مشكالت تعلم النحو بكتاب " نظم ترجمة اآلجرومية"
للتلميذات بالمدرسة الدينية "اإلصالحية" تامباك ماس كبون
ساري ماديون السنة الدراسية 8102-8102م
البحث العلمي

قدمته :

دين عندنا زلفى
رقم دفرت القيد 910111012 :
قسم تعليم اللغة العربية

كلية التربية و العلوم التعليمية
الجامعة اإلسالمية الحكومية فونوروغو
8102
1

الملخص
زلفى ،دين عندنا .8102 .مشكالت تعلم النحو بكتاب "نظم
ترمجة اآلجرومية للتلميذات باملدرسة الدينية "اإلصالحية"
كبون ساري ماديون السنة الدراسية  9012-9012م".

البحث العلمي .كلية الرتبية و العلوم التعليمية قسم تعليم
اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو.
املشرف حممد نصر اهلل املاجستري.

الكلمة األساسية :المشكالت ،تدريس النحو ،كتاب نظم ترجمة
اآلجرومية

اللغ ة ةةة العربي ة ةةة ن ة ةةي لغ ة ةةة الق ة ةةر ن واحل ة ةةديث ة ةةا مص ة ةةدران

حممةةدا صةةل اهلل
أساسةةيان لمسةةالم .أنةةنا اهلل قرأنةةا ربيةةا و أرسةةس رس ةوله ى
لية ةةه و س ة ةلىم ربية ةةا .ع بة ةةد لينة ةةا أن نعمة ةةس م ة ةةمو ما بعة ةةد أن ن ة ةةم
م ةةمو ما .ولجةةس كو مةةا باللغةةة العربيةةة فةةال بةةد لينةةا أن نةةتعلم و ن ةةم
لوم اللغةة العربيةة و ناصةر ا من ةا القوا ةد النحويةة و الصةرفية .ة لة
الطة ةةالب أن ي م ة ةوا لة ةةوم النحة ةةو ف مة ةةا جية ةةدا ل ىن ب ة ةةم لة ةةم النحة ةةو
سةيكونوا سةةالمة النطةق وتقةةوا اللسةان مةةو اللحةو ووسةةيلة ل ةم كتةةاب اهلل
وس ةةنة رسة ةوله .كان ةةي املدرس ةةة الديني ةةه "اإلص ةةالحية" تامب ةةا م ةةا كب ةةون
سةةاري مةةاديون قةةد اسةةتبدمي كتةةاب ترمجةةة اآلجروميةةة لتةةدري النحةةو
i

الصة ة ة ةةأل الوا "الو " .كتة ة ة ةةاب ترمجة ة ة ةةة اآلجرومية ة ة ةةة ن ة ة ة ةةو
اخلالصةةة مةةو كتةةاب اآلجروميةةة باللغةةة اجلاويةةة ألةةأل حممةةود ابةةو تةةار مةةو
مدينة جريبون جاوى الغربية .نذا الكتاب أحد مو الكتة الةأ أسةتعمس
املدرسة ة ةةة لتعلة ة ةةيم السة ة ةةا لة ة ةةم النحة ة ةةو اإلبتة ة ةةدا  .والصة ة ةةأل الوا
نةةذب املدرسةةة .و بع ة و

"الو " نةةو ال صةةس اإلبتةةدالي لتعلةةيم النحةةو
يشعرون مو الصعوبات تعليم النحو.
م ةةو ن ةةذب اخلل ي ةةة رك ةةنت الباحيف ةةة ن ةةذا البح ةةث أسة ة لتان
ون ةةي )1( :مة ةةا املش ةةكالت الة ةةى واج ت ةةا التلمية ةةذات ت ةةدري النحة ةةو
بكتاب ترمجة الجرومية باملدرسة الدينية "اإلصةالحية" تامبةا مةا كبةون
س ة ةةاري م ة ةةادييون الس ة ةةنة الدراس ة ةةية  9012 -9012م؟ ( )9كي ة ةةأل ح ة ةةس
املشة ةةكالت الة ةةى واج ت ة ةةا التلمية ةةذات ك تة ةةدري النحة ةةو بكتة ةةاب ترمجة ةةة
الجرومية ةةة باملدرس ة ةةة الديني ة ةةة "اإلص ة ةةالحية" تامبة ةةا م ة ةةا كب ة ةةون س ة ةةاري
مادييون السنة الدراسية  9012 -9012م؟
اس ة ة ةةتبدمي الباحيف ة ة ةةة م ة ة ةةو ن ة ة ةةو البح ة ة ةةث املي ة ة ةةدا (dleif
 )slrleserم ة ةةج ال ة ةةن الن ة ةةو ي .س ة ةةيال مج ة ةةج البيان ة ةةات اس ة ةةتبدمي
الباحيفة ةةة ةريقة ةةة املالحظة ةةة و املقابلة ةةة و الو يقة ةةة .و ىأمة ةةا بالنسة ةةبة للتحلية ةةس
البيانةةات اسةةتبدمي الباحيفةةة تقنيةةات التحليةةس الوصة ي النةةو ي لة ةةرا
ميل ( )sdelrو نوبريمان (.)namlsbeH

ii

واحلاصةةس مةةو نتةةال البحةةث كمةةا يلةةي )1( :أ ىن املشةةكالت

ال ة ةةى واج ت ة ةةا التلمي ة ةةذات ت ة ةةدري النح ة ةةو بكت ة ةةاب ترمج ة ةةة الجرومي ة ةةة
باملدرسةةة الدينيةةة "اإلصةةالحية" تامبةةا مةةا كبةةون سةةاري مةةادييون السةةنة
الدراسة ةةية  9012 -9012م من ة ةةا (أ) ف يعة ةةرفو م ة ةةردات اللغة ةةة اجلاوية ةةة
خاص ةةة بعة ة التلمي ةةذات م ةةو خ ةةار ج ةةاوى (ب) الص ةةعوبة لقة ةرا ة كتاب ةةة
العربيةةة ال يغونيةةة الةةأ لتلةةأل كيف ةريا ةةو الكتابةةة الآتيةةة ( ) الصةةعوبة ل ة
مةةادة النحةةو خاصةةة (د) الةةنقع ل ة لصةةيع الوقةةي (ه) ةريقةةة التعلةةيم
املسةةتبدمة مةةو قبةةس املعلةةم مملةةة (و) النشةةطة املكيف ةةة للتلميةةذات .و ()9
أ ىن ح ةةس املش ةةكالت ال ةةى واج ت ةةا التلمي ةةذات ك ت ةةدري النح ةةو بكت ةةاب
ترمجةة الجروميةةة باملدرسةة الدينيةةة "اإلصةالحية" تامبةةا مةا كبةةون سةةاري
مة ة ةةادييون السة ة ةةنة الدراسة ة ةةية  9012 -9012م من ة ة ةةا (أ) التحة ة ةةد مة ة ةةج
الصةةدقا باللغةةة اجلاويةةة و ابةةرت بالناب ة مليىةةة ا ا ةةرة باللغةةة اجلاويةةة
(ب) تك ةرار ق ةرا ة الكت ة أو اجلريةةدات ( ) س ة اا الصةةدقا أو الكب ةةار
(د) تطل وقتًا إ افيا (ه) تقليس النشطة القس فالد ًة.
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الباب األول
المقدمة

﴿أ﴾ خلفية البحث
اللغة ني الل ظ املستبدم للتعبري و غرض
المة .اللغة تل ة كيفرية مو حيث الل اظ لكو مبعى
واحد .مبعى أن ما خير مو قل الشبع نو معى
واحد ل الرغم مو اختالف ةريقة النطق .وكذلك
كس أمة التعبري و اللغة ولي مج ل ظ المة
الخرى .اللغة العربية ني مجلة يستبدم ا العرب
للتعبري و ندف م .لقد وصلي إلينا العربية رب التاريخ
1
أو النقس.
اللغة العربية ني لغة القران واحلديث

ا

مصدران أساسيان لمسالم .أننا اهلل قر نا ربيا وأرسس
 1الشيخ مصط ي الغالييين جامج الدرو (بريت :املكتبة العسرية
.6 ,)1221
1

حممدا صل اهلل ليه وسلىم ربيا .ع بد لينا
رسوله ى
أن نعمس م مو ما بعد أن ن م م مو ما .ولجس
كو ما باللغة العربية فالبد لينا أن نتعلم ون م
لوم اللغة العربية و ناصر ا من ا القوا د النحوية
9

والصرفية.

اللغة العربية ني لغة مما لة لمسالم وبالتايل
فإن تعلم اللغة العربية أمر روري للجميج وخاصة
للمسلمني .غالبية الشع

اإلندونيسي مو اتجمتمعات

اإلسالمية مما عس اللغة العربية ع تناا موجودة
ودر حى اآلن .يتطل

تعليم اللغة العربية م ارات

وقدرات معينة .الكيفري مو امل سسات الرمسية وغري
الرمسية الأ توفر التدري باللغة العربية.

3

 9أ .ه .أكرم ف م
غرافيندو فرسادا .10 )9009
 3حممد خليس اهلل (f، Media Pembelajaran Bahasa Arabيوكياكرتا:
أسواجا .3 )9011
3

febaf Ser af hf Nrese

2

(باندون  :راجا

ع ميكو ف م اللغة اجليدة دون تعليم ذلك
اللغة .وبامليفس العربية ملعرفة اتجممج ع يك ي فق
إلتقان امل ردات فق ولكو أي ا إلتقان أدوات
احلركة اإلسالمية الو بكية املعروف بعلوم اللغة العربيه
و ني مصطلح مو انية شر مو التبصصات
املوجودة كلمة:
ِ
حن ٌو و ص حر ٌ
ض ُُثَّ قافيَّةٌ * وبة حعد نا لُغةٌ قة حر ٌ
ف ُرحو ٌ
ض و إنحشا ٌ
خ ٌّ بةيا ٌن مع ٍ
ان مج ُحما رةٍ * و حاإل حبتِق ُ
ال َلا الد ُ
ب ال حمسا ُ
يذكر البيان أ الب أن لم النحو نو أوا
جماا لمي مت ذكرب .نذا يشري إ أن لم النحو نو
4
أن يتقو أوعً لوم اللغة العربية.
جماا لمي
حى وفقا لعبد العليم إبرانيم اللغة العربية
1
ني لغة العرب و الوقي ن سه ني لغة اإلسالم.
 4السيد أمحد اَلابيمي القوا د الساسية للغة العربية (ليبانون :دار
الكت اإلسالمية .1 )9002
3

د معظم النا صعوبة

تعليم اللغة اليفانية كما نو

احلاا بالنسبة لالندونيسيني .لنه قبس أن يتعلموا لغة
أجنبية لدي م أوعً لغة أم مأخوذة مو الوعدة 6.تعلم
اللغات الجنبية ملية تعلم معقدة ذات جممو ة
متنو ة مو الظوانر املعقدة لذلك لي مو املستغرب
1
أن يكون َلذا معا تل ة للجميج.
التدري أو التعليم نو ملية ت ا س الطالب
مج املعلمني وموارد التعلم بي ة تعليمية .التدري نو
حتديث يقدمه املعلمون حبيث ميكو أن حتد ملية
اكتساب املعرفة واملعرفة وإتقان الك ا ة والشبصية
وتشكيس املواقأل واملعتقدات لدى الطالب .مبعى
 1أ نار أربد
(يوكياكرتا :فوستاكا فالجار .2-1 )9010
 6تيم فيوسون ( Bahasa Arab Pada Perguruan Tinggiجاكرتا:
دفارمتو أغاما إندونسييا .11 )1216
1
بد الوناب ربادي Media Pengajaran Bahasa Arab
(ماعن  :اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماعن فري .11 )9002
f Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya

4

خر التعلم ملية تسا د الطالب ل
جيدا.2
ً

التعلم

التدري امس تعليمي ويقتصر ل تقدا
املعلومات للعقس وجممو ة مو الق ايا ال نية وق ايا
الشباب والعلوم و ال ة وامس ني املعلم والطال
واملعلومات 2.للمعلم دور م م لن املعلم نو امس
التدري واملعلم نو املعلم واملشرف واملنظم للتعليم
ويشجج وامل س  10.يقاا إن املعلمني ينجحون
تدري الطالب إذا متكنوا مو جعس املواد التدريسية َلا

 2حممد خليس اهلل .3 ....fMedia Pembelajaran
 2قاسم بكري حممود ينو الرتبية و التدري (فونوروغو :غونتور دار
السالم .9-1 )1221
 10أمحد مذكر ( Psikologi Pendidikanباندون  :فويتاكا ستييا
.111 )1221
5

جيدا
تأ ري جيد ل حياة الطالبات وجعل و
ببصا ً
ً
11
َلو.
للمدر دور م م لن املدر امس مو
وامس الرتبية إن املدر معلم و مشرف ومنظم ب ة
التعليم ومشجج ومقوم 19.كان املدرسون يقاا َلم
ناجحني تعليم الطالب إذا استطا وا علوا املادة
التعليمية قد أ رت تأ ريا حسنا حلياة الطالب والطالبات
و علوا سبشيت م حممودة .ويناا ذلك إذا كانو
تعليم الطالب والطالبات ي لون امل انم واملعلم
واملبادرات والتعاونات لتنمية املصنعية .والعك ع يناا
ما يتمناب املدرسون مو النداف السابقة إذا كان

 11مورسس ناسوتييون
أكسارا .3 )9002
19
أمحد مذكر lHididieHf
.161-111 )1221

f Mengajar dengan Sukses

rdidedndf

6

(جاكرتا :بومي

(باندو  :فوستاكا ستييا

التعليم تدريبا وجتريبا حل ظ البيا مو املواد الأ
13
يغتربو ا حمتاجة بني يدى الطالب والطالبات.
فاملدرسون ع يطلبون لتبليغ املواد فحس
بس يكونون "منانجا خ ية" الذيو ع ينت ي قل م و
استبدام الطرالق املتنو ة لرتبية الدارسني14 .واي ا
للمدرسني ة الية ليكونو مريديو وقادريو ل ترقية
كي ية النتال التعليمية لدى الدارسني 11.التدري
لي بتبليغ املعلومات او املعارف مو معلم إ متعلم
فق إمنا نو ملية يكشأل هبا استعداد الدارسني
وقدرهتم وملسا دهتم عنت ا قدرهتم بأكيفر اإلنتت ا

 13مورسس ناسوتييون .3 Mengajar dengan…..
 14روستاماجي ( nasafreHnfslHnnedserieHجوكجاكرتا :غاما
مدييا .1 )9001
11سوفارعن (ffslHkeidfnasafi lindجوكجاكرتا :حكاية )9001
.111
7

حى يعرفوا قدرهتم ويعلموا ما
16
القدرات.

ان س م مو
ل

كاني الرتبية الأ يسلك ا النا
قسمني رمسي و غري الرمسي .كاني ملية التدري
الرتبية الرمسي او غري الرمسي حت ىد ي بني املعلم
واملتعلم 11.وقاا "نانا سوجانا" أربعة ناصر أساسية
الى ان ي تما املدرسون ك ملية التدري وني
12
النداف واملواد والسالي اوالداوات والتقوا.
النداف ني اجل ة مو ملية التدري
احلقيقة أن السلو سلك ا الطالب ترج ان يغلبونا
بعد ان يتعلموا ويأخذوا جتربة تعليمية .املواد ني
جممو ة مو املعارف العلمية املبسوةة مو املنان
16

ربدي أمحد ةعيمة منان تدري

(القانرة :دار ال كر العريب .40 )1222
11
نانا سوجانا lHdeedeHfnerdef
رمياجا روسدا كاريا .99 )9002
 12ن املرجج .99
8

اللغة العربية باالتعليم الساسي

sdrlrfMleekesfslHnekesf

(باندو :

التالميذ

الدراسية لتبليغ ا إ

ملية التدري

للوصوا إ اَلدف املتقرر .اما الطريقة أو الدوات
ني الكي ية أو تقنية املستبدمة لتحقيق النداف.
والتقوا نو ا اوعت ملعرفة قدر ما مو النداف
12
والنداف املقررة حمصولة ام ع.
ع يُطل مو املعلم تقدا املواد فحس
خ ي لو تُستن د أفكارب باستبدام ةرل
بس إنه
تل ة لتعليم الطالب 90.املعلمون أي ً ا لدي م دوافج
قوية ليكونوا قادريو ل حتسني كي ية حتقيق نتال
تعلم الطالب 91.ع يتعلق التدري فق بتوصيس
بس إ ا
املعلومات أو املعرفة مو املعلم إ الطال
ملية تعرب و استعداد الطالب وقدرهتم ل

 12ن املرجج.99 .
 90روستاماجي .1 Guru yang ….
 91سوفارعن .111 Menjadi Guru ….
9

مسا دهتم ل يادة قدراهتم إ احلد القص
99
يعرفوا قدراهتم.

حى

تعلم اللغة العربية ننا أربج م ارات
لغوية أي م ارة اعستما و م ارة الكالم وونارة
القرا ة وم ارة الكتابة .93إن إتقان امل ارات الربج
املذكورة أ الب روري للغاية لم النحو و الصرف
لكو الولوية الكيفر ني الو ل ا ستجعس مو
الس س ل ببع ما تعلم جوان أخرى .مو
خالا إتقان لم النحو و الصرف ميكو للمر
وخاصة مل ارات
بس ولة تعلم اللغة النحوية
القرا ة 94.كما نو احلاا نطال املدار الداخلية
 99ربدي أمحد ةعيمة منان تدري اللغة.40 ....
93
أجيأل نرماوان Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab
(جاكرتا PT :رماجا روسداكريا .192 )9011
94
لي أكرم ف مي Ilmu Nahwu dan Sharf 2 (Tata Bahasa
( Arab) Praktis dan Aplikatifجاكرتا PT :راجا غرافيندو فرسادا )1221
.11
10

اإلسالمية الأ تدر وتقرأ بشكس ام نصوص ص را
كالسيكية باللغة العربية.
مت التأكيد ل نذيو التبصصني بطريقة
معقدة و ميقة .يتم تطبيق نذا أي ً ا فصس اإل داد
اخلاص باملع د اإلصالح اإلسالمية الداخلية
كيبونساري ماديون أي و ةريق إ طا مواد النحو
الساسية الأ تشري إ الكتاب ترمجة الجرومية.
لذلك مو املتوقج أن يكون الوسي بالنسبة للسنرتي
قادرا ل ف م النصوص العربية بالت صيس
ليكون ً
والعمق وخاصة ف م النصوص القر نية .كتاب
ترمجة الجرومية نو املادة التدريسية الرليسية لدراسة
ملبصا
لم النحو .يعد كتاب ترمجة الجرومية
ً
لكتاب الجرومية الذي يستبدم بعد ذلك كأنه نادام
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اجلاوية لتس يس ف م وح ظ املواد الساسية لعلم
91
النحو.
استنادا إ املالحظة الولية ننا العديد
ً
مو املشكالت ملية تعليم النحو باستبدام كتاب
"ترمجة اآلجرومية" باملدرسة الدينية "اإلصالحية" تامبا
ما كبون ساري ماديون كيبونساري ماديون مو
بني أمور أخرى )1( :ع يناا ننا العديد مو
الطالب الذيو ف ينت وا مو ح ظ لسباب تل ة ميفس
مشغوا نسيان صعبة ونلم جرا ؛ ( )9بعد تقدا
جدا مو الطالب الذيو
املادة كان ننا دد قليس ً
ةرحوا الس لة .مت بال عس ف م صمي السنرتي مو
خالا النطم املواد املقدمة أو ف يتم س اا أي ببع

 91انظر إ نسبة املقابلة الرقم
نذا البحث
12

1102fV/-10//rn//10

ملحق

لنه غري م وم ؛ و ( )3كيفري مو التلميذات
96
نالمات.
أجرى الباحيفة أي ًا املقابلة املبدلية مج
إحدى التلميذة باإلسم دانيار سافينا وا  .ووفقا له
كان تعليم النحو مو القليس مو الوقي لذلك مت
تسليم املواد إ حد أقس 91.مت نقس الشي ن سه أي ً ا
مو قبس ةالب خريو مو خار جاوى سيأ رفعة
النعمة .ووفقا َلا باإل افة إ كونه فرتة منية قصرية
للغاية فإن اللغة املستبدمة كتاب ترمجة الجرومية
وني اللغة اجلاوية كرومو إجنيس جتعس ف م نذا الدر
92
أمرا صعبًا بع الشي .
ً
96

البحث

انظر إ نسبة املالحظة الرقم

91

1102fV/-10///10

ملحق نذا

انظر إ نسبة املقابلة الرقم  f1102fV/-12//SN///10ملحق
نذا البحث
 92انظر إ نسبة املقابلة الرقم  1102fV/-12//NSS//10ملحق
نذا البحث
13

بنا ً ل املشكالت املذكورة أ الب كان
تما بإجرا دراسة بعنوان "مشكالت تعلم
الباحيفة م ً
النحو بكتاب "نظم ترجمة األجرومية" للتلميذات
بالمدرسة الدينية "اإلصالحية" كبون ساري ماديون
السنة الدراسية  8102-8102م".

إجرا

قادرا ل حتديد املشكالت
نذا البحث حى يكون ً
املع د اإلصالح كبون ساري
تعليم النحو
ماديون بينما جتد حالً.

﴿ب﴾ تحديد البحث

أما حتديد البحث

املشكالت

نذا البحث العلمي نو

تدري النحو بكتاب ترمجة الجرومية و

حلى ا للتلميذات الصأل الوا "الو " باملدرسة
الدينية "اإلصالحية" كبون ساري ماديون السنة
الدراسية 9012-9012م.
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﴿ج﴾ أسئلة البحث
بنا ل ما ذكرته الباحيفةة ك خل ية البحث
فمشكالت البحث تتبلع فيما يل :
 .1م ةةا املش ةةكالت ال ةةى واج ت ةةا التلمي ةةذات تعل ةةم
النح ةةو بكت ةةاب ترمج ةةة الجرومي ةةة باملدرس ةةة الديني ةةة
"اإلصةةالحية" تامبةةا مةةا كبةةون سةةاري مةةادييون
السنة الدراسية  9012 -9012م؟
 .9كيأل حس املشكالت الى واج ت ا التلميذات ك
تعلم النحو بكتاب ترمجة الجرومية باملدرسة
الدينية "اإلصالحية" تامبا ما كبون ساري
مادييون السنة الدراسية  9012 -9012م؟

﴿د﴾ أهداف البحث
واستنادا إ صياغة الق ية املذكورة أ الب
فأصبح اَلدف للقيام حبث نذا البحث نو :
 .1للكشأل املشكالت الى واج ت ا التلميذات
تعلم النحو بكتاب ترمجة الجرومية باملدرسة
15

الدينية "اإلصالحية" تامبا ما

كبون ساري

ماديون السنة الدراسية  9012 -9012م.
 .9للكشأل حس املشكالت الى واج ت ا التلميذات
ك تعلم النحو بكتاب ترمجة الجرومية باملدرسة
الدينية "اإلصالحية" تامبا ما كبون ساري
ماديون السنة الدراسية  9012 -9012م.

﴿ه﴾ فوائد البحث
و مو املتوقج أن تقدم نذا البحث ال والد
بكس فوالد النظرية و ال والد العملية.
 .1ال والد النظرية
أ) لتطوير تعليم اللغة العربية وميكو أن يقدم
وص ً ا ًاما ملشاكس تعليم النحو.
ب) كمقارنة ومرجج للباحيفني املستقبس الذيو
يدرسون التدري النحو.
 .9ال والد العملية
أ) للمدار
16

 )1توفري املدخالت والنظر للم سسة مو
أجس حتسني املنان الدراسية.
ب) للمدرسني
 )1أ أل املراجج مو أجس حتسني جودة
التعلم وخاصة التدري النحو.
التغل
 )9تس يس املعلمني
املشاكس الأ تواجه تعليم النحو.

ل

) للطالب
 )1لتحسني نتال تعليم النحو حى
يتمكنوا مو قرا ة وف م الكتاب ب م
جيد.
 )9يادة حت ين الطالب ليكون أكيفر نشاةًا
التدري .
 )0تس يس الطالب ف م املواد الأ
ينقل ا املعلم.
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الباب الثاني

البحوث السابقة و اإلطار النظري
﴿أ﴾ البحوث السابقة
نذب البحو السابقة أجرى الباحيفةة
استبيانا أةروحة حوا تطوير مواد التدري أو وسالس
اإل الم املتعلقة بالبحث و نوان نذا التطوير .وجد
الباحيفةة العديد مو الدراسات السابقة املتعلقة
مبشكالت تدري النحو مبا

ذلك ما يلي:

 .1البحث العلمي الذي كتبته "نعمة اليلى مولدة"
مبو و  :المشكالت في تدريس النحو بكتاب
ألفية ابن مالك لتلميذات الصف السادس
بالمدرسة الدينية "مفتاح الهدى" ماياك طاناتان
فونوروغو السنة الدراسية .8102/8102
م ة ة ة ةةو ن ة ة ة ةةذب اخلل ي ة ة ة ةةة رك ة ة ة ةةنت الباحيف ة ة ة ةةة
السة لتني ونةةي )1( :مةةا املشةةكالت الةةى واج ةةا
املعل ةةم ت ةةدري النح ةةو بكت ةةاب أل ي ةةة اب ةةو مال ةةك
18

وةريقةةة حل ةةا لتلميةةذات الصةةأل السةةاد باملدرسةةة
الديني ةةة "م ت ةةاح اَل ةةدى" ماي ةةا ةانات ةةان فونوروغ ةةو
الس ة ة ة ة ة ةةنة الدراس ة ة ة ة ة ةةية 9016 -9011؟ ( )9م ة ة ة ة ة ةةا
املش ة ةةكالت ال ة ةةى واج ت ة ةةا التلمي ة ةةذات ك ت ة ةةدري
النح ة ةةو بكت ة ةةاب أل ي ة ةةة اب ة ةةو مال ة ةةك وةريق ة ةةة حل ة ةةا
لتلميذات الصأل الساد باملدرسةة الدينيةة "م تةاح
اَل ةةدى" ماي ةةا ةانات ةةان فونوروغ ةةو الس ةةنة الدراس ةةية
9016 -9011؟
وإلجابة ة ة ةةة نة ة ة ةةذب الس ة ة ة ة لة أن اسة ة ة ةةتبدمي
الباحيف ة ة ة ةةةة البح ة ة ة ةةث الن ة ة ة ةةو وجلم ة ة ة ةةج البيان ة ة ة ةةات
اس ة ة ةةتبدمي الباحيفة ة ة ةةةة ةريقة ة ة ةةة املقابل ة ة ةةة والو يقي ة ة ةةة
واملالحظةةة .أمةةا حتليةةس البيانةةات البحةةث اسةةتعملي
بطريقة ميل ونوبرمني بتب ي البيانات ُث رض
10
البيانات ُث أخذت اإلستنتا من ا.
واحلاص ة ة ة ةةس م ة ة ة ةةو نت ة ة ة ةةال البح ة ة ة ةةث( :أ) أ ىن
املش ةةكالت ال ةةأ واج ةةا املعل ةةم وةريق ةةة حل ةةا
تةةدري النحةةو بكتةةاب أل يةةة ابةةو مالةةك لتلميةةذات
19

الصةةأل السةةاد باملدرسةةة الدينيةةة "م تةةاح اَلةةدى"
ماي ةةا ةانات ةةان فونوروغ ةةو من ةةا  )1نقص ةةان ت ةةوفري
الوقةةي مةةج أن كيفةةري مةةو امل ةواد الةةذي ة ل م ةةا
ق ةرأة ر ةةانر ال ةةنظم وإ ط ةةا امللب ةةع ُث ب ةةرحه)9 .
كانةةي أل ةةاظ كتةةاب أل يةةة ابةةو مالةةك غريبةةة أمةةا
حلوَلا استبدامي الميفلةة املتنو ةة واملناسةبة باحليةاة
اليوميةةة .ونقصةةان الةةذكا التلميةةذات ف ةةم النحةةو
النحة ة ةةو الساسة ة ةةي ُث إ طة ة ةةا التة ة ةةدريبات ليمة ة ةةار
قة ة ةةدرات التلمية ة ةةذات .وكة ة ةةذلك نقصة ة ةةان التشة ة ةةجيج
والرغب ةةة م ةةو التلمي ةةذات وحلوَل ةةا إ ط ةةا التش ةةجيج
ةةو أ يتةةة الةةتعلم النحةةو وإ طةةا الةةدافج ممةةا أنةةداف
التدري النحةو( .ب) أ ىن املشةكالت الةأ واج ت ةا
التلميةةذات وةريقةةة حل ةةا تةةدري النحةةو بكتةةاب
أل ي ة ة ةةة اب ة ة ةةو مال ة ة ةةك لتلمي ة ة ةةذات الص ة ة ةةأل الس ة ة ةةاد
باملدرس ةةة الديني ةةة "م تة ةةاح اَل ةةدى" ماي ةةا ةاناتة ةةان
فونوروغو من ا )1 :كاني الطريقة املستبدمة رتيبةا
وحلوَلةةا سةةألي إ الصةةادقات الالت ة ي مةةو أوع
20

ف م ةةا جي ةةدا ببي ةةان املعل ةةم )9 .نس ةةيان مة ةواد النح ةةو
الساس ة ةةي م ة ةةو التلمي ة ةةذات وحلوَل ة ةةا مراجع ة ةةة م ة ةواد
النحويةةة الساسةةية ُث سةةألي إ الصةةادقات الالت ة
يعةرفو )3 .و نقصةةان معرفةةة امل ةةردات مةةن و يسةةب
نقصةةان قةةدرة التلميةةذات ةةو ق ةرا ة بةةرح الكتةةاب
اليوميةةة
ونةةو يبح ةيفو مةةو القةةامو الةةذي غري ة
 )4نقصةةان اخةةتالف الطريقةةة مةةو املعلمةةني وحلوَلةةا
ةل ة ة املعلة ةةم بطريقة ةةة التة ةةدري املناسة ةةبة واملبتل ة ةةة
لتك ة ة ة اق ة ة ةةاض القة ة ةةدرة ال كرية ة ةةة لتلمية ة ةةذات )1
نقص ةةان ت ةةوفري الوق ةةي ل ةةتعلم النح ةةو م ةةج كيف ةةري املة ةواد
يةةتعلمو باجلما ةةة مةةج الصةةادقات وقةةي الخةةر
 )6أتع ة ة ةةاب ب ة ة ةةدن التلمي ة ة ةذات لن ة ة ة ل ة ة ةةي و
الةدرا الخةةر وحلوَلةا أن يطلةةت الوقةي اخلةةاص
اليةةوم لةةتعلم لةةم النحةةو قبةةس دخةةوا ال صةةس أو بعةةد
تناوَلم الدر .

 .9البحةةث العلمةةي الةةذي كتبةةه نووور جوونووو رقةةم دفةةرت
القي ةةد  910102006حت ةةي املو ةةو " :ت وودريس
21

النح و ووو بالكت و وواب األجرومي و ووة للص و ووف لتجريب و ووي
بالمدرسووة الدينيووة مفتوواح الهوودى مايوواك طاناتووان
فونوروغ ووو الس وونة الدراس ووية ."8108-8100
ونتال البحث مو نذا البحث:
مو نذب اخلل ية ركن البحث نذا البحث
ال ة الس لة ني  )1( :ما خل ية استبدام
الكتاب الجرومية للصأل التجرييب باملدرسة الدينية
م تاح اَلدى مايا

ةاناتان فونوروغو السنة

الدراسية؟ ( )9كيأل تن يذ تدري

النحو بكتاب

الجرومية للصأل التجرييب باملدرسة الدينية م تاح
اَلدى مايا ةاناتان فونوروغو السنة الدراسية؟
( )3كيأل املشكالت

تدري

النحو بكتاب

الجرومية للصأل التجرييب باملدرسة الدينية م تاح
اَلدى مايا ةاناتان فونوروغو السنة الدراسية؟
نذا البحث يبحث ميدان يتصأل لة
البحث النو  .و ند مجج البينات يأخذ الباحيفة
22

الطريقة العلمية كطريقة املقابلة واملالحظة والو الق
املكتوبة وأما حتليس البحث
البيانات واليفا

فالوا ل ي

رض البيانات واليفالث استنتا

البيانات .واحاصس مو نتال البحث )1( :خل ية
استبدام كتاب الجرومية بع

للصأل التجرييب

باملدرسة لدينية م تاح اَلدى لن الجرومية بع
الكت

املعتربة الال م تدريس ا ك املعاند السل

مج أ ا إختصار الكتابة بامس امل مون تس يس
للمبتدئ ب رة امل لأل بإ ابة د اله إختصار
الكتابة مج كيفرة املعى وتس يس للمبتدئ وب رية
م ل ه بإ ابة د اله )9( .تن يذ تدري

النحو

بكتاب الجرومية للصأل التجرييب باملدرسة الدينية
م تاح اَلدى مايا

ةاناتان فونوروغو السنة

الدرسية 9019-9011بالطريقة القياسية ني
ةريقة لتدري

الأ تبدأ ببيان و القا دة ُث يأيت

بعد ذلك بالميفلة )3( .مشكالت تدري
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النحو

بكتاب الجرومية للصأل التجرييب باملدرسة الدينية
م تاح اَلدى مايا

ةاناتان فونوروغو السنة

الدرسية 9019-9011تصدر مو الناحية
الداخلية واخلارجية أما املشكالت الداخلية
للطالب واملدر  .والطالب ك ع م ك ف م
امواد الدراسي و ع م

أحواا البدن .أما

ةريقة حل ا ينبغي ان يطل

الوقي اخلاص

اليوم لتعلم الدر و ان يسرتحوا قبس دخوَلم
ال صس وللمدر كصوت املدر الناقع فلذلك
ف يقبس الطالب الشرح مو املدر كامال و ةريق
حل ا ان يرت ج املدر

صوته ويس س الطالب

الصدقا الذيو يسمعون الشرح وإمنا املشكالت
اخلارجية للبي ة بأن مكان ال صس قري مو الطريق
الساسي
املدر

الدر

املع د دار اَلدى فلذلك حني يشرح
مير املرك

مو اجلوالة والسرية

وةريقة حل ا ان يرت ج صوت املدر وان عس
24

الباب ساترا )4( .نتال تدري

النحو بكتاب

الجرومية للصأل التجرييب باملدرسة الدينية م تاح
اَلدى

ةاناتان

مايا

فونوروغو

السنة

الدرسية 9019-9011ي خذ بالتقوا الش وى
والتحريرى واليومي ويستبدم املدرسة املقيا -1
100
التدري

تقوا نتال

الطالب .وأما درجات

لطالب صأل التجرييب مقبوا بنسبة

تقدير التعلم باملدرسة الدينية م تاح اَلدى.
انطالقا مو نذا البحث سيقدم الباحيفة
اإلقرتاحات كما يل

 :للمدرسة ( )1ينبغ

للمدرسة الدينية م تاح اَلدى مايا

ةاناتان

فونوروغو ان تعطي املدرسني والطالب وسالس
الدراسية لرتقية جودنم خاصة لدر النحو ()9
ان يشدد لتح يذ كتاب الجرومية لنه ع يستطيج
كماع

ت يمه إع أذا كان قد ح ظه( .ب)

للمدر ( )1ينبغ مدر املدرسة الدينية م تاح
25

اَلدى مايا ةاناتان فونوروغو ان يوسج فرصة
ل الطالب ملو َلم عأل

غري خصة الدر

قل م )9( .أن وجد الطالب مو مشكالت
فينبغي ل املدر

التدري

ان يراقب م حى

يعرف و حقيقة املشكالت وخيرج م من ا ()3
ينبغي ل

املدر

ان يستعمس انوا الطرل

ليسا د الطالب و ت يم املواد كامال ( )
للباحث أرجو مو اجلميج تصحيح نذا البحث مو
الخطا والغلظات و يادة مو النقال
و يادة مو النقال

والغالظات

واست يدوا ما ي يدكم وانت عوا

ما ين عكم (د) للطالب ( )1ينبغ

ل الطالب

ان يتعلموا جيدا قبس التعلم كام او بعدب ()9
وينبغ

ل الطالب ان يسألوا و املادة الى

عي مونا
 .3البحث العلمي الذي كتبه أولى األبصار رقم
دفرتالقيد  910102013حتي املو و " :تعليم
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القواعد اللغة العربية بكتاب متن األجرومية
للصف األول بمدرسة "رياضة الشبان" الدينية
فاتيهان ويتان بابادان فونوروغو السنة الدراسية
 ."8102-8102ونتال

البحث مو نذا

البحث:
إن اللغة العربية َلا مكانة خاصة بني لغات
العاف .وكان القران الكرا واحلديث والكت
التقليدية مصادرا
متعلما

تعاف اإلسالم .وكان القوا د

املدرسة الدينية ريا ة الشبيان .فكيفري

مو الطالب الذيو يتعلمون ويرج الطالب ان
يستطيعوا تعلم القران واحلديث والكت

التقليدية

م امال به ان يعرفوا وي موا ن اوما في ا حبق
ال م .ولكو مو بع

الطالب يواج ون

املشكالت.
إن أس لة البحث كما يل  )1( :كيأل
ةريقة تعليم القوا د اللغة العربية بكتاب منت
27

الجرومية للصأل الوا مبدرسة "ريا ةالشبيان"
الدينية فاتي ان ويتان بابادان فونوروغو السنة
الدراسية  )9( .9014-9013كيأل مشكالت
تعليم القوا د اللغة العربية بكتاب منت الجرومية
للصأل الوا مبدرسة "ريا ة الشبيان" الدينية
فاتي ان ويتان بابادان فونوروغو السنة الدراسية
9014-9013؟ ( )3كيأل نتال تعليم القوا د
اللغة العربية بكتاب منت الجرومية للصأل الوا
مبدرسة "ريا ةالشبيان" الدينية فاتي ان ويتان
بابادان فونوروغو السنة الدراسية .9014-9013
نذا البحث حبث ميدا

يتصأل لة

البحث النو  .و ند رض البيانات أخد الباحيفة
الطريقة العملية كطريقة املقابلة و املالحظة والو الق
املكتوبة .و ند حتليس البيانات أخذ الباحيفة أسلوب

حتليس وص ي كي ي ل ةرا ميل ونوبرمان (
Huberman

sdelrdan
28

) كما يل  :ل ي

البيانات و رض البيانات واستنتا

البيانات

وتسم بطرا ال عاا (.)fHnlseendtlfsdile
وأما نتال البحث .1 :ةريقة تعليم القوا د اللغة العربية
بكتاب منت الجرومية للصأل الوا مبدرسة "ريا ة
الشبان" الدينية فاتي ان ويتان بابادان فونوروغو السنة
الدراسية  9014-9013ني ةريقة القياسية وني يقرا
املدر الكتاب ويعط املعى اجلاوى كلمة فكلمة ُث
يستمج الطالب بينما يكتبون املعى اجلاوى حتي
الكلمة مناسبة بقرا ة املدر ُث يشرح القا دة النحوية
مج اإلتيان بالميفلة.9.مشكالت تعليم القوا د اللغة
العربية بكتاب منت الجرومية للصأل الوا مبدرسة
"ريا ة الشبان" الدينية عأل بع الطالب ف م
املواد الدراسة لنه ف يتعلم النحو مو قبس وحماوعت
الطال حلس املشكالت ان يسأا الطالب ا املدر
او اصحابه و املواد الأ عي موانا .اما حماوع املدر
حلس نذب املشكالت الى يواج ا الطال ان يعطي
املدر بيانا وا حا و املادة لطالب ويعطي م فرصة
29

ليسألوا ماع يس موا مو املواد الأ القا املدر

ان

يستبدم املدر الطريقة املتنو ة وامل روحة لرتقية رغبة
الطالب تعلم النحو .3 .نتال تعليم القوا د اللغة
العربية بكتاب منت الجرومية للصأل الوا مبدرسة
"ريا ة الشبان" الدينية فاتي ان ويتان بابادان فونوروغو
السنة الدراسية  9014-9013ي خذ نتال تعليم
نونا بوج ني .أوع باإلمتحان الش وي و نيا
باإلمتحان التحريري ويستبدم املقيا مو100-1
تقوا نتال الطالب .ودرجات تعليم القوا د اللغة
العربية بكتاب منت الجرومية للصأل الوا مبدرسة
"ريا ة الشبان" الدينية فاتي ان ويتان بابادان فونوروغو
السنة الدراسية .9014-9013

30

﴿ب﴾ اإلطار النظري
 .1املشكالت تدري اللغة
مشاكس أو مشكلة ني بي ما اا يسب
مشاكس أو ف يتم حل ا بعد 92.ننا أي ً ا مو
ادا بأن املشاكس ني املشكالت الأ حتد
ندما يصس الشبع إ اَلدف و د صعوبة
املمارسة 30.تعلم اللغة يتم تقسيم املشكالت
إ قسمني و ا املشكالت اللغوية واملشكالت
غري اللغوية .الت سري اليفا نو كما يلي:
أ) املشكالت اللغوية
املشاكالت اللغوية ني وامس مرتبطة
باللغة ن س ا والأ تشمس ما يلي :
 )1نظام الصوت ( لم الصوات)
 92و ارة التعليم
(جاكرتا :باعي فوستاكا f f.101 )1224
30
أكرم ماليباري lHnekeseHfMererefesemfmeief
( f IefSجاكرتا :و ارة العبادة .162 )1216

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III

31

lidbeHf

ننا نقطة م مة

مرا اهتا

ملية تعلم اللغة العربية املتعلقة
بالصوت وني أن ننا العديد مو
أصوات احلروف اَلجالية الأ لي َلا
ميفيس اإلندونيسية ل سبيس امليفاا
ل ظ .للمتعلمني وقي مبكر مو
العربية سيكون مو الصع تنطق بذلك
مبابرة مج املعلم حيتا إ ممارسة لتكون
قادرة ل نطق حرف اَلجالية بشكس
31
صحيح وفقا للمبرا َلا.
 )9امل ردات
كان امل ردات أساسا أوليا لدراسة
اللغة العربية وذلك لن مو وجود الكيفري
مو امل ردات الأ مو بأ ا أن جتعس مو
الس س ل تطبيقه ل إتقان اللغة
 31أولني نون
( Arabيوكيا كرتا :دي ا فري

Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa

.64 )9019
32

العربية أربعة ني :اعستما والتحد
والقرا ة والكتابة.
رغم أنه إندونيسيا يتم استيعاب
العديد مو الكلمات مو اللغة العربية
والأ ميكو أن تسا د تس يس الطالب
اإلندونيسيني تعلم اللغة العربية .ميكو
أن تكون كلمة امتصاص خنانة خاصة
للطالب اإلندونيسيني .ل سبيس امليفاا
ع نتا إ قرا ة الكرسي لن الكلمة
وني
معى الندونيسية
َلا ن
الكرسي.39
 )3لم اللة أي لم النحو و الصرف
دورا م ًما
يلع القوا د أي ً ا ً
د م إتقان اللغة العربية لن اللغة
العربية هبا قوا د معقدة وم صلة مقارنة
باإلندونيسية .النحو نو نظام قوا د اللغة
39

ن

املرجج.64 .
33

العربية يستبدم لتحديد مو ج الكلمات
اجلملة بينما الصرف نو نظام قوا د
اللغة العربية يستبدم لتحديد تكويو
احلروف كلمة.
 )4الكتابة
الكتابة العربية الأ لتلأل اختالفًا
كبريا و الكتابة الالتينية تيفري مشاكل ا
ً
اخلاصة تعلم اللغة العربية سوا مو
ةريقة الكتابة مو اليمني إ اليسار
وكذلك اعختالف كتابة خطاب
اية الكلمة .حبيث
بداية منتصأل
لو يتمكو املتعلمون مو غري العرب مو
كتابة احلروف العربية بس ولة خاصةً
نانيك و سكب ا مقاا ةويس وله

34

مجاا ما ف خيرت املتعلمون ملية تعلم
33

ةويلة ومنتظمة.
ب) املشكالت غري اللغوية
املشاكس غري اللغوية ني مشاكس
تعلم اللغة مو اجلوان اخلارجية للغة .بشكس
ام نذب املشكلة غري اللغوية َلا ف تان:
 )1املشكالت املن جية
وني املشكنالت الأ تواجه
ملية تعلم اللغة العربية الأ تشمس:
أنداف التعلم أ ا ني ة التدري
الطالب املنان الدراسية املواد الطرل
34
لصيع الوقي و وسالس التعليم.
 )9املشكالت اعجتما ية
 33جوويرية دانالن
(سورابايا :اإلخالص .44 )1229
34
مش الديو أبر lbmleekeseHf Mereref esem
(يوكيا كرتا :إدييا فري .62 )9010

slndilf Mleekesf slHnekesf Mereref esem

35

slndidedndf

ترتب نذب املشكلة ارتباةًا و ي ًقا
بالسياسات جماا تعلم اللغة العربية
ووج ات نظر النا حوا تعلم اللغة
العربية وإنشا بيولوجيا اللوغوية.
31الربوفيسور وأ اف سادتونو أن
املشكلة اعجتما ية ننا تغطي أي ً ا
احلاعت والظروف الأ يتم في ا التعلم.36
 .9تدري النحو
أ) تعريأل تدري النحو
ترتك اجلملة "تدري النحو" مو
كلمتني و ا "التدري " و"النحو" لتس يس
تعريأل الكلمتني السابقني فتبني الباحيفة
واحدا فواحدا كما يل :
 )1التدري
 31ن املرجج.10 .
 36سادتونو ( Ontologi Pengajaran Bahasa Asingجاكرتا :و ارة
التعليم .11 )1221
36

وجد كيفري مو الرا تبني تعريأل
التدري من ا:
(أ) ند نانا سوجانا أن التدري نو:
"اتصاا املعلومات إ ذنو
31
الطالب".
(ب) ند هبا الديو أجأل نرماوان
نو العملية إل طا
التدري
املسا دة إ الطالب لن يستطيج
32
التعليم جبيد.
( ) ند مر الك التدري نو
إلقا العلوم أ الطالب
تاس
املدرسة وقيس لتدري
التعليم والتعلم .رى التدري
كعملية يتأ ر املدر والطال
31نانا سوجانا
( Mengajarباندو  :سينار غريسيندو .1 )1223
32
أجيأل نرماوان Pembelajaran Bahasa Arab
(باندو  :رماجا روسداكاريا .39 )9011

Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Belajar

37

Metodologi

يعلم املدر

الطالب ويتعلم

32

الطالب الدرو .
(د) ند حممد ةربا و ارف
التدري نو يتطل
مصط
التعليم العلمية الذي يدر ومتيس
إ أن تكون دالمة و تغيري
السلو  .ملية حيد استد ا
الذاكرة
معلومة ُث لنين ا
والتنظيم املعر  .وبعد ذلك
وامل ارات املتجسدة تتجل إبرا
الطالب اعستجابة والرد ل
أن س م
الحدا الأ حتد
40
أو بي ت م.
 )9النحو
 32مر الك
أنتاريكسا .41 )9002
 40حممد ةربا و ارف مصط
(Pembelajaranجوكجاكرتا :الر مدييا .12 )9013

Proses Belajar Mengajar

38

(جاكرتا :بومي
dan

Belajar

النحو نو لم بأحواا أواخر
الكلم إنه لم بقوانني يعرف هبا أحواا
الرتاكي العربية مو اإل راب والبنا
وغرينا ونو لم بأصوا يعرف هبا
صحة الكالم وفسادب 41.وقاا أي ا:
الشيخ مصط الغالييى أن "نو" نو
لم بأصوا تعرف هبا احواا الكلمات
49
العربية مو حيث اإل راب و البنا .
وقاا النحو يعرف به كي ية
الرتكيبا لعريب :صحة و ع ا وكي ية ما
يتعلق بالل اظ مو حيث وقو ا فيه مو
حيث نو اوع وقو فيه أو أنه يقصد
به أنه " لم تركي اللغة والتعبرينا"
 41ةه ل حسني الدليمي و سعاد بد الكرا با الواللي اللغة
العربية منانج ا وةرالق تدريس ا (أردن :دار الشرول للنشر والتو يج )9001

.112

49الشيخ مصط
.2 )۱221

الغالييى جامج الدرو (بريوت :املكتبة العصرية:
39

وابغاية منه صحة التعبري وسالمته مو
اخلطأ و اللحو ف و قوا د صيغ
الكلمات وأحواَلا حني إفرادنا
وحينرتكيب ا 43.ونذا التعريأل مو مانية
لم النحو ناصر تركن حوا اإل راب
ونو ب أواخر الكلمات بعد التعرف
ل مواقع ا مو اجلملة.
حتديد لم
يقوا النحاة
النحو" :إنه لم يعرف به أحواا أواخر
الكلم إ رابا وبنا " وقاا :غاية النحو
(أي ند النحويني) بيان اإل راب
وت صيس أحكامه حى مساب بع م ل
44
اإل راب".
43

أ .د .إبرانيم حممد طا املرجج

تدري

اللغة العربية (املدينة

املنورة :دون املطبعة .962 )9006
 44حممد اخل ر حسني وبيخ ال نر السبق دراسات
وتارخي ا (دون املكان :مكتبة اإلميان دار الص وة .144 )9011
40

العربية

:

وتدري

النحو ليفال ة أمور وني

(أ) أ ىن النحو مظ ر ح اري مو
م انر اللغة ودليس ل أصالته
(ب) أ ىن النحو واب حتكم استعماا
اللغة
( ) أ ىن النحو تسا د ل ف م اجلمس
41
وتركيب ا.
وتدري النحو نو إلقا العلوم
أ الطالب املدرسة و لم النحو
ل ب أواخر االكلمات بعد التعرف
ل مواقع ا مو اجلملة ليسا د ل
ف م اجلمس والرتاكي اللغوية بشكس
صحيح وإنتا لغة صحيحة .ومو ننا
أي ا نقوا إن ندف تدري النحو لي
 41ربدي أمحد ةيعمة تعليم العربية لغري ناةقني هبا منانجه وأساليبه

(إسيسكو :منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم واليفقافة .901 )1222
41

حت يظ الطال

جممو ة مو القوا د

املن ردة .وإمنا
اتجمردة أو الرتكي
مسا دته ل ف م التعبري اجليد وتذوقه
وتدربه ل أن ينتجه صحيحا بعد
46
ذلك.
 )3أنداف تدري النحو
كس بيئ له أنداف وفالدات
كما كان تعليم لم النحو .أن لم
النحو نو العلم الذي سجلي لوا مرة
اإلسالم لن يتعلق باحل ظ اللسان
و الخطا ند قرأة القران نذ العلم
مسا دة لعلوم الخرى كعلم الصوا
ال قه والت سري وال قه واملنطق وغري
ذلك 41.قيس إن ندف تدري النحو
 46ن املرحج .901
 41حممد ال طرا حقيقي
احلكمة .3 )9011

( Biografi Ulama Nahwuجومبا  :دار
42

لي

حت يظ الطال جممو ة مو القوا د

املن ردة .وإمنا
اتجمردة أو الرتكي
مسا دته ل ف م التعبري اجليد وتذوقه
وتدربه ل أن ينتجه صحيحا بعد
42
ذلك.
تتميفس أنم أنداف التدري
النحو فيما يل :
(أ) إقدار املتعلم القرا ة بطريقة ساملة
خالية مو اللحو
(ب) إكساب املتعلم القدرة ل الكتابة
الصحيحة السليمة مو اخلطأ
واملت قة مج القوا د املتعارف لي ا
( ) مسا دة املتعلم ل جودة النطق
وصحة الدا ند التحد

 42ةيعمة تعليم .901-900
43

(د) إكساب املتعلم القدرة غل ف م
املسمو ومتيين املت ق مج قوا د
اللغة مو املبتلأل مع ا
(ه) إقدار املتعلم ل املالحظة
واملقارنة
الدقيقة واإلستنتا
وإدرا
وإصدار الحكام
العالقات بني أجنا الكالم ومتييننا
وترتيب ا ل النحو املناس
(و) اإلس ام ك اتسا دالرة القامو
اللغوي لدى املتعلم وإمدادب بيفروة
لغوية مو خالا النصوص الراقية
الى يتعلم القوا د مو خالَلا
( ) مسا دة املتعلم ل تكويو ح
لغوى جيد ومكة لغوية سليمة
ي م مو خالَلا اللغة املنقولة
ويتذوق ا؛ مبا يعينه ل نقد
الكالم ومتيين صوابه منبط ه
44

وتوريأل

ال قرات

والرتاكي

42

وامل ردات بطريقة سليمة.
وكل م أنداف تدري النحو
مو رأي لما النحاة فلذا عبد ل
كس املدر ليقرر النداف الى يراد
وصوَلا ك تدري النحو حى يناا
نتيجة بانرة ماللمة لتالميذب.
قاا جالا الديو السيوة ك
برح أل ية وقد ات ق العلما ل أن
النحو حيتا اليه ك كس فو مو فنون
العلم ع سيما الت سري واحلديث فإنه
ع و لحدان يتكلم ك كتاب اهلل مى
يكون مليا بالعربية لن القرﺁن رىب
وعت م مقاصيدب اع مبعرفه قوا د
القوا د مادة
العربية .اما تدري
 42نور نادي املوجه لتعليم امل ارات اللغوية لغري الناةقني هبا (ماعنق:
مطبعة جامعة موعنا مالك إبرانيم اإلسالمية احلكومية .121-120 )9011
45

مستقبلة قدحيمس التالميذ ل

ان

بعدونا فاية ك ذ ا فيستظ ر وما
استظ ارا دون ن م ونعقس وهبمس
10
ماتب ا التطبيق وغايت ا العملية.
 )4ةريقة تدري النحو
إن ةريقة التدري م وم أوسج
وأبعد مو جمرد إجرا ات تدريسية يقوم
هبا املعلم ك ال صس .إن ةريقة التدري
ننا تعى احلطة الشاملة الى يستعان هبا
11
ك التحقيق اَلدف الرتبوي املنشود.
اى بعبارة أخرى النظام الذى يسري
املدر ك إلقا درسه ليوصس املعلومات

10مجاا الديو حممد بد اهلل ابو مالك برح ابو قيس ل الل ية
(سورابايا  :احلرمني جايا 9 )9001

11حممد كامس الناقة وربدي أمحد ةعيمة ةرالق تدري اللغة العربية لغري
الناةقني هبا (الرياط :املعارف اجلديدة .62 )9003
46

إ

أذنان التالميذ بشكس يتحسو

أغراض الرتبية.
والطريقة الى يُستعمس ك تدري
النحو الطريقة القياسية والطريقة
اإلستنباةية (اعستقرالية) والطريقة
التحاورية والطريقة اإلخبارية او التلقينية
او اإللقالية وني :
(أ) الطريقة القياسية ( Metode

)Induktif

حيث ينطلق املعلم مو
تقرير القا ددة للنالميذ ابتدا ُث
يعقب ا ذكر الشواند والميفلة
والدلة الشارحة ومج كيفرية
لي ا ميكو تعميم ا.
التدري
وقد ت يد نذب الطريقة ند تعذر
استبالص القا دة مو قبس
املو و ات
التالميذ خاصة
47

الأ تتسم بقدر كبري مو الصعوبة
تلك
لكو املواقأل التدريسية
الطريقة تبدو متكل ة ومصطنعة
لتمكني التالميذ ىمو السيطرة ل
قا دة حمدد سل ا كما أن الميفلة
الشارحة لتلك القا دة ع للو –
ني الخرى -مو ذلك
التكلأل 19.اى مبعى يلق املدر
تالميذب القا دة ُث يوردب أميفلة
كيفرية للتطبيق لي ا وني أسر
ك التدري مو ةريقة اإلستنباط
بيد أ ى ا :
(أ) ت عأل ك التلميذ قته
بن سه
(ب)تدفعه إغ احل ظ و ر ر
القل
 19نورنادى املوجه.121 ...
48

( ) عترىب ك التلميذ قوة
13

املالحظة.
وتتبج نذب الطريقة جممو ة مو
اإلجرا ات ني :
(أ) رض العبارة أو العبارات
الى تنع ل القا دة اى
صياغة القا دة
(ب)يقوم الطالب برتديد ينة
مو الميفلة الدالة ل
القا دة
( ) يرت املعلم فرصة كافية
لكي ينظر الطال ك
الميفلة املقدمة وميارس ا
حى يتمكو مو صياغة

 13حممود يونو

الرتبية.90 ...
49

أميفلة

14

جديدة

ل

منواَلا.
ممينات الطريقة و يوهبا:
(أ) أ ا ةريقة ذات فا لية كبرية
رض املو و ات
الصعبة مو القوا د.
(ب)أ ا توفر الوقي حيث ع
تستغرل وقتاً كبرياً برح
القوا د.
( ) يعاب ل نذب الطريقة أ ا
جافة.
(د) أ ا تشعر التالميذ بأن
املوقأل التدريسي رتي
ومصطنج.

 14الناقة ةرالق.949 ...
50

(ه) تشعر التالميذ بصعوبة
تطبيق القا دة وتعميم ا
ل مجس مو ندنم.
(و) جتعس تعلم القوا د نو ا مو
التدري العقلي بدع مو أن
جتعله وسيلة لصحة القرا ة
11
والكتابة.
(ب) الطريقة اعستقرالية ( Metode

)Deduktif

و نذب الطريقة ينحر
املعلم اجتاب معاك للطريقة
القياسية حيث يبدأ ننا
باستعراض الميفلة والشواند
أوع ُث ينبه املعلم تالميذب إ
نذب الميفلة
إجنا معينة
ليالحظونا ُث جتمج نذب

 11ن

املرجج .939
51

املالحظات قا دة يتم تسجيل ا
16

وتطبيق ا ل أميفلة جديدة.
وتتميفس إجرا ات نذب
الطريقة ك اخلطوات التالية :
(أ) رض جممو ة مو الميفلة
ا كمة الصياغة أو
اعختيار حبيث ترب الرتكي
اجلديد بشكس ميكو
مالحظته
(ب)إجرا ممارسة ب وية َلذب
الميفلة كأن يقرأنا الطالب
ويناقش م املعلم ك معاني ا
وتراكيب ا
( ) استبرا التعميم الذى يرب
مو خالا النشاط السابق
11
(د) صياغة املعلم للقا دة.
 16نورنادى املوجه.122 ....
52

وذكر

ك

كتاب

()Pembelajaran Bahasa Arab

بأن خطوات الطريقة اإلستقرالية
كما يل :
الدر
(أ) يبدأ املدر
باملو و املقرر ك در
النحو
(ب) عس املدر أميفلة فيما
يتعلق باملو و .
( ) يأمر املدر التالميذ لقرا ة
الميفلة واحدا فواحدا
متبادع
(د) وبعد ذلك بدأ املدر
لشرح قوا د النحو ك تلك
الميفلة
 11الناقة الطرالق.943 ....
53

مج التالميذ

(ه) ُثى املدر
يستبلصون القا دة مو
تلك الميفلة
حلس
التالميذ
(و) ويُطل
ى
التدريبات كتاب النحو
الوا ح لتس يس مس
التالميذ يشرح املدر
معاىن امل ردات الى ف
12
يعرفونا.
الطريقة
وفوالد
اإلستقرالية ني :
(أ) تعود التالميذ ال كري
واستنباط احلقالق بأن س م

12

بد احلامد و خرون

Pembelajaran Bahasa Arab,

Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media

فري

.62 )9002
54

(ماعنق :أوويو ماعنق

(ب)ت تح أمام التالميذ باب
التحصيس
( ) ترىب ك الة اا اع تماد
ل الن
(د) يقتنج التالميذ بصحة ما
12
يصلون إليه.
ممينات نذب الطريقة
و يوهبا :
(أ) أن التلميذ يشرت مج املعلم
التوصس إ صياغة
القا دة وتطبيق ا
(ب)أ ا تس س ل التالميذ
تعميم القوا د النحوية
( ) يعاب لي ا أ ا تستغرل
وقتاً ةويال
 12حممود يون

الرتبية.90 ....
55

(د) ت يس كيفري مو التالميذ
تقدا القا دة َلم بدع مو
60
مشاركت م استنتاج ا.
ال رل بني الطريقة القياسية الطريقة

اإلستقرالية

الرقم الطريقة القياسية

60

الطريقة اإلستقرالية

 ۱ني ةريقة الرتبية

ني ةريقة التعليم

 ۲ةريقة بطي ة لن
التلميذ في ا
يكشأل احلقالق
وغرينا بن س ا

ةريقة سريج لن
التلميذ يستبدم في ا
معلومات وصلنا إلي ا
مو قدا

 ۳ةريقة ةبيعية

ةريقة غري ةبيعية مو
حيث ترتي السري
ك الوصوا إ
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املدركات العامة
 4يكون موقأل
التالميذ في ا
إ ابيا

يكون موق م في ا
سليبا

قد ع يتمكنون مو
 1يتمكو في ا
التالميذ مو ف م ف م احلقالق الصعبة
لي م ف ما جيدا
احلقالق الصعبة
ل ا هبا يصلون
إلي ا بي ا فشي ا
 6ترىب ك التالميذ
روح النقد

عترىب ك التالميذ
روح النقد

 1تعودنم الصرب
تعودنم التسر
وامليفابرة واع تماد
واع تماد ل الغري
ل الن

(ت) الطريقة التحاورية ()fHnlseendtl
57

وني

ةريقة

الس اا

واملناقشة وني م يدة ك تعليم
صغار الة اا ل ا تعودنم التعبري
ىما وا ك ن وس م تعبريا منظىما
واجل ر بآرال م مو غري خوف وع
وعوجس وتد ونم إ تنقي
فتج ىدد في م الشول وتبعث في م
61
النشاط العقل وسر ة اخلاةر.
جونرنا ل
وتقوم
املناقشة واستيفمار خربات التالميذ
السابقة لتوجيه نشاة م نو حتقيق
ندف معني .وع بد أن يعد الس لة
إ دادا جيدا ويرا في ا الو وح
والتسلسس والرتتي و دالة تو يع ا
ل التالميذ .ومو يوب نذب
الطريقة ني أ ا تستغرل منا ةويال
 61حممود يون

الرتبية.96 ....
58

وت دي إ اعستطراد واخلرو
69

و

املو و .
( ) الطريقة اإلخبارية او التلقينية او
اإللقالية
وني الى يقوم املدر في ا
بإلقا ما يريد مو املعلومات
واحلقالق يستمج له التالميذ وع
يشرتكون ك العمس .والتعليم هبذب
الطريقة ي يد كبار وي ر صغار
لألسباب اآلتية :
(أ) يستطيج الكبار اإلصغا مدة
ةويلة خبالف الصغار فإ ىن
قوَلم ع تتحمس ذلك
(ب) يستطيج الكبار استبالص
النكي اجلونرية بأن س م
69
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أ نا اإللقا ىأما الة اا فال

ميكن م ذلك
( ) ميكو لعقوا الكبار أن لنن
ك وقي قصري املعلومات
الكيفرية الى تلق لي م مج
ف م م إيى ا ف ما جيىدا ىأما
الة اا فال يستطيعون ذلك
ب
لعدم قدرهتم ل
أن س م وحصر أفكارنم ك
أمر واحد مدة ةويلة.
التعليم هبذب الطريقة ع
يبعث ك التالميذ ح ى املناقسة
وإمنا يد وب إ اع تماد ل
63
احل ظ واعستظ ار.
 .9مشكالت التلميذات وةريقة حل ا
 63حممود يون

الرتبية.93-91 ....
60

تدري النحو

التعليم نو النشاط املرىك والقياسي أمران
م مان ك التعليم نو تنظيم سري التعليم وتنظيم
أحواا ال صس .تنظيم سري التعليم نو النشاةة الى
هتدف إ ندف التعليم كتبطي خطوة التعليم
والتقييمات ل ترقية نتيجة التالميذ و ىأما تنظيم
أحواا ال صس نو النشاةة الى تتعلق جبعس حاا
ال صس مشوقا حى ملية التعليم ك ذلك ال صس
64
املدر .
تسري كما أرادب ى
وقد ترجج الصعوبات الأ يعاىن من ا
املتعلم دراسة للنحو لألسباب التية:
أ) البعد و السلقية اللغوية .وني تنشأ بني قوم
يتكلمون ال صح يرا ون حس ا اللغوى
وي تمون بأدال ا التعبريى .ويستبدمو ا
بتلقالية و و اخلاةر و دون اللحو في ا
خروجا و التعبري السليم والذول ال طرى
64س رنا
بارو12 ,)1221 ,

واصحابهDimensi-Dimensi Mengajar,

61

( ,باندون  :سنار

ميجون مسا ه لن أذا م ع تسرتيح للكالم
الشاذ.
ب) غياب السما السليم إذا السما أصس مو
أصوا النحو واللغة ودليس مو أدلت ا وحسبك
بالروايات الكيفرية و سكان البوادى املو ول
ب صاهتم وصحة لغت م وني روايات كان
الرواة والذيو
) التنام كت النحو -تقريبا -بنظام واحد .ونذ
اإللتنام رفج قوا د النحو ا درجة القداسة.
والنارر كت الرتا النحوي د ترتيبا يكاد
يكون ابتا .ونو :املرفو ات فاملنصوبات
واتجمنومات ُث اتجمرورات.
د) إيعاد دراسة القوا د و النصوص الدبة حيث
إن القوا د –ل رتة ةويلة -وإ الن –إ حد
ما -ع تناا تدري مو خالا أميفلة مبتور
ومجس م تعلة وأسالي بيدب و الذول العريب.
مما ن ر املتعلم مو القوا د وتنام إليج
62

اإلحسا أن تلك القوا د لم يدر لذاته
احلياة .او استبدامه

ه)

و)
)
ح)

ط)

ع عنت ا به
املتداولة.
در النحو – أغلبه إن ف يكو كله -يعتمد
ل اجلان اتجمرد مو امل انم واحلقالق
واملعلومات والقوانني والقوا يد.
صنا ة النحو وحدو
اةا ة الكالم
اخلالف بني انل ا الكوفة والبصرة.
تعليس النحو.
بيو السلوب املنطق
واستنباط أحكامه فتعقدت مسالله.
عأل بع معلمني اللغة بع ال رو
و ل رأ فرو ا قوا د النحو وترتي ل
نذا ال عيأل جتن بع ن ع املدرسني
تدري القوا د.
اجتاب بع امل ل ني إ تعقيد العلم صونا له
و غري أنله بن م م أو إبعار شال املعرفة
باحلاجة إلي م لشرح املغلق مو مسالس العلم.
63

اللغة

ي) تدري

القوا د كمادة مستقلة قد حتمس بع

ذاهتا
التالميذ ل ان يعدةنا غاية
فيستظ رونا استظ ارا دون ت م وتعقس
وي ملوا جانب ا التطبيق وغايت ا العلية.
ف) اتبا قدما النحويني سرد القوا د اتبا ا
سد الباب أمام مو حياوا اإلجت اد أو يرى
ن سه القدرة ل إ افة جديد أو تقدا
مبتكر يسيري يس س جان اللغة.
ل) حماوعت جممج اللغة تيسري النحو العريب
وكذا امل مترات أ طي انطبا ا لدى املعلني بأن
النحو صعبن
) تقسيم اللغة لعربية – جماا التعليمي -إ
فرو ولصيع درجات لكس فر من ا.
ا) حاجة النحو إ إ ماا العقس وال كر لن
دورب أدا املعى معروف .والطال مييس إ

64

أن يريح ن ه مو ذلك وي رب إ ال رو الى
61

من ا:

تع ية مو الت كري.
ومشكالت الخرى مو ج اد الطالب

أ) أقس معرفة لم الصرف
العلم الصرف م م أي ا .لن ب م
لم الصرف نو نستطيج ندد أصس الكلمة
وأمناط التغري .وال عس حتويل ا إ اسم .وفعس
معلوم حتويل ا إ فعس جم وا .كي ية تشكيس
فعس المر كس مو نذا يستطيج ان تعلم ا
لم الصرف او لم التصريأل.
ب) أقس امل ردات
لم الصرف ع يك ي أن تكون
"سالحا قويا" لالستيال ل كت الرتا .
ل الطالب
لنه ند النحو والصرف
 61إبرانيم حممود طا املرجج

تدري اللغة العربية (القانرة :دون

املطبعة .911-913 )9006

65

أن يعرف كيفريا مو امل ردات لتكون قدرة ل
قرا ة الكتاب.
) ع من جية وع ترتيبية دراسة القوا د
التعليم املن جي نو التعليم ل
أسا منتظم وأنيق واتبج املسارات .إذا نريد
ان نتعلم اللغة العربية ينبغي لنا ن م واحد
ال صس ع نريد ان ن م بيان الخرى الأ نو
بيان بعيد .ينبغي لينا أن نتعلم النظام
ن م واحدا فواحدا مو الوا .ع تريد ان
ن م ال صوا الخري قبس ان نتعلم ال صوا
الو .
د) حا ر اتجمال باملتكررة
ينبغي ل الطالب للبحث و
التجميعات الأ مناقشة الكت العلمية مو
لما السلأل .وبذلك كان تعتاد ل مسا
اي احات والعبارات العلما .
ه) أقس القدرة ل تقسيم الوقي
66

الوقي ما هتمس غالبا .ال رص الأ
ونب ا اهلل لعبدب العاف ينبغ أن تستبدم
ل الطالب الذي لموا
بقدر ما.
ل م لغة الكتاب لالست ادة مو الوقي
وال رصة الأ أ طانا اهلل له التوفيق .رمبا لديك
الوقي لتجني سا ة أو نصأل سا ة كس يوم
الأ ميكنك استبدام ا لقرا ة الدر وتكرار
66
املواد الأ أ طيي.
ويري بع العلما و العوامس الى
تسب مشكالت التالميذ التعلم مو ج ة داخلية
التالميذ وخارج م .ميفس مو ج ة خارجية التالميذ:
أ) القوا د السا الى ينبغ تقدمي ا حيث ع
توجد دراسات لمية مو و ية مقننة تكشأل

66
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لنا و من

تعليم قوا د اللغة العربية للناةقني

بغرينا ك املرحلة الساسية.
ب) ترتي النم فامل م حيث ف تقس لنا الحبا
الكيفر أ ية مو القوا د فامل م من ا فالقس
أ ية.
) البسي مو القوا د واملرك والوري وغري
الوري الشالج ولقس بيو ا حيث جند أن
نذيو املبديو مو مبادئ تنظيم حمتوى املن
كيفريا ما يتعر ان فاجلمج الساف ميفال أبس مو
مجج التكسري إع أن مجج التكسري أكيفر بيو ا
واستبداما وجند الفعاا املعتلة معقدة ولكن ا
أكيفر بيو ا واستبداما مو الفعاا ال حيحة
61
ف ي س لة ولكن ا أقس استبداما.

 61حممود كامس الناقة و ربدى أمحد ةعيمة ةرالق تدري اللغة العربية
لغري الناةقني هبا (مصر :منشورات املنظمة اإلسالمكية للرتبية والعلوم واليفقافة

إيسسكو .934 )9003

68

د) كيفرة القوا د امل رو ة ل التلميذ حيث يشعر
ه)
و)
)

ح)
ط)
ي)

62

بأن ح ظ ا يتطل منه جم وداً كبرياً.
تركين املعلم ل اعنت ا مو املقرر دون التأكد
مو إمكانية تطبيق القوا د ملياً.
إحسا التلميذ بأن القوا د النحوية قوانني
جمردة تتطل جم ودات كيفرية عستيعاهبا.
نالية اللغة حيث يدر التلميذ حصة أو ا نتني
للقوا د الصحيحة وما دون ذلك يتعلم التلميذ
بالل جة الدارجة( العامية).
كيفرة املو و ات الأ ع دا ي لتدريس ا
للتلميذ ل ا ع متيفس أ ية كبرية للتلميذ.
اعفتقار إ تطبيق القوا د النحوية الأ مت
تعلم ا.
مشكالت خاصة باجلان الرتبوي والتعليمي
62
والن سي.
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وأما مو العوامس الخرى كما يل :
أ) دور السرة مبا أن السرة ني تكويو ال رد
إن الط س ينمو ن سيا إةار السرة إذ
تتكشس ببصيته ل وجه اخلصوص و ةريق
القليد واملشاركة تصرفات الم و الب فالط س
ل
يعتمد ل والدديه ا تمادا و يقا لي
املستوى منوب الوجدا والن سي فإذا كاني اعسرة
تقدم أميفلة غري مرتبطة أو دوانية للسلو فإن مو
بأن ذلك ان يشوب منو الط س باإل طراب
ان تشمس
وكنتيجة ذلك فإن مسا دة السرة
اإلس ام ال عاا تكويو املستقبس ال رد .ذلك أن
السلو اإلجتما ي لي مواةو يتوقأل ل
نو ية الوس العاللي الذي ق ي فيه ة ولته .فإذا
كنا نتحد أي ا و السرة لن التدري الوا
ل العالقات اإلنسانية نو الذي حيدر ويرب
سلو البالغية فيما بعد.
ب) دم اإلنتباب لرد فعس د البي ة
70

قد يكون دم إلنتباب أحيانا أسلوبا للدفا
والوقاية مقت يات متطرفة للبي ة ف ذا التلميذ
ميفال ي ربه والدب فري م ى ان ي مه بعمس ع
يأتيه منه العقوبات والص ات.
) أ ية تأ ري البي ة اإلجتما ية واإلقتصادية
ان
تأ ري البي ة يلبع
اإلنسان نو نتال اللبي ة الأ يعيش ا ويرتت
لي ا أن ال رد حي بأسأل افتقاد المو بسب
الب الشديد الذي يعيشه ونتيجة أنوا احلرمان
الى يعا من ا :احلاجة إ الغدا واملالب
واملسكو.
و) عأل مستوى الذكا
وننا اختبارات مقننة حتدد
ان تتعاون
مستوى الذكا لكس ة س او
نذب اإلختبارات مج املقابلة الشبصية ودراسة
سري احلياة لذلك الط س مو مصادرنا .و ال
الذاكرة .إمنا
التأخري الدراسي لدى ال ع ا
71

يكون بو ج منان خاصة لدراست م مج اإلكيفار
مو وسالس اإلي اح السمعية والبصرية واإلستعانة
بالنشاط العلمي وذلك بإبراف خاص يقوم به
معلمون أو معاملي أك ا وقد أ دوا للعمس
ونذا امليدان.
) كسس ببص
دم رغبة بع
يتميفس
الة اا استبدام ذكال م و دم استغالله
التحصيس الدراسي .و ال ذلك إمنا بتجديد
ةرل التدري وتنويع ا وإبرا الط س بأنوا
النشاط املدرسة ال عاا .والعناية بالتعليم ال ردي
وبطريقة النعيينات واملشرو ات والواحدات
وبذلك يشعر الط س مبس ولية الشبصية مج
مان التشجيج مما يساا د ل التبلع مو
الكسس والتواكس واإل اا الدراسي.
ح) عأل الصحة العامة للط س أو سو التغدية

72

أو عأل

حواسه وع سيما

السمج والبصر ونذب العوامس قد تت افر جمتمعة
عأل دراسة و ال ذلك إمنا
او مت رقة
يكون ب مان ر اية صحية دالمة تقوم هبا
تنش ة
امل سسات الرتبوية واإلجتما ية
الة اا صحيا وإبراف دالم للطبي املدرسي
ل الة اا .واملعلم والولديو نم أمنا خ
الدفا الصحي الوا حني يلح ون ال عأل
الدراسي وحيلون الط س ال عيأل إ اجل ات
الصحية املبتصية.
ط) وامس الن سية مناجية مييس مع ا الط س الطال
ا الغياب
دون ذار او إ اصطنا
التعارض أو إ املشاجرات واملشاحنات الى
يعيش ا الط س مج أفراد املننا أو مج أقرانه
املدرسة .و واج البا واملعلمني ان ي ي وا اجلو
الط س روح
الن سي املاللم الذي يبعث
73

التعاون والنشاط وقد أقامي أكيفر املدار مشرفا
اجتما يا مو م امه ال نذب احلاعت الن سية
اخلاصة مستعينا مب لمي املدرسة وأوليا المور.
ي) املن ا الدراسي
عأل املن الدراسي سب
م م مو أسباب التأخري الدراسي لدى الطال .
يعترب مو و املن ا مو أنم املو و ات الرتبوية
بس نو ل الرتبية وأساس ا الذي قد تكو ليه
نذا املو و
ونظرا إلختالف أرا املربني
ا تربب البع ساحة القتاا الى يتقابس في ا
مجا ة املربني.
وأما حماولة حلس املشكالت الأ يوج ه
الطالب فيما يل :
أ) ان يتبج الطال إربادات مدر النحو
ف م نذب القوا د واإلنتقاا مو
التدر
الس س إ الصع دون إ اا أو تأجيس.
أحاديث
استبدام القوا د الى يدرس ا
74

اليومية مج مالله

املدرسة و البيي وع
أسا

يبا مبو يسبر منه فالتدري
القوا د ورسوخ ا الذنو.
مراجعة القوا د بعمليات
ب) اإلستمرار
اإل راب لن اإل راب ملية منطقية ل م
القا دة وو وح لة استبدام ا ووسيلة ل م
الالب دافعا
ن
املعى فيولد ذلك
للدراسة مبينا ل التذول الذات واإلندفا
الشبصي.
) ان ييستمر مطالعة الكت الديبة متدرجا
مو قا ة القصع الس لة إ الكت امل يدة
كالبيان والتبيني والببال لسلجاحظ ويسبق
ذلك قرا ة بع الكت الدبية احلدييفة الس لة
كاالنظرات والعبارات للمن لوةي وبع كت
املا والعقاد وبع كت الرافعي الس لة.
ويقتي مما يقرأ بع امل ردات واجلماا الأ
ينيو هبا كالمه وتعابرب قوع وكتابة ويسرتبد
75

تعلم

الأ يطالج في ا بأ را

اختيار الكت
62

أساتذته.
ه) ان يكون قدرة ل ف م أساسيات مو لم
النحو أوع
وسالس التعلم والتعلىم ل أسا منتظم
وأنيق واتبج املسارات .ينبغي لنا أن نتعلم
النظام و منذ البداية الو ل م ذلك واحد
بواحد .ع أف م البداية ولكو إحاةة بال عس
املدار العو الأ ع تناا بكيفري الواقج أن
املناقشة.
و) كيفري مو ح ظ التصريأل
نو نعلم اجلن الوا مو العلوم النحو الأ
السا ُث حني يرافق مج نتعلم الصرف
وإ رابه.
) من جيا متسلسلة دراسة قوا دب

62

يفمان ةرل .192
76

بعد تعلم أساسيات لم النحو ونتا
إ أن نتعلم العلم بني النحو الصرف .لنه
يناقش العلم الصرف بعلم النحو .لن ا نني
ترتب ارتباةا و يقا
ح) ح ظ النظامه بعد لمنا تنظيم قوا دب
ندما كنا ن ظ نظام ا ُث سنقوم أي ا أن
10
ن ظ قوا دب.
 .3كتاب ترمجة الجرومية
كتاب ترمجه العجروميه نو كتاب
كالسيكي املع د الذي ناقس مو كتاب الجرومية
باستبدام اجلاويني.كتاب اآلجرومية وقد كتبن س ا
اإلمام أيب بد اهلل حممد بو حممد بو داوود
السو اجي و الذي يعرف ادة باسم ابو جروم
ام  193ه بينما كتاب ترمجة
الذي تو
-eese-ndmr/10/1102rnnmh//ndeeHnelmcmednrmdncedcdi/ 10
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اآلجرومية مجعت ا حممود بو تار مو سرييبون مت
إصدار جاوى الوسط مو قبس املدرسة اإلسالمية
دراسة
الداخلية ) (APIالأ متي مناقشت ا
لصصات النحو الساسية با تبارنا الكتاب
الصلي.
كتاب ترمجة اآلجرومية مادة حتتوي ل
بكس النظم ما يصس إ 119معبد مج  96فصوا
الص حة الو امل لأل
و  16ص حة.
بعاريت مو"ا ربوا الكالم كي تعربوا القران " معناب
أكيفر أو أقس نو "ا ربوا الكالم حى تتمكو منح ظ
القر ن الكرا" كحافن وتشجيج القرا ل تدري
لم النح.
الباب الوا يبدأ امل لأل كتاب ترمجة
الجرومية مج البسملة مقدمته ومقدمة الكتاب .
ال صس التايل نو باب الكالم باب اإل راب باب
معرفة المات اإل راب باب الفعاا باب
ال ا س باب نال ال ا س باب املبتدا واخلرب
78

باب كو و أخواهتا باب إن و أخواهتا باب رو
و أخواهتا باب النعي باب املعرفة والنكرة باب
العطأل باب التوكيد باب البدا باب امل عوا
به باب املصدر باب الظرف باب احلاا
باب التميين باب اإلستيفنا باب ع باب
املنادى باب امل عوا مو أجله باب امل عوا معه.
و الباب الخري مو البالغ أي ا غطا أن يصأل
مو نو م لأل ترمجة الجرومية مننا وبرح أصس
امل لأل.
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الباب الثالث
منهج البحث

البحث يكون من البحث دور م م حى
تتمكو مو حتقيق النداف املرجوة .من البحث الأ
أستبدم ا نذا البحث نو:
﴿أ﴾ المدخل و نوعية البحث

نذا البحث بارة و حبث ميدا

( field

 )researchيستبدم البيانات النو ية أي إجرا
حبث ينت بيانات وص ية بكس كلمات مكتوبة
أو ب ية مو النا وسلو ميكو مالحظته حبيث
يستبدم ًجا نو يًا .تشدد املقاربات النو ية ل
املعى واملنطق وتعري ات موقأل معني ( سياقات
معينة) واملنيد مو البحث احلياة اليومية.
يتم مجج البيانات نذا اتجماا كما نو
اتجمتمج وامل سسات واملنظمات اتجمتمعية
احلاا
وامل سسات احلكومية الأ يتم التعبري و بياناهتا
80

بكس ل ظي وحتليل ا دون استبدام التقنيات
نذب الدراسة أرقام
اإلحصالية .إذا كاني ننا
ف ذا فق كد م ولي البيانات الرليسية.11
﴿ب﴾ حضور الباحثة
البحث النو ي يعد وجود الباحيفة
روريًا للغاية لن الباحيفةيو نم الداة الرليسية
مجج البيانات الال مة لمجابة ل الدراسة .باإل افة
إ ذلك يعد الباحيفةون ططني ومن ذيو جلامعي
البيانات وحمللي البيانات ومرتمجي البيانات ومراسلي
نتال البحو املراد اختبارنا .وبالتايل فإن مجج
البيانات واملعلومات الدقيقة نو الغرض مو وجود
الباحيفة.19

11حممد ينني ( Metode Penelitian Bahasa Arabماعن  :نيالا
فوستاكا .19 )9001
 19ليكسي مولون ( Metodologi Penelitian Kualitatifباندون :
رماجا روسدا كريا .2 )9002
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بصرف النظر و كونه مشارًكا كامالً كان
كامال نذب الدراسة .الكالو أو
الباحيفة أي ً ا مراقبًا ً
املبرب نذب الدراسة يعرف بو ي وجود الباحيفةيو
كباحيفني ونذا ي دف إ برح سابق حوا نذا
البحث .حبيث ع يتسب ذلك حدو مشاكس
غري مرغوب في ا عح ًقا لنه سيتم ذكر بيانات
املبرب بو وح وع ل ي البيانات أو تستبدم
حروفًا أولية معينة.
﴿ج﴾ مكان البحث
املدرسة الدينية
يقج موقج نذب الدراسة
"اإلصالحية" تامبا ما كبون ساري ماديون.
والسب الذي جعس الباحيفةون يأخذون نذا املوقج
نو أنه باإل افة إ كو م متناوا الباحيفةيو فإن
مدرسة العاش اإلسالمية الداخلية تعا أي ًا مو
مشكالت تدري النحو والأ يواج ت ا التلميذات
وني املدرسة الداخلية اإلسالمية الوحيدة منطقة
كيبونساري ماديون الأ ع تناا تستبدم كتاب ترمجة
82

الجرومية

وية التعليمية .لذا فإن مدرسة

منان

اإلصالح اإلسالمية الداخلية ني املكان املناس
لمجابة ل نذا البحث.
﴿د﴾ مصادر البيانات
مصادر البيانات ني املصادر الى حصلي
لي ا الباحيفة مو ميدان البحث 13.لتحصس الباحيفة
ل البيانات يستعني مبا يأيت:
 .1املصادر البشرية
مصادر البيانات البشرية ني مصادر
14
البيانات الأ توفر البيانات مبابرة للباحيفني.
بكس نع مو املقابالت
نذب البيانات
واملالحظات حوا أنشطة التعليم والتعلم .كان
نذب الدراسة مقدمي الر اية
املبربون
 13سونرمسي اريكونطوا
(باندون  :رينكا جي تا .119 )9013

Penelitian Suatu Pendekatan Praktik

f

14

إسكاندار

Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial

)( (Kuantitatif dan Kualitatifجاكرتا :غ ف فري
83

.111 )9010

للمدار الداخلية اإلسالمية ورلي

املدرسة

ورليسة املع د

الدينية مدر لعلم النحو
للبنات و التلميذات.
 .9املصادر غري البشرية
مصادر البيانات غري البشرية ني
مصادر البيانات الأ ع توفر البيانات مبابرة
بكس بيانات
للباحيفني 11.بيانات انوية
متاحة بال عس وميكو للباحيفني احلصوا لي ا
و ةريق قرا ة البيانات أو ر ا أو اعستما
إلي ا بكس نع وو الق ورسالس وكذلك
املسالس املتعلقة بالبحث.
﴿ه﴾ أساليب جمع البيانات
تعد تقنيات مجج البيانات أكيفر اخلطوات
اإلسرتاتيجية البحث لن الغرض الرليسي مو
البحث نو احلصوا ل البيانات .دون معرفة
11

ن

املرجج.111 .
84

أسالي

مجج البيانات

لو حيصس الباحيفة ل

بيانات ت ي مبعايري البيانات املقررة .تقنيات مجج
البيانات نذب الدراسة ني كما يلي:
 .1ةريقة املالحظة
املالحظة ني واحدة مو تقنيات مجج
البحث النو ي .مو
البيانات املستبدمة
خالا املالحظة يتعرف الباحيفةون ل السلو
ومعى السلو  16.املالحظة ني ةريقة أو ةرل
لتحليس وتسجيس السلو بشكس من جي مو
خالا النظر إ الفراد أو اتجممو ات أو
مراقبت م مبابرة .املالحظة ني ةريقة جلمج
البيانات حيث يرى الباحيفة املالحظة بصريًا
حبيث تعتمد صالحية البيانات بشكس كبري ل
قدرة املراق .11
 16بين أمحد سيبا
.126 )9002
11
باسرووي و سوواندي Kualitatif
(جاكرتا :رينكا جي تا .24-23 )9002

( Metode Penelitianباندون  :فوستاكا ستييا
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Memahami Penelitian

تنقسم ةريقة املالحظة لربج أقسام وني
املالحظة املشاركة و غري املشاركة واملنظم وغري
املنظم 12.و نو املالحظة املستبدمة نذب
البحث العلمي ني املالحظة غري املشاركة
حيث ع يشار الباحيفة مبابرة أنشطة التعلم
الأ يتم مالحظت ا أو الأ يتم استبدام ا
كمصادر لبيانات البحث.
استعملي نذا الطريقة للحصوا ل
الحواا ا تاجة نذا البحث العلم كما
يل :

أ) املشكالت الى واج ت ا التلميذات تعلم
النحو بكتاب ترمجة الجرومية باملدرسة
الدينية "اإلصالحية" كبون ساري مادييون
السنة الدراسية  9012 -9012م

ب) كيأل حس املشكالت الى واج ت ا
التلميذات ك تعلم النحو بكتاب ترمجة
78

ن

املرججc012-013 .
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الجرومية باملدرسة الدينية "اإلصالحية"
كبون ساري مادييون السنة الدراسية
 9012 -9012م.
 .9ةريقة املقابلة
املقابلة ني ا اد ة مج الغرض ا دد مو
الطرفني يعى الباحيفةة أو وسالس واملبربيو او
اتجمي  .الغرض مو أجرا املقابلة نو تطل اخلرب
و منظمة أو ببع أو حد أو الدافج أو
غري ذلك او تغيري واحلصوا ل معلومات و
الخريو.
تنقسم املقابلة ل قسمني و ا
املقابلة امل توحة واملقابلة املغلوقة .واملقابلة
امل توحة ني املقابلة الى كانوا املبربيو يعرفون
املقابالت ويعلمون ما الغرض مو
بأ م
12
املقابالت.
12

لكسي مويل يو .121-126 ،....slndidednd
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نذب احلالة إستبدمي الباحيفةة باملقابلة
امل توحة باملدرسني والتلميذات الصأل الرابج
مبدرسة م تاح اَلدى حلصوا ل الحواا
ا تاجة نذا البحث العلمي يعين:
أ) املشكالت الى واج ت ا التلميذات
تدري تعلم بكتاب ترمجة الجرومية
باملدرسة الدينية "اإلصالحية" كبون ساري
مادييون السنة الدراسية 9012 -9012
م
ب) كيأل حس املشكالت الى واج ت ا
التلميذات ك تعلم النحو بكتاب ترمجة
الجرومية باملدرسة الدينية "اإلصالحية"
كبون ساري مادييون السنة الدراسية
 9012 -9012م
 .3ةريقة الو قية
ةريقة الو قية ني الطريقة جلمج البيانات
كتاب
املوجودة كما قاا ”Riyanto“f
88

“ُ f ”Metodologi Penelitian Pendidikanث قاا
 namef ieHf ddHedHإن الو يقة ني كس الببيانات
20
املكتوبة أو الشرط املقيد بالبحث.
إستبدمي الباحيفة الطريقة الو يقية لنيس
البيانات و حالة املدرسة الدينية "اإلصالحية"
كبون ساري مادييون كما يل :
أ) تاريخ التأسي واملوقج اجلغرا للمدرسة
الدينية "اإلصالحية" كبون ساري مادييون.
ب) وسالس املدرسة وتركي باملدرسة الدينية
"اإلصالحية" كبون ساري مادييون السنة
الدراسية .9016-9011
املدرسة
) أحواا املعلمني والتلميذات
الدينية "اإلصالحية" كبون ساري مادييون
السنة الدراسية .9016-9011

 20يتيم رييانتا
جي تا .23 )9003
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﴿و﴾ طريقة تحليل البيانات
نذا البحث يستبدم الباحيفة أسلوب
حتليس البيانات ني حتليس وص ي كي ي ل ةرا
ميل ( )sdelrو نوبريمان ( )namlsbeHوالتحليس
البيانات يستبدم الباحيفة بيفال ة ةرول وني كما
يل :
جمع البيانات

عرض البيانات

تخفيض

استنتاج البيانات

البيانات

 )1ل ي البيانات
ل ال خيتل البيانات قسم الباحيفةة
بال بطو الدقة كما ذكر السابق كلما ةاا
الوقي الباحيفةة كلما كيفري البيانات املبتلطة.
ومو اجس ذلك تعقد سريعا املعلومات بطريقة
90

لي

البيانات .والغرض مو ل ي

البيان

ني تلبيع وليري البيانات امل نة مو حيث
املو و والشكس.
نذا البحث حتصس الباحيفةة ل
البيانات مو املقابلة واملالحظة والو قية املعقدة
التعليم وال ماا اليومية مو املدار
والتلميذات ُث ل ا باختيار وحتديد و
الحواا الصلية املتعلقة بعملية تدري النحو.
 )9رض البيانات
بعد اية ل ي البيانات فاخلطوة
بعدنا رض البيانات .ا ىن رض البيانات
البحث النو ي بطريقة الصورة والبيان املشملة
واإلتصاا بني البيا وما اببه ذلك.
 )3إستنتا البيانات
اخلطوة بعد رض البيانات ةريقة
ني أخذ اإلستنباط واإلستدعا واإلستنباط
الوا ف تبق احلكم اذا اتي الدلة اجلديدة
91

والرجح

مجج البيانات بعدنا .ولكو اذا

كان اإلستنباط الوا تنس وتت ق بالدلة
الراجحة والصحيحة .حينما رجعي الباحيفةة
ميدان البحث ومجج البيانات فاإلستنباط
الراجحة الصحيحة .إذا إستنباط حبث نو
فقد اجاب حتديدنا وف تبق وتتسج حينما
ذن الباحيفة ميدان البحث.
﴿ز﴾ فحص صحة البيانات
صحة
إستبدمي الباحيفةة ةريقتني ل حع ى
البيانات كما يلي:
أ) تطويس اإلبرتا
البحث
يكون الباحيفة وسيلة
النو  .ويشرت وقي ةويس ميدان البحث.
وفالدة نذا التطويس لرتقية الدرجة لمانة
البيانات.
التأمس
ب) مبواربة ى
92

التأمس إ اد
الغرض مو مواربة
ى
اخلصالع والعناصر املناسبة باملسألة املطلوبة ُثى
نذب اخلصالع والعناصر
تركن الباحيفة
بالت صيس .وبعبارة أخرى إذا كان تطويس
التأمس يعط
اإلبرتا يعط الغرفة فمواربة ى
التعمق.
﴿ح﴾ خطوات البحث
ع ميكو فصس نذا البحث النو ي و
خطوات البحث .بعد ذلك خطوات البحث
عكتشاف خصالع البحث حيث يكون الباحيفة
نو أداة البحث وننا  4خطوات البحث
النو ي:
 )1مرحلة ما قبس احلقس
أن يقوم هبا
ننا ستة أنشطة
الباحيفةون نذب املرحلة باإل افة إ ا تبار
ف مه أع ونو أخالقيات البحث
واحد
امليدا  .تشمس مرحلة ما قبس احلقس نذب:
93

جتميج التصميمات البحيفية

واختيار جماعت

البحث وإدارة التصاريح والتتبج الويل
واختيار
وتقييم الظروف امليدانية للبحو
املبربيو واستبدام م وإ داد معدات البحث
وق ايا أخالقيات البحث.
 )9مرحلة العمس امليدا تت مو نذب
املرحلة مو العمس امليدا  :ف م خل ية
والدخوا إ احلقس
البحث واإل داد
واملشاركة أ نا مجج البيانات.
 )3تقنيات حتليس البيانات
نذب املرحلة يقوم الباحيفة بتحليس
البيانات الأ مت مجع ا مو نتال املقابالت
واملالحظات والو الق .يت مو مس التحليس
نذا :ترتي البيانات وتنظيم ا ووص ا
بالوحدات وتولي ا واختيار المسا امل مة
وصنج اعستنتاجات.
 )4مرحلة كتابة نتال التقارير
94

نذب املرحلة

يص

الباحيفةون

نتال حبث من جية حى يتمكو القرا مو ف م
ومتابعة التدفق.
﴿ط﴾ تنظيم كتابة و تقرير البحث
لتس يس تركي البحث العلمي فتقسم
الباحيفةة تقرير البحث ا مخسة أبواب ,و ن :
الباب الوا  :املقدمة ون حتتوى ل  :خل ية
البحث وحتديد البحث وأس لة
البحث وأنداف البحث و فوالد
البحث وتنظيم كتابة و تقرير
كتابة البحث.
الباب اليفاىن  :فيه البحو السابقة و اإلةار
النظرى ونو حيتوى ل :
املشكالت تدري اللغة و
م وم التدري وم وم النحو
وم وم تدري النحو وأنداف
95

تدري

النحو وةرل تدري

النحو
الباب اليفالث  :من البحث ونو حيتوي ل :
نو البحث و ح ور الباحيفة و
مكان البحث و مصادر
مجج
البيانات و أسالي
البيانات و ةريقة حتليس البيانات
و فحع صحة البيانات و
خطوات البيانات
الباب الرابج  :رض البيانات ونو حيتوى
ل  :البينات العامة الى تتعلق
مبوقج البحث يشمس تاريخ
املدرسة و موقع ا
تأسي
ونظام ا وأحواا
اجلغرا
أساتذنا وتلميذاهتا والبيانات
اخلاصة الى حتتوى ل البينات
و املشكالت تعلم النحو
96

بكتاب

ترمجة الجرومية

املدرسة الدينية
للتلميذات
"اإلصالحية" تامبا ما كبون
ساري ماديون السنة الدراسية
9012-9012م
الباب
اخلام

حتليس البيانات و املشكالت
تعلم النحو بكتاب ترمجة
الجرومية للتلميذات املدرسة
الدينية "اإلصالحية" تامبا
ما كبون ساري ماديون السنة
الدراسية 9012-9012م

الباب
الساد

اإلختتام الذي يشمس ل نتال
البحث واإلقرتاحات

97

الباب الرابع
عرض البينات
﴿أ﴾ عرض البيانات العامة
 .0تاريخ تأسيس المعهد "اإلصالح" تامباك ماس
كبون ساري ماديون
ع ميكو فصس تاريخ تأسي

املدرسة

الدينية "اإلصالحية" و تاريخ تأسي

املع د

"اإلصالح" تامبا ما كبون ساري ماديون .و
تاريخ تأسي املع د "اإلصالح" فيما يلي:
مع د "اإلصالح" نو مع د سل ي
العام  1221م .و م سسه نو
الذي أس
ح رة الشيخ كياني حممد سالم أمحدي احل  .نو
ي س املع د "اإلصالح" برفقة وجته سيأ نور
حممودة مو بايوواجني .تقج نذب املع د الداخلية
القرية تامبا ما كبون ساري مادييون .والرض
98

املستبدمة

بنا نذب املع د كاني أرض الوقأل

مو والدب بالربي
20
الرض c1420 M2

حممد ةانر احل مج مساحة

 .8تاريخ تأسيس المدرسة الدينية "اإلصالحية"
تامباك ماس كبون ساري ماديون
متش مج وجود املع د "اإلصالح"
قرية تامباكا كيبون ساري ماديون الأ تتطور
ل نو متنايد يعترب منوذ التعليم ل ةرا
مريب املع د
فيسنرتيو أقس مو الميفس .مببادرة مو ى
كياني حممد سالم أمحدي احل ل د م مو
املدار الداخلية واتجمتمج ا ي هبا لذلك العام
1220م توقأل م سسة التعليم املدرسة الدينية الأ
مسيي باملدرسة الدينية "اإلصالحية".
اسم "اإلصالحية" املستبدم عسم
املدرسة الدينية نو بكس مو أبكاا اسم املع د
البحث
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"اإلصالح" بقصد القيام بأنشطة املدرسة الدينية
"اإلصالحية" د م وجود املع د "اإلصالح" مج
اَلدف الرليسي لمر املعرف و ي املنكر مو
خالا إ طا التعليم اإلسالمية للجيس الصغر
بشكس الكالسيكي أو السل ي مو خالا التعليم
املدرسة الدينية "اإلصالحية" ل المس أن
تكون قادرة ل جل القيم الدينية اإلسالمية إ
احلياة اتجمتمج.
تطوير و تقدُّم املع د السل ية
"اإلصالح" تأ ري ل تطوير وتقدم التعليم و
املدرسة الدينية "اإلصالحية" لن
التدري
املدرسة الدينية "اإلصالحية" ع ينتمي ملريب املع د
وجمتمج القرية تامباكا فق لذالك الطالب ليسوا
فق مو جمتمج القرية تامبا ما ولكو كان

100

ننا بال عس العديد مو خار املدينة أو خار
29
املنطقة إندونيسيا.
 .2الموقع الجغرفي بالمدرسة الدينية "اإلصالحية"
تامباك ماس كبون ساري ماديون

تقج املدرسة الدينية "اإلصالحية" تامبا
ما كبون ساري ماديون الشار كانتور ديسا
رقم  13دالرة تاجنون ( )Tanjungقرية تامبا
املدينة ماديون .كاني املدرسة الدينية
ما
"اإلصالحية" حمدودة فيما يلي:
أ .مو اجل ة الشاملية حمدودة بعمدة فالور
()Palur

ب .مو اجل ة اجلانوبية حمدودة بعمدة مدينة
فونوروغو ()Ponorogo
 .مو اجل ة الغربيىة حمدودة بعمدة مدينة ماكيتان
(f)Magetan

البحث
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د .مو اجل ة الشرقية حمدودة بعمدة تاجنون رجا

)(Tanjung Rejo

تقج املدرسة الدينية "اإلصالحية"

جوار مو وم ىس ونادئ لنه بعيد و جي
املركبات املارة حبيث كان تن يذ التعليم والتدري
سرياً ل س س.

23

 .2الرؤية و البعثة و الغرض بالمدرسة الدينية
"اإلصالحية" تامباك ماس كبون ساري ماديون
متاما ميفس امل سسة الخرى فإن املدرسة
ً

الدينية "اإلصالحية" تامبا

ما

كبون ساري

ماديون لدي ا بالطبج الرؤية و البعيفة و الغرض
للمرجج

تن يذ أنشطت ا .الرؤية و البعيفة و الغرض

ني كما يلي:

البحث

 83انظر إ نسبة املالحظة الرقم
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أ .الرؤية باملدرسة الدينية "اإلصالحية" تامبا
ما كبون ساري ماديون
حتقيق م سسة تعليمية مو وقة و الية
اجلودة املدرسة الدينية وكذلك الخالل.
ب .البعيفة باملدرسة الدينية "اإلصالحية" تامبا
ما كبون ساري ماديون
حيصس ل الطالب الذيو قادرون ل
 )1ى
قرا ة القر ن الكرا وف م ت سريب.
حيصس ل الطالب الذيو ي مون
 )9ى
الكت السل ية جماعت ال قه والت سري
والنحو والصرف وغرينم.
حيصس ل الطالب الذيو لدي م إميان
 )3ى
قوي وإتقان املمارسة العبادة املبتل ة
ويريدون أن ي عس ل "أمر املعروف و
ي املنكر".

103

حيصس ل الطالب الذيو يتقنون اللغة
 )4ى
الجنبية ويستطيعون التواصس هبا خاصة
اللغة العربية.
حيصس ل الطالب الذيو يتقنون العلوم
 )1ى
والتكنولوجيا ونم حساسون وم تمون
باملس لة البي ية.
 .الغرض باملدرسة الدينية "اإلصالحية" تامبا
ما كبون ساري ماديون
حيصس ل الطالب الذيو قادرون ل
 )1ى
ف م القر ن وف م ت سريب للمرجج
احلياة اليومية.
حيصس ل الطالب الذيو يستطيعون
 )9ى
ف م الكت السل ية لتوفري احلياة
اتجمتمج.
حيصس ل الطالب الذيو قادرون ل
 )3ى
العبادة الصحيحية وف ًقا لنل السنة
104

واجلما ة ويريدون أن ي عس ل "أمر
املعروف و ي املنكر".
حيصس ل الطالب الذيو ميكن م إتقان
 )4ى
أنوا املبتل ة مو اللغات الجنبية
وخاصة اللغة العربية.
حيصس ل الطالب الذيو يتقنون العلوم
 )1ى
والتكنولوجيا ونم حساسون وم تمون
24
باملس لة البي ية.
 .2وسائل المدرسة الدينية "اإلصالحية" تامباك ماس
كبون ساري ماديون
اجلدوا 4,1
وسالس املدرسة الدينية "اإلصالحية" تامبا ما كبون
ساري ماديون

البحث
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البحث

الرقم

اسم الغرفة أو الوسائل

عدد

1

غرفة رلي املدرسة

1

9

غرفة الساتيذ

9

3

غرفة املصلى

1

4

ال صس

14

1

خنانة الكت

9

6

غرفة ال يوف

1

1

احلمام

3

2

احلاسوب

1

2

املكتبة

1
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 .2أحوال

المعلمين

والمعلمات

والموظفين

والموظفات بالمدرسة الدينية "اإلصالحية"
تامباك ماس كبون ساري ماديون
العدد اإلمجايل للمعلمني واملعلمات
واملور ني واملور ات باملدرسة الدينية "اإلصالحية"
تامبا ما كبون ساري ماديون السنة الدراسية
9012-9012م ال ون كما

نسبة الو يقة

ملحق نذا البحث.
جدوا 4,9
أحواا املعلمني واملعلمات واملور ني واملور ات
باملدرسة الدينية "اإلصالحية" تامبا ما كبون
ساري ماديون السنة الدراسية 9012-9012م

البحث
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الرقم

إسم المعلم

الدرس

.1

كياني سالم أمحدي

بالغة

احل
.9

حسو دريين

فقه

.3

ي غ ران

قوا د ال ق ية

.4

إمام ميسين

صرف

.1

ميسدي

صرف

.6

حممد ساف حلمي

فقه

.1

حممد نور ي

أصوا ال قه

.2

أنوار الديو

فقه

.2

يو الديو

جتويد

.10

مسروكني

جتويد

108

.11

سوفارنو

توحيد

.19

إمام أبعري

نو

.13

أمام بصري

أخالل

.14

أنصري

حديث

.11

تانو

صرف

.16

إبو نداية

أخالل

.11

لي تار

فقه

.12

يو العارفني

نو

.12

لع النوار

ت تيش

.90

رجاا اَلمنة

ت سري

.91

حممد إمسا يس

أخالل

.99

حممد خري المني

فرالد

109

.93

حممد د فوالد

نو

.94

يوسأل

بالغة

.91

سيأ نور حممودة

نو

.96

نور احلبيبة

جتويد

 .91اكأل فينا نيس النعمة

رسالة ا ي

.92

ةوىب مايا معلوفة

صرف

.92

أ ين فالنة النورية

نو

.30

ديو ندنا ل

فقه

.31

جنة ال ردو ننع

أخالل

 .7أحوال الطالب بالمدرسة الدينية "اإلصالحية"
تامباك ماس كبون ساري ماديون

110

ينقسم

الطالب

باملدرسة

الدينية

"اإلصالحية" تامبا ما كبون ساري ماديون إ
قسمان و ا فيما يلي:
أ .الطالب املقيم نم يطلبون العلم

املدرسة

املع د
الدينية "اإلصالحية" و يقيمون
السل ية "اإلصالح" تامبا ما كبون ساري
ماديون.
ب .الطالب غري املقيم نم يطلبون العلم
املدرسة الدينية "اإلصالحية" و ع يقيمون
املع د السل ية "اإلصالح" تامبا ما كبون
ساري ماديون اي يذنبون مو بيت م.
جدوا 4,3
جدوا الطالب ةبقا حلد التدري و اجلن
باملدرسة الدينية "اإلصالحية" تامبا ما

111

كبون ساري ماديون السنة الدراسية -9012
9012م

حد التدريس

الرقم

الفصل

.1

ال صس الوا

92

.9

ال صس اليفا

93

92

 .3ال صس اليفالث

93

-

-

ال صس الرابج

90

-

-

21

11

93

.4

عدد الطالب
المجموع كلها

البحث

21
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جدوا 4,4
جدوا اسم الطالب ةبقا حلد التدري الو
باملدرسة الدينية "اإلصالحية" تامبا ما كبون
ساري ماديون السنة الدراسية 9012-9012م
الرقم اسم الطالب

الرقم

اسم الطالب

.1

فيندي ستيياوان  .42اغين بكرا را ي

.9

بد الرمحو

.10

واحد
.3

بايو ايكو

النعمة
.11

ويدودو
.4

اويل البصر

.1

نانان
إسواحيودي

.6

حممد إمسا يس
113

سيأ رفعة
ذاوي منايا
فوتري

.19

خري النسا

 .13دننييار سافينا
وا
 .14ليلي نيس الرمحة

.1

خري النوار

.2

اراة فراستييا

 .11ألني ن را مولييا
أحسين

.2

 .16منيا فالقة يا

رينا بينتارا فوترا  .11ديوي سولسرتي

.10

فورويتو

.12

.11

نور أمحد

.12

سيأ خري
النسا
سيأ حممودة

افندي
.19

إإن ارمحين

.60

سيأ فاةمة

.13

يو العارفني

.61

ننيئ مذكرة

.14

قشريي

.69

مرة الواحدة

.11

حممد حسيب

 .63ويندا أغوستني

 .16ديديك ستيياوان .64
114

رييان أرفييانا

.11

أنديكا دوي

 .61في ي ريستييانا

جانيو
.12

جوكو واسيسا

.12

حممد خري

 .66ديوي فوس يتا
ساري
.61

اإلخوان

نور إنداب
ووعنداري

.90

رجاا ندي

 .62أوكتانا أمباروايت

.91

حممد نادي

 .62نور ايكا ساري

مسروخني
.99

حممد راب

.10

نيال رانايو

سيأل النوى
.93

هبجة الوسالس

.11

.94

إربدي فتو

.19

يو أفريكا
ساري

النجا
115

دييان نيالن

.91

إبو ب ا ة

.13

إبرانيم
.96

احسو لنوم

أوكتافييا نور
نينة

.14

رانا نبيلة

احللم
.91

ارف سوسانتو  .11ماريسا أودري

 .92سيغيي فورناما .16

الواوا ديا

 .92معروف و انركو .11

رينا كريستينا

.30

جولييانتو

.12

نرة امل يدة

.31

وفان

.12

ليل ايكا

.39

رو سانتوسو

.20

فالنة النورية

.33

ارف جو

.21

أيلين سينا

سافيرتي

رمسي
116

.34

أجنغري فاجني

.29

ر ينا قسمة
املو

 .31ر قي نور فا ال  .23ناندا ألأل رمحة
.24

نداية الرمحة

.36

جونان وحيو

 .31أنان كورنيياوان .21

ليلي نور جنة

.32

دييان نيالم

.26

سيأ الشة

.32

أنديك

.21

ميتا كوسوما

سوغييانتو
.40

حممد نادي

ديوي
.22

ويدييا أستويت

فورناما
.41

وحيو باغو

 .22لييا نوفيتا ساري

سافوترو
.49

باغو سافتو
رانارجو
117

 .20حامدة اخلمسة

.43

حممد الم

.21

مصلحة اليل

حس اهلل
.44

يو العابديو

 .29ألأل بنعمة اهلل

.41

معروف فتح

م تاح احلسنة

.23

الرمحو
.46

أديتييا خري

.24

نور خلي ة

النام
.41

جونان وك

.42

برنان الديو

.21

نييا سري
وانيو

118

جدوا 4,1
جدوا اسم الطالب ةبقا حلد التدري
الوسط باملدرسة الدينية "اإلصالحية" تامبا
ما كبون ساري ماديون السنة الدراسية
9012-9012م
الرقم اسم الطالب الرقم

اسم الطالب

.1

فتح الرمحو

.30

حممد ر وان

.9

ستييا بودي

 .31ديديو ستييونو

.3

حممد مصلح

.39

أمحد ر وان

 .4حممد حمي الديو  .33حسيب أولو العنم
.1

بد الرمحو

.34

خار الطغيان

.6

جوكو

.31

ليليك ميسرة

.1

سوريا سافوترا

.36

سيأ إمرأة

119

النافعة
.2

دريين

.31

بني صاحلة

.2

وارنو

.32

سونرسيه

.10

إمام حن ي

.32

بني ف يلة

.11

سوجاروو

.40

فراستيوي

.19

يوغا أفريسودا

.41

ألأل متممة

ارفني

.49

سيأ قمرية

.14

سوكامتان

.43

صاحلة

.11

فراستييا

.44

سيأ رحيمة

.16

سوسانتو

.41

بني حممودة

.11

نور لع

 .46إسنان لط ييانا

.12

رما ين

 .41غيناريت يولييا

 .13أغو

120

.12

سيأل اتجميد

.42

مالكة املربورة

.90

إمام بافعي

.42

سيأ مطيعة

 .91لط ي البعاري .10

إنتان وعخيا

.99

قدار ي

.11

داريت لطي ة

.93

ساندي

 .19رافعة املعصومة

موستيكا
.94

أنا ناري

.13

أسوة حسنة

ستيياوان
مرأة الصاحلة

.91

واس الكرا

.14

.96

م تاح اَلادي

 .11ليلي نور يين

البدري
.91

مر الديو

.16

.92

أمحد قمري

.11

ريسكا أ ون
جويرية

121

خريية

 .92ذاوي املكتوب
جدوا 4,6
جدوا اسم الطالب ةبقا حلد التدري العليا
باملدرسة الدينية "اإلصالحية" تامبا ما كبون
ساري ماديون السنة الدراسية 9012-9012م
الرقم

اسم الطالب

الرقم

اسم الطالب

.1

جامسانتو

.13

حسو اخلامتة

.9

حممد جوناري

.14

نور وداية

.3

أمحد صادل

.11

سيأ مالكة

.4

بد الرمحة

.16

أسوة حسنة

.1

قمر الديو

.11

ندي ليا ملأ

.6

مش اَلادي

.12

سيأ منورة

العالمة

122

.1

داتو سوفرييانتو  .12سا دة نور يين

.2

أمحد رفا ي

.90

دوي حليمة

.2

حممد سيأل

.91

خلون ميى

ال طا
.10

خ ري

.99

سيأ رابعة

.11

لي وسطان

.93

فيرتييا نينجسيه

.19

فوريانتو
نظام

الطالب

باملدرسة

الدينية

"اإلصالحية" تامبا ما كبون ساري مادييون.
أ.

واجبات الطالب
 )1الطا ة إ الساتيذ والستاذات كل م
وتنظيم م
 )9احل ظ حبرمة املدرسة داخال وخارجا
 )3اإلبرتا جلميج الدرو
123

 )4احل ور

املدرسة مخ

دقالق قبس

ا افظة
 )1لنوم اإلذن أو اإلبراح مو ويل التالميذ
أو املس وا مو املع د
 )6التكارم بني التالميذ والخر
 )1املس ولية للنظافة والمو والرتتي
واجلماا ال صس
 )2املس ولية ل ح ظ البنيان والساحة و
وسالس املدرسة
 )2املسا دة ل ةالقة ملية التعليم
والتعلم داخس ال صس وخارجه
التارخ العابرة
 )10الدفج ل الش رية
ل اخلر كس ب ر
 )11التكميلة ل أدوات الدراسة
 )19اإليقاف ل املركوب املكان املعني
 )13اإلستعماا ل الني الرمسي املعني مو
املدرسة
124

 )14امل ذب واملواربة
 )11اإلخبار إ املوةأل ندما فرغ الدر
ل ا افظة قبس بدالة
 )16اإلبرتا
الدرو .
ب .ممنو ات الطالب
أي
 )1املعابرة بني الرجاا و املرأة ل ى
وجه
 )9الرت و ال صس ندما جرت الدرو
 )3اإلستعماا ل النينة ل اإلسراف
 )4احلمس ةعاما ال صس
 )1اإلستعارة ل الدوات الدراسية
ندما جرت الدرو
 )6الوسوسة ل الدراسة ندما جرت
الدرو
 )1التشاجر ال صس
 )2النوم ند ما جرت الدرو

125

 )2احلمس والقرا ة ل الكت

غري كت

الدراسية
 )10الشتم
 )11اإلجرامية
 .حقول الطالب
 )1حق الطالب عبرتا الدرو مادام ع
خيالأل نظام املدرسة
 )9حق الطالب لنيس املساومة مادام ع
22
خيالأل نظام املدرسة.

البحث

 88انظر إ نسبة الو قية الرقم
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ملحق نذا

﴿ب﴾ عرض البيانات الخاصة
 .0البيانات عن المشكالت التى واجهتها
التلميذات في تدريس النحو بكتاب نظم ترجمة
األجرومية بالمدرسة الدينية "اإلصالحية" كبون
ساري مادييون السنة الدراسية -8102
 8102م

املدرسة الدينية السل ية إتقان قوا د

اللغة العربية أو النحو أمر ع بد منه .لن كس كتاب
املدرسة

الذي يُدر
بالكامس تقريبا باللغة العربيةَ .لذا السب
أنوا

تل ة مو كت

الدينية السل ية نو

دروسا إلناميةً للطالب
النحو ً

كس مستوى مو مستويات التعليم
الكت

أصبحي
املدرسة.

املش ورة الأ نعرف ا ني كتاب "اآلجرومية"

و "العمرةي" و "أل ية بو مالك" لن كس املدرسة
الدينية السل ية تقريبًا ت حع نذب الكت  .ولكو
ننا كتاب واحد مو كتاب النحو نادراً ما
127

يستبدم

تعلم النحو

املدرسة الدينية السل ية

وني كتاب "ترمجة اآلجرومية".
مو نتال املقابلة مج الستاذ ياسني غ ران
و نو املعلم النحو بكتاب "ترمجة اآلجرومية"
املدرسة الدينية "اإلصالحية" تامبا ما كبون
ساري ماديون أنه قاا:
كتاب "ترمجة اآلجرومية" مو تأليأل
حممود ابو تار مو مدينة جريبون جاوى الغربية
نو ملبع لكتاب النحو "اآلجرومية" مو تأليأل
الشيخ اإلمام إيب بد اهلل حممد ابو حممد ابو داوود
السو اجي الذي مش ور باملسم
وال رل يكمو

ابو

جرومfc

نو الكتابة واللغة املستبدمة.

كتاب "اآلجرومية" يكت امل لأل قوا د النحو
الشكس اتجممو ة مو اجلمس لتكويو ال قرة املقسمة
إ ال صوا واستبدام اللغة العربية و إمنا كتاب
128

"ترمجة اآلجرومية" يكت

امل لأل قوا د النحو

بكس النظم وف يستبدم اللغة العربية ولكو
باستبدام اللغة اجلاوية.

22

باإل افة إ املقابلة مج معلم النحو "ترمجة
اآلجرومية" أجرى الباحيفة أي ً ا املقابلة مج الستاذ
حسو دريين رلي
تامبا

ما

املدرسة الدينية "اإلصالحية"

كبون ساري ماديون و املتعلقة
املدرسة الدينية "اإلصالحية"

باملنان املستبدمة
قاا:

الدراسي

يعتمد املن

املدرسة الدينية

"اإلصالحية" تامبا ما كبون ساري ماديون ل

البحث

املع د أسراما فرغوروان إسالم

املن

الدراسي

((API

تغاا رجا ماغيالن ُ .ث ينقَّح نذا املن
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ملحق نذا

الدراسي و يُتكيأل مج الطالبات

املدرسة الدينية
املع د

"اإلصالحية" الأ كاني تقريبًا كلياً
السل ية اإلسالمية "اإلصالح" الأ كاني حت يظ
20

امل سسات التعليمية الرمسية.

القر ن والطالب

ندما س س و السب ملاذا ما لي أدر
در النحو باللغة اجلاوية

املن

التعليمية

املدرسة الدينية "اإلصالحية" تامبا ما كبون
ساري ماديون بينما ف يأت دد قليس مو الطالب
مو خار جاوى أجاب:
اللغة اجلاوية ني اللغة الأ تعلم الدب
جيدا أن ننا العديد مو
احلسو .نو ندر
ً
التلميذات اعيت ف ي موا اللغة اجلاوية كرومو
إجنيس وخاصة التلميذات اعيت يأتون مو خار

البحث
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جاوى .ع تد التلميذات مو خار جاوى حى
اجلاوي ع ي مون اللغة
نذا اليوم كيفري مو
ى
اجلاوية كرومو إجنيسَ .لذا السب نريد أن ن ظ
ل قافة اجلاوية الأ بدأت معدوم بسب
لكي نأملنا فإن التلميذات

النمو.

نذب املدرسة الدينية

"اإلصالحية" ع تتعلم اللغة العربية فق بس تتعلم
أي ً ا اللغة اجلاوية كرومو إجنيس.

21

املالحظة الأ م تعس الباحيفة
الدينية "اإلصالحية" تامبا

ما

املدرسة

كبون ساري

ماديون مت تن يذ تعلم النحو مج كتاب "ترمجة
اآلجرومية"
مرتني

الصأل الوا ل مستوى الو
و ني كس يوم الربعا و يوم

السبو

الحد .تبدأ أنشطة التعليم السا ة  3:30مسا ً
وينت ي السا ة  4:30مسا ً .إن لصيع وقي
البحث
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ال صس

جدا لن مجيج التلميذات
التعليم قليالً ً
الوا "الو " نم ةالبات الذيو حي ظون القر ن
املع د السل ية "اإلصالح" تامبا ما كبون
لي م إيدا حت يظ م

ساري ماديون و

بعد

الظ ر حى يكون الوقي لبد التعليم ندما تكون
املدرسة الدينية متأخرة.
التدري

قبس يبدأ املعلم

قرأت

معا
التلميذات الد ا أوعً ُث يتابعو مبراجعة النظم ً
حى يدخس املعلىم إ ال صس .بعد يسلم املعلم و
قرا ة سورة ال احتة ُث يكرر املعلىم املو و قليالً
املواج ة السابقة .و بعد ذلك يكت املعلم املادة
ل السبورة و تتناوب التلميذات حي ظون نظم
كتاب "ترمجة اآلجرومية"

أمام ال صس الذي مت

برحه

املواج ة السابقة .الطريقة الأ يستبدم ا

املعلم

برح املو و ني الطريقة التقليدية وني

ةريقة ا ا رة .يغلق املعلم التعليم
132

ذلك اليوم مج

السالم و الد ا مجيعا .و

اية املواج ة يقدم

املعلم أس لة للتلميذات .أول ك الذيو يستطيعون
اإلجابة بشكس صحيح سيعودون إ املننا أوعً
والذيو يستطيعون اإلجابة الخري سيعودون
الن اية أي ً ا.

29

و أما املشكلة الرليسية الأ واج ت ا

التلميذات

تعليم النحو بكتاب ترمجة

"اآلجرومية" وف ًقا للمالحظة مو الباحيفة ف ي أن
العديد مو التلميذات اعيت لدي و م ارة اللغوية
اجلاوية ليسوا جيد .ونذا وا ح مو العديد مو
التلميذات اعيت يسألو و القصد مو الكليمة أو
ترمجت ا باللغة اإلندونيسية .لذلك ند برح املادة
مييس املعلم إ استبدام اللغة اإلندونيسية بدعً مو
استبدام اللغة اجلاوية .باإل افة إ ذلك ع يناا

البحث
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ننا العديد مو التلميذات اعيت ينامون ف أ نا
ملية التعليم.

23

غ ران

الستاذ ي

املقابلة مج الباحيفة

قاا:
" رأيي املشكلة الأ تواج ا التلميذات
ني مو حيث اللغة .و خاصة للطالب الذيو يأتون
مو خار جاوى أو الذيو ف يدوا اللغة اجلاوية
وخاصة اللغة اجلاوية كرومو إجنيلسُ .ث العديد مو
الطالب الذيو كانوا بسب
املدرسة و
ال صس".

البحث
البحث

24

النشطة املكيف ة

املع د حى ينام الطالب
f

 93انظر إ نسبة املالحظة الرقم
 94انظر إ نسبة املقابلة الرقم

1102fV/-10///11

1102fV/-10//rn//10

134

ملحق نذا
ملحق نذا

سأ رفعة النعمة التلميذة مو فاليمبان
سومطرة الغربية أ ا قالي:
"مو حيث اللغة.

الواقج أنا أ رف

قليالً و اللغة اجلاوية لن جديت مو جاوى لكو
اللغة اجلاوية املستبدمة نذب الدراسة ني اللغة
اجلاوية كرومو إجنيس لذلك لدي صعوبة

ف م ا.

كيفري مو امل ردات الأ ف أف م ا حى نذب
امل ردات ني املرة الو الأ أمسج في ا ".
قرا ة كتابة العربية ال يغونية لن

ُث تصع

ةريقة قرا هتا لتلأل و قرا ة كتابة اللغة العربية
موما .حبيث يشعر غالبًا بصعوبة ندما يطل منه
ً

املعلىم قرا ة اجلريدة مج كتابة العربية ال يغونية.

21

ُث قاا خري النسا التلميذة مو عم ون :
 95انظر إ نسبة املقابلة الرقم
نذا البحث
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"املشكلة مو حيث اللغة أخأ .أنا أصالً
مو عم ون و والدي مو عم ون  .أنا أف م اللغة
اجلاوية قليالً مو جريا الذيو مو جاوى .و لكو
عم ون

اللغة اجلاوية الأ أ رف ا

املستبدمة ند التعليم ننا
السب

بتلك

تل ة .رمبا يرجج

ذلك إ أن اللغة املستبدمة ني اللغة

اجلاوية كرومو إجنيس حبيث أبعر بالنادرة".
ِالوة ل ذلك أ افي أ ا بسب
النشطة الكيفي ة فإن النشطة املع دية واملدرسة
ال صس.

يفريا
الرمسية جعلت ا متعبًا وتنام ك ً
ند ألني نافرا موليا أحسا

26

وني التلميذة

مو فاسار ريبو جاكرتا الشرقية فإن املشكلة الأ
واج ت ا ند تعليم النحو بكتاب "ترمجة اآلجرومية"
ني استبدام اللغة اجلاوية كرومو إجنيس .إ افة إ
البحث
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ذلك يصع

ف م مادة النحو َلا ومو الصع

الخر نو قرا ة كتابة اللغة العربية ال يغونية بالنسبة
َلا الأ ف تستطج قرا ة القر ن بالقرا ة اجليدة وتتعلم
21

أوعً مو كتابة اللغة العربية ال يغونية.
و وف ًقا لدننييار سافينا وا

فإن لصيع

جدا ونو سا ة واحدة فق و ني ف
الوقي قصري ً
تبلغ للغاية خاصة لتدري

َلا.22

يصع
النحو الذي ى

ةبقا للمقابلة مج ذاوي منايا فوتري كاني
املشكلة الأ واج ت ا ني الطريقة الأ استبدم ا
املعلىم والأ قالي إ ا كاني مملىة وني ةريقة

 97انظر إ نسبة املقابلة الرقم  f1102V/-3//eSse//13ملحق
نذا البحث
 98انظر إ نسبة املقابلة الرقم  f1102fV/-12//SN///10ملحق
نذا البحث
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يصع َلا
ا ا رةُ .ث مو حيث مواد التعليم الذي ى
22
الأ ف تتعلم املدرسة الدينية مو قبس.
 .8البيانات عن حل المشكالت التى واجهتها
التلميذات فى تدريس النحو بكتاب نظم ترجمة
األجرومية بالمدرسة الدينية "اإلصالحية" كبون
ساري مادييون السنة الدراسية -8102
 8102م

املالحظة الأ م تعس الباحيفة

الدينية "اإلصالحية" تامبا

ما

املدرسة

كبون ساري

ماديون مت تن يذ تعلم النحو مج كتاب "ترمجة
اآلجرومية"
مرتني

الصأل الوا ل مستوى الو
و ني كس يوم الربعا و يوم

السبو

الحد .تبدأ أنشطة التعليم السا ة  3:30مسا ً
وينت ي السا ة  4:30مسا ً .إن لصيع وقي
البحث
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جدا لن مجيج التلميذات
التعليم قليالً ً
الوا نم ةالبات الذيو حي ظون القر ن
السل ية "اإلصالح" تامبا
ماديون و

ما

لي م إيدا حت يظ م

ال صس
املع د

كبون ساري
بعد الظ ر

حى يكون الوقي لبد التعليم ندما تكون املدرسة
الدينية متأخرة.
بالطبج جتد

تعليمي
كس النشاط ال ى
التلميذات املشاكس املبتل ة .نذب املشاكس املبتل ة
حس املشكالت املبتل ة.
تسب أي ا ل ى
حس املشكلة
وف ًقا لسيأ رفعة النعمة فإن ى
الأ واج ت ا ندما ف ت م اللغة اجلاوية بشكس
صحيح كاني

كيفري مو الحيان التحد

مج

الصدقا باستبدام اللغة اجلاوية خاصةً مج اللغة
اجلاوي كروم إجنيس .أما بالنسبة لصعوبة قرا ة كتابة

139

فيغون فقد حاوا التغل
متكرر.

لي ا بالقرا ة بشكس

100

حس املشكلة الأ
وفقاً خلري النسا فإن ى
واج ت ا ندما ف ت م اللغة اجلاوية بشكس صحيح
كاني مو خالا املشاركة بناب
ا ا رة باللغة اجلاوية
واحدة

أنشطة

املع د الأ قدت مرة

السبو  .و بعد ذلك بتقليس النشطة

أقس ال الدة و تستبدم للراحة حى ع يشعر
الأ ى
باإلرنال حى ينام ندما برح املعلم بسب صعوبة
الوقي و دم الراحة.

101

حس
و وف ًقا للني نافرا موليا أحسا فإن ى
املشكلة الأ واج ت ا ندما ف ت م اللغة اجلاوية
 100انظر إ نسبة املقابلة الرقم
نذا البحث
101
انظر إ نسبة املقابلة الرقم 1102V/-3///S//12
البحث
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بشكس صحيح كاني كيفري مو الحيان يتحد
مج الصدقا باستبدام اللغة اجلاوية .أما بالنسبة
للصعوبة
التغل

قرا ة كتابة العربية ال يغونية فقد حاوا
لي ا مو خالا قرا ة الكت

أو اجلريدة

الأ حتتوي ل العديد مو كتابة العربية ال يغونية و
تس س ل املعلم بناب

ال صس ند التعليم إذا

كاني ننا مواد غري امل ومة.

109

حس
و ند دننييار سافينا وا فإن ى
املشكلة الأ واج ت ا ندما كان لصيع وقي
التعليم بكتاب "ترمجة اآلجروموية" ندرة ةل
الوقي اإل ا أو التدري
التعليم الأ حتددنا املدرسة.

للمعلم خار سا ة
103

 102انظر إ نسبة املقابلة الرقم  f1102V/-3//eSse//13ملحق
نذا البحث
 103انظر إ نسبة املقابلة الرقم  f1102fV/-12//SN///10ملحق
نذا البحث
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و وف ًقا لذاوي منايا فرتي فإن اجل ود حلس

املشكلة ندما كان ةريقة املعلم

التدري

مملة

كما أن مادة النحو الأ يتم تدريس ا صعبة للغاية
تتميفس

تكرار املواد الأ مت تدريس ا و ندما تكون

ننا مواد ف تتم ف م ا تسأا الصدقا الذيو
ي مون أو كبار ال صس الذيو درسوا النحو ترمجة
اآلجروموية مو قبس.

البحث

 104انظر إ نسبة املقابلة الرقم
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الباب الخامس

تحليل البيانات
﴿أ﴾

تحليل البيانات عن المشكالت التى واجهتها
التلميذات في تعلم النحو بكتاب نظم ترجمة
األجرومية بالمدرسة الدينية "اإلصالحية" كبون ساري
مادييون السنة الدراسية  8102 -8102م
كان تعلم النحو الصأل الوا "الو "
بكتاب "نظم ترمجة اآلجرومية" باملدرسة الدينية
"اإلصالحية" كبون ساري ماديون ف يكو كاملة .ننظر
مو البيانات اخلاصة الباب الرابج أما املشكالت الأ
واج ت ا التلميذات تدري النحو فيما يلي:
 .1املشكالت اللغوية
أ) بع التلميذات مو خار جاوى حتتوي ل
القليس جداً مو م ردات اللغة اجلاوية
بع التلميذات مو خار جاوى
ميفس سومطرة أو جاكرتا حتتوي ل القليس جداً
143

مو م ردات اللغة اجلاوية خاصةً م ردات اللغة
اجلاوية كرومو إجنيس املستبدمة التعلي كما
قاا خري النسا  101.ننا دد مو التلميذات
اعيت ف يسمعو امل ردات مو قبس كما قاا
سيأ رفعة النعمة 106.نذا النقع معرفة
حوا م ردات اللغة اجلاوية يتناس مج النقع
ف م اللغة اجلاوية.
الويل لتعليم
امل ردات ني السا
ى
اللغة العربية لن كيفري امل ردات سوف يس س
تطبيقه ل أربج م ارات اللغة العربية وني:
اعستما و الكالم والقرا ة والكتابة 101.ونذا
اللغة اجلاوية .بالطبج نذب
ينطبق أي ا
 105انظر إ نسبة املقابلة الرقم
البحث
 106انظر إ نسبة املقابلة الرقم  1102fV/-12//NSS//10ملحق
نذا البحث
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ملحق نذا

مشكالت رليسية الأ تواج ا التلميذات مو
ملية التعليم ل ىن تعليم النحو
خار جاوى
بكتاب "ترمجة اآلجرومية" مكتوب باللغة
اجلاوية.
ب) صعوبة القرا ة ل كتابة فيغون
الكتابة العربية الأ لتلأل كيفريا و
102
التعليم.
الكتابة الآتية تيفري مشكل ا
الكتابة العربية ال يغونية أى اللغة
خاصة
اجلاوية املكتوبة باستبدام حروف اَلجالية .نذا
ما رب نه بع التلميذات املدرسة الدينية
"اإلصالحية" مو أ ىن إحدى املشكالت الأ
تعليم النحو بكتاب "ترمجة
واج ت ا
اآلجرومية" كاني صعوبة القرا ة ل كتابة
102
فيغون كما قاا ألني ن را ميليا أحسين.
102جويرية دنالن
( esemسورابايا :اإلخالص 44 )1229
109
انظر إ نسبة املقابلة الرقم 1102V/-3//eSse//13
ملحق نذا البحث
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 .9املشكالت غري اللغوية
أ) مادة النحو معقدة و صعوبة
كما أن مادة النحو معقدة و صعوبة
تيفري املشكالت للتلميذات خاصة للتلميذات
110
اعيت ف يتعلمو لم النحو مو قبس.
ب) لصيع الوقي سا ة ع تناا غري ميفالية
لدرو النحو الصعوبة
لصيع الوقي نقيصا
كان ننا
لتعليم النحو .و لصيع الوقي سا ة واحدة
مرتني السبو ع تناا غري ميفالية لدرو
النحو الصعوبة.
) ةريقة التعليم املستبدمة مو قبس املعلم مملة
املشكلة الخرى ني ةريقة التعليم .و
ت سري ةريقة التعليم كالوسيلة أو الطريقة الأ
ربت لتحقيق النداف التعليمية .مبعى واسج
110

نذا البحث

انظر إ نسبة املقابلة الرقم
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تشمس ةريقة التدري

والتعليم ل التبطي

وكس اجل ود الأ ميكو الاذنا لتحقيق أنداف
التعليم ب عالية و ك ا ة 111.و ىأما تعليم
النحو املدرسة الدينية "اإلصالحية" تامبا
ما كبون ساري ماديون ةريقة التعليم
املستبدمة مو قبس املعلم ني ةريقة ا ا رة
حى يصبح العدد الكبري مو التلميذات اعيت
اية قليس مو التلميذات
يشعرن بامللس .و
ل ف م الدر متاما.
د) النشطة املكيف ة للتلميذات
إن النشطة املكيف ة للتلميذات اعيت
نو
مجيع و م سسات التعليم الرمسية و ى
يقمو املع د السل ية "اإلصالح" و ح ظ
القر ن الكرا جتعس كاني سا ات اسرتاحت ىو

 111مش الديو أبر
( Arabيوكيا كرتا :إدييا فري .90 )9010

Metodologi pembelajaran Bahasa
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قليال حى يشعر الكيفري مو التلميذات بالتع
و ينامون ال صس ند أ نا التعليم.
أما املشكالت الأ تواجه التلميذات وف ًقا
ملالحظة الباحيفة ف نا كان العديد مو التلميذات اعيت
لدي و م ارات اللغوية اجلاوية معاك  .ونذا وا ح مو
التلميذات اعيت يسألو و القصد مو الكلمية أو
ترمجت ا باللغة اإلندونيسية .لذلك ند برح املادة مييس
املعلم إ استبدام اللغة اإلندونيسية بدعً مو استبدام
اللغة اجلاويةُ .ث ع يناا ننا العديد مو التلميذات
اعيت ينامون أ نا ملية التعليم لن السالي
املستبدمة مو قبس املعلم كاني مملة وكيفري مو التلميذات
119
اج ادت بسب النشاط املكيفأل للطالبات.

1102fV/

 112انظر إ نسبة املالحظة الرقم
ملحق نذا البحث
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﴿ب﴾ تحليل البيانات عن حل المشكالت التى واجهتها

التلميذات فى تعلم النحو بكتاب نظم ترجمة

األجرومية بالمدرسة الدينية "اإلصالحية" كبون ساري
مادييون السنة الدراسية  8102 -8102م
إن املشكالت الأ واج ت ا التلميذات إن ف
فورا ستعيق بالتأكيد ملية تعلىم
يتم التعامس مع ا ً
التلميذات وستكون َلا تأ ري ل حتقيق أنداف التعليم.
ملية التعلىم إذا ف تكو لدى
سينجح التلميذات
التلميذات املشكالت ميكو أن ت ر ل ملية التعلم.
إذا كان ننا التلميذات يعانون مو املشكالت و نذب
املشكالت ف يتم العيفور لي ا حالً ل ال ور
فستواج ا التبميذات صعوبات ال شس أو التعلم ميكو
أن ت دي إ اق اض مستوى التحصيسf .
كان تدري النحو الصأل الوا الو
بكتاب "ترمجة اآلجرومية" باملدرسة الدينية "اإلصالحية"
كبون ساري ماديون ف يكو كاملة .ننظر مو البيانات
الباب الرابج أما ةريقة حس املشكالت
اخلاصة
149

املأخوذة مو املقابلة ببع

التلميذات الصأل الوا

الو تعليم النحو بكتاب "ترمجة اآلجرومية" ني:
ند دم م ردات اللغة اجلاوية و دم ف م
اللغة اجلاوية خاصةً كرومو إجنيس حتاوا التلميذات مو
كيفري مو الحيان
خالا التحد مج الصدقا
باستبدام اللغة اجلاوية خاصةً مج اللغة اجلاويةكرومو
مليىة ا ا رة اجلاوية الأ
إجنيس و ابرتكي بناب
113
كس السبو .
مرة واحدة
تُعقد ى
ى
اعستما مو منظور ابتقاقي نو بي يقتصر
ل ما يسمج مو العرب .و ىأما اعستما مو منظور
املصطلحات يتم حتميس قس املستمج جتاب حماد ه مو
أجس ف م حمتوى ا اد ة املقصودة باإل افة إ التحليس
114
حى التعبري و النقد.
و ى
 113انظر إ نسبة املقابلة الرقم
 1102fV/-12//NSS//10ملحق نذا البحث
114
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fوf

حتاوا التلميذات املشكلة ل كتابة العربية
صع قرا هتا بطريق قرا ة الكت أو
ال يغونية الأ ت ى
اجلريدات الأ كاني وجود العديد مو الكتابة العربية
ال يغونية في ا 111.القرا ة ني يرى و ي م ما يكت .
ميكو ت سريب ل أنه يت ىجأ أو يتل ى ظ ما نو
116
f
مكتوب.
ند مادة النحو الصعوبة و املعق ىدة و ةريقة
املمس حتاوا التلميذات ل نذب املشكلة مو
املعلىم ى
خالا س اا الصدقا الذيو ي مون بال عس أو تسألون
التلميذات الكبار الذيو درسوا النحو ترمجة اآلجرومية مو
قبس وتكرار املو و الذي مت تدريسه.
و ت سري ةريقة التعليم كالوسيلة أو الطريقة الأ
ربت لتحقيق النداف التعليمية .مبعى واسج تشمس
ةريقة التدري والتعليم ل التبطي وكس اجل ود الأ
 115انظر إ نسبة املقابلة الرقم
ملحق نذا البحث
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وحلانان Bahasa Arab Interaktif
(جاكرتا :راجا غرافيندو فريسادا .22 )9014
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ميكو الاذنا لتحقيق أنداف التعليم ب عالية و
ك ا ة.

111

ندما يكون ننا ناقع لصيع الوقي
تطل التلميذات وقتًا إ افيا للمعلىم لتعليم النحو خار
سا ات الدر الأ حتددنا املدرسة.
املع د أو
بسب النشطة املكيف ة
امل سسات التعليمية الرمسية حتاوا التلميذات لتقليس
النشطة القس فالد ًة و استبدام ا للراحة حبيث ع
يشعرن باإلرنال حى ينامون أ نا التعليم بسب الوقي
112
الشال و دم الراحة

 111مش الديو أبر
كرتا :إدييا فري .90 )9010
 118انظر إ نسبة املقابلة الرقم  f1102V/-3///S//12ملحق
نذا البحث
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(يوكيا

الباب السادس
اإلختتام

﴿أ﴾ نتيجة البحث
وفقا بنتيجة البحث استبلصي الباحيفة و
مشكالت تعلم النحو بكتاب "نظم ترمجة اآلجرومية"
و ةريقة حل ا للتلميذات الصأل الوا الو باملدرسة
الدينية السل ية "اإلصالحية" تامبا ما كبون ساري
ماديون السنة الدراسية 9012-9012م كما يلي:
 .1إ ىن املشكالت الأ واج ت ا التلميذات تعلم
النحو بكتاب "ترمجة اآلجرومية" الصأل الوا
"الو " ني :
أ) املشكالت اللغوية من ا بع التلميذات مو
خار جاوى حتتوي ل القليس جداً مو
م ردات اللغة اجلاوية خاصةً م ردات اللغة
التعليم
اجلاوية كرومو إجنيس املستبدمة
صعوبة القرا ة ل كتابة فيغون.
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ب) املشكالت غري اللغوية من ا مادة النحو معقدة
و صعوبة لصيع الوقي سا ة واحدة مرتني
السبو ع تناا غري ميفالية لدرو النحو
الصعوبة ةريقة التعليم املستبدمة مو قبس
املعلم يصبح العدد الكبري مو التلميذات اعيت
يشعرن بامللس النشطة املكيف ة للتلميذات حى
يشعر الكيفري مو التلميذات بالتع و ينامون
ال صس ند أ نا التعليم.
حس املشكالت الأ واج ت ا التلميذات ني
ت) ى
كيفري مو الحيان
التحد مج الصدقا
باستبدام اللغة اجلاوية خاصةً مج اللغة
مليىة
اجلاويةكرومو إجنيس و ابرتكي بناب
ا ا رة اجلاوية قرا ة الكت أو اجلريدات ل
الكيفر الأ كاني وجود العديد مو الكتابة العربية
ال يغونية في ا س اا الصدقا الذيو ي مون
بال عس أو تسألون التلميذات الكبار الذيو درسوا
النحو ترمجة اآلجرومية مو قبس وتكرار املو و
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الذي مت تدريسه تطل التلميذات وقتًا إ افيا
للمعلىم لتعليم النحو خار سا ات الدر الأ
حتددنا املدرسة و تقليس النشطة القس فالدةً و
استبدام ا للراحة.
﴿ب﴾ اإلقتراحات
و قد رفي و ف مي الباحيفة مجيج املسالس
الأ تتعلق املشكالت تدري النحو بكتاب "ترمجة
الصأل الوا الو باملدرسة الدينية
اآلجرومية"
"اإلصالحية" تامبا ما كبون ساري ماديون السنة
الدراسية 9012-9012م فالباحيفة تق ىدم اإلقرتاحات
و ني:
 .1للمدرسة
أ .ينبغي للمدرسة الدينية "اإلصالحية" تامبا ما
كبون ساري ماديون أن تستعرض ل استبدام
كتاب ترمجة اآلجرومية تدري النحو.
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ب .ينبغي للمدرسة الدينية "اإلصالحية" أن ي ب
إدارة الوقي لتحقيق التوا ن بني الوقي و املادة
الأ ي أن يتعلىم الطالب.
 .9للمعلىم
أ .ينبغي ل املعلىم يأخذ املواد لشرح املادة
وقي أخرى حبيث نو اعيت ف ي مو املادة
ند ال صس ي مو بسر ة.
ب .ينبغي ل املعلىم أن يستعمس ةريقة التعليم
الوجانة لعى تكون التلميذات اململىة.
 .3للتلميذات
جيدا قبس التعليم
أ .ينبغي للتلميذات أن يتعلمو ً
أو بعدب.
يتدربو و القرا ة و
ب .ينبغي للتلميذات أن ى
الكتابة ب يغون.
 .ينبغي للتلميذات أن ميارسو و ا اد ة أو
الكالم مج أصدقال ىو باللغة اجلاوية و خاصة
للتلميذات مو خار جاوى.
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د .ينبغي للتلميذات أن يس لو إ املعلم و املادة
الأ ف ي من ا متاماً.
ه .ينبغي للتلميذات أن يقدرن ل تقسيم أوقاهتو
جيدا.
و .ينبغي للتلميذات أن عس لم النحو و قا دته
التعليم اليومية.
 .4للباحيفون
ترجوا الكاتبة للباحيفون تصحيح نذا البحث
مو الخطا و الغلظات و ياد ًة مو نقالع و
است دوا ما ي يدكم و انت عوا ما ين عكم.
واقرتاحي الكاتبة إ مجيج مو يقرأ نذا
البحث إذا كان القارئ وجد اخلطي ات رجيي الكاتبة
ليصلح ما من ا.
س أن يكون نذا البحث نافعا مباركا جلميج
الكاتبة و
مو قرأ نذا البحث و كان نافعا لن
للمدرسة و التلميذات .مني
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