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    ن مؤسسة المركز اإلسالمي سومطرةآالقر   حفظالمتوسطة                            
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كمعلومات عن تنفيذ تعليم  بيانات على الرسالة ىو للحصوؿاؽبدؼ من ىذه 

 تنفيذ تعليم الصرؼ. الشخص من ىذا يف اؼبعلم مستخدمة الطرؽ الصرؼ ك ؼبعرفة
ف مؤسسة آاؼبدرسة اؼبتوسطة حفظ القر الفصل السابع )الرابع( ب الطالب يف ىو البحث

 اؼبنهج مع النوعي البحث من نوع ىو البحث . ىذااؼبركز اإلسالمي سومطرة الشمالية
 ثالثة من البيانات صبع عملية يف عليو ىو كما الكائن كصف الوصفي، يعٌت أف حياكؿ

 .كالوثائق كاؼبقابالت اؼبالحظة كىي مصادر،
اؼبدرسة تعليم الصرؼ يف الفصل السابع )الرابع(  ىذا البحث يعّّب على أف تنفيذ

نّفذت باعبيد ألف  سومطرة الشماليةف مؤسسة اؼبركز اإلسالمي آاؼبتوسطة حفظ القر 
الذّكاء ك إنفعايل الطالب تَورَّط عن التجريب ك التحليل ك الفعل ك شكل اؼبوقف من 

ك  تعليم الصرؼ ليكوف فعالية، ذالك تنفيذ قصور لدعم أكجو تزاؿ ال ك لكن اؼبعلم،
 اختصاصلعل قبل البداء التعليم  خطة تعليماالحدل من ذالك، ينبغى ؼبعلم أف يعّد 



 
 

 
 

 القراءة طريقةمث الطرؽ استخدـ معلم الصرؼ ىي  .األمثل النحو على يتحقق أف ديكن
  اغبفظ. كاعبواب، ك طريقة السؤاؿ الكتابة، طريقة الًتصبة، طريقة كطريقة

اؼبركز  ف مؤسسةآحفظ القر تعليم الصرؼ، اؼبدرسة اؼبتوسطة  الكلمة المفتاحية:
 ةاإلسالمي سومطرة الشمالي
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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang 

pelaksanaan pembelajaran sharaf dan untuk mengetahui metode-metode yang 

digunakan guru dalam pelaksanaan pembelajaran sharaf. Subjek dari penelitian ini 

yaitu siswa Kelas VII 4 MTs Hifzil Qur’an Yayasan Islamic Centre Sumatera 

Utara.  Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif, yaitu dengan menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya melalui 

proses pengumpulan data dari tiga sumber yaitu, observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran sharaf 

dikelas VII 4 MTs Hifzil Qur’an Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara telah 

terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari keterlibatan intelektual dan 

emosional peserta didik melalui kegiatan mengalami, menganalisis, berbuat dan 

pembentukan sikap dari guru,akan tetapi masih ada kekurangan-kekurangan untuk 

menunjang pelaksanaan pembelajaran sharaf tersebut menjadi lebih efektif, salah 

satunya, sebelum memulai pembelajaran, guru harusnya menyiapkan RPP untuk 

mendesain pembelajaran agar kompetensi dapat dicapai secara optimal,kemudian 

metode yang diterapkan oleh guru yaitu metode membaca dan metode terjemah, 

metode menulis, metode tanya jawab, dan  metode menghafal. 

Kata Kunci: pembelajaran sharaf, MTs hifzil qur’an yayasan islamic centre 

          sumatera utara 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 التمهيد

على أشرؼ األنبياء كاؼبرسلُت، كعلى اغبمد هلل رب العاؼبُت، كالصالة كالسالـ  
آلو كصحبو أصبعُت. أشهد أف ال إلو إال اهلل، كأشهد أف ؿبمدا عبده كرسولو، الذل ال 

 نيب  بعده.
ىذه الرسالة اليت تشرط ىف كلية علم الًتبية كالتعليم باعبامعة اإلسالميىة اغبكومية  

اعبامعة كموضوع ىذه الرسالة  سومطرة الشمالية، شرط من أحد الشركط لتدريس ىف ىذه 
ف مؤسسة آابع باؼبدرسة اؼبتوسطة حفظ القر يف الفصل الس: )تنفيذ تعليم الصرؼ ىي

 (.سومطرة الشماليةي اؼبركز اإلسالم
اؼباجستَت الىت   رضبيٍت كثَتا إىل الدكتورة   كىف ىذا اؼبقاـ، الباحثة تشكر شكرا 

اؼباجستَت الذم كاف مشرؼ الثاين. كإىل   سَتجيارُتألفكإىل كانت ىي مشرفة األكىل 
احملاضرين كاحملاضرات ىف شعبة اللغة العربية اعبامعة اإلسالمية اغبكومية سومطرة الشمالية 

 كأصدقائي شعبة اللغة العربية كأستاذم مع أصدقائي ىف اؼبسكن الذين يشجعوف دائما.
ـ عليكم كرضبة اهلل كأشكر اهلل عز كجل كإىل كالدم كأسريت. آخر الكالـ كالسال 
 كبركاتو. 

 
 ٕٛٔٓمايو  ٕٛميداف،      

 إعداد                                        
                                    

 نورا لوسيانا سَتجيار          
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 الباب األول

 مقدمةال

 خلفية البحث .أ 

 العمادتُت فهم إىل متؤدّ  أف كنسب اليت يةالرئيسِ  اللغة ىي العربية اللغة

اإلسالمية مها القرأف ك اغبديث، ك مطبوعات اإلسالمية على  الدينية للتعاليم الرئيسيتُت

، كل اؼبسلمُت البد أف يتعلم ك يتفهم اللغة العربية لكالذاألكثر ُكتبت باللغة العربية. 

 اإلسالمية. الدينية لتعاليميف فهم ا اإلدياف نوعية كربسُت لتشكيل

 باللغات اىتمامهم من أقل العربية باللغة الناس معظم اىتماـَ  فإفحقيقة، 

مثال. على ذلك، اللغة العربية ىي اللغة  الثانية يف  اإلقبليزية اللغةك األخرل األجنبية

اإلسالمية فقط، ك  الدينية تعاليم لفهم ليس تعلم اليت األجنبية اللغات من نوع ىيالعامل 

 هاتعلم، حىت كالثقافة االقتصاد، ك السياسةعامل أيضا ألجل العلم، ك  العربية اللغةلكن 

 الكتب فهم) سليب أك( تكلم) طبنش استخدامها استطاع إذا خاصة، فخورأمر  ىي

 .(العربية

ال تفهم هبا إف ال  العربية اللغة، العربية اللغة لفهم فرع أك جزء ىوعلم الصرؼ 

كتابو اؼبشهور شرح   يف مسعود بن علي بن أضبدتّبَع بعلم الصرؼ. ك ىذا ما عّّب 

ؾبموعة الصرؼ " إف الصرؼ ىو أـ العلـو ك النحو أبوىا". ك ىذا كاضح، إف استطاع 
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بإتقاف علم الصرؼ فيستطيع بإتقاف علـو الألخرل. حقيقة، كلو ىذه العبارة شهرت،  

  يف الفصل السابع كثر الناس ال يفهموف هبذا علم الصرؼ، دبا فيو الطالبوف ك الطالبات

ة، ك ىذا يدؿ سومطرة الشمالي ية اؼبركز اإلسالممؤسسرسة اؼبتوسطة حفظ القرآف باؼبد

 .رؼالص تعلم يف الدراسية الفصوؿ يف السليب الذينمن عدد الطالب 

 ؤثري أيضا اؼبعلِّم دكر رؼ،الص علم فهم يف الطالب صعوباتسول من 

تنفيذ التعلم يف الفصل سيحدث   الدراسية، الفصوؿ يف التعلم عملية على كبَت بشكل

. كما الطالب إىل اؼبواد تقدًن كيفية أك اؼبختلفة الطرؽ اؼبعلم يفهم عندماجبيد ك فعاؿ 

 العملية ىذه يف الطريقة أمهية ". النظر اىلادةيف العبارة اؼبشهور "الطريقة أىم من اؼب

 ال أك التعلم طريقة نتقِ يُ  ال اؼبعلم عندما جيد بشكل تعمل لن التعلم عملية التعليمية،

. حقيقة، معلم الصرؼ للطالب اؼبوضوع تقدًنل تستخدـ اليت الطريقة كتعيُت بعناية زبتار

سومطرة  ية اؼبركز اإلسالممؤسسباؼبدرسة اؼبتوسطة حفظ القرآف   يف الفصل السابع

 انتباه بذبذِ  كمل رتيبة التعلم عملية. ك لذالك يدؿ بالتعلم طرؽ نتقِ يُ  الة الشمالي

 .الطالب

و التعليم الصرؼ، في دبابتخطيط تنفيذ التعلم،  ذنفَّ تُ  أف ينبغي التعلم عمليةكل 

 العمليةعن  ٕٙٔٓ لعاـا ٕٕ رقمك لذالك يدؿ بتتمة نظاـ كزير اؼبعارؼ ك اغبضارة 

 نفذبتخطيط تنفيذ التعلم سي اؼبناسب التعلم تنفيذ. كالثانوم االبتدائي للتعليم القياسية



3 
 

 
 

اؼبدرسة   يف الفصل السابع. حقيقة، اؼبعلموف خصوصا اؼبعلم الصرؼ وتوجّ  ك بفعالية

بتخطيط  يقوموف الة  سومطرة الشمالي ية اؼبركز اإلسالممؤسساؼبتوسطة حفظ القرآف 

بتخطيط تنفيذ  قفِ يتَّ  ال هتنفيذتنفيذ التعلم أك يعلم اؼبعلم زبطيط تنفيذ التعلم كلكن 

  يف الفصل السابعالتعلم، كلذالك يدؿ بتنفيذ التعلم الصرؼ الذم ينفذ اؼبعلم الصرؼ 

ة الذم ال يطبَّق سومطرة الشمالي ية اؼبركز اإلسالممؤسساؼبدرسة اؼبتوسطة حفظ القرآف 

 بتخطيط تنفيذ التعلم.

كل من الدراسات ؽبا صعوبة ـبتلفة، دبا فيو دراسة الصرؼ إما أف يكوف سهلة 

 تكوفاسًتاتيجية ك كسيلة التعلم اؼبفرحتاف  .أداة إىل ربتاجحىت  صعبةك إما أف يكوف 

، لذالك يدؿ أف يوجد اسًتاتيجية ك كسيلة للطالب تشجيع لكونو التعلم، يف وثوقةمَ  أداة

الوسيلة  كانت إذا خاصةفَرغَبة ك ضباسة الطالب ستزيداف،  اؼبعلم يستخدمهاالتعلم 

بل يف اغبقيقة رغَم أف  .الطالب فضلهات اليتالوسيلة التعلم  ىي اؼبستخدمةالتعلم 

االسًتاتيجية ك الوسيلة قد تؤثراف نتيجة تعلم الطالب، كثَت من اؼبعلمُت دبا فيو اؼبعلم 

 ية اؼبركز اإلسالممؤسسحفظ القرآف اؼبدرسة اؼبتوسطة   يف الفصل السابعالصرؼ 

كسيلة التعلم.  يستخدـة الذم ال ديلك اسًتاتيجية التعلم الوسيم ك ال سومطرة الشمالي

اؼبدرسة   يف الفصل السابعاؼبعلم الصرؼ  يستخدـلذالك يدؿ اسًتاتيجية التعلم 
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 يستخدـة الرتيبة ك ال سومطرة الشمالي ية اؼبركز اإلسالممؤسساؼبتوسطة حفظ القرآف 

 كسيلة التعلم حىت تنفيذ التعلم الرتيب.

نَجز ىو الطالب النشيط، لذالك يدؿ بالطالب النشيط دائما يف 
ُ
الطالب اؼب

ينشط أف يصرؼ  الذم التعلم أحسن من الطالب السليب دبا فيو التعلم الصرؼ. الطالب

 السابق يف أنو من الرغم علىالتصريف  قواعد بسرعة تفهمالفعل إىل األماـ مثال س

إىل األماـ. حقيقة،  يتقدموا مل الذين الطالب مع مقارنةه قواعد فهم دكف فقط حفظو

نَجز الطالب، رغبة أف من الرغم على
ُ
 وازال ما الطالبك نشاط  الَدؤكب مؤثر على اؼب

يف الفصل خصوصا يف تعلم الصرؼ. كلذالك يدؿ من قّلة الطالب  التعلم يف منخفضُت

ة سومطرة الشمالي ية اؼبركز اإلسالممؤسساؼبدرسة اؼبتوسطة حفظ القرآف   السابع

 طالب عشرة من أقل الطالب بُت مناؼبتجاكب على التعلم الذم يلقَّن معلم الصرؼ. 

 .جيد بشكل الدركس كيتبعوف الًتكيز إىل ينظركف الذين

يف تعليم الصرؼ. كلذالك يدؿ من أصل  جدا مهم مادة التصريف ىي أمر

"التصريف"  كلمة بينما، مبادلة يعٍت فباالكلمة "الصرؼ" ىو اؼبصدر من كلمة "َصَرَؼ" 

 يعٍت فباىو أصلو من مصدر يف كلمة "َصرََّؼ" ىو مزيد حبرؼ كاحد من كلمة  "َصَرَؼ" 

، إف األصل من تعلم الصرؼ ىو الكلمة ؽبذه األصليُت الشكلُت من .تتغَت أف

التصريف، ىو علم بأصوؿ يعرؼ هبا احواؿ ابنية الكلم اليت ليست بإعراب ك ال بناء. 
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  الفصل السابعدرس التصريف يف ىذا تعلم الصرؼ، الطالب يف  أمهية يف النظرحقيقة، 

مل  ة ما زالواسومطرة الشمالي ية اؼبركز اإلسالممؤسساؼبدرسة اؼبتوسطة حفظ القرآف 

ألف يصرّفوف  الطالب من اؼبعلم يطلب عندماأف يصرّفوف. كلذالك يدؿ  يستطيعوف

إىل أماـ الفصل طبسة من شبانية ك عشرين  تقدموف الفعل إىل أماـ الفصل، الذم

 فقط.  الطالب

تنفيذ تعلم الصرؼ خصوصا يف اؼبعاىد ك اؼبدارس االسالمية  أمهية يف النظر

 اػبطوات من إحدل يف  تعليم الصرؼ ألْف تفهم علم الصرؼ ىو الطالب فهم إلرتقاء

لتكوف عاؼبا عاّلمة يف الدينية، الذين ال يتسّلطوف على علم النحول ك الصرؼ  اؼبستقبلية

 اللغة تستخدـ اليت الدينية اؼبراجع من العديد بسببفال يكونوف عاؼبا عاّلمة يف الدينية، 

ة اؼبركز مؤسساؼبدرسة اؼبتوسطة حفظ القرآف   الفصل السابع. حقيقة، يف العربية

ط ة تنفيذ تعلم الصرؼ مل ينفذ جيدا، ىذا يدؿ بعدـ تسلّ سومطرة الشمالي ياإلسالم

 ٔالصرؼ. تعلم يف منخفضُت وازال ما الطالبك نشاط  طرؽ اؼبعلم، ك رغبة

تنفيذ تعليم الصرف بناء على اؼبشاكل السابقة، فتأخذ الباحثة ربت العنواف "

 ين مؤسسة المركز اإلسالمآابع بالمدرسة المتوسطة حفظ القر الفصل الس في

 "سومطرة الشمالية

                                                           
1
اؼبدرسة اؼبتوسطة  )ربيع( الفصل السابع،  ٕٛٔٓينايَت  ٕٚك  ٕٗمالحظة قبل البحث، التارخ  
 .سومطرة الشمالية يف مؤسسة اؼبركز اإلسالمآحفظ القر 
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 مركز البحث  .ب 

ابع باؼبدرسة اؼبتوسطة حفظ يف الفصل السكيف تنفيذ تعليم الصرؼ  .ٔ

 ؟سومطرة الشمالية يف مؤسسة اؼبركز اإلسالمآالقر 

حفظ ابع باؼبدرسة اؼبتوسطة يف الفصل السما طريقة تعليم الصرؼ  .ٕ

 ؟سومطرة الشمالية يف مؤسسة اؼبركز اإلسالمآالقر 

 
 البحث أهداف .ج 

ابع باؼبدرسة اؼبتوسطة يف الفصل السكيف تنفيذ تعليم الصرؼ   ؼبعرفة .ٔ

 .سومطرة الشمالية يف مؤسسة اؼبركز اإلسالمآحفظ القر 

ابع باؼبدرسة اؼبتوسطة حفظ يف الفصل السطريقة تعليم الصرؼ  ؼبعرفة .ٕ

 .سومطرة الشمالية ياؼبركز اإلسالمف مؤسسة آالقر 

 
 البحث فوائد .د 

 النظرية الفوائد .ٔ

 .اؼبستقبل يف كاعتبارالصرؼ   ميتعلعن  العلمي للبحث جعيةااؼبر  ( أ

 الصرؼ. تعلم تنفيذ عن للقراء اؼبعرفة لزيادة   ( ب
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 عمليةال فوائدال .4

 تنفيذ ربسُت يف اؼبدرسة تساعد أف : ارجو ىذا البحثللمدرسة ( أ

 .رؼالص ميتعل

ؼبعلم الصرؼ: ارجو ىذا البحث أف يكوف اؼبَرجع ؼبعلم الصرؼ   ( ب

سومطرة  يف مؤسسة اؼبركز اإلسالمآباؼبدرسة اؼبتوسطة حفظ القر 

 خصوصا ك ؼبعلمي الصرؼ األخرل عموما يف تنفيذ الشمالية

الصرؼ ك  التعلم عملية يف دةاعَبو  لتحسُت رؼالص ميتعل

 الصرؼ. التعلم عملية يف الطالبك نشاط  الرغبة لتحسُت

ك نشاط  الرغبة ربسُت: ارجو ىذا البحث أمكن من لطالبل  ( ت

 الصرؼ. التعلم عملية يف الطالب

 
 ل البحثهيك .ه 

عل ىيكل البحث يف ىذا البحث العلمي كي ترتيب كانت الباحثة ذب

 الكتابة مرتبا، ككتابة ىذا البحث العلمي تنقسم إىل طبسة أبواب كما يلي:

ك مركز البحث ك  اليت تشمل على خلفية البحثالباب األكؿ: اؼبقدمة 

 .أىداؼ البحث كفوائد البحث كىيكل البحث
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، تعريف التعليم شتمل علىاليت ت الدراسات النظرياتالباب الثاىن: 

التعليم، خطّة  أىداؼ، التعليم يف اؼبؤثرة العوامل، التعليم يف اؼبعلم الكفاءة معايَت

 التعليم، ك تعليم الصرؼ. طريقةالفعاؿ،  التعليم التعليم، تنفيذ

، نهج كنوع البحثم شتمل علىالباب الثالث: منهجية البحث اليت ت

، طرؽ صبع البياناتالبحث،  كزمانو، مصادر البيانات، أدكات البحث مكاف

 .البيانات أكيدطريقة ت، ك طريقة ربليل البيانات

  ،النتائج العامةشتمل على اليت تربليلها البيانات ك  عرضالباب الرابع: 

 .اػباصة، ك ربليل البيانات النتائج

اإلقًتاحات، ك اػبالصة، الىت تشتمل على اػباسبة : الباب اػبامس

 اػباسبة.
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 الباب الثاني

 الدراسات النظريات

 النظري اإلطار .أ 

 تعريف التعليم .ٔ

 اغبية الكائنات أك الناس جعل ككيفية العملية، ىو لغةتعريف التعليم 

 ك Duffyلتتعلموف، ك اما التعليم يف اإلصطالح كثر من اػبّباء عرّفوا بو، بينو 

Roehler اؼبعلم سبلك من اليت اؼبِهنية اؼبعرفة كاستخدـ عمدا عملية ىو عرّفا أف التعليم 

 نظاـ ىو أف التعليم briggs ك Gagneاؼبنهج، ك األخرل رأل  أىداؼ لتحقيق

من اؼبعّد  سلسلة على حيتوم التعليم، كالذم يف عملية الطالب مساعدة إىل يهدؼ

ىي  اليت الطالب تعلم عمليات حدكث كدعم القبيل للتأثَت ىذا من بطريقة ك رتبت

 أكضح الوطٍت كما التعليم عن نظاـ ٖٕٓٓعاـ  من ٕٓالقانوف رقم  مث يف.داخليا

ك ٕالتعلم. بيئة يف التعلم كموارد اؼبعلمُت مع الطالب تفاعل عملية ىو التعليم أف

ىدؼ التعليم ىو اإليصاؿ اؼبعلومة إىل اؼبتعلم ك استيعابة ك فهمها ؽبا دكف النظر اىل 

 ٖتطبيقو أك  تطبيقو ؼبقتضاىا.

                                                           
2
 Nurochim. (2013). Perencanaan Pembelajaran Ilmu-Ilmu Sosial. Depok: PT 

Rajagrafindo Persada, hal. 17-18. 
 

3
 .ٖ، ص. ، دار السراجالتوازف الًتبوم ك أمهية لكل مسلم ـ.  ٜٕٓٓ. ؾبدل اؽباليل 
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أف تعريف التعليم ىو التصميم  اسًتاتيجيات التعليم ك التعلمك يف كتاب 

اؼبنظم اؼبقصود للخّبة ) اػبّبات( اليت تساعد اؼبتعلم على إقباز التغيَت اؼبرغوب فيو 

 ٗيف األداء، ك عموما ىو إدارة التعلم اليت يقودىا اؼبعلم.

الذم  االذباه، اؼبعلم ىو ثنائي اتصاؿ ىو سجاال أف التعليم عرؼ شايفوؿ

 النظاـ ىذا يشتمل حبيث كنظاـ التعليم عّلم ك الطالب الذين يتعلموف.ك مفهـو

 األىداؼ لتحقيق الالزمة كاؼبواد كاألىداؼ الطالب: تشمل مكونات على التعليمي

 ٘إعدادىا. جيب اليت الوسائط أك كاألدكات كاإلجراءات كاؼبرافق

 الذين الطرفُت بُت التفاعل ىو التعليم أف فهم ديكن ،ذالك التعاريف

 اتصاؿ ىناؾ ، التفاعل البعض مها اؼبعلم ك الطالب. يف بعضهما إىل حيتاجاف

 .سلفا ؿبدد كمَوجَّو إىل ىدؼ مكّثف

 
 التعليم في المعلم كفاءة معايير .4

 لعاـ ٗٔ رقم القانوف يف اغباؿ ىو كما التعليم يف اؼبعلم كفاءة معايَت

 االجتماعية كالكفاءة الشخصية كالكفاءة الًتبوية الكفاءة يشمل الذم ٕ٘ٓٓ

 .اؼبهٍت التعليم خالؿ من عليها اغبصوؿ يتم اليت اؼبهنية كالكفاءة

                                                           
 ٘ٔص  اؼبوديوؿ الثاين، ،سًتاتيجيات التعليم ك التعلما . . بدكف السنةاألكادديية اؼبهنية للمعلمُت  ٗ

5
 Mohamad syarif sumantri. (2016).  strategi pembelajaran.  Depok ; PT 

Rajagrafindo Persada, hal. 2. 
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 ك إف .الطالب لدل التعلم إدارة على القدرة ىو الًتبوية بالكفاءة اؼبقصود"
 حكيمة، كردية، أخالؽ ثابتة، شخصية قدرة ىو الشخصية كفاءة من اؼبقصود
 على القدرة ىو اؼبهنية الكفاءة من اؼبقصود ك إف .للطالب قدكة ككذلك كموثوقة،

 ىو االجتماعية بالكفاءة ك اؼبقصود .كعمق كاسع نطاؽ على مواد الدراسي إتقاف
 الزمالء كاؼبعلمُت اؼبتعلمُت مع ككفاءة بفعالية كالتفاعل التواصل على اؼبعلمُت قدرة

 ٙحولو."يف  كاجملتمع الطالب أمور أكلياء/  األمور كأكلياء
 

 التعليم في المؤثرة العوامل  .4

 يدعم نظاـ ىي العوامل ىذه .التعليم يف عوامل عدةcrow  ك  crowطرح

 اؼبشًتكة القضايا بأف جيادؿ كالمها  .التعليمية األىداؼ ربقيق يف اآلخر منهما كل

 :تشمل كاليت تعليمية، عوامل طبسة إىل تنقسم التعليم دراسة يف نوقشت اليت

 التعليمية األىداؼ عامل .أ 

 الطالب عامل  .ب 

 اؼبعلم عامل .ج 

  عامل األدكات .د 

 ٚ.البيئية العوامل .ق 

 
 

                                                           
6
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan 

Dosen. 
7
 Wasty Soemanto, Hendyat Soetopo, Tt,  Dasar dan Teori Pendidikan Dunia, 

Surabaya: Usaha Nasional, Hal. 128. 



12 
 

 
 

 التعليم أهداف .2

التعلم.  تنفيذ على إقبازاهتا فرض يتم اليت األىداؼ ىي التعليم أىداؼ

 Carey ك Dickالتعلم،  تنفيذ نتائج عن عامة عبارة ىي العامة التعليم أىداؼ

 االنتهاء بعد الطالب قدرة عليو تكوف أف جيب ما يشرح بياف ىو لديهما أف التعليم

 ربقيق األساسية، يتميز الكفاءات ربقيق على عالمة ىو التعليم التعلم. أىداؼ من

 كاؼبواقف اؼبعرفة ذلك يف دبا للقياس قابلة سلوكية بتغيَتات األساسية الكفاءات

 ٛ.كاؼبهارات

 
 خطّة التعليم .0

 اؼبنهجي التحليل نتائج إىل استنادنا إعداده مت مكتوب نص خطّة التعليم ىي

 احتياجات ؼبتطلبات كفقنا ككفاءة فعالية أكثر التعلم يكوف أف هبدؼ الطالب لتطوير

ا زبطيطنا اعبيدة التعلم أنشطة تنفيذ يتطلب .كاجملتمع الطالب  .أيضنا للّبامج جيدن

 يقـو ، لذلك .اؼبعلم خطة خالؿ من ربديده يتم الطالب تعلم قباح أف يعٍت كىذا

 أف يعٍت .الطالب تدريس يف بواجباتو القياـ قبل اؼبطلقة التعليم خطة بتحضَت اؼبعلم

 لديهم يكن مل إذا األمثل النحو على التدريس على قادرين يكونوا لن اؼبدرسُت

 .السابق يف تطويرىا مت اليت االستعدادات

                                                           
8
 Mohamad syarif sumantri, op.cit, hal. 199. 
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 :يلي النظر جهات عدة من اليها النظر ديكن التعليم رأم ماجد، خطة

 التقنيات خطّة التعليم كتكنولوجيا، يعٍت خطّة التعليم باستخداـ ( أ

 كالنظرية اؼبعريف السلوؾ تطوير ديكنها اليت التكنولوجيا كاستخداـ

 عامل يف تنشأ اليت التعلم ؼبشاكل حلوالن  توفر أف ديكن اليت البناءة

 .التعليم

 كضع طريق عن التعلم زبطيط ىو كنظاـ التخطيط التعلم  ( ب

 كاؼبوارد كاألدكات كاألساليب كالنهج كالنماذج االسًتاتيجيات

 .التعلم تنظيم يف استخدامها ديكن اليت كاإلجراءات

 يستخدـ الذم النظامي التعلم تطوير كىي كعملية، التعلم زبطيط  ( ت

 يف. التعلم لضماف التعلم مفاىيم أساس على التحديد كجو على

 لتحقيق منتظم تدفق مع التعلم عملية ربليل حيتاج ، التخطيط ىذا

 ٜ.التعلم كأنشطة التعليمية اؼبواد تقييم يف تدرج. التعلم أىداؼ

 
 خطّة التعليمدور  (0

 بواجباهتم القياـ يف اؼبعلمُت توجيو يف مهمنا دكرنا التعلم زبطيط يلعب

 أكىل خطوة ىو التعلم زبطيط .لطالهبم التعلم احتياجات تلبية يف كمعلمُت

                                                           
 . ٕٔٓمرجع سابق، ص.  ٜ
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 لتوجيو اؼبستخدمة التعلم خطة فإف كىكذا، .التعلم أيضا عملية تتم أف قبل

 ترتيبها يتم اليت التعلم أنشطة يف الطالب كتوجيو التعليمية األنشطة يف اؼبعلمُت

 .كنظامية منهجية بطريقة

 تساعد أف ديكن أداة أنو على إليو ينظر أف إىل التعلم زبطيط حيتاج

 أف ديكن التخطيط .ككظائفهم كاجباهتم أداء يف فعاليتهم زيادة على اؼبعلمُت

 اؼبناسب، الوقت يف االقتصادية، الناحية من اؼبستهدؼ ربقيق على يساعد

 كخطوة التخطيط .تنفيذه يف كرصدىا سهولة أكثر للسيطرة الفرصة كتوفَت

 زبطيط أمهية .كمشارطة ىامة مكانة حيتلّ  كالتخطيط التعلم، أنشطة يف أكىل

 التعلم، ك ربديد يف سيحدث دبا النشاط، ك يتنبَّأ اذباه إىل تشَت :ىي التعلم

 كاألىداؼ األداء تقييم أدكات التعلم، ك ربديد أىداؼ لتحقيق السبل أفضل

 ٓٔ.هبا اؼبضطلع كاألنشطة

 فوائد خطّة التعليم (4

 :يلي كما فوائد خطّة التعليم ىي

 التعلم. أىداؼ ربقيق يف لألنشطة كتوجيو ( أ

 يف مشًتؾ عنصر لكل كالسلطة اؼبهمة تنظيم يف أصلي كنموذج ( ب

 .النشاط
                                                           

 .ٖٕٓمرجع سابق، ص.   ٓٔ
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 من كعناصر اؼبعلم من عناصر كال فإف العمل، التوجيهية ككاؼببادئ ( ت

 .الطالب

 بدقة مرة كل يف معركفة تكوف حبيث ، ما نشاط فاعلية لقياس كوسيلة ( ث

 .األنشطة ىذه كبطء

 التعلم. أنشطة يف الثغرات لتجنب البيانات ذبميع للمواد ( ج

 ٔٔكاألدكات. كاعبهد الوقت لتوفَت ( ح

 
 الفعال التعليم تنفيذ .0

 تعريف الفعال ( أ

 الكمية) اؽبدؼ إىل التوصل مت مدل تنص اليت مقياس ىي فعالية

 كلما ، احملققة لألىداؼ اؼبئوية النسبة زادت كلما ، أك(كالوقت كالنوعية،

 ربقيق الفعالية، ك أما رأل مونندير عن تعريف الفعاؿ ىو مدل زادت

 من لعدد اؼبتوقعة التعليمية األىداؼ مع ربققت اليت التعليمية األىداؼ

 ٕٔاؼبعلومات.

                                                           
11

 .ٕٗٓ مرجع سابق، ص.  

 
12
 .ٔ مرجع سابق، ص. 
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 مدل إىل يشَت مقياس ىي استنتاج أف الفعالية ديكن فعالية معٌت 

 يتم اإلدارة، اليت حققتو الذم( كالوقت كالنوعية الكمية) اؽبدؼ ربقيق

 األىداؼ ربقيق مدل تعلم يف ىذا مطابقة ديكن .مسبقا اؽبدؼ ربديد

 سياؽ يف .كالوقت كالكمية اعبودة لتحقيق كفقنا ربديدىا مت اليت التعليمية

 اليت األىداؼ ربديد مت الذم اؼبعٌت فعالية يف النظر إىل ربتاج التعلم أنشطة

 .متوقع ىو كما ربقيقها ديكن

سوؼ أف تكوف التعليم فعالة إذا كاف من اؼبتوقع التجربة، كاؼبواد، 

ستعمل عملية التعليم بشكل جيد  .لنضج اؼبتعلمُت كخلفياهتمكالنتائج كفقا 

إذا اؼبتعلمُت ديكن أف يرل نتيجة إجيابية بالنسبة لو اغبصوؿ على السلف 

الراجا اغبركة يقصد بو أف يكوف يف  .إذا أتقن كاالنتهاء من عملية التعليم

  .ٖٔخط مع ركح للحصوؿ على تغيَت نتيجة لعملية التعلم

اؼبعلم يرغب يف أف يكوف تعليمو فعاال نافعا. ال شك يف أف  

كيقصد بالتعليم الفّعاؿ ذلك التعليم الذم يؤدم إىل أقصى درجة فبكنة من 
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. Khadijah, ( 2013),  Belajar dan Pembelajaran, Medan: Citapustaka Media, hal. 51. 
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التعلم بأقصر الطرؽ كأقلها جهدا ككقتا مع اغبصوؿ على أكّب قدر من 

 ٗٔاؼبكاسب لًتبوية األخرل.

 
 التعليم تعريف أنشطة  ( ب

 ذبربة لتوفَت اؼبصممة األنشطة من سلسلة ىي التعلم أنشطة

 اؼبتعلمُت تفاعل خالؿ من كالبدنية العقلية العمليات تتضمن تعليمية

 ربقيق سياؽ يف األخرل التعلم كموارد كالدكائر اؼبعلمُت مع كاؼبتعلمُت

 طرؽ من متنوعة ؾبموعة خالؿ من التعلم أنشطة ربقيق ديكن .الكفاءة

 اليت اغبياتية اؼبهارات على التعلم أنشطة تشتمل .اؼبتعلمُت على كتركز التعلم

 ٘ٔ.اؼبتعلموف يتقنها أف جيب

 
 التعليم أنشطة أنواع  ( ت

 مرحلة كىي ، التعلم أنشطة يف رئيسية مراحل ثالث عموما،

 أف جيب الثالث اؼبراحل ىذه. كاؼبتابعة التقييم كمرحلة التعلم كمرحلة البداية

 .الدرس تنفيذ عند تؤخذ

                                                           
ص.  ،اؼبملكة السعودية رياض:ال  ،أساليب تدريس اللغة العربية (، ـ ٜٙٛٔ)  ،ؿبمد علي اػبويل  ٗٔ

ٖٔ-ٖٕ 
15

 Mohamad syarif sumantri, op.cit, hal.  3. 
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 البداية مرحلة (0

 اؼبعلم ازبذىا اليت اػبطوة ىي التعلم عملية البداية يف مرحلة

 :ىي اؼبعلم هبا يقـو اليت األنشطة بعض .التعلم عملية يبدأ عندما

 حضور .موجود غَت ىو من كيالحظ ، الطالب حضور اؼبعلم يسئل .أ 

  .التدريس على اؼبعلم لقدرة كمقياس التعلم يف الطالب

 ىذا .السابقة التعلم مباحثة حيث حىت اؼبعلم إىل الطالب، يسئل  .ب 

 اؼبواد عن ذكرياتو فحص كإعادة اختبار بل اؼبعلم، نسياف عن ليس

 اؼبنزؿ، يف التدريس يف عاداهتم اؼبعلموف يعرؼ كبالتايل، .تعلموىا اليت

 .اليـو درس ؼبواجهة كاستعدادىم

 الدرس مادة على اغبصوؿ معُت طالب أك إىل الطالب اؼبعلم  يسئل .ج 

 .اؼبادم الفهم إعطاء مدل لتحديد ذلك يتم .تقدديها سبق اليت

 فقط مفيدة ليست كاؼبعلومات البيانات ىذه .ال أـ يتذكر دائم سواء

 اإلجابة يستطيعوف أهنم ؽبم تبُت إذا للمدرسُت أيضنا كلكن للطالب،

ا اغبكمة كمن عنها،  .كالتقدير الثناء إعطاء جدن
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حبثت  اليت اعبوانب صبيع تغطي كلكنها كجيزة السابقة الدرس مادة تكرر

 خلق يف جهد التايل كبذؿ اليـو يف ستبحث اليت للدركس كأساس ذلك كيتم .سابقنا

 ٙٔ.الطالب تعلم ظركؼ

 التعليم مرحلة (4

 ىي ك ىذه.األساسية اؼبرحلة أك التعلم مرحلة ىي الثانية اؼبرحلة

 عموما، العديدبتجميعها.  السابق اؼبعلم قاـ اليت الدرس مادة إعطاء مرحلة

 :كىي ربديدىا، مت اليت األنشطة من

 ربقيقها. عليهم جيب اليت التعليمية األىداؼ للطالب اشرح اؼبعلم .أ 

 ربقيق جيب ألنو للطالب ىاّمة، اؼبهمة األىداؼ عن معلومات إعطاء

 .التعلم اكتماؿ بعد اؽبدؼ

 مت مصدر كتاب من مأخوذنا اليـو ذلك يف الذم يبحث اؼبوضوع اكتب  .ب 

 التعلم، كأىداؼ اؼبنهج مع متوافقة اؼبادة تكوف كبالطبع، .مسبقنا إعداده

 .اؽبدؼ من تأيت اؼبادة ألف

 بو القياـ ديكن اؼبناقشة ىذه يف .كتابتو سبق الذم اؼبوضوع ناقش  .ج 

 موضوع إىل للموضوع العامة النظرة من اؼبناقشة تبدأ أكالن، .طريقتاف

 تعتمد .عاـ موضوع إىل خاص موضوع من بدءا الثانية، .خصوص
                                                           

16
 .ٗ. مرجع سابق، ص  
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 تكوف أف اؼبتوقع من ذلك، كمع .اؼبعلم على لالستخداـ اؼبثلى الطريقة

 شاملة صورة على حيصلوف الطالب ألف فاعلية أكثر األكىل الطريقة

 ستتم اليت التعليمية اؼبواد اذباه يعرفوف الطالب فإف لذلك للمادة،

 ذلك. بعد مناقشتها

 .ملموسة أمثلة تقدًن جيب مناقشتها سبت اليت اؼبواد من ؾبموعة كل يف .د 

 فهم مستول لتحديد تعلم مهاـ أك أسئلة الطالب إعطاء جيب كباؼبثل،

 هناية يف فقط ليس التعلم قيمة فإف كبالتايل، .مناقشتو سبت موضوع كل

 .التعلم كقت يف أيضا كلكن ، كحده التعلم

 .موضوع كل مناقشة لتوضيح التعليمية الوسائل استخداـ عن غٌت ال .ق 

 أك النماذج أك الدعائية الرسومات مثل أدكات تكوف أف البد كبالطبع

 ٚٔ.مسبقنا إعدادىا مت قد اؼبعركضة الدعائم

 
 والمتابعة مرحلة التقييم (4

 الثاين، اؼبستول قباح مستول معرفة ىو اؼبرحلة ىذه من الغرض 

 :يلي ما اؼبرحلة ىذه يف هبا القياـ مت اليت األنشطة تشمل

                                                           
 .ٙمرجع سابق، ص.   ٚٔ
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 صبيع الطالب، على لبعض أك الطالب، صبيع على أسئلة طرح  .أ 

 على اغبصوؿ يتم .الثانية اؼبرحلة يف مناقشتها سبت اليت اؼبوضوعات

 إذا ما من الثانية اؼبرحلة قباح مالحظة ديكن .التعليمية اؼبواد من األسئلة

 أحد .اؼبعلم يطرحها اليت األسئلة عن اإلجابة الطالب بإمكاف كاف

ٝ ٓٚ من يقرب ما ىناؾ كاف إذا أنو ىي استخدامها ديكن اليت اؼبعايَت

 فإف ، اؼبطركحة األسئلة على اإلجابة ديكنهم الصف يف الطالب من

 .ناجحة تعتّب التعلم عملية

 الطالب أك قبل من عليو اإلجابة ديكن ال طرحو الذم السؤاؿ كاف إذا .ب 

 اؼبادة شرح إعادة اؼبعلم على ، جيبٝٓٚ من أقل على أجابوا الذين

 .الطالب يتقنها مل اليت

 تغطيتو سيتم كالذم إعالمو أك اؼبوضوع شرح خالؿ من الدرس إهناء .ج 

 تعلم من الطالب يتمكن حىت ضركرية اؼبعلومات ىذه .التايل الدرس يف

 ٛٔلديو. اؼبتوفرة اؼبصادر من اؼبواد

 يف نظاـ التعلم إدارة تنظيم يتم .التعلم إدارة ىي أعاله اؼبذكورة التعلم مراحل

 عملية معايَت أف على تنص اليت ٔ اؼبادة ٕٚٓٓ لسنة ٔٗ اغبضارة رقم ك اؼبعارؼ كزير

 التعلم، عمليات كتنفيذ التعلم، عملية زبطيط تشمل كالثانوم االبتدائي التعليم كحدات
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 .ٛ. مرجع سابق، ص 
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 منهج التعلم عملية زبطيط يشمل .التعلم عمليات كمراقبة التعلم، ـبرجات كتقييم

 كالكفاءة الكفاءة، كمعيار اؼبوضوع، ىوية على حيتوم الذم التعلم تنفيذ كخطة الدراسة

 الوقت، كزبصيص التعليمية، كاؼبواد التعلم، كأىداؼ الكفاءة، كربقيق كاؼبؤشر، األساسية،

 أنشطة تتكوف .التعلم كموارد التعلم، ـبرجات كتقييم التعلم، كأنشطة التعلم، كطريقة

 .اػبتامية كاألنشطة األساسية كاألنشطة األكلية األنشطة من التعلم

 
 التعليم طريقة .0

، أك اغبالة ،كالطريقة ىي السَتة ،كطرائق ،مفرد صبعو طُُرؽ ة ىيالطريقة يف اللغ

 يف اإلصطالحمث  أك اػبط اّلذم ينتهجو اإلنساف لبلوغ ىدؼ ينشده. ،أك اؼبذىب اؼبّتبع

كاػبّبات اليت يريد أف يضع متعلميو فيها  ىي األسلوب اّلذم ينّظم بو اؼبّدرس اؼبوقف

 ٜٔحىت تتحقق لديهم األىداؼ اؼبطلوبة.

الطريقة مؤنث الطريق ك صبعو طرؽ ك معناه لغة السبيل، السَتة ك اؼبذىب ك 

اػبط يف الشى ك كبوىا. الطريقة ج طرؽ ك اطرؽ ك أطرقة ك اطرقاء. ك طرقات : 

 ٕٓالسَتة، اغبالة، اؼبذىب، اػباط يف الشئ.السبيل. مث ذكر أيضا : الطربقة ج طرائق : 

 يف اؼبعلم يستخدمو الذل  األسلوب ىي الطريقة:" القادر عبد ؿبمد قاؿ

 الوقت كأقل السبيل بأيسر تالميذه إىل اؼبعارؼ كصوؿ ليحقق التعليمي معاعبو النشاط
                                                           

 .55-54ص.  ،(ٕٔٔٓ ،عية اؼبعارؼ اإلسالمية الثقافية)صب ،جياتتي. التدريس طرائق كاسًتا19

 465، ص. دار المشريف، بيروت ،اإلعالم المنجد فى اللغة و م(،  1881)  لوس معلوف، 20



23 
 

 
 

 يف تكوف أف ديكن اليت النقائص من كثَتا تعاًف أف الناجحة الطريقة كتستطيع كالنفقات

 ٕٔالكتاب التالميذ.  أك اؼبنهج

ا اؼبهم من ، كالتعلم التعليم أنشطة يف  .ـبتلفة طرؽ اؼبعلم لدل يكوف أف جدن

 ىي كالتعلم، كما التعليم أنشطة إجراء كيفية من كبَتة مساحة لديو يكوف أف جيب

 يف طريقة اؼبعلم لدل يكن مل ذا .النشاط ىذا يف يتخذىا أف جيب اليت اػبطوات

 التعلم أنشطة تكوف لن فعندئذ نقلها، سيتم اليت اؼبواد إتقاف عدـ عن ناىيك التدريس،

  .الفشل إىل سبيل بل القصول، كالتعليم

 أك اؼبعرفة نقل يف اؼبعلم يستخدمها اليت الطرؽ من ؾبموعة ىي الفعلية الطريقة

 من .التعليمية العملية أك كالتعليم التعلم عملية يف ربدث كاليت طالبو إىل اؼبعرفة نقل

 التعلم، طريقة استخداـ أكثر اؼبعلم يتعلم عندما عاـ، يعٌت استنتاج ازباذىا ديكن العبارة،

 كلما أفضل، بشكل إتقاهنا إتقاف يتم عندما .الطريقة استخداـ يف أفضل كاف كلما

 ٕٕأفضل. التعلم ىدؼ كاف

                                                           
القاىرة: دار اؼبعارؼ، ص.  التوجية ىف تدريس اللغة العربية، ـ(،  ٖٜٛٔ، ) ؿبمود على السماف  ٕٔ

ٜٛ 
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 Ulin Nuha, (2016), Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab,  

Yokyakarta: Diva Press,  hal.  14 7. 
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 اؼبعلم تأخذه اليت النظاـ ىي التعلم طريقة معٌت الًتبية ك التعليمأما يف كتاب 

 على تعمل معينة بطريقة الطالب عقل إىل اؼبعلومات لنقل ذىنو يف ىو ما خالؿ من

 ٖٕ.التعليمية األىداؼ ربسُت

 
 التعليم عموما طرق أنواع .أ 

 المحاضرة طريقة (0

 اؼبعلم هبا يقـو اليت التعليمية اؼبواد تقدًن ىي احملاضرة طريقة

 الوقت، ىذا خالؿ .للطالب مباشرة شفهي شرح أك شرح طريق عن

 عملية تنفيذ يف اؼبعلمُت استخداما من استخداـ ىذه الطريقة األكثر

 التفكَت من الكثَت إنفاؽ إىل حيتاج ال اؼبعلم ألف ىذا حيدث .التعلم

 .كالتكلفة كاعبهد

 جيدة، ألنو أك القبيحة ننظر أف ديكن ال الطريقة ؿباضرات

 كالوقت التدريس كمواد اعبمهور حيث من اعتبارات رأينا إذا القوؿ ديكن

 تكن مل إذا سيئة طريقة احملاضرة طريقة أف يقاؿ أف ديكن .ذلك كغَت

 ديكن ال احملاضرة، طريقة استخداـ يف أم، .أسلوهبا مبادئ مع متوافقة

                                                           
23

، كلية اؼبعلمُت االسالمية غونتور، الًتبية ك التعليمؿبمود يونس كؿبمد قاسم بكر، )بدكف السنة(  
 .ٕٔمطبعة دار السالـ، ص:
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 باستخداـ ربقيقها جيب اليت التعلم أىداؼ مع يتكيف أف للمدرس

 أسلوب مبادئ استوفت إذا جيدة الطريقة ىذه اعتبار كديكن .طريقتو

 ٕٗ.التعلم أىداؼ مع تكييفها للمدرس كديكن ، احملاضرة

 
 واألجوبة األسئلة طريقة (4

 كمحفز السؤاؿ الدرس مواد أك اؼبادة تقدًن تقنية تستخدـ

 .الطالب أك اؼبعلم ديثلو الذم التعلم. كالسؤاؿ لنشاط كدليل كإجابات

فاؼبدرس  يسأؿ الطالب كاف كإذا ، اإلجابة فالطالب اؼبعلم إذا يسأؿ

 األخرل، التعلم طرؽ مع باالشًتاؾ عادة الطريقة ىذه تستخدـ .اإلجابة

 .كاؼبظاىرات كاؼبناقشات طريقة احملاضرات مثل

 يكوف أف ىو كاعبواب السؤاؿ طريقة من الغرض فإف أساسا،

 جيب ، الطريقة ىذه تطبيق يف .التعلم يف كخالقة تطورا أكثر الطالب

 كاؼبواد اؼبادية اؼبواد فهم على الطالب قدرة مستول يعرؼ أف اؼبعلم على

 صلة ذات اؼبعلموف يطرحها اليت األسئلة تكوف حبيث ىذا .التعليمية

 ؼبصاحبة الطريقة ىذه اؼبعلموف يستخدـ ما غالبان  .للمادة الطالب بفهم
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  Ulin Nuha, op cit, hal.  213. 
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 أف ىو الطريقة ؽبذه كرافقة احملاضرات اختيار .احملاضرات تعلم طرؽ

 ٕ٘.التعلم يف بنشاط يشاركوف الطالب

 
 المناقشة طريقة (4

 اؼبعلموف هبا يقـو اليت التعليمية اؼبواد تقدًن ىي اؼبناقشة طريقة

 .موضوع حوؿ علمية ؿبادثات لعقد للطالب الفرص توفَت خالؿ من

 معينة. كخيدـ نتيجة إىل ستؤدم اليت األفكار أك اآلراء صبع ىي فائدتو

 تقسيم يتم ما عادة النشاط ىذا يف .حالال مشكلة كأداة االستنتاج ىذا

 .طالب عدة من يتكوف منها كل ؾبموعات، عدة إىل الطالب

 
 المجموعة عمل طريقة (2

 أما .اؼبناقشة طريقة عن كثَتان  اعبماعي العمل طريقة زبتلف ال

 الطالب تقسيم خالؿ من التدريس طريقة ىي الطريقة ىذه ؼبعٌت بالنسبة

 لتحقيق السعي ىو اؽبدؼ .شيئا تفعل أف ككل كاحدة ؾبموعة إىل

 كالثقة معنا العمل خالؿ من ذلك يتم .ربقيقو أك ؿبدد تدريس ىدؼ

 العمل طريقة مع اؼبناقشة طريقة سبيز اليت البعض. األشياء ببعضنا
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 .217مرجع سابق، ص.  
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 ، عامة طبيعة ذم موضوع يف ترجيحنا أكثر اؼبناقشة طريقة ىي اعبماعي

 فإف ، نفسو الوقت كيف .باؼبوضوع يتعلق ما كل عن الطالب كيبحث

 أسئلة شكل يف اؼبهمة يف احتماال أكثر يكوف اعبماعي العمل أسلوب

 ٕٙ.كاحدة ؾبموعة يف معنا هبا القياـ جيب

 
 جاهزة التدريب/  التدريب طريقة (0

 اؼبستخدمة الطريقة ىي اعباىزة التدريب/  التدريب طريقة إف

 مت الذم اؼبوضوع على الطالب تدريب خالؿ من التدريس عملية يف

 يتم ما عادة .النفسية اغبركية/  اؼبهارات يف معينة أىداؼ لتحقيق منحو

 كالقراءة، كالكتابة، اغبركية، اؼبهارات حيث من الطريقة ىذه استخداـ

 كقت األخرل. مع اعبسدية كاؼبهارات السريع التفكَت أك الذىنية كالّباعة

 كيكوف معينة، مهارة إتقاف على قادران  الطفل سيكوف نسبيا، قصَت

 ٕٚ.جاىزة معرفة لديو كيكوف األىداؼ ربقيق يف منضبطنا
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 .234مرجع سابق، ص.  
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 اللغة  تعليم طرق أنواع  .ب 

 المباشرة الطريقة (0

 اللغة علم تعليم يف اؼبدرس كيفية ىي اؼبباشرة الطريقة كأما

 هبا الطلبة ليتعود سواىا بلغة الًتصبة دكف نفسها لغة باستعماؿ

 :يلي دبا الطريقة ىذه األخرل. كسبتاز اللغة كاليفكركف

 كالكتابة. القراءة مهاريت من االىتماـ دبهارة الكالـ، بدال ( أ

 كانت عدـ اللجوء إىل الًتصبة عند تعليم اللغة األجنبية، مهما  ( ب

 األسباب.

 عدـ تزكيد الطالب بقواعد اللغة النظرية.  ( ت

 ٕٛكاغبفظ. احملاكة أسلوب استخداـ  ( ث

 
 النطقية الطريقة/  الصوتية الطريقة (4

 بالطريقة مرتبطة تزاؿ ال اليت الطريقة ىي الصوتية الطريقة

 باسم أيضنا الطريقة ىذه اللغويُت، تُعرؼ لبعض كفقا .اؼبباشرة

 التدريب جبوانب جدان  مهتمة الطريقة ىذه ،ألف النطقية الطريقة

                                                           
 .ٛٛ، بدكف مكاف، العربية للجميع، ص. إضاءاتق(،  ٖٔٗٔعبدالرضبن ابن ابراىيم الفوزاف، )  ٕٛ
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 الطريقة ىذه اإلصالح، ألف أسلوب طريقة يسميها البعض .الشفوم

 .اؼبباشرة الطريقة إلتقاف ؿباكلة ىي

 تدكين يف مكتوب اؼبوضوع يسمى البطريقة الصوتية ألف

 ، العملية الناحية من .االستخداـ شائع ىجاء كليس لفظي،

 كيفية ىو التدريب، ىذا كربدث التدريب الطريقة ىذه تستخدـ

 اللغة يف كاعبمل الكلمات نطق فبارسة خالؿ من اؼبواد تقدًن

 ٜٕ.دراستها ذبرم اليت األجنبية

 
 القراءة طريقة (4

 اللغات لتعلم اؼبعركفة الطرؽ من كاحدة ىي القراءة طريقة

 كىو ، الظبو كفقا ىو التعلم ىذا من للغرض بالنسبة أما .األجنبية

 طريقة موضوع األجنبية. جعلت اللغات قراءة على القدرة تعليم

 من قائمة قسم كل يسبق .أجزاء عدة قراءات من تتكوف التعليم

 أك اعبمل يف السياؽ خالؿ من معانيها تدريس يتم اليت اؼبفردات

 اؼبواد إتقاف من الطالب يتمكن أف بعد .الرسومات أك الًتصبات

 ، اؼبفردات إتقاف معينة، كىي مرحلة أك معُت مستول كإىل اؼبقدمة

                                                           
29

  Ulin Nuha, op cit, hal. 169. 
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 جعل إىل يهدؼ .القراءة شكل يف إضافية دركسنا اؼبعلم يوفر مث

 ٖٓ.كقوة صالبة أكثر اؼبفردات من اؼبتعلم

 
 والترجمة القواعد طريقة (2

كىي أقداـ الطرؽ اليت استخدمت يف تعليم اللغات األجنبية، 

 كفبا .األجنبية اللغة يف كالكتابة القراءة مهاريت كهتتم ىذه الطريقة بتنمية

الكالـ ك القواعد ك الًتصبة: امهاؽبا ؼبهاريت االستماع ك  طريقة على يؤخذ

 الًتصبة. إىل اللجوء مها اساس اللغة، كما أف كثرة

 : مالؿبها أىم كمن

 مهاريت حساب على النحوية كالقواعد بالقراءة هتتم  ( أ

 كالكالـ. االستماع

 األصوات. عنصر هتمل  ( ب

تستخدـ لغة كسيطة ) لغة الطالب يف الغاؿ ( كسيلة يف   ( ت

 التعلم.

 النحوية.  األحكاـ على تركز  ( ث

 ٖٔالنحو على ربليلي.تدريس  ( ج

                                                           
31

 .ٚٚٔمرجع سابق، ص.  
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 طريقة االنتقائية (0

يرل أصحاب ىذه الطريقة أف اؼبدرس حّر يف اتباع الطريقة 

 أف كما تلك أك الطريقة ىذه فاستخداـ اغبق اليت تالئم طالبو، فلو

  ٕٖالتعليمي. للموقف مناسبا يراه ما األساليب من يتخَت أف حقو من

 
 تعليم الصرف .2

احواؿ ابنية الكلم الىت ليست بإعراب كال الصرؼ ىو علم بأصوؿ يعرؼ هبا 

إف الصراؼ حيتاج يف معرفة االكزاف إىل سبعة أبواب: الصحيح ك اؼبضاعف ك  ٖٖبناء.

اؼبهموز ك اؼبثاؿ ك االجواؼ ك الناقص ك اللفيف، ك اشتقاؽ تسعة أشياء من كل مصدر 

ك ىي اؼباضى ك اؼبضارع ك األمر ك النهى ك اسم الفاعل ك اؼبفعوؿ ك الزمانو اؼبكاف ك 

 ٖٗاآللة.

لصرؼ، ىو علم بأصوؿ يعرؼ هبا احواؿ ابنية الكلم ك يف كتاب شرح ؾبموعة ا

الىت ليست بإعراب ك أبنية االسم االصوؿ ثالثية ك رباعية ك طباسية ك أبنية الفعل ثالثية 

ك رباعية، ك يعّب عنها بالفاء ك العُت ك الالـ ك ما زاد بالـ ثانية ك ثالثة ك يعّب عن الزائد 

                                                                                                                                                               
31

 .ٚٛ-ٙٛنفس اؼبرجع، ص.  عبدالرضبن ابن ابراىيم الفوزاف، 

32
 .ٜٗمرجع سابق، ص.  

33
 .ٕ.ظبارنج، موتيارا اكساىا جايا، ص )بدكف السنة(، جديدة،أمثلة   

 .ٜٔص  ) بدكف السنة(، جدة: اغبرمُت،،شرح ؾبموعة الصرؼ، سحائب  ٖٗ
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و بالتاء ك اال اؼبكرر لالغباؽ أك لغَته فانو دبا تقدمو بلفظو اال اؼببدؿ من تاء االفتعاؿ فان

ك اف كاف من حركؼ الزيادة االبثبت ك من شبة كاف حلتيت فعليال ال فعليتا ك حسنوف ك 

عثنوف فعلوال ال فعلونا لذلك ك لعدمو ك سحنوف اف صح الفتح ففعلوف الفعلوؿ  

وف ضعيف ك ظبناف كحمدكف ك ىو ـبتص بالعلم لندكر فعلوؿ ك ىو صعقوؽ ك جرن

 ٖ٘فعالف ك خزعاؿ نادر ك بطناف فعالف ك قرطاس ضعيف مع انو تقيض ظهراف.

 الصرؼ ىو علم تعلم طريقة كتاب يف أحانن ؼبفتوح الصرؼ علم مث تعريف

أصل )فعل ماض( اىل فعل اؼبضارع، من فعل اؼبضارع اىل  من األكؿ الشكل يف التغيَت

عوؿ، فعل االمر، هني، اسم الزماف، اسم اؼبكاف، اؼبصدر مث اىل اسم الفاعل، اسم اؼبف

 ٖٙاسم اآللة.

 
 فوائد علم الصرف ( أ

الصرؼ ىو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض لو من تصريف كإعالؿ 

كإدغاـ كإبداؿ كبو نعرؼ ما جيب أف تكوف عليو بنية الكلمة قبل انتظامها يف اعبملة.  

كالصرؼ من أىم العلـو العربية.  ألف عليو اؼبعوؿ يف ضبط صيغ الكلم، كمعرفة تصغَتىا 

ية كالسماعية كالشاذة كمعرفة ما يعًتل الكلمات من كالنسبة إليها كالعلم باعبموع القياس

                                                           
 .ٕمرجع سابق، ص.   ٖ٘

36
  Maftuh Ahnan, Tt.  Metode Belajar Ilmu Sharaf,  Surabaya: Terbit Terang, 

Hal. 7 
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كعامل أف  إعالؿ كإدغاـ كإبداؿ، كغَت ذلك من األصوؿ اليت جيب على كل أديب

يعرفها، خشية الوقوع يف أخطاء يقع فيها كثَت من اؼبتأدبُت، الذين ال حظ ؽبم من ىذا 

 ٖٚالعلم اعبليل النافع. 

 
 الصرف تعليم مواد  ( ب

 التصريف (0

كتاب امثلة جديدة أف تعريف التصريف ىو ربويل األصل الواحد إىل أما يف  

 ٖٛأمثلة ـبتلفة ؼبعاف مقصودة ال ربصل إال هبا.

ك أما يف كتاب علم الصرؼ أف التصريف يف اللغة التغيَت ك يف الصناعة ربويل 

 ٜٖاألصل الواحد إىل أمثلة ـبتلفة ؼبعاف مقصودة ال ربصل إال هبا.

التغيَت، قاؿ اهلل تعاىل ك تصريف الرياح أم تغيَتىا من أف التصريف يف اللغة 

حاؿ إىل حاؿ ك من جهة إىل جهة، ك معٌت التصريف يف إصطالح )ربويل األصل 

الواحد( أم تغيَته ك األصل الواحد ىو اؼبصدر عند علماء البصرة على اؼبعقد ك الفعل 

اؼبضارع ك األمر ك النهى ك  اؼباضى عند علماء الكوفة ) إىل أمثلة ـبتلفة(ك ىي اؼباضى ك

النفى ك اعبهد كاسم الفاعل كاسم اؼبفعوؿ كاسم الزماف كاسم اؼبكاف كاسم اآللة كاؼبرة 

                                                           
37

 .ٗ، مكتبة الشركؽ الدكلية، ص. جامع الدركس العربية  (،ٕٛٓٓ،) الشيخ مصطفى الغاليُت  

 .ٕ .ساىا جايا، صظبارنج، موتيارا اك  )بدكف السنة(، أمثلة جديدة،  ٖٛ
39

 Moch. Anwar, (2011), ilmu sharaf, Bandung: sinar baru algesindo, cet.-2, hal. 1. 
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كالنوع )ؼبعاف( أم التحويل اؼبذكور ألجل حصوؿ معاف )مقصودة( من ىذه األمثلة 

فة ك اؼبختلفة )ال ربصل( أم ىذه اؼبعاىن اؼبقصودة )إال هبا( أم بتلك األمثلة اؼبختل

باعبملة الضرب ىو األصل  الواحد فتغيَته إىل ضرب ك يضرب ك اضرب ك غَتىا من 

 ٓٗاالمثلة لتحصيل اؼبذكور ألجل حصوؿ معاىن اؼبقصود منها

 
 تقسيم التصريف .أ 

ينقسم التصريف اىل قسمُت، مها تصريف االصطالح ك تصريف 

 اللغول:

مثلو:  .للجملة الصيغة شكل تصريف االصطالح ىو تصريف ؼبعرفة ( أ

 –ال تفعل  –افعل  –مفعوؿ  –فاعل  –فعال  –يفعل  –فعل 

 .مفعل –مفعل  –مفعل 

مثلو:  .كاحدة كلمة من( ضمَته) اعباين تصريف اللغول ىو ؼبعرفة ( ب

فعلتما  –فعلت  –فعلن  –فعلتا  –فعلت  –فعلوا  –فعال  –فعل 

 ٔٗفعلنا. –فعلت  –فعلنت  –فعلتما  –فعلت  –فعلتم  –

 
 

                                                           
41

 .ٕ .ظبارانج، ص :، سومّب كلوارغاشرح الكيالين)بدكف السنة(،  خَت البحر، 

41
  Maftuh Ahnan,op. cit, hal. 7-9. 
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 األفعال (4

 ؼبعرفة كاؼبنهجي العملي رأل موليتنو سورسبن يف كتابو التوجيو

 أك الفعل تظهر اليت النحول، تعريف الفعل ىو الكلمات األساسي علم

 ٕٗالفعل. كأمر ، اؼبستقبل أك ، اغباضر ، اؼباضي ، بالوقت كتتأثر ، العمل

 
 قسيم األفعالت ( أ

 ينقسيم الفعل اىل ماض ك مضارع ك أمر.

على حدكث شيء مضَى قبل زمن التكلم، مثل فاؼباض ما يدؿ  .ٔ

قرأ ك جلس ك فتح. ك عالمتو أف يقبل تاء الفاعل كقرأُت ك تاء 

 التأنيث الساكنة كقرأْت.

ك اؼبضارع ما يدؿ على حدكث شيء يف زمن التكلم أك بعده   .ٕ

فهو صاٌف للحاؿ ك االستقباؿ. ك عالمتو أف يصح ك قوعو بعد 

 حبرؼ من احرؼ أَنَػْيُت. مل كلم يقرْأ، ك البد أف يبدأ

كاالمر ما يطلب بو حصوؿ شيء بعد زمن التكلم مثل اقرْأ. ك  .ٖ

 ٖٗعالمتو أف يقبل نوف التوكيد مع داللتو على الطلب.

                                                           
42

  Muliatno Suratman, (2012), Pedoman Praktis Dan Sistematis Mengenal 

Dasar-Dasar Ilmu Nahwu, Binawah, hal. 15 
43

 Hifni Bek Dayyab, Dkk, (2013), Kaidah Tata Bahasa Arab, terjremahan 

Chatibul Umam, Dkk, Jakarta: Darul Ulum Press, Cet-12, hal. 20-25. 
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 السابقة الدراسات  .ب 

أما البحث يف ىذه الدراسات السابقة ىو نظر الباحثة اؼبصادر أك حبثا علميا 

 يف اؼبدارس.الذم يبحث عما يتعلق بتنفيذ تعليم الصرؼ 

برسالتو " داللة َقْدُر النحول ك  ٜٕٓٓعبداهلل فحرم يف السنة  أجراه حبث .ٔ

 ٔٓالصرؼ للطالب يف فهم اللغة العربية دبدرسة اؼبتوسطة االسالمية اغبكومية 

َقْدُر النحول ك الصرؼ للطالب يف ىذه الرسالة يبحث الباحث عن " اكرتايكج

 قيمتهادبعدَّؿ  كبلغ ٔٓطة االسالمية اغبكومية يف فهم اللغة العربية دبدرسة اؼبتوس

مث داللة َقْدُر النحول ك الصرؼ للطالب يف فهم  .جدا فئة فيو دبا أك ٛ٘،ٙ إىل

 منٝ  ٙ.٘٘ إىل يصل ماالنحول ك الصرؼ  علم يعرفوف الذيناللغة العربية 

 ميتعل عمليةكالمها حبث عن   البحث ىذا معِاستول ذالك البحث  .الطالب

 باستخداـ ىي الباحث ذالك من اؼبستخدمة البحث طريقةهما فرقأما  .الصرؼ

منهما   اآلخر الفرؽ مث نوعية، طريقة يستخدـ البحث ىذا أفك   الكمية الطريقة

كائنات البحث من ذالك البحث يف فصل الثامن )أ( دبدرسة اؼبتوسطة 

يف فصل السابع  البحث ىذا كائنات  أفاكرت ك ييوج ٔٓاالسالمية اغبكومية 

 )الرابع( باؼبدرسة اؼبتوسطة حفظ القرأف مؤسسة مركز االسالـ سومطرة الشمالية.
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برسالتو " تعليم النحول ك  ٕٕٔٓراضية زين الدين يف السنة  أجراه حبث .ٕ

اؼبعاصر يف الطالب دبعهد  اللغة العربية أدب فهم قراءة ك على وداللتالصرؼ ك 

يف ىذه الرسالة تربية اؼببتدئُت قرية كمفيك، مقاطعة صببوؿ، ؿبافظة سَتبوف"  

النحول ك الصرؼ ك طريقة يستخدـ اؼبعلم يف تعليم  تبحث الباحثة عن عملية

كالمها   البحث ىذا مع. ِاستول ذالك البحث النحول ك الصرؼتعليم  عملية

هما ذالك البحث ىو دفًت اليومية ك أف فرقأما  .الصرؼ ميتعل عمليةحبث عن 

تعليم منهما ذالك البحث يبحث عن  اآلخر الفرؽ مثىذا البحث ىو الرسالة. 

 الصرؼ. ميتعل على تركزك أف ىذا البحث  النحول ك الصرؼ

 معبناء على ذالك الدراسات السابقة خلصت الباحثة أف ِاستول ذالك البحث 

من  البحث ىذا معهما فرقك أما  .الصرؼ ميتعل عمليةكالمها حبث عن   البحث ىذا

 ناحية الطريقة البحث، كائنات البحث، أنواع البحث،  ك مركز اؼبواد.
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 الباب الثالث

 ــــثالبحطرق 

 نهج ونوع البحثم .أ 

 النوعي لبحثىذا البحث ىو اثة يف الباح ستخدموت اليت البحث نوع

 أك نوعية ىي اؼبستخدمة البياناتك  البحث ىداؼأل متعمق البحث ىذا ألف

 ىو الوصفي البحث .الوصفي اؼبنهج باستخداـك منهج البحث  .رقمية ليست

مث رأل خالد  ٗٗ.عليو ىو كما الكائن كتفسَت كصف حياكؿ بحثال طريقة

 الذم البحث ىو الوصفي البحثأف  البحث طريقة كتاب يف أضباد كأبو ناربوكو

 أيضنا يقدـ حبيث البيانات، أساس على القائمة اؼبشاكل حل على العمل حياكؿ

 ٘ٗ.كالتفسَت كالتحليل البيانات

النوعي ىو لتبيُت مشكلة "كما ىي" عن  الوصفياؼبقصود من البحث 

تبيُت  النوع ىذا من البحث .كدقيق منتظم بشكل الظركؼ أك األعراضاؼبتغَتِّ ك 

 استكشاؼ إىل البحث ىذا هدؼ. يتعميم أك خاسبة نرسم أف دكففقط  ظاىرة

 ٙٗ.اجتماعي كضع أك ظاىرة كتوضيح

                                                           
44

 Sukardi,(2004),Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya, 

Jakarta: PT Bumi Aksara , hal. 157. 
45

 Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, (2007), Metodoligi Penelitian, Jakarta: Pt 

Bumi Aksara, Cet-7, hal. 44. 
46

 Syafaruddin, Dkk, (2013), Panduan Penulisan Skripsi, Medan: Fakultas 

Tarbiyah IAIN-SU, hal. 17. 
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ك كما ىي  العمق يف، تقصد الباحثة لتبيُت مشكلة التعريف ذالك من

عن تنفيذ تعليم الصرؼ يف فصل السابع باؼبدرسة اؼبتوسطة حفظ القرآف مؤسسة 

 مركز االسالمي سومطرة الشمالية.

 
 وزمانه البحث مكان .ب 

اؼبتوسطة  درسةباؼب ىو البحث اىذ يف البحث مكاف ةالباحث تأخذ

الشارع  يف كقعت ،حفظ القرآف مؤسسة مركز االسالمي سومطرة الشمالية

دايل سردانج، يف مدينة ميداف،  إسكندار، برصوت سام تواف، ؿبافظة كيللياـ

 ٕٕ البحث حوايل ىذ كيعقد ،ٕٕٕٕٓالّبيدم   الرقم جزيرة سومطرة الشمالية،

 اغبسنة كالطبيعة اعبيدة البيئة يف اؼبدرسة . كقعتٕٛٔٓابريل  ٕٕفّباير اىل 

 كآمن.  يدكسع كمريح  كمسركر باالطمئناف التالميذ يذكؽ حىت

 

 مصادر البيانات .ج 

 البيانات مصدر كمها ، قسمُت إىل البحث يف البيانات مصدر ينقسم

 .الثانوم البيانات كمصدر األساسي
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 عليها لربص اليت اؼبعلومات، ىي األساسي البيانات مصدر .ٔ

 اليت البحث يف مباشرة كاؼبشاركةك  اؼبشاىدة اعباين من مباشرة

 ٚٗ.الباحثة أجراه

 :ىو البحث ىذا يف األساسي البيانات مصدرأما 

اؼبتوسطة حفظ القرآف مؤسسة مركز  درسةباؼب الرئيسية ( أ

 االسالمي سومطرة الشمالية.

اؼبتوسطة حفظ  درسةمعلم الصرؼ يف فصل السابع باؼب  ( ب

 القرآف مؤسسة مركز االسالمي سومطرة الشمالية.

اؼبتوسطة  درسةبعض الطالب يف فصل السابع باؼب  ( ت

 مؤسسة مركز االسالمي سومطرة الشمالية.حفظ القرآف 

دكف  عليها لربص اليت اؼبعلومات، الثانوم البيانات كمصدر .ٕ

عموما ىي  الثانوية البياناتبواسطة.  الوسائط خالؿ مناؼبباشرة 

 يف ترتيبها كاليت التارخيية تقارير أك اؼبالحظات، األدلة، أشكاؿ

 ٛٗ.اؼبنشورة كغَت اؼبنشورة سواء رشيفاأل
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 البحث أدوات .د 

ما ك الباحثة لذلك .الباحثة نفسها ىي النوعي البحث يف البحث أداة  

 النوعي الباحثة كوفت مدل أم إىل صحة من ربققالبحث البد أف  أدكات

 .اؼبيداف إىل ذلك بعد تندفع اليت األحباث إلجراء مستعد

 اختيار البحث، تركيز تعيُتيهدؼ  بشرية، كأدكات النوعية الباحثة 

 كربليل البيانات جودة تقييم البيانات، جبمع القياـ للبيانات، كمصادر اؼبخّبين

 ٜٗ.نتائجها حوؿ النتائج كاستخالص البيانات كتفسَت البيانات

 
 جمع البيانات طرق .ه 

 :يلي كما ىييف ىذا البحث  طرؽ صبع البياناتأما 

 اؼبالحظة .ٔ

 اجملاؿ يف اؼبالحظةب اؼبالحظة نشاط يفة الباحث قـوت

 اليت الظاىرة ضد كدقيق كموضوعي كمستمر منهجي بشكل

 تركيز نشاط اؼبالحظة تشمل نفسية، نظر كجهة يف .ربدث

 اؼبالحظة أف يعٍت .اغبواس صبيع باستخداـ كائن على االنتباه
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 كاللمس كالسمع كالشم البصر خالؿ من تتم أف ديكن

 ٓ٘.كالذكؽ

 اؼبالحظة تقسيم ديكن البيانات، صبع عملية حيث من

أما طريقة  ٔ٘.اؼبشاركُت غَت كاؼبالحظة اؼبشاركُت مالحظة إىل

 اؼبالحظةاليت تستخدـ الباحثة يف ىذا البحث ىي  البيانات صبع

 األنشطة يف مباشرة تشارؾ ال ، يعٍت الباحثةاؼبشاركُت غَت

 الطريقة ىذه الباحثة ستخدـ. تمالحظتها سبت اليت اؼبوضوع

ة يف فصل مباشر  الصرؼ ميتعل تنفيذ كيفية كتسجيل ؼبالحظة

اؼبتوسطة حفظ القرآف مؤسسة مركز االسالمي  درسةالسابع باؼب

 سومطرة الشمالية. 

 
 قابلةاؼب .ٕ

تنفيذه، تقسيم اؼبقابلة على مقابلة اغبّر ك  من انطالقا

 مقابلة اغبرّ يف  االسًتشاد ك مقابلة اغبّر مع االسًتشاد. مقابلة

، ك بحثال نطاؽ يفك لكن  شيء أم جيوز أف يسأؿ اؼبقابلىي 

 كاملة بطريقة األسئلة منأعد  اؼبقابلىي  االسًتشاد مقابلة
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مقابلة  بُت اعبمعىي  مقابلة اغبّر مع االسًتشاد، مث كمفصلة

 ٕ٘.االسًتشاد اغبّر ك مقابلة

اليت تستخدـ الباحثة يف ىذا  البيانات صبعأما طريقة 

مقابلة  بُت اعبمعيعٌت  مقابلة اغبّر مع االسًتشادالبحث ىي 

 .االسًتشاد اغبّر ك مقابلة

 الوثائق .ٖ

 الوثائق تكوف قد .اؼباضية لألحداث سجل ىي الوثيقة

 يف كثائق .لشخص ضخمة أعماؿ أك صور أك كتابات شكل يف

 كالرسومات اغبية كالصور الفوتوغرافية الصور مثل صور شكل

 يف كاؼبقابلة اؼبراقبة أساليب الستخداـ مكملة الوثائق. كغَتىا

 ٖ٘.النوعي البحث

 على للحصوؿ التوثيق طريقة ُتستخدـ البحث، ىذا يف

 كالطالب اؼبعلمُت كحالة كاؼبهمة كالرؤية اعبغرافيا التأسيس، تاريخ

اؼبتوسطة حفظ  درسةمن اؼب كاألىداؼ التحتية كالبنية كاؼبرافق

 القرآف مؤسسة مركز االسالمي سومطرة الشمالية.
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 البياناتطريقة تحليل  .و 

 ؾبموعة أك البيانات صبع طريقة  باستخداـ اؼبطلوبة البيانات صبع دبجرد

 .البيانات ربليل إجراء ىو التايل النشاط مث األدكات، من

 ربليل منوذج ىو الدراسة ىذه يف اؼبستخدمة البيانات ربليل طريقة 

 : التالية اػبطوات مع Huberman  ك  Miles البيانات

 اختيار تلخيص، يعٍت البيانات زبفيض، البيانات زبفيض" .ٔ
 إىل ك البحث اؼبهمة، األشياء على الًتكيزك  األساسيات،

 ستعطي ضهازبف  اليت البيانات فإف كبالتايل .كالنمط اؼبوضوع
 البيانات صبع من دبزيد القياـ الباحثة على كتسهل أكضح، صورة

 .اغباجة عند عنها احبث ك
 ىي التالية اػبطوة فإفالبيانات  زبفيض بعد، البيانات عرض .ٕ

 شكل يف البيانات تقدًن يتم النوعي، البحث يف. البيانات عرض
 ـبطط كما ك فئات، بُت كالعالقة البياين، الرسم، موجز كصف
 .ذلك شابو

 مراجعة ىي البحث ىذا يف التحقق عملية، البيانات من التحقق .ٖ
 لتطوير الزمالء مع األفكار تبادؿك  اؼبيدانية، للمالحظات

 يظهر ثقايف معٌت كل فإف لذلك، .اؼبتبادؿ االستثمار صفقات
 ٗ٘".صحتو ىو كتوافقو كقوتو ، حقيقتو اختبار
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 البيانات أكيدطريقة ت .ز 

 الختبار ىي البحث ىذا يف ةالباحث أجراىا اليت البيانات أكيدطريقة ت 

 تشمل اليتيعٍت  النوعية، البحث نتائج بيانات يف الثقة أك البيانات مصداقية

 اغبالة ربليل األقراف، مع مناقشة التثليث، البحث، يف اؼبثابرة زيادة اؼبراقبة، سبديد

  .الفحص إعادة ك السلبية،

 مالحظات تقدًن اؼبيداف، إىل الباحثة تعاد كىي، اؼبراقبة سبديد .ٔ

 أك تكاجه اليت البيانات مصادر مع أخرل مرة كمقابالت

 .جديدة

 كهبذه .كباستمرار بعناية أكثر ؼبراقبة الباحثة ك ىي اؼبثابرة، زيادة .ٕ

 بطريقة األحداث كتسلسل معينة بيانات تسجيل سيتم ، الطريقة

 .كمنهجية ؿبددة

 مصادر من البيانات فحص أهنا على تفسَتىا يتم اليت التثليث، .ٖ

 للمصادر، تثلثك بذالك  .ـبتلفة كمرات ـبتلفة، بطرؽ ـبتلفة

 .كالوقت البيانات، صبع تقنيات كتثليث

 مناسبة غَت حاالت ىي السلبية اغباالت السلبية، اغبالة ربليل .ٗ

 السلبية اغبالة ربليل .معُت كقت إىل البحث نتائج عن ـبتلفة أك
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 مع يتناقضوا حىت أك ـبتلفة بيانات عن تبحث الباحثة أف يعٍت

 .عليها العثور مت اليت البيانات

 البيانات إلثبات اؼبؤيدين كجود كربديدا اؼبرجعية، اؼبواد استخداـ .٘

 .الباحثة قبل من عليها العثور مت اليت

 حصل اليت البيانات من التحقق عملية ، ىيالفحص إعادة ك .ٙ

 ٘٘.البيانات مقدـ إىل ةالباحث عليها

  

                                                           
55

 ..276-270 مرجع سابق، ص.  



 

47 
 

 الباب الرابع

 تحليلهاالبيانات و  عرض

 العامةالنتائج  . أ

ن مؤسسة المركز اإلسالمي سومطرة آالمدرسة المتوسطة حفظ القر  تاريخ إنشاء .ٔ

 الشمالية

باقًتاح من  ٕٜٛٔتاريخ إنشاء اؼبركز اإلسالمي سومطرة الشمالية يف سنة 

اعبمعية اعبانب الطبق اندكنيسيا اؼبركزية لقياده اعبمعية االندكنيسية اؼبستويُت األكؿ 

صبيع اكباء اندكنيسيا حبيث االنشطو اؼبتصلة باعبهود االمنائية ىي  كالثاين من اؼبناطق يف

 .ضخمو

ك إلدارة اؼبركز اإلسالمي فأنشئت مؤسسة اؼبركز اإلسالمي اليت تعمل يف التطوير 

ك الدعاية اإلسالمية ؼبركز اإلسالمي سومطرة الشمالية عنوانو يف الشارع بنصينج/كيليم 

وت سام تواف ، ديلي سَتدانغ سومطرة الشمالية. إسكندر، قرية ميداف استات، بَتص

كيف البداية ، يفتتح برنامج اؼبركز اإلسالمي لكادر العلماء يف سياتَتا الشمالية احملجوزة 

سنوات لكل  ٖللمدارس الداخلية للخرجيُت )اؼبدرسة الثناكية/اؼبساكاة( كفًته الدراسة ؼبدة 

 .مضيف
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من مؤسسة اؼبركز اإلسالمي سومطرة الشمالية تطوير  ٜٜٛٔمع رحلتو، يف يناير 

الّبنامج من خالؿ فتحت برنامج ربفيظ القرآف للرجاؿ الذم يسمى "مدرسة حفظ 

تطور بفتح  ٕٕٓٓالقراءف مؤسسة اؼبركز اإلسالمي سومطرة الشمالية". ك يف السنة 

حفيظ  ٕٓٓالقرآف للنساء. حىت األف، كقد طبعت ىذه اؼبدرسة أكثر من  برنامج ربفيظ

 كحفظة من مناطق ـبتلفة يف سومطرة مشالية، مث من رياك، سومطرة غربية ك غَت ذالك.

مدرسة حفظ القراءف مؤسسة اؼبركز اإلسالمي سومطرة يف بداية االفتتاح 

ي إىل ما بعد اؼبدرسة ألنو خيشى ال يسمح لكل الطالب باف ياخذ التعليم الرظب الشمالية

اف يكوف ملوثا العامل الذين يتجاكزكف اؼبدرسة كلكن مع تطور العلـو كالتكنولوجيا، يف 

السنوات العشر من اؼباضية، تؤخذ اؼبعجزة من خالؿ منح اإلعفاءات للطالب الذين 

 ك اؼبدرسة العالية. يرغبوف يف متابعة التعليم الرظبي يف اؼبدرسة اؼبتوسطة ك اؼبدرسة الثناكية

بعد اؼبراجعة كالتقييم يف النتائج كالسياسة اؼبذكورة قبلو، يستنتج أف حفظ القرآف 

ك مع التعليم الرظبي يف خارج اؼبدرسة نسبة النجاح منخفضة جدا، سواء من النجاح يف 

 التعليم الرظبي يف خارج اؼبدرسة أك من التعليم حفظ القرآف.

فكَت يف فتح برنامج التعليم الرظبي، مث منذ عاـ على ىذا األساس، جاء الت

باإلضافة إىل تعليم ربفيظ القرآف، مؤسسة اؼبركز اإلسالمي سومطرة الشمالية  ٜٕٓٓ
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فتحت اؼبدرسة الثانوية حفظ  ٕٔٔٓفتحت اؼبدرسة اؼبتوسطة حفظ القراءف مث يف عاـ 

 القراءف أيضا. 

 نآلمدرسة المتوسطة حفظ القر الصورة الجانبية من ا .ٕ

 بيانات المدرسة ( أ

 فحفظ القرآ اؼبتوسطة: اؼبدرسة   اسم اؼبدرسة (ٔ

: شارع كيلياـ اسكندار، ميداف استيت، ناحية   العنواف (ٕ

 ميداف سببونج

 ٕٕٖٖٙٙٚ-ٔٙٓ:    اؽباتف (ٖ

 : أىلية حالة اؼبدرسة (ٗ

 : ب مستول االعتماد  (٘

 : مؤسسة اؼبركز اإلسالمي سومطرة الشمالية اسم اؼبؤسسة (ٙ

 مًت ٓٓ٘ٔمًت، ك بناء  ٓٓٓ٘:  كالبناءسعة األرض  (ٚ

 اؼبلكية اػباصة حالة األرض ك البناء: (ٛ

صباحنا حىت الساعة  ٓٓ:ٙٓ: بدءنا من الساعة   كقت التعلم (ٜ

 مساءن  ٓٓ:٘ٔ
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 الرؤية  ( ب

ف كلديو توازف ركحاين كفكرم آربقيق االنساف اغبافظ القر 

تعاليم ـز عايل يف تفعيل كأخالقي للجيل اغبضارم القراءف، ك اؼبلت

 القرآف.

 المهمة  ( ت

كفقا لتعاليم ف ك االخالؽ الكردية آتشكيل التوليد اغبافظ القر  (ٔ

 .اإلسالـ

تشكيل التوليد اؼبستطيع يف فن تالكة القراءف كما التفسَت من  (ٕ

 ؿبتول القرآف، كأمر باؼبعركؼ كاهنى عن اؼبنكر.

تشكيل التعليم اعبيد يف ربقيق التحصيل األكادديي كغَت  (ٖ

 األكادديي.

جعل الطالب قادرين على إتقاف الدركس العامة، تكنولوجيا  (ٗ

 اؼبعلومات ، كغَتىا من العلـو الدينية اإلسالمية. 

جعل الطالب حيفظوف القرآف جيدان كديكنهم فهم احملتول كفبارستو   (٘

 كما يعلمو للمجتمع األكسع.
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 عناصر المدرسة  ( ث

 اؼبنهج الدراسي .ٔ

اؼبناىج الدراسية علي كاؼبنهج الدراسي اؼبستخدـ ىو دركس 

ساعة  ٛٗمع ساعات من التعلم الفعاؿ  ٕٛٓٓمستوم الوحدة يف 

 .يف األسبوع

 تطوير الطالب .ٕ

 :تطوير الطالب يف شكل الالمنهجية ما يلي

 سنوات. ٖأجزاء يف  ٘ٔربفيظ القراءف  ( أ

يستطيع تالكة القراءف بسبعة األغنية اليت تشمل: باييت، الشوبا،   ( ب

 سنوات. ٖاغبجاز، هناكند، راس، السكة كجيهاركا سباما يف 

ط القراءف بستة أنواع القواعد من كتابات القرآف فيستطيع خا ( ت

الذم يشمل: النسخ، الثالثي، الديواين، الكويف، الفارسية كالرقعة 

 سنوات. ٖيف 

  4300/4302فصل السابع )الرابع( في السنة الطالب في  .4

 عملية تكوف لن الطالب بدكف ألنو التعليم، يف االمهية املو عاحد ال الطالب

ف آاؼبدرسة اؼبتوسطة حفظ القر ب)الرابع(  السابع يف الفصل طالبال عدد. أما التعليم
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 طالبنا ٓٗ ىو ٕٛٔٓ /ٕٚٔٓيف السنة  مؤسسة اؼبركز اإلسالمي سومطرة الشمالية

 .ذكور ككلهم

 معلم الصرف في الفصل السابع .2

 اؼبسؤكلية من كبَتنا قدرنا كتفيو يضع التعليم، يف االمهية املو عاحد الاؼبعلم 

 كجود أف القوؿ ديكن .اؼبتوخاة األىداؼ ربقيق كبو الطالب لقيادة ؿباكلة يف

 .للغاية مهم أمر تعليمية مؤسسة يف كالتعلم التعليم عملية يف اؼبعلمُت

 السابع الباحثة أف معلم الصرؼ يف الفصل كمقابلة بناء على مالحظة

 ف مؤسسة اؼبركز اإلسالمي سومطرة الشماليةآاؼبدرسة اؼبتوسطة حفظ القر ب)الرابع( 

من اعبامعة اإلسالمية  خريج ىو الذمىو معلماف، األستاذ سواؿ الدين اؼباجستَت 

يف شعبة علم اغبديث، ك األستاذة ماال حيايت اؼباجستَت  الشماليةاغبكومية سومطرة 

 الًتبيةيف شعبة  الشماليةمن اعبامعة اإلسالمية اغبكومية سومطرة  خريجاللىت ىي 

 .اإلسالمية الدينية
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 الخاصة النتائج   .ب 

المدرسة المتوسطة خطة تعليم معلم الصرف في فصل السابع )الرابع(  .0

 اإلسالمي سومطرة الشماليةن مؤسسة المركز آحفظ القر 

خطة تعليم معلم الصرؼ يف فصل  ،الباحثة هبا قـوت اليت اؼبالحظات على بناء

 ف مؤسسة اؼبركز اإلسالمي سومطرة الشماليةآاؼبدرسة اؼبتوسطة حفظ القر السابع )الرابع( 

يستخدـ اؼبعلم كتاب الدراسي يعٍت كتاب منت البناء ك  فقط،كتاب الدراسي  لديو

الباحثة  هبا قـوت اليت اؼبالحظات بداية من. الكتاب يف للمادة كفقا يتبعك  فقطاألساس 

 تنفيذخطة  ستخدـي الالصرؼ  معلم أجراىا اليت عملية ٕٛٔٓ فّباير ٕٚالتاريخ  يف

 جيب ميالتعل تنفيذخطة  يف أعدت اليت اؼبوادبقوؿ معلم الصرؼ  كفقا ألنو ميالتعل

 ستخدـبل الذم ي يفهموف، ال أك يفهموف الطالب كاف كلو كاحد تعليم يف إكماؽبا

 الطالب من فهمها ديكن ال اؼبعلم من اؼبقدمة اؼبادة كانت إذا، كذلك ليساؼبعلم 

حىت أكثر من الطالب يفهموف بالتعليم  التالية اؼبواد إىل تتحرؾ لن أك اؼبواد تكرار سيتمف

 .وفيفهم ال نمِ 

مارس  ٕٓالصرؼ سواؿ الدين يف التاريخ  معلم معالباحثة  مقابلة نتائج أف كما

 ، يعٍت: ٕٛٔٓ

 األكيل اؼبستول ىذا ألف الدراسي الفصل ؽبذا ميالتعل تنفيذخطة "ال أستخدـ 
 تعليم يف رتبت ميالتعل تنفيذخطة  يف، ميالتعل تنفيذخطة  استخداـ الصعب من
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أف يتعلمها، كلو كاف  ك التعليم ال يزاؿ أف حيققها ىذه أحد يف كاؼبوادكاحد 
 اليتالذم أستخدـ ليس كذالك،  النظاـيتعلمهم، بل  ما يفهموف ال الطالب
بفعل اؼباض ك  الطالب يفهم مل إذا ،متعلمه ما يفهموا أف الطالب على أطبقها

حىت أكثر من الطالب  التايل، تعليمال حىت ميالتعل تكرار يستمراؼبضارع مثال ف
 ما الطالب يفهم أف ىو يل شيء أىموف. يفهم ال نمِ يفهموف بالتعليم 

 ذالك مفتاحو". ،متعلمه
 الصرؼ معلم مع الباحثة أجراىا اليت كاؼبقابالت اؼبالحظات نتائج على بناءن 

اؼبدرسة بيف فصل السابع )الرابع( الصرؼ  معلمالباحثة أف  خلصت ،قبلو اؼبذكورة

 تنفيذخطة ال ديلك  ف مؤسسة اؼبركز اإلسالمي سومطرة الشماليةآاؼبتوسطة حفظ القر 

منت البناء ك األساس فقط، ك  الكتاب يف موجود ىو ؼبا كفقنا اؼبادة على دكيعتم ميالتعل

ك سول من  التعليمية اؼبواد لتطوير األساس ىو ميالتعل تنفيذألنو خطة  فعاؿ غَت ىذا

 إىل التعلم تصميم حيتاج التعلم، نشاط تصميم يف األساس ىو ميالتعل تنفيذذالك، خطة 

 .األمثل النحو على يتحقق أف ديكن اختصاصفعاؿ لعل  تنظيم

 
المدرسة المتوسطة حفظ الصرف في فصل السابع )الرابع(  ميتعل عملية .4

 الشماليةن مؤسسة المركز اإلسالمي سومطرة آالقر 

ف مؤسسة آاؼبدرسة اؼبتوسطة حفظ القر تعليم الصرؼ يف فصل السابع )الرابع( 

 مع مساء ٓٓ.ٗٔ الساعة يف ثالثاءال يـو كلينّفذ يف   اؼبركز اإلسالمي سومطرة الشمالية

 .دقيقة ٘ٗ مدة
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تعليم الصرؼ يف فصل السابع )الرابع( الكتاب يستخدـ معلم الصرؼ يف 

 باستخداـ ف مؤسسة اؼبركز اإلسالمي سومطرة الشماليةآالقر  حفظاؼبدرسة اؼبتوسطة 

الصرؼ ىو أستاذ  معلم بو قاـ الذم ميالتعل شكل مثمنت البناء ك األساس،  كتاب

 الك إما اف يكوف  الكتاب باستخداـشواؿ الدين يف ىذا تعليم الصرؼ إما اف يكوف 

 كما قاؿ أستاذ شواؿ الدين:   الكتاب، تستخدـ

 تعليمو يف مثمنت البناء ك األساس،  الكتاب باستخداـ"اعلِّم ِعلم الصرؼ 
ك إما اف يكوف  الكتاب باستخداـىو إما اف يكوف  ميالتعل من شكلُت ستخدـا

 يف اؼبادة من كضحىو ا الكتاب تستخدـ الاؼبقصود من  الكتاب، تستخدـ ال
 التعليم يف اؼبادة يفهموا مل الذين الطالبمعظم  يزاؿ ال ألنو السابق، التعليم
 ."السابق
 الساعة من ٕٛٔٓفّباير  ٕٚالتاريخ  يف الثالثاء يـو مالحظات الباحثة عملت

 أما عملية تعليمو كما يلى: .ميالتعل من االنتهاء حىتمساء  ٓٓ.ٗٔ

 الكتاب باستخداـ ميالتعل (ٔ

 مقدمة .أ 

 الطالب أجابقاؿ اؼبعلم "السالـ عليكم كرضبة اهلل ك بركاتو" مث  .ٔ

 معا.

 .علمهاسي اليت اؼبواد اؼبعلم يسأؿ .ٕ
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 النواة أنشطة  .ب 

 تعلمهاس اليت اؼبواد اؼبعلم قرأ .ٔ

 مع الطالب اؼبادة اؼبعلم ترجم .ٕ

 الًتصبات قراءة إلعادةالطالب  أحد من اؼبعلم طلب .ٖ

 الًتصبة ذالك اؼبعلم يشرح .ٗ

 السبورة على اؼبشركح التصريف اؼبعلم يكتب .٘

 لتصريف الفعل الذم يشرح اؼبعلم.  معا الطالب اؼبعلم يسأؿ .ٙ

 اػبتاـ أنشطة .ج 

 .ىاوافهمي مل اليت اؼبادة عن للسؤاؿ للطالب الفرصة اؼبعلم يعطي .ٔ

 تعلمها اليت اؼبواد اؼبعلم خيتتم .ٕ

 التعليم يف سهاستدر  اليت اؼبادة ليدرسوف الطالب من اؼبعلم يطلب .ٖ

 التايل

 بالدعاء ك السالـ. ميالتعل يغلق اؼبعلم .ٗ

 التعليم موضوع .د 

الباب السادس من كتاب  ىو التعليم ىذا يف تدرس اليت اؼبادة

 يفُعل(. –منت البناء ك االساس يعٌت عن كسرين )فُعل 
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 اما مادتو كما يلي:

فُعل يفُعل موزكنو حُسن حيُسُن ك عالمتو اف يكوف عُت فعلو مضموما يف "

 "زيد.اؼباضى ك اؼبضارع ك بناؤه  ال يكوف اال الزما كبو حُسن 

ت الباحثة أيضا اىل قابل، ٕٛٔٓمارس  ٕٓسول من تلك اؼبالحظة ىف التاريخ 

أما قولو عن تنفيذ تعليم  ،اؼبالحظة ىذه نتائج لتعزيزمعلم الصرؼ ىو سواؿ الدين 

 الصرؼ كما يلي: 

 عميقنا ليس أشرحالكتاب ك  يف ىو ما أشرح الكتاب، استخداـب تعلمتُ  إذا"
ا،  كاحدة مادة يف لذلك التصريف،  فهم عليهم يصعب الطالب ىؤالء ألف جدن
  .اجتماعات عدة يكوف أف ديكن
أكال أقراء الكتاب ك أترجم اىل اللغة االندكنيسيا  ىي هبا اعلِّم اليت ميالتعل عملية

 مثل علمتُ  لقدمث يكتب الطالب ترصبتها ربت اللغة العربية يف ذالك الكتاب، 
كبو ما معٍت من الكلمة "ك" ك ما معٍت  العربية، اللغة معٌت أيضنا يعرفوا لكي ىذا

 أحد من طلبتُ  الًتصبة، من االنتهاء عند مثمن الكلمة "من" ك غَت ذالك. 
 تصريفو يف السبورة مث نصرِّؼ معا. كأكتب أشرح مث الًتصبة، نتائج قراءة الطالب

 
 تنفيذ على أخرل مرة مالحظات، قدمت الباحثة  ٕٛٔٓمارس  ٖٔالتاريخ 

اؼبدرسة بذالك يف فصل السابع )الرابع(  الكتاب باستخداـ ميالتعل عنالصرؼ  ميتعل

 اليت اؼبالحظات، ف مؤسسة اؼبركز اإلسالمي سومطرة الشماليةآاؼبتوسطة حفظ القر 

تعليم ال يف الكتاب باستخداـ التعلم تنفيذ عمليةمع  يساكم ىي ةالباحث ىذا أجراىا
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 أجابقاؿ اؼبعلم "السالـ عليكم كرضبة اهلل ك بركاتو" مث يعٌت يف أنشطة اؼبقدمة  السابق،

. الطالب  معا ك يسأؿ اؼبعلم اؼبواد ستعلم ذالك اليـو

يف كتاب  ٙيعٍت عن اؼبادة يف الباب  اليت ستعلمها اؼبواد اؼبعلم قرأالنواة،  أنشطة 

فعلو فِعل يفِعل موزكنو حِسب حيِسب ك عالمتو اف يكوف عُت  منت البناء ك األساس "

مكسورا يف اؼباضى ك اؼبضارع ك بناؤه ايضا للتعدية غالبا ك قد يكوف الزما مثاؿ اؼبتعدل 

 اؼبعلم يًتجمزيد" ك بعد ذالك  كبو حسب زيد عمرا فاضال ك مثاؿ الالـز كبو كِرث

 يف شيء كل بعد اػباص، كتاهبم يف الًتصبة الطالب يكتب مث اؼبادة من الكالـ كلمة

 يشرح .الًتصبة نتائج قراءة الطالب أحد من اؼبعلم يطلب مث ترصبتها انتهىذالك الباب 

الًتصبة أم عن تصريف االصطالح من فِعل يفِعل بشرح عالمتو ىو يف عُت الفعل  اؼبعلم

يف فعل اؼباض ك اؼبضارع حبركة الكسرة ك يكتب تصريفو يف السبورة مث يطلب اؼبعلم 

 الطالب أف يصرؼ معا.

 مل اليت اؼبادة عن للسؤاؿ للطالب الفرصة اؼبعلم يعطي ك يف أنشطة اػبِتاـ،

 من اؼبعلم تعلمها. يطلب اليت اؼبواد اؼبعلم يسأؿ مث خيتتم أحد ال الطالب بعد .يفهمواىا

التعليم بالدعاء ك  يغلق اؼبعلممث  التايل التعليم يف ستدرسها اليت اؼبادة ليدرسوف الطالب

 السالـ.
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 الصرؼ معلم معالباحثة  أجراىا اليت كاؼبقابالت اؼبالحظات نتائج على بناءن 

يف  الكتاب باستخداـ ميالتعل عنالصرؼ  ميتعل تنفيذالباحثة أف  خلصت ،قبلو اؼبذكورة

ف مؤسسة اؼبركز اإلسالمي آاؼبدرسة اؼبتوسطة حفظ القر بذالك فصل السابع )الرابع( 

 ميتعل تنفيذذالك  لدعم قصور أكجو تزاؿ ال لكننّفذ باعبيد ك  سومطرة الشمالية

 كال الطالب حضور اؼبعلم يسأؿ المثالو يف أنشطة اؼبقدمة  فعالية،الصرؼ ليكوف 

 ديكن ميالتعل يف الطالب حضور ألف مهم أمر ىذا حضور، غَت ىو من يكتب

 بسبب دائمنا يكونوف ال الغائبوف الطالب التدريس، يف اؼبعلم لقدرة كمقياس استخدامها

 الطالب أف أك فبتعنا ليس اؼبعلم من التعلم ألف أيضنا ذلك حيدث أف ديكن كلكن اؼبرض

 .اؼبوقف حيبوف ال

 الكتاب ـال يستخد ميالتعل (ٕ

 ٕٛٔٓ مارس ٙٓالتاريخ  الثالثاء يف يـو مالحظات الباحثة عملت

أما عملية تعليمو كما  .التعليم من االنتهاء مساء حىت ٓٓ.ٗٔ من الساعة

 يلى:

 اؼبقدمة ( أ

 الطالب أجابقاؿ اؼبعلم "السالـ عليكم كرضبة اهلل ك بركاتو" مث  .ٔ

 معا.
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 يسأؿ اؼبعلم دراسة سابقة .ٕ

 .للطالب الدافع اؼبعلم أخذ .ٖ

 النواة األنشطة  ( ب

 التعليم يف علموي الذميكتب اؼبعلم التصريف يف السبورة عن الوزف  .ٔ

 .السابقة

 يشرح اؼبعلم عن ذالك التصريف. .ٕ

وزف من  .ٖ
َ
 ذالك التصريف.يكتب اؼبعلم اؼب

 من ذالك التصريف. كلمة كل يف عالمات الطالب اؼبعلم يسأؿ .ٗ

ليقدـ اىل االماـ ك يكتب من الكلمة  الطالب أحد منيطلب اؼبعلم  .٘

 عالمة من تلك الكلمة. اؼبعلم يسأؿمث 

 الطالب أحد يطلب مثالتصريف  كلمة من شكالن  اؼبعلم يكتب .ٙ

 ذالك التصريف. من إلكماؿ

  .كتب الذمليصرؼ االفعاؿ  الطالب من اؼبعلم يطلب .ٚ

  .كتب الذمليحفظ التصريف  الطالب من اؼبعلم يطلب .ٛ

اىل االماـ من اغبافظ من  يتقدموا أف الطالب من اؼبعلم يطلب .ٜ

 التصريف.
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 اػبتاـ أنشطة ( ج

 .ىاوافهمي مل اليت اؼبادة عن للسؤاؿ للطالب الفرصة اؼبعلم يعطي .ٔ

 تعلمها اليت اؼبواد اؼبعلم خيتتم .ٕ

 التعليم يف سهاستدر  اليت اؼبادة ليدرسوف الطالب من اؼبعلم يطلب .ٖ

 التايل

 بالدعاء ك السالـ. ميالتعل يغلق اؼبعلم .ٗ

 موضوع التعليم ( ح

التصريف من التدريس يف  ىو التعليم ىذا يف تدرس اليت اؼبادة

 التعليم السابق. اما مادتو كما يلي:

َمفعل  –َمفعل   -تفعل  ال –افُعل  –مفعوؿ  –فعيل  –َفعال  –يفُعل  –فُعل "

 ِمفعل. –

ؿَبسن  –ال ربسن  –احُسن  –ؿبسوف  –حسُت  –ُحسنا  –حيُسن  –حُسن 

 ".ؿِبسن –ؿَبسن  –
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ت الباحثة أيضا اىل قابل ٕٛٔٓمارس  ٛٓسول من تلك اؼبالحظة يف التاريخ 

أما  اؼبالحظات، ىذه نتائج لتعزيزالطالبُت مها ؿبمد صابر الفندم ك أكفا رفقي اؼبهدم 

 قوؽبما عن تنفيذ تعليم الصرؼ الذم عّلم اؼبعلم كما يلي: 

"يا أخيت كبَت أّكال كتب اؼبعلم من الكلمة يف السبورة مث يأمرنا إلكماؽبا، مثاؽبا 
نصرا ك بعد ذالك، ك بعض  -ينصر -من الكلمة "نصر" مث نكملها "نصر

عالمتها؟ مثاؽبا ينصر ما االخرل كتب اؼبعلم من الكلمة يف السبورة مث يسألنا ما 
 جنس من ىذه الكلمة؟ ك ما عالمتها؟ كذالك يا أخيت كبَت."

 
 تنفيذ على أخرل مرة مالحظات، قدمت الباحثة  ٕٛٔٓابريل  ٚٔالتاريخ 

اؼبدرسة بذالك يف فصل السابع )الرابع(  الكتاب ـيستخد ال ميالتعل عنالصرؼ  ميتعل

 اليت اؼبالحظات، سالمي سومطرة الشماليةف مؤسسة اؼبركز اإلآاؼبتوسطة حفظ القر 

تعليم ال يف الكتاب ـيستخد ال التعلم تنفيذ عمليةمع  يساكم ىي ةالباحث ىذا أجراىا

 أجابقاؿ اؼبعلم "السالـ عليكم كرضبة اهلل ك بركاتو" مث يعٌت يف أنشطة اؼبقدمة  السابق،

 معا ك يسأؿ اؼبعلم اؼبواد يف التعليم السابق. الطالب

أنشطة النواة، يكتب اؼبعلم تصريف االصطالح يف السبورة الذم تعلم يف التعليم 

َمفعل   -ال تفِعل  –افِعل  –مفعوؿ  –فاعل  –فُعالنا  –يفِعل  –فِعل السابق، يعٍت 

 من اؼبعلم يسأؿ مث الكلمات، ىذه من كل عالمة اؼبعلم يشرح مث، ِمفعل –َمفعل  –

" مث أجاب الطالب معا، "ذالك فعل اؼباض يا أستاذ" ؟ فِعل الكلمة شكل ما " الطالب
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 اإلجابة البعض يستطيع كال اإلجابة ديكن بعض"ما عالمتو؟"  أخرل مرة اؼبعلم يسأؿ مث

 يسمى الطالب أحد إىل أخرل مرة اؼبعلم يسأؿ مث"حبركة الفتح يف اخره يا أستاذ"  عنها

" مث أجاب ""حبركة الفتح يف اخره يا أستاذ" فرحاف؟فعل اؼباض يا  عالمة ىي ما " فرحاف

عالمة فعل اؼبضارع ىو يدخلها  أعاله، السؤاؿفعل اؼبضارع كما  عن أيضا اؼبعلم سأؿ مث

 "أنيت". حرؼ إىل يشار أكحرؼ اؼبضارعة 

بعد أف يشرح عن الوزف من ذالك الباب الكسرتُت، مث يكتب اؼبعلم موزنو، يعٌت 

ؿَبسب  –ال ربسب  –احِسب  –ؿبسوب  –حاسب  –ُحسبانا  –حيِسب  –حِسب 

 يلدافك  ىو الطالب أحد اؼبعلم يطلب مث أخرل، مرة كشرحها، ؿِبسب –ؿَبسب  –

ك أجاب "فعل  الكلمة، ذالك نوع يسأؿ مث مينعِ  كلمة كيكتب اماـ الفصل إىل يتقدـل

 الطالب أجاب" العالمة؟ ىي ما" أخرل مرة اؼبعلم طلب ذلك بعداؼبضارع يا استاذ" 

 "موجود حرؼ الياء يف اكلو يا استاذ".

 أحد كيطلب "ويفتِ " كىيفعل اؼبضارع  من كاحدة كلمة اؼبعلم يكتب ذلك، بعد

التصريف من ذالك الكلمة.  كاستكماؿليقدـ أماـ الفصل  صاٌفىو  اآلخرين الطالب

 الطالب من اؼبعلم طلب مث ، خاطئ شيء يزاؿ ال كلكن ، الطالب اكتماؿ بعد

الفعل الليت   أشكاؿلتصريف  معا الطالب من اؼبعلم يطلب مث .إلصالحو اآلخرين
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 ،التصريف حيفظوا أف للطالب اؼبعلم يطلب مثأف يصرؼ معا  االنتهاءكتبت. ك بعد 

 .الفصل أماـ إىل إليداعها دعوة يف مث الفعلذالك تصريف ب حفظت الذين ألكلئك

 مل اليت اؼبادة عن للسؤاؿ للطالب الفرصة اؼبعلم ك يف أنشطة اػبِتاـ، يعطي

 من اؼبعلم تعلمها. يطلب اليت اؼبواد اؼبعلم يسأؿ مث خيتتم أحد ال الطالب بعد .يفهمواىا

التعليم بالدعاء ك  يغلق اؼبعلممث  التايل التعليم يف ستدرسها اليت اؼبادة ليدرسوف الطالب

 السالـ.

 الصرؼ معلم معالباحثة  أجراىا اليت كاؼبقابالت اؼبالحظات نتائج على بناءن 

 الكتاب ـيستخد ال ميالتعل عنالصرؼ  ميتعل تنفيذالباحثة أف  خلصت ،قبلو اؼبذكورة

ف مؤسسة اؼبركز اإلسالمي آاؼبدرسة اؼبتوسطة حفظ القر بذالك يف فصل السابع )الرابع( 

 ميتعل تنفيذذالك  لدعم قصور أكجو تزاؿ ال لكننّفذ باعبيد ك  سومطرة الشمالية

 للطالب يشرح أف اؼبعلم جيب ميتعلال يف البدء قبلمثالو  فعالية،الصرؼ ليكوف 

 تعتّباغباؿ ال يفعل معلم الصرؼ.  ىذا كنكل ربقيقها جيب اليت التعليمية األىداؼ

 اؽبدؼ ألف أكثر، يتعلموف فهم لذا للطالب، مهمة التعلم بأىداؼ اؼبتعلقة اؼبعلومات

 .ميالتعل اكتماؿ بعد يتحقق أف جيب
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المدرسة المتوسطة حفظ فصل السابع )الرابع( في طريقة تعليم الصرف   ( ب

 .ن مؤسسة المركز اإلسالمي سومطرة الشماليةآالقر 

األىّم من عملية التعليم ىو يتبع الطالب ك يتفهموف يف كل اؼبواد الذم عّلم 

 لتسليم مقدمة التعليمية العملية يف اؼبستخدمة الطريقة تكوف أف جيباؼبعلم اليهم، ك 

  .للطالب اؼبواد

 من العديد ألف للتطبيق، متنوعة طرقنا يكوف أف ديكن طريقةال استخداـكل 

 .ذلكك غَت  التحتية البنية ككسائل الطالب كظركؼ اؼبعلم مهنة مثل تؤثر العوامل

 يفاؼبعلم  اؼبستخدمة التدريس طرؽ أف كاؼبقابالت، اؼبالحظات على بناء

ف مؤسسة اؼبركز اإلسالمي آاؼبدرسة اؼبتوسطة حفظ القر فصل السابع )الرابع( يف  التدريس

 الطالب، كحالة اؼبادة، على يعتمدالتعليم، على ذالك  كل زبتلف سومطرة الشمالية

 التعلم لغرض .تدريسو سيتم الذم اؼبوضوع حوؿ الطالب كاحتياجات الطالب، كقدرة

 :يلي كما ىي اؼبستخدمة الطريقة، فأما جيد بشكل يتحقق أف ديكن

 طريقة القراءة و طريقة الترجمة (0

 نتيجةكما   الكتاب، قراءة ىي الطريقة ىذه يف إليها اؼبقصود القراءة طريقة

الصرؼ سواؿ الدين، يف تنفيذه ىو قراء اؼبعلم ك ترجم   معلم مع ةالباحث كمقابلة ؼبالحظة

أما االىداؼ من  الكلمة، ربت الًتصبة الطالب يكتب مث الكتاب يف للكلمة كلمة
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سول من  أكثر، العربية اللغة اؼبفردات الطالب يتقن لعل الطريقة ىذه باستخداـاؼبعلم 

 طلب كالًتصبة القراءة بعد مث .العريب الكتاب ترصبة كيفية يتعلموف الطالب أفذالك 

 تعليم ىو وىدفاماـ الفصل،  الكتاب ترصبة نتائج قراءة إعادة الطالب أحد من اؼبعلم

 .بالعربية الناطقة الكتب قراءة يف بارعُت الطالب

مارس  ٕٕالصرؼ سواؿ الدين يف التاريخ  معلم مع الباحثة مقابالت نتائج كما

 كما يلى:   ٕٛٔٓ

 اليت الطريقةيعٌت منت البناء ك االساس،  الكتاب استخداـ"حُت التعليم ب
أشرح، ك  كالًتصبة القراءةمث بعد انتهاء من  كالًتصبة القراءة طريقة ىي ستخدمهاأ

فسيعلم  اإلندكنيسية،اللغة   إىل الكتاب رصبةت عند ىي الطريقة ىذه فعالية
من ذالك الكتاب، سول من ذالك سيعّلم  الًتصبةالطالب قليل بعد قليل 

 يف بارعُت الطالب تعليم ىو وىدفاللغة العربية ك  الكتاب رصبةالطالب كيفية ت
 ".بالعربية الناطقة الكتب قراءة

 طريقة الكتابة (4

 تنفيذكمقابلة الباحثة مع معلم الصرؼ سواؿ الدين، اؼبقصود ب بناء على مالحظة

مثالو  شرح،ي مث السبورة على اؼبادة يكتب الطالب أحد أك اؼبعلمىو  الكتابة طريقة

ك  ركاتاغب اعطى مثيكتب اؼبعلم من كلمة "نصر" اىل شكل تصريف االصطالح 

 كيستمركا يتقدموا أف الطالب يطلب مثيكتب اؼبعلم من كلمة األخرل  ذلك بعد، شرحي

يطلب اؼبعلم الطالب ليكتب من شكل الكلمة مث يسأؿ  أحياناذالك التصريف، ك  يف
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لعل الطالب أف يستطعوف أف  الكتابة طريقة من الغرضالعالمة من تلك الكلمة. 

  .مكتبه ما مع أفضل بشكل يتذكركف الطالب أفيكتبوف كتابة العربية. سول من ذالك 

الباحثة مع الطالبُت مها اندرا لسماف ك ؿبمد اريك  اؼبقابلة ةجنتي مع يتفق ىذا

 :ٕٛٔٓمارس  ٕٚنفالف يف التاريخ 

اؼبعلم على مثاؿ االخرل "يكتب اؼبعلم التصريف يف السبورة ك يشرح مث يكتب 

أيضا يطلبنا اؼبعلم لنكتب من شكل  أحياناذالك التصريف، ك  يف ك نطَلب لنستمر

 الكلمة مث يسأؿ العالمة من تلك الكلمة."

 والجواب السؤال طريقة (4

 تنفيذكمقابلة الباحثة مع معلم الصرؼ سواؿ الدين، اؼبقصود ب بناء على مالحظة

 اىل اؼبعلم يسأؿ مث السبورة على الطالب يكتب أف بعدىو  كاعبواب السؤاؿ طريقة

مثالو يكتب الطالب من الكلمة "حسب" مث يسأؿ اؼبعلم "ما  ،ومكتوبعن  الطالب

 الطالب، جييب أف بعدجنس من ىذا الكلمة؟ ىل ىو فعل ماض أك فعل اؼبضارع؟" 

 ىو كاعبواب السؤاؿ طريقةىذا  من الغرض إف"ما عالمتو؟".  أخرل مرة اؼبعلم سأؿ

  .ميالتعل يف كإبداعنا تطوران  أكثر الطالب يكوف حبيث حافز توفَت
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 الحفظ طريقة (2

كمقابلة الباحثة مع معلم الصرؼ سواؿ الدين، اؼبقصود بتنفيذ  بناء على مالحظة

ليحفظ  الطالب من اؼبعلم طلب اؼبادة، شرح بعدىو حفظ التصريف،  اغبفظ طريقة

اماـ الفصل ؼبراجعة  للذىابالتصريف الذم شرح، ك ؼبن حفظ التصريف فيطلب اؼبعلم 

 حفظو. 

 
 تحليل البيانات .ج 

المدرسة المتوسطة خطة تعليم معلم الصرف في فصل السابع )الرابع(  .0

 .ن مؤسسة المركز اإلسالمي سومطرة الشماليةآحفظ القر 

 التخطيط يتطلب اعبيدة ميالتعل تنفيذ، ميالتعل بدء قبلخطة التعليم أمر مهم 

 على لذالك، جيب .اؼبعلم طةثّبت خب الطالب ميتعل قباح أف يعٍت كىذا .أيضا اعبيد

التدريس  على قادر يكوف لن اؼبعلم أف أم م.التعلي بدء قبل التعليم خطة إعداد اؼبعلم

 .السابق يف تطويرىا مت اليت االستعدادات لديو يكن مل إذا باألفضل

 الصرؼ معلم مع الباحثة أجراىا اليت كاؼبقابالت اؼبالحظات نتائج على بناءن 

اؼبدرسة بيف فصل السابع )الرابع( الصرؼ  معلمالباحثة أف  خلصت ،قبلو اؼبذكورة

 تنفيذخطة ال ديلك  اؼبتوسطة حفظ القراءف مؤسسة اؼبركز اإلسالمي سومطرة الشمالية

منت البناء ك األساس فقط، ك  الكتاب يف موجود ىو ؼبا كفقنا اؼبادة على دكيعتم ميالتعل
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ك سول من  التعليمية اؼبواد لتطوير األساس ىو ميالتعل تنفيذألنو خطة  فعاؿ غَت ىذا

 التعلم تصميم حيتاج م،يالتعل نشاط تصميم يف األساس ىو ميالتعل تنفيذذالك، خطة 

 للتخطيط ديكنك  .األمثل النحو على يتحقق أف ديكن اختصاصفعاؿ لعل  تنظيم إىل

 للسيطرة الفرصة كإتاحة اؼبناسب، الوقت كيف اقتصادية، أكثر ىدؼ ربقيق يف يساعد أف

 .التنفيذ يف أكّب بسهولة كمراقبتها الفرص على

 ينفذ لنفالتعليم  اؼبعلم أنشأىا اليت التعليم خطة غياب يفاستنتجت الباحثة أف 

 اؼبناسب. الوقت يف ليساألفضل ك عملية التعليم  على

 
المدرسة المتوسطة حفظ الصرف في الفصل السابع )الرابع(  ميتعل عملية .4

 ن مؤسسة المركز اإلسالمي سومطرة الشماليةآالقر 

 العمليات على تنطوم اليت التدريس ذبربة لتوفَت مصمم نشاط ىي التعلم عملية

 كموارد كالدكائر اؼبعلم مع كالطالب الطالب بُت التفاعل خالؿ من كالبدنية العقلية

 .الكفاءة ربقيق أجل من األخرل ميالتعل

اؼبدرسة )الرابع(  السابع الفصل يف معلم الصرؼ استخدـ التعليم الذم تنفيذ

 من مرحلتُت باستخداـ ف مؤسسة اؼبركز اإلسالمي سومطرة الشماليةآاؼبتوسطة حفظ القر 

 .الكتاب يستخدـ ال ميكالتعل الكتاب باستخداـ ميالتعل م،يالتعل
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 الكتاب باستخداـ ميالتعل ( أ

 الصرؼ معلم معالباحثة  أجراىا اليت كاؼبقابالت اؼبالحظات نتائج على بناءن 

يف  الكتاب باستخداـ ميالتعل عنالصرؼ  ميتعل تنفيذالباحثة أف  خلصت ،قبلو اؼبذكورة

اإلسالمي  ف مؤسسة اؼبركزآاؼبدرسة اؼبتوسطة حفظ القر بذالك فصل السابع )الرابع( 

 من الطالب جيعل الذم الكتاب قراءة أنشطةموجوده  مثلنّفذ باعبيد  سومطرة الشمالية

الطالب   يعرؼ حبيث الكتاب ترصبة أنشطةك موجوده  كقوة، استقرارنا أكثر اؼبفردات

الصرؼ  ميتعل تنفيذذالك  لدعم قصور أكجو تزاؿ ال لكنك  العريب، الكتاب ترصبة كيفية

 ىو من يكتب كال الطالب حضور اؼبعلم يسأؿ المثالو يف أنشطة اؼبقدمة  فعالية،ليكوف 

 كمقياس استخدامها ديكن ميالتعل يف الطالب حضور ألف مهم أمر ىذا حضور، غَت

 ديكن كلكن اؼبرض بسبب دائمنا يكونوف ال الغائبوف الطالب التدريس، يف اؼبعلم لقدرة

 .اؼبوقف حيبوف ال الطالب أف أك فبتعنا ليس اؼبعلم من التعلم ألف أيضنا ذلك حيدث أف

 
 .الكتاب يستخدـ ال التعلم  ( ب

 الصرؼ معلم معالباحثة  أجراىا اليت كاؼبقابالت اؼبالحظات نتائج على بناءن 

 الكتاب ـيستخد ال ميالتعل عنالصرؼ  ميتعل تنفيذالباحثة أف  خلصت ،قبلو اؼبذكورة

ف مؤسسة اؼبركز اإلسالمي آاؼبتوسطة حفظ القر اؼبدرسة بذالك يف فصل السابع )الرابع( 

 اؼبعلم هبا يقـو اليت كاألجوبة األسئلة عمليةموجوده  مثلنّفذ باعبيد  سومطرة الشمالية
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 ىذا من اؽبدؼ فإف الطالب، ميتعل ألنشطة كمحرؾ كاألجوبة اغبوافز لتوفَت للطالب

 تزاؿ ال لكنك  م،يالتعل يف كإبداعنا تطوران  أكثر الطالب يكوف أف ىو كاعبواب السؤاؿ

 ميتعلال يف البدء قبلمثالو  فعالية،الصرؼ ليكوف  ميتعل تنفيذذالك  لدعم قصور أكجو

اغباؿ ال  ىذا كنكل ربقيقها جيب اليت التعليمية األىداؼ للطالب يشرح أف اؼبعلم جيب

 فهم لذا للطالب، مهمة التعلم بأىداؼ اؼبتعلقة اؼبعلومات تعتّبيفعل معلم الصرؼ. 

 .ميالتعل اكتماؿ بعد يتحقق أف جيب اؽبدؼ ألف أكثر، يتعلموف

 
المدرسة المتوسطة حفظ فصل السابع )الرابع( في طريقة تعليم الصرف  ( ت

 .ن مؤسسة المركز اإلسالمي سومطرة الشماليةآالقر 

 الًتصبة ةقيكطر  القراءة طريقة (ٔ

البناء ك  اؼبنت كتاب قراءة يتعلم الطالب عندما الطريقة ىذه اؼبعلم ـيستخد

 .اهيًتصب مث األساس

 الكتابة طريقة (ٕ

 مث اللوحة على اؼبواد الطالب أك اؼبعلم يكتب عندما الطريقة ىذه اؼبعلم ـيستخد

 .شرحهاي
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 كاعبواب السؤاؿ طريقة (ٖ

 يقصده كاف عما الطالب ؿيسأ اؼبعلم أف عندما الطريقة ىذه اؼبعلم ـيستخد

 .ك غَت ذالك ل،الفع عالمات مثل للكتابة،

 اغبفظ طريقة (ٗ

تصريف  غبفظ الطالبيطلب اؼبعلم  عندما الطريقة ىذه اؼبعلم ـيستخد

 األفعاؿ.
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 الخالصة .أ 

اؼبتوسطة اؼبدرسة ب السابع يف الفصلبناء على نتائج البحث ك ربليل البيانات 

اللىت شرحت الباحثة يف الباب  حفظ القراءف مؤسسة اؼبركز اإلسالمي سومطرة الشمالية

 السابق، فاستنتجت الباحثة كما يلى:

ف آاؼبدرسة اؼبتوسطة حفظ القر بتعليم الصرؼ يف الفصل السابع )الرابع( تنفيذ  .ٔ

نّفذت باعبيد ألف الذّكاء ك إنفعايل  مؤسسة اؼبركز اإلسالمي سومطرة الشمالية

الطالب تَورَّط عن التجريب ك التحليل ك الفعل ك شكل اؼبوقف من اؼبعلم، ك 

تعليم الصرؼ ليكوف فعالية، مثالو  ذالك تنفيذ قصور لدعم أكجو تزاؿ ال لكن

غَت  ىو من يكتب كال الطالب حضور اؼبعلم يسأؿ يف أنشطة اؼبقدمة ال

 استخدامها التعليم ديكن يف الطالب حضور ألف مهم أمر حضور، ىذا

 بسبب دائمنا يكونوف ال الغائبوف التدريس، الطالب يف اؼبعلم لقدرة كمقياس

 أف أك فبتعنا ليس اؼبعلم من التعلم ألف أيضنا ذلك حيدث أف ديكن اؼبرض كلكن

 .اؼبوقف حيبوف ال الطالب
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اؼبدرسة اؼبتوسطة حفظ فصل السابع )الرابع( يف استخدـ معلم الصرؼ  الطرؽ .ٕ

 ، كما يلى:القراءف مؤسسة اؼبركز اإلسالمي سومطرة الشمالية

 الًتصبة ةقيكطر  القراءة طريقة ( أ

 الكتابة طريقة  ( ب

 كاعبواب السؤاؿ طريقة  ( ت

 اغبفظ طريقة  ( ث

 
 اإلقتراحات  .ب 

يف أخرة الكتابة ىذه الرسالة باؼبقصود تعطى اسهاـ  اإلقًتاحات الباحثةتبلغ 

 كما يلى:  اإلقًتاحاتالفكر ك ترّقى كيفية التعليم، أما اؼبقصود بتلك 

 للمعلم: اإلقًتاحات .ٔ

 حيث من سواءينبغى للمعلم باإلبكارم يف عملية التعليم  ( أ

لعل  كالتقييم، اؼبواد تطوير عملية أك الوسائل استخداـ أك الطريقة

 يف التعلم أىداؼ ربقيق ديكنالطالب ضباسة يف التعليم ك 

 .اؼبناسب الوقت
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 الطالب ذكاء لتحديد احملاكالت من اؼبزيدينبغى للمعلم يف   ( ب

 اؼبعلم يستطيعحىت  تعلمهم كأساليب كاىتماماهتم كاستعدادىم

 .الطالب ػبصائص كفقنا ميالتعل عملية ضبط

 يف للطالب اليومية اغبياة أك البيئة على يَورِّطينبغى للمعلم أف   ( ت

 .بسهولة ميالتعل من األفهم  لطالبالصرؼ حىت ا ميتعل

 للمدرسة اإلقًتاحات .ٕ

 الصرؼ، ألف الصرؼ ينبغى للمدرسة يف األىم ؼبوضوعات ( أ

 اؼبرافق تنبغى الستكماؿ .اؼبدرسة يف اؼبواضيع أىم من كاحد

 كأجهزة شاشات الصرؼ، مثلتعليم  تدعم اليت التحتية كالبنية

 .فئة لكل العرض
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