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 الثاني الباب
 طار النظرياإل

 
 تعليم اللغة العربيةالفصل األّول : 

 تعريف تعليم اللغة العربية .ٔ

)ادلادة  التعليم ىو تغيَت ؽلكن أف يؤدم إذل نتائج عندما نتفاعل مع ادلخربين

مهنة تتطلب ادلعرفة التعليم ىو  . (Agus Suprijono, 8478)كاألنشطة كالتجربة(. 

كوف ماىرنا يتطلب نصائح كاسًتاتيجيات كاجتهاد حىت ي وكادلهارات كالدقة ، لذا فه

 (Alvia Putri Prima Sari, 8472) كمهنينا.

التعليم ىو عملية تفاعل بُت األستاذ كالتبلميذ ، تفاعبلت مباهشرة كغَت مباهشرة ، 

يينظر التعليم  اكال ،  ينالتعليم ادلشًتكة. ؽلكن النظر إذل التعليم من نظر  طرؽباستخداـ 

 كمادة التعليمادلكونات ادلنظمة دبا يف ذلك أىداؼ التعليم  من التعليميتكوف نظاـ ، كال

كتنظيم الفصل كتقييم التعليم كادلتابعة. ثانينا ،  التعليمالتعليم ككسائل  ةقيسًتاتيجيا كطر الك 

سلسلة من جهود أك أنشطة األستاذ من ىو التعليم  لكيينظر التعليم على عملية ، لذ

  (Rusman, 8478)أجل جعل التبلميذ يتعلموف. 

 تشمل العملية:
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إعداد  تأليف، ستولج التدريسي السنوم كادلاإلعداد ، بدءنا من التخطيط للربنام  .أ 

إعداد ادلعدات يف هشكل كسائل تعليمية كأدكات التقييم.  كبعد ذالك التدريسي

يشمل إعداد التعليم أنشطة األستاذ لقراءة الكتب أك غَتىا من الوسائط ادلطبوعة 

 للتبلميذ كالتحقق من عدد ككظيفة الوسائل التعليمية ادلستخدمة.ستسرد اليت 

. يف ىذه ادلرحلة من يصنعلتعليم الذم االتعليم بالرجوع إذل ربضَت  نفذ أنشطةى .ب 

تأثر كثَتا بالنهج ياألستاذ سوؼ  يصنعتنفيذ التعليم ، اذليكل كحالة التعليم اليت 

فلسفة العمل كتزاـ ك كتصميم لتطبيقها  يتأك اإلسًتاتيجية كطريقة التعليم اليت اخًت 

 ذباه التبلميذ.األستاذ كالتصور كادلواقف 

. ؽلكن أف يكوف نشاط بعد التعليم يف هشكل قد أدار األستاذ يتمتابعة التعليم ال.ج 

إثراء ، كؽلكن أيضنا أف يكوف يف هشكل تقدًن خدمات تعليمية عبلجية للتبلميذ 

 (:Riska Puspita Devi, 847)الذين يعانوف من صعوبات التعليم. 

. اللغة العربية ىي إحدىا ،واد اليت تدريسم ، ىناؾ العديد من ادلييف عملية التعل

يستمر تعليم اللغة العربية يف إندكنيسيا لفًتة طويلة ، هشهد تعليم اللغة العربية من كقت 

اللغة العربية  أستاذخآخر تطورات مهمة للغاية ، كىذا ىو العصر الذم يتطلب من ا
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 Nurhamidah. )فعالية ككفاءةيف تعليم اللغة العربية ليكونوا أكثر إبداعنا ك  طرؽتطوير ال

dan Hermawan, 8484)  

ربتل اللغة العربية مكانة إسًتاتيجية بُت سلتلف اللغات يف العادل الدكرل. كىذا  

لو انعكاسات على إحلاح اللغة العربية اليت تتطور يف ىذا العصر. ىذا اإلحلاح ناتج احلاؿ 

كالعربية كلغة  .تاج كل مسلمأسباب ، كىي اللغة العربية كلغة القرنف لذلك ػلي  بعضعن 

 ،للصبلة كالعربية كلغة احلديث كالعربية كموقع اسًتاتيجي لبلقتصاد تنمية الوطن العريب

 (:Zulhannan, 847)العربية عدد ادلستخدمُت يف ازدياد. اللغة ك 

تواصل للمسلمُت كأيضنا لغة القرنف تعريف اللغة العربية نفسها ىي كسيلة أما  

اليت عند قراءهتا ىي للعبادة عند اهلل سبحانو كتعاذل ، سواء يف أداء الشعائر الدينية أك 

األنشطة األخرل مثل الصبلة. كما إذل ذلك ، ككذلك كأداة لفهم الشريعة اإلسبلمية يف 

جاح األفراد كاجملتمع كاألمة احلياة اليومية. إف إتقاف اللغة العربية ىو أيضنا مطلب مهم لن

، ؽلكن أف  ااإلندكنيسية يف االستجابة لتحديات العصر على ادلستول العادلي. يف تنفيذى

يتم ذلك من خبلؿ العديد من ادلؤسسات التعليمية الرمسية كغَت الرمسية مثل ادلدارس 

العربية نفسها. كاجملتمع يف دراسة كتعميق كفهم اللغة  تبلميذالدينية كمؤسسات تعليمية لل

(Edy Sulaiman, 8471) 
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اللغة العربية لنشر ادلعلومات حوؿ األنشطة العلمية يف سلتلف اخآخىر ييستعمل  

العلـو ، العلـو االجتماعية كاإلنسانية كالعلـو كالتكنولوجيا. اللغة العربية ىي إحدل ادلواد 

، أك عالية.  ثناكيةأك  على مستول ادلدرسة ، سواء كانت مدرسة ابتدائية ، تتعلماليت 

تدرس اللغة العربية ألهنا من مفاتيح العلم كخاصة تلك ادلتعلقة بالعلـو اإلسبلمية. الطفل 

الذم يتقن اللغة العربية بشكل جيد ، لديو فرصة لدراسة الكنوز اإلسبلمية كتعميق 

  (Ahmad Kusyairi, 8473) تعليمها.

اإلسبلمية كاخآداب اليت تعترب مرجعية  ادلصادر الرئيسية للتعاليمأف كما معركؼ  

اللغة  تنطوم لذالك. (Muh. Arif, 8473)للعلم اإلسبلمي تكتب كتيسجل باللغة العربية. 

ال يشعر فقط الناس احتياج تعٌلم اللغة العربية  للمسلمُت. خصوصا لغة ثانويةكالعربية  

  (;Rohman, 847)الذين سيدخلوف عادل العمل باحلاجة بل يشعر التبلميذ أيضنا.

اخآياة  الشورلسورة يف  القرنف الكرًن منصة تعليم اللغة العربية موجودة يفأما  

نىا" :السابعة يػٍ اًلىٍيكى قػيٍرٰاننا عىرىبًيًّا لِّتػيٍنًذرى ايّـَ اٍلقيٰرل كىمىٍن حىٍوذلىىا كىتػيٍنًذرى يػىٍوـى اجلٍىٍمًع  ٓ  كىكىٰذًلكى اىٍكحى

ًعٍَت فىرًٍيقه ٓ  الى رىٍيبى ًفٍيًو   ".ًِف اجلٍىنًَّة كىفىرًٍيقه ًِف السَّ

من الوصف السابق أف التعليم اللغة العربية ىي العملية  ستنباطالا كبذلك

ة العربية للتادليذ كذلك يهدؼ كي يفهم غالل أستاذالتحضريية كإلقاء العلـو من فيل 

 (َُِٔ)ألفية هناية،  .الطالب يتقنوا اللغة العربية كيقدركا على تطويرىا
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 تعليم اللغة العربية اهداف  .ٕ

أف أىداؼ تعليم   (:Riska Puspita Devi, 847)يف   Mustofa Sa’daniahيوضح  

 اللغة العربية ىي كما يلي:

لشريعة اإلسبلمية االتبلميذ فهم القرنف كاحلديث كمصدر لكي يستطيع أف يفهم .أ 

 كتعاليمها.

 الدينية كالثقافية اإلسبلمية ادلكتوبة باللغة العربية.الكتب لكي يستطيع أف يفهم .ب 

 باللغة العربية. يطنبالتبلميذ ك لكي يستطيع أف يتكلم .ج 

 .التبلميذ كأداة دلساعدة مهارات أخرللكي يستطيع أف يستخدـ .د 

 (:Riska Puspita Devi, 847)لتطوير خرباء اللغة العربية الذين ىم حقا زلًتفوف. .ق 

 .الناطقوف ىذا اللغة اللغة العربية بالطريقة اليت ؽلارس تبلميذأف ؽلارس ال.ك 

على الثقافة العربية كأف يعلم خبصائص اإلنساف العريب كالبيئة  تبلميذأف يتعرؼ ال.ز 

 تبلميذعيس كاجتمع الذم يتعاما معو . تعليم العربية كلغة أجنبية أف تعلم التاليت 

. )كىدر الرئيس الشافعي، ثقافتها ىعيم عن اللعة ، كأف يتعرؼ علياللغة ، كأف 

َُِٗ) 
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واد دلاللغة العربية من خالل حتديد ا ميتعل ىدؼكبعبارة أخرل، ينبغي أف يسبق 

 .واد التعليميةادل ًنتقد يفستخدمة ساليب ادلألتدريسها، ككذلك النظم كا سيتم  يتال

 (َُِٓ ،ةَت خلساء ان)

غرس فهم ىو الطريقة  ىدؼ ىذهأف  يترينا ليستييا كاالة أخرل قالت يف ح

دبفردات كاسعة  تبلميذعلى الكتابة باللغة الصحيحة تزكيد  التبلميذالقواعد ذبريب 

النطاؽ كتدريب على احلصوؿ عن معٌت مع ترمجات حبيث يكوف طبلب جيدكف حلف  

كفهم القواعد أكثر قدرة على النصوص العربية أك األعماؿ األدبية العربية لديها 

اإلنضبات كالتنمية الفكرية. أما بالنسبة للمفردات ادلدركسة فهي مفردات اختبار القراءة 

جلملة ىي أصغر كحدة يف اجلملة كدقو الًتمجة ىي ادلفضلة كتستخدـ حيث يفًتض أف ا

 (َُِٗ ،يترينا ليستييا كا)اللغة األـ يف عملية التعليم. 

 ترجمةالنظرية فهم طريقة القواعد و الفصل الثاني: 

 تاريخ طريقة القواعد والترجمة .ٔ

األكركيب )القرف اخلامس عشر(  ةاإلهشارة ىذه الطريقة ؽلكن الرجوع من قرف قيام

ميذ تعليم عندما طلبت العديد من ادلدارس كاجلامعات يف أكركبا يف ذلك الوقت من التبل

عترب أف يكوف "قيمة تعليمية عالية" "من أجل دراسة النصوص ت اللغة البلتينية ألهنا
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القدؽلة اليونانية  اللغاتلطريقة من ادقيق الالكبلسيكية. ىذه الطريقة ىي انعكاس 

تسمية ىذه الطريقة الكبلسيكية "بطريقة  كلكنعلى مر القركف. اليت يعٌلم كالبلتينية 

الًتمجة" كانت معركفة يف القرف التاسع عشر ، عندما كانت ىذه الطريقة القواعد 

 (Maksimumdotmy, 8478)ستخدمة على نطاؽ كاسع يف أكركبا. ادل

ىذه الطريقة أقدـ اللغات الثانية كتعود  تعتربيف كتابتها سيبتا أميشرة أما قدمت 

إذل عصر يف الببلد األكربية، حيث نقلت اللغتاف اليونانية كالبلتنية للًتاث اإلنساين الكثَت 

إذل العادل عريب، فضبل عن تزايد العبلقات بُت سلتلف الببلد األكربية، شلا أهشعر أىلها 

 طريقة تلكى تعليمها. كاتبعت يف م بُت اللغتُت. فاهشتد اإلقباؿ عليباحلاجة إذل تعل

كاف ادلدخل يف تدريسها ىو  هشائعة تدريس اللغات الثانية يف العصور الوسطى. كلقد

هشرح قواعدىا النطبلؽ من ىذه القواعد إذل تعليم مهارات اللغة األخرل اخلاصة 

 تدريس النحو غاية يف ذاتو. حيث نظر إليو على أنو كسيلة بالقراءة، كالًتمجة مث صار

لتمية ملكات العقل كطريقة التفكَت. لقد هشاع استخداـ ىذه الطريقة ابتداء من 

 (َُِٔ ،)سيبتا أميشرة .الثبلثينات يف ىذا القرف

تدريس اللغة العربية ، سواء يف لأيضنا على نطاؽ كاسع  ادلستخدمة ىذه الطريقة

هناية القرف التاسع البلد العريب أك يف البلد اإلسبلـ األخر دبا يف ذلك إندكنيسيا حىت 
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األجنبية. تستخدـ  ةم اللغعلٌ يم ك تعلٌ ليالًتمجة ىي احلاجة ك عشر. خلفية طريقة القواعد 

اليت كانت حضارات يف ادلاضي. باإلضافة إذل  ةاللغ لكي يستطيع أف يعٌلمىذه الطريقة 

ذلك تتلخص ىذه الطريقة أيضنا يف عصر النهضة يف أكركبا حيث استخداـ اليونانية 

لبلتينية يف ذلك الوقت لتكوف قادرة على نقل تراث اإلنسانية كاحلضارة إذل العادل كا

  (ABD. Rauf, 8472)ريب كاليت سبت ترمجتها ككتابتها إذل لغات سلتلفة. عال

التبلميذ أف  غلب علىييعٌد النحو الصرؼ هشرطنا أساسينا مطلقنا لفهم اللغة العربية 

 . (Alvia Putri Prima Sari, 8472)النص العريب من جانب بنية اجلملة  ػللٌ 

 والترجمة طريقة القواعدتعريف  .ٕ

عملية تعليمية. ؽلكن تفسَت الطريقة  أهشياء يف كل الطريقة بشكل عاـ ىي كل 

 ,Hamid, Baharuddin, & Mustofa) على منهجية عامة الختيار ادلواد كترتيبها كعرضها.

الطريقة  ألفر ثالتعليم كإحدل مشاكل تعليم اللغة العربية ربظى جبزء أك طريقة. (8442

 Uril. )تؤدم إذل فهم ادلادة. بدكف طريقة جيدة ، فهم ادلواد السهلة سيكوف الصعب

Bahruddin, 8471). 



19 
 

تم ربقيق يلتقدًن هشيء ما حبيث  تازبذ اليتطريقة تعليم اللغة العربية ىي طريقة 

تعليم اللغة العربية ىي أداة  ةقيربية بفعالية ككفاءة كما متوقع. طر ىدؼ تعليم اللغة الع

 (>Nur Maziyah Ulya, 847)إلنشاء عملية تعليم كتدريس. 

 احلديثة. طريقة طريقة كالثاينالكبلسيكية طريقة األكؿ إذل نوعُت ،  ةقيتنقسم الطر 

لغة كثقافة معرفية" حبيث تعليم الكبلسيكية ىي طريقة تركز على " اللغة العربية تعليم

أك اللغة العربية ، سواء النحوية  ةكعمومي ةخصوصيعن  ةمداخل طريقةاللغة العربية بعمق 

 (Siti Nuraini, 8471)أك األدب.  الصرفية

طريقة القواعد كالًتمجة ىي طريقة لتعليم لغة أجنبية تؤكد على قواعد اللغوية 

للتمكن من ربقيق بعض ادلهارات اللغوية األربعة ، كىي القراءة كالكتابة كالًتمجة. 

(Ahmad Kusyairi, 8473)  كىذه الطريقة تعد أقدـ طرائق تدريس اللغات األجنبية حيث

 (َُِٔ ،اضية. )أمحد رلاىُتيرجع تارؼلها إذل القوركف ادل

طريقة القواعد كالًتمجة ىي مزيج من طريقة القواعد كطريقة الًتمجة. ىنا يتعلم 

وضح مبادئ القواعد اليت تالتبلميذ قواعد النحوية بأمثلة تتضمن ربليل قراءة قصَت 

  Muhammad) تدريسها. توفر ىذه الطريقة فرصة للتبلميذ للقياـ بتمارين الًتمجة.
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Holimi, 8484)  تركز ىذه الطريقة على استخداـ القواعد ادلمارسة الًتمجة كاستخدمت

 (َُِٖ ،ىذه الطريقة يف ادلعاىد حصوصا يف ادلعهد السلفي.)ارنٍت الفية

. من الناحية اللغوية تعٍت  قاعدةالىي كلمة صيغة اجلمع لكلمة " القواعدالكلمة "

م أصبح إمجاعنا ذي األساس ادلعيارم ال. من حيث ادلصطلحات، القواعد ى""األساس

من قبل اللغويُت ، كغلب أف يتبع متحدثو اللغة كموافقة الناطقُت هبا. بينما كلمة 

كرد أف الًتمجة تعٍت "النسخ  ااإلندكنيسي اللغة الكبَت التفسَت. يف القاموس دبعٌت "ًتمجة"ال

أك النقل من لغة إذل لغة أخرل. الًتمجة ىي عملية نقل نص مكتوب أك منطوؽ إذل لغة 

 (Mulyadi, 8484)أخرل ". 

د ىي طريقة تؤكد على حف  قواعد النحوية كعدد من الكلمات عطريقة القوا

ة ىي طريقة تركز طريقة الًتمج أماادلعينة مث ترتيب الكلمات حسب القواعد السائدة. 

 .Abd) على أنشطة ترمجة القراءات األكذل من لغة أجنبية إذل لغة التبلميذ ، مث العكس.

Rauf,  8472)  

كتفًتض ىذه الطريقة أف ىانك "ادلنطق العادلي" الذم يكوف اساس جلميع اللغات 

ساس األأما  (َُِٔ، يف العادل كأف تراكيب اللغة جزء من ذلك ادلنطق. )أمحد رازقُت

 الرئيسي ذلذه الطريقة ىو حف  القواعد كالتحليل النحوم للخطاب كإلقاء احملاضرات
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القدرة على إتقاف  األكؿ القواعد كالًتمجة ، ةىناؾ جانباف أىم يف طريق لذالك. كالًتمجة

القواعد كالثاين القدرة على الًتمجة. النص ادلستخدـ يف ىذه الطريقة عادةن من كصف 

اإلندكنيسية كسبارين اللغة مثلة ، كقائمة ادلفردات العربية اليت تيرمجت إذل لقاعدة موضح بأ

 (Sri Nurul Aminah, 8484)الًتمجة. 

من تعليم  دؼينحرؼ عن االفًتاض القائل بأف اذل الطريقةموعة من ىذه اجملكجود 

اللغوية  ادلشكلةاللغة ىو ربسُت قدرة التبلميذ على التفكَت ادلنطقي ، كادلساعدة يف حل 

كتعزيز احلف  مثل العلماء ادلشهورين يف القرف ادلاضي. أثبتت العديد من الدراسات اليت 

كن سبأجريت يف ىذا العصر أف الطريقة الكبلسيكية اليت كانت موجودة منذ عدة عقود 

 ,Husaini Jamil) تعليم اللغة العربية. الطريقةأف رباف  على كجودىا كسط ىجمة ذبديد 

8484)  

يقة القواعد كالًتمجة على القاعدة العامة ، اليت تنص أف مجيع اللغات متشاهبة طر 

الفرعية. كتتألف ادلعادالت يف كل لغة من أفعاؿ كموضوعات  من كأف قواعد ادلنطق

كادلسندات ، كبالًتتيب اجلملة األساسية ربتوم على عناصر أخرل. يف حُت أف القاعدة 

مقدمة للقاعدة العادلية من خبلؿ الفحص العميق ىي   Chomskyالعامة كفقنا لفكر 

أف قواعد مجيع اللغات مقسمة   Chomskyلقواعد اللغة كإصدار قواعد األساسية. ؼللص 



22 
 

 تتعلمإذل جزأين: قواعد النحوية األساسية ىي القاعدة اليت تنص أف مجيع اللغات اليت 

خاصة باللغة ىو قاعدة  ىوين ذلا أكجو تشابو مع غالبية اللغات يف العادل ، كاجلزء الثا

  (Alvia Putri Prima Sari, 8472) اليت ال توجد يف غالبية اللغات األخرل.

 طريقة يشٌكلبتصريح شلاثل يف كتاباتو بوجود االفًتاض الذم  Mulyadiكأدذل 

، كالقواعد  سواءأف مجيع اللغات يف ىذا العادل  يعتنقالقواعد كالًتمجة ىو منطق عادلي 

األفكار الرئيسية  لينظرفرع من فركع ادلنطق. دلعرفة نقطة التشابو ، من ضركرم الدراسة، 

ترمجة  نشاطالضركرم  ػلتاج أف ػلدث، تدرسهاالواردة يف كتابة اللغة األجنبية اليت 

 (Mulyadi, 8484)  .تبلميذليومية لادلفردات أك اجلمل يف لغة ال

د كالًتمجة جنبنا إذل جنب مع التطور اعقو الطريقة يف كتابتها أف  Beti Muluقالت 

،  َ.ْكالعديد من األساليب اجلديدة يف عصر الصناعة  السريع لػلعلـو كالتكنولوجيا

ًتمجة عند احلاجة ، كما أهنا تتبلءـ الد ك اعقو الطريقة  فقط اللغة العربية أستاذيستخدـ 

ك  النحويس قواعد اللغة العربية مثل قواعد ، خاصة يف تدر  التبلميذمع احتياجات 

 (Nicky Nihayatun Nisa dkk, 8473). الصرؼ

القواعد كالًتمجة ذلا بعض أمساء أخرل ، كىي الطريقة  ةبعض اخلرباء أف طريق يعتذر

الكبلسيكية كالطريقة التقليدية. ألف ىذه الطريقة تركز على دراسة النصوص اللغوية 
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شلارسة  تكاليت تشَت إذل تفسَتات القواعد كادلفردات كعرضكادلعلومات حوؿ اللغة 

  (:Zulhannan, 847) الوظائف اللغوية يف هشكل حوار كمشكبلت يف مواقف احلياة.

غلادؿ علماء اللغة العربية بأف طريقة تعليم القواعد تنقسم إذل قسمُت. كىي 

االستقرائي   طريقةقادر أمحد ، مد عبد الكفقا حملالطريقة االستقرائية كالطريقة االستنتاجية. 

 ةاألمثلة ، يناقش التبلميذ باألمثلة كأظلاط اجلمل بتقدًنأم طريقة تعليم القواعد اليت تبدأ 

إعطاء التبلميذ سبارين من أجل ربقيق ادلبادئ  ، مث استنتاجات حوؿ ىذه القواعد.

بدأ تيقة االستنتاجية ، فإف تدريس الطر  ٌياأف الطريقة االستنتاجية ىي عكس بينماالعامة. 

 ,Beti Mulu) كصفها. تبأمثلة كتمرين لتطبيق القواعد اليت سب مثبشرح قواعد اللغة 

8477)   

لذا أنشطة تعليم اللغة األجنبية دبا يف ذلك اللغة العربية ىو ربليل القواعد ككتابة 

النظرية  كحف  ادلفردات كأساس لتحويل إذل لغة يومية. ىناؾ نوعاف من ادلناىج ةاجلمل

قـو تدريس اللغة ، كعلا نظرية القواعد التقليدية كالبنيوية. ترل نظرية القواعد تاليت 

كالصحيحة ىي كفقنا لعلماء  التقليدية اللغة بطريقة كصفية ، شلا يعٍت أف اللغة اجليدة

، كليست تلك ادلستخدمة من قبل ادلتحدثُت األصليُت يف ىذا اجملاؿ. على عكس اللغة

ىي اللغة اليت النظرية البنيوية لرؤية اللغة كصفنا ، فهذا يعٍت أف اللغة اجليدة كالصحيحة 
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القواعد كالًتمجة إذل اللغة  ةتنظر طريق ستخداـ من قبل ادلتحدثُت األصليُت يف اجملاؿ.ت

ادلكتوبة اليت تتوافق مع قواعد  على اإلهشارةحقيقة اللغة تسًتهشد  ذالكلبطريقة كصفية ، 

  (Mulyadi, 8484)النحوية اليت يكتبها اللغويوف كليس كفقنا دلعايَت األستاذ. 

 ي:ة فيما يلمجكالًت  القواعدداؼ طريقة ىأأما ىذه الطريقة لديها األىداؼ ك 

التدريب  يفستفادة من ذلك إل، كاوكتوبة بمن قراءة النصوص ادل اسُتكن الدر سب.أ 

 الًتمجةكتوب، مع القدرة على دلدب األنية، كتذكؽ اىلكات الذدلاالعقلي، كتنمية 

 .كإليها اذلدؼمن اللغة 

ًترلة الجنبية كذلك عن طريق ألمن النصوص ا ادلعٌتعلى استخراج  تلميذتدريب ال.ب 

 القومية  تولغ ذه النصوص إذلى

هشكاؿ لغوية تقليدية أب َتغة كفهمها كالتعبذه الطريقة حف  قواعد اللىدؼ هت.ج 

من  الًتمجة يفنظم دلعلى كتابة اللغة بدقة عن طريق التدريب ا تبلميذكتدريب ال

 التبلميذاللغة  لغتهم إذل

كالقيمة  ديبألا ادلعٌتعلى تذكؽ  التبلميذتقدمة من التعليم يتدرب دلرحلة ادلا كيف.د 

 (َُِٔ ،)أمحد رازقُت .الفنية دلا يقرأ
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 ترجمةالخصائص طريقة القواعد و  .ّ

 : كالتارلبعملية تعليم اللغة العربية   خصائص لدل بعض طريقة القواعد كترمجة

 تقدًن القواعد بطريقة استنتاجية ، بدءنا من القواعد كمرفقة بأمثلة ذات صلة..أ 

 .النحوهشرح ادلفردات كاجلمل كالًتاكيب بناءن على احلاجة إذل هشرح قواعد .ب 

 هشكل أدب كبلسيكي.نص القراءة يف .ج 

 (Ahmad Fuad Efendi, 8478)   األستاذ لو دكر مركزم خبلؿ عملية التعليم..د 

 ىو قواعد اللغة الرمسية يعٌلمالنحو الذم .ق 

تركز أنشطة التدريس كالتعليم على حف  قواعد النحوية كترمجة الكلمات بدكف .ك 

 سياؽ كترمجة القراءات القصَتة كالتفسَت

ا.  ، إذا أعطيتال إعطاء شلارسة النطق .ز  يكوف مستول الشدة ضئيبلن جدن
(Zulhannan, 847:) 

 .ًتمجةكز أكثر على مهارات القراءة كالكتابة كال.ح 

 استخداـ اللمس باعتبار الشكل األساسي للتعليم..ط 

 لتعبَتات اللغة ادلنطوقة. النحومزيد من الًتكيز على ربليل .م 

 تعتمد ادلفردات على القراءة اليت تقدؽلها.ؾ 



26 
 

وضوع من حف  القواعد النحوية ، كترمجة الكلمات بدكف سياؽ ، يتكوف ادل.ؿ 

 كترمجة النصوص القصَتة ، مث تفسَت النصوص.

مرة كاحدة فقط.  ءـ التدريب على الكبلـ كاستخداـ اللغة إذا إعطاال تقدٌ .ـ 
(Mulyadi, 8484)  

جلوانب  االىتماـ العميق دبهارات القراءة كالكتابة كالًتمجة ، مع إيبلء اىتماـ أقل .ف 

 االستماع كالتحدث.

استخداـ اللغة األـ كلغة للتدريس يف أنشطة التدريس كالتعليم. انتبو لقوانُت .س 

 اللنحو.

اذلدؼ إذل  ،أساس التعليم ىو حف  القواعد كادلفردات مث الًتمجة احلرفية من اللغة.ع 

 لغة التبلميذ كالعكس.

نشاطنا من التبلميذ الذين يعترب دكر األستاذ يف عملية التدريس كالتعليم أكثر .ؼ 

 يتلقوف ادلواد دائمنا بشكل سليب.

من دراسة لغة أجنبية ىو التمكن من قراءة الكتب أك ادلخطوطات باللغة  دؼاذل.ص 

 اذلدؼ ، مثل الكتب الكبلسيكية.

من كتب القواعد كالقواميس كنصوص القراءة يف هشكل أعماؿ أدبية   ادلادة.ؽ 

 (ABD. Rauf, 8472)كبلسيكية أك كتب دينية كبلسيكية. 



27 
 

الًتكيز على القراءة كالكتابة ، كمهارات الًتمجة ، كلكن عدـ االىتماـ دبهارة .ر 

 الكبلـ

 التدريس تستخدـ ىذه الطريقة الًتمجة باعتبار االسًتاتيجية الرئيسية يف.ش 

  م لغة أجنبيةيإيبلء االىتماـ إذل اجلانب النحوم كوسيلة لتعل.ت 

امجل الدعوية ادلستفادة . يف الواقع ،  ىعل ركز التحليل النحوميغالبا  أستاذ.ث 

 (َُِٖليل. )زلمد رضى أهشكر غٍت، التحإجراء ا التبلميذ

، اذلدؼاللغة  دب يفألو أف تكوف قادرا على قراءة اىالغرض من تعليم لغة أجنبية .خ 

 إندكنيسيا يفمسالة دراسة اللغة العربية  يفكتاب الدينية أك  

 .الكلمة كقراءة النص القاموس كدفًت كتاب النحو، تكوف مواد الدراسةت.ذ 

مثلة كموصوفة األقدمت القواعد استنتاجيا، ال بدأت مع غرض القواعد مع .ض 

 .التفصيل

 .اهتمجفردات كتر الهشكل قاموس من ثنائي اللغة، أك قائمة من  يففردات متعطي .غ 

 .ة الكالسيكية أك الكتاب الدينية القدؽليبدألقراءة النص ا.ظ 

من اللغة  مث ترمجة احلرفيةفردات، دلقواعد النحوية كافي  ربو ىاساس التعليم .أ أ 

 .تلمي كعكسبهامستهدفة للغة اادل
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 ًنكتقدة  نشطأعلم دلدكر ا .أنشطة التعليم يفـ كلغة التعليم ألستخدـ لغة ات.ب ب 

، ن)زلمد أؿ فاتح سراج الدي .واددلتلقي من ادلتباره اعاب يبتعلم السلدل. دكر اادلادة

َُِٕ) 

  ترجمةالطريقة القواعد و خطوات تطبيق  .ٗ

ب الركحية الفصل مواتيان كيبدأ بإلقاء خطٍ  قبل بدء الدركس ، يقـو األستاذ أكالن 

)زلاضرات( للتبلميذ كبعد ذلك يشرح األستاذ خطوات عملية تعليم باستخداـ طريقة 

كما   القواعد كالًتمجة طريقةخطوات أما  (Muhammad Holimi, 8484)ًتمجة. الك القواعد 

 :يلي

تم تقدؽلها ، إما يف هشكل تادلقدمة ، ربتوم على أهشياء سلتلفة تتعلق بادلواد اليت س.أ 

 تصورات ، أك اختبارات أكلية حوؿ ادلادة أك غَتىا.

يقدـ األستاذ مقدمة كتعريف لقواعد معينة يف اللغة العربية غلب حفظها حسب .ب 

 ادلادة ادلراد تقدؽلها.

 ، يشرح األستاذ ادلفردات.صعب ترمجتها تإذا كانت ىناؾ مفردات  .ج 

يقدـ األستاذ مادة نصية عربية كموضوع رئيسي )مأخوذ من الكتيب( ، مث يدعو .د 

التبلميذ إذل الًتمجة كلمة بكلمة ، مجلة جبملة إذل فقرة. يف ىذه احلالة نأمل أف 
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ترمجة  لكي يستطيع أف يًتجم التبلميذ يتمكنوا من التعرؼ مث حفظها كربليلها

 .واعد اللغة الصحيحةالنص كفقنا لق

بعد أف ينتهي التبلميذ من ربديد ادلادة األساسية بشكل صحيح ، يعطي األستاذ  .ق 

 ب حفظها.ذبقائمة بادلفردات اليت 

تم تكنشاط أخَت ، يعطي األستاذ كاجبات منزلية يف هشكل إعداد للًتمجة ل.ك 

 (Muh. Rizwan, 8472)مناقشتها يف االجتماع القادـ. 

القواعد كالًتمجة ىي   ةطريق تطبيق خطواتفإف  يف كتابتو  Acep Hermawan قاؿ

 :كما يلي

إدراؾ أك  لشكب كبٌل  التعليم دو وامقدمة، ربتوم على أهشياء سلتلفة تتعلق دب.أ 

 ادلادة أك غَتىا. عناختبارات أكلية 

كلمة لكلمة   بُت(، يقرأ األستاذ كيكتابي الػلمل كل من األستاذ كالتبلميذ كتابنا ).ب 

 أقرب إذل حساسية اللغة العربية. ذمالٌ  معهدأك مجلة جبملة إذل اللغة اإلقليمية لل

عربية ينطق هبا األستاذ. عمل الملة اجلكلمة أك ك ال معٌت يكتب التبلميذ كل.ج 

 ادلكتوبةمعٌت كل من ىذه الكلمات بإعطاء "حلية" ، ألف الًتمجة  كتابةالتبلميذ ل

 إذل األسفل تشبو اللحية. ةمكتوبربت الكلمة العربية 
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يشرح األستاذ ادلادة من خبلؿ هشرح تعريفات لبعض القواعد يف اللغة العربية اليت  .د 

لغة الطالب. على سبيل ادلثاؿ: يف جم تًت مراد تقدؽلها ب حفظها حسب مادة ذب

فإف اخلطوات  اخلرب ك أبتدادل تم تقدؽلها ربتوم على قواعدتإذا كانت ادلادة اليت س

كتعريفهما يف لغة  اخلربك  أبتدادلإدخاؿ مفهـو  أكال،: وكن ازباذىا ىسباليت 

بعد ذلك يشرح األستاذ  ثالثا،مث يعرض بعض األمثلة ادللموسة.  ثانيا،. تبلميذال

 األمثلة حسب احلاجة.

األستاذ إذل حف  التعريف  رهشداخلرب، ي إ كبتدادلبعد أف يفهم التبلميذ مفهـو   .ق 

 انضباط.ب

 يشرح األستاذ ادلفرداتإذا إذا كانت ىناؾ مفردات يصعب ترمجتها،  .ك 

 ها مسبقنا.يعلميطلب األستاذ من التبلميذ إظهار حف  ادلفردات اليت  .ز 

يعطي األستاذ النص العريب، مث يطلب منهم فهم زلتول القراءة من خبلؿ ترمجتو   .ح 

ة، ييتوقع من التبلميذ أف فقرة. يف ىذه احلالبفقرة  كلمة بكلمة، مجلة جبملة،

خرب كما حفظوا، مث التحليل بالتفصيل.  إ كيكونوا قادرين على التعرؼ على مبتد

ىذا حىت تتمكن ترمجتهم من ترمجة النص كفقنا لقواعد اللغة الصحيحة. مث 

تصحيح نتائج تأكيبلت اخلاطئة، كبياف قطاع القواعد )النحو الصرؼ( من حيث 

 خرل ، يطلب األستاذ من التبلميذ إجراء ربليل القواعد.مجاؿ اللغة. يف أكقات أ
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كنشاط أخَت، يعطي األستاذ كاجبات منزلية يف هشكل ربضَت لبلجتماع التارل. .ط 
(Mulyadi, 8484) 

 ك طريقةالقواعد كالًتمجة يف كتاب  ةكيف الوقت نفسو، فإف عملية تطبيق طريق

 اسًتاتيجيات تعليم اللغة العربية ىي كما يلي:

التبلميذ مفردة جديدة عندما يقرأ األستاذ ترمجة اللغة  كتبمادة ادلفردات. ي كررت.أ 

 األصلية )العربية(

. بعد ذلك يقرأ األستاذ بضع مجل .ب  يوجو األستاذ التبلميذ لقراءة النص بصوت عاؿو

 مث يعطي التبلميذ الفرصة لتكرار القراءة بصمت.

ة. إذا لـز األمر، يساعد األستاذ يًتجم التبلميذ اجلمل يف القراءة إذل لغة الًتمج .ج 

 التبلميذ الذين غلدكف صعوبة يف ذلك.

مث يبدأ األستاذ جوىر الدرس بشرح النحو. مت هشرح القواعد بالتفصيل باللغة  .د 

األصلية )العربية(. يسجل التبلميذ قواعد كاملة مع التفسَتات كاألمثلة 

 كاالستثناءات يف كتبهم.

من  النحوالدرس للعمل على مهاـ كتابية تتعلق بػيتم استخداـ الوقت يف هناية .ق 

العربية إذل لغة الًتمجة. ييطلب من التبلميذ الذين دل ينتهوا من العمل إهناء العمل 
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يف ادلنزؿ كيتم تكليفهم أيضنا دبهمة حف  ادلفردات اجلديدة ادلتعلقة بالدرس التارل. 
(Muhammad Holimi, 8484) 
 طريقة القواعد كالًتمجة: خطواتها أف أما قدمت أمي حنيفة يف كتابت

يبدأ األستاذ بشرح تعريف موضوع القواعد مث يعطي األمثلة ألف الكتب .أ 

 ادلستحدمة كالنصوص ادلستعملة عن الطريقة اإلستقرائية. 

منهم أف األستاذ يلقي األستاذ التبلميذ يف حف  ادلفردات كترمجتها كأف يطلب .ب 

 ػلفظوا ادلفردات السابق إلقائها. 

يطلب األستاذ من التبلميذ فتح النصوص كيلقيهم يف فهم النصوص بًتمجتها كلمة .ج 

فكلمة أك مجلة فجملة كيصحح ترمجتهم اخلاطئة كيشرح الناحوية كالصرفية 

ت أك اجلمل ادلدركسة. كالببلغة. ك يف كقت نخر يطلب منهم أف يعربوا الكلما

 (َُِِ، يفة)أمي حن

ىي نفسها بشكل  أدناهاخآراء خبصوص خطوات تطبيق طريقة القواعد كترمجة 

يعٌرؼ التبلميذ  أستاذبطريقة سلتلفة قليبلن. ما ؽليز ىو أف ىناؾ  يفعل،  لكنأساسي. ك 

على الفور بقواعد معينة يف اللغة العربية بعد إجراء ادلداخبلت ، كمن ناحية أخرل ىناؾ 

عربية للتبلميذ أكالن مث يتابع التبلميذ التصور ذلم يقـو بإعطاء نصوص بعد إعطاء  أستاذ

 مع مبلحظة معٌت النص حسب هشرح األستاذ ، فقط يشرح األستاذ القواعد.
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، غلب تكييف استخداـ مع ظركؼ  أدناهلذلك ، من بعض اخلطوات ادلذكورة 

ها ، يبٌينالًتمجة اليت التبلميذ يف الفصل. يف عملية التعليم باستخداـ طريقة القواعد ك 

 ؽلكن القوؿ إهنا تقريبنا نفس اخلطوات ادلذكورة سابقنا. 

 القواعد والترجمة طريقةفضول ونقيصات  .٘

يف    Zulhannan dan Mulyadi اأكضح القواعد كالًتمجة طريقةفضوؿ كنقيصات 

 ما:كتابته

 فضوؿ ال. أ

ا دبهارات القراءة.  (ُ  ىذه الطريقة مهتمة جدن

تستخدـ ىذه الطريقة اللغة األـ للتبلميذ ، كوسيلة حيوية يف عملية تعليم اللغة    (ِ

 .ادلستهدفة

القواعد بشكل عاـ ، كوسيلة دقيقة كصحيحة لتعليم اللغة  الطريقةىذا هتتٌم    (ّ

 العربية.

من قبل األستاذ كالتبلميذ لتحليل اللغة اذلدؼ.  ادلستخدمة ىذه الطريقة   (ْ
(Zulhannan, 847:) 

 .ؽلكن استخدامها يف فصوؿ مع عدد كبَت من التبلميذ  (ٓ
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ؽلكن لؤلستاذ الذم ال يتقن اللغة العربية استخداـ ىذه الطريقة لتعليم قواعد    (ٔ

 اللغة العربية.

ؽلكن استخداـ طريقة القواعد الدرجة يف مجيع مراحل التعليم ، سواء كانت   (ٕ

 ابتدائية أك متوسطة أك أعلى.

 ,Mustafa) القدرة على قراءة كفهم نصوص القراءة اجليدة. سيكوف لدل التبلميذ   (ٖ

8477)  

 التبلميذ يقدركف على حف  قواعد اللغوية   (ٗ

 زلتويات مادة القراءة ك يستطيعوف الًتمجة التبلميذ يفهموف   (َُ

 التبلميذ يفهموف عبلقة اللغوية   (ُُ

 ىذه الطريقة يساعد على فهم التبلميذ يف التذكَت كاحلف   (ُِ

ادلخصص  لؤلستاذيف الفصل الكبَت أك يطلب  األستاذىذه الطريقة يستعمل  (ُّ

 (ََِِن، مح)أكلياء الر 

  .ميذكل اجتماع التبل  يففردات دلميذ قادرة على حف  اكاف التبل (ُْ

  .اللغة اليومية، أك العكس جنبية إذلألتررلة من اللغة ا يف كفميذ ماىر بلالت (ُٓ
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نو يستخدـ ألاللغة اليومية  يفتسرح  جنبية اليتألحف  قواعد اللغة ا تبلميذكن للؽل (ُٔ

 (َُِٔ)ألفية هناية،  .اللغة اليومية يفة مجًت دائما بال

 نقيصاتالب. 

 ساسية.األ، حيث تعد ىذه ادلهارة  الكبلـتتجاىل ىذه الطريقة مهارات  (ُ

ىذه الطريقة اىتمامنا كبَتنا لتدريس العلـو حوؿ اللغة العربية ، كليس اللغة    (ِ
 (Mulyadi, 8484) نفسها.

سوؼ يتقن التبلميذ قواعد اللغة كيكونوا قادرين على قراءة النصوص العربية ،  (ّ

 لكنهم غلدكف صعوبة يف جعل اللغة العربية أداة اتصاؿ لفظية.

بطريقة احلف  ، حبيث يواجو غالبية التبلميذ صعوبة كثَت من ادلواد النحوية   يعٌلم (ْ

 يف تطبيق ىذه النظرية يف األنشطة اللغوية.

ا.اليتطلب أستاذ مدرب كيفهم  (ٓ  قواعد كالًتمجة جيدن

اللغة ادلستخدمة ىي اللغة الكبلسيكية حبيث ال يستخدـ جزء يف التواصل  (ٔ
 اليومي.

يس التحدث باللغة اذلدؼ. تتطلب ىذه الطريقة من التبلميذ تعليم اللغة ، كل (ٕ
(Mustafa, 8477) 

  .اللغة مهارة عن تدرس كال اللغة عن تدريسها أكثر الطريقة ىذه (ٖ
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 ، االستماع) األخرل الثالثة مهارة كأما ، القراءة مهارة عن تدرس الطريقة ىذه (ٗ

 . قليل (كالكتابة ، الکبلـ

 اجلديدة الكتابة كأما ، القدؽلة الكتابة كىي ، كاحدة لغة يتعلموف التبلميذ (َُ

 بلـ دل توجد فيهاكالك

 معاين على استعماذلا ؽلكن ال التبلميذ يتعلموف شلا كالتغيَت الًتكيب ، ادلفردات (ُُ

 قواعد عن ادلشكبلت بأنواع ػلتملسلتلفة يف لغة جديدة ألهنا فكرة التبلميذ 

 ( ََِِ)أكلياء الرمن، لتقدًن اللغة.  ادلكاف يوجد قلم اللغوية

 هارات النطق )الكبلـ( اليت ىي ادلهرات اللغوية األساسيةإهنا هتمل م (ُِ

 ـألاالستخداـ العديدة من لغة ا (ُّ

من اللعة بد تعطي ادلزيد من الًتكيز يف تدريس العلـو حوؿ اللغة العربية، ال  (ُْ

 (َُِٓ ،عارؼ افندل)نفسها. 

لذلك ؽلكن االستنتاج أف فضوؿ ىذه الطريقة ؽلكن أف تعزز قدرة التبلميذ على 

قواعد كخصائص كاحملتول التفصيلي دلادة الالتذكر ، حىت يتمكنوا من إتقاف معٌت حف  

القراءة. إهنم يتعليموف ، باإلضافة إذل الطريقة بالطبع ، كؽلكن تنفيذ ذلك يف فصوؿ  

ىذه الطريقة ىو  نقيصاتا من التبلميذ. كمع ذلك ، فإف كبَتة كال يتطلب تفاعبلن نشطن 

أف ىذه الطريقة غالبنا ما تتلقى النقد ، ألهنا ال تعمق اللغة كمهارة ، ألهنا هتمل مهارات 
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التحدث كاالستماع. كمع ذلك ، فإهنا تظل ذات قيمة كطريقة ، اعتمادنا على التأكيد 

 على أىداؼ التعليم اخلاصة هبا.

 روضة التربية القرآنية : نظريةالفصل الثالث

م قراءة ككتابة القرنف يف نفس كقت دخوؿ اإلسبلـ يف ييف األساس ، ظهر تعل 

إندكنيسيا. كما كاف مفهومنا ، فإف ادلؤسسات التعليمية اليت تلعب دكرنا مهمنا للغاية يف 

الداخلية اإلسبلمية كادلدرسة اليت عيرؼ كجودىا مسبقنا.  معهدم القرنف ىي يعملية تعل

م قراءة القرنف ككتابتو ، تقـو ىذه ادلؤسسات بتدريس العلـو الدينية  يباإلضافة إذل تعل

ت ي، ظهرت مؤسسات غَت رمسية أعط اكأحكاـ لعملية العبادة كاجملتمع. حىت تطويرى

سميها ركضة الًتبية تولة ادلبكرة كاليت م قراءة ككتابة القرنف للطفياىتمامنا خاصنا لتعل

القرننية. انتشر كجود ركضة الًتبية القرننية يف مجيع أضلاء إندكنيسيا تقريبنا مع رلموعة 

 م ادلختلف.يمتنوعة من ظلاذج التعل

ركضة الًتبية القرننية ىي مؤسسة أك رلموعة من األهشخاص تنظم كتنفذ التعليم 

تعليم لقراءة القرنف منذ سن الي الذم يهدؼ إذل توفَت غَت الرمسي بنوع الدين اإلسبلم

درسة ادل أكطفاؿ األ، جنبنا مع فهم أساسيات اإلسبلـ يف الطفولة ادلبكرة ، ركضة  مبكر

 (Yuanda Kusuma, 8472) .بتدائية أك أعلىاال



38 
 

ىي مؤسسة تعليمية خارج ادلدرسة تركز على تعليم قراءة  ركضة الًتبية القرننية

إف كجود ركضة  وين األخبلؽ كالشخصية اإلسبلمية.دبحتول إضايف موجو ضلو تكالقرنف 

ركضة األطفاؿ ، ىو دعم لتعليم الديٍت يف ادلؤسسات التعليمية الرمسية ) الًتبية القرننية

 (Hatta Abdul Malik, 8479)(. ادلدرسة اإلبتدائية

لدينية اإلسبلمية على قيم اعلم تىي مكاف تعليمي غَت رمسي  ركضة الًتبية القرننية

ليصبحوا  التبلميذم الرئيسي ، باإلضافة إذل إرهشاد يأساس القرنف كاحلديث باعتبار التعل

بتدريس ادلواد  أستاذةك  أستاذركضة الًتبية القرننية أك  أساتذادلسلموف ادلخلصوف. يقـو 

ليصبحوا  التبلميذالدينية اإلسبلمية مثل الصلوات اليومية كالتاريخ اإلسبلمي كإرهشاد 

 (;Risti Ana Diah dan Umi Fadlillah, 847)  مسلمُت متدينُت.

ذات  التبلميذركضة الًتبية القرننية ذلا مهمة كبَتة للغاية يف تشكيل هشخصية 

ب حياتو القرنف ليس فقط كقراءة ، كلكن ػلاجليل الذم  يعٍتالشخصيات القرننية ، 

اليومية. باإلضافة إذل ذلك ، هتدؼ ركضة الًتبية  أيضنا شلارستو يف ضوء كتوجيو حياهتم

ليتمكنوا من قراءة القرنف بشكل صحيح  للتبلميذالقرننية إذل توفَت رؤل كأحكاـ أساسية 

 ,Yuanda Kusuma) .للتبلميذكفقنا دلبادئ علم التجويد كغرس القيم اإلسبلمية كالدينية 

8472) 
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 الدراسة السابقة  الفصل الرابع:

من  الباحثة تحبث يف عدة مصادر من ادلؤلفات كالبحوث ، كجدبعد إجراء 

، كؽلكن استخداـ كمرجع الباحثةجرم تالدراسات السابقة ذات الصلة بالبحث الذم س

 : عتبار. بعض ىذه ادلصادر تشمل ما يليإيف إعداد نتائج البحث كك

 ِف نتائج البحث ربت َُِٖ ِف السنة abdul rauf أجراه الذم األكؿ البحث .ُ

 الدراسة ىذه يف" ادلوضوع "تطبيق طريقة تعليم القواعد ك الًتمجة ِف تعليم اللغة العربية

 ةك قبل إجراء االختبار ، يقدـ الباحثادلبحوث  على بعديان  اختباران  أجرل الباحث كجد

م يالعبلج يف هشكل مناقشة أك مادة ستكوف العامل الرئيس يف البحث عن تعل

عند  ةالباحث تٍ نتائج البحث كربليل البيانات اليت حصل بناءن على. الكتاب األصفر

على فهم الكتاب األصفر  التبلميذختبار مسبق من حيث قدرة خضوع ادلبحوث إل

ادلتوسطة. ك ِف ىذا  الفئة يف النتيجة تكوف مث الًتمجة. ك ةقبل تطبيق طريقة القوايد

 من٘ ٖ.ْٓ بنسبة ادلتوسطة الفئة يف ادلعركضة ادلئوية البحث طلتم على النتائج النسبة

 ك القواعدكبالتارل ؽلكن استنتاج أف تطبيق طريقة تبلميذ.  ِْ عددىم البالغ التبلميذ

ًتمجو يف كتاب أمسياليت ؽلكن أف ػلسن قدرة التبلميذ على فهم الكتاب األصفر يف ال

 (Abd. Rauf, 8472). بوليوارل ماندار ادلقاطعةبامبوسوانج  نوحية معهد
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ىذه نتائج ، يف  َُِْ السنةيف  Riska Puspita Deviعملٍت ثانينا ، البحث الذم  .ِ

ستخداـ إالًتمجة ب د كاتعلم اللغة العربية من طريقة القو  نتائجبعنواف "ربسُت  البحث

كولوماياف ككنودادم   اإلبتدائية ادلرئية لتبلميذ الصف الرابع يف مدرسة  ةكسائط الصور 

بعد تطبيق  األسرةادة دبتعلم اللغة العربية  نتائج دى جً سة ، كي الدرا تلك يف ."بليتار

ادلرئية لتبلميذ الصف الرابع يف  ةستخداـ كسائط الصور إالًتمجة ب د كاعطريقة القو 

تشَت نتائج إستطاع برفع نتائج التعليم .  كولوماياف ككنودادم بليتار  اإلبتدائية مدرسة 

نتائج تعلم التبلميذ،   برفع الىت تيذكىرة الثانية ادلبلحظات يف الدكرة األكذل إذل الدكر 

للدكرة  ةالنهائي ةيف االختبار  ك ٕٔ.ْْ األكرل لبلختبار األكلية ادلتوسطة القيمة كانت

كتماؿ التعلم يف الدكرة األكذل . كانت النسبة ادلئوية إل ِْ.َٕاألكذل يصبح 

، يعٍت أف اكتماؿ التبلميذ يف التعلم ال يزاؿ أقل من احلد من مجيع التبلميذ٘ ُْ.ٕٓ

التبلميذ. يف الدكرة الثانية   مجيع٘ من ٕٓاألدىن دلعايَت االكتماؿ احملددة مسبقنا ، أم 

ختبار الدرجات يف اإليف نتائج تعلم التبلميذ حيث كاف متوسط  كانت ىناؾ زيادةن 

، كيف  ِْ.َٕيف الدكرة األكذل  ةالنهائي ةكاف االختبار  ك ٕٔ.ْْيف األصل  ةالنهائي

الثانية  الدكرةالتعلم يف  ادلئوية دبعٌت أٌف النسبة. ِٕ.ْٖ ىي الثاينهناية دكرة االختبار 

٘ ، يعٍت أف نسبة اكتماؿ تعلم الطالب قد استوفت معايَت االكتماؿ احملددة ِٕ.ٖٓ

 ((:Riska Puspita Devi, 847. التبلميذ مجيع٘ من ٕٓمسبقنا ، كىي 
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تأثَت " يف رسالتها ربت ادلوضوع ۷۱۰ٕيف سنة   Siti Nuraini فعلتالثالث، حبث  .ّ

يف استخداـ طريقة القواعد كالًتمجة على قدرة كتابة اللغة العربية للفصل الثامن 

العاـ الدراسي   ادلدرسة الثناكية دار النجح الفلح تيبلغاكارك البونيب غرب لومبوؾ

كجد أف ىناؾ تأثَتا الستخداـ طريقة القواعد  البحث ايف ىذ". َُِٕ/َُِٔ

لتبلميذ الفصل الثامن يف ادلدرسة الثناكية دار  كالًتمجة يف القدرة على كتابة اللغة العربية

يتضح ذلك من خبلؿ نتائج ربليل البيانات النجح الفلح تيبلغاكارك البونيب. 

 إذل درجة كبَتة ٫ّ۷ْتصل إذل   thitung يناؿ النتيجة uji–t pooled varian باستخداـ

 ≥ thitung=  ٫ِ۷ْ ≥ ٫۰ِّ. ألف  ٫۰ِّتصل إذل   ttabel ينال = dk 9۵ب  ۵٘

ttabel  ؽلكن استنتاج الفرضية H4  مرفوض .(Siti Nuraini, 8471) 

يف رللتهما  Angger Putri Mahardini  ك  Muhammad Singgihفعبلحبث  ،رابعال .ْ

م اللغة العربية يًتمجة لزيادة التحفيز كربقيق تعلالك  القواعد"تطبيق طريقة  ربت ادلوضوع

يف العاـ الدراسي ر بندر المبونج ثالكو  ادلدرسة العالية العامةالعاهشر  فصللتبلميذ ال

 عملًتمجة قد الك  القواعدكجد أف تطبيق طريقة  البحث ذالكيف  ".۰۰۰ِ-۰۰۰ِ

 X.8الفصل  ر بندر المبونجثلكو ا ادلدرسة العالية العامةتبلميذ ل ومن خبلؿ تدريس

ًتمجة شلا ػلفز الك  القواعدباستخداـ  X.1. دافع تعليم لتبلميذ الفصل  X.1كالفصل 

. ًتمجةالك  القواعدالتبلميذ على التعلم ليكوف أعلى عند مقارنتو بعدـ استخداـ طريقة 
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على أسئلة االختبار لًتمجة  X.1إصلازات التبلميذ حصلت نتائج التعلم من الفصل 

٘ ، بزيادة ُٕ.َٔ. ِ٘ ، الدكرة ٗٓ.ّٗدرجة الفصل على متوسط  ُاحللقة 

، كاف متوسط  ُ٘. مث يف أسئلة االختبار حوؿ بنية اجلملة يف احللقة ّٓ.َِقدرىا 

٘. ِْ.ِْ٘ ، بزيادة قدرىا َّ.ٗٓ٘ ، ككانت الدكرة الثانية ٖٖ.ّْقيمة الفصل 

قيمة على متوسط  ُعلى أسئلة اختبار تفسَت احللقة  X.8ذ الفصل بينما حصل تبلمي

٘. مث يف أسئلة االختبار ٖٗ.ٔ٘ ، بزيادة ْٓ.ّْ. ِ٘ ، احللقة ٔٓ.ِٕالفصل 

٘ ، الدكرة ّٓ.ِٔقيمة فئة سط ، حصلت على متو  ُحوؿ بنية اجلملة يف احللقة 

 Muhammad Singgih & Angger Putri) ٘.ِٗ.ِِ٘ ، بزيادة ْٔ.ْٖ. ِ

Mahardini, 8472)  

يف رللتهما بعنواف  ََِِعاـ  Husnaini Jamil dan Sardiyanah فعلحبث اخلامس،  .ٓ

". أسفر َ.ْم اللغة العربية يف العصر الثورم ييف تعل القولعد كالًتمجة طريقة"كجود 

قواعد الًتمجة كاف قادرنا على العن فرضية مفادىا أف استخداـ طريقة  ذالك البحث

كيتضح ذلك من  ربسُت كفاءة التبلميذ يف القراءة بصوت عاؿو بشكل ملحوظ.

خبلؿ مقارنة نتائج اختبار القدرة على القراءة للتبلميذ الذين يستخدموف طريقة 

قواعد الًتمجة مع التبلميذ الذين ال يستخدموف ىذه الطريقة. قبل استخداـ ىذه ال

، كاحلد األقصى  ُٓ، كاحلد األدىن  َّ درجات التبلميذالطريقة ، كاف متوسط 
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قواعد الًتمجة ، أظهر التبلميذ ال. كمع ذلك ، بعد االستخداـ ادلكثف لطريقة َٔ

،  َٕتقدمنا ملحوظنا يف زيادة درجات االختبار اليت حصلوا عليها بواسطة دبتوسط 

تعلم تشَت الزيادة يف سلرجات ال .ٓٗكاحلد األقصى للقيمة  َِكاحلد األدىن للقيمة 

كاف فعاالن للغاية. ؽلكن   َ.ْالًتمجة يف عصر الثورة ك قواعد الإذل أف استخداـ طريقة 

مع تطورات  َ.ْقواعد الًتمجة يف العصر الثورم الاحلفاظ على استخداـ طريقة 

ادلختلفة اليت زبتلف بالتأكيد عن األكقات اليت كانت ىذه الطريقة ألكؿ مرة مع 

 Husnaini) األستاذين عند استخدامها يف عملية التعلم.مساعلة اإلبداع من قبل 

Jamil & Sardiyanah, 8484)  

زلور  ىو موجود يف ةالباحث تفعلاليت  بالبحثالسابقة  الدراسةاالختبلؼ بُت أما 

طريقة دراسات السابقة ، ركزت بشكل أكرب على استخداـ ال. يف العديد من البحث

اليت هتدؼ إذل  ىناؾيف دراسات أخرل أيضا صفر ، ك لفهم الكتاب األ كالًتمجة قواعدال

  ككذالك ىناؾ يبحثباللغة العربية.  مربسُت نتائج التعليم كزيادة التحفيز كربصيل التعلي

 كيف يؤثر ذلك على مهارات الكتابة.

 تكوين، حبيث ؽلكن القواعد كالًتمجةطريقة كيفية تطبيق   عن ىو ةحبث الباحثأما 

مكاف البحث. موقع أك اللغة العربية. االختبلؼ الثاين يعٍت يف  يفهموفالذين  تبلميذال
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الثانوية  ةاالبتدائية كادلدرس ةيف ادلدرس وحبث اءدراسات السابقة ، أجر اليف العديد من 

ركضة  يف ةبحث الباحثت بينما)ادلعهد(. ادلدرسة الداخلية اإلسبلمية ك  العالية ةكادلدرس

 .يةالقرنن الًتبية

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


