
 
 

  البحث اجلامعي

ند يف  كتاب منت األجروميةبوغان يف تعليم القواعد النحوية منوذج تنفيذ طريقة 
  تواحلكومية اإلسالمية ملدرسة الثانوية العليا معهد 

  

  :  إعداد

  فؤاد عارف الدين دمحم
 ۱۵۱۵۰۰٣۲ رقم القيد :

  

  إشراف:

  املاجستري أمي حممودة ة احلاجةالدكتور 
  ١٩٦٨١٠٠٨١٩٩٤٠٣٢٠٠٤رقم التوظيف: 

  

  

  

  قسم تعليم اللغة العربية
  كلية علوم الرتبية والتعليم

  جماالنة احلكومية اإلسالميجامعة موال مالك ابراهيم 
٢٠٢٠ 



 
 

  البحث اجلامعي

ند يف  كتاب منت األجروميةبوغان يف تعليم القواعد النحوية منوذج تنفيذ طريقة 
  تواحلكومية  اإلسالميةملدرسة الثانوية  العليامعهد 

  
) لكلية علوم S-1درجة سرجا ( على حصولللتبار مقدم إلكمال بعض شروط اإلخ

  الرتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية

  :  إعداد

  دمحم فؤاد عارف الدين
 ۱۵۱۵۰۰٣۲رقم القيد : 

  إشراف:

  الدكتورة احلاجة أمي حممودة املاجستري
 ١٩٦٨١٠٠٨١٩٩٤٠٣٢٠٠٤رقم التوظيف: 

  

  

  

  قسم تعليم اللغة العربية
  كلية علوم الرتبية والتعليم

  ججامعة موال مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالن
٢٠٢٠ 



 أ 
 

ْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق ( ِ َرْأ  ْنَساَن ِمْن َعَلٍق (١اقـْ ) ٣) اقْـَرْأ َورَبَُّك اْألَْكَرُم (٢) َخَلَق اْإلِ
لْ  ِ ْنَساَن َما َملْ يـَْعَلْم (٤َقَلِم (الَِّذي َعلََّم    )٥) َعلََّم اْإلِ

  )١-٥(العلق 

  

  

  

 

  مْ كُ ْينِ دِ  نْ مِ  ءٌ زْ جَ ُه نَّ إِ فَ  الََعربِيَّةَ  اللَُّغةَ  مَ لَّ عَ ا تَـ وْ صُ رِ حْ أَ 

    )أمري املؤمنني عمر ابن اخلطاب(



 ب 
 

  

  أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:

  

  سوحرنيكأمي احملبوبة: 

ها يف الدنيا واآلخرة اليت قد ربتين منذ صغاري وبدون رضاها وحبها ما (عسى هللا أن يرمح
  وجدت النجاح)

  

  مادسودي أيب الكرمي:

  (عسى هللا أن يرمحه يف الدنيا واآلخرة ويعطيه طول العمر والصحة دائما)

  

ن:  ، سري نور حياينوإىل  األخوا   سري نور حيا

فعا ورزقا واسعا)(عسى هللا أن يرمحهما يف الدنيا واآلخرة وجي   علهما علما 



 ج 
 

  شكر وتقدير
﷽  

احلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على سيد دمحم بن عبد هللا املبعوث رمحة 
للعلمني، ومن اهتدي بسنته ودعا بدعوته إىل يوم الدين. وعلى آله وصحبه أمجعني، أما 

  بعد.

لى نعمه القوة والصحة والفرصة حىت قد انتهى  أشكر شكرا إىل هللا عز وجل ع
ملوضوع " ندوغان كتابة هذا البحث اجلامعي  يف  (Bandongan)منوذج تنفيذ طريقة 

اإلسالمية ملدرسة الثانوية  العليايف معهد اب منت األجرومية كتبتعليم القواعد النحوية 
ميكن إمتامها بدون مساعدة وقد انتهى كتابة هذا البحث اجلامعي وال". تواحلكومية 

  اآلخر، ولذلك قدم الباحث الشكر إىل:

عبد احلارس املاجستري، مدير اجلامعة موال احلاج فضيلة األستاذ الدكتور  - ١
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

فضيلة الدكتور احلاج أغوس ميمون املاجستري، عميد كلية علوم الرتبية والتعليم  - ٢
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. جامعة موال

مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية  احلاجة فضيلة الدكتورة - ٣
 جامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

الذي بذل جهده يف  ة، املشرفاملاجستري فضيلة الدكتورة احلاجة أمي حممودة - ٤
تكميل هذا البحث، واليت قد أفاد الباحث علميا ووجه رعاية الباحث يف 

خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حيت 
 من هللا أحسن اجلزاء، ومن الباحث عظيم الشكر والعرفان. ااإلنتهاء منه، فله



 د 
 

، كل منهما املعلم األول يف سوحرنيكو  مادسوديفضيلة الوالدين احملبوبني،  - ٥
الباحث منذ والدته حيت يصل إىل عمره اآلن. وال ميالن أن يقود حياة 

 الباحث يف سلوك الطريق السديد.

يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية  ساتيذ واألساتذاتمجيع األ - ٦
 .والتعليم جامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 العليامعهد ، تعين معلم اللغة العربية يف خري الرازقني املاجستريالدكتور فضيلة  - ٧
 .تواحلكومية اإلسالمية ملدرسة الثانوية 

يف قسم تعليم اللغة العربية كلية العلوم الرتبية والتعليم جامعة  أصحايبمجيع  - ٨
حركة الطّلبة اإلسالمية ، و موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

ندونسيطّلبة ال، وإحتد ةندونسياإل  الغة العربية 

عسى هللا أن مين علينا رمحته الحد هلا وأن يشيبنا حبسن الثواب. وأخريا، أدرك 
لتأكيد الضعف أو القصور، يتوقع التقرير  الباحث أن كتابة هذا البحث اجلامعي وهناك 
انتقادات واقتالاحات بناءة من أي طرف ملزيد من التحسن، وهذا قد يكون البحث 

رب العاملني. جزاكم هللا خريا كثريا أحسن اجلزاء.اجلامعي    مفيدة لنا مجيعا. آمني 

  

٢٠٢٠ مارس ١١ ،تو   
                 الباحث،

 

 دمحم فؤاد عارف الدين   
١٥١٥٠٠٣٢رقم القيد :   



 

 ه 

 

  

  تقرير املشرف
    

 
 
  

 
 

    



 

 و 

 

 

 

 تقرير جلنة املناقشة



 

 ز 

 

  

  تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
   



 

 ح 

 

  
 

  تقرير عميد كلية علوم الرتبية والتعليم



 

 ط 

 

  

  مواعيد اإلشراف

 



 

 ي 

 

  

  إقرار الطالب



 

 ك 

 

  ملخص البحث
  

ندوغان يف تعليم القواعد النحوية بكتاب منت . ٢٠٢٠، دمحم فؤاد. عارف الدين منوذج تنفيذ طريقة 
تو ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  عليا مدرسة الثانوية اإلسالمية يف معهد ال األجرومية يف معهد العليا 

تو . البحث اجلامعي. قسم تعليم اللغة العربية، كلية الرتبية والتعليم، جامعة موالن مالك إبرهيم احلكومية 
ستري   اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف: الدكتورة حاجة أمي حممودة ا

ندوغان الكلمات املفتاحية:   ، كتاب منت اجلروميةيةتعليم القواعد النحو ، طريقة 

ملعلمني أن يستخدم الطريقة اجليدة ايف تعليم اللغة العربية. لذلك وجب على  النحو له مقام مهم
جحا. وإحدى الل لطريقة التعليمية املناسبة يعن بستخدام ا طالباتاليت تنمي اإلجنازات ل قطر يحصل التعلم 

مل ندوغان اليت تساعد اليستخدم طري يةالنحو  ائدقو تعليم ال معهد العلياويف ادة التعليمية. ِ أن  طالباتقة 
 من تتكون اليت العالية املراحل إىل دف اليت اخلطابة هي طريقة أيضا، وتون بطريقة يسمى هم املادة.تف

ذا عريف كيفية عملية التعليم القواعد النحوية املستخدمة يف هيلذلك الباحث يريد أن  املتعلمني املستمرين.
ستخدم قواعد النحو يف صنعة تأن  عرفتاللغة العربية بسهلة و  درستأن  طالباتال ستطيعتعهد، حىت امل

  األمثلة و اجلمال.

ندغان تعليم القواعد النحوية دافهملعرفة األ )١ذا البحث هي: هالبحث يف  فاهدما أأ  بطريقة 
توملدرسة الثانوية  يف معهد العليااب منت األجرومية بطريق بكت ملعرفة األنشطة ) ٢. اإلسالمية احلكومية 

ندوغان تعليم القواعد النحوية  ندوغان بطريقة  ملدرسة  يف معهد العليابكتاب منت األجرومية بطريق 
تو ندوغان تعليم القواعد النحوية ملعرفة التقومي )٣ .الثانوية اإلسالمية احلكومية  تاب منت بك بطريقة 

تو. د العليايف معه األجرومية يستخدم الباحث املدخل الكيفي. بطريقة  ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
ت اليت يقرتح ميلس حوبرمان ت املالحظة واملقابلة والوثيقة. وكان أسلوب حتليل البيا   .مجع البيا

ندوغان تعليم القواعد النحوية أهداف ذا البحث تدل على أنّ ه ائجونت تاب منت بك بطريقة 
تعريف القواعد النحوية   يعين  العربية  اللغة  عن  الطالبات األول تعريف هدفني  يف معهد العليا تكون اجلرومية

أن األنشطة التعليم املستخدمة تشمل وسائل التعليم فهم املادة.  ترقية لسهولة  الثاين كأساس  . املفردات و
الدرس،  مقدمةال ثالثة جزء أوّ  تكون اخلطوات التعليم .واملعلم باتالائل التعلم هناك للطوسواخلطوات التعليم. 

لثا إختتام الدرس. عمليةنيا  لتغيري و إبتكار مناسب حباجات  واخلطوات الدرس،  اليت يعيد األستاذ 
ندوغان على نوعني اإلمتحان مها االمتحان األسبوعيو  املتعلمني.  تقومي تعليم القواعد النحوية بطريقة 

    واالختبار. 



 

 ل 

 

ABSTRACT 
 

Arifudin, Muhammad Fuad. 2020. Bandongan Method Implementation Model in 
Learning Qowaid Nahwu With the Book of Matan al-Jurumiyah in Ma’had al-
‘Ulya MAN Batu. Thesis. Arabic Language Education Departmen. Faculty of 
Tarbiyah and Teacher Sciences, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University 
of Malang. Supervisor: Dr. Hj. Umi Mahmudah, M.A 

Key Word : bandongan method, nahwu learning, the book of al-jurumiyah 

 Nahwu in learning Arabic is very important Therefore, in teaching nahwu 
teachers must have the right method so that learning can be carried out well. One 
way for teachers to improve student learning achievement is to use learning 
methods that are appropriate to the learning material. Ma'had al-Ulya MAN Batu 
in teaching nahwu uses the bandongan method which is able to help students 
understand the material. This method is also called the weton method which is the 
lecture method with top level students as the goal audience. Therefore, the 
researcher wants to know how the learning process of qowaid nahwu is applied in 
Ma'had al-Ulya MAN Batu so that students can learn Arabic easily and are able to 
recognize and apply nahwu qowaid in making examples and sentences. 

The purpose in this study are: 1) To find out the learning objectives of 
qowaid nahwu with the bandongan method using the jurumiyah book in Ma'had 
al-Ulya MAN Batu? 2) To find out the qowaid nahwu learning activities using the 
bandongan method using the jurumiyah book at Ma'had al-Ulya MAN Batu? 3) 
To find out the evaluation of learning qowaid nahwu with the bandongan method 
using the jurumiyah book at Ma'had al-Ulya MAN Batu? Researchers use a 
qualitative approach. With data collection techniques namely observation, 
interviews, and documentation. The data analysis method uses a theory that was 
coined by Milles and Huberman. 

The results of this study indicate that the learning objectives of qowa'id 
with the bandongan method include two, first introducing students to qowa'id 
nahwu and mufrodat. Second, as a basis for facilitating increased understanding of 
the material. The qowa'id learning activities in nahwu with the bandongan method 
include learning media and learning steps. The learning media is there for students 
and for teachers. The steps of learning using the bandongan method consists of 
three parts, first the learning opening, the second learning content and third the 
learning cover The learning step is carried out by the instructor with interesting 
modifications and adjustments according to the needs of students. The learning 
evaluation is divided into two weekly quizzes and semester exams.   
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ABSTRAK 
 

Arifudin, Muhammad Fuad. 2020. Model Implementasi Metode Bandongan  dalam 
Pembelajaran Qowaid Nahwu dengan Kitab Matan Al-Jurumiyah Di Ma’had Al-
‘Ulya MAN Batu. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu Tarbiyah 
dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing: Dr. Hj. Umi Mahmudah, M.A  

Kata Kunci : metode bandongan, pembelajaran nahwu, kitab jurumiyah 

 Nahwu dalam pembelajaran bahasa arab sangatlah penting oleh karena itu, 
dalam mengajarkan nahwu guru harus mempunyai metode yang tepat agar 
pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Salah satu cara guru untuk meningkat kan 
prestasi belajar siswa adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai 
dengan materi pembelajaran. Ma’had al-Ulya MAN Batu dalam mengajarkan nahwu 
menggunakan metode bandongan yang mampu membantu siswa dalam memahami 
materi. Metode bandongan disebut juga wetonan yaitu metode ceramah yang 
ditujukan untuk siswa tingkat atas sebagai pendengarnya. Oleh sebab itu, peneliti 
ingin mengetahui bagaimana proses pembelajaran qowaid nahwu yang diterapkan di 
Ma’had al-Ulya MAN Batu ini sehingga siswa dapat belajar bahasa arab dengan 
mudah dan mampu mengenal dan menerapkan qowaid nahwu dalam pembuatan 
contoh dan kalimat. 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 1)Untuk mengetahui tujuan 
pembelajaran qowaid nahwu dengan metode bandongan menggunakan kitab 
jurumiyah di Ma’had al-Ulya MAN Batu? 2)Untuk mengetahui kegiatan 
pembelajaran qowaid nahwu dengan metode bandongan menggunakan kitab 
jurumiyah di Ma’had al-Ulya MAN Batu? 3)Untuk mengetahui evaluasi 
pembelajaran qowaid nahwu dengan metode bandongan menggunakan kitab 
jurumiyah di Ma’had al-Ulya MAN Batu? Peneliti menggunakan pendekatan 
kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Metode analisis data menggunakan teori yang dicetuskan oleh Milles 
dan Huberman. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran qowa’id dengan 
metode bandongan meliputi dua, pertama mengenalkan siswa tentang qowa’id nahwu 
dan mufrodat. Kedua sebagai dasar untuk mempermudah peningkatan pemahaman 
materi. Kegiatan pembelajaran qowa’id nahwu dengan metode bandongan meliputi 
media pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. Media pembelajarannya ada 
untuk siswa dan untuk guru. Langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode 
bandongan terdiri dari tiga bagian, pertama pembuka pembelajaran, kedua isi 
pembelajaran dan ketiga penutup pembelajaran. Langkah pembelajaran tersebut 
dilakukan pengajar dengan modifikasi dan penyesuaian yang menarik sesuai 
kebutuhan peserta didik. Evaluasi pembelajarannya dibagi dua kuis mingguan dan 
ujian semester. 



 

 ن 

 

ت البحث   حمتو
  أ    ............................................................  استهالل 

  ب    ..............................................................  إهداء 
  ج    .......................................................  شكر و تقدير 
  ه    ........................................................  تقرير املشرف 

  و    ....................................................  ير جلنة املناقشةتقر 
  ز    .....................................  تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

  ح    ..............................................  عميد كلية الرتبية والتعليم
  ط    ......................................................  مواعيد اإلشراف

  ي    .........................................................  إقرار الطالب
  ك    ...........................................  للغة العربية البحث ملخص
  ل  ........................................ جنليزيةللغة اإل البحث ملخص
  م    ......................................  ونسيةندللغة اإل البحث ملخص
ت   ن    .....................................................  البحث  خمتو

  اإلطار العام و الدراسات السابقةالفصل األول : 
 ١    ....................................................  خلفية البحث  .أ 
 ٣    ...................................................  أسئلة البحث    .ب 

 ٣    .................................................  أهداف البحث    . ج
 ٤    .....................................................   البحث أمهية  . د
 ٥    ...................................................   البحث حدود  . ه
 ٥    ................................................  حتديد املصطلحات  . و
 ٦    ...................................................  الدراسة السابقة  . ز

  الثاين : اإلطار النظري الفصل



 

 س 

 

ندوغان :األول املبحث  ٨    ........................................  طريقة 
 ٨    ...........................................  تعريف طريقة التعليم  .أ 
ندوغان   .ب   ٩    ........................................  تعريف طريقة 
ندوغان   .ج   ١٠    ...........................  منافع وأهداف تطبيق طريقة 
ندوغان  .د   ١٠    ................................  املزا والعيوب يف طريقة 
ندوغان  .ه    ١١    .................................  خطوات تطبيق طريقة 

 ١٢    ...................................  تعليم القواعد النحوية: الثاين املبحث
 ١٢    ...................................  النحوية تعليم القواعدمفهوم   .أ 
 ١٣    ..................................  ليم القواعد النحويةأهداف تع  .ب 
  ١٤    .................................................  تنفيذ التعليم  .ج 
 ١٨    ................................................  وسائل التعليم  .د 
 ٢١    ...........................................  تقومي تعليم القواعد  .ه 

 ٢٢    ....................................  الكتاب األجرومية :الثالث املبحث
 ٢٢    .....................................  وصف الكتاب األجرومية  .أ 
 ٢٣    ...................................  األبواب يف كتاب األجرومية  .ب 

  الثالث : منهج البحث لفصلا
 ٢٥    ..........................................   مدخل و منهج البحث  .أ 
 ٢٥    .....................................................  موقع البحث  .ب 
ت  .ج   ٢٦    ..............................................  او مصادره البيا
ت  .د   ٢٦    .............................................  أسلوب مجع البيا
ت  .ه   ٢٨    ...................................................  حتليل البيا
ت  .و   ٢٩    .............................................  كيد صحة البيا

ت وحتليلها   الفصل الرابع : عرض البيا



 

 ع 

 

رخيية:  األول املبحث   ٣١    ..........................................   نبذة 
 ٣١    ................................................   اجلغرافيا املواقع  .أ 
 ٣١    ................................................  التأسيس ريخ  .ب 
 ٣٢    ..............................................  رؤية وبعثة املعهد  .ج 
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  الفصل األول

  الدراسات السابقة اإلطار العام و
 

 خلفية البحث  .أ 
مفتاح اإلسالم والعلوم الدينية اإلسالمية ومصباح  فمن املعروف أن اللغة العربية هي

جهد أن يفهم اإلسالم والعلوم الدينية اإلسالمية فهما جيدا إال  وال ١الفهوم. يستطيع ا
 ا وعلىغارشرط اساسي ولفهمها حق الفهم للمسلمني يف مشارق األرض وم فهي ,ا

ن  و القران الكرمي و ,امكتوب  ذلك أن تعليم دينه بل   ااألحاديث النبوية مكتو
ا فليس تعليمها ما  لبا اإال ط كتب التواريخ و الرتاث اإلسالمية تستخدمها استخداما 

مكانة  ألة اإلتصال لفهم شريعة اإلسالم وقد اكتسبت اللغة العربيةا ملعرفتها أل
 الدولية ا إحدى اللغات رمسيا يف املنظماتبني اللغات املعروفة حيث أ عاملية

 واالقتصادي االجتماعي و الفكري التواصل ويف ,يةمماأل واللقاءات احملافل ويف ,واإلقليمية
 ٢.األقطار خمتلف نيب

مني املسل سبة إىلنل ,كثرية جًدا  ةلغلاهلذه ليم واملتعلمني عوألمهّية هذه اللغة, كان الت
واملعاهد  واملسلمات الذين يتعلمون ويهتّمون بتعّلم وتعليم هذه الّلغة يف كثري من املدارس

أن نسبة املعاهد ايل “ ) Martin Van Bruinessen (يف إندونيسية. قال مرتني فان بروسَّني 
من  ٣”واجلامعات العاّمة يف إندونيسيا. دارس؛ من املافيها تعاليم اإلسالمية فكثرية جد

التعليم والتعّلم يف اللغة العربية فعالة  ةيّ ترى الباحث عند ما كانت عمل ,أجل ذلك
م سيفعلون عّما يعرفونه.  واإلسالمية جّيدة. ويرج تعليم فسيكون الطالب يفهمون ّ أ

                                                           
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004), Yusuf 
12:2, 236 

  ٢٥٦) ص العلمية الكتب دار ,لبنان بَتوت( احلكيم اسلوب او إلنشاءا ديوان ,الذامشي امحد  ٢
3 Martin van Bruinessen, Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat, (Bandung: Mizan, 1995), 9 . 
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من حيث  املتخّرجني ال يفهمون بكثري من اللغة العربّية كان بعض من  ,لكّن احلقيقة
أكثر من   أنىنال يفهمون عن تعليم دينهم. فاملع ىت؛ حعد العربيةالقراءة ألن ال فهم قوا

  . املسلمني ال يفهمون تعاليم دينهم جّيدا

صوص نال شكالت العامة يف تعليم اللغة العربّية هي كيفية القراءة وفهمملا ,عبفبالط
للغة العربّية بال شكل أو حركة. وتلك يتال  صراالعن شكالت تطلب إىل فهمملا كتبت 

 اللغة فهم يف العناصر أهم من احدى .ومها الفردات و سياق الكلمات واجلمل ةاملهمّ 
 فيما سواء العربية، اللغة أساسيات أو مبداً  فالقواعد هي. لقواعد فهم هو العربية
   .والنحو ودالالت والصرف؛ األصوات علم يتعلق

هذه اللغة العربية.  ريستم بتد يتوجد يف إندونيسيا كثريا من املدارس واملعاهد ال
ا مطلوبة خالل ,وكأَن تلك املعاهد من الرتبية اإلسالمية فيه الزمان ولوظيفة الّدعوة  لكو

الذين يدعون الناس إىل  اإلسالمّية أي لنشر التعاليم اإلسالمّية وتكوين العلماء الّصاحلني
 يا منها املعاهد التقليديةوتوجد أنواع كثرية من املعاهد يف إندونيس. اخلريات ودين اإلسالم

لطَّريقة التقليدية و  نظرية والعصرية. ويف املعاهد التقليدية فيه تدريس العلوم الدينّية 
لطرق التقليلية  .)bandongan( انغندو الوحدة واألسلوب  ندوغان تعترب  طريقة 

بة, كانت  التعليم من املزا أّماتشغيل ما تصل يف بعض املدارس. ى قادرة عل ور
 و جبّيد املادة من أجزاء يتقنوا أن الطاب يستطيع فمنها ندوغان طريقة ستخدام
 و إتقائما يف الزم املادة جزء لكل ألنّ  األخطاء جيتنبوا أن الطالب يستطيع صحيح،

 .أجز  جيمعوا أن الطالب ويستطيع  .ودوافعهم الطالب تعّلم رغبة ترقيتها، ترقية

 مدرسة الدينية هي, العربية اللغة علوم فيه تكز اليت االنجم يف املعاهد أحد من
تو معهد يف  و الكتاب يقرأوا يستطيعوا أن أن للطالب هذاملعهد ألن. العليا 

 اللغة ويتعمقوا أن يتعلموا الطالب على لزاما فكان. جيدا العربية للغة يتكلموا
 على قادرة و فهم الكتب يف قاحتقي يكونوا كي القواعد العربية جمال يف خاصة العربية
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 ليس العربية قواعد أن إتقان على اتفاًقا أصبح .٤صحيح بشكل وفهمه العبارات تقل
 التحدث من على التمكن الطالب ملساعدة وسئيلة هو بل اللغة، لتعلم هدًفا

ندوغان  يف القواعد تعليم وأما. صحيح بشكل والكتابة والقراءة هذا املعهد بطريقة 
  .األجرومية و أمثلة التصريفية كتاب امو استخد

ندوغان يف تعليم كيفية   بحث عنيريد الباحث أن يوهلذا  منوذج تنفيذ طريقة 
 كالطريقة التقليدية القادرة على أن جتعل أكثركتاب منت األجرومية  القواعد النحوية ب

درسة الثانوية مل يف معهد العلياخصوصا التحليل عملية تعليم القواعد النحوية سابقا, 
اللغة العربية  ميرجو من هذا البحث ان يعطي مسامهة لتعلي تو؟احلكومية اإلسالمية 

يف  نقائص اخلطوات التعليم و مزا و. حىت كل النحوية تعليم القواعد خصوصا يف
  .تعليمها

  أسئلة البحث  .ب 
 اعتمادا على مقدمة فيقتصر الباحث مشكلة البحث يف السؤال اليت :

ندوغان  يةتعليمال دافاأله ما .١ القواعد النحوية  يف تعليم )bandongan(بطريق 
 ؟تو احلكومية اإلسالمية ملدرسة الثانوية  يف معهد العلياكتاب منت األجرومية ب

ندوغان األنشطة التعليمية  كيف .٢ تعليم القواعد النحوية يف  )bandongan(بطريق 
 ؟تو احلكومية اإلسالمية انوية ملدرسة الث يف معهد العليااب منت كتب
ندوغان املستخدمة لقياسي  التقوميما  .٣ تعليم القواعد يف  )bandongan(طريق 

اإلسالمية ملدرسة الثانوية  يف معهد العلياكتاب منت األجرومية النحوية ب
 ؟تو احلكومية 

  أهداف البحث  .ج 
 :هداف اليت أراد كما يلىسبق, فأل لنظر إىل أسئلة البحث اليت أبنها الباحث فيما

                                                           
  ٦٤, ص ٢٠٠٥, UIN PRESSنج، ال, مPembelajaran Bahasa Arabشبد احلميد،   ٤
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ندوغان األهدافملعرفة  .١ كتاب منت القواعد النحوية ب يف تعليم التعليمية بطريق 
 تواحلكومية اإلسالمية ملدرسة الثانوية  يف معهد العليا األجرومية

ندوغان األنشطةملعرفة  .٢ كتاب منت القواعد النحوية ب يف تعليم التعليمية بطريق 
 تو.احلكومية اإلسالمية ملدرسة الثانوية  هد العليايف مع األجرومية

ندوغان التعليمية  التقوميملعرفة  .٣ كتاب منت القواعد النحوية ب يف تعليمبطريق 
 تو.احلكومية اإلسالمية ملدرسة الثانوية  يف معهد العليا األجرومية

 البحث أمهية  .د 
ود إىل الوجهتني, منها : وجهة إن هذا البحث له الفوائد الكثرية. فهذه الفوائد تع

أن هذ الباحث يؤيد على  النظرية و وجهة التطبيقية. فألول يعود إىل وجهة النظرية يعين
يم روح املعلم يف دور املعلم الناجح يف تطبيق طريقة التدريس اليد فعالة للطالب وال س

  إىل النجاح. اتبتوصل جناح الطال
  وهي :فالثانية تعود إىل وجهة التطبيقية, 

  للمعلم .١
اليت يليب أهداف التعلم. هذا البحث هو مفيد لتحسني  طريقةللنظر يف اختيار 

  نوعية املعلم يف التعلم.

  طالباتلل .٢
ندغان على شكل تعليم القواعد النحوية أكثر قدرة على  طالباتأن لل طريق 

نظمت أكثر اهتماما يف التعلم  الطالباتلصنع فعالية وتيسر تعلم اللغة العربية و 
  من قبل املعلم.

 عاهدللم .٣
  أو الدروس اآلخرى.  لتعليم القواعد النحوية تطبيقللنظر فيها ومعلومات 

  للباحثيني .٤
 إذا يكون املدرس احلقيق يف املستقبال. لتعليم القواعد النحوية مراجعيستخدم 
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  حدود البحث  .ه 
  نيةاحدود املك .١

األجرومية بطريق " يف تعليم القواعد النحوية يف كتاب منت ٢فصل "الوسطى 
  تواحلكومية اإلسالمية ملدرسة الثانوية  يف معهد العلياندوغان 

  الزمانية دحدو  .٢
ريخ      ٢٠١٩ سبتمرب ٢٥حىت  ١يقتصر الباحث يف حبثه الدراسة امليدانية من 

 حدود موضوعية .٣
ندوغان خاصة يف تعليم القواعد  اليت يشتمل  النحويةتعليم اللغة العربية بطريقة 

 . تقومي يف تعليمهاتعليمها و يف أهداف يف تعليمها و األنشطة 

  حتديد املصطلحات  .و 
حتديد املصطلحات هنا مطابقا مع موضوع البحث, الشرح عن املصطلحات هنا 
شيء مهمة ملساعدة القارء يف فهم هذه املصطلحات فيما بعد. وحيديد الباحث 

  املصطلحات املتعلقة مع املوضوع كما تلي :
 ندوغان طريقة .١

 اليت العالية املراحل إىل دف اليت اخلطابة هي طريقة أيضا، وتون بطريقة يسمى 
  املتعلمني املستمرين. من تتكون

 تعليم القواعد النحويةال .٢
 حية مجلة من يف الكلمات أحوال عن فيه يبحث أساس أو قانون هي

 بناء. أو إعراب
 كتاب منت األجرومية .٣

 ألفه أبو الذي م  ١٣/ه  ٧ القرن من العريب والنح على املختصر كتاب هو
آجروم  بن دمحم ند سم أيضا يعرف و الصنهاج داود بن عبد سيدي هللا عبد

 ).م ١٣٢٤ توقي(



 

٦ 
 

 تواحلكومية اإلسالمية ملدرسة الثانوية  العليااملعهد  .٤
 لشرقية. بباتو جاوى تيماس ٢٥ رقم فاتيمور شارع هو املعهد تقع يف

  بقةالدراسة السا  .ز 
سرتاجتية التدريس التباديل يف    تعليم النحو هي:ترقية البحوث اليت تتعلق 

رة القراءة كتب الرتاث يف معهد نور الدى السلفي موضوع البحث: تدريس مها .١
 ماالنج  الشافعي مركوسونو

  إير هرياوايت:   اسم الباحث 
  قراءةيبحث عن تعليم اللغة العربية اخلاص تدريس مهارة ال:   التشبهات

  يف املعهد      
بطريقة  كيفية تدريس مهارة القراءة: هذا البحث هو حبث عن    اإلحتالفات 

قراءة و نتيجة قراءة الطالب على قراءة الكتب الرتاث يف معهد نور 
  ماالنج الدى السلفي الشافعي مركوسونو

ة كفاءة الطالب يف قراءة كتب اللغة العربية يف املدرسة الثناويموضوع البحث:   .٢
 احلكومية الثالثة مباالنج 

  ربيعة:   اسم الباحث
  يبحث عن تدريس مهارة القراءة أيضا:   التشبهات 

كفاءة الطالب على القراءة الكتاب   : هذا البحث هو حبث عن  اإلحتالفات 
املدرسي اللغة العربية استالء على فهم املفرادات و فهم اجلمل و 

  فهم حمتوى القراءة
ة طريقة املسح و الألسئلة القراءة و التذكر و املراجعة فعالي موضوع البحث : .٣

)SQ3R(  مج اخلص لتعليم لر يف تعليم فهم املقروء دراسية جتريبية 
 اللغة العربية اإلسالمية الكوممية ماالنج

ين:  اسم الباحث    ليلي فطر
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  توجد طريقة التعليم اللغوية املستخدمة:  التشبهات
تطبيق طريقة املسح و األسئلة و القراءة  هو حبث عن: هذا البحث  اإلحتالفات 

و التذكر و املراجعة يؤثر جوهر على إجنازات و نتائج الطالب 
لطريقة التقليدية.   يتعمون 

دوغان لرتقية مهارة القراءة لدى طالب موضوع البحث :  .٤ فعالية تطبيق طريقة 
 كرسيك.الصف السابع مبدرسة "رادن فتاح" املتوسطة اإلسال مية  

  مرأة الصاحلة:   اسم الباحث
ندوغان يف تدريس مهارة القراءة و كيفيتها :   التشبهات   يبحث عن طريقة 

دوغان و  : هذا البحث هو حبث عن اإلحتالفات فعالية تطبيق طريقة 
البحث هي اإلختالطي بني الكيفية و الكمية بقضا  منهجية
    البحث 
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  الفصل الثاين
  رياإلطار النظ

  

ندوغان : ولاملبحث األ   )Metode Bandongan( طريقة 

   تعريف طريقة التعليم .أ
 أو. أو احلالة السرية؛ هي الطريقة و طرائق, و طرق, كرب جع مفرد اللغة يف الطريقة

 هي اصطالحا و .هدف ينشده لبلوغ اخلط الذي ينتهجه اإلنسان أو املتبع؛ املذهب
ت لأج من املستخدمة الوسائل مجلة  املعلم يتبعها اإلجزاءات اليت تربوية؛ هي غا

 ٥األهداف احملددة. حتقيق على تالميذه ملساعدة

 إىل احملتوى لتوصيل املعلم يستخدمها اليت االتصال وسيلة هي التعليم طريقة
 طريقة انواع يف يستطيع يشرح واحاد النهج. ج من الشرح هي التعليم طريقة ٦.للتعلمني

 أسلوب نزل طريقة؛ من. بلغ اهلدف يف يركز اليت التعلم إجراءاث هي يقةالطر . التعلم
 واحد والطريقة. التعلم حيدث عندما الفصل الدراسي يف والعملية ظاهر, تظبيق إىل التعلم

 التعلم. أنواع األساليب إىل تطبيق يستطيع,

 توجد يتاملختلفة ال االسرتاتيجيات تطبيق وميكن توىل إىل املعلمون حيتاج ولذلك
 قادرة تكون الطرائق, األغنياء يف هم الذين املعلمني. حمدودة وأساليب ومناذج مناهج فيها
 .٧ظرف أي يف التعلم من اهلدف حتقيق على

                                                           
 االردن: التوزيع و للنشر املناهج دار( العلوم تدريس طرق يف احلديثة اتاالسترياجي. السامراين صاحل نبيهة ٥

  ٩١ص  )م ٢٠١٤
  .٢٧) م ٢٠١٤ االردن: التوزيع و للنشر املناهج دار( التدريس أساسيات شرب, إبراهيم خليل ٦

7 Suyatno, Menjelajah Pembejaran Inovatif, (Sidoarjo: Mas media buana pustaka, 2004), 26 
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ندوغان .ب  )Metode Bandongan( تعريف طريقة 
جلزئي جلزئي أجريت اليت املهارات تدريبات أشكال هي ندوغان طريقة  من و 

 اليت اخلطابة هي طريقة أيضا, وتون بطريقة يسمى ندوغان طريقة. ملعّلمةا املهارات
 الطريقة هي مارتني قال و ٨.املتعلمني املستمرين من تتكون اليت العالية املراحل إىل دف

 عدد و. املعينة الكتب معاىن املشايخ أو ح األساتيذر يش و يرتجم و يقرأ فيها اىل
 بقدر املشايخ عن جيلسون يعيدا أو املشايخ حول م جالسونه .كثريا يبلغ قد املتعلمني

وشارحني  شاكلني دروسة امل الكتب حيملون وكلهم. املشايخ صوت يسمع املتعلمون أن
 يقرأ املشاييخ املوجهة الدرس معرفة املتعلمني على الجتب فيها ٩الكتب. خالل من

 الكتب خيتتم ذه الطريقة. السهلة األلفاظ يرتجم وال بسرعة الشيخ ويرتمجها الكلمات
 إحدى هي ندوغان أن طريقة سوهيندرو أندي ورأى. األسبوع يف بسرعة القصرية
 ١٠التعليمية. املادة تقدمي عناصر على لرتكيز التعليمية املادة تنظيم طرائق

 يف تنفيذها اليت املهارة تدريس يف ظريقة هي ندوغان فطريقة ذلك من انطالقا
ا بعد و جزأجزءا ف أجريت  طريّقة إحدى ندوغان هي طريقة. شاملةً  أجريت مث إتقا

موع اىل اجلزئ من انتقلت التدريس اليت  يف قيل كما. العموم اخلاص اىل من أو ا
 يف جتمع مهارة؛ من الوحدات بتعليم أصغر تبدأ الطريقة ذه التعليم طريقة أن مذكور
  .كاملة مهارة إىل ثهاية

 و البيئة, بتعليقات من مقرتنة تدريبات أو تكرارا يؤدي أن تنفيذها يف ينبغي ولذلك
 مباشرا ثريا توفر هي طريقة ندوغان طريقة أن وتفهم تعرف لكي احلال هذا يف اهلدف

 قدرة بتعظيم تقام اليت التعلم أو تقنية طريقة نتظام تسّبب الطالب نتيجة حصول على
ندوغان تقدمو . لتكرار التطبيقية عناصر كل  للمعلمني أساسّية وظائف طريقة 

   .واملتعّلمني

                                                           
8 Dawan Rahardio, Pesantren dan Pembaharuan, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1995), 88 
9 Martin van Bruinessen, Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat, (Bandung: Mizan, 1995), 18. 
10  http://download.portalgaruda.org/article.php?article=287549&val=7231&title (diunduh pada 
tanggal 30  Juni 2019) pukul 07.54 



 

١٠ 
 

ندوغاج  )Metode Bandongan( ن. منافع وأهداف تطبيق طريقة 

 : يلى ما فهي ندوغان طريقة تطبيق يف املنافع أما
 الفقرة يف سلسلة الطالب مواهب لتطوير) أ

 .ائدةالف موضوع على والرتكيز التفكري إىل الطالب اجبات سيحفز)ب
 التفكري العلمي. على الطالب يؤدي الذي التحقيق إجراء الرغبة تثري أن ميكن) ج
 .الفور على خاطئة وظيفة تصحيح ميكن) د
رة) ه  كل الكلمات اجلمل ربط على قادرة وغري وحتفيزهم, الطالب اهتمام ميكن إ

 واحدة فقرة لتصبح
 االجتماعي والشعور التعاون روح تعزيز) و
دة) ز  القراءة مهارة يف الطالب تعزيز لز

 : يلى كما فهي ندوغان طريقة أهداف تطبيق أما
 جّيدة النصوص لفهم الطالب يساعد) أ

 للطالب املستقلّ  فهم متعلم) ب
 نفسا وتفكريها تعلم لفهم الطالب على جّيدة فرصة) ج
 الطالب وفهم القراءة تشجيع) د
 العربية اللغة تدريس تيسري) ه

ندوغان  . املزاد  )Metode Bandongan(والعيوب يف طريقة 
 أصال سوتيكنو على صابري. م وقال العيوب, و املزا وجود التعليم طرق كل يف

 ١١.الدرس كل يف املباحثات املوجودة جبميع ومناسبة كاملة منظورة التعليم طريقة ليست
 و التعليم طرائق اختيار مهالأ للمعّلم ال جيوز لذلك. وعيو مزا التعليم طرائق لكل ألنّ 

 .استخدامها
 : فمنها ندوغان طريقة ستخدام التعليم من املزا أّما

                                                           
11 Sugiyanto, Belajar Gerak 1, (Surakarta: UNS Press, 1996). Hal. 90 
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 .صحيح و جبّيد املادة من أجزاء يتقنوا أن الطاب يستطيع) أ
 و إتقائما يف الزم املادة جزء لكل ألنّ  األخطاء جيتنبوا أن الطالب يستطيع) ب

 .ترقيتها
 ودوافعهم طالبال تعّلم رغبة ترقية) ج
 أجز  جيمعوا أن الطالب ويستطيع) د

  : منها العيوب و. العيوب لديها وطريقة التعلم
لص  الطالب يفهمها املادة كانت إن الطويل, الوقت إىل حيتاج )أ  .عوبةيتقنوها 

 املهارة فإال فتبطو قبل من اجلزء يتقنو أن الطالب على جيب التايل اجلزء لتعّلم )ب
ا  .إلتقا

  من قبل.  كّررت قد تدرس اليت املهارات ألن امللل, الطريقة هذه تسبب )ت
 .تدرس اليت للمواد والتعديل/  التكييف حتتاج) ث

ندوغان ٥  )Metode Bandongan(. خطوات تطبيق طريقة 
 :يلى فما طريقة هذه استعمال خطوات أما

 سيقدمه الذى املوضوع املدرس أعد) أ
ا التعليم اغراض عن املدرس تقدمي) ب مر ختصار وخطو  الطالب كل املدرس و
  u أو o الرسالة تشكيل على جيلسوا أن
 اجلملة يف يرتجم املدرس) ج
 الرتمجة و احلركات او اجلمل عالمة الطالب تعطى) د
 الشرح إلعادة الطالب مر املدرس) ه
 غري ذلك أو البالغة الصرف, النحو, علم حول األسئلة يعطي املدرس) و
 ويربرون التعليقات من اآلخرون) ز
  الدرس املعلم وخيلص) ح



 

١٢ 
 

  
  النحوية القواعد تعليم املبحث الثاين :

 النحوية تعليم القواعدمفهوم   .أ 
 واصطالحا ١٢.أساس أو القانون هي لغة القاموس ويف قاعدة من مجع القواعد

 بني ستمامل الفكرية؛ والتفاعل املعطيات عن والتعبري املعارف الكتساب يف أساس هي
 :كثرية، منها النحو عن التعاريف وأما ١٣.وبيئته وجمتمعة اإلنسان

أحوال  ا تعرف صول علم هو فالنحو: الغالييين مصطفى الشيخ قال) أ
 يف حل هلا لعرض ما حيث من أي والبناء اإلعراب حيث من العربية الكلمات
  ١٤تركيبها.

 أو اخر الكلمات أحوال ا يعرف قواعد: العلماء اصطالح يف النحو) ب
 ١٥.يتبعها وما وبناء إعراب من بعض مع بعضها برتكيب حصلت العربية اليت

 ١٦.وقواعده الكالم إعراب علم هو النحو) ج

داخل  الكلمات نظم أي اجلملة بناء يف يبحث علم: اخلويل دمحم علي قال) د
 ١٧.اجلملة

به او  يعرف علم أنه يعرفون القدماء فالعماء النحوز مفهوم يف العلماء اختلف
 الكلمات إعرا و بناء. وأما العلماء احملدثون يقول إن النحو غري قاصد على اخر

                                                           
  ٥٠٨: ص) ٢٠٠١ الفكرء دار( الطالب، قاموس البقاعي، دمحم يوسف  ١٢
  ٣: ص) ٢٠٠٩ العلمية، الكتب دار( النحو، قواعد يف الطالب مرجع الدين، مشس إبراهيم  ١٣
ل العربية؛ الدروس جامع الغالييين، فىمصط  ١٤   ٨: ص) العلمية الكتب دار( األول، ا
   ١٥ : ص  ) ٢٠٠٦املختار،  مؤسسة: القاهرة. (العربية للغة األساسية القواعد, احلامسي أمحد  ١٥
  ٧ ١٠ : ص السابق، املرجع دمحم البقاعي، يوسف  ١٦
  ٩٦: ص ) ١٩٩٣ الفالح دار :األردن( اللغة، علم إىل مدخل اخلويل، علي دمحم  ١٧
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 الداخلي بينها، والتاليف واالرتباط الكلمات، اختيار إىل امتد إمنا الكلمات، إعراب
 والوحدات يف اجلمل الكلمات بني والعالقة معني، صويت نسق يف الكلمات هذه بني

 الشائع املفهوم اإلعراب، إذن بعلم مشهورا النحو كان وقدميا ١٨.لعباراتل املكوىن
 علم بلمفهوم احلديث النحو لكن. إعراب أو الكلمات أوخر ضبط أنه للنحو

 الوسائل من العلوم:  خلدون ابن العظيم املفكر يقول كما وهو للغة، مع متكمل
ت املقاصد علوم من وليس  تقومي هو عد النحوقوا دراسة من فاهلدف ١٩.والغا
 بطريقة والقراءة والكتابة والكالم إلستماع من الفرد متكن أي والقلم، وللسان األذن

   .وكتابة اللغوي نطقا سالمة اإلتصال هي آلغاية و وسّيلة إذن فالنحو. صحيحة

 يف الكلمات أحوال عن فيه يبحث أساس أو قانون هي النحو قواعد معىن فإذا
 .بناء أو إعراب حية مجلة من

 أسباب ومعرفته ويقرأه إليه يستمع فيما اخلطأ متيز على الطالب قدرات تنمية
 ٢٠ذلك ليحتنبه.

  النحوية القواعدأهداف تعليم   .ب 
 ٢١:يلي ما القواعد تعليم أهداف أن شحاتة حسن قال

 يكتب فيتجنبه، فيما اخلطأ من وخلوها األساليب تصحيح القواعد تساعد) ١ 
هود الوقت ىف إقتصاد ذالك ويف  .وا

 .واجلمل بني الرتاكيب الدقيقة الفروق وإدراك التفكري، على الطالبات حتمل) ٢ 

                                                           
  )١٩٧٩ املصرية، النهضة مكتبة: القاهرة(  ١  -  ط العرابية، للغة تعليم طريق أمحد، القادر عبد  ١٨
  ٣٥٩) ص: ١٩٨٤على أمحد ؛ مذكور، تدريس فنون اللغة العربية، (الكويت : مكتبة الفالح،   ١٩

  ٢٤: ص ١٩٩١ النفائس، دار لبنان. تدريسها وطرائق العربية خصائص معروف، يفمحمود  ٢٠
ص ) سنة دون اللبانية؛ املصرية دار:  بريوت( ،والتطبيق النظرية بني العربية اللغة تعليم شحاتة، حسن  ٢١

٢٠١  
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 اللغوية للتالميذ،يفضل ما يدرسونه ويبحثونه من عبارات اللعوية ) تنمية املادة٣ 
 .ميوهلم وتعربعن بيئتهم حول تدور وأمثله

 ا وميكنهم اإلنتفاع همعلي يسهل تنظيما اللغوية الطالبات معلومات ) تنظيم٤ 
 ىف الركاكة وأسباب وجه الغموض هلم يبني نقدا والعبارات األساليب نقدا من

 .األساليب هذه

 ىف واحلكم وتكون واملوازنة املالحظة دقة الطالبات تعويد يف القواعد تساعد )٥
 واألساليب والعبارات حتليل األلفاظ وظيفتها من ألن األديب، الذوق نفوسهم

 والبحث ومعانيها الرتاكيب بني العالقة وخطئها، ومراعاة صوامبا بني مييزوالت
 .تغيري عليها من طرأ فيما

 دراك إستعماال صحيحا والرتاكيب األلفاظ استعمال على الطالبات ) تدريب٦
ا كانوا يدربوا العربية، للجملة السهلة الفنية اخلصائص  وفاعل فعل من تتكون أ

 .ذالك وغري والتمييز به املفعول كا األخرى بعض املكمالت ومن وخرب مبتدأ أو

 .العامية بتيار يتأثروا ال حىت الصحيحة، اللغوية العادات تكوين) ٧

على متييز اخلطأ  لتدريج وإقدارهم اللغوية، الرتاكيب من بطائقة تزويدهم )٨
 من الصواب.

 التعليم تنفيذ  .ج 
 التعليم عملية تنفيذ شرط .١

 أساس احتياجات على والكفاءة الشخصية أساس على منهج ذتنفي يف التعليم
 استخدام جيب لذلك؛ .عام بشكل األساسية الكفاءات وكذلك وخصائصهم, الطالب
 كل إىل والفهم والكفاءة كاملراجع االختصاص على القائم التعليم وإجراءات مبادئ

. املدرسة يف التعليم يف ملنيمن العا وغريهم املدارس واملشرفني واملديرين وامليسرين املعلمني
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 الكفاءة على القائم التعليم يف ٢٠١٣املنهج  تنفيذ يتم أن جيب بذلك, يتعلق فيما
لطابع والشخصية؛  .التالية على األمور تنفيذه يتم و

 التعليم الوقت خمصصات أ)
 دقيقة ٤٠الثانوية:  املدرسة) ١(
 املتعلمني عدد) ۲(

 :التايل جدول على وصفيها صّفءيتم لكل الطلبة عدد
 جدول

لكل  الطلبة عدد  الطلبة عداد  درجة التعليم  الرقم
  الصف

  ٣٢  ٣- ٣٣  الثانوية املدرسة  ١

 الدراسة كتب) ۳(
 على يتم أعدادها اليت التعليم وفعالية كفاءة لتطوير الدراسة كتب استخدام

 .الطالب احتياجات
  املختربات و الفصول إدارة) ٤(

 تعاليم املعيشة وممارسة يف للطالب جيًدا منوذًجا نيكو  أن املعلم على جيب  ) أ
 .املشرتكة احلياة يف االنسجام وخلق دينهم

 السلوك القومي وممارسة املعيشة يف للطالب مثاال املعلم يكون أن جيب  ) ب
ء ,)والتسامح والسالم والتعاون( ورعاية واملسؤولية, واالنضباط  مهذ
 التعامل يف املشاكل ل ملختلفاحل من كجزء وعرضها واستباقية واستجابة

 كما النفس وضع يف وكذلك االجتماعية والطبيعية البيئة مع فعال بشكل
 .العالقات العاملية يف األمة تعكس

األخرى وفقا  واملوارد الطالب جلوس ترتيبات بتعديل املعلم يقوم  ) ت
 .التعلم العملية وخصائص ألهداف
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 ميكن أن التعلم يةعمل يف وتغنيته املعلم صوت حجم يكون أن جيب  ) ث
 .الطالب قبل من جيدا يسمع

 وسهلة يفهمها ومباشرة مهذبة كلمات املعلمون يستخدم أن جيب  ) ج
 .الطالب

 .املتعلم تعّلم والكفاءة لسرعة املوضوع بتعديل املعلم يقوم  ) ح
 .التعليم عملية تنفيذ يف والسالمة والتأديب, النظام, جيعل املعلم  ) خ
ت على لفعلا وردود التعزيز يقدم املعلم  ) د  والنتائج التعليمية االستجا

 .التعلم عملية خالل من للطالب
 .صرحية وآراء األسئلة لطرح الطالب وحيرتم يشجع املعلم  ) ذ
 .وأنيق نظيف دب, املعلم يرتدي  ) ر
 الدراسي ويبدأ املقرر للطالب املعلم يشرح دراسي, فصل كل بداية يف  ) ز

 .دولا لوقت على وفقا التعلم عملية وينتهي املعلم

 تنفيذ التعليم .٢
 على نشاط املقدمة؛ يشمل) RPP( التعليم تنفيذ ختطيط تطبيق من التعليم تنفيذ
 .واإلختتام األساسية؛

 املقدمة النشاط. أ
 :على املعلم جيب املقدمة نشاط ويف

ً  نفسياً  الطالب ) ينظّم١(  الطالب حافرًا إعطاء التعلم؛ عملية يف للمشاركة وجسد
 أمثلة تقدمي من خالل اليومية؛ احلياة يف التعليمية املواد وتطبيق للمزا اوفقً  تعليمًيا

ت ت وتكييفها والدولية؛ وطنية حملية ومقار  .الطالب خلصائص ومستو
  .التعليم دراسة ملواد مطابق األسئلة يعرض )۲(
 .يتعني حتقيقها اليت األساسية الكفاءات أو التعليمية األهداف يشرح )۳(
 .للمنهج وفقا األنشطة وشرح املواد نطاق تقل )٤(
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 األساسية النشاط. ب
 اإلعالم التعليمية ووسائل التعليم وطرق التعليم مناذج األساسية األنشطة تستخدم

 أو املناهج اختيار.واملوضوعات الطالب خصائص مع تتكيف اليت التعلم ومصادر
 project( املشكالت على حل اقائمً  عمال تنتج اليت التعلمية املواضيعية املوضوعات

based learning( ت خصائص مع يطابق  .التعليم الكفاءة ومستو

 املوقف) ١(
 من بدءا املودة عملية هو املختارة البدائل أحد فإن ,املواقف خلصائص وفقا

 مرحلة يف موجهة التعلم أنشطة مجيع. ممارسة إىل ,عيش ,تقدير ,تشغيل ,قبول
 .األنشطة هذه تنفيذ على لطالبا تشجع اليت الكفاءات

 املعرفة) ۲(
 والتقييم والتحليل والتنفيذ والفهم املعرفة أنشطة خالل من املعرفة ميتلك
 وأوجه الفاتخ هلا املعرفة من الا هذا يف التعلم نشاط خصائص إن. والتكوين

 واملوضوعي العلمي النهج لتعزيز. املهارات الجم يف التعلم أنشطة مع تشابه
. البحث أي الكشف على القائم التعلم بتطبيق بشدة يوصى ,ملوضوعيوا

 املستوى على سواء والسياق؛ واإلبداع العمل إنتاج على الطالب لتشجيع
 .املشكالت حللّ  قائم عمل إنتاج املستحسن من اللجماعي؛ أو الفردي

 اإلختتام أنشطة. ج
 فردي ويف بشكل سواء حد على والطالب املعلم يعكس إلختتام, أنشطة ويف

  :التقييم جمموعات
 جتد سوف عليها احلصول يتم اليت والنتائج التعلم أنشطة من الكاملة موعةا. ١

  .حدثت اليت التعلم نتائج من مباشرة وغري مباشرة فوائد جمتمعة
  .والنتائج التعلم عمليات حول مالحظات تقدمي. ۲
  .فردية مهامو  فرادى ,مهام شكل يف املتابعة نشطة القيام. ۳
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  .املقبل جتماعلإل هلا املخطط التعلم أنشطة إبالغ. ٤
 النحوية القواعد تعليم يف اخلطوات .٣

 وأما. التعليم والتعلم عملية يف املعلم استخدم اليت اجباهات هي اخلطوات أن
  ٢٢هي: القواعد تعليم خطوات
 .أمثلتها إىل املعلم يقدم مث القاعدة تعريف لتوضيح الدراسة املعلم ) يبدأ١

 .حبفظها يطالب مث وترمجتها املفردات املعلم ) يعطي٢

 .بلفظ لفظا وترمجتها القراءة لتفهيم املتعلم إىل املعلم ) يطالب٣

 اى حنوية القواعد، حية من وتوضيحها اخلطيعة الرتمجة املعلم ) يشرخ٤
 .لكالم يطبق مث والصرفية

 وقت أخرى. يف والتحليليها القاعدة حلفظ املتعلم إىل املعلم ) يطالب٥

  .لقاعدة تتعلق اليت املرتلية الواجبة املتعلم إىل املعلم ) يعطي٦

  وسائل تعليم   .د 
  مفهوم وسائل التعليمية . ١

للمواقف  عند بشري كلوب وسائل تعليمية هي مواد وأدوات تقنية مالئمة
كما   ،التعلم والتعليم يستخدمها املعلم واملتعلم خبربة ومهارة لتحسني عملية ،التعليمية

األفكار وتثبيت عملية  أن هذه املواد واألدوات تساعد يف نقل املعاين وتوضيح
م يف جو مشوق ورغبة  م وتنمية اجتاها دة خربات الطالب ومهارا اإلدراك، وز

  ٢٣أكيدة حنو تعليم أفضل.

                                                           
 ص) سنة دون اللبانية؛ املصرية دار:  بريوت( والتطبيق، النظرية بني العربية اللغة تعليم شحاتة، حسن ٢٢

٢٠٨  
  ٢٨م) ص./١٩٩٧سائل التعليمية التعلمية ( دار إهياء العلوم: بربوت./بشري عبد الرحيم الكلوب. الو ٢٣
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ختضع  لةعلى اعتبار أن الوسي .ارتبط الوسائل التعليمية بعملية التعلم والتعليم
الدرس وشرح املدة  لتعامل كل من املعلم واملتعل عندما يستخدمها املعلم أثناء عرض

وإحدى مضادر التعلم  التعليمقية يف موقف تعلمي حمدد؛ وتعترب الوسيلة تعليمية
حثا ودراسا هلا كمحتوى معريف يثري املادة العلمية املوجودة  عندما يرجع هلا املتعلم 

  .ييف الكتاب املدرس

وخورا  وعلية فالسيلة التعليمية اخلجيدة تشكل جزءا اليتجزًا من املادة املرجعية
إيضاحية أو  أي إن هذه السيلة ليشت ،ومرتكزا ألسلوب التعليم ،للناشاط التعليمي

لشرح الشفوي والكليمة  معينة يستطيع املعلم االستغناء عنها م شاء واالكتفاء 
  ٢٤.املنطوقة

  الوسائل التعليميةأمهية استخدام . ٢
  ٢٥: األمور اآلتية نع أمهية الوسائل التعليمية يف حتيق أهداف املنهج من خالل

وتدعم  إثراء املوقف التعليمي مبصادر تعلم متطورة تعتمد حواس املتعلم )أ
  .املادة املرجعية

غناء الوسيلة بعناصر معرفية توضح رة املتعلم وتشويقه  النقاط  ب) إ
  ضوع.األساسية للمو 

دة قدراته على التعلم وتزويده )ج خبربات  تفعيل استجابة الطالب وز
  .جديدة

رة دوافع املتعلم اإلجيبية كالرغبة يف التعلم واستبعاد الدوافع السلبية   د) إ
  .كاخلوف والعقاب

ملعلومات   .اجلديدة ه) القدرة على ربط املعلومات السابقة ملوضوع ما 

                                                           
  ٢٦املرجع نفسة ص:   ٢٤
  ٣٢ص:  ،املرجع نفسه  ٢٥
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تعامله  دمي التغذية الراجعة السريعة والوقعية عندو) تساعد املتعلم على تق
  .مع السيلة التعليمية

  .بكلفة أقل ،جلمهور أكرب ،بوقت أقصر ،ز) تعليم أكثر

  أنواع وسائل تعليمية اللغة العربية. ٣
تصنيف يف  فهي ،وأما تصنيف الوسائل املستعملة يف تعليم اللغة العربية

  ٢٦:اجلاالت التالية
  وسائل البصرية )أ

فذة وأمهها:  ،العني وسائل البصرية هي ايل يستفاد منها عن طريق 
اء واللوحات اجلدارية وما  السبورة ،الكتاب املدرسي وما أشبة ذلك وملحقا

  .والبطاقات بكل أنواعها ،واملركبة املسلسلة الصور املفردة ،أشبه تلك

  وسائل السمعيةب) 
ع ،األذن ق يستفاد منها عن طرييتهي ال وسائل السمعية  ،وأمهها: املذ

ت ،والتسجيالت الصوتية   إخ. واألسطوا

  ج) الوسائل السمعية البصرية
طريق العني واألذن  الوسائل السمعية البصرية هي ايل يستفاد منها عن

 ،النموذجية املسجلة ،املتحركة والدروس والصور ،وأمهها: التلفاز ،معا
 .إخل ،املتلفزة والتمثيليات

  الوسائل واستخدامها اختيار. ٤ 
ختيار الوسائل التعليمى املناسب ألهداف درس والذى بيسر  يقوم املعلم 

عرض أهم األساس  له الدرس ويزيد من فاعليته ويوفر جهده ووقته؛ وميكن
                                                           

- ٢٤٥. ص  م)١٩٩٨(بريوت: دار النفساى  ٥، طخصائص العربية وطرائق تدرسها ،نياف معروف  ٢٦
٢٤٦   
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عتبارة جزاء أساسيا من  ايل تساعد يف اختيار الوسائل التعليمى واستخدامه
  :موقف التعليم كما يلى

يف حتقيق  ونوع السيلة زدوره ،املعلم األهداف التعليمية للدرسأن حيدد  )أ
  .وكيفية استخدامه ،األهداف

عند شراء ، أن تتناسب الوسائل مع ما ينفق فيها من جهد ووقت ومال ب)
من جهد أو وقت أو  أو عمل أية وسيلة ينبغي أن ما نراعي أن ما ينفق فيها

  . املوقف التليمىأغراض يف مال إمنا يتناسب مع ما ستحققه من

حقائق  ج) أن تكون املادة العلمية للوسيلة صحيحة ال.تتضمن معلومات أو
املوضوع الذي ختدمه  خاطئة تؤثر على مدركات ومفاهيم التالميذ عن

املعلومات اإلسالمية اىل تناسب  وأن حتتوى على القدر الكاىن من ،الوسيلة
  الدرس.

 ومستوئل كلما كانت الو ساءأن تتناسب الوساء توى التالميذن ف )د
لفعالية والنشاط كان ذالك أفضل ،حسية   .وتسمح للتلميذ 

يتبغى أنه ذ أن تناسب املادة العلمية اىل تقدمها املعينات خلربات التالمي )ه
 ،خربات التالميذ السابقة جيب أن تتناسب املادة العلمية للوسائل مع مستوى

تتحقق استمرارية املعلومات واخلربات و  حبيث يسهل ربط هذه املادة خبرباهم
  ٢٧التعليمية.

 تقومي تعليم القواعد  .ه 
التقومي له دور هام ملعرفة مدى نتائج الطالب يف كفائتهم اللغوية املختلفة وتقدير 
مدى فاعلية التعليم واملساعدة يف اختاذ قرارت مناسبة حول ماالمشة وكفاية العمل 

                                                           
 ٤٠٩-٤٠٨) ص ٢٠٠٨لبنانية ، تعليم اللغة العربية بني املظرية (الدار املصرية احسن شحاتح  ٢٧
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 مة هو جمموعة اإلجلراءت اليت يتمطعي عند رشدي الرتبوي والعملية الرتبوية.
سلب علمي للتأكيد مدى حقيق أهداف حمدودة سافا من  ت  بواسأطها مجع بيا

   ٢٨.أجل اختاذ قرارات معينة
تهفرد أو دبشروع أو بظاىرة ودراسة خاصة ب لتقومي القواعد اكثر  ذه البيا

بار تكوين الكلمة تركيزه على اختبار تكوين الكلمة (صرف) واجلملة (حنو). اخت
حتتوي هذا االختبار مفهوم الطالب عن كيفية تكوين الكلمة حنوي يف اللغة العربية. 
حتتوي هذا االختبار أيضا على تكوين النشر، هو كيف يرتكب الطالب الكلمة إىل 
النشر و يرتكب النشر إىل اجلملة املفهومة. يف هذا تقومي القواعد أيضا اإلخلتبار 

استخدمه الألساتيذ ملعرفة كيف يطبق الطالب مواد قواعدهم يف قراءة  التطبيقي يعين
حية  ستخدام اللغة العربية الصحيحة من  اجلملة العربية مباشرة و إىل تكلمهم 
قواعدها. من هنا سوف نعرف هل الطالب قد استطع على يفيد علم قواعد يف 

 .عملية اللغويتهم
على كفائة الطالب على فهم القواعد و  يهدف هذا تقومي قواعد اللغة العربية

استخدامه يف تكوين الكلمة و النشر و اجلملة امفهومة. و اما الشكل املناسب هذا 
ستخدام ااخلتبار االختبار املضعف ألن يقدم يقدم يف هذا اإخلتبار  تقوم القواعد هو 

ا هي قواعد اللغة العريب.   على فهم الطالب عن مدا

 كتاب األجروميةال :لثاملبحث الثا
 األجرومية الكتاب وصف . أ

 عبد ألفه أبو الذي م  ١٣/ه  ٧ القرن من العريب النحو على املختصر كتاب هو
 توقي(آجروم  بن دمحم ند سم أيضا يعرف و الصنهاج داود بن عبد سيدي هللا

                                                           
ا) مصر : منشىراث املنظمة اإلسالمية للرتبوية و العلوم  ٢٨ رشدي أمحد طبيعة، تعليم العربية لغري الناطقني 

  ٧١م) ص: ۱٩٨٩و الثقافة، 
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 شكل يف الفصحى مكتوبة العربية اللغة دروس من األساسية الصيغ). م ١٣٢٤
تمع العريب يف حيفظ الكتاب هذا كان. احلفظ هيللتس ظم تمع يف و ا  املعهد ا
 .أيضا

 أثناء وجوده آجروم بن دمحم كتبه الذي النحو علم عن كتاب هو امسه ذكر كما
 علماء الكتاب شرحه هذا كان, السبب هلذا. جدا بسيطة مادمتا. املكرمة مكة يف

 تعطى أن أيضا هذا الكتاب حيتاج لكولذ ٢٩.كتا ثالثني إىل وتصل, بعده النحو
 العربية اللغة ألن, النحو العلوم من الفهم زيلجة الطالب يريد عندما تفسريا أكثر

  .الزمان كل يتطور

  ومن كتب اليت تشرح منت اجلرومية هي:
 حامد أبو كتبه دمحم حمىي الدين الذي األجرومية مقدمة شرح يف السانية حتفة ) ١

 .املصري

 أمحد األحدال. دمحم بن كتبه الذي األجرومية املتممة شرح يف دريةال كواكب) ٢

 . الراعين بن دمحم كتبه الذي األجرومية ة املتممة) ٣

  . األبواب يف كتاب األجروميةب
 مادة فيه ويعرض. ب عشرون و ستة الكتاب منت اجلرومية يف األبواب كان

 :يلى كما الكتاب هذا يف األبواب وأما. عادة للمبتدئني كتاب ألنه بسيطة
 الكالم ب  )١ 

 اإلعراب ب) ٢
 اإلعراب عالمة معرفة ب) ٣

                                                           
٢٩ Wikipedia. 2014. Al-jurumiyah diakses pada 17 agustus 2019: 

jurumiyah-http://id.wikipedia.org/wiki/al 

 



 

٢٤ 
 

 األفعال ب) ٤
 األمساء مرفوعات ب) ٥
 الفاعل ب) ٦
 فاعله يسم مل الذي املفعول ب) ٧
 اخلرب و املبتداً  ب) ٨
 اخلرب و املبتداً  على الداخلة العوامل ب) ٩

 النعت ب  ) ١٠
 النكرة و املعرفة ب  )١١ 
 العطف ب) ١٢ 
 التوكيد ب  ) ١٣  
 البدل ب  )١٤ 
ت ب  )١٥   األمساء منصو

ب١٦  به مفعول ) 
 املصدر  ب )١٧ 
 الظرف ب  )١٨ 
  احلال ب) ٢٠ 
 ب التمييز) ٢١ 
  ب ال) ٢٢ 

ب٢٣  املنادي ) 
ب٢٤    أجله من مفعول ) 

ب٢٥  معه مفعول ) 
  األمساء خمفوضات ب) ٢٦  
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  الثالث الفصل 
  منهجية البحث

  

    مدخل البحث ومنهجه  .أ 
 النتائج على للحصول البحث وهو الكيفي, املدخل هو املشتخدم البحث مدخل إن

 حيث يبدأ الكمي؛ املدخل أم اإلحصائية لطريقة حصوله الميكن عما الكشف أو
ت من الباحث  النظرية اجلديدة إىل وينتهي توضيحلل العملية النظرية يستخدم وقد البيا

 ٣٠.تبطلها أو قبلها ما تؤيد

 طلبت الباحث يهدف هو املدخل ذا الباحث يستخدم ملاذا السبب هناك
ندوغان يف تنفيذمنوذج  عن الصحيحة املعلومات يف معهد تعليم القواعد النحوية  طريقة 

 تو.احلكومية اإلسالمية ملدرسة الثانوية  العليا

الباحث  ألن لوصفي ويسمى الوصفي املنهج الباحث تستخدم البحث هذا ويف
اإلسالمية ملدرسة الثانوية  يف معهد العليا العربية اللغة تعليم تنفيذ يصف سوف

 إىل يهدف هي الوصفية الطريقة ألن وصفية بطريقة الباحث تو. يستخدماحلكومية 
 ووصف عنها املالحظات واملعلومات ائقاحلق مجع يف املعينة أو األشياء لظواهر وصف

ا الظروف ٣١.الواقع يف عليه توجد كما حالتها وتقدر اخلصة 
  

 موقع البحث   .ب 
هي . تواحلكومية اإلسالمية ملدرسة الثانوية  يف معهد العليا البحث موقع كان
ا, إىل العربية اللغة يعلم الذي تو يف املعهد من إحدى  يف الباحث اختار تالميذ

                                                           
م) UIN-Malang Press  ۲٠۱۱: ماالنج( الطراز من اإلسالمية ملدارس العربية اللغة منهج محيدة؛ ديوي  ٣٠
  ۳٥:ص

31 Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian, Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis 
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) Hal. 129 
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تو احلكومية اإلسالمية ملدرسة الثانوية  يف معهد العليا تقع". ٢الوسطى  " الفصل
 لشرقية. بباتو جاوى تيماس ٢٥ رقم فاتيمور شارع يف

ت  .ج    و مصادرها البيا
ت ت من حصلت اليت واألخبار املعلومات مجع على تشمل البيا . مصدار البيا
ت وتكون   :نوعني على البحث هذا يف البيا

ت) ١ ت وهي:  األساسية البيا  مالحظة ومقابلة بوسيلة اإلنسانية املصادر من البيا
 الفصل هي املدّرس يفو  ٣٢.جيدا ممّا البحث مشكلة حقيقة يعرف من تصدر

اإلسالمية ملدرسة الثانوية  يف معهد العليا واملالحظة املقابلة بطريقة" ٢الوسطى "
  تو.احلكومية 

ت) ٢ ت وهي:  ضافيةاإل البيا ئق وأخذها اإلنسان, من ليست اليت البيا  من الو
الت املكتوبة رتو,. مبوضوع البحث تتعلق اليت والرمسية واألرسيف وا  قال سو

ت أما" ئق من فتصدر اإلضافية البيا  إلمتام وصور ككتاب وتسجيالت و
ت   ٣٣",البيا

ت  . د  أسلوب مجع البيا
ت مجع يف أما ت مجع طريقة أربعة ستخدام اينامليد البيا  :البيا
 املالحظة) ١

ستعمال سبيل على تفعل اليت البحث أساليب هي املالحظة العني  الرتتيب 
 قال كما. وترتبط مبشكلة البحث البحث ميدان يف حدثت اليت الوقائع احلصول
 ما خالل من البحث مظاهر كل يف سبيل الرتتيب على املالحظة يكتب إن"حماجر 
 ٣٤".عنه يسمع أو يشاهده

                                                           
32 Sunarto, Metodologi Penelitian (Surabaya: PPS UNESA, 2001) Hal. 56 
33 Ibid, Hal. 47 
34 N. Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin. 1995) Hal. 42 
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ستعمال" ٢الوسطى " الفصل يف املالحظة يستخدم الباحث  و األذن العني و
 هذه. اللغة العربية تعليم تنفيذ عن الفصل يف حدثت ايل الواقع على للحصول
ت على للحصول املالحظة  االتصال وتعلم, عملية تعليم نشطة تتعلق اليت البيا

 عملية يف الطالب ومشاركة الطالب أنفسهم؛ بني التصالوا والطالب؛ املدرس بني
 .الطالب واجنازات التعليم,

 املقابلة) ۲
ت مجع طريقة هي املقابلة  من املعلومات املباشرة احلصول تستخدم اليت البيا

ت مصادر  مصدار من املباشرة املعلومات حلصول مهمة أداة املقابلة ٣٥.البيا
ت ودّقة ت البيا    .املقابل مع مباشرة األسئلة بتقوم ابلاملق إجا

ت إلكتساب  :وهو املخرب إىل الباخث يقابل املخرب, من البيا
ملدرسة  العليااملعهد " ٢الوسطى " الفصل تعليم القواعد النحوية يف املدّرس  )أ 

 تو.احلكومية اإلسالمية الثانوية 
ملدرسة الثان  )ب  وية اإلسالمية الطالبات من الفصل الثاين يف معهد العليا 

تو  احلكومية 

 تو.احلكومية اإلسالمية ملدرسة الثانوية  العليامعهد  مريب  )ج 

 ) اإلختبار۳
ت ملعرفة كفاءة  . الطالباتيستخدم البحث اإلختبار على األدوات مجع البيا

ويستخدم الباحث على هذا النوع ألن البحث الوصفي حتتاج إىل اإلختبار 
ندغان ملوضوع تعليم القواع ملدرسة الثانوية  يف معهد العليا د النحوية بطريقة 

اليت  الطالباتتو، ألن النوع غاية املهم لتعيني الكفاءة احلكومية اإلسالمية 
  يشرتكون الدرستها. 

                                                           
35 Sutrisno hadi, Metode Research II (Yogyakarta: Andi Offset. 2000) Hal. 194 
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ئق٤  ) الو
ئق ت مجع طريقة هو الو ت املنهجية ملالحظة البيا  تتكون والتسجيل, والبيا

 ٣٦.وغريها والصور وماتواملعل الكتاب, من

لة والنظام الدفاتر مثل املكتوبة األشياء "يستخدم الباحث :أركونطو وقال  وا
 ٣٧".وغريها اليْومي واهلماش اإلجتماع وحماظر

ئق, من الباحث أخذ العلمي البحث هذا ويف سيس مثل الو  التاريخ 
 الكتاب من وأجزاءوالتالمذة  املدّرسات عدد وحالة والرسالة, والرؤية املدرسة,
 عند املدّرس لسهولة الصور املستخدمة من وأمثلة التعليم يف املستخدمة املدرسية

 .تعليم

ت  . ه  حتليل البيا

ت مجع عملية بعد   املقابلة من نتيجة الباحث لدى متوفرة واملعلومات البيا
ئق, رمجع املالحظة ت عملية الباحث يبدأ الو  الباحث مويستخدا. تفسرها حتليل البيا
ت حتليل أسلوب   .)Miles dan Huberman( حوبرمان و ميلس الذى اقرتحه البيا

ت حتليل يف الباحث يستخدم اليت فاخلطوات  ٣٨:كما يلي هي البيا
ت, عرض) ١ ت عرض يشتمل البيا  ترتيب حق التحرير والتنظيم عملية على البيا

ت تالب مجيع اختصار عملية وكذلك اجلدول يف البيا  الفكرة على وتفريقها يا
 .املعني املوضوع إىل أو املعينة والفصيلة

ت, تصنيف) ۲ ت الباحث واختار البيا التناسب  أم كانت تناسب سواء البيا
ت أما البحث.  هداف هذاف البيا  .الباحث فحللها البحث املناسبة 

                                                           
36 Ibid, Hal. 136  
37 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta. 
2002) Hal. 149 
38 Sugiyono, Metode Kuatitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta: 2009) Hal. 337 
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 واملعىن ععلى النو  بناء البحث النتائج عن الباحث استخلص اخلالصة؛) ۳
 .واملكتشف

ت  . و  كيد صحة البيا

ت صحة كيد الباحث حيتج ت تكون أن لكي البيا  وقصد تؤمن صدقها البيا
ت يؤثر ذلك ت صحة للحصول إىل لذلك. البحث حاصل أخري إىل البيا  يف البيا
 والتثليث وعميق املالحظة احلضور طويل يستخدم والباحث البحث؛ هذا

)Triangulation( 
 احلضور طويل) ١

 يتعني الباحث حضور وذلك .نفسه الوسائل من الكيفي البحث هذا يف الباحث
ت مجع يف  ميدان يف والباحث. البحث خلفية يف احلضور طالة وحيتج البيا

ت. كل جيمع الباحث حىت يكوان البحث  ٣٩البيا

 املالحظة عميق) ۲
ت لتعيني هي املالحظة عميق ت البيا  يبحث اليت املشكالت يف تصلةامل واملكو
 لتفسري الباحث يستطيع ذلك, على بناء ٤٠.دقيقا املشكالت حيلل مث عنها الباحث

ت املؤحودة كل   .ودقيقة تفصيلة بصورة البحث نتائج عرض مث البيا

  ) التثليث۳
ت صحة من الفحوصات التقنية هي التثليث  .اآلخر الشيئ اليت تنفعها البيا

 لوقت متناول خرب على ويراجع اعتماد يتقارن وهو مبصدر, التثليث يستخدم والباحث
الطريقات,  أنواع بواسطة للتحقيق مبصدر والتثليث. البحث الكيفي يف خمتلفة وأدوات

ت يتقارن أوال, ت املالحظة من البيا  جمموعة ماقال والثي, يتقارن. املقابلة من بلبيا
. اليوم طوال مياقال البحث حال عن ل الناسماقا يتقارن والثالث؛. شخصية مباقال

                                                           
39 Lexy J Moloeong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2006) Hal. 327 
40 Ibid, Hal. 329 
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 .والطالب واإلمامة القوم مثل والنظرة الرأي نواع واملنظور يتقارن احلال والرابع,
ت االتصاليات. املقابلة من حاصل يتقارن واخلامس, ٤١بيا

                                                           
41 Ibid, Hal 331 
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  الفصل الرابع

ت وحتليلها   عرض البيا
 

رخيية   املبحث األول : نبذة 
  فيااملواقع اجلغرا .أ

، ٢٥ رقم فاتيمور شارع يف احلكوميةاإلسالمية ملدرسة الثانوية  العلياتقع معهد 
ميرت ورأ مبىن  ١٠٠تو جاوا الشرقي. تقع هذا املعهد  غينيغان، قرية تيماس، ٠٩/٠١

اإلسالمية مدرسة الثانوية تو و جنويب من مسجيد احلكومية اإلسالمية مدرسة الثانوية 
  تو.احلكومية 

 ريخ التأسيس .ب
 بوسيلة ٢٠٠٧تو يف سنة احلكومية اإلسالمية ملدرسة الثانوية  العليامعهد  بنيت

شهادة تصريخ التشغيل الصادرة من  ٢٠٠٨ السنة التالية. و املركزية يةتعيني وزارة الدين
 رقم اإلحصائيو Kw.13.5/03/PP.00.7/818/2008وزارة الدين اإلقليمية جاوا الشرقي برقم 

ريخ 511235790013املعهد    ٢٠٠٨.٤٢نوفمبري  ٢٧ يف 

لتعميق  تواحلكومية اإلسالمية املدرسة الثانوية  لطالب رافقاملمعهد العليا هو 
تو. رافقاإلسالمية، وكذلك م األفكار عهد امل يطبق هذا للطالب من خارج مدينة 

لطالب يستطيعون أن الرمسية بغرض ااملدرسة الدراسة الدنية خارج عن ساعات الدرس 
  يرتفعون تقوى هللا و مهارات اإلجتماعية و مهارات الشخصية، مع أخالق الكرمية.

-٢٠٠٩تو (احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة  مديراملعهد األول هو  مدير
املعهد  مدير) مث ٢٠٠٩-٢٠١٣املعهد الثاين هو األستاذ مشرفني ( مدير) مث ٢٠٠٨

املعهد الرابع هو األستاذ دمحم حميد  مدير، مث ٢٠١٣الثالث هو األستاذ أصالينء 
                                                           

  املدرسة  إدارة  من  الوثيقة  ٤٢



 

٣٢ 
 

 جيري نظام اجلديد من قبل إلستقبال طالبات خّصات وحىت األن،  ٢٠١٧املاجستري 
 ب أيضا.الالنظام إلستقبال الط يكونمث  فحسب

 عهدرؤية وبعثة امل. ج
  تو هو:احلكومية اإلسالمية ملدرسة الثانوية  العليايف معهد  من تربية والتعليمرؤية 

  حانف". و  وعامل سة الرتبوية الذي يولد جيل "عابدتواجد معهد العليا كاملؤس

 العليايف معهد  و بعثة املدرسة من تربية والتعليم عهدلتحقيق رؤية امل عهدوبعثة امل
  تو هو :احلكومية اإلسالمية ملدرسة الثانوية 

  درجات اإلسالمية على بية املوجه ) حيدث الرت ١

  فطنةو  وتبليغ وهي صديق ) يركز السلوك احلميد٢

  اصحيح) يرىب الطالب يف العبادة  جبيدا و ٣

  الطالب تنظيمي واملعلمني وعددال . اهليكالد
  تو هو :احلكومية اإلسالمية ملدرسة الثانوية  العليامعهد  ) اهليكال تنظيمي١

 رقم وقف املوظفنيم اسم موقف الرمسي
 ١ ين  احلاج سوديرمان املاجيستري مدير املدرسة

 ٢ مدير دمحم حميد املاجستري األستاذ معلم
 ٣ كاتب املاجستري األستاذ سبيل أمر هللا معلم
ين معلم  ٤ أمني صندوق األستاذة فريدة أر
  معلم
 معلم

  األستاذ دمحم عسمان
 األستاذة حصنية

 و مربية مريب
٥ 
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 ٦  مشريفة ة إزااألستاذ  ممعل
 ٧ اإلحتاد الطلبات  اإلحتاد الطلبات رئيس علمتم

  

  تو هو :احلكومية اإلسالمية ملدرسة الثانوية  العليامعهد  يعلم) دفتار م٢

 رقم اسم املعلم املدة التدريس
 ١ األستاذ أصالنئ تعليم متعليم، اخلالصة 

ترمجة، خمتار احلديث،  ،اخلالصة
 تفسري اإلبريزعباد، نصائح ال

 األستاذ دمحم عسمان
٢ 

 ٣ األستاذة حصنية ظ، ختم القرأنيحتف
 ٤ املاجستري األستاذ سوجفطو تعليم متعليم

 ٥ املاجستري األستاذة إصراة األنغون سفينة النجاح، سلم التوفيقال
 ٦ األستاذ دمحم عارف   تفسري اإلبريز
 ٧ اجستريامل األستاذ خري الرازقني اللغة العربية

 ٨ ة إمامااألستاذ مراجعة
 ٩ األستاذ دمحم أمني خمتار احلديث، اخلالصة

 ١٠ األستاذة إزا ، التصلية الرتبويجتويد، ختم القرأن
  

 :٤٣تو هواحلكومية اإلسالمية ملدرسة الثانوية  العليامعهد طالب عدد ) دفتار ٣

                                                           
ريخ  مقابلة    ٤٣   ٢٠١٩ سبتمرب ١مبريب املعهد العا يف 
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 رقم طبقة الفصل جموع الطالب
 ١ وىل)الفصل العشرة (األ ٤٨
 ٢ )١الفصل اإلحدى عشرة (الوسطى  ٣٩
 ٣ )٢الفصل الثنية عشرة (الوسطى  ٣٦
 ٤  الفصل الرجال   ١٨

موع اإلمجال ١٣١  ا
  

  األنشطة دفتار. تقسم ٥
  ل التعليم بعد الصبحاجلدو  )١

  يوم مدة فصل

 دأح مراجعة ظي، تفسري، حتف طويست
   طويست ١
  تفسري ٢
 ظيحتف ٣

  جتويد ١
  ةترمج ٢ 
 ظيحتف ٣ 

ءاثنني و   ثال

 اءعربأ نصائل العباد ظي، تفسري، حتف طويست
   طويست ١
  تفسري ٢
 ظيحتف ٣

  جتويد ١
  ترمجة ٢ 
 ظيحتف ٣ 

 و مجعة مخيس

  سبت  تفسري اإلبريز  ظي، تفسري، حتف طويست
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  ل التعليم بعد املغريباجلدو  )٢

  يوم مدة فصل

  ١- ٤أوىل ١
  ١طى سو  ٢
 ٢طى سو  ٣

  عليمتعليم مت ١
  و سلم التوفيق سفينة النجاح ٢
 اخلالصة ٣

 دأح

  ١- ٤أوىل ١
  ١طى سو  ٢
 ٢طى سو  ٣

  اللغة العربية  ١
  تعليم متعليم ٢
 و سلم التوفيق سفينة النجاح ٣

 اثنني 

  ١- ٤أوىل ١
  ١طى سو  ٢
  ٢طى سو  ٣

  اخلالصة ١
  اللغة العربية ٢
  خمتار احلديث ٣

ء   ثال

  ١- ٤أوىل ١
  ١طى سو  ٢
  ٢طى سو  ٣

  ار احلديثخمت ١
  اخلالصة ٢
  اللغة العربية ٣

  اءعربأ

ليل، استغاسة مجيعا   مخيس س، 
  ١- ٤أوىل ١
  ١طى سو  ٢
 ٢طى سو  ٣

  و سلم التوفيق سفينة النجاح ١
  خمتار احلديث ٢ 
 تعليم متعليم ٣ 

 مجعة

  سبت  تصلية الرتبوي  مجيعا
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ء و األ يكتفى الطالب  ربعاءأنشطة بعد العشاء، يف يوم األحاد و اإلثنني و الثال
دة مجعة يف ح أن يقسط الطالب  ، يكتفىميسيف يوم اخلو لقة املعهد. لتدريس الز

سري، و يقسط الطالب حفظ القرأن لفصل التصويت و الفصل التفحفظ اجلز العم ل
يف يوم اجلمعة يكتفى الطالب بقرائة الصالوات مجاعة. ويف يوم  و لفصل التحفيظ. ل

لتصلية الرتبوىالسبت يكتفى الطال   .  ةب 

ت و حتليلها    املبحث الثاين : عرض البيا
ندوغان بكتاب منت اجلروميةقواعد الالتعليم الأهداف  أ. يف معهد  نحوية بطريقة 

تو  العليا   ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

  تعليم  األهداف  يا عناملعهد العلمريب و  لنحوية ا  القواعد  تعليم  املعّلم  مع الباحث قابل
   : يلي كما   فيهاالنحوية   القواعد  تعليم  أهداف  أن فيها. النحوية  القواعد

    العربية  اللغة  عن  الطالبات  تعريف. ١
كل  معّلم  وهو  ،٤٤خري الرازقني  األستاذ النحوية  القواعد  تعليم  املعلم  بقول اعتمادا 

يف  النحوية  القواعد  تعليم  يف األول   اهلدف  أن يف معهد العليا،  لغة العربيةال تعليم  الفصول  
  يف  الّنظر  يعيد  وهذا العربية.  للغة  املفردات القواعد النحوية و  تعريف  معهد العليا هو

 العربية.  اللغة  يتعّلمن  وال العامة،تواسطة امل  املدرسة  من  متخرجني  منهن  أكثر  الطالبات
  األمثلة  من  فقليال  قليال  املفردات  عن  يعرفن  أن  منهنّ   نرجو النحوية  القواعد  تعليم  ةبوسيل

  . التعليم  عملية  يف  والتطبيق

عن  فضال  املاّدة.  كل أخر  يف  ت ثحب قد  اليت  واألمثلة  التطبيق  من  ينلن  املفردات  أن  
  املاّدة  أخر  لكل علن جي  الذيملة اجل من  املفردات   يكتسنب هن  والتطبيق، األمثلة  من  نيلها  

  عدا  وفيما .لتطبيق  تعليمه  عملّية  يف  أكثر  لذا املاّدة.  فهم  يف  الطالبات  كفاءة  لرتقية

                                                           
  ٢٠١٩ سبتمرب ٤ يف التاريخ خري الرازقنياألستاذ  معلم القواعد النحويةمع   مقابلة  ٤٤
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  عملية  هذه  ومن ،القاء كل  املفردات  وحيفظن عل األمثلة واجلملة جي  أن  نهعلي  جيب
  ناقشة مجاعة.وامل التدريب   عن  لبيئة  ميارسن  أن  هن  من  نرجو  التعليم

  فهم املادة  ترقية  لسهولة  كأساس.٢

فهم   ترقية يف  الطالبات  لسهولة  هي  و على   النحوية القواعد تعليم  يف  األخر   هدف
  املاّدة  نيب  ختتلط  فيها  الدراسة  عملية  يوم  كل .الثانويةملدرسة  ختتلط املعهد   هذ .املادة
 يصيغ  يعين عهد امل هذه  بناء  دف  أيضا مناسب  ا احلالوهذ الدينية،  واملادة  العامة

 املدرسة  يف  املرحلة  لكل املعهد  يف  الدراسة  كما   والدين  العلوم  يف  ماهرات  الطالبات 
منت  وكتاب  ندوغانبطريقة  تستخدم   ٢وسطى  ولفصل الغاية. هلا  فيها   الثانوية 

   . التوكيدكلم حىت ال عن  املادة يفهمن  أن  عليهن  جيب  األول    يف مستوى .اجلرومية

أي   لتطيق  القواعد  تعليم  عملية  من  أكثر النحوية  القواعد  عليمت   املعلم  قام  قد  كما
ولكن  فحسب،  لقواعدا تعليم  يف  ليس   املناقشة مجاعةو  والتطبيق  .مالواجل  ألمثلةا  علجب 
 إليهن  رجوت  هنا  ومن ذالك. غري و  والتاريخ واألخالق   والفقه  احلديث مثل   اخرى  ادةامل يف 
  جلمال املفيدة.وا جعل األمثلة   مبمارسة ارسنمت  أن 

اإلسالمية  الثانويةملدرسة  وية يف معهد العااجلدوال : مادة تعليم القواعد النح
تو   احلكومية 

  الرقم  الباب املستوى  الرقم الباب املستوى

 الثاين

  (١٤  البدل

 األول

  )١ الكالم

ت األمساء  )٢  اإلعراب  (١٥  منصو

  )٣ اإلعراب عالمة معرفة (١٦ مفعول به

  )٤ األفعال (١٧  املصدر

 )٥ األمساء مرفوعات  (١٨  الظرف
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 )٦ الفاعل (٢٠  احلال

 التمييز
 يسم مل الذي فعولامل (٢١ 

 فاعله
٧( 

 )٨ اخلرب و املبتداً  (٢٢  ال

 املنادي
 على الداخلة العوامل (٢٣

 اخلرب و املبتداً 
٩( 

  ) ١٠ النعت (٢٤  مفعول من أجله

  )١١  النكرة و املعرفة (٢٥ مفعول معه

 )١٢  العطف (٢٦   خمفوضات األمساء

 )١٣    التوكيد   (١٤  البدل

ت األمساءم نصو   ١٥)     
  

ندوغان يف تعليم تعليمال ب. األنشطة   يف معهد العليا القواعد النحوية بطريقة 
تو   ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

  التعليم الوسائل .١ 
  :هيالقواعد النحوية عموما كانت عدد الوسائل املوجودة يف تنفيذ تعليم 

 منت اجلروميةكتب ) ١ 
  لقلما )٢
  ) دفتار اليومي٣ 

  ) كتاب األمثلة التصريفية٤
  أو قائمة الكلمات اليت قدمها املعلم القاموس) ٥



 

٣٩ 
 

األمثلة واجلملة  علتعلم يف هذا الفصل جبت اتلبا"أن الطخري الرازقني قال األستاذ 
أو  سمعتحث معىن الكلمة الغريبة اليت التبمباشرة فالبد هلم أن  لقواعد النحويةامن 

هو  ندوغانا هذه طريقة أما القاموس الذي أرشد ٤٥قبل يف القاموس." من تنسى
  املادة.يف فهم  طالباتسهل التيف  املعلمالذي ألفه لقائمة الكلمات ا

  :أما الذي حيمله األستاذ يف تنفيذ التعليم هي
 منت اجلروميةكتاب  )١
 القلم  )٢
 كتاب األمثلة التصريفية )٣
 كتاب العلم النحو )٤
  :ليم منالتجهيزات للتع )٥

 دفرت احلضوري  .أ
  ب. جملة التعليم

  . طريقة تعليم٢

عن  والطالبات لكل الفصول النحويةقواعد القابل الباحث مع املدّرس تعليم قد 
 تو احلكوميةاإلسالمية ملدرسة الثانوية  العليامعهد يف  النحويةطريقة تعليم القواعد 

ملالحظة وت، وكذا طريقتها منت األجرومية ستخدام كتابب ت  كمل الباحث هذه البيا
 والوثيقة.

 ةالعامم و عل يتعّلم الطالبات املعهد بل كان، فقط يةم الدينو لتعليم العل عهدمل تكن امل
ملادة يف املدرسة، اهي اإلضافية املن ةولكن املادة العام  عهدهذه امل يشتمللذا سبة 

 املاّدة العامة. املاّدة الدينية و يتكون

                                                           
  ٢٠١٩ سبتمرب ٤يف التاريخ  خري الرازقنياألستاذ  معلم القواعد النحويةمع   مقابلة  ٤٥
  



 

٤٠ 
 

 الطالبات تسعة وثالثونب ٢الوسطى حتضر الباحث يف الفصل  ٤٦األوىل املالحظة
 النحوية الدراسة عن تعليم القواعد أ". تبدخري الرازقني املاجستري"األستاذ  واحد وأستاذ

". أّول ما عالمة اإلعرب الرفعملادة " سجيدا يف املمكا ادسة مساء،يف الساعة الس
لسالم والتوّسل ألغنية  مث ختّطط الدراسة  أن  وخيطو ةعامجيتواىل بقراء األنظمة 

اليت تعلمن الطالبات من عن املادة  مث املراجعة شف اخلضورالك ئذاعةب احلضور يفحص
للسا ملراجعةاألستاذ  فيستمرٌ  ذالك. بعد أسبوع املاضي لتساؤالت   مجاعةن ويتبع 

 السابقة. حول املادة

دة ويستمر  . وبعد هذاتمام  الطلبات سمعتأّوال و  دةالقائستاذ األ يقراء املادة, ز
لتدريب والتساؤالت عن املادة  اجلديدة. كان األستاذ يبّني إليهن قليال من املادة وخيطو 

 وهذه املرتبة واجب مثل:، مرتبة لةئلة كانت األسئاألس وملا أعطى األستاذ عن
  رفوع! املسلمامل اإلسم املفرادمن  أعطى مثاال )١

 يف آخره "ضمة" ؟ة رفعها عالموم )٢

 املسلمان  ! إىل صيغة املثن الكلمة تغيري )٣

 يف آخره "ألف" ؟ة رفعهوما عالم )٤

 املسلمون  !إىل صيغة اجلمع الكلمة تغيري )٥

 يف آخره "واو" ؟ة رفعهوما عالم )٦

؟ معرا )٧  مبنًيا أو معرا

 مجع املذكر السامل هملاذا؟ ألن )٨

                                                           

  املدرسة سجيديف م ،٢٠١٩سبتمرب   ٤، يوم األربعاء ٤٦ 
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ولة الطالبات يف فهم املاّدة هن األستاذ لديه الصيغة لسكاو  هذه التساؤالت مرتّبة املهّم : 
اقتصارا يف الوقت كان  لتصريف اللغوية و اإلصتالحية. سبيل املثال على، وحفظها

 .مجاعة اة لتذكر أمثلة مث يناقشو لبااألستاذ من احدى الط اطبخي

األستاذ.  من هذه املالحظة األوىل أنَّ الطالبات يدخلن الفصل يف وقت عاجل وكذا 
وفيها  التعليم. يف اعتماد برتّ أن تالطالبات  حتّمس ،أربعني دقائقيف  ة الدراسةأن عملي

لتطبيق والتدريب على أن الطالبات الطالبات تسمع ذا جيب على ، إكان األستاذ يكثر 
للسان.ؤ جييب الس مث تابتهك وزجت أن األستاذ الواجبة  ىعطي ويف انتهاء الدراسة ال 

 ة لكتابة املفردات وقراءة املاّدة للدراسة املستقبلة.املنزلي

تعليم كما أن الدراسة من قبل على أن األنشطة األول يف   ٤٧واملالحظة الثانية 
لسالم والعلى وهي أوّ  القواعد النحوية ألغنية معا توّسلهلا   وخيطو ،مث قراءة األنظمة 

اجعة عن املادة السابقة بوسيلة ملر  واستمارا بذكر واحدا فواحدا احلضور أن يفحص
وجييب مجاعة. وختطو بتحليل الكتاب من  الطالباتا األستاذ إىل التساؤالت اليت يقوم 

دة املاّدة اجلديدة.  طالبة واحدة مث ز

، سواء من قبل بعد حتليل احبسو املادة "عالمة اإلعراب النصب"هذه الفرصة  يفو 
لتساؤال لاألستاذ  مث يتبع األستاذ  وملا أعطى سان واحدا فواحد حول املادة، لت 

وهذه املرتبة واجب ، مرتبةو التدريب  لةئكانت األسو التدريب، لةئاألس األستاذ عن
 :مثل

 أن األسعلة كما يلي : أذكر أمثلة من عالمة اإلعراب النصب
  اإلسم املفراد ! الرجل من أعطى أمثلة )١

 الرجل مجلة مفيدة منصوب! نظر ايلإجعل اإلسم الت )٢

                                                           
  املدرسة سجيديف م ،٢٠١٩سبتمرب   ١١، يوم األربعاء  ٤٧
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 الرجال؟ مفعول منصوب من ما اإلعرب )٣

 يف آخره "ةفتح" ؟ة نصبهما عالم )٤

 الرجلني ! إىل صيغة املثن الكلمة تغيري )٥

 يف آخره "" ؟ة نصبهوما عالم )٦

 ل االرج إىل صيغة اجلمع! الكلمة تغيري )٧

؟ معرا )٨  مبنًيا أو معرا

 التكسريمجع  هملاذا؟ ألن )٩

، أّما  ين تعطأ طالبةكل اليطلب من  وخطوة بعدها   أمثلة اليت ال جيوز متسو
جلماعة. إلستخدام  و أن تتفكر طالبةيرجى لكل ال التعليميف هذه  مباحثه يؤّد  متارس 

 .تدريبالجينب على فهم املادة و  بلغنوي ألمثلةا يذكرنوهّن يقدرن أن  القائدة

 ذ القائدة و أمثلتها مثيبّني األستا لذاغالبا يعلم ن هذه املالحظة الثانية أن األستاذ م
دة ، مجاعة يجيبلجيب التدريب أن  يؤطي الطالبات . اجلديدة ّمث نبحث معا املادةوز

 الشجاعة إذا يستخدمن اللغة و للممارسةاألمثلة أن جيعل  ربنجي التدريبمن هذه 
 .العربية

 كما قد الحظت الباحث يف الدراسة السابقة أوهلا بقراءة ٤٨واملالحظة الثالثة
افتتاح اضية. املراجعة عن املادة املّمث  احلضور أن يفحص وخيطو ،ألغنية معا ألنظمةا

دة املاّدة اجلديدة على وهي  التعليم يتولّ  فاألستاذ يبني  "عراب اجلزمعالمة ا" ملاّدةبز
 الطالباتتسمع  ، أّمااملاّدة اجلديدة نيبيأن األستاذ  ءقرايأوال . يف العادة اببيان واضح

                                                           
  املدرسة سجيديف م ،٢٠١٩سبتمرب   ١٨، يوم األربعاء  ٤٨
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تمّ أ والتدريب والتساؤالت عن ملباشرة خيطو و ، بني األستاذ هاوبعد .خالصاال حّىت  ن 
 املادة اجلديدة.

ّمث يبحثون  افواحد األمثلة واحدايطلب الطالبات يف هذا اللقاء كان األستاذ مرّة 
 . بعد ذالك يرشد األستاذبينهم املختلفةمجاعة، قبل إحباث كّل الطالبة يذكرن الألمثلة 

  على وهي: تدريباخلطوة يف هذه ال ناقشة مجاعة.أن يعميق الطالبات من أمثلتها مب
  يقوم- الفعل ! قام من لامثأعطى  )١

 تقومْ  مجلة مفيدة جمزوم! مل إجعل اإلسم التايل )٢

 يف آخره "سكون" ؟ة جزمهما عالم )٣

 اخلمسة! يقومان األفعل إىل الكلمة تغيري )٤

  يقوماإجعل اإلسم التلية مجلة مفيدة جمزوم! مل )٥

 يف آخره "حذف النون" ؟ة جزمهوما عالم )٦

لسهولة  :أن األستاذ لديه الصيغة لسهولة الطالبات يف فهم املاّدة ولديه األغنية املهمّ 
 حفظ الصيغة وكثري اخلالصة.

ت  فاصل يمن  تعليم القواعد النحويةقف الباحث على ما جيري يف ييف هذه البيا
 القواعد "إن تعليم النحوية القواعد تعليم منل األستاذ اق ملالحظة واملقابلة. ودقائق

دة من كتاب اجلرومية و النحو  درسب اعهد مناسبتيف هذه امل نحويةال يف املدرسة و ز
موعات،  لالكت موهاإلبتدائي وا مع  والصيغة مثل املستخدمةو  قائدةب يكمل 

كانت  لّلَقاِء من اول الدراسةكل ا  ية الدراسة كما قد عرفت يف تعليماخلالصة. ويف عمل
ألغنية معا الطالباتتقراء  لذا لكل ، مث املراجعة احلضور فحصأن ت طوختو  األنظمة 

 وهذا مهم جدا. املاضية اللقاء مراجعة من املاّدة
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دة املاّدة اجلديدة مث تدريب عن املا  وأ أختار هذه ديدة.اجلة دوبعد املراجعة ز
 قد طبقت أيضا يف أكثر تعليم القواعد اللغة العربية كانت طريقة لدي رأي و ينّ الطريقة أل
 لرتقية الطلبة يف عهد،وأهداف امل ،وكاميال ومناسبا حبال الطالبات فيها سهال ندوغان

وكتامبا  العربية. واألغنية فيها من أحد الصياغ لفرحتهن ويسهل حلفظ األنظمة. لغةال فهم
لّلغة ال لسهولة  للتقومي. ويف كل املاّدة هلا الصيغة الصةة هلا اخلولكل املادّ  عربية،كتب 

 ،تطبيقهازيدة كانت الطريقة   نحوالفهم واحلفظ". وقال املعّلم أيضا أن يف عملّية تعليم ال
أستاذ واحد بطريقة  عّلمي نحوتعليم ال يف لكل الفصول بتكار.إلألن أكثر فيها تّتصل 
 واحدة وشكل واحد.

 الطالبات :وقابل الباحث مع 
 ) :٢الوسطى  (الطالبة من فصل سلسابياللة ئاألس -

 هل تعلمت عن اللغة العربية ومافيها من قبل ؟) ١

متخرجني من املدرسة  ألينّ ، اجلواب : من قبل تعلمت عن اللغة العربية ومافيها
 العربية و أتعلم فيها عن اللغة سالميةاإل تواسطةامل

 اشرح! ،للغة العربية؟ سهال أم صعبةايف  حنوكيف رأيك عن تعليم   )٢

 يشرح املاّدة واضحا. فاألستاذ االلغة العربية مفروح نحوالوأن تعليم  ،اجلواب :سهال
للغة  مثل  يف كل املاّدة كان األستاذ لديه الصيغةيف  و و اإلختصار، والكتاب يكتب 

 لدراسة.ا يف عمليةلفرحة ولة الفهم واحلفظ. واألغنية هاخلالصة لس األغنة أو

 كيف العادة عملية الدراسة فيها ؟ )٣

ألغنية لدعاء مث قراءة األنظمة مجاعة   فحصت وخيطو اجلواب :يف كل اللقاء أوله 
لتساؤال احلضور دة، مث املراجعة   املاّدة. وبعدها ز
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العربية وما فيها من  عن اللغة تأن الطالبة تتعلم فهم الباحث عن أجابة الطالبة.
بسبب املعلم يعلمها واضحا ولديه  وهذا نها تستهل عن فهمها وتطبيقها.ولك، قبل

 يف الفهم والتطبيق. وتشكل عملية الدراسة مفروحة. الصيغة أو الرموز لتيسري الطالبة

 )٢لفصل الوسطى  (الطالبة موريدلة ئاألس -
 هل تعلمت عن اللغة العربية ومافيها من قبل ؟) ١

من املدرسة   متخرجنيينّ أل، للغة العربية ومافيهامن قبل تعلمت عن ا  اجلواب:
 وأتعلم فيها عن اللغة العربية. اإلسالمية احلكومية تواسطةامل

 اشرح! ،اللغة العزبية؟ سهال أم صعبة حنو يف تعليم القواعدكيف رأيك عن   )٢

األستاذ مفروح  اجلواب :أحيا صعبة وأحيا سهال ولكّنه مفروحة يف عمليته ألنّ 
أحيا لدي متضابق ألن  ضح ومتكامل. يف حتليل الكتاب وجواب السؤالووا

ولكن بعد استمرار  سئلة،خائفة لأل وأ، ولوكان مرتبا، األستاذ سريعا يف اعطاءه
واألن ، الوقت سهال متدرجا قليال فقليال فبطول تشرح و التساؤالتاألستاذ عن ال

 فهمت ولو قليال ومتدرجا.

 الدراسة فيها ؟ كيف العادة عملية )٣

ألغنية  يبدأاجلواب : يف كل اللقاء   فحصت وخيطولدعاء مث قراءة األنظمة مجاعة 
لتساؤالت مث احلضور دة، املراجعة   املادة. وبعدها ز

 العربية وما فيها من قبل. عن اللغة تتعلمأن الطالبة  فهم الباحث عن أجابة الطالبة.
بعد ما استمرار األستاذ للتطبيق  وله صعبة ولكنأ يف نحووعند رأيها أن تعليم ال

لتساؤالت بطول الزمان وعملية الدراسة كل اللقاء  سهال. نحوكان تعليم ال واملمارسة 
دة املاّدة وال سواء يبدا  لرتقية كفاءة الطالبة. تدريبلدعاء واملراجعة مث ز
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 )٢(الطالبة للفصل الوسطى  اجنبو األمغلة  -
 عن اللغة العربية ومافيها من قبل ؟هل تعلمت   )١ 

 تواسطةامل جني من املدرسةرّ وأ متخ، اجلواب :نعم تعلمت عن اللغة العربية
 نحويةعرفت عن ال ولكن ما وأدرس عن اللغة العربية ولو قليال .احلكومية اإلسالمية

 فيها.

 اشرح!، اللغة العربية؟ سهال أم صعبة نحوك عن تعليم الرأي يفك) ٢ 

 ألستاذ يفا ا عدا أ أحب من كيفيةه أحٌب هذه املادة. وفيينّ أل، ب: سهالاجلوا
 .ةدراسال

 كيف العادة عملية الدراسة فيها ؟ )٣

ألغنية لدعاء مث قراءة األنظمة مجاعة   فحصت وخيطو اجلواب :يف كل اللقاء أوله 
لتساؤالت مث احلضور دة، املراجعة   املاذة. وبعدها ز

عن اللغة العربية وما  أن الطالبة قد تعلمت الطالبة، أجابة الطالبة فهم الباحث عن
لعربية وعملية تعليمها.أل فيها من قبل وهي ال توجد املشكلة والصعوبة  ا حمبة 

 )٢اللفصل ال الوسطى  ا(الطالبة  داليااألسئلة  -
 هل تعلمت عن اللغة العربية ومافيها من قبل ؟  )١

من املدرسة   متخرجنيينّ أل، علمت عن اللغة العربية ومافيهااجلواب : من قبل ما ت
 العامة وال أتعلم فيها عن اللغة العربية. تواسطةامل

 اشرح! ،كيف رأيك عن تعليم القواعد اللغة العربية؟ سهال أم صعبة  )٢

" اسم وفعل  لوكانت املاّدة متواضعة مثل ملادة سهال وقليل صعبة. رهكثأاجلواب : 
ب  ولكن لوكانت املاّدة األوىل هذه سهال." هي مرفوع  اإلراب اجلملةاملاّدة من 
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لذا فهمت قليال  للتساؤالت يف املراجعة. فاألستاذ يستمر وتطبيقه أحيا صعبة.
 متدرجا.

 كيف العادة عملية الدراسة فيها ؟ )٣

ألغنية لدعاء مث قراءة األنظمة مجاعة   فحصت وخيطو اجلواب :يف كل اللقاء أوله 
لتساؤالت مث احلضور دة، املراجعة   املادة. وبعدها ز

العربية وما فيها من  أن الطالبة مل تتعلم عن اللغة، فهم الباحث عن أجابة الطالبة
 ولكنها تقدر أن تفهم من دراستها.، قبل

تعليم القواعد أن  طىوسال فّقد الباحث من حصول املقابلة مع الطالبات يف فصلي
وأكثر من هّن ، العاّمة تواسطةمتخرجني من املدرسة امل ولوكان أكثر منهن، سهال النحوية

 وعملية، وهذه بسب أن األستاذ مفرح يف التعليم اللغة العربية من قبل. ال يتعلمن عن
الرموز لسهولة  فاألستاذ لديه الصيغة أو .مناقشة مجاعةالتطبيق و تكامل الدراسة فيها 

وكان األستاذ كل اللقاء  فيها مفرح. تعليم القواعد النحويةذا ل لكل املاّدة, فهمالفهم وال
ت ، مع التحليل واستقامة قراءة الكتاب، مراجعة  عن القاعدة. يستطعنومن هذا فالطا

ستخدام   تعليم القواعد النحويةمالحظة الباحث واملقابلة فإن طريقة  من حلصولوا فيها 
  :اتثالثة خطو  يشتمل على". اجلروميةكتاب "

 املقّدمة )١
لسالم و  يفتاحتعليم لابداية  يف ل يقبملراجعة.  ستمريل إىل املؤلف و صاتو ياألستاذ 

ا بال متثيل. ستطعتو  ،ةختار ألغنية امل ةعامجهلا بقراءة األنظمة ملراجعة أوّ ا  الطالبات قراء
ذئة الكشفول اخلضور. احلضور أن يفحص وخيطو اءة قر  مث بذكر واحدا فواحدا أحيا 
سأل ف، للحتقرأ و ت وبعد  .ملراجعة اللقاء املاضي يف اليت يتعلمن عن املادة السابقة ةالكتاب

ال عن التعريف ؤ السّ و ، متكامال بدون النص عن املاّدة السابقة لطالباتا األستاذ إىل
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فيجب عليها أن  من األستاذ يستطع أن جييب السؤال مل ومن .تهاوأمثل النحوية القواعد
 .سؤالال إجابةتستطيع  ىتتذاكر ح

 عملية الدراسة )٢
دة املاّدة اجلديدة. عملية الدراسةيف  اجلديدة  يةالقائدة النحو  األستاذ قرأ إبتداء ز

 أناألستاذ يشرح ها متدّرجا من التعريف مث ئقر تو ، جبدّ  طالباتالتسمع و  صوته مرتفعا
ل، شرحهايخيطو بقراءة األمثلة مث  الكتاب ترّتب  أن تدريب.وبعد كمال بيانه يستمر 

املاّدة الكمولة ويكمل  ومن املاّدة األساسّية إىل، من املاّدة السهولة إىل املاّدة الصعوبة
لسؤال للتق الطالبات أن على شرح املاّدة جيوز ييف وقت و  كل الباب.يف  ومي أيضا 

مر األستاذ واحدا فواحدا. .تكتيب اذ واحدا مر األستيعين  التدريب ويف التدريب 
يف األمثلة  تعميق املادةعن  اتوبعدها يسأل إىل الطالب واجلملة، مثلةاألعل فواحدا جل

 الّسؤال الذي كل التطبيق ملهارة القراءةيف  ة. ملاّدة اجلديدة واملاّدة املاضي اليت تناسب
قوٌي  عاألستاذ لريتفوهذا يقوم  .ايتهاحىت  ةاملادّ  ايةديبمن ، لطالبات خمتلفةايستقبل 

إلستمرار.   الذكر واحلفظ عن املاّدة 

دة املاّدة للمناقشة  الطالبات األستاذ رشدي غالبا التدريب للتقومي. لذا لكل ز
. معا ألن يبحثوتتطور  اليت املعينة الطالبة من أمثلةلة ئاألس جعلاملناقشة هي  .مجاعة

 .لشريعةاملسابقة فيه وأحيا 

 اإلختتام )٣
لدعاء.خيتتم األستاذ ا اخلالصة عن املادة السابقة  األستاذيعطى  قبيل ذلك لدراسة 

املفردات  بكتتاللقاء املستقبل و قي  ةعامجملنزلية لقراءة املاّدة اليت سوف تتعّلم ا الواجبةو 
 حفظها.  مع

 حتليل حصول املالحظة :اجلدول
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  الطريقة املستخدمة  ندوغانالطريقة 

 الذى املوضوع املدرس أعد) أ
 يقدمهس

 التعليم اغراض عن املدرس تقدمي) ب
ا  ختصار وخطو

مر  أن الطالب كل املدرس و
 أو o الرسالة تشكيل على جيلسوا

u  

 اجلملة يف يرتجم املدرس) ج

 او اجلمل عالمة الطالب تعطى) د
 الرتمجة و احلركات

 إلعادة الطالب مر املدرس) ه
 الشرح

 علم حول األسئلة يعطي املدرس) و
 غري ذلك أو البالغة الصرف, حو,الن

 ويربرون التعليقات من اآلخرون) ز

 الدرس املعلم وخيلص) ح

  

  املقدمة 

 السالم -

  لسّ تواال -

  ألغنيةقراءة األنظمة  -

  احلضور يفحص -

  املادة املاضية املراجعة -

  عملية الدراسة

ذة املاّدة اجلديدة - و يشرح  ز
 ثلةمث اعطاء األم قواعداألستاذ من ال

 القاعدة شرحا األستاذ يوضح -
 واضحا

 تطبيق والتدريب عن املادةالوبعده  -
  اجلديدة.

 اإلختتام 

الدعاء واعطاء الواجبة اخلالصة و 
  املنزلية
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 هي  تعليم القواعد النحويةف من هذا اجلدول على أن الطريقة املستخدمة يف عر ي 
يوضح هذه القاعدة  ندوغان. يف طريقة ةحشر م من خالل اخلطوة ندوغانطريقة ب

أما األساس  ليعقب ذلك التطبيق على القاعدة.، عليها بذكر بعض األمثلة اليت تنطبق
عملية القياس حيث ينتقل الفكر فيها من احلقيقة العامة إىل  الذي تقوم عليه فهو

 ايف معهد العلي تعليم القواعد النحويةيف  الطريقة قد استخدمت وهذا احلقائق اجلزئّية.
تو   .ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

ندوغان يف تعليم   التعليمميج. تقو  ملدرسة  يف معهد العلياالقواعد النحوية بطريقة 
تو   الثانوية اإلسالمية احلكومية 

"ينقسم  األستاذ خري ارازقنيكما قال القواعد النحوية   كل اإلمتحان يف تعليمأما ش
هذا مطابقا  ٤٩".ختبارمتحان األسبوعي واالعلى نوعني مها اال دالقواعتعليم  امتحان

  .يف هذا املعهد نحويةقواعد الالزمان تنفيذ تعليم  على

  االمتحان األسبوعي  املسابقة أم . ١ 
 اتبالالطختبار هو االمتحان نفذه االستاذ ال ملسابقةا ،خري الرازقنيقال األستاذ  
ينتقل  األول فيمسح أن ادةاملقد قدر  ةحينما الطالبمثال  املكتسبة حديثا، املادة حول
األسبوعي ألن  المتحان سابقةويسمى هذا امل األخر. ادةالثاين وكذلك امل ادةإىل امل

. مبعىن سابقةامل يف يوم الذي اعترب مناسبا ليكون ،سبوعاأل كل لتناوبنفذه األستاذ 
 اتبالعندما جيد الطسابقة وينتفذ هذا امل ات،بالالطإىل مبشيعة االستاذ  سابقةنفذ هذا امل

دة قيمة النشاط اليوميةأو  ختباركون هذا االتريد أن ت يتال   .ز

 ،خري الرازقنياالمتحان الشفوي قال األستاذ  هو سبوعيوكان هذا االمتحان األ
عطاء ها ودرسها فهماليت قد  ةاألستاذ السؤال اللساين عن املاد االمتحان الشفوي هو 

عن  اتلبااختبار حفظ الط  حيترب يف هذا االمتحان على .القواعد  مطابقة على اتلباالط
                                                           

  ٢٠١٩ سبتمرب ١٨يف التاريخ  خري الرازقنياألستاذ  معلم القواعد النحويةمع   لةمقاب  ٤٩
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واألهم يف هذا اإلمتحان   الدراسية ةعن املاد اتلباخالصيت واخترب فهم الط القواعد
مباشرة  جلملةااألمثلة و  جعللى ات علباهي يطبق الط ،يقيبالشفوي هو االختبار التط

  ه.بيانو 

على نيل  سبوعييشرتط يف جناح هذا االمتحان األ ،د النحويةالقواععلم قال امل
أما إذا كان  .جترب يف القاء التايلفالبد أن النتيجة ل  مل النتيجة وإذاات الطالب

نية فيعطينمل ينجحوا يف  اتلباالط األستاذ اإلشراف املكثفة هلم  يل النتيجة املعينة مرة 
  .حىت ينجحوا يف االمتحان

   ختباراال. ٢

يف  الذي جرى القواعد النحويةتعليم  ختبارهو ا ختباراال ،خري الرازقنيقال األستاذ 
 اتلباسالك الطتا اخلطوة األخرية يف تعليم بعد أن  .ات لتدرس املادةلبااية تعلم الط

 اتكالتقرير إىل والد الطالب  ختباراال التعليم يف اخلطوة قبلها. وسيكون احلصول من هذا
النصفي والنهائي من  يف تنيهذا االمتحان مر  تعليم أبنائهم. أما وقت إجراء عن حصول

  .العام الدراسي

األهداف لتنفيذ هذا  أيضا على االمتحان الشفوي. وأما ختبارحيتوي هذا اال
اليت  ةطبق املادت وكيف القواعد النحويةيف مجيع هذا تعليم  اتلباملعرفة قدر الط ختباراال

 النحوية  يف علم القواعدماهر ات لباعترب الطتحىت  من املعلم، السؤال إجبةها يف يلقد ن
  .الدينية قبل أن تعلم العلوم الشرعية يف املدرسة اتلباوملعرفة استعداد الط

 واالختبار سابقةعلى امل لعليامعهد ايف  القواعد النحويةحتتوي امتحان تعليم 
فرصة حينما يوجد الطالب  يف كل بقةاملسافد نتي ،مها على االمتحان الشفاويتفذوين

ائي نصفي يف كل ينتفذه ختباره؛ وأما االادتبعد م املادةسينتقل على  من العام  و
  الدراسي.
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على اختبار التطبيقي الذي يدخل يف  القواعد النحويةيقدم هذا املعهد يف تعليم 
فهم على  اتلباالطستطيع تأن  القواعد النحويةألن يطلب من خترج هذا تعليم  ختبار،اال

وأيضا على حتليل موقع الكلمة مطابقا مع  ملفيدةا ةاجلملتستخدم القواعد يف  واملادة 
أيضا لتحقيق بعض أغراض التعليم يف  يف علوم قواعد اللغة العربية. وهذا العمل النظام

  .لغةهذا املعهد يف تقدمي على التعليم ال
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 الفصل اخلامس

  نتائج البحث

ندوغان يف تعليم القواعد النحوية فاأهدمناقشة   .أ  يف معهد  التعليم بطريقة 
تو العليا   ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

لتعليم القواعد له دور مهّم يف عملية التعليم يف املعهد العليا. فال  أما اهلدف التعليم
يف حتديد اخلربات بد أن يكون واضحا ألنه أهّم عنصور خلة التعليم فهي تساعد املعّلم 

 واألنشطة التعليمية وتنظيم التابع الذي تدرس به واللإلختيار الطريقة ووسائل التعليم.
   :منها ،أهداف يعين بثالثة ندوغان لطريقة النحويةتعليم القواعد  ويف عملية

.  املفردات تعريف القواعد النحوية و  يعين  العربية  اللغة  عن  الطالبات تعريف ول األ
  من فقليال  قليال  املفردات   عن  عرفت أن   الباتالط  رجوت القواعد النحوية   تعليم  وسيلةب

 كتسبت والتطبيق،  األمثلة  من  نيلها  عن  فضال . التعليم  عملية  يف والتطبيق   األمثلة
  فهم يف  لطالبات ا كفاءة    لرتقية  املاّدة أخر  كل   ت جعليتاجلملة ال من  املفردات  الطالبات 

جيب  األول   يف مستوى  ٢لفصل وسطى او . فهم املادة  ترقية لسهولة  كأساس نيا   .املاّدة
    ٥٠الكلم حىت التوكيد. ن ممادة تعليم القواعد النحوية  يفهم أن   ىعل 

حتتوي هدفني سابقة مطبق برأي من حسن شحاتح عن أهداف تعليم القواعد  
دراك تدريب الطا" النحوية: لبات على استعمال األلفاظ والرتاكيب إستعماال صحيحا 

ا تتكون من فعل وفاعل أو مبتدأ  اخلصائص الفنية السهلة للجملة العربية، كانوا يدربوا أ
   ."وخرب ومن بعض املكمالت األخرى كا املفعول به والتمييز وغري ذالك

                                                           
ص ) سنة دون اللبانية؛ املصرية دار:  بريوت( والتطبيق، النظرية بني العربية اللغة تعليم ،شحاتة حسن  ٥٠

٢٠١  
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ندوغان يف تعليم االاألنشطة مناقشة   .ب  لقواعد النحوية يف معهد تعليم بطريقة 
تو ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية    العليا 

ملدرسة  تعليمالاألنشطة  إن   املستخدمة يف تعليم القواعد النحوية يف معهد العليا 
تو. أن الطريقة املستخدمة تناسب على جناح الوسائل و  الثانوية اإلسالمية احلكومية 

تفهم القواعد النحوية، خمصوصا الطالبات اليت مل يعرفن اللغة التعليم وتسهل الطالبات ل
تساعد املتعلم على تقدمي التغذية ، "بشري عبد الرحيم الكلوبكما قال   العربية من قبل.

   ٥١."تعامله مع السيلة التعليمية الراجعة السريعة والوقعية عند

كتب منت  :هيعدد الوسائل املوجودة يف تنفيذ تعليم القواعد النحوية  كان  
القاموس أو قائمة الكلمات اليت  ،كتاب األمثلة التصريفية،دفتار اليومي ،القلم ،اجلرومية

، كتاب العلم النحو :هيأخرى أما الذي حيمله األستاذ يف تنفيذ التعليم . قدمها املعلم
  .جملة التعليمو  دفرت احلضوري التجهيزات للتعليم من

ملدرسة الثانوية  يف معهد العليا النحويةالقواعد ن الطريقة املستخدمة يف تعليم إ
على جناح  تناسبة تخدمسن الطريقة املأ .ندوغانبطريقة  تواحلكومية اإلسالمية 

الطالبات اليت مل يعرفن اللغة  اخمصوص ،النحوية القواعد فهمتالطالبات ل سهلتالتعليم و 
 خطوات، ذه الطريقة يعين بثالثة النحويةتعليم القواعد  قبل. ويف عملية العربية من

  :منها

يبدأ  وهي األستاذ اخلطوة األوىل املّقدمة يعين األنشطة األوىل يف بداية الدراسة،
لسالم ّمث الدعاء وال ة على جبو  وهذه األنشطة إىل النيب وإىل املؤلف، توّسلالدراسة 

صل هللا عليه وسّلم  وهذه هي كما أمر نبينا دمحم لطلب الربكات من العلماء. الطالبات
ل لل شيئ بسم هللا والدعاء "كك  أن نبدأ اليبدأ فيه ﷽  أمر ذي 

                                                           
  ٣٢ م) ص.١٩٩٧./بشري عبد الرحيم الكلوب. الوسائل التعليمية التعلمية ( دار إهياء العلوم: بربوت  ٥١
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ت. ٥٢فهو أبرت أوأجدم أوأقطع املراجعة تبدأ بقراة األنظمة قبل  ملراجعة، ويستمر روا
لتساؤالت  ألغنية   جلماعة.السابقة  املادةاألستاذ عن اليت يبحث مث 

دة ا اجلديدة من  املادةوفيها قراءة  اجلديدة، املادةخلطوة الثانية عملية الدراسة أي ز
ومن . والقراءة منها متدّرجا من التعريف مث شرحها ،جبدّ  طالباتالتسمع األستاذ مرتفعا و 

ألمثلة. ،ةعن القاعدة العام هذا أن الطالبات يعرفن وهذا يشابه  مث يشرح األستاذ وكذا 
ألمثلة  قامت هذه الطريقة على البدء حبفظ القاعدة، قد .ندوغانبطريقة  مث اتباعها 

  ٥٣.هلا واملضحة ملعناها والشواهد املؤكدة

الصيغة  ولديه التدريب واحدا فواحداغة خمتلفة مثل يوكان األستاذ يشكل التعليم بص
احلال  يف هذا .جلماعةنية املختلفة واخلالصة غأل املادةلسهولة الفهم واحلفظ لكل 

وسيلة من جنس الوسيلة  نية هيغأن األ فاألستاذ يستعمل الوسيلة من وسائل التعليم.
واملسجلة  للتعليم اللغة مثل اجلهاز الوسيلة السمعية هي الوسيلة اليت تستعمل السمعية.

   ٥٤.ومعمل اللغة

 .سانلال لاجلديدة بسؤا املادةالتدريب لتقومي  هلا التدريب والتطبيق، ةادكل املل
يعطي السؤال على  فاملهم أن األستاذ .فهم القائدةلرتقية  مثلة واجلملةاألعل جلوالتطبيق 

 .دائما السابقة ملادةاّلدوام يرتبط 

خر األستاذ خلطوة الثالثة اإلختتام أي األنشطة لتأخري الدراسة،ا الدراسة،  وقبل 
لقراءة الواجب اخلالصة عن املادة السابقة و يعطي األستاذ املستقبلة وكتابة  املادةة املنزلية 

  .املفردات

                                                           
،)ص  ،شرح الشيخ إبراهيم البيجوري  ٥٢   ٢.كفاية العوام، (نور اهلدى:سور
  ٢٧ص.١٩٨٤علي أمحد مدكور،تدريس فنون اللغة العربية (الكويت:مكتبة الفالح،)  ٥٣

54 M Abdul Hamid,dkk.Pembelajaran Bahasa Arab pendekatan,Metode, Strategi, Materi dan 
Media,(Malang:UIN-MALANG PRESS,2008)hal.176 
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املالحظة واملقابلة عن طريقة  الباحث من حصول من هذه عملية التعليم كما قد قام
وإذا نظر من جهات  .ندوغان املستخدمة هي ن هذه الطريقة،النحوية تعليم القواعد
لّنظرية  أن هذه الطريقة نظريّة التعليم، السلوكّية. واتفق من أهل النظرية السلوكية تعتمد 
  ٥٥.هو تغيري السلوك من حصول اخلربة السابق على أن تعّلم

 يف معهد العليا لشرح املذكور السابق أن طريقة تعليم القواعد اليت تستخدم استنادا
لتكرار والتمرين واملمارسة لنيل تواحلكومية اإلسالمية ملدرسة الثانوية  لوك الس ّتم 

عطاء لويق التعليم. هداف ناسبي الرموز واألمثلة منه أو من  املعلم أن يشرح ويكثر 
دليال ملعرفة  فيها اإلمتحان النسفي املتوسطة و اإلمتحان األخريووجود  .الطالباتنفس 
  .عند ما يعتمد عملية التعليم الطالباتفهم 

ندوغان يف تعليم   التعليمميتقو مناقشة ج.   يف معهد العلياالقواعد النحوية بطريقة 
تو   ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

التقومي له دور هام ملعرفة مدى نتائج الطالب يف كفائتهم اللغوية املختلفة و 
تقدير مدى فاعلية التعليم واملساعدة يف اختاذ قرارت مناسبة حول ماالمشة و كفاية 

عند رشدي طعيمة هو جمموعة اإلجلراءت اليت يتم العمل الرتبوي والعملية الرتبوية. 
سلب علمي للتأكيد مدى حقيق أهداف حمدودة سافا من  ت  بواسأطها مجع بيا

   ٥٦.أجل اختاذ قرارات معينة

ينقسم امتحان على يف معهد العليا القواعد النحوية  كل اإلمتحان يف تعليمأما ش
قواعد الزمان تنفيذ تعليم  مطابقا علىهذا  ختبار.متحان األسبوعي واالنوعني مها اال

الختبار  كل األسبوع  املسابقة هو االمتحان نفذه االستاذاألول  .يف هذا املعهد نحويةال
                                                           
55 Suyono & Hariyanto,Belajar & Pembelajaran Teori dan Konsep Dasar,(Bandung: PT.Remaja 
Rosdakarya,2011),hal.59. 
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مثال حينما الطالبة قد قدر املادة األول فيمسح  .الطالبات حول املادة املكتسبة حديثا
تبار هو اختبار تعليم القواعد االخالثاين .أن ينتقل إىل املادة الثاين وكذلك املادة األخر

اية تعلم الطالبات لتدرس  املادة. أما وقت إجراء هذا مجع النحوية الذي جرى يف 
  االمتحان مرتني يف النصفي والنهائي من العام الدراسي.

امتحان تعليم القواعد النحوية يف معهد العليا على املسابقة واالختبار وينتفذمها على 
عطاء األستاذ السؤال اللساين عن املادة اليت قد فهمها ودرسها هاالمتحان الشفاوي  و 

اختبار حفظ الطالبات عن  القواعد. حيترب يف هذا االمتحان على  الطالبات مطابقة على 
 واألهم يف هذا اإلمتحان القواعد خالصيت واخترب فهم الطالبات عن املادة الدراسية 

بق الطالبات على جعل األمثلة واجلملة مباشرة يط يعين الشفوي هو االختبار التطبيقي
    وبيانه.
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  الفصل السادس

  اإلختتام 
  

ملوضوع " ندوغان يف وانطالقا من حصول هذا البحث  تعليم منوذج تنفيذ طرييقة 
اإلسالمية ملدرسة الثانوية  يف معهد العليا النحوية بكتاب منت اجلرومية القواعد

 القواعد ندوغان املستخدمة يف تعليم طريقةتنفيذ منوذج  " على أنتواحلكومية 
الطريقة  منوذج تنفيذ لذا أن تناسب حبال الطالبات وأهدافها يف تعليم القواعد.النحوية 

هداف املدارس أيضا املدارس، املختار خملتفة لكل   .وكذا تناسب 

 ملخص نتائج البحث  .أ 

يعين يف معهد العليا  ندوغان لطريقة النحويةتعليم القواعد  أهداف التعليم من .١
تعريف القواعد   يعين  العربية  اللغة  عن  الطالبات تعريف األول اهلدف  :منها ،نيدف

  عن  عرفت أن   الطالبات  رجوت القواعد النحوية   تعليم  بوسيلة.  املفردات النحوية و
من  نيلها  عن  فضال . عليمالت  عملية  يف والتطبيق   األمثلة  من فقليال  قليال  املفردات 

أخر  كل   ت جعليتاجلملة ال من  املفردات  الطالبات  كتسبت والتطبيق،  األمثلة  
فهم   ترقية لسهولة  كأساس اهلدف الثاين  . املاّدة  فهم يف  الطالبات  كفاءة    لرتقية  املاّدة 

دة تعليم القواعد ما يفهم أن   ىعل جيب  األول   يف مستوى  ٢لفصل وسطى او . املادة
 الكلم حىت التوكيد. ن مالنحوية 

ندوغان عدد الوسائل املوجودة يف تنفيذ تعليم القواعد كان .٢ لطريقة  يف  النحوية 
دفتار  ،القلم ،كتب منت اجلرومية :هي واملعلم الباتهناك للط معهد العليا

. دمها املعلمالقاموس أو قائمة الكلمات اليت ق ،كتاب األمثلة التصريفية،اليومي
، كتاب العلم النحوأخرى يعين  أما الذي حيمله األستاذ يف تنفيذ التعليم 

 تعليم القواعدإن طريقة . جملة التعليمو  دفرت احلضوري التجهيزات للتعليم من
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أي بوجود  حبال الطالبات، اليت تشكل باندوغاناملستخدمة بطريقة ال النحوية
اخلطوة األوىل إن  .املادةوحفظ  ة الفهموهذه هي لسهول اإلبتكار يف عمليته.

لسالم مثّ الدعاء و  األستاذيعين  املّقدمة  بقراة األنظمة ويستمر يتوّسليبدأ الدراسة 
األستاذ  يبحثلتساؤالت اليت املراجعة مث  أن يفحص احلضور، وخيطوألغنية 

دة  ،الثانيةجلماعة. السابقة  املادةعن  وفيها  اجلديدة، ادةاملعملية الدراسة أي ز
والقراءة منها ، يسمعن جبدّ  طالباتاألستاذ مرتفعا والاجلديدة من  املادةبقراءة 
لتدريبو  .امشرحهيمث  ألمثلةاو  من التعريف متدّرجا جلعل  واحدا فواحدا يستمر 

 اإلختتام أي األنشطة لتأخري الدراسة، ،الثالثة األمثلة واجلملة ّمث يناقشو مجاعة.
خ  اخلالصة عن املادة السابقة و ، يعطي األستاذلدعاء الدراسة ر األستاذوقبل 

لقراءة   .املستقبلة وكتابة املفردات املادةالواجبة املنزلية 

ندوغان القواعد النحوية تعليم تقوميكل أما ش .٣  ينقسم يف معهد العليا  بطريقة 
زمان  ا مطابقا علىهذ ختبار.مها االمتحان األسبوعي واال اإلمتحان على نوعني

املسابقة هو االمتحان نفذه األول  .يف هذا املعهد نحويةقواعد الالتنفيذ تعليم 
مثال حينما  .الختبار الطالبات حول املادة املكتسبة حديثا كل األسبوع  االستاذ

الطالبة قد قدر املادة األول فيمسح أن ينتقل إىل املادة الثاين وكذلك املادة 
اية تعلم اال.الثاين األخر ختبار هو اختبار تعليم القواعد النحوية الذي جرى يف 

املادة. أما وقت إجراء هذا االمتحان مرتني يف النصفي مجع الطالبات لتدرس 
 والنهائي من العام الدراسي.

 مقرتحات البحث  .ب 
القواعد  لتطبيق كفاءة الطلبة عن النحوية تعليم القواعدالباحث إىل املعلم  ورجي .١

 . هاراتلكل امل
أن يزيد  الباحث أن هذه الطريقة مناسبة ملن يريد أن يفهم القواعد ويريد واقرتح .٢

 .ترقية مهارة القراءة
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لنحوية بكتاب منت ا تعليم القواعد ندوغان يف استخدام طريقة عملية كيف .٣
 ؟ هذا الفصليف اجلرومية 

 ؟ طريقة املستخدمة تقومي التعليم كيف .٤

 

 ادوات املقابلة

   يف معهد العلياملرحلة األوىل  طالبات

  ا و دالياو موريد و بوجن سلسابيال:   إسم 

  ٢٠١٩ سبتمرب ١٨:   التاريخ

  تواحلكومية اإلسالمية ملدرسة الثانوية  العلياعهد م:   املكان  

 هل تعلمت عن اللغة العربية ومافيها من قبل ؟ .١
 كيف رأيك عن تعليم القواعد اللغة العربية؟ سهال أم صعبة، اشرح! .٢
 العادة عملية الدراسة فيها ؟ كيف .٣

  



 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نلقرءاجدوال تعليم ا

 

لدنيةجدوال تعليم ا  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ندوغان عملية التعليم بطريقة   

 

 عملية املقابلة مع الطالبات

 

ة مع مريب املعهد مقابل  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلختبار نصفيدفتار قيمة   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 
متحان األسبوعاإلدفتار قيمة   

 



 

 
 

 

 

 

ملدرسة تو  الثانوية مبىن معهد العليا   اإلسالمية احلكومية 

 

تو مسجيد احياء علوم الدين  ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 



 

 
 

  سرية الذاتيةال

 

  املمعلومات الشخصية  .أ 
 فؤاد عارف الدين: دمحم       االسم 
  ١٩٩٧ سبتمرب ٥، تو:   هرخيامليالد و  مكان

  : رجل      اجلنس 
  دسوديام:       الوالداسم 
  سوحرنيك:       الوالدةاسم 

  تو، بيجيون مير اشارع س:       العنوان
  ٠٨٥٧٥٥٧٥٧٣٠٨:       رقم اجلوال

  gmail.commuhammadfd05@:     د اليكرتوينيالرب 

 
 

 املستوى الدراسي  .ب 

  السنة  املستوى الدراسي الرقم
  ٢٠٠٣-٢٠٠٢  تو بيجي "خدجيةسييت "روضة األطفال   ١
  ٢٠٠٩ -٢٠٠٣  تو ٢بيجي  ميةو احلكاملدرسة اإلبتدائية   ٢
  ٢٠١٢ -٢٠٠٩  تو ٣سطة احلكومية درسة املتو امل  ٣
تودرسة الثانامل  ٤   ٢٠١٥ -٢٠١٢  وية اإلسالمية احلكومية 
  ٢٠٢٠-٢٠١٥  جامعة موال مالك إبرهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  ٥
 
 

 


