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 الصرب، عسى اهلل أف يعطيهم الدرجة العليا يف الدنيا ك األخَتة

 

 

 

 

 

 

 

 



 د
 

 شكر وتقدير
تعاىل الذم جعل اإلسالـ دينا اختيارا من بُت سائر األدياف،  احلمد اهلل  

لكة كاخلسراف، كالصالة كالسالـ على نبينا زلمد ذلامن القيامة يـو  منقذا يف كجعلو دينا
 اإلسالـ لكافة الناس إىل آخر الزماف. كسلم، الرسوؿ الذم جاء بدين عليو اهلل یصل

 ين ربياين منذ صغارم، كجبهودعلاكشكرا موفرا قدمت إىل كالدم اللذ إكراما
 .أف أستمر حيايت لطلب العلم أستطيع

شكرم كحتييت حتية من عميق قليب إىل مجيع من أسهم يف ىذا البحث  كأقدـ
يف ادلراجعة، كإىل من زكدين بأرائو كمجيع زمالئي الذين يساعدكين مساعدة  شارؾ كمن

 شكرا جزيال خاصة : كأشكر نافعة.

 .دفعٍت إىل العلـو كبو ازداد افتخار. ك أمي اليت ذكدتٍت باحلناف كاحملبةالذم قد أيب  .0
األستاذ الدكتور احلاج عبد احلاريس ادلاجستَت، مدير اجلامعة موالنا مالك فضيلة  .5

 إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.
م ادلاجستَت، مدير كلية علـو الًتبية كالتعلي أغوس ميموفاألستاذ الدكتور فضيلة  .3

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.
قسم تعليم اللغة  ةنة ادلاجستَت، رئيسئة احلسو األستاذة الدكتورة احلاجة شللفضيلة  .4

 العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 اؼ يف ىذادلاجستَت، بصفة ادلشر  دكم محيدة ةاحلاج ةاألستاذ الدكتور فضيلة  .5

ل اىتماـ كصرب كحكمة يف  كأشرفا عليها بك البحث. الذم كجو الباحث كأرشداه
 البحث. اكتابة ىذ

 ألفيةكمجيع األساتذ كالطالب يف الفصل  عهد العناية فوركاسرم فاسوركافرئيس ادل .6
 .البحث اككتابة ىذ لذين ساعدكا الباحث يفا
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كأصدقاء كمن ال تستطيع الباحثة أف مجيع األساتذ يف قسم التعليم اللغة العربية،  .7
 تذكرىم مجيعا ىنا.

 أصحاب احباء، الطالب قسم التعليم اللغة العربية يف الفصل ب. .8
أف تقدـ الشكر اجلزيل إىل من ساعدىا من األصحاب  كال تنس أيضا الباحث .9

مادة كانت أـ ركحية يف قسم التعليم اللغة العربية، كغَتىم من خرغلي قسم 
 ة العربية. التعليم اللغ
ىذا، كأسأؿ اهلل أف تكوف أعماذلم مقبولة كمثابة، كتكوف البحث العلمي كمن 

 ىذه نافعة كمفيدة للبعد كالبالد، آمُت.
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كقد نظرنا كأدخلنا فيو بعض التعديالت كاإلصالحات الالزمة ليكوف على 
الشكل ادلطلوب الستيفاء شركط ادلناقشة إلدتاـ الدراسة كاحلصوؿ على درجة  سرجانا  

كتقبل من فائق  5151اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم للعاـ الدراسي لقسم تعليم 
 اإلحًتاـ كجزيل الشكر.
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لتوفر شرط للحصوؿ على درجة سرجانا تعليم  البحث اليت حضرتو اأقر بأف ىذ
مية احلكومية سالإلم جبامعة موالنا مالك إبراىيم الاللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعلي

ف اآلخر. كإذا ادعى من إبداع غَتم أك تألي بنفسي كما زكرتو ككتبتو ماالنج، حضرتو
فأنا أحتمل ادلسؤكلية على  بحثالهنا فعال ليست من من تأليفو كتبُت أ امتقباال أنو

ذلك، كلن تكوف  ادلسؤكلية على ادلشرؼ أك على كلية البحث العلمي جبامعة موالنا 
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 كحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة كمل ػلربين أحد على ذلك. 
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 البحثمستخلص 
مشكالت التعلم قواعد اللغة العربية يف معهد العناية . 5151. أحمد طب القلوب

اإلسالمية  بية كلية الًتبية كالتعليم جامعة. قسم التعليم اللغة العر فاسورككاف
 احلكومية موالنا مالك إبراىيم ماالنج.

 دة ادلاجستَت. يمشريف: الدكتورة احلاجة ديوم مح
 . مشكالت غير اللغوي.اللغة العربية القواعد: ريةشاالكلمات اإل

 عملية تعلم قواعد اللغة الربية على من مالحظات الباحث البحث اتنبع ىذ
اللغة العربية ىي اللغة العربية. مشاكل تعلم  قواعد ادلشكالت اليت يعاين منها تعلم

 ، لغوينا كغَت لغوم.مشكلتاف عامتاف
 عملية كصف خالؿ من النوعي الوصفي ادلنهج البحث اىذ يف الباحث استخدـ

 . ؽليل ىذا البحث إىل الًتكيز علىتواجهها اليت كادلشكالت العربية اللغة قواعد تعلم
اللغة العربية يف إشكالية غَت لغوية  قواعد مشكلة تعلم ك اللغة العربية قواعد تعلمعملية 

 .اسوركاففوركسارم فعناية ال عهديف ادل مستول األعلى أك يف مستول ألفيةيف 
 تعلم تكالمش كمعرفة العربية القواعد تعلم عملية حتديد إىل ثحالب ىذا هتدؼ

  .اسوركافف وركسارمف العناية معهد يف العربية اللغوية غَت القواعد
د العربية يف عالتعلم قوا يف غَت اللغوية أف مشكلة يحثال اكقد أظهرت نتائج ىذ

كاجهتها ىناؾ عدة جوانب من ادلشاكل اليت تتمثل يف الطالب كادلعلمُت  ةالعناي عهدادل
كاألساليب كاألكقات كادلرافق كالوسائل ادلسبقة. كقد تبُت أف بعض ىذه اجلوانب ىي 

، شلا تسبب  مستول األعلى أك يف مستول ألفيةالنتيجة اليت استغرقتها نقطة الضعف يف 
 ربية.الع عدالوقت يف تعلم القوا إدارةيف 
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ABSTRACT 

 

Ahmad Tibbil Qulub. 0202. The Problem of Learning Arabic Gramatikal in 

Islamic Boarding School Al-Inayah Purwosari Pasuruan. Arabic 

Language Education Department, Islamic Education Teacher Training 

Faculty in Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Advisor: Dr. Hj. Dewi Chamidah. M.Pd. 

Keywords: Gramatikal. Problems non linguistic. 

The research started from the researchers ' observations on the problem of 

learning Arabic qawa'id. Learning Problematics of Arabic Qawa'id There are two 

problematics in general, namely linguistically and non-linguistic.  

In this study, researchers used a qualitatively descriptive method by 

describing the process of learning Arabic qawa'id and the problems faced. This 

research tends to focus on the learning problem of Qawa'id Arabic in a non-

linguistic problematics in the Alfiyah class at the boarding school Al-Inayah 

Purwosari Pasuruan.  

This research aims to determine the learning process of Arabic qawa'id 

and learning problems qawa'id Arabic non-linguistics in the Pondok pesantren al-

Inayah Purwosari Pasuruan.  

The results of this study showed that the learning problem Qawa'id Arabic 

non-linguistic in the Pondok Pesantren al-Inayah faced there are several aspects of 

problems consisting of students, teachers, methods, times, facilities and pre-

means. Some of these aspects were found to be the result that the weakness took 

time on the Alfiyah class which caused a time limitation in the learning of Arabic 

qawa'id. 
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ABSTRAK 

 

Ahmad Tibbil Qulub. 0202. Problematika Pembelajaraan Qawa’id Bahasa 

Arab di Pondok Pesantren Al-Inayah Purwosari Pasuruan. Program 

Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Pembimbing: Dr. Hj. Dewi Chamidah, M.Pd. 

Kata kunci: Qawa’id bahasa Arab.  Problematika. 

Penelitian ini bermula dari pengamatan peneliti pada problematika pada 

pembelajaran qawa’id bahasa Arab. Problematika pembelajaran qawa’id bahasa 

Arab terdapat dua problematika secara umum, yaitu secara linguistik dan non 

linguistik.  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif 

dengan mendeskripsikan proses pembelajaran qawa’id bahasa Arab dan 

problematika yang dihadapi. Penelitian ini cenderung fokus pada problematika 

pembelajaran qawa’id bahasa Arab dari segi problematika non-linguistik pada 

kelas Alfiyah di pondok pesantren Al-Inayah Purwosari Pasuruan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran qawa’id 

bahasa Arab dan serta mengetahui problematika pembelajaran qawa’id bahasa 

Arab secara non linguistik pada  pondok pesantren al-inayah purwosari pasuruan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa problematika pembelajaran 

qawa’id bahasa Arab secara non linguistik pada pondok pesantren al-inayah yang 

dihadapi terdapat beberapa aspek problematika yang terdiri dari aspek siswa, 

pengajar, metode, waktu, sarana dan pra sarana. Dari beberapa aspek tersebut 

ditemukan hasil bahwa lemahnya menejemen waktu pada kelas alfiyah yang 

menyebabkan keterbatasan waktu dalam pembelajaran qawa’id bahasa Arab.   
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 الفصل األول
 االطار العام 

 مقدمة . أ
اللغة العربية اليت نعرفها مدرجة أيضا يف لغة أجنبية ذلا عالقة كثيقة بالقرآف. 
كقاؿ ابن تيمية إف اللغة العربية جزء من الدين لتلك الدراسة إلزامية، فدراسة القاف 

فهمها كلكن مع )دراسة( اللغة العربية كعدـ االلتزاـ كالسنة إجبارية كال ؽلكن 
 0.بالكماؿ إال معها، مث يصبح القانوف إلزاميان 

اإلتقاف العريب ىو شرط أساسي للنجاح الفردم على مستول التحديات 
العادلية. ؽلكن احلصوؿ على إتقاف اللغة العربية من خالؿ برامج تعليمية سلتلفة. 

ي كغَت الرمسي كغَت الرمسي. ؽلكن أف يكوف أحدىا من تًتاكح بُت التعليم الرمس
 .عهدخالؿ برامج التعلم يف ادل

ىو أقدـ مؤسسة تعليمية إسالمية يف إندكنيسيا اليت ىي نتاج الثقافة  معهد
اإلندكنيسية. كقد بدأ كجود بيسانًتف يف إندكنيسيا منذ دخوؿ اإلسالـ إندكنيسيا 

 5.تطويره باعتباره مزدىران قبل كصوؿ اإلسالـ من خالؿ اعتماد نظاـ تعليمي ديٍت مت
ال ؼلتلف كثَتا عن تعلم اللغة العربية يف التعليم  معهدتعلم اللغة العربية يف 

الرمسي يف ادلدارس بشكل عاـ. إف التمييز بُت التعلم يف البيزانًتف أكثر عمقان من 
 .تعلم اللغة العربية يف ادلدارس بشكل عاـ

اللغة العربية اليت تعترب مهمة يف  قواعد يتعلم أيضا معهد يفتعلم اللغة العربية 
تعلم اللغة. كستكوف احلاجة إىل القواعيد أكثر كضوحان ككضوحان إذا ما نظر إليها من 

يسبب عدـ  قواعد كجهة نظر الكفاءة الرابعة يف اللغة. كلذلك، فإف النقص يف
 3.صلادلعرفة للغة اليت من شأهنا أف تزيد من عرقلة التوا

                                                                 
1 Samsudin Asrofi, Analisis Text Book, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1811), hal. 20 
0 Amin, Haedari, Transformasi Pesantren: Pengembangan Aspek Pendidikan, Keagamaan, dan 

Sosial, (Jakarta: LekDis & Media Nusantara, 0222), cet ke 0, hlm. 3 
3 Wawan Setiawan, Problematika Pembelajaran Qawa’id Kelas X MAN Maguwoharjo Sleman, 

(Yogyakarta, 0221), hlm. 0 
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إف مصطلح القواعد متنكر على ختصص كثيق الصلة بالنحو العريب. االسم 
الذم يقابل عادة مع شرؼ، حبيث يصبح ناىوك  النحول اآلخر للقواعد ىو

كشوركؼ، كىو علم يغطي النحوم )أساسيات( قواعد اللغة العربية.  كىكذا، ال 
 الصرؼ. النحول ك ؽلكن فصل مناقشة القواعيد عن مناقشة ادلصطلحُت

يتم تقدًن التعليم باللغة العربية ضلويان يف ادلدارس الداخلية، كما يتم تقدؽلو 
بعمق كليس يف التعليم الرمسي كادلعتاد. فقط، ادلنهجية ادلستخدمة يف نقل ادلواد دتيل 

كعادة ما تكوف أساليب التعلم التقليدية أساليب .إىل استخداـ األساليب التقليدية
ادات ادلدارس الداخلية كىي طريقة لتعليم ادلدرسة الداخلية تطبق على أساس ع

 حبث ادلسائل /األصلية. أساليب التعلم التقليدية مثل باندكنغاف، سوركغاف، مداكلة
 .كأساليب دراسات السوؽ

كلكن ال توجد يف الوقت ادلناسب حىت اآلف األساليب التقليدية يف ادلدارس 
طاؽ كاسع. كذلك ألنو يلتـز بادلنهجية األصلية الداخلية اليت ال تزاؿ تطبق على ن

اليت طادلا استخدمت يف ادلدرسة الداخلية. يهدؼ استخداـ األساليب التقليدية يف 
 .تعلم قواعد اللغة العربية إىل تسهيل فهم الطالب للمادة يف الكتاب الكالسيكي

 ، كخاصة يف تعلمتاللغة العربية، كاجهت بالطبع بعض ادلشكال يف تعلم
اللغة العربية. إف تعلم اللغة العربية يواجو اإلشكاؿ من قبل األطفاؿ غَت  القواعد

العرب الذين لديهم ىدؼ تعلم إتقاف أربع مهارات موجودة كىي مهارات االستماع 
 .كمهارات التحدث كمهارات القراءة كمهارات الكتابة

جود ىدؼ حلكم ، باإلضافة إىل ك عهداللغة العربية يف ادل التعلم القواعديف 
أك  تراث اجتاه لغوم األربعة أكثر أيضا لو غرض لتكوف قادرة على قراءة كتاب

يف  تالكتب القدؽلة. يف عملية التعلم، بالطبع كاجهت أيضا بعض ادلشكال
 .اللغوية كغَت اللغوية تدراستو. كل من ادلشكال

 قواعدتعلم الكبناء على التعرض كرؤية ادلالحظات اليت دتت من قبل، فإف 
اسوركاف ال تزاؿ تستخدـ طريقة ادلدارس الداخلية أك فالعانية  معهديف  اللغة العربية
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ىي مؤسسة تعليمية غَت رمسية ظلت . معهد العناية الطرؽ التقليدية يف تسليم ادلواد
اللغة العربية  القواعد درست هاتطبيق اللغة العربية الذم صامدة لفًتة طويلة. دراسة

 .ية يف عمقها كال تزاؿ تستخدـ منهجيات التعلم التقليديةيف اللغة العرب
اسوركاف، باإلضافة إىل فالعناية  معهدالعربية لل قواعد اللغةال تعلمكما أف ال

أف ذلا غرضان من ادلعرفة لطالهبا، ذلا ىدؼ أيضان يف تسهيل تقدؽلهم للكتابة كالكالـ 
  .ات أك الكالسيكيةثر و كأيضان اذلدؼ الرئيسي لتسهيل فهمهم للمادة يف الت

كؽليل ادلدرسوف إىل استخداـ األساليب التقليدية ألهنم ال يزالوف يطبقوف 
. على الرغم من التعلم التقليدم ، يتم تنفيذ تسليم ادلواد عهدالتعلم األصلي للم

  .بشكل جيد للغاية. كمع ذلك، فإف التعلم يتم فقط يف الفصوؿ الدراسية
اسوركاف، تعقد من فالعنايو  معهدالعربية يف  اللغة القواعد عملية تعلم

 الوسطى أك الطبقة ادلبكرة ىي فئة سفلىالسفلى إىل الطبقة العليا. الطبقة ال فصلال
اليت تسمى عادة  صل اخلامس، مث الفإىل الفصل الرابع األكىل صلاليت تًتاكح بُت الف

على فئة من الصف السادس ىي الطالب الذين األ الطبقة اكير، حىت أفش الفصل
بن مالك. التعلم يف كل صف يتوافق مع ايقوموف بالوزارة اليت تدرس كتاب ألفية 

 .جدكؿ زمٍت زلدد سلفا
كفقان جلدكؿ كل فصل  ةيناالع عهداللغة العربية يف م القواعد تتم عملية تعلم

ل عاـ. ال تزاؿ عملية بشك عهديف م قواعددراسي. عملية التعلم جترم مثل درس 
ة تستخدـ الطريقة الكالسيكية، اليت تتمحور حوؿ يانيف مدرسة الع قواعدالتعلم ال

 .الحظ التالميذمادلعلم. حيث أعطى ادلتذمركف قراءة الكتاب كشرح، ك 
، بالطبع، ىناؾ العديد من العقبات ةيناالع عهديف م قواعديف عملية التعلم ال

خاصة العوامل غَت اللغوية. نظاـ التدريس ادلطبق اليت تواجهها عدة عوامل، ك 
اللغة العربية ادلختلفة يصبح أحد العوامل  القواعد ككذلك قدرة الطالب على فهم

 .للغة العربية قواعداليت تصبح عقبة يف التعلم ال
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 تباإلضافة إىل ذلك، ىناؾ بعض العوامل الفريدة اليت تسبب مشكال
. ألعلى أك الصف ألفيةىو عامل يأيت من طالب صف االتعلم قواعد اللغة العربية، ك 

ىو طالب يف ادلدرسة الثانوية كىو ادلشرؼ يف  الفصل األعلى الطالب الذم يف
اللغة العربية. كبعض الطالب  القواعد . تسبب يف جهود إدارة الوقت لتعلمعهدادل

كف على كيُؤثر  واعديف تعلم الق تادلشغولُت يف أف يصبحوا مديرين يسببوف مشكال
 .اللغة العربية القواعد إحساسهم بالركح كالدافع يف تعلم

اليت تواجهها  تكاستنادا إىل التعرض، أجرم ىذا البحث دلعرفة ادلشكال
ت غَت اللغوية للتعلم الشكبوضوح. يف ىذه احلالة سوؼ يدرس الباحث أكثر يف ادل

 عربيةاللغة ال القواعد كبالنظر إىل أفألفية.  األعلى أك مستول يف قواعد على مستول
، فإف الباحث يريدكف البحث كمراجعة كعرض عهدمهمة يف تعلم اللغة العربية يف ادل

اسوركاف حبيث يقـو الباحث فية االعن معهداللغة العربية يف  القواعد مشكلة تعلم
 فورككسارم العانية معهدللغة العربية يف ا لقواعدالتعلم امشكالت بحوث بعنواف "ي
 "فاسوركاف

 أسئلة البحث. ب
إنطالقا شلا قد سبق ذكر ىف ادلقدمة يرل الباحث أف مشكلة البحث ىي 

، كقد حاكلت الباحث اإلجابة عن ىذه ادلشكلة  من تعلم القواعدعن مشكالت 
  حالؿ األسئلة الفرعية االتية:

 معهد عناية فاسورككاف؟ عملية تعلم قواعد اللغة العربية يفكيف  .0
 ؟عهد عناية فاسوركافمب تعلم القواعديف  يواجهها ادلشكالت اليت ما ىي  .5

 ف البحثاأهد . ج
 :يهدؼ ىذا البحث إىل حتقيق ما يلي ك 
 يف معهد عناية فاسوركاف. العربية تعلم القواعددلعرفة  .0
 يف معهد عناية فاسوركاف. تعلم القواعددلعرفة ادلشكالت اليت يواجهها يف  .5
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 أهمية البحث . د
 البحث كما يلى :أف يستنفيد ادلعلومات من ىذا 

 أعلية النظرية .0
من الناحية النظرية، من ادلتوقع أف يوفر ىذا البحث فوائد يف زيادة 

 للغة العربية. تعلم القواعدمعرفتنا ادلتعلقة ب
 التطبيقية أعلية .5

للباحث: من ادلتوقع أف يكوف ىذا البحث مصدرنا أكلينا للمعلومات للباحث  -
ا رؤل جديدة لتدريس اللغة العربية يف لدراستها ككحكم ؽلكن أف يفتح أيضن 

 ادلستقبل.
 للطالب: من ادلتوقع أف يلهم ىذا البحث جهود تعلم الطالب. -
تعلم : من ادلتوقع أف يقدـ ىذا البحث مزيدنا من ادلعلومات حوؿ للمعلمُت -

 اللغة العربية. القواعد
 حدود البحث . ه

على مستول  اللغة العربيةد عتعلم قوا غَت لغوية يف مشكلةاحلدكد ادلوضوعية:  .0
  .فاسوركاف فورككسارم يف ادلعهد العناية األعلى

 .ابن ملك األعلى فاسوركاف يف ادلستول فورككسارم احلدكد ادلكانية: معهد عناية .5
 5151ماريس  –فرباير  احلدكد الزمنية: .3

 تحديد المصطلحات . و
العوامل ىي مشكلة صعبة سلتلفة تواجهها عملية التمكُت، سواء من :  مشكلة .0

الداخلية أك اخلارجية. كفقنا للقاموس اإلندكنيسي الكبَت، فإف ادلشاكل ذلا معٌت 
 األشياء اليت مل ؽلكن حلو كيسبب مشاكل.

مشكلة التعلم: ادلشاكل ىي األشياء اليت مل يتم حلها، كاليت تسبب ادلشاكل.  .5
اليت  ؽلكن تفسَت مشاكل التعلم على أهنا عدد من ادلشكالت كأيضنا العقبات

 تعًتض عملية التعليم كالتعلم للغة العربية سواء من العوامل اللغوية أك غَت اللغوية.
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تعلم قواعد اللغة العربية : تعلم قواعد اللغة العربية ينقسم على قسمُت، النحول  .3
  كىو العلم الذم يراجع القواعد العربية.كالصرؼ. 

 الدراسات السابقة . ز
ابقة يستخدمها الباحث قيادة ك اعتمد يف الدراسة السابقة ىي البحوث الس

ءت بعدىا أف يكوف بينها . إذا، البد للبحوث السابقة كالبحوث اليت جاتطوير حبثو
كجدت الباحث الدراسات السابقة اليت ذلا استمرارية هبذا البحث كما يف ة. العالق
 التايل:

القواعد يف مشكالت تعليم اللبحث اجلامعي، خَت األفيف، موضوع البحث:  .0
، الفصل إحد عشر مبدرسة الثناكية اإلسالمية احلكمية كاتيس كولوف فوراغا

يستخدـ ىذا البحث ادلدخل الكمي. كأما يهدؼ يف ىذا البحث ، 5105
يعٌت لتعغريف ادلشكالت غَت اللغوية يف تعلم قواعد يف الفصل احلدم عشر ك 

ا البحث أف عملية التعلم لتعريف جهد حملاؿ ادلشكالت غَت اللغوية. كنتائج ىذ
مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كاتيس   احلادم عشر فصليف القواعد 

مبا يف ذلك   ادلشكالت غَت اللغويةيعمل بالفعل بشكل جيد. كولوف فوراغا، 
، األسلوب، ادلرافق كالبنية التحتية ة، كخلفية ادلتعلمُت، كادلعلمُت،العوامل النفسي
 . الوقت، كالبيئة

مشكالت اللغوية ك غَت اللغوية , موضوع البحث: زكي بيثاالبحث اجلامعي،  .5
، 5105، تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة دار العلـو زلمدية  كولوف فوراغا

البحث الكيفي. كأما يهدؼ يف ىذا البحث يعٍت  يستخدـ ىذا البحث مدخل
يف ادلدرسة دار لتعريف تنفيذ التعلم ك لتعريف مشكالت اللغوية ك غَت اللغوية 

( عملية 0ما يلي: )كتظهر نتائج ىذه الدراسة  . العلـو زلمدية  كولوف فوراغا
ذ مع ياحملمدية تنفمدرسة الثناكية اإلسالمية دار العلـو  العربية يف تعلم اللغة

يف حُت أف . كاجلوىر ىو: االستكشاؼ، كالتفصيل، كالتأكيد مفهـو األنشطة
دراما  تدريس ادلعلمُت، كادلناقشات، كاألسئلة الشائعة، كالتقنية األسلوب
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مدرسة  يف ( إشكاليات لغوية5. )كالـاعية على ادلواد مع مهارات الاجتم
تشكيل الكلمة(، ) ادلورفولوجية احملمدية يف اجلانبالثناكية اإلسالمية دار العلـو 

ال يزاؿ الطالب يواجهوف العديد من  الًتكيبية )تشكيل اجلملة(، كالداليل
مدرسة الثناكية اإلسالمية دار العلـو  غَت اللغوية يف الصعوبات. مث اإلشكاليات
ركح تعلم عدد أقل من الطالب )اجلانب النفسي(؛    احملمدية على النحو التايل

احلد األدىن من ادلواد من الطالب )جانب ادلتعلم(؛  ر العلومكثافة التكرا
جتهيز ادلواد مع أساليب ال تزاؿ تفتقر )جانب ادلعلم(؛ كظيفة   مهارات ادلعلم

كال يزاؿ تنشيط   التعلم أقل تعظيما )اجلانب سارانا براسارانا(؛ الطريقة  الدعائم
أقل جيدة من قبل الطالب إدارة كقت  ادلتعلمُت أقل قلقان )طريقة اجلانب(؛

جهود ادلدرسة لتحقيق برامج الدعم اللغوم   )اجلوانب الزمنية(؛ نقص الطاقة
 (.البيئة  )جوانب

مشكالت تعلم اللغة البحث اجلامعي، تارم فوجي ليستارم، موضوع البحث:  .3
، يستخدـ 5106، العربية مبدرسة التواسطة اإلسالمية سامفانج جيالجاؼ

ادليدانية الكيفي. يهدؼ الباحث يف ىذا البحث ىو ىذا البحث، البحث 
لتعريف ادلشكالت ادلوجودة طالب عند قراءة ك الكتابة بالعربية ككذلك دلعرفة 
االسًتاتيجيات أك احللوؿ تطبيق ادلعلم يف حل مشكلة القراءة كالكتابة باللغة 

، ج، د العربية. اظهرت النتائج أف تعلم اللغة العربية يف الفصل السابع أ، ب
ؽلكن الوصوؿ يف كل توصل للمواد العربية استخدمت اثنُت من ادلهارات 
االربع، هبدؼ أف يتمكن الطالب من التواصل باللغة العربية يف شكل زلادثات 
بسيطة كالطالب ؽلكن أف يكوف بارعا يف كتابة العربية. ادلواد ادلقدمة كفقا 

ىا مكتب كزارة الدين يف مجهورية للمواد التعليمية أك الكتب ادلدرسية اليت ػلدد
 .(Kurikulum 13) 03إندكنيسياف كاليت اختاذىا منهج الدراسي 

البحث اجلامعي، زلمد اصاـ الدين، موضوع البحث: مشكالت تعليم اللغة  .4
، 5105، العربية يف مدرسة مفتاح العلـو الثانوية بكالسات مجرب كحلها
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كأما أىداؼ ىذا البحث ىو ي. يستخدـ ىذا البحث، البحث ادليدانية الكيف
دلعرفة مشكالت الطالب يف تعليم اللغة العربية ادلدرسة الثانوية مفتاح العلـو 

كأما نتائج البحث ىي: أف مشكالت طالب يف تعليم . مجرب-بكالسات
كأما  .اللغة العربية ىي قلة استعاب ادلفردات كقلة الفهم يف قواعد اللغة

أسباب ىذه ادلشكالت تنقسم علي األمرين: األكؿ داخلية فهي عدـ كجود 
دافع الطالب, أقل نشاطا من الطالب يف الفصل، أكثر الطالب من خارج 

 .ادلعهد، مث ليس استعداد من الطالب لتكوف قادرة علي تعليم اللغة العربية
العربية يف  مشكالت تعليم اللغة موضوع البحث:، مالبحث اجلامعي، محيد .5

، 5106، مدكرا اجلامعة اإلسالمية مبعهد شيخنا زلمد خليل السلفي صلكالف
استخدـ الباحث يف كتابة ىذه الرسالة مدخل البحث النوعي من نوع دراسة 

دلعرفة مشكالت تعليم اللغة  -0األىداؼ من ىذا البحث ىي:  .كصفية حتليلة
دلعرفة  -3اللغة العربية. دلعرفة عوامل ظهور مشكالت تعليم  -5العربية. 

احللوؿ ادلقًتحة دلشكالت تعليم اللغة العربية جبامعة اإلسالمية شيخنا زلمد 
خليل بنجكالف مدكرا. بناء على نتائج البحث، فادلشكالت تعليم اللغة العربية 
يف اجلامعة اإلسالمية شيخنا زلمد خليل ىي: الفركؽ الفردية الشخصية، 

ئة اللغوية ادلصطنعة، كالصعوبة يف التسوية للمدرسُت، كالصعوبة يف تكوين البي
 كالقصور يف استخداـ التكنولوجيا احلديثة.

 (1،1الجدول )
 الدراسات السابقة من هذا البحث

 
 ادلتساكيات ادلوضوع اسم الباحثوف رقم
0 

 
 

خَت االفيف 
 5105أفاف، 

مشكالت تعليم القواعد يف الفصل 
عشر مبدرسة الثناكية اإلسالمية  احلادم

 احلكمية كاتيس كولوف فوراغا 

مشكالت تعلم 
 القواعد
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الفرؽ : البحث معهود خَت االفيف أفاف يف الفصل الواحد باادلدرسة الثناكية 
اإلسالمية احلكومية، كحُت البحوث الذم معهود الباحث يف معهد عناية يف 

 ادلستول ألفية ابن مالك.

5. 
 زكي بيثا،
5105 

مشكالت اللغوية ك غَت اللغوية تعلم 
اللغة العربية يف ادلدرسة دار العلـو 

 زلمدية  كولوف فوراغا

 مشكالت التعلم

الفرؽ : البحث معهود زكي بيثا يستخداـ متغَت مشكالت اللغوية ك غَت اللغوية، 
 كحُت البحوث الذم معهود الباحث يستخدـ متغَت مشكالت غَت اللغوية.

3. 
فوجي  تارم

ليستارم، 
5106 

مشكالت تعلم اللغة العربية مبدرسة 
 التواسطة اإلسالمية سامفانج جيالجاؼ

 مشكالت التعلم

الفرؽ : البحث معهود تارم فوجي ليستارم يبحث عن مشكالت التعلم اللغة 
 العربية، اما البحوث الذم معهود الباحث يعٍت يبحث عن مشكالت تعلم قواعد.

4. 
زلمد اصاـ 

 5105، الدين
مشكالت تعليم اللغة العربية يف مدرسة 

مفتاح العلـو الثانوية بكالسات مجرب 
 كحلها

 مشكالت التعلم

يبحث عن مشكالت التعلم اللغة العربية،  زلمد اصاـ الدينالفرؽ : البحث معهود 
 اما البحوث الذم معهود الباحث يعٍت يبحث عن مشكالت تعلم قواعد.

5. 
م، ميدو ح

5106 
مشكالت تعليم اللغة العربية يف اجلامعة 

اإلسالمية مبعهد شيخنا زلمد خليل 
 مدكرا السلفي صلكالف

 مشكالت التعلم

يبحث عن مشكالت التعلم اللغة العربية، اما  مميدو حالفرؽ : البحث معهود 
  البحوث الذم معهود الباحث يعٍت يبحث عن مشكالت تعلم قواعد.
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، فأنو يهدؼ إىل توضيح ادلوقف البحثي الذم يقـو بو الباحث كما شرح
الباحث. كىذا البحث لو نقطة فارقة مع الدراسات السابقة. كبذالك، يقر الباحث باف 
النظريات ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ذلا معادلة نظرية مع ثالث دراسات سابقة. 

تعلم قواعد اللغة  الباحث يفعلوف ذلك، بسبب النظرية احملمودة اليت تناقش مشكلة
 العربية. 
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 الفصل الثاني
 ظرياإلطار الن

 : مشكالت التعلماألول المبحث
 مشكالت التعلم مفهوم . أ

ادلشاكل ىي مشكلة صعبة سلتلفة تواجهها عملية التمكُت، سواء من 
تأيت من الكلمات اإلصلليزية  (Problematika)العوامل الداخلية أك اخلارجية. مشكلة 

اليت ذلا معٌت أك مشاكل.  كفقنا للقاموس اإلندكنيسي الكبَت، فإف ادلشاكل ذلا معٌت 
مصطلح "التعلم" ببساطة اجلهد   4األشياء اليت مل ؽلكن حلو كيسبب مشاكل.

ادلبذكؿ لتعليم شخص أك رلموعة من األشخاص الذين يتابعوف سلتلف اجلهود 
 5كاألساليب كادلناىج ادلختلفة لتحقيق األىداؼ ادلخطط ذلا. كاالسًتاتيجيات

بشكل عاـ، يعد التعلم أنو عملية تغيَت السلوؾ، كذلك بسسب التفاعل 
الفردم مع البيئة، كالسلوؾ ػلتوم على معٌت كاسع. يشمل على ادلعرفة. كالفهم، 

بادلعاناه أك كادلهارات كادلوقف كىلم جرا. كتعلم سيكوف األفضاؿ إذا كنا التعلم 
 العمل كليس لفظيا.

كعملية، يواجو التعلم عن ادلشاكلة سلتلفة. مشكالت التعلم ىي مشكالت 
متعددة تتداخل أك تعيق أك تعقد أك حىت تؤدم إىل الفشل يف حتقيق أىداؼ 
التعلم. ؽلكن تتبع مشاكل التعلم من خالؿ عملية التعلم األساسية. بشكل عاـ، 

م من العوامل اليت تؤثر على عملية التعلم. لذلك، ؽلكن أف ؽلكن تتبع عملية التعل
تم حتقيق طللص إىل أف ادلقصود مبشاكل التعلم ىو كل ما يسبب ادلشاكل حبيث ال ي

 .أىداؼ التعلم بشكل صحيح
 
 
 

                                                                 
2
 Deddikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Bulan Nintang, 0220), hlm. 072 

5
 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: PT. Rosdakarya, 0213), hlm. 128 
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 عوامل مشكالت التعلم . ب
يف مشكلة تعلم، بالطبع ىناؾ العديد من العوامل اليت تؤثر عليو. ؽلكن 

 6اليت تسبب مشكلة يف التعلم على النحو التايل: حتديد العوامل
 الطالب .أ

ؽلكن أف جتعل االختالفات يف خلفيات الطالب العامل ادلسبب 
للمشاكل يف عملية التعلم. األشياء اليت جتعل الطالب يصبحوف مشاكل يف 

 التعلم.
 ادلوقف على التعلم (0

ػلصل كل طالب على فرصة للتعلم يف عملية التعلم. كبذلك، 
 ؽلكن للطالب قبوؿ كجتاىل التعلم.

 الدافع يف التعلم (5
ؽلكن أف يضعف أك ؼلتفي الدافع الطاليب للتعلم شلا سيكوف لو 

 تأثَت على ضعف أنشطة التعلم.
 تركيز التعلم (3

تركيز التعلم ىو القدرة على تركيز االنتباه على الدرس. يركز 
لم ، غلب أف الًتكيز على زلتول أك زلتول الدرس. لتعزيز تركيز التع

 يكوف ادلعلم ذكينا يف استخداـ رلموعة متنوعة من االسًتاتيجيات.
 جتهيز ادلواد التعليمية (4

قدرة الطالب على معاجلة ادلواد التعليمية، كتلقي احملتول كطرؽ 
احلصوؿ على الدركس حىت تصبح ذات معٌت للطالب. سيكوف ىذا 

 أفضل إذا كاف الطالب نشطُت يف التعلم.
 

 

                                                                 
2
 Dimayati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 0228), hlm.038-027 
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 نتائج التعلمحفظ  (5
إذا كاف لدل الطالب القدرة على حفظ نتائج التعلم يف كقت 

 .ب ينسوف احلفاظ على نتائج التعلمقصَت ، فيمكن القوؿ أف الطال
 معلم .ب 

ادلعلموف عاملوف زلًتفوف مستعدكف على كجو التحديد لتعليم 
يركز ادلعلم على شخصية الطالب ، خاصة فيما يتعلق  7األطفاؿ يف ادلدرسة.

بقوة التعلم. ادلعلم ينمو أيضا مهنيا من خالؿ دراسة مهنة التدريس طواؿ 
 حياتو.

ؽلكن أف يكوف ادلعلم أيضنا أحد العوامل اليت تسبب مشاكل يف 
التعلم إذا مل يكن ادلعلم لديو كال يتقن الكفاءات اليت غلب امتالكها. بالنسبة 

 8اؿ التعلم ، كىي:لبعض الكفاءات اليت غلب أف يتمتع هبا ادلعلموف يف رل
 ( إتقاف ادلواد التعليمية0
 ( إدارة الربامج التعليمية5
 فصوؿ( إدارة ال3
 ( باستخداـ كسائل اإلعالـ 4
 ( إتقاف األساس الًتبوم5
 ( إدارة عملية التعلم6
 ( تقييم نتائج التعلم7
 ( معرفة كتنفيذ خدمات توجيو ادلشورة8
 ( تعرؼ على كتنفيذ إدارة ادلدرسة9

 فهم كتفسَت البحوث( 01
 

                                                                 
7
 Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 0228) hlm, 128 

1
 Ibid, hlm. 153 
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 المواد والمناهج الدراسية  .ج 
تعتمد برامج التعلم يف ادلدارس على منهج دراسي. يتم تنظيم ادلناىج 

 الدراسية بناءن على متطلبات تقدـ اجملتمع.
 سياسة التقييم .د 

قرار نتائج التعلم ىو ذركة توقعات الطالب. نفسيا، يتأثر الطالب أك 
اخلاصة هبم. لذلك ، ُيطلب من ادلدارس يسيطركف على نتائج التعلم 

 كادلعلمُت التصرؼ حبكمة كحكمة يف اختاذ قرارات نتائج تعلم الطالب.

 سارة البنية التحتية .ه 
ة ىي ظركؼ تعليمية جيدة. كمع مرافق التعلم كالبنية التحتية الكامل

 ، ىذا ال يعٍت أنو سيحدد ضماف عملية تعليمية منظمة تنظيمان جيدان.ذلك
 االجتماعية البيئة .و 

طالب ادلدارس يشكلوف بيئة اجتماعية للطالب. يف ىذه البيئة 
االجتماعية، مت العثور على كظائف كأدكار معينة. عمل بعضهم كمسؤكلُت 
للفصل كقادة الصف كرللس الطالب كما إىل ذلك. يف ىذه احلياة ، توجد 

 عالقة كثيقة أك تعاكف أك منافسة أك حىت صراع.
 للغة العربيةفي تعلم ا ةمشكل .ج 

بدأ تعلم اللغة العربية لغَت العرب عندما بدأ تعليم اللغة العربية ألكؿ مرة. 
تعلم اللغة العربية لغَت العرب ىو شيء ال ؽلكن جتنبو، ألف إحلاح اللغة العربية يف 

 الوقت احلايل مرتفع للغاية بالنسبة لبعض ادلسلمُت.
ختالفات اذليكلية بُت لغة ادلشكالت ىي الوحدات كاألظلاط اليت تظهر اال

كأخرل. مشكلة تعلم اللغة العربية ىي أحد العوامل اليت ؽلكن أف تعرقل كإبطاء 
تنفيذ عملية التعليم كالتعلم يف رلاؿ الدراسات العربية. ادلشاكل يف التعلم تواجو 

 بالطبع يف تعلم اللغة العربية ، خاصة بالنسبة ألكلئك الذين ليسوا اللغة العربية.
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أىم ادلشكالت يف تعليم اللغة العربية ىي يف تعليم ادلهارات االربع خاصة ك 
كىذه حتدث منذ العصر القدًن حىت عصرنا  8يف تعليم مهارة النطق ك التحديث.

احلاضر. كيف تعليم اللغة العربية مل يكن االسًتاتيجية أك األساليب الصحيحة كإظلا 
 اعتمدت التلقُت دكف توفَت فرص للطالب لألنشطة احليوية.

تنشأ ادلشكلة يف تعلم اللغة العربية من عدة عوامل، كىي من ادلشكالت 
ك من بُت ادلعلمُت كالطالب. فيما يلي العوامل اإلشكالية للغة كغَت اللغوية أ اللغوية
 العربية:

 مشكلة لغوية ( أ
ادلشكلة اللغوية ىي الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف عملية التعلم 

ىذه ادلشكلة اللغوية تأيت أيضا من 01بسبب خصائص اللغة العربية كلغة أجنبية.
 ادلعلمُت كالطالب. 

ادلعلمُت ىي قلة احًتافية ادلعلم يف التدريس ادلشكلة اليت تأيت من 
كاإلتقاف احملدكد للغة. أف ادلشكلة اليت تنشأ من الطالب يف تعلم اللغة العربية 

 ىي جتربة اخللفيات ادلدرسية كاخللفيات ادلختلفة إلتقاف اللغة العربية.
 ادلشاكل اللغوية يف تعلم اللغة العربية ىي كما يلي:

 األصوات (0
الصويت أك الصوتيات باللغة العربية "أصوات"، كلو  يسمى النظاـ

 خصائص سلتلفة كمتنوعة يف طريقة نطقو، كلكل منها خصائصو اخلاصة.
شيء كاحد مضمن يف مشاكل نظاـ الصوت ىو أف بعض 
األصوات الصوتية اإلندكنيسية ليس ذلا ما يعادذلا باللغة العربية ، مثل 

د من حركؼ العلة باللغة . ىناؾ العديP ، N ، NGأصوات احلركؼ 

                                                                 
 059، صز5104(، UIN Maliki Pressسيف ادلصطفى، لببغة العربية كمشكالت تعليمها، )ماالنج:  9

12
 Nandang Sarip Hidayat, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab. Jurnal Pemikiran Islam, 

Vol. 37 No. 1, Januari-Juni 0210, hlm. 15 
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العربية، كىي الفتح )اَ( ، الكسرة )ِا( ،كالضمة )اُ(، كاحلركؼ الساكنة اليت 
 حرفنا ذلا مكاهنا اخلاص كخصائصها ادلختلفة. 58تتكوف من 

كلتحقيق ىذه الغاية ، فإف ادلسار الذم ؽلكن اختاذه لتجنب ىذه 
حلركؼ العربية من ادلخرج ادلشكلة ىو ادلمارسة يف كثَت من األحياف لتالكة ا

 أك من ادلكاف الذم تظهر فيو احلركؼ كفقنا للتعليمات.
 ادلفردات  (5

أحد العوامل ادلفيدة للمعلمُت كالطالب يف إندكنيسيا ىو ادلفردات 
اليت مفادىا أف الكثَت من الكلمات العربية تصبح كلمات امتصاص شائعة 
االستخداـ يف اإلندكنيسية. لكن ىذا ال يستبعد احتماؿ أنو لن ؼللق 

 مشاكل يف تعلم اللغة العربية. 
 كفاءتتدريس. ألف  يصبح إتقاف ادلفردات غلعل مشكلة يف ال

سلتلفة يف إتقاف ادلفردات. كل فرد لديو قيود يف تذكر ادلفردات  الطالب
اليت مت تعلمها، كىناؾ بعض الطالب القادرين على تذكر ادلفردات بسهولة 

 كيصعب تذكرىا. حيث يسبب مشاكل يف عملية تعلم اللغة العربية.
 الكتابة (3

 00فتشمل:أما بالنسبة لبعض ادلشكالت يف الكتابة 
نظاـ الكتابة العربية الذم يبدأ من اليمُت إىل اليسار، ؼلتلف عن نظاـ ( أ

 إندكنيسيا الذم يبدأ من اليسار إىل اليمُت.
حرؼ كاحد لديو العديد من األشكاؿ ادلختلفة، كىذا يتوقف على  ( ب

ادلوقع الذم يوجد فيو احلرؼ. يوجد يف بداية الكلمة، يف منتصف 
 مة.الكلمة، كيف هناية الكل

 رسائل قريبة من بعضها البعض كتشبو أك ذلا نفس الشكل تقريبنا.( ج
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 موقع الكتابة ادلختلفة محزة )أ، إ، ء، ئ، ؤ(.( د
 مورفولوجية (4

ادلورفولوجيا ىي دراسة لنمط كلمة تتكوف من عدة تغيَتات يف 
شكل كلمات. نطاؽ التشكل ىو دراسة التغيَتات يف شكل كلمات أك 

كل الكلمات كمعانيها مشكلة متزايدة أمة. تصبح التغيَتات يف ش
 للطالب إلتقاف اللغة العربية، بسبب احلرص يف فهم سلتلف.
 بعض األشياء ادلهمة حوؿ ىذه ادلشكلة ادلورفولوجية:

 العديد من الفصوؿ اليت تدرس حوؿ النحول ك الصرؼ.( أ
 التكامل بُت فصوؿ النحول ك الصرؼ، ألف ذلما اتصاؿ. ( ب
 الفصل الصرؼ. أصداء سيماء ؛ كقياس يف( ج

 القواعد / النحوية  (5
لتعلم اللغات، فإف أىم عنصر ال ؽلكن فصلو عن العوامل 
ادلورفولوجية ىو بناء اجلملة ، ألنو لكي تكوف قادرنا على التواصل بشكل 
صحيح باستخداـ اللغة العربية كؽلكن فهمو من قبل اآلخرين، ىناؾ حاجة 

 لًتتيب الكلمات اجليد.
بالتغَتات يف أظلاط اجلملة، فإف النحول تشعر عندما يهتم الصرؼ 

بقلق بالغ إزاء العالقة بُت عناصر األرقاـ مثل عالقتها بتقنية الًتاكب بعد 
فهم نظاـ الصوت جيدنا. ىناؾ العديد من الًتكيز على ىذه ادلشكلة 

 النحوية ، مبا يف ذلك:
لة فعلية، أظلاط سلتلفة من عدد اجلمل باللغة العربية، مبعٌت أف ىناؾ مج( أ

 مجلة اإلمسية، مجلة األمر.
أنا كخصائصها اليت ال توجد يف اللغات األجنبية األخرل، تعطي ( ب

 االنطباع بأنك صعب يف فهم اللغة العربية.
 االختالفات يف بنية اجلملة اليت ختتلف عن الًتتيبات اللغوية األخرل.( ج
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 دالالت  (6
بعمق مع  علم الداللة ىو فرع من فركع علم اللغة الذم يتعامل

معٌت اجلمل. تعد قدرة كل طالب على االختالؼ أحد العوامل اإلشكالية 
يف تعلم اللغة العربية. بالطبع ىناؾ بعض ادلشكالت الداللية اليت غلب أف 

 تعرؼ كما يلي:
 معٌت مجل سلتلفة باللغة العربية مع كلمات سلتلفة.( أ
ينة كفقنا ػلتوم عدد الكلمات باللغة العربية على مزايا كخصائص مع( ب

 للسياؽ ادلقدـ.
 اجلملة تتعلق بادلورفولوجيا كبناء اجلملة.( ج

 مشكلة غير لغويةب( 
ادلشكتل يف تدريس اللغة ليست أكثر تعقيدنا من ادلشكالت غَت 
اللغوية، حيث دتيل ىذه الساحة من ادلشكالت غَت اللغوية إىل حتديدىا 

 كاحلد منها.
ذلا باللغة اليت يتم دراستها،  ادلشكلة غَت اللغوية ىي مشكلة ال عالقة

كلكنها تشارؾ يف التأثَت على مستول النجاح كالفشل لكل طالب على حدة 
 يف تعلم اللغة العربية.

 10:كأما مشكالت غَت اللغوية تشمل على عدة أشياء كىي
 العوامل النفسية (0

ادلشاكل ادلتعلقة بعلم النفس ىي الدافع كتعلم االىتماـ للطالب. 
التعليم كالتعلم، لكل مادة ، يكوف للمعلم موقع مهم يف أنشطة 
 كاسًتاتيجي.

مهمة ادلعلم ليست فقط صب ادلعرفة يف الطالب ، كلكن أيضنا شلارسة 
ادلهارات كغرس ادلواقف لدل الطالب. باإلضافة إىل ذلك، ػلتاج ادلعلم 
                                                                 

بتدئُت كادلتوسطُت يف إندكنيسيا: بُت التحديات كالتوقعات، )ماالنج: مطبع اجلامعة موالنا سيف األناـ، كغَتىا، دليل تعليم اللغة العربية للم  05
 9( ص. 5109مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، 
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أيضنا إىل توفَت احلافز للطالب إلنشاء أنشطة تعليمية للطالب. مع ذلك ، 
 من ادلتوقع أف ينجح يف تغيَت سلوكو لألفضل.

 رافق كالتجهيزات للتعلم مبا فيها من الوسائل كادلواد الدراسيةادل (5
ؽلكن أف تكوف مرافق التعلم مشكالة إذا مل تكن مواتية، مثل 
الظركؼ الصاخبة كالساخنة كغَت ادلرػلة سوؼ تؤدل الوسائل غَت ادلالئمة 

 للغة العربية.إىل تفاقم إذجاز نتائج تعلم ا
 الطريقة ادلناسبة للتدريس (3

غلب اختيار طريقة التعلم ادلستخدمة بدقة كفقنا ألىداؼ التعلم ادلراد 
حتقيقها. استخداـ الطريقة ادلناسبة مفيد جدنا يف حتقيق النجاح يف عملية 
التعلم. أعلية الطريقة يف التدريس ىي حقيقة أف كل معلم أك مؤسسة تعليمية 

جو طريقة جديدة. ىناؾ حاجة إىل الكثَت من الدقة يف اختيار غالبا ما توا
 الطريقة ادلناسبة.

 ادلخصص للتعلم الوقت (4
الوقت ادلتاح يعٍت ما يكفي من الوقت للحصوؿ على اخلدمة. سواء 

 ارج الفصل الدراسي.×يف الفصل أك 
تعد إدارة الوقت مهمة للغاية يف عملية التعلم، سواء يف الفصل أك 

ل. غلب أف يكوف استخداـ ساعات الدراسة مناسبنا مع تسليم خارج الفص
ادلواد حىت ال يتطلب ساعات عمل يف الفصل التايل. حبيث سيتم االنتهاء 

 من األىداؼ ادلادية كالتعلم يف الوقت ادلناسب.
 اللغوية البيئة (5

بيئة اللغة يعٍت اليت ؽلكن أف تشجع الطالب على التحدث دكف 
اخلطأز كلما زاد اخلبل كاخلوؼ من خطأ، كلما مل ؼللق اخلبل كاخلوؼ من 

 جوا لغويا أبدا.
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ا للغاية يف  تعد بيئة اللغة يف ادلدارس كحيث يعيش الطالب دكرنا مفيدن
 عملية تعلم اللغة. ىناؾ حاجة إىل بيئة تعليمية مواتية لدعم عملية التعلم.

ى صلاح تعلم اللغة العربية من ادلشكالت اعاله، يبدكف أف التاثَت األكثر تأثَتا عل 
ىو ادلشكالة غَت اللغوية، أحدىا ىو الطريقة. كالشيء اآلخر ال يقل أعلية عن ادلشاكل 
غَت اللفوية ىو الدافعية كراء تعلم الطالب. ألف تعلم اللغة من خالؿ االعتماد على 

دىن من الوقت ادلتاح يف الفصل الدراسي لن يكوف ناجحا إال يف حالة استيفاء احلد األ
 معايَت االكتماؿ يف كشف الدرجات. 

 قواعد اللغة العربية:  نيث الثاو المبح
 على مفهموم القواعد اللغة العربية . أ

ادلفهـو الشائع للنحو أنو ضبط اكاخر الكالمت اك الغعراب. كقد عاىن 
الباحثوف كادلدرسوف كالدارسوف االمرين من جراء ىذا ادلفهـو اخلاطئ للقواعد. 

دراسة قواعد ىو تقوًن االذف كاللساف كالقلم، أم غقدار الفرد  قاذلدؼ من
  13االسنامع كالكالـ كالقراءة كالكتابة بطريقة صحيحة.

 ىذاه تولد. العربّية اللغة بعد تولد اليت اللغة قواعد ىو العربّية اللغة قواعد
قواعد العربية بسبب خطأ يف استخداـ اللغة. لذلك، يتم تعلم ىذا ادلستخدـ 
حىت يتمكن مستخدمو اللغة من نقل تعبَتات اللغة كيكونوا قادرين على فهمها 

 بشكل صحيح يف شكل كتايب كحتدثي.
يعتمد اصطالحا القواعد على نظاـ يرتبط ارتباطنا كثيقنا بالقواعد العربية. 

القواعد ىو النحول الذم عادةن ما يقًتف بصرؼ، حبيث يصبح النحول ك  تتسم
 04الصرؼ، كىو العلم الذم يراجع القواعد النحوية العربية.

كأنواعها  معُت ضلول حبث مفاىيم ينتظم الذم الشكل القواعد فهي
 الذل القواعد األساس اجلوىربة. كدتثل بسماهتا كجدت، مقركنة كحاالهتا إذا

                                                                 
 549،  ص. 0984علي امحد مدكر، تدريس فنوف اللغة العربية، )الكويت: مكتبة الفالح (  03
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 ادلنتمية لوصف الظواىر اللغوية الكافية ادلعممة الكاملة األحكاـ على ػلتول
العربّية   اللغة يستعماؿ أف ينّظم الذين منّظم ىي العربّية اللغة قواعد 05اليها.

 الكالـ. ليفهم كالوسئل
 الكلمة ارتباط لًتتيب جزء ىو العربّية اللغة قواعد العربّية، اللغة جزء يف 

 كالـ، أك تنتاج مجلة العربية الكلمات عقود حيث العربّية. الكلمات عقود يف
 بُت الكلمات. كغَت العالقة كصفة فيها عقود اليت العربّية كلمة على معّلق كىذاه
 عن بسبب اليت حتدث الكلمة صيغة عن بتغَّت  العربّية اللغة قواعد ارتباط ذالك

 06.العربّية اللغة الكالـ أك اجلملة يف الكلمات ترتيبيها
 العربية اللغة قواعد خصائص . ب

 .اآلخرل اللغة إىل دتلك ال اليت اخلصائص العربّية اللغة القواعد دتلك
 07يلي: كما كىذه خصائص القواعد

االسم  كلّ  يناسب اف يستعماؿ مؤنث(، ك )مذكر كاجلنس القواعد عالقة.(أ 
 .اجلنس إىل غلتمع اف اليستطيع شيئ ككلّ  .اجلنس عن بالقواعد كالفعل
 .كادلؤنث ادلذكر إىل غلتمع اف البدّ  العربية اللغة يف شيئ كلّ  كلكن

كّل  يناسب اف يستعماؿ كمجع(، كمؤنث، )مفرد، كالعداد القواعد عالقة.(ب 
 .العداد عن بالقواعد كالفعل االسم

الفعل  كلّ  يستعماؿ كمستقباؿ(، كحاؿ، )ماضي، كالوقت القواعد عالقة.(ج 
 .كادلستقباؿ كاحلاؿ ادلاضي لوقت تعملو، الذم العمل الوقت يتضمن الذم

(،  كرلركر، كمنصوب، )مرفوع، كاالعراب كالبناء القواعد عالقة .(د  كرلزـك
كتغَت  ادلعُت الصيغة دتلك اليت العربية اللغة يف كالفعل االسم كل يستعماؿ
 اجلملة. يف االعراب على يناسب الذم القواعده
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 للناس أك الضمائر تستعماؿ اف العربية اللغة دتلك كالضمائر، القواعد عالقة.(ق 
  .اآلخرل

 أنواع القواعد اللغة العربية  . ج
النحول  قواعد القواعديعٍت من نوعُت على العربية اللغة قواعد تتكوف

 اجلملة داخل كلمة كل كظيفة النحول بتحديد قواعن ختتص كقواعد الصرؼ.
الكلمة  إىل تنظر النحو قواعد أكاخر الكلمات ك كفية إعراهبا، أم أف كضبط
 )أم تغيَت شكل اخر بتغيَت موقعها يف اجلملة( أك  من حيث أهنا معربة العربية

 الصرؼ قواىد الكالـ(. كختتص يف موقعها بتغَت آخرىا شكل مبنية )أل اليتغَت
 .بالنقص أك بالزيادة تغيَت من عليها كمايطرأ العربية ببنية الكلمة

تكوينها  حيث من كلمةال بنية عن يبحث العربية علـو من علم الصرؼ
 مباحث يتناكؿ فهو الكالـ، يف عالقتها دكف سلتلفة سور إىل كحتويلها بذاهتا

الكلمة  تعرؼ هبا صيغ بأصوؿ علم كالصرؼ ادلتصرؼ. االسم ادلعرب، كالفعل
حيث  من الكلم عن يبحث علم كالبناء. اك بإعراب ليست اليت كأحوالو العربية

تكوف  أف غلب ما نعرؼ كبو كإبداؿ، كادغاـ كإعالؿ تصريف من لو يعرض ما
 08اجلملة. انتظامهايف قبل الكلمة بنية عليو

 العربية الكلمات احوؿ بو تعرؼ العربية علـو من علم فهو النحول أما
 كعالقتها تركيها حاؿ يف االحواؿ من ذلا يعرض كما كالبناء االعراب من حيث
 أك رفع من الكلمة آخر عليو يكوف اف غلب ما يبحث فهو الكلمات بغَتىا من
 09.جـز أك جر نصب أك

 العربيّة اللغة القواعد وظيفة . د
 51 يلي: كما العربّية اللغة القواعد تعليم كظيفة أما

 النحوّية اخلطاء عن األساليب ػلسن.(أ 
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 االختالفات األساليب عن يريدىم أف ليفّجر الطاّلب يساعد.(ب 
 يفهم أف ليسّهل اللغوم ادلاّدة تنمّية.(ج 

 الصحيحة اللغوية بعة يبٌت .(د 
 معنها. ك الكالـ تركيب بُت العالقة ػلفظ.(ق 

 العربية اللغة القواعد تعليم  . ه
 :نوعُت على العربية اللغة التعليم نشاط تتكوف أساسو، يف

 القواعد تعريف .(أ 
 .كاالستقرائية القياسية بطريقة القواعد تعريف يفعل أف يستطيع

 يطلب ال مهّمة، إفّ  أّكال، : كىي القواعد عالقة حالتُت أف يكتب البدّ 
 أف يستطيع كلكن .رائسهم اخلارج يف القواعد ػلفظوا أف الطاّلب ليستطيع

 ادلاّدة يعّلم كثانيا، .اللغوية عملية يف القواعد ىذا كيستعمل يفهم الطاّلب
 ليس مجيعا. الّنحو

 بادلرحلة كيناسب االستعمالو الًّتّدد على ادلاّدة ؼلتيار أف ػلتاج
 الًتاكب على تدؿّ  اليت كإندكنسي( عريب بُت(الفركؽ حتليل كنتائج التعليم،
 50إندكنيسي. يف العربية اللغة لطاّلب الصعب

 القياسية طريقة (0
 يعطي مثّ  كػلفظ، ليفهم القاعدة الطاّلب بيعطي القياسية يبدأ

 بتطبيق التدريبات ليفعل فرصة الطاّلب يعطي ذلك االمثاؿ أيضا. كبعد
 بعض من افراحا الطريقة ىذه 55يعطيهم. الذم الرموزأك  القواعد
 يعرؼ أف الطاّلب يستطيع القصَتة يف الوقت ألفّ  اللغة، الطاّلب
 .النحتاج لكلّ  القواعد لتطبيق الطاّلب بالفكرتو كيستطيع اللغة القواعد
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 االستقرائية طريقة (5
 يدرس بعد .االمثاؿ لينّظم ادلدرس يبدأ أف الطريقة ىذه يفعل

 القواعد عن اخلالصة الطاّلب يفعل أف ادلدّرس بتشرؼ االمثاؿ التعطيو،
 يف الشًتاؾ الطاّلب إبتكارم الطريقة باالمثاؿ. هبذه اليت تناسب اللغة

 بعد يفعل أف اخلالصة ىذه القواعد. ألفّ  ختلص يف فهو التعليم، نشاط
 صختل اليت اجلملة اظلاط االستعماؿ يف الطاّلب التدريبات يستطيع
 53صحيحة. مساعدة عن القواعد .فادلعرفة القواعده

 تدريبات ادلباشرة . ب
 الوظفي( )النحو القواعد لتدريبات ادلتأّخر طريقة ػلتاج أف يشّدد

 ادلاّدة التّوكيل على ليست التعليمو. يشّدده كالطريقة ادلاّدة بوجو ختتيار
 .اجلملة بصيغتو يعطي التدريبات لذلك .القواعد بيعمل الكالـ كلكن
 الكثَتة اجلملة باظلاط الّنحو علم يف الّنظاـ ادلوضوعية اليتّبع ادلاّدة ينّظم

. كلّ  اللغة االستعماؿ يف  54يـو
 ثالث، على العربية اللغة القواعد تعليم يف التدريبات نوع كأما

 :فيما يلي كىي
 ادليكاين تدريبات (0

 استجابة للموصوؿ اثارة بتعطي العامة تنمية الىداؼ
 بتدريبات كاندماج الكتابة أك باللساف يعطي أف يستطيع.صحيحة

 .الكالـ كالكتابة كفاءة
 ادلعٌت  تدريبات (5

 .كاحلاؿ السياقي بُت العالقة تدريبات ىو
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 ادلوصالت تدريبات  (3
 .صحيحة اللغوم كتدريبات الطاّلب الفكرة بتنمية تدريبات ىو

 ادلفردات الطاّلب يستطيع إذا التدريبات، ىذه ادلدّرس يعطي لذلك
 55ادلعُت. كالسياقي باحلاؿ يناسب اليت ادلوصالت كالًتكيب كاللفظ

 اللغة العربية تعلم القواعدأهداف  . و
، توجو ضلو تنمية القدرة على فهم التعبَتات تعلم القواعديف بداية 

يتوقع من طالب مرحلة التعليم العربية. لكن اذلدؼ ال يزاؿ معجب عموما. 
 56دراسة القواعد النحوية إىل األىداؼ التالية: العاـ أف يصل من

يستطيع الطالب معرفة كظيفة الكلمات يف اجلملة كفهم ادلعٌت الكامل .أ 
 للجملة بشكل صحيح.

قادرة على ترتيب اجلمل الصحيحة ضلويا كاستخداـ اللغة ادلنطوقة .ب 
 كادلكتوبة للتعبَت عن األفكار.

كيكتب، من كلمات كمجل ك االستخداـ النحول كالصرؼ فيما يقرأ، .ج 
 أساليب.

 تنمية القدرة على دقة ادلالحظة..د 
 استخداـ ادلعاجم اللغوية يف الكشف عن ادلعاين كالدالالت..ق 

 57يلي: فيما العربية اللغة القواعد تعليم أىداؼ أىم تتمثل كأما

 اللحن من خالية سليمة بطريقة القراءة على ادلدرس إقدار.أ 
كادلتفقة  اخلطأ، من السليمة الصحيحة الكتابة على القدرة ادلدرس إكساب.ب 

 .عليها ادلتعارؼ القواعد مع
 .التحدث عند األداء كصحة النطق جودة على ادلدرس مساعدة.ج 
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من  اللغة قواعد مع ادلتفق كدتييز ادلسموع فهم على القدرة ادلدرس إكساب.د 
 معها ادلختلف

 كإصدار كادلقارنة، كاالستنتاج، الدقيقة، ادلالحظة على ادلدرس إقدار.ق 
 النحو على كترتيبها كدتييزىا الكالـ أجزاء بُت العالقات األحكاـ، كإدراؾ

 .ادلناسب
 لغوية بثركة كإمداده ادلدرس لدل اللغوم القاموس دائرة اتساع يف اإلسهاـ.ك 

 .خالذلا من القواعد يتعلم اليت الراقية النصوص من خالؿ
لكلمات كاجلمل ككذلك كيدرك من ىذه األىداؼ أف سالمة النطق ل

الضبط ىدؼ يتوخاه تدريس النحول كالصرؼ لكي يتحقق االتفاؽ التاـ بُت 
من ينطقوف العربية، كما أف صحة الضبط ينبئ عن فهم للمعٌت، كإدراؾ 
للعالقات بُت الكلمات، كاجلمل، كقدرة على تطبيق القاعدة يف الكالـ منطوقا 

ض الطالب كالبعض اآلخر ال يصل كمكتوبا، كىذه األىداؼ قد يصل إليها بع
 إليها، بل قد دتثل صعوبة أمامهم.

استنادان إىل اذلدؼ النحوم للغة العربية كما ىو موضح أعاله، ُيرل أف 
، ك بذالك 01اللغة العربية النحوية ذلا كظيفة اسًتاتيجية يف تطوير اللغة العربية.

إلزامية يتعلمها كل من يريد ليس من ادلستغرب أف نتعلم اللغة العربية ضلويان كمادة 
 دراسة كدراسة النصوص اإلسالمية للغة العربية.

 المبحوث الثاليث: المشكالت في تعلم القواعد اللغة العربية
 المشكالت في تعلم القواعد اللغة العربية .أ 

يقوؿ الدكتور زلمد عيد، ليس ىناؾ علم من العلـو العربية قد ناؿ من 
العناية مانالو النحول العريب قدؽلا كحديثا. ىذه العناية اليت زادت عن حدىا قد 
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انثلبت إىل ضدىا. كبدأت أحباث النحول كدراساتو تبعد شيأ فشيا عن الغرض 
 08الذم ختدمو، كىكذا حدث الفراؽ بُت النحو كاللغة.

إف قواعد اللغة العربية صرفية كانت أك ضلوية، تعد مشكلة كبَتة عند 
متعلميها، كيلـز للمدرس أف يفهم ما شعره ادلتعلم من ادلشكالت القواعدية. مث 

 32يقدـ كسيلة سهلة لتعليم اللغة العربية كإتقاهنا يف أسرع كقت.
كمواقع من بعض اجلهود اليت ؽلكن العمل بو ىو تبسيط بنية الكلمات 

اإلعراب، يعٌت جتنب كإزالة األشياء قليلة الوظائف كنادرة االستعماؿ. كؽلكن 
استعماؿ الكلمات الوظيفة شفويا كانت أك حتريريا. كالوقع ىو أف كثَتا من األكزاف 
ادلدرسة مل تكن فعالة يف اللغة. فمن ادلستحسن أف تدرس القواعد على الطريقة 

غالييٌت أف علم الصرؼ جزء من القواعد تبُت صيغ القياسية كال مساعية. كقاؿ ال
 الكلمات العريب كأحواذلا اليت غلب االىتتماـ بو يف تعليم اللغة العربية.

عادة ما حتدث مشاكل تعلم اللغة العربية ألف تنفيذ التعليم الديٍت ىو أكثر 
نية توجهان على اجلوانب ادلعرفية فقط، يف حُت أف التعليم الذم غرس القيم الدي

كالقيمة األخالقية أيضان اليت ينبغي أف تكوف أكثر تركيزان على ادلمارس، فليس من 
 31ادلستغرب أف غلد العديد من األطفاؿ قيمة جيدة يف ادلواضيع.

 أسباب مشكالت تعلم القواعد اللغة العربية.ب 
مت الوصوؿ من ىذه األسباب من دراسة ميدانية. كقد صنقت ىذه األسباب 

 30كما ياىل:
 علق مبادة القواعديت .0
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ادلشاكل الذم يتعلق مبادة القواعد يعٍت اعتماد القواعد على القوانُت 
اجملردة، كثَتة من األكجو اإلعرابية ك كثَتة من ادلصطلحات النحوية. جبانب إىل 
ذالك ادلشاكل الذم تواجو يعٌت تداخل بعض ادلوضوعات ىف البعض اآلخر ك 

 ادلعاجم اللغوية.الكشف عن ادلعاىن كالدالالت ىف 
 يتعلق بالطريقة كالوسيلة كالنشاط كالتقوًن .5

كأما ادلشاكل يتعلق بالطريقة كالوسيلة كالنشاط كالتقوًن يعٌت افتقاد 
الوسيلة التعليمية ادلناسبة لتوضيح القاعدة كاعتبار القواعد النحوية غاية ىف حد 

الطريقة الذم تناكؿ ذاهتا. كالطريقة الذم يصبح ادلشاكل يف تعلم القواعد يعٍت 
ادلدرس لدرس القواعد ليست شيقة، كعدـ التنوع ىف طريقة التدريس، مث مساعدة 
الطالب يف الًتكيز على فركع اللغة العربية، دكف القواعد النحوية كعدـ التعويل 

 عليها يف االختبارات الدكرية، أك النهائية.
 يتعلق باادلعلم .3

بعض معلم اللغة العربية ك خوؼ  أما ادلشاكل يتعلق بادلعلم يعٌت ضعف
بعض مدرس اللغة العربية من تدريس القواعد. مث إعلاؿ ادلعلم أحيانا القواعد، 

 كاالنصراؼ عنها إىل النصوص كالقراءة مثال.
 يتعلق بالتلميذ .4

ادلشاكل يتعلق بالتلميذ كما يلى، ضعف خلفية ىذا الطالب يف ادلراحل 
بعة من البيت دلستول الطالب ىف القواعد، ك عدـ ادلبكرة لتعليم القواعد، قلة ادلتا

 كجود الدافع لدل الطالب لتعلم القواعد النحوية.
كيدرك من ىذه األسباب، أف البيئة التعليم يصبح تدريس النحول كالصرؼ 
لكي يتحقق االتفاؽ التاـ بُت من ينطقوف العربية، كما أف صحة الضبط ينبئ عن 

بُت الكلمات، كاجلمل، كىذه األسباب قد يصل فهم للمعٌت، كإدراؾ للعالقات 
 إليها بعض الطالب كالبعض اآلخر ال يصل إليها، بل قد دتثل صعوبة أمامهم.
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 محاوالت تيسير القواعد .ج 
أما احملاكالت اليت حدثت يف العصر احلديث فقد بدأت يف السنوات األكىل 

)الدركس النحوية( من ىذا القرف، إذا ألف حفٍت ناصف كآخركف كتبا حتت عنواف 
للمدارس االبتدائية ك القواعد اللغة العربية للمدارس الثناكية. كقد سار يف ذلك 

كرغم  33بنفس الركح القدؽلة اليت اتبعها ابن ىشاـ النحوم ادلصرم يف القرف السابع.
أف ىذه الكتب مل يكن فيها تيسَت يف ادلادة كال يف الطريقةف اال أىنا قد عمل هبا 

 العقد الثالث من ىذا القرف.  حىت أكاخر
كاستمرت اجلهود بقصد التيسَت يف ادلادة كالطريقة، فقامت جلنة تيسَت قواعد 

، ككانت مهمتها البحث يف تيسَت قواعد 0938اللغة العربية اليت ألفت عاـ 
النحول كالصرؼ باتقدـ باقًتاحاهتا يف ىذا الشأف مبينة مشركع التبسيط اجلديد 

كلقد كاف توقع اذلجـو  بوضع قواعد النحو كالصرؼ عليها. كالأسس اليت تشَت
كالنقد زلتمال لدل اللجنة، فليس من السهولة مباكن اف يتخلى االنساف عما ىو 

 قانوف لديو كاصبح جزاء من تفكَتة.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
نوع ػلدد ىذا الفصل العديد من األشياء ادلتعلقة بأساليب البحث ، كىي 

البحث ، كموضوعات البحث ، كطرؽ مجع البيانات ، كمنتجي مجع البيانات ، كحتليل 
البيانات ، كالتحقق من صحة البيانات. فيمكن تفصيل منهج البحث بااألمور اليت 

 تتعلق بو ما يلي:

 مدخل البحث .أ
استخدـ ىذا البحث عبارة عن حبث ادلنهج الوصفي النوعي مع أساليب  

سة تنتج بيانات كصفية يف شكل كلمات مكتوبة أك شفهية من دراسة حالة. درا
السمة ادلميزة للكتابة يف البحث النوعي  34أشخاص ككذلك سلوؾ ؽلكن مالحظتو.

ىي البيانات السردية اليت تنقل كلمات الناس أك اقتباساهتم، نصوصهم ادلختلفة، أك 
 غَتىا من اخلطابات.

إىل فلسفة الوضعية، كتستخدـ  طريقة البحث النوعي ىي طريقة حبث تستند
لدراسة حالة األشياء الطبيعية، حيث يكوف الباحث أداة أساسية، كيتم أخذ عينات 

 Purposive and snowbaally.35)) ثلج من مصادر البيانات بشكل ىادؼ ك
ال ػلاكلوف معاجلة ظركؼ بيئة  ثىذا البحث النوعي أمر طبيع ، كالباح

البحث كلكن من خالؿ البحث عن موقف يف موقف يكوف فيو الوضع بالفعل 
متوافقنا مع الواقع. يهدؼ استخداـ البحث باستخداـ ىذا النهج النوعي إىل كصف 
احلقائق ادلوجودة يف ىذا اجملاؿ بشكل منهجي، كىي لفظية كمجل كظاىرة كليست يف 

 شكل أرقاـ.
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البحث ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي طريقة دراسة احلالة. دراسة طريقة 
احلالة ىي دراسة متعمقة لألفراد كلديها فًتة زمنية طويلة نسبينا كبشكل مستمر. 
دراسات احلالة يف تعليم اللغة ىي شكل من أشكاؿ البحوث ادلتعمقة حوؿ جانب 

شخاص ادلشاركُت يف تعليم من جوانب تعليم اللغة، مبا يف ذلك بيئة تعليم اللغة كاأل
 36اللغة فيو.

غلرم الباحث دراسات حالة على أساس نظرم كمرجع عندما يستكشف 
الباحث مسألة تتعلق بادلوضوع. يستخدـ ىذا البحث لإلجابة على أسئلة حوؿ 
احلادث كاإلبالغ عن النتائج كما ىي. من خالؿ ىذا البحث، من ادلتوقع أف تكوف 

واقع كتصورات الباحثُت ادلستهدفُت فيما يتعلق بادلشكالت قادرة على رفع صورة ال
 اليت تواجو يف تعلم قواعد اللغة العربية يف معهد عناية باسوركاف.

كبالتايل سيحتوم ىذا التقرير البحثي على مقتطفات من البيانات لتقدًن 
نظرة عامة على عرض التقرير. قد حتتوم البيانات على نصوص مقابلة كمالحظات 

ائق رمسية أخرل. عند كتابة التقرير، يقـو الباحث بتحليل البيانات يف شكلها ككث
 األصلي كفقا للحالة احلقيقية. 

 حضور الباحث .ب
، كاف الباحثة أهنسهم أك مبساعدة اآلخرين أدكات مجع يف ىذه الدراسة

البيانات الرئيسية. كجود الباحثة ضركرية للغاية ألف البشر فقط كأداة ؽلكن أف 
ادلستجيبُت أك غَتىا من األشياء، كأنو من اإلنساف فقط اف تكوف قادرة على  تتصل

فهم ركابط الواقع يف ىذه البحث. لذالك، عند مجع البيانالت يف ىذا البحث، 
 شارؾ الباحثة يف موقع البحث كيتابعوف بنشاط األنشطة يف ىذا البحث.

 ميدان البحث .ج
مكاف البحث ىو ادلكاف ادلستخدـ يف إجراء الباحث للحصوؿ على 
البيانات ادلطلوبة. تقع ىذه الدراسة يف معهد عناياة فورككسارل فاسورككاف. ىذا 
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ادلعهد ىو معهد السلفى بطريقة التدريس التزاؿ قوية بتقليد تدريس ادلدارس 
راء الباحث ىناؾ ألنو الداخلية العصور القدؽلة، كاليت جذبت بعد ذلك الباحث إلج

 يف ىذا ادلعهد يدركس قواعد اللغة العربية كبالطبع بغض ادلشكالت يف التدريسها.
 موضوعات البحث واألشياء .د

يف ىذه الدراسة ال تستخدـ اجملموعات كالعينات، بل تستخدـ موضوع 
البحث كموضوعو. ادلوضوعات البحثية يف ىذه البحث كمخربين أك أشخاص 

األشخاص الذين ال يزالوف على عالقة هبذا البحث. مواضيع ىذه  مرجعيُت ككذلك
الدراسة كانت الطالب يف معهد عناية، األساتيذ القواىد اللغة العربية العربية، كغَتىا 
من األطراؼ ذات الصلة. اذلدؼ من ىذه الدراسة ليس سول ادلشكالت اليت توجو 

 الطالب يف تعلم قواعد اللغة العربية.

 دوات جمعهاأمصادرها و البيانات و  .ه
 9،1الجدول 

 )البيانات ومصادرها وأدوات جمعها(
 دوات جمعهاأ مصادرها البيانات أسئلة البحث رقم
كيف كانت  .1

ادلشكالت الطالب 
يف تعليم القواعد للغة 

 العربية 
يف معهد عناية 

 فاسورككاف؟

  ادلالحظة -
 الوثائق -

 الطالب -
 ادلدرس -
 كرقة الشيء -

 مقابلة -
 مالحظة -
 كثائق -

ماذ دكافع ادلشكالت  .0
يف التعلم قواعد اللغة 
العربية يف معهد عناية 

 فاسورككاف ؟ 

 ادلالحظة -
 لوثائقا -

 الطالب -
 ادلدرس -
 كرقة الشيء -

 مقابلة -
 مالحظة -
 كثائق -
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 أسلوب جمع البياناتو. 

يف ىذه البحث، استخدـ الباحث دراسة حالة. حيث مت احلصوؿ على 
من خالؿ البحث يف موقع البحث. يف ىذا البحث البيانات اليت دتت دراستها 

 استخدمت الباحث الطق التالية:

 المالحظة (1

ادلالحظة يعٌت الطريقة مجع البيانات مباشرة من ادليداف البحث عندما 
يكوف ذلك شلكنا. ؽلكن أف تكوف البيانات اليت يتم مالحظتها نظرة عامة 

تخدمة من قبل ادلعلمُت، على تعلم القواعد اللغة العلربية، كأساليب ادلس
كمشكالت اليت تواجو دراسة القواعد اللغة العربية. تبدأ ادلالحظة بتحديد 

 ادلكاف الذم سيتم البحث فيو، مث حتديد اذلدؼ الذم سيتم البحث فيو.  
تسمى ادلالحظات كالسجالت اليت مت إجراؤىا على الكائن يف ادلكاف 

ف ادلالحظة جنبنا إىل جنب مع الذم مت فيو إجراء البحث أك ، حبيث تكو 
الكائن قيد البحث ، ادلالحظة ادلباشرة. يف حُت أف ادلالحظات غَت ادلباشرة 
ىي ادلالحظات اليت يتم إجراؤىا ليس يف كقت احلدث الذم سيتم التحقيق 

 فيو.
يف ىذه البحث، نظر الباحث مباشرة يف موضوع البحث كشارؾ يف 

الطالب كاسًتجاع البيانات ادلتعلقة هبذا االقًتاب من موضوع البحث، أم 
البحث. األىدؼ من ادلالحظة يف ىذه البحث ىو احلصوؿ على بيانات 

 مباشرة حوؿ ادلشكالت اليت كاجهتها يف تعلم القواعد اللغة العربية.
ُتستخدـ ىذه األسالب دلعرفة الوضع كالظركؼ باإلضافة إىل عملية 

امل اليت تشكل مشكلة يف تعلم القواعد تعلم القواعد اللغة العربية، كالعو 
اللغة. للحصوؿ على البيانات ادلطلوبة، استخدـ الباحث ادلالحظة التشاركية، 

 أم عن طريق ادلشاركة ادلباشرة للباحثُت يف األنشطة اليت تتم مالحظتها.
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 مقابلة (0

ادلقابالت يعٌت الطريقة أجريت للحصوؿ على ادلعلومات، اليت الؽلكن 
احلصوؿ عليها من خالؿ ادلالحظة أك الوثائق، كذالك ألف الباخث ال ؽلكن 
احلصوؿ عليها مع ادلالحظة. من خالؿ ادلقابالت، سيتبادؿ ادلشاركوف 

اعد اللغة خرباهتم مع الباحث فيما يتعلق بادلشكالت اليت تواجو يف تعليم القو 
العربية. مث يتم تسجيل البيانات ادلسجلة يف كقت الحق إعادة كتابة )نسخ( 

 مث تلخيصها كحتليلها. 
ىذه الطريقة شلاثلة للمقابلة اليت ؽلكن تفسَتىا على أهنا رلرد حوار 
غلريو القائم بإجراء ادلقابلة. ادلقابلة عبارة عن حوار غلرم للحصوؿ على 

يف ىذه البحث، أجريت مقابالت مع موضوعات  معلومات من ادلتحدثُت.
حبثية زلددة سلفنا، هبدؼ احلصوؿ على بيانات حوؿ ادلشكالت اليت تواجو 

 يف تعلم القواعد اللغة العربية.
يف ىذه ادلقابلة، أعطى الباحث أكالن شرحنا للمقابالت حوؿ أىداؼ 

ف يكونوا كغايات البحث، ككاف من حقهم أيضنا أف يكونوا غَت راغبُت يف أ
متحدثُت. يف ىذه البحث، استخدمت الباحث نوع ادلقابالت غَت ادلنظمة، 
أم باستخداـ مزيج من ادلقابالت اجملانية كادلقابالت ادلوجهة. األسلوب 

 ادلستخدـ ىو كضع مبادئ توجيهية حتدد ما سيتم طرحو يف ادلقابلة.
 الوثائق (9

دلتغَتات يف طريقة كثائق أم البحث عن بيانات عن األشياء أك ا
كثائق مكتوبة البضائع. كالغرض من ىذا البند ادلكتوب ىنا شكل سجالت. 

ىو أف الباحث يبحث يف الوثائق كغَتىا من ادلسائل كمصادر البيانات 
ادلطلوبة. يف ىذه الطريقة يستخدـ الباحث جلمع البيانات ىو كثائق تتعلق 

اليت تواجو يف تعلم  بكيفية عملية تعلم القواعد اللغة العربية ك مشكالت
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القواعد. كاألىدؼ من الوثائق ىو احلصوؿ على البيانات يف شكل تفاصيل 
 حوؿ ادلشاكل اليت تواجو يف تعلم القواعد اللغة العربية

 أسلوب تحليل البيانات . ز
يُعد حتليل البيانات رلهودنا يتم من خالؿ العمل مع البيانات كتنظيم 

إدارهتا كتوليفها كالبحث كالعثور على ما ؽلكن البيانات كحتديدىا يف كحدة ؽلكن 
حتليل البيانات ىو عملية ترتيب تسلسل البيانات كتنظيمها يف  37إخبار اآلخرين بو.

 كحدة ظلط كفئة ككصف أساسية.
ألسالب التحليل ادلستخدمة من قبل الباحث ىي أسلوب حتليل كصفي، 

ي على مقتطفات من كىي جتمع البيانات كليس األرقاـ. ػلتوم البحث النوع
البيانات، سواء ادلستمدة من الربنامج النصي للمقابلة، ككذلك مالحظات تقرير 
ادلستند األخرل. يف حتليل ىذه البيانات كصف الباحث ككصف ادلشكالت اليت 

 تواجو يف تعلم القواعد اللغة العربية.
 تبدأ عملية حتليل البيانات عن طريق فحص مجيع البيانات ادلتاحة من

مصادر سلتلفة، كىي ادلقابالت كادلالحظات اليت دتت كتابتها يف ادلالحظات ادليدانية 
كالوثائق الشخصية كالوثائق الرمسية كما إىل ذلك. تقنية حتليل البيانات ادلستخدمة يف 

 ىذه البحث ىي التحليل الفٍت للبيانات من األمياؿ كىوبرماف ، كىي:
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 Miles and Hubermanعملية تحليل البيانات وفقا على  1.1رسم بياني  

 جمع البيانات .1
يف ىذا البحث، يتم مجع البيانات من خالؿ البحث عن البيانات 

كادلقابالت كادلالحظات كتسجيلها كمجعها من خالؿ نتائج ادلالحظات 
 .عند تعلم القواعد اللغة العربية ادلتعلقة بادلشكالت اليت تواجو

 تصنيف البيانات .0
ا، لذلك غلب  البيانات اليت مت احلصوؿ عليها من احلقل كثَتة جدن
تسجيلها يف حبث مفصل. يعٍت تقليل البيانات تلخيص كاختيار النقاط 

ادلهمة. كبالتايل فإف البيانات ادلخفضة توفر صورة الرئيسية كالًتكيز على األمور 
أكضح كجتعل من السهل على الباحث القياـ مبزيد من عمليات مجع 

 البيانات.
 عرض البيانات .9

بعد تصنيف البيانات، فإف اخلطوة التالية ىي عرض البيانات. عند 
تم عرض البيانات، يتم تنظيم البيانات كترتيبها يف أظلاط العالقات، حبيث ي

فهمها بسهولة أكرب. إف عرض البيانات سيجعل من السهل فهم ما ػلدث، 

 جمع البيانات

 عرض البيانات
 

 تصنيف البيانات
 

والتحقق  التلخيص

 البيانات
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كالتخطيط دلزيد من العمل على أساس ما مت فهمو. يتم عرض ىذه البيانات 
من قبل الباحث لتكوف قادرة على كصف البيانات حبيث يكوف من األسهل 

 فهم ادلشكالت اليت تواجهها عند تعلم القواعد اللغة العربية.
 لخيص والتحقق البياناتالت .4

اخلطوة التالية ىي استخالص النتائج كالتحقق منها. ال تزاؿ 
االستنتاجات األكلية ادلقدمة مؤقتة، كسوؼ تتغَت إذا مت العثور على حقائق 
سلتلفة تدعم مرحلة مجع البيانات. يف ىذه البحث، ستوفر االستنتاجات 

وؿ مشكالت البحث اليت األكلية اليت طرحها الباحث شرحنا كاستنتاجات ح
 مت فحصها يف ىذه الدراسة.

 التحقق عن صحة مصادر البيانات . ح
أسلوب صحة البيانات ادلستخدمة يف ىذه البحث ىي التثليث. التثليث 
ىو أسلوب للتحقق من صحة البيانات يستخدـ شيئنا آخر خارج البيانات 

أف ىناؾ أربعة أنواع من  (Denzin)ألغراض التحقق أك ادلقارنة. أكضح دينزين 
ادلصادر كاألساليب كاحملققُت  التثليثالتثليث كأسلوب للفحص يستخدـ 

أما كألسلوب مجع البيانات، ىناؾ نوعاف من التثليث علا تثليث  كالنظريات.
 الطريقة ك تثليث ادلصادر.

أسلوب التحقق من صحة بيانات  ستخدـ الباحثييف ىذه البحث، 
ة مجع البيانات التثليث الطريقة ىي طريق .ةقيتثليث الطر التثليث ادلصادر كال

طريقة سلتلفة جلمع البيانات للحصوؿ على نفس  حيث يستخدـ الباحث
البيانات. يستخدـ الباحثة بعض طريقة مجع البيانات الكيفي مثل ادلالحظة، ك 

اليت  ادلقابلة ادلتعمقة، كالوثائق. ك أما التثليث ادلصادر ىي طريقة مجع البيانات
   38الطريقة للحصوؿ على البيانات من نفس ادلصادر. ها الباحثيستخدـ في
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 التثليث طريقة جمع البيانات 1.0رسم بياني 
 
 
 

 
 
 
 

 التثليث المصادر جمع البيانات )جمع البيانات لمتنوع مصادر البيانات أ،ب،ج( 1.9رسم بياني 
 

نتائج ادلقابالت أك  لتثليث مع ادلصادر، يقارف الباحثباستخداـ طريقة ا
ادلعلومات اليت مت احلصوؿ عليها من كل مصدر كمقارنة للتحقق من حقيقة 

 ادلعلومات اليت مت احلصوؿ عليها. 
 

 

 

 

 ادلالحظة التشاركية

 ادلقابلة ادلتعمقة

 الوثائق

نفس ادلصادر 
 البيانات

 ادلالحظة التشاركية

 مصادر البيانات .أ

 مصادر البيانات ب. 

 مصادر البياناتج. 
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

 
نتائج البحث اليت مت احلصوؿ عليها من  الكشف عن البيانات، قدـ الباحث يف

معهد العناية فوركسارم د يف اعكالوثائق حوؿ مشكلة تعلم قو ابالت ادلالحظات كادلق
غَت اللغوية اليت  تكال. يف ىذه الدراسة، درس الباحث بعمق مع ادلشفاسورككاف
 العربية.  اللغة داعو يف دراسة الق مستول ألفيةطالب اليواجهها 

لعدة أسباب.  اسوركاففوركسارم فة يناعال معهدالعربية يف  اللغة دواعتدريس ق
 ًتاثلمُت قراءة كفهم الكتب الأكالن، ؽلكن أف يسهل تعلم اللغة العربية يف كويد على ادلتع

أنو سيكوف من السهل  عهد. يدرؾ ادلعهداليت يدرس فيها الكتاب يف الغالب يف ىذه ادل
علم على ادلتعلمُت قراءة كفهم الكتب الصفراء إذا مت تعليم ادلتعلمُت كويد العربية. مع ت

العربية، ال يشعر ادلتعلموف بأهنم غَت ملمُت بالكتب الناطقة باللغة العربية  اللغة دعاو ق
، حىت أهنم يعرفوف معناىا كمعناىا كلو شيئان فشيئان أك تدرغليان.  اليت يتعلموهنا كل يـو

تعلم  عمليةالبحوث اليت أجراىا الباحث، أم  حوؿ معمقة ُتىناؾ مناقش
 .اللغة العربية قواعد يف تعلم تكالية، ك مشالعرب اللغة داعو الق

 ث األول: عملية تعلم اللغة العربية في معهج العناية فورووساري فاسورووانالمبح
تعلم اللغة العربية ىو عملية إيصاؿ ادلعرفة من قبل ادلعلمُت للطالب الذين 

ك  العربية كإتقاهنايستخدموف اللغة العربية، كاليت هتدؼ إىل دتكُت الطالب من فهم اللغة 
كيهدؼ أساسا تنفيذ العملية القياسية يف التعلم إىل توفَت أقصى قدر من   39تطويرىا.

                                                                 
38

 Nurul Hidayatul Amalina, Muh. Nashirudin, Analisis Proses Pembelajaran Bahasa Arab pada 

Tingkat Tsanawiyah di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam, Jurnal Tatsqif Vol. 15 No. 0, Desember 

0217 



41 
 

اخلدمة يف إدارة التعليم. مع تنفيذ عملية التعلم األقصى من ادلتوقع أف حتقيق التعليم 
 .اجليد الحتياجات الطالب كاجملتمع

تعلمُت. يف كحدة التعليم، يتم عملية التعلم ىي نشاط كامل يهدؼ إىل تعليم ادل
تنظيم عملية التعلم بشكل تفاعلي كملهم كشلتع كصعب كزلفز للمتعلمُت على ادلشاركة 

 41.الفعالة كفقنا للمواىب كاالىتمامات كالتطور البدين كادلتعلمُت النفسيُت
إف عملية تعلم اللغة العربية ليست بعيدة عن عملية التعلم بشكل عاـ. يف عملية 

م ىناؾ بعض اليت حتتاج إىل النظر مثل إعداد كأدكات التعلم أك ادلواد، ككذلك تقييم التعل
  ..  جتدر اإلشارة إىل حتسُت مستول التخرج كجودة ادلتعلمُت يف اللغة العربية40التعلم

يف تعلم اللغة العربية، أحد أىم العناصر ىو فهم قواعد اللغة ادلعركفة باسم 
عد" يف سلتلف التخصصات بُت العلماء، فعلى سبيل واالقالقواعد. كقد عرؼ مصطلح "
 .لـو احلديث كغَتىمععد اكقو  ةعد فقياولية كقو صادلثاؿ ىناؾ مصطلح "قوعيد أك 

عد كأحد أىم التعّلم وابشكل عاـ، ىناؾ أيضان تعلم الق عهدككما ىو احلاؿ يف ادل
لبدء  قواعد التعّلم. تعلم، درس قواعد أيضان كأحد أىم ةالعناي معهد. يف عهديف ادل

 5، مث الصف الوصطى 4 الصف إىل الوصطى 0مستول الطبقة األكىل من الصف 
ىو الطالب الذين  6، حىت أعلى فئة من الصف شاكيرالذم يسمى عادة فئة  الوصطى

 45.يقوموف بتنفيذ. التعلم يف كل صف يتوافق مع جدكؿ زمٍت زلدد سلفا
لعدة أسباب. أكالن، ؽلكن أف يسهل تعلم  ةاينلعا معهدد العربية يف اتدريس القو 

اليت يدرس فيها الكتاب يف  ًتاثد العريب على ادلتعلمُت قراءة كفهم الكتب الاعالقو 
أنو سيكوف من السهل على ادلتعلمُت قراءة كفهم  عهد. يدرؾ ادلدلعهدالغالب يف ىذا ا

د العربية، ال يشعر اعالكتب الصفراء إذا مت تعليم ادلتعلمُت اللغة العربية. مع تعلم القو 
 ، ادلتعلموف بأهنم غَت معتادين على الكتب الناطقة باللغة العربية اليت يتعلموهنا كل يـو

 .شيئان أك تدرغليان حىت أهنم يعرفوف معناىا كمعناىا كلو شيئان ف
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أف غلذب الطالب لتعلم  ةاينالع معهدللغة العربية يف اد اعثانيان، ؽلكن لتعليم القو 
. ألهنا عند دراسة الكتب األخرل بتفسَتىا، فإهنا معهدالكتب األخرل اليت تدرس يف 

العربية. إذا كاف ادلتعلموف يفهموف أك يفهموف مع الكتب اليت  عدتتطلب فهم القوا
 .العربية، مث ادلتعلمُت سوؼ تكوف مهتمة بشكل متزايد يف التعلم كالربرلة تتحدث

اسوركاف، مقسمة إىل موضوعُت، فوركسارم ف يةانالع معهد يفتعلم قواعد عملية 
 الوصطى اليت أجريت على مستول الثاين النحول بدأت دراسة الصرؼ.ك  النحول كعلا

يف الصف من مستول الصف  رؼالص كبدأ تعليم ةباستخداـ كتاب ماتاف جوركمي
كعالكة على ذلك، فإف عاليو ال تزاؿ . أمثلة التصرؼ باستخداـ كتاب الوصطىالثالث 

 43.لفيةأمستمرة حىت صف الطالب الذين يؤدكف التفاين كعلى صف 
  كيتلثىو كتاب أمن ةيناالكتاب ادلستخدـ يف عملية تعلم قواعد يف مدرسة الع

لفية. يتم تكييف مجيع الكتب دلستويات الفصوؿ الدراسية. إف أعمرييت كاجلوركمية ك 
استخداـ ىذا الكتاب ىو ادلصدر ككذلك اإلعالـ الرئيسي يف تعلم اللغة العربية يف 
بوندكؾ بيسانًتنتُت العيّاءة. الكتاب ىو عنصر تشتد احلاجة إليو يف عملية التعلم. يف 

للغة العربية الًتكيز فقط على الكتاب الذم بيسنًتين مستفوراكية حوؿ ادلواضيع القواكيد ا
 .معهدمت إنشاؤه من قبل 

أكثر تركيزان على مواد ادلعلم )مركز  ةينايف عملية تعلم قواعد يف مدرسة الع
ادلعلم(. التعلم ال يزاؿ يستخدـ نظاـ أك طريقة الكالسيكية اليت تستخدـ عموما يف 

ادلعلموف األساليب ادلتطورة أك أساليب ادلدارس الداخلية، كال يزاؿ نادرا ما يستخدـ 
جديدة يف التدريس مثل اجلمع بُت أساليب احملاضرات ، كالتساؤؿ ، كادلناقشة ، 

 .كالتكليف ، كاحلفر
يلعب ادلعلموف دكران فاعالن يف نقل العلم، يف حُت أف الطالب سلبيوف مبعٌت 

مُت الذين أحضركا لغة السمع فقط كمن خالؿ اإلشارة إىل شرح ادلعلم، لكن بعض ادلعل
د العربية مل يستخدموا طريقة احملاضرة فحسب، بل بعضهم يصنع احلفظ، كيقوؿ عالقوا
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للطالب أف يقرأكا ما كتبو. غالبنا ما يطرح غور قاكيد اللغة العربية يف بيسنتُت العيايا أسئلة 
ادلتعلمُت على الطالب حوؿ ادلواد اليت مت تعلمها. ألف السؤاؿ ىو طريقة كاحدة جلعل 

 .أكثر تذكرا أك أكثر أعجب مع ما ىو تعلم
، الدرايسةعلى ادلواد  ةاينالع معهدد العربية يف واعتركز التعلم التوجيهي الق

. حيث قراءة أىدؼ تعلم القواعدككذلك على  . كؽلكن رؤيتها يف عملية التعلم كل يـو
مت ادلوضوعات بأكملها . استخديةانالع عهدكتفسَت ادلوضوع ىو أحد السمات ادلميزة دل

 .طرقنا تُتناكؿ كيفية قراءة كفهم الًتمجات النصية للكتاب
اسوركاف ىو حكم فوركسارم فالػعناية  معهدد اللغة العربية يف اعًن تعلم القو و تق

ًن التعلم دلعرفة مدل صلاح و د العربية. كيتم تقعاو على صلاح الطالب يف تلقي الدركس ق
اللغة العربية كلتسهيل ادلعلمُت على معرفة مستول القدرة  قواعد الطالب على دركس

 .لدل ادلتعلمُت على دركس القويد العربية
ًن ىو جزء من عملية التعلم اليت ال تنفصل دتاما عن أنشطة التدريس، و التق
ًن ىو أداة و ًن الذم يتم يف األنشطة التعليمية لو معٌت رئيسي جدا، ألف التقو كإجراء التق
ملية دلعرفة مستول النجاح الذم حققو متعلمو ادلواد التعليمية أك ادلواد اليت مت قياس أك ع

 44.تسليمها، حبيث مع التقييم، سيتم النظر إىل الغرض من التعلم بدقة كبشكل قاطع
ىو عقد ادلداكالت كل ليلة.  يةانالع عهدعد يف مواًن على تعلم القو شكل التق

فصوؿ االنتهاء  3ًن يف شكل التثنية كل و راء التقكخاصة يف ىذا التعلم قواعد أيضا إج
ة. باإلضافة إىل ذلك، ىناؾ حتفيظ أيضا كشكل من أشكاؿ يكيف شكل اختبار الكتاب

د. أما بالنسبة لالمتحاف كما يتم تنفيذ ظلوذج التقييم عًن تعلم اللغة العربية من القواو تق
 45و مريب معهد.يتحدث ب النهائي يف هناية التعلم الفصل الدراسي. إنو مثل الذم

 قواعد د العربية كيصف أف موضوعاتعيوضح الشرح أعاله عملية تعلم القوا
تلقت اىتمامان يف تنفيذىا. ينظر من مبعهد العناية فورككسارم فاسورككاف اللغة العربية يف 
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إىل أعلى فئة يف الوقت الطالب أداء  الوسطى التعلم اليت نفذت من مستول الصف
. كىذا يوضح أعلية ألفيةىو يف مستول الصف  شريفكأيضا يف كقت كونو مالتفاين، 

 .اسوركافف العناية فورككسارم معهداللغة العربية يف  قواعد تعلم
معهد العناية فورووساري اللغة العربية ب تعلم القواعد تمشكالث الثاني: المبح

 فاسورووان
اليت تواجهها. كما تضمنت  تكال التعل، ىناؾ بالتأكيد بعض ادلشيف

اسوركاف. بالطبع فوركسارم ف معهد العنايةية لفأ لصفيف  العربية اللغة ددراسة قواع
ت من عدة عوامل موجودة. ىذه العوامل ؽلكن أف تأيت من الداخل الشكتنشأ ادل

وركسارم ف معهد العنايةد يف عاو كاخلارج. يف تعلم اللغة على كجو اخلصوص لتعلم الق
ت ادلوجودة من االجتاىُت ىي عامل لغوم الشكلفية، فإف ادلأ لصفعلى  افاسورك ف

 كغَت لغوم. 
ف يكوف أسهل لتحديد كتقييد. ىذه ادلشكلة غَت اللغوية الساحة ؽليل إىل أ

تؤثر على غَت اللغوية ىي قضية ال عالقة ذلا باللغة ادلدركسة، كلكنها  ةكلادلش
اللغة العربية. ىذه  القواعد علمب على حدة يف تالمستول صلاح كفشل كل ط

 ادلشكلة غَت اللغوية تأيت من عدة اجتاىات غَت مدرجة يف عنصر تعلم اللغة نفسو.
 اللغوية ادلتعلقة بتعلم بعمق ادلشاكل غَت ، درس الباحثبحثال ايف ىذ

ت غَت دلشكالاسوركاف. حتدث اف ةنياعال معهدية يف لفأيف ادلستول  ةد العربيالقواع
القععيدية بالطبع بسبب عدة عوامل سببية. أما عن بعض  بحثال ايف ىذاللغوية 

كاليت يقابلها  يةانالع عهدلم قواعد على صف الفدية يف مجوانب مشكلة التع
 :كما يلي  الباحث
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 ةالطالب جوانب .1
يف التعلم، الطالب ىم أحد زلددات النجاح أك غياب التعلم. ىناؾ 

ىذا العامل الطالب، كىذا ىو  تالشكمالعديد من األسباب اليت جتعل من 
نشاط الطالب يف الفصوؿ الدراسية، كالدافع كاالىتماـ من الطالب يف التعلم، 

 كغَتىا.
 معهد العنايةيف  ةالعربي اللغة دعواكينطبق ىذا أيضان على تعلم الق

  لصففية، الطالب الذين يتعلموف يف ىذا اللأ لصف. يف اسوركاففوركسارم ف
ىم الطالب الذين أصبحوا  لصفالعايل. الطالب يف ىذا ال لصفىم يف ال

، إىل جانب أهنم ال يزالوف يدرسوف أيضا على مقاعد التعليم عهدريف ادلمش
 لصفالعربية يف  اللغة دعاو ت عامل يف تعلم القشكالعل من ادلالرمسي. لذلك غل

 ية.لفأ
 لصالفد يف عاو طالب، باإلضافة إىل مسؤكليتهم عن تعلم القالكىم 

ية، كتقع عليهم أيضا مسؤكلية تعلم ادلواد التعليمية الرمسية، كال يزالوف لفأ
. بعض ادلسؤكليات اليت تقع على يف معهديتحملوف مسؤكلية رعاية بعض أنشطة 

ية. لفأ لصالفيف  عداو الطالب جعلتهم غلدكف صعوبة كشدة عند تعلم الق
  46.كعالكة على ذلك، ادلواد يف ىذه الفئة من الصعب جدا

، فإف ركح التحفيز كاالىتماـ للطالب ىي أيضنا باإلضافة إىل ذلك
ية لفأ لصالف. الطالب الذين ىم يف مشكلةكاحدة من العوامل ادلساعلة يف 

لديهم العديد من ادلسؤكليات خارج الفصوؿ الدراسية، حبيث يف كقت التعلم يف 
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ظر على الفور كين، ال يشعر عدد قليل منهم بدكافع أقل كأقل اىتماما. لصفال
 ية.لفأ لصالفد يف عاو بادلالحظات يف كقت تعلم الق عندما يقـو الباحث

الطالب ىو أيضان أحد  باإلضافة إىل اىتماـ الطالب بالتعلم، فإف تفعيل
ية لديهم شخصيات لفأ لصفال د. الطالب يفعاو يف تعلم الق تكالأسباب ادلش

الطالب الذين ينشطوف كىناؾ بعض سلتلفة يف التعلم. لذلك ىناؾ العديد من 
الطالب الذين ىم أقل نشاطا أيضا يف التعلم. كينظر إىل نشاط ىذا الطالب من 

كينظر أيضا من االستجابة اليت أعطيت للطالب خالؿ  لصفحضورىم يف ال
 الدراسة. 

 المعلم جوانب .0
، ألف صلاح أك ميعلالتك يصبح ادلعلموف جزءنا ال يتجزأ من عملية تعلم 

التعلم يعتمد أيضنا على جهود ادلعلم يف تقدًن ادلتابعة. كما أف قدرة عدـ 
ادلعلمُت على نقل ادلواد تتسبب يف أف تكوف العوامل إشكالية يف التعلم. ؽلكن 
تفسَت قدرة ادلعلم ىنا يف القدرة على نقل ادلادة أك القدرة على إتقاف الطالب 

 يات لنقل ادلواد.كالتحكم يف الصف كالقدرة على اختيار اسًتاتيج
كتؤثر االسًتاتيجيات اليت ؼلتارىا ادلعلموف على نتائج تعلم الطالب. 

ا. كتبُت لذلك، غلب أف يكوف ادلعلموف انتقائيُت يف اخليارات اليت يتخذكهن
ث ادلتعلقة بالتدريس أف ادلعلمُت يعملوف كمرشدين النظرية األساسية كالبح
 47لتحسُت تعلم الطالب.
العربية، بالطبع قدرة ادلعلمُت على أف يكونوا  اللغة دعاو يف دراسة الق

عامالن مهمان جدان يتكيفمع عدد الفصوؿ ادلوجودة. كلكن باإلضافة إىل ذلك، 
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فإف عدد ادلعلمُت ىو أيضا أحد أىم العوامل، بطبيعة احلاؿ، ادلزيد كادلزيد من 
ادلعلمُت الذين الفصوؿ الدراسية، كزيادة عدد ادلعلمُت الالزمُت. كلما قل عدد 

 د.عاو ال يتوافقوف مع عدد الفصوؿ الدراسية، مث غلعل مشكلة يف تعلم الق
 ، يوجدمعهد العنايةلفية أ لصالفالعربية يف  اللغة دعاو يف دراسة الق

، حبيث ينقصها كثَتان عندما يكوف معهد العناية معلموف أك معلموف يف دارة مريب
إنو عند أخذ معلم غَته،   معهد العناية م أك معلم كاحد فقط. قالت ادلريبمعل

كاف ىناؾ العديد من ادلعلمُت الذين يقوموف بالتدريس يف نفس الوقت، ليس 
فقط يف مادة كاحدة فقط، كلكن أيضا يف نفس الوقت التدريس يف موضوعُت 

  48.عهدأك ثالثة يف ادل
، فمن معهد العناية مريبية ىو لفأ لصالفد يف عاو إذا كاف تعليم الق

ؤكد أف ادلهارات اليت مت تدريسها قادرة جدان. كلكن ال يكفي إذا كاف ىناؾ ادل
معلم كاحد فقط، يف حُت أف يف التعلم الذم ينطوم على العديد من الطالب 
كبعض الفصوؿ يستغرؽ أكثر من عدد قليل من ادلعلمُت. عدد ادلعلمُت الذين ال 

 لصالفد يف عاو علم القيف ت ةكلمع عدد الفصوؿ ادلوجودة يسبب مش يتوافقوف
 ية.لفأ

 وسائل المسبقة جوانب .9
مرافق التعلم الكامل كالبنية التحتية ىي حالة جيدة من التعلم. مرافق 
التعلم الكامل كالبنية التحتية ىي حالة جيدة من التعلم. كىذا ال يعٍت أف ادلرافق 

  49اجليدة.كاذلياكل األساسية الكاملة ىي اليت حتدد ضماف تنفيذ عملية التعلم 
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مشكلة دعم ادلرافق كالبنية التحتية التعليمية. كؽلكن أف حتدث ىذه 
ادلشكلة يف ادلدارس الداخلية اليت لديها بالفعل أك مل يكن لديها مرفق كبنية حتتية 
تعليمية داعمة جيدة. يف ادلدرسة الداخلية مع مرافق جيدة كالبٌت التحتية، ؽلكن 

االستخداـ األمثل، حبيث ال يستفيد الطالب  أف حتدث ادلشاكل عندما ال يكوف
من توافر ادلرفق. أما بالنسبة للمدارس الداخلية اليت ال تتوفر فيها مرافق تعليمية 
كافية كىياكل أساسية كافية، فإف حالة التدريس ال دتيل إىل توفَت دافع قوم 

 لة. للمتعلمُت، ما مل يكن عامل ادلعلم جيدان مبا يكفي دلعاجلة ىذه ادلسأ
د اللغة العربية عواادلرافق كالبنية التحتية ككسائل اإلعالـ كادلوارد التعليمية ق

العنية، تتوفر بعض  عهدد. يف معواكغَتىا من دعم عامل مهم جدا يف تعلم الق
الفصوؿ اليت تصبح مرافق تعليمية بشكل جيد. كلكن ليس ألكلئك الذين 

 ادلسبق لفئة الففية غَت كافية.ية. ادلرافق كادلرفق لفأ لصالفيتعلموف يف 
، فإف الوسائل اليت يدرس هبا ادلالحظات اليت يقـو هبا الباحثكبناء على 

، كليس يف فصل دراسي ظلوذجي. لذا لفية تقع يف منزؿ مريبأص الفالصف يف 
فصوؿ دراسية قائمة، فإف طالب فإف التعلم أقل مالءمة. كبسبب عدـ كجود 

. كيعترب معهد مريب منزؿد مباشرة يف عاو ىل تعلم القية ىذا ػلتاجوف إلفأ فصلال
ىذا غَت كاؼ، ألنو عند التعلم ال توجد طاكالت أك كراسي تستخدـ دلرافق 

 التعلم. 
 لصفباإلضافة إىل الفصوؿ الدراسية الكافية اليت تؤدم إىل طالب ال

رلاال  كما أهنم ال ؽللكوف  ،ريبعد يف منزؿ مواية غلب أف تنفذ عملية التعلم قلفأ
ة فورككسارم يانعال معهدكشكل من أشكاؿ التعلم تقييم سعيد. يف   مشورةلل

، عادة ما تعقد ادلداكالت كشكل من أشكاؿ التقييم، كعلى فئة فاسورككاف
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 ،حة مكتب ىت. ىو جّدا أقّل مواتيةالففية ىذا عادة ما يتم ادلداكالت يف مسا
ة احلاؿ، فإنو يسبب بيعخصوصا عندما يُعقد يف ادلقصورة مكتب فراغ. كبط

 عندما يكوف ادلقصود منها تنفيذ تقييم التعلم. تكالمش
 لصفباإلضافة إىل عدـ كفاية الوسائل، فإف الدراسة ادلسبقة لطالب ال

بن مالك. حبيث إذا كاف اة يلفأست سول سباؽ على كتاب كاحد، كىو لي ةيلفأ
حث بشكل مستقل الطالب حباجة إىل بعض ادلراجع للدراسة، غلب عليهم الب

عن الكتب األخرل كمرجع. ألنو يف التعلم يف كتاب الفحية مطلوب أيضان  
 كتاب آخر كرفيق لكتاب الفحية كأيضان باإلضافة إىل ادلرجع.

 طريقة التعلمال جوانب .4
كينبغي اختيار طريقة التعلم ادلستخدمة كفقا ن لغرض التعلم الذم يتعُت 

مفيد يف حتقيق صلاح عملية التعلم. حتقيقو. استخداـ األساليب الصحيحة 
كتتمثل أعلية األساليب يف التدريس يف حقيقة أف كل معلم أك مؤسسة تعليمية  
كثَتا ما يواجو طريقة جديدة. لذلك فمن الضركرم دقة يف اختيار األساليب 

 ادلناسبة.
تلعب األساليب دكرنا مهمنا يف عملية التدريس للطالب. يتمتع ادلعلم 

د، عاو املة الختيار الطريقة األكثر دقة يف تدريس اللغة العربية يف القبالسلطة الك
حسب حالة الفصل الدراسي، كحالة كل طالب، كالوسائل التعليمية للخلفية 
االجتماعية يف ادلدرسة ادلعنية. كمن ادلتوقع أال يكوف ادلعلموف صارمُت يف اختيار 

ن نتائج التعلم من طالهبم كتنفيذ أساليب التدريس من أجل حتقيق أقصى قدر م
 كحتقيق أىداؼ التدريس ادلعلنة.
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يتم حتديد اختيار األساليب بالتأكيد من قبل ادلعلم الذم يعلم. يف تعلم 
ية ؽليل إىل استخداـ أساليب أك االعنمعهد ألفية  لصفالعربية يف ال اللغة دعاو الق

 تزاؿ األساليب الطريقة الكالسيكية، كىي ال تزاؿ تستخدـ طريقة احملاضرة. ال
ادلستخدمة من قبل ادلعلمُت يف ىذه ادلدرسة الداخلية تستخدـ طريقة مركز 

 ادلعلمُت ، لذلك ال يزاؿ التعلم يركز على ادلعلم.
يستخدـ ادلعلموف العاديوف الطريقة من خالؿ قراءة ادلواد اليت يتم 

تخدـ تسجيلها من قبل الطالب. استخداـ ىذه الطريقة ىو األسلوب الذم يس
على نطاؽ كاسع يف ادلدارس الداخلية السلفية. كتتسبب ىذه األساليب يف 
بعض األحياف يف أف يكوف التعلم أقل مواتاة. ألنو باستخداـ طريقة احملاضرة ، 
ال يزاؿ ىناؾ العديد من الطالب الذين ىم أقل انتباىا للمعلم ، كعدد قليل 

 فقط من الطالب قد سجلت تفسَتات من ادلعلم.
 يزاؿ ادلعلموف يستخدموف الطريقة الكالسيكية بدالن من استخداـ ال

األساليب ادلتقدمة اليت تطورت كثَتنا. تعلم ادلشي رتيب حبيث يكوف ادلتعلموف 
أقل محاسان يف متابعة تعلم اللغة العربية، كيقل دافعهم التعليمي. كيرجع ذلك إىل 

 عة.عامل اختيار األسلوب الذم ىو أقل دقة كليس متنو 
 الوقت إدارة جوانب .7

، سواء يف مر بالغ األعلية يف عملية التعلمإدارة الوقت أك إدارة الوقت أ
. غلب أف يكوف استخداـ ساعات الدرس لصفالفصوؿ الدراسية أك خارج ال

دقيقنا مع تسليم ادلواد حبيث ال تكوف ىناؾ حاجة إىل ساعات الدرس يف 
األىداؼ ادلادية كالتعليمية يف الوقت  االجتماع التايل لذلك سيتم االنتهاء من

 ادلناسب.
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كباإلضافة إىل إدارة الوقت، فإف توافر الوقت أمر ال غٌت عنو أيضا يف 
عملية التعلم. كمن اجلدير بالذكر أيضا ن توافر الوقت الكايف إلعطاء كقت للتعلم 
داخل الفصوؿ الدراسية كخارجها. كما أف استخداـ الوقت ادلناسب سيساعد 

  حد كبَت عملية التعلم الفعالة كسيكوف مفيدنا جدنا يف حتقيق أىداؼ التعلم.إىل
د كىو درس صعب، بالطبع الوقت الالـز ليس قليالن. كما عاو يف تعلم الق

أمر ال غٌت عنو.  ةالعربي اللغة دعاو أف إدارة كاستغالؿ الوقت يف تعلم ىذا الق
توافر الوقت كاالستخداـ كاإلدارة كبالنظر إىل ارتفاع مستول التعلم، من الضركرم 

 اجليدة أيضا. للحصوؿ على نتائج جيدة أيضا يف التعلم.
الوقت ىو أحد العوامل اليت ، لفيةأ لصفالعربية يف  اللغة دعواق تعلميف 

فية، توفر الوقت ضئيل جدان. يتم لأ لصف. يف دعاو يف تعلم الق ةشكلمتسبب 
إف تنفيذ التعلم الذم يتم ليالن يسبب اىتماـ الطالب أقل  .تنفيذ التعلم يف الليل

كعدـ محاسهم يف إجراء التعلم. كالوقت الليلي ىو أقل مالءمة دتاما، حيث بعد 
يـو يقوموف ببعض األنشطة. كما يشعر بعض الطالب بالتعب عند تعلم اللغة 

 العربية يف الليل، باعتبار أف ادلادة صعبة للغاية.
 يف التعلم تكالذلك، فإف ضيق الوقت يسبب أيضا مشباإلضافة إىل 

إف  معهد العناية ريبمكقالت  باإلضافة إىل الطبقة الفحية. ةيانعال معهديف  قواعد
د. عاو الوقت الذم يستخدمو طالب الصف يف الصف زلدكد جدان يف تعلم الق

من ، يتم تنفيذ أقل بكثَت قل الوقت الذم كانوا يدرسوف فيوكذلك ألف على األ
 التعلم يف الليل. إنو ػلد إىل حد كبَت من كقت تعلمهم.

إدارة كقت أقل جيدة، شلا تسبب يف عدـ الًتكيز على تعلم اللغة العربية 
أف إدارة الوقت على فئة الفحية من الصعب  معهد لفية. كقالت ادلريبأ لصفيف 
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 مصريفو يفجدا. كيرجع ذلك إىل عدة عوامل. بدءان من الطالب الذين ىم 
ور عليها ، كافتقار علة إىل التدريس يف صف الفحية. لذلك ال ؽلكن العثمعهد

 .ةالعربي اللغة دعواإال يف الليل لتعلم الق
فية سببها لأ لصالفباإلضافة إىل ذلك، فإف إدارة الوقت األقل دقة يف 

الطالب الذين يقوموف يف نفس الوقت ببعض الواجبات. يف حُت أهنم ملزموف 
د يف أكقات فراغهم. حتديد كقت الفراغ يف فصل كاحد ليس عاو تعلم القمبواصلة 

سهالن جدان، ألنو يف التعليم الرمسي، الطالب لديهم فصوؿ سلتلفة. حىت يف 
حتديد كقت الفراغ من فئة كاحدة يف كقت كاحد، فإنو يأخذ طريقة صعبة. حىت 

 أخَتايتم ذلك يف الليل.
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 الفصل الخامس
 ت البحثالمناقش

 
يف ىذا ادلبحث، ناقشت الباحث عن مشكالت تعلم القواعد اللغة العربية يف 

  . كادلناقشة من الباحث كما يلي:فاسورككافمعهد العناية فورككسارم 
ث األول: عملية تعلم قواعد اللغة العربية في معهد العناية فورووساري المبح

 فاسورووان
 يف بشكل عاـعهد كما ىو احلاؿ يف ادلعلى النتائج اليت قدمها الباحث،   بناء

، بالطبع اللغة العربية تصبح مطاردة رئيسية اليت يتم تأسيسها كدرس كل يالسلف معهد
د العربية. كينقسم التعلم اعو ال يفصل عن تعلم الق عهدطالب. يف تعلم اللغة العربية يف ادل

. ككالعلا يرتبط ارتباطا كثيقا الصرؼك  النحولإىل زلورين تعليميُت، كعلا  ةالعربي عدواالق
وركسارم فالعناية  عهد. ىو بالطبع علمت أيضا يف ادلعهدتعلم األساسي يف ادلبال
 اسوركاف.ف

قواعد العربية  يتم تعلم اسوركاففوركسارم فعناية  عهدد يف ادليف عملية تعلم قواع
إىل  الوصطى 0تًتاكح من فئة  الوصطىاألكىل، كىي فئة  أك الدرجة لبدء مستول الصف

، حىت أعلى فئة من الصف شاكيرالذم يسمى عادة  الوصطى 5، مث فئة  الوصطى 4
ىو الطالب الذين يؤدكف التنفيذ. التعلم يف كل صف يتوافق مع جدكؿ زمٍت  6الصف 

 زلدد سلفا.
يت ثلايو ىو كتاب أمالعن معهدد يف ب ادلستخدـ يف عملية تعلم القواعالكتا
. إف استخداـ ىذا الكتاب ىو ادلصدر ككذلك ابن مالك لفيةأكمية ك ر اجلكالعمرييت ك 

. الكتاب ىو عنصر تشتد يةانالع معهداللغة العربية يف  القواعد اإلعالـ الرئيسي يف تعلم
د اللغة العربية عمستفوراكية حوؿ ادلواضيع القوا معهداحلاجة إليو يف عملية التعلم. يف 

 .معهدالًتكيز فقط على الكتاب الذم مت إنشاؤه من قبل 
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اسوركاف كفقا للجدكؿ فعناية  معهدد العربية يف عم تنفيذ عملية تعلم القوايت
ة دتيل إىل دراسة يانالع عهدد يف مدلستول كل فصل. عملية تعلم قواع الزمٍت كفقا

َت لتفعلو مع التعلم، كادلعلمُت شرح ادلواد ادلعلمُت. كىذا يعٍت أف ادلعلمُت لديهم الكث
 .عهدالتعليمية مع األساليب الكالسيكية ادلستخدمة عادة يف ادل

يلعب ادلعلموف دكران نشطان يف عملية التعلم باستخداـ الطرؽ الكالسيكية، 
كيلعب الطالب دكران يف االستماع إىل شرح ادلعلم. كما ُيرحب بالطالب للسؤاؿ عما إذا  

يشعركف بفهم أقل للمواد اليت يتم تسليمها. كما يتم إعداد جلسة األسئلة كانوا 
 كاألجوبة يف هناية التعلم كشكل تعميق للمواد اليت مت تسليمها يف البداية.

د العربية . كبادلثل، يف دراسة القواعيًن التعلمو عملية التعلم، ىناؾ بالتأكيد تق يف
د يف م القواعًن يف تعلو ا تنوعت صيغة التقاسوركاف. كمفوركسارم ف ةالعناي معهديف 

فصوؿ من  3من ، من تقييم االمتحاف الكتايب الذم أجرم بعد االنتهاء ةالعناي معهد
جترم  ة اليت شيف الليل. مناق ناقشةيف األسبوع، حىت أداء ادلـ مرة ظاالدرس، حفظي الن

عميق معرفة ىو ت، التعلم القواعد اللغة العربية ًنو كل ليلة كشكل من أشكاؿ التق
 ة العربية.اعالطالب يف تعلم القو 

اللغة العربية في معهد العناية فورووساري  تعلم القواعد تمشكالث الثاني: المبح
 فاسورووان

بعمق تتعلق مبشاكل غَت لغوية حوؿ تعلم  ، درس الباحثبحثيف ىذه ال
كاف. حتدث ك اسور ف معهد فورككيسارمية يف لفأ لصفال فئةالعربية يف  اللغة دعاو الق
ة عوامل سببية. ىذا د ىذه بالطبع بسبب عدعاو الق تعلمغَت اللغوية يف  تالشكادل

غَت اللغوية يأيت بالتأكيد من اخلارج كليس من عنصر تعلم  تالشكالعامل من ادل
 اللغة نفسو.
اليت تأيت من الطالب. يف التعلم، الطالب ىم  سباباألكؿ ىو األ سباباأل

العديد من األسباب اليت جتعل من اح أك غياب التعلم. ىناؾ أحد زلددات النج
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امل الطالب، كىذا ىو نشاط الطالب يف الفصوؿ الدراسية، و ة ىذا العشكلم
كالدافع كاالىتماـ من الطالب يف التعلم، كغَتىا. الطالب ىم أيضا احملدد الرئيسي 

 يف صلاح التعلم
، كىم عهدادل مشريفى ية ىم القائموف عللفأ لصالفكسيكوف الطالب يف 

أيضا طالب مهنيوف يف التعليم الرمسي. حيث لديهم مسؤكليات يف ادلكاف. كبالنظر 
اللغة العربية بسهولة. كؽلكن  القواعد إىل ذلك، ؽلكن أف يتغَت دافع شيفا يف تعلم

طالب عامالن مساعلان يف تعلم أيضا أف تتغَت تعلمهم النشط. كىذا ما غلعل ال
 .د العريبعواالق

العامل الثاين ىو عامل ادلعلم. يصبح ادلعلموف أحد العوامل اليت تسبب 
اليت جتعل  على النتائج اليت قدمها الباحث اذلوية. بناء اعدتعلم القو  مشكلةظهور 

من قضية ادلعلم ىناؾ نقص يف التعليم أك نقص ادلعلمُت يف القدكة التعليمية. لذلك 
اخلاص بو الذم ىو مدرس من  معهدية يتطلب مقدـ الرعاية من لفأ لصفيف ىذا ال

 ية. لفأ لصفد يف العاو الق
الوسائل ادلسبقة. ادلرافق كالوسائل ادلسبقة ال  أسبابالثالث ىو  سباباأل

ية، فإف لفأ لصالفغٌت عنها يف عملية التعلم. كلكن يف الدرس الذم كاف سعيد يف 
غَت كافية إىل حد ما. يتم إيواء فئة من األماكن ادلرافق كادلرافق ادلوجودة من قبل 

، كليس يف فصل دراسي ظلوذجي. لذا لفية يف منزؿ مريبأ لصفللدراسة يف ىذا ال
فإف التعلم أقل مالءمة. كبسبب عدـ كجود فصوؿ دراسية قائمة، فإف طالب 

 .معهد ادلريب د مباشرة يف بيتعاو ية ػلتاجوف إىل تعلم القلفأ لصفال
 اللغة دعاو . يف تعلم القأك الطريقة األسلوب أسبابلرابع ىو ا سباباأل

ية ؽليل إىل استخداـ أساليب أك الطريقة االعن معهد ألفية لصفالعربية يف ال
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الكالسيكية، كىي ال تزاؿ تستخدـ طريقة احملاضرة. ال تزاؿ األساليب ادلستخدمة 
مركز ادلعلمُت، لذلك ال من قبل ادلعلمُت يف ىذه ادلدرسة الداخلية تستخدـ طريقة 

يزاؿ التعلم يركز على ادلعلم. كىو بالفعل قابل للتهاـ يف ادلدرسة الداخلية، كؽليل 
د. حىت يف بعض األحياف عاو ادلعلموف إىل النظر يف الطريقة األكثر فعالية يف تعلم الق

 يشعر الطالب بادللل مع الطريقة ادلستخدمة.
ارة الوقت يف التعلم أمر ال غٌت عنو الوقت. إد أسباباخلامس ىو  سباباأل

ية يتم تنفيذه ليالن. حيث لفأ الفصلالعربية يف  اللغة دعاو الق تعلمللتعلم الفعاؿ. يف 
إذا كاف يؤديها يف الليل بالطبع يسبب الطالب يشعركف أقل محاسا يف التعلم بعد 

لليل، األنشطة ليـو كاحد يعملوف على. باإلضافة إىل ذلك، عندما يؤديها يف ا
 لديهم كقت أقل قليال. لذلك شعرت تفتقر جدا يف التعلم.

 اللغة دعاو يف تعلم الق ةكلمشاليت تسبب  سبابىي األ سبابىذه األ
اف. كقد مت العثور على ك اسورك فوركسارم ف ةيانعال معهدية يف لفأ لصالفالعربية يف 

ككذلك مقابالت مع  الحظةادليف كقت  الباحثمباشرة من قبل  سبابىذه األ
  . معهدمن  ريبالعديد من الطالب كم
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 الفصل السادس
 الخاتمة

 ملخص نتائج البحث . أ
، خلص حتليل البيانات يف الفصل السابق من بعض البيانات ادلقدمة كنتائج

 :الباحث إىل نتائج البحث التالية

اسوركاف، اليت يتم فوركسارم ف ةيناعال عهدميف  اللغة العربية قواعد علمعملية ت .0
تنفيذىا حسب مستول كل فصل، كالكتاب كمواد تعليمية ككسائل اإلعالـ 

مع مستول كل فصل. عملية تعلم اللغة العربية أيضان  قواعد الرئيسية يف تعلم
زاؿ ال تزاؿ تستخدـ الطريقة الكالسيكية كال ت ةالعناي معهدمعرؼ يف  عدقوا

 معهدد العربية يف عملية تعلم القواعًن يف و تتمحور حوؿ ادلعلم. شكل التق
، كأيضا و ىو تق ةالعناي ًن للكتابة أجرم كل ثالثة فصوؿ، الذاكرة نادىـو

 مناقوسية.
اللغة العربية من عدة جوانب. كتواجو  قواعد غَت اللغوية يف تعلم مشكالت .5

بعض اجلوانب، بدءا من الطالب، كجوانب ادلعلمُت، كجوانب ادلرافق كالوسائل 
الوقت. جوانب من ادليزات  اإلدارة ة، كجوانب األساليب، كجوانب منالسابق

اليت جتعل من ادلشاكل. حيث يتم كقت تعلم القعيد يف صف الفدية يف الليل 
 كلديو القليل من الوقت لتعلم القواذة العربية.

 توصياتال . ب
تتم عملية تعلم اللغة العربية يف صف الفدية يف الليل ، كىناؾ عدة نقاط 

 مراعاهتا : غلب
غلب أف تكوف عملية تعلم اللغة العربية يف القواعيد أكثر اىتمامان  .0

 باألساليب اليت يستخدمها ادلعلموف لتكوف أكثر تنوعان كتنوعان.
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إدارة الوقت ىي يف الواقع عامل رئيسي يف تعلم القواعيد يف صف الفدية.  .5
كلكن ؽلكن حلها بعدة طرؽ، مثل إيالء ادلزيد من االىتماـ الستخداـ 
أساليب ادلعلمُت كهنجهم. خللق عملية التعلم متعة على الرغم من أنو يتم 

  تنفيذىا يف الليل.  
 االقتراحات ج. 

ة كاجلوانب الرئيسية يانالع معهداللغة العربية يف  قواعد انظر عملية تعلم
ية الذم ىو من جوانب لفأ مستول األعلى أك مستول عد يفواللمشاكل يف تعلم الق

ض االقًتاحات اليت قدمها الباحث للحد من مشكلة تعلم إدارة الوقت. ىناؾ بع
 :يةلفأ مستول األعلى أك مستول يفد يف القواع
، ليس من ذلك توجد اللغة العربية القواعد تعلم فيما يتعلق جبوانب عملية .0

 مشاكل، أكثر تطوران تتعلق باألسلوب الذم يستخدمو ادلعلم.
األسباب الرئيسية ىو إدارة الثانية حوؿ بعض األسباب اليت ىي كاحدة من  .5

أقل نسبيا. إدارة الوقت على ، كذلا كقت الوقت، كيتم تنفيذ التعلم يف الليل
ينبغي أف يكوف  يةلفأ مستول األعلى أك مستوللعربية يف د تعلم اللغة اقواع

أكثر مالحظة. كينبغي االستعاضة عن أنشطة التعلم اليت تتم يف الليل كال 
يكوف ذلا كقت يذكر يف أكقات أخرل للحصوؿ على كقت أكثر فعالية 

د كسيكوف عواللتعلم. لذا سيحصل الطالب على الوقت الكايف لتعلم الق
 .اليةالتعلم أكثر فع
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 لمحة عن ميدان البحث

 معهد العناية فوروساري فاسورووان التاريخ والتنمية .أ 
، يف الشاريع مسجد كيمنًتين معهد العناية فوركسارم فاسورككافتقع 

كقفت منذ عهد . ىذه ادل67065اف، جاكة الشرقية، كك اسور فوركسارم، ف، ار فو مارتو 
بشكل كثيق مع رغبات اجملتمع. بدءان من بناء  العنايةمعهد . تأسست 5115عاـ 

على رغبات اجملتمع ألف كضع اجملتمع يف ذلك  بناء 0999مسجد اذلدل عاـ 
  الوقت كاف جافان جدان من اللمس الركحي.

من الرغبات القوية كادلساعدة كالدعم من اجملتمع احمليط، اجعل مدرسة 
قت، تقـو ىذه ادلؤسسة أيضا، باإلضافة إىل اإلنية الداخلية متطورة. كمع مركر الو 

 رمسيةكالتعليم ال غَت الرمسية إنشاء مدارس داخلية، بالتثقيف ادلتكامل، أم التعليم
. كحيثما يوجد تعليم رمسي، فإف ة ادلهنةكالتعليم الثانوي توسطةالذم يشمل التعليم ادل

 .معهدالتعليم الرمسي يستند إىل 
، ىناؾ أيضا منهج يستخدـ يف ادلدارس الداخلية اليت تعتمد معهد العنايةيف 

نية . حيث درس يف بيسانًتين العديد من العلـو الديمعهدعلى ادلناىج الدراسية 
 سوؼ،لتاخالؽ/األة، عر ش/الةيد، الفقحتو ، بعمق، مثل القرآف، احلديث، جتويد

. حيث هتدؼ مجيعها العربيةاللغة سَت القرآف، كأيضا فرؼ، التاريخ، تالص، لو حناال
 .لطالب ادلتعلقة بفهم الدين كعلموإىل توفَت العلم كادلعرفة ل

كيف التعليم الرمسي، توجد عدة ختصصات يف ادلدرسة على مستول التعليم 
الثانوم. بدءا من التسويق العميق إىل األعماؿ ادلصرفية كالتجارة كالتصنيع كالتأمُت 

لك، كىناؾ أيضا ىندسة الدراجات النارية، كاليت كاألعماؿ الزراعية. كباإلضافة إىل ذ
ىي غارقة يف ىندسة اجلهاز، تنسيق سبارتبارت، تصل قيمتها، كخفيفة / الثقيلة 
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اخلدمة، كصناعة السيارات. كىناؾ أيضا قسم الوسائط ادلتعددة اليت لديها الغوص 
 ادلصور.العميق يف التصميم اجلرافيكي، كالرسـو ادلتحركة، كإنتاج فيديو، إىل 

مع النمط التعليمي ادلتكامل ، يهدؼ إىل السماح للطالب باستكشاؼ 
ذلك من ادلأموؿ أف ل  (IPTEK)ك التكنولوجي  يتهم احملتملة. كالتكيف مع العلمىو 

كرؽلة. كمن خالؿ ىذا التعليم ال أخالؽ يكوف جيال من اإلمكانات كادلستقلة ك
  ية.انعال عهدادلادلتكامل، يؤمل حتقيق أىداؼ التعليم يف 

 معهد العناية فوروساري فاسورووانشعار  .ب 
كبَتا بتعليم األجياؿ ادلسلمة. كؽلكن  اىتماماعهد كضع مؤسسو ىذه ادل

 : كىي ،مقصودة منذ بيسانًتين يقف رؤية ىذا من شعار اجمليدة اليت كانت

 ية هي حاوية الحفاظ على تقاليد التقاليد وزراعة عقول شوالها"انعالمعهد "

، أم عهدكمن بُت الشعار أنو من الواضح كيف أف ادلعنيُت مبؤسسي ادل
خلق أجياؿ ذات إمكانات ذات معرفة كاسعة بشكل عاـ كمعرفة يف رلاؿ 

 كرؽلة. أخلق الالدين. كخلق جيل أف 

 معهد العناية فوروساري فاسورووان البرامج .ج 
، ىناؾ العديد مصحوبة بإنشاء التعليم الرمسي معهد العنايةبالطبع يف إنشاء 

من الربامج ادلصاحبة كبعض الربامج اليت يتم تنفيذىا من أجل حتقيق األىداؼ 
ادلرجوة. يف بوندكؾ بيسانًتين اإلنيا بوركسارم باسوركاف، ىناؾ برامج يف ادلدارس 

 الداخلية كيف التعليم الرمسي
 أكالن، التعليم الرمسي. كينعكس ىذا النموذج التعليمي يف منهج ادلدرسة

فضال ( Kemendiknas)الذم يستضيف كزارة الشؤكف الدينية ككزارة الًتبية الوطنية 
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عن تنفيذ منهج دراسي موجو إىل األكبوديا بيسانًتين. كبعبارة أخرل، تستخدـ 
 ادلدارس الداخلية مناىج دراسية متكاملة.

 ادلدرسة ادلتوسطةكيف ىذا التعليم الرمسي، ىناؾ مستوياف من التعليم، علا 
، ىناؾ العديد من ادلدرسة الثناكية ادلهنة. على مستول ك ادلدرسة الثناكية ادلهنةك 

الربامج الًتكيزية اليت تًتاكح بُت التسويق العميق للخدمات ادلصرفية كالتجارة 
كالتصنيع كالتأمُت كاألعماؿ الزراعية. كباإلضافة إىل ذلك، كىناؾ أيضا ىندسة 

قة يف ىندسة اجلهاز، تنسيق سبارتبارت، تصل الدراجات النارية، كاليت ىي غار 
قيمتها، كخفيفة / الثقيلة اخلدمة، كصناعة السيارات. كىناؾ أيضا قسم الوسائط 
ادلتعددة اليت لديها الغوص العميق يف التصميم اجلرافيكي، كالرسـو ادلتحركة، كإنتاج 

 فيديو، إىل ادلصور.
يم يف برنامج بوندكؾ بيسانًتين ثانيان، التعليم غَت النظامي. كيرد ىذا التعل

اإلنياه الذم صمم خصيصان لتجهيز الطالب عند العيش يف اجملتمع كتلبية احتياجات 
 اجملتمع احمليط. كتصاغ ىذه الربامج على النحو التايل:

 القرآف الكرًن. .0
 احلديث. .5
 ويد.جت .3
 يد.حتو ال .4
 / الشريعة.ةالفق .5
 .تسوؼأخالؽ/ .6
 .لو حنال .7
 رؼ.الص .8
 التاريخ. .9
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 القرآفتفسَت  .01
 اللغة العربية .00

بالطبع، ىذه الربامج ىي تنفيذ للشعار النبيل الذم أذف للبسانًتين، على أمل 
تطوير ككالدة األجياؿ ادلسلمة كفقا ألمل اإلسالـ. ال ؽلكن إنكار أف بوندكؾ 
بيسانًتين اإلنياه دائما إنشاء نظاـ قوم لتشغيل ىذه الربامج، فضال عن إدارة جيدة 

اجليد سوؼ تعمل بشكل جيد على أم حاؿ. شيء آخر ال يقل أعلية حبيث النظاـ 
ىو خلق كبناء فريق قوم أك البشر ادلؤىلُت أف غرض كاحد. يف الواقع، يتم مقارنة 
األنظمة القوية كاإلدارة اجليدة بقوة فريق قوم. حبيث أف بعضها البعض سوؼ نقدر 

 ين اإلنياه.كدعم بعضها البعض من أجل حتقيق رؤية بوندكؾ بيسانًت 
 معهد العناية فوروساري فاسورووان مرافق .د 

دعم التعلم ككذلك األنشطة اليت تقـو هبا ادلدرسة الداخلية العنية، بالطبع يف 
توفَت العديد من ادلرافق اليت تدعم. كادلرفق جيد االستخداـ كؽلكن أف يدعم األنشطة 

 القائمة. كفيما يلي بعض ادلرافق:
.االبن كابنتو سانًتم ا .0  لنـو
 مساحة دتثيلية للتعلم. .5
 سلتربات احلاسب اآليل. .3
 سلتربات الوسائط ادلتعددة. .4
 سلترب ىندسة الدراجات النارية. .5
 سلترب تسويق السوؽ ادلصغر. .6
 كسائل العبادة. .7
 .معهدتعاكنية   .8
 .يف مرحلة ما بعد الصحة معهد .9
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 نقطة ساخنة كام فام ادلنطقة. .01
 شلارسة ادلعدات ادلوحدة..00

احلاؿ، فإف ىذه ادلرافق ىي تنفيذ تنفيذ عملية التعلم كاألنشطة اليت كبطبيعة 
أجريت يف بوندكؾ بيسانًتين اإلنيا باسوركاف. كمن ادلؤمل، من خالؿ ىذه ادلرافق، أف 
يتمكن التعلم كمجيع األنشطة التعليمية الرمسية كغَت الرمسية من أف تسَت بشكل جيد 

 حتقق النتائج ادلرجوة.كسلس، حىت تتحقق األىداؼ بشكل جيد ك 
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Lampiran 1. Pedoman Observasi 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

Dalam pengamatan (observasi) yang dilaksanakan adalah mengamati 

pembelajaran gramatikal bahasa Arab di Pondok Pesantren Al-Inayah Pasuruan 

pada kelas tingkat Alfiyah Ibnu Malik, serta mengamati permasalahan 

pembelajaran gramatikal bahasa Arab secara non linguistik, meliputi : 

A. Tujuan 

Untuk Memperoleh informasi dan data, baik mengenai proses 

pembelajaran gramatikal bahasa Arab di Pondok Pesantren Al-Inayah 

Pasuruan pada kelas tingkat Alfiyah Ibnu Malik, maupun mengamati dan 

mencari tahu permasalahan pada pembelajaran gramatikal. 

B. Aspek yang diamati  

1. Alamat/lokasi pondok pesantren. 

0. Suasana kelas dan suasana pembelajaran gramatikal bahasa Arab di 

Pondok Pesantren Al-Inayah Pasuruan pada kelas tingkat Alfiyah Ibnu 

Malik. 

3. Proses pembelajaran gramatikal bahasa Arab di Pondok Pesantren Al-

Inayah Pasuruan pada kelas tingkat Alfiyah Ibnu Malik. 

2. Metode dan strategi yang digunakan oleh pengajar dalam Proses 

pembelajaran gramatikal bahasa Arab di Pondok Pesantren Al-Inayah 

Pasuruan pada kelas tingkat Alfiyah Ibnu Malik. 

5. Permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran gramatikal bahasa Arab 

pada kelas tingkat Alfiyah Ibnu Malik. 

2. Permasalahan non-linguistik yang dihadapi dalam pembelajaran 

gramatikal bahasa Arab pada kelas tingkat Alfiyah Ibnu Malik. 
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Lampiran 0. Pedoman Wawancara 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Kepada Pengasuh Pondok Pesantren 

 

A. Tujuan 

Untuk mengetahui sejarah terlaksananya pendidikan di pondok 

pesantren Al-Inayah pasuruan, serta untuk mengetahui pelaksanaan 

pembelajaran gramatikal bahasa Arab di pondok pesantren Al-Inayah 

Pasuruan.  

B. Pertanyaan Panduan 

1. Kepada Pimpinan Pondok Pesantren 

a) Identitas :  

1) Nama   : 

0) Jabatan   : 

3) Alamat   : 

2) Pendidikan terakhir : 

b) Pertanyaan Penelitian 

1) Sejak kapan dilaksanakannya pembelajaran gramatikal bahasa 

Arab di pondok pesantren Al-Inayah Pasuruan ? 

0) Pada kelas berapa saja pembelajaran gramatikal bahasa Arab di 

terapkan ? 

3) Apa tujuan dari di laksanakannya pembelajaran gramatikal 

bahasa Arab ? 

2) Bagaimana proses pembelajaran qawa’id bahasa Arab di 

pondok pesantren Al-Inayah Purwosari Pasuruan ? 

5) Kitab apa yang digunakan sebagai penunjang pembelajaran 

qawa’id bahasa Arab di pondok pesantren Al-Inayah Purwosari 

Pasuruan ? 

2) Pada kelas alfiyah, apa saja problematika yang dihadapi dalam 

pembelajaran qawa’id bahasa Arab di pondok pesantren Al-

Inayah Purwosari Pasuruan ? 
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HASIL WAWANCARA 

 

Tanggal : 11 Maret 0202 

Tempat : Kediaman pengasuh Pondok Pesantren Al-Inayah 

Narasumber : Pengasuh Pondok Pesantren Al-Inayah 

 

T : Assalamu’alaikum yai, apakah saya bisa melakukan wawancara dengan 

panjenengan terkait penelitian saya di kelas alfiyah ? 

J : o nggih, monggo 

T : siswa dikelas alfiyah niki sinten mawon ? (siapa saja) 

J : siswa dikelas alfiyah ini adalah mereka yang sudah bisa dikatakan senior, 

mereka rata-rata sudah menjadi pengurus pondok. Kalau di sekolah formalnya, 

mereka ini sudah SMK. 

T : pembelajaran qawa’id di kelas alfiyah sendiri nopo tidak ada kendala atau 

problematika ? 

J : kalau kendala pasti ada, malah lumayan banyak dijumpai problematikanya. 

T : nopo mawon nggih problematikanya ? 

J : yang paling utama itu ya problematikanya karena masalah manajemen waktu, 

di kelas alfiyah ini susah nyari waktunya buat pelajaran qawa’idnya, karena 

mereka kan sudah pengurus. Jadi banyak yang di urusi. 

T : selain niku nopo wonten maleh ? (ada lagi) 

J : masih ada lagi, karena mereka punya tanggung jawab sebagai siswa SMK buat 

belajar disekolah formal, jadi terkadang mereka bingung untuk membagi waktu. 

T : kalau dari segi guru atau pengajar, apakah juga ada problematikanya ? 

J : ada, disini kekurangan guru, sudah banyak guru yang ndobel ngajarnya, jadi 

akirnya ya saya sendiri yang ngajar qawa’id di kelas alfiyah ini. 

T : kalau dari segi cara pembelajaran pripun ? 

J : cara pembelajaran disini masih klasik, apalagi pada pembelajaran alfiyah ini, 

jadi terkadang muridnya susah memahami dan terkadang bosan.  

T : selain hal tersebut nopo masih ada lagi ? kalau dari segi sarana dan pra sarana 

pembelejaran ? 
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J : iya ini, ini termasuk yan menjadi problematika dalam pembelajaran qawa’id di 

kelas alfiyah, karena kita juga kekurangan ruang kelas disini, jadi mereka 

belajarnya ya di rumah saya. Dan apabila dirumah saya ada acara, ya mereka jadi 

nggak belajar. 
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 صور

 
مع مريب معهد العناية  عملية تعلم قواعد اللغة العربية ك عملية مقابلة  
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 السيرة الذتية

جاكل  –يف كيفاصلُت ماالنج  0995يويل  13أمحد طّب القلوب، كلدت يف 
. 5117الشرقية. قد دتت الًتبية اإلبتدائية يف ادلدرسة اإلبتدائية هنضة العلماء سنة 

. مث 5103كخترجت يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلمسية دار الفائزين كجوؾ سامفانج سنة 
تعلمت يف ادلدرسة الثناكية اإلسالمية دار الفائزين كجوؾ سامفانج كخترجت سنة 

رس يف قسم التعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك ، د5106. مث يف سنة 5106
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

 

 


