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 الباب الرابع

 نتائج البحث

 .ها كمناقشتهاكىذا الباب الرابع حيتوم على تقدًن البياانت كحتليل

 تقدمي البياانت .أ 

بعد حصلت الباحثة رسالة اإلستأذاف من اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج 

ـ، كقابلت الباحثة رئيس منهج  ٜٕٔٓديسمبَت  ٖٓأجونج يف اتريخ اإلثنُت 

أزتد مشّفع يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر الدراسي أستاذ 

ـ لتطلب اإلذف  ٕٕٓٓيناير  ٛالعلـو اتمباء براس جومبانج يف اتريخ األربعاء 

 منو.

ـ الباحثة ابلبحث يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت و كبعد أف تق

ـ،  ٕٕٓٓيناير  ٕٔ-ٖٔاريخ كادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس جومبانج منذ الت

طريقة تعليم الصرؼ اخلطوات يف تطبيق كاذلدؼ من ىذا البحث ىو لوصف 

كأشكاؿ تطبيق علم الصرؼ دلهارة الكتابة كمشكالت مع حلها يف  دلهارة الكتابة

لطالب الصف السابع يف ادلدرسة  تطبيق طريقة تعليم الصرؼ دلهارة الكتابة

بانج للعاـ الدراسي حبر العلـو اتمباء براس جوم اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات
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، كىي  من نتائج ادلالحظة كادلقابلة كالوثيقة اليت تناؿ الباحثة ـ ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ

 كما تلي:

طريقة تعليم الصرف ملهارة الكتابة لطالب الصف اخلطوات يف تطبيق  .1

السابع يف املدرسة الثانوية اإلسالمية املعلمني واملعلمات حبر العلوم 

 م. 9112/9191اتمباء براس جومبانج للعام الدراسي 

طريقة تعليم الصرؼ دلهارة الكتابة لطالب الصف السابع تطبيق أما 

يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس 

ـ ال يزاؿ أف يستخدـ ادلنهج من  ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓجومبانج للعاـ الدراسي 

ة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو اتمباء أكؿ أتسيس مدرس

ٝ منهج ٓٛـ، كىو  ٖٜ٘ٔبراس جومبانج للعاـ الدراسي يعٍت يف عاـ 

ٝ منهج العاـ. على الرغم من أف ىناؾ تغيَتات من احلكومة ٕٓالدين ك 

. كاذلدؼ ٖٕٔٓمنهج الدراسي إىل  KTSPلتغيَت ادلناىج الدراسية تبدأ من 

.من   تنفيذ ىذا ادلنهج ىو االستمرار يف مستول مدرسة اإلبتدائية حبر العلـو

 أستاذ أزتد مشفع كرئيس ادلنهج كىو كالتايل:كىذا القوؿ قد ُشرح 

"يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو اتمباء 
براس جومبانج، يف تنفيذ اليومية تقـو بتطبيق منهج أكؿ أتسيس 
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ٝ من ادلواد  ٓٛادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات يعٍت 
متحاانت الوطنية كىي ادلواد العامة. إلٝ من ادلواد يف ا ٕٓالدينية ك 

اعات ادلزيدة للمرحلة األخَت يعٍت يف الصف التاسع، كانت الس
متحاانت الوطنية، كعلى األكثر الساعات لإلخاصة دلواد العامة 

ي ساعتاف فقط، كىي ادلواد الدراسية ساعتاف أصليتاف صار ادلزيدة ى
أربع ساعات من الدراسة. كحىت اآلف مل يكن ىناؾ أم تغيَت على 
اإلطالؽ على الرغم من كجود قانوف لتغَت ادلناىج من احلكومي، كال 
تزاؿ مدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو اتمباء 

خدـ ىذا ادلنهج. دلتابعة تغيَتات ادلناىج الدراسية براس جومبانج تست
من احلكومي، ال تزاؿ أف تتباعها، لكن اإلجراءات للشكلية، كىي يف 
تنفيذ اليومية، ال تزاؿ تستخدـ ىذا ادلنهج الستمرار التعلم منمدرسة 

".  ٔاإلبتدائية حبر العلـو
 

ة من ىذه ادلقابلة، يستطيع أف يفهم أف من أكؿ أتسيس ادلدرس

الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس جومبانج ال 

ٝ على ٕٓٝ على منهج الدين ك ٓٛتزاؿ تستخدـ ادلنهج ادلتساكم، أم 

منهج العامة. كمل يتغَت ادلنهج ادلطبق على الرغم من حدكث تغيَت يف ادلناىج 

 ادلدرسة الثانوية الدراسية من احلكومي عدة مرات. كال يزاؿ ادلعلموف يف
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مصادر البياانت من ادلقابلة مع أستاذ أزتد مشفع كرئيس ادلنهج يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر  
 .WIB ٘ٓ:ٜٓـ يف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٗٔيف اتريخ الثلثاء  ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالعلـو اتمباء براس جومبانج للعاـ الدراسي 
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اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس جومبانج حيافظوف على 

 ىذا ادلنهج الستمرار مدرسة اإلبتدائية حبر العلـو اتمباء براس جومبانج.

علـو الطبيعية كاللغة اإلندكنيسية الك  الرايضياتكاف ادلواد العامة ىي 

. كأما ادلواد الدينية ىي العلـو الوطنيةجتماعية ك اإلعلـو الك كاللغة اإلصلليزية 

التوحيد بفتح اجمليد لطالب الصف السابع كالثامن كأما للصف التاسع أبـ 

الرباىُت كاألخالؽ بتعليم ادلتعلم كالتفسَت بتفسَت اجلاللُت كاحلديث ببلوغ 

ادلراـ كالفقو بفتح الوىاب كالفرائض لطالب الصف  الثامن بعدة الفريض 

نحو أبلفية إلبن مالك كالصرؼ بنظم ادلقصود لطالب الصف السابع إىل كال

الثامن كاللغة العربية ابلعربية للناشئُت كاإلنشاء ابلتعبَت ادلوجو للمستوم 

ادلتوسط كاستعداد ادلدرس كالبالغة لطالب الصف التاسع فقط بقواعد اللغة 

لصف السابع كأما العربية كالتاريخ ابلتاريخ اإلسالـ حملي الدين لطالب ا

 ٕللصف الثامن كالتاسع ابلتاريخ التشريع اإلسالـ.

تعليم الصرؼ يف مدرسة الثانوية  يفيف ىذا البحث، ستبحث الباحثة 

عن خطوات تطبيق طريقة الصرؼ  ٘اإلسالمية يف الصف السابع ب 
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عن ادلواد يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس جومبانج  يقةمصادر البياانت من الوث 
 ـ. ٕٕٓٓيناير  ٛٔيف الًتيخ السبت 
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مدرسة  ةمن مرحلالصرؼ م ادلقصود الستمرار مادة ابستخداـ كتاب نظ

.  اإلبتداءية حبر العلـو

اب تج الدراسي فيما يتعلق ابستخداـ كفيما يلي مقابلة مع رئيس منه

 نظم ادلقصود يف تعليم الصرؼ:

"...يف ىذه الػمدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر 
ا أك حزمة،  ، تستخدـ كتاب نظم ادلقصود كليس كتاابن موحدن العلـو

،  ةلمرار مادة من مرحكاذلدؼ ىو الست مدرسة اإلبتداءية حبر العلـو
كألف كتاب نظم ادلقصود يُعتقد أف أكثر استجابة ألف ىناؾ شعائر 
سوؼ جتعل من السهل على الطالب أف حيفظوا كأف يعتادكا على 

 ٖ."(lalaran)قراءة النظم 
 

من ىذه ادلقابلة، يستطيع أف يفهم أف تعليم الصرؼ يف مدرسة 

الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو يستخدـ كتاب نظم 

ادلقصود الذم يهدؼ إىل تسهيل حفظ مادة الصرؼ للطالب كشلارسة على 

 .(lalaran)قراءة النظم 

صرؼ حوؿ أستاذة سييت ميسرة كمدرسة المع  كأما نتائج ادلقابلة

 :ىي الصرفية الدراسيةداـ كتاب نظم ادلقصود كمواد استخ
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مصادر البياانت من ادلقابلة مع أستاذ أزتد مشفع كرئيس ادلنهج يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر  
 .WIB ٘ٓ:ٜٓـ يف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٗٔيف اتريخ الثلثاء  ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓجومبانج للعاـ الدراسي  العلـو اتمباء براس
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مدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو   تستخدـ"
يف كتاب نظم ادلقصود  ألف، يف تعليم الصرؼ كتاب نظم ادلقصود

 ٗحيتوم على شعائر كيشرح ابللغة العربية بدكف احلركة."
 

قصود كمادة الصرؼ أف كتاب نظم ادل تلك ادلقابلة، قد شرح من

 .أك شكل شرح ابللغة العربية دكف حركةقد ك  رحيتوم على شعائ

حتاج إىل تقصود ادلكتوب ابللغة العربية، فكابلتايل، فإف كتاب نظم ادل

تعليم الصرؼ لتسهيل تنفيذ عملية التعليمية. كأما يف الطرؽ ادلناسبة دلعلمة 

ىي طريقة الًترتة ابللغة اجلاكية  خامسلطرؽ ادلطبقة يف الصف السابع  ب ا

(bandongan) أك ادلناقشة كطريقة التدريب كطريقة احملافظة كطريقة الشاكر. 

عن مدرسة مادة الصرؼ أستاذة سييت ميسرة كما نتائج مقابلة مع 

 لي:تالتعليم الصرؼ ادلناسبة ىي كما  استخداـ الطرؽ يف

ة ادلعلمُت كادلعلمات يم الصرؼ يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمي"أما تعل
ابللغة اجلاكية  لًترتةتخدـ طرؽ سلتلفة كىي طريقة ا، أسحبر العلـو

(bandongan)  .كطريقة التدريب كطريقة احملافظة كطريقة الشاكر
ما دكاذلدؼ استخداـ ىذه الطرؽ يعٍت دلناسبة حاالت الطالب، كعن

إلعادة  أك ادلناقشة للتعلم، فإين أستخدـ طريقة الشاكرالطالب كسوالن 
زتاسة تعلم الطالب، كإذا كاف الطالب متحمسُت فأستخدـ طريقة 
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يف ادلدرسة الثانوية  ٘مصادر البياانت من ادلقابلة مع أستاذة سييت ميسرةكمدرسة الصرؼ يف الصف السابع ب  
 .WIB ٖٓ:ٜٓـ يف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٙٔاخلامس  اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس جومبانج يف اتريخ
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، كإذا كاف الطالب أقل زتاسة، (bandongan)الًترتة ابللغة اجلاكية 
فأستخدـ طريقة التدريب. لقد استخدمت ىذه الطرؽ منذ دخلت 

."يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية   ٘ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو
 

أما اخلطوات يف تطبيق طريقة تعليم الصرؼ دلهارة الكتابة لتسهيل 

 عملية تنفيذ التعليم ىي كما يلي:

 ادلقدمة .أ 

علمة ىي تدخل كأما اخلطوة األكىل يف تطبيق تعليم الصرؼ ادل

طالب، مث تبدأ إىل الالسالـ كتسأؿ األخبار  القاءادلعلمة الصف ك 

التعليم مع قراءة البسملة كالدعاء. مث تقـو إبعداد الطالب ابألنشطة 

التعليمية اليت جتذب انتباه الطالب بقراءة النظم معنا، كأما النظم ادلقركء 

ىي النظم من مادة الصرؼ بنظم ادلقصود. كبعد ذلك تسأؿ ادلعلمة 

 ٙمن الدرس السابقة إلعداد الطالب لبدء تعليم الصرؼ.

أستاذة سييت ميسارة يف ادلقابلة، كىي على النحو كما أكضحت 

 التايل:
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 .،نفس ادلرجع 

6
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو اتمباء  ٘مصادر البياانت من ادلالحظة يف الصف السابع ب  

 ـ. ٕٕٓٓيناير  ٛٔبراس جومبانج يف اتريخ السبت 



ٛٛ 
 

"كما أنشطة ادلقدمة عادة، ىي تقوؿ ادلعلمة السالـ، كتسأؿ 
الطالب كيفية حاؿ الطالب، مث يعد الطالب لبدء التعليم بقراءة 
نظم مادة الصرؼ، كمراجعة دركس األمس أثناء تكرار التصريف  

 ٚكاف لغواي ككاف اصطالحيا..."
 

ادلقابلة، يستطيع أف يفهم أف أنشطة ادلقدمة قبل أف يبدء  كمن

تعليم الصرؼ إبعداد الطالب القياـ أبنشطة مثَتة لالىتماـ، يف ىذه 

، كقراءة قراءة نظم مادة الصرؼادلقدمة، تدعو ادلعلمة الطالب إىل 

 السابقة. سحيا ككاف لغواي، كتسأؿ عن الدرك التصريفية كاف اصطال

 لنشاط األساسيا .ب 

عندما يكوف الطالب مستعدين لبدء التعليم، تطلب ادلعلمة من ك 

الطالب إعداد الدرس كالبدء بقراءة الكتاب ابستخداـ طريقة الًترتة 

، يعٍت تعطي معٌت ابللغة اجلاكية بكتابة (bandongan)ابللغة اجلاكية 

 .(pego)العربية 

أستاذة سييت ميسرة، أف تنفيذ علمة الصرؼ مكما أكضحت 

 كما يلي:  ويف تعليم الصرؼ ىالنشاط األساسي 
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يف ادلدرسة الثانوية  ٘مصادر البياانت من ادلقابلة مع أستاذة سييت ميسرةكمدرسة الصرؼ يف الصف السابع ب  
 .WIB ٖٓ:ٜٓـ يف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٙٔاإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس جومبانج يف اتريخ اخلامس 
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يشعر الطالب أهنم مستعدكف لبدء ف"...كبعد أنشطة ادلقدمة 
الدرس، مث تزيد إىل الدرس التايل، ابستخداـ طريقة الًترتة ابللغة 

، أبدأ بقراءة النظم، مث أعطي معٌت، (bandongan)اجلاكية 
 ٛكأشرح."

 

يف تطبيق النشاط الألساسي ديكن أف يكوف مفهوما أف تنفيذ 

دلهارة الكتابة ىي الطريقة  (bandongan)طريقة الًترتة ابللغة اجلاكية 

اليت تقرأ هبا ادلعلمة النظم ك الشرح مث يقـو الطالب بنسخ كتسجيل ما 

 .(pegon) تقولو ادلعلمة. كُكتب بكتابة العربية ابللغة اجلاكية

، كهتتم ادلعلمة بتوقيف عندما تقرأ ادلعلمة الكتاب كتعطي ادلعٌت

لكتابة الطالب، كتكرر ادلعلمة القراءة عندما حتتاج إليو. هبذه الطريقة 

ليس الطالب يف عجلة كيستطيعوف أف ينقلوا الكالـ أك الشرح من 

 ٜادلعلمة.

 كديارس ادلعلم الطالب يف تعليم الكتابة العربية ابللغة اجلاكية

(pegon)  ب أف تستخدـ الكتابة العربية جتيف مادة اللغة العربية اليت

عندما تعليم اللغة العربية ابستخداـ طريقة  (pegon) ابللغة اجلاكية
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 نفس ادلرجنع.، 

9
يف مادة الصرة يف  ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات  ٘يف الصف السابع ب  مصادر البياانت من ادلالحظة 

 . WIBٖٕ:ٓٔـ يف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٘ٔحبر العلـو اتمباء براس جومبانج يف اتريخ األربعاء 
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القواعد كالًترتة، ككجب على الطالب أف يكتبوا الًترتة بكتابة العربية  

(.pegon) ابللغة اجلاكية
10

 

قابلة مع أستاذة اللغة العربية كأما ذلك القوؿ قد أتكد بتوضيح م

 دينا مغفرة ، كىي كما يلي:أستاذة 

"ابستخداـ الطريقة ادلناسبة مع قدرة الطالب يف ذلك الوقت، 
فتطبيق طريقة القواعد كالًترتة يعرب أبمر أف يسهل للطالب كىم 
يستطيعوف أف يتبعوا كينشطوا يف التعليم. كجيب على الطالب أف 

يكوف حىت ( pegon) يكتبوا الًترتة بكتابة العربية ابللغة اجلاكية
الطالب معتادكف على الكتابة، حبيث ديكن للطالب الذين ال 

أف يستطيعو أف  (pegon) يستطيعوف كتابة العربية ابللغة اجلاكية
 ٔٔ."(pegon) يكتبوا بكتابة العربية ابللغة اجلاكية

 

من تلك نتائج ادلقابلة، ييتطيع أف يفهم أبف معلمة اللغة العربية 

، ٘ث الباحث يف الصف السابع ب يف تنفيذ التعلفم عندما تبح

تستخدـ معلمة اللغة العربية طريقة القواعد كالًترتة كطريقة القراءة 

كطريقة اإلمالء دلهارة الكتابة. يف تعليم مهارة الكتابة، تقرأ ادلعلمة 

                                                             
10

نوية اإلسالمية ادلعلمُت يف مادة اللغة العربية يف  ادلدرسة الثا ٘مصادر البياانت من ادلالحظة يف الصف السابع ب  
 . WIBٓ٘:ٓٔـ يف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٛٔكادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس جومبانج يف اتريخ السبت 

11
يف ادلدرسة الثانوية  ٘مصادر البياانت من ادلقابلة مع أستاذة دينا مغفرةكمدرسة اللغة العربية يف الصف السابع ب  

 .WIB ٘٘:ٜٓـ يف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٙٔاإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس جومبانج يف اتريخ اخلامس 



ٜٔ 
 

النص العريب كيقـو الطالب بًترتة مث ينسخونو يف كتبهم ابستخداـ  

 .(pegon) كيةكتابة العربية العربية ابللغة اجلا

كيف تعليم الصرؼ، بعد أف تعطي ادلعلمة ادلعٌت ابللغة اجلاكية 

فتشرح ادلعلمة ابللغة اإلندكنيسية لتسهيل الطالب يف فهم، كجيب على 

الطالب ليكتبوف الشرح من األستاذة بكتابة العربية ابللغة اجلاكية 

(pego) خيطأ ، مث تعطي ادلعلمة أمثلة كتكتب على السبورة، ألف ال

 ٕٔالطالب يف الكتابة.

"كبعد أف أعطي ادلعٌت، أشرح ابللغة اإلندكنيسية كيكتب 
كتابة اللغة   اهم، لكن جيب على الطالب أف يكتبو يف كتبالطالب 

يل الطالب يف فهم مادة . لتسه(pego)العربية ابللغة اجلاكية 
طي الطالب أمثلة يف تطبيق قواعد الصرفية. كألهنم مل أعالصرؼ ف

ا كمل يعرفوا فتكتب ادلعلمة األمثلة على السبورة ألف يصح يسمعو 
 ٖٔالطالب نقل كتابة إليو."

 

من نتائج ادلقابلة، يُفهم أف ادلعلمة بعد إعطاء ادلعٌت كتشرح كدتلي 

الطالب ابللغة اإلندكنيسية، كجيب على الطالب أف ينقلوا شرح ادلعلمة  
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يف مادة الصرة يف  ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت  ٘السابع ب  مصادر البياانت من ادلالحظة يف الصف 
 . WIBٖٕ:ٓٔـ يف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٘ٔكادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس جومبانج يف اتريخ األربعاء 

13
ثانوية يف ادلدرسة ال ٘مصادر البياانت من ادلقابلة مع أستاذة سييت ميسرةكمدرسة الصرؼ يف الصف السابع ب  

 .WIB ٖٓ:ٜٓـ يف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٙٔاإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس جومبانج يف اتريخ اخلامس 



ٜٕ 
 

لتسهيل يف فهم الدرس كتابة العربية ابللغة اجلاكية. كتعطي األمثلة 

 كتذكَته.

كبعد ذلك، طلبت ادلعلمة من الطالب أف يتصرفوا األمثلة 

ادلوجدة على السبورة، ابستخداـ طريقة التدريب ادلعلمة مع الطالب 

 ٗٔ.والطالب حيفظون ،. كابلتايلوفكف التصريف حىت يفهميتكرر 

كبعد أف تعطي ادلعٍت ادلعلمة كتشرح فتسأؿ ادلعلمة إىل أحد 

ادلعلمة  أقر تالكتاب الذم أعطاه معٌت لو، مث  الطالب أف يتقدـ لقراءة

 ٘ٔالتصريف كالنظم معنا بكثرة التكرار. الب كلهممع الط

يف تقـو ادلعلمة بتقوًن عندما التعليم قد انتهى دلعرفة فهم الطالب 

 أستاذة سييت ميسرة عن تقييم لطالب:تعليم الصرؼ. كما مقابلة مع 

توجد أسئلة شلارسة، كىناؾ تقييمات تكوينية أك بعد ذلك ..."
تقييمات يف منتصف التعلم، كأحياانن أثناء ادلراجعة أعطي أسئلة 

 ٙٔ."..للطالب
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يف مادة الصرة يف  ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت  ب خامست من ادلالحظة يف الصف السابع مصادر البياان 
 . WIBٖٕ:ٓٔـ يف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٘ٔس جومبانج يف اتريخ األربعاء كادلعلمات حبر العلـو اتمباء برا

15
 .،نفس ادلرجع 

16
يف ادلدرسة الثانوية  خامسمصادر البياانت من ادلقابلة مع أستاذة سييت ميسرةكمدرسة الصرؼ يف الصف السابع ب  

 .WIB ٖٓ:ٜٓـ يف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٙٔامس اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس جومبانج يف اتريخ اخل



ٜٖ 
 

ادلقابلة، يفهم أف بعد التعليم جيب أف يكوف ىناؾ تقييم  كمن

دلعرفة فهم الطالب حىت يتمكن ادلعلم يف االجتماع التايل من استخداـ 

 هيل الطالب يف فهم الدرس.الطرؽ ادلناسبة كتس

 اخلادتة .ج 

قـو تعلمة مع الطالب رمراجعة الدرس ك يف أنشطة اخلادتة، تقـو ادل

. مث لهمأحياانن بطرح أسئلة على الطالب بشكل فردم كأحياانن ك ةادلعلم

 ٚٔسالـ.إبلقاء ال أتخرتالدرس ابلدعاء كانتهاء 

 كما يلي:، كىي  ادتةأنشطة اخل يف رةسييت ميسأستاذة  تكما أكضح

، عادةن أراجع مع الطالب أنشطة التعليمية قد انتهي"... عندما 
طالب ال بعض، كأحياانن تعيُت اليـو الصرؼ ادةمنظم قراءة ب
 تدربيكوف الطالب ل، ك منفردامعنا أ قراءة التصريف الكلماتل

 األخَتك  دعاء . بعد ذلكالتصريف الصرؼك  النظمعلى قراءة 
 ٛٔ".اأقوؿ سالم

 

 الصرؼ ادةة دلادتفهم أف يف األنشطة اخلي ،ادلقابلة نتائجتلك من 

الكلمات كاف لغواي أك كاف  التصريفك  النظمالطالب على قراءة ديارس 

                                                             
يف مادة الصرة يف  ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت  خامسمصادر البياانت من ادلالحظة يف الصف السابع ب  ٚٔ

 . WIBٖٕ:ٓٔـ يف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٘ٔكادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس جومبانج يف اتريخ األربعاء 

18
يف ادلدرسة الثانوية  خامس مدرسة الصرؼ يف الصف السابع بكميسرةسييت أستاذة ادلقابلة مع  من البياانتمصادر  

 .WIB ٖٓ:ٜٓـ يف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٙٔ امسريخ اخليف اتاإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس جومبانج 



ٜٗ 
 

ألف يكوف الطالب أف يرغبوا يف قراءة النظم كتصريف ، اصطالحيا

 .سريعا واأف حيفظ وايكونالكلمات مث ألف 

لطالب الصف السابع يف ملهارة الكتابة أشكال تطبيق علم الصرف  .9

املدرسة الثانوية اإلسالمية املعلمني واملعلمات حبر العلوم اتمباء براس 

 م. 9112/9191جومبانج للعام الدراسي 

كمن . أك كاف التعبَت كاف النقلىي القدرة على الكتابة،   ةكتابال هارةم

، على الكتابة كفاءةطالب  أف يكوف ال ىو مييف التعلأحد جانب مهم 

ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات الطالب يف  جيب على ككذلك

ادلدرسة يف  ادلطابقة على الكتابة بطالقة. ألف ادلنهج يستطيعواأف  حبر العلـو

الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو كاف ىناؾ كل ادلواد 

أف على الطالب  كجبتايل، . كابلالًتاث الدراسية الدينية ابستخداـ الكتب

 على كتابة اللغة العربية. يستطيعوا

عن الطالب الذين  أستاذ أزتد مشفعالدراسي رئيس منهج كما عرّب 

 على الكتابة ابللغة العربية: يستطيعواأف  وفجيب

ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت  "...ألف ادلنهج الدراسي يف
ادلنهج الديٍت من ادلنهج العاـ كيستخدـ  أكثر كادلعلمات حبر العلـو



ٜ٘ 
 

ادلستخدمة ىي   الًتاثحيث الكتب ك ، كمواد الدراسية  الًتاثالكتب 
على إعطاء  يستطيعوايجب على الطالب أف ف، للغة العربيةابكتب 
على استخداـ رموز  كيستطيعوا  بكتابة العربية ابللغة اجلاكيةمعٌت 

كأيضا ليكوف أسرع يف  نحوالمن  الًتكيبمعينة حبيث إهنم يعرفوف 
 ٜٔالكتابة ... "

 

كتابة ب أف يكتبوا أف يستطيعواالطالب  كجب علىمن خالؿ ادلقابلة، 

ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت  ادلنهج ادلطبق يف وف إىليتبع م، ألهنالعربية

، منهج عموميٝ  ٕٓٝ منهج ديٍت ك ٓٛ يعٍت كادلعلمات حبر العلـو

 فيصعبوفالعربية  يستطيعوا أف يكتبوا كتابةكابلتايل فإف الطالب الذين مل 

 فيجب، الًتاثمن الكتب  كثَتةخداـ  ستكابصدقائهم. أبكسوؼ يتخلفوف 

 .ةالعربي بكتابةعٌت ادلعلى إعطاء  أف يستطيعواعلى الطالب 

، اإلمالءتعليم مهارة الكتابة ابستخداـ طريقة ، اللغة العربية تعليميف ك 

الطالب يف دفاترىم أك كتبهم. كما عرب نقل ك  ،الطالب ىو ديلي ادلعلم ك 

 ، كىي كما يلي:مدرسة اللغة العربيةستاذة دينا مغفركة أ

ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت يف  ككجب على الطالب"...
ككذالك  العربية كتابةأف يستطيعوا أف يكتبوا ب كادلعلمات حبر العلـو

الصف  فمنذ يف، (pegonالعربية ابللغة اجلاكية ) كتابةكتبوا  أف ي
                                                             

19
أستاذ أزتد مشفع كرئيس ادلنهج يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر مصادر البياانت من ادلقابلة مع  

 .WIB ٘ٓ:ٜٓـ يف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٗٔيف اتريخ الثلثاء  ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالعلـو اتمباء براس جومبانج للعاـ الدراسي 



ٜٙ 
 

العربية ابللغة اجلاكية  كتابةف الطالب أف يكتبوا  يعتادك  سابعال
(pegon) ،الًترتة النص العريب أستخدـ طريقة اإلمالء. أم يف كل ف

العربية ابللغة اجلاكية  كتابةأف يكتبوا  الطالب  على كجبت
(pegon...)"ٕٓ 
 

كصحيح جبيد  العربيةكتابة  وفكتبليالطالب  ةادلعلم ارسدتك كابلتايل، 

ادلناىج الدراسية  ألهنم جيبوف على أف يتبعوابسرعة  كأف يستطيعوا أف يكتبوا

 .حبر العلـو ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات ىذه ادلطبقة يف

أحد من  ، كىو الصرؼم ييف تعلكتاب نظم ادلقصود ـ  استخداما ك

. فيو عٌتادل أف يعطوا الصرؼم ييف تعلفوجب على الطالب ، الًتاثكتب 

، ابآلخر واًتكي الك  يستطيعوف أف يكتبوا ادلعٌت بسرعةالطالب  يكوف ألف

 عٌت.ادلبعض الرموز احملددة إلعطاء  أف يعرفوا  على الطالبأيضا جب فو 

الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت ادلدرسة يف  ابلبحث  ةقـو الباحثتعندما ك 

 ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓكادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس جومبانج للعاـ الدراسي 

الصرؼ اليت يف ذلك الوقت ادلادة ك  .خامسـ يف الصف السابع ب 

كيف تعليم الصرؼ يف ىذا ، "ابب ادلصدر كما يشتق منو" ىي تدرسس

بُت مصدر ك مصدر ادليم بُت أف خيتلفوا الطالب  يستطيعأف  فيقصد، الباب
                                                             

20
يف ادلدرسة الثانوية  ٘يف الصف السابع ب  أستاذة دينا مغفرةكمدرسة اللغة العربيةمصادر البياانت من ادلقابلة مع  

 .WIB ٘٘:ٜٓـ يف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٙٔاإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس جومبانج يف اتريخ اخلامس 



ٜٚ 
 

 واجيب ك بُت مصدر غَت ادليمك مصدر ادليم بُت كسول أف خيتلفوا . غَت ادليم

 يف الكلمات كاجلمل. كما يستطيعوا على كتابتهاعلى الطالب أف أيضنا 

 .اذلجائية حرؼاألك  كشبو اجلمل

سييت  أستاذة مدرسة الصرؼ قد أعطت اليت  البتقييم الطكما يف 

أما سؤاؿ التقوًن لكفاءة فهم الطالب عن مادة الصرؼ يف ابب  رة،ميس

صدر كما يشتق منو يعٍت أف ادلعلمة تكتب أمر السؤاؿ بكتابة لفظ البناء ادل

كالفعل ادلاضي ككالفعل ادلضارع كاسم مصدر ادليم كاسم زماف مكاف 

لتملْئن فحسب، كأما البناء قد تعينت ابدلعلمة. فتجب على الطالبات 

 ٕٕ:ىيكأما نتائج تقوًن احدل الطالبات  ٕٔؿ ادلناسبة أبمر.اجلدك 

 كاف بعضو خطأ  نتائج تقوًن احدل الطالبات ٔ.ٗاجلدكؿ 

اسم زمن 
 مكاف

اسم مصدر 
 ميم

فعل 
 مضارع

 ةالنمر  بناء فعل ماض

 ٔ أجواؼ اَبعَ  يَِبْيعُ  َمِبيػْعنا َمِبْيعه 
 ٕ مضاعف فَػر   يَِفر   فَ رًّا َمِفر  
 ٖ صحيح َعِلمَ  يَػْعَلمُ  ِعْلًما َمْعَلمه 
 ٗ مهموز َنَشأض يَػْنَشأُ  َنْشَأةً  َمْنَشأه 

                                                             
يف مادة الصرة يف  ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت  خامسمصادر البياانت من ادلالحظة يف الصف السابع ب  ٕٔ

 . WIBٖٕ:ٓٔـ يف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٘ٔيف اتريخ األربعاء  كادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس جومبانج

22
 .خامسياانت من الوثيقة من نتائج التقوًن أنيس صافا كطالبة الصف السابع ب لبمصادر ا 



ٜٛ 
 

 ٘ أجواؼ َخاؼَ  خَيَاؼُ  َخْوًفا سَلَاؼه 
 ٙ مضاعف َطْأطَأَ  يَُطُأِطئُ  طَْأطََأةً  ُمَطْأطَأه 
 ٚ صحيح َدْخرَجَ  يَُدْخرِجُ  َدْخَرَجةً  ُمَدْخرَجه 
 ٛ مهموز أََملَ  ِِيُملُ  َأَماًل  َمْأَمله 
ا شَلَد    ٜ مضاعف َمد   دَيُد   َمدًّ
ـه  ـُ  َأَدًما َمْأِد ـَ  َِيِْد  ٓٔ مهموز أَّد

 

ع على أف  تستطفهم كمل تمل ةأف الطالب استنتج، البياانت تلكمن ك 

ب األسئلة يف يجت، لذلك مصدر ادليم كبُت مصدر غَت ادليمبُت ختتلف 

التقييم األخرل من  كأما .ليس مصدر ادليم كلكن رمصدر غَت ادليم اجلدكؿ

 ٖٕالطالب ىي كما يلي:

 كاف صحيحا  نتائج تقوًن احدل الطالبات ٕ.ٗاجلدكؿ 

اسم زمن 
 مكاف

اسم مصدر 
 ميم

فعل 
 مضارع

 ةالنمر  بناء فعل ماض

 ٔ أجواؼ َخاؼَ  خَيَاؼُ  َكسَلَاَفةن  سَلَاؼه 
ا َمْعَلمه   ٕ مضاعف َعِلمَ  يَػْعَلمُ  َكَمْعَلمن
ـه  ا َمْأِد ـُ  َكَمْوِئدن ـَ  َِيِْد  ٖ صحيح أََد
 ٗ مهموز َعض   يَػَعض   َكَمَعضًّا َمَعض  
 ٘ أجواؼ َىابَ  يَػَهابُ  َكَمَهاَبةن  َمَهابه 
 ٙ مضاعف َشُجعَ  َيْشَجعُ  َكَمْشَجعنا َمْشَجعه 
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 .خامسكطالبة الصف السابع ب   كردة اخلمَتة حرية النبيلةثيقة من نتائج التقوًن ياانت من الو لبمصادر ا 



ٜٜ 
 

 ٚ صحيح بَِئسَ  يَػْبَأسُ  َكَمْبَأسنا َمْبَأسه 
 ٛ مهموز فَػر   يَِفر   َكَمَفرًّا َمِفر  
 ٜ مضاعف َأمِثَ  َِيْمثَُ  َكَمْأذَتنا َمْأمَثه 
ا شَلَد    ٓٔ مهموز َمد   دَيُد   ِكشَلَدًّ

 

ابب يف  الصرؼ مادة عن  ةبالالطقد فهمت البياانت،  تلك مث من

مصدر ادليم  بُت تستطيع على أف ختتلف أهنا، أم اؽ منوتشادلصدر كما ي

دكف ك  ةكتابة صحيحب تستطيع أف تكتب ي. كىكبُت مصدر غَت ادليم

 كأما النص األصلي يرل يف ادللحقات.. خطيئة

الطالب  كأما. كاخلط ككاف أنواع مهارة الكتابة ىي اإلمالء كاإلنشاء

من  تعلم قد ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـويف 

لرغم على ا ةالعربي أف يكتبوا كتابةالطالب ك ديارس ادلعلم  ف السابع.الص

. يف (pegon)يعٍت كتابة العربية ابللغة اجلاكية  أهنا ليست اللغة العربيةمن 

مادة اإلمالء  ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو

 ٕٗنفصلة كتضمينها يف مواد ادلنهج الديٍت.ادل ادلوادىي ط كاإلنشاء كاخل
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يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس جومبانج يف مصادر البياانت من ادلالحظة  
 ـ. ٕٕٓٓيناير  ٛٔالًتيخ السبت 



ٔٓٓ 
 

وا الكلمات كأما أىداؼ مهارة الكتابة ىي يستطيع الطالب أف يكتب

مث الطالب الذين  يف ادلرحلة األكىل.كاجلمل كشبو اجلمل كاألحرؼ 

يرجى الطالب  التايل رحلةفي ادلأف يكتبوا يف ادلرحلة األكىل ف يستطيعوف

 صحيح.النحو كالصرؼ بابستخداـ قواعد يستطيعوف أف جيعلوا التعبَت 

 تطبيق علم الصرؼ دلهارة الكتابة يف مادة اإلمالء .ٔ

مادة اإلمالء سيتطيعوف أف في ف الصرؼالطالب  تعلمكإف 

 ما قوؿعرفوف شكل الكلمات كالكتابة ي م، ألهنةصحيحكتابة  يكتبوا

 ٕ٘ادلعلم. كما البياانت التالية:

 كتابة اإلمالء الطالب الصف السابع  ٔ.ٕ.ٗالصورة 

 
                                                             

 مصادر البياانت من الوثيقة من مهارة الكتابة الطالب الصف السابع. ٕ٘



ٔٓٔ 
 

قادركف على كتابة الكلمات  فهم أف الطالب، يتلك الوثيقةمن 

ىي فعل ماض كفعل مضارع ، الصرؼالكلمات من علم  أشكاؿك 

 كفل أمر كاسم فاعل كاس مصدر كغَتىا.

 تطبيق علم الصرؼ دلهارة الكتابة يف مادة اإلنشاء .ٕ

ة الكتاب أف يكتبوا ستطيعوفسيفالصرؼ الطالب درسوا ك 

، ألف الطالب يعرفوف شكل الكلمات كالكتابة. كما ةصحيحال

 ٕٙالبياانت التالية:

 الطالب الصف السابع كتابة اإلنشاء  ٕ.ٕ.ٗالصورة 

 

                                                             
 .خامسمصادر البياانت من الوثيقة من مهارة الكتابة سيال مزمزمة طالبة صف السابع ب  ٕٙ



ٕٔٓ 
 

وا أف يطبق علم الطالب يستطيع ، يفهم أفيقةمن ىذه الوث

كلمات من أشكاؿ التابة الكلمات ك الصرؼ يف مادة اإلنشاء أل بك

فعل ماض كفعل مضارع كفعل أمر كاسم فاعل  الصرؼ يعٍتعلم 

 كالطالب قادركف على الربط يف رتلة.كاسم مصدر كغَتىا. 

 تطبيق علم الصرؼ دلهارة الكتابة يف مادة اخلط .ٖ

وف قادران سيك ادة اخلطفي مف، الصرؼالطالب الذين درسوا 

ل الكلمات كالكتابة.  ، ألف الطالب يعرفوف شكاجلميلة على الكتابة

 ٕٚ:كما التايل

 لطالب الصف السابعحبرؼ اذلجائية  كتابة اخلط  ٖ.ٕ.ٗالصورة 

 
                                                             

 .خامسب  الصف السابع طالبة زلفى نعمة ادلوىل مصادر البياانت من الوثيقة من مهارة الكتابة ٕٚ



ٖٔٓ 
 

قادركف على   مادة اخلط، يفهم أف الطالب يف وثيقةمن ىذه ال

ثَت من بكتابة صحيحة كرتيلة. كلو كاف ك ذلجائيةحرؼ اأكتابة 

 اخلط النسخي. األخطأ يف كتابة نوع اخلط. كأما نوعو ىو

، كأما مهارة الكتابة الطالب يف شكل اجلملة أك شبو اجلمل

 يف دفاترىم.كفيها كاف ىناؾ كتبت ادلعلم يف دفاتر الطالب مث كتبهم 

 ٕٛىي كما يلي:

 لطالب الصف السابعالنسخ ابجلملة  كتابة اخلط  ٖ.ٕ.ٗالصورة 
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 .خامسب  الصف السابع أـ رائحة اجلنة طالبة الوثيقة من مهارة الكتابةمصادر البياانت من  



ٔٓٗ 
 

قادركف على   مادة اخلط، يفهم أف الطالب يف وثيقةمن ىذه ال

فعل  يعٍت، الصرؼكأشكاؿ الكلمات من علم  ذلجائيةؼ احر أكتابة 

ماض كفعل مضارع كفعل أمر كاسم فاعل كاسم مصدر كغَتىا بكتابة 

 صحيحة كرتيلة.

طريقة تعليم الصرف ملهارة الكتابة لطالب يف تطبيق وحلها املشكالت  .3

الصف السابع يف املدرسة الثانوية اإلسالمية املعلمني واملعلمات حبر 

 م. 9112/9191العلوم اتمباء براس جومبانج للعام الدراسي 

 طريقة تعليم الصرف ملهارة الكتابة لطالبيف تطبيق  املشكالت - أ

شكالت، تعليم الصرؼ ابستخداـ كثَتة من الطرؽ، ىناؾ ميف 

اليت تقـو هبا الباحثة إحدل مشكالت يف ظات بناءن على نتائج ادلالح

تعليم الصرؼ ىي العوامل الداخلية كالعوامل اخلارجية. كالعوامل 

الداخلية دلشكالت يف التعليم الصرؼ ىي الطبيعة الطالب نفسو، 

لفيات التعليمية، كاىتمامات الطالب يف كاحلاالت الطالبية مثل اخل

 التعليم.

ك الرغم من أف العامل اخلارجي يف تعليم الصرؼ ىو البيئة، فإف  

كثَت من الطالب يسكنوف يف ادلعهد اإلسالمي من الطالب الذين 



ٔٓ٘ 
 

يسكنوف يف البيت، كيشاركوف أنشطة يف ادلعهد حىت كثَت من 

يناموف يف كقت  الطالب الذين يسكنوف يف ادلعهد أبف الطالب

متأخر من الليل، لذلك ليس اندر إذا أف يشعر الطالب ابلنعاس أثناء 

 ٜٕالتعليم.

 لحدامع  جترم الباحثةنتائج ادلقابلة اليت ب بناسادلكىذا البياف 

 سييت نور عزتى رزتدنية:خامس ب  السابعصف ال طالبات

"كاف الطالب يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات 
ب  السابعحبر العلـو اتمباء براس جومبانج، كخاصة يف الصف 

ظهر تجييئوف من مناطق سلتلفة، حىت أف ، ك كثَت منهم خامس
عل ادلشكالت اخلاصة للطالب. كىناؾ  جتاالختالفات، كأف 

ن مدرسة اإلبتدائية كاف الطالب من خلفية التعليمية سول م
حبر العلـو يف مثاؿ من مدرسة اإلبتدائية احلكومية ابسوركاف 
كمدرسة اإلبتدائية ادلتوفقة الموصلاف كغَت ذلك، حىت الطالب 
الذين مل يتدربوف على أنشطة يف ادلعهد يشعر بناقص الراحة 

 ٖٓكالنعاس عندما يكونوف يف الصف."
 

                                                             
مصادر البياانت من ادلالحظة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس  ٜٕ

 ـ. ٕٕٓٓيناير  ٛٔجومبانج يف اتريخ السبت 
يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  خامسب  رشلدنية كطالبة صف السابعر عزيت مصادر البياانت من ادلقابلة مع سييت نو  ٖٓ

 .WIBٖٔ:ٚٓـ يف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٗٔادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس جومبانج يف الًتيخ الثلثاء  



ٔٓٙ 
 

ب يف ادلدرسة الثانوية كمن نتائج ادلقابلة، ديكن فهم أف طال

اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس جومبانج ليس 

من منطقة جومبانج فحسب، بل ىناؾ طالب من خارج قرية اتمباء 

براس كمدف أخرل مثل الموصلاف كصلاصلوؾ ككاديرم كابسوركاف كما إىل 

كىناؾ جاكرات ك  ذلك، حىت من ادلقاطعات اخلارجية مثل ابندكنج

أيضنا من خارج اجلزيرة مثل كاليمانتاف كلومبوؾ كسوالكيزم كغَتىا. 

كىذه ىي مشكلة التعليم ألف الطالب يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس جومبانج من مناطق 

سلتلفة. مث العوامل األخرل اليت أصبحت مشكلة ىي الطالب الذين 

ق ذلم الصعود كمل يعتادكا على أنشطة ادلعهد اإلسالمية حىت يف مل يسب

كقت متأخر من الليل، شلا جيعل الطالب انئموف أثناء عملية التعلم 

 يف الصف.

أستاذة سييت ميسرة عن ادلشكالت يف التعليم كبعد ذلك قالت 

، كأشرح  ٘ادلادة الصرؼ يف الصف السابع ب الصرؼ عاما كمدرسة 

 كما يلي:



ٔٓٚ 
 

"...كاف بعض الطالب الذين مل يستعدكا كما عندىم أساسية 
قط لتعليم الدركس احملتوم على  منهج ادلدرسة الثانوية 
اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو حيث يكوف ادلنهاج 

ٝ منهجية المتحاف الدكلة أك ٕٓٝ منهجية الدينية ك ٓٛ
السابع، ادلنهجية العامة، ألف الطالب ال يزاؿ يف الصف 

فالطالب الذين ليس خرجيي من مدرسة اإلبتدائية حبر العلـو 
يشعركف بصعوبة يف تعلمهم إذا مل يتعلموا الصرؼ ابستخداـ  

 ٖٔكتاب "األمثلة التصريفية ..."
 

تدريب يف تعليم الصرؼ  ك أما ادلشكالت يف تطبيق طريقة ال

 أستاذة سييت ميسرة ىي:كما شرحت 

التدريب يف تعليم الصرؼ، ال يواجو "كعندما أستخدـ طريقة 
الطالب مشكالت كثَتة، لكن أحياان يشعر الطالب ابلتعب 

 ٕٖألهنم يتحدثوف كثَتنا."
 

كمن نتائج ادلقابلة، ديكن أف نستنتج أف تعليم الصرؼ 

ابستخداـ طريقة التدريب كأما ادلشكالت للطالب أثناء التعليم أم 

 رار الدركس.أف الطالب يشعركف ابلتعب بسبب كثرة تك

                                                             
الثانوية  يف ادلدرسة ٘مصادر البياانت من ادلقابلة مع أستاذة سييت ميسرةكمدرسة الصرؼ يف الصف السابع  ٖٔ

 .WIB ٖٓ:ٜٓـ يف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٙٔاإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس جومبانج يف التاريخ اخلامس 

يف ادلدرسة الثانوية  ٘مصادر البياانت من ادلقابلة مع أستاذة سييت ميسرةكمدرس ةالصرؼ يف الصف السابع ب  ٕٖ
 .WIB ٗٔ:ٓٔـ يف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٛٔر العلـو اتمباء براس جومبانج يف التاريخ السبت اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حب



ٔٓٛ 
 

ًترتة ابللغة اجلاكية المث ادلشكالت يف تطبيق طريقة 

(bandongan)  يف تعليم الصرؼ دلهارة الكتابة أف جيعل حل الصف

ادلوحش عندما تقرأ ادلعلمة الكتاب الصرؼ أم نظم ادلقصود ابللغة 

العربية مع ادلعٌت ابللغة اجلاكية مث يكتب الطالب بنقل كالـ ادلعلمة 

كاإلمالء. من نتائج البحث، كجدت الباحثة أف الطالب   إىل كتبهم

مًتككة يف إعطاء ادلعٌت ألف بعض الطالب انئموف لذلك كانت ىناؾ 

 ٖٖبعض الكلمات مًتككة.

أستاذة سيت ميسرة عن مشكالت كىذا البياف ادلؤكد بشرح 

يف تعليم الصرؼ  (bandongan)تطبيق طريقة تررتة ابللغة اجلاكية 

 دلهارة الكتابة، أما شرحت منها التايل:

"كادلشكالت الطالب عندما تعليم الصرؼ ابستخداـ طريقة 
ىذه ىي أكال أف الطالب  (bandongan)تررتة ابللغة اجلاكية 

يهتموف كتاهبم كيسنمعوف إىل ادلعلمة أف تقرأ ادلعٌت حىت أف 
الطالب يشعركف  جيعل الطالب يشعركف ابلنعاس، الثانيا ألف

                                                             
مصادر البياانت من ادلالحظة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس جومبانج يف  ٖٖ
 ـ. ٕٕٓٓيناير  ٘ٔاتريخ األربعاء 



ٜٔٓ 
 

ابلنعاس ككانوا انئموف، فالطالب مًتكؾ إبعطاء ادلعٌت يف  
 ٖٗكتاهبم."

 

من ىذه ادلقابالت، أف ختلص إىل أف ادلشكالت اليت يشعر 

الطالب عندما تعليم الصرؼ ابستخداـ طريقة تررتة ابللغة اجلاكية 

(bandongan)  فصار الطالب النعاس  ىادئ كشللىي ألف الفصل

 نائموف، كالطالب النائموف سيًتؾ إعطاء معٌت اجلاكم.ككانوا ال

مث ادلشكالت الثالثة يف تطبيق طريقة تررتة ابللغة اجلاكية 

(bandongan)  يف تعليم الصرؼ دلهارة الكتابة ىي كاف الطالب خيطأ

يف كتابة الكلمة، ألف ىذه الطريقة ىي الطريقة اليت تعطي معٌت ابللغة 

 .(pegon) اجلاكية يعٍت بكتابة

أستاذة سييت ميسرة عن ادلشكالت األخرل يف تطبيق أكضحت 

 طريقة الًترتة ابللغة اجلاكية دلهارة الكتابة، ىي كما يلي:

"...ككاف بعض الطالب مل يستطيعوا الكتابة جبيد كصحيح، 
ثوالثي "على سبيل ادلثاؿ اللفظ "ثالثي رلرد" قد كتبوا ابلكتابة 

 ٖ٘...""موجرد
 

                                                             
يف ادلدرسة الثانوية  خامسمع أستاذة سييت ميسرةكمدرسة الصرؼ يف الصف السابع ب  مصادر البياانت من ادلقابلة ٖٗ

 .WIB ٖٓ:ٜٓـ يف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٙٔاإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس جومبانج يف التاريخ اخلامس 

 نفس ادلرجع.، ٖ٘



ٔٔٓ 
 

لة، ديكن أف يفهم أبف استخداـ ىذه طريقة، من ىذه ادلقاب

ىناؾ بعض الطالب الذين مل يستطيعوا أف يفرقوا بُت استخداـ الكتابة 

مع الكتابة العربية. مثل كتابة اللفظ "ثالثي  (pegon)ابللغة اجلاكية 

رلرد" قد كتب ابللفظ "ثوالثئ موجرد"، كيف اللغة اجلاكية كتابة 

(pegon) عندما ُكتب ابللفظ "ثوالثي موجرد"، لكنها ، ليس من اخلطأ

اللغة العربية اليت جتب أف تكتب ابللغة العربية الصحيحة "ثالثي 

 رلرد".

شكالت يف تطبيق طريقة الشاكر يف تعليم الصرؼ اليت ادل اكأم

تتطلب الكثَت من الوقت للطالب لفهم دركس، كىناؾ بعض رئوس 

عضاء الفرقة، مث الطالب الفرقة الذين مل يستطيعوا أف يشرحوا أل

 األذكياء فقط الذين يهيمنوف.

أستاذة سييت ميسرة عن ادلشكالت يف تطبيق طريقة أكضحت 

 الشاكر، ىي كما يلي:

"...كديلك كل الطالب األذكياء ادلختلفة، لذلك إذا كاف ىناؾ 
ُجعل يف كثَت من الفرؽ، فيكوف ىناؾ بعض الطالب رئيس 



ٔٔٔ 
 

ادلشكالت ىي ليس كل رئيس  الفرقة ككل فرقة كاحدة. كأما
 ٖٙالفرقة يستطيعوف أف  يشرحوا جبيد ألعضاء الفرقة..."

 

كمن نتائج ادلقابلة، يستطيعأ يفهم أف ادلشكالت يف تطبيق 

طريقة الشاكر يف تعلم الصرؼ ىي أف بعض الطالب الذين يصبحوف 

رئوس الفرقة أقل قدرة على مساعدة أعضاء فرقتهم، كال يهيمن سول 

 من الطالب األذكياء. عدد قليل

  تطبيق طريقة احملافظة من حيث الطالب يفمث ادلشكالت يف

ذاكرهتم يف حدىا األدىن،  وفكونيتعليم الصرؼ يعٍت الطالب الذين 

، ألف كقت الدراسة يستخدـ فقط حيتاج إىل األكقات الكثَتةفسوؼ 

 .للحفظ

سلٍت  ٘قد شرحت الطالبة يف الصف السابع ب  كما الذم

 اثنية السالمة كما يلي:

"...يف حفظ نظم الصرؼ، الصعوبة يف النظم حيث حيتوم 
النظم على العديد من الكلمات ادلتشاهبة حبيث يف بعض 

ٖٚاألحياف إذا ارتبك احلفظ..."
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يف ادلدرسة الثانوية  ٘مصادر البياانت من ادلقابلة مع أستاذة سييت ميسرةكمدرسة الصرؼ يف الصف السابع ب  
 .WIB ٖٙ:ٜٓـ يف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٗٔاإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس جومبانج يف التاريخ الثلثاء 

يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  ٘مع سلٍت ثنية السالمة الطالبة يف الصف السابع ب  قابلةمصادر البياانت من ادل ٖٚ
 .WIB ٕٖ:ٔٔـ يف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٛٔادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس جومبانج يف اتريخ السبت 



ٕٔٔ 
 

من ىذا الشرح، ديكن أف يفهم أف ادلشكالت يف تطبيق طريقة 
 تعليم الصرؼ ىي أف ىناؾ بعض النظم متشاهبة أك احملافظة يف

 متساكية، شلا جيعل الطالب يف حَتة كصعوبة يف احلفظ.
 

مث ادلشكالت يف تطبيق طريقة احملافظة من حيث ادلدرسة يف 

ليس كل الطالب يريدكف احلفظ. ككثَت من  تعليم الصرؼ يعٍت

 الطالب ال حيفظوف.

الصعوابت يف استخداـ أستاذة سييت ميسرة تشرح كالبياف من 

 ظة، ىي كما يلي:فطريقة احملا

"...ليس كل الطالب يرغبوف يف احلفظ، لذا فإف أكلئك الذين 
يرغبوف يف احلفظ حفظهم، كأكلئك الذين يرغبوف عن احلفظ ال 

 ٖٛحيفظوف."
 

من نتائج ادلقابلة، يستطيع أف يفهم أنو ال يسهل على رتيع 

فظ، بل فقط عدد قليل من الطالب الذين يرغبوف يف الطالب احل

 احلفظ كيسهل حفظهم فقط الذين يرغبوف يف احلفظ أماـ الفصل.

 

                                                             
يف ادلدرسة  خامسابع ب مصادر البياانت من ادلقابلة مع األستاذة سييت ميسرةكمدرسة الصرؼ يف الصف الس ٖٛ

 ٖٓ:ٜٓـ يف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٙٔالثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس جومبانج يف التاريخ اخلامس 
WIB. 



ٖٔٔ 
 

طريقة تعليم الصرف ملهارة الكتابة يف تطبيق  املشكالتحل عن  - ب

 لطالب

طريقة تطبيق يف  الباحثة البياانت عن مشكالت تكقد تقدم

الطريقة ادلستخدمة يف تطبيقها ككانت ، الصرؼ دلهارة الكتابة تعليم

أربع طرؽ ىي طريقة الًترتة ابللغة اجلاكية كطريقة التدريب  ىي

 كطريقة احملافظة كطريقة الشاكر أك ادلناقشة. كأما الشرح كما يلي:

يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت بعض الطالب  كاف

، لـو فقطكادلعلمات ليسوا متخرجوف من مدرسة اإلبتدائية حبر الع

 أف يكتبوا ككانوا دليستطيعواعٌت، ادليف إعطاء  فيشعركف بصعوبة

يف إعطاء ادلعٌت.  واال يفهموف اللغة اجلاكية حىت ترك كانواأك   ةالعربي

ادلعٌت من   ينقلواادلعٌت أف اعطاء ًتكوا أف ي يجب على الطالبف

ألف قبل االختبار، سيكوف ىناؾ التفتيش، كىو  كتاب أصدقائهم.

ويت ابلبياانت من ادلقابلة مع كقد قُ ٜٖ يفتش إكماؿ معاين الطالب.

 مدرسة مادة الصرؼ، ىي كما تلي:أستاذة سييت ميسرة 

                                                             
يف مصادر البياانت من ادلالحظة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس جومبانج  ٜٖ

 ـ. ٕٕٓٓيناير  ٛٔريخ السبت االت



ٔٔٗ 
 

مدرسة اإلبتدائية حبر  متخرجوف من فيهاالطالب كليس كل "
، فهم ال يفهموف أك كانوا من خارج  جزيرة اجلاكية، العلـو

ادلعٌت الذم ال صعوبة يف كتابة ب يشعركفاللغة اجلاكية، ك 
وا اعطاء ادلعٌت فيجبوف على اكماؿ الطالب تركك . ميفهمه
 ٓٗاالمتحاف. " باعط التك شر أحد ، ألنو ادلعٌت

 

 سول أهنم يستطيعوف كماؿ ادلعٌت مهم أف ادلقابلة،تلك من 

 دلمارستهمعلى كتابة العربية. ألف الغرض من إعطاء معٌت ىو 

، كىو على النحو شفعأزتد م كشرح. كيقرئواىا يكتبوا كتابة العربيةل

 التايل:

. فتيشكتب الطالب، بربانمج التيفتش  ، سآخر ادلرحلة"يف 
كماؿ ادلعٌت كالبياف كتب الطالب  يفتش ادلعلم  ىو كالتفتيش 

 األكىلرحلة ادل آخرىذا الربانمج مرتُت، أم يف  نفذ. سيمنو
 ة من كل معلم الدراسي يستخدـ كتب الًتاث.الثاني رحلةكادل

 بلوغ ادلراـاحلديث بأبلفية كالصرؼ بنظم ادلقصود ك  النحومثل 
ادلواد األخرل ك  بتفسَت اجلاللُتالتفسَت ك  باوىال فتحكالفقو ب
فالكتب مل يكمل ابدلعٌت فيجب على  .يةالدين ادلنهجية

ف مل يكمل الطالب الكتب فيجوز إك ، الطالب أف يكملو
 ٔٗالطالب. " ةدرج ادلعلم أف ينقص

                                                             
يف ادلدرسة الثانوية  خامسأستاذة سييت ميسرةكمدرسة الصرؼ يف الصف السابع ب مصادر البياانت من ادلقابلة مع  ٓٗ

 .WIB ٖٓ:ٜٓـ يف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٙٔاإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس جومبانج يف التاريخ اخلامس 

أستاذ أزتد مشفع كرئيس ادلنهج يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر صادر البياانت من ادلقابلة مع م ٔٗ
 .WIB ٘ٓ:ٜٓـ يف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٗٔيف اتريخ الثلثاء  ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالعلـو اتمباء براس جومبانج للعاـ الدراسي 



ٔٔ٘ 
 

 

كاف يف تنفيذ برانمج التفتيش سيجعل الطالب   ،كابلتايل

يكمل االدلعىت مسؤكلية ، ألف مسؤكلُت ليكمل كتاهبم ادلعٌت

 الطالب.

 الًترتة ابللغة اجلاكيةطريقة تطبيق يف  عن ادلشكالت  حلإف 

 يكتب الكلمات أكاإليقاؼ ادلؤقت ك ابىتماـ ادلعلم ادلعٌت يقرأ ىو 

 ألف الطالب ديلكوف ادلفردات القليلة. على السبورة.ادلعُت اجلمل 

ميسرة مدرسة الصرؼ عن حل سييت ستاذة ككما شرحت أ

 عن ادلشكالت يف تطبيق طريقة الًترتة ابللغة اجلاكية ىي:

، وعدة مرات كأتعرض هأكرر ف، معٌتن أجنبيان ذلم  أعطيا "عندم
أكتب على السبورة عندما يكوف ادلعٌت غريبنا  حىت يف أحياان
"ثالثي رلرد" كتب الطالب  على سبيل ادلثاؿأك لغة العربية، 

ألف ال يكوف أكتبها على السبورة ف"ثالثي موجرد" بمكتوب 
 ٕٗ. "الطالب ال خيطئوف يف الكتابة

 

عن ادلشكالت الكتابة فهم أف حل تادلقابلة،  تلكمن 

يف السبورة الكلمات أك اجلمل ألف ال  ىو يكتبهم ادلعلمالطالب 
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يف ادلدرسة الثانوية  ٘سييت ميسرةكمدرسة الصرؼ يف الصف السابع ب  مصادر البياانت من ادلقابلة مع األستاذة 
 .WIB ٖٓ:ٜٓـ يف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٙٔاإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس جومبانج يف التاريخ اخلامس 



ٔٔٙ 
 

يكونوا أف خيطئوف يف الكتابة. كلذلك، يستطيع الطالب أف يكتبوا 

 بصحيحة كيزيدكا مفرداهتم.

أستاذة سييت ميسة عن حل عن ادلشكالت يف كقد شرحت 

 تطبيق طريقة الًترتة ابللغة اجلاكية األخرل ىي كما تلي:

الطالب كأما  احلاؿ اذلادئة كيصبح ادلعٌت أعطي"عندما 
زتاس  رجوعاألمر ك على ىذا  ل، مث حليشعركف ابدللل كالنعاس

أك  أف يقرؤكا النظم أك التصريف،أدعوىم إىل ف، الطالب ميتعل
 كايفكر ف، الكلمة اعرابىناؾ كلمة، أستفزىم دلناقشة  اذا كاف

 ٖٗم. "يتعللكحيمسوف 
 

 الطالب ميتعل ةستعادة زتاسالفهم أف ي، من نتائج ادلقابلة

قراءة النظم أك ىو دعوهتم إىل  النعاسعندما يكوف الطالب 

كاف ،  يف الكتاب. كهبذه الطريقة اعراب الكلماتأك التصريف 

 الطالب يتعلموف الصرؼ ككذلك النحو.

ىي الطريقة  يب، طريقة التدر طريقة التدريبمث يطبق ادلعلم 

عن حل  ب. إفاللتصبح عادة طاليت يكرر الطالب ادلواد 

                                                             
 .،نفس ادلرجع ٖٗ



ٔٔٚ 
 

، ىو أف ادلعلم يعطي الدافع للتعلم تطبيق طريقة التدريب تدلشكالا

 .يقص ادلعلم القصة كيف أحياان

 تالذم شرح رةميس أستاذة سييتفيما يلي نتائج مقابلة مع 

الصرؼ م ييف تعل تدريبتطبيق طريقة ال عن ادلشكالتحوؿ حل 

 :ىي

طريقة ك  تدريبىي طريقة ال ؽالطر من  كاف كثَت أستخدـ"
طريقة ك  تدريبطريقة اليف رأيي  ، ألفالًترتة ابللغة اجلاكية
 الصرؼم يلتعل تُتمناسب ُتتىي طرق الًترتة ابللغة اجلاكية

، شكالتلذلك ال توجد الكثَت من ادل نظم ادلقصود.كتاب ب
التصريف ك  النظمتكرار قراءة ألف كثَتة الطالب  كعندما يتعب

كمناسبة  أك أعطيهم قصة. تعلم.يف ال ةماسدافع حل هميطعفأ
 ٗٗ".تادلشكال نع لالطالب حل على حاؿ

 

تطبيق طريقة  كالتشادل نعحل ، يفهم أف ادلقابلة تلكمن 

ب. سيكوف الالط يناسب حباؿىو  الصرؼم ييف تعل التدريب

 عليمت افإذا ك إذا إعطائهم قصصنا كدكافع. ألفمسركركف الطالب 

 .ابدللل كفشعر  مفقط فه

                                                             
 .،نفس ادلرجع ٗٗ



ٔٔٛ 
 

و ، فإف احلل ذلذه الطريقة ىأستاذة سييت ميسرةأما عند ك 

، على طريقة احملافظةك  لتدريبيف طريقتُت، مها طريقة اال ضامنالت

 النحو التايل:

كأما حل عن ادلشكالت يف تطبيق طريقة احملافظة ىو أتضامن 
ألف ابستخداـ  طريقتُت، يعٍت طريقة احملافظة كطريقة التدريب.

ك  قراءة النظمتكرار باحلفظ  يف الطالبفيسرع  ينطريقة
 ٘ٗ، سوؼ حيفظونو".التصريف

 

 ةطريق الصرؼ بتضامنم يتعل يف ادلقابلة، يفهم أف تلكمن 

تعليم يف  أمااذلدؼ.  الكتسابمن الضركرم  مع طريقة أخرل

 مدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـويف  الصرؼ

 احملافظةكطريقة  لتدريبا ، كمها طريقةالذم جيمع بُت طريقتُت

كلتسهيل  قراءة النظم كالتصريفالطالب على  دلمارسةهبدؼ 

 الطالب عل احلفظ.

عن ادلنهج يف  ىذه ادلدرسة"خيتلف ادلنهج الدراسي يف 
 هواد التعليمية ادلستخدمة. يف ىذ، ككذلك ادلاألخرل يالدارس
من أكؿ  ادلعينةللمواد الدينية ابستخداـ الكتب  ادلدرسة

النحو كالصرؼ كالفرائض  ادلادة. كما يف ىذه ادلدرسة سيسأت

                                                             
 .، نفس ادلرجع ٘ٗ



ٜٔٔ 
 

فيجب على  النظمعلى حتتوم الكتب ككل  كالعركض.
قبل فبممارسة قراءة النظم كل يـو ، الطبالب أف حيفظوىا

 ٙٗالبدء يف الدرس سيجعل الطالب حيفظوف تدرجيينا. "
 

مدرسة الثانوية اإلسالمية فهم أنو يف من نتائج ادلقابلة، ي

يجب ف، النظميف كل درس حيتوم كتابو على  ادلعلمُت كادلعلمات

. العركضك الفرائض ك  النحوك  الصرؼ، مثل فظوأف حيب على الطال

 تضامن بُت طريقة التدريب كطريقة احملافظةلذلك ابستخداـ 

 ة.مناسب

ادلناقشة،  الشاكر أك طريقة تعليم الصرؼيف ييستخدـ ادلعلم 

من العوائق  ألف كثَتـ ىذه الطريقة استخديف ا كلكن ادلعلم اندرنا

ت مثل كجود الطالب األقل نشاطنا كالوقت احملدكد. كما أكضح

 :ىي، سييت ميسرةأستاذة 

 ليافعا يكن "يف تطبيق طريقة ادلناقشة، ال يزاؿ احلل بسيطنا كمل
اىتم كأما حلها لتغلب على ادلشكالت يف ىذه الطريقة. 

كمساعدهتم على  راءاآل طالب األقل نشاطنا يف تقدًنال
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أستاذ أزتد مشفع كرئيس ادلنهج يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر مصادر البياانت من ادلقابلة مع  
 .WIB ٘ٓ:ٜٓـ يف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٗٔيف اتريخ الثلثاء  ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالعلـو اتمباء براس جومبانج للعاـ الدراسي 



ٕٔٓ 
 

ليشجعوف  عقابشطوف على انشاط، كسيحصل الطالب النال
 ٚٗالتعبَت عن آرائهم". على

 

شاكر طريقة ال ن مشكالتع حلمن نتائج ادلقابلة، يفهم أف 

شطُت، كجيب على ادلعلم مساعدة اللطالب الن ىو إبعطاء عقاب

 الطالب الذين يكونوف أقل نشاطنا يف التعبَت عن آرائهم.

 

 البياانت واكتشافها حتليل .ب 

طريقة تعليم الصرف ملهارة الكتابة لطالب الصف اخلطوات يف تطبيق  .1

السابع يف املدرسة الثانوية اإلسالمية املعلمني واملعلمات حبر العلوم اتمباء 

 م. 9112/9191براس جومبانج للعام الدراسي 

، كالواثئق ج ادلالحظات كادلقابالتالبياانت من نتائ تقدًنبناءن على 

ادلدرسة يف  بلطال الصرؼخطوات يف تطبيق طريقة التعلم  ةالباحث تكجد

 :ىي الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو

 

 
                                                             

47
يف ادلدرسة الثانوية  ٘مصادر البياانت من ادلقابلة مع األستاذة سييت ميسرةكمدرسة الصرؼ يف الصف السابع ب  

 .WIB ٖٓ:ٜٓـ يف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٙٔاإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس جومبانج يف التاريخ اخلامس 



ٕٔٔ 
 

 ادلقدمة .أ 

 السالـ لقاءإ -ٔ

 يهجر كيسأؿ ادلعلم أخبار الطالب -ٕ

 الدعاء معا قبل بدء التعليم -ٖ

كمطالعة ادلادة يستعد ادلعلم الطالب لبدء التعليم بقراءة النظم  -ٗ

 ادلاضية.

 نشاط األساسيلا .ب 

من  كثَت، يطبق ادلعلم  الصرؼم ياألنشطة األساسية يف تعلتنفيذ يف 

دلهارات الكتابة  ابذلدؼ تعليم الصرؼناسبة ادل لطرؽ التعليميةا

 ، كىي:للطالب

، كاليت هتدؼ إىل الًترتة ابللغة اجلاكية أم اعطاء ادلعٌتطريقة  -ٔ

على كتابة ادلعٌت حبيث  شلارسةمشوالن ك جعل الطالب أكثر 

 يكوف ادلعٌت كاضحنا كسهل القراءة كالفهم.

 الطالب أف يكوف، كاليت هتدؼ إىل لتدريبطريقة ا -ٕ

لتصريف كاف اصطالحيا أك  كا النظم وافظحي يستطيعوف أف

 العربية. كتابة كيكتبوا، كاف لغواي
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 الطالب إىل أف يكوف ، كاليت هتدؼافظةطريقة احمل -ٖ

ذاكرة  شلارسةعلى تذكر الدركس ادلعركفة ك  يستطيعوف

 الطالب.

م فهم نتائج تعل ترقية، كاليت هتدؼ إىل شاكرريقة الط -ٗ

مارسة القراءة كاالستماع دلم الطالب الطالب، كتعلّ 

كاحًتاـ آراء الطالب  على التعبَت عن اآلراء شجاعةكال

ليحصلوا على حلوؿ عن اآلخرين كالتفكَت النقدم 

 .تادلشكال

 اخلادتة .ج 

 يطالع ادلعلم مطالعة الدركس مع الطالب. -ٔ

 السالـ الدعاء كإلقاء -ٕ

ملهارة الكتابة لطالب الصف السابع يف أشكال تطبيق علم الصرف  .9

املدرسة الثانوية اإلسالمية املعلمني واملعلمات حبر العلوم اتمباء براس 

 م. 9112/9191جومبانج للعام الدراسي 

 خيتلفوا بُت مصدر ادليم كبُت مصدر غَت ادليم.أف الطالب يستطيع  .أ 
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كاحلركؼ كشبو اجلمل الكلمات كاجلمل أف يكتبوا الطالب يستطيع   .ب 

 يستطيعوف أف جيعلوا اإلنشاء.ك 

 أف ينقلوا، ك ادلعلم قوؿما أف يكتب الطالب  ستطيع، يإلمالءم ايتعليف  .ج 

شبو مل ك اجلكلمات ك كانت حتتوم على ال دفاترىممن الكتب إىل 

 مل.اجل

اسم مصدر ادليم كاسم مصدر ، ديكن للطالب تطبيق تعليم اإلنشاءيف ك  .د 

 غَت ادليم يف كتابتهم.

 تعليم اخلط يستطيع الطالب أف يكتبوا أحرؼ اذلجائية.يف  .ق 

طريقة تعليم الصرف ملهارة الكتابة لطالب يف تطبيق وحلها املشكالت  .3

واملعلمات حبر الصف السابع يف املدرسة الثانوية اإلسالمية املعلمني 

 م. 9112/9191العلوم اتمباء براس جومبانج للعام الدراسي 

 طريقة تعليم الصرؼ دلهارة الكتابة لطالبادلشكالت يف تطبيق  . أ

 ملتقع يف الطالب  ىي، الًتجة ابللغة اجلاكيةطريقة  تمشكال -ٔ

أف  يستطيعوا، كالطالب مل كتابة العربية  يستطيعوا أف يكتبوا

يعطي ادلعلم يف ىذه الطريقة ، كألف برموز معينة خيتصركا ادلعٌت

. ادلادة فيمكن  الطالب نعساانن
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، كىي أف الطالب يتعبوف بسهولة تدريبطريقة ال تمشكال -ٕ

 بسبب كثرة تكرار الدرس.

 تحفيظعلى الالطالب قدرة ، كىي ةفظاطريقة احمل مشكالت -ٖ

صعوبة يف احلفظ بسرعة كسوؼ ينسوف  شعركفكسي منخفض

 سهولة.

يصعبوف  ىناؾ بعض الطالب شاكر أك مناقشةطريقة ال تكالمش -ٗ

، كأحياانن يكوف ىناؾ طالب يتحدثوف مع يف التعبَت عن اآلراء

 كال يهتموف ادلناقشة. األصدقاء اآلخرين

 طريقة تعليم الصرؼ دلهارة الكتابة لطالبيف تطبيق حل عن ادلشكالت  . ب

أف ادلعلم  يى الًترتة ابللغة اجلاكيةطريقة يف  تشكالعن ادلحل ك  -ٔ

يكتب الكلمات اليت تعترب غَت مألوفة للطالب على السبورة 

بعض كاف من صحة الكتابة كاكتماؿ ادلعٌت. كعندما   فتشيك 

يستفز أك  قراءة النظم، يدعوىم ادلعلم لالطالب يشعركف ابلنعاس

ؼ أم نظم ر إلعراب اجلملة اليت كانت يف الكتاب الصالطالب 

 كقواعد النحو كالصرؼ.  ادلقصود



ٕٔ٘ 
 

عندما يشعر  يطريقة التدريب ىيف  تدلشكالعن احل ك  -ٕ

ادلعلم الدافع  يعطيف تكرار الدركسكثَت الطالب ابلتعب بسبب  

 .أك يقص ادلعلم أحياانم يللتعل

 تصريفكال النظمقراءة  يى ةفظاطريقة احمليف  تدلشكالاحل ك  -ٖ

بعد إعطاء معٌت  ك النشاط األساسيتنفيذ  يف بداية متكررا

مع  متكررا تصريفكال النظمقراءة عندما ادلطالعة الدركس أيضا بك 

 الطالب.

أف ادلعلم  على جيب يريقة ادلناقشة ىطيف  تدلشكالا عن حلك  -ٗ

ال يعرب  ألفآرائهم  التعبَت للطالب الناشطُت يف العقابيعطي 

 عن آرائهم.الذين يعربكف الطالب األذكياء فقط 
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 من نتائج البحث املناقشة .ج 

طريقة تعليم الصرف ملهارة الكتابة لطالب الصف اخلطوات يف تطبيق  .1

السابع يف املدرسة الثانوية اإلسالمية املعلمني واملعلمات حبر العلوم 

 م. 9112/9191اتمباء براس جومبانج للعام الدراسي 

، جيب على ادلعلم إعداد كصياغة األىداؼ ميلتعلتنفيذ ا قبل

، جيب على ادلعلم ليس ذلك فحسبك م. يككذلك تقييم التعلكاخلطوات 

يف  Burner عندم يخطوات التعلكأما . الدراسي للطالبأيضنا إتقاف ادلواد 

Sumiati( :كىي ،ٔ) خصائص الطالب عريفت (ٕ، )ميأىداؼ التعل عيُتت ،

( ٖ، )ذلك غَتكما  التعلم سلوبأك  زتاسة التعلمك  لطالبا ةمثل القدر 

)من  اللطالب استقرائي اد الدراسيادلو  عيُتت (ٗ، )دلواد الدراسياختيار ا

أمثلة كرسـو توضيحية، ك( تطوير ادلواد التعليمية  ٘، )األمثلة إىل التعميمات(

م من بسيطة إىل ي( ترتيب موضوعات التعلٙ، )لطالبا ميككاجبات لتعل

 تعلم كنتائجالتعلم  ة( إجراء تقييم لعمليٚمن ملموسة إىل رلردة، ك )ك معقدة 

 ٛٗالطالب.
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 طبيقطوات تاخل األستاذة سييت ميسرة عنقابلة مع من ادلنتائج ككما 

م، كاستخداـ يىو خطوات التعل يتعُت علينا، فإف أكؿ إعداد الصرؼم يالتعل

 ، كنظاـ التقييم سنختربادلدركس، كإتقاف ادلواد الطالب حباؿادلناسبة  طرؽال

أف علينا يجب ف كتابةب ليسأف ذلك اإلعداد . على الرغم من بالالط

ىذه ادلدرسة أل مدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت يف  نعدىا، ألف

 لبيس ابستخداـ اعداد تنفيذ التعليم كادلعلمات حبر العلـو اتمباء براس

(RPP). 

الصرؼ يف مدرسة م ييف تعلككانت الطرؽ الذم يستخدـ ادلعلم 

الًترتة ابللغة  ، مثل طريقةادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـوالثانوية اإلسالمية 

أك  كطريقة ادلناقشة ةفظاكطريقة احمل تدريبكطريقة ال (bandongan) اجلاكية

كأما ادلعلموف يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر . الشاكر

الطالب  حاؿادلناىج الدراسية ادلطبقة ك  العلـو يستخدـك الطرؽ رمناسبة

 ادلعهد اإلسالمي حبر العلـو اتمباء براس.الذين ىم يف بيئة 

النصوص العربية  يقرأىي أف ادلعلم عادة  الًترتة ابللغة اجلاكيةطريقة 

برموز  شرحال يكتبوفك  مكتاهب وفالطالب يهتم للطالب كأما عٌتادلكيعطي 

الصرؼ م ييف تعل الًترتة ابللغة اجلاكيةخطوات تطبيق طريقة  كأمامعينة. 
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يهتم  (ٕلم خيلق التواصل اجليد مع الطالب، )( ادلعٔبة ىي: )هارة الكتادل

قراءة ب( يبدأ ادلعلم الدرس ٖ، )مياستعداد التعل الطالب عن حاؿ ادلعلم

، مع ادلعاين كالرموز كةلى نصوص ابللغة العربية دكف حر الكتب اليت حتتوم ع

، فيشرح ادلعلم الشرح، ادلعٌت الطالبتب يكك  عٌتادل ادلعلم أف يقرأبعد ك ( ٗ)

( ٙ، )وافهميسئلة حوؿ الدركس اليت مل ( يعطي ادلعلم الفرصة للطالب أل٘)

من  كأما األىداؼ ٜٗادلعلم يعطي استنتاجات من أنشطة التعلم. كيف اخلادتة

يكوف الطالب أكثر مشوالن أف  الًترتة ابللغة اجلاكية ىياستخداـ طريقة 

 وف ادلعٌت أكضح كأسهل للفهم.يك ألفعلى كتابة ادلعٌت يف الكتاب  شلارسةك 

طالب اىل الالفرصة  ليعطيلقراءة موقوؼ ا يهتم ادلعلم يف قراءة الكتابك 

 احلاجة. عندماعٌت ادلادلعلم قراءة  يكررك كحيذر، طأ خي ألف اللكتابة ادلعٌت 

 التدريبكطريقة  .احملافظةكطريقة  تدريبطريقة الالطريقة التالية ىي ك 

 ٓ٘تقوية أك إتقاف مهارة لتصبح دائمنا.إىل هبدؼ  امتكرر تنفيذ النشاط ىي 

 كثَتدعوة الطالب إىل حفظ  بادلعلم  ىي طريقة يستخدـ افظةأف طريقة احملك 

الغرض من ىذه الطريقة ىو أف الطالب ك من ادلفردات أك اجلمل أك القواعد. 
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كشلارسة قدراهتم ادلعرفية كذكرايهتم  عرفة الدركس ادلَتتذكيستطيعوف على 

كطريقة  تدريبيرتبط تطبيق طريقة ال  الصرؼم ييف تعلك  ٔ٘كأكىامهم.

شلارسة يف كقت كاحد، أم الًتكيز على  وكثيقنا كديكن تطبيقارتباطنا  ةفظااحمل

م ي، كابلتايل فإف الغرض من استخداـ طريقة التدريب يف تعلقراءة النظم

التصريف كاف اصطالحيا أك كاف ك  النظمالب بقراءة الط دلمارسةىو  الصرؼ

 قراءهتا مرارا كتكرارا.بسبب حيفظها ك  لغواي

ضركرم النتباه إىل ف، طبيق اخلطوات يف طريقة التدريبابلنسبة لت

اليت  ةالطالب حافزنا ك كفاء ى ادلعلمعطا( قبل بدء الدرس ٔاألمور التالية: )

أف يكوف ينبغي ، ميتنفيذ التعلأكؿ مرة يف ك  (ٕ، )أف يقدركا وفجيب

يحتاج ادلعلم إىل ف مل ينجح الطالب األكؿم يتشخيصينا، إذا كاف يف التعل

، كلكن لطوي كقتال حتتاج إىل  اتدريباطريقة كىذا ( ٖ، )إجراء حتسينات

م ييف تعل احملافظةتطبيق طريقة  أما ٕ٘.ستمرارمتكرر كليس ابك يف كقت قصَت 

اطالحيا أك  ككاف، حيافظ النظم كالتصريفأف الطالب  جيب على الصرؼ

 .لغواي
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أف الطالب يف  الدراسي كقد ابين ادلنهج رئيسكما نتائج ادلقابلة مع 

 رس كجب عليهمقبل بدء الد كل يـو  اراستمر ا بةكمدر  ارسةشل ىذة ادلدرسة

. كاذلدؼ من ذلك ىو اكغَتىالنظم كنظم ألفية كالصرؼ كالفرائض  أف يقرأ

ف يكونوا أف رغبوا يف ، كألفحسب ديارس بقراءة النظم أفالطالب  ليجعل

 يسرعوا يف احلفظ.القراءة 

الطالب ليجعل  الصرؼم ييف التعل طريقة ادلناقشة تطبيقأما الغرض 

فعل ثالثي ؿ اثعلى سبيل ادل، الصرؼالتفكَت بنقدم يف تغيَتات أشكاؿ 

كر ذ كم رتعك نية ثتك د مفر ك ، فعلك  اسمبُت غَتىا ك  كفعل رابعي كفعل ستاسي

الذم  تبادؿ اآلراء كفيهاطريقة ادلناقشة ىي زلادثة علمية ك  .كغَتىا ثنؤ كم

األفكار ك  كيناقش عن األسئلة سيظهر احللوؿ يعمل الشخص أك الفرؽ

طبيق طريقة اخلطوات يف تأما  ٖ٘كاختبار األفكار كاحلصوؿ على احلقيقة.

 نقسم( يٕ، )الطالبسيناقش  تادلشكال ادلعلم تقدـ( ئادلناقشة ىي: )

ا ادل فرؽ ( يناقش الطالب بُت ٖ)، فرؽال رئيسناقشة كخيتار طالبنا كاحدن

نشطنا،  ليكوف كل فرقةالتشجيع كادلساعدة  مادلعلم كيعطيه همكيراقب فرؽال

ادلعلم نتائج ادلناقشة  لخص( ي٘نتائج ادلناقشة، ) الفرقة( تقدـ كل ٗ)
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األستاذة  مع مدرسة الصرؼقابلة نتائج ادلبذلك  ناسب. ييكتبوف ادللخصك 

، فحسبط بعض الطالب انشاليف تطبيق طريقة ادلناقشة أف  سييت ميسرة

 العقاب عليهمحيتاج ادلعلم إىل توفَت ك  مادلعلم كحيفزى هميجب أف يراقبف

 .بنشاط يف طريقة ادلناقشة ليكونوا 

ملهارة الكتابة لطالب الصف السابع يف أشكال تطبيق علم الصرف  .9

املدرسة الثانوية اإلسالمية املعلمني واملعلمات حبر العلوم اتمباء براس 

 م. 9112/9191جومبانج للعام الدراسي 

كأشكاؿ الكلمات  نواع البناءسيتعلم الطالب أ ؼتعليم الصر  يفك 

 ثالثي رلردمثل  الزايدةمن أصل الكلمات إىل الكلمات أل ، اكتغيَتاهت

أك علم أبحكاـ بنية الكلمة،  .اسم كفعلكأشكاؿ أخرل من رابعي ملحق ك 

كرما ألحرفها من أصالة، كزيدة كصحة كإعالؿ كإبداؿ كشبو ذلك. كيطلق 

( حتويل الكلمة إىل أبنية سلتلفة، لضركب من ادلعاين،  ٔعلى شيئُت: )

كتحويل ادلصدر غلى صَيغ ادلاضي كادلضارع كاألمر كاسم الفاعل كاسم 

تغيَت الكلمة لغَت معٌت طارئ  (ٕادلفعوؿ كغَتىا، ككالنسبة كالتصغَت. )
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عليها، كلكن لغرض آخر ينحصر يف الزايدة كاحلذؼ كاإلبداؿ كالقلب 

 ٗ٘كاإلدغاـ.

، يف اإلمالء كاإلنشاء كاخلط دلهارة الكتابة  الصرؼيف تطبيق علم 

ادلدرسة اإلسالمية ادلعلمُت يف ىذه فتلك ادلواد حتتوم يف ادلنهج الدراسي 

. كتابة أف يكتبوا  لطالب ا كرموجود مادة اإلمالء فيجعل كادلعلمات حبر العلـو

كما أىداؼ   لكتابة الصحيحة.ابىم دفاتر الكتابة يف  قلنيأك  قوؿ ادلعلمما ي

( تعليم الطالب أصوؿ الكتابة السليمة، كسرعة الرسم ٔ) اإلمالء ىي:

( زايدة ثركهتم ٕالصحيح للكلمات اليت حيتاج إليها يف التعبَت الكتايب. )

اللغوية، كتنمية معلوماهتم، كخرباهتم كثقفاهتمبما تشتمل عليو موضوعاهتا من 

. ( تطبيق عالمات الًتقميم كل يف ٖ) ٘٘فنوف اإلدب كالثقافة كالعلـو

( زايدة ادلهارات احلركية اخلاصة ٗموضوعها يف كتاابت الطالب ادلختلفة. )

 ٙ٘ابلعُت كاليد.

أفكارىم بكتابة  كاأف يعرب الطالب  تعليم اإلنشاء يستطيع كيف

كأما الشرح . بصناعة الكلمات يف إنشاء اجلمل يةكاستخداـ قواعد الصرف
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MALIKI PRESS) ،ٕٕٓٔ .ص ،)ٕ. 

 .ٕٙٔ ، ص.(ٜٗٛٔ، )مصرية: مكتبة النهضة ادلصرية، طرؽ تعليم اللغة العربية عبد القادر أزتد، دمحم ٘٘
 .ٜٗٔص. (، ٜٜٓٔمكتبة النهضة ادلصرية،  )القاىرة:. طرؽ تدريس اللغة العربية كالًتبية الدينيةابراىم دمحم عطا،  ٙ٘



ٖٖٔ 
 

تعود الطالب التفكَت ادلنطقي، ( ٔمناسب أبىداؼ تعليم اإلنشاء، ىي: )

السيطرة الكلمة على ( ٕ) كترتيب األفكار كربط بعضها بعض.

رلاال كاسعا أماـ تفتح دركس التعبَت ( ٖ) ٚ٘اإلستخدامات الصحيحة اللغة.

دترين الطالب على اإلنطالؽ يف احلديث ( ٗ)  لطالب لإلبداع كاإلبتكار.

كالكتابة عندما تدعو احلاجة إليهما أك عندما يتطلب ادلوقف كاحدا 

 ٛ٘منهما.

أف يكتبوا الطالب  يستطيع الطالب أف يكتب، مادة اخلطكيف 

من ىذا الشرح مناسب  لكتابة اجلميلة.اب كأشكاؿ الصرؼ أحرؼ اذلجائية

يبتلو اذلدؼ الرئيسي لتعليم اخلط يف مساعدة  اخلط، ىيأبىداؼ تعليم 

الطاب على اكتساب أسلوب اخلط الناضج حبيث يتوافر فيو الوضوح 

 ٜ٘كالسرعة كاجلماؿ.

 

                                                             
 .ٚٚٔص.  ،.نفس ادلرجع ٚ٘
 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ(، ص. ٜٗٛٔ، )مصرية: مكتبة النهضة ادلصرية، طرؽ تعليم اللغة العربيةدمحم عبد القادر أزتد،  ٛ٘
 .ٕٙٔ. (، صٜٜٓٔادلصرية، . )القاىرة: مكتبة النهضة طرؽ تدريس اللغة العربية كالًتبية الدينيةابراىم دمحم عطا،  ٜ٘



ٖٔٗ 
 

طريقة تعليم الصرف ملهارة الكتابة لطالب يف تطبيق وحلها املشكالت  .3

اإلسالمية املعلمني واملعلمات حبر الصف السابع يف املدرسة الثانوية 

 م. 9112/9191العلوم اتمباء براس جومبانج للعام الدراسي 

 طريقة تعليم الصرؼ دلهارة الكتابة لطالبادلشكالت يف تطبيق  -أ 

أما تعليم الصرؼ يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلعلمُت 

ابللغة  ابلنظم كالشرحادلكتوب  نظم ادلقصودابستخداـ كتاب كادلعلمات 

 ابدلادةطرؽ مناسبة يحتاج ادلعلم إىل استخداـ ف، حركةالعربية بدكف 

ادلعلم ىي  طرؽالكيستخدـ كادلواد التعليمية ككذلك حالة الطالب. 

 احملافظةكطريقة  تدريبكطريقة ال (pegon)الًترتة ابللغة اجلاكية طريقة 

أستاذة سييت مع مدرسة الصرؼ نتائج  . كماأك الشاكر كطريقة ادلناقشة

 كاف بعض الطالب مل يستطع أف يكتب كتابة العربية ككانواىي   ميسرة

صبح تأف  ىيستخداـ طريقة التدريب اب كادلشكالتيشعركف ابلنعاس. 

يف طريقة ادلشكالت تكرار الدركس. ك كثَتة بسبب   أف يتعبواالطالب 

يف  كالشكالتذاكرة منخفضة.  ملديه البالط ادلوقع يفىي  احملافظة

تطبيق طريقة ادلناقشة ىي أف الطالب غَت األذكياء سيجدكف صعوبة 

 يف التعبَت عن آرائهم.



ٖٔ٘ 
 

طريقة تعليم الصرؼ دلهارة الكتابة ادلشكالت يف تطبيق حل عن  -ب 

 لطالب

، مث من الصرؼم يتعلطريقة تطبيق  ا بياف عن ادلشكالت يفكم

إف كأما بياف من األستاذة مدرسة الصرؼ ىناؾ حل.  شكالتىذه ادل

ىو دعوة  الًترتة ابللغة اجلاكيةطريقة  عن ادلشكالت يف تطبيق احلل

ككتابة  ،ابلنعاسركف حىت ال يشعقراء النظم أك التصريف الطالب إىل 

. أك غريبة الكلمات على السبورة إذا كانت ىناؾ كلمات جديدة ادلعلم

 يعطيأف ادلعلم  ىي تطبيق طريقة التدريب عن ادلشكالت يفمث حل 

طريقة  عن ادلشكالت يفحل  أما .كأحياان يقص القصصللتعلم  الدفاع

كحل النظم أك تصريف الكلمات. قراءة لالطالب  ىي شلارسة احملافظة

 عقابادلعلم نقاطنا أك  ىي يعطيادلناقشة عن ادلشكالت يف طريقة 

م أقل للطالب الذين ىأما ، ك ب الذين يعربكف عن آرائهم بنشاطللطال

 يساعدىم كيعطيهم دفاع التدريس علم، فإف ادلاآلراء تعبَتقدرة على 

 اآلراء. ألف يكونوا شجاعة ليعربكف


