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 الملخص

 "نظم النحو بكتابتعلم  مشكالت .8102. زلفى، دين عندنا
 باملدرسة الدينية "اإلصالحية"للتلميذات  ترمجة اآلجرومية

 ".م 9012-9012السنة الدراسية كبون ساري ماديون 
التعليمية قسم تعليم  كلية الرتبية و العلوم. البحث العلمي  

. اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو
 .املشرف حممد نصر اهلل املاجستري

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

اللغةةةةةةة العربيةةةةةةة نةةةةةةي لغةةةةةةة القةةةةةةر ن واحلةةةةةةديث   ةةةةةةا مصةةةةةةدران 
ةةةدا صةةةل  اهلل أساسةةةيان لمسةةةالم. أنةةةنا اهلل قرأنةةةا  ربيةةةا  و أرسةةةس رسةةةوله حممى

 ليةةةةةه و سةةةةةلىم  ربيةةةةةا. ع بةةةةةد  لينةةةةةا أن نعمةةةةةس م ةةةةةمو ما  بعةةةةةد أن ن  ةةةةةم 
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  

 مةةةةةا جيةةةةةدا  لنى ب  ةةةةةم  لةةةةةم النحةةةةةو الطةةةةةالب أن ي  مةةةةةوا  لةةةةةوم النحةةةةةو ف
سةيكونوا سةةالمة النطةق وتقةةوا اللسةان مةةو اللحةو ووسةةيلة ل  ةم كتةةاب اهلل 
وسةةةةنة رسةةةةوله. كانةةةةي املدرسةةةةة الدينيةةةةه "اإلصةةةةالحية" تامبةةةةا  مةةةةا  كبةةةةون 
سةةاري مةةاديون قةةد اسةةتبدمي كتةةاب ترمجةةة اآلجروميةةة لتةةدري  النحةةو   
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ميةةةةةةةةةة نةةةةةةةةةو الصةةةةةةةةةأل الوا "الو ".  كتةةةةةةةةةاب ترمجةةةةةةةةةة اآلجرو 
حممةةود ابةةو  تةةار مةةو اخلالصةةة مةةو كتةةاب اآلجروميةةة باللغةةة اجلاويةةة  ألةةأل 

مدينة جريبون  جاوى الغربية. نذا الكتاب أحد مو الكتة  الةأ أسةتعمس 
  املدرسةةةةةةةة لتعلةةةةةةةيم السةةةةةةةا   لةةةةةةةم النحةةةةةةةو   اإلبتةةةةةةةدا . والصةةةةةةةأل الوا 

ع ةة و "الو " نةةو ال صةةس اإلبتةةدالي لتعلةةيم النحةةو   نةةذب املدرسةةة. و ب
 يشعرون مو الصعوبات   تعليم النحو.

مةةةو نةةةذب اخلل يةةةةة ركةةةنت الباحيفةةةة نةةةةذا البحةةةث   أسةةةة لتان  
  تةةةةدري  النحةةةةو  التلميةةةةذات ةةةةا تاج و  الةةةةى املشةةةةكالت مةةةةا( 1: )ونةةةةي

كبةون  باملدرسة الدينية "اإلصةالحية" تامبةا  مةا  ترمجة الجروميةبكتاب 
( كيةةةةةأل حةةةةةس 9) ؟م 9012 -9012السةةةةةنة الدراسةةةةةية  سةةةةةاري مةةةةةادييون

ترمجةةةةةة الةةةةةى واج ت ةةةةةا التلميةةةةةذات ك تةةةةةدري  النحةةةةةو بكتةةةةةاب املشةةةةةكالت 
كبةةةةةون سةةةةةاري  تامبةةةةةا  مةةةةةا  باملدرسةةةةةة الدينيةةةةةة "اإلصةةةةةالحية" الجروميةةةةةة
 ؟م 9012 -9012السنة الدراسية  مادييون

dleif )يةةةةةةةةدا  اسةةةةةةةةتبدمي الباحيفةةةةةةةةة مةةةةةةةةو نةةةةةةةةو  البحةةةةةةةةث امل

slrleser )يانةةةةةةات  اسةةةةةةتبدمي   سةةةةةةيال مجةةةةةةج الب. مةةةةةةج الةةةةةةن   النةةةةةةو ي
وأمىةةةةةا بالنسةةةةبة للتحليةةةةةس . الباحيفةةةةة ةريقةةةةة املالحظةةةةةة  و املقابلةةةةة  و الو يقةةةةة
ي  لةة  ةةةرا  النةةو وصةة ي البيانةةات اسةةتبدمي الباحيفةةة تقنيةةات التحليةةس ال

 .(namlsbeH)و نوبريمان  (sdelr)ميل  
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 ( أنى املشةةةكالت1واحلاصةةةس مةةةو نتةةةال  البحةةةث كمةةةا يلةةةي: )
 ترمجةةةةةة الجروميةةةةةة  تةةةةةدري  النحةةةةةو بكتةةةةةاب  التلميةةةةةذات ةةةةةا تاج و  الةةةةةى

السةةنة  كبةةون سةةاري مةةادييون باملدرسةةة الدينيةةة "اإلصةةالحية" تامبةةا  مةةا 
م من ةةةةةا )أ( ف يعةةةةةرفو م ةةةةردات اللغةةةةةة اجلاويةةةةةة  9012 -9012الدراسةةةةية 
وى )ب( الصةةةعوبة لقةةةرا ة كتابةةةة مةةةو خةةةار  جةةةا التلميةةةذاتبعةةة  خاصةةةة 

تيةةة ) ( الصةةعوبة  لةة  الكتابةةة الآ الةةأ لتلةةأل كيفةةريا  ةةوالعربيةةة ال يغونيةةة 
 )ه( ةريقةةة التعلةةيم لصةةيع الوقةةي)د( الةةنقع  لةة   خاصةةة مةةادة النحةةو

( 9للتلميةةذات. و ) املكيف ةةة مملةةة )و( النشةةطة املسةةتبدمة مةةو قبةةس املعلةةم
الةةةى واج ت ةةةةا التلميةةةذات ك تةةةدري  النحةةةو بكتةةةةاب حةةةس املشةةةكالت أنى 

كبةةون سةةاري  تامبةةا  مةا  صةالحية"باملدرسةة الدينيةةة "اإل ترمجةة الجروميةةة
التحةةةةةةةد  مةةةةةةةج م من ةةةةةةةا )أ(  9012 -9012السةةةةةةةنة الدراسةةةةةةةية  مةةةةةةةادييون
 اللغةةة اجلاويةةةباللغةةة اجلاويةةة و ابةةرت  بالنابةة   مليىةةة ا ا ةةرة ب الصةةدقا 
أو الكبةةةار  لصةةةدقا ا سةةة اااجلريةةةدات ) ( قةةةرا ة الكتةةة  أو تكةةةرار )ب( 
 فالدًة. القس طةالنش )ه( تقليس اطل  وقًتا إ افي  )د( ت
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 الباب األول
 المقدمة

 البحث خلفية   ﴾أ﴿
للتعبري  و غرض  املستبدم الل ظاللغة ني  

عى مبلكو  الل اظمو حيث  ةاللغة  تل ة كيفري . المة
مبعى أن ما خير  مو قل  الشبع نو معى . واحد

وكذلك  . النطقواحد  ل  الرغم مو اختالف ةريقة 
المة  ل ظالتعبري  و اللغة ولي  مج  كس أمة  

اللغة العربية ني مجلة يستبدم ا العرب . الخرى
 وصلي إلينا العربية  رب التاريخ لقد. للتعبري  و ندف م

 1.أو النقس

اللغة العربية ني لغة القران واحلديث   ا 
أننا اهلل قر نا  ربيا وأرسس . ن أساسيان لمسالمامصدر 

                                                           
1
املكتبة العسرية  : بريت) جامج الدرو الييين  الشيخ مصط ي الغ 

1221 ,)6. 
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ع بد  لينا . هلل  ليه وسلىم  ربيارسوله حممىدا صل  ا
ن ن  م م مو ما. ولجس  أن نعمس م مو ما  بعد أ

ن نتعلم ون  م أما باللغة العربية  فالبد  لينا كو 
 لوم اللغة العربية و ناصر ا من ا القوا د النحوية 

  9.والصرفية

  وبالتايل ة العربية ني لغة مما لة لمسالماللغ
  وخاصة أمر  روري للجميج عربيةفإن تعلم اللغة ال

ندونيسي مو اتجمتمعات غالبية الشع  اإل. لمسلمنيل
  مما  عس اللغة العربية ع تناا موجودة اإلسالمية

م اللغة العربية م ارات ييتطل  تعل. ودر  حى اآلن
الكيفري مو امل سسات الرمسية وغري . وقدرات معينة
 3.ربيةباللغة الع التدري الرمسية الأ توفر 

                                                           
3febaf  أكرم ف م  . ه. أ 9 Ser af hf Nrese    ( راجا : باندون

 .10  (9009غرافيندو فرسادا  
3
)يوكياكرتا: ،Media Pembelajaran Bahasa Arab f حممد خليس اهلل   
 .3(  9011أسواجا  
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 ذلك مييدة دون تعلاجللغة الع ميكو ف م 
  العربية  ملعرفة اتجممج ع يك ي فق   وبامليفس. اللغة

أي ا إلتقان أدوات  ولكو  فق  إلتقان امل ردات
العربيه  علوم اللغةباحلركة اإلسالمية الو بكية املعروف 

التبصصات مو   شر  انيةني مصطلح مو و 
 املوجودة   كلمة:

ٌض ُُثَّ ق اِفيٌَّة ن ح  ا لُغ ٌة قة رحٌض و  إنحش ا ٌ * ٌو و  ص رحٌف   ُروح  و بة عحد  ن 

ِتق اُل َل  ا ال د ُب ال مسح ا ُ * خ  ٌّ بة ي اٌن م ع اٍن م ج  حُم ا  ر ٍة  بح  و اإلح

نو أوا  النحو  لميذكر البيان أ الب أن 
نو   لم النحونذا يشري إ  أن . جماا  لمي مت ذكرب

  4لمي    أن يتقو أوعً    لوم اللغة العربية.جماا  

  اللغة العربية حى وفقا لعبد العليم إبرانيم
 1.ني لغة العرب و  الوقي ن سه ني لغة اإلسالم

                                                           
  )ليبانون: دار ساسية للغة العربيةالقوا د الأمحد اَلابيمي   السيد 4

 .1(  9002الكت  اإلسالمية  
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  كما نو يفانيةاللغة الم ي د معظم النا  صعوبة   تعل
لنه قبس أن يتعلموا لغة . احلاا بالنسبة لالندونيسيني

تعلم  6.ًع لغة أم مأخوذة مو الوعدة  لدي م أو أجنبية
مو ة اللغات الجنبية  ملية تعلم معقدة ذات جم

  لذلك لي  مو املستغرب متنو ة مو الظوانر املعقدة
 1.أن يكون َلذا معا   تل ة للجميج

نو  ملية ت ا س الطالب  أو التعليم التدري 
و ن التدري . مج املعلمني وموارد التعلم   بي ة تعليمية

 ملية  حتديث يقدمه املعلمون حبيث ميكو أن حتد 
  اكتساب املعرفة واملعرفة  وإتقان الك ا ة والشبصية

مبعى . وتشكيس املواقأل واملعتقدات لدى الطالب

                                                                                                                     
  Bahasa Arab dan Metode Pengajarannyaf أربد  أ نار 1

 .2-1  (9010فوستاكا فالجار  : يوكياكرتا)
: جاكرتا)   Bahasa Arab Pada Perguruan Tinggiفيوسون   تيم 6

 .11  (1216دفارمتو أغاما إندونسييا  
   Media Pengajaran Bahasa Arab  لوناب رباديا  بد 1

 .11  (9002اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماعن  فري   : ماعن )
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  التعلم  ملية تسا د الطالب  ل  التعلم  خر
 .2جيًدا

 امس تعليمي ويقتصر  ل  تقدا  التدري 
  وق ايا لق ايا ال نيةللعقس وجممو ة مو ااملعلومات 

الشباب والعلوم  و ال ة  وامس ني املعلم والطال  
  لن املعلم نو  امس للمعلم دور م م 2.واملعلومات
  واملعلم نو املعلم واملشرف واملنظم للتعليم التدري 

يقاا إن املعلمني ينجحون    10.ويشجج وامل س 
ية َلا التدريستدري  الطالب إذا متكنوا مو جعس املواد 

                                                           
 .Media Pembelajaranf....  3خليس اهلل   حممد 2

2
غونتور دار : فونوروغو)  التدري الرتبية و قاسم بكري حممود ينو    
 .9-1  (1221السالم  

10
فويتاكا ستييا  : باندون )   Psikologi Pendidikanأمحد مذكر   

1221)  111. 
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تأ ري جيد  ل  حياة الطالبات وجعل و ببًصا جيًدا 
 11َلو.

للمدر  دور م م  لن املدر   امس مو 
 وامس الرتبية  إن املدر  معلم و مشرف ومنظم ب ة 

كان املدرسون يقاا َلم   19.التعليم ومشجج ومقوم
ناجحني   تعليم الطالب إذا استطا وا  علوا املادة 

 ريا حسنا حلياة الطالب والطالبات التعليمية قد أ رت تأ
ويناا ذلك إذا كانو   . و علوا سبشيت م حممودة

تعليم الطالب والطالبات ي  لون امل انم واملعلم 
والعك  ع يناا . واملبادرات والتعاونات لتنمية املصنعية

ما يتمناب املدرسون مو النداف السابقة إذا كان 

                                                           
11

  )جاكرتا: بومي Mengajar dengan Sukses fمورسس ناسوتييون   
 .3(  9002أكسارا  

f rdidedndfر محد مذكأ 19  lHididieH ( فوستاكا ستييا  : باندو
1221)  111-161. 
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بيا  مو املواد الأ التعليم تدريبا وجتريبا حل ظ ال
 13.يغتربو ا حمتاجة بني يدى الطالب والطالبات

فاملدرسون ع يطلبون لتبليغ املواد فحس   
الذيو ع ينت ي  قل م  و " منانجا خ ية"بس يكونون 

واي ا 14 .استبدام الطرالق املتنو ة لرتبية الدارسني
للمدرسني  ة  الية ليكونو مريديو وقادريو  ل  ترقية  

التدري   11.ة النتال  التعليمية لدى الدارسنيكي ي
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   

                                                           
 .Mengajar dengan…..  3 ناسوتييون  مورسس 13
غاما : جوكجاكرتا) nasafreHnfslHnnedserieH  روستاماجي 14

 .1  (9001مدييا  
  (9001حكاية  : جوكجاكرتا)slHkeidfnasafi lind ff سوفارعن 11

111. 
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حى يعرفوا قدرهتم ويعلموا ما   ان س م مو 
 16.القدرات

أ يسلك ا النا   ل  كاني الرتبية ال
كاني  ملية التدري  .  قسمني  رمسي و غري الرمسي

  الرتبية الرمسي او غري الرمسي حتدى ي بني املعلم 
أربعة  ناصر أساسية " نانا سوجانا"وقاا  11.واملتعلم

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 

املواد ني . بعد ان يتعلموا ويأخذوا جتربة تعليمية
جممو ة مو املعارف العلمية املبسوةة مو املنان  

                                                           
 منان  تدري  اللغة العربية باالتعليم الساسيربدي أمحد ةعيمة   16

 .40  (1222دار ال كر العريب  : القانرة)
: باندو ) f lHdeedeHfnerdef sdrlrfMleekesfslHnekesا انا سوجانن 11

 .99  (9002رمياجا روسدا كاريا  
 .99ن   املرجج   12
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الدراسية لتبليغ ا إ  التالميذ    ملية التدري  
ما الطريقة أو الدوات للوصوا إ  اَلدف املتقرر. ا

. 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 ُتستن د أفكارب باستبدام ةرل  بس إنه   

املعلمون أيً ا لدي م دوافج  90. تل ة لتعليم الطالب
قوية ليكونوا قادريو  ل  حتسني كي ية حتقيق نتال  

ع يتعلق التدري  فق  بتوصيس  91.تعلم الطالب
املعلومات أو املعرفة مو املعلم إ  الطال    بس إ ا 
 ملية تعرب  و استعداد الطالب وقدرهتم  ل  

                                                           
 .99  .ن   املرجج 12
 .Guru yang ….   1  روستاماجي 90
 .Menjadi Guru ….   111  سوفارعن 91
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ى مسا دهتم  ل   يادة قدراهتم إ  احلد القص    ح
 99يعرفوا قدراهتم.

  تعلم اللغة العربية ننا  أربج م ارات 
لغوية  أي م ارة اعستما   و م ارة الكالم  وونارة 

إن إتقان امل ارات الربج  .93وم ارة الكتابة القرا ة 
املذكورة أ الب  روري للغاية  لم النحو و الصرف  
لكو الولوية الكيفر ني الو  ل ا ستجعس مو 

مو .  ل  ببع ما تعلم جوان  أخرى الس س
خالا إتقان  لم النحو و الصرف  ميكو للمر  
بس ولة تعلم اللغة النحوية   وخاصة مل ارات 

كما نو احلاا   نطال املدار  الداخلية   94.القرا ة

                                                           
 .40  منان  تدري  اللغة....أمحد ةعيمة   بدير  99
   Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabنرماوان   أجيأل 93

 .192  (9011رماجا روسداكريا   PT: جاكرتا)

 Ilmu Nahwu dan Sharf 2 (Tata Bahasa  أكرم ف مي  لي 94

Arab) Praktis dan Aplikatif   (جاكرتا :PT   1221راجا غرافيندو فرسادا)  
11. 
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اإلسالمية الأ تدر  وتقرأ بشكس  ام نصوص ص را   
 كالسيكية باللغة العربية.

تبصصني بطريقة مت التأكيد  ل  نذيو ال
 اإل داد يتم تطبيق نذا أيً ا   فصس. معقدة و ميقة

اإلصالح اإلسالمية الداخلية   باملع داخلاص 
 النحو كيبونساري ماديون   أي  و ةريق إ طا  مواد 

. وميةر جال ةترمجكتاب الالساسية الأ تشري إ  
لذلك مو املتوقج أن يكون الوسي  بالنسبة للسنرتي 

ا  ل  ف م النصوص العربية بالت صيس ليكون قادرً 
كتاب . والعمق   وخاصة   ف م النصوص القر نية

التدريسية الرليسية لدراسة نو املادة  وميةر جال ةترمج
ملبًصا  وميةر جال ةترمج يعد كتاب. وح لم الن
الذي يستبدم بعد ذلك كأنه نادام  وميةر جلالكتاب 
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علم لساسية لس ف م وح ظ املواد ا  اجلاوية لتس ي
 91و.النح

  ننا  العديد الولية ةاستناًدا إ  املالحظ
باستبدام كتاب  النحوم يمو املشكالت    ملية تعل

تامبا  " اإلصالحية"دينية الدرسة بامل "وميةر جاآل ةترمج"
  مو كيبونساري ماديون  ما  كبون ساري ماديون

ع يناا ننا  العديد مو ( 1: )بني أمور أخرى
مو ح ظ لسباب  تل ة ميفس  الذيو ف ينت وا الطالب

بعد تقدا ( 9)  صعبة ونلم جرا ؛ مشغوا  نسيان
املادة   كان ننا   دد قليس جًدا مو الطالب الذيو 

مت بال عس ف م صمي السنرتي مو . ةرحوا الس لة
املواد املقدمة أو ف يتم س اا أي ببع  النطمخالا 

                                                           
  ملحق  rn/10-fV/1102///10املقابلة الرقم انظر إ  نسبة   91

 نذا البحث
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التلميذات  كيفري مو( 3) و لنه غري م  وم ؛
 96.نالمات

 بدلية مجاملقابلة املأيً ا  الباحيفةأجرى 
ووفقا له    . سم دانيار سافينا وا إلاالتلميذة ب ىحدإ

مو القليس مو الوقي   لذلك مت  النحوم يكان تعل
مت نقس الشي  ن سه أيً ا  91.تسليم املواد إ  حد أقس

سيأ رفعة    جاوىمو قبس ةالب  خريو مو خار  
  كونه فرتة  منية قصرية   باإل افة إاووفقا َل. النعمة
 وميةر جال ةترمج  فإن اللغة املستبدمة   كتاب للغاية

  جتعس ف م نذا الدر  وني اللغة اجلاوية كرومو إجنيس
 92أمرًا صعًبا بع  الشي .

                                                           
  ملحق نذا  fV/1102-10///10الرقم  ر إ  نسبة املالحظةانظ  96

 البحث
  ملحق SN//12-fV/1102f///10املقابلة الرقم انظر إ  نسبة   91

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

 نذا البحث
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بناً   ل  املشكالت املذكورة أ الب   كان 
 تعلم مشكالت" م تًما بإجرا  دراسة بعنوان الباحيفة

 للتلميذات "ترجمة األجرومية"نظم النحو بكتاب 
كبون ساري ماديون  بالمدرسة الدينية "اإلصالحية"

   إجرا  ". م 8102-8102السنة الدراسية 
نذا البحث حى يكون قادرًا  ل  حتديد املشكالت 

كبون ساري  املع د اإلصالح   النحو مي  تعل
 بينما جتد حالً. ماديون

 البحث تحديد  ﴾ب﴿
 نذا البحث العلمي نو   البحث حتديد أما

و  ترمجة الجروميةاملشكالت   تدري  النحو بكتاب 
درسة بامل "الو " الوا تلميذات الصأللحلى ا ل
السنة كبون ساري ماديون  ية"اإلصالح" الدينية

 . م9012-9012الدراسية 
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 أسئلة البحث  ﴾ج﴿
ة البحث  ة ك خل يالباحيفةبنا   ل  ما ذكرته 

 :فمشكالت البحث تتبلع فيما يل  

 تعلةةةةم   التلميةةةةذات ةةةةا تاج و  الةةةةى املشةةةةكالت مةةةةا .1
 درسةةةةة الدينيةةةةةبامل ترمجةةةةة الجروميةةةةةالنحةةةةو بكتةةةةاب 

 كبةةةون سةةةاري مةةةادييون تامبةةةا  مةةةا  ية"اإلصةةةالح"
 ؟م 9012 -9012السنة الدراسية 

الى واج ت ا التلميذات ك كيأل حس املشكالت  .9
درسة بامل ترمجة الجرومية النحو بكتاب تعلم
كبون ساري  تامبا  ما  ية"اإلصالح" الدينية
 ؟م 9012 -9012السنة الدراسية  مادييون

 البحثأهداف    ﴾د﴿
واستنادا إ  صياغة الق ية املذكورة أ الب  

 فأصبح اَلدف للقيام حبث نذا البحث نو :
   التلميذات ا تاج و  الى املشكالت لكشألل .1

درسة بامل ترمجة الجروميةتاب النحو بك تعلم
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كبون ساري  تامبا  ما  ية"اإلصالح" الدينية
 .م 9012 -9012السنة الدراسية  ونمادي

الى واج ت ا التلميذات حس املشكالت للكشأل  .9
باملدرسة  ترمجة الجروميةالنحو بكتاب  تعلمك 

كبون ساري  تامبا  ما  الدينية "اإلصالحية"
 .م 9012 -9012السنة الدراسية  يونماد

 البحث فوائد  ﴾ه﴿
 والد   الث البح امو املتوقج أن تقدم نذ و
 ال والد العملية. نظرية والبكس فوالد 

 نظريةال والد ال .1
لتطوير تعليم اللغة العربية   وميكو أن يقدم  ( أ

 .النحو ميوصً ا  اًما ملشاكس تعل
كمقارنة ومرجج للباحيفني   املستقبس الذيو   ( ب

  النحو. التدري يدرسون 

 العملية  ال والد .9
 للمدار  ( أ
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توفري املدخالت والنظر للم سسة مو  (1
 أجس حتسني املنان  الدراسية.

 للمدرسني  ( ب
أ أل املراجج مو أجس حتسني جودة  (1

 .النحو التدري التعلم وخاصة 

تس يس املعلمني   التغل   ل   (9
  النحو. مياملشاكس الأ تواجه تعل

 للطالب (  
حى  النحو ميلتحسني نتال  تعل (1

يتمكنوا مو قرا ة وف م الكتاب ب  م 
 .جيد

 يادة حت ين الطالب ليكون أكيفر نشاةًا  (9
 .التدري   

  ف م املواد الأ  الطالب تس يس (0
 .ينقل ا املعلم
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 الباب الثاني
 اإلطار النظريو  بحوث السابقةال

 السابقة البحوث  ﴾أ﴿
 الباحيفةة  أجرى السابقة  و البح  نذب  
حة حوا تطوير مواد التدري  أو وسالس أةرو  ااستبيان

وجد . اإل الم املتعلقة بالبحث  و  نوان نذا التطوير
ملتعلقة العديد مو الدراسات السابقة ا الباحيفةة

   مبا   ذلك ما يلي:شكالت تدري  النحومب
" مولدة اليلى نعمة"البحث العلمي الذي كتبته  .1

المشكالت في تدريس النحو بكتاب : مبو و 
ابن مالك لتلميذات الصف السادس  ألفية

ماياك طاناتان " مفتاح الهدى"بالمدرسة الدينية 
 .8102/8102فونوروغو السنة الدراسية 

   الباحيفةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةو نةةةةةةةةةةذب اخلل يةةةةةةةةةةة ركةةةةةةةةةةنت 
مةةا املشةةكالت الةةى واج  ةةا ( 1: )السةة لتني  ونةةي

املعلةةةم   تةةةدري  النحةةةو بكتةةةاب أل يةةةة ابةةةو مالةةةك 
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لسةةاد  باملدرسةةة وةريقةةة حل ةةا لتلميةةذات الصةةأل ا
مايةةةةا  ةاناتةةةةان فونوروغةةةةو " م تةةةةاح اَلةةةةدى"الدينيةةةةة 

مةةةةةةةةةةةةةةا ( 9)؟ 9016 -9011السةةةةةةةةةةةةةةنة الدراسةةةةةةةةةةةةةةية 
املشةةةةةكالت الةةةةةى واج ت ةةةةةا التلميةةةةةذات ك تةةةةةدري  

مالةةةةةةك وةريقةةةةةةة حل ةةةةةةا  النحةةةةةةو بكتةةةةةةاب أل يةةةةةةة ابةةةةةةو
م تةاح "لتلميذات الصأل الساد  باملدرسةة الدينيةة 

لدراسةةةةية مايةةةةا  ةاناتةةةةان فونوروغةةةةو السةةةةنة ا" اَلةةةدى
 ؟9016 -9011

وإلجابةةةةةةةةةة نةةةةةةةةةذب السةةةةةةةةة لة أن اسةةةةةةةةةتبدمي 
الباحيفةةةةةةةةةةةة البحةةةةةةةةةةث النةةةةةةةةةةو    وجلمةةةةةةةةةةج البيانةةةةةةةةةةات 
اسةةةةةةةةتبدمي الباحيفةةةةةةةةةة ةريقةةةةةةةةة املقابلةةةةةةةةة والو يقيةةةةةةةةة 

أمةةا حتليةةس البيانةةات  البحةةث اسةةتعملي . واملالحظةةة
بطريقة ميل  ونوبرمني بتب ي  البيانات ُث  رض 

 .البيانات ُث أخذت اإلستنتا  من ا
أنى ( أ: )احلاصةةةةةةةةةةس مةةةةةةةةةةو نتةةةةةةةةةةال  البحةةةةةةةةةةثو 

املشةةةةكالت الةةةةأ واج  ةةةةا املعلةةةةم وةريقةةةةة حل ةةةةا   
تةةةدري  النحةةةو بكتةةةاب أل يةةةة ابةةةو مالةةةك لتلميةةةذات 

10 
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" م تةةةاح اَلةةةدى"الصةةةأل السةةةاد  باملدرسةةةة الدينيةةةة 
نقصةةةةان تةةةةوفري ( 1من ةةةةا  مايةةةةا  ةاناتةةةةان فونوروغةةةةو

 الوقةةةي مةةةج أن كيفةةةري مةةةو املةةةواد الةةةذي  ةةة  ل  م ةةةا
( 9. ُث بةةةرحه لةةةنظم وإ طةةةا  امللبةةةعقةةةرأة رةةةانر ا

أمةةا  كانةةي أل ةةاظ   كتةةاب أل يةةة ابةةو مالةةك غريبةةة
استبدامي الميفلةة املتنو ةة واملناسةبة باحليةاة حلوَلا 
ونقصةةان الةةذكا  التلميةةذات   ف ةةم النحةةو . اليوميةةة

ُث إ طةةةةةةةا  التةةةةةةةدريبات ليمةةةةةةةار   النحةةةةةةةو الساسةةةةةةةي
وكةةةةةةةذلك نقصةةةةةةةان التشةةةةةةةجيج  .قةةةةةةةدرات التلميةةةةةةةذات

التشةةةةجيج  إ طةةةا   وحلوَلةةةا مةةةو التلميةةةةذات والرغبةةةة
وإ طةةا  الةةدافج ممةةا أنةةداف  ةةو أ يتةةة الةةتعلم النحةةو 

أنى املشةكالت الةأ واج ت ةا ( ب) .النحةو التدري 
التلميةةذات وةريقةةة حل ةةا   تةةدري  النحةةو بكتةةاب 
أل يةةةةةةةة ابةةةةةةةو مالةةةةةةةةك لتلميةةةةةةةذات الصةةةةةةةأل السةةةةةةةةاد  

مايةةةةا  ةاناتةةةةان " م تةةةةاح اَلةةةةدى"باملدرسةةةةة الدينيةةةةة 
 كاني الطريقة املستبدمة رتيبةا( 1: من ا وروغوفون

سةةةألي إ  الصةةةادقات الالتةةة  ي  مةةةو أوع وحلوَلةةةا 
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نسةةةيان مةةةةواد النحةةةةو ( 9 .ف مةةةا جيةةةةدا ببيةةةان املعلةةةةم
مراجعةةةةةة مةةةةةواد وحلوَلةةةةةا  الساسةةةةةي مةةةةةو التلميةةةةةذات

النحويةةة الساسةةية ُث سةةألي إ  الصةةادقات الالتةة  
يسةةب  نقصةةان معرفةةة امل ةةردات مةةن و  و( 3. يعةةرفو

  نقصةةان قةةدرة التلميةةذات  ةةو قةةرا ة بةةرح الكتةةاب
 يبحةةيفو مةةةو القةةامو  الةةةذي غريةة    اليوميةةةةونةةو 
قصةةان اخةةتالف الطريقةةة مةةو املعلمةةني وحلوَلةةا ن( 4

 املبتل ةةةةةةو  التةةةةةدري  املناسةةةةةبة طريقةةةةةةةلةةةةة  املعلةةةةةم ب
( 1لتك ةةةةةةة  اق ةةةةةةةاض القةةةةةةةدرة ال كريةةةةةةةة لتلميةةةةةةةذات 
 املةةةوادنقصةةةان تةةةوفري الوقةةةي لةةةتعلم النحةةةو مةةةج كيفةةةري 

 مةةةج الصةةةادقات   وقةةةي الخةةةر باجلما ةةةة  يةةةتعلمو
ذات لن  ةةةةةةة   لةةةةةةةي و أتعةةةةةةةاب بةةةةةةةدن التلميةةةةةةة( 6

الةدرا  الخةةر وحلوَلةا أن يطلةةت الوقةي اخلةةاص   
اليةةوم لةةتعلم  لةةم النحةةو قبةةس دخةةوا ال صةةس أو بعةةد 

 . تناوَلم الدر 
رقةةةم دفةةةرت  نوووور جوونووووكتبةةةه البحةةةث العلمةةةي الةةةذي   .9

تووودريس : "و ةةةو  حتةةةي امل 910102006القيةةةد 
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النحوووووو بالكتووووواب األجروميوووووة للصوووووف لتجريبوووووي 
بالمدرسوووة الدينيوووة مفتووواح الهووودى مايووواك طاناتوووان 

". 8108-8100فونوروغووووو السوووونة الدراسووووية 
 :  ونتال  البحث مو نذا البحث

مو نذب اخلل ية ركن البحث نذا البحث 
( ما خل ية استبدام 1   ال ة الس لة ني : )

صأل التجرييب باملدرسة الدينية لل الجروميةالكتاب 
م تاح اَلدى مايا  ةاناتان فونوروغو السنة 

( كيأل تن يذ تدري  النحو بكتاب 9الدراسية؟ )
الجرومية للصأل التجرييب باملدرسة الدينية م تاح 
اَلدى مايا  ةاناتان فونوروغو السنة الدراسية؟ 

( كيأل املشكالت   تدري  النحو بكتاب 3)
التجرييب باملدرسة الدينية م تاح  الجرومية للصأل

 اَلدى مايا  ةاناتان فونوروغو السنة الدراسية؟    

نذا البحث يبحث ميدان يتصأل  لة 
 الباحيفةو ند مجج البينات  يأخذ . البحث النو 
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الطريقة العلمية كطريقة املقابلة واملالحظة والو الق 
املكتوبة  وأما حتليس البحث  فالوا ل ي  

واليفا   رض البيانات واليفالث استنتا   البيانات
خل ية ( 1: )واحاصس مو نتال  البحث. البيانات

استبدام كتاب الجرومية بع  للصأل التجرييب 
باملدرسة لدينية م تاح اَلدى لن الجرومية بع  
الكت  املعتربة الال م تدريس ا ك املعاند السل   
س مج أ ا إختصار الكتابة بامس امل مون تس ي

للمبتدئ ب رة امل لأل بإ ابة د اله إختصار 
الكتابة مج كيفرة املعى وتس يس للمبتدئ وب رية 

تن يذ تدري  النحو ( 9. )م ل ه بإ ابة د اله
بكتاب الجرومية للصأل التجرييب باملدرسة الدينية 
م تاح اَلدى مايا  ةاناتان فونوروغو السنة 

 بالطريقة القياسية ني 9019-9011الدرسية
ةريقة لتدري  الأ تبدأ ببيان  و القا دة ُث يأيت 

مشكالت تدري  النحو ( 3. )بعد ذلك بالميفلة
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بكتاب الجرومية للصأل التجرييب باملدرسة الدينية 
م تاح اَلدى مايا  ةاناتان فونوروغو السنة 

تصدر مو الناحية  9019-9011الدرسية
الداخلية واخلارجية  أما املشكالت الداخلية 

والطالب ك ع  م ك ف م . الب واملدر للط
أما . امواد الدراسي و ع  م   أحواا البدن

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 

ت ج املدر  صوته ويس س الطالب حل ا ان ير 
الصدقا  الذيو يسمعون الشرح  وإمنا املشكالت 
اخلارجية للبي ة بأن مكان ال صس قري  مو الطريق 
الساسي   املع د دار اَلدى فلذلك حني يشرح 
املدر  الدر  مير املرك  مو اجلوالة والسرية  
وةريقة حل ا ان يرت ج صوت املدر  وان  عس 
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نتال  تدري  النحو بكتاب ( 4. )ساترا  الباب 
الجرومية للصأل التجرييب باملدرسة الدينية م تاح 
اَلدى مايا  ةاناتان فونوروغو السنة 

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

وأما درجات .   تقوا نتال  الطالب 100
تجرييب مقبوا بنسبة لطالب صأل ال التدري 

 .     تقدير التعلم باملدرسة الدينية م تاح اَلدى

 الباحيفةانطالقا مو نذا البحث سيقدم  
ينبغ  ( 1)للمدرسة : اإلقرتاحات كما يل  

للمدرسة الدينية م تاح اَلدى مايا  ةاناتان 
فونوروغو ان تعطي املدرسني والطالب وسالس 

( 9)النحو الدراسية لرتقية جودنم خاصة لدر  
ان يشدد لتح يذ كتاب الجرومية لنه ع يستطيج  

( ب. )كماع   ت  يمه إع أذا كان قد ح ظه
ينبغ  مدر  املدرسة الدينية م تاح ( 1)للمدر  
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اَلدى مايا  ةاناتان فونوروغو ان يوسج فرصة   
غري خصة الدر   ل  الطالب ملو َلم  عأل 

 أن وجد الطالب مو مشكالت( 9. ) قل م
التدري  فينبغي  ل  املدر  ان يراقب م حى 

( 3)يعرف  و حقيقة املشكالت وخيرج م من ا 
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  والغالظات 

النقال  واست يدوا ما ي يدكم وانت عوا  و يادة مو
ينبغ   ل  الطالب ( 1)للطالب ( د)ما ين عكم 

( 9)ان يتعلموا جيدا قبس التعلم كام او بعدب 
وينبغ   ل  الطالب ان يسألوا  و املادة الى 

 عي  مونا        

 رقم األبصار أولىكتبه البحث العلمي الذي   .3
تعليم : "املو و  حتي 910102013  دفرتالقيد
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القواعد اللغة العربية بكتاب متن األجرومية 
الدينية " رياضة الشبان"للصف األول بمدرسة 

فاتيهان ويتان بابادان فونوروغو السنة الدراسية 
ونتال  البحث مو نذا ". 8102-8102
 :  البحث

إن اللغة العربية َلا مكانة خاصة بني لغات 
الكت  وكان القران الكرا واحلديث و . العاف

وكان القوا د . التقليدية مصادرا   تعاف اإلسالم
فكيفري . متعلما   املدرسة الدينية ريا ة الشبيان

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 

ب يواج ون ولكو مو بع  الطال. ال  م
 .املشكالت

كيأل ( 1: )إن أس لة البحث كما يل 
ةريقة تعليم القوا د اللغة العربية بكتاب منت 
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" ريا ةالشبيان"الجرومية للصأل الوا مبدرسة 
الدينية فاتي ان ويتان بابادان فونوروغو السنة 

كيأل مشكالت ( 9. )9014-9013الدراسية 
الجرومية  تعليم القوا د اللغة العربية بكتاب منت

الدينية " ريا ة الشبيان"للصأل الوا مبدرسة 
فاتي ان ويتان بابادان فونوروغو السنة الدراسية 

كيأل نتال  تعليم القوا د ( 3)؟ 9013-9014
اللغة العربية بكتاب منت الجرومية للصأل الوا 

الدينية فاتي ان ويتان " ريا ةالشبيان"مبدرسة 
 .9014-9013ية بابادان فونوروغو السنة الدراس

نذا البحث حبث ميدا  يتصأل  لة 
 الباحيفةو ند  رض البيانات أخد . البحث النو  

الطريقة العملية كطريقة املقابلة و املالحظة والو الق 
أسلوب  الباحيفةو ند حتليس البيانات أخذ . املكتوبة

 ) حتليس وص ي كي ي  ل  ةرا  ميل  ونوبرمان
dan Hubermansdelr ) ل ي  :  كما يل
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البيانات و رض البيانات واستنتا  البيانات 
 .(fHnlseendtlfsdile) وتسم  بطرا  ال عاا

ةريقة تعليم القوا د اللغة العربية . 1: وأما نتال  البحث
ريا ة "بكتاب منت الجرومية للصأل الوا مبدرسة 

الدينية فاتي ان ويتان بابادان فونوروغو السنة " الشبان
ني ةريقة القياسية وني يقرا  9014-9013الدراسية 

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 

مشكالت تعليم القوا د اللغة .9.مج اإلتيان بالميفلة
صأل الوا مبدرسة العربية بكتاب منت الجرومية لل

الدينية  عأل بع  الطالب   ف م " ريا ة الشبان"
املواد الدراسة لنه ف يتعلم النحو مو قبس  وحماوعت 
الطال  حلس املشكالت ان يسأا الطالب ا  املدر  

اما حماوع املدر  . او اصحابه  و املواد الأ عي  موانا
طي حلس نذب املشكالت الى يواج  ا الطال  ان يع

املدر  بيانا وا حا  و املادة لطالب ويعطي م فرصة 



 

30 
 

ليسألوا ماع يس موا مو املواد الأ القا  املدر   ان 
يستبدم املدر  الطريقة املتنو ة وامل روحة لرتقية رغبة 

نتال  تعليم القوا د اللغة . 3. الطالب    تعلم النحو
العربية بكتاب منت الجرومية للصأل الوا مبدرسة 

الدينية فاتي ان ويتان بابادان فونوروغو " يا ة الشبانر "
  ي خذ نتال  تعليم 9014-9013السنة الدراسية 
أوع باإلمتحان الش وي  و نيا . نونا بوج ني

  100-1باإلمتحان التحريري ويستبدم املقيا  مو
ودرجات تعليم القوا د اللغة . تقوا نتال  الطالب

ة للصأل الوا مبدرسة العربية بكتاب منت الجرومي
الدينية فاتي ان ويتان بابادان فونوروغو " ريا ة الشبان"

 .9014-9013السنة الدراسية 
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 نظريالاإلطار  ﴾ب﴿
   تدري  اللغةاملشكالت  .1

مشاكس أو مشكلة ني بي  ما  اا يسب  
ننا  أيً ا مو  92مشاكس أو ف يتم حل ا بعد.

حتد    ادا بأن املشاكس ني املشكالت الأ
 ندما يصس الشبع إ  اَلدف و د صعوبة   

  تعلم اللغة   يتم تقسيم املشكالت  30املمارسة.
 تكال   و ا املشكالت اللغوية واملشإ  قسمني

 :غري اللغوية. الت سري اليفا  نو كما يلي
 املشكالت اللغوية ( أ

املشاكالت اللغوية ني  وامس مرتبطة 
 : يباللغة ن س ا والأ تشمس ما يل

 (نظام الصوت ) لم الصوات (1

                                                           
  Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IIIم  التعليو ارة   92

ff.101  (1224باعي فوستاكا  : جاكرتا)
lidbeHf lHnekeseHfMererefesemfmeief أكرم ماليباري    30

 IefSf (1216و ارة العبادة  : جاكرتا)  162. 



 

32 
 

 مرا اهتا    م مة نقطة ننا 
 املتعلقة العربية اللغة تعلم  ملية  
صوت وني أن ننا  العديد مو بال

أصوات احلروف اَلجالية الأ لي  َلا 
ميفيس   اإلندونيسية    ل  سبيس امليفاا 
  ل ظ. للمتعلمني   وقي مبكر مو 

بذلك العربية سيكون مو الصع  تنطق 
مبابرة مج املعلم حيتا  إ  ممارسة لتكون 

بشكس اَلجالية قادرة  ل  نطق حرف 
 31.للمبرا  َلاصحيح وفقا 

 امل ردات (9
أساسا أوليا لدراسة امل ردات  كان

اللغة العربية  وذلك لن مو وجود الكيفري 
مو امل ردات الأ مو بأ ا أن جتعس مو 
الس س  ل  تطبيقه  ل  إتقان اللغة 

                                                           
 Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasaأولني نون    31

Arab (9019دي ا فري   : يوكيا كرتا)  64 . 
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ية أربعة ني: اعستما  والتحد  العرب
 .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 

مليفاا للطالب اإلندونيسيني.  ل  سبيس ا
لن الكلمة  الكرسي   ع نتا  إ  قرا ة

َلا ن   معى الندونيسية   وني 
 39.الكرسي

  لم اللة أي  لم النحو و الصرف (3
يلع  القوا د أيً ا دورًا م ًما 
  د م إتقان اللغة العربية   لن اللغة 
العربية هبا قوا د معقدة وم صلة مقارنة 

د اللغة نو نظام قوا  . النحوباإلندونيسية
                                                           

 .64  .ن   املرجج  39
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العربية يستبدم لتحديد مو ج الكلمات 
نو نظام قوا د  الصرف   اجلملة   بينما

اللغة العربية يستبدم لتحديد تكويو 
 .احلروف   كلمة

 الكتابة (4
الكتابة العربية الأ لتلأل اختالفًا  
كبريًا  و الكتابة الالتينية تيفري مشاكل ا 
اخلاصة   تعلم اللغة العربية   سوا  مو 

ريقة الكتابة مو اليمني إ  اليسار   ة
وكذلك اعختالف   كتابة خطاب   
بداية   منتصأل      اية الكلمة. حبيث 
لو يتمكو املتعلمون مو غري العرب مو  
كتابة احلروف العربية بس ولة   خاصًة 
نانيك  و سكب ا   مقاا ةويس وله 
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مجاا ما ف خيرت املتعلمون  ملية تعلم 
 33.ظمةةويلة ومنت

 غري اللغوية تكالاملش ( ب
املشاكس غري اللغوية ني مشاكس   
تعلم اللغة مو اجلوان  اخلارجية للغة. بشكس 

 :ان ام   نذب املشكلة غري اللغوية َلا ف ت
 املن جية تكالاملش (1

الت الأ تواجه نوني املشك
 ملية تعلم اللغة العربية الأ تشمس: 

داف التعلم  أ  ا  ني ة التدري   أن
  الطرل  لطالب  املنان  الدراسية  املوادا

 34.ميتعلال سوسال لصيع الوقي و
 املشكالت اعجتما ية (9

                                                           
slndilfجوويرية دانالن    33 Mleekesf slHnekesf Mereref esem 

 .44  (1229اإلخالص  : سورابايا)
slndidedndfمش  الديو أبر     34  lbmleekeseHf Mereref esem 

 .62  (9010إدييا فري   : يوكيا كرتا)
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ترتب  نذب املشكلة ارتباةًا و يًقا 
بالسياسات   جماا تعلم اللغة العربية   

ظر النا  حوا تعلم اللغة ووج ات ن
 .بيولوجيا اللوغوية   وإنشا العربية

أن الربوفيسور وأ اف سادتونو 31
املشكلة اعجتما ية ننا تغطي أيً ا 

 .36احلاعت والظروف الأ يتم في ا التعلم
 تدري  النحو .9

 النحو تدري  تعريأل ( أ
ترتك  اجلملة "تدري  النحو" مو  
كلمتني  و ا "التدري " و"النحو"  لتس يس 

 الباحيفة  تعريأل الكلمتني السابقني فتبني 
 واحدا فواحدا  كما يل : 

 التدري   (1

                                                           
 .10  .ن   املرجج  31
ة و ار : جاكرتا) Ontologi Pengajaran Bahasa Asingسادتونو    36

 .11  (1221التعليم  
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ري مو الرا  تبني تعريأل وجد كيف
 التدري  من ا:

 ند نانا سوجانا أن التدري  نو:  ( أ)
"اتصاا املعلومات إ  ذنو 

  31الطالب".
 ند هبا  الديو   أجأل نرماوان   ( ب)

التدري  نو العملية إل طا  
املسا دة إ  الطالب لن يستطيج 

  32التعليم جبيد.
 ند  مر  الك  التدري  نو  (  )

ب   إلقا  العلوم أ  الطال
املدرسة وقيس لتدري  ت ا س 
التعليم والتعلم.  رى التدري   
كعملية يتأ ر املدر  والطال  

                                                           
 Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Belajarنانا سوجانا  31

Mengajar ( 1223سينار غريسيندو  : باندو)  1  . 
 Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabأجيأل نرماوان  32 

 .39  (9011رماجا روسداكاريا  : باندو )
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يعلم املدر  الطالب ويتعلم 
  32الطالب الدرو .

 ند حممد ةربا  و  ارف  ( د)
مصط    التدري  نو يتطل  
التعليم العلمية الذي يدر  ومتيس 
إ  أن تكون دالمة و تغيري 

د  استد ا  السلو .    ملية حي
معلومة ُث لنين ا   الذاكرة 
والتنظيم املعر . وبعد ذلك  
وامل ارات املتجسدة تتجل  إبرا  
الطالب   اعستجابة والرد  ل  
الحدا  الأ حتد    أن س م 

 40أو بي ت م.
 لنحوا (9

                                                           
جاكرتا: بومي ) Proses Belajar Mengajar  مر  الك  32
 .41(  9002أنتاريكسا  
 Belajar dan   حممد ةربا  و  ارف مصط   40

Pembelajaran(9013الر  مدييا  : جوكجاكرتا)  12. 
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النحو نو  لم بأحواا أواخر 
الكلم  إنه  لم بقوانني يعرف هبا أحواا 

مو اإل راب والبنا   الرتاكي  العربية
وغرينا  ونو  لم بأصوا يعرف هبا 

: وقاا أي ا 41.صحة الكالم وفسادب
نو " نو"الشيخ مصط   الغالييى  أن 

 لم بأصوا تعرف هبا احواا الكلمات 
  49.العربية مو حيث اإل راب و البنا 

وقاا النحو يعرف به كي ية 
صحة و ع ا وكي ية ما : الرتكيبا لعريب
حيث وقو  ا فيه مو  ل اظ مويتعلق بال

حيث نو  اوع وقو  فيه  أو أنه يقصد 
"  لم تركي  اللغة والتعبرينا"به أنه 
                                                           

اللغة ةه  ل  حسني الدليمي و سعاد  بد الكرا  با  الواللي   41
  (9001دار الشرول للنشر والتو يج  : أردن) العربية منانج ا وةرالق تدريس ا

112 . 
: املكتبة العصرية: بريوت)جامج الدرو  الشيخ مصط   الغالييى  49 
۱221)  2. 
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وابغاية منه صحة التعبري  وسالمته مو 
اخلطأ و اللحو ف و قوا د صيغ 
الكلمات  وأحواَلا حني إفرادنا 

ونذا التعريأل مو مانية  43.وحينرتكيب ا
اب   لم النحو ناصر تركن حوا اإل ر 

ونو  ب  أواخر الكلمات بعد التعرف 
 . ل  مواقع ا مو اجلملة

يقوا النحاة   حتديد  لم 
إنه  لم يعرف به أحواا أواخر : "النحو

غاية النحو :   وقاا"الكلم إ رابا وبنا 
بيان اإل راب ( أي  ند النحويني)

وت صيس أحكامه حى مساب بع  م  ل  
 44".اإل راب

                                                           
املدينة ) املرجج   تدري  اللغة العربية  إبرانيم حممد  طا . د. أ 43

 .962  (9006دون املطبعة  : املنورة
دراسات   العربية حممد اخل ر حسني وبيخ ال نر السبق   44

 .144  (9011مكتبة اإلميان دار الص وة  : دون املكان) وتارخي ا 
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ور وني وتدري  النحو ليفال ة أم
: 

أنى النحو مظ ر ح اري مو  ( أ)
 م انر اللغة  ودليس  ل  أصالته

أنى النحو  واب  حتكم استعماا  ( ب)
 اللغة

أنى النحو تسا د  ل  ف م اجلمس  (  )
  41.وتركيب ا

إلقا  العلوم وتدري  النحو نو 
 أ  الطالب   املدرسة  و  لم النحو
ل ب  أواخر االكلمات بعد التعرف 

ليسا د  ل    ل  مواقع ا مو اجلملة
ف م اجلمس والرتاكي  اللغوية بشكس 

ومو ننا . صحيح وإنتا  لغة صحيحة
أي ا نقوا إن ندف تدري  النحو لي  

                                                           
 تعليم العربية لغري ناةقني هبا منانجه وأساليبه  ربدي أمحد ةيعمة  41

 .901  (1222منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم واليفقافة   : إسيسكو)
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حت يظ الطال  جممو ة مو القوا د 
وإمنا . اتجمردة أو الرتكي  املن ردة

مسا دته  ل  ف م التعبري اجليد وتذوقه 
وتدربه  ل  أن ينتجه صحيحا بعد 

 46.ذلك

 ري  النحو أنداف تد (3
وفالدات    أندافله  بيئكس 

أن  لم . النحوتعليم  لم كما كان   
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 

ن ندف تدري  النحو قيس إ 41.ذلك

                                                           
 .901ن   املرحج   46
دار : جومبا )Biografi Ulama Nahwu حممد ال طرا حقيقي   41

 .3  (9011مة  احلك
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لي  حت يظ الطال  جممو ة مو القوا د 
وإمنا . اتجمردة أو الرتكي  املن ردة

مسا دته  ل  ف م التعبري اجليد وتذوقه 
وتدربه  ل  أن ينتجه صحيحا بعد 

 42.ذلك

تتميفس أنم أنداف التدري  
 : النحو فيما يل 

إقدار املتعلم القرا ة بطريقة ساملة  ( أ)
 خالية مو اللحو

ب املتعلم القدرة  ل  الكتابة إكسا ( ب)
الصحيحة السليمة مو اخلطأ  
 واملت قة مج القوا د املتعارف  لي ا

مسا دة املتعلم  ل  جودة النطق  (  )
 وصحة الدا   ند التحد  
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إكساب املتعلم القدرة غل  ف م  ( د)
املسمو  ومتيين املت ق مج قوا د 

 اللغة مو املبتلأل مع ا
 املالحظة  ل  املتعلم إقدار ( ه)

 واملقارنة  واإلستنتا   قيقة الد
 وإدرا  الحكام  وإصدار
م ومتييننا الكال أجنا  بني العالقات

 وترتيب ا  ل  النحو املناس 
اإلس ام ك اتسا  دالرة القامو   ( و)

اللغوي لدى املتعلم وإمدادب بيفروة 
لغوية مو خالا النصوص الراقية 

 الى يتعلم القوا د مو خالَلا
كويو ح  مسا دة املتعلم  ل  ت (  )

لغوى جيد  ومكة لغوية سليمة 
ي  م مو خالَلا اللغة املنقولة 
ويتذوق ا؛ مبا يعينه  ل  نقد 
الكالم  ومتيين صوابه منبط ه  
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وتوريأل ال قرات والرتاكي  
 42.وامل ردات بطريقة سليمة

وكل م أنداف تدري  النحو 
مو رأي  لما  النحاة فلذا  عبد  ل  

لى يراد كس املدر  ليقرر النداف ا
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 

ن  رىب آلن القريكون مليا بالعربية  
وعت  م مقاصيدب اع مبعرفه قوا د 

اما تدري  القوا د مادة . العربية
                                                           

: ماعنق) املوجه لتعليم امل ارات اللغوية لغري الناةقني هبا  نور نادي  42
 .121-120  (9011مطبعة جامعة موعنا مالك إبرانيم اإلسالمية احلكومية  
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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
 ةريقة تدري  النحو (4

سج م  وم أو  إن ةريقة التدري  
وأبعد مو جمرد إجرا ات تدريسية يقوم 

إن ةريقة التدري  . هبا املعلم ك ال صس
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 

                                                           
برح ابو  قيس  ل  الل ية  مجاا الديو حممد  بد اهلل ابو مالك  10

 9  (9001مني جايا  احلر : سورابايا )
ةرالق تدري  اللغة العربية لغري حممد كامس الناقة وربدي أمحد ةعيمة  11
 .62  (9003املعارف اجلديدة  : الرياط) الناةقني هبا 
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إ  أذنان التالميذ بشكس يتحسو 
 .لرتبيةأغراض ا

والطريقة الى ُيست عمس ك تدري  
الطريقة الطريقة القياسية و  النحو

 الطريقةو  (اعستقرالية)اإلستنباةية 
التحاورية والطريقة اإلخبارية او التلقينية 

 : او اإللقالية وني 
 Metode)الطريقة القياسية  ( أ)

Induktif) 
حيث ينطلق املعلم مو 
ُث تقرير القا ددة للنالميذ ابتدا   

يعقب ا ذكر الشواند والميفلة 
والدلة الشارحة  ومج كيفرية 
. التدري   لي ا ميكو تعميم ا

وقد ت يد نذب الطريقة  ند تعذر 
استبالص القا دة مو قبس 
التالميذ  خاصة   املو و ات 
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الأ تتسم بقدر كبري مو الصعوبة  
لكو املواقأل التدريسية   تلك 
الطريقة تبدو متكل ة ومصطنعة 
لتمكني التالميذ ىمو السيطرة  ل  
قا دة حمدد سل ا  كما أن الميفلة 
–الشارحة لتلك القا دة ع للو 

مو ذلك  -ني الخرى
اى مبعى يلق  املدر   19.التكلأل

تالميذب القا دة ُث يوردب أميفلة  
كيفرية للتطبيق  لي ا وني أسر  
ك التدري  مو ةريقة اإلستنباط 

ا   :بيد أ ى
ميذ  قته ت عأل ك التل ( أ)

 بن سه
تدفعه إغ  احل ظ  و ر ر  ( ب)

 القل 
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 قوة التلميذ ك عترىب ( )
 13.املالحظة

وتتبج نذب الطريقة جممو ة مو 
 :اإلجرا ات ني 

 رض العبارة أو العبارات  ( أ)
الى تنع  ل  القا دة اى 

 صياغة القا دة
يقوم الطالب برتديد  ينة  ( ب)

مو الميفلة الدالة  ل  
 القا دة 

 كافية ةفرص املعلم يرت  (  )
 ك الطال  ينظر لكي
 وميارس ا املقدمة الميفلة
 صياغة مو يتمكو حى

                                                           
 . 90  ...الرتبية حممود يونو   13
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  ل  جديدة أميفلة
 14.منواَلا

 :ممينات الطريقة و يوهبا

أ ا ةريقة ذات فا لية كبرية  ( أ)
   رض املو و ات 

 .الصعبة مو القوا د
أ ا توفر الوقي  حيث ع  ( ب)

تستغرل وقتًا كبريًا   برح  
 . القوا د

 أ ا الطريقة نذب  ل  يعاب (  )
 .جافة

 بأن التالميذ تشعر أ ا ( د)
 رتي  التدريسي املوقأل

 .ومصطنج
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 بصعوبة التالميذ تشعر ( ه)
 وتعميم ا القا دة تطبيق
 .س مو  ندنممج  ل 

جتعس تعلم القوا د نو ا مو  ( و)
التدري  العقلي بدع مو أن 
جتعله وسيلة لصحة القرا ة 

  11.والكتابة
 Metode)الطريقة اعستقرالية  ( ب)

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

                                                           
 . 939ن   املرجج   11
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املالحظات قا دة يتم تسجيل ا 
   16.وتطبيق ا  ل  أميفلة جديدة

إجرا ات نذب وتتميفس 
 :الطريقة ك اخلطوات التالية 

 رض جممو ة مو الميفلة  ( أ)
ا كمة الصياغة أو 
اعختيار حبيث ترب  الرتكي  
اجلديد بشكس ميكو 

 مالحظته 
إجرا  ممارسة ب وية َلذب  ( ب)

الميفلة كأن يقرأنا الطالب 
ويناقش م املعلم ك معاني ا 

 وتراكيب ا  
 يرب  الذى التعميم استبرا  (  )

 السابق النشاط اخال مو
 11.للقا دة املعلم صياغة ( د)
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وذكر ك كتاب 
(Pembelajaran Bahasa Arab) 

  الطريقة اإلستقرالية خطواتبأن 
 :كما يل  

يبدأ املدر  الدر   ( أ)
باملو و  املقرر ك در  

 النحو
 عس املدر  أميفلة فيما  ( ب)

 .يتعلق باملو و 
لقرا ة  يأمر املدر  التالميذ (  )

الميفلة واحدا فواحدا 
 تبادعم

وبعد ذلك بدأ املدر   ( د)
لشرح قوا د النحو ك تلك 

 الميفلة

                                                                                                                     
 .943  ....الطرالقالناقة   11
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ُثى املدر  مج التالميذ  ( ه)
مو  يستبلصون القا دة

 تلك الميفلة
ويُطل   التالميذ حلسى  ( و)

التدريبات   كتاب النحو 
 مس  لتس يسالوا ح 

التالميذ يشرح املدر  
معاىن امل ردات الى ف 

 12.يعرفونا
وفوالد الطريقة 

 :ية ني اإلستقرال

تعود التالميذ ال كري  ( أ)
 واستنباط احلقالق بأن س م 

                                                           
 ,Pembelajaran Bahasa Arab    بد احلامد و خرون  12

Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media  (أوويو ماعنق : ماعنق
 .62  (9002 فري  
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ت تح أمام التالميذ باب  ( ب)
 التحصيس 

 اع تماد الة اا ك ترىب (  )
 الن     ل 

قتنج التالميذ بصحة ما ي ( د)
 12.يصلون إليه

ممينات نذب الطريقة 
 : و يوهبا

أن التلميذ يشرت  مج املعلم  ( أ)
  التوصس إ  صياغة 

 القا دة وتطبيق ا 
ا تس س  ل  التالميذ أ  ( ب)

 تعميم القوا د النحوية 
 تستغرل أ ا  لي ا يعاب (  )

 ةويال  وقتاً 
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 التالميذ مو كيفري ت  يس ( د)
و م بدع َلم القا دة تقدا

 60.مشاركت م   استنتاج ا
ال رل بني الطريقة القياسية الطريقة     

 اإلستقرالية

 الطريقة اإلستقرالية الطريقة القياسية الرقم

 ني ةريقة التعليم ة الرتبية ني ةريق ۱

ةريقة بطي ة لن  ۲
التلميذ في ا 

يكشأل احلقالق 
 وغرينا بن س ا

ةريقة سريج لن 
التلميذ يستبدم في ا 
معلومات وصلنا إلي ا 

 مو قدا

ةريقة غري ةبيعية مو  ةريقة  ةبيعية ۳
حيث ترتي  السري 

ك الوصوا إ  
                                                           

60 rnnmh//   cnddnelcedcdi/rleserwre/dihth1%   خذ ك التاريخ ي
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 املدركات العامة

يكون موقأل  4
ي ا التالميذ ف
 إ ابيا

يكون موق  م في ا 
 سليبا

يتمكو في ا  1
التالميذ مو ف م 
احلقالق الصعبة 
ل ا هبا يصلون 
 إلي ا بي ا فشي ا

قد ع يتمكنون مو 
ف م احلقالق الصعبة 
  لي م ف ما جيدا

ترىب ك التالميذ  6
 روح النقد

عترىب ك التالميذ 
 روح النقد

تعودنم الصرب  1
ماد وامليفابرة واع ت
  ل  الن  

تعودنم التسر  
 واع تماد  ل  الغري

 (fHnlseendtl)الطريقة التحاورية  ( ت)
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وني ةريقة الس اا 
واملناقشة وني م يدة ك تعليم 
صغار الة اا ل ا تعودنم التعبري 
 مىا  وا ك ن وس م تعبريا منظىما  
واجل ر بآرال م مو غري خوف وع 
وعوجس  وتد ونم إ  تنقي  

د في م الشول وتبعث في م فتجدى 
 61.النشاط العقل  وسر ة اخلاةر

وتقوم   جونرنا  ل  
املناقشة واستيفمار خربات التالميذ 
السابقة لتوجيه نشاة م نو حتقيق 

وع بد أن يعد الس لة . ندف معني
إ دادا جيدا ويرا   في ا الو وح 
والتسلسس والرتتي  و دالة تو يع ا 

ب نذب ومو  يو .  ل  التالميذ
الطريقة ني أ ا تستغرل  منا ةويال 
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وت دي إ  اعستطراد واخلرو   و 
 69.املو و 

الطريقة اإلخبارية او التلقينية او  (  )
 اإللقالية

وني الى يقوم املدر  في ا 
بإلقا  ما يريد مو املعلومات 
واحلقالق يستمج له التالميذ وع 

والتعليم هبذب . يشرتكون ك العمس
بار وي ر صغار الطريقة ي يد ك
 :لألسباب اآلتية 

يستطيج الكبار اإلصغا  مدة  ( أ)
ةويلة خبالف الصغار فإنى 

  قوَلم ع تتحمس ذلك
يستطيج الكبار استبالص  ( ب)

النكي اجلونرية بأن س م 

                                                           
69 rnnmh//   ciloeecdsn/tm/rrd nrsleicmrmwn/f ي خذ ك التاريخ

  .9012مايو  91
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أ نا  اإللقا   أمىا الة اا فال 
 ميكن م ذلك

ميكو لعقوا الكبار أن لنن  (  )
ك وقي قصري املعلومات 

لي م مج الكيفرية الى تلق   
ف م م إيى ا ف ما جيىدا  أمىا 
الة اا فال يستطيعون ذلك 
لعدم قدرهتم  ل   ب  
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

   تدري  النحو مشكالت التلميذات وةريقة حل ا  .9
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التعليم نو النشاط املركى  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  وأمىا تنظيم 

النشاةة الى تتعلق جبعس حاا أحواا ال صس نو 
ال صس مشوقا حى  ملية التعليم ك ذلك ال صس 

تسري كما أرادب املدرى .
64 

وقد ترجج الصعوبات الأ يعاىن من ا 
 : املتعلم   دراسة للنحو لألسباب التية

وني تنشأ بني قوم . البعد  و السلقية اللغوية ( أ
يتكلمون ال صح   يرا ون حس ا اللغوى 

ويستبدمو ا . بأدال ا التعبريىوي تمون 
بتلقالية  و  و اخلاةر  و دون اللحو في ا 
خروجا  و التعبري السليم  والذول ال طرى  

                                                           
: سنار ن )باندو  ,Dimensi-Dimensi Mengajar ,س رنا واصحابه64

 12(, 1221بارو, 
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ميجون مسا ه  لن أذا م ع تسرتيح للكالم 
 .الشاذ

غياب السما  السليم  إذا السما  أصس مو  ( ب
أصوا النحو واللغة  ودليس مو أدلت ا  وحسبك 

 و سكان البوادى املو ول  بالروايات الكيفرية
ب صاهتم  وصحة لغت م وني روايات كان 

 الرواة  والذيو 
ونذ . بنظام واحد -تقريبا-التنام كت  النحو  (  

. اإللتنام رفج قوا د النحو ا  درجة القداسة
والنارر   كت  الرتا  النحوي  د ترتيبا يكاد 

املرفو ات فاملنصوبات : ونو. يكون  ابتا
 .  اتجمروراتواتجمنومات ُث

إيعاد دراسة القوا د  و النصوص الدبة  حيث  ( د
إ  حد –وإ  الن  -ل رتة ةويلة–إن القوا د 

ع تناا تدري  مو خالا أميفلة مبتور    -ما
. ومجس م تعلة  وأسالي  بيدب  و الذول العريب

مما ن ر املتعلم مو القوا د  وتنام  إليج 
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اته  اإلحسا  أن تلك القوا د  لم يدر  لذ
او استبدامه   اللغة . ع عنت ا  به   احلياة

 . املتداولة
يعتمد  -  أغلبه  إن ف يكو كله–در  النحو  ( ه

 ل  اجلان  اتجمرد مو امل انم  واحلقالق  
 . واملعلومات  والقوانني  والقوا يد

اةا ة الكالم   صنا ة النحو  وحدو   ( و
 .اخلالف بني انل ا   الكوفة والبصرة

. السلوب املنطق    تعليس النحوبيو   (  
 .واستنباط أحكامه فتعقدت مسالله

 عأل بع  معلمني اللغة   بع  ال رو   ( ح
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  ( ط

عار  شال املعرفة  و غري أنله بن م م  أو إب
 .باحلاجة إلي م لشرح املغلق مو مسالس العلم
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تدري  القوا د كمادة مستقلة قد حتمس بع   ( ي
التالميذ  ل  ان يعدةنا غاية   ذاهتا  
فيستظ رونا استظ ارا  دون ت  م وتعقس  

 .وي ملوا جانب ا التطبيق   وغايت ا العلية
 اتبا  قدما  النحويني   سرد القوا د اتبا ا ( ف

سد الباب أمام مو حياوا اإلجت اد  أو يرى 
  ن سه القدرة  ل  إ افة جديد  أو تقدا 

 .مبتكر يسيري يس س جان  اللغة
حماوعت جممج اللغة   تيسري النحو العريب   ( ل

وكذا امل مترات أ طي انطبا ا لدى املعلني بأن 
 النحو صعبن 

إ   -  جماا التعليمي–تقسيم اللغة لعربية  (  
 .ولصيع درجات لكس فر  من افرو   

حاجة النحو إ  إ ماا العقس وال كر  لن  ( ا
والطال  مييس إ  . دورب   أدا  املعى معروف
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أن يريح ن ه مو ذلك  وي رب إ  ال رو  الى 
   61.تع ية مو الت كري

ومشكالت الخرى مو ج اد الطالب 
 : من ا

 أقس معرفة  لم الصرف ( أ
ب  م العلم الصرف م م أي ا. لن 

 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
 أقس امل ردات ( ب

 لم الصرف ع يك ي أن تكون 
 . ل  كت  الرتا  "سالحا قويا"  لالستيال 

لنه  ند النحو والصرف      ل  الطالب 
                                                           

دون : القانرة) املرجج   تدري  اللغة العربية إبرانيم حممود  طا  61
 .911-913  (9006املطبعة  
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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 

ن  م واحد ان نتعلم اللغة العربية ينبغي  لنا 
ال صس ع نريد ان ن  م بيان الخرى الأ نو 
بيان بعيد. ينبغي  لينا أن نتعلم   النظام  

ع تريد ان  .ن  م واحدا فواحدا مو الوا
ن  م ال صوا الخري قبس ان نتعلم ال صوا 

 .الو 
 حا ر   اتجمال  باملتكررة ( د

ينبغي  ل  الطالب للبحث  و 
لكت  العلمية مو التجميعات الأ مناقشة ا

 لما  السلأل. وبذلك كان تعتاد  ل  مسا  
 .اي احات والعبارات العلما 

 أقس القدرة  ل  تقسيم الوقي ( ه
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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 

ل رصة الأ أ طانا اهلل له التوفيق. رمبا لديك وا
الوقي لتجني  سا ة أو نصأل سا ة كس يوم 
الأ ميكنك استبدام ا لقرا ة الدر  وتكرار 

 66.املواد الأ أ طيي

 الى و العوامس  العلما ويري بع  
تسب  مشكالت التالميذ   التعلم مو ج ة داخلية 

 :التالميذ ميفس مو ج ة خارجية. التالميذ وخارج م

القوا د السا  الى ينبغ  تقدمي ا حيث ع  ( أ
توجد دراسات  لمية مو و ية مقننة تكشأل 

                                                           
66 rnnmrh//baredbcdscdi/00030-eeHnier-eeHnier-aHnai-mdre-

blbmeee-idnem-esem-naHiaecrnbe   9012مايو  92ي خذ   التاريخ. 

https://muslim.or.id/13164-langkah-langkah-untuk-bisa-membaca-kitab-arab-gundul.html
https://muslim.or.id/13164-langkah-langkah-untuk-bisa-membaca-kitab-arab-gundul.html
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لنا  و من   تعليم قوا د اللغة العربية للناةقني 
 .بغرينا ك املرحلة الساسية

ترتي  النم فامل م  حيث ف تقس لنا الحبا   ( ب
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

                                                           
ةرالق تدري  اللغة العربية حممود كامس الناقة و ربدى أمحد ةعيمة   61

منشورات املنظمة اإلسالمكية للرتبية والعلوم واليفقافة : مصر) لغري الناةقني هبا
 .934  (9003إيسسكو  
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كيفرة القوا د امل رو ة  ل  التلميذ  حيث يشعر  ( د
 .بأن ح ظ ا يتطل  منه جم وداً كبرياً 

تركين املعلم  ل  اعنت ا  مو املقرر دون التأكد  ( ه
 .مو إمكانية تطبيق القوا د  ملياً 

د النحوية قوانني إحسا  التلميذ بأن القوا  ( و
 .جمردة تتطل  جم ودات  كيفرية عستيعاهبا

 نالية اللغة  حيث يدر  التلميذ حصة أو ا نتني  (  
للقوا د الصحيحة  وما دون ذلك يتعلم التلميذ 

 (.العامية) بالل جة الدارجة
كيفرة املو و ات الأ ع دا ي لتدريس ا  ( ح

 .للتلميذ  ل ا ع متيفس أ ية كبرية للتلميذ
تقار إ  تطبيق القوا د النحوية الأ مت اعف ( ط

 .تعلم ا
مشكالت خاصة باجلان  الرتبوي والتعليمي  ( ي

 62.والن سي

                                                           
62 rnnmh//   cnddnelcedcdi/rleserwre/dihth1%  ي خذ ك التاريخ

 .9012مايو  92

http://www.google.co.id/search?hl=id&q:2%25
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 :وأما مو العوامس الخرى  كما يل 

 دور السرة مبا أن السرة ني تكويو ال رد ( أ
إن الط س ينمو ن سيا إةار السرة  إذ   

تتكشس ببصيته  ل  وجه اخلصوص  و ةريق 
كة   تصرفات الم و الب  فالط س القليد واملشار 

يعتمد  ل  والدديه ا تمادا  و يقا لي   ل  
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 
وكنتيجة ذلك فإن مسا دة السرة    ان تشمس 

ذلك أن .  عاا   تكويو املستقبس ال رداإلس ام ال
السلو  اإلجتما ي لي مواةو يتوقأل  ل  

فإذا  . نو ية الوس  العاللي الذي ق ي فيه ة ولته
كنا نتحد أي ا  و السرة لن التدري  الوا 
 ل  العالقات اإلنسانية نو الذي حيدر ويرب  

 .  سلو  البالغية فيما بعد
 بي ة دم اإلنتباب لرد فعس  د ال ( ب
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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 (  

تأ ري البي ة  يلبع   ان   
الأ يعيش ا  ويرتت  اإلنسان نو نتال  اللبي ة 

 لي ا أن ال رد حي  بأسأل افتقاد المو  بسب  
الب   الشديد الذي يعيشه ونتيجة أنوا  احلرمان 

احلاجة إ  الغدا   واملالب   : الى يعا  من ا
 .واملسكو

  عأل   مستوى الذكا  ( و
وننا  اختبارات مقننة حتدد   

مستوى الذكا  لكس ة س او    ان تتعاون 
ختبارات مج املقابلة الشبصية ودراسة نذب اإل

و ال  . سري احلياة لذلك الط س مو مصادرنا
إمنا . التأخري الدراسي لدى ال ع ا    الذاكرة
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يكون بو ج منان  خاصة لدراست م مج اإلكيفار 
مو وسالس اإلي اح السمعية والبصرية واإلستعانة 
بالنشاط العلمي وذلك بإبراف خاص يقوم به 

عاملي أك ا  وقد أ دوا للعمس معلمون أو م
 . ونذا امليدان

 كسس ببص  (  
يتميفس    دم رغبة بع    

الة اا   استبدام ذكال م و دم استغالله   
و ال  ذلك إمنا بتجديد . التحصيس الدراسي

ةرل التدري  وتنويع ا  وإبرا  الط س بأنوا  
والعناية بالتعليم ال ردي . النشاط املدرسة ال عاا

النعيينات واملشرو ات والواحدات وبطريقة 
وبذلك يشعر الط س مبس ولية الشبصية مج 
 مان التشجيج مما يساا د  ل  التبلع مو 

 . الكسس والتواكس واإل اا الدراسي
  عأل الصحة العامة للط س أو سو  التغدية ( ح
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أو  عأل   حواسه وع سيما   
السمج والبصر ونذب العوامس قد تت افر جمتمعة 

ة    عأل دراسة و ال  ذلك إمنا او مت رق
يكون ب مان ر اية صحية دالمة تقوم هبا 
امل سسات الرتبوية واإلجتما ية   تنش ة 
الة اا صحيا وإبراف دالم للطبي  املدرسي 

واملعلم والولديو نم أمنا  خ  .  ل  الة اا
الدفا  الصحي الوا حني يلح ون ال عأل 

اجل ات الدراسي وحيلون الط س ال عيأل إ  
 .      الصحية املبتصية

 وامس الن سية مناجية مييس مع ا الط س الطال   ( ط
 ا  الغياب
دون  ذار او إ  اصطنا    

التعارض أو إ  املشاجرات واملشاحنات الى 
يعيش ا الط س مج أفراد املننا أو مج أقرانه   

و واج  البا  واملعلمني ان ي ي وا اجلو . املدرسة
لم الذي يبعث   الط س روح الن سي املال
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التعاون والنشاط وقد أقامي أكيفر املدار  مشرفا 
اجتما يا مو م امه  ال  نذب احلاعت الن سية 

 . اخلاصة مستعينا مب لمي املدرسة وأوليا  المور
 املن ا  الدراسي ( ي

 عأل املن   الدراسي سب    
. م م مو أسباب التأخري الدراسي لدى الطال 

ملن ا  مو أنم املو و ات الرتبوية يعترب مو و  ا
بس نو ل  الرتبية وأساس ا الذي قد تكو  ليه 
ونظرا إلختالف أرا  املربني   نذا املو و  
ا تربب البع  ساحة القتاا الى يتقابس في ا 

 .  مجا ة املربني

وأما حماولة حلس املشكالت الأ يوج ه  
 : الطالب فيما يل 

ر  النحو   ان يتبج الطال  إربادات مد ( أ
التدر    ف م نذب القوا د واإلنتقاا مو 
. الس س إ  الصع  دون إ اا أو تأجيس

استبدام القوا د الى يدرس ا   أحاديث 
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اليومية مج  مالله   املدرسة و  البيي وع 
يبا  مبو يسبر منه  فالتدري  أسا  تعلم 

 . القوا د ورسوخ ا   الذنو
قوا د بعمليات اإلستمرار   مراجعة ال ( ب

اإل راب  لن اإل راب  ملية منطقية ل  م 
القا دة وو وح  لة استبدام ا  ووسيلة ل  م 
املعى  فيولد ذلك   ن   الالب دافعا 
للدراسة مبينا  ل  التذول الذات  واإلندفا  

 . الشبصي
ان ييستمر   مطالعة الكت  الديبة  متدرجا  (  

مل يدة  مو قا ة القصع الس لة إ  الكت  ا
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 
د   ينيو هبا كالمه وتعابرب قوع وكتابة  ويسرتب
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اختيار الكت  الأ يطالج في ا بأ را  
 62.أساتذته

ان يكون قدرة  ل  ف م أساسيات مو  لم  ( ه
 النحو أوع

وسالس التعلم والتعلىم  ل  أسا  منتظم 
وأنيق واتبج املسارات. ينبغي لنا أن نتعلم   
النظام  و منذ البداية الو  ل  م ذلك واحد 

بال عس بواحد. ع أف م البداية ولكو إحاةة 
املدار  العو  الأ ع تناا بكيفري   الواقج أن 

 املناقشة.
 كيفري مو ح ظ التصريأل ( و

نو نعلم اجلن  الوا مو العلوم النحو الأ   
السا  ُث حني يرافق مج نتعلم الصرف 

 وإ رابه.
 من جيا  متسلسلة   دراسة قوا دب (  

                                                           
 . 192 ةرل  يفمان   62
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بعد تعلم أساسيات  لم النحو  ونتا  
م بني النحو الصرف. لنه إ  أن نتعلم العل

يناقش العلم الصرف بعلم النحو. لن ا نني 
 ترتب  ارتباةا و يقا

 ح ظ النظامه بعد  لمنا تنظيم قوا دب ( ح
 ندما كنا ن ظ نظام ا ُث سنقوم أي ا أن 

 10.ن ظ قوا دب

 كتاب ترمجة الجرومية  .3
نو كتاب   ترمجه العجروميه كتاب 
 الجرومية تابمو ك الذي ناقس املع د  كالسيكي 

 وقد كتبن س ا اآلجرومية باستبدام اجلاويني.كتاب
داوود اإلمام أيب  بد اهلل حممد بو حممد بو 

 جروم ابو الذي يعرف  ادة باسم والسو اجي 
 ترمجة كتاب ه بينما 193الذي تو     ام 

                                                           

 10 rnnmh//ndeeHnelmcmednrmdncedcdi/1102/10/ndmr-eese-

blHnenerd-raedn-mleekes-ff 9012مايو  92ي خذب   التاريخ. 

http://gilangcep.blogspot.co.id/2015/01/tips-cara-mengatasi-sulit-belajar-# ilmu.html
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مو سرييبون مت  حممود بو  تار مجعت ا اآلجرومية
 اإلسالمية درسةاملمو قبس  جاوى الوسط  إصدار
الأ متي مناقشت ا   دراسة  (API) الداخلية

الساسية با تبارنا الكتاب  النحو لصصات
 .الصلي

 ل  حتتوي  مادة اآلجروميةترمجة  كتاب
فصوا  96معبد مج 119ما يصس إ   النظم بكس
ص حة.   الص حة الو   امل لأل  16و 

معناب  " نالقرا ا ربوا الكالم كي تعربوا"بعاريت مو
 حى تتمكو منح ظ ا ربوا الكالم"أكيفر أو أقس نو 
 تدري كحافن وتشجيج القرا   ل  " القر ن الكرا

  النح.  لم
كتاب ترمجة   الوا يبدأ امل لأل الباب  
 .ومقدمة الكتاب مقدمته   البسملةمج الجرومية 

باب   اإل راب  باب الكالم  باب التايل نو ال صس
    بابالفعاا    باب رابمعرفة  المات اإل

  باب املبتدا واخلرب   باب نال  ال ا س  ال ا س
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باب رو    باب إن و أخواهتا   باب كو و أخواهتا
رة   باب   باب املعرفة والنك النعي  باب  و أخواهتا
امل عوا   باب  داالتوكيد   باب الب باب   العطأل

   اا  باب احل ظرف  باب ال صدر  باب امل به
 باب    باب ع ستيفنا   باب اإل يناب التميب

باب امل عوا معه.   امل عوا مو أجله   باباملنادى
أن يصأل  غطا  الخري مو البالغ أي ا البابو  

 وبرح أصس مننا جروميةالترمجة  مو نو م لأل
 .امل لأل
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 الباب الثالث
 منهج البحث

دور م م حى  من   البحث  يكون   البحث
البحث الأ  من  . كو مو حتقيق النداف املرجوةتتم

 :ونا البحث أستبدم ا   نذ
 المدخل و نوعية البحث   ﴾أ﴿

 fieldنذا البحث  بارة  و حبث ميدا  ) 

research) أي إجرا  يستبدم البيانات النو ية  
حبث ينت  بيانات وص ية   بكس كلمات مكتوبة 

  حبيث ته ية مو النا  وسلو  ميكو مالحظأو ب 
دد املقاربات النو ية  ل  يستبدم  ًجا نو ًيا. تش

 ات موقأل معني )  سياقات   وتعرياملعى  واملنطق
 .  واملنيد مو البحث   احلياة اليوميةمعينة(

  كما نو يتم مجج البيانات   نذا اتجماا
احلاا   اتجمتمج وامل سسات واملنظمات اتجمتمعية 

 يتم التعبري  و بياناهتا   وامل سسات احلكومية الأ
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بكس ل ظي وحتليل ا دون استبدام التقنيات 
  كاني ننا    نذب الدراسة أرقام  اإلحصالية. إذا

 11.ف ذا فق  كد م ولي  البيانات الرليسية

 حضور الباحثة ﴾ب﴿
الباحيفة   يعد وجود   البحث النو ي 

 يو نم الداة الرليسية  الباحيفة  لن  روريًا للغاية
ة  ل  الدراسة. باإل افة مجج البيانات الال مة لمجاب

ون  ططني ومن ذيو جلامعي الباحيفة  يعد إ  ذلك
البيانات وحمللي البيانات ومرتمجي البيانات ومراسلي 

  فإن مجج وبالتايلنتال  البحو  املراد اختبارنا. 
البيانات واملعلومات الدقيقة نو الغرض مو وجود 

 .19الباحيفة

                                                           
)ماعن : نيالا  Metode Penelitian Bahasa Arabحممد  ينني   11
 .19(  9001فوستاكا  

: دون بان) Metodologi Penelitian Kualitatifليكسي مولون     19
 .2  (9002رماجا روسدا كريا  
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  كان النظر  و كونه مشارًكا كامالً رف بص
أيً ا مراقًبا كاماًل   نذب الدراسة. الكالو أو  الباحيفة

يو  الباحيفةاملبرب   نذب الدراسة يعرف بو ي وجود 
كباحيفني   ونذا ي دف إ  برح سابق حوا نذا 
البحث. حبيث ع يتسب  ذلك   حدو  مشاكس 

ات غري مرغوب في ا عحًقا لنه سيتم ذكر بيان
املبرب بو وح   وع ل ي البيانات أو تستبدم 

 .حروفًا أولية معينة

 مكان البحث ﴾ج﴿
ملدرسة الدينية   ا يقج موقج نذب الدراسة   

. "اإلصالحية" تامبا  ما  كبون ساري ماديون
ون يأخذون نذا املوقج الباحيفةوالسب  الذي جعس 

  فإن يو الباحيفةنو أنه باإل افة إ  كو م   متناوا 
ا  أيً ا مو مدرسة العاش اإلسالمية الداخلية تع

 التلميذات ا تو والأ يواج حالن دري مشكالت   ت
وني املدرسة الداخلية اإلسالمية الوحيدة   منطقة  

ترمجة  كيبونساري ماديون الأ ع تناا تستبدم كتاب
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  منان   وية التعليمية. لذا فإن مدرسة  ميةجرو ال
سالمية الداخلية ني املكان املناس  اإلصالح اإل

 .لمجابة  ل  نذا البحث

 مصادر البيانات  ﴾د﴿
مصادر البيانات ني املصادر الى حصلي 

 الباحيفةلتحصس  13.مو ميدان البحث الباحيفة لي ا 
 : ل  البيانات يستعني مبا يأيت

 املصادر البشرية .1
ني مصادر  البشريةمصادر البيانات 

 14لبيانات مبابرة للباحيفني.البيانات الأ توفر ا
نذب البيانات   بكس نع مو املقابالت 
واملالحظات حوا أنشطة التعليم والتعلم. كان 
املبربون   نذب الدراسة مقدمي الر اية 

                                                           
 Penelitian Suatu Pendekatan Praktik  اريكونطوا سونرمسي 13

 .119 (9013رينكا جي تا  : ن باندو )
f
 Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosialإسكاندار   14

(Kuantitatif dan Kualitatif) (9010غ ف فري   : جاكرتا)  111. 
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للمدار  الداخلية اإلسالمية   ورلي  املدرسة 
ة املع د   ورليس مدر  لعلم النحوالدينية  
 .و التلميذاتللبنات   

 غري البشريةاملصادر  .9
ني  غري البشريةمصادر البيانات  

مصادر البيانات الأ ع توفر البيانات مبابرة 
بيانات  انوية   بكس بيانات  11للباحيفني.

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 

 .املتعلقة بالبحث املسالس

 أساليب جمع البيانات ﴾ه﴿
تعد تقنيات مجج البيانات أكيفر اخلطوات 
اإلسرتاتيجية   البحث   لن الغرض الرليسي مو 
البحث نو احلصوا  ل  البيانات. دون معرفة 

                                                           
 .111  .ن   املرجج  11
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 ل   الباحيفةأسالي  مجج البيانات   لو حيصس 
بيانات ت ي مبعايري البيانات املقررة. تقنيات مجج 

 :بيانات   نذب الدراسة ني كما يليال
 ةريقة املالحظة  .1

املالحظة ني واحدة مو تقنيات مجج 
البيانات املستبدمة   البحث النو ي. مو 

ون  ل  السلو  الباحيفةخالا املالحظة   يتعرف 
املالحظة ني ةريقة أو ةرل  16ومعى السلو .

لتحليس وتسجيس السلو  بشكس من جي مو 
فراد أو اتجممو ات أو خالا النظر إ  ال

مراقبت م مبابرة. املالحظة ني ةريقة جلمج 
املالحظة بصريًا  الباحيفةالبيانات حيث يرى 

حبيث تعتمد صالحية البيانات بشكس كبري  ل  
 11.قدرة املراق 
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9002)  126. 
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تنقسم ةريقة املالحظة لربج أقسام وني 
غري املشاركة واملنظم وغري  الحظة املشاركة وامل

نو  املالحظة املستبدمة   نذب و  12.املنظم
  املشاركة غري الحظةاملني  البحث العلمي

مبابرة   أنشطة التعلم  الباحيفةيشار   ع حيث
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 
 تعلم   التلميذات ا تاج و  الى شكالتامل  ( أ

باملدرسة  ترمجة الجروميةالنحو بكتاب 
 كبون ساري مادييون  الدينية "اإلصالحية" 

 م 9012 -9012السنة الدراسية 
الى واج ت ا كيأل حس املشكالت  ( ب

ترمجة النحو بكتاب  تعلمالتلميذات ك 
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  باملدرسة الدينية "اإلصالحية"  الجرومية
السنة الدراسية  مادييون كبون ساري

 .م 9012 -9012

 املقابلة ةريقة .9
املقابلة ني ا اد ة مج الغرض ا دد مو 

ة أو وسالس واملبربيو او الباحيفةالطرفني يعى 
الغرض مو أجرا  املقابلة نو تطل  اخلرب . اتجمي 

أو ببع أو حد  أو الدافج أو   و منظمة
 و  ذلك  او تغيري واحلصوا  ل  معلومات غري

 .الخريو
تنقسم املقابلة  ل  قسمني  و ا  

واملقابلة . املقابلة امل توحة واملقابلة املغلوقة
امل توحة ني املقابلة الى كانوا املبربيو يعرفون 
بأ م   املقابالت ويعلمون ما الغرض مو 

 12.املقابالت
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ة باملقابلة الباحيفةإستبدمي   نذب احلالة 
 رابجلميذات الصأل الباملدرسني والت امل توحة

مبدرسة م تاح اَلدى حلصوا  ل  الحواا 
 ا تاجة   نذا البحث العلمي يعين:

   التلميذات ا تاج و  الى املشكالت ( أ
 ترمجة الجروميةبكتاب  تعلمتدري  

كبون ساري   باملدرسة الدينية "اإلصالحية" 
 9012 -9012السنة الدراسية  مادييون

 م
واج ت ا الى كيأل حس املشكالت  ( ب

ترمجة النحو بكتاب  تعلمالتلميذات ك 
باملدرسة الدينية "اإلصالحية"   الجرومية

السنة الدراسية  كبون ساري مادييون
 م 9012 -9012

 الو قية  ةريقة .3
الو قية ني الطريقة جلمج البيانات  ةريقة

  كتاب  ”f“Riyantoاملوجودة كما قاا
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“Metodologi Penelitian Pendidikan”f قاا   ُث
namefieHfddHedH  إن الو يقة ني كس الببيانات

  20.املكتوبة أو الشرط املقيد بالبحث
إستبدمي الباحيفة الطريقة الو يقية لنيس 

املدرسة الدينية "اإلصالحية" البيانات  و حالة 
 :  كما يل  كبون ساري مادييون

لمدرسة تاريخ التأسي  واملوقج اجلغرا  ل ( أ
 .كبون ساري مادييونالدينية "اإلصالحية"   

باملدرسة الدينية وسالس املدرسة وتركي   ( ب
السنة  كبون ساري مادييون"اإلصالحية"   

 .9016-9011الدراسية 
املدرسة  علمني والتلميذات  امل أحواا (  

 كبون ساري مادييونالدينية "اإلصالحية"   
 .9016-9011السنة الدراسية 
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 طريقة تحليل البيانات  ﴾و﴿
يستبدم الباحيفة أسلوب    نذا البحث 

حتليس البيانات ني حتليس وص ي كي ي  ل  ةرا  
  والتحليس (namlsbeH)و نوبريمان ( sdelr) ميل 

البيانات يستبدم الباحيفة بيفال ة ةرول وني كما 
 :يل 

 
 

 
 
 
 
 

 البيانات ل ي  (1
ة الباحيفةل ال خيتل  البيانات قسم 

 بال بطو الدقة  كما ذكر   السابق كلما ةاا
. ة كلما كيفري البيانات املبتلطةالباحيفةالوقي 

ومو اجس ذلك تعقد سريعا املعلومات بطريقة 

 تخفيض

 البيانات

 عرض البيانات

 استنتاج البيانات

 جمع البيانات
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والغرض مو ل ي  البيان . ل ي  البيانات
ني تلبيع وليري البيانات امل نة مو حيث 

 .املو و  والشكس
  نذا البحث حتصس الباحيفةة  ل  
ة البيانات مو املقابلة واملالحظة والو قية املعقد

  التعليم وال ماا اليومية مو املدار  
والتلميذات  ُث ل   ا باختيار وحتديد  و 
 . الحواا الصلية املتعلقة بعملية تدري  النحو

  رض البيانات (9
بعد  اية ل ي  البيانات فاخلطوة 

انى  رض البيانات   . بعدنا  رض البيانات
البحث النو ي بطريقة الصورة والبيان املشملة 

 . واإلتصاا بني البيا  وما اببه ذلك
 إستنتا  البيانات  (3

اخلطوة بعد  رض البيانات   ةريقة  
ني أخذ اإلستنباط واإلستدعا  واإلستنباط 
الوا ف تبق   احلكم اذا اتي الدلة اجلديدة 
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ولكو اذا  . والرجح   مجج البيانات بعدنا
كان اإلستنباط الوا تنس  وتت ق بالدلة 

حينما رجعي الباحيفةة . جحة والصحيحةالرا
  ميدان البحث ومجج البيانات  فاإلستنباط 

إذا إستنباط حبث نو   . الراجحة الصحيحة
فقد اجاب   حتديدنا وف تبق وتتسج حينما 

 .ذن  الباحيفة   ميدان البحث
 

 فحص صحة البيانات  ﴾ز﴿
ة ةريقتني ل حع صحىة الباحيفةإستبدمي  

 :البيانات كما يلي
 تطويس اإلبرتا  ( أ

وسيلة   البحث  الباحيفةيكون 
. ويشرت  وقي ةويس   ميدان البحث. النو  

وفالدة نذا التطويس لرتقية الدرجة لمانة 
 .البيانات

 مبواربة التأمىس ( ب
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الغرض مو مواربة التأمىس إ اد 
اخلصالع والعناصر املناسبة باملسألة املطلوبة ُثى 

والعناصر    نذب اخلصالع الباحيفةتركن 
وبعبارة أخرى إذا كان تطويس . بالت صيس

اإلبرتا  يعط  الغرفة فمواربة التأمىس يعط  
 .التعمق

 خطوات البحث  ﴾ح﴿
ع ميكو فصس نذا البحث النو ي  و 
خطوات البحث. بعد ذلك خطوات البحث 

 الباحيفةعكتشاف خصالع البحث حيث يكون 
خطوات   البحث  4نو أداة البحث   وننا  

 :لنو يا
 مرحلة ما قبس احلقس (1

ننا  ستة أنشطة    أن يقوم هبا 
ون   نذب املرحلة باإل افة إ  ا تبار الباحيفة

واحد    ف مه   أع ونو أخالقيات البحث 
امليدا . تشمس مرحلة ما قبس احلقس نذب: 
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جتميج التصميمات البحيفية   واختيار جماعت 
لويل البحث   وإدارة التصاريح   والتتبج ا

وتقييم الظروف امليدانية للبحو    واختيار 
املبربيو واستبدام م   وإ داد معدات البحث 

 .  وق ايا أخالقيات البحث
 مرحلة العمس امليدا  تت مو نذب (9

املرحلة مو العمس امليدا : ف م خل ية 
البحث واإل داد   والدخوا إ  احلقس 

 .واملشاركة أ نا  مجج البيانات
 ليس البياناتتقنيات حت  (3

بتحليس  الباحيفة  نذب املرحلة   يقوم 
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
 مرحلة كتابة نتال  التقارير (4
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ون الباحيفةنذب املرحلة   يص    
نتال  حبث من جية حى يتمكو القرا  مو ف م 

 .ومتابعة التدفق

 تقرير البحث و كتابة تنظيم  ﴾ط﴿
لتس يس تركي  البحث العلمي  فتقسم 

 :و ن , ة تقرير البحث ا  مخسة أبوابالباحيفة

خل ية : املقدمة ون  حتتوى  ل  : الباب الوا
س لة أو البحث وحتديد البحث  
فوالد  البحث وأنداف البحث و

تقرير   و البحث وتنظيم كتابة
 .كتابة البحث

اإلةار و فيه البحو  السابقة  : الباب اليفاىن
 :النظرى ونو حيتوى  ل  

اللغة و  شكالت   تدري امل
م  وم التدري  وم  وم النحو 
وم  وم تدري  النحو وأنداف 
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تدري  النحو وةرل تدري  
 النحو 

من   البحث ونو حيتوي  ل  :  : اليفالثالباب 
نو  البحث و ح ور الباحيفة و 
مكان البحث و مصادر 
البيانات و أسالي  مجج 
البيانات و ةريقة حتليس البيانات 
و فحع صحة البيانات و 

 خطوات البيانات
 رض البيانات ونو حيتوى  : الرابجالباب 

البينات العامة الى تتعلق  : ل 
مس تاريخ مبوقج البحث يش

تأسي  املدرسة و موقع ا 
اجلغرا  ونظام ا وأحواا 
أساتذنا وتلميذاهتا والبيانات 
اخلاصة الى حتتوى  ل  البينات 

النحو  تعلماملشكالت     و
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ترمجة الجرومية  بكتاب 
ملدرسة الدينية للتلميذات   ا

تامبا  ما  كبون " اإلصالحية"
السنة الدراسية ساري ماديون 

 م9012-9012

الباب 
 اخلام 

حتليس البيانات  و املشكالت  
ترمجة النحو بكتاب  تعلم

ملدرسة الجرومية للتلميذات   ا
تامبا  " اإلصالحية"الدينية 

السنة ما  كبون ساري ماديون 
 م9012-9012الدراسية 

الباب 
  الساد 

اإلختتام الذي يشمس  ل  نتال   
 البحث واإلقرتاحات
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 الباب الر ابع

 ض البيناتعر 

 عرض البيانات العام ة   ﴾أ﴿

تامباك ماس  " اإلصالح"تاريخ تأسيس المعهد  .0
 كبون ساري ماديون

درسة امل تاريخ تأسي ع ميكو فصس 
املع د  و تاريخ تأسي   "صالحيةاإل"دينية ال
و  .تامبا  ما  كبون ساري ماديون" اإلصالح"

 فيما يلي: "اإلصالح"املع د تاريخ تأسي  

صالح" نو مع د سل ي مع د "اإل
م. و م سسه نو  1221عام ال   الذي أس 

نو . احل  محديأ المحممد سح رة الشيخ كياني 
سيأ نور   برفقة  وجته ي س  املع د "اإلصالح"

الداخلية    ع دامل ب. تقج نذيوواجنيمو با ةحممود
والرض  كبون ساري  مادييون.   تامبا  ما  قريةال
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كاني أرض الوقأل  ذب املع دن املستبدمة   بنا 
مج مساحة  ةانر احل   حممد ربي مو والدب بال

M 1420 الرض
2

c
20 

" اإلصالحية"تاريخ تأسيس المدرسة الديني ة  .8
 تامباك ماس كبون ساري ماديون

   املع د "اإلصالح"مج وجود  متش 
ماديون الأ تتطور  ساري  قرية تامباكا   كيبون

  ةرا  م  لي  التعل  يعترب منوذ  ل  نو متنايد
   مريبى املع دمببادرة مو  .أقس مو الميفس فيسنرتيو
 ل  د م مو  احل  أمحدي حممد سالمكياني 

عام ال  لذلك   ر  الداخلية واتجمتمج ا ي  هبااملدا
توق أل م سسة التعليم املدرسة الدينية الأ  م1220

 .مسيي باملدرسة الدينية "اإلصالحية"
املستبدم عسم "اإلصالحية"  اسم

 املع د دينية نو بكس مو أبكاا اسمالة رسدامل
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دينية الدرسة املبقصد القيام بأنشطة "اإلصالح" 
مج "اإلصالح"  املع د  د م وجود "اإلصالحية" 
 مو و  ي املنكرمر املعرف ل اَلدف الرليسي

للجيس الصغر  ةم اإلسالمييخالا إ طا  التعل
و خالا التعليم م أو السل ي كالسيكيالبشكس 

مس أن ال   ل  "اإلصالحية"درسة الدينية امل  
تكون قادرة  ل  جل  القيم الدينية اإلسالمية إ  

 .احلياة   اتجمتمج
السل ية  املع د و تقدُّم ريتطو 
و تأ ري  ل  تطوير وتقدم التعليم "اإلصالح" 

  لن "اإلصالحية"الدينية درسة امل   التدري 
ريب املع د ع ينتمي مل" اإلصالحية"ة الدينيدرسة امل

الطالب ليسوا    لذالكفق  قرية تامباكا الوجمتمج 
ولكو كان   تامبا  ما  قريةالفق  مو جمتمج 
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مو خار  املدينة أو خار  ننا  بال عس العديد 
 29.املنطقة   إندونيسيا

" اإلصالحية" الدينية بالمدرسة الجغرفي الموقع .2
 اديونتامباك ماس كبون ساري م

تامبا  " اإلصالحيةتقج املدرسة الدينية "
 كانتور ديسا  الشار    ما  كبون ساري ماديون

تامبا  قرية  (Tanjung) تاجنون   دالرة  13رقم 
كاني املدرسة الدينية  .ماديون  املدينة  ما 
 فيما يلي:"  حمدودة اإلصالحية"
 فالورمو اجل ة الشاملية حمدودة بعمدة  . أ

(Palur)  
مدينة اجل ة اجلانوبية حمدودة بعمدة  مو . ب

  (Ponorogo) فونوروغو
 مدينة ماكيتانمو اجل ة الغربيىة حمدودة بعمدة  .  

(Magetanf) 
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تاجنون  رجا مو اجل ة الشرقية حمدودة بعمدة  . د
(Tanjung Rejo) 

   "اإلصالحية"دينية الدرسة املتقج 
نه بعيد  و  جي   مو وم  ىس ونادئ ل جوار

تن يذ التعليم والتدري   كانحبيث   ارةاملركبات امل
 23.سرياً  ل  س س

المدرسة الدينية بالرؤية و البعثة و الغرض  .2
 تامباك ماس كبون ساري ماديون" اإلصالحية"

درسة املخرى  فإن ال سسة املمتاًما ميفس 
تامبا  ما  كبون ساري " اإلصالحية"دينية ال

 رضو البعيفة و الغرؤية ال  لدي ا بالطبج ماديون
 و البعيفة و الغرضالرؤية . مرجج   تن يذ أنشطت الل

 ني كما يلي:

                                                           

حق نذا   ملfV/1102f-10///10 الرقم انظر إ  نسبة املالحظة83 
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103 
 

تامبا  " اإلصالحية"املدرسة الدينية بالرؤية  . أ
 ما  كبون ساري ماديون

تعليمية مو وقة و الية  ةحتقيق م سس 
 .  وكذلك الخاللدينيةالدرسة املاجلودة   

تامبا  " اإلصالحية"املدرسة الدينية بالبعيفة  . ب
 ساري ماديون ما  كبون

ن  ل  و قادر  الذيو طالبال حيصىس  ل  (1
 .وف م ت سريب الكرا قرا ة القر ن

الذيو ي  مون  طالبال حيصىس  ل  (9
  جماعت ال قه والت سري  يةكت  السل ال
 .وغرينم صرفوال حووالن

الذيو لدي م إميان  طالبال حيصىس  ل  (3
املبتل ة   ة العبادةقوي  وإتقان املمارس

أمر املعروف و "  ل  ي عسأن ويريدون 
 ." ي املنكر
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الذيو يتقنون اللغة  طالبال حيصىس  ل  (4
ويستطيعون التواصس هبا  خاصة  الجنبية
 العربية.اللغة 

الذيو يتقنون العلوم  طالبال حيصىس  ل  (1
والتكنولوجيا  ونم حساسون وم تمون 

 البي ية. باملس لة
تامبا  " اإلصالحية"املدرسة الدينية بالغرض  .  

 ا  كبون ساري ماديونم
 ل  قادرون الذيو  طالبال حيصىس  ل  (1

   للمرججف م القر ن وف م ت سريب  
 احلياة اليومية.

 يستطيعونالذيو  طالبال حيصىس  ل  (9
لتوفري احلياة    يةكت  السل الف م 
 اتجمتمج.

 ل   ونالذيو قادر  طالبال حيصىس  ل  (3
 نل  السنة  وفًقا ليةصحيحالالعبادة 
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أمر "  ل أن ي عس  ون ة ويريدواجلما
 ".املعروف و  ي املنكر

الذيو ميكن م إتقان  طالبال حيصىس  ل  (4
بتل ة مو اللغات الجنبية  املأنوا  
 العربية.اللغة وخاصة 

الذيو يتقنون العلوم  طالبال حيصىس  ل  (1
والتكنولوجيا  ونم حساسون وم تمون 

 24.البي ية س لةبامل

تامباك ماس  " إلصالحيةا"المدرسة الدينية وسائل  .2
 كبون ساري ماديون

 4,1اجلدوا 
تامبا  ما  كبون " اإلصالحية"الدينية وسالس املدرسة 

 21ساري ماديون
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 عدد أو الوسائل اسم الغرفة رقمال

 1 غرفة رلي  املدرسة 1

 9 يذغرفة السات 9

 1 غرفة املصلى  3

 14 ال صس 4

 9 خنانة الكت  1

 1 غرفة ال يوف 6

 3 ماماحل 1

 1 اسوباحل 2

 1 املكتبة 2
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والموظفين  والمعلمات المعلمين أحوال .2
" اإلصالحية"المدرسة الدينية ب والموظفات

 تامباك ماس كبون ساري ماديون

 واملعلمات للمعلمنيالعدد اإلمجايل 
" اإلصالحية"املدرسة الدينية ب واملور اتواملور ني 

اسية السنة الدر  تامبا  ما  كبون ساري ماديون
كما   نسبة الو يقة     م  ال ون9012-9012

 .ملحق نذا البحث

 4,9جدوا 

 واملور ني واملور ات واملعلمات املعلمني أحواا
تامبا  ما  كبون " اإلصالحية"املدرسة الدينية ب

 26م9012-9012السنة الدراسية ساري ماديون 
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 الدرس إسم المعلم الرقم

كياني سالم أمحدي  .1
 احل 

 بالغة

 فقه حسو دريين .9

 قوا د ال ق ية ي  غ ران .3

 صرف إمام ميسين .4

 صرف ميسدي .1

 فقه حممد ساف حلمي .6

 أصوا ال قه حممد نور ي  .1

 فقه أنوار الديو .2

 جتويد  يو الديو .2

 جتويد مسروكني .10



 

109 
 

 توحيد سوفارنو .11

 نو إمام أبعري .19

 أخالل أمام بصري .13

 حديث أنصري .14

 صرف تانو .11

 أخالل إبو نداية .16

 فقه  لي  تار .11

 نو  يو العارفني .12

 ت تيش  لع النوار .12

 ت سري رجاا اَلمنة .90

 أخالل حممد إمسا يس .91

 فرالد حممد خري المني .99



 

110 
 

 نو حممد  د  فوالد .93

 بالغة يوسأل .94

 نو سيأ نور حممودة .91

 جتويد حلبيبةنور ا .96

 رسالة ا ي  اكأل فينا نيس النعمة .91

 صرف ةوىب مايا معلوفة .92

 نو أ ين فالنة النورية .92

 فقه ديو  ندنا  ل   .30

 أخالل جنة ال ردو  ننع .31

" اإلصالحية"المدرسة الدينية الطالب ب أحوال .7
  تامباك ماس كبون ساري ماديون
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ية املدرسة الدينبينقسم الطالب 
تامبا  ما  كبون ساري ماديون إ  " اإلصالحية"

 :قسمان  و  ا فيما يلي
الطالب املقيم  نم يطلبون العلم   املدرسة  . أ

و يقيمون   املع د " اإلصالحية"الدينية 
تامبا  ما  كبون ساري " اإلصالح"السل ية 
 .ماديون

الطالب غري املقيم  نم يطلبون العلم    . ب
و ع يقيمون   " صالحيةاإل"املدرسة الدينية 
تامبا  ما  كبون " اإلصالح"املع د السل ية 
 .اي يذنبون مو بيت م ساري ماديون

 4,3جدوا 
ةبقا حلد التدري  و اجلن  جدوا الطالب 
تامبا  ما   " اإلصالحية"باملدرسة الدينية 
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-9012السنة الدراسية  كبون ساري ماديون
 21م9012

 الفصل الرقم
 حد التدريس

 عليا وسطى أولى

 13 92 92 ال صس الوا .1

 10 92 93 ال صس اليفا  .9

 - - 93 ال صس اليفالث .3

 - - 90 ال صس الرابج .4

 93 11 21 عدد الطالب

 111 المجموع كلها
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 4,4جدوا 

ةبقا حلد التدري  الو  الطالب اسم  جدوا 
تامبا  ما  كبون " اإلصالحية"باملدرسة الدينية 

 م9012-9012السنة الدراسية  نساري ماديو 
 اسم الطالب الرقم اسم الطالب الرقم

 اغين بكرا را ي .42 فيندي ستيياوان .1

 بد الرمحو  .9
 واحد

سيأ رفعة  .10
 النعمة

بايو ايكو  .3
 ويدودو

ذاوي منايا  .11
 فوتري

 خري النسا  .19 اويل البصر .4

نانان   .1
 إسواحيودي

دننييار سافينا  .13
  وا

 ليلي نيس الرمحة .14 حممد إمسا يس .6
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ألني ن را مولييا  .11 خري النوار .1
 أحسين

 منيا فالقة يا  .16  اراة فراستييا .2

 ديوي سولسرتي .11 رينا بينتارا فوترا .2

سيأ خري  .12 فورويتو .10
 النسا 

نور أمحد  .11
  افندي

 سيأ حممودة .12

  فاةمةسيأ .60 إإن  ارمحين .19

 ننيئ مذكرة .61  يو العارفني .13

  مرة الواحدة .69 قشريي .14

 ويندا أغوستني .63 حممد حسيب .11

 رييان أرفييانا .64 ديديك ستيياوان .16
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أنديكا دوي  .11
 جانيو

 في ي ريستييانا .61

ديوي فوس يتا  .66 جوكو واسيسا .12
 ساري

حممد خري  .12
 اإلخوان

 نور إنداب .61
 ووعنداري

 أوكتانا أمباروايت .62 رجاا   ندي .90

حممد نادي  .91
 مسروخني

 نور ايكا ساري .62

حممد راب   .99
 سيأل النوى

 نيال رانايو .10

يو  أفريكا  .11 هبجة الوسالس .93
 ساري

إربدي فتو  .94
 النجا

 دييان نيالن .19



 

116 
 

إبو ب ا ة  .91
 إبرانيم 

أوكتافييا نور  .13
  نينة

احسو لنوم  .96
 احللم

 رانا نبيلة .14

 ماريسا أودري .11  ارف سوسانتو .91

 الواوا  ديا .16 سيغيي فورناما  .92

 رينا كريستينا .11 معروف و انركو .92

  نرة امل يدة .12 جولييانتو .30

ليل  ايكا  .12  وفان .31
 سافيرتي

 فالنة النورية .20 رو  سانتوسو .39

أيلين  سينا  .21 جو  ارف  .33
 رمسي
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ر ينا قسمة  .29 أجنغري فاجني .34
 املو 

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

 نداية الرمحة .24 جونان وحيو .36

 ليلي نور جنة .21 أنان  كورنيياوان .31

 سيأ  الشة .26 دييان نيالم .32

أنديك  .32
 سوغييانتو

ميتا كوسوما  .21
 ديوي

حممد نادي  .40
 فورناما

 ويدييا أستويت .22

وحيو باغو   .41
 سافوترو

 لييا نوفيتا ساري .22

باغو  سافتو  .49
 رانارجو

 حامدة اخلمسة .20



 

118 
 

حممد  الم  .43
 حس  اهلل

 مصلحة اليل  .21

 ألأل بنعمة اهلل .29  يو العابديو .44

معروف فتح  .41
 الرمحو

 م تاح احلسنة .23

أديتييا خري  .46
 النام

 نور خلي ة .24

نييا سري  .21 جونان وك .41
 وانيو 

   برنان الديو .42
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 4,1جدوا 

ةبقا حلد التدري  الطالب اسم  جدوا 
تامبا  " اإلصالحية"باملدرسة الدينية الوسط  

السنة الدراسية  ما  كبون ساري ماديون
 م9012-9012

 اسم الطالب الرقم اسم الطالب الرقم

 حممد ر وان .30 لرمحوفتح ا .1

 ديديو ستييونو .31 ستييا بودي .9

 أمحد ر وان .39 حممد مصلح .3

 حسيب أولو العنم .33 حممد حمي الديو .4

 خار الطغيان .34  بد الرمحو .1

 ليليك ميسرة .31 جوكو .6

سيأ إمرأة  .36 سوريا سافوترا .1
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 النافعة

 بني صاحلة .31 دريين .2

 سونرسيه .32 وارنو .2

 بني ف يلة .32 إمام حن ي .10

 فراستيوي .40 سوجاروو .11

 ألأل متممة .41 يوغا أفريسودا .19

 سيأ قمرية .49 أغو   ارفني .13

 صاحلة .43 سوكامتان .14

 سيأ رحيمة .44 فراستييا .11

 بني حممودة .41 سوسانتو .16

 إسنان لط ييانا .46 نور  لع .11

 غيناريت يولييا  .41 رما ين .12



 

121 
 

 مالكة املربورة .42 سيأل اتجميد .12

 سيأ مطيعة .42 إمام بافعي .90

 إنتان  وعخيا  .10 لط ي البعاري .91

 داريت لطي ة .11 قدار ي  .99

ساندي  .93
 موستيكا

 رافعة املعصومة .19

أنا  ناري  .94
 ستيياوان

 أسوة حسنة .13

 لصاحلةمرأة ا .14 واس  الكرا .91

م تاح اَلادي  .96
 البدري

 ليلي  نور  يين .11

ريسكا أ ون  .16 مر  الديو .91
 جويرية

 خريية .11 أمحد قمري .92
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   ذاوي املكتوب .92

 4,6جدوا 

ةبقا حلد التدري  العليا الطالب اسم  جدوا 
تامبا  ما  كبون " اإلصالحية"باملدرسة الدينية 
 م9012-9012السنة الدراسية  ساري ماديون

 اسم الطالب الرقم اسم الطالب الرقم

 حسو اخلامتة .13 جامسانتو .1

 نور وداية .14 حممد جوناري .9

سيأ مالكة  .11 أمحد صادل .3
 العالمة

 أسوة حسنة .16  بد الرمحة .4

  ندي  ليا ملأ .11 قمر الديو .1

 سيأ منورة .12 مش  اَلادي .6



 

123 
 

 سا دة نور  يين .12 داتو  سوفرييانتو .1

 دوي حليمة .90 أمحد رفا ي .2

حممد سيأل  .2
 ال طا 

 خلون ميى .91

 سيأ رابعة .99 خ ري .10

 فيرتييا نينجسيه .93  لي وسطان .11
   فوريانتو .19

نظام الطالب باملدرسة الدينية 
 .تامبا  ما  كبون ساري مادييون" اإلصالحية"

 واجبات الطالب . أ
ساتيذ والستاذات كل م الطا ة إ  ال (1

 وتنظيم م
 احل ظ حبرمة املدرسة داخال وخارجا (9
 اإلبرتا  جلميج الدرو  (3



 

124 
 

احل ور   املدرسة مخ  دقالق قبس  (4
 ا افظة

لنوم اإلذن أو اإلبراح مو ويل التالميذ  (1
 أو املس وا مو املع د

 التكارم بني التالميذ والخر (6
املس ولية للنظافة والمو والرتتي   (1

   ال صس واجلماا
املس ولية  ل  ح ظ البنيان والساحة و  (2

 وسالس املدرسة
املسا دة  ل  ةالقة  ملية التعليم  (2

 والتعلم داخس ال صس وخارجه
الدفج  ل  الش رية     التارخ العابرة  (10

  ل  اخلر كس ب ر
 التكميلة  ل  أدوات الدراسة (11
 اإليقاف  ل  املركوب   املكان املعني (19
الرمسي املعني مو اإلستعماا  ل  الني  (13

 املدرسة



 

125 
 

 امل ذب واملواربة (14
 اإلخبار إ  املوةأل  ندما فرغ الدر  (11
اإلبرتا   ل  ا افظة قبس بدالة  (16

 .الدرو 
 ممنو ات الطالب . ب

املعابرة بني الرجاا و املرأة  ل  أيى  (1
 وجه

 الرت   و ال صس  ندما جرت الدرو   (9
 اإلستعماا  ل  النينة  ل  اإلسراف (3
  صساحلمس ةعاما   ال (4
اإلستعارة  ل  الدوات الدراسية  (1

  ندما جرت الدرو 
الوسوسة  ل  الدراسة  ندما جرت  (6

 الدرو 
 التشاجر   ال صس (1
 النوم  ند ما جرت الدرو  (2
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احلمس والقرا ة  ل  الكت  غري كت   (2
 الدراسية

 الشتم (10
 اإلجرامية (11

 حقول الطالب .  
حق الطالب عبرتا  الدرو  مادام ع  (1

 خيالأل نظام املدرسة
الطالب لنيس املساومة مادام ع ق ح (9

 22.خيالأل نظام املدرسة
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 عرض البيانات الخاصة ﴾ب﴿

ها تاجهو  التى البيانات عن المشكالت .0
ترجمة نظم في تدريس النحو بكتاب  التلميذات
كبون  بالمدرسة الدينية "اإلصالحية" األجرومية

 -8102السنة الدراسية  ساري مادييون
 م 8102

  إتقان قوا د السل ية ةيني  املدرسة الد
 لن كس كتاب. أمر ع بد منه النحو اللغة العربية أو

نو  السل ية ينيةالد املدرسة در    يُ  الذي
  أصبحي َلذا السب . ريبا باللغة العربيةبالكامس تق

 طالبلل دروًسا إلناميةً  النحو أنوا   تل ة مو كت 
. املدرسة   تعليمال  كس مستوى مو مستويات 

 "اآلجرومية"كتاب الأ نعرف ا ني   ش ورةالكت  امل
درسة امل  لن كس "بو مالكأل ية "و  "العمرةي"و 
ولكو . تقريًبا ت حع نذب الكت  السل ية ينيةالد

نادرًا ما  النحوننا  كتاب واحد مو كتاب 
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  السل ية ينيةالداملدرسة    النحويستبدم   تعلم 
 ".ترمجة اآلجرومية" وني كتاب

ياسني غ ران  الستاذمج  ةنتال  املقابل مو
  " ترمجة اآلجرومية"و نو املعلم النحو  بكتاب 

تامبا  ما  كبون " اإلصالحية"املدرسة الدينية 
 :أنه قاا ساري ماديون

مو تأليأل " ميةجرو اآل ةترمج"كتاب 
حممود ابو  تار مو مدينة جريبون  جاوى الغربية 

مو تأليأل  "يةاآلجروم"النحو نو ملبع لكتاب 
اإلمام إيب  بد اهلل حممد ابو حممد ابو داوود الشيخ 

fcالسو اجي الذي مش ور باملسم  ابو جروم

   . وال رل يكمو   نو  الكتابة واللغة املستبدمة
   النحو  يكت  امل لأل قوا د "اآلجرومية"كتاب 

قسمة امل قرة المو ة مو اجلمس لتكويو اتجمشكس ال
  كتاب  و إمنابدام اللغة العربية   صوا واستالإ  



 

129 
 

   النحو  يكت  امل لأل قوا د "ترمجة اآلجرومية"
العربية ولكو اللغة  وف يستبدم النظمبكس 

 22.اجلاويةاللغة باستبدام 

ترمجة "معلم النحو مج  ةقابلامل باإل افة إ 
الستاذ مج  ةقابلاملأيً ا  ة  أجرى الباحيف"اآلجرومية

" اإلصالحية"املدرسة الدينية    رلي حسو دريين
ة املتعلق و  تامبا  ما  كبون ساري ماديون

" اإلصالحية"الدينية  باملنان  املستبدمة   املدرسة
   قاا:

دينية الدرسة امليعتمد املن   الدراسي   
 ل   تامبا  ما  كبون ساري ماديون" اإلصالحية"

 املع د أسراما فرغوروان إسالم املن   الدراسي   
((API  . نذا املن   ُث ينقَّحتغاا رجا  ماغيالن 
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دينية الدرسة املمج الطالبات    تكيأليُ  و الدراسي
املع د الأ كاني تقريًبا كليًا   " اإلصالحية"

الأ كاني حت يظ  "اإلصالح"السل ية اإلسالمية 
 20.القر ن والطالب   امل سسات التعليمية الرمسية

ما  لي أدر   املاذ و السب   ندما س س 
   التعليمية   نلغة  اجلاوية   املبال النحو  در 
تامبا  ما  كبون " اإلصالحية"دينية الدرسة امل

بينما ف يأت  دد قليس مو الطالب  ساري ماديون
   أجاب:جاوىمو خار  

الدب تعلم  الأ لغةالاجلاوية ني اللغة  
نو ندر  جيًدا أن ننا  العديد مو . احلسو
اللغة اجلاوية كرومو  اي  مو  ف اعيت يذاتالتلم

ن مو خار  يأتو  اعيت التلميذاتإجنيس  وخاصة 
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   حىجاوىمو خار   التلميذاتع تد  . وىجا
اللغة ع ي  مون  اجلاويى كيفري مو   اليومنذا   

 أن ن ظ  نريد َلذا السب  .اجلاوية كرومو إجنيس
. لنموبسب  ا معدوم ل   قافة اجلاوية الأ بدأت 

  نذب املدرسة الدينية  التلميذاتلكي نأملنا   فإن 
تعلم تبس  فق تعلم اللغة العربية تع  "اإلصالحية"

 21.لغة اجلاوية كرومو إجنيسالأيً ا 

درسة امل   ةالباحيف م تعسالأ  ظة  املالح
تامبا  ما  كبون ساري " اإلصالحية"دينية ال

ترمجة " مج كتاب النحو  مت تن يذ تعلم ماديون
 الو  ل  مستوى  الوا  الصأل  "اآلجرومية

يوم  ربعا  والكس يوم و ني   مرتني   السبو  
مساً   3:30م   السا ة يالتعلأنشطة  بدأت. حدال

إن لصيع وقي . مسا ً  4:30السا ة    وينت ي
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  ال صس  التلميذاتجًدا لن مجيج  م قليالً يالتعل
ن القر ن و حي ظالذيو  تةالبانم  "الو "  الوا
تامبا  ما  كبون " اإلصالح"املع د السل ية   

بعد  ديون  و    لي م إيدا  حت يظ م  امساري 
م  ندما تكون يحى يكون الوقي لبد  التعل الظ ر
 .متأخرة الدينية املدرسة

 ت  قرأيبدأ املعلم   التدري قبس 
مًعا  نظممبراجعة ال وتابعيأوًع ُث  الد ا  التلميذات

 و يسلم املعلمبعد . ال صس إ  محى يدخس املعلى 
م املو و  قلياًل     ُث يكرر املعلى سورة ال احتةقرا ة 

  يكت  املعلم املادة بعد ذلك و .ةالسابق واج ةامل
نظم  حي ظون  التلميذاتتناوب ت  ل  السبورة و

مت الذي    أمام ال صس" ة اآلجروميةترمج"كتاب 
الأ يستبدم ا  الطريقة. ةالسابق اج ةو املبرحه   

  وني تقليديةالالطريقة ني   برح املو و   املعلم
مج   ذلك اليوم م يالتعلاملعلم يغلق . ةريقة ا ا رة
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  يقدم واج ةامل   اية و . السالم و الد ا  مجيعا
أول ك الذيو يستطيعون . للتلميذات املعلم أس لة
  إ  املننا أوعً س صحيح سيعودون اإلجابة بشك

سيعودون   الخري والذيو يستطيعون اإلجابة 
 29.الن اية أيً ا
 ا تواج الرليسية الأ  ةملشكلاأما و 
ة ترمج بكتاب النحوم ي  تعل التلميذات

ف ي أن  ةالباحيفمو  لمالحظةوفًقا ل" اآلجرومية"
 لغويةال ةم ار  ولدي  التلميذات اعيتالعديد مو 

ونذا وا ح مو العديد مو . دليسوا جي اجلاوية
مة أو يكلالمو  القصدو  و يسأل التلميذات اعيت
لذلك  ند برح املادة  . إلندونيسيةترمجت ا باللغة ا

إ  استبدام اللغة اإلندونيسية بدًع مو  مييس املعلم
  ع يناا باإل افة إ  ذلك. اللغة اجلاويةاستبدام 
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أ نا  ف ن ينامو  اعيت التلميذاتننا  العديد مو 
 23.يم ملية التعل

ة قابلة مج الباحيفامل   الستاذ ي  غ ران
 :قاا

 التلميذاتواج  ا ت  رأيي  املشكلة الأ "
لطالب الذيو يأتون و خاصة ل. ني مو حيث اللغة

  اللغة اجلاوية ا يدو  و الذيو فأ وىمو خار  جا
ُث العديد مو . كرومو إجنيلسوخاصة اللغة اجلاوية  

الذيو كانوا بسب  النشطة املكيف ة   الطالب 
  الطالب ينام  املع د حى   املدرسة و

24".ال صس
f
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  اليمبان فمو  التلميذة  نعمةال رفعة سأ
  :يقالأ ا  مطرة الغربيةسو 

  الواقج أنا أ رف . اللغة  مو حيث"
  لكو جاوىاجلاوية لن جديت مو اللغة   و  قليالً 

اللغة الدراسة ني    نذب اللغة اجلاوية املستبدمة
. اجلاوية كرومو إجنيس  لذلك لدي صعوبة   ف م ا

  حى نذب أف م ا كيفري مو امل ردات الأ ف
 ني املرة الو  الأ أمسج في ا ".امل ردات 

 لن ال يغونية صع  قرا ة كتابة العربيةتُث 
العربية  اللغة كتابةةريقة قرا هتا لتلأل  و قرا ة  

 ندما يطل  منه  ةغالًبا بصعوب يث يشعرحب.  موًما
 21.ال يغونية مج كتابة العربية اجلريدةم قرا ة املعلى 

 :ون  مو عم التلميذة   سانال خريُث قاا 
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أصالً  أنا. أخأ  حيث اللغة مو املشكلة"
اللغة أنا أف م . ون  عم موي والد و ون   مو عم
لكو و . ىمو جاو الذيو مو جريا   قليالً  اجلاوية

ون  بتلك  للغة اجلاوية الأ أ رف ا   عما
رمبا يرجج . م ننا  تل ةياملستبدمة  ند التعل

لغة الالسب    ذلك إ  أن اللغة املستبدمة ني 
 ."بالنادرةحبيث أبعر  اجلاوية كرومو إجنيس

بسب   اأ  ي  أ افالوة  ل  ذلك ِ 
 ةرسواملد املع دية  فإن النشطة النشطة الكيفي ة

 26.نام كيفريًا   ال صستمتعًبا و  الرمسية جعلت ا
 التلميذة ي نافرا موليا أحسا   وننيأل  ند

  فإن املشكلة الأ الشرقية جاكرتا اسار ريبو فمو 
 "اآلجرومية ترمجة" كتابب النحوم ي ا  ند تعلتواج 

إ افة إ   .اجلاوية كرومو إجنيسلغة الني استبدام 
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 ومو الصع  َلاالنحو   يصع  ف م مادة ذلك
بالنسبة  ال يغونية اللغة العربية ةقرا ة كتاب الخر نو

تعلم تو  بالقرا ة اجليدة قرا ة القر ن تستطج ف أال اَل
 21.ال يغونية كتابة اللغة العربيةمو  أوعً 

افينا وا   فإن لصيع سار ييوفًقا لدنن و
فق  و ني ف وقي قصري جًدا ونو سا ة واحدة ال

  ي يصعى ذال النحو لتدري   خاصة للغاية تبلغ
 .22َلا

  كاني وتريفاوي منايا ذ ةبقا للمقابلة مج
ني الطريقة الأ استبدم ا  ا تاملشكلة الأ واج 

وني ةريقة   ةمملى  كاني  إ ا يم  والأ قالاملعلى 
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 َلا  ي يصعى ذال التعليم موادُث مو حيث . ا ا رة
 22س.مو قب  املدرسة الدينية  تتعلم ف أال

التى واجهتها البيانات عن حل المشكالت  .8
ترجمة  نظم التلميذات فى تدريس النحو بكتاب

كبون  بالمدرسة الدينية "اإلصالحية" األجرومية
 -8102السنة الدراسية  ساري مادييون

 م 8102
درسة امل   ةالباحيف م تعسالأ  ظة  املالح

تامبا  ما  كبون ساري " اإلصالحية"دينية ال
ترمجة "مج كتاب  النحو  مت تن يذ تعلم ماديون

 الو  ل  مستوى  الوا  الصأل  "اآلجرومية
يوم  ربعا  والكس يوم و ني   مرتني   السبو  

مساً   3:30م   السا ة يالتعلأنشطة  بدأت. حدال
إن لصيع وقي . مسا ً  4:30السا ة    وينت ي
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ل صس   ا التلميذاتجًدا لن مجيج  م قليالً يالتعل
املع د ن القر ن   و حي ظالذيو  ةالباتالوا نم 
تامبا  ما  كبون ساري " اإلصالح"السل ية 

 بعد الظ رديون  و    لي م إيدا  حت يظ م   ام
 م  ندما تكون املدرسةيحى يكون الوقي لبد  التعل

 .متأخرة الدينية

د جت   بالطبجتعليميى النشاط الكس 
نذب املشاكس املبتل ة . ةبتل املشاكس امل التلميذات

 املشكالت املبتل ة. حسى  ل  تسب  أي ا 

ة املشكل   فإن حسى نعمةال رفعةوفًقا لسيأ 
اجلاوية بشكس اللغة  ندما ف ت  م  الأ واج ت ا
  كيفري مو الحيان التحد  مج  يصحيح كان

 اللغة   خاصًة مجاجلاويةاللغة الصدقا  باستبدام 
 ةا بالنسبة لصعوبة قرا ة كتابأم. اجلاوي كروم إجنيس
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فقد حاوا التغل   لي ا بالقرا ة بشكس  فيغون
 100.متكرر

ة الأ املشكل حسى فإن   خلري النسا  وفقاً 
اجلاوية بشكس صحيح  اللغة   م ت ندما ف  واج ت ا

    أنشطة باكاني مو خالا املشاركة بن
مرة  ت قد أال املع داللغة اجلاوية   ب ا ا رة
بعد ذلك بتقليس النشطة  و.   السبو واحدة 
  حى ع يشعر تستبدم للراحة و الدة ال أقسى الأ 

علم بسب  صعوبة امل برحباإلرنال حى ينام  ندما 
 101.الوقي و دم الراحة

   فإن حسى  نافرا موليا أحسا نيوفًقا لل و
اجلاوية  اللغة  ندما ف ت  م ة الأ واج ت ااملشكل
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  كيفري مو الحيان يتحد   يبشكس صحيح كان
بالنسبة  أما. اجلاوية اللغة مج الصدقا  باستبدام
  فقد حاوا ال يغونية العربيةة للصعوبة   قرا ة كتاب

 اجلريدةالتغل   لي ا مو خالا قرا ة الكت  أو 
و  ال يغونية العربيةة كتابالأ حتتوي  ل  العديد مو  

م إذا  يتعل    ال صس  ند البااملعلم بن تس س  ل 
 109.  ومةاملكاني ننا  مواد غري 

   فإن حسى افينا وا س و  ند دننييار
لصيع وقي كان  ندما   ة الأ واج ت ااملشكل
ةل   ندرة" جرومويةاآل ةترمجكتاب "بم يالتعل

 ة ا  أو التدري  للمعلم خار  سا الوقي اإل
 103.م الأ حتددنا املدرسةيالتعل
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فإن اجل ود حلس   لذاوي منايا فرتيوفًقا و 
   ةريقة املعلم   التدري  مملة  ندما كان شكلةامل

الأ يتم تدريس ا صعبة للغاية  النحوكما أن مادة 
ريس ا و ندما تكون تتميفس   تكرار املواد الأ مت تد

سأا الصدقا  الذيو تتم ف م ا تننا  مواد ف 
 ةترمجالنحو الذيو درسوا  ال صس ي  مون أو كبار

 104.مو قبس يةجرومو اآل
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 الباب الخامس
 تحليل البيانات

ها تاجهو  التى تحليل البيانات عن المشكالت  ﴾أ﴿
ترجمة نظم النحو بكتاب  تعلمفي  التلميذات
كبون ساري  بالمدرسة الدينية "اإلصالحية" األجرومية

 م 8102 -8102السنة الدراسية  مادييون
الو " "كان تعلم النحو   الصأل الوا 

 بكتاب "نظم ترمجة اآلجرومية" باملدرسة الدينية
ف يكو كاملة. ننظر  كبون ساري ماديون ية"اإلصالح"

مو البيانات اخلاصة   الباب الرابج  أما املشكالت الأ 
 واج ت ا التلميذات   تدري  النحو فيما يلي:

 املشكالت اللغوية .1
حتتوي  ل   وىمو خار  جا التلميذاتبع   ( أ

 مو م ردات اللغة اجلاويةيس جداً القل
  وىمو خار  جا التلميذاتبع  

يس جداً   حتتوي  ل  القلميفس سومطرة أو جاكرتا
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م ردات اللغة    خاصةً مو م ردات اللغة اجلاوية
ي كما املستبدمة   التعل كرومو إجنيس  اجلاوية

التلميذات د مو ننا   د 101.قاا خري النسا 
ا قاا كم امل ردات مو قبس وف يسمع اعيت

معرفة نذا النقع    106.سيأ رفعة النعمة
النقع حوا م ردات اللغة اجلاوية يتناس  مج 

  .ف م اللغة اجلاوية  
م يلتعل ني السا  الويلى  امل ردات

امل ردات سوف يس س كيفري   لن  اللغة العربية
:   ونيل  أربج م ارات   اللغة العربيةتطبيقه  
ونذا  101.والكتابة والقرا ة و الكالماعستما  

 ببالطبج  نذ. اجلاوية اللغة ينطبق أي ا  
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 Metodologi Super Efektif Pembelajaranاويل الن     101

Bahasa Arab (9019دي ا فري   : يوكيا كرتا)  64. 
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ات مو تلميذال اتواج   ألا ةرليسي مشكالت
النحو م يتعل م لنى ي   ملية التعل وىخار  جا

مكتوب باللغة  "اآلجروميةترمجة "كتاب ب
 اجلاوية.

 فيغون ةكتاب ل    قرا ةالصعوبة  ( ب
الأ لتلأل كيفريا  و الكتابة العربية 

 102م.ي ا   التعلكلتيفري مش تيةكتابة الآال
اللغة  ىأ ال يغونية العربية ةخاصة   الكتاب

نذا  حروف اَلجالية.اجلاوية املكتوبة باستبدام 
دينية الدرسة امل   التلميذاتما  رب  نه بع  

إحدى املشكالت الأ    مو أنى "اإلصالحية"
"ترمجة  كتابب النحوم ي ا   تعلتواج 

 ةكتاب ل    قرا ةالكاني صعوبة  اآلجرومية"
 102فيغون كما قاا ألني ن را ميليا أحسين.
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 املشكالت غري اللغوية .9
 و صعوبةمعقدة  النحو مادة ( أ

 و صعوبةمعقدة  النحو كما أن مادة
 للتلميذات  خاصة للتلميذات املشكالتتيفري 
 110.النحو مو قبسيتعلمو  لم ف  اعيت

 ع تناا غري ميفاليةسا ة لصيع الوقي  ( ب
 بةو الصعدرو  النحو ل

 اصيكان ننا    لصيع الوقي نق
سا ة واحدة و لصيع الوقي . النحو ميلتعل

درو  السبو  ع تناا غري ميفالية لمرتني   
 .بةو الصعالنحو 

 مملة املستبدمة مو قبس املعلم ةريقة التعليم (  
 . وةريقة التعليم املشكلة الخرى ني

 الطريقة الأ وسيلة أوالك  التعليمةريقة ت سري 
 ف التعليمية. مبعى واسج  ربت لتحقيق الندا
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التبطي   ل  م يتشمس ةريقة التدري  والتعل
تحقيق أنداف لوكس اجل ود الأ ميكو الاذنا 

تعليم   و أمىا  111ك ا ة. م ب عالية ويالتعل
املدرسة الدينية "اإلصالحية" تامبا     النحو

 عليمةريقة الت  ما  كبون ساري ماديون
 ني ةريقة ا ا رة املستبدمة مو قبس املعلم

 يتاع التلميذاتالعدد الكبري مو حى يصبح 
قليس مو التلميذات    اية  و .يشعرن بامللس

 .ف م الدر  متاما  ل 
 للتلميذاتالنشطة املكيف ة  ( د

اعيت  للتلميذاتإن النشطة املكيف ة 
نوى    وة  م سسات التعليم الرمسي مجيع و

ح ظ  و "اإلصالح"املع د السل ية    ويقم
 وى  تسا ات اسرتاحكاني جتعس   الكرا القر ن
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بالتع   التلميذاتحى يشعر الكيفري مو  قليال
 م.يالتعل أ نا  ينامون   ال صس  ند و

وفًقا  التلميذاتالأ تواجه  املشكالتأما 
 اعيت التلميذاتالعديد مو كان ف نا    ةالباحيف ةملالحظ
مو  ونذا وا ح. معاك  اجلاوية لغويةالارات م  ولدي 

ة أو يكلمالمو  القصدو  و يسأل يتاع التلميذات
  مييس لذلك  ند برح املادة. ترمجت ا باللغة اإلندونيسية

إ  استبدام اللغة اإلندونيسية بدًع مو استبدام  املعلم
 التلميذاتُث ع يناا ننا  العديد مو . اللغة اجلاوية

م لن السالي  ين أ نا   ملية التعلينامو  يتاع
 التلميذاتاملستبدمة مو قبس املعلم كاني مملة وكيفري مو 

 119بسب  النشاط املكيفأل للطالبات. اج ادت
 

                                                           
112

-10///11وfV/1102ff-10///10الرقم  انظر إ  نسبة املالحظة  

fV/1102 حق نذا البحث  مل 



 

149 
 

التى واجهتها تحليل البيانات عن حل المشكالت  ﴾ب﴿
ترجمة نظم النحو بكتاب  تعلمالتلميذات فى 

ساري  كبون بالمدرسة الدينية "اإلصالحية" األجرومية
 م 8102 -8102السنة الدراسية  مادييون

إن ف  التلميذات ا تواج إن املشكالت الأ 
م يتم التعامس مع ا فورًا ستعيق بالتأكيد  ملية تعلى 

. ميوستكون َلا تأ ري  ل  حتقيق أنداف التعل التلميذات
كو لدى تم إذا ف    ملية التعلى  التلميذاتسينجح 
. أن ت  ر  ل   ملية التعلم ميكو املشكالت التلميذات

نذب  و املشكالتيعانون مو  التلميذاتإذا كان ننا  
  شكالت ف يتم العيفور  لي ا حاًل  ل  ال ورامل
صعوبات   ال شس أو التعلم ميكو  التبميذات اواج تفس

fأن ت دي إ  اق اض مستوى التحصيس.

كان تدري  النحو   الصأل الوا الو  
 ية"اإلصالح" جرومية" باملدرسة الدينيةبكتاب "ترمجة اآل

ف يكو كاملة. ننظر مو البيانات  كبون ساري ماديون
اخلاصة   الباب الرابج  أما ةريقة حس املشكالت 
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املأخوذة مو املقابلة ببع  التلميذات الصأل الوا 
 :ني" ترمجة اآلجرومية"الو    تعليم النحو بكتاب 

ة و دم ف م  دم م ردات اللغة اجلاوي  ند
مو  كرومو إجنيس حتاوا التلميذاتاللغة اجلاوية خاصًة  

خالا التحد  مج الصدقا    كيفري مو الحيان 
كرومو اللغة اجلاوية باستبدام اللغة اجلاوية خاصًة مج

اجلاوية الأ   مليىة ا ا رة  و ابرتكي بناب   إجنيس
 113. السبو  كسى ة واحدة    تُعقد مرى 

بي  يقتصر  نو ابتقاقينظور اعستما  مو م
اعستما  مو منظور  و أمىا ل  ما يسمج مو العرب. 

  يتم حتميس  قس املستمج جتاب حماد ه مو صطلحاتامل
التحليس   باإل افة إ  س ف م حمتوى ا اد ة املقصودةأج
 114. التعبري  و النقدحىى  و
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 Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab أجيأل نري ماوان  

 .22(  9013)باندون : رمياجا روسداكريا  
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العربية  ة ل  كتاباملشكلة  حتاوا التلميذات
طريق قرا ة الكت  أو ب  قرا هتا صعى ت الأال يغونية 
العربية  ةوجود العديد مو الكتابكاني الأ   اجلريدات
  م ما يكت . ي و يرىالقرا ة ني  111.في اال يغونية 

ما نو  يتل ىظأو  يت جىأميكو ت سريب  ل  أنه 
116.مكتوب

f

ةريقة  ة واملعقدى  بة وو الصع النحومادة   ند
مو  املشكلة ات  ل  نذبحتاوا التلميذ م املمسى املعلى 

سألون تلصدقا  الذيو ي  مون بال عس أو خالا س اا ا
مو  النحو ترمجة اآلجروميةالكبار الذيو درسوا  التلميذات

  قبس وتكرار املو و  الذي مت تدريسه.
 الطريقة الأوسيلة أو الك  التعليمةريقة ت سري و 

تشمس  مبعى واسج . ف التعليمية ربت لتحقيق الندا
التبطي  وكس اجل ود الأ  ل  م يةريقة التدري  والتعل
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 .22(  9014)جاكرتا: راجا غرافيندو فريسادا  
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 م ب عالية ويتحقيق أنداف التعللميكو الاذنا 
 111.ك ا ة

وقي  قع   لصيع الا ندما يكون ننا  ن
خار   النحوم يم لتعلا للمعلى وقًتا إ افي   التلميذاتطل  ت

 سا ات الدر  الأ حتددنا املدرسة.
أو  ع د املبسب  النشطة املكيف ة  

تقليس ل التلميذاتاوا حتامل سسات التعليمية الرمسية  
استبدام ا للراحة  حبيث ع  و النشطة القس فالدةً 

م بسب  الوقي ين باإلرنال حى ينامون أ نا  التعليشعر 
112الشال و دم الراحة
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 الباب السادس
 اإلختتام

 نتيجة البحث   ﴾أ﴿
و وفقا بنتيجة البحث استبلصي الباحيفة  

"  نظم ترمجة اآلجرومية"بكتاب  مشكالت   تعلم النحو
و ةريقة حل ا للتلميذات الصأل الوا الو  باملدرسة 

تامبا  ما  كبون ساري " اإلصالحية"الدينية السل ية 
 :م كما يلي9012-9012ماديون السنة الدراسية 

إنى املشكالت الأ واج ت ا التلميذات   تعلم  .1
  الصأل الوا " اآلجروميةترمجة "النحو بكتاب 

 :ني " الو "
مو  التلميذاتبع  املشكالت اللغوية من ا  ( أ

حتتوي  ل  القليس جدًا مو  وىخار  جا
م ردات اللغة اجلاوية خاصًة م ردات اللغة 

  مياملستبدمة   التعل كرومو إجنيس  اجلاوية
 .فيغون ةكتاب ل    قرا ةالصعوبة 
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معقدة  النحو مادةاملشكالت غري اللغوية من ا  ( ب
سا ة واحدة مرتني و صعوبة  لصيع الوقي 

درو  النحو   السبو  ع تناا غري ميفالية ل
املستبدمة مو قبس    ةريقة التعليمبةو الصع
 يتاع التلميذاتالعدد الكبري مو يصبح  املعلم

حى للتلميذات النشطة املكيف ة   يشعرن بامللس
نامون   ي بالتع  و التلميذاتيشعر الكيفري مو 

 .ميالتعل أ نا  ال صس  ند
حسى املشكالت الأ واج ت ا التلميذات ني  ( ت

التحد  مج الصدقا    كيفري مو الحيان 
اللغة  باستبدام اللغة اجلاوية خاصًة مج

 مليىة   و ابرتكي بناب   كرومو إجنيساجلاوية
اجلريدات  ل  قرا ة الكت  أو   اجلاوية ا ا رة
العربية  ةوجود العديد مو الكتابكاني الأ   الكيفر

لصدقا  الذيو ي  مون س اا ا  في اال يغونية 
الكبار الذيو درسوا  التلميذاتسألون تبال عس أو 

مو قبس وتكرار املو و   النحو ترمجة اآلجرومية
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ا وقًتا إ افي   التلميذاتطل    تالذي مت تدريسه
خار  سا ات الدر  الأ  النحوم يم لتعلللمعلى 
 و تقليس النشطة القس فالدةً   و دنا املدرسةحتد

  .استبدام ا للراحة

 اإلقتراحات ﴾ب﴿
و قد  رفي و ف مي الباحيفة مجيج املسالس 

بكتاب "ترمجة  تدري  النحوالأ تتعلق املشكالت   
اآلجرومية"   الصأل الوا الو  باملدرسة الدينية 

نة السكبون ساري ماديون  تامبا  ما  "اإلصالحية"
م  فالباحيفة تقدىم اإلقرتاحات  9012-9012الدراسية 
 : و ني

 للمدرسة .1
تامبا  ما   " اإلصالحية"ينبغي للمدرسة الدينية  . أ

كبون ساري ماديون أن تستعرض  ل  استبدام 
 . كتاب ترمجة اآلجرومية   تدري  النحو
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أن ي ب  " اإلصالحية"ينبغي للمدرسة الدينية  . ب
بني الوقي و املادة  إدارة الوقي لتحقيق التوا ن
 .الأ  ي  أن يتعلىم الطالب

 للمعلىم .9
ينبغي  ل  املعلىم يأخذ املواد لشرح املادة    . أ

وقي أخرى حبيث نو اعيت ف ي  مو املادة 
 . ند   ال صس ي  مو بسر ة

ينبغي  ل  املعلىم أن يستعمس ةريقة التعليم  . ب
 .الوجانة لعى تكون التلميذات اململىة

 للتلميذات .3
ينبغي للتلميذات أن يتعلمو جيًدا قبس التعليم  . أ

 .أو بعدب
ينبغي للتلميذات أن يتدرىبو  و القرا ة و  . ب

 .الكتابة ب يغون
ينبغي للتلميذات أن ميارسو  و ا اد ة أو  .  

الكالم مج أصدقال وى باللغة اجلاوية و خاصة 
 .للتلميذات مو خار  جاوى
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ملادة للتلميذات أن يس لو إ  املعلم  و ا ينبغي . د
 .الأ ف ي  من ا متاماً 

ينبغي للتلميذات أن يقدرن  ل  تقسيم أوقاهتو  . ه
 .جيدا

ينبغي للتلميذات أن  عس  لم النحو و قا دته  . و
 .  التعليم اليومية

 للباحيفون .4
ترجوا الكاتبة للباحيفون تصحيح نذا البحث 
مو الخطا  و الغلظات و  يادًة مو نقالع و 

 .وا ما ين عكماست دوا ما ي يدكم و انت ع
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 
مو قرأ نذا البحث و كان نافعا لن   الكاتبة و 

  مني. للمدرسة و التلميذات
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