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الرابع الباب  

 ومناقشته البحث نتائج

اكتشاف ( 2( تقدمي البياانت, و)1هذا الباب يبحث يف أمور حول: )

 . وسيأيت البيان عانهما كما يلي:اناشش امل( 3و) ,البحث

  تقدمي البياانت .أ

حصلت الباحث  رسال  إذن من اجلامع  اإلسالمي  احلكومي  تولونج أجونج  ما بعد

, وشابلت الباحث  رئيس  املدرس  يف يوم ذلك ايضا. 2112ديسمرب  11األربع  يف يوم 

إلجراءات البحث يف مدرس  املتوسط  على انئب املاناهج مث طلبت الباحث  اإلذن 

"املعارف" تولونج أجونج. وبعد شابلت اإلذن عليه طلب الباحث  اإلذن على اإلسالمي  

يف مدرس  املتوسط  اإلسالمي  "املعارف" تولونج أجونج هو األستاذ معلم علم الصرف 

زين العابدين. وبعد شابلت الباحث  اإلذن مانه, إجراءات الباحث  البحث يف مدرس  

فرباير سان   6ياناير اىل  31من اتريح أجونج بدأ املتوسط  اإلسالمي  "املعارف" تولونج 

2121. 

مث شرحت الباحث  الغرض من وصوهلا, أن الباحث  سبحت عن تعليم الصرف 

ابستخدام كتاب األمثل  التصريفي . مع ذلك, وضحت الباحث  عليهم أهنا هذا البحث 
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طريق  مجع البياانت ابملقابل  واملالحظ  والوثيق . وخاص  يف هذا تعليم الصرف  يستخدم

كمعلم لعابدين  مع األستاذ زين ا التصريفي . عملت الباحث  مقابل  ابستخدام كتاب األمثل 

 واألستاذة سونسويف كرئيس شسم املاناهج الدراسي مدرس  املتوسط  اإلسالمي علم الصرف 

رتكيب تعمل الباحث  املقابل  غري الحىت مملوء أهداف البحث.  توالطالب جلمع البياان

أو غري الرمسي. وهذا هي البياانت من نتائج املالحظ  واملقابل  والوثيق  اليت تانال الباحث  

 ملعرف  عن استخدام كتاب األمثل  التصريفي  يف تعليم الصرف. 

 الثامن الفصل يف "األمثلة التصريفية"الصرف ابستخدام كتاب تعليم  تنفيذ .1

تولونج أجونج للعام الدراسي  "املعارفابملدرسة املتوسطة اإلسالمية "

9112/9191 

فأهداف تعليم الصرف يف املدرس   كما أهداف تعليم الصرف على األساسي 

غوي . كدعم لتحقيق املهارات اللهي  و املتوسط  اإلسالمي  "املعارف" تولونج أجونج 

أستاذ زين العابدين يف املقابل  عن استخدام كتاب األمثل  بقول  تعزيزذلك البيان 

 1 التصريفي  يف تعليم الصرف, كما يلي:

ذا من ه"أهداف من تعليم الصرف هي كدعم لتحقيق املهارات اللغوي . 
ن الفعل مالكلم   على شكلان يفرشون  ونيستطيعالتعليم عسى للطالب 

                                                           

ملقابل  مع استاذ زين العابدين معلم علم الصرف يف املدرس  املتوسط  اإلسالمي  انتيج   ياانت:مصدر الب1 
 2121فرباير  5"املعارف" تولونج أجونج, يف التاريخ 



07 
 

 
  

شكل  الكلم  وتغيريعلى ليفهم يستطيع الطالب ماضى اىل اإلسم األل . و 
ن يتقانوا افاألخر عسى يستطيع الطالب  الكلم  وصيغتها وباناءها.األصل 

 "على مهارات اللغوي  العربي .

ل يف املدرس  املتوسط  اإلسالمي  "املعارف" يقوم يف فصتعليم التصريفي  

وشتها يف واحد . حبيث ختصيص الاألسبوع يف مرة واجراءات تعليم التصريفي الثامن. 

درس  التعليم الصرف يف فصل الثامن ابمل جدولوكذلك التعليم هو ساع  التعليم. 

 2املتوسط  اإلسالمي  "املعارف" تولونج أجونج كما يلي:

 املدرس الفصل الوقت  اليوم
 زين العابدين فصل الثامن أ 10,31-10,11 سبت

 زين العابدين فصل الثامن ب 11,31-11,11 اخلميس
 زين العابدين فصل الثامن ج 12,31-12,11 سبت
 زين العابدين فصل الثامن د 11,31-11,11 سبت

  1.4جدول 

ريفي  يف الفصل التص ميالتعلالباحث  أن  أجريت اليتالبحث  نتائج على باناء  

اب األمثل  يستخدم كت تولونج أجونج الثامن ابملدرس  املتوسط  اإلسالمي  "املعارف"

ن أنشط  تعليم أتالحظ الباحث  كما . التصريفي  ككتاب الرئيسي يف تعليم الصرف

                                                           

الوثيق  املكتوب  مدرس  املتوسط  اإلسالمي  "املعارف" تولونج أجونج العام الدراسي  ياانت:مصدر الب2 
2121   
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الصرف يف مدرس  املتوسط  اإلسالمي  "املعارف" تولونج أجونج ميلك مراحل فيه 

 نالوز  بعمل الطالب يقوممع املعلم,  الطالبدعاء  بعد ميالتعلبداي   يفوهي 

 تعزيزذلك البيان 3.األمثل  التصريفي  كتابيف  مكتوب  اليت  األمثلته( وبعض الالران)

م ل أستاذ زين العابدين يف املقابل  عن استخدام كتاب األمثل  التصريفي  يف تعليبقو 

 الصرف, كما يلي:

وزن وبعض  ا علىتصريفالطالب يعين يعمل بالالران, يبدأ تعليم الصرف "
صح معلم يذلك العمل إبرشد معلم.  شبله. تعليمموزون الذين شد تعلم يف 

 4" شراءة الطالب إذا كان الطالب خطأ.

ايضا ليكتبون  ابلتفصيل. طلب املعلم الطالب اجلديدة املادة املعلم يشرح مث

بقول أستاذ زين العابدين يف املقابل  عن  تعزيزذلك البيان ما شرح املعلم يف دفرتهم. 

 يف تعليم الصرف, كما يلي: استخدام كتاب األمثل  التصريفي 

ّين بصيغ  وباناء وفوائده من الوزن. بّين من لم شرح املع الالرانيعمل  بعد"
ممارس   وبذلكأيضا مستخدمهم يف شكل الكلمات أواجلمل العربي  مباشرة. 

وائد . وعاندما بّين املعلم الفعلى مفردات الطالب وترتيب اجلمل  العربي 

                                                           

نتيج  املالحظ  يف تعليم الصرف ابستخدام كتاب األمثل  التصريفي  يف فصل الثامن  ياانت:مصدر الب3 
 2121فرباير  1ابملدرس  املتوسط  اإلسالمي  "املعارف" تولونج أجونج, يف التاريخ 

ملقابل  مع استاذ زين العابدين معلم علم الصرف يف املدرس  املتوسط  اإلسالمي  انتيج   ياانت:مصدر الب4 
 2121فرباير  5"املعارف" تولونج أجونج, يف التاريخ 
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دفرتهم. ذلك احلل مستخدم  ليشرف على يُطلب الطالب ليكتبونه يف 
  5"اهتمام الطالب يف تعليم.

 كذلكو  اجلديدة مث يقلده الطالب. املادة الوزن من شراءةاملعلم بعد ذلك, 

 نفسهمأب لقراءهتا األخرى طلب املعلم الطالب للمثال مث األوىل. مع بعض األمثل 

راءة وساعد املعلم ش توجيه املعلماثبتا على  ولكن أوال،من املعلم   املثال معا دون

بقول زين العابدين يف  تعزيزذلك البيان  الطالب إذا كان شراءة الطالب خطاء.

 املقابل  عن استخدام كتاب األمثل  التصريفي  يف تعليم الصرف, كما يلي:

 عد املعلمالوزن ب طلب املعلم على الطالب لقراءةبعد شرح البيان من الوزن, "
دون بوكذلك موزونه. مث الطالب يقرأون مستمرا من املوزون بانربة معيان , 

املثال من املعلم أوال. لكن اليزال يف إرشاد املعلم. إذا كان يقرأ الطالب 
ح عليه يطلب الطالب ليقفون. مث املعلم يصتصريفا يف الكتاب خطأ فمعلم 

 6"الصحيح مث يستمرون على يعمل التصريف.

ادة يف من امل من املوزون الطالب للحفظ ذلك الوزن والثاني  املعلم مث طلب

 . إذا كان الطالب حافظهم طلب املعلم الطالب يتقدم اىل امام الفصلتعليم السابق 

                                                           

ملقابل  مع استاذ زين العابدين معلم علم الصرف يف املدرس  املتوسط  اإلسالمي  انتيج   ياانت:مصدر الب5 
 2121فرباير  5تولونج أجونج, يف التاريخ  "املعارف"

ملقابل  مع استاذ زين العابدين معلم علم الصرف يف املدرس  املتوسط  اإلسالمي  انتيج   ياانت:مصدر الب8 
 2121فرباير  5"املعارف" تولونج أجونج, يف التاريخ 
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يف املقابل  هيلجا بقول  تعزيزذلك البيان  جه املعلم للحفظ الوزن واملوزون.نفرين ان يو 

 تعليم الصرف, كما يلي:عن استخدام كتاب األمثل  التصريفي  يف 

زون. إذا  الثاني  من املو يتقدم الطالب نفرين حلفظ التصريف وهو الوزن و "
كان مل حيفظ الطالب عليهم فُيأمر الطالب اىل خرج الفصل أو ليعودون 
اىل مقعدهم حلفظ مرة. وعكس للطالب الذي حفظ عليهم ان ميكن 

 0"يم شبله. املعلم يف تعلوأما شسم احملافظ  اليوم مثال معّّي  مستمرا حفظهم.

 الواجب املانزيلي  على الطالب. األحيان اعطى املعلم اإلجتماع، هناي  يف

وذلك يساوي ما شال من األستاذ زين العابدين عن استخدام كتاب األمثل  التصريفي  

 يف تعليم الصرف, مث إبجياز شرح واضح كما يلي:

فهم الطالب  ليزيد الواجب املانزيلي  تدزاشليل الوشت لتعليم الصرف ف "مع
على علم الصرف. مثله يصانع اجلمل  من الكلم  يف كتاب األمثل  التصريفي  

 8"وترمجه وحفظ التصريف.
مع ضيق الوشت جيب املعلم ليانتهي املادة يف كتاب األمثل  التصريفي  ياناسب 

علومات مر من املالوشت املعيان . وذلك يساوي ما شال من األستاذ زين العابدين مست

 السابق , كما يلي:

                                                           

ط  اإلسالمي  يف املدرس  املتوساملقابل  مع  هيلجا كالطالب  من فصل الثامن ب  نتيج  ياانت:مصدر الب0 
 2121فرباير  6"املعارف" تولونج أجونج, يف التاريخ 

ملقابل  مع استاذ زين العابدين معلم علم الصرف يف املدرس  املتوسط  اإلسالمي  انتيج   ياانت:مصدر الب6 
 2121فرباير  5"املعارف" تولونج أجونج, يف التاريخ 
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"مجيع الباب يف كتاب التصريفي  جيب ان يقلن اىل الطالب مبحدود الوشت 
ياناسب املاناهج الدراسي املدرس . فيطلب املاناهج الدراسي املدرس  على 
معلم لإلبداعي   يف التدريس. للتغليب ذلك مشكل  ختصيص الوشت يقوم 

 2ادة الذي شد تعلم الطالب."املعلم الواجب املانزيلي  عن م

 فصل بّي خاص  معامل كان  أيض ا  الباحث وجد وأما من انحي  أخرى,

وذلك يساوي ما شال من األستاذ زين العابدين عن استخدام  . آخرفصل و واحد 

 كتاب األمثل  التصريفي  يف تعليم الصرف, مث إبجياز شرح واضح كما يلي:

ابستخدام كتاب األمثل  التصريفي  اليت "تقاني  التدريس علم الصرف 
مستخدم  بّي فصل واحد وفصل أخر خمتلف. ذلك احلال ياناسب على  
كفاءة الطالب. املثال يف فصل الثامن أ, ميلك الطالب كفاءة فهم العلم 
الصرف خريا فالطالب يستطيعون ان يفهمواه بسهول  ولو بّين املعلم املادة 

امن ب, ج, د حيث جيب املعلم أصرب غري تفصيال. وعكس ابلفصل الث
 11عاند يعلنم فيهم. مجيع الفصل ميلك خصائص الفصل متانوع ."

على نتائج املالحظ  شهدت الباحث  أن بّين املعلم فائدة من وزن ابلتفصيل. 

عن مفهوم كل فوائده واستخدامه يف مجل  وموزونه. عاند اعطى املعلم مثل املوزون 

شال بعض  .التصريف الكلم  مباشرة مارس مبون معّي أو مثل اجلمل  اليت يضم موز 

                                                           

مي  مع استاذ زين العابدين كمعلم علم الصرف يف املدرس  املتوسط  اإلسال ل نتيج  املقاب ياانت:مصدر الب6 
 2121فرباير  5"املعارف" تولونج أجونج, يف التاريخ 

مي  مع استاذ زين العابدين كمعلم علم الصرف يف املدرس  املتوسط  اإلسال ل املقاب نتيج  ياانت:مصدر الب17
   2121فرباير  5"املعارف" تولونج أجونج, يف التاريخ 
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من انحي  أخرى 11الطالب أن اعطى املعلم مثل املوزون ابللغ  العربي  مباشرة.

اسي طريق  يف األسشرح املادة وحفظ الوزن وحفظ األمثلتها. يستخدم املعلم طريق  

الف يف اإلختمستخدم  معلم سواء على مجيع الباب التصريفي , لكن كان شليل 

تقاني  يستخدم على كل الفصل. كما شال أستاذ زين العابدين مستمر املعلومات 

 السابق , كما يلي:

رى . وعكس يف فصل األخعالي تعلم  دوافع لديهم فصل الثامن أ  الطالب"
التعلم مانخفض  فطالب أصعب دعى لتعلم علم  افعد لديهمأكثر الطالب 

في  لتصريفي . أكثر مانهم مل تعلم التصريالصرف ابستخدام كتاب األمثل  ا
 12خرج الفصل وهم مل يفهموا هدف التعليم التصريفي ."

 وأما التقومي التعليم التصريفي  ابستخدام كتاب األمثل  التصريفي  تانقسم اىل

تحان مواإلمتحان الانصف واإلمتحان الانهائي. اإل الث  أشسام مانهم اإلمتحان اليوميث

اإلمتحان ما أاجراء اإلمتحان الانصف يف شكل الشفوي . و و  يف شكل الشفوي  اليومي

الانهائي يعمل يف شكل الكتابي . وذلك يساوي ما شال من األستاذ زين العابدين 

 عن تعليم التصريفي , كما يلي:

                                                           
املقابل  مع  ثالثون كالطالب  من فصل الثامن ج يف املدرس  املتوسط  اإلسالمي   نتيج  ياانت:مصدر الب11

 2121اير فرب  1"املعارف" تولونج أجونج, يف التاريخ 

مع استاذ زين العابدين كمعلم علم الصرف يف املدرس  املتوسط   ل نتيج  املقاب ياانت:مصدر الب12 
  2121فرباير  5اإلسالمي  "املعارف" تولونج أجونج, يف التاريخ 
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ملعرف  ما مدى فهم الطالب على علم الصرف فيقوم التقومي الذين يانقسم "
واإلمتحان الانصف واإلمتحان  اإلمتحان اليومياىل ثالث  أشسام وهي 

يف  الكفائ  الطالب طتوسمُ متانوع  ياناسب مع  معيار القيم الانهائي. وأما 
. "داوجيد ج "ممتاز معيار القيم الفصل. يف الفصل الثامن أ يستخدم 

. "جيد ومقبول ومردود" معيار القيم وعكس يف الفصل األخرى يستخدم 
ظ املادة مرة وللطالب فاملعلم طلب الطالب للحف "مردود"للطالب الذي 

 13ه."فيمكانون حفظ املادة املستمر  "مقبول"أو  "جيد"الذي 

طالاب من فصل الثامن الذين يانقسم اىل اربع  فصول, مازال وجد  135من 

املعلم علم الصرف عدد املشكالت يف عملي  التعليم. بعض الطالب ما تركيز عاندما 

عاندما  باطنضاإل عدموبعض الطالب وبعض الطالب ما يعمل واجب املانزيل  التعليم

 حيدث التعليم يف فصل. كما شال استاذ زين العابدين مستمر يف املعلومات السابق :

"املعلم جيب صربا يف يعلنم الطالب. لكن حنن كمعلم ال نستطيع ان نكره 
وشدرة  موهب  ورغب جدا على كفاءة الطالب يف املادة فحسب ألهنم ميلكون 

 فكرة نع اإلندونيسي التعليم وزيرك مكارم اندميل فكرةخمتلف . كما شال 
 14."للطالب تعلمال االستقالل

                                                           

مع استاذ زين العابدين كمعلم علم الصرف يف املدرس  املتوسط   ل نتيج  املقاب ياانت:مصدر الب13 
   2121فرباير  5اإلسالمي  "املعارف" تولونج أجونج, يف التاريخ 

مع استاذ زين العابدين كمعلم علم الصرف يف املدرس  املتوسط   ل نتيج  املقاب ياانت:مصدر الب14 
 2121فرباير  5اإلسالمي  "املعارف" تولونج أجونج, يف التاريخ 
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عاند عملي  التعليم املعلم ليس يستخدم وسائل التعليم إال  كتاب األمثل  

ونج تولونج الكتاب األمثل  التصريفي  ملعهد اإلسالمي  فاجن حتضريالتصريفي  وسبورة. و 

طالب ال .حمدودالكتاب  كان  أجونج. فالطالب يستطيعون ان يشرتيوا فيه, لكن

ذلك  خرى.املكتب  األ يف أبنفسهم الطالبالذين مل حيصلوا الكتاب مانه, يشرتي 

صريفي  يف األمثل  الت بقول زين العابدين يف املقابل  عن استخدام كتاب تعزيزالبيان 

 تعليم الصرف, كما يلي:

ريفي . هذا والكتاب األمثل  التصليس الوسائل يف تعليم الصرف إال بسبورة "
نج الكتاب األمثل  التصريفي  ملعهد اإلسالمي  فاجنونج تولو  حتضريو الكتاب 

أجونج لكن بعدد حمدود. إذا كان الطالب ال جيدون يف مكتب  املعهد 
 15"يمكن الطالب ان يشرتيوا يف مكتب  األخري.اإلسالمي ف

  

                                                           

مع استاذ زين العابدين كمعلم علم الصرف يف املدرس  املتوسط   ل نتيج  املقاب ياانت:مصدر الب15 
 2121فرباير  1اإلسالمي  "املعارف" تولونج أجونج, يف التاريخ 
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تعليم الصرف ابستخدام كتاب األمثلة على  عوامل الدافعة والعرائقة .9

 يف "يفيةاألمثلة التصر " كتاب ابستخدامالصرف  ميتعلعلى ال التصريفية

ج للعام تولونج أجون "املعارفملدرسة املتوسطة اإلسالمية "اب الثامن الفصل

 9112/9191الدراسي 

 عوامل الدافع  يف تعليم الصرف (أ

 املعارف"" درس  املتوسط  اإلسالمي ابملتعليم الصرف عوامل الدافع  يف 

 تعزيزالبيان  . ذلكالعربي  مالعلو علم الصرف يتقن املعلم كان هي  تولونج أجونج 

تالحظ الباحث  تعليم الصرف يف فصل أن املعلم يعلنم العلم الصرف بتفصيل و ب

يستخدم ملعلم ا. أي املعلم بّين الوزن وصيغته وبانائه بوضح وبصوت عال وضح.

  16الوزن يف الكلم  أواجلمل .عاندما بّين استخدام  مباشرة العربي اللغ  

التالميذ الذين ميلك اإلهتمام على علم الصرف بعض انحي  أخرى, من 

ويفهمون على أمهي  تعلم علم الصرف وهم أكثر الطالب من فصل الثامن أ. 

لك البيان ذابإلضاف , معلم اللغ  العربي  األخرى كدعم ايضا على تعليم الصرف. 

                                                           

 نتيج  املالحظ  يف تعليم الصرف ابستخدام كتاب األمثل  التصريفي  يف فصل الثامن ياانت:مصدر الب18 
 2121فرباير  1ملدرس  املتوسط  اإلسالمي  "املعارف" تولونج أجونج, يف التاريخ اب
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يم بقول زين العابدين يف املقابل  عن استخدام كتاب األمثل  التصريفي  يف تعل تعزيز

 الصرف, كما يلي:

تعليم  وميلك اهتمام علىبعض الطالب يفهمون عن أمهي  تعليم الصرف "
ان يساعدوا الطالب يمكن فوهم أكثر من فصل الثامن أ.  الصرف

للغ  ابإلضاف , معلم االطالب األخرى الذين الصعب  يف تعلم الصرف. 
العربي  األخرى كدعم ايضا على تعليم الصرف. حبيث يف تعليم اللغ  

يساعد فهم الطالب على علم مادة الصرف. وبذلك  كانالعربي  الذي  
 10"الصرف.

 يف تعليم الصرف عوامل العرائق  (ب

وأما عوامل العرائق  يف تعليم الصرف مبدرس  املتوسط  اإلسالمي  

لبيان وشت يف تعليم الصرف. ذلك اأشل ختصيص الهي "املعارف" تولونج أجونج 

يفي  يف استخدام كتاب األمثل  التصر ماناسب بقول زين العابدين يف املقابل  عن 

 تعليم الصرف, كما يلي:

ار الوشت وأما معي ختصيص الوشت يف تعليم الصرف هو ساع  التعليم."
تعليم الصرف هو ساعتان التعليم. وذلك يصري أحد عوامل العرائق على 

يف تعليم الصرف يف مدرس  املتوسط  اإلسالمي  "املعارف" تولونج 
على  ليزيد وشت التعلم الصرف واجب املانزيلي املعلم م يقو ألنه أجونج. 

                                                           

مع استاذ زين العابدين كمعلم علم الصرف يف املدرس  املتوسط   ل نتيج  املقاب ياانت:مصدر الب10 
 2121فرباير  5اإلسالمي  "املعارف" تولونج أجونج, يف التاريخ 
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عليم يزيد املدرس  على ختصيص الوشت يف تلالتالميذ. عسى معلم الصرف 
علم لى عس ايضاومانه يف الفصل القادم.  كثرية  ممارس يمكن ف الصرف.

يف مدرس  املتوسط  اإلسالمي  "املعارف" تولونج مزي  الصرف يصري 
 18".القادم أجونج

كان الطالب كثرية متخرج من مدرس  اإلبتدائي  وليس من انحي  أخرى,  

تعلم مدرس  الدياني  يف بيتهم.  ذلك البيان ماناسب بقول زين العابدين يف املقابل  

 عن استخدام كتاب األمثل  التصريفي  يف تعليم الصرف, كما يلي:

جونج أ "أكثر الطالب يف مدرس  املتوسط  اإلسالمي  "املعارف" تولونج
أشل  .متخرج من مدرس  اإلبتدائي  وليس تعلم مدرس  الدياني  يف بيتهم

معرف  الطالب على علم الصرف أو مل موجد شبله فيصري عراشيل نفسه 
 12"ملعلم عاندما تعليم التصريفي .

يف تعليم الصرف األخرى هي أكثر الطالب يف فصل والعوامل العرائق  

بقول  ذلك البيان ماناسبالثامن إال فصل أ ميلك أشل إهتمام يف تعليم الصرف. 

زين العابدين يف املقابل  عن استخدام كتاب األمثل  التصريفي  يف تعليم الصرف,  

 كما يلي:

                                                           

مع استاذ زين العابدين كمعلم علم الصرف يف املدرس  املتوسط   ل نتيج  املقاب ياانت:مصدر الب16 
 2121فرباير  5اإلسالمي  "املعارف" تولونج أجونج, يف التاريخ 

مع استاذ زين العابدين كمعلم علم الصرف يف املدرس  املتوسط   ل نتيج  املقاب ياانت:مصدر الب16 
 2121رباير ف 5اإلسالمي  "املعارف" تولونج أجونج, يف التاريخ 



61 
 

 
  

أكثر الطالب إال من فصل أ, ميلكون أشل إهتمام على تعليم الصرف. "
اص  لذلك املعلم خكثري مانهم الصعب  يف يفهم علم الصرف. ذلك  وب

معلم الصرف جيب على صرب يف يوجه التالميذه. ومعلم ليس يكره 
هم أن كل التالميذ ميلك اهتمام الطالب جدا ليحبواه. ألن كمعلم نف

لفصل معيار القيم  يف فصل أ خمتلف ابوبذلك  . درة للدرس متانوعشو 
 21".وتقاني  التعليم مستخدم  متانوع  ايضا ب, ج, و د

ديوي يف مقابل  عن تعليم الصرف ابستخدام   توذلك البيان كما شال

 كتاب األمثل  التصريفي , كما يلى:

ملعلم أوتكلمون مع طالب األخرى, إذا كان الطالب ال يهتمون ا "
ذلك الطالب خلرج الفصل األحيان. واألحيان أيضا ذلك  فاملعلم أيمر

 21"الطالب لتقدم اىل أمام لتصريف الكلم  وغري ذلك.

ال موجد كتاب األمثل  التصريفي  يف أشل تالحظ الباحث  ايضا اىل 

عليم . كما شال إيكا يف مقابل  عن تيريدون ان يشرتيوا الكتابال  مألهن ,الطالب

 األمثل  التصريفي , كما يلى:الصرف ابستخدام كتاب 

                                                           

مع استاذ زين العابدين كمعلم علم الصرف يف املدرس  املتوسط   ل نتيج  املقاب ياانت:مصدر الب27 
 2121فرباير  5اإلسالمي  "املعارف" تولونج أجونج, يف التاريخ 

  مع ديسي نور هيايت كالطالب  من فصل الثامن ج يف املدرس  املتوسط ل نتيج  املقاب ياانت:مصدر الب21 
 2121فرباير  1اإلسالمي  "املعارف" تولونج أجونج, يف التاريخ 
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أان ال أحب تعليم الصرف وأان ال أريد ان أشرتي الكتاب. أشعر ذلك "
س اليت يعلم املعلم. أشعر ذلك الدر . ألن أان مل أفهم على مادة املادة صعب 

 22" . وبذلك ال أتعلم علم الصرف يف البيت.ال مهم

الذين يشعرون الصعب  يف تعليم كان بعض الطالب من انحي  أخر  

 أنستشى شطر الاندى يفالصرف لكانهم للحماس  تعلم علم الصرف. كما شالت 

 مقابل  عن تعليم الصرف ابستخدام كتاب األمثل  التصريفي , كما يلى:

"أشعر علم الصرف هو الدرس الصعب  ألن أان مل تعلمه شبله و هانا كثري 
 ستطيعوني الذين أصدشائي وازن بشديد ملمن حمافظ  عليها. وبذلك أتعلم 

ا وأتعلم الذين فهمون عليه صدشائيعليها. أسئل عن املادة اليت مل أفهم أل
 سواء همالدرس املالصرف هو درس وأحفظ بشديد يف البيت. ألن 

 23"بدروس األخرى.

 اكتشاف البحث .ب

لبياانت وجدت الباحث  اكما شد بّي على الباب السابق . بعد تقدمي البياانت  

عن استخدام كتاب األمثل  التصريفي  يف مدرس  املتوسط  اإلسالمي  "املعارف"  األساسي 

 كما يلي: وجدت الباحث  اكتشاف البياانت  تولونج أجونج, 

                                                           

مع ايكا ابجوس سافوترا كالطالب من فصل الثامن ج يف املدرس   ل نتيج  املقاب ياانت:مصدر الب22 
 2121فرباير  1 التاريخ املتوسط  اإلسالمي  "املعارف" تولونج أجونج, يف

املتوسط   كالطالب  من فصل الثامن أ يف املدرس  أنستشى شطر الاندىمع  ل نتيج  املقاب ياانت:مصدر الب23 
 2121فرباير  1اإلسالمي  "املعارف" تولونج أجونج, يف التاريخ 
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 الثامن لفصلا الصرف ابستخدام كتاب "األمثل  التصريفي " يف تعليمتانفيذ  .1

 كما يلي:  تولونج أجونج "املعارف"ابملدرس  املتوسط  اإلسالمي  

 ووسائل طريق و املادة التعليمي  و خيتوي اهلدف فيه ختطيط تعليم الصرف  (أ
 . والتقومي التعليم

تعليم الصرف ابستخدام كتاب األمثل  التصريفي  يف هذه املدرس  هي طريق   (ب

اتيجيات اسرت شرح املادة وحفظ مجيع األوزان بانربة معيان  وحفظ أمثلتها. 

 كل تقاني  التعليم مستخدم  يفو مستخدم  هي اسرتاتيجيات اإلنتقائي . 

 الفصل متانوع . 

 هذه املدرس  يفتقومي تعليم الصرف ابستخدام كتاب األمثل  التصريفي   (ج

يانقسم اىل ثالث  أشسام مانهم اإلمتحان اليومي واإلمتحان الانصف واإلمتحان 

 الانهائي. 

 يف  يف تعليم الصرف ابستخدام كتاب األمثل  التصريفيوالعرائق  عوامل الدافع   .2

 ما يلي:ك تولونج أجونج الثامن ابملدرس  املتوسط  اإلسالمي  "املعارف" الفصل
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 عوامل الدافع  فيه مانهم: (أ

  كفائ معلم الصرف   وجود (1

معلم اللغ  العربي  األخرى, حبيث يف مادة اللغ  العربي  يكون مادة  وجود (2

 الصرف ايضا

مهي  على أهتمام على تعليم صرف ويفهمون إلبعض الطالب وجود  (3

 تعليم الصرف. 

وعكس عوامل العرائق  يف تعليم الصرف ابستخدام كتاب األمثل  التصريفي   (ب

ج أجونج تولون "املعارف" الثامن ابملدرس  املتوسط  اإلسالمي  الفصل يف

 مانهم:

 ين ساع  فحسبأشل ختصيص الوشت التعليمي  يع (1

  املدرس تعلم التصريفي  إال يف متخرج مدرس  اإلبتدائي  والأكثر الطالب  (2

 ليل اهتمام على تعليم الصرف شأكثر الطالب غري فصل الثامن أ, ميلك  (3

 و مل يفهمون على أمهي  تعليم الصرف
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 ناقشةامل .ج

 الثامن الفصل يف  "األمثلة التصريفية"تنفيذ تعليم الصرف ابستخدام كتاب  .1

تولونج أجونج للعام الدراسي  "املعارفابملدرسة املتوسطة اإلسالمية "

9112/9191 

 التعليم ختطيط (أ

ثل تانفيذ م ابستخدام كتاب األمثل  التصريفي  تعليم الصرفانفيذ يف تإن 

  تخطيطبب  ماناسو  املعلم يقوم اليت التعليمي  األنشط عملي  هو  ى.أخر يم تعل

التعليم وفقا جلمرة  ختطيطوأما 24.التعلمأهداف  لتحقيق وسيل  كذلكو 

(Djamarah( وزين )Zain كما نقل مهداميا, هاناك عدة عاناصر يف )ختطيط 

 25التعليم مانهم اهلدف واملادة التعليمي  والطريق  والوسائل والتقومي.

رف" مدرس  املتوسط  اإلسالمي  "املعاالتعليم التصريفي  يف  ختطيط

 تولونج أجونج حيتوي على اتلي :

  

                                                           
24Hermawan, Metodologi Pembelajaran…, hal. 23. 
25Hamdayama, Metodologi Pengajaran..., hal. 71.   
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 اهلدف (1

اهلدف التعليم الصرف هي كدعم لتحقيق املهارات اللغوي . من 

انحي  أخر من هذا التعليم عسى للطالب يستطيعون ان يفرشون على 

ن الفعل ماضى اىل اإلسم األل . ويستطيع الطالب الكلم  م شكل

  الكلم  وصيغتها وباناءها.شكل األصل  الكلم  وتغيريعلى ليفهم 

 املادة التعليمي   (2

تصريف لامعّي بكتاب األمثل  التصريفي . مانه مادة  ة التعليمي  هيدما

إىل اجلانب من شكل املاضى واملضارع واملصدر اإلصطالحي الذي كتبه 

املصدر امليم والفاعل واملفعول والفعل األمر والفعل هني واإلسم الزمان و 

 واإلسم األل . 

 الطريق  (3

وزان شرح املادة وحفظ مجيع األطريق  مستخدم  يف التعليم الصرف هي 

 بانربة معيان  وحفظ أمثلتها

 الوسائل التعليمي  (4

  مستخدم  يف تعليم الصرف ابستخدام كتاب األمثل  التصريفيوسائل 

 هي سبورة.
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 التقومي (5

ف اإلمتحان اليومي واإلمتحان الانصالتقومي يقام على ثالث  أنواع وهي: 

 .واإلمتحان الانهائي

 واسرتاتيجياته وتقنيته طريقة التعليم (ب

تدريس ابستخدام كتب الكالسيكي  يستخدم طريق  حمافظ  أو أكثر 

كاندير   نورطريق  تعليم الصرف كما كتبه باندوجنان.  أوسوروجان  أوالالران 

(Nor Kandir) " يعمج حفظ, وهو يستخدم طريق  "ملخص األمثل  التصريفي 

يف  نوز ال استخدام أو املادة وشرح وزناأل من أمثل  وحفظ معيان  بانربة وزنال

محد أمن طرق تدريس اللغ  العربي  هي طريق  اإلنتقائي . كما  26.التطبيقها

 يف طرق من عمجهي اإلنتقائي  طريق  فكري أمرهللا "مانهجي  تعليم العربي ", أن 

 20.التعليم عملي 

وكذلك التعليم التصريفي  ابستخدام كتاب األمثل  التصريفي  يف مدرس  

شرح املادة  ي. وهاملتوسط  اإلسالمي  "املعارف" وهو يستخدم طريق  اإلنتقائي 

 هو ريق الط هذه من الغرض. معيان  وحفظ أمثلتها وحفظ مجيع األوزان بانربة

                                                           
28 Nor Kandir, Ringkasan Al-Amtsilah…, hal. 4. 
20Ahmad Fikri Amrullah, Metodologi Pembelajaran…, hal. 32.   
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م مستخدم  للمواد كلهوهذه الطريق   .أخرى طريق و  واحد طريق  بّي تكامل

عن   توسطملياناسب ابيف كتاب األمثل  التصريفي . لكن استخدام طرق الاليت 

يف فصلهم. فيمكن خمتلفا يف استخدام الطرق بّي فصل واحد كفائ  الطالب 

البيان كما تلحظ الباحث  املالحظ  عن عملي  التعليم. ذلك وفصل أخرى. 

 28يف فصل الثامن هي:التعليم الصرف تقاني  أحوال 

 الطالب كفائة فصل
اليت التعليم تقنية 

 يف كل مستخدمة للمعلم
 الفصل

 فصل أ

عاند أكثر الطالب 
لتعلم العلم  اهتمامات
يفهمون عن ان  الصرف و

 األمهي  تعليم الصرف

 يعلم املعلم التصريفي  -
بيدعو الطالب لفكر 
شاعدة اليت تضم يف 
الوزن أو مادة الذي 

علم  املسيعلم شبل بّين 
 على املادة اجلديدة

يعلم الطالب بشداد  -
 وانضبات

 

 فصل ب

عاند بعض الطالب 
اهتمامات لتعلم العلم 
الصرف ويفهمون عن 
األمهي  تعليم الصرف 

  املعلم التصريفيبّين  -
الوزن وشوائده ويطلب 

وجبا لدى املعلم 
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ن اوبعضهم بعضا ليس 
يفهمون عن األمهي  تعليم 

 الصرف

البيان  الطالب لكتاب 
 من املعلم يف دفرتهم

يعلم الطالب بشداد  -
 وغليظ وانضبات جدا

 فصل ج

عاند أكثر الطالب ليس 
اهتمامات لتعلم العلم 
الصرف و ليس ايضا ان 
يفهمون عن األمهي  تعليم 

 الصرف

بّين املعلم التصريفي   -
الوزن وشوائده ويطلب 

جبا لدى و املعلم 
البيان  الطالب لكتاب 

 من املعلم يف دفرتهم
يعلم الطالب بشداد  -

 وغليظ وانضبات جدا

 فصل د

ليس  عاند أكثر الطالب
اهتمامات لتعلم العلم 
الصرف وليس ايضا ان 
يفهمون عن األمهي  تعليم 

 الصرف

بّين املعلم التصريفي   -
الوزن وشوائده ويطلب 

جبا لدى و املعلم 
البيان  الطالب لكتاب 

 من املعلم يف دفرتهم
يعلم الطالب بشداد  -

 وغليظ وانضبات جدا
  2.4جدول

املتوسط   يف مدرس مستخدم  وأما اإلسرتاتيجيات التعليم التصريفي  

اإلسالمي  "املعارف" تولونج أجونج يستخدم اإلسرتاتيجيات القياسي  

(Deduktif .)الطالب لىع جيب اليت القواعد يبدأ إبعطاء الطريق  هبذه التدريس 
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 لطالبا إعطاء يتم ذلك بعد. للتطبيقها إعطاء األمثل  مث وحفظها، فهمها

  22.اليت معطى الصيغ أو القواعد لتطبيق بتمريانات للقيام الفرص 

كما تلحظ الباحث  املالحظ  عن عملي  التعليم. أحوال البيان السابق   

 31الصرف هي:األنشط  التعليم 

القدمي  من الوزن و موزونه الالراندعاء معا يعمل الطالب بعد  (1

 .على ارشاد املدرسالذي 

اجلديدة وصيغته وبانائه وفوائده بعد ذلك بّين مدرس الوزن  (2

 واستخدامه. 

لقراءة ذلك الوزن وبعض املوزونه بعد على الطالب  مدرس مث أمر (3

 . معيان  بانربة معامدرس 

 مانفردا, أي دون ميثل املدرسيقرأ الطالب موزون أخرى  وبعد ذلك (4

 . أوال

                                                           
26 Hermawan, Metodologi Pembelajaran…, hal. 731.  
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ظ املوزونه. بعد حفبعض و  املعطى حلفظ الوزناملدرس  ممث أمره (5

ء اىل املدرس نفرين حىت شضا الطالب حيافظونفعليهم الطالب 

 ساع  التعليم.

فظ حلب  املانزيلي  يف أخر اإلجتماع اعطى املدرس واج واألحيان (6

التصريف أو صانع اجلمل  اليت تضم الكلمات من كتاب األمثل  

 التصريفي . 

 مدرس  املتوسط  يفقاني  التعليم التصريفي  تيف ذلك التعليم يستخدم و 

لم أي يف التعليم املدرس يع مباشرة.هي اإلسالمي  "املعارف" تولونج أجونج 

عن تعليم  ملعلم يف املقابل قول اعززت بذلك البيان . مباشرة تطبيقالطالب ب

 الصرف ابستخدام كتاب األمثل  التصريفي  على اتلي :

صطالحي مباشرة. الطالب يعمل التصريف اإلتعليم التصريفي  بتطبيق "
أو تصريف اللغوي أو املادة األخرى من الكلمات مباشرة بعد بّين املعلم 

 31"عليها.

  

                                                           

مع استاذ زين العابدين كمعلم علم الصرف يف املدرس  املتوسط   ل نتيج  املقاب ياانت:مصدر الب31 
 2121فرباير  5اإلسالمي  "املعارف" تولونج أجونج, يف التاريخ 
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 تقومي التعليمج(

اري جلشال كما   .تقومي إجراءف ،ي التعليم عملي  جناح مدى ملعرف 

(Garry ) لنقل الذي( شمس الدين عاصفيSyamsuddin Asyofi )" املانهجي

 هو إتقان تقومي حتصيل الطالب لصاحل أحد مانهم كفائ كفائ    أن" التدريس

  اإلسالمي  يف مدرس  املتوسطتعليم التصريفي  التقومي لذلك يقوم ف 32.الدرس

يانقسم اىل ثالث  أشسام وهي اإلمتحان اليومي "املعارف" تولونج أجونج 

 عرفي الاناحي  امل التعلم تقومي يشمل واإلمتحان الانصف واإلمتحان الانهائي.

 الشفوي  االختباراتو  الكتابي  االختباراتواحلركي  الذي يستخدم  والعاطفي 

  .وغريهم املمارس و 

تعليم الصرف يف مدرس  املتوسط  اإلسالمي  "املعارف" تولونج تقومي ال 

اإلمتحان اليومي واإلمتحان الانصف واإلمتحان ثالث  أنواع وهي بيقام أجونج 

 الانهائي.

  

                                                           
32 Asyofi, Metodologi Pengajaran…, hal. 71 
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 االختبارات شكل نوع التقومي
 التقومي

 معيار القيمة

 ممتاز - حفظ التصريف /شفوي  اإلمتحان اليومي
 جيد جدا -
 جيد -
 مقبول -
 مردود -

 حفظ التصريف /شفوي  اإلمتحان الانصف

 كتابي  اإلمتحان الانهائي

 3.4جدول

  ملعلم يف املقابل  عن تعليم الصرف ابستخدامقول اذلك البيان عززت ب

 األمثل  التصريفي , كما يلي:كتاب 

متانوع  ياناسب مع ُمتوسط الكفائ  الطالب يف  معيار القيم "وأما 
دا". "ممتاز وجيد ج معيار القيم الفصل. يف الفصل الثامن أ يستخدم 

"جيد ومقبول  معيار القيم وعكس يف الفصل األخرى يستخدم 
ومردود". للطالب الذي "مردود" فاملعلم طلب الطالب للحفظ املادة 
مرة وللطالب الذي "جيد" أو "مقبول" فيمكانون حفظ املادة 

 33املستمره."

  

                                                           

مع استاذ زين العابدين كمعلم علم الصرف يف املدرس  املتوسط   ل نتيج  املقاب ياانت:مصدر الب33 
   2121فرباير  5اإلسالمي  "املعارف" تولونج أجونج, يف التاريخ 
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عوامل الدافعة والعرائقة على تعليم الصرف ابستخدام كتاب األمثلة  .9

 يف" صريفيةتاألمثلة ال" كتاب الصرف ابستخدام التصريفية على التعليم

نج للعام تولونج أجو  الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية "املعارف" الفصل

 9112/9191الدراسي 

يم عملي  التعليف كان عوامل . عملي  التعليممأثر على كان عدد عوامل 

 مشس الدين عاصفي "املانهجي تدريسالصرف وهي عوامل الدافع  وعوامل العرائق . 

مشكالت التعليمي  مانهم مشكالت الطالب واهلدف والطريق  اللغ  العربي " ذكر 

 34واملادة والوسائل واملعلم والبيئ .

 يف تعليم الصرف ابستخدام كتاب األمثلة التصريفيةعوامل الدافعة  (أ

كان عدد عوامل لتحقيق جناح التعليم. وأما العوامل الدافع  يف تعليم الصرف 

ط  اإلسالمي  ل الثامن ابملدرس  املتوسابستخدام كتاب األمثل  التصريفي  يف فص

 املعارف تولونج أجونج كما يلي: 

  كفائ معلم الصرف   وجود (1

مهم جدا يف تعليم. كفاءة املعلم يف اتقان املادة مل كفي. املعلم هو العامل 

عاصفي ذكور ل. كما ماملعلم ال بد ايضا اتقان على طريق  واسرتاتيجيات تعليم

                                                           
34Asyofi, Metodologi Pengajaran…, hal. 16  
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 واحملاضرين، عن املعلمّي 2115 لعام 14 رشم القانون على باناء  يف كتابه أن 

 الكفاءة وميلك أكادميي طبقات األوىل مؤهل ميلك على املعلم يكون أن جيب

ميلك املعلم الصرف كفائ   مع35.واالجتماعي  والشخصي  الرتبوي  واملهاني 

 املعارف مي درس  املتوسط  اإلسالابملالعامل الدافع  يف تعليم الصرف يصري ف

   .تولونج أجونج

وجود معلم اللغ  العربي  األخرى, حبيث يف مادة اللغ  العربي  يكون مادة  (2

 الصرف ايضا

يف م الصرف غري املعلالدافع  خيتوي عوامل  علم اللغ  العربي  األخرىاملوجود 

تعليم الصرف ابستخدام كتاب األمثل  التصريفي  ابملدرس  املتوسط  

  تولونج أجونج.اإلسالمي  "املعارف" 

لى عإلهتمام على تعليم صرف ويفهمون  الذين وجود بعض الطالب (3

  أمهي  تعليم الصرف

ض بعمع وجود ثر جدا أيضا لتحقيق أهداف التعليم. أحوال الطالب مأ

 الصرف على أمهي  تعليمإلهتمام على تعليم صرف ويفهمون  الذين الطالب

 مادة الصرف. علىفيساعد الطالب األخرى الذين مل يفهمون 

                                                           
35Ibid. 
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 عوامل العرائقة يف تعليم الصرف ابستخدام كتاب األمثلة التصريفية (ب

وعكس عوامل العرائق  يف تعليم الصرف ابستخدام كتاب األمثل  

ولونج ت الثامن ابملدرس  املتوسط  اإلسالمي  "املعارف" الفصل التصريفي  يف

 أجونج مانهم:

 أشل ختصيص الوشت التعليمي   (1

 فعال  ليمي التع تصميم ان يصانع معلم يجب علىفاملعدن  ضيق الوشت مع

  ذلك املعلم الصرف يف مدرس  املتوسطوك .التعليم األهداف لتحقيق وكفؤة

الوشت  ختصيصخيتار كيفي  حلل من أشل املعارف تولونج أجونج اإلسالمي  

قابل  عن ذلك البيان عززت بقول املعلم يف امل حنو يقوم واجب  املانزيل. التعليمي 

 تعليم الصرف ابستخدام كتاب األمثل  التصريفي , كما يلي:

حل من ضيق الوشت يف تعليم الصرف فيقوم الواجب  ليعمل الطالب يف "
مانه عسي ليمكن ان يعطى الوشت لدى الطالب تعلم بيتهم نفسهم. 

 36"الصرف.

                                                           

مع استاذ زين العابدين كمعلم علم الصرف يف املدرس  املتوسط   ل نتيج  املقاب ياانت:مصدر الب38 
 2121فرباير  5اإلسالمي  "املعارف" تولونج أجونج, يف التاريخ 
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اإلبتدائي  وال تعلم التصريفي  إال يف أكثر الطالب متخرج مدرس   (2

 .املدرس 

 اللغ  يف تدريس مشكالت أحد للطالب التعليمي  اخللفيات تانوع يعد

 لطالبا مدخالت أتيت أن ميكن مدارس املتوسط  اإلسالمي ، يف. العربي 

 معرف  وبذلك جيعل. االبتدائي  واملدرس  االبتدائي  اإلسالمي  املدرس  من

 30.للغاي  متجانس  غري العربي  ابللغ  الطالب

أكثر الطالب غري فصل الثامن أ, ميلك اهتمام على تعليم الصرف شليل   (3

 .و مل يفهمون على أمهي  تعليم الصرف

مادة  العربي  هو عن اللغ  نظرهم وجه  دافع  شوي  لديهم ليس الطالب

اعطى و  لتغلب هذه املشكل , البد املعلم صربا عاندما يعلم التصريفي  .الصعب 

املعلم  فرص  لدى الطالب على إهتمام وشدرة الطالب ألن ال ميكن يكره

لى ع ابإلضاف , بعض الطالب الذين مل يفهم .للطالب على تدريسه فحسب

قييم يانقسم . يف تلطالب األخرى الذين أفهم عليهامادة التصريفي  فيسألون  ل

علم يف زت بقول املذلك البيان عز  املعلم بّي فصل الثامن أ و فصل األخرى.

 املقابل  عن تعليم الصرف ابستخدام كتاب األمثل  التصريفي , كما يلي:

                                                           
30 Asyofi, Metodologi Pengajaran…, hal. 16 
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للفصل الثامن أ معيار القيم  مستخدم  هو ممتاز وجيد جدا وللفصل  "
 .الثامن ب, ج, و د  معيار القيم  مستخدم  هو جيد ومقبول ومردود

أي يف حفظ الطالب الذين مل للوصول معيار القيم  وهو مردود, 
 لوزنا حبفظ التصريف الوزن وموزونه,  فيأمر حلفظها مرة ومل يسمح

 ."التالي 

يف تعليم الصرف مبعىن ايضا على مشكالت. وأما حل من عوامل العرائق  

 38مشكالت تعليم كما مذكور أرشاد "اللغ  العربي  وطريق  التدريسها" مانهم:

  التعلم يف متحمسّي الطالب ان يكون للطالب الدافع إعطاء (أ

  هي اللغ  الصعب  فكرة أن العربي  ابتعد (ب

 نظام راءإج أحدهم ميكن .جبيد حتديدها اليت الدراسي  املاناهج تانفيذ (ج

سائل و  توافر , وذلك وغري اعطاء املهام أو واإلجاب  ابلسؤال التقومي

  غهى ان ياناسب الوشت احملدد يف اللجيب املواد انت , وكافي  التعليم

 . العربي 

                                                           
36Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode…, hal. 23-22 


