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 اإلستهالل

 
 

 قال علي:

أللكن  واملرء تكرمه إذا مل يلحن  النحو يصلح من لسان ا

أللسن  وإذا طلبت من العلوم أجلها  فأجلها حقا مقيم ا

 وقيل:

للفتى  يكرمه حيث أتى  النحو زّين 

 فحقه أن يسكتا  من مل يكن يعرفه
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 اإلهداء
 

 :الباحث ىذه الرسالة إىلأىدل 
 كبَتان  كىّذابين صغَتان   ربّياين اللَذين﴾ اخللقية وحسنية حسن ترمذى﴿ احملبوبُت كالدمّ 

 أعماذلما ُب كيوفقهما ذنوهبما هللا يغفر أف عسى

 كإىل

 األايـ طوؿ فرّحيٍت ُتلتال ﴾نوال وندية ويدينا ويداد عنيق﴿ الصغَت يتأخ

 هللا معونة ظالؿ ُب دائما يكوان أف عسى

 كإىل

  دراسيت كأنفقوا كفلوين الذين البيت ُب خواٌبأك  يناإخو  ك أقارييب ك أسرتػي

 بػييت ُب كردة صػارت اليت كىي

  كيكفلهم درجاهتم هللا يرفعهم أف عسى

 دينو ُب

 النعيم الفردكس جنة ُب اجلميلة الوردة فيو بيتا ذلم كيبٍت حياهتم كينّور

 كإىل

 ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالان جامعة العليا الدراسات كلية ُب احملبوبُت زمالئي
 البحث ىذا إسباـ ُب كادلعنوية ادلادية ابدلعونة أمّدكا الذين
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 الشكر والتقدير
 

 إال قوة كال الحوؿ هللا، رسوؿ على السالـ ك الصالة ك هلل، احلمد هللا، بسم
 نيب ال كرسولو عبده دمحما أف أشهد ك لو الشريك كحده هللا إاّل  إلو ال أف أشهد. ابهلل
 أصحابو ك آلو كعلى دمحم سيدان على سّلم ك صلّ  اللهمّ  احلق، كدين ابذلدل أرسلو. بعده

 ىذا كتابة سبت كرمحتو تعاىل هللا فبعوف بعد، أما. الدين يـو إىل إبحساف تبعهم من ك
 اجلدير من فكاف اجلميع، دبساعدة إاّل  حبثو إسباـ على اليقدر الباحث كاف ك البحث،

 :إىل ادلناسبة ىذه ُب احًتامو كفائق شكره، جزيل يقدـ أف

 موالان جامعة مدير ادلاجستَت، احلارس عبد احلاج الدكتور األستاذ مساحة -5
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك

 العليا الدراسات كلية عميد ادلاجستَت، موليادم الدكتور األستاذ مساحة -0
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالان جامعة

 العربية اللغة تعليم قسم رئيس ادلاجستَت، كركاديناات كلداان الدكتور مساحة -4
 احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالان جامعة العليا الدراسات بكلِّية

 .ماالنج
 أشرؼ قد الذم األكؿ كادلشرؼ مسَت بن زيد احلاج الدكتور مساحة -3

 .اجلزاء خَت هللا جزاه الرسالة، ىذه إسباـ ُب الباحث كشجع
 أشرفت قد اليت الثانية كادلشرفة ادلاجستَتة معصمة الدكتورة مساحة -1

 .اجلزاء خَت هللا جزاىا الرسالة، ىذه كتابة ُب الباحث كأرشدت
 جبامعة العليا الدراسات كلية العربية اللغة تعليم قسم ُب ادلعلمُت مساحة -7

 العلـو قدموا الذين ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالان
 .اجلزاء خَت هللا جزاىم للباحث، كالتشجيع كادلعارؼ
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 النجا دار معهد كمدير الغافر عبد حنيف كياىي األستاذ مساحة -6
 .اجلزاء خَت هللا جزاه فونوركغو، السلفي اإلسالمي

 دبعهد الرابع الصف ُب النحو كمدرس رمحن نور أرديك األستاذ مساحة -2
 .اجلزاء خَت هللا جزاه فونوركغو، السلفي اإلسالمي النجا دار

 فونوركغو، السلفي اإلسالمي النجا دار دبعهد الرابع الصف طالب -1
 .اجلزاء خَت هللا جزاىم

 الذين 0757 للمرحلة العربية اللغة تعليم بقسم" ب" الفصل ُب الزمالء -57
 موالان جامعة العليا الدراسات كلِّية ُب الدراسة بداية من الباحث رافقوا
 خَت هللا جزاىم إسبامها، إىل ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك
 .اجلزاء

 التوفيق ذلم كيكتب ذنوهبم ذلم هللا كيغفر أعماذلم على يثيبهم أف نسأؿ كهللا
 آلو كعلى دمحم سيدان على هللا كصلى. آمُت أعماذلم، على كيعينهم اجلزاء خَت كجيزيهم
 .العادلُت رب هلل كاحلمد أمجعُت، كصحبو
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 مستخلص البحث
 

ابلطريقة القياسية ُب ضوء النظرية ادلعرفية لطالب الصف الرابع دبعهد دار النجا  تدريس النحو .8102 نوفل. ركزى، دمحم
جبامعة موالان  كلية الدراسات العليا قسم ادلاجستَت ُب تعليم اللغة العربية  .رسالة ادلاجستَت .اإلسالمي السلفي فونوركغو

 ةادلشرؼ الثاين: الدكتور احلاج زيد بن مسَت ادلاجستَت، مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. ادلشرؼ األكؿ: الدكتور 
 ةادلاجستَت  معصمة

 دلعرفيةالنظرية اتدريس، النحو، الطريقة القياسية،  الكلمات األساسية :
 

من ادلعاىد اإلسالمية السلفية الذل يدّرس النحو  فونوركغو ىو أحد دار الّنجا اإلسالمى السلفى معهد كاف   
 اللغة) اإلندكنيسية ابللغة كيًتمجها اجلاكية ابللغة العمريطي كتاب ُب ادلادة بقراءة ادلدرس يبدأ الطريقة القياسية، أبفابستخداـ 

 ابستخداـ النحو تدريس عملية أف الباحث إفًتض الظاىرة، ىذه كمن. هبا ادلتعلقة األمثلة كيعرض فيها القواعد يشرح ٍب( الوسيطة
 الذم النحو تدريس من مؤشرات كتوجد ادلعرفية، النظرية ضوء ُب اليت األسس أك ابدلبادئ مناسبة ادلعهد ىذا ُب القياسية الطريقة
 ُب الوسيطة اللغة كتستخدـ ادلتعلم لدل اللغوية الكفاءة ببناء اىتماـ انحية من التدريس عملية تطبيق ُب ادلعرفية ابلنظرية يوافق

 . ال أـ عليها توافق اليت اجلوانب من أم ادلعرفية، النظرية ضوء ُب النحو تدريس عملية نم الظواىر الباحث سيحّلل كلذلك. تعليمها
 لطالب الصف الرابع النظرية ادلعرفية معتدريس النحو ابلطريقة القياسّية  موافقةدلعرفة ( 5أما أىداؼ ىذا البحث فهي: 

لطالب  تدريس النحو ابلطريقة القياسّية ُب ضوء النظرية ادلعرفيةدلعرفة مشكالت ( 0دبعهد دار النجا اإلسالمي السلفي فونوركغو.
 دبعهد دار النجا اإلسالمي السلفي فونوركغو. الصف الرابع

ىذا البحث هتدؼ إىل  ألف ادلنهج الوصفي التحليلي ابدلدخل الكيفيذا البحث ىي أما منهجية البحث ادلستخدمة ُب ى
كينطلق ىذا البحث من اخلربات اليت حكاىا الطالب حُت . النظرية ادلعرفية مع القياسيةتدريس النحو ابلطريقة اكتشاؼ موافقة 

 كجيمع الباحث كلها من ادلشكالت كاخلربات حىت أصبح البياانت، ٍب يدّكهنا يتعلموف النحو ابلطريقة القياسية ُب عملية التدريس.
كأما أساليب  ما أساليب مجع البياانت ادلستخدمة ىي ادلقابلة كادلالحظة.كأ. كيفّسرىا كحيّللها حىت تستنتج على ادلعٌت ادلستفاد منها

 زبفيض البياانت كعرض البياانت كاستنتاج البياانت. البياانت ادلستخدمة ىي ربليل
( إف تدريس النحو ابلطريقة القياسية لطالب الصف الرابع دبهد دار النجا اإلسالمي السلفي 5كأما نتائج البحث فهي 

إجراءات التعليم ُب ضوء النظرية ادلعرفية كتعكس ربقيقها ُب عملية تدريس النحو ُب الصف الرابع،  مع النحو تدريس يوافق غوفونورك 
إعداد موضوع الدرس ُب الكتاب ادلقرر، يدخل ادلدرس الفصل كيسلم  :األتية اإلجراءات شلجموعة ُب ادلبادئ عن كخيتلف خيرج كال

بشرح القاعدة ٍب ضرب أمثلة عليها، للتعليم مواقف ذات معٌت من األنشطة، يستخدـ ادلعلم اللغة الوسيطة،  على التالميذ، يبدأ ادلعلم
تصحيح األخطاء جزء ال يتجزأ من النشاط اللغوم ُب الفصل، دير التعليم ُب ضوء ىذه النظرية ادلعرفية خبط كاحد يبدأ ابلفهم الواعي 

تدريس النحو ابلطريقة القياسية  مشكالت( إف 0 دة لَتاىا بعد ذلك مستعملة ُب سياؽكينتهى ابدلمارسة كبدراسة الًتكيب رلر 
 كىي ادلعرفية، النظرية ضوء ُب التعلم صعوابت من ثالثة ُب تدخللطالب الصف الرابع دبهد دار النجا اإلسالمي السلفي فونوركغو 

 .كالذاكرة كاإلنتباه الذكاء من تتكوف
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ABSTRACT 

 

Rikza, Moh Noval. 2018. The Learning Nahwu With Deductive Method in The Perspective of 

Cognitive Theory for 4th Grade Students at Salaf Boarding School Daarunnajaa 

Ponorogo. Thesis. Post-Graduate Program in Arabic Language Education. State 

Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor I : Dr. H. Zaed Bin Smeer, Lc. M.A 

Advisor II : Dr. Muassomah, M.Si. , M.Pd. 

Keywords: Learning, Nahwu, Deductive Method, Cognitive Theory. 

 

Salaf Boarding School Daarunnajaa Ponorogo is one of several salaf boarding schools 

that teach nahwu by using deductive method. teachers start learning nahwu by reading the material 

in al-'Imrithy book using Javanese language and translating it with Indonesian language, then the 

teacher explains the rules of nahwu in it and provide some examples related to the material. The 

researcher assumes that the learning process of nahwu with deductive method in Salaf Boarding 

School is in accordance with some principles or essence in cognitive theory, and found some 

indicators of the learning which refers to the cognitive theory perspective in the implementation of 

learning in terms of attention to aspects of the formation of language competence on santri and the 

use of target language in their learning. From there the researchers will analyze the phenomena of 

the learning process nahwu in the perspective of cognitive theory, ie from the appropriate aspects 

or not. 

The purpose of this  research are: 1) To know the appropriateness of learning nahwu using 

deductive method with the principles of cognitive theory  for 4th grade students at Salaf Boarding 

School Daarunnajaa Ponorogo. 2) To know the problem of learning nahwu with deductive met hod 

in the perspective of cognitive theory for 4th grade students at Salaf Boarding School Daarunnajaa 

Ponorogo. 

The research methodology used in this research is descriptive method of analysis with 

qualitative approach of research and development, because this research aim to detect nahwu 

learning with deductive method in cognitive theory perspective. This research departs from the 

some experience of the students when learning nahwu with deductive methods. Furthermore, 

researchers collect all of it from the problems and experiences of the students so that the data are 

collected, then record it, interpret it, and analyze it to draw conclusions.  

The results of this study are as follows: 1) Learning nahwu using deductive method for 

4th grade students  at Salaf Boarding School Daarunnajaa Ponorogo in accordance with some 

learning procedures in the cognitive perspective and reflects its realization in the learning process 

nahwu and also not out or different from some basic procedures include: preparation of the t itle of 

the material in textbooks, teachers entering the classroom and greeting the students, the teacher 

starts the lesson by explaining the rules and then giving examples, the education has a meaningful 

activity position, the teacher uses an intermediate language, error correction is an integral part of 

the linguistic activities in the classroom, the learning takes place with one the concept begins with 

a conscious understanding and ends with training and learning rules. 2) The problem of learning 

nahwu with deductive method in the perspective of cognitive theory for 4th grade students at Salaf 

Boarding School Daarunnajaa Ponorogo that includes from the problem of intelligence, attention 

and memory. 
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 Pondok Pesantren Salaf Daarunnajaa Ponorogo adalah salah satu beberapa pondok 

pesantren salaf  yang mengajarkan nahwu dengan menggunakan metode deduktif, guru memulai 

pembelajaran nahwu dengan membacakan materi di kitab al-„Imrithy dengan menggunakan bahasa 

Jawa dan menterjemahkannya dengan bahasa Indonesia, kemudian guru menjelaskan kaidah -

kaidah nahwu di dalamnya dan memberikan beberapa contoh yang terkait dengan materi. Peneliti 

mengasumsikan bahwa proses pembelajaran nahwu dengan metode deduktif di Pondok Pesantren 

ini sesuai dengan beberapa prinsip ataupun esensi di dalam teori kognitif, dan dit emukan beberapa 

indikator dari pembelajaran tersebut yang mengacu pada perspektif teori kognitif di dalam 

implementasi pembelajarannya dari segi perhatian pada aspek pembentukan kompetensi bahasa 

pada santri dan penggunaan bahasa sasaran dalam pembelajaran nya. Dari sana peneliti akan 

menganalisa fenomena-fenomena dari proses pembelajaran nahwu dalam perspektif teori kognitif, 

yaitu dari aspek-aspek yang sesuai ataupun tidak. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui kesesuaian pembelajaran nahwu 

menggunakan metode deduktif dengan prinsip-prinsip teori kognitif untuk para santri kelas IV di 

Pondok Pesantren Salaf Daarunnajaa Ponorogo. 2) Untuk mengetahui permasalahan pembelajaran 

nahwu dengan metode deduktif dalam perspektif teori kognitif untuk para santri kelas IV di 

Pondok Pesantren Salaf Daarunnajaa Ponorogo.  

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis dengan pendekatan kualitatif penelitian dan pengembangan, karena penelitian ini bertujuan 

untuk mendeteksi kesesuaian pembelajaran nahwu menggunakan metode deduktif dengan teori 

kognitif. Penelitian ini berangkat dari beberapa pengalaman dari para santri ketika belajar nahwu 

dengan metode deduktif. Selanjutnya peneliti mengumpulkan semua itu dari p ermasalahan dan 

pengalaman para santri sehingga menjadi data-data yang terkumpul, kemudian mencatatnya, 

menginterpretasikannya, dan menganilisisnya hingga menarik kesimpulan. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah wawancara dan observasi, dan metode analisis data yang digunakan 

adalah reduksi data, penyajian data, dan menyimpulkan data. 

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pembelajaran nahwu menggunakan 

metode deduktif untuk santri kelas 4 di Pondok Pesantren Salaf Daarunnajaa sesuai dengan 

beberapa prosedur pembelajaran dalam perspektif kognitif dan mencerminkan perealisasiannya 

dalam proses pembelajaran nahwu dan juga tidak keluar ataupun berbeda dari beberapa dasar 

prosedur meliputi: penyiapan judul materi dalam buku ajar, guru memasuki kelas dan 

menyampaikan salam kepada murid, guru memulai pembelajaran dengan menjelaskan kaidah 

kemudian memberikan contoh-contohnya, pendidikan memliki posisi kegiatan yang berarti, guru 

menggunakan bahasa perantara, koreksi kesalahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

aktivitas linguistik di dalam kelas, pembelajaran berlangsung dengan satu konsep diawali dengan 

pemahaman secara sadar dan diakhiri dengan pelatihan dan pembelajaran kaidah. 2) Permasalahan 

pembelajaran nahwu dengan metode deduktif dalam perspektif teori kognitif untuk para santri 

kelas IV Pondok Pesantren Salaf Daarunnajaa Ponorogo yaitu meliputi dari masalah kecerdas an, 

perhatian dan ingatan.  
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 الفصل األول

 اإلطار العام
 

 خلفية البحث -أ 
اخر الكلم ستنبطة من قواعد العرب يعرؼ هبا أحواؿ أك ؿ مو علم أبصو ىو النح

 كقد قاؿ زلي الدين أمحد أبو صاحل عن أىداؼ تدريس النحو كىي 5بناء.ك عرااب إ
لو و سنة رسك سيلة لفهم كتاب هللا كك ًن اللساف من اللحن و تقك ف سالمة النطق و ليك

 0لفصحى كالبعد عن العامية كالعجمة.يد الدارس على التدرج َب التحدث ابو تعك 
 :أىداؼ تدريس القواعد النحوية ُب ثالثة

 دليل على أصالتها.ك رم من مظاىر اللغة ألهّنا مظهر حضا .5

 ابط ربكم استعماؿ اللغة.و ألهّنا ض .0

  4تراكيبها. .ك ألهّنا تساعد على فهم اجلمل  .4
اعي و ر نظرم تعلم اللغات، يستند إىل الفهم الو تشَت النظرية ادلعرفية إىل تص

 شرطك م و م سابقا على األداء اللغو أف الفهم اللغك لنظاـ اللغة كشرط إلتقاهنا. 
ة الكتساب القدرة على اعيك عملية ذىنية و فقا ذلذه النظرية ىك فتعلم اللغة  3ثو.ك حلد

                                                                 
، )ليبانوف: دار الكتب العلمية بَتكت األكؿحاشية الصباف على شهر األمشوف اجلزء اإلماـ الشيخ دمحم ابن على الصباف، 5

5123 ،)6. 
)اجلامعة اإلسالمية  مذكرة موجزة َب الًتبية اإلسالمية كطرؽ تدريس العلوـ الدينية كالعربيةزلي الدين امحد ابو صاحل، 0

 .63(، 5304ابدلدينة ادلنّورة، 
رات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية )إيسيسكو: منشو  ليبوأساربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو ك تعليم العرشدم أمحد طعيمة، 4 

 .                                                             075ـ(، 5121الثقافة، كالعلوـ ك 
)أـ القرل: جامعة أـ القرل اللغة العربية، دكف ادلرجع َب تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل  رشدم أمحد طعيمة،3

 .415ة نشر(، سن
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ذلك من خالؿ ربليل ىذه ك ادلعجمية للغة، ك ية و النحك تية و األمناط الصالسيطرة على
 1ل معرفيا.و األمناط ابعتبارىا زلت

تعليمها تعليم القواعد النحوية مهم الستيعاهبا، كللوصوؿ إىل ىذا اذلدؼ حيتاج 
إىل بعض الًتكيزات كالتعاليم العميقة ُب القواعد تقارهنا ادلداخل أكالطرائق أكالنظرايت 
ُب تعليمها. ككاف للنظرية أكالطريقة ادلعرفية ادلعركفة ابدلدخل ادلعرُب دكر إجيايب يسهم 
 بو ادلتعلم، كُب رأم إتباع ىذه النظرية أف ادلتعلم ىو الذم يسيطر على عملية التعلم

كيتحكم فيها كأف البيئة ليست ىي ادلرجع األكؿ كاألخَت ُب التأثَت إجيااب كسلبا ُب 
نتيجة كهتتم ىذه النظرية ابستيعاب اخلربات كتنظيم ادلدركات كالكفاية اللغوية حىت 
يستفيد منها ادلتعلم. كيؤكدكف أف عقل ادلتعلم يطغى دكره على أم دكر آخر تلعبو 

تعلم. فالعقل ىو الذم خيتار من بُت ادلدركات احلسية البيئة ُب مجيع مراحل ال
كادلثَتات ما يناسب حاجات ادلتعلم كرغباتو، كىو الذم يصنف ىذه ادلدركات كيربط 

 7بينها كبُت اخلربات السابقة.

قد ُعرؼ أّف ىدؼ تدريس النحو ُب كل ادلعاىد اإلسالمية السلفية أف جيعل 
أكالنصوص الكالسيكية )التقليدية( كفهمها الطالب صلاحا ُب قراءة كتب الصفراء 

ككتابة نصوص اللغة العربية، ألف الكتب الصفراء ىي أساس ادلنهج الدراسي ُب 
 من إحدل السمات ادلميزة. والذم ى (Hidden Curriculum)عملية التعليم كالتعلم 

اكم أما الكتب النحوم اليت تستخدـ ُب ادلعاىد اإلسالمية السلفية ىي منظومة الشرب 
كمنت األجركمية كالعمريطي كألفية ابن مالك ابستخداـ الطريقة القياسية ُب تعليمها.  

 كما قاؿ عبد احلامد 

                                                                 

  .411، ادلرجع السابق1  
 . 50ـ(، 5125)بَتكت: مكتبة لبناف، التطبيق تعليمها بُت النظرية ك تعلم اللغات احلية ك صالح عبد اجمليد العريب، 7  
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"الطريقة القياسية ىي عرض القواعد ٍب عرض األمثلة ادلتعلقة بتلك  6كأخركف
ىل استقامة اللساف نظرا ألف القواعد". أما مزية ىذه الطريقة ىي سهلة كتؤّدم إ

ُب ك أف يقيس عليها ُب مجل جديدة ك ديكنو أف يتذكرىا ك الطالب حفظ القاعدة 
كلذلك، يستخدـ ىذا ادلعهد هبذه الطريقة القياسية مدة طويلة حىت  مواقف جديدة.

 كالطرائق ادلتبعة ُب تدريس العربية كفقا للنظرية ادلعرفية كالطريقة القياسية كطريقةاألف. 
 2النحو كالًتمجة، تسَت غالبا على النحو التايل:

يلم الدارس بقواعد اللغة العربية كيتعرؼ أصواهتا كقواعدىا  .5
 كخصائصها أكال.

تقدـ القواعد النحوية حسب الًتتيب ادلنطقي ذلا، ٍب يتم القياس  .0
 عليها عن طريق الشواىد كالنصوص البالغية.

يقتضيو نظاـ اللغة تقدـ األمثلة كالنصوص كالًتاكيب حسب ما  .4
دبساعدة  –كقواعدىا. فاأللفاظ اتبعة للمعاين النحوية، كالطالب 

يردكف الفركع إىل األصوؿ كيطبقوف القواعد على  –ادلعلم 
 النصوص.

ضبط النصوص كاألمثلة كالشواىد مرتبط دبعرفة النظاـ اللغوم  .3
 كالقواعد النحوية كالصرفية.

 من ادلعاىد أحدو ىفونوركغو  اإلسالمى السلفى دار الّنجا عهدكاف م    
يبدأ ادلدرس  اإلسالمية السلفية الذل يدّرس النحو ابستخداـ الطريقة القياسية، أبف

بقراءة ادلادة ُب كتاب العمريطي ابللغة اجلاكية كيًتمجها ابللغة اإلندكنيسية )اللغة 
كمن ىذه الظاىرة،  .هباالوسيطة( ٍب يشرح القواعد فيها كيعرض األمثلة ادلتعلقة 

                                                                 
7
Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, 

dan Media (Malang: UIN Press, 2008), 67-68.  
)القاىرة: دار الفكر العريب،  ادلرجع ُب مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلعلي أمحد مدكور كأخركف، 8

 .025-027ـ(، 0757
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إفًتض الباحث أف عملية تدريس النحو ابستخداـ الطريقة القياسية ُب ىذا ادلعهد 
مناسبة ابدلبادئ أك األسس اليت ُب ضوء النظرية ادلعرفية، كتوجد مؤشرات من تدريس 

ببناء النحو الذم يوافق ابلنظرية ادلعرفية ُب تطبيق عملية التدريس من انحية اىتماـ 
كلذلك سيحّلل  1كتستخدـ اللغة الوسيطة ُب تعليمها. ة اللغوية لدل ادلتعلماءفالك

الباحث الظواىر من عملية تدريس النحو ُب ضوء النظرية ادلعرفية، أم من اجلوانب 
 اليت توافق عليها أـ ال. 

 ع البحثو ضو م بحثيد الباحث أف فَتي الظاىرة ادلذكورة، كتل من إنطالقا
ابلطريقة القياسية يف ضوء النظرية ادلعرفية مبعهد دار النجا تدريس النحو "

 ".فونوروغو اإلسالمي السلفي

 

 أسئلة البحث -ب 
ُب ىذا البحث   ا الباحثبحثهيأف  يتر الو ع البحث، فاألمو ضو إنطالقا من م

 كما يلي:

قياسية مع النظرية ادلعرفية لطالب ابلطريقة الكيف موافقة تدريس النحو  .5
كيم مالراؾ ك جالُت عر  دبعهد دار النجا اإلسالمي السلفيالصف الرابع 

 ؟فونوركغو
ُب ضوء النظرية ادلعرفية لطالب ابلطريقة القياسية ما مشكالت تدريس النحو  .0

كيم مالراؾ ك جالُت عر  الصف الرابع دبعهد دار النجا اإلسالمي السلفي
 ؟فونوركغو

 

                                                                 
-505 ـ(،0770)الرايض: ردموؾ،  طرائق تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، 9

503. 
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 أهداف البحث - ج
 مورالوصف عن األ ىذا البحث إىلابلنظر إىل أسئلة البحث السابقة فيهدؼ 

 التالية:
مع النظرية ادلعرفية لطالب  طريقة القياسّيةلابدريس النحو تموافقة  دلعرفة .5

  فونوركغو. الصف الرابع دبعهد دار النجا اإلسالمي السلفي
ُب ضوء النظرية ادلعرفية  طريقة القياسّيةلابدريس النحو تمشكالت  عرفةدل .0

 فونوركغو. لطالب الصف الرابع دبعهد دار النجا اإلسالمي السلفي
 

 فوائد البحث - د
إحدل من تدريس النحو ابلطريقة القياسية ُب ضوء النظرية ادلعرفية عرفنا أف 

ىذا البحث فيما  أمهيةأما ك . ُب تدريس النحو خاصا جديدإلجياد أسلوب  الطرؽ
 يلي:

 :النظريػةاألمهية  .5
 ةلًتقية ادلعارؼ عام اسعةو يرجى من ىذا البحث أف يعطي النظرايت ال

عملية تدريس النحو ابلطريقة  موافقة أم ةخاصو النحتدريس عملية لًتقية ك 
 رينللباحثُت اآلخف ىذ البحث مفيدا و أف يكالقياسية مع النظرية ادلعرفية. ك 

النظرية ك  ـ الطريقة القياسيةالنحو ابستخدا ُب تدريس و ف أف يبحثك يريد الذين
 ادلعرفية.

 :األمهيػة التطبيقيػة .0
يرجى من ىذا البحث أف يكوف مفيدا لًتقية عملية تدريس النحو ُب 

اإلسالمى السلفي نفسو، كُب ادلعاىد اإلسالمية السلفية  معهد دار النجا
دات ادلفيدة للمعلمُت كاحملاضرين اإلرشاك جيهات و الت األخرل، حبيث يعطى



6 
 

 

 

 قًتاحاتإلاك أف يعطي ادلسامهة من ىذا البحث  يرجيسوف النحو. ك يدرّ  نالذيك 
 .لًتقية عملية تدريس النحو

 
 د البحثو حد -هـ

    ر التالية:و حدد الباحث األميالبحث، فىذا ال يتسع  يكل

 :عيو ضو د ادلاحل .5
موضوع البحث ُب ىذا البحث عن موافقة تدريس النحو  حثاالب حيّدد

ابلطريقة القياسية مع النظرية ادلعرفية دبعهد دار النجا اإلسالمي السلفي 
فونوركغو، سيبحث الباحث عملية تدريس النحو من انحية كيف موافقة 
تدريس النحو ابلطريقة القياسية كادلشكالت اليت كجهها ُب عملية تدريس 

 لها ُب ضوء النظرية ادلعرفية.النحو كحيلّ 
 :احلد ادلكاين .0

خيتار الباحث الطالب ُب الصف الرابع دبعهد دار النجا اإلسالمي 
 ألمور آتية: ُب ىذا البحثالسلفي 

بناء على ادلالحظة ادلبدئية الذم يقـو هبا الباحث، أف كثَتا من  (أ 
الطالب ُب الصف الرابع دبعهد دار النجا اإلسالمي السلفي مل 

 طع أف يفّكر دقيقا كعميقا ُب فهم النحو.يست
بناء على نظر الباحث، أف الواقعات ُب الصف الرابع دبعهد دار  (ب 

النجا اإلسالمي السلفي مطابقة ابلفكرة اليت يقـو هبا الباحث 
  ُب ىذا البحث.

بناء على اجلالء كاإلذف، أف األعضاء دبعهد دار النجا  (ج 
ا البحث الذم يقـو بو اإلسالمي السلفي إنفتاح ُب اىتماـ ىذ

 الباحث.
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بناء على مكاف البحث، أنو متوصَّل للباحث ُب أداء ىذا  (د 
 البحث، أم من القوة، كالتمويل، كفعالية الوقت. 

 :احلد الزماين .4
 ـ.0752 شهر يناير إىل أبريل ُبحيّدد الباحث زماف البحث 

 
 حتديد ادلصطلحات -و 

لتفّهم ىذا البحث كاجتناب سوء الفهم َب تفسَت ادلوضوع فالبّد لو توضيح 
ُب ضوء النظرية ادلعرفية دبعهد  طريقة القياسّيةلابدريس النحو تادلصطلحات عن 

 :. أما ادلصطلحات احملدكدة ىيفونوركغو دار النجا اإلسالمي السلفي

 تدريس النحو .5

قيل أبف التدريس ك ـ إىل الطالب َب ادلدرسة و إلقاء العلالتدريس ىو 
م يتعلّ ك م ادلدرس الطالب يعلّ  بُت ادلدرس كالطالب، أمتفاعل عملية ال

أىداؼ  ية التدريس توجد سبعة عناصر كىيس. َب عملك الطالب الدر 
 ،ألة التدريس ،طريقة التدريس ،ادلدرس ادلعلم، الطالب ادلتعلم، التدريس

 57تدريس.، أحواؿ الأساليب التدريس
مستنبطة من قواعد العرب يعرؼ هبا أحواؿ ؿ و علم أبصكأما النحو ىو 

 55.بناءك عرااب أكاخر الكلم إ
 
 
 

                                                                 
10

Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi Antariksa: 2009), 54. 
)ليبانوف: دار الكتب العلمية  حاشية الصباف على شهر األمشوف اجلزء األكؿ، ابن على الصبافاإلماـ الشيخ دمحم 55

 .6(،  5123بَتكت،
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 الطريقة القياسية .0

 الطريقة ذههب التدريس ـو يقك  األمثلة، ٍب القاعدة طريقةال أحياان تسمىك 
 األمثلة تعرض ٍب حبفظها التالميذ مطالبةك  ال،ك أ القاعدة عرض ساسأ على
 50.اجلزء إىل الكل من فيها ينتقل فالذىن. القاعدة ىذه ضيحو لت ذلك بعد

 النظرية ادلعرفية .4

ادلعرفية ىي النظرية اليت هتتم بدراسة العمليات العقلية الداخلية  نظريةال
اليت ربدث داخل عقل ادلتعلم من كيفية اكتسابو للمعرفة كتنظيمها كزبزينها ُب 

 54ذاكراتو.
 

 دراسات السابقةال - ز

 كأما الدرسات السابقة اليت تتعلق هبذا البحث ىي:

اعد اللغة و الطريقة القياسية يف تعليم قالطريقة اإلستقرائية و مربكرم،  .5
ية اإلسالمية و العربية حبث جترييب مقارن لدى طالب ادلدرسة الثان

ـ. كفركض البحث من ىذه 0755، سنة مية بكديري الثانية(و احلك
( أف الطريقة اإلستقرائية كالطريقة القياسية ُب تعليم قواعد اللغة 5الرسالة: 

( الطريقة األستقرائية أكرب صلاحا ُب تعليم قواعد اللغة 0العربية فعليتاف، 
العربية. كأما منهج ىذا البحث من نوع البحث التجرييب ادلقارين أبربع 

( ادلقارنة بُت نتائج اإلختبار 0ختبار القبلي قبل التجربة، ( األ5خطوات: 
( ادلقارنة بُت نتائج اإلختبار 4القبلي كاإلختبار البعدم ابلطريقة اإلستقرائية، 
( ادلقارنة بُت نتائج اإلختبار 3القبلي كاإلختبار البعدم ابلطريقة القياسية، 

لطريقة القياسية. كقد البعدم ابلطريقة األستقرائية كاإلختبار البعدم اب

                                                                 
 .545-547(، 5116)أكجوع فانداع: االحكاـ،  العربيةمدخل اىل طرؽ تعليم األجنبية دلدرسة اللغة أزىر أرشد، 50
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استخدـ ىذا البحث عينة عشوائية تطبيقية، ٍب أداكاتو ىي الباحث نفسو، 
ادلالحظة، ادلقابلة، كاإلختبارات، كلعرض تلك الفرضية استخدـ ابلدليل. 
فنتائج ىذا البحث استقرار الفرضية، أف الطريقة اإلستقرائية كالطريقة القياسية 

غة العربية مع أف الطريقة القياسية ليست أبكرب فعاليتاف ُب تعليم قواعد الل
 صلاحا من الطريقة اإلستقرائية.

ذجي و ية ىف الفصل النمو اعد النحو تنفيذ تعليم القدُب إيكا داينتيكا،  .0
. 0751، سنة ى الشرقيةو جنان جاو سطة اإلسالمية المو "فتح اذلداية" ادلت

تنفيذ تعليم يهدؼ ىذا البحث ادلتواضع إىل الكشف عن ربليل كتقوًن 
القواعد النحوية ُب الفصل النموذجي ابدلدرسة ادلتوسطة ادلعهد "فتح اذلداية". 
كمنهج ىذا البحث ىو الكيفي كالكمي أم اجلمع بينهما، ابلطريقة 
اإلستكشافية ادلتتابعة أم تقـو الباحثة جبمع البياانت كربليلها ابلكيفي ُب 

ها ابلكمي اثنيا. أما نتائج ىذا أكؿ البحث، ٍب أتٌب جبمع البياانت كربليل
( لتحقيق أىداؼ تعليم القواعد النحوية ُب الفصل النموذجي 5البحث: 

دبدرسة "فتح اذلداية" ادلتوسطة اإلسالمية الموصلاف جاكم الشرقية، ىي: 
ربقيق التعاكف كالتضافر بُت كافة األطراؼ اليت ذلا عالقة ابلسلك الًتبوم ُب 

( إف مشولية احملتول لتعليم القواعد 0اكؿ موضوعتها، ادلدرسة كالتسلسل ُب تن
النحوية ُب الفصل النموذجي دبدرسة "فتح اذلداية" ادلتوسطة اإلسالمية 
الموصلاف جاكم الشرقية حسب ادلقرر الدراسي للمدرسة كىذا ادلقرر كضعوه 

( 4مسؤكؿ ادلدرسة حسب اخلربة كأراء اخلرباء كذلك لتحقيق أىداؼ التعليم، 
لطريقة ادلستخدمة للتدريس ىي الطريقة القياسية، كالطريقة احملاضرة، إف ا

( كُب تطبيق 3كالطريقة ادلناقشة، كتستخدـ طريقة منوعة ُب أساليب التعليم، 
 التقوًن، سيتخدـ ادلعلم نوعُت مها الشفوم كالتحريرم.
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ا سو ية حبلقة طاقال يف سكربيال مااترام نو اعد النحو تعليم القمفتاح الدين،  .4
( لكشف حملة تعليم 5. أىداؼ ىذا البحث: 8102تنجارى الغربية، سنة 

( لكشف أىداؼ تعليم القواعد 0القواعد النحوية ُب حلقة طاقاؿ سكربيال، 
( لكشف مواد تعليم القواعد النحوية 4النحوية ُب حلقة طاقاؿ سكربيال، 

ُب حلقة ( لكشف عملية تعليم القواعد النحوية 3ُب حلقة طاقاؿ سكربيال، 
( لكشف تقوًن تعليم القواعد النحوية ُب حلقة طاقاؿ 1طاقاؿ سكربيال، 

سكربيال. كأما ادلدخل ادلستخدـ لدل الباحث ىوادلدخل الكيفي، كدبنهج 
الوصفية التحليلية أبف يتم الباحث توصيف ادلعلومات كالبياانت اليت قد 

كنتائج ىذا البحث  مجعت من ادلقابلة كادلالحظة ٍب يقـو الباحث بتحليلها.
( حلقة طاقاؿ لتعليم القواعد النحوية عي عيئة أكمكاف التعليم غَت 5ىي: 

رمسي ادلبنيا على أساس اإلخالص كاإلستقامة كيًتكز أىدافها ُب تعليم 
( كأما ادلواد التعليمية فهي الكتب النحوية النظرية دكف 0القواعد النحوية، 

همنا من الكنب ادلستخدمة مثل كتاب استخداـ كتب النحو التعليمي، كما ف
( كأما نظاـ التقوًن 4منت األجركمية كشرح دخالف كعشماكم كغَت ذلك، 

ُب حلقة طاقل ىوالتقوًن احلقيقي كالتكويٍت، أبف يقـو األساتيذ ابلتقوًن 
طالهبم لًتقسة كفاءاهتم ُب القواعد النحوية ابدلالحظة كاألسئلة ُب كل إجراء 

 التعليم.
شيان و رة "أو طريقة التمييز يف الدتعليم القواعد ب عفي الدين، دمحم صاحل .3

. ككاف ىذا البحث ىوالبحث الوصفي 0757، سنة عربية" بباري كديري
ابدلدخل الكيفي. كجيمع فيو البياانت مثل مالحظة ادليداف كمقابلة األفراد 
كمالحظة الواثئق. كأما أسلوب ربليل البياانت فهو على ما أثبتو ميلس 

( 5. كأما نتائج البحث ادلستفادة هبا: (Miles & Huberman)كىوبَتماف 
القواعد بطريقة التمييز تتكوف من األىداؼ الًتبوية اليت مواصفات تعليم 
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هتدؼ إىل قدرة الطالب لًتمجة القرأف، كلكنو ال يًتجم ابلفهم بل األنسب 
أف يذكر فهم معاين القرأف. ٍب اإلجراءات مثل األغنية كالعالمات كالتعزيز 

 احملتول كالتطبيق لًتمجة القرأف اليت تساعد الطالب إلتقاف ادلواد كحفظها. ٍب
الذم يًتتب علي شكل ميسر للحفظ كللفهم ككجد فيو أنواع اإلختالفات 

( كأما األثر اإلجيايب ذلذا التعليم 0بينو كالقواعد السلفية اليت جاءت للتيسَت، 
ىو: إثبات الفكرة أبف القواعد ىي ادلادة السهلة، قدرة الطالب القياـ 

يسر، فهم معاين القرأف ُب مستقبل ابلتعليم بعد سباـ درسهم، تعلم القواعد ادل
 الطالب. 

 :ذا البحث كتلك البحوث السابقة فهيؽ بُت ىك أما الفر 

البحث دلربكرم، ىومن نوع البحث التجرييب ادلقارين الذم يقارف بُت  .5
فعالية استخداـ الطريقة اإلستقرائية كفعالية استخداـ الطريقة القياسية 

 ُب تعليم القوائد اللغة العربية.
صفي التحليلي الذم جيمع و ع البحث الو من نو أما ىذا البحث ىك 

كبعد ابلطريقة القياسية، ومات كالبياانت شلا يتعلق بتدريس النحو ادلعل
 النظرية ادلعرفية. ذالك حيلّلها الباحث ُب ضوء

البحث لدُب إيكا داينتيكا، ىويهدؼ للكشف عن ربليل كتقوًن  .0
البحث ىوالكيفي كالكمي أم  تنفيذ تعليم القواعد النحوية. كمنهج

اجلمع بينهما، ابلطريقة اإلستكشافية ادلتتابعة أم جبمع البياانت 
كربليلها ابلكيفي ُب أكؿ البحث، ٍب أتٌب جبمع البياانت كربليلها 

 ابلكمي اثنيا.
جيمع بُت  البحث ىو البحث الكيفي فقط، أم الأما منهج ىذا ك 

 الكمي ُب منهجو.ك الكيفي 
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الدين، ىو يبحث ُب تعليم القواعد النحوية عموما  البحث دلفتاح .4
كإمجاال، أم لكشف ادلعلومات كالبياانت ُب تعليم القواعد النحوية 

 حبلقة طاقاؿ فقط من انحية حملة تعليمها ُب حلقة طاقاؿ.
ابستخداـ الطريقة كيركز ُب تدريس النحو خيتص و أما ىذا البحث ىك 

ذا البحث إلجياد النتائج ىك و، مشكالتك اصفاتو و القياسة من انحية م
 النظرية ادلعرفية. ُب تدرس النحو ابلطريقة القياسية ُب ضوء

البحث حملمد صاحل عفي الدين، ىو يبحث ُب تعليم القواعد من  .3
 انحية طريقة التمييز ادلستخدمة فيو.

من انحية الطريقة كأما ىذا البحث ىو يبحث ُب تدريس النحو 
 القياسية ادلستخدمة فيو.
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 

 ادلبحث األول: الطريقة القياسية

 مفهوم الطريقة القياسية -أ 
ليوصل الطريقة َب التدريس ىي النظاـ الذل يسَت ادلدرس َب إلقاء درسو 

 53ادلعلومات إىل أذىاف التالميذ بشكل يتحسن أغراض الًتبية.
إىتماـ الّطريقة َب تعليم اللّغة العربّية كما قاؿ األستاذ فركفيسور زلمود يونس 

( الّطريقة أىّم من ادلادة. العبارة اآلتية هتتّم لتفكَت ادلدّرس، أّف فهم 5130)
 51.ة تعليمهاالّدركس اليكفى تعّلمها بل حيتاج إىل كيفي

مفهـو أكسع كأبعد من رلرد إجراءات تدريسية يقـو هبا  إف طريقة التدريس
طريقة التدريس ىنا تعٌت احلطة الشاملة الىت يستعاف هبا َب إف ادلعلم َب الفصل. 

أم بعبارة أخرل النظاـ الذل يسَت ادلدرس  57التحقيق اذلدؼ الًتبوم ادلنشود.
َب إلقاء درسو ليوصل ادلعلومات إىل أذىاف التالميذ بشكل يتحسن أغراض 

 الًتبية.
عربية، كمع أنو التوجد طريقة مثلى ىناؾ طرائق كثَتة لتدريس قواعد اللغة ال

ف األدبيات تذكر طريقتُت مها القياسية كاالستقرائية، متبعة للتدريس فإ
                                                                 

 .۲۱(، بدكف سنة: دار السالـ، فونوركغو) الًتبية كالتعليم اجلزء األكّؿ53  
15

Azhar Arsyad, Beberapa Pokok Pikiran Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya 

(Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2003), 6. 

)إيسيسكو: منشورات ادلنظمة  طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبازلمود كامل الناقة كرشدل أمحد طعيمة، 57 
 .71(، ۱۰۰۲اإلسالمية للًتبية كالعلوـ كالثقافة، 
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سلوب النص(. كسنضيق إىل كال عن الطريقة االستقرائية ىو )أ معدأسلوابكر كتذ 
يسَت على كفق و ذلك أسلواب جديدا نصطلح عليو أسلوب ربليل اجلملة، كى

 56ادلنطق االستقرائي أيضا.
سبيل إىل اسًتتيجية )الشرح النحوم(، كفيها تقدـ أما الطريقة القياسية ىي 

ديد للطالب، ٍب تًتؾ ذلم فرصة كافية دلمارسة القاعدة أك الًتكيب اللغول اجل
القاعدة اجلديدة كالتدريب عليها َب أمثلة ٍب تعميمها، كتعترب ىذه الطريقة ذات 
فعالية كبَتة َب عرض ادلوضوعات الشاذة كالصعبة من القواعد أم تلك الىت 
 يصعب على الطالب اكتشافها عن طريقة التحليل كادلقارنة كاالستنتاج كتستطيع

ىذه الطريقة ابستخداـ معلم انجح توفَت كقت الطالب،كما أف ىناؾ بعض 
الطالب الذين دييلوف إىل معرفة القاعدة أّكال ٍب زلاكلة ترمجتها إجرئيا كاالستفاد 

 52منها َب إعطاء مجل جديدة.
كالفكر ُب القياس ينتقل من القاعدة العامة إىل احلاالت اجلزئية، أم من 

أم دبعٌت يلقى ادلدرس تالميذه القاعدة ٍب  51حلاالت اخلاصة.القنوف العاـ إىل ا
يورده أمثلة كثَتة للتطبيق عليها كىي أسرع َب التدريس من طريقة اإلستنباط بيد 

 أهّنا:
 .تضعف َب التلميذ ثقتو بنفسو .5

 تدفعو أغٌت احلفظ عن ظهر القلب. .0

07الترىب َب التلميذ قوة ادلالحظة. .4
 

                                                                 

(، 0774) بغداد: دار الشركؽ للنشر كالتوزيع،  اللغة العربية مناىجها كطرائق تدريسها، كسعاد عبد الكرًن طو علي حسُت56 
525. 

 .035 ،نفس ادلرجع52 
 .012(، 0770)القاىرة: دار الفكر العريب،  تدريس فنوف اللغة العربيةعلى أمحد مذكور، 51 

 .07(،  بدكف سنة: دار السالـ، فونوركغو)  الًتبية كالتعليم اجلزء األكّؿ07  
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 05أهنا:يرل أنصار ىذه الطريقة 
 سهلة .5

ديكنو أف ك ىل استقامة اللساف نظرا ألف الطالب حفظ القاعدة تؤدم إ .0
 ُب مواقف جديدة.ك أف يقيس عليها ُب مجل جديدة ك يتذكرىا 

 أما معرضو ىذه الطريقة فَتكف أهنا ضارة كغَت مفيدة، ألهنا:
تبعث ُب التلميذ ادليل إىل احلفظ، كتعوده على احملاكة العمياء  .5

00على غَته، كتضعف فيو قوة اإلبتكار كاألراء كاألفكار.كاإلعتماد 
 

ليست من الطرائق اجليدة ُب إفهاـ التالميذ ألف مفجأهتم ابحلكم  .0
ذلك يعود إىل صعوبة التطبيق ك العاـ قد تكوف سببا ُب صعوبتو 

04اخلطأ فيو.ك 
 

ال تسلك طريقا طبيعيا ُب كشف ادلعلومات، إذ أف التعاريف  .4
اجلزئيات ك ذه الطريقة تعطي أكال ٍب تتبع ابألمثلة األحكاـ العامة ُب ىك 

خالفا لطريق العقل ُب الوصوؿ إىل إدراؾ األمور الكلية بعد مشاىدة 
03جزئيتها.

 

ىذا ك التطبيقات، ك التعريف على األمثلة ك تعمد إىل تقدًن القاعدة  .3
دبثابة تقدًن الصعب إىل السهل شلا يناُب ُب قواعد التدريس كل 

01ادلنافاة.
 

                                                                 

لتعليم ابجلمهور العربية ادلتحدة ، مرفوعات إىل كزارة الًتبية ك مذكرة عن الطريقة احلديثة ُب تعليم النحوزلمود كامل حسُت، 05 
 .5(، 5177)دمشق: 

 .66(، 5101)القاىرة: ادلطبعة الرمحانية،  أصوؿ الًتبية ك التعليمأمحد عبده خَت الدين، 00 
 .071(، 5101)القاىرة: مطبعة ادلعارؼ،  التعليمعلم النفس كأاثره ُب الًتبية ك ـ، ز علي اجلا04 
 .325(، 5117)دمشق: منشورات جامعة دمشق،  ُب طرائق تدريس اللغة العربيةزلمود أمحد السيد، 03 
 .05(، 5132)احللب: مطبعة دار ادلعارؼ،  أصوؿ التدريسالًتبية ك عبد الكرًن خليفة، 01 
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النسياف ألهنا تنقل ك احلقائق مزعزعة ُب الذىن كمعرضة للزكاؿ  ذبعل .1
أضعف احلقائق ُب ك عن طريق التلقُت، ك احلقائق من تفكَت خارجي 

07الذىن ىي ما ترد إليو عن ىذا الطريق.
 

السرد الذم يقدمو ادلعلم كشرح للقاعدة ادلعلنة، ألف ادلتعلم يكوف ُب  .7
ذىنو عن الدرس إىل أفكار قد يشرد ك حالة ادلتلقى الذم يصغي، 

أخرل ألنو قد جيد نفسو غَت معٌت دبا يقاؿ، ما داـ ليس مقدرا لو أف 
تلقينية كال تفي ابلغرض و يستنتج، فالطريقة على ىذا النحك يشارؾ أ

06ادلراد من التعليم.
 

 

 أهداف تدريس النحو ابلطريقة القياسية -ب 
 األىداؼ العامة .5

 ضبط احلركات ما يكتب كما يلفظ .أ 
فتعصم ادلرء من اخلطأ النحوم، كينجو من النقد كحيسن تعبَته، 
كينقل بدقة ادلعاين النحوية من القارئ إىل السامع من غَت أف يؤدم 
تعبَته إىل اضطراب الفكرة كغموضها، ألف ىناؾ عالقة كطيدة بُت 

 النحوم كادلعٍت، ككل منهما خيدـ األخر كيعينو.
 الًتبية العقلية .ب 

دلا كانت الصلة كثيقة بُت النحو كادلعٌت لذا كانت دراسة النحو 
مفيدة ُب الًتبية العقلية اليت تعتمد على التحليل كادلقارنة كاإلستنتاج 

                                                                 

 .320زلمود أمحد السيد، ادلرجع السابق، 07 
)بَتكت: شركة أبناء الشريف األنصارم للطباعة كالنشر ك  تطبيقااللغة العربية كطرؽ تدريسها نظرية ك يوسف الصميلي، 06 

 .501(، 5112التوزيع، 
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كاحلكم، كاستبانة من اخلطأ ُب التعابَت ادلختلفة. كفهم الًتاكيب ادلعقدة 
إف الغامضة، كالتدريب على دقة التفكَت كالقياس ادلنطقي، ككذا ف

 القواعد تنمي القدرة على التعليل كدقة ادلالحظة.   
 تكوين عادات لغوية صحيحة .ج 

كذلك البد للوصوؿ إىل القاعدة النحوية من أف يؤٌب ابألمثلة 
الكثَتة كأف تناقش، ٍب يؤٌب بتمارين شفهية كربريرية. كل ذلك ال خيلو 

عن  من فائدة لغوية بًتكيب اجلمل كاحلديث الفصيح هبا، كالتعبَت
ادلشاعر كادلشاىدة ألمثلة منوعة، ٍب ربطها ابلقاعدة، فيعتاد الطالب 
سالمة التعبَت كدقتو كالفصحى ُب احلديث كضبط احلركات 

 كالسكنات.
 مناء الذكؽ األديب .د 

عن طريق أسلوب التعبَت األديب عن بيئتهم كحاجاهتم كمشاعرىم 
 أبمثلة كمجل مالئمة للقاعدة النحوية اجلديدة. 

 يغ اللغة كاشتقاقها كأكزاهنا.تفهم ص .ق 
عن طريق تعليل القواعد النحوية كالصرفية كما أهنا ركائز لتفهم 
اللغات األجنبية، إذ بُت اللغات عامل ارتباط، مثل أزمنة األفعاؿ 

 02كاإلستفهاـ كالنفي كادلثبت كالتعجب كالتوكيد كاإلستثناء.
 األىداؼ اخلاصة .0

هرىا مجيعها كاإلفادة ُب احلديث تفهم أحواؿ الكلمات اإلضافية كاستظ
 الصفي كُب حلوؿ التمارين.

                                                                 

 . 516-517(، 5124)بَتكت: مؤسسة الرسالة،  ادلوجو العلمي دلدرسي اللغة العريبعابد توفيق اذلامشي، 02 
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 خطوات الطريقة القياسية -ج 
الطريقة خطوات أبف  (Pembelajaran Bahasa Arab)َب كتاب  تكر كُذ 

 01كما يلى :   القياسية

 الفصل كيشرح ادلوضوع من القواعد.يدخل ادلدرس .5

 يعرض ادلدرس القواعد..0

 لفهم ذلك القواعد.يعطى ادلدرس التالميذ الفرصة .4

 القواعد. تلكيعرض ادلدرس األمثلة الىت تتعلق ب.3

 من األمثلة. يعطى ادلدرس اإلستنتاج.1

 يعطى ادلدرس التالميذ التدريبات..7

 خطوات الطريقة القياسية:أما  

 التمهيد كادلقدمة.5
ىي اخلطوة اليت يتهيأ فيها الطلبة للدرس اجلديد، كذلك ابلتطرؽ إىل  

كبذا يتكوف لدل الطلبة خالؿ ىذه اخلطوة الدافع الدرس السابق، 
 للدرس اجلديدة كاالنتباه إليو.

 عرض القاعدة .0
تكتب القاعدة كاملة كزلددة كخبط كاضح كيوجهو انتباه الطلبة  

ضلوىا، حبيث يشعر الطالب أف ىناؾ مشكلة تتحدل تفكَته، ,كأنو جيب 
كمهما ُب التوصل إىل أف يبحث عن احلل، كيؤدم ادلعلم ىنا دكرا ابرزا 

 احلل مع طلبتو.

                                                                 
  29

Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media (Malang: UIN Press, 2008), 67-68. 
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 تفصيل القاعدة.4
بعد أف يشعر الطلبة ابدلشكلة يطلب ادلعلم ُب ىذه اخلطوة من  

الطلبة اإلتياف أبمثلة تنطبق عليها القاعدة انطباقا اتما. فإذا عجز الطلبة 
عن إعطاء أمثلة فعلى ادلعلم أف يساعدىم ُب ذلك، أبف يعطى اجلملة 

طلبة أمثلة أخرل قياسا على مثاؿ أك أمثلة ادلعلم. كىكذا األكىل ليعطي ال
 يعمل ىذا التفصيل على تثبيت القاعدة كرسوخها ُب ذىن الطالب كعقلو.

 التطبيق.3
بعد شعور الطالب بصحة القاعدة كجدكاىا نتيجة لألمثلة التفصيلية  

الكثَتة حوذلا فاف الطالب ديكن أف يطبق على ىذه القاعدة. كيكوف ذلك 
مفيدة، كما  ارة ادلعلم لألسئلة أكإعطاء أمثلة إعرابية أكالتمثيل ُب مجلةإبش

إىل ذلك من القضااي التطبيقية اليت ذلا عالقة بفحص القاعدة كاكتشاؼ 
 47نضجها لدل الطلبة.

 كتتبع ىذه الطريقة رلموعة من اإلجراءات ىي:

 القاعدة.عرض العبارة أكالعبارات الىت تنص على القاعدة ال صياغة  .5

 يقـو الطالب بًتديد عينة من األمثلة الدالة على القاعدة.  .0

يًتؾ ادلعلم فرصة كافية لكي ينظر الطالب َب األمثلة ادلقدمة كديارسها  .4
 45حىت يتمكن من صياغة أمثلة جديدة على منواذلا.

 
                                                                 

(، 0771)القاىرة: دار الشركؽ للنشر كالتوزيع،  اللغة العربية مناىجها كطرئق تدريسها، كسعاد عبد الكرًن طو على حسُت47  
520. 

)إيسيسكو: منشورات ادلظمة  طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبازلمود كامل الناقة كرشدل أمحد طعيمة، 45  
 .030(، ۱۰۰۲اإلسالمية للًتبية كالعلوـ كالثقافة، 



21 
 

 

 

 ادلبحث الثاين: تدريس النحو
 مفهوم تدريس النحو -أ 

 تعريف التدريس .5
عملية قيل أبف التدريس ك إلقاء العلـو إىل الطالب َب ادلدرسة و ى التدريس

م الطالب يتعلّ ك م ادلدرس الطالب يعلّ  أم بُت ادلدرس كالطالب،تفاعل ال
، الطالب أىداؼ التدريس كىيالدركس. َب عملية التدريس توجد سبعة عناصر 

س، أحواؿ ادلتعلم، ادلدرس ادلعلم، طريقة التدريس، ألة التدريس، أساليب التدري
 40التدريس.

قيل  "Strategi Belajar Mengajar"كُب كتاب سيف البحر مجرة كأسواف زين 
، أىداؼ التدريسأّف عملية التدريس كالنظاـ اليت ربتوم على عناصر، كىي 

تقوًن  مادة التدريس، عملية التدريس، طريقة التدريس، كسائل التدريس،
 44.التدريس

 تعريف النحو .0
 تعريفات النحو، كىي على كثرهتا تدكر حوؿ معاف ثالثة:لقد تعّددت 

 .حواؿ أكاخر الكلمأبعلم و ىو النح .أ 
علم بقوانُت يعرؼ هبا أحواؿ الًتاكيب العربية من و ىو النح .ب 

علم أبصوؿ يعرؼ هبا صحة الكالـ و اإلعراب كالبناء كغَتىا، كى
 كفساده.

                                                                 
32

Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi Antariksa: 2009), 54. 
33

Syaiful Bahri Jamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), 41. 
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 43علم دراسة اجلملة.و ىو النح .ج 
اخر ضبط أك يركز حوؿ اإلعراب كىو اصر مفهـو ق العريبو ساد النح

ذر إلينا ىذا ادلفهـو ف على مواقعها من اجلملة. كقد إضلالكلمات بعد التعري
ى أنو علم يعرؼ بو القداـ الذين كانوا يعرفونو علو من تعريف علماء النح

اء كلكن أصل احلديث كما صاحبو من حبوث نخر الكلمات إعرااب كباأك 
ا على لنظرة التقليدية فلم يعد أنو قاصر ل اللغول غَت ىذه اكدراسات بتحلي

إعراب الكلمات إمنا امتد إىل اختيار الكلمات كاإلرتباط الداخلى كبينها، 
كالتأليف بُت ىذه الكلمات َب نسق صوتى معُت، كالعالقة بُت الكلمات َب 

 41اجلملة الواحدة ادلكونة للعبارة.
 الكلمات ُب اجلمل، ابالضافة إىل كيهتّم النحو بدراسة العالقات بُت

العناية أبحواؿ االعراب، كديتد مفهـو النحو إىل الًتاكيب فهو يبحث فيها كما 
يرتبط هبا من خواص. فالنحو يعمل على تقنُت القواعد كالتعميمات اليت 
تصنف تركيب اجلمل كالكلمات كعماذلا ُب حالة االستعماؿ كما يعمل على 

يمات اليت تتعلق بضبط أكاخر الكادلات. كىنا قد يعُت تقنُت القواعد كالتعم
 47على الذىن مفهـو الصرؼ.

كأّما غرض تدريسو ليتوىّل مستخدـ اللغة القدرة على أف ينطق كيتكّلم  
فال يكتفي الطالب  َب اللغة العربية فهما جيدا. ف يفهمكالما صحيحا كأ

                                                                 
(، 0771)القاىرة: دار الشركؽ للنشر كالتوزيع،  اللغة العربية مناىجها كطرائق تدريسهاسعاد عبد الكرًن، طو علي حسُت ك 43

561. 
 .577(، 5120)القاىرة: مكتب النهضة ادلصرية،  طرؽ تعليم اللغة العربيةدمحم عبد القادر أمحد، 41
 .074(، 0771) القاىرة: دار الثقافة للنشر كالتوزيع،  تعليم اللغة العربية مصطفى رسالف،47
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يطبقوا ىذه يدرسوف قواعد النحو فحسب، بل البد ذلم قادركف على أف 
 46.القواعد ُب القراءة كالكالـ ككتابة نصوص اللغة العربية

إف الغرض من تدريس النحو ىو تكوين ادللكة اللسانية الصحيحة، 
الحفظ القواعد اجملردة، فالعريب األكؿ الذل أخذت اللغة عنو مل يكن ما احلاؿ 

اء مسّاىا مشايخ كما التمييز، كمل يعرؼ الفرؽ بُت ادلبتدأ كالفاعل، فكل ىذه أمس
 42النحو عندما كضعوا قواعد اللغة حلفظها من الّلحن.

 
 طبيعة النحو -ب 

نعلم مجيعا أف قواعد اللغة بشكل عاـ تقنُت لظواىر لغوية ألّفها الناس  
كاستخدموىا. فاستعماؿ اللغة إذف سبق على تعقيدىا، كما نشأت احلاجة 

وم تنحرؼ. كمن ىنا كانت للتقنُت إال عندما بدأت مسارات اإلستخداـ اللغ
كظيفة القاعدة تقنُت ادلسارات الصحيحة للغة. فالقواعد إذف كسيلة كليست 
غاية بذاهتا، كالغرض من تدريسها ينبغي أف يكوف التعبَت كالفهم السليمُت ُب 

  41رلاؿ الكتابة كاحلديث، كما ينبغي الربط بُت القاعدة كتذكؽ األساليب.
 

 أمهية النحو -ج 
ة قوانُت النحو ضركرة ال ديكن اإلستغناء عنها، فهي اليت الشك أف معرف

ذبعل القارئ قادرا على التمييز بُت األلفاظ ادلتكافئة ُب اللفظ. كأف ما قعده 

                                                                 
37

Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media (Malang: UIN Press, 2008), 64. 
 .024(، 0770)القاىرة: دار الفكر العريب،  تدريس فنوف اللغة العربيةعلى أمحد مذكور، 42

رات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلوـ )إيسيسكو: منشو  أساليبوربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو ك تعليم العرشدم أمحد طعيمة، 41 
 .077ـ(، 5121الثقافة، ك 
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النحاة مل يكن عمال عشوائيا ترفيهيا. بل كاف عمال منظما كىادفا، جاء نتيجة 
فقد رسم ىؤالء استقراء طويل كشامل لنصوص اللغة العربية كما كصلت إليهم. 

العلماء خطتهم ُب النحو بعد أف جيعلوا نصب أعينهم اذلدؼ الذم يرموف إليو، 
كىو عصمة اللساف من اخلطاء، ٍب تيسَت العربية على من يرغب ُب تعلمها من 

 37ادلسلمُت األعاجم.
  

 أهداف تدريس النحو -د 
اجملردة ليس ربفيظ الطالب رلموعة من القواعد و إف ىدؼ تدريس النح  
الًتكيب ادلنفردة. كإمنا مساعدتو على فهم التعبَت اجليد كتذكقو كتدربو على أف ك أ

 كمن أىدافو ما يلى: 35ينتجو صحيحا بعد ذلك.
تنميػػػػة قػػػػػدرات الطػػػػػالب علػػػػػى ضػػػػبط إعػػػػػراب الكلمػػػػػات َب التحػػػػػدث .5

 حبيث يتم ذلك بلغة سليمة َب سهولة كيسر. كالكتابة كالقراءة

وامػل اللفظيػة كادلعنويػة َب أكاخػر عما تؤديػو السبكُت الطالب من معرفة .0
الكلمػػػػة، كىػػػػذا مػػػػػا يسػػػػاعد الطػػػػػالب علػػػػى فهػػػػم الكػػػػػالـ فهمػػػػا جيػػػػػدا 

 كسريعا.

 توسيع مادة الطالب على التفكَت ادلنظم كدقة ادلالحظة..4

كيقرأكنػػو،  سبييػز اخلطػاء فيمػػا يسػتمعوف إليػو تنميػة قػدرات الطػالب علػػى.3
 30كمعرفة أسباب ذلك ليجتنبوه.

                                                                 

 
 .567ـ(، 5121)بَتكت: دار النفائس،  طرائق تدريسهاية ك خصائص العربانيف زلمود معركؼ، 37

) إيسيسكو: منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية  لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبو ةتعليم العربيرشدم أمحد طيعمة، 35 
 .075-077ـ(، 5121كالعلوـ كالثقافة،  

 .540(، 5416)الرايض: دار عامل الكتب،  طرؽ تدريس اللغة العربية ُب ادلدارس ادلتوسطة كالثناكيةعثماف، حسن مال 30
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اللغة إذف كسيلة كليست غاية، كعلى مدرس قواعد اللغة العربية  فقواعد
 أكالنحو، أف يهدؼ من تدريسو إىل ربقيق ما يلى:

أف يدرؾ التالميذ أف دراسة قواعد اللغة العربية أداة حلمايتو من الوقوع .5
 َب اخلطأ َب الكالـ كالكتابة.

أف يعرؼ التالميذ كيف يستخدموف ىذه القواعد، كليس كيف .0
 حيفظوهنا كيرددكف نصوصها.

أف يعلموا أبف اللغة ىي األصل، كأف يهتموا ابلنموذج الصحيح الذم .4
 34جيب اإلقتداء بو، ال القواعد الىت يبحثوف عن تطبيق ذلا.

ليكوف  كقد قاؿ زلي الدين أمحد أبو صاحل عن أىداؼ تدريس النحو كىي
هللا كسنة رسولو  سالمة النطق كتقوًن اللساف من اللحن ككسيلة لفهم كتاب

لفصحى كالبعد عن العامية كتعويد الدارس على التدرج َب التحدث اب
 ىل ربقيق ما ايىل:كهتدؼ دراسة القواعد النحوية إ 33كالعجمة.

، كجعل ىذه احملاكاة على زلاكاة األساليب الصحيحة قدار التالميذإ.5
 لية زلضة.لى أساس مفهـو بدال من أف تكوف آمبنية ع

ة على دقة ادلالحظة، كالربط، كفهم العالقات ادلختلفة بُت تنمية القدر .0
 الًتاكيب ادلتشاهبة.

بارة، كصحة األداء، كتقوًن اللساف إقدار التالميذ على سالمة الع.4
 كعصمتو من اخلطاء ُب الكالـ أم ربسُت الكالـ كالكتابة.

                                                                 
 .545،نفس ادلرجع34
)اجلامعة اإلسالمية ابدلدينة  مذكرة موجزة َب الًتبية اإلسالمية كطرؽ تدريس العلوـ الدينية كالعربيةبو صاحل، أمحد أزلي الدين 33

 .63(، 5304ادلنّورة، 
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إقدار التالميذ على ترتيب ادلعلومات، كتنظيمها ُب أذىاهنم كتدريبهم .3
 على دقة التفكَت كالتعليل، كاالستنباط.

كضاع اللغة كصيغتها، كىذا كلو ضركرم دلن يريد كقوؼ التالميذ على أ.1
 31أف يدرس اللغة دراسة فنية.

كالقوائػػد الػػىت تتحقػػق مػػن تدريسػػو فيمػػا  مجػػاؿ أىػػداؼ تػػدريس النحػػوإكديكػػن 
 يلى:

ة صوف اللساف عن اخلطأ كحفظ القلم مػن الزلػل، كتكػوين عػادات لغويػ.5
سليمة كلعل ىذا من أىم األىداؼ الىت دعت العرب إىل كضػع قواعػد 

 النحو.

التالميػػػػػػػذ قػػػػػػػػوة ادلالحظػػػػػػػػة، كالتفكػػػػػػػػَت ادلنطقػػػػػػػى ادلرتػػػػػػػػب، كتربيػػػػػػػػة ملكػػػػػػػػة .0
اإلستنباط كاحلكم كالتعليل إىل غَت ذلػك مػن الفوائػد العقليػة الػىت يتعػود 

 عليها التالميذ التباعهم أسلوب اإلستقراء َب دراسة القواعد.

 على فهم الكػالـ علػى كجهػو الصػحيح دبػا يسػاعد علػى اسػتيعاب ُّت يع.4
 ادلعاىن بسرعة.

 يشحذ العقل كيصقل الذكؽ، كينهى ثركة التالميذ اللغوية..3

سػػػػاب التالميػػػػذ القػػػػدرة علػػػػى اسػػػػتعماؿ القاعػػػػدة َب ادلوافػػػػق اللغويػػػػػة تكإ.1
سبكػػػُت التالميػػػذ مػػػن  وادلختلفػػة. فػػػالثمرة الػػػىت ننتظهرىػػػا مػػػن تعلػػيم النحػػػ

ق القواعػػػػػػد علػػػػػػى أسػػػػػػاليب الكػػػػػػالـ الػػػػػػىت يسػػػػػػتخدمها َب حياتػػػػػػػو، تطبيػػػػػػ
 كاإلفادة منها َب فهم األاثر األدبية.

                                                                 
 .060(، 0771)القاىرة: دار الثقافة للنشر كالتوزيع،  تعليم اللغة العربيةمصطفى رسالف، 31
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ال إر التػدريب تضع القواعد أسسا دقيقة للمحاكاة، كال ديكن انتقاؿ أثػ.7
صػوؿ تقيػد الكػالـ أحكػاـ ك أاحملاكاة كفق أساليب تعتمػد علػى  ذا سبتإ

 37كتضبطو.

 
 أسس تدريس النحو -ه 

 36ديكن اإلعتماد عليها ُب تدريس النحو:ىناؾ عدة أسس 
اإلذباه ُب تعليم القواعد ضلو الوظيفية، كنعٍت أف نتخَت من النحو مالو .5

صلة كثيقة ابألساليب اليت تواجو التلميذ ُب احلياة العامة، أك اليت 
 يستخدمها.

ستغالؿ الدافعية لدل ادلتعلم، كال شك أف ىذه الدافعية تساعده على إ.0
ديكن للمتعلم، ىنا أف جيعل الدراسة ُب القواعد ك تفهمها ك  تعلم القواعد

قائمة على حل ادلشكالت، فاألخظاء اليت حيدثها التالميذ ُب كتابتهم 
اليت خيطئوف فيها ُب قراءهتم ديكن أف تكوف مشكالت للدراسة مع ك أ

أسلوب و ىكذا ديكن أف يثَت ادلدرس محاسة التلميذ ضلك التالميذ. 
غة مقبولة افع الذم جيعل عملية التعلم مستسالد معُت ليوجد لديهم

 لدل التالميذ.
ُب دائرتو، ك تدريس القواعد ُب إطار األساليب اليت ُب زليط ادلتعلم .4

ُب ُب قراءت التلميذ ألواف كثَتة زبدـ ىذه ك اليت تربطو بواقع حياتو، ك 
 الغاية.

                                                                 

 .572-576(، 5127)مصرل: ادلكتبة النهضية،  طرؽ تعليم اللغة العربيةدمحم عبد القادر أمحد، 37  
ـ( 5125النشر، )القاىرة: دار الثقافة للطباعة ك  الًتبية الدينيةأساسيات تعليم اللغة العربية ك آخركف، فتحى علي يونس ك 36 

476-472. 
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و البعد ابدلنهج عن الًتتيب التقليدم ُب معاجلة مشكالت النح.3
من كثَت من ادلصطلحات ك تفيد التالميذ  زبليصو من الشوائب الىت الك 

 الفنية.
و اجلك طريقة التدريس ك الوسائل ادلعينة ك اإلىتماـ ابدلوقف التعليمي، .1

 النشاط السائد.ك ادلدرسي 
كثرة التدريب على األساليب ادلتنوعة ُب ىذا ك اإلىتماـ ابدلمارسة .7

 .   جوةر ربقيق لألىداؼ ادلك تثبيت للمعلومات 
 

 ادلبحث الثالث: النظرية ادلعرفية
 مفهوم النظرية ادلعرفية -أ 

نظرية التعلم ادلعرفية ىي نظرية التعلم اليت أركز عملية التعلم من نتائج التعلم.   
إمنا التعلم مل ينطو على العالقة بُت ادلثَت كاإلستجابة عند ادلعتمدين هبذا ادلذىب، بل 

عملية معقدة جدا ُب التفكَت. يُبٌت العلم ُب نفس  أكثر من ذلك ينطوم التعلم على
 32الشخص بواسطة عملية التفاعل ابلبيئة مستمرّةن عند ىذه النظرية.

كُب عبارة أخرل، النظرية ادلعرفية ىي النظرية اليت تقوؿ أبف إدراؾ ادلتعلم  
يتجو إىل الكل، كأف ىذا الكل ليس رلرد رلموعة األجزاء بل ىو نظاـ مًتابط 

سق، مكوف من أجزاء متفاعل، كىذا الكل سابق ألجزائو من الناحية ادلنطقية. متّ 
يعتمد على إدراؾ ادلعالقات بُت األشياء كفهمها،  ال ينطفئكالتعلم احلقيقي الذم 

كإعادة تنظيمها، كاإلفادة من اخلربات السابقة ُب تفسَت ادلعلومات ُب مواقف التعلم 

                                                                 
 48

Hamzah B Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran  (Jakarta: PT Bumi Askara, 

2006), 10. 
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بدراسات العمليات العقلية الداخلية اليت ربدث  كهتتم النظرية ادلعرفية 31اجلديد.
  17داخل عقل ادلتعلم من كيفية اكتسابو للمعرفة كتنظيمها كزبزينها ُب ذاكرتو.

كقد أطلق على ىذه النظرية عدة مصطلحات، منها: النظرية ادلعرفية،   
ادلعرفية، كادلدخل كالنظرية لتعلم الرموز اللغوية، الفهم كحل الرموز اللغوية، كادلداخل 

ادلعرُب لتعلم اللغات، كالطريقة ادلعرفية، كغَت ذلك. غَت أف ىذه ادلصطلحات تدؿ 
على أمر كاحد ىو أف ما ربدث عنو ليس طريقة ابدلعٌت التقليدم ادلعركؼ لدل 
السلوكيُت كإمنا ىو مذىب أكمدخل من مداخل تعليم اللغات األجنبية. ديكن أف 

رائق، كأف يطبق ُب صور سلتلفة من األساليب كاإلجراءات يندرج ربتو عدد من الط
 15كاألنشطة.

 
 نشأة النظرية ادلعرفية -ب 

ككانت اإلذباىات ادلعرفية ُب علم النفس قد بدأت تظهر ُب كقت مبكر من   
كتااب ُب علم النفس الًتبوم   (Ausubel)القرف العشرين، كخباصة عندما أصدر أكزبيل 

. يرل View” “Educational Psychology: A Cognitiveـ عنوانو  5172عاـ 
أكزكبل أنو ينبغي أف يكوف التعلم ذا معٌت حقيقي عميق لدل ادلتغلم مرتبطا بتكوينو 
كفكره كجزءا مهما من شخصيتو كأف يكوف عوان لو على فهم احلياة كالعامل من 

تعلم بطريقة حولو. كيعتقد أف ىذا النوع من التعلم لن يتم ما مل تقدـ ادلعلومات للم
 10مًتابطة متناسقة حبيث تتصل معلوماتو اجلديدة دبعلوماتو السابقة.

                                                                 

 .71ـ(، 0777الفالح للنشر ك التوزيع، ف: دار )األرد أساليب تدريس اللغة العربيةمحد علي اخلويل، 31 
 50

http://www.acofps.com/, diakses pada tanggal 5 September 2017. 

 .505ـ(، 0770)الرايض: ردموؾ،  طرائق تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، 15 
 .507-551ادلرجع، نفس 10 

http://www.acofps.com/
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ظهرت النظرية ادلعرفية على يد اللغوم األمريكي ادلعاصر نعـو تشومسكي،   
أحد أبناء البنيوية خرجوا عليها حُت أعلن عن آرائو اللغوية ُب كتابو )األبنية الًتكيبية 

Syntactic Structures ،) كانتقد فيها ادلناىج اللغوية ادلعاصرة لو بسبب نظرهتا إىل
اللغة على أهنا تراكيب سطحية كأشكاؿ رلردة من ادلعٌت كالعقل كالتفكَت، ٍب انتقد 

 14النظرية السلوكية ُب تفسَتىا الكتساب اللغة ، كما ىاجم ُب مقالتو سكينر.
صة ابإلنساف دكف كيؤكد تشومسكي ُب النظرية ادلعرفية أف اللغة فطرة خا  

غَته من ادلخلوقات، كأف اكتساهبا فطرة كقدرة عقلية مغركسة فيو منذ كالدتو، كأف 
أم طفل يولد ُب بيئة بشرية مضيئة يكتسب لغة ىذه البيئة بغض النظر عن مستواه 
التعليمي كاإلجتماعي، مامل يكن مصااب أبمراض جسمية، أك عاىات عقلية سبنعو من 

    13ا أكاستعماذلا.تلقي اللغة أكفهمه
كأّكد تشومسكي أف الطفل ال يكتسب اللغة كذىنو صحيفة بيضاء، بل   

يكتسبها بوعي كامل، كيستعمل أساليب عملية ذبريبية ُب أثناء تعّلمو لغة جيتمع ما، 
فهوعنصر إجيايب متفاعل مع اللغة اليت يتعلمها. كإف الطفل البشرم يولد كىومزّكد 

تساب اللغة، كأف اإلستعداد الكتساب اللغة البد لو من آبلية معينة تؤىلو الك
حىت يتفجر فيو، كأف اإلبداعية اللغوية ىي مسة خاصة ابإلنساف، بينهما  اجتماعيو ج

حرمتها احليواانت، كأف اكتساب اللغة ال يتم ابحملاكة كحدىا كإمنا بفضل تلك 
  11ديثة.اإلبداعية اللغوية اليت أكدت أمهيتها الدراسات األمريكية احل

يقوؿ تشومسكي يعارض النظرية السلوكية: إف معظم اإلستعماؿ اللغوم   
ليس رلرد سلوؾ مبٍت على احملاكة كلكنو سلوؾ يبتدعو اإلنساف كفقا دلعرفتهم بقواعد 

                                                                 
 .61(، ـ0754، للنشر كالتوزيع )األردف: دار رلدالكم إكتساب اللغة نظرايت كتطبيقاتأمحد عبد الكرًن اخلويل، 53

 .61نفس ادلرجع، 54

 .507(، 5117)دمشق: منشورات جامعة دمشق،  ُب طرائق تدريس اللغة العربيةزلمود أمحد السيد، 11 
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رلردة، كال يتعلم اإلنساف اجلمل ابحملاكة كاإلعادة بل )يولدكهنا( من الكفاية اليت 
 17يتصف هبا الناس.

كيرل تشومسكي أف الكفاية النحوية زلدكدة دبجاؿ الًتاكيب النحوية مع   
كجود بعض اإلشارات إىل الدالالت كاألصوات الوظيفية. ىذه ادلعرفة ابخلصائص 
الرمسية للنحو ذلا طابع ضمٍت )أم ال ديكن الشعور هبا كتعتمد على احلدس(، 

ى أف يتعرؼ كبشكل دقيق فادلتحدث الصلي على سبيل ادلثاؿ قد ديتلك ادلقدرة عل
من دكف أف يكوف  ?Is rainingعلى عدـ صحة اجلملة التالية من الناحية النحوية 

قادرا على تفسَت السبب، كىكذا فإف نظرية تشومسكي اخلاصة ابلكفاية اللغوية 
تتحدث عن ذلك النوع من ادلعرفة الضمنية لدل متكلم اللغة األصلي ال ادلعرفة 

 16ادلرتبطة ابخلصائص الًتكيبية لنحو اللغة األـ.الظاىرة )الواعية( 
إىتم تشومسكي ُب ىذه النظرية ابلقواعد اليت عرفها أبهنا: نظاـ قائم ُب   

عقل الناطق ابللغة بشكل ضمٍت، يكتسبو غالبا ُب مرحلة الطفولة. كبناء على ىذا 
ارة هبذه ادلفهـو للقواعد فإف أم انطق بلغة معينة يستطيع أف يفهم أم مجلة أكعب

اللغة بيسر كسهولة، حىت كلو مل يسبق لو أف مسعها أكتدرب على استعماذلا. كقد 
أطلق تشومسكي على ىذه ادلعرفة الضمنية بقواعد اللغة: الكفاية اللغوية 

Competence اليت زبتلف عما مساه: األداء اللغوم ،Performance.12 
األصوات، كالصرؼ،  ىذه القواعد اليت اىتم هبا تشومسكي تشمل عنده:  

كالنحو، كادلعاين، لكنو ركز من الناحية العملية على القواعد النحوية الصرفية بشكل 

                                                                 

، (5117مل الكتب، ا)ادلملكة العربية السعودية: دار ع طرائق ُب تعليم اللغاتمذاىب ك ثيودكر ركجرز، جاؾ رتشاردز ك 17 
556. 

  .37(، 0754)الرايض: جامعة ادللك سعود،  فلسفة أخرل الكتساب اللغة الثانيةماريشيا جونسوف، 57

 .63ـ(، 5111)الرايض: ردمك،  لغة العربيةالنظرايت اللغوية كالنفسية كتعليم العبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، 58
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خاص، ألهنا ُب نظره األصل كاألساس الذم تقـو عليو القواعد الصوتية، كيعتمد 
 11عليو ادلعٌت.

  
 إسرتاتيجيات النظرية ادلعرفية يف تعليم اللغة  -ج 

نستطيع أف نستخلص إسًتاتيجيات النظرية  من خالؿ القرارات السابقة  
 77ادلعرفية ُب تعليم اللغة منها:

ينبغي على من يريد تعلم اللغة أف يلّم القواعد اللغوية كىي القواعد  .5
النحوية كالصرفية اليت مساىا تشومسكي ابلكفاية اللغوية 

(competence) . 
معلوماهتم على ادلعلم أف يوجو طالبو إىل اإلستفادة قدر اإلمكاف من  .0

السابقة عن ادلوضوع ادلراد تعلمو، سواء أكاف موضوعا ُب القواعد أـ 
إذا مل يكن لدل الدارس معلومات سابقة ك ُب القراءة أـ ُب الكتابة، 
مل حيسن ربطها، فعلى ادلعلم حينئذ أف ك ترتبط ابدلوضوع اجلديد أ

 مناقشتها.ك يساعده ُب ذلك من خالؿ القضااي ادلرتبطة ابدلوضوع 
ينبغي على ادلعلم أف ال ينتقل من قاعدة معينة إىل أخرل حىت يتأكد ك  .4

استخداـ الًتمجة  لـز األمرو من فهم طالبو ذلا بشىت الوسائل، حىت ل
ه القواعد هبدؼ تشجيع ، ٍب تدريبهم على تطبيق ىذإىل اللغة األـ

 تراكيب جديدة.ك عبارات ك لى ابتكار كلمات ادلتعلمُت ع

                                                                 
 .63نفس ادلرجع، 59

)ماالنج: اجلامعة موالان مالك  للماجستَت، البحث العلمي اسًتاتيجية النظرية ادلعرفية لتنمية مهارة الكالـمستفيد معارؼ، 61
 .07ـ(، 0757إبراىيم، 



32 
 

 

 

ي العاـ و اإلجتماعي الطبيعشبيو ابجلو إىل ج ربويل حجرة الدارسة .3
لثقافة اللغة اذلدؼ، كفتح اجملاؿ جلميع الطالب لتقدًن اإلقًتاحات 

التوجيو ك أف يقتصر دكر ادلعلم على اإلرشادات ك ادلشاركة ُب النقاش، ك 
 للطالب.  كتقدًن ادلوضوعاتكطرح القضااي 

 
 النظرية ادلعرفية عليم اللغة العربية يف ضوءإجراءات ت -د 

 75إجراءات التعليم ُب ضوء النظرية ادلعرفية ُب تعليم اللغة العربية كما يلي:  
ربرص ىذه النظرية على تعريف الطالب ابلنظاـ الصوٌب كالنحوم  .5

كالصرُب كالدالالت العربية كلغة الثانية. فاألساس األكؿ لتمكُت 
نظامها متفهما لو  الطالب من شلارسة العربية ىو أف يسيطر بوعي على

 مستوعبا حلقائقو.
يبدأ الدرس بشرح القواعد ٍب ضرب أمثلة عليها. أم تتبع الطريقة  .0

 اذلدؼ من األمثلة تدريب الطالب ُبك اإلستنباطية ُب تعليم اللغة. 
 بشكل كاع. تطبيق القاعدة

تتبع ىذه التدريبات أكجو نشاط لغوم أخرل ربت اسم الكفاية  .4
من ادلعركؼ أف ىذا ادلصطلح يستخدـ ُب رلاؿ النظرية ك اإلتصالية، 

التحويلية اإلبتكارية. إال أنو ُب النظرية ادلعرفية لتعلم الرموز فيعترب 
مرادفا لكلمة طالقة. ىذه األنشطة تقدـ ُب مواقف ذات معٌت. 

 غَتىا.ك ألعاب لغوية لعب الدكر ك تشمل على حوارات ك 

                                                                 
 .530-537رشدم أمحد طعيمة، ادلرجع السابق، 61
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حلصة األكىل. إذ يتم عن طريقتها تستخدـ اللغة الوسيطة ابلطبع منذ ا .3
توضيح أبعاد النظاـ اللغوم للعربية ابعتباره جديدا على ك شرح القاعدة 

 الدارسُت.
ليس اذلدؼ من تدريس القواعد حصر ادلواقف اليت ديكن أف دير هبا  .1

تدريب و من ٍب تدريبو عليها أمر ال ديكن حدكثو. اذلدؼ ىك  ،الطالب
للقاعدة ُب مواقف جديدة يصعب الطالب على اإلستخداـ الواعي 

 يعتذر حصرىا. األمر يشبو التدريب على عمليات حسابية.ك التنبؤ هبا 
 يلخص تشاستُت خطوات كالتايل:ك 

: استيعاب مفاىيم ضلوية جديدة يتم تقدديها  5اخلطوة 
 بطريقة إستنباطية.

: التدريب على بعض األشكاؿ اللغوية ادلقدمة ُب  0اخلطوة 
 سياؽ.

: دراسة بعض نصوص القراءة كاإلستماع كإاتحة  4 اخلطوة
 الفرصة للطالب لتوصيل أفكارىم إىل أخرين.

 
من حيث احلوار، التعلن ىذه النظرية رأاي مطلقا بشأنو. كليس جزءا  .7

أساسيا من أجزاء الدرس فيها. إال أنو قد يكوف لو دكر عند البدء ُب 
 األنشطة اللغوية اليت تعقب التمرينات.

علم تنمية القدرات الذىنية عند الطالب ُب رلاؿ تعلم اللغة، على ادل .6
رلاالت ك قواعد اإلستقراء، ك عليو أف يدرّبو، على أساس اإلستنتاج 
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مبادئ التعميم. كذلك ابلطبع من خالؿ شرح مفصل ك التطبيق، 
تفسَت ذلا حىت تتضح ُب ذىن الطالب، إف التعليم الواعي ك للقواعد. 

الفهم البد أف يسبق ك ي دلمارستها لقواعد اللغة شرط أساس
 اإلستخداـ.

تصحيح األخطاء جزء ال يتجزأ من النشاط ُب الفصل. إف من ادلتوقع  .2
من ادلتوقع أيضا أف ك أف يستخدـ الطالب اللغة دبجرد كعيو بقواعدىا. 

يكوف استخدامو للغة دقيقا. إال أف ىذا ابلطبع جيعل توقع اخلطأ أمرا 
اخليار اآلف بُت أمرين: إما أف ينطق الطالب ُب استخداـ ك ال مفر منو. 

 إما أف نقيد حركتو حرصا عليو من أف خيطئ.ك اللغة كقد خيطئ، 
يساعد ادلعلم الطالب على تكوين أكرب قدر من التداعيات ادلرتبطة  .1

حركية. ك بصرية، أك بكل ظاىرة لغوم يتعلمها سواء أكانت مسعية، أ
ُب كل ىذه ك القدرة على اإلحتفاظ بو ك ليضمن بذلك جودة التعلم 

 ادلواقف يقـو ادلعلم إببراز ادلالمح األساسية لكل ما يتعلمو الدارس. 
دير تعليم اللغة ُب ضوء ىذه النظرية خبط كاحد يبدأ ابلفهم الواعي  .57

بدراسة الًتاكيب رلردة لَتاىا بعد ذلك مستعملة ك ينتهى ابدلمارسة ك 
 ُب سياؽ.

إعداد ادلواد التعليمية. فالكتاب ادلؤلَّف  ينعكس ىذا ابلطبع على .55
اإلستنتاجي ك حسب ىذه النظرية يسَت على ادلنهج اإلستنباطي )أ

الوظائف ٍب التدريبات ك الدالالت ك القياسي( فيبدأ بعرض الًتاكيب ك أ
 ٍب القراءة.

سبرينات ك اخلطة تسَت ُب خطوات زلددة تبدأ بعرض مادة جديدة ك  .50
بيقية. كل ادلهارات تُعلَّم ُب كقت كاحد. عليها. ٍب أبنشطة لغوية تط
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يبدأ ادلعلم إذف بعرض ادلادة ادلراد تعليمها للدارس. ٍب التعرض دلوقف 
يطبق الدارس ما تعلمو من خالؿ مواد ك اتصاؿ يستعاف فيو ابلصورة. 

 استماعية صممت ذلذه الغرض.ك تعليمية قرائية 
 

 لنظرية ادلعرفيةخطوات التدريس وفقا ل -ه 
اخلطوات كاألنشطة اليت سبثل ُب رلموعها أمنوذجا لدرس ُب تعليم اللغة من   

 70العربية كفقا ذلذه ادلدخل، على النحو التايل:
 إعداد موضوع الدرس ُب الكتاب ادلقرر. .5
 .يسلم على التالميذك يدخل ادلدرس الفصل  .0
 .يبدأ ادلعلم بشرح القاعدة ٍب ضرب أمثلة عليها .4
 .األنشطةللتعليم مواقف ذات معٌت من  .3
 .يستخدـ ادلعلم اللغة الوسيطة .1
 .تصحيح األخطاء جزء ال يتجزأ من النشاط اللغوم ُب الفصل .7
النظرية ادلعرفية خبط كاحد يبدأ ابلفهم الواعي  ُب ضوء ىذهدير التعليم  .6

ينتهى ابدلمارسة كبدراسة الًتكيب رلردة لَتاىا بعد ذلك مستعملة ُب ك 
 سياؽ.

تدريس العربية كفقا للنظرية ادلعرفية كالطريقة القياسية كالطرائق ادلتبعة ُب   
 74كطريقة النحو كالًتمجة، تسَت غالبا على النحو التايل:

                                                                 
 .570ـ(، 0770)الرايض: ردموؾ،  طرائق تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، 62
)القاىرة: دار الفكر العريب،  ادلرجع ُب مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلعلي أمحد مدكور كأخركف، 63

 .025-027ـ(، 0757
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يلم الدارس بقواعد اللغة العربية كيتعرؼ أصواهتا كقواعدىا كخصائصها  .1
 أكال.

تقدـ القواعد النحوية حسب الًتتيب ادلنطقي ذلا، ٍب يتم القياس  .7
 الشواىد كالنصوص البالغية.عليها عن طريق 

تقدـ األمثلة كالنصوص كالًتاكيب حسب ما يقتضيو نظاـ اللغة  .6
دبساعدة  –كقواعدىا. فاأللفاظ اتبعة للمعاين النحوية، كالطالب 

 يردكف الفركع إىل األصوؿ كيطبقوف القواعد على النصوص. –ادلعلم 
وم ضبط النصوص كاألمثلة كالشواىد مرتبط دبعرفة النظاـ اللغ .2

 كالقواعد النحوية كالصرفية.
"إذف فتنمية قدرات الطالب العقلية ىدؼ أساسي من أىداؼ ىذه الطريقة   

حىت يستطيع مواجهة مواقف التعلم ادلختلفة دبشكالهتا غَت ادلتوقعة. من ىنا يتدرب 
الطالب كثَتا على القياس النحوم، كعلى استقراء القاعدة النحوية" ُب األمثلة 

 النصوص البالغية.كالشواىد ك 
 

 صعوابت التعلم يف ضوء النظرية ادلعرفية -و 
ترجع  اهنأبالىت تقـو على عملية علم النفس ادلعرُب مفًتضة صعوابت التعلم   

ك أعمليات الىت قد تظهر ُب التنظيم حدل الإك اضطراب ُب أاىل حدكث خلل 
 ُب: الفشلك تصنيف ادلعلومات يعٍت تنشا صعوابت التعلم نتيجة أاالسًتجاع 
 اإلحتفاظ ابدلعلومات كمعاجلتها أك ربزينها أك توظيفها كاستخدامها. .5
 ذبهيز ادلعلومات كمعاجلتها كاشتقاؽ اإلسًتاذبيات ادلالئمة. .0
 ضعف كفاءة التمثيل ادلعرُب. .4
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كأرجعت ىذه النظرية صعوابت التعلم إىل كاحد أك أكثر من العمليات 
النفسية التالية )اإلنتباه، اإلدراؾ، الذاكرة، التخيل، التفكَت، اللغة، اإلستدالؿ، حل 

ربت ىذا ادلدخل العديد من النماذج اليت حاكلت ادلشكالت، إزباذ القرار( كيندرج 
الذل يركز فيو على  ،( 5112ي )الزايت تفسَت صعوابت التعلم ك منها منوذج فتح

سًتاذبيات ادلعرفة كنظم ات اكتساب ادلفاىيم كالعمليات كاإلدكر كل من عملي
ف أادلعاجلة من انحية كعلى اعتبار ادلعلومات َب التعلم ادلعرُب القائم على عمليات 

ب ساليأثر بكل من ادلعرفة السابقة ك أيت نوع من النشاط العقلى ادلعرُبالتعلم 
اسًتاذبيات استخدامها من انحية استخدامها ك حتفاظ هبا كزبزينها ك اكتساهبا كاإل

 .خرلأ

عمليات  يركز ادلدخل ادلعرُب لعالج صعوابت التعلم على تعظيم كل من
ادلعرفية ك نظم ذبهيز  ك العمليات ،مفاىيم ك االسًتاذبيات ادلعرفية اكتساب

كعلى  ،ليات التجهيز كادلعاجلة من انحيةعمُب التعلم ادلعرُب القائم علي  ،ادلعلومات
ادلعرفة  بيا ك سلبيا بكل منجياإثر أنوع من النشاط العقلي ادلعرُب يتف التعلم أاعتبار 

حتفاظ هبا كزبزينها كاكتساهبا كاسًتاتيجيات إلساليب اكتساهبا كاأالسابقة ك 
 .خرلأاستخدامها من انحية 

طفاؿ كالبالغُت خيتلفوف كميا التعلم من األف ذكل صعوابت أكضلن نرل 
س ادلدل العمرم كيفيا ُب معظم ادلتغَتات ادلعرفية عن اقراهنم من العاديُت ُب نفك 

 :علي ضلو خاص فيما يليلصاحل العاديُت ك 
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 احلصلية اللغوية كادلعرفية من ادلفاىيم أك ما أطلقنا البنية ادلعرفية. .5
 اإلسًتاجيات ادلعرفية كفعاليات استخدامها. .0
 كنظم ذبهيز كمعاجلة ادلعلومات.سعة  .4
 كفاءة الذاكرة العاملة. .3
 73كفاءة التمثيل ادلعرُب. .1

 
 خصائص ذوي صعوابت التعلم )ادلعرفية( -ز 

 إف اخلصائص ذكم صعوابت التعلم )ادلعرفية( كما يلي: 

سوء تقوًن الطالب لقدراهتم عند معاجلة ادلهاـ أك ادلشكالت  .5
 ادلختلفة.

اشتقاؽ اسًتاذبيات فعالة كمالئمة  كأك اختيار أفشل ُب زبطيط ال .0
 .عند معاجلة ادلهاـ اك ادلشكالت

 .ُب تطبيق االسًتاذبيات الناجحة مع توافرىاالفشل  .4
قل  أك ادلشكالت أكمعاجلتهم للمهاـ أك متبارهتم أتناقص محاسهم  .3

 71فعالية.ك أكفاءة 
 77كُب عبارة أخرل، أف اخلصائص ىي:

                                                                 
64

http://educapsy.com/services/approchecognitif-remedier-difficulte-apprentissage-359, 

diakses tanggal 27 Desember 2017. 

65
Ibid 

66
http://kenanaonline.com/users/sac-latakia/posts/434761, diakses tanggal 27 Desember 2017. 

 

http://educapsy.com/services/approchecognitif-remedier-difficulte-apprentissage-359
http://kenanaonline.com/users/sac-latakia/posts/434761
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الذكاء الواقعية للتالميذ ذكم تًتاكح درجات  Intelligence: لذكاءا .5
حيث يتم قياس ذكاء ىؤالء  ،(11-17) صعوابت التعلم ما بُت

كيعتمد على درجات  ،ميذ من خالؿ اختبارات ذكاء مقننةالتال
الذكاء ىذه ُب تشخيص حاالت صعوابت التعلم حيث إف التلميذ 
الذم يعاين من صعوابت ُب التعلم ىو تلميذ ذكاؤه متوسط أك 

 .ذلك, كلكن ربصيلو الدراسي دكف مستول ذكاؤهأعلى من 
م تظهر لدل التالميذ ذكم صعوابت التعل  Attention:هنتبااإل .0

 :نتباهمشكالت ُب اجملاالت الثالثة لإل
يشَت ىذا   Time-on-Task:الوقت ادلمضي ُب أداء ادلهم .أ 

ادلفهـو إىل الوقت الذم ديضيو ادلتعلم فعليُا ُب االلتحاـ 
ابدلهمة ألدائها. كحيدد الباحثوف زمن االلتحاـ ابدلهمة 

% إىل 77ابلنسبة للتالميذ العاديُت بنسبة تًتاكح ما بُت 
% من الوقت الكلي ادلخصص لألنشطة التعليمية، 21

ذكم صعوابت  بينما يتقلص ىذا الزمن ابلنسبة للتالميذ
% من الوقت الكلي ادلخصص 77% إىل 47التعلم من 

لألنشطة التعليمية، كىذا يشَت إىل إمكانية اعتبار مهارات 
االنتباه من ادلؤشرات األساسية للحكم على كجود صعوابت 

 .التعلم
إف قدرة ادلتعلم على تركيز  Focus of Attention: بؤرة االنتباه .ب 

عد احد ادلرتبطة دبوقف التعلم ت انتباىو على معظم ادلثَتات
فإذا مل ينجح ادلتعلم ُب توجيو  ،ادلكوانت األساسية للتعلم

معظم انتباىو ضلو ادلهمة اليت يؤديها فانو سيجد صعوبة ُب 
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أجريت ُب  تعلمها كفهمها. كقد بينت معظم الدراسات اليت ُ
 (1961) رلاؿ صعوابت التعلم كمنها دراسة كركس كشانك

Curicks & shank   على أف األطفاؿ ذكم صعوابت التعلم
ىم أطفاؿ أقل انتباىا كقدرة على الًتكيز ُب أداء ادلهاـ 
التعليمية حيث أهنم حيتاجوف إىل بيئات قليلة ادلثَتات. ألنو 
من السهل إرابكهم كتشتيت  انتباىهم عن ادلهمة اليت 
يعملوهنا حيث إف قدرهتم ضعيفة على الًتكيز، كما إهنم قد 

 .يعانوف من فرط نشاط كحركة ُب بعض احلاالت
 5167يعرفو ركس  Selective Attention: االنتباه االنتقائي .ج 

 Ross   أبنو القدرة على ربديد اجلوانب اذلامة من ادلثَتات
احمليطة كذباىل بقية اجلوانب األخرل ُب البيئة. كيعترب االنتباه 

دلهاـ ادلدرسية،  االنتقائي مهارة ىامة جدا كأساسية ُب أداء ا
كما تؤكد األحباث أف االنتباه االنتقائي مهارة مكتسبة 

نو مع منو األطفاؿ تنمو أRoss (1976) حيث بُت ركس
لديهم القدرة على االنتقاء من بُت ادلعلومات ادلقدمة لديهم، 

إف األطفاؿ ذكم  Brown et al (1948) كأكد براكف كآخركف
هارة مقارنة أبقراهنم صعوابت التعلم بطيئُت ُب ىذه ادل

 .العاديُت
الذاكرة: يظهر الطالب ذكم صعوابت التعلم مشكالت زلددة ُب  .4

الذاكرة ترتبط بًتميز ادلعلومات لتخذينها ُب الذاكرة بينما ال يظهركف 
  Long - term memoryنفس الشيء ابلنسبة للذاكرة طويلة ادلدل

 & Elliot (1981) كتشَت نتائج العديد من الدراسات كمنها دراسة
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Gentile   إىل أف األطفاؿ ذكم صعوابت التعلم يستطيعوف أتدية
مهاـ الذاكرة على ضلو مشابو لألطفاؿ العاديُت عند تزكديهم 

 .ابسًتاتيجيات تعليمية للذاكرة
الفشل ُب تطوير كتنظيم اإلسًتاتيجيات ادلعرفية ُب عملية التعلم:  .3

وف كيف خيططوف عملية يعرفمعظم التالميذ ذكم صعوابت التعلم ال 
هنم ال يعرفوف كيف يدرسوف، حيث إهنم يفتقركف إىل أالتعلم كما 

مهارات التنظيم، كما أهنم غَت قادرين على تطوير مناذج فعالة ُب 
التعلم ، كما إهنم ال يستطيعوف توجيو تعلمهم اخلاص )الوظائف كراء 

 .عرفية(ادل
النفسية كمشاكل ُب معاجلة ادلعلومات: يعاين خلل ُب العمليات  .1

التالميذ ذكم صعوابت التعلم غالبان من مشاكل ُب معاجلة ادلعلومات 
البصرية كالسمعية، فعلى سبيل ادلثاؿ: العديد من ىؤالء التالميذ 
ضعفاء ُب سبييز أصوات احلركؼ )اإلدراؾ اللفظي(، ككذلك ُب سبييز 

 َتةعيفُت ُب مهاـ الذاكرة القصالكلمات )اإلدراؾ البصرم( أك ض

 76.ادلدل

                                                                 
67

Ibid 
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 

 منهج البحث -أ 
يستخدـ ىذا البحث ادلنهج الوصفي التحليلي ابدلدخل الكيفي، أم البحث الذم 
يبدأ من اإلفًتاضات كيرحل إىل اإلستفسارات يقـو على النظرايت حوؿ مشكالت 

حيث يبدأ الباحث من البياانت اليت تناؿ بعد  72اجملتمع أك ادلشكالت اإلنسانية.
ادلالحظة ادلبدئية ُب ادليداف ك ادلقابلة ادلبدئية إىل بعض األفراد فيو، كيفًتض الباحث 

 كجود األمناط اخلاصة اليت ال يتم كشفها إال ابستخداـ ادلدخل الكيفي.
دلعرفية، كأيخذ الباحث حبث تدريس النحو ابلطريقة القياسية ُب ضوء النظرية ا

كيتكّشف الباحث عن ماىية ادلبحوث منو. كينطلق ىذا البحث من اخلربات اليت 
 حكاىا الطالب حُت يتعلموف النحو ابلطريقة القياسية ُب عملية التدريس.

كجيمع الباحث كلها من ادلشكالت كاخلربات حىت أصبح البياانت، ٍب يدّكهنا  
 71ادلستفاد منها.كيفّسرىا كحيلّلها حىت تستنتج على ادلعٌت 

 
 ميدان البحث -ب 

جالُت عرككيم مالراؾ اإلسالمي السلفي  دار النجا عهدمميداف البحث  يكوف  
 الذم كقع ُب فونوركغو. سلفيةاإلسالمية ال، كىو أحد من ادلعاىد و جاكا الشرقيةفونوركغ
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العلمية القائمة تقليد العلمي الذم خيتلف عن التقاليد اللديها  سلفيةاإلسالمية ال عاىدادل
 أك ادلدارس الدينية.العامة دلدارس ُب ادلؤسسات التعليمية اإلسالمية، مثل ا

اإلسالمي السلفي  دار النجا عهدم ميداف البحث ُب الصف الرابع خيتار الباحثك   
 تية:آألمور 

 بناء على ادلالحظة ادلبدئية الذم يقـو هبا الباحث، أف كثَتا من الطالب ُب .5
أف يفّكر دقيقا  عمل يستط اإلسالمي السلفي دار النجا عهددب الصف الرابع

 عميقا ُب  فهم علم النحو.ك 

 دار النجا عهدالصف الرابع دببناء على نظر الباحث، أف الواقعات اليت ُب  .0
 مطابقة ابلفكرة اليت يقـو هبا الباحث ُب ىذا البحث.  اإلسالمي السلفي

 اإلسالمي السلفي دار النجا عهددباإلذف، أف األعضاء بناء على اجلالء ك  .4
 إنفتاح ُب اىتماـ ىذا البحث الذم يقـو بو الباحث.

أداء ىذا البحث، أم من  ناء على مكاف البحث، أنو متوصَّل للباحث ُبب .3
 فعالية الوقت. القوة، كالتمويل، ك 

 
 البياانت ومصادرها -ج 

األساسية كمصادر تتكوف مصادر البياانت ُب البحث الكيفي من مصادر البياانت   
البياانت الثانوية. أما مصادر البياانت األساسية ىي الكلمات كالتصرفات، كأما مصادر 
البياانت الثانوية ىي الواثئق كغَتىا. كلذا ينقسم أنواع البياانت إىل الكلمات 

 67كالتصرفات، كمصادر البياانت ادلكتوبة، كالصورة، كاإلحصاء.
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 ها الباحث ىي:تتكوف البياانت اليت سيحصل  
لطالب الصف موافقة تدريس النحو ابلطريقة القياسية مع النظرية ادلعرفية  .5

فونوركغو، أم من اإلجراءات  اإلسالمي السلفي دار النجا عهددب الرابع
 .ابلطريقة القياسيةالتعليمية 

 لطالب الصف الرابعطريقة القياسية النحو ابل مشكالت عملية تدريس .0
اليت كجهها الطالب إما ادلشكالت  أم، اإلسالمي السلفي دار النجا عهددب

 الداخلية أك ادلشكالت اخلارجية.ادلشكالت 
 سيحصل الباحث تلك البياانت من ادلشًتكُت ُب ادلعهد، كىم:

 ادلدير كادلدرس  .5
ابلطريقة موافقة تدريس النحو حيصل الباحث منهما البياانت حوؿ  
اإلسالمي  دار النجا عهددب ب الصف الرابعلطالمع النظرية ادلعرفية  القياسية
كل ما ك  ابلطريقة القياسيةفونوركغو، أم من اإلجراءات التعليمية  السلفي

 يعّد من البياانت احملتاجة بعد الدخوؿ إىل ميداف البحث.
 طالب الصف الرابع .0

م البياانت عن استجاابت الطالب كنشاطهم حيصل الباحث منه 
دكافعهم دلعرفة ادلشكالت اليت كجهها كتشجيعهم ك كاذباىاهتم كميوذلم 

 الطالب ُب عملية تدريس النحو. 
 

 حضور الباحث -د 
يكوف الباحث ُب البحث الكيفي يوظف نفسو كأداة البحث. كيقـو بتعيُت تركيز   

البحث كمصادر البحث كقياس جودة البياانت ك ربليل البياانت ٍب يفسرىا كيلخص ما 
ينتجو من البحث العلمي. كدكر الباحث ادليداين أمر مهم، ألف البحث الكيفي يقدـ 
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كيفي غَت اثبتة كديكن تطويرىا أكتغيَتىا مشكالت غَت كاضحة. كاخلطة ُب البحث ال
كمن أجل ذلك يلـز الباحث أف يتعُت اخلطة كاألداة  65بعد دخوؿ الباحث ُب ادليداف.

األكىل ُب البحث. كاستزاد أيضا ابألداكات األخرل كادلالحظة كادلقابلة كغَتمها حسب 
 البياانت الظاىرة فيو.

 يستعّد الباحث ابدلهارات احملتاجة ُب إجراء عملية البحث الكيفي، منها:   
 قوة اإلحساس النظرم ك اإلجتماعي. .5
 القدرة على التباعد ك ادلسافة ُب البحث. .0
 قدرة ادلالحظة بدقة. .4
 60قدرة التواصل مع مصادر البياانت. .3

تمع. إف حضور الباحث يلعب دكرا كبَتا كضركراي عند البحث عن نشاطات اجمل
كالبحث الكيفي يفضل العملية من النتيجة كىو مفتاح ىاـ ُب مكاف البحث لينظر 
مباشرة عملية التعليم كالتعلم ُب تدريس النحو ابلطريقة القياسية ُب ضوء النظرية ادلعرفية 

 فونوركغو حىت جيد الباحث البياانت الصحيحة منها.  اإلسالمي السلفي دار النجا عهددب
 

 بياانتأسلوب مجع ال -ه 
يعترب مجع البياانت عمال مهما ُب عملية البحث. يستعُت مجعها الباحث ُب حبثو   

على ربصيل ادلعلومات أكاحلوادث ادلهمة كالصحيحة، حىت النتيجة من البحث العلمي 
كىناؾ األساليب ادلستخدمة جلمع ادلعلومات مثل اإلختبار كاإلستبانة  64مسؤكلية.

كإجياد التحصيل، ىؤالء حبسب األنواع كاألىداؼ من البحث.  كادلقابلة كإدارة البياانت
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يستخدـ الباحث ُب ىذا البحث أسلوب ادلالحظة كادلقابلة ألف ادلعلومات اجملموعة ىي 
ادلعلومات النوعية. كصورهتا كل ما يقع ُب عملية تدريس النحو ابلطريقة القياسية ُب 

 فونوركغو. اإلسالمي السلفي دار النجا عهددبضوء النظرية ادلعرفية 
 ادلالحظة .5

يستطيع الباحث أف هبا أىم الطريقة ُب البحث الكيفي، ك  ادلالحظة ىي
 63العمليات من يـو إىل يـو أخر ُب اجملتمع.يعرؼ احلوادث كاألحواؿ ك 

سلوب ادلالحظة أ ىذا البحث ادلالحظة ادلباشرة ك يستخدـ الباحث ُب
الباحث يسعى ُب ىذا النوع إىل أف يصبح ادلراد هبا أف ادلشارؾ كمالحظ. ك 

إىل  عليو أيضا أف يدخلء اجملموعة اليت يتم مالحظتها، ك عضوا من أعضا
كصف عن طريقة تعلم فعالية اجملموعة عادة اجملموعة اإلجتماعية ك 

أيضا أف يستخدـ لغاهتا لإلتصاؿ كالتواصل اإلجتماعية كعادهتا. كعليو 
 61ادلالحظ دكرا معينا ضمن اجملموعة. لكن بشكل غَت لفظي، كما يتبٌتك 

مشارؾ. يستخدـ الباحث األدكات كدكر الباحث ُب ىذا النوع مالحظ ك 
ألة ل ك الالزمة ادلساعدة لعملية ادلالحظة كمسجل الصوت ككتاب التسجي

التصوير. يستخدـ الباحث هبذا العمل ُب عملية تدريس النحو ابلطريقة 
 اإلسالمي السلفي دار النجا عهددب النظرية ادلعرفية ُب ضوءالقياسية 
ف مالحظا حيث يكو لباحث يكوف طالبا ُب نفس الوقت ك ، فافونوركغو

 الطالب ُب كقت أخر.يتعاشر مع ادلدرس ك 
 أما البياانت اليت سيحصلها الباحث من ادلالحظة ىي:
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موافقة تدريس أحواؿ عملية تدريس النحو ابلطريقة القياسية، أم  .أ 
 لطالب الصف الرابعالنحو ابلطريقة القياسية مع النظرية ادلعرفية 

 فونوركغو. اإلسالمي السلفي دار النجا عهددب
ت أحواؿ الطالب حُت تسَت عملية التدريس، أم من إستجااب .ب 

عرفة دكافعهم دلالطالب كنشاطهم كاذباىاهتم كميوذلم كتشجيعهم ك 
  عملية تدريس النحو.ُب ادلشكالت اليت كجهها الطالب

 ادلقابلة .0
ادلقابلة ىي أسلوب مجع البياانت ابحملادثة مع ادلقابل مباشرة، كُب  

 67احًتاما.الباحث أف يصَت ادلقابل قرينا، كيتكلم جيدا ك ادلقابلة ينبغي على 
 ك ادلقابلة اليت خيتار الباحث ُب ىذا البحث ىي ادلقابلة احلرة، كادلراد هبا

رج العميقة مع ادلخرب ادلعُت، كلكن ال زبيوجو الباحث األسئلة ادلفتوحة ك 
عما يتعلق ابدلوضوع ادلبحوث كيكوف دكر الباحث أقرب كأكثر دلقابلة مدير 

 أما اخلطوات اإلجرائية اليت يتبعها الباحث ُب ىذه ادلقابلة ىي: احلوار. ك 
ت البحث إعداد خطة كاملة لعملية ادلقابلة، يشمل على تساؤال .أ 

كفرضياتو كأىدافو كالتقدير اجليد للزمن اليت فيها ادلقابلة، تعيُت 
ادلقابلُت، كربضَت األدكات الالزمة ادلساعدة على إجراء ادلقابلة 

 حلصوؿ البياانت كأدكات التصوير كأجهزة التسجيل كغَتىا.
ادلقابلة كمكانو، كهتيأ النفس التنسيق مع ادلبحوثُت َب زماف إجراء  .ب 

 سد للقياـ هبا.اجلك 
 تنفيذ ادلقابلة. .ج 
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 تسجيل ادلقابلة. .د 
 سيقابل الباحث ُب ىذا البحث مع:

 مدير ادلعهد إمسو حانف عبد الغافر. .أ 
 إمسو أرديك نور رمحن. مدرس النحو .ب 
 الصف الرابع. ُب طالب بعض ال .ج 

 أما البياانت اليت سيحصلها الباحث من ادلقابلة كما يلي:
 مدير ادلعهد .أ 

مدير ادلعهد لنيل البياانت عن األىداؼ ُب يقابل الباحث مع 
 تدريس النحو ُب ادلعهد عامة، كُب الصف الرابع خاصة.

 مدرس النحو .ب 
 مدرس النحو لنيل البياانت عن موافقةيقابل الباحث مع 

لطالب الصف مع النظرية ادلعرفية  تدريس النحو ابلطريقة القياسية
أم من ، فونوركغو اإلسالمي السلفي دار النجا عهددب الرابع

 .ابلطريقة القياسية اإلجراءات التعليمية
 طالب الصف الرابع .ج 

يقابل الباحث مع طالب الصف الرابع لنيل البياانت عن 
إستجاابت الطالب كنشاطهم كاذباىاهتم كميوذلم كتشجيعهم 

الطالب ُب عملية تدريس  افعهم دلعرفة ادلشكالت اليت كحههادك ك 
 النحو.
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 حتليل البياانت -و 
ربليل البياانت ُب ىذا البحث يتكوف من العناصر. كحيتاج الباحث إىل اجلهد لفهم   

كُب كتاب أخر، ربليل البياانت ىو عملية  66البياانت نصوصا كصورة ُب تنفيذ ربليلها.
لطلب البياانت تنظيما لنيل التحصيالت من ادلقابلة كادلالحظة كالواثئق حىت يسهل 

 صتها لكي يفهمها األخركف.الباحث ُب فهمها كفهم خال
يبدأ ربليل البياانت ُب البحث الكيفي من بداية البحث كعندما جيرم البحث كُب   

 62هناية البحث، ك لكن يركزه الباحث ُب عملية البحث مصاحبة جبمع البياانت.
أعماؿ ربليل البياانت تنقسم إىل ثالثة  (Miles and Huberman)قاؿ ميلس كىوبرماف   

61و زبفيض البياانت كعرض البياانت ك اإلستنتاجات.أقساـ كى
ككاف الشكل الفعاؿ  

 ُب ربليل البياانت على النحو التايل:
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 العمود األّكؿ

صورة العالقة بُت زبفيض البياانت كعرض البياانت كأخد اإلستنباط ُب ربليل البياانت على 
 كىوبرماف.طراز ميلس 

 

  

 

 

 

 مجع البياانت .5
الباحث ُب ادليداف. كحيضر الباحث مجع البياانت ىو عملية اليت يسلكها 

كانت انت الظاىرة فيو، مثل ادلالحظة كادلقابلة فيو. ك جيمع البياإىل ادليداف ك 
يسلكو الباحث نفسو ألنو يتعلق ىذه العملية ُب البحث الكيفي شلا البد أف 

 ابلبياانت الكثَتة اليت ال يعرؼ ربديدىا إال الباحث نفسو.
 زبفيض البياانت .0

 تلخيصها من حيث ادلوضوعاانت ىو زبيَت البياانت ادلهمة ك زبفيض البي
لباحث ُب مجع البياانت الكثَتة تيسر اتالواضحة كالشكل. كالبياانت ادلختارة ك 

األعماؿ البياانت احملصولة من ادلقابلة كادلالحظة عن التدريس ك مثل  27حبثها،ك 
ربديدىا على األحواؿ تيارىا ك ٍب خيفضها الباحث ابخ اليومية من الطالب.
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 زبفيض البياانت
 

 إستنتاج البياانت

تمجع البياان  
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األصلية ادلتعلقة بتدريس النحو ابلطريقة القياسية ُب ىذه الدكرة، فيلخص 
م إىل ُب البحث الكيفي أمر الذم يؤدلباحث البياانت حبسب احملتاجة. ك ا

التوضيح فتخفيضها ىو عمل ألجل التيسَت كالتبسيط ك  توافر البياانت الكثَتة،
 ُب ربليلها.

تعيينها النافعة طوة بتحديد البياانت احملتاجة ك يقـو الباحث ُب ىذه اخل
ث البياانت اجملموعة يفرؽ الباحالبياانت احملتاجة كالنافعة، ك  حىت تبقى

 م يقّدمو. حسب موضوع البحث الذ كيفصلها على
 عرض البياانت .4

رض البياانت اخلطوة بعد زبفيض البياانت ىي عرض البياانت. حيتوم ع
دكاؿ أم عملية اختصار التنظيم ٍب ترتيب البياانت ُب اجلعلى عملية التحرير ك 

من دلعينة أك على ادلوضوع ادلعُت. ك الفصيلة االبياانت كتفريقها إىل الفكرة ك 
تيسَت الفهم على البياانت ٍب زبطيط ادلراحل األتية فائدة عرض البياانت ىي 

 25الستمرار البحث إعتمادا دبا يفهم من البياانت ادلعركضة.
انت كمجموعة البياانت تنظيم البياـ الباحث ُب ىذه اخلطوة بتحرير ك يقو 

 ادلرتبة حىت ديكن إستنتاجها. ادلنتظمة ك 
 إستنتاج البياانت .3

ثالثة لتحليل البياانت ُب البحث الكيفي ىوبرماف أف اخلطوة القاؿ ميلس ك 
اصل اجلديد الذل مل ادلراد هبا َب البحث الكيفي ىي احلك ىي اإلستنتاجات. 

قد يكوف اإلستنتاح األّكؿ إستنتاجا مؤقّتا أبف يتغَّت بقّوة احلّجة يوجد قبلو. ك 

                                                                 
 

81
Ibid, 95. 



52 
 

 

 

 يكوف اإلستنتاج األّكؿ إستنتاجا أخَتا بقّوة احلجة كمل يتغَت حىتاجلديدة، ك 
 20إنتهاء البحث.

اإلستنتاج من البياانت الراجحة قـو الباحث ابإلستنباط كاإلستدالؿ ك ي
 دار النجا عهددبالنظرية ادلعرفية  النحو ابلطريقة القياسية ُب ضوءحوؿ تدريس 

فونوركغو، كحصل منو اإلستنتاجات األكىل كلكنها غَت  اإلسالمي السلفي
اليت طرأت الحقة، من أهنا تؤيد ما قبلو ديكن تغيَتىا حبسب البياانت اثبتة ك 
 أك ال.
 

 فحص صحة البياانت -ز 
لتصحيح نتائج البياانت كلتقرير صدقها، ال بد للباحث ُب ىذا الباحث فحص   

أف فحص  (Sugiyono)صحة نتائج حبثو قبل أف حيلل البياانت كيفسرىا. قاؿ سوجيونو 
 ُب البحث الكيفي يتكوف من: صحة البياانت

   (validitas internal)الداخلي للصدؽالتحقيق  .5
   (validitas eksternal)التحقيق اخلارجي للصدؽ .0
   (reliabilitas)الثبات .4
 24 (obyektivitas)ادلوضوعية .3

كقاؿ موليونج أف اخلطوات لتصديق نتائج البحث ىي: تطويل اإلشًتاؾ كتعمق   
احلالة السلبية كمراقبة  ادلالحظة كالتثليثي كمناقشة األصحاب ككفاية ادلراجع كربليل

  23األعضاء كتفصيل الشرح كادلراجعة.
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 ثالث طرؽ: لفحص صحة البياانت ستخدـ الباحثي  

 التثليثى .5

ستعمل حدل الطرؽ لفحص صحة البياانت الذم يالتثليثى ىو من إ
 ((Denzinقارنتها. كيقّسم دينزين دل كأ فحص صحة البياانتاألشياء األخرل ل

يستخدـ  21كالباحث كالنظرية. سلوبدلصادر كاألالتثليثى إىل التثليثي اب
الباحث التثليثى ابدلصادر كىو يقارف الباحث بُت البياانت اجملموعة من 
ادلالحظة كادلقابلة ٍب يفحص درجة صحتها، حىت مل توجد اإلختالفات بينهما 

 ُب ىذا البحث.

 عمق ادلالحظةت .0

 27استمرارا.الباحث ابدلالحظة عميقة دّقة ك  تعمق ادلالحظة ىو يقـو
البحث لكشف كل البياانت  يستخدـ الباحث تعمق ادلالحظة ُب ىذا

اإلسالمي  دار النجا عهددبمن تدريس علم النحو ابلطريقة القياسية  ادلستفاد
 التفصيل.فونوركغو حىت جيد الباحث اخلصائص كالعناصر ابلتعمق ك  السلفي

 تفصيل الشرح .4

شرح ىو ما يؤكد على تقوية البياانت اليت كجدىا الباحث، مثل تفصيل ال
يستخدـ الباحث  26البياانت احملصولة من ادلقابلة مصاحبة بتسجيل ادلقابلة.
من ادلقابلة كادلالحظة تفصيل الشرح ُب ىذا البحث لتقوية البياانت احملصولة 
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النحو تسجيل الصوت عن تدريس كالفيديو ك  الصورك األصلية  مثل الوثيقة
 البياانت اليت كجدىا الباحث.  (kredibilitas)ابلطريقة القياسية لتقوية مصداقية

 
 خطوات البحث -ح 

 .الباحث كوسيلة البحث ألفخاصة أساسية  اذل، ك خطوات كيفيالبحث الُب 
غَتىا من اخلطوات ُب بتلف زب كيفيف خطوات البحث َب البحث الأفلذلك 

 البحوث األخرل.
 :إىل ثالث خطوات ُب ىذا البحث البحثخطوات تنقسم   

  (Tahap pra lapangan)خطوات زبطيط البحث.5

 كتابة زبطيط البحث .أ 

 إختيار ميداف البحث .ب 

 إرادة اإلذف .ج 

 إستكشاؼ أحواؿ ادليداف .د 

 تفاع بونإختيار ادلخرب كا .ق 

 إعداد أدكات البحث .ك 

 خطوات تنفيذ البحث.0

 فهم ميداف البحث كإعداد النفس .أ 

 دخوؿ ادليداف .ب 

 ُب مجع البياانت اإلشًتاؾ .ج 

 خطوات ربليل البياانت.4

 يقـو الباحث بتحليل البياانت على الطريقة الوصفية التحليلية.   
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 رابعالفصل ال

 نتائج البحث وحتليلها ومناقشتها
 

 ادلبحث األول: حملة عن معهد دار النجا اإلسالمي السلفي فونوروغو

 اإلسالمي السلفي فونوروغو اتريخ أتسيس معهد دار النجا -أ 
 ُب اإلسالمى الّسلفى دار الّنجامعهد كياىي احلاج معركؼ ىو أيّسس كاف  

كياىى يشأ الذل أيّسس َب تعليم   ىو كيساعده أخوه ،تعليم الكتب الصفراء
. كلد كياىي احلاج معركؼ بفونوركغو كىو أصغر ذا ادلعهدالكتاب القرءآف هب

 من أربعة أشقاء.

 الفالح عهدمتعّلم كياىي احلاج معركؼ علـو الدين َب قد حياتو،  ُب
،  فالصا ماجا كديرم مّدة طويلة.اإلسالمى الّسلفى  ادلكرّـ  ينظر َب أحد اليـو

فالصا اإلسالمى الّسلفى  الفالح عهدمكياىى احلاج جازكىل عثماف ىو مؤّسس 
 ادلعهد. أف يستغٍت عن علومو كتعّلمو ُب كياىي احلاج معركؼماجا كديرم أّف  

إىل أف يرجع  كياىي احلاج معركؼإىل   ادلكرّـ كياىى احلاج جازكىل عثمافأيمر 
كيرضاه على أف يبٌت مقاـ  ادلعهد ليعمل كّل علم حُت يتعّلمو ُببيتو ليستمّر ك 

 التعليم أم ادلدرسة أك ادلعهد حوؿ مسكنو.

د جاء  ، قلفى أف ينمو بسرعةاإلسالمى السدار الّنجا معهد و، رعايتربت 
ا عند مشهور كثَت من الطالب ك يتعلم علـو الدين فيو، كيكوف ىذا ادلعهد 
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ه ىو كياىى بعد كفاة كياىي احلاج معركؼ، إستمّر كلدُ . اجملتمع العاـ بفونوركغو
 22اإلسالمى الّسلفى حىت اآلف. دار الّنجا عهدم حنيف عبد الغافر كرئيس

 

 السلفي فونوروغوادلوقع اجلغرايف دلعهد دار النجا اإلسالمي  -ب 

كقع معهد دار النجا اإلسالمي السلفي ُب قرية جالُت من عمدة مالراؾ ُب 
 منطقة مدينة فونوركغو. أما حدكد ادلنطقة كما يلي:

من اجلهة الشمالية: كاف معهد دار النجا اإلسالمي السلفي زلدكح  .5
 بقرية سيواالف.

السلفي زلدكح من اجلهة اجلنوبية: كاف معهد دار النجا اإلسالمي  .0
 بقرية جوفَت.

من اجلهة الغربية: كاف معهد دار النجا اإلسالمي السلفي زلدكح بقرية  .4
 جورساف.

من اجلهة الشرقية: كاف معهد دار النجا اإلسالمي السلفي زلدكح بقرية  .3
 عرككيم.

 
 
 
 
 

                                                                 
ُب معهد دار النجا اإلسالمي السلفي  0752يناير  57 ،يوـ األربعاءُب  ف عبد الغافر )مدير ادلعهد(ينادلقابلة مع كياىي ح22

 فونوركغو. 
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 الرؤية والرسالة من معهد دار النجا اإلسالمي السلفي فونوروغو -ج 

 الرؤية .5

النجا اإلسالمي السلفي يستخدـ النظاـ السلفي كاف معهد دار 
كيعتمد بطريقة التعليم كالتعلم، إعداد جيل اإلسالـ قوم كمؤىل ُب 

 العلـو كمبصر حايّل ابىتماـ القانوف األدبّية ُب تطبيقها.

 الرسالة .0

تنمية ادلعهد كوسيلة للمجتمع بطريقة التعليم كالتعلم كتربية  .أ 
 اعة.لدعوة أىل السنة كاجلماألخالؽ 

ترقية جودة الطالب بتأكيد العلمية العملية كالعملية العلمية حىت  .ب 
 يكوف مسلمُت كمتقُت.

تكوين الطالب ُب األخالؽ الكردية كاإلبتكار كاإلنتاج   .ج 
21كاإلستجابة.

 

     

 ادلنهج الدراسي مبعهد دار النجا اإلسالمي السلفي فونوروغو -د 

استخدـ معهد دار النجا اإلسالمي السلفي فونوركغو النظاـ السلفي أم 
 ادلنهج الدراسي السلفي اجملرد، الذم يشمل عدة رلاالت الدراسة كما يلي: 

 النحو كالصرؼ .5

 البالغة كادلنطق .0

 الفقو كأصولو كقواعده .4

                                                                 
ُب معهد دار النجا اإلسالمي السلفي  0752يناير  57 ،يوـ األربعاءُب ف عبد الغافر )مدير ادلعهد( ينادلقابلة مع كياىي ح89

 فونوركغو. 
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 القرأف كتفسَته .3

 احلديث كعلومو .1

 التوحيد .7

 الفلق كالفرائد .6

17لك من رلاالت الدرسة األخرل.اتريخ اإلسالـ، كغَت ذ .2
 

 
  5اجلدكؿ

 الفنوف كالكتب ادلستخدمة ُب الصف الرابع 
 15دبعهد دار النجا اإلسالمي السلفي فونوركغو

 الكتب الفنون رقمال
 كفاية العواـ التوحيد 5
 العمريطي النحو 0
 فتح القريب الفقو 4
 نظم ادلقصود الصرؼ 3

 

 

 

 

                                                                 
ُب معهد دار النجا اإلسالمي السلفي  0752يناير  57 ،يوـ األربعاءُب ف عبد الغافر )مدير ادلعهد( ينقابلة مع كياىي حادل91

 فونوركغو. 
 ُب معهد دار النجا اإلسالمي السلفي فونوركغو.  0752يناير  52البياانت مأخوذة من الوثيقة ُب يوـ اخلميس، 15
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 اإلسالمي السلفي فونوروغو هيكل التنظيم مبعهد دار النجا -ه 

 
010اجلدكؿ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                 
 ُب معهد دار النجا اإلسالمي السلفي فونوركغو. 0752يناير  52يوـ اخلميس،  البياانت مأخوذة من الوثيقة ُب92
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 أحوال ادلدرسني والطالب مبعهد دار النجا اإلسالمي السلفي فونوروغو -و 

 أحواؿ ادلدرسُت .5

 
  414اجلدكؿ 

 دبعهد دار النجا اإلسالمي السلفي فونوركغوىوايت ادلدرسُت 
ادلدرس عن 

 الدرس
 العنوان

 أمساء ادلدرسني

 
 رقمال

النحو كالفلق 
 كالبالغة كادلنطق

 5 ف عبد الغافرينكياىي ح فونوركغو

 0 االستاذ فاىم عبد الغافر فونوركغو النحو

 4 االستاذ عبد الواحد فونوركغو التوحيد كالفقو

 3 األستاذ عبد احلليم فونوركغو الفقو

 1 األستاذ موليدل فونوركغو األخالؽ

 7 األستاذ أمحد بدر السالـ فونوركغو التاريخ

 6 األستاذ فتح الرمحن فونوركغو التاريخ كالفقو

 2 األستاذ زلفوظ أفندم فونوركغو النحو كالصرؼ

                                                                 
ـ اخلميس، 93   ُب معهد دار النجا اإلسالمي السلفي فونوركغو. 0752يناير  52البياانت مأخوذة من الوثيقة ُب يو
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 1 ايدلااألستاذ نور ك فونوركغو التاريخ

 57 األستاذ ترموذم فونوركغو الفقو كالتوحيد

 55 فيف نزار الديناألستاذ ع فونوركغو النحو كالصرؼ

 50 رمحناألستاذ أرديك نور  فونوركغو النحو

 54 األستاذ إماـ نواكل فونوركغو النحو

 53 األستاذ مفتاح اخلَت فونوركغو الفقو كالفرائد

 51 ناألستاذ أمحد مزيّ  فونوركغو الصرؼ
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 أحواؿ الطالب .0

 
 313اجلدكؿ 

 دبعهد دار النجا اإلسالمي السلفي فونوركغوعدد الطالب 
 الرقم الفصل الطالب

 5 كؿألا 02
 0 الثاين 52
 4 الثالث 57
 3 الرابع 55
 1 اخلامس 53
 7 السادس 54

 عدد الطالب مبعهد دار النجا 011
 اإلسالمى الّسلفى فونوروغو

 

 

 

 

                                                                 
 معهد دار النجا اإلسالمي السلفي ُب 0752يناير  57 ،يوـ األربعاءُب ف عبد الغافر )مدير ادلعهد( ينادلقابلة مع كياىي ح94

 فونوركغو. 
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 111اجلدكؿ 
 ُب الصف الرابعىوايت الطالب 

 دبعهد دار النجا اإلسالمي السلفي فونوركغو 
 الرقم اإلسم  اتريخ الوالدة ومكاهنا

 5117-77-73، فكانبارك
MUHAMMAD AIRUN NIZAM 

5 
 5111-57-74، فكانبارك

FERI HARDIANTO 
0 

 5116-71-56، إيندرامايو
WAHID HASYIM 

4 
 5117-70-77، فونوركغو

MUHAMMAD FAHRUR ROZI 
3 

 MUHAMMAD MAFTUHUL 5116-50-73، فاجيتاف
„IRFANI 

1 
 5111-57-75، ماغتاف

MUHAMMAD AMIRUDDIN 
7 

 5116-76-51 ،فونوركغو
AHMAD MUSYADDAD 

6 
 5117-57-00فونوركغو، 

FAIZUL MUTTAQIN 
2 

 5111-73-50ماديوف، 
LIWA‟UL HAMDI 

1 
 5116-55-76فونوركغو، 

KHOIRUL ANWAR 
57 

 5111-57-51ماديوف، 
ATAKA BADRUD DUJA 

55 
 
 
 
 
 

                                                                 
ـ اخلميس، 95  ُب معهد دار النجا اإلسالمي السلفي فونوركغو. 0752يناير  52البياانت مأخوذة من الوثيقة ُب يو
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 ادلبحث الثاين: عرض البياانت وحتليلها

 القياسية مع النظرية ادلعرفية موافقة تدريس النحو ابلطريقة -أ 

النظرية  معتدريس النحو ابلطريقة القياسية  عرض البياانت عن موافقة .0
 ادلعرفية

أما البياانت احملصولة من عملية تدريس النحو ابلطريقة القياسية كىي  
 كما يلي:

 
 اللقاء األكؿ

 17خطوات التدريس

 ادلادة    : العمريطي

 ادلوضوع : كاف كأخواهتا

 يف ادليدان الطريقة القياسيةخطوات 
جاء ادلدرس إىل الفصل ُب الساعة الثامنة كجلس  .5 التمهيد وادلقدمة

على الكرسي، كىو ينتظر الطالب الذين يقوموف 
 حبفظ نظم العمريطي مجاعة حىت تنتهي.

 يقـو ادلدرس إبلقاء السالـ. .0

كيقرأ األمساء من الطالب ُب كشف احلضور كحيقق  .4

                                                                 
عهد دار النجا اإلسالمي السلفي الصف الرابع دبُب  0752يناير  57، األربعاءُب يوـ  الحظةلبياانت مأخوذة من ادلا96

 فونوركغو.
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 بواحد.حضور الطالب كاحدا 

ـّ القرآف. .3  يبدأ التعلم بقراءة أ
يستمّر ادلدرس أف يقرأ ادلادة التعليمية كىي"كاف  .5 عرض القاعدة

 كأخواهتا" كيًتمجها ابللغة اجلاكية.

 يستمع كيكتب الطالب قراءة ادلدرس ُب كتبهم. .0

 يًتمجها ادلدرس ابللغة اإلندكنيسية الصحيحة. .4
شفهيّا أك مكتواب على السبورة، يشرحها ادلدرس إما  .5 تفصيل القاعدة

 مع الطالب يستمعوف كيفهموف ذلك الشرح.

 يعرض ادلدرس األمثلة ادلتعلقة ابدلادة التعليمية. .0

يعطي ادلدرس الفرصة الطالب لفهم ادلادة  .4
 ادلشركحة.

 ا.اليت ًب تدريسهادلادة التعليمية  ادلدرس كيلخص .3
الطالب لقراءة يقـو ادلدرس ابلتقوًن أبف خيتار أحد  .5 التطبيق

 .الكتاب كترمجتو متبادال

يعطي ادلدرس الطالب األسئلة عن تراكيب األلفاظ  .0
 كإعراهبا كتصريفها إما إصطالحيا أك لغواي.

أيمر ادلدرس الطالب ذكر القواعد أك الشواىد اليت  .4
 تتعلق ابلكلمات أك اجلملة ُب الكتاب ادلقركء.
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 اللقاء الثاين

 16خطوات التدريس

 : العمريطي  ادلادة  

 ادلوضوع : إّف كأخواهتا
 يف ادليدان خطوات الطريقة القياسية

 يبدأ التعليم كادلعتاد ُب الساعة الثامنة. .5 التمهيد وادلقدمة

 كاف ادلدرس أف يفتح التعليم إبلقاء السالـ. .0

 حيقق ادلدرس حضور الطالب ُب كشف احلضور. .4

 يقرأ ادلدرس سورة الفاربة مع الطالب مجاعة. .3
يعّلم ادلدرس ادلادة التعليمية ىي "إّف كأخواهتا"  .5 القاعدة عرض

ابلطريقة القياسية، أبف يقرأ الكتاب ادلدرسي 
)كتاب العمريطي( ابللغة اجلاكية كيًتمجو ابللغة 

 اإلندكنيسية ادلفهومة كالصحيحة. 

 يستمع كيكتب الطالب قراءة ادلدرس ُب كتبهم. .0
 شفهيّا.يشرح ادلدرس ادلادة   .5 تفصيل القاعدة

 كيعرض ادلدرس األمثلة ادلتعلقة ابدلادة على السبورة. .0

يعطي ادلدرس الفرصة أف يسأؿ الطالب عن الشرح  .4
 .كاضح كغَت مفهـو غَت جزء ىناؾ كاف إذا

                                                                 
عهد دار النجا اإلسالمي السلفي الصف الرابع دبُب  0752يناير  55، األربعاءُب يوـ  الحظةمأخوذة من ادل لبياانتا97

 فونوركغو.
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 ًب ما أف يكّرر الطالب بعض ادلدرس تطلبي .3
 فهم قد الطالب كاف إذا ما دلعرفةقبل قليل  شرحو
 .ال أـ حقا

عن ادلادة  اخلالصة همكيعطي الشرح ادلدرس يردد .1
 .تدريسها ًب اليت التعليمية

يقـو ادلدرس بتقوًن كل الطالب، أبف خيتار أحد  .5 التطبيق
 الطالب متبادال إىل األماـ لقراءة الكتاب كترمجتو.

كيعطى التحذير الطالب األخرين ليهتموا كيستمعوا  .0
 القراءة كالًتمجة من أصدقائهم.

 

 اللقاء الثالث

 12التدريسخطوات 

 ادلادة    : العمريطي

 ادلوضوع : إّف كأخواهتا

 يف ادليدان خطوات الطريقة القياسية
كمثل األايـ السابقة، يبدأ التعليم ُب الساعة  .5 التمهيد وادلقدمة

 الثامنة.

                                                                 
عهد دار النجا اإلسالمي السلفي الصف الرابع دبُب  0752يناير  55، األربعاءُب يوـ  الحظةلبياانت مأخوذة من ادلا98

 فونوركغو.
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 كاف ادلدرس أف يفتح التعليم إبلقاء السالـ. .0

 حيقق ادلدرس حضور الطالب ُب كشف احلضور. .4

 الفاربة مع الطالب مجاعة.يقرأ ادلدرس سورة  .3
يبدأ تعليم النحو بقراءة الكتاب ابستخداـ اللغة  .5 عرض القاعدة

اجلاكية ٍب يًتمجو ادلدرس ابللغة اإلندكنيسية من 
ُب ادلبحث "إّف كأخواهتا"  خالؿ اإلستمرار
 للمناقشة القادمة.

 يستمع كيكتب الطالب قراءة ادلدرس ُب كتبهم. .0
  ادلدرس بشرح ادلادة كاألمثلة على السبورة.يقـو  .5 تفصيل القاعدة

 إىل ستماعكاإل االلتفات على الطالب ادلدرس حيذر .0
 التفسَتات. مجيع

 األسئلة لطرح الطالب ادلدرس يتطلب ادلرة ىذهُب  .4
 إذا .مفهومة غَت أك كاضحة ليست اليت ادلادة حوؿ
 يعتقد فادلدرس يسأؿ ال كاحد طالب ىناؾ كاف
عما يتعلق ابدلادة التعليمية اليت ، كسيسألو يفهم أنو

 ًب تدريسها.

عن  اخلالصة همكيعطي اتالتفسَت  ادلدرس يردد .3
 .تدريسها ًب اليت ادلادة التعليمية

 من العديد بتعيُت ادلدرس يقـوُب ىذه ادلرة  .5 التطبيق
 ليتقدموا. كاحد كقت ُب الطالب

لقراءة الكتاب  بيقـو ادلدرس بتقوًن كل الطال .0
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 .متبادال كترمجتو

يعطي ادلدرس الطالب األسئلة عن تراكيب  .4
 األلفاظ كإعراهبا كتصريفها إما إصطالحيا أك لغواي.

أيمر ادلدرس الطالب ذكر القواعد أك الشواىد اليت  .3
 تتعلق ابلكلمات أك اجلملة ُب الكتاب ادلقركء.

كابإلضافة إىل تلك البياانت ادلذكورة، يعرض الباحث البياانت 
من ادلقابلة مع مدرس علم النحو ُب الصف الرابع ىو األستاذ احملصولة 

 أرديك نور رمحن، قاؿ:
"يستخدـ تدريس النحو ُب ىذا الصف الرابع الطريقة القياسية، 
أما الكتاب ادلستخدـ ُب التدريس ىو كتاب العمريطى الذم 
يطبعو معهد فالصا اإلسالمي السلفي كديرم. تعليم ادلواد 
التعليمية أك القواعد النحوية كتعّلمها فيو ابستخداـ الطريقة 

سلفية األخرل. ُب بداية القياسية كمثل ادلعاىد اإلسالمية ال
الدرس، أقرأ ادلادة ُب كتاب العمريطي ابللغة اجلاكية، مع الطالب 
يستمعوف كيكتبوف ُب كتبهم. كبعد ذلك أترجم ادلادة كأشرح 
القواعد النحوية اليت فيها مع األمثلة ادلتعلقة هبا، إما شفهيا أك 

غَت  مكتواب على السبورة. ٍب أعطي الفرصة الطالب ليسألوا عما
، ٍب أعطيهم اخلالصة من ادلادة. ُب األخَت، ُأعطي  مفهـو
الطالب التدريبات من القراءة كالًتمجة كشرح القواعد النحوية ُب 
الكتاب كغَت ذلك. فإهنا هتدؼ دلعرفة مدل الطالب ُب فهم 
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ادلادة، إلف قبل التدريس ُب الفصل، البد للطالب أف يناقشوا 
11ا مجاعة"ادلادة كالقواعد النحوية فيه

 

 فرم ىارداينطا: كيضاؼ إليها، قاؿ أحد طالب الصف الرابع إمسو

كل علـو اليت يتم تدريسها ىنا مهمة كمنها القواعد  الواقع، ُب"
النحوية، ألهنا أجهزة ليكوف الطالب قادرين على قراءة كتب 

يدرس األستاذ بقراءة ادلادة ُب بداية التدريس، الصفراء كفهمها. 
للغة اإلندكنيسية كيشرحها كاضحا كيعرض األمثلة ٍب يًتمجها اب

 577ادلتعلقة هبا. أما شرحو إما شفهيا أك مكتواب على السبورة."

 دمحم مفتوح العرفاف: كقاؿ أيضا أحد طالب الصف الرابع إمسو

"أف النحو مهم جدا، ألنو مفتاح لتعلم القرآف كاحلديث كغَتمها 
واضح، أبف يعرض من نصوص اللغة العربية. األستاذ يدرس ب

 كثَت ُباألمثلة ادلفهومة من األمثلة السهلة إىل األمثلة الصعبة. 
ىو ينّبو ذاكرة الطالب عن ادلواد اليت تدريسها ، األحياف من

سابقا أبف يعطي األسئلة الطالب استمرارا، كيصّوب األخطاء 
من اإلجاابت حبيث الينسى الطالب عن  الدرسات 

 575السابقة."

                                                                 
 .بيتوُب  0752يناير  54 سبت،يوـ الُب ( مدرس النحو ُب الصف الرابع) األستاذ أرديك نور رمحنلة مع ادلقاب99

معهد دار النجا ُب  0752يناير  56 األربعاء،يوـ ُب ( أحد الطالب ُب الصف الرابع) فرم ىارداينطاادلقابلة مع 111
 اإلسالمي السلفي فونوركغو.

معهد دار النجا ُب  0752يناير  56 األربعاء،يوـ ُب ( أحد الطالب ُب الصف الرابع) العرفافدمحم مفتوح دلقابلة مع 111
 اإلسالمي السلفي فونوركغو.
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 أحد طالب الصف الرابع إمسو لواء احلمد:كقاؿ أيضا 

"النحو عندل مهم جدا، إذا نستيطع استيعابو فنستطيع قراءة 
نصوص اللغة العربية ككتابتها كترمجتها، كاكتشاؼ إعراب اجلمل 
أك األلفاظ كتراكيبها سباما. يبدأ التعليم بقراءة ادلادة ُب كتاب 

ادلادة ابللغة اإلندكنيسية  العمريطي ابللغة اجلاكية، ٍب يقرأ ادلراد من
مهال على مهل كيشرحها عن القواعد النحوية تفصيال، كال 

 570ينسى عرض األمثلة من ادلدرس."

كقاؿ أيضا أحد طالب الصف الرابع إمسو أاتؾ بدر الدجا: "النحو 
ىو مهم، الستيعاب كتب اللغة العربية غَت متحركة كقرأهتا صحيحا 

. كفهمها فهما جيدا. يدرس  األستاذ بشرح طويل كاضح كلكن مفهـو
يبدأ التعليم بقراءة كتاب العمريطي من ادلدرس كيًتمجو كيشرحو ٍب 

 574يعرض األمثلة ادلتعلقة ابلقواعد."
كاحلاصل من البياانت ادلذكورة اليت ًب مجعها الباحث ُب ميداف 
البحث، فيستنتج الباحث أف اإلجراءات أكاخلطوات ُب تدريس النحو 

 قة القياسية لطالب الصف الرابع كما يلي:ابلطري
 جاء ادلدرس إىل الفصل (5

 يفتح ادلدرس التعليم إبلقاء السالـ كقرأة الفاربة (0

 يقرأ ادلدرس ادلادة ُب كتاب العمريطي ابللغة اجلاكية )اللغة األـ( (4

                                                                 
معهد دار النجا اإلسالمي ُب  0752يناير  56 األربعاء،يوـ ُب ( أحد الطالب ُب الصف الرابع) لواء احلمددلقابلة مع 112

  السلفي فونوركغو.

معهد دار النجا ُب  0752يناير  56 األربعاء،يوـ ُب ( أحد الطالب ُب الصف الرابع) اتؾ بدر الدجاأادلقابلة مع 113
 اإلسالمي السلفي فونوركغو.
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يًتجم ادلدرس ادلادة ُب كتاب العمريطي ابللغة اإلندكنيسية )اللغة  (3
 الوسيطة(

 القواعد ُب كتاب العمريطي على السبورةيشرح ادلدرس  (1

 كيعرض ادلدرس األمثلة ادلتعلقة ابدلادة على السبورة (7

الطالب، لفهم ادلادة أك ليسأؿ ما غَت  يعطي ادلدرس الفرصة (6
 مفهـو كغَت كاضح من ادلادة

يعطى ادلدرس اخلالصة  الطالب أك النتيجة من ادلادة اليت ًب  (2
 تدريسها

الطالب، أبف خيتار ادلدرس أحد الطالب يعطي ادلدرس التدريبات  (1
لقراءة الكتاب كترمجتو متبادال، ٍب يعطيو األسئلة عن تراكيب 
األلفاظ كإعراهبا كتصريفها إما إصطالحيا أك لغواي، كأيمره ذكر 
القواعد أك الشواىد اليت تتعلق ابلكلمات أك اجلملة ُب الكتاب 

 ادلقركء.

النظرية  حو ابلطريقة القياسية معتدريس الن موافقةحتليل البياانت عن  .8
 ادلعرفية

من البياانت ادلذكورة اليت ًب مجعها، أف اإلجراءات  حيلل الباحث
أكاخلطوات ُب تدريس النحو ابلطريقة القياسية لطالب الصف الرابع 
دبعهد دار النجا فونوركغو تنطوم على اسًتاتيجيات النظرية ادلعرفية، 

 كىي كما يلي:
يد تعلم اللغة أف يلّم القواعد اللغوية كىي القواعد ينبغي على من ير  (5

النحوية كالصرفية اليت مساىا تشومسكي ابلكفاية اللغوية 
(competence) . 
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على ادلعلم أف يوجو طالبو إىل اإلستفادة قدر اإلمكاف من  (0
معلوماهتم السابقة عن ادلوضوع ادلراد تعلمو، سواء أكاف موضوعا 

أـ ُب الكتابة، كإذا مل يكن لدل الدارس  ُب القواعد أـ ُب القراءة
معلومات سابقة ترتبط ابدلوضوع اجلديد أكمل حيسن ربطها، فعلى 
ادلعلم حينئذ أف يساعده ُب ذلك من خالؿ القضااي ادلرتبطة 

 ابدلوضوع كمناقشتها.
كينبغي على ادلعلم أف ال ينتقل من قاعدة معينة إىل أخرل حىت  (4

بشىت الوسائل، حىت لو لـز األمر يتأكد من فهم طالبو ذلا 
استخداـ الًتمجة إىل اللغة األـ، ٍب تدريبهم على تطبيق ىذه 
القواعد هبدؼ تشجيع ادلتعلمُت على ابتكار كلمات كعبارات 

 كتراكيب جديدة.
ربويل حجرة الدارسة إىل جو شبيو ابجلو اإلجتماعي الطبيعي العاـ  (3

الطالب لتقدًن اإلقًتاحات لثقافة اللغة اذلدؼ، كفتح اجملاؿ جلميع 
كادلشاركة ُب النقاش، كأف يقتصر دكر ادلعلم على اإلرشادات 

 كالتوجيو كطرح القضااي كتقدًن ادلوضوعات للطالب.

أما تطبيقها مناسب كموافق إبجراءات التعليم ُب ضوء النظرية  
 ادلعرفية، كىي كما ُب اجلدكؿ األٌب:
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إجراءات التعليم يف 
 عرفيةضوء النظرية ادل

 رأي نتيجة يف ادليدان

ربرص ىذه النظرية على 
تعريف الطالب ابلنظاـ 
الصوٌب كالنحوم 
كالصرُب كالدالالت 
العربية كلغة الثانية. 
فاألساس األكؿ لتمكُت 
الطالب من شلارسة 
العربية ىو أف يسيطر 
بوعي على نظامها 
متفهما لو مستوعبا 

 حلقائقو.
 

إف تدريس النحو ابلطريقة 
القياسية ُب ىذا ادلعهد لتعليم 
الطالب كتعريفهم القواعد 
النحوية ُب كتاب العمريطي. 
كلذلك يعلمهم ادلدرس تلك 
القواعد أبف يدرهبم على كل 
درس، حىت يقدركا على 
استيعاهبا كاستخدامها 
كتطبيقها ُب اللغة العربية 
كيفهموا حقائق القواعد من 

مات أكاجلملة إعراب الكل
كتراكيبها جيدا صحيحا 

  بوعيهم.

نعـو  )موافق(  
 تشومسكي 

يبدأ الدرس بشرح 
القواعد ٍب ضرب أمثلة 
عليها. أم تتبع الطريقة 
اإلستنباطية ُب تعليم 
اللغة. كاذلدؼ من 
األمثلة تدريب الطالب 

ككذلك تدريس النحو 
ابلطريقة القياسية ُب ىذا 
ادلعهد، أبف يعرض القواعد 
النحوية أكال كيشرحها ٍب 
يعرض األمثلة ادلتعلقة هبا. 

تنمية كمن أىداؼ تدريسو 

نعـو  )موافق(  
 تشومسكي 
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ُب تطبيق القاعدة 
 بشكل كاع.

قدرات الطالب على تطبيق 
قواعد النحو ُب نصوص اللغة 

،  العربية السيما كتب الصفراء
كما قاؿ كياىي حانف عبد 

 دلعهد.الغافر كمدير ا
تستخدـ اللغة الوسيطة 
ابلطبع منذ احلصة 
األكىل. إذ يتم عن 
طريقتها شرح القاعدة 
كتوضيح أبعاد النظاـ 
اللغوم للعربية ابعتباره 

 جديدا على الدارسُت.

يستخدـ ىذا التدريس ابللغة 
الوسيطة ُب قراءة ادلادة 
التعليمية أكال، كىي اللغة 
اجلاكية. كبعد ذلك يستخدـ 
ابللغة اإلندكنيسية ُب ترمجتها 
كشرح القواعد فيها. كتلك 
اخلطوات تدؿ على أف 
القواعد النحوية للعربية شيئ 
جديد للطالب. كلذا يعرض 
كيشرح ادلدرس القواعد 

ستخداـ اللغة النحوية اب
الوسيطة لسهولة الطالب ُب 

 فهمها. 

نعـو  )موافق(  
تشومسكي 
 كجيمس ديز

ليس اذلدؼ من تدريس 
القواعد حصر ادلواقف 
اليت ديكن أف دير هبا 

كانت القواعد ادلدركسة ُب 
ىذا التدريس تزيد متبادلة. 
كتدريب الطالب عليها 

نعـو  )موافق(  
 تشومسكي
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الطالب، كمن ٍب تدريبو 
عليها أمر ال ديكن 
حدكثو. اذلدؼ ىو 
تدريب الطالب على 
اإلستخداـ الواعي 
للقاعدة ُب مواقف 

يصعب التنبؤ هبا جديدة 
كيعتذر حصرىا. األمر 
يشبو التدريب على 

 .عمليات حسابية

سلتلف كجديد ُب كل درس 
حبسب ادلادة ُب ادلقركء 
)كتاب العمريطي(. أما 
تدريبهم عليها قد تنوّع 
حبسب ادلادة، كالطالب بُت 

د كأخر، كالتدريبات اليت كاح
تعطى الطالب، كتطبيق 
الطالب عليها ُب ادلادة 

 التعليمية. 

على ادلعلم تنمية 
القدرات الذىنية عند 
الطالب ُب رلاؿ تعلم 
اللغة، عليو أف يدرّبو، 
على أساس اإلستنتاج 
كقواعد اإلستقراء، 
كرلاالت التطبيق، 

ك كمبادئ التعميم. كذل
ابلطبع من خالؿ شرح 
مفصل للقواعد. كتفسَت 
ذلا حىت تتضح ُب ذىن 
الطالب، إف التعليم 

ُب عملية التعليم يعطي 
ادلدرس األسئلة الطالب 

حفظ القواعد كيدرهبم على 
، كشرح القواعد النحوية

األمثلة  النحوية كتقدًن
قراءة ، ك ادلتعلقة بتلك القواعد

نصوص اللغة العربية 
ضبط اإلعراب ك  ،ككتابتها

، كالًتاكيب ُب الكلمات
 كتشكيل اجلملة ادلفيدة، ك
، فهم نصوص اللغة العربية

تطبيق كل القواعد النحوية ك 

نعـو  )موافق(  
تشومسكي 
 كجيمس ديز
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الواعي لقواعد اللغة 
شرط أساسي دلمارستها 
كالفهم البد أف يسبق 

 اإلستخداـ.

ُب نصوص اللغة العربية أك  
على . كلها كتاب الصفراء

أساس اإلستنتاج كقواعد 
ء، كرلاالت التطبيق، اإلستقرا

 كمبادئ التعميم.
تصحيح األخطاء جزء 
ال يتجزأ من النشاط ُب 

 .الفصل

اليزاؿ ادلدرس تصويب 
األخطاء من الطالب، من 
انحية القراءة كالًتمجة 
كاإلجابة حُت يعطي األسئلة 

 الطالب. 

نعـو  )موافق(  
 تشومسكي 

اللغة ُب ضوء دير تعليم 
ىذه النظرية خبط كاحد 
يبدأ ابلفهم الواعي 
كينتهى ابدلمارسة 
كبدراسة الًتاكيب رلردة 
لَتاىا بعد ذلك 

 مستعملة ُب سياؽ.

ككانت الطريقة القياسية 
ادلستخدمة ُب ىذا التدريس 
خبط كاحد، اليت تنطوم 

 على: 
 التمهيد كادلقدمة .5
 عرض القاعدة .0
 تفصيل القاعدة .4
 تطبيق/تدريبات .3

نعـو  )موافق(  
 تشومسكي

ينعكس ىذا ابلطبع 
على إعداد ادلواد 
التعليمية. فالكتاب 

كذلك كفقا ابلكتاب 
ادلستخدـ ىو كتاب 

الذم يطبعو معهد عمريطي ال

نعـو  )موافق(  
 تشومسكي
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ادلؤلَّف حسب ىذه 
النظرية يسَت على ادلنهج 

اإلستنباطي 
)أكاإلستنتاجي 

أكالقياسي( فيبدأ بعرض 
الًتاكيب كالدالالت 
كالوظائف ٍب التدريبات 

 ٍب القراءة.

فالصا اإلسالمي السلفي  
كديرم. تعليم ادلواد التعليمية 
أك القواعد النحوية كتعّلمها 
فيو ابستخداـ الطريقة 

فيبدأ بعرض القياسية، 
الًتاكيب كالدالالت 
كالوظائف ٍب التدريبات ٍب 

 القراءة.
 

بناء على البياانت ادلذكورة بعد أف حيلل الباحث من تلك 
اإلجراءات أك اخلطوات ُب تدريس النحو ابلطريقة القياسية لطالب 
الصف الرابع دبعهد دار النجا اإلسالمي السلفي فونوركغو كما ُب 

إجراءات التعليم ُب ضوء النظرية ادلعرفية اجلدكؿ السابق، أهنا تتضمن 
كال خيرج عملية تدريس النحو ُب الصف الرابع، كتعكس ربقيقها ُب 

 كخيتلف عن ادلبادئ ُب شلجموعة اإلجراءات األتية:

 إعداد موضوع الدرس ُب الكتاب ادلقرر. .5
 يدخل ادلدرس الفصل كيسلم على التالميذ. .0
 يبدأ ادلعلم بشرح القاعدة ٍب ضرب أمثلة عليها. .4
 للتعليم مواقف ذات معٌت من األنشطة. .3
 ادلعلم اللغة الوسيطة.يستخدـ  .1
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 تصحيح األخطاء جزء ال يتجزأ من النشاط اللغوم ُب الفصل. .7
دير التعليم ُب ضوء ىذه النظرية ادلعرفية خبط كاحد يبدأ ابلفهم  .6

الواعي كينتهى ابدلمارسة كبدراسة الًتكيب رلردة لَتاىا بعد ذلك 
 مستعملة ُب سياؽ.

 
 ضوء النظرية ادلعرفيةمشكالت تدريس النحو ابلطريقة القياسية يف  -ب 

 عرض البياانت عن مشكالت تدريس النحو ابلطريقة القياسية  .0

عن مشكالت تدريس النحو عامة  البياانت احملصولة من ادلقابلةكانت 
 :كما قاؿ مدير ادلعهد ىو كياىي حانف عبد الغافر

"ادلشكالت اليت يوجهها الطالب سلتلفة بُت كاحد كأخر. كاف 
الطالب عاما فامهُت بسرعة كلكن انسُت بسرعة أيضا، إما عن ادلواد 
التعليمية أك ربفيظ القواعد النحوية. كأقل قدرات الطالب على 
استيعاب القواعد النحوية ُب ادلادة كتطبيقها ُب القراءة كالكتابة. أف 

، كلكن اليزاؿ تدريسها ًب اليت الدركسُب فهم معظمهم قادركف 
للطالب الكسوؿ، كعدـ اإلىتماـ، كالدكافع، كالرغبة القوية من 

  573أنفسهم للتعلم."
ٍب قاؿ مدرس النحو ُب الصف الرابع ىو األستاذ أرديك نور رمحن عن 

 مشكالت تدريس النحو ادلوجودة ُب الصف الرابع:
قلة اىتماـ بعض الطالب، ككاف  "حينما تسَت عملية التعليم، ىناؾ

لديو حلم كنـو كذىنو خاؿ، كيتحادث الطالب مع أصدقائهم 
                                                                 

ُب معهد دار النجا اإلسالمي  0752يناير  57 ،يوـ األربعاءُب ف عبد الغافر )مدير ادلعهد( ينادلقابلة مع كياىي ح114
 السلفي فونوركغو. 
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األخرين، كذلك لعدـ رغبة الطالب كميوذلم ُب تعّلم النحو. كىذا 
يسبب بعض الطالب مل يعرؼ كمل يفهم ما قد عّلمو كشرحو ادلدرس. 

شرحوىا إذا كاف ادلدرس أيمر الطالب أف يقرأكا ادلادة كيًتمجوىا كي
أماـ الفصل فليس قادرين، كالتزاؿ الصعوبة لديهم. أما ربفيظ 
الطالب رلموعة من القواعد النحوية )نظم العمريطي( كاف جيدا، 
كغَت جيد، كمل يصل إىل اذلدؼ احملدكد، ألف قدرات الطالب على 
التحفيظ سلتلفة بُت كاحد كأخر. تدريس النحو ابستخداـ ىذه 

يع ُب األداء،   أما مزية ابستخداـ الطريقة الطريقة سهل كيسَت كسر 
القياسية ُب عملية تدريس النحو ىي حيفظ الطالب ادلادة كيفهموهنا 
سريعا، أما عيوهبا ىي ال يعتمد الطالب أبنفسهم ُب اكتشاؼ 
القواعد النحوية كاستنباطها، كال يستطيعوف حّل ادلشكالت ادلوجودة 

 571عن ادلادة التعليمية.  "
فرم  التعبَتات ادلذكورة، قاؿ أحد طالب الصف الرابع إمسو كيضاؼ إىل

 ىارداينطا عن ادلشكالت ُب التدريس:
عملية التدريس  اىتماـ على جاّدين الطالب كاف إذا حقيقة،"

 علذب الفصل ُب التعلم عند الوقت من احملدكدة ادلّدة كلكن فيفهموف،
 عملية على دائما أرّكزال  كأحياان، ادلواد. فهم ُب فهما قليال الطالب
 اإلجابة قليلة أستطيع ، أحياانيٍت ادلدرس األسئلةإذا يعط. التعليم
 مع أتكامل قبل، من ادلادة كتعّلمها أقرأ ال ألينّ  مثالية، ليست كلكن

التعلم كلو قليال،  رغبة عندم .ادلناقشة أنشطة أىتم ُب كال أصدقائي

                                                                 
ـ الُب ( مدرس النحو ُب الصف الرابع) األستاذ أرديك نور رمحنادلقابلة مع 115  .بيتوُب  0752يناير  54 سبت،يو
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 عندماتعلم النحو، كآنفا أان ال أفهم حقا  لصعوبة ُبابشعر أ ألينّ 
أان أشعر  أحياان لذلكك  ،0 كالصف 5 الصف ُب والنح أتعلم

 كقت ُبأليّن ال أفهم  م،يالتعل عملية كمتابعة ابلصعوبة لفهم ادلواد
 كالدافع، احلماس عدـكقد يكوف عندم  .ادلاضي يستمر حىت األف

 ةبو الصعىذه  فتستمر البداية، من فهمأ ال قبل، من تعرب  كما ألف
 شرحي عندما أحياان. كتاب العمريطي ُب ادلواد كفهم متابعةلل أيضا

 نسيت، ادلنزؿإىل  أيٌب عندما كلكن ،فصل فهمتال ُب ادلدرس ادلادة
  577".ابلتماـ فهمأ ال ألينّ 

 كقاؿ أيضا أحد طالب الصف الرابع إمسو دمحم مفتوح العرفاف:

أستطيعو، ألف فيها ربتمل على درجة "أحياان أستطيع فهم ادلواد كال 
الصعوبة ادلختلفة. ُب األكؿ كمثاؿ ابب الكالـ كابب اإلعراب، ديكن 
حفظهما كفهمهما كلكن كلما تزيد ادلواد الدراسية كمثل ابب ادلعرفة 

حُت كانت قلة اىتماـ ككسوؿ كعدـ ادلناقشة  فهمها يصعبكالنكرة ف
صعوبة ُب ربفيظ كل ادلواد كترديد ادلواد اليت ًب تدريسها. كعندل 

قد أستطيع اإلجابة حبسب  ،يٍت ادلدرس األسئلةيعطالدراسية. كإذا 
. إذا ال أجيبها فنسيت أك ال أعلم حقا. األسئلةدرجة الصعوبة ُب 

حقيقة، كانت رغبة التعلم عندم، كلكن ُب كقت كاحد ينشأ كسالف  
 غَت كنت عندماكبَتا كمتعب كملل كنعساف كعدـ اإلىتماـ للتعليم 

 عندما التعلم، ألف افعد أقلادلادة التعليمية. كعندم  فهم على قادر

                                                                 
معهد دار النجا ُب  0752يناير  56 األربعاء،يوـ ُب ( أحد الطالب ُب الصف الرابع) فرم ىارداينطاادلقابلة مع 116

 اإلسالمي السلفي فونوركغو.
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 كال ديكن ف،الكس نشأفي ة لفهم ادلادة حقابو لصعاب أشعر كنت
 576".ميالتعل عملية على الًتكيز

 كقاؿ أيضا أحد طالب الصف الرابع إمسو لواء احلمد:

كلكن كثَتا ما  سَت عملية التعليماال حُت ت"فهمت ادلادة ادلدركسة ح
إذا  نسيت، كعلينا تعلمها ترديدا لتنبيو ذاكراٌب كفهمها من جديد.

من   مستعدألين ،كنت قادرا كترمجتو الكتاب لقراءةأيمرين ادلدرس 
الشكل كادلعٌت اللذاف كتبتهما ُب كتايب سباما، كلكن أشعر ابلصعوبة 
حُت أيمرين ادلدرس لذكر الشواىد كلتصريف األلفاظ اليت كانت ُب  

إذا   .أيضا كأحياان نسيت قليل القواعد يربفيظ ألفكتاب العمريطي، 
كانت ادلادة التعليمية سهلة لفهمها فرغبت كربّمست، كلكن  إذا  

ة لفهمها فكنت أشعر ابدللل كنعساف ُب الفصل. عندم كانت صعب
جهودم للتعلم قليل، إذا أشعر ابلصعوبة فينشأ  كلكن ،التعلم دافع

 572".ميلتعلا اىتماـ عملية على كال أرّكز كالكسوؿ،اإلضطراب 

 كقاؿ أيضا أحد طالب الصف الرابع أاتؾ بدر الدجا:

 أـ صعبة ادلدركسة، ىل ىي ادلواد فهمت ادلادة التعليم حبسب أحياان"
كذلك  أسبعُت قدر ادلدرسة إىل أذىب مل ُب األمس، مثل .عندم ال

 ىو أفعلو ما. الوقت ذلك ُب ادلادة ادلدركسةمن  غَت مفهـو جيعلٍت
                                                                 

معهد دار النجا ُب  0752يناير  56 األربعاء،يوـ ُب ( أحد الطالب ُب الصف الرابع)مفتوح العرفاف فرم دمحم ادلقابلة مع 117
 اإلسالمي السلفي فونوركغو.

معهد دار النجا اإلسالمي ُب  0752يناير  56 األربعاء،يوـ ُب ( أحد الطالب ُب الصف الرابع) لواء احلمدادلقابلة مع 118
 السلفي فونوركغو.
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كبعد . كتايب ُب أكتبها ٍب معناىا لقراءة آخر صديقب ادلساعدة طلب
 ٍب أفهمها، ال أجزاء كىناؾ بنفسي ترديدا تلك ادلادة ذلك، قرأت

درس لقراءة إذا أيمرين ادل .يساعدكين أف ديكن الذين أصدقائي أسأؿ
ة جيدة كصحيحة، ألف قبلو قرأهتا كتعلمتها ُب ادلادة كنت قادرا بقراء

الغرفة. كلكن إذا أيمرين لًتمجة ادلادة كشرحها فأشعر ابلصعوبة على 
ندم رغبة زبيَت الكلمات أك الًتمجات اجليدة ابللغة اإلندكنيسية. ع

كلكن غَت محاس، ألشعر ابلصعوبة على فهم مادة كتاب العمريطي. 
ُب البداية لعدـ اىتماـ عملية التعليم، كأصبحت متحَتا كغَت مفهـو 

؟ ىل ىو يوجد ُب دافعي ىو ما أظن األحياف بعض حىت اآلف. ُب
ت مسع كُب الفصل ادلدرسة، إىل ذىبت يـوكل  فنفسي أـ ال، أل

 األحياف بعض ُب  اليسرل، األذف إىل اليمٌت األذف من عملية التعليم
 571كحاصل." تغيَت أم دكفب البيت إىل كرجعت ،أىتمها كال

مع ادلذكورة الذم قاـ هبا الباحث قابالت كاحلاصل من البياانت ُب ادل
 ادلشكالت اليت يوجهها الطالب، فيستنتج الباحث أف ادلشًتكُت ُب ادلعهد
ىي يفهم الطالب ادلواد التعليمية أك حيفظوف القواعد ُب تدريس النحو 

النحوية سريعا كينسوهنا سريعا أيضا، ال يعتمد الطالب أبنفسهم ُب 
اكتشاؼ القواعد النحوية كاستنتاجها، كال يستطيعوف حّل ادلشكالت 
ادلوجودة عن ادلادة التعليمية. كأقل قدرات الطالب على استيعاب القواعد 

اليزاؿ للطالب الكسوؿ، دة كتطبيقها ُب القراءة كالكتابة. النحوية ُب ادلا

                                                                 
معهد دار النجا ُب  0752يناير  56 األربعاء،يوـ ُب ( أحد الطالب ُب الصف الرابع) أاتؾ بدر الدجاة مع ادلقابل119

 اإلسالمي السلفي فونوركغو.
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ككاف كعدـ اإلىتماـ، كالدكافع، كاحلماس، كالرغبة القوية من أنفسهم للتعلم. 
لديهم حلم  كنـو كذىنو خاؿ، كيتحادث بعض الطالب مع أصدقائو 
األخرين حينما تسَت عملية التعليم، كىذا يسبب بعض الطالب مل يعرؼ كمل 

ما قد عّلمو كشرحو ادلدرس. إذا كاف ادلدرس أيمر الطالب أف يقرأكا يفهم 
ادلادة كيًتمجوىا كيشرحوىا أماـ الفصل فليس قادرين، كالتزاؿ الصعوبة 

ينشأ لديهم كسالف كبَت كمتعب كملل كنعساف كعدـ الًتكيز على لديهم. 
 ادلادة التعليمية. فهم على ينقادر  غَت كاف الطالب عندماعملية التعليم 

من ادلالحظات الذم قاـ هبا الباحث عن البياانت احملصولة أما 
 ادلشكالت ادلوجودة ُب عملية التدريس كما يلي:

 ادلالحظة األكىل (أ 

، يسَت التعلم سَتا مجيال كلكن ُب كقت ادلدرس يقـو بدايةال ُب
 معادث تحي كبعضهم ،ال يهتمو الطالب بعض ىناؾ بشرح ادلادة، كاف

 عملية على ركزي كال كبعضهم األخر ذىنهم خاؿ خرين،اآل صدقاءاأل
 غرفةال ُب ليس ذمال الفصل كاف موضع ذلك، إىل كابإلضافة. ميالتعل

السوائر الذين يسَتكف،  قبل من ينزعج ألنو انقص، ميالتعل جو علجي
 صوتأك  السيارة، أصوات مثل احمليطة البيئةمن  كاألصوات ادلسموعة

 ُب الفصل األخر. ميالتعل عملية

 جيدا ادلادة/الكتاب قراءة يستطيع ال الذم الطالب بعض ناؾى
األسئلة فال ديكن  إذا تعطاه سباما، ترمجتو ديكن ال كبعضهم ،اصحيح
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أف جييبها إلنو ال يستطيعها. كبعضهم أف جييبها كلكنو خطاء كادلدرس 
 واباحلعلى  ديكنأف يساعده كيصّوبو حىت جييبها صحيحا. كبعضهم  

  .ادلثايل اجلواب ليس كلكن

، لدل بعض الطالب احلماسة كالرغبة أبف إذا تسَت عملية التعليم
يهتم كيستمع شرح ادلدرس كيكتبو ُب كتبو. كلدل بعضهم األخر  

 557.كسوؿ كاحللم كعدـ األىتماـ كدكافع التعلم كغَت انشط

 ادلالحظة الثانية (ب 

سَتا مجيال ألف بعض اليسَت تدريس النحو  السابق، اليـو مثلك
الطالب ال يهتم لعملية التدريس. ىناؾ بعض الطالب يتكامل مع 

عززه كي ذلك يعرؼ درسادل كلكن أصدقائو، كبعضهم انعس كانئم،
 أخذك  للذىاب كأيمره للًتكيز كاإلىتماـ. كأيمر طالبا انعسا كانئما

 إىل احلماـ. الوضوء
ا، كيًتمجها ابللغة كاف بعض الطالب اليستطيع أف يقرأ ادلادة جيد

اإلندكنيسية صحيحا، كجييب األسئلة الىت تعطاه سباما. كلكن بعضهم 
 ردبا قد تعلم آنفا.  طيع أف يقرأ كيًتجم ادلادة جيدا،األخر يست
 فقط قليال عددا أف يبدك وقت ُب عملية التعلم،لا عدد زاد ككلما

 مع يتكامل معظمهم أف التعليم، مع يهتموف لعملية الذين الطالب من

                                                                 
عهد دار النجا اإلسالمي السلفي الصف الرابع دبُب  0752يناير  57، األربعاءُب يوـ  الحظةلبياانت مأخوذة من ادلا111

 فونوركغو.
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. ذبرم اليت التعلم لعملية مباؿ كغَت اىتماـ بدكف اآلخرين األصدقاء
 555كيوجد كاحد من الطالب الذم يتأفق كيبشم كال يصرب للرجوع.

 ادلالحظة الثالثة (ج 

كما ُب األايـ السابقة، ال يزاؿ كثَت من الطالب ال يركز على عملية 
يلعب بتقليم كديزح معهم ك يتكامل مع أصدقائو التعليم اليت ذبرم، أبف 

 كلكن ،كيعززىم يعرؼ ذلك ادلدرس كاف مرة كل ُبادلنضدة كحيلم. 
 محاسهم ينعدـ. أخرل مرة ميللتعل يعيدكف بغَت اىتماـ ذلك بعد

 .الدرس ىذاُب  التعليمية كدكافعهم
 بعض أظهرىا اليت األعماؿ. ميالتعل ىذا أبمهية الطالبشعور غاب 
 أف عكسككسوؿ كملل كعدـ الًتكيز كاإلىتماـ ت التكامل مثلك الطالب

 550.موجودة غَت دكافع التعلم لديهم
كاحلاصل من البياانت ُب ادلالحظات ادلذكورة الذم قاـ هبا الباحث ُب 

تدريس عملية ُب  ادلشكالت ادلوجودةأف ميداف البحث، فيستنتج الباحث 
 كما يلي:  النحو

 كاف لدل الطالب كسوؿ كعدـ احلماس (أ 
 لدل الطالب عدـ اإلىتماـ لعملية التدريسكاف  (ب 
 كاف بعض الطالب ديزح كيلعب بتقليم ادلنضدة (ج 

                                                                 
عهد دار النجا اإلسالمي السلفي الصف الرابع دبُب  0752يناير  55، اخلميسُب يوـ  الحظةمأخوذة من ادللبياانت ا111

 فونوركغو.
عهد دار النجا اإلسالمي السلفي الصف الرابع دبُب  0752يناير  56، األربعاءُب يوـ  الحظةلبياانت مأخوذة من ادلا112

 فونوركغو.
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 ينعس كيناـ بعض الطالب حينما تسَت عملية التدريس (د 
 كيوجد كاحد من الطالب الذم يتأفق كيبشم كال يصرب للرجوع (ق 
 حلم الطالب كفرغ ذىنهم   (ك 
 ريسيتكامل  بعض الطالب مع أصدقائو حينما تسَت عملية التد (ز 
 اليفهم الطالب ادلادة الدراسية (ح 
 اليستطيع الطالب قراءة ادلادة صحيحا كترمجتها جيدا (ط 
 التعليم ىذا أبمهية غاب شعور الطالب (م 
ككسوؿ كملل كعدـ  الطالب كتكامل بعض أظهرىا اليت األعماؿ (ؾ 

 موجودة غَت أف دكافع التعلم لديهم الًتكيز كاإلىتماـ تعكس
تدريس النحو ابلطريقة القياسية يف ضوء حتليل البياانت عن مشكالت  .8

 النظرية ادلعرفية
ادلذكورة كبعد ادلقارنة بُت البياانت احملصولة  من البياانتكيرل الباحث 

من ادلقابالت كادلالحظات، أف ادلشكالت ادلوجودة ُب تدريس النحو 
ابلطريقة القياسية لطالب الصف الرابع دبعهد دار النجا اإلسالمي السلفي 

الطريقة القياسية ُب تدريس النحو كاإللتزاـ هبا مود فونوركغو كلها ُمسبَّبة جب
وجد ، كال تالطالبالتدريس تعد عامال كبَتا ُب صعوبة النحو على ثناء أ

، فكل طريقة هبا عدد من ادلميزات كآخر من طريقة مثلى ُب تدريس النحو
ككذالك الطريقة القياسية اليت ربمل على عدد من ادلميزات  العيوب،

ادلوجودة ُب تدريس كالعيوب هبا. أما عيوهبا اليت تسبب كل ادلشكالت 
 كما يلي:  النحو

تعتمد ىذه الطريقة على حفظ ادلصطلحات النحوية من قبل  (أ 
 ادلتعلم كترديدىا فقط
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كما ُب عملية تدريس النحو ابلطريقة القياسية ُب ىذا 
زلور اإلىتماـ ُب ىذه الطريقة ىو حيفظ الطالب ادلعهد. 

نظم العمريطي كيرددكهنا ُب كل أسبوع حىت يستطيعوا 
ابة. ككما قاؿ مدرس النحو ُب تطبيقها ُب القراءة كالكت

الصف الرابع: أما ربفيظ الطالب رلموعة من القواعد 
النحوية )نظم العمريطي( كاف جيدا، كغَت جيد، كمل يصل 
إىل اذلدؼ احملدكد، ألف قدرات الطالب على التحفيظ 

 سلتلفة بُت كاحد كأخر.

 اإلعتماد على ادلعلم ُب استنباط القواعد كاألحكاـ العامة: كمن (ب 
 ٍب تقتل فيهم ملكة اإلبداع كاإلبتكار.

تدريس كما قاؿ مدرس علم النحو ُب الصف الرابع: 
النحو ابستخداـ ىذه الطريقة سهل كيسَت كسريع ُب األداء، 
أما مزية ابستخداـ الطريقة القياسية ُب عملية تدريس النحو 
ىي حيفظ الطالب ادلادة كيفهموهنا سريعا، أما عيوهبا ىي ال 

لطالب أبنفسهم ُب اكتشاؼ القواعد النحوية يعتمد ا
كاستنباطها، كال يستطيعوف حّل ادلشكالت ادلوجودة عن 

 ادلادة التعليمية.

ليست من الطرائق اجليدة ُب إفهاـ التالميذ ألف مفاجأهتم  (ج 
ابحلكم العاـ قد يكوف سببا ُب صعوبتو، كذلك يدعو إىل صعوبة 

 التطبيق كاخلطأ فيو.

ادلادة الدراسية حُت يشرحها  مثل اليفهم الطالب
ادلدرس، كال يستطيعوف قراءة ادلادة صحيحا كترمجتها جيدا، 
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كال يستطيعوف اإلجابة الصحيحة حُت يعطىيهم ادلدرس 
التدريبات. ىذه ادلشكالت توجد ُب عملية تدريس النحو 

 ابلستخداـ ىذه الطريقة.

 التسلك طريقا طبيعيا ُب كسب ادلعلومات، إذ أف التعاريف (د 
كاألحكاـ العامة ُب ىذه الطريقة تعطى أكال ٍب تتبع ابألمثلة 
كاجلزئيات خالفا لطريق العقل ُب الوصوؿ إىل إدراؾ األمور 

 الكلية بعد مشاىدة جزئيتها.

ككذلك عملية تدريس النحو ُب ىذا ادلعهد أبف يبدأ 
ٍب تتبع بعرض القاعدة النحوية العامة من كتاب العمريطي 

اليت تتعلق ابلقواعد. كذلك أحد العوامل   ياتابألمثلة كاجلزئ
يسبب قدرات الطالب على استيعاب القواعد النحوية ُب 

 ادلادة ضعيفة.

تعمد إىل تقدًن القاعدة كالتعريف على األمثلة كالتطبيقات،  (ق 
كىذا دبثابة تقدًن الصعب على السهل كالسَت من الصعب إىل 

 ة.السهل شلا يناُب قواعد التدريس كل ادلنافا

تقدًن ككانت الطريقة القياسية ادلستخدمة ُب ىذا التدريس يبدأ ب
اليت تنطوم على:  القاعدة كالتعريف على األمثلة كالتطبيقات،

 التمهيد كادلقدمة، عرض القاعدة، تفصيل القاعدة، التطبيق.

استخداـ اللغة األكىل للدارس عنصر رئيسي من عناصر ىذه  (ك 
احلديثة أف استخداـ اللغة  الطريقة. كلقد ثبت من الدراسات

األكىل للدارس ُب تعلمو اللغة الثانية عامل معوؽ لو ُب إتقاف 
 ىذه اللغة.
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يستخدـ ىذا التدريس ابللغة الوسيطة ُب قراءة ادلادة 
التعليمية، كىي اللغة اجلاكية. كبعد ذلك يستخدـ ابللغة 
اإلندكنيسية ُب ترمجتها كشرح القواعد فيها. كتلك اخلطوات 
تدؿ على أف القواعد النحوية للعربية شيئ جديد للطالب. 
كلذا يعرض كيشرح ادلدرس القواعد النحوية ابستخداـ اللغة 

 الوسيطة لسهولة الطالب ُب فهمها.

فقداف الدافع عند كثَت من الطالب خاصة ادلمتازين منهم على  (ز 
تعلم اللغة. إف عدـ تنويع النشاط كتعدد أشكالو يصيب 

لل كيصرفو ُب كثَت من األحياف عن متابعة الدرس اإلنساف ابدل
حىت إذا مل جيد استجابة لو ترؾ الربانمج كلو. من ىنا ال 
نستغرب أف صلد أف عدد ادلتسربُت من برامج تعليم اللغات 
األجنبية اليت تستخدـ ىذه الطريقة أكثر من زمالئهم الذين 

 يتعلموف ىذه اللغات بطرؽ أخرل.

ل يسبب عددا من ادلشكالت كىذا عامل رئيسي الذ
الكسوؿ، كعدـ اإلىتماـ،  ادلوجودة ُب ىذا التدريس من

ككاف كالدكافع، كاحلماس، كالرغبة القوية من أنفسهم للتعلم. 
لديهم حلم  كنـو كذىنو خاؿ، كيتحادث بعض الطالب مع 
أصدقائو األخرين حينما تسَت عملية التعليم، كىذا يسبب 

فهم ما قد عّلمو كشرحو بعض الطالب مل يعرؼ كمل ي
ادلدرس. إذا كاف ادلدرس أيمر الطالب أف يقرأكا ادلادة 
كيًتمجوىا كيشرحوىا أماـ الفصل فليس قادرين، كالتزاؿ 

ينشأ لديهم كسالف كبَت كمتعب كملل الصعوبة لديهم. 
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كاف  عندماكنعساف كعدـ الًتكيز على عملية التعليم 
 تعليمية.ادلادة ال فهم على ينقادر  غَت الطالب

يالحظ أف موقف الطالب داخل الفصل سليب، يتلقى الشرح  (ح 
كاإلمالء، فيكتب كيًتجم كحيفظ، كيعيش ُب جو زلاط ابلتوتر 
كاخلوؼ كالعنت كخيبة األمل، كذلك شلا يؤدم إىل تدين مستول 

 الدافع ضلو التعلم.

كالرغبة  للتعلم الدافعادلشكالت األخرل ىي عدـ كجود 
النحو داخل الفصل. كالدافع ىو لدراسة الطالب القوية من 

حالة النفسية اليت يدفع شخص اف يفعل شيئا. كاف الدافع 
ُب أنشطة التعلم كالقوة ادلتحركة َب ذىن الطالب الىت 
تدعوىم إىل اإلستمرار كاإلستقامة َب التعلم كربقيق 
األىداؼ التعليم. الدافع للتعلم ىو ضركرم أساسي كمهّم 

عدـ رغبة يستحقو أكال عند التعلم. ك  أفكالبد للطالب 
التعلم بال األخرل، ألف  سبب صعوبة التعلميالتعلم للطالب 

شعور غاب . نية ال يناسب بقدرة كال يناسب برغبة الطالب
 بعض أظهرىا اليت األعماؿ. ميالتعل ىذا أبمهية الطالب
ككسوؿ كملل كعدـ  التكامل مثلداخل الفصل ك الطالب
 غَت دكافع التعلم لديهم أف عكسكاإلىتماـ تالًتكيز 
 .موجودة

كحيلل الباحث أف ادلشكالت اليت يوجهها الطالب ُب عملية تدريس 
الىت النحو تعكس صعوابت التعلم ُب ضوء النظرية ادلعرفية. صعوابت التعلم 
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ك أترجع اىل حدكث خلل  اهنأبتقـو على عملية علم النفس ادلعرُب مفًتضة 
ك أك االسًتجاع أحدل العمليات الىت قد تظهر ُب التنظيم إاضطراب ُب 

 ُب: صعوابت التعلم نتيجة الفشل أتصنيف ادلعلومات يعٍت تنش

اإلحتفاظ ابدلعلومات كمعاجلتها أك ربزينها أك توظيفها  .5
 دامها.خكاست

 ذبهيز ادلعلومات كمعاجلتها كاشتقاؽ اإلسًتاذبيات ادلالئمة. .0
 ضعف كفاءة التمثيل ادلعرُب. .4

كأرجعت ىذه النظرية صعوابت التعلم إىل كاحد أك أكثر من العمليات 
النفسية التالية )اإلنتباه، اإلدراؾ، الذاكرة، التخيل، التفكَت، اللغة، 

 اإلستدالؿ، حّل ادلشكالت، إزباذ القرار(.

 أما مؤشراهتا كما ُب اجلدكؿ األٌب:

اخلصائص ذوي 
صعوابت التعلم 

 )ادلعرفية(

 رأي نتيجة يف ادليدان

: Intelligenceالذكاء 

تًتاكح درجات الذكاء 
الواقعية للتالميذ ذكم 
 صعوابت التعلم ما بُت

حيث يتم  ،(17-11)

 ال الذم الطالب بعض ناؾى
 ادلادة/الكتاب قراءة يستطيع

 ال كبعضهم ،اصحيح جيدا
 إذا تعطاه سباما، ترمجتو ديكن

األسئلة فال ديكن أف جييبها 

 & Elliot )موافق(   

Gentile 
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قياس ذكاء ىؤالء 
التالميذ من خالؿ 
اختبارات ذكاء مقننة, 
كيعتمد على درجات 
الذكاء ىذه ُب تشخيص 
حاالت صعوابت التعلم 
حيث إف التلميذ الذم 

صعوابت ُب يعاين من 
التعلم ىو تلميذ ذكاؤه 
متوسط أك أعلى من 
ذلك, كلكن ربصيلو 
الدراسي دكف مستول 

 .ذكاؤه

إلنو ال يستطيعها. كبعضهم 
أف جييبها كلكنو خطاء 
كادلدرس أف يساعده كيصّوبو 
حىت جييبها صحيحا. 

 واباجلعلى  ديكنكبعضهم  
 .ادلثايل اجلواب ليس كلكن

ذكاؤه كذلك يدؿ على أف 
 ،متوسط أك أعلى من ذلك

كلكن ربصيلو الدراسي دكف 
 .مستول ذكاؤه

تظهر : Attentionاإلنتباه 
لدل التالميذ ذكم 

م صعوابت التعل
مشكالت ُب اجملاالت 

الوقت  :نتباهالثالثة لإل
ادلمضي ُب أداء 

بؤرة  ، Time-on-Taskادلهم
 Focus of االنتباه

Attention ، االنتباه

حينما تسَت عملية التعليم 
ىناؾ قلة اىتماـ بعض 
الطالب. كىذا يسبب بعض 
الطالب مل يعرؼ كمل يفهم ما 
قد عّلمو كشرحو ادلدرس. 

قدرة  أفكذلك يدؿ على 
ادلتعلم على تركيز انتباىو على 
معظم ادلثَتات ادلرتبطة دبوقف 

عد احد ادلكوانت التعلم ت

 & Curicks )موافق(  
Shank, 

Ross, 
Brown 
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 Selective االنتقائي

Attention  

 

فإذا مل  ،األساسية للتعلم
ينجح ادلتعلم ُب توجيو معظم 
انتباىو ضلو ادلهمة اليت يؤديها 
فانو سيجد صعوبة ُب تعلمها 

 كفهمها.
يظهر : Memoryالذاكرة 

الطالب ذكم صعوابت 
التعلم مشكالت زلددة 
ُب الذاكرة ترتبط بًتميز 
ادلعلومات لتخذينها ُب 

بينما ال يظهركف الذاكرة 
نفس الشيء ابلنسبة 
للذاكرة طويلة 

 Long - termادلدل

memory   كتشَت نتائج
العديد من الدراسات 

 (1981) كمنها دراسة

Elliot & Gentile   إىل
أف األطفاؿ ذكم 
صعوابت التعلم 
يستطيعوف أتدية مهاـ 
الذاكرة على ضلو مشابو 

أبف يفهم الطالب ادلواد 
التعليمية أكحيفظوا القواعد 
النحوية سريعا كينسوىا سريعا 
أيضا كذلك يدؿ على 
مشكالت زلددة ُب الذاكرة 
ترتبط بًتميز ادلعلومات 

بينما ال  لتخذينها ُب الذاكرة
يظهركف نفس الشيء ابلنسبة 

 .للذاكرة طويلة ادلدل

 & Elliot )موافق(  
Gentile 
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ند لألطفاؿ العاديُت ع
 .تزكديهم

البياانت ادلذكورة بعد أف حيلل الباحث من تلك بناء على 
ادلشكالت ُب تدريس النحو ابلطريقة القياسية لطالب الصف الرابع دبعهد 
دار النجا اإلسالمي السلفي فونوركغو كما ُب اجلدكؿ السابق، أهنا تدخل 
ُب بعض صعوابت التعلم ُب ضوء النظرية ادلعرفية، كىي تتكوف من الذكاء 

الفشل ُب تطوير كتنظيم اإلسًتاتيجيات ادلعرفية ُب عملية ذاكرة ك كاإلنتباه كال
 .التعلم

 

 ادلبحث الثالث: مناقشة نتائج البحث

موافقة تدريس النحو ابلطريقة القياسية مع النظرية ادلعرفية لطالب الصف  -أ 
 الرابع مبعهد دار النجا اإلسالمي السلفي فونوروغو

الطريقة خطوات أبف  (Pembelajaran Bahasa Arab)كذكر َب كتاب 
 554كما يلى :   القياسية

 الفصل كيشرح ادلوضوع من القواعد.يدخل ادلدرس  .5

 يعرض ادلدرس القواعد. .0

 يعطى ادلدرس التالميذ الفرصة لفهم ذلك القواعد. .4

                                                                 
  113

Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media (Malang: UIN Press, 2008), 67-68. 
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 يعرض ادلدرس األمثلة الىت تتعلق بتلك القواعد. .3

 يعطى ادلدرس اإلستنتاج من األمثلة. .1

 التدريبات.يعطى ادلدرس التالميذ  .7
إجراءات التعليم ُب ضوء النظرية ادلعرفية ُب تعليم اللغة العربية كما 

 553يلي:
ربرص ىذه النظرية على تعريف الطالب ابلنظاـ الصوٌب كالنحوم  .5

كالصرُب كالدالالت العربية كلغة الثانية. فاألساس األكؿ لتمكُت 
تفهما الطالب من شلارسة العربية ىو أف يسيطر بوعي على نظامها م

 لو مستوعبا حلقائقو.
يبدأ الدرس بشرح القواعد ٍب ضرب أمثلة عليها. أم تتبع الطريقة  .0

اإلستنباطية ُب تعليم اللغة. كاذلدؼ من األمثلة تدريب الطالب ُب 
 تطبيق القاعدة بشكل كاع.

تتبع ىذه التدريبات أكجو نشاط لغوم أخرل ربت اسم الكفاية  .4
ادلصطلح يستخدـ ُب رلاؿ  اإلتصالية، كمن ادلعركؼ أف ىذا

النظرية التحويلية اإلبتكارية. إال أنو ُب النظرية ادلعرفية لتعلم الرموز 
فيعترب مرادفا لكلمة طالقة. ىذه األنشطة تقدـ ُب مواقف ذات 

 معٌت. كتشمل على حوارات كألعاب لغوية لعب الدكر كغَتىا.
تم عن تستخدـ اللغة الوسيطة ابلطبع منذ احلصة األكىل. إذ ي .3

طريقتها شرح القاعدة كتوضيح أبعاد النظاـ اللغوم للعربية ابعتباره 
 جديدا على الدارسُت.

                                                                 
 .530-537رشدم أمحد طعيمة، ادلرجع السابق، 114
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ليس اذلدؼ من تدريس القواعد حصر ادلواقف اليت ديكن أف دير  .1
هبا الطالب، كمن ٍب تدريبو عليها أمر ال ديكن حدكثو. اذلدؼ ىو 

جديدة  تدريب الطالب على اإلستخداـ الواعي للقاعدة ُب مواقف
يصعب التنبؤ هبا كيعتذر حصرىا. األمر يشبو التدريب على 

 عمليات حسابية. كيلخص تشاستُت خطوات كالتايل:
: استيعاب مفاىيم ضلوية جديدة يتم تقدديها  5اخلطوة 

 بطريقة إستنباطية.

: التدريب على بعض األشكاؿ اللغوية ادلقدمة ُب  0اخلطوة 
 سياؽ.

نصوص القراءة كاإلستماع كإاتحة : دراسة بعض  4اخلطوة 
 الفرصة للطالب لتوصيل أفكارىم إىل أخرين.

 
من حيث احلوار، التعلن ىذه النظرية رأاي مطلقا بشأنو. كليس  .7

جزءا أساسيا من أجزاء الدرس فيها. إال أنو قد يكوف لو دكر عند 
 البدء ُب األنشطة اللغوية اليت تعقب التمرينات.

رات الذىنية عند الطالب ُب رلاؿ تعلم اللغة، على ادلعلم تنمية القد .6
عليو أف يدرّبو، على أساس اإلستنتاج كقواعد اإلستقراء، كرلاالت 
التطبيق، كمبادئ التعميم. كذلك ابلطبع من خالؿ شرح مفصل 
للقواعد. كتفسَت ذلا حىت تتضح ُب ذىن الطالب، إف التعليم 
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فهم البد أف يسبق الواعي لقواعد اللغة شرط أساسي دلمارستها كال
 اإلستخداـ.

تصحيح األخطاء جزء ال يتجزأ من النشاط ُب الفصل. إف من  .2
ادلتوقع أف يستخدـ الطالب اللغة دبجرد كعيو بقواعدىا. كمن 
ادلتوقع أيضا أف يكوف استخدامو للغة دقيقا. إال أف ىذا ابلطبع 

إما أف جيعل توقع اخلطأ أمرا ال مفر منو. كاخليار اآلف بُت أمرين: 
ينطق الطالب ُب استخداـ اللغة كقد خيطئ، كإما أف نقيد حركتو 

 حرصا عليو من أف خيطئ.
يساعد ادلعلم الطالب على تكوين أكرب قدر من التداعيات ادلرتبطة  .1

بكل ظاىرة لغوم يتعلمها سواء أكانت مسعية، أكبصرية، أكحركية. 
 كل ىذه ليضمن بذلك جودة التعلم كالقدرة على اإلحتفاظ بو كُب

ادلواقف يقـو ادلعلم إببراز ادلالمح األساسية لكل ما يتعلمو 
 الدارس. 

دير تعليم اللغة ُب ضوء ىذه النظرية خبط كاحد يبدأ ابلفهم الواعي  .57
كينتهى ابدلمارسة كبدراسة الًتاكيب رلردة لَتاىا بعد ذلك 

 مستعملة ُب سياؽ.
فالكتاب ادلؤلَّف ينعكس ىذا ابلطبع على إعداد ادلواد التعليمية.  .55

حسب ىذه النظرية يسَت على ادلنهج اإلستنباطي )أكاإلستنتاجي 
أكالقياسي( فيبدأ بعرض الًتاكيب كالدالالت كالوظائف ٍب 

 التدريبات ٍب القراءة.
كاخلطة تسَت ُب خطوات زلددة تبدأ بعرض مادة جديدة كسبرينات  .50

م ُب كقت عليها. ٍب أبنشطة لغوية تطبيقية. كل ادلهارات تُعلَّ 
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كاحد. يبدأ ادلعلم إذف بعرض ادلادة ادلراد تعليمها للدارس. ٍب 
التعرض دلوقف اتصاؿ يستعاف فيو ابلصورة. كيطبق الدارس ما 
تعلمو من خالؿ مواد تعليمية قرائية كاستماعية صممت ذلذه 

 الغرض.
كجد الباحث أف قد بعد قاـ الباحث بعرض البياانت كربليلها، 

 تسعةعلى  موافقةتدريس النحو ابلطريقة القياسية  تإجراءات أك خطوا
السابقة،  إجراءات التعليم ُب ضوء النظرية ادلعرفية ُب تعليم اللغة العربيةمن 

 كىي كما يلي:
ربرص ىذه النظرية على تعريف الطالب ابلنظاـ الصوٌب كالنحوم  .أ 

كالصرُب كالدالالت العربية كلغة الثانية. فاألساس األكؿ لتمكُت 
طالب من شلارسة العربية ىو أف يسيطر بوعي على نظامها ال

 متفهما لو مستوعبا حلقائقو.
إف تدريس النحو ابلطريقة القياسية ُب ىذا ادلعهد لتعليم  

الطالب كتعريفهم القواعد النحوية ُب كتاب العمريطي. كلذلك 
يعلمهم ادلدرس تلك القواعد أبف يدرهبم على كل درس، حىت 
يقدركا على استيعاهبا كاستخدامها كتطبيقها ُب اللغة العربية 

مات أكاجلملة كتراكيبها إعراب الكلكيفهموا حقائق القواعد من 
 جيدا صحيحا بوعيهم.

يبدأ الدرس بشرح القواعد ٍب ضرب أمثلة عليها. أم تتبع الطريقة  .ب 
اإلستنباطية ُب تعليم اللغة. كاذلدؼ من األمثلة تدريب الطالب ُب 

 تطبيق القاعدة بشكل كاع.
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ككذلك تدريس النحو ابلطريقة القياسية ُب ىذا ادلعهد، أبف  
النحوية أكال كيشرحها ٍب يعرض األمثلة ادلتعلقة هبا.  يعرض القواعد

تنمية قدرات الطالب على تطبيق قواعد كمن أىداؼ تدريسو 
، كما قاؿ  النحو ُب نصوص اللغة العربية السيما كتب الصفراء

 كياىي حانف عبد الغافر كمدير ادلعهد.
تستخدـ اللغة الوسيطة ابلطبع منذ احلصة األكىل. إذ يتم عن  .ج 

تها شرح القاعدة كتوضيح أبعاد النظاـ اللغوم للعربية ابعتباره طريق
 جديدا على الدارسُت.

يستخدـ ىذا التدريس ابللغة الوسيطة ُب قراءة ادلادة  
التعليمية أكال، كىي اللغة اجلاكية. كبعد ذلك يستخدـ ابللغة 
اإلندكنيسية ُب ترمجتها كشرح القواعد فيها. كتلك اخلطوات تدؿ 

لقواعد النحوية للعربية شيئ جديد للطالب. كلذا يعرض على أف ا
كيشرح ادلدرس القواعد النحوية ابستخداـ اللغة الوسيطة لسهولة 

 الطالب ُب فهمها.
ليس اذلدؼ من تدريس القواعد حصر ادلواقف اليت ديكن أف دير  .د 

هبا الطالب، كمن ٍب تدريبو عليها أمر ال ديكن حدكثو. اذلدؼ ىو 
لى اإلستخداـ الواعي للقاعدة ُب مواقف جديدة تدريب الطالب ع

يصعب التنبؤ هبا كيعتذر حصرىا. األمر يشبو التدريب على 
 .عمليات حسابية

كانت القواعد ادلدركسة ُب ىذا التدريس تزيد متبادلة.  
درس حبسب ادلادة ُب  كتدريب الطالب عليها سلتلفة كجديدة كل

ب العمريطي(. أما تدريبهم عليها قد تنوّع حبسب ادلقركء )كتا
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ادلادة، كالطالب بُت كاحد كأخر، كالتدريبات اليت تعطى الطالب، 
 كتطبيق الطالب عليها ُب ادلادة التعليمية.

على ادلعلم تنمية القدرات الذىنية عند الطالب ُب رلاؿ تعلم اللغة،  .ق 
اإلستقراء، كرلاالت عليو أف يدرّبو، على أساس اإلستنتاج كقواعد 

التطبيق، كمبادئ التعميم. كذلك ابلطبع من خالؿ شرح مفصل 
 للقواعد.
ُب عملية التعليم يعطي ادلدرس األسئلة الطالب كيدرهبم  
األمثلة  ، كشرح القواعد النحوية كتقدًنحفظ القواعد النحويةعلى 

ضبط ك  ،قراءة نصوص اللغة العربية ككتابتها، ك ادلتعلقة بتلك القواعد
فهم  ، كتشكيل اجلملة ادلفيدة، كاإلعراب كالًتاكيب ُب الكلمات

تطبيق كل القواعد النحوية ُب نصوص اللغة ، ك نصوص اللغة العربية
على أساس اإلستنتاج كقواعد . كلها العربية أك كتاب الصفراء

 اإلستقراء، كرلاالت التطبيق، كمبادئ التعميم.
 .شاط ُب الفصلتصحيح األخطاء جزء ال يتجزأ من الن .ك 

اليزاؿ ادلدرس تصويب األخطاء من الطالب، من انحية  
 القراءة كالًتمجة كاإلجابة حُت يعطي األسئلة الطالب.

دير تعليم اللغة ُب ضوء ىذه النظرية خبط كاحد يبدأ ابلفهم الواعي  .ز 
كينتهى ابدلمارسة كبدراسة الًتاكيب رلردة لَتاىا بعد ذلك 

 مستعملة ُب سياؽ.
الطريقة القياسية ادلستخدمة ُب ىذا التدريس خبط ككانت  

، عرض القاعدة، كاحد، اليت تنطوم على: التمهيد كادلقدمة
 تطبيق/تدريبات/شلارسة، تفصيل القاعدة



112 
 

 

 

ينعكس ىذا ابلطبع على إعداد ادلواد التعليمية. فالكتاب ادلؤلَّف  .ح 
حسب ىذه النظرية يسَت على ادلنهج اإلستنباطي )أكاإلستنتاجي 

القياسي( فيبدأ بعرض الًتاكيب كالدالالت كالوظائف ٍب أك 
 التدريبات ٍب القراءة.

الذم كذلك كفقا ابلكتاب ادلستخدـ ىو كتاب العمريطي  
يطبعو معهد فالصا اإلسالمي السلفي كديرم. تعليم ادلواد 
التعليمية أك القواعد النحوية كتعّلمها فيو ابستخداـ الطريقة 

الًتاكيب كالدالالت كالوظائف ٍب التدريبات فيبدأ بعرض القياسية، 
 ٍب القراءة.

 

مشكالت تدريس النحو ابلطريقة القياسية يف ضوء النظرية ادلعرفية لطالب  -ب 
 الصف الرابع مبعهد دار النجا اإلسالمي السلفي فونوروغو  

 إف اخلصائص ذكم صعوابت التعلم )ادلعرفية( كما يلي:

معاجلة ادلهاـ أك ادلشكالت سوء تقوًن الطالب لقدراهتم عند  .5
 ادلختلفة.

ك اشتقاؽ اسًتاذبيات فعالة كمالئمة أك اختيار أفشل ُب زبطيط ال .0
 .عند معاجلة ادلهاـ اك ادلشكالت

 .ُب تطبيق االسًتاذبيات الناجحة مع توافرىاالفشل  .4
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قل  أك ادلشكالت أكمعاجلتهم للمهاـ أك متبارهتم أتناقص محاسهم  .3
 551فعالية.ك أكفاءة 

 557عبارة أخرل، أف اخلصائص ىي:كُب 

تًتاكح درجات الذكاء الواقعية للتالميذ ذكم  Intelligence: لذكاءا .5
حيث يتم قياس ذكاء ىؤالء  ،(11-17) صعوابت التعلم ما بُت

التالميذ من خالؿ اختبارات ذكاء مقننة, كيعتمد على درجات 
الذكاء ىذه ُب تشخيص حاالت صعوابت التعلم حيث إف التلميذ 

لذم يعاين من صعوابت ُب التعلم ىو تلميذ ذكاؤه متوسط أك ا
 .أعلى من ذلك, كلكن ربصيلو الدراسي دكف مستول ذكاؤه

م تظهر لدل التالميذ ذكم صعوابت التعل  Attention:هنتبااإل .0
 :نتباهمشكالت ُب اجملاالت الثالثة لإل

   Time-on-Taskالوقت ادلمضي ُب أداء ادلهم .د 
  Focus of Attention  بؤرة االنتباه .ق 
  Selective Attention االنتباه االنتقائي .ك 

الذاكرة: يظهر الطالب ذكم صعوابت التعلم مشكالت زلددة ُب  .4
الذاكرة ترتبط بًتميز ادلعلومات لتخذينها ُب الذاكرة بينما ال يظهركف 

  Long - term memoryنفس الشيء ابلنسبة للذاكرة طويلة ادلدل
 & Elliot (1981) د من الدراسات كمنها دراسةكتشَت نتائج العدي

                                                                 
115

http://educapsy.com/services/approchecognitif-remedier-difficulte-apprentissage-359, 

diakses tanggal 27 Desember 2017. 
116
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Gentile   إىل أف األطفاؿ ذكم صعوابت التعلم يستطيعوف أتدية
مهاـ الذاكرة على ضلو مشابو لألطفاؿ العاديُت عند تزكديهم 

 .ابسًتاتيجيات تعليمية للذاكرة
الفشل ُب تطوير كتنظيم اإلسًتاتيجيات ادلعرفية ُب عملية التعلم:  .3

وف كيف خيططوف عملية التالميذ ذكم صعوابت التعلم ال يعرفمعظم 
هنم ال يعرفوف كيف يدرسوف، حيث إهنم يفتقركف إىل أالتعلم كما 

على تطوير مناذج فعالة ُب مهارات التنظيم، كما أهنم غَت قادرين 
، كما إهنم ال يستطيعوف توجيو تعلمهم اخلاص )الوظائف كراء التعلم

 عرفية(ادل
مليات النفسية كمشاكل ُب معاجلة ادلعلومات: يعاين خلل ُب الع .1

التالميذ ذكم صعوابت التعلم غالبان من مشاكل ُب معاجلة ادلعلومات 
البصرية كالسمعية، فعلى سبيل ادلثاؿ: العديد من ىؤالء التالميذ 
ضعفاء ُب سبييز أصوات احلركؼ )اإلدراؾ اللفظي(، ككذلك ُب سبييز 

( أك ضعيفُت ُب مهاـ الذاكرة القصَتة الكلمات )اإلدراؾ البصرم
 556ل.ادلد

 مشكالتكجد الباحث أف قد بعد قاـ الباحث بعرض البياانت كربليلها، 
صعوابت التعلم ُب ضوء من  ثالثة دخل ُبتدريس النحو ابلطريقة القياسية ت

 السابقة، كىي كما يلي: النظرية ادلعرفية

 

                                                                 
117

Ibid 



115 
 

 

 

 Intelligenceالذكاء  .5
 ادلادة/الكتاب قراءة يستطيع ال الذم الطالب بعض ناؾى 

األسئلة  إذا تعطاه سباما، ترمجتو ديكن ال كبعضهم ،اصحيح جيدا
فال ديكن أف جييبها إلنو ال يستطيعها. كبعضهم أف جييبها كلكنو 

خطاء كادلدرس أف يساعده كيصّوبو حىت جييبها صحيحا. كبعضهم  
على أف  كذلك يدؿ .ادلثايل اجلواب ليس كلكن واباحلعلى  ديكن

كلكن ربصيلو الدراسي دكف  ،ذكاؤه متوسط أك أعلى من ذلك
 .مستول ذكاؤه

 Attentionاإلنتباه  .0
حينما تسَت عملية التعليم ىناؾ قلة اىتماـ بعض الطالب.  

كىذا يسبب بعض الطالب مل يعرؼ كمل يفهم ما قد عّلمو كشرحو 
قدرة ادلتعلم على تركيز انتباىو على  أفادلدرس. كذلك يدؿ على 

عد احد ادلكوانت األساسية معظم ادلثَتات ادلرتبطة دبوقف التعلم ت
فإذا مل ينجح ادلتعلم ُب توجيو معظم انتباىو ضلو ادلهمة اليت  ،للتعلم

 يؤديها فانو سيجد صعوبة ُب تعلمها كفهمها.
 Memoryالذاكرة  .4

الب ادلواد التعليمية أكحيفظوا القواعد النحوية أبف يفهم الط 
مشكالت زلددة ُب سريعا كينسوىا سريعا أيضا كذلك يدؿ على 

بينما ال يظهركف  الذاكرة ترتبط بًتميز ادلعلومات لتخذينها ُب الذاكرة
.نفس الشيء ابلنسبة للذاكرة طويلة ادلدل
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

 

 ملخص نتائج البحث -أ 

البياانت السابقة بعد ربليلها كمناقشاهتا كاإلستنتاج منها ُب ىذا إنطالقا من 
البحث العلمي، قد استخلص الباحث نتائج البحث عن تدريس النحو ابلطريقة 
القياسية ُب ضوء النظرية ادلعرفية لطالب الصف الرابع دبهد دار النجا اإلسالمي 

 السلفي فونوركغو كما اييل:

مع النظرية  تدريس النحو ابلطريقة القياسية فقةنتائج البحث األكىل عن موا
يوافق  لطالب الصف الرابع دبهد دار النجا اإلسالمي السلفي فونوركغو ادلعرفية

إجراءات التعليم ُب ضوء النظرية ادلعرفية كتعكس ربقيقها ُب تدريس النحو مع 
جموعة كال خيرج كخيتلف عن ادلبادئ ُب شلعملية تدريس النحو ُب الصف الرابع، 

ادلدرس الفصل يدخل اد موضوع الدرس ُب الكتاب ادلقرر ك إعد اإلجراءات، من
تعليم مواقف للبشرح القاعدة ٍب ضرب أمثلة عليها ك يبدأ ادلعلم كيسلم على التالميذ ك 

تصحيح األخطاء جزء ال ذات معٌت من األنشطة كيستخدـ ادلعلم اللغة الوسيطة ك 
دير التعليم ُب ضوء ىذه النظرية ادلعرفية خبط ك اللغوم ُب الفصل  يتجزأ من النشاط

كاحد يبدأ ابلفهم الواعي كينتهى ابدلمارسة كبدراسة الًتكيب رلردة لَتاىا بعد ذلك 
 مستعملة ُب سياؽ.
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تدريس النحو ابلطريقة القياسية لطالب مشكالت نتائج البحث الثاين عن 
 ثالثة منتدخل ُب الصف الرابع دبهد دار النجا اإلسالمي السلفي فونوركغو 

 .صعوابت التعلم ُب ضوء النظرية ادلعرفية، كىي تتكوف من الذكاء كاإلنتباه كالذاكرة

  

 واإلقرتاحات التوصيات -ب 

 دلعهد دار النجا اإلسالمي السلفي فونوركغو .5

أف يزيد كسائل  دار النجا اإلسالمي السلفي فونوركغودلعهد ينبغى  
 لًتقية جودة التعليم ربتاج ُب عملية التدريسمهمة ك كتكميلها الهنا  التعليم

 َت سَتة مجيلة بُت ادلدرس كطالبو.حىت ذبعل عملية التدريس تس
 دلدرس النحو ُب الصف الرابع .0

دية بُت ادلتعلمُت من ينبغي دلدرس النحو أف يهتم كيراعي الفركؽ الفر  (أ 
الطالب على استيعاب القواعد  يساعدانحية ذكاء الطالب، أبف 

النحوية كتطبيقها ُب نصوص اللغة العربية جيدا صحيحا، كيعطي 
 التدريبات من السهلة إىل الصعبة حبسب قدرات الطالب كذكاءىم.

يستخدـ الطريقة ادلناسبة ُب الوقت ادلناسب،  كينبغي دلدرس النحو أف  (ب 
كما أف قدرتو كمهارتو ُب خلق العامل ادلساعد للتعلم كذلك من خالؿ 
إاثرة اىتماـ التلميذ كانتباىو دبا يساعد على إجياد الفاعلية بُت التلميذ 

 كادلوقف التعليمي ذلا أكرب األثر ُب ربقيق قدر كبَت من النتائج.

م د ذلم دكافع التعلللتعلم حىت توجأف يشّجعهم  ينبغي دلدرس النحو (ج 
كرغبة التعلم من أنفسهم حلفظ القواعد النحوية كفهمها كاليثّقلهم هبما، 
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كيعّود ادلدرس على اإلدراؾ كالًتابط كالتكرير مع الطالب عن القواعد أك 
 ادلواد اليت ًب تدريسها حىت يذاكرىم كيفهمهم بقدراهتم.

يستخدـ الطريقة ادلناسبة ُب ادلوقف ادلناسب،  أف  رس النحودكينبغي دل (د 
كما أنو يستطيع أف جيمع بُت أكثر من طريقة، كيرل البعض أف أفضل 

، طريقة لتدريس النحو ىي اجلمع بُت الطريقتُت القياسية كاإلستقرائية
عملية التعلم   اكيف خيططو كيوّجو الطالب ُب عملية التعليم حىت يعرفوا  

 تعلموا ُب عملية التعليم كيتبعوىا.كيف ي  ايعرفو هنم أكما 

 ف الرابعلطالب الص .4

ينبغي لطالب الصف الرابع أف يتعلموا كتاب العمريطي حىت 
حبيث يتم ذلك  َب التحدث كالكتابة كالقراءةتطبيق قواعد النحو يسطيعوا 

 بلغة سليمة َب سهولة كيسر.
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عن تدريس علم النحو ابلطريقة القياسية يف ضوء النظرية ادلعرفية لطالب  دليل ادلقابلة
 الصف الرابع مبعهد دار النجا اإلسالمي السلفي جالني عروكيم مالراك فونوروغو 

 :ير ادلعهددمادلقابلة مع 

1. Mohon anda jelaskan secara singkat tentang sejarah berdirinya Pon. Pes 

Daarun-Najaa! 

2. Mohon dijelaskan secara sekilas tentang gambaran para santri/siswa Pon. Pes 

Daarun-Najaa! 

3. Mohon dijelaskan bagaimanakah  kurikulum pemebelajaran di Pon. Pes 

Daarun-Najaa khususnya pemebalajaran ilmu nahwu? 

4. Mulai kelas berapa ilmu nahwu diajarkan di Pon. Pes Daarun-Najaa?   

5. Apakah tujuan pembelajaran ilmu nahwu di Pon. Pes Daarun-Najaa 

khususnya di kelas IV? 

6. Bagaimanakah evaluasi pembelajaran ilmu nahwu di Pon. Pes Daarun-Najaa? 

7. Mohon anda jelaskan permasalahan apa saja yang dihadapi santri/siswa dalam 

pembelajaran ilmu nahwu di Pon. Pes Daarun-Najaa khususnya di kelas IV! 

8. Apakah sudah tepat menurut anda pembelajaran ilmu nahwu dengan kitab al-

„Imrithi menggunakan metode qiyasiyah di kelas IV? apa indikator 

keberhasilan siswa dalam memahami kitab ini?    

 

 

 قابلة مع مدرس علم النحو ُب الصف الرابع:ادل
1. Siapa saja yang mengajarkan ilmu nahwu di kelas IV Pon. Pes Daarun-Najaa 

ini? 
2. Mohon dijelaskan bagaimana anda mengajarkan ilmu nahwu dengan 

menggunakan metode qiyasiyah pada siswa kelas IV di Pon. Pes Daarun-

Najaa! 
3. Materi nahwu apa saja yang dipelajari di kelas IV ini? 
4. Apakah kitab al-„Imrithi yang digunakan untuk pemebelajaran ilmu nahwu di 

kelas IV ini sudah layak atau sesuai dengan kemampuan siswa dan sudah bisa 

memenuhi kebutuhan siswa? 
5. Apakah anda menyuruh siswa/santri untuk menghafal bait kaidah nahwu yang 

ada dalam kitab tersebut? apa alasannya? 



 
 

 

 

6. Permasalahan apa saja yang anda temukan selama mengajarkan ilmu nahwu 

dengan menggunakan metode qiyasiyah di kelas IV ini? 
7. Bagaimana anda mengatasi permasalahan yang anda temukan tersebut? 
8. Bagaimana bentuk evaluasi yang anda lakukan untuk menguji kepahaman 

siswa?apa tujuan dari evaluasi tersebut, dan apa yang anda lakukan ketika 

mereka masih belum bisa memahaminya? 
9. Kapan evaluasi tersebut anda lakukan? 
10. Bagaimana pendapat anda mengenai pembelajaran ilmu nahwu menggunakan 

metode qiyasiyah di kelas IV ini? Dan bagiamana indikator dari keberhasilan 

siswa? 
11. Apa kelebihan dan kekurangan dari metode qiyasiyah ini menurut anda? 

Mohon dijelaskan! 
 

 ادلقابلة مع الطالب الصف الرابع:

1. Siapa yang mengajar ilmu nahwu di kelas anda? dan kitab apa yang 

digunakan dalam pembelajaran di kelas IV ini? 

2. Kapan/hari apa saja pemebelajaran ilmu nahwu dilaksanakan di kelas IV ini? 

3. Bagaimanakah guru anda mengajarkan ilmu nahwu di kelas IV ini?  

4. Apakah anda disuruh menghafalkan bait nahwu/lalaran dalam al-„Imrithi 

dalam setiap pertemuan? dan apakah ada perubahan dalam memahami ilmu 

nahwu setelah anda menghafalkannya? 

5. Apakah guru anda selalu memberikan latihan soal/pertanyaan setelah 

menerangkan dan memberi contoh? bagaimanakah bentuk latihan soal yang 

diberikan oleh guru? 

6. Apakah anda paham dengan materi ketika diajarkan nahwu dengan kitab al-

„Imrithi oleh guru anda? dan jika anda tidak paham apa yang anda akan 

lakukan? 

7. Apakah anda mampu menjawab pertanyaan guru ketika anda ditanya tentang 

materi yang diajarkan? kalau tidak mampu, apa alasannya dan bagaimana 

anda mengatasinya? 

8. Apakah ada ujian dalam pembelajaran nahwu? Kalau ada kapan 

dilaksanakannya dan apa saja bentuk ujian tersebut? 

9. Apakah soal ujian (evaluasi) sudah sesuai dengan materi-materi pembelajaran 

ilmu nahwu yang telah diajarkan? 

10. Seberapa pentingkah pembelajaran nahwu itu menurut anda? Coba jelaskan! 

11. Bagaimanakah minat/ketertarikan anda ketika mengikuti pembelajaran ilmu 

nahwu ini? 



 
 

 

 

12. Adakah motivasi, gairah dan semangat belajar ketika anda mengikuti 

pembelajaran ilmu nahwu ini? Coba jelaskan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

يف ضوء النظرية ادلعرفية  دليل ادلالحظة عن عملية تدريس علم النحو ابلطريقة القياسية
جالني عروكيم مالراك مبعهد دار النجا اإلسالمي السلفي لطالب الصف الرابع 

 فونوروغو
1. Bagaimana situasi dan kondisi kelas serta fasilitas pembelajarannya? 

2. Bagaimana situasi dan kondisi selama proses pembelajaran ilmu nahwu 

kelas IV berlangsung? 

3. Bagaimana langkah-langkah yang dilaksanakan guru dalam mengajarkan 

ilmu nahwu dengan metode qiyasiyah? 

4. Apa saja media pembelajaran yang digunakan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran? 

5. Bagaimana guru melaksanakan evaluasi pembelajaran? 

6. Bagaimana hasil dari evaluasi pembelajaran? 

7. Bagaimana kemampuan siswa dalam mengerjakan evaluasi? 

8. Bagaimana respon dan keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran? 

9. Bagaimana minat dan ketertarikan siswa dalam pembelajaran? 

10. Apa saja kesulitan dan masalah yang dihadapi siswa selama pembelajaran? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TRANSKRIP DOKUMENTASI 

 
No :  01 

Koding : 01/D/18-1/2018 

Bentuk dokumen : Tabel 

Tanggal pencatatan : 18 Januari 2018  

Isi dokumen :  Jadwal Pelajaran Kelas 4 Pon. Pes Daarun-Naja 

Bukti Dokumen Jadwal Pelajaran Kelas 4 

 Pondok Pesantren Daarun-Najaa 
Tahun Ajaran 2017/2018 

Hari Pelajaran/Kitab Guru 
Senin كفاية العواـ Ust. Abdul Wahid 

Selasa فتح القريب Ust. Abdul Wahid 

Rabu العمريطي Ust. Ardik Nur 

Rohman 

Kamis العمريطي Ust. Ardik Nur 
Rohman 

Sabtu نظم ادلقصود Ust. Ahmad 
Muzayyin 

Minggu نظم ادلقصود Ust. Ahmad 
Muzayyin 

 

 

 



 
 

 

 

TRANSKRIP DOKUMENTASI 

No :  02 

Koding : 02/D/18-1/2018 

Bentuk dokumen : Struktur 

Tanggal pencatatan : 18 Januari 2018  

Isi dokumen :  Struktur Pengurus Pon. Pes Daarun-Naja 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TRANSKRIP DOKUMENTASI 

No :  03 

Koding : 03/D/18-1/2018 

Bentuk dokumen : Tabel 

Tanggal pencatatan : 18 Januari 2018  

Isi dokumen :  Daftar Pengajar dan Pelajaran di Pon. Pes Daarun-Naja 

No. Nama Guru Alamat Pengampu Pelajaran 

1 Kyai Hanif Abdul Ghafir  Ponorogo Balaghah, Mantiq, 
Falaq dan Nahwu 

2 Ust. Fahim Abdul Ghafir Ponorogo Nahwu 

3 Ust. Abdul Wahid Ponorogo Tauhid dan Fiqh 

4 Ust. Abdul Halim Ponorogo Fiqh 

5 Ust. Maulidi Ponorogo Akhlaq 

6 Ust. Ahmad Badrus Salam Ponorogo Tarikh 

7 Ust. Fathur Rohman  Ponorogo Tarikh dan Fiqh 

8 Ust. Mahfudz Efendi Ponorogo Nahwu dan Sharf 

9 Ust. Nur Kayadi Ponorogo Tarikh 

10 Ust. Turmudzi Ponorogo Fiqh dan Tauhid 

11 Ust. Afif Nazaruddin Ponorogo Nahwu dan Sharf 

12 Ust. Ardik Nur Rohman Ponorogo Nahwu 

13 Ust. Imam Nawawi Ponorogo Nahwu 

14 Ust. Miftahul Khoir Ponorogo Fiqh dan Faraid 

15 Ust. Ahmad Muzayyin Ponorogo Sharf 

 

 



 
 

 

 

TRANSKRIP DOKUMENTASI 

No :  04 

Koding : 04/D/18-1/2018 

Bentuk dokumen : Tabel 

Tanggal pencatatan : 18 Januari 2018  

Isi dokumen :  Daftar Nama Siwa Kelas 4 Pon. Pes Daarun-Naja 

 

No. Nama Siswa Tempat/Tanggal Lahir 

1 Muhammad Airun Nizam Pekanbaru, 04-06-1996 

2 Feri Hardianto Pekanbaru, 30-10-1995 

3 Wahid Hasyim Indramayu, 17-09-1997 

4 Muhammad Fahrur Rozi Ponorogo, 06-02-1996 

5 Muhammad Maftuhul „Irfani Pacitan, 04-12-1997 

6 Muhammad Amiruddin Magetan, 01-10-1995 

7 Ahmad Musyaddad Ponorogo, 19-07-1997 

8 Faizul Muttaqin Ponorogo, 22-10-1996 

9 Liwa‟ul Hamdi Madiun, 19-10-1995 

10 Khoirul Anwar Ponorogo, 07-11-1997 

11 Ataka Badrud Duja Madiun, 19-10-1995 

12 M. Ulil Azmi Magetan, 13-02-1996 

 



 
 

 

 

TRANSKRIP OBSERVASI 

No :  01 

Koding : 01/O/10-1/2018 

Tanggal pengamatan : 10 Januari 2018  

Jam : 08.00 WIB-11.00 WIB 

Obyek observasi  :  Proses Pembelajaran Nahwu di kelas IV Pon. Pes 
Daarun-Naja 

Transkrip 

Observasi  

1. Bagaimana situasi dan kondisi kelas serta fasilitas 

pembelajarannya? 

Pada pukul 08.00 para siswa sudah berada di kelas dan 

melantunkan bait-bait kaidah nahwu (al-„Imrithy) yang 
dilantunkan bersama-sama dengan indah dan syahdu. 
Namun apabila melihat situasi dan kondisi kelas atau 

tempat pembelajaran terlihat berbeda, karena para siswa ini 
belajar bukan di dalam ruangan yang disebut kelas seperti 

umumnya, tetapi di depan teras komplek pondok yang 
mana dibatasi dan ditutupi menggunakan satir dari kain. 
Dan semua tempat pembelajaran di pondok seperti ini 

mulai dari kelas 1-6, mulai dari teras komplek-komplek 
pondok dan juga serambi masjid yang dimanfaatkan untuk 

proses pembelajaran. Adapun fasilitas pembelajaran yang 
tersedia yaitu papan tulis, kapur tulis, meja dan kursi guru 
serta beberapa bangku untuk para siswa.  

2. Bagaimana langkah-langkah yang dilaksanakan guru  

dalam mengajarkan nahwu dengan metode 

qiyasiyyah?  

Datanglah seorang guru memasuki ruangan kelas dan 
duduk di kursi sambil menunggu para siswa selesai lalaran 

(melantunkan bait-bait al-„Imrithy). Guru mengucapkan 
salam kemudian mengabsen daftar siswa yang hadir di 
kelas. Pembelajaran pun dimulai dengan membaca ummul-

qur‟an, kemudian beliau memulai membacakan materi 
nahwu yang akan dipelajari yaitu kaana wa akhawaatuhaa 

dengan makna gandul (bahasa jawa) dan diperdengarkan 
kepada para siswa, selanjutnya siswa menyimak dan 
mencatat arti tersebut di buku mereka masing-masing. 

Kemudian guru mengartikan dengan bahasa Indonesia dan 
menjelaskan materi kaidah nahwu yang dipelajari tersebut 

secara  



 
 

 

 

lisan dan tulis di papan tulis, sementara para siswa 
menyimak sambil memahami penjelasan guru tersebut. 

Terlihat ada siswa yang belum paham dan bertanya bagian 
yang belum dipahami lalu guru menjelaskan kembali. 
Setelah itu guru memberikan contoh-contoh dan 

menyimpulkan materi yang telah diajarkan. 
3. Bagaimana situasi dan kondisi selama proses 

pembelajaran nahwu di kelas IV berlangsung? 

Pada awalnya pembelajaran berjalan dengan baik dan 
lancar, namun pada sesi penjelasan materi oleh guru 

terlihat ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan, 
ada juga siswa yang berbicara (ngobrol) dengan teman 

lainnya, dan ada juga yang terlihat bengong seperti 
melamun dan tidak fokus mengikuti proses pembelajaran 
berlangsung. Selain itu kondisi kelas yang tidak berada di 

dalam sebuah ruangan tertutup membuat suasana 
pembelajaran kurang kondusif karena terganggu dengan 

lalu larang orang-orang yang lewat dan juga terdengar 
suara kebisingan dari lingkungan sekitar, seperti suara 
kendaraan, suara proses pembelajaran oleh kelas yang lain 

karena jarak yang berdekatan dan di tempat yang agak 
terbuka dan tidak sepenuhnya tertutup.  

4. Apa saja media pembelajaran yang digunakan oleh 

guru dalam proses pelaksanaan pembelajaran? 

Media yang digunakan yaitu kitab nahwu al-„Imrithy dan 

ketika sesi penjelasan kaidah beserta contoh-contohnya 
terkait materi, guru menggunakan media papan tulis dan 

kapur tulis. 
5. Bagaimana guru melaksanakan evaluasi 

pembalajaran? 

Di setiap pembelajaran, guru selalu melakukan evaluasi 
pembelajaran dengan menunjuk para siswa satu-persatu 

maju ke depan untuk membaca dan menterjemahkan 
materi yang telah diajarkan, kemudian guru memberikan 
beberapa pertanyaan terkait lafadz, tarkib, i‟rab dan 

menyebutkan dalil-dalil kaidah nya dari pertanyaan 
tersebut. Kegiatan ini biasa disebut dengan istilah sorogan 

di lingkungan pesantren salafi. 
 
 

 
 



 
 

 

 

6. Bagaimana kemampuan siswa dalam mengerjakan 

evaluasi? 

Ada beberapa siswa yang masih belum bisa membaca 
kitab/materi dengan benar, ada yang belum bisa 
menterjemahkannya secara sempurna, diberikan 

pertanyaan hanya diam karena tidak tahu dan tidak bisa, 
ada lagi yang menjawab tapi masih salah dan guru 

berusaha membenarkan dengan mencoba menggiring 
ingatan siswa terkait jawaban pertanyaan, ada juga siswa 
yang diberikan pertanyaan dan bisa menjawab namun 

belum sempurna jawabannya.  

7. Bagaimana hasil dari evaluasi pembelajaran? 

Sebagaian besar siswa masih belum bisa membaca dengan 
benar, menterjemahkan dengan bahasa indonesia yang 
baik, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 

oleh guru secara sempurna. 
8. Bagaimana respon dan keaktifan siswa selama 

mengikuti pembelajaran? 

Hanya ada beberapa siswa saja yang terlihat 
memperhatikan dan bersungguh-sunguh dalam mengikuti 

pembelajaran. Sedangkan siswa-siswa yang lain terlihat 
malas, pasif, tidak memperhatikan, ada juga yang 

melamun.   
9. Bagaimana minat dan ketertarikan siswa dalam 

pembelajaran nahwu? 

Sebagian siswa terlihat antusias dan tertarik dengan 
pembelajaran nahwu ini, ada siswa yang benar-benar 

menyimak dan memperhatikan penjelasan guru kemudian 
mencatat keterangan-keterangan tambahan yang dirasa 
penting. Sebagian siswa yang lain terlihat kurang 

bergairah, tidak ada semangat dan antusias yang 
diperlihatkan, terlihat diam dan tidak mengerti apa yang 

dijelaskan oleh guru.  
10. Apa saja kesulitan siswa dan masalah yang terjadi 

selama pembelajaran? 

 Suasana kelas yang kurang kondusif 

 Fasilitas pembelajaran yang terbatas 

 



 
 

 

 

 Siswa yang terlihat malas dan kurang semangat  

 Siswa yang tidak memperhatikan dan bermain 

sendiri 

 Siswa yang bengong (pikiran kosong) dan 

melamun  

 Siswa yang mengobrol dengan siswa yang lain 

ketika pembelajaran berlangsung 

 Siswa yang tidak memahami materi yang telah 

diajarkan 

 Siswa tidak bisa membaca dengan benar dan 

menterjemahkan dengan bahasa yang baik 

 Hasil evaluasi yang kurang memuaskan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TRANSKRIP OBSERVASI 

No :  02 

Koding : 02/O/11-1/2018 

Tanggal pengamatan : 11 Januari 2018  

Jam : 08.00 WIB-11.00 WIB 

Obyek observasi  :  Proses Pembelajaran Nahwu di kelas IV Pon. Pes 
Daarun-Naja 

Transkrip 

Observasi  

1. Bagaimana situasi dan kondisi kelas serta fasilitas 

pembelajarannya? 

Situasi dan kondisi kelas tidak begitu berbeda dengan hari 
sebelumnya yaitu di depan komplek pondok, namun di 

awal pembelajaran ini terlihat segar dan kondusif karena 
terlihat dari para siswa yang semangat dan lantang dalam 

melantunkan bait-bait Nadzm al-‘Imrithy secara serempak 
dan kompak. 

2. Bagaimana langkah-langkah yang dilaksanakan guru  

dalam mengajarkan nahwu dengan metode 

qiyasiyyah?  

Pembelajaran nahwu dimulai seperti biasanya yaitu pukul 
08.00, dimana guru membuka pembelajaran dengan 

mengucapkan salam, melakukan absen kepada para siswa, 
dan berdo‟a bersama membaca surah al-fatihah. Kemudian 

guru mengajar materi nahwu melanjutkan hari sebelumnya 
yaitu inna wa akhawaatuhaa dengan metode qiyasiyyah 
diawali dengan membacakan kitab dengan makna gandul 

(bahasa jawa), dan juga menterjemahkannya kedalam 
bahasa Indonesia yang baik dan mudah difahami. Setelah 

itu guru menjelaskan materi yang telah dibacakan tersebut 
dan menyajikan beserta contoh-contohnya di papan tulis. 
Kemudian guru memberikan kesempatan untuk bertanya 

kepada para siswa apabila ada bagian yang belum 
dipahami dan belum jelas, sembari mencoba bertanya 

kepada beberapa siswa untuk menjelaskan kembali apa 
yang telah dijelaskan untuk, mengetahui apakah siswa 
benar-benar sudah paham atau belum. Namun ternyata tak 

ada satupun siswa yang bertanya, mungkin mereka 
memang sudah paham dengan materi yang telah diajarkan. 

Kemudian guru mengulangi materi yang telah diajarkan. 



 
 

 

 

3. Bagaimana situasi dan kondisi selama proses 

pembelajaran nahwu di kelas IV berlangsung? 

Seperti hari sebelumnya, semakin siang proses 
pembelajaran berlangsung kurang kondusif, karena  masih 
ditemukan siswa yang kurang memperhatikan, ada juga 

siswa yang ngobrol dengan temannya yang lain, ada juga 
yang terlihat ngantuk dan tertidur. Namun guru 

mengetahuinya dan segera menegur dan mengingatkan 
mereka untuk fokus dan memperhatikan ke depan. Guru 
juga menyuruh siswa yang ngantuk dan tertidur tesebut 

untuk pergi mengambil air wudhu dan kembali lagi di 
kelas. 

4. Apa saja media pembelajaran yang digunakan oleh 

guru dalam proses pelaksanaan pembelajaran? 

Kitab nahwu al-„Imrithy, papan tulis dan kapur tulis. 

5. Bagaimana guru melaksanakan evaluasi 

pembalajaran? 

Guru melakukan evaluasi pembelajaran dengan model 

sorogan kepada satu persatu siswa dan menunjuknya ke 
depan secara bergantian, sambil memberi peringatan 

kepada para siswa yang lain untuk memperhatikan dan 
menyimak bacaan dan terjemahan dari temannya yang di 
depan tersebut. 

6. Bagaimana kemampuan siswa dalam mengerjakan 

evaluasi? 

Ada beberapa siswa yang masih belum bisa dan ada yang 

lumayan bisa namun belum sempurna. Ketika siswa tidak 
bisa menyebutkan „irobnya lafadz dan tanda „irobnya 

ataupun dalil-dalil nya, maka secara perlahan guru 
mencoba membantu siswa untuk mengingat dan mencari 
jawabannya hingga siswa mampu dan menemukan 

jawaban yang benar. Apabila dengan cara seperti diatas 
tetap tidak bisa membantu, maka guru menyuruh siswa 

tersebut bertanya kepada salah satu siswa yang lain untuk 
membantu memberikan jawabannya yang benar. 

7. Bagaimana hasil dari evaluasi pembelajaran? 

Sebagian siswa masih belum bisa membaca dengan benar, 

menterjemahkan dengan bahasa indonesia yang baik, dan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru 

secara sempurna. Namun tak sedikit juga yang mulai bisa 
membaca dan menterjemahkan dengan baik dan benar, 
mungkin mereka sudah belajar  



 
 

 

 

sebelumnya. 
8. Bagaimana respon dan keaktifan siswa selama 

mengikuti pembelajaran? 

Masih ditemukan beberapa siswa yang terlihat tidak 
bersemangat, malas, pasif, tidak memperhatikan, dan ada 

juga yang tertidur.  
9. Bagaimana minat dan ketertarikan siswa dalam 

pembelajaran nahwu? 

Semakin siang dan semakin lama, terlihat hanya sedikit 
siswa saja yang yang memperhatikan dan mengikuti proses 

pembelajaran, sedangkan sebagian besar siswa yang lain 
banyak yang mengobrol dengan teman lainnya tanpa 
memperhatikan dan acuh dengan proses pembelajaran 

yang berlangsung. Terlihat juga siswa yang mengeluh, 
bosan dan tidak sabar untuk segera pulang dan selesai 

proses pembelajarannya. 
10. Apa saja kesulitan siswa dan masalah yang terjadi 

selama pembelajaran? 

 Suasana kelas yang semakin siang semakin tidak 

kondusif 

 Siswa yang terlihat malas dan mengantuk  

 Siswa yang tidak memperhatikan dan mengobrol 

dengan temannya 

 Siswa yang tidur 

 Siswa yang terlihat acuh dan peduli dengan proses 

pembelajaran 

 Siswa yang bosan dan ingin segera pulang 

 Siswa tidak bisa membaca dengan benar dan 

menterjemahkan dengan bahasa yang baik 

 Hasil evaluasi yang masih kurang memuaskan 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TRANSKRIP OBSERVASI 

No :  03 

Koding : 03/O/11-1/2018 

Tanggal pengamatan : 17 Januari 2018  

Jam : 08.00 WIB-11.00 WIB 

Obyek observasi  :  Proses Pembelajaran Nahwu di kelas IV Pon. Pes 
Daarun-     Naja 

Transkrip 

Observasi  

1. Bagaimana situasi dan kondisi kelas serta fasilitas 

pembelajarannya? 

Situasi dan kondisi kelas sama seperti hari-hari peneliti 
melakukakan observasi sebelumnya, yaitu pembelajaran 

dilakukan di teras komplek dan diawali dengan lantunan 
bait-bait Nadzm al-‘Imrithy oleh para siswa kelas 4. 

2. Bagaimana langkah-langkah yang dilaksanakan guru  

dalam mengajarkan nahwu dengan metode qiyasiyyah?  

Seperti observasi yang sebelumnya, pembelajaran nahwu 

dimulai dengan bacaan makna gandul dan terjemahannya 
oleh guru dengan melanjutkan materi inna wa 

akhawaatuhaa untuk pembahasan yang selanjutnya. 
Kemudian guru melanjutkan dengan menjelaskan materi 
dan contoh-contohnya di papan tulis, sebelumnya guru 

memberikan peringatan kepada para siswa untuk 
memperhatikan ke papan tulis dan menyimak semua 

penjelasannya, kali ini guru mewajibkan para siswa untuk 
bertanya terkait materi yang kurang jelas ataupun belum 
dipahami secara detail. Apabila ada satu siswa yang tidak 

bertanya maka guru menganggapnya paham dan akan 
ditanya balik olehnya terkait materi yang telah 

disampaikan. Disini guru terlihat lebih tegas dari 
sebelumnya supaya siswa benar-benar mampu menyerap 
materi yang telah diajarkan dan bisa memahaminya dengan 

sungguh-sungguh. Satu persatu pun siswa mulai berani 
bertanya tentang contoh, pengertian  dan meminta 

penjelasan ulang dari guru. Hal ini nampaknya sedikit 
merubah suasana pembelajaran yang tidak seperti hari-hari 
sebelumnya, dimana pembelajaran berjalan lebih aktif dan 

timbulnya feedback antara guru dan para murid. Namun 
masih ada juga beberapa murid yang tidak bertanya, lalu 

guru menunjuk dan memberikan  



 
 

 

 

pertanyaan kepada murid tersebut tetapi murid itu tidak 
bisa menjawab. Ternyata dia memang belum memahami 

materi yang telah disampaikan dan dia merasa bingung apa 
yang mau ditanyakan, karena memang ketidakmampuan 
dia dalam menerima dan mencerna apa yang telah 

dijelaskan. Kemudian  guru mengulang kembali 
penjelasannya dan memberikan kesimpulan materi yang 

telah diajarkan. 
3. Bagaimana situasi dan kondisi selama proses 

pembelajaran nahwu di kelas IV berlangsung? 

Masih ada saja beberapa siswa yang tidak fokus 
memperhatikan pembelajaran dengan mengobrol, bercanda 

dengan teman lain, bermain sendiri dengan mecoret-coret 
bangku, ada juga yang melamun. Sesekali guru mengetahui 
dan menegur mereka, namun setelah itu kembali lagi 

mereka tidak memperhatikan pembelajaran. Semangat dan 
motivasi belajar mereka terlihat tidak ada dalam mengikuti 

pembelajaran ini. 
4. Apa saja media pembelajaran yang digunakan oleh 

guru dalam proses pelaksanaan pembelajaran? 

Kitab nahwu al-„Imrithy, papan tulis dan kapur tulis. 
5. Bagaimana guru melaksanakan evaluasi 

pembalajaran? 

Seperti hari-hari sebelumnya, guru melakukan evaluasi 
pembelajaran dengan model sorogan. Kali ini guru 

menunjuk beberapa siswa sekaligus untuk maju ke depan, 
dan 5 orang siswa sekaligus maju di depan kelas sambil 
membawa kitab mereka masing-masing satu-persatu secara 

bergantian. Dan ternyata kelima siswa ini tidak ada yang 
berhasil membaca dan menterjemahkan kitab dengan baik 

dan benar, bahkan ada 2 dari 5 siswa ini yang tidak menulis 
arti (makna gandul) ketika guru membacakan sebelumnya.  

6. Bagaimana kemampuan siswa dalam mengerjakan 

evaluasi? 

Tidak ada satupun dari kelima siswa yang ditunjuk ke 
depan kelas mengerjakan evaluasi dengan baik, 

kemampuan mereka untuk membaca dan menterjemahkan 
jauh dari harapan. Bahkan guru sempat memarahi mereka 

dan memberi nasihat dan teguran kepada siswa-siswa yang 
tidak menulis arti (makna gundul) yang telah dibacakan. 
 

 



 
 

 

 

7. Bagaimana hasil dari evaluasi pembelajaran? 

Karena evaluasi tidak berjalan dengan baik, maka hasilnya 
pun jauh dari kata memuaskan disebabkan ada beberapa 

siswa yang tidak menulis arti (makna gandul) di kitab 
mereka. Hal ini menunjukkan tidak adanya kesadaran dari 
para siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

8. Bagaimana respon dan keaktifan siswa selama 

mengikuti pembelajaran? 

Masih ada beberapa siswa yang terlihat tidak bersemangat, 

malas, pasif, tidak memperhatikan dan mengikuti 
pembelajaran. 

9. Bagaimana minat dan ketertarikan siswa dalam 

pembelajaran nahwu? 

Kesadaran mereka akan pentingnya pembelajaran ini sudah 

tidak tidak terlihat. Sikap yang ditunjukkan oleh beberapa 
siswa seperti mengobrol, malas, loyo dan jenuh 

mencerminkan bahwa minat, ketertarikan dan keinginan 
yang kuat dari mereka sudah tidak ditemukan. 

10. Apa saja kesulitan siswa dan masalah yang terjadi 

selama pembelajaran? 

 Siswa yang gagal paham dengan materi yang 

disampaikan 

 Siswa yang tidak tau apa yang harus 

dilakukan/ditanyakan ke guru ketika dia tidak 

paham dengan materi 

 Beberapa siswa yang tidak menulis arti ketika guru 

membacakannya 

 Evaluasi tidak berjalan lancar 

 Tidak adanya kesadaran siswa akan pentingnya 

pembelajaran 

 Tidak adanya semangat, motivasi dan keinginan 

yang kuat dari beberapa siswa untuk pembelajaran 

ini 

 Siswa terlihat jenuh, loyo dan malas 

memeperhatikan pembelajaran    

 

 

 



 
 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

No :  01 

Koding : 01/W/10-1/2018 

Nama informan : Kyai Hanif Abdul Ghafir  

Tanggal wawancara : 10 Januari 2018  

Jam : 13.00 WIB-14.00 WIB 

Topik wawancara  :  Kurikulum dan Pembelajaran Nahwu di Pon. Pes Daarun-
Najaa 

 Materi Wawancara 

Peneliti Mohon anda jelaskan secara singkat tentang sejarah berdirinya 

Pon. Pes Daarun-Najaa! 

Informan Kyai H. Ma‟ruf adalah perintis Pon. Pes Daarun-Najaa di bidang 
pengajian kitab kuning dan dibantu oleh kakak beliau yaitu Kyai 

Yasa‟ yang juga merintis dan mengembangkan pembelajaraan Al-
Qur‟an di Pon. Pes Daarun-Najaa. Kyai H. Ma‟ruf dilahirkan di 

Ponorogo dan merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Semasa 
hidupnya beliau menimba ilmu agama di Pon. Pes Al-Falah Ploso 
Mojo Kediri selama puluhan tahun. Kemudian pada suatu hari 

beliau diperkenankan pulang dan kembali ke Ponorogo oleh Kyai 
H. Djazuli Usman (Pendiri Pon. Pes Al-Falah Ploso Mojo Kediri) 

untuk mengemban tugas meneruskan perjuangan para Alim 
Ulama‟dan mengamalkan segala ilmu yang telah didapatakan 
selama di pondok. Dibawah asuhan Kyai H. Ma‟ruf, Pon. Pes 

Daarun-Najaa mulai berkembang pesat terutama dalam pengajian 
dan pembelajaran kitab-kitab kuningnya hingga dikenal dengan 
pondok pesantren yang mempunyai kurikulum dan tradisi salafi 

hingga saat ini. 

Peneliti Mohon dijelaskan secara sekilas tentang gambaran para 

santri/siswa Pon. Pes Daarun-Najaa! 

Informan Santri/siswa di Pon. Pes Daarun-Naja ini berjumlah 82 santri dari 

berbagai daerah di Ponorogo maupun dari luar Ponorogo. Semua 
santri mukim di pondok dan ada sebagian yang pulang di rumahnya 

karena bertempat tinggal di siketar pesantren. Dari 82 santri diatas: 

1. Kelas 1: 28 siswa 



 
 

 

 

2. Kelas 2: 18 siswa 
3. Kelas 3: 16 siswa 

4. Kelas 4: 12 siswa 
5. Kelas 5: 14 siswa 
6. Kelas 6: 13 siswa 

Peneliti  Mohon dijelaskan bagaimana visi dan misi dari Pon. Pes 

Daarun-Najaa! 

Informan Visi: 

 Pondok Pesantren Daarun-Najaa dengan menggunakan 

sistem salafiyah dan berpedoman thoriqoh at-ta’lim wa at-

ta’allum mempersiapkan generasi Islam yang tangguh dan 

berkualitas dalam ilmu pengetahuan serta berwawasan 

aktual dengan senantiasa memperhatikan norma-norma 

adabiyah dalam pengaplikasiannya. 

Misi: 

 Mengembangkan pesantren sebagai pelayanan kepada 

kepada masyarakat dengan motede belajar mengajar serta 

pembekalan penanaman moral dan etika, guna melestarikan 

ajaran ahlu as-sunnah wa al-jama‟ah.  

 Meningkatkan kualitas santri dengan penekanan ilmiiyah 

yang amaliyah dan amaliyah yang ilmiyah agar menjadi 

generasi Islam yang bertaqwa, berakhlaq mulia, kreatif, 

produktif dan responsif.  

Peneliti Mohon dijelaskan bagaimanakah kurikulum pemebelajaran di 

Pon. Pes Daarun-Najaa khususnya pemebalajaran ilmu 

nahwu? 

Informan Pesantren memiliki tradisi pembelajaran yang berbeda dengan 

lembaga-lembaga pendidikan lainnya, seperti madrasah ataupun 

sekolah. Salah satu ciri yang membedakan adalah adanya 

pengajaran kitab-kitab klasik (kuning) sebagai kurikulumnya. 

Kitab-kitab kuning dapat dikatakan menempati tempat yang 

istimewa dalam kurikulum di pesantren. Seperti halnya pesantren 

salafi lainnya yang kental dengan nuansa kitab-kitab kuning, model 

kurikulum disini murni menggunakan sistem pesantren salafi 



 
 

 

 

(kurikulum pesantren) yang mencakup beberapa bidang kajian 

seperti nahwu sharaf, fiqh, ushul fiqh, tafsir, hadits, tauhid dan 

cabang-cabang ilmu lainnya yang kesemuanya itu ditempuh dari 

kelas I samapai kelas VI dengan jumlah jenjang 6 tahun. Adapun 

pelaksanaan pembelajarannya menggunakan metode bandongan, 

sorogan dan hafalan. 

Untuk kurikulum pembelajaran nahwu disini mengadopsi 

kurikulum pesantren salafi seperti halnya pesantren-pesantren salafi 

lainnya dimana materi pembelajaran menggunakan kitab-kitab 

klasik semuanya. Pembelajaran nahwu disini secara berjenjang 

dengan menyesuaikan kelas dan kapasitas kemampuan para santri. 

Yang pertama untuk dasar menggunakan kita Syabrawi, kemudian 

Jurumiyyah, al-’Imrthy, lalu Al-Fiyyah Ibn Malik. 

Peneliti Mulai kelas berapa ilmu nahwu diajarkan di Pon. Pes Daarun-

Najaa? 

Informan Mulai dari kelas II disini sudah diajarkan ilmu nahwu yakni 

menggunakan kitab Syabrawi, kelas III Jurumiyyah, kelas IV al-

’Imrthy, kelas V dan VI Al-Fiyyah Ibn Malik. 

Peneliti Apakah tujuan pembelajaran ilmu nahwu di Pon. Pes Daarun-

Najaa khususnya di kelas 4? 

Informan Secara umum adalah mampu menjadi para santri yang mahir dan 

mampu membaca, mengerti, memahami dan mengaplikasikan 

kitab-kitab klasik karya Ulama’us Salafin meliputi kitab tafsir Al-

Qur’an, hadits, fiqh dsb. 

Adapun selanjtnya yaitu: 

1. Membantu siswa agar benar dalam membaca, menulis 
ataupun menggunakan bahasa Arab secara baik dan benar. 

2. Mengenal dan memahami susunan jumlah berbahasa Arab. 
3. Mampu menggunakan struktur kalimat berbahasa Arab 

dengan penggunaan yang benar. 

4. Mengembangkan kemampuan siswa dalam membaca, 
memahami, dan mengaplikasikan nahwu ke dalam teks-teks 

berbahasa Arab khususnya kitab-kitab kuning. 



 
 

 

 

Peneliti Bagaimanakah evaluasi pembelajaran ilmu nahwu di Pon. Pes 

Daarun-Najaa? 

Informan Evaluasi untuk semua pembelajaran termasuk nahwu di kelas 4 

diadakan 2 kali, yaitu UTS dan UAS. Masing-masing diadakan 

selama 4 hari, 2 hari ujian lisan dan 2 hari ujian tulis. Semua kelas 

seperti itu dari kelas 1 sampai kelas 6 hanya tinggal menyesuaikan 

jumlah pelajaran pada masing-masing kelas sesuai jadwal yang 

ditentukan pengurus. Untuk soal ujian nahwu baik lisan maupun 

tulis disusun oleh guru pengampu pelajaran nahwu sesuai dengan 

materi yang telah diajarkan. Ujian tulis terdiri dari 20 soal essay 

yang terdiri dari soal analisa pendapat, menjelaskan dengan 

sempurna tentang kaidah tertentu, menyebutkan dan mendatangkan 

contoh-contoh dari kaidah secara lengkap dan jelas. Untuk ujian 

lisan siswa berhadapan dengn guru, lalu guru memberikan 

pertanyaan yang harus dijawab dan dijelaskan oleh siswa  sesuai 

durasi yang ditentukan. Hasil evaluasi itu sendiri nantinya akan 

dikoreksi oleh guru bersama para siswa di kelas dan nilainya 

diberikan oleh wali kelas masing-masing kelas dengan melihat 

pedoman penilaian dan juga mempertimbangkan kebijakan-

kebijakan yang dibutuhkan. 

Fungsi dari evaluasi itu sendiri jelas untuk mengukur sejauh mana 

penguasaan dan pemahaman siswa terkait materi yang telah 

diajarkan. 

Peneliti Mohon anda jelaskan permasalahan apa saja yang dihadapi 

santri/siswa dalam pembelajaran ilmu nahwu di Pon. Pes 

Daarun-Najaa khususnya di kelas 4! 

Informan Permasalahan yang dialami oleh santri pastinya berbeda antara yang 

satu dengan yang lain. Kalau secara umum santri disini dapat 

dikatakan cepat paham tapi cepat lupa baik terkait pelajaran yang 

diajarkan atau hafalan tentang bait kaidah nahwu dan kurang bisa 

menguasai pelajaran sepenuhnya dan mempraktikkan dalam 

membaca maupun menulis. Sebenarnya sebagian besar dari mereka 

tergolong mampu dan bisa dalam mengikuti dan memahami 

pelajaran yang telah diajarkan, ya masih dengan permasalahan 

klasik yaitu malas, kurangnya minat, motivasi dan keinginan yang 



 
 

 

 

kuat dari diri mereka sendiri untuk mempelajari nahwu. 

Peneliti Apakah sudah tepat menurut anda pembelajaran ilmu nahwu 

dengan kitab al-‘Imrithi menggunakan metode qiyasiyah di 

kelas IV? apa indikator keberhasilan siswa dalam memahami 

kitab ini?    

Informan Sudah tepat, karena penggunaan metode ini merupakan 

keberlangsungan dan kelanjutan dari metode bandongan dan 

sorogan, yang mana tujuan utamanya lebih kepada pemahaman 

ilmu nahwu itu sendiri sebagai alat pokok untuk bisa memahami 

dan mendalami teks-teks dan kitab-kitab klasik berbahasa Arab. 

Pengaplikasian metode ini mudah dan cepat dan juga membantu 

siswa dalam menerima dan memahami materi secara sistematis dan 

detail.  

Adapun indikator keberhasilan dari siswa ketika bisa memahami 

kitab ini adalah sebagi berikut: 

1. Hafal kaidah nahwu. 
2. Mampu mengidentifikasi i‟rob dan tarkib dalam teks-

teks berbahasa Arab. 
3. Mampu membaca dan memahami teks-teks berbahasa 

arab. 
4. Mampu mengaplikasikan kaidah-kaidah nahwu yang 

telah dipelajari ke dalam teks-teks berbahasa Arab. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

No :  02 

Koding : 02/W/13-1/2018 

Nama informan : Ust. Ardik Nur Rohman  

Tanggal wawancara : 13 Januari 2018  

Jam : 09.00 WIB-10.00 WIB 

Topik wawancara  :  Proses Pembelajaran Nahwu di kelas 4 Pon. Pes Daarun-
Najaa 

 Materi wawancara 

Peneliti Siapa saja yang mengajarkan ilmu nahwu di kelas IV Pon. Pes 

Daarun-Najaa ini? 

Informan Kebetulan saya sendiri dan saya dipilih dan diberikan tugas dari 

pondok untuk mengajar nahwu kitab al-„Imrithy di kelas 4 untuk 

tahun ajaran ini. 

Peneliti  Mohon dijelaskan bagaimana anda mengajarkan ilmu nahwu 

dengan menggunakan metode qiyasiyah pada siswa kelas 4 di 

Pon. Pes Daarun-Najaa! 

Informan  Pembelajaran nahwu di kelas 4 menggunakan kitab al-„Imrithy 

yang dicetak oleh Pon. Pes Al-Falah Ploso Kediri, dimana dalam 

cara menyampaiakan isi dan kaidah yang termuat di dalamnya 

menggunakan metode qiyasiyah ala pondok salafi. Pada awal 

pembelajaran, terlebih dahulu saya membacakan pelajaran dan 

menjelaskan kaidah-kaidah nahwu yang terkandung dalam kitab 

tersebut  secara lisan dan contoh-contohnya atau bagian yang sulit 

saya tuliskan dan jabarkan di papan tulis. Setelah itu satu persatu 

dari siswa/santri saya tunjuk kedepan kelas untuk membaca 

pelajaran yang telah diajarkan kemudian murodi (menterjemahkan 

kedalam bahasa Indonesia) sekaligus menjelaskan kaidah-kaidah di 

dalamnya dan juga memberikan contohnya, hal ini bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman siswa/santri terhadap materi 

karena sebelum pembelajaran di dalam kelas para siswa diwajibkan 



 
 

 

 

syawir/ diskusi bersama secara mandiri untuk memahami materi 

dan kaidah pelajaran nahwu yang sudah disampaikan.  

Peneliti  Materi nahwu apa saja yang dipelajari di kelas IV ini? 

Informan  Materi yang di ajarakan di kelas IV ini adalah: 

 انمقدمح  .7 . تاب انعطف71

 تاب اانكالو .2 . تاب انرىكيد71

 تاب االعراب  .3 . تاب انثدل 71

 تاب عالماخ االعراب .4 مىصىتاخ االسماء. تاب 22

 تاب عالماخ انىصة .5 . تاب انمصدر27

 تاب عالماخ انخفض .6 . تاب انظرف22

 تاب عالماخ انجزو .1 . تاب انحال23

 تاب انمعرفح وانىكرج .1 . تاب انرمييز24

 تاب االفعال .1 . تاب االترداء25

 تاب إعراب انفعم .72 . تاب االسرسىاء26

 تاب معرفح االسماء .77 . تاب ال انعامهح عمم إن 21

 تاب وا ئة انفاعم .72 . تاب انىداء21

 تاب انمثرداء وانخثر .73 . تاب انمفعىل ألجهه21

 كان وأخىاذها .74 . تاب انمفعىل معه32

 إن وأخىاذها .75 . تاب محفىضاخ االسماء37

 ظه وأخىاذها .76 . تاب اإلضافح32

 تاب انىعد  .71 
 

Peneliti Apakah kitab al-‘Imrithi yang digunakan untuk pemebelajaran 

ilmu nahwu di kelas 4 ini sudah layak atau sesuai dengan 

kemampuan siswa dan sudah bisa memenuhi kebutuhan siswa? 

Informan Sesuai dengan kurikulum dari pondok dan berdasarkan urutan 
jenjang pembelajaran nahwu di pondok ini, untuk kelas 4 diajarkan 



 
 

 

 

nahwu menggunakan kitab al-„Imrithi. 

InsyaAllah sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan para santri 
khususnya di kelas 4, karena bukan hal baru bagi mereka untuk 
mengenal dan mempelajari nahwu, sebelumnya di kelas 2 mereka 

telah mempelajari nadzam Syabrawi, dilanjutkan di kelas 3 
pembelajaran nahwu menggunakan kitab Matn al-Ajurumiyyah, 

kemudian di kelas 4 ini lebih diperdalam lagi dengan menggunakan 
kitab  al-„Imrithi. 

Peneliti  Apakah anda menyuruh siswa/santri untuk menghafal kaidah 

nahwu yang ada dalam kitab tersebut? apa alasannya? 

Informan  Iya, karena pada awalnya menghafalkan kaidah/bait di sini adalah 
sebuah persyaratan kenaikan kelas bagi siswa, semisal saya ambil 

contoh untuk para santri kelas 4 yang akan ke kelas 5 ini diharuskan 
menghafal bait Alfiyyah ibn Malik sebanyak 400 bait, namun 
nantinya juga akan melihat pertimbangan dan kebijakan dari 

pengurus dan guru karena melihat kemampuan siswa yang satu 
dengan yang lain berbeda. 

Hal ini bertujuan untuk membantu memudahkan siswa dalam 
memahami kaidah-kaidah nahwu yang nantinya akan dipelajari 

pada tahap berikutnya, tanpa disadari hafalan-hafalan itu akan 
membekas dalam ingatan siswa yang nantinya membantu siswa 
lebih cepat dalam menguasai pelajaran. 

Peneliti  Permasalahan apa saja yang anda temukan selama 

mengajarkan ilmu nahwu dengan menggunakan metode 

qiyasiyah di kelas 4 ini? 

Informan  Ketika pembelajaran berlangsung adakalanya siswa yang kurang 
memperhatikan, melamun, bengong, tidur dan mengobrol dengan 

teman yang lain karena kurangnya minat dan ketertarikan dalam 
mempelajari ilmu nahwu. Hal ini menyebabkan ada sebagian siswa 
yang tidak mengerti dan memahami apa yang telah disampaikan 

dan diajarkan, ketika disuruh untuk membaca, murodi dan 
menjelaskan maksud dari materi di depan kelas tidak lancar, kaku 

dan masih kesulitan menyampikannya secara benar. 

Kemudian terkait hafalan kaidah/bait memang ada yang lancar 

ketika setoran ada yang kurang lancar dan ada pula yang hafalannya 
belum mencapai target yang telah ditentukan. 



 
 

 

 

Memang kemampuan mengingat dan mengahafal antara santri yang 
satu dengan yang lain berbeda. 

Peneliti  Bagaimana anda mengatasi permasalahan yang anda temukan 

tersebut? 

Informan  Menasihati, menegur, memberikan motivasi, menyuruh untuk 
memperhatikan dan menanyakan bagian pelajaran mana yang 

belum difahami atau kurang mengerti maksud dan artinya dan saya 
menjelaskan kembali bagian yang dirasa sulit oleh siswa, lebih 
esktra menjelaskan dan mengarahkan pemahaman siswa pada 

pemahaman yang benar dan mudah untuk diterima. 

Peneliti  Bagaimana bentuk evaluasi yang anda lakukan untuk menguji 

kepahaman siswa? apa tujuan dari evaluasi tersebut, dan apa 

yang anda lakukan ketika mereka masih belum bisa 

memahaminya? 

Informan Selain imtihan/ujian, di dalam kelas saya sering memberikan 

pertanyaan-pertanyaan secara lisan seputar pelajaran yang telah 
diajarkan dan jawaban yang salah nantinya akan saya benarkan. Hal 
ini untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam 

menguasai pelajaran. Dan juga ada tamrin (ulangan harian) yaitu 
ujian tulis setiap bab pelajaran telah selesai diajarkan. Untuk 

ujiannya sendiri dilakukan 2 kali yaitu tengah semester dan akhir 
semester dengan bentuk ujian lisan dan ujian tulis. Soal ujian baik 
lisan maupun tulis saya susun sendiri berdasarkan materi yang telah 

saya ajarkan. Ujian tulis terdiri dari 20 soal essay/uraian dimana 
siswa dituntut untuk menjabarkan pengertian kaidah tertentu, 
menyebutkan dan menjelaskan secara sempurna tentang kaidah 

yang ditanyakan pada suatu kalimat/jumlah, menjelaskan maksud 
yang terkandung dari bait al-„Imrthy sekaligus memberikan 

contohnya dan analisa pendapat tentang i‟rab atau tarkib atau 
pengertian suatu kaidah dengan penjelasan/alasan yang sempurna 
berdasarkan tendensi sekaligus memberikan contohnya selain dari 

contoh-contoh di dalam buku/kitab. Begitu juga dengan ujian lisan 
mengandung kriteria yang telah disebutkan di ujian tulis dimana 

siswa dan guru saling berhadapan dengan 3 siswa, lalu guru  
memberikan pertanyaan secara bergiliran dan siswa menjawab dan 
menjelaskan dengan benar pertanyaan yang telah diberikan seputar 

semua materi yang telah diajarkan. Adapun evaluasi diatas untuk: 

1. Mengetahui kemampuan siswa dalam menguasai materi 
yang telah diajarkan. 



 
 

 

 

2. Mengetahui sejauh mana kepahaman siswa terkait materi 
yang telah diajarkan. 

3. Menilai siswa (hasil pembelajaran) terhadap materi yang 
telah diajarkan.  

Peneliti  Bagaimana pendapat anda mengenai pembelajaran nahwu 

menggunakan metode qiyasiyah di kelas 4 ini? Dan bagiamana 

indikator dari keberhasilan siswa? 

Informan  Karena metode ini sudah dari dahulu dipergunakan di setiap lini 

pembelajaran di pesantren, maka saya sebagai guru berusaha 
semaksimal mungkin menciptakan pembelajaran yang efektif, 

mampu diterima dan dipahami dengan baik oleh para siswa. 
Adapun indikator keberhasilan siswa sebagai berikut: 

1. Mampu menghafal  kaidah-kaidah nahwu. 
2. Mampu menjelaskan kaidah-kaidah nahwu dan 

memberikan contoh-contohnya. 

3. Mampu membaca dan menulis teks bahasa arab secara 
benar. 

4. Mampu menjelaskan i‟rob dan kedudukan kalimat teks 
berbahasa arab yang dibaca. 

5. Mampu membuat jumlah mufidah. 

6. Mampu memahami teks berbahasa Arab. 
7. Mampu mengaplikasikan semua kaidah nahwu yang 

telah dipelajari ke dalam teks/kitab berbahasa Arab. 

Peneliti  Apa kelebihan dan kekurangan dari metode qiyasiyah ini 

menurut anda? Mohon dijelaskan! 

Informan Kelebihannya siswa lebih cepat dalam menghafal dan memahami 
pelajaran. Kekurangannya adalah siswa tidak mandiri dalam 

pembelajaran, kurang mampu menyimpulkan isi materi dan lambat 
dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang mereka 
temui terkait materi. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

No :  03 

Koding : 03/W/17-1/2018 

Nama informan : Feri Hardianto 

Tanggal wawancara : 17 Januari 2018  

Jam : 13.00 WIB-14.00 WIB 

Topik wawancara  :  Pembelajaran Nahwu dan Permasalahannya di Kelas 4 Pon. 
Pes Daarun-Najaa 

 Materi wawancara 

Peneliti Siapa yang mengajar ilmu nahwu di kelas anda? dan kitab 

apa yang digunakan dalam pembelajaran di kelas 4 ini? 

Informan Gurunya adalah Pak Ardik Nur Rohman, kami diajar 

menggunakan kitab al-„Imrithy. 

Peneliti  Kapan/hari apa saja pembelajaran ilmu nahwu 

dilaksanakan di kelas 4 ini? 

Informan Dalam seminggu 2 kali, yaitu hari rabu dan kamis. 

Peneliti Bagaimanakah guru anda mengajarkan ilmu nahwu di 

kelas 4 ini?  

Informan  Beliau mengajarkan nahwu dengan membacakan materi 
terlebih dahulu, kemudian menterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia, setelah itu menjelaskan dan memberikan contoh-
contohnya, penjelasannya baik secara lisan maupun juga ditulis 
di papan tulis. 

Peneliti Apakah anda disuruh menghafalkan bait nahwu/lalaran 

dalam al-‘Imrithi dalam setiap pertemuan? dan apakah ada 

perubahan dalam memahami ilmu nahwu setelah anda 

menghafalkannya? 

Informan Kalau di setiap pertemuan hanya berupa lalaran (menghafal dan 
melantunkan bait-bait) secara bersama-sama, yang wajib adalah 

setoran hafalan setiap minggunya langsung mengahadap ke 
beliau, satu persatu dari kami menyetorkan hafalannya dan 



 
 

 

 

disimak oleh guru. 

Kalau saya pribadi masih susah untuk menghafal karena 
terkadang timbul rasa malas dan berat untuk menghafalkannya, 
sebenarnya sangat membantu dalam mengingat-ingat pelajaran 

nahwu ketika kita sudah hafal, namun saya sendiri terkadang 
juga hanya niat menghafal saja tanpa memperdulikan maksud 

dan artinya secara rinci.  

Peneliti Apakah guru anda selalu memberikan latihan 

soal/pertanyaan setelah menerangkan dan memberi 

contoh? bagaimanakah bentuk latihan soal yang diberikan 

oleh guru? 

Informan Iya karena ilmu nahwu memang haruslah diberikan contoh-
contoh yang jelas supaya siswa benar-benar faham dan 

mengerti terkait kaidah materinya. Kalau di dalam kelas beliau 
sering memberikan pertanyaan lisan tentang bagaiamana i‟rab 

kalimat yang kita baca, apa kedudukannya (tarkibnya), apa 
alasannya, lalu diperintah untuk mentashrif kata baik ishtilahiy 
maupun lughowiy.  

Untuk tugas di luar kelas anatara lain: 

1. Membuat contoh dalam setiap sub bab materi yang telah 
diajarkan. 

2. Mengi‟rabi kalimat-kalimat yang terdapat dalam kitab 
misal kitab kuning tentang fiqh. 

3. Dibuatkan contoh-contoh kemudian diperintah untuk 

menentukan alamat/tanda i‟rabnya 
4. Beliau menyuruh untuk menghafalakan bait/kaidah 

kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
secara kelompok dan akan dikoreksi dan dibenarakan 
oleh beliau apabila ada kesalahan. 

Peneliti Apakah anda paham dengan materi ketika diajarkan 

nahwu dengan kitab al-‘Imrithi oleh guru anda? dan jika 

anda tidak paham apa yang anda akan lakukan? 

Informan Sebenarnya kalau siswa bersungguh-sungguh untuk 
memperhatikan dan mau mempelajarinya maka akan paham, 

namun terbatasnya durasi waktu dalam pembelajaran di kelas 
membuat siswa kurang maksimal dalam memahami materi dan 

juga saya sendiri terkadang tidak selalu fokus memperhatikan 
proses pembelajaran. Yang saya lakukan ketika kurang paham 



 
 

 

 

dalam materi akan, saya tanyakan kepada teman yang lebih 
paham di luar jam sekolah dan setelah itu saya akan baca ulang 

dan mempelajarinya kembali dan juga selalu mengikuti syawir 
(belajar bersama) di malam hari. 

Peneliti Apakah anda mampu menjawab pertanyaan guru ketika 

anda ditanya tentang materi yang diajarkan? kalau tidak 

mampu, apa alasannya dan bagaimana anda 

mengatasinya? 

Informan Kadang bisa sedikit walaupun tidak sempurna, tetapi 

kebanyakan tidak mampu menjawabnya, karena saya tidak 
membaca dan mempelajari sebelumnya, hanya mengobrol 

dengan teman-teman saja ketika mengikuti kegiatan syawir. 

Ketika tidak bisa menjawab pertanyaan ataupun tidak lancar 
ketika membaca dan menterjemahkan saya hanya diam saja, 
kemudian nanti guru mengingatkan dan membenarkan 

kesalahan saya.  

Peneliti Apakah ada ujian dalam pembelajaran nahwu? Kalau ada 

kapan dilaksanakannya dan apa saja bentuk ujian 

tersebut? 

Informan Ada, UTS dan UAS diadakan ketika pertengahan tahun dan 

akhir tahun menjelang kenaikan kelas. 

Ada ujian tulis dan ujian lisan dan juga ada ujian hafalan 
(muhafadzoh) 

Peneliti Apakah soal ujian (evaluasi) sudah sesuai dengan materi-

materi pembelajaran ilmu nahwu yang telah diajarkan? 

Informan Ya sesuai dan tidak keluar dari materi-materi yang telah 
diajarkan oleh guru dari kitab al-„Imrithy. 

Peneliti Seberapa pentingkah pembelajaran nahwu itu menurut 

anda? Coba jelaskan! 

Informan Sebenarnya semua ilmu yang diajarkan disini penting semua, 
termasuk nahwu ini, karena nahwu dan sharf adalah ilmu alat 

yaitu sebagai alat untuk bisa membaca dan memahami kitab-
kitab kuning (klasik). 

Peneliti Bagaimanakah minat/ketertarikan anda ketika mengikuti 

pembelajaran ilmu nahwu ini? 



 
 

 

 

Informan Sebetulnya ada minat dan ketertarikan walaupun sedikit, karena 
bagi saya nahwu ini agak sulit mengingat sebelum-sebelumnya 

saya juga tidak begitu paham ketika diajarkan nahwu di kelas 1 
dan 2, makanya saya terkadang kesulitan untuk memahami dan 
mengikuti proses pembelajaran, karena terlanjur di awal-awal 

saya juga tidak begitu paham, ingat saja tidak apalagi paham. 

Peneliti Adakah motivasi, gairah dan semangat belajar ketika anda 

mengikuti pembelajaran ilmu nahwu ini? Coba jelaskan! 

Informan Kurang semangat dan motivasi, karena ya seperti yang saya 
jelaskan sebelumnya, terlanjur tidak paham dari awal-awal, 

maka seterusnya juga akan kesulitan untuk mengejar dan 
memahami materi al-„Imrithy di kelas 4 ini. Terkadang paham 
ketika dijelaskan oleh guru di kelas, tapi kalau sudah pulang  

lupa lagi nanti karena tidak benar-benar paham sepenuhnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

No :  04 

Koding : 04/W/17-1/2018 

Nama informan : Muhammad Maftuhul „Irfani   

Tanggal wawancara : 17 Januari 2018  

Jam : 14.00 WIB-15.00 WIB 

Topik wawancara  :  Pembelajaran Nahwu dan Permasalahannya di Kelas 4 Pon. 
Pes Daarun-Najaa 

 Materi wawancara 

Peneliti  Siapa yang mengajar ilmu nahwu di kelas anda? dan kitab 

apa yang digunakan dalam pembelajaran di kelas 4 ini? 

Informan Bapak Ardik nur Rohman dan kitab al-„Imrithy.  

Peneliti Kapan/hari apa saja pemebelajaran ilmu nahwu 

dilaksanakan di kelas 4 ini? 

Informan Setiap hari rabu dan kamis, mulai jam 08.00 pagi. 

Peneliti Bagaimanakah guru anda mengajarkan ilmu nahwu di 

kelas 4 ini?  

Informan  Beliau mengajarkannya dengan jelas, memberikan contoh-
contoh yang mudah dimengerti dari,dari contoh-contoh yang 

mudah ke tingkat yang lebih sulit, beliau juga sering melatih 
ingatan kita tentang materi-materi yang sebelumnya telah 

diajarkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 
dilakukan secara kontinyu dan membenarkan jawaban yang 
salah, agar siswa tidak cepat lupa pada pelajaran sebelumnya. 

Peneliti  Apakah anda disuruh menghafalkan bait nahwu/lalaran 

dalam al-‘Imrithi dalam setiap pertemuan? dan apakah ada 

perubahan dalam memahami ilmu nahwu setelah anda 

menghafalkannya? 

Informan  Iya bukan setiap pertemuan tapi seminggu sekali minimal 25 
bait, apabila tidak mampu terkadang juga bisa dikurang dengan 
melihat kebijakan beliau. 



 
 

 

 

Hafalan ini sangat membantu karena bait-bait kaidah itu sendiri 
adalah ringkasan dari materi-materi nahwu, jadi apabila hafal 

dan ingat maka akan memudahkan kami dalam memahami dan 
mengerti kaidah secara cepat. Tinggal kita ingat bait nya maka 
kita bisa menjabarkan maksudnya. 

Peneliti Apakah guru anda selalu memberikan latihan 

soal/pertanyaan setelah menerangkan dan memberi 

contoh? bagaimanakah bentuk latihan soal yang diberikan 

oleh guru? 

Informan Iya yaitu model sorogan, guru memerintah satu-persatu siswa 
maju ke depan untuk membaca dengan arti bahasa jawa dan 

murodi (menterjemahkan), kemudian setelah itu memberikan 
pertanyaan seputar materi tersebut meliputi i‟robnya, tarkibnya, 
syahidnya dll. 

Peneliti Apakah anda paham dengan materi ketika diajarkan 

nahwu dengan kitab al-‘Imrithi oleh guru anda? dan jika 

anda tidak paham apa yang anda akan lakukan? 

Informan Terkadang mampu menguasai pelajaran dan terkadang tidak 

mampu karena antara materi/bab yang satu dengan yang lain 
berbeda tingkat kemudahannya untuk dipahami semisal saya 

contohkan ketika masih awal-awal bab Kalam atau bab I‟rab ini 
masih mudah untuk dihafalkan dan difahami namun semakin 
bertambahnya bab materi pelajaran seperti masuk pada bab 

Ma‟rifat & Nakirah ini sudah mulai sulit untuk dipahami 
apabila kurang memperhatikan dan bermalas-malasan tidak 
mau syawir dan takror (membaca ulang dan memahami 

pelajaran yang telah diajarkan), terlebih sulit bagi saya untuk 
menghafalkan semua pelajaran/bab yang telah diajarkan. Dan 

juga kondisi kelas 4 yang berada di luar ruangan dan dekat 
dengan keramaian cukup menggangu konsentrasi siswa untuk 
lebih fokus dalam pelajaran yang disampaikan. 

Untuk mengatasi itu saya tetap berusaha untuk menghafal, 

membaca kembali, mengikuti syawir tiap malam karena 
disitulah kesempatan kami untuk berdiskusi dan bertukar 
pendapat tentang pemahaman kami terkait pelajaran. 

Peneliti Apakah anda mampu menjawab pertanyaan guru ketika 

anda ditanya tentang materi yang diajarkan? kalau tidak 

mampu, apa alasannya dan bagaimana anda 



 
 

 

 

mengatasinya? 

Informan Terkadang bisa menjawab dan terkadang tidak, tergantung 
melihat pertanyaan yang diberikan oleh guru. Ketika tidak bisa 
menjawab itu dikarenakan lupa ataupun saya memang tidak 

tahu jawabannya. 

Ketika tidak bisa menjawab dengan benar, saya berusaha untuk 
mencoba menjawab terus sampai benar, dibantu juga oleh guru 

agar saya menemukan jawaban yang tepat.  

Peneliti Apakah ada ujian dalam pembelajaran nahwu? Kalau ada 

kapan dilaksanakannya dan apa saja bentuk ujian 

tersebut? 

Informan  Ada dua kali ujian yaitu UTS dan UAS, selain itu juga ada 
tamrin (ulangan harian) dalam bentuk ujian tulis, yang 

dilaksanakan setiap 1 bab selesai diajarkan. 

Peneliti Apakah soal ujian (evaluasi) sudah sesuai dengan materi-

materi pembelajaran ilmu nahwu yang telah diajarkan? 

Informan Iya sudah sesuai, karena tidak lepas dari materi-materi yang 
telah diajarkan. Dan sebelumnya guru biasanya memberi tahu 
kan kepada kami tentang bab-bab apa saja yang nantinya 

dijadikan bahan soal evaluasi dan harus dipelajari. 

Peneliti Seberapa pentingkah pembelajaran ilmu nahwu itu 

menurut anda? Coba jelaskan! 

Informan Sangat penting, karena pada dasarnya nahwu ini merupakan 
kunci untuk mempelajari Al-Qur‟an, Hadits dan kitab-kitab 
kuning yang kesemuanya itu berbahasa Arab.   

Peneliti Bagaimanakah minat/ketertarikan anda ketika mengikuti 

pembelajaran ilmu nahwu ini? 

Informan Sebenarnya minat dan rasa tertarik itu ada, namun suatu ketika 

juga timbul rasa malas yang luar biasa, lelah, bosan, ngantuk, 
dan juga kurang memperhatikan pembelajaran ketika saya tidak 
mampu untuk memahaminya. 

Peneliti Adakah motivasi, gairah dan semangat belajar ketika anda 

mengikuti pembelajaran ilmu nahwu ini? Coba jelaskan! 

Informan Kurang termotivasi mengingat ketika saya sudah benar-benar 

kesulitan untuk memahami materi yang disampaikan, maka 



 
 

 

 

timbul lah rasa malas dan tidak fokus terhadap pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

No :  05 

Koding : 05/W/17-1/2018 

Nama informan : Liwa‟ul Hamdi 

Tanggal wawancara : 17 Januari 2018  

Jam : 15.00 WIB-16.00 WIB 

Topik wawancara  :  Pembelajaran Nahwu dan Permasalahannya di Kelas 4 Pon. 
Pes Daarun-Najaa 

 Materi wawancara 

Peneliti  Siapa yang mengajar ilmu nahwu di kelas anda? dan kitab 

apa yang digunakan dalam pembelajaran di kelas 4 ini? 

Informan Bapak Ardik Nur Rohman dan kitab al-„Imrithy.  

Peneliti Kapan/hari apa saja pemebelajaran ilmu nahwu 

dilaksanakan di kelas 4 ini? 

Informan Setiap hari rabu dan kamis. 

Peneliti Bagaimanakah guru anda mengajarkan ilmu nahwu di 

kelas IV ini?  

Informan  Pembelajaran diawali dengan membacakan materi di kitab al-
Imrithy dengan makna gandul (bahasa Jawa), kemudian setelah 

itu beliau membacakan murod (artinya bahasa Indonesia) 
secara pelan-pelan sekaligus menjelaskannya secara rinci 

maksudnya, tak lupa beliau memberikan contoh-contohnya baik 
secara lisan ataupun tulis.  

Peneliti  Apakah anda disuruh menghafalkan bait nahwu/lalaran 

dalam al-‘Imrithi dalam setiap pertemuan? dan apakah ada 

perubahan dalam memahami ilmu nahwu setelah anda 

menghafalkannya? 

Informan  Iya setiap seminggu sekali kami menyetorkan hafalan kami 

kepada guru.  

Ada perubahan, ketika sorogan di kelas dan ditanya oleh guru 

tentang syahid-syahid kaidah nahwunya, maka akan bisa 



 
 

 

 

menjawab dengan benar ketika kita hafal bait nahwu tersebut. 

Peneliti Apakah guru anda selalu memberikan latihan 

soal/pertanyaan setelah menerangkan dan memberi 

contoh? bagaimanakah bentuk latihan soal yang diberikan 

oleh guru? 

Informan Iya, dengan perintah memabaca dan murodi, kemudian 

pertanyaan lisan dari guru seputar tarkib dan i‟rab lafadz-lafadz 
yang kita baca. 

Peneliti Apakah anda paham dengan materi ketika diajarkan 

nahwu dengan kitab al-‘Imrithi oleh guru anda? dan jika 

anda tidak paham apa yang anda akan lakukan? 

Informan Paham seketika itu, namun sering lupa dan harus 
mempelajarinya kembali untuk mengingat dan memahaminya 

kembali. 

Apabila tidak paham saya berusaha untuk bertanya kepada 

kakak-kakak kelas untuk membantu saya memberikan 
penjelasan yang benar, selain itu juga ketika di kegiatan syawir 

saya juga meminta bantuan dari teman-teman yang lain untuk 
menyimak bacaan saya dan membenarkannya apabila ada 
kesalahan. 

Peneliti Apakah anda mampu menjawab pertanyaan guru ketika 

anda ditanya tentang materi yang diajarkan? kalau tidak 

mampu, apa alasannya dan bagaimana anda 

mengatasinya? 

Informan Lumayan bisa, ketika disuruh untuk membaca dan 
menterjemahkan saya bisa, karena sebelumnya sudah saya 

persiapkan seperti harokat saya tulis dan lafadz-lafadz yang 
tidak tahu artinya juga saya tulis. 

Saya merasa kesulitan ketika guru menyuruh untuk 
menyebutkan syahid-syahid dan ketika disuruh untuk 

mentashrif lafadz-lafadz yang ada di kitab al-„Imrithy tersebut, 
karena hafalan saya masih sedikit dan terkadang lupa juga. 

Ketika tidak bisa, guru selalu membantu mengingatkan saya 

untuk memberikan jawaban yang tepat, dan saya juga berusaha 
untuk menjawabnya sampai bisa menjawab dengan benar 
walaupun kurang sempurna. 



 
 

 

 

Peneliti Apakah ada ujian dalam pembelajaran nahwu? Kalau ada 

kapan dilaksanakannya dan apa saja bentuk ujian 

tersebut? 

Informan  Ada UTS dan UAS, dengan bentuk ujian tulis dan ujian lisan. 

Peneliti Apakah soal ujian (evaluasi) sudah sesuai dengan materi-

materi pembelajaran ilmu nahwu yang telah diajarkan? 

Informan Iya sudah sesuai. 

Peneliti Seberapa pentingkah pembelajaran ilmu nahwu itu 

menurut anda? Coba jelaskan! 

Informan Penting sekali, karena ketika kita bisa menguasai nahwu, maka 

kita bisa membaca, menulis dan menterjemahkan teks 
berbahasa arab dengan benar, dan juga kita bisa mendeteksi 

i‟rab dan tarkib suatu lafadz atupun jumlah di dalam kitab-kitab 
berbahasa Arab secara sempurna. 

Peneliti Bagaimanakah minat/ketertarikan anda ketika mengikuti 

pembelajaran ilmu nahwu ini? 

Informan Berminat dan bersemangat ketika materi yang diajarkan mudah 
untuk dipahami, namun ketika saya merasa kesulitan untuk 

memahami maka saya mulai jenuh, bosan dan terkadang 
tertidur ketika pembelajaran berlangsung. 

Peneliti Adakah motivasi, gairah dan semangat belajar ketika anda 

mengikuti pembelajaran ilmu nahwu ini? Coba jelaskan! 

Informan Motivasi ada, namun usaha saya kurang maksimal dan cepat 
menyerah, ketika merasa kesulitan timbul lah rasa bingung dan 

malas, dan saya tidak bisa fokus mengikuti dan memperhatikan 
pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

No :  06 

Koding : 06/W/17-1/2018 

Nama informan : Ataka Badrud Duja 

Tanggal wawancara : 17 Januari 2018  

Jam : 16.00 WIB-17.00 WIB 

Topik wawancara  :  Pembelajaran Nahwu dan Permasalahannya di Kelas 4 Pon. 
Pes Daarun-Najaa 

 Materi wawancara 

Peneliti  Siapa yang mengajar ilmu nahwu di kelas anda? dan kitab 

apa yang digunakan dalam pembelajaran di kelas 4 ini? 

Informan Bapak Ardik Nur Rohman dan kitab al-„Imrithy.  

Peneliti Kapan/hari apa saja pemebelajaran ilmu nahwu 

dilaksanakan di kelas 4 ini? 

Informan Setiap pagi hari rabu dan kamis. 

Peneliti Bagaimanakah guru anda mengajarkan ilmu nahwu di 

kelas IV ini?  

Informan  Beliau mengajar dengan keterangan yang panjang lebar namun 
mudah untuk dipahami. Diawali dengan membacakan kitab al-

„Imrithy, menterjemahkannya, menjelaskannya dan sekaligus 
memberikan contoh-contoh nya di papan tulis. 

Peneliti  Apakah anda disuruh menghafalkan bait nahwu/lalaran 

dalam al-‘Imrithi dalam setiap pertemuan? dan apakah ada 

perubahan dalam memahami ilmu nahwu setelah anda 

menghafalkannya? 

Informan  Iya, seminggu sekali setoran hafalan setiap hari beliau mengajar 

ataupun diluar jam beliau mengajar, atau bisa juga selain hari 
yang ditentukan dan langsung mendatangi rumah beliau. 

Tinggal persiapan kita benar-benar melancarkan hafalan kita 
untuk disetorkan.  

Hafalan kita berdampak juga terhadap ingatan kita terhadap 



 
 

 

 

materi-materi yang telah diajarkan, karena sebenarnya bait-bait 
kaidah nahwu ini merupakan bentuk ringkasan yang sangat 

membantu siswa untuk mengingat dan memahami secara cepat 
materi-materi nahwu al-„Imrithy ini. Kita bisa 
menggunakannya sebagai syahid (dalil) ketika diberikan 

pertanyaan oleh guru. 

Peneliti Apakah guru anda selalu memberikan latihan 

soal/pertanyaan setelah menerangkan dan memberi 

contoh? bagaimanakah bentuk latihan soal yang diberikan 

oleh guru? 

Informan Iya, di sesi akhir pembelajaran, guru selalu melatih kita untuk 

mengaplikasikan ilmu nahwu yang kita pelajari ke dalam kitab-
kitab kuning berbahasa Arab, denga perintah memabaca, 
menterjemahkan kemudian menjelaskan secara singkat apa 

yang terkandung dalam kitab tersebut. 

Peneliti Apakah anda paham dengan materi ketika diajarkan 

nahwu dengan kitab al-‘Imrithi oleh guru anda? dan jika 

anda tidak paham apa yang anda akan lakukan? 

Informan Kadang paham kadang juga kurang paham, melihat materi yang 
diajarkan apakah sulit atau tidak bagi saya. 

Seperti kemarin saya pernah tidak masuk sekolah selama 2 
minggu dan itu membuat saya tidak paham dengan materi yang 

diajarkan waktu itu. Yang saya lakukan yaitu meminta bantuan 
teman yang lain untuk membacakan makna nya kemudian saya 
tulis di kitab saya, untuk mengejar ketertinggalan saya. Lalu 

saya baca sendiri dan ada bagian yang tidak saya pahami, 
kemudian saya tanyakan ke teman saya yang bisa membantu 

saya. 

Peneliti Apakah anda mampu menjawab pertanyaan guru ketika 

anda ditanya tentang materi yang diajarkan? kalau tidak 

mampu, apa alasannya dan bagaimana anda 

mengatasinya? 

Informan Ketika disuruh membaca saya bisa dan lumayan lancar karena 
sebelumnya sudah saya baca dan pelajari di kamar, tetapi untuk 

menterjemahkan saya masih merasa kesulitan untuk memilih 
kata-kata atau terjemahan yang pas, baik dan benar. 

Alasannya terkadang saya tidak melakukan persiapan untuk 



 
 

 

 

mempelajari materi sebelum berangkat sekolah dan kadang 
saya juga tidak ikut kegiatan syawir karena malas. 

Berusaha menjawab walauapun salah, sampai guru 

membenarkan dan memberikan jawaban yang tepat. 

Peneliti Apakah ada ujian dalam pembelajaran nahwu? Kalau ada 

kapan dilaksanakannya dan apa saja bentuk ujian 

tersebut? 

Informan  Ujian tulis dan lisan, setahun 2 kali yaitu pertengahan dan akhir 
tahun pembelajaran. 

Peneliti Apakah soal ujian (evaluasi) sudah sesuai dengan materi-

materi pembelajaran ilmu nahwu yang telah diajarkan? 

Informan Sesuai. 

Peneliti Seberapa pentingkah pembelajaran ilmu nahwu itu 

menurut anda? Coba jelaskan! 

Informan Penting, karena bisa menguasai nahwu maka bisa membaca dan 
memahami kitab-kitab kuning yang tidak berharokat dan 

menggunakan bahasa Arab secara lancar, baik dan benar.    

Peneliti Bagaimanakah minat/ketertarikan anda ketika mengikuti 

pembelajaran ilmu nahwu ini? 

Informan Berminat tapi kurang bersemangat, karena kesulitan saya untuk 

memahami materi nahwu al-„Imrithy, karena dari awal saya 
bermalas-malasan dan tidak memperhatikan ketika guru 

menjelasakan, maka semakin kesini saya semakin bingung dan 
tidak begitu paham. 

Peneliti Adakah motivasi, gairah dan semangat belajar ketika anda 

mengikuti pembelajaran ilmu nahwu ini? Coba jelaskan! 

Informan Terkadang saya berpikir motivasi saya itu apa, apakah masih 
punya atau tidak, karena setiap hari saya hanya pergi sekolah, 

di kelas mendengarkan masuk kuping kanan keluar kuping kiri, 
kadang memperhatikan kadang tidak, dan pulang tanpa ada 
perubahan, dan itu terjadi hampir setiap hari saya sekolah.  

 



 
 

 

 

 وثيقة الصور

 
 عملية تدريس النحو ُب الصف الرابع

 
 ادلقابلة مع مدير ادلعهد ىو كياىي حنيف عبد الغافر

 
 ادلقابلة مع مدرس النحو ُب الصف الرابع ىو األستاذ أرديك نور رمحن



 
 

 

 

 
 فرم ىارداينطاادلقابلة مع طالب الصف الرابع امسو 

 
 ادلقابلة مع طالب الصف الرابع امسو دمحم مفتوح العرفاف

 
 ادلقابلة مع طالب الصف الرابع امسو لواء احلمد



 
 

 

 

 
 ادلقابلة مع طالب الصف الرابع امسو أاتؾ بدر الدجا

 
 الكتاب ادلستخدـ ُب تدريس النحو )كتاب العمريطي(

 
 السلفي فونوركغومعهد دار النجا اإلسالمي 
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