 

باستخدام سلسلة من احلروف العربية 
 .)هجائية(

العديد من  املعل  ، يسألبعد عرمجة (3
قراءة اجلملة والرتمجة ل باوبالطالب ب

بصوت عال حّت إذا حدث خطأ ما  
املعل  أخطاء الطالب  عصحيحفسوف  

 .افور 
  مع شرح ي ييواصل املعل  التعل مث (2

قواعد اللغة العربية وفقا من  طةبقالشثل 
. من خالل اآلنجرومية للمواد ي كتاب

 الستخدام القواعد العربية اهليثل عمل
وم فيما يتعلق على السيورة ي ذلك الي

 " العطف "بابمبواد 
يل باللغتني يشرح املعل  بالتفص (5

شرح عن ال املي ،اإلندونيسية و اجلاوية
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ومعانيها وعبد  العطف حروف
 اجلملة أميلة معاستخدامها ي مجلة، 

ة مبباقشة من القراءات السابقة املتعلق
مجلة ا إهن  رأيت زيدا و عمرا ، ميلاملادة

أوضح  مث، "عطفحتتوي على الرتكيية "
 أو اجملزوم، املبصوب أو املرفوععبد قراءة 
متعومد  حّتم اعد كل مبهما. وفقا لقو 

 مصطلح قاعدة اللغة. الطالب على
  عملنيسيطلب املعل  من الطالب  مثم  (6

 للمواد اليت مت عدريسها.ا على اجلملة وفق
 بعض الطالب كتابة مجل مت إعدادها مث

، وإذا كان هباك خطأ، ي السيورة
 خيرب موقع اخلطأاملعل  و  عصحيحفسوف 

 ويساعد الطالب اآلخرين على ععل  ل
 .عبهافهمه  
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بسى أن يسأل املعل  ما إذا كانت يال  (7
 ممثن ،هباك صعوبات يوانجهها الطالب

 خالل الدرس ال يزال مستمرا. ألسألل
قواعد اللغة حلفظ يستهدف املعل  أيضا  (2

ة اليت مت ععلمها، واليت جيب على العربي
نجلسة  الطالب إيداعها للمعل  كل 

ععل . حتفيظ مطلوب لثل طالب دون 
قواعد اللغة العربية  عناستيباء. احلفظ 

 .اآلنجرومية اليت  كتابتها ي كتاب
 تطييق األخ رال  .ج

 انجتهادلطالب على الدافع لاملعل  يعطى  (1
رار الدرس حبيث ي التعل  وال يبسى عث

د من ا بذكرياهت  ويزييثون أكير ارعياط
 فهمه .

 ويبتهي الفصل. املعلم  يسلم مث  (2
ي  ينجراء عقاإلي ، يقوم املعل  بيلتقلعملية ا

ميلة على األ عملالطالب  عطلب، ميل فرديةبيومية ال
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، وذكر القواعد اليت مت ععلمها، وقراءة اجلمل وعرمجتها
 أخ رلإلمتحان ي قواعد ي اجلملة. عرعيب ال

سيوانجه   يعين، استخدام اإلختيار السفهي، ةالدراس
سة مخ عليهمث يعطي املعل  مياشرة إىل كل طالب 

اختيار مع حفظ  و أسئلة عتعلق باملواد اليت مت دراسته
 25ا ملا يستهدفه املعل .قواعده  وفق

 ثر أسلوب املعل  ي التدريس، يؤ  يي التعل
مني هتم طالبعل الجت على جناح إحدى الطرق و

 دوافع ي التعل . و لإلنجتهاد باحلصول على أكير
 عملية التخطيط وي  ععرف الياحية أنم املالحظات ب

لذي املعل  ا يت  عقدميها وميثن عطويرها  يالتعل خطوة
 علي ب املعل  ي ع. كان أسلو يقوم بتدريس الدرس

 قام الديبية "عليا"درسة بالصف األول امل بحوال
قادر على خلق  و احلامس و اجملدم العملية التعليمية ب

للطالب أفرحا  صحيحا وي الفصول الدراسية  احلالة
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الرتمجة ليست  و الرتمجة طريقة القواعد عبفيذميل عبد 
يسأل سؤال عبد  يعطي املعل  الدافع و ولثنفقط. 
بأسئلة شيقة  قدميلطالب ياملواد اليت يدرسها لعن 
الب بامللل عبدما أنشطة التعل  و ال يشعر الطحّت 

  26االهتمام الثي ر واحلماس.ب يتعلمون
اخلالصة اليت مت احلصول  أعاله، الشرح من

 األول الصف ي البحو  يتعلال خطوات أن عليها
طريقة عطييق  من خالل الديبية "عليا" سةدر بامل

 عرمجة األنشطة ي الطالب واختاذ ،القواعد و الرتمجة
 العربية، اللغة ي والقواعد املفردات خمتلف وععل 
 اللغة قواعد حلفظ أنشطة نفذت كما ولثن

 عبفيذ البحو. عل  على القدرة حتقيق ي ملساعدهت 
وكذلك الطالب  فرحةبظمة وممبخطوة  كل

  .يللمشاركة ي التعل متحمسون 
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البيانات عن نتائج تعليم النحو بطريقة القواعد و  .2
مدرسة الدينية الاألو ل بالترجمة لطالب الصف  

 "عليا" في معهد نهضة الشب ان باتشيتان.
غرض يتطلب عغي ر ي ي أنشطة التعل  ل

 ثونواال يفهمون ع الطالب حيث من اليداية أهن 
  .يبعد التعل  وهذا ما يسمى نتائج التعل ونمفهم

استخدام هذه التغي رات أو البتائج كدليل على 
عصيح الطريقة  .هاععلمحها وقادرة على ما مت جنا

املباسية أحد العوامل اليت عؤثر على جناح عملية 
 ر إجيايب أو ي  التعل  ملعرفة عأثيعق استخدام  .يالتعل

الطريقة اليت يطيقها.  من التعلي  نجيدا حتقيق البتائج
ب للتعل  ، ميثن أن عوضح مدى حتقيق الطالي يللتق

يت عصيح الل عملية من أنشطة التعلي  ي ك البانجح.
 اهلدف هو حتقيق نتائج التعل  األميل. 

، ديبية "عليا" درسةي  البحو مبوبامليل، ي ععل
 عل  البحوعرفة مل عقدراريد كل طالب وطالية أن ع

يتمثبوا من لبوا من فه  القواعد العربية حّت يتمث
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وحّت التحدث باللغة  ،اجلمل، وقراءة اجلمل وضع
عرف كيف عأن   ةالياحيريد ع، فلذلك. اجليدةالعربية 

ول نتائج عطييق طريقة القواعد والرتمجة ي الفصل األ
ت ستشعر بأهنا حقق "عليا"من املدرسة الديبية 

 األهداف التعليمية.بالبتائج املباسية 
لف ختمب قابالتامل ةالياحي ععمل ،تهاملعرف
 علم الدين كم ألستاذ صرب، أي املعيبةاألطراف ا
ي رأيي، مباسية و أن "، وأوضح البحوملوضوع 

اعطاء نتائج نجيدة. يتضح من عطور الطالب الذين 
 يزدادون ي القدرة على قراءة الثتاب التقليدية 

(kitab kuning)  باللغة العربية، و ايضا قادرين وضع
 27".مجل وفقا لقواعد البحو اليت يت  عدريسها

املعروف أيضا نتائج التعلي  من نجانب 
لصف ي ا الطالية ايستا ديانا ثشفت ك الطالب،
استخدام ب " و قالت،الديبية "عليا"درسة املاألول ي 
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مفيد نجدا،  البحو  يي ععل  الطريقة القواعد و الرتمجة
لطريقة عسهل ألن هذه ا البحوأشعر بالسعادة لتعل  
، أي ليوميةا ةاستخدام لغ وعلي فه  املفردات 

عىن وأسهل يثون من األسهل فه  امل حّتاجلاوية، 
إعطاء أميلة عن  فظ القواعد وحب لتذكر، يت  عقويتها

ميل  ،البحو متزيدللمساعدة ي فهمي لعل   عركيب
زادت املفردات العربية اليت أحفظها و بدأت عدرجييا 

 kitab kuning(."22(ي قراءة الثتاب التقليدية  
فيما يتعلق ببتائج التعلي  اخلاصة بتطييق 
الطريقة القواعد و الرتمجة، و حتديدا آراء املعل  و 
الطالية ي الصف األول كمميلتني ي أنشطة التعلي  
حتصل على نتائج نجيدة. ملعرفة املزيد عن نتائج 
التعلي  بواضح. كما أنجراءت الياحية مقابالت مع 

الذين درسوا  طالب الصف الياين و املتخرجيني
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بالطريقة و كيف نتائجون اليت حصوهلا ملواصلة 
 دراسية عل  البحو و اللغة العربية إىل املستوى التايل.

ي الصف الياين  الية، طالزهر يتأوفقا ملر 
، فإن ، كشفت أن" ي رأييباملدرسة الديبية "عليا"

عطييق هذه الطريقة عبدما كبت ي الصف األول 
معرفة قليلة باللغة العربية قد  للطالب الذين لديه 

 اللغة العربيةبا هو كتاب بعدرسن أل يتثيفون قليال
للغة اجلاوية وشروحات مفصلة لثن مع الرتمجة إىل ا

االندونيسية  أوالذين يستخدم اللغة اجلاوية  عل من امل
حتسني قدرة الطالب ي  ساعدةم حيانا، اليتأ

ميل ان أكون قراءة اجلمل باللغة العربية أو  .مبوقوت
الثتاب التقليدية و عزيد معرفة عن املفردات. و هذاه 
خاصة بالبسية يل عزيد بثي ر من فهمي ملعرفة حنو، و 
عبدما أدرس ي الصف الياين لدي بالفعل عوف ر و 

 22" فه  أكرب عبد دراسة البحو.
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الذي  متخريجكطالب   اريس هدايات
" أنم وشرح  باملعهدي التدريس  ساعد اآلني

هي إدراك كل فرد املشثالت السهولة أو الصعوبة 
، رمبا جيادل اليعض أنه من األسهل إذا قيل أنه سهل
عالمات ئص عرعيب القواعد ميل أن نتذكر خصا

 والقواعد  الطريقة مبساعدة اجلرو  الرفعو  البصب
 مساعدة العديد، يت  الرتمجة. من خالل هذه الطريقة

ما زالوا يقدمون  و البحو عل  قدرةمن الطالب ي 
ل القدرة ، ميتحسن والتطور لدى الطالبنتائج ال

، وزيادة اليت عزيد باللغة العربيةعلى قراءة الثتب 
 100ا. "ه  بتثوين القواعد واملفردات أيضمعرفت

 معرفة، ةاملقابالت الياحي الشرح نتيجةمن 
لطالب على لالرتمجة  و قواعدطريقة ال عساعدأن 

يت استخدام اللغة األم أو اللغة ال عن البحوفه  عل  
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 و الثي ر. هي اللغة اجلاوية يستخدمها الطالب يوميا
 .للطالبليت حتدث ااملهارات عغي رات  من

خرجية يعمل مت ةكطالي  إليفلني اوكتافياينوفقا 
 عهد"لقد دخلت امل ت، فقد كشفاملعهد حاليا ي

املتوسطة العامة اليت مل  عبدما خترنجت من املدرسة
األول  صفال يدخلت  حنيثن هبا أي لغة عربية، ع

عبدما  ت نجدا ألنه كانزعوف الديبية "عليا"درسة بامل
 كان يت  مساعدة أستاذي يوميا   .نا ال اعرف العربيةا
عل  لت تها،دات باللغة العربية مع عرمجإعطائي مفر ب

بدأت أفه   مبذ ذلكالثتابة وععل  حفظها. 
 ، استمعوعبدما كبت أوانجه كل يوم الرتمجة، بدوري

ا مع املفردات إىل شرح املعل  الذي يثافح دائم
اجلديدة وحفظ القواعد اليت شعرت بأهنا عساعدين 

. أشعر أنين بيةللغاية وزاد اهتمامي بتعل  اللغة العر 
 ،ساعدت ي التعرف على اللغة العربية هبذه الطريقة

ألنين  ا ي اليداية كانت صعيةن أهنعلى الرغ  م
يعيشون  اضطررت إىل متابعة األصدقاء الذين كانوا
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ولثن مع هذه الطريقة شعرت أن ععل  املعرفة  هبا
باالهوا أسهل ي الفه  واملعل  أوضحها بسهولة 

حدييي العهد  طالبلغة مملة وممتعة. بالبسية للبا
قصوى. ا نتائج ، أعتقد أن هذه الطريقة هلبالعربية

احلمد هلل، إذا طلب مبك اآلن قراءة الثتاب 
  101ا ".ونجود مجل عربية، فأنا أفه  نجيد أو تقليديةال

 أن ةالياحي ععمل اليت املالحظة خالل من
 التغي ر ععطيالبحو   العل ي الطالب  يععل نتائج
 يةتقليدال الثتب قراءة على درةق مبها ويبظر ،دجبي

 ي املعلمني من مياشرة قراءة مبه طلب عبدما
 العربية اجلمل عرمجة على درةوق الدراسية، الفصول
 أن مبه طليت واملعلمني عليهععطي اجلملة   عبدما
 ي العربية باللغة  يضع اجلمل على القدرة و يرتنج ،
لتقدمي  الطالب من يطلب املعل  األحيان من كي ر
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 اليت للقواعد وفقا امام الفصل وكتابتهاألميلة اجلملة 
 102. معلم   من عدريسها مت

نتائج أن  مذكور من الشرحاخلالصة  لذلك، 
 الديبية "عليا" سةدر باملاألول  صفي ال ععلي  البحو

 ،حتقق نتائج نجيدا طريقة القواعد و الرتمجةعطييق  اليت
 التالية:   مبها عوفر نتائج حمسبة للطالب

ة القدرة على قراءة الثتب زياد .أ
/ األدب  (Kitab Kuning تقليدية )ال

 العريب ، وعفس رها وفهمها.
 العربية مجلصبع  على القدرة .ب
ب باملفردات زيادة معرفة الطال .ج

اللغة العربية  قواعداجلديدة وكذلك 
 املباسية

زيادة االهتمام بالطالب الذين  .د
 يتعلمون اللغة العربية.
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 الباب الخامس
قة القواعد و الترجمة تعليم النحو بطري تحليل البيانات عن

في معهد نهضة الشب ان " ة الدينية "عليامدرسللصف  األو ل بال
 يتانباتش

خطوات تنفيذ طريقة القواعد و تحليل البيانات عن  .﴾أ﴿
مدرسة الالترجمة في تعليم النحو  للصف  األو ل ب
 .الدينية "عليا" في معهد نهضة الشب ان باتشيتان

عيارة عن عملية بني الطالب واملعلمني   يالتعل
  كعملية ععليمية يالتعل  ي بيئة ععليمية. التعل مصادرو 

يقوم املعلمون بتطويرها من أنجل عطوير التفث ر اإلبداعي 
، لتفث ر لدى الطالبالذي ميثن أن حيسن مهارات ا

 قيةلرت  احملاولةالقدرة على بباء معرفة نجديدة ك رقيةوميثبه ع
 نجيد للموضوع. قدرة

هي الطريقة اليت حيفز  ةطريقة القواعد والرتمج
ميالدها على احلانجة إىل ععل  اللغات األنجبيية وععليمها. 

  الذي املبطق العاملياملفهوم األساسي هلذه الطريقة هو 
ت ي العامل هي نفسها بشثل على مجيع اللغا أظهر
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من املبطق. ملعرفة نقطة  ، والقواعد هي فرعأساسي
دراسة القواعد األنجبيية اليت  ، من الضروريالتشابه

 كتابات اللغة األنجبيية ي الفثرةعلى  لبظردراستها، ول
، من الضروري القيام بأنشطة عرمجة املفردات اليت دراستها

 أوية اليت يت  ععلمها ي املفردات واجلمل باللغات األنجبي
شطة . لذلك فإن نجوهر أنالطالباليومية اجلمل ي اللغة 

، ة، كتابة اجلملة األنجبيية هي حتليل قواعد اللغةععل  اللغ
ها إىل اللغة املستخدمة ي غي ر وحفظ املفردات كأساس لت

 103.احلياة اليومية
فه  اللغة على قواعد اللغة، عخالل طريقة من 

مثتوبة عظهر  اليت ام أو وحدة مثونة من كلماتأهنا نظ
ية ميثن بشثل مستقل ؛ الثلمات هي كلمات فرد

إىل معادالهتا للغات األنجبيية  كل الثلماتعرمجتها  
دريس ع نجبيية.األ اللغةوفقا لقواعد البحو إىل  وعرعييها

مجة املياشرة مع اللغة الرت ب مير دفاملفردات ي اللغة اهل

                                                           

 ،    Bahasa ArabMetodologi Pembelajaran أنجيف ه رماوان،  103 
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ها عيحيمث  و مياشرة دفرمجة القراءات ي اللغة اهلع األم.
 102.باللغة األم للطالب

متثني الطالب  الطريقة هو فإن الغرض من هذه
األذكياء من حفظ وفه  القواعد البحوية والتعي ر عن 

ية إىل األفثار من خالل عرمجة اللغة األم أو اللغة اليان
وجتهيزها لتثون قادرة على  تعليمهااللغات األنجبيية ال

فه  نصوص اللغات األنجبيية عن طريق عرمجتها إىل اللغة 
 اليومية  أو العثس.

ان مهمان ي حيتانبباء على هذا الييان، هباك 
القواعد ؛  ، األول: القدرة علىالقواعد و الرتمجة طريقة

 رأس هياملقدرعان هذه  انيا، القدرة على الرتمجة. وث
، (أنشاءأنجبيية ) ةاألساسي لبقل األفثار  إىل الثتابة بلغ

 األنجبيية اليت ةلفه  األفثار ي اللغ األساسي رأس و
 علي أن الغرض الرئيسي من عو  )القراءة والفه (.ا ععلمه

                                                           

  Pembelajaran Bahasa Asingو إيرعا ماهيودين،  خر الرزيعزيز ف 104 

Tradisional dan Kontemporer ،22-23. 
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ة األدب املثتوب تطوير القدرة على قراءلنجبيية األلغة ال
 .(kitab kuning)دف امليال الثتب التقليدية باللغة اهل

عملية عبفيذ  عن الياحيةاملالحظات من خالل 
الصف  والرتمجة ي قواعدتطييق طريقة الب البحو  يععل

عملية ال طواتاخلأن  فعرف  باملدرسة الديبية "عليا" األول
 :105على البحو التايل

مقاعده  ي  والطالب  ،نجاءييدأ الدرس قيل
. استعداد للتعل  و ثتبعيب الثتب على املرت بالفصل  

، وهو كتاب ميةآلنجرو امنت والثتاب املستخدم هو كتاب 
ذي قد ال العربية عد األساسية للغةصغ ر حيتوي على القوا

 ثتوبة باللغة العربية بأشثال قافية لتسهيل احلفظ. م
 : لتطييق األومل ا .1

 رس مع دخول املعل  إىل الفصل،ييدأ الد .أ
أنجاب  ، ويسلم  على الطالبمث 

، كما معا دعاء، والى سالمهعل الطالب

                                                           

ي امللحق  O/ 02 /20 -2012/02 انظر إىل نسخة الوثيقة الرق  105 
 هذا اليحث



137 
 

، ال ي أنشطة التعل  العامة أوالهو احل
املعل  ي القيام  عدة العمل اإلعتيادي

عرفة الطالب املونجودين وغ ر مل غيمبب
 احلاضرين.

أي مرانجعة  االستعداد لليدء بالتعل  مث .ب
 عن رانجعة املوادماملادة ي ذلك اليوم 

طلب من طاليني عقدمي  ، وميتدأ و خرب
ميتدأ و أميلة على مجل مثونة من "

" هبدف أن يثون فه  الطالب خرب
 لزقا ي الذكرةللمواد أكير عمقا و 

للطالب ليثونوا  الدافع املعل  إعطاءو  .ج
 نشطني دائما ي التعل . 

 : تطييق األساسيال .2
وحيملون يفتح الطالب كتيه  اخلاصة  .أ

 أقالما استعدادا للثتابة
لثل كلمة  ةمث ييدأ املعل  بقراءة الرتمج .ب

باستخدام اللغة اجلاوية اليت يستمع 
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يثتيوا كل عرمجة لثل كلمة  الطالب و
 يعين (Pegonفيغون ) الثتابةبي كتاب  

 بل اجلاويةبرتكيب اللغة يت  كتابة 
باستخدام سلسلة من احلروف العربية 

 .)هجائية(
، يسأل املعل  العديد من بعد عرمجة .ج

قراءة اجلملة والرتمجة ل باوبالطالب ب
بصوت عال حّت إذا حدث خطأ ما  
فسوف  عصحيح املعل  أخطاء الطالب 

 .افور 
  مع شرح ي ييواصل املعل  التعل مث .د

قواعد اللغة العربية وفقا من  طةبقالشثل 
. من خالل اآلنجرومية للمواد ي كتاب

الستخدام القواعد العربية  اهليثل وضع
على السيورة ي ذلك اليوم فيما يتعلق 

 "العطف "بابمبواد 
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يشرح املعل  بالتفصيل باللغتني  .ه
شرح عن امليال  ،اإلندونيسية و اجلاوية

ومعانيها وعبد  العطف حروف
من  اجلملة أميلة معاستخدامها ي مجلة، 

، القراءات السابقة املتعلقة مبباقشة املادة
إهنا مجلة حتتوي   رأيت زيدا و عمرا ميل

أوضح عبد  مث، "عطفعلى الرتكيية "
وفقا  أو اجملزوم، املبصوب أو املرفوعقراءة 

الطالب متعومد  حّتم لقواعد كل مبهما. 
 دة اللغة.على مصطلح قاع

  عملنيسيطلب املعل  من الطالب مثم  .و
على اجلملة وفقا للمواد اليت مت عدريسها. 

 بعض الطالب كتابة مجل مت إعدادها مث
، وإذا كان هباك خطأ، ي السيورة

املعل  وخيرب موقع اخلطأ   عصحيحفسوف 
 ويساعد الطالب اآلخرين على ععل  ل

 .عبهافهمه  
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إذا كانت  بسى أن يسأل املعل  مايال  .ز
 ممثن ،هباك صعوبات يوانجهها الطالب

 خالل الدرس ال يزال مستمرا. ألسألل
عد اللغة قواحلفظ يستهدف املعل  أيضا   .ح

، واليت جيب على العربية اليت مت ععلمها
نجلسة  الطالب إيداعها للمعل  كل 

ععل . حتفيظ مطلوب لثل طالب دون 
قواعد اللغة العربية  عناستيباء. احلفظ 

 .اآلنجرومية كتابتها ي كتاب   اليت
 تطييق األخ رال .3

 انجتهادلطالب على الدافع لاملعل  يعطى  .أ
ي التعل  وال يبسى عثرار الدرس حبيث 
يثون أكير ارعياطا بذكرياهت  ويزيد من 

 فهمه .
 يبتهي الفصل. و املعلم  يسلم مث  .ب



141 
 

و ي البظرية أوضح عن اخلطوات الطريقة القواعد و 
 :106ايلالرتمجة  كما ي

 املتعلقة باملواد اليت الشيءمقدمة، حيتوي على  .1
تقدميها ي شثل عقيي  ، أو اختيارات أولية س

 للمواد أو غ رها.

. الثتاب يةييدأ املعلم  عقدمي األميلة احلقيق .2
 املدرسي الذى إستعمله يستخدم طريقة القياسية.

القواعد  عن ععريفا املعل  مقدمة وععريف يقدم .3
ا للمواد اليت اليت جيب حفظها وفقللغة العربية با

الرتمجة بلغة الطالب. ميال: إذا   وستقدميها 
كانت املادة املراد عقدميها حتتوي على قواعد 

، فإن اخلطوات اليت ميثن اختاذها امليتدأ و اخلرب
 هي:

                                                           

،   Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab أنجيف ه رماوان، 106 

173-172. 
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وععريف وعرمجته إىل لغة  عقدمي مفهوم  .أ
 الطالب.

أميلة، مث ق  بإنجراء مقارنة مع قواعد  أعطى .ب
غة اليومية للطالب ملساعدة الطالب على الل

 الفه .

 بعد ذلك يشرح املعل  األميلة. .ج

، يرشد حقا مفهوم بعد أن يفه  الطالب .د
إىل حفظ التعريف  الطالب املعل 

 .إلنضياطبا

، يشرح لرتمجةلإذا كان هباك مفردات ععترب صعية  .2
 املعل  املفردات قيل الدخول ي خطوة التقدمي.

، باللغة العربية كموضوع البصدة يعطي املعل  م .5
، مجلة دعو الطالب إىل عرمجة كلمة بثلمةمث ي
 فقرة. بملة إىل فقرة جب

طلب املعلم  إىل الطالب لفتح البصم القراءة مثم  .6
طليه  لفه  شحبة القراءة برتمجها كلم الثلمة أو 
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اجلملة مثم أصلحه نتيجة عرمجته  اخلطماء و شرح 
ة اجلمال اللغة. ي بضع قطاع القواعد من البحيم 

الوقت اآلخر طلب املعلم  إىل الطالب لتعمل 
 107.حتليل القواعد )اعراب(

املذكورة  ةن شرح نتائج املالحظة مع البظريم
 قام هبااستخالص فه  للخطوات اليت أعاله ، ميثن 

والرتمجة ي  وعد طريقة القايق تطيب البحو  ياملعل  ي ععل
وفقا جتري  "عليا" باملدرسة الديبية  صف األولال

  كما يلي:  .من الباحية البظريةللخطوات 
 الثتاب املدرسيك  اآلنجروميةاستخدام كتاب  .1

هو وفقا خلصائص و  ملادة املواد املستخدمة
، أي استخدام قراءة البصوص هذه الطريقة 

 .تقليديةدب الثالسيثي أو الثتب الاأل ميل
اإلدراك  األول ي التطييقاستمر ي   .2

(apersepsi)بأنثرار املادة السابقة ، ، وع 
                                                           

 ، Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif زوهلانان،  107 

33.  
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ة على مجل حول أميل وضعالطالب ب يطلب
 املادة السابقة.

ا خلصائص األساسي وفق تطييقعبفيذ ال مث  .3
ة ، أي استخدام التعل  طريقة القواعد والرتمج

 عن يعيني عملية عقدمي املواد ،  قياسيةال
ا ياعهمث اع قواعد اللغة اليت شرحها أوال عقدمي
 كتعزيز لفه  الطالب.  احلقيقبأميلة 

عت  عملية الرتمجة باللغة اجلاوية ، وهي اللغة   .2
ب املستخدمة وكذلك كتابة اليومية للطال

 (Pegonفيغون ) الثتابة باستخدام ةالرتمج
 بل اجلاويةبرتكيب اللغة يت  كتابة  يعين

باستخدام سلسلة من احلروف العربية 
 عقول اليت البظرية مع عتفق وأيضا .)هجائية(

أنشطة عرمجة املفردات واجلمل باللغات  أن
 أوية اليت يت  ععلمها ي املفردات األنجبي

الغرض من  .الطالباليومية اجلمل ي اللغة 
ساعدة الطالب على الرتمجة ملهو  هاستخدام
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، ولثن من األسهل أيضا ته  اخلاصةبلغ
احلروف  ثتابةل مساعدة الطالب على التعود 

 العربية.
طلب من الطالب ال يبسى أيضا أنه ي و .5

حفظ كل قاعدة متت دراستها كتعزيز لذاكرة 
. (البحوب ملادة قواعد اللغة )قواعد الطال

املعل  ععطي بشاط اخلتامي ، واألخ ر هو ال
 هو خطوة طورها املعل  نفسه. الدفعية
يومية الي  ينجراء عقاإلي ، يقوم املعل  بيلتقلعملية ا

ميلة على القواعد األ وضعالطالب  عطلبفردية ، ميل ب
، وذكر عرعيب اجلمل وعرمجتها، وقراءة اليت مت ععلمها

استخدام ، ةالدراس لإلمتحان ي أخ رقواعد ي اجلملة. ال
املعل  اىل سيوانجه كل طالب  يعين، اإلختيار السفهي

سة أسئلة عتعلق باملواد اليت مت مخ عليهمث يعطي مياشرة 
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ا ملا يستهدفه اختيار مع حفظ قواعده  وفق و ستهدرا
 102املعل .

على  ثر أسلوب املعل  ي التدريس، يؤ  يي التعل
مني باحلصول مهت طالبعل الجت جناح إحدى الطرق و

املالحظات ب دوافع ي التعل . و لإلنجتهاد على أكير
يت    يالتعل خطوة عملية التخطيط وي  ععرف الياحية ان

.  لذي يقوم بتدريس الدرساملعل  ا وميثن عطويرهاعقدميها 
الديبية درسة بامل بحوال علي ب املعل  ي عكان أسلو 

قادر على  و احلامس و اجملدم العملية التعليمية ب قام "عليا"
أفرحا  صحيحا وي الفصول الدراسية  احلالةخلق 

ليست  و الرتمجة طريقة القواعد عبفيذللطالب ميل عبد 
يسأل عبد  يعطي املعل  الدافع و ولثنالرتمجة فقط. 

بأسئلة شيقة  قدميلطالب ياملواد اليت يدرسها لسؤال عن 

                                                           

ي امللحق  W/05 /27 -2012/02 انظر إىل نسخة الوثيقة الرق   108 
 هذا اليحث
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ال يشعر الطالب بامللل عبدما أنشطة التعل  و حّت 
  102االهتمام الثي ر واحلماس.ب يتعلمون

 خطوات من الشرح أعاله أنو لذلك اخلالصة 
الديبية  سةدر باملاألول  صفي ال البحو  يتعلال عبفيذ
عت  خطوات  طريقة القواعد و الرتمجةعطييق  اليت "عليا"

، ، مث عرتنج إلدراكاليت عيدأ با مباسية بالبظريةالتبفيذ 
ععلي  عملية ي  .وعشرح كل نقطة من القواعد بالتفصيل

ميلة على عرعييات ، مع عقدمي أاملعل  املادة بالتفصيلشرح 
، مطالية لقواعد املواد اليت يت  عدريسها ااجلملة وفق

ميلة من اجلمل األ عمل ، والعربية الطالب بقراءة اجلمل
(، وحفظ اعراب) هاعرعيب القواعد الواردة فيلذكر 
 اليت األنشطة بعض هباك ولثن ،مت ععلمهاللغة  القواعد

 وكذلك تحفيزيةال القصص إعطاءميل  نيعلمامل هباطور ع
، عسيب امللل للغاية ال فرمحالفصول الدراسية ب بيئةإدارة 

  . هلذا يلذلك الطالب متحمسون للغاية ي التعل

                                                           

ي  O/ 03 /27 -2012/02 انظر إىل نسخة الوثيقة الرق   109 
 امللحق هذا اليحث
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حاصل  الطالب واملعلمني ، فإن التفاعل بنيالسيب
 . جبيد

  

عن نتائج تعليم النحو بطريقة القواعد تحليل البيانات .﴾ب﴿
الدينية ترجمة لطالب الصف  األو ل بالمدرسة و ال

 معهد نهضة الشب ان باتشيتان."عليا" في 
 .   هو حماولة لتعلي  الطالب على التعلم يالتعل

ؤثر و تعل  الطالب على ععل  شيء مبستشمل أنشطة ال
بالبضج  ة إىل جناح عملية التعلي  . جيب اإلشار الفعم 

الفثري والبضج العاطفي واالرعفاع الروحي واملهارات 
والبتيجة هي بالتأكيد . حلياعية وبالطيع العظمة األخالقا

 عل  جتاه أطفاهل  أو طالهب .املأمل كل والد و 
هي عغي رات ي السلوك أو القدرات  التعلي  نتائج

لتعل  ا ائجبتل . السلوك اليت لديها بعد أخذ جتربة التعل
، واحلركي ونجدنيةالواسع جماالت املعري، ال باملعىن

عبها عصبيف نتائج التعل  اليت كشف  كما يالبفسي.
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، واليت عبقس  على  (Benyamin Bloom )  ببيامني بلوم
 :110، وهيأنواع ثالثة

الفثرية التعل   بتائججملال املعري فيما يتعلق با .1
اليت عتثون من ستة نجوانب، وهي املعرفة أو 

، والتطييق والتحليل والتوليف الذاكرة، والفه 
 والتقيي .

يتثون  املوقف الذيفيما يتعلق ب ونجدنيمةاجملال ال .2
اإلنجابة   ، وهي القيول ومن مخسة نجوانب

 ي  والتبظي  الداخلي.يوالتق
اجملال احلركي البفسي فيما يتعلق ببتائج مهارات  .3

قدرة على التصرف. هباك ستة التعل  وال
، )ب( إلنعثاس، هي )أ( احلركة انجوانب

مهارات احلركة األساسية )ج( القدرات اإلدراكية 
ه ( حركات املهارات )د( االنسجام أو الدقة )

 املعقدة )و( احلركات التعي رية والتفس رية.

                                                           

 ،  Belajar MengajarPenilaian Hasil Proses نانا سونجانا، 110 
22-23.  
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الديبية "عليا" معهد  درسةالبحو بامل  يي ععل و
عطييق طريقة القواعد هنضة الشيمان باعشيتان من خالل 

قادرة ثل طالب من ل فإن هدفه هو ان يثون ،ةوالرتمج
لعربية حّت يتمثن فه  القواعد ا و عن عل  البحو معرفة
و التحدث باللغة العربية  ةوقراءة اجلمل ةاجلمل عصبعمن 

  .طالقة جبيد و
طريقة القواعد والرتمجة ، من نجانب ذلكو غ ر 

التعلي  املستخدمة لغة ب أفضملاللغات األنجبيية ي الذاعية 
املفاهيمية ومباقشة  ملسألة، لشرح اهي اللغة األم

بعض هيثل اللغوية. استخدام اللغة األم  ةستخدامملا
. حيتاج انتائج واضحة وفهم عطيألغراض التعل  ي

األم  ة، كما أن استخدام لغالطالب إىل شعور باألمان
على شعور باألمان ألن ميثبه  بسهولة فه   ه قادر 

املباسية بتشريح ي حتليل خطوات  الدرس وشرح املعل .
 التعلي .

من خالل  ميثنة التعلي  ة مدى جناح عمليملعرف
  ي شثل اختيارات، يي  نتائج التعليأدوات عق
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االختيارات املوضوعية. االختيار  و  قاالتختيارات املالا
عطى للطالب للحصول األسئلة اليت ع وي  هيكأدوات عق

و ي شثل أ نجابات من الطالب ي شثل لفظيعلى إ
 111.عملي  شثال، أو يكتايب

 أن ةالياحي ععمل اليت املالحظة خالل من
 التغي ر ععطيالبحو   العل ي الطالب  يععل نتائج
 يةتقليدال الثتب قراءة على قادرة مبها ويبظر ،دجبي

 ي املعلمني من مياشرة قراءة مبه طلب عبدما
 العربية اجلمل عرمجة على وقادرة الدراسية، الفصول
 أن مبه طليت واملعلمني عليهععطي اجلملة   عبدما
 ي العربية باللغة  يضع اجلمل على القدرة و يرتنج ،
لتقدمي  الطالب من يطلب املعل  األحيان من كي ر

 اليت للقواعد وفقا امام الفصل وكتابتهااألميلة اجلملة 
 112. معلم   من عدريسها مت

                                                           

،  Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar نانا سونجانا، 111 
35. 

ي امللحق  O/ 02 /06 -2012/03 انظر إىل نسخة الوثيقة الرق  112  
 هذا اليحث
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نتائج أن  مذكور من الشرحاخلالصة  لذلك، 
 الديبية "عليا" سةدر باملاألول  صفي ال ععلي  البحو

 ،حتقق نتائج نجيدا طريقة القواعد و الرتمجةعطييق  اليت
 التالية:  مبها عوفر نتائج حمسبة للطالب

ة القدرة على قراءة الثتب زياد (أ
/ األدب  (Kitab Kuning تقليدية )ال

 العريب ، وعفس رها وفهمها.
 العربية مجل صبع على القدرة (ب
ب باملفردات زيادة معرفة الطال (ج

اللغة العربية  قواعداجلديدة وكذلك 
 املباسية

زيادة االهتمام بالطالب الذين  (د
 يتعلمون اللغة العربية.

 
  ها بلومكشفكما أوضحت البظرية اليت  

(Bloom) من املعروف أن نتائج السابق شرحي ال ،
 اجملاالت من عامل   عصبف إىل ثالثة أنجزاء:يالتعل
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 فإن ،ا اليحثهذ ي .واحلركية والونجدانية املعرفية
عيحث ي نتائج التعلي  اليت قد حصل على  ةالياحي

الطالب ي الصف األول باملدرسة الديبية "عليا" 
 :وهي نجوانب، ثالثة على ملعريمبظور من اجملال ا

 املعرفة نجوانب (1
 كما املدى معرفة من والقصد

  بلوم عصبيف ي املعرفة كلمة عرمجة
(Bloom). احلقيقية املعرفة يتعلق وفيما 
 الصيغ ميل قلب ظهر عن واملعرفة

 التعل ، عملية حيث من .والتعاريف
 أن الشروط وعذكر هذه حلفظ وضرورية

 املفاهي  فه  أو للمعرفة كأساس يتقن
 ي مبا  يالتعلنتائج  من نوع .األخرى
 مستوى أدىن من املعرفية املعارف ذلك

 ه املعرفية ي هذا فإن لثنو  .مبخفض
 على يبطيق وهذا .لفه  أساسي شرط
 من كل ي الدراسة، جماالت كل
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 والعلوم الطييعية، والعلوم الرياضيات
 وحفظه امليال،  .واللغة االنجتماعية،

 استخدام كيفية فه  إىل عؤدي وصيغة
 من جتعل وكلمات حفظ الصيغة؛ هذه

 .113اجلمل جلعل األسهل
 من استخالصها ميثن نظريةمن 

 مت اليت الييانات ععديل طريق عن فه 
 خالل من ةالياحي من عليها احلصول
 من أحده  أن واملقابالت، املالحظة
 الذين الطالب عليها حصل اليت البتائج

ي الصف األول مبدرسة ديبية  يدرسون
 من الطالب معرفة زيادةيعين  "عليا" 
 من يتضح .العربية للغة القواعد املفردات
 حيث من وصفها، مت اليت نظرية خالل
 فيما املعري اجملال ي املعرفة من اجلانب

                                                           

 Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar نانا سونجانا،  113 

،23. 
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 الطالب قدرة من الفثرية قدراهت  يتعلق
 سياق ي ععريف، أو صيغة حفظ على
 لو اليت اللغة قواعد عسمى اللغة جمال
 أن اللغة قواعدحفظ  للطالب ميثن
 لغات ععل  فه  قدرة ي حثما يثون
 زيادة مع مثععلي  البحو  ي .نجديدة
 حصل اليتو قواعد البحو  املفردات
 اللغة فه  من ومتثيبه  الطالب عليها
 مبه  يطلب عبدما مع ثيت .العربية

 غرفة ي املعل  قيل من اجلمل صبعل
 .عبفيذه على قادرين كانوا أهن  الصف،

 املفردات من التعل  نتيجة على يدل فإنه
 أهن  ويعرفون العربية اللغة وقواعد
 .حيفظون

 ميثن التفس رات هذه من
 حصلتاليت   يالتعل نتائج أناخلالصة 

 ةاملباسي هلا األول الصف  طالب عليها
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 إىل اجلانب املعري اجملال حتقيق ي
 .املعرفة

 الفه  نجوانب  (2
 من أعلى  يالتعل نتائج من نوع

 عركيية وشرح امليال،. التفاه  هو املعرفة
 مت مسعت، أو قرأت شيئا نفسها اجلملة
 .مبها آخر مياال ذلك على أميلة إيراد

 :فئات ثالث إىل التفاه  عقسي  وميثن
 فه  مبخفض مستوى (أ)

 باملعىن عرمجة من الرتمجة،
  .احلقيقي

 فه  هو الياين واملستوى (ب)
 بني يربط الذي التفس ر،
 مع السابقة األنجزاء

 ربط أو التالية، املالحظة
 الرس  من أنجزاء بعض
 للتمييز لألحداث، اليياين
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 وليسلرئيسية ا بني
 حول املعرفة ربط .الرئيسية
 وهو الفعل، التصريف
 يعرف أنه حبيث موضوع،

 .اجلمل جلعل
 أعلى أو اليالث املستوىو  (ج)

  ءاالستقرا فه  هو مستوى
(ekstrapolasi)   .ومن 

 على قادرا استقراء خالل
 ميثن ،املثتوبة وراء رؤية

 آخر، مبعىن اإلدراك عوسيع
  112.أومشثلة حالة، أبعاد،

 التفاه ، باجلانب يتعلق فيما
 مت اليت الييانات من إليه يبظر أن ميثن

 قدرة أن ،ةالياحي من عليها احلصول

                                                           

،   Proses Belajar MengajarPenilaian Hasil نانا سونجانا، 114 
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ي الصف األول باملدرسة  الطالب
 عش ر اجلملة صبع ي "عليا" الديبية 
 بعد من فه  اجلوانب حتقيق ي مالءمة

 حيث من مباسيا ليثون وقال سيق أن
 الفئة إىل واستبادا .املعرفة اجلانب حتقيق
 الفئة إىل يبظر أن وميثن( 1) اليالية
 مع اجلملةصبع  على قدرهتا من األوىل

 معرفة على قدرهت  بالطيع خلفيته 
 لغة إىل العربية اللغة ي املفردات معىن
 أما (2. )عرمجة على قادرة مبعىن يومه 
 على قدرهتا ي عتجلى اليت اليانية الفئة
 ميثن حبيث الصحيحة اللغة قواعد ربط
 اللغة لقواعد وفقا احلث  عتثون أن

 ما مع ومتشيا نجيدة، كانت العربية
 اليالية والفئة (3. )وععلمت حفظت

 اللغة نجعل على الطالب قدرة هي
 األميلة إىل باإلضافة اجلملة ميال العربية
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 بالطيع ذلك من .املعل  قدمها اليت
 كل وراء معىن يعرف أن جيب الطالب

 قيل من غرار على مت الذي مجلة
 من يتمثبوا حّت هبا ودرس املعلمني،

 .العربية اللغة اجلملة بالضرورة نجعل
 ميثن التفس رات هذه من
 حصلتاليت   يالتعل نتائج أناخلالصة 

 ةاملباسي هلا األول الصف  طالب عليها
 إىل اجلانب املعري اجملال حتقيق ي

 الفه .
 التطييق نجوانب (3

 ي التجريد استخدام هو التطييق
هو  التجريد يثون قدحقيق.  حاالت
 ويسمى عقين. دليل أو نظرية، فثرة،
 .التطييق نجديد وضع إىل التجريد عطييق
 سوف القدمي الوضع على عطييقه عثرار
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 أو قلب ظهر عن املعرفة اىل يتحول
 115.املهارات

 من استخالصها ميثن نظريةمن 
 مت اليت الييانات ععديل طريق عن فه 

 خالل من ةالياحي من عليها احلصول
 من أحده  أن واملقابالت، املالحظة
 الذين الطالب عليها حصل اليت البتائج

ي الصف األول مبدرسة ديبية  يدرسون
القدرة على قراءة  ةزياديعين  "عليا" 

 / (Kitab Kuning تقليدية )الثتب ال
 وإذا، وعفس رها وفهمها.العريب  األدب
 قراءة على قدرهت  أن التفاصيل ي نظرنا
 عطييق خلفية على الطالب على وعرمجة
 من احلقيقي الوضع على ععلموه نظرية
 أنشطة ي .مياشرة املمارسة حيث

التعلي  البحو ي الصف األول باملدرسة 
                                                           

.Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar، 25 نانا سونجانا، 115 
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 الثتاب قراءة من يتضحالديبية "عليا" 
 ليست اليت يفعلونه ما وعرمجة تقليديةال

 لديه ، علمه  دون القيام جمرد حمض
 مع حثما هباك يثون عبدما امليال على

 يتقن مل عبدما اخلرب،عركيب امليتدأ و 
 قادرة عثون لن فإهنا القواعد حول نظرية
 عبدما ولثن معىن ،ععرف و  قراءة على
 سيادة وحفظ السيطرة على قادرة عثون
 عتمثن حّت لديه  نظرية ستطيق بأهنا
 وعبدما .سهولة أكير وعرمجة قراءة من

 يت  ماقد عغلب  اليت املعرفة لديه  يثون
 سياق حيث من ة.املهار  سيثون عطييقه
 وعرمجة القراءة مهارة هو البقاش هذا

 .العربية باللغة
 ميثن التفس رات هذه من
 حصلتاليت   يالتعل نتائج أناخلالصة 

 ةاملباسي هلا األول الصف  طالب عليها
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 اجلانب إىل املعرياجملال  حتقيق ي
 .التطييق

املستخدمة أو  طريقةعن ال غ ر  يجناح التعلحتقيق 
ا عدة اليت عسمى أيضا العوامل اخلارنجية، هباك أيض

، املؤثر نفسها الطالب، وهي العوامل من وامل أخرىع
 وهي:
ميثن رؤية نشاط الطالب ي عملية  .هتماماال .1

، وسوف التعل  التعل  من احلماس الشديد عبد
 عل . الشعور بامللل والتشيع ي الت يثشط

هتمام لدى الطالب ظهور شعور باال رغية.ال .2
لزيادة  يلهو عأث ر كي ر على امل البحوبتعل  عل  

، فسوف ا الدرسنتائج التعل . ألنه إذا أحيو 
 ا.يتعل  الطالب نجيد

الدافع. السائقني املونجودين ي الطالب  .3
لتحقيقه  ي أهداف التعل  اليت يقدمها املعل  

 التدريسي. 
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أن نستبتج ، ميثن أعاله شرحلمن او لذلك اخلالصة 
ي ععل   عل مجة من قيل املوالرت  واعدن عطييق طريقة القاع

لتحقيق أهداف التعل . ميثن  ةباسيعترب الطريقة املي البحو
طييق طريقة القواعد القول أن نتائج التعل  من خالل ع

الطالب ة اجملال املعري مع قدر زيادة  ي  عطيع ،والرتمجة
درة ، والق (Kitab Kuning تقليدية)على قراءة الثتب ال

، وقدرهت  املتزايدة على على عرمجة وفه  األدب العريب
 و ،(البحووإعقان قواعد اللغة ) قواعد املفردات اجلديدة 

والشعور باالهتمام الذي  العربية مجل صبع على القدرة
 اليت تعلي ال ونتائج يبشأ لدى الطالب لتعل  اللغة العربية.

 اليالثة، للجوانب وفقا الطالب من عليها احلصول مت
 حتقيق .والتطييق والفه  املعرفة من املعري الاجمل وهي
 العوامل عن الباجتة عأث ر إىل باإلضافة  يالتعل نتائج

 العوامل من أيضا عطييقها طريقة وهي ويتأثر اخلارنجية،
 الباشئة والدافع والفائدة، االهتمام، وهي املتعلمني، من
 .الذايت املتعلمني من
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 السادس لبابا

 اإلختتام

 نتيجة البحث .﴾أ﴿
طريقة البحو ب  يععل عنبباء على نتائج اليحث 

صفم األومل باملدرسة الديبية "عليا" للالرتمجة  و واعدالق
ما  خلالصة، ميثن ا ي معهد هنضة الشيمان باعشيتان

 يلي: 
خطوات ععلي  البحو باستخدام طريقة القواعد و  .1

الرتمجة ي الصف األول باملدرسة الديبية "عليا" معهد 
بالبظرية. إال اعطاء   هنضة الشيان باعشيتان مباسية

. يقس  املعل  قصص التحفيزية و إدارة الصف متعة
أنشطة التعلي  إىل األنشطة األولية و األساسية و 
األخ رة، باإلضافة إىل التقييمات اليومية و 
االختيارات الشفهية ي هناية الفصل الدراسي. ي 
عطييقها، يقوم املعل  بتدريس املواد من خالل الرتمجة 
و وضع هيثل للقواعد، و الشرح بالتفصيل و دعوة 
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طني حلفظ قواعد اللغة العربية و قراءة الطالب البشي
اجلمل العربية وصبعها وفقا للقواعد اليت يت  

  عدريسها.  
و أما نتائج التعلي  بتطييق طريقة القواعد و الرتمجة  .2

ل باملدرسة الديبية "عليا" مهعد هنضة ي الصف األوم 
زيادة قدرة عتحقق ب. بالبظرية الشيان باعشيتان مباسية

األدب العريب، /اءة الثتب التقليديةالطالب على قر 
 و و زيادة معرفة املفردات و فه  قواعد اللغة العربية 

هتمام إزيادة  و العربيةاجلمل  عثوين علىالقدرة 
عقيي    نتائجأمما  و   اللغة العربية.يععلعلى الطالب 

 املعريال اجملالطالب عباسب اجلوانب اليالثة و هي 
 .والتطييق والفه  املعرفة من
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 اإلقتراحات .﴾ب﴿
 للمدرس .1

عقدمي خطة التعل  مع اإلعداد اجليد قيل عبفيذ  .أ
  يأنشطة التعل

 الذيالتعل  عبفيذ  حّتم  ثاريإنجراء التعل  اإلب .ب
 الذاكرة لتثون قادرة على حتسني  أكير وضوحا

 .الطالب
لتثون أكير عبوعا ي عقدمي املواد  لتجديدإنشاء ا .ج

يت  عبفيذ املواد املقدمة بطريقة  حّتم التعليمية 
مي رة لالهتمام وال عبسى ي ذكريات الطالب. 

 ألميل.  ايلتحقيق نتائج التعل
 .ي التعل  انجتهاداليثون  دافعيعطي الطالب ال .د
 .بباء عالقات نجيدة مع مجيع مثونات التعلي  .ه

 للطالب   .2
 .التعود على التعل  جبد ي أي مثانأن أنجل  .أ
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يستخدمون فيه جمموعة متبوعة من الذكاء  .ب
ة ثاريميتلثونه لتعزيز قدراهت  اإلباحملتمل الذي 

 وأنشطته  وذاكرهت .
 واملدارس واجملتمع. الوالدعواصل نجيد مع  .ج
 حّتم قراءة الثتب وممارسة التحدث  على ومدعع .د

 و طالقة. يدجببية  مهارات اللغة العر  أعقانميثن 
 العربية.احلب باللغة عبمية  .ه

 رسةللمد  .3
التسهيالت املباسية حّت  عبفيذ أنشطة  همزجت .أ

 األميل.ب التعلي  
ثون التعلي  ع حّتاإلشراف للطالب  عطىع .ب

 ثن عطييقه ي احلياة اليومية.متاملبفذ نجيدا و 
الطالب من مجيع  الوالد حتسني التواصل بني .ج

 مثونات التعلي .
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 Metodologi Pembelajaran  .و مونا،

Bahasa Arab  . :يوكياكرتا
 .3000ترياس، 



 Metode dan Strategi  و عبد اقحامد.بسري ،مصطفى

Pembelajaran Bahasa Arab.  :اجلامعةماالنج 

 .3003، اإلسالمية اقحكومية ماالنج

 Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar  .نانا سوجانا،

 .0112باندونج: رماجا روسداكاريا،  .
 Teori Belajar dan Pembelajaran di .سوسانتو، أمحد

Sekolah Dasar . ،جاكرتا: فرينادا ميديا غروف
3002 . 

 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan سوغيونو.  

R&D  . ،3002باندونج: الفابيتا. 
 Metodologi Penelitian  عفيف الدين و بين أمحد سايباين. 

Kualitatif   . ،3003باندونج: فوستاكا ستيا 
 Pembelajaran Bahasa  و إيرتا ماهيودين. عزيز الرزي، فخر

Asing Tradisonal dan Kontemporer  . جاكرتا
  .3000الشرقّية: بانيا فوبليسينج، 



 Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan  .حمّب  شاه،

Baru.  ،3009باندونج: روسدا كريا. 
.كديري: خملص الفاكوم، Maa Taqul . شاه، نور حاكم
3009. 
 Metode Penelitian Kualitatif:Teori dan غوناوان، إمام. 

Praktik   ،3002. جاكرتا: بومي اكسارا. 
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