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 الللخص
األساس  كبناءمنت اؿ تعليم كتاب. 2019. أسلريتا، سيتي

" اذلدل تسليم "لطبلب الصف الثا٘ب ُب مدرسة
.  البحث العلمى.جوجيكوؾ باباداف فونورك نيةمالد

كلية الًتبية كالعلـو التعليمية قسم تعليم اللغة العربية 
ادلشرؼ . ُب اجلامعة اإلسبلمية احلكومية فونوركجو

 .الدكتور احلاج أجوس ترم تشاىيو ادلاجستَت
 تعليم كتاب منت البناء كاألساس: الكلمات األساسية 

 
الصرؼ ىو علم من العلـو العرب الذل يتوصل بأفهاـ 

اللغة العربية، بدكنو قد ال يتم فهم من الذل يريد بفهم اللغة 
ىو قواعد اللغة العربية  الصرؼ. كلذا قد إىتم الصرؼ. العربية

تغيَت  اك لتعلم ألنو ىو ادلفتاح دلعرفة شكلاكىو أمر مهم لغاية 
ىو  الصرؼ الدرسك. (تسمى اجلمل باللغة العربية)الكلمات 

جزء كاحد من اللغة العربية اليت ال تزاؿ تعترب معقدة حىت اآلف 
ٖتتاج  صرؼ لذلك، ُب دراسة. من قبل معظم الناس أك ادلتعلمُت

الطريقة الصحيحة اليت ديكن أف توفر الراحة للمتعلمُت اللغة 



 

 

ال استثناء، ُب التعلم ىناؾ أربعة أشياء ال ديكن فصلها . العربية
، الذم يدرس (ادلعلم)عن بعضها البعض، كىي ادلعلم 

 .، ادلوضوع، كطريقة التعلم(الطبلب)
باستخداـ " تسليم اذلدل"مدرسة  ُب دلعرفة علمية التعليم

  بصياغة ادلشاكل التاليةةقـو الباحثت، منت البناء كاألساسالكتاب 
كيف مواد تعليم كتاب منت البناء كاألساس ُب مدرسة  (1)
الدينية جيكوؾ باباداف فونوركجو السنة الدراسية " تسليم اذلدم"

كيف طريقة التعليم ادلستخدمة ُب تعليم  (2). ؟2018-2019
الدينية " تسليم اذلدم"كتاب منت البناء كاألساس ُب مدرسة 

 .؟2019-2018جيكوؾ باباداف فونوركجو السنة الدراسية 
كلئلجابة على السؤاؿ أعبله، تستخدـ ىذه الدراسة 

هنجان نوعيان مع أساليب مجع البيانات ُب شكل مراقبة كمقاببلت 
برماف  قٖتليل البيانات باستخداـ ٖتليل البيانات من ميلز. ككثائق

خفض البيانات، كعرض البيانات كسحب : الذم يشمل
 .االستنتاجات

 إبتداءقبل  (أ) لباحثةمن نتائج ىذه الدراسة كجدت أ
ٍب دخل ادلعلم الفصل .  األطفاؿ أكالن يدعو مجيعالتعلم ُب 



 

 

 لتكوية تذكراهتم، ةبتكرار التعلم ادلاضييبداء التعليم الدراسية ك
 الذم ة ما يكفي من الدركس دلواصلة الدرس التإبإعتبارىمبعد 

يفسره ادلعلم الكتاب كالًتمجة باستخداـ اللغة اجلاكية، لتسهيل 
ٍب إعطاء اندكنيسيا، ترجم األستاذة باستعماؿ فهم الطبلب 

كبعد ذلك تأمر األستاذة ، األمثلة يعطى األستاذة أسئبلت
تكرر كاألستاذة ادلواد  يفهم األطفاؿ حينما ٓب، بإخضار األمثلة

 . حديثاتعليمها من ادلواد اليت ًب حىت يصَت األطفاؿ فهما جيدا
 كطريقة بناء كاألساس باستخداـ كتاب بصرؼُب تعلم اؿ (ب)

 كالقراءة كاألسئلة قواعد كالًتمجةادلبدأ ادلستخدمة ىي طريقة 
بعض ىذه األساليب ديكن لؤلطفاؿ فهم الدرس .  كاإلجابة

. بسهولة أكرب على الرغم من أف عدد قليل فقط من األطفاؿ
ُب أف األطفاؿ قواعد كالًتمجة كتتمثل فوائد استخداـ طريقة 

إليو ادلعلم أك النقاط اذلامة تى يشار ديكنهم مبلحظة التفسَت اؿ
يفهم األطفاؿ ُب كقت  كنت ال حينمالذلك، . اليت قدمها ادلعلم

 ذلكيعلم ديكن فتح ىذا السجل كالدرس يلحق ُب أم كقت 
 .ىم بنفسالدرس



 

 

 منت البناء  باستخداـ كتابالصرؼ الباحثة التعليمتعلم 
ىذا ادلبدأ ىو للمساعدة ُب جعل من األسهل للطفل كاألساس 

 كىو النحوكإٔب جانب العلـو . صفراألصلع أك األكتاب اؿلقراءة 
صلع أك الكتاب األصفر األأمر مهم جدا ُب عملية تعلم كتاب 

 . ىو أيضا مهم جدا لفهم ُب ىذا الصددالصرؼللعلـو 
 

  



 

 

 



 

 

 
 
 



 

 

 
  



 

 





 

1 
 

 الباب األول
 مقدمةال

 
  خليفة البحث﴾أ﴿

اللغة العربية ىي اللغة اليت يكوف كجودىا األقرب 
ا ألنو موجود دائمنا ُب بيئتنا كحيا. كاألبعد نا تإنو قريب جدن

 كمع ذلك، .اليومية، كحىت اآلف ألنو من الصعب أحياننا
 ُب التعليم القرآف اللغة العربية ىي اللغة الوحيدة اليت تلهمنا

 .كالعلم احلديث
ُب تطورىا، ًب استخداـ اللغة العربية كلغة دكلية 

إٔب عناية كاىتماـ   اللغة العربية حيتاجتعليمرمسية، لذلك 
ُب تعلم اللغة العربية، ادلهارات اللغوية ذلا مكانة ُب . دقيقُت

اللغة العربية لديها أربع مهارات لغوية، كىي . عليمالت
 كما ىو ، كالكتابة،كالقراءةكبلـ، مهارات االستماع، كاؿ
إذا كاف ىناؾ من يهتم بتعلم اللغة . احلاؿ مع لغات أخرل

                                                             

 Metodologi dan Strategi Alternatif.ك األخواف، رضية زين الدين 

Bahasa Arab (2005، فوستاكا رحلو غركؼ: جوكجاكرتا،)1 
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العربية، فعليو أف يتعلم بشكل غَت مباشر ادلهارات اللغوية 
 .األربع ادلذكورة أعبله

ىو قواعد اللغة العربية كىو أمر مهم للغاية  الصرؼ
تغيَت الكلمات  أك للتعلم ألنو ىو ادلفتاح دلعرفة شكل

ىو جزء  الصرؼ تعليماؿ. (تسمى اجلمل باللغة العربية)
كاحد من اللغة العربية اليت ال تزاؿ تعترب معقدة حىت اآلف 

 صرؼ لذلك، ُب دراسة. من قبل معظم الناس أك ادلتعلمُت
ٖتتاج الطريقة الصحيحة اليت ديكن أف توفر الراحة 

ال استثناء، ُب التعلم ىناؾ أربعة . للمتعلمُت اللغة العربية
أشياء ال ديكن فصلها عن بعضها البعض، كىي ادلعلم 

 .، ادلوضوع، كطريقة التعلم(الطبلب)، الذم يدرس (ادلعلم)
اليت يتخذىا ادلعلم  (الطريقة)الطريقة ىي الطريقة 

لذلك، بعد أف يفكر ادلعلم ُب . لنقل ادلوضوع إٔب الطبلب
، جيب عليو التفكَت ُب طرؽ لنقل ادلادة ُب تعلممادة اؿ

ذىن الطالب، عن طريق االنتباه إٔب األىداؼ العامة 
. كاألىداؼ اددة كإيبلء االىتماـ حلالة الطالب كزليطو
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جيب أف يفكر ادلعلم ُب أفضل طريقة لتجميع ادلوضوع 
 .كوصلة اتصاؿ لبلتصاؿ

اكتسبت طريقة تعلم اللغة العربية انتباه اخلرباء ُب 
تعلم اللغة من خبلؿ إجراء العديد من الدراسات كاألْتاث 

شيء آخر . لتحديد فعالية كصلاح أساليب التعلم ادلختلفة
كلبدء االىتماـ بنهج . مهم لبلىتماـ ىو تعلم اللغة العربية

التعلم ىو زلاكلة شرح ادلصطلحات اليت غالبان ما تنشأ 
بسبب التشابو كالقرب من العبلقات بُت كل من 

ادلصطلحات التالية، كىي النهج كاألساليب كأساليب 
 .التعلم

اسًتاتيجيات التعلم ىي أشياء حيتاج ادلعلموف إٔب 
ىناؾ ثبلثة أنواع على األقل . االنتباه إليها ُب عملية التعلم

( 1): من االسًتاتيجيات ادلتعلقة بالتعلم، كىي

                                                             

, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab. ابو بكر زلمد 

 8, (1981، اكسها ناسيوناؿ: سورابايا)

 ,Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan. كاالخركف, عبد احلميد

Metode, Strategi, Materi, dan Media  (أكين ماالنع فريس: ماالنج ,)1 
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اسًتاتيجيات تسليم التعلم  (2)اسًتاتيجيات تنظيم التعلم 
 .اسًتاتيجيات إدارة التعلم (3)

 على عليمتؤكد زلاكالت تقدٙب اسًتاتيجيات الت
كسائل اإلعبلـ ادلستخدمة لتقدٙب التدريس، كما ىي أنشطة 

 كما ىي بنية التدريس ،التعلم اليت يقـو هبا الطبلب
تشدد إسًتاتيجية اإلدارة على جدكلة استخداـ . كالتعلم

كل مكوف من عناصر إسًتاتيجية التنظيم كإسًتاتيجية 
 ٔتا ُب ذلك تقدٙب مبلحظات حوؿ تقدـ تعلم عليم،الت

 .الطبلب
 الذين ٓب يتمكنوا من فهم الطبلبالعديد من 

 كبلمها من بناء ك األساس استخداـ كتاب صرؼ تعليم
. البناء ك األساس  منتفهم زلتويات كتاب حيث فهم ك

جيب على ادلعلم استخداـ اسًتاتيجية ديكنها حل مشكلة 
 . ُب فهم التعلمالطبلب

                                                             

فت بومي : جاكرتا), Perencanaan Pembelajaran, أكنو. محزاه ب 
  45(،2006، اكسارا
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اإلسبلمية الداخلية تسليم اذلدل تعترب مدرسة 
كاف ىناؾ أيضا . فونوركجوكاحدة من ادلنازؿ الريفية ُب 

ىدل اليت اٗتذت على " تسليم اذلدم"ادلدرسة مؤسسة 
 كاألساس ُب بناءكتعٌلم كتاب .  سنوات6مدل فًتة 

 ".تسليم اذلدل"الصف الثا٘ب من ادلدرسة الدينية 
ُب تعليم الصرؼ ُب الفصل الثا٘ب مدرسة الدينٌية 

 ال يزاؿ ىناؾ العديد من القادرين الذين ،"تسليم اذلدم"
. كاألساسمنت البناء  استخداـ كتاب تعلمال يفهموف عن 

ألنو ُب بعض األحياف ىناؾ لغة للكتاب غَت مفهومة، 
كعمر بعض األطفاؿ الذين ال يكفيوف لتلقي التعلم ْتيث 

ُب تطبيق عملية تعلم . يشعركف بالصعوبة ُب فهمو
، يستخدـ ادلعلم العديد من االسًتاتيجيات ُب صرؼاؿ

 كااضرات  قواعد كالًتمجةشرح الدرس، كىي إسًتاتيجية
 .كاألسئلة كاألجوبة

 كاألساس، جيب أف ءبنامنت اؿباستخداـ كتاب 
، صرؼيكوف من األسهل على الطبلب أف يفهموا تعلم 

                                                             

 2018 فربكير 28، ادلبلحظة 
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. صرؼألف ىذا الكتاب ىو كتاب أساسي ُب تعلم اؿ
ككذلك من خبلؿ عدة طرؽ قاـ هبا ادلعلم ُب شرح ادلادة 

لكن ُب احلقيقة ال يزاؿ ىناؾ . ْتيث يسهل فهم السانًتم
 .تعلمطبلب ٓب يتمكنوا من فهم اؿ

 ُب الصف الثا٘ب، كانت صرؼُب تعلم أحد اؿ
مدرسة دينية تسليم اذلدل حسب أحد طلبة السانًتم 
درسنا شلتعنا كلكن كاف من الصعب فهمو بسبب عدـ 

الوضوح ُب ادلعلومات من معلمو كاللغة ادلستخدمة معقدة 
 .للغاية

استنادنا إٔب ما ذكر من قبل، يهتم ادلؤلف بالبحث 
بناء منت اؿتعليم الصرؼ باستخداـ كتاب  ُب العنواف

تسليم " األساس لطبلب الصف الثا٘ب ُب ادلدرسة الدينية
 .جيكوؾ باباداف فونوركجو" اذلدل

 
 

 

                                                             

 2019 فربكير 20،  ادلقابلة األستاذ
   2019 فربكير 20،  ادلقابلة الطبلب
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  تحديد البحث﴾ب﴿
أما ٖتديد البحث ُب ىذا البحث العلمى ىو 
تعليم كتاب منت البناء كاألساس لطبلب الصف الثاٗب 

الدينية جيكوؾ باباداف " تسليم اذلدم"ُب مدرسة 
 .2019-2018فونوركجو السنة الدراسية 

ُب ىذه الدراسة كانت الدراسة حوؿ عملية 
التعلم الصرؼ ألنو كانت ىناؾ بعض ادلشاكل كشئ 

 .مثَت لبلىتتاـ ْتيث ًب فحصها من قبل الباحثُت
 

 

 أسئلة البحث ﴾ج﴿
كيف مواد تعليم كتاب منت البناء كاألساس ُب  .ُ

الدينية جيكوؾ باباداف " تسليم اذلدم"مدرسة 
 .؟2019-2018فونوركجو السنة الدراسية 

كيف طريقة التعليم ادلستخدمة ُب تعليم كتاب منت  .ِ
الدينية " تسليم اذلدم"البناء كاألساس ُب مدرسة 

-2018جيكوؾ باباداف فونوركجو السنة الدراسية 
 .؟2019



8 

 

أهداف البحث ﴾ د﴿
دلعرفة مواد تعليم كتاب منت البناء كاألساس ُب مدرسة  .ُ

الدينية جيكوؾ باباداف فونوركجو السنة " تسليم اذلدم"
 .2019-2018الدراسية 

دلعرفة طريقة التعليم ادلستخدمة ُب تعليم كتاب منت  .ِ
الدينية " تسليم اذلدل"البناء كاألساس ُب مدرسة 

-2018جيكوؾ باباداف فونوركجو السنة الدراسية 
2019. 

 
﴾ فوائد البحث ه﴿

 :أما فوائد البحث الىت ترجى هبا َب ىذا البحث فهو
 الفوائد الظرية .ُ

أف تكوف زيادة لتوسعة الثقافة العلمية َب تقوٙب 
تسليم "تعليم الصرؼ عامة ك تطبيقها بادلدرسة الدينية 

 .جيكوؾ باباداف فونوركجو" اذلدل
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 الفوائد العلمية .ِ
 للمدرسة . أ

هبذا البحث العلمى يرجى أف يزداد حسن 
التقوٙب لتعليم القواعد الصرفية بكتاب بناء ك 
األساس خاصو ك سائر تدريس الكتاب الىت 

تسليم "تكتب باللغة العربية بادلدرسة الدينية 
 .جيكوؾ باباداف فونوركجو" اذلدل

 للمدرس  . ب
هبذا البحث العلمى يرجى زيادة ادلعارؼ 
للمدرسُت َب التقوٙب التعليم لتعليم اللغة العربية 

 .اجليدة
 للباحث . ج

زيادة ادلعارؼ العلمية اجلديدة التقوٙب  
التعليم لتعليم اللغة العربية ادلناسبة بادلهنة التعليمية 

 .َب ادلستقبل
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 تنظيم كتابة تقرير البحث ﴾و﴿
 ستة تقريرا ذلذا البحث كقسمو إٔب ةكتب الباحث

: أبواب كىى 
ادلقدمة، كىى حيتول على خلفية البحث،  :الباب األكؿ

 كأىداؼ كٖتديد البحث، كأسئلة البحث،
 كفوائد البحث، كتنظيم كتابة تقرير البحث،
 .البحث

 :البحوث السابقة كاإلطار النظرم :الباب الثاٗب
البحوث السابقة ىو ْتث العلمى  .1

 السابق عن ىذا البحث العلمى

اإلطار النظرم ىو التعليم اللغة العربية  .2
كتعليم الصرؼ بكتاب منت البناء 

 كاألساس
مدخل : منهج البحث كىو حيتول على :الباب الثالث

البحث كنوع البحث، حضور الباحثة، 
مكاف البحث، مصادر البيانات، أساليب 

مجع البيانات، طريقة ٖتليل البيانات، فحص 
 .صحة البيانات
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عرض البيانات حيتول على عرض البيانات  :الباب الرابع
العاٌمة لبحث ادليداف اليت تًتكب من احلاؿ 

معهد طريق اذلدل جيكوؾ باباداف 
فونوركجو كعرض البيانات اخلاصة حيتول 

كتاب منت البناء على عملية تعليم 
 ُب مدرسة ُب الصف الثا٘ب كاألساس

جيكوؾ باباداف فونوركجو " تسليم اذلدل"
 كالطريقة 2020-2019العاـ الدراسي 

كتاب منت البناء ادلستخدمة  ُب تعليم 
" تسليم اذلدل "ُب مدرسة كاألساس

جيكوؾ باباداف فونوركجو العاـ الدرتسي 
2019-2020. 

: التحليل البيانات عن الباب اخلامس
مواد ك الطريقة تعليم كتاب منت البناء 

الدينية " تسليم اذلدم"كاألساس ُب مدرسة 
جيكوؾ باباداف فونوركجو السنة الدراسية 

2019-2020. 
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نتائج البحث  الذل يشتمل على ا٘تةاْب: سادسالباب اؿ
 .كاالقًتاحات
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 الباب الثانى
 البحوث السابقة واإلطار الناظري

 
  البحوث السابقة.﴾أ﴿

أخذ الباحثوف أيضنا إشارات من ، ُب ىذه الدراسة
، نتائج األْتاث اليت أجراىا أشخاص آخركف من قبل

ككانت نتائج الدراسات السابقة ٖتتوم على نتائج تتعلق 
 كىناؾ أيضنا ،بالبحث الذم سيقـو بو الباحثوف

 ٔتا ،اختبلفات مع األْتاث السابقة حوؿ ىذه الدراسة
 :ُب ذلك

مشكبلت تعليم علم "البحث لفوزم، زلمد أمُت .ُ
الصرؼ بكتاب األمثلة التصريفية لطبلب الصف 

ماياؾ " مفتاح اذلدل"التجرييب للبنُت بادلدرسة الدينية 
". 2015-2014طاناتاف فونوركجو السنة الدراسية 

كيف مشكبلت ادلعٌلم َب تعليم علم : ألسئل البحث
الصرؼ بكتاب األمثلة التصريفية كطريقة حٌلها 
لطبلب الصف التجرييب للبنُت بادلدرسة الدينية 

13 
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ماياؾ طاناتاف فونوركجو السنة " مفتاح اذلدل"
، كيف مشكبلت "2015-2014الدراسية 

الطبلب َب تعليم علم الصرؼ بكتاب األمثلة 
التصريفية كطريقة حٌلها لطبلب الصف التجرييب 

ماياؾ طاناتاف " مفتاح اذلدل"للبنُت بادلدرسة الدينية 
 ".2015-2014فونوركجو السنة الدراسية 

إستخداـ الباحث نوع البحث ىذا البحث 
 Qualitative)العلمي على سبيل البحث النوعي 

research) . ٍب إستخداـ الباحث َب ىذا البحث هنج
ك ادلساكة بُت البحثُت ىو معرفة تسليط الضوء . الوعي

غلى الصرؼ ك اإلقًتاب منو َب احلصوؿ على 
ك الفرؽ ىو أف ىذا البحث يبحث ُب . البيانات

تعليم الصرؼ باستخداـ كتاب بناء ك األساس، ك أما 
عند زلمد أمُت فوزم يبحث حوؿ مشكبلت 

 .ادلعلمُت ك الطبلب ُب العليم
تعليم الصرؼ . " زلمد، البحث سافربينسو .ِ

ُب  الرابع لطبلب الصف ادلقصود باستخداـ كتاب
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جيكوؾ باباداف " تسليم اذلدل"ادلدرسة الدينية
ألسئل . 2018-2017 السنة الدراسية فونوركجو

كيف اىداؼ تعليم الصرؼ باستخداـ : البحث
" تسليم اذلدم"كتاب مقصود ُب ادلدرسة الدينية 

-2017جيكوؾ باباداف فونوركجو السنة الدراسية 
كيف طريقة التعليم ادلستخدمة ُب تعليم .2018

الصرؼ باستخداـ كتاب مقصود ُب ادلدرسة الدينية 
جيكوؾ باباداف فونوركجو السنة " تسليم اذلدم"

كيف التقوٙب ادلستخدمة .2018-2017الدراسية 
ُب تعليم الصرؼ باستخداـ كتاب مقصود ُب 

جيكوؾ باباداف " تسليم اذلدم"ادلدرسة الدينية 
 .2018 -2017فونوركجو السنة الدراسية

إستخداـ الباحث نوع البحث ىذا البحث 
 Qualitative)العلمي على سبيل البحث النوعي 

research) . ٍب إستخداـ الباحث َب ىذا البحث هنج
ك ادلساكة بُت البحثُت ىو مناقشة مقًتحات .الوعي

ك الفرؽ ىو أف ىذا البحث . التعلم اخلاصة بالشرؼ
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يبحث ُب تعليم الصرؼ باستخداـ كتاب بناء ك 
األساس، ك أما عند زلمد سافربينسو يبحث ُب تعليم 

 .الصرؼ باستخداـ كتاب مقصود
تدريس قواعد صرفية . "البحث نور زلمد، أمَت الدين .ّ

بكتاب األمثلة التصريفية بطريقة القياسية لطبلب 
الصف الثالث بادلدرسة الدينية دار ادلتقُت كفولورجو 

كيف التدريس قواعد صرفية :ألسئل البحث. ماغتاف
بكتاب األمثلة التصريفية بطريقة القياسية لطبلب 

الصف الثالث بادلدرسة الدينية دار ادلتقُت كفولورجو 
كيف اساليب التقوٙب ادلستخدمة ُب تدريس ، ماغتاف

قواعد صرفية بكتاب األمثلة التصريفية بطريقة 
القياسية لطبلب الصف الثالث بادلدرسة الدينية دار 

ما مشكبلت تدريس ، ادلتقُت كفولورجو ماغتاف
قواعد صرفية بكتاب األمثلة التصريفية بطريقة 

القياسية لطبلب الصف الثالث بادلدرسة الدينية دار 
 .ادلتقُت كفولورجو ماغتاف
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إستخداـ الباحث نوع البحث ىذا البحث 
 Qualitative)العلمي على سبيل البحث النوعي 

research) . ٍب إستخداـ الباحث َب ىذا البحث هنج
ك ادلساكة بُت البحثُت ىو معرفة كيفية .الوعي

احلصوؿ على البيانات ك مقاربتها َب احلصوؿ على 
ك الفرؽ ىو أف ىذا البحث يبحث ُب . البيانات

تعليم الصرؼ باستخداـ كتاب بناء ك األساس، ك 
أما عند أمَت الدين نور زلمد يبحث ُب تعليم 

الصرؼ باستخداـ كتاب أألمثلة التصريفية بطريقة 
 .القياسية
 

  اإلطار النظري﴾ب﴿
 لعربية اللغةاتعليم  .١

 منو مع رتتطو  كتنمو ليت أحقيقة ىي للغةا
 ٘تديد ىو ةحليا اىذه ُب للغة اقعكا .للغة امستخدمي

بية دأل اتلكائنا اكما للبشر يدامتز ضلو على لقوأ
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 لنظما 4ٔب  إللغة اـنظا ينقسم ك.لدينيةكا
 كالنظم ،لنحوالنظم  كاؼ،لصر النظم اات،ألصوا

  .الداللة
 .ضهماغر أعن ـقو  يعرب اتصو أىى للغةا

  إعطباطٌي لرموز صوتٌية ـنظا ىى للغة اقيلك
بُت أعضاء مجاعة دلشاعر كا رألفكا ادؿلتبا ـتستخد

 بطرهبا  يتم ىٍت ذـنظا ىى للغة اقيلك. لغوية
 لدلستو اعلى كانت اءسو للغوية العناصرا
 عند ماكأ .للنحو أك الصرَب أك الفنولوجىا

 لىت اتلكلما اىى لعربية اللغة أف الغبليُت امصطفى
 .ضهماغر أعن بلعر اهبا يعرب

 

                                                             

.  Metodologi Pembelajaran  Bahasa Arab  ،8كاف، سيف ىَتماا  
: جوكجاكرتا) Pengantar Linguistik Arab,، ىيوم جاترس جو أ 

.   113، (2011. نادم اكفسيت
 ,Sintaksis bahasa Arab frasa Klausa Kalimatارل، شرـ أما ا 

. 6-5، (2004ميشكاات، : ماالنج)
 7جامع الدركس العربية،  مصطفى الغبلين،  
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 تعليم علم الصرف .٢
التعليم ىو إيصاؿ ادلعلومات إٔب التبلميذ 
أم إعطاء ادلعلومات إٔب التبلميذ لرجاء مفهومهم 

أما أكسع معٌت التعليم ىو خَت العملية الىت . فيها
تنضيم أم ترتيب البيئة كتوصيل بالتبلميذ حيث يقع 

 ٍب قاؿ ادلرغى أف التعليم ينفذ درجة .تعليم التعليم
بدرجد كما درجةأدـ حيث يتعلم كيستشهد 

 .كيتحليل األمساء عٌلمو إليو
تعليم الصرؼ ىو إيصاؿ ادلعلومات إٔب 
التبلميذ أم إعطاء ادلعلومات إٔب التبلميذ لرجاء 

أما أكسع معٌت التعليم ىو خَت . مفهومهم فيها
العملية الىت تنضيم أم ترتيب البيئة كتوصيل 

                                                             

ادلملكة العربية : الرياض) أسالب تدريس اللغة العربية زلمد على اخلوؿ،  
. 20-19(، 1982السعودية، 
، (2006كبلـ موليا، : جاكرتا) ilmu pendidikan islam راميوف،  

16 
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 ٍب قاؿ ادلرغى .بالتبلميذ حيث يقع تعليم التعليم
أف التعليم ينفذ درجة بدرجد كما درجةأدـ حيث 

 .يتعلم كيستشهد كيتحليل األمساء عٌلمو إليو
التعليم ىو إلقاء العلـو إٔب الطبلب َب 

َب علمية . جيرم التعليم الطبلب الدركس. ادلدرسة
  :التعليم توجد سبعة عناصر كىى

 أىداؼ التعليم .ُ
 الطبلب أك ادلتعلم .ِ
 ادلدرس أك ادلعلم .ّ
 أسالب التعليم .ْ
  أحواؿ التعليم .ٓ
 طريقة التعليم .ٔ

                                                             

ادلملكة العربية : الرياض) أسالب تدريس اللغة العربية زلمد على اخلوؿ،  
. 20-19(، 1982السعودية، 
، (2006كبلـ موليا، : جاكرتا) ilmu pendidikan islam راميوف،  

16 
كبلـ مليا، : جاكرتا) Proses Belajar Mengajar عمر ىامالك،  

2006) ،16 .
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  ألة التعليم .ٕ
  الصرؼ .ٖ

: الصرؼ يقاؿ لو التصريف، قاؿ التهانوم
كالتصريف عند ادلتأخرين مًتادفاف، التصريف على 

ك منو . ما حكى سبوية عنهم جزء من أجزاء النحو
. لغة التغيَت، ك منو تصريف الرياح تغيَتىا

كاصطبلحا بادلعٌت علمى ىو ٖتليل األصل الواحد 
إٔب أمثلة سلتلفة دلعاف مقصودة ال ٖتصيل إٔب هبا 

كاسم الفاعل كادلفعوؿ كاسم التفضيل كالتثنية 
كبادلعٌت العلمي ىو علم . كاجلمع كإٔب غَت ذلك

بأصوؿ يعرؼ هبا أبنية الكلمة الىت ليست بإعراب 
 .كال بناء

التعليم ىو إلقاء العلـو إٔب الطبلب َب 
. ادلدرسة كقيل بأف التعليم تفاعل التدريس كاالدرس

                                                             

مطبعة جامعة موالنا ملك : مالنج) اذلدل علم الصرؼأمحد مزكى،   
 (2010إبراىيم اإلسبلمية احلكومية، 
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جير التعليم كعلمية يتأثر ادلدرس كالطبلب يعلم 
 .ادلدرس الطبلب الدركس

 .من حيث اللغة، الكلمة الصرؼ يعٍت التغيَت
 :أألساس

 األية.......ك تصريف الرياح:......قاؿ ا ثعأب
ال تغيَتىا من حاؿ أب من 

 جهة أب جهة
تغيَت الريح من حالة إٔب : ادلعٍت

دكلة أخرل أك من إتاه إٔب 
.آخريتغَت أك يتغَت  

ادلعٌت اللغة الصرؼ أك التصريف التغيَت أك 
كمعٌت .التغيَت شكلو األصلي إٔب شكل آخر.التغيَت

اإلصطبلحا التغيَت الشكل األصلي األكؿ فعل 
ادلاضى إٔب فعل ادلضارع، من فعل ادلضارع إٔب 

ادلصدار، إٔب اسم الفاعل، إٔب اسم ادلفعوؿ، فعل 

                                                             

بومى : جاكرتا)Proses Belajar Mengajar ,  عمر ىامالك 
 54، (2009أنتاريكسا، 
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األمر، فعل النهى، اسم الزماف، اسم ادلكاف، إٔب 
الغرض ف التغيَت كالغرض منو ىو . اسم األلة

من تغيَت شكل كاحد . احلصوؿ على معا٘ب سلتلفة
ىكذا . إٔب آخر، َب العلـو الصرؼ يسمى الصغة

علمى دراسة األشكاؿ ادلختلفة للتغَتات َب 
الكلمة، أصل الكلمة أك الظركؼ يسمى علم 

 .الصرؼ
من حيث ادلصطلحا، كلمة الصرؼ معناه 

تغيَت أصل الكلمة إٔب عدة كلمات سلتلفة لتحقيق 
ادلعٌت ادلطلوب الذم ال ديكن ٖتقيقو إال هبذه 

ادلاكياج أكؿ من مجع ىذه ادلعرفة ىو . التغيَتات
. ىو عآب قادـ من الكوفو. اإلماـ ادلعز بن مسلم

مناقشة ما يناقش َب علم الصرؼ .  ق187كفاة 
ك الفعل  (الذل ديكن تغيَته)ىو اسم ادلتمكُت 

الفوائد . (ديكن أف يكوف تصريف)ادلنصريف 
للحفاظ على شفهية حىت ال نقوؿ خطأ ُب كل 

كلمة أك مجلة كاحلفاظ على قواعد اللغة العربية ُب 
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 االنسحا مصدر علم الصرؼ من اجلملة أك .الكتابة
األية القرآف ك احلديث النبوم كالكلمات الىت تنطبق 

 .على العرب
ك مها عند . التغيَت ك يقاؿ لو التصريف: لغة

ك عند سيبويو جزء من الصرؼ . ادلتأخرين مًتادفاف
 .الذم ىو من الصرؼ أجزاء النحو

ٖتويل األصل الواحد إٔب أمثلة : اصبلحا
سلتلفة دلعاف مقصود ال ٖتصل إال هبا كامسي الفاعل 
ك ادلفعوؿ ك إسم التفضيل ك التثنية ك اجلمع ك إٔب 

علم يبحث عن تغيَت : علم الصرؼ.غَت ذلك
األصل الواحد إٔب صيغ متعددة ليدؿ على معاف 

  .سلتلفة
ألف عليو . الصرؼ من أىم العلـو العربية

يعىٌوؿ ُب ضبىط ًصيىغ الكىًلم، ك معرفًة تصغَتىا ك 
ادل

                                                             

، تربية تراع: سورابايا), Metode Belajar Ilmu Shorof, مفتوه أىناف
1999 ,)8-9  

موالنا مالك إبراىيم ) علم الصرؼ نظرياتو ك تطبقاتو، معرفة منجية 
 2(, 2013، اإلسبلمية احلكومية ٔتاالنق
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النسبية إليها ك العلم باجلموع القياسية كالسماعية ك 
الشاذة ك معرفة ما يعًتم الكلمات من إعبلؿو أك 

إدغاـو أك إبدؿ، ك غَت ذلك من األصوؿ اليت ّتب 
على كل أديب ك عآب أف يعرفها، خشية الوقوع ُب 
أخطاء يقع فيها كثَته من ادلتأدبُت، الذين ال حٌظ 

  .ذلم من ىذا العلم اجلليل النافع
مها . يشتمل القواعد على الصرؼ كالنحو

النحو نتحدث عن . أىم ركائز قواعد اللغة العربية
العبلقة بُت الكلمة مع كلمة اخرل لتشكيل العبارة 

اك اجلمل، ُب حُت الصرؼ مناقشة اجلوانب 
 .الداخلية للكلمة

                                                             

، ادلكتاتة األصرية: بَتكت) ،جامع الدكس العريب، مصطفى الغبلييٌت 
1993 ،)7 

 Menjadi Penerjemah, Metode, dan Wawasan ،إبن برداة  

Menerjemah (2004تيار كاحاف، : يكياكرتا) ،75 
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 الصرؼ ىو .الصرؼ لغة يعٌت الرد كالدفع
علم بأصوؿ تعريف ٔتا صيغ الكلمات العربية 

 .كأحواذلا اليت ليست بأعراب كال بناء
ىو علم بيحث فيو عن قواعد : التصريف 

ابنية الكلمة العربية كاحواذلا كاحكامها غَت 
 .األعربية

علم الصرؼ ىو علم يبحث عن الكلم من 
حيث ما يعرض لو من تصريف ك إعبلؿ كإدغاـ 

كإبداؿ بو نعرؼ ما يبحث أف يكوف عليو بنية 
 الصرؼ ىو علم .الكلمة قبل إنتظامها ُب اجلملة

بأصوؿ تعريف هبا صيغ الكلمة العربية كأحواذلا اليت 

                                                             

ادلعهد : مادكرا : سومنب) القواعد الصرفيةزلمد ادريس جوىرم ،   
 10، (الدين الدسدل

مكتبة الشركؽ الدكلية، ) جامع الدركس العربية مصطفى الغبليٍت،  
2008 ) ،4  

 7، (دار القبلـ: بَتكت) سلتصر الصرؼ عبد اذلادم الفضلي،  
قواعد اللغة العربية ادلواد الدراسية  زلمد نصرا ك زلمد منَت،  

 .8، (2008ستائُت فرس، : فونوركجو)
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أف الصرؼ مهو علم . ليست بإعراب كال بناء
تعريف هبا ابنية الكلمة ادلتصرفة، كما ألحرفها من 
أصالة كزيادة كصحة كإعبلؿ كما يطرأ عليها من 

كتحويل ادلصدر إٔب صيغ )تغيَت إما لتبدؿ ُب ادلعٌت 
ادلاضى كادلضارع كاسم الفاعل كاسم ادلفعوؿ 

، أك تسهيبل للفظ، فينحصر ُب (ككالنسبة كالتصغَت
 .الزيادة كاحلذؼ كاإلبداؿ كالقلب كاإلدغاـ

ىي عبارة عن علم يبحث فيو عن أحكاـ 
بنية الكلمة العربية كما حلرفها من أصالة كزيادة 

ىي ٖتويل الكلمة   .كصحة كإعبلؿ كشبو ذلك
إٔب أبنية سلتلفة الختبلؼ ادلعا٘ب كالتصغَت كالتكثَت 

  .كإمسى الفاعل كادلفعوؿ اك التثنية كاجلمع
 

                                                             

بدكف ادلدينة )موصوعة النحو كالصرؼ كاإلعراب ،  رامل بديع يعقوب 
 .417، (كالطبيعة كالسنة

 شرح العبلمة ابن عاقلمجاؿ الدين زلمد بن عبداللة بن مالك،   
 .189، (نور اذلدم، بدكف السنة: سورابايا)

 1، (بدكف ادلدينة كالطبيعة كالسنة)حاشية احلضرل  زلمد احلضرل،  
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 أهداف التعليم اللغة العربية .٣
فقواعد اللغة إذاف كسيلة كليست غاية، كعلى 
مدرس قواعد اللغة العربية أك النحو، أف يهدؼ من 

 :تدرسو إٔب ٖتقيق مايلي
 أف يدرؾ التبلميذ اف دراسة قواعد اللغة العربية  (ُ

أدة حلمايتو من الوقوع ُب اخلطأ ُب الكبلـ 
 .كالكتابة

 أف يعرؼ التبلميذ كيف يستخدموف ىذه  (ِ
القواعد، كليس كيف حيفظوهنا كيرددكف 

 .نصوصها
 أف يعلموا بأف اللغة ىي األصل، كإف يهتموا  (ّ

بالنموذج الصحيح الذم جيب االقتداء بو، ال 
 .القواعد اليت يبحثوف عن تطبيق ذلا

 
 

                                                             

طرؽ التدريس اللغة العربية ُب ادلدارس ادلتوسطة حسن مبل عثماف، 
 . 132، (1301دار عآب الكتاب، : الرياض) كالثانوية
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 أهداف تعليم الصرف .٤
 فكا كما ات،فائد كاؼىد ألو شيئ كل

 اتفائد من ـلعا اماكأ .ؼلصر اعلم تعليم ُب
 ما كىيأهتا كداتدلفر ارصو معرفة ىي لتصيفا

 .ضلوىا كاؿبد كإؿعبل كإمن صحة ذلا ضريع
 فقط ؼلصر اُب ليس ىنا لباحث اكر ذلكنك
 لنحوابأف  عرفنا كما فأل .يضا ألنحو امن لكنك
 اؼألىد اماأك.ت كنادلقر اتتعلقا ذلا ؼلصركا

 :  يلي كما منهما
 ـعد كصحيصة اءةقر لكرٙب اآفلقر ااءةقر (ُ

  فيو للحنا
  سليما ستعماال الًتكيب كاظأللفا اؿستماا (ِ
 ابلصو امن ءخلطا ا٘تييز كلسليم التعبَت اكتابة (ّ
  صحيحا ضبطا تلكلما اخر أكا ضبت (ْ

                                                             

بدكف ادلدينة )كتاب ادلقصود ُب علم الصرؼ ، لرحيما بن عبد دمحم  
 1، (كالطبعة كالسنة
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 حلمل كالًتكيب كااتلفقر  ابُت كؽلفر اؼتعر (ٓ
 ظأللفاكا

 لنحوية اءألخطا امن لسليم اثلتحد ا (ٔ
 للغويةكا

  ءألخطا امن خلالية كالصحيحة ااءةلقر ا (ٕ
  عليها افظة كالعربية اللغة1 ازإلعتز ا (ٖ
 حلكم كانةازدلو كادلبلحظة اقة دعلي دلتعوا (ٗ
 مجل ُب صحيحا تركيتا تلكلما اتركيت (َُ

  معٌت دلتؤ
 ـنظا كلعربية اجلملة انسق على ؼلتعرا (ُُ

 تكوينها
 على كلعربية األسالباعلى  بلطبل اتعويد (ُِ

 للك ذٕتنبكيسمع ك اءيقر فيما ءخلطاإدراؾ ا
  كتابتو كتواءقر كحديثة ُب

 يسمع كاءيقر ما فهم على بلطبل اةمساعد (ُّ
 قيقا دفهما
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زيادة ادلعلوماتاخلاصة كالعامة عن طريقة األمثلة 
كالتطبيقات ادلفيدة البليغة إعطاء الطبلب 

كسيلة أساسية من كسائل زيادة ثركتة اللغية 
بتدربية على أبواب اإلشتقاؽ كاستعماؿ 

 .ادلعاجم
 طرق تعليم اللغة العربية .٥

إف أفضل أسلوب ُب تدريس القواعد 
النحوية، ىو األسلوب الطبيعي الذم يتعمد على 

. شلارسة اللغة استماعا، ككبلما، كقراءة، ككتابة
كعلى ىذا األسس فاإلستعماؿ كما يقوؿ بن 

كزلاكاة األساليب اللغوية الصحيحة، - خلدكف
كالتدريب عليها تدريبا متصبل، ىو األسلوب 

كمن ٍب البد أف . األمثل ُب تدريس القواعد النحوية
يفسح ادلدرس أماـ التبلميذ اجملاؿ ُب دركس 

اإلستماع، كالتعبَت كالقراءة للتدريب على القواعد 
النحوية، ْتيث يشعركف ْتاجتهم إليها للفهم 
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الطرائق .كالتعبَت كالكتابة دكف ضغط أك إرغاـ
 : ادلستخدمة ُب تعليم القواعد

 الطريقة القياسية (ُ
كتقـو ىذه الطريقة على البداء حيفظ القاعدة،   

ٍب اتباعها باألمثلة كالشواىد ادلؤكد ذلا كادلوضحة 
كاألسس الذم تقـو عليو ىذه الطريقة ىو . دلعنها

كما أهنا تستهدؼ . نظرية انتقاؿ أثر التدريب
. ٖتفيظ القواعد كاستظهارىا باعتبارىاغاية ُب ذاهتا

كقد استخدـ ىذه الطريقة إٔب . كليست كسيلة
إتصراؼ كل من ادلدرس كالتبلميذ عن تنمية القدرة 

كتكوين السلوؾ الغوم . على تطبيق القواعد
فادلوقف الذم بتعليم فيو التبلميذ القواعد . السليم

طبقا ذلذه الطريقة  موقف صناعي، ال دياثل 
كاليقًتب مواقف التعبَت اليت حيتاجوف فيها إٔب 

                                                             

دار الشواؼ : القاىرة) تدريس فنوف اللغة العربيةعلى أمحد مدكور، 
 . 238، (1991للنشر كالتوزيع، 
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كمن أىم الكتاب ادلؤلفة . إستخداـ ىذه القواعد
 . كفقا ذلذه الطريقة كتاب بن عاقل

كذلذا الطريقة مريدكف كركافضوف، فالذين   
يشايعوهنا يعتربكف أهنا يسَتة كسهلة، كذالك بالنسبة 

للمعلم، كما أهنم يعتربكف أف الطالب الذم يفهم 
كيستوعب القاعدة النحوية يستقيم لسانو أكثر من 

. الذم يستنبطو القاعدة من أمثلة تذكر لو مسبقا
كما أف ىذه الطريقة ٗتتصر كقت الطالب كادلعلم 

أما ركافضوىا فيعتربكهنا شللة، كٕتعل . كجهدمها
التلميذ يلجأ إٔب حفظ القاعدة دكف أف 

يستخدموىا، كما أهنا تكسب ادلتعلم االتكالية 
كاالعتماد على الغَت، كتقبل فيو قوة االبتكار 

 .كاإلبداع
 :كىذه اخلطوة من تطبيق طريقة القياسي

يدخل ادلعلم ُب الفصل كيبدأ التعليم بادلوضوع  (أ 
 .ادلقرر

                                                             

 . 275، تعليم اللغة العربيةمصطفى رسبلف، 
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 .شرح ادلعلم قواعد النحو (ب 
 .يفهم الطبلب القواعد كحيفظها (ج 
يعطي ادلعلم األمثلة اك النصوص ادلتعلق  (د 

 .بالقواعد
 خيلص ادلعلم الدركس (ق 
 .أمر ادلعلم الطبلب إلجابة السؤؿ التدريب (ك 

 ؼختبلبا لتعليم اطريقة تعريف خيتلف
 ىادحد من فمنهم ،لًتبوية اؤملر كاخلادلدا
، منهم عدلوضو كاسةرالد اةحجر َب حصرىاك

 بفأصحا. عم كأمشل أرةليها بصو إنظر من
 يتبعها ليت الويسلةاأهنما  لير كؿأل اعلنوا
 لتعلم، امن تعليم أم لتبلميذ التفهيم لتعلم ا

 ليت اخلطة اىي أك اددلو امن دةما أم َب
، سةرادلد اةحجر يدخل أف قبل رسدلد ايضعها

                                                             

 Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif  سيف ادلصطفى،

 . 98، (2011أكين مالك فرس، : ماالنج)
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 بعد ةحلجر اتلك َب تنفيذىاكيعمل على 
 .خوذلاد

 يتعلق فيما شاملة خطة ىي طريقة
 حيث ،منتظم سسا أعلى للغة ااددلو اضبعر

 مجيعهم كخر آلقسم خالف أهنم من ءالجز
 ىنا سبيل على ؿدلثاا.  هنجسسا أعلى

 اىذ ضعر على لتيتؤثر املالعو امن كالعديد
 خللفية اللغة ابطبل ىو اىذ ع،دلوضوا

 ٔب أدل إشلا اسو درلذين األجنبية اتللغاكا
 الجتماعية اخللفيةا. دلنهجية اتالختبلفاا

أك لعربية  اللغة امع ٕتربتو ك،للطالب لثقافيةكا

                                                             

 لعربية اللغة ارسمد ادعد إضلو يسرلتد اراتمها، لدين اْتر يلأكر  
مطبقو جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية، : ماالنج)، ءلكفا

2011) ،122 
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لغة أجنبية أخرل ىى العوامل التيتؤثر على 
 .الطريقة ادلختارة
 تعليم ساليب أتصنيف ديكن ،ببساطة

 لتقليدية األساليب امن نوعُت ٔب إلعربية اللغةا
. حلديثة األساليبكا

 لعربية اللغة اتعليم ُب لتقليدية اؽلطرا
 كعلم للغةا" على تركز ليت التعليم اطريقة ىي

 لعربية اللغة اتعليم سائل كتعلم حىت" لثقاُبا
 من تعموميا كتخلصوصيا كلعمقح اُب

  لنحو اجو أكاءسو حد على لعربية اللغة اـعلو
 .دبأل أك ا،لنحو اعداقوك

 للغة اتعليم ُب حلديثة األساليبا
 ضلو دلوجهة الغة ىي للغة اتعليم طريقة لعربيةا

 يعترب لعربية اللغةك أف ا. داةكأ معُت ؼىد
 أف حىت ،حلديثة اةحليااُب  ؿتصا اداةكأ

                                                             

 Metodologi dan ، كفآلخررم كانياندرسيفيت غو، لديناين زضية ر  

Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa  Arab (فوستاكا رحلة : جوغجاكرتا
 31 ،(2005غركؼ، 
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 على رةلقد اىو لعربية اللغة اتعلم جوىر
 كقادر على فهم ؿفعا بشكل للغة ااـستخدا

 .كلمات أك عبارات باللغة العربية
 يسَت ملذ اـلنظااطريقة التعليم ىي 

 من لتبلميذ اعلى يلقيو فيما رسدلد اعليو
 رةمها من ٖتصيلو ٔب إيبعثهم ما كالتعلم

 رةدلها كالنافعة اةخلرب اايكسبو حىت طنشاك
 اؼسر إغَت من دلختلفة اتدلعلوما كامةزالا

 يقرهبم من  بشكل كدجلهو كالوقت امن
 .األغراض السامية الىت نرمى إليها َب الًتبية

 خلطة اىي لعربية االتليم اللغة طريقة
 لتحقيق لتعلماهبا  يستعُت ليت الشاملةا
 تتضمنك. للغة اتعلم من دلطلوبة ااؼألىدا
، ساليب أمن التعلم يتبعو ما لطريقةا

 تعليمية دةما من يستخدمو ماك، اءاتجركإ
                                                             

 Pengajaran Bahasa Arab Media danرم، نصام أمهتدأمحد   

Metode-Metodenya (2009فنربيت تَتاس، : جوغجاكرتا) ،53  
  1، (2007دارالسبلـ، : فونوركجو) أصوؿ الًتبية كالتعليم، نتوأريكو  
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 ليت ائقالطر امن كثَت ؾىناك. سائل معينةكك
 تلك بُتكليس من . لعربية اللغة اتعلم هبا

 بلطبل اكل تبلئم مثلى طريقة ئقالطرا
 طريقة لكلإذا ، كؼلظر كااؼألىدكا تلبيئاكا

ك . مآخذكمزايا  ألجنبية الغة تعليم ئقاطر من
 ئقالطر اتلك سةرابد ـيقوأف على التعلم 

 دلوقف ايناسب مارختيا كافيها لتمعنكا
 .فيو نفسو جيد ملذ التعليميا

 :ىناؾ طرؽ متنوعة لتدريس اللغة العربية
 طريقة القواعد والترجلة . أ

 :بنظرة تقومية إٔب ىذه الطريقة صلد أهنا
هتتم بتعليم القواعد النحوية كشواذىا . (أ

 .كغرائبها، كأيضا حفظ ٔتفرداهتا
هتتم بتمكُت الطبلب من مهارة اإلمبلء . (ب

كترمجة نصوص اللغة ادلتعلمة إٔب لغتهم 
 .األصلية

                                                             

  123 نفس ادلراجع،  
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ٕتعل الًتمجة من لغة الطبلب إٔب اللغة . (ج
ادلتعلمة ترمجة حرفية، تفقد ركح الًتابط 

اللغوم كال ٖتمل ادلعٌت الذم قصده 
 .الكتاب

تستخدـ نصوصا أدبية جافة كقوائم . (د
 .مزدمحة بالكلمات

هتمل مهارات اإلتصاؿ، كمن ٍب ال هتتم . (ق
بدقة النطق كالتنغيم، كال تدرب 

الطبلب كثَتا على إستخداـ اللغة 
إستخداما نشاطا ُب التعبَت عن 

 .أنفسهم شفهيا ككتابا
تصلح للطبلب ذكم الذكاء احلاد ادليالُت . (ك

 .إٔب العماليات اجلدلية اجملردة
التتجح مع الطبلب األقل ذكاءا حيث . (ز

صلدىم ُب حالة ارتباؾ كيقعوف ُب 
أخطاء كثَتة شلا يؤدم إٔب كراىيتهم 
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لتعلم اللغة كتسرهبم من حجرات 
 .الدراسة

ال ٖتمل ادلعلم أعباء كثَتة، فعند ما . (ح
يتعب جيلس، كيكلف الطبلب ْتل 

بعض التدريبات التحريرية، كما أنو ال 
حيتاج أف يبتكر ُب ٗتطيط درسو 

كٕتهيزه طادلا يتبع خطوات أنو يتبع 
خطوات عرض الكتاب ادلدرسي خطوة 

 .خطوة
ال ٖتقق أىداؼ تعلم اللغة استماعا . (ط

 .ككبلما
أسس التعليم ىو حفظ القواعد . (م

كادلفردات ٍب ترمجة حرفية من لغة 
 .األىداؼ للغة الطبلب

                                                             

طرائق تدريس اللغة العربية زلمود كامل الناقة ك رشدم أمحد طعيمة، 
.  72لغَت الناطقُت هبا، 
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٘تكن الطبلب قواعد اللغة األىدؼ يعٍت . (ؾ
 .حفظها جيدا

فهم الطبلب ادلادة جيدا كيقدر اف . (ؿ
 .يعلم ىذه الطريقة مهارة القراءة. يًتمجو

فهم الطبلب خصائص اللغة اذلدؼ  . (ـ
 .كنظريتاهتا ك قارف باللغة األـ

قوم الطريقة مهارة الطبلب ُب ذكر . (ف
 .كحفظ

يقـو با الفصل الكبَت كال حيتاج مهارة . (س
 .ادلعلم ادلثإب

ىو األسلوب  قواعد كالًتمجة طريقة
الذم يؤكد على فهم قواعد لتحقيق مهارات 

كتستند ىذه الطريقة . القراءة كالكتابة كالًتمجة
ىو أساس  "ادلنطق العادلي" على افًتاض، أف

                                                             

: ماالنج) Metodologi Pengajaran Bahasa Arab أمحد فؤد أفيندم، 
  3، (2004مشكات، 
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ُب رأم ىذه ، كل اللغات ُب العآب كالقواعد
 .الطريقة، ىو جزء من فلسفة ادلنطق

طبلب اللغة هبذه الطريقة على حفظ اؿ
النصوص الكبلسيكية للغات األجنبية 

كترمجاهتا بلغة الطبلب، خاصة النصوص ذات 
القيمة األدبية العالية، على الرغم من أف 

النص ُب كثَت من األحياف تكوف هبكل معقد 
 .كمفردات أك تعابَت غَت مستخدمة

ىناؾ جانباف مهماف ُب طريقة القواعد 
أكال ، القدرة على إتقاف قواعد : كالًتمجات

ىذه .  القدرة على الًتمجة، كثانيا،النحو
القدرات ىي رأس ادلاؿ األساسي لنقل 

األفكار أك األفكار ُب الكتابة ُب اللغات 
، كرأس ادلاؿ األساسي (التأليف)األجنبية 

                                                             

 Metodologi dan Strategi Alternatif.ك األخواف، رضية زين الدين

Bahasa Arab  ،37-38  
: ماالنج)، Metodologi Pengajaran Bahasa Arab، أمحد فؤاد افيند

  31(، 2005،ميشكة
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لفهم األفكار أك األفكار الواردة ُب اللغات 
 (.القراءة كالفهم)األجنبية اليت يتم تعلمها 

الغرض من تعلم اللغة العربية من خبلؿ 
 ،ىذه الطريقة ال يفيد سول الطبلب األذكياء

أم أكلئك الذين دييلوف إٔب حفظ قواعد اللغة 
اليت نادران ( ضلوقواعد)كادلفردات كادلصطلحات 

ىذه الطريقة ال ديكن أف توفر . ما تيستخدـ
سول كاحدة من ادلهارات اللغوية للطالب 

 أم كتابة ادلهارات أك ترمجة عدة ،ادلقصود
 إما من العربية إٔب ،نصوص بشكل نصي

 .اإلندكنيسية أك العكس
تغيَت ىذه الطريقة أقدـ : نشأة الطريقة

طرؽ تعليم اللغات الثانية ك تعود إٔب عصر 
النهضة ُب الببلد األكربية، حيث نقلت 

                                                             

، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab،أسيف ىَتماكاف
 171(، 2011، فت رماجا ركسداكاريا: باندكنج)

: جاكرتا)، Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif، زكذلاناف
 34-33(، 201، راجاكأب فريس
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اللغتاف اليونانية ك البلتينية للًتاث اإلنسا٘ب 
فضبل عن تزايد . الكثَت إٔب العآب الغريب

العبلقات بُت سلتلف الببلد األكربية، شلا أشعر 
فاشتد . أىلها بااحلاجة إٔب تعلم ىاتُت اللغتُت

كاتبعت ُب . اإلقباؿ على تعلمها ك تعليمها
ذلك األساليب اليت كانت شائعة ُب تعليم 

ك لقد . اللغات الثانية ُب العصور الوصطى
كاف ادلدخل ُب تدريسها ىو شرح قواعدىا ك 
االنطبلؽ من ىذه القواعد إٔب تعليم مهارت 

ٍب . اللغة األخر اخلاصة بالقراءة، ك الًتمجة
حيث نظر . صار تعليم النحو غاية ُب ذاتو

إليو على أنو كسيلة لتنمية ملكات العقل ك 
ك لقد شاع استخداـ ىذه . طريقة التفكَت

 .الطريقة ابتداء من الثبلثينات ُب ىذا القراف

                                                             

تعليم العربية لغَت النطقُت هبا مناىجو ك ، رشدم أمحد طعيمة. د. أ
- إيسيكو– منشورات ادلنظمة تاإلسلمية للًتبية ك العلـو ك الشقافة )، أسالبية
1989  ،)127  
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 طريقة اللباشرة . ب
طريقة ادلباشرة ىي أف تعلم اللغة االثانية 
جيب أف دياثل تعلم اللغة األكٔب، أم ُب كثَت 

من التفاعل البشرم النشط، كاإلستعماؿ 
كعدـ إستخداـ الًتمجة بُت . التلقائي للغة

اللغتُت األكٔب كالثانية، كعدـ ٖتليل القواعد 
النحوية أك اإلقبلؿ منو، كيلخص كيتشاردز 

 :كركجرز مبادئ الطريقة ادلباشرة فيما يلي
أف التعليم ُب قاعة الدرس جيب أف يتم  (أ 

 .كلو باللغة اذلدؼ
 . ال تعلم إال البحيل كالكلمات اليومية (ب 
نقدـ مهارات اإلتصاؿ الشفهي ُب تلل  (ج 

متدرج، كتبٌت على تبادؿ األمثلة 
كاألجوية بُت ادلدرسُت كالطبلب ُب قاعة 

 .ذات أعداد قليلة
 .يعلم النحو عن طريق اإلستنباط (د 
 .نقدـ العناصر اجلديدة شفهيا (ق 
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نقدـ الكلمة احلياة عن طريق األشياء  (ك 
كالصور، كنقدـ الكلمات التجريدية عن 

 .طريق ربطها بأفكار
 .التأكيد على صحة النطق كالنحو (ز 
 طريقة السلعية الشفوية  . ج

تنطلق ىذه الطريقة من تصور اللغة مؤدىا   (أ 
أهنا رلموعة من الرموز الصوتية اليت 

يتعارؼ أفراد اجملتمع على داللتها بقصد 
 . ٖتقيق اإلتصاؿ بُت بعضهم البعض

 يتبع ادلعلم ُب تدريس ادلهارات اللغوية  (ب 
الًتتيب الطبيعي إلكتساب األفراد ذلا ُب 

 . لغتو األكٔب
تتبٍت ىذه الطريقة نظرة األنثر كبولوجيُت 

إهنا ليست رلردة أشكاؿ الفن أك . للثقافة

                                                             

أسس تعلم اللغة كتعليمها عبد الراجحي ك علي علي احكد شعباف، 
.  80، (1994دار النهضة العربية، : بَتكت)
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األدب أهنا أسلوب احلياة اليت يعيشها قـو 
 .معينوف يتكلموف لغة معينة

 طريقة القراءة. د
أنو ال يشًتط فيها أف يسَت الطلبة كلهم  (أ 

 .ُب مستول كاحدا مقيد
 تبدأ ىذه الطريقة عادة بفطرة يتدرب   (ب 

الطبلب فيها على بعض ادلهارات 
 .الصوتية

بعد أف يتدرب الطالب على نطق مجل  (ج 
 .معينة

بعد ذالك يقرأ الطبلب ىذا النص قراءة  (د 
جهرية متبوعة بأسئلة حوؿ النص للتأكد 

 .من فهمو

                                                             

تعليم العرابية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبو  رشدم أمحد طعيمة، 
.  134، (1989ادلنظمة اإلسبلمية للًتبية كالعلـو كالثقافة، : الرياط)
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: تنقسم القراءة من بعد ذالك إٔب نوعُت (ق 
قراءة مكثفة، كقراءة موسعة، لكل منها 

 .ىدفو
 طريقة اللحاضرة. ه

. ىو سرد اللغة اللفظية ةااضر طريقة
ىي كاحدة من الطرؽ  ااضرة طريقة

ادلستخدمة لتنفيذ اسًتاتيجيات التعلم 
طريقة ااضرة ىي طريقة . التوضيحية

ىذا باإلضافة . يستخدمها كل معلم حىت اآلف
 فهناؾ أيضنا ،إٔب كونو نإتنا عن اعتبارات معينة

ال يشعر . عامل من ادلعلمُت كالطبلب
ادلعلموف عادة بالرضا عندما ال جيركف 

كبادلثل مع . زلاضرات ُب عملية إدارة التعلم
 سوؼ يتعلموف عندما يكوف ىناؾ ،الطبلب

معلموف يقدموف ادلوضوع من خبلؿ 

                                                             

 مدخل إٔب طرؽ تعليم اللغة األجنبية دلدرسي اللغة العربيةأزىر أرشد،  
.  55، (1998األحكاـ، : أكجونج فاندانج)



49 

 

 ْتيث يكوف ىناؾ معلموف ،ااضرات
حياضركف يعٍت أف ىناؾ عملية تعلم كال يوجد 

 .معلم يعٍت أنو ال يوجد تعلم
 طريقة السؤال والجواب. و

 تعليمىي طريقة اؿ السؤاؿ  اإلجابة طريقة
إتاىُت حركة  اليت تتيح التواصل ادلباشر

ادلركرألنو ُب الوقت نفسو احلوار بُت ادلعلمُت 
يطلب ادلعلم من الطبلب اإلجابة . كالطبلب

األسئلة  طريقة.أك يطلب من الطبلب اإلجابة
فلتحفيز تفكَت الطبلب  هتد كاألجوبة

. كتوجيههم ُب ٖتقيق أك احلصوؿ على ادلعرفة
 ىناؾ عبلقة متبادلة مباشرة ،ُب ىذا التواصل

 .بُت ادلعلم كالطالب

                                                             

، أكين ماليكي فريس: ماالنج), Strategi Pembelajaran, موليونو
2012 ،)82 

فت رماجا : باندكنج), Strategi Pembelajaran, عبد ادلاجيد
 210(، 2013، ركسداكاريا
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 لعرض ادلواد التعليمية عنىي طريقة 
طريق طرح األسئلة  األسئلة كاألجوبة طريقة

هبدؼ احلصوؿ على إجابات شفوية أك ُب 
شكل إجراءات ردا على األسئلة اليت طرحها 

ادلعلم للطبلب أك العكس بالعكس  أك ادلعلم
كجهد إلكماؿ أك تعميق إتقاف ادلواد لتحقيق 

 .أىداؼ التدريس
 طرق تعليم الصرف .٦

. الطرؽ ىي ركن ىاـ من أركاف حسن التعليم
كالطريقة علمية فنية ٖتتمل اختبلؼ األراء كتعدد 

 الطريقة ىي الوصيلة نتبعها لتفهيم  .كجهات النظر
لتفهيم التبلميذ أم تعليم من التعلم ُب اية ماجة من 

كىي اخلطة اليت نضعها ألنفسنا قبل أف . ادلولد
ندخل حجرة الدراسية، كنعمل لتنفيذىا ُب تلك 

                                                             

 Proses Belajar Mengajar Dalam Sistem Kredit،سبلمتو

Semester (SKS) ,(1991، بومي أكسارا: جاكارتا ،)113 
دار : دمشق)الًتبية كالتعليم طرؽ التدريس اللغة العربية  جودت الركايب،  
. 38، (1986الفكرم، 
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إف الطريقة التعليم مفهـو  .احلجرة بعد دخوذلا
أكسع كأبعد من رلرد إجراءات تعلمية يقـو هبا ادلعلم 

إف طريقة التعليم ىنا يعٍت احلطة الشاملة . َب الفصل
اليت يستعاف هبا َب التحقيق اذلدؼ الًتبوم 

 كلطريق التدريس أثر كبَت ُب التعليم، كهبا  .ادلنشود
ٖتسن النتيجة أك ال ٖتسن، كعليها يتوفق صلاح 

ادلدرس أك إخفاقة، فكثَتا ما يكوف عادلا عزيز ادلادة، 
كلكنو قد خيفق ُب تدريسو، ألنو ال جييد الطريقة اليت 

 كىذه يدؿ علينا بأف .هبا يصل إٕب عقوؿ التبلميذ
الطريق ىي اليت يسَت للمعلم إللقاء التعليم ليصل إٕب 

 .دىن الطبلب
كنعرؼ ىنا الطرؽ ادلستخدمة لتعليم الصرؼ 

 :فيما يلي
                                                             

دار إحياء الكتاب : القاىرة)ركح الًتبية كالتعليم  زلمد عطية اإلبراشى،  
 . 277، (العربية بدكف السنة

 طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت  زلمد كامل الناقة كآخركف،  
 69، (2003ادلعارؼ اجلديدة، : الرياط)هبا

 267، ركح الًتبية كالتعليمزلمد عطية اإلبراشى،   
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 Metode)الطريقة الغستقرائية أك اإلسطنبطية  . أ

Induktif) 
كتقـو ىذه الطريقة على البدء با ألمثلة 

 :تشرح كتناقش ٍب تستنبط منها القاعدة
الغرض من ىذه الطريقة أف تقود ادلتعلم 

إٔب معرفة احلقائق كاألحكاـ العامة لرقية البحث 
فهي طريقة يبحث فيها . كاإلستقراء كاإلستنباط

عن اجلزئيات أكؿ كصوؿ إٔب قاعدة عامة، كأف 
تناقش التبلمذ ُب األمثلة ادلدكنة على السبورة 

حيت تنتبط منها حكما أك قاعدة من القواعد، 
 .ْتيث تكوف االمثلة كثَتة ديكن ستنبط منها

أما خطوات الطريقة اإلستقرائية من رأل 
  :فيما يلى" ىربارت"

 
 

                                                             

 271.  نفس ادلراجع 
 273-272. نفس ادلراجع  
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 اإلضاح. (1
فتمثل التحليل األكؿ للفكرة العامة، 

كتعد أدىاف التبلميذ للدرس اجلديد، 
كهبا ينتفع ٔتعلومات . كتسمى القاعدة

التبلميذ القددية، كنربطها بادلعلومات اجلديد 
كي يسهل عليهم تذكرىا، كليس الغرض 

منها استنبط كلمة أك عنواف للدرس، كلكن 
الغرض إعداد أدىاف ادلتعلمُت للدرس 

 .اجلديد كتشويقهم إليو
 تداعي ادلعا٘ب أك الربط. (2

كىي تداعي ادلعا٘ب أك اخلواطر، 
فهي خطوة البحث كالغستكشاؼ كالتفكَت 

للعلقات اليت تربط األمثلة بعضها ببعض 
كالعناصر بعضها ببعض ك٘تثل مرحليت 
الغرض كالربط، حيث تغرض احلقائق 

احلديدة ُب الدرس مرتبة، كيناقش التبلميذ 
حىت يفهموىا، ٍب تربط تلك احلقائق كالنطق 



54 

 

بعضها ببعض، كتربط ادلعلومات اجلديد 
بالقددية، بادلوازنة بُت األشياء ادلتشاهبة أك 

 .ادلتضادة
 النظاـ أك احلكم. (3

كىى خطوة النظاـ أك احلكم فرباد 
هبا ترتيب العناصر ترتيبا منظما بعد رطب 

لتكوين حكم من األحكاـ، . بعضها ببعض
أك اإلستنباط قاعدة من القواعد، كىى اليت 

تعرؼ ٔترحلة اإلستنباط، بعد ادلناقسة ُب 
ففيها ينتقل العقل من أمر . امثلة كافية سلًتة

إب أمر معنوم، كنظرية من النظريات،  زلس
 .أك تعريف من التعريفات

 الطريقة. (4
. ادلراد هبا خطوة التطبيق أك ادلراجعة
فبعد معرفة القاعدة اجلديدة جيب تشبيتها 

 .بإعطاء التمرينات أك أسئلة عليها
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 ـ 1882-1817: كقد رأل زيلر
 ـ اف خطوات 1847ادلولود سنة " رين"ك 

ادلقدمة، العرض، الربط، : "ىذه الطريقة
 .القاعدة، التطبيق

 ادلقدمة (. 1
 يهيئ ادلدرس طبلبو لتقبل ادلادة 

العلمية اجلديدة كذلك عن طريق 
القصة كاحلوار أك بسط الفكرة ْتيث 

تثَت ُب نفوس الطبلب الذكريات 
ادلشًتكة فتشدىم إٔب التعلق بالدرس، 
كىي أساسية ألهنا كاسطة من كسائط 

النجاح ك سبيل إٔب فهم الدرس 
 .كتوضيحو

 الغرض (. 2
كالغرض ىو لب الدرس، كعليو  

يتحدد ادلوضوع ْتيث يعرض عرضنا 

                                                             

 273. نفس ادلراجع  
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سريعنا اذلدؼ الذم يريد ادلدرس أف 
يبلغو للطبلب فهو مادة دمسة غنية 

 .تصل ما سبقها ٔتا حلقها
 الربط (. 3

 كىو ادلوازنة بُت ما تعلمو الطبلب 
اليـو كبُت ما تعلمو باألمس القريب 

كالبعيد فاذلدؼ منو أف تربط 
ادلعلومات كتسلسل ُب ذىن الطبلب 

ٍب يصل ادلدرس بطبلب إٕب 
 .االستنتاج

 القاعدة (. 4
 كىنا يقف ادلدرس ليستنتج من عرضو 
للموضوع مادة يسحلها الطبلب 

قاعدة، على أف يفسح ااؿ أماـ 
الطبلب إلستنتاج القاعدة بأنفسهم 

كاإليتنتاج زبدة ما بلغ اليو السعي من 
 .الدرس
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 التطبيق (. 5
 كالتطبيق تعلق عليو األمهية الكبَتل 

دراسة القواعد ال تؤٌب فمارىا " ألف 
إال بكثرة التطبيق عليها كتدريب 

التبلميذ تدريبا كافيا على االبواب الىت 
 .يدرسوهنا

:  كيرل أنصر الطريقة اإلستقرائية أهنا
هتيج ُب الطبلب قوة التفكَت كىي 
جادة الهنا توصل إٔب احلكم العاـ 
تدرجييا كتقـو على عرض االمثلة 

الكثَتة ادلتوعة الىت تدكر حوؿ احلقائق 
ادللموسة، كٖترؾ الدكافع النفسية لدل 
ادلتعلم فيهتم أىتماما بالغا فيو كيكفر 

 .كيعمل
ك٘تثل إجراءات ىذه الطريقة ُب 

 :اخلطوات التالية

                                                             

 274، نفس ادلراجع  
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عرض رلموعة من األمثلة اكمة . (أ
الصياغة أك الغختيار ْتيث تربز 

الًتكيب اجلديد بشكل ديكن 
 .مبلحظتو

إحراء شلارسة شقوية ذلذه االمثلة كأف . (ب
يقرأىا الطبلب كيناقشهم ادلعلم ُب 

 . معاهنا كتراكبيها
إستخراج التعميم الذم يربز من خبلؿ . (ج

 النشاط السائق
 .صياغة ادلعلم للقاعدة. (د

 Pembelajaran)كذكر ُب كتاب 

Bahasa Arab)  بأف خطواط الطريقة 
 :الغستقرائية كما يلى

                                                             

 طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت زلمد كامل الناقة كآخركف،   
 243، هبا

 ,Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, عبد احلامد كآخركف  

Metode, Strategi, Materi, dan Media (2008أكين ماالنج فريس، : ماالنج) ،
68 
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يبدأ ادلدرس الدرس بادلوضوع ادلقرر ُب  . (أ
 درس القواعد 

جيعل ادلدرس أمثلة فيما يتعلق . (ب
 بادلوضوع

يأمر ادلدرس التبلميذ لقراءة االمثلة . (ج
 كاحدة فواحدا متبادال

كبعد ذلك بدأ ادلدرس لشرح قواعد  . (د
 القواعد ُب تلك األمثلة

ٍب ادلدرس مع التبلميذ حلل التدربات  . (ق
الواضح لتسهل  ُب كتاب القواعد

عمل التبلميذ يشرح ادلدرس معا٘ب 
 .ادلفردات اليت ٓب يعرفوىا

 :كفوائد الطريقة اإلستقرائية ىي
تعود التبلميذ الفكَت كاستنباط احلقائق  . (أ

 بانفسهم
 تفتح أماـ التبلميذ باب التحصيل . (ب

                                                             

    275، نفس ادلراجع  
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 تريب ُب األطفاؿ اإلعتماد على النفس . (ج
 يفتنع التبلميذ بصحة ما يصلوف إليو . (د
 كيكوف التعليم شائقا ُب نفوسهم . (ق
يسَت ادلدرس مع تبلميذة نطقة نطقة  . (ك

 على حسب قواىم 
كيدرهبم عل التعبَت عما لديهم من  . (ز

 .األفكار بعبارة صحيحة
 :شليزات ىذه الطريقة

أف التبلميذ يشًتؾ مع ادلعلم ُب  . (أ
 .التوصل إٔب صياغة القاعدة كتطبيقها

أهنا تسهل على التبلميذ تعميم . (ب
 .القواعد القواعدية

تفضيل كثَت من التبلميذ تقدٙب  . (ج
القاعدة ذلم بدال من مشار كتهم ُب 

 .استنتاحها
 

                                                             

 277، ركح الًتبية كالتعليمزلمد عطية اإلبراشى،   
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 :كمن عيوب ىذه الطريقة
 إهنا بطيئة التعليم . (أ

قلة مشاركة التبلميذ ُب الدرس، ألف  . (ب
ادلعلم ىو الذل يقدـ للدرس كيوازف 

كيقارف بُت أجزائو كيتؤب صيلغة 
 اإلستنتاج

تركزيها على العقل دكف اجلوانب . (ج
 األخرل

تعطيل قدرات ادلدرسُت ُب التحديد  . (د
 .كاإلبتكار

 (Metode Deduktif)الطريقة القياسية . (ب
تبدأ ىذه الطريقة بعرض القاعدة ٍب تعرض 

 .األمثلة بعد ذلك لتوضيح القاعدة
كىي ٘تيل إٔب اسًتاتيجية، كفيها تقدـ 

القاعدة أك الًتكيب اللغوم اجلديد للطبلب، ٍب تًتؾ 

                                                             

  http:  iraqalm7ba.montadamoslim.com  كتؤخذ ىذه ادلقالة ُب
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ذلم فرصة كافية دلمارسة القاعدة اجلديدة كالًتتيب 
كتعترب ىذه الطريقة ذات . عليها ُب أمثلة ٍب تعميمها

فعالية كبَتة عرض ادلوضعات الشاذة كالصعبة من 
القواعد أم تلك اليت يصعب على الطبلب اكتشافها 
عن طريقة التحليل كادلقارنة كاإلتنتاج، كتستطيع ىذه 
الطريقة باستخداـ معلم ناجح توفَت كقت الطبلب، 
كما اف ىناؾ بعض الطبلب الذين دييلوف إٔب معرفة 

القاعدة أكال، ٍب زلاكلة ترمجتها أجرائيا كاإلستفادة 
  .منها ُب إعطاء مجل جديدة

كىذه الطريقة ال تصلح لصغار التبلميذ 
كلكنها تصلح لكبار الطلبة كىي تدعو ادلتعلم إٔب 
التفكَت ك اإلعتماد على النفس نل تعود اإلتكاؿ 

كف ادلمكن . على ادلدرس فهي ضد الًتبية العقلية
 .إستخدامها ُب دركس التاريح كأدبيات اللغة

                                                             

 طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت زلمد كامل الناقة كآخركف،   
 241، هبا

 277، ركح الًتبية كالتعليمزلمد عطية اإلبراشى،   
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 :كاما خطواط ىذه الطريقة ىي
يدخل ادلدرس الفصل كيشرح ادلوضوع من . (أ

 القواعد
 يعرض ادلدرس القواعد. (ب
يعطى ادلدرس التبلميذ الفرصة لفهم ذلك . (ج

 القواعد
 عرض ادلدرس االمثلة الىت تتعلق بذلك القواعد. (د
 يعطى ادلدرس اإلستنباط من األمثلة. (ق
 يعطى ادلدرس إٔب التبلميذ التدريبات. (ك

كتتبع ىذه الطريقة رلموعة من اإلجراءات 
 :ىى

عرض العبارة أك العبارات اليت تنص على  .(أ
 القاعدة ال صياغة القاعدة

يقـو الطبلب بًتديد عينة من األمثلة الدالة . (ب
 على القاعدة

                                                             

 ,Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, عبد احلامد  

Strategi, Materi, dan Media ,68 

 242، ركح الًتبية كالتعليمزلمد عطية اإلبراشى،    
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يًتؾ ادلعلم فرصة كافية لكي ينظر  . (ج
الطالب ُب االمثلة ادلقدمة كديارسها حىت يتمكن 

 .من صياغة أمثلة جديدة على منواذلا
 :شليزات الطريقة

أهنا طريقة ذات فاعليو كبَتة ُب عرض ادلوضوع  . (أ
 الصعبة من القواعد

أهنا توفر الوقت، حيث ال تستغرؽ كقتا كبَتا . (ب
 .ُب شرح القواعد

 يعاب على ىذه الطريقة أهنا جافة. (ج
أهنا تشعر التبلميذ بصعوبة تطبيق القاعدة . (د

 كتعميمها على مجل من عندىم
ٕتعل تعلم القواعد نوعا من التدريب العقلي . (ك

بدؿ من أف ٕتعلو كسيلة لصحة الكبلـ 
 .كالكتاب

 :كعيوب ىذه الطريقة
 .أهنا تعود التبلميذ على احلفظ كااكاة العمياء. (أ
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عدـ اإلعتماد على النفس كاإلستقبلؿ ُب . (ب
 .البحث

 .تضعف فيهم القدرة على ابتكار كاجلديد. (ج
 .أهنا تبدأ بالصعب كتنهى بالسهل. (د

 الطريقة اللتحاكرية. (ج
كىي طريقة السؤاؿ كادلناقسة كىي مفيدة ُب 

التعليم صغار األطفاؿ ألهنا تعودىم التعبَت عما جيوؿ 
ُب نفوسهم تعبَتا منظما، كاجلهر بآرائهم من غَت 

خوؼ كال كالكجل، كتدعوىم إٔب تنقيب فتجٌدد فيهم 
 .الشوؽ كتبعث فيهم النشاط العقلي كسرعة اخلاطر
كتقـو ُب جوىرىا على ادلناقسة كاستثمار 

خربات التبلميذ السابقة لتوجيو نشاطهم ضلو ٖتقيق 
كالبد أف يعد األسئلة إعدادا جيدا . ىدؼ معُت

كيراعى فيها الوضوع كالتسلسل كالًتتيب كعدالة 
كمن عيوب ىذه الطريقة ىي . توزيعها على التبلميذ

                                                             

، (دار السبلـ بدكف السنة: فونوركجو) زلمود يونس، الًتبية كالتعليم  
21-26  
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اهنا تستغرؽ زمنا طويبل كتؤدم أٔب االستطراد كاخلركج 
 .عن ادلوضوع

 الطريقة اإلخبارية اك التلقينية اك اإللقائية أك ااضرة. (د
كىي الىت يقـو ادلدرس فيها بإلقاء ما يريد من 

ادلعلومات كاحلقائق يستمع لو التبلميذ كال يشًتكوف ُب 
كالتعليم هبذه الطريقة يفيد كبار كيضر صغار . العمل

 :لؤلسباب الؤلتية
يستطيع الكبار اإلصغاء مدة طويلة ٓتبلؼ  .  (أ

 الصغار فإف عقوذلم ال تتحمل ذلك
يستطيع الكبار استخبلص النكت اجلوىرية  .(ب

بأنفسهم اثناء اإللقاء، أما األطفاؿ فبل ديكنهم 
 ذلك

ديكن لعقوؿ  الكبار أف ٗتزف ُب كقت قصَت  . (ج
ادلعلومات الكثَتة الىت تلقى عليهم مع فهمهم ايها 

فهما جيده، أما األطفاؿ فبل يستطيعوف ذلك 
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لعدـ قدرهتم على ضبط أنفسهم كحصر أفكارىم 
 .ُب أمر كاحد مدة طويلة

كمع ىذا كلو ينبغى أاليركز ادلدرس إٔب اتباعها اال 
حُت يتغذر توصيل ادلعلومات إٔب األذىاف بغَتىا دلا 

 :يأتى
٘تٌت ىذه الطريقة قوة احلفظ كٖتمل النفس على  . (أ

 طوؿ الغصغاء فتضعف باقى القول العقلية
ال يستطيع ادلعلم غذا اتباعها معرفة مقدار ما  . (ب

حيصل عليو التبلميذ من ادلعلومات الىت يلقيها 
عليهم، كذلك اليستطيع أف يعرؼ الصعوبات 
الىت تعًتضهم أك االمور السهلة الىت جيب أال 

 يقضى طويبل ُب شرحو
ال تكوف ادلعلومات الىت تدخل أذىاف التبلميذ  . (ج

 هبذه الطريقة ثابتة ثبوتا تاما
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التعليم هبذه الطريقة ال يبعث ُب التبلميذ حٌب  . (د
ادلناقسة كإمنا يدعوه إٔب األعتماد على احلفظ 

  .كاإلستظهار
 الطريقة ادلعدلة. (5

  كتسمى طريقة النصوص التكاملية كتسمى أيضا 
طريقة االسالب ادلتصلة كىى طريقة تكاد ٕتمع مزايا 

تبدأ بعرض نص متكامل حيمل ُب .الطريقة السابقة
طيانو توجيها كيعاِب النص كما تعاِب موضوعات 

حيث يقرأ التبلميذ النص قراءة صامنة ٍب . القراءة
يناقشهم ادلعلم فبو كيعاِب الكلمات الصعبة ٍب يقراء 

التبلميذ قراءة جهرية ٍب تعاِب ىذه االمثلة حسب 
الطريقة األستقرائية معتمدا ادلعلم على احلوار ُب 

اإلنتقاؿ من مثاؿ إٔب آخر حىت يستنتج التبلميذ قواعد 
الدرس فيصوغها ادلعلم بأسلوب سهل كيكتبها على 

 .السبورة

                                                             

 25-23الًتبية، يونس،   
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  كال شك إف ىذه الطريقة تعطي ادلعلم فرصة 
تدريس القواعد من خبلؿ موضوعات القراءة كاالدب 
كالتعبَت ك عن ىذه الطريقة يتم مزج القواعد بالًتاكيب 

كالتعبَت الصحيح كاإلستعماؿ كادلزاف كالتطرار حىت 
كضلن نرل إف تعليم القواعد . تتكوف ادللكة اللسانية

كنرم أهنا . كقف ىذه الطريقة جيارم تعليم اللغة نفسها
الطريقة الفضلى لتحقيق االىداؼ ادلرسومة للقواعد 

طريقها مزج القواعد بالًتاكيب  النحوية ألنو يتم عن
كبالتعبَت الصحيح ادلؤدم إٔب رسوخ اللغة كأساليبها 

 .رسوخا مقركنا ٓتصائصها اإلعراب
  كفيها يلي بعض اخلطوات اليت ديكن للمدرس أف 

 :يسًتشد هبا ُب تدريسو فيما يلي
 إعداد الدرس إعدادا جيدا قبل دخوؿ الصف . (أ

 ٗتبَت التمهيد ادلناسب للدرس.(ب
قراءة النص ادلتكامل الذم يشتمل على االمثلة . (ج

 الىت ستستقرل القاعدة منها
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تسحيل األمثلة الىت تشتمل على القاعدة  .(د
كمناقشة كل مثاؿ بغية دفع الطبلب إٔب 

 اإلستنتاج
إستنتاج القاعدة كتثبيتها على السبورةعلى أف  .(ق

يتوصل الطبلب غلى صوغها بصورة طبيعية من 
 غَت مشقة

تثبيت القاعدة ادلستنبطة ُب االذىاف بطريقة  .(ك
 التطبيق

تكليف الطبلب القياـ بأداء بعض التمرينات ُب  .(ز
ادلًتؿ على أف يقتصر ادلطلوب منها على ما 

أخذه الطبلب من قواعد الدرس نفسو باإلضافة 
إٔب الدركس السابقة ربطا للمعلومات ُب االذىاف 

 كتكوياف للمفاىيم
تصحيح التمرينات الكتابة اليت قاـ الطبلب  .(ح

 بإجرائها
إجراء إختبارات بغية اطمئناف ادلدرس إٔب فهم  .(ط

 طبلبو للقواعد
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تكوف أكثر خطوات درس القواعد فرصا لبياف  .(م
 كحدة فركع اللغة العربية

تكوف أكثر دركس اللغة العربية رلاال حيا لتطبيق  .(ؾ
  .القواعد، ُب القراءة كالقواعد كالنصوص

 مواد تعليم اللغة العربية .٧
ديكن التمييز بُت ادلواد التعليمية كادلواد الرمسية 

ادلواد الرمسية ىي زلتول الدركس . كغَت الرمسية
ادلوجودة ُب الكتب ادلدرسية الرمسية ُب ادلدارس، ُب 
حُت أف ادلواد غَت الرمسية ىي موضوع مصدره البيئة 

ىناؾ حاجة إٔب مواد غَت رمسية حىت . ادلدرسية ادلعنية
تكوف الدركس أكثر صلة ككاقعية أك قائمة على 

. مواقف حقيقية
التعليم الذم يتم ُب مؤسسة التعليم الرمسي ىو 

كاحد منهم موجو . التعليم ادلوجو ضلو ىدؼ معُت
ضلو االنضباط العلمي، كالذم يقود الطبلب إٔب 
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فيما يتعلق بذلك، . إتقاف العلـو أك ادلواد التعليمية
يتم توجيو اسًتاتيجية التعلم كترتيبها على أساس 

االنضباط العلمي أك ادلواد التعليمية اليت ىي 
 .اذلدؼ

القواعداة كسيلة لضبط الكبلـ، كصحة النطق 
 أف مواد قواعد .كالكتابة، كليس غاية مقصود لذاهتا

اللغة العربية، ىي ادلقياس الذل ينظم عملية التفكَت 
 . كيضبط اللساف اخلياؿ كيوسع ادلدارؾ

مها أىم . يشتمل القواعد على الصرؼ كالنحو
النحو نتحدث عن العبلقة . ركائز قواعد اللغة العربية

بُت الكلمة مع كلمة اخرل لتشكيل العبارة اك 

                                                             

 Strategi Pembelajaranكاسيد ك داداع سونيندار،  إسكاندار  

Bahasa، (2008رماجا ركسداكريا، : أكئ) ،28 
دار : القاىرة) ادلوجة الفٍت دلدر اللغة العربية عبد العليم ابراىيم،  

 203، (ادلعركؼ، دكف السنة
دار العآب : الرياض)زؽ التدريس اللغة العربية  حسن مبل عثماف، ط 
 127، (1985الكتاب، 
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اجلمل، ُب حُت الصرؼ مناقشة اجلوانب الداخلية 
 .للكلمة

 مواد تعليم الصرف .٨
 الصرؼ ىو .الصرؼ لغة يعٌت الرد كالدفع

علم بأصوؿ تعريف ٔتا صيغ الكلمات العربية 
 .كأحواذلا اليت ليست بأعراب كال بناء

ىو علم بيحث فيو عن قواعد ابنية : التصريف 
 .الكلمة العربية كاحواذلا كاحكامها غَت األعربية

يتوفر علم الصرؼ على تبياف كيفية تأليف الكلمة 
ادلفردة بتبياف كزهنا كعدد حركفها كحركاهتا كترتيبها، 

كما يعرض لذلك من يتغَت أك حذؼ، كما َب 

                                                             

 Menjadi Penerjemah, Metode, dan Wawasan إبن برداة،  

Menerjemah (2004تيار كاحاف، : يكياكرتا) ،75 
ادلعهد : مادكرا : سومنب) القواعد الصرفيةزلمد ادريس جوىرم ،   

 10، (الدين الدسدل
مكتبة الشركؽ الدكلية، ) جامع الدركس العربية مصطفى الغبليٍت،  

2008 ) ،4  
 7، (دار القبلـ: بَتكت) سلتصر الصرؼ عبد اذلادم الفضلي،  
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غَت )كيعٌت بقيد . حركؼ الكلمة من اصالة كزيادة
االشارة أب الفرؽ بُت : ادلذكور ُب التعريف (األعربية

علم التصريف كعلم النحو ال خرج موضوعاة 
كمسائل علم النحو عن رلاؿ اْتاث كموضوعات 

أف : كخبلصة الفرؽ بُت العلمُت ىي. علم الصرؼ
علم النحو يتوفر على دراسة إحواؿ احلرؼ األخَت 
من الكلمة، بينما يدرس علم الصرؼ ما عدا ذلك 

من إحواؿ الكلمة ادلعربة كغَت ادلعربة ٔتا يرتبط 
 .ٔتوضوع بنيتها

مواد التعليمية اليت يتم ترتيبو بشكل منهجي، 
كُب . استخداـ ادلدرسُت كالطبلب ُب عملية التعلم

( 2003:3)الوقت نفسو مينجيموماكاف سادجاٌب 
الوسائل . أف ادلواد التعليمية اليت فريدة كزلددة جدان 

الفريدة اليت ديكن استخدامها فقط جلمهور معُت ُب 
معٌت زلدد تويات ىذه ادلواد مصممة . عملية تعلم

بطريقة ببساطة لتحقيق ىدؼ معُت جلمهور معُت 

                                                             

 8،  نفس ادلرجع 
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بأم شكل من األشكاؿ تقدٙب منهجية تبلئم 
. خصائص الطبلب الذين يستخدموهنا
حقائق )ىو ادلوضوع اجلمع بُت ادلعرفة 

اخلطوات )، كادلهارات (كمعلومات تفصيلية
كعامل ُب  (كاإلجراءات كالشركط كادلصطلحات

كبالتإب، من مواد تعليمية باللغة العربية اللغة . موقف
العربية مادة للتعلم مزيج من ادلعارؼ كادلهارات 

كادلواقف عامل، رتبت بصورة منتظمة ْتيث ديكن 
استخدامو مع ادلعلمُت كالطبلب عملية تعلم اللغة 

. العربية
استنادان إٔب فهم ادلواد ادلذكورة أعبله، ٍب مجيع 
الكتب اليت تباع دكف كصفو طبية ال ديكن تصنيفها 

إذا كاف كتاب أك أغنية . كمواد تعليمية رلانية
الربنامج حيتوم على ادلوضوع أم شيء عن عمد 
مصممة بشكل منهجي غرض عملية التدريس 
كالتعلم، ٍب ديكن أف يكوف قاؿ أف الكتب أك 

كمواد تعليمية، كالعكس بالعكس  برنامج الصوت
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على الرغم من أنو حيتوم على ادلوضوع، أف ٓب تكن 
مصممة بشكل منهجي للتدريس كالتعلم، ٍب الكتاب 

 .ال ديكن أف يكوف ادلشار إليها كمواد تعليمية
باإلضافة إٔب تعلم مواد ينبغي أف تصمم 

بشكل منتظم، جيب أف تكوف رلهزة أيضا بادلكونات 
اليت تدعم التعليم كالتعلم حيث أنو ديكنها أف تقدـ 

. ادلتعلمُت إٔب الوجهات اليت ًب تعريفها أكثر
ادلواد ادلكونة يتكوف من ثبلثة عناصر أساسية 
متكاملة، ىي ادلكونات الرئيسية كمكونات ادلتممة، 

مكونات رئيسية . كعنصرا من عناصر تقييم الطبلب
ٖتتوم على معلومات أك مواضيع مثل تسليمها إٔب 

بينما ديكن أف . الطبلب، أك جيب أف يتقن الطبلب
يكوف عنصر مكمل ُب احلصوؿ على معلومات 

إضافية أك ادلوضوع اليت تتكامل مع ادلواد الرئيسية، أك 
 .ادلعلومات أك ادلوضوع فكرة إثراء الطبلب

                                                             

 ,Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan، كاألخركف، عبد احلميد  

Metode, Strategi, Materi, dan Media ( ،2008أكين مبلنج) ،71 
 8، كاألخركف، عبد احلميد  
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عند سوىارميسي أريكونطا أف ادلواد ىي نوع 
من التعليم، ادلواد اليت أرادىا الطبلب أف يتؤب 

بالنسبة إٔب التعريفات السابقات يرل   .عنها
سارددياف أف ادلواد مصدر التعليم، كعند عمر مهلك 

أف ادلواد بعض التعليم قد سبق ُب منهج الئحة 
 .التعليم

كسيتم شرح بينما أمهية ادلواد التعليمية أك التعلم 
ديكن ضماف ادلواد عملية التعلم فعبل مهم جدان، ألهنا 

ادلواد التعليمية ٖتتل . ىنا حوؿ فوائد ادلواد التعليمية
مكانة ىامة جدان ُب عملية التعلم سواء بالنسبة 

ادلعلم سوؼ جيدكف . للمعلمُت ككذلك الطبلب
ذلك . صعوبة ُب زيادة فعالية التعلم دكف أم مواد

ىو حالة الطبلب، دكف مواد التعلم كسوؼ جيتمع 
عقبات ُب التعلم لتناسب ُب، خاصة إذا كاف ادلعلم 

. ىو إيصاؿ ادلواد مينجيموكاف بسرعة كأقل كضوحان 

                                                             

 Strategi Belajar Mengajar سيف البحر جامراه كأزكا زين،  
 50، (2002رينيكي ٕتيفتا : جاكرتا)
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ديكن أف تفقد التبلميذ االٕتاه كآثار، لذلك غَت قادر 
كلذلك، ادلواد . على ىضم كنتتبع ما علمتنا بادلعلم

التعليمية ىي مواد اليت ديكن استخدامها كاستغبلذلا 
من قبل ادلدرسُت أك الطبلب كأحد اجلهود الرامية 

فيما يلي . إٔب إعادة ىيكلة كٖتسُت نوعية التعليم
سيتم طرح بعض الفوائد من تعلم مواد ُب عملية 

. التعلم
  لللعللين والطالب اللوادفوائد. (أ

 أك مواد ديكن تفسَت موادبُت فوائد 
 :للمعلمُت على النحو التإب

  كفاءة الوقت ُب عملية التعلم . أ
 تغيَت أدكار ادلعلمُت من ادلعلم إٔب ادليسر . ب
ٖتسُت عملية التعلم يصبح أكثر فعالية  .ج

 كترابطا
كىذا بعض الفوائد من تعلم مواد 

للمعلمُت، بينما فوائد ادلواد للطبلب التعليمية 
 :فيما يلي
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 كديكن دراسة الطبلب بشكل مستقل . أ
 كديكن دراسة الطبلب كفقا للمطلوب . ب
 .كديكن دراسة الطبلب كفقا لقدرهتا. ج

 واد في الفرد واللجلوع التعلمممزايا . (ب
ٓتبلؼ ذلك ادلواد اليت مفيدة جدان 

للمعلمُت كالطبلب، كادلواد التعليمية أيضا 
مفيدة ُب عملية التعليم كالتعلم، كبل على 

فيما يلي شرح فوائد . حدة، كُب اجملموعة
. التعلم ادلواد ُب رلموعات الدراسة

الفرد تعلم أساليب الًتكيز أكثر على 
أنشطة الطالب من ادلعلمُت، حيث من ادلتوقع 
الطبلب فهم كإتقاف ىذه ادلواد بشكل مستقل 

أسلوب ىذا . ُب غياب دكر دكميناف ادلعلم
الدرس ادلصممة كفقا الحتياجات الطبلب 

الفردية كل على حدة مع رلموعة كاسعة من 

                                                             

 ,Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan، كاألخركف، عبد ادليد  

Metode, Strategi, Materi, dan Media ( ،2008أكين مبلنج) ،73-71 
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أما . التنوع كاالختبلؼ من حيث سرعة التعلم
بالنسبة للمدرسُت ُب الفرد تعلم دكرة كمنتج، 

حىت ُب . ادلدير، ادلشرؼ، أك ادلعلم الطبلب
ىذه احلالة، ادلواد لديها رلموعة كاسعة من 
ادلنافع تبعان لتحديد أسلوب التعلم الفردم 

. كاستخداـ
فوائد التعلم مواد ُب التعلم الفردم أكثر 

ادلكوف الرئيسي كىو حاسم جدان ُب عملية 
كىذا سبب الفرد أك ٖتتوم على مواد . التعلم

التعلم ادلستقل ليس فقط ادلعلومات كادلعارؼ 
حوؿ ادلواد اليت ينبغي أف تكوف مرتبة بشكل 

صحيح حيث أهنا قادرة على السيطرة 
كفقا . كاإلشراؼ على أنشطة تعلم الطالب

التعلم الفردم أك مستقلة  (1981)راكنًتم 
ينبغي أف توضع ادلواد كفقا لقواعد معينة، 

ديبَتٌب جيب أف تكوف قادرة على 
ميمبيبلجاركاف الطبلب بصورة مستقلة، قائمة 
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. بذاهتا ال تعتمد على ادلواد أك مواد أخرل
كذلك تعبئتها ُب شكل يتخلع، شلا جيعل من 

األسهل للطبلب الختيار موضوع البحث 
اخلاصة هبم كٖتديد تلك اليت سيتم دراستها 

ضافة إٔب ذلك، فإنو جيعل إلكبا. كيتقن مسبقان 
من السهل للطبلب لوضع ىذه ادلواد حيثما 

 .رغبت
متعلقا ٔتواد التعليم قاؿ سهارميسي أرم 

كونطا ادلواد ىي من عناصر أساس التعليم ألف 
ادلواد ىي مقصود األعظم ُب إستطاعة 

الطبلب، ادلواد ىي من عناصر التعليم اليت 
امتبلء بالتوصية بالسكل الفكر كادلبادئ 

كالتعريف كاتويات اك العبلقات كالبيانات اؿ 
العقائق كالعملية كالقدر كاإلستطاعة 

 .كالنشاط
                                                             

 78 نفس ادلرجع،   

 Perencanaan System Pengajaran Pendidikanدكركاف شح،   

Agama Islam (2007غاكنج فرسادا فرس، : جاكرتا) ،115 
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 
  البحثمدخل ونوعية. 1

منهجية البحث من البحث تستخدـ ىذه الدراسة 
النهج النوعي ىو إجراء ْتث ينتج بيانات  .خبللنهج نوعي

كصفية فيشكل كلمات مكتوبة أك من أشخاص كسلوؾ 
ُب ىذا اخلصوص، خصائص البحث النوعي  .ديكن مبلحظتو

 ليكسي مولييونج ْتسب ما نقلت عنوبيكلُت  كبوجدافكفقا 
 : ىي

األكضاع الطبيعية كما ىي، كمصادر البيانات ادلباشرة  . أ
 .كالباحثُت ىي األدكات الرئيسية

 ٔتعٌت مجع ادلزيد من الكلمات أك الصور أكثر ،كصفي   . ب
 .من األرقاـ

 . أكثر اىتماما بالعملية من النتائج. ج
 .دييل إٔب الرغبة ُب ٖتليل البيانات باحلث   . د

82 
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 .البحث مشوٕب  .ق
 

الباحثحضور .2  
 فإف ،للحصوؿ على البيانات البلزمة ُب ىذه الدراسة 

الباحث موجود مباشرة ُب موقع الدراسة للحصوؿ على 
 .البيانات ادلطلوبة
  

موقع البحث. 3  
 ىدل اإلسبلمية طريقدلوقع البحثي ىو مدرسة ا 

يرجع اختيار ىذا . كنوركجوؼباباداف جيكوؾ الداخلية ُب قرية 
ادلوقع إٔب غياب األْتاث اليت تكشف عن ادلشاكل ادلتعلقة 

يتوقع ، مع اختيار ىذا ادلوقع، بدراسة الشريعة بالتفصيل
الباحثوف العثور على أشياء جديدة ٓب يتم الكشف عنها من 

 .قبل

                                                             

: باندكنج), MetodologiPenelitianKualitatif, ليكسي مولييونج
 3(،2002، رماجا ركسداكاريا
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اإلسبلمية الداخلية ُب شارع  طريق اذلدل تقع مدرسة 
ىاتف . جيكوؾ باباداف فونوركجو 194.  رقمشوىاداء

ك جكنوركؼبالتحديد ُب مدينة ، 482119( 0352)
 كم تقريبنا على حافة مدينة بونوركجو 2على بعد ، الشمالية

: اجملاكرة
 كاديفاتُتقرية : اجلانب الشمإب
 فاتيهاف كيتافقرية : اجلانب الشرقي
 جوكركمعغلنقرية : اجلانب اجلنويب

 كنيتُتقرية : اجلهة الغربية
 

مصادر البيانات. 4  
مصادر البيانات األكلية ُب ىذه الدراسة ىي كلمات 

شرح من ادلقاببلت كأفعاؿ ادلستجيبُت الذين ىم الكائنات ُب 
.  مثل الوثائق كغَتىا، كالباقي ىي بيانات ثانوية،ىذه الدراسة

 :مصادر البيانات األكلية ُب ىذه الدراسة ىي
 إلنسافا . أ

: مصادر البيانات اليت تنشأ من البشر تشمل
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( كيي)مقدمي الرعاية  (1
 األستذ( 2
طاريق اذلدل جيكوؾ باباداف تبلميذ مدرسة  (3

 فونوركجو
غَت إنساف . ب

كاليت تشمل ادلستندات كالكتب ذات الصلة هبذه 
. الدراسة

 
ت جلع البياناأساليب. 5  

تتضمن تقنيات مجع البيانات ُب ىذه الدراسة 
 بالنسبة للباحثُت ،ألنو. ادلقاببلت كادلبلحظة كالوثائق

 ديكن فهم الظاىرة بشكل جيد إذا ًب التفاعل مع ، النوعيُت
ادلوضوع من خبلؿ ادلقاببلت ادلتعمقة كادلبلحظات على البيئة 

 ،باإلضافة إٔب ذلك .الطبيعية اليت ٖتدث فيها ىذه الظاىرة
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حوؿ ادلواد )ىناؾ حاجة إٔب كثائق ، الستكماؿ البيانات
 .(ادلكتوبة من قبل أك عن ادلوضوع

  ادلقابلةأساليب (ُ
تقنية ادلقابلة ىي إحدل تقنيات مجع البيانات اليت 

ًب عن طريق إجراء األسئلة كاألجوبة، سواء كجهنا لوجو م
مع  (مقابلة شخصية كجها لوجو). أك بشكل مباشر

 .(ادلستجيبُت)البيانات 
تقاـ ادلقاببلت ادلباشرة مع أشخاص زلل ادلبلحظة 

إذف مصدر البيانات ىو . كيتم تنفيذىا بدكف كسطاء
  .الشخص الذم يتم مراقبتو

عادة ما يستخدـ مجع البيانات من خبلؿ تقنيات 
ادلقابلة للتعبَت عن مشكلة موقف الفرد كتصوره مباشرة 

لذلك ديكن استخداـ ادلقاببلت . مع مصدر البيانات
 .كأداة فعالة جلمع البيانات

                                                             

، الفبيتا: باندكنج, )MemahamiPenelitianKualitatif،سوغيونو
2005 ،)73 

اجلامعة االسبلمية ), penelitian pendidikan, أنديتا دسي كالنسارم
 66(،2012:احلكومية فونوؤكجو فريس
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ُب ىذه الدراسة استخدـ الباحث تقنية مقابلة 
منظمة، كىي ادلقابلة الشخصية، حيث كضع ااكر 

يهدؼ الباحثوف الذين . مشكبلتو كأسئلتو اخلاصة
يستخدموف ىذا النوع من ادلقاببلت إٔب إجياد إجابات 

 .على فرضية العمل
  ادلراقبةأساليب. (2

تقنية ادلبلحظة ىي كاحدة من تقنيات مجع البيانات 
حيث يقـو الباحثوف بإجراء عمليات ادلراقبة كالسجبلت 

ادلنهجية للجسم قيد الدراسة، سواء ُب احلاالت 
ادلصطنعة اليت يتم االحتفاظ هبا بشكل زلدد 

(laboratium)  (. اجملاؿ)كُب احلاالت الطبيعية أك الفعلية
 .ىنا يستخدـ الباحث تقنيات ادلبلحظة ادلباشرة

ادلبلحظة ادلباشرة ىي ادلبلحظات اليت يقـو هبا  
بدكف )الباحثوف على األجساـ ادلدركسة بشكل مباشر 

 .(كسطاء

                                                             

 MetodologiPenelitianKualitatif ,190, ليكسي مولييونج

 64، نفس ادلراجع



88 

 

ُب حُت أف ادلبلحظات غَت ادلشاركة ىي باحثوف 
 .غَت مشاركُت كمراقبُت مستقلُت فقط

 أساليب الوثيقية(. 3

التوثيق ىو طريقة جلمع البيانات من خبلؿ اآلثار 
 كيتضمن كتبا عن اآلراء ،مثل األرشيفات، ادلكتوبة

كالنظريات كاحلجج أك القوانُت كغَتىا ذات الصلة 
 .ٔتشاكل البحث

 

 

  تحليل البياناتأساليب .٦
إف تقنية ٖتليل البيانات النوعية ىي عملية البحث 
ادلنهجي عن البيانات ادلطلوبة من ادلقاببلت كادلستندات 

ْتيث ديكن . كادلبلحظات ادليدانية كغَتىا من ادلواد كٕتميعها
 .إببلغو لآلخرين

                                                             

 Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan ،سوغيونو

Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D ,(2013، الفبيتا: باندكنج ,)204 

رينيكا : جاكرتا, )MetodologiPenelitianPendidikan, مرغونو
 181(، 2004، جيفتا
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لتي ايم قلمفاالنوعية ت البيانااتحليل ت تتبع تقنيا
يتم ت لنوعي للبياناالتحليل ز أف ابولرككا مايلز قعطاأ

ل مرحلة من آبشكل مستمر في ث يحدكبشكل تفاعلي 
 .ءالنتهااحتى ث لبحوا

ٖتليل البيانات ُب البحث النوعي منذ قبل دخوؿ 
يتبع ٖتليل البيانات . كبعد ُب ادليداف. اجملاؿ، بينما ُب ادليداف

ىذا ادلفاىيم اليت قدمها مايلز كىوبرماف كما ذكرىا سوغيونو، 
أم األنشطة ُب ٖتليل البيانات النوعية اليت تتم بشكل 

تفاعلي كٕترم بشكل مستمر حىت اكتماذلا، ْتيث تكوف 
تشمل األنشطة ُب ٖتليل البيانات عرض . البيانات مشبعة

، (عرض البيانات)عرض البيانات  (تقليل البيانات)البيانات 
 .(التحقق/ استنتاج الرسم )كاالستنتاجات 

َب ىذا البحث تستخدـ الباحثة أسلوب ٖتليل 
( Miles)البيانات ىي ٖتليل كصفي كيفي على طراز ميلس 

: ، كما يلى(Huberman)ك ىوبَتماف 
                                                             

، اكم فريس: جاكرتا) , Analisis Data Kualitatif،ىوبرماف ك ميلس 
1992 ،)16-20 

  MemahamiPenelitianKualitatif, 88،سوغيونو
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 خفيض البيانات . أ
 كاختيار األشياء ىو ٗتليص، البيانات ٗتفيض

قم بعمل . مع الًتكيز على األشياء ادلهمة، الرئيسية
 كبالتإب فإف البيانات اليت ًب تقليلها تعطي صورة ،فئة

أكضح كتسهل على الباحثُت إجراء ادلزيد من عمليات 
 .مجع البيانات

 عرض البيانات  . ب
العرض ىو عملية ٕتميع ادلعلومات ادلعقدة ُب 

بعد . شكل منتظم، جلعلها أبسط كمفهومة ُب ادلعٌت
تقليل البيانات، يتم تقدديها كفقنا للنمط ُب شكل 

 .كصف سردم
 اخلبلصة كالتحقق. ج

  البياناتتخفيض

 

 جمع البيانات  البيانات عرض

 استنتاج البيانات
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تكشف . اخلطوة الثالثة ىي استخبلص النتائج
االستنتاجات ُب ىذه الدراسة عن النتائج ُب شكل 

كأصبح ما ، كصف جلسم ٓب يكن كاضحنا ُب السابق
ىذا . ًب فحصو بعد ذلك أكثر كضوحنا كاختتمنا

االستنتاج ىو اإلجابة على صياغة ادلشكلة اليت 
 .صيغت ُب البداية

 
 فحص صحة البيانات                            .٧

من أجل اختبار صحة النتائج أك ٕتاكزات نتائج 
سيحاكؿ الكاتب قراءة أك مناقشة نتائج  ،ىذه الدراسة

 (ادلخرب الرئيسي)الدراسة مع االستنتاجات للمخرب الرئيسي 
سيقـو الباحث أيضنا باستخداـ تقنيات ، باإلضافة إٔب ذلك

يتم تفسَت التثليث ُب مصداقية االختبار على أنو . التثليث
كُب أكقات ، فحص البيانات من مصادر سلتلفة بطرؽ سلتلفة

مجع ، التثليث التقٍت، ىناؾ التثليث ادلصدر، كبالتإب. سلتلفة
 .كالوقت، البيانات

 
                                                             

 MetodologiPenelitianKualitatif, 171, ليكسي مولييونج

 MemahamiPenelitianKualitatif, 127, سوغيونو
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الباب الرابع 
  عرض البيانات

 
 عرض البيانات العامة .أ﴾ ﴿

كوك يالدينية ج "طريق الهدى"درسة لماتاريخ قيام  .١
 اك  " اذلدلتسليم "درسةكاف آبجو فونورو بابادان

 يقع َب القرية "تسليم اذلدل"ادلعهد السلفية الشافعية 
ـ ىذا كيق.  جول شرقيةكجكوؾ باباداف فونوركمج
َب ابتداء " .دسوقى" لشيخ 1912 َب السنة درسةآب

 يدرس فيو القرآف فقط كالطبلب درسةقيامو ىذا آب
شيخ "كمع مركر الزمن كالوقت يزداد . حوؿ القرية

" شيخ دسوقى. "الًتبية بتعليم كتاب الًتاث" دسوقى
   .ـ1970-1912يأمر ىذا ادلعهد من السنة 

شيخ "استمر بعده " شيخ دسوقى"كبعد توَب 
ّتهاده . ، ىو شيخ ماىر َب كتاب الًتاث"بدار الدين

 مشهورا بُت اجملتمع ليس درسةكمهتو العالية صار ىذا آب
من حوؿ ادلعهد فقط بل مشهور بُت اجملتمع خارج 

92 
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 درسةيأمر ىذا آب" شيخ بدار الدين". "كوؾمج"القرية 
 1981-1970من السنة 

إستمر بعده " شيخ بدار الدين"كبعد توَب 
شيخ فخر الدين ". "شيخ فخر الدين الدسوقى"

ىو من إحدل الطبلب ادلتٌخرج من ادلعهد " الدسوقى
قبل . جومباع (Tebu Ireng)"  تبو إريعدرسةآب"اإلسبلـ 

ٍب حٌوؿ " كوؾمج "درسة بآبدرسةرلئو يسمى ىذا آب
".  اذلدلتسليم "درسةامسو بآب" شيخ فخر الدين"

 كبعد ".تبو إريع "درسةإتباعا باجملتميعية الشابية َب آب
" إستمر بعده زكجتو " شيخ فخر الدين داسوقي"توُب 

" األستاذ زلمود صاّب"ك ينصرىا االبناف " سيدة منجية
 ".األستاذ خالد علي حسٍت"ك

أما رؤساء ىذه ادلدرسة من أكؿ تأسيسها َب 
 : ىم1991السنة 

 

                                                             

  َب ادللحق ىذاD/23-IV/2019/01 .:  الرقم أنظر نسخة الوثيقة
 البحث
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 1998 – 1991كياىى فخر الدين  .أ 
 2001 – 1998مػحمودين مرشئيد  .ب 

 .فاال – 2001خالد على حسٌت  .ج 

 

 تسليم"مدرسة في  (letak geografis)موقع الجغرافي  .٢
 و جكوك بابادان فونورويالدينية ج" الهدى

كوؾ باباداف مج"  اذلدلتسليم "درسةتقع الػم
 جكوؾ باباداف 194ك الدينية فىشارع شهداء جفونورك
َب ادلوقع اإلسًتاتيجى كقريب من ادلعاىد ك جفونورك

كل كاحد من ادلعاىد يكوف . كجاألخرل بفونورك
أما حدكد . مساعدا لزيادة معارؼ الطبلب عن العلم

كوؾ باباداف مج"  اذلدلتسليم"موقع اجلغراَب دلدرسة 
 :ك الدينية ىو كما يلىجفونورك

 زلدكدة بقرية كاديفاتن :(utara)اجلهة الشمالية  .أ 

زلدكدة بقرية فاتيهاف :  (timur)اجلهة الشرقية .ب 
 كيتاف
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زلدكدة بقرية : (selatan)اجلهة اجلنوبية  .ج 
 جوكرامنكاالف

 :زلدكدة بقرية كنينت : (barat)اجلهة الغريبية .د 
 

 تسليم "في اللدرسة تعليم ال(kurikulum)منهج  .٣
 وجكوك بابادان فونورويج "الهدى

لتأىيل الطبلب ادلتمسكُت بدين اإلسبلـ 
كالعاملُت بو كجعلهم قادرة على مقابلة الزماف القادـ 

الدينية ادلنهج "  اذلدلتسليم"إستخدمت ادلدرسة 
. الدراسى السلفى ادلناسب مع مركر الزماف

 درسةأما ادلنهج الدراسى ادلستخدـ َب آب
ك ىو كما جكوؾ باباداف فونوركمج"  اذلدلتسليم"

 :يلي

 
                                                             

َب ادللحق ىذا : D/24-IV/2019/04 .الرقم  أنظر نسخة الوثيقة 
 البحث

َب ادللحق ىذا D/24-IV/2019/07 .:أنظر نسخة الوثيقة الرقم
 البحث
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 الرقم
/ الفصل 
الصف 

اللواد 
الكتب الدراسى 

الفقو األكؿ  1
 النحو

 الصرؼ
 التوحيد

 األخبلؽ
التجويد 

سفينة النجة 
الشربكل 

 1بناء كاألساس 
 عقيدة العواـ 
 1أخبلؽ البنُت 
ٖتفة األطفاؿ 

الفقو الثاٗب  2
 النحو

 الصرؼ
 التوحيد

التجويد 

سلم التوفق  
األجركمية 

 2بناء كاألساس 
 ٕتاف درارم

جزارية 
الفقو الثالث  3

 النحو
 الصرؼ

مصطلح 
 احلديث
 التوحيد

 1فتح القريب 
 1العمريطى 

مقصود 
زلظومة بيقنية 
 جواىر الكبلـ

الفقو الرابع  4
 النحو

 صرؼاؿ

 2فتح القريب
 2العمريطى 

قوعد اإلعراب 
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 الرقم
/ الفصل 
الصف 

اللواد 
الكتب الدراسى 
 أصوؿ الفقو

 التوحيد
الورقة 

كفاية العواـ 
الفقو اخلامس  5

 النحو
التفسَت 

 ببلغة
قواعد 

 ىيةؽالف
 التوحيد

فتح ادلعُت 
ألفية ابن مالك 

1 
علم التفسَت 

 1جواىر ادلكنوف 
 1فرائد البهية 
 1أـ الرباىُت 

الفقو السادس  6
 النحو
 ببلغة

قواعد 
 ىيةؽالف

 التوحيد

 2فتح ادلعُت 
ألفية ابن مالك 

2 
 2جواىر ادلكنوف 

 2فرائد البهية 
 2أـ الرباىُت 

 

 عن العلم استخدمت ايضا الطالبلزيادة معرفة 
ادلادة العملية اليومية خارج الوقت الدراسى كىى كما 

: يلى
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سورككاف القرأف  .ب البػرجانػجى  .أ 
ادلػحاضرة  .د سورككاف كتاب  .ج 
مشاكرة الكتب  .ك قراءة القرأف  .ق 

 

تسليم " اللستخدمة باللدرسة عليموسائل الت .ْ
  وجكوك بابادان فونورويالدينية ج" الهدى

 3. 1اجلدكؿ 

كوؾ مج"  اذلدلتسليم " درسةالوسائل ادلوجودة َب آب
 2019-2018عاـ الدراسي اؿجو باباداف فونورك

 حالة العددإسم الـلتاع الرقم 
جيدة  3  (kantor)غرفة اإلدارة 1
نقص  8غرفة الفصل  2
 يدج 1ادلسجد  3
 دجي 17مسكن الطبلب  4
جيد  3مسكن األساتيذ  5
قاعة  6

 aula/ruang)اإلجتماع
جيد  1

                                                             

 ادللحق ىذا َبD/25-IV/2019/09 .: أنظر نسخة الوثيقة الرقم
 البحث
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 حالة العددإسم الـلتاع الرقم 
pertemuan)  

نقص  1ادلكتبة  7
نقص  6احلٌماـ  8
نقص  5 (wc)ادلرخاض 9

 

 3. 2اجلدكؿ 
جيكوؾ " تسليم اذلدل" األدكات ادلوجودة َب ادلدرسة 

 2109-2018العاـ الدراسي  باباداف فونوركجو 
حالة العدد اإلسم األدوات الرقم 

نقص  72ادلقعد  1
جيد  6 ادلكتب 2
جيد  6 السٌبورة 3
نقص  1 كومبيوتر 5
جيد  1 (printer)الطابعة  6
    ادلسٌجلة الشرطٌية 7

(tape perekam) 
جيد  2

 sound)مكرٌب الصوت  8

system) 

 
جيد  2

                                                             

َب ادللحق ىذا D/25-IV/2019/09. : أنظر نسخة الوثيقة الرقم
 البحث
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حالة العدد اإلسم األدوات الرقم 
مضخة مياه  9

(penyedot air) 
جيد  1

جيد  8الساعة  10
 

  الدينية"تسليم الهدى"مدرسة  الوبعثةإرسالية  .٥
 وجيكوك بابادان فونوروج

عملية التدريس (menyelenggarakan)فيإدارة 
الدينية " تسليم اذلدل"اجليدة كانت الػمدرسة 

إرساليتها كبعثتها كما . اإلسبلمية ذلا اإلرسالية كالبعثة
 :يلي

 (fisi)إرسالية  .أ 

جعل الطبلب يتخلقوف بأخبلؽ كردية كعالية 
كيتمسكوف بدين اإلسبلـ امساكا قويا كيصبحوف 
قادرين على مقابل الزماف القادـ كيستطيعوف اف 

 يستمر جهاد العلماء

                                                             

َب ادللحق ىذا D/23-IV/2019/02. : نظر نسخة الوثيقة الرقمأ
 البحث
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 (misi)البعثة  .ب 

جعل الطبلب قادرين على فهم إعتقاد أىل 
السنة اجلماعة فهما صحيحا، كقراءة الكتب 

قراءة جيدة كفهمها، كالعمل  (السلف)الكبلسيكية 
 هبا ُب احلياةاليومية

 
باللدرسة ( struktur kepengurusan) اللنظلة تركيب .٦

 الدينية جيكوك بابادان فونوروجو " تسليم الهدى"

كجود تركيب  التعليم شركط صلاح إحدل
 تسليم" منظمة ادلدرسة ركيبدلعرفة ت. ةاجليدةنظمآب

كما   النظر إٔب اجلدكؿ ةحمكضالدينية معرفة " اذلدل
 :يلى

 
 
 
 
 

                                                             

َب ادللحق D/24-IV/2019/05.  :  الرقم انظر نسخة الوثيقية
 ىذا البحث
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  الدينية"تسليم اذلدل"تركيب منظمة ادلدرسة 
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تسليم "اللدرسة  والطالب بااللدرسأحوال  .٧
 الدينية جيكوك بابادان فونوروجو" الهدى

جيكوؾ باباداف " تسليم اذلدل"دلدرسة 
 . مدرسا42عدد ادلدرسُت .فونوركجو مدرسوف كثركف

 3.3اجلدكؿ 
جيكوؾ " تسليم اذلدل"أحواؿ ادلدرسُت َب ادلدرسة 

 .2020-2019العاـ الدراسي  باباداف فونوركجو

اللواد اإلسم الرقم 
الدرسية 

خلفية 
التربية 

الدين  زلمو .1
 صاّب

 S1فقو 

خالد على  .2
حسٍت 

 S2قواعد الفقو 

 SLTAحديث ركحاٗب  .3

 SLTAأصوؿ الفقو  إماـ النواكل .4

 S1علم التفسَت  أىب زلبوب .5

 SLTA علـو  بصرل .6

                                                             

َب ادللحق . D/24-IV/2019/06 :  الرقمنظر نسخة الوثيقيةا
 ىذا البحث
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اللواد اإلسم الرقم 
الدرسية 

خلفية 
التربية 

احلديث 
 S1ضلو  عبد العزيز .7

 SLTAضلو  سوغيهارط .8

 D2فقو  سيسوانط .9

 زلمد على  .10
 فيسرا

 SLTAصرؼ 

كس غأ .11
 معركؼ

 SLTAٕتويد 

عفيف  .12
 فاريياكف

 S1ضلو 

 S1ضلو  إبود ماىاناٗب .13

لقماف  .14
 انصارل

 D2ٕتويد 

 S1أخبلؽ  خَت الدين .15

أمحد فاتح  .16
األمم 

 SLTAحديث 

 SLTAتوحيد كس رفاعى غبا .17

 S1توحيد زين األبرار  .18

 S1توحيد صليب أمحد  .19
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اللواد اإلسم الرقم 
الدرسية 

خلفية 
التربية 

 S2 صرؼ سودارطو .20

 SLTAأخبلؽ  أسرارم إرشاد .21

إماـ  .22
إسكاندار 

 SLTAحديث 

أكليا ديانا  .23
سارم 

 SLTAصرؼ 

 S1ٕتويد إيكا كحيو   .24

ألفي فرية  .25
األميا 

 S1صرؼ 

 SLTAأخبلؽ أغوس فورنومو  .26

 S2توحيد ٓترم  .27

ؼ نور مأؿ .28
رمحن 

 SLTAتاريخ نايب 

 S1ضلو مصلحُت  .29

 S1ضلو أمن الدين  .30

 SLTAفقو لؤلؤ نور عُت  .31

ىوف الفية  .32
النصرحة 

 S1ضلو 

 SLTAزليض ت إلينا ادكر .33
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اللواد اإلسم الرقم 
الدرسية 

خلفية 
التربية 

 S1أخبلؽ ريزكا زبيدة  .34

 SLTAٕتويد ماريودم  .35

حسيب سيف  .36
الدين 

 SLTAٕتويد 

 S1 حديث بودم جانتو .37

طوطوؾ أيكو  .38
 نور حليم

 S1 أخبلؽ

 S1 صرؼ ىرم سانتوسا .39

 S1 توحيد ىرك سوسانتو .40

 S1 فقو إماـ صبارم .41
 

 SLTA فصبلتاف ديبل أفريليانا .42

كورنيا إمراءة  .43
 الفاضلة

 SLTA جز عٌما

أموركا  .44
 فراتنياساف

 SLTA زليض
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 3.4اجلدكؿ 
جيكوؾ " تسليم اذلدل"أحواؿ الطبلب َب ادلدرسة 

 2020-2019العاـ الدراسي  باباداف فونوركجو

العدد الطالبة الطالب طبقة الفصل 
 25 18 8 (أ) 1الصف
 17 11 5 (ب)1الصف 
 31 21 10  2الصف 
 16 6 10  3الصف 
 21 13 8 4الصف 
 13 7 6 5الصف 
 11 4 7 6الصف 

 

 
 
 
 

                                                             

َب ادللحق ىذا . D/24-IV/2019/08 :  الرقمانظر نسخة الوثيقية   
 البحث



108 

 

 عرض البيانات الخاصة. ﴿ب﴾
متن البناء عرض البيانات عن مواد تعليم كتاب  .١

الدينية " تسليم الهدى"واألساس في مدرسة 
جيكوك بابادان فونوروجو السنة الدراسية 

2018-2019. 
ادلواد التعليمية ىي جزء ال يتجزأ من 

كييذكر بشكل عاـ أف ادلوضوع ىو . التخطيط
ادلعرفة كادلهارات كادلواقف اليت جيب على ادلتعلمُت 

 .إتقاهنا من أجل الوفاء ٔتعايَت الكفاءة ادلعموؿ هبا
كتشغل ادلواد التعليمية موقعا ىاما جدا ُب 
ادلناىج الدراسية بأكملها، اليت جيب إعدادىا حىت 

كجيب أف ديتثل . ديكن تنفيذ التعلم بلوغ اذلدؼ
اذلدؼ دلعايَت الكفاءة كالكفاءات األساسية اليت 

كىذا يعٍت أف ادلسألة . جيب أف حيققها ادلتعلموف
اددة ألنشطة التعلم ينبغي أف تكوف ادلادة اليت 
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تدعم حقا لتحقيق معايَت الكفاءة كالكفاءات 
. األساسية، كٖتقيق ادلؤشرات

 اليت ىي كاحدة من طبلب   قالت إيستيانا
دل ادلواد الو تسليم ادلدرسة الدينية ُبالصف الثا٘ب 

 ُب الدرجة الثانية الصرؼادلستخدمة ُب تعلم 
 ىو متعة على منت البناء كاألساسباستخداـ كتاب 

لكنو . الرغم من أنو يشعر أحيانا صعوبات ُب فهم
 .ال يزاؿ يسعى جاىدا لفهم الدرس

عندما ُب مادة احلفظ كقاؿ انو يشعر أيضا       
صعبة ألنو ٓب حيب احلفظ كلكن ألف ادلواد احلفظ 

ال زلالة انو ال الصرؼ مهم جلعلو أسهل لفهم تعلم 
 عيدكاحلفظ شليز ألسلوب قوا. يزاؿ ينبغي حفظو

  .ترمجةك
ادلواد التعليمية أك ادلواد التعليمية ىي ادلواد 

اليت يتم استخدامها بطريقة منهجية ادلستخدمة من 
                                                             

َب .   W/20-02/2019/05  : الرقمانظر نسخة الوثيقية  
 ادللحق ىذا البحث
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كىناؾ أيضا . قبل ادلعلمُت كالطبلب ُب عملية التعلم
مقولة أف التعلم ادلادية ىو معٌت خاصا كفريدان جدان 

ديكن استخدامها فقط جلمهور زلدد ُب عملية 
استنادان إٔب فهم ىذه ادلواد ٍب ديكن تصنيف . التعلم

ليست كافة الكتب اليت تباع دكف كصفو طبية 
إذا كاف كتاب أك أغنية . كالكتب ادلدرسية رلانان 

الربنامج حيتوم على ادلوضوع أم شيء عن عمد 
مصممة بشكل منهجي غرض عملية التدريس 
كالتعلم، ٍب ديكن أف يكوف قاؿ أف الكتب أك 

 كمواد تعليمية، كالعكس بالعكس برنامجالصوت 
على الرغم من أنو حيتوم على ادلوضوع، أف ٓب تكن 

مصممة بشكل منهجي للتدريس كالتعلم، ٍب الكتاب 
 .ال ديكن أف يكوف ادلشار إليها كمواد تعليمية
ألف . مواد التعلم مهم جدان ُب عملية التعلم

ادلواد التعليمية، ادلواقف اليت ىامة جدان ُب عملية 
. التعلم سواء بالنسبة للمعلمُت ككذلك الطبلب

ادلعلم سوؼ جيدكف صعوبة ُب زيادة فعالية التعلم 



111 

 

ذلك ىو حالة الطبلب، دكف مواد . دكف أم مواد
التعلم كسوؼ جيتمع عقبات ُب التعلم لتناسب ُب، 
خاصة إذا كاف ادلعلم ىو إيصاؿ ادلواد مينجيموكاف 

ديكن أف تفقد التبلميذ االٕتاه . بسرعة كأقل كضوحان 
كآثار، لذلك غَت قادر على ىضم كنتتبع ما علمتنا 

كلذلك، ادلواد التعليمية من مواد اليت ديكن . بادلعلم
استخدامها كاستغبلذلا من قبل ادلدرسُت أك الطبلب 

كأحد اجلهود الرامية إٔب إعادة ىيكلة كٖتسُت 
 .التعلم

بعض فوائد ادلواد للمدرسُت كالطبلب أكؿ 
مرة الكفاءة ُب عملية التعلم، سواء فوائد ادلواد ُب 

مواد ُب رلموعة متنوعة . التعلم الفردم كاجملموعات
من أنواع كأشكاؿ التعلم كديكن تقصَت كتقصَت كقت 

مع ادلواد التعليمية ديكن أف تعطي . التدريس ادلعلم
ادلعلم جديدة تعيينات للطبلب دلعرفة مسبقان من 

ادلواد اليت يتم تدريسها كالرد على التفاصيل ادلتعلقة 
. بادلشكلة القائمة ُب ادلناقشة األخَتة ُب هناية كل
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ٓتبلؼ ذلك ادلواد اليت مفيدة جدان للمعلمُت 
كالطبلب، كادلواد التعليمية أيضا مفيدة ُب عملية 

فيما . التعليم كالتعلم، كبل على حدة، كُب اجملموعة
يلي سيتم شرح فوائد التعلم ادلواد داخل رلموعة 

 .التعلم
عرض البيانات عن طريقة تعليم اللستخدمة في  .٢

متن البناء واألساس في مدرسة تعليم كتاب 
الدينية جيكوك بابادان " تسليم الهدى"

 .2019-2018فونوروجو السنة الدراسية 
ُب ىذا البحث يبحث الباحث باالطريقاف 
كىي طريقة تعليم اللغة العربية ك طريقة تعليم قواعد 

يستخدـ طريقاف ُب تعليم قواعد اللغة . اللغة العربية
منت البناء كاألساس ُب الصف كتاب اؿالعربية ب

                                                             

 Pembelajaran Bahasa Arabكاألخركف ،  عبد احلميد 
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األكؿ يبحث طريقة .  ٔتعهد طريق اذلدلالثا٘ب
 .تعليم اللغة العربية 

ادلعهد طريق اذلدل ىي احدل ادلعاىد 
السلفي الشفعي ُب فونوركغو اليت شاركت ُب 
إعداد الطبلب لدراسة العلـو الدين اإلسبلـ 

الكتب الذم يعلم ُب معهد طريق اذلدل . كتعميقو
ك حيتاج . من كتب اإلسبلمية باللغة العربية طبعا

قواعد اللغة العربية لتعليمها فاالدرس ادلهم ُب 
 . ىي ضلو أك الصرؼمدرسة

منت كالطريقة ادلستخدمة ُب تعليم كتاب 
 طريق اذلدل ىي طريقة ُب مدرسة البناء كاألساس
من احدل الصفة لطريقة القواعد . القواعد كالًتمجة

. كالًتمجة ىي دكر نشيط على ادلعلم ُب عرض ادلادة
كقيل الفضلة ىي يفهم الطبلب ادلادة جيدا كيقدر 

 .يعلم ىذه الطريقة مهارة القراءة. اف يًتمجو

                                                             

 Metodologi Pengajaran Bahasa Arabأمحد فؤد أفيندم، 

  .32، (2004مشكات، : ماالنج)
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 ضبعر يتعلق فيما شاملة خطة ىي طريقة
 من ءالجز حيث ،منتظم سسا أعلى للغة ااددلوا
. هنج سسا أعلى مجيعهم كخر آلقسم خالف هنمأ
 لتيتؤثر املالعو امن كالعديد ىنا سبيل على ؿدلثاا

 للغة ابطبل ىو اىذ ع،دلوضو ااىذ ضعر على
 ٔب أدل إشلا اسو درلذين األجنبية اتللغا كاخللفيةا
 لثقافية كاالجتماعية اخللفيةا . دلنهجية اتالختبلفاا

أك لغة أجنبية لعربية  اللغة امع ٕتربتو ك،للطالب
 .أخرل ىي العوامل التيتؤثر على الطريقة ادلختارة

قواعد باستخداـ طريقو : قاؿ ىنياة الرشيدا
 ديكن الكتابة أك تسجيل ألنو إذا اآلف ال كالًتمجة

نفهم مع تفسَت ٍب مره كاحده التحيز ننظر إٔب الوراء 
  .علي ادلذكرة كفهم ذلك بنفسك

                                                             

 Metode  ,رضية زين الدين، سيفيت غورنياندرم كاآلخركف  

Pembelajaran dan Strategi Alternatif  Pelajaran Bahasa Arab  
 31، (2005فوستاكا رحلة غركؼ، : جوكجاكرتا)

َب ادللحق . W/20-II/2019/01 :  الرقمانظر نسخة الوثيقية  
 ىذا البحث
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 للمبلحظة اليت أدليت هبا يـو السبت قاؿك
 ، بدأ ادلعلم الدرس بتكرار 2019  فرباير16

الدركس قبل ذلك حىت ال ينسى األطفاؿ الدرس 
بعد ما يكفي من ادلعلمُت سوؼ تستمر . السابق

الدرس الذم يبدأ ُب تفسَت الكتاب كترمجة 
تسهيل فهم الطبلب ادلعلم . باستخداـ اللغة اجلاكية

ُب ىذه ادلبلحظة، . شرحها اللغة اإلندكنيسية
، طريقة السؤاؿ قواعد كاترمجةاستخدـ ادلعلم طريقة 

كاإلجابة، كطريقة ااضرات، كلكن نظران لقدرة 
 .سلتلف األطفاؿ، فإف نتائج فهمهم سلتلفة أيضان 

 ادلشاكل اليت كقالت ىلن راجوا جهولدياة
كاجهتها ُب تطبيق األساليب ادلستخدمة ُب تعلم 

 من الصعب أحيانا فهم منت البناء كاألساسكتاب 

                                                             

َب ادللحق .   O/16-II/2019/01  : الرقمانظر نسخة الوثيقية  
 ىذا البحث
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ألنو الشخص .  ألف التفسَت ىو قصَتة جداتعليم،اؿ
 .الذم يعتمد على شرح معلمو

 لطريقة ادلستخدمة ُب قالت أستذاة ماياك
 الثا٘ب من ادلدرسة الدينية، فصلُب اؿصرؼ تنفيذ اؿ

، قواعد كترمجةتسٌلم ىدل، كىي استخداـ طريقة 
، كزلاضرات، كٖتفيظ يتم مرة السؤاؿ كاإلجابة

ُب عملية  ادلشكلة اليت تواجو. كاحدة ُب األسبوع
 ىو ُب بعض األحياف لغة الكتاب اليت الصرؼتعلم 

كأيضا عمر الطفل الذم ٓب حيقق ُب . ٓب يفهم بعد
ٍب . فهم الدرس، ألف ادلنطق من الطفل ٓب يتحقق

اذلدؼ ىو احلد األدٗب اليت ديكن أف ٕتعل مثاال 
 .كجعل استنتاج حوؿ ادلواد اليت قدمت

 
 

                                                             

َب ادللحق ىذا .   O/16-II/2019/02  : الرقمانظر نسخة الوثيقية  
 البحث

َب ادللحق ىذا .   O/16-II/2019/06  : الرقمانظر نسخة الوثيقية  
 البحث
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 الباب الخامس
 تحليل البيانات

 
متن بناء " تحليل البيانات عن مواد تعليم كتاب ﴾أ﴿

لطالب الصف الثاني في اللدرسة الدينية " واألساس
جيكوك بابادان فونوروجو السنة " تسليم الهدى"

 2018/2019الدراسية 
. ادلواد التعليمية ىي جزء ال يتجزأ من التخطيط
كييذكر بشكل عاـ أف ادلوضوع ىو ادلعرفة كادلهارات 

كادلواقف اليت جيب على ادلتعلمُت إتقاهنا من أجل الوفاء 
  .ٔتعايَت الكفاءة ادلعموؿ هبا

كادلوضوع ىو مجيع أشكاؿ ادلواد ادلستخدمة 
كديكن . دلساعدة ادلعلمُت ُب إجراء التدريس كالتعلم

االطبلع على ادلواد التعليمية من جانيب الطبلب كمن 
عندما ينظر إٔب مادة الدرس من جانب . جانب ادلعلم

 الطالب يتم تفسَتىا على أهنا كل شيء جيب أف يتعلم
إذا ٘تت مراجعتها من جانب ادلعلم، ٍب ادلواد . الطالب

117 
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التعليمية ديكن تفسَتىا على أهنا كل ما يدفع يدرس من 
. قبل ادلعلم

كللمواد التعليمية كظيفة ىامة جدا، ألف القدرة على 
اإلعداد ُب عملية التعلم ترتبط ارتباطا كثيقا بادلواد اليت 

كبالتإب، فبدكف ادلوضوع، أك عندما ال . يتعُت تعلمها
تكوف ادلواد اليت ٘تت دراستها تتفق مع أىداؼ التعلم، لن 

كبالتإب، فإف اختيار كتصميم ادلواد . يتحقق ىدؼ التعلم
. التعليمية أمر بالغ األمهية

كتشغل ادلواد التعليمية موقعا ىاما جدا ُب ادلناىج 
الدراسية بأكملها، اليت جيب إعدادىا حىت ديكن تنفيذ 

كجيب أف ديتثل اذلدؼ دلعايَت الكفاءة . التعلم بلوغ اذلدؼ
كىذا . كالكفاءات األساسية اليت جيب أف حيققها ادلتعلموف

يعٍت أف ادلسألة اددة ألنشطة التعلم ينبغي أف تكوف 
ادلادة اليت تدعم حقا لتحقيق معايَت الكفاءة كالكفاءات 

. األساسية، كٖتقيق ادلؤشرات
ايستيانا اليت ىي كاحدة من طبلب الصف  قالت

الثا٘ب من ادلدرسة الدينية تسليم اذلدل ادلواد ادلستخدمة ُب 
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تعلم الصرؼ ُب الدرجة الثانية باستخداـ كتاب منت البناء 
كاألساس ىو متعة على الرغم من أنو يشعر أحيانا 

لكنو ال يزاؿ يسعى جاىدا لفهم . صعوبات ُب فهم
 .الدرس

عندما ُب مادة احلفظ كقاؿ انو يشعر أيضا صعبة 
ألنو ٓب حيب احلفظ كلكن ألف ادلواد احلفظ مهم جلعلو 

ال زلالة انو ال يزاؿ ينبغي  الصرؼ أسهل لفهم تعلم
 .كاحلفظ شليز ُب طريقة قواعد كترمجة. حفظو

ادلواد التعليمية أك ادلواد التعليمية ىي ادلواد اليت يتم 
استخدامها بطريقة منهجية ادلستخدمة من قبل ادلعلمُت 

كىناؾ أيضا مقولة أف التعلم . كالطبلب ُب عملية التعلم
ادلادية ىو معٌت خاصا كفريدان جدان ديكن استخدامها فقط 

استنادان إٔب فهم ىذه ادلواد . جلمهور زلدد ُب عملية التعلم
ٍب ديكن تصنيف ليست كافة الكتب اليت تباع دكف كصفو 

إذا كاف كتاب أك أغنية . طبية كالكتب ادلدرسية رلانان 

                                                             

َب ادللحق ىذا .   W/20-II/2019/05  : الرقمانظر نسخة الوثيقية  
 البحث
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الربنامج حيتوم على ادلوضوع أم شيء عن عمد مصممة 
بشكل منهجي غرض عملية التدريس كالتعلم، ٍب ديكن أف 

 كمواد تعليمية، برنامجيكوف قاؿ أف الكتب أك الصوت 
كالعكس بالعكس على الرغم من أنو حيتوم على ادلوضوع، 

أف ٓب تكن مصممة بشكل منهجي للتدريس كالتعلم، ٍب 
 .الكتاب ال ديكن أف يكوف ادلشار إليها كمواد تعليمية

ألف ادلواد . مواد التعلم مهم جدان ُب عملية التعلم
التعليمية، ادلواقف اليت ىامة جدان ُب عملية التعلم سواء 

ادلعلم سوؼ جيدكف . بالنسبة للمعلمُت ككذلك الطبلب
ذلك ىو . صعوبة ُب زيادة فعالية التعلم دكف أم مواد

حالة الطبلب، دكف مواد التعلم كسوؼ جيتمع عقبات ُب 
التعلم لتناسب ُب، خاصة إذا كاف ادلعلم ىو إيصاؿ ادلواد 

ديكن أف تفقد التبلميذ . مينجيموكاف بسرعة كأقل كضوحان 
االٕتاه كآثار، لذلك غَت قادر على ىضم كنتتبع ما علمتنا 

كلذلك، ادلواد التعليمية من مواد اليت ديكن . بادلعلم
استخدامها كاستغبلذلا من قبل ادلدرسُت أك الطبلب كأحد 

. اجلهود الرامية إٔب إعادة ىيكلة كٖتسُت التعلم
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بعض فوائد ادلواد للمدرسُت كالطبلب أكؿ مرة 
الكفاءة ُب عملية التعلم، سواء فوائد ادلواد ُب التعلم 

مواد ُب رلموعة متنوعة من أنواع . الفردم كاجملموعات
كأشكاؿ التعلم كديكن تقصَت كتقصَت كقت التدريس 

مع ادلواد التعليمية ديكن أف تعطي ادلعلم جديدة . ادلعلم
تعيينات للطبلب دلعرفة مسبقان من ادلواد اليت يتم تدريسها 
كالرد على التفاصيل ادلتعلقة بادلشكلة القائمة ُب ادلناقشة 

ٓتبلؼ ذلك ادلواد اليت مفيدة جدان . األخَتة ُب هناية كل
للمعلمُت كالطبلب، كادلواد التعليمية أيضا مفيدة ُب عملية 

فيما يلي . التعليم كالتعلم، كبل على حدة، كُب اجملموعة
 .سيتم شرح فوائد التعلم ادلواد داخل رلموعة التعلم
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Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media ( ،2008أكين مبلنج) ،
71-73 



122 

 

تحليل البيانات عن طريقة التعليم اللستخدمة في   ﴾ب﴿
لطالب الصف " متن بناء واألساس"تعليم كتاب 

جيكوك بابادان " تسليم الهدى"الثاني في اللدرسة 
 2018/2019فونوروجو السنة الدراسية 

ُب ىذه الطريقة يبدأ بالبياف بقواعده، أما التعليم 
بعد أف يفهم الطبلب الطريقة، ٍب ييطلب منهم حفظ 
الطريقة ٍب بعد ادلركر ىاتُت ادلرحلتُت، إعطاء الطبلب 

كبعد أف . أمثلة علي ادلشكبلت اليت ٘تت مناقشتها
يتقن الطبلب ادلادة بشكل جيد، يعطى ادلعلم مثاالن 

تسمى ىذه الطريقة بطريقة . أصعب من ادلثاؿ السابق
 .التفكَت االستنتاجى ُب طريقة ىربرت

إحدل الطرؽ اليت تتمثل ُب تطوير طريقة 
القياسية ىى َب ادلستول التأب من ييطلب الطبلب 
لقراءة الكتاب الكبلسيكية ٍب شرح كل كلمة الىت 

                                                             

ار الشيباب ) طركؽ التعليم اللغة العربية، زلمد عبد القادير أمحد،  
 . 191، (1979كايرك، : لتبعة
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لذا من حبلؿ الطريقة، يرجى مهارة الطبلب ُب .قرأه
 .فهم الكتب الكبلسيكية جيدان 

يستخدـ طريقاف ُب تعليم قواعد اللغة العربية 
 درسة تسليم مبٗب ُب الصف الثابناء كاألساسكتاب اؿب

ة كىي األكؿ يبحث طريقة تعليم اللغة العريب. اذلدل
طريقة القواعد كالًتمجة ىي . طرقية القواعد كالًتمجة

الطريقة ادلستخدمة من العلماء ادلقدمة كادلشايخ 
ميق ع اذلدل لتتسليم مدرسةيفضل التعليم ُب . ادلقدمة
سهل . ة اإلسبلمية بااستخداـ الكتب العربيةعالشرم

 .طريقة القواعد كالًتمجة الطبلب لفهم تلك الكتب
أسس  (أ):كمن فضلة طريقة القواعد كالًتمجة ىي

التعليم ىو حفظ القواعد كادلفردات ٍب ترمجة حرفية من 
٘تكن الطبلب قواعد  (ب).لغة األىداؼ للغة الطبلب

فهم الطبلب  (ج).اللغة األىدؼ يعٍت حفظها جيدا
يعلم ىذه الطريقة مهارة . ادلادة جيدا كيقدر اف يًتمجو

فهم الطبلب خصائص اللغة اذلدؼ   (د).القراءة

                                                             

 نفس ادلرجع،   
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قوم الطريقة مهارة  (ق). كنظريتاهتا ك قارف باللغة األـ
يقـو با الفصل الكبَت كال  (ك).الطبلب ُب ذكر كحفظ
  .حيتاج مهارة ادلعلم ادلثإب

حيفظ الطبلب تصريف كتاب أمثلة التصريفية اليت 
كُب التعليم تساعد الطبلب . حيملها قواعد اللغة العربية

. ُب فهم ادلادة جيدا بالًتمجة الكلمات ُب لغة اجلول
كال ينظر الصعبة من لغة العربية ألف يسمعها متعودا كل 

كأمر ادلعلم لقراءة الكتاب منت البناء كاألساس قبل . يـو
كقبل النـو ُب زلاكلة لقراءة الدركس . يبدأ التعليم

ادلستفادة على الرغم من مخس دقائق فقط ىي 
 . اذلامةاإلستقمة

باستخداـ صرؼ  تعلم اؿكقالت ىنياة الراشدا
 أسهل بسبب كتابة التحيز أك قواعد كترمجةطريقة 

لذلك، إذا كاف ىناؾ اآلف ال الفخذ . مبلحظة الدرس

                                                             

 Metodologi Pengajaran Bahasa Arabأمحد فؤد أفيندم، 
  . 32، (2004مشكات، : ماالنج)
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مع ادلناقشة ٍب حلظة من التحيز فتح أك عرض ادلذكرة 
 .كفهمها بنفسك

 ادلشاكل اليت كقالت ىلن راجوا جهولدياة
كاجهتها ُب تطبيق األساليب ادلستخدمة ُب تعلم كتاب 

،  من الصعب أحيانا فهم الدرسمنت البناء كاألساس
ألنو الشخص الذم . ألف التفسَت ىو قصَتة جدا

 .يعتمد على شرح معلمو
 لطريقة ادلستخدمة ُب تنفيذ قالت أستذاة ماياك

ـ م الثا٘ب من ادلدرسة الدينية، تسلفصلُب اؿصرؼ اؿ
السؤاؿ ، قواعد كترمجةىدل، كىي استخداـ طريقة 

، كزلاضرات، كٖتفيظ يتم مرة كاحدة ُب كاإلجابة
 الصرؼُب عملية تعلم  ادلشكلة اليت تواجو. األسبوع

. ىو ُب بعض األحياف لغة الكتاب اليت ٓب يفهم بعد
كأيضا عمر الطفل الذم ٓب حيقق ُب فهم الدرس، ألف 

                                                             

َب ادللحق ىذا .   W/20-II/2019/01 : انظر نسخة الوثيقية الرقم 
البحث 

َب ادللحق ىذا .   O/16-II/2019/02  : الرقمانظر نسخة الوثيقية  
 البحث
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ٍب اذلدؼ ىو احلد األدٗب . ادلنطق من الطفل ٓب يتحقق
اليت ديكن أف ٕتعل مثاال كجعل استنتاج حوؿ ادلواد اليت 

 .قدمت
 (أ): اخلطوة من تطبيق طريقة القياسي كىي

يدخل ادلعلم ُب الفصل كيبدأ التعليم بادلوضوع 
يفهم الطبلب  (ج)شرح ادلعلم قواعد النحو  (ب)ادلقرر

يعطي ادلعلم األمثلة اك النصوص  (ق)القواعد كحيفظها
أمر  (ز)خيلص ادلعلم الدركس  (ك)ادلتعلق بالقواعد

 .ادلعلم الطبلب إلجابة السؤؿ التدريب
. كالثا٘ب أْتث عن طريقة تعليم قواعد اللغة العربية

يستخدـ ادلعلم طريقة القياسي ُب تعليم قواعد اللغة 
العربية بالكتاب منت البناء كاألساس ُب الصف الثا٘ب 

يبدأ ادلعلم بالقراءة ادلادة من . ٔتدرسة تسليم اذلدل
الكتاب ٍب يشرح تعريفها ك قسمها، كيكتب الطبلب 

                                                             

َب ادللحق ىذا .   O/16-II/2019/06  : الرقمانظر نسخة الوثيقية  
 البحث

 Strategi Pembelajaran Bahasa Arab سيف ادلصطفى، 

Inovatif(2011أكين مالك فرس، : ماالنج) ،98 . 
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كيقراء ادلعآب األمثلة ُب الكتاب . الشرح من ادلعلم
إذا ًٌب االنتهاء من فصل ك. كيشرحها كجيعل األمثلة

كرر التفسَت من بداية مكاحد ، فسوؼ 
  الطبلبأف ينشأطلب منمانتهاء التوضيح كبعد.الفصل
 .خراآلمثاؿ 

أمسكا بقوؿ سيف ادلصطفى عرؼ الباحثة أٌف 
اخلطوة من تطبيق طريقة القياسي  ُب تعليم قواعد اللغة 

العربية بالكتاب منت البناء كاألساس ُب معهد طريق 
اذلدل يعمل كما ُب النظاريات لكن يأمر ادلعلم 

كقليل . الطبلب ليجعل ادلثاؿ األخر قبل خيلص ادلادة
 .الطبلب يقدر ُب جيعلهم

خيلص الباحثة األىداؼ الواحد بُت استخداـ 
طريقة القواعد كالًتمجة ك تعليم القواعد اللغة العربية 

كاستخدـ طريقة . يعٍت يتمكن الطبلب ُب مهارة القراءة
القيسي من ألة ليوصل أىداؼ تعليم قواعد اللغة 

كٓب يصل اذلدؼ باجلد ألف ادلشكبلت كىي . العربية
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يشغل الطبلب ُب حفظ القواعد كناقص من شلارسة 
 . القراءة

تتكوف اللغة العربية من سلتلف القواعد كادلفهـو 
. كىو نظاـ األصوات كالنظاـ الًتكييب ك النظاـ ادلعجمي
النظاـ الًتكييب أك النحو ىو العلم الذم يهتم بدراسة 

القواعد كاألنظمة اليت تتحكم ُب كضع الكلمات 
كترتيبها كصورة النطق هبا عن طريق مايطرأ على أكاخرىا 

:  أىداؼ تعليم الصرؼ .من أشكاؿ إعرابيو سلتلفة
ديكن أف يكوف من األسهل فهم كمعرفة معٌت اللغة 

 ديكن أف تساعد ؼرصكبالتأكيد مع تعلم اؿ. العربية
، ضلوعلى تسهيل قراءة أصلع العربية، إٔب جانب 

 . يلعب أيضا دكرا ىاما ُب قراءة الصلعالصرؼك
 

 
 

                                                             

 Menyusun Buku Ajar Bahasa سودم حيِت حسُت كأصدقائو، 

Arab(2012أكادميا فرماتا، : فادانخ) ،20 .
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 الباب السادس
 الخاتلة

 
  نتيجة البحث﴾أ﴿

بعد أف يبحث الباحثة عن التعليم الدراسة النظرية 
كالدراسة ادليدانية، فنالت الباحثة اخلبلصة من ىذا البحث 

 :كىي كما يلي
 ُب "منت البناء كاألساس"كتاب ُب ادلواد التعليمية  .ُ

كوؾ باباداف م اذلدل جتسليم ُب مدرسة ٘بالصف الثا
 كىو مناقش حوؿ ادلواد التعليمية الصرؼ كجفونورك

يػىٍفًعلي، -يػىٍفعيلي، فػىعىلى -باستخداـ ستة الوزاف كىو فػىعىلى 
ىذا . يػىٍفًعلي -يػىٍفعيلي، فىًعلى -يػىٍفعىلي، فػىعيلى -يػىٍفعىلي، فىًعلى -فػىعىلى 

 الوزاف ىو التصريف الثبلثي اجملرد
منت البناء " كتاب الطريقة ادلستخدمة ُب تعليم .ِ

 اذلدل تسليم ُب مدرسة ٘ب ُب الصف الثا"كاألساس
. قواعد كالًتمجة ىي الطريقة كجكوؾ باباداف فونوركمج

129 
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 ىي يقرأء ادلعلم ادلعٌت باستخداـ قواعد كالًتمجةالطريقة 
 .اللغة اجلاكية، ٍب يفسر الطبلب ادلعٌت ُب كتبهم

 
   اإلقتراحات﴾ب﴿

 : اف تقٌدـ اإلقًتاحات كما يليةكيطيب للباحث
لللدرسة   .أ 

اللغة عليمَب ت الوسائل أف  تصلح َب استخداـ .1
 العربية

ينبغى على ادلدرسة اف تقدـ التوجيهات العامة  .2
 اللغة العربيةتعليم قواعد للمدرسُت عن 

 علمللم .ب 
  اللغة القواعدتعليماف جيتهد ادلدرس َب  .1

العربية لتكوف الطبلب ال ملبل كال نعاسا 
 .كتفهموا عن درس القواعد العربية فهما جيدا

 تطبيقا الطريقة اف يطبق علمينيغى على آب .2
صحيحا ككضيحا كيناسب بالنظرية  كذىن 
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 ملبل بل عليمالطبلب لكى ال يكونوا َب الت
 مفركحا

ينبغي على ادلعلم أف يهتم شلارسة القراءة  .3
للوصوؿ أىداؼ تعليم قواعد الغة العربية 

 . جيدا
 للباحثة. ج

أرجو من اإلخواف القارئُت كاألخوات القارئات اف  .ُ
 .يهتموا ٔتا ُب ىذا البحث من تعليم القواعد اللغة

أرجو من اجلميع تصحيح ىذا البحث من  .ِ
األخطاء كالغلظات كزيادة من النقائص 
 . كاستفديدكا مايفيدكم كانتفعوا ما ينفعكم

أرجو من الطبلب أف يتعلمو باجلد ككل اإلجتهاد 
 .ليكونو ادلستقبل الزاىر نافعا للجمع
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 ادلدينة كالطبعة كالسنة
 تعليم العربية لغَت النطقُت هبا .رشدم. د. أ، أمحد طعيمة
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دار : القاىرة. دلنهج كعناصرةا .إبراىم، بسيمٌت عمَتة
 1991ادلعارؼ، 
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