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 لخص البحثم

ويف ظواىر تعليم القواعد العربية وجدت مشكالت كثَتة، منها عدـ ميوؿ الطالب إىل 
ىذه ادلادة وحيتاج تعلمها إىل طوؿ الزماف. وىناؾ من رأى أف القواعد ال يصلح ألف يدرس يف 
ذاهتا يف حصص معينة ذلا حىت ال يعدىا الطالب غاية يف ذاهتا. مث من طبيعة القواعد ىي 

حلفظ والتحليل، وىي تورث الفكرة السلبية بأف القواعد ىي ادلادة الصعبة. فردبا يطلب إىل قوة ا
كانت تلك الظواىر السلبية يف القواعد بسبب عدـ طريقة التعليم ادليسرة، ألف ادلادة الصعبة ال 
بد من احتياجها إىل الطريقة ادليسرة. وكانت طريقة سبييز ىي الطريقة اليت رباوؿ إثبات الفكرة 

القواعد سهلة وشلتعة ألف ادلواد واألنشطة فيها تًتتب على األغنية والتصفيق والعالمات أف 
 والتعزمي، حىت يسهل على الطالب ذكرىا وحفظها. 

وجيتذب حبثها يف الدورة أوشياف والطالب فيها أكثرىم يف سن الكبار، وإف اختالؼ 
يز ملونة باذليئات الطفولية ال يليق الطالب يطلب إىل اإلسًتاتيجية ادلختلفة. وكانت طريقة سبي

تقدديها إىل الطالب الكبار، بل حيتاج تقدديها إليهم إىل شخصية ادلدرس اخلاصة ذلاكي 
 يسمحوف لألغنية وما عداىا يف سبييز. 

وكاف ىذا البحث ىو البحث الوصفي بادلدخل الكيفي. وجيمع فيو البيانات ضلو 
حظة الوثائق. وأما أسلوب ربليل البيانات فهو على ما مالحظة ادليداف ومقابلة األفراد ومال

 (.Miles & Hubermanأثبتو ميلس وىوبرماف )
( مواصفات تعليم القواعد بطريقة سبييز تتكوف من 1وأما نتائج البحث ادلستفادة هبا: 

بل األىداؼ الًتبوية اليت هتدؼ إىل قدرة الطالب لًتمجة القرآف، ولكنو ال على الًتمجة ادلفهمة 
األنسب أف يذكر فهم معاين القرآف. مث اإلجراءات مثل األغنية والعالمات والتعزمي والتطبيق 
لًتمجة القرآف اليت تساعد الطالب إلتقاف ادلواد وحفظها. مث احملتوى الذي يًتتب على شكل 
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. ميسر للحفظ وللفهم ووجد فيو أنواع االختالفات بينو والقواعد السلفية اليت جائت للتيسَت
( 2( اثبات الفكرة؛ بأف القواعد ىي ادلادة السهلة 1( وأما األثر اإلجيايب ذلذا التعليم فهو 2

معاين القرآف يف  ( فهم4( تعلم القواعد ادليسر 3قدرة الطالب القياـ بالتعليم بعد سباـ درسهم 
 مستقبل الطالب.

 : تعليم القواعد، القواعد، طريقة سبييز.الكلمات المفتاحية
ABSTRACT 

In fact, theteachingof Arabic grammar had many problems, including: no 

interesting of students towards these subjects and the learning takes a long 

time. There are those who argue that grammar should not be studied 

specifically so that students will take it as a primary goal. Then one of the 

characteristics of grammar is in need of memorizing and analyzing strengths, 

this gives a negative thought that grammar is a difficult subject. Probably, those 

negative facts due to the absence of teaching methods that can make it easier, 

because the difficult subject is to definitely need an easy method. Tamyiz 

method tries to plant the thought that grammar is easy and fun, because the 

subjects and the activities inside composed of songs, applause, symbols and 

magic formula (mantra), so that it makes it easier for students to remember and 

memorize. 

It is interesting to study deeper in Ocean along the students who are 

generally adult, and, indeed,the differentstudents demandsthe different 

strategies. Tamyiz method colored with various movements of childhood that 

are not duly presented to adult students, but applying it to the adult students 

will need a special character of teachers, so that even the students are adults 

deign to follow the songs and all the contents of Tamyiz method.  

This research is a descriptive study using a qualitative approach. The data 

were collected through observation in the field, interviews and documentation. 

The method of analysis is using the method formulated by Miles &Huberman . 

The results of this research are : 1) Description of teaching grammar by 

Tamyiz method consists of learning objectives, the student is able to translate 

the Holy Quran, but it is not the understandable translation, but it is closer to 

the understanding of the meaning of the Holy Quran. Practice, such as songs, 

symbols, mantraand practices to translate the Holy Quran can help students in 

strengthening of understanding and memorizing subjects. In addition, the 

subjects are also arranged in a form easily to be memorized and understood. 
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There are also some differences between the subjects of Tamyizand the subjects 

on ancient Arabic grammar, which aims to simplify. 2) The positive effects of 

this teaching are: 1) to plant the thoughts that grammar is an easy subject 2) 

students will be able to teach after they finish studying 3) learning grammar 

easily 4) understanding of the meaning of the Quran in the student’s futures. 

 

Keywords: Teaching grammar, grammar,Tamyiz method 

 

ABSTRAK 

Dalam fakta pengajaran tata bahasa Arab terdapat banyak permasalahan, 

diantaranya: tidak adanya minat siswa terhadap materi ini dan 

pembelajarannya membutuhkan waktu lama. Ada orang yang berpendapat 

bahwa tata bahasa tidak sepatutnya dipelajari secara khusus sehingga siswa 

akan menganggapnya sebagai tujuan utama. Kemudian salah satu sifat dari tata 

bahasa adalah membutuhkan kekuatan hafalan dan menganalisa, hal ini 

memunculkan pemikiran negatif bahwa tata bahasa adalah materi yang sulit. 

Kemungkinan fakta-fakta negatif di atas disebabkan tidak adanya metode 

pembelajaran yang mempermudah, karena materi yang sulit pasti 

membutuhkan metode mudah. Metode Tamyiz berusaha menanamkan 

pemikiran bahwa tata bahasa itu mudah dan asik, karena materi dan 

kegiatannya tersusun dari lagu-lagu, tepuk tangan, simbol dan mantra, 

sehingga mempermudah siswa untuk mengingat dan menghafalnya.  

Hal ini menarik untuk diteliti di Ocean beserta siswanya yang umumnya 

berusia dewasa, dan sesungguhnya perbedaan siswa menuntut perbedaan 

strategi. Metode Tamyiz diwarnai dengan berbagai gerakan kanak-kanak yang 

tidak sepatutnya disuguhkan kepada siswa dewasa, akan tetapi 

menerapkannya kepada siswa dewasa akan membutuhkan karakter pengajar 

yang khusus, sehingga siswa yang dewasa pun berkenan mengikuti lagu-lagu 

dan segala isi metode Tamyiz. 

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara dan 

dokumentasi. Adapun metode analisisnya menggunakan cara yang 

dirumuskan oleh Miles & Huberman. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Deskripsi pengajaran tata 

bahasa dengan metode Tamyiz terdiri dari Tujuan pembelajaran, yaitu siswa 

mampu menterjemah Alquran, namun bukanlah terjemah yang memahamkan, 

tetapi lebih tepatnya pemahaman makna Alquran. Praktiknya seperti lagu-lagu, 

simbol, mantra dan praktik menterjemah Alquran dapat membantu siswa 
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dalam menguatkan pemahaman materi dan menghafalnya. Selain itu, 

materinya juga tersusun dalam bentuk yang mudah dihafalkan dan difahami. 

Terdapat pula beberapa perbedaan antara materi Tamyiz dan di materi tata 

bahasa Arab salaf, yang tujuannya untuk mempermudah. 2) Adapun efek 

positif dari pembelajaran ini adalah: 1) menanamkan pemikiran bahwa tata 

bahasa adalah materi yang mudah 2) siswa mampu mengajarkannya setelah 

selesai belajar 3) belajar tata bahasa yang mudah 4) memahami makna Alquran 

di masa depan siswa. 

 

Kata Kunci: pengajaran tata bahasa, tata bahasa, metode Tamyiz. 

 

 المقدمة . أ
أىم ادلهارة اليت ال بد من استيعاهبا ألف يبلغ إىل حد كانت القواعد العربية ىي من 

صحيح يف اللغة، ولكنها مع علّو موقفها ال جيري تعليمها على شكل مقنع يف بعض 
األماكن. رأى بعض الطالب بباري حينما يقابلهم الباحث أف تعلم قواعد اللغة يورث 

يف القاعدة جبانب كوف ادلادة  السئم وادللل ألنو ينتهي إىل حفظ األحكاـ والشغل بالتفكَت
 صعبة وثقيلة. 

وقاؿ بعض ادلعارضُت لدراسة القواعد يف اللغة إف تعلمها بتخصيص بعض حصص 
معينة تعترب ضياع وقت وضربا من العبث ألف تعليم القواعد ادلنظمة على أبواب يورث تعليم 

ذلا واستظهارا ولو كانوا أكثر حفاظا  -ما ال جدوى يف ربسُت لغة الطالب أى أهنم 
 1ما زالوا خيطئوف يف كتابتهم خطأ فاحشا. -دلسائلها 

وقد حيمل تعليمها يف مادة مستقلة بتخصيص حصص معينة أف يعّدىا الطالب 
غاية يف ذاهتا، مع أف فيو االذباه احلديث الذي يوصي ادلعلمُت ألف يعنوا بأسلوب االتصاؿ 

ي قواعدىا أ -رؼ الطالب عن تركيب اللغة يف التعليم بتدريب أمناط اللغة الصحيحة، ويع
الصحيحة على سبيل احملاكاة بتلك األمناط. والتعليم على مقتضى ذلك االذباه يعّرؼ  –

                                                             
 .204( ص. 1968)القاىرة: دار ادلعارؼ،  ادلوجو الفٍت دلدسي اللغة العربيةعبد العليم ابراىيم،  1
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الطالب األمناط الصواب واخلطأ يف مواقف االتصاؿ دوف استقراء خصائص اللغة وربليلها. 
وعامل اللغة يعٍت أف معلم وقاؿ عليو الدكتور حلمي خليل ىو نقطة الفرؽ بُت معلم اللغة 

اللغة ال يسأؿ إال عن الصواب واخلطأ وعن اجلائز وغَت اجلائز خبالؼ عامل اللغة الذي 
يفحص ويصف الظواىر اللغوية ويستقرئ خصائصها من خالؿ االستعماؿ مث يصنفها 

 2وجيردىا.
غرؽ مث تابعتو مشكالت تعليم القواعد العربية يف بعض ادلعاىد وادلدارس الذي يست

 –هبدؼ االتصاؿ  –السنوات العديدة ويسَت بطيئا. وتعلمها أطوؿ من تعلم اللغة نفسها 
وعرفنا أف دراسة القواعد ىي دراسة عقلية تستوجب  3حىت كاف ذلك يورث السئم وادللل.

جهودا فكريا وتتطلب قوة ادلالحظة ودقة ادلوازنة، ومنو بدت القواعد صعبة وسليفا ويًتتب 
رغبات الطالب ودافعيتهم يف التعلم. وقاؿ أستاذ رمحن؛ مدير الدورة التعليمية بعد ذلك قلة 

"األزىر" بباري؛ إنو ال ينبغي استغراؽ السنة كاملة يف تفّهم القواعد بل أهنا ديكن فهمها يف 
 4وقت قصَت ضلو طريقة التدريس ادليسرة.

يتسبب من ورأى عابد توفيق أف حدوث الظواىر السلبية حوؿ تعليم القواعد 
أسباب كثَتة، منها؛ عدـ الطريقة ادلالئمة بنفس التالميذ يف تعليم القواعد العربية. وقاؿ إف 
طرؽ تعليم القواعد مجود وتعتمد على احلفظ والتحليل الدقيق؛ ال قوة إليو إال الطالب 

فمهما كانت ادلادة ثقيلة وصعبة فال بد من إلقائها بأسلوب الطريقة  5الكبار الفهيم.
 السهلة ادلمتعة كي يتباعد عن تلك االفًتاضات السلبية.

                                                             
)الرياض: جامعة االماـ زلمد بن  النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربيةعبد العزيز بن ابراىيم العصيلي،2

 .ئ48( ص. 1999سعود اإلسالمية، 
3
Abdul Muin, dkk.,Efektifitas Ilmu Nahwu dalam Pembelajaran Bahasa Arab: StudiKasus di MAS 

Simbang Kulon Pekalongan. Dalam Jurnal STAIN Pekalongan, (Vol. 8 No. 1 Mei 2011), hlm: 158. 
4
Wawancara dengan Ust. Rahman, Direktur Kursusan Al Azhar, (Pare, Ahad 07 Februari 2016)  

 .199(، ص. 1983)بَتوت: مؤسسة الرسالة  ادلوجو العملي دلدرسي اللغة العربية عابد توفيق اذلامشي، 5
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وبالرغم على ذلك، القواعد العربية ذو إسهاـ كبَت يف تكميل ادلهارات اللغوية، ال 
سيما يف القراءة وفهم ادلقروء، ألف العربية موقفها الفهم للقراءة؛ يعٍت الديكن لكل فرد أف 

ء فيها أي تراكيبو ومراتبو النحوية من إعراب يقرأ النسخ العربية إال بفهم موضوع ادلقرو 
وتذكَت أوتأنيث والتثنية أواجلمع والضمائر ومراجعها. خبالؼ اللغة سوى العربية اليت موقفها 

ولكنها، مع االنتباه عن أمهيتها، ال تكوف مكانتها يف اللغة إال كادلراقب ألف  6القراءة للفهم.
ادلفرط يف ادلراقب يثَت التدقيق يف اللغة حىت يف  تقيس صحة تراكيب اللغة. ووضع االىتماـ

الكالـ. ونرى ادلفرطُت يف استخداـ ادلراقب )القواعد( ال حيبوف ارتكاب األخطاء ولذلك 
يدّققوف باستمرار فيما يقولوف يف ضوء ما لديهم من سلزوف القواعد النظرية، ويأيت كالـ 

 7قة.ادلتعلمُت من ىذا الصنف مًتددا وخاليا من الطال
ويريد الباحث أف يقدـ يف ىذه الرسالة ادلاجستَت ادلبحث عن تعليم القواعد بطريقة 
سبييز الذي ىو التعليم بالطريقة ادلبدعة بإدخاؿ جو الفرح وترويح النفس أثناء التعليم ويكوف 

فضال ضمنت ىذه الطريقة استيعاب القواعد بأسرع  8أدعى إىل االستجابة والفهم والقبوؿ،
ن مع أقصى ىدفها القيم؛ يعٍت قدرة الطالب لًتمجة القرآف وكتب الًتاث العربية. ما أمك

 ومحلت ىذه الطريقة على ادلبدأ "الطريقة أىم من ادلادة".
وأما مواد القواعد يف طريقة سبييز تتقارب مع سائر مواد القواعد يف سائر الكتب؛ 

ادلناسب لإللصاؽ إىل نغمات  النحو والصرؼ، إال أهنا تًتتب على الشكل اخلاص ادليسر
األغنية )اإلندونسيا أوالعربية( ادلألوفة لدى الطالب وتُعّلم تلك ادلواد بأسلوب الطريقة 

يقدروف الفهم  -ولو يف سن صغار )مستوى اإلبتدائية(  -ادلمتعة حىت كاف الطالب 

                                                             
6
Hayati Nufus,Pembelajaran Gramataika Arab dengan Communicative Grammar. Dalam Jurnal 

Studi Islam. Pascasarjana IAIN Ambon (Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2013), hlm: 161. 
ترمجة عيسى بن عودة الشريويف )الرياض: جامعة  الثانية،نظريات تعلم اللغة روزموند ميتشل و فلورنس مايلز،7

 66( ص. 2004ادللك السعود، 
 .203. ص. ادلوجو العملي....عابد توفيق اذلامشي،8
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بتعليم القواعد ويطبقوهنا يف ترمجة القرآف وكتب الًتاث، ويقدروف بعد سباـ تعلمهم للقياـ 
 على مقتضى ىذه الطريقة. 

وقاؿ د. أحسُت سخاء يف مقدمتو، وىو أحد مريب ادلعهد "بيت سبييز" بإندرامايو: 
"ادلعوقات اليت وجو عليها الطالب يف حُت ىي صعبة تطبيق تعليم النحو والصرؼ بطريقة 

صلاح علو يعتمد على أف ول 9التعليم ادليسرة. ألهنم يعتربوف النحو والصرؼ كادلواد الصعبة".
التعليم يرتبط بنجاح الطريقة. نعم، ىناؾ أسباب كثَتة تؤثر إىل صلاح التعليم، ولكّن صلاح 
الطريقة يقدر معاجلة صعوبة الطالب وضعفهم الستقباؿ ادلواد الصعبة. وإذا يتفاوت 

جل ادلدرسوف دبادهتم وشخصياهتم، فإف التفاوت بينهم من حيث الطريقة أبعد أثرا وأ
 10خطرا.

اعتمادا على ادلعلومات أف الطريقة الناجحة ىي اليت تؤدي إىل الغاية ادلقصودة يف 
أقل وقت وبأيسر جهد يبذلو ادلعلم وادلتعلم ووجود ادلشاركة الفعالة واستثارة مهة ادلتعلم 

فأسلوب طريقة سبييز اليت ىي مبنية  11وميولو وربفزه على العمل اإلجيايب والنشاط الذايت.
لى األغنية والتصفيق يف الفصل وإجياد رغبات ادلتعلم ودافعيتو سبشي إىل إجياد التعليم ع

الفعاؿ الناجح بتنزيو عملية التعليم عن الصعوبات وخوؼ احلفظ حىت ظهر التعليم البسيط 
ادلمتع، ومنو نبتت االستجابات ادلرجوة من الطالب ويرضوا عند القياـ باألعماؿ ادلرتبطة 

 ىدؼ الًتبوية ويبذلوف جهدا كبَتا لتحقيقها ألنو متمتع بالدافعية. باصلاز األ
بقياـ  2010ينايَت  21يـو اخلميس  (Republika)  أعلنت اجلريدة ريفوبليكا دوق

، 12-7التجربة هبذه الطريقة يف معهد "بيت سبييز" على الطالب يف سن الطفولة؛ حوؿ 

                                                             
9
Abaza,Tamyiz; Anak Kecil saja Bisa, yang Pernah Kecil Pasti Bisa.(Jakarta: Tamyiz Publishing 

2011), hlm.ii. 
 .31. ص. ادلوجو الفٍت....عبد العليم ابراىيم، 10
 34: .. صػادلوجو الفٍت....عبد العليم ابراىيم.11
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باسلوب طريقة سبييز مدة أسبوعُت، وحصلوا على يشًتكوف الدورة التعليمية للقواعد العربية 
 النتيجة ادلمتازة يف اختبار تصحيح ترمجة القرآف وكتب الًتاث العربية.

وقاـ الباحث إلعداد ىذه الرسالة بادلقابلة ادلبدئية إىل مدير الدورة "أوشياف عربية" 
دلكاف ادلعّد لتعليم بباري اليت تستخدـ طريقة سبييز يف تعليم القواعد. وىذه ادلؤسسة ىي ا

اللغة العربية مكثفة مثل سائر الدورة التعليمية بباري.  وكانت أوشياف ىي من أقدـ الدورات 
العربية بباري ألهنا قد اشتهرت خبصوصيتها لتهييئ الطالب بادلهارات اللغوية حسب 

 تتولد من حاجاهتم بالعملية ادلكثفة. ويف ىذه القرية عديد من الدورات العربية سواىا اليت
أوشياف؛ يعٍت تعّلم وزبػرّج مديرىا يف أوشياف مث يؤسس الدورات التعليمية سواىا يف ىذه 

 القرية. 
وكاف ادلدير يعترب أف طريقة "سبييز" ىي من أحد اإلجابة حلل مشكالت تعليم 
القواعد؛ يعٍت وجود األغنية والتصفيق وما عداه من ترويح النفس يساعد الطالب تلقي 

ومل يزد تطبيق ىذه الطريقة يف  12د وحفظها. وقاؿ فيو: "دلاذا ال أجد سبييز منذ القدمي".ادلوا
 الدورة أوشياف عربية عن سنتُت سباما.

وانطالقا شلا سبق ذكره يقدـ الباحث ىذه الرسالة ادلاجيسًت بادلنهج الوصفي 
يف الدورة أوشياف التحليلي بادلدخل الكيفي ربت ادلوضوع "تعليم القواعد بطريقة "سبييز" 

بباري كديري" ويريد الباحث اكتشاؼ بعض األمناط ادلوجودة فيها ( Ocean Arabicعربية )
ووصفها وربليلها، ويرجو الباحث أف يستنتج ادلواقف التعليمية كي يساىم يف تطوير العلـو 

 خاصة يف رلاؿ تعليم اللغة العربية.
 
 

                                                             
12

 Wawancara awal dengan Ust Thoyib: Mudir Ocean & Pengajar Tamyiz di Ocean, pada Sabtu, 

14 November 2015. 
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 البحث . ب
 تعليم القواعد العربية .1

 القواعد العربيةأهداف تعليم  ( أ
ومن الواضح أف تعليم القواعد ليس غاية االىداؼ يف حد ذاتو وإمنا ىي 

ولذلك  13وسيلة لتقومي القلم واللساف من االعوجاج والزلل وتصحيح األساليب،
 ينبغي أال ندرس إال القدر الذي يعُت على ربقيق ىذه الغاية. 

 14يأيت:ومن األىداؼ اليت ترمي إليها دروس القواعد ما 
تساعد القواعد يف تصحيح األساليب وخلوىا من اخلطأ النحوي الذي  (1

يذىب جبماذلا فيستطيع التلميذ بتعلمها أف يفهم وجو اخلطأ فيما يكتب 
 فينتجو ويف ذلك اقتصاد يف الوقت واجملهود.

ربمل التالميذ على التفكَت وادراؾ الفروؽ الدقيقة بُت الًتاكيب والعبارات  (2
 واجلمل.

ة ادلادة اللغوية للتالميذ بفضل ما يدرسونو ويبحثونو من عبارات وأمثلة تنمي (3
 تدور حوؿ بيئتهم وتعرب عن ميوذلم. 

تنظم معلومات التالميذ اللغوية تنظيما يسهل عليهم االنتفاع هبا وديكنهم من  (4
نقد األساليب والعبارات نقدا يبُت ذلما وجو الغموض وأسباب الركاكة يف 

 ىذه األساليب. 
تساعد القواعد يف تعويد التالميذ دقة ادلالحظة وادلوازنة واحلكم وتكوف يف  (5

نفوسهم الذوؽ األديب ألف من وظيفتها ربليل األلفاظ والعبارات واألساليب 

                                                             
 104ـ( صػ:  1988. )الرياض: دار الفيصل الثقافية اللغة.. تدريسا واكتسابازلمود أمحد السيد. 13
 201حسن شحاتة. نفس ادلرجع. صػ:14
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والتمييز بُت صواهبا وخطئها ومراعاة العالقات بُت الًتاكيب ومعانيها والبحث 
 فيما طرأ عليها من التغيَت. 

على استعماؿ االلفاظ والًتاكيب استعماال صحيحا بادراؾ تدريب التالميذ  (6
اخلصائص الفنية السهلة للجملة العربية كأف يدربوا على أهنا تتكوف من فعل 
وفاعل أو مبتدأ وخرب ومت بعض ادلكمالت االخرى كادلفعوؿ بو واحلاؿ 

 والتمييز وغَت ذلك. 
 العامية. تكوين العادات اللغوية الصحيحة حىت ال يتأثروا بتيار  (7
تزويدىم بطائفة من الًتاكيب اللغوية واقدارىم بالتدرج على سبييز اخلطأ من  (8

 الصواب. 
 

 صعوبات تعليم القواعد العربية ( ب
ولقد امتازت اللغة العربية من سائر اللغات باحلركات والسكانات ربتم علينا 

وتراكيبها ضرورة العناية بقواعدىا لضبط أواخر الكلمات وضبط حركات حروفها 
الصحيحة. ومن ىنا بدت ىذه اللغة عقدة من حُت رؤيتها ولو قبل البحث فيها. 
وقاؿ الدكتور أحسُت سخاء يف مقدمتو بكتاب سبييز: "ادلعوقات اليت وجو عليها 
الطالب يف حُت ىي صعوبة تطبيق تعليم النحو والصرؼ بطريقة التعليم ادليسرة، 

 15اد الصعوبة بديهة".ألهنم يعتربوف النحو والصرؼ كادلو 
وخلص عابد توفيق أسباب صعوبات القواعد العربية لدى الطالب حُت 

 16تعلمهم على النحو التايل:
 

                                                             
15

Abaza, hlm. ii 
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 جفاف النحو وصعوبته (1
والواضح أف القواعد العربية ىي زلاكمات عقلية رلردة عن واقع احلياة 

اجلمل  العملية، فهي تؤكد على التعليل يف كل قاعدة وشغلو الشاغل التدقيق يف
والًتاكيب ادلعرفة موقع الكلمة من االعراب وضبط حركاهتا والتدقيق يف احلروؼ 
الضبط حركاهتا، بل التدقيق يف احلركات ذاهتا حملاولة االىتداء إىل حروؼ 
زلذوفة بداللتها بسب االعالؿ مثال أو التدقيق يف احلرؼ نفسو حملاولة ارجاعو 

ؿ. لذا فإف القواعد ربتاج إىل جهد إىل حرؼ آخر كما ىو احلاؿ يف االبدا
عقلي شاؽ حبصر الفكر واالنتباه إىل حروؼ صماء وحركات فوقها كما ربتاج 
إىل الًتكيز على التعليل ادلنطقي والتحليل النفسي للغة وادلالحظة وادلوازنة يعجز 

 عن ادراكها الطالب ال سيما يف ادلرحلة االبتدائية. 
 لتزا  باا في المدار جمود طرق التدريس القديمة واال (2

وىي اليت تعتمد على حفظ القواعد النحوية حفظا بغاويا كما أهنا تؤكد 
على أف ربفظ االمثلة والشواىد من غَت دراسة ربليلو ذلا وال تطبيق واسع عليها 
وتعتمد كذلك على االكتفاء بقراءة مادة الكتاب يف الصف قراءة صورية من 

مث قياـ ادلربزين فقط حبل بعض التمارين ـ غَت  قبل ادلدرس أو من قبل التلميذ
التفات إىل مدى فهمها من قبل اآلخرين أو إىل صحة نقلها أو اكتمالو يف 
دفاترىم كما تعتمد ىذه الطرؽ على عدـ الربط بُت القاعدة النحوية والعٌت 
حُت تدريسها وحُت حل التمارين اخلاص هبا شلا حييل الدرس إىل جفاؼ ومجود 

 ل إىل كره ومقت. وملل ب
 
 



 ( بباري كديريOcean Arabic")تعليم القواعد بطريقة "سبييز" يف الدورة "أوشياف عربية

Al-Irfan, Volume 1, Nomor 1, Maret 2019                              31 
 

  مدر  النحو التقليدي (3
ىو اضافة إىل التزامو بالطرؽ اجلامدة ال يفكر تفكَتا جديا يف تيسَت 
النحو وال يف كيفية ادخاؿ جو الفرح والشوؽ إىل نفوسهم عن طريق ادلادة 
التدريسية. فال سبهيد وال مقدمة، وال أمثلة من عنده ليستنتج منها القاعدة وال 

 التدريس. افادة من السبورة وال تشويق يف احلديث أو يف أسلوب 
 طريقة تمييز .2

 التعريف بطريقة تمييز ( أ
على الًتكيبات وادلؤلفات ربتوي على ادلواد ( work-sheetوىي أوراؽ العمل )

األساسيات للنحو والصرؼ، وىي من نوع تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة 
(ASP:Arabic for Spesific Purposes)  هبدؼ تلبية كفاءة الطالب منذ سن الصغر

)اإلبتدائية( وادلبتدئُت، بشرط بعد قدرهتم قراءة القرآف، إىل كوهنم ماىرا يف القراءة 
 17والًتمجة والكتابة )اإلمالء( للقرآف وكتب الًتاث العربية.

وأصدرت ىذه الطريقة إىل اجملتمع العاـ على منرب الربنامج حفلة الكتاب 
(pestabuku Jakarta بسيناياف جاكرتا تاريخ )وقاـ بتصحيحها د. 2009يويل  4 .

( جباكرتا وكاتب جلنة IIQأحسُت سخاء زلمد احلافظ )رئيس رلمع علم القرآف )
 2010ينايَت  10تصحيح القرآف وزارة الدينية بإندونسيا( بإندرامايو 

ى ولكنو يف تسميتها بالطريقة من احملتمل عليها، ألف سبييز حيتوي عل
األىداؼ واحملتوى اخلاص ومراحل اإلجراءات وكذلك تقومي صلاح التعليم من 
اجلانب العاطفي. حىت كانت سبييز من حيث مضموهنا أقرب إىل تسميتها دبنهج 

                                                             
17

Abaza.Tamyiz…, hlm. 7 



 ( بباري كديريOcean Arabic")تعليم القواعد بطريقة "سبييز" يف الدورة "أوشياف عربية

Al-Irfan, Volume 1, Nomor 1, Maret 2019                              32 
 

تعليم القواعد العربية. وأما تسميتها بالطريقة ىي بسبب سبق شهرهتا يف ادلأل باسم 
 الطريقة.

 نبذة عن طريقة تمييز  ( ب
يز ىي عبارة عن طريقة ميسرة لتعليم العربية وقواعدىا اليت اخًتعها طريقة سبي

 1969"زاووف فاطن" وىو أحد مؤسسي معهد بيت سبييز ولد يف إندرامايو سنة 
تلقى العلم وتعّلم العربية على يد جده كياىي سبييز وبعد وفاة جده تعلم على يد 

وسطة والثانوية يف إندرامايو. مث عمو كياىي أنس سبييز. أكمل دراستو اإلبتدائية وادلت
واصل دراستو يف كلية االقتصاد باجلامعة الشافعية اإلسالمية يف جاكرتا مرحلة 
اللليسانس وادلاجستَت. وىو حيب التدريس ويهتم بالًتبية، ويعرؼ من خالؿ خرباتو 

ية التعليمية والتعلمية يف السنوات ادلاضية موضع صعوبة الطالب يف تعلم اللغة العرب
 ال سيما قواعدىا. ففكر عن طريقة التدريس ادليسرة لتعليمها حال لتلك الصعوبة. 

واستلهم من خربتو أف الطالب يف بعض ادلعاىد يتعلموف القواعد 
بادلنظومات مثل ألفية البن مالك والعمريطي وسوامها، وكانوا حيرصوف حلفظ تلك 

فظوف آالفا من الشعر سهلة ادلنظومات ويقرؤوهنا بطريقة التغٍت يف الفصوؿ، حي
 ويتسابقوف حبفظهم كل السنة، ولو كانوا ما زالوا مل يفهموا معناىا. 

ومن تلك الوقائع رأى زاووف فاطن بأف الطالب حيبوف األغنية وحيبوف 
التعليم بطريقة التغٍت. وافًتض أف نّظم مواد القواعد العربية كمنظومة الشعر باللغة 

دة حلل تعليم القواعد. وأخذ نغمات الغناء ادلشهورة اإلندونسيا يكوف فكرة جي
وادلألوفة لدى الطالب وتغٍت ادلواد هبا مناسبة لنفسية الطالب حىت يشعروف بالراحة 

 18ومرح وهبجة أثناء التعليم.
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أما تسميتها بطريقة "سبييز" فهي نسبة إىل اسم جده "كياىي سبييز" الذي 
الدينية بطريقة ميسرة بعد صالة العشاء يف  يعلمو القرآف واللغة العربية والدروس

ادلصلى "سبييز" بإندرامايو. وكاف قبل أف يؤـّ الصالة مجاعة أوصى الطالب ألف يعنوا 
مقروءه يف الصالة، ويفرقوا فيو بُت احلروؼ واألمساء واألفعاؿ. مثال يف مقروءه سورة 

أية الكلمات فيها حروؼ أو أمساء أو أفعاؿ؟ مث سأذلم بعد الصالة عن  ؛الفاربة
 حصيلهم، ويعاقب من ال يهتم بادلقروء. 

وأوصى كياىي أنس سبييز إىل تالميذه: "افهم طريقة التعليم بوسيلة القرآف 
مثل ىذا حىت يبدو تعلم العربية )الكتب الًتاث( سهلة وديكن تعلمها ذاتيا. ىكذا 

كياىي ساطاري يف ادلعهد أرجاويناغوف وكياىي ىاروف يف ادلعهد  تعلمت لدى  
 19كيمفك"

 20لطريقة تمييز( visi & misiاألهداف والماا  )ج( 
لطريقة سبييز فمساعدة ادلسلمُت ليكونوا ماىرين يف ترمجة األىداؼ أما 

 القرآف ادلسموع أوادلقروء لديهم. 
ىي استعداد أجياؿ ادلسلمُت منذ سن الصغار بالكفاءات لًتمجة  ادلهاـوأما 

القرآف والكتب الًتاث وكتابتهما وتعليمهما مثلما إماـ شافعي رمحو اهلل يف سن 
 صغاره. 

 المبادئ لطريقة التمييز ( د
 21المبادئ العامة (1

أما ادلبدأ العاـ ذلذه الطريقة ىي "الطريقة أىم من ادلادة". يعٍت أف ادلادة 
ادلدروسة تساوي بسائر مواد القواعد العربية يف كتب النحو والصرؼ، بل األىم 
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يف ضوء ىذه الطريقة ىو كيفية وطريقة التعليم اليت ال بد من كوهنا سهلة 
طفاؿ الصغار قادروف فعلى لألطفاؿ، حىت كاف شعار ىذه الطريقة ىي "إف األ
 الذين قد مضى صغاره أف يكونوا قادرين باحلتم." 

 بطريقة التمييزوالتعلم المبادئ للتعليم  (2
يعٍت أف يعلم ادلعلم بأسلوب  (teaching by heartالتعليم بلغة القلب ) -1

( فينبغي لو أف جيتنب سلوكا fun and active learningمشوؽ ونشاط )
 وسليفا يف التعليمقاسيا ومتشددا 

توظيف الدماغ األدين والدماغ األيسر والدماغ الالواعي. الدماغ األدين  -2
% من طاقة الدماغ، والدماغ األيسر وظيفتو للذكر 12وظيفتو للفهم وىو 

%من طاقة 55% من طاقة الدماغ، أما الدماغ الالواعي 33واحلفظ وىو 
ألدين واأليسر بتوظيف الدماغ فوظيفتو تكرار وزبزين ما فعلو الدماغ ا

الدماغ الالواعي يستطيع الطالب أف يتعلموابدوف وعي ال سئيما وال 
 مشقة. 

النظرية والتطبيق يف نفس الوقت. تعرض ادلادة الدراسية تدرجييا مث يتبعها  -3
التطبيق ال جيوز التفاوت بُت تقدمي ادلادة والتطبيق دبسافة بعيدة من 

 22الوقت.
4- Laduni (ilate kudu muni)  أف يتعلم ويصوت الطلبة بصوت عاؿ: ىذه

اخلصلة ىي نوع ترقية واقصاء كفاءة الدماغ اليسرى واليمٌت متوازنا. 
ويكمل بالتكرار التكاملي وىو نوع من اقصاء كفاءة الدماغ الصدور 

 أوالقلب حىت كاف حصيل التعلم أجيد.
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5-  Sentot (Senyum sambil Melotot)  االستاذ موديل تعلم الطالب ىو قياـ
بتعليم الطلبة فإف شاء اهلل يقدروف الطلبة تلقائيا على تعليم ترمجة القرآف 

 23وكتب الًتاث مثلما أستاذىم يعلمهم.
 24المبادئ لقيا  نجاح التعليم (3

اليسر: يعٍت ال بد من أف يشعر التلميذ كوف عملية التعليم بسيطا يسرا.  -1
د من التلميذ الذي يشعر بالعسر ففيو خطوة التعليم غَت حفلو كاف فيو وا

 الفعاؿ. 
بنفسي  اأف يكوف االنطباع األخَت لدى التلميذ ىو: "إف كاف كذلك، فأن -2

 قادر يف التعليم بالتمييز"
 مناجية البحث  .3

 مناج البحث ومدخله ( أ
واستخدـ ىذا البحث ادلنهج الوصفي التحليلي بادلدخل الكيفي؛ يعٍت 

بدأ من االفًتاضات ويرحل إىل االستفسارات يقـو على النظريات  البحث الذي
حيث بدأ الباحث من البيانات حوؿ 25حوؿ مشكالت اجملتمع أو اإلنسانية.

وادلقابلة ادلبدئية إىل بعض األفراد فيو، وافًتض ميداف البحث بعد ادلالحظة 
 الباحث وجود األمناط اخلاصة ال يتم كشفها إال بادلدخل الكيفي. 

وأخذ بالبحث عن تعليم القواعد بطريقة سبييز يف الدورة "أوشياف عربية"، 
. ويتمّوؿ ىذا البحث من اخلربة اليت ادلبحوث عنووتكّشف الباحث عن ماىية 
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Abaza.Tamyiz, hlm.8 
24

Abaza.Tamyiz, hlm.8 
25

John W. Creswell. PenelitianKualitatif&DesainRiset (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2014), hlm. 

59. 
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حكاىا األفراد التمسوا بتعليم القواعد بتلك الطريقة فيها ومجع منهم البيانات، مث 
 26ى ادلعٌت ادلستفاد منو.تدوين خربهتم مث يفسرىا وحيللها حىت حصل عل

 أدوات جمع البيانات ( ب
 المالحظة (1

وقبل بداية البحث قاـ الباحث بادلالحظة ادلبدئية البسيطة؛ أي غَت 
ادلقصودة، وىي بداية للمالحظة العلمية، وتنجم عنها الفرضيات ربتاج إىل 

 حبث وتدقيق. وقاـ هبا للتعرؼ على واقع معُت أو جبمع البيانات وادلعلومات.
مث قاـ أيضا بادلالحظة ادلقصودة وادلضبوطة واحملددة توجهها فرضية 
معينة أو نظرية زلددة وتتم ظروؼ سلطط ذلا. وىذه ادلالحظة العلمية ىي 
بادلعٌت الصحيح يف البحث العلمي. ولدى الباحث تصور مسبق عن نوع 

 ادلعلومات أو السلوؾ الذي سَتاقبو. وحصل الباحث على ادلعلومات منها: 
 العملية واالجراءات لتعليم القواعد بطريقة سبييز يف الدورة أوشياف عربية -1
 استجابات الطالب ضلو تعليم القواعد بطريقة سبييز يف الدورة أوشياف عربية -2
 ادلواد ادلدروسة يف تعليم القواعد بطريقة سبييز يف الدورة أوشياف عربية -3
 ة أوشياف عربيةالوسائل يف تعليم القواعد بطريقة سبييز يف الدور  -4
 زلاوالت ىذه الدورة لتحقيق األىداؼ الًتبوية. -5

 المقابلة ( ج
وقاـ بادلقابلة احلرة يف أوؿ ادلرة إىل ادلدير وبعض الطالب يف الدورة أوشياف 
عربية ألجل نيل البيانات افتتاحية كي يقدر لتعيُت أية ادلشكلة وادلتغَتة فيها ربتاج 
للبحث. وكذلك قاـ أيضا بادلقابلة احلرة العميقة؛ يعٍت بعد أف سبت ادلشكلة وحصلت 
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 John W. Creswell, Penelitian Kualitatif & Desain Riset, hlm. 96. 
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عد الباحث دليل ادلقابلة اليت اعتمد عليو وتعمق عنو البيانات حوؿ ادلتغَتة، أ
 ادلقابلة إىل بعض األفراد منهم: ووجهت  27بتساؤالت إىل مصادر ادلقابلة.

 ادلدير / ادلدرس (1
منو البيانات عن موصفات اجراءات تعليم القواعد بطريقة سبييز يف الدورة  وحصل
 أوشياف عربية 

 الطالب (2
التعليم بطريقة سبييز يف الدورة أوشياف عربية، حصل منهم اذباىاهتم الستقباؿ 
 وكذلك عن األثر االجيايب ضلو ىذا التعليم.

 الوثائقتحليل د( 
وىي ادلعلومات اليت حصل عليها الباحث من الكتب الدراسية استخدمت يف 
تعليم القواعد بطريقة سبييز وكذلك بعض ادلصنفات والتأليفات واجملالت العلمية جلمع 

خلرباء حوؿ تعليم اللغة العربية. واستخدـ أيضا دفًت التوثيق حيتوي على أنواع اذباىات ا
 الوثائق ادلبحوثة.

 حليل البياناتت ( ه
ويتبع الباحث طريقة ربليل البيانات وفق ما قرره ميلس وىوبرماف: بأف مشروعية 
ربليل البيانات يف البحث الوصفي فعالة وجيري مستمرة حىت ينتهي ووصل إىل حد ترديد 

( 3( عرض البيانات 2( زبفيض البيانات 1عملية ربليل البيانات ىي:  وكانتالبيانات. 
 عاؿ يف ربليل البيانات على النحو التايل: االستنتاجات. وكاف الشكل الف
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Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D, hlm. 233. 
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 1.3الرسم البياني 

 تحليل وصفي كيفي على طراز ميلس وهوبرمان
 ذتحليل نتائج البحث ومناقشتاا .4

أما مواصفات هذا التعليم وخصائصاا يجدها الباحث ذا خصوصية جذابة في  ( أ
 بعض جوانباا، وهي:

 األهداف (1

وكاف األىداؼ الثابتة ذلذه الطريقة ىي استعداد الطالب لًتمجة القرآف. 
ولكنو قاؿ ادلدرس بأف األىداؼ الًتبوية فيو ىي قدرة الطالب فهم معاين القرآف 
ادلسموع وادلقروء. وعند الباحث أف األىداؼ عند ادلدرس ىي األصدؽ فيو، ألهنا 

ليق تغيَت األىداؼ دلوافقة االجراءات ادلالئمة بعملية التعليم واحملتوى. ولو ال ي
 واحملتوى بل االجراءات واحملتوى اليت وجبت ألف توافق باألىداؼ. 

نعم، ترمجة القرآف ىي الغاية األكرب يف ىذا التعليم ولكن الباحث اليرى فيو 
العملية لتحضَت الًتمجة ادلفهم، بل الًتمجة ادلقصودة فيو ىي الًتمجة اليت تضغط 

 فهم الطالب دلعاين القرآف ال لالفهاـ. 
ووجد أيضا الباحث من مالحظة ادليداف أف ادلراد من ترمجة القرآف ىنا، ىي 
"الًتمجة احلرفية" وىي زليطة بالًتاجم ادلرتبطة بنسخة ادلصدر. ويظهر االرتباط يف 

نسخة ادلصدر ال قواعد لغة اذلدؼ؛ كًتتيب اللغة وتراكيب  قواعدقوة ادلعانقة مع 
ية ىذه الًتمجة ىي عقدة الًتمجة ومجودىا . وسلبعداىااجلمل وصيغ الكلمات وما 
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ألهنا ذبرب وضع قواعد العربية يف ترمجتو باللغة اإلندونيسيا، مع أف كالمها يستحقاف 
فًتمجة الطالب يف عملية التعليم ىي غَت  28االختالفات األساسية يف قواعدمها.

إىل  جيدة على حسب معرفتهم دبعٌت القرآف احلرفية، وتطبيق الًتمجة مثل ىذا
 القرآف ديكن اذىاب االعجاز من حيث بالغة القرآف.

اآلخر  اللغةوالًتمجة ىي "العملية لنقل معلومات احملتوى يف اللغة األوىل إىل 
متكافئا وبشكل غَت طبيعي يف تبليغها حىت ال يشغل اخلالؼ يف النظرة واالنبطاع 

حق ادلبتدئُت  وىي يف 29الغريب يف حاؿ أخذ تلك ادلعلومات من تلك الًتمجة."
أف يسلكوىا بالعمل مع النسخة البسيطة ال الشعر وال ما فيو البالغة العالية، ألف 
ترمجتها ربتاج إىل عديد من فنوف العلـو وتعاين شلا يعاين من عدد من حقوؿ ادلعرفة 
اإلنسانية: فوجودىا على ملتقى مجلة علـو ال سيما األلسنية وادلنطق، وعلم النفس 

ادلًتمجوف يعتربوف الًتمجة فنا وينكروف وجوب تعريفها كعملية مرتبطة ف 30الًتبية.
فمعرفة القواعد األساسية فقط غَت عميقة مع قدرة  31ارتباطا بادلعرفة العلمية.

الرجوع إىل القاموس ال يكفياف لتقدمي ترمجة القرآف الفهيمة. ألف الواقع أف ادلًتجم 
لنسبة إليو ليست اكتشاؼ معٌت جيهلو بل ال يًتجم للفهم بل لإلفهاـ. فادلسألة با

 32اكتشاؼ وسيلة التعبَت عن ىذا ادلعٌت يف لغتو األـ.
ولكنو، يف ثبوت أىداؼ الًتمجة؛ يعٍت قدرة الطالب ترمجة القرآف الكرمي 
بتعاوف القاموس كوكبا، قوة الدعاية لًتويج ىذه الطريقة؛ فلو يرى الوقائع 

ز للقرآف يأخذ دورا ىاما يف ادلؤسسات الًتبوية  االجتماعية يف حُت فالتعليم ادلرك
كما ىو ظاىر من توافر ادلسابقة القرآنية وميوؿ اآلباء إلدخاؿ أبنائهم إىل 

 ادلؤسسات هتتم بالقرآف.
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 Ibnu Burdah. Menjadi Penerjemah, Metode dan Wawasan Menerjemah Teks Arab. 

(Yogyakarta: Tiara Wacana Yoga, 2004), hlm. 16 
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 Syarif Hidayatullah. Seluk-Beluk Penerjemahan Arab Indonesia Kontemporer, (Jakarta: 

alkitabizz, 2014), hlm. 17 
 57(، صػ: 1994. ترمجة لطيف زيتوف. )لبناف: دار ادلنتخب العريب: . ادلسائل النظرية يف الًتمجةجورج موناف 30
 60نفس ادلرجع، صػ:  31
 7. صػ: . ادلسائل النظرية يف الًتمجةجورج موناف32
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 االجراءات التعليمية  (2

( شخصية ادلدرس 2( مراجعة ادلواد  1وأما االجراءات فهي تدور حوؿ: 
( تطبيق 4ة ورفع الصوت والعالمات والتعزمي ( االسًتاتيجية؛ ربتوي على األغني3

 ادلعلومات لفهم القرآف. 
فهي كلها ذبعل التعليم فعاال، ولكل منها القوة يف غرس ادلادة؛ فادلراجعة 
فهي لقوة حفظ األغنية، وشخصية ادلدرس اليت ذبعل الطالب القبوؿ والرضا 

واد وتسهيل اثباهتا يف دلشاركة عملية التعليم، واالسًتاذبية اليت تساعد حفظ ادل
 Acceleratedجولُت روس مؤلف  أذىاف الطالب كما يف األغنية وقاؿ فيو

Learning  ومؤسس الدورة التعليمية للغة  بنظاـ سريع، وىو يعطي ادلثاؿ البسيط
عن كيفية ارباد الدماغ ادلختلفة يف عمل معُت وقاؿ "لو تسمع الغناء، فالدماغ 

فيو، والدماغ اليمُت يعمل بادلوسيقي. فليس من الصدفة لو اليسار يعمل باألشعار 
فهمنا الكلمات يف الغناء ادلشهور يسرا. وال ربتاج لبذؿ اجلهد البالغ على ذلك. 

 33وأنت ربفظو سريعا ألف كال الدماغ اليسار واليمُت يعمالف يف عمل واحد"
مات وأما وضع العالمات والتعزمي يساعد الطالب لتذكر تصنيف كل الكل

ادلوجودة يف القرآف، حىت أنو لو جيدىا  يف مستقبلهم يعرفها. ألنو، كما قد سبق 
حبثها؛ أف الدماغ يتذكر ادلعلومات أيسر بالرموز والعالمات. وكذلك عن 
االستنتاجات بالتعزمي حىت يعتربىا الطالب كاألمناط تيسر ذلم على تذكرىا. ىكذا  

ية اليت تقدـ االلواف والصور والفروع كما ىو معلـو يف نظريات اخلريطة الذىن
ادلتعرجة اليت سوؼ تصبح أكثر ربفيزا للدماغ من الطرؽ التقليدية لتدوين 
ادلالحظة. وقد أقره ليوناردو دافنشي وقد استخدـ الصور والرسـو التخطيطية 
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Gordon Dryden & Jeanette Vos. Revolusi Cara Belajar, Belajar akan Efektif kalau Anda dalam 

Keadaan Fun. Terjemahan: Word ++ Translation Service. (Bandung: Penerbit Kaifa, 2002), hlm. 125 
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والرموز والرسـو التوضيحية كطريقة تسجيل األفكار اليت ربشد يف دماغو على 
و يف تطبيق ادليداف ال جيد الباحث جلب األلواف يف عملية الرموز ولكن 34الورؽ.

والعالمات، ولذلك من ادلستحسن؛ أي جللب قوة ادلذاكرة أف يضع العالمات 
 بالرسـو ادللوف.

 
فهي كلها ذبري جيدة، إال أنو وجد الباحث عوارض خيل هبا تلك 

بسبب عدـ االعداد ( ال يستقيم بالوقت، فردبا كاف ىذا 1االسًتاتيجية، وىي: 
فيها الطالب  ينضبط( مراجعة ادلواد اليت التقوىا ادلدرس بنفسو حىت ال 2اجليد 

( وتسجيالت األغنية اليت تقبل االصالح كي يسمحوا الطالب يف مساعها حُت 3
 يف غرفاهتم. 

 المحتوى (3

وكاف احملتوى من حيث موافقتو دبستوى الطالب فمالئمة، ألنو يساعد 
الطالب للفهم تدرجييا من الكلمات بعالماهتا ويستمر إىل تصاريفها واجملرد. 
ولكنو وجد فيو الباحث االختالفات األساسية فيها، من وضع بعض األمساء 

يَت يف صنف احلرؼ، ولكنو للتيسَت فقط من حيث الطريقة ال بقصد تغ
 القواعد الثابتة يف السلف. 

ولكنو من حيث موافقتو باألىداؼ يعٍت ترمجة القرآف فهو حيتاج إىل 
مزيد ادلكونات الكثَتة، ألف الًتمجة من حيث تعريفو ىو عملية اإلفهاـ ليس 
عمال بسيطا. ولكنو لو يهدؼ ادلواد إىل فهم معاين القرآف من حيث معناه 

 احلريف فهو قد وافقو.
 
 

                                                             
 12(، صػ: 2009. ترمجة مكتبة جرير. )الرياض: مكتبة جرير، الكتاب األمثل خلرائط العقلتوين بوزاف. 34
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 أما األثر اإليجابي لاذا التعليم يستنتجه الباحث في النقاط التالية:  ( ب
 إثبات الفكرة؛ بأن القواعد هي المادة السالة.  (1

وادلشهور أف القواعد ىي ادلواد الصعبة، حىت حيتاج مظهر تعلمها إىل الوقت 
الطويل. ويف بعض األماكن جيري تعليم قواعد اللغة غَت فعاؿ بل مجود وديل فيو 

لطالب. وىناؾ كثَت من الفكرة واالعتقادات السلبية ادللصقة يف ىذه ادلواد ا
 الغالية.

وكما قاؿ ادلؤلف يف السابق أف ىذه الطريقة رباوؿ ابطاؿ تلك السلبيات، 
وغرس يف أذىاف الطالب بأف القواعد ىي سهلة وال يطلب استيعاهبا إىل الزماف 

اسة وادلمتعة يف التعليم حىت جيتذب الطويل. فلذلك، يوجب سبييز على مظهر احلم
الطالب إىل االشًتاؾ فيو حُت يروف التعليم هبا. وىذا متحقق عليو يف ىذه الدورة؛ 
يعٍت وجد الباحث من ادلقابلة بأنو يشًتؾ بعض الطالب التعلم بطريقة سبييز بعد 

 رؤيتهم لعملية التعليم حُت ينتظروف حصتهم للتعلم.
 Georgeاولة توافق دبا أثبتو "كيورؾ لوزانوؼ" )ووجد الباحث أف ىذه احمل

Lozanov( "يف طريقتو ادلسماة بػ"سوكيستوفدي )Sugetopedia ويؤلف ىذه .)
الطريقة ألجل حذؼ الفكرة واالفًتاضات واالعتقادات السلبية مثل فكرة صعوبة 

والفكرة ادلواد اليت قد اغًتست يف أذىاف الطالب بال وعي بو، ورأى اخلرباء اخلوؼ 
السلبية ضلو ادلادة ادلعينة تشوش وهتجم عملية التعلم حىت يشعر الطالب غَت 

 35قادرين ولو قبل اخلوض فيو.
وديكن بالفكرة واالفًتاضات السلبية ربديد قوة اإلنساف يف التعلم وتنقيصها. 
ويهدؼ التعليم هبا تبديل تلك السلبية بالفكرة االجيابية ضلو القواعد حىت ديكن من 

والفكرة االجيابية ضلو القواعد مهمة  36اخراج مجيع قوة اإلنساف الكبَتة للتعلم.
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ألف تغرس يف األذىاف ألف اإلنساف ديكن أف يسخر عليو لفعل شيئ باعطاء 
 حىت يفكر أنو قادر لفعلو. 37االحياء

وكما لو قاـ فرد يف ادلنرب ألجل احملاضرة، لو قاـ فيو باحلياء واالرتعاد واخلوؼ 
ثقة لو بنفسو فال ديكن لو الوصوؿ إىل مظهر جيد، ولكنو لو قاـ فيو بالثقة وال 

وابتدأىا بالكلمات البسيطة ادلرحية، كما ىو يقوؿ ابتداء باذلزؿ اخلفيف فردبا 
يساعد ذلك إىل القاء احملاضرة اجليدة. ألف ادلخاوفات وعدـ الثقة تسًت قوة الدماغ 

 38وربددىا حىت ال زبرج قوتو الكبَتة.
 قدرة الطالب للقيا  بعمل التعليم بعد تما  الدر . (2

وقاؿ ادلؤلف بأف أحد عالمات صلاح ادلعلم ىو قدرة الطالب القياـ بعمل 
التعليم بعد سباـ التعلم، جبانب قدرتو فهم ادلواد. وىذه الطريقة يف أصل وضعها 

الكبَتة، مقدمة لألطفاؿ، فلو قاـ األطفاؿ بطفوليتهم بعمل التعليم فهي ادلشكلة 
مع أهنم ال خربة ذلم. فلذلك ضلو ىذه الطريقة يكفي ذلم التقليد دبا فعل ادلدرس 
حُت يعلمو، حىت ال حيتاجوف إىل وضع الزيادة ولو يف القاء الكلمة، ألف ىذه 
الطريقة قد أثبتت الكلمات بسياقها إللقاء ادلواد ال تقبل التغيَت والتصرؼ. وىذه 

 لف ىذه الطريقة.ىي من نوع االبتكار من مؤ 
أما قدرة الطالب للقياـ بعمل التعليم فلو راجعها الباحث إىل التصنيفية 
لبلومفليد وجد أف احلفظ وتقليده بذكره ىو من القدرة السهلة يف التعلم؛ أسهل 
من أف حيلل أو يستنتج ادلعلومات. فلذلك لو يطلب من األطفاؿ التقليد لكلمات 

 أسهل ذلم من القاء الكلمات اجلديدة يف التعليم.ادلدرس يف القاء ادلواد فهو 

                                                             
37

Bambang Eko Hari Cahyono. Sugestopedia: Pendekatan Pengajaran Bahasa Kedua yang 
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38
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 4.4 الرسم

 لبلومفليد التصنيفية ادلعريفية

 
ولكن اليزيد ىذا االبتكار إال عن اثبات الكلمات بسياقها يف القاء ادلواد، 
مع أف ىناؾ عديد من الكفاءة احملتاجة للقياـ بعملية التعليم. وليس التعليم عمال 

التعليم هبذه الطريقة كفاءة ادلدرس لطلب الطالب يف  بسيطا، ال سيما يطلب
 التغٍت مجاعة واذليئات الطفولية.

 تعلم القواعد الميسر (3

وكما قد شرح يف السابق أف تعلم القواعد يطلب إىل احلفظ والتحليل. وهبذه 
الطريقة من حيث أغنيتها تساعد الطالب إىل احلفظ بدوف مشقة وبدوف وعي، 

 ألهنم إمنا يغنوا مجاعة ويكرروىا حىت تثبت ادلواد يف أذىاهنم. 
 وكذلك سائر أنشطتها اليت تتأسس على التعليم على ضوء البحث على

الدماغ، يعطي التدريبات وما عداىا اليت يفهم الطالب معٌت ىذا التعلم. وأما 
االسًتاتيجية من حيث العالمات والتعزمي، فهي يوافق بعمل الدماغ الذي أيسر 

 لتذكر ادلعلومات ضلو األمناط من ادلعلومات ادلكتوبة بشكل نثر. 
 فام معاني القرآن في مستقبل الطالب حين يقرأ القرآن (4

ظهر ىذا األثر بعد أف مت التعلم، حُت خيوض الطالب بأنفسهم لقراءة و 
القرآف يف مستقبلهم، فردبا جيدوف ادلفردات يف بعض أيات يف القرأ، يف معٌت واحد 
مع ما قد تعلمو يف ىذا التعليم. ألنو يف ىذا التعليم يدؿ ادلدرس بأف مفردات 

حىت بعد أف مت تعلمهم لفهم  القرآف تتكرر كثَتا ال بذكر مرة فقط بل مرارا،
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مخسُت أيات من سورة البقرة، فردبا جيدوف ادلفردات فيها تذكر أيضا يف صفحة 
 تالية. 

وكذلك ديرف التدريب للقراءة بالتقطيع إىل تدقيق تركيب كل لفظ يف القرآف 
 حُت يقرأه. حىت يسهلهم إىل ترقية معرفتهم عن الكلمات العربية وعالماهتا.

 اإلختتا  . ج
اصفات تعليم القواعد بطريقة تمييز ذات الخصوصية فاي تحتوي على مو  .1

 بعض المكونات التالية:
 األهداف (1

وىي هتدؼ لًتمجة القرآف بتعاوف قاموس "كوكبا" أو فهم معٌت القرآف ادلقروء 
أو ادلسموع. ولكن األنسب من حيث موفقتها بادلواد والعملية فيو ىو أف 

 ادلسموع أو ادلقروء.يهدؼ إىل فهم معٌت القرآف 
 اإلجراءات التعليمية (2

( مراجعة ادلواد 1وىي ربتوي على عدة العملية وادلكونات القيمية، وىي: 
( اإلسًتاتيجية اليت ربتوي على األغنية والعالمات 3( شخصية ادلدرس 2

 ( تطبيق فهم القرآف وترمجتو. 4والتعزمي 
 المحتوى (3

ن سائر زلتوى القواعد، من كونو وأما احملتوى، فلو اخلصائص يتفرؽ هبا ع
على ترتيب خاص يقبل لإللصاؽ إىل نغمات األغنية، أو اختالفو من حيث 
تصنيفات بعض الكلمات، مثل اإلشارة وادلوصوؿ والضمَت والظرؼ وكاف 
وأخواهتا اليت تقف يف صنف احلرؼ مع أهنا مشهور يف النحو السلفي من 

ال يكوف إال لقصد التيسَت فقط،  صنف األمساء ادلبنية، ولكن ذلك الفروؽ
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وال يبقى عليو على الدواـ ألنو يرجع إىل ما يف النحو السلفي حُت خاض يف 
 سبييز الثالث.

 األثر اإليجابي نحو تعليم القواعد بطريقة تمييز في الدورة أوشيان عربية. .2
 إثبات الفكرة؛ بأف القواعد ىي ادلادة السهلة (1

 يم بعد سباـ الدرس.قدرة الطالب للقياـ بعمل التعل (2
 تعلم القواعد ادليسر (3
 فهم معاين القرآف يف مستقبل الطالب حُت يقرأ القرآف (4
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