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  الرابع الباب

  البحث نتائج

 

 املدرسة رئيسو  املدرسة مؤسس مع واملواجهة واملراقبة باملشاهدة الباحث قام أن بعد

 بفيدودوويتان 20 األولية الدينية اهلدى مفتاح مبدرسة التالميذ وبعض الصرف ومعلمي

  : يلي كما وهو واالستنتاج االستنباط يستطيع ، قندال فاطبون

 الجاوية باللغة األجرمية نظم في السلفية مفتاح" كتاب باستخدام النحو تعليم .1

 "األولية الدينية المدارس ذلتالمي

 النحو، علم فيها يكون أن  أولية دينية كمدرسة تعليمية مؤسسة كل على البد

 قدرة تطوير ألجل النحو تدريس يتم. األولية الدينية اهلدى مفتاح مدرسة يف وكذلك

 ميةاإلسال التعاليم مصادر لتقييم األساسية األدوات من النحو ألن العربية، اللغة يف الطالب

  .العربية اللغة يستخدام منها كثري اليت

 الفصل يف وقع حىت النحو علم األولية الدينية اهلدى مفتاح مبدرسة الطالب نال ما

 يف السلفية مفتاح هو والرابع الثالث الفصلني يف النحو تعليم يف يستخدم الكتاب. الثالث

 هذا. شجرى بن أحسن حملمد" وليةاأل الدينية املدارس لتالميذ اجلاوية باللغة األجرمية نظم

 حسب على الكتاب هذا تنظيم. األجرومية منت للكتاب اجلاوية اللغة ترمجة هو الكتاب
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 الرتمجة ذلك على كتب مث األجرومية منت كتاب على شجري ابن أحسن ترجم مبعىن النظم،

  .نظما وأربع مائتني فصار النظم شكل على

 سيقوم أوال،. والتالميذ األساتذ بني النشط علالتفا يتأكد املستخدمة التدريس طرق

 املعلم كتبها السلفية مفتاح الكتاب من النحو مادة عن واملعلومات املواد تسجيل الطالب

 إىل كتبها قد املادة املعلم فيشرح. حعا املواد ذلك الطالب ذلك،قرأ بعد. السبورة على

  .املواد عن السؤال األستاذ أعطى ،ذلك وبعد. الدراسة مبادة يتعلق مثال أعطى و السبورة

 موضوع لكل الكتاب ميلك أن األولية الدينية اهلدى مفتاح مدرسة لطالب البد

 طالب كل على جيب. والرابع الثالث الفصلني يف النحو موضوع يف وكذلك الدراسة

 ةاجلاوي باللغة األجرمية نظم يف السلفية مفتاح الكتاب ميلك أن والرابع الثالث الفصلني

 الطالب يكون أن هو منه الغرض. شجرى بن أحسن حملمد" األولية الدينية املدارس لتالميذ

 يف ألنه أفضل الطالب فهم يكون حىت. التايل اليوم صباح يف تسليمها سيتم اليت املواد تعلم

  .له بالنسبة املواد تكرار مثل سيكون التدريس كل

 املادة كتابة الطالب من يطلب ،تدريسها جيري اليت الكتاب وجود من الرغم على

 املدارس لتالميذ اجلاوية باللغة األجرمية نظم يف السلفية مفتاح من النحو حول واملعلومات

. املادة فهم يف الزيادة للطالب ميكن هو منه الغرض. السبورة على مكتوبة" األولية الدينية

 الذي املوضوع حفظ وهكذا. فقط املستمع العلم من حفظه وأطول أسرع املكتوبة العلم ألن

  .الطريقة ذه بسهولة سينفذ الطالب واجب من
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. للطالب تدريسها مت اليت املواد من املعلم يسئل النحو، يف اليومية الدروس جتريبة يف

 لقياس التجريبة هذا النحو، العلوم فهم على الطالب قدرة قياس إىل باإلضافة هذا ويهدف

 .الدرس عن الطالب إفهام يف جنح قد كان إذا عما املعلم قدرة

 باللغة األجرمية نظم في السلفية مفتاح كتاب باستخدام النحو تعليم تنفيذ. 2. 

 الفصلين في شجرى بن أحسن لمحمد األولية الدينية المدارس لتالميذ الجاوية

 فاطبون بفيدودوويتان 20 األولية الدينية الهدى مفتاح بمدرسة والرابع الثالث

  قندال

  : هي النحو تعليم أهداف  . أ

  الزّلل من القلم وحفظ اخلطأ عن الّلسان عصمة )1

 اجلّيد الفهم وجه على يساعد مبا الكلمات وظائف فهم على اإلعانة )2

 بسرعة الكالم ملعاىن والّصحيح

 أصول مبعرفة الّلغوية القاعدة استعمال على القدرة إكتساب )3

 حّية أدبية ونصوص وأمثلة عبارات من يدرس ما وبفصل اإلشتقاق،

 منها القواعد الستنباط واقعية

 بالغية أصول من يعرفونه ما باستخدام األدبية عبارة ترقية )4

 املالحظة، ودّقة الّصحيح، املرّتب املنطقي التفكري قّوة يف الّتعويد )5

 واحلكم واالستنباط، الّرتاكيب، بني واملوازنة



47 

 

 القواعد من املعايري تلك على هبعرض الكالم أخطاء معرفة تيسري )6

  املدرسة

 النحو قواعد تعليم في استخدمت التي الطرق  . ب

 بالكتاب النحو تعليم يف املعلم استخدمه الدراسي املنهج االمجال، سبيل على

 أحسن حملمد" األولية الدينية املدارس لتالميذ اجلاوية باللغة األجرمية نظم يف السلفية مفتاح"

 شرحها املناهج بعض بني جتماعاال هو العربية اللغة فهم يف األسس دكأح شجرى بن

    :وهي الثاين، الباب يف الباحث

 القراءة تدريب  . أ

 اذ تنميتها، على ويعمل الفرد، يكتسبها أن جيب اليت املهارات أهم من القراءة تعترب

 خمتتلف اإلنسان يتعرف خالفها ومن عنها، اإلستغناء ميكن مل اليت اإلتصال وسائل من هي

  .والثقافات املعارف

 20  األولية الدينية اهلدى مفتاح مبدرسة والرابع الثالث للفصلني األستاذين جعل

 املدارس لتالميذ اجلاوية باللغة األجرمية نظم يف السلفية مفتاح الكتاب يستخدمان الذان

 املادة ذلك على املعلم إشراح قبل التقت املادة قراءة شجرى بن أحسن حملمد األولية الدينية

  .ذهنه يف املادة وحفظ فهم على سيقدم مباشرة، بغري ،فالطالب. تفصيليا

  الكتابة تدريب . ب
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 يكتب أن القدر املتعلم إكتساب وهي اهلدف له التدريب هي الكتابة تدريب

 قراءة العرب حرف كل لينطق القوي اساسا عنده املتعلم ولذلك  العرب، حرف ويتهّجأ

  .صحيحة

 إشراح قبل السبورة يف األستاذ كتبه النحو مادة كل الطالب كتب احلال، هذا يف

 حفظه وأطول أسرع املكتوبة املادة ألن. التعليم يف جدا مهم شيئ هي الكتابة. املادة ذلك

  . فقط املستمع املادة من

 القواعد تدريب . ت

 التفكري عملية ظمين الذي املقياس هي النحو، أو العربية اللغة قواعد مادة إن

 التصح اللغة فإن عامة وبصورة. املدارك ويوسع اخليال وينمي اللسان ويضبط

 والينمو اللسان واليستقيم مقايسها، وتطبيق مناهجها باتباع إال قواعدها والتفهم

 حاجات عن التعبري يف وقواعدها مبادئها استعمال على الطويل بالتدريب إال اخليال

 باستخدام النحو تعليم يف صريح شيئ وهذا .1الواقعية ليوميةا حياته يف االنسان

 الدينية املدارس لتالميذ اجلاوية باللغة األجرمية نظم يف السلفية مفتاح" كتاب

 .النحوية القواعد هو الكتاب ذلك يف ما ألن ،شجرى بن أحسن حملمد" األولية

  اإلنشاء تدريب . ث

 والشفوي التحريري التعبري مهارات إنضاج هو اإلنشاء مادة من املقصود

 فكري نضج من للطالب توافر ما تناسب االتقان من درجة اىل ا والوصول
                                                           

 وا���ر ��ط���� ا���ب ���م دار: ا�ر
�ض( وا���و�� ا���و�ط� ا��دارس �� ا��ر�� ا�
	� �در�س طرق. ����ن �� ��ن 1
،�
 .127: ص. ا�و�� ا�ط���). 1997 وا��وز
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 ومترس اللغة بقواعد طيبة وإحاطة العامة والثقافات املعلومات يف وسعة وعاطفي

 نظم يف السلفية مفتاح" كتاب باستخدام النحو تعليم يف و 2.املختلفة مبهارا

 شجرى، بن أحسن حملمد" األولية الدينية املدارس لتالميذ اجلاوية باللغة األجرمية

  .معني وقت يف بالطال مهارة ميتحن املعلم

 نظم يف السلفية مفتاح كتاب باستخدام النحو تعليم طريقة االمجال، سبيل وعلى

 الفصلني يف شجرى بن أحسن حملمد األولية الدينية املدارس لتالميذ اجلاوية باللغة األجرمية

  :يلي كما والرابع الثالث

 باللغة يةاألجرم نظم يف السلفية مفتاح كتاب يف القواعد األستاذ يكتب )1

 إعطاء مع شجرى بن أحسن حملمد األولية الدينية املدارس لتالميذ اجلاوية

  املقصودة، املادة عن املثال

  املعلم كتابة الطالب ويقرأ يكتب )2

 .القاعدة لتوضيح ذلك بعد األمثلة يصرح مث القواعد عن املعلم يشرح )3

 معني وقت يف والتدريبات التمرينات )4

  القواعد ذالتالمي حفظ )5

 : يلي كما هي تعليمها يف السري خطوات أما

 التمهيد أوًال، -

                                                           
 202: ص. ا��ر#� �"س 2
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 الدرس، أول يف والتلميذ املعلم من كل منها يدخل اليت اخلطوات وهو

 املوضوعات وربط اجلديد املوضوع لتلقي وتركيزه التلميذ انتباه جذب منه والغرض

 .املاضي للقاءا يف درس النظم قراءة طريق عن ويكون باجلديدة، القدمية

  والقراءة الكتابة ثانياً، -

 هذا. املاذة ذلك على الطالب يكتب لكي املادة املعلم كتب احلال، هذا يف

 ادعى ذلك، وبعد. النحو علم مادة وحفظ فهم على الطالب سيساعد الكتابة

  .املادة ذلك إشراح قبل املادة قراءة على الطالب املعلم

  شرحال ،لثاثا -

 املعلم أعطى ذلك، وبعد. والصرح باالمجال املادة املعلم شرح احلال، هذا يف

 مل يالذ جديدا مثاال يعطي أن الطالب ُسئل وأحيانا. باملادة املتعلق املثال

 املادة بتطبيق الطالب مهارة منو على الرجاء ألجل الطالب على املعلم يعطاه

  .نيلها بعد فورا

  االمتحان رابعاً، -

 وكذلك تدريسها، جيري اليت املواد فهم يف الطالب قدرة قياس على حاجة هناك

 التجربة املعلم يفعل. الطالب إفهام يف متكن قد كان إذا عما املعلم قدرة لقياس

 التجربة ثانيا،. الدراسة وقت كل يف اليومية التجربة ،أوال. مراحل ثالث يف

 املعلم حلالة،ا هذه يف. للطالب االمتحانات إجراء طريق عن ذلك ويتم. ةالشهري
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 هذه من األسئلة. الفصلية االمتحانات ثالثا،. بنفسه االمتحان أسئلة كتب

 الطالب إلعطاء كمعيار وتستخدم فمعار  التعليمية املؤسسات كتبها التجربة

  .الطالب عن املدرسي التقرير

 التعليم بتنفيذ تحليل .3

 المشاهدة من البيانات نتائج  . أ

 اكتساب يف الباحث يستخدمها املشاهدة ذهه من البيانات على احلصول

 بفيدودوويتان اإلسالمية الدينية اهلدى مفتاح مبدرسة البيئة حالة عن البيانات

 كتاب باستخدام النحو تعليم كيف و بالبحث يتعلق مما وغريها قندال فاطبون

 حملمد ةاألولي الدينية املدارس لتالميذ اجلاوية باللغة األجرمية نظم يف السلفية مفتاح

  .والرابع الثالث الفصلني يف شجرى بن أحسن

 المقابلة من البيانات نتائج  . ب

 مؤسس كأحد مسهودي مع املقابالت هذه من البيانات على احلصول

 وأمحد قندال، فاطبون بفيدودوويتان اإلسالمية الدينية اهلدى مفتاح مدرسة

 كنائب صادق دوأمح اإلسالمية، الدينية اهلدى مفتاح مدرسة كمدير خالق

 الثالث الفصلني يف النحو ومعلمي اإلسالمية، الدينية اهلدى مفتاح مدرسة مدير

 على للحصول الطالب وبعض أديب، خصنول و خملصني حممد األستاذ والرابع

 كتاب باستخدام النحو وتعليم تأسيسها، وأهداف ، التاريخ املوقع عن بيانات

 األولية، الدينية املدارس لتالميذ اجلاوية غةبالل األجرمية نظم يف السلفية مفتاح
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 باستخدام النحو تعليم وتنفيذ فيها، النحو تعليم وطريقة النحو، تعليم وأهداف

 الدينية املدارس لتالميذ اجلاوية باللغة األجرمية نظم يف السلفية مفتاح كتاب

  .والرابع الثالث الفصلني يف شجرى بن أحسن حملمد األولية

 الوثائق من لبياناتا نتائج  . ت

 نتائج الستكمال املستخدمة الوثائق هذه من البيانات على احلصول

 اإلسالمية الدينية اهلدى مفتاح مدرسة حملة يف البيانات على للحصول البحوث

 والوسائل والطالب، املعلمني أحوال على حيتوي قندال فاطبون بفيدودوويتان

 نظم يف السلفية مفتاح كتاب باستخدام النحو وتعليم املدرسة، ذه التعليمية

 شجرى بن أحسن حملمد األولية الدينية املدارس لتالميذ اجلاوية باللغة األجرمية

 .والرابع الثالث الفصلني يف

 السلفية مفتاح الكتاب في والنقصانات تعليمها في المشكالت .4

 نظم يف السلفية مفتاح كتاب باستخدام النحو تعليم عن الباحث حيلل أن بعد

 الفصلني يف شجرى بن أحسن حملمد األولية الدينية املدارس لتالميذ اجلاوية باللغة األجرمية

  : وهي الكتاب هذا تنظيم ويف نيالفصل يف تعليمها يف النقائص الباحث جيد ،والرابع الثالث

 أكثر الطالب مهارة على يساوي أن املعلم يسبب هذاه. املختلفة الطالب قدرة  . أ

 التدريس، يف ذكاء وأقل ذكاء

 حفظ ذهنهم يف يكون أن حىت القاعدة، حفظ الطالب من املعلم طلب  . ب

 األخر من األهم القاعدة
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 املدارس لتالميذ اجلاوية باللغة األجرمية نظم يف السلفية مفتاح" كتاب يف مالنظ  . ت

 حيفظه نأ الصعب يسببه تنظيمه يف اجلاوية اللغة يستخدام الذي" األولية الدينية

 القصري، باللفظ املعىن وسيع يوفر ان ميكن الذي العربية باللغة النظم على خالفا  . ث

 املدارس لتالميذ اجلاوية باللغة األجرمية نظم يف السلفية مفتاح" كتاب يف النظم

 الذي النظم له يقال أن يستطيع مل اجلاوية اللغة يستخدام الذي" األولية الدينية

 .املعىن وسيع اللفظ قصري

 لنا ميكن النظم بعض ،لذلك .واحد نظم يف ُيشرحال التعبري األحيان بعض يف  . ج

 .هبعد النظم مع اجلمع بعد) النحو قواعد يف الكالم مبعىن( كالمال له قالن أن

 النظم يف العربية اللغة السلفية مفتاح مؤلف استخدام أحيانا اللغوية، للقيود  . ح

  النظم كتابة قواعد على والتناسب للوصول

 السلفية مفتاح بالكتاب النحو تعليم نتيجة .5

 للمبتدئني بالنسبة وخاصة. اليد كف حتول كما سهولة الشيئ نحوال علم تعلم

 غري العربية اللغة قراءة يستطيعون مل الطالب من فكثري. األطفال تعترب تزال ال الذين

 مرحلة دخول جمرد ألم هذا. ةالسلفي مفتاح كتاب على دراستهم مت قد أم مع مشكولة

 يدرس مل ،والثاين األول الفصل السابقة، الفصل يف ألن. النحو العلوم تدريس من مبكرة

  .النحو علوم

 يعرفون الطالب أن السلفية مفتاح كتاب باستخدام النحو النحو علوم تدريس نتائج

 هذا. التفاهم صعوبة رأكث الذي النحو علوم دراسة قبل ،النحو علوم مواد من طيبس املواد
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 أن مع. اجلرومية الكتاب من النظم شكل هو السلفية مفتاح الكتاب ألن الواضح من

 .غريها من إجيازا أكثر شرحه الذي النحو قواعد عن كتابال هو اجلرومية


