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 صملخ  ال
 

طريقة مناقشة الفرقة الصغرية يف تعليم النحو لطلبة الفصل  نفيذ: ت  ادلوضوع
 ڠمسارا ڠوسوعدد دار الفال  ي مباألول 

 : نور عصمة  الباحثة
 ٕٖٔٓٓٙٓٓٗٔ:  الطالبةرقم 

طريقة مناقشة الفرقة الصغرية يف تعليم النحو تنفيذ يددف ىذا البحث دلعرفة 
وتوصيفو. ىذا البحث حبث  ڠمسارا ڠوسوعدد دار الفال  ي مبلطلبة الفصل األول 

ة وادلقابلة والتوثيق. ادلشاىدميداين. وطرق مجع البيانات اليت استخدمتدا الباحثة ىي 
 النوعي الوصفي.واستخدمت الباحثة طريقة التحليل 
طريقة مناقشة الفرقة الصغرية يف تعليم النحو تنفيذ  تدّل نتائج البحث على أنّ 

ميلك أىدافا وىي كون ترقية فدم  ڠمسارا ڠوسوعدد دار الفال  ي مبلطلبة الفصل األول 
وظدور ادلواّد من الطلبة )تستطيع الطلبة دلعرفة وفدم ادلواّد الدراسية يف النظرية وتطبيقدا( 

نشاط الطلبة يف عملية تعليم النحو وإزالة خوف الطلبة يف تقدمي األسئلة. وادلاّدة ادلدروسة 
يف ىذا التعليم ىي شر  سلتصر جدا على منت االجرومية كادلصدر األساسي، وادلصدر 
الثاين يؤخذ من الكتب النحوية األخرى، ادلثل ترمجة كتاب االجرومية وترمجة العمريطي 

أي يقام التقومي بدون  عملية التقومي يف ىذا التعليم مل تقم مبنّظمو  بن مالك.وألفية ال
شكل من أداة التقومي متنوّع، كأسئلة شفدية من ادلعّلم يف أخري الجدول وقت تنفيذه. و 

التعليم وأسئلة تدريبية متنّوعة أيضا )ادلثل: السؤال عن نظرية النحو وحتليل الًتكيب اللغوي 
 ىا(.من الغناء وغري 
   ، النحو.مناقشة الفرقة الصغريةطريقة، الكلمة الرئيسية:  
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 كلمة الشكر والتقدير

احلمد هلل رب العادلني، قد أمّتت الباحثة من كتابة ىذا البحث حتت موضوع " 
تطبيق طريقة مناقشة الفرقة الصغرية يف تعليم النحو لطلبة الفصل األول يف معدد دار 

وىذا مقّدم إلكمال الشروط ادلقررة للحصول على درجة  ".ڠمسارا ڠوسوالفال  ي 
وايل  والتدريس جبامعة الًتبية علوم كلية ( يف قسم تعليم اللغة العربيةS.1الليسانس )

 .ڠمسارا احلكومية اإلسالمية ڠوسو
 احثة إلقاء الشكر والتقدمي إىل:وتريد الب

والتدريس  الًتبية علوم فضيلة السيد الدكتور رىارجو ادلاجستري كعميد يف كلية .ٔ
 .ڠمسارا احلكومية اإلسالمية ڠوسووايل  جبامعة

فضيلة السيد الدكتور أمحد إمساعيل ادلاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية يف   .ٕ
 .ڠمسارا احلكومية اإلسالمية ڠوسووايل  والتدريس جبامعة الًتبية علوم كلية

 رترية قسم تعليم اللغة العربية يف كليةفضيلة السيدة تؤيت قرّة العني ادلاجسترية كسك .ٖ
 .ڠمسارا احلكومية اإلسالمية ڠوسووايل  والتدريس جبامعة الًتبية علوم

أوىل اليت قد أشرفت خالل دكتورة دوي ماونيت ادلاجسترية كمشرفة فضيلة السيدة ال .ٗ
 شغوذلا لتوجيو الباحثة يف كتابة ىذا البحث.

يف   خطاءالذي قد شر  األ ادلاجستري كمشرف ثاند زىر الدين فضيلة السيد أمح .٘
 كتابة ىذا البحث وإصالحدا.

 اإلسالمية ڠوسووايل  والتدريس جبامعة الًتبية علوم مجيع احملاضرين يف كلية .ٙ
 الذين قد عّلموا الباحثة إىل سبيل العلوم والعرفان. ڠمسارا احلكومية

خصوصا إىل أستاذ  ڠمسارا ڠوسومدير ادلعدد ومجيع األساتيذ مبعدد دار الفال  ي  .ٚ
 تعليم النحو ومجيع الطلبة الذين أعطين النصائح وادلساعدة يف إمتام ىذا البحث.



 ح 
 

 والدّي الكرمي سبحان ووالديت الكرمية معاونة، فلدما جزيل الشكر واالحًتام. .ٛ
مجيع أصحاي الذين قد منحوا ادلساعدات واخلدمات والدوافع يف كتابة ىذا البحث  .ٜ

م،  ٕٗٔٓوخاصة أصدقائي الطلبة يف قسم تعليم اللغة العربية سنة وإمتامو، 
 .ڠمسارا ڠوسومعدد دار الفال  ي وزمالئي يف 

وأن يكون ىذا البحث  تسأل الباحثة اهلل سبحانو وتعاىل أن جيزيدم خري اجلزاء
 نافعا ومفيدا للباحثة وللقراء يف ادلستقبل. آمني يا رّب العادلني.
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 اإلهداء

 أىدى ىذا البحث إىل: 

أي سبحان وأّمي الكرمية معاونة اللذان حيّبان وأنا أحّبدما يف خري بعون اهلل وربّياين  .ٔ
الدراسة يف  سن االىتمام ومجيل الصرب حىت أمتمتودعواين ومل يزال يشجعانين حب

 ، رّي اغفرذلما وارمحدما آمني.ڠمسارا احلكومية اإلسالمية ڠوسووايل  جامعة
 الكبريين عبد الشكور خري األمم وعبد اهلل نعم وأخيت الصغرية نور العناية. يّ أخو  .ٕ
 .ڠمسارا احلكومية اإلسالمية ڠوسووايل  والتدريس جبامعة الًتبية علوم كلية .ٖ

  



 ي 
 

 الشعار

 ٔ""من جّد وجد

 وقال اهلل تعاىل: 

 (٘: ٜٗ  ا نشر نَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا )االفَإِ 

  

                                                           
1 http://www.katmut.com/kata-mutiara-bahasa-arab،  ادلأخوذ يف التاريخ

 وقت إندونيسيا الغري. ٖ٘.ٙٔيف الساعة  ٕٛٔٓعام  يوليومن  ٔٔ
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 الباب األول

 مةمقد  ال

 

 خلفية البحث .أ 

الًتبية أساس حاسم و همة جدا لكل األفراد. ادلالًتبية إحدى ناحية احلياة 
، تنفيذ الًتبية مسؤولية ذلكقدر القوم. واعتمد مستقبل البلد على تربية األمة. فل

يف كل مكان. واآلن،  الكل مكون األمة. يف إندونيسيا، ابتدأ تنفيذ الًتبية منتشر 
 الًتبية. عرف اجملتمع أىمّ 

عام  ٕٓما كتب يف قانون رقم إلندونيسيا أىداف الًتبية الوطنية ك
كون اإلنسان لت ةباحتمال الطل تنمية بية الوطنية ى عن نظام الًت  ٖفصل  ٖٕٓٓ

ادلؤمن وادلتق  إىل اهلل األحد، وحسن اخللق والسامل والعامل وادلاىر واخلّّلق وادلستقّل 
ولوصول أىداف الًتبية الوطنية حيتاج مؤسسات  ٔواألمة الدميقراطية وادلسؤول.

لكنو مناسب هبدف الًتبية الوطنية يف إندونيسيا. الًتبية اليت لكل منها ىدف و 
 . وأحدىا معهد.يف إندونيسيا كثرية اآلن، مؤسسة الًتبية الرمسية وغري الرمسية

                                                           
1
 https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_pendidikan ، ٖٔادلأخوذ يف التاريخ 
 وقت إندونيسيا الغريب. ٕ٘.ٚٔيف الساعة  ٕٚٔٓمن دمسرب عام 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_pendidikan
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عند سلتار، ادلعهد جزء من تركيب الًتبية اإلسّلمية الداخل  يف إندونيسيا 
عند من الناحية األخرى،  ٕالذي يقام بالتقليدي وجعل اإلسّلم طريقة يف العيش.

 ةنال الطلبلتعّلم اإلسّلم. ت ةب، ادلعهد مكان اجتماع الطلو ىيداربورباكاواجا نقل
ألساتيذ. الدروس حتتوي على العلوم ادلتنوعة عن العلوم الدروس من العلماء وا

ادلعهد إحدى ادلؤسسة اإلسّلمية يف إندونيسيا. ويؤثر كونو للًتبية يف  ٖاإلسّلمية.
الطلبة عن العلوم فقط، ولكن أخّلق  ةبتعّلم الطل. ألن يف ادلعهد، ال تونيسياإند
 حىت حيصل األفراد ادلتخلق والعامل وادلطلع. أّدبت واىتّمت جبّيد قد هاسلوكو 

أداء  من يف قيام األنشطة لن يستطيع رلردا من اذلدف. ألن اذلدف مرجع 
سسة الًتبية لو أىداف. جدا. وادلعهد كمؤ  كل ش ء. لذلك، كون اذلدف مهمّ 

أىداف تربية ادلعهد منها جيتهد لتحقيق تكوين الناس الذين ميلكون الوع  الرفيع 
عن توفيق اإلسّلم كلو، وذلم كفاءة رفيعة الستجابة حتّد ومتطّلبات احلياة يف مقام 

 احملل والوقت ادلتواحد. 

وم الدين ه  حيرص على كون ادلعادلة بني علفىداف تربية اإلسّلم ّما أأ
ىذا البيان مناسب بالرسالة و وصيغات احلق يف اجملتمع بتداول الظاىرة االجتماعية. 

 يف القرآن الكرمي: 

                                                           
2 HM Amin Haedari, dkk, Masa Depan Pesantren dalam Tantangan 

Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global, (Jakarta: IRD Press, 2004), 

cet.1, hlm. 14. 
3

 Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan 

Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 61. 
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اَر اآْلِخرََة "  نْ َيا  ۖ  َوابْ َتِغ ِفيَما آتَاَك اللَُّو الدَّ َوَأْحِسْن َكَما  ۖ  َواَل تَ ْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ
."  ِإنَّ اللََّو اَل حيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ  ۖ  ِغ اْلَفَساَد يِف اأْلَْرِض َواَل تَ بْ  ۖ  َأْحَسَن اللَُّو إِلَْيَك 
 .(ٚٚ)سورة القصاص 

عملية مبتطلبات  ا مناسبتقّدم اجملتمع تغريّ  من ىذه األية، نفهم أنّ 
ذلذه  ستطيع إلرشاد اجملتمع وفقاالتحديث. فلذلك، ترجى أىداف تربية ادلعهد أن ت

أساس "احملافظة على القدمي بالذي قامو ادلعهد  بيةاآلمال. ىكذا، حتديث الًت 
الصاحل واألخذ باجلديد األصّلح". وكان ذلك األساس مصدر قوي لثقافة ادلعهد 

 ٗيف إندونيسيا.

. واللغة وم مادة ادلطالعة يف عملية التعليمكثري العل  يف عامل ادلعهد، كان
تعّلم اللغة، خاصة يف تعّلم و يف ادلعهد.  ةبها الطلتة تعّلمالعربية إحدى مادة أساسي

عربية يسّمى بالنحو. أبو فيو قواعد. وتعليم قواعد اللغة ال تاللغة العربية قد عّلم
اللسان من حفظ يهدف إىل سّم  النحاة علم النحو باسم كذا، ألنو العلم، ت

ى علم النحو ويسمّ  م العرب وكالوسيلة يف فهم القرآن واحلديث.اللحن يف نطق كّل
بعلم اآللة ألن كل علوم الدين مثل علم التوحيد والتصّوف وكل العلوم العربية 
ستفهم سهّل بعلم النحو. كان النحو علم أساس  يف تعّلم اللغة العربية. وعلم 

د أح ڠمسارا وڠسووىل يف ادلعاىد. معهد دار الفّلح يب األتعليم المادة ىو النحو 
 .ةبالزما مدروسا لدى الطل النحو علما تجعلاليت ىد اعمن ادل

                                                           
4

A. Umar, Gelombang Modernisasi Pesantren, (Yogyakarta: 

Lintang Rasi Aksara Books, 2011), hlm. 35-35. 
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طرق أو كالتعّرف الطريقة  البد على عملية العليم استخدام الطريقة. 
ناد إىل ادلخّطط واالستنّظم و ادلالذىن أو تستخدم يف تبليغ الرأي والفكرة اليت راحل ادل

طريقة التعليم طرق تسلك و  ٘النظرية وادلسّودة والقاعدة ادلعيّنة يف العلوم ادلتنّوعة.
بيقها يف ادلعّلم لتسهيل التّلميذ لنيل العلوم وتنميتها يف نفس طالب العلم وتط

 ٙاحلياة.

الطريقة عنصر مهم يف التعليم. وينبغ  على مرّشح ادلعّلم إجادة طرق 
بليغ ادلادة إىل لطريقة يف تالتعليم الكائنة، حىت يستطيع ادلعّلم لتكييف استخدام ا

(: ٕٜٗٔ، كما قيل بروفيسور زلمود يونس ) الفصل وحالتو مناسبا بوضع ةبالطل
ىتمامو، ألن رأى الناس أن ادة". ىذه العبارة بيان حيتاج المن ادل "الطريقة أىمّ 

إتقان ادلادة كايف لدى امرئ لتعليم علومو إىل اآلخر. ولكن يف احلقيقة، لق  كثري 
قال عل  شريعة يف عبارتو  ٚاال.لوم الصعوبة يف تبليغ علومو فعّ الناس ادلاىر ذو ع

أمهّّية الطريقة يف التعليم والنشاط األخرى أن "جيوز الشخص زوال الش ء، عن 
 ٛ".طريقة طلبوزوال عن  عليو ن مل جيزولك

عادة. طريقة ن اڠبندويف تعليم النحو بادلعهد يستخدم طريقة سوروكان 
طريقة تعّلم الكتب يف ادلعهد، اليت قّدم الطالب كتابو وقرأه أمام ى  سوروكان 

ى  ن اڠبندوقة طريو فورا.  ووفهمالطالب أستاذه. فيصّحح األستاذ على قراءة 

                                                           
5
 Abuddin Nata, Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran, 
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يف الكتاب  هارحويشادلواّد يقرأ األستاذ  ٜطريقة تعّلم الكتب يف ادلعهد عامة.
. وألن إحدى القاعدة يف ادلعهد ى  يف كتاهبا اهاألستاذ وتكتب شرح ةبستمع الطلوت

"احملافظة على القدمي الصاحل واألخذ باجلديد األصّلح"، فيقوم تعليم النحو يف 
باستخدام الطريقة اجلديدة وادلختلفة، طريقة  ڠمسارا وڠسويب  معهد دار الفّلح

 مناقشة الفرقة الصغرية.

قابل يتفاعل شفهّيا و الذي يصني أو األكثر عملّية نظر الشخى  ادلناقشة 
 ٓٔرأي وحّل ادلشكلة.ّلل تشاور ادلعلومات ومحاية العن اذلدف ادلعنّي من خ

 ة )فرقبدلعّلم الطلأفسح االذي  طريق تقدمي ادلاّدة الدراسّيةى  وطريقة ادلناقشة 
ستنتاج أو تأليف خيار حّل لتحادث العلمّية جلمع اآلراء واال( لةبالطل

 ٔٔادلشكّلت.

إىل  ةبناقشة يف الفصل بطريق تقسيم الطلمناقشة الفرقة الصغرية م
وىدف استخدام  ٕٔ.طلبة ةإىل مخس ةثّلثرقات. وتتكّون الفرقة الوحيدة من الف

ت ىذه الطريقة على يف تعّلم وفهم النحو. وأّكد طلبةىذه طريقة التعليم تسهيل لل
للنشط يف عملية التعليم )الًتكيز الطّليب(. ىذه إحدى مزية من استخدام  طلبةال

على ادلادة الدراسية أعلى  طلبةطريقة مناقشة الفرقة الصغرية. وكان وصف فهم ال
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. قة ادلناقشة مع أصدقاء فرقتهابطري ادلادة الدراسية ةبالطل تمن القبل. ألن قد تعّلم
طريقة بّل إتقان تلك الطريقة نفسا فّل قليل منها ستسقط يف تنفيذىا. كيفما الو 

ولكن، إذ يستطيع ادلدّرس أن يتقن الطريقة ويستخدمها جيدا ومناسبا، فينال 
 النتيجة ادلمتازة.

بناء على ىذه الفكرة السابقة، فتدفع الباحثة إىل أن تبحث يف موضوع 
معهد بالفصل األول  طلبةليم النحو لطريقة مناقشة الفرقة الصغيرة في تعتنفيذ 

 .ڠسمارا وڠسودار الفالح بي 

 

 تحديد المسألة .ب 
 كما تايل:   نبغ  للباحثة أن حتّدد ادلسألة وى في ،البحثمن خلفية 

الفصل  طلبةطريقة مناقشة الفرقة الصغرية يف تعليم النحو ل تنفيذكيف . ٔ
 ؟ڠمسارا وڠسواألول يف معهد دار الفّلح يب 

يف فّعالية تعليم النحو لطلبة الفصل األول يف معهد دار الفّلح يب . كٕ
 باستخدام طريقة مناقشة الفرقة الصغرية؟ ڠمسارا وڠسو

عملية تعليم النحو لطلبة الفصل األول يف  منما العوامل ادلساعدة والعائقة . ٖ
باستخدام طريقة مناقشة الفرقة  ڠمسارا وڠسومعهد دار الفّلح يب 

 الصغرية؟
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 هوفوائدالبحث أهداف  .ج 
 . أىداف البحثٔ

ى ،   ىدف ىذا البحثأموافقا للمشكلة السابقة، عّينت الباحثة ب
 كما تل :

الفصل  طلبةطريقة مناقشة الفرقة الصغرية يف تعليم النحو ل تنفيذدلعرفة  ( أ
 .ڠمسارا وڠسواألول يف معهد دار الفّلح يب 

ة الفصل األول يف معهد دار الفّلح يب فّعالية تعليم النحو لطلب دلعرفة ( ب
 باستخدام طريقة مناقشة الفرقة الصغرية. ڠمسارا وڠسو

العوامل ادلساعدة والعائقة من عملية تعليم النحو لطلبة الفصل دلعرفة  ( ت
باستخدام طريقة مناقشة  ڠمسارا وڠسواألول يف معهد دار الفّلح يب 

 الفرقة الصغرية.
  . فوائد البحثٕ

 د من ىذا البحث ى  كما تل :الفوائ
البحث، ترجى نتائج  بؤرةيكون  الذي وڠسودلعهد دار الفّلح يب  ( أ

ىذه الدراسة أن تفيد لتقّدم الًتبية يف اللغة العربية عامة، وتغين 
 العلوم عن تعليم اللغة العربية من ىذا البحث ادليداين خاصة.

الفرقة الصغرية يف  يكون ىذا البحث تقوميا لتطبيق طريقة مناقشة ( ب
 .ڠمسارا وڠسومعهد دار الفّلح يب  طلبةلتنمية تعليم النحو 

ذا البحث زيادة ادلعرفة عن أمهّية طريقة التعليم يف العملية ىيفيد  ( ت
 التعليمية، خاصة يف تعليم النحو.
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متكن للباحثة أن تكون لديها خربة جديدة عن ىذا البحث وزيادة  ( ث
ومعرفة تطبيق ومزايا طريقة  رفة أنواع البحوثادلعرفة اجلديدة ومع

 مناقشة الفرقة الصغرية ونقائصها يف تعليم النحو.
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 الباب الثاني

 الهيكل النظري

 

 ف النظريةيوصت .أ 
 اظتعهد. ٔ

 اظتعهدتعريف  ( أ
يف اجملتمع بؿ و قبكوهنا مسة تربية اإلسالـ اليت نشأت ك مؤسّ ىو اظتعهد 

بطريقة القراءة أك فيو العلـو الدينية  طلبةدرس الالذم تجواره، بالنظاـ الفندقي 
عليهم يف   العلماء مبميزة اظتبصر كاظتستقلّ  اظتدرسة حتت سلطاف إمارة العامل أك

سالمي عن تعريف اظتعهد ىو "مكاف سة البحث اإلكل حاؿ. كعرّفت مؤسّ 
 ٖٔ".ايف تعّلم الدركس اإلسالمية كمكاف االجتماع كمسكنه طلبةمتوافر لل

اإلسالـ يف إندكنيسيا. كيف اظتعهد، إحدل مؤسسة تربية ىو اظتعهد 
عملية التعليم يف اظتعهد قامت ك كثَت التعّلم من العلماء كاألساتيذ.   طلبةال

للسكن يف  طلبةيفرض على الالذم بالتتابع، ألف اظتعهد يعّد الفندؽ أك اظتكاف 
تعّلم ت. طلبةاظتعهد مبدئيا. كل حاؿ ككاقع يف اظتعهد علـو كخربات عزيزة لل

كقد  تارة كإّما يف اظتكاف اآلخر.يف الفصل  يف األماكن الكثَتة، إّما طلبةال
العربة كاطتربة يف أم مكاف ككقت كإىل أم من. كأىم  تكأخذ طلبةال تتعّلم

 زيادة اطتَت(.ىي يف اظتعهد بركات من العلماء )الربكة  طلبةشيئ لل
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زات.  اظتعهد كإحدل مؤّسسة الًتبية اإلسالمية يف إندكنيسيا لو ؽتيّ  
 كما تلي:  ٗٔاظتميزات العامة من الًتبية اإلسالمية التقليدية،تعّرؼ معطي علي 

 طلبة( كالمدير اظتعهد)العامل عالقة دالّة بُت  كوف( ٔ
 ىااظتعهد كأساتيذ مديرإىل  طلبةكطاعة الوع شعرؼ خ( ٕ
 )الزىد( ةضيعالو  اظتعيشة( ٖ
 مستقلّ ( ٗ
 بيئة األخّوةىناؾ منّو مناخ كعرؼ التعاكف ك ( ٘
 انضباط ضّيق كوف( ٙ
 صرب الكتساب اعتدؼ( ٚ
 الرفيع اضتياة بقدر الدينكوف ( ٛ

 أىداؼ تربية اظتعهد ( ب
مفتاح ؾتاح ىو اعتدؼ ك ىدؼ الًتبية جزء تكامل من عناصر الًتبية. 

البيئة ك الًتبية  الطالب كآلةعّلم ك اظتىي الًتبية، خالؼ من العناصر األخرل 
الًتبوية. كالكوف من أربعة ىذه العناصر لن تسَت إذ مل توّجهها اعتدؼ. ىذا 

ب هّما جدا يف عملية الًتبية، حىت جياعتدؼ حيّل ػتاّل م على أفّ  اضتاؿ يدؿّ 
 على مادة كطريقة ككسيلة التعليم أف تناسب هبدؼ دائما.

د يف مشاكرة مكّثف تنمية اظتعهد يف جاكارتا كيقّرر ىدؼ ىيئة اظتعه
 :ٜٛٚٔمايو عاـ  ٙإىل  ٕتاريخ 

بناء األمم اظتسلمُت اظتناسبُت بالشريعة اإلسالمية  ىو ىدؼ اظتعهد العاـ
 يف رتيع كجو اضتياة كجعلهم أمة نافعة للدين كاجملتمع كالبلد. تركيز الدينك 
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 اظتعهد اطتاصة كما تلي:تربية ؼ اكأىد
أخالؽ كردية  إىل اهلل كعتا ةمتقي كوف مسلمةاجملتمع لت طلبة عّلمت( ٔ

كاستخبارات كمهارات كعافيات ظاىرا كباطنا كأمة تعتمد على اظتبادئ 
 اطتمسة.

كالصبور كالقوم  كاظتبلغ اظتخلص مة كهيئات العلماءكوف مسللت طلبةالعّلم ت( ٕ
 نشيطا.يف عمل التاريخ اإلسالمي كامال ك 

لنيل الشخصية كتكثيف الغَتة الوطنية لزيادة الناس يستطيع بناء  طلبةالعّلم ت( ٖ
 أنفسهم كمسؤكؿ لتقّدـ األمة كالبلد.

 احمللّية )الريف كغتتمعو(.عية اإلقامة الضّيقة )العائلة( ك عوامل تو  طلبةالعّلم ت( ٗ
يف رتيع قطاع البناء، خاصة يف بناء الفكر  ةكوف ماىر لت طلبةالعّلم ت( ٘

 كالركح.
غتتمع البيئة يف ػتاكلة من ظتساعدة تقّدـ اظتصاحل االجتماعية  طلبةالعّلم ت( ٙ

 ٘ٔتنمية غتتمع األمة.

أف ىدؼ اظتعهد األساسي ىو الكتساب  شرح األستاذ مستوىو
 اضتياة كتطبيق اضتكمة على أساس الشرع اإلسالمي أم لًتقية الفهم عن معٌت

يكوف شخصا  طالب يستطيع أفإلجتماعية. يرجى من كل كلية ااألدكار كاظتسؤ 
 غاضتياة. يف اللغة اظتعهدم، تستطيع اضتكمة أف تبلّ ىذه حصيفا يف العمل يف 

  ٙٔناشر علم.إذا كاف الطالب عاظتا كصاضتا ك 
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ة متدينة كعاظتة أمّ لتكوف  طلبةة، اعتدؼ من تربية اظتعهد يرّّب العامّ 
 اآلخرة.ناؿ اضتياة اضتسنة يف الدنيا ك كتكصاضتة كػتسنة للناس 

 نظاـ تربية كتدريس اظتعهد ( ت
. تىو اظتعهد   يف الفندؽ طلبةسكن النظاـ الًتبية بأنشطة طوؿ اليـو

ذ ساتياألاظتعهد( ك  مديرة اظتعهد )يقـو يف اظتنطقة الوحيدة مع مربّي الذم
 كاألساتيذ كاظتدير طلبةية بُت الالرابطة القو  ت. فلذلك، ربطكاألصدقاء األخرل
يف الفصل فقط. حىت  طلبةالرابطة رشتية بُت األستاذ ك  غَتيف عملية التعليم، 

، من الصباح إىل الليل.  17جترم عملية التعليم يف طوؿ اليـو

 زايا من ىذا نظاـ التعليم منها:اظت
تنمية فكر لػتاكلة  طلبةاظتعهد أف يراقب أنشطة ال مدير( كل كقت، يقدر ٔ

 .الطلبة كشخصيتها
 .ظتقياس العاؿ تستطيع دتكُت علـو الطلبة( عملية التعليم بإ
 طلبةخر كبُت الكاآلالطالب  هرت عملية التدريب من تبعة التعامل بُتظ( ٖ

 اظتعهد.  مديرك  طلبةاألساتيذ كبُت الك 
الطلبة إليو نظر التعليم كاضتياة اليومية. كل ما ت( كظهر التكامل بُت عملية ٗ

 ة.عملية التعّلم اظتهمّ ىو ك عمل عليو بو كت شعركت

كانت الفائدة اظتثالية يف ىذا نظاـ الًتبية معظمة جدا، خصوصا من 
م ػتمد أسوة لألمم، ى اهلل عليو كسلّ دينية. كاف رسوؿ اهلل صلّ اظتذىب ال
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العلماء كرثة األنبياء. ىكذا، العلماء أسوة للمسلمُت، ال سيما يف اظتعهد، ك 
 ٛٔهم.طلبتالعلماء أسوة ل

منها ناحية اظتعريف كناحية  الثةالث الناحيةيعتمد اظتعهد على يف التعليم، 
على  التعليم اظتعهدم يعتمد ول تلك الناحية،سك  الوجداين كناحية اظتهارم.

اطتلق الطبيعة )ك  (كفاية فهم الدينىي الفقاىة ) أيضا األساسية الثالثة الناحية
 ، تعليمىو ال(. العملية يف ناحية الفقاىة العملّية( كالكفاءة )الكفاءة أك العريكة

اجتهاد العلماء.  نتائجمن القرآف كاضتديث ك  قياسيةاظت العالماتو تعليم ىك 
يقـو بو يف ناحية أف عليو ك  ،مل يكفيفقط إتقاف من يف عملية التعليم كلكن، 

ىي التشّبو كالعمل أك التطبيق يف اجملاؿ  الطبيعة من خالؿ عملية التسليك
فعلي يف من العمل التثقكحتتاج اظتمارسة كال اإلفرادم كالفاعل الرئيسي.

 ٜٔجتماعي كيسّمى بعملية التثقيف.الشخصي إىل العمل الفعلي اال

 عناصر اظتعهد ( ث
اظتعهد( اظتعّلم  مدير( العامل )ٔاظتعهد كمؤسسة الًتبية لو عناصر: 

ي مع تقّدمو، اآلف كانت عناصر اظتعهد  ( اظتسجد. ديشٖ طلبة( الٕكاظترّّب 
كاظتسجد  طلبةعناصر اظتعهد ستسة: العلماء كال كثرت. ككتب الباحثوف أفّ 

كالفندؽ كالقراءة. ككاف الباحث مل يقل العنصر اطتامس، كلكنو نطق بغرفة 
عند ك  ٕٓمكاف التعليم.ك تستخدـاليت قاعة أك اظتباين األخرل التعّلم أك ال

 طلبةالسجد ك اظتفندؽ ك ىو الاألساسي دراسة زػتشرم ظفَت، عنصر اظتعهد 
 .(مدير اظتعهد)علماء الك 
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كاجملتمع اظتسلمُت عامة.  طلبةالعامل آمر قد كاف أسوة للاظتعهد أك مدير 
ًتبية التعليم ك اليف  ظتعهد()مدير ا الًتبية يف اظتعهد، كاف األستاذ يساعد العاملك 
 ابتواضعه طلبةعرؼ الموضع الًتبية يف اظتعهد. كتىي  طلبة. كالطلبةتدريس الك 

 ألساتيذ طلبةإىل العلماء أك ا طلبةخاصة للعلماء. أحيانا، جيعل احًتاـ كتكرمي ال
اظتعهد كتالميذ طلبة اؼ زكاؿ بركامهم. ىذا اضتاؿ يفّرؽ بُت ا خت، ألهنةغَت ناشط

الفندؽ ك قرأ. اظتىي كاظتعهد ك سجد كعنصر اظتعهد لو فائدتاف، ك رسة. اظتاظتد
دركس من مكاف مراجعة ك  ا. ككاف الفندؽ مسكنطلبةمسكن أك بيت ثاين لل

 العلماء كاألساتيذ.

 ى بكتب الًتاثالكتب القددية أك تسمّ  طلبةكيف التعّلم باظتعهد تعّلم ال
على علم الفقو كعلم اآللة )علم  التعليمية تشتملاظتادة . ك كالكتب الصفراء

غَتىا. كاآلخر، ىناؾ معهد يرّكز يف تربية النحو كالصرؼ( كالتفسَت كاضتديث ك 
القاعة أك اظتباين األخرل تنمية سهولة تستخدـ كمكاف التعليم ك القرآف. 

 حتتاج إىل اظتكاف الواسع كالكبَت.اليت أنشطة اظتعهد األخرل االجتماع ك ك 

 لفرقة الصغَتة. طريقة مناقشة إ
 تعريف الطريقة ( أ

الطريقة تطبيق من اإلسًتاتيجية. الطريقة طريق لنيل شيئ )كينا سنجايا، 
ستخدـ لتطبيق اطتطة اظتنّظم يف طريقة التعليم كسيلة ت عّرؼ أفّ (. فتٕٛٓٓ

 ٕٔشكل األنشطة الواقعية كالعملية لبلوغ ىدؼ التعليم.
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يستخدـ الذم نهاج اظت( ٔ)ىي شرح ركنس يف نور شاـ أف الطريقة 
تستخدـ يف عملّية طلب العلـو من الطريقة اليت ( طريقة العلم ٕلبلوغ اعتدؼ )

: ٜٙٛٔالطريقة اظتعيّنة )نور شاـ، ر القواعد من يدبّ  الذم( العلم ٖاظتعيّنة )
ق:  ٜٔٔٔلعمل الشيء )العزيز، (. الطريقة مراحل إسًتاتيجّية مهّبأة ٕٗ

اظتعّلم يف عملّية التعليم. استخداـ  هاستخدمؽ ي(. الطريقة مناىج كطر ٜٙٔ
يف فهم اظتواّد من اظتعّلم  طلبةالطريقة يف عملّية التعليم إلكماؿ إمتصاصّية ال

 ٕٕلتعليم أك الكفاءة اظتعيّنة.كلبلوغ ىدؼ ا

طريقة التعليم طريق يستخدـ لتطبيق التخطيط اظتكّوف يف النشاط 
طرؽ التنفيذ من ىي طريقة التعليم  ٖٕ.الفعلي كالعملي لبلوغ ىدؼ التعليم

طريقة التعليم  ٕٗيف اظتدرسة. طلبةعملّية التعليم أك كيفية اظتاّدة الدراسية تفّقو لل
عملية تبليغ اظتاّدة الدراسية إجرائيّا ب ةاظترنامج الشاملة اظترتبطمرحلة ختطيط ىي 

 ٕ٘(.ٕٚٓٓكفقا مع اظتدخل )عبد الرازؽ، كمناسبا مع األخرل ك 

طريقة التعليم طريقة ك . الناس لبلوغ اعتدؼ والطريقة طريق يستخدم
يف فهم كاتّباع  طلبةاظتعّلم يف عملية التعّلم كالتعليم هبدؼ لتسهيل ال هاستخدمي

 الدركس كمساعدة بلوغ ىدؼ التعليم.
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نها مؤثّر فيو تعييخيار الطريقة ك  (، أفّ ٜٜٓٔورزتة )سنرنو عند كي
بٍت يف يقاؿ الشك  ٕٙ.اظتعّلمك  وقفكاظت تسهيالتالك  طلبةعوامل ىي: اعتدؼ كال

 طريقة فّعالة إذا عتا أصوؿ ىي: كلّ   (، أفّ ٔٔ-ٓٔ: ٕٛٓٓرامايولس )
إلدغاـ الطريقة  ىدؼك لعمل اظتلتحماف جيدا اتعتمد الطريقة على النظرية ك ( ٔ

 نشاط التعليم.
اظتنهاج ختالؼ اإلفرادم كتستخدـ مهتّم اال لطريقة اظتستخدمة طريقةا( ٕ

 .طلبةلدل ال جسديا ستعداد العقلياالطتاّصة اإلفرادية كاضتاجة ك اناسب باظت
 طلبةفكر الكفاءة جيب على الطريقة اظتستخدمة أف تقدر اظتنّبو على  ( ٖ

 .هاكعقل
 .كهاسلو ك  ىاكآراء هاكعلوم عادمهاك  مهاهار ميف  طلبةتناسب الطريقة بتقّدـ ال( ٗ
التعّلم  ةنشطأمن خالؿ  طلبةجيب على الطريقة أف تعّد خربات التعّلم لل( ٘

 نّوعة.تاظت
 إىل جهة األنشطة اظتفاضلة كاظتكاملة. طلبةالطريقة تثَت ال( ٙ
 .اكإجابته إللقاء األسئلة طلبةيح الفرصة إىل الالطريقة تت( ٚ
 يقة األخرل.تستطيع اظتزايا من الطريقة أف تتّم النقائص من الطر ( ٛ
ة الدراسية تستطيع الطريقة أف تستخدـ للماّدة اظتتنّوعة أك العكس، اظتادّ ( ٜ

 حتتاج الطريقة اظتتنّوعة.
 ."الديناميكيك  تستخدـ الطريقة بأساس "اظترف يف غتاؿ الًتبية اإلسالمّية،( ٓٔ
 ٕٚتستخدـ الطريقة باىتماـ باظتنهاج التعليمّي.( ٔٔ
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شيء مهّم يف عملّية التعليم. لطريقة التعليم مقاـ  طريقة التعليم
عّلم  الذم اظتعّلم بلوغ ؾتاح التعليم. ذلك سبب اتّفاؽ العلماء أفّ اسًتاتيجّي يف 

منها للمعّلم اتقاف طريقة  ،ىو معّلم لو عالمات ػتًتؼمعّلم  يف اظتدرسة طلبةال
ّلم فاعليّا ريقة التعليم، تستطيع اظتاّدة الدراسية أف تعالتعليم جيدا. من خالؿ ط

 ٕٛ.امناسبطيع أف يقاـ بالتخطيط كاالعتبار حىت يستفّعاال ك 

بنشاط التعليم.  اظتنهاج القياسي لقياـحيتوم على طريقة التعليم طريق 
كاظتعّلم  طلبةلوسيلة لتكوين عملية التعليم بُت الكتساعد الطريقة يف التعليم كا

عليم. طريقة التعليم طريق للعمل أك للتقدمي، كتفصيل اظتاّدة تيف عملية ال
طريقة التعليم كسيلة  (.ٕٚٓٓإلصابة اعتدؼ )ديُت،  طلبةاسية إىل الالدر 

حّل اختالؼ إفراد تنفيذ من إسًتاتيجية التعليم يف إلصابة ىدؼ التعليم، 
مباشرة. تقاؿ  تأثَت لبلوغ اعتدؼك  طلبة، ترقية إمتصاصّية اظتواّد لدل اللبةطال

 : ٜٕ، إذا عتا خصائص كما تليطريقة التعليم حسنة
 .طلبةكخصائص اظتاّدة كؽتّيزة ال مطابقة الطريقة باعتدؼ( ٔ
تستطيع الطريقة أف توّحد بالطريقات األخرل الطريقة مركنة كليّنة أم ( ٕ

 لتحقيق ىدؼ التعليم.
إىل فهم  طلبةترشد ال للطريقة كظيفة لتوحيد النظرية بالعمل حىت تستطيع أف( ٖ

 الكفاءة العملّية.اظتاّدة ك 
 يستطيع استخدامها تنمية اظتاّدة.( ٗ
 فرصة الشًتاؾ يف الفصل.الطلبة  الطريقة تعطي( ٘
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 تعريف طريقة مناقشة الفرقة الصغَتة ( ب
لى تبادؿ الرأم كصدكر الفكرات اظتناقشة مكاظتة علمية تتضّمن ع

يشًتكوف يف الفرقة لبحث عن  الذين ـ هبا الناساليت يقو اختبار الرأم ك 
كاآلراء كعناصر اطتربة  الصواب. كانت طريقة اظتناقشة نشاط تبادؿ اظتعلومات

قابل موضوع ت طلبةال فّ طريق تقدمي الدركس، كأىي ة اظتناقشة ما. طريقمنظّ 
 (.ّٕٙٓٓلو معا )سيف البحر رتارات كعسواف زين، كحت وفي تبحثاظتشكلة مث 

إىل  طلبةبطريق مواجهة الطريق تقدمي اظتاّدة الدراسية ىي طريقة اظتناقشة 
مناقشة الفرقة ك للبحث فيو معا. ؿ اإلشكايل( اظتشكلة )دتكن يف شكل السؤا

الصغَتة بُت ثالثة إىل سبعة  فرؽيف الفصل إىل ال طلبةالصغَتة تقاـ بتقسيم ال
يف اظتشكلة من اظتعّلم. كبعد ذلك، يقّدـ اظتتكّلم  فرؽكل ال  حثأشخاص، كتب

تائج نتائج مناقشة فرقتو أماـ الفرقة األخرل. كيستنتج اظتعّلم من ن فرؽمن كل ال
 ٖٓ.طلبةمناقشة ال

إىل  طلبةطريقة مناقشة الفرقة الصغَتة مناقشة يف الفصل بتقسيم ال
مناقشة الفرقة الصغَتة  ٖٔ.طلبة ةس. كعدد أعضاء الفرقة يبلغ ثالثة إىل ستفرؽال

ؽ اظتناقشة الصغرل فقّدمت ىذه الفرقة أك ذتاف فر  تُتة تقّسم إىل الفرقفرقة كبَت 
 ٕٖما حصل من اظتناقشة يف الفرقة الكبَتة. الصغَتة
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الصغَتة  فرؽإىل ال طلبةيقّسم اظتعّلم الَتة، يف طريقة مناقشة الفرقة الصغ
م السديد لتقدمي الرأ لقياـ باظتناقشة القصَتة عن اظتشكلة. يكلَّف كل فرقة

بتنفيذ القاعدة كاظتثاؿ من الفكرة أك باضتّل من اظتشكلة. كتبدأ كيفية تنفيذ ىذه 
رئيس اظتناقشة الطريقة باختيار من يقّدـ نتائج اظتناقشة أك يسّمى باظتتكّلم كىو ك

فكرة كاحدة إلجابة السؤاؿ أك حّل اظتشكلة. كأخَتا، أيضا. مث يقّدـ كل فرقة 
 . يف ىذه الطريقة،ةالكبَت  أك الفرقة تبُت فكرة مّتفق عليها لتقدمي يف الفصل

عشر دقائق أك أكثر يناسب  يف الفرقة الوقت كىو ستس أك طلبةيعطي اظتعّلم ال
 ٖٖاظتشكلة يف اظتناقشة.

إحدل تنفيذ اظتناقشة يف التعليم بتقسيم ىي مناقشة الفرقة الصغَتة 
. طلبة ةتمل على ثالثة إىل ستسالصغَتة. كالفرقة تش فرؽيف الفصل إىل ال طلبةال
قة نتائج يقّدـ كل فر و معا، ك في بحثفيضوع اظتباحثة، مو يواجو كل فرقة ك 

 .هايردفك األستاذ اظتادة اظتقّدمة اظتناقشة أماـ الفصل. كاألخَت، يصّحح 

 األىداؼ ( ت
إذا نعمل شيئا، فعلينا ىدؼ. السيما يف تطبيق الطريقة يف التعليم. ألف 

ناقشة اعتدؼ شيئ مهّم سنوّجو إىل بلوغ ما نعمل. الستخداـ طريقة اظت
 أىداؼ، منها:

ضتّل اظتشكالت بال اعتماد  خربامهاالستخداـ معارؼ ك  طلبةظتناقشة ال( حتّرؾ أ
 .األخرل طلبةعلى آراء ال

 شفهيا. تعبَت آراءىا طلبةقدر ال( تٕ
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 ٖٗلتعّلم االشًتاؾ فيها ضتّل اظتشكالت معا. طلبة( اظتناقشة دتكن الٖ

لكن، ىناؾ أىداؼ أىداؼ كحيدة بطريقة اظتناقشة. ك  ظتناقشة الفرقةك 
أخرل يف استخداـ طريقة مناقشة الفرقة الصغَتة. كأىدافها منها: بكوف تعّدد 
الفرقة الصغَتة، فأسهل لتنسيق أعضاء الفرقة. يف مناقشة الفرقة الصغَتة، تنفيذ 

اقشة ألنشط من اظتن طلبةفّعاؿ ألف أعضاء اظتناقشة القليلة حترّكت كل الاظتناقشة 
األىداؼ األخرل يف استخداـ طريقة اظتناقشة أسهل بأعضاء اظتناقشة الكثَتة. ك 

 حتّققها بتطبيق طريقة مناقشة الفرقة الصغَتة.

 تطبيق طريقة مناقشة الفرقة الصغَتة ( ث
يف الفصل إىل  طلبةصغَتة بتقسيم اليبتدأ تنفيذ طريقة مناقشة الفرقة ال

. مث طلبة ثالث إىل ستسىي  أعضاء كل فرقةصغَتة. ك  فرؽ فرقتُت حىت ذتافال
يقّدـ األستاذ مشكلة عامة كيقّسمها إىل اظتشكالت الفرعية كعلى كل أعضاء 

 ٖ٘.يقّدـ رئيس الفرقة نتائج اظتناقشةالفرقة الصغَتة حيّلها. كبعد انتهاء اظتناقشة، ف

بل تقاتمنظما حىت  طلبةم مقاعد اليف تنفيذ ىذه الطريقة، عادة تنظّ 
كتنّفذ اظتناقشة يف كسط  أك أخَت التعليم  هبدؼ  سهال. اتبادؿ آراءىكت طلبةال

من  إجابة األسئلةتوضيح اظتادة الدراسية ك جتليخ كتعميق إطار اظتادة التعليمية ك 
 ٖٙاألستاذ.
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 قارفتأف  طلبةستطيع اللتترجى من تنفيذ ىذه الطريقة اليت النتائج 
فلذلك، . طلبةمن كل الاظتتنّوعة اظتعلومات اظتختلفة عن اظتاّدة الدراسية ك  آراءىا

يستطيع أف يصّحح كل طالب تعريفو ككعيو كمعلوماتو حىت جيتنب من 
 ٖٚاألخطاء.

 كنقائصها مزايا طريقة مناقشة الفرقة الصغَتة ( ج
 مزايا طريقة مناقشة الفرقة الصغَتة منها:

 اصة يف تقدمي فكرامهم. لإلبتكار خ طلبة( تستطيع طريقة اظتناقشة حتريك الٔ
 ( تستطيع طريقة اظتناقشة ؽتارسة النفس لتبادؿ الفكرة يف حّل اظتشكالت.ٕ
 شفهيا. لتقدمي آراءىا طلبة( تستطيع طريقة اظتناقشة ؽتارسة الٖ
 خر.الحًتاـ آراء الطالب اآل طلبة( تستطيع طريقة اظتناقشة ؽتارسة الٗ

 عتا نقائص منها:ك 
 مهارة الكالـ. اليت دتلك طلبةال شة تتسّلط علىظتناق( احملادثة يف أ
 ( أحيانا، أصبحت اظتباحثة يف اظتناقشة كاسعة حىت نتائج البحث مبهمة.ٕ
 ( حتتاج اظتناقشة أكقاتا طويلة، كأحيانا غَت مناسبة بالتخطيط.ٖ
يف النهاية، راقب. ك اظتالؼ الرأم الوجداين غَت ( كثَتا ما كاف يف اظتناقشة اختٗ

  ٖٛيق نكد، حىت تشاغب ىذه اضتالة مناخ التعليم يف الفصل.ىناؾ فر 

تتسّلط على الطلبة نقص طريقة اظتناقشة األكؿ ىو "احملادثة يف اظتناقشة ك 
باستخداـ طريقة مناقشة الفرقة  ونع" يستطيع أف دياليت دتلك مهارة الكالـ 

 ثالث إىل ستساء الفرقة القليلة يف مناقشة الفرقة الصغَتة بعدد الصغَتة. كأعض
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سيفرض على كل أعضاء الفرقة للتكّلم يف تقدمي آراءىم عن موضوع  طلبة
 غَتاظتباحثة اظتقّرر. حىت اظتباحثة يف اظتناقشة سيتسّلط عليها كل أعضاء الفرقة 

 مهارة الكالـ فقط. اليت دتلك طلبةال

 . تعليم النحوٖ
 عواملوك  تعريف التعليم ( أ

صل إىل ىدؼ حتإىل عملية التعّلم حىت  طلبةالتعليم ػتاكلة لتوجيو ال
 التعليم ىدؼعليم عملية جتعل الناس لتعّلم. ك التعّلم اظتناسب مبا يرجى. كلمة الت

مساعدة الناس للتعّلم أك تزكير البيئة لتسهيل اظتتعّلم. التعليم أنو سلسلة ىو 
حىت جترم عملية التعّلم سهال. التعليم  طلبةتدبّر لتؤثّر الاليت الواقعة أك اضتالة 

ـ هبا األستاذ فقط، كلكنو يشمل على كل الواقعة لو اليت يقو غَت ػتّدد بالواقعة 
تأثَت مباشر يف عملية تعّلم الناس. كيشمل التعليم على الوقائع يف الوسائل 

 ٜٖمزكج من تلك اظتواد.اظتطبوعية كالصور كاظتذياع كالتلفاز كاألفالـ كاظت

 طلبةجتعل ال أك أنشطة (، التعليم ػتاكلة٘ٛ :ٕٛٓٓعند كارسيتا )
 ٕٓأية  ٔعن نظاـ الًتبية الوطنية فصل  ٖٕٓٓعاـ  ٕٓ. القانوف رقم اتعّلم

 ٓٗيف بيئة التعّلم.مرجع التعّلم كاألستاذ ك  طلبةعملية تعامل ال يقوؿ أف التعليم

تًتّتب لسهل اليت كالبيئة اظتعلومات  عنسلسلة األنشطة ىو التعليم 
لنيل  بةطللاكلة اليت تقاـ هبا اظتعّلم ظتساعدة اىو احمليف التعليم. التعليم  طلبةال
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التعليم عملية أساسية مساعدة سهل بلوغ ىدؼ التعليم. العلـو من اظتعّلم ك 
 ٔٗ.طلبةتطّبق يف اضتياة اظتدرسية حىت يفيد للمعّلم كال

 تعامل كعملية فيهامن تلك اآلراء يعّرؼ أف التعليم سلسلة األنشطة ك 
 لبلوغ األىداؼ اظتقّررة. طلبةالتعّلم بُت األستاذ كال

 يقاؿ يف السور، منها يف: يف القرآف الكرمي، كلمة "التعليم"
ـَ اأْلَشْتَاَء ُكلََّها مُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَماَلِئَكِة  َكَعلَّمَ (: ٖٔ:ٕسورة البقرة )( ٔ آَد

 .(ُٖٔكْنُتْم َصاِدِقَُت )  ُؤاَلِء ِإفْ فَػَقاَؿ أَنِْبُئوين بَِأشْتَاِء ىَ  
 ُعلِّْمَناَكقَاَؿ يَا أَيػَُّها النَّاُس  ۖ  (: َكَكِرَث ُسَلْيَماُف َداُككَد ٙٔ:ٕٚسورة النمل )( ٕ

 .(ٙٔ) َذا عَتَُو اْلَفْضُل اْلُمِبُتُ ِإفَّ ىَ   ۖ  َمْنِطَق الطََّْتِ َكأُكتِيَنا ِمْن ُكلِّ َشْيٍء 

 ها:ىناؾ عوامل تؤثّر عملية التعليم، من
 طلبةال( ٔ

مزية الذم ديلك خر إرشاد التعّلم من اآل إىل تاجالذم حيمن  ىي طلبةال
 .اكعلوم

 اظتعّلم( ٕ
من اآلخر عطى إىل من الذم ديلك الكفاءة أك اظتزية اليت ت اظتعّلم ىو

كفاءة منها: الكفاءة   واجبة للمعّلم أربعخالؿ عملية تسّمى بًتبية. الكفاءة ال
 الكفاءة اظتهنية.الكفاءة االجتماعية ك الشخصية ك الكفاءة الًتبوية ك 
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 العامل غَت اظتعّلم( ٖ
ىي الرئيس )اظتدير( كالعامل  فرؽثالث حيتوم العامل غَت اظتعّلم على 

العامل )اظتستخدـ(. العامل اإلدارم عامل يساعد إداريا يف كل مدير. ك اإلدارم 
ك دكر مهّم كأمُت و ديليعمل اظتستخدـ مساعدة العمل غَت اإلدرارم كلكن

 سة الًتبوية(.العامل االختصاصي )يف اظتؤسّ ك  عامل اظتعملاظتكتبة ك 

 البيئة( ٗ
كضعية مكاف اظتؤسسة الًتبوية. كاضتاؿ اظتؤثر لعملية اؿ ك اضت ىي البيئة

الوضعية تتعّلق مبكاف ك لطبيعة كغَتىا. اتوم على حالة اجملتمع كاظتناخ ك التعليم حي
 ٕٗسة الًتبوية.اظتؤسّ 

 النحو ( ب
يف اظتعجم الوجيز، النحو ىو القصد أك الطريق أك اصتهة أك اظتثل أك 

علم  ٖٗاظتقدار أك النوع. كىو علم يعرؼ بو أحواؿ أكاخر الكلمات إعرابا كبناء.
ى البحث العربية، علم النحو يسمّ  النحو جزء من علم األدب. يف موادّ 

ستخداـ كلمة العلم العرّب. كظهر لفظ علم النحو من منتصف القرف األكؿ اب
م النحو اعتجرم ككجد كتابيا يف اظتطبوعات يف القرف الثاين اعتجرم. لغة، عل

كاصطالحا،  وّجو إىل القصد كىو دفع اللحن.طريق )قياس( باألمثلة اليت ت
 يعرؼ النحاة علم النحو يف التعاريف، كما تلي:
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مصباح السيادة ق( يف الكتاب "مفتاح السعادة ك ٜٛٙطاس كربل زادة )ك.  (ٔ
"، علم النحو علم باحث من أحواؿ اظتركبات  يف موضوعات العلـو

 ا لنوع من اظتعاين الًتكيبية النسبية من حيث داللتها عليها.اظتوضوعية كضع
ق( يف كتاب "تعريف اضتدكد ٕٜٚ( أزتد بن عبد اهلل بن علي الفقيهي )ك. ٕ

يف النحو"، علم النحو علم بأصوؿ تعرؼ هبا أحواؿ أكاخر الكلم إعرابا ك 
 بناءا.

امش ق( يف كتاب "ىٖٓٓٔ( عثماف بن ػتمد شطى الدمياطي )ك. حوايل ٖ
شرح ؼتتصر جدا على منت االجركمية"، علم النحو علم بقواعد تعرؼ هبا 
أحكاـ الكلمات العربية حاؿ تركيبها من اإلعراب كالبناء كما يتبعها من 

 ٗٗشركط النواشخ كحذؼ العائد.

أساسي يف تعّلم اللغة العربية. يف النحو يتعّلم عن قواعد  النحو علم
ـ بو عن كتب العلماء. كثَت من كتابة العلماء لغة العربية. كاف تعّلم النحو يقو ال

 منها: ٘ٗيبحث فيها من علـو النحو،اليت اظتكتوب يف الكتاب 
 لإلماـ اطتليل بن أزتد( كتاب "اصتمل" ٔ
 ( "الكتاب" إلماـ شبويوٕ
 ( كتاب "اظتقتضب" إلماـ اظتربدٖ
 ( كتاب "األصوؿ يف النحو" إلبن السراجٗ
 يف علل النحو" إلماـ الزجاج يضاح( كتاب "اإل٘
 ( كتاب "سّر صناعة اإلعراب" إلبن جٍتٙ
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ربكات ( كتاب "اإلنصاؼ يف مسائل اطتالؼ بُت الكوفة كالبصرة" ألّب الٚ
 العنبارم

 ( كتاب "ألفية" البن مالكٛ
 ( كتاب "منت اآلجركمية"ٜ

لغة القواعد ىو لنحو النحو آلة أك كسيلة تساعد لفهم الكالـ كتراكبو. ا
ىناؾ أخطاء يف  اليت نشأت بعد كوف اللغة. كنشأت ىذه القواعد ألفّ 

ـ تعبَت استخداـ اللغة. فلذلك، يتعّلم النحو ليستطيع مستعمل اللغة أف يقدّ 
تعليم  و جيدا كصحيحا يف الكتابة أك الكالـ. يفاللغة كيستطيع أف يفهم

 طلبةحبفظ القواعد النحوية فقط، كلكن جيب على ال طلبةكفي الالنحو، ال ت
 ٙٗطّبق تلك القواعد يف قراءة النصوص العربية ككتابتها.أف ت

لكلمات العربية من حيث النحو علم بأصوؿ تعرؼ هبا أحواؿ ا
. أم من حيث ما يعرض عتا يف حاؿ تركيبها. فيو نعرؼ ما البناءاإلعراب ك 

ك جّر أك جـز أك لزـك جيب عليو أف يكوف آخر الكلمة من رفع أك نصب أ
كمعرفتو ضركرية لكّل من يزاكؿ الكتابة  حالة كاحدة، بعد انتظامها يف اصتملة.

 كقاؿ العمريطي: ٚٗكاطتطابة كمدارسة اآلداب العربية.
 علما # إذا الكالـ دكنو لن يفهماال أف يكّ النحو أكىل أك 

 

                                                           
46

 Bisri Mustofa & Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki  Press, 2012), hlm. 71-72. 
مصطفى الغالييٍت، جامع الدركس العربية، اصتزء األكؿ، )بَتكت: اظتكتبة العصرية،   ٚٗ

 .ٜـ(، ص. ٜٜٗٔق/ ٗٔٗٔ



11 
 

 أىداؼ تعليم النحو ( ت
. يف اظترحلة اإلبتدائية، القواعد يف اظتراحلالقواعد النحوية تدرس 

ببنية اللغة العربية كتسمية الكلمات  تلميذهبدؼ تعريف الالنحوية تدرس 
عو اظتذّكر السامل كاطترب كاظتفرد كاظتثٌت كاصتمع بأنواكاصتمل بأشتائها، كاظتبتدأ 

كاظتؤنث السامل كرتع التكسَت، كصيغة منتهى اصتموع، كاصتملة االشتية كاصتملة 
 48الفعلية كغَتىا.

القواعد  يف اظترحلتُت اظتتوّسطة كالثانوية، فإّف اعتدؼ من تدريسك 
النحوية ىو تثبيت األسس السابقة يف لغة التلميذ قراءة كؼتاطبة ككتابة، كاعتدؼ 
األساسي يف ىاتُت اظترحلتُت ىو كضع القواعد النحوية موضوع التطبيق العملي 
يف حياة التلميذ، كديكن تفصيل األىداؼ العامة من تدريس النحو يف اظتراحل 

 الثالثة، كما تلي:
على إدراؾ اطتطأ فيما يقرأ  اميذ باألساليب العربية كتعويدىتعريف التل( ٔ

 كيسمع كيتجنب ذلك يف حديثو كقراءتو ككتابتو.
 نطق كالكتاية.ة اليهدؼ النحو إىل ضبط الكالـ كصحّ ( ٕ
 مساعدة التلميذ على فهم ما يقرأ كيسمع فهما دقيقا.( ٖ
األمثلة  تثقيف التلميذ كذلك عن طريق زيادة معلوماتو عن طريق( ٗ

 كالتطبيقات اظتفيدة.
زيادة ثركة التلميذ اللفظية كاللغوية باستخداـ األمثلة اظتعطاة كالتدريب على ( ٘

 االشتقاؽ كاستخداـ اظتعاجم الستخراج الكلمات اظتطلوبة.
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كاستخداـ اظتعاجم الستخراج الكلمات  كضع القواعد النحوية كالصرفية( ٙ
 اظتطلوبة.

كالصرفية موضع التطبيق العملي قراءة كػتادثة ككتابة  كضع القواعد النحوية( ٚ
 ٜٗكىو الغاية من تدريس النحو.

 يف تعليم النحو، منها كما تلي:أخرل ىناؾ أىداؼ ك 
 الكتابة من اللحن.ك حيفظ كيدفع اللساف ك  ( ينشأ العادة اللغوية الفصيحةٔ
اللغة العربية للمراقبة كالتفكَت منطقيا كمنّظما حىت يساعد  طلبة( ديّرس ٕ

 البحث لقواعد اللغة العربية دقة.
لفهم العبارات العربية حىت يسرّع الفهم ظتقصود اظتباحثة يف  طلبة( يساعد الٖ

 اللغة العربية.
 اللغوية.  طلبةينّمي علـو الاظتشاعر ك  ينّور( جيّلخ العقل ك ٗ
 الستخداـ اللغة العربية يف كل األحواؿ اللغوية. طلبة( يساعد ال٘

يف  طلبةكفاءة الىي  فلذلك، النتائج اظتقصودة من تعليم علم النحو 
. تعّلم يف حيامها طلبةستخدمها الاليت تتطبيق القواعد إىل أنواع مظهر العربية 
  ٓ٘و العلماء السلفيوف.ونيرثالذم علم النحو يفيد لفهم اللغة النموذجية 

 

 

                                                           
 .ٕٓٓ، ص. طرؽ تدريس اللغة العربيةزكريا إشتاعيل،   ٜٗ

 
50

 Ahmad Sehri bin Punawan, “Metode Pengajaran Nahwu dalam 

Pengajaran Bahasa Arab”, Jurnal Hunaf , (Vol. 7 No. 1, tahun 2010), hlm.50. 



19 
 

 منوذج تعليم النحو ( ث
القياسي كاالستقرائي. يقاـ منوذج النموذج يف النحو منوذجا تعليم مها 

أّكال، فتقدمي األمثلة من ىذه القواعد. أّما منوذج التعليم القياسي بتقدمي القواعد 
ستنتج األمثلة قواعد عليم الذم يبدأ بتقدمي األمثلة فتالتعليم االستقرائي ىو الت

 51ؿتوية.

 

 الدراسات السابقة .ب 
ثة أف تبحث عن حبث حصلو الباحثوف السابقوف القائموف ينبغي على كل باح

الباحثة عن البحثة اظتتقاربة يف اظتوضوع  تحبثاسة موضوعو أك ميدانو. كعلى ىذا بدر 
كتطالعها مساعدا عتا ما حيتاج إليو. كقد طلبتها الباحثة مرة بعد مرة، فوجدت الباحثة 

 حبوثا علمية تناسب مبوضوع ىذا البحث كىو كما تلى:
لغة العربية كلية تربية قسم تربية ال الذم كتبو لطفى حافظ الدين، طالب. البحث ٔ 

الفنوف يف جامعة إندكنيسيا الًتبوية، حتت اظتوضوع "تأثَت طريقة الصّف اللغات ك 
)دراسة شبو جتريبية على التالميذ يف الفصل األكؿ  يف استيعاب اظتتعّلم لعلم النحو

يف اظتدرسة الثانوية مبعهد اإلحّتاد اإلسالمي  ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓيف السنة الدراسية 
ث، استخدـ الباحث شبو جتريبية، ". يف عملية البح(ليمبانغ بندنغ غرّب ٓ٘رقم 

 ٓ٘قاـ بو يف الفصلُت مها الفصل التجرييب كالفصل الضبطي. كاختار الباحث ك 
بانغ ليم ٓ٘ تالميذ يف الفصل األكؿ باظتدرسة الثانوية مبعهد اإلحّتاد اإلسالمي رقم
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م الباحث التالميذ إىل قسمُت: الفصل األكؿ يقسّ بندنغ غرّب ػتسوسة البحث. ك 
(1B( للتجرييب كالفصل الثاين )1A للضبطي، ككل الفصل )ٕ٘ .تالميذ 

 تعليم النحو باستخداـ طريقة الصّف يدؿّ  نتيجة البحث على أفّ  تدؿّ 
تاّكدت ىذه لطريقة. ك ليم بدكف استخداـ ىذه اعلى النتائج اضتسٌت من التع

النتائج بًتقية القيمة الوسطية يف تلك الفرقتُت. يف اإلمتحاف القبلي، للفرقة 
يف ك . ٗ،ٕٗ، كللفرقة الضبطية قيمة كسطية ٗٙ،ٗٗالتجريبية قيمة كسطية 

للفرقة الضبطية قيمة ، ك ٕ٘،ٔٚاإلمتحاف البعدم، للفرقة التجريبية قيمة كسطية 
  ٕ٘.ٕ،ٔ٘كسطية 

بؤرة  تقـو بو الباحثة ىوالذم  كفرؽ ىذا البحث السابق بالبحث
البحث كنوعو. يبحث البحث السابق يف تأثَت طريقة الصّف يف استيعاب اظتتعّلم 

ىذا البحث يبحث يف تطبيق طريقة مناقشة الفرقة الصغَتة يف تعليم ك . لعلم النحو
يستخدـ البحث الكّمّي بطريقة شبو جتريبية، كيف ىذا البحث السابق ك النحو. 

 البحث تستخدـ الباحثة حبثا نوعيّا.

. البحث باظتوضوع "تنفيذ الطريقة االنتقائية يف تعليم القواعد النحوية يف الصّف ٕ
ـ )حتليل كصفي من  ٕ٘ٔٓالعاشر مبدرسة اضتَتية العالية اإلسالمية شتارانج سنة 

كتب ػتمد فضلي، طالب قسم تعليم اللغة العربية يف    ناحية الطريقة("، الذم
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اإلسالمية اضتكومية شتارانج. ىذا  ؾتوسو كلية علـو الًتبية كالتدريس جبامعة كايل 
البحث حبث ميداين بشكل البحث النوعي الوصفي. يف تنفيذ التعليم، الطرؽ 

ستقرائية كطريقة اليت تندمج يف الطريقة االنتقائية ىي الطريقة القياسية كالطريقة اال
اإلجابة كطريقة احملاضرة كطريقة العرض سرا القواعد كالًترتة كطريقة السؤاؿ ك 

 طريقة اطتريطة الدىنية.ك 

لتطبيق طريقة االنتقائية يف تعليم النحو  نتائج أفّ البحث على التدّؿ 
بو التعليمية إىل طال ( تساعد اظتعّلم يف تقدمي اظتوادّ ٔلي: ىي كما تنقائص ك مزايا ك 

( تنمي التطلع لدل الطالب ٖىم العقلي وّ مراحل منب ك ( موافقة لطبائع الطاّل ٕ
( الرتفاع الفعالية يف ٘االبتكار ( إثارة اىتمامو كبواعثو كنزعتو إىل االكتشاؼ ك ٗ

التعب يف تعليم ( تساعد الطالب عن شاعر اظتلل ك ٙتعليم القواعد النحوية 
ف خيلق اضتالية التعليمية اظتتواصلة، حىت جيعل ( يستطيع اظتعلم أٚالقواعد النحوية 

( ٛيعرضوا تفكَتىم توجيو ألسئلة أك تلقي اإلجابة، ك الطالب أف يشًتكوا ب
( جتعل الطالب تركيزا على ٜتشجع النشاط الطالّب يف تعليم القواعد النحوية 

حوية الن الرتفاع اضترص على تعليم القواعد ( ٓٔاظتادة يف تعليم القواعد النحوية 
تعليم القواعد  لتنفيذ الطريقة االنتقائية يفك ( الستفادة من مزايا عدة الطرؽ. ٔٔ

( استعداد اظتعلم نشيط نقص ألف ىذه الطريقة حتتاج ٔالنحوية نقائص، منها: 
ن الطرؽ نقص، مع أف تعرؼ الطرؽ اظتعلم ع ةعرف( مٕاستعدادا كامال 

مة فيو كسائل دالوسائل اظتستخ( ك ٖاستخدامها يف الطريقة االنتقائية مهمة ك 
 ٖ٘قددية.
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بؤرة  تقـو بو الباحثة ىو الذم كفرؽ ىذا البحث السابق بالبحث
البحث. يبحث البحث السابق يف تنفيذ الطريقة االنتقائية يف تعليم القواعد 

ىذا البحث يبحث يف تطبيق طريقة مناقشة الفرقة الصغَتة يف تعليم ك النحوية. 
 و.النح

. البحث الذم قامت بو نور سعادة فطرياين طالبة قسم تربية اللغة العربية يف كلية ٖ
تربية اللغات كالفنوف جبامعة إندكنيسيا الًتبوية حتت اظتوضوع "فعالية استخداـ 

( على قدرة علـو النحو )دراسة شبو جتريبية لدل jigsawطريقة اظتعلومات اجملزأة )
( دار التوحيد SMKللغوم يف اظتدرسة اظتهنية )تالميذ اظترحلة اإلعداد ا

 باندكنج(".
يف ىذا البحث طريقة شبو  ةالباحث ااستخدمتهاليت طريقة البحث 

جتريبية، باستخداـ الفصلُت كعينة الفصل التجرييب كالفصل الضبطي. من بيانات 
ذ البحث، القيمة الوسطية يف إمتحاف قبلي مهارة قراءة فهم النص العرّب للتالمي

. ٖٔ،ٕ٘القيمة الوسطية يف الفصل الضبطي ك ، ٕٚ،ٕ٘يف الفصل التجرييب 
بعد انتهاء عملية التعليم، مث قاـ الباحث باإلمتحاف البعدم يف الفصل التجرييب ك 

استخدـ طريقة اظتعلومات اجملزأة كالفصل الضبطي بدكف طريقة اظتعلومات اجملزأة يف 
القيمة الوسطية يف  ٖٜ،٘ٛلفصل التجرييب التعليم. النتائج، القيمة الوسطية يف ا

. فإتقاف علم النحو لدل التالميذ يف الفصل التجرييب ٓٛ،ٜٙالفصل الضبطي 

                                                                                                                             

(، ٕ٘ٔٓ سوؾتو اإلسالمية اضتكومية شتارانج، )شتارانج: كلية علـو الًتبية ك التدريس جبامعة كايل
 .ٚٙ-ٙٙص.
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باستخداـ طريقة اظتعلومات اجملزأة أحسن من منجز تعّلم التالميذ يف الفصل 
 ٗ٘الضبطي.

بؤرة  ة ىوتقـو بو الباحث الذم كفرؽ ىذا البحث السابق بالبحث
البحث. يبحث البحث السابق يف فعالية استخداـ طريقة اظتعلومات اجملزأة 

(jigsaw .على قدرة علـو النحو ) ىذا البحث يبحث يف تطبيق طريقة ك
مناقشة الفرقة الصغَتة يف تعليم النحو. كالفرؽ األخر ىو نوع البحث. البحث 

كيف ىذا البحث تستخدـ  السابق يستخدـ البحث الكّمّي بطريقة شبو جتريبية،
 الباحثة حبثا نوعيّا.

 

 اإلطار الفكري .ج 
إنشاء الفرضية. يف  مبدئّي يدّؿ على حجة الباحثة يفاإلطار الفكرم شرح 

اضتقيقة، اإلطار الفكرم يف تقدمي الفرضية على أساس اضتجة الفكرية اإلستداللية 
نا أف نعلم أّف يف تأليف اإلطار يلـز عليك باستخداـ العلـو العلمية كالنظرية األساسية. 

الفرضية، يف اضتقيقة تنمية اضتجة إلعطاء الشرح اظتبدئّي عن اظتشكلة  تالفكرم نشأ
ثة يف حبثها ىي تطبيق طريقة ، اظتشكلة اظتبحوث الباحبالنظرية الكائنة اناسبم ٘٘اظتوّجهة.
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 وڠسوالفصل األكؿ يف معهد دار الفالح ّب  طلبةمناقشة الفرقة الصغَتة يف تعليم النحو ل
 .ڠشتارا

النحو أحد من اظتاّدة الدراسية اظتعّقدة أك  من البيانات اليت نالتها الباحثة، أفّ 
ظتعّلم. أك من ا طلبةاظتشكالت من ال ة، إمابأسباب كثَت  لفهمها طلبةالعسَتة لدل ال

دكر اظتعّلم كاظتصدر األكؿ يف ىي اظتشكلة األخرل التعليمية اظتختلفة منها أيضا. ك اطتلفية ك 
كسيلة تستخدـ يف تقدمي اظتاّدة ك اليت  التعليم، من ختطيط التعليم ككيفية أك طريقة التعليم

خدـ اظتعّلم طريقة ؼتتلفة من الطريقة بناء على ىذه اظتشكالت فيست. التعليم كغَتىا
ة يف تعليم اظتستخدمة يف التعليم اظتعهدم عادة، استخداـ طريقة مناقشة الفرقة الصغَت 

 يف اظتاّدة الدراسية النحوية من اظتعّلم. طلبةفهم الالنحو لًتقية غَتة ك 

ف ، ألهّنا تستطع أف تكو طلبةيفيد تطبيق ىذه طريقة مناقشة الفرقة الصغَتة لل
يف الفرقة الصغَتة أك الفرقة الكبَتة.  ايف تبليغ آراءى ةشجاع طلبةعل الكجي ناشطة طلبة

على اظتعّلم. يف فرقتهم الصغَتة، جيب على  طلبةإعتماد ال تنميأف كتستطيع الطريقة 
 ةغَت معّلق طلبةكوف الشكلة بطريق مناقشتها مع أصدقائها. تّل اظتأف تتّم أك حت طلبةال

يف أخَت  طلبةالتصحيح كالنتيجة من مناقشة ال عّلم فقط، ألف اظتعّلم يعطيهااظت بشرخ من
 عملية التعليم.

النقائص من طريقة دت الباحثة ظتعرفة كيف التطبيق كاظتزايا ك كيف ىذا البحث، أرا
 وڠسوالفصل األّكؿ يف معهد دار الفالح ّب  طلبةلمناقشة الفرقة الصغَتة يف تعليم النحو 

 .ڠشتارا
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 الباب الثالث

 مناهج البحث

 

 مدخلهو  البحث نوع .أ 
نوع البحث حبث نوعي. يعّرف سًت س  ،   ىذا البحث حبث ميداين

نوع البحث الذي مكتشفاتو ال  يىأّن طريقة البحث النوعي ( ٤ :٣٠٠٢ جربني )
نوع ىو البحث النوعي  56تتواجد بالعملية اإلحصائية أ  صيغة احلساب األخرى.

يستغّل تفكري منهجي رابطة احملسوستني أ  احملسوسات الكثرية  الذي البحث
البحث النوعي حبث تستخدمو الباحثة لنيل البيانات من  57بادلنطق  الصواب.

م يف ىذا ستخدمدخل البحث ادل   58ادلكتوبة.  ادلقابلة  ادلوادّ  شاىدةالتسجيل  ادل
البحث مدخل  صفي. البحث بادلدخل الوصفي حبث هبدف شرح أ   صف 

 59تشرح بالرقم أ  الكلمات.اليت احلال  الواقعة  ادلوضوع  كل ما يتعّلق بادلتغريات 
و الباحثة لنيل البيانات عن تطبيق طريقة مناقشة الفرقة تستخدمنوعي االبحث ال

الطريقة الوصفية .   ڠمسارا وڠسوالصغرية يف تعليم النحو مبعهد دار الفالح يب 
 ها الباحثة لتقدمي أ  شرح البيانات من البحث.تستخدما
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  هووقتالبحث مكان  .ب 
يف هبذا البحث  الباحثةت قامحتتاج يف ىذا البحث ، فاليت البيانات  لنيل

ة مهّمة  إلزامية الباحثة ألّن النحو مادّ . اختارتو ڠمسارا وڠسومعهد دار الفالح يب 
 الطريقة ادلختلفة ىي طريقة مناقشة الفرقة الصغرية. يطّبق فيو  يف تعليم ىذا ادلعهد ،

يف  ىنته ا ٣٠08مارس  7بتدأ من يوم األربعاء  قامتو الباحثة حول شهر  احد ، ا
 .٣٠08 إبريل 6يوم اجلمعة 

 

 مصادر البيانات .ج 
 6٠تصدر من:اليت يف ىذا البحث ، حتصل الباحثة على البيانات 

 . اليانات األ لية0
ات األ لية بيانات تؤخذ مباشرة غري  سيلة من مصادرىا. البيان

 كانت البيانات مواد  آثار  ناس. كانت البيانات األ لية يف ىذا البحث 
عهد دار مبعملية البحث  عن توثيقالقابلة   ادل   ادلشاىدةبيانات من نتائج 

 .وڠسوالفالح يب 
 . البيانات الثانوية٣

ري مباشرة )بوسائل( من مصادرىا. البيانات الثانوية بيانات تؤخذ غ
البيانات الثانوية تؤخذ من الوثائق )بنية التقرير  كتابة من اآلخر  اجلرائد 
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 اجملالت(. كانت البيانات الثانوية يف ىذا البحث  ثائق عن معهد دار الفالح 
 .وڠسويب 

 
 ومجاله البحث بؤرة .د 

ثها عن ادلوضوع. ينبغي للباحثة أن ترّكز البحث رلالو ، كي الخيرج حب
 طلبةتقام باليت طريقة مناقشة الفرقة الصغرية  نفيذتىي ىذا البحث   البؤرة يف

 يف تعليم النحو. ڠمسارا وڠسوالفصل األ ل يف معهد دار الفالح يب 

ىا يف نفيذطريقة مناقشة الفرقة الصغرية  ت ةف رلال ىذا البحث ىو معر 
)اإلعداد  ڠمسارا وڠسوار الفالح يب الفصل األ ل يف معهد د طلبةتعليم النحو ل

 ادلاّدة الدراسية  اخلطوات  التقومي(  العوامل ادلساعدة  العائقة  ادلزايا  النقائص من 
 .تنفيذىا

 

 طريقة جمع البيانات .ه 
للحصول على البيانات احملكمة  ادلعلومات الصحيحة استخدمت الباحثة 

 ا:طرق مجع البيانات يف ىذا البحث منه  الطرق. 
 ةىدا. طريقة ادلش0

ىو مشاىدة  شاىدةمجع البيانات  ادلعلومات باستخدام طريقة ادل
شاىدة ىذه فكرة ادلليست  مراقبة شيء باستخدام احلاشة البصرية  السمعية. 

. هافقط ،  لكنّ  بنظر  60بتسجيل  حسب  إجراء  كتابة العرض ادلتبع
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ىذه الطريقة حلصول على البيانات مباشرة عن عملية  ت الباحثةستخدم ا
ينّفذىا معهد اليت التعّلم  التعليم بطريقة مناقشة الفرقة الصغرية يف تعليم النحو 

 .ڠمسارا وڠسودار الفالح يب 
 طريقة ادلقابلة. ٣

لشفهية  جياب طريقة ادلقابلة ىي طريقة مجع البيانات بتقدمي األسئلة ا
. ها الباحثة حلصول على البيانات الوضيحة. تستخدما 6٣شفهيا أيضا

  :نم  ادلعلومات ىذه الطريقة لنيل البيانات استخدمت الباحثة 
بطريقة أثناء عملية تعليم النحو  طلبة ، لنيل ادلعلومات من أنشطة الادلعّلم ( أ

 مناقشة الفرقة الصغرية.
 ، لنيل ادلعلومات عن عملية ڠمسارا وڠسومعهد دار الفالح يب  طلبة ( ب

 تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغرية.
 ، لنيل ادلعلومات هأ  مدير  ڠمسارا وڠسومعهد دار الفالح يب  مؤسس ( ت

 األخرى عن تاريخ ادلعهد   سائلو  إدارتو  تنظيمو.

 قة التوثيقطري. ٢

طريقة التوثيق ىي طريقة مجع البيانات جبمع  حتليل الوثائق ،  ثيقة 
الوثيقة ىي كتابة الواقعة ادلاضية. الوثيقة ىي  6٢مكتوبية  صورة أ  إلكًت ين.

حلصول  تها الباحثةستخدمة اىذه الطريق 6٤نات الكالمية  الصور  ادلأثرات.البيا
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 ادلنهح  طلبةتاريخ ادلعهد   سائلو  إدارتو  تنظيم ادلعّلمني  العلى البيانات ىي 
 وڠسوصور عملية البحث عندما يف معهد دار الفالح يب د   الدراسي يف ادلعه

 كموضوع البحث.  ڠمسارا
 

 البياناتصحة إختبار  .و 
البيانات يف البحث النوعي حيتوي على إختبار ادلصداقية ،  إختبار صحة

  ىو حيتوي على:
 . التثليت0

لبيانات  ادلصادر بأنواع مراجعة اىو التثليت يف إختبار ادلصداقية 
الطريقة  الوقت. فلذلك ، ىناك تثليت ادلصادر  تثليت طريقة مجع البيانات 

  تثليت األ قات.
 تثليت ادلصادر ( أ

اليت راجعة البيانات ادلصادر إلختبار ادلصداقية مبيقام تثليت 
اقية البيانات دحصلت من ادلصادر. كما يف ىذا البحث ، إلختبار مص

 ، فيقام مجع  اختبار البيانات باألساتيذ  أصدقاء الطالب. بةطلعن فهم ال
شاطر البيانات من ادلصدرين إمجاليا كما يف البحث الكّمي ،  لكن ت لن 

  صّنفت ، ما الرؤية ادلماثلة  ما الرؤية ادلختلفة. فتالبيانات  صّ 
 تثليت الطرق ( ب

ادلصدر  إلختبار ادلصداقية مبراجعة البيانات إىل يقام تثليت الطرق
بالطريقة األخرى. مثال حصل على البيانات من ادلقابلة  ادلسا ي

أ  التوثيق. إن حصلت طريقتا إختبار  شاىدةفمراجعتها بطريقة ادل
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مصادر ادلصداقية على البيانات ادلختلفة فتقوم الباحثة بادلناقشة التالية إىل 
 بصحيحة.البيانات لتبنّي البيانات 

 تثليت األ قات ( ت
ر الوقت مصداقية البيانات تكرارا.  تقّبلت البيانات من طريقة يؤثّ 

ادلقابلة يف الصباح إذ شخص ادلوردي ناضر  ليس لو مسألة كثرية ، 
ت يقام بادلراجعة تبار مصداقية البيانافالبيانات مصداقية. فلذلك ، يف إخ

  التوثيق يف األ قات  األحوال األخرى. شاىدةاألخرى بطريقة ادلقابلة  ادل
إذ حيصل اإلختبار على البيانات ادلختلفة فييقام اإلختبار بتكرار حىت 

 65 صل إىل البيانات القطعية.

يف ىذا البحث ، استخدمت الباحثة تثليث ادلصادر  الطرق. 
ىذه التجا ب بتنفيذ  استخدمت الباحثة تثليث ادلصادر لتفّحص البيانات عن

الطريقة )عن مزايا الطريقة  نقائصها  العوامل ادلساعدة  العائقة يف تنفيذىا(. 
الباحثة على البيانات من الطلبة ، مث نالت الباحثة على البيانات  قامت نالت 

مجيع فاستخدمتو الباحثة لتفّحص بادلراجعة إىل معّلم النحو. أّما تثليث الطرق 
يذ طريقة مناقشة الفرقة الصغرية يف تعليم النحو من ادلقابلة. مثّ البيانات عن تنف
ادلشاىدة ادلباشرة يف عملية تعليم راجعة البيانات من خالل مبقامت الباحثة 

 النحو بتنفيذ طريقة مناقشة الفرقة الصغرية.

 . تدبري مراجعة األعضاء٣
إىل حصلت عليها اليت عملية مراجعة البيانات  ىي مراجعة األعضاء

مراجعة األعضاء دلعرفة مناسبة البيانات اليت حصلتها ىدف   خمرب البيانات. 
                                                           

65
 Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan ..., hlm.152-155. 



64 
 

. إن  افق ادلخرب هبذه البيانات فالبيانات مقبولة الباحثة بالبيانات من ادلخرب
 مضبوطة  مصداقة.  لكن إذ مل يوافق ادلخرب بالبيانات اليت فّسرهتا الباحثة 

فوجب على   ،كثريفيها  ختالف ا اال أمّ فتقوم الباحثة بادلناقشة مع ادلخرب. 
الباحثة لتغيري مكتشفاهتا  تكييف مبا يأيت من ادلخرب. فاذلدف من مراجعة 

تستخدم يف كتابة التقرير مبا ادلقصود من اليت األعضاء يتناسب ادلعلومات 
 66مصادر البيانات أ  ادلخرب.

يف ىذا البحث ، استخدمت الباحثة مراجعة األعضاء الختبار صّحة 
قيام بعملية البحث  نالت البعد   . اليت حصلت عليها من البحث البيانات

الباحثة على مجيع البيانات عن تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغرية ، 
االستنتاّج ،  بعد . نتائج البحث بتحليلها إىل عملية استنتاجفقامت الباحثة 

خمرب  ىم قامت الباحثة بادلناقشة مع مدير ادلعهد  ادلعّلم  بعض الطلبة )ف
نيل اتّفاق نتائج البيانات (. قامت الباحثة بادلناقشة ليف ىذا البحث البيانات

هبا يف رللس خمرب البيانات.  لكن ىذه مراجعة األعضاء مل تقم الباحثة من 
قامت الباحثة فادلناقشة مع مدير ادلعهد أّ ال. ادلناقشة الوحيد. قامت الباحثة ب

بادلناقشة الثانية مع معّلم النحو.  ادلناقشة األخرية قامتها الباحثة مع بعض 
الطلبة الذي أصبح خمرب البيانات يف ىذا البحث. أّما تدبري ىذه مراجعة 

ة خمرب ثالثاألعضاء ، نالت الباحثة على اتّفاق البيانات اليت حلّلتها  نالتها من 
البيانات.  نالت الباحثة على زيادة البيانات  ادلعلومات من مدير ادلعهد 

  ادلعّلم.
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 طريقة تحليل البيانات .ز 
ىذا البحث حبث نوعي. يقام بتحليل البيانات يف البحث النوعي منذ 

( أن 0988قبل يف ميدان البحث  عندما  بعد فيو. يف ىذا احلال ، رأى نسوتيون )
حتليل البيانات منذ حتديد  شرح ادلسألة ، قبل يف ميدان البحث  يقوم  "بدأ الباحث

". كون حتليل البيانات أساسا للبحث التايلبو حىت عملية كتابة نتائج البحث. أن ي
 لكن يف البحث النوعي ، ترّكز حتليل البيانات عند عملية البحث  مجع البانات يف 

ليل البيانات النوعية عند عملية مجع بتح ونادليدان.  يف احلقيقة ،  يقوم الباحث
 67.البانات

تشمل عملية حتليل البيانات يف البحث التعليمي على الطرق كما تلي: 
اختيار  تفريق  تبويب البيانات  ادلعلومات على ادلقياس  ادلعيار ادلعني ذلدف 

د األحسن لفّض ادلشكالت.  تنقسم طريقة حتليل البيانات البحث عن احلل  الب
إىل القسمني ، طريقة التحليل االستقرائية  االستنباطية.  طريقة التحليل اإلستقرائية 
ىي طريقة حتليل البيانات  ادلعلومات استنتاجا ، أي اختيار  تفريق  مجع البيانات 

طريقة التحليل االستنتاجية ىي     ادلعلومات ادلختلفة إىل التعريف الواحد اإلمجايل.
يف ىذا البحث ،  68طريقة حتليل البيانات العامة إىل البيانات  ادلعلومات اخلاصة.

 استخدمت الباحثة طريقة التحليل االستقرائية.
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 طريقة حتليل البيانات كما تايل:  
 يانات. تقليل الب0

تقليل البيانات ىو تلخيص  اختيار الشيئ األساسي  تركيز الشيئ 
 ادلهم ،  البحث عن ادلوضوع  النقش ،  حذف الشيئ غري ادلناسب.

 . تقدمي البيانات٣
تقدمي البيانات ىي تقدمي البيانات يف شكل القالب  اخلط  خط 

 البياين. ىكذا ، متكن الباحثة أن جتيد البيانات.

 . االستنتاج٢
النتيجة األ ىل اليت  جدىا الطريقة الثالثة ىي االستنتاج  التدقيق. 

 أن تكون تغيريا إذا مل جتد الباحثة إثباتا قويا دلدد يف طريقة مجع البيانات  ةمبدئي
ى ىذه النتيجة التالية. إذ يؤيّد اإلثبات الثقة النتيجة يف ادلرحلة األ ىل فتسمّ 

 69بالنتيجة ادلصداقية.
ىذا البحث ، اخلطوة األ ىل اليت قامت الباحثة هبا يف عملية  عملية يف

حتليل بيانات نتائج البحث ىي اختيار البيانات من نتائج البحث. مجيع البيانات 
من احثة ها البنالت عن تنفيذ طريقة مناقشة الفرقة الصغرية يف تعليم النحو اليت

صتو راجعتو الباحثة  خلّ من عملية ادلشاىدة  ادلقابلة  التوثيق( البايانات البحث )
 اختارت البيانات الضر رية  اللوازمة يف البحث.  بعد ذلك ، بّوبت الباحثة ىذه 

نفيذ طريقة البيانات مناسبة مبجاذلا يف كتابة ىذا البحث. ادلثل البيانات عن ت
يف تعليم النحو  البيانات عن العوامل ادلساعدة  العائقة من مناقشة الفرقة الصغرية 

يف تنفيذ ىذه الطريقة  البيانات عن مزايا ىذه الطريقة  نقائصها  البيانات األخرى. 
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لتنظيم البيانات السديدة حىت استطاعت تقدمي ىذه البيانات ، اجتهدت الباحثة 
أّما  بة ادلشكالت يف ىذا البحث.الباحثة الستنتاج ادلعلومات اليت متلك ادلعاين إلجا

هي االستنتاج. من البيانات اليت حصلت فاخلطوة األخرية من عملية حتليل البيانات 
 ادلذكورة يف عليها الباحثة من البحث  حلّلتها ، فاستنتجتها الباحثة إلجابة األسئلة 

 ذا البحث.هبحتديد ادلسألة 
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 الباب الرابع

 توصيف البيانات وتحليلها

 

 توصيف البيانات .أ 
  ڠشتارا وڠعامة عن معهد دار الفالح يب سو حملة .1

 تاريخ اظتعهد وتطويره ( أ
معهد يقع يف وسط بناية بانك نياكا  وڠمعهد دار الفالح يب سو

معهد . بٌت ٨٠٠8ويقوم اظتعهد يف عام  1.ڠليان شتارااڠتامباك أجي 
ألجل اإلحنراف األخالقي عند الشباب يف  ڠشتارا وڠدار الفالح يب سو
 طابقة للًتبيةاظتاليومية غري األنشطة طلبة كثري من ال  يفعل العصر اضتديث.

والرجوع إىل البيت  طلبةل اضتّر بني المااإلسالمية، على سبيل اظتثال التع
 اابقة لإلسالم لكوهنىذه األحوال غري مط ليال واألخالق السيئة األخرى.

طلبة إىل احنطاط قّل الوىذه األحوال ت يف اصتامعة اإلسالمية.طلبة 
 .ةاظتسلم ةبكالطلأيضا   تقديرىا

، ةاظتسلم ةبالطلإلصالح أخالق رشد ىذه الواقعة إىل اضتماسة وت
من اضتلول لبناء  اح اظتعهد أحدوأصببتنفيذ تربية اظتعهد حول اجملتمع. 

الروحية  طلبةواآلخر، اظتعهد مكان لًتقية أحوال الاألخالق الكردية. 
وعقليتهم. ألّن ذلك، يرّكز تنفيذ تربية اظتعهد على التدريبات الروحية 
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على مواجهة حتّد  ةبلتقدر الطلواألخالقية والعلوم اظتتفّوقة وقدرة اضتياة 
 الزمان.

من معهد دار الفالح جكوال  وڠوأخذ اسم دار الفالح يب سو
سكنو اظتسكن األول الذي ت أخذت من موقع وڠمة يب سوكلو  قدوس.
 .يف اللغة اصتوية(B9  نطق ىو وڠ)يب سو B9ىو مسكن  الطالبات
تكامل اظتعهد السلفي والًتبية العلمية  وڠمعهد دار الفالح يب سو يكون

 اإلسالمية اضتكومية وڠوايل سويقع ىذا اظتعهد حول جامعة  اصتامعية.
 ڠاإلسالمية اضتكومية شتارا وڠوايل سوامعة ج، وىو يقع بني ڠشتارا

 الثانية واصتامعة الثالثة.

يف  طلبةال ىي وڠيف معهد دار الفالح يب سو متعلّ اليت ت طلبةالو 
اظتعهد ىذا ويريّب أيضا.  ڠشتارا وڠسووايل اإلسالمية اضتكومية جامعة 

ار س ومعّلم ومريّب معهد دزوج البنت من الشيخ اضتاّج أزتد بشري )مؤسّ 
الفالح جكوال قدوس( وىو الشيخ اضتاّج إمام توفيق، زوج من اضتاّجة 

. يف ڠشتارا وڠسوجامعة اإلسالمية اضتكومية وايل ومها ػتاضران يف  أرحية
جامعة )ػتاضر  التقّدم التايل، تعامل اضتاّج إمام توفيق باضتاّج ؼتيار فناين

د حىت يزيد عدد لتنشيط اظتعه (ڠشتارا وڠسواإلسالمية اضتكومية وايل 
 وڠسومعهد دار الفالح يب  طلبةيف اظتعهد. واآلن، يبلغ عدد  طلبةال

 2.ةطلب ٨٠6

                                                           
( يف التاريخ ڠشتارا وڠعهد دار الفالح يب سوع الشيخ اضتاج إمام توفيق )مدير ممقابلة م  ٨

 .٨٠18مارس  8
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 B5 وB9 و A7يف ستسة مساكن ) طلبةمائتان و ستة سكن وت

ىيكل التنظيم. ترعى ىرسي فوجيانيت كن ولكّل مس ،(B17وC9 و
ىي  B5رئيسة مسكن و . A7 . وترأس قرة العينية مسكنB9 مسكن

رئيس و ىي حسن الفؤادة.  C9مسكن رئيسة سري إنداه جاىياين و 
ىو ػتّمد حسن رزقياين. ويّتبع ىيكل التنظيم يف ستسة  B17 مسكن

 ڠشتارا وڠسو مساكن ىيكل التنظيم اظتركزي برئيسة معهد دار الفالح يب
يف  ىيكل تنظيم اظتعهد تفصيال مكتوبو ىي معزّة السعادة.  العاّمة

 3.اظتلحق الثالث

 رؤية اظتعهد وبعثتو ( ب
 ڠشتارا وڠرؤية معهد دار الفالح يب سو (1

 اظتوثوقة.ياة باألخالق الكردية بالكفاءة الدينية وقدرة اضت طلبةزّود الت
 ڠشتارا وڠسوبعثة معهد دار الفالح يب  (٨

 نيتنفيذ تعليم العلوم اإلسالمية وتفضيل اطتربة لتشكيل اظتتخّرج ( أ)
 الثبات الروحاين واألخالق الكردية. ونديلك نالذي

الذي ينّمي قدرة التفكري النقدي واإلبتكاري تنفيذ التعليم   ( ب)
 علمية وحبث اظتسائل.بواسطة اظتناقشة واظتناظرة ال

 لتحصيل اظتتخّرجني طلبةتنمية أنشطة تدريب مهارة ال  ( ت)
الذين ديلكون قدرة اضتياة ليقدروا على مواجهة  واظتتخّرجات
 4حتّد الزمان.

                                                           
 ڠشتارا وڠمقتطف الوثيقة مبعهد دار الفالح يب سو 3

 ڠشتارا وڠمقتطف الوثيقة مبعهد دار الفالح يب سو 4
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 جدول أنشطة اظتعهد ( ت
 ڠشتارا وڠسوح يب يف معهد دار الفال طلبةاألنشطة التعليمية لل

قوم اليت تلتعليمية التّباعها. األنشطة ا طلبةأنشطة يومية واجبة على كل ال
فصول دراسية )أربعة فصول للطالبات وثالثة  سبعةفّصل إىل ت طلبةهبا ال
. مبفصله اظتناسبةباألنشطة التعليمية  طلبةالللطاّلب(. ويقوم كل  فصول

 طلبةأساس درجة فصل دراسي التقسيم الفصل الدراسي يف اظتعهد على 
 5يف اصتامعة.

تبدأ األنشطة التعليمية من بعد صالة الصبح وتنتهي يف الساعة 
الفقو والتوحيد والنحو  علم التاسعة ليال. وحتتوي األنشطة التعليمية على

 وڠسووالقرآن وغريىا. يف معهد دار الفالح يب  والصرف واضتديث
تقام بأنشطة اطتطابة واضتلقة وتعليم اللغة العربية واإلجنليزية  ڠشتارا

ألول، الفصل ا طلبةتعليم النحو خيّصص لو واألنشطة اظتهارية وغريىا. 
جدول أنشطة معهد دار الفالح و للطاّلب أو الطالبات يف ليلة األربعاء. 

 6.رابعاظتلحق الكامال يف  ڠشتارا وڠسويب 

 أحوال اظتعّلمني ( ث
معّلما  35 ڠشتارا وڠسوعدد اظتعّلمني يف معهد دار الفالح يب 

معّلمة(. وبعض منهم ػتاضرون يعّلمون يف جامعة  14معّلما و ٨1)

                                                           
 .٨٠18مارس  7يف التاريخ  ڠشتاراو ڠالباحثة يف معهد دار الفالح يب سو مشاىدة 5

 ڠشتارا وڠمقتطف الوثيقة مبعهد دار الفالح يب سو 6
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الفصل األّول  طلبةلنحو لمعّلم او . ڠشتارا وڠسووايل اإلسالمية اضتكومية 
 7ىو األستاذ فاروق.

 طلبةالوال أح ( ج
 ةبطل ٨٠6 ڠشتارا وڠسويف معهد دار الفالح يب  طلبةعدد ال

 طالبا(، بتفصيلو فيما يلي: 4٠طالبة و 166)
 اظتعهد طلبةعدد  1.4جدول 

 
 الرقم

 
 الفصل

 طلبةعدد ال
 الطالبة الطالب

 5٨ 17 األول .1
 43 9 الثاين .٨
 37 14 الثالث .3
 34 - الرابع .4

 
اظتلحق تفصيال يف  ڠشتارا وڠسومعهد دار الفالح يب  طلبةبيانات و 

 8.امساطت
 

 

                                                           
 ڠشتارا وڠمقتطف الوثيقة مبعهد دار الفالح يب سو 7

 ڠشتارا وڠمقتطف الوثيقة مبعهد دار الفالح يب سو 8
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 تسهيالت اظتعهد ( ح
تنفيذ  يساعديسّهل و  يستطيع أن غتّهز كل شيءىي  التسهيالت 

 ستسة ڠشتارا وڠسواحملاولة اظتعيّنة يف بلوغ اعتدف. ظتعهد دار الفالح يب 
( ومسكن C9 و B5 وB9 و A7أربعة مساكن للطالبات )مساكن ىي 
(. يف معهد سّت قاعات كمكان أنشطة التعليم منها B17للطاّلب )
 وقاعة مسكن B5 وقاعة مسكن A7 وقاعة مسكنB9  قاعة مسكن

B17  ة اصتّنة" ومصّلى "روضة اصتّنة". ظتعهد دار دينية "روضومدرسة
قاعة لكّل مسكن و . B9 مكتبة يف مسكن  ڠشتارا وڠسوالفالح يب 

 9أماكن للدراسة )غرفات( ومطبخ عاّم وزراعة وغريىا.و 

الفصل األول يف معهد  طلبةيقة مناقشة الفرقة الصغرية يف تعليم النحو لطر  تنفيذ .٨
 ڠشتارا وڠسودار الفالح يب 

من سبتمرب  ڠشتارا وڠسودأ تعليم النحو يف معهد دار الفالح يب يب
الكتب  طلبةدرس التعلم النحو. و  طلبةتعّلم الت. يف العام القبلي، مل ٨٠14

من اقًتاح غريىا. يبدأ تنفيذ تعليم النحو عن علوم الفقو واألخالق واضتديث و 
معهد  طلبةتعّلم تاألستاذة عن تعليم النحو. فوافقو مدير اظتعهد، وحىت اآلن 

 10علم النحو. ڠشتارا وڠسودار الفالح يب 

 وڠسو ، استخدم تنفيذ تعليم النحو يف معهد دار الفالح يبيف اظتاضي

ن. بعد استخدام ىذه الطريقة سنة دراسية، فتستخدم اڠطريقة بندو ڠشتارا
                                                           

 .٨٠18مارس  7يف التاريخ  ڠشتارا وڠالباحثة يف معهد دار الفالح يب سو مشاىدة 9
( يف التاريخ ڠشتارا وڠمقابلة مع الشيخ اضتاج إمام توفيق )مدير معهد دار الفالح يب سو 1٠

 .٨٠18مارس  8
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يستخدم  طريقة أخرى يف تعليم النحو ألّن األستاذ الذي يعّلم النحو تبّدل.
األستاذ اصتديد طريقة أخرى من قبل وىي طريقة مناقشة الفرقة الصغرية. 

 .٨٠15تستخدم ىذه الطريقة يف تعليم النحو من سبتمرب 

 وڠسونّفذ طريقة مناقشة الفرقة الصغرية يف معهد دار الفالح يب ت

قدمي األسئلة أمام الفصل وتنوّع درجة لت ةوؼتجول خائفة طلبةألّن ىناك  ڠشتارا
علم  يف لك درجة الفهم اظتتدنّيةدت طلبةيف علم النحو )ىناك  طلبةفهم ال

باستخدام طريقة  ڠشتارا وڠسولتعليم النحو يف معهد دار الفالح يب  .حو(الن
ستطيع ت) طلبةاّد من الو مناقشة الفرقة الصغرية أىداف وىي كون ترقية فهم اظت

يف  الطلبةنشاط ظهور و  ظتعرفة وفهم اظتواّد الدراسية يف النظرية وتطبيقها( طلبةال
 11تقدمي األسئلة.يف  طلبةعملية تعليم النحو وإزالة خوف ال

 تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغرية إعداد ( أ
م اظتعّلم بنشاط اإلعداد. يقوم ىذا و قبل إبداء عملية التعليم، يق
ستطيع أن يقوم بو جيدا ويبلغ عليم ليالنشاط إلعداد ختطيط عملية الت

ىدف التعليم. وأحد من اإلعداد الذي يقوم بو اظتعّلم قبل عملية تعليم 
طالعة. يقوم اظتعّلم باظتطالعة اظتالنحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغرية ىو 

اظتاّدة اليت يعطيها ألّن زيادة ضروري إلعداد اظتاّدة الدراسية. ىذا اإلعداد 
بشرح تفصيل. ويقوم  ىخر ؤخذ من الكتب األ اظتناقشة تأخري اظتعّلم يف

اظتناقشة. وتنفيذ ىذه اظترحلة ظتناسبة  اظتعّلم بتخطيط تقسيم أعضاء فرق

                                                           
( يف التاريخ  ڠشتارا وڠق )معّلم النحو يف معهد دار الفالح يب سوو مقابلة مع أستاذ فار  11

 .٨٠18مارس  16
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 طلبة، خيّطط اظتعّلم عملية التقومي للاآلخرعدد الفرقات باظتاّدة اعتدفية. و 
  12.يةسئلة التدريباألمنها تصنيع 

ستعّد أيضا. قبل إبداء عملية التعليم، تباإلعداد  طلبةقوم الوت
بتعّلم اظتاّدة اليت درست يف التعليم اظتاضي واظتاّدة اليت ستدرس يف  طلبةال

ىذا اإلعداد مهّم جّدا ألّن بكون إعداد اظتاّدة اصتيد من  13التعليم القادم.
 طلبةفاظتناقشة يف التعليم ستجري جّيدا وجيري كثري التشاور بني ال، طلبةال

 .فيها

 اظتاّدة الدراسية يف تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغرية ( ب
 وڠسواظتدروسة يف تعليم النحو مبعهد دار الفالح يب اظتاّدة 

ىي شرح ؼتتصر جدا على منت االجرومية كاظتصدر األساسي،  ڠشتارا
كتاب اظتثل تررتة   حوية األخرى،كتب النالواظتصدر الثاين يؤخذ من 

حيتوي كتاب شرح ؼتتصر وألفية البن مالك.  العمريطي االجرومية وتررتة
على اظتواّد النحوية منها الكالم واإلعراب  جدا على منت االجرومية

والفعل والفاعل ونائب الفاعل واظتبتدأ واطترب والعوامل الداخلة على اظتبتدأ 
واطترب والنعت والعطف والتوكيد والبدل واظتفعول بو واظتصدر والظرف 
واضتال والتمييز واالستثناء واظتنادى واظتفعول من أجلو واظتفعول معو 

لتعليم النحو يف ىذه السنة شتاء. ولكن اظتواّد اعتدفية وؼتفوضات األ
                                                           

( يف التاريخ  ڠشتارا وڠالنحو يف معهد دار الفالح يب سو )معّلمفاروق مقابلة مع أستاذ  1٨ 
 .٨٠18مارس  16

مارس  17يف التاريخ  ڠشتارا وڠار الفالح يب سوالفصل األّول مبعهد د طلبةمقابلة مع  13
٨٠18. 
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أي البدل، ألّن  الدراسية ىي اظتواّد من الكالم إىل باب مرفوعات األشتاء
 14ػتدود.الوقت الدراسي 

 خطوات تنفيذ تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغرية ( ت
بقراءة  ڠشتارا وڠسوتبدأ عملية التعليم معهد دار الفالح يب 

. فتقام عملية تعليم النحو بطريقة طلبةاألشتاء اضتسٌت رتاعة بني ال
 15طوات كما تايل:طتمناقشة الفرقة الصغرية با

 اظتقّدمة (1
 يفتتح اظتعّلم التعليم بالسالم ( أ)
 يقرأ اظتعّلم البسملة والوسيلة أواضتضرة إىل مؤّلف الكتاب ( ب)
 طلبةيكشف اظتعّلم حضور ال ( ت)
 العملية األساسية (٨

 يقّسم الطاّلب إىل ثالث فرق، طلبةيقّسم اظتعّلم فرق مناقشة ال ( أ)
والطالبات إىل ذتان فرق )يف التعليم األول( وجيعل طالبا أوطالبة 

 رئيس الفرقة أوالرئيسة يف كّل فرقة
 يقرأ اظتعّلم اظتاّدة اظتقّدمة اظتكتوبة يف الكتاب ( ب)
 عّلميف كّل فرقة اظتاّدة من اظت طلبةناقش الت ( ت)

                                                           
الباحثة يف تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغرية مبعهد دار الفالح يب  مشاىدة 14

 .٨٠18 مارس 1٨يف التاريخ  ڠشتارا وڠسو
حو بطريقة مناقشة الفرقة الصغرية مبعهد دار الفالح يب الباحثة يف تعليم النمشاىدة  15

 .٨٠18مارس  19و  1٨يف التاريخ  ڠشتارا وڠسو
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يف  طلبةها التناقشيقّدم وكيل الطالب أو الطالبة اظتاّدة اليت  ( ث)
 .فرقتها

 تعطي الطلبة من الفرق األخرى األسئلة على اظتاّدة غري اظتفهوم ( ج)
  جتيب الطلبة من الفرقة اظتقّدمة األسئلة ( ح)
م التعقيب والرأي واظتاّدة الزائدة لتمام عملية التعلييعطي اظتعّلم  ( خ)

 بطريقة مناقشة الفرقة الصغرية
 االختتام (3

 يقوم اظتعّلم مبراجعة مواّد مناقشة ىذا اليوم باألسئلة ( أ)
 طلبةدعو الّلو اظتعّلم والي ( ب)
 خيتتم اظتعّلم تعليم النحو بالسالم ( ت)

يف ىذا تعليم النحو، يستخدم اظتعّلم والطلبة منوذجي تعليم و 
االستقرائي. استخدم ىذان منوذجا تعليم النحو مها النموذج القياسي و 

النموذج القياسي عّدة مرّات. أّما  اظتعّلمالنحو تناوبا يف التعليم. يستخدم 
إّما باستخدام النموذج القياسي  تستخدم منوذجي تعليم النحو،فالطلبة 

توّقفا على الطلبة  تارة وإّما باستخدام النموذج االستقرائي تارة أخرى،
 16.تائج اظتناقشة يف الفصلم ناليت تتقدّ 

هي اللغة اصتاوية واللغة فيف ىذا تعليم النحو اللغة اظتستخدمة أّما 
ويف ررتة الكتاب. ية يف قراءة وتاإلندونيسية. يستخدم اظتعّلم اللغة اصتاو 

يف . ك اللغتني لتشاور األفكار وعلومهاتل طلبةستخدم الت اظتناقشة

                                                           
مشاىدة الباحثة يف تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغرية مبعهد دار الفالح يب   16

 .٨٠18مارس  ٨6و 19و 1٨يف التاريخ  ڠشتارا وڠسو
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والغناء العريب لتعيني عن حنوىا.  ملأمثلة اصت طلبةناقش الالتعليم، ت
القواعد النحوية يف العبارات واصتمل  طلبةطّبق اليهدف ىذا اضتال لت

 17النظرية فقط.فهم اظتواّد و التف  و الحتالعربية، 

ئقة يف تنفيذ تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة العوامل اظتساعدة والعا ( ث
 الصغرية

و بطريقة تنفيذ تعليم النحيف ىناك عوامل مساعدة وعائقة 
يف تنفيذ تعليم النحو بطريقة  . والعوامل اظتساعدةمناقشة الفرقة الصغرية
 ىي: ڠشتارا وڠسومعهد دار الفالح يب يف مناقشة الفرقة الصغرية 

 إعداد التعليم اصتيد من اظتعّلم ( أ)
 إعداد كل الفرقات قبل إبداء التعليم ( ب)
 18ىخر م والطلبة األاألسئلة من اظتعلّ  يف إجابة ةبنشاط الطل ( ت)
لك معرفة اظتواّد وفهمها الكافية واصتيدة الطلبة الذي ديبعض  ( ث)

 والنشاط واضتماسة يف اظتناقشة
 19أخري التعليم عقيب واظتاّدة الزائدة من اظتعّلم يفكون الت ( ج)

 

                                                           
الباحثة يف تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغرية مبعهد دار الفالح يب  مشاىدة 17

 .٨٠18مارس  ٨6يف التاريخ  ڠشتارا وڠسو

( يف التاريخ  ڠشتارا وڠ)معّلم النحو يف معهد دار الفالح يب سوفاروق مقابلة مع أستاذ  18
 .٨٠18مارس  16

مارس  17يف التاريخ  ڠشتارا وڠالفصل األّول مبعهد دار الفالح يب سوطلبة مقابلة مع  19
٨٠18. 
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العوامل العائقة يف ىذا تنفيذ تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة 
 الصغرية ىي:

 الوقت الدراسي احملدود ( أ)
 20الناقص إعداد التعليم ( ب)
 غري النشاط يف اظتناقشة طلبةال ( ت)
وفهمها  عن اظتاّدة الدراسية عرفةقليل اظتلك الطلبة الذي ديبعض  ( ث)

 والرغبة واضتماسة القليلة يف اشًتاكهم يف اظتناقشة
 ٨1اظتعّلمقصر إعطاء اظتاّدة الزائدة من  ( ج)

 قيام بالتقومي يف تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغرية ( ج
يؤّدي اظتعّلم  ڠشتارا وڠسويف تعليم النحو مبعهد دار الفالح يب 

إىل جّهة  مهادير منّو الطلبة وتقدّ ي ىو تقعملية التقومي. التقومي التعليم
(. يقوم اظتعّلم بالتقومي ظتعرفة تغرّي ٨77: ٨٠1٠، اظتعيّنة )ىرينتواألىداف 

يف تعليم النحو. مل تقم عملية التقومي يف ىذا التعليم مبنّظم. أي  طلبةال
إشراطي. م التقومي يف التعليم بايقام التقومي بدون جدول وقت تنفيذه. يق

كأسئلة شفهية من اظتعّلم يف أخري التعليم متنوّع،   تقوميداة الشكل من أالو 
وأسئلة تدريبية متنّوعة أيضا )اظتثل: السؤال عن نظرية النحو وحتليل 
الًتكيب اللغوي من الغناء وغريىا(. يف تنفيذ تقومي ىذا تعليم النحو مل 

                                                           
( يف التاريخ  ڠشتارا وڠعّلم النحو يف معهد دار الفالح يب سو)مفاروق مقابلة مع أستاذ  ٨٠

 .٨٠18مارس 16
مارس  17يف التاريخ  ڠشتارا وڠالفصل األّول مبعهد دار الفالح يب سوطلبة مقابلة مع  ٨1

٨٠18. 
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ومي يف ىذا من نتائج تقومي التعليم. نتائج التقالتالية  العمليةيقم اظتعّلم ب
 22.طلبةيف تقرير نتائج تعّلم ال تكتبمل التعليم 

 مزايا طريقة مناقشة الفرقة الصغرية ونقائصها يف تطبيقها ( ح
مبعهد دار  مناقشة الفرقة الصغريةنفيذ تعليم النحو بطريقة لت
 مزايا ونقائص، منها:  ڠشتارا وڠسوالفالح يب 

 :منها اظتزايا (1
 نشاطا يف التعليم طلبةكون الت ( أ)
 شفهيا تقدر الطلبة تقدمي آراءىا ( ب)
 عن اظتاّدة طلبةفهم ال ستكثري ( ت)
فصيلي تهد إلعطاء فكرة اظتاّدة التا جتألهنّ  خاّلقا طلبةكون الت ( ث)

 من الكتب األخرى
 فرحية ألّن الفصل نشاطاتصبح حالة التعليم  ( ج)
 ظتعرفة العلوم  طلبةارتفاع زتاسة ال ( ح)
سّبب من التعليم بتنفيذ طريقة مناقشة إجيابية تتظهر قيمة  ( خ)

طلبة يف كّل فرقة وظهر الفرقة الصغرية )اظتثل: كون تعامل ال
 ريىا(.وغ طلبةالنفس من العتماد على اال

 منها: النقائصو   (٨
حتتاج اظتناقشة الوقت الطويل، ولكن الوقت عتذا التعليم  ( أ)

 ػتدود

                                                           
 وڠ)معّلم النحو يف معهد دار الفالح يب سوفاروق ومقابلة الباحثة مع أستاذ  مشاىدة  ٨٨

 .٨٠18مارس  16( يف التاريخ  ڠشتارا
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غري معظم حىت يؤثّر قدر اظتواّد مباحثة اظتواّد يف اظتناقشة  ( ب)
 التعليمية.

 

 تحليل البيانات .ب 
بعد رتع البيانات، تريد الباحثة أن تقوم بتحليل ىذه البيانات. ففي ىذا 

ب تقصد الباحثة أن تعطي نتائج حتليل البيانات عن تطبيق طريقة مناقشة الفرقة البا
 .ڠشتارا وڠسوالفصل األول يف معهد دار الفالح يب  طلبةالصغرية يف تعليم النحو ل

 تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغريةإعداد  .1
ّلم بو يف إعداد التعليم شيء مهّم لتثبيت جهة التعليم الذي سيقوم اظتع

الفصل. قبل تنفيذ عملية التعليم، جيب على كّل معّلم إعداد اظتواّد والطريقة 
اظتستخدمة يف تقدمي اظتواّد وتنظيم األوقات التعليمية واألىداف يف ىذا تعليم 

يسّهل اظتعّلم يف النحو. يكون إعداد التعليم اصتّيد قبل تنفيذ عملية التعليم 
 يف التعليم ويبلغ أىداف التعليم جناحا. بةطلتقدمي اظتواّد وييّسر ال

(، يف اضتقيقة يكون إعداد التعليم 136: ٨٠1٠عند نانا سوجانا )
وختطيطو ينّظم ويقّرر العناصر منها: اعتدف واظتاّدة والطريقة والتقومي. يف التعليم 

 أن هتتمّ  البّد عليهايف إعداد اظتناقشة وختطيطها أشياء  ناقشة،اظتخاّصة بطريقة 
 فيو، منها:

 ب على أىداف اظتناقشة واضحةجي ( أ
أن يتّم الشروط اظتقّررة ويناسب عددىم بصفة جيب على مشًتك اظتناقشة  ( ب

 اظتناقشة
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 يكون تقرير اظتسألة وحتديده واضح ( ت
 ( 8٠: ٨٠1٠يكون وقت اظتناقشة ومكاهنا مناسب )نانا سوجانا،  ( ث

الباحثة يف تعليم النحو  اهب تقوم اليت البحث من نتائجالبناء على 
، أّن عملية ڠشتارا وڠسوبطريقة مناقشة الفرقة الصغرية يف معهد دار الفالح يب 

اإلعداد اليت يقوم هبا اظتعّلم مناسبة بعملية ختطيط التعليم، وىي من ختطيط 
اعتدف واظتاّدة والطريقة وتقومي التعليم وتقسيم مشًتك اظتناقشة. ولكن، مل خيّطط 

ختصيص الوقت اظتستخدم يف اظتناقشة. تقام ىذه عملية التعليم بطريقة م اظتعلّ 
مناقشة الفرقة الصغرية بإشراطّي عن وقت التعليم. يف تعليم النحو بطريقة 
مناقشة الفرقة الصغرية، حيتاج اظتعّلم أن يقوم إعداد التعليم وختطيطو مبنظّم 

 التخطيط. التعليم قد ينّفذ جبّيد ومناسب مبا يفوجّيد، حىت 

 اظتاّدة الدراسية يف تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغرية .٨
اسية ر ( أّن يف تقرير اظتاّدة الد1٠٨: 1996قال إبراىيم ونانا شوديو )

 أن هتتّم فيو، منها: عليها أشياء وجب
 نبغي للماّدة الدراسية مناسبة باعتدفي ( أ
 طلبةحلة الًتبوية أو مرحلة منّو النبغي للماّدة الدراسية مناسبة باظتر ي ( ب
 نبغي للماّدة الدراسية منّظمة ومواصلةي ( ت
 نبغي للماّدة الدراسية أن حتتوي على ما الواقعيي ( ث

بناء على نتائج البحث أّن اظتاّدة يف تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة 
ة من شرح ىي اظتاّدة الدراسي ڠشتارا وڠالصغرية يف معهد دار الفالح يب سو

ؼتتصر جدا على منت االجرومية كاظتصدر األساسي. ترى الباحثة أّن اظتاّدة يف 
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يف تعليم النحو. ألن ىذا الكتاب حيتوي  طلبةىذا الكتاب مناسبة حباجة ال
حبالة الطلبة اليت بعضها مل . ىذه اضتالة تناسب على القواعد النحوية األساسية

تعليم النحو من أساسو.  و، حىت حتتاجًتبوية عن علم النحلك اطتلفية الدت
 ستطيعالنحو من قبل(، فت تاظتعرفة عن النحو )ألهنا قد تعّلم لكللطلبة اليت دتو 

شرح ؼتتصر جدا على منت االجرومية عميقا اظتعرفة بتعّلم اظتاّدة يف  أن تزيد
ألّن  تيب اظتواّد يف ىذا الكتاب منّظمتر و وتنميتها بالكتب النحوية األخرى. 

 دأ مباحث اظتواّد من تعريف اظتاّدة األساسية إىل شرح اظتواّد التفصيلية.يب

 خطوات تنفيذ تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغرية .3
بحث عن اطتطوات يف تنفيذ تعليم النحو بطريقة مناقشة من نتائج ال

عط اظتعّلم الفرقة الصغرية تقام جبّيد ولكنها مل تتم. يف خطوة مقّدمة التعليم، مل ي
كان إعطاء التشجيع من اظتعّلم مهّما . طلبةتشجيع التعّلم إىل الاظتاّدة اظتقّدمة و 

 نّمي زتاسة الطلبة ورغبتهايم، في. بتشجيع التعّلم يف أّول التعلطلبةلل اجّدا ومؤثّر 
 طلبةلتعّلم النحو باصتّد. جبانب ذلك، قبل إبداء التعليم، مل جير اظتعّلم وال

ّدة القددية يف الفصل. كانت مراجعة اظتاّدة يف الفصل مهّمة أيضا مراجعة اظتا
يف خطوات التعليم شيء  باظتواّد القددية. ولكنّ  طلبةتذّكر ال ا تستطيع أنألهنّ 

فاتن ينّفذ يف ىذا اظتعهد وىو قراءة األشتاء اضتسٌت قبل التعليم رتاعة وقراءة 
األحوال إحدى ميزة  الوسيلة أواضتضرة إىل مؤّلف الكتاب. أصبحت ىذه

 م هبا يف التعليم باظتؤّسسة الًتبوية األخرى.تقاليت مل  التعليم يف اظتعهد

 العوامل اظتساعدة والعائقة يف تنفيذ تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغرية .4
بناء على البحث الذي تقوم الباحثة بو، أّن يف تعليم النحو بطريقة 

كون بوامل مساعدة تنفيذ التعليم وعوامل عائقتو. عمناقشة الفرقة الصغرية 
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، فوجب العوامل اظتساعدة والعائقة يف تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغرية
أن يقوموا هبا دائما ومعظما، ليجري التعليم جّيدا ويستطيع  ةبوالطلعلى اظتعّلم 

أن ة بوالطلظتعّلم جب على افيأّما بكون العوامل العائقة،  .ىدف التعليمغ أن يبل
العوامل العائقة األساسية يف التعليم لكيال  واإلزالتها وحيلّ ينقصوىا ويتعاون 
 يعرقل عملية التعليم.

 قيام بالتقومي يف تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغرية .5
تعليم. عند رف جناح البو قد يع التقومي مهّم يف عملية التعليم ألنّ 

 للتقومي وظائف يف التعليم، منها: (،٨78-٨77: ٨٠1٠) ونىريات
 يف الوقت اظتعنّي بعملية التعليم  ابعد قيامه اومنّوى طلبةلتقدير تقّدم ال ( أ
 لتقدير جناح نظام التعليم اظتستخدم ( ب
 لتحسني عملية التعليممصدر التقومي  ( ت
 طلبةالتقومي مصدر لتوجيو اإلفرادي ال ( ث
 اوضعفه طلبةال إلجياد قدرة ( ج
 التقومي مصدر لتغرّي اظتنهاج التعليمي وحتسينو ( ح

بطريقة مناقشة  ڠشتارا وڠيف تعليم النحو مبعهد دار الفالح يب سو
نظّم اظتقام اظتعّلم بتقومي التعّلم بالرغم من غري منّظم. التقومي غري الفرقة الصغرية، 

تعليم مل يعرف واضحا. درجة النجاح وبلوغ ىدف المن اظتعّلم يسّبب تقدير 
إىل  طلبةعاّمة يتغرّي ال ةولكن بتنفيذ تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغري 

: نشاط حالة التعليم يف الفصل منها طلبةتغرّي الو نة يف التعليم، اصتهة اضتس
 قّدر نتائج التعليم تفصيال.يف تقدمي األسئلة. ولكن، مل ت طلبةوقدرة ال
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 قشة الفرقة الصغرية ونقائصها يف تطبيقهامزايا طريقة منا .6
بناء على نتائج البحث أّن لتنفيذ طريقة مناقشة الفرقة الصغرية يف تعليم 
النحو مزايا ونقائص. ولكن اظتزايا من تنفيذ طريقة مناقشة الفرقة الصغرية مبعهد 

 من نقائصو. ىكثر  ڠشتارا وڠدار الفالح يب سو

 

 البحث نقائص . ج
قامت الباحثة بو مناسبا مبنهج البحث اظتقّرر، ولكن عتاذا ىذا البحث قد 
 البحث نقائص، منها:

ألن متنوّع اظتنهاج التعليمي اظتستخدم يف كّل  مل تستطع لتعميمها نتائج البحث. 1
 اظتؤّسسة الًتبوية خاّصة يف اظتعهد.

 (.خربهتا يف البحثقليل معرفة الباحثة و قدرة الباحثة احملدودة ) .٨
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 خامسالباب ال

 تختتا اال

 

 الخالصة .أ 
وحتليلها يف الباب السابق عن تطبيق ث نتائج البح من توصيف بيانات

الفصل األول يف معهد دار  طلبةطريقة مناقشة الفرقة الصغرية يف تعليم النحو ل
 ، فتستطيع الباحثة أن تأخذ االستنتاج منو:ڠمسارا وڠسوالفالح يب 

الفصل  طلبةتطبيق طريقة مناقشة الفرقة الصغرية يف تعليم النحو لأّن 
م بو مناسبة بالعملية عاّمة قد قا ڠمسارا وڠسوح يب األول يف معهد دار الفال

يف التعليم  التعليمية ادلقّررة من عملية اإلعداد والتخطيط وادلواّد الدراسية واخلطوات
ه مبعظم والتعامل من كّل عناصر التعليم، وتقومي التعليم. ولكن حيتاج التعليم تنفيذ

 ق أىداف التعليم ادلقّررة.حىت يستطيع أن حيصل على النتائج ادلعظمة وحيقّ 

الفصل  طلبةتطبيق طريقة مناقشة الفرقة الصغرية يف تعليم النحو لمن 
كأسباب تنفيذىا.   ونقائصمزايا  ڠمسارا وڠسواألول يف معهد دار الفالح يب 

الفصل األول  طلبةتطبيق طريقة مناقشة الفرقة الصغرية يف تعليم النحو لادلزايا من و 
طريقة مناقشة ، ذلكو. فلنقائصكثرى من   ڠمسارا وڠسويب  يف معهد دار الفالح

معهد دار الفالح يب لتطبيقها يف تعليم النحو، خاصة يف  تصلح الفرقة الصغرية
 .ڠمسارا وڠسو
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عوامل مساعدة يف تنفيذ تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغرية 
عّلم، إعداد كل الفرقات وعائقة. والعوامل ادلساعدة ىي: إعداد التعليم اجليد من ادل

قبل إبداء التعليم، نشاط الطلبة يف إجابة األسئلة من ادلعّلم والطلبة األخرى، بعض 
الطلبة الذي ميلك معرفة ادلواّد وفهمها الكافية واجليدة والنشاط واحلماسة يف 

العائقة ادلناقشة، كون التعقيب وادلاّدة الزائدة من ادلعّلم يف أخري التعليم. أّما العوامل 
يف تنفيذ ىذه طريقة فمنها: الوقت الدراسي احملدود، إعداد التعليم الناقص، الطلبة 
غري النشاط يف ادلناقشة، بعض الطلبة الذي ميلك قليل ادلعرفة عن ادلاّدة الدراسية 
وفهمها والرغبة واحلماسة القليلة يف اشرتاكهم يف ادلناقشة، قصر إعطاء ادلاّدة الزائدة 

 .ممن ادلعلّ 

 

 االقتراحات .ب 
البحث وتكتب بيانات نتائج البحث وحتليلها عن ببعد أن تقوم الباحثة 

الفصل األول يف معهد  طلبةتطبيق طريقة مناقشة الفرقة الصغرية يف تعليم النحو ل
، فرتيد الباحثة أن تقّدم االقرتاحات لعّلها نافعة ڠمسارا وڠسودار الفالح يب 

 يف ىذا ادلعهد، وىي: ودلساعدة تنفيذ تعليم النح
  طلبةلل .1

تّبعها جبّد ومملوء أثناء عملية التعليم وت انفسهرّكز طلبة أن تللنبغي ي
 غب يف ادلاّدة التعليمية )قواعد حنوية(.الرت نهض احلّث النفسّي تباحلماسة و 
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 للمعّلم  .2
أربع الكفائات النفسية وىي الكفاءة  أن يفهم ويطور ينبغي للمعّلم

عية حىت يستطيع ادلعّلم أن يعرف وية والشخصية وادلهنية واالجتماالرتب
 يف التعليم جيدا. مسؤولياتوو  وواجباتو ويعمل وظائفو

 للمعهد .3
ويكّمل  طلبةأن يعطي ال ڠمسارا وڠسودار الفالح يب  ينبغي دلعهد

 التسهيالت احملتاجة يف تعليم النحو خاّصة يف إعداد األوقات التعليمية.
 اءللقرّ  .4

لتحسني وتكميل  يناآلخر  نيالتايل من الباحثحيتاج القيام بالبحث 
 تنفيذ طريقة مناقشة الفرقة الصغرية يف تعليم النحو.

 

 االتختتا  .ج 
حىت تستطيع الباحثة أن  رمحة ونعمةاحلمد هلل الذي قد أعطى الباحثة 

وأصحابو  وعلى آلو ملسو هيلع هللا ىلصتتّم ىذا البحث جبّيد. الصالة والسالم على نبينا حمّمد 
 والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

 واألخطاء من النقائصوتظّن الباحثة أّن يف عملية البحث وكتابتو كثريا 
ترجو الباحثة  ذلكألّن قليل معرفة الباحثة يف الكتابة السيما باللغة العربية. فل

جيعل ىذا وتسأل اهلل أن  االقرتاحات من القرّاء لتحسني وتكميل ىذا البحث.
 آمني للباحثة واجملتمع خاّصة يف العامل الرتبوي.البحث نافعا 
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1. Letak geografis Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo 

Semarang 

2. Fasilitas sarana dan prasarana Pondok Pesantren Darul Falah Be-

Songo Semarang 

3. Proses pembelajaran nahwu dengan metode diskusi kelompok 

kecil kelas 1 di Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo 

Semarang 

B. Pedoman Wawancara 

1. Pertanyaan untuk Pengasuh:  

a. Bagaimana awal mula dan perkembangan dari pembelajaran 

nahwu di Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo 

Semarang? 

b. Bagaimana kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran 

di pesantren ini, khususnya dalam pembelajaran nahwu? 

2. Pertanyaan untuk Ustadz Nahwu: 

a. 1) Perencanaan 



a) Kapan metode diskusi kelompok kecil ini mulai 

diterapkan dalam pembelajaran nahwu di Pondok 

Pesantren Darul Falah Be-Songo Semarang? 

b) Apa yang melatarbelakangi adanya penerapan metode 

diskusi kelompok kecil dalam pembelajaran nahwu? 

c) Apa tujuan penerapan metode diskusi kelompok kecil 

dalam pembelajaran nahwu ini? 

d) Sebelum KBM dimulai, persiapan apa yang anda 

lakukan untuk mengajar nahwu dengan metode 

diskusi? 

2) Pelaksanaan 

1) Dalam pembelajaran nahwu, materi apa sajakah yang 

menjadi pokok kajian bagi santri Dafa (mengingat 

latarbelakang pendidikan santri yang berbeda)? 

2) Materi apa saja yang sudah dan akan dijadikan 

sebagai bahan diskusi santri? 

3) Apa sajakah hal-hal (faktor-faktor) yang mendukung 

terlaksananya metode diskusi ini? 

4) Menurut anda, apa kelebihan dan kekurangan dari 

penerapan metode diskusi ini dalam pembelajaran 

nahwu santri kelas satu di Pondok Pesantren Darul 

Falah Be-Songo Semarang? 

3) Evaluasi 



1. Menurut anda, adakah nilai-nilai yang terkandung 

dalam pembelajaran nahwu dengan menggunakan 

metode diskusi ini? 

2. Bagaimana hasil belajar santri dalam pembelajaran 

nahwu dengan menggunakan metode diskusi ini? 

3. Bagaimana tingkat pemahaman santri terhadap 

materi? 

4. Apakah anda selalu memberikan evaluasi dalam 

pembelajaran nahwu ini? Kalau iya, bagaimana 

bentuk evaluasinya? 

b. Kendala 

1) Kendala/kesulitan apa sajakah yang dihadapi dalam 

pelaksanaan metode diskusi ini? 

2) Apa faktor-faktor penyebab kendala ini? 

3. Pertanyaan untuk para santri: 

a. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya penerapan 

metode diskusi kelompok kecil dalam pembelajaran nahwu 

di Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo Semarang ? 

b. Menurut anda, apakah pembelajaran nahwu dengan metode 

diskusi kelompok ini memudahkan atau menyulitkan anda? 

c. Apakah faktor yang mendukung terlaksananya metode 

diskusi kelompok kecil dengan baik? 



d. Adakah kendala yang dihadapi ketika melakukan 

pembelajaran nahwu dengan metode diskusi kelompok 

kecil? 

e. Apakah usaha yang anda lakukan untuk mengatasi kendala 

tersebut? 

C. Pedoman Dokumentasi 

1. Sejarah dan perkembangan Pondok Pesantren Darul Falah 

Be-Songo Semarang  

2. Dasar dan tujuan pendidikan (visi dan misi Pondok 

Pesantren Darul Falah Be-Songo Semarang)  

3. Sarana dan prasarana serta fasilitas yang dimiliki Pondok 

Pesantren Darul Falah Be-Songo Semarang  

4. Struktur organisasi Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo 

Semarang 

5. Jadwal kegiatan Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo 

Semarang 

6. Data para ustadz yang mengajar di Pondok Pesantren Darul 

Falah Be-Songo Semarang 

7. Data santri yang belajar Pondok Pesantren Darul Falah Be-

Songo Semarang 

8. Dokumentasi kegiatan penelitian 

9. Dokumentasi proses pembelajaran nahwu dengan 

menggunakan metode diskusi kelompok kecil di Pondok 

Pesantren Darul Falah Be-Songo Semarang 



 ٢الملحق 

HASIL WAWANCARA 

A. HASIL WAWANCARA DENGAN PENGASUH PONDOK 

PESANTREN DARUL FALAH BE-SONGO SEMARANG 

Hari/tanggal : Kamis, 8 Maret 2018 

Waktu  : 19.30-20.15 WIB 

Tempat  : Ndalem Pondok Pesantren Darul Falah Be-

Songo (B13 Perumahan Bank Niaga Ngaliyan Semarang) 

1. Bagaimana awal mula dan perkembangan dari pembelajaran 

nahwu di Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo Semarang? 

Pembelajaran nahwu mulai dipelajari para santri Pondok 

Pesantren Darul Falah Be-Songo mulai tahun 2014 yang 

bertujuan untuk memberikan bekal dan wawasan kepada santri 

tentang nahwu sebagai sarana untuk mengembangkan 

kemampuan santri dan memudahkan santri dalam belajar bahasa 

Arab serta mempelajari kitab-kitab kuning yang menjadi kajian 

pembelajaran santri di Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo. 

Dengan adanya pembelajaran nahwu di Pondok Pesantren Darul 

Falah Be-Songo, manfaatnya kini mulai dirasakan oleh para 

santri, santri mulai memahami dasar-dasar kaidah nahwu dan 

dapat mempraktekkannya dalam membaca kitab kuning 

2. Bagaimana kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran di 

Pondok Pesantren ini, khususnya dalam pembelajaran nahwu? 



Pembelajaran nahwu di Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo 

dikhususkan untuk para santri baru (para santri kelas satu), 

sebagai bekal santri untuk belajar ilmu bahasa Arab lainnya serta 

dapat diterapkan dalam pembelajaran kitab kuning. Yang menjadi 

kajian/materi dalam pembelajaran nahwu para santri Pondok 

Pesantren Darul Falah Be-Songo yaitu materi yang ada dalam 

kitab jurumiyyah. Sedangkan metode yang digunakan dalam 

pembelajaran nahwu para santri kelas satu Pondok Pesantren 

Darul Falah Be-Songo itu diserahkan kepada ustadz/ustadzah 

yang mengajar materi nahwu tersebut. Sebab, guru lah yang lebih 

mengetahui dan memahami keadaan dan kondisi para santri, 

sehingga metode yang digunakan bisa sesuai dan memudahkan 

santri dalam belajar dan memahami ilmu tersebut. 

 

B. HASIL WAWANCARA DENGAN USTADZ FARUQ 

(PENGAJAR NAHWU KELAS 1 PONDOK PESANTREN 

DARUL FALAH BE-SONGO SEMARANG) 

Hari/tanggal : Jumat, 16 Maret 2018 

Waktu  : 16.00-17.30 WIB 

Tempat  : Madrasah Diniyyah Raudhatul Jannah 

(Perumahan Bank Niaga Ngaliyan Semarang) 

 



a. Perencanaan 

1. Kapan metode diskusi kelompok kecil ini mulai diterapkan 

dalam pembelajaran nahwu di Pondok Pesantren Darul Falah 

Be-Songo Semarang? 

Metode diskusi kelompok kecil dalam pembelajaran nahwu 

mulai diterapkan pada September 2015 (tahun ajaran 

2015/2016 pada semester baru di kelas satu Pondok 

Pesantren Darul Falah Be-Songo Semarang). 

2. Apa yang melatarbelakangi adanya penerapan metode 

diskusi kelompok kecil dalam pembelajaran nahwu ini? 

a) Adanya sebagian santri yang malu dan takut bertanya 

kepada ustadz di depan kelas. 

b) Adanya beberapa santri yang memiliki tingkat 

pemahaman yang masih cukup rendah dalam ilmu 

nahwu. 

3. Apa tujuan penerapan metode diskusi kelompok kecil dalam 

pembelajaran nahwu ini? 

a) Memunculkan keaktifan para santri. 

b) Adanya peningkatan pemahaman materi para santri. 

4. Sebelum KBM dimulai, persiapan apa yang anda lakukan 

untuk mengajar nahwu dengan metode diskusi? 

a) Mutholaah, sebagai bahan penambahan materi di akhir 

diskusi karena materi yang ditambahkan biasanya 

diambil dari keterangan kitab yang berbeda. 



b) Pembuatan soal-soal latihan jika akan diadakan 

evaluasi. 

b. Pelaksanaan 

a. Dalam pembelajaran nahwu, materi apa sajakah yang 

menjadi pokok kajian bagi santri Darul Falah Be-Songo 

(mengingat latarbelakang pendidikan santri yang berbeda)? 

Materi yang dikaji dalam pembelajaran nahwu di Pondok 

Pesantren Darul Falah Be-Songo yaitu syarhmukhtashor 

jidan (matn  jurumiyyah) sebagai sumber utama, sedangkan 

sumber pendukung/pelengkapnya bisa diambil dari kitab-

kitab nahwu lainnya. 

b. Materi apa saja yang sudah dan akan dijadikan sebagai 

bahan diskusi santri? 

Semua materi yang ada dalam kitab matn jurumiyyah 

tersebut, mulai dari kalam, i’rob, dst. 

c. Apa sajakah hal-hal (faktor-faktor) yang mendukung 

terlaksananya metode diskusi ini? 

a) Internal 

Persiapan mengajar yang baik dan mantap (siap materi 

dan mental). 

b) Eksternal 

(1) Persiapan yang baik dari setiap santri sebelum 

pembelajaran. 



(2) Keaktifan santri dalam berdiskusi dengan teman 

sekelompoknya. 

(3) Adanya pertanyaan dan tanggapan dari pertanyaan 

tersebut dari para santri dan guru. 

d. Menurut anda, apa kelebihan dan kekurangan dari penerapan 

metode diskusi ini dalam pembelajaran nahwu santri kelas 

satu di Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo Semarang? 

a) Kelebihan: 

(1) Para santri menjadi lebih aktif dalam 

pembelajaran. 

(2) Pemahaman santri terhadap materi menjadi lebih 

banyak. 

(3) Suasana pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan karena kelas lebih aktif dan hidup. 

b) Kekurangan:  

(1) Membutuhkan waktu yang lama, karena 

ketersediaan waktu untuk pembelajaran nahwu 

yang terbatas maka berdampak pula pada kuantitas 

materi yang didiskusikan sehingga diskusi materi 

menjadi kurang maksimal. 

(2) Penguasaan materi para santri yang terkadang 

masih sedikit sehingga penjelasan/tukar pendapat 

dalam diskusi kurang memahamkan dan terkadang 

malah membingungkan. 



c. Evaluasi 

a. Menurut anda, adakah nilai-nilai yang terkandung dalam 

pembelajaran nahwu dengan menggunakan metode diskusi 

ini? 

Dalam pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi, 

banyak nilai-nilai positif yang muncul dari diripara santri 

diantaranya kerjasama, percaya diri, rasa ingin tahu santri 

yang tinggi, dan terjalinnya kedekatan antar santri. 

b. Bagaimana hasil belajar santri dalam pembelajaran nahwu 

dengan menggunakan metode diskusi ini? 

Secara umum, dengan adanya pembelajaran nahwu dengan 

metode diskusi ini, semua santri bisa mengikuti 

pembelajaran dengan baik. Secara tidak langsung, para santri 

akan menjadi aktif karena sudah terbiasa melakukan diskusi. 

c. Bagaimana tingkat pemahaman santri terhadap materi? 

Secara umum ada peningkatan pemahaman materi santri 

dilihat dari keikutsertaan para santri dalam proses 

pembelajaran serta hasil evaluasi. 

d. Apakah anda selalu memberikan evaluasi dalam 

pembelajaran nahwu ini?Kalau iya, bagaimana bentuk 

evaluasinya? 

Dalam pembelajaran nahwu ini, guru juga melakukan 

evaluasi. Namun tidak dilakukan secara rutin, akan tetapi 

secara kondisional. Adapun bentuk evaluasinya beragam, 



seperti pertanyaan lisan dari guru di akhir pembelajaran serta 

soal-soal latihan yang beragam juga. 

d. Kendala 

1. Kendala/kesulitan apa sajakah yang dihadapi dalam 

pelaksanaan metode diskusi ini? 

a) Waktu 

b) Kedisiplinan 

c) Perencanaan  

2. Apa faktor-faktor penyebab kendala ini? 

a) Ketersediaan waktu yang terbatas menyebabkan 

pembelajaran nahwu dengan metode diskusi kelompok 

kecil menjadi kurang maksimal. 

b) Belum adanya keinginan dan dorongan yang kuat dari 

semua santri, sehingga terkadang banyak santri yang 

berangkat terlambat. 

c) Kurang adanya perencanaan yang baik dan spesifik 

karena yang penting dirasa santri bisa faham dan 

menerapkan materi pelajaran yang diperolehnya.  

 

C. HASIL WAWANCARA DENGAN SANTRIWATI KELAS 1 

PONDOK PESANTREN DARUL FALAH BE-SONGO 

SEMARANG 

Hari/tanggal : Sabtu, 17 Maret 2018 

Waktu  : 09.00-10.30 WIB 



Tempat  : Aula Asrama B9 Pondok Pesantren Darul 

Falah Be-Songo Semarang 

1. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya penerapan metode 

diskusi kelompok kecil dalam pembelajaran nahwu di Pondok 

Pesantren Darul Falah Be-Songo Semarang? 

a. Nazzalna A : kurang setuju  

b. Dwi Irmayanti : kurang setuju  

c. Nuri Karrahma : sangat setuju  

d. Novi Yunaning : sangat setuju  

e. Ulfah Anisah  : sangat setuju  

f. Vivit Kumala : setuju  

2. Menurut anda, apakah pembelajaran nahwu dengan metode 

diskusi kelompok kecil ini memudahkan atau menyulitkan anda? 

a. Nazzalna A : menyulitkan  

b. Dwi Irmayanti : relatif (terkadang memudahkan dan 

sebaliknya) 

c. Nuri Karrahma : memudahkan  

d. Novi Yunaning : memudahkan  

e. Ulfah Anisah : memudahkan  

f. Vivit Kumala : memudahkan 

3. Apakah faktor yang mendukung terlaksananya metode diskusi 

kelompok kecil dengan baik? 

a. Nazzalna A : pengetahuan dan pemahaman yang memadai 

dari para peserta diskusi. 



b. Dwi Irmayanti : keaktifan dalam diskusi, karena semakin 

banyak santri yang bertanya maka semakin banyak pula ilmu 

yang didapatkan serta adanya koreksi dan materi tambahan 

dari guru di akhir pertemuan. 

c. Nuri Karrahma : persiapan yang matang dari peserta diskusi 

dan keaktifan diskusi dalam pembelajaran. 

d. Novi Yunaning : keaktifan santri dalam diskusi. 

e. Ulfah Anisah : penambahan materi dari ustadz di akhir 

diskusi 

f. Vivit Kumala : adanya penjelasan yang lebih mendalam dari 

ustadz, karena hal tersebut sangat membantu santri untuk 

menambah pengetahuannya. 

4. Adakah kendala yang dihadapi ketika melakukan pembelajaran 

nahwu dengan metode diskusi kelompok kecil? 

a. Nazzalna A : ada, yaitu penjelasan tambahan dari ustadz 

yang terkadang masih kurang 

b. Dwi Irmayanti : ada, yaitu kurangnya pendalaman materi 

nahwu dari peserta diskusi 

c. Nuri Karrahma : ada, yaitu peserta diskusi masih kurang aktif 

d. Novi Yunaning : ada, yaitu waktu diskusi yang terbatas 

sehingga diskusi kurang maksimal  

e. Ulfah Anisa : ada, yaitu kurang aktif dan antusiasnya 

santri dalam berdiskusi 



f. Vivit Kumala : ada, yaitu kurangnya penambahan materi 

(dari guru) yang belum bisa dipahami santri dalam diskusi 

5. Apakah usaha yang anda lakukan untuk mengatasi kendala 

tersebut? 

a. Nazzalna A : lebih banyak belajar dan memaksimalkan 

diskusi sehingga tidak hanya mengandalkan materi tambahan 

dari ustadz 

b. Dwi Irmayanti : mengajak teman-teman untuk belajar 

bersama sebelum diskusi dalam kelas dimulai 

c. Nuri Karrahma : memunculkan kesadaran santri, dimulai dari 

diri sendiri untuk bisa aktif dalam diskusi untuk memperoleh 

ilmu dan pengetahuan yang luas 

d. Novi Yunaning : menggunakan waktu diskusi sebaik mungkin 

agar diskusi dapat dilakukan secara maksimal 

e. Ulfah Anisah : membekali diri dengan ilmu-ilmu nahwu 

agar bisa ikut serta dalam diskusi secara aktif dan berusaha 

membangkitkan semangat belajar teman-teman 

f. Vivit Kumala : berpartisipasi aktif dalam diskusi agar 

memperoleh banyak ilmu dari diskusi tersebut sehingga tidak 

hanya menjadikan guru sebagai sumber satu-satunya dalam 

pembelajaran 

 



D. HASIL WAWANCARA DENGAN SANTRIWAN KELAS 1 

PONDOK PESANTREN DARUL FALAH BE-SONGO 

SEMARANG 

Hari/tanggal : Sabtu, 17 Maret 2018 

Waktu  : 16.00-17.00 WIB 

Tempat  : Madrasah Diniyyah Raudhatul Jannah 

Perumahan Bank Niaga Ngaliyan Semarang 

1. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya penerapan metode 

diskusi kelompok kecil dalam pembelajaran nahwu di Pondok 

Pesantren Darul Falah Be-Songo Semarang? 

a. Muchammad Imron : kurang setuju 

b. Shobibur Rizki M : setuju 

c. Andi Nasrudin  : setuju 

2. Menurut anda, apakah pembelajaran nahwu dengan metode 

diskusi kelompok kecil ini memudahkan atau menyulitkan anda? 

a. Muchammad Imron : menyulitkan 

b. Shobibur Rizki M : memudahkan  

c. Andi Nasrudin  : memudahkan 

3. Apakah faktor yang mendukung terlaksananya metode diskusi 

kelompok kecil dengan baik? 

a. Muchammad Imron : adanya teman yang pandai dan 

menguasai nahwu dengan baik, sehingga bisa menyampaikan 

ilmunya kepada teman-teman lain yang belum mengetahui. 



b. Shobibur Rizki M : pengetahuan yang cukup dari 

peserta diskusi tentang dasar-dasar ilmu nahwu dan 

pengembangannya. 

c. Andi Nasrudin  : keaktifan diskusi dan pengetahuan 

santri yang baik dalam ilmu nahwu 

4. Adakah kendala yang dihadapi ketika melakukan pembelajaran 

nahwu dengan metode diskusi kelompok kecil? 

a. Muchammad Imron : ada, yaitu kendala dari diri sendiri 

(minimnya pengetahuan tentang nahwu sehingga 

menyebabkan kurang aktif dalam diskusi) 

b. Shobibur Rizki M : masih kurang aktifnya diskusi yang 

salah satu penyebabnya yaitu terbatasnya pengetahuan santri 

c. Andi Nasrudin  : beberapa santri masih kurang aktif 

dalam diskusi 

5. Apakah usaha yang anda lakukan untuk mengatasi kendala 

tersebut? 

a. Muchammad Imron : lebih giat dan bersungguh-sungguh 

dalam belajar 

b. Shobibur Rizki M : belajar dan mutholaah sebelum 

pembelajaran dimulai 

c. Andi Nasrudin  : mengajak teman-teman serta 

berusaha memotivasi diri sendiri agar bisa berperan aktif 

dalam diskusi 

  



 ٣الملحق 

SUSUNAN PENGURUS PONDOK PESANTREN DARUL 

FALAH BE- SONGO MASA KHIDMAH 2017/2018 

 

Pengasuh : Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M. Ag. 

  : Dr. H. Arikhah, M. Ag. 

  : Dr. KH. Muhyar Fanani, M. Ag. 

:Hj. Tri Wahyu Hidayati, M.Ag. 

Dewan Pembina: Kharis Lusdiyanto SH. I. M. SI  (Peribadatan) 

  : Dr. H. Tajudin Arafat, M. Ag (Pendidikan) 

  : Dr. H. M Arif Royyani, Lc, M.A (Bahasa) 

  : Hasan Asyari, S. Pd.I  (Kesenian) 

Dewan Etik : Nur Qomarur Rohmah (Pendidikan dan Kominfo) 

  : Zakiyatul Miskiyah (Keamanan dan Peribadatan) 

: MutiaAzizah (Bahasa dan Kesenian 

Olahraga) 

  : Fatikhah  ( Koperasi dan RTK) 

Ketua Umum : Muizzatus Sa’adah 
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Koperasi  : Sirojul Fuad 

Rumah Tangga : Zakiyatul Anam 

Kesenian & Olahraga: Farikha Maulia Rizqi 

Ketua Asrama 

Ketua 1 : Qurratul Ainiyah (A7) 

Ketua 2 : Hersy Fujiyanti  (B9) 

Ketua 3 : Sri Indah Cahyani (B5) 

Ketua 4 : Husnal Fuada  (C9) 

Ketua 5 : M. Husni Rezqiyani (B17) 

Bendahara Asrama 

Bendahara 1 : Atik Nailil Muna (A7) 

Bendahara 2 : Eva Fakhrun Nisa’ (B9) 

Bendahara 3 : Siti Nur Aini  (B5) 
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Bendahara 5 : Muhammad Zamakhsyari Dhofir(B17) 

Devisi – Devisi 

Keamanan  : Ulfa Rohmah  (B5) 

  Aisyah Septiasari (C9) 

     Fatimatuzzahrotul Aini (B9) 

     Maria Ulfa  (A7) 

     Ulil Albab  (B17) 

Peribadatan  : Wilda Alfina Ulya (B5) 

     Siti Annisaus S  (C9) 

     Nailil Muna  (B9) 

     Dina Arvi Arina Zulfa (A7) 

     David Hasbullah (B17) 

Pendidikan  : Mar’atus Sholihah (B5) 

     Nikmatun Nisa’  (C9) 

     Elfrida Nurutsany (B9) 

     Miftahur Rohmah (A7) 

     Faiq Azmi  (B17) 

Bahasa  : Nayla Nur Aulia  (B5) 

   Umy Izzatunnida  (C9) 

   Lailatul Magfiroh  (B9) 

   Naili Rahmawati  (A7) 

   Auly Naimul Umam (B17) 



Kebersihan  : Muti’ah  (B5) 
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Nailul Muna  (C9) 

Ayu Suryaningsih (A7) 

Hadi Winarko  (B17) 

Kominfo  : Selma Khuffata  (B5) 

    Nadia Falahatul   (B9) 

 Zahrotun Nisa’  (A7) 

    M. Badruzzaman  (B17) 

Koperasi  : Afifatul Arifah  (B5) 

   Ana Mahbubah  (B9) 

Ita Marviana  (C9) 

Atikoh   (A7) 

Nabil Zuhri  (B17) 

RumahTangga : Durrotun Isnaini A   (B5+C9) 

    Laely Mulya Nigrum (B9) 

    Rofi’atul Amaliya (A7) 

    Agung Prasetya Hasan (B17) 
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    Umi Nur Chanifah (B9) 
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 ٤الملحق 

JADWAL PENGKAJIAN DAN PELATIHAN 

PESANTREN DARUL FALAH BESONGO 

SEMESTER GENAP TAHUN 2017-2018 

 
A. JADWAL PENGKAJIAN DAN PELATIHAN 

 

MATERI 
PENGAJAR/ 

NARASUMBER 
HARI JAM RUANG 

1 

Muroja’ah Al-Qur’an Sie. Peribadatan Senin/BS 
05.00-05.45 

Madin 

Al- Jurumiyyah Faruq Abdul Baqi Senin/BI 19.00-20.30 Madin 

Al-Arba’in an-

Nawawiyyah 
MiftahulUlum, S.Pd.I Selasa/BS 05.00-05.45 A-7 

Tarqiyah al-Maharah al-

Arabiyah 
Ustadz Munir Selasa/BI 19.00-20.30 Madin 

Adab ‘Alimwa al-

Muta’allim 

M. Syariful Anam, S.Th.I, 

M.SI 
Rabu/BS 05.00-05.45 Madin 

English Intensive Class Nur Chanifah Rabu/BI 19.00-20.30 B-5 

Fath Al Qarib Miftahul Ulum, S.Pd.I Kamis/BS 05.00-05.45 A-7 

Husunul Hamidiyah 
M. Syariful Anam, S.Th.I, 

M.SI 
Jumat/BS 

05.00-05.45 
Madin 

Khitobah/Halaqoh Sie. Pendidikan Jumat/BI 19.00-20.30 Madin 

Tilawah Hasan Asy’ari, S.Pd. I Sabtu/BI 19.00-20.00 Musholla 

K-1 : Flanel Rofiatus Sholihah, S.Psi.I Ahad  Pagi Madin 

M-1: Masakan Sayur 

Harian 
Dr. Hj. Arikhah, M.Ag Ahad  Siang B-13 

Tahfidz al-Qur’an Nilna Rifda, AH Ahad/BA 16.00 Madin 

Sorogan Fatkh al-Qarib Tutor Sorogan Ba’da Ashar 16.00-17.30 B-9 & A-7 

 

Muroja’ah Al-Qur’an Sie. Peribadatan Senin/BS 
05.00-05.45 

B-9 

Fatkh al-Qarib Miftahul Ulum, S.Pd.I Senin/BI 19.00-20.30 B-9 

Husnul Hamidiyah Ahmad Hakim, MA, AH Selasa/BS 05.00-05.45 B-9 

Tarqiyah al-Maharah al-

Arabiyah 

Muhammad Akmaludin, 

M. SI 
Selasa/BI 

19.00-20.30 
B-9 

Minhajul Abidin 
H. Ahmad Tajudin Arafat, 

M.Si 
Rabu/BS 

05.00-05.45 
B-9 

2 



English Intensive Class Dina Kamalia Rabu/BI 19.00-20.30 A-7 

Bulugh al-Maram M. Yusuf Alfaruq, S.Pd.I Kamis/BS 05.00-05.45 B-9 

Adab ‘Alimwa al-

Muta’allim 
Kasan Bisri, MA  Jumat/BS 05.00-05.45 B-9 

Khitobah/Halaqoh Sie. Pendidikan  Jumat/BI 19.00-20.30 B-9 

K-2: BakiLamaran Ikke Nailul Afifah Sabtu   Pagi B-9 

M-2: KueTradisonal Hj. Dewi Umniyah Sabtu   Siang B-9 

Tahfidz al-Qur’an Nilna Rifda, AH Ahad/BA 16.00-17.30 B-9 

Tilawah Hasan Asy’ari, S.Pd. I Ahad/BI 19.00-20.00 Musholla 

3 

Muroja’ah Pagi Sie. Peribadatan Senin/BS 05.00-05.45 A-7 

Sullam al-Taufiq Drs. K. Ali Munir Basyir Senin/BI 19.00-20.30 A-7 

Abu Jamroh Kasan Bisri, MA. Selasa/BS 05.00-05.45 A-7 

Irsyadul Ibad  Karis Lusdiyanto, M.SI Rabu/BS 05.00-05.45 A-7 

English Intensive Class Masrohatun, M.SI Rabu/BI 19.00-20.30 B-9  

Tarqiyah al-Maharah al-

Arabiyah 

M. Syariful Anam, S.Th.I, 

M.SI  
Kamis/BI 19.00-20.30 B-5 

An Nahdhiyah 
Muhammad Shobirin, M. 

SI 
Kamis/BS 

05.00-05.45 
Madin 

At-Tathbiqus Shorfi Luthfi Rahman, MSI, MA Jumat/BS 05.00-05.45 A-7 

Khitobah/Halaqoh Sie. Pendidikan Jumat/BI 19.00-20.30 Madin 

K-3: Menjahit 
Siti Aminah& 

MbakAnggi 
Sabtu 

Pagi 
A-7 

M-3 :Makanan 

Pondokan Meja 
Hj. Sugiyarsi Roosmarin Sabtu Siang Madin 

Fiqih Nisa’ Aniqotunnur Sabtu/BI 19.00-20.30 B-9 

Tahfidz al-Qur’an 
Evi Ernawati, S. Pd. I, 

AH 
Ahad/BA 

16.00-17.30 
B-5 

4 

Muroja’ah  Al-Qur’an Sie. Peribadatan Senin/BS 05.00-05.45 B-5 

Al-Syamil al-

Muhammadiyah 
Kasan Bisri, MA Senin/BI 19.00-20.30 B-5 

An Nahdhiyah 
Muhammad Akmaludin, 

M. SI 
Selasa/BS 

05.00-05.45 
B-5 

QurrotulUyun 
Prof. Dr. H. Imam Taufiq, 

M. Ag  
Rabu/BS 

05.00-05.45 
B-5 

English Intensive Class Danu AnggaVebriyanto Rabu/BI 19.00-20.30 Madin 

Bidayatul Mujtahid 
Dr. H. M. ArifRoyani, 

Lc., M.Si 
Kamis/BS 

05.00-05.45 

B-5 

Tarqiyah al-Maharah al-

Arabiyah 

Dr. H. Fakhruddin Aziz, 

Lc., M. SI 
Kamis/BI 

19.00-20.30 
Madin 

QathrulGhaits Ahmad Hakim, MA, AH Jumat/BS 05.00-05.45 B-5 

Khitobah/Halaqoh Sie. Pendidikan Jumat/BI 19.00-20.30 Madin 

Fiqh Nisa’ Aniqotunnur Sabtu 19.00-20.30 B9 



M-4: Wirausahadan 

Kimia Rumah Tangga 

Hj. Malikhatul Hidayat, 

ST, M. Pd 
Ahad   Siang Madin 

K-4: Menjahit Dra. Hj. Anri Ahmadi Ahad Pagi A-7 

Tahfidz al-Qur’an EviErnawati, S. Pd. I, AH Ahad/BA 16.00 B-5 

P1 

Majmu’ah Sie. Pendidikan Senin/BS 05.00-05.45 B-17 

Al- Jurumiyyah Faruq Abdul Baqi Senin/BI 19.00-20.30 Madin 

Al-Arba’in an-

Nawawiyyah 
Miftahul Ulum, S.Pd.I Selasa/BS 05.00-05.45 Madin 

Maharatul Kitabah Mishbah Khoiruddin, MA  Selasa/BI 19.00-20.30 B-17 

Minhaj Al Abidin 
Mishbah Khoiruddin 

Zuhri. MA 
Rabu/BS 

05.00-05.45 
B-17  

Bahsul Masail 
Luthfi Rahman, M.SI, 

MA  
Rabu/BI 

19.00-20.30 
B-17 

Adab ‘Alimwa al-

Muta’allim 
Karis Lusdiyanto, M.SI Kamis/BS 05.00-05.45 C-9 

English Intensive Class Danu Angga Vebriyanto  Kamis/BI 19.00-20.30 B-17 

Husunul Hamidiyah 
M. SyarifulAnam, S.Th.I, 

M.SI 
Jumat/BS 

05.00-05.45 
Madin 

K-U: Sablon                         Darmawan Usmanyah Sabtu 08.00-09.30 B-17 

Khitobah/ Halaqoh Sie. Pendidikan Ahad /BI 

19.00-20.30 

B-17 

M-U: MasakLauk Dr. Hj. Arikhah, M.Ag Ahad/BI Siang B-13 

Tahfizd al-Qur’an Ahmad Hakim, MA, AH Jumu’ah/BI 19.30-21.00 B-17 

P2 

Majmu’ah Sie Pendidikan Senin/BS 05.00-05.45 B-17 

Sullam al-Taufiq Drs. K. Ali Munir Basyir Senin/BI 19.00-20.30 B-9 

Mabahits fi ‘Ulum al-

Qur’an 

Muhammad Shobirin, M. 

SI 
Selasa/BS 

05.00-05.45 
B-17 

Maharah Kitabah 
Mishbah Khoiruddin 

Zuhri, MA  
Selasa/BI 19.30-21.00 B-17 

Minhajul Al Abidin 
Mishbah Khoiruddin 

Zuhri, MA  
Rabu/BS 

05.00-05.45 
B-17 

Bahsul Kutub 
Luthfi Rahman, M.SI, 

MA 
Rabu/BI 

19.30-21.00 
B-17 

Irsyadul Ibad 
H. Ahmad Tajudin Arafat, 

M.Si 
Kamis/BS 

05.00-05.45 
B-17 

English Intensive Class Danu Angga Vebriyanto Kamis/BI 19.30-21.00 B-17 

Adab ‘Alimwa al-

Muta’allim 
Kasan Bisri, MA  Jumat/BS 05.00-05.45 B-9 

K-U: Sablon Darmawan Usmanyah Sabtu  Pagi B-17 

M-2: KueTradisonal Hj. Dewi Umniyah Sabtu Siang A-7 

Khitobah/Halaqoh Sie. Pendidikan Ahad/BI 19.30-21.00 B-17 

Tahfizd al-Qur’an Ahmad Hakim, MA, AH Jumat/BI 19.30-21.00 B-17 



 

KeteranganKode : 

P1 : kelas 1 Putra  BS : Bakda Subuh 

P2 :kelas 2 Putra  BI : Bakda Isya’ 

P3 : kelas 3 Putra  BA : Bakda Ashar 

  

P3 

Majmu’ah Sie Pendidikan Senin/BS 05.00-05.45 B-17 

Adab al-‘Alimwa al-

Muta’allim 
Karis Lusdiyanto, M.SI Senin/BI 19.30-21.00 B-17 

Mabahits Fi Ulumil 

Qur’an 

Muhammad Shobirin, M. 

SI  
Selasa/BS 

05.00-05.45 
B-17 

Maharah Kitabah 
Mishbah Khoiruddin 

Zuhri, MA  
Selasa/BI 19.30-21.00 B-17 

Minhajul Abidin 
Mishbah Khoiruddin 

Zuhri, MA  
Rabu/BS 

05.00-05.45 
B-17 

Bahsul Kutub 
Luthfi Rahman, M.SI, 

MA 
Rabu/BI 

19.30-21.00 
B-17 

Irsyadul Ibad 
H. Ahmad Tajudin Arafat, 

M.Si 
Kamis/BS 

05.00-05.45 
B-17 

English Intensive Class Danu Angga Vebriyanto Kamis/BI 19.30-21.00 B-17 

Fiqh al-Waqi’ 
Dr. H. M. Arif Royani, 

Lc., M.Si 
Jumat/BS 

05.00-05.45 
B-17 

Khitobah/Halaqoh Sie. Pendidikan Juma’t/BI 19.30-21.00 B-17 

K-U: Sablon Darmawan Usmanyah Sabtu Pagi B-17 

M-3 

:MakananPondokanMej

a 

Hj. SugiyarsiRoosmarin Sabtu 
Siang 

B-13 

Tahfidz al-Qur’an Ahmad Hakim, MA, AH Ahad/BI 19.30 B-17 



B. KEGIATAN RUTIN BERSAMA (SELURUH SANTRI) 

NO KEGIATAN WAKTU TEMPAT 

1 Jama’ah Maghrib, Isya, Subuh 
Ma’had 
masing2/jadwal 

2 Tadarus Al Qur-an Bakda Maghrib Ma’had masing2 

3 Dzibaan AhadmalamSenin 
Ma’had 

masing2/jadwal 

4 Halaqoh /Khitobah Jumat malam Sabtu 
Ma’had 

masing2/jadwal 

4 
Membaca al-Asma’ al-

Husna 
Kamis malam Jumat Ma’had masing2 

5 YasinandanTahlilan Kamis malam Jumat 
Ma’had 

masing2/jadwal 

6 Istighotsah Malam JumatKliwon Ma’had masing2 

7 Tahajudan Malam Jumat Ma’had masing2 

8 Ngaji Tafsir Maudhui Sabtu BakdaShubuh Musholla 

9 Roan Reguler Sabtu jam 06.00 Ma’had masing2 

10 Rebana AhadPagi Madin 

11 Senam Ahad jam 06.00 Lapangan 

12 Nariyahan AkhirBulanQamariyah Ndalem 

13 Roan Kubro AwalBulanMiladiyah LingkunganSekitar 

14 Khotmil Qur’an  1 Semester Sekali B-9 

15 BedahBuku 1 Tahun Sekali B-9 

16 Akhirussanah 1 Tahun Sekali Semua Asrama 

17 Ziarah 1 Tahun Sekali Semua Asrama 

18 Kegiatan Ramadhan 1 Tahun Sekali Semua Asrama 

19 Khotmil Qur’an  1 Semester Sekali B-9 

20 Bedah Film/ Buku 1 Tahun Sekali B-9 



  

21 Akhirussanah 1 Tahun Sekali Semua Asrama 

21 Ziarah 1 Tahun Sekali Semua Asrama 

22 Stadium General 1 Semester sekali Semua Asrama 



 ٥الملحق 

DATA SANTRI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH  

BE-SONGO TAHUN AJARAN 2017/2018 

 

A. DATA SANTRI PONPES DARUL FALAH BE-SONGO 

KELAS IV TAHUN AJARAN 2017/2018 

 

N
O. 

NAMA 
SANTRIWATI 

FAK/ 
PRODI 

 N
O. 

NAMA 
SANTRIWATI 

FAK/ 
PRODI 

1 Mutia Azizah FITK/PBI 18 Fathikah FDK/BPI 

2 Noor Laila L FST/PM 19 Nurul Filasufah FST/PM 

3 Nur Qomaarur  FST/PK 20 Ainal Inayah FST/PM 

4 Partiyem FEBI/EI 21 Zakiyatul M FST/PM 

5 Elok Rosikhatul FITK/PGMI 22 Ira Iktaviani FITK/PAI 

6 Zuraida Himma FSH/MU 23 Sri Rahayu FUHUM/AF 

7 Zaimul Muna FDK/MD 24 Siti Fathonatul K FUHUM/TP 

8 Atirotul Wardah FITK/PBA 25 Nilna Rifda FITK/PBI 

9 Muzayanah FDK/KPI 26 Halimatus S FST/PB 

10 Nur Rokhimah FITK/PBI 27 Maulida Karimah FITK/PGMI 

11 Fina Hidayatur FITK/PGMI 28 Vicky Iffah FEBI/EI 

12 Najikhatul M FUHUM/SAA 29 Farikhatin N FST/PB 

13 Nur Ismah FITK/PBA 30 Nailatul Faizah FST/PK 

14 Aisatul M FITK/PBI 31 Ulya Hafidhati U FUHUM/TH 

15 Ulfiyatul Fa FSH/AS 32 Aulia Laely R FITK/PGRA 

16 Riska  FITK/PAI 33 Siti Rismakhu A FDK/KPI 

17 Ikke Nailul A FITK/PAI 34 Aniqotunnur FITK/PBA 

 

  



B. DATA SANTRI PONPES DARUL FALAH BE-SONGO 

KELAS III TAHUN AJARAN 2017/2018 

 

N

O. 

NAMA 

SANTRIWAN 

FAK/PRODI  N

O. 

NAMA 

SANTRIWAN 

FAK/PRODI 

1 M. Aldian M FSH/AS  8 Auly Naimul U FSH/AS 

2 Sirojul Fuad FITK/MPI  9 Faruq Abdul Baqi FST/PM 

3 Irsyad Nur A FITK/PAI  10 Arif Mulyadi FEBI/D.3 PBS 

4 M. Nur Mukhaya FST/PK  11 Ulil Albab FITK/PBA 

5 Allif Hamdan FITK/PBA  12 M. Husni Rezqi FITK/PAI 

6 Nakodim FUHUM/TH  13 Nabil Zuhri FUHUM/AF 

7 Agung Prasetya H FSH/AS  14 Zakkiyatul Anam FUHUM/TH 

 

N

O. 

NAMA 

SANTRIWATI 

FAK/PRODI  N

O. 

NAMA 

SANTRIWATI 

FAK/PRODI 

1 Hersy Fujiyanti FST/PB  20 Afifatul Arifah FITK/MPI 

2 Muizzatus S FUHUM/TH  21 Durrotun Isnaini  FUHUM/TH 

3 Nadia Kusuma N FST/PB  22 Mar'atus Sholihah FDK/BPI 

4 Hasbuna Maulina FITK/PGRA  23 Wilda Alfina U FEBI/EI 

5 Futkhatin N FITK/PBA  24 Husnal Fuada FITK/MPI 

6 Imroatun K FEBI/PBS  25 Ita Marviana FITK/MPI 

7 Laely Mulya N FITK/PGMI  26 Nailul Muna FITK/PAI 

8 Ulya Ifana H FSH/HES  27 Diva Hilviana M FITK/PAI 

9 I'nataul Khoiriyah FST/PM  28 Nur Afifah FDK/MD 

10 Nailil Muna FEBI/PBS  29 Qurrotul Ainiyah FDK/KPI 

11 Eva Fakhrun Nisa' FST/PB  30 Ayu Suryaningsih FITK/PGMI 

12 Ana Mahbubah FDK/MD  31 Atik Nailil Muna FISIP/Sos 

13 Fariha Maulia R FST/PM  32 Adila Nafiatul R FSH/HEI 

14 Sri Indah Cahyani FEBI/PBS  33 Ulya Ainun N FST/PM 

15 Siti Amalia R FITK/PGMI  34 Umi Nur K FUHUM/TH 

16 Ulfa Rohmah FITK/PBA  35 Uli Handayani FITK/PGRA 

17 Reni Kusuma W FST/PB  36 Munfaridatur R FITK/PAI 

18 Nur Chanifah FITK/PBI  37 Ziyana Wahyu FEBI/D.3 PBS 

19 Siti Nur Ayni FST/PF     

 

  



C. DATA SANTRI PONPES DARUL FALAH BE-SONGO 

KELAS II TAHUN AJARAN 2017/2018 

 

N

O. 

NAMA 

SANTRIWAN 

FAK/PRODI  N

O. 

NAMA 

SANTRIWAN 

FAK/PRODI 

1 Hadi Winarko FDK/BPI  5 Shofyan H FPK/Psikologi 

2 David Khasbullah FITK/PAI  6 M. Aniq FITK/PBI 

3 M. Faiq Azmi FUHUM/TH  7 M.Zamakhsyari  FST/PB 

4 M. Badruz Z FUHUM/TH  8 A. Akbar F FST/PK 

 

N

O. 

NAMA 

SANTRIWATI 

FAK/PRODI  N

O. 

NAMA 

SANTRIWATI 

FAK/PRODI 

1 Elfrida Nurus S FST/PB  23 Nila R FST/PM 

2 Lailatul M FITK/PBI  24 Erlina Lubis FDK/MD 

3 Sheilla Maharani FST/PB  25 Wina K FSH/IF 

4 Fatimatuzzahrotul  FDK/KPI  26 Suci Uswatun K FISIP/Sos 

5 Novita Sailin N FEBI/EI  27 Kamalatus S FST/PM 

6 Alfiana Ridho A FITK/PAI  28 Mariah Ulfah FITK/PBA 

7 Nadia Falahatul A FSH/AS  29 Muhimmatun M FSH/IF 

8 Umi Chanifah FITK/PBA  30 Miftahur R FUHUM/TH 

9 Isma Lailatul F FSH/AS  31 Zella Adillati FUHUM/TH 

10 Deva Umi Lutfia FDK/MD  32 Ira Fidiyatun K FDK/PMI 

11 Alifatul Jannah FDK/BPI  33 Ataki Rizqi A FITK/PGRA 

12 Layyinatun N FSH/AS  34 Zahrotun Nisa FITK/MPI 

13 Sabila Izzati FDK/KPI  35 Rofiatul A FISIP/Sos 

14 Farah Indana FSH/SJ  36 Arikhatul M FITK/PAI 

15 Rona Zalfa FDK/KPI  37 Nur Khayati FUHUM/TH 

16 Afifatul Nurul  FUHUM/TH  38 Nayla Nur A FPK/Psikologi 

17 Srie Wulandani FUHUM/TH  39 Naili Rahma FSH/IF 

18 Selma Khuffata A FITK/PBI  40 Meiliana Dian FSH/MU 

19 Muti'ah FITK/PBI  41 Dina Arvi Arina FITK/PBA 

20 Siti Anisaus S FITK/PBA  42 Elvi Hasanah FST/PB 

21 Umi Izatunnida FITK/PBI  43 Devi Trisa Rini FSH/AS 

22 Nikmatun Nisa' FITK/PAI     

 

  



D. DATA SANTRI PONPES DARUL FALAH BE-SONGO 

KELAS I TAHUN AJARAN 2017/2018 

 

N

O. 

NAMA 

SANTRIWAN 

FAK/PRODI  N

O. 

NAMA 

SANTRIWAN 

FAK/PRODI 

1 Alwan M FSH/IF  10 Didin Kusuma FPK/Psikologi 

2 M. Luthfi FST/PF  11 M. Harish U FEBI/EI 

3 Andi Nasrudin FST/PM  12 M. Imron FST/PM 

4 Nasrullah FUHUM/IAT  13 Afif Mustaqim FSH/IH 

5 M. Aulia Rizal F FITK/PBI  14 Arie Setiawan W FUHUM/IAT 

6 Shobibur Rizki  FUHUM/IAT  15 Syamsul Hidayat FEBI/EI 

7 Maulana Imtiyaz  FSH/HES  16 M. Fathul Faqih FPK/Psikologi 

8 Mubdiel Hikam FSH/IH  17 Yudha Arta Mukti  

9 M. Nabih Rizal FSH/HES     

 

N
O. 

NAMA 
SANTRIWATI 

FAK/PRODI  N
O. 

NAMA 
SANTRIWATI 

FAK/PRODI 

1 Alfarisa N. S FUHUM/IAT  27 Analisa Fikarina FPK/Psikologi 

2 Radha Aliyya A FITK/PGRA  28 Nuri Karrahma FITK/PBA 

3 Lailiyatuz Z FISIP/IP  29 Novi Yunaning FST/PK 

4 Naila Ulfatul F FITK/PBA  30 Nazzalna A. Z  FITK/PBA 

5 Farida Hanum FUHUM/IAT  31 Dwi Irmayanti FST/MM 

6 Ayu Suryani FPK/Gizi  32 Aiyana Safitri FITK/PBA 

7 Siti Nur Ismah FUHUM/IAT  33 Aisyah S FEBI/PBS 

8 Siti Filla M FST/PB  34 Yuliani Farikha  FST/PB 

9 Siti Nur Azizah FITK/PBA  35 Khumairoh FDK/MD 

10 Inayatul Ulya FITK/PBA  36 Aghnia Firdausi FUHUM/TP 

11 Minhatus S FDK/KPI  37 Dwi Ummu K FITK/PGMI 

12 Siti Aisyatun N FST/PK  38 Hanif M FITK/PBI 

13 Dian Nurus S FITK/PAI  39 Dewi Uswatun  FITK/PIAUD 

14 Jauharotun N FDK/BPI  40 Intan Diana F FUHUM/IAT 

15 Ulya Ainur R FITK/PAI  41 Vivit Kumala S FST/PB 

16 Itsna Tifani B FEBI/EI  42 Fauziyyatul H FITK/PBA 

17 Gayuh Rijki F FK/Gizi  43 Izul Fitriyani N FDK/PMI 

18 Saskia Afiatul I FUHUM/IAT  44 Anita Umi S FITK/PGMI 

19 Ina Ade Irma S FITK/PAI  45 Wahyu Ambar  FEBI/EI 

20 Ainina Kurnia R FITK/PBA  46 Nila Munana FITK/PBA 

21 Dwi Widya FUHUM/TH  47 Misky Nuri FITK/PGMI 

22 Tamhidatul J FST/MM  48 Hayu Nabila M FEBI/EI 

23 Amrina R FPK/Gizi  49 Nayla Arifatun FPK/Psikologi 

24 Alfi Mazida H FITK/PBA  50 Shofiana  FUHUM/IAT 

25 Ibrizatul M FITK/PAI  51 Ulfah Anisah FUHUM/SAA 

26 Fatihatun Nurul   52 Arinie Meuthia FPK/Psikologi 

  



 ٦الملحق 

HASIL DOKUMENTASI PROSES PEMBELAJARAN NAHWU 

DENGAN METODE DISKUSI KELOMPOK KECIL 

 

 





  



 

 

  



 

 

 



 





 



 



 ترجمة الباحثة

 السيرة الذاتية .أ
 : نور عصمة  االسم

 ١٠٤٦٤٠٢٤٤١:  رقم الطالبة
 ١٥٥٣يناير ١١،ڠ: رمبا مكان املولد وتارخيه

 -جوى الوسطى  ڠ: باموتان منطقة باموتان رمبا  العنوان
يسياإندون

 : كلية علوم الرتبية والتدريس / قسم تعليم اللغة العربية الكلية / القسم
 ٤٤١٣٥٥٣١٠٦٣٦:  رقم اهلاتف

 urismah5@gmail.comn: الربيد اإللكرتوين

 
 السيرة التربوية .ب

 التربية الرسمية .1
 ٠٤٤٠سنة روضة األطفال منبع اهلدى باموتان، خترج يف  (أ

 ٠٤٤٤باموتان، خترج يف سنة  ٠املدرسة اإلبتدائية احلكومية  (ب
 ٠٤١١باموتان، خترج يف سنة  ١املدرسة املتواسطة احلكومية  (ت
 ٠٤١٠باموتان، خترج يف سنة  ١حلكومية املدرسة العالية ا (ث

 التربية غير الرسمية .2
 املدرسة الدينية منبع اهلدى باموتان (أ

 ڠمسارا وڠسومعهد دار الفالح يب  (ب

mailto:nurismah5@gmail.com

