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حتليل
فيتعرعلى 

العربيةاللغةومعلّمياملدرسةرئيسمعوالتوثيقواملقابلةهدةباملشاالباحثةقامتأنبعد
فتخليلجفارا،اإلسالميةالثّانويةحاضرينسلطانمبدرسةالثّامنالصفيفالتالميذوبعض
الثّامنالصفيفالعريبالنصيفاملضارعالفعلتعريفعلىالتالميذقدرةعنالباحثة

.جفارااإلسالميةيةالثّانوخاضرينمبدرسةسلطان
تركيبتعليمتنفيذ.١

معالعربيةاللغةاملعلّمبهفقاماملضارعالفعلمادةيفالعربيةاللغةتعليمتنفيذأما
علىدراقاالتالميذيكونوهو. )الثّاين(الثّامنالصفويف)واحد(الثّامنالصفيفالباحثة
.العريبالنصيفاملضارعالفعلتركيبيفوتنفيذتدريب

شؤونوزارةمنهياملدرسةذهالعربيةاللغةتعليميفاملستخدمةالكتبإنّ
التمريناتوكتابالثّامنالصفيفللتالميذ" ٢العربيةباللغةفصيح"كتابيعينالدينية،

"MGMP Bahasa Arab"أيضااملعلّمواستخدم. العربيةاللغةيفالميذالتقدرةملمارسة
١.فيهاترقيةعلىاملكتبةيفاملوجودةاليتبكتب

يفالعربيةاللغةتعليمعمليةفإنّالعربيةاللغةمعلممنحثةالباتناولتماعلىوفقا
:يلىكمااملضارعالفعلبالتركيب" ةهنامل"املادة
الشرطيصورةمثال" ةهنامل"الصورةبوسيلةاملفرداتالتالميذعلىاملعلّميعطى)١

.وغريهااملدرسوصورةالطبيبوصورة
.اجلهريةاءةبالقرمعاالقراءةالتالميذيقرأ)٢
.جامعاالتالميذمعاملفرداتاملعلّميترجم)٣
".ةهنامل"باملادةالعريبالنصيفاملضارعالفعلالتركيبالتالميذعلىاملعلّميشرح)٤

الثانوية اإلسالمية جفارا يف التاريخ " سلطان حاضرين"مقتطف املقابلة مع معلّم اللغة العربية يف الصف الثّامن مبدرسة 1
)١٥: ٠٩(٢٠١١فرباير ١٦
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العريبالنصيفاملضارعالفعلتعريفعلىالتالميذقدرةملعرفةالسؤالاملعلّميعطىمثّ)٥
.لثامناالصفيفالتالميذلدى

:كمايلىالعربيةاللغةالتعليميةالطريقةاملعلّماستخدميكونقدوأيضا
.منوذجيةقراءة)١
.اإلندونيسيةباللغةوالترمجةالبيان)٢
. املباشرةبطريقةاملفرداتالتالميذالعربيةاللغةاملعلّميعطي)٣
.الكثريةباملرادفالتالميذالعربيةاللغةمعلّميعطي)٤
.املتزوجنياحلواربشكلللقراءةالفرصةالتالميذإعطاء)٥
٢.باألسئلةومنفردامجاعةوالتدريبات،التمرينات)٦

ملاملضارعالفعلتركيبتعليمأنّالعربيةاللغةاملعلّمنور،أمحداذأستوقال
تعليمتنفيدأما. وطريقهوسائلهيفاالختالفولكناالخرى،العربيةاللغةمبادةخيتلف

الصورة،مثلالوسائلاملعلّمفيستخدم" املهنة"باملادةيناسباملضارعالفعلتركيب
سهالاملفرداتحيفظالتالميذيكونحتىوغريهاملدرسواواملهندسالشرطيكالصورة

الفعلتركيبعلىيتضمن" ةهنامل"قراءةيفألنّالقراءةبطريقةاملعلّمفيستخدم. ومرحيا
٣. فيهاتامةيفهمأنالتالميذعلىفيجباملضارع

تركيبتعليمعنالثّاينالثّامنالصفيفطالبةسنجاينمعمبقابلةالباحثةوقامت
قداملضارعالفعلتركيبتعليمكان: "كمايليالعربيةاللغةتعليميفاملضارعالفعل

املعلّميتعلّمكانوإذا،)اليوممساءيفبالتالميذيقوماليتاملدرسة(الدينيةاملدرسةيفدرست
٤"قليالولواملادةعنفذكرتاإلسالمية،الثّانويةاملدرسةيفاملضارعالفعلالتركيباملادة

يف التاريخ الثّانوية اإلسالمية جفارا" سلطان حاضرين"مقتطف املقابلة مع معلّم اللغة العربية يف الصف الثّامن مبدرسة 2
) ١٥: ١٠( ٢٠١١فرباير ٢٣

يف التاريخ الثّانوية اإلسالمية جفارا" ضرينسلطان حا"مبدرسة املقابلة مع معلّم اللغة العربية يف الصف الثّامن مقتطف 3
.)٤٥: ٠٩(٢٠١١فرباير ٢٤

فرباير ٢٥اريخ يف التالثّانوية اإلسالمية جفارا" سلطان حاضرين"تلميذة يف الصف الثّامن مبدرسة مقتطف املقابلة مع4
١٠: ١٢(٢٠١١(.
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فإنّجفارااإلسالميةالثّانويةحاضرينسلطانمدرسةمنماتناولتهعلىوفقا
والتصويرالقراءةطريقةعلىمبنيةالعريبالنصيفاملضارعالفعلتركيبتعليمتنفيذ

.والتدريب
كانولذلكالتعليم،يفاستخدامهاتقصداليتاآلالتهيفالتعليميةسائلوأماو

باستخدامجفارااإلسالميةالثّانويةحاضرينسلطاناملدرسةيفالعربيةاللغةتعليمتنفيذ
هوألنّنادرايستخدمهاللغةاملعلّمكانالواقعولكن. الغويواملعملالتعليميةالوسائل
.بهأحسنملاملعلّميستخدمحتىوحديثاجديدا

ملمارسةالعريبوالنصالعربيةاجلريدةباستخدامونيكقدالفصليفوحينما
املادةيفكماالصورةبوسيلةأيضاالعربيةاللغةاملعلّمويستخدم. ومفردامالقراءةمهارة

صورةيكونوقد. الصحايفوصورةالطبيبوصورةالشرطىصورةفيستخدم" املهنة"
بطريقةالكالممهارةملمارسةوغريهااحلالسيففعاليةوصورةالسوقيففعاليةكماأخرى
.املصورالتعبري

تعليمحتصيل.٢
املضارعالفعلتركيبتعليمعلىواحلصولالوصولملعرفةالباحثةاستخدمت

لفعلاتعريفعلىالتالميذقدرةملقياسالعريبالنصباستخداميعيناالختبار،بطريقة
.جفارااإلسالميةالثّانويةحاضرينسلطانمبدرسةالثّامنالصفيفالعريبالنصيفاملضارع

الصفيفالعريبالنصيفاملضارعالفعلالتركيبتعليميفاالختبارنتائجوأما
:يلىكمافهيالثّامن

٦–جدول
)١(الثّامنصفال

٧٥تاساغيتريأغنس١
٧٥معارفأمحد٢
٥٠رييانطاسالمت٣
٤٠عارفمولناأمني٤
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٦٠الرمحنأمني٥
٦٠ستيياوانأندي٦
٧٠مؤمنأروم٧
٩٠نوغراهاأجيبايو٨
٨٠سوسانيتسوسيدوي٩
٥٠تتارينويفديتا١٠
٤٥العافيفةدرة١١
٥٠نريفانافوتريأينجغا١٢
٧٥جهينيتنورفيفي١٣
٨٠الرفيقأينفؤاد١٤
٨٠يسرانمحيد١٥
٧٥ساعدإميام١٦
٧٠هجازيلقمان١٧
٥٠هرفييتلونا١٨
٧٠.هإروانحممد١٩
٥٠هداياتمنصور٢٠
٧٥.مأوليامييا٢١
٨٠أجنغريينميتا٢٢
٤٥.مريسانجحممد٢٣
٨٥.رسالمتحممد٢٤
٦٥رمحتنور٢٥
٨٠رمحننور٢٦
٥٠ديياننوررنظا٢٧
٥٠داريووالنريين٢٨
٤٥كرنيارزقي٢٩
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٧٥لطفيةسيسكا٣٠
٧٥ريانطاترييا٣١
٧٥الدينأفيفأوفلول٣٢
٥٠هانداياينفيفي٣٣
٥٠العابدينزين٣٤

٧- جدول
)٢(الثّامنصفال

٨٠يونيارإنتانأهادينا١
٦٠براكاتأميكأل٢
٧٥سلفياينأنا٣
٩٠نيجسيهتيياسوليسأيك٤
٩٠لطفييانيتأندانج٥
٧٠اهلمةفائقة٦
٥٠ستيياوانهريو٧
٦٠العلمخريات٨
٤٥ديويكرنييا٩
٥٠رمحةليلي١٠
٥٠األوىلمعرفة١١
٨٥فجرييانمسكي١٢
٩٠صادقنيفاردحممد١٣
٤٥مطاريحممد١٤
٨٥املنريمصباححممد١٥
٨٠حمتارامحممد١٦
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٩٠سيفولحممد١٧
٥٠السعادةنسيحة١٨
٩٠شيدةنور١٩
٨٥.أعرافةنور٢٠
٩٠فائزةنور٢١
٨٥سوفيياينإنداهنور٢٢
٦٥جنةنور٢٣
٩٠الفيتاسارينور٢٤
٥٠رمحاتقاين٢٥
٧٠.فأيرلينداسارا٢٦
٧٥سنجاين٢٧
٩٠مكرمةسيت٢٨
٧٠مؤززةسري٢٩
٧٥أمالييانورسوجي٣٠
٨٥حسنةأسواة٣١
٦٥املنورةزهرة٣٢

:يلىكمااالختبارالنتائجمنالتصنيفأنّيعرفالسابقاجلدولومن
٨-اجلدول

٥٠٢٠–١٤٠
٦٠٤–٢٥١
٧٠٩–٣٦١
٨٠١٩-٤٧١
٩٠١٤-٥٨١
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الفعلتركيبتعليملدرجةالقيمةأعلىأنّعلىاملذكورةالنتائجعلىوبناء
جفارااإلسالميةالثّانويةحاضرينسلطانمبدرسةالثّامنالصفيفالتالميذلدىاملضارع

.جيدتقديرعلىيدلوهذا٦٨،٦٣فهواملتوسطوأما. ٤٠وأدناها،٩٠فهي

٣.
تعليم تركيببواب السابقة أنّ تعليم اللغة العربية من حيث االوقد ذكرت الباحثة من 

ا عصمة املتكلّم أو الكاتب عن اخلطاء يف نظمها هألنله ضروري يف تنمية تعليمها، اللغة العربية
.الميذ على تنمية قدرم يف تركيب اللغة العربيةمهم لدى التأمرفلذلك،يف اجلملة
هي القوة على شيئ والتمكن و" Ability"املصطالحات اإلجنليزية مبعىن يفالقدرةإنّ و

الفعل فيتعرلى وههنا هي القدرة املوجودة يف تعليم اللغة العربية ع.على من فعله أو تركه
مبدرسة سلطان حاضرين الثّانوية ف الثّامنيف الصاملضارع يف النص العريب لدى التالميذ

ة جفارااإلسالمي.
وبعد أن تقدمت الباحثة البيانات على التالميذ يف الصف الثّامن مبدرسة سلطان حاضرين 

هنا حللت الباحثة اليت قد مجعتها يف هذا الباب باستخدام طريقة التحليل الثانوية اإلسالمية، ف
الفعل املضارع يف النص العريب يف تعليم اللغة فيتعرالتالميذ على قدرة النوعي يف حتليلها عن 

:وهي كما يلي العربية 
١(

كان يف إختيار النص أن يكون احملتوى مالئما ملستوى الدارسني، ليس من 
بغي للمعلّم ينف٥.حيث الصعوبة والسهولة فقط، وإنما من حيث املوضوع الذي تناولته

.ناسب مبرحلة تعليميهمتيتالتالميذ الاتناولتهيتالواملوادأن خيتار الكتب
كتاب املقرر يف تعليم اللغة العربية مبدرسة سلطان حاضرين الثّانوية الوأما 

تعليم اللغة كما كتاب تكميل يف" ٢فصيح باللغة العربية "اإلسالمية جفارا فهو كتاب 
وهو الكتاب الذي يستخدمه "MGMP Bahasa Arab"وكتاب للتمرينات . العربية

املدرسة الثّانوية اإلسالمية األخرى يف جفارا ألنّ مكوم ومنشور هذه الكتاب جبانب 

.٢٠٠. صد،حممد عبد اخلالق حمم5
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وبناء على .وزارة الشؤون الدينية من مدينة جفارا ملمارسة ترقية يف تعليم اللغة العربية
الذي يستخدمه موافق حبال اإلجتماعي التالميذ يف هذه للتدريباتابهذا، الكت

.مكوم ومنشور جبانب وزارة الشؤون الدينية من مدينة جفارااملدرسة ألنّ 
يف تركيب الفعل باملادة املهنةتعليم اللغة العربيةتنفيذومن املعلوم أنّ 

ألنّ تركيب الفعل املضارع املضارع كتعليم الصريفّ وفيه عن تعريفه وعالمته وصيغه،
فلذلك تركيب الفعل . متضمن على املادة الصريفّ لدى التالميذ يف مرحلة الوسط
ة يف بالدنا اندونيسيااملضارع موافق لدى التالميذ يف مرحلة املدرسة الثّانوية اإلسالمي.

علم النحو لذلك كان تعليم اللغة العربية يتضمن على تركيب وقاعدا ف
ف ضروري كوسيلة التنظيم يف تعليم اللغة العربية حتى يتجنب عن اخلطأ يف والصر

. ولكن الواقع ليس موجودة املادة النحو والصرف يف هذه املدرسة. ينتظمها يف اجلملة
وبناء على هذا، أنّ تعليم اللغة العربية ال موافق مبواد الدراسية السيما يف تعليم النحو 

والصرف ال تتجه لتساعد تعليم التركيب  يف تعليم اللغة والصرف، ألنّ علم النحو
.العربية وهو إحدى من عناصر اليت يؤثر على قدرة التالميذ يف تعليم التركيب

من ناحية )٢
،شيئ هام خيططها املعلّم قبل عملية التعليمطريقة التعليميةأنّ الاملعلومومن

.يف تعليم اللغة العربيةبا جيدا وطيأهداف التعليميةإىليبلغ أنعلىيساعد املعلّم النها 
ماالطريقة التعليميةوكذلك . ولذلك كلّ األهداف ما زالت موافقة باملناهج الدراسية

تعليم تنفيذيفطريقة التعليمية اليت يستخدم املعلّم و. باألهداف التعليميةزالت موافقة 
ةمبدرسة سلطان ة اللغة العربيباملادة التركيب الفعل املضارعحاضرين الثّانوية اإلسالمي
.لقراءةاهي طريقة

يستطيع مهارة القراءة، وهي لكي هيطريقة القراءة منلاألوالغرضكان
املعلّم يعطي فلذلك ٦.اجات تعليمهمحلالعلمي النصإىليفهم أنالتالميذ على

هذه تقدم حتى ،مع التالميذنصالاملعلّممويترجيف أول تعليمهاألساسيةَاملفردات
.تامةاملقروء جيدااحملتوياتعلى املطلوب أن يستطيعوا على فهمالطريقة 

6Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang : Misykat, 2005)
hlm. 41.
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مبدرسة سلطان "مهن"ادة باملتعليم اللغة العربيةطريقةبناء على هذا، أنّ 
ألنّ ،ولو مل يكن كامالأهداف التعليميةبموافقة ة جفاراحاضرين الثّانوية اإلسالمي

التعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة هي ليكون ماهرا وعلما يف أربع األهداف إحدى 
٧.املهارات من مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة احملادثة ومهارة الكتابة

.فيتعرمن ناحية)٣
الفعل املضارع يف النص العريب  يف تعليم فيتعرختبار على كان تنفيذ اال

املادة يف ي، وه"مهن"ادة يف الصف الثّامن مبهناك باستخدام النص العريب اللغة العربية 
تالميذ أن يفهموا ما يتعلّم املعلّم عن الفعل للوالبد.مرحلة الثّانية من نصف السنة

.املضارع وهو من تعريفه وعالمته وصغته
ة سلطان وبعد أن تقدم الباحثة البيانات على التالميذ يف الصف الثامن مبدرس

ميذ يف ختبار أنّ بعض التالاالالنتائجحاضرين الثّانوية اإلسالمية جفارا، فتعرف من 
االفعل املضارع يف النص العريب جيدفيتعريقدرون على الصف الثّامن يستطيعون و

التالميذ فلذلك استوىل. جيدا بعضه بعضامل يستطعوا ومل يقدروا عليه ولكن الواقع
.ولو مل يكن كامالواد الدراسية عن الفعل املضارععلى امل

الفعل فيتعرعلى أنّ قدرة التالميذ فوكما هو املعر،بناء على ذلك
الثّانوية اإلسالمية سلطان حاضريناملضارع يف النص العريب يف الصف الثّامن مبدرسة 

:هناك أسباب كمايلى و.متنوعة
علم مامثلملدرسة دراسة علم النحو والصرفيف املناهج الدراسية لتلك اليس)١

. فهم اللغة العربية تامةعلىناقصا يكون التالميذ، حتىاملناصرة
ة حتى ناقصا على ية احلكوميئاإلبتدامن املدرسة نيجالتالميذ متخرمنريكثكان )٢

.تركيب الفعل املضارعلىعالسيما،ف عن تعليم اللغة العربيةيتعر
ناقصا على حتىيف هذه املدرسة، اللغة العربيةتعليم التركيبوقت علىالقلّة)٣

.اللغة العربيةتركيبمعلومات يف

7ة جفارا يف الباب الثّالثأنظر إىل أهداف تعليم اللغة العربية مبدرسة سلطان حاضرين الثّانوية اإلسالمي.
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علّم اللغة العربية أنّ قلة اإلهتمام مأستاذ أمحد نور، لة معبقامت الباحثة مبقاو
ما فهماعلىناقصا همبيسبحتى من التالميذ على تنفيذ تعليم تركيب الفعل املضارع 

يف أوال حينما ينظم املعلّم على احلال التالميذولذلك أن ٨.اللغة العربيةعلّمم امليتعلّ
.على املادة دوء و احنصاراستوىف التالميذ حتىالدرسقبل أن يبدأ الفصل

عن املادة حينما فهمهمعلى ممارستهم عن كثري من التالميذ مل يقدروا كان
ما يفهمهم عن تركيب اللغة العربية ذكرأحيانا يستطيع ويقدر على مع أنّ.يف الفصل
تنفيذ عن تركيب وقاعدة اللغة ولكن الواقع إذا كان .عن تعريفه وعالمتهاأو قاعد

كثريا من ألنّ.هفيتعروا على دريقملكثريا من التالميذربية يف النص العريب هناك الع
كتسابايقدم على و، والقاعدتهتركيب اللغة العربيةله ااالنتبقلّةعلىالعربيةاملعلّم اللغة

يف تعليم تهم على تنميتركيب اللغة ضروريمع أنّ. فحسبمادة القراءةيفالتالميذ
.مثل حينما تعليم التفسري واحلديث وغريهالعربية قدرة تامةاللغة 

يف وقاعدة اللغة العربيةتركيب على يهتم جيداينبغى للمعلّم أنفلذلك
طريقة ذه الكما القواعد والتراكيب ختبارابتدريب على قدرم واللغة العربيةتعليم

نود التحويل ار من متعدد وبباالختاختبار التكملة وبيستخدم أو .اليت تستخدم الباحثة
.والترتيب و التمييز

ألنّ . من إحدى استبدايل ليتعلّم التركيبلباحثةستخدم االيت تطريقة الأما و
تركيب اللغة العربية يف النص العريب، نفيذهو من احدى الوسيلة لدى التالميذ على ت

ى خربة الباحثة حينما تعلّم وهذه الطريقة بناء عل. على تركيبه فحسبفيتعرولو كان 
اللغة العربية يف املدرسة اإلسالمية، فلذلك تستخدم الباحثة من إحدى الطريقة على 

.مقياس قدرة التالميذ يف تركيبهم
ع وما يتعلّق به كما قالت الباحثة يف الشرح السابق على أنّ الفعل املضار

وكلّها له عالقة قوية .يتعلّق بهف الفعل املضارع وعالمته وصيغته ومايكثرية، منها تعر
و إذا كان . قدرة تامةالعريبالنصالفعل املضارع يف فيتعريف قدرة التالميذ على 

وأما . عن تعريفه وصياغه وعالمته فقدرة التالميذ عليهاونيفهمويستطيعونالتالميذ

٢٠١١فرباير١٦يف التاريخ جفاراةقتطف مبقابلة مع معلّم اللغة العربية مبدرسة سلطان حاضرين الثّانوية اإلسالميم8
)٠٠: ١١(.
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،العريبالنصارع يف غة العربية على الفعل املضلبه هو تنفيذ تعليم الفيتعرالغرض على 
وهو يقيس على قدرة التالميذ عن الفعل املضارع الرتفاع القاعدة الصرفية يف تعليم 

.اللغة العربية
الميذ يف املدرسة الثّانوية اإلسالميعلى الت ما ة أن يفهموا ألجل ذلك، والبد

الفعل فيتعرعلى ن الفعل املضارع ليصل إىل كلّ ما يتمناه عن قدرة التالميذ مفيه 
.املضارع يف قراءة اللغة العربية قدرة تامة
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