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 الباب األّول

 قّدمةم

 خلفية البحث .أ 

دريس اللغة العربية، ستكون الفعال إذا تستخدم الطريقة ادلناسبة خبصائص مهارة يف ت

ان الطريقة ىي الوسيلة ادلستخدمة للمعّلم إللقاء ادلادة الدراسة اىل التالميذ. لذلك اللغوية. 

بعد فكر ادلعلم ادلادة الدراسية فينبغى ان يفكر طريقة تعليمها اىل التالميذ. إبىتمام احوال 

ميذ. بابد للمعلم ان يفكر يَت الطريقة لًتيي  ادلادة الدراسية وعجعلو يالسالس  التال

1ادلتص .
 

دراسية الىت بابد للمعلم ان يستطيع اإليتيار والتوافيق وتطبيق طريقات تعليم ادلادة ال 

تناس  ابحلابات. أيثر النجاح ىف التعليم يعـُّت ابيتار ادلادة واستعمال الطريقات التامة. 

ويف ىذه ىي طريقة القواعد والًتمجة.  األجروميةيتاب ويف بعض الطرائق ادلناسبة بتدريس  

من تعريفها  ادلناسبة ادلبارية عزم الباحث أن يبحث يف طريقة القواعد والًتمجة وما يتعلق هبا

ونواحيها  األجروميةيتاب ونشأهتا ومن األىداف وادلالمح، يطوات استخدامها يف تدريس  

يتاب اإلعجابية والسلبية عسى أن يكون ىذه الورقة البحثية القصَتة مفيدة يف تدريس  

عهد عونوت تولونج أجونج  و م  السلفي اإلسالميدبعهد ىداية ادلبتدئُت  األجرومية

 .تولونج أجونجسومرب يمفول  السلفي المياإلس الفالح

                                                 
1
Muhammad Abu Bakar. Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab. (Surabaya: Usaha Nasional, 

1981) hlm. 8 
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تقدمي مواد الدرس  طواتخب ربامج اليت تتصفال مستوى ختطيط التدريس ىي طريقة

الطريقة ىي اخلطوات  أيرى، فإن وبعبارة إلجرائي ارتباطا وييقا، و م تعار  مع ادلدي .اب

 عن يان ايتيارا  اليت توجد على ذلك ادلدي .يف ىذا ادلستوى النظرايت عن تطبيق العامة

.ادلواد وييف ترتيبها ىي ما، ةعج  ان تدرس احملددة اليت ادلهارات
2

 

 طريقة ىي ىذه . الًتمجة وطريقة النحوية طريقة ىي مجع منالقواعد والًتمجة  طريقة

حتقيق بعض  لتكون قادرة على اللغة قواعد تًتيز على اليتألجنبية لم اللغة اتعوسيلة ل

اإلستماع  مهارةالكتابة، و  مهارة الكالم، مهارة قراءة،، وىي مهارة الادلهارات اللغوية األربع

 3قواعد اللغة والًتمجة(أويليت الّطرقتُت ) من واحد أفض القواعد والًتمجة  أن يكون طريقة.

 ادلصدر أولغة األمإىل اللغة من لغة لًتمجة ىي طريقة الًتمجة نعلم أنطريقة يما

 ىذه الطريقة تريز .قواعد اللغة تطبيق من با ديكن اذلروب الذي ادلتلقي أو لغة ادلستهدفة

 .أو عكسها لغة األم ادلقروء من اللغة األجنبية إىلترمجة  على

 وعدد من لقواعد النحوية على حفظا زتري طريقة واعد ىيالق طريقة يف حُت

ىذه الطريقة أقدم  ادلعمول هبا.قواعد وفقا لل ادلعينة مث ترييبها فردات أوبعض الكلماتادل

.قليديةطريقة التال فيتعلم اللغة األجنبية. ولذلك تطلق على طرائق
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ا نتحدث عن طريقة القواعد والًتمجة الىت تكون ىف بالد إندونسيا يصوصا  إذا ين

دلعهد. وىى مؤسسة التعليم الكربى ىف تدريس اللغة العربية فلم نستطع أن نفصلها من بيئة ا

للتعليم ىف إندونيسا , وما زالت ىذه ادلؤسسة تستعم  طريقة القواعد والًتمجة ىف عملية 

 تعليمها. 

 .حىت اآلن يف تعليمو طريقة القواعد و الًتمجة قد استخدم السلفي اإلسالمي ادلعهد

عملية ب أي السلفي اإلسالمي هدادلعطبيعة مناسبة  ب ىي طريقة ألنطريقة القواعد و الًتمجة

 تستخدم الكت  السلفية اإلسالمية ادلعاىديثَت من و  .ابلطريقة التقليدية حتتفظ اليت تعليمية

تستخدم  عملية تعليمهااألوىل. طبعا طريقة  بحث عن القواعد و الًتمجة يف ادلرحلةاليت ت

 طريقة القواعد و الًتمجة.

ساسية األولية يعٍت يتاب األجرومية، الذي كت  الذي يبحث القواعد األو أحد ال

 اإلسالمي دلعهدد بن داود الصنهاجي. تقريبا مجيع اقد ألفو الشيخ أبو عبد هللا سّيد زلمّ 

 .يستخدمها يف تعليمو السلفي

 ىداية ادلبتدئُت معهديف وبتلك ادلشكالت، ايتيار الباحث مكان البحث 

ترجننج  السلفي اإلسالمي الفالحعهد م عونوت تولونج أجونج  و  السلفي اإلسالمي

معهدان يستخدمان طريقة القواعد و الًتمجة ىف تعليم  ألن  تولونج أجونجسومرب يمفول 

يتاب يتاب األجرومية، و يف معهدان يثَت أساتذ وأساتذة ذلم مؤىالت علمية يف  

 .وتعليمهااألجرومية 
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عونوت تولونج   السلفي سالمياإلىداية ادلبتدئُت  معهدوجدان عملية التعلم يف  قد

سومرب  ترجننج  السلفي اإلسالمي عهد الفالحو م (Ngunut Tulungagung)أجونج 

. يستخدمان طريقة (Trenceng Sumbergempol Tulungagung) تولونج أجونجيمفول 

 القواعد و الًتمجة يف عملية تعلم الكتاب األجرومية.

يف الفص  السادس  ادلرحلة اإلبتدئية يدرس يف يتاب األجروميةأما ادلادة  او  

يتاب لكن ادلادة  او   و عونوت تولونج أجونج.  السلفي اإلسالميىداية ادلبتدئُت  عهدابدل

ىي  تولونج أجونجسومرب يمفول ترجننج  السلفي اإلسالمي عهد الفالحعند م األجرومية

.الثانويةيف الفص  األول من  الوسطى او ادلرحلة ادلتوسطةادلرحلة  تدرس يف
5

 

عونوت تولونج   السلفي اإلسالميىداية ادلبتدئُت  معهدولكن اجلزء ادلهم, أبن 

وجد فيهما   تولونج أجونجرب يمفول سومترجننج  السلفي اإلسالمي عهد الفالحأجونج و م

 عونوت تولونج أجونج  السلفي اإلسالميىداية ادلبتدئُت  معهدالتاريخ ادلختلف، يستخدم 

عهد م السلفي ويستخدم  اإلسالمييديري (Lirboyo)  لَتاباي عهدمنوذج التعليم من م

عهد عليم من متولونج أجونج.  منوذج التسومرب يمفول  ترجننج السلفي اإلسالمي الفالح

 .السلفي اإلسالمي يديري (Ploso) فلوصا 

 لًتمجة ىف تعليم يتاب األجرومية، رغم أن معهدين يستخدمان طريقة القواعد و ا

 طبعا ىناك  ايتالف يف تعليمها. ولذلك وجد الباحث ادلسائ  سيبحثها ىف حبثو.

                                                 
سومرب يمفول ترجننج  السلفي اإلسالمي عهد الفالحعونوت تولونج أجونج و م  السلفي اإلسالميىداية ادلبتدئُت  عهددبالواثئق 5

 تولونج أجونج
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ىداية ادلبتدئُت  معهديف يعٍت ييف عملية تطبيق ىذه الطريقة  وما الفرق بُت ىذا التطبيق 

ترجننج  السلفي اإلسالمي عهد الفالحعونوت تولونج أجونج  و م  السلفي اإلسالمي

 تولونج أجونج.سومرب يمفول 

د ىداية ادلبتدئُت و معهد الفالح، ىناك دلي  ايتبار تلك ادلعاىد  أى معه و احد

ينة تـولـونـج أجـونـج منها: أبن  ادلؤسستُت من احدى  ادلؤسسات ىف مد نظرية يثَتة،

وادلؤسسة اليت تكون مزعم العصرى , وتستخدمان طريقة القواعد والًتمجة ىف تدريس يتاب 

 األجرومية .

خيتار الباحث طريقة القواعد والًتمجة ألن طريقة القواعد والًتمجة تعترب يالطريقة 

ى ظهور طرائق تعليم التقليدية و الطريقة ادلاضية. ولطريقة القواعد والًتمجة سهم مهم عل

حضور طريقة القواعد والًتمجة يف ادلعهد السلفي حىت األن يدل على   اللغة العربية األن.

أهنا عند صل  ادلوضوع على عملية التعليم يف ادلعهد السلفي. وابخلصوص لتنمية عملية 

 تعلم يت  علماء السلفي.

يقة القواعد والًتمجة أن يبحث مباشرة عن عملية تطبيق طر  باحثاىتمام ال يان  و

عونوت تولونج   السلفي اإلسالميىداية ادلبتدئُت  معهداليت تكون   األجروميةيف تدريس 

 لكذولكن  تولونج أجونجسومرب يمفول ترجننج  السلفي اإلسالمي عهد الفالحأجونج و م

حصوصا  ، تعليم الكت  يف ادلدرسة الدنيةحيافظ  استخدام طريقة القواعد والًتمجة يف ادلعهد

وطريقة  ىي طريقة وراية العلماء السابقة، يف تدريس األجرومية. طريقة القواعد والًتمجة
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وغرضها لفهم القران واحلديث والكت   تدريس القواعد العربية التعليم احلسٌت ىف عملية

 السلفية ألفها العلماء السابقون.

قة القواعد يق طر فلذلك يريد الباحث أن يكت  ىذا البحث حتت ادلوضوع " تطبي

 السلفي اإلسالميىداية ادلبتدئُت  معهددراسة مقارنة يف ) جروميةوالًتمجة يف تدريس األ

تولونج سومرب يمفول ترجننج  السلفي اإلسالمي عهد الفالحعونوت تولونج أجونج و م

 .5102/5102للعام الدراسي   (أجونج

و معهد الفالح، ىناك نظرية  د ىداية ادلبتدئُت ودلي  ايتبار تلك ادلعاىد  أى معه

منها: أبن  ادلؤسستُت من احدى  ادلؤسسات ىف مدينة تـولـونـج أجـونـج وادلؤسسة  يثَتة،

 .الًتمجة ىف تدريس يتاب األجروميةاليت تكون مزعم العصرى , وتستخدمان طريقة القواعد و 

تاب يمع ىذا البحث يرجى احلصول على معلومات جديدة حول مشكالت ىف تدريس  و 

حبيث أنو ديكن ان تكون مقارانت مع نتائج البحوث ىف مكان ايرى. باسيما  األجرومية

األجرومية. وىذه ادلشكالت ادلوجود مما سبق يتاب البحوث عن مشكالت ىف تدريس  

 .حتتاج إىل البحث العلمى

 

 مسائل البحث .ب 

 ىداية" معهد يف األجروميةقة القواعد والًتمجة يف تدريس يتاب يتطبيق طر  ييف .0

 اإلسالمي عهد "الفالح"عونوت تولونج أجونج  و م  السلفي اإلسالميادلبتدئُت" 

 تولونج أجونج ؟سومرب يمفول ترجننج  السلفي
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يف  األجرومية يتاب قة القواعد والًتمجة يف تدريسيما ادلزاي والعوائق ابستخدام طر  .5

 عهد "الفالح"لونج أجونج و معونوت تو   السلفي اإلسالميىداية ادلبتدئُت" " معهد

 ؟تولونج أجونجسومرب يمفول ترجننج  السلفي اإلسالمي

 معهدىف  األجرومية يتابقة القواعد والًتمجة يف تدريس  يشكلة ابستخدام طر ادلما  .3

 عهد "الفالح"عونوت تولونج أجونج و م  السلفي اإلسالميادلبتدئُت"  ىداية"

 ؟تولونج أجونجول سومرب يمفترجننج  السلفي اإلسالمي

 

 أهداف البحث .ج 

ىداية " معهديف  األجروميةقة القواعد والًتمجة يف تدريس يتاب يعرفـة تطبيق طر دل .0

 اإلسالمي عهد الفالحعونوت تولونج أجونج و م  السلفي اإلسالميادلبتدئُت" 

 .تولونج أجونجسومرب يمفول ترجننج  السلفي

يف  األجروميةقة القواعد والًتمجة يف تدريس يتاب يم طر دلعرفة ادلزاي والعوائق ابستخدا .5

 عهد "الفالح"عونوت تولونج أجونج و م  السلفي اإلسالميىداية ادلبتدئُت" " معهد

 .تولونج أجونجسومرب يمفول ترجننج  السلفي اإلسالمي

 معهديف  األجروميةقة القواعد والًتمجة يف تدريس يتاب يدلعرفة مشكلة ابستخدام طر  .3

 عهد "الفالح"عونوت تولونج أجونج و م  السلفي اإلسالميادلبتدئُت"  ىداية"

 .تولونج أجونجسومرب يمفول ترجننج  السلفي اإلسالمي
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 فوائد البحث .د 

 الفائـدة النظريــة .0

يرجو الباحث أن يكون ىذا البحث سهما فكراي ىف العلوم الىت تتعلق ابللغـة 

  السلفي اإلسالميىداية ادلبتدئُت  عهددب األجروميةب العربيـة وياصة على تدريس يتا

سومرب يمفول ترجننج  السلفي اإلسالمي عهد الفالحعونوت تولونج أجونج و م

 الفائـدة التطبيقـة  تولونج أجونج

ىداية  معهدىف  األجروميةصارت نتائج ىذا البحث مفيدة دلسؤوىل درس  (أ 

 اإلسالمي عهد الفالحنج أجونج و معونوت تولو   السلفي اإلسالميادلبتدئُت 

وياصة للمدرسُت حىت يتزودوا هبا  تولونج أجونجسومرب يمفول ترجننج  السلفي

عند تعيُت القرارات اجلديدة ويذلك القيام ابلبحث عن عمليات الًتبيـة والتعليم 

 حىت يسه  للمعلم النجاح ىف أداء واجبـو .

ث ىف ادلسقب  حيث تكون معلومات ىف أن تكون نتائج ىذا البحث مفيدة للباح (ب 

 تطوير يطة البحث األيثر تناس  بتطوير العلوم .

 أمهية عملية .5

 اإلسالميىداية ادلبتدئُت  معهدليكون ىذا البحث سهما علميا لتالميذ يف  (أ 

سومرب  ترجننج  السلفي اإلسالمي عهد الفالحعونوت تولونج أجونج و م  السلفي

  وصلوا إىل األىداف ادلرجوة.حىت تولونج أجونجيمفول 

 ليكون ىذا البحث مرجعا للباحثُت اآليرين يف ادلستقب . (ب 
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 توضيح املصطلحـات .ه 

قة القواعد يتسهيال للقارئُت ىف فهم ىذا البحث العلمى حتت ادلوضوع " تطبيق طر 

وت ونع السلفي اإلسالميىداية ادلبتدئُت  معهديف  األجروميةوالًتمجة يف تدريس يتاب 

و  "تولونج أجونجسومرب يمفول ترجننج  السلفي اإلسالمي عهد الفالحتولونج أجونج و م

لدفع اخلطاء ىف الفهم ادلراد حيتاج الباحث أن يشرح ويبُت ي  حزم وصراحة عن 

 ادلصطالحات.

 البيان النظرى .0

6التطبيق : ىو ربط الشىء ىف مكانو، و اإلستعمال (أ 
 

الطريقة : يف القاموس الكبَت للغة اإلندونيسية فيكون معٌت الطريقة ىى الطريقة  (ب 

ادلنتظمة ادلستخدمة ألداء عم  معُت يي حيص  الغر  ادلناس  ادلطلوب؛ طريقة 

 7نتظم لتسهي  العملية يف أداء النشاط ىدفا إىل ني  الغر  ادلقرر.العم  ادل

و الطريقة على الوجو العام ديكن دبعٌت ي  شيئ يضمن يف ي  عملية التعليم؛ 

 8دلنهج العام يف اإليتيار, و التنظيم, و تقدمي ادلادة.ديكن دبعٌت ا

ى الطروق التعلمية لدرس اللغة القواعد والًتمجو : طريقة القواعد والًتمجو إحد (ج 

9العربية أو يسمى يرباء التعليم لللغة األجنبية ىذه الطريقة ابلطريقة التقليدية.
 

                                                 
6
 Pius A. Partantodan M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 

2004), hlm. 40 
7
Departemen Pendidikan Nasional,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

BalaiPustaka, 2002), edisi ketiga, hlm.740 
8
Abdul Hamid, Uril Baharudin, Bisri Mustofa, Pembelajaran Bahasa  Arab, Pendekatan, 

Metode, Strategi, Materidan Media, (Malang: UIN-Malang Pres, 2008), hlm.3 
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لًتمجة ىي من أقدام الطرائق اليت طريقة القواعد والًتمجة: طريقة القواعد وا (د 

استخدامت يف تعليم اللغات األجنبية، ومازالت تستخدم يف عدد من بالد العا م. 

مسيت ىذه الطريقة بطريقة القواعد والًتمجة ألهنا هتتم بتدرس القواعد أبسلوب 

نظري مباشر وتعتمد على الًتمجة من اللغة األم وإليها، حيث يتم التدريس ابللغة 

11م وتًتجم إليها القواعد والكلمات واجلم .األ
 

 يالبيان التطبيق .5

قة القواعد يطر  تطبيق" حث الذى قرره الباحث الكات  وىومناسبا دبوضوع الب

ونوت ع  السلفي اإلسالميىداية ادلبتدئُت  معهدوالًتمجة يف تدريس يتاب األجرومية يف 

 "تولونج أجونجسومرب يمفول ترجننج  السلفي اإلسالمي عهد الفالحتولونج أجونج و م

فادلراد بو شك  الفع  من أحد طرائق تدريس اللغة العربية بُت الطريقة األيرى. حيث 

 ه الطريقة تتعلق على القواعد والًتمجة.تطبيق ىذ

 

 طرائق البحث .و 

 تصميم البحث .0

ىو البحث  ،يستعم  الباحث عند يتابة ىذا البحث العلمي البحث الكيفي

ادليداىن الذى يستعم  مدي  الظاىريـة والوصفيـة، ويان نوع البحث الذي يستعملة 
                                                                                                                                      

9
Anin Nurhayati,  Diktat  Metodologi Pengajaran Bahasa  Arab, (Tulungagung: STAIN 

Tulungagung, 2006), hlm 14. 
)الراي : جامعةاإلمام دمحم بن سعود  0طرائق تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أيرى، ط عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي،  11

 33م( ص. 5115اإلسالمية، 
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الذى أييت بصورة عن صفات  ، وىو البحثالباحث ىو البحث الوصفى اإليتشايف

 الشخصية أو الفرقـة ادلعينة يف اجملتمع .

نوع البحث ادلستخدم يف ىذا البحث ىو البحث الكيفي. الطرائق الكيفية من 

األحباث اليت تنتج البياانت الوصفية يف شك  يلمات مكتوبة أو منطوقة من الناس 

ىناك عنصر ادلضاربة البياانت  والسلوييات اليت ديكن مالحظتها. يف ىذه الطريقة ليس

 أو التخمُت. هنج الكيفي لديو مخسة اخلصائص، وىي:

البحث الكيفي اليت أجريت مع اخللفية الطبيعية من مصادر البياانت مباشرة  (أ 

 والباحثُت يأداة رئيسية.

يكون وصفيا الذي يصف حالة أو البياانت اليت مت مجعها على شك  يلمات أو  (ب 

 الشخصيات معينة.األجوبة من 

 زايدة اباىتمام للعملية وليس نتيجة أو منتج وحدىا. (ج 

ييفية حبث البياانت وإجراء البحوث النوعية دتي  إىل استخدام الطريقة  (د 

 اباستقرائية.

11ادلدي  للبحث الكيفي. (ه 
 

البحث الكيفي ىو أيثر حساسية وديكن أن تتكيف مع أتيَت شحذ القيم 

وأمناط ادلشًتية اليت واجهتها يف ىذا اجملال. وىذا ديكن الباحثُت هنج نوعي أعرف ىذا 

                                                 
11

Lexy. J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif.  (Bandung  : Remaja Rosda Karya: 

2005),hlm. 4 
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ادلوضوع شخصيا وأقرب. قد حيدث ىذا بسب  تورط مع ىذا ادلوضوع. وإشراك ىذه 

فور قادرة على استكشاف الوضع، والظروف، واألحداث ادلتعلقة منوذج تكون على ال

 تطوير نظام يتم مباشرة ستوفر مسامهة ىامة يف ىذه الدراسة.

التايل با ديكن القيام بو البياانت اليت مت مجعها من يالل احملاداثت مع موضوع 

 تيار هنج ييفي.ابستخدام النهج الكمي أو التحلي  اإلحصائي. لذا دتي  الباحثُت باي

إستنادا إىل أنواع القضااي اليت دتت مناقشتها يف ىذه الدراسة، استخدم الباحث 

منطا دراسة وصفية. البحث الوصفي ىو أسلوب البحوث اليت تسعى إىل تطوير 

عملية البحث الوصفي اجليد وفعال ذلا نفس النمط  12وتفسَت الكائن ادلناس .

األساسي عن البحوث األيرى. ابإلضافة إىل ذلك، تتطل  ىذه الدراسة أيضا عم  

 دقيق على ي  من مكوانتو من أج  وصف ادلوضوع أو الكائن قيد الدراسة.

قدر ممكن من الدقة،  دراسة وصفية هتدف إىل توفَت بياانت عن اإلنسان يما

ويتمحور   13الدولة أوأعرا  أيري. يما لغر  الوصفي لوصف البياانت يف الشرط.

هود ىذه الدراسة من أج  ح  ادلشكلة، وجع  التغيَتات اليت تكون دبثابة زايدة اجل

ادلبذولة لتنفيذ التحسينات واإلجراءات الرامية إىل البحث عن إجاابت على األسئلة 

 ادلطروحة من النشاطات الصفية يوما بعد يوم.

                                                 
12

Sukardi. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya. (Yogyakarta: 

Bumi Aksara. 2003),hlm. 157 
13

Arif Furchan. Pengantar Penelitian dalam Pendidikan. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

2005),hlm. 447 
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البحث إستنادا إىل فهم أعاله، ديكننا أن نستنتج دراسة حبثية وصفية اليت تسعي 

 ىذه يصف أعرا  أو الباحثُت ظرف منهجي حبيث تصبح الكائنات واضحة، يف

جرومية األ يتاب  احلالة ادلتعلقة بتطبيق استخدام طرق القوعد و الًتمجة  يف التدريس

الفالح ترجنع  عهدم طالب ىدية ادلبتدئُت عونوت و عهدمي طالب )ابلتطبيق عل

 (.تولونج أجونج

 مكان البحث .5

ىداية ادلبتدئُت عونوت تولونج  عهديان مكان البحث الذي خيتاره الباحث ادل

 .تولونج اجونج يمفول ترجننع سومرب الفالحج و ادلعهد اإلسالمي السلفي أجون

 يما يلي:   عهدادلوأسباب إيتيار ىذه 

 ترجننع سومربيمفول الفالحسالمي السلفي تدئُت و ادلعهد اإلىداية ادلب عهدادلإن  (أ 

ة و با تولونج اجونج ادلدرسة الدنية السالفية الذي يستعم  طريقة القواعد والًتمج

يغَّتىا حىت األن، ان تطور تعليم اللغة العربية وتقّدم التكنولوجي وعلوم تعليم 

 اللغة العربية.

 وىو احدى ادلدرسة الدنية السالفية ادلعترب يف ادلدينة تولونج أجونج. (ب 

 حضور الباحث .3

بابد أن يفهم أن صحة احلقائق يف البحث الكيفي تتعلق يثَتا ابدلستخربين أو 

بحويُت أي ى  البياانت )احلقائق( احملصولة من من ميدان االبحث سواء بوسيلة ادل
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أو  صحيحة( أم با عندىم )ادلستخربين(.(ادلقابلة, و ادلشاىدة, أوحتلي  الواثئق معتربة 

على معٌت آير ى  احلقائق مناسبة أم غَت مناسبة دبداريهم أم آرائهم. و يان تكنيك 

ن حتقيقا أو أتييدا لتلك احلقائق. و تتعلق صحة ىذه تفتيش صحة احلقائق ىنا يكو 

احلقائق دبدى صدق ادلستخربين و انشراحهم )صراحتهم( يف عطاء ادلعلومات أو 

األجوبة عن أسئلة قدمها الباحث. و يان مستوى صراحة ادلستخربين يف إاتحة تلك 

الباحثة يف األجوبة تعُّت دبستوى استقباذلم حنو حضور الباحثة. لذلكو يان حضور 

ميدان البحث من أىم اخلطوات اليت سَت عليها الباحث بك  دقة سببا من أنو يتعلق  

14يثَتا بعمليات البحث عن احلقائق و نيلها بطريق طبيعي.
 

لذلك, حتضر الباحثة عند أداء ىذا البحث العلمي يف ميدان البحث ليتص  

ابدلبحوث ىدفا إىل ني  احلقائق أو ادلعلومات الصادقة امتثابا من شك  البحث 

م ابدلالحظة ادلباشرة, الكيفي. و يان حضور الباحثة إىل زل  البحث ديّكن لو أن يقو 

و ابدلقابلة مع ادلستخربين و يتمكن لو ني  احلقائق من الواثئق ادلوجودة فيو. و يذلك,  

يان حضوره فيو يهدف إىل غرس التقّرب معهم الذين ينزلون منزلة اإليوان يف أداء 

 البحث.
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Rulam Ahmadi, Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif, (Malang: Penerbit 
Universitas Negeri Malang . (UM PRESS), 2005), hlm 54 
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حضر الباحث يف مكان البحث بثالث حضر وىي يف ادلالحظة األولية مث 

 أبري يف الشهر الثانوية مث ادلالحظة األيَتية. تنفذ ادلالحظة األولية  ادلالحظة

 . نيويو وادلالحظة األيَتية يف الشهر  مايووادلالحظة الثانوية يف الشهر 

 مصادر احلقائق .3

مصادر البياانت يف ىذه الدراسة ىي مصادر البياانت اليت مت احلصول 

تتكون البياانت من نوعُت من البياانت ومصدرىا البشر والبياانت من  15عليها.

ادلصادر غَت البشرية. وأتلفت مصادر البياانت من البياانت األولية يف شك  يلمات 

16.أو الكالم أو السلوك من الناس الذين لوحظ ومقابالت
 

حُت أن يصائص البياانت الداعمة يف شك  غَت البشرية يعٍت أن بياانت 

إضافية يف ىذه الدراسة تشك  الرسائ ، قائمة احلضور، أو أشكال سيغال من واثئق 

وبعبارة أيري، صنفت مصادر البياانت يف ىذه  17تتعلق الًتييز علي البحوث.

 الدراسة إىل الثانية أجزاء:

 مصدر احلقائق الرئيسي (أ 

أن ادلراد دبصدر احلقائق ىو  موضوع  (Suharsimi)وّضحت سوىارسيمي

يرى لوفالند و لوفالند حيث نقلو مولونج أن و  18أو مصدر تنال منو احلقائق.

                                                 
15

Suharsimi Arikunto. Prosedur Peneltian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Rineka 
Cipta. 2006),hlm. 129 

16
Ahmad  Tanzeh dan Suyitno.Dasar-dasar Penelitian. (Surabaya: Elkaf. 2006),hlm. 131 

17
Lexy. J. Moleong. Metodologi…hlm. 107 

18
Suharsimi Arikunto, Prosedur.... hlm. 129. 



16 

 

 
 

مصادر احلقائق الرئيسي يف البحث الكيفي ىي األقوال و األعمال و أما سواىا 

 19فهي احلقائق ادلزية ذلا مث  الوييقة و ما أشبو ذلك.

ة من ادلبحوث عنو ادلراد دبصادر احلقائق األساسيـة ىى ادلعلومات احملصول

 مباشرا حبيث تبتدئ أنشطة ذلك أوبا أبداء ادلالحطـة عليها ويتابتها. 

 ومصادر احلقائق األساسيـة ىف ىذا البحث العلمى فهـى يما يلى : 

األساتيذ  ىف معهد ىدية ادلبتدئُت اإلسالمي السلفي عونوت تولونج اجونج و  (0

 معهد"الفالح"  اإلسالمي السلفي ترجننع.

تالميـذ ىف ادلعهد اإلسالمي السلفي ىدية ادلبتدئُت عونوت تولونج اجونج و  (5

 .ادلعهد اإلسالمي السلفي "الفالح" ترجننع

 مصادر احلقائق الثنائيـة  (ب 

إن ادلراد دبصادر احلقائق الثنائيـة ىى احلقائق حيصلها الباحث من غَت 

ث مباشرا . وذلك مث  ما نتيجـة أعماذلا أو ما ليس زلصوبا من موضوع البح

21حتصلو من أمور اإلحصاء والبياانت والصدرات األيرى .
 

وديكن حصول مصادر احلقائق ىف ىذا البحث من واثئق ادلدرسـة، 

  البحث وغَتىا واجملالت, أو ملف األوراق, والكت , أو ادلذيرات ادلتعلقة دبسائ

 من احلقائق ادلطلوبة واحملتاجـة .

                                                 
19

Lexy J. Moleong, Metodologi.... hlm.103 
20

Marzuki, Metodologi Riset,  (Yogyakarta: BPFEE UII, 1977), hlm. 5 
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 مراح  البحث  .2

يف الكتاب مولوع يعٍت مراح  قب  ادليدان ومراح  يف ادليدان ومراح  حتلي  

يف مراح  قب  ادليدان يعم  الباحث اباستعداد  50احلقائق ومراح  نتائج البحث.

البحث مث  ترس  ابحثة رسالة التصريح دلكان البحث. اذا مراح  قب  ادليدان لنشاط 

اتم مث الباحثة تعم  مراح  يف ادليدان حىت مراح  نتائج البحث يعٍت ابلنسبة إىل 

ىداية ادلبتدئُت  معهداألجرومية يف  يتاب قة القواعد والًتمجة يف تعليم درسيتطبيق طر 

ترجننج  السلفي اإلسالمي عهد الفالحأجونج و م عونوت تولونج  السلفي اإلسالمي

 .تولونج أجونجسومرب يمفول 

 

 تنظيم البحث .ز 

ينبغى للباحث العلمي ىف يتابة البحث العلمى حىت يسه  لو ىف عملية يتابو وىف 

 :تكون الًتتي  البحث ىف ىذا البحث العلمى مما يلى فهم زلتوايتو. 

 على : يالقسم األول وحيتو  .0

ادلوضوع وموافقة ادلشرف وتصديق رللس ادلناقسة واألىداء والشعار ويلمة صفحة 

 الشكر والفكرة التجريدية وفهرس وادلعلقات.

 

 

                                                 
21

Moleong, Metodologi Penelitian...,hlm. 109. 
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 القسم الرئيسي وحيتوى على: .5

( مسائ  البحث 5( يلفيـة البحث )0: مقدمـة حيث تشتم : ) الباب األول

( توضيح ادلصطالحات 2( فوائد البحث )3( أىداف البحث )3)

 ( ترتي  البحث .7( طرائق البحث )2)

 : النظرايت ويشتم  على: الباب الثاىن

( 5) الطريقة( تعريف 0و أوصافو: ) طريقة القواعد والًتمجة .أ 

القواعد وتطوير  اتريخ (3) طريقة القواعد والًتمجةتعريف 

طريقة  تطبيق (2) القواعد والًتمجة طريقة أىداف (3) والًتمجة

 العوائق و مزااي (2) األجروميةيتاب  يف تعليم  القواعد والًتمجة

 .  طريقة القواعد والًتمجة

( 5) ،األجرومية ابيت عن ادلؤلف سَتة( 0: )األجروميةيتاب  .ب 

 .يةاألجروم يتاب

 ابلبحوث السابقة .ج 

 منوذج البحث .د 

( 5البحث، ) ونوع مقاربة( 0حيث يشتم  على: )الباب الثالث: منهج البحث 

( 2، ) احلقائق مصادر( 3الباحث، ) مكان( 3) ،البحث حضور
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تفتيش صحة ( 7، ) احلقائق حتلي  طريقة( 2، )احلقائقطريقة مجع 

 البحث يطوات( 8، ) احلقائق

،  احلقائقعر  ( 0وتشتم  ) ائقاحلقاحلقائق و نتائج عر  :  الباب الرابع

 حتلي  احلقائق (3) نتائج احلقائق( 5)

  حتليلها( 5) البحث (0يشتم  على: )، حتليلهاو  الباحثالباب اخلامس: 

 ( اإلقًتاحات5( التلخيص )0يشتم  على: ) الباب السادس: اخلادتة

( ادلراجع األجنبية 3( ادلراجع العربية )5( قائمة ادلراجع )0القسم النهائ وحيتوى على: ) .3

 ( قائمة ادلالحق.3)


