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 الباب الرابع

البحثنتائج تقديم   

 

استنبط الباحث في هذا الباب من عمليات جميع البيانات و نتائج البيانات  

 التى يستعملها الباحث في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية تلوجو بليتار.

 و بليتارالثانوية اإلسالمية الحكومية تلوجعن المدرسة  لمحة .أ

 بليتار والثانوية اإلسالمية الحكومية تلوجالمدرسة :   اسم المدرسة

 : سالميت ولويو الماجستير  رئيس المدرسة

 جاوى الشرقية  –بليتار  -كنيغار-: شارع غافرانج   العنوان

 43142502:  رقم اصل المدرسة

 3024432320:   رقم الهاتف

 66505:   رقم البريد

 5161:   سنة التأسيس
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الدينية، برنامج العلم العجتماعي، برنامج : البرنامج  برامج التعليم

 العلم الطبيعي

: من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الواحدة        جدول التعليم

 ونصف نهارا

 و بليتارالثانوية اإلسالمية الحكومية تلوجخ إقامة المدرسة تاري .1

على  و بليتارقامت المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية تلوج

 دور ومساعدة مؤسسين معهد "المصلحون" وهم فيما يلي:

 أ. كياهي سبويه الحاج  

 . كياهي رضوانب

 ج. كياهي نور الدين سبويه

 د. كياهي عبد الرحمن الحاج

 ه. كياهي إسمائل الحاج

 و. كياهي شفعة 

 ز. كياهي غفرا الحاج
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 ح. كياهي امام مهدى

 ط. كياهي فقيه سبويه الحاج

 شمس الدين ي. سيد محمد

 ك. كياهي مخصن

 ل.كياهي غافر

 5111في شهر أغسطس سنة  على نتيجة مشاورة اعتمادا

المدرسة روضة األطفال، والمدرسة اإلبتدائية، وقسم تربية  فإقامة

المعلم الدينية تحت رعاية معهد "المصلحون" الذي يهدف لسهولة 

ي التاريح مجتمع تلوجو وحوله لمواصلة تعليمهم. بفر الوقت فاتصل ف

هناك اقامة المدرسة الثانوية اإلسالمية ولهذا المقصود  5164يونيو  5

إلعطاء الفرصة للمتخرجين من المدارس حول المنطقة تلوغو لمواصلة 

 الى المستوى األعلى.

أمر سيد محمد يوسف ) رئيس  5161يوليو  0في التاريخ 

فقيه سبويه  المكتبة التربية والتعليم بليتار( الى سريادي و محمد 
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كالمدبر معهد المصلحون لبناء لجنة االستعداد المدرسة الثانوية 

اإلسالمية الحكومية تلوجو بليتار. وهما يطلبان المساعدة الى اآلخرين 

إلستعداد الوسائل والتسهيالت المحتاجة، وهي العمارة األولى، 

ا. ذوخمسة فصول وتتكون فيها مائة وسبع تلميدا و خمسة عشر أستا

نالت المدرسة الثانوية اإلسالمية  5161نوفمبير  0يرا، في التاريخ أخ

الحكومية رسالة التصريح من الوزير التربية اندونيسيا رقم 

5225161. 

 اما األسماء رئيس المدرسة مند القاديم حتى اآلن كما يلى:

 5104-5161   أ. محمد يوسف

 5102-5104  ب. عبد الجليل سبويه

 5143-5102   ج. مسكر

 5113-5143   ه. امام سهير

 5115-5113  و. معاد الرحمن الحاج

 5110-5115  ز. تولس مرسود
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 4334-5110  ح. صدق الغزال

 4336-4334   ط. امام افندى

 4355-4336   ي. حميم طهر

 حتى االن -4355  ك. سالميت ولويو

 

 الموقع الجغرفي  .2

بليتار في و الثانوية اإلسالمية الحكومية تلوجكانت المدرسة 

 تما من مدينة بليتار. وقاى واحد كيلو متر أ الوالية الشرقية من بليتار

و حيث  مترا52042رسة على األرض حيث بواسعة عرضها هذه المد

ويتحدد في  في قرية غافرانج. تقع. وو 4مترا 0204بواسعة مبانيها 

 الجهة الغربية بقرية كونعان .ويتحدد في الجهة الشرقية بقرية تلوجو.

ويتحدد في الجهة الشمالية بقرية فافوعان. ويتحدد في الجهة الجنوبية 

 بقرية جاتي نوم.

 واألغراض الرؤية والرسالة .3
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 الرؤيةأ(. 

لبناء اإلنسان اإلسالمي، والمتميزين، وعناية البيئة، ومستعد  

 للمباداة.

 لةاالرسب(. 

 (. لتطبيق تعليم الديني في األنشطة اليومية في المدرسة.5

 (. تركيب منهج الدراسة المدرسة مناسبة على نطام التربية.4

(. ألداء التعليم و اإلرشادة الفعالية لترقية الكفاءة، والرغبة، و القدرة 0

 التي يملكوها الطالب.

 (. ترقية كفاءة المدرس إلعطاء خدمة جيدة.2

 (. ترقية جودة التعلم والتعليم والتقويم  حيث محاولة لترقية االنجاز1

 الطالب.

(. ترقية جودة الوسائل والتسهيالت المحتاج في أنشطة التعليم 6

 لتطوير كفاءة الطالب جيدا.

 (. تنظيم إدارة المدرسة بالترتيب، والظاهر، والدقيقة.0
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 (. بناء العادة الصحة على جميع المجتمع المدرسة وحولها.4

 اآلخرين. التعاون مع(. ترقية العالقة القوة بين مجتمع المدرسة و 1

 و بليتارالثانوية اإلسالمية الحكومية تلوجأغراض المدرسة ج( 

 (. لبناء مجتمج المدرسة باألخالق الكريمة.5

(. لتنمية المدرسة على منهج الدراسة المدرسة مناسبة على نظام 4

 التربية.

 (. لبناء الكفاءة والمهنية على كل المدارس.0

 جيدا.(. ترقية انجاز التعليم للطالب 2

(. استعداد الطالب كي يملكون كفاءة التعليم اللغة اإلنجلزية و اللغة 1

 العربية. 

(. حصول الوسائل والتسهيالت كي أنشطة التعليم تستطيع أن تجرى 6

 بالفعالي.

 (. إعطاء الفرصة على كل الطالب لنيل انجاز التعليم.  0

 وومية تلوجالثانوية اإلسالمية الحكالهيكل التنظيمي في المدرسة  .4
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 بليتار

 (5جدول )

-م4351 والثانوية اإلسالمية الحكومية تلوجاما الهيكل التنظيمي في المدرسة 

 م4356

 اإلسم الوظيفة النمرة

سالميت ولويو  رئيس المدرسة 5
 الماجستير

 نستعين رئيس اإلدارة 4
وكيل الرئيس من منهج  0

 الدراسة
 مسهود الماجستير

 أحمد هداية العالقة العامةوكيل الرئيس من  2
وكيل الرئيس من االدارة  1

 الطالبية
 زين صلخي الماجستير

أحمد سيخاني  وكيل الرئيس من الوسائل 6
 الماجستير

 والموظفين األساتيذ 0
 الطالب والطالبات 4

   (م4356 ارتبلي تلوجو الحكومية اإلسالمية الثانوية المدرسة حقائق: إصدار)
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 المدرسينأحوال  .5

المية الحكومية تلوجو ذفي المدرسة الثانوية اإلسوكان عدد األساتي

بليتار كثيرة، وبعضهم يسكنو في والية بليتار وحوله، ومنهم يخرجون من 

الجامعة المشهورة مثال من الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج، الجامعة 

 اجونج وغير ذلك.محمدية ماالنج، والجامعة اإلسالمية الحكومية تولونج 

و الثانوية اإلسالمية الحكومية تلوجوتالي أسماء المدرسين في المدرسة 

 كما في الجدول التالي:  4350-4356للعام الدراسي  بليتار

 (4جدول )

 و بليتارالثانوية اإلسالمية الحكومية تلوجالمدرسة  أسماء المدرسين في

 م4356-م4351

 درسيةمادة  رقم التوظيف األسماء النمرة
سالميت ولويو  5

 الماجستير
 رئيس المدرسة 516330365140305330

 تنظيم 516036535144344335 وصيلة الرحمة 4
 تنظيم 516132555141305335 نستعين 0
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 الرياضيات 516334465114305335 سودرمنطا 2
ننانج فريو بود  1

 سمبودو
 الرياضيات 516031435110305332

 علم اإلجتماع 516132515110304335 ليلك سري أسه 6
 اللغة اإلنجلزية 516355365112305335 سوفيادي 0
 الفقه 516434505112305334 وحيودي 4
 الرياضيات 516031315112304334 ستي مستورة 1

 اللغة اإلنجلزية 516134455112304330 أيري ستيو وتي 53
 علم اإلجتماع 516655505111304335 كرستنا 55
 اللغة العربية 516430405116305335 رويان 54
 الفزياء 510331405110305335 مسهودي 50
 البيولوجي 510530555110304335 يولينتي 52
 اللغة اإلنجلزية 516030325114305334 أحمد سيخاني 51
 تنظيم 516132445114305334 فتح المعين 56
 الخالق الوطني 510555434330544335 ستي مكرمة 50
رمادي بغوس  54

 وضضو
 الفزياء 510355344331355331

 اللغة الندونيسيا 510536534331355332 ضري كرينطا 51
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 الفقه 510536534331355332 زمرجي 43
 اإلقتصادي 510230504331355335 هبيب أسهر 45
 اللغة الندونيسيا 510130314331354332 سري واهيوني 44
 اللغة اإلنجلزية 510131454331354330 ستي فطمة 40
 اللغة اإلنجلزية 510153324331354330 أتيك هرلينا وتي 42
 الجغروفيا 510155364331354335 هنفة مردياني 41
 اللغة العربية 510636344331355332 زين صلحي 46
 القراءن الحديث 510030364331354331 ستي ألفة 40
 البيولوجي 514331504331354330 فتتي نورينا 44
 اللغة الندونيسيا 516035304336324331 سعسمنة 41
 الفقه 516234504336324331 دورن نفستن 03
 الرياضيات 516436434336324351 ننك كرسناوتي 05
 اللغة العربية 510355434336325331 محمد رض الدين 04
 الرياضيات 510135354336324320 لسمني بود أوتامي 00
 تنظيم 516234504330355354 بود ولويو 02
 الرياضية 516131504330355323 سيف الدين زهر 06

 القراءن الحديث 516153514330355303 محمد تشرفين 00
 اللغة الندونيسيا 516155524330354340 خيرية 04
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 الفقه 510330514330355326 أغوس نورهدي 01
تارخ الحضارة  516130414330535332 زين العبد الدين 23

 اإلسالمية
 اشراف اإلجتمعية 510531434330534335 بيت األفيدة 25
 الرياضيات 510430324330535334 سنطسو 24
 الرياضية 510030464330535334 سونرنو 20
 العقيدة األخالق 510234504330535334 محمد نور واحد 22
 الخالق الوطني 510236354330534335 ننا لطفيانا 21
 العقيدة األخالق 510253524330534335 فضرضية 26
 اإلقتصادي 510155304330534334 هدية الخفسة 20
 الجغروفيا 510630344330534335 أنيك يوليرتي 24
 التاريخ الوطني 510434424330535335 دديك بدينطا 21
 الرياضية 510434314331354331 رحم نور عيني 13
 الجغروفيا 511134345141304336 وجياتي 15
 البيولوجي 510530345116355335 أحمد هدية 14
 الكيميياء 516432035113304330 إيدا إسنوتي 10
 الفزياء 516635565112544333 أيندانج سري رهيو 12
 الرياضيات 516236545112544334 إسمية 11
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 اللغة اإلنجلزية 510531525110304336 وحي تيس صلحة 16
 الكيميياء 516235355116344335 نور يتي 10
 اشراف اإلجتمعية 4114012161643340 محمد زهدي 14
 اشراف اإلجتمعية 4424065664033310 زمرة المفيدة 11
 اللغة اإلنجلزية 2221063665033344 إيفا نور السدين 63
 اشراف اإلجتمعية 3212011663033344 يوفن ننج تياس 65
 اللغة اإلنجلزية 1111063665433344 محمد لطيف 64
 التكنولوجيا 43512446540334 أحمد نفيس زينل 60
 العلم الكالم 0411066664453344 لطف هودا مفط 62
 اللغة الندونيسيا 4221020624033350 أنيس محمودة 61
 - 6000025625033330 صيررو لقمان 66
 الجغروفيا 0610064660453514 أيفا سري دوي 60
 اللغة العربية 1526002601433340 سليمان 64
 الفن 5426015610553320 محمد لطف 61
نورية أولى  03

 مسلوحي
062606166443334  

  - إيتا رسيتا 05
 (م4356 ارتبلي تلوجو الحكومية اإلسالمية الثانوية المدرسة حقائق: إصدار)
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 أحوال الطالب .6

 و بليتارالثانوية اإلسالمية الحكومية تلوجعدد الطالب في المدرسة  أما
طالبا. منهم يجلسون في 5336هو حوالى  م4356-م4351للعام الدراسي 

الفصل العاشر، والحادى عشر، والثانى عشر. كثيرة منهم يسكنون في بيتهم، 
 .أو في المعهد الديني اإلسالمي، أوفي معهد المدرسة

 (0جدول )

 م4356-م4351 و بليتارالثانوية اإلسالمية الحكومية تلوجفي المدرسة عدد الطالب

 النمرة
 

 الفصل
 

 الجنس
 طالبة طالب

 422 534 الفصل العاشر  5
الفصل الحادى  4

 عشر 
12 421 

 402 40 الفصل الثانى عشر 0
 040 440 جملة 2

 (م4351 ارتبلي تلوجو الحكومية اإلسالمية الثانوية المدرسة حقائق: إصدار)

 مرافقالوسائل و ال .7
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كانت التسهيالت في عملية التعلم والتعليم احدى عناصر المهمة التى 
و بليتار في كسب الثانوية اإلسالمية الحكومية تلوجتساعد على نجاح المدرسة 

 غرض التربية الجيدة. ولمدرسة تسهيالت كثيرة ومنها: 
 (2جدول )

-م4356و بليتارفي المدرسةالثانوية اإلسالمية الحكومية تلوج مرافقالالوسائل و 
 م4350

 الجملة الغرفة النمرة
 03 الفصل 5
 5 غرفة رئيس المدرسة 4
 5 مكتب األساتذ 0
 5 اإلدارة 2
 5 معمل الكيميا 1

 5 معمل بيولوجيا 6
 4 معمل الحاسوب 0
 5 معمل اللغة 4
 4 مكتبة 1

 5 الصحة غرفة 53
 2 ذيمرحاض األسات 55
 56 مرحاض الطالب 54
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 5 مصلى 50
 (م 4356 ارتبلي تلوجو الحكومية اإلسالمية الثانوية المدرسة حقائق: إصدار)

 

 

 

 تقديم الحقائق  .ب

في المدرسة  قراءةمهارة الل مّيةجر النحو بإستعمال كتاب األ قواعد . تعليم5

 بليتار.و الثانوية اإلسالمية الحكومية تلوج

بعد ان قام الباحث بالبحث، وجد الباحث الحقائق التى تتعلق بالموضوع 

. إّن تعليم قواعد النحو بإستعمال  األجرومّيةتعليم قواعد النحو بإستعمال كتاب 

في هذه المدرسة يجرى لتالميذ الفصل الحادى عشر )القسم  األجرومّيةكتاب 

هؤالء الطالبوال على نا واجب على هالدينية االولى(، و تعليم اللغة العربية 

أما األغراض من هذا التعليم فمنها:  .الطالب الجالسين في األقسام األخرى

. الثاني، قدرة قراءةل األول، قدرة الطالب أن يفهموا قواعد النحو الميسرة

الطالب أن يقرؤوا الكلمة أوالجملة باللغة العربية الصحيحة من جهة إعرابها 
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لتحليل عند موقع الجملتها. هذا أمر مهم أّن هذا المادة هي المادة وإستطاعة 

 ، و واجب لفهمها على كل الشخص الذى يريد لتعليم اللغة العربية.ةاألسسي

 كما نتيجة المقابلة مع أستاذ رضا الدين جيث يقول:

زادا للطالب حين دة النحو تكون هذه ما جميع األساتيذ أن ويرج"
دة اللغة العربية أو لمواصلة تعليمهم إلى الجامعة. قال تعمق في ماليريدون 

 مادة في هذا تعليم اللغة العربية عند يعطى األولويةاألستاذ رضا الدين أنّه 
. وإستعمال  القراءة الطالب بإستخدام اإلعراب الصحيح لترقية مهارة النحو

ائدة لسهولة الطالب في فهم قواعد النحو الميسرة وكالز  األجرومّيةكتاب 
 5.المادة"
 

في هذا  األجرومّيةجرت عملية تعليم قواعد النحو بإستعمال كتاب 

الفصل مرة واحدة كل األسبوع. واتبعت عملية التعليمه بجدول درس اللغة 

هي  األجرومّيةالعربية التى موجودة ما قبلها. الغرض األول من تعليم كتاب 

لمواد اللغة العربية األخرى  عشرون دقيقتا كل اللقاء ثم يأتى بعده بتعليم ا

كالمادة القراءة، والكتابة، والكالم، واإلستماع أو ممكن عكسها، ولكن جرت 

 األجرومّيةهذه عملية التعليم بالمملوء في كل اللقاء حين مواد النحو في كتاب 
                                                           

 6435أبريل  40الدين )معلم تعليم اللغة العربية(، تاريخ  امقابلة مع أستاذ رض5
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  األجرومّيةأّن موقع تعليم قواعد النحو بكتاب كتاب الدرس.موجودة أيضا في  

 كالمادة الزائدة في تعليم اللغة العربية.

 استنادا على المقابلة مع أستاذ رضا الدين حيث يبين :

"اّن التوجيه الذى يتجهه هذا التعليم مثل ما يتجهه التعليم في معهد 
، ثم كتب األجرومّيةاإلسالمي السلفي. قرأ األستاذ مادة النحو من كتاب 

. في تطبيقها هذه األجرومّيةفي كتاب الطالب المعنى واألشكال أو إعراب 
الطريقة كثيرة جدا بإستعمال الرموز لوضع العالمة على موقع كل الكلمة، 

أكان  األجرومّيةحتى تسّهل  الطالب على تحليل موقع الكلمة في كتاب 
موقعها كالمبتدأ، أو الخبر، أو المفعول به، أو فعل، أو فاعل. ألن تعليم 

هو كالمادة الزائدة، فكان أنشطته ليس  جرومّيةاألقواعد النحو بكتاب 
موجودة في اعداد التعليم وأغراضه ال يقدر أن ينتهى سنة، أو في الفصل 
الحادى عشر فقط لكن أن يأتى بعده الى السنة اآلتى وهي في الفصل 
الثانى عشر. استخدم األستاذ في نشاط التقويم بكيفية قراءة معا عند كتاب 

 4قد كتب الطالب فيه المعنى واألشكال أو اعراب".الذى  األجرومّية
 

 أما عند رأي أستاذ سليمان حيث يبين:

في هذه المدرسة  األجرومّية" إتبعت عملية تعليم النحو بكتاب 
الثانوية اإلسالمية الحكومية تلوجو بليتار، حيث تقوم بطريقة التعليم بالمعهد 

                                                           
 6435ابريل  40غة العربية(، تاريخ مع األستاذ رضا الدين )معلم اللمقابلة 4
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اإلسالمي السلفي. كان هناك ليس بإستعمال اللغة اإلندونيسية في إلقاء 
المواد النحو لكن بإستعمال اللغة الجاوية. عموميا، أّن تعليم النحو بكتاب 

 0سالمي السلفي".مشهور في المعهد اإل األجرومّية
 األجرومّيةبإستعمال كتاب  قراءةالاّن عملية تعليم  ذلك بيان،وضع من 

تعليم النحو في المعهد اإلسالمي طريقة سواء كانت ب في هذه المدرسة

 السلفي.

وكذلك يقوم الباحث بالمقابلة مع أستاذ رويان عن كيفية في إلقاء مواد 

 النحو في الفصل الحادي عشر كما يلي:

"تبدأ عملية النحو باألمثلة أو تدريبات أّوال ثم تقديم البيانات للطالب 
عن مواد النحو. أما كيفيتها هو إعطاء كل الطالب الكتاب الوظيفي الذي 
يتكون من األمثلة والتدريبات عن مواد النحو، ثم أمر األستاذ الطالب 

السنة التعليمي،  لكتابة واإلمالء الجمل الفراغ المناسبة باإلرشادة. في آخير
 2بّين األستاذ مواد النحو بالشاملي".

 

                                                           
 6435مايو 5 للغة العربية(، تاريخمقابلة مع األستاذ سليمان )معلم ا0

 6435مايو 5 علم تعليم اللغة العربية(، تاريخمقابلة مع أستاذ رويان )م2
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في هذه المدرسة هو بإستعمال الطريقة  األجرومّيةبكتاب  قراءةالإّن تعليم 

االستقرائية والطريقة القياسية، كما نتيجة الحقائق التى تحصل من مقابلة مع 

  أستاذ رضا الدين حيث ييبن:   

، استخدم األستاذ على األجرومّية كان في إلقاء مادة النحو بكتاب"
مدخالن. األول، حينما شعر الطالب سهلة على مواد النحوهم فكان 

. )القياسية( األستاذ يبتدئ درسه بالبيانات المواد أّوال ثم إعطاء األمثلة
الثانى، حينما شعر الطالب صعبة على مواد النحوهم فكان األستاذ يبتدئ 

. كان المدخل األول )اإلستقرائية( البياناتدرسه باألمثلة أوال ثم إعطاء 
حينما تلك مواد سهلة  األجرومّيةأكثر إستعماله في إلقاء مواد النحو بكتاب 

 1."لفهم الطالب بسرعة
في هذه  خطوات التعليم المستعملة ثم يستطيع الباحث إلستنتاج عن

 :   فمنهاالمدرسة 

 أ(. إبتدأ األستاذ بتقرير موضع البحث. 

، ثم كتب الطالب المعنى األجرومّيةفي كتاب  يةالنحو ب(. قرأ األستاذ 

 واألشكال فيه. 
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 األجرومّيةجملة المبحث في كتاب م بّين األستاذ على كل الكلمة و ج(. ث

 بضبط.  

 األمثلة. ىعطأد(. ثم  

 األستاذ للطالب فرصة ألسئلة. ىعطأه(.  

 و(. التقويم أو تدريبات. 

األستاذ رضا الدين المدخل األمثلة. إستعمال  ستخداممدخل الثانى، فاال

في بحثها، ويحتاج األستاذ  حين تكون مادة النحو صعبةهذا المدخل 

 والطالب وقتا كثيرا في إلقاء المواد و فهمها. أما خطوات تعليمها فهي:

 أ(. إبتدأ األستاذ بتقرير موضع البحث. 

ن تأخد من كتاب الدرس أو من األمثلة، تلك األمثلة تستطيع أ ىعطأب(. ثم 

 .األجرومّيةكتاب 

 ج(. ثم يحّلل الطالب إلى تلك األمثلة.

د(. بعد ذلك، ابتدأ األستاذ أن يبين المواد إعتمادا على األمثلة بشرح في  

 .األجرومّيةكتاب 
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 ه(. التقويم و التدريبات. 

يوم الثالثاء  كما حصل الباحث الحقائق من نتيجة المالحظة والوثيقة في

. دخل الباحث مع أستاذ رضا الدين في الفصل 4356ابريل  40تاريخ 

الدينية األولى. كما شاهد الباحث أّن األستاذ ال يبتدأ  القسمعشر  يالحاد

مباشرة، لكن يبتدأ األستاذ  األجرومّيةتعليم اللغة العربية بمادة النحو بكتاب 

متحان، ثم اعطاء األستاذ مواد النحو بمادة الصرف ثم يأتى بعده بتقويم أو اال

األستاذ إللقاء  استخدام. ويرى الباحث أّن في لقاء واحد األجرومّيةبكتاب 

 المادتين المختلفتين وهي األولى، دخل األستاذ في

الفصل إللقاء مادة الصرف بكتاب األمثلة التصريفية، وبعد ذلك يدّرس األستاذ 

 كالوسائل األولى. األجرومّيةعن مادة النحو بكتاب 

حوالى عشرون دقيقتا قبل آخير  األجرومّيةجرى تعليم النحو بكتاب 

الوقت. في هذا تعليم قواعد النحو يبتدأ األستاذ لشرح عن تعريف الفعل 

، ثم كتب الطالب المعنى وأشكاله، بعد األجرومّيةوأقسامه الموجود في كتاب 

 الن الوقت المحدود.ذلك يبّين األستاذ بسرعة، ثم إعطاء األمثلة 
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 نال الباحث اإلستنتاج عن خطوات في هذا التعليم وهي كما يلى:

 أ(. دخل األستاذ في الفصل ويقول السالم 
ب(. ثم بّين األستاذ عن تعليم الصرف عن مادة تغيير تصريف االصطالحى 

 واللغوى.
 ج(. اعطاء األمثلة 

 د(. أنشطة األسئلة واإلجابة بين األستاذ والطالب
 ه(. االمتحان  

 .األجرومّيةعملية تعليم قواعد النحو بكتاب  ثم تأتى بعدهبعد انتهاء االمتحان  
اآلخيرة من االسبوع  األجرومّيةو(. سأل األستاذ عن مادة النحو في كتاب 

 الماض.
 .األجرومّيةز(. قرأ األستاذ عن مواد النحو الموجودة في كتاب 

 .األجرومّيةح(. كتب الطالب المعنى واألشكال في كتاب 
 ط(. بّين األستاذ عن المواد المبحث واعطاء األمثلة مباشرة.

 6(. اختتّم األستاذ بالسالم.ي
 
 

الثانوية في المدرسة  األجرومّيةبإستعمال كتاب  قراءةال. المشكالت في تعليم4

 و بليتار.اإلسالمية الحكومية تلوج
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ّن كل األساتيذ لديهم مشكالت في إلقاء المواد في التعليم. كان كثيرة من إ

. جائت تلك العوامل األجرومّيةعوامل المشكالت في تعليم قواعد النحو بكتاب 

  من األساتيذ أو من الطالب. 

 : بينين حيث يداستنادا على مقابلة مع أستاذ رضا ال

ي وقت النهار، كان الطالب ف األجرومّيةكل إلقاء مادة النحو بكتاب "
والطالبات هم في حال تعب، ولهذا السبب ال يستطيعون أن يتعلموا جيدا.  

كالمادة الزائدة في تعليم اللغة   األجرومّيةكان تعليم قواعد النحو بكتاب 
العربية دون مادة مهارة اإلستماع، والقراءة، والكتابة، والكالم حتى ال تعطى 

بعت عملية تعليمه بجدول درس اللغة العربية الموجودة األولوية في تطبيقه. ات
كان  و في اعداد التعليم.ال يدخل  األجرومّيةما قبلها و تعليم النحو بكتاب 

كثير من الطالب لم يحفظوا عن أسس مادة النحو مثل عن حفظ اإلعراب 
كالمادة الزائدة،   األجرومّيةوأقسامه. إّن تعليم قواعد النحو بإستعمال كتاب 

صعوبة التى أّن  .ليس فيه تقويم الخاص والمتعمق لمعرفة درجة فهم الطالبف
فهي صعوبة في توزيع الوقت و وجد المدرس أيضا على نقص  وجدها المدرس

 0."األجرومّيةالوقت لشرح النحو بكتاب 
فعل األستاذ التقويم كما التقويم المكتوب في كتاب الدرس، حتى وجب  

، واآلن األجرومّيةاألستاذ لتقرير تقويمه الذى يخصصه على مادة النحو بكتاب 

                                                           
 6435أبريل  40مقابلة مع أستاذ رضا الدين )معلم تعليم اللغة العربية(، تاريخ 7
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معا الذى قد كتب الطالب فيه المعنى  األجرومّيةفعل هذا التقويم بقراءة كتاب 

الخاص في تعليم النحو  وأشكال أو اعراب. أما تأثير من غير موجود التقويم

، فهو جعله الطالب ليس لهم الهمة و الدافع المرتفع في هذا األجرومّيةبكتاب 

باللغة الجاوية في تطبيقه، حتى يحتاج فيه  األجرومّيةالتعليم. استعمل تعليم كتاب 

 عن الشرح الضبط والطويل

 كما بين األستاذ رويان من نتيجة المقابلة كما يلي: 

مل اآلخرى، من صعوبة المدرس في إلقاء مواد النحو بكتاب كانت العوا"
الطالب لهم درجات الفهم المختلفة عند مواد النحو )ليس  إنّ ، األجرومّية

متساويا( و سواء كانت عن خلفية الطالب الذين هم متخرجون من المدرسة 
المتوسطة الحكومية و المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية أو من المعهد 

. عند رأي أستاذ رويان، ينبغي الطالب لتعمق تعليم النحو إلسالمي السلفيا
 4.في المعهد اإلسالمية السلفي"

 
في تعليم النحو   المشكالت التى وجدها المدرسوشاهد الباحث عن 

 األجرومّيةاليستطيع المدرس في تطبيق تعليم النحو بكتاب األولى، كمايلى:

جد المدرس المشكالت في تعليم قواعد النحو و الثانى،  بالفعلية والمتواصلة.
                                                           

  6435مايو 5مقابلة مع أستاذ رويان )معلم تعليم اللغة العربية(، تاريخ 4
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، لكن كتابته بالحروف لقراءة، أّن في القائه كثير بإستخدام الرموز األجرومّيةبكتاب 

العربية، حتى يحتاج المدرس بالشرح الضبط والطويل لكي يستطيع الطالب أن 

لقاء إصعوبة المدرس لتوزيع وقتا جيدا، الن في الثالث،  يفهموا تلك المواد .

 واحد توجد فيه مادتين المختلفتين ولو كانت اليزال في دراسة اللغة العربية.

 2يوم الرابع في وقت االستراحةمشكالت اآلخر يظهر عن الطالب. 

، حاول الباحث ألداء المقابلة مع بعض الطالب الفصل الحادى 4356 مايو

الطالب عن ولى(. سعى الباحث لحصول اإلخبار من الدينية األ القسمعشر )

. ثم سأل الباحث األجرومّيةالمشكالت في تعليم قواعد النحو بإستعمال كتاب 

، ووجد األجرومّيةعن المشكالت تعليم قواعد النحو بكتاب رضوانواويمحمدالى 

 عن المشكالت فمنها : 

إن الطالب أنفسهم يجدون صعوبة في فهم دروس قواعد النحو.صعوبة "
و إستعمال اللغة  األجرومّيةفي فهم اللغة المستعملة إلعطاء المعنى في كتاب 

الجاوية حتى يكون الطالب أن يحتجون فهم بالضبط.صعوبة لفهم موقع 
بتداء ثل، أّن موقع المالرموز والكلمة المذكورة بللغة الجاوية كما في الم

يكو )خ("، موقع نعت أتوي )م("، موقع الخبر بإصطالح "أبإصطالح "
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ى حتاج الطالب إلهتمام عل، لهذا السبب إيإصطالح "كنج )ن(" وغير ذلك
 1."في مواد النحو إكثار الشرح

  
المشكالت في فهم مواد النحو بكتاب  ةوجدواحدةأشفيةعند الرأي 

 فمنها:  األجرومّية

صعوبة في و  األجرومّيةمواد النحو بكتاب  عن تركيب صعوبة في فهم"
مثال عن مواد باب الرفع، والنصب،  األجرومّيةحفظ قواعد النحو بكتاب 

والخفض، والجزم، كما بيان األستاذ أّن تلك المواد هو المواد األساسية في 
صعوبة لفهم شرح األستاذ، حتى تحتاج  الطالب .وجدإستيعاب قواعد النحو

 األجرومّيةفي كتاب  ح بالواسع والضبط. والحقيقة، أّن مواد النحوعلى الشر 
 53."هي صعبة لفهم خاصة على المبتدئين

في المدرسة  األجرومّيةبإستعمال كتاب  قراءةال . حل المشكالت في تعليم0

 و بليتار.الثانوية اإلسالمية الحكومية تلوج

بإستعمال كتاب  قراءةالس المشكالت في تعليم أن وجد المدرّ  وبعد
فيحاول إلى حل تلك المشكالت. و ألجل معرفة  المحاوالت التي ،األجرومّية

 قراءةالبالمقابلة مع أستاذ رضا الدين في تعليم  قوم الباحثيفس يقوم بها المدرّ 
 . األجرومّيةبكتاب 

                                                           
 6435 مايو 2الحادى عشر(، تاريخ. )طالب في الفصل  نواويرضوا مقابلة مع محمد 1

 6435 مايو 2الحادى عشر(، تاريخ. في الفصل  ة)طالب واحدة أشفية مقابلة مع53
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لكى تركيز الطالب في استيعاب  "كان ينبغي المدرس في إلقاء مواد النحو
انت طريقة المحافطة هي أمر مهم في أسس مواد النحو، دون النحو. ك ظحف

 ،حفظ القواعد النحو جيدا، فكان الطالب سيجدون صعوبة لفهم مواد النحو
مثل عن حفظ أقسام اإلعراب التى ترتبط بمواد النحو استمرارها. إعطاء دافع 

.جعل كتاب األجرومّيةللطالب عن أهمية تعليم النحو بإستعمال كتاب 
كالمصادر األولى في فهم مواد علم النحو. ينبغى المدرس ليكّرر   ومّيةاألجر 

عن شرح مواد النحو المتواصلة حتى يستطيع الطالب أن يفهموا تلك المواد 
 55."األجرومّيةبالكاملة.ألداء التقويم المناسب على مواد النحو بكتاب 

عشر حيث  يفي الفصل الحاد محمد عاريس س.طالبإستنادا الى مقابلة مع   
 يّين: 
وسائل ال، إستعمال فيه ايضا باألجرومّيةينبغي في إلقاء مواد النحو بكتاب "

إعطاء الشرح . و الزائدة التعليم كالحاسوب، و الكشاف، و الصورة، واللعبة
 54."المتواصلة ما قبله المواد تكرير الشرح ثم الضبط والواسع

استخدمت فيه بطريقة  األجرومّيةكان ينبغى في إلقاء درس النحو بكتاب 

المختلفة، لكى اليشعر الطالب ممل في هذا نشاط التعليم. بوسيلة المالحظة، 

في الفصل، كان   األجرومّيةشاهد الباحث حين جرى نشاط تعليم النحو بكتاب 

                                                           
  6435أبريل  03 ، تاريخمقابلة مع أستاذ رضا الدين )معلم تعليم اللغة العربية(55
 6435 مايو 2خ ، تاري(عشر يطلب في الفصل الحاد)محمد عاريس س.مقابلة مع 54
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كثير من الطالب في حال ممل و ال اتبعهم  في هذا التعليم بالجهد و كثير منهم 

 أصدقائهم.  أن يتكالمون مع 

 

 

 

 (1)جدول 

 و حلها بإستعمال كتاب الجرومية القرأة المشكالت في تعليمهيكل 

 النمرة
 حل المشكالت المشكالت
 المدّرس المدّرس

ينبغي المدرس في إلقاء مواد  تطبيق تعليم النحو 5
النحو لكى تركيز الطالب في 

 4 .النحو ظاستيعاب حف
في تعليم قواعد النحو بكتاب 

)بإستخدام الرموز  األجرومّية
 لقراءة(

 الوقت قلة 0
 الطالب الطالب 
وسائل الزائدة الإستعمال فيه ايضا ب عن تركيب صعوبة في فهم 5

التعليم كالحاسوب، و الكشاف،   صعوبة في حفظ قواعد النحو 4
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0 
إستخدام الرموز في تعليم مهارة 

   األجرومّيةالقراءة بكتاب 
 و الصورة، واللعبة

 

 تحليل الحقائق .ج

أما نتيجة البحث المخصولة من المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

بكتاب  قراءةالتلوجو بليتار فمنها:  استخدم المدرس  في إلقاء تعليم 

تعليم المعهد اإلسالمي السلفي. إستخدمت طريقة تعليم بطريقة  األجرومّية

المعهد اإلسالمي السلفي باللغة الجاوية و الرموز لوضع العالمة كل الكلمةفي  

أكان موقعها كالمبتدأ، أو الخبر، أو المفعول به، أو فعل، أو  األجرومّيةكتاب 

النحو فاعل. وهذا جدول كيفية المعانى الذى إستخدمها المدرس في تعليم 

 .األجرومّيةبكتاب 

 (6جدول )

 كيفية المعانى

المكا الرمز النمرة
 ن

 االمثلة المعانى المشار اليه
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 زيد قائم ادافون-اتوي مبتداء فوقها م 5
 بكر مدرس ادله-ايكو خبر - خ 4
 قال أحمد سيفا-سفا فاعل عاقل - فا 0
 طار الطير افا فاعل غيره - ف 2
 خلق االنسان ضعيفا سيافا-سفا نائب الفاعل عاقل - نفا 1
 ركب الفرس للجهاد افا نائب الفاعل غيره - نف 6
 ضرب زيد عمرا كفدا-اع مفعول به - مف 0
 ما انت وزيد بسرتا -سرتانى مفعول معه - مع 4
 قمت اجالاللزيد كرنا ارهى مفعول الجله - مل 1

 نصرخالد بكر نصرا دعان -كلوان مفعول مطلق - مط 53
 ولد النبي يوم االثنين فدا -اعدلم ظرف زمان - ظز 55
 يلعب زيد امام المسجد دي -اعدلم ظرف مكان - ظم 54
 حضر احمد الشجاع ياع -كاع نعت - ن 50
 من السماء من ماء يتايا -يتانى بيان - با 52
 ضربت انفق الناقة زيد روفايا -روفانى بدل - بد 51
 50جاء احمد راكبا  دلم كادأن -حالى حال - حا 56

 في هذا الفصل، األجرومّيةكان المدرس في إلقاء مواد النحو بكتاب 

، فابتدء المدرس بالبيانات أوال حينما تلك المواد النحو سهلة لفهمها الطالب

                                                           
 ، )تولونج اجونج : الهداية، دون السنة(كيفية المعانى باإلختصارأحمد حفنى رزاق المندري، 50
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ثم إعطاء األمثلة. لكن حينما تلك المواد النحو صعبة لفهمها الطالب، فابتدء 

 المدرس باألمثلة أوال ثم إعطاء البيانات التى ترتبط الى تلك األمثلة. 

كما من تلك البيانات، يستطيع الباحث ليستنتج أّن الطريقة المستعملة 

طريقة القياسية و الطريقة اإلستقرائية. الطريقة القياسية في هذا المدرسة هي ال

هي ابتداء بإعطاء البيانات عن قواعد النحو التى البد لفهمها و حفظها ثم تأتي 

بعدها األمثلة، بعد ذلك إعطاء الطالب فرصة ألداء التدريبات ولتطبيق 

، بعد لدراسة القواعد. أما الطريقة اإلستقرائية هي ابتدء المدرس باألمثلة أّوال

 52تلك األمثلة، الطالب بإرشادة األستاذ إلستنتاج القواعد التى ترتبط باألمثلة.

في المدرسة الثانوية  األجرومّيةأما تعليم النحو بإستعمال كتاب 

 اإلسالمية الحكومية تلوغو بليتار كما يلى: 

المدرسة   في هذه قراءةل األجرومّيةأ(. كان تعليم قواعد النحو بإستعمال كتاب 

الرموز لوضع سالمي السلفي، وهي استخدام كما طريقة تعليم في المعهد اإل

موقعها كالمبتدأ، أو الخبر،  أكان، األجرومّيةالعالمة على كل الكلمةفي كتاب 

 أو المفعول به، أو فعل، أو فاعل.
                                                           

14Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, ( Malang: Misykat, 2005), h. 85 
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 ب(. الطريقة القياسية

 (.  إبتدأ األستاذ بتقرير موضع البحث.5

، ثم كتب الطالب األجرومّيةالمواد النحو في كتاب (. قرأ األستاذ 4

 المعنى واألشكال فيه. 

(. ثم بّين األستاذ على كل الكلمة والجملة المبحث في كتاب 0

 بضبط.   األجرومّية

 األمثلة. ىعطأ(. ثم 2

 األستاذ للطالب فرصة ألسئلة. ىعطأ(. 1

 (. التقويم أو تدريبات.6 

 ج(. الطريقة اإلستقرائية 

 إبتدأ األستاذ بتقرير موضع البحث. (.5

األمثلة، تلك األمثلة تستطيع أن تأخد من كتاب الدرس  ىعطأ(. ثم 4

 .األجرومّيةأو من كتاب 

 (. ثم يحّلل الطالب إلى تلك األمثلة.0
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(. بعد إنتهاء، ابتدأ األستاذ أن يبين المواد إعتمادا على األمثلة بشرح 2

 .األجرومّيةفي كتاب 

 (. التقويم و التدريبات   1

 

 
 

 

 


