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الملّخص 
 

 ا٤بشكالت يف تدريس النحو بكتاب . "2020. رحمواتي، أنيس إيكا
مفتاح "لتلميذات الّصف الرابع با٤بدرسة الدينية ؿالعمريطي 

ماياؾ طاناتاف فونوركجو السنة الدراسية " ا٥بدل
كلية الَببية كالعلـو . اللحح العلميّ " 2018/2019

التعليمية قسم تعليم الّلغة العربّية با١بامعة اإلسالمّية 
ا٤بشرؼ الدكتور ا٢باج أٞبد ٦بيب . ا٢بكومية فونوركجو

. ا٤باجستّب
مشكالت التدريس، تدريس النحو، كتاب :الكلمات األساسّية

 العمريطي
اللغة العربية ىي لغة القرأف كا٢بديح، ٮبا مصدراف أساسياف 

كألجل كوهنما باللغة العربية، . البد اف نعمل علينا مضموهنما. لإلسالـ
فال بد علينا اف نتعلم كنفهم علـو اللغة العربية كعناصرٮبا منها القواعد 

ٯبب علينا أف نفهم علـو النحو فهما جّيدا، ألف بفهم . النحوية كالصرفية
كانت . علم النحو سنكوف سالمة النطق كتقوًن اللساف من اللحن

ماياؾ طاناتاف فونوركجو قد استخدمت " مفتاح ا٥بدل"ا٤بدرسة الدينية 
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كىناؾ مشكالت يف .  كتاب العمريطي لتدريس النحو يف الصف الرابع
 . عملية تدريس النحو الٍب ٙبتاج ٢بّلها

ك ٤بعرفة مشكالت يف تدريس النحو فوضعت اللاحثة أسئلة 
كيف تنفيذ تدريس النحو بكتاب العمريطي  (1): اللحح كما يلى

ماياؾ طاناتاف " مفتاح ا٥بدل"لتلميذات الّصف الرابع با٤بدرسة الدينية ؿ
ما ا٤بشكالت الٌب  (2)؟ 2018/2019فونوركجو السنة الدراسية 

كاجهها ا٤بدرس يف تدريس النحو بكتاب العمريطي كطريقة حّلها 
ماياؾ طاناتاف " مفتاح ا٥بدل"لتلميذات الّصف الرابع با٤بدرسة الدينية ؿ

ما ا٤بشكالت الٌب  (3) ؟ 2018/2019فونوركجو السنة الدراسية 
كاجهتها التلميذات يف تدريس النحو بكتاب العمريطي كطريقة حّلها 

ماياؾ طاناتاف " مفتاح ا٥بدل"لتلميذات الّصف الرابع با٤بدرسة الدينية ؿ
.  ؟2018/2019فونوركجو السنة الدراسية 

كإلجابة ىذه األسئلة استخدمت اللاحثة اللحح الكيفي، 
أما . ك١بمع الليانات استخدمت اللاحثة طريقة ا٤بقابلة كا٤بالحظة كالوثيقة

يف ٙبليل الليانات استعملت طريقة ميلس كىوبرمْب بتخفيض الليانات مث 
.  عرض الليانات مث أخذت اإلستنتاج منها

كاف تنفيذ تدريس  (أ): كالنتائج من ىذا اللحح العلمي كما يلي
لتلميذات الّصف الرابع با٤بدرسة الدينية مفتاح ؿالنحو بكتاب العمريطي 

ا٥بدل ماياؾ طاناتاف فونوركجو استعمل ا٤بدرس طريقة اإلستقرائية يعِب 
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يلدأ الدرس بشرح ا٤بوضوع ا٤بقرر كبعدىا ٯبعل ا٤بدرس أمثلة فيما يتعلق 
ا٤بشكالت الٌب  (ب). با٤بوضوع كيطلب التلميذات ٢بّل التدريلات

كاجهها ا٤بدرس يف تدريس النحو بكتاب العمريطي كطريقة حّلها 
لتلميذات الّصف الرابع با٤بدرسة الدينية مفتاح ا٥بدل ماياؾ طاناتاف ؿ

عن ا٤بفردات ككاف الوقت يف تعلم  فونوركجو ىي نقصاف قدرة التلميذات
النحو ضيقا مث كانت ألفاظ يف كتاب العمريطي غريلة كنقصاف الفهم يف 

كطريقة ٢بّلها . علم النحو األساسي كنقصاف التشجيع يف تدريس النحو
ىي يأمر ا٤بدرس إىل التلميذات تقدًن السؤاؿ عن ا٤بفردات إىل التلميذات 
الالتى أمهر منهن كيعطى ا٤بدرس التدريلات قليال لكي يذكر عن الدرس 

السابق كيربط ا٤بدرس فهم النظم العمريطي إىل نظم األجركمية ليتّمم 
ا٤بادة ا٤باضية كيستخدـ ا٤بدرس األمثلة النحوية ا٤بتنوعة  با٢بياة اليومية 
ا٤بناسلة مث يعطى ا٤بدرس التدريلات ليمارس قدرات التلميذات كيعطى 
. التشجيع عن أٮبية التعلم النحو كيعطى الدكافع من أىداؼ تعلم النحو

ا٤بشكالت الٌب كاجهتها التلميذات يف تدريس النحو بكتاب  (ج)
لتلميذات الّصف الرابع با٤بدرسة الدينية مفتاح ؿالعمريطي كطريقة حّلها 

نقصاف توفّب الوقت لتعلم النحو مع ا٥بدل ماياؾ طاناتاف فونوركجو ىي 
الكتاب )نسياف مواد النحو قللها كثّب ا٤بواد الٍب يتعلمن با١بماعة ك

نقصاف معرفة مفردات التلميذات  يسلب نقصاف قدرهتن ك (األجركمية 
صعوبة التلميذات يف فهم ا٤بواد النحوية كأّف عن قراءة شرح الكتاب ك
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 كنقصاف طريقة التدريس ا٤بستخدمة يف معُب نظم العمريطي صعلا
كطريقة ٢بّل ىذه ا٤بشكالت ىي يسأؿ التلميذات إىل  .التدريس

الصادقات الالتى يفهمن أكال فهما جيدا بلياف ا٤بدرس كمراجعة مواد 
النحوية األساسية مث يسأؿ إىل الصادقات الالتى يعرفن مث تلحح 

التلميذات  ا٤بفردات من القاموس الالتى مل يفهمن، مث يسأؿ التلميذات 
إىل الصادقات الالتى يتعلمن ٗبدرس النحو األخر الذم ىو يعطى شرحا 

  .سهال
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1 

الباب األول 
 المقدمة
 

خلفية البحث  ﴿أ﴾ 
. اللغة ىي ألفاظ يعرب هبا كل قـو عن مقاصدىم
ك اللغة كثّبة ك ىي ٨بتلفة من حيح اللفظ متحدة من 

حيح معُب أل أف ا٤بعُب الواحد الذات ٱباًف ضمائر 
. كلكن كل قـو يعربكف عنو بلفظ األخرين. الناس كاحد

ك اللغة العربية ىي الكمات الٌب يعرّب هبا العرب عن 
 .كقد كصلت إلينا بطرية النقل. أغراضهم

اللغة العربية ىي لغة متطابقة مع اإلسالـ، لذا 
فإف تعلم اللغة العربية ىو أمر ضركرم للجميع، كخاص 

اجملتمع اإلندكنيسي ىو غاللية اجملتمعات . ا٤بسلمْب
ا٤بسلمة، ٩با ٯبعل اللغة العربية ال تزاؿ موجودة كقد ٛبت 

تعلم اللغة العربية يتطلب مهارات . دراستها حٌب االف

                                                           

ا٤بكتلة العصرية : بّبكت)جامع الدركس  الشيخ مصطفى الغالييُب،  
۱ٜٛٚ) ،ٜ   . 
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ىناؾ العديد من ا٤بؤسسات الر٠بية كغّب . كقدرات معينة
. الر٠بية الٌب توفر التعليم باللغة العربية

التعلم ىو عملية تفاعل الطالب مع ا٤بعلم كموارد 
التعلم ٘بديد يعطى من قلل ا٤بعلم . التعلم يف بيئة التعلم

ٔبيح ٲبكن أف ٙبدث عملية اكتسب ا٤بعرفة، التمكن 
من الكاءة كالشخصية، كتشكيل ا٤بواقف كا٤بعتقدات 

بعلارة أخرل، التعلم ىو عملية ٤بساعدة . لدل الطالب
   .الطالب على التعليم بشكل جيد

كالتدريس ىي عامل الَببية كينحصر يف إيصاؿ 
ا٤بعلومة إىل الذىن كصك حوافظ النشئ ٗبسائل الفنوف 

، كعواملو ثالثة ىي ا٤بعلم كا٤بتعلم كا٤بعلومات  .كالعلـو
للمدرس دكر مهم، ألف ا٤بدرس عامل من عوامل الَببية، 

إف ا٤بدرس معلم كمشرؼ كمنظم بئة التعليم كمشجع 

                                                           

 Media Pembelajaran Bahasa Arab خلل اهلل، .  ـ 
 . 3، (اسواجا فريسيندك، : يوكجاكارتا)

كونتور : فونوركجو)، الَببية كالتعليم قاسم بكرل ٧بمود يونس،  
 . 2-1،(1995دارالسالـ، 
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 كاف ا٤بدرسوف يقاؿ ناجحْب يف تعليم الطالب .كمقـو
إذا استطاعوا ٯبعالوا ا٤بادة التعليمية قد أثرت تأثّبا حسنا 

 .٢بياة الطالب كالطاللات كٯبعلوا سخشيتهم ٧بمودة
فا٤بدرسوف ال يطللوف لتلليغ ا٤بواد فحسب، بل 

الذين ال ينتهي عقلهم عن " مناىجا خفية"يكونوف 
 كايضا .استخداـ الطرائق ا٤بتنوعة لَببية الدارسْب

للمدرسْب ٮبة عالية ليكونو مريدين كقادرين على ترقية 
 التدريس ليس .كيفية النتائج التعليمية لدل الدارسْب

بتلليغ ا٤بعلومات اك ا٤بعارؼ من معلم إىل متعلم فقط، 
إ٭با ىو عملية يكشف هبا استعداد الدارسْب كقدرهتم 

                                                           

فوستاكا ستييا، : باندكع) Psikologi Pendidikan  أٞبد مذكر،  
1997) ،155-167 . 

 Mengajar dengan Sukses ك ناسوتييوف، .  مورسل س 
 .3، (2008بومي أكسارا، : جاكرتا)

غاما : جوكجاكرتا) Guru yang Menggairahkan  ركستاماجي،  
 . 1، (2007مدييا، 

: جوكجاكرتا) Menjadi Guru Efektif  سوفارالف،  
 .111، (2005حكاية،
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ك٤بساعدهتم النتفاع قدرهتم بأكثر اإلنتتفاع، حٌب يعرفوا 
  .قدرهتم كيعلموا ما يف انفسهم من القدرات

كانت الَببية الٌب يسلكها الناس على قسمْب، ر٠بي 
كانت عملية التدريس يف الَببية الر٠بي . كغّب الر٠بي

نانا "كقاؿ . كغّب الر٠بي ٙبّدثت بْب ا٤بعلم كا٤بتعلم
أربعة عناصر أساسية الٌب اف يهتما ا٤بدرسوف يف " سوجانا

عملية التدريس، كىي األىداؼ كا٤بواد كاألساليب اك 
  .األداكات كالتقوًن

كيف ا٤بدرسة غّب الر٠بية، ٯبب على الطالب اف 
يفهموا علـو النحو فهما جيدا، ألف بفهم علم النحو 

سيكونوا سالمة النطق كتقوًن اللساف من اللحن ككسيلة 
لفهم كتاب اهلل كسنة رسولو كتعويد الدراس على التدرج 

                                                           

: القاىرة) مناىج تدريس اللغة بالتعليم األساسي رشدم أٞبد طعيمة،  
 .40، (1998دارالفكر العريب، 

 Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar  ناتا سوجانا،  

 .22، (2009رٲباجا ركسدا كاريا، : باندكع)
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 .يف التحدث بالفصى كاللعد  عن العامية كالعجمية
قيل . علم النحو ىو علم األساسي ككونو إسَباتيجية

اإلسَباتيجية كلذلك اف يقدر ىذا العلمية، بالنظرية أك 
العملية، فنحن اف نقدر للقرأة بالصحيح كنفهم بالكتب 

اك النص الذم يستعمل  باللغة العربية كا٣باص القرأف 
 فا٤بذكور السابق يدؿ على أٮبّية علم النحو .كا٢بديح

كلكن أكثر التلميذات . ٤بن يفهموف اللغة العربية ا١بديدة
تشعركف من الصعوبات يف درس النحو، فمن ا٤بشكالت 
ا٤بذكور السابقة مشكلة تواجهها ا٤بؤسسات التعليمية الٌب 

ىي مكاف ٕبح كموضعو لللاحثة، كىي ا٤بدرسة الدينية 
ك الٌب تكوف يف جماياؾ طاناتاف فونورك" مفتاح ا٥بدل"

.  ماياؾ" دار ا٥بدل"معهد 

                                                           

مذكرة موجزة ىف الَببية اإلسالمية كطرؽ  ٧بي الدين أٞبد أبو صاٌف،  
، (1423ا١بامعة اإلسالمية با٤بدينة ا٤بنّورة، : مدينة) تدريس العلـو الدينية كالعربية،

74 .  

راجا غرافيندك )،  Ilmu Nahwu & Sharaf 3أكـر فهم، . ق.  أ 
 .x، (2002فرسادا، 
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ككاف يف معهد دار ا٥بدل منهجاف ر٠بيا ك غّب 
أّما الَببية كالتعليم يف معهد دار ا٥بدل من ا٤برحلة . ر٠بيّ 

الثانوية إىل ا٤برحلة العالية، فمّدهتا ستة سنوات يف الصلاح 
حيح استعملت ا٤بنهج من كزارة الشؤكف الدينّية ككزارة 

مفتاح "كاّما الَببية كالتعليم يف مدرسة . الَببويّة ا٢بكومّية
، فمّدهتا ستة سنوات يف ا٤بساء حيح استعملت "ا٥بدل

 من تلميذاتالكتب التقليدية القدٲبة ا٤بعتربة يقـو هبا اؿ
. الفصل األكؿ إىل الفصل السادس

كا٤بستول الرابع ىو الفصل ا٤بتوسطة يف ىذه 
ا٤بدرسة الٌب الصف السابق مت الدرس كلكن معظم 

 الذين يدرسوف النحو يف الصف الرابع  ىّن مل تلميذاتاؿ
 . يفهمن ك مل يقرأف الكتب الَباث

 با٤بقابلة األكلية، قاؿ األستاذ أٞبد فتح إستنادا
 (كانت ا٤بشكالت يف عملية تعليم النحو  أ: ا٣بّبم 

فيما يتعلق ٕبفظ نظم العمريطي، عرفنا، أّف ا٢بفظ أمر 
كاجب عند التالميذ الصف الرابع يف ا٤بدرسة الدينية، 

كلكن معضمهم مل ٰبفظوا بسسب مشغوؿ، كثّب ا٢بفظ، 
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يف الوقت بعد يشرح من  (غافل، صعب كغّب ذلك ب
ا٤بواد أف يسأؿ قليل من التالميذ بْب يفهم أك مل يفهم 

يستند . ناقص التمدريلات(  ناقص يف ا٤بطالعة د (ج
قالت  :إىل ا٤بقابلة األكلية أيضا إىل التلميذة الصف الرابع

نقصاف توفّب الوقت نور جنة النعيم يف تدريس النحو 
 .لتعلم النحو مع كثّب ا٤بواد يتعلمن با١بماعة 

كمن خلفية اللحح ا٤بذكورة فأرادت اللاحثة أف 
المشكالت في : تلحح موضوع اللحح العلمي كىو
لميذات الّصف تللتدريس النحو بكتاب العمريطي 

ماياك طاناتان " مفتاح الهدى"الرابع بالمدرسة الدينية 
 .2018/2019و السنة الدراسية جفونورو

 
﴿ب﴾ تحديد البحث 

أما ٙبديد اللحح يف ىذا اللحح ىو ا٤بشكالت 
يف تدريس النحو بكتاب العمريطي كطريقة حّلها 

" مفتاح ا٥بدل"لتلميذات الّصف الرابع با٤بدرسة الدينية ؿ
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ك السنة الدراسية جماياؾ طاناتاف فونورك
2018/2019 .

 
﴿ج﴾ أسئلة البحث 

بناء على ما ذكرتو اللاحثة يف خلفية اللحح، 
: فأسئلة اللحح تتخلص فيما يلى 

كيف تنفيذ تدريس النحو بكتاب العمريطي  .ٔ
مفتاح "لتلميذات الّصف الرابع با٤بدرسة الدينية ؿ

ك السنة الدراسية جماياؾ طاناتاف فونورك" ا٥بدل
  ؟2018/2019

جهها ا٤بدرس يف تدريس النحو اما ا٤بشكالت الٌب ك .ٕ
لتلميذات الّصف ؿبكتاب العمريطي كطريقة حّلها 

ماياؾ طاناتاف " مفتاح ا٥بدل"الرابع با٤بدرسة الدينية 
  ؟2018/2019ك السنة الدراسية جفونورك

جهتها التلميذات يف تدريس اما ا٤بشكالت الٌب ك .ٖ
تلميذات ؿالنحو بكتاب العمريطي كطريقة حّلها ؿ
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ماياؾ " مفتاح ا٥بدل"الّصف الرابع با٤بدرسة الدينية 
  ؟2018/2019ك السنة الدراسية جطاناتاف فونورك

 
﴿د﴾  أهداف البحث 

من أىداؼ اللحح الٌب أرادت اللاحثة الوصوؿ 
: إليها كما يلى 

٤بعرفة تنفيذ تدريس النحو بكتاب العمريطي  .ٔ
مفتاح "لتلميذات الّصف الرابع با٤بدرسة الدينية ؿ

ك السنة الدراسية جماياؾ طاناتاف فونورك" ا٥بدل
2018/2019.  

جهها ا٤بدرس يف تدريس ا٤بعرفة ا٤بشكالت الٌب ك .ٕ
لتلميذات ؿالنحو بكتاب العمريطي كطريقة حّلها 

ماياؾ " مفتاح ا٥بدل"الّصف الرابع با٤بدرسة الدينية 
  .2018/2019ك السنة الدراسية جطاناتاف فونورك

جهتها التلميذات يف تدريس ا٤بعرفة ا٤بشكالت الٌب ك .ٖ
تلميذات ؿالنحو بكتاب العمريطي كطريقة حّلها ؿ
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ماياؾ " مفتاح ا٥بدل"الّصف الرابع با٤بدرسة الدينية 
 . 2018/2019ك السنة الدراسية جطاناتاف فونورك

 
﴿ه﴾ فوائد البحث 

أما فوائد اللحح الٍب ترجوىا اللاحثة يف ىذا 
 :اللحح، ىي الفوائد النظرية   كالعملية

 فوائد النظرم .ٔ
أف تكوف مساعدة لَبقية ا٤بعارؼ عاما كلَبقية تعليم 

 . علم النحو خاصا
 فوائد العملية .ٕ

 للمدرس . أ
ليكوف ىذا اللحح إحدل ا٤براجع الٍب 

يرجع إليها ا٤بدرسوف يف ترقية تدريس علم النحو 
مفتاح "للتلميذات الصف الرابع با٤بدرسة الدينية 

 .كجماياؾ طاناتاف فونورك" ا٥بدل
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 لللاحثة . ب
لزيادة ا٤بعارؼ العملّية ا١بديدة يف تدريس 

 . النحو ا٤بناسلة با٤بهنة التعليمّية يف ا٤بستقلل
للتلميذات . ج

لَبقية نتائج النحو للتلميذات حٌب اف 
يستطعن كيقرأف كيفهمن الكتب بفهم حقيقي 

كيتحصلن إىل أىداؼ ما يردف ك أيضا ىن يعرفن 
. الطريقة ٢بل تلك ا٤بشكالت

 
﴿و﴾ تنظيم كتابة تقرير البحث 

لتسهيل تركيب اللحح العلمي، فقسمت اللاحثة 
 :ك ىي، تقرير اللحح اىل ٟبسة أبواب

خلفية : ا٤بقدمة كىى ٙبتول على : اللاب األكؿ
اللحح كٙبديد اللحح، كأسئلة 
اللحح كأىداؼ اللحح كفوائد 

كتنظيم كتابة تقرير  اللحح
 .اللحح
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فيو اللحوث السابقة كاإلطار  : اللاب الثاين
مفهـو : النظرل كىو ٰبتول على 

التدريس كمفهـو النحو كمفهـو 
تدريس النحو كأىداؼ تدريس 

النحو كطرؽ تدريس النحو 
كمشكالت يف تدريس النحو ٤بدرس 

كلتلميذات بكتاب العمريطي 
لتلميذات الصف ؿكطريقة حّلها 

الرابع با٤بدرسة الدينية مفتاح ا٥بدل 
ك السنة جماياؾ طاناتاف فونورك

.   2019-2018الدراسية 
منهج اللحح ىي ٙبتوم على نوع  : اللاب الثالح

اللحح ك حضور اللاحثة ك مكاف 
 اللحح ك مصادر الليانات 

أساليب ٝبع الليانات كٙبليل و
 الليانات فحص صحةالليانات ك

 .كخطوات اللحح
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 : ٰبتول علىكىوعرض الليانات : اللاب الرابع 
بيانات العامة الٌب تتعلق ٗبوقع اؿ

اللحح يشمل تاريخ تأسيس 
تركيب ا٤بدرسة ك موقعها ا١بغرايف ك

ا٤بدرسْب كأحواؿ ا٤بنظمة ا٤بدرسة 
كالليانات ا٣باصة الٌب كالتلميذات 

ٙبتول على الليانات عن 
ا٤بشكالت يف تدريس النحو 

بكتاب العمريطي عند ا٤بدرس 
 لصف  كطريقة حّلهاكالتلميذات

مفتاح "الرابع با٤بدرسة الدينية 
ك جماياؾ طاناتاف فونورك" ا٥بدل

 .2019-2018السنة الدراسية 
ٙبليل الليانات عن  تنفيذ تدريس : اللاب ا٣بامس  

 النحو بكتاب العمريطي
جهها ا٤بدرس االٍب ككا٤بشكالت 

ىتها التلميذات كطريقة حّلها اجكك
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الصف الرابع با٤بدرسة الدينية 
 ماياؾ طاناتاف مفتاح ا٥بدل

-2018ك السنة الدراسية جفونورك
2019  

 النتائج من ىذاا٣باٛبة، فيها : اللاب السادس 
. اللحح كاإلقَباحات
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الباب الثاني 
 البحوث السابقة و اإلطار النظري

 
البحوث السابقة  ﴿أ﴾ 

" نعمة مولدة"اللحح العلمي الذم كتلتها  .ٔ
ا٤بشكالت يف تدريس النحو بكتاب ألفية : ٗبوضوع

ابن مالك لتلميذات الصف السادس با٤بدرسة 
ماياؾ طاناتاف فونوركجو " مفتاح ا٥بدل"الدينية 

 .2015/2016السنة الدراسية 
من ىذه ا٣بلفية ركزت اللاحثة يف 

ما ا٤بشكالت الٌب كجهها  (1): األسئلتْب، كىي
ا٤بعلم يف تدريس النحو بكتاب ألفية ابن مالك 

كطريقة حلها لتلميذات الصف السادس با٤بدرسة 
ماياؾ طاناتاف فونوركجو " مفتاح ا٥بدل"الدينية 

ما  (2)؟ 2016- 2015السنة الدراسية 
ا٤بشكالت الٌب كجهتها التلميذات ىف تدريس 

النحو بكتاب ألفية ابن مالك كطريقة حلها 

15 
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مفتاح "لتلميذات الصف السادس با٤بدرسة الدينية 
ماياؾ طاناتاف فونوركجو السنة الدراسية " ا٥بدل
 ؟2016- 2015

كإلجابة ىذه األسئلة استخدمت اللاحثة 
اللحح النوعى، ك١بمع الليانات استخدمت 

أما . اللاحثة طريقة ا٤بقابلة كالوثيقية كا٤بالحظة
ٙبليل الليانات  اللحح استعملت بطريقة ميلس 
كىوبرمْب بتخفيض الليانات مث عرض الليانات مث 

 .أخذت اإلستنتاج منها
أّف  (أ): كا٢باصل من نتائج اللحح

ا٤بشكالت الٍب كجهها ا٤بعلم كطريقة حلها يف 
تدريس النحو بكتاب ألفية ابن مالك لتلميذات 

" مفتاح ا٥بدل"الصف السادس با٤بدرسة الدينية 
نقصاف توفّب  (1ماياؾ طاناتاف فونوركجو منها 

الوقت مع أف كثّبا من ا٤بواد الٍب ٯبب لفهمها قرأة 
كانت  (2. ظاىر النظم كإعطاء ا٤بلخص مث شرحو

طريقة ألفاظ يف كتاب ألفية ابن مالك غريلة أما 
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استخدمت األمثلة ا٤بتنوعة كا٤بناسلة با٢بياة ٢بّلها 
كنقصاف الذكاء التلميذات يف فهم النحو . اليومية

النحو األساسي مث إعطاء التدريلات ليمارس 
ككذلك نقصاف التشجيع . قدرات التلميذات

 إعطاء طريقة ٢بّلهاكالرغلة من التلميذات، ك
افع كالتشجيع عن أٮبيتة التعلم النحو كإعطاء الد

أّف ا٤بشكالت  (ب).  أىداؼ التعليم النحوفـ
الٍب كجهتها التلميذات كطريقة حلها يف تدريس 
النحو بكتاب ألفية ابن مالك لتلميذات الصف 

ماياؾ " مفتاح ا٥بدل"السادس با٤بدرسة الدينية 
كانت الطريقة ( 1: طاناتاف فونوركجو منها

 سألت إىل طريقة ٢بّلهاا٤بستخدمة رتيلا ك
الصادقات الالتى يفهمن أكال فهما جيدا بلياف 

نسياف مواد النحو األساسي من  (2. ا٤بعلم
التلميذات كحلو٥با مراجعة مواد النحوية األساسية 

ك  (3. مث سألت إىل الصادقات الالتى يعرفن
نقصاف معرفة ا٤بفردات منهن يسلب نقصاف قدرة 
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التلميذات عن قراءة شرح الكتاب، كىن يلحثن 
نقصاف  (4من القاموس الذم غريب يف اليومية 

اختالؼ الطريقة من ا٤بعلمْب كحلو٥با طلب ا٤بعلم 
بطريقة التدريس ا٤بناسلة كا٤بختلفة لتكفى ا٬بفاض 

نقصاف توفّب الوقت  (5القدرة الفكرية لتلميذات 
لتعلم النحو مع كثّب ا٤بواد يتعلمن با١بماعة  مع 

أتعاب بدف  (6الصادقات يف كقت األخر 
التلميذات ألف ٯبب عليهن الدراس األخر كحلو٥با 
أف يطلنب الوقت ا٣باص يف اليـو لتعلم علم النحو 

.  قلل دخوؿ الفصل أك بعد تناك٥بم الدرس
" ٧بمد أمْب فوزم"اللحح العلمي الذم كتلو  .ٕ

مشكالت تعليم علم الصرؼ بكتاب : ٗبوضوع
األمثلة التصريفية لطالب الصف التجرييب لللنْب 

ماياؾ طاناتاف " مفتاح ا٥بدل"با٤بدرسة الدينية 
 .2014/2015فونوركجو السنة الدراسية 

من ىذه ا٣بلفية ركز اللاحح يف األسئلتْب، 
كيف ا٤بشكالت ا٤بعلم يف تدريس  (1): كىي
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الصرؼ بكتاب األمثلة التصريفية كطريقة حلها 
 التجرييب لللنْب با٤بدرسة الدينية الصفلطالب 

ماياؾ طاناتاف فونوركجو السنة " مفتاح ا٥بدل"
كيف  (2)؟ 2015- 2014الدراسية 

ا٤بشكالت الطالب يف تعليم علم الصرؼ بكتاب 
األمثلة التصريفية كطريقة حلها لطالب الصف 

" مفتاح ا٥بدل"التجرييب لللنْب با٤بدرسة الدينية 
- 2014ماياؾ طاناتاف فونوركجو السنة الدراسية 

 ؟2015
حح يلحح ميداف يتصف علة اىذا الب

اللحح النوع، عند ٝبع الليانات يأخذ اللحح 
الطريقة العلمية كطريقة ا٤بقابلة كا٤بالحظة كالوثائق 

 فاألكؿ ياناتأما أسلوب ٙبليل الب. ا٤بكتوبة
ٚبفيض الليانات كالثاين عرض الليانات كالثالح 

 . اإلستنتاج الليانات
أّف  (1): كا٢باصل من نتائج اللحح

ا٤بشكالت الٌب ٯبدىا ا٤بعلم يف تعليم علم الصرؼ 
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بكتاب األمثلة التصريفية كطريقة حلها لطالب 
مفتاح "الصف التجرييب لللنْب با٤بدرسة الدينية 

ماياؾ طاناتاف فونوركجو منها أف الكتاب " ا٥بدل
ا٤بستخدمة ىي ٦بموعة ٦برّة صيغة فقط كليس 

لديهم تفسّبا كاضحا، كنقصاف التمرينات، أمل 
طريقة حلها ىي بأف يستخدـ ا٤بعلم كثّب من كتب 

أحرل ألجل اٛباـ الشرح على الدرس بالكتاب 
ا٤بذكور، كيف هناية الدرس قد يلق ا٤بعلم األسئلة إىل 

( 2). الطالب عن ا٤بواد الٌب تلحح قللها
ا٤بشكالت الٌب ٘بدىا الطالب يف تعليم علم 

الصرؼ بكتاب األمثلة التصريفية كطريقة حلها 
لطالب الصف التجرييب لللنْب با٤بدرسة الدينية 

: ماياؾ طاناتاف فونوركجو، منها" مفتاح ا٥بدل"
صعوبة ا٢بفظ عن الفوائد األكزاف يف كتاب األمثلة 

التصريفية بسلب الكثّب من أقساـ األكزاف 
ا٤بشَبكة، أما طريقة حّلها بأف يكثركا تعلم علم 

الصرؼ قللو، ألف من قلل يدلس يف ا٤بدرسة 
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ا٢بكومية كما عنده األساس اللسيط لتعليم علم 
أما طريقة حّلها ىي بأف ٰباكلوا لَبقية . الصرؼ

أمكانو باتلاع الدركس الذم يتعلق بو كيكسلو 
بكثرة التدريلات، كٰبفظوف با١بد كل األلفاظ الٌب 

 .توجد يف كتاب األمثلة التصريفية
كالفرؽ بْب ٕبثي كاللحح ا٤بذكور أّف  يف 
ٕبثى العلمي يلحح عن ا٤بشكالت يف التدريس 
النحو بكتاب العمريطي للتلميذات الّصف الرابع 

ماياؾ طاناتاف " مفتاح ا٥بدل"با٤بدرسة الدينية 
 .2018/2019فونوركجو السنة الدراسية 

 
﴿ب﴾ اإلطار النظري 

تدريس النحو   و تنفيذتدريس النحو .1
 تعريف تدريس النحو (1

من " تدريس النحو"تَبكب ا١بملة 
، لتسهيل "النحو"ك" التدريس"كلمتْب، كٮبا 
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يف تعريف الكلمتْب السابقْب فتلْب كاحدا 
 : فواحدا، كما يلى

 التدريس  ( أ
عند عمر ٮبالك، التدريس ىو إلقاء 

العلـو أىل الطالب يف ا٤بدرسة كقيل 
ٯبرل . لتدريس تفاعل التعليم كالتعلم

التدريس كعملية يتأثر ا٤بدرس كالطالب 
يعلم ا٤بدرس الطالب كيتعلم الطالب 

  .الدركس
 النحو   (ب

النحو يتحدث عن قوانْب 
ا٢بركؼ كالكلمة كا١بملة، كعن الصوت 

لذلك علم النحو ىو . النهائي للكلمة

                                                           

بومي : جاكرتا) Proses Belajar Mengajar  عند عمر ٮبالك،
 .45، (2009أنتاريكسا، 
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جزء من القواعد الٌب تتعلم  األساسيات 
  .كعملية تكوين ا١بملة

النحو ىو علم بأحواؿ أكاخر 
الكلم، إنو علم بقوانْب يعرؼ هبا أحواؿ 

الَباكيب العربية من اإلعراب كاللناء 
كغّبىا، كىو علم بأصوؿ يعرؼ هبا 

:  كقاؿ أيضا.صحة الكالـ كفساده
ىو " ٫بو"الشيخ مصطفى الغالييُب، أف 

علم بأصوؿ تعرؼ هبا احواؿ الكلمات 
  .العربية من حيح اإلعراب ك اللناء

                                                           

 Permainan Edukatif،  فاٙبوؿ موجيب ك نايلور رٞبويت 

Pendukung Pembelajaran Bahasa Arab (2)  (دبفا : جوكجاكارتا
 161-160، (2013فريس، 

اللغة العربية  طو على حسْب الدليمي ك سعاد علد الكرًن علاس الوائلي، 
 . 179، (2005دار الشركؽ للنشر كالتوزيع، : أردف) مناىجها كطرائق تدريسها

ا٤بكتلة العصرية : بّبكت)جامع الدركس الشيخ مصطفى الغالييُب،  
۱ٜٛٚ) ،ٜ. 
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يقوؿ النحاة يف ٙبديد علم 
إنو علم يعرؼ بو أحواؿ أكاخر : "النحو

غاية النحو : ، كقاؿ"الكلم إعرابا كبناء
بياف اإلعراب  (أم عند النحويْب)

كتفصيل أحكامو حٌب ٠باه بعضهم 
 ".على اإلعراب

: كتدريس النحو لثالثة أمور كىي 
أّف النحو مظهر حضارم من  (ٔ

مضاىر اللغة، كدليل على 
 أصالتو

أّف النحو ضوابط ٙبكم استعماؿ  (ٕ
 اللغة

                                                           

 دراسات يف العربية كتارٱبها، ٧بمد ا٣بضر حسْب كشيخ األزىر األسلق، 
 .144، (2011مكتلة اإلٲباف دار الصفوة، : دكف ا٤بكاف)
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أّف النحو تساعد على فهم ا١بمل  (ٖ
  .كتركيلها

كتدريس النحو ىو إلقاء العلـو 
 أىل الطالب يف ا٤بدرسة عن علم النحو
لضلط أكاخر االكلمات بعد التعرؼ 

يساعد على على مواقعها من ا١بملة ؿ
فهم ا١بمل كالَباكيب اللغوية بشكل 

كمن ىنا . صحيح كإنتاج لغة صحيحة
أيضا نقوؿ إف ىدؼ تدريس النحو 

ليس ٙبفيظ الطالب ٦بموعة من 
كإ٭با . القواعد اجملردة أك الَبكيب ا٤بنفردة

مساعدتو على فهم التعلّب ا١بيد كتذكقو 
كتدربو على أف ينتجو صحيحا بعد 

 .ذلك

                                                           

  تعليم العربية لغّب ناطقْب هبا مناىجو كأساليلو،رشدم أٞبد طيعمة،
 .201، (1989منشورات ا٤بنظمة اإلسالمية للَببية كالعلـو كالثقافة،  : إسيسكو)

 .201 نفس ا٤برجع، 
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 أىداؼ تدريس النحو  (ٕ
كل شيئ لو أىداؼ كفائدات، كما 

أف علم النحو ىو . كاف يف تعليم علم النحو
العلم الذم سجلت ألكؿ مرة يف اإلسالـ، 

ألف يتعلق با٢بفظ اللساف عن األخطاء عند 
قرأة القراف، ىذ العلم مساعدة لعلـو األخرل 
كعلم األصوؿ الفقو كالتفسّب كالفقو كا٤بنطق 

 قيل إف ىدؼ تدريس النحو .كغّب ذلك
ليس ٙبفيظ الطالب ٦بموعة من القواعد 

كإ٭با مساعدتو على . اجملردة أك الَبكيب ا٤بنفردة
فهم التعلّب ا١بيد كتذكقو كتدربو على أف ينتجو 

 .صحيحا بعد ذلك
تتمثل أىم أىداؼ التدريس النحو فيما 

:  يلى
                                                           

دار : جوملاع)، Biografi Ulama’ Nahwu ٧بمد الفطرا حقيقي، 
 .3، (2011ا٢بكمة، 

 .201-200 تعليم،  طيعمة، 
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إقدار ا٤بتعلم القراءة بطريقة سا٤بة خالية  .ٔ
 من اللحن

إكساب ا٤بتعلم القدرة على الكتابة  .ٕ
الصحيحة السليمة من ا٣بطأ، كا٤بتفقة مع 

 القواعد ا٤بتعارؼ عليها
مساعدة ا٤بتعلم على جودة النطق كصحة  .ٖ

 األداء عند التحدث 
إكساب ا٤بتعلم القدرة غلى فهم ا٤بسموع  .ٗ

كٛبييز ا٤بتفق مع قواعد اللغة من ا٤بختلف 
 معها

إقدار ا٤بتعلم على ا٤بالحظة الدقيقة،  .٘
كاإلستنتاج، كا٤بقارنة، كإصدار األحكاـ، 

كإدراؾ العالقات بْب أجزاء الكالـ 
 كٛبييزىا كترتيلها على النحو ا٤بناسب

اإلسهاـ ىف اتساع دائرة القاموس اللغوم  .ٙ
لدل ا٤بتعلم كإمداده بثركة لغوية من 
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خالؿ النصوص الراقية الٌب يتعلم القواعد 
 من خال٥با

مساعدة ا٤بتعلم على تكوين حس لغول  .ٚ
جيد، كمكة لغوية سليمة يفهم من 

خال٥با اللغة ا٤بنقولة كيتذكقها؛ ٗبا يعينو 
على نقد الكالـ، كٛبييز صوابو منخطئو، 

كتوظيف الفقرات كالَباكيب كا٤بفردات 
 .بطريقة سليمة

ككلهم أىداؼ تدريس النحو من رأم 
علماء النحاة فلذاؾ البد على كل ا٤بدرس 
ليقرر األىداؼ الٌب يراد كصو٥با ىف تدريس 

 .النحو حٌب يناؿ نتيجة باىرة مالئمة لتالميذه
 
 

 
                                                           

: ماالنق)  ا٤بوجو لتعليم ا٤بهارات اللغوية لغّب الناطقْب هبا، نور ىادم،
 .181-180، (2011مطلعة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية ا٢بكومية، 
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  تدريس النحوتنفيذ (ٖ
طريقة استعمل  تدريس النحو  تنفيذإف
مفهـو أكسع كأبعد من ٦برد إجراءات  التدريس

إف طريقة . تدريسية يقـو هبا ا٤بعلم ىف الفصل
التدريس ىنا تعُب ا٢بطة الشاملة الٌب يستعاف 

 ال .هبا ىف التحقيق ا٥بدؼ الَببوم ا٤بنشود
بعلارة أخرل النظاـ الذل يسّب ا٤بدرس ىف 
إلقاء درسو ليوصل ا٤بعلومات إىل أذىاف 

 .التالميذ بشكل يتحسن أغراض الَببية
 كالطريقة الٌب ُيسَتعمل ىف تدريس النحو

اإلستنلاطية الطريقة الطريقة القياسية ك
 التحاكرية كالطريقة الطريقةك (االستقرائية)

:  اإلخلارية اك التلقينية اك اإللقائية كىي 
 الطريقة القياسية .أ 

                                                           

طرائق تدريس اللغة العربية لغّب ٧بمد كامل الناقة كرشدم أٞبد طعيمة، 
 .69، (2003ا٤بعارؼ ا١بديدة، : الرياط) الناطقْب هبا،
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حيح ينطلق ا٤بعلم من تقرير 
القاعددة للنالميذ ابتداء، مث يعقلها ذكر 
الشواىد كاألمثلة كاألدلة الشارحة، كمع 

 .كثّبة التدريب عليها ٲبكن تعميمها
 الطريقة االستقرائية .ب 

 كيف ىذه الطريقة ينحرؾ ا٤بعلم يف 
ا٘باه معاكس للطريقة القياسية، حيح يلدأ 

ىنا باستعراض األمثلة كالشواىد أكال، مث 
ينلو ا٤بعلم تالميذه إىل إجزاء معينة يف ىذه 

األمثلة ليالحظوىا، مث ٘بمع ىذه 
ا٤بالحظات قاعدة يتم تسجيلها كتطليقها 

 .على أمثلة جديدة
 Pembelajaran)كذكر ىف كتاب 

Bahasa Arab) بأف خطوات الطريقة 
: اإلستقرائية  كما يلى 

                                                           

 . 187 ا٤بوجو، نورىادل، 

 .188  ا٤بوجو، نورىادل،
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يلدأ ا٤بدرس الدرس با٤بوضوع ا٤بقرر  (ٔ
 ىف درس النحو

ٯبعل ا٤بدرس أمثلة فيما يتعلق  (ٕ
 .با٤بوضوع

يأمر ا٤بدرس التالميذ لقراءة األمثلة  (ٖ
 كاحدا فواحدا متلادال

كبعد ذلك بدأ ا٤بدرس لشرح قواعد  (ٗ
 النحو ىف تلك األمثلة

مثّ ا٤بدرس مع التالميذ يستخلصوف  (٘
 القاعدة من تلك األمثلة

 .كيُطَلب التالميذ ٢بّل التدريلات (ٙ
 الطريقة التحاكرية  .ج 

كىي طريقة السؤاؿ كا٤بناقشة كىي 
مفيدة ىف تعليم صغار األطفاؿ ألهنا 

                                                           

 ,Pembelajaran Bahasa Arab علد ا٢بامد كآخركف،

Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media,، (ماالنق :
 .68، (2008أككين ماالنق فريس، 
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تعودىم التعلّب عّما ٯبوؿ ىف نفوسهم 
تعلّبا منّظما، كا١بهر بآرائهم من غّب 

خوؼ  كال كالكجل، كتدعوىم إىل تنقيب 
فتجّدد فيهم الشوؽ كتلعح فيهم النشاط 

 .العقلى كسرعة ا٣باطر
 الطريقة اإلخلارية اك التلقينية اك اإللقائية .د 

 كىي الٌب يقـو ا٤بدرس فيها 
بإلقاء ما يريد من ا٤بعلومات كا٢بقائق 

. يستمع لو التالميذ كال يشَبكوف ىف العمل
كالتعليم هبذه الطريقة يفيد كلار كيضر 

: صغار لألسلاب اآلتية 
يستطيع الكلار اإلصغاء مدة طويلة  (ٔ

ٖبالؼ الصغار فإّف عقو٥بم ال 
 تتحمل ذلك

                                                           

 .26 الَببية،  ٧بمود يونس،
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يستطيع الكلار استخالص النكت  (ٕ
ا١بوىرية بأنفسهم أثناء اإللقاء، أّما 

 األطفاؿ فال ٲبكنهم ذلك
ٲبكن لعقوؿ الكلار أف ٚبزف ىف 
كقت قصّب ا٤بعلومات الكثّبة الٌب تلقى 
عليهم مع فهمهم إيّها فهما جّيدا، أّما 

األطفاؿ فال يستطيعوف ذلك لعدـ قدرهتم 
على ضلط أنفسهم كحصر أفكارىم ىف 

 .أمر كاحد مدة طويلة
 

المشكالت في تدريس النحو  .2
مشكالت المدرس وطريقة حلها في  . أ

تدريس النحو 
ا٤بشكالت ىي كجود فجوة بْب 
التوقعات كالواقع أنو من ا٤بتوقع أف حل 
أك قد تكوف مطلوبة، أك بعلارة أخرل 
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كتعريف أخرل أّف .للحد من الفجوة
ا٤بشكالت ىي بعض من العوامل الٍب 

 .تعيق كتلطئ تنفيذ اللغة العربية
من يتخذ : ا٤بدرس يف اللغة أذا

مهنة التعليم كمن لو ا٢بق يف ٩بارسة 
كا٤بدرس يف . إحدل ا٤بهن استقالال

ىو الفرد الذم يساعد ا٤بتعلم : إلصطالح
عن طريق النشاط العقلي أك ا٢بركي أك 

ٮبا معا على التغّب أك التعديل يف السلوؾ 
أك ا٣بربة ا١بديدة الٍب مل يسلق أف مرت 

 .بو يف خرباتو السابقة
                                                           

: سورابايا) ،Dasar-dasar  Strategi Dakwah Islamiشكّب، 
 .65، (1983اإلخالص، 

، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab  كامونا،
 .51، (2011تّباس، : يوكياكرتا)

تطوير منهج تعليم اللغة العربية كتطليقو على مهارة  أكريل ٕبر الدين، 
مطلعة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية ا٢بكومية ٗباالنق، : ماالنق) .الكتابة
2011 )11. 
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كعوامل الصعوبة للمدرس يف 
: تدريس النحو كما يلي

ا٤بادة النحوية كما فيها من جفاؼ  ( أ
 كشذكذ كتأكيالت ك٩باحكات

إذا نظرنا إىل النحو العريب ٪بد 
تناقضا كشذكذا أك تعددا الأكجو 

اإلعرابية، كمرد كل ىذا اإلختالؼ 
اللهجات يف القلائل العربية، كدراسة 
النحو علي ىذا الشكل تفيد أساسا 
ىف دراسة اللهجات يف اللغة، كدرس 

القراءات يف القرأف الكرًن، بيد أف 
دراستو يف ىذه ا٢بالة ٥بدؼ ضلط 

اللغة كتقوًن اللساف كحفظ القلم أمر 
 . مشكوؾ فيو كل الشاؾ

طريقة التدريس كما يتصل هبا من  ( ب
 ا٤بوارد التعليمية

                                                           

 .266-265 نفس ا٤برجع، 
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إذا كاف اللعض يرجع صعوبة 
مادة النحو إىل جفافها، فالقواعد 

النحوية تدرس بطريقة القائية جافة 
ال تستثّب يف التلميذ شوقا كال 

اىتماما ، كاألمثلة متكلفة، فال 
يشعر التلميذ ٔبدكل دراسة النحو 

  .بالنسلة لو

إضطراب يف اختيار ا٤بلاحح النحوية  ( ج
 كعدـ بنائها على أسس عامية

يالحظ أف اختيار ا٤بلاحح 
النحوية يف منهج تعليم اللغة العربية 

يف مدارسنا ال يتم على أسس 
موضعي، كإ٭با ٚبتار ىذه 

.  ا٤بوضوعات يف األغلب كاألعم
 

                                                           

 266 نفس ا٤برجع، 
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القصور يف فهم مفهـو النحو   (د
يالحظ أف مفهـو النحو كاف 

يضيق ليقتصر على ضلط اكاخر 
الكالـ، ككاف ٲبكن اف نضيف غليو 

التغّبات الٍب تطرأ علي بنية الكلمة أم 
. علم الصرؼ

 قصور إعداد ا٤بعلم ( ق
لو نظرنا إىل موقع معلم اللغة 

الربية من العملية التعليمية، ٪بد أنو 
ليس معلما، جملرد مادة تعْب على اف 

يتصل التلميذ بغّبه اك أف يعرب عن 
 .٨بتلف مواقف ا٢بياة الٍب ٛبر بو

إٮباؿ التدريلات اللغوية، كعدـ التقيد  ( ك
 بالضلط

ينلغي العناية بالتدريلات النحوية، 
يؤخذ هبا الطالب أحيانا أخذ جاديا 

                                                           

 .267 نفس ا٤برجع، 
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مستمرا يف ٝبيع ا٤بواقف الٍب تستعمل 
 .فيها اللغة

التلاين ما بْب العامية كالفصحى   (ز
ألكثر اللغات عاميات تزاٞبها، 
لكن الثغرة بْب اللغة العربية كالعامية 

من السعة بصورة ال تظهر يف اللغات 
ا٢بية ا٤بعاصره، فلقد كجدت العامية 

سوقا رائجة فا٢بياة، كعلى ألسنة 
ا٤بتقفْب، كقد أخص مزاطن العربية يف 

ا٤بؤسسات التعليمية اللغوية، بل 
كجدت من يفلسوف كجودىا، 

كيدافعوف عنها، فينادكف بأف تكوف لغة 
التعليم للطفولة، كأف يتعلم هبا 

                                                           

 .269 نفس ا٤برجع، 
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األجانب، ألهنا لغة ا٢بياة كألهنا 
   .أيسر

كالطريقة ٢بل ا٤بشكالت كما 
:  يلي

اف يكوف ا٤بدرس قدكة لطالب يف  .أ 
تطليق القواعد الٍب يدرسهم إياىا، 
فيتحدث باللغة الفصحى، كٕبثهم 

 .على اإلقتداء بو
اف يعدركسو إعدادا جيدا من حيح  .ب 

فهم موضوع الدرس الذم سيلقية 
على طالبو ٗبراجعتو يف الكتاب، 

كاإلطالع على مراجع أخرل لتصلح 
معلوماتو غزيزة كعميقة ككاضحة 

حوؿ ا٤بوضوع، كذلك عندما يدرس 
 . طالبا يف الصفوؼ الثانوية خاصة

                                                           

دار الثقافة للنشر : القاىرة) تعليم اللغة العربية مصطفي رسالف، 
 . 265، (2005كالتوزيع، 
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اف ٰبرص دكما على تنمية معاكماتو  .ج 
حوؿ مادة القواعد الٍب يدرسها، 

كيقرأ باستمرار الكتب ا٥بامة حوؿ 
ىذا ا٤بادة كيعمل باستمرار بشرح 

ا٤بوضوعات الٍب يشعر بلعض 
الغموض فيها بسسب عدـ شرخها 
يف الكتاب ا٤بدرسي شرحا مالئما 

 .٤بستول الطالب
أما من بعض العلماء قالوا أف 

: مشكالت التدريس للمعلم منها
مشكالت احملتويات كترتيب مادة  . أ

 التدريس
ال بد للمدرس القياـ بالتخطيط 

يف التعليم، ال بد لو أف يركب 

                                                           

دار عامل : الرياض) طرؽ تدريس اللغة العربية حسن مالّ عثماف، 
   . 129، (1406الكتب، 
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فتجد . احملتويات كيرتب مادة التعليم
: ا٤بشكالت األتية

 ا٤بعلم ال يتقن ٗبادة التعليم (ٔ
دفَب الر٠بط للمادة التدريس غّب  (ٕ

 منظم
 ا٤بواد ا٤بقدمة كاسع جدا (ٖ
ا٤بعلم غّب قادر على إكماؿ  (ٗ

 اختلار ا٤بواد مع كقت معْب
ا٤بعلم اقل قدرة يف تدطوير مادة  (٘

 .ا٤بقدمة
كأما ٧باكلة ٢بل ا٤بشكالت 

: ا٤بدرس كما يلى
 يتقن ا٤بواد جيدا (ٔ
رسم ا٤بواد التعليمية مهيكلة اك  (ٕ

 منظمة

                                                           

 Masalah Pengajaran Sebagai Suatu Sistem ، ركستيياة

 .82-81، (1993رينكا جيفتا، : جاكرتا)
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ضيق ٦باؿ ا٤بوضوع كفقا  (ٖ
 لألىداؼ ا٤بتوقع

أكملت اختلار ا٤بواد مع الوقت  (ٗ
 ا٤بتاح

قدرة على تطوير ا٤بواد التعليمية  (٘
  .كفقا الحتياجات

مشكالت ا٤بنهج الدراسي كالنظاـ  . ب
كاألشياء . يف تقدًن مادة التدريس

 : ا٤بتعلقة هبا كما يلى
أقل اإلتقاف للمعلم عن نظاـ  (ٔ

 التقدـ با١بيد كالفعاؿ
إختار ا٤بنهج الدراسي ليس  (ٕ

مناسب بأىداؼ التعليم 
 كإعطاء مادة التعليم مالئهم

                                                           

 .83-82 نفس ا٤برجع، 
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أقل ا٤باىارات ا٤بتنوعة للمعلم يف  (ٖ
 استخداـ ا٤بهنج الدراسي

ليس للمعلم ا٢براؼ ا٤بتنوع يف  (ٗ
 استخداـ ا٤بنهج الدراسي،

للمعلم معقود بالطريقة الواحدة  (٘
 .فقط

كأما ٧باكلة ٢بل ا٤بشكالت ا٤بدرس 
: كما يلى

إتقاف بعض األنظمة العرض  (ٔ
 الفعاؿ

إختيار نظاـ العرض الٍب ىي  (ٕ
 ا٤بناسب بالغرض كا٤بوضوع 

ماىر للستخداـ كل ا٤بنهج  (ٖ
 با١بيد

ماىر للَبتيب اجملموعة ا٤بتنوعة  (ٗ
 من األساليب

                                                           

 .83  نفس ا٤برجع،
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استخداـ األساليب الٍب تؤدم  (٘
 .إىل الدافع

كأما من بعض العلماء األخرل، 
أف العوامل الذم يسلب إىل كجود صعوبة 
التعلم متنوعة، كينقسم عامالف، كٮبا كما 

 :يلى
العوامل من داخل نفسية الطالب نفسهم 

 : كيشمل على
. (جسماينّ )العوامل الفسيولوجّى  (ٔ

 : كأما سللو كما يلى
بسلب األمراض . (أ

بسلب نقصن الصحة . (ب
بسلب عيوب ا١بسماين . (ج

                                                           

 .84-85  نفس ا٤برجع،

: جاكرتا) Psikologi Belajar،  أبو أٞبد ككيدكدك سوفرييونو
 . 84-79، (2008رينكا جيفتا، 
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كأما . (الركحانية)العامل النفسية  (ٕ
 : سللو كما يلى

ألف ال يقدر الطالب . الذكاء ( أ
ليحل ا٤بشكالت الٍب تفوؽ 

طاقتهم، كسوؼ يصيلو عدد 
 كأكد اللياف من .الصعوبة

ديوم سلمى أف معرفة أساسية 
ىي معرفة الٍب كانت تأريض 

تفكّب إىل معرفة األساسية الذم 
ٯبب أف يكوف للرقابة قلل اف 

إذا مل  .يعرؼ ا٤بعرفة األساسية
يكن كذلك، لن يتم التحكم 

. الكفاءات كا٤بعرفة األساسية
ٯبب ىذه قدرة الشركط أف 

                                                           

 .81  نفس ا٤برجع،
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يستقر يف أقرب كقت قلل اف 
  .تعطى ا٤بعرفة األساسية

ا٤بيوؿ ىو قوة األساسية . ا٤بيوؿ ( ب
ا٤بوجودة مند كالدتو، كإستحق 
كل كاحد ىذا ا٤بيوؿ بل ٨بتلفة 

من : مثاؿ ذؾ. لكل كاحد منهم
الذم يستحق ا٤بيل يف ا٤بوسيقي 

. ٲبكن متأخر يف ٦باؿ األخر
كمن الذم يستحق ا٤بيل يف ٦باؿ 

الصناعة ٲبكن متأخر كضعيف 
أذف سهل . يف ٦باؿ الرياضية

على كل طالب التعلم على 
ألف شعر الطالب . حيب ميو٥بم

الذم يتعلم من غّب ميو٥بم 

                                                           

فرينادا : جاكرتا )Prinsip Desain Pembelajaran، دكم سلمى 
 .  93، (2009مدييا غركب، 
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السهولة يف ا٤بلل كالتيئس 
ةسوؼ ظهر ذلك . كالكرىة

الشعور على الطالب الذم 
يرغب يف كشوشة أعضاء الفصل 
أك يؤمر أثناؤ الدراسة أك اليريد 

أف يتعلم حٌب ناؿ النتيجة 
 . الرذيلة

عدـ رغيلة الطالب اىل . الرغلية ( ج
الدرس يؤدل اىل ظهور صعوبة 

ألف التعليم دكف كجود . التعلم
الرغلة سوؼ ال يناسب ٗبيو٥بم 

كسوؼ ذؾ عدـ . كحجاهتم
الرغلة يؤدل إىل عدـ العملية يف 
ا٤بخ، سوؼ أدل ىذا ا٢باؿ إىل 

كالوجود أك عدـ . الصعوبة
الرغلة يظهر من طريقة الطالب 

يف اتلاع الدرس إكماؿ كتابة 
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الذاكرة تغطي عملية . ا٤بادة
 .  التشرب كالتخزين كاالستنساخ

كظيفة التشجيع ىو . التشجيع ( د
اإلظهار كاللناء كتوجيو عملية : 

عْب التشجيع ا٢بسن . التعليم
اك سوء الوصوؿ إىل ا٤بقصود، 
ككاف زيادة التشجيع يؤدل أىل 

ألف الطالب . زيادة ٪باح التعّلم
بالتشجيع العظيم سوؼ ٯبهد 
يف السعي ألجل ترقية اإل٪باز 

كعلى . لتحليل مشكلتو
عكسو، الطالب باالتشجيع 
الضعيف يظره على سهولة 

التيئس كيوجو أىتمامو إىل غّب 
الدرس كٯبب ليوشوش 
أصحابو كيَبؾ الدراسة 

 .لصعوبتو يف التعلم
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مشكالت التلميذات وطريقة حلها في  . ب
 تدريس النحو 

التعليم ىو النشاط ا٤برّكب كالقياسي، 
أمراف مهماف ىف التعليم ىو تنظيم سّب التعليم 

تنظيم سّب التعليم ىو . كتنظيم أحواؿ الفصل
النشاطة الٌب هتدؼ إىل ىدؼ التعليم على 

ترقية نتيجة التالميذ  كأّما تنظيم أحواؿ الفصل 
ىو كتخطيط خطوة التعليم، كالتقييمات 

النشاطة الٌب تتعلق ٔبعل حاؿ الفصل مشوقا 
حٌب عملية التعليم ىف ذلك الفصل تسّب كما 

 .أراده ا٤بدّرس
كقد ترجع الصعوبات الٍب يعاىن منها 

:  ا٤بتعلم يف دراسة للنحو لألسلاب األتية
 . اللعد عن السلقية اللغوية .ٔ
 . غياب السماع السليم .ٕ

                                                           

: باندكع) ,Dimensi-Dimensi Mengajar  سفرنا كاصحابو 
 .78(، 1987، سنار بارك
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 .إلتزاـ كتب .ٖ
إيعاد دراسة القواعد عن النصوص  .ٗ

 . األدبة
 . درس النحو .٘
 اطاعة الكالـ يف صناعة النحو .ٙ
 شيوع األسلوب ا٤بنطقى يف تعليل النحو .ٚ
ضعف بعض معلمْب اللغة يف بعض  .ٛ

الفركع كعلى رأس فركعها قواعد النحو 
كترتيب على ىذا الضعيف ٘بنب بعض 

 . ىؤالء ا٤بدرسْب تدريس القواعد
ا٘باه بعض ا٤بؤلفْب إىل تعقيد العلم  .ٜ

 صونا لو عن غّب أىلو بزعمهم
تدريس القواعد كمادة مستقلة قد ٙبمل  .ٓٔ

بعض التالميذ على اف يعدةىا غاية يف 
ذاهتا، فيستظهركىا استظهارا، دكف 

تفهم كتعقل، كيهملوا جانلها التطليقى، 
 .كغايتها العلية



51  

 

اتلاع قدماء النحويْب يف سرد القواعد  .ٔٔ
اتلاعا سد اللاب أماـ من ٰباكؿ 

 .اإلجتهاد
٧باكالت ٦بمع اللغة يف تيسّب النحو  .ٕٔ

 العريب 
- يف ٦باؿ التعليمي–تقسيم اللغة لعربية  .ٖٔ

إىل فركع، كٚبصيص درجات لكل فرع 
 .منها

حاجة النحو إىل إعماؿ العقل كالفكر،  .ٗٔ
   .ألف دكره يف أداء ا٤بعُب معركؼ

كأما ٧باكلة ٢بل ا٤بشكالت الٍب يوجهو 
:  الطالب فيما يلى

اف يتلع الطالب إرشادات مدرس النحو  .ٔ
يف التدرج يف فهم ىذه القواعد 

كاإلنتقاؿ من السهل إىل الصعب دكف 

                                                           

دكف : القاىرة)  ا٤برجع يف تدريس اللغة العربية إبراىيم ٧بمود عطا،
 .277-273، (2006ا٤بطلعة، 
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استخداـ القواعد الٌب . إٮباؿ أك تأجيل
يدرسها يف أحاديح اليومية مع زمالئو 

يف ا٤بدرسة كيف الليت كال يلاىل ٗبن 
يسخر منو، فالتدريب أساس تعلم 

 . القواعد كرسوخها يف الذىن
اإلستمرار يف مراجعة القواعد بعمليات  .ٕ

اإلعراب، ألف اإلعراب عملية منطقية 
لفهم القاعدة ككضوح علة استخدامها، 

ككسيلة لفهم ا٤بعُب، فيولد ذلك يف 
نفس الالب دافعا للدراسة ملينا على 

 . التذكؽ الذاتى كاإلندفاع الشخصي
اف ييستمر يف مطالعة الكتب األديلة،  .ٖ

متدرجا من قاءة القصص السهلة إىل 
الكتب ا٤بفيدة كاللياف كالتليْب كاللخالء 

لسلجاحظ، كيسلق ذلك قراءة بعض 
الكتب األدبية ا٢بديثة السهلة 

كاالنظرات كالعلارات للمنفلوطي كبعض 
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كتب ا٤بازين كالعقاد، كبعض كتب 
كيقتيس ٩با يقرأ بعض . الرافعي السهلة

ا٤بفردات كا١بماؿ الٍب يزين هبا كالمو 
كتعابره قوال ككتابة، كيسَبشد يف اختيار 

الكتب الٍب يطالع فيها بأ راء 
 .أساتذتو

 
العمريطي  كتاب. 3 

 تعريف كتاب العمريطي . أ
كتاب العمريطي ىو نظم ٤بًب االجركمية 
كذلك الكتاب تصنيف الشيخ شريف الدين 

 ىجرية 890الذم تويّف سنة )ٰبي العمريطي 
كىو علم من علـو االت . ( ميالدية1485/

كليكوف . أعُب علما من علـو القواعد العربية
كتاب العمريطي مفهوما جيدا ك٧بفوظا قويّا، 

                                                           

  .128 طرؽ، عثماف، 
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يتعّلم طللة ا٤بعهد الكتاب بعد انتهاء كتاب 
 .االجركمية غاللا

ٲبّثل كتاب العمريطي نظما فيحفظونو 
حٌب يسهل ٥بم . كيلحثوف يف أبياتو ميّسرا

كما ذكر . ذكر كّل موقع الكلمات كعراهبا
مصّنف كتاب تعليم ا٤بتعّلم إىل طريق التعّلم 

: ( ميالدية1223/  ىجرية620توىّف )
البّد أف يتعّلم كّل درس با٢بفظ مثّ بالفهم "

مثّ بالتسجيل، فال تسّجل درسا قلل الفهم 
 ."  ألنّو مضّيع للوقت

  مؤلف كتاب العمريطي . ب
الشيخ شرؼ الّدين ٰبي العمريطي ىو 

ا٤بؤّلف نظم العمريطي إ٠بو ٰبي، لقلو شرؼ 
الّدين، اإلسم كامل ىو كانت يف الكتب 

:  ٙبفة ا٢بليب
ْاأُلْستَاُذ اْلَعالََّمُة الصَّاِلُح اْلِمْفَضاُل النَّاِجُح 

ْيِن َيْحَيىاْلَفهَّاَمُة الشَّْيُخ   اْبُن َشَرُف الدِّ
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ْيِن ُمْوَسى اْبِن رََمَضاَن ْبِن  الشَّْيِخ َبْدرِالدِّ
ُر بِاْلَعْمرِْيِطيِّ  َرَة الشَِّهيْيْ ىو مدرس العامل . ُ َميْيْ

كالصاٌف، كانت فضيلة، مليئة بالنجاح، 
ْيِن َٰبَْٓب اْبُن  عميقة يف الفهم الشَّْيُخ َشَرُؼ الدِّ

َرَة  ْيِن ُمْوَسى اْبِن َرَمَضاَف ْبِن ُعَميػْ الشَّْيِخ َبْدرِالدِّ
ُر بِاْلَعْمرِْيِطيِّ نسلة إىل الللد عمريط : الشَِّهيػْ

أم ا٤بناطق الٌب تنتمي إىل العاصمة ا٤بصرية 
. القاىرة

كلذلك ىو الشخص الذم ىم 
ىو يشعر كمخلوؽ . ا٤بتواضع كمل نظر فائض

ضعيف فقط، كاعَبؼ دئما ٝبيع أكجو 
القصور لو، كاعَبؼ دئما ٝبيع أكجو القصور 

لو، سواء يف العْب اللشرية كخاصة أماـ 
 .خالقو

ىو الشخص ماىر ٯبعل نظم 
 :الشعر، التأليف أكثر نظم الشعر كما يلي

:  يف علم الفقو
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 التفسّب يف نظم التحرير 
 هناية التدريب يف نظم غاية التقريب 

: يف علم األصوؿ الفقو
 تصهيل الَبكقات يف نظم كرقات 

: يف علم النحو
 العمريطي لنظم ا١بركمية

يعُب الشعر النظم يف الكتاب ا١بركمية 
التأبيف الشيخ أبو داكد الصنهاجي، يكوف 

مشهور الكتاب اصغار كرقيق عند العربية أك 
ينظم الشعر التأليف حٌب أنو . العجمية

أضاؼ معلومات كافية إىل ما مل يكن 
مدرجا يف الكتاب األصلي،لذلك أعجب 

 .نظم الشعر العمريطي بشريعة
 ا٤بوضوع يف كتاب العمريطي . ج

يلدأ ملاحثة نظم كتاب العمريطي من 
الشعر ا٤بقدمة، استأنف بلاب الكالـ، باب 

اإلعراب، باب عالمات النصب، باب 
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 ، عالمات ا٣بفض، باب عالمات ا١بـز
فصل، باب ا٤بعرفة كالنكرة، باب األفعاؿ، 

باب إعراب الفعل، باب مرفوعات األ٠باء، 
باب نائب الفاعل، باب ا٤بلتدأ كا٣برب، كاف 
كأخواهتا، إّف كأخواهتا، ظّن كأخواهتا، باب 
النعت، باب العطف، باب التوكيد، باب 

اللدؿ، باب منصوبات األ٠باء، باب 
ا٤بصدر، باب الظّرؼ، باب ا٢باؿ، باب 
التمييز، باب اإلستثناء، باب ال العاملة 

عمل إّف، باب النداء، باب ا٤بفعوؿ ألجلو، 
باب ا٤بفعوؿ معو، باب ٨بفوضات األ٠باء 

 .مثّ انتهى باب اإلضافة
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الباب الثالث 
 منهج البحث

 
﴿أ﴾ نوع البحث 

استخدمت اللاحثة نوع اللحح ٥بذا اللحح العلمي 
ك  (Qualitative Research)على سليل اللحح النوعى

اللحح النوعى ىو إجرات اللحح الٌب تنتج الليانات 
(Descriptive data)  كاألصوات ا٤بكتوبة أك من ألسنة

 .األشخاص كطلائع ا٤بتأملة
 

 ﴿ب﴾ حضور الباحثة
يتعّلق حضور اللاحثة النوعى تعّلقا أكيدا ألّف 

 Human)اللاحثة ىو احدل الوسائل الدراسية الشخصية 

Instrumen) . ١بمع الليانات يف ا٤بنهج العلمى(Scientific 

                                                           

: جاكرتا) Metodologi Penelitian Pendidikan مرغونو،  
 36،(2003رينكا جيفتا، 

58 
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Paradigm )  ا٤بستخدـ ىو اإلختلار التحريرل أك اإلستتفتاء
.  أك الوسيلة األخرل

. الشخص ىو الوسيلة األفضل ١بمع الليانات
كيقدر  (Informan)الشخص ىو الوسيلة ا٤بتصلة با٤بخرب 

 .على فهم أنواع التلادالت يف ا٤بيداف كا٢بصوؿ عليها
  

﴿ج﴾ مكان البحث 
تتخذ اللاحثة مكاف اللحح با٤بدرسة الدينية 

ك السنة الدراسية جماياؾ طاناتاف فونورك" مفتاح ا٥بدل"
2018/2019 .

 
﴿د﴾ مصادر البيانات 

مصادر الليانات ىي ا٤بصادر الٌب حصلت عليها 
ؿ اللاحثة على م لتحص.اللاحثة من ميداف اللحح

 :ستعْب ٗبا يأيتتالليانات 

                                                           

 Metodologi Penelitian Kualitatif  لكسي مويل يوع، 

 .9،(2009فيٍب رٲباجا ركسدا كريا،: باندكع)
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كف علم دّرسىم رئيس ا٤بدرسة ـك: ا٤بصادر اللشرية  (ٔ
النحو كبعض التلميذات يف الصف الرابع، يف ىذا 

 . ا٢باؿ يسمى موضوع اللحح با٤بخرب
 . الوثائق كالكتب كغّبىا: ا٤بصادر غّب اللشرية  (ٕ

 
﴿ه﴾ أساليب جمع البيانات 

إستخدمت اللاحثة األساليب ١بمع الليانات، كما 
: يلى

  طريقة ا٤بالحظة . أ
طريقة ا٤بالحظة ىي الطريقة اك الوسيلة 

لتحليل كإجراء تسجيل ا٤بنهجى عن األحواؿ من 
. خالؿ رؤية أك مراقلة األفراد أك اجملموعات ملاشرة

ا٤بالحظة ىي طريقة ١بمع الليانات حيح ترل 
اللاحثة بصريا ٕبيح صحة الليانات تعتمد على 

 .قدرة ا٤براقب
                                                                                                                     

 Penelitian Sautu Pendekatan  ،سوىر٠بي اريكونطوا 

Praktik Prosedur( 2013رينكا جيفتا، : باندكع )،172. 

، Memahami Penelitian Kualitatif بصراكل كسواندم،    
 .21، (2008رينكا جيفتا، : جاكارتا)
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ا٤بالحظة ىي عندما اللاحثة ملاشرة إىل 
ا٤بيداف ٤براقلة سلوؾ كأنشطة األفراد يف موقع 

  .ةاللاحح
تنقسم طريقة ا٤بالحظة ألربع أقساـ كىي 

مالحظة ا٤بشاركة كغّب ا٤بشاركة كا٤بنظم كغّب 
 .ا٤بنظم

استخدمت اللاحثة بالطريقة ا٤بالحظة غّب 
ا٤بشاركة، الطريقة ا٤بالحظة غّب ا٤بشاركة ىي الطريقة 

الٌب كاف اللاحثة ليست تتوّرط يف اللحح كلكن 
. كما ناظر مستقل فقط

استعملت ىذا الطريقة للحصوؿ على 
: األحواؿ احملتاجة يف ىذا اللحح العلمى، كما يلى

ا٤بشكالت يف تدريس النحو بكتاب العمريطي  (1
لتلميذات الصف الرابع ؿجهها ا٤بدرس االٍب ك

                                                           

 ,Pendekatan Metode Kualitatifكريسويل، .  جوف ك 

Kuantitatif, dan Campuran (2016فوستاكا فالجار، : يوكياكارتا) ،
254 . 

 .Memahami.... ،106-108 بصراكل،   
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ماياؾ طاناتاف " مفتاح ا٥بدل"با٤بدرسة الدينية 
 2019-2018ك السنة الدراسية جفونورك

ا٤بشكالت يف تدريس النحو بكتاب العمريطي  (2
لتلميذات الصف ؿىا التلميذات تجواالٍب ك

ماياؾ " مفتاح ا٥بدل"الرابع با٤بدرسة الدينية 
-2018طاناتاف فونوركجو السنة الدراسية 

2019 .
طريقة ا٤بقابلة  . ب

ا٤بقابلة ىي احملادثة مع الغرض احملدد من 
. الطرفْب يعُب اللاحثة أك كسائل كا٤بخربين اك اجمليب

الغرض من أجراء ا٤بقابلة ىو تطلب ا٣برب عن 
منظمة أك شخص أك حدث أك الدافع أك غّب 
ذلك، اك تغيّب كا٢بصوؿ على معلومات عن 

تنقسم ا٤بقابلة على قسمْب، كٮبا ا٤بقابلة . األخرين
كا٤بقابلة ا٤بفتوحة ىي . ا٤بفتوحة كا٤بقابلة ا٤بغلوقة
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ا٤بقابلة الٌب كانوا ا٤بخربين يعرفوف بأهنم يف ا٤بقابالت 
 .كيعلموف ما الغرض من ا٤بقابالت

يف ىذه ا٢بالة إستخدمت اللاحثة با٤بقابلة 
ا٤بفتوحة با٤بدرسْب كالتلميذات الصف الرابع ٗبدرسة 
مفتاح ا٥بدل ٢بصوؿ على األحواؿ احملتاجة يف ىذا 

 : اللحح العلمي يعِب
مدرس النحو عن تدريس النحو بكتاب  .ٔ

لتلميذات الصف الرابع، ؿالعمريطي 
كمشكالت يف تدريس النحو بكتاب 

لتلميذات الصف ؿالعمريطي كطريقة حّلها 
ماياؾ " مفتاح ا٥بدل"الرابع با٤بدرسة الدينية 

ك السنة الدراسية جطاناتاف فونورك
2018/2019 . 

بعض التلميذات عن مشكالت يف التدريس  .ٕ
النحو بكتاب العمريطي كطريقة حّلها 

                                                           

 ،Metodologi Penelitian Kualitatif  لكسي مويل يوع، 

186-187. 
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لتلميذات الصف الرابع با٤بدرسة الدينية ؿ
ماياؾ طاناتاف فونوركجو السنة " مفتاح ا٥بدل"

.  2018/2019الدراسية 
طريقة الوثيقية  . ج

الوثيقية ىي الطريقة ١بمع الليانات  طريقة
 يف كتاب ”Riyanto“ ا٤بوجودة كما قاؿ

“Metodologi Penelitian Pendidikan”  مث قاؿ  
Guba dan Lincon إف الوثيقة ىي كل اللليانات

  .ا٤بكتوبة أك الشرط ا٤بقيد باللحح
إستخدمت اللاحثة الطريقة الوثيقية لنيل 
الليانات عن حالة ا٤بدرسة الدينية مفتاح ا٥بدل 

: ماياؾ طاناتاف فوكنوركغو، كما يلى
تاريخ التأسيس كا٤بوقع ا١بغرايف للمدرسة  .ٔ

ماياؾ طاناتاف " مفتاح ا٥بدل"الدينية 
 .فونوركجو

                                                           

سورابايا، )، Metodologi Penelitian Pendidikan يتيم رييانتا،
 .    83، (2003رينكا جيفتا، 
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ا٤بدرسة  كسائل ا٤بدرسة كتركيب منظمة .ٕ
ماياؾ طاناتاف " مفتاح ا٥بدل"الدينية 

 فونوركجو 
أحواؿ ا٤بعلمْب كالتلميذات يف ا٤بدرسة  .ٖ

ماياؾ طاناتاف " مفتاح ا٥بدل"الدينية 
 فونوركجو

 
﴿و﴾ تحليل البيانات 

يف ىذا اللحح تستخدـ اللاحثة أسلوب ٙبليل 
الليانات ىي ٙبليل الوصفي الكيفي على طراز 

 :، كما يلى(Huberman)ك ىوبّبماف  (Miles)ميلس
 

 
 

 
 
 

 تخفيض

 البيانات

 

  رض البيانات

 استنتاج البيانات

 جمع البيانات



66 
 

 

 ٚبفيض الليانات .ٔ
لئال ٱبتلط الليانات قسمت اللاحثة 

بالضلطو الدقة، كما ذكر يف السابق كلما طاؿ 
كمن . الوقت اللاحثة كلما كثّب الليانات ا٤بختلطة

اجل ذلك تعقد سريعا ا٤بعلومات بطريقة ٚبفيض 
كالغرض من ٚبفيض اللياف ىي تلخيص . الليانات

 .كٚبيّب الليانات ا٤بهنة من حيح ا٤بوضوع كالشكل
يف ىذا اللحح ٙبصل اللاحثة على 

الليانات من ا٤بقابلة كا٤بالحظة كالوثيقية ا٤بعقدة يف 
التعليم كاألعماؿ اليومية من ا٤بدارس كالتلميذات، 
مث ٚبفضها باختيار كٙبديد عن األحواؿ األصلية 

 . ا٤بتعلقة بعملية تدريس النحو
 عرض الليانات .ٕ

بعد هناية ٚبفيض الليانات فا٣بطوة بعدىا 
اّف عرض الليانات يف اللحح . عرض الليانات

النوعي بطريقة الصورة كاللياف ا٤بشملة كاإلتصاؿ 
 . بْب األشياء كما اشلو ذلك
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يف ىذه اللحح عرض الليانات بنظاـ 
خاص عن ا٤بشكالت يف التدريس النحو بكتاب 

لتلميذات الصف الرابع با٤بدرسة الدينية ؿالعمريطي 
ماياؾ طاناتاف فونوركجو كطريقة " مفتاح ا٥بدل"

 .حلها
 إستنتاج الليانات  .ٖ

ا٣بطوة بعد عرض الليانات يف طريقة  ىي 
أخذ اإلستنلاط كاإلستدالؿ، كاإلستنلاط األكؿ مل 
تلق يف ا٢بكم اذا اتت األدلة ا١بديدة كاألرجح يف 

كلكن اذا كاف اإلستنلاط . ٝبع الليانات بعدىا
. األكؿ تنسب كتتفق باألدلة الراجحة كالصحيحة
حينما رجعت اللاحثة يف ميداف اللحح كٝبع 

إذا . الليانات، فاإلستنلاط الراجحة الصحيحة
إستنلاط ٕبح نوعى فقد اجاب يف ٙبديدىا كمل 

 .تلق كتتسع حينما ذىب اللاحثة يف ميداف اللحح
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يف ىذا اللحح ٲبكن معرفة عن مشكالت 
النحو بكتاب العمريطي ماياؾ عند ا٤بدرس ك 

. التلميذات ك طريقة حّلها للتلميذات الصف الرابع
 

فحص صحة البيانات  ﴿ز﴾ 
إستخدمت اللاحثة طريقتْب لفحص صّحة الليانات كما 

: يلي
 تطويل اإلشَباؾ . أ

. تكوف اللاحثة كسيلة يف اللحح النوعى
كفائدة . كتشَبؾ كقت طويل يف ميداف اللحح

. ىذا التطويل لَبقية الدرجة ألمانة الليانات
 ٗبواظلة التأّمل . ب

الغرض من مواظلة التأّمل إٯباد ا٣بصائص 
كالعناصر ا٤بناسلة با٤بسألة ا٤بطلوبة مثّ تركز اللاحثة 

كبعلارة . يف ىذه ا٣بصائص كالعناصر بالتفصيل
أخرل إذا كاف تطويل اإلشَباؾ يعطى الغرفة 

. فمواظلة التأّمل يعطى التعمق
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﴿ح﴾ خطوات البحث 
اللحح النوعي ال ٲبكن فصلو عن خطوات 

فخطوات اللحح ٥با خصائصها أساسية ىي أف . اللحح
اللاحثة كأداة اللحح، فلذلك أف خطوات اللحح ىف 

 .اللحح النوعي ٚبتلف ٖبطوات اللحح ىف غّبه
أما خطوات اللحح ىف اللحح النوعى إىل أربع 

  :خطوات
، (Pre Research Steps)خطوة ٚبطيط اللحح  . أ

: ىذه ا٣بطوة  تنفذ بأمور أتية
 كتابة ٚبطيط اللحح (ٔ
 إختيار ميداف اللحح (ٕ
 إدارة اإلذف (ٖ
 إستكشاؼ أحواؿ ا٤بيداف (ٗ
 إختيار ا٤بخرب ك اإلنتفاع بو  (٘
 إعداد أدكات اللحح (ٙ
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ىذه ا٣بطوة تنفذ بأمور ، خطوة تنفيذ اللحح . ب
 :أتية
 فهم ميداف اللحح ك إعداد النفس (ٔ
 ا٢بوض إىل ا٤بيداف (ٕ
 اإلشَباؾ ىف ٝبع الليانات (ٖ

 خطوة كتابة بيانات اللحح  . ج
 خطوة ٙبليل اللحح . د

فلعد أف اجتمعت الليانات كما أرادهتا اللاحثة 
. قامت اللاحثة بتحليلها على الطريقة الوصفية النوعية
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الباب الرابع 
  رض البينات

 
مفتاح " رض البيانات العامة  ن المدرسة الدينية  ﴿أ﴾ 

ماياك طاناتان فونوروجو " الهدى
" الهدى مفتاح "الدينية المدرسة تأسيس تاريخ .1

 فونوروجو طاناتان ماياك
ىي مدرسة الدينية " مفتاح ا٥بدل"ا٤بدرسة 
ساس بناء معهد أكىي ". دار ا٥بدل"السلفية ٗبعهد 

يف أكلو ىي ا٤بدرسة الدينية اللسيطة ". دار ا٥بدل"
مث يف . الٍب يتعّلموف فيها أبناء من أىل ماياؾ كحولو

تطور  (1986)لف كتسعمائة كستة كٜبانوف أالسنة 
. ا٤بدرسة باستعماؿ ا٤بنظمة  ا١بديدة

احملافظة على القدًن "بِب ىذه ا٤بدرسة بشعار 
ىناؾ تعليم ". الصاٌف كاألخد با١بديد األصلح

الكتب السلفية حملافظة الوارثة نظرية اإلسالمية أكلو 
" مفتاح ا٥بدل"أنشطة الَببية يف ا٤بدرسة الدينية 

عملية . يساكل بأنشطة ا٤بعاىد السلفية األخرل
71 
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للتجريب أك لإلبتدئية . الَببية يف ٜبانية سنوات
للثانوية ثالث سنوات ك للعالية ثالث . سنتاف

. سنوات
 أنشطة الَببية 2000 أك 1999منذ السنة 
متغّب بست " مفتاح ا٥بدل"با٤بدرسة الدينية  

سنوات من الصف األكؿ حٌب الصف السادس أك 
بسلع سنوات من الصف اإلعدادل حٌب الصف 

 .السادس كمناىج التدريس كطريقتو
كأما استعماؿ ا٤بناىج بالطريقة السلفية 

. كالكتب ا٤بستعملة يف التدريس ىي الكتب السلفية
ذك العلم كالعمل بو : كأما اإلرسالية للمدرسة 

ككذا . كالتقول إىل اهلل كا٤بتخلق بأخالؽ الكرٲبة
جعل الطالب مستعدا للورثة كالقدكة  كاإلستمرار 

 .جهاد العلماء
 

                                                           

 يف III/D/01-2019/19 إىل نسخة الوثيقة الرقم انظر  
  اللحح ىذا ملحق
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" الهدى مفتاح "الدينية المدرسة جغرافي موقع .2
 فونوروجو طاناتان ماياك

ماياؾ " مفتاح ا٥بدل"تقع ا٤بدرسة الدينية 
 يف ٙ/۳۸طوناتاف فونوركجو يف الشارع جواندا رقم 

قرية ماياؾ من قرية طاناتاف  (Ampeyan)دائرة أمفيياف 
مفتاح "كانت ا٤بدرسة الدينية  .يف ا٤بدينة فونوركجو

٧بدكدة من ا١بهة الشاملية بعمدة "  ا٥بدل
 كمن ا١بهة ا١بانوبية (Ronowijayan) راناكٯباياف

 كمن (Surodikraman) ٧بدكدة بعمدة سوراديكراماف
ا١بهة الغربّية ٧بدكدة بعمدة باعونسارم 

(Bangunsari ) كمن ا١بهة الشرقية ٧بدكدة بعمدة
 .461093 (0352)  ا٥باتف(Siman)سيماف 

 
 

                                                           

 يف III/D/02-2019/19 إىل نسخة الوثيقة الرقم انظر   
  اللحح ىذا ملحق
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ماياك  "مفتاح الهدى"تركيب منظمة المدرسة الدينية  .3
 طوناتان فونوروجو

يتكوف تركيب ا٤بنظمة ا٤بدرسة  الدينية مفتاح 
ا٥بدل ماياؾ طاناتاف فونوركجو 

األستاذ أٞبدسيف الدين رافعي : رئيس ا٤بدرسة (ٔ
 ا٢باج

 األستاذ عز الدين علد العزيز: قسم شئوف الطالب (ٕ
 األستاذ علد العظيم: قسم شئوف التعليم  (ٖ
 األستاذ أٞبد ملارؾ: قسم كسائل الدراسة لللنْب  (ٗ
األستاذ أٞبد :  قسم كسائل الدراسة لللنات (٘

 ٮبرايف
 
 

                                                           

 يف III/D/03-2019/19 إىل نسخة الوثيقة الرقم انظر  
  اللحح ىذا ملحق
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" مفتاح الهدى" المدرسين بالمدرسة الدينية أحوال .4
  ماياك طوناتان فونوروجو

يف مؤسسة تعليمية ال ٲبكن فصلها بالتأكيد عن 
. كجود الدرس، ىناؾ ٰبب أف نكوف حاجة إىل ا٤بدرس

ألنو يف الواقع إذا مل يكن ا٤بدرس لن تعمل عملية 
الدينية ا١بملة ا٤بدرسْب يف ا٤بدرسة . التعليم با١بيد

 47 مدرسا ك 148 كىي 195 ىي "مفتاح ا٥بدل"
كأما للحصوؿ على معلومات تفصيلية عن حالة . مدرسة

 . ا٤بدرس ٲبكن رؤيتها يف ملحق اللحح
 
 

" مفتاح الهدى"التلميذات بالمدرسة الدينية  أحوال .5
 ماياك طوناتان فونوروجو

إىل ستة " مفتاح ا٥بدل"تنقسم ا٤بدرسة الدينية 
فصوؿ لللنْب كاللنات أصال من الصف األكؿ إىل الصف 

كعدد كلو تسعة صفوؼ كىو الصف التجريىب  . السادس
                                                           

 يف III/D/04-2019/19 إىل نسخة الوثيقة الرقم انظر  
 اللحح ىذا ملحق
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كىو متساك بالصف الثاين أل إذا  كاف التلميذات 
.  جديدا كلو ا٤بهارة الدينية كيصلح إىل الصف التجريىب

عن عدد : كعدد كلو تفصيال كما يف الدفَب اآليت
" مفتاح ا٥بدل"لكّل فصل با٤بدرسة الدينية  التلميذات

 .ماياؾ طوناتاف فونوركجو
 "مفتاح ا٥بدل"أحواؿ التلميذات با٤بدرسة الدينية 

 

 دد  المجموع
 التلميذات

 دد 
 التالميذ

 دد 
 الفصل الفصل

 التجريىب 3 43 87 130
 األكؿ 36 544 765 1309
 الثاىن 29 593 674 1267
 الثالح 27 622 462 1084
 الرابع 22 325 510 835
 ا٣بامس 18 279 425 704
 السادس 13 223 280 503
 عدد كلها 5832

                                                           

 يف III/D/05-2019/19 إىل نسخة الوثيقة الرقم انظر  
 اللحح ىذا ملحق



77  

 

 العملية السنوية .أ 
 عملية رؤية ا٥بالؿ للتلميذات الصف الرابع (ٔ
 حفلة األخر السنة (ٕ
 ختم األجركمية للتلميذات الصف التجرييب (ٖ
 ختم العمريطي للتلميذات الصف الرابع (ٗ
 زيارة األكلياء للتلميذات الصف السادس (٘

 
 الواجبات المتعلقة بالدروس .ب 

لزـك حفظ الصرؼ كىو األمثلة التصريفية  (ٔ
للتلميذات الصف األكؿ كالثاين كالتجرييب 

لزـك حفظ نظم األجرمية للتلميذات الصف  (ٕ
 التجرييب

لزـك حفظ نظم العمريطي للتلميذات الصف  (ٖ
الثالح كالرابع، للصف الثالح نصف نظم 

 .العمريطي، ك للصف الرابع ٝبيع نظمها
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" مفتاح الهدى"نظام التلميذات بالمدرسة الدينية  .ج 
 .ماياك طاناتان فونوروجو

 واجبات التلميذات (أ 
الطاعة إىل األساتيذ كاألستاذات كلهم  (ٔ

كتنظيمهم 
ا٢بفظ ٕبرمة ا٤بدرسة داخال كخارجا  (ٕ
اإلشَباؾ ١بميع الدركس  (ٖ
ا٢بضور يف ا٤بدرسة ٟبس دقائق قلل احملافظة  (ٗ
لزـك اإلذف أك اإلشراح من كيل التالميذ أك  (٘

ا٤بسئوؿ من ا٤بعهد 
التكاـر بْب التلميذات كاألخر  (ٙ
ا٤بسؤكلية للنظافة كاألمن كالَبتيب كا١بماؿ يف  (ٚ

الفصل 
ا٤بسؤكلية على حفظ اللنياف كالساحة ك  (ٛ

كسائل ا٤بدرسة 
ا٤بساعدة على طالقة عملية التعليم كالتعلم  (ٜ

داخل الفصل كخارجو 
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التكميلة على أدكات الدراسة  (ٓٔ
اإليقاؼ على ا٤بركوب يف ا٤بكاف ا٤بعْب  (ٔٔ
اإلستعماؿ على الزم الر٠بي ا٤بعْب من  (ٕٔ

ا٤بدرسة 
ا٤بهذب كا٤بواظلة  (ٖٔ
اإلخلار إىل ا٤بوطف عندما فرغ الدرس  (ٗٔ
 .اإلشَباؾ على احملافظة قلل بدائة الدركس (٘ٔ

 
  ممنو ات التلميذات (ب 

 ا٤بعاشرة بْب الرجاؿ ك ا٤برأة على أّم كجو (ٔ
 الَبؾ عن الفصل عندما جرت الدركس  (ٕ
اإلستعماؿ على الزينة على اإلسراؼ  (ٖ
ا٢بمل طعاما يف الفصل  (ٗ
اإلستعارة على األدكات الدراسية عندما  (٘

جرت الدركس 
الوسوسة على الدراسة عندما جرت  (ٙ

الدركس 
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التشاجر يف الفصل  (ٚ
النـو عند ما جرت الدركس  (ٛ
ا٢بمل كالقراءة على الكتب غّب كتب  (ٜ

الدراسية 
الشتم  (ٓٔ
 اإلجرامية (ٔٔ

 
 حقوق التلميذات (ج 

حق التلميذات الشَباؾ الدركس ماداـ ال  (ٔ
ٱبالف نظاـ ا٤بدرسة 

حق التلميذات لنيل ا٤بساكمة ماداـ ال ٱبالف  (ٕ
 .نظاـ ا٤بدرسة

 
 

                                                           

 يف III/D/06-2019/19 إىل نسخة الوثيقة الرقم انظر  
 اللحح ىذا ملحق



81  

 

﴿ب﴾  رض البيانات الخاصة 
تنفيذ تدريس النحو بكتاب العمريطي لتلميذات  .1

" مفتاح الهدى"الّصف الرابع بالمدرسة الدينية 
ماياك طاناتان فونوروجو السنة الدراسية 

2018/2019 
كما يف مناىج الدراسية أف النحو قد علمت منذ 

يف . الفصل الدراسي األكؿ إىل الفصل الدراسي الثاين
الفصل األكؿ تعلمت التلميذات من باب كاف 

كأخواهتا حٌب باب ا٤بصدر كالفصل الدراسي الثاين من 
باب الظرؼ حٌب باب ٨بفوضات األ٠باء يف كتاب 

النحو بكتاب العمريطي دريس كأىداؼ ت. العمريطي
فهم باب كاف كأخواهتا حٌب : ىي تستطيع التلميذات

باب ٨بفوضات األ٠باء، بتقرار ٝبيع أساتيذ النحو 
. العمريطي

يف الصف الرابع كأّما تنفيذ التدريس النحو 
ماياؾ طاناتاف " مفتاح ا٥بدل"با٤بدرسة الدينية 

     : ، كما يليفونوركجو
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يلدأ تدريس النحو يف الصف الرابع با٤بدرسة 
من  ماياؾ طاناتاف فونوركجو" مفتاح ا٥بدل"الدينية 
بعد التحّية كالسالـ . 16.30 إىل 15.00ساعة  

فا٤بدرس يفتح الكتاب للداية الدرس كلكن قلل اف 
يلتداه يراجع الدرس ا٤باضى بأف يسأؿ بعض 

كبعد انتهائو يقرأ ا٤بدرس ا٤بادة ا١بديدة . التلميذات
مهنا كتركيلا كإعرابا لكل من الكلمات كمع ذلك، 
تستمع التلميذات قراءة ا٤بدرس كيكتنب يف كتاب 

أنفسهن ما تستمعن من ا٤بعاين كالَباكيب كاإلعرابات 
مث يستخدـ ا٤بدرس األمثلة . فيما يقرؤه ا٤بدرس لديهن
كيف كقت معْب ٲبتحن . مناسلة للمادة ا٤بستخدمة

.  ا٤بدرس التلميذات بتلك ا٤بادة
با٤بدرسة يلدأ تعّلـو النحو يف الّصف الرابع 

من  ماياؾ طاناتاف فونوركجو" مفتاح ا٥بدل"الدينية 
إذا دخل اىل .  مساء16.30 إىل 15.00ساعة  

، فقاموا "قياما"الفصل أشار أحد من التليذات بقوؿ 
كل التلميذات، مثّ السالـ ا٤بدرس، كأجاب كّل 
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يغّيب ا٤بدرس لّتلميذات، يعطي ا٤بدرس . التلميذات
بعدىا يكتب ا٤بدرس الّشرح يف . ا٤بعُب اىل التلميذات

كبعد إنتهاء . السّلورة، كيكتب كل التلميذات يف كتابو
كبعد الشرّح . الكتابة، شرّح ا٤بدرس اىل التلميذات

 .يعطى ا٤بدرس التمرينات
يلدأ تدريس النحو يف الصف السادس با٤بدرسة 

ماياؾ طاناتاف فونوركغو من " مفتاح ا٥بدل"الدينية 
بعد السالـ فا٤بدرس . 16.30 إىل 15.00ساعة  

يفتح الكتاب للداية الدرس كلكن قلل اف يلتداه 
يراجع الدرس ا٤باضى بأف يسأؿ بعض الطاللات عن 

كبعد انتهائو يقرأ ا٤بدرس ا٤بادة ا١بديدة مهنا . ا٤باضى
كتركيلا كإعرابا لكل من الكلمات كمع ذلك، تستمع 
الطاللات قراءة ا٤بدرس كيكتنب يف كتاب أنفسهن ما 
تستمعن من ا٤بعاين كالَباكيب كاإلعرابات فيما يقرؤه 

مث يستخدـ ا٤بدرس األمثلة مناسلة . ا٤بدرس لديهن
كيف كقت معْب ٲبتحن ا٤بدرس . للمادة ا٤بستخدمة

 .التلميذات بتلك ا٤بادة
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قاؿ رئيس ا٤بدرسة أف لإلسالـ مصدراف كٮبا 
ٯبب على ا٤بسلمْب اف يعملوا . القرآف كا٢بديح

كلعمل ٧بتوياهتما فيجب عليهم اف يفهموا . ٧بتوياهتما
ألهنما مستخدماف باللغة العربية، . مضموهنما من قلل

كٯبب علينا ايضا اف نفهم أدكات العلـو الٍب تتعلق 
فالنحو مهم . باللغة العربية، منها النحو كالصرؼ

بعل . لتعلمو ألنو يساعدنا على فهم اللغة العربية
النحو كالصرؼ ٫بن نستطيع اف نفهم مصدراف 

لإلسالـ ككتب الَباث منها الفقو كاألخالؽ كالتوحيد 
ٙبتوم على كغّب ذلك الٍب فيها احكاـ اإلسالـ ك

. العلـو ا٤بختلفة
أما الدركس من كتب الَباث ا٤بقررة يف ا٤بدرسة 

التوحيد كاألخالؽ كالنحو : ىي" مفتاح ا٥بدل"
كاحد منها درس النحو . كالصرؼ كالفقو كغّبىا

 ىو العمريطيأف كتاب .  العمريطيباستخداـ كتاب
الكتاب النحوم الذم يشتمل على كثّب من ا٤بواد 

أما خلفية . كٰبتمل على علم النحو كالصرؼ كاملة
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 ىي أف ىذا الكتاب جيد العمريطياستخداـ كتاب 
كبسيط كمنهجي كموجزة كعملية كمًب الكتاب كاملة 

.  كٰبتاج عن التفكّب
قاؿ رئيس ا٤بدرسة أف ىذا الكتاب مناسب 

احتول . ألكلئك الذين يريدكف اف تألفوا الكتاب
يشتمل على علم .  نظما1002كتاب ألفية من 
ككذلك يضمن الكتاب حكمة . النحو كالصرؼ

كا٤بشكالت الٍب كاجهها ا٤بعلمْب ىي أف . الكالـ
الوقت ال يكفي يف بياف ا٤بواد الٍب ٙبتاج إىل شرح 

 . كاسع كطويل، كا٤بادة كثّبة

جهها ا رض البيانات  ن مشكالت التى و .2
المدرس في تدريس النحو بكتاب العمريطي 

لتلميذات الّصف الرابع بالمدرسة لوطريقة حّلها 
ماياك طاناتان فونوروجو " مفتاح الهدى"الدينية 

 2018/2019السنة الدراسية 
كل درس ىناؾ مشكلة عند ا٤بدرس 

 ككذلك يف .كالتلميذات ، كلكل مشكلة ىناؾ حلها
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عملية تدريس النحو بكتاب العمريطي، ىناؾ توجد 
غاللا، كانت . ا٤بشكالت، كتدريس درس األخر

ا٤بشكالت الٍب توجد يف عملية التدريس ىي أف تعزل 
كالوقت . من العوامل الٍب تؤثر على عملية التدريس

 .احملدكد ، كقدرة ا٤بختلفة كنقصاف ا٢بماسة لتلميذات
فاللاحثة ىنا تذكر ا٤بشكالت الٍب يواجهها ا٤بدرس يف 

: الصف الرابع كما يلي
كما يف مناىج الدراسية أف النحو قد علم منذ الفصل 

كجدت . الدراسي األكؿ إىل الفصل الدراسي الثاين
.  ا٤بشكالت يف تدريس ٝبيع الفصوؿ
كانت : قاؿ األستاذ أٞبد فتح ا٣بّبم 
فيما يتعلق  (ا٤بشكالت يف عملية تعليم النحو  أ

ٕبفظ نظم العمريطي، عرفنا، أّف ا٢بفظ أمر كاجب 
عند التالميذ الصف الرابع يف ا٤بدرسة الدينية، كلكن 
معضمهم مل ٰبفظوا بسسب مشغوؿ، كثّب ا٢بفظ، 

يف الوقت بعد يشرح  (غافل، صعب كغّب ذلك ب
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من ا٤بواد أف يسأؿ قليل من التالميذ بْب يفهم أك مل 
. ناقص يف ا٤بطالعة كناقص التمدريلات (يفهم ج

 ( أّما ٢بّل ىذه مشكالت الٍب كّجهو ىو أ
عندما االنتهاء من الدرس، يتم إعطاء الطالب مهمة 

إعطاء ا٢بافز التلميذات على  (ليلاشر بالتمارين ب
يتطلب الطالب  (أٮبية تكرار ا٤بواد الٌب مت تسليمها ج

على نشطة إيداع نظم يف األسلوع مرة، على األقل 
. ٟبسة نظم، فمن ا٤بتوقع أف تشجيع شغف حفظ
كأّما من الناحية األخرل قاؿ األستاذ إماـ 

الطاللات مل يتعلم الدركس الٌب مت تقدمها  (ٖبارم أ
/ قلة ا٤بمارسة  (ٕبيح نسي الكثّبكف ا٤بواد ا٤بقدمة ب

تطليق النظرية من الطالب إىل ا٤بواد ا٤بقدمة ٕبيح 
يكوف الطالب يف بعض األحياف يعرفوف فقط عن 

العديد من   (النظرية كلكن يف التطليق تكوف أقل ج
. الطالب الذين حفظوا نظم لكنهم مل يفهموا ا٤بعُب

إعطاء  ( أّما حّل مشكالت الٍب كّجهو ىو أ
مراجعة ا٤بواد باألمس كالٍب مت تدريسها أك ربط /أسئلة
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ا٤بواد باألمس ٗباسيتم مناقشتو لتذكر مواد األمس الٍب 
إسناد مهمة زيادة رغلة الطالب يف  (مت تقدٲبها ب

قدرة الطالب على ا٤بواد الٍب مت تقدٲبها، على /معرفة
سليل ا٤بثاؿ، طرح األسئلة إعراب أكتقدًن أمثلةكفقا 

كجود إمتحاف شفهي أك إعطاء  (للمواد ا٤بقدمة ج
. نظرية مث يذكر الطالب النظرية ا٤بناسية

 (كا٤بشكالت الٍب كاجهو األستاذ أٞبد ملارؾ أ
 قدرة نقصاف (إلختالؼ الذكاء التلميذات ب

 (حٌب صعوبة ٯبعل ا٤بثاؿ ج ا٤بفردات، عن التلميذات
فهم نظم العمريطي ال يزاؿ من الصعب تقلل 

٧بدكدية الوقت ا٤بستخدـ يف أنشطة  (التلميذات د
. التعلم كالتمارين

فرز بْب  ( أّما حّل مشكالت الٍب كّجهو أ
التلميذات الذين ا٤بدارس كمل ٕبيح ٲبكن أف تضيف 

تسعى تقدًن ا٤بساعدة  (إىل ا٤بواد يف أخرل ب
ا٤بنتسلْب نظم العمريطي  (ا٤بفردات إىل التلميذات ج

صعب فهم مع نظم ا١بركمية الٍب مت /الٍب مل كاضحة
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قم بالتمارين يف كل  (درس يف مستول السابقة د
 .فصل على الرغم من القليل لتذكر الدرس السابق

كقاؿ األستاذ ٧بمد ٧بمود رمضاين يف األساس، 
يعترب درس النحو أيضا جزءا من تعليم مفردات أك 

اإلعراب اللغة العربية، حٌب أف ا٤بشكلة الرئيسية ىي 
من حيح اللغة، مثل االصطداـ مع عدـ كجود 

ا٤بفردات، كاستخدـ ا١بملة، كٙبديد ا١بملة، ناىيك 
عن ا٢باجة إىل حفظ ا٤بواد كالقدرة على ٙبديد 

. اإلعراب يف ا١بملة
تعويد ٩بارسة  ( أّما حّل مشكالت الٍب كّجهو أ

كتب ا٤بفردات ا١بديدة يف الكتاب  (إجراء ا٤بثاؿ ب
حٌب  يف كل مرة كجها كجو، . كل التلميذات

التلميذات تفرض أف تكوف قادرة على إجراء ا٤بثاؿ من 
 .مواد درس مع لغة بسيطة كمثاؿ بسيط
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جهتها ا رض البيانات  ن مشكالت التى و .3
التلميذات في تدريس النحو بكتاب العمريطي 

تلميذات الّصف الرابع بالمدرسة لوطريقة حّلها ل
ماياك طاناتان فونوروجو " مفتاح الهدى"الدينية 

 2018/2019السنة الدراسية 
يقـو تدريس النحو يف ىذه ا٤بدرسة ستة مرة يف 

يف عملية . األسلوع كىي يف ٝبيع اليـو إاّل يـو ا١بمعة
التدريس الٍب فيها متنوعة من خلفية التلميذات، قد 

كا٤بشكالت الٍب . كجدت ا٤بشكالت الٍب من نفسهن
 :كقعت من التلميذات، كما يلي

نقصاف توفّب قالت نور جنة النعيم يف تدريس النحو 
. الوقت لتعلم النحو مع كثّب ا٤بواد يتعلمن با١بماعة

. كٯبب علينا الواجلة يف كقت األخر ٕبيح ٯبعلنا تعلا
 مع با١بماعة نتعلم كطريقة ٢بل ا٤بشكلة ىي ٫بن

. غرفة يف اك الليل كقت يف الصادقات
من ناحية أخرل قالت سٍب نور عزيزة، نسياف مواد 

، كىذا ٲبنع إىل فهم (بكتاب األجركمية )النحو قللها 
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 ككثّبا التلميذات مل تتمكن من .النحو العمريطي
٩بارسة عندما قراءة كتاب التفاصيل، إال ما تظهر غاللا 

كطريقة حلها ىي مراجعة ا٤بواد النحوية . فقط
أك تسأؿ . األساسية قللها، مث ٙبفظ ا٤بواد األساسية

إىل الصادقات الٌب يفهمن اك تستعار أليهن 
 .ا٤بالحظات

ٯبب على الطاللات اف يعرؼ كثّبا من ا٤بفردات 
مفتاح " قالت لتكوف قادرة على قراءة الكتاب،

 ىي يف الواقع تفهم ا٤بشكلة الٍب كاجهتها" ا٢بسنة
على ما بياف أستاذىا، كلكن ليس عندىا كثّب من 

ا٤بفردات، إذا كاف إجراء ا٤بثاؿ مل يعرؼ اللغة العربية 
كطريقة ٢بلها ىي استخدمت . ىكذا أقل الصعب

أك . القاموس لللحح عن معاف الٍب كانت مل تعرفها
تطلب معنها إىل صديقتها الٌب عرفت معناىا يف 

 .الفصل األخر
قالت ىاريت هنديال مشكاليت يف تدريس النحو أف 
الصعوبة فهم، أخرل من ذلك النحو مع الكتاب 
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العمريطي يف ا٤بدرسة جدا تعميق مفصلة، يف حْب مل 
ينلغي كطريقة ٢بلها ىي . يسلق يل أف تعلم السابقة

أف يكوف من نفسك مواصلة ٙبسْب جودة يف التعلم، 
غاللا تكرار لو الدرس، كٰبب أستاذة من أجل العلم 

. من السهل أف يفهم
من ناحية أخرل قالت نور فضيلة الزىرل يف فهم 

معُب نظم العمريطي، ألف ا٤بفردات يف نظم العمريطي 
ٲبكن اعتلار من الصعب من ا٤بفردات يف نظم 

كجلت من ٰبفظ نظم كطريقة ٢بلها ىي . ا١بركمية
. أكال، معُب نظم مث أستطيع أف فهم النحو

كقالت عّزم نيالتا نعاـ اهلل فهم الدركس النحو 
بكتاب العمريطي السركر كسهل فهمها، لكن الذم 
أف يكوف ا٤بشكلة ىي الطريقة ا٤بدرس يف تقدًن ا٤بواد 

استعلم من ا٤بواد النحو كطريقة ٢بلها ىي . يراكغ جدا
. إىل األخرين الٌب تعّلمو ك التوضيحات بسهولة
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 الباب الخامس
 تحليل البيانات

 
لتلميذات لتنفيذ تدريس النحو بكتاب العمريطي  ﴿أ﴾ 

ماياك " مفتاح الهدى"الّصف الرابع بالمدرسة الدينية 
 2018/2019طاناتان فونوروجو السنة الدراسية 

 مفتاح "الدينية ا٤بدرسة يف النحو تدريس كانت
ننظر من .  كاملةتكن مل فونوركجو طاناتاف ماياؾ" ا٥بدل

مشكالت تدريس النحو . بيانات ا٣باصة يف اللاب الرابع
. جهها ا٤بدرس إما الٍب كّجهتها التلميذاتاإما الٍب ك

مفهـو أكسع كأبعد من ٦برد  إف طريقة التدريس
إف طريقة .  ىف الفصلدرسإجراءات تدريسية يقـو هبا امل

التدريس ىنا تعُب ا٢بطة الشاملة الٌب يستعاف هبا ىف 
 .التحقيق ا٥بدؼ الَببوم ا٤بنشود

                                                           

طرائق تدريس اللغة العربية لغّب ٧بمد كامل الناقة كرشدم أٞبد طعيمة، 
 .69، (2003ا٤بعارؼ ا١بديدة، : الرياط) الناطقْب هبا،

93 
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 بأف (Pembelajaran Bahasa Arab)كذكر ىف كتاب 
: خطوات الطريقة اإلستقرائية  كما يلى 

 يلدأ ا٤بدرس الدرس با٤بوضوع ا٤بقرر ىف درس النحو .ٔ
 .ٯبعل ا٤بدرس أمثلة فيما يتعلق با٤بوضوع .ٕ
يأمر ا٤بدرس التلميذات لقراءة األمثلة كاحدا فواحدا  .ٖ

 متلادال
كبعد ذلك يلدأ ا٤بدرس لشرح قواعد النحو ىف تلك  .ٗ

 األمثلة
ا٤بدرس مع التلميذات يستخلصوف القاعدة من تلك  .٘

 األمثلة
 .كيُطَلب التلميذات ٢بّل التدريلات .ٙ

تعليم النحو لتلميذات الصف الثاين إىل الصف 
السادس، استعمل الطريقة يف التعليم سواء يعِب  

                                                           

 ,Pembelajaran Bahasa Arab علد ا٢بامد كآخركف،

Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media,، (ماالنق :
 .68، (2008أككين ماالنق فريس، 
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باا٤بدرسة الدينية مفتاح ا٥بدل ماياؾ طاناتاف فونوركجو 
. ىي يف اللاب الرابع يف الوقت ا٤بستول األكؿ

 يعِب يلدأ تدريس النحو يف الصف الرابع با٤بدرسة 
من  ماياؾ طاناتاف فونوركجو" مفتاح ا٥بدل"الدينية 
بعد السالـ فا٤بدرس يفتح . 16.30 إىل 15.00ساعة  

الكتاب للداية الدرس كلكن قلل اف يلتداه يراجع الدرس 
كبعد . ا٤باضى بأف يسأؿ بعض التلميذات عن ا٤باضى

انتهائو يقرأ ا٤بدرس ا٤بادة ا١بديدة مهنا كتركيلا كإعرابا 
لكل من الكلمات كمع ذلك، تستمع التلميذات قراءة 

ا٤بدرس كيكتنب يف كتاب أنفسهن ما تستمعن من ا٤بعاين 
مث . كالَباكيب كاإلعرابات فيما يقرؤه ا٤بدرس لديهن

كيف . يستخدـ ا٤بدرس األمثلة مناسلة للمادة ا٤بستخدمة
. كقت معْب ٲبتحن ا٤بدرس التلميذات بتلك ا٤بادة

ٱبلص اللاحثة استعمل الطريقة يف التعليم النحو 
 مفتاح ا٥بدل الدينيةللتلميذات الصف الرابع باا٤بدرسة 

ماياؾ طاناتاف فونوركجو ىي الطريقة اإلستقرائية يلدأ 
الدرس با٤بوضوع ا٤بقرر ىف درس النحو بعدىا ٯبعل 
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ا٤بدرس أمثلة فيما يتعلق با٤بوضوع كيُطَلب التلميذات 
 . ٢بّل التدريلات

 
جهها المدرس ا﴿ب﴾ تحليل البيانات  ن مشكالت التى و

في تدريس النحو بكتاب العمريطي وطريقة حّلها 
مفتاح "تلميذات الّصف الرابع بالمدرسة الدينية لل

ماياك طاناتان فونوروجو السنة الدراسية " الهدى
2018/2019 
 مادة إفّ . كسهولة صعوبة العربية اللغة تعليمؿ كاف

 األساس بإدراؾ ا٤بعرفة كسب هبا يقصد اللغة قواعد
 الكالـ صحة عليها تنلئ الٍب كالصرفية النحوية العملية
 اللسانية ا٤بهارة كسب أيضا هبا كيقصد التعلّب كسالمة

 عن يعرّب  أف الطالب يعتاد حٌب التطليقية الناحية يف
. صحيحة سليمة بعلارة مقاصده

 كالوقت كالتلميذات ا٤بدرس من ا٤بشكالت يصدر
 ا٤بقابلة من ا٤بأخوذة ا٤بشكالت أما. ا٤بستخدمة كطريقة

 العمريطي بكتاب النحو تدريس يف حّلها كطريقة ا٤بدرسب
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" ا٥بدل مفتاح "الدينية با٤بدرسة الرابع الصف لتلميذات
: يلي كما فونوركجو طاناتاف ماياؾ

 ىو النحو تعليم يف ا٤بدرس توجهو الٌب ا٤بشكلة ( أ
حٌب صعوبة  ا٤بفردات، عن التلميذات قدرة نقصاف

 . ٯبعل ا٤بثاؿ فلذلك مل يستطع أف ٯبعل ا١بملة

رأل شيف ا٤بصطفى أف ا٤بفردات ىي إحدل 
من عناصر اللغة الٌب ٯبب على ا٤بتعلم هبا اللغة 

األجنلية من أجل اكتسب ا٤بهارات اللغوية للتواصل 
كاكن تعلم اللغة ليست مطابقة لتعلم . بذلك اللغة

كىذا يعِب أف الكفاءة ال يكفي ٢بفظ . ا٤بفردات
. ا٤بفردات بالطلع فقط

ترل اللاحثة أف ىذه ا٤بشكلة مطابقا برأل 
شيف ا٤بصطفى يف كتابو أف معُب ا٤بفردات با٢بقيقة 
ىي إذا كاف التلميذات تستطيع أف ترجم ا٤بفردات 

.  كتستطيع أف تستخدـ جعل ا١بملة الصحيحة
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كحل ا٤بشكلة عن نقصاف قدرة التلميذات عن 
ا٤بفردات ىي تسعى تقدًن ا٤بساعدة ا٤بفردات إىل 

.  التلميذات
اللغة العربية ىو اللغة بلناء الكلمة ا٤بختلفة إما 

بطريقة التصريف الشتفاقي أك التصريف اإلعرايب 
هبدين طريقتْب يف بناء الكلمة غنت اللغة العربية 

رأل رشد أٞبد طعيمة عن إستالء . با٤بفردات
ال يستوىل أحد اللغة حٌب يستوىل مفردات " ا٤بفردات 
".  تلك اللغة

ترل اللاحثة أف ىذه حل ا٤بشكلة مطابقا 
برأل رشد أٞبد طعيمة يف كتابو، ألف با٤بفردات قادرا 
على التعلّب ك كضعو ا٤بفردات يف كتابة أك يف اللساف 

.  كفقا للسياؽ الصحيح
كاسطي "كما قاؿ . ضيقا النحو لتعلم الوقت كاف  ( ب

أف من مشكالت يف تدريس النحو ىو " سومانطا
كطوؿ الدرس . طوؿ مادة الدرس يتعلق بوقت الدرس

أما يف تدريس النحو . ٰبتاج التلميذات لتعلمها
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٤بواد كثّبة ال نستطيع اف ابكتاب العمريطي أف 
نستخدـ اللياف إال ظهّب النظم فقط، ألف الوقت 

كالوقت ٧بدكد مع أف يف النهار ٕبيح ٯبعل . ضيق
ضعف دافعهم، كٯبب على التلميذات اف يتعلمن يف 

ا٤بدرسة الر٠بية يف الصلاح كبعضهن من أعضاء ا٤بنظمة 
أما الطريقة . كاآلخر يستغرقن الساعات للمحاضرة

٢بلها ىي اف يقرأ ا٤بعلم ظاىر النظم، كيعطى  قم 
بالتمارين يف كل فصل على الرغم من القليل لتذكر 

 .الدرس السابق

نقصاف الفهم لعلم النحو األساسي كعلم الصرؼ  ( ج
األساسي يف الزماف السابق ىو من مشكالت يف 

تدريس النحو، رٗبا يكوف ذلك على نقصاف اىتماـ 
حْب يتعلمن يف السابق اك ٲبكن ال يناسب طريقة 

. تدريس األستاذ يف تقدًن ا٤بواد يف الصف ا٤باضى
 أف معرفة أساسية ىي ”Dewi Salma“كأكد اللياف من 

معرفة الٍب كانت تأريض تفكّب إىل معرفة األساسية 
 .الذم ٯبب اف يراقب قلل اف يعرؼ ا٤بعرفة األساسية
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كإذا مل يكن فلن يتم التحكم الكفاءات كا٤بعرفة 
ٯبب ىذه قدرة الشركط أف يستقر يف . األساسية

ك بالنظر . أقرب كقت قلل اف تعطى ا٤بعرفة األساسية
إىل أف النحو العمريطي ىو علم ٫بو األكسط الذم 

أما الطريقة . ليعلمها ٰبتاج اىل معرفة النحو االساسي
٢بلها ىي ا٤بنتسلْب نظم العمريطي صعب فهم مع 

 . نظم ا١بركمية الٍب مت درس يف مستول السابقة

نقصاف التشجيع يف تدريس النحو، فإهنا مل يشعرف  ( د
ا٢باجة إىل درس النحو كنقصاف تكرار ا٤بواد يف خارج 

الفصل، ككاف زيادة التشجيع يؤدل إىل زيادة ٪باح 
أف " ابو أٞبد كيدكدك كسوفرييونو"كما قاؿ . التعّلم

التشجيع ا٢بسن اك سوء الوصوؿ إىل ا٤بقصود، ككاف 
ألف . زيادة التشجيع يؤدل إىل زيادة ٪باح التعّلم

الطالب بالتشجيع العظيم سوؼ ٯبهد يف السعي 
كعلى عكسو، . ألجل ترقية اإل٪باز لتحليل مشكلتو

الطالب بالتشجيع الضعيف يظره على سهولة التيئس 
كيوجو اىتمامو إىل غّب الدرس كٯبب ليوشوش 
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أما الطريقة . أصحابو كيَبؾ الدراسة لصعوبتو يف التعلم
. ٢بلها ىي إعطاء التشجيع عن أٮبية التعلم النحو
ألف . ألف زيادة التشجيع يؤدل إىل زيادة ٪باح التعّلم

الطالب بالتشجيع العظيم سوؼ ٯبهد يف السعي 
 .ألجل ترقية اإل٪باز لتحليل مشكلتو ككذلك عكسو

 
جهتها اتحليل البيانات  ن مشكالت التى و ﴿ج﴾ 

التلميذات في تدريس النحو بكتاب العمريطي وطريقة 
تلميذات الّصف الرابع بالمدرسة الدينية لحّلها ل

ماياك طاناتان فونوروجو السنة " مفتاح الهدى"
 2018/2019الدراسية 
 بلعض ا٤بقابلة من ا٤بأخودة ا٤بشكالت كأما
 بكتاب النحو علم تعّلم يف حلها كطريقة التلميذات
: يلي كما الرابع الصف لتلميذات العمريطي

نقصاف توفّب الوقت لتعلم النحو مع كثّب ا٤بواد  ( أ
كٯبب علينا الواجلة يف كقت األخر . يتعلمن با١بماعة
أف ا٤بادة  "M. Dalyono"قاؿ . ٕبيح ٯبعلنا تعلا
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ٲبكن أف . طويلة جدا كعديدة، كايضا الوقت طويل
يسلب ىذا التدخل، كالٍب ٲبكن أف تفسر على أهنا 

االنطلاع تدخل من الذاكرة بسلب تلادؿ االستنساخ 
إذا . بْب االنطلاع القدًن مع االنطلاعات ا١بديدة

دخوؿ ا٤بدرسة يف ا٤بساء اك يف الليل مث حالة 
التلميذات مل يعدف يف حالتهن لتلقي الدركس ألنو 

  .يتم تقليل الطاقة، كا١بو ا٢بار حٌب تسريع التعب

 مع با١بماعة نتعلم كطريقة ٢بل ا٤بشكلة ىي 
 .غرفة يف اك الليل كقت يف الصادقات

، (الكتاب األجركمية )نسياف مواد النحو قللها   ( ب
 ككثّبا التلميذات .كىذا ٲبنع إىل فهم النحو العمريطي

مل تتمكن من ٩بارسة عندما قراءة كتاب التفاصيل، 
أف  (Dewi Salma)  قالت.إال ما تظهر غاللا فقط

معرفة أساسية ىي معرفة الٍب كانت تأريض تفكّب إىل 
معرفة األساسية الذم ٯبب أف يكوف للرقابة قلل اف 

إذا مل يكن كذلك، لن يتم  .يعرؼ ا٤بعرفة األساسية
ٯبب ىذه قدرة . التحكم الكفاءات كا٤بعرفة األساسية
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الشركط أف يستقر يف أقرب كقت قلل اف تعطى 
ك بالنظر إىل أف النحو ألفيىة ىو  .ا٤بعرفة األساسية

علم ٫بو األعلى الذم ليعلمها ٰبتاج اىل معرفة النحو 
 .االساسي

 كحلوؿ ا٤بشكلة الذم قاـ هبا بعض ا٤بعلمْب ىي 
استخدامت القاموس لللحح عن معاف الٍب كانت مل 

أك تطلب ا٤بعُب إىل صديقتها الٌب عرفت . تعرفها
 كطريقة حلها ىي مراجعة .معناىا يف الفصل األخر

ا٤بواد النحوية األساسية قللها، مث ٙبفظ ا٤بواد 
أك تسأؿ إىل الصادقات الٌب يفهمن اك . األساسية

 .تستعار أليهن ا٤بالحظات

ٯبب على التلميذات اف يعرؼ كثّبا من ا٤بفردات  (ج
ا٤بشكلة الٍب  لتكوف قادرة على قراءة الكتاب،

 ىي يف الواقع تفهم على ما بياف أستاذىا، كاجهتها
كلكن ليس عندىا كثّب من ا٤بفردات، إذا كاف إجراء 

قاؿ . ا٤بثاؿ مل يعرؼ اللغة العربية ىكذا أقل الصعب
”Ari Wahyudi” علم النحو ال يكفي أف تكوف 
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ألنو  . لإلستيالء على كتب الَباث "سالحا قويا"
عند النحو كالصرؼ، ٯبب على التلميذات أف 

. يعرفن كثّبا من ا٤بفردات لقدرة على قراءة الكتاب
أف مشكلة يف تدريس " أكريل ٕبر الدين"كقاؿ أيضا 

النحو ىي يالحظ أف مفهـو النحو كاف يضيق 
ليقتصر على ضلط أكاخر الكالـ، ككاف ٲبكن اف 

نضيف عليو التغّبات الٍب تطرأ علي بنية الكلمة أم 
.  علم الصرؼ

أف يطلب ا٤بدرس كا٢بلوؿ ىذه ا٤بسألة عي 
طريقة التدريس ا٤بناسلة كا٤بختلفة لتكفى ا٬بفاض 

حاكلت بقدر نفس الىتماـ القدرة الفكرية للتالميذ ك
كطريقة ٢بلها ىي استخدمت . بياف األستاذ جيد

أك . القاموس لللحح عن معاف الٍب كانت مل تعرفها
تطلب معنها إىل صديقتها الٌب عرفت معناىا يف 

 .الفصل األخر
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ا٤بواد النحوية صعوبة التلميذات يف فهم   (د
 أخرل من ذلك النحو مع الكتاب العمريطي 

يف ا٤بدرسة جدا تعميق مفصلة، يف حْب مل يسلق يل 
ينلغي أف يكوف كطريقة ٢بلها ىي . أف تعلم السابقة

من نفسك مواصلة ٙبسْب جودة يف التعلم، غاللا 
تكرار لو الدرس، كٰبب أستاذة من أجل العلم من 

. السهل أف يفهم
 .أّف فهم معُب نظم العمريطي صعلا (ق

 ألف ا٤بفردات يف نظم العمريطي ٲبكن اعتلار من 
كطريقة ٢بلها . الصعب من ا٤بفردات يف نظم ا١بركمية

كجلت من ٰبفظ نظم أكال، معُب نظم مث أستطيع ىي 
. أف فهم النحو

. نقصاف طريقة التدريس ا٤بستخدمة يف التدريس (ك
نقصاف إختالؼ الطريقة ٯبعلن أقل ا٢بماس يف  ؿ
 من مشكالت "Rustinah"ىذا كفقا لقو٥با  . التدريس

التدريس ىي الطريقة الدراسي كالنظاـ يف تقدًن مادة 
التدريس منها أقل اإلتقاف للمعلم عن نظاـ تقدًن ا٤بواد 
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با١بيد كالفعاؿ مع أقل ا٤باىارات ا٤بتنوعة للمعلم يف 
.  كىذا ٯبعلن ا٤بلل. استخداـ ا٤بهنج الدراسي

كا٢بلوؿ ىي طُلب ا٤بعلم طريقة التدريس ا٤بناسلة 
كا٤بختلفة لتكفى ا٬بفاض القدرة الفكرية لتلميذات 

. كحاكلت بقدر نفس الىتماـ بياف األستاذ جيدا
كطريقة ٢بلها ىي سألت التلميذات إىل الصادقات 
الالتى يتعلمن ٗبدرس النحو األخر الذم ىو يعطى 

. شرحا سهال
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الباب السادس 
الخاتمة 

نتيجة البحث  ﴿أ﴾ 
كفقا بكتابة ىذا اللحح استخلصت اللاحثة عن 

مشكالت يف التدريس النحو بكتاب العمريطي 
" مفتاح ا٥بدل"لتلميذات الّصف الرابع با٤بدرسة الدينية 
  2018/2019ماياؾ طاناتاف فونوركجو السنة الدراسية 

: كما يلي
تلميذات ؿ تدريس النحو بكتاب العمريطي ؿكاف .ٔ

الصف الرابع باا٤بدرسة الدينية مفتاح ا٥بدل ماياؾ 
طاناتاف فونوركجو تستخدـ ا٤بدرس الطريقة 

ا٤بوضوع ا٤بقرر شرح اإلستقرائية، يعِب يلدأ الدرس ب
كبعدىا ٯبعل ا٤بدرس أمثلة فيما يتعلق با٤بوضوع 

 .كيطلب التلميذات ٢بّل التدريلات
يف تدريس النحو  جهها ا٤بدرساا٤بشكالت الٍب ك .ٕ

لتلميذات الصف الرابع با٤بدرسة ؿبكتاب العمريطي 
  ىيماياؾ طاناتاف فونوركجو" مفتاح ا٥بدل"الدينية 

107 
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 الوقت ككاف ا٤بفردات عن التلميذات قدرة نقصاف
 مع أف ا٤بواد الٍب ٘بب لفهمها ضيقا النحو تعلم يف

كثّبة مث كانت ألفاظ يف كتاب العمريطي غريلة 
كنقصاف الفهم يف علم النحو األساسي كنقصاف 

طريقة  ك.التشجيع يف تدريس النحو من التلميذات
 يأمر ا٤بدرس إىل التلميذات تقدًن السؤاؿ  ىي٢بّلها

عن ا٤بفردات إىل التلميذات الالتى أمهر منهّن 
كيعطى ا٤بدرس التدريلات قليال لكي يذكر عن 

الدرس السابق كيربط ا٤بدرس فهم النظم العمريطي 
إىل نظم األجركمية ليتّمم ا٤بادة ا٤باضية كيستخدـ 

ا٤بدرس األمثلة النحوية ا٤بتنوعة  با٢بياة اليومية 
ا٤بناسلة مث يعطى ا٤بدرس التدريلات ليمارس قدرات 
التلميذات كيعطى التشجيع عن أٮبيتة التعلم النحو 

 .كيعطى الدكافع من أىداؼ تعلم النحو
جهتها التلميذات يف تدريس النحو اا٤بشكالت الٍب ك .ٖ

تلميذات الصف الرابع با٤بدرسة ؿبكتاب العمريطي ؿ
 ىي ماياؾ طاناتاف فونوركجو" مفتاح ا٥بدل"الدينية 
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نقصاف كقت تعلم النحو مع كثّب ا٤بواد يتعلمن 
الكتاب )نسياف مواد النحو قللها . با١بماعة

 نقصاف معرفة ا٤بفردات ككذالك (األجركمية 
التلميذات يسلب نقصاف قدرهتن عن قراءة شرح 

 فهم ا٤بواد النحوية، ة التلميذات يف صعوب.الكتاب
ا كنقصاف طريقة كأّف معُب نظم العمريطي صعب
ىي ك طريقة حّلها . التدريس ا٤بستخدمة يف التدريس

يسأؿ التلميذات إىل الصادقات الالتى يفهمن أكال 
فهما جيدا بلياف ا٤بدرس كمراجعة مواد النحوية 

األساسية مث يسأؿ إىل الصادقات الالتى يعرفن مث 
تلحح التلميذات  ا٤بَبدفات من القاموس الالتى مل 
يفهمن، مث يسأؿ التلميذات إىل الصادقات الالتى 
يتعلمن ٗبدرس النحو األخر الذم ىو يعطى شرحا 

 .سهال
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﴿ب﴾ اإلقتراحات 
كقد عرفت كفهمت اللاحثة ٝبيع ا٤بسائل الٍب 

تتعلق ا٤بشكالت يف تدريس النحو بكتاب العمريطي 
ماياؾ " مفتاح ا٥بدل"الصف الرابع با٤بدرسة الدينية 

، 2018/2019طاناتاف فونوركجو السنة الدراسية 
  :فتقّدـ اللاحثة اإلقَباحات، كىي

 للمدرسة .1
" مفتاح ا٥بدل"ينلغى على ا٤بدرسة الدينية 

ماياؾ طاناتاف فونوركجو أف تعطي ا٤بدّرسْب 
كالتلميذات ا٤بخربات لَبقية جودهتم خاصة لدرس 

كينلغي أف ضلط إدارة الوقت لتحقيق التوازف  .النحو
. بْب الوقت كا٤بادة الٍب ٯبب اف يتعلم التلميذات

 للمدّرس .2
مفتاح "ينلغى على مدّرس ا٤بدرسة الدينية  (ٔ

ماياؾ طاناتاف فونوركجو أف يوّسع فرصة " ا٥بدل
يف غّب حصة الدرس على التلميذات ٤بن ٥بم 

 .ضعف عقلهم
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ينلغى على ا٤بدّرس أف يستعمل أنواع الطرؽ  (ٕ
 .ليساعد التلميذات عن تفهيم ا٤بواد كامال

ينلغى على ا٤بدّرس أف يستخدـ كثّب من كتب  (ٖ
 .أخرل ألجل اٛباـ الشرح على الدرس

ينلغي على ا٤بدّرس أف يأخذ ا٤بواد لشرخ ا٤بادة  (ٗ
يف كقت أخر ٕبيح ىن الذين ال يفهمن ا٤بادة 

 . عند يف الفصل، يفهمن بسرعة
إف كجدت التلميذات عن مشكالت التعليم  (٘

فينلغى على ا٤بدّرس أف يراقلهم حٌب تعرؼ عن 
 .حقيقة ا٤بشكالت كٱبّرجهم منها

 للباحثة .3
أرجوا من ا١بميع تصحيح ىذ اللحح من 

األخطاء كالغلظات كزيادة من النقائص كاستفيدكا 
 .مايفيدين كانتفعوا ما ينفعِب

 للتلميذات .4
ينلغى على التلميذات أف يتعلمن جّيدا قلل  (ٔ

 .التعّلم أك بعده
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ينلغى على التلميذات أف يسألن عن ا٤بادة الٌب  (ٕ
 .مل يفهمنها

ينلغي على التلميذات اف يقدرف على تقسيم  (ٖ
 .اكقاهتن جيدا

ينلغى على التلميذات أف ٯبعلن علم النحو  (ٗ
  .زيادة يف تعلمهنّ 

 أف يكوف ىذا اللحح نافعا ملاركا كعسى
كاف نافعا لنفس . ١بميع من قرأ ىذا اللحح

 .الكاتلة كللمدرسة كالتالميذ كالتلميذات
 


