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ج

شعار

قال صلى اهللا عليه وسلم

)رواه الديلمي(}أُِمْرناَ أْن ُنَكلَِّم النَّاَس َعلى َقْدَر ُعُقْوهلِِمْ { 

وقال املثل العريب

َمْن َعَرَف بـُْعَد السََّفِر اْستَـَعدَّ 



د

إهداء

أيب احملبوب املرحوم البحث أن أهديه إىل لي بإمتام هذا اهللا عيسرين وقد مّن 
أمي الكرمية أطال اهللا عمرها، وقد أيقظت مهيت وبذلت جهودها للدعاء و 

املستمر يل بالنجاح والسالمة

وإىل أخويت احملبوبني الذين يشجعونين عند خويف ويروحون نفسي عند تعيب

دقائي األحباء الذين علموين احلياةوإىل مجيع إخواين املسلمني األعزاء وأص

جزاهم اهللا خريا كثريا



ه

شكر وتقدیر

احلمد هللا الذى رفع صوت اإلسالم من فوق املنابر، ونشر منها تعاليم 
اإلسالم رغم كل مكابر، والصالة والسالم على خري األنام سيدنا حممد صلى اهللا 

البيان لسحرا وعلى اله وأصحابه عليه وسلم وهو القائل ىف حديثه الشريف إن من 
لقد مت هذا البحث بعون اهللا سبحانه . ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد

إسرتاتيجية تدريس القواعد مبعهد نور "وتعاىل على يدي الباحث حتت املوضوع 
ونعمهامتنانهعلىتعاىلتقدسللباريوالثناءاحلمدأقدممث". السالم باميكاسان

اءأستطيعحىت .يرامكماجيريحيثهذا،العلمىحبثإ

أن أقّدم كلمة الشكر والتعظيم ملن يستحق به القبولأيضاديراجلفمن 
:من قلبه العميق إىل الذين ساعدوا وسامهوا يف كتابة هذا البحث، ومن هؤالء

جامعة موالنا مالك إبراهيم عبد احلارس املاجستري، مدير . د. مساحة  أ.١
.اإلسالمية احلكومية مباالنج

جامعة موالنا مالك إبراهيم موليادي، مدير كلية الدراسات العليا .د. مساحة  أ.٢
.اإلسالمية احلكومية مباالنج

ولدانا وركادينتا، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا .مساحة  د.٣
.النججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مبا



و

مشرف األول على هذه الرسالة، الذي أشرف كفيصل، وهو  .مساحة  د.٤
الباحث بانشراح صدره وشجعه منذ البدء يف خطة البحث وحىت صورته النهائية 

.فوجده الباحث يف ذلك مربيا فاضال ومشرفا كرميا
من امشرف الثاين يف هذه الرسالة على ما بذهلديوي محيدة، وهو ك.مساحة  د.٥

مبراجعة هذه الرسالة، وخاصة املراجعة اومساحتهاوإرشادهاوتوجيههاعو
.املختوى

كما تقّدم الباحث بكّل الّشكر و الّتقدير إىل األساتذة املعّلمني يف قسم 
تعليم الّلغة العربّية كّلّية الّدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمّية 

العلوم واملعارف و الّتشجيعات والتوجيهات منمبا ال نقر على ما قدموه احلكومّية 
واإلرشادات، و جزاهم الّله خري اجلزاء

وكذلك تقدم بالشكر والتقدير لكل من ساعد الباحث ونبهه على اخلطأ 
ودلّه على الصحيح وكل من ساهم يف إمتام هذا العمل، هلم مجيعا الشكر اخلالص 

جيا اهللا املنان احلنان أن جيزي هلم ثوابا من عنده وإنه جميب والتقدير العظيم را
.الدعوات وكايف املهمات

.واهللا املوافق إىل أقوم الطريق

الباحث

مشس العارفني
١٧٧٢٠٠٥١: الرقم اجلامعي 



ز

موافقة املشرف

بعد اإلطالع على رسالة املاجستري الذي أعده الطالب 

مشس العارفني: الطالب       

١٧٧٢٠٠٥١: الرقم اجلامعي 

مبعهد نور السالم باميكاسان مادوراإسرتاتيجية تدريس القواعد: العنوان        

وافق املشرفان على تقدميهما على جلنة املناقشة

٢٠١٩مايو ٢٢مالنج، 

املشرف األول ،                                  املشرف الثانية،

الدكتورة ديوي محيدة، املاجستريالدكتور حممد فيصل، املاجستري

١٩٧٤١١٠١٢٠٠٣١٢١٠٠٤١٩٧٥٠٩٠٦٢٠٠٨٠١٢٠٠٩

إعتماد رئيس قسم تعليم اللغة العربية

الدكتور ولدانا وركادينتا، املاجستري

١٩٧٧٠٠٣١٩١٩٩٨٠٣١٠٠١

ز

موافقة املشرف

بعد اإلطالع على رسالة املاجستري الذي أعده الطالب 

مشس العارفني: الطالب       

١٧٧٢٠٠٥١: الرقم اجلامعي 

مبعهد نور السالم باميكاسان مادوراإسرتاتيجية تدريس القواعد: العنوان        

وافق املشرفان على تقدميهما على جلنة املناقشة

٢٠١٩مايو ٢٢مالنج، 

املشرف األول ،                                  املشرف الثانية،

الدكتورة ديوي محيدة، املاجستريالدكتور حممد فيصل، املاجستري

١٩٧٤١١٠١٢٠٠٣١٢١٠٠٤١٩٧٥٠٩٠٦٢٠٠٨٠١٢٠٠٩

إعتماد رئيس قسم تعليم اللغة العربية

الدكتور ولدانا وركادينتا، املاجستري

١٩٧٧٠٠٣١٩١٩٩٨٠٣١٠٠١

ز

موافقة املشرف

بعد اإلطالع على رسالة املاجستري الذي أعده الطالب 

مشس العارفني: الطالب       

١٧٧٢٠٠٥١: الرقم اجلامعي 

مبعهد نور السالم باميكاسان مادوراإسرتاتيجية تدريس القواعد: العنوان        

وافق املشرفان على تقدميهما على جلنة املناقشة

٢٠١٩مايو ٢٢مالنج، 

املشرف األول ،                                  املشرف الثانية،

الدكتورة ديوي محيدة، املاجستريالدكتور حممد فيصل، املاجستري

١٩٧٤١١٠١٢٠٠٣١٢١٠٠٤١٩٧٥٠٩٠٦٢٠٠٨٠١٢٠٠٩

إعتماد رئيس قسم تعليم اللغة العربية

الدكتور ولدانا وركادينتا، املاجستري

١٩٧٧٠٠٣١٩١٩٩٨٠٣١٠٠١



ح

املوافقة واإلعتماد من جلنة املناقشة 
إسرتاتيجية تدريس القواعد مبعهد نور : إن رسالة املاجستري حتت العنوان 

:السالم باميكاسان مادورا الذي أعده الطالب 
١٧٧٢٠٠٥١مشس العارفني                        الرقم اجلامعي : اإلسم 

قد قدم الطالب عن هذه الرسالة أمام جملس املاقشة وقرر قبوله شرطا 
٢٧اإلثننيللحصول على درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية وذلك يف يوم 

٢٠١٩مايو 
:وتتكون جلنة املناقشة من السادات 

الدكتور أمحد مزكي، املاجستري                              رئيس املناقشة

١٩٦٩٠٤٢٥١٩٩٨٠٣١٠٠٢: رقم التوظيف

مناقشة خارجيةالدكتورة معصمة، املاجستري

١٩٧٣٠٤٠٢٢٠٠٦٠٤٢٠٢٤:التوظيفرقم 

مشرف املناقشةالدكتور حممد فيصل، املاجستري
١٩٧٤١١٠١٢٠٠٣١٢١٠٠٤: رقم التوظيف

مشرف املناقشةاملاجستري                          : ليلي فطرياينالدكتورة
١٩٧٧٠٩٢٨٢٠٠٦٠٤٢٠٠٢: رقم التوظيف

اإلعتماد،
الدراسة العلياعميد 

موليادي.د.أ
١٩٥٥٠٧١٧١٩٨٣٠٣١٠٠٥رقم التوظيف 

ح

املوافقة واإلعتماد من جلنة املناقشة 
إسرتاتيجية تدريس القواعد مبعهد نور : إن رسالة املاجستري حتت العنوان 

:السالم باميكاسان مادورا الذي أعده الطالب 
١٧٧٢٠٠٥١مشس العارفني                        الرقم اجلامعي : اإلسم 

قد قدم الطالب عن هذه الرسالة أمام جملس املاقشة وقرر قبوله شرطا 
٢٧اإلثننيللحصول على درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية وذلك يف يوم 

٢٠١٩مايو 
:وتتكون جلنة املناقشة من السادات 

الدكتور أمحد مزكي، املاجستري                              رئيس املناقشة

١٩٦٩٠٤٢٥١٩٩٨٠٣١٠٠٢: رقم التوظيف

مناقشة خارجيةالدكتورة معصمة، املاجستري

١٩٧٣٠٤٠٢٢٠٠٦٠٤٢٠٢٤:التوظيفرقم 

مشرف املناقشةالدكتور حممد فيصل، املاجستري
١٩٧٤١١٠١٢٠٠٣١٢١٠٠٤: رقم التوظيف

مشرف املناقشةاملاجستري                          : ليلي فطرياينالدكتورة
١٩٧٧٠٩٢٨٢٠٠٦٠٤٢٠٠٢: رقم التوظيف

اإلعتماد،
الدراسة العلياعميد 

موليادي.د.أ
١٩٥٥٠٧١٧١٩٨٣٠٣١٠٠٥رقم التوظيف 

ح

املوافقة واإلعتماد من جلنة املناقشة 
إسرتاتيجية تدريس القواعد مبعهد نور : إن رسالة املاجستري حتت العنوان 

:السالم باميكاسان مادورا الذي أعده الطالب 
١٧٧٢٠٠٥١مشس العارفني                        الرقم اجلامعي : اإلسم 

قد قدم الطالب عن هذه الرسالة أمام جملس املاقشة وقرر قبوله شرطا 
٢٧اإلثننيللحصول على درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية وذلك يف يوم 

٢٠١٩مايو 
:وتتكون جلنة املناقشة من السادات 

الدكتور أمحد مزكي، املاجستري                              رئيس املناقشة

١٩٦٩٠٤٢٥١٩٩٨٠٣١٠٠٢: رقم التوظيف

مناقشة خارجيةالدكتورة معصمة، املاجستري

١٩٧٣٠٤٠٢٢٠٠٦٠٤٢٠٢٤:التوظيفرقم 

مشرف املناقشةالدكتور حممد فيصل، املاجستري
١٩٧٤١١٠١٢٠٠٣١٢١٠٠٤: رقم التوظيف

مشرف املناقشةاملاجستري                          : ليلي فطرياينالدكتورة
١٩٧٧٠٩٢٨٢٠٠٦٠٤٢٠٠٢: رقم التوظيف

اإلعتماد،
الدراسة العلياعميد 

موليادي.د.أ
١٩٥٥٠٧١٧١٩٨٣٠٣١٠٠٥رقم التوظيف 



ط

إقرارأصالة الطالب

:أنا املتوقع يف البيانات األتية
مشس العارفني: االسم الكامل

١٧٧٢٠٠٥١: امعيرقم اجلال
.إسرتاتيجية تدريس القواعد مبعهد نور السالم باميكاسان:العنوان

ا لتوفري شرط نيل درجة املاجستري يف تعليم أقر بان هذه الرسالة اليت  حضر
براهيم اإلسالمية احلكومية اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إ

إسرتاتيجية تدريس القواعد مبعهد نور السالم باميكاسان:وضوع، حتت املجماالن

ا من إبداع غريي أو تأليف ا ا وكتبتها بنفسي وما زور وإذا . آلخرحضر
ا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل  ا من تأليفه وتبني أ ادعى أحد استقباال أ
املسؤولية على ذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات 

.نجالعليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماال

.اصة وال جيربين أحد على ذلكهذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخل

٢٠١٩مايو ٦، جماالن

مشس العارفني 
١٧٧٢٠٠٥١: الرقم اجلامعي 

ط

إقرارأصالة الطالب

:أنا املتوقع يف البيانات األتية
مشس العارفني: االسم الكامل

١٧٧٢٠٠٥١: امعيرقم اجلال
.إسرتاتيجية تدريس القواعد مبعهد نور السالم باميكاسان:العنوان

ا لتوفري شرط نيل درجة املاجستري يف تعليم أقر بان هذه الرسالة اليت  حضر
براهيم اإلسالمية احلكومية اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إ

إسرتاتيجية تدريس القواعد مبعهد نور السالم باميكاسان:وضوع، حتت املجماالن

ا من إبداع غريي أو تأليف ا ا وكتبتها بنفسي وما زور وإذا . آلخرحضر
ا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل  ا من تأليفه وتبني أ ادعى أحد استقباال أ
املسؤولية على ذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات 

.نجالعليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماال

.اصة وال جيربين أحد على ذلكهذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخل

٢٠١٩مايو ٦، جماالن

مشس العارفني 
١٧٧٢٠٠٥١: الرقم اجلامعي 

ط

إقرارأصالة الطالب

:أنا املتوقع يف البيانات األتية
مشس العارفني: االسم الكامل

١٧٧٢٠٠٥١: امعيرقم اجلال
.إسرتاتيجية تدريس القواعد مبعهد نور السالم باميكاسان:العنوان

ا لتوفري شرط نيل درجة املاجستري يف تعليم أقر بان هذه الرسالة اليت  حضر
براهيم اإلسالمية احلكومية اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إ

إسرتاتيجية تدريس القواعد مبعهد نور السالم باميكاسان:وضوع، حتت املجماالن

ا من إبداع غريي أو تأليف ا ا وكتبتها بنفسي وما زور وإذا . آلخرحضر
ا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل  ا من تأليفه وتبني أ ادعى أحد استقباال أ
املسؤولية على ذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات 

.نجالعليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماال

.اصة وال جيربين أحد على ذلكهذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخل

٢٠١٩مايو ٦، جماالن

مشس العارفني 
١٧٧٢٠٠٥١: الرقم اجلامعي 



ي

مستخلص البحث
رسالة .إسرتاتيجية تدريس القواعد مبعهد نور السالم باميكاسان. ٢٠١٩. شمس العارفين

.جبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجامعة موالنا مالك إ. املاجستري، كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية
املشرف

.ديوي محيدةالدكتور: ، واملشرف الثاينفيصل: األول

تدريس القواعداالستراتيجية ، : الكلمات األساسية 

وال ختلوا أيضا عن العناصر ) إستماع، كالم، قراءة، كتابة(املهارات اللغوية تكون اللغة العربية ال ختلوا عن 
اللغوية مثل القواعد ألنه من أساس العلم يف فهم نص العربية الذي ال شكل فيه وكذلك من العلوم الذي الختلوا 

اتيجية املناسبة باملادةعن اللغة العربية لذلك يف فهم اللغة يبداء بفهم القواعد اوال ولفهم القواعد يدرس باسرت 
ومن نوع اإلهتمام . تدريس القواعدهذه الدراسة من قلة االهتمام باالسرتاتيجيات املستخدمة انطلقت

ليس اهلدف من . حنو الدراسةالباستخدام االسرتاتيجيات اجليدة املناسبة اليت متكن إيقاظ اهتمام الطبالقواعد 
فحسب، أو فهم معناها مستقلة، أو معرفة فهم القوانني النحوية والصرفية أو فهم كتب الرتاتث تدريس القواعد

تدريس القواعد يف درسونوصف االسرتاتيجيات اليت يستخدمها ال) ١(دف هذه الدراسة إىل . قراءةطريقة ال
مبعهد نور دريس القواعدوصف دور اإلسرتاتيجية املستخدمة ت) ٢(، ومبعهد نور السالم باميكاسان مادورا

.السالم
، ومصدر البيانات الوصفينهج البحث الوصفي على النوع مبيستخدم الباحث مدخل البحث الكيفي 

ويتم مجع . مدير املعهد نور السالم، بعض املدرس يف تدريس القواعد وبعض طالب يف تدريس القواعدهو
على ميليس ودراسة الوثائق، ويستخدم تقنية التحليلننة قالبيانات عن طريق املالحظة املشرتكة واملقابلة امل

وهربمان 
اإلسرتاتيجية املستخدمة يف تدريس القواعد مبعهد نور السالم تشتمل على ) ١: نتائئج هذه الدراسة هي 

لقواعد دور اإلسرتاتيجية املستخدمة يف تدريس ا) ٢القياسية، اإلستقراءية، القواعد والرتمجة، حتفيظ مراجعة تقومي 
، إلزالة توسيع الوقت وملل الطالب عند التدريس) ٢(، لسهولة الطالب يف فهم القواعد)١(مبعهد نور السالم 

لتكميل التدريس على الناحية الفعالية  ) ٤(لسهولة املدرس يف إعطاء املواد التدريسية ، ) ٣(
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Arabic Speech is inseparable from skill which 4 (hearing, speaking, reading,
writing) and maharoh is inseparable from the elements of language including
kowaid because it is a basic science to understand an Arabic text whether there is
a dignity or not and of course it is a science that is inseparable from Arabic so to
understand a language certainly begins with understanding its struktere first and
for understanding struktere it is certainly taught by using methods and strategies
that are certainly in accordance with the material

This study begins with the lack attention of grammar learning strategy in
nurus salam boarding school at pamekasan, madura. even though vocabulary is an
important element in learning Arabic language. That’s give attention to structure
is using strategy of goog learning and agree with condition of student, until
amazing for their attention to lesson.

The aim of structure learning is’nt only make student understand to rule of
grammar and understanding classical book with the meaning and rule for reading.
The aim of this reaserch 1) Describe the learning strategy of structure in Nurus
Salam boarding school, 2) the fungtion of strategy is using on structure learning in
PP. Nurus Salam boarding school

This study maintains a qualitative approach with descriptive method and
other research. The data sources in this study is leader PP. Nurus Salam,
teacher’s, and student’s Data were obtained by participatory observation, focused
interview, and document research. While the data analysis using  miles and
huberman analysis technique. .

The results of this study are: 1) induction technique, 2) deduction technique,
3) structure and translition, 4) memorizing, 5) evaluating, and fungtion of this
strategy namely: 1) helping for understanding of student, 2) minimalizing time
and delete lazy feeling for student’s, 3) Consider to teacher in learning, 4)
Efficient lerning.
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Berbicara  tentang bahasa arab maka tidak terlepas dari maharoh yang 4
(mendeengar, berbicara, membaca, menulis) dan maharoh ini tidak terlepas pula
dari unsur-unsur kebahasan diantaranya adalah kowaid karena merupakan sebuah
ilmu dasar untuk memahami sebuah teks arab baik itu ada harkatnya ataupun tidak
dan tentunya merupakan sebuah ilmu yang tidak terlepas dari bahasa arab
karenanya untuk memehami sebuah bahasa tentunya diawali dengan memahami
kowaidnya terlebih dahulu dan unutk memahami kowaid tentunya di ajarkan
dengan menggunakn metode dan strategi yang tentunya sesuai dengan materi

Penelitian ini berangkat dari minimnya perhatian pada strategi pembelajaran
kowaid  di pp nurus-salam pamekasan madura. Padahal kowaid merupakan unsur
penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Termasuk memberikan perhatian pada
pembelajaran kowaid adalah penggunaan strategi pembelajaran y ang baik dan
sesuai dengan kondisi pembelajar, sehingga dapat menarik perhatian mereka
terhadap pelajaran. Tujuan pembelajaran kowaid bukan hanya menjadikan siswa
paham aturan nahwu shorrof dan memahami kitab klasik dan memahami
maknanya dan tatacara membacanya. Penelitian ini bertujuan untuk (1)
mendeskripsikan strategi yang digunakan dalam pembelajaran kowaid di pp
nurus-salam pamekasan madura, (2) peran strategi yang digunakan dalam
Pembelajaran kowaid di pp nurus-salam pamekasan madura.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.
Sumber data penelitian ini adalah pengasuh pp nurus salam dewan guru dan
kkelompok siswa Data penelitian diperoleh melalui observasi partisipasi,
wawancara terstuktur, dan studi dokumen. Sedangkan analisis datanya
menggunakan teknik analisis,miles hiberman .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan guru
dalam  pembelejaran kowaid sebagai berikut : 1) iduksi 2) deduksi 3) kowaid wa
tarjemah 4) hafalan pengulangan dan evaluasi dan peran dari strategi ini adalah 1)
membantu terhadap pemahaman siswa 2) menimalisir waktu dan menghilangkan
rasa malas pada siswa 3) mempermudah pada dewan guru dalam memberikan
materi 4) pembelajaran lebih efesien
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الفصل األول

اإلطار العام

المقدمة.١

وهــي لغــة فــن ) strategia(مــن اللغــة اليونانيــة " اســرتاتيجية"كلمــة كانــت  
ـــا فـــن تصـــميم القتـــال . القتـــال وقائـــد اجليـــوش ويفهـــم مـــن هـــذا املعـــىن اللغـــوي أ

يعتـــرب مصـــطلح االســـرتاتيجية مـــن املصـــطلحات العســـكرية والـــيت تعـــين ١.وتـــدبريه
ــــق األهــــداف، فاالســــرتاتيجية عبــــارة عــــن إطــــار موجــــه  اســــتخدام الوســــائل لتحقي

وقـــد تطـــور مفهـــوم االســـرتاتيجية وأصـــبح . ألســـاليب العمـــل ودليـــل مرشـــد حلركتـــه
ــــة ويف مجيــــع ميادينهــــا، مــــن بينهــــا اســــتخدام لفــــظ يســــتخدم يف كــــل مــــوارد الدول

.اسرتاتيجية يف كثري من األنشطة الرتبوية
إن االسرتاتيجية تعين خط السـري للوصـول إىل اهلـدف أو اإلطـار املوجـه 

وتعــين االســرتاتيجية فــن اســتخدام . ألســاليب العمــل والــدليل الــذي يرشــد حركتــه
وعليـه فاسـرتاتيجية التـدريس علـى وفـق هـذه املفـاهيم . الوسائل لتحقيـق األهـداف

عة األمور اإلرشـادية الـيت حتـدد وتوجـه مسـار عمـل املـدرس وخـط سـريه تعين جممو 
تــه عمليــة معقــدة تتــداخل وتــرتابط عناصــرها يف عيف التــدريس، ألن التــدريس بطبي

خطـــوات متتابعـــة، إذ إن كـــل خطـــوة تتـــأثر باألهـــداف التعليميـــة والتحركـــات الـــيت 
يؤديها املدرس وينظمها ليسري على وفقها يف عمليـة التـدريس، فهـي إذن تتضـمن 

١Iskandarwassid & Dadang Sunendar. 2011. Strategi Pembelajaran Bahasa. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya. p.2
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املـــدرس، وتتضـــمن أيضـــا األمثلـــة والتمرينـــات إليهـــااألســـئلة واملواقـــف الـــيت يشـــري
م الصـــــــفي اســـــــائل والوســـــــائل املؤديـــــــة إىل األهـــــــداف، وتتضـــــــمن أيضـــــــا النظـــــــوامل

٢.واستجابات الطلبة والتخطيط، وما إىل ذلك

وخالصة مما سبق اتقف الباحث بـأن اسـرتتيجية التعلـيم هـي جمموعـة مـن 
قرارات يتخذها املعلم وتنعكس تلك القرارات يف أمناط من األفعـال يؤديهـا املعلـم 

ــا دليــل يف حماولــة يف حتقيــق األهــداف املعينــة، والتالميــذ يف املوقــ ف التعليمــي، وأ
املعلم واملـتعلم يف حتقيـق أهـداف التعلـيم، وهـي تتأسـس علـى أنشطةتعين سلسلة 

وهـي أمشـل مـن . حتديد األهداف واختيار مدخل التعليم طريقته وأسلوبه ووسـيلته
ا تشتمل على مجيعها وال وسائل الـيت تسـاعد املدخل والطريقة واألسلوب حبيث إ

.يف عمليتها

وهي اليت مل ينفصل أبدامهمأمر اإلسرتاتيجية هيومن ذلك أن 
أساسية يف التعليم والتعلم السيما يف اكتساب وتعلم اللغة العربية، إذا مل تكن 

اجليدة اإلسرتاتيجية، ولذلك القواعداجليدة فال حتصل جناح تعلم اإلسرتاتيجية
.وكذلك يف القواعد اللغة العربية اكتساب اللغة األجنبيةيف تأثرياتؤثر 

وصحة , واللغة العربية ال ختلوا عن القواعد ألنه هو وسيلة لضبط الكالم
او وقد أخطأ كثري من املعلمني حني , النطق والكتابة وليست غاية مقصودة لذا
ذا كله واإل, واإلملام بتفاصيلها, واهتموا جبيمع شواردها, نالوا بالقواعد ثقال 
وإقدارا هلم على , ظنا منهم أن يف ذلك متكينا للتالميذ من لغتهم, على التالميذ

دار : األردن. اللغة العربیة مناھجھا وطریق تدریسھا. ٢٠٠٥. طھ علي حسین الدلیمي و سعاد عبد الكریم عباس الوائلي٢
٩٤. ص. الشروق للنشر والتوزیع
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اذا القواعد هو العلم الذي يبحث فيه النظام يف اللغة ٣.إجادة التعبري والبيان
.العربية

, "الصرف"و " النحو"مصطلح قواعد اللغة العربية نعىن به ما يشتمل 
, فمجموعة القواعد الىت تنظم هندسة اجلملة٤."grammar"وما تدل عليه كلمة 

وما يرتبط بذلك من أوضاع , ووظائفها من ناحية املعىن, ومواقع الكلمات فيها
وجمموعة القواعد الىت تتصل ببنية الكلمة ٥."Syntax"إعرابية تسمى علم النحو 

ا والناحية الصوتية فيها تسمى علم الصرف  ٦."Morphology"وصياغتها ووز

به أو اخر الكلمات إعرابا علم يعرف"ذهب علماء النحو القدامي بأنه 
وهذا التعريف من ماهية علم النحو ناصر تركز حول االعراب، وهو ضبط " وبناء

لكن الدراسات . أو اخر الكلمات، بعد التعريف على مواقعها من اجلملة
الكلمات، إمنا امتد إىل اختيار النحوية احلديثة التعد النحو قاصرا على إعراب 

الكلمات واالرتباط الداخلي بينها، والتأليف بني هذه الكلمات يف نسق صويت 
٧.معني، والعالقة بني الكلمات يف اجلملة والوحدات املكونة للعبارت

واصطالحا مبعىن . لغة التغيري، منه تصريف الرياح أي تغيريهاالصرفو 
ا  العلمي هو حتويل األصل الواحد إىل أمثلة خمتلفة ملعان مقصودة الحتصل إال 

ومبعىن . كامسي الفاعل واملفعول واسم التفضيل والتثنية واجلمع وإىل غري ذلك

٢٠٣. ص, )١٩٦٢, دار املعارف: مصر ( , املوجه الفين ملدرس اللغة العربية, عبد العليم إبراهيم.١
٢٨١. ص, التدريس يف اللغة العربية, حممد إمساعيل ظافر و يوسف احلمادى. ٤
.نفس املرجع. ٥
نفس املرجع.٦
، .،ص)١٩٩٨أو جونج فاندانج، " األحكام"مطبعة (مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ملدرسي اللغة العربية أزهار أرشاد، ٧

١٢٨.



٤

ا أحوال أبنية الكلمة اليت ليست بإعراب  العلمي هو علم بأصول يعرف 
٨.والبناء

وإدراك الفروق, ومن أهداف القواعد أنه حتميل التالميذ على التفكري
مث تنظم معلومات التالميذ اللغوية . الدقيقة بني الرتاكيب والعبارات واجلمل

ومتكيسنهم من نقد األساليب والعبارات نقدا , تنظيما يسهل عليهم االنتفاع
مث تدريب التالميذ . وأسباب الركاكة يف هذه األساليب, يبني هلم وجه الغموض

بإدراك اخلصائص الفنية , اعلى استعمال األلفاظ والرتاكيب استعماال صحيح
ا تتكون من فعل وفاعل, السهلة للجملة العربية أو مبتداء , كأن يدربوا على أ

٩:كاملفعول به واحلال والتمييز وغري ذلك, ومن بعض الكلمات األخرى, وخرب

كان القواعد إما حنويا او صرفيا مها من أحد العلوم املهم يف تدريس 
الطالب حينما يريدون أن يستوعبوا اللغة العربية ومها كأالت االوجب يف اللغة 
م  العربية، ولكن كثرب من الطالب ال يفهمون كل األبواب والفصل فيهما أل

ألن كل الكلمات يف يشعرون بالصعبة من املباحث األخرى كاملباحث اإلعراب 
اللغة العربية هلا إعراب ويف كل اإلعراب له عالمة وكذلك يف علم الصرق كل 
الكلمات يف اللغة العربية هلا إعالل ويف كل اإلعالل له عالمةأما القواعد أي 
النحو والصرف مها من أالت املهمة يف الغة العربية، وكالوسائل يف ستيعاب 

ما يؤثر تأثريا على الطالب يف الكالم والقراءة  مث الكتابة الصحيحة اذن كو
عملية التعليم والتعلم 

.، ط.، ص)٢٠١٠مطبعة جامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، : مالنق (اهلدى يف علم الصرف أمحد مزكى، ٨
٢٠١.ص, )٢٠٠٢, الدار املصرية اللبنانية: القاهرة(, للغة العربية بني النظرية والتطبيقتعليم ا, حسن شحاتة. ٩



٥

املعروف أن املدرس الناجح ال يلقي املادة فحسب بل يستطيع ومن
متعددة كي يكون الطالب فامها وويسلةاملدرس إلقاء املادة بأمثلة خمتلفة وطرق

أساسسية يف عملية وهلذا كون اإلسرتاتيجية يف ذلك التدريس كأمر عما يدرسه، 
التدريس وحماولة فيه 

يف منطفة يف جزيرة مادورااملشهوراملعاهدىهو أحدنور السالم ومعهد 
بتدريس بالطالهتموي.العلوم الشرعية فيه تدريس ركزتالذيفالعائن خاصة 

يف ، خاصة وبالعلوم اإلسالمية عامةالقواعد إما من ناحية النحوية او الصرفية
مادورا خاصة، وعامة : ، مثلجاءوا من جزيرة خمتلفةبالطالأي جهة كان

حىت . الوسطى وأجيه مث جاكرتا-الغربية-جوى الشرقية، كذلك كليمنتان الشرقة
واصلوا دراستهم إىل خارج يأن وتستطيعوايف تعميق النحو والصرف نجحوا ي

قدهر من الشاألخري نعين يف ديسمرب٢٠١٤وكانت السنة .مصر وغريه: البالد
.اليزال التعلم يف كلية خمتلفة فيهمها إىل املصر، و حممد سعيد وعلي عمران جنح

، مثل ماالنج، كليمنتان واآلن كان املتخرجون فيه منتشرون يف أي مكان
ويكون تدريس . يف العاملوإلحيائهالعلوم اإلسالميةلنشر وغريهم، وجاكرتا 

يف علم اللغة العربية ىف ذلك املعهد يتناول املهارات اللغوية إما نظريا وتطبيقيا 
قواعد اللغة العربية وفيه نظام خاص ملمارسة .خاصة ة بأنشطة متنوعةالقواعد 

تدريس القواعد على أنه وفيه أيضا واجب القواعدس و وجاساملعهد وفيه حممكة 
اذ حينما يعرف الطالب يدرس سوى القواعد فعليه العقوبة ألن من أمر واجب

ذلك املعهد يبىن عل األساس فامها ومفهوما يف القواعد كألتان أساسيان يف 
.تدريس العلوم األخر



٦

الطالب هناك يف كثري من منها  املشكالت من املالحظة هناك كثري و 
م أن بتدريسغري مهتمنيذلك املعهد نورالسالم  م يشعرون يف قلو القواعد أل

قلة ، و ذلك التدريس غري محاسة يف تعلمهم لذلك ال يهتمون يف تعلمهم
بامللل ألن بعض منهم ال يوجد فيهم الدوافع يف تعلم الطالب يشعرون . الدوافع

واحلصيل . احلياء  لغريهمضوءعلى تدريسذلك التدريس وهم يشاركون تلك ال
ال يتخرج تدريسبعض من الطالب الذين يشاركون تلك المن ذلك املواقع أن 

.أي ال بفهم وال يهتمون بذلك التدريس. من ذلك الربنامج اال عبس
على أساس الرؤية والرسالة يعين تدريسوقد يؤدي تلك ال: الرؤية والرسالة

سائال تدريس تكوين الطالب فامها ومفهوما يف القواعد بطريقة مشاركة ذلك ال
عسى املتخرجون فامها ومفهوما ويهتمون بالقواعد، وكا املراجع على وراجيا

األخرين يف مسئلة النحو 

انطالقا من ذلك احلال، يريد الباحث أن يكتشف بالبحث العلمي حتت 
"باميكاسانمبعهد نور السالمتدريس القواعد إسرتاتيجية "وضوعامل

أسئلة البحث. ٢

ملا ذكر الباحث خلفية البحث فوضع الباحث أسئلة هامة لتسهيل البحث  
:البحث العلمي هي كما يليا هذيف

؟يف تدريس القواعد مبعهد نور السالم ةما أنواع اإلسرتاتيجية املستخدم.أ

؟يف تدريس القواعد مبعهد نور السالمةما دور اإلسرتاتيجية املستخدم.ب



٧

البحثأهداف .٣

البحث العلمي ا السابقة فاألهداف يف تأليف هذإعتمادا على أسئلة البحث
:هي كما يلي

يف تدريس القواعد مبعهد نور السالمةأنواع اإلسرتاتيجية املستخدمالكشف .أ

يف تدريس القواعد مبعهد نور السالمةدور اإلسرتاتيجية املستخدمعن الكشف.ب

أهمية البحث.٤

:اية هذا البحث على وجه التطبيق إن أمهية يف 

تديس القواعد جيري كما جرى ويصل إىل يرجى من هذا البحث أن تكون .أ
.األهداف املرجوة

.تدريس القواعد مبعهد نور السالمنشطة يف كل األملساعدة يف معرفة  .ب

يف تدريس القواعدربية خاصة عليكون مصدرا يف معايري عملية تعليم اللغة ال.ج
.ندونيسياملعاهد بإا

:وأما أمهية هذا البحث من ناحية النظرية يعين 

لتدريس ية خاصة أعطى هذا البحث زيادة النظرية يف عملية تعليم اللغة العرب.أ
.القواعد

لتدريس اصدار اإلقرتاحات الرتبوية يف عملية تعليم اللغة العربية خاصة .ب
.القواعد



٨

حدود البحث.٥

الحدود الموضوعية.أ

تدريس القواعد مبعهد نور السالم  إسرتاتيجيةلبحث حول ايدور هذا

الحدود المكانية.ب

قد حدد الباحث البحث العلمي مبعهد نور السالم يف مبيكاسان الذي  
.تدريس القواعد خاصةإسرتاتيجية كان فيه عقد 

الحدود الزمانية. ج

حىت أما الزمان الذي مر به الباحث منذ بداية الرسالة من قبل اجلامعة 
.اية الوقت املرجوة

تحديد المصطالحات.٦

اإلسرتاتيجية.أ

وهي لغة فن القتال وقائد ) strategia(من اللغة اليونانية " اسرتاتيجية"كلمة 
ــا فـــن تصــميم القتــال وتــدبريه. اجليــوش يعتـــرب ١٠.ويفهــم مــن هـــذا املعــىن اللغــوي أ

مصـــطلح االســـرتاتيجية مـــن املصـــطلحات العســـكرية والـــيت تعـــين اســـتخدام الوســـائل 
لتحقيــق األهــداف، فاالســرتاتيجية عبــارة عــن إطــار موجــه ألســاليب العمــل ودليــل 

وقد تطور مفهوم االسرتاتيجية وأصبح يسـتخدم يف كـل مـوارد الدولـة . مرشد حلركته

١٠Iskandarwassid & Dadang Sunendar. 2011. Strategi Pembelajaran Bahasa. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya. p.2



٩

اســـرتاتيجية يف كثــــري مـــن األنشــــطة ويف مجيـــع ميادينهـــا، مــــن بينهـــا اســــتخدام لفـــظ
.  الرتبوية

القواعد.ب

وليست غاية , وصحة النطق والكتابة, القواعد هو وسيلة لضبط الكالم
او وقد أخطأ كثري من املعلمني حني غالوا بالقواعد واهتموا جبمع , مقصودة لذا

ذا كله على التالميذ, واإلملام بتفاصيلها, شواردها منهم أن يف ظنا , واإلثقال 
اذا ١١.وإقدارا هلم على إجادة التعبري والبيان, ذلك متكينا للتالميذ من لغتهم

.القواعد هو العلم الذي يبحث فيه النظام يف اللغة العربية

أعين يف القواعد على أنه تشتمل على وحدد الباجث يف هذا البحث 
النحو والصرف

.  ة، كنحوت حنو املسجدالقصد واجله: معان كثرية، أمهها " لغة"النحو 
أي مثله أو (واملثل والشبه، كسعد حنو سعيد . واملقدار، كعندي حنو ألف دينار

ا أحوال أو آخر : والنحو يف اصطالح العلماء هو ). شبهه قواعد يعرف 
الكلمات العربية اليت حصلت برتكيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء 

١٢.يتبعها

واصطالحا مبعىن . وهو لغة التغيري، منه تصريف الرياح أي تغيريهاالصرف
ا   العلمي هو حتويل األصل الواحد إىل أمثلة خمتلفة ملعان مقصودة الحتصل إال 

٢٠٣. ص, )١٩٦٢, دار املعارف: مصر ( , املوجه الفين ملدرس اللغة العربية, عبد العليم إبراهيم.٢
.١٥، .ص، )م٢٠٠٦/ ه١٤٢٧مؤسسة املختار، : القاهرة (القواعد األساسية للغة العربية السيد أمحد اهلاشي، ١٢



١٠

ومبعىن . كامسي الفاعل واملفعول واسم التفضيل والتثنية واجلمع وإىل غري ذلك
ا أحوال أبنية الكلمة  اليت ليست بإعراب العلمي هو علم بأصول يعرف 

١٣.والبناء

الدراسات السابقة.٧

رأى الباحث بأن هذا البحث ليس جديدا يف تعليم اللغة العربية مبعىن هنا 
ذه النظرية منها  :هناك البحوث السابقة اليت تتعلق 

م اإلسالمية ،  رسالة املاجستري جبامعة موالنا مالك إبراهيقارئ إمام.أ
تدريس قواعد اللغة :موضوع البحث ) .٢٠١٥(احلكومية ماالنج 

البحث بأسلوب منهجقام الباحث. العربية بمعهد نور الخليل بنكالن
تدريس قواعد اللغة العربية بمعهد نور أن يصف يريد الباحثالكيفي و 

أهداف تدريس القواعد، واملواد الدراسية من ناحية . الخليل بنكالن
لعربية مبعهد نور اخلليل بنكالن وكذلك الطريقة يف تدريس قواعد اللغة ا

لفهم كتب الرتاث : أهداف) ١وإن أهم نتائج هذا البحث يعين 
اليت تستعمل كتاب أمثليت ويقدم املادة مباشرة يف : مواد الدراسية) ٢العريب 

القياسية : طريقة ) ٣شرح القواعد 
بنوع قارئ إمامهذا البحث مع البحث الذي قدمه وقد اختلف 
الباحث تدريس القواعد اللغة العربية  و صفيقارئ أمامالتعليمي حيث أن 

.تدريس القواعدسرتاتيجيةإيصف 

.، ط.، ص)٢٠١٠مطبعة جامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، : مالنق (اهلدى يف علم الصرف أمحد مزكى، ١٣



١١

سالمية ، رسالة املاجستري جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلرشيدي زمزم.ب
تدريس قواعد النحو في" موضوع البحث . ٢٠١٧ماالنج، احلكومية

روضة الطالبين بامونتاي كليمنتان الجنوبيةضوء النظرية المعرفية بمعهد 
طريقة تدريس قواعد النحو يف ضوء النظرية املعرفية أن يعرف يريد الباحث" 

مبعهد روضة الطالبني بامونتاي كليمنتان اجلنوبية وتقومي قواعد النحو يف 
ضوء النظرية املعرفية مبعهد روضة الطالبني بامونتاي كليمنتان اجلنوبية، 

شكالت تدريس قواعد النحو يف ضوء النظرية املعرفية مبعهد روضة وكذلك م
الطالبني بامونتاي كليمنتان اجلنوبية

أن الطريقة يف تدريس قواعد النحو يف ضوء )١وأهم النتيجة للبحث يعين 
النظرية املعرفية مبعهد روضة الطالبني بامونتاي كليمنتان اجلنوبية هي طريق 

ال واجلواب وكذلك طريقة وؤ القياسية وطريقة السالنحو والرتمجة وطريقة 
ان التقومي تدريس قواعد النحو يف ضوء النظرية املعرفية ) ٢البحث املسائل

م تقومي اإلختبار هو بستخدمبعهد روضة الطالبني بامونتاي كليمنتان اجلنوبية
أن املشكالت يف ) ٣) الشاهد(من خالل تقدمي احلفظ والتدريب باجلدوال 

قواعد النحو يف ضوء النظرية املعرفية مبعهد روضة الطالبني بامونتاي  تدريس
كليمنتان اجلنوبية هو كسالن، كون الطالب ال يعرف املصطلحات النحوية 

، ليس هلم مهة يف التعلم وقيمتهم غري جيد 

على أن ه رشيدي زمزممع حبث الذي كتبوالفرق بني هذا البحث
يتجه حبثه والباحث تجه حبثه بالطريقة والتقومي وكذالك املشكالت باحث يال

بأنواع اإلسرتاتيجية ودورها يف تدريس القواعد



١٢

، رسالة املاجستري جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية إرناوايت. ج
النحوية في ضوء تطوير مادة القواعد "حتت املوضوع . ٢٠١٥ماالنج، 

" بالتطبيق بالجامعة اإلسالمية الحكومية بنجكولوثقافة بنجكولو

يطور مادة القواعد يف ضوء الثقافة بنكولو ويهدف على أن ةريد الباحثت
عملية تطوير مادة القواعد النحوية يف ضوء ثقافة بنجكولو بالتطبيق باجلامعة 
اإلسالمية احلكومية بنجكولو وفعالية تطوير مادة القواعد النحوية يف ضوء 

.ثقافة بنجكولو بالتطبيق باجلامعة اإلسالمية احلكومية بنجكولو

مادة القواعد النحوية يف ضوء ثقافة تطويرنتيجة يعين أنالومن أهم 
له فعالة يف تدفيع بنجكولو بالتطبيق باجلامعة اإلسالمية احلكومية بنجكولو

.الطالب التعلم

املنهج املستعمل   يعين من جمالإرناوايتواختلف هذا البحث مع حبث 
حبثنا يستخدم الكيفيو ن هذا البحث يستخدم املنهج الكميحيث أ

رسالة املاجستري جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية عزة خري النيلي . د
فعالية إستخدام إستراتيجية "حتت املوضوع . ٢٠١٧احلكومية ماالنج، 

لكل واحد هو معلم لترقية مهارة الكتابة في مدرسة المعارف المتوسطة 
" اإلسالمية سينيجاساري ماالنج 

تعرف أثر إسرتاتيجية لكل واحد هو معلم لرتقية مهارة تريد الباحثة أن 
الكتابة يف مدرسة املعارف املتوسطة اإلسالمية سينيجاساري ماالنج وكذلك 
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فعالية إسرتاتيجية لكل واحد هو معلم لرتقية مهارة الكتابة يف مدرسة املعارف 
.املتوسطة اإلسالمية سينيجاساري ماالنج

إسرتاتيجية لكل واحد هو معلم لرتقية مهارة نتيجة يعين أنومن أهم ال
الكتابة يف مدرسة املعارف املتوسطة اإلسالمية سينيجاساري ماالنج هلا فعاال 

املنهج ي يعين من جمالعزة خري النيلواختلف هذا البحث مع حبث 
حيث أن هذا البحث يستخدم املنهج الكمي و حبثنا يستخدم املستعمل
الكيفي

الطالب و المدرساإلستراتيجية المقترحة لذى.٨
جيب لكل املدرس والطالب أن جيعلوا عملية تدريسه محاسة ومستوعبا 

خاصة، لذلك كان األهداف املرجوة يزين بتنويع  لذى الطالب يف القواعد 
ا جزاء ال يتجزاء من التدريس، وكل ما يلي أن ميكن  اإلسرتاتيجية املستخدمة أل

القواعد والرتمجة، إستخدامها يف عملية التدريس خاصة يف تدريس القواعد مثل 
ك وكذلاألسئلة واألجوبة، حل املشكالت، نشاط، التعيني.السمعية الشفوية

.ترتيب النص
لكل إهتماما يف عملية التدريس يهتمواوجيب لكل الطالب أن ي

لذى األستاذ ألن النجاح يف عملية التدريس حسب ما  اإلسرتاتيجية املستخدمة 
ا شيئ مهم عند التدريس، لذلك إهتمام  كانوا مطيعا لكل اخلطوات أل

الطالب جيعلهم ينجه يف التدريس   
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الفصل الثاني

النظرياإلطار

االسترتيجية:المبحث األول-١
مفهوم االسترتيجية.أ

إن كلمــة اســرتاتيجية تشــتمل علــى عــدة معــان وتســتخدم يف كثــري مــن 
ـــاالت، وهـــذا يـــؤدي إىل عـــدم وضـــوح املوضـــوع إذا مل حيـــدد مفهموهـــا يف هـــذا  ا

وهــي لغــة فــن) strategia(مــن اللغــة اليونانيــة " اســرتاتيجية"تــأيت كلمــة .  الكــالم
ـــا فـــن تصـــميم القتـــال . القتـــال وقائـــد اجليـــوش ويفهـــم مـــن هـــذا املعـــىن اللغـــوي أ

يعتـــرب مصـــطلح االســـرتاتيجية مـــن املصـــطلحات العســـكرية والـــيت تعـــين ١٤.وتـــدبريه
ــــق األهــــداف، فاالســــرتاتيجية عبــــارة عــــن إطــــار موجــــه  اســــتخدام الوســــائل لتحقي

وقـــد تطـــور مفهـــوم االســـرتاتيجية وأصـــبح . ألســـاليب العمـــل ودليـــل مرشـــد حلركتـــه
ــــة ويف مجيــــع ميادينهــــا، مــــن بينهــــا اســــتخدام لفــــظ يســــتخدم يف كــــل مــــوارد الدول

.  اسرتاتيجية يف كثري من األنشطة الرتبوية

بين مدخل التعليم وطريقته وأسلوبه واستراتيجيته.ب
مدخل التعليم.أ

مـــدخل التعلـــيم هـــو جمموعـــة القضـــايا عـــن عمليـــة الـــتعلم والتعلـــيم بشـــكل 
املنظــورات واألفكــار الــيت ال تقبــل النقــاش، بعبــارة أخــرى إنــه منظــر فلســفي الــذي 

ومثـال ذلـك هنـاك منظـور بـأن اللغـة . لية تعلم اللغة وتعليمهايكون أساسا يف عم

١٤Iskandarwassid & Dadang Sunendar. 2011. Strategi Pembelajaran Bahasa. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya. p.2
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. تصـــدر ممـــا مسعـــه الشـــخص ويـــتكلم عنـــه، وأمـــا الكتابـــة هـــي املهـــارة الـــيت تليهمـــا
ونشأت من هذا املنظور القضايا اليت تـرى أن أول مرحلـة يف تعلـم اللغـة وتعليمهـا 

١٥.راءة والكتابةهي إنشاء مهاريت االستماع والكالم، ويلي بعد ذلك مهارتا الق

طريقة التعليم.ب
تعلق خبطوات عرض املـواد التعليميـة يوهي عند عبد الرازق تصميم شامل 

ـــا خطـــوات عامـــة يف حتقيـــق  مرتبـــة وال ختـــالف مـــدخل التعلـــيم، وبعبـــارة أخـــرى إ
النظريـــات الـــيت نشـــأت يف مـــدخل التعلـــيم، وهـــي تـــداعم قضـــايا مـــدخل التعلـــيم، 

اللغــة مــدخل التعلــيم الــذي يــرى أن اللغــة نشــأت يف ومثــال ذلــك، إذا اتبــع معلــم 
بدايتها من االستماع والكالم مث القراءو والكتابة، فعليه أن يستخدم طريقة يطور 

وميكـــن . ـــا مهـــارة املـــتعلم يف االســـتماع والكـــالم، ويلـــي بعـــدمها القـــراءة والكتابـــة
رت فيهــا عمليــة للمعلـم أن خيــرتع ويبتـدع الطــرق املتنوعـة املناســبة للظـروف الــيت جـ

١٦.التعلم والتعليم

أسلوب التعليم.ت
أســـــلوب التعلـــــيم هـــــو عمليـــــة تطبيقيـــــة حيـــــث يظهـــــر املعلـــــم الطريقـــــة إىل 

ا ــوقـال عبــد الـرازق إنـه خطـوات يقـوم ١٧.خطـوات تطبيقيـة يف الفصـل الدراسـي
.املعلم يف استخدام طريقة التعليم

اسرتاتيجية التعليم.ث

لمرجع نفسھا١٥
١٦Acep Hermawan. 2011. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya . p.168
١٧Acep Hermawan. .١٦٨. ص. المرجع نفسھ
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ــــا عرفــــت كــــوثر كوجــــك االســــرتاتيجية يف خطــــة عمــــل عامــــة "التعلــــيم بأ
١٨".توضع لتحقيق أهداف معينة، ولتمنع حتقيق خمرجات غري مرغوب فيها 

ـــا  حتركـــات " وذكـــر عبـــد اهللا شـــقيبل أن اســـرتاتيجيات التـــدريس يقصـــد 
ـــــا، والـــــيت حتـــــدث بشـــــكل منـــــتظم  املعلـــــم داخـــــل الفصـــــل ، وأفعالـــــه الـــــيت يقـــــوم 

لـم فّعالـة فإنـه مطالـب مبهـارات التـدريس ، وأكد لتكون اسرتاتيجية املع"ومتسلسل
احليوية والنشاط، احلركة داخل الفصل، تغيري طبقات الصوت أثنـاء التحـدث، : (

١٩). اإلشارات، االنتقال بني مراكز الرتكيز احلسية

مث إن االسرتاتيجية هي جمموعة من قرارات يتخذها املعلـم وتـنعكس تلـك 
املعلــــم والتالميــــذ يف املوقــــف التعليمــــي، القــــرارات يف أمنــــاط مــــن األفعــــال يؤديهــــا 

والعالقة بني األهـداف التعليميـة واإلسـرتاتيجية املختـارة عالقـة جوهريـة حيـث يـتم 
ا أنسب وسيلة لتحقيق األهداف وكذا قال ٢٠.اختيار االسرتاتيجية على أساس أ

ــا دليــل حماولــة يف حتقيــق األهــداف املعينــة، تعــين سلســلة نشــطات  زيــين وحبــري أ
علـــم واملـــتعلم يف حتقيـــق أهـــداف التعلـــيم، وهـــي تتأســـس علـــى حتديـــد األهـــداف امل

٢١.واختيار مدخل التعليم طريقته وأسلوبه ووسيلته وحد جناحه األدىن

إن االســرتاتيجية تعــين خــط الســري للوصــول إىل اهلــدف أو اإلطــار املوجــه 
خدام وتعــين االســرتاتيجية فــن اســت. ألســاليب العمــل والــدليل الــذي يرشــد حركتــه

وعليـه فاسـرتاتيجية التـدريس علـى وفـق هـذه املفـاهيم . الوسائل لتحقيـق األهـداف
تعين جمموعة األمور اإلرشـادية الـيت حتـدد وتوجـه مسـار عمـل املـدرس وخـط سـريه 

١٢٣ص ) القاھرة(إستراتیجیة تعلیم اللغة األجنبیة . حمدىأكرم ١٨
٨٧ص ) القاھرة(دلیل اإلستراتیجیة لمعلم اللغة عبد هللا شقیبل،١٩
٥. ص. جمھوریة مصر العربیة: ة في األكادیمیة المھنیة للمعلمین/دلیل المشارك. .دون السنة. استراتیجیات التعلیم والتعلم٢٠
٨. ص. المرجع السابق.Iskandarwassid & Dadang Sunendarانظر  ٢١
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تــه عمليــة معقــدة تتــداخل وتــرتابط عناصــرها يف عيف التــدريس، ألن التــدريس بطبي
باألهـــداف التعليميـــة والتحركـــات الـــيت خطـــوات متتابعـــة، إذ إن كـــل خطـــوة تتـــأثر 

يؤديها املدرس وينظمها ليسري على وفقها يف عمليـة التـدريس، فهـي إذن تتضـمن 
املـــدرس، وتتضـــمن أيضـــا األمثلـــة والتمرينـــات إليهـــااألســـئلة واملواقـــف الـــيت يشـــري

م الصـــــــفي اواملســـــــائل والوســـــــائل املؤديـــــــة إىل األهـــــــداف، وتتضـــــــمن أيضـــــــا النظـــــــ
٢٢.والتخطيط، وما إىل ذلكواستجابات الطلبة

وخالصة مما سبق اتقف الباحث بـأن اسـرتتيجية التعلـيم هـي جمموعـة مـن 
قرارات يتخذها املعلم وتنعكس تلك القرارات يف أمناط من األفعـال يؤديهـا املعلـم 
ــا دليــل يف حماولــة يف حتقيــق األهــداف املعينــة،  والتالميــذ يف املوقــف التعليمــي، وأ

املعلم واملـتعلم يف حتقيـق أهـداف التعلـيم، وهـي تتأسـس علـى أنشطةتعين سلسلة 
وهـي أمشـل مـن . حتديد األهداف واختيار مدخل التعليم طريقته وأسلوبه ووسـيلته

ا تشتمل على مجيعها والوسائل الـيت تسـاعد  املدخل والطريقة واألسلوب حبيث إ
.يف عمليتها

خصائص االستراتيجية التعليمية الجيدة.ج
رتاتيجية املســتخدمة يف التعلــيم جيــدة إذا مــا تراعــي اخلصــائص تعتــرب االســ

:٢٣التالية
ا تتضمن كل املواقف واالحتماالت املتوقعة.أ أن تكون شاملة مبعىن أ

أن ترتبط ارتباطا واضحا باألهداف الرتبوية واالجتماعات واالقتصادية.ب

دار : األردن. اللغة العربیة مناھجھا وطریق تدریسھا. ٢٠٠٥. طھ علي حسین الدلیمي و سعاد عبد الكریم عباس الوائلي٢٢
٩٤. ص. الشروق للنشر والتوزیع

١٦. ص. استراتیجیات التعلیم والتعلم٢٣
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أن تكون طويلة املدى حبيث تتوقع النتائج وتبعات كل نتيجة.ت
باملرونة والقابلية للتطويرأن تتسم.ث
أن تكـون عاليـة الكفــاءة مـن حيـث مقارنــة مـا حتتاجـه مــن إمكانـات عنــد .ج

التنفيذ مع ما تنتجه من خمرجات تعليمية
أن تكون جاذبة وحتقق املتعة للمتعلم يف أثناء عملية التعلم.ح
.أن توفر مشاركة إجيابية من املتعلم وشراكة فعالة بني املتعلمني.خ

ناجح هو املعلـم الـذي يطـور مهاراتـه يف اسـتخدام تشـكيلة كبـرية واملعلم ال
من اسرتاتيجيات التعليم والتعلم الـذي جييـد اسـتخدام االسـرتاتيجيات املالئمـة يف 

.املواقف التعليمية املختلفة

أنواع االستراتيجيات التعليمية. د
داف ينبغـــي للمعلـــم أن خيتـــار اســـترتاتيجية التعلـــيم املناســـبة لتحقيـــق األهـــ

وهناك أنواع كثرية مـن اسـرتاتيجية التعلـيم مـع أقسـامها الـيت ميكـن للمعلـم . املرجوة
:وهي. اختيارها يف عملية التعليم

استراتيجية التعليم التي تتأسس على عناصر التعلم والتعليم)أ(
علــىاالســرتاتيجية املرتكــزة ) ١(ينقســم هــذا النــوع إىل ثالثــة أقســام وهــي 

علـــىاالســـرتاتيجية املرتكـــزة ) ٣(املـــتعلم، علـــىاالســـرتاتيجية املرتكـــزة ) ٢(املعلـــم، 
ىال .املواد التعليمية

االسرتاتيجية املرتكزة على املعلم.أ
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ويســـــمى هـــــذا النـــــوع اســـــرتاتيجية تقليديـــــة، ألن التعلـــــيم حقيقتـــــه إيصـــــال 
فيكــون . املعلــم نفســهاملعلومــات إىل املــتعلم، وذلــك يعــين ترتكــز االســرتاتيجية إىل 

املعلم يف هذا النوع مصدرا أساسـيا يف إيصـال املعلومـات، فينبغـي أن يوصـلها إىل 
.املتعلم أكثر ما ميكن

يتضـــح تنفيـــذ هـــذه االســـرتاتيجية بأســـاليب منهـــا حماضـــرة املعلـــم وجمموعـــة 
.التعليم واالقرتاحات واملظاهرة وعرب الفنون العلمية

املتعلماالسرتاتيجية املرتكزة على .ب
وهـذا يعـين . يتأسس هذا النوع على أن هدف التعليم جعل املـتعلم يـتعلم

لـــيس املـــتعلم يف هـــذا . أن يطـــور املعلـــم قـــدرة املـــتعلم يف إجيـــاد املعلومـــات وفهمهـــا
تعطـي هـذه . النوع مفعوال بل فاعال رئيسيا، وهو يتعلم تعلما حتت إشراف املعلم

لية التعلم والتعليم، واملعلم إمنا هـو االسرتاتيجية املتعلم أن يلعب دورا فعاال يف عم
. مساعد

وحتقـــق هـــذه االســـرتاتيجية بأســـلوب وحـــدات التعلـــيم واملناقشـــة واإلبـــداع 
.والتجريب واملسرحية وتقدمي احلالة

االسرتاتيجية املرتكزة على املواد التعليمية.ت
فاملــادة املقــررة. ميكــن تصــنيف املــواد التعليميــة إىل مــادة مقــررة وغــري مقــررة

هـــي مـــا يكتـــب يف الكتـــاب التعليمـــي يف الربنـــامج أو املدرســـة، وأمـــا املـــادة غـــري 
مقــررة هــي مــا يصــدر مــن البيئــة حــول املــتعلم، وهــذه املــادة مهمــة ألجــل مناســبة 

.التعليم باحلالة الواقعة
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تأســــس هــــذه االســــرتاتيحية علــــى أن الــــتعلم يهــــدف حلصــــول املعلومــــات ت
م والتكنولوجيـــا يف العصـــر العوملـــة حـــىت وهـــي تتطـــور مـــع تطـــور العلـــو . واملعـــارف

وتتحقـــــق هـــــذه . يـــــؤدي ذلـــــك إىل ضـــــعف وظيفـــــة املعلـــــم كمصـــــدر املعلومـــــات
.االسرتاتيجية بأسلوب اإلرشاد والتوجيه و دليل التعليم والتجريب واملظاهرة

استراتيجية التعليم التى تتأسس على عملية تجهيز المواد التعليمية). ب(
اســــرتاتيجية التعلــــيم الشــــرحية ) ١(قســــمني، مهــــا ينقســــم هــــذا النــــوع إىل 

)expository( ،)اســــــــــرتاتيجية التعلــــــــــيم املعتمــــــــــدة علــــــــــى فعاليــــــــــة املــــــــــتعلم ) ٢
)heuristik( ،)(اسرتاتيحية التعليم االكتشافية ) ٣discovery.(

)expository(اسرتاتيجية التعليم الشرحية .أ
املــادة املكتوبــة أو وتتصــور هــذه االســرتاتيجية يف صــورة الشــرح، إمــا شــرح 

. يعــد املعلــم املــواد التعليميــة قبــل تقــدميها يف الفصــل الدراســي. العــرض الشــفهي
ــــة إىل املــــتعلم علــــى وجــــه  ــــدف هــــذه االســــرتتيجية إىل إيصــــال املــــواد التعليمي و

وميكــن تنفيــذ هــذا النــوع . واملعلــم يف ذلــك يلعــب دورا أكثــر مــن املــتعلم. مباشــر
.واملظاهرة وجمموعة التعليمبأسلوب احملاضرة واملناقشة

)heuristic(اسرتاتيجية التعليم املعتمدة على فعالية املتعلم .ب
ختتلـــف هـــذه االســـرتاتيجية عـــن االســـرتاتيجية الشـــرحية، إن يف هـــذا النـــوع 

فــاملتعلم مطلــوب . يعلــب املــتعلم دورا يف عمليــة التعلــيم والــتعلم أكثــر مــن املعلــم
املعلومــات الــيت حيتــاج إليهــا وجيــدها بنفســه بــأن يــتعلم ذاتيــا فعــاال فيبحــث عــن
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تتحقق هـذه االسـرتاتيجية بأسـلوب املالحظـة وحـل املشـكلة . حتت توجيه املعلم
.واالكتشاف ودراسة احلالة

)discovery(اسرتاتيجية التعليم االكتشافية .ت
جتــري هــذه االســرتاتيجية بــرتك املــتعلم يــتعلم يف عمليــة نفســية ذاتيــة، وهــي 

واملعلــــم إمنــــا هــــو . والفهــــم و التصــــنيف والتقــــدير والشــــرح واالســــتنتاجاملالحظــــة 
مشــرف وموجــه للمــتعلم، والبــد للمعلــم أن يرقــي فعاليــة املــتعلم يف عمليــة الــتعلم 

.والتعليم
ــــري مــــن  إال أن هــــذه االســــرتاتيحية ال يناســــب اســــتخدامها أمــــام عــــدد كب

جـــــد فرصـــــة كافيـــــة املتعلمـــــني، وكـــــذا ال جتـــــري االســـــرتاتيجية جيـــــدة عنـــــدما ال تو 
ومتـــــت هـــــذه االســـــرتاتيجية بأســـــلوب االكتشـــــاف .  للمـــــتعلم ليتفكـــــر ابتكاريـــــا

.والدراسة امليدانية

ستراتيجية التي تتأسس على طريقة عرض المواد التعليميةاال.ث
ـــــوع إىل نـــــوعني ومهـــــا  اســـــرتاتيجية التعلـــــيم القياســـــية ) ١(ينقســـــم هـــــذا الن

)deduksi( ،)(تقرائية اسرتاتيجية التعليم االست) ٢induksi.(

)deduksi(اسرتاتيجية التعليم القياسية .أ
إن املعلومـــات يف هـــذه االســـرتاتيجية تعـــرض مـــن العامـــة إىل اخلاصـــة، مـــن 

ــــــة ــــــة إىل الظــــــاهرة، مــــــن التعريــــــف إىل األمثل وتتحقــــــق هــــــذه االســــــرتاتيجية . اخلفي
أن يقـدم املعلـم ) ٢. (أن خيتار املعلم املعلومات اليت سيعلمها) ١(خبطوات، هي 
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وأسـلوب هـذه . إىل املتعلميضرب املعلم األمثال ) ٣(تلك املعلومات إىل املتعلم، 
.االسرتاتيجية هو حماضرة

)induksi(اسرتاتيجية التعليم االستقرائية .ب
جتـــري هـــذه االســـرتاتيجية بعـــرض املعلومـــات مـــن اخلاصـــة إىل العامـــة، مـــن 

خطـــــوات اســـــرتاتيجية ٢٤وعـــــّرب كانيـــــت أندرســـــون. احلـــــوادث الفرديـــــة إىل التعمـــــيم
أن خيتــار املعلـم جـزءا مــن املعلومـات الـىت ســيعلمها، ) ١(التعلـيم االسـتقرائية وهـي 

مث يقـــدم املعلــــم ) ٣(أن يقـــدم املعلـــم األمثلــــة اخلاصـــة ألجـــل بنــــاء الفرضـــية، ) ٢(
. االســتنتاج مــن الربهــان واألمثلــة) ٤(الــدليل أو الربهــان لقبــول الفرضــية أم ردهــا، 

.اتيجية بأسلوب االكتشاف والوحدة التعليميةومتت هذه االسرت 
طريقة عرض المواد التعليميةخطوات اإلستراتيجية على . ه

٢٥خطوات التدريس باستخدام اإلستقراء

:يسري التدريس وفق اإلستقراء اخلطوات واملراحل التالية 

مرحلة التقومي ) ٣(مرحلة التنفيذ ) ٢(مرحلة اإلعداد )١(
مرحلة التحطيط.١

حيتــاج التــدريس باإلســتقراء إىل إعــداد خــاص مــن املعلــم وال بــد للمعلــم مــن 
وضع خطة للخربات التعليمية اليت ستجري داخـل الصـف أو خارجـه لتحقيقهـا، 
وحتديد أهداف تعليميـه ووضـع األنشـطة الـيت جتـب إسـتخدامها وأعـداد التـدريس 

٣١. ص. المرجع السابق. Iskandarwassid & Dadang Sunendar: انظر٢٤
١٠٣ص ٢٠١٣عملية إسرتاتيجية تدريس اللغة العربية أطر نظريتها وتطبيقات بليغ محدي إمساعيل، ٢٥
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رؤيــة شــاملة ملــا الــيت يــتظمن سلســلة مــن اخلطــةات واإلجــراءت الــيت تــزود املعلــم ب
سيقوم به داخل الفصل 

: ومن خطوات اإلعداد للتدريس ما يلي 
حتديـد األهــداف الســلوكية واملـراد حتقيقهــا لــدى الطـالب مــن أول خطــوات .أ

التدريس 
حتديــــد الكلمــــات الصــــعبة يف هــــذه اخلطــــوات يقــــوم بقــــراءة املوضــــوعات .ب

دف حتديد الكلمات املبهمـة  بالكتاب الذي يدرسه الطالب قراءة واعية 
بالنصــــــوص األدبيــــــة، او املوضــــــوعات القرائيــــــة، او النصــــــوص القراؤنيــــــة او 
احلـــديث النبويـــة مث البحـــث عـــن املعـــاين مـــع وضـــع بعضـــها يف مجـــل توضـــع 

معناها 
حتديد املفاهيم النحوية، يف مرحلة اإلعـداد للتـدريس يقـوم املعلـم بتحليـل .ت

ـــذه  ــدف حتديــد املفـــاهيم النحويــة املتضــمنة  خمتــوى املوضــوعات املقـــررة 
.املوضوعات، وحتديد وصياغة داللتها اللفظية

إســــــتخالص األدب والقيــــــام املتضــــــمنه، بعــــــد حتديــــــد املفــــــاهيم التحويــــــة .ث
باســتخالص األدب والقيــام الدينيــة املتضــمنة، وذلــك املتضــمنة يقــوم املعلــم
دف أن يستنتجوها

حتديـــد األمثلـــة، يقـــوم املعلـــم بتحديـــد األمثلـــة والشـــاهد املرتبطـــة بالقاعـــدة .ج
النحويــة الــيت تــرتبط بــاملفهوم النحــوي او القاعــدة الــذي ينبغــي أن يتوصــل 

.الطالب إليه
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للمعلــم أن يضــع يف اعتبــاره حتديــد األنشــطة التعليميــة املســتخدمة، ال بــد .ح
ا تسهم يف زيادلة فعالية الطـالب وإثـراء املوقـف  دور األنشطة التعليمية أل
التعليمـــي نفســـه وإلثـــارة دافعيـــة الطـــالب للتعلـــيم وميكـــن للمعلـــم أن خيتـــار 

األنشطة التعليمية الذي ميارسها الطالب داخل او خارج دراسة الطالب
طــوات املهمــة يف إعــداد الــدروس حتديــد حتديــد الوســائل التعليميــة، مــن اخل.خ

الوســـــائل التعليميـــــة املناســـــبة واملالئمـــــة ملوضـــــوع الـــــدرس ومفامهـــــه وحبيـــــث 
م وإمكانـــــات إســـــتخدامها وظـــــروف وطبيعـــــة  مســـــتويات الطـــــالب وخـــــربا

الفصل  

مرحلة التنفيذ.٢
يتم التدريس باستخدام اإلستقراء وفق اخلطوات واإلجراءت التالية

لة للوصول إىل األمثلة عن املفهوميطرح املعلم أسئ.١
يعرض املعلم أمثلة منتمية وغري منتمية عن املفهوم.٢
يطرح املعلم أسئلة للتواصل إىل تعريف املفهوم النحوي.٣
يطلب املعلم من طالبه صياغة تعريف حمدد للمهفوم.٤
يطلب املعلم من الطالب امثلة منتمية وغري منتمية عن املفهوم.٥
وصول إىل تعريف املفهوم النحوييطرح املعلم أسئلة لل.٦
يطلب املعلم من طالبه صياغة املفهوم النحوي.٧
يطلب املعلم من طالبه أمثلة أخرى عن املفهوم او احلكم.٨
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مرحلة التقومي.٣

ــــا املعلــــم علــــى مــــذى حتقيــــق  يعــــد التقــــومي العمليــــة املركبــــة الــــيت حيكــــم 
وتوجيـــه الطـــالب األهـــداف املنشـــودة، والتقـــومي يتضـــمن التقـــدير مبعـــىن تشـــخيص 

وهــو لــيس جمــرد إصــدار حكــم علــى قيمــة الســلوك بــل هــو عمليــة مجــع وتصــنيف 
وحتليـــل وتفســـري وإجابـــات الطـــالب والتقـــومي أخـــر خطـــوات إســـرتاتيجية التـــدريس 
باســـتخدام اإلســـتقراء، وينبغـــي أن يكـــون مرتبطـــا باألهـــداف الـــيت حـــددها املعلـــم 

.مسبقا

خطوات التدريس بالستخدام القياس

لتدريس وفق إسرتاتيجية القياس وفق خطوات السابقة عند التدريس يسري ا
:بالستخدام إسرتاتيجية اإلستقراء واخلطوات واملراحل التالية 

مرحلة التقومي) ٣(مرحلة التنفيذ ) ٢(مرحلة التنفيذ )١(
ــــدريس  ــــذ فيــــتم الت وتشــــبه هــــذه املراحــــل مــــا ســــبق فيمــــا عــــدا مرحلــــة التنفي

: ءت التالية باستخدام القياس وفقا لإلجرا
يقـــــدم املعلـــــم تعريفـــــا للمفهـــــوم او القاعـــــدة النحويـــــة، حيـــــث يقـــــزم املعلـــــم .١

بتحديــد اســم املفهــوم وصــياغته وتقدميــه للطــالب حبيــث يســتطيع الطالــب 
ــــه كتابــــة  إســــتخدامه يف مواقيــــف وحــــاالت جديــــدة، مث يطلــــب مــــن طالب

.املفهوم وتعريفه يف مجلة تقريرية حتدد احلصائص املميزة له
املعلـــم األســـئلة حـــول معـــىن املفخـــوم يف هـــذه اخلطـــوة يطـــرح املعلـــم يطـــرح .٢

بعــض األســئلة الــيت تثــري تفكــري الطــالب وتــوجيههم إىل معرفــة حصــائص 



٢٦

وطبيعة املفهوم او احلكم النحوي، ويركز إنتباههم حول هـذا املفهـوم ليـتم 
.إستيعابه بشكل جيد

وة يطلـب املعلـم يطلب من املعلم حتديـد أمثلتـه مـن املفهـوم، يف هـذه اخلطـ.٣
من طالبه إعطاء أمثلة متنوعة ومنتمية وغري منتمية للمفهوم املطروح على 

.أن براعي يف تقدمي األمثلة سواء من املعلم أو الطالب تنوعها وتدرجها
تطبيقــات علــى املفهــم أو القاعــة النحويــة، يــتم يف هــذه اخلطــوت التأكـــد .٤

مـــن إكتســـاب الطـــالب للمفهـــوم الـــديين او القاعـــدة الفقهيـــة علـــى طريـــق 
قيــامهم بأعطــاء املزيــد مــن االمثلــة املنتميــة ومتييزهــا عــن غريهــا مــن األمثلــة 

. غري املنتمية مع إعطاء التعليل لذلك التمييز

والتوجيهات فيهتعليم المبتدئين.و
إن تـــدريس املبتـــدئني حيتـــاج إىل مهـــارات خاصـــة وقـــدر مـــن املعرفـــة بعلــــم 
الـــنفس، والعمـــل مـــع املبتـــدئني حيتـــاج إىل الصـــرب، وهـــو ممتـــع شـــائق، ألن مقـــدار 
احلماس الدافعية يكـون لـديهم يف أعلـى مسـتوياته عـادة، وخاصـة لـدى املبتـدئني 

قياســها، لكــن بعــض املبتــدئني احلقيقيــني حيــث يتقــدمون بســرعة ملحوظــة ميكــن
ــم املبتـــدئني  قــد تعــوزهم الثقــة بعــد عــدة حمــاوالت غــري موفقــة للــتعلم، ونقصــد 

.الومهيني، ومن مث ميكن أن يصابوا باإلحباط بكل سهولة
وهنــــاك آخــــرون مــــن املتبــــدئني لــــديهم أفكــــار راســــخة حــــول الطريقــــة الــــيت 

ــا، فمــنهم علــى ســبيل املثــال مــن  يعتقــد أن حفــظ املفــردات  يــودون تعلــم اللغــة 
كفيل أن يقوده إىل تعلم اللغـة، كمـا أن كبـار السـن مـن املبتـدئني حيسـبون دائمـا 
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ـا الصـغار، وهـذا  م ال يستطيعون تعلـم اللغـة بالسـرعة والكفـاءة اللتـني يـتعلم  أ
.ليس حقيقيا

سواء أكانوا من الصـغار –معظم املتعلمني من املبتدئني يف صفوف اللغة 
م يف اللغـــــة األجنبيـــــة ضـــــعيفة، فهـــــم حيتفظـــــون –كبـــــار أم مـــــن ال تكـــــون ذاكـــــر

ا، وهنــاك نســبة ضــئيلة مــنهم لــديها  باملعلومــة لفــرتة حمــدودة جــدا، وبعــدها ينســو
ومـــن مث إذا أجريـــت تـــدريبا شـــفويا مـــع إجابتـــه، فمـــن األفضـــل أن . ذاكـــرة قويـــة

م اللغـــة تكتـــب اإلجابـــات باختصـــار علـــى الســـبورة، يف املرحلـــة األوىل مـــن تعلـــي
٢٦.خاصة إذا أردت من الطالب أداء التدريب كتابة فيما بعد

:٢٧وهناك بعض التوجيهات لتدريس املبتدئني، وهي
ابدأ بالسهل الشائع.أ

ضع تعليمات الدروس والتدريبات بأوضح عبارة وأسهلها، بل اكتف .ب
بالرمز إن وجد وأعط مثاال

وموحد بقدر اجعل كتابك أو طريقتك تسري على نظام هندسي حمدد .ت
اإلمكان، ليكتسب الطالب اسرتاتيجيات معينة تساعده على األداء 

.األمثل
حاول أال تعلم أكثر من شيء واحد يف الوقت نفسه.ث
حاول أن تقود طالبك إىل أداء التدريبات أداء صحيحا، وال جتعل .ج

التدريبات تتحول إىل اختبارات
عّلمهم ما ميكن تعليمه ال ما ينبغي تعلمه.ح

. العربیة للجمیع: الریاض. إضاءات لمعلمي اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا. ھـ١٤٣٢. عبد الرحمن بن إبراھیم الفوزان٢٦
٢١٧. ص
٢٢٣: ، صالمرجع نفسھ٢٧
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البك على ممارسة اللغة واجعل لدورهم نصيب األسد من شجع ط.خ
الدرس

ال يشغلك اجليدون عمن هم أقل منهم.د
بّني املعىن دون أن تدخلهم مبا هو أصعب فتجمع عليهم بني .ذ

الصعوبتني
اعرض املفردات اجلديدة برتاكيب قد تعلموها، واعرض الرتاكيب .ر

س األول حيث ال اجلديدة مبفردات قد تعلموها، ويستثىن من ذلك الدر 
.مناص

ابدأ باحلوار وشجع طالبك على تقمص شخصياته وأدائه أداء .ز
.صحيحا

القواعد: المبحث الثاني .٢
القواعدمفهوم.أ

وليست غاية , وصحة النطق والكتابة, القواعد هو وسيلة لضبط الكالم
او وقد أخطأ كثري من املعلمني حني غالوا بالقواعد واهتموا جبمع, مقصودة لذا

ذا كله على التالميذ, واإلملام بتفاصيلها, شواردها ظنا منهم أن يف , واإلثقال 
اذا ٢٨.وإقدارا هلم على إجادة التعبري والبيان, ذلك متكينا للتالميذ من لغتهم

.القواعد هو العلم الذي يبحث فيه النظام يف اللغة العربية

٢٠٣. ص, )١٩٦٢, دار املعارف: مصر ( , املوجه الفين ملدرس اللغة العربية, عبد العليم إبراهيم.٣
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عربية يف مات الحيص أوهلما الكل: قواعد اللغة العربية جيمعها علمان
وحيص ثانيهما الكلمات يف حالة ) علم الصرف(حالة اإلفراد وهي موضوع 

)علم النحو(الرتكيب وهي موضوع 
, "الصرف"و " النحو"مصطلح قواعد اللغة العربية نعىن به ما يشتمل 

فمجموعة القواعد الىت تنظم هندسة ٢٩."grammar"وما تدل عليه كلمة 
وما يرتبط بذلك من , ووظائفها من ناحية املعىن, ومواقع الكلمات فيها, اجلملة

جمموعة القواعد الىت تتصل و ٣٠."Syntax"أوضاع إعرابية تسمى علم النحو 
ا والناحية الصوتية فيها تسمى علم الصرف  ببنية الكلمة وصياغتها ووز

"Morphology".٣١

ولشدة إرتباط الصرف بالنحو مجع أكثر العلماء بينهما، وأطلقواعليهما 
أو ما يفضل البعض ترمجته )قواعد اللغة (، أي grammarإمسا واحدا هو 

ال ينفصل عن الصرف وما -عند هؤالء-على أساس أن النحو) بالنحو(
والصرف إن هو اال هو خطةات ممهدة للنحو، أو . يستغين أحدهنا عن األخر

هو مرحلة أوىل منه ومن مث ال جيوز الفصل بينهما إال بقدر ويف أضيق احلدود اذا 
٣٢.إقتضت احلاجة إىل ذالك

٢٨١. ص, التدريس يف اللغة العربية, حممد إمساعيل ظافر و يوسف احلمادى. ٢٩
.نفس املرجع.٣٠
نفس املرجع. ٣١
) ١٩٧٧دار الثقافة للطباعة والنشر،: القاھرة (أساسیات تعلیم اللغة العربیة، فتحي عبى یونس ومحمود كامل الناقة، ٣٢
٢٩٥.ص
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يبحث يف الكلمة عندما تدخل يف ( علم القواعد يتكون بالنحو
٣٣).يبحث يف الكلمة قبل ان تدخل يف الرتاكيب( والصرف ) الرتاكيب 

أهداف تدريس القواعد .ب
يف ضوء ماسبق ميكن القول بأن تعليم القواعد النحوية يف مدراسنا العربية 

٣٤:ينبغي أن يرمي إىل حتقيق األهداف اآلتية 

إقدار التالميذ على حماكاة األساليب الصحيحة لغويا، وجعل هذه احملاكاة .أ
.مبنية على أساس مفهوم بدال من أن تكون آلية حمضة

تنمية القدرة على دقة املالحظة، والربط، وفهم العالقات املختلفة بني .ب
ة .الرتاكيب املتشا

إقدار التالميذ على سالمة العبارة، وصحة األداء، وتقومي اللسان وعصمته من .ج
.اخلطأ يف الكالم، أي حتسني الكالم والكتابة

م، وتدريبهم على دقة إقدار ال.د تالميذ على ترتيب املعلومات وتنظمها يف أذها
.التفكري والتعليل واالستباط

وقوف التالميذ على أوضاع اللغة وصيغها؛ ألن قواعد النحو إمنا هي وصف .ه
علمي لتلك األوضاع والصيغ، وبيان للتغريات اليت حتدث يف ألفاظها، وفهم 

.يها أهلهالألساليب املتنوعة اليت يسري عل

s٣. ص, )١٩٨١, مكتبة لبنان(.. : , معجم قواعد اللغة العربية يف جدوال ولوحات, جورج مرتي عبد املسيح. ٣٣
.٣٤٢، .نفس املرجع، ص٣٤
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اكساب التالميذ القدرة على استعمال القاعدة يف املواقف اللغوية املختلفة، .و
فالثمرة اليت ننتظرها من تعليم النحو متكني التالميذ من تطبيق القواعد على 
أساليب الكالم اليت يستخدمها يف حياته، واإلفادة منها يف فهم اآلثار 

٣٥.األدبية

أهمية دراسة القواعد.ج
–بالضرورة –أمهية النحو إىل أن اكتساب مهارات اللغة تتطلب ترجع 

فهم قواعدها، فهي اآللية اليت تؤدي يف اللغة وظائفها طبقا لنظمها، وتتمثل هذه 
األلية يف جمموعة من القواعد اليت يتعني على متحدثي أي لغة أن يكونوا على 

ا، وقد عىن املسلمون بدراسة النحو، كوسيلة للحفا ظ على اللغة العربية علم 
ا سليمة فصيحة، ولعلنا نلمس مظاهر هذه العناية يف  الفصحى، والتحدث 

، ومما ورد يف  "رحم اهللا أمرا أصلح من لسانه: "قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
تعلموا : "كتاب البيان والتبني للجاحظ من أيعقوب السجستاين كان يقول 

ومتكن أمهية النحو يف كونه ". هجنة للشريفالنحو فإنه مجال للوضيع وتركه 
مظهرا حضاريا من مظاهر اللغة، ودليال على أصالتها وضوابط حتكم استعمال 
اللغة، وخباصة أن البيئة مل تعد بيئة االستعمال السليم اللغة العربية، والتقتصر 

ة أمهية النحو على الوظيفة األدبية للغة العربية، وإمنا بالخظ أن للنحو أمهي
ا العاطفة واإلرادة والعقل وهو مظهر  األدبية، فهو مظهر احلركة املستمر اليت متتاز

.١٦٨، .، ص)م١٩٩٧-ه١٤١٨دار املعارف، : القاهرة (طرق تعليم اللغة العربية حممد عبد القادر أمحد، ٣٥
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التوتر الذي يعىن قيام الضدين، فالنحو روح للكالم وضرورة له ويتصل اتصاال 
٣٦.وثيقا باملعىن، كما أنه السبيل إىل فهم املعىن ودراسته

٣٧:ميكن حتديد أمهية النحو يف النقاط التالية 

ا األعلى، منه نستمد العون، ونستلهم أنه .أ دعامة العلوم العربية، وقانو
ولن جتد علما منها . القصد، ونرجع إليه يف جليل مسائلها، وفروع تشريعها

يستقل بنفسه، عن النحو، أو يستغىن عن معونته، أو يسري بغري نوره 
املشرع، إنه وسيلة املستعرب، وسالح اللغوي وعماد البالغي، وأداة... وهداه

تهد، واملدخل إىل علوم العربية واإلسالمية مجيعا .وا
وهذا الرتتيب له دوره يف معرفة الرتكيب اللغوي، . أن لكل لغة ترتيبها اخلاص.ب

حيث يتحدد القانون الذي حيكم هذا الرتتيب، وحيوله إىل أمناط خمتلفة يف 
ذه الظاهرة عناية بلغة ك. الكالم الفعلي بحثهم لقضية وقد عىن العرب 

.أعماال، أو إلغاء أو تعبريا دالليا: التقدمي و التأخري، وتأثريها 
يف أقصر –فاجلملة . أن النحو نظام يبسط اللغة، واليشرحها شرحا دقيقا.ج

ترتكب من ألفاظ هي مواد البناء، اليت ياجأ إليها املتكلم، أو - صورها وأطوهلا
ستخرج لنا من هذا النظام كالما الكاتب، او الشاعر، يرتب بينها وينظم، وي

.مفهوما، نطمئن إليه، والنرى فيه خروجا عما ألفناه يف جتارب سابقة

Ǒƹǎңƌƣỷ ǑƑƤƣỷ ƥƹƤƌǔ Ƹƕ Ǒǘƹқ ، ھیم و محمود عبد الحافظ خلف هللاوجیھ المرسي إبرا٣٦ ƣỷ ǒ ỸƱỸǜǔǁ ỷ)نادي الجوف : دیة السعو
.١٧٧-١٧٦،.ص،)م٢٠١٠/ ه١٤٣١، االدبي الثقافي

Ǒƹǎңƌƣỷ ǑƑƤƣỷ ұ إبراھیم محمد عطا، ٣٧ ƹңқǔ Ɵƹƣқ) ١٠٨، .ص،)٢٠٠١، مكتبة النھضة المصریة: القاھرة.



٣٣

أنه أداة لفهم القرآن الكرمي، ومدخل من مداخل معرفة أسراره وإعجازه، وهو .د
منه باستخراج األمناط النحوية السليمة، وإليه يف . يف الوقت نفسه منه إليه

.إبراز دقائقه وخيابه

صعوبة تدريس القواعد .ه
نظرا لبعد اللغة العربية الفصحىى عم االستخدام يف حياتنا اليومية، 
ا عبء على من  ومزامحة العامية هلا أصبحت القواعد النحوية ينظر إليها على إ

–من وجهة نظر البعض –يريد أن يتكلم الفصحى فضال عن جفاف القواعد 
لعله ٣٨.يدة، ومسائلها معقدة، ومسالكها ملتويةفوجوهها عديدة، ومناحيها بع

ا كدست أبواب النحو يف مناهجها،  بسبب صعوبة النحو العريب يف املدارس أ
ا التالميذ، وأن عناية املعلمني متجهة إىل اجلانب النظرى منها وعلى هذ  وأرهق 

دات واجلمل، املبدأ ميكن القول بإلغاء اإلعراب التقديري، واإلعراب احمللى يف املفر 
واالستغناء عن كثري من مساءل الصرف، وكثري من أبواب املشتقات والتصغري 

٣٩.والنسب

ا وإمنا هو كزننا نتعلم العربية قواعد  إن جوهر املشكلة ليس يف اللغة ذا
- كما يعلم عندنا-إن النحو العريب من حيث حمتواه وطرائق تدريسه. صنعة

اللسانية العريب، وإمنا هو علم تعليم وتعلم صناعة القواعد ليس علما لرتبية امللكة 

.٢٧٤-٢٧٣، .، ص)٢٠٠٦مركز الكتاب للنشر، : القاهرة (املرجع يف تدريس اللغة العربية إبراهيم حممد عطا، ٣٨
.٢٠٣-٢٠٢، .، ص)١٩٩٣الدار املصرية البنانية،: القاهرة (تعليم اللغة العربية بني النظرية و التطبيق حسن شحاتة، ٣٩



٣٤

النحوية، وقد أدى هذا، مع مرور الزمن، إىل النفور من دراسته، وإىل ضعف 
٤٠.الناشئة يف اللغة بصفة عامة

طرق تدريس القواعد .ه
ينطبق هنا ماسبق أن قلناه من حيث عدم وجود طريقة معينة لليسر يف 

:يف درس القواعد، يعين 
طريقة القياسية.أ

وهي أقدم الطرق الثالث، وقد احتلت مكانة عظيمة يف تدريس قدميا، 
يستهل املدرسون الدرس بذكر قاعدة أو التعريف أو : وتيسر يف خطوات ثالث 

املبدأ العام، مث يوضحون هذه القاعدة بذكر بعض األمثلة اليت تنطبق عليها، 
٤١.ليعقب ذلك التطبيق على القاعدة

املعدلةطريقة .ب
وهي أحدث الطرق الثالث من جهة الرتتيب التارخيي، وقد نشأت نتيجة 
تعديل يف طريقة التدريس السابقة؛ ولذا أمسيناها الطريقة املعدلة، وهي تقوم على 
تدريس القواعد النحوية من خالل األساليب املتصلة، ال األساليب املقنطعة، 

يف موضوع واحد، أو نص كامل من ويراد باألساليب املتصلة قطعة من القراءة 
النصوص، يقرؤه الطالب ويفهمون معناه، مث يشار إىل اجلمل وما فيها من 

٤٢.اخلصائص، ويعقب ذلك استنباط القاعدة منها، وأخريا تأيت مرحلة التطبيق

.٢٨٣، .، ص)م٢٠٠٠دار الفكر العريب، : القاهرة (تدريس فنون اللغة العربية على أمحد مذكور، ٤٠
.٢٠٨، .، ص)١٩٩٣الدار املصرية البنانية،: القاهرة (تعليم اللغة العربية بني النظرية و التطبيق حسن شحاتة، ٤١
.٢٢٢.نفس املرجع، ص٤٢



٣٥

طريقة االستقرائية. ج
االستقراء هو البدء بفحص اجلزئيات ودراسة األمثلة اليت تؤدى إىل معرفة 

. أوجه التشابه والتباين بينها، مث الوصول إىل حكم عام يسمى قاعدة أو قانونا
٤٣:وتتلخص الطريقة االستقرائية يف تعليم القواعد النحوية يف اخلطوات اآلتية

عرض األسئلة اليت تشتمل على القاعدة النحوية.١
استنباط القاعدة املطلوبة من هذه األمثلة، ويتم ذلك بأن يلفت . ٢

علم انتباه الطالب إىل أجزاء معينة م األمثلة ملالحظتها، مث جتتمع هذه امل
املالحظات يف قاعدة واحدة وتسجل على السبورة

تدريب الطالب على القاعدة موضوع الدرس عن طريق بعض . ٣
.التطبيقات

طريقة املوقفية أو السياقية.د
والسياق اللغوي االتصايل وسيلة لتعليم الرتكيب اللغوي أو القاعدة وهي 
ترى أنه الينبغي احلديث حول اللغة قبل أن نعرف كيف نتحدثها ومن هنا فهي 
تنادي بأن يتعلم املبتدئ القواعد عن طريق السيطرة على اجلمل األساسية 

يتعلم لغته األم ولعل هذا يذكرنا بأن الذي . واستخدامها استخداما وظيفيا
يتعلمها هكذا قبل أن يدخل املدرسة، إنه مل جيلس يف ركن منعزل ليحفظ قواعد 
تمع ولعب مع أصدقائه وأقرانه وخالط الكبار والصغار  اللغة، ولكنه خرج إىل ا

ومن مث علينا أن نتيح نفس الفرصة ملتعلم اللغة األجنبية . وتعلم منهم وعلمهم

٢٠٠٤/ ه١٤٢٥مكتبة الرشد، : الرياض ()ثانوي–متوسط –ابتدئي (العربية فصول يف تدريس اللغةحسن جععفر اخلليفة، ٤٣
.٣٦٠،.، ص)م



٣٦

واجلمل األساسية أوال مث ننتقل به بعد ذلك إىل لكي يسيطر على الرتاكيب
ا الوصفية، فال ميكن إنكار أن حتليل اللغة والتحدث  تقدمي القواعد يف صور
ا بشكل كاف يولد لدينا  حوهلا أمر صحيح ولكن بعد أن نتمكن من التحدث 

٤٤.حب استطالع ملعرفة ضوابط السلوك اللغوي

طريقة الشرح النحوي. ه
الطريقة على أساس من تقومي رؤية عقيمة للرتكيب اللغوي وتقوم هذه 

ا ختتلف عن الطريقتني السابقتني  تساعد الطالب على إثراء خربته اللغوية، أي أ
ا تتضمن حماولة منظمة لتزويد الدارس مبعلومات مقصودة عن القواعد  يف أ

رحا حنويا مستندة يف ذلك إىل تقدمي القاعدة النحوية بشكل مباشر مع شرحها ش
ومربرها يف ذلك أن بعض قواعد اللغة وتراكيبها يكون تعلمها أكثر . تأصيليا

فعالية إذا ما استفدنا من قدرات الدارس العقلية وإمكاناته على ادراك العالقات 
السببية أكثر من اعتمادنا بشكل كامل على التدريب واملمارسة التمطية وحفظ 

ا ت. الرتاكيب واستظهارها رى أن املواد اليت توضع لتكوين العادة اليت كما أ
تناسب بشكل كبري املستويات األوىل من تعلم اللغة قد تسبب اإلحباط 
للمستويات املتقدمة وأن الطالب املتقدمني حيتاجون إىل معاجلة أكثر عمقا 
للقواعد النحوية تكون أبعد وأعمق من التناول السطحي لألمناط اليت ميكن أن 

بدرجة ما من الرؤية للعالقات العميقة للقواعد، كما أن هذه احلاجة متد الطالب 
م عن اللغة ٤٥.تكون ملحة لدى الطالب الذين يرغبون يف حتسني معلوما

، .، ص)م١٩٨٥- م١٤٠٥جامعة أم القرى،، : مكة تامكرمة (تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى حممود كامل الناقة، ٤٤
٣٢٤-٣٢٣.

.٣٣١-٣٣٠، .نفس املرجع، ص٤٥



٣٧

الفصل الثالث

منهجية البحث

املنهج هو األساليب واملداخل املتعددة الىت تستخدمها الباحث ىف بناء 
لإلستعالم واإلستقصاء املنظم الدقيق الذى والبحث هو وسيلة ٤٦.النسق املعرىف

تقوم به الباحث بغرض إكتشاف معلومات أوعالقات جديدة تؤدى إىل تطوير 
والعلم هو معرفة العالقات . أوتصحيح أو حتقيق املعلومات املوجودة أصال

.املتداخلة واملنسقة بني الظواهر أواحلودث

نظمة والعلميات فمناهج البحث العلمي هي جمموعة من اخلطوات امل
العقليات والواعية واملبادئ العامة والطرق والعملية الىت تستخدمها الباحث 

املنهج له دور مهم يف البحث العلمى وهو . لتفهم الظاهرة موضوع دراسته
املنهج هو عبارة عن النسق املؤدي و . مستخدمة لبحث عن البيانات ووصفها

اسة والذى يشتمل على طائفة إىل الكشف عن حقائق الظواهر موضوع الدر 
منن القواعد العامة الىت تستخدمها الباحث لكي يصل من املقدمات إىل النتائج 

.الىت ميكن تعليمها على الظواهر املماثلة

فقد اشتهر عن مفهوم املنهج عند عبد الرمحن أمحد عثمان هو اساليب 
و البحث . و املداخل املتعددة اليت يستخدمها الباحث يف بناء السابق املعريف

وسيلة لالستعالم و االستقصاء املنظام الدقيق الذي يقوم به الباحث تعرض 

١: ص١٩٩٥, دارجامعة إفريقيا العاملية, مناهج البحث العلمى وطرق كتابة الرسائل الجامعية, عبد الرمحن أمحد عثمان٤٦



٣٨

أو تطبيق اكتشاف معلومات أو عالقات جديدة تؤدي إىل تطوير أو تصحيح
.املعلومات املوجودة أصال

إن مفهم البحث العلمي الكيفي هو البحث الذي يقضد بأن يفهم إىل 
وهذا املفهوم خمالفة مع البحث العلمي .  الظواهر السلوكية بطريقة الوصف

الكمي هو البحث الذي يركز عادة على التجريب و على الكشف عن السبب 
.طيات العدديةأو النتيجة باالعتماد على املع

النوعي، سيقوم الباحث بالبحث فيستخدم الباحث املنهج الكيفي و 
ا و كذلك  الكيفي ليحصل املعلومات عن الظواهر و املشكالت املتعلقة 

.سيقوم بالبحث الكمي ليحصل اإلجابة املتعلقة بفعالية الربنامج املوجودة فيها

حضور الباحث

إىل ميدان حبثه لتحصيل البيانات و ال بد على الباحث أن حيضر
تدريس القواعد العربية مبعهد نور إسرتاتيجبةعن املعلومات و اخلربات 

مث جيمع تلك البيانات و املعلومات منذ يوم استالم السالم باميكاسان 
اية التحليل كلما احتاج إليه يف عملية   رسالة التقرير من قبل اجلامعة إىل 

. كتابة البحث العلمي

ميدان البحث

باميكاسن، وسباب مبعهد نور السالم أما املكان هذا البحث فهو 
اختيار الباحث على هذا املكان كما قد بني الباحث يف الصحفة السابقة 



٣٩

يقدم األساتيذ تلك حىت ميول الطالب قراءة املرتجم على أن هناك  كانت 
البيانات سوف يسهل الباحث جلمع , ولذالك.سرتاتيجيةالتدريس با

.تدريس القواعد العربية مبعهد نور السالم باميكاسانإسرتاتيجبةاملتعلقة

البيانات ومصادرها

يستمر ,بعد أن يقدم و يكتب الباحث حضور الباحث مث حمل الباحث
أما مصادر البيانات فهي كما يلي الباحث إىل مجع البيانات و املعلومات و 

 الطالب مبعهد نور السالمتدريس القواعد من بعض مشرتكي
 مبعهد نور السالم باميكاسانتدريس القواعدمدرس

مدير معهد نورالسالم يف باميكاسان

باسرتاتيجية املستخدم يف يريد الباحث أن يأخذ منهم البيانات املتعلقة 
.عملية التدريس

أسلوب جمع البيانات

ت، وقد ختتلف عدة أدوات البحث العلمي يف طريقة مجع البيانا
احتاج الباحث استخدام يف طريقة مجع البيانات استخداما خاصا يف 
جمالت النفس و االجتماعي و الرتبوية إىل املقابلة و املالحظة و التأريخ 

:بيان تلك عدة البيانات كما يلي و. و الوثائق



٤٠

املقابلة. أ 

وذكر بوناعي أن املقابلة هي وسيلة جلمع املعلومات عن طريق 
بشكل عام هناك نوعان من . طرح األسئلة لفظيا وشفهيا اإلجابة أيضا

: حيث طبيعة األسئلة 
حتتوي على أسئلة موضوعة سلفا وبشكل دقيق و : املقابلة املقننة -١

٤٧.حمدودة اإلجيابة

ن املقابلة باملرونة واجلرية اليت يتصف هذا النوع م: املقابلة غري املقننة -٢
.تتيح  للمفحوص التعبري عن نفسه بصورة تلقائية

ومن هذين النوعني، استخدم الباحث املقابلة املقننة يف هذ البحث 
بإدارة تدريس القواعد العربية مبعهد نور السالم لنيل البيانات املتعلقة 

. باميكاسان على األساس القيادة 

:قننة وغري املقننة على ثالثة من املصادرين كما يلي هذه املقابلة امل

لتدريس القواعد العربية مبعهد نور السالم التالميذبعض
باميكاسان على األساس القيادة 

 اللغة العربية مبعهد نور السالم باميكاسن قواعد مدرس

مدير معهد نور السالم باميكاسن  .

إدارة أن يتناول البيانات املتعلقة الباحثمن هذه املقابلة ومصادرها يريد 
تدريس القواعد العربية مبعهد نور السالم باميكاسان على األساس القيادة 

47Ibid  hlm 101-102



٤١

املالحظة . ب 

إن املالحظة وسيلة من وسائل مجع البيانات او املعلومات، بل لعلها من 
: وهناك نوعان اساسيان من املالحظة، مها ٤٨.أدق وسائل البحث

٤٩.ة باملشاركة واملالحظة بدون املشاركةاملالحظ

املالحـظة املشاركة واملالحظة : وهناك نوعـان من املالحـظة، مها
واملالحظة باملشاركة يعىن يقمص الباحث لسوكـيات . غري املشاركة

موعـة مثل جمموعة الشحـادين أو عصابة نصـب وتزوير ويف هـذه احلالة  ا
مـوعة  املطلـوبة مالحظتـه فيما يقوم به من امهال تشـرتك الباحث مع ا

واما املالحظة غري املشاركة فان الباحث تقف بعيدا والتشارك . وانشطة
موعة الىت يقوم مبالحظتها ٥٠يف انشطة ا

ويستخدم الباحث يف هذا احلال ، املالحظة املشاركة حتصيال 
نور السالم بإدارة تدريس القواعد العربية مبعهدعلى البيانات املتعلقة 

باميكاسان على األساس القيادة 
:هذه املالحظة هناك ثالثة مصادر كما يلي 

 يف تدريس القواعد العربية مبعهد نور السالم أحوال التالميذ
.باميكاسان

١٤٩. ص, ١٩٩٧, دار أسامة للنشر و التوزيع: الرياض , البخث العلمي, ذوقان عبيدات مع األصدقاء٤٨
٨٢. ص, ١٩٩٩, دار جمد الوي: عمان , يف مناهج البحث العلمي و أساليبه, سامي عريفج مع األصدقاء٤٩
١٣٢: ، ص١٩٩٥)دار جامعة افرءقيا، (-"مناهج البحث وطرق كتابة اللرسائل اجلامعية"-عبد الرمحن امحد عثمان، الدكتور. ٥٠



٤٢

 تدريس القواعد العربية مبعهد نور السالم درس و مسؤويلاملأحوال
.باميكاسان على األساس القيادة

تدريس القواعد العربية املشرتك تعليمية اليت تكون فيها املدرس و النشطات ال
مبعهد نور السالم باميكاسان على األساس القيادة 

.التأريخ والوثائق. ج

سيسمى املنهج التأرخيي أحيانا مبنهج الوثائق وذلك إمعانا 
يف أمهية التفرقة بني مناهج البحث عن طريق األدة اليت تستخدها، إذ 

ويعرف البحث التأريخ . الباحث املنهج التأريخ والوثائق كبينةتستخدم 
بأنه عملية منظمة وموضعية الكتشاف األدلة وحتديدها وتقييمها والربط 
بينها من اجل إثبات حقائق معينة واخلروج منها باستنتاجات تتعلق 
بأحداث جرت يف املاضي، إنه عمل يتم بروح النوصي الناقد إلعادة 

.ميم ليحقق فرضا صادقا أمينا لعصر ماضالبناء والتص

تحليل البيانات
يستخدم الباحث طريقة حتليل البيانات بطريقة ميليس وهربمان كما 

٥١:يتضح يف الشكل التايل

٥١ Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta,2013) Hal 308



٤٣

جدوال

تحليل البياناتنموذج ميلس وهبرمان في 

يقوم الباحث بتحليل البيانات بعد طلب البيانات وأداء عملية مجعها 
. وأصبحت متوافرة عند الباحث من جدول املالحظة ودليل املقابلة والوثائق
. وحتليل البيانات يف هذا البحث يتوقع يف وقت واحد مع عملية مجع البيانات

الدقيق والصرب الدائم ألن طريقة مجع كان التحليل عمال شاقا حيتاج إىل التأمل 
.البيانات العديدة تؤدي إىل تنوع البيانات املتوفرة

وليتمكن الباحث يف حتليل البيانات بتهييئها أوال للتحليل باختصار 
:ميكن القول بأن خطوات حتليل البيانات تتضح فيما يلي

تصنيف البيانات-١
موعةبعد أن يتم مجع البيانات فيقوم الباحث بتصن . يف البيانات ا

ت الصفات ي للبيانات تبدأ بوضع األشياء ذاوالتصنيف هو ترتيب نسق
املشرتكة يف جمموعات كبرية مث تقسم كل جمموعة كبرية إىل الوحدات الصغرية 

وبعبارة أخرى، إن التصنيف هو وضع كل فرد يف . إىل أنواع، مث إىل أجناس
ا حبيث تسهل معرفته ومتيزه .عن غريهفئة خاصة 

مث يعمل على نقل البيانات من هذه األدوات إىل جدول للتبويب وفقا 
لنظام  بتجديد وتعيني البيانات املفيدة والبيانات غري مفيدة، حىت تبقى 

جمع البیانات

تصنیف البیانات عرض البیانات

الخالصة/االستنتاج



٤٤

موعة وتفصيلها . لديها البيانات املفيدة للبحث مث يفرق الباحث البيانات ا
.على حسب مشكلة البحث اليت قدمها

البياناتعرض -٢
حيتوي عرض البيانات من عملية التحرير والتنظيم حىت ترتيب البيانات 
يف اجلدول اخلاص، وكذا عملية اختصار مجع البيانات وتفريقها إىل الفكرة 

إن عرض البيانات كمجموعة . والفصيلة املعينة أو إىل املوضوع املعني
. طيط أية خطوة منهاالبيانات املتنظمة واملرتبة حىت ميكن من استنباطها وحت
. فبهذا العمل يقوم الباحث بتحرير وتنظيم تلك البيانات

االستنتاج-٣
، )Taxonomy Analysis(يستخدم الباحث تقنية التحليل التصنيفي 

االت اليت تناسب موضوع البحث وبعد . حيث حياول الباحث أن يفهم ا
االت خي االت مث جتزيئها إىل طو إىل تصنيف أجزاء تلك فهم كل من ا ا

أجزاء يف، مث يتعمق الباحث)exhausted(اجلزء األصغر حىت ال يتجزء 
جماالت البيانات من خالل االسرتجاع إىل املراجع املتعلقة للوصول إىل الفهم 

موعة ويفسرها معتمدا على النظريات .  الدقيق مث حيلل الباحث البيانات ا
نتيجة البحث بصورة االقرتاحات والتوصيات يف وتكون . املقررة هلذا البحث

.عملية تعليم املفردات
 تحقيق نتائج البحث

يبني الباحث لتحصيل البيانات الثابتة الصحيحة فلذلك، فقد استعمل 
:الباحث لتحصيل حتقيق نتائج البيانات، يعين



٤٥

 تطويل املشاركة على حصول البيانات املالئمة يف ميدان البحث مث
حتقيق اخلربات هل هي صادق أو كاذب ليتيقن الباحث ألجل 

.فيها

 االستمرارية لتحصيل الباحث البيانات من مصادر البحث و
تنسيخ مسادفة بني الباحث و ومصادر البحث مث ملعرفة 
العالمات و العناصر اليت تستمل على املشكالت و اخلربات مث 

.يرتكز فيها بالدقة

لينتفع الباحث بالبيانات األخرى التثليث ألجل حتقيق البيانات
) التثليث(ويف هذه الطريقة . باملوازنة بينها و بني البيانات السابقة
:ميكن احلصول على البيانات بطريقة 

املقارنة بني األساليب املختلفة

املقارنة بني املشاركتني املختلفتني

املقارنة بني أزمنة املختلفة

املقارنة بني النظريات املختلفة

ويستخدم الباحث هنا على نسبة املقارنة بني املشركني و مدرس 
و مسؤويل ومدير املدرسة املختلفني ألن أرائهم ال ميكن أن تكون يف 

.مستوى بينهم



٤٦

خطوات البحث. ٨

تقدمي املوضوع: اخلطوة األوىل

تقدمي اإلقرتاح: اخلطوة الثانية

املالحظة باملشاركة: اخلطوة الثالثة

أداء املقابلة: اخلطوة الرابعة

مجع البيانات اليت تتصل مبوضوعها: اخلطوة اخلامسة

حتليل البيانات الستخالص نتائجها: اخلطوة السادسة



٤٧

الفصل الرابع

عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

حصلتهااليتامليدانية،املعلوماتالبابهذايف الباحثقد عرضل
القواعد مدرسواملديرالباحث و بنيواملقابلةالوثائقووالتأريخباملالحظة

بيانالباحثيبدأ مث. الب يف معهد نور السالم باميكاسانالطوبعض
املهمةاألشياءبتقدميعهد املذلكيف واملالحظةالوثائقوالتأريخمنماحصلته

املذكورمن املعهد تتعلقاليت

المبحث األول 

مادوران تارخيية عن تأسيس املعهد نورالسالم يف باميكاساحملة .ت

كان شيخنا كياهي حممد يزيد رمحه اهللا عليه يقضي نصف حياته يف 
وتعلم هناك العلوم الشائعة مثال علم القرأن، السنة، مجرب" متفورجا" املعهد 

البالغة، وال يرجع إال يف كل سنة مرة واحدة، لكن نصف حياته يف املعهد 
ما من علم أساسيات يف فهم  يتعمق يف علم القواعد حنويا كان او صرفيا إذ أ
العلوم األخرى خاصة يف قراءة وفهم كتب الرتاث لذلك بعد انتهاء تعلمه من 

٥٢ذلك املعهد يريد يأن يبىن املعهد بأساس النحو

" بعد أن جاء شيخنا كياهي حممد يزيد رمحة اهللا عليه من املعهد
والطالب فيها أي يف أول بين ٧٠بىن معهدا يسمى بنور السالم سنة "متفورجا 

طالبا وفيها يتعلمون الطالب يف مستوى اإلبتدائية وبالرغم ١٥ذلك املعهد 

٢٠١٩مارس ١٠المقابلة الشخصیة مع األستاذ رجي سمراجي التاریح ٥٢



٤٨

ليس فيها بناء كبناء املعهد عادة، وكان مدورن جنارا يف بناء ذلك املعهد، ويعد 
ت رئاسة األساتيذ أحيانا جيري ذلك املعهد ببناء املدرسة اإلبتداشية حت٧٠سنة 

يتعلمون الطالب وعكسه لضعف التالميذ يف ذلك األوقات، ويف أخر السنة 
يعقد حفلة اإلمتحان بالفرح مع أن ليس يوجد فيها تلفاز، مصباح، بل يوجد 
فيها مصباح تليمفاءن وسرتوجنيغ وال يقصر محاسة الطالب وفرحهم يف تلك 

احلفلة 

إزداد وتطور معهد نور السالم بإرسال الطالب كلما ازداد األيام والسنة 
، ويف السنة ٨٥إىل معهد منبع العلوم بتابتا يف اشرتاك اإلختبار النهائي سنة 

حتت رئاسة سوحرتوا ) YAMPI(نال مدير املعهد مسجدا يسمى با ٩٦
إفتتح ٩٧ويزداد بناءا ولو بناء املدرسة مل يزدد بل كان املسجد فيها ويف سنة 

ينادي مدير املعهد أستاذا من املعهد ٩٨وزيرة اإلضاءات مث يف السنة حرموكو ك
منبع العلوم بتابتا وبعد سنتني ينادي أيضا أستاذا من املعهد دار العلوم بايوأيار 
وحبضور ذلك األستاذان يتطور املعهد نورالسالم، مث يرفع مدير املعهد طالبا 

ستاذان من املعهدان يعقد فيه قدميا كأساتيذ يف ذلك املعهد، وحبضور ذلك األ
برنامج اجلديد

ويف قبلها يعقد معهد نور السالم مدرسة الثناوية ٩٣-٩٢ويف السنة 
الدينية ولكن مل يزدد اجلودة ألجل األساتيذ القليل واملؤنة وهذا من أسباب 

يعقد مدرير املعهد مدرسة الثناوية ٩٧املدرسة غري متكامال   ويف السنة 
اية الطالب مبستوى احلكومية أل ن بعض األساتيذ من الباميكاسان مث بعد 



٤٩

لكن غري متكامال أيضا ٢٠٠٠الثناوية فيعقد مدير املعهد مستوى العالية سنة 
ألجل املؤنة القليل وتطور ذلك املعهد حىت األن      

م حيتاجون إىل تربية  تمع بقيام تلك املعهد نور السالم أل وقد فرح ا
م جبوار املدرسة سوف يتعلمون الدينية للعلم أوالدهم ا لدينية وكذلك أسر

العربية خاصة يف القواعد ألجل قراءة كتب الرتاث، مث بقيام هذا املعهد نور 
تمع الواسع ونافعا كثريا ألن ىف تلك املنظقة بعيد معهد  السالم ينفع اىل ا

نورالسالم من أحد املعاهد السلفية

عهد نور السالم مادورا باميكاسان سائال تارخيية محملة موجزة عن هكذا 
وراجيا جيعل اهللا أن يبارك ذلك املعهد كي يكون املتخرجني واملتخرجات فامها 

ومستوعبا ىف العلوم خاصة ىف القوعد العربية ألجل فهم كتب الرتاث 

.اإلسرتاتيجية املستخدمة يف تدريس القواعد مبعهد نور السالم باميكاسان.ث

تدريس القواعد مبعهد نور السـالم هـو مـن عمليـة أساسـية لـذا الطـالب إن 
حيـــث يوجـــه ويـــدرب فكـــرة الطـــالب وميـــوهلم عـــن القواعـــد األساســـية ويعقـــد هـــذه 
العمليـــة ســــبعة ليـــال يف كــــل األســـبوع ســــوى ليلـــة الثالثــــاء واجلمعـــة ألن يف هــــذين 

وقـد خيـتص هـذه . الليلتان كليلـة العطلـة لـذا الطـالب كمـا كـان يف اجلـدول الدراسـة
العملية لطالب الذي جيلس مـن الصـف الثالـث حـىت الصـف السـادس مبدرسـة نـور 
الســالم، وينقســم إىل قســمني مبتــدأ كــان أو متوســطا ويف هــذه الســنة الدراســة يبلــغ 
عــدد الطــالب الــذين يشــرتكون هلــذه العمليــة يعــين مســانون طالبــا، مث يــوزع الطــالب 

.طالبا تقريبا٤٠لكل فرقته حيتوي من إىل فرقتني أعين مبتدئ ومتوسط حيث 



٥٠

٥٣:يعىن " النحو"كما قال أستاذ خالص حزين كمدرس ملادة 

باحلقيقــــة، كــــون العمليــــة لتــــدريس القواعــــد مبعهــــد نــــور الســــالم إمنــــا هــــي  "
كـــالعلوم األساســـي يف تـــدريس العلـــوم ألخـــرى ولتســـهيل الطـــالب يف تفكـــري عمـــا 

ــم ال ميك نــون قــراءة الكتــب ال شــكل وال املعــىن بــدون أن يتعلــق بكتــب الــرتاث أل
يتعلمـــوا قواعـــد اللغـــة حنويـــا كـــان او صـــرفيا لـــذلك كـــون تـــدريس القواعـــد كربنـــامج 

".الواجب لكل الطالب يف هذا املعهد 

وزاد األســتاذ شــيفول كمــدرس القواعــد مبســتوى املبتــدئ مبعهــد نــور الســالم 
٥٤فقال

م هـــي مـــن برنـــامج املكثـــف إن عمليـــة تـــدريس القواعـــد مبعهـــد نـــور الســـال"
لتكــوين الطــالب يف ســتيعاب النحــو والصــرف، وكاجلــدار األساســي لعلــوم اإلخــرى 
وهــــذا متســــاويا مــــع الرســــالة املعهــــد وبــــين هذاملعهــــد علــــى ضــــوء اســــتيعاب النحــــو 
والصــرف مــع أن الشــيخ حممــد يزيــد ومحــة اهللا عليــه متخــرج مــن متفورجــا مجــرب وهــو  

".لفن كأحد املعهد املتخصص يف ذلك ا

يطلــق مــن البيانــات الســابقة، رأى الباحــث أن تــدريس القواعــد مبعهــد نــور 
السالم يعقد يف إعداد الطالب حنـو تعلـم كتـب الـرتاث إذ أن الطـالب ال يفهمـون  
كتب الرتاث من قراءته ومراده وشكله بدون أن يعرفوا علمه وهـذا مشـكلة عظيمـة 

٢٠١٩مارس ١٥يف التاريخ " النحو" مع األستاذ خالص حزين كمدرسالشخصية املقابلة ٥٣
٢٠١٩مارس ١٦يف التاريخسيفول كمدرس القو اعد مبستوى املبتدئاملقابلة مع األستاذ ٥٤



٥١

ملكثـف يف إعـداد الطـالب حــويل يف الرتبيـة أي مكـان كانـت لـذلك كونـه كربنـامج ا
٥٥.أشهر هم يفهمون القواعد ٣

تـدريس القواعـد مبعهـد نـور الســالم " نظـام"مث يريـد الباحـث أن يعـرف عـن 
٥٦:فقال األستاذ حفين مبارك هو كااملدرس يف املستوى املتوسط هو يقول

حقيقة كان تدريس القواعد مبعهد نور السـالم يعقـد بـربامج املكثـف يعـين "
ـــذا الطـــالب يف تـــدريس ٦مبقـــدار أشـــهر عســـى أن يكـــون ذلـــك العمليـــة يســـهل ل

" القواعد وفهمه

إن عمليــة تــدريس القواعــد يف : " ٥٧ورأى أســتاذ حســن اخلــوامت هــو يقــول 
ينتقــل بعــض إكســامن أشــهر أي بعــد انتهــاء ٧هــذا املعهــد بثالثــة املســتوى مث بعــد 

ك املتوســط إىل املتقــدم الطــالب مــن املســتوي املبتــدئ إىل املســتوى املتوســط وكــذل
"   وعكسه 

٥٨:وزاد األستاذ زيين كمدرس القواعد يف املستوى املبتدئ هو يقول 

ال خيتلف نظام تدريس القواعد يف هـذا املعهـد مـع املعاهـد األخـرى يعـين "
" جيري كما جرى األهداف املرجوة لكن يؤكد هذاملعهد على املكثف كفى مبقدار 

"  يف تدريس القواعد" أشهر ٦

٢٠١٩مارس ١٦في التاریخ المالجظة المشاركة ٥٥
٢٠١٩مارس ١٧يف التاريخ القو اعد مبستوى املتوسط كمدرسحفين مباراكمع األستاذ الشحصية املقابلة . ٥٦
ليال٢٠١٩مارس ١٧حسن اخلوامت يف التاريخ مع األستاذالشخصية املقابلة ٥٧
٢٠١٩مارس ١٨زيين يف التاريخ مع األستاذ الشحصية املقابلة . ٥٨



٥٢

٥٩:فيالحظ الباحث بنظام تدريس القواعد فريكزه 

نــور الســالم علــى األســاس املكثــف أمــا النظــام يف تــدريس القواعــد مبعهــد " 
أشـــهرل مث بعـــد النتهـــاء ٦يعـــين مـــادة النحـــو والصـــرف يعطـــى لـــذا الطـــالب حـــويل 

ملـــن الطـــالب الـــذي جييـــب إجـــاة صـــحيحة فمســـتوى املتوســـط او متقـــدم إكســـامن
"   هلم

وســأل الباحـــث أيضــا عـــن إجابــة الطـــالب يف تــدريس القواعـــد مبعهــد نـــور 
السالم؟

أمـــا إجابـــة :" يعـــىن " النحـــو"ن كمـــدرس ملـــادة ورأى األســـتاذ خـــالص حـــزي
الطـــالب يف تـــدريس القواعـــد هـــو أحســـن مـــن قبـــل، أي مـــن قبـــل أن يعقـــد ذلـــك 

٦٠"الربنامج ألنه كأالت يف فهم املقروؤ حنو كتب الرتاث 

بـــأن إجابـــة الطـــالب يف تـــدريس : " ٦١وزداد اســـتاذ عبـــد املنـــان هـــو يقـــول
ـــا بعـــض يشـــعرون باحلماســـة واألخـــرى ال القواعـــد هـــو متنـــوع علـــى مـــا قـــد مـــر إلين

يشعرون باحلماسة و امللل يف عمليـة تـدريس القواعـد وهـو مـن ظـواهر احلالـة مبهعـد 
" نور السالم  

انطالقا من تلـك البيانـات احملصـولة، وقـام الباحـث أيضـا باملقابلـة مـع عـدة 
كنـــت : " ٦٢الطـــالب أو املشـــرتكني وقـــال رســـالن هـــو مـــن أحـــد الطـــالب ويقـــول

" عملية تدريس القواعد ألننا أركز على القواعد خاصة حبماسة يف

ليال٢٠١٩مارس ١٦الطالحظة المشاركة في التاریخ في التاریخ  ٥٩
٢٠١٩مارس ١٥يف التاريخ " النحو" كمدرسالمقابلة الشحصیة مع األستاذ خالص حزین ٦٠
٢٠١٩مارس ٢٠عبد املنان يف التاريخ املقابلة الشخصية مع األستاذ٦١
٢٠١٩مارس ١٨طالب رسالن يف التاريخ مع البعض املقابلة الشخصية ٦٢



٥٣

كنت حبماسة بذلك التدريس ألين سأكون يف جهـد وتكثـري " وقال فربي 
٦٣"األوقات يف املطالعة 

بأنــــه مل يشــــعر باحلماســــة يف ذلــــك : " ٦٤وزاد صــــالح الــــدين وهــــو يقــــول
"أشهر ٦ر الربنامج ألنه مل يفهم قط عن القواعد رغم أن ذلك الربنامج مبقدا

فمــن مالحظــة الباحــث يف امليــدان علــى أن اإلجابــة مــن الطــالب بعــض يشــعرون 
باحلماســة وال بــبعض، ألن بعضــهم يشــعرون بــأن ذلــك التــدريس ال يعقــد أبــدا بــل 

أشــــهر، واألخــــرون كمــــا قــــد رأى الباحــــث يف هــــذا املعهــــد هــــم حيــــاولون أن ٦يف 
م أي بعض ليس  هلم زيادة يف القواعـد حنويـا  يفهمون عن القواعد املدروسة مع أ

٦٥"كان أو صرفيا 

مث ســأل الباحــث عــن أســباب الــذي جيعــل الطــالب ال يفهــم عــن تــدريس 
القواعد مبعهد نور السالم؟

جيــــد، كــــان : " وأجــــاب تلــــك األســــئلة أســــتاد حفــــين مبــــارك وهــــو يقــــول 
أسباب الطالب ال يفهـم القواعـد هـو متنـوع إمـا مـن ناحيـة نفـس الطـالب ألن يف 

ريس القواعــد جيــب لكــل الطــالب أن يتعلمــوا بــاملكثف، واإلســتمرار، وال أنســى  تــد
كـــذلك باإلســـتقامة إذ أن الطـــالب حينمـــا يـــتعلم القواعـــد بـــاملكثف، واإلســـتمرار، 

٦٦"وباإلستقامة بقدرة اهللا وعنايته يصريون فامها عما يتعلمهم 

٢٠١٩مارس ١٧طالب فربي يف التاريخ البعض املقابلة الشخصية مع ٦٣
ليال٢٠١٩مارس ١٩طالب صالح الدين يف التاريخ البعض املقابلة الشخصية مع ٦٤
٢٠١٩مارس ١٧المالجظة المشاركة في التاریخ ٦٥
١٠١٩مارس ١٧يف التاريخ القو اعد مبستوى املتوسط كمدرسحفين مبارك  املقابلة الشخصية مع األستاذ٦٦



٥٤

وأكــــد أســــتاذ ســــبيدي هــــذه اإلجابــــة عمــــا يتعلــــق بأســــباب الــــذي جيعــــل 
لــــيس لكـــل الطــــالب يشـــرتكون تلــــك " الب ال يفهــــم عـــن القواعــــد وزاد فيهـــا الطـــ

٦٧"الربامج بأنفسهم بل إمنا للكراهة على الواجات يف ذلك املعهد 

حقيقــــة، كانــــت خلفيــــة كــــل : "أجــــاب األســــتاذ عبــــد املنــــان هــــو يقــــول 
الطــالب متنــوع مــن خلفيــتهم، بعــض يتخرجــون مــن املدرســة احلكوميــة وال يــدرس 

د هناك وبعض يتخرجون من املدرسة غـري احلكوميـة ومل توجـد هلـم زيـادة عن القواع
٦٨"عن القواعد اال قليال 

جييـئ الطـالب يف عمليـة تـدريس القواعـد : " وأكد األستاذ زيين هو يقـول 
مــن ناحيــة متنوعــة وهــذا جيعــل املــدرس أن يفكــر كيــف يفهمهــم رغــم انــه مل توجــد 

٦٩"زيادة 

ن خلفيــة الطــالب ولتكميلهــا فقابــل الباحــث إنطالقــا البيانــات الســابقة عــ
:بعض الطالب عما جيعلهم ال يفهمون عن فن القواعد واإلجابة كما يلي 

٧٠"أن القواعد هو من أحد العلوم الصعبة يف التعلم : " أجاب عمر فاروق 

القواعد هو من أمر مهم لذا الطالب بل فيه إعراب يف كـل كلمـة : " وقال خريان 
كلمـــة أيضـــا هـــذا مـــن أســـباب الـــذي يســـبب لـــذا وإعـــالل يف كـــل  

٧١"الطالب ال يفهم عن القواعد متكمال 

٢٠١٩مارس ٢١سبيدي يف التاريخ املقابلة الشخصية مع األستاذ٦٧
٢٠١٩مارس ٢٠عبد املنان يف التاربخ املقابلة الشخصية مع األستاذ٦٨
٢٠١٩مارس ١٨زيين يف التاريخ املقابلة الشخصية مع األستاذ٦٩
٢٠١٩مارس ١٨طالب عمر فاروق يف التاريخ البعض املقابلة الشخصية مع ٧٠
٢٠١٩مارس ٢١طالب خريان يف التاريخ البعض ملقابلة الشخصية مع ا٧١



٥٥

القواعـد هــو صـعبة جــدا بأنـه يتكــون مـن النحــو والصـرف رغــم : " وقـال لطفيــادي 
٧٢"أين ليس يل زيادة يف ذلك الفن جيعلين يف الصعبة حنو التفهم 

ألن األوقـــــات أنـــــا أشــــعر بالصـــــعبة يف اشـــــرتاك تــــدريس القواعـــــد: " وزاد معــــروف 
٧٣"ضيض وبسيط ليس بوسيع األوقات 

الطـالب الـذي اليفهـم عـن أسـبابفمن املالحظة الـيت قـام الباحـث عـن 
بــــأن أســــباب الطــــالب ال يفهمــــون القواعــــد متنــــوع، بعــــض يتعلــــق : " القواعــــد 

بأنفسهم إما من ناحية ميوهلم وجهودهم وخلفية تدريسـهم وكـذلك بعـض يتعلـق 
يـــة األوقــــات الضـــيقة أو احليـــاة لألخــــرين أو للكراهـــة مــــع باخلارجيـــة إمـــا مــــن ناح

م ال حيبون تدريس القواعد ألنه من العلوم الصعبة  ٧٤"النظام رغم أ

وسأل الباحث عن خلفية الطالب يف اشرتاك تدريس القواعد مبعهـد نـور 
ا تلك األسئلة بعض األساتيذ الطالب واإلجابة كما يلي السالم  :وأجا

جيــد أمــا خلفيــة الطــالب الــذين يدرســون القواعــد :" قــال حفــين مبــارك
"منها يدخلون املعهد بأنه جبوار املعهد وببداية درسه هو يف نفس املعهد 

نعـــم، كانـــت خلفيـــة الطـــالب يف تـــدريس : " قـــال أســـتاذ خـــالص حـــزين 
القواعد عديدة منها جييئ من املدرسة احلكومية وكـذلك املدرسـة اإلسـالمية منهـا 

"املدرسة اإلبتدائية أيضا جييئ من

٢٠١٩مارس ١٧طالب لطفيادي يف التاريخ البعض املقابلة الشخصية مع ٧٢
٢٠١٩مارس ١٨لطالب معروف يف التاريخ ابعضاملقابلة الشخصية مع٧٣
٢٠١٩مارس ١٧المالحظة المشاركة في التاریح ٧٤



٥٦

وقـد كانـت الطـالب يف خلفيـتهم متنوعـة مثـال : " قال أستاذ عبد املنان 
موجــود مــن خـــارج املــدورى الـــذي يــدرس يف احلكوميـــة أي يف مســتوي املتوســـطة 

"أشهر ٦مثال هذا من أحد املشكلة حينما يدرس القواعد رغم أنه يعقد يف 

:يلي وبالتايل أجاب تلك األسئلة طالبان كما 

أنا منذ بداية درسنا أنا أدرس مبعهد نور السالم: " قال خيريان 

أنا من ماالنج وأنـا متخـرج مـن مدرسـة احلكوميـة هـذا مـن : " رأى فربي 
٧٥"أحد األسباب الذي يسببنا يف الصعبة على الفهم 

وســأل الباحــث عــن اإلســرتاتيجية املســتخدمة يف تــدريس القواعــد مبعهــد 
جيـــــد، اإلســـــرتتيجية : "ب األســـــتاذ حفـــــين مبـــــارك هـــــو يقـــــولنـــــور الســـــالم فأجـــــا

ــا املعهـد  متفورجــا "املسـتخدمة يف تــدريس القواعـد لــذا الطـالب علــى مـا قــد قـام 
ويعقد هـذه اإلسـرتاتيجية لـيس لكـل األسـاتيذ . هي حتفيظ، مراجعة، تقومي" مجرب

٧٦"بل لكل األساتيذ إسرتاتيجية متنوعة وعديدة 

اإلســــــرتاتيجية املســــــتخدمة يف ذلــــــك : "يقــــــولوزاد أســــــتاذ شــــــيفول هــــــو 
التــدريس هــو كمــا العــادة يعــين اوال يشــرح املــدرس عــن املوضــوع املدروســة، ثانيــا 
يشـــرح هلـــم عـــن مثالـــه مث إعرابـــه، ثالثـــا يـــأمر املـــدرس الطـــالب أن يعطـــوا مبثـــال مث 

٧٧"إعرابه هكذا أو يسمى باسرتاتيجية القواعد  والرتمجة 

٢٠١٩مارس ١٧طالب فربي يف التاريخ البعضاملقابلة الشخصية مع٧٥
٢٠١٩مارس ١٧يف التاريخ القو اعد مبستوى املتوسط كمدرسحفين مباراك  املقابلة الشخصية مع األستاذ٧٦

٢٠١٩مارس ١٦يف التاريخشيفول كمدرس القو اعد مبستوى املبتدئاملقابلة الشخصية مع األستاذ٧٧



٥٧

اإلســرتاتيجية املســتخدمة حينمــا : " يقــولورأى أســتاذ خــالص حــزين هــو
يدرســهم هــو يــؤثرهم مبثــال عديــد مث يــأمرهم بــإعراب علــى ذلــك األمثــال وكــذلك 
يشرح هلم عن تعريفه وامسه ويأمر املدرس الطـالب أن يعطـوا مبثـال وإعـراب، ألنـه 
يظــن علــى أن الطــالب الــذي يســتطيع أن يعــرب األمثــال فكأنــه هــو يفهــم عمــا 

٧٨"باستقرائيةيدرسه أو يسمى 

ولتكميل اإلحابة على األسئلة السابقة سأل الباحث بعض الطالب عن 
:اإلسرتاتيجية املستخدمة يف تدريس القواعد واإلجابة كما يلي 

اإلســـرتاتيجية املســـتخدمة يف تـــدريس القواعـــد هـــو يشـــرح : " قـــال خـــريان 
٧٩"املدرس الطالب تعريف املوضوع مث املثال واإلعراب 

ــ اإلســرتاتيجية " : " ة لطفيــادي بإجابــة خــريان وهــو يقــول ويــنعكس إجاب
املســتخدمة يف تــدريس القواعــد هــو يــؤثر املــدرس الطــالب عــن املوضــوع املدروســة 

٨٠"مث يشرح هلم من تعريفه ومثاله وإعرابه 

" وأكد توفيق الرمن إجابة لطفيادي بأن إجابته مستويا مع إجابته 

ية املسـتخدمة يف تـدريس القواعـد اإلسـرتاتيج: " وزاد معروف وهـو يقـول 
٨١"هوحتفيظ، مراجعة، وكذالك تقومي 

٢٠١٩مارس ١٥يف التاريخ " النحو" كمدرسخالص حزين  املقابلة الشخصية مع األستاذ٧٨
٢٠١٩مارس ٢١طالب خريان يف التاريخ البعضاملقابلة الشخصية مع٧٩
٢٠١٩مارس ١٧طالب لطفيادي يف التاريخ لبعض ااملقابلة الشخصية مع ٨٠
٢٠١٩مارس ١٨طالب معروف يف التاريخ البعض املقابلة الشخصية مع ٨١



٥٨

ويالحظ الباحث عـن هـذه األسـئلة علـى أن اإلسـرتاتيجية املسـتخدمة يف 
تــدريس القواعــد هــو متنــوع تــارة يســتخدم املــدرس الــدرس إســرتاتيجية اإلســتقرائية 

تلـك املوضـوع أعين يشرح املدرس تعريف املوضوع مث يشرحهم عن املثال املتعلـق ب
٨٢.وكذالك األمثلة املتعلق بتلك املوضوع

وتــارة يســتخدم املــدرس إســرتاتيجية القياســية أعــين يــؤثر املــدرس الطــالب 
باألمثلــة املتعلقــة بتلــك املوضــوع املدروســة مث يشــرحهم عــن تعريفــه ومثالــه وإعربــه 

وهذه اإلسرتاتيجية هي من عكس اإلسرتاتيجية اإلستقرائية 

خدم املـــدرس إســـرتاتيجية حتفـــيظ أعـــين حيفـــظ الطـــالب وتـــارة أيضـــا يســـت
الــدرس كــل الليلــة بعــد انتهــاء تدريســهم بطريقــة املراجعــة عمــا يدرســهم مث التقــومي 
أعـــين يـــأيت املـــدرس الطـــالب الورقـــات الـــيت هلـــا أســـئلة املتعلقـــة بالـــدرس مـــن قبـــل 

ويأمرهم باإلجابة

يف تـــدريس واســـتمر الباحـــث بســـؤال كـــم أنـــواع اإلســـرتاتيجية املســـتخدمة
:القواعد مبعهد نور السالم واإلجابة من األساتيذ والطالب كما يلي 

جيـــــد كثـــــري ومتنــــوع أمـــــن أنـــــا أســـــتخدم : " قــــال أســـــتاذ خـــــالص حــــزين 
٨٣"إسرتاتيجية حتفيظ ومراجعة والتقومي، مث القواعد والرتمجة 

كثــري ، منهــا قواعــد والرتمجــة، قياســية، إســتقرائية : " وقــال أســتاذ شــيفول 
"٨٤

٢٠١٩مارس ١٧المالحظة المشاركة في التاریخ  ٨٢
٢٠١٩مارس ١٥يف التاريخ " النحو" كمدرسخالص حزين  املقابلة الشخصية مع األستاذ٨٣



٥٩

وزاد أســــتاذ عبــــد املنــــان علــــى أن اإلســــرتاتيجية املســــتخدمة عديــــدة منهــــا 
٨٥"قياسية أستقرئية قواعد والرتمجة 

وزاد أســـــتاذ زبيـــــدي باإلجابـــــة كنـــــت جينمـــــا يـــــدرس الطـــــالب أســـــتخدم 
٨٦"إسرتاتيجية األسئلة واألجوبة ليعرف فهم الطالب 

تدريسوسأل الباحث عن خطوات اإلسرتاتيجية املستخدمة يف عملية ال

اخلطـــــــوات مـــــــن تلـــــــك : " ٨٧قـــــــال األســـــــتاذ حفـــــــين مبـــــــارك هـــــــو يقـــــــول
:اإلسرتاتيجية  حتفيظ، مراجعة، والتقومي كما يلي 

يفتح املدرس الدرس بالسالم.١
ينادي املدرس الطالب كشف الغياب.٢
يـــأمر املـــدرس الطـــالب أن يركـــزوا أفكـــارهم إىل الســـبورة الســـتماع البيانـــات املتعلـــق .٣

ما يدرسهم بالقواعد كي يفهمون ع
يأمر املدرس الطالب أن حيفظوا الدرس الذي قد درس من قبل باملراجعة.٤
يــأيت املــدرس الطــالب الورقــات الــيت هلــا أســئلة املتعلقــة بالــدرس مــن قبــل ويــأمرهم .٥

باإلجابة

٢٠١٩مارس ١٥يف التاريخ " النحو" كمدرسشبفول  املقابلة الشخصية مع األستاذ٨٤
عبد املناناملقابلة الشخصية مع األستاذ٨٥
٢٠١٩مارس ٢١زبيدي يف التاريخ املقابلة الشخصية مع األستاذ٨٦
١٠١٩مارس ١٧يف التاريخ القو اعد مبستوى املتوسط كمدرسحفين مباراك  املقابلة الشخصية مع األستاذ٨٧



٦٠

:وهي كما يلي ٨٨وخيتلف خطوات إسرتاتيجية القواعد والرتمجة ألستاذ شيفول

بالسالميفتح املدرس الدرس .١
ينادي املدرس الطالب كشف الغياب.٢
يشرح املدرس املوضوع مث يلقي ترمجته.٣
مث يعطي املدرس األمثلة وترمجته.٤
مث يعرب املدرس األمثلة وترمجته.٥

ا كما يلي :٨٩ويقدم أيضا أستاذ خالص حزين باسرتاتيجية اإلستقرائية وخطوا

يفتح املدرس الدرس بالسالم .١
الغيابينادي املدرس كشف .٢
يؤثر املدرس الطالب مبثال متعلق باملوضوع.٣
يشرح هلم عن تعريفه حىت كونوا فامها عن هذا االعريف.٤
يعطي املدرس الطالب أمثلة عديدة.٥
ويعرب املدرس تلك األمثلة لكي يفهمون عن أحوال كل الكلمات   .٦

ولتأكيد علـى تلـك املقابلـة باألسـاتيذ فقابـل أيضـا عـن بعـض الطـالب عـن 
اإلســرتاتيجية فقــام الباحــث بأســئلة لــذا الطــالب عمــا يتعلــق بــاخلطوات خطــوات 

:واإلجابة كما يلي 

٢٠١٩مارس ١٥يف التاريخ " النحو" كمدرسشبفول  مع األستاذاملقابلة الشخصية٨٨
٢٠١٩مارس ١٥يف التاريخ " النحو" كمدرسخالص حزين  املقابلة الشخصية مع األستاذ٨٩



٦١

يبــــداء املــــدرس بالســــالم وينادينــــا واحــــدا فواحــــدا ويبــــداء : " قــــال رســــالن 
املــــدرس بشــــرح املوضــــوع اوال مث انتهــــاء فهــــم الطــــالب يــــزداد املــــدرس األمثلــــة مث 

هــا ويعطــي املــدر ســالطالب أن يســئلوا عمــا يتعلــق باملوضــوع الــذي ال يفهــم يعر
٩٠"الطالب ويأمرهم بإعطاء األمثلة املتعلق باملوضوع 

عادة يبداء املدرس بالسالم وينادينا واحدا فواحدا ويبـداء : " ورأى نواوي 
املدرس الدرس بقيام الطالب جبانبه كـي يقـراء الـدرس مـن قبـل مث إسـتمر املـدرس 

إســـتمراريا بـــني املـــادة الســـابقة واملـــادة الـــدرس مبراجعـــة املـــادة مـــن قبـــل كـــي تكـــون 
٩١األتية

: ٩٢وأضاف خريان بإجابة األخر عن خطوات اإلسرتاتيجية وهو يقول

يفـــتح املـــدرس الـــدرس بالســـالم يف أول اللقـــاء مث ينـــادي أمســـاء الطـــالب " 
واحـــدا فواحـــدا مث يــــؤثر الطـــالب أوال إمـــا باألمثلــــة أو مبراحعـــة املـــادة الســــابقة مث 

التعريــف وكــذلك األمثلــة وإعرابــه وهــذه مــن حــال األســتاذ حينمــا يشــرح هلــم عــن
"يدرسنا يف الفصل 

ومــن املالحظــة الباحــث يف امليــدان عــن خطــوات اإلســرتاتيجية املســتخدمة 
٩٣:يف القواعد والبيانات كما يلي 

٢٠١٩مارس ١٨طالب رسالن يف التاريخ البعضاملقابلة الشخصية مع٩٠
٢٠١٩مارس١٦طالب نواوي يف التاريخ البعض املقابلة الشخصية مع ٩١
٢٠١٩مارس ٢١طالب خريان يف التاريخ البعض املقابلة الشخصية مع٩٢
٢٠١٩مارس ١٧المالحظة المشاركة في الناریخ ٩٣



٦٢

خطـــة اإلســـرتاتيجية املســـتخدمة يف عمليـــة التـــدريس هـــي متنوعـــة بنســـبة " 
رس بالســـالم مث ينـــادي الطـــالب واحـــدا فواحـــدا ويشـــرح املـــدرس تـــارة يبـــداء املـــد

املوضـــوع وبعـــد انتهـــاء فهـــم الطـــالب عـــن املوضـــوع فيعطـــي باملثـــال ويعربـــه، وتـــارة 
عكسه أعين يبداء املدرس الدرس بالسالم وينادي الطالب واحدا فواحد مث يبني 
املـــدرس تعريـــف املوضـــوع مث يعطـــي املـــدرس الطـــالب األوقـــات لألســـئلة قبـــل أن 

ي باألمثلــــة مث يعــــرف املــــدرس الطـــــالب طريقــــة اإلعــــراب واإلعــــالل واحـــــدا يعطــــ
فواحـــدا، وتـــارة يـــأمر املـــدرس الطـــالب أن يقـــدموا حفظهـــم واحـــدا فواحـــدا وبعـــد 

"انتهاء حفظ الطالب عن املادة إستمر املدرس الدرس بوضوع جديد 

المبحث الثاني

ر السالم باميكاساندور اإلسرتاتيجية املستخدمة يف تدريس القواعد مبعهد نو .أ

أهـــداف اإلســـرتاتيجية املســـتخدمة يف تـــدريس الباحـــث بأســـئلة عـــنوســـأل
القواعــد مبعهــد نــور الســالم، ومــن هــذه األســئلة أجــاب بعــض األســاتيذ واإلجابــة  

:كما يلي 

أمـــــــا األهـــــــداف مـــــــن هـــــــذه : " رأى أســـــــتاذ حفـــــــين مبـــــــاراك وهـــــــو يقـــــــول 
املعهــــد أعــــين تكــــوين الطــــالب فامهــــا اإلســــرتاتيجية لتشــــبيه الرؤيــــة والرســــالة لــــذا 

٩٤"ومستوعبا يف فن القواعد وتبحر يف تدريس كتب الرتاث 

١٠١٩مارس ١٧يف التاريخ القو اعد مبستوى املتوسط كمدرسالمقابة الشخصیة مع األستاذ حفني مباراك ٩٤



٦٣

٩٥لسهولة الطالب يف فهم القواعد: " وأكد أستاذ زيين وزاد وهو يقول  

إلزالـة توسـيع الوقـت وملـل الطـالب : " وأضاف أستاذ سيفول وهو يقـول 
٩٦"عند التدريس 

د اســتخدام اإلســرتاتيجية واإلجابــة وســأل الباحــث عــن إجابــة الطــالب بعــ
:من األساتيذ كما يلي 

كانـــــــت إجابـــــــة الطـــــــالب بعـــــــد اســـــــتخدام : " ٩٧قـــــــال أســـــــتاذ ســـــــبيدي
"اإلسرتاتيجية هي محاسة يف تدريس القواعد ال سيما يف باب سهلة للتفهم 

أمــا إجابــة الطــالب بعــد اســتخدام اإلســرتاتيجية هــي : " قــال أســتاذ زبــريي 
بعـــض يشـــعرون باحلماســـة وبعـــض يشـــعرون بامللـــل وال بقليـــل يقـــدمون الوجـــه بـــال 

صوت وال حركة وال شرور وال حزن  

وال يكتفــــي الباحــــث مبقابلــــة األســــاتيذ بــــل يقابــــل أيضــــا بعــــض الطـــــالب 
٩٨:واإلجابة منهم كما يلي 

٩٩أنا أشعر باحلماسة ألين أسهل عن فهم القواعد وإعرابه : " قال نواوي

نعم أشعر باحلماسـة بسـبب هـذه اإلسـرتاتيجية لـيس : " قال توفيق الرمحن 
١٠٠:يل ملل يف تدريس القواعد 

٢٠١٩مارس ١٨خ المقابة الشخصیة مع األستاذ زیني في التاری٩٥
٢٠١٩مارس ١٥يف التاريخ " النحو" كمدرسالمقابة الشخصیة مع األستاذ شبفول ٩٦
٢٠١٩مارس ١٨المقابة الشخصیة مع األستاذ سبیدي في التاریخ ٩٧
٢٠١٩مارس ١٧المقابة الشخصیة مع األستاذ زبیري في التاریخ ٩٨
٢٠١٩مارس ١٦المقابة الشخصیة مع بعض الطالب نواوي ٩٩



٦٤

ولـــو إســــتخدم : "  ١٠١وأضـــاف عمـــر فـــاروق بإجابـــة خمتلــــف وهـــو يقـــول
منــا عـن هــذا التــدريس األسـتاد اســرتاتيجية مـازال كنــت يف كسـالن ألين ألن مفهو 

"غري سريعة 

ــــة الطــــالب عــــن ومــــن املالحظــــة الباحــــث ــــدان عــــن إجاب إســــتخدام يف املي
١٠٢:اإلسرتاتيجية كما يلي 

ـــــــدريس بعـــــــد إســـــــتخدام املـــــــدرس "  ـــــــة الطـــــــالب يف الت ـــــــت إجاب ـــــــد كان وق
اإلســرتاتيجية وخطتـــه هـــي متنوعـــة بنســـبة الطـــالب تـــارة يشـــعرون باحلماســـة وتـــارة 

يدل على أن كل اإلسرتاتيجية املستخدمة يف التـدريس حنـو يشعرون بامللل، وهذا 
القواعـــد مـــثال ال تـــأيت التـــأثري املكملـــة بـــل إمنـــا هـــي مـــن  نفـــس الطـــالب املتعلـــق 
بـــامليول والــــدوافع يف اشـــرتاك التــــدريس خاصـــة يف القواعــــد، وهـــذا مــــن املواقــــع يف 

"امليدان البحث يف معهد نور السالم خاصة 

ســائل املســتخدم يف تــدريس القواعــد مبعهــد نــور وقابــل الباحــث عــن أي الو 
أســتحدم ســبورة، قلــم : " الســالم وأجــاب لــذا الســؤال أســتاذ عبــد الرشــيد ويقــول 

١٠٣"رصاص، حاسوب، شاشة 

أســـتحدم طباشـــري، ســـبورة، قرطـــاس : " ذ زيـــين وهـــو يقـــول وأضـــاف أســـتا
١٠٤"حاسوب 

٢٠١٩مارس ٢٣المقابة الشخصیة مع بعض الطالب توفیق الرحمن في التاریخ ١٠٠
٢٠١٩مارس ٢٤المقابة الشخصیة مع بعض الطالب عمر فاروق في التاریخ ١٠١
٢٠١٩مارس ١٨المالحظة الشخصیة في التاریخ في التاریخ ١٠٢
٢٠١٩مارس ١٩المقابة الشخصیة مع األستاذ عبد الرشید في التاریخ ١٠٣



٦٥

بعـــض وال يكتفـــي الباحـــث مبقابلـــة مـــع بعـــض التالميـــذ بـــل هـــو يقابـــل مـــع 
:الطالب واإلجابة كما يلي 

يستحدم املدرس طباشري، سـبورة، شاشـة أحيانـا، وكـذلك : " قال شهداء 
١٠٥"حاسوب 

أجيانـــــــا يســـــــتحدم املـــــــدرس طباشـــــــري، ســـــــبورة، شاشـــــــة : " ورأى نـــــــواوي 
١٠٦أحيانا

ومن املالحظة يف امليدان على أن الباحث يالحظ عـن الوسـائل املسـتخدم 
السالم هو حينما يدرس املدرس الطـالب يف ذلـك يف تدريس القواعد مبعهد نور 

املعهــد أرى علــى أن الوســائل املســتخدم هــو كتــاب كمكــان املــادة ســبورة للكتابــة 
١٠٧وكذلك طباشري كاالت الكتابة مث قلم رصاص

كـــم مـــذى أمهيـــة الوســـائل املســـتخدم يف عمليـــة "والتحـــق املـــدربس بســـؤال 
"التدريس

طبعــا، الوســائل مهــم : " يقــول ير أســتاذ زبيــدي زهــأجــاب تلــك الســؤال 
١٠٨"جدا يف عملية التدريس 

٢٠١٩مارس ١٨المقابة الشخصیة مع األستاذ زیني في التاریخ ١٠٤
٢٠١٩مارس ٢٠المقابة الشخصیة مع بعض الطالب شھداء في التاریخ ١٠٥
٢٠١٩مارس ١٦المقابة الشخصیة مع بعض الطالب نواوي في التاریخ ١٠٦
٢٠١٩مارس ١٧المالحظة الشخصیة في التاریخ ١٠٧
٢٠١٩مارس ٢١األستاذ زبیدي في التاریخ المقابة الشخصیة مع ١٠٨



٦٦

الوســائل هــو مهــم جــدا يف التــدريس اذ هــو : " حســن اخلــوامتورأى أســتاذ 
١٠٩"جزأ ال يتجزأ من عملية التدريس 

الوسائل هـو  : " وأكد استاذ عبد املنان إىل اإلجابتني السابقني وهو يقول 
١١٠"د اذ هو مهم جدا كأالت يف تسهيل الطالب حنو تدريس القواع

طبعا كانت اإلسرتاتيجية هي من أمر مهم جدا يف التدريس خاصة يف فـن 
ــا تــؤثر علــى الطــالب يف فهــم املــادةكيف إجابــة الطــالب ــا .  القواعــد، اذ ا أجا

١١١"تلك االسئلة هي استاذ حنفي 

جيد ، كانت اإلسرتاتيجية هي تتعلـق بأهـداف مرجـوة : " وقال أستا عبد الرشيد 
ـــا مـــن  وهـــذه يعـــرف بعمليـــة ســـلوكهم وكـــذلك اإلســـرتاتيجية هلـــا أمهيـــة عظيمـــة أل

١١٢:الوسائل الذي يهدف هدفا مرجوة 

اإلســـرتاتيجية هـــي مـــن أمـــر مهـــم يف : " وهـــو يقـــول شـــيفولوزادهـــا أســـتاذ 
ا جزأ ال يتجزأ من التدريس  ١١٣"التدريس أل

مبعهــد نــور وســأل الباحــث بــأي الكتــب املســتخدم يف تــدريس القواعــد
السالم

أمــا الكتــاب املســتخدم يف عمليــة التــدريس : " رأى أســتاذ خــالص حــزين ويقــول 
١١٤"هي كتاب الذي املستخدم بتمفورجا أعين اجلرمية املرتجم إىل اللغة املدورا 

١٠١٩مارس ١٧يف التاريخ القو اعد مبستوى املتوسط كمدرسالمقابة الشخصیة مع األستاذ حفني مباراك ١٠٩
٢٠١٩مارس ٢٠المقابة الشخصیة مع األستاذ عبد المنان في التاریخ ١١٠
١٠١٩مارس ١٧يف التاريخ مبستوى املتوسط القو اعد كمدرسالمقابة الشخصیة مع األستاذ حفني مباراك ١١١
٢٠١٩مارس ١٩المقابة الشخصیة مع األستاذ عبد الرشید في التاریخ ١١٢
٢٠١٩مارس ٢٠المقابة الشخصیة مع األستاذ عبد المنان في التاریخ ١١٣
٢٠١٩مارس 15يف التاريخ " النحو" كمدرسالمقابة الشخصیة مع األستاذ خالص حزین ١١٤



٦٧

أستخدم كتاب اجلرمية تـارة كتـاب الكواكـب الذريـة، : " قال أستاذ زبريي 
١١٥"والكفراوي 

أســـتخدم كتـــب متنوعـــة مثـــل جرميـــة، عســـماوي،  " :وزداد أســـتاذ حفـــين 
١١٦"كواكب الذرية 

أســــتخدم كتــــاب اجلرميــــة املــــرتجم إىل اللغــــة : " وقــــال أســــتاذ عبــــد الرشــــيد 
١١٧"املدورية وكذلك كتاب النحو البسيط 

وال يكتفـــي الباحـــث بســـؤال االســـاتيذ بـــل ســـأل الباحـــث بـــبعض الطـــالب 
:واإلجابة منهم كما يلي 

١١٨"م املدرس كتاب املرتجم إىل اللغة العربية يستخد: قال نواوي 

يســـــتخدم املـــــدرس كتــــــاب الـــــذي كتبـــــه مـــــدير املعهـــــد نــــــور : قـــــال فـــــربي 
١١٩السالم

وزاد لطفيــــادي بـــــأن الكتـــــاب املســـــتخدم يف تــــدريس القواعـــــد هـــــو جرميـــــة  
١٢٠"كواكب الذرية والكفراوي يف طريقة اإلعراب 

تخدم يف تــدريس ومــن مالحظــة الباحــث يف امليــدان علــى أن الكتــاب املســ
ــــدرس الطــــالب  ــــوع بنســــبة املــــدرس الــــذي ي القواعــــد مبعهــــد نــــور الســــالم هــــو متن

٢٠١٩مارس ٢١المقابة الشخصیة مع األستاذ زبیدي في التاریخ ١١٥
٢٠١٩مارس ١٧يف التاريخ القو اعد مبستوى املتوسط كمدرسحفين مباراكمع األستاذ المقابة الشخصیة ١١٦
٢٠١٩مارس ١٩المقابة الشخصیة مع األستاذ عبدالرشید في التاریخ ١١٧
٢٠١٩مارس ١٦في التاریخ المقابة الشخصیة مع بعض الطالب نواوي١١٨
٢٠١٩مارس ١٧المقابة الشخصیة مع بعض الطالب فبري في التاریخ ١١٩
٢٠١٩مارس ١٧المقابة الشخصیة مع بعض الطالب لطفیادي في التاریخ ١٢٠



٦٨

ويســــــتخدم املــــــدرس كتــــــاب النحــــــو املــــــرتجم إىل اللغــــــة املدوريــــــة وكتــــــاب اجلرميــــــة 
١٢١والكواكب وكذلك كتاب الكفراوي لطريق اإلعراب من كل كلمة 

كيــف يعــرف املــدرس فهــم الطــالب عــن القواعــد واســتمر الباحــث بســؤال
املدروسة؟

يعـــرف املـــدرس فهـــم الطـــالب : " أجـــاب أســـتاذ حفـــين مبـــارك وهـــو يقـــول 
١٢٢"بالتقومي يف بداية اللقاء ليعرف املدرس كم مذى يفهم الطالب عن القواعد 

التقــومي كــل اللقــاء واألختبــار كــل األســبوع : " وعنــد أســتاذ خــالص حــزين 
١٢٣"يف كل ستة أشهر مرة واحدة اكسامنوكذلك 

ولتكميـــل البيانـــات ال يكتفـــي الباجـــث مبقابلـــة مـــع األســـاتيذ بـــل إمنـــا هـــو 
:كما يلي من تلك األسئلة  يقابل مع بعض الطالب واإلجابة 

يـــأمر املـــدرس الطـــالب أن يعطـــي باألمثلـــة عـــن املوضـــوع :  " قـــال خـــريان 
١٢٤"املدروسة مث يأمرهم باإلعراب واحدا فواحدا 

تـــارة يســـئل املـــدرس فهـــم الطـــالب بأســـئلة متنوعـــة : " طيفـــور الـــرحن قـــال
١٢٥"ليبني الطالب فهم املوضوع اخلاص وكذلك األمثلة واإلعراب 

باإلمتحـــان يف كــــل األســـبوع مث يســــتمر املـــدرس موضــــع : " قـــال معــــروف 
١٢٦"جديد وكذلك األسبوع األيت اإلمتحان وهلم جرى 

٢٠١٩مارس ١٧المالحظة الشحصیة في التاریخ في التاریخ ١٢١
٢٠١٩مارس ١٧يف التاريخ لقو اعد مبستوى املتوسط اكمدرسالمقابة الشخصیة مع األستاذ حفني مباراك ١٢٢
٢٠١٩مارس ١٥يف التاريخ " النحو" كمدرسالمقابة الشخصیة مع األستاذ خالص حزین ١٢٣
٢٠١٩مارس ٢١المقابة الشخصیة مع بعض الطالب خیران في التاریخ ١٢٤
٢٠١٩مارس ٢٠المقابة الشخصیة مع بعض الطالب طیفور الرحمن في التاریخ ١٢٥
٢٠١٩مارس ١٨المقابة الشخصیة مع بعض الطالب معروف في التاریخ ١٢٦



٦٩

ســـب مـــا يالحظـــه يف امليـــدان مـــن البيانـــات الســـابقة فـــيالحظ الباجـــث ح
١٢٧وهي

اذا أراد املــدرس أن يعــرف فهــم الطــالب عـــن القواعــد فبدايــة اللقــاء يقــدم املـــدرس 
الطالب األسئلة املتعلقـة باملـادة املدروسـة مـن البدايـة وهـذا يسـمى بـالتقومي قبـل أن 
يستمر املدرس مادة جديدة، ويف كل األسبوع يقدم املدرس اإلختبار او اإلمتحان 

ف املدرس فهم الطالب عـن القواعـد املدروسـة وهـذه العـادة علـى مـا جـرى يف ليعر 
" معهد نورالسالم 

مث استمر الباحث مبقابلة األساتيذ عن كيف إجناز الطـالب بعـد اسـتخدام 
املدرس اإلسرتاتيجية؟  

أصـــبح إجنـــاز الطـــالب جبيـــد، وهـــذا مـــن : " رأى أســـتاذ زيـــين وهـــو يقـــول 
والـــرئيس وكـــذلك املـــدرس أن يعطـــوا هديـــة لـــذا الطـــالب يف أســـباب املـــدير املعهـــد 

١٢٨"إجنازهم 

إجنـــاز الطـــالب أحســـن مـــن قبـــل، ألنـــه ينظـــر : " وزاد أســـتاذ عبـــد الرشـــيد 
١٢٩"مبشارك املشابقة قراءة الكتب يف املستوى العديدة 

ــــــي كــــــون الطــــــالب فامهــــــا : " وزاد أســــــتاذ شــــــيفول وهــــــو يقــــــول  عنــــــد رأي
١٣٠"إجنازهم ومستوعبا لذا القواعد هو من 

٢٠١٩مارس ١٧المالحظة المشاركة في التاریخ في التاریخ ١٢٧
٢٠١٩مارس ١٩المقابة الشخصیة مع األستاذ زیني في التاریخ ١٢٨
٢٠١٩مارس ١٩المقابة الشخصیة مع األستاذ عبد الرشیذ في التاریخ ١٢٩



٧٠

المبحث الثالث
مناقشة نتائج البحث.أ

.اإلسرتاتيجية املستخدمة يف تدريس القواعد مبعهد نور السالم باميكاسان.ث

إن تدريس القواعد مبعهد نور السـالم هـو مـن عمليـة أساسـية لـذا الطـالب 
حيـــث يوجـــه ويـــدرب فكـــرة الطـــالب وميـــوهلم عـــن القواعـــد األساســـية ويعقـــد هـــذه 

ليـــال يف كــــل األســـبوع ســــوى ليلـــة الثالثــــاء واجلمعـــة ألن يف هــــذين العمليـــة ســــبعة 
وقـد خيـتص هـذه . الليلتان كليلـة العطلـة لـذا الطـالب كمـا كـان يف اجلـدول الدراسـة

العملية لطالب الذي جيلس مـن الصـف الثالـث حـىت الصـف السـادس مبدرسـة نـور 
لدراســة يبلــغ الســالم، وينقســم إىل قســمني مبتــدأ كــان أو متوســطا ويف هــذه الســنة ا

عــدد الطــالب الــذين يشــرتكون هلــذه العمليــة يعــين مســانون طالبــا، مث يــوزع الطــالب 
.طالبا تقريبا٤٠إىل فرقتني أعين مبتدئ ومتوسط حيث لكل فرقته حيتوي من 

:يعىن " النحو"أستاذ خالص حزين كمدرس ملادة ويقول

إمنــــا هــــي  باحلقيقــــة، كــــون العمليــــة لتــــدريس القواعــــد مبعهــــد نــــور الســــالم"
كـــالعلوم األساســـي يف تـــدريس العلـــوم ألخـــرى ولتســـهيل الطـــالب يف تفكـــري عمـــا 
ــم ال ميكنــون قــراءة الكتــب ال شــكل وال املعــىن بــدون أن  يتعلــق بكتــب الــرتاث أل
يتعلمـــوا قواعـــد اللغـــة حنويـــا كـــان او صـــرفيا لـــذلك كـــون تـــدريس القواعـــد كربنـــامج 

".الواجب لكل الطالب يف هذا املعهد 

ســالم األســتاذ شــيفول كمــدرس القواعــد مبســتوى املبتــدئ مبعهــد نــور الوزاد
فقال 
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إن عمليـــة تـــدريس القواعـــد مبعهـــد نـــور الســـالم هـــي مـــن برنـــامج املكثـــف "
لتكــوين الطــالب يف ســتيعاب النحــو والصــرف، وكاجلــدار األساســي لعلــوم اإلخــرى 

النحــــو وهــــذا متســــاويا مــــع الرســــالة املعهــــد وبــــين هذاملعهــــد علــــى ضــــوء اســــتيعاب
والصــرف مــع أن الشــيخ حممــد يزيــد ومحــة اهللا عليــه متخــرج مــن متفورجــا مجــرب وهــو  

".كأحد املعهد املتخصص يف ذلك الفن 

يطلــق مــن البيانــات الســابقة، رأى الباحــث أن تــدريس القواعــد مبعهــد نــور 
السالم يعقد يف إعداد الطالب حنـو تعلـم كتـب الـرتاث إذ أن الطـالب ال يفهمـون  

ث من قراءته ومراده وشكله بدون أن يعرفوا علمه وهـذا مشـكلة عظيمـة كتب الرتا
يف الرتبيـة أي مكـان كانـت لـذلك كونـه كربنـامج املكثـف يف إعـداد الطـالب حــويل 

أشهر هم يفهمون القواعد ٣

وحيلـــل الباحـــث بـــأن تـــدريس القواعـــد مبعهـــد نـــور الســـالم مـــن أحـــد العلـــوم 
ذ أنه من أمـر مهـم يف عمليـة الكتـاب االجب لذى الطالب يف فهم كتب الرتاث إ

وال يقال بأنه ليس بفن واحد او بفن حمدود بل إنه يتعلق بالعلوم الشائعة وحيتاجـه 
لقرائتــــه ودرســــه وكــــذلك يعــــرف الطــــالب يف إدراك العالقــــة بــــني املقــــروء واملبحــــوث 

بالقواعد رغم أنه ليس بسهل وال ببسيط يف فهمه وإعطاء الفهم على غريه   

تـدريس القواعـد مبعهـد نـور الســالم " نظـام"الباحـث أن يعـرف عـن مث يريـد
:فقال األستاذ حفين مبارك هو كااملدرس يف املستوى املتوسط هو يقول
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حقيقة كان تدريس القواعد مبعهد نور السـالم يعقـد بـربامج املكثـف يعـين "
ـــذا الطـــالب يف تـــدريس ٦مبقـــدار  أشـــهر عســـى أن يكـــون ذلـــك العمليـــة يســـهل ل

" د وفهمهالقواع

إن عمليــة تـدريس القواعــد يف : " ١٣١ورأى أسـتاذ حســن اخلـوامت هــو يقـول 
ينتقــل بعــض إكســامن أشــهر أي بعــد انتهــاء ٧هــذا املعهــد بثالثــة املســتوى مث بعــد 

الطــالب مــن املســتوي املبتــدئ إىل املســتوى املتوســط وكــذلك املتوســط إىل املتقــدم 
"   وعكسه 

:القواعد يف املستوى املبتدئ هو يقول وزاد األستاذ زيين كمدرس 
ال خيتلف نظام تدريس القواعد يف هـذا املعهـد مـع املعاهـد األخـرى يعـين "

" جيري كما جرى األهداف املرجوة لكن يؤكد هذاملعهد على املكثف كفى مبقدار 
"  يف تدريس القواعد" أشهر ٦

فيالحظ الباحث بنظام تدريس القواعد فريكزه 
مــا النظــام يف تــدريس القواعــد مبعهــد نــور الســالم علــى األســاس املكثــف أ" 

أشـــهرل مث بعـــد النتهـــاء ٦يعـــين مـــادة النحـــو والصـــرف يعطـــى لـــذا الطـــالب حـــويل 
ملن الطالب الذي جييب إجاة صحيحة فمستوى املتوسط او متقدم هلمإكسامن

ومـــن املعـــروف أن نظـــام التـــدريس يف تـــدريس القواعـــد خاصـــة جيـــري كمـــا 
جــرى النظــام عــادة ولكــن لــيس كلهــم ســواء بــل لكــل املعاهــد خصــائص واملميــزات 

أشـــهر يطلـــب الطـــالب الـــدرس القواعـــد وبعـــد ذلـــك تكـــون ٦يعـــين علـــى مقـــدار 
التقومي واإلختبار ألجل مستويات العالية، وهذا من حتليل الباحث
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وقد وجد الباحث النظرية املناسبة بتلك األسئلة

. ارة الثانية وخطوة اسرتاتيجية لتحقيق خطة انظمةالتنظيم هو وظائف اإلد
ويعرف وينادي على أنه عملية يتم دوجبها بتجزئة العمل القائم إى العناصر أو 
األجزاء التعامل معها وأنشطة تنسيق النتائج ايل رققت من أجل رقيق أىداف 

بني أعضاء أما مارنو يعرف بأنه عملية رديد وتوزيع العمل والسلطة واملوارد . معينة
أي عملية التنظيم تشتمل على . حىت يتمكنوا من رقيق األهداف التنظيمية بكفاءة

األهداف، واملرديد اأنشطة، وجتميع األنشطة، وتفويض السلطة، متتد من السيطرة 
١٣٢.وتفاصيل عن دور الفرد ونوع من التنظيم واذيكل التنظيمي

وميكن تعريف التنظيم أبنو عملية حصر الواجبات االزمة لتحقيق األهدف 
وتقسيمها إى اختصاصات لإلدارات واألفراد، وحتديد وتوزيع السلطة واملسؤولية، 
وانشاء العالقات بغرض متكن جمموعة  من األفراد من العمل ههما يف إجنام وتعاون 

بأكثر كفاية لتحقيق هدف مشرتك 

:ما يلي ويشمل التنظيم

o أي تقسيم وجوه النشاط إى جمموعة من الواجبات املتجانسة : تقسيم العمل
ةة اليت يستطيع شخص واحد القيام مبجموعة منها بغرض حتديد  والتشا

.املسؤولية عن كل جمموعة من الواجبات
o ذه الواجبات وربط : حتديد السلطات أي إعطاء السلطة املالئمة للقيام 

دارية بعضها مع بعض من الناحيُت األنقية والرأسية بقصد تنسيق املستوايت اإل
هود اجلماعي .ا
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تنمية اهليئة اإلدارية أي وضع اإدارين املسؤوليني عن الوحدات اإلدارية كـل 
يف منصبة املالئم، وما يتطلب ذلك من تعيني وتدريب وترقية ونقل وفصل

القواعـــد مبعهــد نـــور وســأل الباحـــث أيضــا عـــن إجابــة الطـــالب يف تــدريس 
السالم؟

أمـــا إجابـــة :" يعـــىن " النحـــو"ورأى األســـتاذ خـــالص حـــزين كمـــدرس ملـــادة 
الطـــالب يف تـــدريس القواعـــد هـــو أحســـن مـــن قبـــل، أي مـــن قبـــل أن يعقـــد ذلـــك 

"الربنامج ألنه كأالت يف فهم املقروؤ حنو كتب الرتاث 
تــــدريس بــــأن إجابــــة الطــــالب يف : " وزداد اســــتاذ عبــــد املنــــان هــــو يقــــول 

ـــا بعـــض يشـــعرون باحلماســـة واألخـــرى ال  القواعـــد هـــو متنـــوع علـــى مـــا قـــد مـــر إلين
يشعرون باحلماسة و امللل يف عمليـة تـدريس القواعـد وهـو مـن ظـواهر احلالـة مبهعـد 

" نور السالم  
انطالقا من تلـك البيانـات احملصـولة، وقـام الباحـث أيضـا باملقابلـة مـع عـدة 

كنـت حبماسـة : " الن هو من أحد الطالب ويقولالطالب أو املشرتكني وقال رس
" يف عملية تدريس القواعد ألننا أركز على القواعد خاصة 

كنت حبماسة بذلك التدريس ألين سأكون يف جهـد وتكثـري " وقال فربي 
"األوقات يف املطالعة 

بأنه مل يشعر باحلماسة يف ذلك الربنامج : " وزاد صالح الدين وهو يقول 
"أشهر ٦م قط عن القواعد رغم أن ذلك الربنامج مبقدار ألنه مل يفه

فمــن مالحظــة الباحــث يف امليــدان علــى أن اإلجابــة مــن الطــالب بعــض يشــعرون 
باحلماســة وال بــبعض، ألن بعضــهم يشــعرون بــأن ذلــك التــدريس ال يعقــد أبــدا بــل 
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أشــــهر، واألخــــرون كمــــا قــــد رأى الباحــــث يف هــــذا املعهــــد هــــم حيــــاولون أن ٦يف 
م أي بعض ليس هلم زيادة يف القواعـد حنويـا  يفهمو  ن عن القواعد املدروسة مع أ

١٣٣"كان أو صرفيا 

مث ســأل الباحــث عــن أســباب الــذي جيعــل الطــالب ال يفهــم عــن تــدريس 
القواعد مبعهد نور السالم؟

جيــــد، كــــان : " وأجــــاب تلــــك األســــئلة أســــتاد حفــــين مبــــارك وهــــو يقــــول 
هـو متنـوع إمـا مـن ناحيـة نفـس الطـالب ألن يف أسباب الطالب ال يفهـم القواعـد 

تــدريس القواعــد جيــب لكــل الطــالب أن يتعلمــوا بــاملكثف، واإلســتمرار، وال أنســى  
كـــذلك باإلســـتقامة إذ أن الطـــالب حينمـــا يـــتعلم القواعـــد بـــاملكثف، واإلســـتمرار، 

"وباإلستقامة بقدرة اهللا وعنايته يصريون فامها عما يتعلمهم 
ذه اإلجابــــة عمــــا يتعلــــق بأســــباب الــــذي جيعــــل وأكــــد أســــتاذ ســــبيدي هــــ

لــــيس لكـــل الطــــالب يشـــرتكون تلــــك " الطـــالب ال يفهــــم عـــن القواعــــد وزاد فيهـــا 
" الربامج بأنفسهم بل إمنا للكراهة على الواجات يف ذلك املعهد 

حقيقــــة، كانــــت خلفيــــة كــــل : "أجــــاب األســــتاذ عبــــد املنــــان هــــو يقــــول 
ن مــن املدرســة احلكوميــة وال يــدرس الطــالب متنــوع مــن خلفيــتهم، بعــض يتخرجــو 

عن القواعد هناك وبعض يتخرجون من املدرسة غـري احلكوميـة ومل توجـد هلـم زيـادة 
"عن القواعد اال قليال 

جييـئ الطـالب يف عمليـة تـدريس القواعـد : " وأكد األستاذ زيين هو يقـول 
جــد مــن ناحيــة متنوعــة وهــذا جيعــل املــدرس أن يفكــر كيــف يفهمهــم رغــم انــه مل تو 

" زيادة 
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إنطالقــا البيانــات الســابقة عــن خلفيــة الطــالب ولتكميلهــا فقابــل الباحــث 
:بعض الطالب عما جيعلهم ال يفهمون عن فن القواعد واإلجابة كما يلي 

"أن القواعد هو من أحد العلوم الصعبة يف التعلم : " أجاب عمر فاروق 

بل فيه إعراب يف كـل كلمـة القواعد هو من أمر مهم لذا الطالب : " وقال خريان 
وإعـــالل يف كـــل كلمـــة أيضـــا هـــذا مـــن أســـباب الـــذي يســـبب لـــذا 

"الطالب ال يفهم عن القواعد متكمال 

القواعـد هــو صـعبة جــدا بأنـه يتكــون مـن النحــو والصـرف رغــم : " وقـال لطفيــادي 
"أين ليس يل زيادة يف ذلك الفن جيعلين يف الصعبة حنو التفهم 

شــــعر بالصـــــعبة يف اشـــــرتاك تــــدريس القواعـــــد ألن األوقـــــات أنـــــا أ: " وزاد معــــروف 
" ضيض وبسيط ليس بوسيع األوقات 

الطـالب الـذي اليفهـم عـن أسـبابفمن املالحظة الـيت قـام الباحـث عـن 
بــــأن أســــباب الطــــالب ال يفهمــــون القواعــــد متنــــوع، بعــــض يتعلــــق : " القواعــــد 

ذلك بعـض يتعلـق بأنفسهم إما من ناحية ميوهلم وجهودهم وخلفية تدريسـهم وكـ
باخلارجيـــة إمـــا مــــن ناحيـــة األوقــــات الضـــيقة أو احليـــاة لألخــــرين أو للكراهـــة مــــع 

م ال حيبون تدريس القواعد ألنه من العلوم الصعبة  "النظام رغم أ

وسأل الباحث عن خلفية الطالب يف اشرتاك تدريس القواعد مبعهـد نـور 
ا تلك األسئلة بعض األساتيذ الطالب السالم  :واإلجابة كما يلي وأجا
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جيــد أمــا خلفيــة الطــالب الــذين يدرســون القواعــد :" قــال حفــين مبــارك 
"منها يدخلون املعهد بأنه جبوار املعهد وببداية درسه هو يف نفس املعهد 

نعـــم، كانـــت خلفيـــة الطـــالب يف تـــدريس : " قـــال أســـتاذ خـــالص حـــزين 
القواعد عديدة منها جييئ من املدرسة احلكومية وكـذلك املدرسـة اإلسـالمية منهـا 

"أيضا جييئ من املدرسة اإلبتدائية 

وقـد كانـت الطـالب يف خلفيـتهم متنوعـة مثـال : " قال أستاذ عبد املنان 
رس يف احلكوميـــة أي يف مســتوي املتوســـطة موجــود مــن خـــارج املــدورى الـــذي يــد

"أشهر ٦مثال هذا من أحد املشكلة حينما يدرس القواعد رغم أنه يعقد يف 

:وبالتايل أجاب تلك األسئلة طالبان كما يلي 

أنا منذ بداية درسنا أنا أدرس مبعهد نور السالم: " قال خيريان 

حلكوميـة هـذا مـن أنا من ماالنج وأنـا متخـرج مـن مدرسـة ا: " رأى فربي 
" أحد األسباب الذي يسببنا يف الصعبة على الفهم 

وســأل الباحــث عــن اإلســرتاتيجية املســتخدمة يف تــدريس القواعــد مبعهــد 
جيـــــد، اإلســـــرتتيجية : "نـــــور الســـــالم فأجـــــاب األســـــتاذ حفـــــين مبـــــارك هـــــو يقـــــول

ــا املعهـد  ا متفورجــ"املسـتخدمة يف تــدريس القواعـد لــذا الطـالب علــى مـا قــد قـام 
ويعقد هـذه اإلسـرتاتيجية لـيس لكـل األسـاتيذ . هي حتفيظ، مراجعة، تقومي" مجرب

" بل لكل األساتيذ إسرتاتيجية متنوعة وعديدة 
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اإلســــــرتاتيجية املســــــتخدمة يف ذلــــــك : "وزاد أســــــتاذ شــــــيفول هــــــو يقــــــول
التــدريس هــو كمــا العــادة يعــين اوال يشــرح املــدرس عــن املوضــوع املدروســة، ثانيــا 

مثالـــه مث إعرابـــه، ثالثـــا يـــأمر املـــدرس الطـــالب أن يعطـــوا مبثـــال مث يشـــرح هلـــم عـــن
"إعرابه هكذا أو يسمى باسرتاتيجية القواعد  والرتمجة 

اإلســرتاتيجية املســتخدمة حينمــا : " ورأى أســتاذ خــالص حــزين هــو يقــول
يدرســهم هــو يــؤثرهم مبثــال عديــد مث يــأمرهم بــإعراب علــى ذلــك األمثــال وكــذلك 

يفه وامسه ويأمر املدرس الطـالب أن يعطـوا مبثـال وإعـراب، ألنـه يشرح هلم عن تعر 
يظــن علــى أن الطــالب الــذي يســتطيع أن يعــرب األمثــال فكأنــه هــو يفهــم عمــا 

س"يدرسه أو يسمى باستقرائية

ولتكميل اإلحابة على األسئلة السابقة سأل الباحث بعض الطالب عن 
:بة كما يلي اإلسرتاتيجية املستخدمة يف تدريس القواعد واإلجا

اإلســـرتاتيجية املســـتخدمة يف تـــدريس القواعـــد هـــو يشـــرح : " قـــال خـــريان 
"املدرس الطالب تعريف املوضوع مث املثال واإلعراب 

اإلســرتاتيجية " : " ويــنعكس إجابــة لطفيــادي بإجابــة خــريان وهــو يقــول 
املســتخدمة يف تــدريس القواعــد هــو يــؤثر املــدرس الطــالب عــن املوضــوع املدروســة 

"يشرح هلم من تعريفه ومثاله وإعرابه مث

" وأكد توفيق الرمن إجابة لطفيادي بأن إجابته مستويا مع إجابته 
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اإلسـرتاتيجية املسـتخدمة يف تـدريس القواعـد : " وزاد معروف وهـو يقـول 
"هوحتفيظ، مراجعة، وكذالك تقومي 

يف ويالحظ الباحث عـن هـذه األسـئلة علـى أن اإلسـرتاتيجية املسـتخدمة 
تــدريس القواعــد هــو متنــوع تــارة يســتخدم املــدرس الــدرس إســرتاتيجية اإلســتقرائية 
أعين يشرح املدرس تعريف املوضوع مث يشرحهم عن املثال املتعلـق بتلـك املوضـوع 

.وكذالك األمثلة املتعلق بتلك املوضوع

وتــارة يســتخدم املــدرس إســرتاتيجية القياســية أعــين يــؤثر املــدرس الطــالب 
املتعلقــة بتلــك املوضــوع املدروســة مث يشــرحهم عــن تعريفــه ومثالــه وإعربــه باألمثلــة 

وهذه اإلسرتاتيجية هي من عكس اإلسرتاتيجية اإلستقرائية 

وتـــارة أيضـــا يســـتخدم املـــدرس إســـرتاتيجية حتفـــيظ أعـــين حيفـــظ الطـــالب 
الــدرس كــل الليلــة بعــد انتهــاء تدريســهم بطريقــة املراجعــة عمــا يدرســهم مث التقــومي 

يـــأيت املـــدرس الطـــالب الورقـــات الـــيت هلـــا أســـئلة املتعلقـــة بالـــدرس مـــن قبـــل أعـــين 
ويأمرهم باإلجابة

واســـتمر الباحـــث بســـؤال كـــم أنـــواع اإلســـرتاتيجية املســـتخدمة يف تـــدريس 
:القواعد مبعهد نور السالم واإلجابة من األساتيذ والطالب كما يلي 

ســـــتخدم جيـــــد كثـــــري ومتنــــوع أمـــــن أنـــــا أ: " قــــال أســـــتاذ خـــــالص حــــزين 
"إسرتاتيجية حتفيظ ومراجعة والتقومي، مث القواعد والرتمجة 

"كثري ، منها قواعد والرتمجة، قياسية، إستقرائية : " وقال أستاذ شيفول 



٨٠

وزاد أســــتاذ عبــــد املنــــان علــــى أن اإلســــرتاتيجية املســــتخدمة عديــــدة منهــــا 
"قياسية أستقرئية قواعد والرتمجة 

كنـــــت جينمـــــا يـــــدرس الطـــــالب أســـــتخدم وزاد أســـــتاذ زبيـــــدي باإلجابـــــة  
"إسرتاتيجية األسئلة واألجوبة ليعرف فهم الطالب 

:وقد وجد الباجث النظرية املناسبة بتلك البيانات كما يلي 

سرتاتيجية اليت تتأسس على طريقة عرض املواد التعليميةاال
ـــــوع إىل نـــــوعني ومهـــــا  اســـــرتاتيجية التعلـــــيم القياســـــية ) ١(ينقســـــم هـــــذا الن

)deduksi( ،)(اسرتاتيجية التعليم االستتقرائية ) ٢induksi.(

)deduksi(اسرتاتيجية التعليم القياسية .ت
إن املعلومـــات يف هـــذه االســـرتاتيجية تعـــرض مـــن العامـــة إىل اخلاصـــة، مـــن 

ــــــة ــــــة إىل الظــــــاهرة، مــــــن التعريــــــف إىل األمثل وتتحقــــــق هــــــذه االســــــرتاتيجية . اخلفي
أن يقـدم املعلـم ) ٢. (علومات اليت سيعلمهاأن خيتار املعلم امل) ١(خبطوات، هي 

وأسـلوب هـذه . يضرب املعلم األمثال إىل املتعلم) ٣(تلك املعلومات إىل املتعلم، 
.االسرتاتيجية هو حماضرة

)induksi(اسرتاتيجية التعليم االستقرائية .ث
جتـــري هـــذه االســـرتاتيجية بعـــرض املعلومـــات مـــن اخلاصـــة إىل العامـــة، مـــن 

خطــــوات اســــرتاتيجية ١٣٤وعــــّرب كانيــــت أندرســــون. ة إىل التعمــــيماحلــــوادث الفرديــــ
أن خيتــار املعلـم جـزءا مــن املعلومـات الـىت ســيعلمها، ) ١(التعلـيم االسـتقرائية وهـي 

٣١. ص. المرجع السابق. Iskandarwassid & Dadang Sunendar: انظر١٣٤
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مث يقـــدم املعلــــم ) ٣(أن يقـــدم املعلـــم األمثلــــة اخلاصـــة ألجـــل بنــــاء الفرضـــية، ) ٢(
. مــن الربهــان واألمثلــةاالســتنتاج ) ٤(الــدليل أو الربهــان لقبــول الفرضــية أم ردهــا، 

١٣٥.ومتت هذه االسرتاتيجية بأسلوب االكتشاف والوحدة التعليمية

وسأل الباحث عن خطوات اإلسرتاتيجية املستخدمة يف عملية التدريس

اخلطـوات مـن تلـك اإلسـرتاتيجية  : " ال األستاذ حفين مبـارك هـو يقـول ق
:حتفيظ، مراجعة، والتقومي كما يلي 

بالسالملدرسسيفتح املدرس ا.٦
ينادي املدرس الطالب كشف الغياب.٧
يـــأمر املـــدرس الطـــالب أن يركـــزوا أفكـــارهم إىل الســـبورة الســـتماع البيانـــات املتعلـــق .٨

بالقواعد كي يفهمون عما يدرسهم 
يأمر املدرس الطالب أن حيفظوا الدرس الذي قد درس من قبل باملراجعة.٩

لقـــة بالـــدرس مـــن قبـــل يـــأيت املـــدرس الطـــالب الورقـــات الـــيت هلـــا أســـئلة املتع.١٠
ويأمرهم باإلجابة

:وخيتلف خطوات إسرتاتيجية القواعد والرتمجة ألستاذ شيفول وهي كما يلي 

يفتح املدرس الدرس بالسالم.٦
ينادي املدرس الطالب كشف الغياب.٧
يشرح املدرس املوضوع مث يلقي ترمجته.٨
مث يعطي املدرس األمثلة وترمجته.٩

.٢٠٨، .، ص)١٩٩٣الدار املصرية البنانية،: القاهرة (تعليم اللغة العربية بني النظرية و التطبيق حسن شحاتة، ١٣٥
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مث يعرب املدرس األمثلة وترمجته.١٠

ا كما يلي :١٣٦ويقدم أيضا أستاذ خالص حزين باسرتاتيجية اإلستقرائية وخطوا

يفتح املدرس الدرس بالسالم .٧
ينادي املدرس كشف الغياب.٨
يؤثر املدرس الطالب مبثال متعلق باملوضوع.٩

يشرح هلم عن تعريفه حىت كونوا فامها عن هذا االعريف.١٠
يعطي املدرس الطالب أمثلة عديدة.١١
ويعرب املدرس تلك األمثلة لكي يفهمون عن أحوال كل الكلمات   .١٢

ولتأكيد علـى تلـك املقابلـة باألسـاتيذ فقابـل أيضـا عـن بعـض الطـالب عـن 
خطــوات اإلســرتاتيجية فقــام الباحــث بأســئلة لــذا الطــالب عمــا يتعلــق بــاخلطوات 

:واإلجابة كما يلي 

دا فواحــــدا ويبــــداء يبــــداء املــــدرس بالســــالم وينادينــــا واحــــ: " قــــال رســــالن 
املــــدرس بشــــرح املوضــــوع اوال مث انتهــــاء فهــــم الطــــالب يــــزداد املــــدرس األمثلــــة مث 
هــا ويعطــي املــدر ســالطالب أن يســئلوا عمــا يتعلــق باملوضــوع الــذي ال يفهــم  يعر

"الطالب ويأمرهم بإعطاء األمثلة املتعلق باملوضوع 

واحدا فواحدا ويبـداء عادة يبداء املدرس بالسالم وينادينا : " ورأى نواوي 
املدرس الدرس بقيام الطالب جبانبه كـي يقـراء الـدرس مـن قبـل مث إسـتمر املـدرس 

املادة السابقة واملادة األتية الدرس مبراجعة املادة من قبل كي تكون إستمراريا بني 

٢٠١٩مارس ١٥يف التاريخ " النحو" كمدرسخالص حزين  مع األستاذاملقابلة الشخصية١٣٦
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: وأضاف خريان بإجابة األخر عن خطوات اإلسرتاتيجية وهو يقول 

م يف أول اللقـــاء مث ينـــادي أمســـاء الطـــالب يفـــتح املـــدرس الـــدرس بالســـال" 
واحـــدا فواحـــدا مث يــــؤثر الطـــالب أوال إمـــا باألمثلــــة أو مبراحعـــة املـــادة الســــابقة مث 
يشــرح هلــم عــن التعريــف وكــذلك األمثلــة وإعرابــه وهــذه مــن حــال األســتاذ حينمــا 

"يدرسنا يف الفصل 

ســتخدمة ومــن املالحظــة الباحــث يف امليــدان عــن خطــوات اإلســرتاتيجية امل
: يف القواعد والبيانات كما يلي 

خطـــة اإلســـرتاتيجية املســـتخدمة يف عمليـــة التـــدريس هـــي متنوعـــة بنســـبة " 
املـــدرس تـــارة يبـــداء املـــدرس بالســـالم مث ينـــادي الطـــالب واحـــدا فواحـــدا ويشـــرح 
املوضـــوع وبعـــد انتهـــاء فهـــم الطـــالب عـــن املوضـــوع فيعطـــي باملثـــال ويعربـــه، وتـــارة 

املدرس الدرس بالسالم وينادي الطالب واحدا فواحد مث يبني عكسه أعين يبداء 
املـــدرس تعريـــف املوضـــوع مث يعطـــي املـــدرس الطـــالب األوقـــات لألســـئلة قبـــل أن 
يعطــــي باألمثلــــة مث يعــــرف املــــدرس الطـــــالب طريقــــة اإلعــــراب واإلعــــالل واحـــــدا 
فواحـــدا، وتـــارة يـــأمر املـــدرس الطـــالب أن يقـــدموا حفظهـــم واحـــدا فواحـــدا وبعـــد 

"هاء حفظ الطالب عن املادة إستمر املدرس الدرس بوضوع جديد انت

:أن خطوات اإلسرتاتيجية كما يليوقد برز النظرية يف بعض الكتب على

١٣٧خطوات التدريس باستخدام اإلستقراء

١٠٣ص ٢٠١٣عملية إسرتاتيجية تدريس اللغة العربية أطر نظريتها وتطبيقات بليغ محدي إمساعيل، ١٣٧



٨٤

:يسري التدريس وفق اإلستقراء اخلطوات واملراحل التالية 

مي مرحلة التقو ) ٣(مرحلة التنفيذ ) ٢(مرحلة اإلعداد )٢(
مرحلة التحطيط.٤

حيتــاج التــدريس باإلســتقراء إىل إعــداد خــاص مــن املعلــم وال بــد للمعلــم مــن 
وضع خطة للخربات التعليمية اليت ستجري داخـل الصـف أو خارجـه لتحقيقهـا، 
وحتديد أهداف تعليميـه ووضـع األنشـطة الـيت جتـب إسـتخدامها وأعـداد التـدريس 

رؤيــة شــاملة ملــا الــيت يــتظمن سلســلة مــن اخلطــةات واإلجــراءت الــيت تــزود املعلــم ب
سيقوم به داخل الفصل 

: ومن خطوات اإلعداد للتدريس ما يلي 
حتديـد األهــداف الســلوكية واملـراد حتقيقهــا لــدى الطـالب مــن أول خطــوات .د

التدريس 
حتديـــــد الكلمـــــات الصـــــعبة يف هـــــذه اخلطـــــوات يقـــــوم بقـــــراءة املوضـــــوعات .ذ

دف حتديد الكلمات املبهمـة  بالكتاب الذي يدرسه الطالب قراءة واعية 
بالنصــــــوص األدبيــــــة، او املوضــــــوعات القرائيــــــة، او النصــــــوص القراؤنيــــــة او 
احلـــديث النبويـــة مث البحـــث عـــن املعـــاين مـــع وضـــع بعضـــها يف مجـــل توضـــع 

معناها 
حتديــد املفــاهيم النحويــة، يف مرحلــة اإلعــداد للتــدريس يقــوم املعلــم بتحليــل .ر

ـــذه  ــدف حتديــد املفـــاهيم النحويــة املتضــمنة  خمتــوى املوضــوعات املقـــررة 
.املوضوعات، وحتديد وصياغة داللتها اللفظية
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إســــــتخالص األدب والقيــــــام املتضــــــمنه، بعــــــد حتديــــــد املفــــــاهيم التحويــــــة .ز
باســتخالص األدب والقيــام الدينيــة املتضــمنة، وذلــك املتضــمنة يقــوم املعلــم
دف أن يستنتجوها

حتديـــد األمثلـــة، يقـــوم املعلـــم بتحديـــد األمثلـــة والشـــاهد املرتبطـــة بالقاعـــدة .س
النحويــة الــيت تــرتبط بــاملفهوم النحــوي او القاعــدة الــذي ينبغــي أن يتوصــل 

.الطالب إليه
علــم أن يضــع يف اعتبــاره حتديــد األنشــطة التعليميــة املســتخدمة، ال بــد للم.ش

ا تسهم يف زيادلة فعالية الطـالب وإثـراء املوقـف  دور األنشطة التعليمية أل
التعليمـــي نفســـه وإلثـــارة دافعيـــة الطـــالب للتعلـــيم وميكـــن للمعلـــم أن خيتـــار 

األنشطة التعليمية الذي ميارسها الطالب داخل او خارج دراسة الطالب
ات املهمـة يف إعـداد الـدروس حتديد الوسائل التعليمية، مـن اخلطـو .ص

حتديد الوسائل التعليمية املناسبة واملالئمـة ملوضـوع الـدرس ومفامهـه وحبيـث 
م وإمكانـــــات إســـــتخدامها وظـــــروف وطبيعـــــة  مســـــتويات الطـــــالب وخـــــربا

الفصل  
مرحلة التنفيذ.٥

يتم التدريس باستخدام اإلستقراء وفق اخلطوات واإلجراءت التالية
صول إىل األمثلة عن املفهوميطرح املعلم أسئلة للو .٩
يعرض املعلم أمثلة منتمية وغري منتمية عن املفهوم.١٠
يطرح املعلم أسئلة للتواصل إىل تعريف املفهوم النحوي.١١
يطلب املعلم من طالبه صياغة تعريف حمدد للمهفوم.١٢
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يطلب املعلم من الطالب امثلة منتمية وغري منتمية عن املفهوم.١٣
إىل تعريف املفهوم النحوييطرح املعلم أسئلة للوصول .١٤
يطلب املعلم من طالبه صياغة املفهوم النحوي.١٥
يطلب املعلم من طالبه أمثلة أخرى عن املفهوم او احلكم.١٦

مرحلة التقومي.٦

ــــا املعلــــم علــــى مــــذى حتقيــــق  يعــــد التقــــومي العمليــــة املركبــــة الــــيت حيكــــم 
الطـــالب األهـــداف املنشـــودة، والتقـــومي يتضـــمن التقـــدير مبعـــىن تشـــخيص وتوجيـــه 

وهــو لــيس جمــرد إصــدار حكــم علــى قيمــة الســلوك بــل هــو عمليــة مجــع وتصــنيف 
وحتليـــل وتفســـري وإجابـــات الطـــالب والتقـــومي أخـــر خطـــوات إســـرتاتيجية التـــدريس 
باســـتخدام اإلســـتقراء، وينبغـــي أن يكـــون مرتبطـــا باألهـــداف الـــيت حـــددها املعلـــم 

.مسبقا

خطوات التدريس بالستخدام القياس

وفق إسرتاتيجية القياس وفق خطوات السابقة عند التدريس يسري التدريس 
:بالستخدام إسرتاتيجية اإلستقراء واخلطوات واملراحل التالية 

مرحلة التقومي) ٣(مرحلة التنفيذ ) ٢(مرحلة التنفيذ )٢(
ــــدريس  ــــذ فيــــتم الت وتشــــبه هــــذه املراحــــل مــــا ســــبق فيمــــا عــــدا مرحلــــة التنفي

: باستخدام القياس وفقا لإلجراءت التالية 
يقـــــدم املعلـــــم تعريفـــــا للمفهـــــوم او القاعـــــدة النحويـــــة، حيـــــث يقـــــزم املعلـــــم .٥

بتحديــد اســم املفهــوم وصــياغته وتقدميــه للطــالب حبيــث يســتطيع الطالــب 
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ــــه كتابــــة إســــتخدامه يف مواقيــــف وحــــاالت جديــــد ة، مث يطلــــب مــــن طالب
.املفهوم وتعريفه يف مجلة تقريرية حتدد احلصائص املميزة له

يطـــرح املعلـــم األســـئلة حـــول معـــىن املفخـــوم يف هـــذه اخلطـــوة يطـــرح املعلـــم .٦
بعــض األســئلة الــيت تثــري تفكــري الطــالب وتــوجيههم إىل معرفــة حصــائص 

هـذا املفهـوم ليـتم وطبيعة املفهوم او احلكم النحوي، ويركز إنتباههم حول
.إستيعابه بشكل جيد

يطلب من املعلم حتديـد أمثلتـه مـن املفهـوم، يف هـذه اخلطـوة يطلـب املعلـم .٧
من طالبه إعطاء أمثلة متنوعة ومنتمية وغري منتمية للمفهوم املطروح على 

.أن براعي يف تقدمي األمثلة سواء من املعلم أو الطالب تنوعها وتدرجها
تطبيقــات علــى املفهــم أو القاعــة النحويــة، يــتم يف هــذه اخلطــوت التأكـــد .٨

مـــن إكتســـاب الطـــالب للمفهـــوم الـــديين او القاعـــدة الفقهيـــة علـــى طريـــق 
قيــامهم بأعطــاء املزيــد مــن االمثلــة املنتميــة ومتييزهــا عــن غريهــا مــن األمثلــة 

. غري املنتمية مع إعطاء التعليل لذلك التمييز

ية املســـــــتخدمة يف تـــــــدريس القواعــــــــد مبعهـــــــد نـــــــور الســــــــالم دور اإلســـــــرتاتيج.ب
باميكاسان

أهـــداف اإلســـرتاتيجية املســـتخدمة يف تـــدريس الباحـــث بأســـئلة عـــنوســـأل
القواعــد مبعهــد نــور الســالم، ومــن هــذه األســئلة أجــاب بعــض األســاتيذ واإلجابــة  

:كما يلي 
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أمـــــــا األهـــــــداف مـــــــن هـــــــذه : " رأى أســـــــتاذ حفـــــــين مبـــــــاراك وهـــــــو يقـــــــول 
اإلســــرتاتيجية لتشــــبيه الرؤيــــة والرســــالة لــــذا املعهــــد أعــــين تكــــوين الطــــالب فامهــــا 

"ومستوعبا يف فن القواعد وتبحر يف تدريس كتب الرتاث 

"لسهولة الطالب يف فهم القواعد: " وأكد أستاذ زيين وزاد وهو يقول  

إلزالـة توسـيع الوقـت وملـل الطـالب : " وأضاف أستاذ سيفول وهو يقـول 
"تدريس عند ال

وســأل الباحــث عــن إجابــة الطــالب بعــد اســتخدام اإلســرتاتيجية واإلجابــة 
:من األساتيذ كما يلي 

كانــت إجابــة الطــالب بعــد اســتخدام اإلســرتاتيجية : " قــال أســتاذ ســبيدي
"هي محاسة يف تدريس القواعد ال سيما يف باب سهلة للتفهم 

م اإلســرتاتيجية هــي أمــا إجابــة الطــالب بعــد اســتخدا: " قــال أســتاذ زبــريي 
بعـــض يشـــعرون باحلماســـة وبعـــض يشـــعرون بامللـــل وال بقليـــل يقـــدمون الوجـــه بـــال 

صوت وال حركة وال شرور وال حزن  

وال يكتفــــي الباحــــث مبقابلــــة األســــاتيذ بــــل يقابــــل أيضــــا بعــــض الطـــــالب 
:واإلجابة منهم كما يلي 

"وإعرابه أنا أشعر باحلماسة ألين أسهل عن فهم القواعد : " قال نواوي 

نعم أشعر باحلماسـة بسـبب هـذه اإلسـرتاتيجية لـيس : " قال توفيق الرمحن 
:يل ملل يف تدريس القواعد 
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ولـو إسـتخدم األســتاد : "  وأضـاف عمـر فـاروق بإجابـة خمتلــف وهـو يقـول
اســـرتاتيجية مــــازال كنــــت يف كســـالن ألين ألن مفهومنــــا عــــن هـــذا التــــدريس غــــري 

"سريعة 

ــــة الطــــالب عــــن ومــــن املالحظــــة الباحــــث ــــدان عــــن إجاب إســــتخدام يف املي
:اإلسرتاتيجية كما يلي 

ـــــــدريس بعـــــــد إســـــــتخدام املـــــــدرس "  ـــــــة الطـــــــالب يف الت ـــــــت إجاب ـــــــد كان وق
اإلســرتاتيجية وخطتـــه هـــي متنوعـــة بنســـبة الطـــالب تـــارة يشـــعرون باحلماســـة وتـــارة 
يشعرون بامللل، وهذا يدل على أن كل اإلسرتاتيجية املستخدمة يف التـدريس حنـو 
القواعـــد مـــثال ال تـــأيت التـــأثري املكملـــة بـــل إمنـــا هـــي مـــن  نفـــس الطـــالب املتعلـــق 
بـــامليول والــــدوافع يف اشـــرتاك التــــدريس خاصـــة يف القواعــــد، وهـــذا مــــن املواقــــع يف 

"امليدان البحث يف معهد نور السالم خاصة 

وقابــل الباحــث عــن أي الوســائل املســتخدم يف تــدريس القواعــد مبعهــد نــور 
أســتحدم ســبورة، قلــم : " ب لــذا الســؤال أســتاذ عبــد الرشــيد ويقــول الســالم وأجــا

"رصاص، حاسوب، شاشة 

أســـتحدم طباشـــري، ســـبورة، قرطـــاس : " ذ زيـــين وهـــو يقـــول وأضـــاف أســـتا
"حاسوب 

وال يكتفـــي الباحـــث مبقابلـــة مـــع بعـــض التالميـــذ بـــل هـــو يقابـــل مـــع بعـــض 
:الطالب واإلجابة كما يلي 
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رس طباشري، سـبورة، شاشـة أحيانـا، وكـذلك يستحدم املد: " قال شهداء 
"حاسوب 

"أجيانا يستحدم املدرس طباشري، سبورة، شاشة أحيانا : " ورأى نواوي 

ومن املالحظة يف امليدان على أن الباحث يالحظ عـن الوسـائل املسـتخدم 
يف تدريس القواعد مبعهد نور السالم هو حينما يدرس املدرس الطـالب يف ذلـك 
املعهــد أرى علــى أن الوســائل املســتخدم هــو كتــاب كمكــان املــادة ســبورة للكتابــة 

وكذلك طباشري كاالت الكتابة مث قلم رصاص   

:ناسبة بتلك األسئلة كما يلي والنظرية امل

يقصـــد بالوســـيلة التعليميـــة هـــي كـــّل أنـــواع الوســـائط الـــيت تعـــني املعلّـــم علـــى 
وعرّفهـــا دنــــت ١٣٨.توصـــيل املعلومـــات واحلقــــائق للتلميـــذ بأســــهل وأقـــرب الطــــرق

(Dent)ــا هــي املــواد الــيت تســتخدم يف حجــرات الدراســة أو يف غريهــا مــن : "بأ
". املواقف التعليمية لتسهيل فهم معاين الكلمات املكتوبة أو املنطوقة

علـى أن الوســائل إمـا مـن ناحيـة الواســعة أو (gerlach and ally)ورأي 
ب مــــن ناحيــــة الباســــطة هــــي كــــل اإلنســــان، املــــواد، الواقعيــــة الــــيت يعطــــي الطــــال

املعلومـــات املهـــارات والســـلوك، وهلـــذا التعربـــف أن الوســـائل لـــيس مـــن أمـــر جامـــد 

: ص.م٢٠٠٠/هــ١٤٢١. ، الريـاض، دار املفـردات)املاهيـة واألسـس والتطبيقـات العمليـة(عبد الرمحن كدوك، تكنولوجيا التعلـيم .١٣٨
٦٧
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فحســــب بــــل أن الوســــائل هــــو كــــل املــــدرس، كتــــاب املقــــرر، بيئــــة املدرســــة وهلــــم 
١٣٩جرا

كـــم مـــذى أمهيـــة الوســـائل املســـتخدم يف عمليـــة "والتحـــق املـــدربس بســـؤال 
"التدريس

طبعــا، الوســائل مهــم : " يقــول ريأســتاذ زبيــدي زهــأجــاب تلــك الســؤال 
"جدا يف عملية التدريس 

الوســائل هــو مهــم جــدا يف التــدريس اذ هــو : " حســن اخلــوامتورأى أســتاذ 
"جزأ ال يتجزأ من عملية التدريس 

الوسائل هـو  : " وأكد استاذ عبد املنان إىل اإلجابتني السابقني وهو يقول 
ذ هو مهم جدا كأالت يف تسهيل الطالب حنو تدريس القواعد ا

طبعا كانت اإلسرتاتيجية هي من أمر مهم جدا يف التدريس خاصة يف فـن 
ــا تــؤثر علــى الطــالب يف فهــم املــادةكيف إجابــة الطــالب ــا .  القواعــد، اذ ا أجا

"تلك االسئلة هي استاذ حنفي 
جيد ، كانت اإلسرتاتيجية هي تتعلـق بأهـداف مرجـوة : " وقال أستا عبد الرشيد 

ـــا مـــن وهـــذه يعـــر  ف بعمليـــة ســـلوكهم وكـــذلك اإلســـرتاتيجية هلـــا أمهيـــة عظيمـــة أل
: الوسائل الذي يهدف هدفا مرجوة 

اإلســـرتاتيجية هـــي مـــن أمـــر مهـــم يف : " وهـــو يقـــول شـــيفولوزادهـــا أســـتاذ 
ا جزأ ال يتجزأ من التدريس  "التدريس أل

139 Abdul Wahab Rasyidi, Media Pembelajaran Bahasa Aarab Uin Malik Presss,2017,
Hal 25
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مبعهــد نــور وســأل الباحــث بــأي الكتــب املســتخدم يف تــدريس القواعــد
السالم

أمــا الكتــاب املســتخدم يف عمليــة التــدريس : " رأى أســتاذ خــالص حــزين ويقــول 
"هي كتاب الذي املستخدم بتمفورجا أعين اجلرمية املرتجم إىل اللغة املدورا 

أستخدم كتاب اجلرمية تـارة كتـاب الكواكـب الذريـة، : " قال أستاذ زبريي 
"والكفراوي 

أســـتخدم كتـــب متنوعـــة مثـــل جرميـــة، عســـماوي،  : "وزداد أســـتاذ حفـــين 
"كواكب الذرية 

أســــتخدم كتــــاب اجلرميــــة املــــرتجم إىل اللغــــة : " وقــــال أســــتاذ عبــــد الرشــــيد 
" املدورية وكذلك كتاب النحو البسيط 

وال يكتفـــي الباحـــث بســـؤال االســـاتيذ بـــل ســـأل الباحـــث بـــبعض الطـــالب 
:واإلجابة منهم كما يلي 

"درس كتاب املرتجم إىل اللغة العربية يستخدم امل: قال نواوي 
"يستخدم املدرس كتاب الذي كتبه مدير املعهد نور السالم : قال فربي 

وزاد لطفيــــادي بـــــأن الكتـــــاب املســـــتخدم يف تــــدريس القواعـــــد هـــــو جرميـــــة  
كواكب الذرية والكفراوي يف طريقة اإلعراب 

ومــن مالحظــة الباحــث يف امليــدان علــى أن الكتــاب املســتخدم يف تــدريس 
ــــدرس الطــــالب  ــــوع بنســــبة املــــدرس الــــذي ي القواعــــد مبعهــــد نــــور الســــالم هــــو متن
ويســــــتخدم املــــــدرس كتــــــاب النحــــــو املــــــرتجم إىل اللغــــــة املدوريــــــة وكتــــــاب اجلرميــــــة 

والكواكب وكذلك كتاب الكفراوي لطريق اإلعراب من كل كلمة 
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:لباحث بأن النظرية املناسبة بتلك األسئلة هي كما يلي وقد وجد ا
الكتاب املدرسي هو أقدم املواد التعليمية وأمهها على اإلطالق، فهو مبثابه 
املرشد واملرجع لكل من املعلم واملتعلم، وفيه حتدد أهداف املوضوع وطرائق تعليم 

ويف تدريس . التعليمية املرافقةوالوسائل ) األساليب الرتبوية املتبعة(هو يشار إىل 
اللغة العربية للناطقني باللغة األخرى الميكن فصل منهج الكتاب عن إعداد 

١٤٠.املدرس وتدريبه

فنجاح الكتاب اجليد يتوقف على مقدارة املدرس على استعماله واحلصول 
ومن الناحية اخرى يستطيع املدرس املدرب مهنيا ولغويا . على إفضل النتائج

افضل الطرائق يف تدريس اللغات األجنبية ان حيصل على نتائج طيبة حىت العلم ب
ولوكان الكتاب املدرس اليتم باجلودة وذلك عن طريق تعديله وحتويره واالضافة 

.اليه
ويقصد أيضا ١٤١.الكتاب املدرسي وسيلة أساسية من وسائل تعليم اللغة

كاسيت وعة على أشرطةباملادة التعليمية أي مادة املكتوبة مثل الكتب، أو مسم
، أو مرئية كاملسجلة على أشرطة الفيديو، أو الشرائح، أو الشفافيات، )صوت(

.أو األفالم الثابتة، أو املصورات وما أشبه ذلك

كيــف يعــرف املــدرس فهــم الطــالب عــن القواعــد واســتمر الباحــث بســؤال
املدروسة؟

140 Muchlis ach, i’dad ta’lim al-lughah al-arabiyah lighairi alnatiqinah biha, (STAIN Pamekasan
press, 2006), hal: 73

٨٠: ص١٩٧٣، )لبنان- دار الفكر المعاصر، بیروت(طرق تدریس اللغة العربیة، جودت الركابي، ١٤١
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الطـــالب يعـــرف املـــدرس فهـــم : " أجـــاب أســـتاذ حفـــين مبـــارك وهـــو يقـــول 
"بالتقومي يف بداية اللقاء ليعرف املدرس كم مذى يفهم الطالب عن القواعد 

التقــومي كــل اللقــاء واألختبــار كــل األســبوع : " وعنــد أســتاذ خــالص حــزين 
"يف كل ستة أشهر مرة واحدة اكسامنوكذلك 

ولتكميـــل البيانـــات ال يكتفـــي الباجـــث مبقابلـــة مـــع األســـاتيذ بـــل إمنـــا هـــو 
:كما يلي من تلك األسئلة  عض الطالب واإلجابة يقابل مع ب

يـــأمر املـــدرس الطـــالب أن يعطـــي باألمثلـــة عـــن املوضـــوع :  " قـــال خـــريان 
"املدروسة مث يأمرهم باإلعراب واحدا فواحدا 

تـــارة يســـئل املـــدرس فهـــم الطـــالب بأســـئلة متنوعـــة : " قـــال طيفـــور الـــرحن 
"واإلعراب ليبني الطالب فهم املوضوع اخلاص وكذلك األمثلة

باإلمتحـــان يف كــــل األســـبوع مث يســــتمر املـــدرس موضــــع : " قـــال معــــروف 
"جديد وكذلك األسبوع األيت اإلمتحان وهلم جرى 

من البيانات السابقة فيالحظ الباجث حسب ما يالحظه يف امليدان وهي 
اذا أراد املــدرس أن يعــرف فهــم الطــالب عـــن القواعــد فبدايــة اللقــاء يقــدم املـــدرس 

ب األسئلة املتعلقـة باملـادة املدروسـة مـن البدايـة وهـذا يسـمى بـالتقومي قبـل أن الطال
يستمر املدرس مادة جديدة، ويف كل األسبوع يقدم املدرس اإلختبار او اإلمتحان 
ليعرف املدرس فهم الطالب عـن القواعـد املدروسـة وهـذه العـادة علـى مـا جـرى يف 

" معهد نورالسالم 
- تقوميا مبعىن صحح-يقوم-شتق من كلمة قومإن أصل كلمة التقومي م

١٤٢.تصحيحا يقال قوم الوالد سلوك ولده أي صحح الوالد سلوك ولده- يصحح

142 Prof.Dr.Moh.Matsna Hs.Pengembangan Evaluasi Dan Tes Bahasa Arab(Alkitabah2012)Hal 3
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أو مأخود من تقوم الشيئ تبينت قيمته وتعدل واستوى او مبعىن تعديل يقال قوم 
١٤٣الشيئ تقوميا مبعىن عدل مساره إىل اجلهة املرغوب

وكشف جوانب , هذه العملية الرتبويةوأما من ناحية الرتبوي بيان قيمة 
ورأى عبد . وتعديل مسارها مبا حيقق األهداف احملددة, الضعف فيها

بأن التقومي هو عملية مجع وتصنيف وحتليل )abdul maujud 1983(املوجود
عن ظاهرة أو موقف أو سلوك )كمية أو كيفية(وتفيسر بيانات أو معلومات 

ورأى اخلادئة بأنه عملية منظمة . راربقصد أستخدامها يف إصدار حكم أو ق
اليت تشتمل على التحليل واإلجتماع وتفسري املعلومات يف إجناه تعلم الطالب 

بأنه إصدار حكم لغرض ما على (Bloom 1967)حنو األهداف احملددة، ورأى 
القيمة األفكار أو األعمال أو احللول الطروق أو املواد وأنه يتضمن إستخدام 

١٤٤.ستويات واملعايري لتقدير مدى كفاية األشياء ودقتها وفهاليتهااحملاكات وامل

بأن التقومي هو عملية منهجية جتدد ما حتقق ) Grounlund 1976(وعرف جرولندا 
من األهداف التالبوية من قبل الطلبة وأنه يتضمن وصفا كميا وكيفيا باإلضافة 

sholahuddin(وعند صالح الدين ردود.١٤٥إىل إصدار احلكم على القيمة

rudud ( بأنه عملية منظمة جلمع وحتلبل املعلومات بغرض حتضيض درجة حتقيق
ا ملعاجلة جوانب الضعف وتوفري منو السليم  أهداف الرتبيوة واختاد القرارات يشأ

(وقال برفوس ١٤٦.املتكامل من خالل إعادة تنظيم البيئة الرتبية وإثرائه
provus1969(ستويات الربامج الرتبيوة أي خمتواها بأنه عملية اإلتفاق حول م

ومراحل تصميمها وحتديدما إذا كان اإلختالف أو تفاوت بني بعض جوانب
الربنامج واملستويات اليت حتكم هذه اجلوانب واإلفادة من ذلك يف حتديد أوجه 

.Ưص )٢٠١١مكتبة الرشد(،مجاالتھ،توجیھاتھ الحدیثةأسالیب،كمال الدین محمد ھاشم وحسن جعفر الخلیفة، مفھوم ، ١٤٣
١٢صإستراتیجیة التقویم التربوي الحدیث وأدواتھ،مصطفى نمر دعمس،١٤٤
١٢نفس المرجع ص ١٤٥
Ɨصالح ردود الحارثي،١٤٦ ƹǎƁǔƣỷ ƶƣữ Ǒƹңƅƫƣỷ ƩƧ ңƧǔҳƧƣỷ ƥƹƳƚǔƣỷ, ١٣ص
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بأنه عملية رسم اخلطوط )stufflbeam1974(أما ستوفليم ١٤٧قصور الربنامج
ا العريضة، واحلصول ع لى معلومات مفيجة تقدم لألطراف املعينة لإلسرتشاد 

harvey(ويرى هاريف، وما مكانيس ١٤٨يف إصدار أحكام تتعلق ببدائل القرارات

and mcmanis ( بأنه عملية تقومي لألداء الفعلي لألفراد أو املؤسسات مقارنة
١٤٩باألهداف والنواتج املرجوة اليت ميكن قياسها

مث استمر الباحث مبقابلة األساتيذ عن كيف إجناز الطـالب بعـد اسـتخدام 
املدرس اإلسرتاتيجية؟  

أصـــبح إجنـــاز الطـــالب جبيـــد، وهـــذا مـــن : " رأى أســـتاذ زيـــين وهـــو يقـــول 
أســـباب املـــدير املعهـــد والـــرئيس وكـــذلك املـــدرس أن يعطـــوا هديـــة لـــذا الطـــالب يف 

١٥٠"إجنازهم 

إجنـــاز الطـــالب أحســـن مـــن قبـــل، ألنـــه ينظـــر : " وزاد أســـتاذ عبـــد الرشـــيد 
١٥١"مبشارك املشابقة قراءة الكتب يف املستوى العديدة 

ــــــي كــــــون الطــــــالب فامهــــــا : " وزاد أســــــتاذ شــــــيفول وهــــــو يقــــــول  عنــــــد رأي
١٥٢"ومستوعبا لذا القواعد هو من إجنازهم 

١١ص٢٠٠٧دار الفجر العريب . التقومي الرتبوي املؤسسيصالح الدين حممود عالم١٤٧
١١نفس المرجع ص ١٤٨
١١المرجع ص نفس ١٤٩



٩٧

المبحث الرابع خالصة عن عرض البيانات

ريس القواعدخالصة من اإلسرتاتيجية املستخدمة يف تد.أ

ة يف عملية الباحث بأن اإلسرتاتيجية املستخدمويف هذا املبحث قد خلص 
تأسس املدرس على عناصر التعلم هي متنوعة حسب ما القواعدالتدريس

التعليم مثال فيستخدم إسرتاتيجية املرتكزة على املعلم، املتعلم، املواد التعليمية أو 
التعليم إما على أساس عملية جتهيز املواد التعليمية فيستخدم إسرتاتيجية 

الشرحية، التعليم النعتمدة على فعالية املتعلم، التعليم اإلكتشافية، إما على 
القياسية، ويف تارة أخرى ساس عرض املواد التعليمية فيستخدم إسرتاتيجية تارة أ

يستخدم أيضا اإلستقرائية ومها على األكثرية لكن رمبا كان املدرس يتوجهون على 
الشرح والنحو، واملعدلة، خاص أيضا مثالإسرتاتيجيةباب خاص فيستخدم إىل 

املدروسة واملوقفية السياقية وهم يتعلقون باملموضوع

من اإلسرتاتيجية املستخدمة يف تدريس القواعدخالصة من دور .ب
ا اإلسرتاتيجية املستخدمة يف تدريس القواعدكانت ؤثر تهلا دور مهم أل

وجيري عملية تأثريا على عملية التدريس إذ بدونك اليصل إىل أهداف مرجوة
بدون مشاركة الطالب التدريس مملة رغم أنه يقدم بتنويع اإلسرتاتيجية املستخدمة 

اإلسرتاتيجية املستخدمة يف تدريس القواعديف عملية التدريس، ومما يأيت دور 
إلزالة توسيع الوقت وملل الطالب ) ٢(، لسهولة الطالب يف فهم القواعد)١(

لتكميل ) ٤(درس يف إعطاء املواد التدريسية ، لسهولة امل) ٣(، عند التدريس
التدريس على الناحية الفعالية
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الفصل اخلامس

اخلامتة

خالصة البحث اليت حتتوي على االسرتاتيجية ) ١(بحث يتناول هذا ال
االسرتاتيجية مادور )٢(، يف تدريس القواعد مبعهد نور السالم املستخدمة 
التوصيات واملقرتحات يف ) ٣(مبعهد نور السالميف تدريس القواعد املستخدمة 
.هذا البحث

خالصة البحث-أ
بأنواع من تدريس القواعد مبعهد نور السالم باميكاسان يتم-١

طريقته عرض االسرتاتيجيات التعليمية وهي االسرتاتيجية املرتكزة على 
وهذه أكثر االسرتاتيجيات يعين إستقرائية والقياسية،املواد التعليمية 

تدريس أن جيعلوا درسون، حيث يريد املتدريس القواعد استخداما يف 
عنه، ال يسكتتدريسا متحمسا ومستوعبا لذى القواعدالقواعد
درسونوكذا مجع امل. متمتعني بهيتدرسونفحسب بل ب الطال

اتيجية باالسرت طريقته عرض املواد التعليميةاالسرتاتيجية املرتكزة على 
ذاتيا درسا تدرسونحيث جيعلهم يتيعين إستقرائيا وقياسيااالكتشافية
ها، ولكنمكذا تستخدم االسرتاتيجية املرتكزة على املعلو .هحتت إشراف

اجلديدة يف أسرع تنويع األمثلةليست كثرية، إمنا كان استخدامها ألجل 
يف كل مرحلة، إمتام املواد الدراسية املقررةوجود التكليف علىممكن ل

.اسرتاتيجة شرحيةوجيمعون فيهافلذلك يستخدمون هذه االسرتاتيجية، 
اعتمادا تاما على الكتاب بها لدى الطالدريساليت يتم تالقواعدوكان 
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األمثلةإىل بعض بالقرر وال خترج منها إال عند استيفاء حاجات الطال
.ة على املواد التعليميةاليت يريدون معرفتها، فهذه هي االسرتاتيجية املرتكز 

تدريس القواعد اليت تستخدم كثريا عند القواعد وأما أساليب توضيح 
.يبداء من الكالم حيت باب اإلظافةهي ف

ويتم كون دور اإلسرتاتيجية املستخدمة يف تدريس القواعد مبعهد نور -٢
إلزالة توسيع ) ٢(، لسهولة الطالب يف فهم القواعد)١(السالم  

لسهولة املدرس يف إعطاء املواد ) ٣(، وملل الطالب عند التدريسالوقت 
وأما وسائل لتكميل التدريس على الناحية الفعالية ، ) ٤(التدريسية ، 

اهتمامات ألجلإعدادا تاما درسون فال يعدها املتدريس القواعد
ها، وال يهتمون أيضا بذلك اهتماما كافيا، بل درسعلى تبالطال

ولكن هناك بعض قليل من . ون يف الفصل الدراسييستخدمون ما جيد
قائمة يعدون الوسائل التعليمية مثل ورقات العمل اليت فيها درسنيامل

.بشكلها البسيطدرسهامحلها وتالب لطعلى احيث يسهلاألمثلة

حاتوصيات والمقتر الت-ب
بعد أن ينتهي الباحث من عرض البيانات وحتليلها، فيقدم يف هذه 

دف إىل  املدرسني تدريس القواعد مبعهد نور النقطة التوصيات واملقرتحات اليت 
.السالم باميكاسان



١٠٠

اللغة العربيةدرسالتوصيات والمقترحات لم-١
ون خبصائص اسرتاتيجية التعليم اجليدة درسأن يراعي ويهتم امل)أ

تنفيذ االسرتاتيجية التعليميةعند
عند احىت ال يقومو تدريس القواعدجية ون اسرتاتيدرسأن ينوع امل)ب

البالتعليم على اسرتاتيجية واحدة اليت ميكن أن متل الط
ون إعدادا كامال الوسائل الفعالة اجلذابة قبلدرسأن يعد امل)ج

.وأن ال يعتمدوا على القلم والسبورة فحسبتدريس
ون ويتبادلون بينهم األفكار واخلربات لتزويد درساملأن يتشاور )د

.وتبادل االسرتاتيجيات والطرق والوسائل التعليمية بينهم

التوصيات والمقترحات للباحثين الالحقين- ٢
أن تسهم نتائج هذا البحث يف إعطاء التصور املبدئي عن 

وميكن . وتقومي استخدامهاتدريس القواعدالدراسة حول اسرتاتيجيات 
أن يقوم الباحثون الالحقون بدراسة اجلوانب األخرى عن اسرتاتيجيات 

مثل اجلوانب املداخل والطرق والوسائل وما أشبه ذلك، تدريس القواعد
كما أن موضوع هذا البحث أيضا ما زال بإمكان تطويره حيث التعمق 

.التقومي وما أشبه ذلكيف جمال معني من جماالت هذا املوضوع مثل جمال 
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جبامعة موالنا مالك إبراهيم العليا، قسم التعليم اللغة العربية، 
. غري منشوراملاجستريحبث٢٠١٥اإلسالمية احلكومية ماالنج، 

فعالية إستخدام إستراتيجية لكل واحد هو معلم لترقية "عزة خري النيلي، 
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معهد نور السالم باميكاسان مادوردليل المقابلة مع مدرس تدريس القواعد ب

املستخدمة يف تدريس القواعد يف املعهد نور السالماإلسرتاتيجية )أ(
كيف تدريس القواعد يف املعهد نور السالم .١
كيف إجابة الطالب عن تدريس القواعد يف املعهد نور السالم.٢
ماأسباب الطالب الذي ال يفهم عن تدريس القواعد يف املعهد نور السالم.٣
املعهد نور السالمما هو اإلسرتاتيجية املستخدمة يف تدريس القواعد يف.٤
كم أنواع اإلسرتاتيجية املستخدمة يف تدريس القواعد يف املعهد نور السالم.٥
كم مذى أمهية اإلسرتاتيجية املستخدمة يف تدريس القواعد يف املعهد نور .٦

السالم
كيف إجابة الطالب عن اإلسرتاتيجية املستخدمة يف تدريس القواعد يف .٧

املعهد نور السالم
اإلسرتاتيجية املستخدمة يف تدريس القواعد يف املعهد نور كيف خطوات .٨

السالم
دور اإلسرتاتيجية املستخدمة يف تدريس القواعد يف املعهد نور السالم)ب(

ما هو األهداف من اإلسرتاتيجية املستخدمة يف تدريس القواعد يف املعهد .١
نور السالم

القواعد يف كيف إجابة الطالب عن اإلسرتاتيجية املستخدمة يف تدريس .٢
املعهد نور السالم

ماهو الوسائل املستخدمة يف تدريس القواعد يف املعهد نور السالم.٣
كم ماذا أمهية الوسائل املستخدمة يف تدريس القواعد يف املعهد نور السالم.٤



ماهو الكتب املستخدمة يف تدريس القواعد يف املعهد نور السالم.٩
كيف طريق املدرس ليعرف فهم الطالب.٥
مادا أمهية الكتب املستخدمة يف تدريس القواعد يف املعهد نور السالمكم .٦

رامعهد نور السالم باميكاسان مادو دليل المقابلة مع مدرس تدريس القواعد ب

كيف إجابة الطالب عن تدريس القواعد يف املعهد نور السالم.١
السالمماأسباب الطالب الذي ال يفهم عن تدريس القواعد يف املعهد نور .٢
ما هو اإلسرتاتيجية املستخدمة يف تدريس القواعد يف املعهد نور السالم.٣
كم أنواع اإلسرتاتيجية املستخدمة يف تدريس القواعد يف املعهد نور السالم.٤
كيف إجابة الطالب عن اإلسرتاتيجية املستخدمة يف تدريس القواعد يف .٥

املعهد نور السالم
القواعد يف املعهد نور السالمماهو الوسائل املستخدمة يف تدريس.٦
كم ماذا أمهية الوسائل املستخدمة يف تدريس القواعد يف املعهد نور السالم.٧
ماهو الكتب املستخدمة يف تدريس القواعد يف املعهد نور السالم.٨
كيف طريق املدرس ليعرف فهم الطالب.٩



الرؤية
لتكنولوجية على أساس اإلميان توجيه اإلنسان املبتكر وسيطرة على املعلومات وا

والتقوى
الرسالة

يرىب تربية حسنة ليكون إنسانا كرميا ومتخلقا بأحسن اخللق.١
تكوين اإلنسان ليكون فعاليا، إبتكاريا، والعلوم، واملعارف، ليكون .٢

أحسن اإلنسان 

بامسكاسان مادورااهليكل اإلداري مبعهد نور السالم 
-٢٠١٩عام الدراسة نور السالم باميكاسان مادورامبعهد اهليكل اإلداري 

:ما يليك٢٠٢٠
كياهي عبد القدوس يزيد: عهدمدير امل

كياهي علي طاهر يزيد: رئيس املؤسسة     
أستاذ حفين مبارك: رئيس املعهد       
أستاذ شيف البحري: نائب رئيس املعهد 

أستاذ أمحد زبيدي : السكرترية
تاذ طيفور فتاحأس: أمني الصوندوق

بعمهد نور السالماألقسام
تمع        - أستاذ حسن اخلوامت: قسم عالقة ا



عبد الصحيب : قسم األمن-

أستاذ علي عمران:قسم الرتبية والتعليم -

أستاذ عبد اللطيف: قسم العبودية -

أمام أبراري : قسم الكهربائي          -

رسالن عمر: الدعوة        قسم -

عبد الرئيس:قسم املياه               -

خري الدين عبداهللا:الرياضة قسم-

خري األنام: الصحيةقسم -

توفيق الرمحن : قسم األدوات واللوازم  -



األنشطة اليومية لذى الطالب مبعهد نور السالم

املكاناألنشطةالساعةاأليامالرقم
١

السبت

املسجدالطالة اجلماعة٠٥-٠٤
املسجدقرائة القراءن٠٥.٤٠-٢٠٥
املصلىتدريس كتب الرتاث٠٧-٣٠٦
ر،محامطباخة واستحمام٠٧.٤٥-٤٠٧ مطبخ،
٥

األحد

مدرسةمدرسة احلكومية١١.٤٥-٠٧
مسكننوما قيلولة١٣-٦١١.٤٥
مسجدصالة الظهر مجاعة١٣.٤٠-٧١٣.١٥
مدرسةمدرسة الدينية١٦.٠٠-٨١٤.٠٠
٩

اإلثنني

مسجدصالة العصر مجاعة١٦.١٥-١٦.٠٠
مسجدتعلم مجاعة١٧.٣٠-١٠١٦.١٥
ر،محامطباخة واستحمام١٧.٣٥-١١١٧.٣٠ مطبخ،
مسجدإستغاثة١٧.٣٧-١٢١٧.٣٠
١٣

الربع

مسجدقراءة القراءن١٨.٠٠-١٧.٣٥
مسجدصالة املغرب مجاعة١٨.٣٠-١٤١٨.٠٥
مصلىتدريس كتب الرتاث١٩.٣٠-١٥١٨.٤٥
مسجدصالة العشاء مجاعة٢٠.١٥-١٦١٩.٣٥
املصلىتدريس كتب الرتاث٣٠-٢١-٢٠.٣٠اخلميس١٧
مسكنمشاورة والتعلم٢٢.٤٥-١٨٢١.٤٥

األنشطة اليومية الوظيفي لذى الطالب مبعهد نور السالم



املكاناألنشطةالساعةاأليامالرقم
١

اإلثنني

ساحة املعهدرياضة٤٥-١٦-١٦.١٥
مسجدقراءة الربدة١٩.٣٠-٢١٨.٤٥
فصل تكرار النظم٣٠-٢٠-٣٢٠.٠٠

واملصلى
٤

الثلثاء
قربزيارة القرب٠٥.٥٥-٠٥.٣٠

بيئة املعهدنظافة٠٧.٠٠-٥٠٦.٠٠
ساحة املعهدرياضة١٦.٤٥-٦١٦.١٥
٧

اخلميس

ساحة املعهدرياضة١٦.٤٥-١٦.١٥
مسجدقراءة يس مجاعة١٩.٣٠-٨١٨.٤٥
مسجدقراءة ديباع٢١.٠٠-٩٢٠.٣٠
مصلىتتمية امللكة٢٢.٠٠-١٠٢١.٠٠
١١

اجلمعة

قربزيارة القرب٠٥.٥٥-٠٥.١٥
بيئة املعهدنظافة٠٧٠٠-١٢٠٦.٠٠
مسجدتتمية امللكة٠٩.٣٠-١٣٠٨.٣٠
مسجدصالة اجلمعة١٢.٤٥-١٤١١.٣٠
مسجدموعظة احلسنة١٦.٠٠-١٥١٤.٠٠
ساحة املعهدرياضة١٦.٤٥-١٦١٦.١٥



الھیكل اإلداري بمعھد نور السالم



قائمة األنشطة مبعهد نور السالم



املقابلة الشحصية مع األستاذ يف تدريس القواعد

يف تدريس القواعداملقابلة الشحصية مع األستاذ 



املقابلة الشحصية مع األستاذ يف تدريس القواعد

املقابلة الشحصيةمع األستاذ يف تدريس القواعد



املقابلة الشحصية مع بعض الطالب يف تدريس القواعد
ا

املقابلة الشحصيةمع بعض الطالب يف تدريس القواعد



املقابلة الشحصية مع بعض الطالب يف تدريس القواعد

املقابلة الشحصية مع بعض الطالب يف تدريس القواعد



املالحظة املشاركة يف عملية التدريس

يف تدريس القواعدبعد اإلختبار النفصفي 



باحثالسرية الذاتية لل

١٩٩٣مارس سنة ١٠أصبح الباجث مشس العارفني ىف يوم األحد التاريخ 
وهو الثاىن ) طبيبة ( املرحوم وفضيلة األم ) صاحل الدين ( ولدت، من فضيلة األب 

من تاخى الفريقان 

احلكومية باجنر تاليال سنة الدراسة قد مت دراسته ىف املدرسة اإلبتدائية 
مث التحق دراسته إىل املدرسة املتوسطة اإلسالمية نور السالم ٢٠٠٤-١٩٩٨

مث استمر دراسته مبستوى العالية يف نفس املعهد، مث استمر ٢٠٠٧وخيرج يف السنة 
ىف كلية ٢٠١٣أيضا إىل اجلامعة اإلسالمية احلكومية باميكاسان مرحلة السنة 

بقسم تعليم اللغة العربية وجنح ىف املناقسة العلمية لبحث العلمى سنة الرتبية 
، واستمر بكلية الرتبية بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة ) املرحلة البكلريوس(٢٠١٧

وله السعي ) املرحلة املاجستري(موالنا مالك إبرهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
تورة يف نفس اجلامعة عسى أن يسهل اهللا القوي ليلتحق دراسته إىل الدرجة الدك

أموره وجنح  فيه

...................أمني




