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الباب الرابع 

نتائج البحث 

 

 تصوير العام عن مكان البحثال -أ 

تاريخ بناء ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كيتانج تابالونج - ١

 باسم 1979أقيمت ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كيتانج تابالونج يف السنة 

 2 رقم 12مدرسة سبيل اذلدى اإلبتدائية األىلية الىت تقع يف الشارع باسوكي رمحة الرابطة اجلوارية 

. قرية كيتانج منطقة تنجونج

 بدلت مقام ىذه ادلدرسة من ادلدرسة اإلبتدائية األىلية إىل 1996-1995يف السنة 

-A.1434.515: ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية مؤسسا على رسالة القرر للوزارة الدينية رقم

. 1995 نوفمبري 22يف التاريخ , 1995

 15.227ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كيتانج تابالونج على ادلوقع بوسع أقيمت 

.  مًت500وينتقل من مكاهنا األول قدر , مًت

غرفة التعلم , غرفة اإلدارة, غرفة ادلعلم, ادلباين ذلذه ادلدرسة حتتوي على غرفة رئيس ادلدرسة

 .وكذلك ادلصلى, وادلرحاض, ادلكتبة, (الفصل)

: ىذه ادلدرسة حمدودة مبا يلي

 الشارع باسوكي رمحة, اجلانب الشرقي .أ 
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 البستان للسّكان, اجلانب الغريب .ب 

 البيت للسّكان, اجلانب اجلانويب .ج 

 البستان للسّكان, اجلانب الشمال .د 

أحوال األساتذة بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كيتانج تابالونج يف السنة الدراسية -2

م 2012-2013

عدد ادلعلم بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كيتانج تابالونج يف السنة الدراسية 

: لتفصيل البيان انظر إىل اجلدوال اآليت, م أربعة وعشرون أستاذا2012-2013

 أحوال األساتذة بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كيتانج تابالونج يف السنة 4.1اجلدوال 
م 2013-2012الدراسية 

المهنة اإلسم الرقم 

 رئيس ادلدرسة ادلاجستري, احلاج عبد الصمد 1

 نائب رئيس ادلدرسة م أ.إ, ىدياين رحيم محدي 2

 ادلعلمة الثابتة السرجانا, سيت رمحة 3

 ادلعلمة الثابتة السرجانا, إيفي يوليانيت 4

 ادلعلمة الثابتة السرجانا, إيدا نورلينا 5

 رئيسة قسم االدارة الدكتورامده احلاجة مسين 6

 قسم االدارة السرجانا, مجسية 7

 ادلعلمة الثابتة السرجانا, مثلي ىداييت 8
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 ادلعلمة الثابتة م أ.أ, نور حياين 9

 ادلعلمة الثابتة م أ.أ, شهردا ألفة 10

 ادلعلم الثابت السرجانا, وحي ىداية 11

 ادلعلمة الثابتة السرجانا, مهدية 12

 ادلعلم الثابت السرجانا, كمران 13

 ادلعلمة الثابتة السرجانا, نور يانا 14

ادلعلم الثابث م أ .أ, حممد يوسف 15

ادلعلمة الثابتة م أ .أ, زىرة النفوس 16

 ادلعلمة غري الثابتة عبد السبحان 15

 اخلادممجراين  16

 حارس الليلسوكاردي  17

-2012الوثائق لقسم اإلدارة بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كيتانج تابالونج : ادلصدر
م 2013

 
 13 شخصا بتفصيل 17من ىذا اجلدوال نعلم أن عدد ادلعلم مع قسم اإلدارة كلهم 

 . رجال قسم اإلدارة4أستاذا و 

. أحوال الطالب-٥

عدد الطالب بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كيتانج تابالونج يف السنة الدراسية 

: فانظر إىل اجلدول اآليت, لتفصيل البيان,  فصال11 طالب ادلنفصل إىل 315م 2012-2013
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 أحوال طالب بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كيتانج تابالونج يف السنة 4.2جلدول 
م 2013-2012الدراسية 

 ولي الفصلالعدد  الفصل

 السرجانا, سيت رمحة 22 األول أ

 السرجانا, إيفي يوليانيت 21 األول ب

 السرجانا, إيدا نورلينا 21 األول ج

 م أ.أ, نور حياين 34 الثاين أ

 م أ.أ, شهردا ألفة 34 الثاين ب

 م أ.أ, حممد يوسف 32 الثالث أ

 السرجانا, مثلي ىداييت 31الثالث ب 

 السرجانا, نور يانا 31الرابع أ 

 السرجانا, كمران 31الرابع ب 

  م أ.إ, ىدياين رحيم محدي 34اخلامس 

 السرجانا, وحي ىداية 28السادس 

 319العدد الكلي 

قسم اإلدارة للمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية حارواي تابالونج يف السنة : مصدر البيان
م 2013-2012الدراسية
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 فصال من الفصل األول إىل الفصل 11ينقسم الطالب إىل , مؤسسا على اجلدوال السابق

.  طالب319وعدد كل الطالب بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كيتانج وىو , السادس

 أحوال األجهزة يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كيتانج تابالونج- 6

األجهزة يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كيتانج تابالونج كادلنتان اجلنوبية تتكون 

: ليتّم الفهم عن ىذا فانظر إىل اجلدوال اآليت,  مبناءا76من 

 أحوال األجهزة يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كيتانج تابالونج  4.3اجلدوال 
العدد المباني الرقم 

 11الفصل  1

 1 غرفة ادلعلم 2

 1 غرفة قسم اإلدارة 3

 1 غرفة رئيس ادلدرسة 4

 1 غرفة الضيافة 5

 4 ادلرحاض للطالب 6

 2ادلرحاض للمعلم  7

 1غرفة قسم الصحية الطالب  8

 1ادلكتبة  9

 1ادلقصف  10
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 1الشركة  11

قسم اإلدارة للمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية حارواي تابالونج يف السنة : مصدر البيان
م 2013-2012الدراسية

 
لكن حيسن . تكتفي أجهزة ادلدرسة عناصر التعليم والتعّلم, مؤسسا على اجلدوال السابق

للمدرسة أن يزيد أجهزة ادلدرسة لًتكية نتائج الطالب كإجياد ادلسجد وادلعمل للحاسوب وادلعمل 

 .اللغوي

 تقديم البيانات -ب 

تعليم التركيب العربّي بالطريقة السمعية الشفهية في الفصل الخامس بالمدرسة - ١
اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية كيتانج تابالونج 

 
إعتمادا على حاصل ادلالحظة وادلقابلة الشخصية عن تعليم الًتكيب العريّب بالطريقة 

وجد , السمعية الشفهية يف الفصل اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كيتانج تابالونج

الكاتب أن خطوات تعليم الًتكيب ادلستعملة يف مادة النعت وادلنعوت يف نكرهتما أو معرفتهما ىي 

: كما يلي

 تصوير مادة الدرس .أ 

 أبريل 15إعتمادا على حاصل ادلالحظة وادلقالبة الشخصية يف يوم اإلثنني يف التاريخ 

أعّد ادلعلم بتحليل أنواع الكلمات ادلذكورة يف نص القراءة اليت منزلتها كالنعت أو ادلنعوت , 2013

. مث تفريق الكلمات إىل فرقة النكرة للمذكر وللمؤنث و فرقة ادلعرفة للمذكر وللمؤنث قبل الدرس
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 توزيع الكلمات اليت منزلتها كالنعت أو ادلنعوت إىل فرقة النكرة للمذكر وللمؤنث و 4.4اجلدوال 
 فرقة ادلعرفة للمذكر وللمؤنث

الرقم 
المعرفة النكرة 

المؤنث المذكر المؤنث المذكر 
القهوة الباردة الشاي البارد قهوة باردة شاي بارد  1
البيوض ادلقلية احلبز ادلقلي بيوض مقلية حبز مقلي  2
ادلنضدة الكبرية الكوب الكبري منضدة كبرية كوب كبري  3
ادلكرونة الطبيخة الرّز الطبيخ مكرونة طبيخة رّز طبيخ  4

 

من ىذا التوزيع إعتمد ادلعلم تعليم الًتكيب عن النعت وادلنعوت بالطريقة السمعية 

 .الشفهية

النعت وادلنعوت يف جنس النكرة للمذكر )قراءة ادلعلم مادة الدرس بصوت مًتفع  .ب 

 (وللمؤنث

. مث أمرىم باالىتمام إليو, أمر ادلعلم مجيع الطالب بغلف كتبهم و وضعها على ادلكتب

أمر , يف بعد األحيان. بعد ذلك قرأ ادلعلم مادة الدرس بصوت مًتفع والطالب يستمعون إىل قراءتو

. ادلعلم بعض طالبو بتكرير قراءتو مع عدم النظر إىل الكتاب

مث كّرر . قرأ ادلعلم مادة النعت وادلنعوت يف جنس النكرة للمذكر بصوت مرتفع, يف البداية

بعد أن حيفظ طالبو مواد الكلمات يف جنس النكرة للمذكر كتب ادلعلم ىذه . طالب قراءتو مجاعة

مث يليها بدأ ادلعلم بتقدمي الكلمات يف جنس النكرة للمؤنث يف مثل اخلطوة . الكلمات على السبورة

 .األوىل
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 كتابة ادلعلم مواد الكلمات على السبورة مع التحليل عن الًتكيب .ج 

بعد أن حيفظ الطالب مواد الكلمات يف جنس النكرة للمذكر كتب , كما ذكر يف السابق

مث يليها بدأ ادلعلم بتقدمي الكلمات يف جنس النكرة للمؤنث يف . ادلعلم ىذه الكلمات على السبورة

أمر ادلعلم طالبو , بعد متام كتابة الكلمات يف جنس النكرة للمذكر وللمؤنث. مثل اخلطوة األوىل

و تغيري كلمة " باردة"إىل كلمة " بارد"يعين التحليل عن سبب تغيري كلمة , بالتحليل عن الكلمات

إىل كلمة " طبيخة"تغيري كلمة , "كبرية"إىل كلمة " كبري"تغيري كلمة , "مقلية"إىل كلمة " مقلي"

" طبيخة"

 األسئلة عن التحليل من الطالب .د 

بدأ ادلعلم بتقدمي األسئلة إىل الطالب عن حاصل حتليل للكلمات , بعد اخلطوة السابقة

دلاذا كلمة :ىذه اخلطوة يتم مبثل ىذا السؤال . ادلذكورة ببيان عن السبب تذكري كلمة الصفة وتأنيثها

؟ "مقلية"يف ادلثال الثاين تكون كلمة " مقلي"؟ وكلمة "باردة"يف ادلثال األول تكون كلمة " بارد"

يف ادلثال األخري تكون كلمة " طبيخ"؟ وكلمة "كبرية"يف ادلثال الثالث تكون كلمة " كبري"وكلمة 

سكت ادلعلم يليها إلعطاء حلظة التفكري لطالبو قبل أن يسأل حاصل حتليل الطالب . ؟"طبيخة"

 .عن ىذه ادلادة

 خالصة التحليل وإكمال بيان الًتكيب .ه 
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. بدأ ادلعلم بتقدمي األسئلة عن حاصل حتليل الطالب واحدا فواحدا, بعد اخلطوة السابقة

بدأ خبالصة جواب الطالب , بعد أن شعر ادلعلم بكفاية األسئلة وبيان الطالب عن حاصل حتليلهم

 .مع إكمال بيان الًتكيب إذا كان جواب الطالب مل يكن كامال

 ترميز الًتكيب .و 

 kata sifat akan"بدأ ادلعلم بًتميز الًتكيب كما يلي , بعد اخلالصة يف اخلطوة السابقة

mengikuti kata yang disifatinya menjadi mudzakkar atau muannats " أي النعت يطبع

. ادلنعوت يف التذكري والتأنيث

النعت وادلنعوت يف جنس ادلعرفة للمذكر )قراءة ادلعلم مادة الدرس بصوت مًتفع  .ز 

 (وللمؤنث

يف ىذه , كما يف تعليم النعت وادلنعوت يف جنس النكرة للمذكر وللمؤنث يف السابق

مث أمرىم باالىتمام , اخلطوة كذلك أمر ادلعلم مجيع الطالب بغلف كتبهم و وضعها على ادلكتب

, يف بعد األحيان. بعد ذلك قرأ ادلعلم مادة الدرس بصوت مًتفع والطالب يستمعون إىل قراءتو. إليو

. أمر ادلعلم بعض طالبو بتكرير قراءتو مع عدم النظر إىل الكتاب

مث . قرأ ادلعلم مادة النعت وادلنعوت يف جنس ادلعرفة للمذكر بصوت مرتفع, يف ىذه اخلطوة

بعد أن حيفظ طالبو مواد الكلمات يف جنس ادلعرفة للمذكر كتب ادلعلم . كّرر طالب قراءتو مجاعة

مث يليها بدأ ادلعلم بتقدمي الكلمات يف جنس ادلعرفة للمؤنث يف مثل . ىذه الكلمات على السبورة

 .اخلطوة األوىل
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 كتابة ادلعلم مواد الكلمات على السبورة مع التحليل عن الًتكيب .ح 

بعد أن حيفظ الطالب مواد الكلمات يف جنس ادلعرفة للمذكر كتب , كما ذكر يف السابق

مث يليها بدأ ادلعلم بتقدمي الكلمات يف جنس ادلعرفة للمؤنث يف . ادلعلم ىذه الكلمات على السبورة

أمر ادلعلم طالبو , بعد متام كتابة الكلمات يف جنس ادلعرفة للمذكر وللمؤنث. مثل اخلطوة األوىل

و تغيري " الباردة"إىل كلمة " البارد"يعين التحليل عن سبب تغيري كلمة , بالتحليل عن الكلمات

" الطبيخة"تغيري كلمة , "الكبرية"إىل كلمة " الكبري"تغيري كلمة , "ادلقلية"إىل كلمة " ادلقلي"كلمة 

" الطبيخة"إىل كلمة 

 األسئلة عن التحليل من الطالب .ط 

بدأ ادلعلم بتقدمي األسئلة إىل الطالب عن حاصل حتليل للكلمات , بعد اخلطوة السابقة

دلاذا كلمة :ىذه اخلطوة يتم مبثل ىذا السؤال . ادلذكورة ببيان عن السبب تذكري كلمة الصفة وتأنيثها

؟ "ادلقلية"يف ادلثال الثاين تكون كلمة " ادلقلي"؟ وكلمة "الباردة"يف ادلثال األول تكون كلمة " البارد"

يف ادلثال األخري تكون كلمة " الطبيخ"؟ وكلمة "الكبرية"يف ادلثال الثالث تكون كلمة " الكبري"وكلمة 

سكت ادلعلم يليها إلعطاء حلظة التفكري لطالبو قبل أن يسأل حاصل حتليل الطالب . ؟"الطبيخة"

 .عن ىذه ادلادة

 خالصة التحليل وإكمال بيان الًتكيب .ي 
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. بدأ ادلعلم بتقدمي األسئلة عن حاصل حتليل الطالب واحدا فواحدا, بعد اخلطوة السابقة

بدأ خبالصة جواب الطالب , بعد أن شعر ادلعلم بكفاية األسئلة وبيان الطالب عن حاصل حتليلهم

 .مع إكمال بيان الًتكيب إذا كان جواب الطالب مل يكن كامال

 ترميز الًتكيب .ك 

 kata sifat akan"بدأ ادلعلم بزيادة ترميز الًتكيب كما يلي , بعد اخلالصة يف اخلطوة السابقة

mengikuti kata yang disifatinya menjadi mudzakkar atau muannats dan dalam 

nakirah dan ma’rifah "ويف التنكري والتعريف, أي النعت يطبع ادلنعوت يف التذكري والتأنيث .

 التدريب واإلنتاج .ل 

انتج ادلعلم فهم الطالب عن , يف ىذه اخلطوة. ىذه اخلطوة ىي خطوة التدريب واإلنتاج

يف . مادة الدرس بأمرىم بإعطاء األمثلة عن النعت وادلنعوت يف جنس النكرة وادلرفة للمذكر وادلؤنث

وجد الكاتب أن طالبا واحدا وثالث طالبات مل يقدر على إعطاء األمثلة الىت , ىذه ادلالحظة

. لكن بعد حلظة غري طويلة قدر كلهم على إعطاء األمثلة ادلطلوبة. أمرىم عن مادة الدرس

 22أّدي الكاتب ادلالحظة يف اللقاء الثاين يف التاريخ , لتوثيق البيانات يف ادلالحظة األويل

ومادة الًتكيب يف ىذا اللقاء ىي عن " يف العمل"موضوع الدرس يف ىذا اللقاء ىو . 2013أبريل 

: اخلطوات ادلستعملة يف ىذا اللقاء كما يلي. ىم و ىنّ , ىي, الفعل ادلضارع لضمري ىو

 تصوير مادة الدرس .أ 
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يف البداية وزّع ادلعلم األفعال ادلضارعة ادلوجودة يف . تساوي اخلطوة ادلستعمل باللقاء السابق

: نص القراءة كما يلي

 ىم وىنّ , ىي,  توزيع األفعال ادلضاعة لضمري ىو4.5اجلدوال 
هن هم هي هو الرقم 

يهتمن يهتّمون هتتّم يهتّم  1

يتعّلن يتعّلمون تتعّلم يتعّلم  2

يذىنب يذىبون تذىب يذىب  3

جيلسن جيلسون جتلس جيلس  4

يدخلن يدخلون تدخل يدخل  5

يكتنب يكتبون تكتب يكتب  6

جيرّبن جيرّبون جتّرب جيّرب  7

 

ىم وىّن , ىي, من ىذا التوزيع إعتمد ادلعلم تعليم الًتكيب عن األفعال ادلضاعة لضمري ىو

 .بالطريقة السمعية الشفهية

ىم , ىي, األفعال ادلضاعة لضمري ىو)قراءة ادلعلم مادة الدرس بصوت مًتفع  .أ 

 (وىنّ 
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. مث أمرىم باالىتمام إليو, أمر ادلعلم مجيع الطالب بغلف كتبهم و وضعها على ادلكتب

أمر , يف بعد األحيان. بعد ذلك قرأ ادلعلم مادة الدرس بصوت مًتفع والطالب يستمعون إىل قراءتو

. ادلعلم بعض طالبو بتكرير قراءتو مع عدم النظر إىل الكتاب

يف ىذه اخلطوة ال يقسم ادلعلم تعليمو إىل قسمني كما يف التعليم عن مادة النعت وادلنعوت 

ىو : مثل)قرأ ادلعلم مادة األفعال ادلضارعة بصوت مرتفع بذكر الضمري مث الفعل ادلضارع . يف السابق

تكرير القراءة يكون . مث كّرر طالب قراءتو مجاعة. (ىّن يذىنب, ىم يذىبون, ىي تذىب, يذىب

 .يف مرات عديدة حىت شعر ادلعلم أن طالبو حيفظون ادلواد ادللقية

 كتابة ادلعلم مواد الكلمات على السبورة مع التحليل عن الًتكيب .ب 

كتب ادلعلم ىذه الكلمات , بعد أن حيفظ الطالب مواد الكلمات, كما ذكر يف السابق

يعين التحليل عن سبب تغيري كلمة , مث أمر ادلعلم طالبو بالتحليل عن الكلمات. على السبورة

أمر ادلعلم أن حيلل الفعل ". يذىنب"وإىل كلمة " يذىبون"و إىل كلمة " تذىب"إىل كلمة " يذىب"

مث يلخص األحرف الزائد من األحرف ادلضارعة كحرف الياء " ذىب"ادلضارع من أحرفو أصلية 

.  والنون, والواو, والتاء

 األسئلة عن التحليل من الطالب .ج 

بدأ ادلعلم بتقدمي األسئلة إىل الطالب عن حاصل حتليل للكلمات , بعد اخلطوة السابقة

ادلذكورة ببيان عن األحرف األصلية للفعل واألحرف الزائد لسبب أن الفعل يكون فعال مضارعا مع 

 .ىم وىن, ىي, ضمري ىو
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 خالصة التحليل وإكمال بيان الًتكيب .د 

. بدأ ادلعلم بتقدمي األسئلة عن حاصل حتليل الطالب واحدا فواحدا, بعد اخلطوة السابقة

بدأ خبالصة جواب الطالب , بعد أن شعر ادلعلم بكفاية األسئلة وبيان الطالب عن حاصل حتليلهم

 .مع إكمال بيان الًتكيب إذا كان جواب الطالب مل يكن كامال

 ترميز الًتكيب .ه 

 ’fi’il mudhari"بدأ ادلعلم بًتميز الًتكيب كما يلي , بعد اخلالصة يف اخلطوة السابقة

untuk dhamir huwa ditambah huruf “ya” diawal fi’il, untuk dhamir hiya ditambah 

huruf “ta” diawal fi’il, untuk dhamir hum ditambah huruf “ya” diawal fi’il dan 

huruf “waw” dan “nun” pada akhir fi’il, untuk dhamir hunna ditambah huruf “ya” 

diawal fi’il dan huruf “nun” diakhir fi’il dengan mensukunkan huruf akhir dari fi’il, "

ولضمري ىي بزيادة حرف التاء يف , أي الفعل ادلضارع لضمري ىو بزيادة حرف الياء يف أول الفعل

, ولضمري ىم بزيادة حرف الياء يف أول الفعل وحرف الواو والنون يف آخر الفعل, أول الفعل

ولضمري ىّن بزيادة حرف الياء يف أول الفعل وحرف النون يف آخر الفعل مع تسكني حرف األخري 

. من الفعل

 التدريب واإلنتاج .و 

انتج ادلعلم فهم الطالب عن , يف ىذه اخلطوة. ىذه اخلطوة ىي خطوة التدريب واإلنتاج

يف ىذه . ىم وىنّ , ىي, مادة الدرس بأمرىم بإعطاء األمثلة عن األفعال ادلضاعة لضمري ىو
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مث إعطاء يليها أعطي . وجد الكاتب أن كل الطالب قادرون على إعطاء األمثلة ادلطلوبة, ادلالحظة

 .ادلعلم الوظيفة ادلنزلية للطالب

العوامل التي تؤثر تعليم التركيب العربّي بالطريقة السمعية الشفهية في الفصل الخامس -۲
بالمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية كيتانج تابالونج 

 
 العوامل الداخلية .أ 

 رغبة الطالب .1

ىذه العاملة من أىم العوامل اليت تؤثر على تعليم الًتكيب العريّب بالطريقة السمعية الشفهية 

ألن بدون ىذه العاملة . يف الفصل اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كيتانج تابالونج

وكذلك يصعب الطالب تناول العلوم , سوف يصعب ادلعلم تغريز مجيع مواد الدرس إىل طالبو

و قراءة مادة الدرس قبل عملية , ىذه العاملة حتتوي على إىتمام الطالب إىل شرح ادلعلم. ادلهيئة

مث ادلعرفة , و مراجعة الطالب الدرس يف ادلنزل, و تأدية الطالب الوظيفة ادلنزلية, التدريس يف الفصل

:  ىذا البيان سيذكر تفصيال كما يلي. االضافية يف العربية

 إىتمام الطالب إىل شرح ادلعلم (أ 

ذىب الكاتب إىل ادلدرسة , إىتمام الطالب إىل شرح ادلعلمبدأ الكاتب بادلالحظة عن 

اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كيتانج تابالونج كادلنتان اجلنوبية ليالحظ عملية التدريس ىف الفصل 

ىذا الواقع مطابق مبا وجد . رأى الكاتب أن الطالب يهتم إىل شرح ادلعلم جبمال االىتمام. مباشرة

: وىي كما يلي, الكاتب من البيانات احملصولة بطريقة االستبيان عن إىتمام الطالب إىل شرح ادلعلم
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 إىتمام الطالب إىل شرح ادلعلم بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كيتانج تابالونج 4.6اجلدوال 
كادلنتان اجلنوبية 

النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم 
 9 3يهتم دائما  1
 88 30يهتم عادة  2
 3 1ال يهتم  3
% 100 34العدد  

 

من اجلدول إىتمام الطالب إىل شرح ادلعلم بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كيتانج 

". يهتم عادة"من الطالب جييبون % 88نعلم , تابالونج كادلنتان اجلنوبية

 قراءة مادة الدرس قبل عملية التدريس يف الفصل (ب 

من البيانات احملصولة بطريقة االستبيان عن قراءة مادة الدرس قبل عملية التدريس يف 

: جند كما يلي, الفصل

 قراءة مادة الدرس قبل عملية التدريس يف الفصل بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 4.7اجلدوال 
احلكومية كيتانج تابالونج كادلنتان اجلنوبية 

النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم 
 3 1يقرأ دائما  1
 83 28يقرأ عادة  2
 14 5ال يقرأ  3
% 100 34العدد  

من % 83نعلم أن , من اجلدول عن قراءة مادة الدرس قبل عملية التدريس يف الفصل

". يقرأ عادة"الطالب جييبون 
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 تأدية الطالب الوظيفة ادلنزلية (ج 

: جند كما يلي, من البيانات احملصولة بطريقة االستبيان عن تأدية الوظيفة ادلنزلية

 تأدية الطالب الوظيفة ادلنزلية بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كيتانج تابالونج 4.8اجلدوال 
كادلنتان اجلنوبية 

النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم 
 83 28يؤديها دائما  1
 14 5يؤديها عادة  2
 3 1ال يؤديها  3
% 100 34العدد  

يؤديها "من الطالب جييبون % 83نعلم أن , من اجلدول عن تأدية الطالب الوظيفة ادلنزلية

". دائما

مراجعة الطالب الدرس يف ادلنزل  (د 

جند كما , من البيانات احملصولة بطريقة االستبيان عن مراجعة الطالب الدرس يف ادلنزل

: يلي

 مراجعة الطالب الدرس يف ادلنزل بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كيتانج 4.9اجلدوال 
تابالونج كادلنتان اجلنوبية 

النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم 
 3 1يراجع دائما  1
 79 27يراجع عادة  2
 18 6ال يراجع  3
% 100 34العدد  
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من الطالب جييبون % 79نعلم أن , من اجلدول عن مراجعة الطالب الدرس يف ادلنزل

. يراجعون عادة

 ادلعرفة االضافية يف العربية (ه 

ويراد ىنا , من البيانات احملصولة بطريقة االستبيان عن ادلعرفة اإلضافية للطالب

: جند كما يلي, اشًتاك الطالب إىل الدروس اإلضافية يف العربية

 
 ادلعرفة اإلضافية للطالب بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كيتانج تابالونج 4.10اجلدوال 

كادلنتان اجلنوبية 
النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم 
- - مشًتك إىل اليوم  1
 12 4بل واقف اليوم , مشًتك 2
 88 30غري مشًتك  3
% 100 34العدد  

 

. طالبا% 88" غري مشًتك"نعلم أن من جييب , من اجلدول عن ادلعرفة االضافية يف العربية

 العوامل اخلارجية .ب 

 عاملة ادلعلم .1

 اخللفية الًتبوية للمعلم (أ 

م أ متخرج من كلية الًتبية لقسم تربية ادلعلمني للمدرسة .أ, األستاذ ىديان رحيم محدي

ىذا البيان مطابق بالبيان من الوثائق لقسم اإلدارة . اإلبتدائية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية
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م يعين يف الوثائق عن 2013-2012بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كيتانج تابالونج 

-2012أحوال األساتذة بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كيتانج تابالونج يف السنة الدراسية 

م أ متخرج من كلية الًتبية لقسم تعليم .أ, يذكر ىناك أن األستاذ ىديان رحيم محدي, م 2013

. اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية

 وضوح شرح ادلعلم عن الدرس (ب 

: جند كما يلي, من البيانات احملصولة بطريقة االستبيان عن وضوح شرح ادلعلم عن الدرس

 وضوح شرح ادلعلم عن الدرس بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كيتانج 4.11اجلدوال 
تابالونج كادلنتان اجلنوبية 

النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم 
 9 3واضح جدا  1
 88 30واضح  2
 3 1غري واضح  3
% 100 34العدد  

 

". واضح"منهم جييبون % 88نعلم أن , من اجلدول عن وضوح شرح ادلعلم عن الدرس

 إعطاء الوظيفة بعد الدرس (ج 

: وىو كما يلي, من البيانات احملصولة بطريقة االستبيان عن إعطاء الوظيفة بعد الدرس
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 إعطاء الوظيفة بعد الدرس بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كيتانج تابالونج 4.12اجلدوال 
كادلنتان اجلنوبية 

النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم 
 12 4يعطيها دائما  1
 88 30يعطيها عادة  2
- - ال يعطيها  3
% 100 34العدد  

 

". يعطيها عادة"منهم جييبون % 88نعلم أن , من اجلدول عن إعطاء الوظيفة بعد الدرس

 وضوح جواب ادلعلم عن سؤال الطالب (د 

جند , من البيانات احملصولة بطريقة االستبيان عن وضوح جواب ادلعلم عن سؤال الطالب

: كما يلي

 وضوح جواب ادلعلم عن سؤال الطالب بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 4.13اجلدوال 
كيتانج تابالونج كادلنتان اجلنوبية 

النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم 
 12 4واضح جدا  1
 82 28واضح  2
 6 2غري واضح  3
% 100 34العدد  

 

منهم جييبون % 82نعلم أن , من اجلدول عن وضوح جواب ادلعلم عن سؤال الطالب

". واضح"
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 إعطاء األمثلة غري ما يف الكتاب (ه 

: جند كما يلي, من البيانات احملصولة بطريقة االستبيان عن إعطاء األمثلة غري ما يف الكتاب

 إعطاء األمثلة غري ما يف الكتاب بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كيتانج 4.14اجلدوال 
تابالونج كادلنتان اجلنوبية 

النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم 
 41 14يعطيها دائما  1
 50 17يعطيها عادة  2
 9 3ال يعطيها  3
% 100 34العدد  

يعطيها "منهم جييبون % 50نعلم أن , من اجلدول عن إعطاء األمثلة غري ما يف الكتاب

". عادة

 عاملة األجهزة .2

 إمتالك كتاب درس اللغة العربية (أ 

: البيانات احملصولة بطريقة االستبيان عن إمتالك كتاب درس اللغة العربية كما يلي

 إمتالك كتاب درس اللغة العربية بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كيتانج 4.15اجلدوال 
تابالونج كادلنتان اجلنوبية 

النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم 
 65 22ممتلك  1
 9 3مستعر  2
 26 9غري ممتلك  3
% 100 34العدد  
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من الطالب جييبون % 65نعلم أن , من اجلدول عن إمتالك كتاب درس اللغة العربية

". ممتلك"

 إمتالك قاموس اللغة العربية (ب 

: من البيانات احملصولة بطريقة االستبيان عن إمتالك قاموس اللغة العربية كما يلي

 إمتالك قاموس اللغة العربية بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كيتانج تابالونج  4.16اجلدوال 
النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم 
 29 10ممتلك  1
 18 6مستعر  2
 53 18غري ممتلك  3
% 100 34العدد  

. طالبا% 53" غري ممتلك"نعلم أن من جييب , من اجلدول عن إمتالك قاموس اللغة العربية

 كفاية الكتب العربية ادلهيئة يف ادلكتبة (ج 

جند كما , من البيانات احملصولة بطريقة االستبيان عن كفاية الكتب العربية ادلهيئة يف ادلكتبة

: يلي

 كفاية االكتب العربية ادلهيئة يف ادلكتبة بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 4.15اجلدوال 
كيتانج تابالونج كادلنتان اجلنوبية 

النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم 
 15 5كافية جدا  1
 82 28كافية  2
 3 1غري كافية  3
% 100 34العدد  
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منهم جييبون % 82نعلم أن , من اجلدول عن كفاية الكتب العربية ادلهيئة يف ادلكتبة

". كافية"

 تحليل البيانات -ج 

تعليم التركيب العربّي بالطريقة السمعية الشفهية في الفصل الخامس بالمدرسة - ١
اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية كيتانج تابالونج 

 
نعلم أن خطوات تعليم الًتكيب ادلستعملة يف مادة , إعتمادا على تقدمي البيانات السابقة

الًتكيب عن النعت وادلنعوت يف جنس النكرة وادلعرفة للمذكر وللمؤنث ىي بدأ بتصوير مادة الدرس 

قبل التعليم بتفريق الكلمات ادلوجودة يف نص القراءة إىل أربع فرق مؤسسا على مادة التعليم وىي 

ىذه اخلطوة تفيد إىل سهولة ادلعلم . عن النعت وادلنعوت يف جنس النكرة وادلعرفة للمذكر وللمؤنث

. يف التعليم ولسهولة الطالب يف التحليل عن الًتكيب الذي علمهم ادلعلم يف ذلك اللقاء

بدأ التعليم بقراءة ادلعلم مادة الدرس بصوت مًتفع مع أمر مجيع الطالب , يف تطبيق التعليم

بعد ذلك قرأ ادلعلم مادة الدرس . مث أمرىم باالىتمام إليو, بغلف كتبهم و وضعها على ادلكتب

أمر ادلعلم بعض طالبو بتكرير قراءتو , يف بعد األحيان. بصوت مًتفع والطالب يستمعون إىل قراءتو

بعد أن حيفظ الطالب مواد الكلمات كتب ادلعلم ىذه الكلمات على , مع عدم النظر إىل الكتاب

و بعد أن شعر ادلعلم بكفاية األسئلة وبيان , مث أمر ادلعلم طالبو بالتحليل عن الكلمات. السبورة

بدأ خبالصة جواب الطالب مع إكمال بيان الًتكيب إذا كان جواب , الطالب عن حاصل حتليلهم

بعد ذلك كرر ادلعلم التعليم . مث يليها يرمز الًتكيب مؤسسا على اخلالصة. الطالب مل يكن كامال
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يف األخري أّدى . دلثل ىذه اخلطوات لتعليم مادة النعت وادلنعوت يف جنس ادلعرفة للمذكر وللمؤنث

. ادلعلم التدريب واإلنتاج

بدأ , كانت ترتيب خطوات التعليم صحيحة, من النظرية عن الطريقة السمعية الشفهية

ولكن يف ىذا . لكن مل تتم آخر الدرس بالقراءة والكتابة, مث امسًّت إىل النطق واحلفظ, من االستماع

التعليم يكثر انتهاز حلظة التعليم ألن ادلعلم يقسم تعليم ادلادة إىل خطوتني متساوين لتعليم مادة 

النعت وادلنعوت يف جنس النكرة للمذكر وللمؤنث و مادة النعت وادلنعوت يف جنس ادلعرفة للمذكر 

. ال يعطي ادلعلم التدريب التحريري أي الواظفة ادلنزلية للطالب, ويف آخر التعليم. وللمؤنث

زّوج ادلعلم ىذه الطريقة بطريقة التعليم , أما يف إمتام نقصان الطريقة السمعية الشفهية

يف التحليل  (inquiry)يف اجلنس اإلجيادي  Contextual Teaching Learningوالتعّلم ادلعنوي أي 

. عن الًتكيب

ىم , ىي, أما خطوات تعليم الًتكيب ادلستعملة يف مادة األفعال ادلضارعة لضمري ىو

ىي بدأ بتصوير مادة الدرس قبل التعليم بتفريق الكلمات ادلوجودة يف نص القراءة إىل أربع , وىنّ 

ىذه اخلطوة . ىم وىنّ , ىي, فرق مؤسسا على مادة التعليم وىي عن األفعال ادلضارعة لضمري ىو

تفيد إىل سهولة ادلعلم يف التعليم ولسهولة الطالب يف التحليل عن الًتكيب الذي علمهم ادلعلم يف 

. ذلك اللقاء

بدأ التعليم بقراءة ادلعلم مادة الدرس بصوت مًتفع مع أمر مجيع الطالب , يف تطبيق التعليم

بعد ذلك قرأ ادلعلم مادة الدرس . مث أمرىم باالىتمام إليو, بغلف كتبهم و وضعها على ادلكتب

أمر ادلعلم بعض طالبو بتكرير قراءتو , يف بعد األحيان. بصوت مًتفع والطالب يستمعون إىل قراءتو
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بعد أن حيفظ الطالب مواد الكلمات كتب ادلعلم ىذه الكلمات على , مع عدم النظر إىل الكتاب

و بعد أن شعر ادلعلم بكفاية األسئلة وبيان , مث أمر ادلعلم طالبو بالتحليل عن الكلمات. السبورة

بدأ خبالصة جواب الطالب مع إكمال بيان الًتكيب إذا كان جواب , الطالب عن حاصل حتليلهم

بعد ذلك كرر ادلعلم التعليم . مث يليها يرمز الًتكيب مؤسسا على اخلالصة. الطالب مل يكن كامال

يف األخري أّدى . دلثل ىذه اخلطوات لتعليم مادة النعت وادلنعوت يف جنس ادلعرفة للمذكر وللمؤنث

. ادلعلم التدريب واإلنتاج

بدأ , كانت ترتيب خطوات التعليم صحيحة, من النظرية عن الطريقة السمعية الشفهية

ويف ىذا . لكن مل تتم آخر الدرس بالقراءة والكتابة, مث امسًّت إىل النطق واحلفظ, من االستماع

ويف ىذا اللقاء , التعليم إكتفي انتهاز حلظة التعليم ألن ادلعلم اليقسم تعليم ادلادة كما يف لقاء األول

. يعطي ادلعلم التدريب التحريري أي الواظفة ادلنزلية للطالب

زّوج ادلعلم ىذه , أن يف إمتام نقصان الطريقة السمعية الشفهية, مساويا باللقاء األول

يف اجلنس اإلجيادي  Contextual Teaching Learningالطريقة بطريقة التعليم والتعّلم ادلعنوي أي 

(inquiry) يف التحليل عن الًتكيب .

العوامل التي تؤثر تعليم التركيب العربّي بالطريقة السمعية الشفهية في الفصل الخامس -۲

بالمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية كيتانج تابالونج 

 العوامل الداخلية .أ 

 رغبة الطالب .1

 إىتمام الطالب إىل شرح ادلعلم (أ 
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" يهتم دائما", من البيانات احملصولة بطريقة االستبيان عن إىتمام الطالب إىل شرح ادلعلم

" ال يهتم"أما جواب الطالب , نفّسر جبيد جدا" يهتم عادة"و جواب الطالب ,نفّسر بضعيف جدا

. نفّسر بضعيف جدا

 قراءة مادة الدرس قبل عملية التدريس يف الفصل (ب 

من البيانات احملصولة بطريقة االستبيان عن قراءة مادة الدرس قبل عملية التدريس يف 

" يقرأ عادة"جواب الطالب , نفّسر بضعيف جدا" يقرأ دائما"جند أن جواب الطالب , الفصل

. نفّسر بضعيف جدا" ال يقرأ"أما جواب الطالب , نفّسر جبيد جدا

 تأدية الطالب الوظيفة ادلنزلية (ج 

جند أن جواب الطالب , من البيانات احملصولة بطريقة االستبيان عن تأدية الوظيفة ادلنزلية

أما جواب , نفّسر بضعيف جدا" يؤديها عادة"جواب الطالب , نفّسر جبيد جدا" يؤديها دائما"

.  نفّسر بضعيف جدا" ال يؤديها"الطالب 

 مراجعة الطالب الدرس يف ادلنزل (د 

جند أن , من البيانات احملصولة بطريقة االستبيان عن مراجعة الطالب الدرس يف ادلنزل

نفّسر " يراجعون عادة"جواب الطالب , جواب الطالب يراجعون الدرس دائما نفّسر بضعيف جدا

.  نفّسر بضعيف جدا" ال يراجع"أما , جبيد جدا
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 ادلعرفة االضافية يف العربية (ه 

ويراد ىنا , من البيانات احملصولة بطريقة االستبيان عن ادلعرفة اإلضافية للطالب

بل , مشًتك"جند أن  جواب الطالب , اشًتاك الطالب إىل الدروس اإلضافية يف العربية

.  نفّسر جبيد جدا"غري مشًتك"أما , نفّسر بضعيف جدا" واقف اليوم

 العوامل اخلارجية .ب 

 عاملة ادلعلم .1

 اخللفية الًتبوية للمعلم -أ 

م أ متخرج من كلية الًتبية لقسم تعليم اللغة العربية جبامعة .أ, األستاذ ىديان رحيم محدي

 .أنتساري اإلسالمية احلكومية وىذه اخللفية الًتبوية تعترب جبيد

 وضوح شرح ادلعلم عن الدرس -ب 

جند أن جواب , من البيانات احملصولة بطريقة االستبيان عن وضوح شرح ادلعلم عن الدرس

غري "أما , نفّسر جبيد جدا" واضح"جواب الطالب , نفّسر بضعيف جدا" واضح جدا"الطالب 

.  نفّسر بضعيف جدا" واضح

 إعطاء الوظيفة بعد الدرس -ج 

جند أن جواب , من البيانات احملصولة بطريقة االستبيان عن إعطاء الوظيفة بعد الدرس

" ال يعطيها"أما , نفّسر جبيد جدا" يعطيها عادة"أما , نفّسر بضعيف جدا" يعطيها دائما"الطالب 

.  نفّسر بضعيف جدا
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 وضوح جواب ادلعلم عن سؤال الطالب -د 

جند , من البيانات احملصولة بطريقة االستبيان عن وضوح جواب ادلعلم عن سؤال الطالب

غري "أما , نفّسر جبيد جدا" واضح"أما , نفّسر بضعيف جدا" واضح جدا"أن جواب الطالب 

.  نفّسر بضعيف جدا" واضح

 إعطاء األمثلة غري ما يف الكتاب -ه 

جند أن , من البيانات احملصولة بطريقة االستبيان عن إعطاء األمثلة غري ما يف الكتاب

" ال يعطيها"أما , نفّسر مبتوسط" يعطيها عادة"أما , نفّسر مبتوسط" يعطيها دائما"جواب الطالب 

.  نفّسر بضعيف جدا

 عاملة األجهزة .2

 إمتالك كتاب درس اللغة العربية (أ

جند أن جواب , من البيانات احملصولة بطريقة االستبيان عن إمتالك كتاب درس اللغة العربية

نفّسر " غري ممتلك"أما , نفّسر بضعيف جدا" مستعر"أما , نفّسر مبتوسط" ممتلك"الطالب 

.  بضعيف

 إمتالك قاموس اللغة العربية (ب

جند أن جواب , من البيانات احملصولة بطريقة االستبيان عن إمتالك قاموس اللغة العربية

نفّسر " غري ممتلك"أما , نفّسر بضعيف جدا" مستعر"أما , نفّسر بضعيف" ممتلك"الطالب 

.  مبتوسط
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 كفاية االكتب العربية ادلهيئة يف ادلكتبة (ج

جند أن , من البيانات احملصولة بطريقة االستبيان عن كفاية االكتب العربية ادلهيئة يف ادلكتبة

" غري كافية"أما , نفّسر جبيد جدا" كافية"أما , نفّسر بضعيف جدا" كافية جدا"جواب الطالب 

.  نفّسر بضعيف جدا


