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  اإلستهالل

 

 

  قالوا :

   يف التأّين السالمة ويف العجلة الندامة

 

"Di dalam kehati-hatian itu terdapat 

keselamatan, dan di dalam ketergesa-gesaan itu 

terdapat penyesalan" 
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  اإلهداء

  أهدي هذه الرسالة :

  وعلماين �لصدق واألمانة ..إىل أيب وأمي قد ربياين صغريا 

  الذين قد سعدوين إلكمال هذه الرسالة .. إىل مجيع زمالئي

  .. تهغإىل من آمن �لقرآن، فأحب ل 

  .. ق �لرسول صلى هللا عليه وسلم، فعشق بيانهإىل من صدّ 

  .. إىل من اختذ العربية قربة إىل هللا وزلفى

� .. الناطقني بغريهاإىل من أحب العربية وتعب يف تعلمها وهو من 
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  رشكر وتقدي

  

  
  

احلمد � الذي هدا� إىل الطريقه القومي وفقهنا يف الدين املستقيم وأشهد أن ال إله هللا 

النعيم وتكون سببا للنظر لوجهه الكرمي وأشهد أن  ةوحده ال شريك له شهادة توصلنا إىل جن

سيد� ونبينا حممدا عبده ورسوله السيد السند العظيم صلى هللا وسلم عليه وعلى آله وأصحابه 

  أوىل الفضل اجلسيم.

كتابة هذه الرسالة العلمية حيث   من الباحثةبعناية هللا تعاىل وتوفيقه وإرادته انتهى 

 و�هيل الرتبية ) بكليةS.Pdللحصول على درجة املرحلة اجلامعية األوىل ( من شروط عترب شرطات

تطبيق طريقة القواعد  املعّلمني جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا آتشيه حتت املوضوع "

 Tungkop, Acehيف تدريس منت الغاية والتقريب ( دراسة جتربية يف معهد دار األمان  والرتمجة

Besar ("  

شكره وتقديره إىل مجيع األساتذة الشريفني الذين  الباحثةقدم يبة فتو�ذه املناسبة الط

الدكرتاندوس، ني ومها ميعلوما ومعارفا �فعة وأخص شكرا جزيال للمشرفني الكر  الباحثةقد علموا 

اللذان قد أنفقا أوقا�ما الثمينة وتوجيههما  ، املاجستريديةمح ندا،الدكتور و  ،ون ر، املاجستريمرز 

وجزامها خري  ومساعد�ما إلشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا من أوهلا إىل آخرها. و�رك هللا هلما

  واآلخرة.  الدنيا زاء يفاجل

العربية  اللغة تعليم قسم ورئيس الرتبية كلية وعميد اجلامعة شكر شكرا عظيما ملديروت

 الذين قد أصدقائي جلميع اخلري، إنه ال يضيع أجر من أحسن عمال. وكذلكويسأهلم هللا 
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وخاصة إىل أصدقائي من الصف األول  بقسم  الرسالة كتابة هذه إمتام �فكارهم يف ينساعدو 

قّدم الشكر أن ت الباحثةنسى توال  م وجزاهم هللا على إحسا�م.٢٠١٥تعليم اللغة العربية سنة 

عطاه الفرصة بقيام الذي قد أ Tungkop, Aceh Besarمعهد دار األمان ملعلمي اللغة العربية 

بقسم اللغة األجنبية جلمع البيا�ت احملتاجة عسى هللا أن يعطيه  ثاينالبحث العلمي يف الصف ال

  أجرا عظيما.

شكر شكرا عميقا واحرتاما عظيما لوالدي احملبوبني قد أن ت الباحثةومن الواجب على 

�ذيبا �فعا �خالق كرمي ولعّل هللا تعاىل جيزيهما أحسن الثواب يف  اتربية حسنة وهّذ�ه اربّياه

  .ّنة العاليةاجلالدنيا واآلخرة ويسكنهما يف 

قدموا نقدا أن جيعل هذا العمل مثرة �فعة وترجو من القارئني أن ت دعو هللاوأخريا،ت

خاصة     له تكون هذه الرسالة �فعةبنائيا وإصالحا �فعا لتكميل هذه الرسالة وعسى أن 

  وللقارئني عامة.
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 مستخلص البحث

وكان من أهداف تعليم ليكون الطالب مستطيعني يف فهم 

فأخطأوا يف فهم النصوص العربية، إذا كان الطالب ال يقدرون عليها 

النصوص العربية . والطريقة املناسبة لألهداف املذكورة هو طريقة القواعد 

يف  والرتمجة. ولذلك اختارت املؤلفة العنوان "تطبيق طريقة القواعد والرتمجة

تدريس منت الغاية والتقريب (دراسة جتربية يف معهد دار األمان 

Tungkop, Aceh Besar ."(  ملعرفة ويهدف هذا البحث

أنشطة الطالبات على تطبيق طريقة القواعد والرتمجة يف تدريس منت الغاية 

ملعرفة فعالة قدرة الطالبات على تطبيق طريقة القواعد والرتمجة و  والتقريب

واختارت الباحثة يف هذا البحث  يف تدريس منت الغاية والتقريب.

وعينة البحث يف ، Pre experiment)(التصميمات التمهدية 

استخدمت الباحثة لتحليل . و طلبة ٣٥الفصل األول حيث عددهم 

حتليل ى و عن نتيجة االختبار القبلي والبعدالبيا�ت يف هذه الرسالة حتليال 

. فوجدت الباحثة يف هذا البحث أن بيا�ت الورقة املالحظة للمدرسة
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ونتيجة ت اجلدول على مستوي الداللة  ٤٬٢٥نتيجة ت احلساب 

)signifikansi( ٪ويف مستوي الداللة ٢٬٠٩وهو  ٥ ،

)signifikansi( ٪فنتيجة ت احلساب أكرب من ٢٬٧٤وهو  ١ .

أنشطة نتيجة من و ، )٢٬٧٤  >٤٬٢٥ < ٢٬٠٩نتيجة ت اجلدول (

مبعىن  ٪ ١٠٠- ٨١تدل علي أ�ا وقعت بني حد  ٪٩٠املدرسة بقيمة 

 .جّيد جّدا
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ABSTRACT 

In every learning there is always a goal that learners 

can understand the content of Arabic language learning 

well. If the learners are not able to understand the learning 

materials well, that means there are some constraints in the 

Arabic language learning process. Therefore, the application 

of the method is an appropriate solution to overcome this 

problem, in this case, the researcher tried to apply the 

Qawaid Wa Tarjamah method in learning. Therefore, in this 

study the researchers tried to raise the title "Application of 

the Qawa`id Wa Tarjamah Method in Learning the Kitab 

Mataan Wat Taqriib (Research Experiment on the Darul 

Aman Tungkop Dayah, Aceh Besar)". This study aims to 

determine the ongoing learning process and also the 

effectiveness of the students' abilities in applying the 

Qawa`id Wa Tarjamah method in the learning of the book 

Matan Taqriib. The research method that the researchers 

used in this study was Pre Experiment, and for the sample 

itself there were 35 first grade students. To analyze the data, 

researchers used Pre Test, Post Test and observation sheets. 
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In this study the researcher obtained a T-count value of 4.25 

and a T-table value with a significant degree of 5% 2.09 and 

a significant degree of 1% 2.74 thus T-count was greater T-

table (2.09 <4, 25> 2.74). While the value of the observation 

sheet researchers obtained a value of 90% which ranged 

from 81-100% and showed excellent results. 

Keyword : Qawa`id Wa Tarjamah Method, Kitab Mataan 

Wat Taqriib. 
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ABSTRAK 

Dalam setiap pembelajaran selalu mempunyai tujuan 

supaya peserta didik mampu memahami isi pembelajaran 

bahasa arab dengan baik. Apabila peserta didik tidak 

mampu memahami materi pembelajaran dengan baik, itu 

berarti terdapat beberapa kendala dalam proses 

pembelajaran bahasa arab. Oleh karena itu, penerapan 

metode merupakan solusi yang sesuai untuk mengatasi 

masalah tersebut, dalam hal ini, peneliti mencoba untuk 

menerapkan metode Qawaid Wa Tarjamah dalam 

pembelajaran. Oleh karena demikian, dalam penelitian ini 

peneliti mencoba mengangkat judul “Penerapan Metode 

Qawa`id Wa Tarjamah Dalam Pembelajaran Kitab Mataan 

Wat Taqriib (Penelitian Experimen Di Dayah Darul Aman 

Tungkop, Aceh Besar)”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui berlangsungnya proses pembelajaran dan juga 

keefektifan kemampuan siswa-siswi dalam penerapan 

metode Qawa`id Wa Tarjamah dalam pembelajaran kitab 

Matan Taqriib. Metode penelitian yang peneliti gunakan 
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dalam penelitian ini adalah Pre Experimen, dan untuk 

sampelnya sendiri sejumlah 35 siswa kelas satu. Untuk 

menganalisis data peneliti menggunakan Pre Test, Post Test 

dan juga lembar observasi. Dalam penelitian ini peneliti 

memperoleh nilai T-hitung 4,25 dan nilai T-tabel dengan 

derajat signifikan 5% 2,09 dan derajat signifikan 1% 2,74 

dengan demikian T-hitung lebih besar T-tabel (2,09 < 4,25 > 

2,74). Sedangkan nilai lembar observasi peneliti 

memperoleh nilai dengan jumlah 90% yang berkisar antara 

81-100% dan menunjuki bagus sekali. 

Kata kunci : Kitab Mataan Wat Taqriib, Metode Qawa`id 

Wa Tarjamah. 
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 الفصل األّول

  أساسية البحث

  

 مشكلة البحث  - أ

واملدارس  إن اللغة العربية هي درس مهم تقوم بتعليمها اجلامعات 

أو املعاهد يف عصر� احلاضر. وكانت اللغة العربية لغة من لغات �نية أو 

أجنبية تكون مهمة يف العامل وعملية تعلمها املختلفة عن تعلم لغة األم. 

وأما تعلم اللغة الثانية فيجرى عادة بني جدارن الفصول ويف غري البيئة 

 أربع مهارات أساسية، حيث إ�ا ال بد من اجناه إىل ١اليت تتحدث �ا

وهي تتكون على مهارة اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة. إن هذه 

املهارات تكون هدفا مهما حيث ال بد من احلصول عليه يف جمال تعليم 

 اللغة العربية .

واللغة العربية لغة القرآن الكرمي واآلحاديث الشريفة ومها مصدران 

ة العربية تدرس يف مجيع املدارس يف العامل األحكام الدين اإلسالمي. واللغ

وتعليم اللغة العربية حيتاج إىل الطرق  اإلسالمي من اإلبتدائية إىل اجلامعة.

                                                           
، (بند أتشيه : املدخل إىل تعليم اللغة العربيةسالمى بنت حممود ،  ١

  .٩) ص. ٢٠٠٣الرانريي فرس ، 



٢ 

 

 

اليت يستخدمها املدرس لتحسني عملية التعليم والتعلم وتوضيح معاين 

هناك طرق متنوعة لتدريس اللغة األجنبية. و لكل طريقة . ٢الكلمات

الطرق اليت ميكن أن يستخدمها املدرس يف تعليم مزا� وعيوب . ومن 

  اللغة العربية هي طريقة القواعد والرتمجة.

الطريقة هي عنصر من العناصر املهمة يف عملية التعليم والتعلم 

تطبيقها يف املواقف التعليمية ال للحصول على االغراض الرتبوية . وكان 

بد أن تناسب �ملواد وأعمار

                                                           
، (القاهرة : املكتبة االجنلوا ، بدون  الوسائل التعليميةمصطفى بدران ، ٢

  ١٢سنة) ، ص . 
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الدارسني يف حتقيق أهداف تربوية مفيدة . واملراد بطريقة التدريس هي 

جمموعة األساليب اليت تستعني �ا املدرس يف حتقيق أهداف تربوية معينة 
٣ .  

كانت طريقة القواعد والرتمجة طريقة قدمية ترتكز على اللغة 

وهذه . ٤العربية وقواعدها كوسيلة لتعليم اللغة األجنبية وضبط صحتها

الطريقة هي طريقة بسيطة مناسبة يستعملها املدرس يف املدرسة أل�ا 

سهل يف تطبيقها وال حيتاج إىل مهارة خاصة . وهذه الطريقة أيضا طريقة 

استعمل املعلمون لعدة سنوات، فقد مسيت بطريقة الكالسيكية اليت 

ف ملساعدة الطالبات على قراءة النصوص العربية وفهمها وتذوق �د

  ٥آداب اللغات األجنبية .

هي إحدى املعاهد  Tungkop, Aceh Besarوكانت معهد دار األمان 

يف بندا أتشيه اليت تعلم فيها اللغة العربية . وكان من أهداف تعليمها 

                                                           
( جامعة املدخل إىل تعليم اللغة العربية، سالمي بنت حممود ،  ٣

  .١) ، ص.٢٠٠٤الرانريى االسالمية احلكومية : بندا أتشيه ، 
مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ملدرسي اللغة أزهر أرشد ،  ٤

  ٤٦)، ص .١٩٩٨(أوجونج فاندانج : مطبعة "األحكام" ،  العربية
: ، (الر�ض أساليب و مبادئ يف تدريس اللغة، دا�ن الرسن فرميان ٥

  ٥)، ص.جامعة املالك سعود، بدون السنة
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ا كان الطالبات ليكون الطالبات مستطيعني يف فهم النصوص العربية ، إذ

ال يقدرون عليها فأخطأوا يف فهم النصوص العربية . والطريقة املناسبة 

لألهداف املذكورة هو طريقة القواعد والرتمجة . وإحدى من خطوات 

تعليمها  فهي يطلب املدرس من الطالبات قراءة النص مث يتابع ويصحح 

متابعني هلذه األخطاء اليت يقعون فيها على أن يكون الطالبات أنفسهم 

القراءة واألفضل يف هذه احلالة أن يقرأ املعلم النص قراءة تفصيلية ويقوم 

  ٦برتمجتهم فورا إذا كان الدرس على مستوى املتوسطني أو املتقدمني .

يف الواقع إن استعمال الرتمجة على قراءة الكتب بعض املدرس 

سية قد يكون أن يستخدموا طريقة الرتمجة من اللغة العربية إىل إندوني

مصلبا عند ترمجتهم وصعبة يف مفامهه . والبد على مدرس أن يعلم أو 

ترجم النصوص العربية بشرح واضح وجيد حىت يسهل على الطالبات يف 

فهم التعليمية . ولذلك أختار املؤلف العنوان "تطبيق طريقة القواعد 

د دار األمان يف تدريس منت الغاية والتقريب (دراسة جتربية يف معه والرتمجة
.Tungkop, Aceh Besar (”  

  
  
  

                                                           
6 Ahmad Fuad Efendi dkk, Metode dan Tekhnik Pengajaran 

Bahasa Arab, ( Universitas Negeri Malang , 2002), hal 38-39 
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 أسئلة البحث  - ب

ومن هذه املعلومات اليت تبني الباحثة فيما سبق، فرتيد الباحثة   

  أن تبحث عن :

كيف أنشطة الطالبات على تطبيق طريقة القواعد والرتمجة قي  -١

 تدريس منت الغاية والتقريب؟

قدرة الطالبات  هل تطبيق طريقة قواعد والرتمجة تكون فعاال لرتقية -٢

  على تدريس منت الغاية والتقريب؟

 

  أهداف البحث  -ج

  ن أهداف هلذا البحث هي كما يلى:إ

ملعرفة أنشطة الطالبات على تطبيق طريقة القواعد و الرتمجة يف   -  أ

  تدريس منت الغاية و التقريب.

ملعرفة فعالية قدرة الطالبات على تطبيق طريقة القواعد والرتمجة يف   -  ب

  الغاية والتقريب.تدريس منت 

  

  أمهية البحث  -د

  وأّما أمهية البحث من هذا البحث:

  للطلبة -١
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تركيز الطلبة على تدريس منت الغاية والتقريب لرتقية   ا)

  سيطرة يف مهارة القراءة.

لرتقية كفاءة الطلبة يف تدريس منت الغاية و التقريب يف   ب)

  معهد دار األمان.

طريقة القواعد تستطيع الطلبة إلجابة على تطبيق   ج)

                                                                 الغاية والتقريب. والرتمجة يف تدريس منت

  للمدرس  -٢

ميكن للمدرس على تطبيق هذه الطريقة يف تدريس منت   ا)

  الغاية و التقريب لرتقية مهارة القراءة.

  لز�دة مراجع األستاذ.  ب)

  للباحثة  -٣

الدوافع  أو ز�دة العلم اىل الباحث وكان يعرف  ما   ا)  

  املراد �لطريقة القواعد و الرتمجة و كيف تطبيق �لصحيحة.

مت دراسة يف اجلامعة الرنريى قسم اللغة العربية حلصول   ب)

  Spd.Iعلى درجة 

  
  



٧ 

 

 

  حدود البحث   -ه

هذه الطريقة يلزم استخدامها يف كل املواد ، ولكن يف هذا 

حتّدد الباحثة إىل مهارة القراءة يف تدريس منت الغاية والتقريب. البحث 

وكان تعليمهما مهّم جدا ملعرفة صواب القراءة من خطيئة لتحرتز به عن 

  اخلطأ يف القراءة يف تدريس منت الغاية والتقريب.

يف هذا البحث تريد الباحثة أن تبحث عن حتصيل الطلبة يف 

غاية والتقريب �ستخدام الطريقة القواعد مهارة القراءة يف تدريس منت ال

  والرتمجة.

 

  

  مصطلحات البحث  - و

ينبغى للباحثة أن يدخل يف هذه البحث أن يوضح من املفاهم 

األساسية ، وحتديد املقصود منها حتديدا واضًحا. ومن أهم هذه 

املصطلحات : تطبيق طريقة القواعد و الرتمجة يف مهارة القراءة يف تدريس 

ية و التقريب مبعهد دار األمان (درسة جتربية يف الرتمجة)، وفيها منت الغا

 �تى حماوالت لبيان املقصود من كل منها :
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  طريقة القواعد والرتمجة -١

طريقة .  - طريق -طرقا - يطرق - كلمة طريقة مصدر من طرق 

وأما الطريقة لغة فهي : السبيل و املذهب و السرية إىل الشيء. إذا كان 

النحوية كّل هذه األهداف السامية، فإن القول �الستغناء عنها للقواعد 

ال خيتلف عن الدعوة إىل القضاء على اللغة ذا�ا ، إذ إن حمنة العربية 

ليست قائمة يف قوانني حنوها املستساغة، وإمنا هي قائمة يف جتّين أهلها 

تعلمها، يف  �غرتا�م عنها ؛ مث يف جزئيا�ا وألغازها اليت يلزم الطالبات يف

حني ميكن االستغناء عن الكثري منها، ورصدها  ألهل االختصاص يف 

املرحلة اجلامعية الالحقة. أّما حماوالت تيسري القواعد يف العصر احلديث 

  ٧فال تعدو أن تكون صدًى آلراء القدامى يف هذا السبيل.

  تدريس -٢

تدريسا و  –يدّرس  –كلمة : "تدريس" لغة مصدر : دّرس 

واصطالحا : تزويد الطفل �ملعلومات اليت  ٨كتاب: جعل يدرسه.أدرس ال

                                                           
( �قوت ، خصائص العربية و طرائق تدريسها، الدكتور �يف معروف  ٧

  ١٧٤-١٧٣) ص١/٧٧معجم األد�ء، : 
  ٢١١....،ص  املنجدلويس معلوف ،  ٨
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وعند الباحثة " التدريس " هو : ٩ميكن أن تؤثر يف شخصية �ثريا عمليا.

 إلقاء أو تزويد املدرس املادة إىل التالميذ.

  

 الدراسات السابقة  -ز

الدراسة السابقة تساعد الباحثة على مقارنة النتائج  ومعرفة 

  الدراسة احلالية والدراسة السابقة ومن هذه الدراسة :الفرق بني 

طريقة القواعد والرتمجة ن موضوع الرسالة "حممد خريول م -١

" ومن أسباب اختيار الباحث هذا وتطبيقها ىف فهم النصوص

املوضوع ألن الطالبات بعمهد الرتبية اإلسالمية منهج الفىت 

واعد النحوية يعجزون يف فهم النصوص العربية لقلة معرفتهم الق

والصرفية، وحلل هذه املشكالت حتتاج اىل الطريقة الفعالة.وأما 

األغراض اليت يستفيدها الباحث يف هذا البحث ملعرفة فعالة 

طريقة القواعد والرتمجة يف ترقية قدرة الطالبات يف فهم النصوص 

العربية واستجابة الطالبات يف تدريس النصوص العربية بطريقة 

رتمجة. وأما طريقة البحث اليت اعتمد عليها الباحث القواعد و ال

                                                           
الرتبية و الطرق عبد العزيز عبد ا�يد و صاحل عبد العزيز شحانة ،  ٩

  ١٨٠، الطبعة األوىل ، (مصر : دار املعارف )، ص التدريس
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ىف هذا البحث هي طريقة جتريبية. فا�تمع يف هذا البحث مجيع 

 ٢٠٤الطالبات يف معهد الرتبية اإلسالمية منهج الفىت وعددهم 

طالبات. وأخذ الباحث العينة منهم الطالبات يف الصف األول 

الباحث على  طالبا. وجلمع البيا�ت فيعتمد ٤٠وعددهم 

استخدام االختبارات واملالحظة املباشرة. وأما النتائج اليت حصل 

عليه الباحث يف هذا البحث فهى أن استخدام طريقة القواعد 

والرتمجة فعالة لرتقية قدرة الطالبات يف فهم النصوص العربية وهذا 

) tt) أكرب من (٥،٩٢احلساب ( -ت يتأسس على أن نتيجة

أن استباحة الطالبات ىف تعليم النصوص )، و ٢،٠٢( اجلدوال

بطريقة االقواعد والرتمجة لرتقية قدرة الطالبات يف فهم النصوص 

 جيد جدا.

تطبيق الطريقة القياسية "ن موضوع الرسالة سري يولىت م -٢

" �ستعمال بطاقة التكملة لرتقية قدرة الطلبة على فهم النحو

عالية تطبيق وأما أغراض التأليف هذه الرسالة فهي ملعرفة ف

الطريقة القياسية �ستعمال بطاقة التكملة لرتقية قدرة الطلبة على 

فهم النحو و التعرف على كيفية استجابة الطالبات يف تعليم 

النحو �لطريقة القياسية �ستعمال بطاقة التكملة.وأما دراسة 

البحث اليت استعملتها الباحثة فهي دراسة جتريبية �لتصميمات 
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وجلمع  )،pre-Experimental Designs( التمهيدية

البيا�ت استعملت الباحثة االستبانة واالختبار القبلي والبعدي. 

وا�تمع من هذا البحث هو مجيع الطلبة �ملدرسة املتوسطة 

ـ. وأما العينة من هذ البحث Jeuram اإلسالمية احلكومية

ذا طلبة. وأما النتائج من ه ٣٢) وعددهم ٤وهو الفصل الثاين (

البحث فهي أن تطبيق الطريقة القياسية �ستعمال بطاقة التكملة 

يكون فعاال لرتقية قدرة الطلبة على فهم النحو.وتعتمد الباحثة 

) أكرب من النتيجة ت T-test(على أن نتيجة ت احلساب 

وهذا يدل  ٢٫٩٧٣٥٤<  ٢٫٠٣٩٥١) أوT-tableاجلدول (

 مقبول.) Ha(مردود وفرض البديل  )Ho(على أن فرض الصفري 

تطبيق طريقة " موضوع الرسالة ٢٠١٥ملخص اخلرية، نساء  -٣

القواعد والرتمجة يف درس لغة العربية �ملدرسة الثانوية 

للعام الدراسي  ٢اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج 

. ويغرض هذا البحث ليعرف تطبيق طريقة "٢٠١٤/٢٠١٥

ّلغة العربية" �ملدرسة الثّانوية القواعد والرتمجة يف درس "ال

. ليعرف إعداد املعّلم عند ٢اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج 

تطبيق طريقة القواعد والرتمجة يف تعليم درس "اللغة العربية" 

. ليعرف �٢ملدرسة الثّانوية اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج 
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مجة �ملدرسة التقومي املستخدام عند تطبيق طريقة القواعد والرت 

طريقة البحث اليت  الثّانوية اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج.

فية الكيفية. واألدوات صتستخدم يف هذا البحث هي الطريقة الو 

الرئيسة يف هذا البحث هي الباحثة نفسها. وستعملت الباحثة 

يف هذا البحث العلمي جلمع احلقائق هي: املالحظة، املقابلة، و 

) تعليم اللغة العربية لصف ١نتائج هذا البحث هي و  الو�ئقة.

احلادى عشر �ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية تولونج 

) وأن اعداد ٢جتري بتطبيق طريقة القواعد والرتمجة.  ٢أجونج 

املعّلم قبل التعلم يف عملية التعليم فهو يبدأ �عداد مجيع املواد 

ل، إعداد خطط الدروس أن اليت سيتم تسليم إىل لطالبات. املثا

)RPP(  ،واملناهج اليت مت وضعها سابقا. �إلضافة إىل ذلك

يكون املعلم أيضا إىل السيطرة على مجيع املواد اليت سيتم 

تدريسها وأهدافها �دف للتعلم القصوى جتري وفقا ألهداف 

التعلم املقصودة. أما وسائل املستخدمة يف عملية التعليم هو 

طة قوة. الغرض منه هو لتسهيل الطالبات يف اإلعالم وهي نق

) ويف التقومي التعليم يعمل ٣حفظ القواعد الواردة يف هذه املواد. 

املعّلم �ن تعطي أسئلة املمارسة. بعد �خذ مكان ومجيع 

الطالبات إتقان املواد املقدمة يعترب املعلم، مث إ�اء املعلم أو اختام 
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مني وترمجة واإلجابة على اجللسة. وميكن أن تشمل متارين خت

األسئلة وإعطاء قراءاة إلجياد حل حول القواعد الواردة يف 

ة البحث هي إن طريقة القواعد والرتمجة مهّم يف صوخال النص.

التعليم اللغة العربية، ألن لتسهيل فهم الطالبات يف التعلم. فألن 

 أكثر الطالبات ليس هناك من املدرسة املتوسطة اإلسالمية ولكنّ 

أيضا من املدرسة املتوسطة احلكومية اليت هناك ليس التعّلم اللغة 

أما اإلقرتاحات البحث هي  العربية أو مواد الدينية األخرى.

ينبغى للمدرسة تطبيق طريقة القواعد والرتمجة يف تعليم اللغة 

العربية أن تكون مداخلة و معلومات تعليمية يف الفصل 

  األخرى.

 

  الرسالةطريقة كتابة  -ح

وأّما طريقة �ليف هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على دليل 

إعداد خطة البحث (البكالوريوس) قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية 

  و�هيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية.
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  الفصل الثاين

 اإلطار النظر

  

 طريقة القواعد والرتمجة تعريف  - أ

كما عرفنا ان الطريقة هى الوسيلة املستخدمة للمعلم 

التالميذ. لذلك فكر املعلم املادة  إللقاء املادة الدراسة إىل

الدراسية فينبغى ان يفكر طريقة تعليمها اىل التالميذ. �هتمام 

يفكر خري الطريقة لرتكيب املادة التالميذ. ال بد للمعلم ان  احوال

ال بد للمعلم ان يستطيع  ١٠الدراسية وجيعله كالسالسل املتصل.

اإلختار والتوافيق وتطبيق طريقات تعليم املادة الدراسية الىت 

�حلاالت. أكثر النجاح يف التعليم يعني �ختار املادة و  تناسب

  استعمال الطريقات التامة.

املستعملة يف تعليم اللغة العربية، وذلك  ةكان الطريق  

تعليم اللغة األجنبية  طريقة القواعد والرتمجة. العلماء واألذكياء يف

                                                           
10 Abu Bakar Muhammad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa 

Arab, (Surabaya : Usaha Nasional , 1981), hal. 8 
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تذكر هذه الطريقة السلفية. ذلك التذكري يتعلق بصورة عكسية 

  .١١على طريقات تعليم اللغة فالعصر اليو�ن والالتني

نبية وهذه الطريقة تعد أقدم طرائق تدريس اللغات األج

حيث يرجع �رخيها إىل القرون املاضية. وهي حقيقة ال تنبين على 

فكرة لغوية أو تربوية معينة كما ال تستند إىل نظرية معينة، وإمنا 

ترجع جذورها إىل تعليم اللغة الالتينية واليو�نية الذى كان 

 يتمحور حول تعليم القواعد اللغوية والرتمجة.

وهذه الطريقة تعد أقدم طرائق تدريس اللغات األجنبية 

حيث يرجع �رخيها إىل القرون املاضية. وهي حقيقة ال تنبين على 

معينة كما ال تستند  فكرة لغوية أو تربوية

                                                           
11 Djago Tarigon, Teknik Keterampilan Berbahasa (Bandung : 

Angkasa, 1986), hal. 9 
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الالتينية إىل نظرية معينة، وإمنا ترجع جذورها إىل تعليم اللغة 

 واليو�نية الذى كان يتمحور حول تعليم القواعد اللغوية والرتمجة.

وقد صنف العلماء هذه الطريقة من ضمن طرائق املدارس 

القدمية لتعليم اللغات األجنبية الىت ال تزال سائدة االستخدام 

حىت اآلن يف مناطق خمتلفة من العامل رغم قدمها و فشل 

هي جمتمع هذه الدراسة خري مثال وإندونيسيا و  ١٢أساليبها.

للدول اليت شاع فيها استخدام هذه الطريقة يف تعليم اللغة 

األمر الذي يزيد أمهية تناول هذه الطريقة يف هذه  ١٣العربية،

الدراسة. كانت طريقة القواعد و الرتمجة أو الطريقة النحو 

اليت  والرتمجة أو الطريقة القدمية أو الطريقة التقليدية هي الطريقة

                                                           
، دراسة يف طرائق تعليم اللغات األجنبية انظر حممود إمساعيل صيين، ١٢

، مكتبة الرتبية لدول اخلليج، ٢و قائع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني �ا، ج

  .١٣٦-١٣٤م، ص :  ١٩٨٥ه/  ١٤٠٦
األفعال املتعدية حبروف اجلر و انظر نصر الدين إدريس جوهر،  ١٣

، معهد اخلرطوم حبث املاجستري غري منشورو تدريسها للطالب اإلندونيسيني

  ٦١م، ص : ٢٠٠٣السودان،  :الدويل للغة العربية 



١٧ 

 

 

وهي اليت تبدأ بتعليم  تتكون من طريقة النحو وطريقة الرتمجة،

القواعد وشرحها شرحا طويال منفصال ومدعما بواسطة اللغة 

الوطنية. وعند عبد العزيز، تعد هذه الطريقة أقدم طرق تعليم 

 ١٤اللغات املعروفة.

وهي من أقدم الطرق اليت استخدمت يف تعليم اللغات 

ت تستخدم يف عدد من بالد العامل. جتعل هذه األجنبية، وما زال

الطريقة هدفها األول تدريس قواعد اللغة األجنبية، ودفع الطالب 

إىل حفظها واستظهارها، ويتم تعليم اللغة عن طريق الرتمجة بني 

اللغتني : األم واألجنبية، و�تم هذه الطريقة بتنمية مهاريت القراءة 

تخدم هذه الطريقة اللغة األم والكتابة يف اللغة األجنبية. تس

للمتعلم كوسيلة رئيسية لتعليم اللغة املنشودة. وبعبارة أخرى 

  تستخدم هذه الطريقة الرتمجة كأسلوب رئيسي يف التدريس.

                                                           
14

  Muljanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing Sebuah 
Tinjauan dari Segi Metodologi, (Jakarta Bulan Bintang, 1974), hlm. 31 



١٨ 

 

 

وقد صّنف العلماء هذه الطريقة من ضمن طرائق املدارس 

القدمية لتعليم اللغات األجنبية اليت ال تزال سائدة االستخدام 

  يف مناطق خمتلفة من العامل رغم قدمها وفشل أساليبها. حىت اآلن

 

 هاوتطوير  نشأة طريقة القواعد والرتمجة  - ب

هذه الطريقة أقدم طرق تعليم اللغة الثانية، وإ�ا ال  تعترب

يعرف �ريخ حمدد لنشأ�ا ومراحل منوها وتطويرها، وكل ما يعرف 

عنها إ�ا تسمى الطريقة القدمية، كما تسمى الطريقة التقليدية 
، وتعود نشأ�ا إىل عصر النهضة يف البالد األوربية. وحينئذ ١٥

تينية للرتاث اإلنساين الكثري إىل العامل نقلت اللغتان اليو�نية و الال

العريب، فضال عن تزيد العالقة بني املختلف البالد األوربية، وشعر 

أهلها �حلاجة إىل تعلم هاتني اللغتني. واتبع يف ذلك األساليب 

                                                           
١٥ Umi Hanifah ، طريقة القواعد والرتمجة يف تعليم اللغة العربية

يصل ايل �ريخ،  ,http://umihanifahtarbiyah.wordpress.com، وتطبيقها

٢٠١٨\٠٩\٠٧.  



١٩ 

 

 

اليت كانت شائعة يف تدريس اللغات الثانية يف العصور الوسطى. 

�نية والالتينية هو شرح ولقد كان املدخل يف تدريس اللغة اليو 

قواعدمها واالنطالق من هذه القواعد إىل تعليم مهارات اللغة 

األخرى اخلاصة �لقراءة والرتمجة مث صار تدريس النحو غاية يف 

ذاته، حيث نظر إليه وسيلة لتنمية ملكات العقل وطريقة 

 ١٦التفكري.

 

  طريقة القواعد والرتمجة تطوير -١

تعليم اللغات املعروقة، وانه ال تعد هذه الطريقة أقدم طرق 

يعرف �ريخ حمدد لنشأ�ا ومراحل منوها تطويرها، وكل ما يعرف 

                                                           
، (دار السالم، املدخل إىل تعليم اللغة العربيةسالمي بنت حممود،  ١٦

  ٥٤)، ص ٢٠٠٤بند آتشيه جامعة الرانريي، سنة 



٢٠ 

 

 

عنها ا�ا طريقة تقليدية، نشأت منذ طهرت احلاجة إىل تعليم 

  ١٧اللغات األجنبية وتعليمها.

ويرى فريق من الباحثني أ�ا كانت تستعمل قدميا يف 

 واهلندي واليو�ن.  تدريس اللغات ذات حضارت قدمية يف الصني

كما يرى فريق اخر أ�ا تعود إىل ما يعرف بعصر النهضة يف 

أور�، حيث نقلت اللغتان اليو�نية والالتينية الرتاث اإلنساين، 

بلغات شىت، إىل العامل الغريب. وبعد توثق العالقات بني خمتلف 

البالد األوروبية، شعر أهلها �حلاجة إىل تعليم هاتني اللغتني، 

واتبع يف ذلك األساليب اليت كانت شائعة يف تدريس اللغات 

ويرى جاك  ١٨الثانية يف العصور الوسطى يف البالد األوروبية.

                                                           
. ترمجة إمسائيل مذهب وطرائقفي تعليم اللغاترتشاردز وروجرز،   ١٧

الصيين، وعبدالرمحن عبد العزيز العبدان، وعمر الصديق عبدهللا (ر�ض: دار عامل 

  .٣٩٧ص.  )،١٤١٠الكتب, 
١٨

 ،طرق تدريس اللغة العربيةحممد عزت عبد املوجود واخران،   

  ٣٩٧ ص. م)،١٩٨١(القاهرة: دارالثقافة، 



٢١ 

 

 

رتشاردز و زميله روجر أن هذه الطريقة من نتائج العقلية 

  ١٩األملانية.

كانت هذه الطريقة طريقة قدمية يف تعليم اللغة الثانية 

د األوربية يف تعليم اللغة الالتينية وتعود إىل عصر النهضة يف البال

واللغة اإلغريقية لفرتة طويلة يف تعليمهما حبفظ القواعد وتطبيقها 

متت تسمية هذه الطريقة طريقة النحو  ٢٠يف تدريبات الرتمجة.

والرتمجة يف القرن التاسع عشر، عندما كانت هذه الطريقة 

رسي اللغة استخدمها األوربيون يف تعليم اللغة الثانية، ورب مد

العربية يف البالد العربية وغريها من البالد اإلسالمية بل بلد� 

إندونيسيا، فإن مدرسيها يستخدمون هذه الطريقة لتعليم اللغة 

  ٢١اهلدف خاصة يف املعاهد التقليدية.

                                                           
١٩

  ٣٩٨ص.  ...، طرق تدريسحممد عزت عبد املوجود واخران،   

٢٠
طرائق تدريس اللغة العرية للناطقني عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،   

 ص. )،٢٠٠٢جامعة اإلمام حممد ن سعود اإلسالمية،  ، (ر�ض:بلغات أخرى

٤٣  
21 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 

(Malang: 2005), hal. 30-34 



٢٢ 

 

 

وقد دئب املدرسون من املؤمنني �ذه الطريقة على 

األجنبية و تشجيع املتعلمني على حفظ قطع �كملها �للغة 

ترمجتها على اللغة القومية، خاصة اخلطب املشهورة أو القطع 

  الشعرية ذات القيمة األدبية.

  

  أسس تدريس القواعد النحوية  - ج

هناك أسس ينبغى مراعا�ا عند تدريس القواعد النحوية، 

  ومن أمهها ما يلى.

تدريس القواعد من خالل موضوعات ترتبط بواقع  )١

 كى يسهل عليه فهمها.املتعلم وبيئته احمليطة  

االقتصار على تدريس املوضوعات النحوية املهمة،  )٢

وختليص مقرر النحو من األمثلة والقواعد 

 واملوضوعات الىت ال تفيد املتعلم.



٢٣ 

 

 

االجتاه إىل تعليم قواعد النحو الوظيفية، أى الرتكيز  )٣

على املوضوعات ذات الصلة حبياة املتعلم يف احلياة أو 

 رة ىف قضاء احتياجته.الىت يستخدمها مستم

استغالل دافعية املتعلم الىت تساعد على تعليم القواعد  )٤

وفهمها، حيث ميكن بناء درس النحو من خالل 

حل املشكالت، فأخطاء القراءة والكتابة ميكن أن 

تكون مشكالت يتم دراستها، واستخالص ما 

 تتضمنه من شواهد حنوية.

يتم تدريسها الرتتيب املنطقى املوضوعاتس النحو الىت  )٥

 �لسري من السهل البسيط إىل الصعب املركب.

استخدام أساليب التدريس احلديثة، والوسائل  )٦

 واألنظمة اللغوية املساعدة على الفهم.

ضبط حمتوى مقرر النحو �لشكل تسهيال ملهمة  )٧

 املعلم يف التدريس، وإعانة للمتعلم على الفهم.



٢٤ 

 

 

املوضوع،  تنويع التدريبات يف �اية الدرس بغرض فهم )٨

 وإتقانه. 

استخدام التدريبات الشفهية والتحريرية متكينا للمتعلم  )٩

 من مهارات اللغة حتد� وكتابة.

اتباع أمناط التقومي املختلفة، وخاصة التقومي البنائى  )١٠

 الذى يساعد على ترسيخ املعلومات لدى املتعلم.

ربط درس القواعد مبوضوعات فروع اللغة العربية  )١١

التعبري  كن يف حصة القراءة، أواألخرى، حيث مي

مثال استخراج بعض األمثلة النحوية الىت مت 

دراستها، والقيام �عرا�ا، مما يسهم من التمكن من 

 موضوعات النحو.

التزام املعلم �ستخدام اللغة العربية الفصيحة،  )١٢

 وضبط الكلمات واجلمل �لشكل.



٢٥ 

 

 

تدريب املتعلمني على استخدام اللغة العربية  )١٣

حة، واحلرص على ضبط أواخر الكلمات، الفصي

 وتعويدهم على ذلك.

تنظيم املسابقات النحوية بني املتعلمني، ومكافأة  )١٤

من يربع منهم ىف استخدام اللغة السليمة اخلالية 

 من األخطاء حتد� وكتابة.

تضمني مقررات النحو الشواهد املشتقة من القرآن  )١٥

اهلادف  الكرمي، واألحاديث النبوية الشريفة، والشعر

 لرتسيخ القواعد النحوية وفهمها.

تدريب املتعلمني على استخدام املراجع ذات الصلة  )١٦

مبقرر النحو، ولالستزادة من املوضوعات الىت مت 

 ٢٢دراستها.

  

                                                           
  ٢٧٦، ص. ...تعليم اللغة العربية املعاصرة الدكتور سعيد الىف، ٢٢



٢٦ 

 

 

يف تعليم اللغة  هاتطبيقو  أهداف طريقة القواعد والرتمجة  - د

 العربية

  من أهداف طريقة النحو والرتمجة فيما �يل : 

الدارسني من قراءة النصوص املكتوبة به، متكن  )١

واإلستفادة من ذلك يف التدريب العقلي، وتنمية امللكات 

الذهنية، وتذوق األدب املكتوب، مع القدرة على الرتمجة 

  من اللغة اهلدف وإليها.

تدريب الطالب على استخراج املعىن من النصوص  )٢

األجنبية وذلك عن طريق ترمجة هذه النصوص إىل لغته 

 ٢٣لقومية.ا

�دف هذه الطريقة حفظ قواعد اللغة وفهمها والتعبري  )٣

�شكال لغوية تقليدية و تدريب الطالب على كتابة اللغة 

                                                           
٢٣

يصل ايل �ريخ، ، upb.Stainsalatiga.ac.id ،حممد على زمزاين 

٢٠١٨\٠٩\٠٧  



٢٧ 

 

 

بدقة عن طريق التدريب املنظم يف الرتمجة من لغتهم إىل 

 اللغة املتعلمة.

ويف املرحلة املتقدمة من التعليم يتدرب الطالب على  )٤

 ٢٤فنية ملا يقرأ.تذوق املعىن األديب والقيمة ال

تطبيق طريقة القواعد والرتمجة يف تعليم اللغة  -١

  العربية

. ومن خطوات خطوات تطبيق طريقة القواعد والرتمجة   

  تدريس هذه الطريقة هي :

يبدأ املدرس بشرح تعريف موضوع القواعد مث يعطي  )١

األمثلة، ألن الكتب املستخدمة والنصوص املستعملة عن 

  الطريقة اإلستقرائية.

يلّقي املدرس الطالب يف حفظ املفردات وترمجتها و أن  )٢

 يطلب املدرس منهم أن حيفظوا املفردات السابق إلقائها.

                                                           
٢٤

 ...، ص.دريس اللغة العربيةطرائق تعبد العزيز بن إبرهيم العصيلي،   

٤٧-٤٦  



٢٨ 

 

 

يطلب املدرس من الطالب فتح النصوص ويلقيهم يف فهم  )٣

النصوص برتمجتها كلمة فكلمة أو مجلة فجملة و يصحح 

ترمجتهم اخلاطئة و يشرح الناحية النحوية والصرفية و 

و يف وقت آخر يطلب منهم أن يعربوا الكلمات  البالغة.

 ٢٥أو اجلمل املدروسة.

 

  هذه الطريقةأهم مالمح  

  :أهم مالمح طريقة القواعد والرتمجةومن 

الغرض من تعلم اللغة األجنبية هو قراءة النصوص األدبية  )١

واالستفادة منها يف التدريب العقلي وتنمية امللكات 

  الذهنية.

النحو والرتمجة وسيلة لتعلم اللغة، وذلك يتم من خالل  )٢

التحليل املفصل للقواعد النحوية وتطبيقها يف ترمجة اجلمل 

                                                           
25 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran…, h. 32 



٢٩ 

 

 

من وإىل اللغة اهلدف. وتعلم اللغة إذن ال يربو على 

 عملية استظهار للقواعد النحوية واحلقائق.

القراءة والكتابة نقطة تركيز هذه الطريقة، و ال �تم  )٣

 هجيا �لكالم واإلستماع.اهتماما من

يتم أختيار املفردات وفقا لنصوص القراءة املستخدمة،  )٤

وتقدم من خالل قوائم املفردات ثنائية اللغة، واملعجم، 

 واالستظهار.

تعليم النحو �سلوب استقرائي، ويتم من خالل عرض  )٥

وحتليل القواعد النحوية مث تطبيقها بعد ذلك من خالل 

 تدريبات الرتمجة.

اللغة األم للدارس هي وسيلة التعليم، وكانت كانت  )٦

تستخدم يف شرح األلفاظ اجلديدة ومقارنة بني اللغة 

 ٢٦الدارس واللغة اهلدف.

                                                           
26 Jack C.Richards and Theodore S.Rodgers, Approaches and 

Methods in Language Teaching : A Description and Analysis, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1986, p: 3,4. 



٣٠ 

 

 

العالقة بني املعلم والطالب عالقة تقليدية، حيث يسيطر  )٧

املعلم على الفصل وال يكون للطالب إال أن يفعلو ما 

 ٢٧لم.يطلب منهم، وأن يتعلموا ما يعرفه ويقدمه املع

 

  من مزا� هذه الطريقة هي  

إ�ا مناسبة لألعداد الكبرية من الطالب إذ إن املعلم  )١

يستطيع أن يتعامل مع أي عدد يتسع له الفصل.ذلك 

ألنه ليس على الطالب إال أن حيضر كتا� يدرس منه، 

  ٢٨وكراسة يكتب فيها، ويتابع ما يقوله املعلم.

م اللغة إ�ا تستخدم اجلملة كعنصر أساسي يف تعلي )٢

 ٢٩وممارستها، مما جيعل عملية تعلم اللغة أيسر.

 

                                                           
27 Diane Larsen - Freeman, Techniques And Principles In 

Language Teaching, Oxford University Press, 1986, p: 11. 
  ١٢٩، ص : ...مرجع سابقرشدي أمحد طعيمة،  ٢٨

29 Jack C. Richards and Theodore S. Rodgers, Approaches 
and... 



٣١ 

 

 

  مع ما تتمتع به من مزا� إال أن هذه الطريقة تواجه عدة

  انتقادات، من بينها مايلي

اهتمام هذه الطريقة مبهاريت القراءة والكتابة يغفل كثريا  )١

عن املهارات اللغوية األخرى على رأسها مهارة الكالم 

ينبغي عدم إمهاهلا يف تعليم اللغات  اليت تعد مهارة رئيسة

  األجنبية.

استخدامها اللغة األم يف عملية التعليم جيعل اللغة اهلدف  )٢

قليلة االستعمال واملمارسة يف درس اللغة، األمر الذي 

 مينع الطالب من إتقا�ا شفو� بصورة مريضة.

اهتمامها بتحليل القواعد النحوية وتزويد الطالب �ا  )٣

تعليم املعلومات عن اللغة وليس بتعليم اللغة. جيعلها �تم ب

ألن حتليل القواعد النحوية يدخل ضمن دراسة علمية 

 للغة وليس ضمن تعليمها كمهارة.

 

  



٣٢ 

 

 

  مزا� وعيوب طريقة القواعد والرتمجة  -ه

  وأما املزا� طريقة القواعد والرتمجة هي :

هذه الطريقة قد تكون مناسبة لألعداد الكبرية من  )١

الطالب، حيث ال يستطيعون املشاركة الفعلية يف الفصل، 

وال التفاعل مع املعلم وال احلديث مع زمالئهم من 

الطالب، فيحتاجون حينئذ إىل الكتاب املقرر، وإىل  

كراسة يكتبون عليها ما يسمعون من املعلم، وحيتاجون 

  ٣٠للرجوع إليها عند احلاجة.  إىل كتاب القواعد

�تم هذه الطريقة مبهارات القراءة والكتابة والرتمجة، وال  )٢

 تعطي االهتمام الالزم ملهارة الكالم.

الرتكيز على القواعد قد يفيد من هم يف املراحل املتقدمة  )٣

من دراسة اللغة، وقد تكون هذه الطريقة مهمة 

                                                           
القاهرة : دار ، (طرق تدريس اللغة العربية حممد عزت.و عبد املوجود  ٣٠

  ٢٣)، ص. م ١٩٨١الثقافة،



٣٣ 

 

 

األجنبية  للمتخصصني يف اللغو�ت أو يف تعليم اللغات

 والثقافات.

تستخدم هذه الطريقة اللغة األم للمتعلم كوسيلة رئيسية  )٤

لتعليم اللغة املنشودة. وبعبارة أخرى تستخدم هذه 

 الطريقة الرتمجة كأسلوب رئيسي يف التدريس.

كثريا ما يلجأ املعلم الذي يستخدم هذه الطريقة إىل  )٥

به التحليل النحوي جلمل اللغة املنشودة ويطلب من طال

واهتمامها �لتعليم عن اللغة املنشودة  القيام �ذا التحليل.

 أكثر من اهتمامها بتعليم اللغة ذا�ا.

إجراءات التقومي أيضا سهلة يسرية وحمددة سلفا. وال  )٦

يتطلب أكثر من سؤال الطالب عن قاعدة من القواعد أو 

ترمجة نص من النصوص العربية، وال يتطلب هذا من 

 واالبتكار ما يعجز املعلم عنه.اخليال 

واملزا� أيضا عن طريقة القواعد والرتمجة هي أن الدارسني  )٧

الذين يتعلمون اللغات الثانية بواسطتها يسيطرون على 



٣٤ 

 

 

مهارات القراءة والكتابة يف وقت أقصر من غريهم ممن 

 يتعلمون هذه اللغات بطرق أخرى.

داد الكبرية ولعل من مزا� هذه الطريقة أ�ا مناسبة لألع )٨

من الطالب. إن الفصل ميكن أن يتسع ألي عدد 

يستطيع املعلم أن يتعامل معه. وما على الطالب إال أن 

خيضر كتا� يدرس منه وكراسة يكتب فيها يتابع ما يقول 

املعلم ويضيف إىل هذا الكتاب ما يتناثر يف الفصل من 

 ٣١معلومات أو معارف.

ل الطالب الذين كانت هذه الطريقة مناسبة لكل مراح )٩

يتعلمون اللغة العربية. أل�ا يستخدم املعلم يف تطبيقها 

 ٣٢اللغة األم.

                                                           
  ٣٥٤ص.، املراجع يف تعليم...،رشدى أمحد طعيمة ٣١

32 Aziz Fakhrurrazi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran bahasa 
Asing Metode Tradisional dan Kontemporer, (Jakarta: Bania Publishing, 
2010), h.49 



٣٥ 

 

 

وتعترب أن طريقة القواعد والرتمجة سهل يف استخدامها  )١٠

أل�ا ال حيتاج إىل الوسائل لشرح معاىن املفردات يف 

 تعليمها.

وجيوز للطالب أن حيفظوا املفردات اجلديدة يف كل  )١١

  ٣٣قدر�م على حفظهم وذاكر�م.املوضوع. لذلك ترقى 

  

  أما عيوب الطريقة القواعد والرتمجة كما يلي :
  �مل هذه الطريقة مهارة الكالم. )١

اإلهتمام مبهارة القراءة والكتابة، وعدم االهتمام  )٢

�لفهم، وقلة احلديث �للغة اهلدف وسالمة النطق، 

وكل ذلك لن يؤدي إىل بناء كفاية لغوية يف بقية 

  املهارات.

تكثر هذه الطريقة استخدام اللغة األم إكثارا جيعل اللغة  )٣

 املنشودة قليلة االستعمال يف درس اللغة

                                                           
33 Ahmad Fuad Efendi dkk, Metode dan Tekhnik Pengajaran..., 

h.39 



٣٦ 

 

 

�تم هذه الطريقة �لتعليم عن اللغة املنشودة أكثر من  )٤

اهتمامها بتعليم اللغة ذا�ا. فالتحليل النحوي واألحكام 

النحوية تدخل ضمن التحليل العلمي للغة وليس ضمن 

 كمهارة.إتقان اللغة  

إن هذه الطريقة تسمح إىل حد كبريا استخدام اللغة األم  )٥

يف عملية التعليم وهذا ملجأ آثره عدد غري قليل من 

املعلمني يف إندونيسيا الذين ال يتمتعون مبا يكفي من 

 مهارة التحدث �للغة العربية.

الطالب الذي تعلم اللغة �ذه الطريقة، يصعب عليه إنتاج  )٦

ومقبوله إجتماعيا، النه ال تعلم اللغة  مجل صحيحة لغو�

 بطريقة حنوية.

هذه الطريقة ال تصلح لتدريس اللغة العربية لألطفال،  )٧

ال�م يف هذه املرحلة ال يدركون كثريا من عبارات حنوية 

 وصرفية.



٣٧ 

 

 

أسالب التقومي املتبعة يف هذه الطريقة تقليدية، ال تتعدى  )٨

موضوعية، تعتمد على إختبارات املقال، غري دقيقة وال 

احلفظ مماحصله الطالب من املفردات والقواعد الواردة يف 

الكتاب، وال تعطي نتائجها صورة واضحة عن الكفاية 

 اللغوية.

القراءة والكتابة إذا حيتالن املكانة األوىل يف تعليم العربية  )٩

للناطقني بلغة أخرى، أما االستماع والكالم مهار�ن ال 

دارس الذي يتعلم العربية �ذه الطريقة اهتمام �ما. وال

 يكون أقدر على القراءة والكتابة من االستماع والكالم.

تدريس قواعد اللغة وفق هذه الطريقة يتم بطريقة قياسية،  )١٠

أي يبدأ املعلم فيها بذكر القاعدة مث يذكر أمثلة عليها 

 وتطبيقات هلا.

د إن استعمال هذه الطريقة بعد ما تنويع النشاط وتعد )١١

 أشكاله يصيب الدارس �ملال وفقدان الدافع عنده.



٣٨ 

 

 

هذه الطريقة ال تصلح لتدريس اللغة العربية لألطفال،  )١٢

أل�م يف هذه املرحلة ال يدركون كثريا من عبارات حنوية 

  وصرفية.

  

  أمثلة تطبيق طريقة القواعد والرتمجة يف إندونيسيا  - و

عاهد تدرس اللغة العربية يف إندونيسيا �ملدارس وامل

واجلامعات. وكان ال "�سنرتين" أول معهد ديين لتدريس علوم 

الدين واللغة العربية. وانتشرت "الباسنرتينات" يف أواخر القرن 

التاسع عشر يف مجيع أحناء البالد. مث انتشرت املدارس الدينية إىل 

جوارها يف أوائل القرن العشرين، وتطور نظام "الباسنرتين" إىل 

  ٣٤حلديث" مع بقاء الباسنرتين القدمي."الباسنرتين ا

إن طريق التدريس اليت شاع استخدامها يف تعليم اللغة 

العربية يف إندونيسيا هي طريق القواعد والرتمجة. ذلك أل�ا 

                                                           
٣٤

 ،ملدارس الثانويقواعد اللغة العربية لتالمذ احفين �صف وزمالئه،  

  ٢٠، ص. بالسنة)، (سورا��:شركة بوغكول إنداه



٣٩ 

 

 

تناسب �هداف التعليم ومواده املركزة على القواعد والرتمجة. ومن 

هذه املعروف أ�ا كثري من املدرسون يف إندونيسية يستخدمون 

  ٣٥.الطريقة لتعليم اللغة العربية خاصة يف املعاهد التقليدية

  

  

 أمثلة من مادة اللغة العربية   

فيما يلي أمثلة مادة القواعد اليت نقلت من كتاب قواعد 

اللغة العربية الذي كتبه حفين �صيف وزمالئه يف أواخر القرن 

وتستخدم يف بعض املؤسسات التعليمية يف إندونيسيا حىت  ١٨

  اآلن.

  

  التاريخ من منت الغاية والتقريب  -ز

املؤلف من كتاب منت الغاية والتقريب هو االمام الفقيه 

العالمة شهاب الدين أمحد بن احلسني بن أمحد، أبو شجاع، 

                                                           
٣٥

  ٢١...، ص. لتالمذقواعد اللغة العربية حفين �صف وزمالئه،   



٤٠ 

 

 

شهاب الدين الطيب االصفهاىن، فقيه من علماء الشافعية. ولد 

 والده بعبادان وجده �صبهان، أما هو فقد ولد �لبصرة سنة

وقد  ٣٦أربعمائة.ني ومخسمائة وقيل ثالث وثالثني و ثالث وثالث

درس أبو شجاع مذهب اإلمام الشافعى ما يزيد على أربعني سنة 

ىف مدارس البصرة، حىت قال عنه احلافظ السلفى : هذا من أفراد 

الدهر، وقد عمر أبو شجاع طويال حىت إن العالمة الديرىب قال : 

لى الرغم من ذلك فإنه مل خيتل له إنه عاش مائة وستني سنة، وع

وعندما سئل عن ذلك قال : ما عصيت هللا  ،عضو من أعضائه

 ٣٧تعاىل بعضو منها ىف الصغر، فحفظها هللا على ىف الكرب.

 

 

  

                                                           
متاح علي،   ٣٦

https://www.goodreads.com/book/show/10816812 يصل إيل �ريخ ،

٢٠١٨\١١\٢١  

 
٣٧

  ...https://www.goodreads.com/bookلي، متاح ع 



٤١ 

 

 

  مؤلفاتهو  أعمال -١

  :٣٨هأعمالومن 

  .توىل القضاء  أ)

  .توىل الوزارة  ب)

  .درَّس الفقه الشافعي �لبصرة أربعني عاماً   ج)

الشريف آخر  �ملدينة املنورة خيدم يف املسجد النبويأقام   د)

للحجرة النبوية الشريفة بعد موت  حياته مث صار خادماً 

  .خادمها حىت مات

  : مؤلفاته واما

 شرح ( اإلقناع ) لقاضى القضاة أىب احلسن املاوردي  ) أ

(وغاية االختصار), املسمى: (غاية التقريب), أو ( منت   ) ب

  أيب شجاع)

                                                           
٣٨

 لي،متاح ع  

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6326،  يصل إيل �ريخ

٢٠١٨\١١\٢١  



٤٢ 

 

 

استوطن (املدينة املنورة) يف آخر حياته وعمل وفاته: قد    

وقد دفن مبسجده  ،حىت توىف ،يف خدمة احلرم النبوي الشريف

الذي بناه يف منزله عند �ب جربيل عليه السالم ورأسه قريب 

  ٣٩عاماً). ١٦٠هـ) و عمره ( ٥٩٣جدا من احلجرة النبوية عام (

 التعريف �لكتاب -٢

ركة،  املختصرة املبا من متون الشافعية خمتصر أيب شجاع

، وهو كثري النفع، جمُّ الفوائد، عمدة للمبتدئني، وتذكرة للمربِّزين

من تلك اللبنات الفقهية اليت ال يتجاوزها طلبة الشافعية، ومن 

احملررات اليت على اختصارها حوت املعتمد من األقوال على 

أكثر فيه مؤلفه من التقسيمات وحصر  .مذهب اإلمام املطَّليب

و�بَّطه  .فحط رحله يف كل مكتبة ،تكلل �لقبول ،صالاخل

فكان الفتح  ،ودرسه املشايخ لتالميذهم ،املبتدئون يف كل حلقة

  ٤٠.والفهم مصاحباً ملن �جاه ،مالزماً ملن �دمه

                                                           

 
٣٩

  ...e.com/Newshttp://fiqh.islammessag لي،متاح ع 

 
٤٠

  ...http://fiqh.islammessage.com/News لي،متاح ع 



٤٣ 

 

 

حدَّث عنه مصنفه رمحه هللا تعاىل فقال: سألين بعض 

على األصدقاء حفظهم هللا تعاىل أن أعمل خمتصرًا يف الفقه 

مذهب اإلمام الشافعي رمحة هللا تعاىل عليه ورضوانه ـ يف غاية 

ليقرب على املتعلم درسه ويسهل على و  ، و�اية اإلجيازاالختصار

 ،وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر اخلصال ،املبتدئ حفظه

راغبًا إىل هللا سبحانه وتعاىل يف  ،فأجبته إىل ذلك طالبًا للثواب

  ٤١.ه على ما يشاء قديرإن ،التوفيق للصواب

ويعّد هذا الكتاب من أمجع وأبدع وأخصِر ما ُصنف يف 

فقه اإلمام الشافعي، فهو منت صغري اشتمل على مجيع فروع 

الفقه الشافعي، وهذا ما دفع العلماء إىل االهتمام به وشرح متنه 

ه، وهذا وحتقيق نصوصه؛ وليسهل درسه على املبتدئني وحفظ

الغاية "، وأحياً� "التقريب"ا الكتاب يطلق عليه أيضً 

 ٤٢."والتقريب

                                                           

 
٤١

  ...http://fiqh.islammessage.com/News لي،متاح ع 

 
٤٢

  ...http://fiqh.islammessage.com/News لي،متاح ع 



 

٤٤ 

  الفصل الثالث

 البحث جمناه

  

  طريقة البحث  - أ

للبحث العلمي أثر �رز يف تقدم العلوم عامة سواء   

الطبيعة أكرب أكانت طبيعة أم إنسانية، إال أن أثر يف تقدم العلوم 

. وقال حممد كسرم يف كتابه : ٤٣وأوضح يسيب عدد من العوامل

 Pre( أن حبث جتريب تنقسم إىل ثالثة أقسام التصميمات التمهيدية

Experiment ( والتصميمات التجريب) (True Experiment وشبه

  .)Quasi Experiment(جترييب 

إن منهاج البحث الذي اعتمد الباحثة عليه يف هذه   

الرسالة هو حبث جتريب ألن له أثر جلي يف تقدم العلوم الطبيعية 

                                                           
 املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ،صاحل بن محد العساف ٤٣

  ٣٠٣ .ص ،)٢٠٠١ مكتبة العيكان،(ريالض : 



٤٥ 
 

 

 وهذا املنهج يستطيع الباحثة بواسطته أن يعرف هذا السبب

  (املتغري املستقل ) على النتيجة (املتغري التابع).

 واختارت الباحثة يف هذا البحث التصميمات التمهدية  

)(Pre experiment ويقصد �ذا التصميم �ن مل يكن له جتربة ،

حقيقية، وذلك ألن هناك متغريات خارجية تؤثر على تكوين 

املتغريات التابع. لذلك ال تتأثر النتائج التجربية الىت هي متغريات 

�ملتغريات املستقلة فقط، وهذا احلال ميكن أن حيدث أن  �بعة

  ٤٤وال يتم اختيار العينة عشوائيا.بسبب غائب املتغري عنصر 

 وتنقسم التصميمات التمهدية إىل ثالثة أنواع، وهي:

                                                           
  ٣١٥ص. ،املدخل إىل البحث....صاحل بن محد العساف،  ٤٤



٤٦ 
 

 

 )One Shot Case Study(التصميم األوىل  - ١

 One Group Pre-Test, Post-Test( التصميم الثاىن - ٢

Design( 
 Static-Group Comparison( الثالثالتصميم  - ٣

Design( 
واختارت الباحثة يف هذه الرسالة هي التصميم الثاين 

)One Group Pre-Test, Post-Test Design( وهذا التصميم ،

  �٤٥خذ الشكل التايل:

        

  

  :التفصيل

  ت: الفصل التجرييب

  : اإلختبار القبلي١خ

X املعاجلة التجربية :  

                                                           
  ٣١٥،....،ص، املدخل إىل البحث صاحل بن محد العساف ٤٥

٢خ  x ١ت خ  



٤٧ 
 

 

  اإلختبار البعدى: ٢خ

  وخطوات تطبيق املنهج التجرييب يف هذه الرسلة هي :

جتديد جمتمع البحث ، مث اختبار عينة، تتفق يف املتغريات  )١

 اخلارجية املراد ضبطها.

 اختبار عينة البحث يف موضع التجربية. )٢

 تقسيم عينة البحث. )٣

تعليم املواد الدراسية �ستخدام القصص ومتثيلها مطبقا  )٤

 خطة التعلم مع الوسيلة املوجودة.بتصميم 

تقدمي االختبار البعدي للطلبة، حتليل املعلومات مبقارنة  )٥

نتائج االختبار القبلي بنتائج االختبار البعدي بواسطة 

 تطبيق املعاجلات اإلحصائية.

تلخيص البحث وعرض أهم النتائج الىت توصل إليه وما  )٦

 يوصى به من توصيات طبقا للخطوات.

  

  

  



٤٨ 
 

 

 والعينةا�تمع   - ب

إن جمتمع البحث مصطلح علمي منهجي يراد به كل من 

ميكني أن تعمم عليه نتائج البحث سواء أكان جمموعة أفراد أو  

كتب أو مباين مدرسية. وذلك طبقا للمجال املوضوعي ملشكلة 

يف  ويكون جمتمع من هذا البحث هو مجيع الطلبة ٤٦البحث.

  .١٧٦املعهد يبلغ عددهم 

 Population(العينة وهي فئة متثل جمتمع البحث  وأما

Research(  ،أي مجيع مفردات الظاهر اليت أو مجهور البحث

، أو مجيع األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين الباحثةدرسها ت

عتمد تطريقة اختيار العينة و  ٤٧يكونون موضوع مشكلة البحث.

�لطريقة العمدية. وتقال أيضا هلذه الطريقة �لطريقة  الباحثة

املقصودة، أو االختبار �خلربة وهي تعين أن أساس االختبار خربة 

                                                           
  ٩١ص.  ... ، البحث املدخل إىل صاحل بن محد العّساف، ٤٦

٤٧
  ٣٠٥... ، ص.  ساسياتهالبحث العلمي أ رجاء وحيد دويدري،  
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 ٤٨ن هذه املفردة أو تلك متثل ا�تمع البحث.ومعرفته � الباحثة

 ٣٥واختار الباحثة كعينة البحث يف الفصل األوىل حيث عددهم 

  .طلبة

  

  أدوات البحث   -ج

البحث ستقوم الباحثة أدوات البحث وهلا عالقة  خالل

  �ملوضوع. ومن أدوات الىت تستخدمها ىف هذه الرسالة هي:

  اإلختبار -١

اإلختبار هو كما قال رجاء حممود أبو عالم أن اإلختبار 

هو اليت يطلق عليها إختبار القلم والورقة وكذلك بعض 

  اإلختبارات العملية القياس قدرات األفراد.

ختبار هلذه الرسالة العلمية ينقسم إىل قسمني، وأما اإل

  فهي :

 )Pre-Test( اإلختبار القبلي -

                                                           
  ٩٩ص.  ... ، البحثاملدخل إىل  صاحل بن محد العّساف، ٤٨
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وهو االختبار الذي حتتربه ا�موعتان التجريبة والضابطة 

قبل إجراء التجربة بغرض حتديد املستوى التحصيل الدراسي 

لديهما يف مدة القواعد مثال قبل التجربة وحىت يتسىن معرفة أثر 

   ٤٩حتسينه.التجربة يف 

إجراء قبل  )Pre- Test(�إلختبار القبلي  الباحثةيقوم 

النصوص املتكاملة وهي إعطاء األسئلة  طريقةعملية تعليم النحو ب

  على ما جيري داخل الفصل. طالباتل

 

  )Post-Test(اإلختبار البعدي  -

وهو االختبار الذي ختتربه ا�موعتان التجريبية والضابطة 

بعد إجراء التجربة بغرض حتديد مستوى التحصيل الدراسي 

لديهما يف مادة القواعد مثال بعد إجراء التجربة لقياس األثر 

                                                           
  ٣٠٧ ص. ... ، البحثاملدخل إىل  صاحل بن محد العّساف، ٤٩
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الذي أحدثه تطبيق املتغري املستقل (التعليم املربمج) على املتغري 

  ٥٠التابع (التحصيل الدراسي).

 الحظة امل -٢

من أدوات البحث جلميع البيا�ت  أداة إن املالحظة هي  

تعين التتبع املباشر لبعد أو أكثر من أبعاد الظاهرة اليت يسعى 

لدراستها، وذلك عن طريق احلواس وحدها، أو مع أدوات  الباحثة

�ا مباشرة يف الصف حىت يكتسب  الباحثةويقوم  ٥١مساعدة.

الطلبة. أما إىل النتيجة أو األثر من إجراء الدراسة يف نفوس 

مبالحظة سلوك معني من  الباحثةقوم مالحظة الباشرة حيث ت

 ٥٢خالل إتصاله مباشرة �ألشخاص أو األشياء اليت يدرسها.

                                                           
٥٠

  ٣٠٧ ص. ... ، البحثاملدخل إىل  محد العّساف،صاحل بن   

مناهج البحث وأصول التحليل يف العلوم إبراهيم البيومي غامن،   ٥١

  ٨٧م) ص.٢٠٠٧(القاهرة : مكتبة الشروق الدولية، االجتماعية، 

املدخل إىل البحث يف العلوم صاحل بن محد العّساف،   ٥٢ 

  ٤٠٦ص.  ،...السلوكية
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 طريقة حتليل البيا�ت  -د

حتليل أسلوب معاجلة املعلومات وخطوات تصميم  إنّ 

الباحثة أن حيدد األسلوب الذي سوف نبغي على ، فتالبحث

  طبقه ملعاجلة املعلومات قبل البدء يف تنفيذ البحث.ت

  وأساليب معاجلة املعلومات تقع حتت قسمني رئيسني مها:

في : ويقصد به إستنتاج املؤشرات يالتحليل الك - ١

اوالت الربط بني احلقائق واألدلة الكيفية وحم

 وإستنتاج العالقات.

التحليل الكمي : ويقصد به حتليل املعلومات  - ٢

رقميا، أي إستنتاج املؤشرات واألدلة الرقمية الدالة 

  ٥٣على الظاهرة املدرسة.

فاحمللل الكمي يتعامل مع أرقم معربة عن أفكر ورآء، ومير 

  التحليل الكمي للمعلومات بثالثة مراحل هي:

                                                           
  .١٠٤ص.  ... ، البحث املدخل إىل ،صاحل بن محد العّساف ٥٣
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 مرحلة تنظيم املعلومات وعرضها -

 مرحلة وصف املعلومات -

 ٥٤مرحلة التحليل املعلومات. -

لتحليل البيا�ت يف هذه الرسالة حتليال   الباحثةستعمل تف

 كميا.

 

 

 حتليل عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي )١

وأما النظام حتليل البيا�ت لنتيجة االختبار القبلي 

 فستعمل الباحثة الرموز كما يلي: )T-Test(والبعدي �ختبارات 

إذا كان اهلدف معرفة الفرق بني متوسطني مرتبطني (أي 

 لعينة واحدة) فيطبق اختبارت طبقا للقانون التايل:

                                                           
  ١٠٤ص.  ... ، املدخل إىلصاحل بن محد العّساف، ٥٤
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متوسطة الفروق

اخلطأ املغياري للفروق
=  ت

 وبتعبري ر�ضي يصاغ القانون كما يلي:

 

  ت=

 

  حيث أن :

  متوسطة الفروق.=  م ف 

 = جمموع مربعات إحنرافات الفروق. ٢مج ح 

  ٥٥= عدد أفراد العينة.   ن 

  ٣٫١اجلدول 

  النتائج يف االختبارين   

مربع االحنراف الفرق درجا�م درجا�م  

                                                           
٥٥

  ١٤١-١٤٠... ، ص.  املدخل إىلصاحل بن محد العّساف،  

  ٢مج ح 

 م ف

 )١-ن (ن
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يف   طالباتال

االجابة 

  األوىل

يف 

االجابة 

  الثانية

بني 

  االجابتني

عن 

متوسطة 

  الفروق

االحنراف (

عن متوسطة 

  )الفرق 

 طالباتال

  األول

...  ...  ...  ...  ...  

 طالباتال

  الثاين

...  ...  ...  ...  ...  

  ...  ...  ...  ...  ...  اخل

  ...  ...  ...  ...  ...  ا�موع

  

وإلستخراج داللة الفرق بني متوسط االجابتني، ال بد من 

 إتباع اخلطوات التالية:

إعداد جدول يتكون من ستة حقول كما هو موضح   - ١

  اجلدوال أعالهيف 

 حساب متوسط االجابة األوىل  - ٢
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 حساب متوسط االجابة الثانية  - ٣

 حساب متوسطة الفرق  - ٤

   تطبيق قانون اختبارت التايل:  - ٥

  ت =

 

 

)، أى عدد أفراد ١-حتديد درجة احلرية وهي ن (ن  - ٦

 العينة �قصا واحد.

مراجعة اجلدوال اإلحصائية اخلاصة بقيم ت ملعرفة   - ٧

هل القيمة ذات داللة إحصائية عند املستوى الذي 

حدده الباحثة أم ال؟ فإذا كانت قيمة ت احملسوبة 

أصغر من قيمة ت يف جدوال عند مستوى الداللة 

الذي حدده الباحثة وأمام درجة احلرية تقبل الفرضية 

بتني وهذا يدل اأي أنه ليس هناك فرق بني االج

  ٢مج ح 

 م ف

 )١-ن (ن
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ا من املقرر الذي على أن الطالبات مل يستفيدوا كثري 

 ٥٦درسوه.

] ٠, ٠١ولنفرض أن الباحثة حدد مستوى الداللة بـ[

 فيتضح أن قيمة ت احملسوبة أصعر من قيمة ت.

] فيتضح أيضا أن ٠, ٠٥أما إذا حدد مستوى الداللة بـ[

  قيمة ت احملسوبة أصعر من قيمة ت.

  

 ةللمدرسحتليل بيا�ت الورقة املالحظة  )٢

بيا�ت عن نتيجة ورقة املالحظة بتحليل ال الباحثةقوم وت

  ستخدم القانون كما يلي : فت

� =
�

�
� ١۰۰ ٪ 

  : النسبة املؤية P  البيان :

     R جمموعة القيمة احلصولة عليها :  

                                                           
٥٦

  ١٤٣-١٤٢...، ص.  املدخل إىلصاحل بن محد العّساف،  
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  T النتيجة الكاملة :  

 

 

 

 

 

 

 



 

٥٨ 

  الفصل الرابع

 نتائج البحث

 

 عرض البيا�ت  -أ 

شرح الباحثة يف الفصل السابق فيما يتعلق مبنهج لقد 

نريد الباحثة أن نبحث مما يتعلق البحث. ويف هذا الفصل 

ببيا�ت هذا البحث، منها نتائج املالحظة املباشرة واملقابلة 

الشخصية واالختبار. وتتكون نتائج االختبار من االختبار القبلي 

تبار القبلي نؤديه الباحثة قبل استخدام واالختبار البعدي. االخ

" واالختبار البعدي تؤديه الباحثة بعد طريقة القواعد والرتمجة"

  ". طريقة القواعد والرتمجة استخدام "

تعرض الباحثة نتائج البحث اليت وجدها بعد قيام  

. ونطبق Tungkop, Aceh Besarالبحث مبعهد دار األمان 

 Tungkop, Acehالباحثة النصوص املتكاملة مبعهد دار األمان 

Besar  للحصول على البيا�ت يف البحث التجرييب للسنة
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كلية الرتبية إعتمادا على إفادة العميد   ٢٠١٩-٢٠١٨الدراسية 

ين جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه درسةو�هيل امل

 ٠٨يف �ريخ  B-11751/Un.08/FTK/Kp.07.6/11/2018: برقم

 عن إذن مجع البيا�ت فيه. ٢٠١٨◌ْ  نـُْوِفْمَرب 

 حملة عن ميدان البحث -١

 داينيعما يتعلق �لبحث امل باحثةال ثويف هذا الباب تبح

لرتقية قدرة  طريقة القواعد والرتمجةعن �ستخدام  البحث

اإلسالمية دار  عهد�مل والتقريب الغاية منت تدريس يف طالباتال

من البيا�ت ا�موعة من تلك  باحثةالحيث  Tungkopاألمان 

باحثة يف الباب حتقيقا جلميع البيا�ت اليت افرتضها ال املعهد

 .األول

حدى املدارس أ Tungkopاإلسالمية دار األمان  عهدامل

�لبحث  باحثةتشيه الكربى. وليكمل هذا البحث قام الآيف 

. وأما ٢٠١٨يناير  ٢٩-٢٤ املعهد من �ريخلتجرييب يف تلك ا

غرف  ةعشر  املعهدفهي مرينا س.فد. وهلذه  عهد�ظر هذه امل

ين، وغرفة للموظفني، مدرسة، وغرفة للاملعهدمنها غرفة ملدير 



٦٠ 
 

 

وغرفة للمعمل اللغوي ومعمل الكمبيوتري، والقاعة اإلجتماعية، 

تعليم  واملكتبة واملصلى وغريها. وثالثة فصال لنشاط عملية

 والتعلم.

 املعهدالذين يتعلمون يف هذه  طالباتوأما جمموع ال

م. وهم يتكونون من ٢٠١٨/٢٠١٧ا للسنة الدراسية طالبة ١٧٥

 تى:آلثالثة فصول كما يف اجلدول ا

 ٤٫١اجلدول: 

  الذين يتعلمون يف هذه املعهد طالباتعدد ال

  عدد الفصل  طالباتعدد ال  السنة  الرقم

  ٢  ٦٧  األوىل  ١

  ٢  ٤٦  الثانية  ٢

  ٢  ٥١  الثالثة  ٣

  ٦  ١٧٥  ا�موع

 املعهديف هذه  طالباتإتضح لنا يف اجلدول السابق أن ال

 ٧٧ينقسم إىل ثالثة مستو�ت منها املستوى األوىل عددهم 
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شخصا واملستوى الثالثة  ٦٦شخصا واملستوى الثانية عددهم 

 شخصا.  ٣١

وأما ا�تمع الذى �خد البيا�ت بتوزيع األسئلة قبل 

  .ولمن الفصل األ فهم مجيع الطالبةةاإلجراء التجرييب وبعده 

  

  

 منت تدريس يف والرتمجة القواعد طريقةتطبيق  -٢

  والتقريب الغاية

لرتقية  والرتمجة القواعد طريقةجتري الباحثة عملية تطبيق 

. وتقوم الباحثة  والتقريب الغاية منت تدريس يفقدرة الطالبةة 

كمدرسةة يف عملية التعليم عند تطبيق هذه الطريقة إلرشاد 

  .والتقريب الغاية منت تدريسالطالبات يف 

 والتقريب الغاية منت تدريسبحث يف الوأما توقيت 

  ميكن عرضها يف اجلدول التالية: والرتمجة القواعد طريقةبتطبيق 

  ٤٫٢ اجلدول

  التوقيت التجرييب
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  العملية  التاريخ  اليوم  لقاءال

٤  ٣  ٢  ١  

- ١١-٢٧  �ءلثال  اللقاء األول

٢٠١٨  

اإلختبار القبلي 

 الغاية منت تدريسو 

مبدة  والتقريب

 كتابالتعليم "

  "والنذور األميان

- ١١-٢٩  األربع  اللقاء الثاين

٢٠١٨  

 الغاية منت تدريس

بتطبيق  والتقريب

 القواعد طريقة

مبدة التعليم  والرتمجة

 األميان كتاب"

  "والنذور

- ١٢-٠١  السبت  اللقاء الثالت

٢٠١٢  

 الغاية منت تدريس

بتطبيق  والتقريب
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 القواعد طريقة

مبدة التعليم  والرتمجة

 األميان كتاب"

واإلختبار  "والنذور

  البعدي

يف  والرتمجة القواعد طريقةتنقسم الباحثة عملية تطبيق 

-٢٨هذا البحث إىل ثالثة لقاءات واالول يوم الثال�ء يف �ريخ 

 ٢٠١٨-١١-٢٩والثاين يوم األربع يف �ريخ  ٢٠١١-١١

  .٢٠١٨-١٢-٠١والثالث يوم السبت يف �ريخ 

يف اللقاء األول جتري الباحثة اإلختبار القبلي بغرض 

حتديد مستوى التحصيل الدراسي قبل اجراء التجريبة حىت يتسىن 

معرفة أثر التجريبة. ويف اللقاء الثالث جتري الباحثة اإلختبار 

البعدي بغرض حتديد مستوى حتصيل الدراسي بعد اجراء التجريبة 

لقياس األثر الدراسي أحدثه تطبيق املتغري املستقل على املتغري 

  التابع.
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وأما يف اللقاء الثاين قام الباحثة كمدرسة تدريس كتاب 

. وعملية تدريس والرتمجة القواعدفيه طريقة  والتقريب الغاية منت

عند  والرتمجة القواعد طريقةبتطبيق  والتقريب الغاية منتكتاب 

  يف الفصل االول كالتايل : والتقريب الغاية منتتدريس كتاب 

 والتقريب الغاية منت كتابتدريس   عملية  ا)

 والرتمجة القواعد طريقة بتطبيق

 طريقة بتطبيق والتقريب الغاية منت كتاب تدريس عمليةو 

  هو: والرتمجة القواعد

بدأ عملية تالفصل �لقاء السالم، و يف  درسةاملدحل ت -

 التعليم بقراءة الدعاء

 كشف احلضور وينظم موقف اجللوس  درسةاملتحقق ت -

األولية  ربةعرفة األولية / اخلامليسأل أسئلة حول متهيد:  -

 هاملواد اليت ستدرس� للطالبةة

 أهداف التعليم درسةلقي املت -

 يمالرسوم التوضيحية لنماذج التعل درسةصف املت -
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 والرتمجة القواعد طريقةمفهوم طريقة  درسةاملشرح ت -

  .والتقريب الغاية منتكتاب وكيفية تطبيقها يف تدريس  

قراءة  والتقريب الغاية منتكتاب  درسةامل شرحوت قرأت -

 جهرية

 عن النص التكاملي املعهدقراءة  طالباتسمع الت -

 والتقريب الغاية منتكتاب   طالباتالأحد  شرحتقراأ وت -

 قراءة جهرية

 األخر قراءة أصحا�م طالباتالتصلح  -

 عن القواعد النحوية غري الواضحة طالباتالتسأل  -

بعضهم البعض عن الكلمات اليت مل  الطالباتسأل ت -

 يتم فهمها

 الغاية منتكتاب حول   طالباتال درسةاملل اءستت -

 والتقريب

على أن يستنبطون القواعد  طالباتال درسةاملمر � -

 النحوية يف النص املقروؤة
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نتائج مناقشتهم حول معىن كل  طالباتالشرح ت -

 مفردات

العبارات البسيطة �ستخدام مفرادات  طالباتالذکر ت -

حسب القواعد املوجودة يف النص ها اليت مت تدريس

 املقروؤة

ملواد اليت مت بطرح األسئلة واإلجابة علی ا درسةامل قومت -

 تدريسها

 اليت مت تنفيذها يمعملية التعلعلى  درسةعكس املت -

اليت  يمالتعل عمليةإىل إكمال  طالباتال درسةدعو املت -

 مت اتباعها مباشرة

املواد اليت سيدرسها يف اللقاء القادم على  درسةشرح املت -

 سبيل اإلختصار

 العلمطالبة الدوافع �جلهد على  درسةاملعطي ت -

عملية التعليم بقراءة الدعاء وصالة على  درسةاملتتم خت -

 صلى هللا عليه وسلم النيب
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 ومناقشتها حتليل البيا�ت  -ب 

عرض حتليل تأن ثة يد الباحرت وملعرفة نتائج البحث ف

البيا�ت ومناقشا�ا من املالحظة املباشرة واالختبارين أي القبلي 

 والبعدي كما يلي:

 حتليل بيا�ت املالحظة املباشرة -١

يف مجع البيا�ت �ملالحظة املباشرة أثناء  باحثةقوم التو   

عند  والرتمجة القواعد طريقةتطبيق التعليم والتعلم ملعرفة أحواهلا ب

وجيري عملية التعليم والتعلم  والتقريب الغاية منتتدريس كتاب 

مبعهد يف الصف األول  والرتمجة القواعد طريقةتطبيق �ستخدام ب

قوم تف ومن ظواهر السابقة .Tungkop, Aceh Besarدار األمان 

عند إجراء  طالبةةوال املعهدتحليل البيا�ت من أنشطة ب باحثةال

  عملية التعليم والتعلم �ستخدام القانون كما يلي : 

� =
�

�
� ١۰۰٪   

  : النسبة املؤية P  البيان :

   R جمموعة القيمة احلصولة عليها : 
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  T النتيجة الكاملة :   

عند إجراء  طالباتوال املدرسةمعيار مستوى أنشطة 

   عملية التعليم والتعلم إىل مخسة أحوال:

  جّيد جّدا=   أعلى -  ٨٠

  جّيد=   ٧٩ -  ٦٦

 مقبول=   ٦٥ -  ٥٦

  �قص=   ٥٥ -  ٤٦

  ٥٧= فاشل  أدىن – ٤٥

  كما يف اجلدول اآليت :  طالبةةوال درسةفنتيجة أنشطة امل

  

  

  

  

  

                                                           
57

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, 
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 ٤،٣ اجلدول

 يف عملية التعليم والتعلم درسةنتيجة أنشطة امل

  الناحية امللحوظة  رقم
  نتائج

٤  ٣  ٢  ١  

          الفصل �لقاء السالم املدرسة تدحل  ١

          .السابقة االجتماع مادة من قليل بتكرار املدرسة قام  ٢

          الفصل  بقراءة الدعاء املدرسة تدحل  ٣

قراءة  والتقريب الغاية منتكتاب    املدرسة تقرأ وتشرح  ٤

  جهرية
        

قراءة  والتقريب الغاية منتكتاب  املدرسة تقرأ وتشرح  ٥

  جهرية بقوعيد النحو والضرف
        

          تسأل  الطالبات عن القواعد النحوية غري الواضحة  ٦

نتائج مناقشتهم حول معىن كل  الطالبات شرح ت  ٧

  مفردات
        

         جيد والتقريب الغاية منت كتاب معىن املدرسة عطيت  ٨
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   : نظرا إىل اجلدول السابق وجد� البيا�ت اآلتية

R ٤٠:   : جمموعة القيمة احلصولة عليها  

T ٤٤:       : النتيجة الكاملة  

P = �

�
� ١٠٠ ٪ 

P = ٤٠

٤٤
�١٠٠ ٪ 

P = ١٠٠ � ٠،٩٠ ٪ 
   = ٩٠ ٪ 

  

  .مناسبة وشرف نو وفقا وصحيح

 الغاية منت  كتاب قراءة الطالبات من املدرسة طلبت  ٩

 صحيح بشكل والشرح �ملعىن ا�هز والتقريب

  .وصحيح

        

 بنظرة الطالبات أسئلة على �إلجابة املدرسة قومت  ١٠

  .التعليمية �ملواد املتعلقة القوانني حول سريعة
        

          من الفصل  بقراءة الدعاء املدرسة خترج  ١١

  ٤٠  ا�موع
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أ�ا وقعت  ٩٠هي  املعهدعلى نتيجة  باحثةل الاوحص

جّيد جّدا. هذه النتيجة احملصولة من  مبعىن أعلى – ٨٠بني 

  قسمة بني جمموعة القيمة احلصولة عليها والنتيجة الكاملة.

  

 يف االختبار القبلي والبعدي طالباتحتليل نتيجة ال -٢

 والتقريب الغاية منت تدريس يففعالية تدريس وملعرفة 

 ,Tungkopيف معهد دار األمان  والرتمجة القواعد طريقةبطريقة 

Aceh Besar  على االختبار الباحثةبعد العملية التجريبية فاعتمد 

كما يف    طالباتالبعدي. وميكن عرض نتائج اختبار الالقبلي و 

  اجلدول اآليت:

  االختبار القبلي  ا)  

جراء البحث ملعرفة إقبلي قبل ختبار الإلم الباحثة �قا

نتيجة  أماو . والتقريب الغاية منتيف تدريس الطالبات قدرة 

كما املكتوبة   قبليختبار الإلامن  حصلها الباحثة اليت الطالبات

  :تاليةىف اجلدول ال
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  ٤٫٤اجلدول 

  نتائج اإلختبار القبلي

  نتيجة  طالباتالأمساء   ص

 ٦٠  ) ١الطالبة (   ١

 ٦٦  )٢الطالبة (  ٢

 ٧٥  )٣الطالبة (  ٣

 ٧٨  )٤الطالبة (  ٤

 ٧٣  )٥الطالبة (  ٥

 ٧٢  )٦الطالبة (  ٦

 ٦٩  )٧الطالبة (  ٧

 ٧٢  )٨الطالبة (  ٨

 ٦٨  )٩الطالبة (  ٩

 ٧٣  )١٠الطالبة (  ١٠

 ٧٤  )١١الطالبة (  ١١

 ٧٥  )١٢الطالبة (  ١٢

 ٦٧  )١٣الطالبة (  ١٣
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 ٧٦  )١٤الطالبة (  ١٤

 ٧٢  )١٥الطالبة (  ١٥

 ٧٧  )١٦الطالبة (  ١٦

 ٦٤  )١٧الطالبة (  ١٧

 ٧٠  )١٨الطالبة (  ١٨

 ٧٥  )١٩الطالبة (  ١٩

 ٧٠  )٢٠الطالبة (  ٢٠

 ٧٢  )٢١الطالبة (  ٢١

  ١٤٩٨  جمموع

 ٣٣ـ٧١= ٢١÷ ١٤٩٨  معدل

%  

االختبار القبلي على  الطالباتمن هذه البيا�ت حصل 

 .٪ ٣٣ـ٧١نتيجة املعدلة 

  

  اإلختبار البعدي  )ب
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جراء البحث ملعرفة إبعدي بعد ختبار الإلقام الباحثة �

ما نتيجة وأ. والتقريب الغاية منتيف تدريس  الطالباتقدرة 

كما املكتوبة   لبعديختبار االمن ا طالبات الىت حصلها الباحثةال

  تية:اجلدول اآل يف

  ٤٫٥اجلدول 

  نتائج اإلختبار البعدي

  نتيجة  طالباتالأمساء   ص

 ٧٨  ) ١الطالبة (   ١

 ٩٠  )٢الطالبة (  ٢

 ٨٤  )٣(الطالبة   ٣

 ٩٠  )٤الطالبة (  ٤

 ٨٤  )٥الطالبة (  ٥

 ٨٤  )٦الطالبة (  ٦

 ٨٢  )٧الطالبة (  ٧

 ٨٠  )٨الطالبة (  ٨

 ٨٠  )٩الطالبة (  ٩
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 ٨٠  )١٠الطالبة (  ١٠

 ٩٠  )١١الطالبة (  ١١

 ٨٢  )١٢الطالبة (  ١٢

 ٨٥  )١٣الطالبة (  ١٣

 ٨٤  )١٤الطالبة (  ١٤

 ٨٥  )١٥الطالبة (  ١٥

 ٩٠  )١٦الطالبة (  ١٦

 ٧٨  )١٧الطالبة (  ١٧

 ٨٢  )١٨الطالبة (  ١٨

 ٨٨  )١٩الطالبة (  ١٩

 ٨٢  )٢٠الطالبة (  ٢٠

 ٨٠  )٢١الطالبة (  ٢١

  ١٧٥٨  جمموع

 ٢١ ÷ ١٧٥٨  معدل

  % ٧١ـ٨٣=
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االختبار البعدي  الطالباتمن هذه البيا�ت حصل 

 .٪ ٧١ـ٨٣على نتيجة املعدلة 

تحليل البيا�ت يف هذا ل ستخدم الباحثةتذي أما القانون الو 

  القانون التايل:البحث هو 

    

  ت=

  حيث أن:

 الفروق. ة= متوسط  م ف

  = جمموع مربعات إحنرافات الفروق.٢مج ح

 = عدد أفراد العينة  ن  

 

 

 

 

 

 

  ٢مج ح 

 م ف

-ن (ن
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  ٤٫٦اجلدول 

القبلي ونتيجة االختبار جمموع الفروق بني نتيجة االختبار 

  البعدي

نتيجة   طالباتال

لالختبار      

  القبلي

نتيجة 

لالختبار 

  البعدي 

الفرق بني 

  االختبارين

مربع 

(االحنراف 

عن 

متوسطة 

  الفروق)

٣٢٤ ١٨- ٧٨ ٦٠  ١ 

٥٧٦ ٢٤- ٩٠ ٦٦  ٢ 

٨١ ٩- ٨٤ ٧٥  ٣ 

١٤٤ ١٢- ٩٠ ٧٨  ٤ 

١٢١  ١١- ٨٤ ٧٣  ٥ 

١٤٤ ١٢- ٨٤ ٧٢  ٦ 
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١٦٩ ١٣- ٨٢ ٦٩  ٧ 

٦٤ ٨- ٨٠ ٧٢  ٨ 

١٤٤ ١٢- ٨٠ ٦٨  ٩ 

٤٩ ٧- ٨٠ ٧٣  ١٠ 

٢٥٦ ١٦- ٩٠ ٧٤  ١١ 

٤٩ ٧- ٨٢ ٧٥  ١٢ 

٣٢٤ ١٨- ٨٥ ٦٧  ١٣ 

٦٤ ٨- ٨٤ ٧٦  ١٤ 

١٦٩ ١٣- ٨٥ ٧٢  ١٥ 

١٦٩ ١٣- ٩٠ ٧٧  ١٦ 

١٩٦ ١٤- ٧٨ ٦٤  ١٧ 

١٤٤ ١٢- ٨٢ ٧٠  ١٨ 

١٦٩ ١٣- ٨٨ ٧٥  ١٩ 

١٤٤ ١٢- ٨٢ ٧٠  ٢٠ 

٦٤ ٨- ٨٠ ٧٢  ٢١ 

 ٣٥٦٤ ٢٦٠-  ١٧٥٨  ١٤٩٨  ا�موع
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وإلستخراج داللة الفرق بني متوسطي االجابتني، تعتمد 

  الباحثة على اخلطوات التالية:

إعداد جدول يتكون من ستة حقول كما هو موضح  - ١

 يف اجلدول أعاله.

 ٢١÷  ١٤٩٨حساب متوسط االختبار القبلي وهو  - ٢

 =٧١٬٣٣ 

÷  ١٧٥٨حساب متوسط االختبار البعدي وهو  - ٣

٨٣٬٧١= ٢١ 

-=   ٢١÷  ٢٦٠- حساب متوسطة الفروق وهو   - ٤

١٢٬٣٨ 

  تطبيق قانون : - ٥

  

  ت =

            

     

  ٢مج ح 

 م ف

 )١-ن (ن
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١٢,٣٨

√٣٥٦٤

٢١) ٢١ − ۱)

=  ت

١٢,٣٨

�٣٥٦٤

٤٢٠

=  ت

١٢,٣٨

√۸٬٤۸

۱

=  ت

١٢,٣٨

٢, ٩١
=  ت

٤, ٢٥ =  ت

ليقارن  ٤٬٢٥) tوحتسب الباحثة أن النتيجة ت (

 �لنتيجة اجلدول �لرموز: 
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Db= N-١ 

Db=١-٢١ 

     Db=٢٠ 

النتيجة ت اجلدول  ، فتوجدDbوبعد أن حسب الباحثة 

ويف  ٢٬٠٩وهو  ٥٪) signifikansiعلى مستوي الداللة (

إذا كانت .٢٬٧٤وهو  ١٪) signifikansiمستوي الداللة (

اجلدول) فيكون -احلساب) متساوية أو أكرب (ت-النتيجة (ت

وإذا كانت الفرض الصفري مردودا والفرض البديل مقبوال. 

اجلدول) فيكون -احلساب) مل تبلغ إىل النتيجة (ت-النتيجة (ت

 الفرض الصفري مقبوال والفرض البديل مردودا.

نتيجة ت احلساب يف هذا البحث أن  فوجد الباحثة

) signifikansiونتيجة ت اجلدول على مستوي الداللة ( ٤٬٢٥

هو و  ١٪) signifikansi، ويف مستوي الداللة (٢٬٠٩وهو  ٥٪

. فنتيجة ت احلساب أكرب من نتيجة ت اجلدول ٢٬٧٤

ولذلك الفرض الصفري مردود ، )٢٬٧٤ <٤٬٢٥ >٢٬٠٩(
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طريقة القواعد فرض البديل مقبوال يعين يكون استعمال وال

  .والتقريب الغاية منتعند الطالبةة يف تدريس  فعاال والرتمجة
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  الفصل اخلامس

  اخلامتة

  

طريقة  عماليف األبواب السابقة عن است ةالباحث تقد حبث

وقد حللت  القواعد والرتمجة قي تدريس منت الغاية والتقريب

، ويف هذا الباب تقوم الباحثة بتلخيص النتائج البيا�ت عنه

  يلي:واالقرتاحات عما تتعلق �ملوضوع فيما 

  

 نتائج البحث  - أ

بناء على عرض البيا�ت وحتليلها يف الباب السابق، 

  فيمكن بيان اخلالصات �ذا البحث كما يلي:

 تطبيق طريقة القواعد والرتمجة يف إن استخدمت - ١

يدل عليها اجلدول أو  تدريس منت الغاية والتقريب

  ٤٬٢٥ (ttest) احلساب -احلساب وهي نتيجة ت

على مستوي الداللة (ttabel) اجلدول  - ونتيجة ت
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)signifikansi (٪ويف مستوي الداللة ٢٬٠٩وهو  ٥ ،

)signifikansi (٪فنتيجة ت احلساب ٢٬٧٤ وهو ١ ،

 <٤٬٢٥>٢٬٠٩أكرب من نتيجة ت اجلدول (

٢٬٧٤(. 

 تدريس منت الغاية والتقريبإن استجابة الطالبات يف  - ٢

. وهذا يبدو من نتيجة تطبيق طريقة قواعد والرتمجةب

تدل علي أ�ا  ٪٩٠ة بنتيجة أنشطة املدرسمالحظة 

 .جّيد جّدامبعىن  ٪ ١٠٠- ٨١وقعت بني حد 

   

  املقرتحات   - ب

  ويف �اية هذا البحث تقرتح الباحثة التوصيات اآلتية :  

الذين مل  طالباتال بد ملدرسة أن يهتموا اهتماما كبريا �ل - ١

 يستطعوا أن يطبق القواعد عند قراءة النص العريب.

ينبغي على كل املدرسة أن يستعني بطرق تعليمية أخرى  - ٢

 ورغبتهم يف التعلم. طالباتعن تعليم لرتقية قدرة ال
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 املراجع العربية

مناهج البحث وأصول التحليل  ،٢٠٠٧ البيومي غامن،إبراهيم 

  .، القاهرة : مكتبة الشروق الدوليةيف العلوم االجتماعية

مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ، ١٩٩٨، أزهر أرشد

أوجونج فاندانج : مطبعة  ،ملدرسي اللغة العربية

  ."األحكام"

دارس قواعد اللغة العربية لتالمذ املحفين �صف وزمالئه، 

  .سورا��:شركة بوغكول إنداه، بالسنة، الثانوي

أساليب و مبادئ يف تدريس  ،بدون السنة دا�ن الرسن فرميان،

 .، الر�ض : جامعة املالك سعوداللغة

 ،مذهب وطرائقفي تعليم اللغات ،١٤١٠ رتشاردز وروجرز،

ترمجة إمسائيل الصيين، وعبدالرمحن عبد العزيز العبدان، 

  .ر�ض: دار عامل الكتب، وعمر الصديق عبدهللا
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، املدخل إىل تعليم اللغة العربية ،٢٠٠٣ سالمى بنت حممود،

  .بند أتشيه : الرانريي فرس

، املدخل إىل تعليم اللغة العربية ،٢٠٠٤ ،سالمي بنت حممود

  .االسالمية احلكومية : بندا أتشيهجامعة الرانريى 

، املدخل إىل تعليم اللغة العربية ،٢٠٠٤ سالمي بنت حممود،

  .دار السالم، بند آتشيه جامعة الرانريي

املدخل إىل البحث يف العلوم  ،٢٠٠١ صاحل بن محد العساف،

 .ريالض : مكتبة العيكان ،السلوكية

تدريس اللغة طرائق  ،٢٠٠٢ عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،

ر�ض: جامعة اإلمام  ،العرية للناطقني بلغات أخرى

  .حممد ن سعود اإلسالمية

الرتبية و ، ا�يد و صاحل عبد العزيز شحانة عبد العزيز عبد

 .، مصر : دار املعارف، الطبعة األوىلالطرق التدريس
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، طرق تدريس اللغة العربية ،م ١٩٨١عزت عبد املوجود وحممد

  .الثقافةالقاهرة : دار 

طرق تدريس اللغة  ،م١٩٨١ خران،حممد عزت عبد املوجود وا 

  .القاهرة: دارالثقافة، العربية

دراسة يف طرائق  ،م ١٩٨٥ه/  ١٤٠٦ حممود إمساعيل صيين،

، و قائع تعليم اللغة العربية لغري تعليم اللغات األجنبية

  .، مكتبة الرتبية لدول اخلليج٢الناطقني �ا، ج

بة القاهرة : املكت، الوسائل التعليمية ،بدون سنة مصطفى بدران،

 .االجنلوا

�قوت : ، خصائص العربية و طرائق تدريسها، �يف معروف

  .معجم األد�ء

األفعال املتعدية حبروف  ،م ٢٠٠٣ نصر الدين إدريس جوهر،

اجلر و تدريسها للطالب اإلندونيسيني وحبث 
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للغة العربية ، معهد اخلرطوم الدويل املاجستري غري منشور

 .: السودان
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FOTO-FOTO PENELITIAN 

Proses Pemberian Materi Kitab Dengan Penggunaan Metode 
Qawa`id wa tarjamah 

 

 

 

 

 

Santriwati Sedang Mengisi Pree test 

 

 

 

 

 

Santriwati Sedang Mengisi Post test 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  



 

 

Pree test 

Nama : 

 

 كتاب األميان والنذور

أمسائه أو صفة من ال ينعقد اليمني إال �� تعاىل أو �سم من 

صفات ذاته ومن حلف بصدقة ماله فهو خمري بني الصدقة وكفارة اليمني 

وال شيء يف لغو اليمني ومن حلف أن ال يفعل شيئا فأمر غريه بفعله مل 

حينث ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدمها مل حينث وكفارة اليمني 

ام عشرة مساكني  هو خمري فيها بني ثالثة أشياء عتق رقبة مؤمنة أو إطع

 .كل مسكني مد أو كسو�م ثو� ثو� فإن مل جيد فصيام ثالثة أ�م

والنذر يلزم يف ا�ازاة على مباح وطاعة كقوله إن شفى (فصل) 

هللا مريضي فلله علي أن أصوم أو أتصدق ويلزمه من ذلك ما يقع عليه 

يلزمه  االسم وال نذر يف معصية كقوله إن قتلت فال� فلله علي كذا وال

  .على ترك مباح كقوله ال آكل حلما وال أشرب لبنا وما أشبه ذلك

 

 

 



 

 

KITAB NADZAR DAN SUMPAH 

Sumpah tidak sah kecuali dengan BILLAHI atau 

dengan salah satu nama nama Alloh atau salah satu dari sifat 

sifat dzat Alloh. Bila seseorang sumpah akan 

menyedekahkan hartanya mak dia disuruh memilih antara 

sedekah dan kifarat sumpah. Dn tidk ada dalam send gurau 

sumpah. Bila seseorang sumpah tidk akan melakukan 

sesuatu dan ad orang lain menyruhnya maka dia tidak 

dihukumi melanggar sumpah. Bila seseorang bersumpah 

akan melakukan dua pekerjaan dan dia melakukan salah satu 

pekerjaan tersebut maka dia tidak dihukumi melanggar 

sumpah dan harus membayar kifarat pilihan antara tiga hal: 

1) Merdekakan budak perempuan mukmin; 2) Memberi 

makan makan 10 miskin. A) satu mud atau member pakaian 

mereka; 3) Bila tidak menemukan maka puasa tiga hari. 

Nadzar harus di sesuatu yang lestari serta boleh dan 

taat kepada Alloh. Seperti ucapan seseorang: “ bila Alloh 

menyembuhkan penyakit saya maka demi alloh Saya akan 

solat atau puasa atau sedekah” maka semuanya wajib atsnya 

bila terjadi atasnya nama yang diucapkan. Dan tidak boleh 



 

 

nadir dlam maksiat seperti ucapan seseorang: andai aku bias 

membunuh fulan maka demi Alloh saya akan begini maka 

tidak terjadi nadir atas meninggalkan perbuatan tsb, seperti 

ucapannya: “ saya tidak akan makan daging dan saya tidak 

akan minum susu” dan yang senada dengannya 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

Post test 

Nama : 

 

 كتاب األميان والنذور

ال ينعقد اليمني إال �� تعاىل أو �سم من أمسائه أو صفة من 

ماله فهو خمري بني الصدقة وكفارة اليمني صفات ذاته ومن حلف بصدقة 

وال شيء يف لغو اليمني ومن حلف أن ال يفعل شيئا فأمر غريه بفعله مل 

حينث ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدمها مل حينث وكفارة اليمني 

هو خمري فيها بني ثالثة أشياء عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكني  

 .ثو� فإن مل جيد فصيام ثالثة أ�م كل مسكني مد أو كسو�م ثو�

والنذر يلزم يف ا�ازاة على مباح وطاعة كقوله إن شفى (فصل) 

هللا مريضي فلله علي أن أصوم أو أتصدق ويلزمه من ذلك ما يقع عليه 

االسم وال نذر يف معصية كقوله إن قتلت فال� فلله علي كذا وال يلزمه 

 .أشرب لبنا وما أشبه ذلك على ترك مباح كقوله ال آكل حلما وال

 

 

 



 

 

KITAB NADZAR DAN SUMPAH 

Sumpah tidak sah kecuali dengan BILLAHI atau 

dengan salah satu nama nama Alloh atau salah satu dari sifat 

sifat dzat Alloh. Bila seseorang sumpah akan 

menyedekahkan hartanya mak dia disuruh memilih antara 

sedekah dan kifarat sumpah. Dn tidk ada dalam send gurau 

sumpah. Bila seseorang sumpah tidk akan melakukan 

sesuatu dan ad orang lain menyruhnya maka dia tidak 

dihukumi melanggar sumpah. Bila seseorang bersumpah 

akan melakukan dua pekerjaan dan dia melakukan salah satu 

pekerjaan tersebut maka dia tidak dihukumi melanggar 

sumpah dan harus membayar kifarat pilihan antara tiga hal: 

1) Merdekakan budak perempuan mukmin; 2) Memberi 

makan makan 10 miskin. A) satu mud atau member pakaian 

mereka; 3) Bila tidak menemukan maka puasa tiga hari. 

Nadzar harus di sesuatu yang lestari serta boleh dan 

taat kepada Alloh. Seperti ucapan seseorang: “bila Alloh 

menyembuhkan penyakit saya maka demi alloh Saya akan 

solat atau puasa atau sedekah” maka semuanya wajib atsnya 

bila terjadi atasnya nama yang diucapkan. Dan tidak boleh 



 

 

nadir dlam maksiat seperti ucapan seseorang: andai aku bias 

membunuh fulan maka demi Alloh saya akan begini maka 

tidak terjadi nadir atas meninggalkan perbuatan tsb, seperti 

ucapannya: “ saya tidak akan makan daging dan saya tidak 

akan minum susu” dan yang senada dengannya 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

LEMBARAN OBSERVASI GURU 

 

Tempat Penelitian : Dayah Darul Aman Tungkop 

Kelas    : I 

 

A. Petunjuk : 

Berilah tanda cek () pada kolom nilai yang sesuai 

menurut penilaian Bapak / Ibu  :  

1. Berati Kurang Baik  

2. Berati Sedang 

3. Berarti Baik 

4. Berarti Sangat Baik 

 

B. Lembar Pengamatan :  

 

No Aspek yang diamati 
Nilai  

1 2 3 4 

1. Pengajar memasuki ruang belajar dengan 
mengucapkan salam. 

    



 

 

2. Pengajar melakukan sedikit pengulangan 
materi pertemuan yang lalu. 

    

3. Pengajar memulai pembelajaran dengan 
membacakan Basmallah. 

    

4. Pengajar membacakan Kitab Matan Ghayah 
Wat Taqrib dengan jelas dan terang.  

    

5. Pengajar membacakan Kitab Matan Ghayah 
Wat Taqrib dengan baik daan benar sesuai 
dengan qawa`id  Nahwu dan Sharaf. 

    

6. Pengajar menjawab pertanyaan murid 
berkenaan dengan Qawa`id Nahwi dan 
Sharaf. 

    

7. Pengajar mulai memberikan makna dari 
matan kitab secara Kontenporer, dan di iringi 
dengan penjelsan. 

    

8. Pengajar memberikan makna kitab Matan 
Gayah Wat Taqrib yang baik dan benar 
sesuai dengan Qawa`id Nahwu dan Sharaf. 

    

9. Pengajar menyuruh pelajar untuk 
membacakan kitab Matan Ghayah Wat 
Taqrib yang dilengkapi dengan pemaknaan 
dan penjelasan secara baik dan benar. 

    

10. Pengajar menjawab pertanyaan murid sekilas 
tentang hukum-hukum yang berkenaan 
dengan materi pembelajaran. 

    



 

 

11. Pengajar menutup pembelajaran dengan 
membacakan do`a dan Salam. 

    

                                                 

 

 

                                                    

      Banda Aceh, 
19 November 2018 

      Observer 

 

 

____________
_____ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

 

Tempat Penelitian : Dayah Darul Aman Tungkop 

Kelas    : I 

  

A. Petunjuk : 

Berilah tanda cek list(√) pada kolom penilaian yang 

sesuai dengan penilaian anda! 

1 : Berati Kurang Baik   

2: Berati Sedang  

3:Berarti Baik   

4: Berarti Sangat Baik 

 

B. Lembar Pengamatan :  

 

No Aspek yang diamati 
Nilai  

1 2 3 4 

1. Pelajar menjawab salam yang diberikan 
pengajar. 

    

2. Pelajar mendengarkan sedikit pengulangan 
materi pertemuan yang lalu. 

    



 

 

3. Pengajar memulai pembelajaran dengan 
membacakan Basmallah. 

    

4. Pelajar memperhatikan bacaan Kitab Matan 
Ghayah Wat Taqrib yang dibacakan dengan 
jelas dan terang.  

    

5. Pelajar memperhatikan bacaan Kitab Matan 
Ghayah Wat Taqrib yang dibacakan dengan 
baik dan benar sesuai dengan qawa`id  
Nahwu dan Sharaf. 

    

6. Pelajar bertanya tentang hal yang berkenaan 
dengan Qawa`id Nahwi dan Sharaf. 

    

7. Pelajar memperhatikan makna dari matan 
kitab secara yang di jelaskan pengajar secara 
Kontenporer, dan di iringi dengan penjelsan. 

    

8. Pelajar memperhatikan makna kitab Matan 
Gayah Wat Taqrib yang berikan pengajar 
dengan baik dan benar sesuai dengan 
Qawa`id Nahwu dan Sharaf. 

    

9. Pelajar membacakan kitab Matan Ghayah 
Wat Taqrib yang dilengkapi dengan 
pemaknaan dan penjelasan secara baik dan 
benar. 

    

10. Pelajar menanyakan kepada pengajar tentang 
hukum-hukum yang berkenaan dengan materi 
pembelajaran. 

    

11. Pelajar membbakan do`a penutup     



 

 

pembelajaran dengan serentak. 

 

 

 

 

      Banda Aceh, 
19 November 2018 

      Observer 

 

 

____________
___ 
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