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 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل : 

 

 ، الذي بذل جهده ماداي وروحيا لنجاح ابنه احملبوب حممد مفتاح اجلنانأيب 

 ، اليت أفاضت حمبتها البنها األّمةصليحة   احملبوبة سيدة  وأمي

 حممد أكمال فتح األرزقي الصغري  يأخو 

 يف الدنيا واألخرةسالمة  ماعسى هللا أن يرمحهما وحفظه

 

 

 عسى هللا أن ينفعنا ويبارك لنا مجيعا ... آمني  
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 كلمة الشكر والتقدير 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

الغفددار مكور الليددى على النهددار تبصددددددددددددددرة لددذوي  احلمددد ا الواحددد القهددار الع ي   
سدددددددددددّيدان حممد وعلى ال حممد بعدد ور   اللهم صدددددددددددى وسدددددددددددلم على  .  ألبصددددددددددداراالقلوب و 
اللهم  ،سدددددّيدان حممد وعلى ال حممد بعدد رمى القفار، اللهم صدددددى وسدددددلم على  األشدددددجار

صددحابه  وعلى اله وأ سددّيدان حممد وعلى ال حممد بعدد احلبو ب والّممار،  صددى وسددلم على 
اللهم نّور  . وأزواجه وذرّيته واألئّمة املاضددددددددددددديني واملشدددددددددددددائ  املتقدمني وأ ى  اعت  أمجعني

اللهم  .قلوبنا ونّور أفكاران بنور  دايت  كما نّورت األرض بنور مششددددددددد  وقمرك أبدا أبدا
 مدا نسدددددددددددددديندا ايذا اجلالل افتح عليندا فتوح العدارفني مكمتد  وانشددددددددددددددر عليندا رمحتد  واذكران

 ، أما بعد.،  واإلكرام

أقددم شددددددددددددددكري إن هللا ع  وجدى على نعمده الكمرية والوفرية ح   كندت يف انتهدا   
  استتتتترتاجيةتطبيق تعليم النحو ابستتتتتت دام  " كتابة  ذا البحث اجلامعي حتت املوضدددددددو   

مدرستة نور اهلدى الدينية اإلستالمية الستلفية كارع بستوكي ستوكون   يف  ةستياقيالتعليم ال
لنيى درجة سددرجاان يف قسددم تعليم اللغة العربية لكلية علوم الرتبية والتعليم ةامعة "    االنج م

موالان مال  إبرا يم اإلسدددددالمية احلكومية ماالنس. فيسدددددرج أن أقدم ج يى الشدددددكر وعظيم 
 التقدمي إن من قد ساعدج على كتابة  ذا البحث اجلامعي، و م :

احلاج عبد احلارس املاجسدتري بوصدفه مدير جامعة موالان مال  فضديلة األسدتاذ الدكتور   .1
 إبرا يم اإلسالمية احلكومية ماالنس.

فضديلة الدكتور احلاج أووس ميمون املاجسدتري بوصدفه عميد كلية الرتبية والتعليم جامعة   .2
 موالان مال  إبرا يم اإلسالمية احلكومية ماالنس.
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اجسدددددددددددتري والدكتور أمحد مبل  املاجسدددددددددددتري  فضددددددددددديلة الدكتورة احلاجة  لو ة احلسدددددددددددنة امل .3
بوصدفهما رئيسدة وكاتق قسدم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مال  إبرا يم اإلسدالمية  
احلكوميدددة مددداالنس على دعمهمدددا الروحي ح  يتم إخراج  دددذا البىدددث اجلدددامعي على 

  ذه الصورة.
مي اإلرشددددداد الناف   املاجسدددددتري، الذي يفضدددددى  شدددددراف وتقدعبد الع ي  فضددددديلة الدكتور  .4

 والتوجيهات املفيدة الذي ساعدج يف كتابة  ذا البحث اجلامعي.
املاجسددتري، الذي يفضددى  شددراف وتقدمي اإلرشدداد الناف     شددهدا  احلاج فضدديلة الدكتور .5

 والتوجيهات املفيدة الذي ساعدج يف كتابة  ذا البحث اجلامعي.
بيضداوي مصدليح، مريب روحي وجسددي عسدى هللا عن يمبته   حممد الشدي  احلاج فضديلة .6

 ابلعافية والصحة وميد علّي من براكته وأنواره وعلومه يف الدارين أمني. 
توفيق الرمحن، مريب روحي وجسددددي عسدددى هللا عن يمبته    الدكتوراحلاج الشدددي     فضددديلة .7

 ني.ابلعافية والصحة وميد علّي من براكته وأنواره وعلومه يف الدارين أم
مبعهد أنوار اهلدى اإلسدددددالمية السدددددلفية كار  بسدددددوكي سدددددوكون ماالنس  مجي  األسددددداتيذ  .8

 الذين ينورون ويروحون بعلومهم وارشاداهتم ح  تتم كتابة  ذا البحث اجلامعي.
مجي  األسدددددداتيذ واألسددددددتاذات ةامعة موالان مال  إبرا يم اإلسددددددالمية احلكومية ماالنس   .9

 م وارشاداهتم ح  تتم كتابة  ذا البحث اجلامعي.الذين ينورون ويروحون بعلومه
، معلم فعاد املاجسدددددددددددتري  إمام الدين خمتاراملاجسدددددددددددتري،  عبد الع ي  خريي  فضددددددددددديلة  .10

مبعهد أنوار  بوصددددفهم معلمو اللغة العربية    ، علي حمسددددني املاجسددددترياملاجسددددتريالطا ري 
على مج     الذين سدددددداعدوج  اهلدى اإلسددددددالمية السددددددلفية كار  بسددددددوكي سددددددوكون ماالنس

 البياانت ألدا   ذا البحث.
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ويف  وخالص الشددددددددددكر وج يى المنا  جلمي  إخواج وأخوال يف قسددددددددددم تعليم اللغة العربية .11
 الذين سدددداعدوجمعهد أنوار اهلدى اإلسددددالمية السددددلفية كار  بسددددوكي سددددوكون ماالنس 

 يف املقهى الفييت.  كتاب  ذا البحث اجلامعيل

 2021يونيو  20 ماالنس،

 صاحق اإلقرار، 

 

   رزاقيأ حممد أولياء ويلدان اهزا 

 17150113الرقم اجلامعي : 
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 مست لص البحث 
تطبيق تعليم النحو ابسددددددددتىدام اسددددددددرتاجية التعليم  ،  2021،  حممد أولياء ويلدان اهزا،   أرزاقي 

.  يف مدرسددددة نور اهلدى الدينية اإلسددددالمية السددددلفية كار  بسددددوكي سددددوكون ماالنس ةسددددياقيال
البحث اجلامعي، قسدددددددددم تعليم اللغة العربية، كلية علوم الرتبية والتعليم، جامعة موالان مال   

 املاجستري.  عبد الع ي إبرا يم اإلسالمية احلكومية ماالنس. املشرف : الدكتور 

 النحو، املعهد ،  اسرتاتيجية التعليم السياقيةالكلمات املفتاحية : 

تعليم اللغة العربية، مبا فيه تعليم النحو يف املعهد.  يفدمة  التعليم املسددددددددددددددتى  ريقةتنو   يوجد   
التعليم تمري السددددهم ونقصددددان. اعتمادا     ريقةالتعليم الكالسدددديكية. و ذه   ريقةوالبا يسددددتىدم املعهد  

على  ذه املشددكلة يطبق معلم يف مدرسددة نور اهلدى الدينية اإلسددالمية السددلفية كار  بسددوكي سددوكون 
 التعليم السياقية كالرديف يف عملية تعليم النحو.تعلم و   ريقةماالنس  

م النحو مبدرسددددة  ة يف التعليسددددياقيلوصددددف تعّلم والتعليم ال(  1: ) اهلدف من  ذا البحث  و
لوصدف املشدكالت يف التعليم  (  2. )نور اهلدى الدينية اإلسدالمية السدلفية كار  بسدوكي سدوكون ماالنس

. املدخى يف  ذا النحو مبدرسدددددة نور اهلدى الدينية اإلسدددددالمية السدددددلفية كار  بسدددددوكي سدددددوكون ماالنس
جيم  الباحث البياانت    ،قةللحصول على بياانت دقي. الةاحلالوصفي م  أساليق دراسة  يعين  البحث 

املقابلة، املالحظة، والواثئق.يف  ذا البحث يسددددتىدم الباحث أسددددلوب حتليى البياانت من  ابسددددتىدام
 ميليس و وبرمان.

التعليم السدددياقية عند تعليم  و   ريقة تعلمخطوات تطبيق  ( 1والنتائس من  ذا البحث  ي : )
لسدلفية كار  بسدوكي سدوكون ماالنس منها أ( يعّد املعلم النحو يف مدرسدة نور اهلدى الدينية اإلسدالمية ا

 مواد التعليم من كتداب عمريطي. ب( يشددددددددددددددري املعلم بعض الطالب لقرا ة معداج كتداب عمريطي. ج(
يشدددكى املعلم اعموعة. د( أعطى املعلم الوظيفة إن الطالب لبحث أمملة اجلمى من الاعمال اليومية  

وعة تدعى لشددددددددددددددرح أمملة اجلمى. و( يلىص املعلم ابلعامة. ز( قام املعلم املتعلقة ابملواد. ه( لكى جمم
منها نقصددان اشددرتا  الطالب يف الفصددى، خلفية قدرة   نحوتعليم ال عند ( املشددكلة املوجهة  2التقومي. )

 .االعتقاد على النفسالطالب ونقصان  
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اإلجنليزي مست لص البحث  
Arzaqi, Muhammad Aulia Wildanihza, 2021, Implementation of Contextual 

Learning Strategy, Teaching and Learning in Nahwu Learning at Madrasah 

Diniyah Nurul Huda Karangbesuki Sukun Malang. Undergraduate Thesis. 

Arabic Education Department, Islamic Education Teacher Training Faculty, 

State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Dr. H. 

Abdul Aziz, M.Pd. 

Keywords : Contextual Learning Strategy, Nahwu, Pesantren 

 There are various learning strategies used by teachers in Arabic language learning 

activities, including Nahwu learning in Boarding Schools. Generally boarding schools use 

un renewable learning strategies. This creates a sense of saturation and lack of confidence 

in the student. Related to that, Madrasah Diniyah Nurul Huda teachers apply Contextual 

learning strategy, Teaching and Learning as an alternative choice in Nahwu learning 

process.  

Therefore, the writing of this thesis has the purpose of knowing the steps of 

applying contextual learning strategies in Nahwu learning and knowing the problems faced 

by students in Nahwu learning using contextual learning strategies in Madrasah Diniyah 

Nurul Huda Karangbesuki Sukun Malang. Researchers used qualitative research methods 

with a case study approach. The data collection techniques used include interviews, 

observations, and documentation. To analyze the data obtained by the researchers using the 

opinions of Miles and Huberman.. 

The results of the research obtained in this study include: (1) Steps to implement 

contextual strategies in Nahwu learning in Madrasah Diniyah Nurul Huda Karangbesuki 

Sukun Malang. Namely a) The teacher prepares material from the Book of Imrithi b) The 

teacher appoints several students to read the meaning of the Book of Imrithi c) The teacher 

forms a group d) Students are given the task to look for example sentences from daily life 

that correspond to the material e) Each group is called to explain the example sentence f) 

The teacher gives a general conclusion h) The teacher conducts an evaluation. (2) Problems 

faced when implementing contextual learning strategies include the lack of student 

participation in the classroom, the background of different student abilities and the lack of 

student confidence.  
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Arzaqi, Muhammad Aulia Wildanihza, 2021, Penerapan Strategi Pembelajaran 

Contextual, Teaching and Learning dalam Pembelajaran Nahwu di Madrasah 

Diniyah Nurul Huda Karangbesuki Sukun Malang. Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Abdul Aziz, M.Pd.   
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 Terdapat berbagai metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam 

kegiatan pembelajaran Bahasa Arab, termasuk pembelajaran Nahwu di Pondok 

Pesantren. Umumnya pondok pesantren menggunakan metode pembelajaran yang masih 

tradisional. Hal ini menimbulkan rasa jenuh dan kurang percaya diri pada diri siswa. 

Berkaitan dengan itu, guru Madrasah Diniyah Nurul Huda menerapkan metode 

pembelajaran Contextual, Teaching and Learning  sebagai alternatif pilihan dalam proses 

pembelajaran Nahwu. 

 Oleh karena itu, penulisan skripsi ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui 

langkah-langkah penerapan metode pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran Nahwu 

dan mengetahui problematika yang dihadapi siswa dalam pembelajaran Nahwu di 

Madrasah Diniyah Nurul Huda Karangbesuki Sukun Malang  

 Adapun hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini diantaranya : (1) 

Langkah-langkah penerapan metode kontekstual dalam pembelajaran Nahwu di Madrasah 

Diniyah Nurul Huda Karangbesuki Sukun Malang. Yaitu a) Guru menyiapkan materi dari 

Kitab Imrithi  b) Guru menunjuk beberapa siswa untuk membacakan makna dari Kitab 

Imrithi c) Guru membentuk kelompok d) Siswa diberi tugas untuk mencari contoh kalimat 

dari kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan materi e) Setiap kelompok dipanggil untuk 

menjelaskan contoh kalimat f) Guru memberi kesimpulan secara umum h) Guru melakukan 

evaluasi. (2) Masalah yang dihadapi saat pembelajaran Nahwu diantaranya kurangnya 

partisipasi siswa dalam kelas, latar belakang kemampuan siswa yang berbeda-beda dan 

kurangnya rasa percaya diri siswa.  
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 فصل األولال
 طار العاماإل



  خلفة البحث .أ
، تصددددددبح مهارات اللغة العربية واحدة من أ م  ايف إندونسددددددي   ذا العصددددددر

األشيا  من أجى مواكبة تدفق التنمية المقافية. و ذا يتفق م  الغرض من التعليم 
للغة ا  أو  لغة أجنبيةالخالقة ومستقلة. ك  الو ين، أي املشاركة يف تعليم حياة دولة

  .ها مييف تعل م  اسدددددددددتمرار ومرتق ناسدددددددددبة  امل، جيق أن تكون اسدددددددددرتاتيجية المانية
 إنولكن حيتاج  ، فقطم اللغة العربية ليس بدون اسدددتىدام املفردات يوكذل  تعل 

 علم النحو و الصرف. فهم العلم األخر و و
و ي مهدارة    ت أربعدة املهدارات اللغواي  تتكون علىم اللغدة العربيدة  يتعل   أمدا

  أربعة املهارات  اإلسددددددددددتما  ومهارة القرا ة ومهارة الكالم ومهارة الكتابة. وإلتقان
الكوالايج أن علم النحو  و العلم    كمدا قدالم النحو والصددددددددددددددرف.  يتعل   إن  حيتداج

م علم يإذن اهلددددف من تعل الدددذي يبحدددث إعراب املفردات لرتكيدددق الكلمدددات.  
ملعرفة اإلعراب يف أخري الكلمة. وأما علم الصدرف  و العلم األسداسدي النحو  و  

يف  دذا البحدث رّك  البداحدث و   1  الدذي يددل على املعا املفردات يف كدى العلوم.
 ددف و   .مبوضدددددددددددددد  البحدث يف علم النحو كعلم الدذي يددرس قواعدد اللغدة العربيدة

 الكلمات يف اللغة العربية ابعتبار القواعد اجليد.   الطالب   جيعىأن   ذا البحث
املعهد السدددلفي تق  عادة يف القرى. ولكن يف عصدددر احلاضدددر تطّور املعهد   

. و ذا أيثر إن عادة الطالب يف تنفيذ أنشددددددطة التعليم السددددددلفي يف املدن الكبرية
 .كتددق الرتا    تعليم  فيددهيوجددد  السددددددددددددددلفي  عهددد  امل  عددامددة عنددداحلريددة واملتطورة. و 

ألن يف جمال علم النحو.    ةصددددداحيتاج إن اسدددددتىدام  ذه العلوم خ ،بشدددددكى عام

 
1 Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, CV. Pustaka Cedikia 

Utama, Bandung, 2011, hal.49 
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إن كفدا ة لغويدة أي كفدا ة على علم النحو والصددددددددددددددرف حيتداج    كتدق الرتا  قرا ة  
 ترمجة وفهم معا.  يف ناك خطأ  يسميث ل

تعليم النحو يف مدرسدددددة نور اهلدى الدينية اإلسدددددالمية السدددددلفية كار  أما 
التعليم  بطريقة ملرحلة الوسطىوكي سوكون ماالنس ابستىدام كتاب العمر ي  بس 

 السددددددددياقية أي  والتعليم متعلّ يسددددددددتىدم املعلمون مث   .قواعد والرتمجة أو سددددددددوروكان
الدددذي ليس  يالتعل  ريقددددة معرفدددة جدددديددددة من خالل   زايدة، ولكن  طفق  فظمم 

 املواد للطالب  بنّي يذ يف  ذه املرحلة  األسدددتكان اويف ذل ،    .األحدا  يف احلياة
 ، مث يعرضددددددددددددددون ذلد  على املعلم.هتمحيدا  من ابحلكمدة  اجلدديددةعرفدة  امل  ووجدد م
من المقددافددة التقليددديددة واحليدداة    مركددقالطالب  ي    وناليت حيصددددددددددددددل   اجليدددة  معرفددة
 . الواقعية

 م النحويمن خلفية البحث السدددددددددابق ظهر أسدددددددددئلة للباحث يف أدا  تعل 
م    ةاملوجهد  وري اللغريدة  واملشددددددددددددددكالت السدددددددددددددديداقيدة    والتعليم  متعلّ   تطبيق  ليعرف

و دذا مهم للبداحدث أن يقيم  دذا البحدث بعنوان   الطالب أثندا  عمليدة التعليم.
درستتتتتة نور اهلدى الدينية  مبالنحو  يف التعليم    ةستتتتتياقيالوالتعليم  م  تطبيق تعل  

 .االنج ماإلسالمية السلفية كارع بسوكي سوكون 

 أسئلة البحث  .ب

ة يف التعليم النحو مبدرسددددددددددة نور اهلدى الدينية  سددددددددددياقيتطبيق تعّلم والتعليم ال  كيف .1
 ؟ اإلسالمية السلفية كار  بسوكي سوكون ماالنس

ة يف التعليم النحو مبدرسة نور  سياقيتطبيق تعّلم والتعليم اليف  املشكالت  ما  .2
 ؟ اهلدى الدينية اإلسالمية السلفية كار  بسوكي سوكون ماالنس 
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 أهدف البحث .ج

 ويهدف  ذا البحث إن : 
ة يف التعليم النحو مبدرسدددددددددة نور اهلدى الدينية  سدددددددددياقيتعّلم والتعليم ال  وصدددددددددفل .1

 اإلسالمية السلفية كار  بسوكي سوكون ماالنس
يف التعليم النحو مبدرسدددددددة نور اهلدى الدينية اإلسدددددددالمية   املشدددددددكالت   وصدددددددفل .2

 السلفية كار  بسوكي سوكون ماالنس

 أمهية البحث . د

 . أمهية النظرية1
  ةسدددددددددددددديداقيدتعليم الالو   تعّلمعن    املعرفدة  زايدة  يريدد البداحدث  من  دذا البحدث  
 .تعليمهتقليى األخطا ات عند املعلم يف و يف الفصى   م النحويشكالت تعل وامل
 . أمهية التطبيقية 2

تعليم النحو واملشكالت    ةسياقيالتعّلم والتعليم  عن    املعرفة  زايدة :   للباحث -
 يف تعليمه

 م النحو يتعل  جهود الطالب يفلي يد   ذا البحث : للطالب -
النحو    ميعل تمشددكالت  و ة سددياقيعن تعّلم والتعليم الاملعرفة زايدة    : للمعلمني -

 التعليم. م بفعالية وكفا ةيحتقيق أ داف التعل للمساعدة يف 

 البحث  حدود .ه

  تمشدددددكالو ة  سدددددياقيتعّلم والتعليم ال إن  يف  ذا البحث حيّدد. احلدود املوضدددددوعية :  1
 م النحويوري لغوية يف تعل 

. احلدود املكانية : يف مدرسدددة نور اهلدى الدينية اإلسدددالمية السدددلفية كار  بسدددوكي 2 
 سوكون ماالنس للمرحلة الوسطى 

  2021  مايو -أبريى. احلدود ال منية : 3
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 حتديد املصطلحات . و
الددذي يدكددد على العالقددة بني املواد    ميتعل ال   ريقدددة:    ةالسدددددددددددددديددداقيدددتعليم  الو   تعلم.  1

 حياة الطالب يف الوقت احلقيقي والعاملالتعليمية 
 التعليم   ي ما مل جتده املناسدبة على اهلدف ت تعليم: مشدكال ت تعليممشدكال. 2

 ت وحيتاج إن احللول ليحسن على املشكال ااملكتوب قبله
م النحو : تعليم النحو  و عمداليدة التعليم القواعدد، ممدى تركيدق الكلمدة أو  ي. تعل 2

 واملبين أو عالمة اإلعراب ووري ذل  من اللغة العربية.اإلعراب  

 الدراسات السابقة .ز
تطبيق تعليم اللغة العربية يف مدرسددددددة  موضددددددو  البحث :    (2014)  نور ألفيان .1

. يسدددتىدم سدددبيى اهلدى املتوسدددطة اإلسدددالمية املواصدددلة كمبا  سددداويت ماديون
يف عملية    ليعرف كيف تطبيق تعليم الشددددددىسددددددية ذا البحث املدخى الكيفي،  

تكون خمطط العدامدة وخطوات . وأمدا النتدائس البحدث يعين  التعليم اللغدة العربيدة  
 التدريس بتكميى القيم الشىصية ليس يف املادة فقط ولكن يف أفعال اليومية.

تطبيق األلعاب الدورية  موضدددددددو  البحث :  ( 2017)  فردوسدددددددي، حممد محدان .2
يسدتىدم  .  سدطة ابليتاراملدرسدة جامبيواجية املتو لرتقية مهارة الكالم عند  لبة 
تطبيق األلعاب الدورية    معريفة خطوات   هدفي ذا البحث املدخى الكيفي، و 

. وأما النتائس  لرتقية مهارة الكالم عند الطلبة واملشددددددددددددداكى اليت يواجهو ا الطلبة
تعد املدرسددددددة سدددددديناريو األلعاب الدورية، تشددددددري املدرسددددددة بعض الطلبة البحث 

عق سددديناريو، املشددداكى اليت يواجهو ا الطلبة يف تطبيق األلباب الدورية منها  لل 
   نقص مشاركة الطلبة. 

تطبيق اإلعالن العريب موضدددو  البحث :  (2020)   داية هللا، أمحد ذوالقرنني .3
يسددتىدم  .لرتقية مهارة االسددتما  يف معهد املصدددوقية فروبولنجوا جاوا الشددرقية

لوصددددددددددددددف العوامددى البحددث يعين     ددذا  هدددفيفي، و  ددذا البحددث املدددخددى الكي
والصددددددددددددددعوابت يف تطبيق اإلعالن العريب لرتقيددة مهددارة االسددددددددددددددتمددا  يف معهددد 
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تطبيق اإلعالن  .  1. وأما نتائس البحث  ي  املصدوقية فروبولنجوا جاوا الشرقية
 ي  العريب لرتقية مهارة االسددتما  يف معهد املصدددوقية فروبولنجوا جاوا الشددرقية

يف املراسددددددم الصددددددباحي، عن احملكمة   ،العريب يف ت ويد املفردات  تطبيق اإلعالن
.  2 املنظمدة، يف احلجرة، يف احلوار، يف احملداضددددددددددددددرة، يف املعلومدات الضدددددددددددددديدافدة.  

الصدددددددددعوابت تطبيق اإلعالن  ي نقصدددددددددان اال تمام الطالب ابإلعالن العريب،  
 نقصان الكفا ة األسية اللغة الطالب.

 ة من هذا البحث الدراسات السابق
 1.1اجلدول 

 االختالف ات هباش املت املوضوع  اسم الباحثة رقم 
رفقي نور   1

 ،  ألفيان
2014 

تطبيق تعليم الشىصية 
يف عملية تعليم اللغة 

العربية يف مدرسة سبى  
اهلدى املتوسطة  

اإلسالمية املواصلة  
 كمبا  ساويت ماديون 

يعرف تطبيق  ل •
 تعليم 

  املنهس الكيفي •
 الوصفي

تبحث الباحمة  
تطبيق تعليم  عن 

الشىسية يف 
عملية تعليم 
 اللغة العربية

فردوسي  2
حممد 
،  محدان
2017 

تطبيق األلعاب الدورية  
لرتقية مهارة الكالم  
عند  لبة املدرسة  

جامبيواجية املتوسطة  
 ابليتار 

ليعرف تطبيق   •
تعليم 

واملشاكال اليت 
 يواجهها  

ملنهس الكيفي  ا •
 الوصفي

تبحث الباحمة  
عن تطبيق 

األلعاب الدورية 
لرتقية مهارة  

 الكالم

 داية هللا   3
أمحد 

 ذوالقرنني، 

تطبيق اإلعالن العريب 
لرتقية مهارة االستما   

ليعرف تطبيق   •
تعليم 

تبحث الباحمة  
عن تطبيق 

اإلعالن العريب 
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يف معهد املصدوقية  2020
 فروبولنجوا جاوا الشرقية

واملشاكال اليت 
 يواجهها 

املنهس الكيفي   •
 الوصفي

لرتقية مهارة  
 االستما  
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 ثان فصل الال

 النظري  اإلطار
 

 السياقية    التعليم تعل م و طريقة  املبحث األول:  
  ةسياقيال التعليمطريقة تعل م و تعريف  .أ

دكد على العالقة بني ت يتال ميمفهوم التعل  ي  ةسددددددددددددياقيالتعليم التعّلم و    ريقة
كون الطالب قدددادرين تيددداة الطالب يف الوقدددت احلقيقي، ميدددث  احلاملواد التعليميدددة و 

من خالل عمليددة تطبيق الكفددا ة يف   2.م يف احليدداةيكفددا ات نتددائس التعل   تطبيق  على
 .ميمعا التعل   م يكسبونم، و يلتعل ا  تماماحلياة اليومية، سيحصى الطالب على ا

 كما يلي:  ة يف تطبيقها لتعليمساسياأل ةسياقيإسرتاجية التعليم الت عن انو كم  تكان
 البنائية .1

  وجيعلها   اإلمجايلعلومات  امليف شكى    من الطالب اليت ظهر    األفكار ي  
ح  يتمكنوا من إعطددا  املعرفددة واملعا من .  التفصدددددددددددددديليعلومددات  امل  إن

 .جتربة حقيقيةخالل 
 املسدولية .2

. بنشدددددددددددددداط لتحليدى وحتدديدد األفكدارهبدا الطالب ة تسددددددددددددددتىددم   ريقد ي 
يف التفكري  تحفي عندما يطرح الطالب أسددددددئلة ففنه سددددددوف يددي إن ال

 .واملناقشة
 يةستىبار اإل .3

املوضدددددددو  الذي  م    ةناسدددددددباألفكار املعقدة اليت أن تولد األسدددددددئلة امل ي 
 . ت مناقشته

 
 

 
2 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Rosda Karya, 2006) 
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 ميالتعل  يةجمتمع .4
اليت تعمى معا حلى مشدددداكى التعلم اليت من شددددأ ا  ميالتعل جمموعات  ي 

ح  تكون  نددددداك حددددداجدددددة ألن يكون    م الطالب.يالتعل   تحفي الزايدة  
  م.ياملعلمون رفيقا للطالب يف عملية التعل 

 يةذجو النم .5
، وإعطدا  إتّبداعدهميكن    الدذيم من خالل إظهدار شددددددددددددددي   يعمليدة التعل  ي  

 .مياملفا يم أو أنشطة التعل أمملة على  
 يةنعكاساإل .6

 أي أيخدذ اإلبرة إن مده أو التفكري إن الورا التفكري يف مدا علّ   ي  ريقدة
 .املاضيالوقت  يف  هما فعل 

 التقييم .7
م م  اال تمددام بعمق يإجرا ات التقييم اليت جترى خالل عمليددة التعل  و  

 .معرفة الطالب 
 السياقية التعليم و  طريقة تعل مهدف أ .ب

 3لي:تكما   ي  التعليم السياقيةو   ريقة تعّلممن أ داف  بودي وحيونوقال 
من خالل ربط املواد   حتفي  الطالب على فهم معا املوضدددو  الذي يدرسدددون (1

 اليومية يةسياقالإن 
 م ييف التعل املواد  ساعد الطالب مفظ وفهمي (2
 اجليدة املعرفة رة يفايهدف الطالب على التفكري النقدي وامله (3
 احلياة اليومية يةم  سياق التعليمابملواد  يف نشاط الطالب  عويد (4

 طريقة تعل م والتعليم السياقية نافع م .ج
 4لي:تكما   ي  التعليم السياقيةو   ريقة تعّلممناف  من  اسكاندارقال 

 
3 http://www.pendidikanekonomi.com/2013/07/perbedaan-pembelajaran-kontekstual-dan.html 
diakses pada tanggal 20 Juni 2021, 09.30 WIB 
4 Iskandar, Pendekatan Kontekstual, 2009, hal. 42 

http://www.pendidikanekonomi.com/2013/07/perbedaan-pembelajaran-kontekstual-dan.html
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م  مواقف   م اليت تسدددددددددددددداعد املعلمني على التواصددددددددددددددى بني املواديمفا يم التعل  (1
 .احلياة اليوميةالطالب يف 

 بني املعرفة م  التطبيق يف احلياة اليومية.  طالب تشجي  ال (2
معدداجلددة املعرفددة من أجددى   رة يفاتدددريددق الطالب على التفكري النقدددي واملهدد (3

 شي  مفيد. لىالعمور ع
 مشكالت التعليم :  ثان املبحث ال 

 التعليم   شكالتم .أ
 و  مل جيد حله اإلندونيسدددي الكبري، يعين األشددديا  اليتقاموس  ال يف كما كتق

واصطالحا  ي حالة حرية وش  وتردد نتطلق مما أو عمال جيري .5سبق مشاكىي
 أمر  ي  ت املشدددددددكال 6ال اكتشددددددداف احلقائق اليت تسددددددداعد على الوصدددددددول إن احلال.

 .صدددددددددددعبة خمتلفة تواجهها عملية التمكني، سدددددددددددوا  من العوامى الداخلية أو اخلارجية
 .كالت أو مش هلا معا القضية ل من اللغة اإلجنلي ية و أتمشكلة  

  كالتمشدددم. ياليت جتد يف أكمري التعل   التعليم  يف عمليةقد تكون مشدددكالت  
أ داف  وصدددددددول ن  علىتعو ، تعقد، أو ح   األخرى،    ت تتحد مبشدددددددكال ميالتعل 
بشدددددكى    م األسددددداسدددددي.يم من خالل عملية التعل يالتعل   كالت ميكن تتب  مشددددد م.يالتعل 
 .  ميالعوامى اليت تدثر على عملية التعل عرف يم يكالت يف عملية التعل ش امل عام،

إن    ونيسددددددددددددددع  نالدددذي  الب والط  نيبني املعلم  اجلهددددم  و  يمن حيدددث، التعل 
 س  انوخمتلف االسرتاتيجيات واألساليق وامل تمقيف شىص أو أكمر من خالل اتبا 

   7.طلتحقيق األ داف املىط
م  يصددددددددر التعل اكى ما أيل من عن  يم  يالتعل   ت ففن املقصددددددددود مبشددددددددكال  إذن،

وأما أسددددددددددددباب املشددددددددددددكالت فيما تتب    ال حيقق  دفا متوقعا. شددددددددددددكلة ح امل  عىجتو 

 
5 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indanesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988) hal. 562 

 218(، ص، 1987)مصر : دار المعارف، التربية وطروق التدريس، صالح عبد العزيز،  2
7 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2014), hal.109 
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م تكون من  يمشدددددددددكالت التعل   تدثرم اليت ي. عوامى مشدددددددددكالت التعل ميصدددددددددر التعل اعنب
 الطالب واملعلمني واملواد واملنا س والبيئة االجتماعية.

 ميعوامل مشكالت التعل .ب
العوامى اليت تدثر عليه. ميكن    بعض  توجدم، يتعل ال  ت يف مشددددددددددددددكال لتأكيداب

 8:التايل كمام  ييف التعل  ت العوامى اليت تسبق مشكال عريفت
 الطالب .أ

لددى  واملمّي ات   من اخللفيدات   مريالعددد الكي  م  يالتعل   يف  كالت مشدددددددددددددد  من
 وللمعلم  ذه األشيا  جيق أن يكون معروفا حني يف عملية التعليم.  الطالب.

 ذ نية التعلم (1
ها. كان  ناسددق نفسددأبفعال األشدديا  اليت ت  كماحلالقدرة إصدددار  الذ نية  ي 

حيصدددددددددددددددى  .بعمليدة التعلم  يقبدى أو يرفض أو يتجدا دىوجود التقومي يعقدق املوقف  
تعلم يف عملية التعلم. وم  ذل ، قد يقبى املتعلمون التعلم الالطالب على فرص  

 9.أو يرفضونه أو يتجا لونه
 دواف  التعلم   (2

 و الروبدددة يف تعلم أن يرافقددده القوة العقليدددة. ميكن أن يكون  دواف  التعلم  
ملة. إذا املتعلم من املتعلمني من األنشددددددددددددددطة التعليمية  الف   واسددددددددددددددبق ا فاض د

ا، ففن جودة نتائس التعلم سدددتكونلتعلم  الف  دوا  دتكان  الناقص  لطالب منىفضددد 
 جودة أيض ا.

 الرتكي  يف التعلم (3
التعلم  ترك ال  يي   املروندددددة على    طالب مروندددددة  وترك   التعلم.  فهم  مواد يف 
، ال وا عن دقة اسددرتاتيجيات التعلم وحسددن  صدديص  حني يف التعلم. و الدرس

 10الوقت من قبى املعلمني.
 جتهي  املواد التعليمية (4

 
8 Dimyati dan Mujdiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: RIneka Cipta, 2009), hal. 239-247 
9 Ibid hal.239 
10 Dimyati & Mudjiono, Belajar dan pembelajaran, ibid, hal.243 
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قدرة الطالب على معاجلة املواد التعليمية وتلقي املواد وفهم املواد. سدددديكون  
 شطني يف التعلم.األفضى أن يكون الطالب انمن 

 العادة يف التعلم (5
التعلم اجليدة اليت تتم بطريقة منضددددددددبطة ومتكررة. ميكن للمعلم أيضدددددددا   ةعاد

. ح  تصددددددددددددددبح النتددائس اليت    هلبددالعددق دورا لتوفري دائمددا الددداف  لتعلم لطدديأن  
 احلصول عليها أثنا  التعلم اجلودة.

 املعلم    .ب
املعلم مبعا فعلددده   و الدددذي يعطي املعرفدددة للطالب.، املعلم  صددددددددددددددطلحمب
املعلمون يف نظر اعتم   م األشددددددددددددددىدداص الددذين يقومون ابلتعليم يف   التعلم.  

 11.بعض األماكن، سوا  املدسسات التعليمية الرمسية أو وري الرمسية
اللغة العربية، و و الشدىص املسددول عن يف   ألسدتاذاب  ومسي أيضدااملعلم  

املريب املهين  و  يقول الرأي روسدتية،    .ليمعالت  جمالستبادل املعرفة م  الناس يف 
الشددددددددددددددىص الددذي لددديدده املعرفددة واملهددارات واملوقف املهين الددذي قددادر وخملص 

التعليم يتمس  أبخال  املهنة، ويشارك   لتطوير مهنته، ويصبح عضوا يف وكالة
 12.صى م  جهود التطوير املهين ابلتعاون م  املهن األخرىيف التوا

عوامدى النجداح يف التعلم، ألن جنداح الطالب متوقف على    وإن املعلم  
سدوف   م  أنمن عادات التدريس واملمارسدة    كفا ة املعلم تنشدأو كفا ة املعلم. 

 .تشكى مهارة جيدة وشىصية
 13جمال التعلم، و ي:وجدت الكفا ات للمعلم اليت ميلكه واجبا يف 

 ( إتقان املواد التعليمية 1
 ( إدارة الربامس التعليمية 2
 فصول ( إدارة ال3

 
11 Imas Kurniasih, Sukses Uji Kompetensi Guru, (Surabaya: Kata Pena, 2015), hal.6 
12 Roestiyah NK, Masalah-Masalah Ilmu Keguruan (Jakarta: Bina Aksara, Cetakan 4, 2001), 

hal.175. 
13 Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), hal.149. 
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 ( ابستىدام وسائى اإلعالم 4
 ( إتقان األساس الرتبوي 5
 ( إدارة عملية التعلم6
 ( تقييم نتائس التعلم 7
 ( معرفة وتنفيذ خدمات توجيه املشورة 8
 ( تعرف على وتنفيذ إدارة املدرسة 9

 فهم وتفسري البحو  (10
 يةتعلماملواد واملناهج ال .ج

تستىدم ملساعدة املعلمني يف    املواد اليت  من   ي أشكال  ةتعلميمواد ال
عدد من املواضي  اليت جيق أن  . وأما منا س التعلمية  ي  تنفيذ أنشطة التعلم

 التعلم. كتجربة وخطة   الطالب  تتىذ
 التقييم  . د

الطالب يف التعلم.   الذ نيةتدثر القرارات املتعلقة بنتائس التعلم على    قد
املد تتىذ  أن  يكون من احلكمة  أن  املتوق   قرارات    رسةلذل  من  واملعلمون 

 14بشأن نتائس تعلم الطالب.
 اإلجتماعيةاحلالة  .ه

ابلتعلم    ماسةاحلوتل  توجد  م.  يمدثرة يف عملية التعل   جتماعيةاإل  الةاحل
جيدة    ماسةحلظروف اجليدة سوف تددي إن  وأما ال  ب.وفقا لظروف الطال

   .من التعلم
  

 
14 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, ibid, hal.249 
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 م اللغة العربيةييف تعل ةشكلامل .أ
أن املشدددكالت يف تعليم اللغة العربتة تنقسدددم على نوعني: املشدددكالت اللغوية 

 واملشكالت وري اللغوية.
 املشكالت اللغوية .1

اللغوية  ي   التعلم املشكلة  عملية  يف  الطالب  يواجهها  اليت  الصعوابت 
أتل   ت اللغواي  ت  ذه املشكال  15بسبق خصائص اللغة العربية كلغة أجنبية. 

 أيضا من املعلمني والطالب.
 اللغة يف تعلم اللغة العربية  ي كما يلي: ت مشكال

 األصوات  (1
وله خصائص خمتلفة    16األصوات  ي مج  من الكلمة "صوت". 

 .  ومتنوعة يف  ريقة نطقه، ولكى منها خصائصه اخلاصة 
و ي أول شيئ مهم  املهّم.   ي أمروات صيف تعلم اللغة العربية، األ

ألن األصوات  ي عنصر من عناصر اللغة. وجيق  إلبدا  التعليم اللغة
 .املهارات اللغوية تعليم قبىتعليمها 

 املفردات (2
املهّمة   األشيا   املفردات  ي  سرينة  رجونو،  قال    جيق و كما 

إتقان    ألن  17على اإلستطاعة التعليمية اللغة األجنبية.   الطالب كفا هتا
   الطالب لتسهيى االستطاعة اللغة األجنبية.سوف تساعد  املفردات 

 الكتابة  (3
 18أما ابلنسبة لبعض املشكالت يف الكتابة فتشمى: 

 
15 Nanang Sarip Hidayat, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab, Jurnal Pemikiran Islam: 

Vol.37, No.1 Januari-Juni 2012 
16 Nuril Mufidah, Imam Zainundin, al-Mahara, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab: Vol.4, No.2, 

Desember 2018 
17 Sitti Hasanah, “Pembelajaran Kosakata (Mufrodat) Bahasa Arab Melalui Media Gambar Untuk 

Meningkatkan Minat Belajar Mahasiswa pada Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Palu”, Istiqra 

Vol.3 

No.1, (Juni 2015), hal.200-201 
18 Nandang Sarip Hidayat, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab. Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 

37 No. 1, Januari-Juni 2012, hal. 86 
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العربية الذي يبدأ من اليمني إن اليسار، خيتلف عن نظام الكتابة (أ
 نظام إندونيسيا الذي يبدأ من اليسار إن اليمني.

حرف واحد لديه العديد من األشكال املىتلفة، و ذا يتوقف على (ب 
املوق  الذي يوجد فيه احلرف. يوجد يف بداية الكلمة، يف منتصف 

 الكلمة، ويف  اية الكلمة. 
 ها البعض وتشبه أو هلا نفس الشكى تقريب ا. رسائى قريبة من بعض(ج
  ة )أ، إ،  ، ئ، ؤ(. مهموق  الكتابة املىتلفة (د

 مورفولوجية (4
ت  ي   ةمورفولوجي اليت  اللغوايت  تغريج   من    أسباب   وجد 
 . تشكيىب الكلمات فيها

 القواعد / النحوية (5
الصرف   د وأماعنو .  ترتيق الكلمات اجليدحيتاج إن   قواعدال

 ناك العديد من الرتكي  على  ذه املشكلة .  اجلملة  ابلتغريات أمناط
 النحوية، مبا يف ذل : 

أمناط خمتلفة من عدد اجلمى ابللغة العربية، مبعا أن  ناك  (أ
 مجلة فعلية، مجلة اإلمسية. 

ال  اإلعراب (ب  اللغات األجنبية  يي ال  ذوخصائصه  وجد يف 
 صعق يف فهم اللغة العربية.   هعطي االنطبا  أبن ياألخرى،  

الرتتيبات (ج عن  اليت  تلف  اجلملة  بنية  يف  االختالفات 
 اللغوية األخرى.

 دالالت (6
علم الداللة  و فر  من فرو  علم اللغة الذي يتعامى بعمق 

  شكالتأحد العوامى امل  املىتلفة  يب  الطالقدرة  و معا اجلمى.  
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كالت الداللية اليت م اللغة العربية. ابلطب   ناك بعض املش ييف تعل 
 كما يلي:   يعرفأن 
 عا مجى خمتلفة ابللغة العربية م  كلمات خمتلفة.مل.أ

حيتوي عدد الكلمات ابللغة العربية على م ااي وخصائص  .ب 
 معينة وفق ا للسيا  املقدم.

 19اجلملة تتعلق ابملورفولوجيا وبنا  اجلملة. .ج
 املشكالت غري اللغوية .ب

 دواف  ومحاسة التعلم .1
  ماسة ف  واحلواالد  يعين  ميتعل لغوية يف الالوري    كالت مش كان  

نتائس تعلم الطالب.  رابنظ  أي  يف تعلم الطالب  التعلم دون  20إجناز 
واحلواالد خاصة    ماسةف   النتائس،  من  قدر  أقصى  حتقيق  ميكن  ال 

 . لشىص الذي يتعلم ليس  ناك شعور ترو  املوضو  واملعلم
للطالب خللق أنشطة   ماسة ف  واحلواالداج إن توفري  تحياملعلم  

التعلم اجليد. ابإلضافة إن ذل  ، أيضا ملمارسة املهارات وورس املواقف  
 . يف الطالب 

 مراقف التعلم  .2
ظروف صاخبة ووري مرحية،   كممىمرافق التعلم اليت ال تددي  

م. وابلتايل سيكون له أتثري على حتقيق نتائس ييف التعل   ت وجعى مشكال
الطالب   ونريح سيجعل امللطيف و ال  ظروفتعلم اللغة العربية. يف حني  

 .سوف حتصى على أقصى نتائس التعلم
 
 

 
19 Nandang Sarip Hidayat, “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab”, Jurnal Pemikiran Islam, 

Vol. 37, No.1 Januari-Juni 2012  
20 Aziz Fahrurrozi, Pembelajaran Bahasa Arab: Problematika dan Solusinya, Arabiyat: Vol.1, 

No.2, Desember 2014 
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 كفائة املعلم .3
الناقص سيأل   املعلم  التعلم  ت مشكالكفا ة  العربية.    يف  اللغة 

الشىصية، واالجتماعية. يف  ة،  رتبوي ال  ، املهنيةابلنظر    املعلم  تقييم كفا ة
يت اللغة تعلمولكنهم ي  العربية  اللغة  عن علم  نقالوقت احلاضر، ال  ون 

 العربية.
 عليم الطريقة املناسبة للت .4

املواد واملرافق   دقةفعى يف التعلم اللغة بدون  تاليت س  الطريقةاإلختيار  
إختيار  وأن جيق  ، فطب  ستأثري النجاح التعلم.  ومستوى قدرة الطالب 

 تمام إن الغرض أو اهلدف من التعلم، وفقا  لقدرة الطالب، ابالطريقة  
 .وفقا  للمواد اليت سيتم تسليمها، وتوافر املرافق الداعمة

 الوقت املىصص  .5
الوقت    الوقتتوفر   التعلم، سوا  يف  املإدارة  همة جدا يف عملية 

الفصول الدراسية أو خارج الفصول الدراسية. جيق أن يكون استىدام  
ساعات الدراسة مناسب ا م  تسليم املواد ح  ال يتطلق ساعات عمى 
يف الفصى التايل. ميث سيتم االنتها  من األ داف املادية والتعلم يف 

 الوقت املناسق.
 البئة اللغوية .6

من  بيئةال وخوف  ارتباك  دون  التحد   على  الطالب  تعرف 
 . ا جو ا لغواي  األخطا ، كلما كان اخلوف من األخطا ، كلما مل خيلقوا أبد 

بيئة   وجود  تكون  الإن  سوف  التعلم  عملية  يف  داعمة  وري  تعليمية 
 وتعرقى حتقيق األ داف املتوقعة. ت مشكال
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 نحو م ال ي : تعل لث املبحث الثا 
 مفهوم النحو .أ

كلمددة التعلم أصددددددددددددددلدده عّلم على وزن تفعددّى. أمددا التعريف من القدداموس الكبري  
النحو  و العلم من إمجا  العلما  يف  .حماولة اكتسداب الذكا  أو املعرفة  التعلم  و

النحو لغة: القصدددددددددد، واصدددددددددطالحا:  و علم أبصدددددددددول    21ملىص الكالم العريب.
يعرف هبا أحوال أواخر الكلمات إعرااب وبنا  واملراد ابألصدددددددددددددول املذكورة االسدددددددددددددم 
والفعدى واحلرف وأنوا  االعراب والعوامدى والتواب  والنحو ذلد ، والفدائددة  دذا العلم  

االسدتعانة    معرفة صدواب الكالم من خطيئة ليحرتز به عن اخلطأ يف اللسدان ووايته
كما قال ابن السدددددددددددراج، قال له "  كلمة اليت سددددددددددديتكلم     22على فهم معاج كالم.

ولكن النحو  املتكلمون ابللغة العربية". وأما حنو عند الرزي يعين القصددد والطريقة،  
الكالسدددددددددددددديكيددددددة   العلمددددددا   اإقتصددددددددددددددر  ي  عنددددددد   عن  تبحددددددث  اليت  ملشددددددددددددددكالت ن 

23.الكلمات ديد بشكى على آخر حت  واإلعراب والبنا  أي 
   

علدددددم النحدددددو  دددددو جددددد   مدددددن اللغدددددة العربيدددددة الددددديت تبحدددددث حالدددددة اجلملدددددة موافقدددددا 
كاملددددة.   وحددددروف هددددا اسددددم و فعددددىمب يددددد مددددن التفصدددديى فيللقواعددددد اللغددددة العربيددددة. 

علددددددم لوتعلددددددم  علدددددديمنحددددددو  ددددددو عمليددددددة تلحدددددد  نددددددتمكن مددددددن اسددددددتنتاج أن تعلددددددم ا
 عدددددن بحصدددددت القواعدددددد  ددددو، و الدددددذي يدددددل علدددددى املعدددددا الوسددددديلة العلدددددم أيأصددددول 

وفهددددددم املعددددددا  ديددددددد بشددددددكى علددددددى آخددددددر الكلمددددددات حت  ددددددواإلعددددددراب والبنددددددا  أي 
 وجتنق األخطا . اصحيح

 النحو  م يعلت دفأه  .ب
 قال رشدي أمحد  عيمة من أ داف تعلم النحو  و كما يلي:

 تدريق على ضبط اللغوي .1
 

21 Abdullah Muzakki dalam Kholida Zukhriyya, Pengantar Studi Nahwu (Yogyakarta: IDEA Press 

Yogyakarta, 2015), hal.3 
رمين جايا، دت( ص،  محمد ابن أحمد البارى األهدل في سيتي خليفة، الكواكب الدرية شرح متممة االجرومية، )سورابايا: الح 22

4-5 
23 Dicky Nathiq Nauri, METODE PEMBELAJARAN NAHWU PADA PONDOK PESANTREN 

MIFTAHUL HUDA 06 KECAMATAN SUMBERJAYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT (Skripsi 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung) hal 28 
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 التعويد على االستعمال اللغوي السليم  .2
 تنمية المروة اللغوية .3
 التدريق على إدراك بعض العالقات الرتكيبية بني الكلمات وبني اجلمى .4

 قال نور  ادي يف كتابه أن تتممى أ م أ داف من تعلم النحو فيما يلي: 
 إقدار املتعلم على القرا ة بطريقة سليمة خالية من اللحن  .1
القدرة الكتابة الصدحيحة السدليمة من اخلطا . واملتفقة م    إكسداب املتعلم .2

 القواعد املتعارف عليها.
 مساعدة املتعلم على جودة النطق وصحة األدا  عند التحد   .3
إكسدداب املتعلم القدرة على فهم املسددمو  و يي  املتفق م  قواعد اللغة من  .4

 املىتلف معها.
تنتداج، واملتدارندة، وإصددددددددددددددددار  إقددار املتعلم على املالحظدة الددقيقدة، واالسدددددددددددددد .5

 األحكام.
اإلسددددددهام يف اتسددددددا  دائرة القامس اللغوي لدى املتعلم وإمداده بمورة لغوية   .6

 من خالل النصوص الراقية اليت يتعلم القواعد من خالهلا.
مسدددددداعدة املتعلم على تكوين حس لغوي جيد، وملكة لغية سددددددليمة يفهم   .7

ينه على نقد الكالم، و يي  صوابه  من خالهلا اللغة املنقول ويتذوقها. مبا يع
   24من خطئه، وتوظيف الفقرات والرتاكيق واملفرادت بطريقة سليمة.

 م النحويأمهية تعل .ج
 25لي :تما كم النحو هتمية   يأصبحت دراسة التعل 

إقدار التالميذ على حماكاه األسدالق الصدحيحة، وجعى عذه احملاكاه مبنية    .1
 على أساس مفهوم بدال من أن تكون الية حمضة.

تنميدة القددرة على دقدة املالحضدددددددددددددددة، والربط، وفهم العالقدات املىتلفدة بني  .2
 الرتاكيق التشاهبة، إن جانق  رين املتعلم على التفكري املنظم.

 
 179(، ص UIN Maliki Press، )ماالنج: 2011م المهارات اللغوبة لغير الناطقين بها، نور هادي، الموجه لتعلي  24
 273( ص. 2005)القاهرة: مصر الجديد، المراجع في التعليم اللغة العرابية، إبراهيم محمد عطاء،   25
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سددددددددددددددالمة العبارة، وصددددددددددددددحة األدا ، وتقومي اللسددددددددددددددان،   إقدار التالميذ على .3
 وعصمته من اخلطأ يف الكالم، أي حتسنب الكالم والكتابة.

إقددددار التالميدددذ على ترتيدددق املعلومدددات، وتنظيمهدددا يف أذ دددا م، وتددددريبهم   .4
 على دقة التفكري والتعليى، واالستنباط

ويقرؤوندده    تنميددة قدددرات املتعلمون على  يي  اخلطددأ فيمددا يسددددددددددددددتمعون إليدده، .5
 ومعرفة أسباب ذل  ليتجنبوه.

وقوف التالميذ على أوضددددددددددددددا  اللغة وصدددددددددددددديغها، ألن قواعد النحو إمنا  ي  .6
وصددددددددددف علمى لتل  األوضددددددددددا  والصددددددددددي ، وبيان التغيريات اليت حتد  يف 

 ألفاظها، وفهم األسالق املتنوعة اليت يسري عليها أ لها.
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 الفصل الثالث 

 منهجية البحث


 البحث ومنهجه مدخل  .أ
النوعي م  أساليق    دخىمستىدم  يعين ابالبحث  املدخى يف  ذا   الوصفي 

الة. دراسة تنتس بياانت وصفية يف شكى كلمات مكتوبة أو شفهية من احلدراسة  
السمة املمي ة للكتابة يف البحث النوعي   26أشىاص وكذل  سلوك ميكن مالحظته. 

س أو اقتباساهتم، نصوصهم املىتلفة، أو   ي البياانت السردية اليت تنقى كلمات النا
السلوكيات والعمليات لفهم  حني أن دراسة احلالة  ي التجارب  و وري ا من اخلطاابت.  

أن دراسة احلالة  ي سلسلة من األنشطة العلمية  كما قال موجيا را رجو،     27احملددة.
نشاط،  اليت يتم إجراؤ ا بشكى مكمف، بتفصيى، وبعمق حول برانمس أو حد  أو  

سوا  على مستوى فرد أو جمموعة من الناس أو مدسسة أو منظمة الكتساب معرفة 
    28.متعمقة ابحلد  
م  يالتعل   كالت البياانت على حالة مدسسة مبش   الباحث  أخذ  بحثال  ايف  ذ

ألن  الباحث   ركّ ي النحو.   الوصفية  احلالة  دراسات  على  على   هأكمر  احلصول  يريد 
  تعلم   تطبيق  شرحي يعين  األونالبحث  على األسئلة    معلومات ليتمكن من اإلجابة

درسة نور اهلدى الدينية اإلسالمية السلفية كار  مب  تعليم النحو  يف  تعليم السياقيةوال
ماالنس سوكون  األسئلة  و   .بسوكي  على  اإلجابة  يعين    البحثمن   شرحيالمانية 

تعل   هواجتاليت    ت شكالم والطالب يف  املعر   النحوم  ياملعلم  اجلوانق  فة يخاصة من 
ح  أقامت   حو،م النييف تعل   واجه املعلم تاليت    ت املشكال  لتحليى  ،والنفسية احلركية

 .  حوم الن ييف تعل بتقييم املدرسة 
 

26 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Cet-24, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2007). hal. 150 
27 James Dean Brown & Christine Coombe, Research in Language Teaching and Learning, 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2015), p. 112 
28 Mudjia Rahardjo, Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya, (UIN 

Malang: 2017) 
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 مكان البحث .ب
البحث    ذااملكان املستىدم يف إجرا  الباحث للحصول على البياانت املطلوبة  

مدرسة نور اهلدى الدينية اإلسالمية السلفية كار  بسوكي سوكون ماالنس.  ذه  يف  
م    م النحويقواعد وترمجة يف تعل   التعليم   ريقة  ل على استىداماز ما  املدرسة السلفى  

يف  ذا املعهد يواصلون دراسهم يف املرحلة الطالب  . و السياقيةالتعليم  تعلم و    ريقة
 .اجلامعية

 البياانت ومصادرها .ج
الاملستىدم  البياانت    أما و و  بحثيف  ذ  أال  مصدرين  على    املصدر   تتكون 

 . المانوي املصدرو  األساسي
 األساسي  صدرامل .1

البياانت اليت يتم احلصول عليها من املصدر األول    و   األساسي  صدرامل
تكون يف شكى  أن  اليت ميكن  البياانت  اسرتجا   وتقنيات  إجرا ات  من خالل 

مصممة قياس  أدوات  استىدام  أو  مالحظات  أو  على و   . مقابالت  للحصول 
النحو   ميتعل يف    ورئيس املدرسة   اليت يواجهها املعلمون   شكالتمعلومات تتعلق مب

ر اهلدى الدينية اإلسالمية السلفية كار  بسوكي سوكون ماالنس ورئس مبدرسة نو 
ابإلضافة إن املقابالت، أجرى الباحث أيضا  مالحظات وري مشاركة يف املدرسة.  

 ها. للحصول على حملة عامة عن املشاكى في النحو  ميتعل 
 مانوي ال صدرامل .2

البياانت اليت يتم احلصول عليها من مصادر وري   و المانوي   صدر بينما امل
الرمسية واحملفوظات  الواثئق  بياانت  شكى  يف  تكون  ما  عادة  اليت     29. مباشرة 

ا  ليكمى  المانوي  صدرامل  استىدم  ذيو  على  األساسي.  صدرملعن  احلصول    
 مدرسة يف    المانوي يف  ذه الدراسة من خالل مقابالت منظمة م  الطالب   صدرامل

للحصول على  هلدى الدينية اإلسالمية السلفية كار  بسوكي سوكون ماالنسنور ا

 
29 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), hal.36 
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يتم   كما النحو.     ميتعل يف تنفيذ    كالت معلومات داعمة تتعلق ابستجاابهتم م  مش 
مانوي أخرى من الواثئق اليت حصى عليها الباحث ممى ال  املصدراحلصول على  

من مجي  اجلوانق و ي اجلوانق   ونتائس تعلم الطالب ،  النحوخطة تنفيذ التعلم  
 . اجلوانق املدثرة، واجلوانق احلركيةو ، املعرفية

 طريقة مجع البياانت  . د
   :جيم  الباحث البياانت ابستىدام التقنيات التالية  ،للحصول على بياانت دقيقة

 نظمة امل ةقابل امل .1
لشىصني لتبادل املعلومات واألفكار من خالل سدال  ااملقابلة  ي اجتما   

قابلة  و حمادثة  امل  يكسي ميليوج،وفقا ل   30.وجواب بناؤ ا معا يف موضو  معني
  الذي  رح األسئلة  الباحثاحملادثة من قبى  رفني ، ومها    جتريم  ورض معني ، و 

  31.جاابت على السدال الذين قدموا  واملستجيق
ا عن  دليى  للبحث  املستىدمة كمرج   األسئلة  من  قائمة  ملقابلة  ي 

مبوضو    تتعلق  مقابالت  إجرا   خالل  من  توفر الاملعلومات  أن  وميكن  دراسة 
البحث الباحث يف عملية  يتوقعها  اليت  التوجيهية .  النتائس  املبادئ  تتضمن  وال 

أسئلة عامة. ففذا كان يف نشاط املقابلة سدال يدعم   للمقابلة املستىدمة سوى
 . املوضو ، ففن الباحث سوف يسأل املصدر

املنظمة  بحثال  ايف  ذ املقابالت  من  النو   الباحث  ذا  استىدم   ،
كأداة جلم  البياانت    ةاملقابل   دليى   ثمث يستىدم الباح  للحصول على املعلومات.

لتسهيلها يف احلوار أو احلصول على بياانت حول املشاكى اليت يواجهها املعلمون  
النحو مبدرسة نور اهلدى الدينية اإلسالمية السلفية كار  بسوكي   تعلم  والطالب يف

 سوكون ماالنس.  
 
 

 
30 Sugiono, Op cit, hal. 317 
31 J. Lexy Meleoung, Op cit, hal. 135 
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 املالحظة وري مشاركة .2
 ريقة جلم  املعلومات أو البياانت اليت تتم عن  ريق    ي  املالحظة بوجه عام

 32. إجرا  عمليات رصد وتسجيى منهجية للظا رة احلالية بوصفها  دفا للمراقبة
الباحث   تقسيمها  ذكر  دو  أن نو  املالحظة عادة ما يتم بنا  على مشاركة 

من املباشرة  املكونة  الب  33. املباشرة  وري  املراقبةو  املراقبة  استىدم  حث  ويف  ذا 
 تعلم النحو.  من املعلم يف  ت املشكالرى  يألن الباحث يريد أن    املالحظةالباحث  

 الواثئق .3
شكى   يق  ئواثال الواثئق  تتىذ  أن  ميكن  املاضية.  لاحدا   سجى 

تستىدم الواثئق يف  ذه     34.لشىصمن ا  األثريةعمال  األأو    الصورة    ،كتاابت ال
العميق  داعمة ح  يتم احلصول على معلومات  البياانت  الالدراسة للحصول على  

 على جانق املقابلة وجانق املالخطة.  
ب نو  البياانت اليت سيتم  اس احلستىدم  ليت تداة مج  البياانت ااأل  وأما

البحث  مجعها يف  ذا  املستىدمة  البياانت  مج   واألداة  املال.  ،  حظة صحيفة 
 تسجيى أو اهلاتف  ت آال ، و صحيفة دليى املقابلةو 

 3.1 اجلدول

 )البياانت ومصادرها وأدوات مجعها(
 أدوات مجعها مصادرها  البياانت  أسئلة البحث  رقم 
تعلم تطبيق  كيف .1

 يف ةسياقيالم يتعل وال
درسة  مب تعليم النحو

نور اهلدى الدينية  

 املالحظة   -
 الواثئق -

 الطالب -
 علم امل -
 ورقة الشي  -

 مقابلة  -
 مالحظة -
 واثئق -

 
32 Sitti Mania, Observasi sebagai Alat Evaluasi dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran, Lentera 

Pendidikan, Vol.11, No.2, Desember 2008, hal. 221  
33 Hasyim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpuan Data 

Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial), Jurnal at-Taqaddum Vol.8 No.1, 2016, hal. 34 
34 Sugiono, Op cit, hal 329 



24 
 

اإلسالمية السلفية 
كار  بسوكي سوكون  

 ؟ ماالنس
تطبيق ما املشكالت  .2

 ةسياقيال م يتعل تعلم وال
  درسةمب تعليم النحو يف

نور اهلدى الدينية  
اإلسالمية السلفية 

كار  بسوكي سوكون  
 ماالنس ؟

 املالحظة  -
 الواثئق -

 الطالب -
 علم امل -
 ورقة الشي  -

 مقابلة  -
 مالحظة -
 واثئق -

 

 أسلوب حتليل البياانت  .ه
البياانت   األسلوب  البحث  حتليى  النوعي  يعين  املستىدم يف  ذا    الوصفي 

حتليى البياانت  و عملية تنظيم البياانت يف أمناط البيئة  .  (دراسة حالةاألسلوب  )
  ة قرا   لتبسيط البياانت يف شكىالغرض منها يعين    35من وحدات تصوير األساسية. 

ميليس وتنفيذ من  البياانت  حتليى  أسلوب  الباحث  يستىدم  البحث  يف  ذا  ه. 
وقت  وحدثت يف  أنشطة  ثالثة  من  تتكون  البياانت  حتليى  أن  يعتربان  و وبرمان. 

البياانت واحد، و ي   البياانت، وحتقق  البياانت، وعرض   من  تطبيقال  36.   فيض 
األنشطة تشب    ثالثة  يتم  ح   منها،  االنتها   يتم  ح   ومستمر  تفاعلي  بشكى 

 37البياانت. 
 
 

 
35 Lexy. J. Meleong, Op cit, hal. 103 
36 Ilyas, Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling, Journal of Nonformal Education, Vol.2, 

No.1, 2016 
37 Sugiono, Op cit, hal. 337 
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 فيض البياانت   .1
ركي  اال تمام على تسبط،  ي عملية اختيار، و   و البياانت    فيض 
  املكتوبة يف امليدان   ملالحظةوحتويى البياانت اخلام اليت تنشأ عن املىص  

ميث فيها املرحلة التالية من التىفيض  ليص، ترمي ، مث عن املواضي ،  
إنشا  جمموعات، إنشا  أقسام، كتاية املفكرة تستمر عملية تقليى البياانت  

 38أو حتويلها مستمرا بعد البحث امليداج ح  التقرير النهائي املرتق. 
 البياانت  عرض .2

البياانت  امل  و   عرض  املعلومات  من  يعطي  جمموعة  اليت  نظمة 
النتائس وا اذ اإلجرا ات. استىالص  البياانت   39إمكانية  تقدمي  أن  أي 

بني  املقسم  البحث  مشكالت  جيم   الذي  امليدان  من  علبها  احملصولة 
املطلوب وري املطلوب، مث جتّم  وتعطي حدود املشكلة. من  ذا تقدمي 

أ وضوحا  البياانت  يعطي  أن  يستطي   املتوق   من  البياانت  البياانت،  ي 
سوف تقدم البياانت ميكن    ذا البحثيف    40اجلو رية والبياانت الداعمة. 

القيام به يف شكى وصف موج ، والرسوم البيانية، والعالقات بني الفئات  
 أشبه ذل . وما 

 حتقق البياانت  .3
البياانت  استنتاج    حتقق  والتحقق، كى  النتائس  استىالص   و 

وسوف تتغري عندما يتم العمور على أدلة    املقدمة ال ت ال مدقتة ،  األساسية
البياانت  التالية جلم   املرحلة  يف  تدعم  النتائس .  قوية  التحقق  يتم  حيث 

أي إعادة التفكري اليت تعرب عقى الباحث أثنا   ، لبحثخالل ا  منالناجتة  
وتبادل  املراجعة  تنشيط  وإعادة  امليدانية،  السجالت  ومراجعة  الكتابة، 

 
38 Mattherw B Miles & A. Michael Huberman, Op cit 
39 Ibid, hal.17 
40 Rafida, Pemahaman Guru dalam Menerapkan Penilaian Autentik di Madrasah Ibtidaiyah No. 

366 Bumiayu Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar, (Skripsi:  UIN Alauddin Makasar, 2017), 

hal. 59 
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لوض    نتيجة يف جمموعة أخرى من  ب  اإلتفا األفكار  شكى نسىة من 
 .  البياانت 

   3.2  رسم بيان

 Miles and Hubermanعملية حتليل البياانت وفقا على  

البيانات جمع   

 عرض البيانات
 

 تصنيف البيانات 
 

التلخيص والتحقق  

 البيانات 
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 الفصل الرابع 

 عرض البياانت وحتليلها 

مدرسة نور اهلدى الدينية اإلسالمية السلفية كارع بسوكي    املبحث األول : حملة عن
 سوكون ماالنج 

 قامتهاإاتري  .أ
  اإلسدالمية السدلفية كار  بسدوكي سدوكون ماالنسمدرسدة نور اهلدى الدينية  

سدددس  ذه املدرسدددة  . أما مد أو السدددلفية  كالسددديقيةال  لمعهد ي مدسدددسدددة تعليمية ل
أسددددداس    وتكون يف واحد 1997أوكتوبر  2  كياي  اجي بيظاوي مصدددددليح يف م

صدددددددوف كسدددددددمة من تم  تدريس ال.  كار  بسدددددددوكي سدددددددوكون ماالنساملعهد األنوار  
يف كارانس    املعهدصددددددددددى على تفويض من معلمه لبنا   مسات  ذه املدسددددددددددسددددددددددة، ح
إنشدددددا  مدرسدددددة داخلية أنور اهلدى    1997 ويف عام  بيسدددددوكي، سدددددوكون، ماالنس.

فيها  مدرسدددددة نور اهلدى  م    السدددددلفية إلسدددددالميةاكمدسدددددسدددددة تضدددددم العلوم الدينية  
 . املتحضرة دون التىلي عن تقدم العلم يف العصر احلديث

 ةرؤية ورسالة وأ دف املدرس .ب 
 املدرسة رؤية .1

  تعان" هللا اليت يرض احلياةخلق حياة إسالمية يف حتقيق  دف "
 املدرسة رسالة .2

 كحصن يف احلياة اعتمعية  املىتلفة يف العلوم الدينيةي ّود الطالب (أ
كضو  على  ريق احلقيقة يف احلياة    املىتلفةيف العلوم الدينية  ي ّود الطالب  (ب 

 اعتمعية
 ي ّود الطالب ابلعقيدة واألخال  واإلستقامة يف تنفيذ أ ى السنة واجلماعة  (ج
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 تركيق املنظم.ج
   4.1 اجلدول

 احلاج حممد بيضاوي مصلح جلنة املدرسة
 األستاذ حممد صلطن حنايف  مدير املدرسة

 حممد علي حمسني سكرتري
 دينتوإيفان  حماسق

 حممد بسطمي انئق املدير عال األكادميي
 فدد  هريي معلم • انئق املدير عال الطاليب

 نور حليم •
 جملس املعلمني 

 الطالب
 

 مرافق املدرسة.د
 اإلدارة املدرسة .1
 املكتبة .2
 املصلى .3
 حلقة الطالب  .4
 الفصى .5

نور درسة مبتعليم النحو  يف ة سياقيتعليم الالو  متعل   طريقة تطبيق :  ثاناملبحث ال
 اهلدى الدينية اإلسالمية السلفية كارع بسوكي سوكون ماالنج 

يف الكشددددددددددددف عن البياانت، قدم الباحث نتائس البحث اليت   احلصددددددددددددول  
يف   ةسدددددددددددددديداقيدالتعليم الو  تطبيق تعلمعليهدا من املالحظدات واملقدابالت والواثئق حول 

.  ناك اإلسددالمية السددلفية كار  بسددوكي سددوكون ماالنسدرسددة نور اهلدى الدينية  مب
 النحو.م يمناقشني معمقة حول البحو  اليت أجرا ا الباحث، أي عملية تعل 
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 أ داف التعليم.أ
درسدددددددددددددددة نور اهلدددى الدددينيدة  أ ددداف تعليم النحو يف مرحلددة الوسددددددددددددددطى مبدد
 قواعدعلم   فهمرك  على يعين  اإلسدددددالمية السدددددلفية كار  بسدددددوكي سدددددوكون ماالنس

يتوق  من الطالب أن يكونوا قددادرين على   ح   اللغددة أي علم النحو والصددددددددددددددرف
. ةداندق ذلد  يرجو للمعلم على فهم الكتداب على بيداض ملددة عدامني  فهمقرا ة و 
عا  مو تعريف   الكلمات على  ديد بشددددكى آخر  حت  وأي قواعد اللغة علم   وقدرة

 فيما يلي:. كما حصول على املقابلة مبعلم األساسي  املفردات 
ال يوفر فقط فهم املعا اجلدداوي للمددادة املعطى ، ولكندده يقدددم أمملددة يف "  

  41"احلياة اليومية
وذل  وفقا أل داف التعلم اليت حتدد ا املدرسة، و ي الرتكي  على تعميق  
علم األدوات ميدددث يتوق  من الطالب أن يكونوا قدددادرين على قرا ة وتفسددددددددددددددري 

فر توّ  اليت  ضددددددددددافيةاإلتغريات  املعلم املومن انحية أخرى، يوفر دون احلركة.   الكتاب 
 يف احلياة اليومية. وظيفةأمملة و 

 مواد التعليم .ب 
درسددة نور اهلدى الدينية اإلسددالمية  مواد تعليم النحو يف مرحلة الوسددطى مب

يعين كتاب العمر ي يتضدددددددمن من قرا ة   السدددددددلفية كار  بسدددددددوكي سدددددددوكون ماالنس
وتقدم لشدددددرح املادة وتدريبات األسدددددئلة وأسددددداس قواعد النحو ابملواد   النظام وحفظ

املناسددددددددددددبة إن النظام. ويسددددددددددددتند  ذا إن مالحظة عملية التعليم وأيل من بياانت  
"املواد      طيط التعليم من قبدددى املعلم. دليدددى من املقدددابلدددة واملالحظدددة م  املعلم:

اب العمر ي. واسدددددتىدام كتاب املسدددددتىدمة يف مرحلة الوسدددددطى تصددددددر من الكت
 42القواعد الصرفية ليفهم الصرف"

 
 2021-4-9املعلم يف فصى الوسطى، املقابلة م   41
 2021-4-9املقابلة م  املعلم يف فصى الوسطى،  42
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يف مرحلة الوسددددددددددددطى  ي المانية األشدددددددددددديا  يف عملية التعليم، اختيار املواد  
التعليم من رئيس املدرسددة. ومصدددر التعليم لطالب يف  ذه املرحلة يعين فهم معا 

 النظام العمر ي وعمله.
  ريقة التعليم.ج

ة يف امليدان عن  ريقة تعليم النحو يف مرحلة مسددددددددق على نتائس املالحظ
درسددددددة نور اهلدى الدينية اإلسددددددالمية السددددددلفية كار  بسددددددوكي سددددددوكون الوسددددددطى مب

ألن . يعرف أن  ريقدة التعليم املسددددددددددددددتىددمدة تعين  ريقدة القواعدد والرتمجدة. مداالنس
عليم. كما حصددددددول على كمواد الترتا   سددددددتىدم الكتاب الا يف املعهد  هتنفيذ عند
 قابلة مبعمله فيما يلي: امل

" ريقة التعليم يف مرحلة الوسدددددددطى يعين  ريقة القواعد والرتمجة كما يعّمى 
ة  م املطبق يف اجلددامعدديالتعل    ريقددة  املعلم على  حدداوليف املعددا ددد العددامددة. يف حني،  

حناول اجلم  بني املواد من الكتاب، مث إعطا   ي شددددددرح الوضدددددديفة أمام الفصددددددى.  
 43."حلياة اليومية للطالب اب األمملة اليت تناسق

يسدددددتىدم الطالب لغة يسدددددهى فهمها  كما حصدددددول املالحظة بعمله يعين 
املعداملدة ابملمدى للطالب من خالل  رح    املعلممث يعطي  . يف شددددددددددددددرح مدا يتم تقددميده

 كما يلي:  األسئلة
كشدددددددددكى من أشدددددددددكال   عليمهم ؟" ت يفللمواد   فهماسدددددددددوا  كان ذل  "  

 . الذي   القيام بهاالنتها  من التعلم 
 د. وسائى التعليم

وسددددائى التعليم املسددددتىدمة حني التعليم يعين السددددبورة والقلم ليشددددرح املواد  
املوضددو  يتعلق ابلكتابة فسدديىتدمه السددبورة كوسدديلة    من املعلم. حني شددرح املعلم

التعليم ممى كتابة احلروف من الكلمة أو اجلملة الصدددددحيحة. وجد الباحث الدليى 
 ملالحظة واملقابلة:من ا

 
 2021-4-9املقابلة م  املعلم يف فصى الوسطى،  43
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ليس  ناك حاجة السدددددددددددددتىدام وسدددددددددددددائى  ،  نحوم علم الييف الواق  يف تعل "
  .لشدددددددرح املواد   األقالمببسدددددددا ة اسدددددددتىدام السدددددددبورات البيضدددددددا  و .  اإلعالم احلديمة

 44."ميابإلضافة إن ذل ، ففن قرا ة معا الكتاب  و أيضا وسيلة يف تعل 
 ه. تقومي التعليم

للتقومي املسددددددددتىدم لقياس مدى فهم الطالب للمواد املقدمة أما ابلنسددددددددبة  
من قبدى املعلم، فيددعو الطالب إن أدا  التمدارين الواردة يف ورقدة عمدى الطدالدق مث  

ابإلضدافة إن ذل ، يالحظ املعلم أن قدرة الطالب مباشدرة     سديتم مناقشدتها معا.
قدمة. أما ابلنسدددددددددددددبة  بطريق التعيني العديد من الطالب لإلجابة على األسدددددددددددددئلة امل

للتقييم الشددددددددددددامى، فسدددددددددددديقوم املعلم  جرا  امتحان يف منتصددددددددددددف و اية الفصددددددددددددى  
الدراسددي. يعمى الطالب على الاسددئلة املتعلقة ابملادة لفصددى دراسددي واحد الذي  

 قدمه املعلم.  ذه نتيجة مالحظة ومقابلة التعليم م  املعلم يف مرحلة الوسطى: 
من نصددددددددددددف    ،ال يفهمون.  كذاالذين ذين يفهمون و الطالب ال  بني  أقدر نتائس "

 45."النهائي ومن االختبار اليومي ومن مالحظال
أن يكون معروفدا أن املعلم  البداحدثاليت ا دذ  السددددددددددددددابقدة  البيداانت   بيدان  من

التقومي املتنصف الدراسي وآخره.  يومية،  التقومي الأعطى االمتحان عدة مرات. أي  
ةداندق ذلد  عقدد املعلم التقومي اليوميدة يعين إنشدددددددددددددددا     والتقومي أولده يعقدده املعلم.

اجلملددة من عمليددة الطالب. ويف التقومي املتنصددددددددددددددف الدددراسددددددددددددددي يعين  م يقرؤون  
الكتدددداب العمر ي ابلقرا ة الصددددددددددددددحيحددددة. وحني التقومي ال خر يعين  م يتبعون  

 اإلمتحان املدرسي. 
بريدددى إن مدددايو  إاليت أجرا دددا البددداحدددث مندددذ    ةواملالحظددد  ةمن نتدددائس املقدددابلددد

 ريقدة تعلم ابسددددددددددددددتىددام    حوم الني، وجدد البداحدث اسددددددددددددددتنتداجدات من تعل 2021
يف املدرسة الدينية نورية اهلدى كارانس بيسوكي سوكون    الوسطىيف فصول   والتعليم

 :فيما يلية. م السياقييتنفيذ التعل  يفماالنس. املبادئ 
 

 2021-4-15ى، املالحظة يف الفصى الوسط 44
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 البنائيةالنظرية  (1
  اإلمجدددايلعلومدددات  امليف شددددددددددددددكدددى    اليت ظهر من الطالب   األفكدددار ي  
ح  يتمكنوا من إعطا  املعرفة واملعا من التفصيلي. علومات  امل إن وجيعلها

 . كما حصول على املقابلة مبعلم واملالحظة فيما يلي:خالل جتربة حقيقية
يف تقدمي املواد ، وحنن نسددددددددتىدم أسدددددددداليق اسددددددددتنتاجية عند شددددددددرح "

ح  نفهم حمتوى الكتددداب بشددددددددددددددكدددى معقدددد. مث إعطدددا  حمتوايت الكتددداب  
سدمح للطالب  يالطالق أمر للبحث عن أمملة بشدكى اسدتقرائي. بعد ذل  

 46."مبعاجلة األفكار اليت ميكنهم فهم املواد املقدمة
 االستقصائي (2

.  بنشداط لتحليى وحتديد األفكار هبا الطالب اسدرتاتيجية تسدتىدم   ي 
يف التفكري  تحفي فدفنده سددددددددددددددوف يددي إن العنددمدا يطرح الطالب أسددددددددددددددئلدة 

 . كما حصول على املقابلة مبعلم واملالحظة فيما يلي:واملناقشة
م. يتعل الحتد  أنشدددددددطة املناقشدددددددة اليت يقوم هبا الطالب يف كى عملية  "

اليت   احلصول عليها يف احلياة اليومية، وربطها    ةأ ا تعطي أمملة على اجلمل 
 47."السابق لقا الابلنظرية اليت أعطيت يف 

نسدددمح هلم مبناقشدددة بنشددداط م  بعضدددهم البعض، ميث يشدددعر أولئ  "
 48"الذين ال يفهمون مبساعدة وبنا  التفا م معا.

 إلقا  األسئلة (3
املوضدددو  الذي م    ةناسدددباألفكار املعقدة اليت أن تولد األسدددئلة امل و 

 واملالحظة فيما يلي:. كما حصول على املقابلة مبعلم  ت مناقشته
م. حيصددددددى يكما يتوق  املعلم، ينشددددددط الطالب يف أنشددددددطة التعل "

التعل  أنددددده عندددددد  م يف يالبددددداحدددددث على معلومدددددات من خالل املالحظدددددة 
 

 2021-4- 9املقابلة م  املعلم يف فصى الوسطى،  46
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، والبا ما يطرح الطالب أسدددئلة إما م  املعلم أو م  األصددددقا   لفصدددىا
 49"ملادةابالذين يفهمون 

 ميالتعل  فرقة (4
م اليت من ياليت تعمى معا حلى مشددداكى التعل ميجمموعات التعل  ي 

ن يكون  أبح  تكون  ناك حاجة   م الطالب.يالتعل  حتفي شدددددددددأ ا زايدة  
  املالحظةكما حصددددددددددددددول على   م.ياملعلمون رفيقا للطالب يف عملية التعل 

 فيما يلي:
، ميالتعل  فرقةأنه م  تشددكيى   ةالحظنتائس املحصددى الباحث على  

ناقشددة حمتوى املواد اليت وصددفها املعلم قبى يصددبح الطالب أكمر نشددا ا مل
 50.أي كتاب العمر يستىدم ملوابلطب  من حمتوايت الكتاب ا

 يةنعكاساال (5
املسددددددددددددددتىددمدة أثندا  التعليم ابحلمداس عن معرفدة  ميقو الت   ي  ريقدة

 الطالب فيه. كما حصول على املقابلة مبعلم واملالحظة فيما يلي:
مناقشددددددة، ففننا حنتاج إن تقدمي نتائس  إذا بعد أن ننشددددددئ جمموعة "

. ميث تشددددكى تداخى كبري بني جمموعة واحدة  لفصددددىمناقشددددتهم أمام ا
 51"من املناقشات م  جمموعة مناقشة أخرى

 التقييم (6
التعل  و   اليت جترى خالل عمليدددددة  التقييم  م م  اال تمدددددام يإجرا ات 

 ة فيما يلي:كما حصول على املقابلة مبعلم واملالحظ  .بعمق معرفة الطالب 
  املعهد، دون ترك ثقافة اللقا يف كى   وضديفةحنن نعطي الطالب  "

الددددذي نقدددددمدددده. و  يطلددددق من الطالب البعددددد،  اليت تفهم حمتوى الكتدددداب 
الكتداب. ابإلضددددددددددددددافدة إن ذلد ، تقوم مدا يف  البحدث عن أمملدة أخرى وري  
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ل للطالب تكون مواد ا أيضددددددددددا وفقا اعماأل  ةاملدرسددددددددددة أيضددددددددددا بعمى ورق
حملتوايت الكتاب املسددتىدم كمرج . ميث ميكن اسددتىدامه كشددكى من 

 52."أشكال التدريق من قبى الطالب 
تقدم  ذه املدرسددة تقييما يف منتصددف و اية الفصددى الدراسددي. يف "

بقرا ة الكتاب، مث يف  اية الفصددى    يقوم التقييممنتصددف الفصددى الدراسددي،  
ادة اليت   تدريسدددددددددها لفصدددددددددى تقييمية وفقا للمالسدددددددددئلة  األالدراسدددددددددي تعطى  

 53."دراسي واحد
درستتتتتتتتتتتة نور اهلتدى  مبت التعليم النحو  عمليتة   يف   الطالب  املبحتث الثتالتث: مشتتتتتتتتتتتكالت

 الدينية اإلسالمية السلفية كارع بسوكي سوكون ماالنج 
من خالل حسددددددددددددددق املالحظدة واملقدابلدة م  معلم النحو و البده يف مرحلدة 

مدرسددددددة نور اهلدى الدينية اإلسددددددالمية السددددددلفية كار  بسددددددوكي سددددددوكون  الوسددددددطى 
املشددددددكالت وري كانت املشددددددكالت لدى املعلم والطالب اليت تتكون من    ماالنس
 كما يلي: . وسيأل البيان عنها  اللغوية

 قلة دواف  الطالب  .1
املدسدددددددسدددددددة التعليمية  ي جتم  للعديد من الطالب أو العديد   والبا

علم يف  ددذه احلددالددة فهم  .  ىتلفددةاملتعلم  المن الطالب الددذين لددديهم روبددات  
ممدى الطالب الدذين ،  يدثر أيضدددددددددددددددا على ا تمدام التعلم لددى الطالب   النحو

مث  ة. جييدون مهارة الكالم اندرا ما ينتبهون إن عمق ترتيق اللغة الصدددددحيح
معظم   النحو، و ي علم  قواعددددسدددددددددددددديكون هلدددا أتثري يف عمليدددة تعلم علم ال

حو.   م أولئ  الذين درسدددددوا علم الن املدرسدددددة  هالطالب املتحمسدددددني يف  ذ
 . وأولئ  الذين مل يشعروا ابمللى والكسى لتعلم  ذا العلم

 كان نتيجة مقابلة الباحث كما تلي:  
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، أو وري خمطط  Hidden Currilum ونسدتىدمه   ذياملنهس ال"
. ابلنسدددبة إن عدم اال تمام بعدد االجتماعات م  الطالب والكتاب القائم

ميكن ،  من  ناك.  كتاب ملدة عام واحدتم الاملدرسددددددددددددة  دف خل  ىلد ذا، 
هلم أن درسدددددددوا، ينبغي أن   واأن نرى كيف الطالب املشدددددددبعة الذين مل يسدددددددبق

دثر على يحياكم على  ذا النحو. ح  لو خا  ميكن أيضددددا، ولكن سددددوف  
 54."فهم الطالب 

ابإلضددافة إن ذل ، يسددتىدم املعلمون أسدداليق أخرى للمسدداعدة يف 
لتغري يف   طريقددددة تعلم والتعليميعين ابسددددددددددددددتىدددددام ال  ميتع ي  اال تمددددام ابلتعل 

منهس التعليم القواعد والرتمجة لقرا ة الكتاب  التعليم.  ولكن املعلم يستىدم
وفقا  طريقة تعلم والتعليمالسدددتىدم  ي طالب لفهم ال  املراج   ي العمر ي. مث

  سدتىداموا .  يف  ذه املدرسدة ملدة أرب  سدنوات تقريبا  حوعلم الن. "ب الللط
ة. قرأ الكتاب ليشددددددددرح املواد العام، مث يطلبون املمال  املناسددددددددب  التعليم اجلامعي

 55يف حياهتم أي قرا ة لصالة أو الصلوات." وفقا
  النحوم يبياانت أعاله ، ففن املشددكلة اليت حتد  أثنا  تعل المن شددرح 

عنددمدا تفتقر إن روح وا تمدام التعلم يف .  م الطالب ي ي عددم اال تمدام بتعل 
ميدث ال حتصدددددددددددددددى على نتدائس    رتدقم وري ميالطالب، فدفنده سدددددددددددددديجعدى التعل 

 . ميالتعل 
 عادة وبيئة التعليم .2

الفصدددددددددددددددى  يف   يف لقدا  األول بددأ التعليم ليشددددددددددددددرح عن خطدة التعليم
يف الفصدددددددى الدراسدددددددي األول يتوق  من الطالب أن يكونوا قادرين طالب. ال

 .على قرا ة وفهم الكتاب 
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متحداانت التجدديدد اإلحصدددددددددددددددى البداحدث على بيداانت من خالل  "   
  56."من الطالب  الكتاب  متحاانت قرا ةأي إ النصفي اليت عقدت املدرسة

قدددددادر  عدددددادة كتددددداب    النحوعلى معرفدددددة علم    ونالطالب    التعليممن 
كما املعلومات اليت حصدى عليها الباحث .  كى يوميف    كيايم     ةالكالسديكي

 ملعلم.م  ا خالل املقابلةمن 
  وقت يف قوابسفهم يكتسدددددددبون الفهم من خالل االسدددددددتما  إن ال" 

مقافة التعليم  ال  قواعد وترمجة  اسدتىدام معا اجلاوية م   ريقة. الصدباح والليى
يف  م م يفهمون من خالل الرموز اليت يكتبو املعهد السدلفي اإلسدالمية.  يف 

 57."كى يوم
. وحصدددددددددددددددى البداحدث على املعهددخدارج  يف  حني أن حيداهتم اليوميدة  و 
ألن معظمهم   املعهدخارج  يف  وتستىدم عادات الطالب    الحظة.بياانت امل

حنن  املعهدإن التعليم يف  ذا   ابلنسددددبة" امعة.من اسددددتكمال تعليمهم يف اجل
ليس أكمر   املعهددد. ح  نتعلم يف  ددذا  ةالتعليم أثنددا  وجوده يف اجلددامعدد  نرك 

 58." جدا مهتمم، لفهم حنن لسنا يمن التعل 
 الكفا ة األساسية للطالب  .3

م اللغة املوجودة يف املدرسددددة الدينية  يعلم ابلفعى، ففن مواد تعل يكما  
يف م اللغدددة  يمواد تعل .  تلفدددةخم  كوميدددةم اللغدددة يف املددددرسددددددددددددددددة احليم  مواد تعل 

اليت هلا   النحوام الكتق التقليدية م  فهم علم  ابسدددددددددددددتىد  ةدينيالدرسدددددددددددددة  امل
كما أن وقت تقسدددددديم سدددددداعات التعلم وري موجود جيعى من عدم  فضددددددلة.  امل

 .وجود نوعية لفهم الطالب 
ة. قد   تعليمهم يف اجلامع الوسدددددددددطى الفصدددددددددىمعظم الطالب يف "

خاصدددددددددددة ابلنسدددددددددددبة ألولئ  الذين ال .  أقى وقت جدا يف املعهدم يتعل الح  
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م اللغة يأما ابلنسدددددددبة لتعل النحو.    م، وخاصدددددددة يف عل التعليم يف املعهديعرفون 
 59. "يتطلق عادات وبطبيعة احلال بشكى مستمر م  وقت مكمف

م يالتعل  ةالنتائس اليت حصددددددى عليها الباحث عند إجرا  مالحظ نوم
 و عدم وجود  النحوم يتعل العادة املسدددددددتىدمة يف الوسدددددددطى. "فصدددددددى  اليف 

 الطالب م    القواعدسددددددددددداعات التعلم وأقى مال مة عندما تسدددددددددددتىدم لفهم 
  60ه."خا م و لفه
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 امسالفصل اخل
 مناقشة نتائج البحث

م يالتعل  ي  طريقة تعلم والتعليماليف الفصددددددددددى السددددددددددابق أن   البياانت  ابعتبار على
قدادرة على العمور على املواد اليت  دت   يدكدد على عمليدة مشددددددددددددددداركدة الطالب لتكون  يتال

تشددددددددددددددجي  الطالب على تطبيقده يف ، دراسددددددددددددددتهدا والتواصددددددددددددددى م  حداالت احليداة احلقيقيدة
و حم النياليت يسددددددددددددددتىدمها املعلمون يف تعل   طريقة تعلم والتعليماسددددددددددددددتىدام ال  61.حياهتم

يسدددددددددتىدم بشدددددددددكى عام على نطا  أوسددددددددد  يف التعليم على مسدددددددددتوى املدارس العامة أو  
، يقدم املعلمون جمموعة متنوعة   ذا املعهدملدسددددسددددات   تعليم النحوولكن يف . امعات اجل

هبدف جعى الطالب أكمر إبداعا    ريقة تعلم والتعليمم ابسدددتىدام يالتعل  ةمن اسدددرتاتيجي
اليت يسددددددتىدمها    ةلذل ، سدددددديناقح الباحث بشددددددكى أعمق حول االسددددددرتاتيجي.  وابتكارا

 . درسة الدينية نورية اهلدى كارانغبيسوكي سوكون ماالنسو يف املحم النياملعلمون يف تعل 
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نور اهلدى الدينية   درستتتتةمبتعليم النحو  يف   ةستتتتياقيتعليم التعلم والطريقة  تطبيق   .أ
  اإلسالمية السلفية كارع بسوكي سوكون ماالنج 

 ميالتعل و   م ريقددة تعلّ  ندداك العددديدد من أشددددددددددددددكددال خمتلفددة من اسددددددددددددددتىدددام  
م الذي  يكنموذج التعل   ة  م السددددياقييالتعل تعلم و  لرمسانوفقا ل.  وفقا للىربا   السددددياقية

يوفر مرافق ألنشددددددددددددددطدة التعلم للطالب إلجيداد ومعداجلدة، والعمور على جتربدة تعليميدة  
م فقط من يوابلتايل ، ال ينظر التعل .  أوسدددددد  من خالل إشددددددراك األنشددددددطة الطالبية

 . ل  عمليةتجانق املنتس ، ولكن األ م من 
لنور ادي  و مفهوم تعليم ميكن أن يسددددداعد   ةم السدددددياقيييف حني أن التعل 

املعلمني على التواصددددددددددى بني املواد اليت يتم تدريسددددددددددها والوضدددددددددد  احلقيقي للطالب 
وتشددجي  الطالب على التواصددى بني املعرفة اليت لديهم وتطبيقها يف حياهتم كأفراد 

 .األسرة واعتم 
بريدددى إن مدددايو  إاليت أجرا دددا البددداحدددث مندددذ    ةواملالحظددد  ةمن نتدددائس املقدددابلددد

 ريقدة تعلم ابسددددددددددددددتىددام    حوم الني، وجدد البداحدث اسددددددددددددددتنتداجدات من تعل 2021
يف املدرسة الدينية نورية اهلدى كارانس بيسوكي سوكون    الوسطىيف فصول   والتعليم

 :فيما يلية. م السياقييتنفيذ التعل  يفماالنس. املبادئ 
 البنائيةالنظرية  (1

  اإلمجدددايلعلومدددات  امليف شددددددددددددددكدددى    اليت ظهر من الطالب   األفكدددار ي  
ح  يتمكنوا من إعطا  املعرفة واملعا من التفصيلي. علومات  امل إن وجيعلها

ابسددتىدام  حوم النيتعل   أن  نتائسحصددى الباحث على .  خالل جتربة حقيقية
مجددة رت د والاعددن الددذين جيمعون بني  ريقددة قو و  ي املعلم   ريقددة تعلم والتعليم

كمهمدددة للطالب ليتمكنوا من معددداجلدددة املواد اليت      طريقدددة تعلم والتعليموال
 تسليمها من قبى املعلم.
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 االستقصائي (2
.  بنشداط لتحليى وحتديد األفكار هبا الطالب اسدرتاتيجية تسدتىدم   ي 

يف التفكري  تحفي عنددمدا يطرح الطالب أسددددددددددددددئلدة فدفنده سددددددددددددددوف يددي إن ال
نتيجة للمراقبة يف شددددددددددددكى مهمة    نتائسحصددددددددددددى الباحث على .  واملناقشددددددددددددة

املددددأخوذة من حيدددداهتالالط تبددددادل األمب  را  . ميددددث يتمكن الطالب من 
 كى  الق.من  عليها  ونحيصل  ذينال مال  الم   واألفكار

 إلقا  األسئلة (3
املوضدددو  الذي م    ةناسدددباألفكار املعقدة اليت أن تولد األسدددئلة امل و 

تفاعى بني األصددددددددددقا  لفهم ال  نتائسحصدددددددددى الباحث على .  ت مناقشدددددددددته
 م يف الفصول الدراسية.يبعضهم البعض. لذل   ناك جو نشط عند التعل 

 ميالتعل  فرقة (4
م اليت من  ياليت تعمدى معدا حلدى مشددددددددددددددداكدى التعل ميجمموعدات التعل  ي  

ن يكون  أبح  تكون  ندداك حدداجددة    م الطالب.يالتعل   حتفي شدددددددددددددددأ ددا زايدة  
نتددائس  حصددددددددددددددددى البدداحددث على    م.يالتعل املعلمون رفيقددا للطالب يف عمليددة  

م، يصددبح الطالب أكمر نشددا ا ملناقشددة  يالتعل  فرقةأنه م  تشددكيى   ةالحظامل
سدتىدم ملحمتوى املواد اليت وصدفها املعلم قبى وابلطب  من حمتوايت الكتاب ا

 أي كتاب العمر ي.
 يةنعكاساال (5

املسددددددددددددددتىددددمدددة أثندددا  التعليم ابحلمددداس عن معرفدددة    ميقو الت   ي  ريقدددة
م وري يأثنا  التعل   حلال املوجودأن ا  نتائسحصدددى الباحث على  الطالب فيه.  

اثبددت كمددا  و احلددال يف حمتوى الكتدداب أو األفكددار املىتلفددة اليت ينتجهددا  
 املىطئني.، يعطي املعلم استنتاجات ويوجه الطالب والبعدالطالب. 
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 التقييم (6
التعل  و   اليت جترى خالل عمليدددددة  التقييم  م م  اال تمدددددام يإجرا ات 

يف   اأن املعلم يعطي تقييم  نتائسحصدى الباحث على   .بعمق معرفة الطالب 
 ملدرسة.اب ةتنظماملسئلة األو اللقا  كى يف  شكى مهام 

نور اهلدى الدينية اإلستتتتالمية  درستتتتةمبتعليم النحو عملية    يف   الطالبمشتتتتكالت   .ب
 كارع بسوكي سوكون ماالنج السلفية  

النحو م يالبحث، ابحث بعمق تتعلق مبشدددددددداكى وري لغوية حول تعل  ايف  ذ
مدرسددددددة نور اهلدى الدينية اإلسددددددالمية السددددددلفية كار  بسددددددوكي سددددددوكون  الطالب يف 

.  أسدباب بسدبق عدة عوامى   نحوم الي. حتد  املشدكالت وري اللغوية يف تعل ماالنس
لغوية أيل ابلتأكيد من اخلارج وليس من عنصددددددر  ذا العامى من املشددددددكالت وري ال

كما قال ع ي  فىر الرازي أن املشدددددددكالت يف تعليم اللغة العربية   م اللغة نفسددددددده.يتعل 
 62ينقسم إن القسمني تعين املشكلة اللغوية واملشكلة وري اللغوية.

م ي ي عددددم اال تمدددام بتعل   النحوم  يفدددفن املشددددددددددددددكلدددة اليت حتدددد  أثندددا  تعل 
م يعنددمدا تفتقر إن روح وا تمدام التعلم يف الطالب، فدفنده سدددددددددددددديجعدى التعل .  الطالب 
م يعلم ابلفعدى، فدفن مواد تعل يكمدا .  ميميدث ال حتصددددددددددددددى على نتدائس التعل   رتدقوري م

. تلفةخم كوميةم اللغة يف املدرسدددددة احلياللغة املوجودة يف املدرسدددددة الدينية م  مواد تعل 
 النحوابسددددتىدام الكتق التقليدية م  فهم علم   ةدينيالدرسددددة  يف املم اللغة  يتعل  مواد
 فضلة.امل

الوقت.  تعين بسدددددبق  الباحث ىمن البياانت اليت حصدددددى عل ةانق ذال ، 
رحلددة يف امل  النحوم  يم الفعددال. يف تعل يم أمر ال وا عندده للتعل يإدارة الوقددت يف التعل 

يتم تنفيذه ليال . حيث إذا كان يدديها يف الليى ابلطب  يسدددددددددبق الطالب   الوسدددددددددطى
م بعد األنشددطة. ابإلضددافة إن ذل ، عندما يدديها يف ييشددعرون أقى محاسددا يف التعل 

 م.يالليى، لديهم وقت أقى قليال. لذل  شعرت تفتقر جدا يف التعل 
 

62 Aziz Fahrurrozi, Pembelajaran Bahasa Arab: Permasalahan dan Solusi, (Jakarta: Arabiyat Jurnal 
Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, 2014), 162. 
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 الفصل السادس 
 اإلختتام 

 اخلالصة   .أ
درسدددددددددددددة نور اهلدى الدينية  مبة يف تعليم النحو سدددددددددددددياقيم التعليوال   ريقة تعلمتطبيق  .1

 .اإلسالمية السلفية كار  بسوكي سوكون ماالنس
 ريقدة ابسددددددددددددددتىددام    حوم النيتعل   أن دذا األمر يددل على   .البندائيدةالنظريدة  (أ

والتعليم املعلم  تعلم  قو و  ي  الدددددذين جيمعون بني  ريقدددددة  والاعدددددن  مجدددددة  رت د 
كمهمددة للطالب ليتمكنوا من معدداجلددة املواد اليت      طريقددة تعلم والتعليموال

 تسليمها من قبى املعلم.
نتيجة للمراقبة يف شددددددكى مهمة  االسددددددتقصددددددائي.  ذا األمر يدل على أن   (ب 

را  . ميدددث يتمكن الطالب من تبدددادل األمب املدددأخوذة من حيددداهتالالط
 كى  الق.من  عليها  ونحيصل  ذينال مال  الم   واألفكار

التفداعدى بني األصدددددددددددددددقدا  لفهم ة.  دذا األمر يددل على أن إلقدا  األسددددددددددددددئلد(ج
 م يف الفصول الدراسية. يبعضهم البعض. لذل   ناك جو نشط عند التعل 

، يصبح الطالب ميالتعل   فرقةتشكيى    .  ذا األمر يدل على أنميالتعل   فرقة(د
أكمر نشددددددددددا ا ملناقشددددددددددة حمتوى املواد اليت وصددددددددددفها املعلم قبى وابلطب  من 

 .أي كتاب العمر يستىدم ملحمتوايت الكتاب ا
م وري اثبت  يأثنا  التعل   حلال املوجودأن ا  ية.  ذا األمر يدل علىنعكاساال(ه

ينتجهددددا   كمددددا  و احلددددال يف حمتوى الكتدددداب أو األفكددددار املىتلفددددة اليت 
 املىطئني.، يعطي املعلم استنتاجات ويوجه الطالب والبعدالطالب. 

يف يف شددددددددددددددكدى مهدام   ااملعلم يعطي تقييمد أن  على.  دذا األمر يددل  التقييم( و
 ملدرسة.اب ةتنظماملسئلة األو اللقا   كى 

   مشكالت الطالب يف عملية تعليم النحو .2
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يف العملية التعليم النحو ملرحلة الوسددطى   أن املشددكالت وري لغوية املوجهة
 ي نقصددددددددان دواف  الطالب واملرافق وبيئة التعليم والكفا ة األسدددددددداسددددددددية لدي  

 الطالب.
 االقرتاحات   .ب

، سددديقوم الباحث  البحث  خالل أنشدددطة  من  حصدددى الباحث  وفقا على ما
النحو  م  يتعل   ةبحث اسدرتاتيجبللعديد من األ راف اليت سدتقوم   االقرتاحات بتقدمي  

 يف معهد. 
اختالف  ريقدة البحدث لتوفري قوة بيداانت أكمر   البعدد بقيدام على  لبداحدثالزم ل (1

االختالفات يف االسددرتاتيجيات املسددتىدمة يف   الباحث  عرفيجيق أن .  صددحة
حيدث ال ي ال  دذا ال يتم من ،  التقليدديدة  معهدداحلدديمدة م     عهددو املحنالم  يتعل 

 .همامن االحتاد و  ا البحثاملستىدم يف  ذ وض قبى الباحمني ألن امل
جو    تكوينلطالب من أجدى أن تكون قدادرة على  ام  ي  احلداف  لتعل املعلم إلعطدا (2

م أكمر فعالية ميث يتعل ال حصدددةمث اسدددتىدام . ليس  لة ومشدددبعة ذيم اليالتعل 
 م املتوقعةييتم حتقيق أ داف التعل 
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Lampiran 1. Pedoman Observasi 

PEDOMAN OBSERVASI 

Dalam pengamatan (observasi) yang dilaksanakan adalah mengamati 

pembelajaran nahwu menggunakan strategi pembelajaran kontekstual di Madrasah 

Diniyah Nurul Huda pada tingkat wustho, serta mengamati permasalahan 

pembelajaran nahwu secara non linguistik, meliputi : 

A. Tujuan. 

Untuk Memperoleh informasi dan data, baik mengenai proses 

pembelajaran nahwu menggunakan strategi pembelajaran kontekstual di 

Madrasah Diniyah Nurul Huda pada tingkat wustho, maupun 

mengamati dan mencari tahu permasalahan pembelajaran nahwu. 

B. Aspek yang diamati 

1. Alamat/lokasi pondok pesantren. 

2. Suasana kelas dan suasana pembelajaran nahwu di Madrasah 

Diniyah Nurul Huda pada tingkat wustho. 

3. Proses pembelajaran nahwu di Madrasah Diniyah Nurul Huda pada 

tingkat wustho. 

4. Penerapan strategi kontektual yang digunakan oleh pengajar dalam 

Proses pembelajaran nahwu di Madrasah Diniyah Nurul Huda pada 

tingkat wustho. 

5. Permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran nahwu di 

Madrasah Diniyah Nurul Huda pada tingkat wustho. 

6. Permasalahan non-linguistik yang dihadapi dalam pembelajaran 

nahwu di Madrasah Diniyah Nurul Huda pada tingkat wustho. 
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Lampiran 2. Pedoman Wawancara 

 

Panduan Wawancara untuk Ustadz/Guru 

 

A. Rumusan Masalah 1 

( Bagaimana penerapan pembelajaran nahwu menggunakan strategi 

kontekstual di pondok pesantren anwarul huda malang? ) 

1. Apa metode yang ustadz gunakan dalam pembelajaran Nahwu? 

2. Bagaimana pelaksanaan metode kontekstual selama proses 

pembelajaran Nahwu? 

3. Menurut ustadz, apakah ketersediaan fasilitas yang dimiliki Madrasah 

Diniyah Pondok Pesantren Anwarul Huda Malang dapat menunjang 

tercapainya tujuan pembelajaran Nahwu yang telah ditetapkan oleh 

pesantren? 

4. Menurut ustadz, apakah ketersediaan fasilitas yang dimiliki Madrasah 

Diniyah Pondok Pesantren Anwarul Huda Malang dapat menunjang 

tercapainya metode kontekstual? 

5. Menurut ustadz, apakah lingkungan dan waktu pembelajaran santri 

sudah efektif terhadap penguasaan ilmu Nahwu? 

 

B. Rumusan Masalah 2 

( Apa problematika-problematika pembelajaran nahwu menggunakan 

strategi kontekstual di pondok pesantren anwarul huda malang?  ) 

1. Secara umum, apa permasalahan/problematika yang ustadz alami pada 

saat menyampaikan materi Nahwu? 

2. Apa solusi yang ustadz berikan untuk mengatasi masalah-masalah 

pembelajaran nahwu?  
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Panduan Wawancara untuk Santri/Murid 

 

A. Rumusan Masalah 1 

( Bagaimana penerapan pembelajaran nahwu menggunakan strategi 

kontekstual di pondok pesantren anwarul huda malang? ) 

1. Menurut santri, metode yang digunakan Ustad dalam pembelajaran 

Nahwu sudah memberikan pemahaman? 

2. Menurut santri, apakah lingkungan berpengaruh terhadap penguasaan 

ilmu Nahwu ?  

3. Sebagai santri juga mahasiswa, apakah pembelajaran Nahwu di 

pesantren memberikan waktu yang cukup untuk belajar? 

B. Rumusan Masalah 2 

(Apa problematika-problematika pembelajaran nahwu menggunakan 

strategi kontekstual di pondok pesantren anwarul huda malang?  ) 

1. Apa faktor penghambat yang santri alami dalam pembelajaran Nahwu? 

2. Apakah solusi yang diberikan ustadz berupa penggunaan metode 

kontekstual sudah memberikan pemahaman santri dalam belajar 

Nahwu?  
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Lampiran 3. Dokumentasi 

1. Dokumentasi Wawancara dengan Ustadz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dokumentasi Wawancara dengan Santri 
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3. Dokumentasi rekapitulasi nilai UAS 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kepengurusan Madrasah 
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