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 الصة خلا
 

راينطا   القواعد    (3103220)ابمبانج  تعليم  العربيةمشكالت  بكتاب   اللغة 
"Belajar Cepat Tata Bahasa Arab    اإلسالمية دار العلوم بسمارانج   العالية" يف مدرسة  .

العربي  2009مي.  معل   حبث اللغة  تعليم  قسم  يف  الرتبية  وايل  مسارانج. كلية  جامعة  ة 
 سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج. 

ملعرفة هي البحث  هذا  قواعد  دف  تعليم  تطبيق  بكتاب   كيف  العربية  اللغة 
""Belajar Cepat Tata Bahasa Arab    اإلسالمية دار    العاليةيف مدرسة    وما مشكالته

 .العلوم بسمارانج
( نوعي  وصفي  حبث  البحث  ألdeskriptif kualitatifوهذا  موضوع (  ن 

ال الاليت جيمعوها  والبياانت  ميداين  الباحثدراسته  وإجتمع    كلمات غري اإلعداد. 
بطريقة و و   التوثيقية  البياانت  املشاهدة.  وطريقة  الطريقة  ياملقابلة    االختبار ستخدم 
 والطريقة   املوادمن الوسائل والتاريخ واملنفذ و   واملؤسسةما أحوال  ملعرفة    الطريقة التوثيقية

مشكالت تعليم قواعد اللغة العربية  و تعليم القواعد اللغة العربية  ملعرفة ما أحوال    املقابلة
" مدرسة    Belajar Cepat Tata Bahasa Arab"بكتاب  العلوم   العالية يف  دار  اإلسالمية 
تعليم القواعد    ةقيطر ما ال  فة, وطريقة املشاهدة ملعر يهفاألصلية  لنيل البياانت    بسمارانج

 املستعملة فيه.  Belajar Cepat Tata Bahasa Arab"تاب "اللغة العربية بك

"  اماو  بكتاب  العربية  اللغة  قواعد  تعليم   Belajar Cepat Tata"مشكالت 

Bahasa Arab    العلوم بسمارانج  العاليةيف مدرسة الطريقة    اإلسالمية دار  تنقسم ف بتلك 
امل  اىل يواجهها  مشكالت  وهي  اقسام  ادرسثالثة  يواجهها  ومشكالت  لطالب, , 

 ". Belajar Cepat Tata Bahasa Arabومشكالت يواجهها الكتاب "
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جيب على مدرس قواعد اللغة العربية ان يعرف طريقة التعليم هلا  ولذالك  
يستعد كتاب   ان  املعلم  األستاذ  وامر  القياسية.  طريقة  او  اإلستقرائية  طريقة  وهي 

  Belajar Cepat Tata Bahasa Arabقواعد اللغة العربية األخري, وال يستعمل الكتاب  
الكتاب التقدير  يف  الكتاب  مؤلف  إقرتح  بشرح   ألنه  فقط كما  الكتاب  يشرح 

ان يكون إجنازهم يف مادة قواعد اللغة العربية انجحا أن يعودوا طالب  لل و   .خمتصر
 . ابلتعليم جيدا

ولعل ينافع هذا البحث على كل حزب يناسب ويزيد خزانة ودائرة حدود  
 اللغة العربية. قواعد م تعليم علمية لتقد

 
 

   2009ارانج,   ينيري مس
 باحثلا

 
 ابمبانج راينطا 
3103220 
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Abstraksi 

 

 

Bambang Riyanto (3103220) Musykilatu Ta'limi Qowaidi al-Lughoh al-

Arobiyati bi Kitabi "Belajar Cepat Tata Bahasa Arab" fi al-Madrosati Darul Ulum 

bi Semarang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengajaran 

Qowaid dan problematikanya di Madrasah Madrasah Aliayah Darul Ulum 

Semarang.  

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Kualitati Deskriptif karena 

peneliti dalam proses pengolahan datanya dilakukan dengan cara menganalisis 

dari sebuah proses pembelajaran di sebuah tempat. Adapaun pengumpulan data 

peneliti menggunakan tiga metode, diantaranya adalah pertama Metode observasi 

kelas yang bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran pada bidang mata 

pelajaran Qowaid, kedua metode dokumentasi yang digunakan untuk 

mengumpulkan beberapa daftar perkembangan dan hasil siswa untuk mata 

pelajaran qowaid dan mengetahui sejauh mana peran madrasah dalam membantu 

pembelajaran peserta didik, ketiga metode wawancara yang bertujuan untuk 

mengetahui problem yang dialami baik dari segi peserta didik maupun pengajar 

dalam proses pembelajaran Qowaid dengan penggunaan buku "Belajar Cepat Tata 

Bahasa Arab".  

Dari ketiga  metode pengumpulan data tersebut peneliti menemukan tiga 

hasil dimana peneliti bisa membagi problematikanya baik dari segi pengajar, 

peserta didik maupun buku yang digunakan. Dari sinilah setidaknya pengajar 

dalam menggunakan buku "Belajar Cepat Tata Bahasa Arab" menggunakan buku 

yang lain sebagai refrensi penambahan materi yang masih membutuhkan karena 

buku tersebut bersifat sebagai buku pengantar dan penjelasnya pun masih sangat 

ringkas sekali. Jadi tidak menjadi hal yang rusial ketika buku ini masih banyak 

materi-materi yang masih butuh didiskripsikan sehingga siswa mampu pemahami 

dan mengaplikasikanya. 
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 م.د إبن حجر
 جناليا, بوجاة  شارع 

   50181 مسارانج
 رففقة المشاوم

 

 سخ ن 4:  شفوعات ملا
 سخة البحث العلمي ن:  وضوع ملا

 الب: ابمباج راينطاطلل
 

 الم عليكم ورمحة هللا وبركاته سلا
د املالحظة ابلتصحيحات والتعديالت على حسب احلاجة,  عب

 نرسل نسخة هذا البحث العلمي لطالب:
 : ابمباج راينطا   سم إلا
 3103220:  الطالب  مقر 
القواعد  :   نوانعلا تعليم  العربيةمشكالت   Belajar" بكتاب    اللغة 

Cepat Tata Bahasa Arab    اإلسالمية    لعاليةا " يف مدرسة
 . دار العلوم بسمارانج

 جو أن يناقص هذا البحث العلمي أبسرع وقت ممكن, شكرا.ر نو 
 سالم عليكم ورمحة هللا وبركاتهلاو 

 
 2009ينايري ارانج,....مس    

 ملشرف الثاين ا    شرف األول  ملا
 
 
 

 عاسقني اجملسرتي ثاللي   ميسواري اجملسرتي
 150293623التوضيف:رقم   150274337رقم التوضيف:  
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 حيح جلنة املناقشة تص
 

 صريح تلا
 

من   حر ص األراء  يتضمن  ال  العلمي  البحث  هذا  أن  واألمانة  ابلصدق  الباحث 
تبها الباحثون إال أن تكون مرجعا أو مصدرا و كاملتخصصني أو املادة اليت نشرها الناشر أ

 هلذا البحث العلمي.
 
 

 
   2009ينيري    ارانج,مس
 باحثلا

 
 ج راينطا نابمبا

3103220 
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 عارشلا
 
 

  أَنَزْلَناُه قُ ْرآّنً َعَرب ّياً َلَعَلُكْم تَ ْعق ُلوَن ّنَ إ  
 {2وسف: ي }
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 هداء إلا
 

 لبحث إىل: ا ادى هذهأ 
الذ  يبأ .1 الليسانس يف اوأمي  إىل درجة  تعلمي  مّت  ودعواين حىت  ربياين  ن 

امعة وايل سوجنوا اإلسالمية احلكومية  قسم تعليم اللغة العريبية يف هذه ج
 مسارانج. 

الصغري خأ .2 وأخيت  خالص  نور  الكبري  حيبونين    ةي  الذين  انيك كوسياىن 
 صغري خبلوص قلوهبما.  منذويساعدونين 

الئي وأصدقائي األحباء يف مؤسسة الصحافة إيدوكاسى بكلية الرتبية  مز  .3
 وايل سوجنوا اإلسالمية احلكومية مسارانج. 

قائي األحباء يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنوا  الئي وأصدمز  .4
 اإلسالمية احلكومية مسارانج.  

اساقوممز  .5 يف  األحباء  وأصدقائي  مستقيم   منهم(  ASA COMP)  الئي 
برهاندين   ومهام  مطهر  واغوس  ابهلل  واغوس ومستعني  األمم  وحافظ 

 الذين قد اعطيىن محاس    فرايوغا

األحبا مز  .6 وأصدقائي  الندائ الئي  يف  )  الدفوف  ء    (al. Madaniاملداىن 
 .الذين قد اعطيىن محاس

 
 لباحث ا 
 

 ا ج راينطنابمبا
 
 

 التقديرر وة الشكملك
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مد هلل رب العاملني الذي جعل اللغة العربية لغة القرأن واحلديث و لغة اإلسالم  حلا
ومن   وأصحابه  أله  وعلى  السادات  سيد  على حممد  والسالم  الصالة  تبعهم واملسلمني. 

 إبحسان إىل يوم الدين. 
هذا   دقف نتم  أن  ونستطيع  وقوته  وجل  عز  هللا  بعون  العلمي  البحث  هذا  مت 

االبح درجة  ث  على  للحصول  النهائي  االمتحان  يف  املقررة  اللوازم  إحدى  لتأدية  لعلمي 
 الليسانس يف تعليم اللغة العربية. 

  هذه املناسبة نقدم كلمة الشكر إىل :يفو 
 الدكتور ابن حجر احلاج كعميد كلية الرتبية.  األستاذ لة السيديضف .1
شرفين يف كتابة ت  تكانىت  ال   األوىل  ةفشر يلة السيدة ميسوارى املاجيستري كاملضف .2

 . اوتوجيهاهت ا هذا البحث العلمي واستفدان كثريا من ارشادهت
ني كاملشرف الثاين الذي كان يشرفين يف كتابة هذا ق عاسالليث  يلة السيد  ضف .3

 العلمي واستفدان كثريا من إرشادته وتوجيهاته. البحث 
فضيلة الّسادات سائر املدّرسني بكلية الرتبية الذين قد عّلموا الباحث وأرشدوه   .4

 إىل سبيل العلم. 
دار  اإلسالمية    العاليةمبدرسة  كرئيس    تريس املاج  عاريف هداية هللافضيلة الّسيد   .5

 .العلوم مسارنج
اإلسالمية    العاليةمبدرسة  اللغة العربية    قواعد  كمعلم  مفتاح اهلدىفضيلة الّسيد   .6

 .وسائر املدّرسني والتالميذ يف هذه املدرسةدار العلوم مسارنج 
والدي واخواتى الذين قد ساعدوا الباحث ودافعوا اليه يف نيل العلوم النافعة يف  .7

 الدين والدنيا واألخرة 
إمتام هذا   على  تنوعةامل  الباحث املساعدة واملعاونة  يعطونمجيع أصدقائى الذين   .8

 . البحث
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سبوهللا وأن حان   اجلزاء.  وأحسن  اجلزاء  خري  جيزيهم  أن  الباحث  يسأل  وتعاىل  ه 
هذا  يف  الناس  وسائرين  العربية  اللغة  املتعلمني  ومجيع  للباحث  انفعا  البحث  هذا  يكون 

 العامل.
 
 

 احثبلا
 

 ا ج راينطنابمبا
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 الباب األول 
 مقدمة 

 ئل اخلفيات املس  .أ
اللغة العربية فهي اليت محلت رسالة اإلسالم فغنيت أبلفاظ كثـرية جديدة 

امل عن  اإلسالم.ف للتعبيـر  هبا  جاء  اليت  السلوك  وقواعد  والنظم  واألفكار   1هم 
للغة العربية, فينبغي لنا أن نتعلم اللغة  ابالقران واحلديث يستعمالن  كما عرفنا أن  

 قال عّز وجّل : ِ"إَّنا أَنـْزَْلَناُه قـُْرآَّنً َعَربِيّاً َلَعلاُكمْ و العربية ألهنما مصادر ديننا اإلسالم.  
القرآن اب 2تـَْعِقُلْوَن". أنزل  وتعاىل  إن هللا سبحانه  املعىن منها  الظاهر  العربية  و  للغة 

 عليه وقال رسول هللا صلى هللا 3ليدركوا سره وعظمته, ويعقلوا معانيه, ويعملوا هبا. 
اجلنة عريّب"  أهل  والقرآن عريّب وكالم  لثالث ألين عريّب  العرب  "أحبوا   :   4. وسلم 

 ال مبعرفة قواعد العربية.  إ عستطيفهم مقاصده مل ين أريد يذا إولذالك 
أن  يوإذا   أن تفهم  يرد  فينبغي  هبا  اإلنشاء  لكتاب  ويستهل  علمها 

وقد كان كالم .  العمليةستخدم كتاب تعليم قواعد اللغة العربية فيها طريقة  ي
 علم النحو يعىن : والنحو اوىل اوال ان يعلما  اذ الكالم دونه لن يفهما. عن مجيل 

  كبري.الحىت    غريالصكثرية من كتب النحو من  فقواعد  ال  كتب  مصدراما  و 
 ولذالك البد للمدرسة ان خيتار الكتب الىت تناسب ابملرحلة الىت يعلمها ألن جناح

تدريس علم النحو ليس ملهارة املدرس يف اإليضاح فقط ولكن لعوامل األخر من 
 بعضها املادة والطريقة ومن ايصال املادة اىل التالميذ وغريها.

 
 293دار الفكر, بدون اتريخ, ص. فقه اللغة وخصائص العربية, , املباركحممد   1

 2( : 12سورة يوسوف ) 2

 286, دار العلم للماليني, بدون اتريخ, ص.  التفسري الكاشفحممد جواد مغنية,   3

,  1195, بريوت : دار الكتب العـلمية, سنة  اجلامع الصغري, اجلزء األولجالل الـدين أىب بكر السيوطى,    4
 20ص. 
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كتاب   فيه    "Belajar Cepat Tata Bahasa Arab"واما  منورى,  امحد  ويؤلفه 
القواعد اللغة العربية وهي النحو والصرف واإلعالل واإلعراب ابملادة اخلاصة ويزيد 
لكل  إنتفع  حىت  واحلديث  القران  من  واملثل  اللونية  الصحفة  و  ابهليكل  الكتابة 

 طالب إما لتعليم قواعد اللغة العربية و يتعرف ما معىن اية القران واحلدبث. 
عن  بن العلمى  البحث  يكتب  ان  الباحث  يريد  اإليضاح  من  ذالك  على  اء 

قواعد   تعليم  العربية مشكالت  "    Belajar Cepat Tata Bahasa Arab"بكتاب    اللغة 
 اإلسالمية دار العلوم بسمارانج.  العاليةيف مدرسة 

 
 بيان املصطلحات .أ

ركني األفكار ان البحث يف اي حبث من البحوث العلمية حيتاج شديدا اىل ت
املصطالحات  ايضاح  هو  البحث  عوامل  ومن  الرئيسى.  مبوضوعها  املتصلة 

 املستخدمة وحتديدها. 
قواعد   تعليم  مشكالت  يف  مقصورا  يبحث  العربية الباحث  بكتاب    اللغة 

"Belajar Cepat Tata Bahasa Arab    "  العلوم   العاليةدرسة  امليف دار  اإلسالمية 
 بسمارانج, مايلى:   

الصعب". املشكال "أالمر  وتعليم  5ت مجع من لفط مشكلة واملشكلة مبعىن 
تعليما, علمه الصنعة اوغريها جعله   –يعّلم    –مصدر غري امليمي من كلمة عّلم  

  6يعلمها. 

من   املعلومات  نقل  هو  املعلم  عاملوالتعليم  املتعلم,  اىل  املتعلم    اإلجياىبلم  اىل 
خر, التعليم  7املتلقى الذي ليس له اال ان يتقبل مايلقيه املعلم. ََ ََ ََ ََ ويف تعريف َأ

 
5

   398املشرف, بريوت, ص.   دار"اجملد يف اللغةلويس معلوف ,   

6
 526املراجع السابق, ص. 

ص.    1987, سنة الرتبية وطرق التدريس, اجلزء األول, مصر : دار املعارفصاحل عبد العزيز و عبد اجمليد,   7
59 
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إىل واملعرفة  العلم  املعلم  إيصال  الطريقة  هو  وهي  قومية,  بطريقة  املتعلم  أذهان   
العلم  الوقت واجلهد يف سبيل احلصول على  املعلم  توفر لكل من  اليت  اإلقتصادية 

صورة كتب ومناهج  وقال علي سيد أمحد إن التعليم هو العمل يطّبق يف   8واملعرفة.
النادي. أم يف  املنـزل  أم يف  املدرسة  التطبيق يف  هذا   سواء كان  ومن  9وأنشطة, 

املوجودة  التعليم هي الصعوبة    ت مشكالخلص الباحث أبن  إستالتعاريف السابقة  
وتف الدرس  مادة  التعليم غري هيمه عند  بسبب طريقة  والتالميذ  املدرس  ا من جهة 

 .ةمطابق
األسس.  لغة  ومعناها  قاعدة  لفظ  مع 10قواعد هو مجع  يعىن اوفيه  األخر  ن 

  11مفرش املبىن, ونظام وقانون ومثل.
واللغة العربية هي لغة التعليم والثقافة يف جمتمعنا, وهي اللغة القومية اليت تربط 

األاب برتاث  وتربطنا  مباضينا,  12واألجداد.   حاضرَّن 
اللغات   إحدى  العربية  واللغة 

يف اليونسكو,  الرمسية  منظمة  مثل  هلا  التابعة  الدولية  واملنظمات  املتحدة  األمم   
إقليمية مهمة مثل منظمة   أيضا يف منظمات  تستعمل  فإهنا  واليونسيف, وغريمها. 

عدم اإلحنياز  لدول  الالوحدة األفريقية ورابطة العامل اإلسالمي. وكذلك يف مؤمترات  
  13ومؤمترات الدول اإلسالمية وغريمها.

تع "Belajar Cepat Tata Bahasa Arab"وكتاب   مادة  اللغة ل فيه  قواعد  يم 
اخلاص ابملادة  واإلعراب  واإلعالل  والصرف  النحو  وهي  متوحدا  ويزيد   ة العربية 

من  الكتاب واملثل  ابللون  الصحفة  و  ابهليكل  لكل ة  ينتفع  حىت  واحلديث  القران 
 

8
 12, ص. 1983, مصر : دار املعارف, التوجية ىف تدريس اللغة العربيةحممود على السمان   

9
 دار الصابوىن ودار ابن حزم, بدون اتريخ, ص.التعليم واملعلمون, , أمحدعلي سيد  

    748ص. , , بدون مكان واتريخاملعجم الوسيط اجلزء الثاىن الطابعة الثانية ,إبراهيم أنيس و أخرون  01

   315, ص. 1973اندونيسيا, -عريبقاموس حممد يونس,   11

 53, ص. املرجع السابقحممود على السمان,   21

القامسى,  على   31 األخرىحممد  ابللغات  للناطقني  العربية  تعليم  ىف  حديثة  : عمادة شؤون  اجتاهات  ارايض   ,
 45, ص. 1979املكتبات, 
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القران واحلدبث وينقص ان  طال يتعرف ما يف  العربية و  اللغة  لتعليم قواعد  ب إما 
تعليم اللغة العربية صعبة بل متشّبع واخلاص لتعليم الكتابة فيها. وقد استعمله يف 

 دار العلوم مسارنج    ية العالتعليم قواعد اللغة العربية مبدرسة  
  الرمسية  العلوم مسارنج هي مؤسسة اإلسالمية  اإلسالمية دار  العاليةدرسة  املو 

 وهو بعض من املدارس يف مؤسسة الرتبية اإلسالمية دار العلوم بسمارنج.   
بالدَّن  العالية املدرسة, ويف  بعد  ب  العالية  مصطلح  تستعمل  وهي طبقة  طبقة 
 املتوسطة.    

 

 ئل  ااملس حتديد  .ب
 : وهي كمايليهذا البحث العلمي  مسائل يف وحتدد الباحث

العربية يف   .1 اللغة  تعليم قواعد  العلوم    العاليةدرسة  املكيف  اإلسالمية دار 
 بسمارانج؟ 

بكتاب   .2 العربية  اللغة  القواعد  تعليم   "Belajar Cepat Tataما مشكالت 

Bahasa Arab"  علوم بسمارانج؟ اإلسالمية دار ال العاليةيف مدرسة 

 أغراض البحث .ت
 السابقة فأغراض هذا البحث مها: ةئل امناسبة ابملس 

يف  ملعرفة   .1 العربية  اللغة  القواعد  العلوم   العالية درسة  املتعليم  دار  اإلسالمية 
 بسمارانج. 

"ملعرفة   .2 بكتاب  العربية  اللغة  القواعد  تعليم   Belajar Cepat Tataمشكالت 

Bahasa Arab"  اإلسالمية دار العلوم بسمارانج العاليةدرسة امليف  . 
 

 ج. منهج البحث
 (ruang lingkupالبؤرة واجملال ) .1
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كل  يف  تظهر  اليت  واحلالة  والوصفي،  العارض،  على  تدل  البحث  بؤرة 
 ختلفة. وبؤرة هذا البحث هي:املفردها 

 ا يتعلق به   أ( تعليم القواعد النحوية وم

 تعليم القواعد النحوية  .1

 امهية تعليم القواعد النحوية .2

 ض القواعد النحوية ااغر  .3

 املناهج لتعليم القواعد النحوية .4

 مراحل تعليم القواعد النحوية يف املدارس اإلعدادية .5

 اإلجتاه الصحيح يف تعليم القواعد النحوية .6

 اإلسالمية العاليةاملدرسة  طروق تعليم القواعد النحوية يف  .7

لتعليم   مشكالت  "ب(  بكتاب  العربية  اللغة   Belajar Cepat Tataقواعد 

Bahasa Arab.  

 مفهوم مشكالت التعليم  .1

  "Belajar Cepat Tata Bahasa Arab" مشكالت التعليم يف كتاب  .2

 (sumber dataمصدر البياَّنت ) .2

النوعي   البحث  يف  البياَّنت  تفهيم  و  ه و ومصادر  البحث  طريقة 
البحث.  جهة  من  اخلاص  زمن  يف  اإلنسان  احوال  على   14والتفسري 

 والبياَّنت األخرى من التوثيق وغريها هي من البياَّنت الزائدة. 

 البياَّنت مباشرة، منه:  هو املصدر الذي يعطي
 اللغة العربية  قواعدمدرس  -
 ( Belajar Cepat Tata Bahasa Arab)كتاب  -

   اإلسالمية دار العلوم بسمارانج العاليةاملدرسة  طالب  -

 
14 Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta, 

Bumi Aksara, hlm. 81  
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 طريقة مجع البياَّنت  .3

  (Metode Dokumentasi)الطريقة التوثيقية( 1)

يومية كتب  منها  للمتغريات،  البياَّنت  عن  يبحث  ,  وهي 
وجمالت،والرسائ وجرائد،  وكتب،  ونسخة،  مكتوبة    ل,  ومذكرة 

البياَّنت   على  تدل  اليت  وغريها  األساتذ  وقائمة  للمشاورة، 
أحوال يو  15الواقعية. ما  ملعرفة  التوثيقية  الطريقة  املؤسسة    ستخدم 

األخرى  البياَّنت  ولنيل  املواد،  و  واملنفذ  والتاريخ  الوسائل  من 
 ود. قصامل

 (Metode Observasi)طريقة املشاهدة ( 2)

يقوم  اليت  الطريقة  هي  املراقبة  الطريقة  أو  املشاهدة  والطريقة 
مبحوثة.  موضوعات  مشاهد  البيانة  16هبا  لنظر  أنشطة    وهي 

أ  ةاملوضوعي البحث,  مبتغري  مباشرة  الباحثتتعلق  يشرتك   ينما 
تعليمية      ت يف مشكال  الباحثمباشرة. وهذه الطريقة يشرتك على  

املدرسة    البياَّنت    العالية يف  لنيل  العلوم مسارنج  اليت  دار  األصلية 
 تعليم القواعد اللغة العربية فيه. مشكالت يتعلق بتطبيق 

 طريقة املقابلة    (3)

البياَّن  إحدىوهي   املستخدمة جلمع  اليتالفعالية    تتصور   ت 
واجلواب. اب األخبار   17لسؤال  الحد  استعملت  الطريقة  هذه  واما 

بط العربية  اللغة  القواعد  يعلم  الذي  املدرس  يعين من  حمددة,  ريقة 
 ل قبل وقوع املقابلة. ائس الباحث عد امل

 
15 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Praktek, Jakarta: Renika Cipta, 1998, 

hlm. 100 
16 Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, Bandung : Angkasa, 1993, hal. 126 
17 Ibid, hlm. 64 
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يف  يو     األخرى  طريقة  نتيجة  ليدعم  الطريقة  هذه  ستخدم 
 . مجع البياَّنت، أى الطريقة املشاهدة والطريقة التوثيقية

 طريقة حتليل البياَّنت  .4

 بعد أن جتمع البياَّنت من نتيجة البحث مث حّلها بطريقتني ومها: 

 ل التمهيد حتلي    (1)
البياَّنت    Pattonعند   ترتيب  منوال  هو  البياَّنت  حتليل 

اساس.  وشرح  ورتبة  التصميم  احد  اىل  وصناعة    18وتنظيمها 
يضبط  متغري  اىل  املسند  معط  وهو  النوعى,  وصفي  بتحليل 

املسند, وبعد  اب قبل  نسبة منوية  يعطى  ان  ويلزم  حوال صحيح. 
   19ذلك ينقل اىل املسند ألخذ احلصل الصحيح. 

 

 الطريقة اإلستقرائية (    2)

وينتقل من  20هي اإلنتقال من اجلزئيات إىل القضااي الكلية.
احلقيقة إىل النظرية وينتقل من التفاصل إىل العام. بعد أن تعرف  

العربية    إجرء   الباحث اللغة  قواعد  دار    العاليةدرسة   امليف  تعليم 
مسارنج   " العلوم  من   "Belajar Cepat Tata Bahasa Arabبكتاب 

تعليم القواعد اللغة   يعرف نظرية مشكالت د منورى و مؤلف امح
ف املكتوبة،  العربية   الباحثستنتج  يالعربية  اللغة  تعليم  فعالية 

 املستعملة فيه. 
 

 حتليل الصلة(    3)

 
18 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 

hlm.103 
19 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.353 

 249ص.  املرجع السابق،عبد اجمليد،  العزيزعبد العزيز وعبد  صاحل02
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الظاهرة جيإذا   بصورة  أتليفها  ذالك  فبعد  البياَّنت  كل  تمع 
او   إستعمل طريقة   حوادثوبوادر  الباحث  التعليم.  عند علمية 

قرر بناء على  الباحث أيخذ امل  حيثرائية لتحليل البياَّنت,  إستق
 شيئ العام. الاساس خاص وبعد ذالك يتعمم على 

بطريقة و  البحث  ميدان  من  البياَّنت  إستعمل  الباحث 
اخلاصة.    ت بياَّن التوثيقية, وطريقة املقابلة, وطريقة املشاهدة وهي  

ابملوض يتعلق  الرتبية  العلماء  بكالم  يتحلل  ذالك  وع,  وبعد 
 .الكالم والباحث يشرح بزايدة او نقص

 د. تنظيم البحث

من   الباحث  جيري  ان  اىل  القبل  األول  فيبدالباب  االخر  بصفحة   ءباب 
البحث, ومصادقة املشرف, وصحة التصحيح, والشعار, واإلهداء, وكلمة الشكر,  
أبواب  يشتمل على مخسة  البحث  البحث. وهذا  والتصريح, وحمتوايت  والتمهيد, 

 كما يلي :   ووه
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املس  : الباب األول  خلفيات  وفيه  وحتديد  ااملقدمة,  املصطلحات  وتعريف  ئل, 
 ئل واغراض البحث ومنهج البحث وتنظيم البحث.ااملس 

العربية  مشكالت  : الباب الثاين اللغة  القواعد   Belajar Cepat" بكتاب    تعليم 

Tata Bahasa Arab " 
 ق به تعليم قواعد اللغة العربية وما يتعل  .أ

 تعليم قواعد اللغة العربية .1

 أتليف القواعد النحوية  .2

 امهية تعليم القواعد اللغة العربية   .3

 غراض تعليم قواعد اللغة العربية  أ .4

 مناهج تعليم قواعد اللغة العربية    .5

 اإلجتاه الصحيح يف تعليم قواعد اللغة العربية .6
 Belajar Cepat"بكتاب  يةتعليم قواعد اللغة العرب مشكالت ب. 

Tata Bahasa Arab"   

 مفهوم مشكالت التعليم  .1

الكتاب    دراسات  .2 عن    Belajar Cepat Tata)العامة 

Bahasa Arab ) 

 حتصل البحث  : الباب الثالث
 دار العلوم مسارنج  العاليةدرسة املحملة عامة أ. 

 دار العلوم مسارنج  العاليةدرسة املوسائل ب.     

 دار العلوم مسارنج العالية درسة امل منفذ ج.

دار العلوم    العاليةدرسة  املصورة تعليم قواعد اللغة العربية يف  د.  
 مسارنج. 

2 
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 Belajar Cepat"بكتاب    تعليم قواعد اللغة العربية  مشكالت ه.  

Tata Bahasa Arab"  دار العلوم مسارنج العاليةدرسة امليف      
 حتليل البياَّنت  : الباب الرابع

العربية   يف اللغة  قواعد  تعليم  مشكالت  يبني  الباحث  الباب  هذا 
امحد  "Belajar Cepat Tata Bahasa Arab"بكتاب  مؤلف  من 
 منورى. 

 

 اإلختتام و فيه اخلالصة و اإلقرتاحات واإلختتام. : الباب اخلامس
 

 



 الباب الثان 

 Belajar Cepat Tata Bahasa مشكالت تعليم قواعد اللغة العربية بكتاب " 

Arab " 
 

 تعليم القواعد اللغة العربية ومايتعلق به .أ

 تعليم القواعد اللغة العربية .1
ال العربية يتكون من ثالث كلمات وهو تعليم وقواعد و  تعليم  اللغة  قواعد 

 اللغة العربية.
 كثرية, منها :  فوأما تعاريف التعليم 

 1تعليما, وله  عالمة جعلها له إمارة  يعرفها.  –يعّلم  –التعليم لغة من عّلم  (1
والتعليم عند إبراهيم انصر هو عبارة عن إيصال املعلومات املختلفة إىل الذهن  (2

 2عن طريق معلم يف معظم األحيان.
كت (3 صورة  يف  يطّبق  العمل  هو  التعليم  إن  أمحد  سيد  علي  ومناهج  وقال  ب 

 3وأنشطة, سواء كان  هذا  التطبيق يف  املدرسة أم يف املنـزل أم يف النادي.
وهي  (4 قومية,  بطريقة  املتعلم  أذهان  إىل  واملعرفة  العلم  املعلم  إيصال  هو  التعليم 

صادية اليت توفر لكل من املعلم الوقت واجلهد يف سبيل احلصول الطريقة اإلقت
 4على العلم واملعرفة.

 
 532. بدون مكان واتريخ, صاملنجد ىف اللغة, الطبعة اجلديدة, لويس معلوف, 1

 97ص. , األردن : عمان, بدون اتريخ, مقدمة ىف الرتبية, مدخل إىل الرتبيةإبراهيم انصر,  2

 13دار الصابوىن ودار ابن حزم, بدون اتريخ, ص. التعليم واملعلمون, علي علي سيد أمحد,  3

4
 12, ص. 1983, مصر : دار املعارف, توجية ىف تدريس اللغة العربية , السمان حممود على   
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والتعليم اجليد يكفل انتقال أثر التعليم والتدريب وتطبيق املبادئ العامة  
املتعلم   العملية   ةجماالت أخرى وعلى موافق  على اليت يكتسبها  متشاهبة. ومتتاز 

التعليمية الصحيحة أبهنا تكون اجتاهات نفسية لدى املتعلمني حنو دقة النظام 
والثقة ابلنفس, واجتاهات إجتماعية مثل التكيف مع البيئة اإلجتماعية والتعامل 

وإنشاء عالقات عامة   األخرين  واجتاهات فكرية وعقلية  امل مع  كالبحث وفقة. 
 والتحقيق من صحة املعلومات وحل املشكالت ابلطرق العملية. 

 Educational Psychology:    كتاهبمايف     Brophyو      Good  وقال 

Realistic Approach هو يتكلم معىن التعليم بقوله   : 
Learning is the development of new associations as result of experience.5 

مفرش املبين، ونظام،   اللغة فجمع لفظ قاعدة ومعناها   اهلأما القواعد عند  
 6وقانون، ومثل.

النحو فحكم اهل  القواعد عند  العرب لكي   واما  يستنبط من كالم  كلي 
 7يطبق على كل ما مياثل هذه النماذج من كالمنا.

ابن   العلم    الناظم النحو عند  القصد وىف اصطالح عبارة عن  اللغة هو  ىف 
احكام يعين  العرب  استقراء كالم  هلا    ابحكام من  يعرض  فيما  او  ذواهتا  الكلم ىف 

 أصل املعاىن من الكيفية والتقدمي والتأخري ليخرتز بذالك عن اخلطأابلرتكيب لتأدبة  
وعند عبد العزيز النحو هو علم يعرف به    8ىف فهم معاىن كالمهم وىف احلد وعليه.

 
5  Ngalim Purwanto, MP., Psikologi Pendidikan, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1997, hlm. 

85 

 351(، ص. 1983، )اندونسي -قاموس عريبيونس،  حممود   6

 14(، ص. 1988، )القاهرة: دراملشرف،ىف علم النحو، اجلز االولامني على السيد،   7

 2، )بريوت: مكتبة العثمانية(، ص. ح ألفية ابن مالكابن الناظم، شر  8
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خرها أن يكون عليه  أعراب، وماجيب  ال الكلمات العربية من حيث: البناء واإلاحو 
 .خفضحال تركيبها ىف مجلة، من رفع، و نصب، و جزم، و  

ا يتعلم  من  يستطيع  لكي  التعليم  عملية  هي  النحوية  القواعد  لغة لتعليم 
ويعرف   ان  أالعربية  وماجيب  واإلعراب,  البناء  حيث  من  العربية  الكلمات  حوال 

 يكون عليه اخره حال تركيبها ىف مجلة، من رفع، و نصب، و جزم، و جر. 
 أتليف القواعد النحوية  .2

القواعد النحوية وسيلة لضبط الكالم, وتصحيح األساليب, وتقومي اللسان,  
الغاية. هذه  حتقيق  على  يعني  الذى  القدر  إال  منها  تدرس  أال  من   9ولذالك  اول 

لف هذه القواعد النحوية أبو األسود الدؤىل, وهو أبو االسود ظامل بن عمرو بن مؤ 
بنه   الدليل بن بكر  نفاثة بن عدى بن  ابن  سفيان بن جندل بن يعمر بن حليس 

لى بن أىب طالب الوضع ىف النحو فع   عنعبد مناة بن كنانة. وأما من فتح الطريق  
 01رمحه هللا.

 امهية تعليم القواعد النحوية .3
على, وترجع  اما امهية تعليم القواعد فهي: دعامة العلوم العربية, وقانوهنا األ

تشريعها, ولن جتد علما منها يستقل بنفسه عن النحو, أو  ىف جليل مسائلها, فروع  
 11يستغىن عن معونته, و يسري بغري نوره وهداه.

 دعامة العلوم العربية (أ
ال تكمل والتفهم العلوم العربية مبعرفة القواعد النحوية, ولذالك يلزم  

فاملثالتيان   النحوية.  القواعد  املسلمني  بعض  ينزل    هو  علم  الكرمي  القران 
 

 201, )املصرية اللبنانية(, ص. النظرية والتطبيق اللغة العربية بني حسن شحاتة, تعليم  9

 21, در املعارف, ص. ذخائر العرب طبقات النحويني و اللغوينيبكر حممد بن احلسن الزبيدي االندلسى,  واب  10

 1(, ص. 1966, )املدنية: در الفكر, 1, جز النحو الوىف عباس حسن,   11
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و يفهم القرأن الذى يستمد منه  أيقرأ  ان    كل مسلم  على  ابللغة العربية,  ولذا 
النبوى, واحلديث   املسلم األوامر والنواهى واألحكام الشرعية, وكذا احلديث 

 ا. كتب الشرعية الدينية وغريهالالقدسي, والتفسري, و 
 يقانوهنا العل  (ب 

يكون رفعا بضمة  أن    أحكام القواعد النحوية كثرية. فالفاعل جيب  
سم املفرد، ومجع التكسري، ومجع املؤنث السامل. وابلواو ىف اجلمع املذكر  ىف اال

سم املثىن. وبعد ذلك املبتدأ قسمان السامل واألمساء اخلمسة. وابأللف ىف اال
 : ظاهر ومضمر. 

 ليلترجع ىف ج (ج
وهذا ال خيتلف عن أهداف القواعد النحوية العظيمة، فلذلك ترجع  

 فهيم العلوم املتعلقة ابللغة العربية. تإىل عظيم الفائدة الواردة ل
 فروع تشريعها (د

القواعد النحوية تنقسم إىل فروع كثرية، وهي بيان الكالم وما يتعلق 
والعلم،   واملعرفة،  والنكرة  واملبىن،  واملعرب  واملوصول،  منه،  اإلشارة،  واسم 

واال التعريف،  أبداة  وإن  واملعرف  وأخواهتا،  وكان  به،  واملفعول  واخلرب،  بتداء 
املطلق،  واملفعول  الفاعل،  عن  والنائب  والفاعل،  وأخواهتا،  وظن  وأخواهتا، 
والتمييز،   واحلال،  واالستثناء،  معه،  واملفعول  فيه،  واملفعول  له،  واملفعول 

 العطف، والبدل، والنداء، وغريها. والنعت، والتوكيد، و 
بغري  (ه أو  أويستغىن عن معونته،  النحو،  بنفسه عن  يستقل  لن جتد علما منها 

 نوره وهداه 
ا  علم  بغري  يستقل  أن  العلم  ميكن  ال  والبالغة الأنه  كالصرف  خر، 

املقصود هنا   بل  الكتب  ي وغريمها.  يقرأ  أن  يستطيع أحد  النحو ال  بغري  عىن 
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ىف مبحثه، ألن   ىر خالعربية، أو بسبب النحو يدخل علم األ  املكتوبة ابللغة
 فهيم العربية. تالنحو مهم ل

 غراض القواعد النحوية أ .4
إن للغرض من تعليم القواعد النحوية أثرا كبريا ىف اختيار املادات الدراسية  

 والطرق املستعملة فتعيينهما متعلقة ابلغرض الذى البد على املعلم احلصول عليه.
 21ا الغرض األساسى من تعليم القواعد النحوية فكما يلي:فأم

صون اللسان عن اخلطأ، وحفظ القلم من الزلل، وتكوين عادات لغوية سليمة    (أ
 . حىت تكون العبارة صحيحة مفهمة

تعويد التالميذ قوة املالحظة، والتفكري املنطقى املرتب، وتربية ملكة االستنباط   (ب 
واحلكم والتعليل إىل القواعد العقلية الىت تستعد عليها التالميذ التباعهم أسلوب 

 االستقراء ىف دراسة القواعد.
املعاىن (ج استيعاب  على  يساعد  مبا  الصحيح  وجهه  على  الكالم  فهم  على    يعني 

 بسرعة وسهولة. 
 يشحذ العقل، ويصقل الذوق، وينمى ثروة التالميذ اللغوية. (د
املختلفة من  (ه اللغوية  املواقف  القاعدة ىف  القدرة على استعمال  التالميذ  اكساب 

 الكتب الصغرية أوالكبرية. 
 حملاكة. اتضع القواعد أسسا دقيقة  ( و

 املناهج لتعليم القواعد النحوية .5
 ملنهجمعىن ا (أ

 
 168-167(، ص. 1979، )القاهرة: مكتبة النهضة املصرية، طرق تعليم اللغة العربيةدر أمحد، احممد عبد الق  12
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ا هدف  إىل  للوصول  األساسية  الوسائل  من  هي  ل إن  تربوي  نظام   
الىت   أاملعرفة  مبعىن  أو  هبا  املتعلم  تزويد  :  جيب  هي  ابملنهج  واملراد  املنهج.  خر 

املدرسيخ امليدان  العمل، وهو ىف  ا  طة  الىت  اليشمل  والدراسات  اخلربات  نواع 
 31توصلها املدرسة إىل التالميذ.

التعليمية وتوجيهها    (ب  التشريع, يقصد به تنظيم العلمية  املنهج الدراسى نوع من 
 حنو األغراض القومية املنشودة. 

اسُتعِمل  وإذا  التعليم,  كل  النحوية    تيف  املدرس  الهتدى  القواعد 
 والتالميذ.  

 اهج سس املنأ (ج
درس  ل برهيم يف كتاب يف " املوجه الفىن لإكما قال الشيخ عبد العليم  

 اللغة العربية من اساس املناهج" كما هو األتى:  
 حتديد األغراض  الىت يتجه اليها التعليم (1
 إختيار املوضوعات واخلربات التعليمية اليت حتقق هذه األغراض  (2
حتقق األغراض ولتعديل هذه   نذتقوم نتائج هذه اخلربات, للوقوف على م (3

 املناهج يف هذه التجارب وتطبيق.    
 أنواع املناهج  (د

 (Gramatikal Syllabus)املنهج النحوي  (1)
عامة   حماور  شكل  ىف  اللغوى  احملتوى  تقدمي  هو  النحوي  املنهج 

منطقني   إىل  استنادا  القواعد  موضوعات  أن  املتدور حول  أوهلما  ؤدى، 
والنظ نظام،  تعلمها  اللغة  لو  الىت  القواعد  من  جمموعة  على  يشتمل  ام 

 
 35)دار املعارف(، ص. ، الفىن ملدرسى اللغة العربية اهيم، املوجهعبد العليم إبر   13
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على   قادرا  أصبح  أن  خستإالفرد  هو  الثاىن  املنطلق  ومؤدى  اللغة.  دام 
لكل معىن تركيبا لغواي يناسبه وحيصر الرتاكيب املختلفة الىت تنقل معاىن 

 41نسان االتصال ابللغة.معينة تسري لإل
 (Situational Syllabus)منهج املواقف  (2)

ىف   اللغوي  احملتوي  تقدمي  على  املناهج  معدى  بعض  درج  "هو 
الرتاكيب   خالهلا  من  ويتعلم  الفصل،  ىف  الفرد  ميارسها  مواقف  شكل 

 51ة.اللغوية املنشود
 منهج الفكرة (3)

يف    Wilkinsوطرحها    61هو أخذ القدرة اإلتصالية كنقطة البداية.
واستعار كلمة الفكرة   1976كتاب له صدر عن جامعة أكفورود سنه  

املعايري   اساس  علي  النحو  تصنيف  فيها  يعتمد  الىت  اللغوايت  من 
 الداللية.   

واع املناهج املوجودة، ولكن هذه املناهج الىت ختص بقواعد نأهذه  
حتت   ألهنا  إبندونيسيا،  العامة  اإلعدادية  املدرسة  ىف  التوجد  النحوية 
رعاية وزارة شؤون الرتبية القومية. ليس فيها تعليم القواعد اخلاصة. وفيها  

القوا تقع  العربية  اللغة  وىف  العربية،  واللغة  اإلسالمية  الرتبية  عد درس 
 النحوية.

 
)إيسيكو : املنظمة االسالمية للرتبية والعلوم  ، اطقني مناهجه واساليبهتعليم العربية لغري النرشدى أمحد طعيمة،   14
 99والثقافة(، ص. 

 101، نفس املراجع  15

 104، نفس املراجع  16
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نقص  ابلتسجيل  املصرية  املدرسة  ىف  النحوية  القواعد  ومنهج 
البحوث العلمية التجريبية ىف جمال تدريس النحو العريب. والتقتصر فائدة  
هذه البحوث على حتسني طرق تعليم النحو وتطويرها فحسب، إمنا هلا 

النض ومستوى  للسن  ومالئمتها  تعلم  الىت  املادة  اختيار  ىف  ج فوائدها 
املختلفة   والصفوف  التعليمية  املراحل  على  وتوزيعها  واالستعمال  العقلى 
األخر،   بعضها  وأتخري  األبواب  بعض  وتقدمي  الواحدة  املرحلة  داخل 

 71وجتميع بعض املوضوعات ذات العالقة ىف أبواب مستقلة.
جنليزية واألمريكية فيقوم على تقرير أما منهج النحو ىف املدرسة اال

ما حيتاج إليه التالميذ من حنو يعصم حديثهم وأسلوهبم، وقبل أن يقرروا 
يلجؤو  كتاابت    ااملنهج  حتليل  على  يقوم  الذى  العملي  األسلوب  إىل 

منهج   بناء  مث  تعليلها  الشائعة وحماولة  األخطاء  ملعرفة  التالميذ وكالمهم 
ال  مت  ما  مع  متمشيا  العقلي إتوصل  النحو  النمو  مراعاة  مع  وحصره  ليه 

 81للتالميذ فيها يقدم إليهم من قواعد.
 االجتاه الصحيح يف تدريس القواعد النحوية .6

 02أما اجتاه الصحيح ىف تدريس القواعد النحوية فكما يلي:
 ىف املنهج  (أ

متكاملة، تشتمل كل وحدة عدة أبواب متجانسة    جعل املنهج وحدات 
أو متحدة الغاية مث التدرج ىف عرض أبواب القواعد مع املراعات على االقتصار 

 ىف األبواب الىت هلا صلة بصحة الضبط.
 

 178، ص. ، نفس املراجعحممد عبد القادر أمحد.  17

 169، ص. نفس املراجع  18

 210-209، ص. نفس املراجع  20



 

 

19 

 

 ىف الكتاب  (ب 
اللغة   البد أن يكون الكتاب مسايرا للمنهج ىف اجتاهه وروحه مع اختاذ 

ا وجعل  القواعد  لدراسة  مع أساسا  أدبية،  نصوص  حول  التطبيقية  لتمرينات 
 اإلكثار منها، والعناية بتنويعها. 

 ىف الطريقة  (ج
البد أن تكون الطريقة مستجعة للتالميذ إىل كيفية االنتفاع ابلقواعد 

نوعة  تىف ضبط النطق والكتابة ومتكينهم من أداء املعاىن املختلفة ابألساليب امل
 سليم. تل املعينة على الفهم والعربات الالصحيحة وجعل القواعد من الوسائ

 ىف االختبارات والتمرينات  (د
 12البد لكل مدرس أن يراعي فيها ما أييت :

 مدى انتفاع التالميذ ابلقواعد ىف أتليف اجلمل وضبطها ضبطا صحيحا  (1
 ترك املطالبة بتكوين مجل تثقلها القيود والشروط  (2
 البة بذكرى األنواع والتقاسيم والتعاريف ونص القواعد. ترك املط (3

 

الغربية   .ب اللغة  قواعد  تعليم  " مشكالت   Belajar Cepat Tata Bahasa " بكتاب 

Arab" 
 مفهوم مشكالت التعليم  .1

عند    التعليم  مشكالت   The National Joint Comitte forمفهوم 

Learning Disabilities (NJCLD)   الصعوبة تظهر يف الواحدة  فرقة   اىل  اشارة  هي 

 
 210ص.. ،جعانفس املر  21
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, ات القرأة, والكتابة, والعبار و شكل صعوب الظاهر يف مهارة اإلستماع, والكالم,  
 22واملادة واستعماهلم .

مشكالت التعليم يف التالميذ تنظر من حاصل تعليمية, وتنظر يف نشأة  
مثل   العادة  غري  زمالئهالالسلوك  وتشويش  التعليم,  عند  الطالب  يف   م كسالن 

 ها.املدرسة وغري  يفالفصل لغري اشرتاك الدراسة و مل يدخل 
. وإذا  سواءخر غري  األو شخص  الوجودة حول التعليم بني  املواملشكالت  

 . وتلك املشكالت تنشأ يسبب العوامل: ةجواب شافيال األسئلة التوجد فيها  أس ي
 32عامل اخلارجى.العامل الداخلى و ال وهي

 عامل الداخلى ال (1
يسبب ال الطالب,  نفس  من  يظهر  شيئ  كل  هو  الداخلى  عامل 

الطالب, من وجه املوقف كشك العاطفة,   ظيحفالت  تشويس من وجه كقدرة
 42ش اخلمس.احلو ومن وجه احملرك كتشويش 

 العوامل الداخلية هي العوامل من نفس املتعلم وهي:  
 الصحة  .أ

أتثرا   والروحانية  اجلسمانية  الصحة  أي  والعافية  الصحة  أثرت  قد 
طفل وجناحه فيه, إذا كان الطفل مريضا فيصعب عظيما على قدرة تعلم ال

 52عليه التعلم.
 الذكاء .ب

 
22 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, Jakarta, PT. Rineka 

Cipta, 1999, hlm.7 
23 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, Bandung, PT. Remaja 

Rosdakarya, 2003, hlm. 162 
24  Muhibbin Syah, M.Ed, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, Bandung, PT. 

Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 173 
25 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta, PT. Renika Cipta, 1997) hlm.55  
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اعادة  و  وهلم  يف  ابلسهولة  يتعلمون  هم  احلسن,  ابلذكاء  لطالب 
السيئ,   ابلذكاء  للطالب  أما  احلسنة.  يف  فالنتيجة  تعلمهم مشكالت 

   62وبطيئ الفكرة حىت تكون هلم النتيجة السيئة.
مثل  املختلفة  العقلية  الوظائف  يف  العامة  النمو  درجة  يعىن  وهذا 

  72درجة الذكاء والقدرة على التفكري والتخيل والربط والتحليل والرتكيب.
 الرغبة والدافعة .ج

 

على  العظيمة  اإلشتهاء  أو  العالية  الغرية  و  اإلغراف  هي  الرغبة 
مواد و شيئ.   يف  الطالب  عند  للنتيجة  التحصيل  درجة  على  الرغبة  تؤثر 

 82الدروس املعينة.
تؤثر أيضا على قوة  و درة حركة أو على أداء العمل,  الدافعة هي ق

    92دافعة التعلم و ضعفها على جناح التعلم عند الطالب.
 عامل اخلارجىال (2

العوامل اخلارجية هي العوامل خارج نفس الطالب وهي كون األسرة,  
 بيئة حول التالميذ, وهي كما يلي: ال درسة, و ملوا
 األسرة .أ

أوالد. و األسرة  األسرة, تتكون عادة من أب وأم و   ولد الطفل يف
هي البيئة الطبعية اليت تتعهد الطفل ابلرتبية ألن غريزة األبوة و األممة هي  

 
26 ibid, hlm.56 

 79(. ص.1995اض, دار اللواء للنشر  والتوزيع, , )اليو طرق التدريس املناهجإىل   حممد مالك حممد سعيد, مدخل  27

28  Muhibbin Syah, op. Cit, hlm.136 
30  M. Dalyono, op. cit., hlm.57 
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القيام برعاية الطفل وسيل اليت تدفع بكل من األ ه و السيما  ب واألم إىل 
 23يف السنوات األوىل من طفولته.

بني   ويعيش  الطفل  إليها  ينتمي  اليت  األوىل  الرتبية  هي  واألسرة 
األوىل   املدرسة  هي  فاألسرة  األوىل.  حياته  أفرادها يف سنني  مع  ظهرانيها 

   33نة.طمئمن الرتبية وينعم فيها ابحلب واملللطفل, ينال فيها أول قسط 
يتعلم  املرحلة,  هذه  يف  الطفل,  أن  على  البحوث  دلت  ولقد 
حياته.   طول  يصاحبه  وأفكار  قيم  من  يتعلمه  ما  وأن  والتقليد  ابحملاكاة 

وال والعقلية  اجلسمانية  الطفل  تربية  على  تؤثر  واألخالقية  واألسرة  صحية 
   43.ئيةتمعة, هلذا يهتم الرتبيون اهتماما كبريا بدور األسرة يف تربية النش واجمل

 املدرسة  .ب
املدرسة كمكان التعلم دورها مهم جدا يف نيل جناح التعلم, وهي  و 

من إحدى العوامل املؤثرة يف نتيجة الدراسة. وهي كجودة املعلمني, وطرق 
املكملة تع األدوات  وأحوال  الطفل  بقدر  الدراسي  املنهج  ومناسبة  ليمهم 

فصل  كل  يف  األطفال  وعدد  الفصول  وأحوال  املدرسة  يف  والتسهيالت 
 53وتنفيذ نظام املدرسة وحنوها, وتؤثر كلها على جناح التعلم لألطفال.

 
 جتماعية البيئة اال .ج

 
الع   32 عبد  اجمليد,  صاحل  عبد  العزيز  عبد  و  التدريسزيز  طرق  و  املعارف, الرتبية  دار  مكان,  )بدون  األول,  اجلزء   ,

 84(.ص: 1979

 50. ص.السابق حممد مالك حممد سعيد, املرجع  33

 51املرجع, ص. نفس  34

35  M. Dalyono, Op.Cit., hlm.59 
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مجيع العوامل اخلارجية اليت تؤثر يف الكائن احلي منوه  يقصد ابلبيئة  
أي من اللحظة اليت يتم فيها التلقيح, والبيئة تؤثر الشخص أتثريا كبريا يف  

 63تكوين خلقهم وسلوكهم.
م طبيعية  عناصر  كوهنا  من  وأمشل  أعم  البيئة  وماء لفظ  أرض  ن 

جمموع   تعين  فالبيئة  وحيواانت,  ونبااتت  للطاقة  ومصادر  ومعادن  وهواء 
إلشباع   ما  مكان  ويف  ما  وقت  يف  املتاحة  واالجتماعية  الطبيعية  املوارد 

 73حاجات اإلنسان وتطلعاته.
راسة. حينما كان  وكانت األحوال االجتماعية مؤثرة على نتيجة الد

الطفل يسكن يف االجتماعية من األفراد الرتبوية وهلم أخالق كرمية وهذه  
 إذا يسكن يف االجتماعية اليت فيها أطفال  العكستؤثره يف شدة تعليمه. و 

وليسوامش  والعاطلون,    من  غلون  املدرسة  يف  و أهل  غريهتم  سينقص  هذا 
      83التعلم أم غري مساعد حىت ينقص دافعة التعلم.

سوجاان,   انان  دراسة  "وقال  نتيجة  على  تؤثر  اليت  العوامل  أما 
مها نوعان. األول عامل من داخل الطالب, وهو قدرة الطالب,  و الطالب  

وعامل   اقتصادية  واجتماعية  ومثابرة  ورغبة  التعلم  وعامل   جسمىودوافع 
 93بيئة.نفسي. والثاين عامل خارج الطالب أو ال

 " Belajar Cepat Tata Bahasa Arabعامة عن كتاب" دراسات  .2
  "    Belajar Cepat Tata Bahasa Arab"تعريف كتاب   (1

 
 128, ص.املرجع السابقصاحل عبد العزيز و عبد العزيز عبد اجمليد,   36

 47. ص.املرجع السابقحممد مالك حممد سعيد,  37

38 M. Dalyono, Op.Cit., hlm.60 
39 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar, (Bandung: Al Qensindo, tth). Cet.5, hlm.39  
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كتب يقال  واجلمع،  الضم  لغة    -وكتابة  -كتبا  -يكتب  -الكتاب 
وكتااب. واصطالحا اسم اجلملة خمتصة من العلم مشتعلة على أبواب ووصول 

 04غالبا.
ىف   خيص  الكتاب  العلوم   العالية درسة  املوهذا  دار  اإلسالمية 

  ليم قواعد اللغة العربية.بسمارانج. وهذه الكتاب األساسية املستخدمة ىف تع
مثل    اهذ للقواعد,  الكتابة  منهج  يستعمل  الىت  أالكتاب  املادة  ن 

العربية يف هذا  اللغة  القواعد  مادات  ولذالك  األخرى.  ابملادة  متعلقة  تشرح 
 الكتاب يهتم من الوجهة اإلسرتاجّية مث سيبحث لتنميتها ومث التعمق هبا.         

 "Belajar Cepat Tata Bahasa Arabكتاب "  مادات تعليم القواعد يف (2

 Belajar Cepat"كتاب وأما مادات حبث تعليم قواعد اللغة العربية ىف 

Tata Bahasa Arab "هيكل فكرة   فيه كما يلي : قبل دخول البحث األول,  ف
األول القسم  مث  العربية.  اللغة  )مذكر   وهو  قواعد  جنسه  جهة  من  اإلسم 

إسومؤنث الثاين  والقسم  والقسم (،  ومجع(،  وتثنية  )مفرد  عدده  جهة  من  م 
جهة  و الثالث   من  األفعال  و أزمانة  الرابع  ومضارع  والقسم أ)ماض  مر(، 

والقسم   واعراب,  بناء  السابع  السادس حىت  والقسم  احلرف,  معرفة  اخلامس 
الضمائر,   عشر  والقسم  مفائيل,  التاسع  والقسم  وفعلية,  إمسية  مجلة  الثامن 

عشر حىت الثالثة عشر كان    ئب الفائل, والقسم اثنية ى عشر انوالقسم احد
ب من فعل مضارع, ,  ا بناء وإعر   ةهتا, والقسم الرابع عشر اواخواهتا وإن واخو 

عشر  عشر   ةوالقسم مخس  ,والقسم   ةوست  ومزيد  وجمرد  وربعى  ثالثى  فعل 
عشر  عشر   ةسبع  مثاين  ,والقسم  وإضافة  عشر   ةنعت  جامد    ةوتسع  إسم 

 
40
 3مسارانج: طه فوترا، ص. ،فتح الوهابشيخ اإلسالم أيب حيي زكراي األنصارى،    
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عشر  ,والقسم  وعشر   ني ومشتق  واحد  والقسم  اثنييحال,  والقسم  متيز,    ة ن 
والقسم   ومنادى,  نداء  االوعشرون  والقسم  إستثناء,  وعشرون  بع ار لثالثة 

والقسم   واملوصول,  إشارة  إسم  والقسم ااخلوعشرون  شرط,  وعشرون  مسة 
بع وعشرون اجلملة موقوع فيها  اس ال وعشرون بدل وتوكيد, والقسم    السادس

وعشرون    يناثمالموقوع فيها يف اإلعراب, والقسم    يف اإلعراب اجلملة ليس
والقسم   لإلعالل,  والقسم  اتال معرفة  لإلعراب,  معرفة  وعشرون  ثون الثالسع 

 مالحظة.

 طرق تعليم املادات   (3
أن   وتلميذا  الدرس،  يلقي  أن  مدرسا  تتطلب  التعلمية  عملية  إن 

املدرس ىف عالج    ادة يعاجلها املدرس مع التلميذ، وطريقة يسلكهااملو   ايهيتلق
 هذا الدرس.

وقد كان جناح التعليم يرتبط إىل حد كبري بنجاح الطريقة، وتستطيع 
املنهج   فساد  من  تعاجل كثريا  أن  الشديدة  الكتاب  لل الطريقة  تلميذ وصعوبة 

 الدرس وغري ذلك من مشكالت التعليم.
التدريس   أبساليب  العناية  إىل  احلديثة  الرتبية  إجتهت  فقد  ولذا، 

ب أصوله وطرائقه واصبحت طرق التدريس عنصرا هاما ىف الدراسات  وهتذي
الرتبوية. هذا ألن التدريس من ألوان اخلربات احليوية الىت تستند ىف تكوينها  

 ومنوها ونضجها إىل أصول معينة وأسس حمددة ومقومات واضحة.
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تعليمأما  أو  طرق  فهي نواع  العربية  اللغة  و    قواعد  القياسية  الطريقة 
)االستنباطية(. االستقرائية  العربية أو   41الطريقة  اللغة  القواعد  التعليم  ما طرق 

 24 يف هذا الكتاب فهي:
 الطريقة القياسية (1)

أب العربية  اللغة  لقواعد  البحث  منهج  يف وهي  قواعد  قدم 
يذكر   مث  العربية  ومثل أاللغة  معانيها  ويشرح  ىف  هانواعها  وتسري   .

بذكر بعض األمثلة  و خطوات ثالث: يستهل املدرسون بذكر القاعدة  
 الىت تنطبق عليها، ليعقب ذالك التطبيق على القاعدة. 

 الطريقة االستقرائية )االستنباطية(  (2)
بتداء يتعرف تنظيم ابهي يبحث املادت قواعد اللغة العربية  

يف نواع الكلمة ومقام من الكلمة  أاللغة العربية كلها, مث يشرح كل  
 ب.ابطريقة اإلعر  ةب و غريها. هذه الطريقة مشهور ااإلعر 

عضاء البعثاث التعليمية من أنشأت هذه الطريقة مع مقدم  
القياسية، على اهنار إعاو  الدرس    ااب، فقد نشأ هؤالء ىف ظل الطريقة 

ع املقدمة، إىل  وهي:  الدرس(  )خطوات  هرابت  يسميها  نقاط  دة 
 الغرض، الربط، القاعدة أو االستنباط، التطبيق.

 الوحدة طريقة  (3)

 
41

   Ahmad Fuad Effendy, dkk., Methode Pengajaan Bahasa Arab, Prodi PBA Jurusan Sastra 

Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, 2002, hal. 37-38 
42  Ahmad Munawari, Belajar Cepat Tata Bahasa Arab, Nurma Media Idea, Yogyakarta, 

2007, Cet. XV, hlm. vi 

42 
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الىت جتتمع   العربية  اللغة  )التعليم( قواعد  البحث  هي طريقة 
قواعد, من القواعد النحوية, والقواعد الصرفية واإلعالل يف المادات  

 هذا الكتاب.   
الط هذه  وهي الريقة  وان  اخلمس،  هرابت  خلطوات  طبيقة 

 د والغرض والربط واالستنباط والتطبيق. اعداإل
موضوعا،   التالميذ  الطريقة،اختار  هذه  بعضهم يعلى  واعد 

عة عنصر من عناصر  ا حماورة بلغتهم ويرتمجوها اىل اللغة العربية مع مر 
تعلة القواعد النحوية والصرفية، ويتفهم التالميذ معاىن الكلمات املس 

جدول  ىف  القواعد  مباىن  جيمعون  مث  القياس  بوسيلة  املوضوع  ىف 
صناعى. فالكلمات الشاملة على مادة حنوية وصرفية جديدة تدرس  
هل  املعلم  وينظر  قلب.  ظهر  عن  التالميذ  حيفظها  حىت  ابلتكرار 

النشاطات  يالتالميذ اخريا يفهمون القواعد فهما سيما. و  طهر هذه 
 يضاح.م وسائل اإلخطة بعد أخرى ابستخدا

خريا يتعلم التالميذ جمموع املفردات لإلنشاء احلر والرتمجة  أو 
 والتمرين الشفهى والقراءة.

 من الكاتب  إقرتاح للمدرس  (4
 قرتحون كما يلى :ملكل املدرس 

 لكل املدرس يقرتح على شرح مادة تعليم القواعد بطريقة عامة. .أ
دة ابلتخصيص التحفيظ, والتعريف  ينبغى لكل املدرس ان يقسم املا  .ب

 او إستعمال املادة يف الكلمة

يف املثال والتدريبات بقدر إمكان    ة ينبغى لكل املدرس ان ينتشر املاد .ج
 الطالب
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 من الكاتب ونقرتحللطالب م  (5

  كما يلى :   الطالب مقرتحونلكل 

الكتاب   .أ من  تنمية  هو  الكتاب  هذا   Tata Bahasa Arabأن 

Sistematis     لشيخ التصريفية   وأمثلة  سوكمطو  الدين  إمام  لدكتور 
حممد معصوم بن على وقواعد اإلعالل لشيخ منذير نذير. ولذالك  

يستعد ان  الطالب  لكل  الكت  واينبغى  هذا اذلك  درس  قبل  ب 
 الكتاب.  

يفهم  الطالب البد    .ب املاد  وا ان  ألن  املادات  يتعلق    األوىل  ة لكل 
 مبادات بعدها. 

 من اكثرية, ألهنالاملفردات  والكل الطالب ان يستعدج. ينبغى 
 .ةاملادات يستعمل املفردات اجلديد    

 
 
 

  
  

 



 الباب الثالث 
 حتصيل البحث

 
 

 اإلسالمية دار العلوم بسمارنج  العاليةدرسة امل حملة .أ
 املدرسة   يخاتر عن  .1

اإلسالمية    ات حدى من مدرسإدار العلوم مسارنج هي    العاليةاملدرسة   
السما الىت حتت اإلداريّة  ر يف  الرتبية إ الديىن. وهي  نج  املدارس يف مؤسسة  حدى 

م   2005دار العلوم مسارنج عام    العالية املدرسة     تي اإلسالمية دار العلوم. وبن
العلوم واملدرسة   املتواسطة اإلسالمية دار  املدرسة  بعد وجود مدرسة اإلبتدائية و 

 للصبيان.
شارع واتس  بسمارانج, يف  اإلسالمية دار العلوم    العالية درسة  ملاوتقع  

تزكية اإلجتماع من مؤسسة دار   حتت حتصيل  تجديد عاليان بسمارنج. وبني
الطالب  بغاية  يعىن  األخرى,  املدرسة  مع  خمتلفة  بدرجة  مسارنج.   العلوم 

اربع مهارات اللغة العربية واإلجنلزية, وينبغى لكل الطالب   وايستطيعون ان ميارس
الشريف والكتب املعتربة يف اإلسالم يستطيعون ان يفهموا اايت القران واحلديث  

النحوي    ما  مثل التعليم  ختصص  التقريب  أيف  الأو  األخر  الكتب  كتب ت  يتو 
 ابللغة العربية دون حركة.  

مسارنج  العاليةدرسة  وامل العلوم  دار  دارسية    اإلسالمية  برانمج  هلا 
(Program Studyوخيال اإلجتماع.  علوم  تربية  وهي  وتصنعVisi)  ة(  تنمية   ) 

بعض أ  اإنسان  والدينية  و من  للحياة  ومفيدة  األلباب   والوطنية. لو 
الفكرة   مهل   ينعلماء الذ صريوا  في( يذكى حياة الوطنية والدينية.  Misiوغايتها)

 للحياة الدينية والوطنية.  نفعوااإلسالمية فكرًة شاملة, وي
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 هي :   دار العلوم مسارنج العاليةمدرسة واألهداف  (أ
اإلنس (1 شامال  حتقيق  تسلطا  إسالمية  علوم  على  يتسلط  الذي  ان 

 ويقدر على تطبيقها يف احلياة العصرية. 
للكتابة    ميارس  نأيزيد   (2 إما  واإلجنلزية  العربية  اللغة  مهارات  اربعة 

 .  وللكالمأ
)  علىحيصل   (3 عالية  درجة  املزامحة Atasعامل  على  يقدر  الذي   )

 (.S1) درجة الليسانسل و صحل
 ثالثة :  دار العلوم مسارنج العاليةدرسة ملاخرج ومهنة مت ب( 

 (  Murid Plusالطالب اإلضايف ) (1
 مدرس مرسخ أو مفخص إسالمي  (2
 وى اقتصادى لغ يف مرشد (3

 كما يلي :  وللحصول على هذه املهنة فينبغي للطالب كفاءات ج( 
 تسلط على العلوم االسالمية تسلطا شامال.  (1
حقيقة   وا ليفهم    (Humanioraتماعية وإنسانية )جإر العلوم  افكأهلم   (2

 اإلجتماع اإلنساين العصري. 
 تمع العصر اجملتطبيق العلوم االسالمية يف  (3
 واللغة.  يةتطبيق العلوم االقتصاد (4

االسالمية   (5 العلوم  واإلنسانية  تتنمية  اإلجتماعية  العلوم  بتنمية  ناسب 
العصر  اإلنساين  اإلجتماع  وحقيقة  ابلعلوم و ي.  العصرية  اجملتمع  يرشد 

 اإلسالمية اليت يقدرها ملصلحة األمة.
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 اإلسالمية دار العلوم بسمارانج  العاليةملدرسة ا الوسائل   .ب
 ( Sarana Pasarana Fisikالوسائل الظاهرة ) (1

 الفصل للتعلم  -
  العالية درسة  امليف خمترب    دار العلوم مسارنج  العاليةملدرسة  عملية التعليم  

 بسمارانج. اإلسالمية دار العلوم 
 شقة الطالب  -

طالب   العلوم    العاليةمدرسة  وشقة  دار  يف  اإلسالمية  بسمارانج, 
فيها   الطالب  من  كثري  والبيت.  حىت    يقاربوااملعهد  املدرسة,  من 

 عهد كلهم.  امل ان يسكنهم يف  واالميكن
  اإلدارة -

يف الربانمج  نشاط  اليسهل  العلوم اإلسال  العاليةرسة  ملد  دار  مية 
 بسمارانج, مكتب جانب قسم الطالب. 

 املكتبة  -
ها مكتبة يف اإلدارة فيبسمارانج,  اإلسالمية دار العلوم    العالية رسة  ملد

ليسهل الطالب على حصول املعلومات املتنوعة. فيها كتب متنوعة  
املقرر  للكتب  فيها,  ا  ةاما  األخر   و ألتعلم  املراجع  ىالكتب    ة لزايدة 

 . ةاملقرر 
 املصلى  -

العلوم    العاليةرسة  لمدل دار  ها مصلى ألداء  في بسمارانج,  اإلسالمية 
 خطابة.يف رب اتجال جماعة واإلستغاثة و معا كصالة ال

 ( Sarana Prasarana Non Fisikالوسائل غري الظاهرة ) (2
 خلى عن تكلفة شقة الطالب وتكلفة الرتبية  -
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   ةاملأتسيس الدينية واللغة األجنبية املك -
 

 ووظائفه   اإلسالمية دار العلوم بسمارنج  العالية ملدرسة ا اتاملنّفذ  .ج
 بسمارانج اإلسالمية دار العلوم  العاليةرسة املنفذ ملد .1
بسمارانج اإلسالمية دار العلوم . رئيس مؤسسة تربية  1 : املسؤول العام   •

 ج املاجسرت(ا حممد عرفان سبحر احل كتور )د 
املدرسة  1 : املسؤول اخلاص   • مدير  العلوم   اإلسالمية  العالية.  دار 

 بسمارانج
 )عاريف هداية هللا املاجسرت(         

مدرسة   .2 طالب  دار   اإلسالمية  العاليةاملساعد 
 العلوم  

 )دكتور أندوس حممد منصور( 
مدرسة   .3 مناهج  دار   اإلسالمية  العاليةاملساعد 

د العلوم   ف  س  سوفرايتنوا,  )هدي  بسمارانج 
 ى( 

 دارة : حسنول س ف د ى إلشؤون ا .4
اثي من  املدرسة  بناء  وغرفة    تاغرفلث  تكون  فيها اللتعليم,  اما  إلدارة 

 (. OSISالطالب )هيئة إحتاد فهي غرفة لرئيس املدرسة, والألساتذ, واملكتبة, و 
 الدراسية  واملواد ونحوال املعلمأ( 1)

الدراسيةو  للسنة  املدرسة  هذه  يف  املعلمني    2008/2009  عدد 
سبعة عشر مدرسا. واما املواد املوجودة يف هذه املدرسة فكثرية, منها القواعد 
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أستاذ  يعلمها  الىت  العربية  واللغة  عشر   واحد  النحوية  واحدى  X)ةللقسم   )
 ح اهلدى س ف د ى.   ا ( وهو استاذ مفتXII( والثانية عشر ) XI) ةعشر 

 تية للشؤون اإلدار  ونحول املوظفأ( 2)
املو  للسنة  عدد  املدرسة  هذه  يف  اإلدارية  للشؤون  وظفني 
 .ناثين موظفا 2008/2009

 ( احوال الطالب 3)
للسنة  و  املدرسة  هذه  يف  الطالب  يف   2008/2009عدد  كما 

 القائمة األتية: 
 عدد الطالب القسم  الرقم 
1 1(X) 17 
2 2(XI ) 27 
3 3(XII ) 25 

 
 اإلسالمية دار العلوم مسارنج  العالية درسةاملصورة تعليم قواعد اللغة العربية ىف  . د

الطالب،  من  عدد  مع  واحملاورة  واملشاهدة  ابملراقبة  الباحث  يقوم  أن  بعد 
املدرسة،   ورئيس  القواعد،  هذه  حيصل  ومدرس  ىف  قامت  الىت  البينات  الباحث 

 ن تعليم القواعد النحوية: عاملدرسة 
 الكتاب الدراسى   .1

القاعدو  الدراسى ىف   Belajar Cepat Tata"وية هو كتاب  النح  ةالكتاب 

Bahasa Arab"  ألّف العربية متوحد   حيث  رى, اه امحد منو الذي  اللغة  قواعد    ة فيه 
ويزيد الكتابة ابهليكل و    ةوهي النحو والصرف واإلعالل واإلعراب ابملادة اخلاص

ل من القران واحلديث حىت ينتفع لكل طالب إما لتعليم امثالصحفة ابللون واأل 
ن تعليم اللغة العربية  أللغة العربية و يتعرف ما يف القران واحلدبث وينقص  قواعد ا
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للحفظ  ويسهل  كثريالقواعد،  ويشمل  خمتصرا،  يكتب  الكتاب  وهذا  صعب، 
 دار العلوم بسمارنج.  العاليةواملذاكرة، وخيص للمدرسة  

 اللغة العربية أغراض تعليم القواعد  .2
العربيةأغراض تعليم القواعد   العلوم مسارنج,    العاليةمدرسة    ىف  اللغة  دار 

حنو    ، وقراءة، واستماعاحمادثة، وترمجة, و ةلتسهيل تفهيم اللغة العربية كتابوهي  
 .الطالب 

تعليم   لتوجيه  األغراض  وتعليم  الوهذه  الدينية  من  املعلوم  األصلى  نبع 
والكتاب  السلف،  وكتب  النبوى،  واحلديث  القدسي،  واحلديث  الكرمي،  القرآن 

 . م ابللغة العربيةيرس
 اللغة العربيةترتيب تعليم القواعد   .3

 Belajar Cepat Tata"اللغة العربية بكتاب حبث تعليم القواعد  ترتيبوأما 

Bahasa Arab"     العلوم مسارنج  العالية درسة  املىف الباحث يف فكما    دار  ترتيب 
 . الباب املاضى 

 الوقت  .4
العلوم مسارنج لتعليم القواعد النحوية دار  العاليةالوقت املوجود ىف مدرسة 

النحوية، الن    ولكن هذه اجللسة مل تعط   فرصتانع  و ىف كل اسب مجيعا للقواعد 
 املادة جتمع ابللغة العربية، ولذلك تنقص هذه اجللسة للغة العربية.  

 
 

 طيط التعليم خت .5
تعليم  خت العربية  طيط  اللغة  مسا  العاليةدرسة  املىف  قواعد  العلوم  رنج دار 

اإلرشاد  ةموجود ابستعمال  التعليم  وحتطيط  التعليم  وحدة  يصنع  املدرس  وهو   ،
 اما عمليتها فكما يلي:  املوجود ىف املدرسة
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 جيب املدرس يقرأ السالم مث الطالب  (1
 املادة معايقرأ الطالب  (2

 مث املدرس يسأل احلفظ الذى يلزم حبفظه  (3

 مث املدرس يصرح املادة اجلديدة (4

 يعطى األستاذ مترينات لصناع اإلنشاء مبوضوع مقرر.  مث (5
 

   "Belajar Cepat Tata Bahasa Arab" طريقة التعليم .6
لتعليم   املستعملة  العربية  الطريقة  اللغة  املدرسة هي طريقة  قواعد  ىف هذه 

الطالب لكل    األستاذيؤمر  ، و املادةيشرح  مث  املدرس يقرأ الكتاب،  فاالنتقائية،  
 لبواصلوا  يرفعلم  ف  حيفظواها  الطالب ملإذا كان  . و هاالشرحمع    املادةأن حيفظوا  

 هكذا حىت أخر الدرس.و اىل القسم االخر، 
الذي الكتاب  يقرؤا  يمل    أما  أن  للطالب  فاألحسن  الكتاب   ذلك درس 

 نفسه أيضا. ورمبا هناك طالب ذكي يفهم مجيع الكتب ولو مل يصرح املدرس. 
 مال حظة التعليم .7

املال املادة  إن  هلذه  بسيطت حظة  عن    ةعد  وأسئلة  األبيات،  حفظ  مثل 
طريقة  هفشطريقة   الطالب عن  أجوبة  مث  على شفية  كتابية  طريقة  أو عن  هية 
 وعلى القرطاس، أو اإلمتحان ألخر السنة.   السبورة

 
اإلسالمية دار العلوم   العاليةدرسة املمشكالت تعليم قواعد اللغة العربية ىف  .ه

 مسارنج
يتضمن معىن التفاعل بني املدرس والطالب واملادة    ا ط التعليم اصطالحنشا

نيل يف  بشرط احملاورة، ومعناها ارتباط املدرس والطالب يتعلم العلم    ةعو املوق  ةهدافأل
الن التفاعل بني معرفة املدرس والطالب. واذايحىت    اتعمقلفع وااالعلم   ت وجد  وجد 

 م كثري يعطى إليها. مشكالت التعليم بينهما كثرية فيوجد عل 
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 مشكالت من جهة املدرس  .1
 صعوبة شرح املادة للطالب  (أ

  , منها اللغة األجنبية اي ةكانت هذه الصعوبة ابسباب كثرية وخمتلف
ندونيسي,  لشرح البياانت ابللغة اإل املستخدمة كثرة , ولو كانت اللغة الغربية

يم القواعد النحوية,  نقص إهتمام الطالب عند التعليم, قليل الوقت لتعل يمث  
 ال يتعّضد الوسيلة لتعليمها.

قال استاذ مفتاح اهلدى ف نقص إهتمام الطالب عند التعليم  يواما  
كثري منهم ليس هلم كتاب  فان كثري الطالب متأخرا عند دخول الفصل,  

بتصوير  الكتاب غري اصلى فال يستطيع ان يفرق  حينما    ة,اصلى بل  هذا 
. وبعض منهم ينام عند تعاليم  ة تاجملخاملادة ا  لونه الذي يستعمل لفرق بني

حاجة مهمة,  غري  , وخيرج من القسم لمع إخوانهالقواعد النحوية, ويتكلم  
الطالب  و احلكمى,    ائان هذا الدرس مل جيرب يف اإلمتحان النه  ونهم يظن

برانال لغيتخصص  اقتصادية)اإلجتماعية(,    وىمج  للعلوم  كل  و بل  ليس 
 رسة املتواسطة اإلسالمية او املعهد.                املديف  االطالب متخرج

لتعليمها  أو  الوقت  يتعلمها  فل ما  املدرس  األسبوع  يف  يكف ألن  م 
بل  نيفرصت فقط,  النحوية  للقواعد  مجيعا  تستعمل  مل  الفرصة  ولكن   ,

 لإلنشاء واحملادثة ايضا.  
, وغري كافة. ولوكان هذا الكتاب قليلواما املوادها عند املدرس ف

ابهليكل  يبي يكف ل فداء  شرح    م  بدأ  واالخر  القواعد.  من  هلم  يتعرف  ان 
لكتاب   لكتاب  ابتلف  خي,  ""Belajar Cepat Tata Bahasa Arabاملادة 

عالمة لإلعراب هناك اليستعمل مقسمات الاألخر. مث يف تقسيم مواضع  
 .        ا احلفظيصعب هلففه ولكن من امسائه. وهكذا امن جهة االحر 

 تعليم القواعد يف املدرسة طرق   (ب 



 37 

الطرق كما صرح الباحث يف البحث املاضى.  املدرس    يستخدم 
, وطرق التعليم مها تدريسها وسهلة لفهيف  عند ما كانت املادة مهمة    هالن

 لتعليم.        رص على ا, فأصاب التالميذ نزع احلةاملناسب تليس 
 الوسيلة التعليم يف هذه املدرسة (ج

تاج  احملالت  األحدى  إتعليم على ان الوسيلة هي  نعرف يف كتاب ال
جياللتسهيل   املدرسة  لكل  ولذالك  ومعمل اتلفالبوجود  هلا    دوتعليم.  ز, 

ل وإذا  ذالك.  وغري  التعليم    بدوهنااللغة  بينهمفيسبب  مقبول  كامال   غري 
ت وهكذا  املدرسة,  و وسريعا.  هذه  يف  يف    تقديرجد  وكتابة  ابللسان  املواد 

    السبورة فقط.   
 اجملتمعة  املكتوبة ةاملدرس لتقومي الطالب بسأل ةبو صع (د

واجب الم  ان يقوّ   ةبو املدرس الصعيشعر  )التعليم(,    خالل كل يوم
او  الطالب,  من  يعملو ملتجربياهت  ةل ئساأل  املنزل  مل  الطالب  ألن  ا ه, 

, ولكن مل يعمل  خاصة  زمالئهمأعمل  نفسهم, ولكن ابنتظار عمل من  أب
 الواجبات من املتعلم فقط.  بوجود إالهم املدرس مبا امرهم وشرح

 

 مشكالت من جهة الطالب .2
 كالم االستاذ  واهتمممل يالطالب   (أ

  هتمام كبري, وهم كثري من الطالب مل يستمعوا شرح األستاذ ابنه  إ
أن يف  خيرج    ايتكلمو   يشتغلون  األخرين,  اسباب و مع  بغري  الفصل  من 

املنمهمة واجب  يستعمل  الطالب  فرصة  ,  يف  األخرى  الدراسة  من  زل 
القواعد, وي الطالب قد حيمل كتاب  الفصل    صبهمالقواعد,  الصوت من 

 .      اجلارية قرب املدرسة يؤجز صوت السيارةكذالك االخر, و 
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 ية كل الدراسة النحو ليال  ق حيضرون الطالب  ب(
يشتغلون  ألهنم  النحوى  الدراسة  كل  حيضروا  قد  الطالب  بعض 

الكسب, مثل الفلح والبيت, ومنهم    بعمل  مركب, و يساعدون اابهم يف 
 و يف البيت. أينام يف املعهد من 

 املدرس   ها ت القواعد قبل ان يبيناماد واعدج( الطالب مل يفهموا من ق
املواد ولو اهنا تكتب ابللغة األندونيسي   واواسباب الطالب مل يفهم

غة العربية بدون  خمتصر جدا,  وقرأة او حبث الكتب ابلل   شرحهاهي : ألن  
يستعمل  مل  اليو   واشكل,  الكالم  العربية يف  قد مل حيضر  مياللغة  واملدرس   .

 .الواجبات حنو الطالب بغري إذن و 
 تعليم الد( قليل الوقت عند 

يشعرون   والطالب  القو أاملدرس  دراسة  وقت  قليلان  النحوية   عد 
, يتحفظ  ت القواعد النحويةاقبل تعليم ماد  انمفتاح اهلدى  , وقال  انقص

يشرخ  . ويف الوقت الداسي  تعليما, مث يستمر ال يةت املاضاالطالب من املاد
امل املادت   ا للكتابة, ألن بعضساعة  , بل يستعمل ربع  دروسةاألستاذ من 

و  كتاب.  هلم  ليس  قواعد  أمنهم  لتعليم  الوقت  يف اما  فساعتان  لعربية 
 .        ةاألسبوع. ويف كل ساعة اربعني دقيق

 دار العلوم  العالية ملواد يف مدرسة ا ةر كث ( ه
تنظر    حينما   هذه العبارةو دار العلوم كثرية.    العاليةدرسة  املاملواد يف  
اللغة العربية,  و لإلجنلزية,  امنها: اللغة اإلجنلزية, واحملادثة    , من املواد املدرسية

اإلجتماعية,و  احلساب,  و مي,  وق  علوم  االندونسيو علوم  عقيدة الو ,  ةاللغة 
 ق, والفقه, وعلوم السياحة.    واألخال
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 و( الدراسة القواعد ليس لقسم اللغة 
القسم اإلجتماعي, ليس   واحدا وهو قسما يف هذه املدرسة قد فتح

املدرسة دار العلوم املوجودة من  األهداف    منو غريها.    الفيها قسم اللغة و 
طالب الحيث هبا يفهم  قواعد  اليتعلق به يعىن  ما  و اللغة    ايريد ان يزيد علم

ن الطالب يهتم الدراسة  الاملدرسة.  مايهدف به  ضد  الواقع  م الدين. و و عل 
 .    بغريهاوالهنم اليبالون  ( فقطUANمى )و ئ احلكالإلمتحان النه

 

 " Belajar Cepat Tata Bahasa Arab "مشكالت من جهة كتاب   .3

 Belajar Cepat Tata Bahasaكتاب   ح اهلدى انا كما قال األستاذ مفت

Arab  ما املزااي من ذالك  وأحىت يؤثر يف عملية التعليم قواعد. عيوب اي و افيها مز
 لى : تكما    يالكتاب فه

 

 ةللغة األندونيسيا تعليم من (1
اب  (2 املادة  الكاتب  اهليكال  شرح  خريطة  مناسبة  عن  ستعمال  القواعد 

 . املدرسملوضوع اب
 

بشرح   (3 املادة  تعلق  تالىت    ىاألخر   واملادة األمثال  ستعمال  , ابخمتصرشرح 
 هبا.   

الّ   (4 الصفحة  القار يونوجود  او  للطالب  يسهل  وهذا  املادة    ئة,  ملطالعة 
 وحتفيظها.

واإلعالل    وجود  (5 الصرفية  للقواعد  بل  فقط  النحوية  للقواعد  ليس  املادة 
 ايضا

معىن     نكون الطالب يفهمو ية القران واحلديث حىت  املثال يؤخذ من ااي  (6
 حديث الرسول. كالم هللا و 
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 لى : تكما   يمن ذالك الكتاب فه العيوب واما 
الطالب ا األستاذ و مادة القواعد قد اصاب مرتددعن  هيكل التنظيم للمنهج   (1

 لفهميف ا
لإلعالل فقط,   يشرح وافيا. الكاتب يكتب املثال اللفظت  ة لإلعالل مل  مادّ  (2

 شرح كيفية لإلعالل.وال
 لكلمة. إعراب ايف وهكذا من كيفية  (3

لتعليم قواعد اللغة العربية يف االسابق يسبب مشكالت املدرس  العيوب  ومن  
         اإلسالمية دار العلوم مسارانج. العالية درسة امليف 

 



 الباب الرابع 
 Belajar Cepatبكتاب "  اللغة العربية قواعد الليل املشكالت يف تعليم حت

Tata Bahasa Arab " 
     

أن   الباحث  يبعد  نعرف  ومن  العربية,  اللغة  قواعد  تعليم  احي و ملعرفة مشكالت 
مشاكل واسباهبا   عنالباب    االباحث يف هذسيجمع  لق هبا ملعرفة اسباهبا.  التعليم وما يتع

يف تعليم قواعد    فضالفيها و   ونيدرس  نيذلكى يستفيد املدرسون, واملؤسسات التعليمية ال
 اللغة العربية.

 مشكالت من جهة املدرس  .1
 صعوبة شرح املادة للطالب  .أ

: ان كتاب   الصعوبة هي   Belajar Cepat " يصرح املدرس يف هذه 

Tata Bahasa Arab  "    كمنهج  اجلنهج  امليستعمل ليس  كتاب  اليف  ديد 
الطالب و األخر.   من  اإلهتمام  هذا    ,ليس  لتعليم  األوقات  توافر  وعدم 

ال للتعليم  الوسيلة  وليس  القواعديناسه  ىتالكتاب,  يف  املوضوعات  كثرة   , 
 .يف املدرسة العالية دار العلوم للفصل األول

 اإلهتمام من الطالب قليل (أ
يف كل  شيأ عاداي    املادة  يف  اإلهتمامقلة  لة عن  ؤ مس   ت ولو كان

العبارة كما    العاليةدرسة  املاملدارس, ولكن يف   العلوم يعرف هبذه  دار 
 يلي:

 اوال أتخر الطالب لدخول الفصل 
 املدرسى الدرسخارج يتكلم الطالب مع األخرين   االثاني
 ىل بغري علة مث يعمله يف اثناء الدرسمل يعمل الواجب املنز  االثالث
 خيرج من القسم حلاجة غري مهمة  ابعالرا
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السي  ااخلامس  بتصوير  بل  اصلى  كتاب  هلم  هذا    حينما   ا مليس  إذا 
ان يفرق لونه الذي    احملتاجة الطالب   الكتاب غري اصلى فال يستطيع

 .ات فرق بني املادلتيستعمل ل
اإلم يف  جيرب  مل  الدرس  هذا  ان  يظنون  النهوهم  ئ  اتحان 

يتخصص  مى,  و احلك بربانفال  بل  امج  الطالب  اقتصادية ابللغة  لعلوم 
يتخرج الطالب  كل  ليس  املتوسطة    يف  ون )اإلجتماعية(,  املدرسة 

 اإلسالمية او املعهد. 
ينبغى   املسائل  العربية  ومن تلك  اللغة  ان  للمدرس قواعد  فيها 

 يعمل كما يلى: 
إبتداألستاذ  تشاور   (1 قبل  الطالب  التعليم  مع  العربية  اء  اللغة  قواعد 

 .اللغة العربية عملية تعليم قواعد ز للطالب يف جيوز وماالجيو  من ما
عندما    عقوبة يثبت   (2 الطالب  على  لكل  معا يصدمون     إتفاق 

الثواب  و  إتفاقهم.  عندمام  هلاألستاذ  يعطى  وهذا   مل يصدموا على 
ه فالفائدة  منعمل واحد  ألن إذا مل ي   مسؤالسيعمل عمال   اإلتفاق
         .ستاذ تفاق او لأللإل والذ  ان أي همؤثر له وسي

أمهية  األستاذيرشد   (3 عن  اللغة قواعد  ولذات    أهدافو   للطالب 
درس السهلة    واخلاص أهنا  إبتداء التعليم.قبل    االعربية وما يتعلق هب

صعوبة  يسه  ليس  ان  الينبغى  ولكن  متعلق    لها ,  ماداهتا  بني ألن 
األخرى  مشقة لفهم املادة  هلم    الدرس فيصيبقطع  األخرين وإذا ين

العربية. ابللغة  اجلملة  للصناع  حيفظ  واخلاص  ان  اليهم   واوحيتاج 
فية كثري من العلوم الذي  و الفصحة  للغة العربية  القران الكرمي ألنه اب

 .هم حىت األخرهتملدنيال ينتفع هلمس
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 لتعليم لاألوقات   (ب 
ألي مل    املادةلتعليم  االوقت   أسبوع كف  يف  .  ة فرص  واحد  ن 

اربع فرصة  وتلك    ونولكل  للقواعد الدقيقة.  مجيعا  تستعمل  مل  فرصة 
العربية يدل  اللغة  فهذا  ايضا.  واحملادثة  لإلنشاء  بل  أن    على  فقط, 
 .يكمل دراسته الكتاب املقرراليستطيع املدرس ان فالوقت قليل 

األوقات   حيتاج  العربية  اللغة  قواعد  .  ةواخلاص  مكافأةتعليم 
يتبادل مع    وينبغى أن ال خيتلط مع او  الدرس األخر يف  درس األخر 

الوقت املدرسة    ولذالك   .نفس  للمؤسسة  تلك  ينبغى  األوقات  لزايدة 
حي مل  وإذا  دراسة  الدرس,  يف  األوقات   pembelajaranمنظمة)سب 

reguler).فينيغى أن يقع يف الدرس اإليضايف ,      
 كثرة املوضوعات يف القواعد ج(  

يف  ه املوجود  الوقت  بضيق  تتعلق  املشكلة    العالية درسة  املذه 
العلوم. الينكر أن اسباب املشاكل كثرية ة املوضوعات يف  ري فكث  . دار 

املاد كثرية  ولكن  فقط,  الوقت  بضيق  التتعلق  املدرساالقواعد  ة   يت 
  يتبع كلها. واملدرس مل يفعل كثريا سوى    وااليستطيع الطالب ان يدرس

 ت جديدة  تناسب الطالب.   اات الدراسية, وينظم مقرر ت املاداملقرر 
 دار العلوم  العاليةدرسة املطريقة تعليم قواعد اللغة العربية يف   .ب 

درسة دار العلوم املأما الطريقة املستعملة لتعليم قواعد اللغة العربية يف  
ني  ثة من املدرس و ر فهي ان الطريقة املو  مفتاح اهلدى  مسارانج, كما يقول أستاذ

يف الكتاب    ه. والطريقة هي أن يقوم املدرس بشرح املادة كما شرحاءالقادم
 . كلها   ويطلب الطالب ان حيفظوا املادة
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يصعب   وللشرح   على  ملدرسافبهذا  للتسميع  األوقات  ينظم  أن 
واحلأوالتمرين   الطالب.  على  التدريب  ت  قيقةو  الطريقة  هذه  بعض    قعان 

 املشكالت الىت البد من حلها.  
املدرس (أ يصعب  الطريقة  عملية   على  هذه  من  األوقات  ينظم  ان 

أيخذ وقتا كثريا لعدم   , التسميع حلفظ املادةو التسميع حىت التمرينات.  
 صص له.الوقت املخ

دار العلوم تعد من    العاليةالطريقة الىت تستعملها املدرس يف املدرسة    (ب
الطريقة الطاما  اخلطابية.    مجلة  افيقة  ر هذه  من  يل عملية كثرية  تحتاج 

        ضد من الطالب الذين يسمعون فقط.جهة املدرس. وهذا 
 1، وهي: اللغة العربيةفينبغى للمدرس أن يعرف طرق تعليم قواعد 

 اسيةالطريقة القي (1)
ا الثالث، وقد  الطرق  أقدم  تلف مكانة عظيمة ىف  خوهي 

بذكر   املدرسون  يستهل  التدريس قدميا، وتسري ىف خطوات ثالث: 
القاعدة بذكر بعض األمثلة الىت تنطبق عليها، ليعقب ذالك التطبيق  

 على القاعدة. 
 الطريقة االستقرائية )االستنباطية(  (2)

عثاث التعليمية من نشأت هذه الطريقة مع مقدم اعضاء الب
اوراب، فقد نشأ هؤالء ىف ظل الطريقة القياسية، إال اهنم الدرس إىل 
املقدمة،   وهي:  الدرس(  )خطوات  هرابت  يسميها  نقاط  عدة 

  الغرض، الربط، القاعدة أو االستنباط، التطبيق.
 2: يف عمليته املنهجية رف طريقة النهجة عللمدرس أن يو 

 
(، ص. 1989، )طرق تدريس اللغة العربية الدينية ىف ضوء االجتاهات الرتبوية احلديثةحممد رشدي خاطر واخرون،  1

215- 

2 Nur Ubiyati, Ilmu Pendidikan Islam II, Cv. Pustaka Setia, Bandung, 1997, hlm.101-102  
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 النهجة الدينية  (1

ترتكز   الطريقة  النظرهذه  على   إىل  على  فطرته  اإلنسان  أن 
رشد وأن بوجه الطالب هذه الفطرة يستطيع املدرس ان يبفالدينية.  

التعليم   أبن  على  ابلنصيحة  بحث الوهذا  .  اإلستمالرواجب 
الأليابيناسب    هللا  يرفع  العلم ة  اوتوا  والذين  منكم  امنوا  ذين 

 درجات.
 فلسفية الالنهجة  (2

ان يوجه  هذه ترى أن اإلنسان حيوان انطق فيستطيع املدرس  
علومات املوحتصيل على    ةحبث الفكر   معقله   واالطالب ان يستعمل 

وتكون مطالعة بني  خلاصة يف فهم قواعد اللغة العربية  اواملعرفات. و 
   والطالب. املدرس 

 النهجة اإلجتماعية الثقافية  (3

اإلن  ان  أن ترى  مبعىن  الناس  عن  ينفرد  ان  اليستطيع  سان 
حب يعيش  األخرين  مهتاجااإلنسان  الطالب يبواملدرس    .إىل  حث 

لكي    على طلب املعلومات يف جمتمعهم مثل احللقات يف التعليمية
   املعلومات.  فيهم طورنت

 النهجة العلمية   (4

فعال  ان  نظران القدرة  ميلك  يقصد يةاإلنسان  الطريقة  وهذه   .
البحث ومطالعة الدراسة  يف    جوُّ عملى الفصل  يف  لكي يكون  هبا  

 عن حل املشاكل.

 عدم الوسائل احلديثة   .ج
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الوسيلة هي احدى من العناصر الذي يسبب فعالية التعليم وارتفاع 
يساعد املدرس ما حيصل به. وكذالك عندما مل يوجد شيئ يشتمل على ما  

 فيصيبه صعوبة يف الشرح املادة. 
والوسائل  الوسائل   الوسيلة.  من  ما مجع  مبعىن كل  الرتبية  اهل  عند 

به والرتكيز توصيل    يستطيع  واحلس  الفكر  لتحريك  أخر  اىل  املعلومات 
   3واملطالعة والتساؤالت. هتمام الطالب على التعلم او 

 كما يلي:  و الوسائل التعليمية )على فائدة العام( دة وائأما ف
وتنويع   (1 احملاضرات  إلقاء  اإللقاءطتوضيح  أ  ريقة  الشفاهية  و  )على 

  التحرير فقط(
اإلنرتنيت والتلفاز, واجلريدة وغري  المينعه الغرقة أو الوقت واحلواس مثل   (2

 كذال

 ط الطالب على احلركةنش  (3

 إعطاء املشاوة يف جتربة (4

 ي التقومي التحرير يف صنع  جبو مل ي املدرس .د

التحرير أن   التقومي  مسؤ صنع  هو  اخلاصي  يف    ة لة  التعليم  عملية  يف 
التعليم للمدرس. وجبانب الطالب   صعوابت من بعض  هذه  نفس املدرس. و 

التعلي التعليمي يقصد به  التقومي  مية ان  الذين يغشون يف اإلمتحان يف حمال 
ولتصويب  لتقريب   الطالب  األخطأكفائة  تصحيح  حمال    ةوخاص  اءو  يف 

 4كما يلي:  فاما األهداف يف املالحظة )التقومي(  .التعليمنتيجة 
الطالب   (1 فهم  التفاوت  على  ملعرفة  وملعرفة  الطالب  ملادة  قدرة  بني 

 والطالب يف فهم املادة  

 
3 Harjanto, Perencanaan Pengajaran, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 7 
4 Habib Toha, Teknik Ealuasi Pendidikan, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 8 
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املفهومة.   (2 املوضوعات  كثرة  من  الطالب  فملعرفة حصول  او صل إما  يا 
ايضا يف فحص صعوبة  و إمجاال.   هبا  تقصد  التعليمية  التعليم  املالحظة 

 الطريقة اجليدة فيه.   لنيللم والتع

سيدرس  الذي  املوضوع  جيهز  او  يعد  مل  علىواملدرس  لطالب.  ا  ه 
 ن ميستعمل املادة املقررة الىت سبقت تدريسها, فاملالحظة مأخوذة  املدرس  و 

       املدرسة.املادة الىت ال خيرج التمرين عن املادة 
  الطالب  جهة من املشكالت  .2

 ستاذ بغري إهتماماألشرح الطالب يستمع  .أ
, فيها  يف عملية التعليمع شرح األستاذ  ا ستمالهتمام الطالب  اعدم  

هناك  و بعض األسباب.  الباحث على  جيد    هذاعلى  و   .األسباب للطالب 
 ارجى.  اخلسباب االداخلى و السباب اال

ا الداخلية  ألاما  التعليم  اعدم    هيفسباب  يف  الطالب  هتمام 
األخرين مع  ا  يتكلمون  أثناء  و  و ,  لدراسةيف  ,والنعاس  واجب  النوم  يعمل 

القواعد,   درس  غري  الواضخ  ونخيرجو املنزىل  اسباب  بغري  الفصل  ,  ةمن 
السيارة, ويساعدون اابهم يف  ويصعبون يف نيل  يشتغلون بعمل الكسب,  و 

 الفلح والبيت. 
جهة املدرس وقد اما األسباب اخلارجية منها إختفاء الصوت من  

اإلزع وجود  صوته  جبوارهاليسمع  الىت  الفصول  من  السيارة  اج  وصوت   ,
 اجلارية البخارية. 

القبيحة    توكان االالعادة  عدم  من  الطالب  جهة  يف من  هتمام 
كثالتعليم.   اسباب  "  ةر هناك  الكتاب  من  الكاتب  قال   Psikologiكما 

Pendidikan" .5 وهي: 

 
5 Lester D Crow, Ph.D dan Alice Crow, Psikologi Pendidikan, Nur Cahaya, Yogyakarta, 

hlm. 324-325  
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 كثرة املطالعة واملذاكرة تسبب التعب يف التعلم  (1

قبمؤثر  شيأ  وجود اال (2 تتعلق والتشويش يف  الدراسية لألسباب  ول مادة 
البدن   صحة  وعدم  األستاذ  شرح  عدم  الطالب من  اصاب  حىت 

    .اليستطيع ان يقبل الدرس كامال
         

 القواعد تعليم الطالب مل يفهموا من قصد  . ب 
يفهمكثري    و مل  الطالب  ولو   وااسباب  يكتب    املواد  الكتاب  ان 

ألن تصرحيه خمتصر جدا, وكان قرأة او  االسباب    هوهذ  ةابللغة األندونيسي
شكل,   بدون  العربية  ابللغة  الكتب  يف و حبث  العربية  اللغة  يستعمل  مل 

 . الكالم اليومية
البحث   مسؤ وهذه  واملدرس  و كان  املدرسة  من  يزيد  حيث  ال 

اللغة  يف  كتاب  ستخدام الينية ابالدراسة الدتكون  حيث    الدراسة اإليضافية
 العربية.  

 قليل الوقت عند تعليم  . د
القوعد   دراسة  وقت  ان  يشعرون  والطالب  العربية  املدرس  اللغة 

حتصيل العلوم ولو مع كيف يستنفذ كثريا يف  قليل. وهذا البد ان يعرف  
 ضيق الوقت. 

سعى على حتصيل املقصود  الالطريقة األساسية يف  عندما يرجع اىل  
 6يشتمل على اربعة شروط, وهي كما يلى: ف

 ماذا يريد ان حيصله الطالب من املقصود صفو حيدد وي (1

 .احلصول وقليل الوقتوأسببها وخيتار احسن الطرق, يوزن  (2

ييوزن وجي (3 الىت  اخلطوات  ان بداية  الب من  الط  سلكهاديد  اىل  العمل 
 . حيصل املقصود

 
6 Syamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan, Remaja Rosda karya, Bandung, 2002, 

hlm. 220-221 
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ال (4 الغاية  وحيدد  حصل يوزن  قد  فإنه  الغاية  تلك  الطالب  بلغ  إذا  ىت 
       وسينجح.

فقط    فالطالب الينتظر التعليم والشرح من املدرسومن تلك األراء  
من مشاركة التعليم    الغاية املقصودة  على  حصوللل ولكن يسلك يف طريقة  

 Belajar Cepatبكتاب    خارج املدرسة الىت تتعلق بتعليم قواعد اللغة العربية

Tata Bahasa Arab.         

 دراسة القواعد ليس لقسم اللغة  . ه

أخر  اإلجتماعي فقط, ليس فيها قسم    ح القسم  يف هذه املدرسة فت  
لتعليم قواعد  ارة  غ  هلم ليس  الطالب   كثري منالواقع  ويف  و غريها.  أاللغة  من  

ئ  الإلمتحان النهالدراسة  اشد ما يهتم به الطالب هو    اللغة العربية ولكن
من املدرسة خيتار الدرس كما مبا يتعلق   ولذالك   ( فقط.UANمى )و احلك

 مع قسمه. 
ان  التعليم جتراي  وكما عرفنا  وعملية  التعليم.  متوازن    ن املادة  لنجاح 

ان   Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktikكتاب  ويف   يرسم 
الرتبية   تركيب  هو  التدريس  املادة مناهج  ومها   يتتضمن  التعليم,  وعملية 

وكما  . هم جدامومنهاج التدريس  7لنجاح التعليم. االهنما مفتاح  انصحيح
كثرة املادة   مادة التعليم, الن  ا إىليف تركيب منهاج التدريس جيب ان ينظر 

التفهيم  تدعو إىل  حاجة الطالب  اخلارجية عن   على الطالب بوقت  قليل 
      8غري تفاوت.

 من جهة الكتاب  املشكالت  .3

 :   كما يلى  يمن الكتاب فه املشكالت ما أو 
 

7 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik, PT. Remaja 

Rosda Karya, 2000, hlm. 126  
8 S. nasution, M.A, Asas-asas Kurikulum, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 232 
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التنظيم   .أ مرتدداهيكل  اصاب  قد  القواعد  مادة  و األست  ا ملنهج  يف  الطالب  اذ 
 فهمهما 

 .هللللذا الكتللللاب  يفاملللللادة شللللرح مللللن كيفيللللة  هجامنلللل احللللد اهليكللللل هللللو
 بحلللثت  ويف هلللذا الكتلللاب  .بسلللرعة اهلللداف الكاتلللب ئالقلللار سللليجد ابهليكلللل 

 يقللرأ املللادة كلهللا.أن قبللل صللور يف فكرتلله يت تنظلليم حللىتال املللادة بتقللدمي اهليكللل
 كما يلى:  إليه نظريستطيع ان يوهذا 

 تقسيم الكالماهليكل لشرح  (1

الكلملة  تقسليم نيلتبيل  هليكالالكاتلب    يسلتعمل  شلرح الكلملةقبل  
. اجلملللةيف مللن جهللة تطبقهللا يف قواعللد اللغللة العربيللة, مث تقسلليم الكلمللة 

 ,ثاللهه ابألمفإدتلفعلال ملن جهلة الاو   ,وعلدده  جنسهاألمساء من جهة  مث  
للليس , الن املللادةغلري فهللم الطللالب علللى  يلؤثر رف.مث تعريلف مللن األحلل

و اإلعلللللراب مبلللللىن معلللللىن ملللللن لطلللللالب مثلللللل اجلديلللللدة ل لكلملللللةتعريلللللف ل
معلىن لكلل كلملة جديلدة لكاتب ان يسلتخدم لولذالك ينبغى  واملعرب.  

هللا او تسللتخدام اللغللة مللن نفللس املعللىن يف اللغللة امعناملهمللة تسللتخدام 
 .افهيمهيف  ةسهل ن و كتحىت  ةاإلندونسي

 اء واإلعراب نالب ات عالماهليكل لشرح  (2

يف مركزهللللا ات مللللن جهللللة الكلمللللتقسلللليم قللللد شللللرح الكاتللللب مللللن  
ومللللن جهللللة اإلمسللللاء  مللللن جهللللة معللللرب ومبللللىنهللللذا تقسلللليم و  .اإلعللللراب 
مبللللا مركزهللللا مللللن  ولللللو كللللان مللللن قسللللمها مقسللللومويف احلقيقللللة  .واألفعللللال

ب علللى هللذا يسللبلكللن  وبنفسللها جمموعللة األمسللاء واألفعللال واألحللرف 
  ثلللم .الكلمللة مبناسللبة مللن عالمللة اإلعللراب مللع جتللطللالب ألهنللا مل  تللردد
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مث إسلم  وعالمته ضمة,فرد )مذكر او مؤنث( االسم امل, األمساء املرفوع 
ذكر السلللامل امللللسلللم مجلللع اوعالمتللله األللللف, مث  املثلللىن )ملللذكر او مؤنلللث(

 مة, مثوعالمللة رفعلله الللواو, مث اسللم مجللع املؤنللث السللامل وعالمللة رفعلله ضلل
مث األمسلاء اخلمسلة وعالملة رفعله إسم مجع التكسري وعالمة رفعه ضمة, 

  .وعالمة رفعه ضمة املقدرةمث إسم املعتل الواو, 

تجتمللللاع مللللن للرفللللع عالمللللة  نقسللللمي أن لكاتللللبل ينبغللللىلللللذالك و 
تقللع عالمللة الضللمة ك. مثللل  سللهل يف الفهللم والتحفلليظتيألن بلله  عالمتهللا

إسلم مجلع إسم مجع املؤنث السامل و مؤنث( و االسم املفرد )مذكر او   يف
                                    التكسري وإسم املعتل.

 الكتاب األصلى الطالب  يستعمل   .ب 

هي احدى مناهج من كيفية شرح املادة يف ونة  ل امل  واألحرف  الصحفة
 ويسللللتخدمواالطللللالب للللليس عنللللد الكتللللاب األصلللللى, . ولكللللن هللللذا الكتللللاب 

لونلللة. ونعلللرف ان الطلللالب يف وهلللذه فلللال فائلللدة الصلللحفة امل ا.صلللور الكتلللاب مت
قللللد و  % تقللللديرا للللليس عنللللدهم كتللللاب أصلللللى80دار العلللللوم  العاليللللةاملدرسللللة 

والكتلللب  (LKS) مرينلللات للطلللالب التشلللروا كتلللب نتجلللب كلللل الطلللالب ان يو  
 .(UAN) مىو ئ احلكاخترب يف إمتحان النهتس ىتللدروس ال ةوخاص ىاألخر 

النملرة يبلدل  ينبغلى الكاتلبو يف التعليم الطالب  صيب  تلة  هذه املسأو 
ق او  .الللىت تسللتخدم ابأللللوان مهمللةكلمللة حتللت   كيللف الطللالب   املدرسللةينسلل 

جلللة اان يلدفعها مبؤ الطلالب كوجلوب الكتلاب األصللى بلال تصللوير   ونيسلتحق
    .او غري ذالك 
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 كامالمادة لإلعالل  شرح تمل  .ج

)عريب فصلحة(.  يةلكلمة األصل اصل من ا فيكيفية لتعر هو  اإلعالل  
لإلعللالل فقللط,  ىاملثللال اللفظللويشللرح مللن يكتللب يف هللذا الكتللاب الكاتللب و 

  يشرح كيفية لإلعالل.وال
Wazan Asal Usul 

kalimah 
Proses I'lal Penampilan 

Kalimah 

 ان  ص   ن  و  اص   ن  و  ص   ل  ع  فل  

 ل  يل ق وْ  يل ْقو ل   يل ق ْول   يل ْفع ل  

 : . وتلك أثر كما يلىللطالب  ةللقارئ وخاص ادترديؤثر  منهج وهذا

 رمز من اإلعالل ومذاكرة  لتحفيظلصعب الطالب  (1

 .ىأللفاظ األخر يف اصعب الطالب لتنمية رمز من اإلعالل  (2

الكتللاب اهلللداف اليشللرح  هألنللل القواعللدلتعللليم االطللالب للليس هلللم غلللرة  (3
 .ل اإلعالل يف الكلمةاإستعم

عمليلة ملن  ىاملثللالعملود حتلت شلرح يزيلد ال نللكاتلب اينبغلي  وللذالك  
)صلان(  . مثللواسباهبا. حىت ينتفلع الطلالب الفهلم ملن التغيلريات   تغري الكلمة

وانفتحلا ملن قبلهلا فصلار لتحركهلا واو الفلا الل تلبلق على وزن فعلل  ن  و  اصله ص  
   . صان

 

 

 

 



 الباب اخلامس 
 اخلالصة واإلقرتاحات واإلختتام 

     
 اخلالصة  .أ

الباحث أن هناك  نتائج البحث كما سبق تقدميها يستخلص  بناء على 
الثانوية اإلسالمية   العربية يف مدرسة  اللغة  تعليم قواعد  العلوم مشكالت يف  دار 

يواجهها   مشكالت  وهي  اقسام  ثالثة  اىل  تنقسم  املشكالت  وهذه  بسمارانج. 
"الاملدرس, والطالب, و  ". وكل منهم  Belajar Cepat Tata Bahasa Arabكتاب 

 كما يلى : 
 

 مشكالت يواجهها املدرسني .1

 صعوبة شرح املادة للطالب  (1
 ثة يعدم وسائل احلد  (2

 التقومي التحريري  يف صنعاملدرس مل يوجب ( 4
 

 مشكالت يواجهها الطالب  .2

 مع شرح األستاذ بغري إهتمامتب يس الالط (1

 الطالب مل يفهمون من قصد تعليم القواعد  (2

   عند تعليمقليل وقت  (3

 دراسة القواعد ليس لقسم اللغة  (4
 

 " Belajar Cepat Tata Bahasa Arabومشكالت يواجهها الكتاب " .3
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 ملنهج مادة القواعد تردد ااهليكل التنظيم  (1

 يستعمل الطالب الكتاب غري األصلى  (2

مادة لإلعالل مل يشرح وافيا. الكاتب يكتب املثال اللفظ لإلعالل فقط,  (3
 ليس يشرح كيفية لإلعالل. 

 

 االقرتاحات  .ب
ان يقدم اإلقرتاحات لعلها بعد ما عرضت اخلالصة فينبغى للباحث  

اللغة   لتنمية  تعليم  واخلاصة    العربيةانفعة  العربيةقواعد  يف  درسة امليف    اللغة 
 Belajar Cepat Tataم كتاب  استخدإب  بسمارنج  الثانوية اإلسالمية دار العلوم

Bahasa Arab.   تقدمي القراء  اغراء  اىل  ابلتفضيل  الباحث  يرجو  ولذالك 
 لة. ؤ ابلدراسة يف هذه املسصالحات لعامة املشتغلني  والنقد واإلاإلقرتاحات 

 اإلقرتاحات الىت تتعلق هبذا البحث كما يلي:  الباحثسيقدم 
وهي    ب على مدرس قواعد اللغة العربية ان يعرف طريقة التعليم هلاجي (1

وامر   . وافيا  للطالب  وتعطى املادة  طريقة اإلستقرائية او طريقة القياسية.
ا املعلم  يستعد كتاب  األستاذ  وال  ن  األخري,  العربية  اللغة  قواعد 

كما إقرتح   فقط      Belajar Cepat Tata Bahasa Arabيستعمل الكتاب  
 . التقدير الكتاب يفمؤلف الكتاب 

إجنازهم  جيب   (2 يكون  ان  يريدون  الذين  اللغة التالميذ  قواعد  مادة  يف 
 أن يعودوا ابلتعليم جيدا. العربية انجحا 

 

 االختتام  .أ
حنمد اي من دعوتنا إىل اهلدى والرشاد، وهديتنا إىل خري ما هديت إليه  

 العباد. ونشكرك اي من أعطيتنا التوفيق حىت نستطيع أن يتم هذا البحث. 
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واعتقد  الكمال  عن  بعيد  البحث  هذا  أبن  اعرتافا صادقة  الباحث  واعرتف 
قصور املعرفة املذنب أبن له نقصان أو خطاء يف أتليف هذا البحث العلمي وهذا ل

 اململوكة على الباحث
الباحيث   يساعدوا  أن  احملبوبة  القرّاء  أيّها  منكم  الباحث  يرجو  ذلك  وألجل 
جزيلة كثرية   مغفرة  واملغفرة  العفو  أخريا  املساوى  ويرجو  البحِث,  هذا  إكمال  على 

        وعسى أن يكون هذا البحث انفعا اتّما يف الداريِن. آمني اي أهلل اي رّب العاملني.  
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