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 الباب الرابع

 ائقاحلقاحلقائق و نتائج عرض 

 احلقائقعرض  .أ 
ىذه ادلناسبة يكتب الباحث عن احلقائق اليت وجدهتا من نتائج البحث ابدلعهد 

 السلفي اإلسالمي الفالح عهدتولونج أجوصلو م عونوت السلفي اإلسالمي ىداية ادلبتدئُت

تولونج أجونج. اما مسائل البحث يف ىذه كتابة رساالت ادلاجستَت  سومرب كمفول ترصلنج

قة القواعد والًتمجة يف يتطبيق طر كتابة اليت قد كتبتها الباحثة يف ابب السابق، وىي : اىل ال

قة القواعد والًتمجة يف يالعوائق ابستخدام طر  ادلزاي وو  فيهما األجرومية كتاب تدريس

 واما احلقائق ادلوجدة اليت تتعلق هبذه ادلسائل منها: األجرومية فيهما. كتاب تدريس

 األجرومية كتاب القواعد والرتمجة يف تدريس قةيتطبيق طر  .1

 تولونج أجونج عونوت السلفي اإلسالمي ىداية ادلبتدئُتادلعهد  (أ 

، ادلعهد السلفية نطاق اليت تقع ضمن ادلدرسة ىو ىداية ادلبتدئُت مدرسة

التعليم  سواء يف السلفية أو الكالسيكي النظام نفذت ىذه ادلدرسة منذ إنشاء

يشياء أل ىذا ادلعهد ليست مفتوحة، ولكن اليومية االت احلياةرلال من رل أويف

 .من األوقات مع الدولة نفسهم أوضبطأجديدة 

سنوات ادلاضى، أيشياء كثَتة تتغَت،  77مت أتسيس ادلبتدئُت معهد ىداية

ولكن من حيث التعليم أو الطريقة ادلستخدمة يف عملية التعلم مل يتغَت كثَتا، ال 
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، فضال عن وقت سابق علماء السلفية اليت أصبحت تركة يف تزال تستخدم الطرق

 .اخلاصة، وىو على صادق عمان احلاج إرث مؤسس ادلعهد ىداية ادلبتدئُت

الشيء الذي مل يتغَت ىو طرق التدريس ادلستخدمة يف عملية تعلم اللغة 

منذ بداية نظام ادلعهد يف ىذه ادلدرسة ىناك وكان يقوم بتدريس اللغة  .العربية

كانت الطريقة ادلستخدمة أيضا  .وحىت اآلن ال تزال ىناك دروس .العربية

ابستخدام الطريقة ادلوروثة من ادلعلمُت السابقُت أو الباحثُت، وىي طريقة القواعد 

 و الًتمجة.

 ادلعهد السلفية.طريقة القواعد و الًتمجة خاصة ىي أصبحت مسة شليزة من 

عليمية ديكن أن تكون سلتلفة أو متغيَتىا أو غَتىا من مصادر ادلواد التالكتب 

 1.سها، ىي وطريقة القواعد و الًتجموفقا دلرات، ولكن الطريقة ادلستخدمة نف

التعلم يف  للحصول على البياانت أوعرف عن الطريقة ادلستخدمة يف عملية

ادلدرسة ىداية ادلبتدئُت فباحث استكشاف مصدر البياانت الرئيسي، الذي 

أجرى مقابالت مع األستاذ مسلح سوكادي، وىو من خرجيي ادلدرسة ىداية 

لطالب ادلدرسة كتاابألجروميةادلبتدئُت الذي يدرس اآلن ىناك، ىو يدرس  

ومات ىو مت احلصول من االبتدائية يف الصف السادسة. ىنا البياانت أو ادلعل

 ادلقابالت الباحث مع األستاذ مسلح سوكادي.
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 قال أستاذ مسلح سوكادي:

األجرومية وىي  كتاب قة القواعد والًتمجة يف تدريسيطر عملية التعلم عن "
ادلعلمُت قراءة الكتب والطالب تفسَت الكتاب مث وسط قراءات عرضية 

اإلعراب  القواعد النحو ون تتخللها عملية السؤال واجلواب فيما يتعلق ع
مث يشرح ادلعلم الدرس أو ادلادة وتكرار عرضية الدرس السابق وطرح بعض 

إن عملية التفسَت، تتخللها دائما مع السؤال واجلواب  ويطلب  .األسئلة
 6من التالميذ أن أتخذ علما ابدلعلومات اليت وصفت من قبل ادلعلمُت."

 قال أستاذ ايضا: 

ادلعهد يستخدم الطريقة القواعد والًتمجة ألن ابلطريقة القواعد  ودلاذا ىذا"
و  ومعٌت عن الكلمة القواعد النحووالًتمجة عرف التالميذ عن حكم او 

 3اجلملة."
 وقال استاذ مصلح سوكادي: 

اخلطوة يعٍت:  ان تطبيق طريقة القواعد و الًتمجة يف معهد ىدية ادلبتدئُت"
ء استاذ كتاب الًتاث بًتمجة لغة جوية معا قواعد من انحية النحو األوىل قرا

و الصرف ان طريقة ترمجة بلغة جوية قد ايشتهر مند زمان ادلاض و أوال 
من تعارف ىذه كيفية يعٍت يشيخ خليل "بنكالن" و يشيخ صاليح دارات 

و يف معهد  "مساراع" و يف زماننا قد وجد اكثر معاىيد يف جوا مستعملون.
ة ادلبتدئُت أن مؤسيسو متحريج من معهد "لراباي كاديري" والسيما ىداي

 . مثتستعمل كيفية و مداة و طريقة التدريس متسواي كان مبعهد لراباي
احلطوة الثانية , عندما يقراء األستاذ الكتاب كان استاذ ان يعطى األسئلة 
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خَتة احلطوة األ من رلاالت مدة اليت تربط مبا تيسر كتاب الذي قد قرأ.
األستاذ جلب صميم من ادلدة اليت حبثت يف تلك اخلصة و قبل ينتهى 

 7."وقت الدراسة سيعطى األستاذ تصورا ادلدة األيت
 :االستاذ األخر قالواما 

كانت طريقة او كيفية القواعد و الًتمجة يف ىذ معهد ال فرق ذلا ابدلعاىد "
السلفي األخري تطبيقها كما عرفنا أن األستاذ يقراء كتاب األجرومية  
كتاب اليت يبحث فيها ضلوية سيعطى األستاذ السوأل بًتابط النحو ادلثل 

 5."أن جيبا سؤال األستاذإنتخب األستاذ طلبا او طلبُت و عليهما 
 

عندما يف الفصل وجب على طالب وىذا مناسبا من رأي بعض الطالب، 

عمريطي و بعد رلئي األستاذ  ادلعهد ىداية ادلبتدئُت نشد منظومان الفية او

سيختار بعض الطالبو سخصا او سحصُت. ألن يتقدما إىل امام الفصل و 

عليهما ان يقراء ادلدة ادلاض و بعده يقراء األستاذ صفحة من الكتاب بًتمجة لغة 

مث يصرح  جوية و يف اثناء قراءة األستاذ سيعطينا األسئلة اليت حتتوي يف مقرؤ

صرح األستاذ مناسب ابدلدة، و قيل خيتتيم األستاذ خصة ىو األستاذ شلا يقراء و 

 6.يتصور ما األيت
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 :دمحم أنورالديناحد الطالب امسو  وقال

مند الزمان ادلاض  "طريقة القواعد و الًتمجة يطابقها معهد ىداية ادلبتدئُت
طريقة القواعد و الًتمجة فيها فوائد ىذه الطريقة مناسبة لطالب لكي 
يستطيعو قراءة الكتاب اليت تكتب ابلعربية، رمبا ىو أىم الشيء، ألن ضلن 
مسلمون وجب علينا ان نفهم علوم الدينية لكي نستطع ان نعامل ما أمران 

يقة القواعد و الًتمجة. هللا تعاىل ، وىي خصائص او مزيو من ىذه طر 
 7."ولكن من انحية تكلوم ىذه طريقة غَت مناسبة

 
 ج أجونجتولون سومرب كمفول ترصلنج السلفي اإلسالمي الفالح عهدادل (ب 

فعل يف ادلالحظة ادري تطبيق الطريقة القواعد و الًتمجة استخدام يف مجيع 

 :حسٍت كما قال األستاذ عبدهلل   ب األجروميةالكتب وابخلصوص كتا

"طريقة القواعد و الًتمجة ينطيق على يبحث الكتب وابخلصوص كتاب 
و كل األجرومية. يف تطبيق يقراء األستاذ الكتاب ويكتب التالميذ معن

اجلملة بعده طلب التالميذ لقراءة الكتاب مع معنو مث يبُت االستاذ ادلادة 
كل ليل بعد التدريس  ابالمجال ويبحث مرّاة اخرى عن ادلادة يف ادلشورة

 8يف الفصل."
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 : ااستاذ أمحد سجارو  ئيس معهد الفالحر  قال

"يف اكثر معاىد استعملت طريقة القواعد والًتمجة السيما يف تعليم كتاب 
األجرومية قسم ادلدرسة يف معهد الفالح خيصتُت، اخلصة األوىل مدرسة 

لكتاب فحسب و احلصة يف وقت ادلساء تللك ادلدرسة حتتص لقراءة  ا
الثانية يف اليل ، و ىذه احلصة فرصة ليبحث ادلدة السابقة من مقرؤي  
االستاذ يف ادلساء. ترتيب او تطبيق طريقة القواعد والًتمجة يف تعليم كتاب 
األجرومية يعٍت، احلطوة األوىل يقرء االستاذ كتاب اجلرومية و يًتجيم بلغة 

يف نصوص الكتاب. مث احلطوة الثانية اجلوية و اما طالب يكتبون معٌت 
بعد قراء األستاذ نتخب األستاذ بعض طالبو ان يتقدموا اىل امام الفصل 
يقراء معٌت الذي قد اعطاىم، و غالبو اخلصو األوىل يف مساء حتتص لقراءة 
الكتاب و إعطء ادلعٌت فحسب وكان يبحث الدرس او ادلدة اال قليال. 

القواعد تبحث يف خصة ادلشوارة ابلبحث واما يشرح او بيان ادلدة او 
 9األكمال. ويف اثناء ادلشوارة سيعطى األستاذ صميم ادلدة اليت حبث"

 
يسأل بعض الطالب جبيوار مقابلة  ق كان الباحث انولزايدة أتقد احلقائ

  :امسو اكوس حافظ السلفي اإلسالمي الفالح عهدادلمن  وقال طلب االستاذ.

"عملية التعليم و التدريس يف الفصل )يف خصة ادلساء( يقراء األستاذ 
الكتاب فحسب، و اما حبث ادلدة جيري يف خصة اليل، و عند الطالب 

اثناء ادلشاوارة جادلو الطالب و بعد  خرية لتقدمي حثهم او رأيهم. وجد يف
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إنتهى ادلشاوارة سيباين األستاذ عن ادلشكالت اليت وجدت يف اثناء 
 11ادلشاوارة.

 
 األجرومية كتاب قة القواعد والًتمجة يف تدريسيابستخدام طر  ادلزاي والعوائق .6

 تولونج أجونج عونوت السلفي اإلسالمي ىداية ادلبتدئُتادلعهد  ( أ

كطريقة من وسائل التعلم ال يعٍت طريقــة القواعد والًتمجة وليس لديها 

طريقة ضعف أو نقص.حيتاج طريقة داخل ادليالد اخلاصة هبم، وابلتايل فإن 

متنوعة على ضلو متزايد  اجة دلزيد من الناس على تعلم اللغة العربية أو الغرضاحل

وابلتايل فإن الطريقة ادلستخدمة كأداة لدراستو كان ينمو أيضا  .أو متنوع

 .ومتنوعة

يف ىذه احلالة ال يستطيع ادلرء أن يقول أي واحد ىو أفضل، ألن كل 

 أن كل الطريقة يبدو فكرة يتشككون يف .طريقة لو أسسو النظرية والتجريبية

يف الواقع، حىت اآلن، ال أحد )حىت أكثر الطريقة القددية( الذي مات أو  .جيدة

 .وىناك أيضا طريقة األبرز يف مجيع األوقات أو يف مجيع األماكن .ختلى دتاما

وتستخدم ىذه الطريقة ابلفعل لفًتة طويلة يف ىذه ادلدرسة ىداية 

يف ىذه  أيضا أن ىناك بعض ادلزااي والعوئقرى ادلبتدئُت، وضلن كمعلمُت ن

ومع ذلك، وىذه الطريقة ال نزال نستخدمها ألننا نشعر من أن إرث  .الطريقة
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السلف والعلماء جيب أن ضلًتم ىذه الطريقة نشعر بو ىو حق لنا أن تطبق وفقا 

 ىذه ىنشعر من انحية أخرللخلفية ورؤية ومهمة ىذه ادلدرسة ىداية ادلبتدئُت. 

اتعلم  عن أساسي يتعلم التالميذ نريد، حتقيق األىداف اليت بنجاح لطريقةا

،  أوالصف التايل ستوىاستعدادا دل نبعض ادلفردات حيفظو يصبح التالميذ، النحو

احلاجة  أيضا اننشعر يف بعض األحي أخرى ولكن من انحيةسهلة االستخدام و 

ولكن يف . يشيئا جديدا ضلاول أو على األقل األخرى، طرق التعليم إىل تغيَت

 لدينا ألنو ابإلضافة إلىطرق احلالية ىذه الطريقة ال تزال تستخدم ضلن النهاية

 ال تزال حباجة إىل، وضلن ابلنسبة لنا طريقة ىو أفضل ىذا القواعد والًتمجة نشعر

 تطبيق من وقت الحق وىكذا، يف .إذا كنا نريدأن حتاول ذلك طريقة أخرى تعلم

 .ائج مثاليةنت حتقيق التحيز

تطبيق ىذه الطريقة وفقال أستاذ مسلح سوكادي   قوائأما بعض مزااي وع

 :بينها

ادلزااي من الطريقة القواعد والًتمجة يعٍت بطريقة واحدة زلصول أمرين "
منهما ضلو و معٌت، واما عوائق من الطريقة القواعد والًتمجة يسرف عن 

 11وقت ألن البديل يكرر عن ادلادة كل وقت."
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 تولونج أجونج سومرب كمفول ترصلنج السلفي اإلسالمي الفالح عهدادل ( ب

البحث األستاذ  اما مزااي عن طريقة القواعد و الًتمجة كثَت ابل يف ىذا

 قال: علوي حسٍت

"التالميذ يستطيع أن حيفظ عن قواعد النحو غيبا. فيما عدا فهم قواعد 
تالميذ لفهم النحو التالميذ فهم ادلعٌت اجلملة من الكالم حىت خيتصر ال

 16."الكالم أو فهم الكتب

 يضّم األستاذ علوي حسن قال: 

"ىذه الطريقة تستطيع أن يقوي عن حفظ التالميذ، ألن التالميذ زلّتم عن 
لفظ يف الكتاب النحو السيما ابلعملية يشورى، ىذه عمال يستطيع أن 

د النحو وكيف تطبيقو يف اجلملة. يدرك ادلعهد يعمق فهم التالميذ عن قواع
طريقة القواعد والًتمجة ينجح أن يريشد التالميذ لفهم قواعد النحو، بو 

 13لو لقراءة الكتب حىت فهم دلنصر من الكتب." التالميذ بسهو

 :يعٍت  حسٍت من طريقة القواعد و الًتمجة عند االستاذ عبدهللا مث عوائق

"ينبغي األستاذ يف ىذه ادلادة ىو ماىر على علم قواعد النحو وفهم عن 
ادلعٌت كل اجلملة. عالوة على ذلك ادلعهد يستخدام عن عملية يشورى يف 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 سومرب كمفول ترصلنج السلفي اإلسالمي حالفال يف ادلعهد كتاب األجرومية كاالستاذ حسٍت ادلقابلة مع االستاذ عبدهللا16

 6116 مايو 9يف التاريخ  تولونج أجونج
 سومرب كمفول رصلنجت السلفي اإلسالمي الفالح يف ادلعهد كتاب األجرومية كاالستاذ عبدهللا حسٍتادلقابلة مع االستاذ 13

 6116 مايو 9يف التاريخ  تولونج أجونج



65 

 

65 
 

الدروس. ذلك يستطيع التالميذ اجملتهدون يصَت فهم جدا  يبحث
 17والتالميذ اخلصوم يصَت متخلف."

 :ث مع استاذ عبدهللا حسٍت انو قالوالنتائج بعد ادلقابلة الباح

ادلزية طريقة القواعد و الًتمجة جبوار لنمارس طريقة علماء السلف، قد "
يشعران ىذه الطريقة مناسبة ما قصادان، ضلن نرجو الطالب ان يستطعوا قرأة 
الكتاب فحسب لكن ىم يعرفون قواعد و أحكام ما يقرؤون دلقرؤ و معٌت 

صان و لذلك قد يشعرت بستعمال مدة مناسبان. ولكن كل ما لو نق
الطريقة أن ظالب ينقصون مفرادة، و األىم ادلفرادة اليت تفرب يف كتاب 
الًتاث ادلثال ادلفردات اليومية، ىذ مشكالت اليت يوجهها طالب 

 15السلف.

 :واما أمحد ىيدار رجال من فصل اوىل من الثنوية لو الرءي تعليم و تعالوم

كتاب اجلرومية  بطريقة القواعد و الًتمجة قد انسب جبانب مدتو تبحث "
القواعد قد استحدمت كيفية القواعد و الًتمجة اليت محلتا احكام النحوية 
لكن حيتاج اإلحتمام و النشيط ألن مدة القواعد قد ربطت يف كل 

 16."مرحلتها
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

سومرب كمفول ترصلنج  اإلسالمي السلفيالفالح ادلقابلة مع االستاذ عبدهللا حسٍت كاالستاذ كتاب األجرومية يف ادلعهد 17

 6116 مايو 9يف التاريخ  تولونج أجونج
سومرب كمفول صلنج تر  اإلسالمي السلفيالفالح ادلقابلة مع االستاذ عبدهللا حسٍت كاالستاذ كتاب األجرومية يف ادلعهد 15

 6116 مايو 9يف التاريخ  تولونج أجونج
يف  تولونج أجونج سومرب كمفول ترصلنج السلفي اإلسالمي الفالحيف ادلعهد  امسو أمحد ىيدار احد الطالبادلقابلة مع 16

 6116مايو   9التاريخ
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 األجرومية كتاب قة القواعد والًتمجة يف تدريسيابستخدام طر  ادلشكالت .3

 تولونج أجونج  عونوت السلفي اإلسالمي ىداية ادلبتدئُتادلعهد  ( أ

من مدرسي  ابعتباره وصيا وكما ادلعلمُت وقال األستاذ مسلح سوكادي

 :ادلواد يف ادلدارس االبتدائية الصف السادس

أيشعر هبا ىي  القواعد والًتمجة ىي الطريقة اليت"يف الواقع ىذه طريقــة 
ب يف عملية تعلم اللغة العربية من ىذا القبيل، ولكن يف استخدام أنس

بعض األحيان ىذه الطريقة سوف تواجو عقبات أو مشكالت عند الدولة 
 17من فئة الطالب أو تفتقر إىل الدعم يف ىذه العملية".

 :األستاذ مسلح سوكادي ومن ادلشكالت يف ىذا ادلعهد، قال

قد وجدت ادلشكالت يف تطبيق الطريقة لتعليم كتاب األجرومية يف الفصل، "
األوىل يعٍت األستاذ لو الوقت الضيق برغم من ادلوداة الكثَتة. و ىذه طريقة 

 ."الثاين ىذه طريقة شللة عند اكثر الطالبقد استهلكت ألوقت 
 :من فصل السادس من اإلبتدئية الطالب دمحم معروف قالو 

وجب علينا ان نسمع مقرؤ األستاذ الذي النفهم اال قليال و ىذ شليل "
عندان، و لنا الوقت الضيق لتعلوم او مطلعو ألن اكثر منا خدماء يف 

دة يف الوقت الليل، من جهد مده ضلن ضلتاج القواة ألن أعطنا ادل مؤسيسو.
 18".شليلة وطريقتها شللو أيضا أىده مشكلو منا

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 عونوت السلفي اإلسالمي ىداية ادلبتدئُتيف ادلعهد  كتاب األجرومية كاالستاذ مسلح سوكاديادلقابلة مع االستاذ 17

 6116مايو  6تولونج أجونج التاريخ 
 6عونوت تولونج أجونج التاريخ اإلسالمي السلفي ىداية ادلبتدئُت يف ادلعهد  دمحم معروفامسو  احد الطالبادلقابلة مع 18

 6116مايو 
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 جونجتولونج أ سومرب كمفول ترصلنج السلفي اإلسالمي الفالح عهدادل ( ب

 :قال األستاذ علوي حسٍت

"ادلشكالت الظهور عن تطبيق الطريقة القواعد و الًتمجة يعٍت تعوزه احليوية 
عن التالميذ لتعليم قواعد النحو من سنة اىل سنة جيد بصغَت حىت يرص 

 19على الدرقية عن التالميذ يف ادلشورة."

 : لة مع أستاذ عبدهللا حسٍت لو رأيومن مقاب

"يف عملية تعليم كتاب جرومية استعملت ىذه طريقة لتطور العلمية و 
وارة، و األفكرية عند كل الطالب إذان عملية التعليم فّضل يف انحية ادلشا

لذلك عملية ادلشوارة قد إعتمدت يف محاسة الطالب واما األستاذ ىو 
مساعد او معاون لكي جتري عملية التعليم يف داخل البحث او عملية 
ادلشوارة انجحا و حيصل أعراض الدراسة إذن ضلن ضلول ان هنتم و ننركز 

 61الطالب مجيعا.

و قد يشهد الباحث عملية التعليم كتاب األجرومية يف معهد الفالح حتقيق 

األستاذ و طالب عندما مقابلة  مع الباحث، و حدث قسم وقت التدريس اىل 

رأ األستاذ الكتاب فحسيب و اخلصة الثانية يشاوروا خصتُت يف اخلصة األول يق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 سومرب كمفول ترصلنج السلفي اإلسالمي الفالح يف ادلعهد ةكتاب األجرومي كاالستاذ ادلقابلة مع االستاذ عبدهللا حسٍت19

 6116 مايو 9يف التاريخ  تولونج أجونج
 سومرب كمفول ترصلنج السلفي اإلسالمي الفالح يف ادلعهد ب األجروميةكتا كاالستاذ ادلقابلة مع االستاذ عبدهللا حسٍت61

 6116 مايو 9يف التاريخ  تولونج أجونج
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الطالب و حبث ادلسائل يف ذلك ادلعهد قد استوات الطريقة اليت استحدمت يف 

 جامعو احلكومية تولونج اجونج الذي فّضل يف رلال ادلشوارة.

 نتائج احلقائق .ب 
ىداية ادلبتدئُت" " يف معهد األجروميةقة القواعد والًتمجة يف تدريس كتاب يتطبيق طر  .1

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

 .تولونج أجونجسومرب كمفول ترصلنج 

 ىداية يف معهد األجروميةقة القواعد والًتمجة يف تدريس كتاب يتطبيق طر أما 

كتاب مث ادلعلمُت قراءة الكتب والطالب تفسَت الىي  اإلسالمي السلفي ادلبتدئُت

 القواعد النحو ووسط قراءات عرضية تتخللها عملية السؤال واجلواب فيما يتعلق عن 

اإلعراب مث يشرح ادلعلم الدرس أو ادلادة وتكرار عرضية الدرس السابق وطرح بعض 

 عهد الفالحمب  تطبيق طريقة القواعد والًتمجة يف تعليم كتاب األجرومية. و األسئلة

، احلطوة األوىل يقرء االستاذ كتاب اجلرومية و يًتجيم بلغة يعٍت اإلسالمي السلفي

اجلوية و اما طالب يكتبون معٌت يف نصوص الكتاب. مث احلطوة الثانية بعد قراء 

األستاذ نتخب األستاذ بعض طالبو ان يتقدموا اىل امام الفصل يقراء معٌت الذي قد 

لكتاب و إعطء ادلعٌت فحسب اعطاىم، و غالبو اخلصو األوىل يف مساء حتتص لقراءة ا

وكان يبحث الدرس او ادلدة اال قليال. واما يشرح او بيان ادلدة او القواعد تبحث يف 
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خصة ادلشوارة ابلبحث األكمال. ويف اثناء ادلشوارة سيعطى األستاذ صميم ادلدة اليت 

 حبث

 معهديف مية األجرو كتاب قة القواعد والًتمجة يف تدريس  يادلزاي والعوائق ابستخدام طر  .6

 عهد "الفالح""ىداية ادلبتدئُت" اإلسالمي السلفي  عونوت تولونج أجونج و م

 .تولونج أجونجسومرب كمفول اإلسالمي السلفي ترصلنج 

ىداية  عهدمباألجرومية كتاب يف تدريس  ادلزااي من الطريقة القواعد والًتمجة 

ين منهما ضلو و معٌت، واما يعٍت بطريقة واحدة زلصول أمر  اإلسالمي السلفي ادلبتدئُت

عوائق من الطريقة القواعد والًتمجة يسرف عن وقت ألن البديل يكرر عن ادلادة كل 

 يعٍت اإلسالمي السلفي عهد الفالحادلزااي من الطريقة القواعد والًتمجة مب أما و وقت.

ميذ التالميذ يستطيع أن حيفظ عن قواعد النحو غيبا. فيما عدا فهم قواعد النحو التال

أما  .فهم ادلعٌت اجلملة من الكالم حىت خيتصر التالميذ لفهم الكالم أو فهم الكتب

عوائق من طريقة القواعد و الًتمجة عند االستاذ عبدهللا حسٍت يعٍت ينبغي األستاذ يف 

ىذه ادلادة ىو ماىر على علم قواعد النحو وفهم عن ادلعٌت كل اجلملة. عالوة على 

عن عملية يشورى يف يبحث الدروس. ذلك يستطيع التالميذ ذلك ادلعهد يستخدام 

 اجملتهدون يصَت فهم جدا والتالميذ اخلصوم يصَت متخلف.
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"ىداية  ىف معهد األجروميةكتاب قة القواعد والًتمجة يف تدريس  يادلشكلة ابستخدام طر  .3

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

 .تولونج أجونجسومرب كمفول السلفي ترصلنج 

 األجروميةكتاب قة القواعد والًتمجة يف تدريس  يابستخدام طر ومن ادلشكالت 

يعٍت األستاذ لو الوقت الضيق برغم من اإلسالمي السلفي  ادلبتدئُت ىداية  معهديف 

د اكثر ادلوداة الكثَتة. و ىذه طريقة قد استهلكت ألوقت الثاين ىذه طريقة شللة عن

 عهد الفالحمب ادلشكالت الظهور عن تطبيق الطريقة القواعد و الًتمجةأما  و .الطالب

يعٍت تعوزه احليوية عن التالميذ لتعليم قواعد النحو من سنة اىل سنة  اإلسالمي السلفي

 .جيد بصغَت حىت يرص على الدرقية عن التالميذ يف ادلشورة

 حتليل احلقائق .ج 

 العرض .1

 ىداية ادلبتدئُت اإلسالمي السلفي  عونوت تولونج أجونج معهدلبحث عرض ا (أ 

 األجروميةقة القواعد والًتمجة يف تدريس كتاب يتطبيق طر  عرض البحث عن (1

 اإلسالمي السلفي  عونوت تولونج أجونج. ادلبتدئُت ىداية يف معهد

 األجروميةكتاب يف تدريس  قة القواعد والًتمجةيتطبيق طر  يكون. 

 التالميذ جيعل  األجروميةكتاب يف تدريس  قة القواعد والًتمجةيطبيق طر ت

 . قواعد و ترمجةضلو و معٌت او  افهم اىل ادلدة
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قة القواعد والًتمجة يف تدريس  يادلزاي والعوائق ابستخدام طر  عرض البحث عن (6

اإلسالمي السلفي  عونوت  ىداية ادلبتدئُت معهديف األجرومية كتاب 

 .نجتولونج أجو 

  كتاب قة القواعد والًتمجة يف تدريس  يادلزاي والعوائق ابستخدام طر يكون

 األجرومية.

  .بطريقة واحدة زلصول أمرين منهما ضلو و معٌت 
قة القواعد والًتمجة يف تدريس  يادلشكلة ابستخدام طر  عرض البحث عن (3

 اإلسالمي السلفي  عونوت بتدئُتىداية ادل ىف معهد األجروميةكتاب 

 تولونج أجونج

  األستاذ لو الوقت الضيق برغم من ادلوداة الكثَتة.يكون 

تولونج سومرب كمفول اإلسالمي السلفي ترصلنج  عهد الفالحمعرض البحث  (ب 

 .أجونج

 األجروميةقة القواعد والًتمجة يف تدريس كتاب يتطبيق طر  عرض البحث عن (1

 .تولونج أجونجكمفول   سومرباإلسالمي السلفي ترصلنج  الفالح يف معهد

  يقرء االستاذ كتاب اجلرومية و يًتجيم بلغة اجلوية و اما طالب يكتبون

 معٌت يف نصوص الكتاب

  نتخب األستاذ بعض طالبو ان يتقدموا اىل امام الفصل يقراء معٌت

 .الذي قد اعطاىم
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ريس  قة القواعد والًتمجة يف تديادلزاي والعوائق ابستخدام طر  عرض البحث عن (6

سومرب كمفول اإلسالمي السلفي ترصلنج  الفالح يف معهداألجرومية كتاب 

 .تولونج أجونج

  التالميذ يستطيع أن حيفظ عن قواعد النحو غيبا. فيما عدا فهم قواعد

النحو التالميذ فهم ادلعٌت اجلملة من الكالم حىت خيتصر التالميذ لفهم 

 .الكالم أو فهم الكتب

 جملتهدون يصَت فهم جدا والتالميذ اخلصوم يصَت يستطيع التالميذ ا

 .متخلف

قة القواعد والًتمجة يف تدريس  يادلشكلة ابستخدام طر  عرض البحث عن (3

سومرب كمفول اإلسالمي السلفي ترصلنج  الفالح يف معهداألجرومية كتاب 

 .تولونج أجونج

 جيد  تعوزه احليوية عن التالميذ لتعليم قواعد النحو من سنة اىل سنة

 .بصغَت حىت يرص على الدرقية عن التالميذ يف ادلشورة

  حتليل احلقائق عرب املواقع .2

قة القواعد والًتمجة يف تدريس  يتطبيق طر لتكون مقارنة حتليل البحث عرب ادلواقع 

"ىداية ادلبتدئُت" اإلسالمي السلفي  عونوت تولونج  يف معهد األجروميةكتاب 

 تولونج أجونج.سومرب كمفول سالمي السلفي ترصلنج اإل عهد "الفالح"أجونج  و م
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مدرسة عانرتو املتوسطة  املسائل الرقم
 اإلسالمية احلكومية

مدرسة كارنج روجو 
املتوسطة اإلسالمية 

 احلكومية

قة يتطبيق طر  كيف 1
القواعد والًتمجة يف 

تدريس كتاب 
 يف معهد األجرومية

"ىداية ادلبتدئُت" 
اإلسالمي السلفي  

ت تولونج أجونج  عونو 
 عهد "الفالح"و م

اإلسالمي السلفي 
سومرب كمفول ترصلنج 

 تولونج أجونج ؟

قة القواعد يتطبيق طر 
والًتمجة يف تدريس كتاب 

 ىي: األجرومية

ادلعلمُت قراءة الكتب ( 1
 والطالب تفسَت الكتاب

وسط قراءات عرضية ( 6
تتخللها عملية السؤال 

واجلواب فيما يتعلق عن 
 لنحو والقواعد ا
 اإلعراب

قة القواعد يتطبيق طر 
والًتمجة يف تدريس كتاب 

 ىي: األجرومية

( يقرء االستاذ كتاب 1
اجلرومية و يًتجيم بلغة 

اجلوية و اما طالب 
يكتبون معٌت يف نصوص 

 الكتاب.

بعد قراء األستاذ ( 6
نتخب األستاذ بعض 
طالبو ان يتقدموا اىل 

امام الفصل يقراء معٌت 
 الذي قد اعطاىم

ما ادلزاي والعوائق  6
قة يابستخدام طر 

القواعد والًتمجة يف 
كتاب تدريس  

ادلزاي والعوائق ابستخدام 
 قة القواعد والًتمجة يفيطر 

األجرومية كتاب تدريس  
 ىو:

ادلزاي والعوائق ابستخدام 
قة القواعد والًتمجة يف يطر 

األجرومية كتاب تدريس  
 ىو:
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 معهديف األجرومية 
"ىداية ادلبتدئُت" 

اإلسالمي السلفي  
عونوت تولونج أجونج 

 عهد "الفالح"و م
اإلسالمي السلفي 

سومرب كمفول ترصلنج 
 ؟تولونج أجونج

بطريقة واحدة  ادلزاي: (1
زلصول أمرين منهما ضلو 

 و معٌت. 

( العوائق: من الطريقة 6
القواعد والًتمجة يسرف 
عن وقت ألن البديل 

يكرر عن ادلادة كل 
 وقت.

تالميذ ال ادلزاي:( 1
يستطيع أن حيفظ عن 

قواعد النحو غيبا. فيما 
عدا فهم قواعد النحو 

التالميذ فهم ادلعٌت 
اجلملة من الكالم حىت 

خيتصر التالميذ لفهم 
 الكالم أو فهم الكتب.

عوائق:ينبغي ( ال6
األستاذ يف ىذه ادلادة 

ىو ماىر على علم قواعد 
النحو وفهم عن ادلعٌت  

كل اجلملة. عالوة على 
ادلعهد يستخدام  ذلك

عن عملية يشورى يف 
يبحث الدروس. ذلك 

يستطيع التالميذ 
اجملتهدون يصَت فهم جدا 
والتالميذ اخلصوم يصَت 

  متخلف.

ما ادلشكلة ابستخدام  3
قة القواعد والًتمجة يطر 

كتاب يف تدريس  
 ىف معهد األجرومية

"ىداية ادلبتدئُت" 

قة يادلشكلة ابستخدام طر 
القواعد والًتمجة يف 

 األجروميةكتاب تدريس  
 ىو:

قة يابستخدام طر ادلشكلة 
القواعد والًتمجة يف 

 األجروميةكتاب تدريس  
 ىو:
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اإلسالمي السلفي  
عونوت تولونج أجونج 

 د "الفالح"عهو م
اإلسالمي السلفي 

سومرب كمفول ترصلنج 
 ؟تولونج أجونج

األستاذ لو الوقت ( 1
الضيق برغم من ادلوداة 

الكثَتة. و ىذه طريقة قد 
استهلكت ألوقت الثاين 

ىذه طريقة شللة عند 
 .اكثر الطالب

 

تعوزه احليوية عن ( 1
التالميذ لتعليم قواعد 

النحو من سنة اىل سنة 
جيد بصغَت حىت يرص 

على الدرقية عن التالميذ 
 يف ادلشورة.

 

 


