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 قال اهلل تبارك وتعاىل :

ي ذِ ﴿َوَلَقْد َضرَبـَْنا لِلنَّاِس ِف َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن . قـُْرآنًا َعرَبِيًّا َغيـَْر 
َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقوَن﴾ ِعوَجٍ   

22-22سورة الزمار   

 
 
 

 (99يـٌْر)اجملادلة :يـَْرَفِع اهللُ الَِّذيَن أََمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُْوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجٍت َواهللُ ِبَا تـَْعَمُلوَن َخبِ 
 

 وقال عبد اهلل بن مسعود رصي اهلل عنه  :
أبوها""اعلم أن الصرف أم العلوم، والنحو   
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 اإلهداء

 

 أهداي هذه الرسالة إىل عزيزي :

 والدي جوهري بن تنكو حممد ياسني، 

 والديت مسبنو بنت تنكوحممد صاحل.

 

 

 ومها اللذان ربياين صغريا،

 وعلماين بالصدق واألمانة، والرفق واحملبة، وأحاطاين بالدعاء والرمحة

 وأسأل اهلل أن يرمحهما كما ربياين.
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 شكر وتقدير

  بسم اهلل الرمحن الرحيم

الذي جعل اإلسالم نورا للحياة، وسبيل جناة لّلذين امنوا إىل جنة اهلل  احلمد هلل
على آله و سيدنا حمّمد صلى الّله عليه وسلم  امت األنبياءخوالصالة والسالم على  ورضاه،

 بعد.وأصحابه أمجعني ومن تبعه هبدايته وإحسانه إىل يوم الدين، أما 

كلية الرتبية ل ن كتابة هذه الرسالة اليت يقدمها الباحثبإذن اهلل وعونه م فقد انتهي الباحث
جبامعة الرنريي احلكومية كمادة من املواد اليت قررها اجلامعة على الطلبة للحصول على 

مشكلة  ت املوضوع "حتة العربية بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني ِف قسم اللغ(  S.Pd) شهادة
 .الصبر بمعهد بيت م طريقة القواعد والترجمةاالطلبة في تدريس النحو باستخد

Aceh Besar. 
شكرا عميقا واحرتاما عظيما لواديها  وِف هذه الفرصة السعيدة يقّدم الباحث

 احملبوبني اللذين ربياها تربية حسنة وهذهبا هتذبيا نافعا منذ صغارها إىل أن جنحت التعليم
 ِف الدراسة.

س مرزون الدكتوراندو  لمشرفني الكرميني مها األستاذشكرا جزيال ل الباحثقدم وي
إشرافه ما ِف اوقاهت هودمهااللذان بذال ج، نينورسي املاجستريترميذي  األستاذاملاجستري و 

 إشرافا جيدا كامال لعل اهلل أن يوسع رزقهما وجيزيهما جزاء حسنا.
 ملدير جامعة الرنريي وعميد كلية الرتبية وتأهيل جزيل الشكر ميقدوالينس أن ت

ا افعة وأرشدو وها نملعربية وجلميع األساتذة الذين علاملعلمني ورئيس قسم تعليم اللغة ا
 ذين ساعدواعليم اللغة العربية الملوظفي املكتبة جبامعة الرانريي وقسم تو إرشادا صحيحا 

 ة.على اعداد الكتب اليت تتعلق بتأليف هذه الرسال



 ح
 

حلة غة العربية ملر ِف قسم تعليم الل والينس الباحث أيضا أن يقدم لزمالئ
إىل  عواهم النافعة ودفبتقدمي بعض أفكار  )خاصة للوحد الثاين( الذين قد ساعدوا2193

 إمتام كتابة هذه الرسالة. أدعو اهلل تعاىل أن جيزيئم أحسن اجلزاء ِف الدنيا واآلخرة.

تكن كاملة،  مل أن هذه الرسالةو  هذا العمل مثر ونافعة جيعل دعو اهلل أنوأخريا، ي
تاج إىل االنتقادا  واالقرتاحا . ألن اإلنسان اللخلو من لذالك يرجو الباحث أن حي
 وللقارئني أمجعني. ن تكون هذه الرسالة نافعة للباحثاخلطاء والنسيان وعسى أ
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  Aceh Besar ِبعهد بيت الصرب والرتمجة

 اإلسم الكامل  : رضوار . ج
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معتمدا على مالحظة الباحث ِبعهد بيت الصرب أن أكثر الطالب مل يفهموا مادة النحو 
ملدروسة مدرس اسئلة مطابقة ِبادة ابطريقة القواعد والرتمجة وضعيف قدرهتم عندما يسأل 

 إىل املدرس حتاج ِف لفعله سهال شيئا ليس النحو تدريسألن  ِف علمية التعليم والتعلم
بحث م. وألجل ذلك يقوم الباحث بالفهمه ِفالطالب  لسهولة املناسبة الطريقة إختيار

ِبعهد  الرتمجةو مشكلة الطلبة ِف تدريس النحو باستخدام طريقة القواعد "حتت املوضوع 
 لقواعدا بطريقة النحو تدريس إجراء عرفةويهدف هذا البحث مل ".Aceh Besarبيت الصرب 
. والرتمجة لقواعدا بطرقة النحو تدريس ِف الطالب يوجهها اليت املشكال  عرفةومل والرتمجة

ن من الفصل األول إىل الفصل السابع، الذين يتعلمو  مجيع الطالبوأما جمتمع البحث هو 
 921م، وعددهم  2192-2192، للعام الدراسي Aceh Besarِف معهد بيت الصربي 

وأما ادوا   طالبا. 94طالب الفصل الثالث وعددهم  فأخذ الباحث منهم العينة، طالبا
البحث بأن  . تدل نتائجاالستبانة، و املباشرة املالحظة، و الشخصية املقابلةالبحث فهي 

ِف  طالبال إجراء املدرس ِف تدريس النحو بطريقة القواعد والرتمجة جيد جدا وأما إجراء
 الطالب لدي املشكال  كانتتدريس النحو بطريقة القواعد والرتمجة فهي مقبول . و 

 حصة وقت يقض من ناشئة والرتمجة القواعد بطريقة النحو تدريس ِف الصرب بيت ِبعهد
 فهم ِف تهمصعوب وكذلك احلفظ وصعوبة الفصل خارج املراجعة وأوقا  والتعلم التعليم
 .وقلة الوسائل التعليمية  املدروسة املواد ِف وتطبيقها النحوية القواعد
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Abstract 

Research Title  :  Problems of Santri in Nahwu Learning Using Qawaid Wa 

Tarjamah Method  at Dayah Baitussabri 

Full Name  : Ridwan. J 

Nim   : 221323999 

 

Based on the observations of researchers in Dayah Baitussabri that most of their 

students do not understand in learning nahwu using qawaid wa tarjamah method 

and weak their ability when the teacher asked about the problems in accordance 

with learning materials in the learning process takes place. Therefore, the researcher 

wanted to raise the title about the Problem of santri in learning nahwu by using 

qawaid wa tarjamah method in Dayah Baitussabri to help understanding the book 

and its happiness towards santri. for data acquisition researcher using method 

Descriptive analysis, while the population in this study is all santri Dayah 

Baitussabri Lambro Deyah academic year 2017-2018 which amounted to 120 

students. While the sample researchers take students class 3, amounting to 14 

people santri. The purpose of this study is to determine the application of students 

in learning nahwu and to find out the problems faced by students in learning nahwu 

by Using qawaid wa tarjamah method. For the whole data, the researcher conducted 

descriptive analysis in nahwu learning using qawaid wa tarjamah method with the 

help of observation, interview and questionnaire. Researchers have found results 

through observation that the application of learning nahwu with qawaid wa 

tarjamah method with average value is good (64.7%), this result shows that the 

learning process has not been too effective. And as for the questionnaire, teacher's 

observation and interview, the problem faced by students in learning nahwu by 

using qawa'id wa tarjamah method is the time of nahwu learning time is not enough 

to understand nahwu, hard to memorize and applying it to their memorization, lack 

of interest santri in repeating the book outside the classroom and the lack of teachers 

present the learning media when the spin progresses.   
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Abstrak 

  

Judul Penelitian : Permasalah Santri Dalam Pembelajaran Nahwu Dengan 

Menggunakan Metode   Qawaid Wa Tarjamah di Dayah 

Baitussabri  

Nama Penulis : Ridwan . J 

Nim : 221323999 

 

Berdasarkan pengamatan peneliti di Dayah Baitussabri bahwa kebanyakan santri 

mereka tidak paham dalam pembelajaran nahwu dengan menggunakan metode 

qawaid wa tarjamah  dan lemah kemampuan mereka ketika guru bertanya tentang 

soal-soal yang sesuai dengan materi pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

berlangsung..Oleh karena itu peneliti ingin mengangkat judul tentang Permasalahan 

santri dalam pembelajaran nahwu dengan menggunakan metode qawaid wa 

tarjamah di Dayah Baitussabri untuk membantu pemahaman kitab dan 

terjemhannya terhadap santri. untuk pemerolehan data peneliti menggunakan 

metode Analisis deskriptif, adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini ialah 

seluruh santri Dayah Baitussabri Lambro Deyah tahun ajaran 2017-2018 yang 

berjumlah 120 santri. Sedangkan sampel peneliti mengambil santri kelas 3 yang 

berjumlah 14 orang santri. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan 

santri dalam pembelajaran nahwu dan untuk mengetahui permasahan yang dihadapi 

santri dalam pembelajran nahwu dengan menggunkan metode qawaid wa tarjamah. 

Untuk keseluruhan data ini peneliti melakukan deskriptif analisis dalam 

pembelajaran nahwu dengan menggunakan  metode qawaid wa tarjamah dengan 

bantuan observasi, wawancara dan angket. Peneliti telah menemukan hasil melalui 

observasi bahwa penerapan pembelajaran nahwu dengan metode qawaid wa 

tarjamah dengan nilai rata-rata adalah baik ( 64,7% ), hasil ini menunjukkan yang 

bahwa proses pembelajaran belum terlalu efektif . Dan adapun berdasarkan hasil 

angket, observasi dan wawancara guru, permasalahan yang dihadapi siswa dalam 

pembelajran nahwu dengan menggunakan metode qawa’id wa tarjamah adalah 



 ف
 

waktu jam pembelaran nahwu tidak cukup untuk memahami nahwu, susah dalam 

menghafal dan mengaplikasikannya hafalan mereka ke dalam pembejaran , 

kurangnya minat santri dalam mengulang kitab di luar kelas dan kurangnya guru 

menghadirkan media pembelajaran ketika pembelaran berlangsung. 
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 فصل األول
 أساسية البحث

 
 مشكلة البحث -أ

اللغة العربية هي الكلما  اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم، وقد وصلت إلينا من 
وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريف، وما رواه الشقا  من منثور طريق النقل، 

تحسني الطرق اليت يستخدمها املدرس ل وتعليم اللغة العربية حتتج إىل 9العرب ومنظومهم.
 2عملية التعليم وتعلم وتوضيح معاين الكلما .

املتكلمة و كانت اللغة العربية متتازة بقواعدها من حيث ترتيب اجلمال املسموعة 
مهارة  وهي واملقروءة واملكتوبة حىت حصلت من خالله مجال اللغة من أربعة املهارا 

تجعل . ألنه ليس غاية نقصد لذاهتا ولكن وسيلة التقومي لاإلستماع والقراءة والكالم والكتابة
حلصول على قواعدها ينبغي للمعلم أن لخرت  3اللغة العربية صحيحة ِف النطقها وكتابتها.

 .ةمن طرق التدريس املناسبة ِبواد الدراسي ليساعد الطالب على فهم املواد الدراسي طريقةلا
جمموعة األساليب اليت يستعني هبا املدرس ِف حتقيق األهداف هي  الطريقةإن 

عبارة عن خطة عمامة إلختيار وتنظيم وعرض املادة اللغوية، على أن وهي 4الرتبوية املعينة.
حبيث ال تتعرض مع املدخل الذي بصدر عنه وحبيث يكون واضحا أن ه اخلطة هذتقوم 

 2املدخل شيء مبدئ والطريقة شيء إجرائ.
                                                             

 2ص. ، ه(9422بريو : املكتبة الصرية، ول، )اجلزء األ، ، جامع الدروس العربيةينييمصطفى الغال1
  92)  القاهرو : املكتبة االجنلوا، بدون سنة (، ص .  ،،الوسائل التعليمةمصطفى بدران2

3Radhliyah Zaenuddin, dkk, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Cirebon: Pustaka Rihlah Group, 2005), hl. 96. 

م(  2114، )بند أتشية: الرانريى فرس، تعليم اللغة العربيةالمدخل إلى عزمان إمساعيل املاجستري، 4
 91ص. 

ء، ، )مكة املكرمة : جامعة أم القرىتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىحممود كامل الناقة، 5
 26م (ص.  9222
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 Lambro Deyah د اإلسالمية الذي يقع ِف قريةهد املعاان معهد بيت الصرب أحوك

اإلسالمية املتنوعة من علم التوحيد، علم . وفيه يتعلم الطلبة Aceh Besar نطقة، ِب
علوم اللغة  لمونق، وغريها، وهم يتعول الفقه واملنطوالفقه، والتفسري، وأصواألخالق، 

 ها علم النحو. وهو مادة من مواد الوجبة ويلزمهم سيطراهتا.العربية أيضا، من
م يوجه املشكلة املتنوعة عند عملية التعليم والتعل ومن مث رأي الباحث أن الطالب

كما الحظ الباحث ِف تدريس النحو وية،  إما من حيث الرتمجة وتطبيق القاعدة النح
كان الطالب مل يفهموا  Aceh Besarباستخدام طريقة القواعد والرتمجة ِبعهد بيت الصرب 

مادة النحو بطريقة القواعد والرتمجة وضعيف قدرهتم عندما يسأل مدرس اسئلة مطابقة 
 يحتاجف لفعله سهال شيئا ليس النحو تدريسألن   .ِبادة املدروسة ِف علمية التعليم والتعلم

  .مفهمه ِفالطالب  لسهولة املناسبة الطريقة إختيار إىل املدرس
ن عيقوم بإجراء البحث الوصفي التحليلي  على األمر اعالها، أراد الباحث أنبناء 

راسة دمشكلة الطلبة ِف تدريس النحو باستخدام طريقة القواعد والرتمجة" موضوع رسالة "
 .Aceh Besarبيت الصرب ِبعهد وصفية 
 

 أسئلة البحث -ب
 حث عن املسائل التالية :ابريد أن يمن البيانا  السابقة، 

 تدريس النحو بطريقة القواعد والرتمجة ؟  إجراءكيف  .9
 ؟لرتمجةبطريقة القواعد وا النحو الطالب ِف تدريس  اليت يوجههاما املشكال   .2

 
 أهداف البحث -ج

 ه رسالة فهي :هذاأما أهداف البحث اليت يهدف إليها الباحث ِف تأليف 
 تدريس النحو بطريقة القواعد والرتمجة  إجراءمعرفة  .9
 والرتمجة  بطرقة القواعد ِف تدريس النحومعرفة املشكال  اليت يوجهها الطالب  .2
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 أهمية البحث -د
 وأما أمهية البحث عن الرسالة فهي :

 للطالب .9
 اإلفرتحا  لطلبة معهد بيت الصرب ِف رفع مستوهم ِف ه الرسلة تكونهذا -

 تدريس النحو بطريقة القواعد والرتمجة .
 للمدرسني .2

ا املشكال  ون أن يعاجلو املشكال  اليت يوجهها الطلبة ويستطيع اقد عرفو  -
 ِف التعليم.وتدافعهم 

 للباحث .3
 التعلم النحوزيادة املعلوما  واملعرفة واخلربة والنظرية أثناء  -
 د أفضل املصادر للمعلوما  لتعود على القرأة.إجيا -

 
 البحثحدود   -ه

 ياحلد املوضوع .أ
مشكلة الطلبة ِف تدريس النحو باستخدام طريقة "فإن الباحث يبحث عن 

 .Aceh Besarبيت الصرب ِبعهد وصفية حتليلية دراسة القواعد والرتمجة" 
 
 
 احلد املكاين .ب

 ، منطقةLambro Deyah ، بـــالصرببيت البحث ِف معهد  مكانالباحث  حدد
Aceh Besar. 

 احلد الزماين  .ج
 م. 2192 /2192 يحث عن هذا البحث ِف العام الدراسفإن الباحث يب
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 معنى المصطلحات  -و

 معاين ه الرسالة، ينبغي له أن يشرح ويبنيهذاقبل أن يبحث الباحث عما تضمنته 
الكلما  املصطلحا  اليت يتكون منها موضوع الرسالة وهو "مشكلة الطلبة ِف تدريس 

" جتنبا عن األخطاء Aceh Besarالنحو باستخدام طريقة القواعد والرتمجة ِبعهد بيت الصرب 
 ِف فهم املعىن املقصود إليه. 

 يلي :وتلك الكلما  املصطلحا  هي ما 
 مشكلة الطلبة  -1

 -يشكل -كلمة "مشكال " ِف اللغة مجع عن مشكلة، اسم فاعل من أشكل
مشكل أو مشكلة، معناها األمر الصعب أو املتلبس. واصطالحا هي : ما ال –إشكاال 

 6ينال املراد منه إال بتأمل بعد الطلب.
ل من الفاعوأما الطلبة لغة مجع من الطالب ِبعىن التلميذ. فالطالب هو اسم 

يطلب. وهو الذي يطلب العلم، ويطلق عرفا على التلميذ ِف مرحليت التعليم  -طلب
 2الثانوية والعالية.

وأما املراد ِبشكلة الطلبة ِف هذه الرسالة فهي مشكلة الطلبة ِف تدريس النحو 
 باستخدام طريقة القواعد والرتمجة  ِبعهد بيت الصرب ِف الفصل الثالث.

 تدريس النحو  -2
تدريسا معناه مجلة يدارسه واصطالحا فن  -يدرس -التدريس لغة مصدر درس

 2يقصد به لتزويد التالميذ باخلربا  العلمية أو الفنية بأقوم الطرق.

                                                             
 392، ) احلرمني : سنقفورة جدة، بدون السنة( ص. ، التعريفاتعلى ابن حممداجلرجاىن 6
 222( ص. 9222، الطبعة الثانية، )القاهرة : ، المعجم الوسيطإبراهيم أنيس وأصدقاء 2
، )مصر، اجلزء الثاين، ، المنهج الحديث في أصول التربية وطرق التدريس الخصةحامد عبد القادر 8

 2(، ص. 9222مكتبة النهضة، 
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كلمة النحو لغة هو القصد، واجلهة، واملقادر، والشبة. واصطالحا هو قواعد يعرف و 
راب وبناء ضعا مع بعض من إعهبا أحوال أواخر الكلما  العربية اليت حصلت برتكيب بع

 2وما يتبعهما.
 طريقة -3

واصطالحا هي النظام الذي يسري 91لغة الطريقة والسرية واملذهب. ةطريقالكلمة 
املدرس ِف إلقاء املدة املدروسة ليوصل املعلوما  إىل أذهان الطالب بشكل يتحسن 

 99.أغراض الرتبية
 القواعد والترجمة   -4

 –قعودا  –يقعد  –كلمة القواعد مجع من قاعدة وهي اسم الفاعل من قعد 
 92قاعدا، ومعناها لغة القانون. واصطالحا وسيلة لضبط الكالم وهلجة النطق والكتابة.

الرتمجة لغة هي التفسري أو النقل أو البيان. ومعناه اصطالحا يقال ترجم الكلمة و 
أحد الكالم باللغة اإلندونيسية أي نقله إىل إحدى الكالم أي فسره بلسان أخر وترجم 

 93اللغة اإلندونيسية.

ال هي طريقة قدمية تبدأ بتعليم القواعد وشرحها شرحا طوي وطريقة القواعد والرتمجة
بواسطة اللغة األم، ويتبع ِف ذلكأسلوب ترمجة للجمل والعبارا  من اللغة األم إىل اللغة 

 94األجنبية

                                                             
 6(، ص. 4293)مصر . ، ، القواعد األساسية اللغة العربيةالسيد أمحد اهلامشي 2

 222، ... ، ص. المعجم الوسيطإبراهيم مدكور، 10

(، ص. 2112اجلزء الثالث، ) فونوركو : دارالسالم،  ،التربية والتعليم حممود يونس قاسم بكري، 99
91 

 243م( ص2112، الطبعة األربعون. )بريو : داراملشرق، المنجدفي اللغة واألعالم ،دون الكاتب92
 21( ص 2112، )جاكرتا: مويو سبحورو أجونج دليل الكاتب والمترجمحممد منشور وكسنوان، 13

  92(، ص. 9221)القاهرة: دار العربية للنشرريع، ، طرق تدريس اللغة العربيةمد املفىت، حم94
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 الدراسات السابقة -ز

 الدراسة السابقةعرض  -أ
 على مقارنة النتائج ومعرفة جوانب الفرق كانت الدراسة السابقة يساعد الباحث

 بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة من خربا  الدراسني السابقني.
 
 : الرسالة األولى -1

  يوزقي أفكار:       اسم -
 القواعد ةبطريق العربية النصوص فهم على الطالب قدرة:  موضوع البحث -

ــــب حتليلية وصفية دراسة) والرتمجة  (هأتشي بندا MAN 3 ــ
 من رياكث أن إىل بالنظر املوضوع هذا الباحثة اختار :  مشكلة البحث -

. لعربيةا النصوص فهم ِف فأخطأوا العربية اللغة على اليقدرون الطالب
 .والرتمجة القواعد طريقة هو املذكورة لألهداف املناسبة والطريقة

ـــملعرفة على قدرة الطالب على فهم النصوص العربية ب:  أهدف البحث -  ـــ
MAN 3 ليم ، وتعرف على تطبيق الطريقة القواعد والرتمجة ِف تعهبندا أتشي

اللفة العربية وتعرف على املشكال  اليت يواجهها الطالب ِف  تعليم العربية 
 .بطريقة القواعد والرتمجة

: أما منهج البحث ِف هذا البحث فهو طريقة حبث    منهج البحث -
 وصفي

أن القدرة الطالب على فهم النصوص العربية جيدة :    نتائج البحث -
 62،93باستعمال هذه الطريقة ألن الطالب حيصلون عن الدراجة العادلة 

تناسب  هبند أتشي MAN 3ـــــــِف االمتحان وأن تطبيق القواعد والرتمجة ب
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 يكون فعاال لتسهيل الطالب على فهم النصوص العربية ِف بإجرائتها حىت
 عملية التعليم والتعلم. 

 

لبحث ِف منهج او  والرتمجة القواعد طريقة هي تستخدم:    وجوه التشابه -
  .وصفالهذا البحث فهو طريقة حبث 

 همف على الطالب قدرةيبحث  يوزقي أفكار رسالة أن: وجوه اإلختالف -
 .وأما الرسالة احلالية يبحث مشكلة الطلبة ِف تدريس النحو العربية النصوص

 

 رسالة الثاني : -2
 فطرينا ديوي :   إسم -
فاءة الطالب ِف ترمجة اجلمل اإلندونسية إىل اجلمل ك : موضوع البحث -

 ه.بندا أتشي العربية )دراسة ميدانية نور احلكمة(
واختار  الباحثة هذا املوضوع نظرا إىل أن املرجتم عمله  : مشكلة البحث -

ية العرب-صوغ األفكار ىف كلما  موجهة إىل قارئ. وترمجة اإلندنسية
على ماسبق من البيانا،  واعتماد تتطلب متنوع العلوم وخمتلف املعارف.

يتضح أن معهد نور احلكمة هلم   سؤل  ِف  جعل الطالب قادرين على 
ب وىف الواقع، كان بعض الطال .ألهنا من املواد اللغة العربية .مادة الرتمجة

ىف معهد نور احلكمة مليسيطروا على ترمجة النصب الرتمجة صحيحة على 
وظن على ذلك أن الطالب ليس هلم  .الرغم من أهنم تعلموها زمنا طويال
وجبانب أهنم أيضا ضعفاء ىف حفظ . اإلهتمام هبذا األمر الذى كان فيهم

 .ا  والقواعد وغريهااملفرد
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 جلمالا ترجة ىف احلكمة نور ِبعهد الطالب كفاءة معرفة : أهدف البحث -
بة ىف ترمجة وجهها الطل اليتالعربية، ومعرفة املشكال   ملاجل إىل إلندنسية

 .اجلمل اإلندنسية إىل اجلمل  اللغة العربية
 .ةميدانيدراسة ه الرسالة هي دراسة هذاوالطريقة كتابة  : منهج البحث -
 اىنالث الصف طلبة أعظم إنيعين  النتائج البحثوأما :  نتائج البحث -

 لبسيطةا اجلمل ترمجة على قادرون احلكمة نور ِبعهد الثنوية املدرسة ىف
 اجلمل والرتكيب واملفردا  والصرف النحوى القواعد الوجه على تشتمل

 وأسلوب ردا املف ىف قلة هي الرتمجة ىف الطلبة واجههااليت  املشكال  إنو 
 وغريمها الصرفو  كالنحو العربية اللغة علوم على معرفتهم وقلة العربية اللغة
 والطلبة . عربيةللغةال تعلما ىف مهمة اللغتني من ترمجة ىف الطلبة املهارة إنو 
 لرتمجةا إنو  وغريه اجلمل تركيب ىف األخص وعلى ضعفاء األمرهذا  ىف
 .بالتدريب يكثر أن للطلبة البد لذالك صعب، أمر هي

 .القواعد والرتمجة: هي تستخدم طريقة  وجوه التشابه -
رمجة فاءة الطالب ِف تكتبحث   فطرينا ديوي: أن رسالة وجوه اإلختالف -

  ندا أتشيةب اجلمل اإلندونسية إىل اجلمل العربية )دراسة ميدانية نور احلكمة(
 .وأما الرسالة احلالية يبحث دراسة وصفية جتليلية .

  

 : رسالة الثلثة -3
 هوا رشارسالة جن :   إسم -
مشكلة الطالب ِف ترمجة النصوص العربية إىل  : موضوع البحث -

 هبندا أتشي(، MAN 2 Lansa، )دراسة وصفية حتليلية ِف اإلندونسية
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أكثر قد اختار الباحث هذا املوضوع نظرا أن  : مشكلة البحث -
كما   هذاة و إىل اإلندونسيالطالب مل يستطيعوا أن يرتمجوا النصوص العربية 

ه هذا. إن كانت مر  عليهم MAN 2 Langsaرآه الباحث الطالب بـــ 
 الفرتة التعليمية ومازلوا يعاونون ِبشكلة ترمجة.

 
  MANمعرفة املشكال  اليت يواجهها الطالب  :  أهدف البحث -

2 Langsa ِف ترمجة النصوص العربية إىل اإلندونسية، ومعرفة حماولة املعلم
 ه املشكال .هذاعاجلة مل

ه الرسالة هي دراسة وصفية هذاوالطريقة كتابة  :  منهج البحث -
 . حتليلية

أن الطالب يواجهون صعوبة ِف ترمجة النصوص  :  نتائج البحث  -
العربية، ذلك اعتمادا على نتيجة املقابلة الشخصية مع مدرس اللغة العربية 
واملالحظة املباشرة عند تعليم مدة اللغة  العربية وتوزيع االستفاء مع التالميذ 

. واملشكلة اليت يواجهها الطالب ِف Langsa 2ِبدرسة العالية احلكومية 
ة النصوص العربية هي قلة الثروة اللغوية وقلة الرعبة عنها وعدم قدرهتم ترمج

 ِف الربط بني اإلعراب واملعىن.
العالقة بني دراسة الساقة بدراسة احلالية :          وجوه التشابه -

من حيث تشبه هي أن الدراسة السابقة تستخدم دراسة وصفية حتليلية 
و يبحث  عن مشكلة  ة أيضاوالدراسة احلالية تستخدم دراسة وصفي

 الطالب.
مشكلة الطالب ِف يبحث  جنوا رشاه: أن رسالة  وجوه اإلختالف -

شكلة م. وأما الرسالة احلالية يبحث ترمجة النصوص العربية إىل اإلندونسية
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وصفية اسة در الطلبة ِف تدريس النحو باستخدام طريقة القواعد والرتمجة 
 بيت الصرب.ِبعهد 

  
 رسالةأسلوب كتابة ال -ح

البحث  الكتاب املقرر ِف كتابةه الرسالة فاعتمد الباحث على هذوأما كيفية كتابة 
  كتاب:ِف العلمي بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية

 
“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016 Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Uneversitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh”. 
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 انيالفصل الث

 اإلطار النظرى

 مفهوم النحو -أ
 
وقال زكريا إمساعيل : "النحو هو القصد 92حنوا.-ينحو-مصدر من حناو النحكلمة 

فهم معناها  معها من أجلوالطريق ِبعىن الوصول بالكلمة إىل قصد معني أو طريق تتبعه 
قال عباس حسن : "النحو دعامة العلوم العربية، وقانوهنا 96من خالل أحوال أخرها".

األعل، منه تستمد العون وتستلهم القصد، وترجع إليه ِف جليل مسائلها وفروع تشريعها 
ولن جتد علما منهايستقل بنفسه عن النحو أو يستغين عن معونته أو يسري بغري نوره 

 92وإصطالحا هو علم بأصول يعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. 92اه".وهد
ومن مث قال السيوطي: النحو لغة القصد. فهو علم بأصول يعرف هبا أحوال أواخر 
الكلم إعرابا وبناء. ومن فائدة هذا العلم معرفة صواب الكلم من خطئه ليحرتز به عن 

ري الدنيا فهم معاين كالم اهلل ورسوله املوصل إىل خاخلطئ ِف اللسان وغايته االستعانة على 
النحو قواعد يعرف هبا وظيفة كل كلمة داخل اجلملة، وضبط أواخر الكلما   92واألخرة.

 21وكيفية إعراهبا.
                                                             

 242(، ص. 9222، )القاهرة: دون مطبع، المعجم الوسيط،كورذ إبراهيم م 9
 219)القاهرة: دار املغفة اجلامعية، دون السنة(، ص ، طرق التدريس اللغة العربيةزكريا إمساعيل،  2
، الطبعة اخلامسة، )مصر: دار املعارف، دون السنة(، النحو الوافى الجزء األولعباس حسن،  3 
 9ص.
-ة، )احلرمني: سنغافور حسن العطار على شرح األزهرية، حاشية العطار الزهريالعالمة الشيخ،  4

   2جدة إندونيسيا، بدون السنة(، ص:

ية الكواكب الدرية على شرح متممة األجرومحممد بن أمحد بن عبد الباري األهدل احلسيين التهامي،  2
 2(. ص:2112، الطبعة األوىل، احلرمني، الجزء األول
 92، )بريو : دار الثقافة اإلسالمية، بدون السنة(، ص: ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  6
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لوم ع ومن معان النحو القصد والطريق واجلهد واملثال واملقدار والنوع. هو علم من
إلعراب ا  العربية من حيث اأحوال أواخر الكلمعرف هبا تهو علم بأصول  ،اللغة العربية
أي من حيث ما يعرض هلا ِف حال تركيبها. فيه نعرف ما جيب عليه أن يكون  .والبناء

أخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو لزوم حالة واحدة، بعد انتظامها ِف 
حنو عوامل والتوابع و الفعل واحلرف وأنواع اإلعراب والو واملراد بأصول هنا اإلمس29اجلملة.
 22ذلك.

يتوضح من املعىن السابقة أن علم النحو هو علم يعرف به أحوال أواخر الكلم 
العربية من حيث اعراهبا إما أن يكون آخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو 
لزوم حالة واحدة بعد إنتضامه ِف اجلملة وهبذا العلم يستطيع الطالب أن يراعى قراءته عن 

 خلطأ ومن اللحن عند التكلم. ا

 

 أهمية النحو في تعليم اللغة العربية -ب

 أما أمهية النحو ِف تعليم اللغة العربية فهي :

 ألهنا مظهر حضاري من مظاهر اللغة، ودليل على إضالتها. .أ
 ألهنا ضوابط حتكم إستعمال اللغة. .ب
 23ألهنا تساعد على فهم اجلمل وتركيبها.  .ج

 

                                                             

 .21ص ...  جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييىن،  2  
، الطبعة اخلامسة، )مصر : دار املعارف، دون السنة(، النحو الوافى الجزء األولعباس حسن،  2
  2 .ص
ودان: مطبعة ، )ستدريس القواعد في برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاجممود كامل،  23

 91ص.  (،2111التمدن احملدودة، 
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يه تعاىل، ونفهم دقائق التفسري، وأحاديث الرسول صلى اهلل علفهل ندرك كالم اهلل 
وسلم، وأصول العقائق، وأدلة األحكام، وما يتبع ذلك من مسائل فقهية، وحبوث شرعية 

إال بإهلام النحو -إىل منازل اجملتهدين ا إىل مراتب األئمة، وتسمو بهخمتلفة قد ترقي بصاحبه
من السلف واخللف أمجعوا قاطبة على أنه شرط ِف  وإرشاده؟ وألمر ما قالوا: "إن األئمة

رتبة اإلجتهاد، وأن اجملتهد لو مجع كل العلوم مل يبلغ رتبة اإلجتهاد متوفقة عليه، ال تتم إال 
 24به.

مظهر حضاري من لقد ظهر أن أمهية النحو ينقسم إىل ثالثة أقسام مهمة منها 
ولذلك  .ى فهم اجلمل وتركيبهاتساعد علو  ضوابط حتكم إستعمال اللغةو  مظاهر اللغة

ينبغي للمدرس أن يهتم به أكرب من غريه ويستعمل الكيفية املعينة لتعليمه حىت يفهم 
 الطالب عن هذا العلم فهما صحيحا. 

 

 ريس النحودأهداف ت  -ج

 قيق ما يلي :دف بتعليم القواعد النحوية إىل حتيه

تمع إليهم أو لغته، ولغة من يسإكتساب املتعلم باملعايري الىت تساعده على ضبط  -9
 يقرأ كتابتهم.

الفهم واإلفهام املضبوطني، أي فهم ما يسمعه وما يقرأه، إذ يتوقف على صحتها  -2
 صحة الفهم وعلى فساجها قلب املعىن أو تشويشه ِف ذهن القارئ أو السامع.

ب يإمناء الرتبية العقلية، ومحلهم على التفكري وإدراك الفروق الدقيقة بني الرتك -3
 والعبارا  واجلمال والكلما .

تذويد الطالب ِبدة لغوية حديدة، يستمدوهنا مما يدرسونه ويبحثونه من عبارا   -4
 وأمثلة ادبية، تغذى أذواقهم، وتعرب عن ميوهلم واجتاهاهتم.

                                                             
 9..., ص. النحو الوافىعباس حسن، 24
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متكن التالميذ من نقد االساليب والعبارا  بالقدر الذي يكشف هلم عن الغموض  -2
 والركاكة ِف هذه األساليب.

تعويد التالميذ دقة املالحظة واملوازنة واحلكم، وتنمية مهارا  التذوق األديب؛ ألن  -6
دراسة النحو تقوم على حتليل األلفظ والعبارا  والألساليب، والتمييز بني صواهبا 

 وخطئها، ومراعاة العالقة بني الرتاكيب.
ارة لعبإقدار التالميذ على حماكة األساليب الصحيحة، وإقدارهم على سالمة ا -2

 وصحة األداء وتقومي اللسان.
إكساب املتعلم ترتيب املعلوما ، وتنظيمها ِف أذهاهنم، وتدريبهم على دقة  -2

 التفكري والتعليل، واالستنباط.
وضع مايكتبه املعلم أو يتحدث به ِف صياغة مفهومه، ألن تعلم القواعد النحوية  -2

قارئ ط أواخرها إعانة للتعصم اللسان والقلم عن اخلطاء ِف بناء الكلما  او ضب
 22أو السامع على أن يفهم عنه ما يريده أن يفهم.

ويرى أحد املتخصصني ِف تعليم اللغة العربية أن أهداف تدريس القواعد النحوية لختلف 
باختالف املرحلة التعليمية، وقد أورد أهداف تدريس تعليم القواعد النحوية ِف مراحل 

 التعليم العام بالوطن العريب.

 ومباحثة طرق تدريس النحو  -د

الطرق هي األسلوب الذي يرتضيه كل من املعلم والتلميذ ِف معاجلة من أجل 
حتقيق األهداف املرجوة منه. إن أفضل أسلوب ِف تدريس القةاعد النحوية هو األسلوب 
الطبيعى الذي يعتمد على ممارسة اللغة استماعا، وكالما، وقراءة، وكتابة. وعلى هذا 

                                                             
دار الفكر  ، )القاهرة :تعليم العربية والدين بين العلم والفنرشيد أمحد طعيمةوحممد السيد مناع، 22
 .22-24(، ص. 2119العريب، 
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س فاالستعمال كما يقول ابن خلدون، وحماكة األساليب اللغوية الصحيحة، األسا
 والتدريب عليها تدريبا وتصال، هو األسلوب األمثال ِف تدريس القواعد النحوية.

شغل املربيون قدميا وحديثا ِبواالة البحث ِف الطرق الرتبية، وحديثهم عن هذه 
بوي جيده من يتتبع تاريخ التفكري الرت الطرق يستوعب اجلزء األكرب من كتب الرتبية، و 

حماوال  متصلة ِف سبيل الوصول إىل الطريقة الصاحلة، ولعل مراجع هذه النشاط إىل أن 
الطريقة ركن من أركان التدريس، فإذا تصورنا أن عملية التعليمية تتطلب مدرسا يلقي 

ا رابعا له ن هناك ركنالدرس، وتلميذا يتلقي الدرس، ومادة يعاجلها املدرس مع التلميذ، فإ
 أمهيته.

ة السديدة بنجاح الطريقة، وتستطيع الطريق -إىل حد كبري–وجناح التعليم يرتبط 
أن تعاجل كثريا من فساد املنهج، وضعف التالميذ، وصعوبة الكتاب الدرسي، مغري اذلك 

ينهم بمن مشكال  التعليم، وإذا كان املدرسون يتفاوتون ِبادهتموشخصياهتم فان تفاو  
 26من حيث الطريقة أبعد أثرا، وأجل حظرا.

إن طريقة التدريس مفهوم أوسع وأبعد من جمرد إجراءا  تدريسية يقوم هبا املعلم 
لرتبوي تغين اخلطة الشاملة الىت يستعان هبا ِف حتقيق اهلدف ا هي ِف الفصل. إن الطريقة

تلمس  ئيسة، ومن املمكن أناملنشور، إهنا مثل خيط املسبحة ينتظم عددا من املكونا  الر 
هذا اخليط ِف الطريقة ااتى ألف هباالكتاب املقرر، وِف املوضوعا  املختارة، وِف التوجيها  
الىت يشتمل عليها دليل املعلم، وِف املادة الىت وضعت على شرائط التسجيل، والطريقة الىت 

لوسائل التعليمية ، وِف اسجلت هبان وِف التدريبا  اللغوية، وِف الواجيا  املنزلية املعدة

                                                             
(، الطبعة 9222، )مصر: دار املعارف، الموجه الفنى لمدرس اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم، 26
 .39. العاشرة. ص
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انب خمتلفة و ، وِف غري ذلك من جامللقاةاملختارة، وطريقة استخدملها، وِف نوع األسئلة 
 22للعملية التعليمية.

 

تنقسم طرائق تدريس النحو إىل قسمة خمتلفة يالئم كل قسم املرحلة العمرية 
ن تلك اليت تستعمل ِف ع للمتعلمني  ؛ فالطرائق اليت تستعمل ِف احمللة اإلبتدائية خمتلفة

مراحل التعليم الالحقة. والطريقة املعروفة عليها هي القياسية، واالستقرائية، والنصية 
)النصوص املتكاملة(. وال بأس من أن جنمل القول ِف الطريقتني االولني، مث نفصل احلديث 

 ِف الطريقة األخرية ألهنا مدار البحث.
 

 الطريقة القياسية -أ

الطريقة على البدء حبفظ القاعدة، مث اتباعها باألمثلة، والشواهد املؤكدة تقوم هذه 
هلا واملوضحة ملعنها. واألساس الذي تقوم عليه هذه الطريقة هو نظرية انتقال أثر تدريب.  
كما أهنا تستهدف حتفيظ القواعد واستظهرها بإعتبارها غاية ِف ذاهتا، وليست وسيلة. 

قة إىل انصراف كل من املدرس والتلميذ عن تنمية القدرة وقد أدى استخدام هذه الطري
على تطبيق القواعد، وتكوين السلوك اللغوي السليم.يتعلم فيه التالميذ القواعد طبقا هلذه 
الطريقة موقف صناعي، ال مياثل وال يقرتب من مواقف التعبري اليت حيتاجون فيها إىل 

 22.استخدام هذه القواعد

يه هذه الطريقة هو القياس حيث ينتقل الفكر فيها من واألساس الذي تقوم عل
 حقيقة العامة إىل احلقائق اجلزئية، ومن املبادئ إىل النتائج، ومن املعلوم إىل اجملهول.

                                                             
حممد كامل الناقة، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا، )إسيسكو : املنظمة اإلسالمية للرتبية 22

 .62(، ص. 2113والعلوم والثقافة، 
 224(، ص: 2111، )القاهرة: دار الفكر العرىب، تدريس فنون اللغة العربيةأمحد مذكور، 22 
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 وعيوبها الطريقة القياسيةا طريقة ايز م -1

 من مميزاهتا : سهولتها وسرعتها من حيث األداء.و 

 ومن عيوهبا أهنا :

 إىل احلفظ. تبحث ِف التالميذ امليل .9
 تعوده االعتماد على الغري. .2
 تضعف ِف التالميذ ملكة االبتكار ِف األفكار واألداء. .3
ال تسلك طريقا طبيعيا ِف اكتساب املعرفة، فهي تقدم القاعدة أو ال مث األمثلة،  .4

  22أي تنقل التفكري من الصعب إىل السهل.

 

 لطريقة اإلستنباطيةا -ب

تنبظ منها البدء باألمثلة اليت تشرح وتناقش، مث تستقوم الطريقة اإلستنباطية على 
القاعدة. وهذا هو املتبع غالبا ِف مناهج النحو ِف املرحلة الثانوية، ِف معظم األفطار العربية. 
أما ِف املرحلة املتوسظة أو اإلعدادية، فدروس النحو غالبا ما تبدأ بنص كامل، يقرأ ويناقش 

ص من ولقد أراد هبذا التعديل التخلبط منه القاعدة.مع الرتكيز على الشواهد، مث تستم
األمثلة املبتورة املعاين، اليت ال جيمع شتاهتا جامع. ومع ذلك، فقد وقع هذا التعديل ِف 
مشكلة التكلف ِف صياغة النصوص، حىت تتضمن القواعد املقصود، فكانت النتيجة هي 

                                                             

 ، جامعة القاهرة، دون السنة، ص.طرق تدريس اللغة العربيةعبد الرمحن كامل عبد الرمحن حممود، 29 
322 
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ملوضوع الحتواء القواعد املرادة ِف ا اإلساءة إىل أذواق التالميذ عن طريق النصوص املصطنعة
 31النحوية

 

 وعيوبهاستقرائية الطريقة اإلا طريقة ايز م -1

 من مميزاهتا :

إهنا من طرق التفكري الطبيعية الىت يسلكها العقل ِف الوصول من احلكم على  .9
 حقائق مشاهدة أو معلومة إىل حقائق عري مشاهدة أو جمهول.

 أنفسهم.ب -موضع الدرس–احلقائق النحوية إهنا تقوم على أن يكتشف التالميذ  .2
إهنا تقوم على عرض األمثلة الكثرية املتنوعة، وتتخذ األساليبب والرتاكيب أساسا  .3

 لفهم القاعدة النحوية.

 ومن عيوهبا أهنا :

 تعتمد على أمثلة متقطعة ال تصل بينها صلة فكرية وال لفظية. .9
يانا التالميذ، واالتكتفاء أح يؤخذ عليها البطء ِف ايصال املعلوما  إىل أذهان .2

 ِبثالني أو ثالثة أمثلة الستنباط القاعدة النحوية.
 39هبذا الرتتيب ِف التفكري. -غالبا–ال يلتزم العقل  .3

 
 طريقة القواعد والترجمة -ه

                                                             
 322...ص. تدريس فنون اللغة العربيةأمحد مذكور، 31
 .339-339... ص.طرق تدريس اللغة العربيةعبد الرمحن كامل عبد الرمحن حممود، 31 
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 مفهوم طريقة القواعد والترجمة -1
إن طريقة تعليم اللغا  األجنبية كثرية ومتعددة، بعضها قدمي واألخرى حديثة. 
وستناول السطور التالية أشيع هذه الطرائق استخدامها ِف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني 

قة وطريقة املباشرة وطؤيقة السمعية الشفوية والطري ةبغريها وهي: طريقة النحو والرتمج
 االنتقائية. مبينا املالمح العامة لكل منها، ومزاياها، وجوانب القصور فيها.

 
فطريقة القواعد والرتمجة ليست طريقة جديدة، وهلا تسمياة عديدة، واستعمل 
املعلمون هذه الطريقة لعدة سنوا . فقد مسيت بالطريقة الكالسيكية نسبة الستعملها ِف 
تدريس اللغا  الكالسيكية كالالتينية واإلغريقية. وِف بداية هذه القرن استعملت هذه 

راءة وتذوق آداب اللغا  األجنبية. وقد هدفت هذه الطريقة ملساعدة الطالب على ق
الطريقة إىل تدريس الطالب قواعد اللغة اهلدف أو اللغة األجنبية، أمال ِف أن ذلك 

لتحاطب لغتهم األم وجتويدها ِف جمايل ا قواعدسيساعدهم ِف التعرف بصورة أفضل على 
العقلية،  ة متين قدرا  الطالبوالكتابة. وأكثر كان هناك اعتقاد بأن دراسة اللغا  األجنبي

وعلى الرغم من احتمال أنه قد الحيتاج إىل استعمال اللغة اهلدف أبدا، إال أن جمرد التمرين 
 32العقلي أثناء تعليمها تكون مفيدا.

وهلذه الطريقة أمساء وهي طريقة النحو والرتمجة والطريقة القدمية والطريقة التقليدية. 
ور الوسطن ساليب اليت كانت شائعة ِف تدريس اللغة الثانية ِف العصِف تعلمها اتبع املعلم األ

وكان املدخل ِف تدريسها هو شرح قواعدها واالنطالق من هذه القواعد تعليم مهارا  
اللغة األخرى والسيما القراءة والرتمجة، مث صار تدريس النحوية ِف ذاته ألن النحو هو 

 ري.وسيلة لتنمية ملكا  العقل وطريقة التفك
ويرجع استخدام هذه الطريقة ِف أوربا إىل أواخر القرن الثامن عشر. وشبوع هذه 
الطريقة ِف بلدان جنوب شرق آسيا وِف جنوب أفرقيا مع انتشار اإلسالم واهتمامة بتعليم 

                                                             
 2، ص. أساليب ومبادئ في تدريس اللغةدايان الرمن، فرميان، 32
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 اللغة العربية. وحمور تعليم العربية ِف هذه البالد هو حتفيظ الطالب بعض سور القرآن الكرمي
 33ا مث شرح قواعد النحوية اليت تسهم ِف فهم تراكيبة.وشرح معانيه

 
 وحيدد بعضهم أهم خصائص هذه الطريقة فيما يلي:

 تقدم الدروس باللغة األم، مع استعمال قليل للغة اهلدف -9
 ِف قوائم من كلما  معزولة تعلم املفردا  -2
 شروح مستفيضة ملشكال  النحو املعقدة -3
 اويركز الذريس على ضيع الكلما  وتصريفهيقدم النحو قواعد تنظيم الكلما   -4
 قراءة نصوص كالسيكية صعبة ِف مرحلة مبكرة جدا -2
اليوجه اهتمام إىل حمتوى النصوص، وإمنا تعاجل باعتمارها تدريبا  على التحليل  -6

 النحوي
تتكون التدريبا  الوحيدة من ترمجة مجل غري مرتابطة من اللغة اهلدف إىل اللغة  -2

 األم
 إىل النطقاليوجه اهتمام  -2

ومن املالحظ أن هذه الطريقة كانت قوية ِبعىن ما بني النماذج األخرى املنافسة. 
 34وهي مل تكن تفعل شيئا إلبراز القدرة االتصالية عند الطالب.

 
 أهدف طريقة القواعد والترجمة -2

 يتوقع بعد قراءة الوحدة أن يكون الدراس قادرا على:
 اليت نشأ  فيها طريقة النحو والرتمجة الظروفأن يلخص بلغته اخلاصة،  -9

                                                             
م( ص. 2114)الرانريي فرس، دار السالم، بندا أتشية  المدخل إلى اللغى العربيةعزمان إمساعل، 33

46-42 
 919-916، )دار النهضة العربية، بريو ( ص. أسس تعلم اللغة وتعليمهادوحالس برآون، 34
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 اليت نشأ  فيها هذه الطريقة وبني إجراءاهتا روفأن يدرك العالقة بني الظ -2
 أن يستنتح مفهوم اللغة وصبعيه تعليمها كلغة ثانية من إجراءا  الطريقة -3
 أن حيدد درجة االتساق بني إجراءا  هذه الطريقة واملدخل اليت تستند إليها -4
 معاجلة هذه الطريقة ملهارا  الصوتية أن يشرح كيفية -2
 أن يبني موقف هذه الطريقة من كل من استعانة بلغة وسيطة التدريبا  النمطية -6
 أن يستنتج أهم مواصفا  الكتاب املدرس الذي يؤلفه أصار هذه الطريقة -2
 أن يربز من إجراءا  هذه الطريقة  مسؤليا  املعلم -2
وء تصور فة العربية اإلسالمية ِف ضأن يقرتح خطة مبسطة لتدريس مفاهيم الثقا -2

 هذه الطريقة ملفهوم الثقافة وكيفية تقديسها
 أن يقدم درسا منوذجييا يستند فيه إىل مداخل هذه الطريقة  -91
 32أن يوازن من حيث تصور كل منها ملفهوم اللغة وهدف تعليمها. -99

 
 مزايا وعيوب طريقة القواعد والترجمة -3

ارا ِف أقدم طرق تعليم اللغة الثانية، ومن أوسعها انتش والرتمجة تعترب طريقة النحو 
برامج تعليم العربية كلغة ثانية، وهلذه الطريقة مزايا كما هلا سلبيا  وِف ما يلي نوجز ِف  

 كل منها:
 مزايا طريقة القواعد والترجمة -أ
يالحظ أيضا على هذه الطريقة أن العبء امللقى على عاتق املعلم قليل واليطلب  -

 النشاط اإلبداعى شيئامنه من 
 إجراءا  التقومي أيضا سهلة يسرية وحمددة سلفا -
 ولعل من مزايا هذه الطريقة أهنا مناسبة لألعداد الكبرية من الطالب -

                                                             
 342-342، )اجلزء األول(ى، ص. المراجع في تعليم اللغة العربيةرشدى أمحد طعيمة، 32
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قصارى القول أن طريقة النحو والرتمجة كانت مناسبة للظروف اليت نشأ  فيها  -
 واملراحل اليت تلتها إىل وقت قريب

و والرتمجة لها هنا قبل ختام احلديث عن مزايا طريقة النحواحلقيقة اليت ينبغى تسجي -
هي أن الدرسني الذين يتعلمون اللغة الثانية بواسطتها يسيطرون على مهارا  
القراءة والكتابة ِف وقت أقصر من غريهم ممن يتعلمون هذه اللغا  بطروق 

 أخرى.
 

 عيوب طريقة القواعد والترجمة -ب
أمران: االتصال باللغة الثانية عن طريق الرتمجة حمور االهتمام ِف هذه الطريقة  -9

 والتمكن من قواعدها
القراءة والكتابة إذا حيتالن املكانة األوىل ِف تعليم العربية للناطقني بلغا  أخرى،  -2

أما استخدام اللغة ِف الكالم وما يستلزم ذلك من فهم اللغة املسموعة فهم أمر 
 ال اهتمام به

و إغفال نقد أخر يوجه إىل طريقة النحو والرتمجة ذلك ه يرتبط بالنقطتني السابقني -3
 الفرق بني تعليم الدارس اللغة وبني تعليمها عن اللغة

تدريس قواعد اللغة أيضا، وفق هذه الطريقة يوجه إليه نقد كثري ولعل أهم ما  -4
ها يوجه إليه أنه يتم بطريقة قياسية يبدأ املعلم فيها بذكر القاعدة مث يذكر أمثلة علي
 وتطبيقا  هلا وقر ثبت أن هلذ الطريقة من السلبيا  ماال جمال لإلفاضة فيه هنا

استخدام اللغة األوىل للدارس عنصر رئيس من عناصر هذه الطريقة ولقد ثبت  -2
من الدراسا  احلديثة أن استخدام اللغة األوىل للدارس ِف تعلمه اللغة الثانية 

 له ِف أتقا  هذه اللغة عامل معوقبكثرة 
تصر تدريس اللغة الثانية وقف هذه الطريقة عادة على نشاط املعلم مع طالبه يق -6

 ِف فصل ومن خالل كتاب مفرد الحييد عنه
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يرتتب على النقطة فقدان الدافع عند كثري من الطالب خاصة املمتازين منهم  -2
 36على تعلم اللغة.

 
 إجراءات طريقة القواعد والترجمة  - 4

يقصد بذلك احلديث عن اخلطوا  التدريس ِف ضوء منطلقان هذه الطريقة. ومن 
 لي:فيما ي طريقة القواعد والرتمجةاملمكن إجياز أهم خطوا  تدريس اللغة ِف ضوء 

حمور املدرس أساسا هو القاعدة النحوية اليت يتم تقدميها ِف ضوء الرتتيب املنطقى  -9
 ملوضوعا  النحو العرىب

لنحوية أوال مث تضرب عليها أمثلة تشرحها وتستخدم ِف هذا اجملال تقدم القاعدة ا -2
 املصطلحا  النحوية بشكل واضح )فعل/مبتدأ/اخل(

يتم تزود الطالب بعدد كبري من مفردا  اللغة العربية وتنمى ثروته فيها كلما تقدم  -3
 ِف الربنامج

ِف   يكلف الطالب بتستظها القاعدة كما تقدم له وحفظ املفردا  اليت ورد -4
 اجلمل والرتكيب

 رتمجة اللغة األوىل للمدرسنياملتقدم املفردا  واجلمل والرتاكيب  -2
اليقتصر األمر على أن يلم الطالب بقواعد اللغة العربية بل يتعرف أيضا خصائص  -6

 هذه اللغة باملقارنة إىل غريها من اللغا  خاصة اللغة األوىل للداريس
 حسب ما يقتضيه شرح القاعدة وليس يتم تقدمي املفردا  واجلمل والرتاكيب -2

حسب اعتبارا  تربوية مثل ضبط املفردا  أو حص الرتاكيب أو غري ذلك من 
أساليب لذا قد جند درسا يتعلم الطالب فيه عشرين كلمة ودرسا آخر يتعلم فيه مخسني  

 كلمة.

                                                             
 324-326...، ص. راجع في تعليم اللغة العربيةالمرشدى أمحد طعيمة، 36
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 املعيار الوحيد لضبط للمادة التعليمية كما سبق هو شرح القاعدة النحوية، وتقومي -2
 لالقاعدة النحوية مرتبط ِبعرفتهاِف النظام النحوى. فالبسيط قبل املعقد واجلزء قبل الك

إن تذوق األدب العرىب املكتوب واالستماع به هدف رئيس من أهداف تعليم  -2
 العربية. والوسيلة الوحيدة لذلك هي الرتمجة من وإىل اللغة العربية

لى وص اليت بتدرب الطالب عمن هنا يشتمل كل درس تقريبا على جمموعة النص -91
 ترمجتها بادئا باملفردا  مث اجلمل مث النصوص الكاملة

 التدريب على التعبري الكتايب مرتبط أيضا بعملية الرتمجة إذ من خالهلا يتمرن الطالب -99
 على بناء اجلمل

وأخريا فإن تنمية قدرا  الطالب العقلية هدف أساس من أهداف هذه الطريقة  -92
ب مواقف التعلم املختلفة ِبشكالهتا غري متواقعة من هنا بتدر  حىت يستطيع مواجهة

 32الطالب كثريا على قياس النحوى استقراء القاعدة النحوية أيضا.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 321-329... ، ص.  المراجع فيرشدى أمحد طعيمة، 32
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 الفصل الثالث
 يالحقلإجراءات البحث 

  
 منهج البحث -أ

، هيتعلق بالنحو، من أمهية، وتدريس قد حبث الباحث ِف الفصل السابق عما
وطرق تدريسه، وخطوا  السري ِف تدريسه. وِف هذا الفصل، يريد أن يبحث وأهدافه، 

 عن منهج البحث الذي يعتمد عليه ِف كتابة هذه الرسالة.

، عتمد عليه الباحث، فهو منهج البحث الوصفي التحليلييأما منهج البحث الذي 
 ووهو كما يدل عليه لفظه، دراسة هتدف إىل وصف أحوال شعب، جمموعة معينة، أ

 32وصف عرض، أو عالقة بني عرضيني.

 البحث وعينته المجتمع -ب
إن اجملتمع والعينة ِف البحث امليداين، مها مصدران للمعلوما  والبيانا . واجملتمع 
ِف هذا البحث هو من مجيع الطلبة من الفصل األول إىل الفصل السابع، الذين يتعلمون 

 931م، وعددهم  2192-2192، للعام الدراسي Aceh Besarِف معهد بيت الصربي 
كما الحظ  طالبا. 94طالب الفصل الثالث وعددهم  طالبا. فأخذ الباحث منهم العينة

 Aceh Besarالباحث ِف تدريس النحو باستخدام طريقة القواعد والرتمجة ِبعهد بيت الصرب 

ضعيف و كان الطالب مل يفهموا مادة النحو بطريقة القواعد والرتمجة    ِف الفصل الثالث
 قدرهتم عندما يسأل مدرس اسئلة مطابقة ِبادة املدروسة ِف علمية التعليم والتعلم.

 

 أدوات البحث -ج
                                                             

38  Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung-PT Remaja  Rodakarya, 

2011), hal. 35. 
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املراد بأدوا  البحث هي الوسائل اليت ميكن هبا مجع الباحث املعلوما  البحثية. 
 وجتمع املعلوما  باألدوا  التالية :

 

 المقابلة الشخصية  -1

البحث، وهي استبيان منطوق يتمضن التفاعل إن املقابلة الشخصية من أدوا  
املباشر بني الباحث واجمليب الذين حيصل منه الباحث على أجوبة دقيقة مرتبطة 

واجمليب هلذه املقابلة، هو املدرسون الذين يتعلمون مادة النحو ِف معهد بيت  32باملوضوع.
 .Aceh Besarالصرب 

رسني عن كيفية إجراء تدريس واستخدم الباحث هذه األداة، ملعرفة إجابة املد
 النحو، وعن مشكال  اليت يوجهها الطلبة ِف تعلم النحو ِف معهد بيت الصرب.

 المالحظة المباشرة  -2

املالحظة هي عبارة عن عملية مراقبة، أو مشاهدة لسلوك الظواهر، واملشكال ، 
ا بأسلوب علمي هتواألحداث، ومكوناهتا املادية والبيئة، ومتابعة سريها، واجتاهاهتا، وعالقا

منظم، وخمطط، وهادف، يقصد إىل التفسري، وحتديد العلقة بني املتغريا ، والتنبؤ بسلوك 
 41الظاهرة، وتوجيهها خلدمة أعراض االستبيان، وتلية احتياجاته.

حو تدريس الن املدرس والطالب ِف واستخدم الباحث هذه األداة، ملعرفة إجراء
  .ِف معهد بيت الصرب بطريقة القواعد والرتمجة

                                                             

م (،  9222 مكتبة الفالح،: )الكويتمدخل مناهج الباحث التربوي، رجاء حممود أبو عالم، 32 
 921ص.

عة جي مطب: )السودانالبحث العلمي مناهجه وأسس كتابته، نوح عبد الرؤوف حامد التكينة، 41 
 .ٍ 996. م(، ص 2114تاون، 
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 االستبانة -3

االستبانة هي عبارة عن جمموعة من أسئلة تعد إعدادا حمددا بقصد احلصول على 
معلوما ، أو آراء املفحوصني حول ظاهرة، أو موقف معني، وتسلم إىل األشخاص 

واجمليبون هلذ االستبانة هم بعض  49املختارين لتسجيل إجابتهم على صحيفة األسئلة.
 .العينة(الطلبة )

واستخدم الباحث هذه األداة، ملعرفة إجابة الطلبة عن كيفية إجراء تدريس النحو 
 .Aceh Besarومشكال  اليت كانت لديهم ِف تعلم النحو ِف معهد بيت الصرب 

 

 البيانات تحليلطريقة  -د
ي على نبغ، فيحتليل أسلوب معاجلة املعلوما  وخطوا  تصميم البحث إنّ 

نفيذ علوما  قبل البدء ِف تطبقه ملعاجلة املاألسلوب الذي سوف تباحث أن حيدد ال
 البحث.

 
 المقابلة الشخصية -1

يستنتج الباحث البيانا  احملصولة عن املقابلة الشخصية بطريقة الوصفية وهي 
  .عرض الباحث هذه البيانا  على صورة اجلمل املتتالية

 المالحظة المباشرة -2

 قانون:إجراء عملية التعيلم والتعلم باستعمال الحتسب البيانا  من الطالبا  عند 

    P = 
𝑅 𝑥 100٪

𝑇
 

                                                             

 .22ص.،  ... البحث العلمي مناهجهنوح عبد الرؤوف حامد التكينة، 49 
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 : النسبة املؤلفة الكاملة P:  البيان
   𝑅 عشرا  احلصول عليها : 

   𝑇 النتيجة الكاملة : 
وحيدد املسند ألنشطة الطالبا  عند إجراء عملية التعيلم والتعلم إىل مخسة 

 42حتويل:
 = ممتاز ٪ 911 – 29
 = جيد جدا   ٪ 21 – 66
 = جيد   ٪ 62 – 26
 = مقبول   ٪ 22 – 49
 = رسيب   ٪ 1-41
 

 االستبانة -3

دريس ت وأما النظام حتليل البيانا  عن االستبانة لنتيجة استجابة الطالب ِف
فقام الباحث على ما قال أناس سودجيونو برموز النسبة طريقة النصوص املتكاملةبالنحو 

 املئوية، وهي كما يأيت :

𝑃 =
𝐹

𝑁
𝑋 100% 

 حيث أن :

- P النسبة املئوية من حتصيل الطالب : 
- F جمموعة من اإلجابا  الطالب : 
- N  43: جمموعة من الطالب كلهم 

                                                             
42Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar  Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 

Hal. 281   
43Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : Raja Grafindo, 2009), Hal. 43 
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 الفصل الرابع

 انتائج البحث ومناقشته

 عرض البيانات -أ
ما يتعلق ِبنهج البحث واألدوا  املستخدمة في ثالثلقدشرح الباحث ِف الفصل ال 

يريد الباحث أن يبحث عما يتعلق ببيانا  هذا  وِف هذا الفصلفيه جلمع البيانا . 
ِف  البحث، منها نتائج االستبانة واملقابلة الشخصية واملالحظة املباشرة . وتتكون نتائج

لباحث بالبحث  البيانا  قاماوحلصول على  .Aceh Besarِبعهد بيت الصرب  النحو تدريس
عميد لكلية  اعتمادا على إفادة 2192/2192هذه املدرسة للسنة الدراسية  ِف وصفيال

-Un.08/TUرقم : الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه

FTK/TL.00/12/2017ديسمرب12 ِف التاريخ . 
 
 محة عن ميدان البحثل -1

  Lambro Deyah,هو أحد معهد من املعاهد اإلسالمية الذي يقع بقرية  الصربمعهدبيت 

kuta Baro   ِبنطقة Aceh Besar . 2112يوليو  9 ِف تاريخ بيت الصرب قد أسس معهدو 
وحينئذ يدير هذا املعهد األستاذ 44ميالدية. حتت اتفاق الرجال الرتبويني ورؤساء اجملتمع.

 .Lam Ateukالدين  هلكان متخرجا من معهد استقامةأيب تنطوي اجلوهري غفر اهلل 
 

الفقه و  منها التوحيد اإلسالمية املختلفة،العلوم يأيت إليه الطالب ويتعلمون 
 النحو اوالتفسري، وفيه يتعلمون أيضا علوم اللغة العربية منه واألخالق والتجويد والتصوف
بطريقة القواعد  واملنهج الدراسي املستخدام ِف هذا املعهد أحدها .والبالغة والصرف

 والرتمجة بدراسة الكتب الدينية القدمية العربية واملاليوية.

                                                             
 2192ق من اإلدارة بيت الصرب , سنة الثائ44
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وملعرفة عدد املدرسني والدارسني ِف معهد بيت الصرب، ميكن أن ننظر إىل اجلدول 
 التايل: 

 األول ون ِف الصفوهم جيلسطالبا، 921 يبلغ عدد الطالب ِف هذا املعهد هو  
 :حىت الصف السابع، وعدد الطالب من كل صف كما يتضح ِف اجلدول التايل

 
 1-4الجدول: 

 م 2112-2112عدد المعلمين بمعهد بيت الصبر في السنة 

 متخرج في اسم رقم
 Serambi Aceh تنكو حممد 9

 Serambi Aceh تنكو أوبادي 2

 Lam Ateuk، معهد دار املعرف تنكو أزهري 3
 Lam Ateuk،معهد دار املعرف تنكو درويس حممد نور 4
 Lam Ateuk،معهد دار املعرف تنكو إكرار 2
 Lam Ateukمعهد بيت الصرب،  تنكو ويل الدين 6
 Lam Ateukمعهد بيت الصرب،  تنكو سوناردي 2
 Aceh Utaraمعهد مدينة الدينية،  تنكو سوهاردي 2
 UleeTiti ،Siron معهد تنكو سيفول إيس 2
 Seulimumمعهد روح الفىت، تنكو مسلم 91
 Lam Ateukمعهد بيت الصرب،  تنكو مهزار 99
 Lam Ateukمعهد بيت الصرب،  تنكو حممد فجري 92
 Lam Ateuk،معهد دار املعرف تنكو فىت 93
 Lam Ateukمعهد بيت الصرب،  تنكو حممد رجال 94
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 Lam Ateukمعهد بيت الصرب،  تنكو ذياء الرمحن 92
 UleeTiti ،Sironمعهد  تنكو أرجونيدي 96
 Lam Ateukمعهد بيت الصرب،  تنكو أمحد فوزى 92
 Lam Ateukمعهد بيت الصرب،  تنكو شكري 92
 Lam Ateukمعهد بيت الصرب،  تنكو إرحم مهدي 92
 Lam Ateukمعهد بيت الصرب،  تنكو محدي 21
 Lam Ateukمعهد بيت الصرب،  تنكو هري سوريا 29
 Lam Ateukمعهد بيت الصرب،  تنكو متاويل 22

مدرسا،  22من هذا اجلدول يتضح لنا، أن عدد املدرسني ِف معهد بيت الصرب 
 وهم متخرجون ِف املعاهد املختلفة.

 ، فننظر إىل اجلدول األتية :بيت الصربِف معهد  الطالبعدد  ملعرفة وأما

 2-4الجدول : 

 م 2112-2112الصبر في السنة عدد الطالب في معهد بيت 

 مجموع الفصل رقم
 92 األول 9
 21 الثاين 2
 94 الثالث 3
 21 الرابع 4
 92 اخلامس 2
 96 السادس 6
 94 السابع 2
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 921 اجملموع
 

م ِف معهد  2192-2192من هذا اجلدول يتضح لنا، أن عدد الطالب سنة 
 طالبا. 921بيت الصرب 

 تية :، فننظر إىل اجلدول األبيت الصربِف معهد  والوسائلوأما ملعرفة املباين 

 3-4الجدول: 

 م 2112/2112المباني والوسائل في معهد بيت الصبر للسنة الدراسية 

 العددش أنواع الوسائل رقم
 9 غرفة مدير املعهد 9
 9 إدارة املدرس 2
 2 الفصول الدراسية 3
 9 املكتبة 4
 3 املرحاض 2
 9 املقصف 6

 92 اجملموع
 
 

 تدريس النحو باستخدام طريقة القواعد والترجمة بمعهد بيت الصبرإجراء  -2

هد تدريس النحو باستخدام طريقة القواعد والرتمجة ِبعإجراء يقوم الباحث ملعرفة 
ة ويستخدم الباحث ورقة املالحظة اليت تتكون من أنشط بيت الصرب باملالحظة املباشرة
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العناصر اليت حلظها الباحث عند املالحظة  99الطالب واملدرس لكل ورقة املالحظة 
 التايل: اجلدولكما يظهر ِف    والنتائج احملصولة عن ورقة املالحظة املباشرة.

 4-4الجدول: 

في عملية تعليم النحو وتعلمه باستخدام طريقة  نتيجة أنشطة المدرس
 القواعد والترجمة

 رقم
 النتيجة الملحوظة الناحية الملحوظة

 4 3 2 1 مدرسأنشطة ال
 
9 

القدرة على إدارة الفصل ليكون الطالب 
  √   مستعدين على التعليم  

القدرة ِف عرض املواد التعلمية وأهدفها  2
  √   وخطواهتا 

3 
قدرة على استخدام طريقة القواعد والرتمجة ِف 

 √    تدريس النحو 

   √  يستعمل املدرس الوسائل التعلمية  4

قدرة مدرس على قيام باألسئلة مع طالب عن  2
  √   املواد اليت ستدارس  بطريقة القواعد والرتمجة 

6 
القدرة على إرتباط املواد التعلمية باملعارف 

   √  واخلربة اليومية

   √  يدافع املدرس الطالب ِف تعليم وتعلم 2

القدرة على تطبيق الطريقة وأسلوب تدريس  2
 √    النحو باستخدام طريقة القواعد والبرتمجة 

  √   القدرة على إدارة الوقت واحلال  2
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91 
قدرة على توجيه الطالب إلستنتاج املواد 

   √  املدروسة

الطالب ليسأل عن يقدم املدرس الفرصة على  99
 املواد اليت ال يتم فهمها

  √  

 31 المجموعة 
 = جيد جدا 4 تقدر النتيجة:  

 = جيد 3   

 = مقبول 2   

 = رسيب 9   

تعلم عند إجراء عملية التعليم وال املدرسني والدارسني سب البيانا  من أنشطةحي
 باستعمال القانون:

   𝑝 =
𝑅×100٪

𝑇
 

 املؤلفة املؤيةالنسبة =  𝑝البيان: 

 𝑅  =عشرا  احلصول عليها 

 𝑇 النتيجة الكاملة = 

عند إجراء عملية التعليم والتعلم إىل مخسة  الطالبا وحيدد املسند ألنشطة 
 التحويل:

 = ممتاز 29-911٪ 
 = جيد جدا ٪ 66-21 
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 = جيد 26-62٪ 
 = مقبول 49-22٪ 
 42= رسيب  1-41٪ 

 استخدامب تعلمهو  النحوِف عملية تعليم  والدارسنياملدرسني وأما قيمة أنشطة 
 فهي: طريقة القواعد والرتمجة

𝑝 =
𝑅 × 100٪

𝑇
 

𝑝 =
 ۳۱  ×011 ٪

٤٤
  

𝑝 =
 ۳۱11
٤٤ 

٪ 

𝑝 = ۷1,4 ٪ 

. جيد جدا ِبعىن ٪21-66تدل على أهنا وقع بني حد  𝑝  =21،4٪وبقيمة   
ريقة القواعد طباستخدام  تعلمهو  دريس النحوِف عملية ت املدرسفتكون داللة أن أنشطة 

 .  داوالرتمجة جيد ج

 5-4الجدول: 

في عملية تعليم النحو وتعلمه باستخدام طريقة  نتيجة أنشطة الطالب
 القواعد والترجمة

 رقم
 النتيجة الملحوظة الناحية المعلومات
 4 3 2 1 أنشطة الطالب

                                                             
45

Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (jakarta: Bumi Aksara, 2002), 

Hal. 281  
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   √  يهتم الطالب شرح املدرس عن املواد املعروضة 9
   √  طالب عن قراءة اليت مل يتم فهمهايسئل  2
   √  مراجعة الطالب املواد التعلمية ِف املسكان 3
قدرة الطالب على إعطاء األمثلة النحوية حسب  4

 املواد التعلمية  
 √   

استجابة الطالب عن األمثلة اليت أعطاها طالب  2
    √ األخر

قدرة الطالب على القراءة والرتمجة النصوص ِف  6
 تدريس النحو  

 √   

  √   يفعل الطالب ِبا أمره مدرس عند العملية التعلمية  2
 √    حضور الطالب عند العملية التعلمية  2
   √  قدرة الطالب على إعراب كلمة أو النص العربية 2
قدرة الطالب على اإلستنتاج واستخلص املواد  91

 التعلمية 
 

 

 √   

قدرة الطالب على استنباط القواعد النحوية من  99
   √  املواد املدروسة

 24 لمجموعةا 
 

ريقة القواعد ط باستخدام تعلمهو  النحوِف عملية تعليم  الطالبوأما قيمة أنشطة 
 فهي: والرتمجة
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𝑝 =
𝑅 × 100٪

𝑇
 

𝑝 =
 ۲4  ×011 ٪

٤٤
  

𝑝 =
 ۲411
٤٤ 

٪ 

𝑝 = 24,2 ٪ 

. مقبول ِبعىن ٪22-49تدل على أهنا وقع بني حد  𝑝  =24،2٪وبقيمة   
ريقة القواعد طباستخدام  تعلمهو  دريس النحوِف عملية ت الطالبفتكون داللة أن أنشطة 

  . والرتمجة املقبول

 

لقواعد االمشكالت التي يواجهها الطالب في تدريس النحو باستخدام طريقة  -ب
 والترجمة بمعهد بيت الصبر

ملعرفة املشكال  الىت يوجهها الطالب عند تدريس النحو بطريقة القواعد والرتمجة 
وزع الباحث االستبانة إليهم وأيضا قدم الباحث األسئلة عند املقابلة الشخصية. 

 ِف اجلدول التايل: واستجابتهم على هذه األداء كما

 6-4الجدول : 

 ي تدريس اللغة العربية بمعهد بيت الصبر رغبة الطالب ف

 النسبة املئوية جمموعة األجوبة اختيار األجوبة رقم
 ٪ 42،2 6 يرغب جدا 9
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 ٪ 42،2 6 يرغب 2
 ٪ 94،2 2 أحيانا 3
 - - ال يرغب 4

 ٪ 911 94 اجملموع

 42،2من الطالب جييبون "يرغب جدا"، و ٪ 42،2يدل اجلدول السابق على أن 
منهم جييبون "أحيانا"، وال أحد جييب "ال يرغب" ِف ٪ 94،2منهم جييبون "يرغب"،  ٪

 تدريس النحو. وبذلك يتضح لنا أن الطالب يرغبون ِف تدريس اللغة العربية. 

 

 2-4الجدول: 

 بمعهد بيت الصبررغبة الطالب في تدريس النحو 

 النسبة املئوية جمموعة األجوبة اختيار األجوبة رقم
 ٪29،4 3 يرغب جدا 9
 ٪29،6 91 يرغب 2
 ٪2،94 9 أحيانا 3
 - - ال يرغب 4

 ٪911 94 اجملموع

من الطالب جييبون "يرغب جدا"، و  ٪29،4اجلدول السابق يدل على أن 
جييبون "أحيانا"، وال أحد منهم جييب منهم   ٪2،94منهم جييبون "يرغب"، و 29،6٪

 "ال يرغب" ِف تدريس النحو. وبذلك يتضح لنا أن الطالب يرغبون ِف تدريس النحو.
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 2-4الجدول: 

 رغبة الطالب في إجابة األسئلة عن قواعد النحو بمعهد بيت الصبر

 النسبة املئوية جمموعة األجوبة اختيار األجوبة رقم
 ٪ 94،2 2 يرغب جدا 9
 ٪ 22،2 4 يرغب 2
 ٪ 22،4 2 أحيانا 3
 - - ال يرغب 4

 ٪911 94 اجملموع

من الطالب جييبون "يرغب جدا"،  ٪94،2يدل اجلدول السابق على أن 
منهم جييبون "أحيانا"، وال أحد جييب "ال  ٪ 22،4منهم جييبون "يرغب"،  ٪ 22،2و

 النحو. تدريس يرغب" ِف تدريس النحو. وبذلك يتضح لنا أن الطالب يرغبون ِف

 مث أراد الباحث أن يبني رغبة الطالب ليسألون إىل مدرس عن املادة النحوية : 

 

 9-4الجدول: 

   رغبة الطالب ليسألون إلى مدرس عن المادة النحوية

 النسبة املئوية جمموعة األجوبة اختيار األجوبة رقم
 ٪ 2،9 9 يرغب جدا 9
 ٪ 29،4 3 يرغب 2
 ٪ 64،2 2 أحيانا 3
 - - ال يرغب 4
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 ٪911 94 اجملموع

 29،4من الطالب جييبون "يرغب جدا"، و ٪ 2،9يدل اجلدول السابق على أن 
منهم جييبون "أحيانا"، وال أحد جييب "ال يرغب" ِف  ٪ 64،2منهم جييبون "يرغب"، ٪

وهذه احلال موافقة ملا قاله املدرسني من أن الطالب مل يرغبوا الطالب  تدريس النحو.
 46ليسألون إىل مدرس عن املادة النحوية  

 

 11-4الجدول: 

رغبة الطالب في كيفية المدرس باستخدام طريقة القواعد والترجمة في تدريس 
 النحو

 النسبة املئوية جمموعة األجوبة اختيار األجوبة رقم

 ٪ 22،2 4 يرغب جدا  9
 ٪ 32،2 2 يرغب 2
 ٪ 29،4 3 أحيانا 3
 ٪ 94،2 2 ال يرغب 4

 ٪ 911 94 اجملموع

 32،2من الطالب جييبون "يرغب جدا"، و ٪ 22،2يدل اجلدول السابق على أن
منهم جييب "ال  ٪ 94،2منهم جييبون "أحيانا"، و ٪ 29،4منهم جييبون "يرغب"، و ٪

 يرغب" ِف تعليم النحو. 

                                                             

    حري سوريا تنكونتيجة املقابلة الشخصية  46 
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 11-4الجدول: 

 عرض المادة باستخدام طريقة القواعد والترجة يساعد الطالب في تدريس النحو

 النسبة املئوية جمموعة األجوبة اختيار األجوبة رقم
 ٪ 22،2  4 موافق جدا 9
 ٪ 22،9  2 موافق 2
 ٪ 94،2 2 أحيانا 3
 - - غري موافق 4

 ٪ 911 94 اجملموع

موافق جدا "، و  الطالب جييبون "من  ٪ 22،2اجلدول السابق يدل على أن 
منهم جييبون "أحيانا"، وال أحد منهم  ٪ 94،2موافق "، و  منهم جييبون "  ٪ 22،9
" ِف تدريس النحو. وهذا يدل أن عرض املادة إىل الطالب باستخدام  غري موافق جييب "

 طريقة القواعد والرتجة يساعد الطالب ِف تدريس النحو.

 

 12-4الجدول: 

 سيطارة رغبة الطالب في تدريس النحو باستخدام طريقة القواعد والترجمة 

 النسبة املئوية جمموعة األجوبة اختيار األجوبة رقم
 ٪ 29،4 3 موافق جدا 9
 ٪ 64،2 2 موافق 2
 ٪ 94،2 2 أحيانا 3
 - - غري موافق 4
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 ٪ 911 94 اجملموع 

موافق جدا "،  جييبون "من الطالب  ٪ 29،4على أن  4،91يوضح اجلدول 
منهم جييبون "أحيانا"، وال أحد منهم   ٪ 94،2موافق "، و منهم جييبون " ٪ 64،2و

" ِف تعليم النحو.وهذا يدل أن سيطارة رغبة الطالب ِف تدريس النحو  غري موافق جييب "
  باستخدام طريقة القواعد والرتمجة.

 13-4الجدول: 

 خارج الفصلعة الطالب المواد المدروسة مرا

 النسبة املئوية جمموعة األجوبة اختيار األجوبة رقم
 ٪2،9  9 دائما 9
 ٪94،2  2 مرارا 2
 ٪ 22،2  99 أحيانا 3
 - - ال يكون 4

 ٪ 911 94 اجملموع

  ٪ 94،2من الطالب جييبون "دائما"، و  ٪ 2،9اجلدول السابق يدل على أن  
جييبون "أحيانا"، وال أحد منهم جييب "ال يكون". منهم  ٪ 22،2منهم جييبون "مرارا"، و 

وهذا يدل أن املراجعة لدي الطالب تزل غري كافية. وهذه احلال موافقة ملا قاله املدرسون 
 42مراجعة املواد املدروسة خارج الفصل.  من أن الطالب مل يلزموا

 

 

                                                             

 تنكو شكرينتيجة املقابلة الشخصية 42 
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 14-4الجدول: 

ريس لترجمة في تدصعبة الطالب في تدريس النحو باستخدام طريقة القواعد وا
  النحو

 النسبة املئوية جمموعة األجوبة اختيار األجوبة رقم
 ٪ 94،2 2 موافق جدا 9
 ٪ 32،2 2 موافق 2
 ٪ 21 2 أحيانا 3
 - - غري موافق 4

 ٪ 911 94 اجملموع 

 32،2موافق جدا "، و من الطالب جييبون " ٪ 94،2على أن 4،94يدل اجلدول 
 غري منهم جييبون "أحيانا"، وال أحد منهم جييب " ٪ 21"، وموافق  منهم جييبون " ٪

 " ِف تعليم النحو.  موافق

 

 15-4الجدول: 

 حصة تدريس النحو الكفي

 النسبة املئوية جمموعة األجوبة اختيار األجوبة رقم
 ٪ 2،9 9 موافق جدا 9
 ٪ 29،4  3 موافق 2
 ٪  64،2 2 أحيانا 3
 ٪  2،9 9 غري موافق 4
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 ٪ 911 94 اجملموع

 32،2من الطالب جييبون "يرغب جدا"، و ٪ 2،9على أن السابقيدل اجلدول 
منهم جييب "ال  ٪  2،9منهم جييبون "أحيانا"، و ٪ 22،2منهم جييبون "يرغب"، و ٪

 يرغب" ِف تدريس النحو.

 

مجة اليت بطريقة القواعد والرت  املشكال  اليت يواجهها الطالب ِف تدريس النحوو  
  احث عن نتيجة االستبانة واملقابلة الشخصية فهي :وجدها الب

 ،نتيجة املقابلة الشخصيةمل تكف. وهذا واضح من  تدريس النحو حصة إن  -9
م . ألهنلضيق الوقت عندهم مل تكفحصة تدريس النحو : أن قالحيث 

 42.، ويدرسون دروسا دينية ليالهنارا أو اجلامعة يدرسون ِف املدرسة
 لوسائلا املدرس ال يستخدم التعلمية مل يدفع كثريا ألنإن استعمال الوسائل  -2

 والسبورة فقد. والقلم على الكتابوسائل تنحصر  حدثة. فقد
ما من املدرسني كاف، ك يقة القواعد والرتمجة ِف تدريس النحواستخدام طر  -3

، ولكنها مل تدفع كثريا إىل إدار طالب على 99-4يدل على ذلك اجلدول 
 تدريس النحو.ة، وتطبيقها عند سيطرة املواد النحوي

يرغبون ِف تدريس النحو،  2-4من الطالب ِف اجلدول  ٪23وأجاب  -4
يرغبون. وهذا يدل لنا أن الطالب  ٪29،6منهم يرغبون جدا و 29،4٪
 تدريس النحو.ِف يرغبون 

وأكثر من الطالب ال يرغبون أن يسألوا إىل مدرس عن املادة النحوية كما ِف  -2
 2-4اجلدول: 

                                                             

 تنكو شكرينتيجة املقابلة الشخصية  48 



42 
 

يرغبون ِف كيفية املدرس باستخدام طريقة من الطالب  ٪64،2وأجاب  -6
 2-4اجلدول: كما يدل على     القواعد والرتمجة.

 ، كما دل عليه اجلدولالطالب يلزم املدرسمل  خارج الفصل وأوقا  املراجعة -2
4-93 . 

صعبة الطالب ِف تدريس النحو باستخدام طريقة القواعد والرتمجة ِف تدريس  -2
من الطالب جييبون "  ٪ 94،2على أن 4،94ا يوضح اجلدول النحو كم

منهم جييبون  ٪ 21منهم جييبون " موافق "، و ٪ 32،2موافق جدا "، و
 "أحيانا"، وال أحد منهم جييب " غري موافق " ِف تعليم النحو. 

ري  حصة التعليم والتعلم غِف تدريس النحو ك الطالب يواجهون املشكال  -2
، وصعوبة النحوية فهم، وصعوبة وال يلزمها املدرس  راجعةكافية، وكذا أوقا  امل

لت . وهذه كلها كما د تطبيقهم املواد املدروسة عند قراءة النصوص العربية
عليها إجابتهم ِف االستبانة، ونتيجة املالحظة املباشرة، ونتيجة املقابلة 

  الشخصية.
د فهموه ما قصعوبة احلفظ، ألنه ليس لديهم وقت كاف للحفظ، حيت نسوا  -91

  مرارا.

 

 تحليل البيانات و مناقشتها  -ج

بعد أن عرض الباحث البيانا  عن عملية البحث الوصفي عرضا مفصال، سيقوم 
 ههذاالستبانة، واملقابلة الشخصية، واملالحظة املباشرة. ف هوذلك كما تنتجاألن بتحليلها، 

 البيانا  : يه

طريقة ِف تدريس النحو ب درسامل اءيستنتج الباحث من بيانا  املالحظة أن إجر  -أ
ولذلك  ٪21-66، وهذه العدد يقع ِف حد ٪21،4يبلغ إىل  القواعد والرتمجة 
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وبنسبة  .داجيد ج يكونأن إجراء املدرس ِف تدريس النحو بطريقة القواعد والرتمجة 
، ٪24،2 يبلغ إىل ِف تدريس النحو بطريقة القواعد والرتمجةإىل إجراء الطالب 

ولذلك أن إجراء الطالب ِف تدريس النحو  ٪22-49العدد يقع ِف حد وهذه 
الثالث  وهبذا يدل أن الطالب الفصل . مقبواليكون يكون بطريقة القواعد والرتمجة 

 يواجهون املشكال  ِف تدريس النحو بطريقة القواعد والرتمجة.
 

الرتمجة كما و واملشكال  اليت يوجهها الطالب ِف تدريس النحو بطريقة القواعد  -ب
  يايل :

تهم الصرب مل تكف. وهذا واضح من إجابإن حصة التعليم والتعلم ِبعهد بيت  -9
 حصة التعليم والتعلم ِبعهد جييبون أن منهم ٪29،3وهي  93-4ِف اجلدول 

  مل تكف. الصرب بيت 
، كما دل عليه اجلدول الطالب يلزم املدرسمل  خارج الفصل أوقا  املراجعة -2

4-93 . 
الطالب يواجهون املشكال ، كحصة التعليم والتعلم غري كافية، وكذا إن  -3

يقهم النحوية، وصعوبة تطب فهمعوبة ، وصوال يلزمها املدرس  أوقا  املراجعة
املواد املدروسة عند قراءة النصوص العربية. وهذه كلها كما دلت عليها إجابتهم 

 ية.قابلة الشخص، ونتيجة املالحظة املباشرة، ونتيجة املاالستبانةِف 
 نقص الطالب إهتماما بيان املدرس عند تدريس النحو.  -4
صعوبة احلفظ، ألنه ليس لديهم وقت كاف للحفظ، حيت نسوا ما قد فهموه  -2

 مرارا.
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

قد حبث الباحث ِف األبواب السابقة عن مشكلة الطلبة ِف تدريس النحو 
ث وقد حلل البيانا  عنه. وِف هذا الباب يقوم الباح باستخدام طريقة القواعد والرتمجة،

 بتلخيص النتائج واالقرتاحا  عما يتعلق باملوضوع فيما يلي:

 

 نتائج البحث -أ

لبحث هلذا ابناء على عرض البيانا  وحتليلها ِف الباب السابق، فيمكن بيان 
 كما يلي: الرسالة  

و بطريقة ِف تدريس النح درسامل يستنتج الباحث من بيانا  املالحظة أن إجراء -9
 ٪21-66، وهذه العدد يقع ِف حد ٪21،4يبلغ إىل  القواعد والرتمجة 

جيد  كونيولذلك أن إجراء املدرس ِف تدريس النحو بطريقة القواعد والرتمجة 
بلغ ي ِف تدريس النحو بطريقة القواعد والرتمجةوبنسبة إىل إجراء الطالب  .جدا
ولذلك أن إجراء الطالب  ٪22-49حد  ، وهذه العدد يقع ِف٪24،2إىل 

هبذا يدل أن و  . مقبواليكون يكون ِف تدريس النحو بطريقة القواعد والرتمجة 
الطالب الفصل الثالث يواجهون املشكال  ِف تدريس النحو بطريقة القواعد 

 .والرتمجة
كانت املشكال  لدي الطالب ِبعهد بيت الصرب ِف تدريس النحو بطريقة  -2

 املراجعة أوقا والرتمجة ناشئة من ضيق وقت حصة التعليم والتعلم و القواعد 
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وكذلك صعوبتهم ِف فهم القواعد النحوية وصعوبة احلفظ خارج الفصل 
 . املواد املدروسةوتطبيقها ِف 

 

 المقترحات -ب

 وِف هناية هذا البحث يقرتح الباحث التوصيا  اآلتية : 

طبق ريا بالطالب الذين مل يستطعوا أن يال بد ملدرس النحو أن يهتموا اهتماما كب   -9
 القواعد عند العملية تعليم وتعلم  .

ينبغي على كل املدرس أن يستعني بطرق تعليمية أخرى عن تعليم النحو لرتقية   -2
 قدرة الطالب ورغبتهم ِف التعلم. 

ينبغي للمدرس أن يكلف الطالب بالواجبا  واملراجعة والتدريا  اليت تعود على   -3
 يفهم القواعد النحوية.

يرجى على الطالب أن يتعلموا القواعد النحوية جيدا ألنه وسيلة لتحقيق األهداف  -4
 املرجوة.

يرجى الطالب على أن ميارسوا تطبيق القواعد النحوية عند قراءة النصوص العربية  -2
 الفصل أو خارجه. داخل

ينبغي الطالب أن يعودوا أنفسهم تطبيق املواد النحوية عند قراءة النصوص العربية،   -6
 وأن يواسعوا معلوماهتم عن الصرف.

ينبغي الطالب أن يكثروا دراستهم واملراجعة للمواد املدورسة خارج الفصل مع   -2
 املدرس أو أصحابتهم.

يوم، يت حتتاج اىل حفظها ويعوده كل الينبغي الطالب أن يكثروا حفظ املواد ال  -2
 حيت يثبت ِف أذهاهنم.
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DAFTAR ANGKET UNTUK SISWA 

Nama  :……………………… 

Kelas               : ................................... 

Hari/Tanggal   : ................................... 

Petunjuk pengisian                      

a)      Berilah tanda silang (x) pada kertas jawaban yang sesuai dengan pendapatmu 

sendiri tanpa dipengaruhi oleh siapapun. 

b)      Jawaban tidak boleh lebih dari satu pilihan. 

c)      Apapun jawaban anda tidak mempengaruhi nilai mata pelajaran bahasa arab, 

oleh sebab itu hendaklah menjawab dengan sebenarnya. 

1. Apakah anda suka dengan pelajaran Bahasa Arab? 

a. Sangat suka   c. Kadang-kadang   

b. suka    d. tidak suka sama sekali  

   

2. Apakah anda suka belajar Qawaid nahwu? 

 

a. Sangat suka  c. Kadang-kadang   

b. suka    d. tidak suka sama sekali  

    

3. Apakah anda suka menjawab pertanyaan tentang Qawaid nahwu yang 

diberikan guru? 

a. Sangat suka  c. Kadang-kadang   

b. suka    d. tidak suka sama sekali  

    

4. Apakah anda suka bertanya kepada guru tentang materi yang belum anda 

pahami? 

a. Sangat suka              c. Kadang-kadang   

b. suka    d. tidak suka sama sekali  

 

 

    

5. Apakah anda menyukai cara guru mengajar Qawaid nahwu dengan 

menggunakan metode Qawaid wa tarjamah? 



 
 

 

a. Sangat suka   c. Kadang-kadang   

b. suka    d. tidak suka sama sekali  

    

   

6. Apakah penyampaian materi dengan menggunakan metode Qawaid wa 

tarjamah dapat membantu anda dalam belajar Qawaid nahwu? 

a. Sangat setuju  c. Kadan-kadang   

b. setuju   d. tidak setuju sama sekali  

 

7. Apakah pembelajaran dengan menggunakan metode Qawaid wa tarjamah 

meningkatkan minat belajar anda dalam belajar Qawaid nahwu? 

a. sangat setuju              c.  kadang-kadang 

b.setuju   d. tidak setuju sama sekali 

8. Apakah anda selalu mengulang mata pelajaran di luar kelas ? 

a. Sangat setuju   c. Kadang- kadang 

b. Setuju   d. tidak setuju sama sekali 

 

9. Apakah anda mempunyai kesulitan waktu belajar Qawaid nahwu dengan 

penerapan metode ini? 

a. Sangat setuju  c. Kadang- kadang 

b. Setuju   d. Tidak setuju sama sekali 

 

10. Kesempatan atau waktu jam pelajaran nahwu cukup ? 

a. Sangat setuju  c. Kadang- kadang 

b. Setuju   d. Tidak setuju sama sekali 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



 
 

LEMBAR OBSERVASI SISWA DAN GURU 

 

Mata Pelajaran  : Nahwu 

Kelas    :  

Nama Peneliti   :   

 

A. Petunjuk   : Berilah tanda cek () pada kolom nilai yang sesuai menurut penilaian 

saudara/i  :  

  1=  Tidak Baik   3:= Baik  

2= Kurang Baik   4= Sangat Baik 

No Aspek yang diamati 
Nilai 

1 2 3 4 

1 Kemampuan mengolola kelas agar siswa siap untuk 

belajar. 
    

2 Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 

materi yang di sajikan. 
    

3 Kemampuan dalam menyampaikan cakupan materi 

pelajaran, tujuan pembelajaran, uraian kegiatan di 

kelas. 

    

4 Siswa bertanya tentang bacaan yang belum dipahami.     

5 Kemampuan dalam penggunaan metode Qawaid Wa 

tarjamah dalam pembelajaran Nahwu. 
    

6 Siswa mengulang pembelajaran di asrama     

7 Guru menggunakan media dalam pembelajaran     

8 Siswa dapat memberikan contoh kalimat yang sesuai 

dengan materi yang di pelajari. 
    

9 Kemampuan guru dalam melakukan Tanya jawab 

dengan siswa tentang materi yang akan dipelajari 

melalui metode Qawaid Waltarjamah. 

    

10 Siswa memberikan tanggapan terhadap contoh yang 

diberikan oleh siswa lain. 
    

11 Kemampuan mengaitkan materi pelajaran dengan 

pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan 

sehari-hari siswa. 

    

12 Siswa mampu membaca dan menterjemah bacaan 

kitab dalam pembelajaran dengan benar. 
    

13 Memotivasi  siswa dalam pembelajaran oleh guru.     

14 Siswa mengerjakan apa yang diperintahkan guru 

ketika proses pembejaran sedang berlangsung. 
    



 
 

15 Kemampuan mengaplikasikan metode, strategi dan 

teknik pembelajaran Nahwu dengan menggunakan 

metode qawaid waltarjamah. 

    

16 Siswa selalu hadir ketika saat pembelajaran 

berlangsung. 
    

17 Kemampuan dalam pengelolaan waktu dan situasi     

18 Siswa mampu mengi’rab kalimat contoh-contoh 

atau teks arab. 
    

19 Kemampuan mengarahkan siswa untuk membuat 

kesimpulan materi yang telah dipelajari. 
    

20 Siswa mampu mengambil kesimpulan atau 

meringkas materi pembelajaran . 
    

21 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

memberi pertanyaan  tentang materi yang belum 

jelas. 

    

22 Siswa mampu mengeluarkan qawaid nahwu dari 

materi yang telah diajarkan. 
    

 Jumlah     

 

 

Aceh Besar,……………… 

            Pengamat/Observer 

 

 

 

Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SOAL WAWANCARA DENGAN GURU MATA PELAJARAN NAHWU 

 

1. Metode apa saja yang anda gunakan dalam mengajarkan qawaid nahwu? 

2. Apakah anda menggunakan metode qawaid wa tarjamah dalam 

pembelajaran nahwu? 

3. Kitab apa yang anda menggunakan ketika mengajar qawaid nahwu? 

4. Apakah anda menggunakan metode yang sama di setiap mengajarkan 

qawaid nahwu? 

5. Apakah siswa sering kesulitan dengan metode pembelajaran yang 

digunakan? 

6. Apakah anda menggunakan media dalam pembelajaran ?media  apa saja 

yang anda gunakan! 

7. Menurut anda apakah cukup jam pembelajran nahwu disini ? 

8. Berdasarkan pengamatan bapak selama ini, permasalahan apa yang di 

hadapi siswa dalam pembelajaran nahwu ?  

9. Dari hasil Evaluasi bapak selama ini, Apakah siswa dapat memahami 

secara baik materi yang di ajarkan? 

10. Menurut bapak, apakah sarana dan prasarana disini mendukung proses 

pembelajaran? 
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