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 ملخص

 النحولطاب الصف الخامسفي " متممة اأجرومية" تعليم الكتاب 2015.  فطريانى، ديان
فاتيهان ويتان بابادان فونوروغو العام " الحسن"بمعهد " رياضة الشبان"بالمدرسة الدينية 

كلية التربية قسم اللغة العربية فى . البحث العلمى  2015-2014الدراسى
المشرف يوفريد الفطرى نور السام . الجامعة اإسامية الحكومية فونوروغو

.            الماجستير

حو " متممة اأجرومية" تعليم الكتاب: الكلمة اأساسية   ال

اء موضوع  و علم بأصول يعرف ها أحوال أو اخر الكلم إعرابا وب حو  علم ال
اء وغايت  ا من حيث ااعراب والب الكلمات العربية أن يبحث في عن عوارضهاالاحقة 

 . ااستعانة على فهم كام اه تعا ورسول

حو وكانت  بة رياضة الشبانال درسة الدي والكتب .  تعلم  ا ستخدم  والكتب  اا
امس  ".متممة اأجرومية" و أن سيتم تعليم من الصف اأول إ الصف ا .  و

د عرض البيانات تأخد بطريقة . ذا البحث ميدان يتصف علة البحث الكيفى وع
كتوبة احظة والوثائق ا قابلة وا ي . ا ليل البيانات  ليل البيانات، تأخد الباحثة أسلوب  د  وع

مان)و  (ميلس)ليل وصفي كيفى على طراز  فيض البيانات وعرض البيانات . (وب كما يلى، 
تاج البيانات .  واست

لفية قدمت الباحثة أسئلة البحث كما يلى    كيف خلفية تعليم الكتاب (1): هذ ا
عهد " متّممة اأجرومية" ية رياضة الشبان  درسة الدي امس با حو لطاب الصف ا  ال
سن" كيف طريقة  (2)؟  2015-2014فاهان ويتان بابادان فونوروغوالعام الدراسى " ا

ية رياضة " متّممة اأجرومية"تعليم الكتاب  درسة الدي امس با حو لطاب الصف ا  ال
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عهد  سن"الشبان  ( 3)؟  2015-2014فاهان ويتان بابادان فونوروغوالعام الدراسى " ا

امس " متّممة اأجرومية" تعليم الكتاب كيف أساليب التقو حو لطاب الصف ا  ال
عهد  ية رياضة الشبان  درسة الدي سن"با فاهان ويتان بابادان فونوروغوالعام الدراسى " ا

 ؟   2014-2015

رومية  ( 1: وأما نتائج البحث  تممة ا درسة رياضة خلفية تعليم الكتاب ا  ا
سن"عهد الشبان  ي 2015-2014فاهان ويتان بابادان فونوروغوالعام الدراسى " ا  

عهد قرآن، ذا ا عهد، أن  ذاا هج تعليم الكتاب  اسب م  ذلك الكتاب اأمثلة  ي
أخوذة من ايات القرأن ستعملة ا رومية  طريقةواما  (2 . ا   تعليم الكتاب متممة ا

درسة رياضة الشبان تيجية  طريقة القياسيةي ا يل إ اس ي  حوى)و ، وفيها (الشرح ال
مارسة  م فرصة كافية  ك  ديد للطاب، م ت كيب اللغوى ا تقدم القاعدة أو ال

ديدة والتدريب عليها  أمثلة م تعميمهاالقاعدة درسة  ا ي و ا  يقراء رياضة الشبان 
اوي  ع ا درس الكتاب ويعطى ا ع  (gandul)ا ما يكتبون ا كلمة فكلمة م يستمع الطاب بي

اوي  درس(gandul)ا اسبة بقراءة ا ت الكلمة م حوية مع اإتيان .   م يسرح القاعدة ال

ية رياضة " متّممة اأجرومية"تعليم الكتاب أساليب التقو (3 .باأمثلة درسة الدي حو با  ال
، شفهيا والتحريرياالشبان  قروء، . على نوع عرفة كفائة الطاب على فهم ا وأما اإمتحان الشفهى 

ها عرفة الطاب على القواعد واأمثلة م  . وأما اإمتحان التحريرى 

 

 

 الباب اأّول
 المقّدمة
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خلفية البحث  .أ﴾ ﴿
رسالت وقد قال اه   أرسل رسول بلغة قوم لكى يفهم القومإن اه
ا من رسول إا بلسان قوم"كتاب الكر  م فيضل اه من . ومآ أرسل ليب 

كيم و العزيز ا مدا صلى ".يشآء ويهدى من يشآءو ما بعث اه رسول  حي
هم أها وسيلة إلقاء رسالت  قام ا اه علي وسّلم كانت اللغة العربية تقوم ا

واصات  العام 1.ويستعملها اه لغة القرآن وكانت إحدى الة ا
 

ى لغة القران الكر  اللغة ال نزل ها ىإّن اللغة العربية . اللغة العربية و
تاجها كل مسلم ليقرأ او يفهم القران . القران الكر ى بتلك اللغة ال  و

ى واأحكام الشرعية وا سلم اأوامر وال ى لغة الصاة. الذى يستمد م ا . و
ولذالك فان . إن كل مسلم يريد أن يؤدى الصاة علي ان يؤديها بالعربية

 واجبا بذلكفيصبح تعلم العربية . العربية مرتبطة بركن اساسى من اركان اإسام
ديث الشريف. على كل مسلم ى لغة ا إن لغة احاديث الكر صلى اه . و

ى اللغة العربية ديث . علي وسلم  ذ ا ولذا فان كل مسلم يريد قراءة 
 2.واستيعاها علي ان يعرف اللغة العربية ايضا

ي  داف تعليم اللغة العربية  مهارة الكام ومهارة الكتابة )من أ
فردات (واإستماع والقرأة هارة الكام يرجى الطاب أن يستولوا على ا ، و

اكيب العربية ويستطيعوا أن يتكلموا جّيدا  أن يدرسها يستطيعواإنسان . وال
حو والصرف ّم آلتها قواعد اللغة العربية اي ال 3.بآات، وأ

 

و احدى مؤسسة  معهد الذى يقع بفونوروغو سن  موقعها . معهد ا
دارس امعات القريبة وا اتيجي حيث أن معظم ا لطاب اجعل أسهل .ااس

                                                           

ان الدين1   Tata Bahasa Arab Sistematis (Pendekatan Baru dalam Mempelajari Tata،ا

Bahasa (نو وانسا اكسارا: جاكرتا) ،7. 

ول،2 ملكة العربية السعودية، : الرياض) أساليب تدريس اللغة العربية مد على ا  . 19، (1982ا
دو، : جا كارتا ) Strategi Belajar Mengajar,غولو،و3  .23-25، (2002غرافي
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سن ا.تعليمالالراغب   تبع  الطرق ومعهد ا هج ا ية وال هج اأكاد  ل
عهد  .ا

هج الدراسى وطّبق على هج سن  م عهد ا عهدىوكان ا   ا

ّصص لتحفيظ القران . اإسامى و  سن  عهد ا بية والتعليم  ا اما ال
عترةليا تبتدأ . الكر ة ا وات قام تعليم الكتب التقليدية القد س س فمّدت 

حو والصرف يكون تعلم من الصف ااّول إ .من الصف ااّول توى ال
ق  امس، وابدالطاب ان يعرفوا ويفهموا عن القواعد وما فيها  الصف ا

ما يشرح ااستاذ  4.الفهم حي

درسة رياضة الشبان امس  ا حو  الفصل ا سن"التعليم ال و "ا  
ابياالكتاب  متّممة الكتاب أن . متّممة اأجرومية، وفقا للطلبة يعتر ا

و من السهل أن تفهم و تكميلة ب الكتاب . اأجرومية  متّممة اأجرومية 
، الكتاب من  اأجرومية، و كتاب ألعمريطى ال لديها  الفصل اأول، الثا

امس الطاب الصف  .الثالث، وفصل الرابع ية رياضة ا درسة الدي  با
اك سبع وعشرون التلميذا تيجة الطاب  اإمتحان كذا  .الشبان  : ال

7.5
 

بية الذى يستعمل طريقة السلفى  كزت طويا على تعليم القرآن، ال
ضر أو بالغائب وكذلك الرامج  سبة  .التحفيظبال لتعليم والتدريس  اأما بال

سن"عهد مدرسة رياضة الشبان  وات" ا س س و  نت  .  موقع على اان
 قواعدو. ال ولقد استخدمت الكتب السابقة، وال تعتر واحدة من الطبقات

واتأن سيتم مس الس والطاب أيضا معرفة القرآن والكتب .  التعليم القواعد 
ة د قدسة السابقة مع ا فهومويعرفون أيضا وأفهم شيئا مع. ا  . ا

                                                           
4 ، ية رياضة الشبان ااستاذ مو موت موك درسة الدي قابلة مع رئيس ا  .2016 ديسمب 7ا
ذاالبحث2/2015-15/د/01:انظر ا نسخة الوثيقة الرقم 5 لحق   .  ا
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عهد  درسة رياضة الشبان  ما الطاب أن يدخل الفصل إ ا حي
سن" ك الطاب بالشفهى . يستطيع أن يصل بالشفهى او ا"  ا اذا يس

يد يستطيع دخل إ الفصل الثالث، الرابع،  واب بالصحيح وا ح ا و
امس عهد .  وا درسة رياضة الشبان  ذا ا سن"و  ا نظر أن يقدر " ا

اك الذى يريد . الطاب بالفهم الدروس فسى  أن مسعة  مع الطاب ب
اك ايضا طريقة غ الشفهى ك طريقة الشفهى و ك بالشفهى . يس اذا نس

، الثالث،  يد يستطيع دخل إ الفصل الثا واب بالصحيح وا ح ا و
ك بالشفهى يدخل إ الفصل اأول ذلك ا الذى من . والرابع، ويس

امعة اوية، مدرسة العلية، او من الطاب غى ا بعض الطاب من . مدرسة الث
عهد  درسة رياضة الشبان  ريج الذى يريد يدخل ا سن"ا شرطها سواء " ا

قيم  . أكان الذى يعمل من الطاب ا

و مدرسة رياضة الشبان  سن ومدارسها  عهد ا ولكن احدثة  ا
حو الذى . فاتيهان ويتان بابادان فونوروغو ة اك سوف أن تتعلم قواعد ال س

اك .يدير جيدة وحقيقية حو بل  فظ قواعد ال هم الذى  اك بعض م
فيذ أيضا تكن قادرة على ت ها  ، لك حو سيطرة علي ملةقواعد ال هم . ا وم

ت  اللغة  اك الذى م يستطع أن يقرأ الكتب الزمان مع ال أيضا 
 .اإندونيسية

حو ليس حفظ القواعد فحسب ولكن كيف أن يفهم  أن تعليم ال
حو أن يساعد تاميذ . الدارس القواعد ويطبيقها بأى امثلة وظيفة مدرس ال

أن يفهم قواعد فهما جيدا ويطبيقها خاصة  نّص اللغة العربية ومع ذلك 
اسبة لتاميذ درس الطريقة ا 6.تاج ا

 

                                                           
اقة، 6 كرمة) تعليم اللغة العربيةمد كامل ال  .156، (1980جامعة أم القرى، : مكة ا
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، يتم تعليم الكتاب  حولطاب الصف " متّممة اأجرومية"وبالتا  ال
عهد  ية رياضة الشبان  درسة الدي امس با سن"ا فاتيهان ويتان بابادان " ا

 .2015-2014العام الدراسى فونوروغو

اوين بالتعليم  وان الذي ع الباحثون يبحثون خلفية ألكان وأخذالع
ية  درسة الدي امس با حولطاب الصف ا الكتاب متّممة اأجرومية  ال

عهد  سن"رياضة الشبان  العام الدراسى فاتيهان ويتان بابادان فونوروغو " ا
2014-2015 

ويريد الباحث أن يبحث  خلفية إستخدام الكتاب متّممة اأجرومية 
امس ومشكات التدريس ونتائج  حولطاب الصف ا أخدت . ال

 الباحث موضوع
 

 تحديد البحث .ب﴾ ﴿
و ذا البحث العلمى  ديد البحث   تعليم الكتاب متّممة أما 

ية رياضة الشبان  درسة الدي امس با حولطاب الصف ا اأجرومية  ال
سن"عهد  -2014العام الدراسى فاتيهان ويتان بابادان فونوروغو " ا

2015 

 

 

 

 أسئلة البحث .ج﴾ ﴿
اء  على ما ذكرت الباحثة  خلفية البحث، فمشكات البحث ب

 :تلخص فيما يأتى
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حو لطاب الصف " متّممة اأجرومية"كيف خلفية تعليم الكتاب  .1  ال
عهد  ية رياضة الشبان  درسة الدي امس با سن"ا فاهان ويتان بابادان " ا

 ؟2015-2014فونوروغوالعام الدراسى 

حو لطاب الصف " متّممة اأجرومية"الكتاب تعليمكيف طريقة  .2  ال
عهد  ية رياضة الشبان  درسة الدي امس با سن"ا فاهان ويتان بابادان " ا

 ؟2015-2014فونوروغو العام الدراسى 

حو لطاب " متّممة اأجرومية"الكتاب تعليمكيف أساليب التقو  .3  ال
عهد  ية رياضة الشبان  درسة الدي امس با سن"الصف ا فاهان ويتان " ا

 ؟2015-2014بابادان فونوروغو العام الدراسى 

 

  البحثأهداف .د﴾ ﴿
حو لطاب الصف " متّممة اأجرومية"خلفية تعليم الكتاب عرفة .1  ال

عهد  ية رياضة الشبان  درسة الدي امس با سن"ا فاهان ويتان بابادان " ا
 .2015-2014فونوروغو العام الدراسى 

حو لطاب الصف " متّممة اأجرومية"طريقة تعليم الكتاب عرفة .2  ال
عهد  ية رياضة الشبان  درسة الدي امس با سن"ا فاهان ويتان بابادان " ا

 .2015-2014فونوروغو العام الدراسى 

حو لطاب " متّممة اأجرومية"تعليم الكتاب عرفة أساليب التقو  .3  ال
عهد  ية رياضة الشبان  درسة الدي امس با سن"الصف ا فاهان ويتان " ا

 .2015-2014بابادان فونوروغو العام الدراسى 

 

  البحثفوائد .ه﴾ ﴿
ذا البحث بالفوائد سواء كان نظرية أم عملية،  ترجو الباحثة أن يأتى 

ها  :م
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 الفوائد النظرية .1

قية تعليم  عارف عاما ول ذ البحثة مساعدا لزيادة ا أن يكون 
ية " متّممة اأجرومية"الكتاب  درسة الدي امس با حو لطاب الصف ا  ال

عهد  سن"رياضة الشبان  فاهان ويتان بابادان فونوروغو العام الدراسى " ا
2014-2015. 

  العمليةالفوائد .2

درسة .أ   للمدرس أو ا

درسون  ترقية  راجع يرجع إلي ا تعليم ليكون البحث أحد ا
درسة " متّممة اأجرومية"الكتاب  امس با حو لطاب الصف ا  ال

عهد  ية رياضة الشبان  سن"الدي فاهان ويتان بابادان فونوروغوالعام " ا
 2015-2014الدراسى 

سن .ب  عهد ا دير   لرئيس وا

عهد ومدير  إعطا البحثليكون  راجع إليهارئيس ا  أحد ا
درسة وكذلك التاميذ والتلميذات  عملية إإلتشجيع  دّرس أوا  ا

 .التعليم

 الطالبة .ج 
الباحثةلزيادة "متممة اأجرومية"  فهم مواد كتاب لتسهيل

شكات  البحوث  م لتكون قادرة على حّل ا فا رية وا عرفة وا ا
 .العلمّية

 
 منهج البحث. ز

 البحثنوع  .1
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ذالبحث العلمي على سبيل البحث العلمي  إستخدمت الباحثة 
وعي  و Qualitative Research) )على سبيل البحث ال وعي  والبحث ال

ات الوصفية  تج الب ة (Descriptive Data)اجرات البحث ال ت  اومن الس
تأملة .اأ شخاص وطبا ئع ا

7
 

  الباحثةحضور .2

وعى تعّلقا أكيدا أّن الباحثهو ةتحضور الباحث تعّلق هذا البحث ال
(. Human instrumen)  الوسائل الدراسية الشخسيةاحدى

هج العلمى ستخدمهو (Scientific paradigm)مع البيانات  ا ا
و الوسيلة .اإختبار التحريري أو اإستتفتاء أو الوسيلة اأخرى الشخض 

مع البيانات خر.اأفضل  تصلة با و الوسيلة ا  و (informan)الشخص 
صولعليها يدان و ا  8.يقدر على فهم أنواعالتبادات  ا

  البحثمكان .3

ية  درسة الدي و ا ذا البحث  يدان   كان ا رياضة "اما ا
سن"عهد" الشبان  .فاتيهان ويتان بابادان فونوروغو لتحفيظ القرآن" ا

وضوع إختا اسب با دث ا كان اهاوجدت ا ذا ا رت الباحثة 
ختار  .ا

حو لطاب الصف " متّممة اأجرومية"كيف خلفية تعليم الكتاب   ال
عهد  ية رياضة الشبان  درسة الدي امس با سن"ا فاهان ويتان بابادان " ا

 .2015-2014فونوروغوالعام الدراسى 

                                                           

 .٣٦، (200٥, رنيكا جفطا: جاكرتا)Metodologi Penelitian Pendidikan ماركونو، 7
 ،(2000رماجا رسداكريا، : باندونج) Metodologi Penelitian Kualitatif ميليوع،.  لكس ج8

19. 
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حو لطاب الصف " متّممة اأجرومية"الكتاب تعليمكيف طريقة   ال
عهد  ية رياضة الشبان  درسة الدي امس با سن"ا فاهان ويتان بابادان " ا

 .2015-2014فونوروغو العام الدراسى 

حو لطاب " متّممة اأجرومية"الكتاب تعليمكيف أساليب التقو   ال
عهد  ية رياضة الشبان  درسة الدي امس با سن"الصف ا فاهان ويتان " ا

 .2015-2014بابادان فونوروغو العام الدراسى 

مصادر البيانات  .4
 فاّما 9. ما تتوصل الباحثة إ البياناتيمصادرالبيانات 

ية البحث،  ي الكلمات وسلوك عي وعي  مصادرالبيانات  البحث ال
 .فما زاد فزيادة كوثيقة وغ ذالك

رادة على البيانات للمحصول اا  : تأخذالباحثة مصدرين 
صادر البشربة . أ  : ا

سن اإسامي السلفي  (1 عهد ا درسة رياضة الشبان  رئيس ا
 . فاتيهان ويتان بابادان فونوروغو

سن ااسامي  (2 عهد ا ية رياضة الشبان  درسة الدي درسون با ا
السلفي فاتيهان ويتان بابادان فونوروغو حصوصا مدرس 

 . قواعداللغة العربية

سن اإسامي  (3 عهد ا ية رياضة الشباب  درسة الدي طاب ا
 .السلفي فاتيهان ويتان بابادان فونوروغو

 : غ البشريةمصادر . ب

ا  ذ البيانات من الوثائق والسجاات والكتب ال  صل 
 .إتصال وثيق بالبحث

                                                           
ارسيمي اريكونطا9 كا جفطا: جاكرتا) Prosedur Penelitian Kualitatif, سو  .١١٣، (١٩٩٨, ري



11 

 

 

  جمع البيانات اسلوب .5

مع البيانات كمايلى  :إستخدمت الباحثة اأساليب 

 (observation) الماحظة .أ 

ي طريقة  احظة  ع البيانات فاستعمل الباحث باستعمال طريقة ا
يها  واس وعلى أحص البصر والسمع و ظام ا احظة وتسجيلة ب ا

ث اص والبوارد الذى   .ا
ذ الطريقة لتا حظ وتكتب وضع ظرف  أن يستعمل الباحث  
ع البيانات ال  حو و عهد، حال البيئة والدائرة وأحوال تعليم ال ا

ذ البحث العلمي  . تاج  

 (documentary)الوثيقية  .ب 

اث التحريري الوثيقيةطريقة  ع البيانات لطريقة ال ي كيفية   
ا صلة بالبحث اال   .والكتب وغ

درسة الوثيقية أن يستحدم الباحث الطريقة  يل البيانات عن حالة ا  ل
عهد  ية رياضة الشبان  سن"الدي  :كمايلي" ا

درسةتاريح تأسيس .أ  عهد  ا ية رياضة الشبان  سن" الدي  ".ا

غر .ب  وقع ا درسةأ عهد  ا ية رياضة الشبان  سن" الدي  ".ا

بية .ج  درسةأنواع طبقات ال عهد ا ية رياضة الشبان   الدي
سن"  ". ا

بية والتعليم  .د  هج ال درسةم عهد ا ية رياضة الشبان   الدي
سن"  ". ا

درسةأحوال الطاب  .ه  عهد ا ية رياضة الشبان  سن" الدي  ". ا
وجودة  .و  درسةالوسائل ا عهد ا ية رياضة الشبان   الدي

سن"  ".ا
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 (Interview) المقابلة .ج 

دف البحث طريقة ي العملية إدراك البيانات  قابلة   ا
دافذ الطريقة إستخدمت الباحثة.10باسلوب اأسئلة تعليم عرفة أ

درسة " متّممة اأجرومية"الكتاب  امس با حو لطاب الصف ا  ال
عهد  ية رياضة الشبان  سن"الدي لتخفيظ القرآن فاهان ويتان بابادان " ا

 .2015-2014فونوروغو العام الدراسى 

  تحليل البياناتطريقة .6
ليل  ي  ليل البيانات  ذا البحث تستخدم الباحثة أسلوب   

مان (Miles)وصفي كيفي علىطراز ميلس  وب  كما 11،(Huberman) و 
 :يلى

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 

                                                           
رجع10  .165: نفس ا
،&ميلس . مطوى ب11 يرم جامعة ااندونسيا، : جاكرتا)،Analisis Data Kualitatif ميكائل 

1992)، 16 – 19. 

ع البيانات عرض البيانات  

تاج البيانات  إست

فيض البيانات  
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ليل البيانات  صر    Interactive) (طراز الفعال)الع

 (Data Reduction)فيض البيانات  (أ 
تلط البيانات قسمت الباحثة بالضبط والدقة كما ذكر   لئا 

ختلفة ومن  ختلطة وا السابق كلما طال الوقت كما كث البيانات ا
فيض البيانات علومات بطريقة  والغرض . اجل ذلك تعتقد شريع ا

همة من حيث  ي البيانات ا ى تلخيص و فيض البيانات  من 
وضوع والشكل 12.ا

 

قابلة  ذا البحثتحصل الباحثة على البيانات من حيث ا  
(wawancara) احظة  وااعمال (dokumen)والوثيقة  (observasi) وا

ديد عن ااحوال ااصلي  فضها باختبارو دارس، م  اليومية من ا
تعلق بعملي تعليم اللغة العربية  .ا

 (data display)عرض البيانات (ب 

و تأمل  تركيب اإعام على شكل نظام عرض  البيانات 
ا فيض البيانات م تعريضها . خاص لتسهيل الفهم عن مع وبعد 

ذا البحث عرض  . بتصميم على شكل تفس السرد اأخبار  
ظام خاص عن حو " متّممة اأجرومية"الكتاب تعليم البيانات ب  ال

عهد  ية رياضة الشبان  درسة الدي امس با سن"لطاب الصف ا " ا
 .لتخفيظ القرآن فاهان ويتان بابادان فونوروغو 

تاجإا (ج   (Penarikan Kesimpulan) ست

                                                           
راجع12  .Metode… ،31. نفس ا
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تاج ع است ستمر  مدة  ليل البيانات ا و   البيانات 
اأوالبيانات  كن أن تصور التصميم .  بعد تيجة ال  أخذ ال

. احصول علي
اوات الطاب و احاضر  حل كن معرفة تعليم  البحث 

درسة " اأجروميةمتّممة "الكتاب  امس با حو لطاب الصف ا  ال
عهد  ية رياضة الشبان  سن"الدي لتخفيظ القرآن فاهان ويتان بابادان " ا

 .فونوروغو 
 فحص صحة البيانات .7

 :لفحص صحة البيانات، إستخدم الباحث طريقت 
اك . أ  تطويل اإش

ى اداة البحث نفسها وعى  تاج . إن البحث ال ك الباحثة  إش
اك .مع البيانات تاج إ تطويل ااءش اك ا وقتقص  ذا ااش

ى ترقية درجة صحة البيانات. فىميدان البحث ذا التأويل   .وفائدة 
مواظبة التأمل  . ب

اسبة  اصر ا صائص والع اد ا و إ الغرض من مواظبة التأمل 
سألة طلوبة م تركز الباحثبا اصر ا نفسة ا صائص والع ذ ا   

اك يعطى الفرفة، . بالتفصيل وبعبارة أخرى إذا كان تطويل اإش
. فمواظبة التأمل يعطى التعمق
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الباب الثانى 
 اإطار النظرى للبحث

 الكتاب المدرسي، تعليم النحو، طريقة تعليم النحو،يتضمن هذالباب من 
 أساليب التعليم

 
 أ  مفهوم الكتاب المدرسي 

ى  ألوف : يقول القا ع الشائع ا تلف عن ا درسي  إن مصطلح الكتاب ا
درسي امن مادت  صطلح، فأرى أن يتألف الكتاب ا ذا ا
عجم،  ساعدة كا واد ا اأساسية فحسب، بل كذالك من ا

طالعة  وكتاب التمارين التحريرية وكتاب التمارين الصوتية وكتب ا
علم تدرجة وكتاب اإختبارات ومرشد ا .  ا

درسى  قول  ب إلي طعيمة  تعريف الكتاب ا فهوم ماذ ذا ا ويؤكد 
صاحبة ال يتلقى :  تلف الكتاب واأدوات ا درسى يشمل  إن الكتاب ا

علم  الرنامج التعليمى مثل أشرطة  عرفة وال يوظفها ا ها ا الطالب م
طبوعات ال توزع على الطاب، وكراسة التدريبات،  ذكرات وا التسجيل وا

علم وضوعية ومرشد ا  .كراسة اإختبارات ا
ؤلفان أن الكتاب  درسىويرى ا والكتاب اأساسى لا  وما لطاب 

بية  ختصص  ال يصحب من مواد تعليمية مساعدة، وال تؤلف من قبل ا
ة  ،  مرحلة معي ة  مقرر مع داف معي واللغة ، وتقدم للدارس لتححقيق أ

دد  .بل  صف دراسى مع و زمن 
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درسىويشمل الكتاب   : اآتىا
 كتاب الطالب اأساسى .1

علم  .2  مررشد ا

 كراسة التد ريبات .3
عجم .4  ا
طلعة اإضاكتاب .5   ا
  السمعيةالوؤسائل .6

اولوفيما يلى  صر با التفضيلنت 13. كل ع
 

سة أقسام قسم على  د طعيمة فهي ت  معاي احتيار الدروس كماقال أ

: 
ب ان تكون الدروس صحيحا، أي واضحا  .1 راد ب  عيار الصاحية وا ا

داف  وحقيقيا وببلغة حسن وعلمية ، ا سيما اذا كانت متعلقة باأ
وضوعي  .ا

ياة  .2 تمل تلك الدروس نتيجة  ا ية يع أن  عيار اأ  .ا

لية يع ان تكون تلك الدروس توافق رغبة التامذ  .3 عيار الرغبة واأ ا
ليتهم   .وا

ديد  .4 ا للتعلم   ك عيار إمكان التعلم، يع ان تكون تلك الدروس  ا
احظة اأساسي  تقد  هم  سب الفرق الشخصية بي كفاءة الطاب 

راد  .الدروس ا

                                                           
اطق بالعربية13    . أسس إعداد الكتب لتعليمية لغ ال
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توي على خطة التدريس  .5 عيار الطبيعي ، يع ان تكون تلك الدروس  ا
اس البلدي الف أحوال ال 14.الذي ا 

 

 
  مفهوم تعليم النحو ب

جد  اضى " التعليم"و القاموس ا - علم)لغة إسم مصدر من الفعل ا
عارف  (تعليما- يعلم عرفة وتدريس الطالبات أنواع ا مع تلق الدرس والقاء ا

ون  15. والعلوم والف

من اأراء تب تعريف  ها واما إصطاحا وجد كث :  التعليم م
و  .1 د سادرمان أن التعليم  درس إ الطاب"ع  16.إلقاء العلوم من ا

د .2 و مد على أن   ع تيب البيئة  إتصال بطاب "التعليم  سعى ل
هج ادة وم لق عملية التعليم وا  17.التعليم ح 

د .3 ن الطابأن   نانا سوجانا ع علومات إ ذ   18التعليم إتصال ا
علومات  صر  ايصال ا بية و و عامل من عوامل ال التعليم او التدريس 

علوم ون وا سائل الف شئ  ن وصك حوافظ ال  و التعريف ااخر 19.إ الذ

                                                           
انن14 دو، : جاكرتا) Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Internatif ،  ز رجا كرافي

2014)151-150 

جيد  اللغة واأعام 15  وت ) لويس مألوف، ا شرق : ب  526-527،  (1986: دار ا

رجع 16  نفس ا

دو، : باندونج)  Guru dalam Proses Belajar Mengajarمد على، 17 سي ار بارو الغ سي
2003)12 

ار : باندونج)Cara Belajar Siswa Aktif dalam proses belajar mengajar    نانا سوجانا18 سي
دو، بارو سي  7، ( 1993الغ



18 

 

 

سؤول  فس  ى إرشاد وترقية ال و عملية الفوائد إرشاد التاميذ  حياهم و
موى الذى قام ب التاميذ  20.بال

ون الدرس ال سيلقي ا التاميذ ظيم وترتيب ف و طريقة لت . التعليم 
ا الطريقة  اصر اللغة ومهارها،  صوص، إن اللغة العربية طريقت لتعليم ع وبا

تحدة فردة وا اصر العملية والتعليم، كطريقة . ا تاج إ ع جاح التعليم،  ول
ادة و  ظيم ا هجت د تدريس اللغة العربيةا  . الدراسي و وسائل اإيضاح ع

ادة، ال طريقةأنواع  درس  بيان أفكار عن ا ختلفة تساعد ا  التعليم ا
اص في ّوعة . تقصد ب وغرض ا م طريقة مت بويون أن كل التاميذ  ويعرف ال

ظر وبعضهم يتعّلم بسمع وغ ذلك ومع ذلك .  تعّلمهم وبعضهم يتعّلم ب
تار طريقة  درس أن يفهم من ظروف تاميذ ح يسطيع أن  ابد على ا

م اسبة   . م

امس يستخدم كتاب متممة اآجرومية أن  أّن تعليم القواعد  الصف ا
حو سواء كانت   توي على مشكات ال صور و لكن مضمون  كتاب 

درسة خصوصا . كتاب اآجرومية أو غ ذ ا داف تدريس القواعد   و ا
عرفة علم القواعد و زيادة فكرية ح يستطيع التاميذ  ي  امس   الصف ا

أن يفهموا اللغة العربية بالصحيح موافقا بالقاعدة و ان يفهموا و يبحثوا 
 ".مشتمات القران الكر والكتب العربية 

                                                                                                                                                               
مد قاسم بكر، 19 زء ااولمود يونس و  بية والتعليم ا مطبعة دار السام، دون : فونوروغو)، ال

ة  . 3، (الس
ان، 20 دو، : جاكرتا) InteraksiMotivasiBelajarMengajarسارد  . 12، (2006راجا كارفي
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كتاب متممة اأجرومية عرضا يبدو من الصعب جدا أن نفهم، ولكن 
تممة  اذا كتاب ا و جيد جدا ويشمل الكتاب فهمها بسهولة،  الكتاب 

درسة الدنيىة ريضة الشن  سن" اأجرومية الذى درس  ا ظر "ا ، أن بعد ال
تممة  و اأسهل كتاب ا تممة اأجرومية وكتاب ألفية إبن مالك  ب كتاب ا

سن"اأجرومية،  أن معهد ّصص لتحفيظ القران الكر" ا والكتاب ل . و 
جع  اأمثلة استخدام الكتاب من ايات القرأن  ، الفوائد اأو أن ي فوائداث

ذ اأ ية . الكر د قراءة أوحفظ القرأن الكر  ذلك الكتاب  والطاب ع
كن . ثل عن الفعل والفاعل،مبتداء خر وغ ذلك الفائد الثا الطا ب 

اكب قواعد اللغة العرابية  21.معرفة ال

 
تعريف الج قواعد النحوية    

ث وتعليم  ختص بوضع و و العلم ا حو والصرف  علم قواعد اللغة او ال
ية  فردات وصيعها واب ية ا رابط ااستخدام وااستعمال اللغوى الصحيح أب

مل وتراكبها درس . ا شاط الذى يقوم ب الفريقان ب ا و ا حو  تدريس ال
والطاب الذى يبحث في عن علم القواعد الذى يدرب الطاب على استعمال 

اكب استعماا صحيحا  الكام والكتابة ودراسة قواعد اللغة  األفاظ وال
ى وسيلة ا صحة  سبة للطاب وسيلة ا غاية ل فا تقصد لذاها، بل  بال

تاج الي الطاب  . التعب حو على ما  بغى ان بقتصر  دراسة ال ولذا ي
ا يعرض عليهم عن  تهم وتصحيح اسلوهم وفهمهم  القواعد الازمة لتقو الس

                                                           
قابلة الرقم نسخة انظر إ 21 ذا البحث4/2015-1/4-ف/ و-1/ 01 ا لحق     ا
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حو22. ااساليب فهما صحيحا و  ال قدار والقسم القصد لغة  ثل وا هة وا  وا
 23.والبعض

بطة من قواعد العرب يعرف ها أحوال  و علم بأصول مست حو إصطاحا  ال
اء  أواخر الكلم إعرابا وب

حوي عن تعريف د ال ختلفة ع من حيث ااصطاح " و"د ااراء ا
 .ولكن ذالك ااختاف غ اساسي

امى، ان  د ا قواعد تعرف ها احوال اواخر " و"قال الشيخ ا
اء وما  الكلمات العربية ال حصلت ترتيب بعضها من بعض من اعراب وب

  24.يتبعها

و علم بأصول تعرف ها احوال " و"قال الشيخ مصطفى الغايي ان 
اء   25.الكلمات العربية من حيث اإعراب و الب

حو امتد واتسع فشمل جوانب اخرى  مد عبد القادر ان مفهوم ال قال 
ع و العاقة ب اول الكلمات  غ اعراب اواخر الكلمات  الدالة على ا

ملة وتركيب كلماها اء ا   26.وب ما تدل علي من مع وطريقة ب

حو القدامى بأن علم يعرف ب اواخر الكلمات إعرابا و  ب علماء ال ذ
اء و ضبط . ب حو ناصر تركز حول اإعراب، و ية علم ال ذا التعريف من ما و

ملة  27.اواخر الكلمات بعد التعرف على مواقعها من ا

                                                           

ك،   22  بية اللغوية، مد صا   512فن التدريس لل

 
حوية  التعريف ألفية ابن مالكمد صا الدين صفوان،23 قاصد ال دار  :جومباع)، ا

كمة،  .4-3(2005ا

 
امى،24 د ا وت) القواعد اأساسية للغة العربية  الشيخ ا ة:ب  ٦.، ص(دار الفكر، دون س
 
25 ، وت) جامع الدروسالشيخ مصطفى الغايي ة :ب كتبة العصرية، س  ٩.، ص( م۱٩٨٧ا
 
رة) طرق تعليم اللغة العربيةمد عبد القادر، 26 ة :القا عربة،س هضية ا . ، ص ( م۱٩٨٦مكتبة ال

۱۲٧ 
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أهداف التعليم النحو .  د 
داف تعليم د أبو صا عن أ ي الدين أ ي ليكون  و قد قال  حو و ال

ة رسول و  طق وتقو اللسان من اللحن ووسيلة لفهم كتاب اه وس سامة ال
تعويد الدارس على التدرج  التحدث بالفصحى و البعد عن العامية و 

 28.العجمية

حو امتد واتسع فشمل جوانب اخرى  مد عبد القادر ان مفهوم ال وقال 
ع والعاقة ب اول الكلمات  غ اعراب اواخر الكلمات  الدالة على ا

ملة وتركيب كلماها اء ا  29. وب ما تدل علي من مع وطريقة ب

حو والفوائد ال تتحقق من تدريس فيما  داف تعليم ال ال أ كن إ و
  :يلى

طاء وحفظ القلم من الزلل وتكوين عادات لغوية  .1 صون اللسان عن ا
داف ال دعت العرب ا وضع قواعد  م اا ذا من ا سليمة، ولعل 

حو  . ال

باط  .2 رتب وتربية ملكة اإست طقى ا احظة، والتفك ا تعويد التاميذ قوة ا
كم والتعليل   وا

عا  .3 ا يساعد على استيعاب ا يع على فهم الكام على وج الصحيح 
 بسرعة 

                                                                                                                                                               

 
ر ارشد،27 بية از ة :اوجونج فاندانج) مدخل ا طرق تعليم اللغة اأج  ۱۱٩٨مطبعة ااحكام، س

 ۱٢٨. ،ص(م
28  ، د ابو صا ية والعربيةي الدين ا بية اإسامية وطرق تدريس العلوم الدي ، مذكرة موجزة  ال

امعة اإ) ةسا دي ورة، امية با   74 (1423ا
مد عبد القادر، 29 رة)طرق تعليم اللغة العربية  عرية،: القا هضية ا  127، ( م1986مكتبة ال
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ختلفة،  .4 واقيف اللغوية ا اكساب التاميذ القدرة على استعمال القاعدة  ا
ك الطاب من تطبيق القواعد على اساليب  ى  حو  فالثمرة من تعليم ال

 30الكا

طاء  نطق الكلمة العربية  الكتابة .5 ، وكموصل 31صون اللسان عن ا
ديث  32فهم القران وا

 
مواد تعليم النحو . ه  

ها والكتب ة، م حو كث جامع الدروس العربية : ال تبحث  مادة ال
و  لشيخ مصطفى الغايي والفية ابن مالك واأجرومية لسيدى ابن اجروم و

ارى ومصطفى آم وغ ذلك درسة . الواضح لعلى ا ا  ا ويستعمل كث
ظم  حو أن احد الكتب ااحسن وي حو الواضح ليبحث عن مادة ال ديثة ال ا

باط بكثرة اأمثلة والقاعدة السهولة، يكون  ظيما مرتبا بإستعمال طريقة اإست ت
راجع  تدريس القواعد  د احد ا ارم ومصطفى ام ا حو الواضح لعلى ا ال

ذكورة ويؤخر  ليل اأمثلة وتقرير القاعدة باأمثلة ا ة و ان في اأمثلة الكث
وعة ت  33.بالتدريبات ا

يد لت حو كما قال خالصا  عهد السلفى عليممواد ال هج ا حو على م  ال
تممة اوشرح العمريطى  غالبها اأجرومية م العمريطى م الشرح اأجرومية ا

مة ) ى العمريطى م ا مد )الشيخ شرف الدين  مد بن  الشيخ مس الدين 

                                                           
30

دخل  أرشد،    129ا
م بشري31  ارا قدوس: يوغياكارتا ) ،الصرف الواضح ،   .22 ،(2005 ،م

كمة، :جومباج) المقاصد النحوية فى التعريف ألفية إبن مالك ،صفوانمد صا الدين  32   .5 (2005دار ا
  metodologi  129أحمد عزا، 33
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طب ن )م الفية بن ملك  (الروين ا الشيخ عبد اه بن عبد اه بن عبد الر
 34. (العاقل

ي مواد الرائيسي ال ا بد أن يتعلمها التاميذ لو سيلة  مواد التعليم 
هارات اأساسية  ال سوف يقومها باستخدام أدوات التقو مائمة  قيق ا

از التعليم  ي احدى مكونات نظام التعليم الذي يلعب دورا . ؤشرات اإ و
حقيق مستويات الكفاءة وأساسية الكفاءة . مهما  مساعدة التاميذ على 

واقف والقيم ال  هارات وا عارف وا توي على ا وعلى الغالب، مواد التعليم 
علومات يوصلها إ . ب أن يتعلمها التاميذ علومات ال يقصد ا ع ا اى 

 :التاميذ وشروطها
ادة مائمة للزمان  .1  ب أن تكون ا

ادة موثوقة بصحتها .2  ب أن تكون ا

ي با الصعبة ال  .3 هم ا  دارك التامذ وس ادة مائمة  ب أن تكون ا
ب بفائدة تعويد العقل التفك ي بالسهولة تذ  . يتعسر فهمها وا 

تارة بقصد أن تفيد التاميذ التظهر مقدار معارف  .4 ادة  ببغي أن تكون ا ي
درس  .ا

ببغي أن تكون مادة .5 الدرس مرتبة ترتيبا عقليا ومقسمة إ أقسام مع    ي
زء الذي يلي ام جزء وإتقان قبل البدء      35.وجوب إ

                                                           
س34  15(1999ميزان،:باندوع)،Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat0،مرت فان بروي
بية والتعليم 35  11، صفحة  ال
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د اكرم الفهم عن مادة  حو والصرف أ ويوضح  مقدمة كتاب ال
رحلة اأو وابد ليفّهمها التاميذ فيها  حو الذى ليعّلم ا التاميذ  ا ال

ي   : فهما جيدا، و

 كلمة الّلغة العربية  .1

 لة الّلغة العربية  .2

 36.اإعراب .3

 

طرق تعليم النحو .  و
و اأسلوب الطبيعى الذى  حوية،  إن افضل اسلوب  تعليم القواعد ال

ارسة اللغة إستماعا، وكاما، وقراءة، وكتابة ذا اأساس . يعتمد على  وعلى 
اكاة اأساليب اللغوية الصحيحة،  فااءستعمال كما يقول بن خلدون و

و اأسلوب اأمثل  تدريس القواعد  والتدريب عليها تدريبا متصا 
حوية  37.ال

م الطرق التقليدية الشائعة   حو ما يلى تعليمومن أ : ال  

 الطريقة القياسية  .1

تيجية  يل إ اس ي  حوى)و ، وفيها تقدم القاعدة أو (الشرح ال
مارسة  م فرصة كافية  ك  ديد للطاب، م ت كيب اللغوى ا  القاعدةال

ذ الطريقة ذات  ديدة والتدريب عليها  أمثلة م تعميمها، وتعتر   ا

                                                           
د أكرم الفهم36 زء اأول، أ حو والصرف ا دو، :جاكرتا )، علم ال ا راجا غراف   16، (2003في
مد على،  37 ، و ملكة العربية السعودية: الرياض)اساليب التدريس اللغة العربية، ا  .337 (ا
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وضوع ة  عرض ا ت الضاذة والصعبة من القواعد اى تلك افعالية كب
تاج  قارنة وااست ال يصيب على الطاب اكتشافها عن طريقة التحليل وا
ذ الطريقة باستخدام معلم ناجح توف وقت الطالب، كما أن  وتستطيع 
تها  اولة تر يلون إ معرفة القاعدة أوا م  اك بعض الطاب الذين 

ل جديدة ها إعطلء   38.إجرئيا وااستفاد م

فظ القاعدة، م اتباعها باأمثلة  ذ الطريقة على البدء  وتقوم 
ا ا ع وضحة  ا وا ؤكدة  د ا ذ الطريقة . والشوا واأساس الذى تقوم علي 

ا . و نظرية انتقال أثر التدريب فيظ القواعد وإستظهار كما اها تستهدف 
ا عاية  ذاها، وليست وسيلة ذ الطريقة إ . باعتبار وقد أدى إستخدام 

مية القدرة على تطبيق القواعد،  درس والتلميذ عن ت انصراف كل من ا
وقف الذى يتعلم في التاميذ القواعد . وتكوين السلوك اللغوى السليم فا

ب من مواقف التعب ال  اثل وا يق اعى، ا  ذ الطريقة موقف ص طبقا 
ذ القواعد ذ . تاجون فيها إ استخدام  ؤلفة وفقا  م الكتب ا ومن ا

 39.الطريقة كتاب ابن عقيل

وبالّرغم من سهولة وسرعة حفظ القواعد هذ الطريقة إا اها تعّود 
فس  فظ واحاكاة العمياء، وعدم اإعتماد على ال التاميذ على ا

كما اها تضعف فيهم القدرة على اإبداع . واإستقال  البحث
ذ الطريقة أيضا، اها تبدأ باأحكام العامة الكلية . وااءبتكار ومن مساوئ 

ذا إ  تهى إ السهل، وقد أدى  ال تكون غالبا صعبة الفهم واإدراك م ت
حو ذ الطريقة بعد أن ثبت علميا . نفور التاميذ من دراسة ال جرت  وقد 

                                                           

راجع،  38  241نفس ا

39
مد على،   ، و ملكة العربية السعودية: الرياض)اساليب التدريس اللغة العربية، ا   338، (ا
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ذ الطريقة  أها ا تكون السلوك اللغوى لدى التاميذ، ومع ذلك، فما تزال 
اك ا  ا   40.د أنصارا 

عهد  ية رياضة الشبان  درسة الدي سن"و ا درس ي" أ  يقراء ا
اوي  ع ا ما يكتبون  (gandul)الكتاب ويعطى ا كلمة فكلمة م يستمع الطاب بي

اوي  ع ا درس(gandul)ا اسبة بقراءة ا ت الكلمة م حوية .   م يسرح القاعدة ال
 41.مع اإتيان باأمثلة

باطية  .2  الطريقة اإست

اقش، م  باطية على البدء باأمثلة ال تشرح وت تقوم الطريقة ااءست
رحلة  حو  ا ج ال ا تبع غالبا  م وا ا ذا  ها القاعدة، و بط م تست

توسطة اواإعدادية، فدروس  رحلة ا الثانوية  معظم اأقطار العربية، اما  ا
د، م  كيز على الشوا اقش مع ال ص كامل، يقرأ وي حو غالبا ماتبدء ب ال

بط م القاعدة ذ الطريقة اسم . تست ولقد أطلق بعض الباحث على 
ا ا نستقرئ كل " الطريقة اإستقرائية" ى تسمية غ دقيقة أن و

كمها فمعظم القواعد . اإستعماات اللغوية قبل الوصول إ القاعدة ال 
ها في اكثر من رأى واحد على اأقل حوية، كل م  42.ال

ة للتطبيق  درس تامذ القاعدة م يورد أمثلة كث ع يلقى ا اى 
باط بيد أها ى أسرع  التدريس من طريقة اإست :  عليها و

فس . أ  تضعف  التلميذ ثقت ب

فظ عن ظهر القلب  . ب  تدفع إغى ا

احظة . ت  43. ا تر  التلميذ قوة ا

                                                           
40

رجع،    338نفس ا
ية رياضة الشبان ااستاذ حسب عبدى، 29                 درس مدرسة الدي قابلة مع ا اير7 ا  .2015 ي

 
رجع  42 نفس ا
ؤلف،  43 بيةدون ا ة: فونوروغو)  والتعليم،ال   20 (دار السام، دون الس
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 الطريقة اإستقرائية  .3

علم للطاب  وقف أو السياقى وفيها يقدم ا دخل ا يل ا ى  و
موعة من اأمثلة تتضمن القاعدة، وبعد قراءة اأمثلة والتدريب عليها بوج 

تاج التعميم الذى احظر من خال اأمثلة ومن م  الطاب إ است
ذ الطريقة تصلح وبشكل فعال مع القواعد البسيطة غ الصعبة  القاعدة، و

.  أو الشاذة
طوات التالية ذ الطريقة  ا :  وتتمثل إجراءات 

يث ترز  .1 موعة من اأمثلة احكمة الصياغة أو ااختيار  عرض 
كن ماحظت  ديد بشكل  كيب ا  ال

علم   .2 اقشهم ا ا الطاب وي ذ اأمثلة كأن يقرأ ارسة شفوية  إجراء 
 معانيها وتراكيبها 

شاط السابق  .3  استخراج التعميم الذى يرز من خال ال

علم للثاعدة  .4  44.صياغة ا

بأن خطوات الطريقة  ((Pembelajaran Bahasa Arabوذكر  كتاب 
:  اإستقرائية كما يلى

حو  .1 قرر  درس ال وضوع ا درس الدرس با  يبدأ ا

وضوع  .2 درس أمثلة فيما يتعلق با  عل ا

درس التاميذ لقراءة اأمثلة واحدا فواحدا متبادا  .3  يأمر ا

حو  تلك اأمثلة  .4 درس لشرح قواعد ال  وبعد ذلك بدأ ا

درس مع التاميذ يستخلصون القاعدة من تلك اأمثلة .5  م ا

                                                           
اقة، طرائق44  243،  ال
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حو من اأجرومية  .6 حو ال ل التدريبات  كتاب ال ويطلب التاميذ 
ا فردات ال يعرفو درس معا ا  45. لتسهيل عمل التاميذ يشرح ا

 

لتعليم النحو   اإطار النظرى أساليب التقويم. ز 
حو  .1  تعريف التقو لتعليم ال

قبل أن يبحث الباحث  الذي يتعلق بالتقو أن التعريفات عن 
موعة أو سلسلة . التدريب والقياس واإختبار والتقو اإختبار عبارة عن 

موعة من اأسئلة ال  ائى أو باإشارة واإختبار اللغوى  قليلة بالتمثيل اإ
ة  م  مهارة لغوية معي ا قياس مستوا يطلب من الدارس أن يستجيبوا 

  46.وبيان ن مدى قد فيها ومقارنت بزمائ
صل ويعدد ااخبار الذين  تط و و   تعريف العامة التقو 

كم ذكور، التقو العملية ال . تاجون  وضع معدى ا من تعريف ا
كم  تط ليحص ااخبار م أن يوضع ا التقو ركن اساسى . يقصد أن 

من أركان العملية التعليمية فهو يسبقها ويازمها ويتعابعها من أجل واقعها 
داف فيقا لأ ا  طوط الازمة لتطوير ث مشكلتها ورسم ا ويعرف . و

ع بياتات خاصة  موع اإجراءات ال يتم بواسطتها  مفهوم التقو بأن 
ذ البيئات بأسلوب علمي  ة ودراسة  رة معي شروع أو بظا بفرد أو 

ددة سلفا داف  قيق أ .   للتأكيد من مدى 
                                                           

امد وأخرون 45  Pelajaran Bahasa Arab,Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan ،عبد ا

Media  (2008: مااع )68  
اطق ها، 46 د طعيمة، تعليم العربية لغي ال  247 ا
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ا إا بكثرة التطبيق عليها، وتدريب تعليم  ار حو ا تأتى  القواعد ال
ثل  التاميذ تدريبا كافيا على اأبواب ال يدرسوها، فاإمام بالقواعد 

صائص اللغوية، والتطبيق ظرى من ا انب ال انب العملى، /ا ثل ا التقو 
الذى تبدو فائدت  القراءة السليمة، والتعب السليم، والتطبيق الشفوى 

ان التاميذ، ويعد من الطرق الطبيعة لتكوين العادات اللغوية  يثبت  أذ
و ستوى التاميذ، ووسيلة للكشف -كذالك-الصحيحة، و مقياس دقيق 

هم، وعن نواحى القصور فيهم  47.عن الضعفاء م
داف او  ديد مدى اإنسجام والتوافق ب اأداء واأ و  التقو 

واتخ ال كانت متوقع م واتخ الوقعية للتعليم، ال .  ب ال
وقج يستخدم التقو اإختبارات، وقد ايستخدمها اطاقا ويستخدم 

، ووسائل  ا احظة، وقوائم التقدير، ومقايس اإ اساليب اخرى مثل ا
التقدير الذاتية، كذالك فإن التقو اوسع وامل من القياس،وقد يكون 
القايس اداة من اداوت التقو اووسيلة من وسائلة، وهذا يكون التقو 

   48. اوسع من كل القايس واإختبارات
شاط  علم الطاب ا كراسات ال  هاية عملية التعليم يوج ا

واة الشفوية والكتابية ال تثبت  ات ا مارسة بعض التعب شط  اوكتب ال
ية لدى الطاب   49. القاعدة واستخدامات الوظفية والتعب

داف التقو تستطيع أن تقدم كما يلى 2 حو وا داف التقو لتعليم ال : ا
                                                           

يم،47  درس اللغة العربية  عبد العليم إبرا وج الف  عارف، : مصر) ا   222( 1966دار ا

ة،  48  يم بسيو عم اصر إبرا هاج وع رة)ا عارف،: القا  250، (1991دار ا

اقة وطعيمة، طرائق، 49    248 ال
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ّققت ام ا  .أ  داف القررة قد   عرفة اأ

ب ان تعّلم إ  .ب  هارة ال  اّدة وا كم عن ا لكى يستطيع أن يأخذ ا
 التلميذ او يتعّلمها الطالب 

 عرفة حاصل تعليم الطالب   .ج 

عف التدريس ونقص ح يستطيع أن ترض خطوات اإصاح .د   عرفة ص

ال  .ه  ل الطالب يستطيع أن يوصل إ الرنامج التا او ي ليعرف اأستاذ 
 الطالب التكرير

 لتشخيص مشكات الطالب  .و 

  50لتقسيم الطالب بالّدّقة .ز 

تعّلم على معرفة نواحى القوة، ونواحى القصور  .ح  قد يساعد التقو ا
 والتقص في 

علم على التعرف على مستويات تاميذ ونواحى القّوة  .ط  التقو وسيلة ا
ا يساعد على توجيههم  هج،   والضعف  تعلمهم، و تفاعلهم مع ا

اسبة، سواء   .ي  موعات م درسة  تقسيم التاميذ إ  يساعد ا
موعات نشاط  51.فصول دراسية او 

ب ان يرئى فيها  ات،   ومن وسائل التقو اإختبارات والتمري
.  مايأتى

مل وضبطها ضبط صحيحا .أ   .مدى انتفاع التاميذ بالقواعد  تأليف ا

قلها القيود والشروط، فتخرج بذالك عن  .ب  ل ت طالبة بتكوين  ترك ا
 . ال الصياغة وعن الصبغة اأدبية

                                                           
, مشكات: مانج) Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab مد ع و آخرون، 50

2006 )11 
يم  51 ، إبرا اصر هج وع ة،  رة)بسيو عم عارف،: القا  263( 1991دار ا
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طالبة بذكر اأنواع والتقاسم والتعارف ونص القواعد .ج   . ترك ا

مية قدرة التلميذ على بغى ت :  وي
ملة وليس فقط على شكل  .أ  اء ا د التفك  ب ع ع ان يركز على ا

كيب اللغوى  . ال

كيب ال تعلمها .ب  حوية لبعض ال  . ان يتعرف على القواعد ال

الصحيحة  القراءة  ان يتدرب على اعراب الكلمات مراعيا حركاها  .ج 
هرية  . ا

عجم الوج .د   . ان يتعرف بساطة على نظام استعمال ا

واقف اإتصالية ا تستخدم فيها مثل التحددت  .ه  ابراز مع القاعدة وا
ها وشرحها كيب اللغوى. ع ع وال  . ح يدرك التلميذ العاقة ب ا

اكيب والقواعد ال تعلمها التلميذ  .و  ادج لإعراب  حدود ال تقد 
 . وتدريبة على اإعراب

عجم الوجيز من ضال دروس نظرية تعريف  .ز  التدريب على استعمال ا
كتبة عجم  العلمية بذالك، تدريبات عملية  ا  52. استعمال ا

 
   اقسام التقو. 3

قسم إ قسم : و التقو  دراسة القواعد ت
 التقو الشفهي .1

ا يريد التمرين علي  درس أمثلة  ذا الدرس أن يعد ا مل  
اور التاميذ فيها، مستطردا من  من القواعد ويدوها على السبورة، م 

                                                           

درس اللغة العربية  52  وج الف  يم، ا عارف،: مصر)عبد العلبم ابرا  209-208( 1966دار ا
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سن أن يصرف  ذالك  م بالقواعد و التعاريف و ذالك إ تذك
و  شرط الثا م يطالبهم لتكوين , الشرط اأول من زمن الدرس

ات ري م  أمثلة و  حو الذى ر   53.ل على ال

 التقو الكتا أو التحريرى .2

وعة من  موعة مت و ألة للتقو ذكاء التاميذ ال تتكون من  و
وضوعية درس أن يستعد قبل دروس54.الذاتية و ا .  ولذالك ابد ا

و  : وأنواع تقو الشفهي والكتا 
اسب .1  التكملة عن طريقة اإختيار ا

ها كلمة واحدة  ذف م لة و درس  وع يعطى ا ذا ال  
لء الفراغ  اسبة  مثا، م يقدم للدارس عدة كلمات ليختار الكلمة ا

 . السؤال

مل .2 اسبة من عدد من ا ملة ا  .إختيار ا

ها فقط  ل واحدة م ذ الصورة يعطى الدارس عدة   
وي, صحيصة . وااجريات ها خطأ 

تفرقة .3  ترتيب الكلمة ا

وع من اإختبار يطلب إ الدارس أن يرتب  ذا ال  
ات صحيحة قدمة ل يكون تعب . الكلمة ا

د الدارس .4  التكملة من ع

وع من اأسئلة يطلب من الدارس أن يعطى مثا  ذا ال  
اسبة للكلمة . الصبغة ا

                                                           
دى سيواان ماراك فونوروغو، خ اأنوار، 53 عهد سلم ا درسة الثانوية  حو  ا تدريس ال

شور،: فونوروغو)  .60(2010غ م
: يوغياكارتا) ،Teknik Pengembangan Kurikulum Pengajaran Bahasa Arabفحر الدين، 54

 .160( 2006غلوبال فوستاكا اوتاما، 
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ملة من صورة إ أخرى .5  .ويل الفعل أو ا

علوم و يطلب  لة ها فعل مب ا ا يعطى الدارس مصا 
ويل الفعل إ مب اجهول مع تعب ما يلزم . م 

ا  الرئيسية .6 اصر ملة تبعا أحد ع  .تعليل ا

لة  بتدأ أو الفاعل   يطلب من الدارس مثا ان يغ ا
ات الازم . الرئيسية مع اجراء التغي

موعة من الكلمات .7  .إستبدال كلمة بأخرى من 

فس  ا يطلب الدارس أن يستبدل كلمة بأخرى تقوم ب
ام الطالب مثا  ذ حيانا  التعرف على ا ا  الوظيفة، وتفيد

عرب ب و ا . بالفرق ب اإسم و ا
اسب .8  .إختيار التفس ا

ا  لة للطالب وها كلمة م تطلب م أن يوضح ل ا تعطى 
اسبة  ما فهم بإختيار الكلمة ا
تصحيح التطبيق التحريرى 

صيص جزء من  .1 مكن  من خ طرق التصحيح أمام التاميذ، ومن ا
اك التاميذ و  صص، التصحيح بعض اإجابات، بإش إحدى ا

اقشتهم  .م

درس إ  .2 سن ان يش ا إذا كان ابد من التصحيح خارج الفصل، 
طإ، دون ان يكتب الصواب، على ان يعود إ شرح  موضوع ا

ذ الطريقة  طإ، ففي  اإجابة، وتكليف التاميذ ان يكتبوا صواب ا
ضمان لفهم التاميذ سرا جطائهم، ووج الصواب فيها، اما إذا كتب 

قلون طإ فإن التاميذ سي درس صواب ا ما -  عملية التصويب- ا
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درس تفعون ب التصويب  , كتب ا ا نقلو من غ فهم، فا ي ور
ذ اأخطاء  تطبيق تال  .ب مثل 

ذ  55.سن ان يقّدر إجابة كل سؤال بالدرجة ال تستحقها .3
ظمها طريقة  مس ال ت ى خطوات التفك ا طوات  " ربات"ا

التمهيد  : أوا
  وضوع علومات السابقة ال تتصل  يكون التمهيد بأنسئلة  ا

 الدرس 

عرض اأمثلة  : ثانيا
  ة علم إ التامسذ أسئلة تكون إجابتها أمثلة صا أن يوج ا

ط  ذ اأمثلة على السبورة  ديد، م يسجل  وضوع الدرس ا
. واضح

 ا ت الكلمات الطلوبة، وتضبط أواخر .  وضع خطوط 
وازنة  : ثالثا ا

اقشة" وتسمى  :  فيها" الربط"أو " ا
  ها مسن زئيات أو اامثلة، ليدرك التاذيذ ما بي علم ب ا يوازن ا

يكة والصفات  ش أو ج التشاب وااختاف، ومعفة الصفات ا
اصة ببعضها دون بعض  .ا

 علم اأمثلة مثاا مثاا اح الدرس يتوقف على . أن يتتبع ا و
وازنة ب اأمثلة وإدراك أوج الربط ب  علم  ا مهارة ا

ة علومات القد ديدة وا علومات ا  . ا

                                                           
يم، 55 درس اللغة العربية، عبد العلبم إبرا وجةالف  عارف،: مسر)ا  .225( 1966دار ا
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  علم فيها قاصرا على التوجي واارشاد بغى أن يكون دور ا ي
وازنة،  تاف وا سار، أما إدراك أوج التشاب وا وتصحيح ا

 .واجراء عملية الربط ومعرفة الصفات، فهو عمل التاميذ

باط : رابعا   ااست

  تلف ك في اأمثلة، وما  وازنة، وبيان ما تش بعد اانتهاء من ا
باط  درس التاميذ  است ر اللغوية، يشرك ا في من الظوا

طلوبة  . القاعدة ا

 علم بتسجيل القاعدة على السبورة أمام اامثلة  . م يقوم ا

 م يكلف عدة تاميذ بقرائتها ، فس علم القاعدة ب  . يقرأ ا

التطبيق  : خامسا 
و نوعان و الثمرة العملية اللغوية اادرس، و :  و

بط قيل اانتقال  (1 و ما يعقب كل قاعدة تست زئى، و التطبيق ا
ضارع بعد  ا، نثل التطبيق على نصب ا  " أن"إ غ

يع القواعد  (2 باط  والتطبيق الكلى يكون بعد اانتهاء من است
ضارع بعد  ال يشملها الدرس، مثل التطبيق على نصب ا

ضارع ختلفة، وذلك  درس نواصب ا  . اأدوات ا

بغى  التطبيق مراعاة التدرج من السهل ا الصعب، وطريقة  (3 وي
 :ذلك
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ل تامة، ويطلب التاميذ بتعي  -1 درس بعرض  أن يبدأ ا
راد، ملة، ويقول الشئ ا بتدأ ؟ أو : كأن يعرض ا أين ا

ملة؟  ذ ا ضاف    أين ا

ا ناقصة، ويطلب التاميذ بتكميلها بااسم  -2 أن يعرض 
طلوب  . ا

ل من  -3 أن يعرض كلمات، ليستخدمها التاميذ  
ة، على  ذ الكلمات وظيفة معي انشائهم، على أن تؤدى 

 .حسب موضوع الدرس

ل كاملة، تطبيقا على  -4 أن يطلب التاميذ بتكوين 
دروسة  56. القاعدة ا

 

 

البحوث السابقة . ح
 أما البحوث السابقة  البحث

وضوع  درسة : ا امس با  تدريس القواعد لطالبات الصف ا

ية  دى"الدي ة الدراسة " مفتاح ا ماياك طاناتان فونوروغو الس
2009-2010  .

سلمة : قدمت    اولو ا

  245062038: رقم دف القيد 

: اسئلة البحث 

                                                           
بيةمدخل إ طرق تعليم 56  136-132 .اللغة اأج
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درسة  .1 امس با قّررة  تدريس القواعد لطالبات الصف ا واد ا كيف ا
ية  دى"الدي ة الدراسة " مفتاح ا -2009ماياك طاناتان فونوروغو الس
 ؟ 2010

ستخدمة  تدريس القواعد لطالبات الصف  .2 كيف طرق التدريس ا
امس  دى"ا ة الدراسة " مفتاح ا -2009ماياك طاناتان فونوروغو الس
 ؟ 2010

ستخدمة  تدريس القواعد لطالبات الصف أكيف  .3 ساليب التقو ا
امس  دى"ا ة الدراسة " مفتاح ا -2009ماياك طاناتان فونوروغو الس
؟  2010

: نتيجة البحث
امس  .1 قّررة  تدريس القواعد لطالبات الصف ا واّد ا دى"ا " مفتاح ا

ة الدراسة  ى شرح ابن 2010-2009ماياك طاناتان فونوروغو الس  
قسم إ فصل الدراسى، والفصل الدراسى ااّول يبحث عن  عقيل الذى ي
قاربة والفصل الدراسى الثا يبحث عن باب  باب الكام إ باب افعال ا

س مائة بيت)إن واخواها ح باب افعال التفضيل   (سبع وثاثون ابواب 
امس  اسب بعقول وتفك الطاب  صف ا الكتاب شرح ابن عقيل م

ت األفية يع اأجرومية والعمريطى مع  ستوى قبل بالكتب  اهم بعد ا
واد في  واد الصعوبة من حيث اللغة اوالقاعدة وليس كل من ا ان بعض ا

شتبهات بليس واعلم وارى  ظرية كفصل  ماوا وات و ان ا مساويا بال
ظرية  . ا يوجد  ال

امس .2 دى"طرق تدريس القواعد لطالبات الصف ا ماياك طاناتان " مفتاح ا
ة الدراسة  حو احدى الطرق . 2010-2009فونوروغو الس شرح ال

واد  ما ا ستخدمة لتدريس القواعد وقد يستعمل الطريقة القياسية حي ا
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واد  ة با وعة ان الوقت القص ت الصعوبة ليس يستعمل الطرق اأخرى ا
ة ذ الطريقة الطريقة ااصلية الكاملة من ااول ح اأخ . الكث

 . ويشرحها شرحا وافيا بتقليل اامثلة والتدريبات

امس أ .3 ستخدمة  تدريس القواعد لطالبات الصف ا ساليب التقو ا
دى" ة الدراسة " مفتاح ا . 2010-2009ماياك طاناتان فونوروغو الس

عل اأسئلة مع . ليس التقو فيها إاّ التحرير والشفهى باشرة و واأسئلة ا
واد امام الفصل ع . ااءجابة بشرح بعض ا ذا ان الوقت ا يكون 

ة واد الكث .  انتهاء ا
اف اك ا ذ البحث تشبي بالبحث السابق ولكن  كان ذلك . و

ستخدمة  تدريس القواعد   قررة والطرق ا واد ا البحث السابق يركز على ا
درسة  ات با امس للب دى"الصف ا واما . ماياك طاناتان فونوروغو" مفتاح ا

قررة واساليب التقو  تدريس القواعد من  واد ا ذا البحث يركز على ا
ية رياضة الشبان فاتيهان ويتان  درسة الدي امس با الصف ااول ح الصف ا

بابادان فونوروغو 
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 الباب الثالث

 عرض البيانات

عرض البيانات الخاصةوعرض البيانات العامة    

 

عرض البيانات العامة.  أ  

 "الحسن" بمعهد "رياضة الشبان"تاريخ تأسيس فى المدرسة الدينية  .1
 2015-2014 فونوروغو العام الدراسى فاتيهان ويتان بابادان

ية  درسة الدي سن"عهد " رياضة الشبان"أسست ا  20 " ا
ت مؤسسة معهد لتحفيظ القران .  مادية1996و ح سن"و ". ا

ية  درسة الدي سن"عهد " رياضة الشبان"ا درسة " ا ى ا دارس  احدى ا
ية  فونوروغو .الدي  

ية لك  درسة الدي سن"عهد " رياضة الشبان" ا "ا الرؤية و   
سلم يتقون اه . الرسالة اء الطاب الذين ليبلغوا اانسان ا رؤيتها ا

ةأب ورسالتها ارتفاع مهارة الطاب  فهم القرآن و . خاق القرآن والس
ميتها  اجتمع 57.استيائهم على ت  

" الحسن" بمعهد "رياضة الشبان"الموقع الجغرفى فى المدرسة الدينية  .2
 2015-2014فونوروغو العام الدراسى فاتيهان ويتان بابادان 

                                                           
57 ذاالبحث03/2015-09/د/01: انظر ا نسخة الوثيقة الرقم لحق     ا
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عهد  ية  درسة الدي سن"تقع ا فونوروغو  قرية فاتيهان ويتان  " ا
رة  اع  ة فونوروغو32الشارع فاراع م دي هة .  من عمدة بابادان  ا من ا

عهد  ية  درسة الدي سن"الشمالية كانت ا دودة بقرية جقاء ومن " ا
دودة بقرية  هة الغربية  دودة بقرية ماعون سومان ومن ا وبية  هة ا ا

دودة بقرية ستونوكاجكرومع 58.ان ومن جهة الشرقية   

 "الحسن" بمعهد "رياضة الشبان"تركيب المنظمة فى المدرسة الدينية  .3
 201559-2014  فونوروغو العام الدراسىفاتيهان ويتان بابادان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ذاالبحث2015 /03-10/د/02: انظر ا نسخة الوثيقة الرقم58 لحق     ا

ذاالبحث 2014 /03-10/د/03: انظر ا نسخة الوثيقة الرقم59 لحق    ا

ااساتيذ/و الفصل  

 الطاب

دوق  ام الص

 ثبت إحسان

  الكاتب

  سلمت فرمونو

 مديرالعام

افظ اج حس على ا  الشيخ ا

درسة  رئيس ا

بارك د رفاعى ا اج ا درسا  ا

درسة  وكيل رئيس ا

 موموت موك س
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أحوال المدرسين والطاب فى المدرسة الدينية رياضة الشبان بمعهد  .4
-2014 فونوروغو العام الدراسى فاتيهان ويتان بابادان"الحسن"

2015 60
 

حو  درس ال عهد ا ية رياضة الشبان  درسة الدي سن" ا  :"ا
 خلفية التربية المواد الدراسية اإسم الرقم

درس 1 حو  او اأبصارا  S1 ال

درس 2 حو  اردى فحريانا  S1 ال

درس 3 دان يواا حو    S1 ال

درس 4 تاج الدينا ام  حو  إ  MA ال

                                                           
ذاالبحث2014 /03-10/د/03: انظر ا نسخة الوثيقة الرقم60 لحق     ا
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درس 5 سبا ابدىا حو    MA ال

 

درس .أ  و ا درس او اأبصار  حو ا    الفصل ااوال

درس .ب  و ا درس اردى فحريان  حو ا    الفصل الثاال

درس .ج  و ا دان يوا  درس  حو ا    الفصل الثالثال

درس .د  و ا تاج الدين  ام  درس إ حو ا    الفصلال

درس .ه  و ا سبا ابدى  درس  حو ا    الفصلال

 

 

 

 

 

" الحسن"بمعهد أحوال الطاب فى المدرسة الدينية رياضة الشبان  .5
 61 2015-2014العام الدراسى   فونوروغوفاتيهان ويتان بابادان

 العدد الطالبة الطالب طبقة الفصل

ميسالصف ا  16 21 37 

 

                                                           
رجع61   نفس ا
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ية رياضة الشبان من  درسة الدي امس با الطالب والطالبة  الصف ا
وعة، كان من سومطرة، ومن رمباع جاوا الوسطى، من جوكجا، من  دئرة مت
.فونورغو وغ ذالك  

 

عرض البيانات الخاصة.  ب   

النحو لطاب الصف فى "  اأجروميةممةمت" الكتابعليمتخلفية  .1
هان ويتان يفات" الحسن" بمعهد "رياضة الشبان"بالمدرسة الدينية الخامس 

 2015-2014بابادان فونوروغو العام الدراسى 

ذا البحث بالكتاب متممة كل . اأجرومية ترجوا الباحثة أن يأتى 
انية فرق د أختصرت على  عا  :الكتاب السلفى الذي يتعلمها  ا

حو والصرف                     .أ   ال

 الفق                               .ب 

 أصول الفق                        .ج 

ديث                             .د   ا

 التفس .ه 

 التوحيد .و 

 التصوف واأخاق .ز 

 الفروع من تلك العلوم .ح 
 

اأول الكتاب اأبتدائية الثا :  تتكون من ثاث الكتاب كلها
 .الكتاب الوسطية الثالث الكتاب العليا 

د السلفي  عا حو الذى يستعملها ا عترة  علم ال وأما الكتاب ا
 :كما يلى

 من اأجرومية .أ 

 متممة اأجرومية .ب 
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 كواكب الدرية .ج 

 العمريطى .د 

 ألفية إبن عقيل .ه 

 أمو .و 

 مغ اللبيب .ز 
دارس  القرية فاتيهان  ى احدى ا ية رياضة الشبان  درسة الدي ا

عهد السلفى لتحفيظ القر ت مؤّسسة ا سنآويتان  و يوجد فيها . ن ا
درسة  ..درس قواعد اللغة العربية امس  ا حو  الفصل ا التعليم ال

سن"رياضة الشبان ، تألف الكتاب  و الكتاب متّممة اأجرومية" ا
د مس الدين  و الزا قدمة الكتاب مس الدين . متّممة اأجرومية    ا

سائل اأجرومية  خلفية الكتاب متّممة اأجرومية: يقول  ي متممة 
ة وزوائد مهمة رير مبانيها مع فوائد   .وقصدت في تقرير معانيها و

درسة رياضة  خلفية تعليم الكتاب متّممة اأجرومية ا
ذا "الشبان عهد، أن  ذاا هج تعليم الكتاب  اسب م ي ي سن  ا

عهد قرآن، أخوذة من ايات القرأن  ا ستعملة ا .  ذلك الكتاب اأمثلة ا
داف  ب فهم اللغة ا الطواعرفة قواعد اللغة العربية و لكى يستطيعوأ

 أن يفهموا ويقرؤوا  الطابالعربية صحيحا موافقا للقاعدة وح يستطيعوا
اث  . القران وكتب ال

درس كما قال  تممة  "حسب عبدى"ا خلفية تعليم الكتاب ا
أخوذة من ايات القرأن  ستعملة ا رومية اّن  ذلك الكتاب اأمثلة ا . ا

عهد  سن"ح توافق با  62 .القرآن" ا

                                                           
قابلة الرقم 62 ذا البحث03/2015-1/19-ف/ و-1/ 01 انظر إ نسخة ا لحق     ا
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درس اسب  متّممة اأجروميةالكتاباّن " اردى فحريان"وقال ا  ي
عهد قرأن، فإذا نستعمل كتاب  ذا ا عهد، أن  ذاا هج تعليم الكتاب  م
تاج إ اجتهاد شديد لفهمها، وإ وقت طويل  حن  ألفية إبن مالك ف

متّممة اأجروميةجدا من ان تعلم كتاب  رومية، والعمريطى  63.، ومن ا  

النحو لطاب الصف فى "  اأجروميةممةمت" الكتابعليمت طريقة .2
هان ويتان يفات" الحسن" بمعهد "رياضة الشبان" بالمدرسة الدينية الخامس

 2015-2014بابادان فونوروغو العام الدراسى 

ية  درسة الدي احظة با  من "رياضة الشبان"قد عملت الباحثة با
ستخدمة  احظة تعلم الباحثة ان الطريقة ا متممة " كتاب تلك ا

ى طريقة   "اأجرومية درسة  ها العامة . القياسيةذ ا واّما كيفية تقد
 كلمة فكلمة إ درس كتبهم، م يقرأ ويفّسر امدرسامسك الطاب وام

اوية اّصة مثل ا gandul) اللغة احّلية ا م يكتب الطاب مع الكلمة (
تهادرسالعربية ال يقرؤ ام واما :  "ثبت إحسن" درسام كما قال.  
ى يقرأ ام رومية الكتابدرسخطواها  تممة ا اوية كلمة  ا  باللغة ا

ثالفكلمة  حوية ويأتى ا اوية الذي يقرأ . م يشرح القواعدال ع ا أما ا
تها إ اللغة اإندونسي وكذالك . ت كل كلمة يساعد التلميذ  تر

ل كل كلمة صوص  أو اموز مع ، فهو يسهل ليعلم  64 .شكل   

                                                           
قابلة الرقم 63 ذا البحث03/2015-23/ 2-ف/ و-2/ 02 انظر إ نسخة ا لحق    ا
قابلة الرقم 64 ذا البحث03/2015-25/ 3-ف/ و-3/ 03 انظر إ نسخة ا لحق    ا
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درس ستخدمة  "اردي فحريان "و بّ ا  عن خطوات الطريقة ا
حو عليمت ية ال درسة الدي ي يقرأ "رياضة الشبان"  ا درس    كتابا

اويةكلمة فكلمة  متممة اأجرمية ع باللغة ا ) ويعطى ا gandul )  .
درس  امقد يكون ح يقرأ  .درس ام يكتبوما قرأة االطاب ميسمعو 

يب تلك . الكتاب أن يسأل الطاب عن الدرس السابق وبعد أن 
درس ويأتى أمثلة من امم يشرح . درس أن يقرأ الكتاب اماأسئلة يستمر  

65.الكتاب أو غ أل أفهم  

ذا كمثل ما يقول افيئة "و يبة ال ذ الطريقة "و  أّن خطوات تطبيق 
درس اوية ي يقرأ ا ع اللغة ا الكتاب   (gandul  م يشرح القاعدة (

حوية مع اإتيان باأمثلة حوو تدريس . ال درسة ايوجد ال ذ ا   
حو  ستخدمة كتب ال فيظها أن الكتاب ا اصة و فردات ا تعريف ا

ع ا ها من اتيان ا ة حيث يعلم الطاب مع عي ةوياالكاسيكية ا  

(gandul م(   66. من استاذ

ا  "ديان سولستيا "وقالت امس ان ر ي طالبة  الصف ا ال 
درس يشرح مادة الدرس بسرعة  تشعر صعوبة  فهم الدرس إن كان ا

عاستعلموكان ال    67.  الليلة ح يسبب بعض الطاب إ ال

                                                           
65 قابلة الرقم ذا البحث03/2015-1/19-ف/ و-1/ 01:  انظر ا نسخة ا لحق     ا

قابلة الرقم  66 ذا البحث04/2015-3/03-ف/و- 04/4:انظر ا نسخة ا لحق     ا
قابلة الرقم67 ذا البحث03/2015-23/ 2-ف/ و-2/ 02:انظر ا نسخة ا لحق    ا
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قيق بطريقة التعليم وخطواها كمثل " مد صا"وقالت  إن ا
درس يدرب الطاب  حو سرعة أن ا ذ يستطيع الطاب فهم مادة ال

ولكن قد يسبب بعض الطاب إ نعاس . قراءة الكتاب العرب وفهم
ة واحدة غم على وت 68 .أن تلك الطريقة تعد إطراد ال  

درسة  حو  ا ستخدمة  تعليم ال ترى الباحثة ان الطريقة ا
ية  ة " رياضة الشبان"الدي ي طريقة القياسية، وتسمى ايضا بالطريقة القد

ذكور يتب ان خطوات طريقة القياسية  . الطريقة التقليدية ومن الشرح ا
ية تعلم  درسة الدي حو  ا سن"عهد " رياضة الشبان"ال فاتيهان " ا

اوية  ع ا درس الكتاب ويعطى ا ي يقراء ا ويتان بابادان فونوروغو 
(gandul اوية ( ع ا ما يكتبون ا  كلمة فكلمة م يستمع الطاب بي

(gandul ت الكلمة( درس  اسبة بقراءة ا درس بعض .  م ويطلب ا
ها ادة وي . الطاب ان يقراء تلك ا  

النحو لطاب الصف في " متن اأجرومية"الكتاب تعليم أساليب التقويم .3
هان يفات" الحسن" بمعهد "رياضة الشبان" الدينية بالمدرسةالخامس 

 2015-2014ويتان بابادان فونوروغو العام الدراسى 
اك تقووالتعليم عرفة حصول  درسة  ذ ا  شفهي   

ريري درسة ه. و درسومن أساليب التقو هذ ا  يؤمر الطاب و ا
قروءة وجعل اأمثلة ويعطى الواجبات، كما  ادة ا ة ا بقراءة الكتاب وتر

درس و يطلب الطالب ان " حسب عبد  "قال ا ستخدم  هج التقو ا م

                                                           
قابلة الرقم 68 ذا البحث03/2015-25/ 3-ف/ و-3/ 03انظر ا نسخة ا لحق    ا
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ستخدم ويعطى  عل اأمثلة من غ الكتاب ا جم الدرس و يشرح وي
درسةعليمالوظيفة خارج وقت الت   69. مع وجود امتحان الفصل  ا

درس د ا ستخدمة  ت"ثبت إحسان"واما ع  عليم اساليب التقو ا
ى بعد هاية شرح التوال درسة  ذ ا سؤال  ال يدخل وقت عليم  
هائي و اد امتحان الفصل ال جواب مباشرة ليكتشف فهم الطاب مع ا

ريريا   70.سواء كان شفهيا و 

درس انب وجود امتحان الفصل الذى "أردي فحريان" وقال ا  
ريريا درسة شفهيا كان او  و اإختبار . يوجد مدير ا فالتقو الشفوي 

درس  درس والطاب ويسئل ا قابلة ب ا ابة الطاب مباشرةم با . ا
ذ التقو بعد هاية الدرس مباشرة او  امتحان الفصل وقد يشرح . وكان 

ادة  درس اأسئلة عن ما يتعلق با ادة شرحا وافيا ويسئل ا الطاب عن ا
دون واحدا فواحدا اوبإيشارة اأستاذ درس. والطاب   عادة يأمر ا

بحوثة ادة ا تعلقة با علوا اأمثلة ا   71.الطاب ان يبحثوا و

ذا كما قال ا  " و ذا تأ "عرفان ف ى و العليمن التقو عن   
درس  اخ نصف يطلب الطاب قراءة الكتاب م  تر وجعل ا

هائي الشفوي والتحريري داف من . الفصل عادة توجد اإمتحان ال واأ
عرفة تدريس ال عرفة درجة قدرة الطاب و ي  فيذ التقو   قد وت

                                                           
قابلة الرقم 69 ذا البحث03/2014-1/19-ف/ و-1/ 01: ا نسخة انظر ا لحق     ا
قابلة الرقم 70 ذا البحث03/2014-23/ 2-ف/ و-2/ 02: انظر ا نسخة ا لحق      ا
قابلة الرقم  71 ذا البحث03/2015-25/ 3-ف/ و-3/ 03انظر ا نسخة ا لحق     ا
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داف احدودة وكموصل اإصاح مع الطاب بعد  حصل ام ا مطقا بأ
زايا الطاب و عيوهم در   72.ان يعرف ا

رة "وقال  درس طالب ان و " فطيمة الز و هاية الدرس يأمر ا
ادةيبحث عن امثلة  علهاا بحوثة و درس عن القاعدة لسانا .  ا ويسأل ا

ا يقدم  هائي ور اء الدرس او  اإمتحان ال كان او كتابة مباشرة  اث
ذ اأمر يستطيع ان يدرب طاب  سألة ليحلها الطاب و درس ا ا

كوا  تدريس القواعد وليعرف درجة استياء مادة القواعد لطاب  ليش
اصل  تدريس القواعد ل   73.ليعرف درجة ا

د رأي  رة"واما ع اة الز  القواعد عليمتان اساليب التقو  " ة 
ت وقد . خصوصا  الفصل الرابع يؤمر الطاب بقراءة الكتاب و تر

درس طاب عن  اك مادةيسأل ا  القواعد بعد هاية الشرح مباشرة و
ريريا 74.يوجد ايضا امتحان الفصل  آخر الفصل شفهيا كان او   

 

 

  

                                                           
قابلة الرقم 72 ذا البحث2015/ 04- 3/14-ف/و- 04/4:انظر ا نسخة ا لحق     ا

قابلة الرقم73  ذا البحث2015/ 04- 1/29-ف/و- 05/5: انظر ا نسخة ا لحق     ا
قابلة الرقم74 ذا البحث2015/ 04- 1/05-ف/و- 07/5:  انظر ا نسخة ا لحق     ا
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 الباب الرابع

 تحليل البيانات

 النحو،في " متممة اأجرومية" يتضمن هذالباب من تحليل خلفية تعليم الكتاب
 ، أساليب التقويم تعليم الكتابالنحوفي " متممة اأجرومية" طريقة تعليم الكتاب

النحوفي " متممة اأجرومية"  

 

 النحوفي " متممة اأجرومية" تحليل البيانات عن خلفية تعليم الكتاب .و﴾ ﴿
 فاتيهان ويتان بابادان فونوروغو" الحسن" "رياضة الشبان"بالمدرسة الدينية 

عهد لتحفيظ القرآن  سن "  ا وعة مثل " ا فاتيهان ويتان أنشطة مت
فع كل  فظ و سوروغان القرآن و قراءة تفس اإبريز الذى ي التعليم و تكرار ا

ها ويتعلق ية .  بالقرآن العظيمم عهد لتحفيظ القرآن العظيم مدرسة دي و 
حو و  ها قواعد اللغة العربية مثل ال وعة م حيث يتعلم التاميذ علوما مت

ديث م  قراءة و فهم القرآن العظيم و ا .الصرف ال تساعد  

د السلفي كما  عا حو الذى يستعملها ا عترة  علم ال وأما الكتاب ا
:يلى  

 من اأجرومية .ح 

 متممة اأجرومية .ط 

 كواكب الدرية .ي 

 العمريطى .ك 
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 ألفية إبن عقيل .ل 

 أمو .م 

مغ اللبيب  .ن 
قابلة مع مدرسالباحثةلقد قامت  حو بالكتاب متممة اأجرومية  با , ال

حو " متممة اأجرومية" الكتاب وحصلت الباحثة على خلفية التعليم ي ال  
ديث .لتسهيل القراءة و فهم القرآن و ا متممة " الكتاب وأما خلفية التعليم 

درسة رياضة الشبان  اأجرومية سن" ا هج تعليم الكتاب "ا اسب م ي ي  
عهد قرآن، ذا ا عهد، أن  أخوذة  ذاا ستعملة ا  ذلك الكتاب اأمثلة ا

ذا أن مصادر الدين مكتوبة باللغة العربية .من ايات القرآن فلذلك لكي , و
تاج إ علوم عن اللغة العربية  يستطيع الطاب القراءة وفهم مضمون القرآن 

حو و الصرف ها علوم ال ي مس  الكتاب متّممة اأجرومية تألفوقال .م  
ي متممة  رومية  تممة ا قدمة الكتاب عن خلفية الكتاب ا الدين  ا

ة  رير مبانيها مع فوائد  سائل اأجرومية، وقصدت في تقرير معانيها و
.وزوائد مهمة  

شاط وكذلك حو  " متممة اأجرومية" تعليم الكتاب ل درسة ال  ا
ية رياضة الشبان داف الدي ة أ : كث  

طاء وحفظ القلم من الزلل وتكوين عادات لغوية  .6 صون اللسان عن ا
داف ال دعت العرب ا وضع قواعد  م اا ذا من ا سليمة، ولعل 

حو  . ال

باط  .7 رتب وتربية ملكة اإست طقى ا احظة، والتفك ا تعويد التاميذ قوة ا
كم والتعليل   وا



52 

 

 

عا  .8 ا يساعد على استيعاب ا يع على فهم الكام على وج الصحيح 
 بسرعة 

ختلفة،  .9 واقيف اللغوية ا اكساب التاميذ القدرة على استعمال القاعدة  ا
ك الطاب من تطبيق القواعد على اساليب  ى  حو  فالثمرة من تعليم ال

 الكا

طاء  نطق الكلمة العربية  الكتابة، وكموصل  .10 صون اللسان عن ا
ديث  فهم القران وا

ار أرشاد ذا كما قال أز ان يستطيع ان يعمل مشتمات القرآن و : " و
ديث و مصادر تعاليم اإسام اأو اخرى ابد ان يفهمها و أن ". ا

مصادر تعاليم اللغة العربية مكتوبة باللغة العربية لفهم مشتماها ابد ان يتعّلم 
حو و الصرف  ها علم ال قواعد اللغة  )و يستو على علوم اللغة العربية م

.(العربية  

 

 في المدرسة الدينية النحوفي " متممة اأجرومية" طريقة عن تعليم الكتاب .ز﴾ ﴿
 .رياضة الشبان بمعهد الحسن فاتيهان ويتان بابادان فونوروغو

واد تعليم اسبة  درس ا يستخدم الطريقة ا كن ا أن , وتاميذ ا 
تيجة  عملية التعليم .طريقة التعليم تقرر ال  

ادة اللغاوية ظيم عرض ا و . و الطريقة عبارة عن خطة عامة اختيار وت
ظيم  موعة ااساليب ال يتم بواسطتها ت فهومها الواسع  اما طريقة التعليم 

ة داف بربوية معي قيق ا ارجي للتعلم من اجل  .اجال ا  



53 

 

 

عهد اإسامي  وجودة طريقة مستخدمة  اغلبية ا من اكثر الطريقة ا
ي طريقة القياسية  بالكتاب متممة اأجرومية .السلفي   

حو  ستخدمة  تعليم الكتاب متممة اأجرومية  ال و الطريقة ا
ي  سن فاتيهان ويتان بابادان فونوروغو  عهد ا ية رياضة الشبان  درسة الدي با
ما  اوى كلمة فكلمة م يستمع الطاب بي ع ا يقرأ اأستاذ الكتاب و يعطى ا

اسبة بقراءة اأستاذ ت الكلمة م اوي  ع ا و يطلب اأستاذ . يكتبون ا
ها ادة وي دي. بعض التاميذ ان يقرأ تلك ا ذا كما قال فؤاد ايفي ان : و

ي امسك اأستاذ و التاميذ كتبهم ة العامة  . خطوات طريقة القواعد و ال
عهد الدي  اصة با يقرأ و يفّسر اأستاذ كلمة فكلمة إ اللغة احّلية ا

م يكتب الطاب مع , اإسامي ال قد تقرب إ حساسية اللغة العربية
.الكلمة الذى يتلفظ اأستاذ  

حّل الكلمة أن مع  فع جدا للتاميذ لكي يعرفوا  ذ الطريقة ي و
اصة  ة و بوجود الكلمة ا ت الكلمة يساعد التاميذ  ال كتوب  اوي ا ا
ملة تساعد اأستاذ  تعليم  مثل الرمز الذى يدل الوظيفة او احل الكلمة من ا

ملة العربية . القواعد إ تاميذ و ا ن" و اما مثال ذلك  بسم الّل الر   

عهدي الدي اإسامي كما يلى " الرحيم  جم ا : ال ت  

  kelawan nyebut asmane Alloh: بسم الّل

ن   :الّر  Dzat Kang welas asih ing dalem dunyo lan akhirot   

:الّرحيم   Kang welas asih ing dalem akhirot beloko Tur      
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ذ الطريقة قسمان  ي الدين اّن اأساس  كرأي عزيز فحر الراز و ايرتا
طالعة قواعد اللغة مية مهارة التحليل  ا مطالعة ادب اللغة الثانية وت .افضان   

اوي  ع ا ادة ال تعطى ا ة ا درس بعض التاميذ ل ح يطلب ا
ة فيصصح , إ اللغة اإندونيسية طأ  القراءة او ال درس ا إذا وجد ا

.اأستاذ مباشرة  

ع و  ادة ال قد اعطيت ا ي يشرح اأستاذ ا طوة بعد ذلك  و ا
ا ادة يس .يعطى اأمثلة لكي يفهم التاميذ تلك ا  

ذ  اسبا لتعليم القواعد   ذ الكتب؟ أها يعتد م اذا تستخدم  و 
درسة ادة , ا ة إ ا ادة اليس ادة فيها مؤلفا من ا و فوق ذلك كان تتابع ا

ون  فهم القواعد . الصعبة ح يكون التلميذ أ  

زايا و العيوب و كذلك طريقة تعليم الكتاب متممة . لكل طريقة التعليم ا
ية رياضة الشبان فاتيهان ويتان درسة الدي حو  ا ومن تلك . اأجرومية  ال

ة زايا تساعد الطاب  فهم قواعد اللغة العربية كث و يستطيع ان يفهم . ا
ص بسهولة جم ال وكان وقت تعليم الكتاب . مشتمات مادة القراءة و ان ي

.متممة اأجرومية  الليلة  

فيذ  ذكور تستطيع الباحثة ان تشتخلص أن خطوات ت يع البيان ا ومن 
ية رياضة الشبان  درسة الدي حو با طريقة تعليم الكتاب متممة اأجرومية  ال

ظرية و لكن توجد ايضا نقطة غ مطبقة  عملية  اسبة بال ة طيبة و م تس س
حو ديدة , تعليم ال فردات ا فردات مثل ان يكتب التلميذ ا ي تكرير مادة ا و
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ة اللغة اأصلية  ستخدمة  (اللغة العربية)ح يقرأ اأستاذ تر ذا أن الكتب ا و
ع  ها من اعطاء ا ة والطاب يستطيعون ان يعلموا مع كتب كاسيكية معي

م وى من استاذ .       ا  

   

 النحوفي " متممة اأجرومية" أساليب التقويم المستخدمة عن تعليم الكتاب .ح﴾ ﴿
في المدرسة الدينية رياضة الشبان بمعهد الحسن فاتيهان ويتان بابادان 

فونوروغو 
تاج إ  ي جيدة أو عكسها  ل  بية  ؤسسة ال عرفة نتيجة التعليم  ا

و خطوة وعملية لتقرير قيمة الشيئ. وجود التقو د واند و بروان التقو  .و ع  

و  فصل عن الطريقة تعليم الكتاب متممة اأجرومية و فالتقو جزء ا ي
قيقها واد  داف ا عرفة اأ و يتضمن بعد ذلك عّدة خطوات , يبدأ أساسا 

داف ذ اأ ققت فيها فعا  ديد الدرجة ال  ها  لقد عملت . العرض م
حو و بعض التاميذ عن  احظة مع رئيس و مدرس ال قابلة و ا الباحثة ا
ية رياضة الشبان درسة الدي حو ا فيذ طريقة تعليم ال قد , أساليب التقو  ت

ية رياضة الشبان باإمتحان  درسة الدي ؤاء ان تقو تعليم القواعد  ا ذكر 
. الشفوّي و التحريرى  

درس و الطالب قابلة ب ا و التقو با درس . فالتقو الشفوي  يسأل ا
يب الطالب مباشرة ذا التقو  اخر كل الفصل الدراسي و . و  يستعمل 

ادة شرحا وافيا و صحيحا و يتكون ايضا  يتكون بشرح الطاب عن ما يتعلق با
.باأسئلة  كل وقت وح  
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موعة  و الة تقو ذكاء التاميذ ال تتكون من  و اما التقو التحريرى و
وضوعية وعة من الذاتية و ا درس أن يستعد قبل درس. مت .فلذلك ابد ا  

و  : وانواع التقو الشفوي و الكتا او التحريري   

 التكملة عن طريقة إختيار اأنسب .1

ها كلمة واحدة مثا ذف م لة و  درس  وع يعطى ا ذا ال م ,  
لء الفراغ  السؤال اسبة  .يقدم للدارس عدة كلمات ليختار الكلمة ا  

ل .2 اسبة من عدة  ملة ا  اختيار ا

ها صحيحة ل وكانت واحدة م ذا الصورة يعطى الدارس عدة    ,
وى . و اإختيارات ها خطاء   

تفرقة .3  ترتيب الكلمات ا

وع من اإختيار يطلب من الدارس أن يرتب الكلمات  ذا ال  
لة صحيحا قدمة ل لتكون  .ا  

د الدارس .4  التكملة من ع

وع من اأسئلة يطلب من الدارس أن يعطى مثاا صيغة  ذا ال و  
اسب للكلمة . ا  

 

 

 

ملة من صورة إ اخرى .5  ويل الفعل او ا
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علوم و يطلب م  لة فيها فعل مب ا ا يعطى الدارس مثا 
.  ويل الفعل إ مب اجهول مع تغي ما يلزم  

ا الرئيسية .6 اصر ملة تبعا احد ع  تعديل ا

لة الرئيسية مع  بتدأ او الفاعل   يطلب من الدارس مثا أن تغي ا
ات الازمة .إجراء التغي  

موعة من الكلمات .7  إستبدال كلمة بأخرى من 

فس الوظيفة و , ا يطلب الدارس ان يستبدل كلمة بأخرى تقوم ب
ام الطالب مثا بالفرق ب اإسم و  ذ احيانا  التعرف على ا تفيدنا 
عرب ب و ا . ا  

اسب .8  إختيار التفس ا

ا ما  لة للطالب و ها كلمة م تطلب م ان يوضح ل ا تعطى 
اسبة .         فهم بإختيار الكلمة ا  

جم و   ا  اول عملية التعليم اّوا يأمر اأستاذ طالب ان يقرأ و ي ور
عل اأستاذ اأمثلة , يشرح مادة الدرس ال قد تعّلمت ا  و مع ذلك ر

ة لطابة و يكتبها على السبورة متح ل تلك , ا عادة يسأل اأستاذ طالب عن 
ديد ثال ا عل ا . اأمثلة و تعريفها و يطلب ان   

ي  مد القا اعيل صب و علي  مود إ ذا الدرس أن : قال  ب  
ا على السبورة ا يريد التمرين علي من القواعد و يدو درس امثلة  م , يعد ا
م بالقواعد و التعاريف و , اور التاميذ فيها مستطردا من ذلك إ تذك
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و السطر الثا م , سن ان يصرف  ذلك السطر اأول من زمن الدرس
ات ري م  أمثلت و  حو الذى ر  ل على ال .يطالبهم بتكوين   

ذكور رأت الباحثة أن تقو تعليم الكتاب متممة اأجرومية  و من الشرح ا
ظرية  ية رياضة الشبان فاتيهن ويتان بابادان فونوروغو مطابق بال درسة الدي  ا

ذكورة درسة من بعض انواع التقو ا ذ ا ولو قليل , أن التقو الذي كان 
وع أن ليس ككثرة تلك انواع التقو واأسئلة  اإمتحان الدراسى . الت

فاأسئلة اإختيارة . الشفوى والتحريرى تتكون من اسئلة شحوية واسئلة اختيارة
ها التكملة عن طريقة اإختيار . 1: عادة تتكون من بعض تلك انواع التقو م

اسب ل. 2. ا اسبة من عدة  ملة ا د . 3. اختيار ا التكملة من ع
ملة من صورة ا اخرى. 4. الدارس اختيار التفس . 5. ويل الفعل او ا

اسب اء عملية التدريس و  نصف الدارسى اأول و الثا. ا ّفذ  أث .و ي  

درس بتصحيح التقو مع التاميذ وجة "كما ذكر  كتاب , و قام ا ا
يم قال " الف و , من خ طرق التصحيح امام التاميذ" تأليف عبد العليم إبرا

صص مكن تصحيح جزء من احدى ا , لتصحيح بعض اإجابات, من ا
اقشتهم اك التاميذ و م .بإش  

د رأى الباحثة ان تصحيح تقو تعليم الكتاب متممة اأجرومية   و ع
ظرية  ية رياضة الشبان فاتيهان ويتان بابادان فونوروغو مطابق بال درسة الدي ا

ذكورة أن تصحيح التقو مع التاميذ . ا  
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تيجة Teknik Pengembangan Kurikulumوقال فحر الدين  كتاب   ان اية ال
درسة العربية فهى  4)قبيح جدا : ال قد استعملت  اى مدرسة خاصة  ا

تاز (8)، وجيد جدا (7)، وجيد (6)ومقبول , (5)، وقبيح (- . -10)، و
9 .)  
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 الباب الخامس

مة خات   ال

 

 الخاصة .ط﴾ ﴿

ا تعليم الكتاب تيجة البحث إستخلصت الباحثة  متممة " وفقا ب
حو " اأجرومية ية ال درسة الدي سن" "رياضة الشبان" با لتحفيظ القرآن " ا

:فاتيهان ويتان بابادان فونوروغو كمايلى  

حو " متممة اأجرومية" إن خلفية تعليم الكتاب .1 ية ال درسة الدي  با
سن" "رياضة الشبان" اسب فاتيهان ويتان بابادان فونوروغو ،  " ا ي ي

عهد قرأنية، ذا ا عهد، أن  ذاا هج تعليم الكتاب   ذلك الكتاب  م
أخوذة من ايات القرأن ستعملة ا   .اأمثلة ا

حو ب" متممة اأجرومية "  تعليم الكتاب وأما طريقة .2 ية  ال درسة الدي ا
سن"رياضة الشبان " ى " ا ظرية القياسية و اسبة بال درس الكتاب م يقرأ ا

ع  ما يكتبون ا اوى كلمة فكلمة م يستمع الطاب بي ع ا و يعطى ا
درس اسبة بقراءة ا ت الكلمة م اوي  درس بعض الطاب . ا ويطلب ا

ها ادة وي حو . أن يقرأ تلك ا فذ  تعليم ال إا أن توجد خطوة ال ات
فردات"  متممة اأجرومية"بالكتاب  ى تكرير ا درسة و ذ ا  .  

ستخدمة  تعليم الكتاب  .3  " متممة اأجرومية " إن أسالب التقو ا
ية  درسة الدي حو با سن" "رياضة الشبان"ال ظرية" ا اسبة بال وتلك . م

ى التقو التحريرى اوالكتا والتقو الشفوى فالتقو . أساليب التقو 
درس و الطالب قابلة ب ا و التقو با و أما التقو التحريرى . الشفوي 
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وعة من الذاتية و  موعة مت و ألة تقو ذكاء التاميذ ال تتكون من  و
وضوعية  .ا

 

 اإقتراحات  .ي﴾ ﴿

سائل الواقعة  تعليم الكتاب يع ا  " متممة اأجرومية" بعد مطالعة 
حو ية ال درسة الدي سن" "رياضة الشبان" با فاتيهان ويتان بابادان " ا

احات كما يلي : فونوروغو فالباحثة تقدم اإق  

 للمدرسة  .1

ية  بغي للمدرسة الدي سن" "رياضة الشبان"ي فاتيهان ويتان " ا
قية  درس والطاب وسائل الدراسية ل بابادان فونوروغو ان تعطى ا

حو بالكتاب  متممة اأجرومية " جودهم خاصة لدرس القواعد تعليم ال
  ." 

 للمدرس  .2

حو    . أ فظ على القواعد ال درس إاّ يكّلف الطاب با بغي على ا ي
م"  متممة اأجرومية " بالكتاب   . إاّ بقدر عقو

ماسة لكى  . ب ادة شرحا واضحا وبا درس أن يشرح ا بغي على ا ي
 . ايكون الطاب ناعس

ات إ الطاب . ج درس أن يعطى أنواع اإختبارات والتمري بغي على ا ي
حو بالكتاب  م على فهم القواعد تعليم ال متممة " ليساعد

. جيدا"  اأجرومية   
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 للطاب  .3

حو    .أ  بغي على الطاب أن يرقوا رغبتهم  دراسة القواعد ال ي
 "  متممة اأجرومية " بالكتاب  

ّد وكل اإجتهاد ليكون مستقبلهم  .ب  بغي على الطاب ان يتعلموا با ي
م نافعون للجميع دا و  .  زا

 


