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 ع الباب الراب
 تقدمي البياانت وحتليلها 

 نبذة مكان البحث  - أ

مبعهدبكةمراتبورا  املـــتوســطةاإلســالميــة8مدرســةاإلرشــادتنجارانكانت
اجلــنــوبــيــة سنةكـاليــمــنتان يف واملسجد ابلفصل صغريا القرآن حتفيظ حلق

مافيهمؤسسةهوقبلمنحتفيظالقرآننيةالراغبمبرورالوقتكثرم.2008/2010
بناءروضةأولهتبىنروضةاألطفال،وبعدكانف .حتفيظالقرآنصغريغريحلقرمسية

ف سنة فيهبناءاألطفال اإلبتدائية اإلسالميةاملدرسة اإلبتدائية املدرسة تسمى اليت
فبناءاملدرسةاملتوسطةاإلسالميةاليتتسمىنيوبعدبناءهاسنت.بكةحتفيظالقرآن

اإلسالمية بكةاملدرسة القرآن سنةحتفيظ سبعة2014يف اجلدد الطالب بعدد
.وىلاألالدراسةسنةعلىطالب

ابستمرارازدهارمخسعددالطالباجلددثالثونطالباويفسنةالدراسةالثانية
حتفيظاإلسالميةفكانتاملدرسةاملتوسطة.2014وهيرمسيةومفتوحةيفسنةسنني

تر املتوسطة املدرسة ظل حتت بكة املتوسطةبوالقرآن املدرسة )أي 2احلكوميةكا
املدرسةاملتوسطةاإلسالميةحتفيظالقرآنبكةتنضّموزارة2019،ويفسنةمراتبورا(

جديد ابسم تنجارانالدينية اإلرشــاد اإلســالميــة8مدرســة بكة  املـــتوســطة مبعهد
90.أكثربلعددالطالبثالثمائةبمراتبورا

 الرؤية والرسالة  -1

 
املـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبورا8مدرســةاإلرشــادتنجارانالواثئقيفنتيجة90

م.2022أبريل22،اجلمعةكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
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تنجارانكانت اإلرشــاد اإلســالميــة8مدرســة بكة  املـــتوســطة مبعهد
تفّوقعلىالديناإلسالمواللغةالعـربـيـةهلارؤيةوهيمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة

.واألخالقالكرمية
وأمامؤّشرالرؤيةهو؛ (أ

السنة (1 أهل األمة سلف فهم على الصحيح الدين وفهم علم له
 .واجلماعة

 وسلوكاملناسبابألخالقالكرمية.التفكريعرفله (2

 لهحبالقرآنيفالقراءةوالتعلمواحلفظوعمله. (3

 إتقانأربعمهاراتاللغةالعربية. (4

 حمرتف.لهمعلم (5

 إدارةاملدرسةالواضحةاملضمونة. (6

 ةاملؤازرة.عمليةالتعليماملؤثريفبيئةاملدرس (7

عالقة (8 وله املدرسةموافقة جمتمع بني حولعشائري جمتمع وبني
 91املدرسة.

فكانترسالتهاهي؛ (ب
ابلقرآنوالسنةعلىفهمسلفاألمةأهلالرتبيةوتعليماإلسالمإقامة (1

 السنةواجلماعة.

التعليم (2 جعل يف املعلم قدرة وحتسني والطبيعةاخلاّلق االبتكار
 .اإلسالمية

النشطواالبتكاروالفعالواإلفراحالذييستطيعتطّورتعليمالحتّقق (3
 الطالبإقصاء.

 
الواثئقيف91 املـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبورا8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجة

.م2022أبريل15،اجلمعةــوبــيــةكـاليــمــنتاناجلــن
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 حبالقرآنواللغةالعربية.ترسيخ (4

الطالب (5 مستوىملتوّفقبناء يف األكادميية وغري األكادميية املؤثرة
 القوميوالدويل.

تدريبالطالبملستقّلوخاّلقونظامعربالتعليمالرمسيوالتعليمغري (6
 الرمسي.

 92سلوكالطالبهلمأخالقالكرميةيفكلانحّيةاحلياة.طّورت (7

 والطالب  واملوظفي أحوال املعلمي  -2

 أحوال املعلمي واملوظفي (1
مبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتان  املـــتوســطةاإلســالميــة8مدرســةاإلرشــادتنجاران

منها؛93موظفني9معلما16هلااجلــنــوبــيــة

 املهنة االسم الكامل  الرقم 

رئيساملدرسةعبدالرحيمالسرجاانفيصل1

انئبرئيساملدرسةمنهجالدراسةالسرجااننصراملؤمنحمبهللا2

انئبرئيساملدرسةطالبالرمحنالسرجاانعبد3

احلديثمعلمعمادالعاملالسرجاان4

السريةمعلمالسرجاانحممدفاروق5

معلمالصرفطهأمحد6
 

الواثئقيف92 املـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبورا8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجة
.م2022أبريل15،اجلمعةكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة

الواثئقيف93 اإلســالميــةمبعهدبكةمراتبورااملـــتوســطة8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجة
م2022أبريل15،اجلمعةكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
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معلمالتفسريخملصبرضى7

معلمالصرفالليسانسحافظأنصاريحممد8

اإلندونيسيمعلماللغةأنوغرةغيوفرمتاالسرجاان9

معلمالرايضة حممدفعادأنصاريالسرجاان10

معلماللغةاإلجنليزيةشفاءالرمحنفضيلةالسرجاان11

معلمخطاإلمالءأمحدسامل12

معلماللغةاإلندونيسيفرمياتنجونج13

معلمالرايضياتسيفهللاالسرجاان14

الطبيعيةمعلمعلومهرمانشكورالسرجاان15

معلمعلوماالجتماعيةهدايةهللاالسرجاان16

معلمتدريباللغويالسرجاانحممدرضىوجااي17

معلمالصرفالسرجاانكربسرتايأدوان18

معلمالتجويداللوحممديوهافرمتا19

اإلدارة ريزا20

جلنةاملدرسةسفيانالنور21

األمنيسوابكيتيوسف22

األمنسامل23

النظافةرمضاين24
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رئيسعاملةالصحةحممدإخواناملسلمني25
يفةــيــاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوب8مدرســةاإلرشــادتنجارانجدوالا:أحوالاملعلمنيالوموظفنييف

.2022\2021سنةالدراسة
تنجارانتكانو اإلرشــاد اإلســالميــة8مدرســة مراتبورا  املـــتوســطة بكة مبعهد

اجلــنــوبــيــة أدوانومنها؛طهأمحدالصرفمعلمي4هلاكـاليــمــنتان السرجاانكربسرتاي
؛مةالذاتيةمنهالسريوهذه94.ليسانسالوحممدحافظأنصاريالسرجاانوعبدالرمحن

عبدالرمحنالسرجاانالصرفمعلمالسيـرةالذاتية (أ

معلمالصرفيفالصفالثامن
الرمحنالسرجاانعبداالسمالكامل

1989أغسطس03مراتبورا،مكانواتريخامليالد

العنوان
كاليمنتانبنجرنطقةمراتبوراشرقيةم58شارعغيدانغرقم

اجلنوبية
السرجاانتعليماللغةالعربيةالتعليماألخري

 جامعةعليبنأيبطالباإلسالميةبسوراابايمتخرج

العربيةاللغةقسمالتعليم
سنني7يعّلم

الصرفاملادة

 مكانالعمل
مبعهدبكة املـــتوســطةاإلســالميــة8مدرســةاإلرشــادتنجاران

مراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة

 
الواثئقيف94 املـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبورا8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجة

.م2022أبريل15،اجلمعةمــنتاناجلــنــوبــيــةكـاليــ
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املـــتوســطةاإلســالميــةمبعهد8درســةاإلرشــادتنجارانمبعبدالرمحنالسرجاانيفالصفالثامنمعلمالصرفالسيـرةالذاتية:2جدول
95.بكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة

 

السرجاانطهأمحدمعلمالصرفالسيـرةالذاتية (ب

ثامنمعلمالصرفيفالصفال
طهأمحداالسمالكامل

1989مارس15فماالنغ،مكانواتريخامليالد

مراتبوراكواتمنطقةجرينسوجناياب3شارعمسلم،سعادةالعنوان
بنجركاليمنتاناجلنوبية

معهدالفرقاناإلسالميجريسيكجاواالشرقيةالتعليماألخري
 فماالنغ1املدرسةالثانويةحممديةمتخرج

-قسمالتعليم
سنني7يعّلم

الصرفاملادة

 مكانالعمل
مبعهدبكة املـــتوســطةاإلســالميــة8مدرســةاإلرشــادتنجاران

مراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
املـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبورا8اإلرشــادتنجاراندرســةمبطهأمحدثامنمعلمالصرفيفالصفالالسيـرةالذاتية:3جدول

96.كـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة



 
ال95 معـنتيجة المقابلة السرجاان،رعبد صرفمحن تنجارانمعلم اإلرشــاد 8مدرســة

.م2022يونيو08،األربعاءاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
ال 96 املـــتوســطةاإلســالميــة8مدرســةاإلرشــادتنجاران،معلمطهأمحدمقابلةمعـنتيجة

.م2022سبتمرب07ربعاءاأل،مبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
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ليسانسالحممدحافظأنصاريمعلمالصرفالسيـرةالذاتيةج(
معلمالصرفيفالصفالتاسع

لليسانسأنصارياحممدحافظاالسمالكامل
1988أغسطس04مراتبورا،مكانواتريخامليالد

 ابنواأنريمنطقةبنجركاليمنتاناجلنوبية12شارعجرتاكم.العنوان

السرجاانعلوماحلديثالتعليماألخري
 اجلامعةاإلسالميةابملدينةاملنورةمتخرج

علوماحلديثقسمالتعليم
سنني6يعّلم

الصرفاملادة

 مكانالعمل
مبعهدبكة املـــتوســطةاإلســالميــة8مدرســةاإلرشــادتنجاران

مراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
الذاتية:4جدول التاسعالسيـرة الصف يف الصرف أنصاريمعلم حافظ تنجارانمبليسانسالحممد اإلرشــاد املـــتوســطة8درســة

97.هدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــةاإلســالميــةمبع


 دوانسرتايأكربالسرجاانمعلمالصرفالسيـرةالذاتيةد(

تاسعمعلمالصرفيفالصفال
 دوانسرتايأكرباالسمالكامل

1984يويل21بنجرماسني،مكانواتريخامليالد

 
مدرســةاإلرشــادتنجاران،معلمصرفليسانسالحممدحافظأنصاريمقابلةمعـنتيجةال 97

.م2022يونو10اجلمعة،املـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة8
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مراتبوراكواتمنطقةجرينابياجنوس3شارعمسلم،سعادةالعنوان
بنجركاليمنتاناجلنوبية

 السرجاانالتعليماألخري

 كليةاإلمامالشافعيللدراساتاإلسالميةمتخرج

األحوالالشخصيةقسمالتعليم
سنني7يعّلم

الصرفاملادة

 مكانالعمل
مبعهدبكة املـــتوســطةاإلســالميــة8مدرســةاإلرشــادتنجاران

مراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
املـــتوســطةاإلســالميــة8درســةاإلرشــادتنجارانالسرجاانمبدوانسرتايأكربمعلمالصرفيفالصفالتاسعالسيـرةالذاتية:5جدول

98.مبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة


 أحوال الطالب  (2

صفوفمنها؛الصفالسابعصفانوالصفالثامنصفانوالصف6كانتهلا
ا؛طالب.وهذهجدوهل187وجمموعالطالبفيها،صفانالتاسع
 العدد الصف  الرقم 

31أ-السابع1
30ب-السابع2
34أ-الثامن3
33ب-الثامن4
30أ-التاسع5

 
8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمعدوانسرتايأكربالسرجاان،معلمصرف 98

.م2022أغسطس20،السبتاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
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29ب-التاسع6
187اجملموع

يفسنةالدراسةاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة8درســةاإلرشــادتنجارانمب:أحوالالطالب6جدول
2021\2022.99



 جهزة  األأحوال  (3

تنجارانكانت اإلرشــاد اإلســالميــة8مدرســة مراتبورا  املـــتوســطة بكة مبعهد
اجلــنــوبــيــة عشرهلاكـاليــمــنتان مكتبةأجهزةمخسة املكتبة، املسجد، الصف، منها؛

الكمبيوتر،غرفةصحيةاملدرسة،سكنالطالب،غرفةاستحمامسكناألساتذة،املعمل
ملعبكرة السلة، ملعبكرة الريشة، ملعبكرة االسرتاحة، شرفة املقصف، الطالب،

ا؛اليد،ملعبكرةالقدم،احلمام.وهذهجدوهل
 احلال العدد جهزة األ الرقم 

جيد6الصف.1
جيد1املسجد.2
جيدة1املكتبة.3
جيدة1مكتبةاألساتذة.4
جيد1املعملالكمبيوتر.5
جيدة1غرفةصحيةاملدرسة.6
جيد1سكنالطالب.7
جيدكثريغرفةاستحمامسكنالطالب.8
جيد2املقصف.9

جيدة3شرفةاالسرتاحة.10
 

املـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبورا8ادتنجارانمدرســةاإلرشــنتيجةالواثئقيف 99
.م2022أبريل15،اجلمعةكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
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جيد4كرةالريشةملعب.11
جيد1ملعبكرةالسلة.12
جيد1ملعبكرةاليد.13
جيد3ملعبكرةالقدم.14
جيد4احلمام.15

 100.املـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة8مدرســةاإلرشــادتنجارانيفجهزة:أحوالاأل7جدول


 تقدمي البياانت  -ب

حىتمشاكلتعليمعلمالصرفيفهذاالقسمتعليمعلمالصرفيقدمالباحثو 
تنجارانيف اإلرشــاد مراتبوراكـاليــمــنتان  اإلســالميــةاملـــتوســطة8مدرســة بكة مبعهد

.اجلــنــوبــيــة
8مدرســةاإلرشــادتنجارانالبحثالذييبحثالباحثيفائجوبياانهتاهينت

علىالصفالسابعوالثامنمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة املـــتوســطةاإلســالميــة
يالصرفمأربعةمعلالبحثذايتوالتاسع.وبياانهتاوجدابلـمقابلةوالـمالحظةوالتوثيق.

طالب تنجارانومخسة اإلرشــاد اإلســالميــة8مدرســة مراتبورا  املـــتوســطة بكة مبعهد
ويبسطالباحثنتائجالبحثمنها؛.كـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة

الصرف   -1 علم  اإلر يف  تعليم  تنجارامدرســة  املـــتوســطة   8  نشــاد 
 اإلســالميــة مبعهد بكة مراتبورا كـاليــمــنتان اجلــنــوبــيــة 

 ،فيه؛خطيطوالتنفيذوالتقوييشملالتوهو

 تخطيط ال (أ

 
املـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبورا8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالواثئقيف 100

.م2022أبريل15،اجلمعةكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
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 منهجالدراسة (1

مبعهدبكة  املـــتوســطةاإلســالميــة8مدرســةاإلرشــادتنجارانانتك
دراســةالديـنيـةاليتموحداملعهدالتستعملمنهجمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة

ثالثةاملــتنوعوموحدالعــلومالعــصريـةفيهااستعـمالاندماجبنيمنهجالدراســة
برانمجتـربـيةاملدرســةاملتوســطةعلىمستوىالوحدةالدراسةوبنيمنهجعشر

وقولرئيساملدرسةأهناتستعملمنهجالدراسة101يفرعـايــةوزارةالديـنـيـة.
يفتعليمهمستوىالوحدةالدراسةومنهجثالثةعشرالدينيةومنهجالدراسة
 كماقولهيفالـمقابلة؛

علىاسةمستوىالوحدةالدرومنهجثالثةعشر"نطّبقمنهجالدراسة
102وزارةالدينيةلكنتعاليمالديننطّبقمنهجالدراسةالدينية."

 ختطيطالتعليم (2

املـــتوســطة8مدرســةاإلرشــادتنجارانالصرفيفوويستعملمعلم
ختطيطالتعليم.يقولعبدمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة  اإلســالميــة

أأنهيستعملختطيطالتعليمكل–الرمحنمعلمالصرفيفالصفالثامن
؛يفالـمقابلةلقاءالتعليمكماقال

عليمولكنهحتديدوهويشبه"نعم،استعمالختطيطالتعليمكللقاءالت
.وكانختطيطالتعليممباشرةإىلاللغةالعربيةلكنحتديداختطيطالتعليم

 
املـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبورا8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالواثئقيف101

 م.2022مارس26،السبتكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
رئيس102 الرحيم، عبد فيصل مع الـمقابلة تنجاراننتيجة اإلرشــاد ةاملـــتوســط8مدرســة

 م.2022مارس26،السبتاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
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كتخطيطالتعليمالقصريمثلهذااليوميبحثماذاومااببهوغداابب
103ماوماشرحهوخالصتههذا."


كماقالويقولطهأمحدأنهيستعملختطيطالتعليمكللقاءالتعليم

؛لـمقابلةيفا
104"نعم،استعمالهكللقاءالتعليم."


أيّتفق-وكانحممدحافظأنصاريمعلمالصرفيفالصفالتاسع

؛يفالـمقابلةاستعمالختطيطالتلعيمكماقال
يفهذهالسنةالبدأنيعّدختطيطالتعليمنعم،استعماله.والسّيما"

صفحة التاريخواحدة يفشكل والثقافةيف التعليم قالوزير 11كما
فهذاالنظام105.واحدةأنختطيطالتعليمينّفذصفحة2019ديسمرب

106تشديدماقبله."


دوانسرتايأكربأنهمااستعمالختطيطالتعليميفكلالتعليموخيتلف
قاليفالـمقابلة؛كما

 
8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمععبدالرمحنالسرجاان،معلمالصرفيف103

 م.2022يونيو08،األربعاءمــنتاناجلــنــوبــيــةاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــ
املـــتوســطة8مدرســةاإلرشــادتنجارانالـمقابلةمعطهأمحد،معلمالصرفيفنتيجة104

 م.2022سبتمرب07،األربعاءاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
105https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/kurangi-beban-guru-rencana-

pelaksanaan-pembelajaran-rpp-cukup-satu-halaman, diakses pada Jum’at 04 November 2022. 

مدرســةاإلرشــاد،معلمالصرفيفليسانسأنصاريالالـمقابلةمعحممدحافظ نتيجة106
م.2022يونيو10،اجلمعةاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة8تنجاران

https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/kurangi-beban-guru-rencana-pelaksanaan-pembelajaran-rpp-cukup-satu-halaman
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/kurangi-beban-guru-rencana-pelaksanaan-pembelajaran-rpp-cukup-satu-halaman
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حينمايدخلالفصليفكللقاءالتعليملـمايستعملختطيطالتعليم"
107."واليستعملختطيطالتعليمماموادهعلىيعّلم

 األهداف (3

هلاأربعةأهدافمنأربعةمعلميكانتأهدافتعليمعلمالصرف
منهاطالبفهمتغيرياتالكلمةواستطاعتغيرياتالكلمةومعرفةالصرف.

أشكالوأحكامالكلمةوتكلمابللغةالعربيةوقراءةالكتبالصفراءوفهمكالم
ليفهمواأهو-أولههدفتعليمعلمالصرفيفالصفالثامن108العربية.

يفمالصرفمعلعبدالرمحنطالبتغيرياتالكلمةيفاللغةالعربيةكماقال
...أنأ-الصفالثامن

العربية،فبالصرفالطالبيستطيعون" اللغة تغيرياتيفكلمة فهم
طالبيستطيعونتغيريالكلمةمثلالفعلأوالفعلاملاضياملعلومتغيري
إىلالفعلاملضارعاملعلوممثالفعلاألمرمثتغيريهإىلالفعلالنهيمثالفعل

تعّمقيفعلمالصرفوليستالتغيرياتارعاجملهول.املاضياجملهولواملض
يفعلمالنحوألنعلمالنحوتركيزكيفحركةآخرهمنكلمةاللغةالعربية،
أماعلمالصرفيعّمقتغيريمنتغيرياتاالسمواسماملصدريغرياسم

ونعلميالفاعلمثاسماملفعولواسماملكانواسمالزمنواسماآللةكلهم
وتغيرياهتاصعوبةفال،ابتعلمعلمالصرفومعرفتهابـموادالصرفوهنفهميو

يتعلمعلمالصرف بناءالصحيحوبناء،بدأن قواعدهوبنيانكثريمنها
وأهدافتعليمعلمالصرفلكيهمكثري.فاملضاعفحىتبناءاللفيف

 
مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمعدوانسرتايأكربالسرجاان،معلمالصرفيف107

 م.2022أغسطس20،السبتاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة8
املـــتوســطةاإلســالميــةمبعهد8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمالحظةيفصفوف108

 م.2022مارس26،السبتبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
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العربيةويواجهواقراءةاللغةيعرفواشكلالكلمةيفاللفظويفتركيبكلمة
مثلماشكله)فعلمثلالكتبالصفراءيستطيعونقراءهتابعلمالصرف

معرفة يستطيعوا حىت الصرف علم حتتاج فهذه حركتها وكيف اسم( أو
109ومتييزشكلالفعلأواالسم."


أعنهدفتعليم-ويزيدعبدالرمحنمعلمالصرفيفالصفالثامن

علمالصرف؛
تعليمه،الصرفشعبةمنشعبعلماللغةالعربية،"نعم،هدف

مادةخاصتهمنهامادةلهمادةشعبةمنشعباللغةالعربية،فبهذااملعهد
يفبعضعلمالنحوومادةعلمالصرف.وانضّمعلمالنحووعلمالصرف

فاملعلميفهذااملعهدخيططحتديدافيهولكنيفهذااملعهدتفريق.املكان
110نيدرسهذااليوموماأهدافهوماغايته."مايريدأ


...أأن-ويقولحممدعليأزهارالطالبيفالصفالثامن

مبدوء دراسة قبل يبلغ التعليم تغيريات"هدف ليفهموا وهدفه
الكلمةيفاللغةالعربيةويستطيعواتغيريالكلمةمثلالفعلاملاضياملعلوم
املاضي والفعل النهي والفعل األمر الفعل مث املعلوم املضارع الفعل غري

111اجملهولوالفعلاملضارعاجملهول."
 

8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمععبدالرمحنالسرجاان،معلمالصرفيف 109
.م2022يونيو08،األربعاءبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــةاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهد

8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمععبدالرمحنالسرجاان،معلمالصرفيف110
 .م2022يونيو08،األربعاءيــةاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــ

طالب 111 أزهار، علي حممد مع الـمقابلة تنجاراننتيجة اإلرشــاد املـــتوســطة8مدرســة
.م2022سبتمرب03،السبتاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
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الثامن الصف يف الصرف علم تعليم هدف هو-وكان يعّرفب
طالابعنأشكالالكلمةيفاللغةالعربيةوأحكامتتعلقبكلأوزانالفعل

...بأن-كماقالطهأمحدمعلمالصرفيفالصفالثامن
اللغة يف الكلمة أشكال يعرّفون هو الصرف علم تعليم "هدف

مثيشرحقليالأوزانالفعلوحيفظونأوزاانالعربيةوأحكاماليتتتعلقبكل
112فقليالعلىمافرقأوزانالفعل."


الصف يف الصرف علم تعليم ثالثة-التاسعفهدف إىل ينقسم أ

أهدافمنها؛ليستطيعواأنيتكلمواابللغةالعربيةويستطيعواأنيقرأواكتبا
صرفيفالصفويفهمواكالمالعربيةكماقالحممدحافظأنصارمعلمال

...أأن-التاسع
ليستطيعواأنهدفهوشعبةمنشعبعلماللغةالعربيةالصرف"

علىقواعدالصرفويزيدواأنيتكلمواابلعربيةواثنيايتكلموااللغةالعربية
صفراءمثاليعرفونفعلاألمروفعلالنهيوأوزانهاليستطيعواأنيقرأواكتب

حركةوالثالثاليفهمواكالمالعربيةلكييعرفوامعناهلكيالخيطأأنيشّكل
أوالليستطيعواأنيتكلمواابلعربيةواثنياليستطيعواعلىقواعدالصرف.

113صفراءواثلثاليفهمواكالمالعربية."اأنيقرأواكتب


 
املـــتوســطة8مدرســةاإلرشــادتنجاران،معلمالصرفيفتيجةالـمقابلةمعطهأمحدن112

.م2022سبتمرب07،األربعاءاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
113

مدرســةاإلرشــادمعلمالصرفيف،ليسانسالالـمقابلةمعحممدحافظأنصارينتيجة 
م2022يونيو10،اجلمعةاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة8تنجاران
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أعنهدف-فيقولحممدحسنيهيكلالطالبيفالصفالتاسع
...أنتعليمعلمالصرف

مثل مباشرة غري لكن معلم يبلغ الصرف علم تعليم "هدف
ويستطيعواليستطيعواأنيستخدمواعلمالصرفيفعمليةاملعهدكليوم

أنيتكلموااللغةالعربيةويستطيعواأنيقرأواكتبالعربيةويفهمواكالم
114"اللغةالعربية.


عنهدفأ-أبنيالويلالطالبيفالصفالتاسعأختارويتفقهحممد

...أنتعليمعلمالصرفيفصفه
مثلالطالبيستطيعونأنيقرأون"هدفهيشرحلكنغريمباشرة

ويستطيعونأنيتكلمونابلعربيةعلىقواعدهويفهمونكالمصفراءاكتب
115"العربية.


التاسع الصف الصرفيف تعليمعلم معرفةبهو-فكانهدف

وفهمتغيريالكلمةيفاللغةالعربيةواستخدامهيفالقراءةواالستماعوالكتابة
...بأن-والكالمكماقالدوانسرتايأكربمعلمالصرفيفالصفالتاسع

 
املـــتوســطة8مدرســةاإلرشــادتنجارانالـمقابلةمعحممدحسنيهيكلطالبنتيجة114

 .م2022سطسأغ27،السبتاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
املـــتوســطة8مدرســةاإلرشــادتنجارانأبنيالويلطالبأختارنتيجةالـمقابلةمعحممد115

 .م2022سبتمرب03السبت،اإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
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هدفتعليمعلمالصرفيعنـيالطالبيستطيعونأنيعرفون"
راءةواالستماعويفهمونتغيريالكلمةيفاللغةالعربيةويستخدمونيفالق

116والكتابةوالكالم."


بعنهدف-ويذكرمفتوحفوزانشفيقالطالبيفالصفالتاسع
تعليمعلمالصرفيفصفهأن...

القراءة ويستخدمون الكلمة تغيريات ويعرفون يفهمون الطالب "هدفه
117واالستماعوالكتابةوالكالم.وأحياانيبلغالـمعلمحفزالتعليم."

 املواد (4

  املـــتوســطةاإلســالميــة8مدرســةاإلرشــادتنجارانيفالـمواداليتتعّلم

اجلــنــوبــيــة الذيمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتان التصريف مأخوذةمنكتاب
وبعضمعلميالصرففيهاإضافةالـمرجعاآلخرمثلحسنبنأمحدألفه

التصريف األمثلة النحويةكتاب وكتاب علي بن معصوم حممد ألفه الذي
وكتابخمتاراتالواضحالذيألفهالدكتورعلياجلارموالدكتورمصطفىأمني

118.قواعداللغةالعربيةالذيألفهحممدعونالرفيقبنغفران
الثامن الصف يف الصرف معلم الرمحن عبد أكتاب-ويستخدم

اقاليفالـمقابلة؛التصريفوكتاباألمثلةالتصريفةكم

 
يف 116 الصرف معلم أكرب سرتاي دوان مع الـمقابلة تنجاراننتيجة اإلرشــاد 8مدرســة

.م2022أغسطس20،السبتاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
فوزانشفيقطالب117 الـمقابلةمعمفتوح تنجاراننتيجة اإلرشــاد ـــتوســطةامل8مدرســة

 .م2022سبتمرب03،السبتاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
املـــتوســطةاإلســالميــةمبعهد8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمالحظةيفصفوف118

 م.2022مارس26،السبتوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــةبكةمراتب
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لهه"استخدامكتابالتصريفوكتاباألمثلةالتصريفيةوكانابب
فيه اباب وعشرون الباءاثنان يبحث مث سنة الصحيح البناء يبحث

الـمضاعفواحلمدهللترتيبهجيدا.وكانلهثالثةأجزاءيفالصفالسابع
الثاين اجمللد يبحث الثامن والصف األول اجمللد التاسعيبحث والصف

119يبحثاجمللدالثالث."


باستخدامكتاب-اطهأمحدمعلمالصرفيفالصفالثامنفأم
كماقاليفالـمقابلة؛التصريفوخمتاراتقواعداللغةالعربية

قواعد خمتارات يّتبعكتاب وأحياان التصريف يستخدمكتاب "نعم،
120اللغةالعربيةقليال."


التاسعوكان الصف يف يستخدم التصريف-الكتاب هوكتاب أ

وكتابالنحوالواضحكماقالحممدحافظأنصاريمعلمالصرفيفالصف
أيفالـمقابلة؛-التاسع

و الواضح. النحو وكتاب التصريف يتعّلمون"استخدمكتاب أوله
121كتابالنحوالواضح."هكتابالتصريفمثبعد



 
8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمععبدالرمحنالسرجاان،معلمالصرفيف119

 م.2022يونيو08األربعاء،املـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
املـــتوســطة8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمعطهأمحد،معلمالصرفيف120

م.2022سبتمرب07األربعاء ،اإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
مدرســةاإلرشــاد،معلمالصرفيفليسانسنتيجةالـمقابلةمعحممدحافظأنصاريال121

 م.2022يونيو10،اجلمعةــوبــيــةاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــن8تنجاران
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بكتاب-سرتايأكربمعلمالصرفيفالصفالتاسعفيستخدمدوان
التصريفومااستخدامالـمرجعاآلخركماقاليفالـمقابلة؛

اجمللدالثالثومااستخدامالكتاب"كاناستخدامكتابالتصريف
لكييرّكز.مثلاستخدامكتابسلسلةاللغةالعربيةفيختلفهماألنهاآلخر

يفلكنتعليماوطرقاجيداألنفيهتدريباتينتقلواليرتّتبككتابالتصر
122"فيضجرون.يصّرفالفعلونصوصوقراءاتوأماكتابالتصريف

 التنفيذ  (ب
،افيهسائلوالوطرقوالتعليماليقدمالباحثتعليمعلمالصرفويشملهو

 تعليمعلمالصرف (1

يف الصرف علم تنجارانوتعليم اإلرشــاد املـــتوســطة8مدرســة
لسالموالدعاءاببدأمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة  ــةاإلســالمي

مث قبلهيراجعواملقدمة تصريفمواد مواده عليها. الطالب فهم ملعرفة
انقبلهمعامثيشرحويرتجمطالابوبعدهتعلمتصريفاألصولاوزأويصرفون

معامثميثلونمثاالعلىأفعااليفتدريبالتعليمطالبيصرفونو.واللغوي
علىمايعطاهمويؤكدالافعأمايصرفونوخيتارمعلمطالابمنهمليصرفوا

ويقولعبدالرمحنمعلمالصرف123.وبلغهاابللغةالعربيةكامال،فهمهم
أعنكيفيةتعليمالصرففيه؛-ثامنيفالصفال

"إماتعليم،يقرأونمعالكنأحياانأقرأتصريفهعلىاببهمثلالثالثي
الثالثياملزيدو مثلتكريرثالثهقراءتهمعاحىتحيفظواكررتاجملردأو

 
مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمعدوانسرتايأكربالسرجاان،معلمالصرفيف122

 م.2022أغسطس20،السبتاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة8
املـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبورا8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمالحظةيف 123

.م2022يونيو08،األربعاءـمــنتاناجلــنــوبــيــةكـاليـ



76 

 

   

تحيفظونتصرفان؛والتصريفا،مراتمثيغلقواكتبهمفيحفظواتصريفات
وهذهالعمليةساعةأوساعتانالـتدريستصريفاألصلوتصريفاللغوي.

فيهطالبحيفظونتصريفاألصلوتصريفاللغويابألمثلةاألخرىمثل
أكثر هللا شاء فإن أبمثلته، فعله ما الثاين والباب فعله ما األول الباب

هكذاوكذاوالفعلاملضارعومعناهمثلالفعلاملاضييشرحيوجدالكلمة
124يشرحهكذاوكذاوغريه."


الثامنو التعليميفالصف مراجعةموادقبلهابحلفظأنهب-كان

كماقالطهأمحدمعلمالصرفيفالصفوالطالبيسألونهعنمادةقبله
ب؛-الثامن

الطالبوأحياانيسألونمثلأوزانحيفظ"يراجعموادقبلهابحلفظ
125ت."موادتعلم


ركلتكرّبسببأاليراجعمواده-وأماالتعليميفالصفالتاسع

لكنهيشملحالنيأوالالطالبيستطيعونأنيصرّفواتصريفعليملقاءالت
صحيحة معناه يفهمون واثنيا اللغوي وتصريف حممداألصل قال كما

أأن...-معلمالصرفيفالصفالتاسعيحافظأنصار
مااببهمثلالبابونمثيسألأحواهلمويتعلمالغيابأوالكشف"

لمعامثيسألواحدافواحدايستفعلفيقرأونتصريفاألص–استفعل

 
الصرف124 معلم السرجاان، الرمحن عبد مع الـمقابلة تنجاراننتيجة اإلرشــاد 8مدرســة

.م2022يونيو08،األربعاءاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
املـــتوســطة8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمعطهأمحد،معلمالصرفيف125

 م.2022سبتمرب07،األربعاءاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
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مثلماهواسمفاعلمناستغفرفينصرفهمرتّبافبعدهيعطيتدريبا،فهذا
مثيدرّبونأنيفهمواهعلىقواعدالصرفمثالاجلملةمنانحيةالتصريف

اإلندون ابللغة مستغفر هللا-سييأان إىل العفو يطلب معناه فاستغفر
العربيةوهذاسؤالأولففيهكثريفماترمجتهايف-سبحانهوتعاىل اللغة

الطالبخيطؤونالستجابته،بعضهميستجيبوناستغفرتوأستغفروهذا
فالصحيحيستخدمخطأ.السؤالأانمستغفرليساستغفرتأوأستغفر

مل بسبب الفاعل بزمن.ياسم ترّكزقرتن ما بسبب سهل الصرف فعلم
اللغوي، تصريف أو األصل تصريف إما تصريف إىل تركيز لكنه قاعدة

تصريفافهميستطيعوناستجابته.مطالبيرتّكزونتصريفاإذاكانيسأهلالف
أحياانيؤمرونحفظهمثليعطيهمعشرةأوقاتحلفظهذاالبابفحفظونه

.فهذهالعمليةتشملمواأمامالفصلدّيسأهلمواحدافواحدافيؤمرأنيتق
حاالنأوالهميستطيعونأنيصرّفواحىتحيفظواهمثيقّدمواأمامالفصل

126واثنيايفهمونمعناهصحيحة."


أولهيقرأموادمعالكييستمعواب-كانالتعليميفالصفالتاسعو
يتعلموا حلفظهمثيقّدموافيهاحىتيفهموامثيعطيهمعشرينأوقاتما

واحدافواحداأمامالفصلوإذاكاناليستطيعونأنجييبوافيعطيهمعقااب
؛يفالـمقابلةكماقالدوانسرتايأكربلكييتحّمسواأنحيفظواه

الصالواتوغريهوبعده" ويقرأ واملقدمة السالم يقول املعلم أوله يف
هلا املتوسطة ابملدرسة وأما الغياب اإلنرتنتكشف عرب غياب غياابن

كاناملعلميقرأموادإليهمفبعدهدخولمواده.وغيابغريعرباإلنرتنت

 
مدرســةاإلرشــاد،معلمالصرفيفليسانسالـمقابلةمعحممدحافظأنصاريالنتيجة126

م.2022يونيو10،اجلمعةاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة8تنجاران
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الصعبة املواد يشرحهم مث يستمعوا فيه-ملاذكذاوكذا-لكي فعله مثل
فقرأونمعاإعاللأوإدغامأوإبدالحىتيفهمواهامثيقرأواتصريفامعا.

اصفافصفابسببوقتهساعتانفهيالأيمرهمأنيقرأواواحدافواحد
واحدايكفي. يقدّمون طالب فبعده حلفظه أوقات عشرين يعطيهم مث

وكتابة لساان ويسأهلم الفصل أمام صحيحافواحدا جواهبم فإذاكان
يعطيون فإذاكانجواهبمخطأفهم الفصل أمام لـمقّدم فيختارونمنهم

حيفظواه. أن يتحّمسوا لكي مخسوعقابهعقااب األرض على االحنراف
مراتأوعشرمراتأوحيملصديقهابلـمشيمثبعدهخيتارصديقهليقّدم

127أمامالفصل."


وزانكماقالعبدالرمحنمعلماألحفظاللقاءيفرضالطالبكلو
أأن...-الصرفيفالصفالتاسع
األقّلوزنالفعلإماوزنالفعل،وزاناألحفظ"كلالطالبيفرضون

منتصريفاألصلوتصريفاللغويفمثالعشردقائقيفرضونوزانفمن
128أولاحلفظفيخرج."

 

بأنكلالطالب-ثامنويتفقطهأمحدمعلمالصرفيفالصفال
؛يفالـمقابلةوزانكماقالحفظاأليفرضون

 
مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمعدوانسرتايأكربالسرجاان،معلمالصرفيف127

 م.2022أغسطس20،السبتاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــةاملـــتوســطة8
8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمععبدالرمحنالسرجاان،معلمالصرفيف128

 .م2022يونيو08،األربعاءاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
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فرقعلىما"نعم،يفرضالطالبحفظالوزنمثيشرحقليالعن
129أوزان."


أ-وخيتلفحممدحافظأنصاريمعلمالصرفيفالصفالتاسع

وقتالتدريساليكفيكمابسببأنالطالباليفرضونحفظاألوزان
؛يفالـمقالبةقال

ينقطع" التدريس وقت بسبب اليفرضون ولكنهم فرضون كانوا
اللقاءحفظه،أحياانيفرضونحفظاألوزانواالختباريعّجل. ليسكل

،حينماالطالبسئمونفحفظهاليفرضونأوكثريالـموادوإمايتعلقحباله
130يعطيهمتدريبا."املعلميسأمفيأمرهمأنحيفظواأو


بيذكرأن-وأمادوانسرتايأكربمعلمالصرفيفالصفالتاسع

؛يفالـمقالبةأوزاانويفّوضونهكماقالالطالبكلاللقاءحيفظون
مثل األوزان حفظ يفرضون اللقاء وبعدهاببماعلى"كل الوزن

131يعطيهمسؤاالويفّوضونحفظاألوزانيفآخروقتالتدريس."
 الطرق (2

مقّوممنمقّومنياملهمةيفالتعليم،واستخدامالطريقةهيطريقةانتالك
مدرســةاإلرشــادتنجارانالصرفيفويطّبقمعلمويتأثّرجناحأهدافالتعليم.

 
ـــتوســطةامل8مدرســةاإلرشــادتنجارانالصرفيفالـمقابلةمعطهأمحد،معلم نتيجة129

.م2022سبتمرب07األربعاء،اإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
مدرســةاإلرشــاد،معلمالصرفيفليسانسنتيجةالـمقابلةمعحممدحافظأنصاريال130

.م2022يونيو10،اجلمعةاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة8تنجاران
مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمعدوانسرتايأكريالسرجاان،معلمالصرفيف131

 .م2022أغسطس20،السبتنتاناجلــنــوبــيــةاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــ8
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اإلســالميــة8 اجلــنــوبــيــة  املـــتوســطة مراتبوراكـاليــمــنتان بكة الطريقة مبعهد
منمعلمالصرفيفالصفالثاكماقالعبدالرمحن132السمعيةوالشفهية.

أيفالـمقابلة؛-
والشفهية" السمعية الطريقة ماطريقته يستمعون طالب أوله يف ،

شخصيا يقرأواكتاهبم أن يؤمر الطالب فإذاكان صحيحة. ينصرفون
فإذاكانوا الطالب يّتبع مث أوال يقرأ املعلم وكان يقرأونه. فيحورونكيف

133صحيحةيفطويلهوقصريهفيعتادون.


بالطريقةالسمعية-أمحدمعلمالصرفيفالصفالثامنويطّبقطه
والشفهيةكماقاليفالـمقابلة؛

134"كانتطريقتهالطريقةالسمعيةالشفهيةوإماابلتسميع."


أاستخدام-وكانحممدحافظأنصاريمعلمالصرفيفالصفالتاسع
الطريقةالسمعيةوالشفهيةكماقاليفالـمقابلة؛

يقرأاملعلممثلمااببهمث"يطّبقالطريقةالسمعيةالشفهية.كانأوله
يقرأمعاوبعدهيسألاملعلمطالابماهذاالوزنمثيقيسونمثلوزناستفعل
مث يرتمجونه طالاب أيمر مث أمره وفعل فاعله اسم ما مث استفتح إىل قس

 
املـــتوســطةاإلســالميــةمبعهد8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمالحظةيفصفوف132

م.2022مارس26،السبتبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمععبدالرمحنالسرجاان،معلمالصرفيف133

 م.2022يونيو08،األربعاءاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
املـــتوســطة8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمعطهأمحد،معلمالصرفيف134

 م.2022سبتمرب07،األربعاءمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة اإلســالميــة
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وسؤاله استغفري العربية اللغة ما يسأهلم مثال اللغةيدرّبون يرتجم
135سيإىلاللغةالعربية."ياإلندون


باستخدام-التاسعصفاليفويستويدوانسرتايأكربمعلمالصرف
كماقاليفالـمقابلة؛عيةالشفهيةمسلالطريقةا

ألهنميفدرجةاحلفظفرتكيز"استخدمتالطريقةالسمعيةالشفهية
أيمرهمحلفظهفيقّدمفهمهممناحلفظ.كانفيهمعلميسأهلمسؤاالأو

136حفظهم."
وسائلال (3

وغياهتا التعليم، مقّومني من مقّوم هي جناحالوسائل لتسهيل
التعليم تنجاران.كانتأهداف اإلرشــاد اإلســالميــة8مدرســة   املـــتوســطة

اجلـ مراتبوراكـاليــمــنتان بكة وـنــوبــيــةمبعهد والسبورة الكتاب قلماستعمال
أأنهاستعمال-ويقولعبدالرمحنمعلمالصرفيفالصفالثامن137احلرب

الكتابوالسبورةكماقاليفالـمقابلة؛
يسمى للطالب األساس فهوكتاب منهاكتاب تعليمها "وسائل

بالطالبوالسبورةمثطالبنفسهممثالأيمراملعلمطالابيتقّدمهماكت

 
مدرســةاإلرشــادالصرفيف،معلمليسانسنتيجةالـمقابلةمعحممدحافظأنصاريال135

 م.2022يونيو10،اجلمعةاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة8تنجاران
مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمعدوانسرتايأكربالسرجاان،معلمالصرفيف136

 م.2022أغسطس20السبت،املـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة8
ـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدامل8مدرســةاإلرشــادتنجارانصفوفنتيجةالـمالحظةيف137

 م.2022مارس26،البستبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة



82 

 

   

مثيصّرفعلىمااببالفعلأمامالفصلمثلفالنيتقّدمأمامالفصل
138ويستمعونهويتبعونأنيقرأواهأمامالفصل."


باستعمالالكتابكما-وأماطهأمحدمعلمالصرفيفالصفالثامن

قاليفالـمقابلة؛
وكتاب التصريف فكتابهكتاب هيكتاب تستعمل اليت "الوسائل

139خمتارتقواعداللغةالعربية."


أيستعمل-أنصاريمعلمالصرفيفصفالتاسعوكانحممدحافظ
الكتابوقلماحلربوالسبورةكماقاليفالـمقابلة؛

قلماحلربألنصرفابسيطمثليقرأالقرآنويستعملالكتابوالسبورة"
ابملسجدأمافرقهابستعمالالسبورةألناملهمةطالبيفهمونالدرسوما

ن فإذاكان األخرى. الوسائل ميكناستعمال فهذا العامة الـمادة ّعلم
ابستعمالالوسائلاألخرىإماالرايضةأوالكيمياءأوالطبيعةفالبدأن
التوحيدما الوسائلمثل الدينالحيمل فأماعلم الوسائل يستعملكثري

فهيغريموجودحلمالة.فيستعملالكتابوالسبورةالوسائلاليتحتملها
140وقلماحلربفيه.


 

8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمععبدالرمحنالسرجاان،معلمالصرفيف138
 م.2022يونيو08،األربعاءوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــةاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتب

املـــتوســطة8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمعطهأمحد،معلمالصرفيف139
 م.2022سبتمرب07،األربعاءاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة

مدرســةاإلرشــاد،معلمالصرفيفليسانسفظأنصاريالنتيجةالـمقابلةمعحممدحا140
 م.2022يونيو10،اجلمعةاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة8تنجاران
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بعلىما-يستويدوانسرتايأكربمعلمالصرفيفالصفالتاسع
استعمالالوسائلقبلهفهيالسبورةالكتابكماقاليفالـمقابلة؛

كانتوسائلهسبورةوكتاب.فإذاكانتيستعملحمموالوآلةعرض"
ألنكلالصفمافيهآلةعرض.كانتاملدرسةهلاواحدآلةعرضصعبة

ماهلاألناملعلماآلخريستعملهافهذهسببمنأسبابوهيصعبةالستع
التستعملآلةعرضوإذكانيستعملحمموالوآلةعرضيسألونالطالب

141معلماليشاهدالفلم."
 ج( التقومي 

مبعهد  املـــتوســطةاإلســالميــة8مدرســةاإلرشــادتنجارانان التقومي يف  ك
يفرّقون الباب األول والباب الثاين   فيها طالب   بكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة

والباب الثالث وغريه مثل الثالثي اجملرد له ستة أبواب والثالثي املزيد له اثنتا عشرة  
وكانت وقته شهرا    اباب، ويفرّقون فرق األوزان وينصرفون الفعل ويستجيبون سؤاال. 

يف وسط    مرة وإما كل يوم ابللسان أحياان ابلكتابة بعد حبث ثالثة أوزان وإما
تقاومي  معلمي الصرف فيه أربعة  التعليم ابلتدريب وإما ابالمتحان. وأما التقومي من  

وقدرة الطالب يف احلفظ والفهم    الشفويّ   واالمتحان  تحريريابالمتحان ال  فهو
 142.دريبواستطاع تفريق األوزان وفصيح يف تصريفه وحفظه وابلسؤال والت

الثامن  و  الصف  يف  التقومي  إماأ  -كان  الفعل ابب يفّرقون الطالب هو
الثالثياجملردأوالثالثياملزيدكماقالعبدالرمحنمعلمالصرفيفالصفالثامن

أيفالـمقابلة؛-

 
مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمعدوانسرتايأكربالسرجاان،معلمالصرفيف141

 م.2022أغسطس20السبت،املـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة8
املـــتوســطةاإلســالميــةمبعهد8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمالحظةيفصفوف142

 م.2022مارس26،السبتبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة



84 

 

   

"تقوميهطالبيفرّقونبنيالباباألولوالبابالثاينوالبابالثالث
فمنهثالثيجمردلهستةأبوابوثالثيمزيدلهاثنتانعشرةابابفهميدرّبون

143أنيفرّقوابنيالباباألولوالبابالثاينآخل."


والتقومي فيه يفعل واحدا يف شهر كما قال عبد الرمحن معلم الصرف يف  
 أ يف الـمقابلة؛-الصف الثامن 

 144"يفعل واحد شهرا".  
 

اله  في  تقومي التقييم  وكان   التحريري واالمتحان  . وكانت  شفويّ ابالمتحان 
وفيه سؤال  الفعل،  أقسام  وينصرفوا  يفرّقوا  أن  يؤمرون  فيها  التحريري  االمتحان 

حفظه عن تصريف الفعل كما قال عبد الرمحن   شفويّ وأما االمتحان التشّعب.  
 أ يف الـمقابلة؛-معلم الصرف يف الصف الثامن 

. االمتحان التحريري  شفويّ ابالمتحان التحريري واالمتحان ال  تقييم"
ّعب أحياان.  فيها طالب يؤمرون تفريقا وتصريف أقسام الفعل، فالسؤال تش 

ال االمتحان  أبواب  تركيز على حفظهم وتسهيل   شفويّ وأما  تفريق  هم عن 
الفعل، وإما يف الصف الثامن صعبة ألن بناءه ستة أبنية فيسعيون أن يعرفوا 
والبناء   األجوف  البناء  املثال  والبناء  املضاعف  البناء  مثل  الفعل  بناء  ما 

والبناء املقرور   الناقص  اللفيف  وأما  االمتحان كثري.  فسؤال  اللفيف، 

 
8مدرســةاإلرشــادتنجارانعبدالرمحنالسرجاان،معلمالصرفيفنتيجةالـمقابلةمع143

 م.2022يونيو08،األربعاءاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمععبدالرمحنالسرجاان،معلمالصرفيف144

م.2022يونيو08ء،األربعااملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
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خر يسمى ابللفيف  آ عربية ويف كتاب  يستخدم كتاب خمتارات قواعد اللغة ال
   145ان ابللفيف املقرون واللفيف املفروق." فهما سواء

 
تفريق األوزان كما    الطالب يستطيعون  ب هو-والتقومي يف الصف الثامن  

 ب يف الـمقابلة؛-قال طه أمحد معلم الصرف يف الصف الثامن 
 146ق كل األوزان"يفر ت"
 

وفهمهم    تقييمو   حفظهم  يف  الطالب  قدرة  على  تركيز  تفريق  يف  التقومي 
 ب يف الـمقابلة؛-األوزان كما قال طه أمحد معلم الصرف يف الصف الثامن 

 147تقوميه يرتّكز قدرة الطالب يف حفظهم وفهمهم وتفريق األوزان." "
 

بعد حبث ثالثة أوزان ويشمل    كل يوم  ب -التقومي يف الصف الثامن  يفعل  و 
ب يف -كما قال طه أمحد معلم الصرف يف الصف الثامن    والتحريري  شفويّ ابل

 الـمقابلة؛
اب" يوم  ثالثة    لشفويّ التقومي كل  يبحث  أن  بعد  ابلتحريري  وأحياان 

 148أوزان." 
 

8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمععبدالرمحنالسرجاان،معلمالصرفيف145
 م.2022يونيو08،األربعاءاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة

املـــتوســطة8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمعطهأمحد،معلمالصرفيف146
 م.2022سبتمرب07،األربعاءـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراك

املـــتوســطة8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمعطهأمحد،معلمالصرفيف147
 م.2022سبتمرب07،األربعاءاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة

املـــتوســطة8مدرســةاإلرشــادتنجارانلـمقابلةمعطهأمحد،معلمالصرفيفنتيجةا148
 م.2022سبتمرب07،األربعاءاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
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التاسع التقوييفالصف أنهتصريفوحفظالطالبكماقال-وأما أ

أيفالـمقابلة؛-أنصاريمعلمالصرفيفالصفالتاسعحممدحافظ
الطالبوحفظهموأحياانابالمتحانوبعدهوجد"كانتقوميهتصريف

149أخطاءالطالب."


التصريفسريعامثطالقةوسريعتقييمو اللسانوحفظ التقويفيهطلق
معلمحيناإلجابة أنصاري حافظ حممد قال مباشرةكما سئل يفما الصرف

أيفالـمقابلة؛-الصفالتاسع
طالقة" مث سريعا وتصريفهم وحفظهم سريعون وهم اللسان طالقة

150اللسانوسريعحينماسئلمباشرةفيستطيعونإجابةالسؤالسريعا."


أنصاري قالحممدحافظ الصرفكما تعليم التقويحنيوسط ويفعل
الـمقابلة؛أيف-معلمالصرفيفالصفالتاسع

الت ويف التعليم وسط يف يفعل التقوي حنيدريب"كان طالبأو
151حيفظونالتصريف."

       

 
مدرســةاإلرشــاد،معلمالصرفيفليسانسنتيجةالـمقابلةمعحممدحافظأنصاريال149

 م.2022يونيو10،اجلمعةاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة8تنجاران
مدرســةاإلرشــاد،معلمالصرفيفليسانسنتيجةالـمقابلةمعحممدحافظأنصاريال150

 م.2022يونيو10،اجلمعةاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة8تنجاران
مدرســةاإلرشــاد،معلمالصرفيفليسانسحافظأنصاريالنتيجةالـمقابلةمعحممد151

 م.2022يونيو10،اجلمعةســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــةاملـــتوســطةاإل8تنجاران
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 شفويّ ب التقومي ابالمتحان التحريري واالمتحان ال-ويف الصف التاسع  
 وهذا كما قال دوان سرتاي أكرب يف الـمقابلة؛ وابلسؤال والتدريبات 

ابلسؤال ولكنه مل جيّهز فتصريفه أوال. املهم طالب يفهمون التصريف  "
أم ال وأريد طالاب حيفظون ويفهمون على ما حفظ فإذا كانوا مل يستطيعوامها 
فيفهمونه. كان التقومي تصريف إما السؤال قريبا، فيشبه سؤال لكنه ليس  

البد أن يستخدم اللغة العربية مثل  طالب    تهسي ألن مشكل يونابللغة اإلند
يبّدل سؤاله، فإن شاء  ما ضمريه. فإذا كانوا اليستطيعون أن جييبوا السؤال 

  152هللا طالب يفهمون." 
 

التقومي يف هذا الصف اتباع معيار التعليم يعنـي ابلسؤال كما قال   تقييمو 
 ب يف الـمقابلة؛ -دوان سرتاي أكرب معلم الصرف يف الصف التاسع 

كان تقييم التقومي أتبع معيار التعليم يعنـي ابلسؤال. الطالب البد أن  "
العربية لكن وقته اليكفي فهم ميارسون أن يتكلموا    يـمارسوا أن يتكلموا 

   153العربية مع أصدقاءهم."
 

والتقومي يف هذا الصف ابالمتحان اليومية كما قال دوان سرتاي أكرب معلم  
 ب يف الـمقابلة؛-الصرف يف الصف التاسع  

  154." "أما التقومي ابالمتحان اليومية
 

مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمعدوانسرتايأكربالسرجاان،معلمالصرفيف152
 م.2022أغسطس20،السبتاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة8

مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمعدوانسرتايأكربالسرجاان،معلمالصرفيف153
 م.2022أغسطس20،السبتناجلــنــوبــيــةاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتا8

مدرســةاإلرشــادتنجارانسرتايأكربالسرجاان،معلمالصرفيفنتيجةالـمقابلةمعدوان154
 م.2022أغسطس20،السبتاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة8
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  8مشاكل تعليم علم الصرف لدى الطالب مدرســة اإلرشــاد تنجاران   -2

 املـــتوســطة اإلســالميــة مبعهد بكة مراتبورا كـاليــمــنتان اجلــنــوبــيــة 
مدرســةمشاكليفهذاالبحثمشاكلتعليمعلمالصرفلدىطالب

ثالثووجدالباحث.مبعهدبكةمراتبورا  املـــتوســطةاإلســالميــة8اإلرشــادتنجاران
 املـــتوســطةاإلســالميــة8انمدرســةاإلرشــادتنجارلدىطالبمشكلةوعشرين

155مبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
مدرســةيفةنتيجةالـمالحظعنمشاكلتعليمعلمالصرفبياانتقبلهو

مبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة املـــتوســطةاإلســالميــة8اإلرشــادتنجاران
فيها. والطالب الصرف معلمي مع الباحثوالـمقابلة مقابالتنتائجويبسط

كمايلي؛مشاكلتعليمعلمالصرف
؛فهيالعواملالداخليةوالعواملاخلارجيةتشمل

 مل الداخلية عواال (أ
:املشاكلاللغوية (1

عوبةالتصريفمثلحروفهمتساويص (1)
الفعلم صعوبةتصريف هلم الطالب ثلحروفهمتساويكان

يفب-الطالبيفالصفالتاسعفهذاكماقالمفتوحفوزانشفيق
الـمقابلة؛

 
املـــتوســطةاإلســالميــةمبعهد8مدرســةاإلرشــادتنجارانالـمالحظةيفصفوفنتيجة155

 م.2022سبتمرب03،السبتبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
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لتنطقمثلحروفهخمتلف اليتتصعب الكلمة "صعوبيتيف
يصعبون اآلخر الطالب وأحياانكثري تصريفهما فصعوبة ومتساوي

156تصريفالكلمةأيضا."
بأن-لتاسعويؤكددوانسرتايأكربمعلمالصرفيفالصفا

يف قال حروفهكما املتساوي الفعل تصريف صعوبة هلم الطالب
الـمقابلة؛

خمتلف مثل تصريفهم يف خطأهم بلالتصريف"نعم،
157تكرارا."

بناء (2) أو الصحيح بناء إما واصتالحا لغوية الفعل تصريف صعوبة
الـمعتل

واصتالحاإماوكانتالصعوبةاألخرىهلمصعوبةتصريفلغوية
بناءالصحيحوبناءاملعتلكماقالحممدعليأزهارالطالبيفالصف

أيفالـمقابلة؛-الثامن
لغوية تصريف يؤمر هي الصرف علم تعليم يف "فصعوبيت

158واصتالحاكالمهاإماالفعلالصحيحوالفعلاملعتل."
أأنهبعض-ويقولعبدالرمحنمعلمالصرفيفالصفالثامن

البهلمصعوبةتصريفالفعلكماقاليفالـمقابلة؛الط

 
املـــتوســطة8مدرســةاإلرشــادتنجاران،طالبنتيجةالـمقابلةمعمفتوحفوزانشفيق156

 م.2022سبتمرب03بت،الساإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمعدوانسرتايأكربالسرجاان،معلمالصرفيف157

 م.2022أغسطس20،السبتاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة8
طالب158 أزهار، علي حممد مع الـمقابلة تنجاراننتيجة اإلرشــاد املـــتوســطة8مدرســة

 م.2022سبتمرب03السبت،بوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــةاإلســالميــةمبعهدبكةمرات
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"أحياانالطالبصعوبةتصريفالفعلإماالفعلالصحيحأو
159املعتل."

العلةكما حروف له الفعل تصريف صعوبة هلم الطالب وكان
أيفالـمقابلة؛-قولحممدحسنيهيكلطالبالصفالتاسع

تصريف يعنـي العلة حرف حروف"صعوبيت له الفعل
160العلة."

 صعوبةتصريفالفعلالناقصوالفعلاللفيف (3)

أنبعضب-ثامنمعلمالصرفيفالصفالويّتفقطهأمحد
األخركالناقص املعتل الفعل مثل الفعل تصريف صعوبة الطالب

واللفيفكماقاليفالـمقابلة؛
"بعضالطالبصعوبةتصريفالفعلاملعتلاألخركالفعل

161الناقصوالفعلاللفيفأحياان."
وقالحممدعليأزهارأنهصعوبةلتصريفالفعلالصحيحوالفعل

املعتلكماقاليفالـمقابلة؛
162"أصعبتصريفالفعلالصحيحوالفعلاملعتل."

 تصريفهممتحّول (4)

 
8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمععبدالرمحنالسرجاان،معلمالصرفيف159

 م.2022يونيو08،األربعاءاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
اإلرشاد160 املتوسطةاإلسالمية  املدرسة الـمقابلةمعحممدحسنيهيكل،طالب نتيجة

 م.2022أغسطس27مبعهدبكةمراتبوراكاليمنتاناجلنوبية،السبت8تنجاران
املـــتوســطة8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمعطهأمحد،معلمالصرفيف161

 م.2022سبتمرب07،األربعاءاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
طالب162 أزهار، علي حممد مع الـمقابلة تنجاراننتيجة اإلرشــاد املـــتوســطة8مدرســة

 م.2022سبتمرب03،السبتاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
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قال الفعلكما تصريف عند متحّول تصريفهم الطالب كان
الـمقابلة؛مفتوحفوزانشفيقيف

163متحّول.""أحياانصعوبيتتصريفالفعل
 حركةالطويلوالقصريخطأعندتصريفالفعل (5)

فهذاخطأوعندالطالبتصريفالفعلحركةالطويلوالقصري
أيفالـمقابلة؛-كماقالعبدالرمحنمعلمالصرفيفالصفالثامن

اهفأحياانالطالبعندتصريفالفعلخطأونيفحركةطويل"
164."اوقصريه

ويصدقمفتوحفوزانشفيققولعبدالرمحنمعلمالصرفكما
قاليفالـمقابلة؛

"نعم،بعضالطالبخطأتصريفالفعليفحركةطويلها
وقصريها.فإذاكانمعلموجدالطالبخطأتصريفالفعلفيصّحح

165املعلمتصريفهم."
 مامتّثلقياساألفعالوالضمائر (6)

تصريفالطالب عند والضمائر األفعال قياس يتمثّلوا مل كانوا
الثامن الصف طالب أزهار علي حممد قال يف-الكلمةكما أ

الـمقابلة؛

 
طالب163 فوزانشفيق، الـمقالةمعمفتوح تنجارانمدرســةنتيجة املـــتوســطة8اإلرشــاد

 م.2022سبتمرب03،البستاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمععبدالرمحنالسرجاان،معلمالصرفيف164

 م.2022يونيو08،األربعاءاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
املـــتوســطة8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمعمفتوحفوزانشفيق،طالب165

 م.2022سبتمرب03،السبتــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــةاإلســالمي
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 166"قياسالفعلالصحيحوالفعلاملعتلصعبة."

يقولب-وكاندوانسرتايأكربمعلمالصرفيفالصفالتاسع
بلة؛بعضالطالبمليتمثّلواقياساكماقاليفالـمقاأن

وأماصعوبةيفتعليمالصرفهيالطالبمليتمثّلواالتصريف"
والقياسألهنمأطفاليفمرحلةاملدرسةاملتوسطةفهمحيورونماضمريه
وفعلهووزنهمثال.همحيورونقياساألهنمأطفالفيفهمونهابلكامل

أحياانيفتستخدميفالكبار.ولسيتاللغةالعربيةلغتناولغةاألميو
املدرسة هذه ويف استخدمت. السعودية يف فإذاكانت املعهد
يستخدمونضمريأنتوأانوحننفضمريمهاوأنتماوضمريمؤنث

ألنهملميارسواه.فإذاكانالطالبيتكلمونابلعربيةمعأمهأحياان
 167وأختهفيمكنضمريهاخطأ."

عندالتصريفويفاختالفاستخدامالضمائرإمااملذكرأواملؤنث (7)
 قياسه

فالطالباليدقّقونأنيستخدمواالضمريإمااملذكرأواملؤنث
عندقياسوتصريفهكماقالحممدحافظأنصاريمعلمالصرفيف

أيفالـمقابلة؛-الصفالتاسع

 
علي166 حممد مع الـمقابلة طالبنتيجة تنجارانأزهار، اإلرشــاد املـــتوســطة8مدرســة

 م.2022سبتمرب03،السبتاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
مدرســةاإلرشــادتنجارانمالصرفيفنتيجةالـمقابلةمعدوانسرتايأكربالسرجاان،معل167

 م.2022أغسطس20،السبتــوبــيــةاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــن8
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استخدامالضمائرمثلأنتاملرأةجتلسنيفهمقيقد"هممات
وهم جتلسني. وليس جتلس املذكرجييبون بني استخدامه اليدقّقون

168واملؤنث."
بأهنم-ويّتفقدوانسرتايأكربمعلمالصرفيفالصفالتاسع

اليدقّقونأنيستخدمواضمرياملذكرواملؤنثكماقاليفالـمقابلة؛
نعم،هماليدقّقوناستخدامالضمريإمااملذكرواملؤنثفكثري"

املؤنثأصعبمنضمرياملذكرالضمائرفأصعبوإذاكانضمريه
ألنيفهذهاملدرسةكلهمرجال.ويعتادونأنيستخدواضمريأان

169."همااعتيادوغريوحنن
 مليفهمواأنيستخدمواالتصريفصحيحا (8)

التصريف يستخدموا أن يفهموا مل هم الطالب بعض كان
الصف يف الصرف معلم أنصاري حافظ حممد قال صحيحاكما

الـمقابلة؛أيف-التاسع
"فأحياانهممليفهمواأنيستخدمواالتصريفصحيحامثل

مثلهكلمة يفهموا مل املفعول واسم الفاعل اسم انأ-استخدام
-فهياقرتنتبزمن-بفعلماض-فيوجيبوناستغفرت-ستغفرم

مستغفر-فأما-استغفرت اسم-أان تستخدم فهي بزمن تقرتن مل

 
مدرســةاإلرشــاد،معلمالصرفيفليسانسنتيجةالـمقابلةمعحممدحافظأنصاريال168

 م.2022يونيو10،اجلمعةاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة8تنجاران
مدرســةاإلرشــادتنجارانالصرفيفنتيجةالـمقابلةمعدوانسرتايأكربالسرجاان،معلم169

 م.2022أغسطس20،السبتاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة8
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اليفهموااستخدامالصرفأياستخدام.فهم-أانمستغفر-الفاعل
170التصريفصحيحا."

بعض أن أنصاري حافظ مبحمد أكرب سرتاي دوان يتساوي
الطالبمليفهموااستخدامالتصريفصحيحاكماقاليفالـمقابلة؛

فإذاكانمليفهمواالبابالطالبمافهمالتصريفحقيقة."
فكانواحفظالكنماينفعهم.األولوالبابالثاينإماحيفظونهفال

يفهمواه مل ألهنم ضياع فغدا حفظه اليوم سدى. ذهب فهمه
واليستطيعواأنميارسواه.األفضلهميفهمونوحيفظونكالعلماءهم

171"يفهمونوحيفظونفليسواعلماءيفهمونهيكفي.
 خطأاستخدامالكلمةهلاوقتعندالتصريف (9)

الكلمةهلاوقتعندتصريفهاكماكانالطالبخطأاستخدام
التاسع الصف يف الصرف معلم أنصاري حافظ حممد يف-قال أ

الـمقابلة؛
"الطالبهمخطأاستخدامالكلمةهلاوقتعندالتصريف

ابإلندونيسي-مثلكلمة مستغفر استغفرتيجي-أان بفعل-بون
يـنفلهاوقتوهذاخطأفالصحيحابستخداماسمالفاعليع-ماض

172أانمستغفروليساستغفرت."
 صعوبةفرقبنياالسمالزمنواالسمالـمكانواالسماآللة (10)

 
ال170 الـمقابةمعحممدحافظأنصاري مدرســةاإلرشــاد،معلمالصرفيفليسانسنتيجة

 م.2022يونيو10،اجلمعةتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــةاملـــ8تنجاران
مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمعدوانسرتايأكربالسرجاان،معلمالصرفيف171

 م.2022أغسطس20،السبتاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة8
مدرســةاإلرشــادمعلمالصرفيف،ليسانسالنتيجةالـمقابلةمعحممدحافظأنصاري172

 م.2022يونيو10،اجلمعةليــمــنتاناجلــنــوبــيــةاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـا8تنجاران
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ال واالسم الزمن االسم بني فرق صعوبة الطالب كانمـبعض
أ-واالسماآللةكماقالعبدالرمحنمعلمالصرفيفالصفالثامن

يفالـمقابلة؛
واالسمالـمكان"كانواغالبونصعوبةفرقبنياالسمالزمن

واالسماآللةهمحيورونوإمافرقالفعلاملاضحىتالفعلالنهيسهل
173فصعوبتهمفرقاالسمالزمنواالسمالـمكانواالسماآللة."

 خطأفهمالكلمةعلىقواعدالصرف (11)
ةعلىقواعدالصرفمفكانالطالبخيطأونأنيفهمواالكل

أيف-كماقالحممدحافظأنصاريمعلمالصرفيفالصفالتاسع
الـمقابلة؛

ةم"خيطأالطالبفهمالكلمةعلىقواعدالصرفمثلالكل
أانمستغفرومعناهيطلبالعفومنهللا.سئلالطالبمااللغةالعربية

فيجيبالطالباستغفرت-هذهالكلمةابإلندونيسي-أانمستغفر
وهذاخطأوبعضهمجييبونأستغفروهذاخطأ.السؤالمااللغةالعربية

فاجلواب-ابللغةاإلندونيسي-غفروليساستغفرتأوأستغفرأانمست
أان يعنـي الصرف قواعد على الفاعل اسم استخدام الصحيح

174مستغفر."
 صعوبةترمجةالكلمةاإلندونيسيإىلاللغةالعربيةعندالتصريف (12)

 
8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمععبدالرمحنالسرجاان،معلمالصرفيف173

م.2022يونيو08،األربعاءاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
مدرســةاإلرشــاد،معلمالصرفيفليسانسنتيجةالـمقابلةمعحممدحافظأنصاريال174

 م.2022يونيو10،اجلمعةاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة8تنجاران
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ةاإلندونيسيإىلاللغةمبعضالطالبيصعبونأنيرتمجواالكل
يصرّفونكماقالدوانسرتايأكربيفالـمقابلة؛العربيةعندهم

"الصعوبةيعطيهمالسؤالاإلندونيسييرتجماللغةالعربيةإما
ابللسانألهنمالبدأنيذكرواعلىمافعلهوضمريهوبناءهومعلومأو

فهميذكرونكمشخصهاشخصأو-أتمران-جمهول.مثلالسؤال
الطالب وجد مث يذكروا لكي السؤال لتكرار يسألونه مث شخصان

امرأةبعدهمافعلهفعلماضأمفعلشخصاويذكرونهذارجلأم
بعده مث أمر فعل أم جمهولمضارع بناء أم معلوم بناء بناءه ما

175فيذكرونه."
 صعوبةفهماإلعالل (13)

كماقولحممديفهموناإلعاللصعوبةمنصعوابتالطالب
أيفالـمقابلة؛-حسنيهيكلالطالبيفالصفالتاسع

176كلمة.""اإلعاللصعوبةمثلمعرفةأصلال
بأن-ويقولدوانسرتايأكربمعلمالصرفيفالصفالتاسع

بعضالطالبصعوبةفهماإلعاللكماقولهيفالـمقابلة؛
حقيقة،صعوبتهممليفهموافهماعنداجمللداألولواجمللد"

الثاينهممليفهمواإماحيفظونلكنهممليفهموافالينفع،مثلما
أصلهقالفقليلمنهممعرفةأصلهقولألهنممافهمه.كانوايتعلمون
قالأصلهقولقاعدتهقلبتالواوألفامثيتعلموناإلبدالواإلدغام

 
مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمعدوانسرتايأكربالسرجاان،معلمالصرفيف175

 م.2022سأغسط20،السبتاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة8
ـتوســطةاملــ8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمعحممدحسنيهيكل،طالب176

 م.2022أغسطس27،السبتاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
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حفظهمفيحفظونه فذهب فهم وما حفظ هم يفهمون. ال لكنهم
177ألهنممافهم."

 أصلكلمةاإلعالل صعوبةقياس (14)
فصعوبةمنصعوابتالطالبفيهأهنمصعوبةقياسأصلكلمة

أيف-اإلعاللكماقالحممدحسنيهيكلطالبالصفالتاسع
الـمقابلة؛
وفصعوبيتقياسأصلكلمةاإلعاللمثلقالأصلهمافه"

178صعوبةمعرفةأصلكلمتها."
 قدرةالطالبيفعلمالصرفقليل (15)

ليسكلالطالبهلمقدرةعلمالصرفجيدافبعضهمهلمقدرته
ب-معلمالصرفيفالصفالتاسعدوانسرتايأكربقليلكماقول

يفالـمقابلة؛
قدرةبعضهمقليليفالتصريفالقياسألهنميفمرحلةاحلفظ"

179أوال.فإذاكانواحفظونفيسأهلمفهمأمال."فحفظ
:لغويةالاكلغريشامل (2

 حفظهمضعيفعندحفظالتصريف (1)

 
مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمعدوانسرتايأكربالسرجاان،معلمالصرفيف177

 م.2022أغسطس20،السبتاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــةاملـــتوســطة8
املـــتوســطة8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمعحممدحسنيهيكل،طالب178

 م.2022أغسطس27،السبتاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمعدوانسرتايأكربالسرجاان،معلمالصرفيف179

 م.2022أغسطس20السبت،تاناجلــنــوبــيــةاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــن8
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كماقالالطالبهلمحفظضعيفعندحفظالتصريفعضب
رئيس الرحيم عبد تنجارانفيصل اإلرشــاد املـــتوســطة8مدرســة

يفالـمقابلة؛مبعهدبكةمراتبورا اإلســالميــة
فبعضالطالبهلمحفظقويوبعضهمهلمحفظضعيف."

180لكنهذهمشكلةمألوف."
السابع الطالبيفالصف بأنحفظه-ويقولأدوىرزودا

ضعيفكماقاليفالـمقابلة؛
181"صعوبيتيفاحلفظ."

أنحفظهضعيفكماقاليفالويلويتساويحممدأختارأبني
الـمقابلة؛

182"احلفظصعوبتهاوأانكسالنيفاحلفظ."
 ماتدقيقيفحفظالوزنحىتحروفهختتلف (2)

ختتله حىت الوزن حفظ تدقيق ما حممدفم قال حروفهكما
أيفالـمقابلة؛-حافظأنصاريمعلمالصرفيفالصفالتاسع

سألتهمجوابهخطأكحروفهختتلف"هماليدقّقونحفظافإذا
183يكوناغسل."-فعلأمر-مثلجلسيكونجسلواجلس

 
رئيس180 الرحيم، عبد فيصل مع الـمقابلة تنجاراننتيجة اإلرشــاد املـــتوســطة8مدرســة

 م.2022مارس26،السبتاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
املـــتوســطةاإلســالميــة8دتنجارانمدرســةاإلرشــانتيجةالـمقابلةمعأدوىرزودا،طالب181

 م.2022سبتمرب03،السبتمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
طالب182 الويل، أبني أختار مع الـمقابلة تنجاراننتيجة اإلرشــاد املـــتوســطة8مدرســة

 م.2022سبتمتمرب03،السبتاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
مدرســةاإلرشــاد،معلمالصرفيفليسانسنتيجةالـمقابلةمعحممدحافظأنصاريال 183

م.2022يونيو10،اجلمعةدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــةاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعه8تنجاران
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ماتدقيقاحلفظكماويقولمفتوحفوزانشفيقأنكثريالطالب
قاليفالـمقابلة؛

"كللقاءالتعليمحفظالوزنوكثريالطالباليدقّقونحفظا
184فإذاكانوايصرّفونوزانهمخطأ."

 ـمصدرصعوبةحفظال (3)

بصعوبةحفظالـمصدركما-انطالبيفالصفالسابعك
قالأدوىرزودايفالـمقابلة؛

185"الصعوبةيفحفظالـمصدر."
 بطيءحفظالوزن (4)

مبعهدبكة  املـــتوســطةاإلســالميــة8مدرســةاإلرشــادتنجارانيف
كللقاءالتعليمجيبالطالبحفظالوزنلكنبعضهمبطيءمراتبورا

أنصاريمعلمالصرفيفالصفالتاسعحلفظهكماقالحممدحافظ
أيفالـمقابلة؛-

حلفظ" سريع فبعضهم اللقاء الوزنكل حفظ جيبون هم
186وبعضهمبطيءحلفظ."

 لطالبمانشيطعندالتصريفا (5)

يفأنشطةالتعليمطالبمانشيطعندتصريفالفعلكماقال
أيفالـمقابلة؛-حممدحافظأنصاريمعلمالصرفيفالصفالتاسع

 
املـــتوســطة8مدرســةاإلرشــادتنجارانطالبنتيجةالـمقابلةمعمفتوحفوزانشفيق،184

 م.2022ستبمرب03،السبتاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
املـــتوســطةاإلســالميــة8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمعأدوىرزودا،طالب185

 .م2022ستبمرب03،السبتمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
مدرســةاإلرشــاد،معلمالصرفيفليسانسنتيجةالـمقابلةمعحممدحافظأنصاريال186

 م.2022يونيو10،اجلمعةـةاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيـ8تنجاران
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تصريف نشيط ما الطالب بعض الفعل تصريف "عند
187الفعل."

 لتصريفومزاحونوانعسونيفالفصلالطالبكساىلعندا (6)

عندأنشطةالتعليمبعضالطالبكساىلومزاحونوانعسونيف
الفصلكماقولحممدحافظأنصاريمعلمالصرفيفالـمقابلة؛

حني" انعسون مث صديقه مع مزاحون فأحياان همكساىل
188أنشطةالتعليم."

عندويقول أنهكسالن الويل أبني أختار تعليمحممد أنشطة
الصرفكقولهيفالـمقابلة؛

189"أانكسالنيفتعليمه."
 الطالبسائمون (7)

سائمون بعضهم التعليم أنشطة يف جيتهدون الطالب وليس
أأن-حممدحافظأنصاريمعلمالصرفيفالصفالتاسع كقول

بعضهمسائمونعندأنشطةالتعليمقاليفالـمقابلة؛
190الفصلعندأنشطةالتعليم.""املشكلةأهنمسائمونيف

 
مدرســةاإلرشــاد،معلمالصرفيفليسانسحافظأنصاريالنتيجةالـمقابلةمعحممد187

 م.2022يونيو10،اجلمعةاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة8تنجاران
مدرســةاإلرشــاد،معلمالصرفيفليسانسنتيجةالـمقابلةمعحممدحافظأنصاريال188

 م.2022يونيو10،اجلمعةاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة8تنجاران
املـــتوســطة8نمدرســةاإلرشــادتنجارانتيجةالـمقابلةمعحممدأختارأبنيالويل،طالب189

 م.2022سبتمرب03،السبتاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
مدرســةاإلرشــاد،معلمالصرفيفليسانسنتيجةالـمقابلةمعحممدحافظأنصاريال190

 م.2022يونيو10،اجلمعةاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة8تنجاران
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بأن-ويقولدوانسرتايأكربمعلمالصرفيفالصفالتاسع
بعضهمسائمونكماقولهيفالـمقابلة؛

191"أحياانبعضهمسائمونعندتصريفالفعل."
 ارجية لعوامل اخل ا (ب

 قليلوقتتعليمعلمالصرفساعتانأسبوعا (1)
انوقتتعليمعلمالصرفقلياليعنـيساعتنيأسبوعاكقولك

أيفالـمقابلة؛-حممدحافظأنصاريمعلمالصرفيفالصفالتاسع
"وقتالتعليمقليلفاالمتحانيسرّع.هذاسببمنأسباب

192كللقاءالحيفظونأوزاانألنوقتاقليل."
بأنوقت-ويّتفقطهأمحدمعلمالصرفيفالصفالثامن

التعليمقليلكقولهيفالـمقابلة؛
الطالبحىتوقتتعليمعلمالصرفساعتانفكثريجدول"
193أسبوعا."

ويتساويدوانسرتايأكربأنوقتتعليمعلمالصرفقليلكقوله
يفالـمقابلة؛

 
مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمعدوانسرتايأكربالسرجاان،معلمالصرفيف191

 م.2022أغسطس20،السبتاتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــةاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمر8
مدرســةاإلرشــاد،معلمالصرفيفليسانسنتيجةالـمقابلةمعحممدحافظأنصاريال192

 م.2022يونيو10،اجلمعةاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة8تنجاران
املـــتوســطة8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمعطهأمحد،معلمالصرفيف193

 م.2022سبتمرب07،األربعاءاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
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ساعتان األسبوع يف وقليل قصري التعليم وقت "املشكلة
194فقط."

 ( حتليل البياانت ج
املـــتوســطة اإلســالميــة   8  مدرســة اإلرشــاد تنجارا  يفالصرف    متعليم عل -1

 مبعهد بكة مراتبورا كـاليــمــنتان اجلــنــوبــيــة 

 ؛،فيهتقويالنفيذوخطيطوالتيشملالتهذاالبحثتعليمعلمالصرفيف

 خطيط الت (أ

 اسةالدرجنهم (1

مبعهدبكةمراتبورا  املـــتوســطةاإلســالميــة8مدرســةاإلرشــادتنجاران
اجلــنــوبــيــةكـال الدراسةيــمــنتان ومنهج الدينية الدراسة عشرمنهج ثالثة

الدراسةومنهج الوحدة التـمنهجو195.مستوى أساس هو عليمالدراسة
تويبرنديتافرتّتفق.حيتوياألهدافونشاطالتعلمالذياستعّدالطالب

التـفورابأن الدراسةهوأساس الذيحيتويأسئلةاألهدافعليممنهج
)األهدافوالـموادوالطرقوالوسائلوالتقوي(وأسئلةحمتوىنشاطالتــعلم

 196.الذياستعّدالطالبمبهارةوعلموموقفومتنوعالقيمةاحملتاجة
أن فوراب برنديتا فرتوي رأي على سفرمان ترفان منهجيتساوي

طقمواحدالرسموتنظيماألهداف.وهوهواألساسيفالتعليمالدراسة
لأساستنفيذالتعليمليجرتحأهدافوحمتوىومادةومنهجالذييستعم

 
مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمقابلةمعدوانسرتايأكربالسرجاان،معلمالصرفيف194

 م.2022أغسطس20،السبتمــنتاناجلــنــوبــيــةاملـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــ8
املـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبورا8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالواثئقيف195

 م.2022مارس26،السبتكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
196 Pratiwi Bernadetta Purba, dkk., Kurikulum dan Pembelajaran (Medan: Yayasan Kita 

Menulis, 2021) hlm. 6 
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منها؛أهدافموادعناصركماالنظريةقبلهأنمنهجالدراسةله197التـربـية.
198.وطرقووسائلوتقوي
علىحتقيقهتديفاألخالقوجعلتركيزثالثةعشرومنهجالدراسة

التعليم.تربية وماكوسائل البلدي منهجيّتفقالعامل أن ستيوان ديدي
الدراسةلهثالثخصائصوهييرتكزأنيتحّققهتديفأخالقالطالب
التعليم وجيعلالرتبيةوالتعليممثقفابلدايوالرتبيةوالتعليمليستكوسائل

199لكنهاأكثرمنها.
الوحدةالدراسةأمامنهج رةوازدهارومهمتركيزعلىقدمستوى
وبيئتهم يّتفقالطالب منهج. أن حملح الدراسةمنصور الوحدة مستوى

سريععلىومهمالطالبوبيئتهموهومتنوعواحّتادمثيرتّكزقدرةوازدهار
200ازدهارالتكنولوجياوسديدحباجةاحلياةوتبّحرابستمرار.

الدينيةأتليفمعهديرتكزتفقهيفالدينوقراءةكانمنهجالدراسة
أعجازفيهأنهمليكتبمنهجالدراسةأيالكتبالصفراء،ولهوالقرآن

ومايفهماستعمالالـموادهوغريكتاباألساسيفتنفيذمنهجالدراسةو
تركيزعلىقراءةالقرآنوالكتبالصفراءهّتفقنوريةالنزحأنتيفكفاءهتم.

فيهأيماكتاباألساسيفأوله الدراسةمكتوب أنهمامنهج عجاز

 
197 DR, Tarpan Suparman, M.Pd, Kurikulum dan Pembelajaran (Jawa Tengah: CV. Sarnu 

Untung, 2020) hlm. 2 
198 Lismina, Pengembangan Kurikulum (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2017) hlm. 

8-23 
199 Trisnawati, dkk., Perbandingan Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dan Kurikulum 2013 di SMAN 1 Sinjai Utara, (Makassar: Jurnal Mirai Management, Vol. 

01 No. 01 April-September 2016) hlm. 3. Diakses dari 

https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/download/1/1 pada 08 November 2022 

Pukul 11.43 WITA. 

3املرجعنفسه،ص.200

https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/download/1/1
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تنفيذه.هويفهمكاستعمالالـمواداليتتتعلمماكفاءهتمفيهمثلاملعلم
201يتعلمالطالباليستخدمختطيطالتعليم.

والـمقابلة التوثيق نتائج تنجارانفيهاعلى اإلرشــاد 8مدرســة
منهجتطّبقمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة املـــتوســطةاإلســالميــة

مستوىالوحدةالدراسةومنهجثالثةعشرومنهجالدراسةالدراسةالدينية
كقولرئيساملدرسة؛

مستوىالوحدةالدراسةومنهجثالثةعشرنطّبقمنهجالدراسة"
202كنتعاليمالديننطّبقمنهجالدراسةالدينية."علىوزارةالدينيةل

الدراسةوزارةالدينتثبتمنهجأن بناءعلىقولرئيساملدرسةقبله
ومنهجالدراسةالدينيةتكتبمستوىالوحدةالدراسةومنهجثالثةعشر

عنتنفيذ2014سنة117يفحكموزارةالدينمجهوريةإندونيسيرقم
عن2019سنة184ورقم203الـمدارسيفثالثةعشرمنهجالدراسة

 
201 Nuriyatun Nizah, Dinamika Madrasah Diniyah: Suatu Tinjauan Historis (Jawa Tengah: 

LPPG, Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam Vol. 11, No. 1 Februari 2016) hlm. 197, diakses 

dari https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Edukasia/article/download/810/778 pada 08 

November 2022 pukul 13.14 WITA.  
رئيس202 الرحيم، عبد فيصل مع الـمقابلة تنجاراننتيجة اإلرشــاد املـــتوســطة8مدرســة

 م.2022مارس26،السبتاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
203 حكم رقم إندونيسي مجهورية الدين 117وزارة  ،2014سنة يف توّصل

https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/kma_117_14.pdf م2022نوفمرب08على

https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Edukasia/article/download/810/778
https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/kma_117_14.pdf
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عنتربية2020سنة31ورقم204أساستنفيذمنهجالدراسةيفالـمدارس
205املعهد.

طيطالتعليمخت (2
معلم يفوكان تنجارانالصرف اإلرشــاد املـــتوســطة8مدرســة

استعمالختطيطالتعليممبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة  اإلســالميــة
يفعمليةتعليمهمكمامقابالتقبلهمعمعلميالصرف.وكانختطيط

تركزتالتلعيمخطةتنفيذالتعليماليتازدهرتتفصيالمنمادةأساسي
دايحيايتأنختطيطالتعليمخمتصرمنخطةتنفيذالتعليم.خمططا.يّتفقمر

يذكرأنختطيطالتعليمثالثةعشرويفأساسالعامةتعليممنهجالدراسة
 206هوخطةتعليمتزدهرمنموادأساسيتفصيالاليتتركزتخمططا.

أهدافختطيطالتعليمهوالتعليمانتظامألناستخدامتبليغتكان
خت اليسري. التعليمكمفتاحالـمواد عملية إبتداء قبل أساس التعليم طيط

فيها.يطابقوزيرالتعليموالثقافةعلىنظاموزيرالتعليموالثقافةالنجاح
التعليمكامل2016سنة22رقم أّلفختطيط أن املعلمجيب أنكل

وإفراحاوفّعاالوإعطاءحفزالطالبالشرتاكوانتظاماليتمتعليمنشيطا
.وختطيطالتعليممفتاحمنمفاتيحخطةلىموهبةورغبةوقدرهتمنشيطع

207تنفيذالتعليماليتأساسقبلإبتداءالتعليم.
 

204 حكم رقم إندونيسي مجهورية الدين 184وزارة  يفوت ،2019سنة ّصل
5dba54a4415ce.pdf-191031102732-https://dki.kemenag.go.id/media/laws/3  08على

م.2022وفمربن
رقم205 إندونيسي مجهورية الدين وزارة 31 حكم  يف2020سنة توّصل ،

https://hkln.kemenag.go.id/download.php?id=2261م.2022نوفمرب08على
206 Mardia Hayati, Desain Pembelajaran (Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat Universitas Sultan Syarif Qasim Riau, 2014) hlm. 137 
207 Marsani, Khodaijah & Makruf, Manfaat RPP Bagi Guru, Kepala Madrasah dan 

Pengawas di Lingkungan Kementrian Agama Kabupaten Serdang Bedagai (Sumatra: Kementrian 

https://dki.kemenag.go.id/media/laws/3-191031102732-5dba54a4415ce.pdf
https://hkln.kemenag.go.id/download.php?id=2261


106 

 

   

معلم يفوويطّبق تنجارانالصرف اإلرشــاد املـــتوســطة8مدرســة
ختطيطالتعليميفشكلـنــوبــيــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلـ  اإلســالميــة

11قالوزيرالتعليموالثقافةيفالتاريخكمامقابالتقبله.واحدةصفحة
نختطيطالتعليمإحدىعشرةمقّوماقبلهفآلنثالثةأ2019ديسمرب

208.يأهدافالتعليموعمليةالتعليموتقويالتعليممقّومنييعنـ
األهداف (3

مبعهدبكة  املـــتوســطةاإلســالميــة8مدرســةاإلرشــادتنجارانكانت
وقالحممدإمساعيلماكيهلاأهدافالتعليم.مراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة

لهوأفلحة اخلطة النشاط النشاط.وكل الرغبةمنعمليـــة األهدافهو
النشاطغريويــبــري البدأنيدبرنشاطيفعل.أهداف،واألهدافالباد

األهدافألنماميكنأنيقيسفعالتهومالهانحية.فاألهدافمهممن
مهامعمليـــةالتعليـــم.وأهدافالتعليـــم)العامواخلاص(أيشرحالكفاءة

 209اإلتقانالطالب.
مدرســةاإلرشــادابحثيفصفوفوالـمقابلةعلىنتيجةالـمالحظة

مبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة  املـــتوســطةاإلســالميــة8تنجاران
تعليم الكلمةمثل هوعلمالصرفأنأهداف تغيري طالبيستطيعون

الفعل املعلوممث الفعلاملضارع تغيريإىل املعلوم املاضي الفعل أو الفعل
هيمثالفعلاملاضياجملهولواملضارعاجملهول،األمرمثتغيريهإىلالفعلالن

يعرّفونأشكالالكلمةيفاللغةالعربيةوأحكاماليتتتعلقبكلأوزانالفعل
مثيشرحقليالفقليالعلىمافرقأوزانالفعل،يستطيعواوحيفظونأوزاان

 
Agama Kabupaten Serdang Bedagai, Jurnal Pendidikan-IPS Vol. 02 No. 02 Edisi November 2021) 

hlm. 81 diakses dari https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JP-IPS/article/view/984/644 pada 

08 November 2021 pukul 19.20 WITA. 
208https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/kurangi-beban-guru-rencana-

pelaksanaan-pembelajaran-rpp-cukup-satu-halaman, diakses pada Jum’at 04 November 2022. 
209 M. Ismail Makki & Aflahah, Konsep Dasar Belajar dan Pembelajaran (Pamekasan: 

Duta Media, 2019) hlm. 10 

https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JP-IPS/article/view/984/644
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/kurangi-beban-guru-rencana-pelaksanaan-pembelajaran-rpp-cukup-satu-halaman
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/kurangi-beban-guru-rencana-pelaksanaan-pembelajaran-rpp-cukup-satu-halaman


107 

 

   

العربيةعلىقواعدالصرفويزيدواأنيتكلمواابلعربية اللغة أنيتكلموا
النهيو وفعل األمر فعل يعرفون مثال صفراء يقرأواكتب أن ليستطيعوا

العربيةلكييعرفوا وأوزانهلكيالخيطأأنيشّكلحركةوليفهمواكالم
معناهعلىقواعدالصرف،يستطيعونأنيعرفونويفهمونتغيريالكلمة

210م.يفاللغةالعربيةويستخدمونيفالقراءةواالستماعوالكتابةوالكال
املواد (4

أساساملـــادةاليتتعطيالطالب.يّتفقإمساعيلماكيالـموادهي
211وأفلحةأهناأساستعطيالطالبيفعمليةالتعليمالجرتاحأهدافها.

ةيفنظامالتعليم.يّتفقويناسنجاايأنالـموادهييالـموادهيمقّومةاثن
وهيأساسعمليةالتعليمأيعمليةمقّومةمنمقّوماتعلىنظامالتعليم،

التعليم مواد إتقان هي األوىل األهداف عند الـمواد  Subject)تبليغ

Centered Teaching) .212
املـــتوســطة8مدرســةاإلرشــادتنجارانكانتموادتعليمعلمالصرف

ترتّكزكتابالتصريفـنــوبــيــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلـ  اإلســالميــة
مناجمللداألولحىتاجمللدالثالثويشملالفعلالصحيحوالفعلاملعتل

وموادالفعلالصحيحوالفعلاملعتلهي213واإلعاللواإلدغامواإلبدال.
بلأكثر.صورةإىلعشرصوراتمتنوعةتصريف،والتصريفهوتغيري

تّتفقسيتسليخىأنالصــرفأممنشعبالعــلومألنالكلمةتغيــيــرمن

 
املـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبورا8ةاإلرشــادتنجارانمدرســالـمالحظةيفنتيجة210

 م.2022سبتمرب03،السبتكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
10 إمساعيل،املرجعالسابق،ص.211

212 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan KTSP 

(Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008) hlm. 204 
املـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبورا8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمالحظةيف213

 م.2022مارس26،السبتكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
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صورةإىلعشرصوراتمتنوعةبلأكثركماتلداألمعشرةأوالد.وهذه
ويّتفقأبواحلسنعلي214عشرصوراتمتنوعةهلاوظيفةوإعرابمتنوعة.

ا أن الكيالين هاشم التغيريبن اللغة؛ يف حتويللتصريف الصناعة؛ ويف
215األصلالواحدإىلأمثلةخمتلفةملعانمقصودةوالحتصلإالهبا.

الـمتبوي االسم الصرف علم تّتفقكنمحث الـمتصرف. والفعل
االسماملـــتمكنهواسمالذييـتغيــرأويقالاسماملـــعرب،سليخىأن

هوفعلالذييصّرف،فعلمالـصـرفاليبحثاسموأمافعلاملـــتصرف
حيث من حروف تشبه اجلـامـد والفعل وحـروف. اجلـامـد وفعل املـــبنــي
بنــيــتــهوملتقرتنبزمنرغمأنالفعللكنهالميكنأنيصّرف،مثل؛ليــس

216.بــئــس-نــعــم-عســى-
كلمة.يّتفقحممدزلفاوعلمالـصـرفيبحثعنتشكيــلوتغيــيــرال

أنالـصـرفعلمعنتغيــيــرالكلمة،ويفعلماللــغةصـرفعلمالتشكيــل.
الـصـرفاليبحثعنتغيــيــربنيعالقةالكلمةولكنهيبحثعنتشكيــل

217إســالمــا.–يــســلم–وتغيــيــرالكلمةزايدةونقصامثل؛أســـلم
مبعهدبكة  املـــتوســطةاإلســالميــة8مدرســةاإلرشــادتنجارانويف

كماتصريفاألصلوتعلمتصريفاألصل،مراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
؛يلي



 
214 Siti Sulaikho, M.Pd, Analisis Ilmu Shorof Kajian Morfologi Bahasa Arab (Jombang: 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 

2021) hlm. 3 

ت:دارالكتبو)بريالكيالينلتصريفالعزيشرحأبواحلسنعليبنهشامالكيالين،215
 41ه(ص.1432العلمية:

 7سليخى،املرجعالسابق،ص.216
217 Muhammad Zulifan, Bahasa Arab Untuk Semua Metode Praktis Memahami Bahasa 

Arab dan Al-Qur’an (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018) hlm. 5-6 
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تصريفاألصول

م ف ع و ل ف اع ل فـ ع اًليـ ف ع ل فـ ع ل 
اسماملفعولاسمالفاعلمصدرمضارعمعلومماضمعلوم

تـ ف ع ل ا فـ ع ل  م ف ع ل م ف ع ل م ف ع ل ال 
اسمآلةاسممكاناسمزمنفعلهنيفعلأمر

يـ ف ع ل ف ع ل 
218مضارعجمهولماضجمهول

إماابحلذفأوالقلبأواوكاناإلعاللهوجتويدالكلمةلتحسينه
النقل.يّتفقأ.زكرايأناإلعاللهوجتويــدالكلمةمنكلماجيعلهاعليلة
أوثقيلة،والغايةمنهختفيفاللفظوحتســيــنه،ويكوناإلعاللبتغيــيــرحرف

وينقسماإلعاللإىلثالثةأقسامالعلة،إماابحلذفأوالقلبأوالنقل.
219ذفواإلعاللابلقلبواإلعاللابلنقل.هواإلعاللابحل

فأمااإلبدالهويشبهاإلعاللويكوناحلروفالصحيحةوالعليلة.
يّتفقأ.زكرايأناإلبدالهوإزالةحرفووضعحرفأخرمكانه،فهو
يشبهاإلعاللمنحيثأنكالمنهماتغيــيــريفاملـــوضوعإالأناإلعالل

220اليكونيفاحلروفالصحيحةوالعليلة.خاصأبحرفالعلةواإلبد
 التنفيذ  (ب

تعليمعلمالصرف (1

 
 6زكراياجمللداألول،املرجعالسابق،ص.218
.(ص2020)جاروت:دارابنأزكى،الكايفيفعلمالصرفاجمللدالثالثزكراي، أ.219

71
 71املرجعنفسه،ص.220
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مبعهد  املـــتوســطةاإلســالميــة8مدرســةاإلرشــادتنجارانالتعليـــمكان
اجلــنــوبــيــة مراتبوراكـاليــمــنتان عمليــةهوبكة لتتعلم املعلم يعطي مساعدة

التعليـــمهونشاط.يّتفقحممدسؤرديأنةالطالباستفادةالعلمعلىمهار
التعليـــمهومساعدةأعطيت التعلم. بيئة املعلمعلى الطالبمع تــعامــل
املعلملكيتتعلمالعمليـــةاستفادةالعلموالدرايةوالقدرةوالضريبةوتشكيل
الطالب مساعدة عمليـــة أخرى بعبارة الطالب. على واالعتــمــاد املوقف

221لكييتعلمواجيدا.
علىيعلم.–شــابهالتعليـــمتدريســاوالتعليمأصلهمنكلمةعلمويت

حممدأنديساتياوانأنالتعليـــمهوالقصدمنكلمةعلممجلةقبلهويّتفق
يعلم.علىحـــسبنفســـيتـــعريفالتعليـــمهونشاطيفعلاملـــرءليــقتـــين-

نتــيـــ مثل ســلوكــاكــافة التعليـــماإلبــدال يتشــابه ببيئته. املـــرء تعــامــل جة
تدريســايعنـــيعمليـــةحيثمااملعلميعّلمويرشدالطالبإىلازدهارنفســه.
أجــزاء من جـــزء التدريس ابلتدريس. متيـــنة عالقة التعليـــم أن فيعرف

ال أينما بعض، إىل بعضها واليــنــفصل التعليـــم تكونمتكــامــل تعليـــم
222تدريسا.

التعليملهمخسةمقّومنيمنهاأهدافوموادوطرقووسائل وكان
منها؛أهدافعناصرتّتفقرمحةجوهارولطيفةحنومأنالتعليـــملهوتقوي.

223ومادةومنهجووسيــلةوتقوي.
الطرق (2

مبعهدبكة  املـــتوســطةاإلســالميــة8مدرســةاإلرشــادتنجارانطّبقت
اجلــنــوبــيــة علممراتبوراكـاليــمــنتان تعليم يف والشفهية السمعية الطريقة

 
221 Moh. Suardi, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hlm. 7 
222 M. Andy Setiawan, Belajar dan Pembelajaran (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 

2017) hlm. 20-21 
223 Rahmah Johar & Latifah Hanum, Strategi Belajar Mengajar Untuk Menjadi Guru yang 

Profesional (Aceh: Unsyiah Press, 2021) hlm. 32-35 
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ومساحة صفوف يف الـمالحظة نتائج اإلرشــادالصرفكما مدرســة
تنجار 8ان اإلســالميــة كـاليــمــنتان  املـــتوســطة مراتبورا بكة مبعهد

224.اجلــنــوبــيــة
كانتطريقةمنطريقاتالتعليمهيالطريقةالسمعيةوالشفهية.

–يسمع–السمعيةلغةمنكلمةمسعجاءيفمعجمحمموديونسأن
واللسان.225مسعا والفم الشفة مبعنـى السمعية226والشفهية الطريقة

يتحّقق لكي العربية اللغة تعليم عملية استعملت طريقة هي والشفهية
أهدافالتعليمابلسمعوالشفهيوهبذهطريقتهاممارسةاستخداممفردات

دمااللغةالعربيةعلىشكلالـمحورة.يّتفقبسرمصطفىوحممدعبداحل
اللغةالعربيةليتحّققأنالطريقةالسمعيةوالشفهيةطريقةتستعملتعليم

الشفهيةممارسةاستخداموةالسمعيةقأهدافهابلسمعوالشفهي،وابلطري
227علىشكلالـمحّورةبلأكثر.مفرداتالعربية

معلم يفوكان تنجارانالصرف اإلرشــاد املـــتوســطة8مدرســة
اجلــنــوبــيــة  اإلســالميــة مراتبوراكـاليــمــنتان بكة تعليمهممبعهد يبدأون

قراءةتصريفمثيتّبعونهلابملقدمةمثيقرأاملعلمويسمعونالطالبمعلما
مثيعطيويقرأونتصريفامعاوأحياانيكتبونأوزاانأوتصريفاأمامالفصل

.ويّتفقبسرمصطفىوحممدعبداحلامدأنهذهالطريقةؤاالإليهماملعلمس
اللغةغريالعريبلكييّتصلعربيابكلالـمهاراتوكلهيأعطاءقدرة

 
ميــةمبعهداملـــتوســطةاإلســال8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمالحظةيفصفوف224

م.2022مارس26،السبتبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
179(ص.يونسوالذريةحممود )جاكرات،إندونيسي–قاموسعريبحمموديونس، 225
200املرجعنفسه،ص.226

227 Bisri Musthofa dan M. Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 

Cet. II (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2012) hlm. 47-48 
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احلال.وفيهامعلميعّلممهاراتاللغةابتباعمهارةاألوىلأيمسعفبعده
الكالم تبداتباع الطريقة فهذه والكتابة. والقراءة الكلمة منوقول أ

228االستماعوالكالموالقراءةوالكتابة.
يّتفقأجيفهرموانعلىرأيقبلهأنهذهالطريقةهيمسعوكالم
طالب طريقتها فتطبيق بعدها. انحية قبل انحيتني ترتّكز تطبيقها ويف
يسمعونمعلمامثيتكلمونويقرأونويكتبون،وقواعداللغةتبّلغعلىما

قواعداللغةمبوضوعأحوالاليومية،وكلمقّومأشكالالكلمةأواحلوار
229تبليغمنسهلإىلصعبمرتّبا.

الصرففيهاتبليغالـموادابللغةالعربيةكامالكمانتيجةمعلمووكان
 املـــتوســطةاإلســالميــة8مدرســةاإلرشــادتنجارانالـمالحظةيفصفوف

اجلــنــوبــيــةمبعهد مراتبوراكـاليــمــنتان تبليغ230.بكة أسباب من وسبب
يّتفقالـموادابللغةالعربيةكامالألهنماستخدامالطريقةالسمعيةوالشفهية.

اللغةاإلندونيسي اللغةاألمأي عبدالوهابرشيديأنفيهااستخدام
مّثل.فأهدافاألساسيتتصغريبلمااستخدامهاإالالكلمةالصعبةلت

لغةلساانأيقدرةقولاألصواتالعربيةمهارةكالمالعربيةهياستخدامال
 231إمامفرداتوإمامجلةمفيدة.

وسائلال (3

 
 48-47املرجعنفسه،ص.228

229 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2014) hlm. 222 

املـــتوســطةاإلســالميــةمبعهد8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمالحظةيفصفوف230
 م.2022مارس26،السبتبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة

231 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN Malang Press, 

2009) hlm. 86 
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انتوسائلالتعليمهياستعماللتحقيقأهدافالتعليم.ك
حتقيق وتسهيل لـمساعدة التعليم وسائل أن جوهار رمحة تّتفق

232أهدافوسائلالتعليم.
8مدرســةاإلرشــادتنجارانعلىنتائجالـمالحظةوالـمقابلةيف

استعمالمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة  املـــتوســطةاإلســالميــة
وكانتالسبورةوسائل233الكتابوالسبورةوقلماحلربيفوسائلتعليمها.

أن سوتريصا يّتفقسوجيغ فيه. وهيمهمة الفصل التعليماألساسييف
انفعاستعمالالسبورةسبورةهيوسائلالتعليماألساسييفالتعليمألهنال

التقوي. أو بيانية خطوط وتصوير الـمواد لشرح استعمال سبورة 234فيه
التعلم السبورةوسيلةمنوسائلمهمةيفعملية يولرييتأن وتّتفقفويف

 235عليم.والتعليممثليفالفصلسبورةهيوسيلةمهمةلكتابةموادالت

سوجيغواستعمالالسبورةتطبيققدرةتفكريالطالب.ويّتفق
سوتريصاأنابستعمالالسبورةمعلميشرحموادإماقليالأوجامعا
فإذاكانمعلمشرحالـمواديطّبقكفاءةتفكريالطالب.وابستعمال

236السبورةتطبيقتفكريالطالب.

 
 35جوهار،املرجعالسابق،ص.232
املـــتوســطةاإلســالميــةمبعهدبكةمراتبورا8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمالحظةيف233

 م.2022مارس26،السبتـنــوبــيــةكـاليــمــنتاناجلـ
234 Sugeng Sutiarso, Optimalisasi Penggunaan Papan Tulis Dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa (Lampung: FKIP Universitas Lampung, 2020) hlm. 179 
235 Popy Yuliarty, dkk., Pengembangan Desain Produk Papan Tulis Dengan Metode 

Quality Function Deployment (QFD) (Jakarta: Universitas Mercu Buana Jakarta, Jurnal Ilmiah 

PASTI Vol. VI Edisi 1) hlm. 1 

 179سوجيغ،املرجعالسابق،ص.236
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تقدمموادانتظاماوواضحاوتفصيال.وكانأتثريالسبورةيفالتعليم
يّتفقسوجيغسوتريصاأنالسبورةوسائلمهمةوأساسييفعمليةالتعليم
وكانتالسبورةهلاأتثرياجليدعلىنتيجةتعلمالطالبوفيهاتقديالـمواد

237انتظاماوواضحاوتفصيال.
 تقوميج( ال

يفكان التعليم تنجارانتقوي اإلرشــاد املـــتوســطة8مدرســة
فيها طالب يفرّقون  فيهابــيــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــو  اإلســالميــة

الباب األول والباب الثاين والباب الثالث وغريه مثل الثالثي اجملرد له ستة  
أبواب والثالثي املزيد له اثنتا عشرة اباب، ويفرّقون فرق األوزان وينصرفون 

و  سؤاال.  ويستجيبون  ابللسان الفعل  يوم  وإما كل  مرة  شهرا  وقته  كانت 
أحياان ابلكتابة بعد حبث ثالثة أوزان وإما يف وسط التعليم ابلتدريب وإما 

238ابالمتحان.
علىنتيجةمالحظةقبلهأنالتقويفيهاتقوييفتعليماللغةالعربية.
التعليم. التعلموتقويعملية نتيجة تقوي العربيةيشمل اللغة تعليم وتقوي
عملية وتقوي التعلم نتيجة تقوي قسمان له التقوي أن سنجااي وينا يّتفق

عنمأخوذةالطالبيفأهدافنتيجةالتعلمتركيزعلىإعالمالتعليم،وتقوي
التعليمالتثبيت.وأماتقويالتعليمهوعمليةاالنتظاممأخوذةاإلعالمعن

239فعاليةعمليةالتعليمعلىشكلالطالبإحرازأهدافالتعليمأحسنا.

 
180املرجعنفسه،ص. 237
املـــتوســطةاإلســالميــةمبعهد8مدرســةاإلرشــادتنجارانالـمالحظةيفصفوفنتيجة238

 م.2022مارس26،السبتبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
 212-211ويناسنجااي،املرجعالسابق،ص.239
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العربيةهوجيداإلعالم اللغة التعليميفعمليةتعليم وأهدافتقوي
حتقيق عن الطالبابلضبط ميلدايإجناز جوندا تّتفق تقوي. أهداف أن

تقوي وأهداف الطالب. إجناز حتقيق عن إعالم لوجد العربية اللغة تعليم
تعليماللغةالعربيةمعرفةالفعالوالـمؤثريفنظامتعليماللغةالعربيةإمامعلق
التقوي نظام أو وبيئة التعلم ومصدر ووسائل وطرق ومواد أهداف عن

 240نفسا.

 

  8مشاكل تعليم علم الصرف لدى الطالب مدرســة اإلرشــاد تنجاران   -2
 ان اجلــنــوبــيــة املـــتوســطة اإلســالميــة مبعهد بكة مراتبورا كـاليــمــنت

ة.املــشــاكلمجعاملــشكلاكلمــشـــيشكل.وال–أصلهامنأشكلالـمشاكل
عـوائــقأهدافهيالشيءيسببجدالاملشكلةاليتالبدمناحلل،واملــشــاكلهي

مشكلةسببيواملــشــاكليفمعجمكبريإندونيسيايعرفالشيء241عمليـــةالتعليـــم.
242.حيلوشيءاملشكلةمل

مبعهدبكة  املـــتوســطةاإلســالميــة8مدرســةاإلرشــادتنجارانكانالتعليميف
ظةوالـمقابلةلهمشاكليفتعليمهاعلىنتائجالـمالحمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة

اللغويةاليتتسببصعوبةمشكلةتعليمسببمنأسبابصعوبةفوالتوثيقفيها.
تعليماللغةالعربيةهياللغةالعربيةهلاتفصيلفرقمناللغةاألخرىيفالـعامل.يّتفق
أمحدمراديأنتفصيلاللغةالعربيةوتركيبهافرقمناللغةاألخرىهلانواحاللغوية

 
240 Junda Miladya, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Konferensi 

Nasional Bahasa Arab, 2015) hlm. 182 
 35أمرهللا،املرجعالسابق،ص. 241

242 Haidar Putra Daulay, Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah (Jakarta: 

Kencana, 2016) hlm. 69 
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ريهاتسببالكثريةمثلعلمالصوتوالقواعدوالصرفوالبالغةوالعروضوالقوايفوغ
243الطالبهلمحتّدىتعلمهاوتكونصعوابتالطالبيفتعلمها.

كماالنظريةيفالبابالثاينتعليـــماللــغةالعـربــيــةلهمشــاكالمنها؛
 .عـاملالطالبنفسهالذييعتقدونأناللــغةالعـربــيــةصعوبة (أ
بخطأاختياراملنهجأومنهجهاليسرتعيحىتيسببالطال (ب

 .كسالان
 .الينّفذمنهجالدراسةجيدا (ج
244قصوروسيلةأوقصورمدرســةاستعدادوسيلةالتعليـــم.(د

واملــشــاكلهيعـوائــقأهدافعمليـــةالتعليـــمفلهاتكسريمشــكلتهامنها؛
الوظيفيوالتكامل. (أ التعلممثلحتقيقحفز حيفزالطالبعلى

ارةالكالملسهولةحتصلالعملوحفزالوظيفيهوإرادةهلامه
حفز وأما وغريها. االقتصادي ربح أو االجتماعي واحرتام
التكاملهوإرادةحتصلمهارةاللــغةاألجــنــبــيــةلتكاملاجملتمع

 االستعمالاللــغةالعـربــيــة.
خيتفياعتقادالطالبأناللــغةالعـربــيــةصعوبةوحيفزهمأناللــغة (ب

يستطيع )أي تعلمها أهداف يتحقق لكي سهولة العـربــيــة
التصال وحرا فصيحا أوكتابة لساان العـربــيــة( اللــغة استعمال
اللــغويةمنها؛مهارة أربعمهارات بعبارةأخرىحتقيق ابلعـربــيــة

 245تماعواحملادثةوالقراءةوالكتابة.االس

 
243 Norlaila, M.Ag., M.Pd. & DR. Ahmad Muradi, M.Ag., Kesulitan Mahasiswa Dalam 

Berbahasa Arab (Studi Pada Mahasiswa Jurusan PBA UIN Antasari dari Beberapa Latar Belakang 

Pendidikan (Banjarmasin: Antasari Press, 2018) hlm. 4 

 35أمرهللا،املرجعالسابق،ص. 244
 36أمرهللا،املرجعالسابق،ص.245
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املـــتوســطة8مدرســةاإلرشــادتنجارانكانتمشاكلتعليمعلمالصرف
لدىهلاثالثوعشرونمشكلةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة  اإلســالميــة

تنجارانطالب اإلرشــاد اإلســالميــة8مدرســة مراتبورا  املـــتوســطة بكة مبعهد
اجلــنــوبــيــة مساحةكـاليــمــنتان يف والتوثيقة والـمقابلة الـمالحظة نتائج كما

247فهي؛،ةاملاخلارجيووالعةخليداالاملوعالاملشكلةهلاعامالن246املدرسة.
عائلةيئةالالبجيةمنارسهموالعواملاخلةهيمنالطالبنفيخلدااملالووالع

248ملعلم.املدرسةواريةولقوا
 ليةخالعواملالدا (أ

كلاللغوية:اش(امل1
 عوبةالتصريفمثلحروفهمتساوي.ص (1)
صعوبةتصريفالفعللغويةواصتالحاإمابناءالصحيحأوبناء (2)

 الـمعتل.
 .صعوبةتصريفالفعلالناقصوالفعلاللفيف (3)
 تصريفهممتحّول. (4)
 تصريفالفعل.حركةالطويلوالقصريخطأعند (5)
 مامتّثلقياساألفعالوالضمائر. (6)
اختالفاستخدامالضمائرإمااملذكرأواملؤنثعندالتصريف (7)

 ويفقياسه.
 

املـــتوســطةاإلســالميــةمبعهد8مدرســةاإلرشــادتنجاراننتيجةالـمالحظةيفصفوف246
 م.2022سبتمرب03،السبتبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة

املـــتوســطة8رشــادتنجارانمدرســةاإلنتائجالـمقابالتمعاملعلميالصرفوالطالبيف247
م.2022سبتمرب03،اإلســالميــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة

248 Annisa Nurul Fadilla, dkk., Problematika Pembelajaran Matematika Daring di Masa 

Pandemi Covid-19, Jurnal Jendela Pendidikan Vol. 01 No. 02 Mei 2021, Universitas Siliwangi hlm. 

49 diakses dari https://ejournal.jendelaedukasi.id/index.php/JJP/article/view/6/8 pada 11 Desember 

2022. 

https://ejournal.jendelaedukasi.id/index.php/JJP/article/view/6/8
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 مليفهمواأنيستخدمواالتصريفصحيحا. (8)
 خطأاستخدامالكلمةهلاوقتعندالتصريف. (9)

 صعوبةفرقبنياالسمالزمنواالسمالـمكانواالسماآللة. (10)
 خطأفهمالكلمةعلىقواعدالصرف. (11)
 صعوبةترمجةالكلمةاإلندونيسيإىلاللغةالعربيةعندالتصريف. (12)
 صعوبةفهماإلعالل. (13)
 .أصلكلمةاإلعالل صعوبةقياس (14)
 علمالصرفقليل.قدرةالطالبيف (15)

 :وية(املشاكلغرياللغ2
 ضعيفعندحفظالتصريف.فظهمح (1)
 ماتدقيقيفحفظالوزنحىتحروفهختتلف. (2)
 صعوبةحفظالـمصدر. (3)
 بطيءحفظالوزن. (4)
 الطالبمانشيطعندالتصريف. (5)
 الطالبكساىلعندالتصريفومزاحونوانعسونيفالفصل. (6)
 الطالبسائمون. (7)

 ارجيةالعواملاخل (ب
 قليلوقتتعليمعلمالصرفساعتانأسبوعا. (1)


يرىعزيزفحرورزيأناملشكلةمشكلتانمشكلةلغويةومشكلةغريلغوية.
املشكلةاللغويةهيمسأالتاليتيواجهالطالبتعلقابللغةمباشرةوأمااملشكلة
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غرياللغويةهيمسأالتاليتتؤثربليبطلجناحبرانمجعمليةالتعليم.فكانت
 249املشكلةاللغويةهي؛

 مشكلةأصواتالعربية.(1
 مشكلةاملفردات،وتشمل؛(2

 تغيريأصلالكلمة()أ
 )ب(تغيرياللفظمنصوتالعربية

 )ج(تغيرياملعىنلكنلفظهغريتغيري.
 (مشكلةالقواعدواإلعراب.3
 (مشكلةالرتاكيب.4

 أمااملشكلةغرياللغويةهي؛
 احلفزورغبةالتعلم.(1
 وسيلةالتعلم.(2
 قدرةاملعلم.(3
 طريقةالتعليم.(4
وقتالتعليم.(5
.البيئةاللغوية(6

 250املعلمالبدأنيشّددأن؛كانيقولأمرهللافإذاكانالتعليملهمشاكلفو
مه (1 وتكون التفكري، وسيلة هي أساسيةاللــغة الطالبكفاءة لغوية ارة

 تفكريالطالب.
 االبتكارلغويةالطالبيستحقاالهتمامعلىقواعداللــغةالعـربــيــة. (2

 
162 ق،ص.زيز،املرجعالسابع249
  40أمرهللا،املرجعالسابق،ص.250
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تعليـــماللــغةالعـربــيــةإفراحالطالبألنرغبةوحباالستطالعالطالب (3
 حتصلاالهتمام.

 العـربــيــة.املعلمالجيوزراتبةيفتعليـــماللــغة (4
املعلميهتّمبقولالطالبقبليهتّمإبابنةالطالب. (5


