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 الرابع الباب

 وتحليلها البيانات عرض

 اجونج تولنج سارى تاونج  الحكمة دار معهد نع العامة الصورة (أ

 الجغرافي موقعه .1

 تولنج املدينة وسط من كيلومرت مخسة قدر يف املعهد هذا موقع إن  

. الشرقية جاوى اجونج تولنج سارى تاونج  اجلاج منشور ابو الطريق يف. اجونج

 .  M2 ۴۷۱۴ قدر املعهد هذا ويتوسع

 وتطوره تأسيسه تاريخ .2

 احلاج مصبا رضوان االستاذ بين, صغري املصلى بإبداء املعهد هذا قام   

 هو كان قد وكذالك املصلى ذالك ىف املعلم هو.  1۳۹۱ سنة يف املصلى هذا

 والدعوة الرتبية لتطوير احلاج مصبا رضوان االستاذ اراد. اجوج تولنج ىف التاجر

 اىل الرضوان دىمشهو  و  الرضوان اهلادى نور فهما ولديه فأرسل. االسالمية

 .للتعليم فونوركو كونتور السالم دار العصرى معهد

 نور االستاذ 1۳۱۱ سنة يف احلاج مصبا رضوان االستاذ توفىي بعد   

 باإلسم املعهد للقيام يوافقان الرضوان مشهودى االستاذ  و  الرضوان اهلادى

 و. شرقيةال جاوى اجونج تولنج سارى تاونج احلديثة احلكمة دار العصرى معهد
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 من متخرّج االستاذ مجيع مبساعدة احلاج الرضوان اهلادى نور االستاذ مديره

 غري و رمسية املدرسة و املعهد يكون احلديثة احلكمة دار العصرى معهد. كونتور

  1.رمسية

 حىت صباح منذ اليوم طول التعليم ودور مسكان ىف يسكن الطالب   

 حتفيظ, الثنوية مدرسة, املتواسطة مدرسة, الوىل الدنية فهي املدرسات فيف. ليلة

 كل طالب 2۱۱ بقدرة اجلدود جلنة يقابل. االسالمية املعلمني كلية و القرأن

 اهلادى نور االستاذ املعهد مدير توفىي 2۱۱۱ مارس 12 تارخال ىف. سنة

  يعىت.  انفار بثالثة املعهد مدير يكون ذالك وبعد, احلاج الرضوان

 املنزلني خري إرمحىن االستاذ .１

 مشهدى خازن االستاذ .２

 حسن الدين سراج االستاذ .３

 اإلسالمية المعلمات و المعلمين كلية تعريف .۹

 الربامج تنظيم عن املسؤولة الوحيدة اهليئة اإلسالمية ملعلماتا كلية تعترب   

 تولنج سارى تاونج احلكمة دار مبعهد املتوسط املستوى على الرمسية التعليمية

 األنشطة جناح عن ينفصل ال وتعليمهن بناته تربية يف املعهد وجناح. اجونج

 شعار حتقيق يف الفعال دورها وللكلية. اإلسالمية املعلمات بكلية املدرسية
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 وحيسون والتعليم الرتبية جمال يف يعملون مسلمني شباب بتخريج وذلك املعهد،

 من عندما مبا حاليا الكلية حتاول. عاتقهم على امللقاة املسؤولية حبجم

 .احلديثة والتكنولوجيا العلوم جمال يف العلمي الطلبة مستوى رفع إىل اإلمكانيات،

 تاونج اإلسالمية املعلمات و املعلمني بكلية عليموالت الرتبية نظام وتنفيذ   

 أم التعليم جمال يف إما كونتور، اإلسالمية املعلمني كلية بنظام متبع سارى

 .  احلكومة العام املادة بزيادة وبراجمها أنشطتها منهجها،

 والمدرسات المدرسين أحوال .4

 سارى اونجت احلكمة دار معهد من متخرجني واملدرسات املدرسون كان   

 فحسب، مدرس هم املدرسات و املدرسون وليس. االخرى معهد من وبعضهم

 واجباهتم فأدين. اجونج تولونج احلكومة اإلسالمية جامعة طالب هم بل

 الدراسية السنة يف واملدرسات املدرسني عدد وبلغ. اجلامعة وطالب كاملدرس

 .   نفرا 12۱ إىل م2۱1۲ -2۱1۱

 الطالب أحوال .5

 تاونج احلكمة دار مبعهد اإلسالمية املعلمات كلية الطالب عدد بلغ   

. طالب ۱۲۱ إىل مـ 2۱1۲ -2۱1۱ الدراسية السنة يف األول للبنات سارى

 :يلي ما ذلك تفصيل فيأيت. فصال 2۱ إىل ويقسم
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 الفصل اللطالبا عدد الفصل عدد

 األول الفصل 22۶ ۶

 التكثيفي األول الفصل 2۱ 1

 الثاين الفصل 1۹2 ۴

 الثالث الفصل 1۴2 ۴

 الرابع الفصل ۳۲ 2

 اخلامس الفصل 1۱۱ 2

 السادس الفصل ۶۳ 2

 

 فيها والتعليم التربية أهداف   .6

 من أهم الرتبية أن شعارا وضع قد تأسيسه أول من احلكمة دار معهد إن    

 :هي سارى تاونج احلكمة دار معهد تربية أهداف ومن. التعليم

 االجتماعية احلياة .أ

 فيها ملدروسة ا واملواد احلركة من الطلبة عمل ما كل أن وهي   

 .االجتماعية احلياة ملواجهة إعداد

 املقتصدة احلياة .ب
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 املقتصدة احلياة طلبه سارى تاونج احلكمة دار معهد رىب   

 النجاح أساس هي والبساطة. املسكينة احلياة تعين وال. البسيطة

 .املستقبل يف لسعيدةا احلياة إىل وتؤدي

 معني حزب أي إىل االنتماء عدم .ت

 أو سياسي حزب أي إىل ينتمي ال وتعليمه املعهد هذا تربية إن   

 من املعهد هذا طلبة أن ذلك، إىل  وإضافة. به له عالقة وال طائفة

 كان وكذلك إندونيسيا، يف السياسية األحزاب عدة رجال أبناء

 املعهد" شعاره من مؤسس وهذا. هممن كذلك املعهد هذا متخرجو

 ".الطوائف وجلميع الطوائف مجيع فوق

 التواظف ألجل ال العلم طلب .ث

 للرتبية سارى تاونج احلكمة دار ملعهد األساسي اهلدف ومن  

  .للتواظف ال العلم لطلب العبادة هو احلديثة اإلسالمية

 احلديثة إلسالميةا للرتبية سارى تاونج احلكمة دار معهد شعار من وأما  

 :يأيت ما يتخلص

 السليم اجلسم( ب   الكرمية األخالق (أ

  احلر الفكر( ج   الواسعة الثقافة (ج
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 للرتبية سارى تاونج احلكمة دار معهد يف للحياة اخلمسة األسس وأما

 : وهي احلديثة اإلسالمية

 البساطة( ب    اإلخالص (أ

 سالميةاإل األخوة( د  النفس على االعتماد (ج

 احلرية (ه

 

 

 تقديم الحقائق  (ب

يدات ىف األفعال مبعهد العصرى دار احلكمة عليم املز تقدمي احلقائق عن مشكالت ت

 : م 6102-6102: الدراسي العام تاونج سارى تولونج اكونج للفصل الثاين

يدات فى األفعال للفصل الثاني بمعهد العصرى ز عملية تعليم  الم .1

 دار الحكمة 

هذا البحث تؤّدي الباحثة املقابلة واملالحظة لنيل احلقائق عن عملية  ىف

 العام تعليم املريدات ىف األفعال للفصل الثاين مبعهد العصرى دار احلكمة

هي شكل من اشكال االتصال بني  م فإن املقابلة 6102-6102الدراسي: 

الشخصني. تنطوى على شخص الذى يريد حصول على املعلومات من 
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فتؤّدي الباحثة املقابلة مع   6بتقدمي األسئلة باألغرض املعينة. ص االخرالشخ

درسة الصرف. املدرسني وهم مدير املعهد ورئيس قسم املنهج الدراسى وم

  وكذالك تؤّدي الباحثة املقابلة مع بعض الطالبات املختارة للصف الثالث.

 من اإلسالمية املعلمات بكلية الثاين للفصل الصرف مدرسات كانت   

 زمن منذ الصرف يعلم الذي االستاذ مدبر على وهن. منه متخرجة اليت مدرسة

 .اإلسالمية اجلامعة ىف تدريس يزال ال وهن. القدم

 يهدف اإلسالمية املعلمات بكلية( والصرف النحو) القواعد تعليم إن  

 :3اآلتية األغراض إىل

 من خاليا اجليد، الصحيح اإلنشاء وتأليف التكلم على التلميذات قدرة (أ

 .األخطاء

 العربية والكتب النبوية واألحاديث القرآن فهم على التلميذات قدرة  (ب

 .جيدا

 حسب الصحيح اإلنشاء وتأليف التكلم على التلميذات قدرة (ج

 .اللغوية القواعد

                                                           
2 Dedi Mulyana, Metodologi penelitian kualitatif paradigm baru Ilmu Komunikasi Dan 

Ilmu Sosial lainnya, (Bandung : Rosda,2004), h. 180 

  م 6102-6102 الدراسي للعام اإلسالمية املعلمات بكلبة الدراسي املنهج ، املكتوبة، الوثائق3  
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 الكلمات من واخلطأ الصحيح معرفة على التلميذات قدرة (د

 .واألساليب

 .ريبالع املعجم واستخدام فتح على التلميذات قدرة (ه

 األفعال في المزيدات معاني تعليم خطوات (أ

 األفعال يف املزيدات معاين تعليم يف املدرسة سلكتها اليت اخلطوات ومن   

 :يلى ما هي

 اللقاء أول يف وهو 4املاضي الدرس عن املراجعة فيها تكون. املقدمة (أ

 واملزيد، اجملرد الفعل تعريف عن املدرسة بسؤال يكون اجلديد، بالدرس

 لتذكري املقدمة وهتدف 5.اجلديد الدرس إىل ختطو أن قبل وأقسامهما

 وتعريف السابق اللقاء يف علّمن قد الذي املاضي الدرس عن لطالباال

 . جملردا والفعل بينه والفرق املزيد الفعل

 مث الكثرية باألمثلة اإلتيان وهي االستقرائية بالطريقة يكون قد. العرض (ب

 الفعل من األمثلة بطلب تدريسها املدرسة فبدأت. منها القاعدة استنباط

 -د: الكلمة أصل وأَْدَخَل، َدَخلَ : املثال) الكلمة أصل بنفس واملزيد اجملرد

 مث نفسها، املدرسة عند من إعراضها يكون أو لطالباال من( ل -خ
                                                           

 2۱1۲-16-03:  الفصل ىف املالحظة، نتيجة6  

  2۱1۲-16-0 \ م.ح\ مق 0 \5:  الرقم املقابلة، نتيجة5  
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 وهي القياسية، بالطريقة وأما 2.بينهما فرق عن لطالباال املدرسة ناقشت

 بياهنا مث القاعدة بذكر املدرسة فبدأت. باألمثلة اإلتيان مث بالقاعدة اإلتيان

 2.األمثلة إيراد ذلك وبعد( ديامتع الالزم الفعل جعل أي التعدية: املثال)

 اجلديد الدرس ربط على املدرسة حاولت اخلطوة هذه يف. الربط (ج

 الفعل من املثالني بني لطالبواال املدرسة قارنت وهي. السابق بالدرس

 .وآخر واحد بوزن املزيد أو واملزيد اجملرد

 وجه بإدراك األمثلة عن الطالبة املدرسة بني املناقشة فبعد. ستنباطاال (د

 القاعدة أو التعريف فاستخلص معينة، بتجارب القيام أو أوالتضاد التشابه

 8.األمثلة من العامة

 لطالباال فهم قلتحقي أسئلة ألقت الوقت هذا يف فاملدرسة. التطبيق (ه

 أحرف استخراج أو 9القاعدة، حفظ:منها متنوعة، واألسئلة. الدرس عن

 ومعىن وزن من باألمثلة اإلتيان أو 01فائدهتا، ذكر مع الفعل من الزيادة

 06.املفيدة اجلملة يف الكلمة وضع أو 00معني،

                                                           

 2۱1۲-16-0 \ م.ح\ مق 0 \5:  الرقم املقابلة، نتيجة0  

   2۱1۲-16-0 \ م.ح\ مق 0 \5:  الرقم املقابلة، نتيجة۱  

 2۱1۲-16-0 \ أ.ن\ مق 0 \2:  الرقم املقابلة، نتيجة8  

 2۱1۲-16-0 \ أ.ن\ مق 0 \2:  الرقم املقابلة، نتيجة9  

 2۱1۲-16-0 \ أ.ن\ مق 0 \2:  الرقم املقابلة، نتيجة۷6  

 2۱1۲-16-0 \ أ.ن\ مق 0 \2:  الرقم املقابلة، نتيجة۷۷  
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أما املالحظة بكيفيتني: مالحظة غري منظمة اى بغري أداة البحث 

ولة من ومالحظة منظمة باإلرشادات كأداة املالحظة. فنتائج البحث احملص

 العام مبعهد العصرى دار احلكمة تعليم املريدات ىف األفعال للفصل الثاينعملية 

  م من اخلطوات التالية: 6102-6102سي: الدرا

 إعداد التعليم )أ

حمّبة وهي مدرسة الصرف للصف الثاىن مقابلة الباحثة مع األستاذة فضيلة إىف  ىف

 :  قالت, م 6102-6102العام الدراسي: 

 حبيث التعليم قبل اإلعداد الكتاب ىف مكتوبا بسيطا إعدادا دّ أع"  

 بكتاب الليل ىف املادة فأتعلم. الفصل اىل دخول قبل املادة أدرس

 ان استطيع كي التحليل واحبث املادة الصعوبة عن واحبث. الصرف

. اليهنّ  بلغت   ما يفهمن حىت الفصل ىف الطالبات اىل املادة اشرح

  03".القاعدة اىل فهمهن لسهولة ثلةاألم من كثري واجعل

 رأت,  الثاين للصف الدروس جدوال على املالحظة الباحثة تؤّدي وبينما

 اليكتفى االستاذة فإن. واحدة حصة اال الصرف للدرس احلصة ان هنسها الباحثة

 الدرس يؤدي الفصول وبعض. الطالبات اىل نةاملعي املادة والشرح للبيان الوقت

                                                                                                                                                               

  2۱1۲-16-0 \ أ.ن\ مق 0 \2:  الرقم املقابلة، نتيجة۷6  

 2۱1۲-۱1-22 \إ.م  \مق  1 \4نتيجة املقابلة، الرقم  :  ۷6 
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 و واضحا تشرح ان اليستطيع االستاذة يسبب هذا. االخرة احلصة ىف الصرف

 ومشافة, السّلم ىف للصعود الطالب االخرى لعمل انتهى قد الوقت ألن, طويال

 مدة تنقص األقل فعلى. للمشي دقائق محسة قدرة الفصل اىل االستاذة الغرفة

 .دقيقة بالثلثني واحدة احلصة ويسمى. املقدمة بالزيادة الدقائق رةبعش التعليم

 الطرائق التعلمية  )ب

, قامت معهد العصرى دار احلكمةلنيل احلقائق عن الطريق التعليمية املطبقة ىف 

الطالبات. وقالت عئيشة فضيلة وهي احدى الطالبات من الباحثة باملقابلة أىل بعض 

  : م 6102-6102: يالصف الثاين العام الدراس

 االستاذة اعطت مث.  البيان اىل مث اوال املثال بإعطاء يبدأ الطريقة تطبيق ان"

  تعطي ال احيانا نولك. ايضا الوقت تلك ىف وجيمع مباشرة البيان بعد الوظيفة

 كما اليومي االمتحان اما. باللسان مباشرة الوظيفة بل اليهنّ  الوظيفة االستاذة

 04."للفهم الصعوبة وجدنا اذا ليسأل الينا املدرسة فضلوي.املدرسات شاءت

 تنتهى ومل التعليمية احلصة تبادل قرب فإذا, "رزكى نابلة زادت وكذالك

 الوظيفة يستمر مث الصعوبة يسألن ان عليهن فيمكن وظيفتها الطالبات

 05."باملنزلية

                                                           

 2۱1۲-۱1-22 \ع.ف  \مق  1 \1نتيجة املقابلة، الرقم  :  ۷6 

 2۱1۲-۱1-22 \ن.ر   \مق  1 \2املقابلة، الرقم  : نتيجة  ۷5 
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فالطريقة املطبقة ىف تعليم املزيدات ىف األفعال للفصل الثاين مبعهد العصرى دار 

هي الطريقة االستقراءية. هذا مناسب مبا  6102-6102احلكمة العام الدراسي: 

 : ةقالت االستاذة حسن مفيد

 بعد الوظيفة واعطي. البيان اىل مث اوال املثال بإعطاء يبدأ الطريقة تطبيق ان"

 اليهن الوظيفة اعطي ال احيانا نولك. ايضا الوقت تلك ىف وجيمع مباشرة البيان

 اما. املدرسات شاءت كما اليومي االمتحان اما. باللسان مباشرة الوظيفة بل

 02."اجلديد الباب كل االمتحان اعطي ولكن اليومي االمتحان اعطي ال أنا

يدات فى األفعال للفصل الثاني بمعهد المز تعليم   مشكالت .2

 العصرى دار الحكمة 

مبعهد العصرى دار  الثاين بناء على نتائج املالحظة واملقابلة, تواجه ىف الصف

و هناك عوامل   عديدة. م مشكالت6102-6102: الدراسي العام احلكمة

املعهد  الصرف. فمشكالت تعليم الصرف ىف هذثر الطالبات ىف تعليم اتؤ 

 .دافعية املشكالت و املادة نوعان, املشكالت

 المادة المشكالت (أ

                                                           

 2۱1۲-22-1 \ح.م \مق  1 \5الرقم  :  املقابلة، نتيجة ۷0 
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 الطالبات لدى املادة املشكالتف. باملادة تتعلق اليت املادة املشكالت  

  م6102-6102: الدراسي العام مبعهد العصرى دار احلكمة الثاىن للصف

 ا يلى: كم

 .املاضية الدروس عن يستوعنب مل أهنن (أ

بينما سألت إليها الباحثة عن املشكالت ىف تعليم  إىف حمبةاألستاذة  قالت

 مزيدات ىف األفعال :

" إن لكل الطالبات هلن املشكالت للفهم املادة, فإهنن ال يسهلن ىف تذكري 

ملادة املاضية الن فيها املادة املاضية, واملادة الصرف خاصة حتتاج بالعلقة با

املواد ي ستعمل لتعليم وللفهم املادة اجلديدة. واكثر من الطالبات نسيت 

 1۱بتذكري املادة املاضية."

 .األفعال من خاصة العربية، املفردات نقصان (ب

الك ال يصيل ما املفردات شيئ مهم لتدريس علم الصرف, بدون ذ نأ

غرض الدرس اىل الطالب, وال يصيل ما غرض املدرس اىل الطالب. جلعل 

املثال او اجلملة ىف تلك املادة البد باملعرفة واسعة عن املفردات والفعل, 

 االفعال واشبه ذالك ما يتعلق بالدرس.

 .ناقص املادة هذه عن االلطالب حفظ مستوى (ج
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ل حيتاج اىل احلفظ كثريا, بأن هذه املادة املادة املزيدات ىف األفعاهذه 

  تتكون على املعىن واحلرف الزيادة متنوعة وال يساوي باألخرى.

 العربية باللغة للمبتدئني الصعبة املواد من املادة هذه إن (د

 :قالت, مفيدة حسن االستاذة بالقول مناسب املشكالت تلك

 للفهم لصعوبةا يسبب هذا, املاضى درس عن تتذكر ال الطالبات" 

 كثريا الميلك هن وكذالك. متلقيان املادة كل الن اجلديدة املادة

 1۲."العربية اللغة بإلقاء املادة كل الن, العربية ملفرداتبا

 دافعيةال المشكالت (ب

 للصف الطالبات فصلال ىف التعليم بعوامل تتعلق الىت دافعية املشكالت اما

 كما يلى:  م6102-6102: الدراسي العام مبعهد العصرى دار احلكمة الثاىن

 

 .املادة هذه حب على التشجيع نقصان (أ

املالحظة الباحثة ىف الفصل ان اكثر من االساتيذ البداء بالتشجيع  مبناسبة

لبات اوال وال تؤتى املعرفة عن املزية الدروس قبل تعليم, وهذا يسبب الطا

تتكسلن إلبتداء الدرس ىف الفصل. ينبغي على كل االستاذة ليشجع اوال 
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قبل تعليم كل يوم و يؤثر اىل الطالبات على حب هذه املادة ويدعو اىل 

 تعلوم بالسهولة.

 .صعب الصرف درس أن االعتقاد تو ثب (ب

 قد ذهنهن ىف الن, الدرس هبذا يرغنْبَ  ال الثاىن للصف الطالبات من كثري

 بالقول مناسبه هذه. وللوظيفة للفهم جدا صعب الدرس هذا ان يقنيت

 :ياىل كما الدري هذا عن لتسئل الناحثة اليها اتات اليت الطالبات احد

 هذا عن كثريا افهم ال و, صعب الن فالصر  بالدرس احب ال انا" 

 درس من الباب اصعب األفعل ىف املزيظات الباب ىف, الباب

 1۳"الصرف

وهي احدى الطالبات من الصف الثاين العام الدراسي:  ياينج مطهرةوقالت 

  م : 6102-6102

. االحرى الصرف واملادة االفعال املزيدات املادة للفهم بالصعوبة أشعر" 

 الن للتعلم اتصدع وانا, كثريا الصرف بالدرس احب ال القدمي زمان منذ

 بنّي  قد الذى املاضى بالدرس نسيت قد اجلديدة املادة اىل دخول عند
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 املادة بني الن, البعد املادة افهم ان  الاستطيع فإذن. قبل من االستاذة

 61."متعلقة واخرى واحد

األفعال للفصل  تعليم  المريدات فى المحاوالت الى حل مشكالت .3

 الثاني بمعهد العصرى دار الحكمة 

يدات ىف األفعال للفصل الثاين مبعهد العصرى إن مشكالت تعليم املز 

عديدة كما ذكرا سابقا.  م 6102-6102الدراسي:  العام دار احلكمة

 وحتتاج كل ذالك اىل حّلها. 

ىف  تعليم املريداتللحصول على احلقائق عن احملاوالت اىل حل مشكالت 

هذه املدرسة, أتت الباحثة اىل مدير املدير كلية املعلمني  األفعال للفصل الثاين

  60االسالمية وبعض االستاذ الصرف الذى جتمع الباحثة ما ياىل:

 وهي حلها، عن الصرف مدرسات حاولت قد السابقة، املشكالت لخال ومن

 :الطرق بعدة

 .لطالباال تفهم حىت واضحا بياهنا املدرسة إعادة (أ
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الطريقة البد يوجد قبل تعليم وبعده, للمطالعة املادة استمرارا حىت  هذه

ليس هناك االسئلة من الطالبات مرة اخرى. ان كل الطالبات هلا ذهن و 

تاج مرارا طول التعليم.ذكّي م  تنوع للمقابلة املادة, اذن اإلعادة حي 

 .العربية اللغة تعلم على التشجع (ب

قالت الباحثة ىف الباب املشكالت ان االساتيذ البداء بالتشجيع اوال  كما

وال تؤتى املعرفة عن املزية الدروس قبل تعليم, وهذا يسبب الطالبات 

. ينبغي على كل االستاذة ليشجع اوال تتكسلن إلبتداء الدرس ىف الفصل

قبل تعليم كل يوم و يؤثر اىل الطالبات على حب هذه املادة ويدعو اىل 

 تعلوم بالسهولة.

 .األفعال من خاصة العربية، باملفردات اإلكثار (ج

املفردات شيئ مهم لتدريس علم الصرف, بدون ذالك ال يصيل ما  نأ

غرض املدرس اىل الطالب.  غرض الدرس اىل الطالب, وال يصيل ما

جلعل املثال او اجلملة ىف تلك املادة البد باملعرفة واسعة عن املفردات 

 والفعل, االفعال واشبه ذالك ما يتعلق بالدرس.

 .الدرس عن واجلدول اخلالصة كتابة (د
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األستاذة حسن مفيدة بينما سألت إليها الباحثة عن احملاولة  قالت

 ت ىف األفعال :املشكالت ىف تعليم مزيدا

 عن واجلدول اخلالصة كتابة"لسهولة فهم الطالبات امرت  اليهن جبعل  

 الفتح بدون الفهم سرعة و بالسهل يتعلمن ان يستطيع هن. الدرس

 تلك وحيمل, االستاذة من اخلالصة بإقراء يكتفى, الصرف الكتاب

 22."للتعلوم كان مكان اى اىل الكتابة

 .املدرسة إىل وتقدميه والقاعدة األمثلة حفظ وجوب (ه

املادة املزيدات ىف األفعال حيتاج اىل احلفظ كثريا, بأن هذه املادة هذه  (و

الزمي اىل   تتكون على املعىن واحلرف الزيادة متنوعة وال يساوي باألخرى.

 كل الطالبات حلفظه ويستعمله كل الدرس.

 .املادة هذه عن والتمرينات األسئلة إكثار (ز

القاعدة خاصة متماثل اىل االمثلة ومترينات, والبد بأكثر ما ميكن درس 

 كى, الفصل ىف لقاء كل الطالبت للمراجعة والتمرينات األسئلةإلعطاء 

 . دقيق و باملتقني يفهمن هن
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 والبحث الحقائق حليلت (ج

 احلقائق حتليل كونتف الثاين، الباب يف الباحثة هكتبت الذي النظري لإلطار تطبيقا 

 وقد الصحيحة بالطريقة األفعال يف املزيدات معاين بتعليم صار قد املدرسات إن .هذا

 استخدمتها اليت الطرق اختلفت وقد. الدرس فهم يف االلطالب لضعف بعكسها يقمن

 الختالف فيها الفاالخت يكون وقد. االلطالب حنو املادة هذه تعليم يف املدرسات

 بيّنت كأن القياسية، الطريقة استخدمن قد بعضهن. الفصول يف االلطالب قدرة مستوى

 وجدهتا ما أكثر لكن 63.املوضحة باألمثلة واإلتيان حبفظها أمرت مث القاعدة املدرسات

 األمثلة املدرسة تعطي أن وهي االستقرائية يقةالطر  استخدمن املدرسات أن الباحثة

 مدكور أمحد علي الدكتور قال مبا تباعا 64قاعدةها عن واالستنباط مناقشتها مث الكثرية

 التقليدية الشائعة الطرق أهم بأن القواعد تعليم يف( العربية اللغة فنون تدريس) كتابه يف

  65.االستنباطية أو واالستقرائية التطبيقية أو القياسية الطريقة هي القواعد تدريس يف

 من الوصل ىف العقل يسلكها الىت الطبيعية التفكري طريق من االستقرائية والطريقة

 القنون اىل اجلزئ من الفكر ينتقل وفيها, جمهولة أو مشاهدة غري حقائق على احلكم

 التالمذ يكشف ان على تنطوى وهي, عامة احكام اىل خاصة حاالت ومن, عام

 كثري مجع املدرس من يتطلب التدريس ىف اتبعاها ان كما, بأنفسهم واحلقائق املعلومات
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 الفت قدول, بأنفسهم الطلبة عنها فيعرب, العامة القاعدة عليها تنطبق الىت األمثلة من

 62".الواضح حنو" ككتاب, األساس هذا على النحوية الكتب بعض

 األفعال يف املزيدات معاين لتعليم الفعالة الطريقة أن الباحثة رأت احلالة هذه ويف 

 ت ستخدم أن مطابقة االستقرائية الطريقة ولكن. القياسية الطريقة وهي الفصول مجيع يف

 الطريقة وأما واالبتكار، اإلبداع على لقدرهتن واملتوسطة العالية الفصول مستوى يف كثريا

 .   الدرس فهم يف لضعفهن السافلة الفصول يف تستخدم أن مطابقة القياسية

 عبةالص املواد من األفعال يف املزيدات معاين مادة خاصة الصرف درس يبدو 

 بادرت وقد. قبل من يتعلمنه مل اجلديد الدرس من ألنه الثاين الفصل الطالب لدي

 وعقد 62اجلدول صورة على اخلالصة كإعطاء املادة هذه تعليم طريقة جتديد يف املدرسة

 أهداف حتقيق يف تساعد أن ميكن اليت األنشطة من وهذه 68.بالدرس املتعلق اللعب

 . التعليم

 بعض ولكن 69.املعلم عناية إليها تتجه أن جيب ما أهم هو التطبيق إن 

 حلفظ الفرصة املدرسة إعطاء أو التعليم يف املوسعة الفرصة لعدم يرتكنه قد املدرسات
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 شرح يف املدرسات تسرف أال اخلري ومن 31.البيان بعد األخرى األعمال أو الدرس

 جيب بل القاعدة، شرح يف كلها احلصة تستغرق حبيث العبارات، من واستنباطها القاعدة

 30.إياها لطالباال فهم إىل قلوهبن تطمئن أن مبجرد عليها التطبيق إىل ينتقلن أم

 خاليا واضحا يكون وأن واحد، نوع على يعتمد فال متنوعا، التطبيق يكون وأن 

 لطالباال فهم لتحقيق أسئلة ألقت الوقت هذا يف فاملدرسة 36.والغموض التصنع من

 من الزيادة أحرف استخراج أو 33القاعدة، حفظ:منها متنوعة، واألسئلة. الدرس عن

 الكلمة وضع أو 35معني، ومعىن وزن من مثلةباأل اإلتيان أو 34فائدهتا، ذكر مع الفعل

   32.املفيدة اجلملة يف

 من لطالباال لدي الواجبات تعط مل املادة هذه تعليم يف املدرسات إن  

 بقطع فائقة عناية يعنني أن اخلطوة هذه يف املدرسات فعلى 32.الكثرية التمرينات

 ،لطالباال انتباه جتذب حيث نقاطها، جبميع القاعدة على العملية التمرينات
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. يصعب ال ينبغى العربية اللغة يعلمقال امحد عزام 38.الفعالة العناصر من وهي

  39. والصرف النحو ىف خاصة العربية اللغة ىف رغيب الطالب جعل يل

 اىل يؤثر و يوم كل متعلي قبل اوال شجعلت االستاذة كل على ينبغي  

درس القاعدة خاصة . بالسهولة تعلوم اىل ويدعو املادة هذه حب على الطالبات

 والتمرينات األسئلةمتماثل اىل االمثلة ومترينات, والبد بأكثر ما ميكن إلعطاء 

 و. دقيق و باملتقني يفهمن هن كى, الفصل ىف لقاء كل الطالبت للمراجعة

 و بالسهل يتعلمن ان يستطيع هن. الدرس عن ولواجلد اخلالصة كتابة حيتاج

, االستاذة من اخلالصة بإقراء يكتفى, الصرف الكتاب الفتح بدون الفهم سرعة

 .للتعلوم كان مكان اى اىل الكتابة تلك وحيمل

 ىف صعوبة املصطفى شيف كتاب ىف املوجب فتح رأىب مناسب هذه  

 41: هم, القواعد تعليم

. القراءة وفهم حلفظ والصرف النحو قواعد على االهتمام يركز املعلم (أ

 دراسة جتاهل لذالك. التعليم عملية ىف املان طويل حيتاج القواعد تدريس

 .أمهية أقل ليست أخرى
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 النحو علم عن شعار حتفيظ الطالب من يطلب ما اوكثري   (ب

 خيث, حيفظون شاعر وتفسريات معاىن يفهمون ال أهنم ولكن والصرف

 للوقت مضيعة جمرد مكان يأخذ الذى التعلم إمكانية تشمل ال أهنا

 الشعر واستظهر أغاىن شكل ىف تدريسها يتم فإنه إذا ولذالك. فقط

 بالتفصيل يشرح أن املعلم مث, يسهولة نتذكر وأن الطالب جذب هبذف

 معىن وفهم الطالب يعرف لكي, الشعر ومضمون معىن دراسة يتم

 41.فيه الواردة
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