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  مللخص

لطالب " القواعد الصرفية"تعليم الصرف �ستخدام كتاب ". ٢٠٢٠. نيكا أيو فاطمة

الصف األول يف املعهد اإلسالمي السلفي الربكة ماعونسومان سيمان 

مية درجة سرجا�، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الرتبية والعلوم التعلي". فونوروغو

  .�جلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو

 األستاذ الدكتور أندوس احلاج حسن املاجستري : حتت إشرف

 

  تعليم الصرف، كتاب القواعد الصرفية: الكلمات األساسية 

الصرف هو علم يبحث عن تغيري األصل الواحد إىل صيغ متعددة ليدل على 

 كان. ة لفهم الكتب السلفيةاسيالصرف هو واحد من األدوات األسو . معان خمتلفة

عونسومان اعهد اإلسالمي السلفي الربكة ماملتعليم الصرف لطالب الصف األول يف 

حيتوي هذا الكتاب مادة اإلعالل . سيمان فونوروغو �ستخدام كتاب القواعد الصرفية

  .ويقدم �لنظم حىت يسهل الطالب لفهم الصرف

طريقة التعليم املستخدمة يف ) ١(بحث إىل إجابة األسئلة عن يهدف هذا ال

تعليم الصرف �ستخدام كتاب القواعد الصرفية لطالب الصف األول يف املعهد 

مشكالت يف تعليم الصرف ) ٢(ونسومان سيمان فونوروغو اإلسالمي السلفي الربكة ماع

�ستخدام كتاب القواعد الصرفية لطالب الصف األول يف املعهد اإلسالمي السلفي 

التقومي املستخدم يف تعليم ) ٣( طريقة حلّلهاالو  ونسومان سيمان فونوروغوعالربكة ما

الصرف �ستخدام كتاب القواعد الصرفية لطالب الصف األول يف املعهد اإلسالمي 

  .السلفي الربكة ماعونسومان سيمان فونوروغو

وإلجابتها إستخدمت الباحثة نوع البحث على سبيل البحث النوعي 

)Qualitative Research(  والبحث النوعي هو إجرأت البحث اليت تنتج البيا�ت الوصفية

)Descriptive Data(  كاألصوات املكتوبة أو من ألسنة األشخاص والطبائع املتأملة .



 

 

وإستخدمت طريقة املقابلة وطريقة املالحظة وطريقة الو�ئق املكتوبة جلمع البيا�ت، 

البحث الوصفي النوعي الحيتاج إىل فروض وإستخدمت نوع التحليل وصفيا نوعيا ألن 

  . البحث ومث الحتتاج الباحثة يف حبثها إىل إجياد فروض البحث

إن طريقة التعليم املستخدمة يف تعليم الصرف ) ١: (أما نتائج هذا البحث هي

�ستخدام كتاب القواعد الصرفية لطالب الصف األول يف املعهد اإلسالمي السلفي 

أما طريقة . سيمان فونوروغو هي طريقة القياسية وطريقة اإلستقرائيةالربكة ماعونسومان 

القياسية هي يبداء التعليم �لقاعدة أوال مث األمثلة وأما طريقة اإلستقرائية يبداء التعليم 

إن ) ٢. (وكانت طريقة القياسية مشهورا للمعلم. �ألمثلة أوال مث يوجد القاعدة

الصرف �ستخدام كتاب القواعد الب يف تعليم اليت تواجهها املعلم والطمشكالت 

الصرفية لطالب الصف األول يف املعهد اإلسالمي السلفي الربكة ماعونسومان سيمان 

، وحّل الطالب حلفظ النظم واملراداألستاذ  افعدصعوبة ) أ(هي  والطريقة حلّلها فونوروغو

إختالف خلفيات  )ب(األستاذ أذكر الطالب حلفظ النظم واملراد يف كل التعليم، 

وحّله يقدم الكتاب �لنظم ويستخدم املعلم الطريقة احلفظ يسهل الطالب ، طالبلا

، وحّل األستاذ دافع الطالب د الطالب �ن الصرف أصعباإعتق) ج(لفهم الصرف، 

، إقامة التعليم كثرة الطالب يف فصل واحد)د(�ن علما ليس أصعب عندما التعلم، 

، حّل الطالب تكرار لكتاب القواعد الصرفية �للغة العربيةاستخدام ا) ه( �حلماسة

، إستخدام الطالب لغتهم اخلاصة ليسهل إلتباس لغة املراد) و( الكتاب يف حجرة أوال

لعبة لاأو  ، ختلل األستاذ التعليم �لقصصإقامة التعليم اململ) ز( حفظ النظم واملراد

 تعليم الصرف �ستخدام كتاب القواعد إن التقومي املستخدم يف) ٣( . السؤال واإلجابة

الصرفية لطالب الصف األول يف املعهد اإلسالمي السلفي الربكة ماعونسومان سيمان 

 .فونوروغو هي التقومي االشفوي والتقومي التحريري
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 الباب األول

 مقّدمة

  

 خلفية البحث .أ﴾ ﴿

�فذة العامل أل�ا املعرفة  تقال إ�ا. هي �فذة العامل أو مفتاح العلوماللغة 

وقال . خضارة كانت موجودة و مت خلقها بواسطة اللغة ١٠٠١املختلفة و 

مصطفى الغاليىن يف كتابه جامع الّدروس العربّية، الّلغة العربية هي الكاملات اليت 

األن، اللغة العربية هي لغة عاملية حيث تستخدم   ١.يعرب �ا العرب عن أغراضهم

يف إندونيسيا، ال يتم تعلم اللغة العربية كلغة . در األدب اللغة العربيةكثرية من مصا

دينية فقط، ولكن يتم تعلم اللغة العربية لفهم ا�ت القرأن الكرمي و احلديث و 

اللغة تعريفات كثرية، الحمل إلسهاب القول فيها إال أن التعريف . الكتب العربية

ن الرموز الصوتية اليت حيكمها نظام معني الذي نقالبه اللغة هو أن اللغة جمموعة م

واليت يتعارف أفراد جمتمع ذي ثقافة معينة على دالال�ا، من أجل حتقيق االتصال 

 ٢.بني بعضهم وبعض

واللغة هي األم اليت تنسج شبكة الوفاق بني أفراد ا�تمع ومجاعاته، 

. ع بدون وفاقوال جمتم. فال وفاق بدون لغة. ونظمه ومؤسساته، وقيمه ومعتقداته

وكما تسهم اللغة يف صياغة ا�تمع، فإن ا�تمع يسهم بدوره يف صياغتها 

فاجلماعة الناطقة �للغة هي اليت �ب األلفاظ معانيها، وتشتق من . وتطويرها

واللغة منهج للتفكري، ونظام لالتصال .املفردات ما يعرب عن مستحد��ا ومراميها

                                                             
  .٦، )٢٠١٣التوفيقية، : قاهرة(جامع الّدروس العربّية مصطفى الغاليىن،   ١

رة، جامعة املنصو : مصر(، تعليم العربية لغري الناطقني �ا مناهجه وأساليبه. رشدي أمحد طعيمة  ٢

٢١، )١٩٨٩.  



٢ 

 

امنة يف لغته، ويف معجمها، وحنوها، وصرفها، فثقافة كل جمتمع ك. والتعبري

  ٣.فالحضارة إنسانية دون �ضة لغوية. ونصوصها، وفنها، وأد�ا

وقد . يف الزمان احلاضر، قد مر إجتاه تعليم اللغة العربية التطويرات كثرية

ثبت ذلك من خالل تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا، بدأ من مرحلة الطفولة أو 

يدل وجود تعليم اللغة العربية يف املدارس و . طفال حىت اجلامعةمن روضة األ

 ٤.اجلامعات و املعاهد على جدية تطوير النظام وجودته

إىل دراسة ) يف املعهد اإلسالمي(يهدف تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا 

و تعميق التعليم اإلسالمية من خالل الكتب العربية يف جماالت التفسري واحلديث 

�إلضافة إىل املعهد اإلسالمي، يتم أيضا . لفقه والعقيدة و الصوفية و غريهموا

 ٥.تعليم اللغة العربية يف املدارس اليت تبدأ من املرحلة اإلبتدائية حىت اجلامعة

أربع مهارات لغوية أن جيب الطالب امتالكها،  تعليم اللغة العربيةكان ل

أحد العناصر . القراءة ومهارة الكتابةوهي مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة 

الرتاكب هي علم النحو وعلم . األساسية لتحقيق هذه املهارات هو الرتاكيب

الفرق بينهما هو أن علم الصرف يناقش كلمة قبل الدخول إىل اجلملة، . الصرف

تعليم الصرف ليس �ألمر . ولكن علم النحو يناقش كلمة عند ما يدخل اجلملة

الطالب يف تعليم الصرف هي يف نقل كلمة رئيسية إىل عدة  السهل، وصعوبة

 .الكاملات يف احملادثة

                                                             
دار الفكر العريب، : القاهرة(، النظرية والتطبيق: تعليم اللغة العربية لغري الناطقني �ا. على أمحد مدكور ٣

٦، )٢٠٠٧.  
ديفا : جوغجاكر�( Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab,أويل النهى  ٤

  .٤٨-٤٧، )٢٠١٦فريس، 
: ماالنج( Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab،بسري مصطفى و عبد احلميد ٥

  .٦، )٢٠١٢اجلاحمة اإلسالمية اخلكومية ماالنج فريس، 



٣ 

 

من خالل إتقان علم النحو والصرف، ميكن للشخص بسهولة تعليم اللغة 

كما يف نطاق املعهد الذي يدرس و يقرأ كتب . النحوية و ملهارة القراءة خاصة

خطاء يف إستخدام اللغة سوف يواجه شخص صعو�ت و أ. الصفراء �للغة العربية

لذالك . العربية إذا كان من دون أن يستند إىل قدرة علم النحو و الصرف جيدة

 .يصبح تعليم علم النحو و الصرف شرط أساسي عند تعليم اللغة العربية

يف تعليم اللغة العربية، جيب أن يهتم بألهداف اليت جيب حتقيقها من 

صدرت . املطبقة و األهداف املراد حتقيقهاالتعليم، لذلك هناك تطابق بني طرائق 

بينما وسائل التعليم . طريقة تعليم اللغة العربية دورا مهما للغاية يف عملية التعليم

هي بواسطة ملبلغ مواد التعليمية مثل الكتب و األفالم و الشرائح وما أشبها 

م، و حبيث يكون إختيار وسائل التعليم مؤثرا على حتقيق أهداف التعلي ٦.ذلك

 . منها إختيار الكتب املدرسية اليت سيتم استخدامها يف التعليم

هو أحد من  "الربكة"من هذه اإلفرتاضات، معهد اإلسالمي السلفي 

املؤسسات التعليمية غري الررمسية يف فونوروغو اليت تضم مدرسة الدينية نور 

كان موجودا   معهد اإلسالمي الربكة هو إمتداد من جملس التعليم الذي. الربهاين

مث نظرا لتطوير العصر يف عام . ١٩٨٣يف ماعونسومان، و الذي �سس يف عام 

األنشطة يف معهد . ، بدأ كياهي احلج إمام سو�� بتوفري ُحجر الطالب٢٠٠٩

اإلسالمي السلفي الربكة مزدمحة للغاية ألن التعليم الديين يتم من بعد الصبح 

 .مول أن يكون طالب ميلك األخالق الكرميةمن املأ. والعصر و املغرب و العيشاء

هو احد معاهد يف فونوروغو املعهد السلفي،  "الربكة"معهد اإلسالمي 

يف تعليم، تنقسم مدرسة . واليت طبقت تعليم علم النحو والصرف وكتب الصفراء

وتنقسم تعليم الصرف يف هذه الفصول، وهي . فصول ٤الدينية نور الربهاين اىل 

                                                             
٦
 ,Media Pembelajaran, Hakikat, Pengembangan, Pemanfaatan ،�رودي سوسيال� و جيفي ر� 

dan Penilaian )٦، )٢٠٠٩واجا� فرميا، : �ندونج. 



٤ 

 

�ستخدام كتاب القواعد الصرفية و أمثلة التصرفية، الصف الثاين  يف الصف األول

�ستخدام كتاب اإلعالل و  تصرف الثاين، الصف الثالث �ستخدام كتاب 

اإلعالل و تصرف املزيد، ولكن يف الصف الرابع اجلمع بني التعليم النحو والصرف 

 .�ستخدام كتاب الفية إبن مالك

هاين التعليم من يوم اإلثنني إىل يوم األحد مدرسة الدينية نور الرب  تعمل

تنتشر الفصول ). قبل العشاء(ويبدأ التعليم بعد الصالة املغرب إىل الساعة الثامنة 

يف الصف األول تعليم . خيتلف عدد الطالب يف كل الفصل. من مجيع أحناء املعهد

اجلدد الصرف �ستخدام كتاب القواعد الصرفية، هذا الكتاب مناسب للمبتدئني 

تبدأ مراحل عملية التعليم برفقة الطالب و هم يرددون النظم يف . يف اللغة العربية

تعليم السابقة، والغياب، ويقرأ املعلم معىن اجلوية، مث ميلي املراد �للغة اإلندونسي، 

 ٧.مث يعطي شرحا �لناظم املذكور

ملعلم يف عملية التعليم الصرف هناك �لتأكيد عقبات من وجهة نظر من ا

كما قال األستاذ خازن . و الطالب وكذلك وجهة نظرهم من الكتاب املستخدم

أن املشكالت األكثر كانت يف مرحلة التقومي، وهي صعوبة ز�دة اهتم الطالب 

ليس فقط من األستاذ الطالب أيضا واجهوا مشكالت يف  ٨.حبفظ النظم واملراد

هناك الذين لديهم خلفيات عملية التعليم الصرف بسبب صعوبة الكتابة، ألن 

قادر على تسهيل  القواعد الصرفية �ستخدام كتاب. وليس من املعهد اإلسالمي

عالوة على . اليت يسهل تذكرها النظم ألنه حيتوي على يم الصرففهم الطالب لتعل

ومن  ٩.حبيث يسهل على الطالب حفظ الدروس ه النظمذلك، يتم غناء هذ

                                                             
  يف ملحق هذا البحث  ٢٠٢٠/I-٢٠/O/٠١  رقم الحظةامل ةخأنظر إىل النس ٧
  يف ملحق هذا البحث٢٠٢٠/II-٠٩/W/٠١ رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس ٨

  يف ملحق هذا البحث٢٠٢٠/I-١٤/W/٠٥ رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس ٩



٥ 

 

يستخدم اللغة العربية حبيث جيد ألن كتابه  مشكالت الكتاب املستخدم يعين

  ١٠.ميالطالب صعوبة يف فهم التعل

ثا علميا حتت ومن خلفية البحث املذكورة فأردت الباحثة أن تكتب حب

لطالب الصف " القواعد الصرفية"تعليم الصرف �ستخدام كتاب ": املوضوع

 ."ونوروغوف السلفي الربكة ماعونسومان سيماناألول يف املعهد اإلسالمي 

 

 حتديد البحث .ب﴾ ﴿

أما حتديد البحث يف هذا البحث العلمي هو طريقة املستحدمة 

املعلم والطالب يف تعليم الصرف وكيفية التقومي يف  اواملشكالت اليت تواجهه

 .تعليم الصرف �ستخدام كتاب القواعد الصرفية

 

 أسئلة البحث .ج﴾ ﴿

  :�خذ الباحثة أسئلة البحث كما يلي

املستخدمة يف تعليم الصرف �ستخدام كتاب القواعد  ما طريقة التعليم .١

الصرفية لطالب الصف األول يف املعهد اإلسالمي السلفي الربكة 

 ماعونسومان سيمان فونوروغو؟

كيف املشكالت يف تعليم الصرف �ستخدام كتاب القواعد الصرفية  .٢

لطالب الصف األول يف املعهد اإلسالمي السلفي الربكة ماعونسومان، 

 ؟والطريقة حلّلها ان، فونوروغوسيم

كيف التقومي املستخدم يف تعليم الصرف �ستخدام كتاب القواعد الصرفية  .٣

لطالب الصف األول يف املعهد اإلسالمي السلفي الربكة ماعونسومان 

 سيمان فونوروغو؟

                                                             
  يف ملحق هذا البحث٢٠٢٠/I-١٤/W/١٠ رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس ١٠



٦ 

 

 أهداف البحث .د﴾ ﴿

  :األهداف اليت تريدها الباحثة يف كتابة هذا البحث كما يلي

ليم املستخدمة يف تعليم الصرف �ستخدام كتاب القواعد طريقة التع لكشف .١

الصرفية لطالب الصف األول يف املعهد اإلسالمي السلفي الربكة ماعونسومان 

 .سيمان فونوروغو

املشكالت يف تعليم الصرف �ستخدام كتاب القواعد الصرفية لطالب  لكشف .٢

سيمان كة ماعونسومان الصف األول يف املعهد اإلسالمي السلفي الرب 

 .والطريقة حلّلها فونوروغو

التقومي املستخدم يف تعليم الصرف �ستخدام كتاب القواعد الصرفية  لكشف .٣

كة ماعونسومان سيمان لطالب الصف األول يف املعهد اإلسالمي السلفي الرب 

  .فونوروغو

 

 فوائد البحث .ه﴾ ﴿

  :أما فوائد البحث اليت ترجى �ا يف هذا البحث فهي

 الفوائد النظرية .١

الصرف �ستخدام  تكون ز�دة لتوسعة الثقافة العلمية يف تعليم أن 

كتاب القواعد الصرفية لطالب الصف األول يف املعهد اإلسالمي السلفي 

 .كة ماعونسومان، سيمان، فونوروغوالرب 

 

 الفوائد العملية .٢

 للمعهد .أ 

�ذا البحث العلمي يرجى أن يساعد على حتقيق تعليم أفضل، 

 . أفضل اإلبتكارات التعليمية متقدم، و ميكن أن جيد



٧ 

 

 للمعلم .ب 

�ذا البحث العلمي يرجى ز�دة املعارف للمعلمني يف تعليم اللغة  

 .العربية اجليدة

 للباحثة .ج 

يرجى هذا البحث العلمي ليزداد املعارف يف تعليم الصرف يف الزمان 

  .املستقبل خاصة

 

 تنظيم كتابة تقرير البحث .و﴾ ﴿

لتسهيل القارئ يف فحص احملتوى يف  تستخدم تنظيم كتابة تقرير البحث  

  :يتكون البحث من ستة أجزاء النظاميات و هي. مناقشة البحث

املقدمة، وهي حيتوى على خلفية البحث وحتديد البحث و   :  الباب األول

أسئلة البحث و أهداف البحث وفوائد البحث وتنظيم  

  .كتابة تقرير البحث

السابقة و اإلطار النظري اليت تبحث الباحثة عن البحوث   :  الباب الثاين

  .وصف عن تعليم الصرف �ستخدام كتاب القواعد الصرفية

دخل ونوع البحث و حضور املمنهج البحث حيتوى على   :  الباب الثالث

ب مجع كان البحث ومصادر البيا�ت وأسلو البحث وم

البيا�ت وختليل البيا�ت وفحص صحة البيا�ت ومراحل 

  .البحث

عرض البيا�ت حيتوى على عرض البيا�ت العامة و عرض   :  الباب الرابع

  .البيا�ت اخلاصة

 والطريقة حلّلها الطريقة واملشكالتحتليل البيا�ت عن   :  الباب اخلامس

تعليم الصرف �ستخدام كتاب والتقومي اليت مستخدم يف 



٨ 

 

القواعد الصرفية لطالب الصف األول يف معهد اإلسالمي 

  .السلفي الربكة

  .اإلختتام حيتوى على اخلالصة و اإلقرتاحات  :  اب السادسالب
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  ثاىنالباب ال

  البحوث السابقة واإلطار النظرى

  

 البحوث السابقة .أ﴾ ﴿

القواعد "تعليم الصرف �ستخدام كتاب موضوع هذا البحث يعين 

سالمي السلفي الربكة لطالب الصف األول يف املعهد اإل" الصرفية

وترجع الباحثة إىل بعض البحوث العلمي  . فونوروغو سيمانماعونسومان 

  :كما يلي

، بقسم تعليم  (Muhammad Safebriyansyah)قد حبث دمحم سافربينسة .١

تعليم الصرف �ستخدام  "حتت العنوان  ٢٠١٨اللغة العربية يف السنة 

كتاب املقصود لطالب الصف الثالث يف املدرسة الدينية تسلم اهلدى 

و يهدف ". ٢٠١٧/٢٠١٨ن فونوروغو السنة الدراسية جيكوك ��دا

معرفة أهداف تعليم الصرف �ستخدام كتاب ) ١(هذا البحث إىل 

املقصود لطالب الصف الثالث يف املدرسة الدينية تسلم اهلدى جيكوك 

معرفة طريقة ) ٢(، ��٢٠١٧/٢٠١٨دان فونوروغو السنة الدراسية 

�ستخدام كتاب املقصود لطالب  خدمة يف تعليم الصىرفالتعليم املست

الصف الثالث يف املدرسة الدينية تسلم اهلدى جيكوك ��دان فونوروغو 

معرفة التقومي املستخدم يف تعليم ) ٣(، ٢٠١٧/٢٠١٨السنة الدراسية 

�ستخدام كتاب املقصود لطالب الصف الثالث يف املدرسة  الصرف

سنة الدراسية الدينية تسلم اهلدى جيكوك ��دان فونوروغو ال

٢٠١٧/٢٠١٨ . 

هذا البحث نوع من البحث امليداين �ملدخل الكمي، إستخدام 

ومن . الباحث أساليب مجع البيا�ت بطريقة املقابلة واملالحظة والتوثيق



١٠ 

 

 

أن أهداف تعليم الصرف �ستخدام كتاب ) ١: (نتائج البحث هي

دى جيكوك املقصود لطالب الصف الثالث يف املدرسة الدينية تسلم اهل

��دان فونوروغو هي أن يستطيع الطالب على تعبري أفكارهم وكتا�م يف 

اجلمل و فهم معىن اجلمل العربية و القرأة بشكل صحيح والستخدام 

طريقة التعليم ) ٢. (اللغة العربية و كتابه الكلمات العربية بشكل صحيح

الصف  �ستخدام كتاب املقصود لطالب املستهخدمة يف تعليم الصىرف

الثالث يف املدرسة الدينية تسلم اهلدى جيكوك ��دان فونوروغو هي 

الطريقة القياسية، �عطاء املعلم البيا�ت املتعلقة �ملادة مث إعطاء بعض 

ااألمثلة من الوزن وااملوزون، يف �اية التعليم يعطي املعلم إجا�ت األسئلة 

�ستخدام كتاب  الصرف التقومي املستخدم يف تعليم) ٣. (ملعرفة فهمهم

املقصود لطالب الصف الثالث يف املدرسة الدينية تسلم اهلدى جيكوك 

  ١١.��دان فونوروغو هو التقومي �إلختبار الشفوي و اإلختبار التحريري

أما الفرق بني هذا البحث والبحث السابقة األول فهو البحث 

قومي يف تعليم للسيد خممد سافربينسة، حبث يف األهداف و الطريقة والت

�ستخدام كتاب املقصود لطالب الصف الثالث يف املدرسة  الصرف

ولكن يف هذا البحث، . الدينية تسلم اهلدى جيكوك ��دان فونوروغو

" القواعد الصرفية"تعليم الصرف �ستخدام كتاب حبثت الباحثة يف 

لطالب الصف األول يف املعهد اإلسالمي السلفي الربكة ماعونسومان 

املساوة بني البحثني هو معرفة الطريقة والتقومي يف . مان فونوروغوسي

 . تعليم الصرف

                                                             
١١

تعليم الصرف �ستخدام كتاب املقصود لطالب الصف الثالث يف املدرسة الدينية "سة، سافربيندمحم  

اجلامعة اإلسالمية احلكومية : فونوروغو("٢٠١٧/٢٠١٨تسلم اهلدى جيكوك ��دان فونوروغو السنة الدراسية 

  .٥٦، )٢٠١٨فونوروغو، 



١١ 

 

 

، بقسم (Amiruddin Nur Muhammad)قد حبث أمري الدين نور دمحم .٢

تدريس قواعد صرفية "حتت العنوان  ٢٠١٧تعليم اللغة العربية يف السنة 

�ملدرسة بكتاب األمثلة التصرفية بطريقة القياسية لطالب الصف الثالث 

و أما األسئلة اليت تبحث يف هذا ". الدينية دار املتقني كفولورجو ماغتان

كيف تدريس قواعد صرفية بكتاب ) ١: (البحث العلمي فهي كما يلي

األمثلة التصرفية بطريقة القياسية لطالب الصف الثالث �ملدرسة الدينية 

يف تدريس كيف أساليب التقومي ) ٢(دار املتقني كفولورجو ماغتان؟ 

قواعد صرفية بكتاب األمثلة التصرفية بطريقة القياسية لطالب الصف 

ما مشكالت ) ٣(الثالث �ملدرسة الدينية دار املتقني كفولورجو ماغتان؟ 

تدريس قواعد صرفية بكتاب األمثلة التصرفية بطريقة القياسية لطالب 

 ن؟ الصف الثالث �ملدرسة الدينية دار املتقني كفولورجو ماغتا

إلجابة أسئلة البحث، إستخدم الباحث نوع البحث هذا البحث 

العلمي على سبيل البحث النوعي والبحث النوعي هو إجرأت البحث 

اليت تنتج البيا�ت الوصفية كاألصوات املكتوبة أو من ألسنة األشخص 

وإستخدمها طريقة املقابلة و الطريقة املالحظة وطريقة . وطبائع املأمتلة

ومن نتائج . وإستخدمها يف هذا التحليل حبثا وصفيا نوعيا الوثيقية

تدريس قواعد صرفية بكتاب  إن الطريقة املستخدمة يف) ١: (البحث 

األمثلة التصرفية بطريقة القياسية لطالب الصف الثالث �ملدرسة الدينية 

إن أساليب التقومي ) ٢(دار املتقني كفولورجو ماغتان هي يبدأ األستاذ 

يف تدريس قواعد صرفية بكتاب األمثلة التصرفية بطريقة  ةاملستخدم

القياسية لطالب الصف الثالث �ملدرسة الدينية دار املتقني كفولورجو 

إن مشكالت ) ٣(ماغتان هي قسمان مها التقومي الشفوي و التحريري 

يف تدريس قواعد صرفية بكتاب األمثلة التصرفية بطريقة القياسية لطالب 



١٢ 

 

 

�ملدرسة الدينية دار املتقني كفولورجو ماغتان من جها�ن الصف الثالث 

  ١٢.مها من جهة داخلية الطالب وخارجهم

أما الفرق بني هذا البحث والبحث السابقة الثاين فهو البحث  

للسيد أمري الدين نور دمحم، حبث يف كيفية التدريس وأساليب التقومي و 

التصرفية بطريقة  املشكالت يف تدريس قواعد صرفية بكتاب األمثلة

القياسية لطالب الصف الثالث �ملدرسة الدينية دار املتقني كفولورجو 

تعليم الصرف ولكن يف هذا البحث، حبثت الباحثة يف . ماغتان

لطالب الصف األول يف املعهد " القواعد الصرفية"�ستخدام كتاب 

 املساوة بني. اإلسالمي السلفي الربكة ماعونسومان سيمان فونوروغو

 .البحثني هو معرفة التقومي و مشكالت يف تعليم الصرف

، بقسم تعليم اللغة  (Irma Zahrotul Fuad)قد حبثت ارما زهراة الفؤاد .٣

طريقة حتفيظ العمريطي عند "حتت العنوان  ٢٠١٨العربية يف السنة 

وضعت ". طالب الفصل الثاين يف املعهد الربكة ماعونسومان فونوروغو

كيف تعليم العمريطي �ستخدام طريقة ) ١: (ما يليالباحثة األسئلة ك

حتفيظ النظم العمريطي للطالب الفصل الثاين يف املعهد الربكة اإلسالمية 

ما املشكالت يف تعليم العمريطي ) ٢(ماعونسومان فونوروغو؟ 

�ستخدام طريقة حتفيظ النظم العمريطي للطالب الفصل الثاين يف املعهد 

كيف التقومي أساليب ) ٣(نسومان فونوروغو؟ الربكة اإلسالمية ماعو 

التقومي العمريطي �ستخدام طريقة حتفيظ النظم العمريطي للطالب 

الفصل الثاين يف املعهد الربكة اإلسالمية ماعونسومان فونوروغو؟ هذا 

البحث الكيفي، وجلمع البيا�ت إستخدامت طريقة املقابلة وطريقة 
                                                             

١٢
ية بطريقة القياسية لطالب الصف تدريس قواعد صرفية بكتاب األمثلة التصرف"، أمري الدين نور دمحم 

، )٢٠١٧اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو، : فونوروغو("الثالث �ملدرسة الدينية دار املتقني كفولورجو ماغتان

٧١.  



١٣ 

 

 

عملت الباحثة بطريقة ختليص وعرض أما حتليل البيا�ت است. الوثيقة

 .البيا�ت واستنتج البيا�ت

للفصل ) العمريطي(تعليم علم النحو ) ١: (ونتائج البحث هي

الثاين يف املعهد اإلسالمية الربكة فونوروغو بطريقة التحفيظ هو أن يقرأ 

الطالب النظم مث شرح األستاذ املادة اخلاصة مث أمر األستاذ إىل الطالب 

) العمريطي(املشكالت يف تعليم علم النحو ) ٢. (وا النظمأن حيفظ

للفصل الثاين يف املعهد اإلسالمية الربكة فونوروغو بطريقة التحفيظ هي 

ال يفهم بعض الطالب ألن بعضهم ال يتعلم النحو قبل ذلك مع أن 

تقومي تعليم العمريطي �ستخدام ) ٣. (الكتاب يستخدم اللغة العربية

 املعهد اإلسالمية الربكة هو �لتقومي التحريري و طريقة التحفيظ يف

  ١٣.الشفهي

أما الفرق بني هذا البحث والبحث السابقة األول فهو البحث 

للسيدة ارما زهراة الفؤاد، حبثت يف كيفية التعليم واملشكالت والتقومي يف 

العمريطي للفصل الثاين يف املعهد اإلسالمية الربكة  تعليم النحو

ولكن يف هذا البحث، حبثت الباحثة يف . يمان فونوروغوماعونسومان س

لطالب الصف األول " القواعد الصرفية"تعليم الصرف �ستخدام كتاب 

. يف املعهد اإلسالمي السلفي الربكة ماعونسومان سيمان فونوروغو

  .املساوة بني البحثني هو مكان البحث

  

 

 

                                                             
١٣

طريقة حتفيظ العمريطي عند طالب الفصل الثاين يف املعهد الربكة ماعونسومان " ،ارما زهرة الفؤاد 

  .٧٠، )٢٠١٨امعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو، اجل: فونوروغو("فونوروغو
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 اإلطار النظري .ب﴾ ﴿

 تعليم الصرفتعريف  .١

 تعريف التعليم .أ 

نشاط ينتج عنه هو  التعليم إصتالحا ، تفسريشكل عامب

م يتفسري التعل من خالل هذا الفهم ، ميكن .تغيريات يف السلوك

يقة ، حبيث يتغري سلوك على أنه نشاط يقوم به املعلم �ذه الطر 

ل م هو الوسائياملقصود من عملية التعل.  األفضلإىل  الطالب

يتم استخدام خر كيف عىن والطرق اليت �ا جيل من التعلم، أو مب

هذا �لتأكيد خمتلف عن عملية التعلم اليت . فعال مرافق التعلم على

يتم تفسريها كوسيلة لكيفية حصول املتعلمني على حمتو�ت الدرس 

  .نفسه والوصول إليها

، والذي ال ميكن م هو جانب معقد من النشاط البشرييالتعل

البسيط كمنتج للتفاعل م يميكن تفسري التعل. تفسريه بشكل كامل

التعلم �ملعىن املعقد هو اجلهد . املستمر بني جتارب التنمية واحلياة

توجيه تفاعل الطالب مع (به الواعي الذي يبذله املعلم لتعليم طال

أما  ١٤.ةمن أجل حتقيق األهداف املتوقع) ىد التعليمية األخر املوا

ما على أن مساعدة شخص : التعليم فقد ورد عنه يف املعاجم أنع

يتعلم كيف يؤدي شيأ ما أو تقدمي تعليميات أو التوجيه يف دراسة 

  ١٥.شيء ما أو التزوسد �ملعرفة أو الدفع إىل الفهم واملعرفة

  

                                                             
كينجا� فرينادا كروف، : جاكر�( Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif تر�نتو، ١٤

١٧، )٢٠٠٩.  
  .٢٥، )١٩٩٤دار النهضة العربية، : بريوت(، أسس تعلم اللغة العربية وتعليمها. دوجالس براون  ١٥



١٥ 

 

 

وارية يتطلب عالقة حمن هذه املعرفة، ميكن فهم أن التعليم 

، حيث يتم الرتكيز على عملية التعلم من حقيقية بني املعلم والطالب

مثل هذه املفاهيم هلا  .من قبل املعلم عليم، وليس التقبل الطالب

الذي يتم الرتكيز عليه بشكل أكرب على  يمعواقب على تركيز التعل

نشاط الطالب حبيث ميكن للعملية اليت حتدث أن تشرح مدى 

  .حتقيق الطالب ألهداف التعلم اليت مت حتديدها

ا من حيث ل أيض، بإن نشاط الطالب ليس مطلو� جسد�

ولكن العقل  ،سد� فقطجبإذا كان الطالب نشيطون . فسلم النع

 هذا. أن أهداف التعلم لن تتحقق، فمن املرجح والعقلية أقل نشاطا

، ألن الطالب ال يشعرون �لتغيري يف نفسه عدم تعلم الطالبك

   .أنفسهم

، مما ئةم هو عملية تفاعل بني الطالب والبيييف األساس التعل

ومهمة املعلم هي تنسيق .  السلوك األفضليؤدي إىل تغيريات يف

تفسري التعليم ا ميكن أيض. م تغيري السلوك للطالبالبيئة حبيث تدع

لطالب حىت يتمكنوا من التعلم املعلمني ملساعدة ا على أنه جهد

هنا يعمل املعلمون كميسرين يقدمون . ا الحتياجا�م واهتماما�موفق

   .الطالب على التعلم ةدراق وخيلقون مواقف تدعم حتسني قاملراف

تنقسم األهداف التعليمية إىل قسمني هي أهداف عامة 

أما العامة فنعى �ا أن ينتظر أن حيققه الطالب من مقررات . وخاصة

أما اخلاصة فهي أصغر وأكثر . اللغة العربية يف �اية هذه املرحلة

حتديدا من العامة وميكن أن تتحقق يف وحدة دراسية معينة أو 

وى معني، وتكون مشتقة من األهداف العامة، ويتضح فيها ما مست
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يسمى �حلد األدىن لألداء أو درجة الكفاية اللغوية اليت ينبغي أم 

  ١٦.يكون عليها الطالب هذه املرحلة

 علم الصرف. ب

تشمل أنظمة اللغة على األنظمة الصوتية واألنظمة املورفولوجية 

هي وسيلة القواعد هي  .و األنظمة النحوية واألنظمة الداللة

ا لقواعد اللغة خدام اللغة بشكل صحيح يف التواصل، وفقالست

بشكل عام، يتكون علم القواعد على جزأين مها علم النحو  .نفسها

يتحدث علم النحو أحكام احلروف والكاملات . وعلم الصرف

الصرف هو علم �صول . واجلمل وكيف صوت األخري الكلمة

ملات العربية وأحواهلا اليت ليست �عراب وال التعريف �ا صيغ الكا

واحدة الدراسات اللغوية اليت تعد املادة اللغة العربية هي علم  ١٧.بناء

أصل . الصرف، وهو يدرس الصرف عن مورفولوجيا يف اللغة العربية

الذي يعين  )morf(لغة �يت من كلمة مورف  الكلمة مورفولوجيا

 لغة مورفولوجيالذلك، أن  .لعلمالذي يعين ا )logi(الشكل، ولوجي 

  :إن معرفة الصرف للعالماء هي ١٨.علم يبحث عن الشكل

شرح أن علم  Shorof Praktis Metode Krapyakيف كتاب  )١

كدليل   قواعد اللغة العربية األكثر أمهية ألنه خيدمالصرف  هو 

                                                             
  .٢٧، )٢٠٠٥دار الثقافة للنشر والتوزيع، : القاهرة( اللغة العربية،تعليم . مصطفى رسالن ١٦
، جملة لساننا، )"درسة التحليلية صرفية(اإلعالل يف سورة طه من القران الكرمي "، دمحم حارس زوبيدهللا  ١٧

  .٦٣، ٢٠١٨، ٢، رقم ٨جحم 
 Penerapan Pembelajaran Shorof Bagi Pembelajar Tingkat Pemula“النجة،  مهاجر ١٨

Menggunakan Metode Pemerolehan Bahasa”  ١١٩، ٢٠١٩، يونيو ١، رقم ٥، جملة املاهرا، جحم.  
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صيغة احلروف وتصغريه ونسبته ومجعه وإعالله وإذغامه ملعرفة ال

 ١٩.هموإبداله وغري 

يف كتاب القواعد الصرفية شرح أن علم الصرف هو العلم يبحث  )٢

احلالة املتغرية للجملة، من شكل إىل آخر من خالل النظر يف 

يف تعليم الصرف هناك يسمى التصريف وهو  .املعىن املطلوب

 .نقل أصل واحد إىل عدة أشكال خمتلفة إلنتاج املعىن املطلوب

نظر�ته و : علم الصرف"و قالت معرفة منجية يف كتا�ا  )٣

ولكن علم  لغة هو التغيري ويقال له التصريفالصرف ، "تطبيقاته

الصرف هو علم يبحث عن تغيري األصل الواحد إىل صيغ 

 ٢٠.متعددة ليدل على معان خمتلفة

الذي ميكن من هذه املعارف ميكن إستنتاج أن علم الصرف 

احلديثة هو  و�تا لدراسة علم التشكل يف اللغن مساوا أيضأن يكو 

و�ثريات هذه خصوصيات وعموميات الكلمات  بحثالعلم الذي ي

          .النحوي والداليل التغيريات على

 تعليم الصرف . ج

جيب من حيث العملية، ينقسم التعليم إىل ثالث مراحل 

 ٢١.وهي التخطيط والتنفيذ والتقومي م اللغة العربيةيمراعا�ا يف تعل

  

                                                             
١٩

ودوس جوغحاكار�، كمينارا  : جوغجاكار�(،  Shorof Praktis Metode Krapyak حمرتم بصرى،  

٣٣)٢٠٠٣.  

ال� مالك إبراهيم اإلسالمية مطبعة جامعة مو : ماالنق( نظر�ته وتطبيقاته،: علم الصرفمعرفة منجية،  ٢٠

  .٣، )٢٠١٣احلكومية مباالنق، 
٢١

ترياس، : جوغجاكار�( Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan Aplikasiمو�،او  

٧، )٢٠١١.  
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 مبادئ التخطيط )١

التعليم اللغة العربية، يقوم املعلم أوال �عداد املواد  قبل عملية

حبيث يتم تقدمي املواد . أو املوضوع اليت سيتم تقدميه للطالب

 األهداف املراد حتقيقها بعد التعليمية بطريقة منظمة وال خترج عن

  .ميعملية التعل

حتديد املواد أو املواد اليت تصبح مقياس لذلك، جيب املعلم 

ا إعداد جيب على املعلم اجليد دائم. طالبتدريسها للاألولوية ل

والغرض من الدرس . واملراجعة يف كل موضوع املقدمة والشرحة

 ٢٢.تدرس جيب أن يكون واضحا

 مبادئ التنفيذ )٢

طاء األولوية بعد حتديد مكان املادة اليت أصبحت إع

  :االلتفات اىل للطالب، مث املعلم

 مراحل املواد )أ 

أن مستوى قدرة الطالب ية دراية جيب معلم اللغة العرب

حىت يتم توفري املواد . الذين يواجهون خيتلف بني الطالب

، يتم تقدمي مواد لذلك. توى وقدرة الطالب املوجهنيا ملسوفق

، بدءا من مادة سهلة. ية على مراحلم اللغة العربيتعل

م املواد سيسهل ذلك على الطالب فه. ، مث صعبةاملتوسطة

 .ماليت قدمها املعل

 

                                                             
، )٢٠٠٤فوستاكا فيالجار، : جوغجاكر�( Bahasa Arab dan Metode Pengajaran أزهار أرشاد، ٢٢

٢٨.  
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 احلافر) ب

أحد العناصر املهمة اليت تفتقر إىل االهتمام يف عملية 

من املهم . التعلم هو توفري احلافز التعليمي للمدرسني لطال�م

�القرتان مع أنشطة . للغاية حث شخص ما على فعل شيء

التعلم هي كيفية �يئة الظروف أو العملية اليت توجه الطالب 

 .إىل إجراء أنشطة التعلم

  إعطاء املدح ) ج

�إلضافة إىل توفري احلافز للطالب لتعزيز إراد�م 

 إعطاء املدحماما�م وجهدهم واهتمامهم �لدرس، فإن واهت

  ٢٣.يف جهدهم التعليميالتقدم خطوة  فعهم أيضا إىلسيد

 مبادئ التقومي )٣

مي لتحديد مدى النجاح و يتم إجراء تقبعد عملية التعليم، 

يهدف هذا إىل . ليت مت تنفيذهاا ميق يف عملية التعليالذي حتق

، �دف عملية ياسامول. إييف رأي  .ميمي عملية نتائج التعلو تق

يل الكفاءات األساسية لدى مي جودة التعلم وتشكو مي إىل تقو التق

ميكن رؤية . ، مبا يف ذلك كيفية حتقيق أهداف التعلمالطالب

  .م من حيث العملية ومن حيث النتائجيجودة التعل

، مما يؤدي إىل هو عملية تفاعل بني الطالب والبيئةم يالتعل

ومهمة املعلم هي تنسيق البيئة حبيث . األفضل سلوكتغيريات يف ال

هو  الصرف ويف الوقت نفسه، علم.  السلوك للطالبتدعم تغيري

خر يتعامل مع احلالة املتغرية للجمل، من شكل إىل العلم الذي 

                                                             
  .٧ع، جاملر نفس  ٢٣
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م ي، ميكن تفسري تعللكلذ. ل النظر يف املعىن املطلوبمن خال

ني يف مناقشة علمالطالب واملكعملية متبادلة جتري بني   صرفال

خر من خالل النظر يف اريات يف شروط اجلملة من شكل إىل التغي

 .املعىن املطلوب لتحقيق أهداف معينة

 

 كتاب القواعد الصرفية .٢

وميكن أن حتفز األفكار  الرسائلوسيلة  لتوجيه  وسيلة التعليم هي

تعد . عليم، وإرادة اجلمهور حىت يتمكن من تشجيع عملية التشاعروامل

الكتب  مواد تعليمية مثل أوم وسيلة مادية لنقل حمتوى يالتعل لوسائ

مؤثرا جدا  لحبيث يكون اختيار الوسائ ٢٤.غري ذلكواألفالم والشرائح و 

، ومنها اختيار الكتب املدرسية اليت سيتم ميعلى حتقيق أهداف التعل

وسائل اإلعالم املطبوعة كمواد تعليمية هي وسيلة . ميمها يف التعلاستخدا

ومصدر للمعلومات يف التعلم وهو أمر مهم للغاية يف ز�دة وز�دة فعالية 

  ٢٥.التعلم

إستخدم كتاب القواعد الصرفية يف تعليم الصرف للمبتدئني يف 

ولكن . جلدينيتكون هذا الكتاب من . معهد اإلسالمي السلفي الربكة

الطالب  اليت يتم حفظهاالنظم فقط على  ١لد توي اجلما مت تعلمه حي

 لصرفهو كتاب أساسي عن علم ااعد الصرفية كتاب القو . بسهولة

  .ضرورية للغاية صرفوأساسيات علم ال

                                                             
٢٤

 ,Media Pembelajaran, Hakikat, Pengembangan ،�رودي سوسيال� و جيفي ر� 

Pemanfaatan, dan Penilaian  ،٦.  

 Penerapan Thariqah Qawaid wa Al Tarjamah dalam Pembelajaran Bahasa"بييت مولو،  ٢٥

Arab di Pondok Pesantren Al Munawwaroh" ٥٢، ٢٠١٣يو ، يون١، رقم ٥، جملة العزة، جحم .  
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حيتوى كتاب القواعد الصرفية األخاص هي يف كل الباب يوجد 

حيتوى  . دة املذكورالشرح يستخدم اللغة العربية من النظم أن يتعلق القاع

 ٢- ١القواعد، ويف كل القاعدة حتتوى على  ١٦كتاب القواعد الصرفية 

الكتاب املستخدم هو . يف شرحه، يتضمن أمثلة متعلقة �لقاعدة. النظم

أّلف هذا الكتاب املدرسة . بويو كيديريري طبعة من معهد اإلسالمي ل

يتضمن كتاب  . )ريمعهد اإلسالمي لري�� كيدي(الدينية هداية املبتدئني

والفية القواعد الصرفية ملخص من كتب املتنوعة كمثل كتاب املقصود 

  . وغريها

 

 تعليم الصرفطريقة  .٣

إن أفضل أسلوب يف تدريس القواعد، هو أسلوب الطبيعي الذي 

وعلى هذا . يعتمد على ممارسة اللغة استماعا وكالما وقراءة وكتابة

ون وحماكاة األساليب اللغوية األساس فاإلستعمال كما يقول بن خلد

الصحيحة، والتدريب عليها تدريبا متصال، هو األسلوب األمثل يف 

ومن مث البد أن يفسح املعلم أمام الطالب ا�ال يف . تدريس القواعد

دروس اإلستماع والتعبري والقراءة للتدريب على القواعد، حبيث يشعرون 

  ٢٦.ن ضغط أو إغرامحباجتهم إليها للفهم والتعبري والكتابة دو 

أن قواعد اللغة العربية تشمل يف معنها احلديث عن كل علم 

فالصرف مثال يعين �للفظة قبل صوغها يف اجلملة، أي . الصرف والنحو

أنه يعين �نواع الكالم وكيفية تصريفة، ويبحث الصرف يف حقلي 

ة أما النحو فهو عملي. اإلشتقاق والتصريف، أي ز�دات اليت حتقق الصيغ

                                                             
-٣٣٧، )١٩٩١دار الشواف للنشر والتوزيع، : القاهرة(تدريس فنون اللغة العربية، . علي أمحد مدكور ٢٦

٣٣٩.  
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تقنني القواعد والتعليميات اليت تصف تركيب اجلمل والكلمات وعملها 

يقنن أيضا القواعد والتعليمات اليت تتعلق �واخر يف حالة اإلستعمال، و 

فهو إذن موجه وقائد للطرائق اليت حيصل . الكلمات يف اجلمل والعبارات

صرف وهكذا يبدو انه ال ميكن الفصل بني ال. �ا التعبري عن األفكار

     ٢٧.والنحو، فالصرف خطوة ممهدة للنحو وهو جزء منه

أما  .لتحقيق املهارات اللغوية) الرتاكب(يهتم تعليم القواعد 

الصرف . القواعد يف اللغة العربية فتنقسم إىل قسمني يعين الصرف والنحو

هو علم يعرف به عن تغيري الكلمة، لكن النحو هو علم يعرف به حكم 

ا ، ولكنها وسيلة لتتمكن من لقواعد ليست هدفا ٢٨.االخر من كلمة

القواعد بشكل  عليميتألف ت. شكل صحيح يف التواصلاستخدام اللغة ب

  .عطاء التدريبإ) ب( قواعد اللغة ،مقدمة ) أ(أساسي من جزأين 

و  ةتنقسم طريقة التعليم القواعد على قسمني، يعين طريقة القياسي

عرض للقواعد السابقة تهي طريقة اليت  ةطريقة القياسي. ةطريقة اإلستقرائي

هي ضد من طريقة  ةطريقة اإلستقرائيأما  .إىل أن يستمر مع األمثلة

مث يتم استنتاج املثال   أواليبدأ �عطاء األمثلة القياسي، يعين يبدأ التعليم 

ه ميكن وصفها  تطبيقم مناسبة يف  يتعلال خطواتاسرتاتيجيات و . كقاعدة

  ٢٩:كما التايل

  

  

                                                             
دائرة (اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها، طه علي حسني الدليمي وسعاد عبدالكرمي الوائيلي،  ٢٧

  .١٨١، )٢٠٠٣دار الشروق والتوزيع، : اإلنتاج
، ٢٠١٨، ٢، رقم ٨، جملة لساننا، جحم "تعليم القواعد النحوية مبعهد مشس الضحى"، .زمارزون   ٢٨

١٣٢.  
  .١٣٢-١٣١،  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan Aplikasiمو�،او  ٢٩
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 ةة القياسيطريقال .أ 

الطريقة يبدأ فيها املعلم بعرض من القاعدة الصرفية أوال  هوهذ

وتعليمها للطالب، مث يلي ذلك عرض األمثلة والشواهد اليت توضيح 

هذه القاعدة الصرفية، وبعد ذلك يتم عمل بعض التطبيقات عن 

 .طريقة إبراد بعض اجلمل اليت تعزز القاعدة وتؤكدها لدى الطالب

 :ليم هيوخطوات التع

 املوضوع م �لتعبري عنييبدأ التعل )١

 �بع املادة مع قاعدة الصرف، جيب الطالب حفظ القاعدة )٢

 ا هلذه القواعديعطي املعلم مثاال وفق )٣

 يطلب املعلميص الدروس اليت مت تعلمها و بتلخ تعليمخيتتم ال )٤

 .ميو لعمل على أسئلة التمرين كتقالطالب �

 

 ةطريقة اإلستقرائيال .ب 

ة يبدأ فيها املعلم بتسجيل جمموعة من األمثلة وهذه الطريق

اليت تتضمن القاعدة أو املفهوم الصرف مث حياول املعلم أن جيذب 

انتباه الطالب إىل كل هذه األمثلة، ويلي ذلك تسجيل القاعدة على 

السبورة، مث يذكر بعض التطبيقات لتدريب الطالب على القاعدة 

  :هي وخطوات التعليم ٣٠.الصرفية املدروسية

 وضوعامليبدأ التعلم بتحديد  )١

 يعرض املعلم أمثلة أو نصوص تتعلق �ملوضوع )٢

 طلب من الطالب بدورهم قراءة األمثلة أو النص ي )٣

 صرفملعلم يف املواد لشرح قواعد ال، يستمر ابعد اعتباره كافيا )٤

                                                             
  .٢٧٦-٢٧٥ تعليم اللغة العربية،. مصطفى رسالن ٣٠
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 الصرف استنتاجات حول قواعد يقدم املعلم والطالب على )٥

 .للواجب املنزيلتنتهي املواد بتوفري التمارين  )٦

 

  

 م الصرفمشكالت تعلي .٤

. مشكالت التعلم هي ما عرقال الطالب واملعلم يف عملية التعليم

ميكن أن ترتبط بعض احلاالت حبالته يف شكل نقاط ضعفه وميكن أن 

ال تواجه هذه املشكالت . تكون مرتبطة أيًضا ببيئة غري مواتية له

ا على ن أن تؤثر أيض، ولكن ميكالتعليمية الطالب املتخلفني فقط

يف األساسي، ميكن أن مشكالت التعليم على  ٣١.الطالب األذكياء

  : النحو التايل

التعلم سريعا جدا، أي الطالب األذكياء وحيتاج على واجبات  .أ 

 اخلاصة

 الطالب املاهر لكن مل إستخدمه بصحيحالتأخري األكادميي، أي  .ب 

تاجون على أبطاء التعلم، أي الطالب قدرة غري كافية، حىت حي .ج 

 مساعدة اخلاصة

 .الفصل، أي وقع الطالب يف الفصل �لسن والقدرة وغري ذلك .د 

 أقل دافعا يف التعلم .ه 

 األخالق املذمومة مثل الغضب، التعلم يف اإلمتحان فقط .و 

طالب املرض طويلة حىت داغ الأي حضور الطالب يف الفصل،  .ز 

   .يفقدون معظم أنشطتهم التعليمية

                                                             
 Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guruعبد املازيد،  ٣١

  ٢٢٧-٢٢٦، )٢٠٠٧رمياجا زوسداكار� أوفسيت، : �ندونج(،
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التعليمية بشكل صحيح علم يف القيام حيتاج الطالب مساعدة امل

  .عليمقيق األهداف املتوقعة يف التيف املقابل ميكنهم حت. وتوجيههم

. املشكالت هي بعض العوامل اليت تبطئ يف تنفيذ اللغة العربية

تعليم اللغة العربية �خلصائص املتنوعة والتعليل حنو األجنيب يوجه 

مشكلتان يف قيام الرتاكب، و . املشكالت بسبب صعوبة يف تعليم كاملة

مها مشكلة لغوية اليت ترتكب على األصوات واملفردة والقواعد والكتابة 

مشكالت .ومشكالت غري اللغوية بسبب إختالف اإلجتماعية والثقافة

  ٣٢:اليت يواجه يف تعليم الرتاكيب هي

حفظ القواعد أكثر يف فهم القرأة وحيتاج وقتا طويال يف تعليمه  .أ 

 س األخرحىت يغفل الدر 

. أجرب حفظ الشعر واملنت عن علم الصرف ولكنهم ال يفهمها .ب 

 ينبغي  على املدرس أن يشرح دقيفا حىت فهم الطالب معنها

 نقصان تعليم الرتاكيب ويقدم املثال من الشرح .ج 

 كثرة الشرح اإلعراب ونقصان واإلمهال عن املعىن .د 

لى قدرة الطالب ومشكال�ا يف تعليم، وينبغي ع اليعرف املعلم .ه 

 املدرس يعمل التقومي بعد تعلمه �لستمرار

 مثل املادة طويلة اليناسب املادة مع قدرة الطالب .و 

واملعىن غري اإلنسانية كمثل يضرب زيٌد  انقطاع املادة �للغة األخرى .ز 

  عمرًا

  

 

                                                             
اجلامعة اإلسالمية : ماالنج(،  Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatifشيد املصطفى،  ٣٢

  ٩٦-٩٥، )٢٠١١احلكومية فونوروغو فريس، 
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 اللغة العربية تعليمتقومي  .٥

هو الوسيلة اليت ميكن بواسطتها حتديد مدى جناح املنهج  التقومي

والتقومي عملية تشخيصية عالجية وقائية، . ق ما وضع من أجلهيف حتقي

وتتضح عملية التشخيص يف حتديد نواحى القوة ونواحى الضعف يف أى 

بر�مج تعليمي، وحماولة تعرف األسباب الكامنة وراء جانىب القوة أو 

كما أن العالج يتضح يف إقرتاح احللول املناسبة ننتغلب على . الضعف

واإلستفادة من نواحى القوة، والوقاية تتمثل يف العمل نواحى الضعف، 

وكل ما سبق اهلدف منه حتسني عمليىت التعليم . على تدراك اخلطأ

والتعلم وتطويرمها مبا حيقق األهداف، وعلى هذا فالتقومي يف تدريس اللغة 

العربية يعد وسيلة وليس غاية، ميكننا �ا معرفة ماحققناه من أهداف، 

  ٣٣.مواطن الضعف لكى نعمل على إصالحها أو حتاشيهاوترشد� إىل 

وتوفري املعلومات  لهو عملية ختطيط واحلصو  تقومي التعليم

وفًقا هلذا الفهم، فإن كل نشاط . قرارات بديلة الضرورية للغاية الختاذ

حصول على لل  هو عملية يتم التخطيط هلا عمداميو مي أو تققو ت

 ٣٤.ت مث حماولة اختاذ قرارعلى البيا� معلومات أو بيا�ت بناء

املواد التعليمية اليت سيتم تدريسها وما هي األساليب اليت سيتم 

. تدريس اليت متت صياغتهااستخدامها تؤثر بشكل كبري على أهداف ال

وأشكال االختبارات أو أدوات مي و و�ملثل، جيب ربط كيفية إجراءات التق

لتدريس والرجوع إىل املواد مي نتائج او مي اليت سيتم استخدامها لتقو التق

 .التعليمية واألساليب املستخدمة وأهداف التدريس اليت متت صياغتها

                                                             
٣٣

  .٣٠٣، تعليم اللغة العربية. مصطفى رسالن 

  .١٦-٥، )٢٠١٦فوستاكا فيالجار، : جوغياكار�( Evaluasi Hasil Belajar فوروانتو،  ٣٤
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الغرض من . مي يف التعليم عن الغرضو ال ميكن فصل وظيفة التق

مي هو احلصول على بيا�ت إثباتية توضح مدى قدرة وجناح الطالب و التق

نه ميكن استخدامه �إلضافة إىل أ. يف حتقيق أهداف املناهج الدراسية

مي فعالية خربات و لرتبويني لقياس أو تقمن قبل املعلمني واملشرفني ا

، ميكن و�لتايل. ليب التدريس املستخدمةالتدريس وأنشطة التعلم وأسا

  . مي يف عملية التعليمو القول مدى أمهية دور ووظيفة التق

  :مي يف التعليم هيو مبزيد من التفصيل، وظيفة التق

م الطالب وجناحهم بعد جتربة أو القيام �نشطة تعليمية ملعرفة تقد .أ 

 .لفرتة زمنية معينة

 .ملعرفة مستوى جناح الربامج التعليمية .ب 

م  يلتعلامي و ألغراض التوجيه واإلرشاد، حيث ميكن استخدام التق .ج 

 .كتشخيص لنقاط ضعف الطالب وقدراته

، ميكن استخدام وسائل متعددة يف التقومي من أمهها اإلختبارات

املقابلة، املالحظة، وسوف نركز على اإلختبارات التحصيلية �نواعها 

  ٣٥.املختلفة مع التطبيق العملي يف جمال تدريس مهارات اللغة العربية

 اإلختبارات الشفوية . أ

بيد أن لإلتبارات الشفوية بعض املأخذ خاصة ما يتعلق 

بصدق النتائج وثبا�ا وموضوعيتها، وذلك إذا خرج املعلم عن 

وضوع الدرس أخذ يسأل أسئلة متعددة فيها، وعندما يفشل م

ذلك على تقدير  املعلم الطالب يف اإلجابة، فقد يؤثر ذلك على 

. فقد تفاوتت يف درجة صعوبتها بني الطالبهلم، كما أن األسئلة 

وعلى ذلك قد تكون غري عادلة، وختضع أيضا لذاتية املعلم ومدى 

                                                             
  .٣٠٧، تعليم اللغة العربية. مصطفى رسالن ٣٥
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تاىل فقد تؤثر على جدية هذه حبه لبعض الطالب عن غريهم، و�ل

 .اإلختبارات ملوضوعيتها

 اإلختبارات املقال . ب

بيد أنه ميكن التغلب على الكثري من املشكالت اليت 

تصاحب اختبار املقال، وذلك إذا تبني بداية األهذاف اليت نريد 

قياسها، مت حتديد القدرات املراد قياسها، وأن حيدد السؤال بطريقة 

يها، كما يتضمن اإلختبار عددا أكثر من يقل احتمال اخلطأ ف

ويتطلب كل سؤال إجابة قصرية وحمددة، وهذا ما يسمى . األسئلة

�ختبار املقال القصري، مع مراعاة تدريب الطالب مسبقا على 

هذه النوعية من اإلختبارات، وعلى أن يتم حتديد الدرجة 

 .  املخصصة لكل سؤال

 اإلختبارات املوضوعية . ج

ت ال تتأثر �لعوامل الذاتية للمصحح، فإذا هذه اإلختبارا

صححت بعض أوراق اإلجابية من قبل شخص واحدا على فرتات 

متباعدة، أو صححها شخصاخر، فإ�ا دائما حتصل على نفس 

التقديرات، وهي تتكون من أسئلة قصرية، وإلجا�ت عليها تكون 

حمددة حبيث ميكن تقدير صحتها أو خطؤها بدرجة عالية من 

   ٣٦.ةالدق

وعلى الرغم من مزا� اإلختبارات املوضوعية إال أنه يؤخذ 

عليها أ�ا تتطلب جهدا كبريا، و�خذ وقتا طويال من املعلم 

إلعدادها، وتتطلب قدرة فائقة الختيار املفردات، �إلضافة إىل 

القدرات اهلامة كالقدرات التعبريية، والقدرة . أ�ا ال  تقيس بعض

                                                             
  .٣١٠نفس املرجع،  ٣٦
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قدرة الطالب على وضع إطار عام لإلجابة  وال تقيساإلبتكارية، 

يعرض فيه معلوماته مع التوسع أو االختصار يف عرض هذه 

  . املعلومات وفقا ألمهيتها ووز�ا النسىب

ويتكون من جمموعة من العبارات، : إختبار الصواب واخلطأ  )١

حيدد ما إذا  ويطلب من التلميذ فيها أن يقرأ كل عبارة، مث 

 :مثل العبارة اآلتية .وا� أم خطاءكانت هذه العبارات ص

أمام ) ×(أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ) (ضع عالمة 

  :العبارة اخلاطئة

 (     )َغاٍز أصله َغازٌِي                         )١(

 (     )ِق هو فعل أمر من َوَقى                 )٢(

يعد أكثر اإلختبارات املوضوعية : إختبار اإلحتيار من متعدد  )٢

يوعا، ويقيس بكفاءة شديدة النواتج السيطة للتعلم، بل ش

ويتكون السؤال . يصلح لقياس بعض النواتج التعليمية املعقدة

مباشر أو عبارة �قصة، وتسمى اجلدر، وقائمة من احللول 

املقرتحة، وقد تشمل على كلمات أو رموز أو عبارات، 

جذر ويطلب من املفحوص قراءة . البدائل االختياريةوتسمى 

السؤال وقائمة البدائل وانتقاء البديل الصحيح أو األفضل، 

والبديل الصحيح يف كل سؤال يسمى اإلجابة، بينما تسمى 

 .البدائل االختيارية احملوالت

  ضع دائرة حول ترقيم اإلجابة الصحيحة

 .....ِعْد أصله  )١(

 ِإِعدْ  .أ 

 إِْيِعدْ  .ب 
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 ِإْوِعدْ  .ج 

 أُْوِعدْ  .د 

عمودين قراءة  لم من التالميذوفيه يطلب املع: إختبار املزاوجة  )٣

من العبارات، مث يطلب منهم املزاوجة بينما لقياس قدرا�م 

ومن شروط هذا . املعاين والعالقات واالستنتاجعلى إدراك 

أكرب ) ب(اإلختبار أن يكون عدد االستجا�ت يف العمود 

حىت ال ترتك فرصة لعدم االختيار ) أ(من األسئلة يف العمود 

خري يف حالة تساوى األسئلة مع عدد يف السؤال األ

واال تكون الصياغة اللغوية مفتاحا لتعرف . اإلجا�ت

اإلجا�ت الصحيحة، أن تكون األسئلة وإجا��ا يف جمال 

 .واحد حبيث ال تكون اإلجابة مبنية على أساس االستنتاج

 :من االختباراتوفيما يلي منوذج هلذا النوع 

 )ب(ما ينسبها يف العمود و ) أ(صل ما بيم كلمات العمود 

 )ب(                     ) أ(

  اسم اآللةَمْنُصْوٌر                    

 ِمْفَتاٌح                     اسم املفعول

يطلب على الطالب يف هذا النوع من : إختبار التكملة  )٤

االختبارات اكمل بعض العبارات الناقصة، ويستخدم عادة 

لتذكر واالستدعاء أو تعرف عندما يكون اهلدف هو قياس ا

الكلمات كما هو احلال يف اختارات القراءة الصامتة وهي 

ومن مميزات هذا االختبار أنه يقيس قدرات متنوعة، كما أنه 

سهل الوضع والصياغة، وميكن أن يعطى قدرا كبريا من 

االستنتاج  ومناسب لقياس قدرة الطالب علىوحدات املقرر، 
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ه أنه يسمح بدرجة من الذاتية يف ومن عيوب. وربط املفاهيم

التصحيح نظرا لتعدد اإلجا�ت، كما أنه يشجع الطالب 

يلي منوذج هلذا وفيما  .على احلفظ، ويتسم �لظن والتخمني

 :االختبار

 :أكمل العبارات التالية

 ...........أصله  يَِعدُ  )١(

 ........ إسم الفاعل من َيَسرَ  )٢(

طالب جمموعة من ويقدم فيه ال: إختبار إعادة الرتتيب  )٥

الكلمات، أو العبارات، أو األحدث، أو املصطلحات أو 

ويطلب منهم ترتيبها وفق نظام  معني، التواريخ أو غريها 

على التذكر،  ويقيس هذ النوع من اإلختبارات قدرة الطالب

 :مايليومن أمثلة  .وربط املعلومات

  :إقرأ ورتب اجلمل اآلتية، مكو� مجال مفيذة

 .لبطولة، سجلت، ملصر، واالنتصاردور سعيد، ا )١(

   .يف التجارة، أمهية، كبرية، دور سعيد، ملدينة )٢(
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  الباب الثالث

  منهج البحث

  

 نهج البحثم .أ﴾ ﴿

 نوع البحثدخل و امل .١

املدخل الذي تستخدمة الباحثة هو البحت الوصفي مع التحليل 

وفد إختذ هذا املدخل ألن هذا البحث يف ظروف الطبيعية وليس . النوعي

تعود الباحثة أدة رئيسية، ويؤكد . مباشرة إىل مصادر البيا�ت. التجرب

على العلمية بدال من املنتج أو النتائج، ويؤكد أيضا على املزيد من 

   ٣٧.املعىن

إستخدمت الباحثة نوع البحث هذا البحث العلمي على البحث 

والبحث النوعي هو إجرأت البحث اليت . (Qualitative research)النوعي

كاألصوات املكتوبة أو من (Descriptive data) البيا�ت الوصفية تنتج 

يف حني أن نوع البحث    ٣٨.طبائع املتأملةألسنة األشخص و ال

املستخدم من قبل الباحثة هو دراسة حالة، وهي وصف توضيحي وحتليل 

لبعض الظواهر أو الوحدات اإلجتماعية مثل األفراد أو ا�موعات أو 

ميكن استخدام دراسات احلالة بشكل مناسب يف . تمعاملؤسسات أو ا�

�إلضافة إىل ذلك، فهو عبارة يف حتقيق مفصل مع . العديد من ا�االت

. إعداد واحد، أو موضوع واحد أو مستند واحد أو حدث واحد بعينه

دراسة احلالة يف هذا البحث هي تعليم الصرف �ستخدام كتاب القواعد 

                                                             
  .٨، )٢٠٠٣رينكا جيفتا، : جاكر�( Metodologi Penelitian Pendidikanمرغونو،  ٣٧
، )٢٠٠٩رمياجا روسداكر�، : دونج�ن( Metodologi Penelitian Kualitatif موليوع،. ليكسي ج ٣٨

٣.  
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ول يف املعهد اإلسالمي السلفي الربكة لطالب الصف األ الصرفية

بوصف  ةقوم الباحثت، س بحثيف هذه ال. ماعونسومان سيمان فونوروغو

  .هذه الظاهرة بشكل مكثف وحتليلها

 

 حضور الباحثة .٢

ة الباحث حضور الباحثة يتعّلق �ذا البحث النوعى تعّلقا قو� ألن

جلمع ). Human instrumen(هي احدى الوسائل الدراسة الشخصية 

املستخدم هو اإلختبار ) Scientific paradigm(البيا�ت يف املنهج العلمى 

الشخص هو الوسيلة األفضل . التحريري أو اإلستفتاء أو الوسيلة األخرى

ويقدر ) Informan(الشجص هو الوسيلة املتصلة �ملخرب . جلمع البيا�ت

  ٣٩.على فهم أنواع التبادالت يف امليدان واحلصل عليها

 

 كان البحثم .٣

مكان البحث الذي تتخذ الباحثة هو معهد اإلسالمية السلفي 

ماعنسومان، سيمان،  ٨٤رقم  ١الربكة أن العنوان يف شارع كاووع زقاق 

إختارت الباحثة مكان البحث يف معهد اإلسالمي السلفي  .فونوروغو

الربكة ألن تعليم الصرف لطالب الصف األول �ستخدام كتاب القواعد 

وحيتوي هذا الكتاب مادة اإلعالل ويقدم �لنظم حىت يسهل ..ةالصرفي

 .لطالب الصف األول يف فهم الصرف

  

 

                                                             
رماجا وسدكر�، : �ندوع( Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisiيكسي ج مولييوع، ل٣٩

١٦٣، )٢٠١٦. 
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 مصادر البيا�ت .٤

هي املصادر الىت حصلت عليها الباحثة من  مصادر البيا�ت

أما مصادر البيا�ت تصدر من البيا�ت املوصوفات . ميدان البحث

طار لإليا�ت الىت تكون حصلت الباحثة على الب. �مليدان و املكتبة

  .النظري من املكتبة ىف تنفيذ البحث

أما مصادر البيا�ت من امليدان يف البحث العلمي هم معلم 

 .عهد اإلسالمي السلفي الربكةالطالب يف الصف األول يف املالصرف و 

  .موضوع البحث �ملخرب يف هذا احلال يسمى

 

 ب مجع البيا�تأسلو  .٥

ذه الدراسة هي املقابالت واملالحظة مجع البيا�ت يف هب و لأس

ويستخدم الباحثة هذه التقنية ألن الظاهرة ستفهم معناها . والتوثيق

يه هذه بشكل جيد وعمق إذا تفاعل الباحث مع املوضوع الذي حتدث ف

  :بطرق �لية مجع البيا�ت يتم. الظاهرة

 طريقة املقابلة . أ

ل املباشر جلمع البيا�ت عن طريق االتصا طريقة هي ةاملقابل

مت إجراء املقابلة بواسطة السائل �ستخدام . خرببني السائل وامل

  .إرشادات املقابلة

بشكل عام، يكمن مفتاح جناح املقابلة يف أجواء حمايدة 

ومسرتخية ومحيمة وودية يتم عرضها بواسطة السائل عند إجراء 



٣٥ 

 

 

فهمها حيتاج املراسلون أيًضا إىل استخدام املصطلحات اليت ي. املقابلة

  ٤٠.املستجيبون بسهولة

املقابالت غري  ة املقابلة املستخدمةطريق، كان بحثال ايف هذ

املنظمة، وهذا يعين أن الباحثني ال يستخدمون املبادئ التوجيهية 

للمقابالت اليت مت ترتيبها بشكل منهجي واستكماهلا جلمع 

للحصول على املعلومات حول  ةإستخدمت هذه الطريق .البيا�ت

 تعليم الصرف والتقومي يف والطريقة حلّلها ة التعليم و املشكالتعملي

لطالب الصف األول يف املعهد  �ستخدام كتاب القواعد الصرفية

  . اليت يشعر �ا الطالب أو املعلمني اإلسالمي السلفي الربكة

 طريقة املالحظة . ب

  ٤١:يف هذا البحث النوعي، وتصنف املراقبة وقفا لثالث طرق

 شاركة، تشارك الباحثة األنشطة اليومية املالحظة �مل )١

 املالحظة أن يتم ظهرية أو خفية )٢

اليت مل يتم إعدادها بشكل املالحظة غري املناظمة هي املالحظة  )٣

 .امنهجي حول ما سيتم مالحظته

طريقة املالحظة �ملشاركة، نظم استخدام ي، و ا البحثيف هذ

ستخدم  تلمخرب أو ل واليت ستشارك �ا الباحثة يف األنشطة اليوميىة

ومن خالل هذه املالحظة، من املتوقع . لبيا�ت البحثاكمصدر 

أن تكون البيا�ت اليت يتم احلصول عليها أكثر اكتماًال وحادة 

هذه طريقة املالحظة  .ومعرفة على مستوى املعىن لكل سلوك ظاهر

                                                             
رماجا رسدكر�، : �ندوع( Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolahجوجو سوجا�،٤٠

١٩٦- ١٩٤، )٢٠٠٦. 

  .١٠٨-١٠٦، )٢٠١٨ألفابيتا، : �ندونج( Metode Penelitian Kualitatif سوغيونو،  ٤١



٣٦ 

 

 

عمالية التعليم الصرف  و ملعرفة على البيا�ت حول الصورة العامة 

 . عهد اإلسالمي السلفي الربكةاملألول يف للصف ا

 

 طريقة الوثيقة  . ج

هي حماولة جلمع البيا�ت املتعلقة طريقة املالحظة 

ميكن . �ملشكالت اليت سيتم فحصها يف شكل سجالت مؤرشفة

أن حتتوي الو�ئق على خطا�ت ومذكرات وتقارير وحاالت حدثت 

 طريقةال يتم استخدام هذه. ع البحثبشكل خاص تتعلق مبوضو 

معهد و�ريخ  لى بيا�ت مثل نتائج تعلم الطالبللحصول ع

واهليكل  والرؤية والرسالة واملوقع اجلغرايف اإلسالمي السلفي الربكة

  .ومجيع املسائل املتعلقة �لبحثالتنظيمي 

 

 حتليل البيا�ت .٦

حتليل البيا�ت هي  أسلوب هذا البحث إستخدمت الباحثة يف

 .)Huberman(و هوبريمان  )Miles(راز ميلس حتليل وصفي كيفي على ط

البيا�ت يف البحث النوعي، اليت تتم يف وقت مجع البيا�ت، وبعد  حتليل

يف وقت املقابلة، قام الباحث . االنتهاء من مجع البيا�ت يف فرتة معينة

اليت  إذا كانت اإلجا�ت. بتحليل إجا�ت من أجريت معهم املقابالت

ليلها غري مرضية، فسوف يواصل الباحث السؤال مرة متت مقابلتها بعد حت

ميلس و قال . أخرى، إىل حد ما، عن البيا�ت اليت تعترب موثوقة

أن األنشطة يف حتليل البيا�ت النوعية يتم تنفيذها بشكل  هوبريمان

و�لتايل فإن البيا�ت . تفاعلي وتستمر بشكل مستمر حىت االنتهاء

 :ليل البيا�ت هياألنشطة يف حت. مشبعة �لفعل



٣٧ 

 

 

  
 ختفيض البيا�ت )أ 

البيا�ت يعين تلخيص واختيار األشياء الرئيسية والرتكيز  ختفيض

على األشياء املهمة والبحث عن السمات واألمناط وإزالة العناصر 

و�لتايل ، ستوفر البيا�ت املخفضة صورة أوضح ، . غري الضرورية

مجع البيا�ت ، وتسهل على الباحثني القيام مبزيد من عمليات 

 .والبحث عنها إذا لزم األمر

 عرض البيا�ت )ب 

ميكن أن يتمفي شكل أوصاف موجزة وخمططات وعالقات بني 

، سيكون من األسهل بيا�تمن خالل عرض ال. الفئات وما شابه

 .، بناًء على ما مت فهمهحيدث ، والتخطيط ملزيد من العمل فهم ما

 استنتاج البيا�ت )ج 

ت األولية اليت أثريت مؤقتة ، وسوف تتغري ال تزال االستنتاجا

إذا مل يتم العثور على أدلة صحيحة ومتسقة عندما يعود الباحثون إىل 

احلقل جلمع البيا�ت ، فإن االستنتاجات املقدمة هي استنتاجات 

  .موثوقة

 

 

 



٣٨ 

 

 

 فحص صحة البيا�ت .٧

�ستخدام اختبار املصداقية  ا البحثتبار صحة البيا�ت يف هذاخ

يُعرَّف التثليث �نه فحص البيا�ت من . اليت أجريت عن طريق التثليث

و�لتايل هناك تثليث يف . مصادر خمتلفة بطرق خمتلفة ويف أوقات خمتلفة

تثليث املصادر يف هذه احلالة يقوم . املصادر وتثليث يف مجع البيا�ت

يف . لمني والطالب الذين يتم تدريسهماملؤلفون مبقارنة البيا�ت من املع

ملطابقة نتائج املقابالت  ا البحثدم تثليث التقنيات يف هذحني يستخ

  .صفق من خالل املالحظة يف اليم عن طريق التحقيحول عملية التعل

 

 مراحل البحث .٨

  :هي أربع مراحل هذا البحثاملراحل يف 

�ا يف هذه  ، هناك سبع مراحل جيب على الباحثني القيامالتمهيدية )أ 

جتميع التصاميم البحثية، واختيارحقول : ما يلي ومن بينها. املرحلة

البحوث، ورعاية التصاريح،واستكشاف وتقييم ا�ال، واختيار 

، وإعداد معدات البحوث واملتعلقة بقضا� واستخدام املخربين

 .أخالقيات البحوث

ا الباحثون يف مرحلة العمل امليداين، هناك مرحلتان جيب أن يقوم � )ب 

استعراض خلفية البحث ودخول : ومن بينها ما يلي. يف هذه املرحلة

 ا�ال واملشاركة وكذلك مجع البيا�ت

�قشت مرحلة حتليل البيا�ت، يف هذا القسم، املبادئ الرئيسية،  )ج 

أو يطلق عليه . ولكنها مل تناقش تفاصيل كيفية تنفيذ حتليل البيا�ت

 .بيا�تالتحليل أثناء وبعد مجع ال

 .حثمرحلة كتابة نتائج الب )د 



 

٣٩ 

 

  الباب الرابع

  عرض البيا�ت

  

  ةعرض البيا�ت العام ﴿أ﴾

اإلسالمي السلفي الربكة ماعونسومان سيمان عهد امل�سيس  خ�ري .١

 فونوروغو

جلميعة الربكة، تبع النشاط ا�تمع حول إىل جانب مع تطوير جملس ا

أ�ا مذكرة من نوا�  .تزايداألنشطة اليت تنمو بشكل م. قرية ماعونسومان

اجلريان لبيع األرضي يف مجيع أحناء املنزله لوقت الحق جعلت ا�لس التعليم 

�در كياهي احلاج إمام سو�� ، سنةاستجابة للنوا� احل. واملعهد اإلسالمي

مث مت دعم النية . لشرائه وينوى القوي يف قلوب أن نتوقع أن تتحقق ألاحقا

كان أطفاله مستعدين ملواصلة كفاح الدعوة . جته وأوالده�لكامل من قبل زو 

  .مجيعهم متعلمني يف معهد اإلسالمي واجلامعة. اليت بدأت يف وقت سابق

يف  كان هناك احلجاج الذين اقرتحوا أفضل  ١٩٩٠ابتداء من عام 

من هذا . اخلارج، انتقل يف منزل كياهي احلاج إمام سو�� ويتم قبول اإلقرتاح

 بعد صالةدرسة الدينية اليت أجريت م كمثلا دراسة روتينية  ظهرت أخري 

حضر الدراسة سكان حمليون مل يعيشوا يف املنزل من شباب من خمتلف  .املغرب

مبرور الوقت ، مت إضعاف الدراسة الروتينية . مستو�ت التعليم الرمسي

واخنفضت يف النهاية بسبب هؤالء الشباب بعد التخرج من التعليم الرمسي، 

  .فضل معظمهم العمل خارج املنطقة

إمام يسكن  بعض الطالب يف منزل كياهي احلاج  ١٩٨٣يف عام 

وكان عددهم سبعة أشخاص من طالب اجلامعة اإلسالمية احلكومية . سو��

أثناء الدراسة والتالوة، الذين تعلموا . ومجيعهم من الطالب الذكورفونوروغو 



٤٠ 

 

 

حالة ماعونسومان واجلامعة . ومية كياهياحلرف اخلشبية �عتبار األعمال الي

ومع ذلك ، حاول . اإلسالمية احلكومية فونوروغو ال مزدمحا كما هذا اليوم

�إلضافة إىل ذلك ، هناك بعض . الطالب يف البداية دمج هذه األنشطة

  .الدين العلم الشباب الذين يرغبون يف تعلم احلرف اخلشبية أثناء دراسة

ثالثون طاللبا يسكنون يف منزل كياهي  حوايل ٢٠٠٩كان يف عام 

إ�م طالب أكملوا تعليمهم الرمسي يف معهد اإلسالمي . احلاج إمام سو��

ألن مظام ). دراسة يف اجلامعة(قريب ويريدون أن الرتكيز على التعليم العايل 

. التعليم املمطبق يف معهد اإلسالمي السلفي الربكة أكثر مرونة يف قواعده

هم طالب ختتلف أنشطتهم  ،الغالبية من الطالبعهد اإلسالمي يسكن يف امل

معهد اإلسالمي السلفي منذ ذلك الوقت تطورت  .التالميذوتسهيال�م عن 

حىت اآلن  معهد اإلسالمي السلفي الربكةيبلغ عدد طالب  .حىت اآلن الربكة

 .األخرىاملعهد اإلسالمي  مث تدرجييا ميكن أن تتطور مثل .طالب ٢٠٠حوايل 

ليس فقط الرتكيز على القدرة على فهم الكتاب األصفر، ولكن يتم تدريس 

املزيد املمارسة االجتماعية مباشرة من خالل األنشطة اجليدة اليت هي تالوة 

تيفا "األخالق الكرمية ال تقل أمهية أيضا عن تطبيق . والوعظ وخدمة ا�تمع

  .يف تعليم الطالب فضيلةاليت "سيلريا

أنه يف البداية مل يقبل سوى الطالب  املتفوقني، ولكن على الرغم من 

مع مرور الوقت مث الكثري من األصدقاء واألقارب كياهي احلاج إمام سو�� 

يكلف ابنه �اللتحاق �لقرأن يف املعهد اإلسالمي بينما هو يف كليته يف 

ضا اجلامعه اإلسالمية احلكومية فونوروغو، مث بدأ ذلك عندما تلقى الطالب أي

بعد ذلك، . يسكن ابنه أو ابنته وهو طالب اجلامعة أو التالميذ املدرسة

غرفة  ١٦للطالب يف البداية ، أضاف غرفا بسبب العدد املتزايد من الطالب

مت منذ بداية القيام حىت األن . غرفة للطالبات ٢٠فقط، مث أضاف  للذكور



٤١ 

 

 

لربكة يف عام ولكن عندما مت بناء مسجد ا. متويل التنمية من قبل بنفسه

يف مجيع أحناء وعي  .العديد من احلجاج الذين يريدون دفع بعض املال ٢٠٠٤

معهد اإلسالمي السلفي الربكة يقوم على مبادرة من ا�تمع . ا�تمع والرعية

الذين يرغبون يف ترك أبنائهم مع يدرسون يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية 

هد اإلسالمي دار اهلدى ما�ك غالبية الطالب متخرج من مع. فونوروغو

   .طا��ن فونوروغو

املعهد اإلسالمي السلفي الربكة هو إستمر من جملس التعليم موجودة 

مث يرجع ذلك إىل . �١٩٨٣لفعل يف ماعونسومان سابقا الذين قام حول عام 

تطوير األزمنة ومتطلبات حاجات الطالب خصوصا والديها الذين أرادوا 

ياهي إمام سو�� بدأت لتوفري غرفة للطالب يدرسون ك  ٢٠٠٩حماضرة منذ 

الظزف احلالية استيعاب . يف معهد اإلسالمي من مناطق املختلفة يف إندونيسيا

أما . مئات الطالب، للتغلب على تراكم الطالب، مث جعل غرف الطوارئ

�لنسبة لألنشطة يف املعهد اإلسالمي السلفي الربكة املزدمحة للغاية اّال 

وهم يتبعون دراسة العلم الدينية بعد الصبح وبعد العصر . ات الكليةحماضر 

من املأمول أن الطالب من املعهد اإلسالمي الربكة . وبعد املغرب وبعد العشاء

  ٤٢.إىل جانب القدرة على الفكري، كما تنضج روحيا أن تقدمي األخالق

 

يمان اإلسالمي السلفي الربكة ماعونسومان سعهد امل املوقع اجلغرايف .٢

 فونوروغو

 ٨٣رقم  ١وقع معهد اإلسالمي السلفي الربكة يف شارع كاووع زقاق 

القرية ماعونسومان إحدى . ماعونسومان، سيمان ، فونوروغو، جاوى الشرقية

حالة قرية . من القرى يف منطقة سيمان، فونوروغو، جاوى الشرقية، إندونيسيا

                                                             
  يف ملحق هذا البحث ٢٠٢٠/I-٢٨/D/٠١ة الوثيفية رقم خأنظر إىل النس ٤٢



٤٢ 

 

 

الشرق، ومن  وغو إىلماعونسومان وقع يف األرضي املنخفضة، بلدة فونور 

كيلومرت من عاصمة   ٢٠٠ومرت من وسط املنطقة و كيل  ٢.٥مساحفة حوايل 

منطقة (من جهة الشمالية حدود القرية مع قرية رونو وجيا�ن . املقاطعة

ومن ) منطقة ��دان(ومن جهة الغربية كانت هي قرية كري�ساري ) سيمان

ومن جهة الشرقية  ) نطقة ��دانم(جهة اجلنوبية كانت هي قرية فاتيهان ويتان 

  ٤٣).منطقة جيناعان(كانت هي قرية سيعوسارين

 

الرؤية والرسالة املعهد اإلسالمي السلفي الربكة ماعونسومان سيمان  .٣

 فونوروغو

 الرؤية . أ

متفوقة يف اإلميان والتقوى وأخالق الكرمية واملثقفة وا�تمع القائمة على 

  القران واحلديث وعالماء السلفّية

 سالة الر  . ب

 قيام مخس الصلوات �جلماعة )١

 قرأة السورة يس بعد الصالة الصبح واملغرب )٢

 ينفيذ عملية التعليم جبيد  )٣

 حيمل أمنة العالماء السلفية )٤

 خدم ا�تمع )٥

  ٤٤ممارسة األعمال يف كتب السلفّية )٦

 

                                                             
  يف ملحق هذا البحث ٢٠٢٠/I-٢٨/D/٠٢ رقم ة الوثيفيةخأنظر إىل النس  ٤٣
  يف ملحق هذا البحث ٢٠٢٠/I-٢٨/D/٠٣ة الوثيفية رقم خأنظر إىل النس ٤٤



٤٣ 

 

 

أحوال املدرسني يف املعهد اإلسالمي السلفي الربكة ماعونسومان سيمان  .٤

 فونوروغو

يف املعهد اإلسالمي السلفي الربكة ماعونسومان سيمان  كان املدرسون

عدد املدرسني يف املعهد اإلسالمي . فونوروغو هلم خطري يف الرتبية والتعليم

  . ١٠السلفي الربكة ماعونسومان سيمان فونوروغو 

  ٤.١اجلدول 

أحوال املدرسني يف املعهد اإلسالمي السلفي الربكة ماعونسومان سيمان 

 ٤٥فونوروغو

  املدرس  الرقم   املدرس  قم الر 

  حسن اهلدىاألستاذ   ٧  كياهي احلاج إمام سو��  ١

  األستاذة وريدة الصفية  ٨  األستاذ خازن املنان  ٢

  األستاذ إمام �ووي  ٩  األستاذ دمحم عرفان زمراين  ٣

  األستاذ خالد الفرقان  ١٠  كياهي حممود  ٤

  األستاذ عرفان  ١١  األستاذ دمحم رزقي  ٥

  األستاذ دمحم آصف فوأدي  ١٢  سوغيارتو األستاذ  ٦

 

أحوال الطالب يف املعهد اإلسالمي السلفي الربكة ماعونسومان سيمان  .٥

 فونوروغو

   ٤.٢اجلدول 

أحوال الطالب يف املعهد األسالمي السلفي الربكة ماعونسومان سيمان 

  فونوروغو

  

                                                             
  يف ملحق هذا البحث ٢٠٢٠/I-٢٨/D/٠٥ة الوثيفية رقم خسأنظر إىل الن ٤٥



٤٤ 

 

 

 

  

  

  

  

 

 وسائل معهد اإلسالمي السلفي الربكة ماعونسومان سيمان فونوروغو .٦

كانت الوسائل يف معهد اإلسالهي السلفي الربكة  تساعد عملية التعليم  

و كذلك يف معهد اإلسالهي السلفي الربكة  ماعونسومان، كانت . كثريا

طيع أن تستهل الطالب لستعلموا يف املعهد، والوسائل وسائل املعهد تست

  :املوجودة يف معهد اإلسالهي السلفي الربكة  هي

   ٤.٣اجلدول 

  ٤٦املعهد األسالمي السلفي الربكة ماعونسومان سيمان فونوروغووسائل 

  احلالة  العدد  اإلسم  رقم

  حسن  ٢  بنيان املعهد  ١

  حسن  ١  مصلى  ٢

  حسن  ٣٦  غرفة النوم   ٣

  حسن  ٣٠  اممحّ   ٤

  حسن  ١  مقصف  ٥

  حسن  ٢  مطبخ  ٦

  حسن  ١  موقف  ٧

                                                             
  يف ملحق هذا البحث ٢٠٢٠/I-٢٨/D/٠٤ة الوثيفية رقم خأنظر إىل النس ٤٦

  اجلملة  املرأة  الرجل  الصف  رقمال

  ٩٩  ٥٧  ٤٢  األول  ١

  ٤٤  ٣٢  ١٢  الثاين  ٢

  ٧٧  ٦١  ١٦  الثالث  ٣

  ٤٣  ٢٥  ١٨  الرابع  ٤



٤٥ 

 

 

  اصةعرض البيا�ت اخل ﴾ب﴿

عرض البيا�ت اخلاصة عن طريقة التعليم الصرف �ستخدام كتاب  .١

يف املعهد اإلسالمي السلفي  لطالب الصف األول "القواعد الصرفية"

 الربكة ماعونسومان سيمان فونوروغو

يف . م يف تقدمي املواد التعليميةاملعل االطريقة هي ما يستخدمه

لى املعلمني استخدام طريقة واحدة، ولكن يتعني ع أنشطة التعليم، ال

لن يعمل . طرائق التعليمية املتنوعة لتعليم فرحا ن استخدامو يُطلب املعلم

ال  ام إذا كان تطبيقهيلتعلابفعالية وكفاءة كوسيلة الطريقة التعليم تطبيق 

لذلك ميكن أن تكون الطريقة عائًقا يف . قة نفسهايعتمد على معرفة الطري

  .م إذا مل تكن مناسبة يف تطبيقهيالتعل

يعمل معهد اإلسالمي السلفي التعليم من يوم اإلثنني إىل يوم 

). قبل العشاء(األحد ويبدأ التعليم بعد الصالة املغرب إىل الساعة الثامنة 

الطالب يف كل خيتلف عدد . تنتشر الفصول من مجيع أحناء املعهد

عدد الطالب يف الصف األول معهد اإلسالمي السلفي الربكة . الفصل

موقع الصف األول هو يف بيت األستاذ خازن . تسعة وتسعون الطالب

يعلم تعليم الصرف للصف األول مرا�ن يف األسبوع هي تعليم . املنان

م  الصرف �ستخدام كتاب القواعد الصرفية يف اليوم اإلثنني و�ستخدا

واملعّلم يف تعليم الصرف هو . كتاب األمثلة التصرفية يف اليوم السبت

  . األستاذ خازن املنان

إستنادا إىل نتائج املالحظة اليت مت إجراؤها يف الصف األول يف 

كانت . معهد اإلسالمي السلفي الربكة الذي يدرس األستاذ خازن املنان

لطالب يدخلون الفصل مث الطريقة املستخدمة هي الطريقة القياسية، أي ا

. ر النظم الذي متت دراستها مسبقاايقرأون الدعاء قبل الدرس مث إستمر 



٤٦ 

 

 

مث قرأ األستاذ . وعندما وصل األستاذ، بدأ التعليم بقرأة كشف الغياب أوال

معىن كتاب القواعد الصرفية �للغة اجلاوية، مث أملى املراد �للغة 

يف . دة أوال قبل إدخال املثالوشرح األستاذ بشرح القاع. اإلندونسية

األخري التعليم يعطي املعلم الدافع للطالب عن حفظ النظم مع املراد، 

ويفتح وقت احلفظ كل ليلة إبتداء من الساعة تسعة الليلة يف بيت األستاذ 

  ٤٧.خازن املنان

من حاصيلة املقابلة مع األستاذ خازن املنان عن تعليم الصرف 

لطالب الصف األول يف املعهد " الصرفيةالقواعد "�ستخدام كتاب 

  :اإلسالمي السلفي الربكة ماعونسومان، كما يلي

، و هو املعلم يف )Khozinul Minan( قال األستاذ خازن املنان

�للغة بدأت عملية التعليم بقرأة معىن الكتاب القواعد الصرفية "تعليم الصرف هو 

بعض األحيان لدي أسئلة وأجوبة  يف. جاويّة والطالب يسمعون ويكتبون يف كتا�م

يف هذا التعليم الصرف، إستخدمت طرقتني وهي . تتعلق مبوقف الكلمات يف اجلملة

لذلك يف بداية الفصل الدراسي إستخدمت . طريقة القياسية و الطريقة اإلستقرائية

 الطريقة القياسية يعين يبداء التعليم من إعطاء القاعدة أوال، مث شرح القاعدة وإعطاء

ومع ذلك، بعد مرور الفصل الدراسي األول جبيد، ختلل تعليم الكتاب . مثاال

م يستخدم أحيا� طريقة يكما أن التعل. القواعد الصرفية �لكتاب اإلعالل

   ٤٨ ".ةاملتعلق �لقاعد الشرحم يبدأ �عطاء األمثلة أوًال، مث ي، ألن التعل ئيةاالستقرا

 Nur(أنيسة رزقي محيدة خمتلف عن الرأي الذي أعربت عنه نور 

Anisah Rizqi Hamidah(   يبداء التعليم"كطلبة يف الصف األول كما يلي 

يقراء األستاذ معىن الكتاب القواعد . بتكرير الطالب النظم يف التعليم األسبوع املاض

يقراء األستاذ املراد هذا . الصرفية مبعىن جاويّة والطالب يسمعون ويكتبون يف كتا�م

                                                             
  يف ملحق هذا البحث  ٢٠٢٠/I-٢٠/O/٠١  رقم الحظةة املخأنظر إىل النس ٤٧
  يف ملحق هذا البحث ٢٠٢٠/II-٠٩/W/٠١رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس ٤٨



٤٧ 

 

 

مث شرح األستاذ املراد، . للغة اإلندونسيه ويكتب الطالب املراد يف كراستهمالنظم �

".مث قرأة النظم عدة مرات لسهولة يف حفظ النظم
٤٩  

 )Lia Jannatul Ma’wa( املساوة حبصيلة املقابلة مع ليا جنة املأوى

راد �للغة بدأ املعلم الدرس بقرأة الكتاب القواعد الصرفية �للغة اجلاوية، مث إمالء امل" 

".اإلندونيسية وشرح املراد يف السبورة، مث قيل الطالب أن حيفظوا
٥٠  

من حصيلة املالحظة واملقابالت يعرف أن طريقة التعليم املطبقة 

يف تعليم الصرف �ستخدام كتاب القواعد الصرفية يف املعهد اإلسالمي 

  :السلفي الربكة هي

 طريقة القياسية . أ

الطرائق يف تعليم الصرف  طريقة القياسية هي واحدة من

يبداء التعليم �عطاء القاعدة أوال مث . �ستخدام طريقة اإلستنتاجية

مبقابلة مع األستاذ وإستنادا . �بع �عطاء أمثلة املتعلقة �ذه القاعدة

ف يف أول جيري األستاذ طريقة القياسية للتعليم الصر خازن املنان �ن 

  .الفصل الدراسي حىت األن

ا �لتعليم يف الصف األول معهد اإلسالمي السلفي هذا مرتبط

بدأ األستاذ �ن ي الربكة، والذي يتوافق مع قيل ألفي حكمة احلسىن

التعليم بقرأة كتاب القواعد الصرفية مث شرح املراد عن القاعدة ويعطي 

  ٥١.لقاعدةاألمثلة من ا

�ن كطالب يف الصف األول  ل مرشيد شارقوياملساوة مع قي

م الصرف جبيد جدا، يعين يقرأ األستاذ املراد مع األمثلة جيري تعلي

                                                             
  يف ملحق هذا البحث ٢٠٢٠/I-١٧/W/٠٩رقم  قابلةة املخالنسأنظر إىل  ٤٩

  يف ملحق هذا البحث ٢٠٢٠/I-١٥/W/٠٨رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس٥٠

  يف ملحق هذا البحث ٢٠٢٠/I-١٥/W/٠٢رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس ٥١



٤٨ 

 

 

وشرح املرراد مث تطبيقه على األمثلة حىت . والطالب يكتبون يف كراستهم

 ٥٢.الطالب سهال يف فهم الغرض من القاعدة

 طريقة اإلستقرائية . ب

طريقة اإلستقرائية هي إحدى من طرائق التعليم الصرف اليت 

يعين يبدأ التعليم �عطاء األمثلة أوال مث  .تستخدم �سلوب اإلستقرائية

وإستنادا إىل املقابلة مع . �بع �عطاء القاعدة وشرح �ذه القاعدة

األستاذ خازن املنان فإن طريقة اإلستقرائية هي طريقة اليت تنفيذها يف 

يستخدم . الفصل الدراسي الثاين وختللتها �ستخدام كتاب اإلعالل

ية ألن الطالب فهما بعض القواعد األساسية األستاذ طريقة اإلستقرائ

  .يف الصرف

إستنادا على البيان، يعرف أن تنفيذ تعليم الصرف �ستخدام  

كما قالت . كتاب القواعد الصرفية جيري جبيد جدا للغاية ويفهم الطالب

األستاذ عن طريق شرح التعلم �لتفصيل، مث  إقامة تعليم �ن إيين لوكسفيا�

  ٥٣.فظوا النظم مع املراد من كتاب القواعد الصرفيةقيل للطالب أن حي

كان التعليم يعمل جيدا " )Alfiatun Naza(كما قالت ألفية النازى

 ٥٤".جدا، ألن طريقة التعليم اليت يسهل الطالب لفهم الدرس وشرحه موجز وواضح

يف الرأي يعلم األستاذ " )Imroatul Kholidah(وكذلك كما قالت إمراة اخلالدة

�ستخدام كتاب القواعد الصرفية جيد جدا  ألنه يف تعليم يستخدم طرائق الصرف 

 Akmal(املساوة �ملقابلة مع أكمال رفقي موافق ٥٥".املوصوفة وميارس وحيفظ

Rifqi Muwwafiq(  شرحا ألنه بّني . يعلم األستاذ املادة فهما للطالب�ن 

                                                             
  يف ملحق هذا البحث ٢٠٢٠/I-٣٠/W/١٤رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس ٥٢

  يف ملحق هذا البحث ٢٠٢٠/I-١٥/W/٠٦رقم  قابلةة املخلنسأنظر إىل ا ٥٣

  يف ملحق هذا البحث ٢٠٢٠/I-١٦/W/٠٣رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس ٥٤

  يف ملحق هذا البحث ٢٠٢٠/I-١٧/W/٠٧رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس ٥٥



٤٩ 

 

 

الب فهم جبيد، ويتم إيضاح الشرح على السبورة حىت يتمكن مجيع الط

٥٦.اجيد
  

يف تعليم الصرف مل ينس األستاذ أن حيفز طالبه على مواصلة 

التعليم جيدا، سواء كان تعليم  إقامة ن إلتعليمهم أو احلياة يف املستقبل 

كما قالت إيليا .كتاب القواعد الصرفية من اخلربات والدافع والقصص

يسهل فهم يرشد األستاذ �سلوب " )Elya Shofa Rahmayani(صفى رمحياين

الطالب وختلل التعليم القصص ألن حتفز الطالب حىت ال يشعرون �مللل من التعلم 

  ٥٧".وسهلة الفهم املواد

من هذا البيان ميكن أن خنلص أنه يف تنفيذ تعليم الصرف 

�ستخدام كتاب القواعد الصرفية �ستخدام طريقتني وهي طريقة القياسية 

القياسية يف فصل الدراسي األول حىت جتري طريقة . والطريقة اإلستقرائية

  . وجتري طريقة اإلستقرائية يف فصل الدراسي الثاين. األن

 

عرض البيا�ت اخلاصة عن مشكالت التعليم الصرف �ستخدام كتاب  .٢

يف املعهد اإلسالمي السلفي لطالب الصف األول " القواعد الصرفية"

 والطريقة حلّلها الربكة ماعونسومان سيمان فونوروغو

. التعليم هي جزء مهم يف حتقيق العملية التعليم أو املتخرج التعليم

بطبيعة، إذا كانت الدراسة . إذا مت تعلم جيد، فستكون نتائج اخلرجني أيضا

ألن يف عملية التعليم ال خلص من . املتخرجة املزية وبعضهم أقل �هيال

لصف األول يف معهد طالب م تعليم الصرف لاإستخد. املشكالت

                                                             
  يف ملحق هذا البحث ٢٠٢٠/I-٣٠/W/١٢رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس ٥٦

  يف ملحق هذا البحث ٢٠٢٠/I-١٤/W/٠٥رقم  قابلةة املخلنسأنظر إىل ا ٥٧



٥٠ 

 

 

سالمي السلفي الربكة كتاب القواعد الصرفية، وميكن يوجد األستاذ اإل

  .والطالب مشكالت

 )Khozinul Minan(إستنادا من املقابلة مع األستاذ خازن املنان

كانت مشكالت وجد األستاذ يف تعليم الصرف يعين األول، صعوبة حتفيز "

م األستاذ أذكر الطالب يف كل التعلي. الطالب حلفظ النظم واملراد القواعد الصرفية

توفر الدافع للطالب على احلماسة يف كل احلال حلفظ النظم . حلفظ النظم واملراد

). بعد العشاء(وصنع األستاذ اجلدول حلفظ يف كل الليلة الساعة التسعة . خاصة

الثاين، ميلك الطالب خلفيات خمتلفة والذين مل يسكن يف معهد اإلسالمي 

يف تعليم الصرف ألن علم الصرف هي العلم يبحث عن  سيجدون صعوبة. السابقني

ومع ذلك، إذا الطالب . مجيع أجزاء الكلمة إما أول الكلمة أو أوسطها أو أخريها

منوذج (وهذا يثبت أن طريقة احلفظ . حفظ النظم واملراد فسهولة الطالب فهما املادة

الث، قدر املعلم الث. تبني أ�ا مهمة يف فهم علم الصرف) معهد اإلسالمي السلفي

للتغلب على هذه . املالحظة أن عقلية الطالب اليت مت زرعها أن الصرف الصعب

ويصبح تغيري العقلية إن علما ال صعب عندما . املشكلة، البد من حتفيز ودعمهم

  ٥٨."شخص التعلم

املشكالت اليت يوجهها الطالب هي ميلك الطالب خلفيات 

المي السابقني وبعضهم املتخرجة خمتلفة والذين مل يسكن يف معهد اإلس

كما قالت سيسكا . من املدرسة الثانوية اإلسالمية أو املدرسة الثانوية

�ملناسبة للطالب اجلدد الذين مل يسكن يف معهد " )Siska Anggraini(أعكرايين

وقرأة معىن ) فيغون(اإلسالمي سابقا سيواجهون صعو�ت، يف كتابة معىن اجلاوية

  ٥٩".عوبة يف حفظ املراد ألنه طويلوص. اجلاوية خاصة

املادة " )Elya Shofa Rahmayani(كما صرحت إيليا صفى رامحياين

طالب مل يدرسوا يف معهد اإلسالمي  كتاب القواعد الصرفية صعو�ت لاملوجودة يف

                                                             
٥٨

  يف ملحق هذا البحث ٢٠٢٠/II-٠٩/W/٠١رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس 
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تسبب هذه  ٦٠".ويشعر الطالب صعو�ت ألنه املادة غريبة. السلفي سابقا

 اجلاوية حىت يؤثر على عقلية الطالب أن املشكلة األساسية على قرأة معىن

  .وتسبب يف عدم احلماسة الطالب يف تعليم الصرف. صرف صعب

ولكن تعليم الصرف للمبتدئني �ستخدام كتاب القواعد الصرفية 

ومتثيل كتاب القواعد الصرفية . ميكن أن يسهل الطالب يف فهم الصرف

املادة يف كتاب �ن  كما قالت إيليا صفى رامحياين. مجيل يعين �لنظم

القواعد الصرفية صعو�ت للطالب مل يدرسوا يف معهد اإلسالمي ألنه املادة 

القواعد الصرفية بتمثيل النظم ولكن ألن يستخدم األستاذ كتاب . الغربية

  ٦١.يسهل الطالب يف فهم الدرس الصرف حىت

كانت مجلة الطالب . املشكلة الثانية هي مجلة الطالب كثرية

الطالب يف الفصل  ١٠٠سيكون صعوبة للغاية من . صف األوليف ال ٩٩

 Mursyid(كما قال مورشيد شارقوي. طالبة ٥٢طالبا و  ٤٢واحد، وهناك 

Sarqowi( " أواجه املشكالت التعليم من البيئة، حيث متتلئ الفصل الصغرية

طالب، حىت جيعل  ١٠٠الطالب يف الصف األول من حوايل . الطالب الكثرية

   ٦٢".ليهتم الطالب الدرسالصعوبة 

اذ خازن املنان، طالب الصف األول يف بيت األستجيري التعليم ل

يسبب هذا احلال . حىت ميكن الطالب يدرس يف الشرفة ألن الطالب كثرية

 صعوبة املعلم يف تكييف الطالب، والطالب مل يهتم الدرس مثل النوم

  . وغري ذلك ويتكلم مع األصدقاء واكثر التمىن

على هذه املشكلة، ينقسم الفصول إىل قسمني حبيث مل  للتغلب

وينقسم وقفا على خلفية الطالب، قسم األول . ميكن الطالب الكثرية

                                                             
  يف ملحق هذا البحث ٢٠٢٠/I-١٤/W/٠٥رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس ٦٠

٦١
  عنفس املرج 

  يف ملحق هذا البحث ٢٠٢٠/I-٣٠/W/١٤رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس ٦٢
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حيتوى الفصل للطالب مل يسكن يف املعهد اإلسالمي سابقا، وقسم الثاين 

كما قال مورشيد . حيتوى الفصل للطالب من املعهد اإلسالمي

الرأيي جيب أن ينقسم الفصول إىل قسمني أو  يف" )Mursyid Sarqowi(شارقوي

أكثر، حبيث ال يكون عدد الطالب كثريا جدا حىت الطالب يشعرون مهتمون 

 Aminatus(ومن حصيلة املقابلة مع أمنة الصاحلة ٦٣".وجيري التعليم جبيد

Sholihah( " للطالب اجلدد اليت مل يسكن معهد اإلسالمي كان فصل اإلعداد

  ٦٤".أو املادة األخر وسيقدر الطالب كتابة معىن اجلاويةسابقا لفهم الصرف 

لطالب اجلدد مل يدرس يف معهد إن اكمثل نتيجة املقابلة 

اإلسالمي سابقا جيب أن يعطي املعلم إرشادات خاصة والخيتلطوا مع 

يف الواقع من . المي حىت اليشعروا ��م خمتلفونالطالب من معهد اإلس

اخلطط على فصلني ولكن يسبب وسائل هذه املشكلة، ميلك األستاذ 

ولكن حّلها إقامة تعليم األستاذ  .البناء احملدودة حبيث مل يتحقق ذلك

  .�حلماسة حىت يسهل الطالب لدراسة الصرف

كما قالت . املشكلة الثالثة هي يستخدم الكتاب اللغة العربية

دما يسأل ال يكفي اإلجابة بسرعة، عن" )Reni Puspitasari(ريين فوسفيتا ساري

ألنه يف هذا الكتاب القواعد الصرفية، كل املادة الصرف �للغة . األستاذ سؤاال

سبب األخر هو . العربية و إذا كنت تريد معرفة املعىن الذي جيب عليك ترمجة أوال

  ."أن خلفية معهد اإلسالمي، كان التعليم الصرف مل يستخدم هذا الكتاب

ر الكتاب لفهم املواد يف اذلك، فإن احلل من الطالب هو تكر ول

ر  ان يكون أكثر تكر من نتيجة املقابلة مع بعض الطالب �كما . غرفة أوال

كتاب القواعد الصرفية وفهم الغرض من املادة، حيتوي على ممارسة ترمجة 

                                                             
٦٣

  نفس املرجع 
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ومن وجهة النظري املعلم، فإن توافر مراد القاعدة �للغة  .الكتب العربية

  .اإلندونيسية

جهها الطالب هي يستخدم املراد اللغة التبست املشكلة اليت يوا

مثل . لذلك يسبب الطالب صعوبة يف حفظ النظم واملراد. والطويل

 :القاعدة واملراد كما التايل

 

  

 

 

 

 

 Alfi Hikmatul(كما من حصيلة املقابلة مع ألفي حكمة احلسىن

Husna( "خدم املشكلة اليت أواجهها هي صعوبة نفسي للحفظ بسرعة واملراد يست

٦٥".اللغة التبست للغاية
 )Lia Jannatul Ma’wa(وهذا كما قالت ليا جنة املأوى 

مشكلة التعليم من نفسي، أي أنين مل قدر على فهم الدروس بسرعة ألنين أدرس يف "

وجيب املعلم أن يعطي املراد �ستخدام اللغة السهولة . معهد اإلسالمي احلديثة

  ٦٦".لفهم

ست والطويل حىت يسبب صعو�ت إستخدام املراد اللغة التب

يعقد جدول التحفيظ النظم واملراد كل الليلة بداء . الطالب حلفظ النظم

ويتم دمج جدول بني الطالب الصف ). بعد العشاء(من الساعة التسعة

إن  كما قال أمحد مستفيذ. األول إىل الرابع، مما تسبب طوابري طويلة

يف كل ليلة وجيب أن يتم  واجهها هي وقت حفظ الودائعتاملشكلة اليت 
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ٍة َذاَك اَطَردْ # َفَأْمٍر أَْو ُمَضارٍِع ِمْن َكَوَعْد   ِإْحِذْف َكِعدَّ

Murod : Apabila ada fingil madzi yang fa’ fingilnya berupa wawu 

(Binal Ajwaf Wawi) sedangkan fingil mudhori’nya mengikuti 

wazan  ُيـَْفِعل maka wawu harus dibuang dalam fingil mudhori’, 

fingil ‘amr, dan masdarnya apabila berwazan ِفْعَلةٌ /ِفْعلٌ   .Contoh : 

  )ِوْعَدةٌ (ِعدَّةٌ  -)ِإْوِعدْ (ِعدْ  - )يـَْوِعدُ (يَِعدُ  -َوَعدَ 



٥٤ 

 

 

ا ذلك إيداع احلفظ جلميع الصفوف معمع الطالبات وك طابوروضعها يف 

ن حتفيظ ميلك اجلدول  لكل الصفوف خاصة، � هامث احللّ . يف وقت واحد

  ٦٧.نه يعرف أن املشغول كل شحص خمتلفحىت ال يسبب طوابري طويلة أل

كما قالت نور . واجهها الطالب هي التعليم اململّ املشكلة اليت ت

سيكون التعليم أسهل يف " )Nur Anisah Rizqi Hamidah(أنيسة رزقي حاميدة

الفهم إذا مت الطرائق املتنوعة ويستخدم طريقة االفرحية حىت يصبح التعليم أكثر 

   ٦٨".حديثة

أن تعليم الصرف �ستخدام كتاب القواعد الصرفية يبدأ يقوم 

مث يقراء األستاذ كشف . بوع املاضر الطالب النظم يف التعليم األستكرا

يقراء األستاذ معىن الكتاب القواعد الصرفية مبعىن جاويّة والطالب . الغياب

يقراء األستاذ املراد هذا النظم �للغة . يسمعون ويكتبون يف كتا�م

جيب . اإلندونسيه ويكتب الطالب املراد يف كراستهم، مث شرح األستاذ املراد

قة السؤال واإلجابة لتذكر ووجود األلعاب حىت ال أن ختلل التعليم طري

و اختبار هالصرف  ميأحد األمثلة على لعبة لتعل. يشعر الطالب �مللل

  .هاتعليم اليتأو املواد السابقة  متعلق �ملواد

من نتائج ااملقابالت واملالحظة ميكن أن خنلص أن املشكالت 

ولكن حيل املعلم املشكالت . اليت يواجهها يف تنفيذ التعليم الصرف الكثرية

والطريقة  اجهها املعلموجدت املشكالت اليت يو . املعلم يف التدريس ةحبماس

  :طالب الصف األول كما يليحلّلها يف تعليم الصرف ل

صعوبة دافع األستاذ الطالب حلفظ النظم واملراد، وحّل األستاذ أذكر  )١

 .الطالب حلفظ النظم واملراد يف كل التعليم
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  يف ملحق هذا البحث ٢٠٢٠/I-١٧/W/٠٩رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس ٦٨



٥٥ 

 

 

فيات الطالب، وحّله يقدم الكتاب �لنظم ويستخدم إختالف خل )٢

 .املعلم الطريقة احلفظ يسهل الطالب لفهم الصرف

إعتقاد الطالب �ن الصرف أصعب، وحّل األستاذ دافع الطالب �ن  )٣

 .علما ليس أصعب عندما التعلم

والطريقة حلّلها يف تعليم الصرف  وجدت املشكالت اليت تواجهها الطالب

  :ول كما يليلطالب الصف األ

يسهل حىت يقدم الكتاب �لنظم ، وحّله لطالبفيات اإختالف خل )١

 .الطالب لفهم الصرف

 التعليم �حلماسةاألستاذ إقامة وحّلها كثرة الطالب يف فصل واحد،  )٢

استخدام الكتاب القواعد الصرفية �للغة العربية، حّل الطالب تكرار  )٣

 .الكتاب يف حجرة أوال

إستخدام الطالب لغتهم اخلاصة ليسهل حفظ حّله و إلتباس لغة املراد،  )٤

 .النظم واملراد

إقامة التعليم اململ، ختلل األستاذ التعليم �لقصص أو اللعبة السؤال  )٥

 .واإلجابة

 

عرض البيا�ت اخلاصة عن تقومي التعليم الصرف �ستخدام كتاب  .٣

يف املعهد اإلسالمي السلفي الربكة ماعونسومان " القواعد الصرفية"

  مان فونوروغوسي

التقومي هو الوسيلة اليت ميكن بواسطتها حتديد مدى جناح املنهج 

والتقومي عملية تشخيصية عالجية وقائية، . يف حتقيق ما وضع من أجله

وتتضح عملية التشخيص يف حتديد نواحى الضعف يف أى بر�مج تعليمى، 

ا أن كم. وحماولة تعرف األسباب الكامنة وراء جانىب القوة أو الضعف
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العالج يتضح يف اقرتاح احللول املناسبة للتغلب على نواحى الضعف، 

. واإلستفادة من نواحى القوة، والوقاية تتمثل يف العمل على تدارك اخلطأ

وكل ما سبق اهلدف منه حتسني عمليىت التعليم والتعلم وتطويرمها مبا حيقق 

د وسيلة وليس األهداف، وعلى هذا فالتقومي يف تدريس اللغة العربية بع

غاية، ميكننا �ا معرفة ما حققناه من أهداف، وترشد� إيل مواطن الضعف 

  .لكى نعمل على إصالحها أو جتاشيها

كان يف هذا التعليم " )Khozinul Minan(وقال األستاذ خازن املنان 

أقوم مبسألة املادة اليت بينت إىل . يإلمتحان التحريري واإلختبار الشفو على نوعني، ا

أما اإلختبار الشفهي الذي . لطالب ومل أخترب املادة اليت مل أبّني إىل الطالبا

".يستخدم املعلم يف  أمام التعليم واحدا فواحدا لقرأة الكتاب أو اإلجابة السؤال
٦٩  

ي هو اإلختبار الذي يستخدمه املعلم بعد أما اإلختبار الشفو 

الب لقرأة الكتاب أو إذن، قيل املعلم الط. اإلنتهاء تعلم القاعدة واحدة

ي وكذلك اإلختبار الشفو . حدا فواحدااإلجابة السؤال عن القاعدة وا

  .ترتبط بكمية التحفيظ النظم واملراد

وأما اإلختبار التحريري هو اإلختبار الذي يستخدمه املعلمم يف 

أخر السنة الدراسية �ألسئلة املكتوبة والطالب يكتبون األجواب يف 

لم إستنادا إىل عرض البيا�ت السابقة إستخدم املع. قرطاس تلك األسئلة

ي ملعرفة مهارة الطالب األصلية مباشرة أساليب التقومي اإلختبار الشفو 

  .واإلختبار التحريري ليعرف املعلم النتيجة اجليدة والفكرة الضيقة
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  الباب اخلامس

  حتليل البيا�ت

  

القواعد "م كتاب عن طريقة التعليم الصرف �ستخداحتليل البيا�ت  .أ﴾ ﴿

يف املعهد اإلسالمي السلفي الربكة  لطالب الصف األول "الصرفية

 ماعونسومان سيمان فونوروغو

أما القواعد يف  .لتحقيق املهارات اللغوية) الرتاكب(يهتم تعليم القواعد 

القواعد ليست  .اللغة العربية فينقسم الرتاكب إىل قسمني يعين الصرف والنحو

. شكل صحيح يف التواصلسيلة لتتمكن من استخدام اللغة با ، ولكنها و هدف

) ٢( قواعد اللغة،مقدمة ) ١(القواعد بشكل أساسي من جزأين  عليميتألف ت

تنقسم طريقة التعليم القواعد على قسمني، يعين طريقة  .عطاء التدريبإ

  ٧٠.القياسية و طريقة اإلستقرائية

صرفية للطالب الصف أما التعليم الصرف �ستخدام كتاب القواعد ال

األول يف معهد اإلسالمي السلفي الربكة هو الطالب يدخلون الفصل مث 

وعندما . يقرأون الدعاء قبل الدرس وإستمرار النظم الذي متت دراستها مسبقا

مث قرأ األستاذ معىن  . وصل األستاذ، بدأ التعليم بقرأة كشف الغياب أوال

والطالب يكتبون املعىن يف كتبهم مث كتاب القواعد الصرفية �للغة اجلاوية، 

وشرح األستاذ بشرح القاعدة أوال قبل . أملى األستاذ املراد �للغة اإلندونسية

يف األخري التعليم يعطي املعلم الدافع للطالب عن حفظ النظم . إدخال املثال

مع املراد، ويفتح وقت احلفظ كل ليلة إبتداء من الساعة تسعة الليلة يف منزل 

  .اذ خازن املناناألست

                                                             
٧٠

 .٨٢، )٢٠٠٤مشكات، : جنماال(، Metodologi Pengajaran Bahasaأمحد فؤاد إيفيندي،  
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ومن نتيجة املالحظة واملقابلة مع األستاذ خازن املنان أن الطريقة 

القياسية والطريقة املستخدمة يف تعليم الصرف هي طريقتني يعين الطريقة 

وتبداء . جتري طريقة القياسية يف فصل الدراسي األول حىت األن. اإلستقرائية

اين، ألن فهم الطالب القاعدة الطريقة اإلستقرائية يف فصل الدراسي الث

أما طريقة القياسية هي يبداء األستاذ التعليم �لقاعدة أوال، مث . األساسية

ولكن الطريقة اإلستقرائية هي يبداء التعليم �ألمثلة أوال . شرحا ويعطي األمثلة

إذن، يستخدم األستاذ الطريقة . مث شرحا �ألمثلة وجيد القاعدة من األمثلة

شهورا ولكن يستخدم األستاذ طريقة اإلستقرائية ألن الطالب فهما القياسية م

  .  بعض القواعد األساسية يف الصرف

وتعليم الصرف �ستخدام كتاب القواعد الصرفية جيري جبيد جدا 

كما نتيجة من املقابلة مع الطالب يف الصف األول . للغاية ويفهم الطالب

ألنه بّني شرحا جبيد، ويتم إيضاح  .ميكن أن شرح األستاذ املادة فهما بسهولة

أحيا�، ختلل . الشرح على السبورة حىت يتمكن مجيع الطالب فهم جيد

التعليم الصرف القصص وحتفز الطالب حىت ال يشعر الطالب امللل من التعلم 

  .وسهلة الفهم املواد

 

القواعد "حتليل البيا�ت عن مشكالت التعليم الصرف �ستخدام كتاب  .ب﴾ ﴿

يف املعهد اإلسالمي السلفي الربكة  طالب الصف األولل "الصرفية

 والطريقة حلّلها ماعونسومان سيمان فونوروغو

ميكن يف عملية التعليم الصرف �ستخدام كتاب القواعد الصرفية 

يف معهد اإلسالمي السلفي الربكة مشكالت اليت تواجهها األستاذ 

وجدت . يف التعليماملعلم  ةولكن حيل املعلم املشكالت حبماس. والطالب
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تعليم الصرف لطالب شكالت اليت يواجهها املعلم والطريقة حلّلها يف امل

  :الصف األول كما يلي

وحّل من األستاذـ، . الطالب حلفظ النظم واملراداألستاذ صعوبة دافع  )١

يف كل التعليم األستاذ أذكر الطالب حلفظ النظم واملراد وتوفر الدافع 

 .ل احلالللطالب على احلماسة يف ك

إذا الطالب مل يدرسون يف معهد . لطالبإختالف خلفيات ا )٢

اإلسالمي مسبقا، فَصِعُبون لفهم الصرف ألن الصرف هو العلم 

عن تغيري األصل الواحد إىل صيغ متعددة ليدل على معان يبحث 

 . ولكن طريقة احلفظ ميكن أن يسهل االطالب لفهم املادة. خمتلفة

 واحلّل من األستاذ يعين يدفع. أصعب د الطالب �ن الصرف اإعتق )٣

ويصبح تغيري . إن علما ال صعب عندما شخص التعلمالطالب  

 .العقلية الطالب إن العلم سهولة

تعليم الصرف والطريقة حلّلها يف  اجهها الطالبو وجدت املشكالت اليت ت

  :طالب الصف األول كما يليل

ت املتخرج ميلك الطالب إختالف خلفيا .لطالبا إختالف خلفيات )١

والذين مل يدرسون يف املعهد اإلسالمي السابقني وبعضهم املتخرجة من 

تسبب هذه . املدرسة الثانوية اإلسالمية أو املدرسة الثانوية فقط

املشكلة األساسية على قرأة معىن اجلاوية حىت يؤثر على إعتقد 

الطالب �ن الصرف أصعب وتسبب يف عدم احلماسة الطالب يف 

ولكن ألن يستخدم األستاذ كتاب القواعد الصرفية . فتعليم الصر 

 . بتمثيل النظم حىت يسهل الطالب يف فهم الصرف

األول تسعة  الطالب يف الصف مجلة. كثرة الطالب يف فصل واحد )٢

األستاذ  منزلالتعليم للطالب الصف األول يف  يقوم. وتسعون الطالب
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. درس يف الشرفةحىت ميكن الطالب ي كثرة الطالبخازن املنان، ألن  

يسبب هذا احلال صعوبة املعلم يف تكييف الطالب، والطالب مل يهتم 

أن ينقسم  جيب. الدرس مثل النوم ويتكلم مع األصدقاء وغري ذلك

الفصل إىل فصلني هي إستعداد الفصل والفصل لطالب من املعهد 

، ميلك األستاذ اخلطط على فصلني ولكن يسبب يف الواقع. اإلسالمي

ولكن يقوم األستاذ تعليم  .البناء احملدودة حبيث مل يتحقق ذلكوسائل 

 .الصرف �حلماسة حىت يسهل الطالب لفهم الدرس

املشكالت اليت . �للغة العربيةإستخدام الكتاب القواعد الصرفية  )٣

واجهها الطالب يعين كل املادة الصرف �للغة العربية و إذا كنت تريد ت

وعلى ذلك، فإن احلل من . ترمجة أوالمعرفة املعىن الذي جيب عليك 

واحلل من األستاذ . الطالب هو تكرار الكتاب لفهم املواد يف غرفة أوال

 .هو أملى املراد من القاعدة �للغة اإلندونيسية

. لذلك يسبب الطالب صعوبة يف حفظ النظم واملراد. إلتباس لغة املراد )٤

ويتم . ء بعد العشاءيعقد جدول التحفيظ النظم واملراد كل الليلة بداو 

دمج جدول بني الطالب الصف األول إىل الرابع، مما تسبب طوابري 

احلل من الطالب، أن حتفيظ ميلك اجلدول  لكل الصفوف . طويلة

خاصة وقدر الطالب أن جيعل اللغة اليت من نفسه حىت سهولة حلفظ 

 .النظم واملراد

إذا مت إستخدام سيكون التعليم سهولة للفهم . إقامة التعليم اململّ  )٥

األستاذ الطرائق املتنوعة ويستخدم طريقة االفرحية حىت يصبح التعليم 

جيب أن ختلل التعليم الطرائق املتنوعة مثل طريقة السؤال . أكثر حديثة

أحد . واإلجابة لتذكر ووجود األلعاب حىت ال يشعر الطالب �مللل
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أو واد السابقة هو اختبار متعلق �ملالصرف  مياألمثلة على لعبة لتعل

 .هاتعليم اليتاملواد 

 

القواعد "التعليم الصرف �ستخدام كتاب  ن تقوميحتليل البيا�ت ع    .ج﴾ ﴿

يف املعهد اإلسالمي السلفي الربكة  لطالب الصف األول "الصرفية

  ماعونسومان سيمان فونوروغو

التقومي هو وسيلة لتحسني وتطوير املواد واألساليب املختلفة يف التعليم 

ومن ذلك يعرف أن التقومي هو . �دة فاعليتها يف حتقيق أهداف التعليميةوز 

جزء ال يفصل عن الطريقة، هو يبداء أساسا مبعرفة األهداف املواد حتقيقها، 

ويتضمن عدة خطوات، العرض منها حتديد الدرجة اليت حتققت �ا فعال هذه 

  . األهداف

ت مث تفسريها وتقييمها، ويعرف التقومي �نه عملية منظمة جلمع البيا�

و�لتايل الشروع �ختاذ إجرأت عملية يف شأ�ا يهدف لتغيري . فاحلكم عليها

كما أنه عملية تربوية تتطلب الدراسة املستفيضة والبحث واملظر . والتطوير

وهذا يتطلب . واإلمعان والتحقيق والتمحيص والتثمني للموضوع املواد تقوميه

ت واملعلومات بطريقة صادقة وموضوعية ومن مث العمل املنظم جلمع البيا�

حتليلها وتفسريها وتبويبها �دف التوصل إىل نتائج ميكن احلكم بواسطتها 

على قيمة املوضوع وبيان حسناته سيئاته، �دف اختاذ اإلجرأت الفعلية 

   ٧١.الالزمة لسد النقص واإلصالح

                                                             
  .١٥، )٢٠١٢دار املناهج النشر والتوزيع، : األردن(، التقومي الرتبويرافدة احلريري،  ٧١
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الصرف �ستخدام   ومن املقابلة، التقومي التعليمية املستخدمة يف تعليم

. كتاب القواعد الصرفية هي نوعان، اإلمتحان التحريري واإلمتحان الشفوي

  جيري يف أخر السنة الدراسة األول أما اإلمتحان التحريري هي  اإلختبار اليت 

ويستعد األستاذ القرطاس يتضمن عن األسئلة والطالب . و أخر السنة الثاين

  .قواعد اليت دراسة الطالب يف الفصلاألسئلة عن ال. يكتبون يف القرطاس

وأما اإلختبار الشفوي هو اإلختبار الذي يستخدمه املعلم بعد 

إذن، قيل املعلم الطالب لقرأة الكتاب أو . اإلنتهاء تعلم القاعدة واحدة

ومع ذلك اإلختبار الشفوي ترتبط . اإلجابة السؤال عن القاعدة واحدا فواحدا

وكذلك، . اليت حيفظ إىل األستاذ خازن املنان بكمية التحفيظ النظم واملراد

خلصت الباحثة أن التقومي املستخدم يف تعليم الصرف هي اإلختبار التحريري 

  .واإلختبار الشفوي
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  باب السادسال

  اإلختتام

  

 اخلالصة .أ﴾ ﴿

وفقا بنتيجة البحث استخلصت الباحثة يف تعليم الصرف �ستخدام  

الصف األول يف معهد اإلسالمي السلفي كتاب القواعد الصرفية للطالب 

  :الربكة ماعونسومان سيمان فونوروغو كما يلي

إن الطريقة املستخدمة يف تعليم الصرف �ستخدام كتاب القواعد الصرفية  .١

لطالب الصف األول يف املعهد اإلسالمي السلفي الربكة ماعونسومان 

كانت الطريقة .ئيةسيمان فونوروغو هي الطريقة القياسية والطريقة اإلستقرا

. القياسية تبداء �عطاء القاعدة أوال، مث شرحا ويعطي املعلم األمثلة

وكانت الطريقة اإلستقرائية تبداء �عطاء األمثلة أوال مث شرحا حىت يوجد 

كانت الطريقة القياسية مشهورا للمعلم واحيا� . املعلم والطالب القاعدة

 . ختلل التعليم �لطريقة اإلستقرائية

الصرف �ستخدام  اليت تواجهها املعلم والطالب يف تعليم إن مشكالت  .٢

كتاب القواعد الصرفية لطالب الصف األول يف املعهد اإلسالمي السلفي 

صعوبة دافع ) أ(هي  والطريقة حلّلها الربكة ماعونسومان سيمان فونوروغو

ظ األستاذ الطالب حلفظ النظم واملراد، وحّل األستاذ أذكر الطالب حلف

إختالف خلفيات الطالب، وحّله يقدم ) ب(النظم واملراد يف كل التعليم، 

الكتاب �لنظم ويستخدم املعلم الطريقة احلفظ يسهل الطالب لفهم 

إعتقاد الطالب �ن الصرف أصعب، وحّل األستاذ دافع ) ج(الصرف، 

كثرة الطالب يف فصل )د(الطالب �ن علما ليس أصعب عندما التعلم، 

 استخدام الكتاب القواعد الصرفية ) ه(امة التعليم �حلماسة واحد، إق
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إلتباس لغة ) و(�للغة العربية، حّل الطالب تكرار الكتاب يف حجرة أوال 

) ز(املراد، إستخدام الطالب لغتهم اخلاصة ليسهل حفظ النظم واملراد 

إقامة التعليم اململ، ختلل األستاذ التعليم �لقصص أو اللعبة السؤال 

  .واإلجابة

إن التقومي املستخدم يف تعليم الصرف �ستخدام كتاب القواعد الصرفية  .٣

ومان لطالب الصف األول يف املعهد اإلسالمي السلفي الربكة ماعونس

  .الشفوي والتقومي التحريريسيمان فونوروغو هي التقومي 

 

 اإلقرتاحات .ب﴾ ﴿

لصرف وقد عرفت وفهمت الباحثة مجيع املسائل اليت تتعلق بتعليم اا

عهد اإلسالمي املطالب الصف األول يف �ستخدام كتاب القواعد الصرفية ل

السلفي الربكة ماعونسومان سيمان فونوروغو فالباحثة تقدم اإلقرتاحات، 

  :وهي

ينبغي على معهد اإلسالمي السلفي االربكة ترقية فهم املعلم عن تعليم  .١

 .داالصرف خاصة حىت يستطيع املعلم أن يشرح الدرس جبيد ج

ينبغي على معهد اإلسالمي السلفي االربكة ترقية قدرة الطالب حىت جيعل  .٢

 .�جحات وماهرات يف اللغة العربية ويف علم النحو والصرف خاصة
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