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التطبيق ىو عمل تطبيق .والتعليم ىو سعي االستاذ كى يًتب بو التالميذ باستطاعة عقلو ويوجو حىت
يستطيع أداء وظيفتو بأحسن القواعد ى و النظم تكون ُب تركيب اجلملة العربيةُ ،ب اي فرع من علم القواعد كثَت
جدا و منها علم النحو و علم الصرف وىكذا ،تعلم القواعد ىو عملية تفاعل ادلتعلمُت مع بيئة ادلدرسة خاصة
حالة ادلاواد القواعد حىت يفهموا تغيَت اجلملة ويقدروا ادلواصلة باستخدام اللغة العربية ّتيد النحو ادليسر ىو علم
يدرس قواعد اللغة العربية اليت هتدف لسهولة ادلبتدئُت لفهم تنظيم قواعد العربية ألن ىنك الكتاب مكتوبة باللغة
الضوئية و ادلوجزية .ىذا التعليم منذ الطالب اسهل للمواد التوضيح باستخدام اللغة اليت ىي ضوء ،وذلك واضح
يسهل فهمها من قبل الطالب الذين أو جديدة للتعلم  .ادلكان الذى يبحث الباحث ىو ادلدرسة اذلداية الدينية
السلفية و اما الوقت الذى يعمل الباحث لبحوث ىو ُب التاريخ  11ابريل اىل  32مايو  . 3212حصول
األخر من ىذا البحث وىي تعليم القواعد باستخدام كتاب النحو ادليسر اسهل لفهمو من كتاب قبلو اى امثلة.
طريق البحث الذى عملو الباحث ىو ادلالحظة و اإلختبار و ادلقابلة ،وحصول البحث كما يلى:
 .1تعلم القواعد يطبق َب فصل اإلعدادية بادلدرسة اذلداية الدينية اإلسالمية السلفية حيث يتم بشكل سيئ
الصف إىل فئتُت ،مها فصل اإلعدادية األلف و الباء .الكائن اذلدف أو الفئة اليت ختضع دلعاملة من الدرجة
بُ ،ب حُت أن الطبقة على سبيل ادلقارنة.
 .3تطبيق تعلم قواعد اللغة العربية باستخدام كتاب النحو ادليسر يدرس ست خصة وبدء باختبار احلر وتتم
باختبار األخر ،وصلت نتائج الطالب أعلى من ادلتوسط وىي 624
 .0الطريقة اليت يستخدمها الباحث ىي:
أ .القياس ىي الطريقة الىت تبدأ ْتفظ القواعد ٍب يرافقو األمثالت واألدلة ادلؤيدة وشرح معناىا.
ب .االستنباطي ىى الطريقة تبدأ باألمثالت الىت تشرح وتناقس ٍب ذلك األمثلة يستخلص قواعدىا
الكلمة األساسيّة :التطبيق ،القواعد ،النحو الميسر ،المدرسة الدينية الهداية

2

 .1مصلح احلاج ,س.أ,غ .ادلؤلف كتاب "النحو ادليسر" الذى اعطٌت اإلذن كتابو
لتطبيق ْتثي.
 .3احملًتمة الدكتورندا نظَتة نورس احلاجة ,رئيسة ادلعهد اذلداية كارنج سوتشي
بورووكرتو الىت قد اعطتٌت اإلذن لبحث َب معهدىا.
 .0احملًتم األستاذ بيقيو زودلي ,س.أ,غ .رئيس ادلدرسة اذلداية الدينية السلفية
بورووكرتو الذى قد اعطٌت اإلذن لبحث التطبيق علم النحو ادليسر ىناك ادلدرسة.
 .4احملًتم األستاذ عبد الوالد ىونيس ,س.ه,إ .مدرس النحو ُب الفصل اإلعداد
الذي يساعدين من أول أنشطة حيت هناية البحث.
 .1وجلميع اساتيذي اين األماكن الذين قد علمٌت علوم الدنيا واألخرة.
 .2وألصحايب أمُت نور فائزا و زلمد حرس و أستاذ خالد عبيد اهلل و أستاذ عبد
الوالد ىونيس و أستاذ فضل الرمحن و أستاذ أىل مصباح وأستاذ زلد الزىري و
مجيع الذي ال يسمى واحدا فواحدا قد صاحبٍت ُب أية حالة وقد رافقٍت
كاألسرٌب أحبكم ُب اهلل عسى اهلل ان يوحدنا ُب الدنيا واألخرة.
 .3ومجيع من يساعد الباحث ُب إكمال ىذا البحث
شكرا كثَتا على مساعدتكم عسى اهلل أن يبارككم ُب كل أموركم وترجو الباحث
أ ّن ىذا البحث يستطيع أن يكون نافعا لنا مجيعا .آمُت
بورووكرتو 24 ،دمسرب 3212
الباحث،

رمالن
رقم القيد1130023213 :
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الباب األول
المقدمة
أ .خلفية المسألة
ادلدرسة ىي شهاد ة جهاد مل تقف وُب عهد استعمار اذلولندية بنيت ادلدرسة
للناس و التاريخ كتب كان اول ادلدرسة قياما َب سومًتا اي ادلدرسة االدبية ُب السنة
 1524ومؤسستها عبد اهلل امحد و ُب السنة  1512بٌت الشيخ زلمد الطيب عمر
ادلدرسة ُب باتو ساعكار و ُب السنة  1514بٌت زلمد زلمود يونس ادلدرسة الدينية
مواصلة ادلدرسة للشيخ زلمد الطيب عمر و ُب السنة  1523بٌت الشيخ عبد
الكرًن امر اهلل ُب فداع فنجاع ٍب بٌت عبد الصمد احلج ادلدرسة نور األمن ُب جاميب.
ادلدرسة الدينية ىي مؤسسات غَت رمسية الىت تعلم فها الدروس الدينية مثل
القرآن الكرًن واحل ديث والفقو واألخال وتاريخ اإلسالم واللغة العربية والتوحيد و
غَت ذالك .كما االن ُب ادلدرسة اذلداية الدينية السلفية اليت حتت ادلعهد اذلداية
كارانج سوجتي بورووكرتو وىناك تدرس أيضا دروس الدينية ادلشًتكة مع ادلدارس
الدينية ُب بورووكرتو.
ومن كثرة ادلواد يدرس ُب ادلدرسة الدينية ،ىناك الدروس أن تبقى حىت دتيز
ادلواضيع ُب ادلدرسة وىي اللغة العربية الن بفهمها يكون الطالب قادرا على قراءة
كتب اللغة العربية وفهمها.
حىت اآلن ىناك كثَت الشكاوى من الطالب أن يتعلم اللغة العربية ىي شللة
ورتيبا وسببها مل يفهم ما يتعلمو وكثر فروع ادلواد اللغة العربية مثل علم النحو و علم
الصرف و علم البالغة و علم القراءة و علم التاريخ وعلم اداب العربية ونظر عديد
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علم اللغة العربية فاكثر ادلؤسسات التعليمية من التعليم النظامي وغَت النظامي يتعلم
بعض الفروع فقط الذي كان أكثر افضل لتعليمو يعٍت علم النحو و صرف.
وعلم النحو ىو العلم الذي يتناول قواعد اللغة العربية وخاصة فيما يتعلق
بتغيَت احلرف األخَت من الكلمات العربية و صرف ىو علم يدرس شكل الكلمات.
علم النحو ىو علم يدرس القواعد وتركيب الكلمة ُب اللغة العربية وكان ىذا
العلم فرعا الذي يركز الدراسة على ظريف آخر كلمة ُب اللغة العربية .وىدف علم
ط االخر من الكلمة ُب اجلملة العربية والتغيَت اليت للتغَتات ُب موقف
النحو ىو اخل ّ
اجلملة ،باستخدام العالمة معينا و مع ىذا التغيَت تعرف علم النحو مبصطلحات
مثل ادلرفوع الذي يقراء بصوت أُ ( )uوادلنصوب الذي يقراء بصوت أَ ( )aواجملرور
الذي يقراء بصوت إِ ( )iو اجملزوم الذي يقراء بصوت الساكن وعالمتهم كثَت ومنها
الضمة والفتحة و الكسرة والسكون وغَت ذالك.
ّ

1

وفوائد دراسة النحو ىي كما يلي:
 .1لفهم صياغة العربية ُب القرآن واحلديث ومها ادلصدران الرئيسيان لإلسالم و هبذا
علم النحو الشخص سيكون قادرا على فهم الدين الذى كتابتو باللغة العربية
حقا و جيدا.
 .3لتحضَت الكلمات العربية بالًتتيب الصحيحة وفقا بقاعدتو.
 .0أن تكون قادرا على حتديد موقف من كلمة وفهم معٌت اجلملة الصحيحة
 .4أن تكون قادرة على بناء اجلملة وفقا لًتكيبة اللغة العربية وخبطت على الشكل
الصحيح.
1

133-131

ازيومردي ازىار( Ensiklopedi Islam 1 ،جامرتا ،)PT Ichtiar Baru Van Hoeve :ص.
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وللتعامل مع شكاوى الطالب أن دروس القواعد شللة موقع جذابة حىت أهنم
جيدون صعوبة ُب جعلو ال حيب الدرس .ىذه احلقيقة ىي نظرة سلبية َب ادلوقع
دروس القواعد .ولكن نشكر اهلل ألن ىناك أيضا الطالب الذين يتمتعون تعلم
القواعد العربية ويعتظم مجال العريب القواعد العربية .
ومبا أن ادلعلمُت ادلهنية ُب ادلستقبل ،جيب أن يكون قادرين على اختيار
الكتب ادلدرسية والطر اليت سيطبق ُب الفصول الدراسيات ألن ادلعلم ىو العامل ُب
استمرارية التعليم والتعلم .إىل جانب ادلعلم يلعب دورا ىاما ُب عملية التعلم ،حيث
جوىر العملية التعليمية مباشرة.
ودرس ُب ادلدرسة اذلداية الدينية السلفية ىناك يعلّم أنواع الكتب الىت تعلم

تعليم القواعد العريب أو علم النحو و الصرف و من الكتب ادلستعملة ىي كتاب
االمثلة اخلالص من الفية ابن مالك.

االمثلة الىت تؤلف االستاذ توفق احلكيم احلج ىي كتاب خالصة النحو
وتكون ادلصدر من كتاب الفية مؤلفو الشيخ زلمد العالمة مجال الدين بن عبد اهلل
ابن ادللك و ىناك الكتاب كانت مواد العلوم قواعد النحو اليت غالب ما توجد ُب
اجلملة العربية كما ىو احلال ُب اجلملة التالية :بسم اهلل ،وىناك الكلمة كان حرف
الباء وىو يسمى حرف اجلر ومصدره بيت الفية رقم : 024
ىاك حروف اجلر و ىي من اىل  #حىت خال حاشا عدا َب عن على
مذ منذ رب الالم كي واو وتا  #والكاف والبا ولعل ومىت

3

وعدد ىناك الكتاب مخس رللدات وزيادهتا نظام الفية ابن مالك والتتمة و
القاعدة.
 3زلمد بن عبد اهلل بن مالك األندلسي ،نظم اخلالصة أللقية ابن مالك (سورابايا :مكتبة اذلداية) .ص02 ،
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وُب ادلدرسة اذلداية الدينية السلفية الكتاب االمثلة ىو الكتاب الذي يدرس
ُب فصل اإلعدادىي أقرب الطبقات ىناك ادلدرسة ألن فوقها كان فصل الواحد إي
الرابع .أما مدرس الذى يعلمو ىو األستاذ عبد الوليد ىونيس.
استنادا إىل ادلالحظة الباحث على الكتاب األمثلة الىت يدرس ُب فصل
اإلعداد وجد وراى أن ادلشاكل تكون سببا فهم الطالب بال تباعد َب علم النحو اي
تتابع ادلواد يدرسو و كتاب األمثلة َب اجمللد األول يدرس عن حرف اجلر ولكن مند
حول الصحيح حينما درس القواعد تقدميها ُب دراسة ما ىى الكلمة و كلم و مجلة
وما يتعلقها .كما اتى َب كتب ادلعروف مثل العالمة الشيخ زلمد الصنهاجى َب
كتابو اجلرومية والشيخ شرف الدين حيِت العمريطى َب كتابو عمريطى واإلمام ابن
عبد اهلل زلمد مجال الدين بن مالك َب كتابو الفية ابن مالك رمحهم اهلل تعاىل وذلم
َب تباعد ادلواد تبداء بتعريف الكلمة .ولكن أعتقد كان السباب دلاذا االستاذ توفق
احلكيم احلج يبتدأ دراسة النحو من ْتث احلرف اجلر كما جيب أن يكون التعلم ىو
تشكيل طابع حضاري ودراية.
ادليسر

ورؤية ىذا اريد الطبيق دراسة القواعد اللغة العربية باستخدام الكتاب النحو

الختبار ادلستحق أجرى التجارب التطبيق التعلمية باستخدام كتاب النحو
ادليسر مبقارنة الفصالن الذان منو ان يعرض التطبيقة و الثاىن للمقارنة.
باإلضافة إىل ادلالحظات ،أجرى الباحث أيضا ادلقابلة اىل بعض الطالب
اعدادية ادلدرسة اذلداية الدينية السلفية امسها ريسما امامى رأت تعليم القواعد
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العربية باستخدام الكتاب النحو ادليسر اسهل للطالب الذين مل يفهموا شيأ عن
0
ادلواد مشتملو الن تكتب باللغة الواضحة.
النحو ادليسر ىو علم يدرس قواعد اللغة العربية اليت هتدف لسهولة ادلبتدئُت
لفهم تنظيم قواعد العربية ألن ىنك الكتاب مكتوبة باللغة الضوئية و ادلوجزية.
وذلذه األسباب أريد البحث وتطبيق تعليم القواعد باستخدام الكتاب النحو
ادليسر ُب فصل اإلعدادادلدرسة اذلداية الدينية السلفية بورووكرتو وىنا يأمل الباحث
باستخدام ىذه الطريقة سيستطيع الطالب فهم قواعد اللغة العربية وقراءة النص
العريب بشكل الصحيح.
ب .صياغة المسألة
وبناء على اخللفية ادلذكورة اليمٌت وميكن للباحث أن تصاغ ُب اسئلة البحث
عن مشاكل البحوث وىي كما التالية:
 )1كيف تطبيق كتاب النحو ادليسر َب تعليم القواعد العربية ُب فصل االعداد
بادلدرسة الدينية "اذلداية" بورووكرتو ؟
ج .أهداف البحث و فوائد ها

 .1دلعرفة تطبيق كتاب النحو ادليسر َب تعليم القواعد العربية ُب فصل االعداد
بادلدرسة الدينية "اذلداية" بورووكرتو.

 0ادلقابلة اي بعض الطالب ب ُب إدارة ادلدرسة الكوثر الدينية  31.02ابريل 3212
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د .تعريف المصطلحات
 .2التطبيق

التطبيق ىو عمل تطبيق 4.وُب الوقت نفسو ،وفقا لبعض اخلرباء يقولون
ان التطبيق ىو قانون شلارسة نظرية وأساليب ،وأشياء أخرى لتحقيق أىداف
معينة ومصلحة ىذا ىو ادلطلوب من قبل رلموعة أو رلموعات اليت ًب التخطيط
ذلا وتنظيمها ُب وقت مبكر.1

حتقيق ادلطلوب ىو كل ما يريد مجيع ادلعلم ولكن كل أىداف التعلم ال
يكون ادلوصلة دون طريقة لتحقيق ىدف التعلم.
طريقة التدريس ىي ما يعلم هبا ادلعلم ُب العملية التعليمية .ادلعلم الذي
لديو قدرة عالية على دتكن مادات الدراسية بال مكمل الطريقة ادلناسبة وزيادة
إمكانية احلصول على الفشل.

الميسر
 .1النّحو
ّ
ادليسر ىو الكتاب الذي يبحث على دولة الكلمة َب تشكيل
النّحو ّ
اجلملة و موقعها ُب اجلملة مثل فعل و فاعل و مبتداء واخلرب اخل.

ادليسر ىو علم قواعد اللغة العربية من ادلواد باستخدام لغة
النحو ّ
واضحة والكثيفة وبالتاي يسهل على ادلبتدئُت ليس لديها اعًتاضات .كتاب
ادليسر على استعداد للمساعدة ُب تسهيل الطالب ُب تعلم القراءة أصلع
النحو ّ
العربية.
ادليسر ىو الكتاب الذي كتبو زلمد شاُب مصلح احلج
الكتاب النحو ّ
ونشرت ادلعهد الفتاح باصلارنيكارا والباحث تطبيقها ُب مدرسة اذلداية الدينية
السلفية الىت حتت معهد اذلداية كارانج سوجتي بورووكرتو.

ص34 .

 4ىارىاب يونوس kamus besar bahasa indonesia 3211 .جاكرتا
 1ابو بكر زلمد Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab, ،سورابيا :أوسها نسييونل،)1541 ،
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 .0تعليم قواعد اللغة العربية
التعليم ىو سعي االستاذ كى يًتب بو التالميذ باستطاعة عقلو ويوجو
حىت يستطيع أداء وظيفتو .ألن ذلك جيب على االستاذ أن يساعدىم َب فهم
2
شيء وتطبيقو وشلارستو َب كل مسألة متساوية بو.
ادليسر ىو معرفة أساسيات
أما قواعد اللغة العربية اليت تسمى فالنّحو ّ
للتعريف على أشكال اللغة العربية من تغيَت أعراب أى تغيَت أخر الكلمة كتغيَت
ٍ
مبحمد.
زلمدا و مررت
لفظ "زلمد" َب قام زلم ٌد و رايت ً
مع ىذا الفهم،يعرف الشخص على تغيَت اجلملة ُب شكل رفع و نصب
و جَت و جزم ُب شكل بعد ترتيب اجلملة تكون مجلة اإلمسية أو مجلة فعلية .

 .4المدرسة الدينية "الهداية"

ادلدرسة الدينية "اذلداية" ىي ادلؤسسة التعليمية اإلسالمية تكون حتت
مؤسسة ادلعهد اذلداية كارانج سوجتي َب شارع فول سومرطا ،واتوماس رت 1 :
رو  ,4:بوروونيغورو ،بورووكرتو الشمال ،بانيوماس ،جوى الوصطى.
وذالك ادلقصود بتطبيق تعليم القواعد باستخدام كتاب النحو ادليسر الذى
قد يدرس بادلدرسة اذلداية الدينية السلفية ىى مؤسسة ادلدرسة حتت ادلعهد اذلداية
كارانج سوجتي بورووكرتو وكانت ادلبحث الذى قد يعمل الباحث فيها.
ه .الدراسات السابقة

الدراسة السابقة ىو نشاط فهم ومراقبة وتعريفو 3و مكتبة تقييم للبحث
النظريات وادلفاىيم ميكن استخدامها ألساس نظرية اليت يعملها و ُب ىذا البحث
يستخدم الباحث ادلراجع اليت ترتبط بعنوان رسالة البحث.
 .2ابو بكر زلمد Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab, ،سورابيا :أوسها نسييونل،

 ،)1541ص1 .
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ومبكتبة تقييم ننال الفهم و ادلراقبة و الدراسة والتحديد االخًتاعات ادلوجودة
وغَت تكون مكتبة تقييم أيضا نتائج البحث السابق أن يكون مرجعا لنا ُب عمال
البحث.
ألن ىذا البحث مرتبط تطبيق تعلم قواعد اللغة العربية فأساس أو نظريتها اليت
تستخدم ىي التاي:
ادلراجع من ىذا البحث السابق حول ادلوضوع منها :من البحث نانع
ىداٌب حتت ادلوضوع “metode belajar cepat qowa’id arab menurut ahmad ahkam
” )3224:123( munawarىناك البحث مناوير يطابق أمهية العالقة ُب الطريقة
أيضا أن الطالب ينشطون ُب الطبقة ُب تعلم علوم النحو و الصرف .الطريقة
ادلستخدمة ىي طريقة إنتيغرال (فصل بعضها عن بعض)
والبحث من فيسيت فريدة الندأ حتت ادلوضوع “sistem pembelajaran qawa’id
”  arab di pondok pesantern APIK Kesugihan kabupaten cilacapىناك يبحث البحث
ان تعلم قواعد اللغة ليس اذلدف أو الغاية من التعلم ولكن اذلدف من التعلم ىو
تدريب الطالب ليقادرون على التعبَت بشكل جيدا وبعناية على تدريب قراءة وفهم
احلق ُب ما قرأه ومسعتو بطريق احلفظ عن ظهر اجلملة الصحيح بشكل عفوي
ومن البحث اسيف سوناكرا حتت ادلوصوع “ teknik pembelajaran
ُ ”grametika arab di mts riyadusholihin purwareja kelampokب ذالك البحث قال
اسيف من موقف القواعد والكيفية التدربية و اما الكيفية التعلمية منهما التاي:
 .1كيفية ادليكانيكية
 .3كيفية استنتاجي
 .0مشاكل الطالب
 .0سوىريسمي أري كونطا( .Manajemen Pendidkan .جاكرتا  :رينيكا جتفتا ,)3222 ،ص31 .
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 .4اإلجابة األسئالت
 .1اإلجابة الكلمات
 .2الكلمات العشوائية
 .3موقع الشكل
 .4اإلجابة
 .5توصيل اجلملة
 .12دترين العثورء
ْتث زلية رقم القيد  233003232 :حتت ادلوضوع "طر تعليم كتاب
النحو الواضح ُب ادلدرسة الثانوية االسالمية هنضة الطالب كسوكهان ,تشيال تشاف
العام الدراسي  ,"3210- 3213فيو يبحث الباحث عن كيفية طريق تعليم قواعد
العربية بكتاب النحو الواضح.
من العرض أعاله ميكن االستنتاج بأن ىناك شيء مشًتك ُب البحوث اليت
أجريت من قبل ادلؤلفُت ْتث مع األعمال اليت وصف الكتاب أعاله واليت مجعها
يبحث عن قواعد اللغة العربية و تعليمها ولكن لو مناقشة سواء كان يبحث قواعد
اللغة العربية وىناك اختالفات ُب البحث وكان البحث السابق عن تعلم قواعد اللغة
العربية بوجو العام ولكن ُب ىذا البحث يركز على تقنيات التعلم قواعد اللغة العربية
و يريد البحث تقنيات الكيفية لتعلم قواعد اللغة العربية باستخدام كتاب النحو
ادليسر ُب مدرسة اذلداية الدينية السلفية الىت حتت معهد اذلداية كارانج سوجتي
ّ
بورووكرتو.
و .تنظيم كتابة البحث
يتكون من صفحة عنوان للرسالة اجلامعيّة واإلقرار باألصالة
القسم ّ
األول ّ
الشعار واإلىداء والتجريد وكلمة
وصفحة ادلوافقة وصفحة مذكرة ادلشرف وصفحة ّ
الشكر والتقدًن وقائمة الرسوم البيانية وقائمة ادلالحق وفهرس البحث.
ّ
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ادلقدمة.
األولّ :
يتكون من مخسة أبواب ،وىي :الباب ّ
ئيسيّ ،
والقسم الر ّ
وفيو البحث عن خلفية ادلسألة والتعريف عن ادلصطلحات وصياغة ادلسألة وأىداف
البحث وفوائده والدراسة السابقة حول ادلوضوع وتنظيم كتابة البحث.
الباب الثّاين :وفيو البحث عن تطبيق تعليم القواعد اللغة العربية باستخدام
ادليسر على فصل اإلعدادادلدرسة اذلداية الدينية السلفية بورووكرتو.
كتاب النحو ّ
ويتكون ىذا الباب من نوع البحث ومكانو
الباب الثّالث :طريقة البحث.
ّ
ونقطة إرتكاز ومواضيع البحث وتكنيك مجع البيانات لبحث وحتليلها.
الرابع :تشرح صورة العامة دلعهد اذلداية الىت حتتوي على تاريخ
الباب ّ
تاسيسها ،وموقعهااجلغراَب ،ونظرة وإرساليتها ،وىيكل تنظيمها ،وحالة األساتيذ
والتالميذ ،والوسائل واللوازم ،والصورة العامة من أنشطة التعليم والتعلّم ،تطبيق تعليم
القواعد العربية باستخدام كتاب النحو ادليسر َب فصل اإلعدادادلدرسة اذلداية
الدينية السلفية و العوامل النجاح وادلانع.
الباب اخلامس :اخلتام .وكان فيو اخلالصة واإلقًتاحات وكلمة اإلختتام.
السَتة ال ّذاتيّة.
وَب قسم األخَت ،فيو قائمة ادلصادر وادلراجع وادلالحق ودفًت ّ
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الباب الخامس
اإلختتام
ت.النتيجة
إنطالقا عن نتيجة بيانات البحث بفروضو وكذلك نتيجة البحث ،يعٍت:
 .1تطبيق كتاب النحو ادليسر ُب تعليم القواعد ُب فصل اإلعداد بادلدرسة اذلداية
بورووكرتو وىو ما يعاملو بطريقة كما اخلاىل :
أ) طريقة االستنباطي
وىي الطريقة تبدأ باألمثالت الىت تشرح وتناقس ٍب ذلك األمثلة
يستخلص قواعدىا.
اخلطوات اليت تطبق ادلدرس لعمل الطريقة االستنباطي كما تاىل :
 )1دخل ادلدرس الفصل وبدأ الدرس بذكر ادلوضوع ادلعُت.
 )3ادلدرس يعطي أمثلة أو النص اادلتعلق بالقواعد القدًن
 )0ويستمر ادلدرس بتعريف القواعد.
 )4وحيفظ الطالب ويفهم القواعد
 )1ادلدرس يستخلص الدرس
 )2وبعد ذالك يطلب ادلدرس على الطالب عمل األسئلة ادلمارسة
ب) طريقة القياس
ىي الطريقة الىت تبدأ ْتفظ القواعد ٍب يرافقو األمثالت واألدلة
ادلؤيدة وشرح معناىا
اخلطوات اليت تطبق ادلدرس لعمل الطريقة القيسى كما تاىل :
 )1دخل ادلدرس الفصل وبدأ الدرس بذكر ادلوضوع ادلعُت.
42
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 )3ويصيل ادلدرس بتعريف القواعد.
 )0وحيفظ الطالب ويفهم القواعد
 )4ادلدرس يعطي أمثلة أو النص اادلتعلق بالقواعد
 )1ادلدرس يستخلص الدرس
 )2وبعد ذالك يطلب ادلدرس على الطالب عمل األسئلة ادلمارسة
وصورة تعليمو كما التاي ،ىي:
أ) اإلستعداد
 )1أن يعرب ادلقصود الذى يراد حتقيقو ،إما ادلقصود العام أو اخلاص.
ادلقصود الذى يريد حتقيقو البد ان يفهمو كل الطلبة كأعضاء
الباحثة .ادلقصود البُت جيعل ادلراقبة َب الواقع
 )3تعيُت نوع ادلباحثة مناسبة مقصود الذى يىيد ،مثل إن كان مقصود
ادلباحثة ىو تزويد معارف الطلبة عن ادلسألة معا ،فيستخدم إجتماع
األعضاء األخصائيُت .بل إن كان افضال ينشر القدرة َب تطوير
فكرة ،فالندوة الدراسية جتعل كنوع ادلباحثة اخلَت.
 )0تعيُت ادلسألة الىت تبحث معا .وتعيُت ادلسألة من مادة التعليم او
ادلسائل الواقعة َب اجملتمع.
 )4إستعداد كل شيء مناسب يصناعى ادلباحثة مثل الفصل بوسائل
واللوازم ،وأعضاء ادلباحثة كرئيس اجللسة والكاتب.
ب) تنفيذ ادلباحثة
 )1حيفص كل استعداد الزم يؤثر إطال ادلباثة
 )3يبُت التوجيو قبل ادلباحث .مثل يبُت مقصود ادلباحثة ونظام ادلباحث
مناسبة بنوع ادلاحثة.

18

 )0تنفيذ ادلباحثة بطريق مناسبة نظاما دلباحثة .حُت ادلباحثة ينبغى أن
يهنم حالة ادلباحثة أو حالة مسرورة مثل عدم التشديد وعدم التزوين
ّ
وغَت ذلك
 )4يعطي الوقت على كل أعضاء ادلباحثة أن يتبع َب ادلاحثة فكرهتم
ورأيهم
 )1يعيد ادلوضوع إىل أصل ادلسألة الذى يبحث .ىذا مهم النو إن مل
يعد فتتوسع ادلباحثة
ج) إختتام ادلباحثة

جعل أصول ادلباحثة كنتائج مناسب بنتائج ادلباحثة
يتحدث عن ادلباحثة من األول إستعداد ادلباحثة حىت أخَت
ادلباحثة أعضاء ادلباحثة ألصالح مستمر
وينال االباحث ىذا االستنتاج على نتائج البحث مؤلفُت وحيث يعمل
الباحث عمالية اإلمتحان القبلي والبعدي لقياس درجات فهم الطالب قبل وبعد
تطبيق الكتاب النحو ادليسر .اجلدول التاي نتائج اختبار رلاين وبعد اختبار الطالب
إعدية االلف و الباء.
عدد الطالب اإلعدادالنساء
رقم

الفصل

العدد

اإلمتحان األىل

اإلمتحان الثاىن

حاضر

غائب حاضر غائب

1

اعدادية االلف

11

02

31

43

5

3

اعدادية الباء

12

42

12

13

4
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عدد ادلستوى عن قيمة االمتحان االىل و الثاين
اجملمعة

رقم

الفصل

1

اعدادية االلف

1413

3

اعدادية الباء

3233

ادلستوى
اإلمتحان األىل

اإلمتحان الثاىن

اإلمتحان األىل اإلمتحان الثاىن
3224

22,4

43,42513041

0042

14,24251213

24,30232530

من نتائج االختبار العالية ىناك حيصل على فصل اإلعداداأللف كان مخسة
عسر من طالب ىم ينالوا الدرجة اعلى من ستون و الطالب الذين مل ينال الدرجة
ادلنسية ىي سبعة وعسرون واما ُب فصل اإلعدادالباء ىناك قد سجل ستة وثالثوي
من الطالب ىم ينال الدرجة أكثر من  22و  12من طالب ال تليب احلد األدىن
والدرجة األعلية كان فصل اإلعدادالباء يتمون بالدرجة ادلنسبة ألن ادلتوسط كانت
فو احلد األدىن من عدة الطالب يعٌت  632من عددىم  22وىكذا ،تعليم قواعد
اللغة باستخدام الكتاب النحو ادليسر قادرة الرتفاع على حتسُت التعلم الطالب.
ث.اإلقتراحات

بعد عمل الباحث عمالية البحوث وخلص نتائجو اراد الباحث ان أقول
األشياء اليت تتعلق بدروس قواعد اللغة العربية للمؤسسات التعليمية وادلعلمُت
والطالب.
دروس القواعد ىو جزء من دروس اللغة العربية ادلخصصة للتعلم حول
التغيَتات اجلملة وحركات ورؤية أمهية دراستو توفر الباحث ادلدخالت إىل:
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 .2مؤسسة المدرسة
تسهيل احتياجات من مواد التدريس والتعلم مثل الكتب واألنشطة
اليت ميكن أن تدعم فهم طالهبا ُب ىذا الشأن .كادلشورة و سوروكان،
تامرين وغَت ذالك

 .1للمدرس

إعداد بعناية قبل التدريس ،نقل ادلواد للطالب باستخدام اللغة اخلفيفة
وسهلة لفهم على مجيع الطالب و نقل ادلواد مع األساليب الىت ال تشبع
الطالب على استيعاب الدروس.
تقييم ُب كل جلسة ْتيث للطالب تذكر ادلواد تعلموهٍ ،ب تركيب مع
ادلواد اجلديدة اليت ستدريسها.
اعطاؤ الطالب على تعلم روح ميكن وميكن تطبيق مواد القواعد على
كلمة اللغة العربية .ويدعو طالبو كى أن يكونوا فامها واستقامة ُب تعليمهم

 .0للطالب

أ) عندما تعلم ُب حالة ادلقدس
ب) غرس ُب قلوب أمهية دراسة القواعد
ت) تعلم ّتدية وكثرة التدريبة
ث) تصرف اللطيف على ادلدرس ْتيث ادلدرس عند تقدًن ادلواد كفة القلب
ج) حفظ الكتب باجليد أجل احلصول رضي مؤلفو.
ج .كلمة اإلختتام
احلمد هلل الذى قد منحى الرمحة واذلداية حىت أستطيع أن أكتب ىذا البحث
وأكملو .وقد كانت فيو اخطاء كثَتة ،إما من حيث الكتابة وإما من حيث
التحليل وغَتىا .ولذلك أرجو اإلقًتاحات من اجلميع إلكمالو .لعلو نافعا ىل
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وللقراء الكرام .وأرجو لعل نستطيع ان نأخذ ادلنافع من ىذا البحث ،لقسم تربية
اللغة العربية.
بورووكرتو 10 ،ديسيمبَت 3212

رمالن
رقم القيد1130023213 :
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قائمة المصادر والمراجع
على عبد الواحد واَب 1553 .علم اللغة .القاىرة :دار هنضة مصر.
الشيخ مصطفى الغالييٍت .3225 .جامع الدروس العربية .لبنان :دارالكتب العلمية-
بَتوت.
إبراىيم زلمد عطا .1552 .طر تدريبس اللغة العربية والًتبية الدينية .مصر  :مكتبة
النضة ادلصرية.
ابن محد .حاشية العالمة ابن محدون على شرح ادلكودى أللفية ابن مالك .دار احياء
الكتب العربية إندونيسيا.
حسن شحاتة .تعليم اللغة العربية  :بُت النظرية و التطبيق .مصر :دار ادلصرية للبنانية.
زلمد على السمان .1540 .التوجية َب تدريس اللغة العربية .القاىرة :در ادلعارف.
زلمد عبد القادر أمحد .1535 .طر تعليم اللغة العربية .مصر :مكتبة النضة ادلصرية.
سوغييونوMetode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, .3210 ،
 .dan R&Dباندوع  :الفابيتا.
عبد احلميد ،واخوانو.3224 ،
 .Materi dan Mediaماالنج  :اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنع بريس.
وامونا .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab.3211 ،جوغجاكارتا :تَتاس.
سوىريسمي أري كونطا .Manajemen Pendidkan .3222 .جاكرتا  :رينيكا جتفتا.

Pembelajaran Bahasa ArabPendekatanMetode,Strategi,

ابو بكر زلمد.1541 .
نسييونل.
سوىارسيمي أريكونطاProsedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi 1554 ،
 revisi ke IVجاكرتا :رينيكا جيبتا
Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab
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سورابيا :أوسها

سيفول مصطفى3211 ،
اإلسالمية احلكومية مالك فريس
زلمد عبد احلامد  Mengukur Kemampuan Bahasa Arab 3212مالع :جامعة اإلسالمية
احلكومية – فريس
ازيومردي ازىار Ensiklopedi Islam 1 ،جامرتاPT Ichtiar Baru Van Hoeve :
ىارىاب يونوس kamus besar bahasa indonesia 3211 .جاكرتا
ادلقابلة اي بعض الطالب ب ُب إدارة ادلدرسة الكوثر الدينية  31.02ابريل 3212
Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif

مالع :جامعة

زلمد بن عبد اهلل بن مالك األندلسي ،نظم اخلالصة أللقية ابن مالك سورابايا :مكتبة
اذلداية
ىارىاب يونوس kamus besar bahasa indonesia 3211 .جاكرتا
سلتصر جدا
جوارية 3210 ،اللغة العربية و قواعدىا الكتاب الدراس الثاىن يوغياكرتا  :تَتاس
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اىب احلسن بن حشام الكيالين ،شرح لتصرف العزي مسارنج ،طها بوترا
وثائق ىيكل إدارة مدرسة اذلداية الدينية االسالمية السلفية مبعهد اذلداية كراغ سوتشي بورووكرتو
السنة 3212

و .كوالو  .Metode Penelitian .3223جاكرتا :كراميديا ويديا سارانا
أبراىيم  1551ادلوجح الفٌت للمدرس اللغة العربية ،قَتا ،دار ادلعرف
وينا سنجايا  Strategi Pembelajaran ، 3222جاكرتا :كينتشانا فَتدانا
تقريرات األجرومية الدلعهد االسالمي لَتبايا قديري
مذكر ,أ.أ 1551 ،تدريس فنون اللغة العربية رياض :دار الشوف

(اونلُت)
Evaluasi
Pembelajaran
د،
رمحاوة،
rahmawati.blogspot.com/3213/21/evaluasi-pembelajaran.html
القرأن سورة البقرة 124 :
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