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 إقرار الطالب

 : أان املوقع أدانه وبياانيت كاآليت
 دمحم صاحل عفي الدين:   اإلسم

 23017741:  رقم التسجيل
 فوجوك الموجنان جاوا الشرقية إندونيسيا:   العنوان

أقر أبن هذه الرسالة املاجستري اليت حضرهتا لتوفري شرط لنيل درجة املاجستري يف 
تعليم اللغة العربية بكليات الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 

 : احلكومية مباالنج حتت العنوان
 "تعليم القواعد العربية بطريقة متييز يف الدورة أوشيان عربية بباري كديري"

وإذا ادعى . حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من ابداع غريي أو أتليف اآلخر
أحد استقباال أهنا من أتليفه وتبني أهنا فعال ليست من حبثي فأان أحتمل املسؤولية على 
ذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالان 

 حلكومية مباالنجمالك إبراهيم اإلسالمية ا
 . هذا، وقد حررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك

 
 
 
 
 
 
  



5 
 

 اإلستهالل

 

َوَلَقْد َيسَّْرَنا اْلُقْرآَن ِللذِّْكِر 

َفَهْل ِمْن ُمدَِّكٍر

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 20: القمر، اآلية: القرآن الكرمي، السورة  2
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 اإلهداء
 

 : رسالة العلمية إىلأهدي هذه ال
 

 أحسن التأديبأيب وأمي اللذان ربياين وأّدابين 
 املعلمان؛ تلقيت على أيديهما أول مبادئ الصدق والوفاء

 اللذان يقومان كل الليل دعاء وتضرعا إىل هللا حلسن أوالدمها ومصاحلهم
 

 مجيع مشاخيي واألساتذ يف معهد الغيتان الذين أرشدوين أبسس علوم الدين والعربية
 لذي قد رابين وأرشدين يف ابتدائيخاصة إىل املغفور له كياهي عبد هللا فقيه احلاج ا

 "إذا كنت يف آية املهن فاسلكوها جبهد، فإن شاء هللا جائت الربكة: "ويشجعين مبقوله
 

 األستاذ حتجر قدوس احلاج واألستاذ زين هللا أنوار احلاج؛ مديرا املعهد روضة املدينة
 اللذان قد أعطاين كثريا من املوجهات واإلرشادات النافعة يف حيايت

 
ومجيع إخواين يف هللا يف املعهد الغيتان ويف ابري ويف قسم تعليم اللغة العربية بكليات 

الذين عاشوا يف نفس اجلهاد ( ب)الدراسات العليا خاصة إىل إخواين احلميم يف الفصل 
 ودمحم صاحل املؤمندمحم حسن اخللق وفاهم العلم )واإلميان وإخوين يف املعهد روضة املدينة 

 .اللذين قد مّدو اليد إىل متام هذا العمل( وار ماتوروخري األن
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 كلمة الشكر والتقدير

بسمميحرلا نمحرلا هللا  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف 
 :األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد

وقد من هللا على الباحث وغمره بنعمه اليت ال حتصى ووفقه إىل ما حيبه ويرضاه 
ويسر الباحث يف هذا احلني على أحد نعمه اجلالية؛ . وأخذه بيد العناية يف كل حال

 . يعين بتمام كتابة الرسالة العلمية للماجستري

هذا العمل  ، فيعرف الباحث أبن"من مل يشكر الناس مل يشكر هللا"وقد قيل أبنه 
الكبري لن جيد على متامه إال مبساعدات من األفراد الكثرية، فلذلك يشكر ويقدر 

 :ومنهم. الباحث هلم من صميم قلبه العميق أجزل الشكر وأمثن التقدير

األستاذ الدكتور موجيا راهرجو املاجستري احلاج، مدير جامعة موالان  -2
ألستاذ الدكتور حبر الدين وا. مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

املاجستري احلاج، مدير كليات الدراسات العليا جبامعة موالان مالك 
 .إبراهيم مباالنج

الدكتور ولداان وركاديناات املاجستري بصفته رئيس قسم تعليم اللغة العربية  -1
والدكتور . بكليات الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم مباالنج

تري بصفته املشرف األول والدكتورة معصمة املاجستري شهداء املاجس
بصفته املشرف الثاين الذين قد ساعدو كثريا يف عمل هذه الرسالة 

 . املاجستري حىت على شكل متامها وصالحها
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مجيع األساتذ واألصدقاء يف قسم تعليم اللغة العربية بكليات الدراسات  -4
 .العليا الذين ال ميكن على الباحث ذكر مجيعهم

ويطيب الباحث أن يوجه الشكر والتقدير إىل أستاذ دمحم طيب، مدير  -3
الدورة أوشيان عربية بباري كديري، ومجيع األساتذ يف أوشيان عربية، 

 .الذين قد سامهوا كثريا يف صالحية هذه الرسالة
وال يفوت أن يوجه الشكر والتقدير إىل مجيع اإلخوان يف الدورة أوشيان  -5

العربية بنية العبادة، عسى هللا أن يوهب هلم السعادة  عربية الذين تعلموا
وإىل مجيع اإلخوان بباري الذين يعطي االهتمام هبذا األمر ومّدو . الكبرية

أيديهم إىل متام هذه الرسالة، عسى هللا أن يبارك يف ما عملتم وجيزي لكم 
 .خري اجلزاء

 

الواسعة ويرزقهم رزقا طيبا وأسأل هللا أن يقبل أعماهلم ويرضي هلم ويغمرهم برمحته 
وعسى أن تكون هذه الرسالة املاجستري انفعة مفيدة للعباد والبالد، وتكون . مباركا كثريا

 . برهاان يف املآل على حسن جهادهم يف العلوم الدينية

 

 م 1722مايو  20ماالنج،  
 الباحث، 

 
 

 دمحم صاحل عفي الدين
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 مستلخص البحث
. تعليم القواعد بطريقة متييز يف الدورة أوشيان عربية بباري كديري. م 1722دمحم صاحل عفي الدين، 

 . معصمة املاجستري. د( 1احلاج شهداء املاجستري . د( 2: املشرف

 .تعليم القواعد، القواعد، طريقة متييز: الكلمات املفتاحية
ة، منها عدم ميول الطالب إىل هذه ويف ظواهر تعليم القواعد العربية وجدت مشكالت كثري 

وهناك من رأى أن القواعد ال يصلح ألن يدرس يف ذاهتا يف . املادة وحيتاج تعلمها إىل طول الزمان
مث من طبيعة القواعد هي يطلب إىل قوة . حصص معينة هلا حىت ال يعدها الطالب غاية يف ذاهتا

فرمبا كانت تلك الظواهر . عد هي املادة الصعبةاحلفظ والتحليل، وهي تورث الفكرة السلبية أبن القوا
السلبية يف القواعد بسبب عدم طريقة التعليم امليسرة، ألن املادة الصعبة ال بد من احتياجها إىل 

وكانت طريقة متييز هي الطريقة اليت حتاول إثبات الفكرة أن القواعد سهلة وممتعة . الطريقة امليسرة
تب على األغنية والتصفيق والعالمات والتعزمي، حىت يسهل على ألن املواد واألنشطة فيها تت 

وجيتذب حبثها يف الدورة أوشيان والطالب فيها أكثرهم يف سن الكبار، . الطالب ذكرها وحفظها
وكانت طريقة متييز ملونة ابهليئات الطفولية . جية املختلفةيوإن اختالف الطالب يطلب إىل اإلستات

طالب الكبار، بل حيتاج تقدميها إليهم إىل شخصية املدرس اخلاصة هلاكي ال يليق تقدميها إىل ال
 . يسمحون لألغنية وما عداها يف متييز

وجيمع فيه البياانت حنو مالحظة . وكان هذا البحث هو البحث الوصفي ابملدخل الكيفي
أثبته ميلس  وأما أسلوب حتليل البياانت فهو على ما. امليدان ومقابلة األفراد ومالحظة الواثئق

 (.Miles & Huberman)وهوبرمان 
مواصفات تعليم القواعد بطريقة متييز تتكون من ( 2: وأما نتائج البحث املستفادة هبا

األهداف التبوية اليت هتدف إىل قدرة الطالب لتمجة القرآن، ولكنه ال على التمجة املفهمة بل 
عزمي والتطبيق لتمجة تألغنية والعالمات والمثل امث اإلجراءات . األنسب أن يذكر فهم معاين القرآن

على شكل ميسر للحفظ  مث احملتوى الذي يتتب. وحفظهاالقرآن اليت تساعد الطالب إلتقان املواد 
وأما األثر ( 1. اليت جائت للتيسري ةوجد فيه أنواع االختالفات بينه والقواعد السلفيو  وللفهم

قدرة الطالب القيام ( 1ت الفكرة؛ أبن القواعد هي املادة السهلة اثبا( 2اإلجيايب هلذا التعليم فهو 
 . فهم معاين القرآن يف مستقبل الطالب( 3تعلم القواعد امليسر ( 4ابلتعليم بعد متام درسهم 
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ABSTRACT 

 

Moh. Sholeh Afyuddin, 2016. Teaching Grammar Using Tamyiz Method at 

Ocean Arabic Course In Pare, Kediri. Supervisor: 1) Dr. H. Syuhadak, MA 

2) Dr. Muassomah, M.Si, M.Pd 

 

 

Keywords: Teaching grammar, grammar, Tamyiz method. 

In fact, the teaching of Arabic grammar had many problems, including: no 

interesting of students towards these subjects and the learning takes a long time. 

There are those who argue that grammar should not be studied specifically so that 

students will take it as a primary goal. Then one of the characteristics of grammar 

is in need of memorizing and analyzing strengths, this gives a negative thought 

that grammar is a difficult subject. Probably, those negative facts due to the 

absence of teaching methods that can make it easier, because the difficult subject 

is to definitely need an easy method. Tamyiz method tries to plant the thought that 

grammar is easy and fun, because the subjects and the activities inside composed 

of songs, applause, symbols and magic formula (mantra), so that it makes it easier 

for students to remember and memorize.  

It is interesting to study deeper in Ocean along the students who are 

generally adult, and, indeed, the different students demands the different 

strategies. Tamyiz method colored with various movements of childhood that are 

not duly presented to adult students, but applying it to the adult students will need 

a special character of teachers, so that even the students are adults deign to follow 

the songs and all the contents of Tamyiz method.  

This research is a descriptive study using a qualitative approach. The data 

were collected through observation in the field, interviews and documentation. 

The method of analysis is using the method formulated by Miles & Huberman . 

The results of this research are : 1) Description of teaching grammar by 

Tamyiz method consists of learning objectives, the student is able to translate the 

Holy Quran, but it is not the understandable translation, but it is closer to the 

understanding of the meaning of the Holy Quran. Practice, such as songs, 

symbols, mantra and practices to translate the Holy Quran can help students in 

strengthening of understanding and memorizing subjects. In addition, the subjects 

are also arranged in a form easily to be memorized and understood. There are also 

some differences between the subjects of Tamyiz and the subjects on ancient 

Arabic grammar, which aims to simplify. 2) The positive effects of this teaching 

are: 1) to plant the thoughts that grammar is an easy subject 2) students will be 

able to teach after they finish studying 3) learning grammar easily 4) 

understanding of the meaning of the Quran in the student’s futures. 
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ABSTRAK 

Moh. Sholeh Afyuddin, 2016 M. Pengajaran Qawaid dengan Metode Tamyiz di 

Kursusan Ocean Arabic, di Pare, Kediri. Pembimbing: 1) Dr. H. Syuhadak, 

MA. 2) Dr. Muassomah, M.Si, M.Pd 

 

Kata Kunci: pengajaran tata bahasa, tata bahasa, metode Tamyiz. 

Dalam fakta pengajaran tata bahasa Arab terdapat banyak permasalahan, 

diantaranya: tidak adanya minat siswa terhadap materi ini dan pembelajarannya 

membutuhkan waktu lama. Ada orang yang berpendapat bahwa tata bahasa tidak 

sepatutnya dipelajari secara khusus sehingga siswa akan menganggapnya sebagai 

tujuan utama. Kemudian salah satu sifat dari tata bahasa adalah membutuhkan 

kekuatan hafalan dan menganalisa, hal ini memunculkan pemikiran negatif bahwa 

tata bahasa adalah materi yang sulit. Kemungkinan fakta-fakta negatif di atas 

disebabkan tidak adanya metode pembelajaran yang mempermudah, karena materi 

yang sulit pasti membutuhkan metode mudah. Metode Tamyiz berusaha 

menanamkan pemikiran bahwa tata bahasa itu mudah dan asik, karena materi dan 

kegiatannya tersusun dari lagu-lagu, tepuk tangan, simbol dan mantra, sehingga 

mempermudah siswa untuk mengingat dan menghafalnya.  

Hal ini menarik untuk diteliti di Ocean beserta siswanya yang umumnya 

berusia dewasa, dan sesungguhnya perbedaan siswa menuntut perbedaan strategi. 

Metode Tamyiz diwarnai dengan berbagai gerakan kanak-kanak yang tidak 

sepatutnya disuguhkan kepada siswa dewasa, akan tetapi menerapkannya kepada 

siswa dewasa akan membutuhkan karakter pengajar yang khusus, sehingga siswa 

yang dewasa pun berkenan mengikuti lagu-lagu dan segala isi metode Tamyiz. 

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Data-data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. 

Adapun metode analisisnya menggunakan cara yang dirumuskan oleh Miles & 

Huberman. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Deskripsi pengajaran tata bahasa 

dengan metode Tamyiz terdiri dari Tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu 

menterjemah Alquran, namun bukanlah terjemah yang memahamkan, tetapi lebih 

tepatnya pemahaman makna Alquran. Praktiknya seperti lagu-lagu, simbol, 

mantra dan praktik menterjemah Alquran dapat membantu siswa dalam 

menguatkan pemahaman materi dan menghafalnya. Selain itu, materinya juga 

tersusun dalam bentuk yang mudah dihafalkan dan difahami. Terdapat pula 

beberapa perbedaan antara materi Tamyiz dan di materi tata bahasa Arab salaf, 

yang tujuannya untuk mempermudah. 2) Adapun efek positif dari pembelajaran 

ini adalah: 1) menanamkan pemikiran bahwa tata bahasa adalah materi yang 

mudah 2) siswa mampu mengajarkannya setelah selesai belajar 3) belajar tata 

bahasa yang mudah 4) memahami makna Alquran di masa depan siswa. 
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 حمتوايت البحث

 املوضوع

 أ ...........................................................  صفحة الغالف

 ب ..........................................................  صفحة املوضوع

 ج ...........................................................  موافقة املشرف

 د .............................................................  إقرار الطالب

 ه ...............................................................  اإلستهالل

 و ..................................................................  اإلهداء

 ز .....................................................  كلمة الشكر والتقدير

 ط ........................................................  مستلخص البحث

 ل ..........................................................  حمتوايت البحث

 ص .......................................................  قائمة الرسوم البيانية

 ق ............................................................  قائمة اجلداول

 طار العاماإل: الفصل االول
 2 ......................................................  خلفية البحث -أ 
 0 .......................................................  أسئلة البحث -ب 
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 0 .....................................................  أهداف البحث -ج 
 0 .......................................................  أمهية البحث -د 
 8 ......................................................  حدود البحث -ه 
 9 ...................................................  السابقةالدراسات  -و 
 24 ..................................................  حتديد املصطلحات -ز 

 االطار النظري: الفصل الثاين

 املنهج الدراسي للغة العربية: املبحث األول

 25 .....................................................  التعريف ابملنهج -أ 
 20 .......................................................  هجعناصر املن -ب 

 تعليم القواعد العربية: املبحث الثاين

 15 ..........................................  أهداف تعليم القواعد العربية -أ 
 10...........................................  مبادئ تعليم القواعد العربية -ب 
 18 ...........................................  القواعد العربيةطريقة تعليم  -ج 
 47 ........................................  صعوابت تعليم القواعد العربية -د 

 طريقة متييز: املبحث الثالث

 41 .................................................  التعريف بطريقة متييز -أ 
 44 .................................................  نبذة عن طريقة متييز -ب 
 45...................................  الرؤية املستقبلية والرسالة لطريقة متييز -ج 
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 45 ..................................................  املبادئ لطريقة متييز -د 
 40 .........................................  مستوايت متييز وأهدافه العام -ه 

 منهجية البحث: الفصل الثالث
 49 .......................................................  منهج البحث -أ 
 37 ......................................................  ميدان البحث -ب 
 32 ..................................................  البياانت ومصادرها -ج 
 31 .....................................................  حضور الباحث -د 
 34 ................................................  أدوات مجع البياانت  -ه 
 32 ......................................................  حتليل البياانت -و 
 39 ................................................  حتقيق صحة البياانت -ز 

 عرض البياانت وحتليلها: الفصل الرابع

 حملة الدورة التعليمية أوشيان عربية: املبحث األول

 57 ......................................  نبذة اترخيية للدورة أوشيان عربية -أ 
 52 ...........................  الرؤية املستقبلية والرسالة للدورة أوشيان عربية -ب 
 52 ..........................................  أهداف الدورة أوشيان عربية -ج 
 51 .......................  حصص تعليم اللغة العربية يف الدورة أوشيان عربية -د 

  وحتليلها عرض البياانت: املبحث الثاين

البياانت حول مواصفات تعليم القواعد بطريقة متييز يف الفصل متييز األول يف  - أ
 أوشيان عربيةالدورة 
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اخلطوات العامة لتعليم القواعد بطريقة متييز يف الفصل متييز األول يف الدورة  -2
 55 ........................................................  أوشيان

األهداف لتعليم القواعد بطريقة متييز يف الفصل متييز األول يف الدورة أوشيان  -1
 59 ..........................................................  عربية

اجراءات تعليم القواعد بطريقة متييز يف الفصل متييز األول يف الدورة أوشيان  -4
 22 ..........................................................  ربيةع
 21 ...........................  مراجعة املواد املاضية قبل إلقاء املواد .2
 24  .........................  شخصية املدرس وكفاءهتم يف التدريس .1
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 وللفصل األا
 طار العاماإل

 خلفية البحث - أ
أهم املهارة اليت ال بد من استيعاهبا ألن يبلغ إىل حد كانت القواعد العربية هي من 

صحيح يف اللغة، ولكنها مع علّو موقفها ال جيري تعليمها على شكل مقنع يف بعض 
رأى بعض الطالب بباري حينما يقابلهم الباحث أن تعلم قواعد اللغة يورث . األماكن

قاعدة جبانب كون حفظ األحكام والشغل ابلتفكري يف الالسئم وامللل ألنه ينتهي إىل 
 . ثقيلةاملادة صعبة و 

وقال بعض املعارضني لدراسة القواعد يف اللغة إن تعلمها بتخصيص بعض حصص 
ن تعليم القواعد املنظمة على أبواب يورث تعترب ضياع وقت وضراب من العبث ألمعينة 
ولو كانوا أكثر حفاظا هلا  -هنم ى أما ال جدوى يف حتسني لغة الطالب أتعليم 

 1.ما زالوا خيطئون يف كتابتهم خطأ فاحشا -واستظهارا ملسائلها 
وقد حيمل تعليمها يف مادة مستقلة بتخصيص حصص معينة أن يعّدها الطالب 
 غاية يف ذاهتا، مع أن فيه االجتاه احلديث الذي يوصي املعلمني ألن يعنوا أبسلوب

 -يب أمناط اللغة الصحيحة، ويعرف الطالب عن تركيب اللغة االتصال يف التعليم بتدر 
والتعليم على مقتضى ذلك . الصحيحة على سبيل احملاكاة بتلك األمناط –ي قواعدها أ

االجتاه يعّرف الطالب األمناط الصواب واخلطأ يف مواقف االتصال دون استقراء 
قطة الفرق بني معلم اللغة وقال عليه الدكتور حلمي خليل هو ن. خصائص اللغة وحتليلها

وعامل اللغة يعين أن معلم اللغة ال يسأل إال عن الصواب واخلطأ وعن اجلائز وغري اجلائز 

                                                           
 .173 .ص( 2928دار املعارف، : القاهرة) املوجه الفين ملدسي اللغة العربيةعبد العليم ابراهيم،  2
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خبالف عامل اللغة الذي يفحص ويصف الظواهر اللغوية ويستقرئ خصائصها من خالل 
 4.االستعمال مث يصنفها وجيردها

ه مشكالت تعليم القواعد العربية يف بعض املعاهد واملدارس الذي يستغرق تمث اتبع
هبدف االتصال  –وتعلمها أطول من تعلم اللغة نفسها . السنوات العديدة ويسري بطيئا

وعرفنا أن دراسة القواعد هي دراسة عقلية  3.حىت كان ذلك يورث السئم وامللل –
ودقة املوازنة، ومنه بدت القواعد صعبة تستوجب جهودا فكراي وتتطلب قوة املالحظة 

وقال أستاذ رمحن؛ . وخميفا ويتتب بعد ذلك قلة رغبات الطالب ودافعيتهم يف التعلم
بباري؛ إنه ال ينبغي استغراق السنة كاملة يف تفّهم القواعد " األزهر"مدير الدورة التعليمية 

 5.رةبل أهنا ميكن فهمها يف وقت قصري حنو طريقة التدريس امليس
ورأى عابد توفيق أن حدوث الظواهر السلبية حول تعليم القواعد يتسبب من 

وقال . أسباب كثرية، منها؛ عدم الطريقة املالئمة بنفس التالميذ يف تعليم القواعد العربية
ال قوة إليه إال  ؛إن طرق تعليم القواعد مجود وتعتمد على احلفظ والتحليل الدقيق

لقائها أبسلوب إفال بد من  فمهما كانت املادة ثقيلة وصعبة 2.الطالب الكبار الفهيم
 .الطريقة السهلة املمتعة كي يتباعد عن تلك االفتاضات السلبية

سهام كبري يف تكميل املهارات اللغوية، ال إوابلرغم على ذلك، القواعد العربية ذو 
أن فرد يعين الميكن لكل سيما يف القراءة وفهم املقروء، ألن العربية موقفها الفهم للقراءة؛ 

                                                           
دمحم بن سعود جامعة االمام : الرايض) النظرايت اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية ،عبد العزيز بن ابراهيم العصيلي3

 ئ.38 .ص( 2999اإلسالمية، 
4
Abdul Muin, dkk.,Efektifitas Ilmu Nahwu dalam Pembelajaran Bahasa Arab: StudiKasus 

di MAS Simbang Kulon Pekalongan. Dalam Jurnal STAIN Pekalongan, (Vol. 8 No. 1 Mei 2011), 

hlm: 158. 
5
Wawancara dengan Ust. Rahman, Direktur Kursusan Al Azhar, (Pare, Ahad 07 Februari 

2016) 
 .299 .، ص(2984مؤسسة الرسالة : بريوت) ي ملدرسي اللغة العربيةلاملوجه العم عابد توفيق اهلامشي، 6
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عراب اتبه النحوية من إيقرأ النسخ العربية إال بفهم موضوع املقروء فيها أي تراكيبه ومر 
خبالف اللغة سوى العربية اليت . اجعهاوتذكري أوأتنيث والتثنية أواجلمع والضمائر ومر 

ة إال  يف اللغ ولكنها، مع االنتباه عن أمهيتها، ال تكون مكانتها 0.موقفها القراءة للفهم
ووضع االهتمام املفرط يف املراقب يثري التدقيق . ب اللغةكاملراقب ألن تقيس صحة تراكي

ال حيبون ارتكاب ( القواعد)ونرى املفرطني يف استخدام املراقب . يف اللغة حىت يف الكالم
قون ابستمرار فيما يقولون يف ضوء ما لديهم من خمزون القواعد األخطاء ولذلك يدقّ 

 8.من الطالقة ياوخال االنظرية، وأييت كالم املتعلمني من هذا الصنف متدد
ويريد الباحث أن يقدم يف هذه الرسالة املاجستري املبحث عن تعليم القواعد بطريقة 

دخال جو الفرح وترويح النفس أثناء التعليم ملبدعة إبمتييز الذي هو التعليم ابلطريقة ا
فضال ضمنت هذه الطريقة استيعاب  9لفهم والقبول،ويكون أدعى إىل االستجابة وا

وكتب  القرآنم؛ يعين قدرة الطالب لتمجة القواعد أبسرع ما أمكن مع أقصى هدفها القي
 ".الطريقة أهم من املادة"ومحلت هذه الطريقة على املبدأ . التاث العربية

 سائر الكتب؛ وأما مواد القواعد يف طريقة متييز تتقارب مع سائر مواد القواعد يف
نغمات إىل لصاق ى الشكل اخلاص امليسر املناسب لإلالنحو والصرف، إال أهنا تتتب عل

وتُعّلم تلك املواد أبسلوب الطريقة  املألوفة لدى الطالب( ندونسيا أوالعربيةاإل)األغنية 
ن الفهم يقدرو  -( بتدائيةمستوى اإل)ولو يف سن صغار  -طالب املمتعة حىت كان ال

                                                           
7
Hayati Nufus,Pembelajaran Gramataika Arab dengan Communicative Grammar. Dalam 

Jurnal Studi Islam. Pascasarjana IAIN Ambon (Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2013), hlm: 161. 
جامعة امللك : ضالراي)ترمجة عيسى بن عودة الشريويف  ،نظرايت تعلم اللغة الثانية ،روزموند ميتشل و فلورنس مايلز8
 22. ص( 1773السعود، 

 .174 .ص. ....املوجه العملي ،عابد توفيق اهلامشي9



23 
 

وكتب التاث، ويقدرون بعد متام تعلمهم للقيام بتعليم القواعد  القرآنويطبقوهنا يف ترمجة 
 . مقتضى هذه الطريقةعلى 

: ندرامايوإب" بيت متييز"مته، وهو أحد مريب املعهد أحسني سخاء يف مقد. وقال د
املعوقات اليت وجه عليها الطالب يف حني هي صعبة تطبيق تعليم النحو والصرف "
ولعله يعتمد  27".ألهنم يعتربون النحو والصرف كاملواد الصعبة. طريقة التعليم امليسرةب

جناح تؤثر إىل ، هناك أسباب كثرية نعم. جناح التعليم يرتبط بنجاح الطريقةعلى أن 
جناح الطريقة يقدر معاجلة صعوبة الطالب وضعفهم الستقبال املواد  التعليم، ولكنّ 

من حيث  وإذا يتفاوت املدرسون مبادهتم وشخصياهتم، فإن التفاوت بينهم. الصعبة
 22.الطريقة أبعد أثرا وأجل خطرا

ن الطريقة الناجحة هي اليت تؤدي إىل الغاية املقصودة يف املعلومات أاعتمادا على 
تعلم واستثارة مهة املجهد يبذله املعلم واملتعلم ووجود املشاركة الفعالة  أقل وقت وأبيسر

فأسلوب طريقة متييز اليت هي مبنية  21.جيايب والنشاط الذايتوميوله وحتفزه على العمل اإل
جياد التعليم شي إىل إجياد رغبات املتعلم ودافعيته متعلى األغنية والتصفيق يف الفصل وإ

التعليم ظهر ن الصعوابت وخوف احلفظ حىت ه عملية التعليم عالفعال الناجح بتنزي
عمال عند القيام ابأل البسيط املمتع، ومنه نبتت االستجاابت املرجوة من الطالب ويرضوا

 . ع ابلدافعيةتألنه متم اويبذلون جهدا كبريا لتحقيقه ةاملرتبطة ابجناز األهدف التبوي

                                                           
10

Abaza,Tamyiz; Anak Kecil saja Bisa, yang Pernah Kecil Pasti Bisa.(Jakarta: Tamyiz 

Publishing 2011), hlm.ii. 
 .42 .ص. ....املوجه الفين عبد العليم ابراهيم، 11

12
 34: صـ. .....املوجه الفين .ابراهيم العليم عبد
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الرغبة يف : هي، و ثة مكوانت رئيسيةتصور مركب من خالل ثالهي إذن فالدافعية 
وأتثري الدافعية مهم، ألن  24.حتقيق اهلدف وجهد مبذول يف هذا السبيل وارتياح للمهمة

وابلعكس وجود الدوافع يشد الطالب إىل تعلم . من أحد أسباب الفشلهو فقدانه 
ومهاراته متامه وحتقيق اهلدف منه خاصة يف أشكاله املعقدة إا وأدعى إىل شيئ مّ 

 23.املتشابكة
بقيام  1727ينايري  12يوم اخلميس  (Republika)أعلنت اجلريدة ريفوبليكا وقد 

، 21-0على الطالب يف سن الطفولة؛ حول " متييزبيت "جربة هبذه الطريقة يف معهد الت
يشتكون الدورة التعليمية للقواعد العربية ابسلوب طريقة متييز مدة أسبوعني، وحصلوا 

 .وكتب التاث العربية القرآنيف اختبار تصحيح ترمجة  نتيجة املمتازةعلى ال
" أوشيان عربية"عداد هذه الرسالة ابملقابلة املبدئية إىل مدير الدورة وقام الباحث إل

وهذه املؤسسة هي املكان املعّد لتعليم . بباري اليت تستخدم طريقة متييز يف تعليم القواعد
من أقدم هي وكانت أوشيان .  مثل سائر الدورة التعليمية بباريمكثفة اللغة العربية 

خبصوصيتها لتهييئ الطالب ابملهارات اللغوية  تالدورات العربية بباري ألهنا قد اشتهر 
ويف هذه القرية عديد من الدورات العربية سواها اليت . ابلعملية املكثفةحسب حاجاهتم 

الدورات التعليمية  يرها يف أوشيان مث يؤسسرّج مدـتتولد من أوشيان؛ يعين تعّلم وخت
 . يف هذه القريةسواها 

ووجد الباحث يف أوشيان التعليم املتخصص للقواعد بطريقة متييز والتعليم 
املتخصص للمحادثة وينتهي كل منهما يف ثالثة فصول يف وقت ال يزيد على ثالثة 

                                                           
 43. ص. نظرايت تعلم اللغة الثانية ،فلورنس مايلزروزموند ميتشل و 13

منشورات املنظمة : الرايض) ،العربية لغري الناطقني هباطرائق تدريس اللغة  ود كامل الناقة، رشدي أمحد طعيمة،حمم14
 .30 .، ص(1774بية والعلوم والثقافة، سالمية للت اإل
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لطالب املبين على البيئة وترافق هذه الدورة، أتييدا حلصيل الطالب، مبسكن ا. أشهر
اللغوية جتري فيه األنشطة لتقية املهارات اللغوية؛ مثل اخلطابة واجملادلة العربية والتعليم 

 .سالميةشاورة وكذلك الثقافات العربية اإلالتعاوين وامل
الت تعليم هي من أحد اإلجابة حلل مشك" متييز"وكان املدير يعترب أن طريقة 

غنية والتصفيق وما عداه من ترويح النفس يساعد الطالب تلقي ألالقواعد؛ يعين وجود ا
ومل يزد تطبيق هذه الطريقة    ".ملاذا ال أجد متييز منذ القدمي: "وقال فيه. املواد وحفظها

 .يف الدورة أوشيان عربية عن سنتني متاما
مث حصل الباحث من املقابلة مع بعض املتخرجني يف أوشيان عربية، أن خصوصية 

دورا كبريا؛ املدرس أيخذ التعليم يف أوشيان ال يقتصر يف الطريقة أو املادة فحسب، بل 
يعين شخصيته وروحه املدرسي يشجع الطالب للتعلم وهو يعطي الدوافع قبل التعلم 

وحيبهم، فلو وجد يف الفصل نقصان احلماسة فال ويهتم أبمر الطالب حبسن االهتمام 
يضطر الطالب ابستمرار التعليم بل يعطي فيه القصة املضحكة وما عداها لتويح 

إلقاء إىل استمر  نفوسهم واستدعاء رغباهتم يف العربية، حىت بعد ظهور تلك الرغبات
؛ يعين لو  يف أوشيان تعيني حصة لنفسه لكل الفصل( املدير)املدرس ويالزم  22.الدرس

    .كان يف فصل احملادثة حصتان فأثبت حصة منهما له
وانطالقا مما سبق ذكره يقدم الباحث هذه الرسالة املاجيست ابملنهج الوصفي 

يف الدورة أوشيان " متييز"تعليم القواعد بطريقة "حتت املوضوع التحليلي ابملدخل الكيفي 
ويريد الباحث اكتشاف بعض األمناط املوجودة  "بباري كديري( Ocean Arabic)عربية 

                                                           
15

 Wawancara awal dengan Ust Thoyib: Mudir Ocean & Pengajar Tamyiz di Ocean, pada 

Sabtu, 14 November 2015. 
16

Wawancara dengan Ibnu Ustman, lulusan Ocean periode 2012 & mahasiswa pascasarjana 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada Jumat 05 Februari 2016 
17

 Wawancara dengan Ust Wahid, salah satu Mudarris di Ocean Arabic, pada Jumat 05 

Februari 2016 



26 
 

كي يساهم يف تطوير   ةفيها ووصفها وحتليلها، ويرجو الباحث أن يستنتج املواقف التعليمي
 .العلوم خاصة يف جمال تعليم اللغة العربية

 
 البحث أسئلة - ب

كيف مواصفات تعليم القواعد بطريقة متييز يف الفصل متييز األول يف الدورة  -2
 عربية بباري كديري؟أوشيان 

جيايب لتعليم القواعد بطريقة متييز يف الفصل متييز األول يف الدورة ما األثر اإل -1
 أوشيان عربية بباري كديري؟

 
 البحث أهداف - ج

مواصفات تعليم القواعد بطريقة متييز يف الفصل متييز األول يف الدورة كشف  -2
 .أوشيان عربية بباري كديري

القواعد بطريقة متييز يف الفصل متييز األول يف  جيايب لتعليمكشف األثر اإل -1
 .الدورة أوشيان عربية بباري كديري

 
 البحثأمهية  - د

 األمهية النظرية -2
يف جمال تعليم اللغة العربية، خاصة  ملكان هذا البحث يسهم يف تطوير العو 

جياد تعليم القواعد العربية املمتع الفعال الناجح، وتكوين تعليم إيف املواقف حملاولة 
 . القواعد العربية يف وقت قصري
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 األمهية التطبيقية -1
التعليم الفعال حول عطاء التصورات اجلالية إوكان هذا البحث يسهم يف 
 . لتعليم القواعد العربية يف وقت قصري

 
 البحث حدود  - ه

 ةاحلدود املوضوعي .0
تعليم القواعد العربية بطريقة متييز يف "موضوعيا على دد الباحث وحي

، ألنه يرى تعليم القواعد بطريقة متييز يف "بباري كديري" أوشيان عربية"الدورة 
ية من املواصفات هذه الدورة ذا خصوصيات يف عديد من اجملاالت التعليم

لتعليم على املواصفات؛ يف أهدافه واجراءات االباحث ويركز  .واألثر اإلجيايب
؛ يف استجاابت ألن فيهن اخلصوصية وكذلك على األثر اإلجيايبواحملتوى 

ا خصوصية قيمة م، ألن فيهالطالب حنو استقبال هذا التعليم وترقية نتيجتهم
 .يف تعليم القواعد ةعطاء املواقف اجلديدإل

 
 ةاحلدود املكاني .6

يمية وحيدد الباحث مكانيا على الفصل متييز األول يف الدورة التعل
بتدائي وفيه ري، ألن ذلك الفصل هو املستوى اإلبباري كدي" أوشيان عربية"

عديد من املوضوعات املهمة املدروسة، واجنلى ابلبحث عليه قيمة هذه الطريقة 
 . والكتب التاث القرآنيف استعداد الطالب ابلقواعد العربية األساسية لتمجة 
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 ةاحلدود الزماني .3
 1722على الفصل التعليمي يف الدور فيربواري وحيدد الباحث زمنيا 

 . مكانية الباحث للبحث يف ذلك الدوراعتبارا إب" أوشيان عربية"يف الدورة 
 

 الدراسات السابقة - و
 : تناسب هبذا البحث هي يتالوكانت الدراسات 

براهيم االسالمية رسالة املاجستري جبامعة موالان مالك اال( 1724)ايكا ريزال  -2
استخدام طريقة التمييز : "قسم تعليم اللغة العربية بعنوان ماالنجاحلكومية 

واستخدم الباحث ابملدخل ". لتعليم القواعد النحوية وأثرها يف حتصيل الطلبة
التجرييب الكمي لكشف فعالة استخدام طريقة التمييز يف تعليم القواعد 

سطة مبعهد بيت يف املرحلة املتو  0النحوية وأثرها يف حتصيل الطلبة يف الفصل 
واستخدم الباحث أدوات االختبار القبلي واالختبار البعدي لنيل . التمييز

ونتيجة البحث يدل على أن استخدام طريقة . البياانت عن حتصيل الطلبة
التمييز يف تعليم أحكام املبتدأ واخلرب ال يعطي أثرا اجيابيا يف ترقية حتصيل 

تعليم أنواع اخلرب واخلرب املقدم واملبتدأ وأما استخدام تلك الطريقة يف . الطلبة
 .املؤخر وكان وأخواهتا وإن وأخواهتا يعطي أثرا اجيابيا يف ترقية حتصيل الطلبة

 –البحث العلمي يف اجمللة التبية الدينية االسالمية ( 1723)دينا روماايين -1
يف ترمجة " متييز"فعالية طريقة "حتت العنوان . 1725 -1النمرة  24جملدة 

واستخدمت الباحثة ابملدخل ". كالتعليم للتبية الدينية االسالمية  لقرآنا
ليليا سنة دراسية  2التجرييب يف املدرسة املتوسطة احلكومية ساتو أاتف 
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1723(SMPN Satu Atap I Lelea Tahun 2014 .) واستنتجت الباحثة أن
 القرآنأجيد فعاال يف ترقية استيعاب الطلبة لتمجة " متييز"استخدام طريقة 

ليليا سنة دراسية  2لدى الطلبة يف املدرسة املتوسطة احلكومية ساتو أاتف 
1723 . 

البحث العلمي قسم التبية الدينية االسالمية يف اجلامعة ( 1723)سراتون  -4
 القرآنقعالية طريقة متييز يف تعليم :"حتت العنوان (STAINU)هنضة العلماء 

وترمجة كتب التاث العربية يف املدرسة الدينية التكميلية األولية بيت التمييز 
. وقامت الباحثة ابملدخل الكيفي الوصفي. "يف القرية سوكا فرانه ابندرامايو

قواعد واستنتجت منه أن هذه الطريقة حسنا ومالئمة ألن تطبق يف تعليم ال
وكانت هذه الطريقة . القرآنلألطفال حىت أهنم وصلوا إىل الكفاءة يف ترمجة 

يسهل الطالب يف تعلم القواعد العربية حىت أننا نرجو منها أن يصبح القواعد 
 .العربية سهلة يف فكرهتم وأذهاهنم عكس ما زعمها واهتمها سائر املتعلمني

معة سوانن كاليجاكا البحث العلمي جبا( 1723)إيلسا داين مولدا  -3
تطبيق طريقة التمجة بكتاب : بيوكياكرات قسم تعليم اللغة العربية، حتت العنوان

يف املدرسة  IPSوالفصل احلادية عشر   IPAمتييز يف الفصل احلادية عشر 
 تواستخدم. 1724/1723الثانوية احلكومية بفماالنق سنة دراسية 

مجة بكتاب التمييز ية تعليم الت أن عمل تواستنتج. الباحثة املدخل الكيفي
على حل عقدة مشكلة ضعف قدرة التمجة لدى الطالب  جتري جيدة وقادرة

وكانت اخلطوت فيه بتزويج اخلطوات يف . بسبب ضعفهم يف القواعد العربية
ومن مزااي كتاب متييز يف تعليم التمجة هو يف . اعداد املدرس بكتاب التمييز
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، القرآنواده سهلة للحفظ، واألمثلة مأخوذة من اسلوب طريقته املمتعة، وم
. ومساحة املدرسني يقبلون الشكوى من الطالب بسبب الصعوبة يف التعلم

وأما التقصريات يف تعليم التمجة يف تلك املؤسسة هي ضيق الوقت يف التعليم 
وتعدد الكفاءات بني املتعلمني املتفاوتة والميلك مجيع الطالب املواد 

 . املدروسة
مقاالت البحث جبامعة اتجنونقورا بقونتياانك ( 1723)فريونيكا جوانوان  -5

ترقية كفاءة نطق اللغة االجنليزية حنو طريقة الغناء : قسم التبية حتت العنوان
واستخدمت املنهج الوصفي ابملدخل البحث . سنة2-5على التالميذ حول 

االجنليزية لدى  التخطيط يف تعليم النطق للغة( 2واستنتجت منه . االجرائي
التنفيذ يف تعليم ( 1. سنة بطريقة الغناء جيري جيدا متاما 2-5التالميذ حول 

سنة بطريقة الغناء جيري جيدا  2-5النطق للغة االجنليزية لدى التالميذ حول 
 . وجود ترقية كفاءة النطق للغة االجنليزية حنو طريقة الغناء( 4متاما 

جبامعة موالان مالك ابراهيم االسالمية رسالة املاجستري ( 1722)مربوري  -2
استخدام الطريقة : "احلكومية ماالنق قسم تعليم اللغة العربية حتت العنوان
واستخدم الباحث ". االستقرائية والطريقة القياسية يف تعليم قواعد اللغة العربية
تقومي حتصيل الطلبة : ابملدخل التجرييب املقارن الكمي أبربعة خطوات، األول

مقارنة : ، الثاين(االستقرائية والقياسية)د التعليم قبل استخدام كلتا الطريقة بع
مقارنة : تنيجة الطالب قبل استخدام الطريقة االستقرائية وبعدها، الثالث

مقارنة نتيجة : نتيج الطلبة قيل استخدام الطريقة القياسية وبعدها، الرابع
حث اواستنتج الب. طريقة القياسيةة االستقرائية والالطلبة الذين يعامل ابلطريق
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أن استخدام الطريقة القياسية يف تعليم القواعد العربية أجيد أبكثر من التعليم 
رغم أنه ليس أجيد لو يقارن بينها وبني الطريقة . ابستخدام الطريقة القبل

 . االستقرائية
 

وتفرد هذا البحث من سائر الدراسات السابقة يف كونه يصف ويكتشف تعليم 
وظهرت طريقة متييز حال ملشكالت تعليم  ".أوشيان عربية"القواعد بطريقة متييز يف الدورة 

املمتعة أي ابألغنية املألوفة لدى الطالب والتصفيق أثناء الدرس  االقواعد ابستاتيجياهت
ووجد الباحث من الدراسات السابقة أن هذه الطريقة تعاجل مشكالت تعليم . وما عداها

وأما تطبيقها . يث فعاليتها يف تشجيع الطالب يف سائر املؤسسات التبويةالقواعد من ح
أي على أسرع ما  مكثفة؛ وهي مؤسسة لتعليم اللغة العربية "أوشيان عربية"يف الدورة 

يف وقت قصري،  القرآننهج طريقة متييز الذي يعد استيعاب كفاءة ترمجة أمكن، وفقا مل
جمال العلم عن طريقة التعليم تالئم بنفوس الطالب  حيتاج إىل حبثه كي يساهم يف تكميل

، ال سيما أغلب خاصا يف تطبيقها موافقا مبنهج الدورة املكثفة مثل أوشيان عربية
الطالب يف أوشيان هم يف سن الكبار يف مرحلة بعد الثانوية مع أن هذه الطريقة هي 

 الدراسات السابقة ومهما كانت نتيجة البحث موافقا ملا يف. مؤلفة للطالب األطفال
لو عكسها فهو يصححها أو يعطي النظرة اجلديدة عما قد ففهذا البحث يؤيدها، 

 . سلف فيها
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 حتديد املصطلحات - ز
ألجل هتييئ  ةهو التعليم عن األحكام والقوانني العربي :تعليم القواعد العربية

. الطلبة لكي يقدروا تطبيق نظام القواعد العربية يف الوظيفة اللغوية سواء فاعال أو سلبيا
ومن قدرة الطلبة يف . ويزود الطلبة ابلفهم النظري التحليلي عن نظام القواعد العربية

فضال عن اخلطأ العام يزعج عملية خطأ اللغوية األتطبيق القواعد العربية ميكن نقصان 
 .االتصال

على املواد األساسيات للنحو واملؤلفات حتتوي وهي التكيبات  :طريقة متييز
 ASP: Arabic for Spesific)والصرف، وهي من نوع تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة 

Purposes ) واملبتدئني، بشرط ( بتدائيةاإل)ر الطالب منذ سن الصغهبدف تلبية كفاءة
ن وكتب للقرآ( اإلمالء) القراءة والتمجة والكتابة كوهنم ماهرا يفل، القرآنبعد قدرهتم قراءة 

منهج تعليم القواعد العربية ألن مضموهنا املضموين وهي أيضا مبعناه  28.التاث العربية
إسم الطريقة جلمع مجيع مكوانهتا ألن هلا األهداف واحملتوى مضمون املنهج وال ميكن 
ميتها ابلطريقة فبسبب كوهنا معروف ومشهور يف وأما تس. اخلاص واجراءات التعليم

 .  موطنها ابلطريقة
وهي عملية التعلم عقدها هي املؤسسة التدريبية غري الرمسية؛  :الدورة التعليمية

وهي . الدارسون واملدرسون يف نوع من النظام واملنظمة خارج مؤسسة املدرسة الرمسية
الربانمج التعلمي على ( 1التعلم املؤقتة قصريا عملية ( 2: بنوعها ميلك العالمات، ومنها

ال له تدرج ( 5مرونة ترتيب املواد ( 3أيسر التسجيل شروطا ( 4شكل موحد خمصوص 
   .ال معىن غاليا يف شهادته( 2املستوى 

                                                           
18

Abaza.Tamyiz…, hlm. 7 
19

 Suprijanto. Pendidikan Orang Dewasa, Dari Teori Hingga Aplikasi. (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2007), hlm. 7 



33 
 

رجا  غة العربية يف شارع ساكورا تولونجهي الدورة التعليمية املكثفة لل :أوشيان
جنليزية ويغري املدير فكرته للغة اإل 1773الدورة سنة امت هذه ق .ابري كديري

 .حىت اآلن اوتبقى هذه الدورة على شكله 1770للغة العربية يف السنة  التخصيصه
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 لفصل الثاين ا
 طار النظرياإل

 املنهج الدراسي للغة العربية: املبحث األول
 التعريف ابملنهج - أ

ويقصد ابملنهج على املعىن . املعىن القدمي واملعىن احلديثوجاء املعنان للمنهج يعين 
الذي يقدم للطالب يف مادة معينة فهناك مقرر   Syllabusالقدمي هو املقرر الدراسي

ولقد ترتب على .. وهكذا. للجغرافيا وهناك آخر للتاريخ واثلث للرايضيات ورابع للغة
 17:من أمهها األخذ هلذا املفهوم فتة طويلة من الزمن عدة أمور

توجيه العناية إىل النشاط العقلي واجلانب املعريف فقط دون اهتمام بباقي  -2
 . جماالت النحو

 . الفصل بني املواد الدراسية بعضها وبعض -1
قصر مهمة املعلم على تلقني املعلومات وقيامه ابلدور األكرب يف العملية  -4

م يقتصر األمر على تزويد التعليمية فتعليم العربية كلغة اثنية يف ضوء هذا املفهو 
الطالب مبجموعة من املعارف واملعلومات اخلاصة ابللغة واليت يقدمها املعلم يف 

ومنهج تعليم اللغة العربية كلغة . حصة معينة مستقال بذلك عن املواد األخرى
اثنية يف ضوء هذا املفهوم أيضا يضيق جماله، وتتقيد حدوده وينفصل عن غريه 

 .قررات الدراسية األخرىمن املناهج أي امل
 

                                                           
منشورات املنظمة االسالمية للتبية : الرايض) ري الناطقني يها مناهجه وأساليبهتعليم اللغة العربية لغ، رشدي أمحد طعيمة21

 .27 .، ص(2989 ،والعلوم والثقافة
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وجاء أيضا املنهج مبعناه احلديث أبنه جمموعة من اخلربات املتنوعة اليت تقدمها 
املدرسة إىل التالميذ وخارجها لتحقيق النمو الشامل املتكامل للطالب جسميا وعقليا 

 ولكنه هذا املعىن ما 12.واجتماعيا ودينيا وفق أهداف تربوية حمددة وخطة علمية مرسومة
زال يف غموضة يف التفريق بني املنهج وبني احملتوى التعليمي الذي هو من أحد مكوانت 
املنهج، ألن املنهج ليس معناه مجيع اخلربات التعليمية اليت تقدمها املدرسة للتالميذ وليس 
هو اخلربات وأوجه النشاط بقصد احتكاك التالميذ هبا وتفاعلهم معها لتحقيق النمو 

 . الشامل
يعرف اخلرباء املنهج أيضا أبنه منظومة من احلقائق واخلربات واملهارات  ولذلك

واألنشطة املعرفية والنفسية واالجتماعية واللغوية تقدمها مؤسسة تربوية إىل املتعلمني فيها 
أبن ( 2وأتكد هذا التعريف . بقصد تنميتهم تنمية شاملة وحتقيق األهداف املنشودة فيهم

مة أي أنه كل مكون من أجزاء كل جزء فيه يؤثر يف كل جزء آخر املنهج نظام أو املنظو 
أن حمور هذا النظام هو األسس اليت يقوم ( 1ويتأثر به وكل جزء يؤثر يف الكل ويتأثر به 

عليها هذا النظام وهي األسس املعرفية واالسس النفسية واألسس االجتماعية واالسس 
حتديد أهداف املنهج واحتياجات أن هذه االسس هي اليت تساعد يف ( 4اللغوية 

أن املنهج ( 3املتعلمني وحمتوايت املنهج وطرائق وأساليب التدريس والتقومي والتطوير 
بصفة عامة هو عملية منظومية متفاعلة وليس عملية خطية ذات هناايت طرفية حمددة 

 11.لذلك فتطوير املنهج عملية مستمرة

                                                           
، دراسة وصفية كيفية ابلربانمج اخلاص لتعليم اللغة اللغة العربية جبامعات جاوى الشرقية منهج تعليمسالمت دارين،  21

العربية جامعة موالان مالك ابراهيم احلكومية االسالمية مباالنج والدروس العربية املكثفة بقسم األدب العريب جامعة ماالنج احلكومية 
 .25 .، ص(نجالك ابراهيم احلكومية االسالمية مباالاالطروحة الدكتورة جبامعة موالان م)جاوى الشرقية 

كر دار الف: القاهرة) املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة وعلي أمحد مدكور، 22
 .53 .، ص(1727 ،العريب
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االجرائي للنمهج يف جمال تعليم اللغة مث قدم الدكتور رشدي أمحد طعيمة التعريف 
العربيةكلغة اثنية هو تنظيم معني يتم عن طريقة تزويد الطالب مبجموعة من احلقائق 

 psychomotorوالنفس احلركي  affectiveوالوجدانية  cognitiveواخلربات واالنشطة املعرفية 

ومتكنهم من فهم ثقافتها اليت متكنهم من االتصال ابللغة العربية اليت ختتلف عن لغاهتم 
 14.وممارسة أوجه النشاط الالزمة داخل املؤسسة التعليمية أو خارجها وحتت اشرافها

 
 عناصر املنهج - ب

 الرتبوية هدافاأل -0
ويف اجملال التبوي يقصد ابهلدف الوصف . الغاية: يقصد ابهلدف لغة

مروره  املوضوعي الدقيق ألشكال التغري املطلوب احداثها يف سلوك الطالب بعد
( 1. الثقافة االسالمية( 2: ويشتق األهداف من املصادر منها. خبربة تعليمية معينة

 13.طبيعة املادة( 5سيكولوجية الدارسني ( 3االجتاهات املعاصرة ( 4اجملتمع احمللي 
 :وميكن التمييز بني نوعني من األهداف ومها

 هداف العامة األ (2
حتقيقها من خالل عدة مواد وهي اليت ال ختتص مبادة معينة وميكن 

وقال فيه الدكتور علي امساعيل دمحم أبهنا  15.دراسية ويف فتة زمنية طويلة
أهداف قومية وتعترب من أسرار الوطن وينبغي يف أتليفها ادخال مجيع 

بناء الوطن وذلك ألن األهداف أكرب من أن يقوم هبا فرد أو مجاعة أو أ

                                                           
 .55 .، صاملرجع يف مناهج تعليم اللغة العربيةرشدي أمحد طعيمة وعلي أمحد مدكور، 23

 .24 .، صتعليم اللغة العربية لغري الناطقني يها مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة، 24

 .23 .ص ،تعليم اللغة العربية لغري الناطقني يها مناهجه وأساليبه، رشدي أمحد طعيمة25
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وهي حق من حقوقهم مجيعا يسهم  جلنة، فبها يتأثر مجيع أبناء الوطن
 12.فيها ابلعطاء كل قادر عليه

 األهداف اخلاصة (1
. وهي اليت ختتص مبوضوع الدرس الذي يلقيه املعلم يف حصة معينة

إن لكل معلم بال ريب تصورا ألشكال السلوك اليت يرغب يف حتقيقيها 
و والسلوك هنا كلمة واسعة ال تقتصر على األداء العملي أ. عند الطالب

نسان من ا تشمل كل ما ميكن أن يقوم به اإلالنشاط اليدوي فقط وإمن
 10.خمتلف أشكال األداء عقلية أو وجدانية أو حركية

 
 احملتوى -6

التبوية واحلقائق واملعلومات اليت يرجى تزويد يقصد ابحملتوى جمموع اخلربات 
وأخريا املهارات . وكذلك االجتاهات والقيم اليت يراد تنميتها عندهم. الطالب هبا

الشامل املتكامل هلم يف ضوء  احلركية اليت يراد اكساهبا اايها، هبدف حتقيق النموّ 
 18.األهداف املقررة يف املنهج

اجتاهان يف اختيار اجملاالت املعرفية وحتديد مقدار ما جيب تقدميها إىل هناك و 
املتعلم يف نظام  وهو اختيار أي جمال وأي قدر من املعرفة وتقدمي إىل( 2: املتعلم

وهذا االجتاه يشري إىل أن وضع املعارف املختارة والتمكن منها . منطقي متتابع
حيظى ابألولوية أما جوانب التعلم األخرى فال ختضع لتخطيط مسبق عند حتديدان 

                                                           
 .270 .ص( 2990، مكتبة وهبة: القاهرة) املنهج يف اللغة العربية علي امساعيل دمحم،26

 .23 .، صتعليم اللغة العربية لغري الناطقني يها مناهجه وأساليبه طعيمة،رشدي أمحد 27

 .20. ص ري الناطقني يها مناهجه وأساليبه،تعليم اللغة العربية لغ رشدي أمحد طعيمة،28
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وهو اختيار احملتوى من املعارف يف ضوء األهداف احملددة للمنهج ( 1. لألهداف
جراءات اختيار احملتوى تتبع األهداف احملددة أي أن األمر وهذا االجتاه يعين أن ا

ال خيرج عن كونه حماولة للتدارس بشأن بشأن ما جيب اختياره من معارف، أي أن 
املعنيني ابملناهج خيتارون ما يرون أنه متصل ابألهداف ويضعون يف اعتبارهم عالقة 

  19 .ما مث اختياره مبكوانت املنهج األخرى
 

 الطريقة -3
ساليب اليت يتم فهومها الواسع تعين جمموعة من األطريقة التدريس مب

 47.بواسطتها تنظيم اجملال اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق أهداف تربوية معينة
وتعترب النظرة احلديثة طريقة التدريس وسائل لتنظيم اجملال اخلارجي الذي 

وليست  42.جدان واألداءحييط ابملتعلم كي ينشط ويغري من سلوكه أى املعرفة والو 
تقتصر على وسائل عملية نقل املعلومات من عقل املعلم إىل املتعلمني بل أوسع 
ألن التعليم يف النظرة احلديثة ال يقتصر يف تنمية العقل فحسب بل حييط على 

 . الظروف اخلارجية
والطريقة مبعناها الضيق تكون عبارة عن خطوات حمددة يتبعها املدرس 

وتكون الطريقة . علمني أكرب قدر ممكن من املادة العلمية الدراسيةلتحفيظ املت
وهي كلما كانت مالئمة . وسيلة لوضع اخلطط وتنفيذها يف موقف احلياة الطبيعية

                                                           
والنشر دار الفكر للطباعة : عمان) دراسات يف املناهج واألساليب العامة صاحل ذايب هندي وهشام عامر عليان،29

 .271 .ص( يع، دتوالتوز 

 .29. ص ،تعليم اللغة العربية لغري الناطقني يها مناهجه وأساليبه، رشدي أمحد طعيمة31

 .29 .، ص(م 2992، الدار املصرية اللبنانية: القاهرة) تعليم اللغة العريب بني النظرية والتطبيق، حسن شحاتة31
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للموقف التعليمي ومنسجمة مع عمر املتعلم وذكائه وقابليته وميوله كانت 
 41.األهداف التعليمية احملققة عربها أوسع عمقا وأكثر فائدة

وتستطيع الطريقة اجليدة معاجلة  . وإن جناح التعليم يرتبط بنجاح الطريقة
وال بد فيها من . الكثري من ضعف املنهج وضعف املتعلم وصعوبة الكتاب املدرسي

ومن بعض . أن تتأثر ابلعوامل اليت تؤدي ابملعلم إما إىل النجاح وإما إىل الفشل
املعلم تدريبا كافيا ساعده ذلك على  تدريب املعلم فكلما تلقى: تلك العوامل هي

ونصاب املعلم فكلما كان . األداء اجليد الذي يؤديه بدوره إىل عملية تعليمية مفيدة
. املعلم مثقال بساعات تدريسه زائدة عن املقرر أدى ذلك إىل أتباع األداء الروتين

علوم كثري وهناك أيضا عامل دافعية املعلم وشخصية املعلم فكم من املعلمني لديهم 
. ولكنهم اليستطيعون على األداء اجليد يف التعليم ألسباب من اخلجل أو الرهبة

 44.وأيضا عامل ميل الطالب ودافعيتهم
فعلى املعلم أن يعين ابدخال الفرحة إىل نفوس املتعلمني ويضيف فيه بطيب 

روح معاملته وحلو حديثه أى ما يبعدهم عن القيود الرمسية اجلافة، فيكون مزودا ب
الفكاهة واللطف يفرح الطالب وينشطهم كي اليكون الدرس كله علما حمضا 

وإن ترويح النفوس أثناء الدراسة ادعى إىل الفهم واالستجابة . وجدا خالصا
 43.والقبول
 
 

                                                           
دار الشروق للنشر : غزة) بية مناهجها وطرائق تدريسهااللغة العر سعاد عبد الكرمي الوائلي، طه على حسني الديلمي و 32

 88: صـ( ، دتوالتوزيع

 .12. ، صاللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسهاطه حسني، 33

 .174 .ص ،املوجه العملي، عابد توفيق اهلامشي34
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 التقومي -4
 تعريف التقومي (0

و تقدير مدى صالحية أو مالءمة شيئ ما يف ضوء غرض التقومي ه
يعرف التقومي أبنه العملية اليت حيكم هبا على ويف جمال التبية . ذي صلة

وملا كانت التبية . مدى جناح العملية التبوية يف حتقيق األهداف املنشودة
هتدف إىل احداث تغيريات معينة مرغوبة يف سلوك املتعلمني فقد ابت من 
الواضح أن عملية التقومي ترمي إىل معرفة مدى حتقق هذه التغريات املرغوبة 

 45.أو معرفة مدى تقدمهم حنو األهداف التبوية املراد حتقيقها لديهم،
 32جماالت التقومي (6

 :يتطلب التقومي الشامل للمنهج اعطاء اهتمام خاص ابجلوانب التالية
 تقومي اهلدف .2
 تقومي املنهج  .1
 تقومي عمل املعلم وأسلوب تدريسه .4
 تقومي منو التالميذ .3

 
 :هدفتقومي األ: أوال

ميثل تقومي األهدف جانبا رئيسا من جوانب التقومي التبوي ويتم تقومي 
 : اهلدف على عدة مستوايت منها

 عالقة اهلدف ابلتلميذ واجملتمع وطبيعة املادة  .2
                                                           

 229. ص. دراسات يف املناهج واألساليب العامةصاحل ذايب هندي وهشام عامر عليان، 35

 241-219. ص. دراسات يف املناهج واألساليب العامةصاحل ذايب هندي وهشام عامر عليان، 36
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 مدى اجرائية اهلدف أو ختصيصه  .1
 مدى امكان حتقق اهلدف  .4
 مدى تدخل أهداف منهج معني مع أهداف منهج آخر .3
 تصنيف األهداف وترتيبها .5
 مدى وضوح اهلدف  .2
 كيفية تسلسل األهداف ومراعاهتا ملستوايت النمو .0
 مدى مشول األهداف ألنواع ومستوايت السلوك املختلفة .8

وتتمثل الغاية الرئيسية من تقومي األهدف يف التعرف إىل ما كان منها غري 
جمد لنمو التالميذ أو غري مرتبطباحتياجات اجملتمع أو غري متمش مع تطور املعرفة 

 واالجتاهات العلمية املعاصرة وذلك للعمل على استبعادها أو تعديلها
 

 :تقومي املنهج: اثنيا
يستفاد من نتائج تقومي املنهج يف تطويره ويف حتسني عملية التعلم ابعتبار أن 

ومن األسئلة اليت يهتم . املنهج هو يف األساس خطة ملساعدة التالميذ على التعلم
 : هبا املقوم التبوي عندما يتعرض لتقومي املنهج ما يلي

ب مسبق قبل هل اختريت االمكانية التبوية لوصع حمتوى املنهج يف ترتي .2
 تنفيذه؟

 ما مدى ارتباط تسلسل حمتوى املنهج مبستوايت منو التالميذ؟ .1
 ما مدى ضرورة وأمهية احملتوى املقتح، وما مدى منطقية التسلسل فيه؟  .4
 ما مدى مراعاة احملتوى املقتح للفروق الفردية بني التالميذ؟ .3
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 املنهج؟ما األنشطة اليت ستستخدم يف تقومي النتاجات التعلمية هلذا  .5
 ما مدى االستفادة من البيئة كمصدر للخربات يف املنهج؟ .2
ما مدى مشول اخلربات التعليمية جلوانب السلوك يف اجملاالت االدراكية  .0

 واالنفعالية والنفسحركية؟
 

 : تقومي عمل املعلم وأسلوب تدريسه: اثلثا
ت هناك ثالثة معايري تتعلق هبذا اجلانب من جوانب التقومي التبوي أكد

 : عليها خمتلف اآلراء هي
 الطريقة .2
 خصائص املعلم .1
 (التغري يف سلوك التلميذ)االنتاج  .4

 : هلذه املعايري شرح مفصاليوفيما يلي 
حيث يقيم سلوك املعلم ابلنسبة لبعض املستوايت من االجناز : الطريقة -2

أو ابلنسبة جملموعة من األعمال التعليمية اليت يفتض فيها أن تكون 
مرتبطة ابلعمل التعليمي الفعال فعندما يقوم املعلم ببعض األعمال 
املعينة فانه يكون ابالمكان التنبؤ بسلوك التلميذ وعليه فيمكن وصف 

 : ل املعلم أو تقديره يف ضوء العوامل التاليةعم
 طريقة املعلم يف بناء املوقف التعليمي .2
درجة ونوعية االيتجاابت اآلتية من التلميذ إىل املعلم أو من  .1

 املعلم للتلميذ 
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حتليل سلوك املعلم مبختلف األساليب كمقابلة أمناط السلوك اليت  .4
يكون مركزها املتعلم بتلك اليت يكون مركزها املعلم أو استخدام 
خمتلف املعايري النفسية لتقدير سلوك التلميذ يف غرفة الصف 

 . سواء أكان سلوكا جيدا أو دريئا
كالذكاء   ةمن املفروض يف خمتلف املميزااتلشخصي: خصائص املعلم -1

وصفات الشخصية وبعض املزااي الشخصية األخرى للمعلم أن تكون 
 مقييس مرتبطة ابلتعلم الفعال أو منبئة به 

 
وتستخدم وسائل التقدير وقوائم املشاهدة والتقارير املتضمنة لألحكام 
واالنطباعات اليت هلا عالقة ابلتعليم يف تقرير مميزات كل من الطريقة وخصائص 

 .املعلم
، وحيظى هذا املعيار ابهتمام أكرب (التغري يف سلوك التلميذ)النتاج ا -4

ويتم تقدير عمل املعلم . من املعيارين السابقني وخيضع لدراسة منظمة
أو سلوكه التعليمي يف ضوء هذا املعيار وفق نتائج العمل التعليمي 
وليس على العمل نفسه أو على مميزات املعلم اليت يفتض فيها أن 

وهكذا ينظر إىل العمل التعليمي كعمل . رتبطة بسلوك التلميذتكون م
ويتم تقدير التعليم ابلدرجة اليت حتقق هبا . ينتج تغيريا يف املتعلم

 . السلوك احملدد أو النتائج من قبل التلميذ
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 :تقومي منو التالميذ: رابعا
يقصد بتقومي منو التالميذاحلكم على مدى تقدمهم حنو األهداف املراد 

ويف تقومي هذا . حتقيقها يف اجملاالت املعتلفة من معرفية وانفعالية ونفسحركية
 : اجلانب فوائد كثرية ومن أبرزها

تقدير مدى فاعلية التعلم واملساعدة يف اختاذ قرارات مناسبة حول  .2
 وي والعملية التبويةمالءمة وكفاية العمل التب

التعرف إىل الكثري من نواحي القوة والضعف يف املنهج واختاذ نتائج هذا  .1
 التقومي كأساس لالستمرار يف العمل به أو للسعي لتغيريه أو تعديله

التعرف إىل مشكالت اليت يعاين منها التالميذ مما يساعد يف اقتاح  .4
 احللول املناسبة

القدرات واالستعدادات مما ييسر عملة حتديد مستوايت التالميذ يف  .3
 التوجيه واالرشاد ويسهل عملية التعليم والتعلم

 
 تعليم لقواعد العربية: املبحث الثاين

 أهداف تعليم القواعد العربية - أ
ومن الواضح أن تعليم القواعد ليس غاية االهداف يف حد ذاته وإمنا هي وسيلة 

ولذلك ينبغي أال  40وتصحيح األساليب،لتقومي القلم واللسان من االعوجاج والزلل 
 . ندرس إال القدر الذي يعني على حتقيق هذه الغاية

 48:ومن األهداف اليت ترمي إليها دروس القواعد ما أييت
                                                           

 273: صـ( م 2988دار الفيصل الثقافية : الرايض. )تدريسا واكتسااب.. اللغة. حممود أمحد السيد40

 172:صـ. نفس املرجع. حسن شحاتة38
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تساعد القواعد يف تصحيح األساليب وخلوها من اخلطأ النحوي الذي  .2
يكتب يذهب جبماهلا فيستطيع التلميذ بتعلمها أن يفهم وجه اخلطأ فيما 

 .فينتجه ويف ذلك اقتصاد يف الوقت واجملهود
حتمل التالميذ على التفكري وادراك الفروق الدقيقة بني التاكيب والعبارات  .1

 .واجلمل
تنمية املادة اللغوية للتالميذ بفضل ما يدرسونه ويبحثونه من عبارات وأمثلة  .4

 . تدور حول بيئتهم وتعرب عن ميوهلم
غوية تنظيما يسهل عليهم االنتفاع هبا وميكنهم من تنظم معلومات التالميذ الل .3

نقد األساليب والعبارات نقدا يبني هلما وجه الغموض وأسباب الركاكة يف 
 . هذه األساليب

تساعد القواعد يف تعويد التالميذ دقة املالحظة واملوازنة واحلكم وتكون يف  .5
ساليب واألات نفوسهم الذوق األديب ألن من وظيفتها حتليل األلفاظ والعبار 

والتمييز بني صواهبا وخطئها ومراعاة العالقات بني التاكيب ومعانيها والبحث 
 . فيما طرأ عليها من التغيري

تدريب التالميذ على استعمال االلفاظ والتاكيب استعماال صحيحا ابدراك  .2
اخلصائص الفنية السهلة للجملة العربية كأن يدربوا على أهنا تتكون من فعل 
وفاعل أو مبتدأ وخرب ومت بعض املكمالت االخرى كاملفعول به واحلال 

 . والتمييز وغري ذلك
 . يتأثروا بتيار العامية تكوين العادات اللغوية الصحيحة حىت ال .0
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تزويدهم بطائفة من التاكيب اللغوية واقدارهم ابلتدرج على متييز اخلطأ من  .8
 . الصواب

 
 مبادئ تعليم القواعد العربية - ب

قال حمبيب عبد الوهاب أن يكون تعليم القواعد العربية تركبا على وفق 
 49:مبادئ تعليمها، وهي

غاية بل الوسيلة للوصول إىل  ليست القواعد العربية اي النحو والصرف .2
 . الغاية

أن يكون تعليم القواعد العربية وظيفيا تطبيقيا وفقا ملتطلبات االتصال  .1
الطبيعي ويرافق تطورات أربعة املهارات اللغوية يعين يقود الطالب 

 .استيعاب االستماع والكالم والقراءة والكتابة بصحيح
لطالب، ويهتم بسياق أن يكون تعليم القواعد يوافق بسياق حياة ا .4

 . الكلمات املستخدمة ال مبجرد بذل االهتمام يف االعراب
أن يكون تعليم القواعد العربية تدرجييا متسلسال هرميا، يبدأ من املواد  .3

البسيطة مث إىل املواد الصعوبة، من املواد الظاهرة مث إىل املواد الغموضة، 
 .إىل املواد اليت ال هلا املقاييس من املواد اليت هلا املقاييس يف اللغة األم مث

 ان يعّلم معىن الكلمات قبل االعراب .5
ليس حفظ املصطلحات والقواعد العربية هدفا رئيسيا، إال أنه وسيلة  .2

 .الفهام الطالب عن تراكيب الكلمات يف الكلم

                                                           
39

Muhbib Abdul Wahab. Model Pengembangan Pembelajaran Qawa’id (Nahwu Sharaf). 

Dalam Mimbar: Jurnal Abama dan Budaya, (UIN Jakarta: Volume 23 No. 4, 2006), hlm. 453. 
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وكفا . ال حيرض ألن يطور االعراب الطويل ال وظيفة وال فائدة له .0
مرفوعية املبتدأ ومرفوعية الفاعل بدون اتباع الشرح  الطالب معرفتهم عن 

 .عالمة رفعه هو الضمة يف أخره
ال حيرض يف تعليم القواعد تطوير االجتاهات والقواعد اليت يف ظل  .8

 .الغموضة ال عمليا وال انفعا
 

 طريقة تعليم القواعد العربية - ج
 االستقراء .0

احملسوس يبدو صعبا كل إىل اجلزء ومن اجملرد إىل إن انتقال الفكر من ال
ابلنسبة لتدريس األطفال ومن هنا يبدو االستقراء اكثر انسجاما مع حركة 

فاالستقراء عكس القياس ويستخدم كوسيلة للوصول إل أحكام عامة . الفكر
ومفاهيم وقواعد ونظرايت جمردة فاالستقراء هو االنتقال من اجلزئيات واألمثلة 

 37.عميمات ومن احملسوسات إىل اجملرداتاحملسوسة إىل الكليات اجملردة والت
وعرض فيه املعلمون التعليم على امللحوظات، فيعرض إىل التالميذ 
األمثلة اجلزئية مما يالحظها التالميذ من احملسوسات مث يتدرج منه وارحتل إىل 

وهذه اخلطوات العامة يف . القواعد أو العمومات يشملها تلك األمثلة اجلزئية
 32:االستقراء
 
 

                                                           
 280: صـ. املرجع السابق. صاحل ذايب هندي وهشام عامر عليان41
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 التمهيد (2
عرض األمثلة أو النص يف الكتاب أو على اللوح أو على بطاقة   (1

 . كرتون وقراءة األمثلة أو النص ومناقشة التامليذ يف معناها
املوازنة وتسمى الربط أو املناقشة وتتناول الصفات املشتكة  (4

واملختلفة بني اجلمل وتشمل املوازنة بيان نوع الكلمة وعالقتها 
 . ابلنسبة لغريها وعالمة اعراهباووظيفتها وموقعها 

استنباط القاعدة من خالل املناقشة أو املوازنة ويشتك يف  (3
استخالصها املعلم والتالميذ وال أبس أن تكتب ابللغة اليت هي 

 .أقرب إىل فهمهم واستعماهلم
مة يف دروس القواعد وهذه اخلطوة مه: بيق على القاعدةالتط (5

ثبيتها عند التالميذ فيكون أحياان وينبغي أن تتنوع صور التطبيق لت
على شكل ضبط مجل من غري مشكولة أو ادخال كلمات أو 

 . حروف على مجل معينة أو بضرب األمثلة املباشرة على قاعدة ما
 القياس .6

وهو وسيلة يقوم من خالهلا املتعلم . يعد القياس وسيلة للتدريس
ابلتفكري واالستنتاج ليصل إىل املعارف واحلقائق اجلزئية أو هو انتقال الفكر 
من املقدمات الكلية إىل النتائج اجلزئية أي انتقل من احلكم على الكل، 

 : مثال
 (مقدمة)نسان يفكر كل إ
 (مقدمة)نسان إأمحد 
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 (نتيجة)يفكر إذن أمحد 
ويستخدم ملعمو اللغة القياس بعرض القوانني واحلقائق واملفاهيم أمام 

. التالميذ ويتك هلم الفرصة ألن يستنتج من ذلك القانون األمثلة وتطبيقات
 . فدور التالميذ يف القياس هو دور هام ويقوم ابلتفكري واالستنتاج
بة للتالميذ يف ويرى بعض املربني أن طريقة القياس هو أكثر مناس

أماطالب املرحلة االبتدائية وخاصة . املراحل االعدادية والثانوية والتعليم العايل
الصفوف األوىل منها فهم غري قادرين على االستنتاج والوصول إىل األمثلة 

 31.والتطبيقات
 34:وهذه اخلطوات العامة يف طريقة القياس

 التمهيد (2
ة على االسم فتجرده عرض القاعدة، مثال تدخل احلروف التالي (1

 اخل...وتسمى حروف اجلر وهي من، إىل، عن، على، يف، الباء، 
 .اخل...ذهب الولد إىل املدرسة، عدت من السوق، : عرض اجلمل (4
 . قراءة اجلمل ومالحظة أثر حروف اجلر يف أواخر الكلمات بعدها (3
 . التطبيق عليها (5
 

 صعوابت تعليم القواعد العربية - د
العربية من سائر اللغات ابحلركات والسكاانت حتتم علينا ولقد امتازت اللغة 

كيبها ا ضرورة العناية بقواعدها لضبط أواخر الكلمات وضبط حركات حروفها وتر 
                                                           

 292-297: صـ. املرجع السابق. صاحل ذايب هندي وهشام عامر عليان42

 435: صـ. املرجع السابق. وليد أمحد جابر43
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. ومن هنا بدت هذه اللغة عقدة من حني رؤيتها ولو قبل البحث فيها. الصحيحة
جه عليها املعوقات اليت و : "الدكتور أحسني سخاء يف مقدمته بكتاب متييز وقال

الطالب يف حني هي صعوبة تطبيق تعليم النحو والصرف بطريقة التعليم امليسرة، 
 33".ألهنم يعتربون النحو والصرف كاملواد الصعوبة بديهة

وخلص عابد توفيق أسباب صعوابت القواعد العربية لدى الطالب حني 
 35:تعلمهم على النحو التايل

 جفاف النحو وصعوبته -0
العربية هي حماكمات عقلية جمردة عن واقع احلياة  والواضح أن القواعد

العملية، فهي تؤكد على التعليل يف كل قاعدة وشغله الشاغل التدقيق يف 
اجلمل والتاكيب املعرفة موقع الكلمة من االعراب وضبط حركاهتا والتدقيق 
يف احلروف الضبط حركاهتا، بل التدقيق يف احلركات ذاهتا حملاولة االهتداء إىل 
حروف حمذوفة بداللتها بسب االعالل مثال أو التدقيق يف احلرف نفسه 

لذا فإن القواعد . حملاولة ارجاعه إىل حرف آخر كما هو احلال يف االبدال
حتتاج إىل جهد عقلي شاق حبصر الفكر واالنتباه إىل حروف صماء 

فسي وحركات فوقها كما حتتاج إىل التكيز على التعليل املنطقي والتحليل الن
للغة واملالحظة واملوازنة يعجز عن ادراكها الطالب ال سيما يف املرحلة 

 . االبتدائية
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 مجود طرق التدريس القدمية وااللتزام هبا يف املدارس -6
وهي اليت تعتمد على حفظ القواعد النحوية حفظا بغاواي كما أهنا 
تؤكد على أن حتفظ االمثلة والشواهد من غري دراسة حتليله هلا وال تطبيق 
واسع عليها وتعتمد كذلك على االكتفاء بقراءة مادة الكتاب يف الصف 

حبل قراءة صورية من قبل املدرس أو من قبل التلميذ مث قيام املربزين فقط 
بعض التمارين م غري التفات إىل مدى فهمها من قبل اآلخرين أو إىل صحة 
نقلها أو اكتماله يف دفاترهم كما تعتمد هذه الطرق على عدم الربط بني 
القاعدة النحوية والعىن حني تدريسها وحني حل التمارين اخلاص هبا مما 

 . حييل الدرس إىل جفاف ومجود وملل بل إىل كره ومقت
 النحو التقليديمدرس  -3

هو اضافة إىل التزامه ابلطرق اجلامدة ال يفكر تفكريا جداي يف تيسري 
النحو وال يف كيفية ادخال جو الفرح والشوق إىل نفوسهم عن طريق املادة 

فال متهيد وال مقدمة، وال أمثلة من عنده ليستنتج منها القاعدة . التدريسية
 . التدريسوال افادة من السبورة وال تشويق يف احلديث أو يف أسلوب 

 
 طريقة متييز : املبحث الثالث

 متييزالتعريف بطريقة  - أ
على التكيبات واملؤلفات حتتوي على املواد ( work-sheet)وهي أوراق العمل 

األساسيات للنحو والصرف، وهي من نوع تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة 
(ASP: Arabic for Spesific Purposes )منذ سن الطالب فاءة هبدف تلبية ك
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 ، إىل كوهنم ماهرا يفالقرآنواملبتدئني، بشرط بعد قدرهتم قراءة ( بتدائيةاإل)ر الصغ
 32.ن وكتب التاث العربيةللقرآ( اإلمالء)القراءة والتمجة والكتابة 

وأصدرت هذه الطريقة إىل اجملتمع العام على منرب الربانمج حفلة الكتاب 
(pesta buku Jakarta ) وقام بتصحيحها . 1779يويل  3يخ جاكرات اتر بسينااين
جباكرات وكاتب جلنة ( IIQ) القرآنرئيس جممع علم )أحسني سخاء دمحم احلافظ  .د

 1727ينايري  27ندرامايو إب( وزارة الدينية إبندونسيا القرآنتصحيح 
ولكنه يف تسميتها ابلطريقة من احملتمل عليها، ألن متييز حيتوي على 

ى اخلاص ومراحل اإلجراءات وكذلك تقومي جناح التعليم من األهداف واحملتو 
حىت كانت متييز من حيث مضموهنا أقرب إىل تسميتها مبنهج . اجلانب العاطفي

وأما تسميتها ابلطريقة هي بسبب سبق شهرهتا يف املأل ابسم . تعليم القواعد العربية
 .الطريقة
 

 نبذة عن طريقة متييز - ب
يقة ميسرة لتعليم العربية وقواعدها اليت اختعها طريقة متييز هي عبارة عن طر 

 2929وهو أحد مؤسسي معهد بيت متييز ولد يف إندرامايو سنة  "زاوون فاطن"
تلقى العلم وتعّلم العربية على يد جده كياهي متييز وبعد وفاة جده تعلم على يد 

مث . إندرامايو بتدائية واملتوسطة والثانوية يفأكمل دراسته اإل. كياهي أنس متييزعمه  
سالمية يف جاكرات مرحلة واصل دراسته يف كلية االقتصاد ابجلامعة الشافعية اإل

عرف من خالل يوهو حيب التدريس ويهتم ابلتبية، و . اللليسانس واملاجستري
صعوبة الطالب يف تعلم اللغة موضع ته التعليمية والتعلمية يف السنوات املاضية اخرب 
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ففكر عن طريقة التدريس امليسرة لتعليمها حال لتلك . االعربية ال سيما قواعده
 . الصعوبة

واستلهم من خربته أن الطالب يف بعض املعاهد يتعلمون القواعد 
ا، وكانوا حيرصون حلفظ تلك بن مالك والعمريطي وسوامهالابملنظومات مثل ألفية 

عر سهلة املنظومات ويقرؤوهنا بطريقة التغين يف الفصول، حيفظون آالفا من الش
 . مل يفهموا معناهاويتسابقون حبفظهم كل السنة، ولو كانوا ما زالوا 

ن الطالب حيبون األغنية وحيبون التعليم أبومن تلك الوقائع رأى زاوون فاطن 
وافتض أن نظّم مواد القواعد العربية كمنظومة الشعر ابللغة . بطريقة التغين

وأخذ نغمات الغناء املشهورة . اعدندونسيا يكون فكرة جيدة حلل تعليم القو اإل
واملألوفة لدى الطالب وتغين املواد هبا مناسبة لنفسية الطالب حىت يشعرون ابلراحة 

 47.ومرح وهبجة أثناء التعليم
الذي " كياهي متييز"فهي نسبة إىل اسم جده " متييز"أما تسميتها بطريقة 

رة بعد صالة العشاء يف يسواللغة العربية والدروس الدينية بطريقة م القرآنيعلمه 
وكان قبل أن يؤّم الصالة مجاعة أوصى الطالب ألن  .إبندرامايو" متييز"املصلى 

مثال يف مقروءه . يعنوا مقروءه يف الصالة، ويفرقوا فيه بني احلروف واألمساء واألفعال
مث سأهلم بعد الصالة  ؟كلمات فيها حروف أو أمساء أو أفعالالأية  ؛سورة الفاحتة

 . حصيلهم، ويعاقب من ال يهتم ابملقروءعن 
 القرآنافهم طريقة التعليم بوسيلة : "وأوصى كياهي أنس متييز إىل تالميذه

هكذا . سهلة وميكن تعلمها ذاتيا( الكتب التاث)تعلم العربية يبدو مثل هذا حىت 

                                                           
 37: ص، وأثرها يف حتصيل الطلبةاستخدام طريقة التمييز لتعليم القواعد النحوية . ايكا ريزال47
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كياهي ساطاري يف املعهد أرجاويناغون وكياهي هارون يف املعهد    لدىتعلمت 
 38"كيمفك

 
  4الرؤية املستقبلية والرسالة لطريقة متييز - ج

لطريقة متييز فمساعدة املسلمني ليكونوا ماهرين يف ترمجة  املستقبلية أما الرؤى
 . املسموع أواملقروء لديهم القرآن

 املسلمني منذ سن الصغار ابلكفاءات وأما البعثات هي استعداد أجيال
والكتب التاث وكتابتهما وتعليمهما مثلما إمام شافعي رمحه هللا يف  القرآنلتمجة 

 . سن صغاره
 

 املبادئ لطريقة التمييز - د
 1 املبادئ العامة .0

يعين أن املادة ". الطريقة أهم من املادة"م هلذه الطريقة هي أما املبدأ العا
األهم يف ساوي بسائر مواد القواعد العربية يف كتب النحو والصرف، بل تاملدروسة 

سهلة لألطفال،  اضوء هذه الطريقة هو كيفية وطريقة التعليم اليت ال بد من كوهن
الذين قد على فالصغار قادرون إن األطفال "هي هذه الطريقة حىت كان شعار 

  ".ابحلتممضى صغاره أن يكونوا قادرين 
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 املبادئ للتعليم بطريقة التمييز .6
يعين أن يعلم املعلم أبسلوب ( teaching by heart)بلغة القلب التعليم  (2

فينبغي له أن جيتنب سلوكا ( fun and active learning)مشوق ونشاط 
 قاسيا ومتشددا وخميفا يف التعليم

الدماغ األمين . توظيف الدماغ األمين والدماغ األيسر والدماغ الالواعي (1
من طاقة الدماغ، والدماغ األيسر وظيفته % 21وظيفته للفهم وهو 

من طاقة الدماغ، أما الدماغ الالواعي % 44ذكر واحلفظ وهو لل
من طاقة الدماغ فوظيفته تكرار وختزين ما فعله الدماغ األمين 55%

واأليسر بتوظيف الدماغ الالواعي يستطيع الطالب أن يتعلموابدون 
 . وعي ال سئيما وال مشقة

تدرجييا مث تعرض املادة الدراسية . النظرية والتطبيق يف نفس الوقت (4
يتبعها التطبيق ال جيوز التفاوت بني تقدمي املادة والتطبيق مبسافة بعيدة 

 52.من الوقت

3) Laduni (ilate kudu muni) 

نوع ترقية هي هذه اخلصلة : أن يتعلم ويصوت الطلبة بصوت عال
ويكمل ابلتكرار . واقصاء كفاءة الدماغ اليسرى واليمىن متوازان

التكاملي وهو نوع من اقصاء كفاءة الدماغ الصدور أوالقلب حىت كان 
 . حصيل التعلم أجيد

 
 

                                                           
 33: ص، استخدام طريقة التمييز لتعليم القواعد النحوية وأثرها يف حتصيل الطلبة. ايكا ريزال51
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5) Sentot (Senyum sambil Melotot) 

تعلم الطالب هو قيام االستاذ بتعليم الطلبة فإن شاء هللا موديل 
وكتب التاث مثلما  القرآنة تلقائيا على تعليم ترمجة يقدرون الطلب

 51.أستاذهم يعلمهم
 

 3 التعليمجناح قياس املبادئ ل .3
. يعين ال بد من أن يشعر التلميذ كون عملية التعليم بسيطا يسرا: يسرال (2

فلو كان فيه واد من التلميذ الذي يشعر ابلعسر ففيه خطوة التعليم غري 
ميكن أن يتعلمه التلميذ القادر لقراءة  1و  2كان التمييز . الفعال
ميكن  4أما التمييز . ولو ال يفهم مبعناه وال يفهم العربية أصال القرآن

 . 1و  2تعلمه بعد فراغه من التمييز 
إن كان كذلك، فأن : "أن يكون االنطباع األخري لدى التلميذ هو (1

 "بنفسي قادر يف التعليم ابلتمييز
 

 ةالعام امستوايت متييز وأهدافه - ه
ذه الطريقة إىل ثالثة مستوايت، وقد ثبت لكل املستوايت أنواع نقسم هوت

 : أهدافها العامة
 2متييز  .2

بتعاون  القرآنويهدف هذا التعليم إىل قدرة الطالب يف ترمجة 
 : وفيه املؤشرات يف حصول األهداف وهي. القاموس كوكبا
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 ابلتقطيع القرآنيقدر الطالب قراءة  -
 يقدر الطالب التصريف والضمائر -
 (للبحث يف القاموس)يقدر الطالب اجملرد  -

 1متييز  .1
ة كتب التاث قدرة الطالب لقراءويهدف هذا التعليم إىل 

 : وفيه املؤشرات يف حصول األهداف وهي. بدون ترمجة( سني القادرحت)
 يقدر الطالب قراءة كتب التاث ابلتقطيع  -
 يقدر الطالب االعراب  -
 يقدر الطالب العوامل -
 يقدر الطالب شبه اجلملة -
 يقدر الطالب اجلملة الفعلية  -
 يقدر الطالب اجلملة االبتدائية -

 4متييز  .4
 القرآنويهدف هذا التعليم إىل قدرة الطالب يف التمجة وتعليم 

وفيه املؤشرات يف حصول األهداف (. حتسني القادر)وكتب التاث 
 : وهي

يقدر الطالب النظرايت النحو والصرف اليت يسهل الفهم  -
 .عليه بفهم معناه
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 منهج البحث - أ
مشكالت البحث اجلاري ابخلطط مع عمق النظر منهج البحث هو املنهج حلل 

فيها بقصد احلصول على الظواهر والتلخيص عليها ألجل الفهم والبيان والكشف والتنبؤ 
 53.حماولة للفهم والتعمق يف موضوع البحث وهو مبعناه البسيط. يطرة األحوالوس

ث الذي بدأ واستخدم هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي ابملدخل الكيفي؛ يعين البح
نظرايت حول مشكالت اجملتمع أو من االفتاضات ويرحل إىل االستفسارات يقوم على ال

 واملقابلة املالحظة بعد البحث ميدان حول البياانت من الباحث بدأ حيث 55.نسانيةاإل
 إال كشفها يتم ال اخلاصة األمناط وجود الباحث وافتض فيه، األفراد بعض إىل املبدئية

 . الكيفي ابملدخل
 وتكّشف ،"عربية أوشيان" الدورة يف متييز بطريقة القواعد تعليم عن ابلبحث وأخذ

 األفراد حكاها اليت اخلربة من البحث هذا ويتمّول. املبحوث عنه ماهية عن الباحث
 مث خربهتم تدوين مث البياانت، منهم ومجع فيها الطريقة بتلك القواعد بتعليم التمسوا
 52.منه املستفاد املعىن على حصل حىت وحيللها يفسرها
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 البحث ميدان - ب
 جتولونالذي وقع يف شارع ساكورا، " أوشيان عربية"وكان ميدان البحث هو الدورة 

وقد تعلم اللغة العربية يف أحد املعاهد ، "دمحم طيب"واملدير هو . رجا، ابري، كديري
وكانت . بباري جنليزيةللغة اإل BECوبعد االنتهاء، التحق تعلمه يف . باسوروانبالسلف 

ىل األمر، هي مؤسسة لتعليم اللغة اإلجنليزية مث يغري املدير فكرته إأوشيان عربية، يف أول 
ومساها أوشيان  .1770سنة يف ال، وحققها تعليم اللغة العربيةأتسيس هذه الدورة خاصة ل

 (Ocean Arabic)عربية 
 واشتهرت. Kampung Inggris بــــ املشهورة القرية يف بباري" عربية أوشيان" ووقعت

 رغم. دورات 277 من عددها زاد فيها، جنليزيةاإل الدورة توافر بسبب هبا القرية تلك
 هذه يف العربية للغة املكثفة التعليمية الدورة كأحد" عربية أوشيان" قامت ذلك على

 من كثريا أخرجت قد أهنا حىت الزمان، منذ حاهلا على" عربية أوشيان" وثبتت. القرية
 واعتمادا. القرية هذه يف أيضا للعربية املكثفة التعليمية الدورات أسسوا الذين اللغة عاملي
 أشهر من هي أوشيان أن الباحث وجد القرية، تلك يف األفراد مع املبدأية املقابلة على

 .بباري العربية الدورة
العربية يف وقت قصري ابلتعليم اللغة هذه الدورة تساعد الطالب لتعليم  كانتو 

ادثة؛ ثالث للمح وعلى سبيل املثال،. املكثف، مثلما كانت سائر الدورة التعليمية بباري
وينتهي كلها يف ثالثة أشهر، مث لتعليم القواعد ( 4، 1، 2أيدينا العربية يف )مراحل 
وفيها  هرينوينتهي كلها يف مدة ش( 4، 1، 2متييز )ثالث مراحل أيضا " متييز"بطريقة 

 وكانت هذه الواقعة. (1، 2النحو امليسر )أيضا الربانمج لتعليم القواعد ابلطريقة السلفية 
تنّبهنا أن العربية من حيث احملادثة وقواعدها ميكن استيعاهبا يف وقت قصري  جذابة ألهنا
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من العربية إىل ز وحتقق لنا أن العربية هي سهلة، عكس ما زعمه الكثري؛ أي حيتاج تعلم 
 .طويل وجهد كيرب

ن يبحث فيه حنو تعليم القواعد العربية من أقدم املؤسسة أل" أوشيان عربية"وكانت 
فمهما كان متييز يضمن استيعاب القواعد ميسرة بدون طول الزمان فكانت . بطريقة متييز

فهما؛ أي أوشيان . هي مؤسسة لتعليم اللغة العربية يف وقت قصري" أوشيان عربية"
ؤسسة فلم يبلغ وأما تطبيق طريقة متييز يف هذه امل. وطريقة متييز، مناسبان أبهدافهما

 . سنتني متاما، كما حكاه مدير الدورة
بطريقة متييز يتصرف وكانت متييز يف هذه الدورة اثبتة إلسم برانمج تعليم القواعد 

يعين  تعليم القواعد ابلطريقة السلفيةالربانمج لألنه كي يتفرق هبا عن هبا إىل وضع اإلسم 
 . ، ويسهل على الطالب تعيني هذا الفصلالنحو امليسر

 
 ومصادرها البياانت - ج

 : وكانت البياانت اليت سيحصلها الباحث هي
بباري كديري " أوشيان عربية"مواصفات تعليم القواعد بطريقة متييز يف الدورة  -2

 .االجراءات التعليميةمن أهدافها وحمتواها و 
بباري " أوشيان عربية"يف الدورة جيايب من تعليم القواعد بطريقة متييز األثر اإل -1

 .كديري
الوسائل املستخدمة يف تعليم القواعد بطريقة متييزيف الدورة أوشيان عربية بباري   -4

 .كديري
 .يف تعليم القواعد بطريقة متييز ةحماوالت هذه الدورة لتحقيق األهداف التبوي -3
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ؤالء الذين وحصل الباحث تلك البياانت من املشتكني لعملية التعليم، وكان ه

 : وهؤالء هم. يعاملون مع تعليم القواعد بطريقة متييز يف تلك املؤسسة
مواصفات تعليم القواعد حصل الباحث منه البياانت حول : املدرس/املدير -2

بطريقة متييز يف الدورة أوشيان عربية؛ من األهداف واحملتوى واالجراءات 
واستخدام وسائل التعليم وما عداه من البياانت الظاهرة بعد الدخول إىل 

 . امليدان
تعلبم القواعد حول عن اجتاهاهتم حصل منهم الباحث البياانت : الطالب -1

 . للتعلموتشجيعهم فيها 
وهي البياانت املتعلقة ابالجتاهات والنظرايت يف تعليم اللغة العربية : واثئقال -4

لتلبية حاجات الطالب يف والتدوينات لغري الناطقني هبا، ومؤلفات الكتب 
 . تعليم القواعد العربية

 
وابلرغم أنه ال ينايف وجود بعض مصادر البياانت سواهم الآلء سيجدهن الباحث 

 . ويدرك سهامتهن يف تكميل بياانت البحث بعد جلوء الباحث إىل امليدان
 

 حضور الباحث - د
وقام بتعيني تركيز . وكان الباحث يف البحث الكيفي يوظف نفسه كأداة البحث

ت وحتليل البياانت حىت يفسرها ويلخص ما البحث ومصادر البحث وقياس جودة البياان
ودور الباحث امليداين أمر مهم ألن البحث الكيفي يقدم . ينتجه من البحث العلمي
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واخلطة يف البحث الكيفي غري اثبتة وميكن تطويرها أو تغيريها . مشكالت غري واضحة
وىل يف ومن أجل ذلك لزم تعيني الباحث كاألداة األ 50.بعد دخول الباحث يف امليدان

حسب البياانت  اابألداوات اآلخر كاملالحظة واملقابلة وغريمهأيضا واستزاد . البحث
 . الظاهرة فيه

قوة ( 2: ة البحث الكيفي، منهاواستعد الباحث ابملهارات احملتاجة يف اجراء عملي
قدرة ( 4القدرة يف التباعد واملسافة يف البحث ( 1. جتماعياإلحساس النظري واإل

 58.قدرة التواصل مع مصادر البياانت( 3الدقيقة  املالحظة
 

 أدوات مجع البياانت - ه
 املالحظة -0

 وهي املدروسة، الظواهر دقائق عن الكشف إىل تؤدي منهجية عملية هي
 وقام 59.اإلنساين ابلسلوك اخلاصة واملعلومات البياانت مجع طرق أقدم من

 ابملالحظة الباحث قام البحث بداية وقبل. امليدان يف الظواهر كل على ابملالحظة
 عنها وتنجم العلمية، للمالحظة بداية وهي املقصودة، غري أي البسيطة؛ املبدئية

 جبمع أو معني واقع على للتعرف هبا وقام. وتدقيق حبث إىل حتتاج الفرضيات
 .واملعلومات البياانت
 أو معينة فرضية توجهها واحملددة واملضبوطة املقصودة ابملالحظة أيضا قام مث

 الصحيح ابملعىن هي العلمية املالحظة وهذه. هلا خمطط ظروف وتتم حمددة نظرية
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 السلوك أو املعلومات نوع عن مسبق تصور الباحث ولدى. العلمي البحث يف
 : منها املعلومات على الباحث وحصل. سرياقبه الذي

 عربية أوشيان الدورة يف متييز بطريقة القواعد لتعليم واالجراءات العملية .2

 أوشيان الدورة يف متييز بطريقة القواعد تعليم حنو الطالب استجاابت .1
 عربية

 عربية أوشيان الدورة يف متييز بطريقة القواعد تعليم يف املدروسة املواد .4

 عربية أوشيان الدورة يف متييز بطريقة القواعد تعليم يف الوسائل .3

 .التبوية األهداف لتحقيق الدورة هذه حماوالت .5

 
 صور على حيصل الباحث جيعل مما التسجيل أبدوات الباحث واستعان

 الباحث وحاول. النسيان أو املالحظة أخطاء يف الوقوع مكانيةإ من ويقلل واقعية
 غري أمر الذاكرة على االعتماد أن يدري ألنه أمكن، ما أبسرع تسجيلها متامإ

 . الكتابة وواثئق األصوات وتسجيل صور فعلى التسجيل وأما. مضمون
 

 املقابلة -6
املقابلة هي استبيان شفواي وجيري على شكل حمادثة موجهة بني الباحث 
واألشخاص هبدف الوصول إىل حقيقة أو موقف معني يسعى الباحث للتعرف 

وفّضل بعض الناس لتقدمي املعلومات حنو  27.عليه من أجل حتقيق أهداف التبية
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فاجراء املقابلة ذو سهامة أكرب للفحص عن الشفوية على تقدمي املعلومات كتابيا، 
 .األمناط يف امليدان

وقام ابملقابلة احلرة يف أول املرة إىل املدير وبعض الطالب يف الدورة أوشيان 
عربية ألجل نيل البياانت افتتاحية كي يقدر لتعيني أية املشكلة واملتغرية فيها حتتاج 

يقة؛ يعين بعد أن متت املشكلة وكذلك قام أيضا ابملقابلة احلرة العم. للبحث
وحصلت البياانت حول املتغرية، أعد الباحث دليل املقابلة اليت اعتمد عليه وتعمق 

 : املقابلة إىل بعض األفراد منهم تووجه 22.إىل مصادر املقابلة تالاؤ ستعنه ب
 املدرس/ املدير  ( أ

منه البياانت عن موصفات اجراءات تعليم القواعد بطريقة متييز يف  وحصل
 الدورة أوشيان عربية 

 الطالب ( ب
حصل منهم اجتاهاهتم الستقبال التعليم بطريقة متييز يف الدورة أوشيان عربية، 

 .وكذلك عن األثر االجيايب حنو هذا التعليم
بني املقابلة ويستعني الباحث إىل بعض أدوات التسجيل كاهلاتف لتسجيل 

 . الباحث ومصادر البياانت وتصوير بعض األنشطة وواثئق الكتابة
 

 الواثئقحتليل  -3
وهي املعلومات اليت حصل عليها الباحث من الكتب الدراسية استخدمت 
يف تعليم القواعد بطريقة متييز وكذلك بعض املصنفات والتأليفات واجملالت العلمية 
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واستخدم أيضا دفت التوثيق حيتوي . جلمع اجتاهات اخلرباء حول تعليم اللغة العربية
 . على أنواع الواثئق املبحوثة

 
 حتليل البياانت - و

ميدان  يفيف البحث الكيفي فمشروع منذ قبل الدخول أما حتليل البياانت و 
ولكنه، يف . البحث، وأثناء معاملة يف ميدان البحث، وبعد االنتهاء من البحث امليداين

البحث الكيفي يكون حتليل البياانت مركزا أثناء معاملة الباحث مع مصادر البياانت يف 
 .تامليدان مصاحبة جبمع البياان

أبن : رمانوكان الباحث يتبع طريقة حتليل البياانت وفق ما قرره ميلس وهوب
مشروعية حتليل البياانت يف البحث الوصفي فعالة وجيري مستمرة حىت ينتهي ووصل إىل 

عرض ( 1ختفيض البياانت ( 2: وكانت عملية حتليل البياانت هي. حد ترديد البياانت
 : وكان الشكل الفعال يف حتليل البياانت على النحو التايل. االستنتاجات( 4البياانت 
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 مجع البياانت -0
حيضر الباحث إىل امليدان ومجع . ية اليت سلكها الباحث يف امليدانوهو عمل

وكانت هذه . فيه البياانت الظاهرة حنو مالحظة امليدان واملقابلة ومالحظة الواثئقة
الباحث نفسه ألنه يتعلق ابلبياانت  العملية يف البحث الكيفي مما البد ألن يسلكه

 .الكثرية اليت ال يعرف حتديدها إال الباحث نفسه
 ختفيض البياانت -6

والبياانت . تلخيص وختيري البياانت املهمة من حيث املوضوع والشكل
 . املختارة والواضحة تيسر الباحث يف مجع البياانت وحبثها إذا احتاجها الباحث

على البياانت الكثرية حنو املقابلة واملالحظة  ويف هذا البحث حيصل الباحث
مث خيفضها ابختيار وحتديدها . والواثئق املتعلقة ابلتعليم واألعمال اليومية من الطلبة

على األحوال األصلية املتعلقة بتعليم القواعد بطريقة متييز يف هذه الدورة من 
فيلخص . لقواعد العربيةاألهداف واحملتوى والطريقة وخطواهتا وأساليبها يف تعليم ا

فألن من جبّلة البحث الكيفي اليت تؤدي . الباحث البياانت على حسب احملتاجة
إىل توافر البياانت الكثرية، فتخفيضها هو عمل ألجل التيسري يف حتليلها والتبسيط 

 .والتوضيح
 Data Displayعرض البياانت  -3

لشكل السرد مث بعد متام التخفيض أخذ الباحث بعرض البياانت على ا
ومن فائدة عرض البياانت هي تيسري الفهم على ما حدث فيه مث . القصصي

وعرض .خيطط املراحل اآلتية الستمرار البحث اعتمادا مبا فهم من البياانت املعرضة
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وجبانب النص القصصي   21.البياانت الكثري هو على شكل النص القصصي
ان املشملة واالتصال بني األشياء عرض الباحث البياانت أيضا بطريقة الصورة والبي

 .وما أشبه ذلك
وسيعرض الباحث البياانت حول تعليم القواعد بطريقة متييز يف الدورة 

ط اجلالية للعمل اأوشيان عربية بنظام خاص، حىت أنه ييسر الفهم عنه ويعطي النق
 .التايل
 Conclusion Data االستنتاجات -4

لتحليل البياانت يف البحث الكيفي هي قال ميلس وهوبرمان اخلطوة الثالثة 
وقد قدم لدى الباحث االستنتاج األول من أول دوره جبمع . االستنتاجات

البياانت ولكنها غري اثبتة وميكن أن يتغري بسبب حلوق البياانت التالية اليت ال تؤيد 
ولكنه لو كان البياانت الالحقة تؤيد مبا ثبت يف األول وصدق . مبا ثبت يف األول

واستقام على احلصيل املستقيم حني يراجع الباحث إىل امليدان فاالستنتاج األول 
 24.هو راجح وذو الصدق العايل

وقام الباحث ابالستنباط واالستدالل واالستنتاج من البياانت الراجحة حول 
تعليم القواعد بطريقة متييز يف الدورة أوشيان عربية، وحصل منه االستنتاجات 

ري اثبتة وميكن تغيريها على حسب البياانت االيت طرأت الحقة، من األوىل ولكنه غ
 . أهنا تؤيد ما قبله أو ال
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 حتقيق صحة البياانت - ز
 طول االشرتاك  -0

 طولووجود . طول الزمانبوقت قصري بل حيتاج إىل  امليداين وليس االشتاك
 .االشتاك يف امليدان لتقية جودة املعلومات اجملموعة يف امليدان

املصادر  يالباحث يف امليدان أحياان كاخلارجي، حىت أنه عادة تستحيويُعترب 
من توضيح مجيع احلوادث والوقائع حسب البياانت املتعلقة ابلبحث حني قام 

تاك حىت جيد بينه وبني واحتاج الباحث إىل طول االش. املبدئيةالباحث ابملقابلة 
 . حني املقابلة مط واكتشف املصادر يف تعبريهابتر املصادر اال

 مواظبة التأمل واملثابرة -6
كان الباحث مبواظبة التأمل ينال العالمة عن األحوال خالل الظواهر 

فالتزم على الباحث أن يالحظ بدقة . املبحوثة ويركز نفسه ابألحوال املنفصلة
وعند التفتيش االول . املالحظة مث ينبأ بتفصيل حىت أن يصل إىل البياانت املطلوبة

الباحث عن بعض العوامل على فهم عادي، وهبذه الطريقة أن يكون عرض 
 . الباحث يستطيع تفسري اجراء البحث الصحيح والتفصيل

 التثليث -3
وقال . سلوب يستفاد هبا ألغراض ملتحقة وملقارنة البياانتالتثليث هو األ

 التثليث ابملصادروالتثليث ابلطريقة: موليونج ينقسم التثليث إىل أريعة أقسام
إال أن الباحث هنا إمنا يستخدم التثليث    .والتثليث ابلباحث والتثليث ابلنظرية

 .ابملصادر والتثليث ابلطريقة
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 لفصل الرابعا

 عرض البياانت

 بباري كديريحملة عن الدورة أوشيان عربية : املبحث األول

 نبذة اترخيية للدورة أوشيان عربية - أ

هي مؤسسة للغتني مها العربية وكانت الدورة أوشيان عربية يف أول نشأهتا 
يغري املدير فكرته وحقق ما يف ذهنه لتخصيص  1770جنليزية حىت بعد قدوم السنة واإل

خريج معهد هو وكان املؤسس . هذه الدورة للخدمة للعربية، ومساها ابسم أوشيان عربية
تعلمه إىل ابري ليتعلم  متام تعلمه يف ذلك املعهد التحقُسنّية سلفية بباسوروان، مث بعد 

 .بباري BECجنليزية يف اللغة اإل

مـ، على يد دمحم طيب كمؤسس  1770يويل  27وقامت هذه الدورة يف اتريخ 
وهو يف أول نشأة خدمته للغة العربية يعلم اللغة العربية يف معهد دار الفالح . هذه الدورة

جنليزية كمعلم اللغة اإلجنليزية أيضا يف احدى الدورات للغة اإلمبهنته   بباري استصحااب
" القرية اإلجنليزية"أو " قرية اللغة"ابسم وحني ذاك، قرية ابري معروف ومشهور . بباري

جنليزية فيها، ومنها رأى املؤسس أن احلاجة للدورة العربية ماسة، بسبب توافر الدورات اإل
جنليزية، وبسببها أثبت ية إال القليل عكس ما وقع يف اإلبألهنا مل توجد فيها الدورة العر 

 . املؤسس فكرته لتأسيس الدورة أوشيان للغة العربية
دف هذه وهت. يان عربية يف شارع ساكورا، تولونج رجا ابري كديريووقعت أوش

. الدورة لتزويد الطالب أبربعة مهارات لغوية يعين االستماع والكالم  والقراءة والكتابة
ها سبعة فصول ابملواد التعليمية املختلفة، ثالثة فصول للمحادثة وفصالن للتعمق يف وفي

. كل فصل على متامها يف شهر كاملينتهي  و . النحو، وفصالن لتعلم القواعد بطريقة متييز
 . من كل شهر وينتهي بعد أربعة أسبوع 27اتريخ يف يبدأ كل الربانمج و 
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. لدورة لتعليم الطالب الذكور فقطخيصص املؤسس هذه ا ،1723ويف السنة 
 .  اللغوية لتعجيل ترقية كفاءة الطالبنيانو ويرافقها مبسكن الطالب املرتب ابلق

 
 والرسالة حنو الدورة أوشيان عربية املستقبليةالرؤية  - ب

نسان املسلم الستعداد وطبع اإل"الرؤية املستقبلية للدورة أوشيان عربية هي  وأما
 ".اللغوية العربية كللغة العامليةيستعيب ابملهارة 

 : وأما الرسالة هلذه الدورة هي

 . ويتكلم هبا طالقة( اللغة العربية)يفهم املسلم على لغة دينه  .2

 . تنبت اخلربة النفسية واألعمال الشرعية ابللغة العربية .1

 . تنشأ احملبة للغة العربية .4

 . فعايل والعامليينظم التعليم واشراف دراسة اللغة العربية يف التوجه ال .3

 
 أوشيان عربية الدورة أهداف - ت

 : األهداف للدورة أوشيان فهي أما

 . رتقاء يف تعليم اللغة العربيةحتقيق اإل .2

نتاج املتخرجني القادرين وعندهم فهم جيد تعليم اللغة العربية الفعالية إل رتقاءإ .1
 . يف اللغة العربية

 . توافر األفراد املهنية يف اللغة العربية  .4

 . يستطيع الطالب الكالم ابللغة العربية اجليدة%  15على األقل  .3
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 ربية يف الدورة أوشيان عربيةلغة العلا تعليمبرامج  - ث

للمحادثة،  "العربية يف أيدينا": وينقسم التعليم للغة العربية على نوعني، يعين
كلها يف اليوم العاشر من كل الشهر، يبدأ  و . للقواعد العربية "ومتييز" "والنحو امليسر"

وكانت تلك  الربامج وامسها هي من حماولة هذه الدورة إىل . وكلها من الربانمج الشهري
جلب الطالب لتسجيل أنفسهم إىل هذه الدورة، ألن إسم الربانمج املبدعة ينفع يف 

عيدا عن قوتنا مثل إسم العربية يف أيدينا الذي يشري إىل كون العربية ي ليس ب. الدعاية
ومتييز هي يشري إىل هذه  والنحو امليسر يشري إىل تعليم النحو امليسر ال صعبة فيها

الطريقة املبدعة يف التعليم، وقد اشتهر لدى الطالب يف ابري أن هذه الطريقة مبدعة 
 . وممتعة يف تقدمي التعليم

 :أوقاهتا على النحو التايلمع وسيشرح الباحث عنها تدقيقا 
 0ية يف أيدينا العرب .0

ويف هذا الربانمج  يعلم املدرس الطالب كي يكونوا أكثر شجاعة يف الكالم 
ألنه، كم من املبتدئني يف تعلم اللغة خيافون . بدون خوف الوقوع يف اخلطأ أو احلياء

 . ويستحيون يف بدايتهم للكالم بتلك اللغة
ت؛ من األمساء املفردامن ويف هذا الربانمج يواجه املدرس بضعا من ألفني 

ويعطي املدرس يف هناية الدرس . واألفعال وما حيتاجها الطالب يف كالم أايمهم
 . التقدير والشهادة اخلاصة ملن حيفظ ألفني من املفردات

وأما التعليم يف هذا الربانمج ميرن الطالب الن يطبق حمفوظاهتم من املفردات 
. واملشاهدة واللعبة، وما عداهايف الكالم بطريقة التقدمي واحملادثة واالستماع 

ومثن . واألفعال، واحملاورة ،األمساء: وحصل الطالب على ثالثة كتب، يعين
 .  روبية، على مدة شهر كامل 177.777التسجيل يف هذا الربانمج هو 

 – 70.47وجيري هذا الربانمج حبصتني يف اليوم؛ احلصة األوىل يف الساعة 
 25.47 – 23.77عة ، واحلصة الثانية يف السا79.77
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  6العربية يف أيدينا  .6

 1ويركز املدرس يف العربية يف أيدينا . وأما هذا الربانمج فهو استمرار مما قبله
على مترين مهارة الطالب يف الكالم ويضغطهم على الكالم طالقة بطريقة اجلدال 

، 2 أيدينا ويساوي الكتب مبا يف العريبة يف. واملناقشة والتقدمي وحل املشكالت
وهو يف نفس الثمن مع العربية . ب وخيتمها يف هذا الربانمجيعين يستمر بتلك الكت

 .2يف أيدينا 
 – 75.47وكذلك جيري هذا الربانمج يف حصتني؛ احلصة األوىل يف الساعة 

 22.77 – 79.47، واحلصة الثانية يف الساعة 70.77
 
  3العربية يف أيدينا  .3

ويركز . استمرارية ملن قد مت تعلمه فيما قبله هو حصة 4وأما العريبة يف أيدينا 
التعليم فيه بطريقة املناقشة والتقدمي وحل املشكالت والندوة، واستزاد أيضا الطالب 

وهلا حصة . يف هذا الربانمج ابملفردات العامية املستخدمة يف بعض القوم العريب
 هذا ومثن التسجيل يف. 17.77 – 28.47واحدة يف اليوم يعين يف الساعة 

 .روبية، أرخص مما قبله 257.777الربانمج 
 

 0النحو امليسر  .4

ويتعلم الطالب يف هذا الربانمج قواعد اللغة العربية األساسية للمبتدئني، 
وكذلك عن كيفية تطبيقها أو قراءة الكتب ابلطريقة امليسرة واملمتعة، ولكنه على 

 . منهج التعليم املعهدي
وأما مثن . 17.77 – 28.47يف الساعة وله حصة واحدة يف اليوم وهي 

 . روبية وحصل هبا الكتاب الدراسي 257.777التسجيل فيه 
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 6النحو امليسر  . 

، يعين ألجل مزيد خربات التعلم 2يعد هذا الربانمج استمرارا من النحو امليسر 
وهو يف نفس مثن . وألجل التبحر يف املادة وتطبيقها يف قراءة الكتاب العريب

 22.77وله حصة واحدة يف اليوم، وهي يف الساعة . 2النحو امليسر التسجيل مع 
– 20.47    

 
 متييز األول والثاين .2

وامسها بتمييز لكونه مأخوذ من وهذا الربانمج هو من اجملدد يف هذه الدورة، 
وال يزيد . ألجل استيعاب القواعد العربية وهذا الربانمج. الطريقة املستخدمة فيه

لمادة، و ل%  17ويف هذه احلصة يلقي املدرس . من السنتنيتطبيقها يف أوشيان 
 . لتطبيقل%  87

روبية، وحصل على كتاب متييز  177.777ومثن التسجيل هلذا الفصل 
 . القرآنلتمجة " كوكبا"والقاموس 

وجيري هذا التعليم يف مدة شهر كامل حبصة واحدة يف اليوم، وهي يف الساعة 
22.47 – 24.77  
 

 الثالثمتييز  .7

العربية يف القواعد والتعمق وأما هذا الربانمج هو لتلبية حاجة الطالب للتبحر 
وجيري يف حصة واحدة يف اليوم يف الساعة . بعد متام تلعمهم يف الربانمج قبله

                                                           
 نشرة دورة أوشيان عربية لربامج اللغة العربية العامة يف أوشيان 25
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وهو يف نفس الثمن مع متييز األول والثاين، وحصل الطالب . 17.77 – 28.47
   .ثعلى الكتاب متييز اخلاص لتمييز الثال

 

 وحتليلهاعرض البياانت : املبحث الثاين

حول مواصفات تعليم القواعد بطريقة متييز يف الفصل متييز األول يف البياانت  - أ
 .الدورة أوشيان عربية

 عربيةاخلطوات العامة لتعليم القواعد بطريقة متييز يف الدورة أوشيان  -0

 يف الدورات ية هو مثل سائر التعليموأما التعليم يف الدورة أوشيان عرب
ثنني إىل مخسة أايم يف األسبوع، من يوم اإلالتعليمية بباري؛ جيري التعليم يف 

وسيشرح الباحث عن . يوم اجلمعة، وأيخذ العطلة يف يومني السبت واألحد
 :خطوات التعليم فيها على سبيل العام

   اليوميالتعليم  .0

 االفتتاح

 :لييكما   وهوناء االفتتاحي ألوشيان عربية، يغين الطالب ابلغ (2

 ــــــــــــــــــــان  ن  اجل    يف    ــــة  غ  لُ  ي  ا ه  م  ـ  كـ # رآن  قُ ال   ــــــــةُ ــــ ــــــــــغلُ  ــــــــة  ي  ب  ــــــــــــــــــــــر  ع  ال  
 ــــــــــة  ي  ب  ر  ع  ال   ــــــــــــــــــــــــــة  غ  لل  اب   م  كــــــ ــــــال   # ب  ال  ط  و   اذ  ت  س  أُ  لّ  كُ   ن  ى م  ج  ر  يُـ 
 ة  ـــــــــــــــــــــــــــــمح   ر   يبّ  الن   هللا   ل  ـــــــــو  سُ ر  ل   #  ـــــــــة  ــبـ  ح  م  ال   ل  ج  ا أل   هب    م  ــــــــــــــال  ك  
 ة  ــــــاد  ــــــــــع  الس   هللا   ن  م   ــــــــــــــل  ص  حت    #  ة  ـــــــــــاد  ب  ع  ال   ـة  ــــــــــــــــــــــي  ن  ب   م  ــل  ك  ت   ن  م  
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يراجع الطالب غناء املواد مجاعة كما هي يف كتاب متييز، ويرأس  (1
 فيها أحد الطالب املاهر بضرب الطبل مصاحبة لألغنية

ويعطي األستاذ التوجيهات لتشجيع الطالب يف التعلم لو رأى  (4
 ةاحملتاج اأهن

ليقدم إليه الواجب  يقدم الطالب واحدا فواحدا إىل األستاذ (3
هنا أب ؛القرآنأو تعيني بعض الكلمات يف  القرآنترمجة املنزيل مثل 

(. symbol)سم أو فعل أو حرف مث يضع فيها العالمة اخلاصة إ
 فلو وجد املدرس األخطاء يف عملهم أخذه ابلعقاب

 االكتشاف وااليضاح 
 املدرس املواد أبغنية متييز ويصاحبه بضرب الطبليعرف  (2

 يشرح املدرس املواد ويتضحها (1

 أى بعض سورة البقرة قراءة ترتيال القرآنالتطبيق بقراءة  (4

التطبيق بقراءة بعض آايت بقراءة متييز أى قراءة تقطيعا واكتشف  (3
به عن تصنيف كل الكلمات يف تلك اآلايت امسا أو فعال أو 

 ملوادحرفا كما هو يف ا

 االختتام
 خيتم املدرس التعليم ابلسالم (2

 يعني املدرس الواجب املنزيل بتمجة آايت من سورة البقرة  (1
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ويصيح مجاعة هبتاف متييز وهيئاته املبدعة الطفولية، وهتافه كما  (4
 : يلي

Yel-yel Penutup Kelas Tamyiz 
No 

Bersama-sama (Jawaban) Mudarris 

Mudah, mantap, Alhamdulillah Tamyiz: 1 

Sik asik asik jempolan Belajar Tamyiz: 2 

Ihh, mudah banget Terjemah Quran: 3 

Siapa takut!!! Baca Kitab Kuning: 4 

 
 

مث أجابه  االفتتاحيابهلتاف  فسهن املدرسيصوت و  
ه و الطالب مجيعهم ابهلتاف اجلوايب بصوت عال، ورافق

ميدون أيديهم يف اهلتاف األول  ؛ابلتصرفات الطفولية، يعين
صاعدا هباميهم ويهزوهنما إحامدا هلل، مث يف اهلتاف الثاين خيرجون 

 أما .إىل األمام هبامنياإلمع مث ميدون أيديهم وانزال أمام الصدر 
يضعون أيديهم حتت أذقاهنم منفتحا إىل فيف اهلتاف الثالث 

يصيبون مث يف اهلتاف األخري . الفوق مع ضم املعصمني ملصقني
وكل  .التاث عمل قراءة كتبمتحدين به على األنف ابإلهبام 

و املمتع يف اختتام الدرس، حىت يكون اجلجياد إذلك يسبب 
إال أنه قد خيجل الطالب  .االختتام متزين ابلضحك والتبسم

 .الكبار يف تقليده ويعتربون أن ال مهام يف تقليده
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   اإلمتحان األسبوعي .6

وكانت هذه العملية هي من خصوصية التعليم يف الدورات 
سبوعي لتقوية حصيل ري، يعقد جل الدورات اإلمتحان األالتعليمية ببا

علمن املواد الكثرية يف مدة األسبوع، لكون تلك الدورات ي الطالب
 . وقت قصري، فيحتجن إىل مراقبة حصيل الطالب كل األسبوع

ومساها ابإلمتحان كي . وقال املدير أنه يهدف إىل مراجعة املواد
عّظمها الطالب ويستعدون عليها جبهد يف التعلم كما هم يستعدون 

    .لإلمتحان النهائي
تحان اإلم اتواباتيل يعرض الباحث عن خطوات اجراء

 :األسبوعي
 االفتتاح

 .يفتح التعليم ابلغناء االفتتاحي ألوشيان عربية (2

يراجع الطالب غناء املواد مجاعة كما هي يف كتاب متييز، ويرأس  (1
 فيها أحد الطالب املاهر بضرب الطبل

ويعطي األستاذ التوجيهات لتشجيع الطالب يف التعلم لو رأى  (4
 ةاحملتاج اأهن

 متحانخطوات اإل
 .املدرس أن يرتب جملس الطالب يف حلقة كبريةأمر  (2

                                                           
  

 1722فربايري  25البياانت من املالحظة لعملية التعليم يوم اإلثنني  
  1722مارس  72أستاذ دمحم طيب، يوم األحد املدرس املقابلة مع البياانت من   29
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أمر املدرس أحد الطالب أن يغين املواد املعينة، فلو ال يعرفها  (1
 . استمر على من جبانبه، مث جانبه مث جانبه

 .ملدرس النتيجة ملن ينجح ابجلواب الصحيحيعطي ا (4

 
األهداف لتعليم القواعد بطريقة متييز يف الفصل متييز األول يف الدورة  -6

 أوشيان عربية 

قد ذكر الباحث عن خلفية طريقة متييز يف اإلطار النظري، وقد مت 
قدرة "العرض عن أهداف طريقة متييز يف الفصل متييز األول فيها، وهي 

وفيه املؤشرات حلصول "". كوكبا"بتعاون القاموس  القرآنالطالب لتمجة 
 : األهداف وهي

 ابلتقطيع القرآنيقدر الطالب قراءة  -
 يقدر الطالب التصريف والضمائر -
 (للبحث يف القاموس)يقدر الطالب اجملرد  -

ولكن هذا البحث يتكشف عن تعليم القواعد بطريقة متييز يف الدورة 
املدير واملدرس أستاذ دمحم طيب عن درج البحث ابملقابلة مع يان، وينأوش

 :وقال. األهداف اخلاصة عن  تعليم القواعد يف هذه الدورة

ويناسب ذلك األهداف أبهداف الطريقة كما يف الواثئق، إال أنه 
خيصصها يف ترمجته بتحديد األهداف ملرحلة املبتدئني بفهم املقروء أو 
                                                           

 1725ديسيمرب  10يوم األحد بياانت من املقابلة مع أستاذ طيب لا  07
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يتم الفهم يف حق املبتدئني  ولن. ال التمجة مبعناه اإلفهام القرآناملسموع من 
 : وقال املدرس أتييدا هلا. قبل معرفة فروق بني الكلمات

  

يف الفصل متييز األول يف الدورة  اجراءات تعليم القواعد بطريقة متييز -3
 أوشيان عربية

وجيري تعليم القواعد بطريقة متييز يف الدورة أوشيان عربية على يد دمحم 
. طيب كمدير هذه الدورة، وقد يعلم القواعد هبذه الطريقة مدة سنتني تقريبا

وكان تعليم القواعد بطريقة متييز يف هذه الدورة هو من نوع الربانمج 
من كل الشهر وينتهى تعليمه   27يعين يبدأ التعليم يف التاريخ الشهري؛ 

سبوعية  بعشرين لقاءات، وأيخذ العطلة األ كامال يف مدة أربعة أسبوعات
                                                           

  
 1722مارس  2من املقابلة مع أستاذ دمحم طيب يوم األحد  البياانت 
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لكثرية ا اتاخلرب منه وبسبب تكراره، يتزود املدرس . كل يوم السبت واألحد
 . التعليم هبذه الطريقةيف 

؛ يعين ينقسم الواحد رالفصل متييز األول والثاين يف الشهيتحد و 
الشهر شطرين؛ الشطر األول يف مدة عشرة أايم األوىل لتعليم مواد متييز 

وينعقد التعليم يف الساعة . األول والشطر الثاين لتعليم مواد متييز الثاين
22.47 – 24.77 . 

لبتة، بل يشرح املدرس  أويف اللقاء األول ال يشرح املدرس عن املواد 
هذه الطريقة؛ من تعريفها وسريهتا وأهداف تعليمها وكذلك كثريا عن خلفية 

وبدا هذا البحث مهما . ابملبادئ واخلصائص اليت الميلكها إال طريقة متييز
ألنه يوجد كثريا من اخلصائص واالختالفات بني تعليم القواعد بطريقة متييز 

، وهي من حماوالت تشجيع الطالب ابالتصال املفتوح. وبسائر طرق التعليم
 01.سيضع الطالب االهتمام الكبري فيهيعين ابظهار األهداف واخللفية ف

السلبية تغيري الفكرة  يف حماولةوأجّل الفكرة يف طريقة متييز هي 
بة وغري ذلك، حىت أهنا تؤسس املادة الصعنه أبواملخاوفات على القواعد 

يه أبن التنبهذه الطريقة مجيع أنشطتها على العملية املمتعة، ويضغط مؤلف 
هبا ريقة هي للتيسري، ويسمح وضع الزايدة لو ال يشق وال يصعب طهذه ال

م، وكذلك أكده أستاذ دمحم كايف، وهو أحد مدرس القواعد بطريقة متييز يالتعل
 :بباري، وقال

 
 

 : ذات أمهيةالتعليم  اجراءاتبعض وابلتدقيق، سيشرح الباحث عن 
                                                           

72
 Oemar Hamalik. Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem. (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2010), hlm. 158 
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 لقاء املواد مراجعة املواد املاضية قبل إ .0

ويعطي املدرس الفرصة للطالب قبل شرح املواد ألن يكرروا املواد 
استوىل عليها أحد الطالب املاهر طبل أبغنية متييز مجاعة، ويصاحبها ابل

وابلصدفة،    .تتاقى به محاستهم يف التكرار واملراجعة، كي بضرب الطبل
تتتب مجيع املواد يف متييز على أوزان النغمات، حىت تقبل ألن يغنوا هبا 

هذه ثر ؤ تو . املألوفة عندهم نغمات األغنيةملصقا إىل ويقدروا أن يذكروها 
وقال املدرس أن هذه العملية هي من أهم . كثريا يف تقوية حفظهمالعملية  

 :وقال. األعمال يف التعليم

هم، ألن التغين مجاعة يبعدهم عن وهبذه املراجعة يسهل عليهم تعلم
متابعة بنغمات  مهنابدأو  مسهؤو ر الطالب  ، وال سيما عندما يهزّ الثقل

وأكد عليه ما قاله تكوه هارينشاه الذي يشعر أن تكرار األغنية    .األغنية
 : يساعده يف احلفظ

  

 
 حيثّ إمنا لبتة، بل أحفظ املواد  ن املدرس ال أيمرأبوجد الباحث و 
ع املدرس وقد وزّ . روهايف مسموعاهتم كل يوم ويكرّ و ردا أن جيعلوها  الطالب

                                                           
 1722فربايري  11مالحظة امليدان يوم االثنني البياانت من  04
 1722فربايري  22البياانت من مالحظة امليدان يوم اخلميس   03
 1722فربايري  12البياان من املقابلة مع تكوه هارينشاه يوم اجلمعة   05
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حىت كانوا يقدروا ألن يستمعوا عليها ال وّ اجلتسجيالت تلك األغنية حنو 
   .حينما هم يف غرفاهتم يف وقت فراغهم خارج الفصل، أكثر ما أمكن

 :وقال املدرس

  

 
 شخصية املدرس وكفاءهتم يف التدريس .6

وكان املدرس يف تعليم القواعد بطريقة متييز يف الفصل متييز األول هو 
   1775وقد شرح يف السابق أنه قد يعلم العربية منذ السنة . دمحم طيب

وابلتايل سيشرح الباحث . ت التعليم الكثريةحىت اآلن، فرمبا جتمع فيه خربا
 .عن شخصيته

 
 

                                                           
 1722فربايري  27يوم األربعاء امليدان البياانت حنو مالحظة   02
 1722مارس  72البياانت من املقابلة مع أستاذ دمحم طيب يوم األحد   00
 1722فربايري  27البياانت من حماضرة أستاذ دمحم طيب يف اللقاء األول يوم األربعاء  08
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 تقانه يف املادة إ (0

ومن املالحظة على اجراءات التعليم يف بعض اللقاءات يرى 
الباحث أن للمدرس اهتمام كبري يف العربية، وتدل كفاءهتم يف إلقاء 
املادة على أنه قد فهمها جيدا؛ وهو يلقي املادة ابحلماسة والثقة على 
نفسه بصوت عال ال خوف عليه يف الوقوع يف التقصريات، وهذا يثري 

ويعّرف أيضا الطالب مجيع أغنية املواد متييز . الطالب على الثقة به
ظ املواد جيدا وكذلك حفبدون مطالعة الكتاب ألبتة، وقد  ويشرحها
منا أيمر الطالب أن يطلعوا كتبهم لكي يالحظها وهو وإ. بنغماهتا

    .ايشرح عما فيه
تقانه يف املادة أيضا، أنه يقدر ألن خيتار املواد إومما يدل على 

مثال يف الفصل متييز األول . املناسبة مبستوى فهم الطالب يف القواعد
ال يشرح أصال عن أحكام القواعد، بل يركز الشرح على توعية 
الطالب بفهم تصنيفات الكلمات، كي يقدروا تفريقها حني وجدوها 

ويشرح املواد األوسع حني قد حان . املقروء أو املسموع القرآنيف 
الوقت له ويرى أهنا احملتاجة مثل أنه زاد فيها الشرح عن عالمات 

بحث أصال متييز ال تواد فصيال، ألن مواجلزم ت الرفع والنصب واجلرّ 
كتفي ابلعالمات العامة وهي الضمة للرفع والفتحة للنصب تعنها بل 

ملدرس أن تلك الزايدة حمتاجة وال تشوش ورأى ا. وما إىل ذلك

                                                           
 1722فربايري  22امليدان يوم اخلميس البياانت من مالحظة  09
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املدرس مؤلف متييز ألن يزيد فيه مبا  قد استأذنو . الطالب وال يثقلهم
 :وقال املدرس. "أالّ يثقل الطالب يف التعلم": رأه مهما، مع التنبيه

وكذلك عن معرفته عن االختالفات األساسية يف بعض مواد 
ويبدو هذا مهما، ألنه . متييز واملواد يف بعض كتب القواعد املشهورة

ليس مجيع الطالب يف أوشيان يتعلمون على هيئة الفراغ عن معلومات 
طريقة لالقواعد بل قد تعلم بعضهم القواعد قبله بسائر كتب القواعد اب

فطبعا، تلك االختالفات األساسية تسبب . يف بعض املعاهد يةالسلف
التساؤالت املضيقة يف أذهاهنم، ويشرح املدرس عنها حىت جيلو هلم 
مقصود تلك االختالفات، فرمبا كان ذلك، بسبب مضي خربات 
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، حىت يفهم الفروق بني القواعد ياملدرس يف التعلم يف املعهد السلف
مثال، ومن املعلوم أن . قواعد املشهورة يف السلفاجملددة يف متييز وال

مساء املبنية، ولكنها يف شارة واملوصول والضمري هي من صنف األاإل
يف صنف احلرف، وتشوش هذه االختالفات فهمهم  ندخلمتييز ي

 .هادعنها لو مل يشرح املدرس عن مقصو 
ووجد أيضا الباحث أن التعليم فيها يالزم استخدام الطبل 

احبة أغنية املواد، واملدرس موهوب بلعب الطبل اجليد حىت ألجل مص
وأكد . يقدر ألن يصاحب األغنية بضرب الطبل املمتع الستماعها

 : عليه تكوه وقال

ويعطي املدرس كل أخر الدرس اهلتاف اخلاص لتمييز، ويرى 
الباحث أن ذلك اهلتاف ال يوافق بطبيعة املتعلمني الذين أغلبهم يف 
مرحلة بعد الثانوية يعين يف سن الكبار ويرى الباحث أن بعض 

اهلتاف، ألنه بتصرفات ذلك  تباعيف أول املرة ال ونخيجلقد الطالب 
بعها مجيع ولكنه، بعد مرور الوقت، يت. طفالاألبدان مثل تصرفات األ

 : وأكد عليه سفراين، وقال. مشقة الطالب بال
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 حتضريه للدروس  (6

ويالزم املدرس على مظهر احلماسة، ال يرى فيه وجه الكسالن 
ولو كان الفصل ضوضاء بصوت الغناء . وامللل حني حتضري الدروس

مجاعة وهو يصوت عاليا فوق صوت الطالب كي يسمعوا الطالب 
ابحلركات من املواد أو القصة  مبا قالهكثريا ميثل املدرس  ويتحرك . صوته

ن ينظر إليه، ومنه حصل على اهتمام البدنية حىت أنه يراتح أل
سالمية، فضال حني يعطي التشجيعات ابلقاء القصة اإل. الطالب

 . فهو ميثل كأنه الفاعل يف تلك القصة
وكان مقتضى التعليم بطريقة متييز هو أن يغين الطالب مجيعهم 

وهي مشكلة كبرية يف عقد التعليم . املواد، من الصغار حىت الكبار
مثل هذا للطالب يف مرحلة بعد الثانوية، ألن الطالب يف هذه املرحلة 
بسبب كبارهم قد خيجلون للغناء واليسمحون ابلتعليم املتأسس على 

لدروس يف هذا التعليم ال فلذلك حتضري ا. ات الطفوليةاألغنية واهليئ
ضع تقان املادة فقط بل حيتاج أيضا إىل شخصية جذابة خييكتفي إب

وأكد  .هاو وال يصغر  هلا أنواع الطالب، حىت يهتموا بعملية التعليم
 : عليه سفراين يف مقابلة حول شخصية املدرس، وقال
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تكوه هارينشاه يف حق املدرس يف حتضريه للدروس أيضا وقال 

 : أتييدا مبا سبق

يف يقدم االستبيان قد قابلة مع املدير وجد الباحث أنه ومن امل
ناع من حيث عملية توكان أكثر الطالب يقرر االقاللقاء األخري 

 : ملدرسوقال ا. التعليم
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 املواد تقدمي سرتتيجية يف اإل .3

تأسس على اعد بطريقة متييز يف هذه الدورة توأما استاتيجية تعليم القو 
وأيخذ الباحث النقاط . الفرح وابعاد الصعوابت أثناء التعليم جياد جوّ إ

 : املهمة يف تراكيب استاتيجية التعليم فيها، وهي كما تلي
 األغنية (0

تتأسس أتليفها على البحث ن طريقة متييز هي الطريقة اليت إ
مما ذات أمهية كبرية األغنية وبدت هذه  وادها أبغنيةتتتب مالدماغي و 

همة حىت اغراس تلك األغنية يف أذهان الطالب من احملاولة املفضال 
تلك األغنية من أحد النقاط اليت يضع فيها النتيجة يف لكان حفظهم 

أنواع حروف اجلر ذكر ولو كانوا يعرفوا ويقدروا . االمتحان األخري
 .الفشل ولكنه ال يذكرها أبغنيتها فهو اقيقد مفصال

وأما األغنية عن املواد فهي على نوعني، يعين األغنية مبجرد ذكر 
مجيع املواد تفصيال، واألغنية بذكر تلك املواد ومعناها، حىت يعرفوها 

؛ هم القرآنوهذه األنشطة تساعدهم يف ترمجة . تفصيال ويفهمها لغة
ويراجع . يعرفوا معاين تلك احلروف بدون أية مالحظة إىل القاموس

 .موس جملرد البحث عن معاين سائر الكلمات سواهاإىل القا
يع األغنية يف أول الدرس مع نغماهتا، ومجيع ويعرف املدرس مج

ماهتا توافق بنغمات بعض األغنية املألوفة يف آذان الطالب غن
لصاقها وإ اإلندونيسي، حىت ال تكون مشقة أو صعبة هلم ألن حياكيها

لفوا بتلك النغمات، مثل نغمات يف املواد ليغنيها مثلها، ألهنم قد أ
Lir-Ilir, Ummi, Kalau kau suka hati, sorak-sorai bergembira, 
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garuda di dadaku, perdamaian, dll
ويصاحبها املدرس بضرب    

 . الطبل ألجل اجياد جو الفرح والنشاط
يف كل العمود و . من العمود  12وعلى املثال؛ يف ابب احلروف 

وقبل ". جرّ  ب  "نواع احلروف، مثال يف العمود األول منرة ويذكر حتتها أ
ن يذكروا بنمرة ذلك العمود وذكر ما أأن يغنوا ذلك العمود عليهم 

 .أغنيتها إىلمث يستمر " العمود األول، ب جرّ : "فيها، مثال، يقولوا
سهامتها يف حفظ  ياز الظاهرةوكانت هذه العملية من االمت

حفظ املواد هبذه الطريقة أيسر له من  املواد، وأقر تكوه هارينشاه أن
حفظها مبجرد القراءة، ورأى أنه حيفظها بدون وعي وشعر ابخلّفة يف 

 التعلم

 
 : وقال أيضا

                                                           
 .حنو اهلاتفالبياانت من مالحظة تسجيالت أغنية متييز املوزعة إىل الطالب    
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وأيد عليه ما قاله دمحم ارحم عن سهامات التعليم هبذه الطريقة 
يف حفظ احملافظة، يعين التكرار املتوايل ابألغنية يساعد الطالب حفظ 

 : املواد أجيد من حفظها بدون األغنية

ا قال أستاذ دمحم طيب يف السابق إن التعليم هنا ولكنه كم
 كثرة املواد ال يتسع الوقت جلميع املواد، يعين بشكل مكثف وابحلقيقة

فلذلك رأى . يف مدة قصرية استيعاهبا على التماماملقدمة ال ميكن 
 هذه املشكلة، إال أنه يطلب الطالب ن األغنية تساعد حلّ أبالباحث 

ألن يالزم على استماعها أكثر ما أمكن خارج الفصل وهو من عملية 
 .ولكنه لو ابألغنية لقد ظهرت خفيفة وممتعةواملراجعة املطالعة 
 

 رفع الصوت (6

. الدرس أثناءومن املهم أيضا، ال يسمح للطالب أن يسكت 
عليهم أن يرفع صوته حماكاة بصوت الغناء وكذلك بصوت مجيع و 

املواد أو الشرح الذي أمر املدرس ألن حياكيها، مثل حماكاة التعزمي 
ساعدالعطاء توهذه االستاتيجية . ترتيال أو تقطيعا القرآنوقراءة 

 . االهتمام للمادة
 تصرفتوافق مبا شرح املدرس أبن متييز توهذه العملية 

 Laduni (Ilat e kudu muni) ،1 )Sentot( 2: مهاني، ابلطريقت

(senyum sambil melotot) .وقال : 
Laduni (Ilat e kudu 

muni) ،
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Sentot (senyum sambil melotot), ،

 (simbol)العالمات  (3

أو  القرآنهذه العملية هي من مكوانت تطبيق املعلومات إىل 
الكتب العربية، يعين عليهم أن يعينوا الكلمة هل كانت امسا أو فعال  

 فطبعا، هذه العملية بعد التعرف جبميع أغنية املواد، كي ال. أو حرفا
 . مشقة عليهم يف البحث عن موقفها يف الكلمة

 : عالمات، وهيوفيه مخس 
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 للداللة على حرفيتها:     الدائرة
 مسيتهاإللداللة على :  اخلط الوحيد فوق الكلمة
 للداللة على أهنا فعل مضارع :  اخلط الوحيد حتت الكلمة

 للداللة على أهنا فعل أمر :    خطني حتتها
 للداللة على أهنا فعل ماض:   ثالثة خطوط حتتها

 
ذلك الكتاب "يف األية " ذلك"وعلى سبيل املثال، أخذ بكلمة 

وبعد متام تعيينها؛ أي عن حرفيتها .   "هدى للمتقني ال ريب فيه
ابلعالمات وعن تصنيفها يف منرة العمودات، فيعطي الطالب فيها 

ويضع فوقها . الدائرة ابملرمسة  املعينة هلا؛ وبسبب حرفيتها فريسم عليها
ويوجب املدرس . النمرة الصغرية إشارة عن منرة عمودها يف الكتاب

استخدام املرمسة يف إعطاء الدائرة يف كتبهم خوفا من الوقوع يف اخلطأ  
 . كي يسهل ابطال العمل ابملمسحة

املعينة يف الكتاب أكثر من مرة؛ يعين وأما لو ذكرت الكلمة 
اليت تذكر " ال"يذكر يف عديد العمودات يف ابب احلرف، مثل كلمة 

". النايف( "28)، و "ال جتزم( "9)، "ال نصب للنكرة( "3)يف صنف 
 . فوضعت فوقها منرة مجيع تلك العمودات
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وأما الكلمة سوى احلرف فليست هلا العمودات يف الكتاب فال 
 . فيها املذكورة إعطاء النمرة فيها، بل يكفي برسم العالمات

  

 
 

 
 
 

 (mantra)التعزمي  (4

والكتب  القرآنهذه العملية من مكوانت تطبيق املعلومات إىل 
العربية، يعين العملية ملعرفة ولتعيني الكلمة؛ هل كانت امسا أو فعال  

وبعد التعيني ويعطي فيها العالمات اخلاصة هلا، فيعطي . أو حرفا
وابلتبسيط، التعزمي هو النتيجة عن موقف الكلمة . عليها النتيجة

 .املعينة بعد حتليلها
، الكلمة "يب فيهذلك الكتاب ال ر : "يف اللفظ: املثال األول
وحيلل عنها أوال ملعرفة موقفها يف تصنيفات ". ذلك"املعينة فيها هي 

ومن املهم، ال تسمح تلك التساؤالت . الكلمات ابلتساؤالت التالية
التغيري يف سياق كلماته أى وجب توافقها يف سياقها حني  دخول

أن يقوم الطالب يف مستقبلهم مدرسا هبذه الطريقة، وال جيوز عليه 
فلو يغريها يف سياقها، ولو مبعىن  .يغري سياقها ولو يف معىن واحد

واحد، فهي الفشل من حيث الطريقة، ألن هذه الطريقة هي الطريقة 
التقليدية؛ التسمح دخول التغيري أو التحريف، كي يسهل على 
الطالب بعد متام دراستهم القيام ابلتعليم هبذه الطريقة، وال حيتاج إىل 

ن كيفية التعليم ومراحله؛ ألن أصل وضع هذه الطريقة هي التفكري ع
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لتلبية حاجة األطفال يف تعلم القواعد، وطفولتهم هي املشكلة 
 .العارضة حني القيام ابلتعليم ألهنم ال ميلكون اخلربة التعليمية

مث بعد متام حتليليها، ويعرف موقفها، وضعت النتيجة عليها، 
وابلتايل، سيشرح الباحث عن . ميوهذه النتيجة هي املسمى ابلتعز 

اجراءات حتليلها ابلتساؤالت، حىت يف وضع النتيجة، وأخذ بكلمة 
 ": هدى للمتقني* ذلك الكتاب ال ريب فيه "يف سياق أية " ذلك"

 :التساؤالت

Huruf "ذلك"  Huruf bukan? 
Saudaranya إشارة Kalau huruf saudaranya siapa? 
Kolom 22 Kolom berapa? 

 :التعزمي
"ذلك"  – huruf 

Saudarnya إشارة 
Kolom 22 

Lagunya: ……. 

 
مث يستمّر إىل ذكر مجيع إخوة إشارة بغنائها ويصاحبها املدرس 

 .بضرب الطبل
 

وأما لو . يف األية السابقة" الكتاب"وأخذ املثال الثاين بكلمة 
سم، فال تندرج التساؤالت مثل احلرف، كانت الكلمة املعينة هي اإل

خوة احلرف، ال سؤال عن منرة عمودها وال بل يقف يف تعطيله عن إ
 : كما يف التالية. غناء عليها بعد التعزمي
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 :التساؤالت

Bukan "الكتاب"  Huruf bukan? 
Pasti yang lainnya 

Kalau bukan, saudaranya 

siapa? 
 

 : التعزمي
"الكتاب"  bukan Huruf 

Pasti yang lainnya 

 

للها حىت حييف األية السابقة، و " ال"وأخذ املثال الثالث بكلمة 
 :فهي التساؤالتوأما  .ستنتج عليها ابلتعزميي

Huruf "ال"  Huruf bukan? 
Saudaranya banyak  Kalau huruf saudaranya siapa? 
Kolom 4, 9, 18 Kolom berapa? 

 
 :التعزمي

"ال"  Huruf 
Saudaranya banyak 

Kolom 4, 9, 18 

Lagunya: ….. 
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وكل ما سبق ذكرها هي الطريقة يف تعليم القواعد يف ابب 
ذلك "وأما التعليم يف ابب اإلسم فهو كما أخذ ابألية . احلرف

 " الكتاب"ويعني على كلمة " هدى للمتقني* الكتاب ال ريب فيه 
 :فهي التساؤالتوأما 

Isim "الكتاب"  Isim bukan? 
Cirinya berawalan أل Kalau Isim cirinya apa? 

 
 : التعزمي

"الكتاب"  Isim 
Cirinya berawalan أل 
Lagunya: ….. 

 

 :فهيالتساؤالت أما و  ".ريب"ويعني أيضا على كلمة 

Isim "ريب"  Isim bukan? 
Cirinya diawali  عوامل اإلسم ال نصب
 للنكرة

Kalau Isim, cirinya 

apa? 

 

 : التعزمي
"ريب"  Isim 

Cirinya diawali عوامل اإلسم ال نصب للنكرة 

Lagunya: ….. 
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 :، والتساؤالت كما تلي"للمتقني"ويعني أيضا على كلمة 

Isim "املتقني"  Isim bukan? 
Cirinya banyak 

1. Diawali عوامل اإلسم ب جر 
2. Berawalan أل 
3. Berawalan ُمـ 

Kalau Isim cirinya apa? 

 : التعزمي
"املتقني"  Isim 

Cirinya banyak 

1. Diawali عوامل اإلسم ب جر 
2. Berawalan أل 
3. Berawalan ُمـ 

Lagunya: ….. 

 
، "ومما رزقناهم ينفقون"وأما التعليم يف ابب الفعل، وأخذ ابآلية 

 : ، فالتساؤالت كما تلي"رزقنا"والكلمة املعينة هو 

Madhi  "رزقنا"  madhi bukan?  
Cirinya berahiran ان Kalau madhi cirinya apa? 

 : التعزمي
"رزقنا"  madhi 

Cirinya berahiran ان 

Lagunya: ….. 
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 وترمجته  القرآنالقواعد يف تطبيق  .4

وكانت هذه العملية هي من احملاولة جلعل التعليم ذا معىن يف حياة 
الطالب، يعين يعترب التعليم ذا معىن إذا كان انفعا يف حياة الطالب يف احلني 

فلو كان تعليم القواعد إمنا وقف يف استقبال املعلومات . أو يف املستقبل
فائدة ظاهرة يف يف النسخ العربية مثل قرآن فال  بدون محلها إىل تطبيقها

وكانت هذه الطريقة هتدف إىل فهم معاين القرآن فهو حماولة إىل . تعلمها
فاألهداف فيها تتجه . جعل القواعد ذات معىن بتطبيقها إىل فهم العربية

 .أيضا إىل إظهار معىن القواعد
نعم، أعلنت هذه الطريقة هبدفها . سورة البقرةالتطبيق يف ويعني 

فلذلك إمنا تدور . ، ولكنه يقصد به ترمجة سورة البقرةقرآنالاألكرب إىل ترمجة 
 .كامال على التمام  القرآنحول سورة البقرة فقط، ال التطبيق عملية 

، التطبيقتني قبل اخلوض إىل اءويف تطبيق التعليم، أمر املدرس ابلقر 
 : ابلتقطيع، ومها كما يلي القرآنابلتتيل مث قراءة  القرآنومها قراءة 

 
 مثال القراءة نوع األنشطة ةالنمر 
هذى * ذلك الكتاب ال ريب فيه  ابلتتيل  القرآنقراءة  2

 للمتقني
-ه-يف-ريب-ال-الكتاب-ذلك ابلتقطيع القرآنقراءة  1

 متقني-أل -ل-هدى
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استعانة عليه لبحث  مث إن من الضرورة هي حاجتهم إىل القاموس
معىن الكلمات، إذ لو مل يستعن به فمستحيلة عليهم معرفة مجيع معىن 

ومنه بدت احلاجة إىل فهم كيفية البحث يف . الكلمات يف سورة البقرة
القاموس مهمة؛ وهي معرفة كيفية جتريد الكلمة؛ أى حذف مجيع حرف 

معناها يف  الزايدة فيها حىت ال يبقى فيها إال األصل، مث يبحث عن
 .القاموس

وأما خطوات تعليم البحث عن جمرد الكلمة هي ابلتساؤالت، وعلى 
 ":الكتاب"سبيل املثال أخذ بلفظ 

Punya 1. Punya Mujarrod gak? 

Ada 2. Ada awalan gak? 

Ada 3. Ada sisipan gak? 

Gak ada 4. Ada ahiran gak? 

ب –ت  –ك   5. Tinggal huruf apa saja? 

ب   –ت   –ك    6. Fathahkan semuanya! 

 7. Cari di Kamus! 

 
وإذا وجدت يف  . وقد توافر يف الكتاب أنواع االبتدائية واحلشو واآلخر

ا، سطر عليه وحذفه حىت ال يبقى : أل، واحلشو: االبتدائية" الكتاب"كلمة 
وأما ترتيب املفردات يف القاموس هو . منه إال األصل، مث راجع إىل القاموس

مل القاموس مثل سائر القاموس، يعين على ترتيب ألفاابئي، إال أنه يك
ابألرقام جبانب كل املفردات فيها داللة على أن تلك املفردات مذكورة يف 

، فهي 132رقم " الكتاب"مثال جبانب كلمة . يف عدد تلك األرقام القرآن
 .يف تلك املرات القرآنمذكورة يف 
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. ويفعل الطالب هذه العملية كلمة فكلمة، حىت تكمل تلك األية
فية حبث اجملرد يعطى املدرس الواجب املنزيل هبذه وبعد متام معرفتهم عن كي

العملية عند آخر الدرس بتمجة مخس آايت من سورة البقرة كل يوم، حىت 
ويقدم الطالب عملهم بتلك . ينتهي إىل مخسني آايت يف اللقاء اآلخر

 .التمجة لدى املدرس كل يوم يف أول الدرس واحدا فواحدا
 
 ة التعليمتوافر الوسائل املساعدة لعملي . 

 :وأما الوسائل املستخدمة فيه هي

 السبورة .0
 .املدرس املواد فيهاويكتب . هذه الوسيلة هي من الضرورة

 الطبل .6
ومما . وكانت هذه الوسيلة هي من أمهها يف التعليم بطريقة متييز

سبق ذكره أن متييز هو التعليم املتزين ابألغنية، فاستوجب على 
ألجل تزيني تلك  هبا حني التغيناستخدام هذه الوسيلة استصحااب 

 .وتستدعي هذه الوسيلة قدرة املدرس للعب هبا. االغنية

 الكتاب املدرسي .3
الكتاب املدرسي املستخدمة يف هذا الفصل هو الكتاب الرمسي 

 2ويتكون هذا الكتاب على املواد متييز . املتخرج من معهد بيت متييز
ره، وبنسخة بعض  ، واستزاد أيضا بنسخة سورة  البقرة يف آخ1و

وقراءة  القرآنكتاب فتح القريب فيما يليها، لتمرين الطالب هبا لتمجة 
 . الكتب
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 "كوكبا"القاموس  .4
أحسني . يتألفه د" كوكبا"وكان القاموس مسمى ابلقاموس 

، القرآنويتخصص هذا القاموس العانة الطالبني يف ترجة . سخاء
. ابلتتيب األلف ابئيوهو على ترتيب سائر القاموس املعروف، يعين؛ 

، القرآنويتميز عن سائر القاموس بوجود عدد ذكر كل املفردة يف 
 .أم ال القرآنحىت يعرف الطالب أن املفردات املعينة يكثر ذكرها يف 

 
املواد يف تعليم القواعد بطريقة متييز يف الفصل متييز األول يف الدورة  -4

 أوشيان عربية

  0عرض املواد يف متييز  .0

عن حدود بسيطة، يرى الباحث فيها  2وال خيرج حمتوى املواد يف متييز 
التصرف والتبسيط بنقص بعضها أو الزاية اليت سيبحثها يف ابب 

ومما حيتويها الكتاب هي من األبواب السهلة للمبتدئني يف . االختالفات
تعلم القواعد، فهي ابب الكلمات؛ احلرف واالسم والفعل، تصريف الفعل 

 : وسيعرضها ابلتدقيق. هنا، وجمرد ألجل البحث يف القاموسوأوزا
 احلرف (0

وهذا الباب هو من أهم املواد وحيتاج إىل معرفتها لكسب 
والكفاءة املرجوة فيها هي قدرة الطالب ذكر . القرآنالقدرة لتمجة 

ويذكر فيها مجيع احلرف املشهورة . تلك احلروف ومعرفتها يف أصنافها
سم صنفها و بعض ودات الكثرية ويذكر فيها إيف العميف القواعد 

وابلتايل يعرض الباحث . عملها يف الكلمات، ومنرهتا تسهيال للحفظ
 : عن تلك األصناف
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 احملتوى املوضوع النمرة
، إىل، على، من، يف،  حرف اجلر 2 ، ل  ب، ك، ل 

 عن، ظرف، حىت، ب، ت، و
 كان ، ليس كان رفع نصب 1
 كأن، لكن، لعل، ليتإن، أن،   إّن نصب رفع 4
 ال ال نصب للنكرة 3
إال نصب  5

 للمستثىن
 إال

اي نصب  2
 للمضاف

 اي

 اي، أيها، أيتها اي نداء 0
 أن، يلن، إذن، كي، ل، حىت أن  ينصب 8
 ال ال جتزم 9

، فل   مل جيزم 27 ، ول   مل، ملا، ل 
، من، ما، أينما، حيثما، مهما الشرط 22  إن 
 أال، كالإال،  االستثناء 21
و، أو، ف، أم، أما، مث، بل، حىت،  العطف 24

 لكن
إذا، إذن، إما، أما، ملا، لو، لوال، /إذ الشرط 23

 لوما
أ، أال، أي، أين، ما، من، مىت،   االستفهام 25

 كيف هل، ماذا، مل، ملاذا
 ل، قد، لقد التوكيد 22
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 س، سوف االستقبال 20
 ما، ال النايف 28
 بئس نعم ، نعم وبئس 29
قبل، بعد، غري، دون، أمام، وراء،  ظرف 17

 خلف، فوق، حتت، جانب، حول
الذي، الذان، الذين، اليت، التان،  موصول 12

 من/ االئي، ما / االيت 
ذلك، ذلكما، ذلكم، تلك، تلكما،  إشارة 11

 تلكم أولئك
هذا، هذان هؤالء، هذه، هتان،  إشارة 14

 هؤالء
مها، هن، أنت،  هو، مها، هم، هي، ضمري 13

أنتما، أنتم، أنت، أنتما، أننت، أان، 
 حنن

، مُها / ُه  ضمري 15 ا، ُهم / ه  ه م، ها، / مه 
ا، ُهنّ / مُها  ، كما، كم، / مه  ه ّن، ك 

، كما، كن، ي    ين  ، ان/ ي  / ك 
إايه، إايمها، إايهم، إايها، إايمها،  ضمري 12

إايهن، إايك، إايكما، إايكم، إايك، 
 إايكما، إايكن، إايي، إايان
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 سماإل (6

 : سم، وهياإلسم، فهي حيتوي على عالمات اإل وأما ابب
 Berakhiran tanwin ـــًـــــــ ــــــ ــ  
 Berakhiran kasroh  
 Berawalan معرفة/لأ  

 Berawalan ـ، ُمـ  م ـ، م 
 Diawali Awamilul ismi 
 Menunjukkan nama / علم 

 Berwazan فاعل 

 Kata Majemuk / إضافة 

( 1، ب جرّ  (2 سم، وحيتوي علىويليها املبحث عن عوامل اإل
 إال( 5 نصب للنكرة، ال( 3إن نصب رفع، ( 4كان رفع نصب، 
 .اي نصب للمضاف( 2نصب للمستثىن، 

سم الفاعل، سم عن صيغة إمث يتبعها البحث عن تصريف اإل
 . يعين التصريف عن واقعه التذكري والتأنيث؛ املفرد والتثنية واجلمع

 
 الفعل (3

وأما ابب الفعل، فهي الباب يبحث عن املضارع واألمر 
 . واملاضي بتصاريفها املعروفة وعالماهتا
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 أما عالمات املضارع فهي : 

 Berawalan ـنُ /  أ، نـ  / ، أ ـــُ تـ/  ــــ، ت  ـــ يُـ / ـ ــ ـي  

 Berakhiran   و ن ، ن ، ين ،  ــ ان 

 Bentuk pasifnya yang berawalan (عني فعل) يـُ ، تـُ ، أُ، نُـ berharokat 

fathah 

 وأما عالمات األمر، فهي: 

 Berakhiran   ا ، ن ،  ا ، و ا، ي 

 وأما عالمات املاضي، فهي : 

 Berakhiran   متا، اا، و ، ، مُتا، مت، ت  ، ات، ن ، ت  تن، ُت، ان، ت   

   (فاء فعل) ف عل dan (الم فعل) harokatnya fathah, (عني فعل) 
harokatnya ditentukan kamus 

 Bentuk pasifnya    فُع ل : ( فعل فاء ) berharokat dhommah (عني فعل) 
berharokat kasroh 

 
 تصريف الفعل وأوزاهنا (4

املاضي )وهذا الباب يتكون من األوزان لتصريف األفعال 
اللغوي يعين تغيريها من املفرد إىل التثنية واجلمع وإىل ( واملضارع واألمر

الغائب واخلطاب واملتكلم والتذكري والتأنيث، رفعا ونصبا مع تعليق 
ملعرفة املتعلمني مبا يف . العامل الناصب وجزما مع تعليق العامل اجلازم

 .الفعل من التغريات حسب اقتضاء السياق
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 يف كل تصريف األفعال يف تمائر اليت تستوال ينسى بوضع الض
اجلانب اليمني من العمودات مصادفا مع تلك األفعال أي فضمري 

، وضمري "يفعالن"يصادف  "مها"، وضمري "يفعل"يصادف  "هو"
 .وما إىل ذلك "يفعلون"يصادف  "هم"

 
 جمرد ( 

وقراءة  القرآنوهذا الباب هو من أهم الباب لتكميل قدرة ترمجة 
اث؛ ألنه ال يعرف أحد يف مرحلة املبتدئني أكثر املفردات الكتب الت 

والكتب التاث، فلذلك حيتاج إىل فتح القاموس كوكبا،  القرآنيف 
وفيها كثري من املفردات على التتيب املعتاد لسائر القاموس واملعاجم 
ويقتضي ذلك القاموس إىل معرفة كيفية البحث فيه، كي جيد تلك 

 . بال ضاللاملفردات احملتاجة 
وكيفيته هي ابلبحث عن جمرد كل املفردات أول املرة،  مث بعد 
متام حبثها يرجع إىل القاموس حسب جمرده، ويبحث يف ضوءه 

 . املفردات املعينة
 : ويتقن املدرس أوال عن املعلومات التالية

اجملرد ليس حشوا يف أول الكلمة وال يف أثناءها وال يف  (2
 آخرها

 جمردسم والفعل لكل اإل (1

 وال جمرد للحرف (4

مث حيصل الطالب عن املكوانت الزوائد اليت يعتاد وجودها يف 
 :وهي. الكلمات، أي حشوا يف أوهلا وأثناءها وآخرها وأحرف العلة
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 حرف العلة (2
 ا، و، ي

 احلشو يف أول الكلمات (1
ـ، ُمـ، يـ ـــــــــــُ، تـ ـــــــُـ، أُ، نـ ـــــــــُـ، أ ، إ ،  ، م ـ، م  ، إ س ت  أل   إ ن 

 احلشو يف أثناء الكلمات (4
 ا، و، ي، ــــــّــــــ، تـــ ــــ، د ، ط ، ل  

 احلشو يف آخر الكلمات (3
، و ن ، ين ، ة، ات  ــ ان 

، و ن ، ن ، ين    ــ ـان 
، ا، ن  ...  ا، و ا، ي 
، مُتا، ُتن ، ُت، ان  ... ، مُتا، مُت ، ت  ، ات، ن ، ت   ا، و ا، ت 

 
عرفة الطالب عن النحو، وال يعجل إىل حسب ماملواد تدرج تو 

على شكلها وترتيبها  أيضا وهي .تقدمي ما ال حيني وقته لتبليغها
 : هكذا أكده أبو يزيد، وقال. تسهل التعلم والفهم عنها
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  السلفيةوالقواعد  مواد متييز بني الفروقضع امو  .6

يف تعليم القواعد، هي اجملددة وبسبب كون هذه الطريقة هي الطريقة 
يف حمتواها وموادها،  يةومكوانهتا ختتلف كثريا عن سائر القواعد السلف

 : وابلتايل سيبحث الباحث عن االختالفات فيها
 وبذل االهتمام به تقدمي ابب احلرف (0

وقد اشتهر يف كتب السلف ذكر ابب الكلمات ابتداء 
وال يطول يف أول املرة ابلكالم يف  بكلمات اإلسم مث الفعل مث احلرف

احلرف وال يفصلها تدقيقا أبقسامها إال بعد القدوم يف املستوى 
ففي متييز األول ذكر احلرف هو األول، ويعطي االهتمام . العايل

بذكر ابب احلرف الكثري مثل حرف االستثناء وحرف  الكبري فيه
  .االستفهام وحرف الشرط وحرف التوكيد وما عداها

ال طريقة ملعرفتها إال  ،ويف رأي متييز إن احلرف اليت ال عالمة هلا
فيعرض فيه تقسيمات احلرف الكثرية أبنواعها، كي يعرفها  ،حبفظها

دوهنا يف القرآن يسهل الطالب بشكلها الظاهر وحيفظوهنا حىت لو جي
 .هلم تعيينها

 : وقال املدير فيه
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 احلرفابب وضع بعض األمساء واالفعال يف  (6

؛ أن الضمائر، واإلشارة، يالسلفومن املعلوم يف مقتضى النحو 
واملوصول، والظرف هي من ابب األمساء إال أنه على حكم خاص 

ففي متييز األول يعرفها الطالب من . عن إمسيتها بسبب عارض هلا
يف النحو  ةابب احلرف وليس من األمساء املبنية كما هي معروف

 .السلفي
أحد  الناسخة اليت تذكر يف ابب احلرف مع" كان"مث وجدت 

أما . وال تذكر فيه سائر أخواهتا، مع أهنما من األفعال" ليس"ته اأخو 
 . فجامد" ليس"فهو فعل متصرف وأما " كان"

وإمنا كانت تلك االختالفات هي ألجل تيسري التعليم وال 
بعد  يالسلفما يف النحو رجوعها إىل ويدل عليه غرض لتغيري النحو، 

 :ه أبو يزيد، وقالهكذا أكد. ورد إىل متييز الثالثأن 

 
إمنا وردت تلك وجد الباحث أبنه  من املقابلة مع املديرو نعم، 

. النحو السلفي اإلختالفات املذكورة ألجل التيسري ال ألجل تغيري
دف إىل إفهام هتومن عرض املواد السابقة، علم أن متييز األول 

فلذلك . الطالب عن الكلمات وعالماهتا يف مستوى املعرفة اإلبتدائية
املوصول واإلشارة والضمائر اليت ليس هلا إمسية إىل  وجرب فلو أُ 
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، مع أن األقرب هو محتريون بهالعالمات الدالة على إمسيتها ف
لتكميل معناه إىل   اوحاجته كوهنا مبنيةف من حيث  تصنيفها إىل احلر 

 . جعاسواه من الصلة والعائد واملشار إليه واملر  كلمات
 القدماءن النحاة إ :ن املؤلف يقولإ: وانطالقا منه قال املدرس

 . إمنا يسموهنا إمسا بسبب ورودها مجلة إمسية
وأما وجود كان وليس يف صنف احلرف مع أهنما من صنف 

ب جر وكان "ألنه يتعلق ابملواد يف متييز الثاين الذي جيمع الفعل، ف
رفع نصب وإّن نصب رفع وال نصب للنكرة وإال نصب للمستثناء واي 

. يف جمموعة عوامل اإلسم، فكلها حرف إال كان" نصب للمضاف
وألجل التيسري . فلو ختالف عن غريها يف صنفها يشوش الطالب

 .أثبت كان يف صنف احلرف
 

حول األثر االجيايب يف تعليم القواعد بطريقة متييز يف الدورة أوشيان  البياانت - ب
 عربية

 استجاابت الطالب يف مقابلة تعليم القواعد بطريقة متييز .0

وابلطبع أن لكل عملية التعليم أثر إجيايب، وعلى األقل؛ هو إفهام املواد 
و البياانت ولكنه، هلذا التعليم أثر إجيايب خاص وسيعرضه الباحث حن. املدروسة

 . التالية
ومن املقابلة مع املدير، وهو من الذي قد مت التعلم هبذه الطريقة واآلن يقوم 

 :ةوقال حكاية عن خربته التعلمي. ابلتدريس هبذه الطريقة
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ن هذا التعليم جبانب منفعته يف التعليم وهو أيضا يستعد إ قال املدير مث

الطالب للقيام ابلتعليم بعد متام دراستهم يف متييز األول والثاين، ألن هذه الطريقة 
ج أوشيان بعد رجوعهم نه كم من خريوقال املدير أ. تقليدية كما يف السابق

  08هتم، ويف ذاك اليوم أحجز أحد اخلريج ايف بيوهتم يف مؤسس يقومون معلمني
قد أحجز  هقبلو كتبا ألن يوزع إىل طالبه يف بيته، وهو معلم هبذه الطريقة هناك، 

فهام عن املواد، وهي أيضا على أن هذه الطريقة جبانب اإل هذا فيدل. كتبا  38
 للقيام كاملعلم الطالب تساعد

 : املدير أنه يقبل اخلطاب من مؤلف هذه الطريقة، وقال املؤلف ىوحك

 
 : أيضا حكاية أبمل املؤلف وقال
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ون أن ويدل على ظهور ذلك األمل حني يقابل الباحث بعض األفراد؛ ويقر 
املفروض لكل اللقاء مدة ساعة ونصف، بل زاد أغلب اللقاء عن املفروض بسبب 

وال يشعر الطالب مبزيد الوقت وال املدرس، حىت يبلغ أحياان . التمتع بعملية التعليم
فلو ال يشعر الطالب السهلة يف التعلم فال تعدي الوقت فيه، بل . ساعتني متاما

 .الفصل أسرع ما ميكن ابلتعلم ويرجو أن ينتهي يسئمون
 : بعض الطالب، ويبدأ مبا قال دمحم ارحم مث يدرج الباحث إىل مقابلة

 
 

أبنه اليشعر الثقل من حيث التعليم هبذه الطريقة،  ،أيضا أتييدا مبا قبل وقال
أحد  وبسبب مطلب لربانمج الذي اشتك بباريبل قد يشعر الثقل بسبب كثرة ا

العربية "ذلك الربانمج ألن حيفظ ألفني من املفردات يف مدة شهر؛ وهي الربانمج 
 : وقال. للمحادثة" 2يف أيدينا 

 
ن التعليم يوافق إمث يدرج الباحث املقابلة مع تكوه هارينشاه الذي يقول 

الطالب يف املرحلة االبتدائية؛ يعين التعليم من حيث االجراءات واملواد يساعد 
من املبتدئني من ولكنه  الطالب الكباروكان تكوه من . الطالب حق املساعدة

 : ، وقالحيث معرفته عن القواعد العربية
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ومن مالحظة الباحث أن عملية التمجة أو تطبيق املعلومات النحوية إىل 
طي معىن التعلم من الذي ال بد من عدها ذا أثر كبري، ألنه يع القرآنحتليل ألفاظ 
وحيفظون  القرآنوكانت هذه العملية تساعد الطالب فهم معاين . لدى الطالب

املقروء أو  القرآنمعاين املفردات فيها، حىت من املرجو أهنم سيفهمون معاين 
املسموع يف مستقبلهم حني يقرأه بنفسه أو يستمعه، ولو يتكز هذه العملية على 

. فردات املوجودة فيها يتكرر مرات يف السورة سواهاسورة البقرة فمن املمكن أن امل
 : هكذا كما قرره دمحم ارحم

 يف االمتحانني؛ القبلي والبعدي نتائج الطالب .6

ملعرفة ، 1722فربايري  27االمتحانني؛ القبلي يف التاريخ الباحث وعقد 
والبعدي يف التاريخ  .القواعد العربية فيما قبل التعليممواقف الطالب املعريف حنو 

ألجل معرفة نتائج الطالب فيما بعد التعليم كي يعرف ترقية  1722فربايري  11
نتائجهم ويستنتج منهما وجود التفاوت بشكل ملحوظ يدل على وجود األثر 

، ألن ابألسئلة التحريرية من قبل نفسه نيالباحث هذا االمتحانعقد و . اإلجيايب
وأما أسئلة .  هذه الدورة ال تعد االمتحان التحريري بل كلها ابالمتحان الشفوي

االمتحان حتتوي على ذكر املعلومات النحوية والصرفية وتطبيق ترمجة القرآن وحتليل 
وقد عرضها الباحث إىل املدرس ألجل صدق األسئلة من حيث . األلفاظ العربية

 .مضموهنا
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يف كال اإلمتحانني، بل حضر بعضهم الطالب مجيع ال حيضر ومن األسف 
عرض مجيعهم بل يعرض  وال ميكن على الباحث .وعكسه القبلي وال البعدي

 :متحانني ألجل صدق املقارنةكال االاحلاضرين يف   الباحث نتائج
 : وابلتايل يعرض الباحث عن نتيجة الطالب

 

 اإلسم النمرة
 نتائج االختبار

 البعدي القبلي
 87 15 أبو يزيد 2
 57 7 تكوه هاراينشة 1
 54 4 سفراين نور 4
 97 44 خباري 3
 07 27 مسلم 5
 28 25 زين اللطيف 2
 42 18 غزو الفكر احلداد 0
 58 27 جهيا دمحم نور الرمحن 8
 88 48 عفان عبد اليزيد 9

 28 15 دمحم رافعي 27
 97 44 عثمان 22

 052 117 جمموع النتيجة
 28 17 النتيجةمعدل 
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فرمبا وجدت تلك الظاهرة بسبب هذه الدورة اليت هي من نوع املؤسسة غري 
فرمبا كان ذلك   الرمسية، فال شروط يف تسجيل الطالب، فلذلك تتفاوت كفاءهتم

وأجابو اعتمادا  تعلم القواعد من قبل يف املعاهد أو يف املدارسقد بعضهم  ألن
مل ورمبا ألن بعضهم ، ابلقواعد السلفية مع أهنا ختتلف مع مقتضى القواعد يف متييز

يف نتيجة كال  ظهر يف ذلك اجلدوال التفاوت البالغو  .القواعد أصاليتعلم 
هذه املشكلة حبّث  يواجهوقال املدرس إنه ليست مشكلة كبرية و . االمتحانني

 : لو يتأخروا يف الفهم، وقال منهم املبتدئني ليتعلموا من الطالب األمهر

 
ولكنه وجد الباحث، كما يف اجلدوال، أن نتيجتهم تتاقى يف االمتحان 

 .ويظهر منها أن هلذا التعليم أثر اجيايب لتقية معرفة الطالب عن القواعد. البعدي
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 ومناقشتهانتائج البحث : املبحث الثالث

، سيذكر ويف هذه النوبة. متام حبثه امليداينإحامدا هلل على ما وفق على الباحث يف 
ويتبع هبا ابلشرح عن مزيتها . ةالباحث نتائج البحث وفقا القتضاء أسئلة البحث السابق

يف جمال تعليم اللغة  ةوحتليلها ومناقشتها حسب النظرايت املوجودة يف الكتب املقنن
 .العربية

 مواصفات تعليم القواعد بطريقة متييز يف الدورة أوشيان عربية  -0

 ةاألهداف الرتبوي .0

" متييز"وأما األهداف التبوية لطريقة متييز كما هو مقرر يف مقدمة الكتاب 
وفيه املؤشرات حلصول "". كوكبا"بتعاون القاموس  القرآنقدرة الطالب لتمجة "هو 

 : األهداف وهي
 ابلتقطيع القرآنيقدر الطالب قراءة  -
 يقدر الطالب التصريف والضمائر -
 (للبحث يف القاموس)يقدر الطالب اجملرد  -
 

املدرس، يف تعليم القواعد بطريقة متييز يف  اوأما األهداف اخلاصة، كما قاهل
 القرآنأن يقدر الطالب فهم "الفصل متييز األول يف الدورة أوشيان عربية هو 

ال بد من أن يفهم الطالب  القرآنوللوصول إىل ترمجة ". املقروء القرآناملسموع أو 
ومن . نالقرآالقواعد العربية، ألن تلك األهداف ترتبط أتيدا بفهم معىن حمتوى 

 احلاجة املاسة يف حق املبتدئني يف اللغة أن يرجعوا إىل القاموس لبحث معىن
 . فيه مهمة" كوكبا"سهامات القاموس املفردات الغريبة عندهم، فلذلك إ
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وحصل أيضا الباحث من مالحظته أن أكثر املادة وجّل عملية التعليم يف 
ة وحفظها ابألغنية، مث الفصل متييز األول هو تعريف مكوانت القواعد العربي

". كوكبا"بتطبيق القواعد العربية ويتعاون فيه ابلقاموس  القرآنيطبقها لتمجة 
فلذلك يظن الباحث أن التعليم هو تعليم القواعد إال أنه هبدف التمجة ألن من 
مبادئ القواعد يف النظرايت احلديثة هي أال يكون تعليمها غاية يف ذاهتا، بل هو 

 . إىل األداء اللغوي وسيلة للوصول
هنا، هي  القرآنووجد أيضا الباحث من مالحظة امليدان أن املراد من ترمجة 

ويظهر االرتباط يف . وهي حميطة ابلتاجم املرتبطة بنسخة املصدر" التمجة احلرفية"
قوة املعانقة مع قواعد نسخة املصدر ال قواعد لغة اهلدف؛ كتتيب اللغة وتراكيب 

وسلبية هذه التمجة هي عقدة التمجة ومجودها . كلمات وما عداهااجلمل وصيغ ال
ندونيسيا، مع أن كالمها يستحقان اعد العربية يف ترمجته ابللغة اإلألهنا جترب وضع قو 

فتمجة الطالب يف عملية التعليم هي غري    .االختالفات األساسية يف قواعدمها
تطبيق التمجة مثل هذا إىل احلرفية، و  القرآنجيدة على حسب معرفتهم مبعىن 

 .القرآنميكن اذهاب االعجاز من حيث بالغة  القرآن
معلومات احملتوى يف اللغة األوىل إىل اللغة اآلخر العملية لنقل "هي والتمجة 

ل اخلالف يف النظرة واالنبطاع غري طبيعي يف تبليغها حىت ال يشغ متكافئا وبشكل
وهي يف حق املبتدئني    ".تلك التمجةالغريب يف حال أخذ تلك املعلومات من 

أن يسلكوها ابلعمل مع النسخة البسيطة ال الشعر وال ما فيه البالغة العالية، ألن 
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يعاين من عدد من حقول املعرفة ترمجتها حتتاج إىل عديد من فنون العلوم وتعاين مما 
علم النفس فوجودها على ملتقى مجلة علوم ال سيما األلسنية واملنطق، و : نسانيةاإل

فاملتمجون يعتربون التمجة فنا وينكرون وجوب تعريفها كعملية مرتبطة    .التبية
   .ارتباطا ابملعرفة العلمية

الكرمي وتعتمد  القرآنوأما يف منهجية طريقة متييز أثبت أهدافها إىل ترمجة 
 انوتيقن على يسر .   "للذكر فهل من مدكر القرآنولقد يسران : "على األية

ليست العملية البسيطة  القرآنولكنه عند الباحث أن ترمجة . يف تعلمه القرآن
. تاج إىل االستفساراتحتتوي على املعاين الغميضة حت ملستوى املبتدئني ألن ألفاظه

فمعرفة القواعد األساسية فقط غري عميقة مع قدرة الرجوع إىل القاموس ال يكفيان 
. الواقع أن املتجم ال يتجم للفهم بل لإلفهامألن . الفهيمة القرآنلتقدمي ترمجة 

فاملسألة ابلنسبة إليه ليست اكتشاف معىن جيهله بل اكتشاف وسيلة التعبري عن 
   .هذا املعىن يف لغته األم

وعند الباحث ثبوت تلك األهداف يف هذه الطريقة ال على معناها الظاهر، 
، ألن األهداف هباصودة وتفصيل عن أية التمجة املق استفساربل حيتاج إىل 

تعيني اخلطوات يكون املهدوف و يظهر التعليمية حتتاج إىل شرح ابلتدقيق كي 
، وكذلك حيتاج إىل تبليغ بشكل بسيط موجز ظاهر أيسر فاهدللحصول إىل األ

    .املعىن كي ال يتشعب الفهم عن تلك األهداف حىت يتحري
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 27: نفس املرجع، صـ  82
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ينة، يعين أن الطالب ومن املستحسن، أن يثبت األهداف على حدودها املع
يف املستوى االبتدائية بقصورهم عن املعارف احملتاجة للتمجة البليغة، بعيد للوصول 

من قبل  القرآنوعند رأي الباحث أن عملية التعليم تتجه إىل فهم معىن . ليهاإ
يف رأي الباحث أن و . فهامالبليغ، مع أن التمجة عملية اإل فهامنفس القارئ ال لإل

واألنسب أن يكون . تلك األهداف هو جملرد الدعاية وتزيني هذه الطريقةثبات إ
أن : "هي كما قال املدرسأوشيان  لتعليم القواعد بطريقة متييز يف الدورة األهداف

كل ألنه يف رأي الباحث   ".املقروء القرآناملسموع أو  القرآنيقدر الطالب فهم 
فرمبا كان . إىل فهم معاين القرآن التعليم ال تتجه إىل ترمجة القرآن بل عمليات

طريقة  اليت هتدف حنو مبا يف مركز متييز إبندرامايو تالتعليم يف هذه الدورة تفرق
ولكن الباحث بعد مالحظة مكوانت ، ميعاجل تمتييز إىل ترمجة القرآن أو قد وافق

فلو   .هذا التعليم ال يوافق إىل أهداف التمجة بل كلها تتجه إىل فهم معاين القرآن
كان مركز متييز يطبق كما يف أوشيان فيحتاج إىل مزيد املكوانت كي يصح مرور 

 .العلية حنو األهداف
الكرمي  القرآن؛ يعين قدرة الطالب ترمجة التمجة ولكنه، يف ثبوت أهداف

بتعاون القاموس كوكبا، قوة الدعاية لتويج هذه الطريقة؛ فلو يرى الوقائع 
ن أيخذ دورا هاما يف املؤسسات التبوية  ليم املركز للقرآعية يف حني فالتعاالجتما

دخال أبنائهم إىل ية وميول اآلابء إلالقرآنكما هو ظاهر من توافر املسابقة 
 ، فهو من القرآنمث جائت هذه الطريقة هبدف ترمجة . لقرآناملؤسسات هتتم اب
ة ئقاألهداف التلك و . أخذ ابلقبول أي جذابةواإلعالنية حيث التسويقية 

؛ ألن من أحد املعايري لتطوير املنهج هو وقائع اجملتمع من حيث إلثباهتا
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ولكنه     .التكنولوجية والعلوم العلمية والتغريات االقتصادية والثقافة وااليديولوجية
 . كما قد قال الباحث أنه حيتاج إىل مزيد مكوانت التعليم مثل املواد

 
 اإلجراءات التعليمية .6

وأما استاتيجية التعليم هبذه الطريقة يف هذه الدورة، فلها اخلصوصيات 
 : منها. الكثرية تتميز هبا عن سائر التعليم

 أغنية املواد (0
وأما أغنية املواد فهو على هدف تيسري احلفظ، ألن صميم تعلم 

وقال املدرس . القواعد هو حفظ املواد وتطبيقها يف حتليل النصوص العربية
غنية سهامة كبرية يف جمال تعليم اللغة العربية؛ من كوهنا تساعد أن يف األ

االبتعاد عن االنطباع السلبية على القواعد، وهي أيضا تسهل الطالب التعلم 
 . من غري وعي واغتست منه املواد يف أذهاهنم وثبتت فيها ملدة طويلة

ومؤسس الدورة  Accelerated Learningوقال جولني روس مؤلف 
التعليمية للغة  بنظام سريع، وهو يعطي املثال البسيط عن كيفية احتاد الدماغ 

لو تسمع الغناء، فالدماغ اليسار يعمل "املختلفة يف عمل معني وقال 
فليس من الصدفة لو فهمنا . ابألشعار فيه، والدماغ اليمني يعمل ابملوسيقي

. على ذلك البالغ دوال حتتاج لبذل اجله. الكلمات يف الغناء املشهور يسرا
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وأنت حتفظه سريعا ألن كال الدماغ اليسار واليمني يعمالن يف عمل 
   "واحد

" كيورك لوزانوف"ووجد الباحث أن هذه العملية يوافق مبا أثبته 
(George Lozanov )سوكيستوفدي"يف طريقته املسماة بـ( "Sugetopedia .)

االفتاضات واالعتقادات السلبية الفكرة و ويؤلف هذه الطريقة ألجل حذف 
يف أذهان الطالب بال وعي به،  تصعوبة املواد اليت قد اغتسفكرة مثل 

جم عملية هتشوش و ملادة املعينة تالسلبية حنو ا والفكرةورأى اخلرباء اخلوف 
   .ولو قبل اخلوض فيه ينالتعلم حىت يشعر الطالب غري قادر 

: تعتمد هذه الطريقة على األسس، ومنها( Bancropt)وقال ابجنروفت 
إن التعلم  . كاألطفال؛ يقبلون احلكم والسلطة من املدرس  الطالبأن يكون 

كاألطفال هو أن يعتق وخيلي املدرس الطالب من احلكم وسلطته العقلية 
ساعد تمثال األغنية يف هذه الطريقة . ويتجه أكثر إىل التعلم الوجداين

يتعلم الطالب على مقتضى نفوسهم، ويدخل  ختفيف مشقة التعلم حىت
   .العلوم يف أذهاهنم بدون وعي، كما هو جرى على األطفال

    :ستند على األسس، وهيإن هذه الطريقة ت: وقال لوزانوف
 مكانية القبول لألفكار الكبريةإ -2
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إن كل شيئ يقدر ألن يدخل إىل أفكاران : وقال لوزانوف
جيري واألنشطة  ومجيع احملاداثت .كان لنا الختيارهمإاملعقدة وال 

فلذلك من املهم أن ميرن . وعي معااليف حاالت الوعي وال 
املدرسني لصناعة الرسالة شفهيا أو غري شفهي وتبديل السلبيات 

 .جيابيةابالنطباعات اإل
 أمهية املظاهر واألغنية والقصة واحلركات -1

مجيع املثريات املقدمة للدماغ على شكل العالمات 
 . والرموز، وجيري يف كيفيات متعدد العمل ال نفهمها على التمام

 االفتاضات واملعوقات ال بد من معرفتها قبل التعلم السريع -4
وبعد معرفة موضع قوتنا ونقصاننا فلنبلغ على املقصى 

 . الغالية
 

يعمل الغناء  " Brain Based Learningيف ( 2997)وقال ويبس 
تنوع النغمات تضع ائل ابألوزان واألمناط والفروق و شارات والرسكحامل اإل

يسراهنم يف تذكر بفرمبا نشاهد األطفال ". الرموز يف كل التعليم اجلديد
النغمات فيها اليت تساعدهم لتذكر تلك . ألغنية اجلديدةابالكلمات 

فلو نضع االهتمام على أكثران الذين أيخذون املعلومات من . الكلمات
صغارهم يسمعون ذلك الغناء مرارا متواليا، وحيث ويف  tinkle winkleالغناء 

إمنا حيتاجون إللصاق تلك احلروف إىل ( abjad)حان الوقت لتعلم احلروف 
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بينما  ؛ةفيه حفلة موسيقيوهذا املدخل جيلب    .ت ذلك الغناءنغما
؛ يرابط بني صوت املدرس  (Orkestra) املدرس يقوم كقائد أوركيستا

 .يف عملية التعليم( Instrument) كاالنستومني
يعين ( Concert Reading)ابلبحث عن حفلة القراءة  فو لوزانوزاد 

هي؛ التقنية واالستاتيجية الستخدام ، ةالقراءة ابتباع النغمات املوسيقي
: وقال لوزانوف. املوسيقي كنظري املقروء لتبليغ اجلملة الكبرية يف الدماغ

يف املائة يف تسهيل عمل املدرس  27تساهم احلفلة احلسنة الناجحة قدر "
وشرح أيضا أن حفلة التعليم الناجحة " يف املائة 5يف التعليم يف الوقت قدر 

ابب التعلم ووصل إىل الفكر غري الوعي ويعطي فهم املواد يقدر ألن يفتح 
املدروسة جيدا ويشغل التذكر ملدة طويلة وتنقيص حصة التعلم على 

   .اجلملة
 

 ابلتعزمي والعالمات القرآنالتدريبات بتحليل ألفاظ  (6
وهي  القرآنمر الطالب لتقدمي ترمجة ا أتوأما هذه التدريبات سوى أهن

ابلعالمات املعينة كما  القرآنعطاء العالمات يف بعض ألفاظ إمر الطالب أت
شرحها يف عرض البياانت، تطبيقا مبعلومات قد حصل عليها من شرح 

وهي كما شرح الدكتور رشدي أمحد . املدرس يف الفصل إىل النسخ العربية
عملية اليت تستهدف هبا متكني الطالب من أن يسيطر على الطعيمة من 
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ة اليت تعلمها يف الفصل، فهي إذن وسيلة حلفر املهارة اليت األمناط اللغوي
   .وتثبيتها عنده وتدعيم ما تعلمه بشأهنا تعلمها الفرد

هذه العملية من الواجب ألنه يقدر ألن حيث الطالب على التعلم و 
ألن التعليم بباري هو التعليم السريع والوقت . الذايت كل يوم يف غرفاهتم

ومن هذه االستاتيجية يساعد . ال يتسع الستقبال املواد الكثريةالقصري 
املدرس الطالب حبّثهم على التعلم الذايت كل يوم، كي ال يثقل عليهم 

ألنه لو يدع املدرس بدون هذه . حفظها ويثبت املواد يف أذهاهنم طرفا طرفا
حان ثقل عليهم حفظهم حيث يالتدريبات فرمبا اليراجعها وال يطالعها حىت 

وهبذه االستاتيجية فرمبا يساعد الطالب لالنضباط . وقت االمتحان األخري
بري علم النفس يف عسوين حديث، خ اي  ز  و  هكذا أكد عليه فـ  . تعلم كل يومالو 

    .ندونسياإاجلامعة 
الطالب لتذكر تصنيف كل  ما وضع العالمات والتعزمي يساعدوأ

ألنه،  . جيدها  يف مستقبلهم يعرفها، حىت أنه لو القرآنالكلمات املوجودة يف 
. كما قد سبق حبثها؛ أن الدماغ يتذكر املعلومات أيسر ابلرموز والعالمات

وكذلك عن االستنتاجات ابلتعزمي حىت يعتربها الطالب كاألمناط تيسر هلم 
الذهنية اليت تقدم  اخلريطةهكذا كما هو معلوم يف نظرايت . على تذكرها

املتعرجة اليت سوف تصبح أكثر حتفيزا للدماغ من  االلوان والصور والفروع
وقد أقره ليوانردو دافنشي وقد استخدم . الطرق التقليدية لتدوين املالحظة
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الصور والرسوم التخطيطية والرموز والرسوم التوضيحية كطريقة تسجيل 
ولكنه يف تطبيق امليدان ال جيد    .األفكار اليت حتشد يف دماغه على الورق

ب األلوان يف عملية الرموز والعالمات، ولذلك من املستحسن؛ الباحث جل
 . أي جللب قوة املذاكرة أن يضع العالمات ابلرسوم امللون

الدماغ ماهر يف أخذ . ووجد أن الدماغ هو متأهل يف صناعة األمناط
الدماغ لو ميكن سيصنع ويرتب . املعلومات عشوائيا غري متابط مث يرتبها

ه والتعلم اجليد لو يتم. ط خيتع االتساق واملعىن فيهاعمله لصناعة األمنا
نسان يقدر للتذكر أجيد لو ترابط املعلومات اإل. ابرتباطه ابلعملية اجلسدية

وهذا دليل على أن التعلم يرافقها     .ابلعملية اجلسدية؛ يعين التعلم والعمل
ات الفعالة ابلبيئة احمليطة للتعلم اليت ميكن أن حيصل فيها املتعلم على اخلرب 

 .أكثر مما حصل من شرح املدرس
 

 شخصية املدرس (3
وأما شخصية املدرس فهو مؤمتن عليه يف كفاءته التعليمية بسبب طول 

ووجه . مكثه يف مهنة تعليم اللغة العربية يف الدورة أوشيان عربية أو فيما قبله
الباحث فيه املعايري ملؤشرات التعليم الفعال من جهة املدرس كما هو قرره 

أن ( 2: تمادا بهحمبيب عبد الوهاب، كمعيار التحليل لشخصية املدرس واع
أن ميلك الرؤية والرسالة ووجهة ( 1يتقن يف املواد ويستوعبها عرضا وعمقا 

أن ميلك العهد العايل وحيب ( 4النظر واملداخل ومعرفة طريقة التعليم الكافية 
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أن ميلك االبتكار والفضويل العايل وقوة احلماسة يف ( 3مهنته كاملدرس 
ن يتقن يف حسن أخالقه ويكون أسوة أ( 5( اللغة العربية)تطوير العلم 

له التسامح ابملوطن ومتجاوب بتطوير الزمان والقدرة حلل ( 2حسنة 
    .املشكالت

وأما النقطة األوىل جيد الباحث أنه متقن يف املواد ألنه من حيث 
خلفية دراسته قد خترج من املعهد السلف وتعلم فيه عن النحو والصرف كما 

زود أيضا بطول مكثه يف التعليم هبذه الطريقة هو يف املعهد السلف، مث ت
مث النقطة الثانية والثالثة، وجد الباحث . حىت حيفظ املواد على ظاهر القلب

أنه حيب يف عملية التعليم وتدل عليه محاسته حني التعليم ويظهر لدى 
إال أنه رمبا يقصر يف املعلومات حول . الطالب مظهر التمتع بعملية التعليم

لغة من حيث طرق التعليم أو النظرايت، ألنه ليس متخرجا يف قسم تعليم ال
 . تعليم اللغة العربية بل يف قسم األدب من شعبة اللغة االجنليزية

وأما النقطة الرابعة واخلامسة، وجد الباحث أنه من احملبني يف اللغة 
العربية؛ أنه متبحر يف املفردات ويقدر جواب كل السؤال عن املفردات حىت 

وحيفر العلوم العريب من الكتب املرافقة ويزيد يف مواد متييز . املفردات الغريبة
على املالبس األبيض وهو أيضا حسن السرية ويالزم . مبا هو هتتم معرفته

وأما النقطة األخرية . كما هو يف ثقافة العرب االسالمي( الثوب والكوفية)
 . فيدل عليه الزامه على غناء اندونسيا رااي املتجم إىل العربية كل أول الدرس
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وجبانب تلك املعايري، وجد الباحث أن املدرس حياول اجياد جو الفرح 
ام والفكاهة، حىت ظهر منه وجود جو أثناء الدرس، ويالزم على االبتس

وكذلك يالزم القاء القصص املضحكة أو ما . الراين واالبتعاد عن املشقة
وتعترب العملية     .عداها ألجل جلب محاسة الطالب واهتمامهم ابلتعليم

املرحية يف التعليم من املهم ألن االدماغ حيتاج إىل كلتا التحدايت الثقيلة 
. الدماغ إىل التحدايت لنهض العاطفي مث يتعلم منه حيتاج. والوعيد اخلفيف

. فلو مل يقبل التحدايت أصال فهو يف غاية الراحة وال سهامة له يف التعلم
ولكنه لو أخذ التحدايت يف غاية الثقل فهو سلبية ألنه يشعل اخلوف 

    .والفرار عن التعلم
 

 احملتوى  .3

 : أن يف احملتوى خصوصيتان جيتذب البحث فيها، ومها الباحثووجد 
 ةابألهداف الرتبوي موافقته (0

وشرح عمر محالك عن معايري احملتوى يف مالئمته لعملية التعليم، 
     :وهي

 ةاملعايري يف عالقته ابألهداف الرتبوي . أ

أو كان احملتوى ذا معىن والصدق وذا املنفعة يف التفسري  (2
 والفهم ويوصف احلياة املعاصرة؟ 
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 أو كان احملتوى يتعلق مبشكالت احلياة؟ (1

أو كان احملتوى يقصد إىل تقدمي التنمية والتطوير املتوازن يف  (4
 نفس الطالب كما هو مقر يف األهداف؟

 املعايري يف عالقته مبوصفات الطالب . ب

حملتوى ذا منفعة العطاء القناعة يف حماولة اجابة أو كان ا (2
 مقتضيات وميول ومشكالت الطالب؟

أو كان احملتوى يناسب مبستوايت الطالب التعليمي  (1
 ونضجهم وخلفية خرباهتم؟

أو كان احملتوى يستطيع ألن يتصرف وخيدم خمالفات  (4
 شخصية الطالب؟

 املعايري يف عالقته بعملية التعليم . ج

أو كان احملتوى يساعد الجياد جو التعلم املتابط والفعال،  (2
 حىت ينمو الطالب فعاال مستقال؟ 

أو كان احملتوى حيتوي على الدافعية الداخلية يشجع  (1
 الطالب للتعلم؟ 

أو كان احملتوى يضمن على توازن بني املواد سواها ويضمن  (4
 على توازن قوة املدرسني يف سائر اجملال؟
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وأما النقطة األوىل يعين عن عالقة احملتوى ابألهداف التبوية فهي 
تتجه إىل حتقيق األهداف لكنه غري مكاملة هلا، ألن األهداف املقررة هلذه 

والتمجة هي ليست ". كوكبا"بتعاون القاموس  القرآنالطريقة هي لتمجة 
ث عنه بل يقتضي على الكفاءات املتعددة للمتجم كما قد حب بسيطاعمال 

ألن  القرآنولكن احملتوى لتمييز يكفي ألن يتجه إىل فهم معىن . يف السابق
الذي " كوكبا"الطالب أيخذ ابلقواعد األساسية واستزاد أيضا ابلقاموس 

وكما أن كفاءة التمجة تقتضي على املعارف . القرآنيهدف لبحث معاين 
قواعد األساسية ومهارة املتنوعة، فهي أيضا غري مؤمتن عليه لو مبجرد معرفة ال

 القرآناالطالع إىل القاموس، بل يكفي تلك املعارف إىل فهم معىن 
 . واالفهام لكن ال على حسن االفهام بل أقرب ألن يسمى بفهم املقروء

ومن املستحسن لو كان التعليم هبدف التمجة أن يزيد يف احملتوى 
واإلندونسيا مثل كيفية  املبحث عن املقارنة بني معاين تراكيب اللغة العربية

ولكنه رمبا . ترمجة اجلملة الفعلية أوكيفية ترمجة تركيب اإلضافة وما إىل ذلك
قد يكفي للتمجة احلرفية أي إمنا يعطي املعىن املراد بتعاون القاموس كوكبا 

ولكنه عند الباحث فهي األقرب ألن يسمى بفهم  القرآناملخصوص بتمجة 
 . املعىن

ا أن مقدار حسن التمجة يتعلق كثريا مبعرفة املتجم من ومن املعلوم أيض
فالنسخة الباحثة حول االقتصادية، فرمبا اخلبري يف . حيث جمال النسخة

وكذلك معرفته . اجملال اإلقتصادية أقدر لتحضري التمجة البليغة من غريه
 .بثقافة العرب وتعمقه يف القواعد الدقيقة
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و فيها؛ ألن املواد يف متييز األول يف وأما عالقته مبواصفات الطالب فه
غاية البساطة، إمنا يعرف الطالب عن الكلمات، ويدرهبم لتطبيق املعلومات 

وحبث معاين املفردات الغريبة يف القاموس بعد معرفة  القرآنلتحليل ألفاظ 
 . جمردها

وأما عالقته بعملية التعليم فهو على التتيب املضمون به عن حفظه 
تدرجي يف املعلومات، إال أنه يهتم كثريا ابحلرف وابتدأ به قبل ابجلوانب ال

وأما تصميم ترتيبه الالئقة الن يلصق به إىل نغمات األغنية . األمساء واألفعال
 .يساعد ويشجع الطالب للتعلم وحلفظها

 
 السلفي بني النحوبينه و ق و الفر مواضع  (6

وأما تعمق حمتوى متييز يف البحث عن تصنيفات احلرف فهو من املهم 
وفهم معناه، ألن احلرف هي الكلمات ال ميكن حتديد معناها  القرآنلتمجة 

بل ميكن جميئ احلرف الواحد ابملعاين املتعددة وفقا برتبته يف سياق 
ع مطلق اجلمأغلبه أن يتجم كحرف العطف مبعىن " و"الكلمات؛ مثل كلمة 

ولكنه قد جييئ يف أحيان كحرف     الحقا أو سابقا يف احلكم أو مصاحبا
االستئناف وقد جييئ مبعىن املعّية وقد جييئ كواو احلالية اليت خيتلف 

 . ابختالف رتبتها املعىن
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وأما احملتوى متييز، يتعمق يف البحث عن احلرف، فهو يساعد الطالب 
يف الكلمات، حىت يسهل كل احلرف على مقتضى تصنيفها فروق  معرفة 

 .بعد معرفة تصنيفها عليهم معرفة معناها
وقال املدرس إن احلرف ال سبيل إىل معرفته إال حبفظها، ألنه العالمة 
له وهو خيتلف عن اإلسم والفعل أبن هلما العالمات لتفريقهما بعضها 

وقال يف شرح خمتصر جدا على منت اآلجرومية، أبن عالمة احلرف . بعضا
إىل نظري ذلك  وجاء ابلقياس. قبول العالمات اليت لإلسم والفعل هي عدم

فاجليم عالماهتا نقطة من أسفلها واخلاء عالماهتا نقطة . اجليم واخلاء واحلاء
    .من أعالها واحلاء عالماهتا عدم وجود نقطة من أسفلها وال أعالها

مث عن اختالفه من حيث أنه جيمع بعض األمساء املبنية يف صنف 
رف مثل اإلشارة واملوصول والضمري بسبب كون مؤلف متييز يهدف إىل احل

، ألنه؛ ولو يذكرها يف يتيسري تعلم القواعد، ال ألجل اصالح النحو السلف
صنف احلرف اآلن، لكنه يرجع إىل ذكرها يف صنف األمساء املبنية بعد 

واحتّج املؤلف أبهنا غري الئقة ألن يسمى . الوصول إىل متييز الثالث
معرفة املبتدئني عن عالمات األمساء؛ ال مستوى ابألمساء، ألنه من حيث 

عالمة وال داللة على إمسيتها بل يرجع كلها إىل تصنيفها للحرف، من أهنا؛ 
أي األمساء على  ي تنقسم األمساء إىل املعربمبنية؛ ويف النحو السلف( 2

    اهبة قريبةأي األمساء املشبهة ابحلرف فبسبب مش واملبينأصل خلقتها، 
فقدان عالمات اإلسم يف تلك ( 1حكم احلرف على فهي يف أحكامها 
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أي التكيب  نعم وجد جميئ تلك األمساء يف تركيب املبتدأ. األمساء
ولكنه يف حق املبتدئني ال     هو من بعض عالمات اإلسمو ؛ اإلسنادي

ئون مل واملبتد. يعرفون هذه العالمة، وتشتط معرفتها مبعرفة أحكام املبتدأ
يبحثوا عن املبتدأ، بل إمنا يعرفوا عالمات اإلسم هي التنوين واخلفض وأل 

فلو أجربت إمسيتها فرمبا على الطالب يتحريون بسبب خلوها عن . فحسب
احتياجها إىل الكلمات سواها المتام معناها؛ ومن ( 4عالمات األمساء 

ج إىل املشار إليه املعلوم أن املوصول حيتاج إىل صلة وعائد، واإلشارة حتتا 
واالحتياج إىل الغري إلمتام املعىن هو من . والضمائر حتتاج بعضها إىل املراجع

 . عالمات احلرف
ومن املقابلة مع املدير وجد الباحث أن املؤلف يثبت هذه التصنيفات 
بسبب التسهيل والتيسري، واحتّج أبن النحاة القدماء يف فلسفتهم جيربون 

يف صنف األمساء؛ إمنا ألجل جميئها يف تركيب اجلملة تلك األمساء للدخول 
ويضغط املدرس أن مجيع مواضع االختالفات املوجودة يف حمتوى . اإلبتدائية

 . متييز إمنا طرأت ألجل التيسري
 

 األثر االجيايب يف تعليم القواعد بطريقة متييز يف الدورة أوشيان عربية  -6

استنتج الباحث من البياانت حنو مقابلة وهناك عدد من األثر اإلجيايب الذي 
ط التالية مث يتبع ااألفراد واملالحظة يف امليدان والواثئق، وسيلخصها الباحث يف النق

 :بتحليليها
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 ثبات الفكرة؛ أبن القواعد هي املادة السهلةإ .2

واملشهور أن القواعد هي املواد الصعبة، حىت حيتاج مظهر تعلمها 
بعض األماكن جيري تعليم قواعد اللغة غري ويف . إىل الوقت الطويل

وهناك كثري من الفكرة واالعتقادات . فعال بل مجود وميل فيه الطالب
 .السلبية امللصقة يف هذه املواد الغالية

وكما قال املؤلف يف السابق أن هذه الطريقة حتاول ابطال تلك 
ب السلبيات، وغرس يف أذهان الطالب أبن القواعد هي سهلة وال يطل

فلذلك، يوجب متييز على مظهر احلماسة . استيعاهبا إىل الزمان الطويل
جيتذب الطالب إىل االشتاك فيه حني يرون  واملمتعة يف التعليم حىت

وهذا متحقق عليه يف هذه الدورة؛ يعين وجد الباحث من . التعليم هبا
ملية املقابلة أبنه يشتك بعض الطالب التعلم بطريقة متييز بعد رؤيتهم لع

 .التعليم حني ينتظرون حصتهم للتعلم
وميكن ابلفكرة واالفتاضات السلبية حتديد قوة اإلنسان يف التعلم 

ويهدف التعليم هبا تبديل تلك السلبية ابلفكرة االجيابية حنو . وتنقيصها
 279.القواعد حىت ميكن من اخراج مجيع قوة اإلنسان الكبرية للتعلم

عد مهمة ألن تغرس يف األذهان ألن اإلنسان والفكرة االجيابية حنو القوا
حىت يفكر أنه قادر  227ميكن أن يسخر عليه لفعل شيئ ابعطاء االحياء

 .لفعله
وكما لو قام فرد يف املنرب ألجل احملاضرة، لو قام فيه ابحلياء 
واالرتعاد واخلوف وال ثقة له بنفسه فال ميكن له الوصول إىل مظهر 
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ابلثقة وابتدأها ابلكلمات البسيطة املرحية، كما جيد، ولكنه لو قام فيه 
هو يقول ابتداء ابهلزل اخلفيف فرمبا يساعد ذلك إىل القاء احملاضرة 

ألن املخاوفات وعدم الثقة تست قوة الدماغ وحتددها حىت ال . اجليدة
 222.خترج قوته الكبرية

 

 الدرسالتعليم بعد متام عمل لقيام بلقدرة الطالب  .1

ن أحد عالمات جناح املعلم هو قدرة الطالب وقال املؤلف أب
وهذه . القيام بعمل التعليم بعد متام التعلم، جبانب قدرته فهم املواد

الطريقة يف أصل وضعها مقدمة لألطفال، فلو قام األطفال بطفوليتهم 
فلذلك حنو . فهي املشكلة الكبرية، مع أهنم ال خربة هلم بعمل التعليم

تقليد مبا فعل املدرس حني يعلمه، حىت ال هذه الطريقة يكفي هلم ال
حيتاجون إىل وضع الزايدة ولو يف القاء الكلمة، ألن هذه الطريقة قد 

وهذه . أثبتت الكلمات بسياقها إللقاء املواد ال تقبل التغيري والتصرف
 .هي من نوع االبتكار من مؤلف هذه الطريقة

الباحث إىل أما قدرة الطالب للقيام بعمل التعليم فلو راجعها 
التصنيفية لبلومفليد وجد أن احلفظ وتقليده بذكره هو من القدرة 

فلذلك لو . السهلة يف التعلم؛ أسهل من أن حيلل أو يستنتج املعلومات
يطلب من األطفال التقليد لكلمات املدرس يف القاء املواد فهو أسهل 

 .هلم من القاء الكلمات اجلديدة يف التعليم
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لبلومفليد
 

ولكن اليزيد هذا االبتكار إال عن اثبات الكلمات بسياقها يف 
القاء املواد، مع أن هناك عديد من الكفاءة احملتاجة للقيام بعملية 

وليس التعليم عمال بسيطا، ال سيما يطلب التعليم هبذه الطريقة  . التعليم
فلو . مجاعة واهليئات الطفوليةكفاءة املدرس لطلب الطالب يف التغين 

ال يكون للمدس تلك الشخصية وال الكفاءة احملتاجة يف التعليم، فال 
فلذلك يرى الباحث أن هذا االبتكار حيتاج إىل . جيري التعليم فعاال

 .مزيد من املواد واألنشطة لو يهدف إىل استعداد الطالب للتعليم
 

 تعلم القواعد امليسر .4

ج الطالب مقارنة بني النتيجة يف اإلختبار ويزيد أيضا بعرض نتائ
. ووجد فيهما التفاوت البالغ يف كال معديل النتيجة. القبلي والبعدي

درجة  ملعرفة spssوسيشرح الباحث مقارنة كال معديل النتيجة ابحصاء 
 . النتيجة االحتمالية يف كال معديل النتيجة

وبعقد االمتحان القبلي والبعدي ومعرفة تفاوت نتائج الطالب 
 . فيهما هي أبسط طريقة إىل إثبات تعليم القواعد امليسر
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أصغر  7،777وظهرت يف اجلدوال أن درجة االحتمالية اليت هي 
     .أن درجة االحتمالية بينهما ذو معىن فهو يدل  على 715، 7من 
     .معىن

 
 القرآنيف مستقبل الطالب حني يقرأ  القرآنفهم معاين  .3

ويعطي اهلذا التعليم خربات التعلم اخلاصة للطالب يف كيفية 
حسنة لقراءة القرآن يعين أن ال يتعجل القارئ ويهتم مبقاطع كلماته يف 
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لقراءة القرآن ابملهل وبه يتعود الطالب يف مستقبلهم . سياق ألفاظه
ووضع االهتمام لكل كلماته وحياول إىل فهم معناه، ألن يف القرآن كثري 
من تكرار املفردات حىت ال يستحيل أن توجد بعض املفردات السابقة 
يف سورة البقرة حنو هذا التعليم يف اآلايت اآلتية يف الصفحات التالية، 

 .حىت جيتذب ال طالب إىل تكميل فهم معناه
وجود عملية التطبيق املكثف اجملرية يف كل يومبالطبع سوف و 

يتأثر إىل عادة الطالب يف قراءة القرآن، ألن توتر العمل سوف يؤثر يف 
 .عادة الفرد

وجبانبه، لو فهم الطالب معىن القرآن من حيث اللفظ فمن 
املمكن أن جيتذب إىل استمرارها يف البحث عن معناه التفسريي حىت 

 .ة إسالمية يف نفوس الطالبيشعل به غري 
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

األول ملخص نتائج البحث والثاين : وسيعرض الباحث يف هذ الفصل عن أمرين
 :التوصيات واالقتاحات، كما يف التايل

 ملخص نتائج البحث - أ

وبعد أن قام الباحث ابلبحث عن تعليم القواعد بطريقة متييز يف الدورة 
أوشيان عربية بباري كديري، يف الفصل متييز األول، وبعد أن مجع البياانت وحللها 
على مقتضى النظرايت التعليمية للغة العربية، وصل الباحث إىل االستنتاجات 

تيب كما يف مطلب أسئلة األخرية، وابلتايل سيشرحها على شكل ملخص ابلت 
 : البحث
أما مواصفات هذا التعليم وخصائصها جيدها الباحث ذا خصوصية  -2

 :جذابة يف بعض جوانبها، وهي

 األهداف .2

وكان األهداف الثابتة هلذه الطريقة هي استعداد الطالب لتمجة 
ولكنه قال املدرس أبن األهداف التبوية فيه هي قدرة الطالب . القرآن

وعند الباحث أن األهداف عند . املسموع واملقروء لقرآنافهم معاين 
ولو ال . املدرس هي األصدق فيه، ألهنا املالئمة بعملية التعليم واحملتوى

يليق تغيري األهداف ملوافقة االجراءات واحملتوى بل االجراءات واحملتوى 
 . اليت وجبت ألن توافق ابألهداف
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هي الغاية األكرب يف هذا التعليم ولكن الباحث  القرآننعم، ترمجة 
اليرى فيه العملية جمليئ التمجة املفهم، بل التمجة املقصودة فيه هي 

 . ال لالفهام القرآنالتمجة اليت تضغط فهم الطالب ملعاين 
 

 االجراءات التعليمية  .1

شخصية ( 1مراجعة املواد ( 2: وأما االجراءات فهي تدور حول
االستاتيجية اليت حتتوي على األغنية ورفع الصوت ( 4املدرس 

فهي كلها جتعل . القرآنتطبيق املعلومات لفهم ( 3والعالمات والتعزمي 
التعليم فعاال، ولكل منها القوة يف غرس املادة؛ فاملراجعة فهي لقوة 

غنية، وشخصية املدرس اليت جتعل الطالب القبول حفظ الطالب األ
والرضا ملشاركة عملية التعليم، واالستاجتية اليت تساعد حفظ املواد 
وتسهيل اثباهتا يف أذهان الطالب، وتطبيق املعلومات الذي يساعد إىل 

 .فهم معىن التعلم يف حياهتم
فهي كلها جتري جيدة، إال أنه وجد الباحث عوارض خيل هبا 

ال يستقيم ابلوقت، فرمبا كان هذا بسبب ( 2: االستاتيجية، وهي تلك
مراجعة املواد اليت التقوها املدرس بنفسه حىت ال ( 1عدم االعداد اجليد 

وتسجيالت األغنية اليت تقبل االصالح كي ( 4ينضبط فيها الطالب 
 . يسمحوا الطالب يف مساعها حني يف غرفاهتم

 
 احملتوى .4

موافقته مبستوى الطالب فمالئمة، ألنه  وكان احملتوى من حيث
يساعد الطالب للفهم تدرجييا من الكلمات بعالماهتا ويستمر إىل 

ولكنه وجد فيه الباحث االختالفات األساسية فيها، . تصاريفها واجملرد
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من وضع بعض األمساء يف صنف احلرف، ولكنه للتيسري فقط من 
 . ة يف السلفحيث الطريقة ال ببقصد تغيري القواعد الثابت

 
 : ط التاليةاأما األثر اإلجيايب هلذا التعليم يستنتجه الباحث يف النق -1

 . اثبات الفكرة؛ أبن القواعد هي املادة السهلة .2

كرة أبن القواعد هي املادة الصعبة؛ ألهنا يدور تعلمها يعين الف
وهبذه الطريقة . على احلفظ والتحليل ويطلب إىل قوة الفكر والذاكرة

مظهره محاسة وممتعة جيتذب الطالب حني يروا عملية تعليمها، اليت 
ومنه قدرت هذه الطريقة إىل استدعاء الطالب إىل تعلم القواعد وال 
خوف عليهم وال ينظرون تعلمها صعبة، حىت يسمحوا إىل التعلم مع 

 .الرضا والقبول
  

 .قدرة الطالب للقيام بعمل التعليم بعد متام الدرس .1

ب هو من ابتكار هذه الطريقة، من أهنا تعد وكان هذا اجلان
وكذلك تعدهم للقيام  القرآناألطفال لفهم القواعد وتطبيقها لفهم 

وهي تشكل يف تثبيتها الكلمات اللقاء . ابلتعليم مع سن طفوليتهم
ألنه، كما ثبت . املواد بسياقها الثابت اليقبل التغيري ولو يف معىن واحد

يف تصنيفية بلوم للجانب املعريف وجد الباحث أن قوة التقليد ابلذاكرة 
ولكنه رأى . ا لألطفالهي من أسهل القوة للطالب املبتدئني، ال سيم

الباحث أهنا اليكفي لالعتماد هبذا االبتكار، ألن التعليم ليس من 
 . العمل البسيط بل حيتاج إىل عدد من الكفاءة ال جيمعها هذا االبتكار
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 تعلم القواعد امليسر .4

وكما قد شرح يف السابق أن تعلم القواعد يطلب إىل احلفظ 
نيتها تساعد الطالب إىل احلفظ وهبذه الطريقة من حيث أغ. والتحليل

بدون مشقة وبدون وعي، ألهنم إمنا يغنوا مجاعة ويكرروها حىت تثبت 
 . املواد يف أذهاهنم

وكذلك سائر أنشطتها الذي يتأسس على التعليم على ضوء 
البحث على الدماغ، يعطي التدريبات وما عداها اليت يفهم الطالب 

من حيث العالمات والتعزمي، فهي وأما االستاتيجية . معىن هذا التعلم
يوافق بعمل الدماغ الذي أيسر لتذكر املعلومات حنو األمناط من 

 . املعلومات املكتوبة بشكل نثر
 

 القرآنيف مستقبل الطالب حني يقرأ  القرآنفهم معاين  .3

وظهر هذا األثر بعد أن مت التعلم، حني خيوض الطالب أبنفسهم 
مبا جيدون املفردات يف بعض أايت يف يف مستقبلهم، فر  القرآنلقراءة 

ألنه يف هذا . القرأ، يف معىن واحد مع ما قد تعلمه يف هذا التعليم
تتكرر كثريا ال بذكر مرة فقط  القرآنالتعليم يدل املدرس أبن مفردات 

بل مرارا، حىت بعد أن مت تعلمهم لفهم مخسني أايت من سورة البقرة، 
 . أيضا يف صفحة اتليةفرمبا جيدون املفردات فيها تذكر 

وكذلك ميرن التدريب للقراءة ابلتقطيع إىل تدقيق تركيب كل لفظ 
حىت يسهلهم إىل ترقية معرفتهم عن الكلمات . حني يقرأه القرآنيف 

 . العربية وعالماهتا
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 التوصيات واالقرتاحات  - ب

وانطالقا من نتائج البحث اليت وصل إليها الباحث وألجل اإلسهام يف جمال 
تعليم القواعد العربية اليت تقابل املشكالت الكثرية يف تطبيقها يف بعض األماكن، 

 : يوصي الباحث ويقتح إىل كل من له اهتمام يف تعليم اللغة العربية
 لكل من له اهتمام يف تعليم اللغة العربية -2

حد مشكلة تعليم قواعد اللغة هي الفكرة السلبية إن من أ
امللصقة عليها، فلذلك يقتح الباحث أن يغرس يف أذهان الطالب 

وللمدرسني أن يعقد التعليم يف اجلو املمتع ابلقاء املواد . سهلة املادة
حنو األغنية ألن املواد لو ملصقة إىل األغنية املألوفة عند الطالب 

وأن يوقع يف . م يف حفظها كما هي يف متييزميكن أن يكون أسهل  هل
الفصل التصفيق ألجل االبتعاد عن اهلدوء الطويل كي اليكون التعليم 

 . مسئما
وألجل التيسري للطالب، أن يعرفهم يف أول املرة عن خريطة 

أوال، مث مجلة املواد على السبيل العام كي يعرفوا عن خريطة املادة 
يعطي املدرس فرصة للتطبيق كي وأن . مفصاليستمر إىل الشرح 

 .يفهموا معىن تعلم تلك املواد
 

 ملن يريد أن يقوم  ابلبحث يف هذا املبحث -1

ي اجلوانب يقتح الباحث ملن آوألجل أن يكون العلم مشوال يف 
يريد القيام ابلبحث االستمراري يعين؛ البحث حول متييز وتعليم 

 : ط التاليةاالقواعد، أن يبحث حول النق
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املتعمق حول ابتكار هذه الطريقة يف اثبات  البحث .2
الكلمات اللقاء املواد بسياقها، الستعداد الطالب للقيام 
ابلتعليم بعد متام الدرس، حىت أهنا تسمي هذه الطريقة 

 تقليدية

تعليم القواعد بطريقة متييز للطالب فعالية بحث عن ال .1
 .الكبار ابملنهج الكمي التجرييب
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 دليل املالحظة
 تعليم القواعد بطريقة متييز يف الدورة أوشيان عربية بباري كديري

 
 عملية وخطوات تعليم القواعد بطريقة متييز يف الدورة التعليمية أوشيان عربية - أ

 اجلوانب امللحوظة النمرة
 املالحظة

 مالحظة الباحث االجراءات
 ال نعم

قيام املدرس  2
 ابعداد الدرس

وكان املدرس يف تعليم القواعد بطريقة متييز  ال 
ال يستعد اعداد الدرس، ولكنه يقدم املواد 
على حسن التقدمي، وكانت االستاتيجية 
جذابة وممتعة يشجع الطالب على التعلم 

فرمبا كان املرئي بسبب  . االهتماموحسن 
كفاءة املدرس وكثرة خربته يف التعليم اعتبارا 
أبن تعليم القواعد بطريقة متييز يف هذه 
الدورة ليس سنواي مثلما يف املدرسة، بل 
شهراي أي يتكرر يف كل الشهر؛ يعين 
الفصل ينتهي على كماله يف كل الشهر 
ويبدأ ابلفصل اجلديد يف الشهر األيت، 

ومنه  . جيري هذا على شكله مدة سنتنيو 
كثرت خربة املدرس يف التعليم، ألن املدرس 

 هو بنفسه ال آخر
مراجعة املواد  1

 املاضية
ويعطي املدرس قبل التعليم الفرصة للطالب   نعم

ألن يكرر أغنية املواد مجاعة، ويرافقها 
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ابلطبل كي يتاقى به محاسة الطالب يف 
 . التكرار واملراجعة

خصائص التعليم فيها أنه ال أيمر  ومن
املدرس الطالب ألن حيفظ املواد بل يعطي 
التسجيالت عن األغنية يف جّواهلم حنو 
بلوتوة، وأيمرهم أن يستمعها أكثر ما أمكن 
حني كوهنم يف غرفاهتم أو يف كل وقت 

ورأى الباحث أنه يسهل الطالب . فراغهم
إال أنه رأى الباحث أن . حلفظها

ليست ممتعة يعين ال على التسجيالت 
شكل ممتع ألن يسمع، ومن املمكن أن 
يصلحها ابألرانسيمني موسيقي األجيد منه  
كي كان استماعه غري ممل للطالب وميكن 
على الطالب أن يضع عليها االهتمام 

 .أكرب الستماعها من استماع سائر األغنية
تقدمي املدرس املواد  4

وحصوله على 
 اهتمام الطالب

ويالزم املدرس على مظهر احلماسة،   نعم
واليظهر لدى الطالب وجه امللل أو 
الكسالن، وارتفع صوته عاليا حىت يسمع 
الطالب كلها ولو كان الفصل ضوضاء 

. بصوت الطبل أو بصوت الغناء مجاعة
وكان املدرس، حني يعلم، يكثر حركة وميثل 
ابألمثال حني يشرح املواد أو يقدم القصة 

ظهره غري ممل وحصل عليها حىت ال يكون م
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 . اهتمام الطالب
وحني يقدم املواد ال خيلو وجهه عن التبسم 
ال سيما حني يوعظ ويهدد الطالب 

وعندما وجد أحد الطالب . الكسالن
النعاس يف الفصل حيجز عليها القهوة ألن 

وإذا وجد يف . يشرب ويذهب النعسان
التعليم املشكالت النفسية فيفرغ الوقت ألن 

القصة االسالمية املتعلقة بتلك  حيكي
املشكلة النفسية، من قصة األنبياء أو 

 العلماء أو الصحابة أو من قصة نفسه
العالقة القريبة بني  3

 املدرس والطالب
وكان املدرس له العالقة القريبة مع طالبه،   نعم

ويظهر من قدرته حفظ أمساءهم كلهم، ولو  
الشهر كان الطالب يتعاقبون ويتبادلون كل 

وجبانبه، . ولكنه يدعوهم أبمسائهم كلهم
الطالب ال يستحيون من أن يسأل إليه عن 

وأحياان . مشكالهتم حول موضوع الدرس
يفتح املدرس الباب، لو وجد فيه بعض 
الطالب الذي يريد أن يشكو عن 
مشكالهتم، مثال يشكو أحد الطالب عن 
سوء حفظه ويبحث عن خمرجه وحيكي عن 

 درسه العربية ويطلب حاله ومرامه يف
 املدخالت من املدرس

وأخذ املدرس التعليم بدون املراجعة إىل   نعماتقان املدرس  5
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الكتاب وكذلك ابألغنية عن مواد متييز  ابملواد
حيفظون كلها وراء الظهر، فرمبا حدث ذلك 
عن تكرار تعليمهم كل الشهر هبذه املواد، 
حىت كان املدرس ال حيتاج إىل مراجعة 

وهبذا يبدو كفاءته يف قواعد اللغة . الكتب
وجبانبه حصل الباحث على . العربية جيدة

املعلومات أن املدرس هو من خريج أحد 
املعهد االسالمي السلفي يف ابسوروان حىت 

 أنه يبتحر معرفته عن القواعد
االستاتيجية يف  2

 تقدمي املواد جذابة
 وجود األغنية املساعدة حلفظ املواد (2  نعم

كثرة التكرار واملراجعة كل يوم كل  (1
ويشجع . وقت أكثر ما أمكن

املدرس الطالب ألن يكثر استماع 
أغنية متييز يف غرفاهتم يف أوقات 

 فراغهم خارج الفصل
وجود املشاركة الفعالة بني املدرس  (4

والطالب، يعين يصوتون كلهم حني 
يغين حىت جيعل جو التعليم الفعال 

 بعيد عن اهلدوء الطويل
رح املدرس املواد هبيئة ممتعة حىت يش (3

كان جذااب ألن يشاهد عليه، ال 
سيما حني حيكي القصة االسالمية 

 ألجل تشجيع الطالب
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وجود العالمات والتعزميات يشاعد  (5
الطالب ألن يتمتع حبفظ املواد 

 وعمل الواجبة 
وجود اهلتاف املسرور، إال أنه يكثر ميوله 

لكبار إىل الطفولة، وكأنه جيرب الطالب ا
التباعه، حىت كان بعض الطالب يستحيون 

ولكنه بعد مرور  . يف أول األمر اتباعه
 .الوقت يتمتعون هبا بال حياء

توافر وسائل  0
 التعليم

وقد توافر وسائل التعليم يف الفصل تلبية   نعم
 :حلاجة التعليم على قدر الكفاية؛ ومنها

 الفصل الواسع( 2
 الراحة واملرواحة ألجل اجياد اجلو( 1
 والسبورة البياض املكتوبة بقلم العالمات( 4
 والدفوف لتزين صوت الغناء( 3
 (كتاب متييز)والكتاب الدراسي ( 5
والقاموس القرأين املسمى ابلقاموس ( 2
 "كوكبا"
والتسجيالت عن أغنية املواد متييز ألن ( 0

يستمع عليها الطالب يف غرفاهتم حنو 
 .اجلوال

-22.47يبدأ التعليم يف الساعة  (2  نعم جو التعليم الفعال 8
وذلك الوقت هو غاية . 24.77

حرارة الشمس، فرمبا هذا اجلو 
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 يتأثر يف كفاءة الطالب يف التعلم
توفر املروحة الكبرية يف الفصل يعني  (1

 االستبعاد عن حرارة الشمس
ال يدع املدرس الفصل على هيئة  (4

اهلدوء الطويل، بدون األنشطة 
 . الفعالة

الفراغ يف أثناء الدرس فلو وجد  (3
حيشوه املدرس ابلقصة املشجعة وما 

 عداه من العملية اجليدة
شخصية املدرس جذابة ألن يهتم عليه، 

 ألنه يالزم على مظهر احلماسة
عملية التعليم هلا  9

املعىن يف حياة 
 الطالب

. املواد يف متييز األول هي القواعد العربية  نعم
ولكنه على قدر يكفي لتلبية حاجة 

حىت . الطالب يف ترمجة القرأن وكتب التاث
ال يكون التعليم يتعمق على القواعد الدقيقة 

واملواد املوجهة . وال يقتضي الزمان الطويل
إىل الطالب بقدر كفاءتتهم كاملبتدئية يف 

ويتجه إىل هدف ترمجة تعلم القواعد العربية 
 . القرأن

ويف كل آخر اللقاء يعطي املدرس الواجب 
املنزيل لتمجة بعض أ ايت من سورة البقرة 
أو يف كتب التاث، وذلك الواجب ألجل 

 .جلب تطبيق املعلومات إىل املرام
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يقدر املدرس االستاتيجية اجليدة  (2  نعم حتضريه للدروس 27
 يف حتضري الدروس

على األحوال واهليئيات وهو يبتكر  (1
 املمتعة ألن يشاهد عليه

وهو يتقن املادة جيدة، ال يفتح الكتاب 
أصال أثناء التعليم، وحيفظ مجيع األغنية 

 على ظاهر القلب
فهمه بطبيعة  22

 املتعلمني
وكان املدرس يواظب على مراقبة أحوال   نعم

مثال فلو وجد أثناء التعليم أحد . طالبه
الطالب نعسان، مباشرة حيجز له القهوة 

وكذلك يهتم أبمر .لكي يذهب النعسان
بعض الطالب الذي أتخر فهمه عن سائر 
اخوانه، ويعطي له احلصة االضافية أو أمر 
اخيه األمهر منه لكي يعلمه يف غرفاهتم كي 

 .  يتأخر يف املوادال
وكذلك لو وجد بعض الطالب ال يستعد 
يف اقبال املواد ابسباب متنوعة كالكسالن 
أو أصاب عليه مشقة يف التعليم، يعطي 
عليه النصيحة اجليدة أو القصة املشجعة وال 

بل يشرح . جيرب على التعليم يف ذاك الوقت
املواد على حسب احلاجة فقط وال يندرج 

 يهتم به يف شرحهإىل ما ال 
هذه العملية هي من خصائص العليم   نعماإلمتحان  21
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بباري، بسبب كون املواد الكثرية والوقت  االسبوعي
الذي ال يتسع عليها نسبيا فيحتاج إىل 
عقد االختبار االسبوعي لعقد فهم الطالب 

 . املواد
ومن مزااي هذا االمتحان، يشجع الطالب 

الدروس يف ألن يراجع ما حصله من 
األسبوع ألن املدرس مساه ابالمتحان فاهتم 

وابلتعلم الذايت بغاية . أمره لدى الطالب
اجلهد كل االسبوع مرة يساعد الطالب 
الستيعاب املواد أجيد من عقد االمتحان 

 يف آخر التعليم فقط
 

أوشيان استجابة الطالب االجيابية يف تعليم القواعد بطريقة متييز يف الدورة التعليمية  - ب
 عربية

 اجلوانب امللحوظة النمرة
 املالحظة

 مالحظة الباحث االجراءات
 ال نعم

ينشط الطالب يف  2
 اشتاك التعليم

ينشط الطالب يف اشتاك التعليم، ويظهر   نعم
 : ذلك فيما يلي

 وجود املشاركة الفعالة (2
يصوت مجيع الطالب حني يغنوا  (1

 املواد مجاعة
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امليعاد أى ال يذهب إىل الدورة يف  (4
 يتأخر أتخرا فاحشا

يهتم الطالب مبا شرح املدرس وال  (3
 يشغل نفسه أبمر نفسه 

يكتب الطالب مجيع ما حيتاج  (5
 للكتابة

يعمل الطالب الواجب املنزيل كل  (2
 يوم

ويف بعض اللقاءات يزيد الوقت عن  (0
 ميعاده، وال يشعرون عليه

يسأل بعض الطالب يتأخر يف  (8
 الفهم إىل صاحبه 

 ملواد مجاعة ولو مل حيضر األستاذيراجع ا
ينشط حبث  1

املعلومات من 
 املصادر املرافقة

يبحث الطالب املعلومات من املصادر   نعم
املرافقة وهي القاموس كوكبا، ألنه من 
حاجة الطالب يف ترمجة القرأن أن يراجع 
إىل القاموس لبعض املفردات ال يعرف 

 .معناها
 
 
 
 

 بطريقة متييز يف الدورة أوشيان عربية احملتوى يف تعليم القواعد - ج
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 اجلوانب امللحوظة النمرة
 املالحظة

 مالحظة الباحث االجراءات
 ال نعم

املواد مالئمة  2
مبستوى الطالب 

 التعليمي

 : ويظهر فيما يلي  نعم
يبدأ املواد على تعريف الطالب  (2

أبدوات الكلمات قبل البحث إىل 
 تركيب الكلمات واالعراب

مبا عقل على الطالب، مثل يهتم  (1
تصنيف الضمري واملوصول واالشارة 
يف صنف احلرف ألهنا مبنية وال 
عالمة االسم فيها، حىت ال يتحري 
الطالب يف تسميته ابالسم وال 

 عالمة هلا
زايدة بعض املعلومات غري معروف  (4

يف النحو السلف، مثل عالمات 
. االسم وهي وجود زايدة مـ  مـ  مـُ 

 دف تيسري التعلموجكيع ذلك هب
ال يعطي املعلومات الدقيقة، إمنا يقتصر 
على ما يف حاجة الطالب ألن يبلغ إىل 

 أهداف التعليم
أتليف املواد  1

وترتيبها على 
شكل ميسر 

ويظهر ذلك يف ترتيبه امليسر ألن يغنوها   نعم
وفق نغمات األغنية املألوفة لدى الطالب 
يف اندونسيا، ومن ابتكار هذه الطريقة هي 
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توافر األغنية جلميع املواد يف الكتاب، حىت  للحفظ
 يسهل للحفظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العميقة دليل املقابلة
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 بطريقة متييز يف الفصل متييز األولتعليم القواعد  حنودراسة وصفية حتليلية 
 بباري كديريعربية يف الدورة أوشيان 

 
بنود دليل املقابلة املوجهة إىل املدير أواملدرس يف الفصل متييز يف الدورة أوشيان 

 : عربية بباري كديري
 األهداف يف تعليم القواعد بطريقة متييز يف الدورة أوشيان عربية . 
تعليم القواعد بطريقة متييز يف الدورة التعليمية ( الفرق)خصوصيات ومميزات  . 

 املكثفة أوشيان
اجراءات تعليم القواعد بطريقة متييز يف الدورة أوشيان عربية اليومي واإلمتحان  . 

 األسبوعي
استجاابت الطالب وترقية كفاءهتم حنو تعلم القواعد بطريقة متييز يف الدورة  . 

 أوشيان عربية
 قة متييز يف جمال تعليم اللغة العربيةاسهامات تعليم القواعد بطري . 
 إعداد املدرس . 
 الطريقة املستخدمة يف تعليم القواعد بطريقة متييز يف الدورة أوشيان عربية  . 
فيه االمتياز اخلاص لتعليم القواعد بطريقة متييز يف الدورة أوشيان عربية عن  . 

 متييز يف سائر الدورة سواها
عد بطريقة متييز يف الدورة أوشيان اختالف مستوى الطالب يف تعليم القوا . 

 عربية
 يف حتقيق األهداف التبويةوأتثريها  خصوصيات يف احملتوى .  

 

 

 



161 
 

بنود دليل املقابلة املوجهة إىل الطالب يف الفصل متييز األول يف الدورة أوشيان 
 :عربية بباري كديري

 اجتاهاتك حنو تعليم القواعد بطريقة متييز يف الدورة أوشيان عربية . 
 الفرق بني تعليم القواعد بطريقة متييز وسائر طرق التعليم سواها  . 

 متييزطريقة واد القواعد العربية حنو ملفظك وفهمك قوة ح . 

 ةيف حتقيق األهداف التبويمساعدة أي اجلانب التعليمي أكثر  . 
 مالئمة املواد ملستوى الطالب . 
 أوشيان عربيةاألثر اإلجيايب يف تعليم القواعد بطريقة متييز يف الدورة  . 
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Hasil Wawancara Mendalam dengan Mudir Ocean / Mudarris Tamyiz  

Sumber Wawancara : Ust. Muhammad Thoyib 

Jabatan   : Mudir Ocean Arabic & Mudarris Kelas Tamyiz 

Alamat   : Jl. Sakura, Tulungrejo, Pare, Kediri 

Waktu & Tanggal : Ahad, 06 Maret 2016, 19.15 Wib 

Tempat Wawancara : Dauroh Ocean Arabic 

No Point  Hasil Wawancara 

1 Tujuan Pembelajaran 

qowaid dengan 

metode Tamyiz di 

kelas Tamyiz 1 

Kalau orang mau belajar memperbaiki mobil atau orang 

mau belajar merakit mobil, maka seseorang harus faham 

dulu onderdil-onderdil mobil atau alat-alat yang akan 

dipakai untuk merakit mobil. Tahu obeng, tahu ini skrup, 

tahu ini spion, ini roda. Sama kayak seseorang mau 

belajar cara merakit kalimat, tarkib, I’rob, maka dia juga 

harus tahu bagian-bagiannya.  

Kadang orang sudah belajar I’rob, tapi “ini apa? Ehmmm, 

madhi”, padahal itu mudhore, kan fatal. Orang “ini apa? 

Ehmm ini huruf, huruf apa? Ehm jer mungkin”nah dia 

nggak tahu.  

Makanya di Tamyiz 1 tujuannya ketika nanti dia 

mendengar Alquran atau dia membaca Alquran, dia sudah 

sangat bisa, oh ini huruf ini isim, udah bisa, bisa dengan 

tanpa mikir, karena udah biasa dilatih ada lagu, simbol-

simbol dan ada lagunya dan semuanya tadi lewat lagu 

lewat latihan lewat mantra lewat segala macem itu untuk 

mempermudah plus nanti itu juga untuk mempermudah 

ketika di terjemah Alquran dan yang puncaknya adalah 

untuk mempermudah nanti di dalam memhami I’rob 

ketika menyusun sebuah kalimat. Kan lucu, kadang dia 

sudah baca kitab, dia sudah berupa jumlah lancar, tapi dia 

nggak tahu bahwa ini mudhore ini madhi ini nah. Tapi 

ketka seseorang belajar di Tamyiz 1 dia sudah bisa 

membedakannya dengan mudah, kenapa sudah diajari, 
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ciri-ciri isim ada kan ciri-ciri isim. Ketika orang mau 

belajar mobil, tahu onderdil-onderdilnya, ketika orang 

belajar baca kitab tahu onderdil-onderdilnya untuk baca 

kitab  

2 Spesifikasi belajar 

qowaid dengan 

metode Tamyiz di 

Ocean 

Ada beberapa tambahan yang tidak ada barangkali di 

tempat lain, bahkan di Pusat, saya memandangnya itu 

perlu. Di Tamyiz 1 dan 2, alamatur rof’I, Nashbi, Jarri, 

Jazmi, itu tanda yang umum saja, yaitu dhommah rofa’, 

nashob fathah, jer kasroh dan jazem sukun. Dari pusat 

sana diajarkan gitu tok. Padahal kita tahu kalo di 

Jurumyah atau Nahwu yang lain, alamat rofi kan ada 

empat, Nashob ada lima. Nah tambahan itu saya berikan 

di Tamyiz, sehingga siswa faham bahwa tanda rofa, 

nashob dan jer itu tidak hanya yang disebutkan tadi itu 

saja. Dan saya pikir itu tidak akan mengurangi 

kegarangan atau kespesialisasian daripada Tamyiz itu 

sendiri, bahkan itu menguatkan Tamyiz agar lebih bagus. 

Sehingga karena di Rofa’sendiri sebutkan dhommah ada 

di beberapa tempat; isim mufrod dll, sehingga itu akan 

saya jelaskan apa itu isim mufrod, apa itu jama taksir, apa 

itu jama muannas salim dst. Dan hal itu yang saya 

sebutkan itu belum diajarkan di Tamyiz 1 & 2, sehingga 

saya pikir itu juga penting untuk mengingatkan pada 

materi terahir dari Tamyiz 2 nanti ada latihan baca kitab. 

Sehingga siswa ketika baca kitab sudah tidak hanya bisa 

memahami  bahwa itu nakiroh atau makrifat, tapi juga 

sudah bisa memahami bahwa itu mufrod, tasniyah, jama 

taksir dst, siswa juga sudah memahami asmaul khomsah. 

Walaupun secara tersirat sudah diberikan ketika di 

Tamyiz tetapi saya melihatnya masih kurang sempurna. 

Yah, itu beberapa tambahan yang tidak diberikan 

barangkali di tempat lain atau di Tamyiz pusat. Memang 

itu inisiatif saya sendiri untuk mempermudah, tetapi tetap 
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siswa juga tidak merasa kesulitan, tujuannya untuk 

mempermudah saja, karena pesen dari Abaza yang 

ngarang Tamyiz “Ust silahkan ditambahi kalo itu untuk 

mempermudah, itu saya seneng Ust, Tafaddhol biarpun 

itu tidak dari saya. Silahkan menambahkan apabila 

tujuannya untuk mempermudah bukan mempersulit lho 

ya.” 

Kalo dari segi strategi, prakteknya barangkali lebih 

banyak, terus dipengulangannya juga lebih banyak 

hamper setiap saat setiap waktu. Dan tetap yang ketiga 

motivasi, bahwa saya selalu sampaikan jadikan ini 

wiridan. Bener-bener usahakan bangun tidur mau tidur, 

dan kapanpun yang anda dengarkan adalah lagu-lagu 

Tamyiz, sehingga anda akan sangat familiar, tanpa perlu 

menghafal. Selama ini kan kebanyak orang banyak 

menghafal sehingga gampang lupa juga. Tapi kalo sering 

mendengar dan masuk ke dalam hatinya, secara langsung 

dia terhipnotis sehingga ingatnya akan lebih lama. Tapi 

kalo waktunya sebulan, teman-teman perlu murojaah 

sendiri  di asrama di kos ataukah di rumah nanti. Karena 

sebenarnya satu bulan itu sebenarnya kurang. Tapi dari 

segi hasil, sebenarnya sudah cukup lumayan, terbukti 

ketika mereka lanjut ke Tamyiz 3 sudah mulai banyak 

yang faham.  

Dan Alhamdulillah hari ini ada salah satu murid (alumni) 

yang mengembangkan Tamyiz di pondoknya, dia pesen 

buku sepasang sama kamusnya sebanyak 78 buku dan 

kamus, berarti dia sudah punya 78 murid yang akan 

diajarkan Tamyiz di pondoknya, dan ini yang kedua. 

Yang pertama beliau sudah pesen buku 48 buku. 

Sehingga 48 buku ini sudah diajarkan ke 48 orang. Salah 

satu pesen Abaza, salah satu kesuksesan seorang guru 

dalam mengajarkan metode ini adalah dua hal. Yang 
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pertama yang diajar bisa baca kitab. Yang kedua yang 

diajar bisa mengajar kembali, dan ini sesuatu yang sulit, 

langka kita temui di pesantren manapun: orang diajar 

jurumiyah bulan ini, bulan depannya sudah bisa ngajar 

Jurumiiyah, ndak mungkin. Tapi di Tamyiz sudah bisa.  

Yang saya bilang dari pesantren tadi saya bilang bahkan 

secara pemahaman nahwu shorofnya tidak mateng banget, 

dia lebih terasah di Tamyiz, pas ke sini kemampuannya 

masih biasa. Semakin mateng ketika di Tamyiz dan 

semakin mateng lagi ketika dia ngajar.  

Selalu saya sampaikan ke siswa yang sudah belajar 

selesai: silahkan cari korban-korban selanjutnya untuk 

diajar, saya hafal dari a-z semua materi Tamyiz bahkan 

semua lagunya, pernah lihat saya ngajar sambil bawa 

buku bawa kitab, karena saya sudah hafal di luar kepala, 

saya sudah menemukan begitu banyak korban. Kata 

Rasulullah saw: من عمل بما علم علمه هللا ما لم يعلم 

Dan itu saya rasakan di Tamyiz saya menemukan banyak 

hal-hal baru yang belum pernah saya temui. 

3 Langkah-langkah 

umum pembelajaran 

qowaid dengan 

metode Tamyiz 

Langkah-langkahnya seperti yang antum lihat pas di kelas 

kemaren. Sama-sama aja, nggak banyak perbedaan.  

Dimulai dengan murojaah anak-anak. Trus nanti saya 

meminta setoran tugas PR mereka terjemahan quran itu. 

Trus saya kasih motivasi dan sebagainya, baru saya kasih 

materi. Ya seperti yang ente lihat kemaren itulah. Hehe..  

4 Respon siswa ketika 

belajar qowaid dengan 

metode Tamyiz 

Mereka menikmati saja, karena notabene santri. Santri itu 

samán wa thoátan, itu kehebatan santri, yang tidak 

dimiliki oleh barangkali siswa sekolah dan yang lain.  

Yang kedua karena mereka menemukan hal yang baru, 

nurut aja apa ini. Kan pertama orang belajar Tamyiz kan 

apa ini, oh begini, semakin di dalemi semakin diikuti, lho 

asik ya. Saya aja sudah pernah belajar jurumiyah, imrithy, 

dan sedikit belajar Alfiyah, ketika ditanya orang: ayo 
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sebutkan huruf istifham? saya pasti akan mikir dan sangat 

lama mikirnya. Metode ini tak usah mikir, luar biasa 

cepetnya sesuai lagunya, tanpa mikir. Huruf syarat kita 

tahu buanyak sekali, saking banyaknya sampai di tamyiz 

dibagi menjadi dua kolom. Ahirnya saya hafal semua 

huruf syarat, oh ini huruf syarat yang bagi saya dulu 

begitu mengerikan untuk menghafalnya. Dhorof yang ada 

dua puluh kata itu ahirnya terasa mudah karena ada 

lagunya.  

Nggak ada yang mengeluh atau protes, hamper semuanya 

welcome, wah asik ustadz ini. Ya itu tadi efeknya ahirnya 

banyak yang kemudian mengajarkan dengan metode ini  

5 Peran Tamyiz dalam 

bidang pembelajaran 

Bahasa Arab 

Oh sangat, sangat berperan sebeneranya kalo semua orang 

pada tahu bahwa ternyata belajar qowaid itu mudah. Yang 

kepingin dicapai, yang kepingin diharapkan oleh 

pengarang Tamyiz Abaza, bahwa sebenarnya ternyata 

belajar dan mengajar nahwu shorof plus terjemah Alquran 

ternyata mudah. Mudah karena apa, karena itukan 

menggunakan tiga otak, ada lagunya, ada yel-yelnya, ada 

symbol-simbolnya dan segala macem itu yang ahirnya 

belajar Tamyiz kelihatan sangat mudah. Makanya perlu 

itu di hari pertama siswa itu dikasih pamahaman tentang 

apa itu Tamyiz.  

Yang kedua, nilai plusnya siswa yang belum pernah 

belajar bahasa Arab sama sekali, bahkan untuk siswa 

yang belum pernah belajar Nahwu Shorof sama sekali, dia 

sudah mulai memahami terjemah Alquran, yang itu 

efeknya adalah siswa pasti tidak puas di situ, bagaimana 

kalo belajar tafsirnya ya. Sehingga ketika nanti dia belajar 

tafsir dia akan lebih mudah karena sudah tahu semua 

artinya di Alquran, kan sudah saya sampaikan bahwa 80% 

terjemah Alquran itu ada di surat Albaqoroh. Makanya 

ketika siswa terus termotivasi untuk menterjemahkan dan 
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menghafalkan terjemahnya tadi akan lebih mudah untuk 

memahami Alquran dan lebih mudah ketika belajar tafsir.  

6 I’dadul mudarris Nggak ada I’dad atau RPP. Itu yang saya suka dari ngajar 

kursusan. Hehe.. Nggak ribet kayak sekolah atau kuliah, 

lebih luwes dan nyantai. Tinggal setiap bulan ada evaluasi 

saya. Saya tanyakan anak-anak apa kekurangannya, 

kadang-kadang saya mintakan angket apa namanya: 

kesan, pesan, saran dan kritik. Hamper rata-rata secara 

metode yang saya bawakan puas, tetapi barangkali waktu 

yang kadang-kadang kurang pas karena di siang hari jadi 

agak sedikit ngantuk dan segala macem. Tapi kata mereka 

bilang, asik karena diingetin diiqob atau ada kopi 

gratisnya yang bagian dari sisi lainnya.  

Karena kita menngajarkannya sudah berkali-kali jadi 

sudah sangat faham apa yang akan diberikan. Lucu aja, 

bahkan seorang dosen seumpamanya di kampus, ngajar 

hal yang sama dua puluh tahun masak perlu I’dad. Masak 

ada Kyai di pesantren yang udah ngajar fathul muin 

selama bertahun-tahun, oh besok saya ngajar bab 

thoharoh, saya tak buat kerangka langkah-langkahnya 

dulu ah, ya ndak.  

Klo pembagian durasi waktu buat kegiatan-kegiatannya 

ya dikira-kirakan. Setengah jam untuk murojaah lagu, 

setengah jam untuk terjemah, urut-urutanya itu fleksibel, 

dst.  

7 Metode yang 

digunakan dalam 

Tamyiz 

Tamyiz sendiri menggunakan dua metode, yang pertama 

1) laduni (ilat e kudu muni), kenapa? Karena ada system 

lagu otak kanan, ada nyanyi-nyanyinya, ada gendangnya, 

maka jangan diem saja. Nah, ilat e kudu muni. Lidahnya 

harus berbunyi. Yang kedua metodenya adalah 2) sentot 

(senyum sambil melotot), senyum ini adalah otak kanan. 

Kenapa senyam-senyum, karena Antum nyanyi:  قبل بعد غير

 pake gendang, itu membawa otak anda دون أمام وراء خلف
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rileks, sama ketika antum belanja ke mall, antum tahu 

nggak? Antum udah di hipotis sama yang punya Mall, 

disetelkan lagu, apalagi lagu yang kita hafal kan ya, lagu 

anak muda apalagi ya. Asik belanja apa aja lupa 

terhipnotis. Sama otak kananya kalo sudah kena, senyam-

senyum karena lagu, terhipnotis, terbawa suasana 

nyaman, yang kedua melotot, melotot itu otak kiri, apa 

melotot? Melototin kitab. Nah itu nyanyinya otak kanan, 

melotonya lihat kitab otak kiri. Plus otak bawah sadar, 

otak bawah sadar itu adalah otak hipnotis, apa hipnotis, 

itu otak pengulangan. Jadi pada dasarnya metode tamyiz 

adalah metode pengulagan pada titik tertentu. jadi proses 

pengulangan itu adalah proses hipnotisasi.  

8 Imtihan usbuiy Imtihan ini lebih ke mengulang lagu aja. Paling saya 

Tanya lagu-lagunya aja. Udah sampai mana menguasai 

lagu-lagunya. Kalo qurannya kan setiap hari sudah ujian 

karena setoran itu, dianggep ujian karean setoran, kenapa? 

Karena dia kan ngerjakannya sudah di tempat masing-

masing dikerjakan, tinggal dihafal baru disetorkan. 

Disetorkan kita anggep sebagai ujian itu, lha terus baru 

ada ujian ahirnya.  

Imtihan Usbuiy itu tujuannya lebih kepada murojaah 

semua materi yang sudah diberikan selama seminggu, itu 

aja sebenarnya. Cuma untuk memperkuat siswa supaya 

belajar serius dan segala macem, saya bilang itu ‘ujian’. 

Itu kan strategi guru saja  

9 Perbedaan 

kemampuan siswa 

yang belajar di 

Kursusan Ocean 

Biasanya kalo yang masih nol itu saya minta untuk belajar 

lagi kepada yang sudah faham. Atau yang telat-telat baru 

masuk, tak suruh belajar lagi kepada yang sudah faham, 

nah yang faham itu ahirnya dapat korban untuk lebih 

faham 

10 Spesifikasi Muhtawa Iya tentu ada efeknya dalam belajar siswa. Contohnya, 

perhatian yang lebih besar pada huruf, karena materi yang 
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paling banyak dalam baca kitab itu ada di huruf, jenis-

jenis, arti dan perbedaannya, contoh saja ما itu ada 

macem-macem, ada yang nafi, ada yang maushul, ada 

istifham. Hal-hal begitu kan berbeda.  

Makanya siswa harus faham, oh ما itu saudaranya siapa, 

saudaranya banyak. Jadi siswa faham oh ternayata ما itu 

tidak hanya maushul saja, ternyata ada nafi ada istifham. 

Ketika sudah faham bahwa ada tiga itu nanti akan mudah 

ketika sudah belajar tentang I’rob. Nanti kan akan diajari 

juga istifham fungsinya ini, nafi fungsinya ini dst. 
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Hasil wawancara mendalam dengan siswa Ocean 

Sumber Wawancara : Muhammad Irham 

Jabatan   : Siswa/pelajar Tamyiz 

Alamat   : Lampung 

Waktu Wawancara : 19.30 Wib 

Tanggal Wawancara : Sabtu, 27 Februari 2016 

Tempat Wawancara : Maskan Jadid Ocean Arabic 

No Point Hasil wawancara 

1 Pendapat Anda tentang 

pembelajaran qowaid 

dengan menggunakan 

metode tamyiz 

Tamyiz bagus-bagus. Aku bingung sih ngomong 

bagusnya.  

Aku kalo berangkat sih enggak telat. Kalo sudah 

pulang ada juga sih keinginan untuk masuk kelas lagi, 

tapi. Hehehe..  

Kalo aku sih terus terang kalo murojaah sendiri di 

maskan sih enggak, soalnya lebih focus ke hafalan 

mufrodat, soalnya aku ambil dua program yang di 

Aydina 1 itu ada hafalan mufrodat.  

Perasaan seperti terbebani saat di kelas, sempat sih 

muncul, tapi itu muncul bukan karena saya bosen, 

karena capek aja. Asik-asik aja kalo kelasnya, karena 

semua pake lagu dan aku suka lagu Seandainya 

belajarnya cuma Tamyiz aja sih enggak, enggak 

capek. Cuma kan tujuan saya ke sini untuk mencari 

kalam aja, tapi karena Ust Toyib menawarkan, bahwa 

Tamyiz gini-gini: mungkin sampeyan juga pernah 

belajar qowaid tapi klasikal gini gini, ini metodenya 

baru pake lagu pake lagu, wah saya penasaran kayak 

mana ini, ternyata ya semua pake lagu, emang betul.  
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Sebelum ke sini sih belum tahu kalo ada Tamyiz, 

tujuannya ke sini kan untuk bahasa Arab. Tapi 

sebelumnya kan sempet baca brosur kemudian dua 

minggu kemudian saya pingin. Saya baru tahu Tamyiz 

ya di sini ini. Kalo dulu kan istilah Tamyiz itu istilah 

qowaid: Tamyiz dibaca nashob gitu kan. Hehehe.. 

Kelas Tamyiz sekali pertemuan satu jam setengah, 

tapi sering lebih, jadi dua jam. (kok bisa?) ya, asik-

asik. Kita nggak kerasa Ust Toyib juga nggak kerasa. 

Jadi, kan masuk dari jam setengah dua belas sampek 

jam satu, itu jadi sampek jam setengah dua. Kadang 

kalo telat masuknya nanti bisa sampek jam dua, 

langsung nyambung kelas aydina “Al Arobiyah” itu. 

 

2 Perbedaan antara Tamyiz 

dengan metode lainnya 

Belajar Qowaid ya? Sudah pernah sih dikit-dikit dulu 

waktu masih di Aliyah, ya kan aliyah kan cuma 

qowaid-qowaid yang umum-umum gitu. Ya itu waktu 

saya Aliyah itu di pondok. Sistemnya bandongan: 

Kyai membaca, kita mengaji kayak system klasikal 

gitulah.  

Perbedaannya apa ya? Kalo dihafal pake lagu daya 

ingetnya itu lebih dapet yang Tamyiz, karena sering 

kali diulang-ulang he’eh. Kata Ust Toyib Tamyiz itu 

menggunakan tiga sisi otak (Otak kiri, kanan dan 

bawah sadar), yang terahir otak bawah sadar itu nah 

mungkin sudah terbawa dari yang bawah sadar itu, 

karena sering diulang-ulang itu sehingga menjadi 

suatu nilai plus. Nah untuk saya pribadi, karena 

kamaren murojaahnya belum sepenuhnya, jadi 

mungkin kamaren belum maksimal  

 

3 Kemampuan menghafal 

siswa terhadap materi 

Kalo sebelum belajar Tamyiz aq disuruh nyebutin 

huruf istifham ya enggak bisa, itu masih butuh 
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qowaid melalui 

pembelajaran dengan 

metode Tamyiz 

pemikiran dulu, apa yah? Dulu apa ya? (trus 

sekarang?) ya belum juga sih, karena waktunya 

kurang banyak, murojaahnya juga kurang.  

Sebelum di Tamyiz terjemah Quran & baca kitab sih 

belum, belum bisa, tapi kalo baca kitab yang Cuma 

membedakan mubatada khobar ya bisalah tapi abal-

abal gitulah, dikit-dikit.  

4 Aspek yang paling 

membantu siswa dalam 

belajar qowaid 

Murojaah materi yang kemaren-kemaren, kan itu lagu 

semua. Dan itu diulang-ulang, itu lagu semua. Terus 

setoran terjemah Alquran, itu biasanya kita setoran 

satu sama lain, sama temen-temen, gitu terus sampek 

sekitaran 10 menitan. 

5 Kesesuaian Materi bagi 

tingkatan kemampuan 

siswa 

Materinya sih bagus ya, mudah, tidak sulit, dan 

emang cocok banget untuk para siswa yang masih 

pemula. Apalagi di Tamyiz 1 yang cuma 

mengenalkan kalimat-kalimat dan cara mencari 

mujarrod, jadi simple banget dan langsung tepat 

sasaran. 

6 Efek Positif dari 

pembelajaran qowaid 

dengan Metode Tamyiz 

Sertelah saya belajar tarjamah Alquran dengan 

metode Tamyiz. Saya lebih mengetahui 

bagaimanacara menterjemah Alquran yaitu dengan 

perkata. Artinya saya mengetahui asal atau bentuk 

kata tersebut dan beberapa kali pengulangan dalam 

Alquran, sehingga mempermudah saya dalam 

menterjemahkan. Karena kalimat-kalimat dalam 

Alquran banyak juga pengulangan kata-katanya. 

Sampeyan dapan melihat dibuku catatan saya di 

halaman pertama.  

Kemudian efek yang lain, ketika saya membaca 

Alquran lalu dengan tidak cepat –cepat melainkan 

perlahan sambil memperhatikan arti kata-katanya.  

Itu efek yang saya rasakan setelah belajar Tamyiz. 
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Sumber Wawancara : Teguh Ariansyah 

Jabatan   : Siswa/pelajar Tamyiz 

Alamat   : Pontianak, Kalimantan Barat 

Waktu Wawancara : 08.00 Wib 

Tanggal Wawancara : Jumat, 26 Februari 2016 

Tempat Wawancara : Café An Nur  

No Point Hasil wawancara 

1 Pendapat Anda tentang 

pembelajaran qowaid 

dengan menggunakan 

metode tamyiz 

Pendapat saya tentang kursusan Ocean ini termasuk 

bagus, betul itu bagus. Hanya saja bagi saya yang dari 

lulusan SMA, dari lulusan yang umum itu masih 

butuh adaptasi. Tapi buat yang memang mau niatan 

bicara bahasa Arab memang bagus sekali karena di 

support dengan maskan gitu kan, jadi di maskan 

memang di latih khusus bicara bahasa Arab kalo 

nggak bahasa Arab bisa kena ‘iqob. Jadi 

Alhamdulillahnya, walaupun kita dri umum nih, yah 

kita dapet beberapa kosakata.  

Bagi saya yang awam ini yah, itu tertarik dengan 

metodenya Tamyiz. Dari temen-temen dan dari 

brosurnya dan saya coba cari apa ini Tamyiz dan 

temen saya lihat belajarnya seperti apa gitu kan, 

kayaknya metodenya lebih cepat gitukan, ya saya 

lebih tertarik gitukan. Sampai saat ini, ya ada 

kekurangan ada kelebihan, kekurangan kayak saya 

kan juga belajar qowaid di tempat lain jadi ada 

beberapa yang di Tamyiz belum diajarin. Kalo saya 

ambil Tamyiz aja kan bingung tuh, untungnya saya 

juga ambil di kelas lain, jadi nyambung gitu. 

Tamyiz sih agak kekanak-kanakan memang, tapi kalo 
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saya sih mencoba menyesuaikan, karena mungkin 

sudut pandangnya bukan ke situ, ya bagaimana saya 

bisa memahami dengan metode ini, jadi saya asik saja 

sih untunya nyanyinya segala macem. Emang kadang 

terasa juga kadang-kadang ih kok harus nyanyi-

nyanyi, hihihi… Tapi ya tuntutannya memang harus 

nyanyi gitu kan, ya kita ikutlah.  

Tidak menutup kemungkinan sih siapapun belajar 

Tamyiz, karena saya juga, yang masih pemula, sampai 

saat ini nyambung-nyambung aja belajar Tamyiz. 

Kalo saya selalu ngerjakan tugasnya, apa yang di catat 

itu juga saya catat. Catatan saya lengkap semua. 

Walaupun saya ketinggalan itukan nyatatnya di kelas 

ya saya coba bagaimana mencatat apa yang sudah 

disampaikan, supaya nextnya nanti bisa mengulang.  

Sampai sekarang, Alhamdulillah masuk terus 

istiqomah (gak pernah bolos). Kalo terlambat sih 

pernah, tapi paling mentok ya dua puluh menitan lah. 

2 Perbedaan antara Tamyiz 

dengan metode lainnya 

Ana ambil kursus di Ocean, di Kanzul Lughoh iya 

muhadtasah Awal juga ada qowaidnya juga  

Yang lebih membantu ini Tamyiz, saya merasakan itu 

di Tamyiz. Di qowaidnya memang butuh pemahaman, 

cuman apa ya, memang masih awam kali yah, butuh 

pengulangan lagi, butuh pembelajaran yang lebih 

spesifik lagi.  

3 Kemampuan menghafal 

siswa terhadap materi 

qowaid melalui 

pembelajaran dengan 

metode Tamyiz 

Di tamyiz itu saya sudah bisa membedakan oh 

ternyata ini Isim ada ciri-cirinya kan, dengan 

bernyanyi itukan. Toh kalo kita seirus baca buku 

sepertinya kurang, lebih cepat dengan cara yang 

Tamyiz ini, iya dibandingkan saya baca sendiri. 

Alhamdulillah di Tamyiz yang sudah satu minggu 

lebih mau dua minggu ini kan sudah bisa 

membedakan ini mudhore’nya, ini hurufnya, dll. 
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4 Aspek yang paling 

membantu siswa dalam 

belajar qowaid 

Menarik sih, terutama dari metode cara dengan 

bernyanyi jadi memudahkan itu kan, memang benar 

itu ternyata. Setelah saya nyanyikan ulang-mengulang 

contohnya huruf itukan, trus tenyata tanpa disadari 

kita bisa nghafal gitu kan.  

Kalo yang di murojaah bareng-bareng itu, memang 

membantu untuk menambah semangat buat 

memurojaahnya, karna kadang kita suka males kan 

kalo murojaah sendirian di kamar, jadi pas murojaah 

di kelas itu sangat penting dan membantu gitu, iya 

gitu. 

Toh kan klo kita nggak gunakan itu kan, itu seperti 

yang saya ketahui itu mengaktifkan tiga sisi otak; otak 

kanan, otak kiri, sama otak bawah sadar itukan. Jadi 

memang benar itu sangat membantu metodenya.  

Ust Thoyib, ehmm dari segi mengajarnya ya, kalo dari 

segi mengajarnya beliau termasuk totalitas beliau itu 

dan memang beliau memiliki kapasitas mengajar yang 

tinggi, pengalamannya mantep, menyampaikannya 

pun sampai, walaupun kita masih ada yang lamban 

ada yang cepet gitu kan, tapi bagi saya sih apa yang 

disampaikan itu jelas.  

Kalo yang ngajar yang lain ya mungkin karena 

metode Tamyiz ini duplikasi kali ya, bisa juga sih, 

rasanya sama mungkin. Tapi, makanya saya bilang 

Ust Toyib mengajarnya totalitas, mungkin karena 

kapasitas beliau juga, kayak main gendangnya beliau 

bagus. Kalo Ust yang lain mungkin ada yang terbatas 

dengan main gendangnya itu. 

5 Kesesuaian Materi bagi 

tingkatan kemampuan 

siswa 

Kalo menurut saya ya bagus, mudah ya dan tidak 

membingungkan. Buktinya saya kan yang masih 

pemula belajar qowaid bisa dan nyambung-nyambung 

aja. Nggak sampek membingungkan soalnya kan 
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katanya kalo qowaid itu pusing, membingungkan 

gitukan, tapi ini saya merasa enak-enak aja ya. 

6 Efek Positif dari 

pembelajaran qowaid 

dengan Metode Tamyiz 

Belajarnya bisa lebih mudah, menyenangkan. Kita 

bisa menghafal dengan tanpa merasa terbebani.  

Jadi belajar qowaid tidak lagi terkesan sulit. Bisa lebih 

enjoy. 

 

Sumber Wawancara : Abu Yazid 

Jabatan   : Siswa/pelajar Tamyiz  

Alamat   : Sidoarjo 

Waktu Wawancara : 07.30 

Tanggal Wawancara : Jumat, 26 Februari 2016 

Tempat Wawancara : Maskan Jadid 

No Pertanyaan Hasil wawancara 

1 Pendapat Anda tentang 

pembelajaran qowaid 

dengan menggunakan 

metode tamyiz 

Di Pare sudah hampir dua bulan. Sudah belajar 

banyak, percakapan bahasa Arab ya karena memang  

itu yang saya cari. Kemudian Tamyiz untuk bulan ini  

Saya ambil tamyiz ya mungkin di dalam percakapan 

itu kurang betul ketika meletakan I’rob atau tarkibnya 

harus dibaca apa. Maka itu saya pikir membutuhkan 

Tamyiz untuk bercakap dengan benar itu.  

Kalo yang lain kan dengan baca, menghafal. Kalo 

yang inikan uniknya itu metodenya dengan lagu. 

Sebelumya saya belum tahu saya tentang Tamyiz. 

Bulan pertama saya di sini itu ada anak-anak ambil 

Tamyiz lah, setelah saya lihat-lihat, oh ternyata asik 

juga. Di samping itu, memang kalo dipelajari 

langsung, bagi orang yang pernah mondok ya, 

mungkin sudah bisa. Tapi untuk saya kalo tanpa ada 
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sanadnya kan kurang masuk.  

Ada semua catatan saya lengkap, mungkin sebagian 

aja yang saya poto (pake Hp). Tugas-tugasnya juga 

ada, iya selalu ngerjakan. Saya telat sehari cuma gara-

gara pulang itu, tapi saya langsung ngejar semuanya.  

Kalo bolos sih nggak pernah. Kalo di Aydina 1 pernah 

sekali gak masuk gara-gara ketiduran.  

Kalo menurut saya, saya sarankan teman saya ke 

Tamyiz dulu, karena saya pernah dengar dari teman 

saya yang pernah belajar qowaid. Kalo orang habis 

belajar Tamyiz kemudian perkembangannya ke 

qowaid itu mudah, cocok untuk pemula.  

Kalo teman yang sudah faham qowaid emhh, kan 

mungkin, gimana ya, orang kan beda-beda, seperti 

mungkin dia belajar qowaid itu sulit, karena qowaid 

kan rumit satu langsung penjabaran, masuk satu 

langsung penjabaran, tapi kalo di Tamyiz dipilah dulu, 

di tujukkan ini artinya ini, ini artinya ini, cuma itu aja 

belum cara-caranya. Ketika teman-teman sudah hafal 

arti dan huruf-hurufnya, kemudian dikembangkan 

lagi. Ketika kita sudah tahu artinya, apalagi arobiyah 

itu asing bagi kita, itu kan bagi saya lebih mudah. 

2 Perbedaan yang 

subtansial antara Tamyiz 

dengan metode lainnya 

Belajar Nahwu Shorof? Iya udah pernah di ma’had 

Hidayatul Mubtadiin, Lirboyo.  

Itu saya punya alasan begini, kenapa saya memilih 

Tamyiz, karena Tamyiz itu uniknya itu dengan lagu, 

memang benar kalau belajar dengan lagu itu sulit 

hilang, karena otak bawah sadar itu juga bekerja, jadi 

sewaktu-waktu reflek juga bisa menentukan (reflek, 

maksudnya?) ya kalau sudah terekam kan, sewaktu-

waktu bisa keluar-keluar sendiri, tanpa memikirkan 

lama sudah ada. Seperti juga lagu yang kita sering 

dengarkan ahirnya hafal-hafal sendiri.  
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3 Kemampuan menghafal 

siswa terhadap materi 

qowaid melalui 

pembelajaran dengan 

metode Tamyiz 

Saya sih hafal lagu-lagunya, iya materinya juga, tapi 

masih belum bagus sih hafalannya, soalnya saya 

rasakan masih kurang di murojaahnya.  

Iya murojaahnya sendiri, kan kata Ust Toyib kemaren 

pas di hari pertama kita harus sering-sering 

mendengarkan rekamannya, suruh dijadikan wiridan 

agar bagus hafalannya, karena waktunya sendiri di 

Ocean yang terbatas kan, Cuma satu bulan. Ya karena 

rekamannya juga agak kurang menari untuk 

didengarkan. Hehe.. Kan cuma suara orang sama ada 

tabuhan-tabuhan kan. Ya, mungkin itu. 

4 Menurut kamu, aspek 

mana yang paling 

berpengaruh dalam 

pembelajaran qowaid 

dengan metode Tamyi di 

Ocean? Apakah gurunya, 

metodenya, atau memang 

semuanya? 

Yang saya rasakan ya, kalo di Ocean, kalo yang 

ngajar itu Ust Thoyib, itu beliau kan seakan-akan 

orangnya seperti fair dengan anak-anak, itu juga 

pengaruh banget. Tapi untuk keseluruhannya ikut 

andil metodenya juga berpengaruh, seperti apa yang 

diakatakan Ust Toyib metode tamyiz itu tujuannya 

mempermudah. Nanti kan ada Tamyiz 1 dan 2 itu 

bareng satu periode, nanti juga ada tamyiz 3. Tidak 

seperti biasanya Tamyiz 1 dan 2 itu seperti isim 

maushul itu diikutkan huruf itu hanya sebuah metode 

untuk mempermudah, nanti ketika tamyiz 3 akan 

kembali ke semula seperti Nahwu yang umumnya 

(disebut Isim lagi?) iya disebut Isim lagi, soalnya 

tujuannya emang untuk mempermudah. Itu bagi saya 

mempermudah banget.  

5 Kesesuaian Materi bagi 

tingkatan kemampuan 

siswa 

Cocok sih, mudah, nggak membingungkan. Biasanya 

kan kalo qowaid itu serba penjabaran, luas sekali, tapi 

kalo di Tamyiz ini materinya simple banget.  

Itu-itu aja sih, cuma mengenalkan kalimat dan 

bagaimana cara mencari mujarrod. Mungkin karena 

saya yang sudah pernah belajar qowaid jadi ya tahu 

kalo materinya Tamyiz ini memang sangat sederhana. 
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6 Efek Positif dari 

pembelajaran qowaid 

dengan Metode Tamyiz 

Belajarnya bisa lebih cepat dari yang selama ini kita 

tahu kan belajar qowaid itu lama, apalagi yang 

targetnya di aplikasikan ke Alquran.  

Menghafal juga bisa lebih baik, nggak susah, cuma 

nyanyi-nyanyi aja kan. 

 

Sumber Wawancara : Sefriyan 

Jabatan   : Siswa/pelajar Tamyiz 

Alamat   : Bekasi 

Waktu Wawancara : 20.00 

Tanggal Wawancara : Jumat, 26 Februari 2016 

Tempat Wawancara : Café An Nur 

No Pertanyaan Hasil wawancara 

1 Pendapat kamu tentang 

pembelajaran qowaid 

dengan menggunakan 

metode tamyiz 

Di Ocean baru dua bulan, bulan pertama ambil kelas 

Aydina Ula.  

Tahu Tamyiz ya pas di Ocean itu  

Ya, kalo di Tamyiz satu sih belum ada kesusahan sih, 

cuman yang penting banyakin latihan aja. Tapi emang 

Tamyiz yang baru kenal di sini, ya emang seperti 

anak kecil aja gitu, nyanyi-nyanyi, dikit-dikit nyanyi, 

tanpa ngafalin juga kadang-kadang udah inget gitu. 

Iya emang belajar Tamyiz di situ baru tahu, ini huruf, 

ini isim, mudhore, madhi.  

Metode ini kalo diterapkan sih bagus juga, membantu 

sih. Soalnya kalo orang sekarang mau belajar nahwu 

shorof tuh kan harus lama. Temen saya aja yang 

belajar nahwu shorof tiga tahun belajarnya. Ya kalo 

menurut saya Tamyiz membanu banget, ya soalnya 

dari qowaidnya saya nggak tahu sama sekali, saya 
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belum pernah belajar, paling pernah cuma gitu-gitu 

doang, kan bukan lulusan pondok mungkin kalo dari 

pondok ya mahir lah qowaidnya. Saya baru tahu huruf 

baru tahu isim baru di sini ini.  

Alhamdulillah kalo nyari mana isim, mana huruf di 

Quran gitu ya bisa tapi masih bantuan buku, kalo 

secara tulis bisa.   

Saya catatan lengkap , ya walaupun kadang suka di 

iqob sama Ust Toyib.  

2 Perbedaan yang 

subtansial antara Tamyiz 

dengan metode lainnya 

Cara pengajarannya di Tamyiz itu, mau yang kecil 

mau yang besar ya harus sama. Kayak kata Ust 

Thoyib kalo kita mua ngajar kalimatnya nggak boleh 

berubah. Kayak missal ذلك huruf bukan? Kayak gitu. 

Kalo yang disuruh gini-gini (gaya yel yel anak kecil) 

gak enak juga sih, cuman seru aja sih seru. Kalo saya 

dulu nggak mau tuh disuruh gini-gini, jadi kayak anak 

kecil lagi. Tapi kalo sekarang sudah mulai pede, ikut-

ikut sudah. Hehe.. 

Nah itu saya masih bingung itu, kalo saya ngajar, 

kira-kira saya mau nerapin metode ini, trus pendapat 

orang gimana gitu 

Kenapa kok Tamyiz? Ya biasanya orang itu baru 

denger nahwu shorof aja udah wah males wah susah. 

Belum belajar aja udah ngomong susah ya itu jadi 

bikin sulit mungkin. Nah kalo Tamyiz itu yang 

pertama seru sambil nyanyi-nyanyi. Ya minimal kita 

ngartiin alquran bisa trus bisa ngenal pangkat-

pangkatnya Alquran, ini isim, ini fiil mudhore, 

minimal bisa tahu itu, walaupun baca kitabnya juga 

belum lancer 

3 Aspek yang paling 

membantu siswa dalam 

belajar qowaid 

Apa ya? Hehe.. Gurunya itu juga penting. 

Kalo yang ngajar itu harus punya karakter khusus, 

harus bisa ngajak anak-anak ayo nyanyi gitu. Kalo 
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gurunya nggak bisa ngajak anak-anak ya susah juga. 

Ya memang kan harus semu nyanyi, yang udah 

umurnya tua itu kan males biasanya nyanyi males 

ngeluarin suara itu nggak penting, pikirannya pasti 

nggak penting. Ya karakter guru penting biar ngajak 

yang lain ayo biar semangat. 

4 Kesesuaian Materi bagi 

tingkatan kemampuan 

siswa 

Lumayan. Mudah aja. Kan klihatan dari pas kita 

belajar kan seneng-seneng, nyanyi-nyanyi kan.  

Nggak ada yang sulit banget, sampek bingung gitu 

nggak sih.  

Paling bingung ya pas di kasih tugas nerjemah itu, 

harus buka-buka kamus, mencari huruf asal gitu-gitu, 

nggak sulit. 
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