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 الملخ ص
حماوالت املدرس لرتقية فهم الطالب يف علم . 2102. ، هعكيترياوان

” دار اهلدى“النحو يف الفصل الثالث باملدرسة الدينية باملعهد 
السنة الدراسية  ماياك طاناتان فونوروجو

 كلية الرتبية و العلوم التعليمية ،البحث العلمي.2102\2102
. امعة اسإسالمية اكحكومية فونوروجوقسم تعليم اللغة العربية باجل

 .الدكتور اكحاج أمحد جميب املاجسترياملشرف 

 .محاوالت المدرس ، علم النحواألساسية:  اتالكلم

الثالث باملدرسة الدينّية يف  صلفيف الطالب الم فه لرتقية
ى مادة علم النحو، علماياك طاناتان فونوروجو  املعهد "دار اهلدى"

عليمي. يف تنفيذ هذا الربنامج ، تالبرنامج  أن يزيد حياول املدرس
ليومية إىل نوعني ، مها األنشطة ا ةنشطاألستاذ األ قسمي

ة األنشطة اليومية بدراس سمىتو واألنشطة األسبوعية. 
 .الكتاب شاورةاألسبوعية مب سوروغان و تسمى األنشطة

ملعرفة تنفيذ (0) :يمن هذا البحث ه سللة البحثأما األ
فصل الثالث اليف الطالب  فهم حماوالتتعليم علم النحو يف 

السنة  فونوروجوباملدرسة الدينية مبعهد دار اهلدى ماياك طاناتان 
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لرتقية فهم عرفة حماوالت املدرس مل(0) ،2102\2102الدراسية 
الث باملدرسة الدينية مبعهد دار فصل الثاليف  الطالب يف علم النحو

، 2102\2102السنة الدراسية  فونوروجوماياك طاناتان اهلدى 
فصل الثالث باملدرسة اليف علم النحو  يفملعرفة نتائج الطالب  (3)

السنة  فونوروجوالدينية مبعهد دار اهلدى ماياك طاناتان 
 .2102\2102الدراسية

. كيفيالبحث ال ودمة يف هذا البحث هاملستخ نوعالوأما 
باستخدام املالحظة واملقابلة الوثيقّية. و  ب مجع البياناتيأسالويف 
هي منذجة ميلس  بحثال ااملستخدمة يف هذ ب حتليل البياناتيأسال

استنتاج  ، وعرض البيانات، وختفيض البياناتوهوبرمان، وهي 
 البيانات.

يف  النحو علمتعليم  إن تنفيذ( 0هي: ) ائج من هذا البحثنتاما الو 
ث باملدرسة الدينية مبعهد لفصل الثااليف طالب الم فه تحماوال

 ةيالسنة الدراس " ماياك طاناتان فونوروجودار اهلدى"
. النحو اسإسقرائيةم يم اسرتاتيجية تعلاستخدبا 2102\2102

علم النحو يف  يفالطالب  لرتقية فهماملدرس  حماوالتإن ( 2)
ماياك طاناتان ة مبعهد دار اهلدى فصل الثالث باملدرسة الدينيال

برامج  املدرس عقدهي 2102\2102السنة الدراسية  فونوروجو
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 مشاورة الكتابو  السوروغانأنشطة  يعينالدروس اخلصوصية 
يف الفصل الثالث باملدرسة نتائج الطالب يف علم النحو إن ( 3)

 ى" ماياك طاناتان فونوروجو السنةالدينية مبعهد "دار اهلد
هي حصلت طالب املدرسة الدينية  2102\2102سية الدرا

 يف الفصل الثالث بقيمة ممتاز.
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 ألولالباب ا
 المقدمة

 خلفية البحث ﴾أ  ﴿
ها األنشطة التعليمية اليت نفذ هوالتدريس 

درس تلذين الطالب ا لتكون اكحد األقصىب درسامل
. وبالتايل ، فإن جيدا يةتعليمأنشطة ال اخلاص تقوماملواد ب

 ذهنفالذي ي للغة األجنبية هو نشاط تعليميا تعليم
يدرسهم  قوم الطالب الذينباكحد األقصى لت املدرس

تساعد على  حىتجيدة ،  يةتعليمبلغات أجنبية بأنشطة 
 0لغة أجنبية. تعليمحتقيق هدف 

اللغة  عند ابن جين هي أصوات يعرب هبا كل قوم 
اللغة هي األخرى  . ومن ناحية أخرى2عن أغراضهم

نظام رموز الصوت الذي تستخدمه جمموعة معينة من 
                                                           

،  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، أجيف هريماوان  0
 32( ، 2100اهقون روسكارايا ، )باندونج: املر 

 STAIN: فونوروجو, ) Lingusitik Arabتري جاهيو,  أغوس 2

Ponorogo press ,2100 ,)0 

04 
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العربية اللغة  يف حني أن 3.للتواصل والتفاعل األشخاص
هي الكلمات اليت يستخدمها العرب للتعبري عن غرضهم 

 4أو غرضهم.
اللغة العربية هلا دور عاجل للغاية. أكثر من ذلك 

، ألن اللغة العربية هي لغة العلم بالنسبة للمسلمني. هذا
سواء الدينية أو غريها من العلوم. أغلبية العلوم الدينية 

لفقه والتوحيد وما إىل ذلك تفسر واكحديث واال  سواء يف
باللغة العربية. يف حني أن بعض العلوم األخرى ، سواء 
يف التاريخ أو االقتصاد أو السياسة أو غريها من العلوم 

 5االجتماعية ، يستخدم البعض أيًضا اللغة العربية.
اللغة حىت يتمكن املرء من  تعليمهناك حاجة إىل 

لبعض التواصل بشكل جيد وصحيح مع بعضهم ا

                                                           

، )يوجياكارتا:  Pengajaran Bahasa Arabامحد مهتدي أنصار ، 3 
 0(2112تراس ، 

، ريةصمكتوبة الع)بريوت:  ،العربيةجامع الدروس مصطفى الغاليين، 4 
0224 ، )2 

 Pengajaran Bahasa Arab ، 0،  أنصار مهتديأمحد   5 
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اللغة  تعليموبيلتهم ، سواء شفهيا أو كتابة. الغرض من 
العربية هو إتقان اللغة والكفاءة يف اللغة العربية مثل 

، حبيث و اسإنشاء و النحو و الصرف و احملادثة طالعةامل
وانب من اكتساب املهارات اللغوية اليت تغطي أربعة ج

اءة ، ستماع ، ومهارات القر سإالكفاءة ، وهي: مهارات ا
 6.كالممهارات الكتابة ، و مهارات الو 

يف هذه اكحالة ، يناقش الباحث فقط مناقشة 
أحد جوانب الكفاءة اللغوية ، أي مهارات القراءة. 

فروع  ميتلك جانب إتقان القراءة عالقة وثيقة مع أحد
و. يف هذه اكحالة ، سيقوم حنالاللغة العربية ، أي علم 

 .و حالعلوم يف تعليمالباحث بفحص 
و حنالعديدة منها ، علم  و له معانحنالإن علم 

هو علم يناقش جمال الدراسة فيما يتعلق بقواعد بنية 
الكلمات فيما يتعلق بكلمات أخرى أو عناصر أخرى  

                                                           
. يوكياكارتا: أسواجا Pembelajaran Bahasa Arabخليل اهلل ، م.  6
 2102فريسيندو. 
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 ةعربي  ال ةلغال عدقوا. يف حني أن كتاب 7كوحدة للكالم
هي القواعد اليت ميكن من خالهلا معرفة وظيفة كل   نحوال

مجلة ، والرتتيب النهائي للكلمات ، وطريقة كلمة يف 
اللغة  وضوعيف كتابه مب يوفريدالأن يف حني  2األلفة.
هو العلم الذي يصحح ترتيب الكلمات  أن النحوالعربية 

 2يف اجلمل من حيث املوقف والشكل وغريها.
ذات  عاهددار اهلدى هي واحدة من امل عهدم

(. ة)اكحديث ةواكحديث اخللفية التعليمية التقليدية )السلفية(
 املعهدلتقليدية األخرى )السلف( ، فإن ا يف املعاهد كما

 تعليممن التشديد على ليست أدىن  دار اهلدى اسإسالمية
بسبب القدرات املختلفة  ، لكنعلى الطالب. و  النحو

                                                           
)جاكرتا: ،  Kamus Ilmu Nahwu Dan Shorof ، سيف املؤمننيإمام  7
hazmA  ،2103، ) 244 

 4(، 2112رية، مكبة العصبريوت: ) العربية اللغة قواعدنعمة, فؤاد،  8
 NhAT : فونوروجو، ) Bahasa Arab، يوفريدال فطري نور سالم 2

rgegogog ronPP ،2100 ،)34 
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جيدون  احيان ال يزال من الطالب ، يف بعض لطالبل
 .صعوبة يف فهم املعرفة

ة الدينية مبعهد دار اهلدى حصلت طالب املدرس
و ذلك  يف الفصل الثالث يف علم النحو بقيمة ناقص.

علم النحو, هناك حاجة إىل التمكني من  إتقانألن يف 
النظرية واملمارسة. يف حني يف التعليم الرمسي اليوم, فإن 

التمكن من النظرية فقط, حىت عندما  الكثريين يفضلون
 01تشعر الكثري من الصعوب. متارس

يف  درسامل حماوالتاد الباحث دراسة كيفية أر 
املشكلة. تلك للتغلب على  سإسالميةدار اهلدى امعهد 
املدرس  حماوالتالبحث  موضوع، أخذ الباحث لذلك

ث لفصل الثاالعلم النحو يف  يفالطالب  لرتقية فهم
ة يّ السنة الدراس" دار اهلدى"باملدرسة الدينية مبعهد 

2102\2102. 
 

                                                           
 21ريخ ااملقابلة مع مدرس النحو يف معهد دار اهلدى اسإسالمية يف الت 01

 2102يناير 
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 لبحثاتحديد  ﴾ب﴿
نظرًا للقيود اليت يفرضها الباحث ، فإن الباحث 

 املدرساليت يديرها  لن يفحص إال األنشطة
 املطبقة يف النشاط. تعليماسرتاتيجيات وأساليب الو 

 
 سئلة البحثأ ﴾ج﴿

م فهحماوالت يف  علم النحوتعليم  تنفيذ كيف .0
عهد لث باملدرسة الدينية باملفصل الثااليف طالب ال
ة يالسنة الدراس اياك طاناتان فونوروجو" مدار اهلدى"

 ؟2102\2102
علم  يفالطالب  لرتقية فهم املدرس حماوالت كيف .2

عهد املث باملدرسة الدينية بلفصل الثاالالنحو يف 
ة يّ السنة الدراس " ماياك طاناتان فونوروجودار اهلدى"

 ؟2102\2102
فصل اليف علم النحو  يف كيف نتائج الطالب .3

ماياك  "دار اهلدى"عهد املالدينية بالثالث باملدرسة 
 ؟2102\2102ة يالسنة الدراس فونوروجوطاناتان 
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 البحث أهداف ﴾د  ﴿
م فهحماوالت يف  علم النحوتعليم  تنفيذملعرفة  .0

ث باملدرسة الدينية مبعهد لفصل الثااليف طالب ال
 ةيالسنة الدراس " ماياك طاناتان فونوروجودار اهلدى"

2102\2102 
علم  يفالطالب  لرتقية فهم املدرس التحماو  ملعرفة .2

دار "ث باملدرسة الدينية مبعهد لفصل الثاالالنحو يف 
 ةيّ السنة الدراس " ماياك طاناتان فونوروجواهلدى

2102\2102 
الفصل الثالث يف نتائج الطالب يف علم النحو ملعرفة  .3

" ماياك طاناتان دار اهلدى"عهد باملدرسة الدينية مب
 2102\2102 ةيلدراسالسنة ا فونوروجو

 
 فوائد البحث ﴾ه  ﴿

 الفوائد النظرية .0
وال  تعليموحتسني ال إضافة إىل املعرفة بشكل عام

 .علم النحوسيما يف 
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 الفوائد العملية .8
 للباحث (أ

علم  تعليماجلديدة حول إضافة املعرفة العلمية 
 .النحو
 

 للمدرس (ب
 ترقية فهم حماوالترجع للمدرسني يف مل

" دار اهلدى" عهدبامل علم النحو يف الطالب
 .ماياك طاناتان فونوروجو

 
 كتابة تقرير البحث  تنظيم ﴾و  ﴿

سة أكثر انتظاًما ، يقدم ن تكون هذه الدراأل
بوصًفا سإطار وحمتوى كتابة  املناقشة املنهجية باحثال

 ابوابف املناقشة املنهجية من مخسة . تتألتقرير البحث
 ، هي:

 البحث اخللفية ىعل حيتوي لبابهذا ا: األول الباب
أهداف وأسللة البحث و  لبحثا حتديدو 
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تنظيم كتابة  والبحث  فوائدو  بحثال
 .تقرير البحث

 سابقةحبوث  على بابحيتوي هذا ال: الثاين بابال
 النحوتعليم نظرية وهي:دراسة النظرية و 

م وهدف علم و فهمتتكون من  اليت
 ترقية فهميف  املدرس حماوالتو  النحو
ألنشطة امن تقدمي  نكو الذي يت النحو

 يف هذه األنشطة. تعليموتنفيذ ال
 البحث منهج على هذا الباب حيتوي: الثالث بابال

و حضور الباحث و  نوع البحث وهو:
  مصادر البياناتمكان البحث و 

و أسلوب حتليل  بياناتب مجع اليأسالو
وختفيض البيانات وخطوات  البيانات
 البحث

لذي يتكون من عرض البيانات ا: الباب الرابع
لدراسة مبا يف تتعلق مبوقع ا بيانات عامة

 هاموقعو املدرسة  تأسيسذلك تاريخ 
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أحوال لتنظيمي و ا هاهيكلاجلغرايف و 
اخلاصة اليت  والبيانات أساتذها وطالهبا

يف ترقية  املدرس حماوالتعلى  تويحت
دار " باملعهد النحوطالب ال فهم

وتطبيق  فونوروجو ماياك طاناتان "اهلدى
ونتائج  اوالتيف هذا احمل النحو تعليم

 .الطالب
حتليل البيانات حول على  حيتوى:  امساخل بابال

 الطالب ترقية فهميف  املدرس حماوالت
هذه  يف تعليموتنفيذ ال نحوعلم ال يف
يف علم  بطالالنتائج  و اوالتاحمل

الدينية يف الصف  ةرساملدب النحو
 .تبعون هذا الربنامجتين الثالث الذ

الذي يتكون من استنتاجات  ختتاماسإ: سداسال بابلا
 واقرتاحات.
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 الباب الثاني
 اإلطار النظرى

 سابقةبحوث  ﴾أ  ﴿
لتجنب تشابه املناقشة مع البحوث السابقة ، 

نتائج البحوث السابقة وفًقا  باحثسوف يشرح ال
الذي أخذه الباحث واالختالف يف املناقشة  موضوعلل

 اليت أجراها الباحث.
 حماوالت وضوعمام مبألا حبث العلم سإمتاموال أ

درسة يف م حوتعليم الن إجنازاتاملدرس يف حتسني 
اليت  حملاوالتا حبث العلمي. يشرح هذا الطاهرية الدينية

 النحويف  طالباملدرسون يف حتسني إجنازات اليبذهلا 
واليت تشمل استخدام األساليب ، وشراء األنشطة ، 

يف هذه الدراسة  باحثيناقش ال ولكنكفاءة املدرس. و 
م علم املدرس وتنفيذ تعلياليت يبذهلا  اوالتفقط احمل

" ماياك دار اهلدى" عهداملدرس يف ماليت يطبقها  النحو
 .طاناتان فونوروجو
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وضوع تدريس نور جوونو مبل حبث العلمثانيًا ، 
النحو بالكتاب األجرومية للصف التجرييب باملدرسة 

 ار اهلدى" ماياك طاناتان فونوروجوالدينية باملعهد "د
خلفية استخدام  بحث. يشرح هذا ال2100-2102

كتاب بحو نلا ت ونتائج تعليم املوارد والتنفيذ واملشكال
مفتاح  الدينية درسةاملمية للصف التجرييب يف و جر األ
الباحث يناقش يف هذه الدراسة فقط  ولكن، ىداهل
يف  النحو فيذ تعليما املدرس وكذلك تناليت يبذهل اوالتاحمل
 .ماياك طاناتان فونوروجو "دار اهلدى" عهدم

 الرمحنوس غكتبها أ  ذيال لبحث العلميلثاً: اثا
املدرسة اهلداية الداخلية  يف النحوم ي"طريقة تعل وضوعمب

"، توضح 2104العام  اسإسالمية وونويوسو كبومن يف
. يف حني النحو ميقط تطبيق طريقة تعلف ذالك البحث

أكثر  يف هذه الدراسة ، يكون الباحث باحثال أن
اليت بذهلا  حملاوالتًعا يف إعدادهم ، وبالتحديد ااتسا

 .يم النحواملدرس وتنفيذ تعل
 

00 
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 اإلطار النظرى ﴾ب﴿
 المدرسمحاوالت  .4

 المدرس محاوالتتعريف  .أ
جهًدا لتحقيق غرض ما  ,تُفسَّر اوالتاحمل 

من  00وحل مشكلة وإجياد خمرج وما إىل ذلك.
ميكن مالحظة أن اجلهد يف شكل عمل أو هنا 

 نشاط.
الشخص الذي يقووم مبهمته  واملدرس ه 

األساسية منها تربية الطالب وتعليمهم 
وتوجيحهم وتدريبهم وتنتيجهم وتقييمهم يف 

 02جمال التعليم.

                                                           

فوستاكا يوجياكارتا: ) ,Kamus Ilmiah Populer , يسئالر هييب 00 
 2102فالجار(,

: كاالم موليا,  جاكارتا,  Profesi dan Etika Keguruanيولس,راما 02
2103 ,)4 
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املعلومات ميكن أن نستنتج أن من  
شطة يقوم هبا هي أعمال أو أن املدرس حماوالت

 الطالب. ازاتإجناملدرس لتحسني 
 المدرس صفات .ب

هي ما قدمناها  املدرساذا كانت مهمة  
وجب ان بصفات معينة متكنه من تأديه وظيته 
على خري وجه. وهذه الصفات منها هو غفلي 

 03ومنها ما هو جسمي ومنها ما هو خلقي.
الصفات العقلية : اسإستعداد املهنة وسالمة  (0

 العقل وغزارة املادة
ش الوجه رحيما حيسن الصفات اخللقية : با (8

يف عمله مهتاما  معاملة التالميذ صورا. جمّدا
 به نشيط أن يكون من صوته وضيحا جليا

مؤثرا خاليا من اجللية والصياح غري 
 الضرورين, وأن تكون عينه يقظه.

                                                           

، العصرية مكتوبة)بريوت:  جامع الدروس العربية،مصطفى الغاليين، 
2 ، )022403  
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الصفات اجلسمية: سالمة البدن وقوة البنية  (9
نظافة البون والشعر واألظفار, حسن البزة 

لو من العاهات ولطف اهلندام واخل
 04املدهشة.

 فما الصفات اخلاصة مبدرس اللغة العربية وهي:
و يف العبارة أن "ملدرس اللغة العربية هي أن  (أ

يكون حمّبا ملادته معتزاهبا, فاملدرس الذي 
اليشعر باكحّب للماّدة اليت يدرسها ال 
يستطيع أن ينقل هذه اكحّب إىل تالميذه, 

هاّما من تراثنا, وملا كانت لغتنا القومية جزاء 
بل أكاد أقول إهنا الرتاث كّله, وجب أن 
ختلق يف نفوس التالميذ اكحّب واسإعتزاز هبذا 

 الرتاث".
واملدرس اكحسن يف العملّية التعليمّية "هي  (ب

التمكن من املادة, وهذه الصفة ضرورية 
                                                           

نوروجو : معهد أصول الرتبية والتعليم, )فو رفعت حسن املعلى وآخرون,  
  04دار السالم, 2112(, 4
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والزمة لكّل مدّرس كما ذكرنا إاّل أّن مدّرس 
مهّمته وال اللغة العربية اليستطيع حتقيق 

السري بدرسه خطوة واحدة إذا مل يكن 
متمكنا من مادتة, غين النروة األدبية والزاد 
اللغوي. زجيب على املدّرس اللغة العربية أن 
يتفّجر العلم من شدقيه, وتتدفق املعرفة من 

 عينه.
ومن أدب املدّرس فصيح اللسان عند  (ت

تعليمه, و "ملدّرس اللغة العربية هي حسن 
ود األداء. فالنطق اجلّيد الفصيح النطق وج

هو الوسيلة األوىل لتعليم العربية, فعلى 
مدرس هذه املاّدة أن يلتزم الفصحي يف مجيع 
أقواله, وأن يشيع جّوا عربّيا فصيحا يف 
دروسه حىّت يكتسب التالميذ املهارة اللغوية 
ويشعروا جبمال هذه اللغة وحالوة جرسها 

 وإيقاعها".
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بقة وهي "ملدرس اللغة كما العبارة السا (ث
العربية سعة ثقافته وغىن مصادره. جيب أال 
يكون مدّرس اللغة العربية حمدود الثقافة, 
فطبيعة مادته تفرض عليه أن ميون ملما 
بثقافة واسعة يف مادته نفسها ويف لغة أو 
لغات أخرى تزيد من معلوماته األدابية 
وجتعله بعيد النظرات قادرا على التحلي 

 نة والسيما يف دروس األدب".واملواز 
و"ملدرس العربية أنه مرشد وموجه, فتعليم  (ج

اللغة اليتّم فقد يف الساعات املخّصصة هلذه 
املادة يف قاعات الدرس. وإمنا يتّم أيضا 
خارج الدرس, فعلى املدرس أن يكون مرشدا 
وموجها لتالميذه ليدهّلم على املصادر ويوجه 

 إنتاجهم األدايب واللغوي".
مدرس اللغة العربية جيب أال أن يكون  "أن (ح

مدرسا عاديامقتصرا على التدريس العلمي 
اليوم فقد, بل جيب أن يكون ذا نتاج أديب 
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عام, كما جيب أن يشارك يف التأليف 
املدرسي, فالنتاج األديب العام يغين ثقافته, 
والتأبيف املدرسي يزيد من قدرته التعليمّية 

ه على حسن وميّده باخلربات اليت تساعد
   05القيام مبهّمته التدريسّية".

 شروط المدرس .ت
ليس ليكون مدرًسا ، هناك و يالرام وفًقا 

العديد من املتطلبات اليت جيب امتالكها ، 
 06وهي:
 البدين شرط (0

مبا يف ذلك امتالك جسم صحي  
إعاقات جسدية قد  ، وعدم وجود

، وعدم التعرض تتداخل مع عمله
هنا ستعرض ألعراض األمراض املعدية أل

                                                           

كر, , )دمشق : دار الفلغة العربيةطرق التدريس الجودة الركايب,  
51 ,)022615  

 06 رامايولس, 2             
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الطالب للخطر وتؤدي إىل نتائج سيلة 
 يف واجباهتم مثل املدرس.

 النفسي شرط (2
اليت تتمتع بصحة روحية ، واليت  

تنضج يف التفكري والتمثيل ، وقادرة على 
التحكم يف العواطف ، والتحلي بالصرب 
، والصداقة ، واملهذبة ، هلا القيادة ، 

جترؤ وبالتايل ، وجترؤ على القيام هبا ، و 
،  لى اجملازفة ، وجترؤ على التضحيةع

إىل جانب ذلك ، . وهلا روح اخلدمة
ني أيًضا أن يكونوا املدرسيطلب من 

 املدرسجيب على . واقعيني وواقعيني
أيًضا إطاعة القواعد والقيم ذات املغزى 

جيب أن يكون لدى . وروح البناء
إحساس عاٍل من اسإخالص جتاه  املدرس

 م.تنفيذ عملية التعل
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 الديين شرط (3
جيب أن يكون املريب شخًصا  

إضافة إىل . متديًنا وميارس تعاليمه الدينية
ذلك ، أصبح شخصية حتديد اهلوية 

يف مجيع جوانب  (أسوان اكحسيزة)
لقد أصبح مصدر قواعد . شخصيته

لقد . مجيع األعراف الدينية اليت التزم هبا
نأى بنفسه عن كل اخلصائص البغيضة 

كل الصفات اجلديرة وتزين نفسه ب
 بالثناء.

 الفين شرط (4
حاصل  املدرسجيب أن يكون  

جيب ضبط . املدرسعلى دبلوم تعليم 
الدبلوم وفًقا ملستوى املؤسسة التعليمية 
والقسم وبرنامج الدراسة ومكان 
التدريس واملواد الدراسية اليت يتم 

 تدريسها.
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 الرتبوي شرط (5
إتقان طريقة  املدرسجيب على  

إتقان املواد املراد تدريسها ، التدريس ، و 
والعلوم األخرى اليت هلا عالقة باملعرفة 

جيب عليه أيًضا معرفة علم . اليت يدرسها
النفس ، وخاصة علم النفس التنموي 
وعلم النفس الرتبوي وعلم النفس الديين 
، حىت يتمكن من وضع نفسه يف حياة 
الطالب وتقدمي التوجيه وفًقا لتطور 

 الطالب.
 دارياسإ شرط (6

جيب تعيني اختصاصي التوعية  
من قبل حكومة أو مؤسسة أو مؤسسة 
أخرى مصرح هلا بتعيني مدرس حىت يتم 

عند . تكليفه مبهمة التعليم والتدريس
، جيب عليه  مدرسأو  مدرستعيينه ك
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أن حيب واجباته ويكرس نفسه للمهمة 
 اليت يقوم هبا.

 السن شرط (7
جيب أن يكون املريب شخص  

لنضج اسإسالمي يطلق عليه يف ا. بالغ
 ، أو املكلف. غل بالاقع

 المدرس ةممه .ث
، سواء تلك  مةالعديد من امله لدى       

املرتبطة باخلدمة أو خارج اخلدمة ، يف شكل 
إذا قمنا بالتجميع هناك ثالثة أنواع من . خدمة

، وهي املهام يف اجملال املهين ،  املدرسواجبات 
جبات يف اجملال والواجبات اسإنسانية ، والوا

 االجتماعي.
a. جمال املهنةيف  مةامله 

املدرسيناحملرتفني كمهن تشمل التعليم 
التعليم يعين استمرار . والتدريس والتدريب
التدريس يعين مواصلة . وتطوير قيم اكحياة
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بينما التدريب . وتطوير العلوم والتكنولوجيا
 يعين تطوير املهارات لدى الطالب.

b. سانيةجمال اسإن يف مةامله 
يف  املدرسجيب أن تكون مهمة 

جمال اسإنسانية يف املدرسة قادرة على جعل 
جيب أن يكون قادرًا على . نفسه والدًا ثانياً 

. جذب التعاطف حىت يصبح املعبود لطالبه
مهما كانت الدروس املقدمة ، جيب أن 

إذا كان . يكون الدافع للطالب للتعلم
شل يف مظهره غري جذاب ، فإن الف املدرس

األول هو أنه لن يتمكن من زرع بذور 
سوف حيجم الطالب . تعاليمه مع طالبه

ال ميكن . ني غري اجلذابنياملدرسعن مواجهة 
استيعاب الدروس حىت يتسىن لكل مستوى 

 ني.املدرسمن اجملتمع فهمه عند مواجهة 
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c. يف قطاع اجملتمع مةامله 
ني يف أماكن أكثر املدرس تضع

حيصل  ه من املتوقع أناًما ببيلتهم ألناهتم
هذا يعين أن . املدرساجملتمع على املعرفة من 

ملزم بتعليم األمة حو تكوين إنسان  املدرس
 إندونيسي كامل يقوم على البانشاسيال.

يف  املدرسال تقتصر مهمة ودور 
هو عنصر اسرتاتيجي  املدرساجملتمع ، فحىت 

. خيتار دورًا مهًما يف حتديد تقدم حياة األمة
شرطي خطري هو عامل  املدرس وجود حىت

ال ميكن استبداله بأي مكون يف حياة األمة 
منذ فرتة طويلة ، وخاصة يف هذا العصر 

 07املعاصر.
 
 

                                                           

 07مهزة ب. Profesi Kependidikan ,)جاكرتا:بومي اكسارا(, 27     
 أونو,  
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 درسدور الم .ج
ون العديد من األدوار يف املدرسيلعب  

يف يوستيسيا ، )وترية التعليم ، وفًقا جلامارا 
ني على املدرساليت تشرح بعض أدوار ( 2106

 التايل: النحو
 كمحفز( 0

ينبغي أن يكون املدرسون قادرين 
على تشجيع طالهبم على أن يكونوا 

يف هذه اكحالة . متحمسني ونشطة يف التعلم
، جيب أن يكون املدرس قادرًا على حتليل  
كل ما يتسبب يف تعلم الطالب البطيلني 
حىت يتمكنوا من اكحد من حتصيلهم التعليمي 

محفز هو دور دور املدرس ك. يف املدرسة
ألن هذا . مهم للغاية يف تفاعله مع الطالب

يتعلق جبوهر العمل الرتبوي للمدرسني الذين 
حيتاجون إىل املهارات االجتماعية والتنشلة 

باسإضافة إىل ذلك ، يف . االجتماعية الذاتية
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عامل التعليم ، ليس من املستحيل إذا شعر 
الطالب بصعوبة أو حىت شعروا بالكسل يف 

 لم.التع
  كمصدر إهلام( 2

يف هذا الدور ، جيب أن يكون 
قادرًا على توفري اسإهلام أو اسإهلام  املدرس

الذي يعد مفيًدا لقدرات الطالب على 
واحدة من املشاكل اليت يواجهها . التعلم

وبالتايل ، . الطالب هي صعوبات التعلم
قادرًا على تقدمي  املدرسجيب أن يكون 

. لم بشكل جيدالتوجيه حول كيفية التع
التعليمات الواردة ، ليس فقط جيب أن تأيت 

ومع ذلك ، . من النظرية الواردة يف الكتاب
ميكن أن تأيت من التجربة أو العادات اجليدة 

باسإضافة إىل القدرة . املدرساليت يفعلها 
إذا كان . على إهلام طالهبم يف اكحظ اجليد

من املمكن اكحفاظ على هذا وتطويره بشكل 
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مر ، فإن شخصية الطالب ستكون مست
 .املدرسأفضل بسبب اسإهلام من 

 كمبادر( 3
خمتلف كمصدر لإلهلام ، جيب على 

كمبادر أن يشعل أفكار التقدم يف   املدرس
ألنه ، لتحسني جودة . التعليم والتدريس

التعليم يف بلدنا ، يبدأ أحدهم بتحسني 
العملية التعليمية اكحالية حبيث يتوافق مع 

وبالتايل ، جيب . لعلوم والتكنولوجياتطور ا
أيًضا حتسني قدرته يف جمال  املدرسعلى 

التعليم والتدريس ، من بني أمور أخرى عن 
طريق زيادة قدرته على استخدام وسائل 
اسإعالم واسرتاتيجيات التعلم اليت تتماشى 

 مع التطورات اكحالية.
 كمتظاهر( 4

يف املواد التعليمية للطالب ، جيب 
ون أنه ال ميكن فهم مجيع املدرسرك أن يد
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خاصة الطالب. املواد بسهولة من قبل 
للطالب ذوي القدرات املعرفية املعتدلة ، 
سوف يفهم مادة أطول من أصدقائه الذين 

لذلك ، . يتمتعون بقدرات إدراكية أعلى
لتسهيل الطالب يف التعلم ، جيب على 

مساعدة طالهبم من  حماوالتني املدرس
من املفرتض . ما جيب تدريسه خالل إظهار

أن ينجح الطالب يف فهم املواد وفًقا 
 .املدرسلتوقعات 

 كوسيط  ( 5
معرفة  املدرسجيب أن يكون لدى 

وفهم كافيني جلميع أشكال وأنواع وسائل 
ألن وسائل اسإعالم هلا . اسإعالم التعليمية

دور مهم يف التعلم ، أي كأداة اتصال 
. اليت حتدث لتبسيط عملية التعلم( وسيط)

مع هذا الفهم ، من املتوقع أن يستخدم 
ون أنواًعا خمتلفة من الوسائط املناسبة املدرس
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. ألهداف وظروف التعلم اخلاصة بالطالب
باسإضافة إىل ذلك ، بصفته وسيطًا ، يعمل 

نفسه أيًضا كوسيط أو وسيط يف  املدرس
على سبيل املثال ، يف املناقشة . عملية التعلم
ا طالهبم ، ميكن للمدرس أن اليت أجراه

 يكون مبثابة منظم ملسار املناقشة.
 كمصحح( 6

حىت يتمكن من أداء دوره كمصحح 
قادرًا على التمييز  املدرس، جيب أن يكون 

ألن القيم . بني القيم اجليدة والقيم السيلة
اجليدة أو السيلة اليت تتطور يف األسرة 

اشرًا واجملتمع هي أمور مهمة ترتبط ارتباطًا مب
 املدرسوبالتايل ، جيب على . حبياة الطالب

خاصة مع . حقا التمييز بني االثنني
اخللفيات املختلفة اليت يتمتع هبا الطالب ، 

قادرًا على فرز مجيع  املدرسجيب أن يكون 
هذا شرط مهم . أنواع القيم اليت تتطور هناك
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ني يف توجيه طالهبم للحفاظ على مدرسلل
باسإضافة . تلكها الطالبالقيم اجليدة اليت مي

إىل ذلك ، ميكن للمدرسني أيًضا رعاية 
الطالب لتجنب القيم السيلة وتزويد 
الطالب بفهم ملخاطر هذه الدرجات 

 السيلة.
 كمخرب( 7

يف القيام هبذا الدور ، باسإضافة إىل 
ون املدرستدريس الطالب ، جيب أن يكون 

قادرين على توفري معلومات حول تطوير 
األشياء اليت جيب . التكنولوجياالعلوم و 

 املدرسمراعاهتا يف هذه اكحالة جيب على 
ضمان حقيقة كل املعلومات اليت سيتم 

ألن املعلومات اخلاطلة . تسليمها للطالب
خاصة . ميكن أن تكون سامة للطالب

بالنسبة للطالب يف سن التعليم االبتدائي ، 
 املدرسواملعلومات اليت مت اكحصول عليها من 
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وذلك ألن . ف يتلقوهنا على الفورسو 
معظمهم ال ميلكون حىت اآلن القدرة على 

 انتقاد املعلومات أو األخبار.
 كمنظم( 2

يتوقع الدور كمنظم أن يكون 
للمدرس أنشطة يف إدارة األنشطة األكادميية 
، وجتميع قواعد املدرسة ، وتصميم 
التقوميات التعليمية ، وخمتلف األنشطة 

يتم تنظيم  . فيها املدرسمل األخرى اليت تش
كل ما يتعلق بالنشاط مع اهلدف النهائي 
املتمثل يف القدرة على حتقيق الفعالية 
والكفاءة يف النهوض بالكفاءات والشخصية 

 اليت ميتلكها الطالب.
 كمسهل( 2

عند القيام بالدور كمسهل ، من 
قادرًا على توفري  املدرساملتوقع أن يكون 

الطالب من متابعة  التسهيالت اليت متكن
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من بني أمور أخرى . عملية التعلم بسهولة
من خالل خلق جو تعليمي لطيف ، وموارد 
تعليمية كافية ، وكل ما ميكن أن يسهل 

 الطالب يف التعلم.
 مدير الصف( 01

املهم هو كمدير  املدرسواحد دور 
يف هذه اكحالة ، من املتوقع أن . الفصل
. الفصل جيًدا قادرًا على إدارة املدرسيكون 

ألن الفصل الذي تتم إدارته بشكل جيد 
سيكون له تأثري إجيايب ميكنه حتسني نتائج 

 تعلم الطالب يف املدرسة.
 كدليل ( 00

دور كدليل هو أيضا دور مهم 
على علم هبذا  املدرسجيب أن يكون . للغاية

من الطالب حىت  مدرس املدرسالدور ألن 
. مستقلنييصبحوا أشخاًصا بالغني قادرين و 

، سيجد الطالب  املدرسبدون توجيه من 
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بالتأكيد صعوبة يف تطوير أنفسهم ليكونوا 
 أفضل وأكثر فائدة لآلخرين.

 بصفتك مشرفًا على( 02
املدرسة ، فإن املشرف هو املشرف 

. الرئيسي الذي يراقب ظروف املدرسة
أن  املدرسوبالتايل ، كمشرف ، جيب على 

ما حيدث يف  يساعد ، وحيسن ، وينتقد كل
 املدرسة.

 كمقيم( 03
يف القيام هبذا الدور ، جيب أن 

قادرًا على أن يكون مقيًما  املدرسيكون 
أي عند تقدمي التقييمات ، . جيًدا وصادقًا

تقييمًا كما هو ويغطي مجيع  املدرسيقدم 
 02اجلوانب املتعلقة بالطالب.

 
                                                           

 2107كابومي الذاتية جيجاك ، سو  السرية ، مدرسة تعليم الرمحنيسة أنيتا ديوي ، 
        02، ص 05-00
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 النحو علم .5
 تعريف علم النحو .أ

هو العلم  نحوالاملعان ، العلم  للنحو  
الذي يناقش جمال دراسة قواعد بنية الكلمة فيما 
يتعلق بالكلمات األخرى أو عناصر أخرى  

 ةغللاد عقوا. يف كتاب 02كوحدة من الكالم
نحو هي القواعد اليت بواسطتها تكون ال ةعربيال

وظيفة كل كلمة يف مجلة ، الرتتيب النهائي 
أن يف حني  21للكلمات ، وطريقة األلفة معروفة.

هو  النحواللغة العربية  وشوعيف كتابه مب يوفريدال

                                                           
02
،  Kamus Ilmu Nahwu Dan Shorof ، سيف املؤمننيإمام  

 244 ( ،hazmA  ،2103)جاكرتا: 
(، 2112، بريوت: مكبة العصرية) العربية قواعد اللغةنعمة, فؤاد،  21

4  
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العلم الذي يصحح ترتيب الكلمات يف اجلمل 
 20من حيث املوقف والشكل وغريها.

 تدريس النحو أهداف .ب
 سليمإن اللغة الصحيحة تعبري صادق   

عن طريق اسإستماع  بالنطق أوالكتابة، وفهم سليم
فهم  والقراءة، لذا ينبغي أن يتم الرتكيز على

املقروءة واملنطوقة وعلى التعبري نطقا  النصوص
النهائية يف  وكتابة تعبريا صادقا، هذه من املراحل

تعلم اللغة، ولذا أيضا فإنه وضع قواعد النحو يف 
الصحيح بالنسبة للتعبري والفهم  موضعها

 السليمني مع االستساغة والتذوق يف مجيع
 .األحوال

 أهداف التدريس عنصر من عناصر  
قبل إلقاء تدريسه  األولوية اليت البد املدرس لرمزها

با مقرر على نتيجة التدريس ألهنا موقف نتيجة 
                                                           

 NhAT : فونوروجو) ، Bahasa Arab ،يوفريدال فطري نور سالم 20

rgegogog ronPP، 2104 ,)32 
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احملتاج على التالميذ بعد إلقاء  التدريس
 22.التدريس

ومن هنا أيضا نقول إن هدف تدريس   
جمموعة من النحو  النحو ليس حتفيظ الطالب

ه على اجملردة أو الرتكيب املنفردة. وإمنا مساعدت
به على أن ينتجه التعبري اجليد وتذوقه وتدر  فهم

 23صحيحا بعد ذلك.
وقد قال حمي الدين أمحد أبو صاحل عن   

ليكون سالمة النطق  أهداف تدريس النحو وهي
 وتقومي اللسان من اللحن ووسيلة لفهم كتاب اهلل

وسنة رسوله وتعويد الدارس على التدرج يف 

                                                           

, )جاكارتا:  ranPerencanaan Pembelaja سؤده, ناناإبراهيم و  22 
 62(, 0226ريناكا جفتا, 
, العربية لغري ناطقني هبا مناهجه وأساليبه تعليم, رشدي أمحد طيعمة23 

-211(, 0222)إسيسكو : منشورات املظمة اسإسالمية للرتبية والعلوم والثقافة, 
210 
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 امية والعجمية،الع التحدث بالفصحى والبعد عن
 24ومن بعض أهداف تدريس النحو هي:

 ( ضوابط حتكم استعمال اللغة.۱
( تساعد على فهم اجلمل والرتاكيب اللغوية ۲

 صحيحة. بشكل صحيح وإنتاج لغة
( مظهر أصيل من مظاهر اللغة ودليل على ۳

 أصالتها.
( يتضح أمهية النحو عندما تضعف السليقة 4

 اللغوية .
ح األساليب وخلوها من ( تساعد يف تصحي5

 يذهب جبماهلا. اخلطأ النحوي الذي
ميكن تفصيل األهداف العامة من   

يف  تدريس النحو النحوية يف املراحل الدراسية
 اآليت:

                                                           

اسإسالمية وطرق  الرتبية مذكرة موجزة يفحمي الدين امحد ابو صاحل,  24 
 74(, 0423, )اجلامعة اسإسالمية باملدينة املنّورة, لوم الدينية والعربيةتدريس الع
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تعريف التلميذ بأساليب العربية, وتعويده  (0
على إدراك اخلطأ فيما يسمع أو يقرأ أو 

 يتحدث أو يكتب.
صحة مساعدة التلميذ على ضبط الكالم و  (2

 النطق والكتابة.
مساعدة التلميذ على فهم ما يقرأ أو يسمع  (3

 فهما دقيقا.
زيادة ثروة التلميذ اللفظية واللغوية وتدريبه  (4

على االستقاق, واستخدام املعاجم يف 
 استخراج الكلمات املطلوبة.

وضع النحو النحوية والصرفية موضع التطبيق  (5
 25العلمي.

 النحو تدريسطرق  .ج
البا م يتم تفسري طريقة , وغاللغةوقفا   

املدى الطريقة. يف اللغة العربية ويعرف هذا 
                                                           

مذكرة موجزة يف الرتبية اسإسالمية وطرق حمي الدين امحد ابو صاحل,  25 
 74(, 0423, )اجلامعة اسإسالمية باملدينة املنّورة, تدريس العلوم الدينية والعربية
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األسلوب كما "طريقة" وهو ما بعين اخلطوات 
 26االسرتاجتية للتحضري للعمل.

الطريقة هي أسلوب منظم ومدروس   
لتحقيق هدف أو وسائل تطبيق عمل لتسهيل 
هذا التشاط من أجل حتقيق األهداف احملددة. 

هام من أركان حسن التدريس  الطريقة هي ركن
وهي عملية فنيه حتمل احتالف األراء وتعد ذو 

 27جهات النظر.
والطريقة اليت تستعمل يف تدريس النحو   

الطريقة القياسية والطريقة االستنباطية 
)االستقرارية( والطريقة التحاورية والطريقة 

 اسإخبارية او التلقينية او اسإلقائية. وهي:
 اسية( الطريقة القي0

                                                           

,  Islaman Agama Kurikulum dan Pembelajarهريو غوناوان,  26 
 061(, 2103)باندونج : الفابتا, 

, )بريوت : دار الفكر طرق تدريس اللغة العربيةجودت الركاب,  27 
 32(, 0226املعاصر, 
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وتقوم هذه الطريقة على البدء حبفظ  
القاعدة, مث اتباعها باألمثلة والشواهد املؤكدة 
هلا واملوضحة ملعناها. واألساس الذي تقوم 
عليه هذه الطريقة هو نظرية انتقال أثر 
التدريب. كما أهنا تستهدف حتفيظ القواعد 
واستظهارها باعتبارها غاية ىف ذاهتا, وليست 

 وسيلة.
قة القياسىة هى إحدى الطرق الطري 

التفكري اليت يستخدمها العقل يف الوصول من 
املعلوم إىل اجملهول. فالقياس دائما يأيت بعد 
معرفة أي كانت هذه املعرفة. فلن تستطيع أن 
تبنية على جهل باملقيس عليه, إذ هو يف 
الواقع ليس إال اكحالقا للشبيه بشبيه الذي 

 عرف وانتهى فيه البحث.
فكر يف القياس ينتقل من القاعدة وال 

العام إىل اكحاالت اجلزئية, أي من القانون 
العام إىل اكحاالت اخلاصة. وملا كانت اجلزئية 
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قد التنطوي كلها حتت القاعدة العامة وهذا 
غالبا ما حيدث فقد أدى إىل اكحذف والتقدير 
والتأويل, واختالف األراء يف املسألة 

 22الواحدة.
 22ه الطريقة هي :وأما خطوات هذ

يدخل املدرس الفصل ويشرح املوضوع  (0
 من النحو

 مث يعرض املدرس النحو (2
يعطي املدرس التالميذ الفرصة لفهم تلك  (3

 النحو
يعرض املدرس األمثلة اليت تتعلق بتلك  (4

 النحو
 يعطى املدرس اسإستنباط من األمثلة (5
 يعطى املدرس إىل التالميذ التدريبات. (6

                                                           

ر الشواف, , )القاهرة : داتدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور,  
337 ,)022022  

   22 عبد اكحامد وآخرون, 
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 ( الطريقة اسإستقرائية2

تستند هذه الطريقة إىب أساسي فلسفي  
مؤداه أن اسإستقراء هو األسلوب الذي يسلكه 
العقل يف تتبع مسار املعرفة ومدارجها ليصل به 
إىل املعرفة يف صورة الكلية بعد تتبع أجزائها, 
وعليه فهدف هذه الطريقة هو الكشف عن 
القواعد واكحقائق واستقدام االستقصاء يف 

 يها.تتبعها والوصول إل
وقيل أيضا أن االستقراء هو الطريق  

الوصول إىل أحكام العام باملالحظة واملشاهد. 
وبه يصل الفرد إىل القضايا الكلية اليت تسمى 
يف العلوم باسم القوانني العلمية الطبيعية. وبه 
أيضا يصل إىل بعض القضايا الكلية الرياضية 
وقوانني العلوم االقتصادية واالجتماعية. إن 

ريخ االستقراء بوصفه طريقة نشأ على يد تا
االملاين يف هناية القرن التاسع عشر ومستهل 
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القرن العشرين. ونتيجة للخطوات املنطقية 
اخلمس اليت وضعها هرباتأصبحت تعريف 
بالطريقة )اهلربارتية(, وتسمى أيضا بالطريقة 
الرتابطيةنسبة إىل نظرية يف علم النفس 

 31الرتابطي.
 ه الطريقة هي :وأما خطوات هذ

يبدأ املدرس الدرس باملوضوع املقرويف  (0
 درس النحو

 جيعل املدرس أمثلة فيما يتعلق باملوضوع (2
يأمر املدرس التالميذ لقراءة األمثلة واحدا  (3

 فواحدا متبادال
وبعد ذلك بدأ املدرس لشرح النحو يف  (4

 تلك األمثلة

                                                           

 31طه على حسني الدليمي و سعاد عبد الكرمي الوائلى, اللغة العربية 
, مناهجها وطرائق تدريسها  

022(, 2115)القاهرة : دار الشروق للنشر والتوزيع,    
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مث املدرس مع التالميذ يستخلصون  (5
 القاعدة من تلك األمثلة

ويطلب التالميذ كحل التدريبات يف كتاب  (6
النحو الواضح لتسهيل عمل التالميذ 
يشرح املدرس معاىن املفردات اليت مل 

 30يعرفوها.
 ( الطريقة التحاورية3

وهي طريقة السؤال واملناقشة وهي مفيدة  
يف تعليم صغار األطفال ألهنا تعودهم التعبري 
 عما جيول يف نفوسهم تعبريا منظما, واجلهر

بآرائهم من غري خوف وال والوجل, وتدعوهم 
إىل تنقيب فتجدد فيهم الشوق وتبعث فيهم 

 النشاط العقلي وسرعة اخلاطر.
واستمرار  املناقشةوتكوم يف جوهرها على  

خربات التالميذ السابقة لتوجيه نشاطهم حو 

                                                           

  30عبد اكحامد وآخرون
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حتقيق هدف معني. و البد أن يعد األسللة 
التسلسل إعدادا جيدا ويراعي فيها الوضوح و 

والرتتيب وعدالة توزيعها علي التالميذ. ومن 
عيوب هذه الطريقة هي أهنا تستغرق زمنا 
طويال وتؤدي إىل االستطراد واخلروج عن 

 32املوضوع.
 أو التلقينية أو اسإلقائية اسإخباريةالطريقة  (4

وهي اليت يقوم املدرس فيها بإلقاء ما يريد  
تالميذ وال ه اليستمع ل واكحقائق املعلوماتمن 

والتعليم كذه الطريقة يفيد   .يشرتكون يف العمل
 ويضر صغار لألسباب اآلتية : كبار

يستطيع الكبار اسإصغاء مدة طويلة خبالف  (0
 تتحمل ذلك الصغار فإن عقوهلم ال

                                                           

  32 حممود يونوس, الرتبية, 26
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يستطيع الكبار استخالص النكت  (2
 اجلوهرية بأنفسهم أثناء اسإلقاء، أقا

 األطفال فال ميكنهم ذلك
كبار أن حتزن يف وقت قصري ميكن لعقول ال (3

املعلومات الكثرية اليت تلقى عليهم مع 
فهمهم إيّها فهم جّيدا, أّما األطفال فال 
يستطيعون ذالك لعدم قدرهتم على ضبط 
أنفسهم وحصر أفكارهم يف أمر واحد مدة 

 طويلة.
ومع هذا كله ينبغي أاّليرّكز املدرس إىل  

ات إىل اتباعها إاّل حني يتعّذر توصيل املعلوم
 األذهان بغريها ذالك ملاّ يأيت :

متىن هذه الطريقة قوة اكحفظ وحتمل النفس  (0
على طول اسإصغاء فتضعف باقى القوي 

 العقلّية.
اليستطيع املدرس إذا اتباعها معرفة مقدار  (2

ما حيصل عليه التالميذ من املعلومات اليت 
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يلقيها عليهم, كذالك اليستطيع أن يعرف 
ضهم او األمور السهلة الصعوبات اليت تعرت 

 اليت جيب أاّل يقضى طويال يف شرحه.
ال تكون املعلومات اليت تدخل أذهان  (3

 التالميذ هبذه الطريقة ثابتة ثبوتا تاّما,
التعليم هبذه الطريقة ال يبعث يف التالميذ   (4

حب املناقشة وإمنا يدعوه إىل االعتماد 
 33على اكحفظ واالستظهار.

 نحوفي تدريس علم ال المشكالت .د
مشكالت المدرس و طريقة حلها في ( 0

 تدريس علم النحو
مل املشكالت هي بعض من العوا       

 العربية. اليت تعيق و نبطي تنفيذ اللغة
يف تعليم النحو  مدرسوعوامل الصعوبة لل

 كمايلي:

                                                           

  33حممود يونوس, التربية, 25-23 
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املادة النحوية وما فيها من جفاف   (أ
 وشذوذ وتأويالت ومماحكات

د إذا نظرنا إىل النحو العريب جن 
 تناقضا وشذوذا أو تعددا الأوجه

اسإعرابية، ومرد كل هذا اسإختالف 
اللهجات يف القبائل العربية، ودراسة 

على هذا الشكل تفيد أساسا  النحو
يف دراسة اللهجات يف اللغة، ودرس 

يف القرأن الكرمي، بيد أن  القراءات
دراسته يف هذا اكحالة هلدف ضبط 

م أمر اللسان وحفظ القل اللغة وتقومي
 مشكوك فيه كل الشك .

طريقة التعليم وما يتصل هبا من املواد  (ب
 التعليمية

إذا كان البعض يرجع صعوبة  
مادة النحو إىل جفافها, فالقواعد 
النحويّة تدرس بطريقة القائية جافة ال 
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تستسري يف التلميذ شوقا وال إهتماما, 
واألمثلة متكفلة, فاليشعر التلميذ 

 النسبة له.جبدوى دراسة النحو ب
اضطراب يف اختيار املباحث النحوية  (ت

 و عدم بنائها على أسس عامة 
يالحظ أن اختيار املباحث  

النحوية يف منهج تعليم اللغة العربية يف 
مدرسنا ال يتم على أسس موضعي, 
وأمنا ختتار هذه املوضوعات يف 

 األغلب واألعم.
 القصور يف فهم مفهوم النحو (ث

كان يالحظ أن مفهوم النحو   
يضيق ليقتصر على ضبط اواخر 
الكالم, وكان ميكن أن نضيف عليه 
تغيريات اليت تطرأ عليه بنية أي علم 

 الصرف.
 قصور اعداد املدرس (ج
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لو نظرنا إىل موقع مدرس اللغة  
العربية من العملية التعليمية,جند أنه 
ليس مدرساجملرد مادة تعيني على أن 
يتصل التلميذ بغريه أو أن يعرب عن 

 ختلف مواقف اكحياة اليت متر به.امل
امهال الرتيبات اللغوية, وعدم التقيد  (ح

 بالضبط
ينبغي العناية بالتدريبات النحوية,  

يؤخذ جاديا مستمرا يف مجيع املواقف 
 اليت تستعمل فيها اللغة.

 التباين ما بني العامية والفصحى (خ
ألكثر اللغات عاميات تزاحمها, لكن  

ة والعامية من الثغرة بني اللغة العربي
السعة بصورة ال تظهر يف اللغات 
اكحية املعاصرة فلقد وجدت العامية 
سوقا رائجه فاكحياة, وعلى ألسنة 
املتقفني, وقد أخص مواطن العربية يف 
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املؤسسات التعليمية اللغوية, بل 
وجدت من يفلسفون وجودها, 
ويدافعون عنها, فينادون بأن تكون 

تعلم هبا لغة التعليم للطفولة, وأن ي
األجانب, ألهنا لغة اكحياة و ألهنا 

 أيسر.
العوامل من خارج نفسية الطالب, و 

 تشمل على:
املدرس. ميكن املدرس أن يكون سببا   (أ

الصعوبة التعّلم, إذا كان املدرس غري 
مؤّهل, وعالقة املدرس بالطالب غري 
جيد, و طلب املدرس على معيار 
دروس الطالب فوق طاقتهم, واألخطاء 

 اختيار طريقة التعليم حىت ال يشتاق يف
إليها الطالب و يؤدي إىل صعوبة 

 الطالب يف التعلم.
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عامل األلة. كان نقصان األلة تؤّدي إىل  (ب
تقدمي املادة تقدميا سيلا. خاصة للمادة 
املّتصفة بالتدريب العملي, ألن نقصان 
الة املعمل سيؤّدي إىل صعوبة الطالب 

 يف التعلم.
إذا كانت حالة البناء غري حالة البناء.   (ت

الئقة, مثل : موقعه قريب من الضوضاء 
أو يف غرفة مظلمة أو له بالط مبلول أو 
غرفته ضّيقة. سوف تؤّدي ذك كلها إىل 

 حالة التعلم السّيلة.
املنهج. سوء املنهج، واملثال كانت   (ث

 املواد الدراسية يف درجة عالية وتوزيع
كحال املادة غري متوازن، حىت أدى هذا ا

 إىل صعوبة تعلم الطالب.
وقت الدراسة و تطبيق النظام ناقص،   (ج

إىل  يتكاسلون يف تعلمهم و حيملون
الرتقية. وميكن أن يكون أباؤهم موسعني 



66 
 

ينظروا أوالدهم  هلم وال يتحملون يف أن
يتعلمون مبشقة وهذا سيعوق تقدم 

 34تعلمهم.
 والطريقة كحل املشكالت كما يلي:

وة لطالب يف أن يكون املدرس قد  (أ
إياها،  تطبيق القواعد اليت يدرسهم

فيتحدث باللغة الفصحى ، وحيثهم 
 على اسإقتداء به.

أن يعد دروسه إعدادا جيدامن حيث  (ب
على  فهم موضوع الدرس الذي سيلقيه

طالبه مبراجعته يف الكتاب، واسإطالع 
معلوماته  على مراجع أخرى لتصبح

غزيزة و عميقة وواضحة حول املوضوع، 
الطالب يف  لك عندما يدرسوذ

 الصفوف الثانوية خاصة

                                                           

  34 نفس املرجع، ۲۲-۸۸
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أن خيرص دائما على تنمية معلوماته  (ت
 حول مادة القواعد اليت يدرسها ويقرأ

باستمرار الكتب اهلامة حول هذا املادة 
املوضوعات اليت  ويعمل بإستمرار بشرح

يشعر ببعض الغمودفيها بسبب عدم 
املدرسي شرحا  شرحها يف الكتاب

 35ى الطالب.مالئما ملستو 
مشكالت الطالبات وطريقة حلها في ( 8

 النحو علم تعليم
وقد ترجع الصعوبات اليت يعاين        

  منها الطالب يف دراسة للنحو لألسباب
البعد عن السلفية اللغوية. وشي تنشأ   (0

 بني قوم يتكلمون الفصحي، يراعون
حسها اللغوى ويهتمون بأدائها 

 ية، وعفوالتعبريي. ويستخدموهنا بتلقائ
                                                           

لعامل رياض: دار اال) طرق تدريس اللغة العربيةحسن مال عثمان،  
  35الكتب، ۱۰۲(، ۱۲۲.
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اخلاطر، وجيدون اللحن فيها خروجا عن 
ميجون  التعبري السليم، والذوق الفطري،

مساعه، ألن أذاهنم ال يسرتيح للكالم 
 الشاذ.

غياب السماع السليم، إذا السماع أصل  (2
 من أصول النحو واللغة، ودليل من

اأدلتها، وحسبك بالرويات الكثرية عن 
 سكان البوادي املوثوق بفصاحتهم،

صحة لغتهم وهي روايات كان الرواة، و 
 والذين يريدون أن يتعلموا العربية

صحيحة سليمة يقاسون من أجلها 
 عناء االرحتال إىل البادية، و مشافهة

األعراب فيها، إذ أن مسع املخالفات 
بالعادة -اللغوية يفسد الفصحى و يؤكد

 مساع امللحنون منها. -
. التزام كتب النحو تقريبا بنظام واحد  (3

إىل  وهذا اسإلتزام رفع القواعد النحو
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درجة القداسة. والناظر يف كتب الرتاث 
ثابتا،  النحوي جيد ترتيبا يكاد يكون

وهو: املرفوعات فاملنصوبات واحملزومات 
 مث اكحرورات.

إيعاد دراسة القواعد عن النصوص  (4
األدبية، حيث إن القواعد لفرتة طويلة 

ال تزال  -وإىل اآلن إىل حد ما -
 تدريس من خالل أمثلة مبتور، ومجل

مفتعلة، وأساليب بعيده عن الذوق 
 العريب. مما نفر املتعلم من القواعد،

وتنامى إليه اسإحساس أن تلك القواعد 
 علم يدرس لذاته، ال النتفاع به يف
 اكحياة. أو إستخدامه يف اللغة املتداولة.

 -درس النحو يف أغلبه، إن مل يكن كله  (5
املفاهم،  انب اجملرد منيعتمد على اجل

واكحقائق، واملعلومات، والقوانني، 
 .والقواعد
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طاعة الكالم يف صناعة النحو، ا  (6
 وحدوث اخلالف بني أهلها يف الكوفة

 رةصوالب
األسلوب املنتقى يف تعليل النحو،  عشيو   (7

 مسائله واستنباط أحكامه فتعقدت
ني اللغة يف بعض درسضعف بعض م  (2

النحو  الفروع و على رأس فروعها قواعد
و ترتيب على هذا الضعيف نتجنب 

 القواعد بعض هؤالء املدرسني تدريس
اجتاه بعض املؤلفني إىل تعقيد العلم   (2

 صونا له عن غري أهله بزعمهم، أو
أشعار عشاق املعرفة باكحاجة إليهم 

 لشرح املغلق من مسائل العلم.
كمادة مستقلة تدريس القواعد   (01

ا هتقد حتمل بعض التالميذ على ان يعد
يف ذاهتا، فيستظهروها استظهارا،  غاية
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 دون تفهم وتعقل، ويهملوا خائبها
 التطبيقي، وغايتها العلية.

اتباع قدماء النحويني يف سرد  (00
 القواعد اتباعا سد الباب أمام من حماول

اسإجتهاد، أو يرى يف نفسه القدرة على 
يسري  و تقدم مبتكرإضافة جديد، أ

 يسهل جانب اللغة
 تيسري حماوالت جممع اللغة يف (02

رات أعطت ؤمتالنحو العريب، وكذا امل
ني بأن النحو املدرسلدى  اعانطبا

 صعب.
يف جمال -تقسيم اللغة العربية  (03

إىل فروع، وختصيص  -التعليمي
 فرع منها. درجات لكل

حاجة النحو إىل إعمال العقل  (04
داء املعىن والفكر, ألن دوره يف أ

معروف, والطالب مييل إىل أن يريح 
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نفسه من ذلك, ويهرب إىل فروع اليت 
 36تعفية من التفكري.

 

 

 

 

                                                           

36إبراهيم حممد عطأ, املرجع يف تدريس اللغة العربية )القاهرة:دون 

277-273(, 2116¸املطبعة   





 

 الباب الثالث

 منهج البحث

 البحث نوع ﴾أ  ﴿
نوع البحث الذي  يف هذه الدراسة ، كان

هو البحث النوعي. البحث النوعي  استخدمه الباحث
السياق  هو حبث علمي ، يهدف إىل فهم ظاهرة يف

االجتماعي بشكل طبيعي من خالل إعطاء األولوية 
والظاهرة قيد  ملية التواصل املتعمق بني الباحثلع

 37الدراسة.
 حضور الباحث .أ

يف البحث النوعي ، يعد الباحث أداة رئيسية 
الباحث يف  ضورهناك حاجة خل .32جلمع البيانات

                                                           
) ، Metodologi Penelitian Kualitatif ليكسي ، ج مولوع ، 37

 021( ، 2100باندونغ: رماجا روسداكاريا، 
)باندوع: فوستاكا , Metode Penelitian Pendidikanحممود, 32

 73 21(, 2100ستييا,
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البحث النوعي. لذلك ، سيقدم الباحث مباشرة إىل 
 ن للبحث عن البيانات املتعلقة بالبحوث.امليدا

 البحث كانم .ب
 مكان البحث يف هذه الدراسة، أخذ الباحث

  .فونوروجوماياك طاناتان  معهد دار اهلدىيف 

 البيانات مصادر .ج
من  بيانات حبثية حصل عليها الباحث هي

امليدان. يف هذه الدراسة مت اختيار مصادر البيانات 
. مصدر كرة الثلج وكانت مقصودالنموذجية بشكل 

و  النحو ات يف هذه الدراسة كان مدرسالبيان
 .معهد دار اهلدىيف  الطالب

 بياناتال مجع أساليب .د
 ةالحظطريقة امل .0

مالحظات أو املالحظة هو أسلوب أو 
طريقة مجع البيانات عن طريق املالحظات على 
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من حيث عملية التنفيذ  32األنشطة اجلارية.
مها إىل قسمني جلمع البيانات، وميكن تقسي

تشارك(  الحظة)امل املالحظةباملشاركةاملالحظة: 
فيها الباحث مل تشارك  غري املشاركنيالحظة وامل

 41.مراقب مستقلمباشرة وتعمل فقط بصفة
 يف هذه الدراسة ، استخدم الباحث

، حيث مل يشارك املالحظة غري املشاركني
يف املشاركة يف النشاط بشكل مباشر.  الباحث

احث فقط عملية األنشطة اليت جتري الحظ الب
 يف مدرسة دار اهلدى الداخلية اسإسالمية.

 
 

                                                           
 Reseach Design Pendekatan Metodeجون و كريسويل،  32

Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran ، ( 2106)يوكياكارتا: فوستاكا فالجار
 ،254 

 Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif danسوغييونو،  41

R&D  ، 045( ، 2103)باندونج: الفابيتا 
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 ةقابلامل طريقة .2
املقابالت هي طرق السرتجاع البيانات 
عن طريق طلب شيء لشخص خمرب أو 

 40مستجيب. اخلدعة هي التحدث وجهاً لوجه.
 باحثيف هذه الدراسة ، استخدم ال
مقابلة  طريقة مقابلة منظمة. مقابلة منظمة هي

مت إعداد أسللتها ، مثل استخدام املبادئ 
 42التوجيهية للمقابلة.

 يةالوثيق الطريقة .3
هي طريقة جلمع البيانات  يةطريقة الوثيقال

اليت تنتج كتابات مهمة تتعلق باملشكلة اليت يتم 
دراستها وذلك للحصول على كاملة وصحيحة 

                                                           
 Metodogi Penelitian،  عفيف الدين وبين أمحد شيباين 40

Kualitatif ( ، 2102باندونج: فوستاكا ستييا)  ،030 
 033املرجع نفسه ، 42
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يف هذه  43وليست مبنية على بيانات فكرية.
ف يأخذ الباحث وثائق تتعلق الدراسة سو 

 الطالب مافهباألنشطة اليت يقوم هبا املدرس سإ
نحو يف مدرسة دار اهلدى الداخلية علم ال

اسإسالمية. اسرتجاع هذه الوثيقة مبثابة دليل على 
 .كانالباحث اليت أجريت يف امل

 البيانات حتليل أسلوب .ه
 أسلوب باحث، استخدم ال الدراسةيف هذه 
 وهوبرمان. تتضمن سمنوذج ميل حتليل البيانات

و  ميلسحتليل البيانات اخلاصة بنموذجي  أسلوب
 عدة خطوات ، وهي: هوبرمان

 
 
 
 

                                                           
، Memahami Penelitian Kualitatif,بصراوي وسواندي ،  43

 052( ، 2112)جاكرتا: رينا سيبتا ، 
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 سحتليل البيانات منوذج ميل 0.0الشكل التحليل 

 وهوبرمان
 البيانات ختفيض .0

التلخيص ، واختيار األشياء الرئيسية  يعين
حث عن ، والرتكيز على األمور املهمة ، والب

 املوضوعات واألمناط وإزالة تلك اليت ال لزوم هلا. 
بعد اكحصول على البيانات يف مدرسة دار 

اخلية اسإسالمية ، سيقوم الباحث اهلدى الد
يف  املدرس حاوالتبتلخيص البيانات املتعلقة مب

 لتكون أكثر تفصيالً. النحوعلم   طالبم  الافهإ
 البيانات عرض .2

اتمجع البيان  
ات عرض البيان  
  

  ياناتفيض البخت
اناتاستنتاج البي  
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عرض  يف البحث النوعي ، ميكن
البيانات يف شكل أوصاف موجزة ، وخمططات ، 

وما إىل انسيابية وعالقات بني الفلات ، وخرائط، 
 ذلك. 

بعد تلخيص البيانات ، سيقوم الباحث 
بتقدمي البيانات. يف هذه الدراسة يقدم الباحث 

 بيانات يف شكل نصوص سرديّة.
 البيانات استنتاج .3

 عيةلنو ا حتليل البيانات في خلطوة الثالثةا
من  تستخلس نماوبريھو للميلس طبقا

ال يزال االستنتاج األويل . التحقيقو  اسإستنتاجات
مؤقًتا ، وسيتغري إذا مل يتم العثور على أدلة قوية 

 44تدعم املرحلة التالية جلمع البيانات.
بعد تلخيص وتقدمي البيانات ، خيلص 

 املؤلف إىل أن تكون البيانات أكثر وضوًحا.
                                                           

ualitatif dan Metode Penelitian Kuantitatif Kسوغييونو،  44

R&D  ، 245( ، 2103)باندونج: الفابيتا 
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 النتائج صحة من التحقق .و
للتحقق من صحة البيانات اليت استخدمها 

 الباحث طريقتني ، ومها:
 طويل املراقبةت .0

 الباحث يكون النوعيةيف البحوث 
. من أجل احدى الوسائل الدراسية الشخصية

اكحصول على بيانات أكثر صحة ، سيمدد 
 الباحث وقت املراقبة.

 التأمل مواظبة .2
ر تعين جعل الرصدات أكث مواظبة التأمل

دقة واستمرارية. وهبذه الطريقة ، ميكن تسجيل 
يقني البيانات وتسلسل األحداث بطريقة حمددة 

 ومنهجية.
 البحث خطوات .ز

عملية البحث ، يقوم الباحث بوضع  لتسهيل
. يف إجراء هذه الدراسة، ينقسم خطوةمسودة لل
 :خطواتإىل أربع  خطوات البحثالباحث 
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 خطة البحث .0
 كتابة خطة البحث (أ

 حثبال يدانم اختيار  (ب
 اسإذن إدارة  (ت
 امليدان أحوال استكشاف  (ث
 املخرب اختيار  (ج
 .ثالبحادوات  إعداد   (ح

 البحث تنفيذ .2
 فهم امليدان وإعداد الذات (أ
 الغطس يف امليدان (ب
 يف مجع البيانات شرتاكاسإ (ت

 كتابة البيانات البحثية .3
 حتليل البحث .4
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 الباب الرابع

 عرض البيانات

 العامة البياناتعرض  ﴾أ  ﴿
طاناتان  ماياك "دار الهدى" عهدلما تأسيستاريخ  .0

 فونوروجو
عند بدايته بسيط  "دار اهلدىمعهد " كان

الفهم ، وهي مكان دراسة املعرفة اسإسالمية حتت 
دار " معهدأسس ي. الكياهيإشراف املدرس أو 

السلفية و النظام والطريقة  طبق ي ذيال  "اهلدى
 اهي اكحاجالكيحتت رعاية  0262اكحديثة يف عام 

 .صاحلهاشم 
كان التحدي الذي واجهه يف ذلك الوقت 

 03ملدة . هو االفتقار إىل البنية التحتية لدعم التعليم
 جبد للتغلب صاحلهاشم الكياهي اكحاجي عمل  سنة

فقط بدأ هذا  0221حوايل عام . على هذه العقبة

23 
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يف التقدم كثريًا ، سواء  عهدامل بدأ. اجلهد يؤيت مثاره
 45احية املادية أو الكمية أو اجلودة.من الن

 إدارة املؤسسة .أ
 املعهدمن  كثريالتعلم من التجربة ،  

 غرق بعد موت مقدمي الرعاية.يمشهور ولكنه 
 صاحلهاشم  عند رؤية الكياهي اكحاجي

دون النظر يف االهتمام ، أن مقدمي الرعاية 
الذين مروا على خط الوريثني هم سبب املشكلة 

نظام متت إزالة  0223نذ عام ، وتوقع ذلك ، م
، " اسإسالميةدار اهلدى" عهدإدارة ورثة م

عالوة على . واستبداهلا بإدارة نظام املؤسسة
تصر التجديد على نظام األسرة ذلك ، ال يق

، بل يعتمد أيًضا على االختيار والرغبة  فقط

                                                           
يف امللحق هذا  D\11\2-5\2112انظر إىل نسخة الوثقية الرقم   45

 البحث
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وبالتايل فإن األساس من سن مبكرة . والقدرة
 46لكوادر.ميكن أن جتد حبرية وتعليم ا

 " ماياكدار اهلدى" عهدالتعليم يف م تطوير  .ب
 طاناتان فونوروجو

تلبية لتحديات ومطالب العصر 
وشجعت على لعب دور نشط يف تنفيذ الربامج 

 فاجناسيالاكحكومية لبناء مجيع الناس على أساس 
 "دار اهلدى" عهدمأسس . 0245ودستور عام 

 "مفتاح اهلدى"اسإسالمية مدرسة السلفية 
يف البداية ، مل يكن املستوى التعليمي لدينية( )ا

ملدرسة مفتاح اهلدى خمتلًفا عن أكواخ السلف ، 
بدًءا من الصف املدرسي التحضريي أو التعليم 

سنوات  3املدرسي ملدة عامني ، تسناوية ملدة 
سنوات ،  3من التعليم ومدرسة عالية ملدة 

لذلك إذا كنت ترغب يف التخرج من مدرسة 
                                                           

يف امللحق  D\12\2-5\2102انظر إىل نسخة الوثقية الرقم   64
 هذا البحث
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سنوات مث ابتداًء من  2هلدى املدرسي ، مفتاح ا
حىت اآلن ، خضع منهج  0222/2111عام 

سة مفتاح اهلدى لتغيريات يف التعليم يف مدر 
التعليم الذي بدأ من ابتدائية إىل عالية إىل  ةبداي

سنوات مث تابع مع  6التعليم الذي كان عمره 
يتم عقد . فصل آخر هو برنامج التخصص

عد الظهر وخاصة املدارس يف فرتة ما ب
يف . املوضوعات الدينية مع نظام السلفية النقي

حني سإتقان نظام التعليم الذي ميكن أن يليب 
احتياجات التنمية البشرية الكاملة ، أنشأت 
مؤسسة دار اهلدى اسإسالمية الداخلية يف عام 

بإذن من اكحكومة أو وزارة دين مقاطعة  0222
اح يف مدرسة جاوة الشرقية التعليم الرمسي بنج

مادوال تسناوية ومدرسة دار اهلدى اليت عقدت 
كالمها يستخدم مناهج وزارة الدين . يف الصباح

، وكالمها حصل  0224اليت مت تنقيحها يف عام 
يف نفس العام ، يف عام . على مكانة معرتف هبا
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اهلدى اسإسالمية  ، افتتحت مؤسسة دار 0224
ل الداخلية مؤسسة تعليمية جديدة يف شك

 47(.hM    hrM )مدارس عليا الدينية 
 ماياك "دار اهلدى" عهدملاملوقع اجلغرايف   .ت

  طاناتان فونوروجو
 "دار اهلدىمعهد " املوقع اجلغرايف

دار " عهد، مطاناتان فونوروجو ماياكاسإسالمية 
جغرافيًا يف مدينة  تهواقعاسإسالمية  "اهلدى

 4جواندا رواق بونوروغو ، وبالتحديد يف شارع 
، مقاطعة  طاناتان، قرية  ماياك هاملت 32رقم 

ونوروجو رجينسي ، مقاطعة ف، ب فونوروجوب
 الشرقية. وىجا

اسإسالمية إحدى  "دار اهلدى" عهدتعد م
اسإسالمية اليت تعترب اسرتاتيجية للغاية  عاهدامل

 حدود املوقع هي:. فونوروجوألهنا تقع يف قلب ب
                                                           

يف امللحق هذا  D\13\2-5\2102انظر إىل نسخة الوثقية الرقم  74
 البحث
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 جيايانشارع منور, رونوو :  الشمايلاجلانب 
 : مكتب وزارة الدين يف الشرق اجلانويب اجلانب
 سوبرابتو شارع:  الشرقي اجلانب
رقم  4جواندا رواق : شارع  الغريب اجلانب

3242 
 واهلدف والرسالةالرؤية   .ث

سات التعليمية كما هو اكحال مع املؤس
اسإسالمية  "دار اهلدى" معهداألخرى ، لدى 

ة وأهداف رؤية ورسال. رؤية ورسالة يف تطورها
 ماياك طاناتان فونوروجو” دار اهلدى“معهد 

 هي على النحو التايل:
 ذو العلم .0
 ذو العمل  .2
 ذو التقوى استنادا اىل أخالق الكرمية  .3

                                                           
يف امللحق هذا  D\13\2-5\0102إىل نسخة الوثقية الرقم انظر  42

 البحث
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ماياك ” دار اهلدى“معهد تتمثل مهمة 
يف تعزيز ثقافة املعرفة  طاناتان فونوروجو

واسإحسان والتقوى واألخالق الكرمية يف روح 
 يف خدمة اجملتمع. الطالباجلماعة 

معهد اهلدف الذي يتعني حتقيقه من قبل 
هو  ماياك طاناتان فونوروجو” دار اهلدى“

تثقيف الطالب الذين يتمتعون باملعرفة واخلريية 
معهد تلتزم . واألتقياء وهلم شخصية أخالقية

بنظام  ماياك طاناتان فونوروجو” دار اهلدى“
 دار“معهد السلفية اكحديث ، حيث أن شعار 

اكحفاظ "هو  ماياك طاناتان فونوروجو” اهلدى
على األشياء القدمية اجليدة وأخذ أشياء جديدة 

 42".أفضل
 

                                                           

يف امللحق  D/14/2-5\2102انظر إىل نسخة الوثقية الرقم  42  
 هذا البحث
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دار اهلدى اسإسالمية  عهداهليكل التنظيمي مل .ج
 ماياك

يف مؤسسة تعليمية ، هناك حاجة إىل 
هيكلة لتسهيل تقسيم املهام داخل املنظمة ، 

 مع. اسإسالمية الداخليةوكذلك يف املدارس 
الداخلية اسإسالمية ، تعمل  اهليكل يف املدرسة

سلطة كل وحدة مًعا وتساعد على حتقيق 
 األهداف احملددة.

اهليكل اسإداري ملدرسة دار اهلدى بوترا 
دار :اسإسالمية الداخلية هو على النحو التايل

 الداخلية" اهلدى
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 التنظيميالهيكل 
سنة خدمة  لمعهد "دار الهدى" ماياك طاناتان فونوروجو

8102-8181١1 
 : الكياهي اكحاجي عبد   مريب املعهد

 السامع هاشم          
 : اكحاجي عبد الواحد معهد الطالبقباج   
 : مفيد مقربني   الرئيس  
 : فران سوهاندري     
 : خبتيار أجي فاعيستو     
 : حممد فريد حمضار   األمني  
 : مجيل الرزي     
 : نور جاهيو     
 : فريد خري املنتهى  مني الصندوقأ  
 : عّز الرؤوف الفنسري     
 : يزيد أمحدي     

                                                           

يف امللحق هذا  D\11\2-5\2112انظر إىل نسخة الوثقية الرقم  51 
 البحث
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 جمالت  
 : وحي نور الفيان  قسم التعليم  
 : رفقي ريضا رمحن شاه  قسم العبادة  
 : ارحام حميب رشادي  قسم األمن  
 : احسان شافعي  قسم النظافة  
 : أمحد رفاعي  قسم الصحة  
 ريكو سيتياوان:  حيةقسم البنية والت  
 : ريح اهلدى  قسم اهلوماس  
 : حممد عني النجيب  قسم البينكات  

 
 ماياك "دار الهدى" لطالب المعهدالدولةالبيانات 

 طاناتان
بيانات الطالب يف مجيع أحاء نزل ابن مدرسة داخلية 

 50دار اهلدى على النحو التايل:
 

                                                           

يف امللحق هذا D/15/2-5\2112انظر إىل نسخة الوثقية الرقم  50 
 البحث
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 4.0اجلدوال 
 نزل الروضة .أ

 الطابق األول .0
ةغ رقم  عدد رف
0. 2 33 
2. 3 32 
3. 4 44 
4. 6 45 
5. 7 46 
6. 2 42 

 الطابق الثاين .2
ة رقم رف  عدد غ
0. 0 46 
2. 2 32 
3. 3 30 
4. 4 22 
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5. 5 43 
6. 6 47 
7. 7 42 
2. 2 45 

 الطابق الثالث .3
ة رقم رف  عدد غ
0. 0 47 
2. 2 40 
3. 3 46 
4. 4 42 
5. 5 32 
6. 6 42 
7. 7 37 
2. 2 37 
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 نزل "تنعيم" .ب
 الطابق األول .0

ة رقم رف  عدد غ
0. 0 50 
2. 2 45 
3. 3 36 
4. KESEHATAN 2 

 الطابق الثاين .2
ة رقم رف  عدد غ
0. 0 47 
2. 2 44 
3. 3 31 
4. 4  

 4
1 

 الطابق الثالث .3
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ة رقم رف  عدد غ
0. 0 40 
2. 2 31 
3. 3 37 
4. 4 33 

 
 

 نزل "يلملم" .ج
 الطابق األول .0

ة رقم رف  عدد غ
0. 0 23 
2.               BINKAT 5 
3. 3 00 
4. 4 24 
5. 5 01 
6. 6 25 
7. 7 22 
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 الطابق الثاين .2
ة رقم رف  عدد غ
0. 0 27 
2. 2 25 
3. 3 26 
4. 4 25 
5. 5 25 
6. 6 23 
7. 7 7 
2. 2 21 
2. 2 25 

 الطابق الثالث .3
ة رقم رف  عدد غ
0. 0 20 
2. 2 02 
3. 3 02 
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4. 4 21 
5. 5 21 
6. 6 21 
7. 7 6 
2. 2 02 
2. 2 20 

01. 01 4 
 الطابق الرابع .4

ة رقم رف  عدد غ
0. 0 24 
2. 2 20 
3. 3 21 
4. 4 24 
5. 5 24 
6. 6 22 
7. 7 7 
2. 2 25 



22 
 

2. 2 21 
01. 01 2 

 
 نزل "جهفة" .د

 الطابق األول .0
ة رقم رف  عدد غ
0. 0 6 
2. 2 2 
3. 3 3 
4. 4 3 
5. 5 6 
6. 6 7 
7. 7 5 

 .الناس 2162حوايل الطالب  من اسإمجايلاملبلغ 
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 ماياك" دار الهدى" عهدالم ألساتيذالدولةالبيانات 
 ١8طاناتان فونوروجو

 4.2اجلدوال 
 الدروس اسم المدرس رقم

 حو عبد السامع هاشم 0
 بالغة امحد سيف الدين رافعي 2
 حو مظفر احسان 3
 تفتيس عبد اهلل حافظ 4
 فرائض احل حسنص 5
 حو عبد العظيم 6
 فقه عز الدين عبد العزيز 7
 حو عبد الواحد 2
 قواعد الفقية حممد حمسن 2

 اخالق مرش الدين 01

                                                           

يف امللحق هذا  D\11\2-5\2112نظر إىل نسخة الوثقية الرقم ا 52 
 البحث
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 توحد حممد ناواردي 00
 احالق حممد أحسن 02
 حو حمفوط افاندي 03
 حو عمر سامل 04
 حو مدير سوناين 05
 توحد امام غزايل 06
 فرائض نيحممد صاكح 07
 فقه صاحل اهلدى 02
 فقه توفق هداية 02
 حو امحد مبارك 21
 فقه امحد سوجاري 20
 فقه علي متقني 22
 فقه بدر السيوطي 23
 تفتيس بستان املعارف 24
 تفتيس خري األنام 25
 توحيد سعدا رمحين 26
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 توحد قريب صديق 27
 حو امحد محريف 22
 قراءة مشهور 22
 حو ومحممد معص 31
 اخالق اوميجان 30
 فلق حممد حسن الفؤاد 32
 صررف انوار 33
 حو مفيد سيف األخيار 34
 حو حممود رمضان 35
 توحد زين العابدين 36
 توحد لصحممد خم 37
 اخالق فؤاد علي املنتهى 32
 توحد جاهيو نور غييانطا 32
 اخالق الف سلطان 41
 فقه ابن جماهدين 40
 اخالق انطااغوس ريي 42
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 منطق امحد فوزي 43
 فقه حممد حافظ 44
 حو يس بودييوكو 45
 حو نور حامل 46
 توحد حممد بصري مصطفى 47
 فقه هاشم أشعاري 42
 صرف امام خباري 42
 فقه مفطي أمني 51
 فقه نوريانطا 50
 اخالق اغوس ترييونو 52
 حو امحد فطاين 53
 حو حميط اكحلمي 54
 توحد رزيفتح ال 55
 حو مسلم 56
 حو واحد هاريادي 57
 قراءة يوسف مصلح 52
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 اخالق امحد شاهد 52
 فقه عبد املعيد 61
 حو امحد حترير 60
 تفتيس أأن حارس الفريد 62
 حو وحيودي 63
 توحد حملص رافعي 64
 صرف حممد عبد اكحق .س 65
 صرف رسالن نور خالص 66
 صرف امحد فتح اخلري 67
 حو امام امحد 62
 فقه جميب دعوة اخلري 62
 اخالق امحد زكا غفارك 71
 فقه اويل األبصر 70
 جتويد فوروانطا 72
 حو فتح الرمحن 73
 صرف لقمان توفق 74
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 فقه حممد عبد اكحنان 75
 حو حممد مسعود 76
 صرف حممد سعد متامي 77
 حو دامان 72
 صرف ديين كورنيياوان 72
 صرف رى لطيفامحد بش 21
 توحيد حممد حسن الدين 20
 صرف حسن نور هادس 22
 صرف معطي علي ستيياوان 23
 صرف امحد فائق املشفع 24
 صرف حممد ازري 25
 صرف اغوس يوسف االم شه 26
 جتويد عاقد فضلي 27
 جتويد لطفي انصري 22
 قراءة حممد توفق الرمحن 22
 قراءة حافظ الكرام 21
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 فرائض األسد حممد حارث 20
 حو امحد زينري خليل 22
 فقه يوسف لقمان حكيم 23
 حو عارف هداية اهلل 24
 حو امحد خليل 25
 صرف حممد حافظ 26
 صرف شهر املبارك 27
 فقه حممد عارفني 22
 حو مفتاح النعم 22

 صرف الفني حسن اهلدى 011
 اخالق اصلح موالنا 010
 فصر  اغوس سنتييا غوناوان 012
 فقه ميسنان 013
 حو امحد خملصا 014
 حو حممد خري الدين 015
 حو امحد وىف 016
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 فقه حممد خالص هداية 017
 توحيد بصاري 012
 صرف عمران رشدي 012
 صرف حممد اروين 001
 صرف رئيس هداية 000
 قراءة فيزا ارماس فردوس 002
 اخالق سوغغ 003
 صرف حممد عمرو العزيز 004
 فقه وحيد فطاين 005
 قراءة حافظ الغفري 006
 اخالق نور وحيد 007
 صرف عارف هارييانطا 002
 اخالق مفتاح فار السلوك 002
 حو فريد خري املنتهى 021
 حو بسيط فتح الرمحن 020
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 لخاص ةعرض البيانات ا﴾ب﴿

طالب الم فه محاوالتفي  علم النحوتعليم  تنفيذ .0
في الفصل الثالث بالمدرسة الدينية بالمعهد "دار 
الهدى" ماياك طاناتان فونوروجو السنة الدراسية 

8102/8102 
الكتاب  شاورةهتدف أنشطة سوروغان وم

 "دار اهلدى" عهدون يف ماملدرساليت عقدها 
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نحو ، لعلم ال طالباسإسالمية إىل حتسني فهم ال
 وخاصة يف املمارسة.

كثريًا على   املدرسيف تنفيذ التعلم ، ال يركز 
املادة النظرية. وذلك ألن املواد املتعلقة بنظرية علم 

. لذلك ، ة الدينيةرسمتت مناقشتها يف مد النحو
ملمارسة  الطالببشكل أكرب على فهم  املدرسيركز 

مع أحد  لةاستخدام النصوص العربية. ونتيجة ملقاب
 الدين حامد ، قال: صراجالطالب يدعى حممد 

"إن تنفيذ هنضة التعلم اليت أجراها مدرسونا 
يتم من خالل تطبيق القواعد على أمثلة باللغة 
العربية اليت نقوم بعدها بتحليل ترتيب الكلمات أو 
موضعها. مث بعد فهم ترتيب األمثلة ، فهمنا أيًضا 

يف شكل معىن  شكل املعىن الذي كان يف األصل
ترمجنا إىل اسإندونيسية. فعلنا هذا عندما  فيغون

. عندما يكون هناك بيان السوروغانوقعت أنشطة 
تنفيذ هذا  منا شرح ذلك. يف املدرسحمرج ، يطلب 
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مناقشة النظرية كثريًا ، ألنه  املدرسالتعلم ، ال يناقش 
 53متت مناقشة النظرية يف املدرسة الدينية "

لترقية فهم الطالب في علم  المدرس محاوالت .8
معهد االنحو في الفصل الثالث بالمدرسة الدينية ب

"دار الهدى" ماياك طاناتان فونوروجو السنة 
 8102/8102الدراسي ة 

بناًء على الواقع ،كوخ برنامج تعليمي يهدف 
إىل حتسني قدرة الطالب على فهم مواد العلوم يف 

ليمية يقوم و. الربنامج عبارة عن أنشطة تعحنال علم
هبا مدرس النحو لطالب الصف الثالث يف املدرسة 

 وفًقا لنتائج املقابلة اليت أجراها مع األستاذ الدينية.
 مفيد مقربني:

إنشاء هذا الربنامج يف عام  بدايةمت تنفيذ "
 املدرس تقريًبا. وكان رواد هذا الربنامج هو 2102

. ساراع, رمباعإسالمية  معهدمن  خرجينيتامل
                                                           

يف امللحق  W\14\2-5\2102الرقم انظر إىل نسخة املقابلة  53 
 هذا البحث
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ملعهد دار اهلدى ناسبة يف ذلك الوقت كان بامل
ني من مدارس السلف درسبرنامج ، وهو توظيف م

اسإسالمية الداخلية. ذلك عن طريق جلب مدرسني 
على دعم تقاليد الكوخ من املتوقع أن تكون قادرة 

 54."دار اهلدى الكوخ السلف معهدالسلف يف 
تصنف على أهنا علم  النحو معلالتعلم،  يف

ية. ألنه ، إىل جانب القدرة على حفظ للغا معقد
العديد من املصطلحات أو النظريات ، جيب على 
الطالب أيًضا أن يكونوا قادرين على حتليل طلباهتم. 
ولذلك ، فإن الغرض من هذا الربنامج هو املساعدة 

من خالل املمارسة املعتادة.  النحو يف فهم طالب
 :موالنااألستاذ اسرار  نتيجة لنتائج املقابلة مع

الغرض من هذا الربنامج هو مساعدة "
الطالب على فهم مواد. ألنه ال يزال هناك العديد 
من الطالب الذين ، عند التدريس ، ال يستطيعون 

                                                           

يف امللحق هذا  W\11\2-5\2112انظر إىل نسخة املقابلة الرقم  54 
 البحث
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فهمه. يف بعض األحيان حيفظ الطالب جزًءا من 
النظرية فقط ، لكنهم غري قادرين على ممارستها. 

ن املتوقع لذلك ، من خالل ممارسة هذا الربنامج ، م
 55 ."علم النحوأن يتمكن الطالب من فهم 

السوروغان األنشطة اليت عقدت يف الربنامج 
ليت أجراها مع األستاذ . وفًقا لنتائج املقابلة اشاورةوامل

 نتهى ، قال:امل فريد خري
، قسمت  لنحو"يف تنفيذ برنامج التعلم ا

األنشطة إىل نوعني ، مها األنشطة اليومية واألنشطة 
سبوعية. بالنسبة لألنشطة اليومية ، أمأل أنشطة األ

التعلم بطريقة قراءة السوروغان للكتاب. أما بالنسبة 
. يف تطبيق شاورةبوعية ، فأمأل كتاب أنشطة امللألس

أنشطة السوروغان، أمر طاليب واحًدا تلو اآلخر 
عىن الذي مل يكن له منظم العمرطي بقراءة كتاب 
ذلك قلت كلمة. ألنه من ، بعد  املراد مث حدد معىن

                                                           

يف امللحق  W\12\2-5\2102انظر إىل نسخة املقابلة الرقم  55 
 حثهذا الب
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وجهة نظري ، يوجد أحيانًا طالب لديهم فهم جيد 
، لكن فهم املمارسة ال يزال  النحولنظرية علم 

رسة ملما طالبضعيًفا. لذلك ، أؤكد على فهم ال
 56".النحومعرفة 

نتائج الطالب في علم النحو في الفصل الثالث  .9
بالمدرسة الدينية بالمعهد "دار الهدى" ماياك 

اتان فونوروجو السنة الدراسية طان
8102/8102 

ملشرتيات ، ميكن أن نرى أن من برنامج ا
يف فهم  يتقدمون الربنامج الذين يتبعون هذا الطالب

. ال سيما يف املمارسة العملية هو علم النحومواد 
 (.-iAogI’imeng)اجلملة وموقف اجلملة  حركةحتديد 

سمى امل الطالبونتيجة لنتائج مقابلة مع أحد 
 رضوان ، قال:

                                                           

يف امللحق  W\13\2-5\2102انظر إىل نسخة املقابلة الرقم  56 
 هذا البحث
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"بعد أن شارك الطالب يف الربنامج ، شهدوا 
تقدًما يف فهم املعرفة باالهوا. هم بالفعل يف املتوسط 

على دراية مبمارسة حتليل النصوص العربية من خالل 
أنشطة سوروغان ومداوالت الكتاب. لذلك ليس 

 57فقط حفظ النظرية ، ولكن أيًضا فهم املمارسة. "
 

                                                           

يف امللحق  W\15\7-5\2102الرقم انظر إىل نسخة املقابلة  57 
 هذا البحث





 

 امسالباب الخ
 تحليل البيانات

م فه محاوالتفي  علم النحوتعليم  تنفيذتحليل ﴾أ  ﴿
في الفصل الثالث بالمدرسة الدينية بالمعهد طالب ال

"دار الهدى" ماياك طاناتان فونوروجو السنة الدراسية 
8102\8102 

ند إىل إىب أساسي فلسفي الطريقة اسإستقرائية تس
سلكه العقل يف مؤداه أن اسإستقراء هو األسلوب الذي ي

تتبع مسار املعرفة ومدارجها ليصل به إىل املعرفة يف صورة 
الكلية بعد تتبع أجزائها, وعليه فهدف هذه الطريقة هو 
الكشف عن القواعد واكحقائق واستقدام االستقصاء يف 

 تتبعها والوصول إليها.
وقيل أيضا أن االستقراء هو الطريق الوصول إىل 

واملشاهد. وبه يصل الفرد إىل  أحكام العام باملالحظة
القضايا الكلية اليت تسمى يف العلوم باسم القوانني 
العلمية الطبيعية. وبه أيضا يصل إىل بعض القضايا الكلية 
الرياضية وقوانني العلوم االقتصادية واالجتماعية. إن تاريخ 

006 
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االستقراء بوصفه طريقة نشأ على يد االملاين يف هناية 
ومستهل القرن العشرين. ونتيجة  القرن التاسع عشر

للخطوات املنطقية اخلمس اليت وضعها هرباتأصبحت 
تعريف بالطريقة )اهلربارتية(, وتسمى أيضا بالطريقة 

 52الرتابطيةنسبة إىل نظرية يف علم النفس الرتابطي.
 وأما خطوات هذه الطريقة هي :

 يبدأ املدرس الدرس باملوضوع املقرويف درس النحو (0
 س أمثلة فيما يتعلق باملوضوعجيعل املدر  (2
يأمر املدرس التالميذ لقراءة األمثلة واحدا فواحدا  (3

 متبادال
 وبعد ذلك بدأ املدرس لشرح النحو يف تلك األمثلة (4
مث املدرس مع التالميذ يستخلصون القاعدة من تلك  (5

 األمثلة

                                                           

 52طه على حسني الدليمي و سعاد عبد الكرمي الوائلى, اللغة العربية 
, مناهجها وطرائق تدريسها  

022(, 2115وزيع, )القاهرة : دار الشروق للنشر والت   
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ويطلب التالميذ كحل التدريبات يف كتاب النحو 
شرح املدرس معاىن الواضح لتسهيل عمل التالميذ ي

 52املفردات اليت مل يعرفوها.
، خلص الباحث إىل أن  الدراسةعلى نتائج بناًء 

يف هذا الربنامج   اليت ينفذه املدرسالتعلم  ةاسرتاتيجي
. ميكن مالحظة ذلك من اسإستقرائية ةكانت اسرتاتيجي

، أي  السوروغانخالل تنفيذ التعلم الذي يتم يف أنشطة 
 الطالب بقراءة الكتاب األصفر مث ساملدر  امرعن طريق 

 .حتليل اسإعراب
حممد  يدعىلة مع أحد الطالب ونتيجة ملقاب

 الدين حامد ، قال: صراج
"إن تنفيذ هنضة التعلم اليت أجراها مدرسونا يتم 
من خالل تطبيق القواعد على أمثلة باللغة العربية اليت 

د نقوم بعدها بتحليل ترتيب الكلمات أو موضعها. مث بع
فهم ترتيب األمثلة ، فهمنا أيًضا شكل املعىن الذي كان 

                                                           

  52عبد اكحامد وآخرون
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ترمجنا إىل اسإندونيسية.  فيغونيف األصل يف شكل معىن 
. عندما يكون السوروغانفعلنا هذا عندما وقعت أنشطة 

 منا شرح ذلك. يف املدرسهناك بيان حمرج ، يطلب 
مناقشة النظرية كثريًا  املدرستنفيذ هذا التعلم ، ال يناقش 

 ، ألنه متت مناقشة النظرية يف املدرسة الدينية "
يف إجراء هذا  املدرسهذا يدل على أن هدف  

من حيث  الطالبالربنامج هو التأكيد على فهم 
اليت  القياسيةاملمارسة. على النقيض من االسرتاتيجية 

 تعطي األولوية للنظرية بدالً من املمارسة.
 

م الطالب في لترقية فهالمدرس  محاوالتتحليل  ﴾ب﴿
بالمدرسة الدينية  الثالثعلم النحو في الفصل 

معهد "دار الهدى" ماياك طاناتان فونوروجو السنة اب
 8102\8102الدراسي ة 
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جهًدا لتحقيق غرض ما وحل  ,تُفسَّر اوالتاحمل
من هنا ميكن  61مشكلة وإجياد خمرج وما إىل ذلك.

 مالحظة أن اجلهد يف شكل عمل أو نشاط.
الشخص الذي يقووم مبهمته  واملدرس ه

األساسية منها تربية الطالب وتعليمهم وتوجيحهم 
 60وتدريبهم وتنتيجهم وتقييمهم يف جمال التعليم.

هو العلم الذي يناقش جمال دراسة  النحوالعلم 
قواعد بنية الكلمة فيما يتعلق بالكلمات األخرى أو 

 .62عناصر أخرى كوحدة من الكالم
املدرس  حماوالتة ، فإن بناًء على نتائج الدراس

سإفهام الطالب على مادة علم النحو يف فصل الثالث 
من خالل إجراء "دار اهلدى هي باملدرسة الدينية مبعهد 

                                                           

فوستاكا يوجياكارتا: ) ,Kamus Ilmiah Populer , يسئالر هييب 61 
 2102فالجار(,

:   جاكارتا, PROFESI DAN ETIKAKEGURUANراما يولس, 60
 4(, 2103كاالم موليا, 
62
،  Kamus Ilmu Nahwu Dan Shorof،  سيف املؤمننيإمام  

 244 ( ،hazmA  ،2103)جاكرتا: 
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 األستاذ برنامج تعليمي. يف تنفيذ هذا الربنامج ، تقسم
أنشطتها إىل نوعني ، مها األنشطة اليومية واألنشطة 

سوروغان  دراساتاألسبوعية. متتلئ األنشطة اليومية ب
 .الكتاب شاورةبينما متتلئ األسبوعية مب

 سوروغان .0
وهو ما يعين  غسورو ان يأيت من كلمة غسورو 

ان ألنه غاملعىن ، تسمى الطريقة سورو  هذايف  .األمام
 هيكياال الطالبان ، يواجه غيف هذا النظام سورو 

واحدة تلو األخرى عن طريق إحضار  ذستااألأو 
أو  اهيكيالراسته مع الكتاب لقراءته أو د

 حىت يف تنفيذه ، ويستعرض طريقة 63.ذستااأل
ميكن  النحو. للعلوم الطالبفهم السوروغان 

مالحظة ذلك من خالل التنفيذ الفين ألسلوب 
 .ان الذي يفضل املمارسة بدالً من النظريةغسورو 

                                                           

  63 امام بنوي,, )سورابايا: اسإخالص, 0223(, 57
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يف هذا  السوروغان تنفيذ أنشطةخطوات 
 :الربنامج هي

نظم  اءة كتابهو املسؤول عن قر الطالب  .أ
 واحدا تلو اآلخر  الذي ال معىن لهالعمرطي 

 ترمجة لتحديد معىن الطالبطلب ب. 
بعد ذلك حتديد الطالب إعراب الكالم يف نظم  .ت

 العمرطي
ما إذا كان هناك خطأ يف إجابات  املدرسيربر  .ث

 .الطالب
 64الكتاب مشاورة .2

اخلاص يف تعليم نشاط ال يالكتاب ه شاورةم
. ن املوضوعات املتنوعةالنحو الذي يبحث ع

 شاورةان ، يف تنفيذ نظام املغسورو النظام  باختالف
العامة. يف تنفيذه ،   شاورةللكتاب هو تقريبا نفس امل

،   درساملهمة الرئيسية للم كان اثنان من الطالب
                                                           

64هذا اسإصتالح )مشاورة الكتاب( اصتالحا خاصا الذي جيري يف 
 

  معهد دار اهلدى
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راسة واملشرف. يف حني أصبح كونه قارئ للمواد الد
لة املكلفة بإزا شاورةاآلخر مشارًكا يف امل الطالب

ا يف املنتدى. بينما مشكلة مت طرحها ومناقشتها معً 
يف هذا النشاط مبثابة مشوح أو  درسيكون امل

الشخص الذي يبت يف إجابات املشاركني يف 
املداوالت ، سواء كانت اسإجابة صحيحة أم 
خاطلة. عادة ما تكون دراسة املادة يف هذا النشاط 

فر عبارة عن دراسة لعلم الفقه من الكتاب األص
م استناًدا إىل علالفاظه  الذي يتم فحصه أيًضا على

 .رفالصو  النحو
يف  مشاورة الكتاب تنفيذ أنشطةخطوات 
 :هذا الربنامج هي

 ني يف منتدىدرسجتمع مجيع الطالب وامل .أ
ون املهام إىل قسمني ، أحدمها املدرسيقسم  .ب

ملشرف ، واآلخر متحدث ، بينما يشارك 
 اآلخرون

 اح اكحدثيبدأ املشرف يف افتت .ت
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قرأ املتحدث املادة الفقهية وهو يقرأ من الكتاب  .ث
 األصفر

يقوم املشاركون بتحليل مشكلة املواد اليت قرأها  .ج
 مث سألوا أو جادلواالنحو  خاصة يف علم

 .ةر و شابتصحيح نتيجة امل درسقام امل .ح
 باحثملالحظات واملقابالت ، حلل المن ا
لون مسؤو معهد دار اهلدى  ني يفدرسأيًضا أن امل

. يف الواقع جًدا يف أداء واجباهتم وأدوارهم كمدرسني
، ليس مرتبطًا متاًما بشكليات درس، فإن برنامج امل

، وعي صادقاملدرسة أو الكوخ. إهنم يديروهنا ب
من أجل حتقيق  ويقضون وقًتا طوياًل مع طالهبم

 .وحهدف زيادة فهمهم لعلم الن
كما يتماشى مع النظرية اليت يأخذها 

من الكتاب: اكحالة النفسية للمعلم روحانية  الكتاب
وناضجة يف التفكري والتمثيل ، وقادرة على التحكم 
يف العواطف والصرب والصداقة واملهذبة ، ولديهم 
روح القيادة ، وبالتايل وجيرؤ على القيام بذلك ، 
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جيرؤ على املخاطرة ، للتضحية ، واكحصول على روح 
ني املدرستعني على التفاين. باسإضافة إىل ذلك ، ي

أيًضا أن يكونوا واقعيني وواقعيني. جيب على 
باملعايري والقيم الزقاق وهلم  املدرسني أيًضا االلتزام

روح البناء. جيب أن يكون لدى املدرسني إحساس  
 .كبري باسإخالص جتاه تنفيذ عملية التعلم

كمهنة تشمل التعليم والتدريس والتدريب.   درسواجبات امل
و االستمرار وتطوير قيم اكحياة. التدريس يعين التعليم ه

مواصلة وتطوير العلوم والتكنولوجيا. بينما التدريب يعين 
 .تطوير املهارات للطالب

نتائج الطالب في علم النحو في الفصل تحليل  ﴾ج﴿
الثالث بالمدرسة الدينية بالمعهد "دار الهدى" ماياك 

 8102\8102طاناتان فونوروجو السنة الدراسية 
بناء على دراسة لنتائج التعلم للطالب الذين 

إىل أن هذا  بحثج ، خلص اليشاركون يف هذا الربنام
الربنامج ميكن أن يكون فعاال مبا يكفي لتحسني فهم 

. يتضح هذا من خالل نتائج التعلم علم النحوالطالب ل
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للطالب الذين شاركوا يف هذا الربنامج. يف املتوسط 
 لديهم قيمة مرضية.

املسمى  الطالبونتيجة لنتائج مقابلة مع أحد 
 رضوان ، قال:

"بعد أن شارك الطالب يف الربنامج ، شهدوا يف 
تقدًما يف فهم املعرفة باالهوا. هم بالفعل على املتوسط 

دراية مبمارسة حتليل النصوص العربية من خالل أنشطة 
سوروغان ومداوالت الكتاب. لذلك ليس فقط حفظ 

 كن أيًضا فهم املمارسة. "النظرية ، ول
مج ، ميكن أيًضا إثبات أن من خالل هذا الربنا

من الناحية  النحوهم حًقا يف فهم علم يف الطالب
النظرية والتطبيقية. ميكن أيًضا استخدام هذا كبديل 

 النحوالذي يكون لديه أحيانًا فهم جيد لنظرية  طالبلل
 ، لكن املمارسة سيلة.
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 الباب السادس
 تمةالخا

 نتائج البحث ﴾أ  ﴿
سإفهام الطالب على مادة املدرس  حماوالتبناء   

دار "علم النحو يف فصل الثالث باملدرسة الدينية مبعهد 
 ميكن تلخيصها على النحو التايل: ماياك "اهلدى

طالب الم فه تيف حماوال علم النحوتعليم  إن تنفيذ .0
" دىدار اهل"ث باملدرسة الدينية مبعهد لفصل الثااليف 

 ةيالسنة الدراس ماياك طاناتان فونوروجو
النحو م اسرتاتيجية تعلم استخدباسإ 2102\2102

 .اسإسقرائية
علم النحو  يفالطالب  لرتقية فهماملدرس  حماوالتإن  .2

فصل الثالث باملدرسة الدينية مبعهد دار اهلدى اليف 
السنة الدراسية  فونوروجوماياك طاناتان 

برامج الدروس  ساملدر  عقدهي 2102\2102
 .مشاورة الكتابو  السوروغانأنشطة  يعيناخلصوصية 

 

001 
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يف الفصل الثالث نتائج الطالب يف علم النحو إن  .3
باملدرسة الدينية مبعهد "دار اهلدى" ماياك طاناتان 

هي  2102\2102فونوروجو السنة الدراسية 
حصلت طالب املدرسة الدينية يف الفصل الثالث 

 بقيمة ممتاز.
  

 قتراحاتاإل ﴾ب﴿
 معهدلل .0

دار " عهدأن تكون معهد ينبغي على رئيس امل
اسإسالمية أكثر دعًما للحفاظ على هذا  "اهلدى

حتفز  مثالربنامج من خالل توفري التسهيالت املناسبة ، 
 .على املشاركة يف هذا الربنامج طالبأيًضا ال

 للمدرس .2
ون الذين املدرسأن يظل  املدرس ينبغي على

امج متحمسني وصبورين واستقاللية ينفذون هذا الربن
. ويف الوقت "دار اهلدى" عهديف تنفيذ مهنتهم يف م

نفسه ، بالنسبة للمعلمني اآلخرين جلعل هذا الربنامج 
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حافزًا ليكونوا على استعداد للمتابعة على خطى 
 ني يف هذا الربنامج.املدرس

 طالبلل .3
بدور  الطالبأن يقوم  الطالب ينبغي على

أنشطة التعلم على النحو الوارد يف نشط يف متابعة 
تشارك فقط يف أنشطة  نتاكهذا الربنامج. ألنه إذا  

يشعر أنه ال  بحثيف املدرسة الدينية ، فإن ال التعلم
يكفي. الفهم املزعوم ليس جمرد حفظ النظرية من 

 العلم ، ولكن أيًضا يرافقه تطبيق النظرية يف املمارسة.
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