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 الرابع الفصل

 البحث نتيجة

 للبيانات التعرض. أ

في تعليم كتاب  والمنهجية البسيطة الصيغ تطبيق في  مثلتياأل  نموذجال مفهوم. ٔ

 العلم و العمل اإلسالمية معهد معهدبال تراثال

 البسيطة الصيغ تطبيق يفمثليت األ  نموذجال مفهوم الباحثة تشرح النقطة ىذه يف 

 الطرق إح ى. العلم و العمل اإلسالمية معه  عه بادل ًتاثتعليم كتاب اليف  وادلنهجية

 بسيطة مادة توفَت ىي ًتاثيف تعليم كتاب ال وادلنهجية البسيطة الصيغ استخ ام يف ادلطبقة

 اإلسالمية معه  عه بادلمثليت  األ كم رس ريقط سيفري لألستاذ سرد يلي فيما. وأساسية

 .العلم و العمل

. تعقيً ا أكثر مواد إدخال قبل ، البسيطة ادلواد من ب ءًا ىنا ادلواد تق ًن يتم" 
 إىل مث ،اإلسم إىل مث ، احلرف من أولً  ق م. صعب أنو الواضح من ليس
 ٔ. "وىكذا الفعل
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مثليت  األ تعليمًيا نظاًما أيًضااألستاذ سفرى  أضاف ، البسيطة ادلواد إىل باإلضافة 

 روايتو يلي فيما. العلم و العمل اإلسالمية معه  عه بادل

 لرؤية م عوون الطالب. الستقرائي الت ريس عن أكثر التعلم يكون ىنا"
 معرفة من أسبكن حىت. النظرية يف ال خول قبل األمثلة من الع ي  وقراءة
 ٕ."سابًقا ق متها اليت ادلواد من الطالب إتقان كيفية

 فيما ، أمستياليت طالب أح  وىو ، الباسث عب  قبل من آخر تفسَت تق ًن مت 

 .وادلنهجية البسيطة الصيغ بتطبيق يتعلق

 معادلة أيًضا ىناك. أخي يا ، أولً  البسيطة بادلواد الت ريس يب أ ، نعم" 
 كان الوقت ذلك يف لكن. من قليالً  أسهل فهي لذا ، مالحظتها يف بسيطة
 وربتاج ، متوفرة غَت ادلمارسة ىذه ألن ردبا. أخي يا صعًبا يزال ل التفسَت

 لكن ، اذلضم سهلة ادلادة كانت إذا ، نعم. عليها لتعتاد إضافتها إىل
 ٖ". رأيي يف ، مثالية وليست ، متشاهبة فهي ، مفقودة ادلمارسة

 .مثليت  األ طالب أح  أيًضا وىو ، شلاثالً  تفسَتًا سللص نور أمح  نقل كما 

 ، أخي يا ، تق ديها مت اليت ادلادة من فعلية تطبيق صيغ ىناك ، الواقع يف" 
 إىل افتقرنا ألننا ردبا ، نعم. للغاية صعًبا األمر يزال ل ، رأيي يف ولكن

 ىذه تكون أن جيب. يب و ما على أقل شلارسة ىناك أن يب و. الت ريب
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. طازجة اجعلها لذا ، أخي يا ، احلجم بزيادة فيها تقوم مرة كل يف ادلمارسة
 مع الت رب يف الستمرار علىالطالب  تشجيع مت ، ادلثال سبيل على ، إذا

 ، نعم. أخي يا ، طويلة لفًتة عليو اعتادوا أهنم فيب و ، هبم اخلاصاألستاذ 
 ىناك وليس مثالية غَت تزال ل أهنا ، ذلك من واألىم ، إليها الفتقار إن

 ٗ". الكثَت

 

 مناسبة كانتمثليت   األ طريقة أن إىل الباحثون خلص ، ادلخربين روايات على وبناءً  

 تعلم صيغ توج  أمتسياليت يف ألنو ىذا. للمبت ئُت ًتاثال كتاب تعلم يف لالستخ ام

 عن النظر بغض ، ذلك ومع. الفهم سهلة فهي لذا ، رىفص و لنحوى بسيطة أساسية

 ىذا. منتظم بشكل توجيو أو شلارسة تنفيذ ادل ربُت على يتعُت يزال ل ، السهلة ادلنهجيات

 .ىذهمثليت  األ طريقة باستخ ام األصفر الكتاب تعلم يف الطالب فهم لتعظيم

في تعليم كتاب ( القواعد) داتيالقع كتاب استخدام في  مثلتياأل  نموذجال - ٕ

 العلم و العمل اإلسالمية معهد معهدبال تراثال

 كتاب استخ ام يفمثليت  األ  التعلم منوذج الباحث يشرح سوف النقطة ىذه عن  

 مع ادلقابالت لنتائج وصف شكل يف الشرح تق ًن يتم. الًتاث كتاب تعلم يف القع ايت
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العلم  اإلسالمية معه  عه بادلمثليت  األ طالب من والع ي   مثليتاأل طريقة م رس ، األستاذ

 .و العمل

اإلسالمية  معه  على تطبيقو يتم الذي  ايتقع كتاب مثليتاأل التعلم منوذج يستخ م 

 لطريقة كم رساألستاذ سفرى   قبل من ىذا نقل مت. طرق بع ة العلم و العمل معه 

 .مثليتاأل

 وفًقا أيًضا وذلك. برحلة القيام مث وحفظها بالقراءة عليها ت رب ، ىنا" 
 ٘". بطيء وبعضها سريع بعضها. طالهبم لق رات

 

العلم و  اإلسالمية معه  عه بادل مثليتاأل تعلم يب أ ، الباحثة مالحظات على بناءً  

 .ريقط سيفري ألستاذ سرد يلي فيما. احلفظ مث  ايتالقع كتاب بقراءة العمل

 

 مًعا اقرأىا ، نعم ، السابقة ادلادة مع ما ح  إىل الطالب يتعثر حىت ، عادة" 
 مواد ىناك ستكون ذلك بع  فقط. ت ريسو تري  الذي ال رس إىل الب اية من

 تع يلو يتم ولكن ، احلفظ أيًضا ىناك يكون مث. ال ين رجل يقرأىا ج ي ة
 احلفظ على األص قاء لتشجيع وسيلة توج  ل. األص قاء ق رة حسب أيًضا
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 عن ما فعال كالمها. أيًضا فهمهم يف تطوره سبب ىو وىذا ، باستمرار
 األقل فعلى ، تفهمها مل ولكنك حفظتها إذا. قادرين األص قاء يكون
 فإهنا ، حفظها يتم عن ما لحق وقت يف لكن. هلل احلم  حفظها ديكنك

 ٙ" .نفسها ستفهم ، اهلل شاء إن ، وإيابًا ذىابًا ستذىب

 

 .مثليتاأل طالب من كان الذي الباسث عب  نقلها أخرى رواية 

 أنو ىي ادلشكلة. أخي يا ، ذاكرهتا على أكرب تأثَت ذلا ىنا مثليتاأل أن يب و" 
 ضلن. نفسو حلفظ طويالً  وقًتا األمر سيستغرق ، وتكرارًا مرارًا قراءتو بع 

النظم  مقًتحات مزامنة من نتمكن حىت ىذا القع ايت كتاب حبفظ مطالبون
 الوقت ويف. أخي يا ، حفظو من مللت أن منذ طويل وقت مر لق . وادلواد
 أقصى إىل وفهمها فهمها يتم مل نفسها مثليتاأل نقاط معٌت فإن ، نفسو
 األستاذ قرأىا. حىت أفهم ل ، عليو ىو ما مث ، الفيل يشبو ما مثل. ح 
 يفهم حىت ، مثال أيًضا ىناك يكون أن جيب. بسيطًا شرًحا وق م ، أيًضا
 ال رس ب اية من أخرى مرة لحًقا اقرأه مث. القبيل ىذا من اجلملة بنية مثلي
 احفظو ، طويلة لفًتة احلال ىو ىذا كان إذا كذلك؟ أليس ، هنايتو إىل

 ٚ. "أخي يا ، كذلك أنو يعٍت ل ىذا لكن. بنفسك

 كان وحفظو  ايتالقع كتاب قراءة إن مثليتاأل م رس بصفتو صاحب  األستاذ قال 

 .روايتو يلي فيما. ادلق مة للمواد الطالب تذكر لتسهيل وسيلة
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 فصل وحىت الب اية من ، التعلم تب أ أن تري  مرة كل يف الكتاب قراءة سبت" 
 سيتم ، ذلك عن النظر بصرف. بنفسي حفظتها ، طويلة فًتة بع . معُت

 كل. األسبوع يف واح ة مرة يقام حيثالتكرار  يف أيًضا الكتاب استخ ام
 ٛ". ت ريسها مت اليت ادلواد تذكر ىو اذل ف. ثالثاء ليلة

 على ادلطبق  ايتالقع كتاب مثليتاأل التعلم منوذج يستخ م ، ادلخربين رواية على بناءً  

 القراءة: وىي ، مراحل ٖ على تنفيذه يتم والذي ، العلم و العمل اإلسالمية معه  معه 

 (.مًعا يتكرر) والتكروران ، احلفظ مث ، مًعا
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 التراث كتاب تعلم في الطالب العربية للغة النحوية القدرة لمعرفة األمثلتي نموذج. ٖ

 العلم و العمل اإلسالمية معهد معهدبال

 النحوية الق رات رب ي  يف ادلستخ مة األساليب الباحث سيصف ، ادلرحلة ىذه يف 

العلم و  اإلسالمية معه  عه بادل الًتاث لألمثليت كتاب منوذج تعلم يف العربية اللغة لطالب

اإلسالمية  عه بادل ، العربية اللغة يف للطلبة النحوية ادلهارات م ى معرفة أجل من. العمل

 .التايل النحو على ريقط سيفري األستاذ نقلو. بطريقتُت تقييًما العلم و العمل معه 

 كتايب اختبار ىناك. ل أم التقييم خالل من ذلك يتم كان إذا ما اعرف" 
 ٜ". شفهي اختبار وكذلك ، دراسي فصل كل هناية يف إجراؤه يتم

 

 .األمثليت م رس بأنو بصاح األستاذ شرح خالل من العبارة ىذه تعززت وق  

 الشفوي الختبار يكون. شفوي اختبار( ٔ: مها بطريقتُت التقييم يتم" 
 األصفر الكتاب قراءة ديكنك أو حفظو ديكنك ، ال راسة عن  صحيًحا
 ىذا. كتايب اختبار( ٕ. الطالب ىذا ق رة األستاذ يعرف حىت لحًقا

 ولكن ، ادلادة فهم على الطالب ق رة لتح ي  فقط ليس الكتايب الختبار
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 طرح خالل من العربية الكتابة وخاصة ، الطالب كتابة جودة دلعرفة أيًضا
 ٓٔ". األسئلة

 .األمثليت طالب أح  وىو سللص نور أمح  آخر ببيان أدىل كما 

 يا ، ل أم الختبار اجتياز الطالب بإمكان كان إذا ما دلعرفة ىنا ، نعم" 
 وفًقا ال راسي للفصل النهائي الختبار أسئلة إعطاء يتم ما عادةً . أخي
 شفهي كالم ىناك ، ذلك نفس. األستاذ قبل من تق ديها مت اليت للمادة
 الختبار دبواد إخبارك مت إذا ما ح  إىل سهالً  الكتايب الختبار يكون. أيًضا

 التسليم قراءة يتم ، نعم وونغ. صعب فهذا ، اإلطالق على زبربىا مل وإذا ،
 إنو نعم ، اجلملة بنية حول السؤال كان إذا. فقطاألستاذ  من للمواد اليومي
 ألهنم ، السيئة درجاهتم من األطفال اشتكى ما غالًبا. أخي يا ، حًقا صعب

 فهذا ، كثَتًا كررهتا إذا ، حفظتها إذا. أخي يا ، ادلادة حًقا يفهموا مل
 صعبًا ليس فهو ، قراءتو سوى عليك ما ، الشفوي لالختبار بالنسبة. سهل
 ، احملتوى ىو وما ، ادللف ىو ما شرح منك سُيطلب ، قرأت إذا. للغاية
 ٔٔ". ادلشكلة طرح يتم ما نادرا. أخي يا ، حًقا صعب أنو الواضح فمن

 تعلم يف العربية اللغة لطالب النحوية الق رة معرفة أجل من ، أعاله الشرح على بناءً  

 من نوعُت إجراء مت ،العلم و العمل اإلسالمية معه  عه بادل األمثليت بنموذج لًتاثا كتاب

 .التايل النحو على ومها ، التقييم اختبارات
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 يف ورب ي اً  ، التعلم عملية أثناء إجراؤىا يتم اليت الشفوية الختبارات. شفوي اختبار. أ

 اليت ادلادة تطبيق من الطالب سبكن كيفية وكذلك ، والقيادة اخلالصة حفظ سبارين شكل

 .األستاذ اختاره الذي الًتاث كتاب يف تعلموىا

 يكون حيث ، دراسي فصل كل هناية يف الكتايب الختبار إجراء يتم. كتابة اختبار. ب

 ولكن ، ادلادة فهم على الطالب ق رة لتح ي  فقط ليس اخلطوات أح  الكتايب الختبار

 تتعلق أسئلة طرح خالل من العربية الكتابة وخاصة ، الطالب كتابة جودة لتح ي  كطريقة

 .عليو احلصول مت بادلادة

 البيانات نتائج

 كتاب تعلم في والمنهجية البسيطة الصيغ تطبيق في األمثلتي نموذجال مفهوم. ٔ

 العلم و العمل اإلسالمية معهد معهدبال التراث

 ، ادلخربين مع ادلقابالت لنتائج أوصاف شكل يف تق ديها مت اليت البيانات على بناءً  

 الًتاث كتاب تعلم يف وادلنهجية البسيطة الصيغ تطبيق يف األمثليت نموذجال أن الباحث وج 

. والنحو للنحو الطالب تعلم لتسهيل اعتباره مت العلم و العمل اإلسالمية معه  عه بادل
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 ، بسيطة صيغ يفالصرىف  والنحوى  حول مناقشة كل يرسم األمثليت منوذج ألن ىذا. شرف

 .الصرىف والنحوى  تعلم يف يرغبون الذين للمبت ئُت خاصة ، فهمها الطالب على يسهل شلا

 ىذا. تطبيقها يف فعالية أقل األمثليت يف البسيطة الصيغ تعترب ، ذلك عن النظر بصرف

 :بسبب

 ىذه تنفيذ يف الوتَتة. األمثل النحو على الًتاث الكتاب لتعلم معٌت إعطاء شلارسة تتم مل. أ

 مفقودة تزال ل ادلمارسة

 فيما األقصى احل  إىل الطالب فهم زيادة على للطالب ادلعلم من التشجيع يزال ل. ب

 .األمثل ىو الصرىف والنحوى  حول األمثليت صيغة دبمارسة يتعلق

 معهدبال التراث كتاب تعلم في داتيالقع كتاب استخدام في األمثلتي نموذج - ٕ

 العلم و العمل اإلسالمية معهد

 ، ادلخربين مع ادلقابالت لنتائج وصف شكل يف تق ديها مت اليت البيانات إىل واستناداً  

 الًتاث كتاب تعلم يف( القواع ) كتاب استخ ام يف األمثليت منوذج أن الباحثة وج ت

 من أنو ادلعروف من. األمثل بالشكل تنفيذه يتم مل العلم و العمل اإلسالمية معه  عه بادل
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 اليت ادلادة سباًما الطالب يفهم مل ، أيًضا العجالت ثالثية وال راجة واحلفظ القراءة خالل

 :بسبب وذلك ، ادلعلم ق مها

 حفظ طريق عن تطبيقو يتم األمثليت منوذج ألن نشطًا دورًا الطالب يلعب أن ادلرجح من. أ

 .سلبًيا يكون أن إىل دييل ادلعلم دور فإن ، وبالتايل. متكرر بشكل وقراءهتا ادلواد

 يف الق رة من سلتلفة دبستويات طالب كل يتمتع. الطالب ق رة مستوى خيتلف. ب

 أيًضا وىناك ، وفهمها ال روس تقبل يسهل من وىناك ، تعلمو مت درس على احلصول

 كل يتمتع ، واح  فصل يف احلال ىو كما. ادلق مة ال روس وفهم قبول يف بطيئون طالب

 ادل رسة الثنوية و م رسة العالية وىي ، التعليم من سلتلفة دبستويات طالب

 التراث كتاب تعلم في السانتري العربية للغة النحوية القدرة لمعرفةاألمثلتي  نموذج. ٖ

 العمل و العلم معهد اإلسالمية بالمعهد

 ، ادلخربين مع ادلقابالت لنتائج وصف شكل يف تق ديها مت اليت البيانات على وبناءً  

 تعلم يف العربية اللغة لطالب النحوية الق رة رب ي  أجل من التقييم أن الباحثة وج ت

 :بسبب ىذا. األمثل بالشكل تنفيذه يتم مل وكتابية شفهية اختبارات شكل يف الًتاث كتاب
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 جي ون الطالب جيعل ىذا. للغاية قليلة ادلق مة ادلادة على ادلعلم ق مها اليت ادلمارسة. أ

 النحوي التقييم وقت يف الًتاث كتاب تعلم يف العربية للغة النحوية اللغة معرفة يف صعوبة

 .القياسية من أقل درجات على الطالب وحيصل للغة

 .احلفظ على الطالب ق رة مستوى خيتلف. ب

 مناقشة جيم

 العمل و العلم معهد اإلسالمية األمثلتي بالمعهد النموذج تطبيق. ٔ

 ادلفهوم عن كثَتًا العلم و العمل اإلسالمية معه  عه بادل األمثليت تعلم خيتلف ل 

 على) ابتكارًا شه ت اليت ادلواد تق ًن طريقة ىو ما ح  إىل سلتلف ىو ما. ألمثليت األساسي

 عه بادل لطالب ادلتاحة والفرص التعليمية للخلفية وفًقا( جً ا ش ي ة ليست أهنا من الرغم

 استخ ام خالل من األمثليت مواد تسليم يف احلال ىو كما ،العلم و العمل اإلسالمية معه 

 األسبوع يف فقط مرتُت وىو التعلم تنفيذ مث ،(  السبورات: ادلثال سبيل على) الصفية ادلرافق

 دراسي فصل يف مرتُت التقييم ويتم ، سنتُت يف أخذىا يتم واليت واح ة ساعة أقصاىا دل ة

 .اليومي التقييم إىل باإلضافة ، واح 
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 طريقة تستخ م اليت امتسياليت مادة إيصال شكل فإن ، الباحث دلالحظات وفًقا 

 تطبيقو مت إذا فاعلية أقل يكون امتسياليت جامعي قبل من مطبق ىو كما واحلفظ القراءة

اإلسالمية  معه  مثل ، سلتلفة ظروف ذات أخرى تعليمية مؤسسات على صارم بشكل

 دراية على ليسوا الذين أولئك. الطالب من ىم الطالب غالبية حيث العلم و العمل معه 

 ويطلبادلعه  األسالمية  يف كامل بشكل نشطُت ليسوا والذينالنحوى و الصرىف  دبواد

 اليت( النخوى و الصرىف  خبالف) ادلادة" ابتالع" على قادرين ليكونوا وقتهم تقسيم منهم

 .صغَتة ليست

 الطريقة أهنا على اختيارىا ليتم ادلطروحة الطرق من الع ي  ىناك ، العربية النظرية يف 

 يستخ مها اليت العربية اللغة تعلم طريقة فإن ، الباحث دلالحظات وفًقا(. األنسب) األفضل

 على( والًتمجة والقواع  الطريقة) النحوية الًتمجة طريقة استخ ام إىل سبيل األمثليت مؤلفو

 ىذه مع تتشابو ل اليت الطريقة ىذه ميزات من الع ي  ىناك ألن ؛ اكتماذلا ع م من الرغم

 :التايل النحو على ، األمثليت بواسطة تطبق. الطريقة

 ".اللغة إتقان" وليس" اللغة بنية" تعلم الطريقة ىذه. أ
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 يف ادلتوفرة ادلواد. النصوص وقراءة ، والقاموس ، العربية اللغة كتاب: من ادلوضوع يتكون. ب

 على أمثلة تصبح اليت القراءة نصوص حيث ، والشرفية النحوية مبادئ شكل يف ىي األمثليت

 .األمثليت تعلم يف واسع نطاق على تستخ م والقواميس ، القرآن آيات ىي القواع 

 .ادلعنية اللغة لتعلم تعليم كلغة للطالب األم اللغة استخ ام. ج

 لتعلم كوسيلة استنتاجي بشكل تق ديها يتم اليت القواع  على أكثر الطريقة ىذه تؤك . د

 استقرائي بشكل تق ديو يتم الذي األمثليت عكس على. صحتها وح ود األجنبية اللغات

 (.النظرية يف ال خول قبل األمثلة من الع ي  وقراءة لرؤية الطالب دعوة يتم)

 أساس يكون حبيث ، ادلعنية للغة النحو ربليل يف الطريقة ىذه على ادل رسُت غالبية يؤك . ه

 .وادلفردات النحوية القواع  حفظ ىو التعلم

 ىذه زبتلف. للمادة كمتلقُت السلبيُت والطالب ادلواد تق ًن يف نشطًا دورًا ادلعلم يلعب. و

 ىذه يف النشطُت األشخاص ألن امتسياليت مادة على ادلطبقة تلك عن السادسة اخلاصية

 .متكرر بشكل وقراءهتا ادلواد حفظ طريق عن أي ، الطالب ىم احلالة

. والشفوية الكتابية الختبارات ومها ، بطريقتُت إجراؤه يتم ، بالتقييم يتعلق فيما 

 دراسي فصل يف مرتُت الكتايب الختبار إجراء يتم ،العلم و العمل اإلسالمية معه  عه بادل
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 يف التقييم إىل باإلضافة. أمتسياليت تعلم كل يف الشفوي الختبار إجراء يتم بينما ، واح 

 خالل من. مشًتك بشكل إجراؤه يتم يومي تقييم أيًضا ىناك ، دراسي فصل كل

 اإلسالمية معه  عه بادل استخ متو الذي التقييم كان ، الباحثُت ومقابالت مالحظات

 ، للباحثُت وفًقا(. والشفهي الكتايب الختبار) الختبار أسلوب ىو ال اخلية العلم و العمل

 تطور معرفة يف مرونة أكثر سيكون ادلعلم ألن وذلك ، مناسًبا الطريقة هبذه التقييم يع 

 وديكن. الرمسية غَت أو الرمسية ادلواقف يف سواء ، التعلم عملية خوض بع  وتق مهم الطالب

 القصص كتب قراءة بوسائل ناحو نقاش رلموعات إنشاء طريق عن أيًضا ذلك يتم أن

 .الطالب ل ى ادللل لتقليل وذلك ، العربية

 التراث كتاب تعلم في والمنهجية البسيطة الصيغ تطبيق في األمثلتي نموذج مفهوم. ٕ

 لالعلم و العم اإلسالمية معهد معهدبال

 التعلم هنج فإن ، للباحث وفًقااألمثليت  طريقة حول اإلرشادي ال ليل مراجعة بع  

 هنج نظرية من مزيج شكل يف ىو بل ، فحسب التكرار ليساألمثليت  طريقة يف ادلستخ م

Jost's Law نظرية مع ادلواد تكرار على تؤك  اليت Ballard  وClanchy جوىرىا يف وىي ؛: 

 و ؛ ادلوجود على احلفاظ من ادلوقف. أ
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 ٕٔ(.سب ي ) لتوسيع موقف. ب

 أن من الرغم على ، ادلادة تكرار على تؤك األمثليت  طريقة أن القول ديكن لذلك 

 دلعرفة الطفل لتوجيو عم  عن ادلًتجم أع ىا رموز شكل يف أدلة تستخ ماألمثليت  مادة

 عليها احلصول مت اليت ادلعلومات است عاء خالل من ادلادة تكرار يتم. الكلمات موضع

 إىل باإلضافة وادلعلومات احلقائق تفسَت يف الستمرار مث( التقوية من جزء اإلصلايب النهج)

 من التطور فإن ، وبالتايل(. التوسع من جزءًا وادلضاربة التحليلية األساليب تع ) تطويرىا

 الكتاب يقرؤون الطالب جعل على للق رة معٌت يعطي ادلمارسة يف التكرار زيادة خالل

 يف دراستها سبت اليت الصيغ مع يتوافق أنو من الرغم على متحركة أحرف ب ون بسرعة الًتاث

 .األمثليت كتاب

 معٌت ادلمارسة تعطي. أ

 ب اية منذ مباشر غَت بشكل الطالب ت ريب مت ، الباحثُت مالحظات على بناءً  

 وفًقا وترمجتها اآليات من أجزاء قراءة خالل من القرآن من آيات ترمجة على األول اجملل 

 جزء ترمجة خالل من. اذلادف بالت ريب ىذه القرآن ترمجة عملية تُعرف. ال راسة قي  للمادة

 جزء كل يف والشعَتية واجلاوية اإلن ونيسية بالكتابة استكمالو يتم ، القرآن آيات إح ى من
                                                             

77 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2003), hal. 127. 
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 زيادة مع. ال رس فصول من فصل كل هناية يف عادةً  اذلادف التمرين يقع. الكلمات من

 يف موضح ىو كما معٌت إلعطاء التمارين على األمثلة من الع ي  ىناك سيكون ، ادلادة

 الفتح حرف معٌت إعطاء يف سبرين على مثال يلي فيما. ورلل  فصل كل يف أدناه اجل ول

 :ٗ اآلية

 4.1الجدول 
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 بع  ٔ اجملل  ٔ الفصل هناية يف ادلعٌت إعطاء يف سبرين على مثال ىو أعاله اجل ول 

 ، مًعا يقرؤون وادلعلمونالطالب . ومعناهاخلفض  حرف عن تعلًما الطالب تلقى أن

 .ال اخل يعٍت شلا يف أي ،اخلفض احلروف أح  على مثالً  ُتظهر مغزى ذات سبارين ويق مون

 إثبات ويتم ٘-ٔ باجملل ات اخلاصة وادلوادالقع اة  معادلة الطالب يتقن أن بع  

 سوف. احلجم لزيادة اختبار كل يف ٔ.ٜ ال رجة من األدىن احل  اجتياز خالل من ذلك

 يقوم فصل عن عبارة الفصل ىذا. العملية الطبقة أي ، التايل ادلستوى إىل الطالب يستمر

 شكل يف سواء ، العربية اجلمل لفهم ٘ إىل ٔ اجملل ات من الصيغة بتطبيق الطالب فيو

 ، الباحثُت دلالحظات وفًقا ، نفسو الوقت ويف. اإلسالمية الشريعة أو احل يث أو القرآن

 مت ق  ادلادة أن حقيقة عن النظر بصرف. احلجم يف زيادة كل مع ادلمارسة تنفيذ أيًضا ديكن

 تطوير علىاألمثليت  حجم يف زيادة لكل كتقييم استخ امها أيًضا ديكن ، للتو تسليمها

 .الطالب

 مساع ة يتم احلالة ىذه يف لذلك. السهل باألمر ليس الضمَت ع دية اجلمل فهم إن 

 كتبو الذي القاموس ىذا حيتوي. التوفيق وقاموس والشرفية التتمة كتاب خالل من الطالب

 باحلجم القاموس ىذا تصميم مت. ادلناور مثل الكبَتة القواميس جوىر على احلكيم توفيق
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 الشيء فإن ، ذلك إىل باإلضافة. الطالب قبل من واستخ امو محلو يسهل لذلك ، ادلناسب

 ٖٔ.واجلاوية اإلن ونيسية اللغتُت إىل العربية ادلفردات ترمجة ىو القاموس ىذا يف الفري 

 ادلعٌت إعطاء. ب

 ادلعٌت إعطاء. معٌت وإعطاء ادلشكالت حل ىو العملي الفصل يف األساسي التعلم 

 .الصحيح ادلعٌت واختيار ادلوقف يعرف حىت. بكلمة كلمة ، األصول ربطيم ىو

 آيات شكل على عربية مجل شكل على أسئلة بطرح ادلعلم يقوم ، العملي الفصل يف 

 وتصحيحو مناقشتو سبت ذلك بع . الصفراء الكتب من قطع أو األحاديث أو القرآن من

 يقوم ، التصحيح يف الب ء قبل عادة. الطالب ق رات وصقل العادات دلمارسة ىذا. مًعا

 ٗٔ:ادلمارسة يف مهمة خطوات ثالث وىي ، التالية الصيغة بقراءة أولً  وادلعلمون الطالب

 اجلملة ب اية مع فاصلة أو نقطة ح د( ٔ

 :أشياء ٗ إىل دائًما النتباه خالل من. التالية الفاصلة/  النقطة إىل الكلمات يناقش( ٕ

 وأنواعو الوزان( أ

                                                             
13

 Taufiqul Hakim, Kamus At-Taufiq, (Jepara: Darul Falah, 2005), hal. 2.
  
  

 
77 Taufiqul Hakim, Tatimmah, Praktek Penerapan Rumus, (Jepara: PP Darul Falah, 2004), hal. 35. 
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 ادلعٌت أو ادلعٌت( ب

 (اإلسم و الفعل على)الضمَت( ج

 القواع ة كلمات( د

 الىتمام مع والًتمجة التجميع( ٖ

 والفحص الفرز( أ

 القوامة تسلسل( ب

 دومَت ظل( ج

 كالم سياكل أو دزوق( د

 العادة/  العرف( ه

 أصل معرفة ادلت ربُت للطالب ديكن ، الثالث الصيغ هبذه الىتمام خالل من 

 مراعاتو جيب ما ، ذلك إىل باإلضافة. للكلمة ادلناسب ادلعٌت على والعثور بالتفصيل الكلمة

 ، ىي الصيغ ىذه. vol.1-5األمثليت  يف مراحل على ت ريسها مت اليت الصيغة تطبيق ىو

 B1  ،B2 ، B3 والصيغةاإلسم  النوع من لكلمات A1  ،A2 A3 الصيغة ، الرئيسية الصيغة
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 الصيغة وتستخ م ، رلل ات يف بالتفصيل ادلواد مجيع وصف مت. fil النوع من للكلمات

 .ادلوقع ومعرفة الكلمة نوع بناء إلعادة العربية اللغة يف ما كلمة ربليل يف هنائي كإجراء

 ديكن حبيث ، الكلمة دلعٌت ووفًقا الصحيح ادلعٌت تق ًن من الطالب سيتمكن الطريقة هبذه

 ٘ٔ:الكلمات لتح ي  الصيغ يلي فيما. صحيح بشكل وترمجتها الكلمة معٌت نقل

 4.2الجدول 

 
  

Rumus Utama 

bedakan setiap kata antara:  

A. Isim B. Fiil. C. Huruf  

 

A1 A2 A3 الصيغةاإلسم  طّبق إذا
75

.B1 ،B2 B3 الصيغة بتطبيق فقم ، ادللف كان إذا 
ٔٚ 

 :ادلعنية الصيغ التايل اجل ول يوضح

                                                             
15

 Taufiqul Hakim, Qoidati, Rumus dan Qoidah, (Jepara: PP Darul Falah, 2004), hal. 13.  

 
75 Taufiqul Hakim, Tatimmah...., hal. 1. 

17
 Taufiqul Hakim, Amtsilati Jilid 4, (Jepara: Al-Fallah Offset, 2003), hal. 1.  
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 وبالتايل ، العربية باللغة الكلمات قطع من التقنية ىذه أتقنوا الذين الطالب سيتمكن 

 تطبيق مالحظة ديكن ، أوضح بشكل. مجلة كل ترمجة على وق رهتم الطالب تفكَت تطوير

 ٛٔ:التالية األسئلة مناذج يف والقواع ة الصيغة

                                                             
18

 Wawancara dengan Ustadz Shochib pada 1 Mei 2020, pukul 13.00 WIB.  
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 4.3الجدول 

                                                                                                                                                                              
 

 انما العلم بلتعلم

Langkah  Soal  Jawab  

I  

(menentukan awal 

kalimat)  

Titiknya adalah   انما 

Setelah titik disebut  Awal kalimat  

Awal kalimatnya berupa     العلم 

II  

(menganilisis jenis 

kata)  

Ada Al adalah ciri dari  Isim  

 Al  

Berasal dari wazan  Masdar dari  

madi 3 huruf  

  ”bermakna  “ilmu العلم  

III  

(menentukan 

kedudukan kata)  

Isim yang ada Al termasuk   Isim ma’rifat  

Isim ma’rifat di awal kalimat maka 

menjadi   
Mubtada  

Mubtada hukumnya  Rafa  

Maka   العلم dibaca    الِعل م 

IV  

(Menganalisis dan  

menentukan  

kedudukan kata  

selanjutnya)  

Bi termasuk  Huruf jer  

Huruf jer hukumnya  mabni  

   Berasal dari wazan التَعلم  
Masdar 

yakni  َل  َتَفعُّ

 jatuh setelah huruf jer maka التَعلم  

menjadi  

Majrur  

 الَتَعلُّمِ 

Setelah mubtada ada isim yang pantas 

diberi iku maka menjadi  
khobar  
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bermakna  ِالَتَعلُّم “Belajar”  

Menentukan 

kedudukan  

Maka susunan kalimatnya menjadi  

Titik + Mubtada + KhobarMaka dibaca:  ِِانََّما الِعل م  ِبالَتَعلُّم  

artinya akan menjadi “Sesungguhnya ilmu itu  

(diperoleh) dengan belajar.  

العلم و  اإلسالمية معه  عه بادل ح  أقصى إىل األمثليت نموذجال تطبيق تطبيق سيتم 

 الذين الطالب سيتمكن. يوم كل وإي اعها ، أيام ٖ كل واح ة مرة دراستها سبت إذال العم

 ادلؤلف مالحظات نتائج فإن ، وىكذا. جيً ا وترمجتها الكلمات ربليل من حًقا يتقنوهنا

 لًتمجة كوسيلة  األمثليت طريقة تطبيق ديكن ،لالعلم و العم اإلسالمية معه  عه بادل وربليالتو

 كلمة ، ادلعٌت إعطاء شلارسة يف التقٍت التطبيق رؤية ديكن. التوحي  كتاب وكذلك القرآن

 مرة كل يف عملية دروس إجراء أيًضا ديكن ، ذلك إىل باإلضافة. العملية الفصول يف بكلمة

 .الطالب عليها حصل اليت ادلعرفة لتعظيم ىذا. احلجم بزيادة فيها تقوم

Khobar hukumnya  Rafa’  

Karena ada huruf jer maka dihukumi  Mahal rofak  
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 تزال ل. اللغة لستكشاف للطالب أوىل كخطوة ، أساسية طريقة ىي األمثليت 

 الًتمجة نتائج أن جً ا الطبيعي من لذلك ٜٔ.للغاية أساسيةالطالب  وقراءة فهم عملية

 اجلي ة الًتمجة ونوعية معايَت مجيع تستوف مل األمثليت طريقة درسوا الذين للطالب

 تلبية على قادرة ادلعٌت إعطاء شلارسة تكون أن ادلتوقع من ، فصاعً ا اآلن من. والصحيحة

 فإن ، أخرى ناحية من ٕٓ.والطبيعية والوضوح ال قة مثل القرآن ترمجة جودة ومعايَت مبادئ

 بعي ة تزال ل الطالب ق رة على فقط تعتم  اليت بكلمة كلمة أو بادلعٌت الرأس قطع شلارسة

 .متق م مستوى على القرآن وترجم ، مبت ئ كأسلوب  األمثليت تذكر. ادلثالية الًتمجة عن

 التراث كتاب تعلم في( القواعد) داتيالقع كتاب استخدام فياألمثلتي  نموذج. ٖ

 لالعلم و العم اإلسالمية معهد معهدبال

( والقواع  الصيغ)  ايتالقع مثل ، األمثليت ت عم أخرى كتًبا ىناك أن الباحثون يرى 

 اجلزء من األمثليت جوىر ىو  ايتالقع(. اللعوإ رفص لفهم العملية األساليب) رفيةوالص

 ذبميع مت. خولشوه كتاب يف ادلوجودة نادزمان بتعليمات ورلهز اخلامس اجلزء إىل األول

                                                             
19

 Taufiqul Hakim, Tawaran Revolusi Pendidikan Nasional , (Jepara, PP. Darul Falah 

2004),37-38   

 
20

 Taufiqul Hakim, Tawaran Revolusi Pendidikan Nasional , (Jepara, PP. Darul Falah 

2004),37-38   
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 اخلمسة اجملل ات يف ادلوجودة األمثليت مواد مجيع تذكر من الطالب يتمكن حىت الكتاب ىذا

 تعلم يف تب أ مرة كل يف ٕٔ.اآلخر تلو واحً ا اجملل ات فتح إعادة إىل احلاجة دون بسهولة

. دراستو ادلراد الفصل إىل الب اية من مًعا دائًما يُقرأ الكتاب ىذا أن الباحث يرى ، األمثليت

 مرةالتكرار  يقام حيث ،الكرار يف أيًضا الكتاب ىذا استخ ام يتم ، ذلك إىل باإلضافة

 ىذا يف موجودة أسئلة مادةاألستاذ  يق م ذلك بع  مًعا القراءة خالل من األسبوع يف واح ة

 .ت ريسها مت اليت ادلواد تذكر إىل يه ف والذي القع ايت الكتاب

 األمثليت لطالب اإللزامية األدلة أح  أيًضا الكتاب ىذا يع  ، ذلك إىل باإلضافة 

 بـ اجملهزة األمثلة مع جنب إىل جنًبا ادلادية ادللخصات مجيع على حيتوي الكتاب ىذا ألن

 ربتوي وأجوبة أسئلة على أيًضا حيتوي القع ايت كتاب ويف. ٘ اجملل  إىل ٔ اجملل  منالنظم 

 كتاب حفظ عليهم يتعُت ، أنفسهم للطالب بالنسبة. ت ريسها مت اليت ادلواد أسئلة على

 .وادلوادالنظم  من احلجج مزامنة إىل يه ف الذيالقع ايت 

 مالءمة أكثر( القواع ) كتاب يف ادلطبقة امتسياليت لطريقة األساسي ادلفهوم يب و 

. أطفاًل  زالوا ما أهنم دبعٌت ، بع  الرش  سن يبلغوا مل الذين الطالب على تطبيقها عن 

 مناقشتها تتم اليت للمادة العملي ادلعٌت مع مباشرة تق ديها يتم األمثليت طريقة ألن وذلك

                                                             
21 Taufiqul Hakim, Qoidati: Rumus dan Qoidah, (Jepara: PP Darul Falah, 2004), hal 3. 

 



67 

 

 القراءة على الق رة ىو الرئيسي اذل ف بينما ، فقط وسيلتُتالصرىف  والنحوى  يكون حبيث

 لـ الستقرائية ادلنهجية ادلناقشة فإن ، الباحثُت دلالحظات وفًقا. صحيح بشكل والفهم

 وكفاءة فعالية أكثر يكون واحلفظ للقراءة منوذج مع ،  ادلواد من الكثَت تكرار تشبو األمثليت

 على لتطبيقها زلاولة ىناك كانت إذا ، ذلك ومع. لألطفال تعلم كلغة استخ امو عن 

 من الع ي  ىناك كان إذا أكثر احلكمة من فسيكون ، ادلراىقُت أو البالغُت الطالب

 .الطريقة ىذه استخ ام يف التعلم ابتكارات

 مادة يف الواردة ادلصطلحات فهم ع م من يشكون الذين الطالب يعتق  ما غالًبا 

 يف ، البالغُت الطالب تشبع إىل تؤدي والت ريس القواع  ت ريس تقنيات أن ، امتسياليت

 دييل ، الواقع يف ، ذلك ومع. البالغُت ل ى شيوًعا أكثر الستنتاجي الت ريس أن حُت

 أنشطة فإن لذا. نفسها ادلبادئ دلناقشة الوقت من الكثَت أخذ إىل الستنتاجي الت ريس

 ادلعلم على جيب احلالة ىذه يف لذلك. اللغوية األنشطة من أكثر اللغة ربليل تشبو الفصل

 إلجراء الطالب دعوة خالل من أي ، السانًتي ادللل على للتغلب حكمة أكثر خطوة ازباذ

 ٕٕ.تعلمها مت اليت النظريات تطبيق يف كخطوة ، األحيان من كثَت يف نصي ربليل

                                                             
22 Irwan Fathullah, Penerapan Metode Amtsilati dalam Membaca Kitab Kuning di Pesantren 

al-Hikmah Malang, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Malang, 2008), hal. 8. 
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التراث  كتاب تعليم في لطالبا العربية للغة النحوية القدرة لتحديداألمثلتي  نموذج. ٗ

 العمل و العلم معهد اإلسالمية بالمعهد

 فهو ، براون دبليو وجَتال  وان  إدوين  قبل من التقييم مفهوم عن التعبَت مت كما 

 من لالىتمام مثَتًا شكالً  الباحثون وج  لذلك. ما شيء قيمة لتح ي  عملية أو إجراء

 كتابية اختبارات) اختبار طريقة ىو األمثليت طريقة يف التقييم نظام. األمثليت طريقة يف التقييم

 ال اخلية اإلسالمية الفالح دار م رسة سبارسها اليت الختبار أوقات أن حُت يف(. وشفوية

 :يلي كما ىي( احلكيم توفيق. ىـ إشراف ربت)

 من النتهاء بع  إجراؤىا يتم اليت( والشفوية ادلكتوبة) الروتينية الختبارات دبعٌت ، يومًيا. أ

 .األمثليت تعلم يف مناقشة

 إىل األول احلجم لزيادة القياسية القيمة تكون أن جيب. حجمها سيزداد مرة كل يف. ب

 ال روس حبضور األول اجملل  للتو دخلوا الذين للطالب ُيسمح. فاصالت ٜ التايل احلجم

 لك فُيسمح ، نقاط ٜ إىل بالوصول الختبار صلح إذا. الوسط إىل وصوذلم من الرغم على

 مع ، واخلميس الثنُت ومها ، األسبوع يف مرتُت الختبار وقت. ال رجة أعلى إىل بالرتقاء
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 على أسئلة طرح مت. مستقلُت ومقيمُت ادلراقبة ربت متخصصُت ومعلمُت اختبار غرفة

 ٖٕ.وىكذا ٕ و ٔ اجملل  يف ٖ احلجم اختبار أجروا الذين األطفال

 تقييًما مباشر غَت بشكل ادلًتمجون أع  ، الباحثُت دلالحظات وفًقا ، الواقع يف 

 ادلثال سبيل على. ومتكرر ت رجيي بشكل جي ة مالحظة طرق مع تعليمية مادة على حيتوي

 قبل من دراستها سبت اليت الكلمات من عمً ا العلة حروف حذف مت ، األمثليت كتاب يف ،

 نفسها الكلمات حفظ الطالب يستطيع ، ادلناقشة من واح  فصل من النتهاء بع  حبيث ،

 إىل باإلضافة ، تتمة كتاب بفحص الباحث قام عن ما ، وبادلثل. الالحقة ادلناقشات يف

 خالل من التقييم أشكال من شكالً  أيًضا الباحث وج  ، دراستها مت اليت الصيغ تطبيق

 يف وبادلثل. للطالب مساع ة رموز مع متحركة أحرف ب ون الكاملة اجلمل من واح  شكل

 الطالب ل ى يكون أن ادلتوقع من ، والقاع ة الصيغ على حيتوي الذي ،" قاع يت" كتاب

 بعض تق ًن خالل من ألفية مقطع من تأيت اليت والقواع  الصيغ حفظ على الق رة

 ٕٗ.الستفزازات

 معرفة هب ف ، مباشر غَت بشكل الطالب بتقييم الت ريس ىيئة أعضاء قام ، وىكذا 

 ادلعٌت عن للبحث التوفيق بقاموس فقط الطالب تزوي  يتم. يوم كل للطالب ادلعريف التطور
                                                             

23
 Taufiqul Hakim, Tawaran Revolusi Sistem Pendidikan Nasional, (Jepara: Al-Falah  

Offset, 2003), hal. 17   
24  Taufiqul Hakim, Qa’idati....., hal. 5. 
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 لذلك ، حركات على بالفعل ربتوي القرآنية اآلية من أجزاء شكل على ادلوجودة واألسئلة ،

 أو معٌت ىناك كان إذا اخلاطئ الع  يسري. ومعناىم موقفهم إعطاء إىل فقط الطالب حيتاج

 ادلعٌت إعطاء يف الطالب لقيمة األدىن احل . الكلمات إح ى يف صحيح غَت موضع أو نذر

 مادة يطبقوا مل الطالب أن فُيعترب ، ٓٚ من أقل الطالب قيمة كانت إذا. ٓٚ ىو

 .صحيح بشكل امتسياليت

. منتظمة إرشادات تلقي إىل األمثليت مادة جيً ا يفهمون ل الذين الطالب حيتاج 

 التقييم بع  التوجيو تنفيذ يتم ل. شرف هنو فهم يف الطالب فهم نوعية لتحسُت ىذا

 الباحثون لحظ. العملية التعلم ساعات خارج التوجيو إىل أيًضا حاجة ىناك بل ، فحسب

 ذلك على عالوة ، واحلفظ القراءة على فقط الفصل يف التعلم يركز أن جً ا الضروري من أنو

 التحليل وشلارسات أمثلة يق م ل الذياألستاذ . أيًضا زل ود األمثليت تعلم يف الوقت فإن ،

 لذلك. األمثليت تعلم يف ادلهمة النقاط فهم يف صعوبة يواجهون الطالب جيعل للغة النحوي

 الطالب فهم ربسُت إىل باإلضافة. األمثليت التعلم ساعات خارج التوجيو إىل حاجة ىناك ،

 الحتيال تقليل على قادرون كافٍ  فهم ل يهم الذين الطالب فإن ، التقييم تنفيذ يف حىت ،

 .التقييم اختبارات تنفيذ يف
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 B و A الكودان ومها ، رمزين إىل األسئلة تقسيم طريق عن الغش تقليل أيًضا ديكن 

 :األمثليت معٌت اختبار أسئلة على أمثلة يلي فيما. األسئلة وزن بنفس

 4.4الجدول 

 

Kode A Tes Ujian Akhir Amtsilati Makna 

بُوَن )َبِل الَِّذيَن َكَفُروا    ( فـََبشِّْرُىْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم ٖٕ( َو اهلل دبَا يُوُعوَن )ُٕٕيَكذِّ

( ِإلَّ الَِّذيَن َءاَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ذَلُم َأْجٌر َغَُت شَلُنونٍ ٕٗ)  

 وكان رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلْم: لَّ َي خل اجلنة قاطع الرحيمْ  

عليو و سلْم: ومن ست مسلما ستو اهلل ِف يَوم  كان رسول اهلل صلى اهلل 

 القيامة

قال رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلْم: من كان اخر كالمو لَّ الو الَّ اهلل  

 دخل اجلنة
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 اإلسالمية معه  عه بادل األمثليت نموذجال اجتياز متطلبات أح  ىو ادلعٌت اختبار 

 أن جيب اليت للقيمة األدىن احل . لالعلم و العم اإلسالمية معه  عه بادل لالعلم و العم

 وتطبيق لفهم للطالب األساسي ادلعيار ىو ادلعٌت اختبار يصبح. ٓٚ ىو الطالب حيققها

 .يلي كما ىي ادلعٌت اختبار تقييمات. األمثليت طريقة يف ادلواد

Kode B    Tes Ujian Akhir Amtsilati  

 ِإنَّ اهلَل يَُ اِفُع َعِن الَِّذيَن َءاَمُنوا , ِإنَّ اهلَل َل حيُُِب ُكَل َخوَّاٍن َكُفوٍر 

َا َل ذُبَزوَن َما ُكنُتم َتعَمُلونَ   يَا أَيُـَّها الَِّذيَن َكَفُروا َل َتعَتِذُروا الَيوَم  ِإمنَّ

 من صلى قبل الَعصر اربَعا حرم اهلل على النار 

ان  حلالصا لبِْلعما اوِب رو  اُتوتو  نأ لقب اهلل لَ إ اتوبو  سالنا اأيَهِ  ايَ   

 بكَّالم اللغو واجلور ادلالئكَّة يَتكَّرىون من ادلتكَّلمّي ِف ادلسج 

  اذا دخل اح كْم ادلسج  فال جيلس حىت َيصلى ركَعيتّ  
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 4.5الجدول 

Jumlah kata yang benar x 100 = Nilai Akhir 

Jumlah seluruh kata 

 سيكون ، ادلعٌت يعطيها اليت والقيمةالقع ايت  كتاب حفظ قيمة إىل النظر خالل من 

. األمثليت نموذجال باستخ ام الًتاث كتاب قراءة على الطالب ق رة م ى أي إىل معروفًا

 يف لالعلم و العم اإلسالمية معه  عه بادل طالب ق رة ربقق ،األمثليت نموذجال باستخ ام

 .اجلمل مواضع واستيفاء اجلمل أمناط معرفة ومها ، جانبُت الًتاث كتاب تعلم

. اللغة معاجلة على وليسالنحوى و الصرىف  فهم ىو األمثليت نموذجال يف الًتكيز 

 يستغرقو الذي الوقت من رؤيتها وديكن ، البعض بعضها عن أيًضا الطالب ق رات زبتلف

 يؤثر. شهرًا ٕٗ-ٖ بُت ما األمر سيستغرق ، الطريقة نفس مع حىت. األمثليت نموذجال إتقان

 كتاب تعلم على الطالب ق رة على التفكَت على والق رة واحلماس العمر مستوى أيًضا

 ٕ٘.الًتاث

 لكل احلفظ مستوى على يؤثر فإنو ، ادلختلفُت الطالب ق رة دبستوى يتعلق فيما 

 األمثليت نموذجال اجتياز أجل من الطالب يكملها أن جيب اليت الذكريات تشمل. طالب
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 ووزان ، وطيمة ، القريب فتح من فصول ع ة ومعاين وحركات ، بأكملها  يتاعقو  معادلة

 ٕٙ.باإلرىاق الطالب شعور يف يتسبب شلا ، شرفية ولغوي ، ترمي

 ي عم ج ي  نظام بناء خالل من الطالب ادللل من التقليل ديكن ، للباحثُت وفًقا 
 مثل ، العربية للغة النحوي الفهم على أكرب بشكل للًتكيز األمثليت نموذجال لتعلم الطالب
 كاىل يثقل ل فإنو ، ادلرتبط غَت قلب ظهر عن احلفظ تقليل خالل من. رىفوالص النحوى
 جودهتم ربسُت أجل من للطالب الكامل ال عم تق ًن يف ويستمر ، كثَتًا باحلفظ الطالب

.الطالب ت عم اليت التعلم أدوات إضافة خالل من  

                                                             
75 Wawancara dengan Ustadz Shocib, pada 3 Mei pukul 10.00 WIB. 


