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 الباب اخلامس

 حتليلهاالبحث و 

طرياقة الاقواعد  من خالل ماقارنة، أي اقاق احل حيل   مث اقاق احل ويتم الباحث مجع مرة واحدة

 يفو  ىداية ادلبتدقُت. ادلدرسة يف التعلم تطبياقها يف عملية طرياقة الاقواعد والًتمجة بُت الفعلية والًتمجة

 يف ياقدم الذى ما جييب أن الباحث واراد البحث، زلل من حيصل الذي الباحث حبث الباب، ىذا

 من الباحث يبحث الىت اقاق احل. الربع والباب الثاىن الباب نم اقاق احل بتحصيل البحث ىذا

عونوت تولونج أجونج  و   السلفي اإلسالمي ىداية ادلبتدقُت معهد يف والواثق  وادلاقابلة، ادلالحظة،

 ياقدم ان البحث، مبركز. تولونج أجونجسومرب كمفول ترصلنج  السلفي اإلسالمي عهد الفالحم

يف  األجروميةاقة الاقواعد والًتمجة يف تدريس كتاب يطر عملية تطبي   عن ادلناسبة اقاق احل الباحث

 .عهدىاتُت ادل

 البحث .أ 

 تطبي  طرياقة الاقواعد والًتمجة عملية .1

يكون مرجعا أو قواعد زلددة يف  طرياقة الاقواعد والًتمجةكوسيلة من وساقل 

يف، ولكن تباقى على تطبياقو. ومع ذلك، يف عملية التنمية، وديكن تغيَت الطرق أو التك

 .طرياقة الاقواعد والًتمجةاذلوية أو خصاقص األصلي 

ىداية  يف ادلعهد األجرومية كتاب يف تدريس واماتطبي  طرياقة الاقواعد والًتمجة

 :ىي كما يلي ادلبتدقُت
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 .ماقدمة، أعطى ادلعلم حتية وياقول مرحبا .1

 .ادلعلمُت قراءة الكتب والطالب تفسَت الكتاب .2

جعة ادلواد يف األسبوع الساب  تعترب كافية، مث أوضح ادلعلم حول ادلوضوعات بعد مرا .3

 .اليت سيتم دراستها اليوم

 .في لغة جاويةادلعلم ياقرئ ادلواد ويرافاقو معنى .4

 رتبطة ترمجة عملية. ضلوم مث يشرح ادلعلم الاقواعد اليت توجد يف ادلواد .5

 .يعطى االمثلة الىت توخد من الكتبادلعلم مع التالميذ دلناقشة ادلشكالت أو  .6

 .يغل  ادلعلم الفصل وتنتهي مع التحيات .7

ىداية ادلبتدقُت وفاقا ذلذه  عهديف ادل طرياقة الاقواعد والًتمجةوىكذا نعرف تطبي  

كنحن نعرف ان كانت مشًتكة، ولكن شيء طبيعي إذا كان يف   طرياقة الاقواعد والًتمجة

اء اليت قد تكون تطبياقات سلتلفة، ولكن ذلك ألهنا ال العملية وىناك عدد قليل من األشي

تصبح مشكلة. ألنو ىو تطبي  أسلوب يعتمد أيضا على الدولة او شرط من التالميذ 

 والصف.

 الفالح يف ادلعهد األجرومية كتاب يف تدريس تطبي  طرياقة الاقواعد والًتمجة واما

 :كما يليىي   تولونج أجونج سومرب كمفول ترصلنج السلفي اإلسالمي

 ماقدمة، أعطى ادلعلم حتية وياقول مرحبا. .1

 .ياقراء األستاذ الكتاب ويكتب التالميذ معنو .2

 لاقراءة الكتاب مع معنو .3
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 مث يبُت االستاذ ادلادة ابالمجال .4

 ويبحث مر اة اخرى عن ادلادة يف ادلشورةكل ليل بعد التدريس يف الفصل .5

 ادلعهدتولونج أجونج و  عونوت السلفي إلسالميا ىداية ادلبتدقُتالفرق بُت ادلعهد 

ىداية ادلعهد تولونج أجونج يعٍت اذا  سومرب كمفول ترصلنج السلفي اإلسالمي الفالح

عونوت تطبي  طرياقة الاقواعد و الًتمجة كثَت يف الفصل بل  السلفي اإلسالمي ادلبتدقُت

 .سومرب كمفول يف ادلشورة ترصلنج السلفي اإلسالمي الفالح

 طرياقة الاقواعد و الًتمجة والعواق زااي م .2

 اقة الاقواعد والًتمجة يف تدريسيطر  والعواق  ابستخدامأما ابلنسبة لبعض مزااي 

 نستنتج من نتاقج ادلاقابلة ىي كما يلي: مصليحوحسبما ذكر األستاذ   األجرومية كتاب

 ادلزااي (أ 

 اإلسالمي بتدقُتىداية ادل عهديف ادل ادلزااي من الطرياقة الاقواعد والًتمجة

يعٍت بطرياقة واحدة زلصول أمرين منهما ضلو و   تولونج أجونج عونوت السلفي

يل  معٌت، واما عواق  من الطرياقة الاقواعد والًتمجة يسرف عن وقت ألن البد

 .يكرر عن ادلادة كل وقت

وإن كانت ال تزال يف مستوى ادلبتدقُت التالميذ لديهم دلعرفة بعض الاقواعد 

يف علم النحو، حبيث ديكن أن تساعد يف حتسُت قدرة التالميذ على ترمجة ادلوجودة 

أو فهم عملية مادة أو نص ابللغة العربية. ىذه الطرياقة أيضا ال حاقا حباجة إىل 

ذلك الكثَت من الوقت، ولكن العملية داقما مستمرة أو جارية، فإن التالميذ يكون 
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التالميذ ىي  طالب العملية الساباقة.بسهل عليو فهم ادلواد مرة أخرى إذا يتاقن ال

 أيضا قادرة على إتاقان بعض ادلفردات الواردة مرة واحدة عناصر من ادلفردات.

السلفي  اإلسالمي عهدالفالحادليف  اما مزااي عن طرياقة الاقواعد و الًتمجةو 

التالميذ يستطيع أن حيفظ عن قواعد يعٍت  تولونج أجونج سومرب كمفول ترصلنج

. فيما عدا فهم قواعد النحو التالميذ فهم ادلعٌت اجلملة من الكالم النحو غيبا

 .حىت خيتصر التالميذ لفهم الكالم أو فهم الكتب

 العواق  (ب 

يف طرياقة الاقواعد والًتمجة يتطلب عملية تطبياقو الصرب دن استمرار ارتفاع أو 

ذ واجب نشاط أو عملية التعلم وينبغي داقما أن يتم تشغيل إستاقامة والتالمي

ادلشاركة يف أي عملية، وذلك ألن كل عملية من خالذلا سوف تكون مفيدة جدا 

يف عملية الحاقة. وابلتايل، فإن التالميذ يشعرون ابدللل مع العملية اليت ىي داقما 

مستمرة، وسيتم تشغيل العملية أقل من احلد األقصى إذا مل يكن لدى التالميذ 

 ياقة الاقواعد والًتمجة.الدافع عالية لفهم ادلوضوع يف طر 

ينبغي األستاذ يف ىذه ادلادة ىو  مث عواق  من طرياقة الاقواعد و الًتمجة

ماىر على علم قواعد النحو وفهم عن ادلعٌت كل اجلملة. عالوة على ذلك ادلعهد 

يستخدام عن عملية شورى يف يبحث الدروس. ذلك يستطيع التالميذ اجملتهدون 

 .وم يصَت متخلفيصَت فهم جدا والتالميذ اخلص
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 األجرومية كتاب اقة الاقواعد والًتمجة يف تدريسيابستخدام طر واجو مشكالت  .3

 .ىناك بعض التالميذ اليت تفتاقر أحياان يف روح عملية التعلم .1

يف بعض األحيان عدد قليل من التالميذ الذين ىم ابدللل مع ادلناقشة داقما عن  .2

يذ الذين مل تكن قادرا على فهم أساسيات الاقواعد و النحو، وىناك أيضا التالم

العلم النحو، وابلتايل فإن ادلعلم جيب تكرار الدرس داقما حىت التالميذ على فهم 

 .الواقع

ىناك بعض التالميذ الذين ما زالوا ال يفهمون أساسيات قواعد النحو، حىت أهنا  .3

 جتد صعوبة يف فهم النحو ادلواد يف ادلستوى التايل.

للتغلب على ادلشكالت اليت واجهتها يف عملية التنفيذ طرياقة الاقواعد التدابَت 

 يف تعلم كتاب األجرمية ادلعهدين والًتمجة

 للتغلب على مثل ىذه ادلشكالت يف بعض األحيان أان اتبع اخلطوات التالية:

غالبا ما أعطي الدافع لزراعة روح التالميذ، حبيث جتدد الرغبة يف مواصلة التعلم يف  .1

 دلاقام األول يف تعلم اللغة العربية.ا

يف بعض األحيان ديكنٍت استخدام مواد جديدة أو اختاذ بعيدا عن مصدر يل، حبيث  .2

 يتمكن التالميذ ال يشعرون ابدللل والتعب مع دروس اللغة العربية.

كرر ادلواد اليت مت تاقريرىا كلما كان ذلك شلكنا، حىت يتمكن التالميذ أنخذ يف  .3

 ار وذلك لفهم الدرس يف ادلستوى التايل.االعتب



78 

 

 

 

استخدام طرياقــة الاقواعد  باألجرومية كتاب تدريساحلمد هلل حىت اآلن يف 

والًتمجة لتالميذ يف ادلعهدين بسالسة، رغم وجود بعض العاقبات أو ادلشكالت ولكن 

 . دلعهدين تلك ادلشكلة جيدا احال  

 حتليلها .ب 

هداية " يف معهد األجروميةقة القواعد والرتمجة يف تدريس كتاب يتطبيق طر  .1

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

 .تولونج أجونجسومرب كمفول السلفي ترجننج 

الطرياقة ادلوروثة من يعٍت  معهد ىداية ادلبتدقُت يف كانت الطرياقة ادلستخدمة

اخلطوة  يعٍتها ان تطبياق ادلعلمُت الساباقُت أو الباحثُت، وىي طرياقة الاقواعد و الًتمجة.

 ء استاذ كتاب الًتاث بًتمجة لغة جوية معا قواعد من انحية النحو و الصرفاألوىل قرا

عندما ياقراء األستاذ الكتاب كان استاذ ان يعطى األسئلة من  ،احلطوة الثانية مث

خَتة األستاذ جلب احلطوة األ رلاالت مدة اليت تربط مبا تيسر كتاب الذي قد قرأ.

صميم من ادلدة اليت حبثت يف تلك اخلصة و قبل ينتهى وقت الدراسة سيعطى األستاذ 

اإلسالمي  الفالح عهدم يف اقة الاقواعد والًتمجةيتطبي  طر واما . تصورا ادلدة األيت

و كل اجلملة بعده طلب ياقراء األستاذ الكتاب ويكتب التالميذ معن يعٍت السلفي

التالميذ لاقراءة الكتاب مع معنو مث يبُت االستاذ ادلادة ابالمجال ويبحث مر اة اخرى عن 

 .كل ليل بعد التدريس يف الفصل ادلادة يف ادلشورة
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يف مية األجرو كتاب قة القواعد والرتمجة يف تدريس  ياملزاي والعوائق ابستخدام طر  .2

عهد "هداية املبتدئني" اإلسالمي السلفي  عونوت تولونج أجونج و م معهد

 .تولونج أجونجسومرب كمفول اإلسالمي السلفي ترجننج  "الفالح"

 اإلسالمي ىداية ادلبتدقُتادلعهد يف  الطرياقة الاقواعد والًتمجة ستخداما ادلزااي من

يعٍت بطرياقة واحدة زلصول أمرين منهما ضلو و معٌت، واما عواق  من الطرياقة  السلفي

عن  مزااي واما .الاقواعد والًتمجة يسرف عن وقت ألن البديل يكرر عن ادلادة كل وقت

التالميذ  يعٍت السلفي اإلسالمي الفالح عهدم يف طرياقة الاقواعد و الًتمجة ستخداما

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

ها مث عواقاق، تالميذ لفهم الكالم أو فهم الكتبادلعٌت اجلملة من الكالم حىت خيتصر ال

   .التالميذ اجملتهدون يصَت فهم جدا والتالميذ اخلصوم يصَت متخلف علجي طرياقة ذلك

 ىف معهد األجروميةكتاب قة القواعد والرتمجة يف تدريس  ياملشكلة ابستخدام طر  .3

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

 .تولونج أجونجسومرب كمفول السلفي ترجننج اإلسالمي 

 اإلسالمي ىداية ادلبتدقُتمعهد يف  اقة الاقواعد والًتمجةيابستخدام طر  ادلشكالت

سمع ماقرؤ األستاذ الذي النفهم اال قليال و ىذ تان  الطالب ىوجب عل يعٍت السلفي
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خدماء يف  الطالب ضي  لتعلوم او مطلعو ألن اكثر منالوقت ال ، وهشليل عند

دة يف الوقت الليل، من جهد مده شليلة ادل وتاج الاقواة ألن أعطحي الطالب ومؤسيسو.

اقة الاقواعد يابستخدام طر  ادلشكالت واما .هعندوطرياقتها شللو أيضا أىده مشكلو 

تعوزه احليوية عن التالميذ لتعليم  يعٍت السلفياإلسالمي  عهد "الفالح"م يف والًتمجة

قواعد النحو من سنة اىل سنة جيد بصغَت حىت يرص على الدرقية عن التالميذ يف 

   .ادلشورة

 

 


