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 بوكيت كيمونيج لمبونج الشماليةاألهلية المتوسطة المبارك مدرسة تحليل تعليم النحو ب

 نور خالص

لنيل  الطلبة قدرة تطوير إىل يهدفالذي  والطلبة املعلمني بني متبادل اتصال هو التعليم
 تفاعالت من تتكوناليت  ميتعلال عملية النحو هي تعليم به ويقصد .وتطوير القدرة الفهمو  عرةةامل
 أن النحوية وميكن القواعد معرةة أجل من النحودرس  هيو  املعرةة نقل يف والطالبة املعلمني بني
كما التايل: مشكلة البحث  قدم الباحث  .العربية اللغة يف تظهر اليت املفردات كل موقف يتقن
؟ "ملبون  الشماليةدرةة املبارك املتوةطة بوكي  كيموني  مب النحو درس تعليمكيف تتم عملية "

درةة املبارك املتوةطة بوكي   درس النحو مبحتليل تعليم "معرةة نتيجة  هو البحثهذا هدف 
 كيموني  ملبون  الشمالية".

 أةلوب باةتخدام مجعها مت اليت البيانات حتليل يتم مث. نوعي حبث هو البحث هذانوع 
 مجع عمليةو . النوعي الوصفي التحليل طريقة باةتخدام البيانات لتحليل. االةتقرائي التفكري
 .واملقابالت والتوثيق املالحظة طريقة وهي طرق، عدة الباحث يستخدم البيانات

املتوةطة بوكي  كيموني   املبارك مدرةة يف النحو ميتعلتنفيذ  البحث أن نتائ  تظهر
 وتقييم، ميالتعلتنفيذ و  م،يالتعل ختطيط: وهي األنشطة من مراحل عدة خالل من الشمالية ملبون 
املتوةطة  مدرةة املبارك يف النحو تعليم يف املطبقة الطريقةو  .العربية اللغة ميتعل يف تطبيقهو  م،يالتعل

 طريقةال كان . ةإةتقرائي وطريقة يةقياة طريقة من مزي  هيالشمالية  بوكي  كيموني  ملبون 
 ةاإلةتقرائي طريقةالوأما . أمثلة يعطي مث التعريف أو بالقواعد تعلمها بدأاليت ت طريقة هي ةقياةيال

 مث أمثلة يقدمون الذين املعلمني من ميالتعل هبا يتم اليت الطريقةيعين  ،يةقياةال الطريقة عكس هي
 .القواعد يتبعها
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 شعار

 

 املسلم( اِحّبوا العرَب لثالٍث ألّّن عريّب, والقرأن عريّب, وكالم أهل اجلّنة يف اجلّنة عريّب )رواه
“Cintailah bahasa Arab karena tiga hal, yaitu karena Nabi Muhammad adalah orang 

Arab, Al qur’an berbahasa Arab, dan bahasa ahli surga di dalam surga berbahasa 

Arab.” (HR. Muslim).1 

                                                             
1 Mukhlis Fuadi, Otomatisasi Harakat Bahasa Arab (Malang : UIN-Maliki Press, 2010), h. 25. 
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 السيرة الذاتية
 

 8116 سوتمرب من 81التاريخ ب الشمالية بوكيت كيموني   بموون يف نور خالصولد 
 .لطيفة و األمأوجان   أحيانتومن األب  إخوة مخسةمن  الرابعبن ىو االو م. 

بوكيددددت   امسددددةدرسددددة ائبتداليددددة اخ وميدددة ا وقددددت ندددويانو يف ابم الواحدددد  لقدددد سر س
الواحدد   واندد مث   يالسيددة م 0222سراسددتو ا السددنة  تنتهدداو  0222سددنة  مندد كيمددوني  
سراسدتو ا  تنتهداو   رسة ابمتوسطة مفتاح العلوم سدوكاننان  بوكيدت كيمدوني دابمسراستو إىل 

 .يالسيةم 0282سنة حىت ون  سراستو إىل ابمدرسة الثانوية   مث  م 0288السنة 

 0282النودو  ا السدنة  ائسدالمية اخ وميدة امعة راسيدن إنتدا جب التحق و بعد ذلك
ندار و س ن يف ب .حىت ى ه السنة اللغة العربية تعلي  بية ا قس م. و أخ  الواح  كلية الت  

 وون  إىل انآ .بم

الصدحاةة  أنشدطةأنشدطة اجلدامع،   وىد،  مدن أحدد واحد ال شتك  اةاجلامع ى ه يفو 
   وأنشطة مجيعة الطلوة ائسالمية.الطالبية



 و
 

 إهداء

 

 :إىل علميةالرسالة ال أهديت هذه

 كرامي و احرتاميهما إحق   أيب و أمي 

 أحيانتو ولطيفة

 جامعيت و كافة معلمي و متعلمي اللغة العربيةو 



 ح
 

 تقدير شكر وكلمة 
 

فأهدديف كتفأةفأأيفسدد فافعيفمضدد فب  هددم  فب  أل كدد ف فىفأددطحف دد ح محدد بفضلهددألعفب هلل ددّفوفهللدد ح
ش طمفمنفشد ى فب جادممفمدنفب  ةبهد فافتعدّف  ألدكّفب ألحرد فب   ضكد فضبألكد فب ةضكد فأمم د فةب  دنف

ب نبكمءفففأش ف بئ نيفىفميفالزمنيفهللألىففالمب عصالةفىفب فإنيفمةفبإلهالمك فبحلبومك فالمبونج.
ىفآ دعفىفأصدبمضعفىفب يفدمض نيفمدنفأمحيفدعفف،صألىفبوفهللألكعفىفهدألّهكح نمفحم  فىفإمممفب  هطفىهوف
فأمج ني.ف)أمحمفض  (

 فبسذهفبملجمهب فأى حفأةفأت حمفأ  طفب شب فىب يفق ميفإىلفهم بتفب فمضط:

هدالمك فب هيفمذفب  عيفوةفبحلمجحفحم  فموع ي،فبملمأعيفريفع ئكسفبجلمم  فةب  نفبنيفمةفبإل .1
 بحلبومك فالمبونج.

ب هدديفمذفب دد عيفوةفبحلددمجفوددريفب نددوبة،فبملمأعدديفريفع  كدد فعألكدد فب ةضكدد فىفب يف ألددكّف مم دد ف .2
 ةب  نفبنيفمةفبإلهالمك فبحلبومك فالمبونج.

ب  عيفوةفهلمةيف بى فبملمأعيفري،فع ئكع فتعّف  ألكّفب ألحر فب   ضك فضبألك فب ةضك فىب يف ألكّف .3
 ك فبحلبومك فالمبونج.مأمم  فةب  نفإنيفمةفبإلهال

عيفمضد فهدذهفعمملشد ففب ى فاففففب  عيفوة،بحلمج،فأمح فخبمةيفمعدألّ،فبملمأعديفريب هيفمذف .4
 ب  هم  فب  أل ك .

 عيفمض فهذهفب  هم  فب  أل ك .عمملش ففب ثمينفافففف عيفوةبن ىسفأمريفب   ن،فبملمأعيفري .5
ضد هللمئس مفىفينفىفشداح  فأمحيف  كل فىفأيبفأ كمنيفوفحمبويبحفجممهد بف كدمافب دذبةفشدك م .6

 ةضممهمفىفعأللمينفإلمتممفب  ةبه فمجذفصرمةيفإىلفب كوم.



 ح
 

مجكتفبمل ةهنيفىبهللهمءففبملوظحلنيف بألك فب ةضك فىب يف ألدكّف مم د فةب  دنفإنيفدمةفبإلهدالمك ف .7
 بحلبومك فالمبونج.

زمالئدديفبوبوضددوةفمددنفطألبدد فتعددّف  ألددكّفب ألردد فب   ضكدد فأشددب هّفهللألددىفب يفشدداكتف بيفمضدد ف .8
ف فىهذهف  أهللهمءفش ب فب ألر فب   ضك .فمجكت ب  هم  فب  أل ك ،فىفومص فصفح

ب ددددذ نفنددددوحةىبف كددددمافضددددس وبةفبجلسددددم فىفب عدددد ىةفافبحلكددددمة.فىففPPLو  KKNأصدددد تمئيف .9
ومص فص  قمافبوبوضمتفنكججف ألك  فىف وهكيفمفىف كألىفىف مندمفىفنعدمءفىفأ دوفىف  جدمف

 ومءفب عبكج .ىف  مهفىفى  فأشب عّفهللألىفمجكتفبملعمهلل ةفىفبإل
 م مش فب جمسفب ذ نفت فهمهلل ىبينف  فمتتفعيفمض فب بم ث فهللألىفىتيفسم. .11

أوريبفأتو فإةحفهذبفب ببثفالف  ب فض ك فمنفب ب م فىف ذب كفأةأوفهللألىفأةف لك فهذهف
ب  هم  فب  أل ك فمبصألب فحنوفبجمليف تفهللمممفىفجل كتفم ألح يفىفميف أل يفب ألر فب   ضك فىفهللعىف

فقصمةففكعفضكومفبو فضمالتةب متفمنفب قمةئني.أت ةفهللألىفإمتممفب ج

ف

فمف2117ف مسربف25ف،بونجضج بةفمل
فب بم ث

ف

 نور خالص 
1411121111 
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 الباب األول
 مقدمة
 

 لفية البحثخ .أ 
.يكفػػاهت  يكػػ ي تطػػر  ي طلبػػها ػػد ييةلػػ ي  هياذلػػيادلدرسػػهي ػػسية سلػػهيا ًت  ػػه

ا ًت  ػهييجنػا يي.يادللتقب ييفيج دي شك ي لع شيعلىيا ناسيهبذايج  يةرثرقهيادلدرسهيي
ي.  ا تعليك فهيتنف ذييعلىيكبريي عتمديادلدارسييف

يعمل ػهييفيا نتاهجيحتدديا يتيادلًتا طهيا عناص يةنيتتكرفيادلدرسه،ييفي  ا تعلييي
يياالختبػػػػارا ييا تعلػػػػ  ي جطلبػػػػهييادلػػػػنيا يادلعلػػػػ :ي ػػػػسيادلػػػػذكرريا عناصػػػػ ييأةػػػػا.ي  ا تعلػػػػ

ي.ٔا تعل  يعمل هيادلقدريعلىيجنا يدلرضرعكاييعتربتيا طلبهيي.ييا ب ئه
 عتمػػػديييا فصػػػ ييفيا تعل م ػػػهياألنشػػػطهيعلػػػىيادلعلػػػ يجنػػػا يذ ػػػ ،يإىلي اإلضػػػا ه

ي ػذ ياألةػػرريتتعلػىيعلػػىيي.ادلعلػػ يي ف م ػاياتعل م ػػي ػت يا ػػيتيا  سػاه يعػػدديعلػىيكبػري
ياألح ػافي عػ ييفيجتا ل ػايديكػنياليا تعلػ  يكم ا ىيا رساهطيياستخداـيط  قهيتطب ى

ي.هبد يا طل يا تعل م هيادلراديتقدمييعند
يا لغػهيا لػ اؽي ذاييفيييجنب ه،األيلغر ها يرضرعا ادليةنيادلرضرعأفييالس ما،

يترضػػػ   هي ط  قػػػهيادلعلػػػ ياالنتشػػػاريعلػػػىيقػػػادر يتكػػػرفيأفيجيػػػ ييياحػػػدنيةن ػػػايا ع   ػػػه
يادلعلمػػػرفي قدةػػػ يشػػػس يكػػػ ياسػػػت عا يديكػػنيحب ػػػ يا فصػػػ ،ييفيهبػػػا طليأةػػػاـييسػػ د ه
 .ا طلبهيةنيي  م 

                                                             
1 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses BelajarMengajar(Bandung: RemajaRosdaKarya, 

2000), h. 2 
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يا ع   ػهيادلملكػهيإىلياآلفيتنتمػسيةنػاطىيةػنيتنشػ يسػاة هي غهي سيا ع   هييا لغه
يا عػػ  ي لػتخدة ايا ػػيتياجلملػهي ػسيا ع   ػػهيا لغػهيإفيا غال ػا،،ي شػػ  يي قػا.يا لػعرد ه

يحتتػػر يا ػػيتياألصػػرا ي ػػسيا ع   ػػه:يأفياحلصػػ مسيأمحػػديصػػ  .ينرا ػػا  يعػػنيا تعبػػريييف
 ٕاذلجاه هياحل يؼيةنيجز يعلى

يي كػنيياحملػ رياحملتػرنيخيتلػفيأعال ،ياخلبريافياقًتح يا ذ يا ع   هيا لغهيتع  ف
يشػػك  يأدا ي ػػسيا ع   ػػهيا لغػػهيأفي باحػػ اي لػػتنتجي ػػذ  .يةتشػػاهبافييا غػػ  يا قصػػد

يأييشػػف  ا ييسػػرا ياجتماع ػػا يييا تفاعػػ يا تراصػػ ييفيا عػػ  ي لػػتخدة اياذلجاه ػػهياحلػػ يؼ
ي.كتا  ا ي

ييا كتػػاييا شػػفر ياالتصػػاؿية ػػارا ي طػػرريا ػػدرسي ػػسيا ع   ػػهيا لغػػهيأفيكمػػا
يا عاةػػػهييادلع  ػػػهي ا ػػػد نيادلع  ػػػهييتطػػػر  ييادلشػػػاع يياأل كػػػاريادلعلرةػػػا ييإ شػػػا ي ف ػػػ 

ي غػػػهي ػػػريادلػػدارسييفي ػػػدرسيا ػػذ يا ع   ػػػهيا لغػػهي  تعلػػػيأفيكمػػاياالجتماع ػػػه،ييا ثقا ػػه
،يا د ن ي.اتصاؿيأدا يكرن يجان يإىلييا علـر

يأنػ ي ػريا عػامييفيأخػ ني غػا ي نييا ع   هيا لغهيدتتلك يا ذ ياخلاصيادلرقعيفإ
،يادلفتا  يةػنييغري ايياحلد  يا ق آفيكلغهياإلسالة هييا رظاهفيا علـرييخاصهي لعلـر
يتػ   فيذكػ يساج ،يآؿياجلاةسيس  اريا قد  ي   يكتا ييفيا لب ،يذلذا.يا كت 
ي:ٖصاـياهلليرسرؿيقاؿيادلللمني،يتار  يةعياهلليرسرؿيا نيأفيادلناي 

                                                             
2 http://robiatulfazriah.blogspot.com/2011/03/contoh-proposal-met-lit.html Diakses Pada Jam 

11:09 Tanggal 20 februari 2018. 
3 Mukhlis Fuadi, OtomatisasiHarakat Bahasa Arab (Malang : UIN-Maliki Press, 2010), h. 25. 

http://robiatulfazriah.blogspot.com/2011/03/contoh-proposal-met-lit.html
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ي  ياجلّنهييفياجلنّػهيعػ ّييوريا اِحّبرايا ع َ ي ثالٍثيألّ،يع ّي,ييا ق أفيع ّي,ييكالـيأ
يادللل (

ي شػػػك يا د ن ػػػهيلػػػ  ا تعي  ػػػ يأفي  ػػػ ي ػػػد  اييي ػػػه د نايلغػػػه ػػػسيا يا ع   ػػػهيا لغػػػه
يياحلػد  يا قػ آفي دراسػهي ػرفةطلرييحنػنيكملػلمني،يي.ي لمتػا عنييـزاليأة ةنييص  ح

يهبػػاينتملػػ يأفيجيػػ يا ػػيتياإلسػػالة هي   لتعلػػيا  ه لػػ نييادلصػػدر ني اعتبارمهػػاييدراسػػتنا
ي عػديإاليادلصػدر ني ػذ ني  ػ يديكننايالي ا ت ك د،.يا ع   هيا لغهي تكلمافييكالمهايحبـز

ي.ع يا يقراعديةع  ه
ي ػنفي ػذا.يٗيا قػراننييا قراعػديتعػييا يتيقاعد ي كلمهياجلمعيص غهي ريقراعدا 

ي ػػ يعيح ػػ يا ع   ػػه،ي ا لغػػهياجلمػػ يتكػػر نييفيا ػػرارد يا قراعػػديأييا نظػػاـي ػػسيقراعػػدا 
ي قػػطيا باحػػ ي  كػػزيا ررقػػهي ػػذ ييف.يا صػػ ؼيييا ن ػػريعلػػ يةػػن  يجػػدايكثػػري يقراعػػدا 

ي.عل يا ن ريي ريا عل ،يياحدي  عيعلى
ي كنػ ي،ياألخ نيا علـري  يعيأمه هيجتايزيإىليحاؿي   يا ب  ي ذاي  دؼيال

ييزلاي ػػػهيا ت د ػػػدييجػػػ يعلػػػىييحتد ػػػد يا علػػػـري ػػػ يعيةػػػني ػػػ عيعػػػنيا تعبػػػريي قػػػطي نػػػر 
ي.شاةلهي ط  قهيتف ص 

يعلػػػىيا تعػػػ ؼيةبػػػاد يتػػػتعل يا ػػػيتيا علػػػـر"ي  هنػػػايعلػػػ يا ن ػػػريتُعػػػ  ؼي،يح    ػػػا
علػ ي.ي٘(صػ اغه"يوا بنػا يي(ي كػهاحلييفيا تغػريا وياإلعػ  يجانػ يةنيا ع   هيا كلما 

يلػػػػ  ا تعينف ػػػػ يأفيعل نػػػػايا صػػػػع يةػػػػن.يا ع   ػػػػهيا لغػػػػهي ف ػػػػ يأساسػػػػ هيأدا ي ػػػػريا ن ػػػػر
                                                             

4 Ahmad Warson Munawwir, 2002. Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. 

Surabaya: PustakaProgresif, 2002). h. 1138. 
5 Erryk Kusbandhono, Ilmu Nahwu Dasar: Cara mudah memahami ilmu nahwu, (Malang: 

Pustaka Hanan, 2012), Cet. VII, h. 10 
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ياسػتخداـيديفيا ع   ػهي تكلمػافييكالمهػايياحلػد  ،يا قػ آفيهبػاي لًتشديا يتياإلسالة ه
ية ػػ يأةػػ يييا ع   ػػهي لغػػهيا  ه لػػسيا فػػ عي ػػريعلػػ يا ن ػػري ػػنفيي كػػذا.يا علمػػنيي ػػذ ن
ييجػػػػا  يادلع  ػػػػهي ػػػػذ يأمه ػػػػهي لػػػػب .يهبػػػػ لطلييخاصػػػػهي ػػػػتعل ،يأفيشػػػػخ يأل يجػػػػدا

ي:ا قاه 
ـّيا صّيي" ييا نّيي ؼيأ ي"ٙ ا ريأ رْيا علـر

يسلتلفػهيأنػراعياجلملػهيتظ ػ ي  نمػايمجلػهيكػ يشك يتلديعل يا ص ؼيةع  هيفأل
ي.يادلع  هيةن

ي ػػػػديفيادلع  ػػػػهياكتلػػػػا يديكػػػػنياليأنػػػػ يادل كػػػػدي مػػػػنيمجلػػػػه،ي نػػػػاؾيتكػػػػنيميإذا
،يكػ ييا ػديا ن ػريعل ي دعى.يكتا ه ييفيمجلػهيكػ يحتلػنيي ػريا ن ػريعلػ يألفيا علػـر
ي.يا شك يا نظاـ

يإىلي اإلضػا هيلتعل ، ييصعبهيةعقد ي غهي سيا ع   هيا لغهي  فيا كثرييفيجيادؿ
ي ػذ ييفيجػدايةف ػديا ن ػريعلػ ي نفي،ي ذ  .يتعلم اييفيطر ال يييقت ايأ ض ايتتطل يأهنا

يا لغػهي ػتعل يا لػف ييقػ يتقصرييهبا طليديكنيا ن ريعل ياست عا يخالؿيةن.يادلل  ه
ي.تنش يا يتيادلف دا يتعق ديعلىيا تغل يعلىيقادر ييتكرفيا ع   ه

يسػػ  عهيط  قػػهي ػػر"يادللػػتق يط  قػػه"ك ػػا سياحلػػاصيأيصػػاح يخػػريا،ي صػػم ي
"يعػ يا يريغييليا ع   ه"يكتا  ييفيصاغييقد.ييا صف ا يا ع   هيا كت يي   يالست عا 

يا لغػػهياسػػت عا يأراديايإذايهبػػ ػػد يا طلي تقن ػػايأفيجيػػ ية مػػهيعناصػػ يثالثػػهي نػػاؾيأف

                                                             
6 K.H. Moch. Anwar, Revisi Ilmu Shorof Terjemahan Matan Kailani Dan Nadham Al-Maqsud 

Berikut Penjelasanya (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), h.34 
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ي،%ٖ٘ا ع   ػػهييا لغػػهيا قراعػػدثان ػػايي،%ٖ٘يادلفػػ دا يأيال:يي ػػسييج ػػز ،ي فػػًت يا ع   ػػه
ي،ادللػػػتق ي ط  قػػػهيي قػػػا ييا ع   ػػػهيا لغػػػهياسػػػت عا ييي  ػػػ ييفي ػػػذا.يٚ%ٖٓادلمارسػػػهييثا ثػػػا
يعلىي لتعل يجدا يية  يأة يي ريادلف دا يإتقافي عديـريا علي  يعيأحديعل يا ن ري عترب
ي.ا  مسسيا تعل  يحىتي،أ يادلع ديا د ن ه،يادلدرسهيةلترنيعلىيسرا يحد

ي ضػػػ لهية سلػػػهيرعا ػػػهيحتػػػ يادلع ػػػديا عصػػػ  ي ػػػسيادلبػػػارؾيادلترسػػػطهيادلدرسػػػه
ا باحػ ييجيػ  يا ػذ يادلكػافيي ػريالةبػرنج،يمشػاؿي،ك مرن جي رك  ييفيا راقعهيإنلاف

ييادلعا ديا يتياحدني سيادلبارؾيادلترسطهيادلدرسهيي.يا ب رثي لب  ي ذ ي جيمعيعلػـر
يا لال  ه ي ذ يييفيمث.ياخلي،عل يا تجر دي،عل يا ص ؼي،عل يا ن ريةث ي،ا عاةهييعلـر

.يا عاةػػهيا دراسػػا ي عػػادؿيةػػايأ يهبػػ ،يخاصػػهيسػػاعا يذلػػاأفيا ػػدرسيا ن ػػرييادلدرسػػه
يأ ضػػايي كػػنيا عاةػػه،يادلػػرادييفي قػػطيتكتفػػسياليا ػػيتياألج ػػاؿيطباعػػهيةػػني ػػتمكنيحػػىت
ي.ا د ن هيرلاالهت ييفي ارعا

يهبػػػطليأحػػػدياهلل،يسػػػ فيةػػػعيٕٛٔٓيأ   ػػػ يٗٔييفيادلقا لػػػهينتػػػاهجيإىلياسػػػتناد ا
يبػػػػػرنجدلياإلسػػػػػالة هيك مػػػػػرن جي رك ػػػػػ يادلبػػػػػارؾيادلترسػػػػػطهيدرسػػػػػهادلييفيا ثػػػػػاةنيا صػػػػػف

ايةف ػػد يكانػػ يدرسػػه ػػذ يادلييفيا ن ػػريدرسيإفيا طا ػػ يقػػاؿي،ا شػػما  ه ييأسػػ  يجػػد 
ي.ٛا ع   هيا لغهي   يهبا طليعلى

                                                             
7 K.H A. ShohibKhoironi, Al-Arabiyyah li Ghoiril ‘Arab (JatiBening: WCM Press, 2010), h. 4. 
8 Hasil wawancara dengan K.H. Mudzakir, M.Pd.I selaku pengasuh sekaligus kepala sekolah 

MTs Al-Mubarok Pada Hari Sabtu Tanggal 11 April 2018 Jam 10.00 di Ruang Kepala Sekolah MTs 

Al-Mubarok. 
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.يك ا سياحلاصيةعيةقا لهيا باح يأج نيٕٛٔٓي،يأ    يٜييفيذ  يقب يمث،
يدرس ايكاف"يرعل يا ن "يإفيقاؿ.يادلبارؾيادلترسطهيادلدرسهيمد  كي،ادلاجلتريي،ُةذكري

يا ع   ػػهيا نصػػرصييتعلػػ ي  ػػ ييفيدعػػ ي ػػريرعلػػ يا ن ػػيألف.يدرسػػهادلي ػػذ يييفيأساسػ  ا
ي.ٜا لا قنييا علما يةنيا شعرييي،يا قصاهدياحلد  ،يا ك مي،يا ق آفييفيا رارد 

ييفيعنػػديا باحػػ يألفيادلدرسػػه،ي ػػذ يعلػػىيحبػػرثي ػػنج ا ي لػػذاي  غػػ يا باحػػ 
ييخاصػػهي،هبػػ لطليا ن ػػريةػػاد يتػػر رييح ػػ يةػػني لغا ػػهيصػػعب ايدير اي لعبػػرفيادللػػترني ػػذا
ي نػػاؾ.يسلتلفػػهيخلف ػػا ي ػػد   يهبػػا طليألفي.ادلترسػػطهيدرسػػهادل يا لػػا عيا صػػفيهبػػطل

يعلػ يا ن ػريحػرؿياألساسػ هيادلػرادي ا فعػ ي ع  رفيا ذ ني تداه هإلايدرسهادليةنيخ جيني
يدريسيأ يتتلػػىيميا ػػيتيا عاةػػهياال تداه ػػهيادلػػدارسيةػػنيا عد ػػديختػػ صي قػػديذ ػػ ،ييةػػع
ي.ادلرضرعا يهبذ يادلتعلقهياإلطالؽيعلى

يعنػػديذ ػػ يي تضػػح.ي لتعلػػ  يعلػػ يا ن ػػريةت ملػػنييهبػػا طليكػػافيذ ػػ ،ييةػػع
يا تفاعػػ يمث،.ينظػػاـيا ن ػػرييحفػػ ي ا ًتد ػػديهبػػا طلي قػػـريعنػػدةاي ، ا تعلػػيأنشػػطهيتنف ػػذ

ايج ػػديهبػػيا طليادلعلمػػنيي ػػني ي  لػػ ،يذ ػػ ي ػػ  .ي لغا ػػهيح ر ػػهي  ا تعلػػييعمل ػػهيجػػد 
ييتقػدميي تضػمنرهنايا ػيتييصػفييديكػن  يا نػازـيينظػاـيياتقنػرايهبػا طليةعظػ يحف ي قد

ي.ٓٔ ص يك ييفيادلعلمرفي لت د  ايا يتي لمراديي ق ايأةثله،

                                                             
9 Hasil wawancara dengan K.H. Mudzakir, M.Pd.I selaku pengasuh sekaligus kepala sekolah 

MTs Al-Mubarok Pada Hari Sabtu Tanggal 11 April 2018 Jam 10.00 di Ruang Kepala Sekolah MTs 

Al-Mubarok. 
10 Hasil Observasi di kelas VII Pa dan VIII Pa Madrasah Tsanawiyah Al-Mubarok Pada 

Tanggal 11-14 April 2018. 
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"ي تعلػػىي  مػػاي يادلز ػػدي دراسػػهيا باحػػ ي  غػػ ي،ا لػػا ىياخللف ػػهياسػػتنادايعلػػى
 حتل  يتعل  يعل يا ن ري ادلدرسهيادلترسطهيادلبارؾي رك  يك مرن جيدلبرنجيا شما  ه".

 مشكلة البحث .ب 
 ػسي"يك ػفييا ب ػ ي ػ  يششػكلهيا باحػ  ا ب ػ يادلػذكرر،ييت ك ػزيى نا يعل

 ادلدرسػػػهيادلترسػػػطهيادلبػػػارؾي رك ػػػ يك مػػػرن جيدلبػػػرنجييتػػػت يعمل ػػػهيا تعلػػػ  يعلػػػ يا ن ػػػر
 ييا شما  ه؟".

 أهداف البحث ومنافعه .ج 
 أ داؼيا ب   .ٔ

حتل ػػػ يتعلػػػ  يعلػػػ يا ن ػػػري ػػػسيةع  ػػػهيعػػػنينت جػػػهيا ب ػػػ ي ػػػذايي ػػػداؼأةػػػايأيي
 يادلبارؾي رك  يك مرن جيدلبرنجيا شما  ه.ي ادلدرسهيادلترسطه

 ةنا عيا ب   .ٕ
يىفي ذايا ب  يعلىيا ن ريا تايل:يا ىتيت ديا رصرؿييأةايةنا عيا ب  

علىياست عا يعل يا ن رييديراي اـييز اد يةعلرةا يياخلربا ي د يا طلبه (أي

يا ع   ه.ييحتفزيا طلبه،ييادلعلمني،ييادلدارسيعنيأمه هي يفي   يدريسيا لغه

 تعل  يعل يا ن ر.

ي تعلىي ( ي ي  ما يا ع   ه، يا لغه يكمعل  يا باح  ي د  يياخلربا  يةعلرةا  ز اد 

  تعل  يا لغهيا ع   هيا يتيتفض يعلىينا  هيعل يا ن ر.
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 نتيجة البحث السابق .د 
يادل اجػػػعيةػػػنيا عد ػػػدي نػػػاؾي،ا باحػػػ ي ػػػ يسػػػ قـريا ػػػذ ي ا ب ػػػ ي تعلػػػىي  مػػػا

يعػػػػاـييفيعز ػػػػز يسامسػػػػياأج هتػػػػيا ػػػػذ يا ب ػػػػ يذ ػػػػ ييفيشػػػػاي،ا باحػػػػ يشرضػػػػرعيادلتعلقػػػه
ييفيا ثػػػاةنيا صػػفي طلبػػهيا ع   ػػػهيا لغػػهيتػػدر  يقراعػػػد"ي عنػػرافيأط يحت ػػايةػػعيٕٚٔٓ

ياألط يحػػهي ػػذ ييف.ي"يا شػػما  ه رك ػػ يك مػػرن جيدلبػػرنجيئ طرح ػػهييهيادلترسػػطهرسػػادلد
هيرسػػػػادلدييفعػػػػنيا قراعػػػػديييا ثػػػػاةنيا فصػػػػ يتػػػػدر  يعمل ػػػػهيعػػػػنيعػػػػاـي شػػػػك ي صػػػػف

ي قػػطي صػػفياألط يحػػهييفيمث.ي رك ػػ يك مػػرن جيدلبػػرنجيا شػػما  هئ طرح ػػهييادلترسػػطه
يا ػػػيتيا قراعػػػديا تػػػدر  يعمل ػػػهيحبثػػػ ينتػػػاهجييتصػػػف.يادلدرسػػػهي ػػػذ يييفتعلػػػ  يا قراعػػػدي

ي  نػػػاةجي دا ػػػهي ػػػسييا ػػػيتيا تخطػػػ ط،ية حلػػػه(ئ:يي ػػػسي،ية احػػػ يثػػػالثيةػػػنيتتكػػػرف
 .ا تق   ية حله(يٖيا تنف ذ،ية حله(يٕيا تعل  ،

ييفيٕٙٓٓيعػػاـييفيخل فػػ ينػػرريسػػيتياألخػػ يقبػػ يةػػنيأخػػ نيدراسػػهيإجػػ ا يمت
ييفياإلسػػالة هيادلنػػرر يةدرسػػهيةدرسػػهيا ثا ثػػهيا لػػلف هييفينػػا ريتعلػػ  "ي عنػػرافيأط يحت ػػا

ييفيادللػتخدةهيا ط  قػهيتب ػ يا ررقػهي ػذ ييف(.يةن ج ػهية اجعػهوي رج اكارتػايك ا  ػاؾ
يط  قػػهوياسػػتنتاج هيط  قػػهيادلدرسػػهيا ثا ثػػهيا لػػلف هيا ثا ػػ يا فصػػ ييفيا ن ػػري غػػهيتعلػػ  
ي فلػ يمثي،يا عاةػهيياألساسػ ا ييا تع  فػا يا قراعػدي ػذك يتػدر  يط  قػهي ػس(يق صى

 ،يا قراعدي تطب ىيطبق ايادلثاؿي ذك يا قاعد يأيستدس
حتل ػػ يي"يدراسػهيا كاتػػ يحيػايؿي،ا لػا ىيادلػػذكرريا تفلػريييفيا نظػػ يخػالؿيةػن

يح  ي،"يتعل  يعل يا ن ري ادلدرسهيادلترسطهيادلبارؾي رك  يك مرن جيدلبرنجيا شما  ه
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يةػػػػني ػػػػد اي،ا ن ػػػػري  تعلػػػػيعمل ػػػػهيحػػػػرؿييشػػػػاة يأعمػػػػىي شػػػػك يا دراسػػػػهي ػػػػذ يحتلػػػػ 
 .ادلترسطه ادلدرسهييفيا ن ري  تعلييا تق   ييا تنف ذييا تنظ  يا تخط ط

 نظام البحث .ه 
يعبػارا يةػنيصف ا يعناي ن،يصف ا يةنيتتكرفياألط يحهي ذ ي دا هييف

يةػنييصػف ا يا  مس ػهيادلالحظػا يةػنييصػف ا ي،يا ًتخػ  يةنيصف هي،ياألصا ه
 .ا ع ي يةنييصف ا يا شعار

ي،يادلشػػػػكلهيصػػػػ اغهي،ياخللف ػػػػهييفيةشػػػػاك يةػػػػنيتتػػػػ  فيةقدةػػػػه:ياأليؿيبػػػػا ا 
 .ادلن ج هييادلناقشهي،ياألد  ا ية اجعهي،يا ب رثيي اهد يغ  

ي  ع ػػػهي صػػػرؿيثالثػػػهيةػػنيا فصػػػ ي ػػػذاي تكػػػرفي،ا نظػػ  ياإلطػػػارييا ثػػػا،يبػػا ا 
ي ، ا تعلػػييأ ػػداؼي ، ا تعلػػي  ػػ يةػػني تكػػرفييا ػػذ ي ، ا تعلػػيي ػػرياأليؿا بػػا ييتغطػػس

يةػنيتتكػرفيا ػيتي  ا تعلػييةفػا   ي ، ا تعلػييأسػا   ي،ي  ا تعلييةرادي،ي  ا تعلييةباد 
ي،علػػ يا ن ػػريتعلػػ ي ػػريا ثػػا،يا ف عػػسيا قلػػ .ي  ا تعلػػيتق ػػ  .ييا ػػتعل ي  ا تعلػػيختطػػ ط
ييفي،علػ يا ن ػريتعلػ يةنييا رظ فهييا غ  ي،عل يا ن ري  تعلي   يةني تكرفييا ذ 
ي ػػػريا ثا ػػػ ي بػػػا ايمث.يعلػػػ يا ن ػػػري  ا تعلػػػيياسػػػًتات ج هي،يعلػػػ يا ن ػػػري  ا تعلػػػينطػػػاؽ

ييتق ػ  يياألسػا   ،ييادلبػاد يياأل ػداؼيا ف ػ يةػني تكػرفييا ذ يا ع   ه،يا لغهي  تعل
 .ا ع   هيا لغهي  تعل
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يكػػػاهنيا ب ػػػ ،ينػػػرعيتشػػػم يا ػػػيتيا ب ػػػ يطػػػ ؽيعلػػػىيحيتػػػر يا بػػػا يا ثا ػػػ 
يطػػ ؽيا ب انػػا ،يمجػػعيطػػ ؽيا ب ػػ ،يطػػ ؽيا ب ػػ ،يةرقػػعيا ب ػػ ،يةرضػػرعيا ب ػػ ،

 .ا ب انا يحتل  
.يا ف عػسيا فصػ يتغطػسيا ػيتياألحبػاثي نتػاهجيةناقشػهيعلػىيحيتر يا  ا عيا با 

ادلترسػػػطهيادلبػػػارؾي رك ػػػ يك مػػػرن جيدلبػػػرنجييدلدرسػػػهيا عػػػاـيا رصػػػفي ػػػرياأليؿيا فصػػػ 
ي،ا ن ػػري  تعلػػيختطػػ طيةػػنيادلكرنػػهيا ب انػػا يعػػ  ي  ػػريا ثػػا،يا قلػػ يأةػػاي،ا شػػما  ه

ادلترسػطهيادلبػارؾي رك ػ يك مػرن جيدلبػرنجي ادلدرسػهييا لغػا ي  تعلييتق   يا لغه،ي  يتعل
 .ا ب انا يحتل  يا ثا  ،ييا قل ي،ا شما  ه

يياقًتاحػا ياسػتنتاجا يعلػىيحيتػر يا ػذ ياخلتاةسيا فص ي رياخلاة يا با 
يية  قػػػػا ي ببل رغ ا  ػػػػايا ب ثػػػػسيا تق  ػػػػ ياسػػػػتكماؿيسػػػػ ت يكمػػػػايختاة ػػػػه،ييةالحظػػػػا 

يهبػذايادلتعلقػهيادلعلرةػا يةػنيا عد ػديإىلي اإلضػا هيا ب ػ ،يتق  ػ ياكتماؿيتدع يسلتلفه
 .ا ب  ي ذايزلتر ا ي   يعلىيا ق ا يتلاعديأفيادلترقعيةنييا يتيا ب  

 



 الباب الثاني
 اإلطار النظري

 

 مفهوم التعليم .أ 
 تعريف التعليم .1

 ك مططط  مططط  ال غططط  تع طططم  ططط ي. التطططسر   دلصططط    ت ططط ر ىططط  ميالتع ططط مصططط   
 طططيفٌن بططٌن جيططس تفاعطط  ىطط  ميالتع طط". ميالتع طط" شطط   يف فعططً    صطط   مث" ع ططم"

 ميالتع طط تفسططًن أ ًضطا دي طط . 1بوال الط ادلع ططم ومهططا الط ع،  بعضططاما إىل حيتاجطان
 وأفضط  إجيايب اجتاه يف   ال   س  ك تغيًن ضل  م جا  بيئي تنظيم عم ي  أنو ع ى
 .2 بط ك  ديت  اا اليت واالخت فات لإلم انيات وفًقا

 تع يميطط  مطط اد تقططسًن أسطط  ب ىطط  التططسر   أو ميالتع طط بطط ن عثمططان تططو كمططا نق 
 فطنن زت ط،  أومطار إىل بالنسط   أمطا. 3وفعطال ثابط  ىطس  حتقيط  أجط  م    ل   

 وادليافطططط  وادلاد طططط  اإلنسططططان  شططططم  مططططنظم اتصططططال عطططط  ع ططططارة ىطططط  ميالتع طططط مفاطططط م
 ويف الطتع م  أىطسا  لتحقيط  الط ع، بعضطاا ع ى تؤثي اليت واإلجياءات وادلعسات
 وادلع مطططٌن   طططال   مططط  تت ططط ن الطططيت عم يططط  التع طططيم يف ال شطططي  شطططارك احلالططط   ىططط ه

 .4ادل ظفٌن م  وغًنىم

                                                             
1 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: DIVA Press, 

2012), h. 153-154 
2 Wina Sanjaya, Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi(Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, Cet. II, 2006), h. 78 
3 Usman, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Ciputat PressDepag RI, 2002), h.4 
4 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta : PT. Bumu Aksara, 2002), h. 56 
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 بتنفيط  جاط  م  ادلع م ن  ق م    وال   ادلع مٌن بٌن تفاع  ىناك ميالتع  يفو 
 س سطط   تنفيطط  مطط    ططال    ططتم   أن مطط  أكثططي اذلططس   ضلطط    ططال   جي ططب نشططا 
 ضلططط  ادل جاططط  ميالتع ططط أنشططط   حتس طططس وىطططي ادلع طططم التخ طططي  مت الطططيت األنشططط   مططط 

. الطتع م ىط    طال   وسط  ك التع طيم ىط  ادلع م س  ك. حتقيقاا جيب اليت األىسا 
 مططط اد ت ططط ن أن دي ططط . ميالتع ططط مبططط اد الطططتع م وسططط  كيات التع طططيم سططط  كيات تطططيت  
 الع قط  مث. وادلاطارات ادل اقط،  الس    الف   األمي   قيم ادلعيف   ص رة يف ميالتع 
 .5ومعقسة د نامي ي  التع يمي  وادل اد   وال   ادلع مٌن بٌن

 بعضطططاا مططط  مرتاب ططط  متن عططط  م  نطططات مططط   ت ططط ن نظطططام أ ًضطططا ىططط  ميالتع ططط
 التع يميططططط  ادلططططط اد وم  نططططات ادل ضططططط عي  ادل  نطططططات: ادل  نططططات وتشطططططم . الطططط ع،

 ادلصطسر وم  نطات األدوات وم  نطات ادل  نات وطيق ميالتع  أنش   وم  نات
 ادلع طمم   التع م م  نات يف النظي  تم أن جيب. 6التقييم م  نات إىل باإلضاف 

 .ميالتع  أنش   يف استخساماا سيتم اليت ميالتع  مناذج وحتس س اختيار يف
  تغططًن ب ي قطط  ادلع ططم بططو  قطط م نشططا  ىطط  العططام ميالتع طط يف أنططو االسططتنتاج دي طط 
 اكتسططاب ع ططى   ططال   مسططاعسة إىل الططتع م  اططس . أفضطط  اجتططاه يف   ططال   سطط  ك
 ادلعيفططط   شطططم  الططط ي   طططال   سططط  ك مططط  والتجطططارب اخلططط ات مططط  متن عططط  رلم عططط 
 لز ططادةىططم  وسطط  ك مب اقطط، الططتح م ع ططى تعمطط  الططيت الق اعططس أو والقططيم وادلاططارات

 .والن عي  ال مي  م  ك 
                                                             

5 Rusman,Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesianalisme Guru (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2014), h. 1 
6 Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 41 
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 أهداف التعليم .2
 األىطططسا   مسطططت ى ل احططط ا سيشطططيح  التع طططيم األىطططسا  عططط  التحطططسث ق ططط 

عنططس  سططت ىادل وأمططا .األىططسا  مسططت ى يف األخططًن اجلططزء ىططي ميالتع طط أىططسا  ألن
 :7وىي   أربع  ى  ساصلا ا و نا
 أىسا  التع يم ال طين (أ 

 األىطططسا  ىطططي الططط طين التع طططيم أىطططسا  أن و نطططا سطططاصلا ا وأوضططط 
 كم طططادئ اسطططتخساماا  طططتم الطططيت الناائيططط  األىطططسا  وىطططي شطططي ًعا األكثطططي
 .8التع يم عم ي  يف ت جياي 
 رقططم ادلططادة يف ب ضطط ح ع ياططا منصطط   الطط طين التع ططيم أىططسا  إن

 ال طنيططط  التع طططيم وظطططائ، تصططط   الطططيت 3 ادلطططادة مططط  2223 لسطططن ( 22)
 ال احططس  هلل و  يسطط ن  ؤمنطط ن بشططيًا ليصطط ح ا ال طط ب إم انططات لتنميطط 
 م اطن  وتص   مستق  . ادل سعٌن القادر    ادل  عٌن  األصحاء  الن ي  

 .ومسؤول  دديقياطي 
 أىسا  ادلؤسسي (ب 

 أن جيططب ىططس  ىطط  ادلؤسسططي اذلططس  أنكمططا شططيخ و نططا سططاصلا ا 
 األىططسا  تعي طط، دي طط  أخططيى  بع ططارة أو. تع يميطط  مؤسسطط  كطط  حتققططو

                                                             
7 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: 

Kencana, 2010), h. 64 
65ادليج      نف  8  
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 أن بعطس امت كاطا   طط  كط  ع ى جيب اليت ادلؤى ت أهنا ع ى ادلؤسسي 
 .9معين  تع يمي  مؤسس  يف تع يمي بينامج إكمال دي نو أو  ق م

 ادلنااج أىسا  (ج 
 مطط  رلططال كطط  يف حتقيقططو جيططب ىططس  ىطط  ادلناططاج مطط  الغططي  أن
 ادلنططاىج أىططسا  فططنن   نفسططو ال قطط  ويف. ادل ضطط   أو السراسطط  رلططاالت
    نطط ا أن بعططس ال طط ب ع ياططا حيصطط  أن جيططب مططؤى ت ىططي السراسططي 

 .12تع يمي  مؤسس  يف السراس  م  معيًنا رلااًل  أكم  ا قس
 أىسا  التع يمي  (د 

 الطيت القطسرة" ب هنطا التع يميط  األىطسا  م  الغي  ساصلا ا و نا حتسد
 رلططططال يف ادل ضطططط عات بعطططط،  تع مطططط ا أن بعططططس    طططط ال ديت  اططططا أن جيططططب
 .11"واحس اجتما  يف معٌن دراسي

 أن مط  الطيغم ع طى ىطس   صطياغ  عنطس أنو مفا ما    ن أن جيب
 اذلطططس  أن ننسطططى أن  ن غطططي فططط  التع طططيم  غطططي  ىططط  ادلع طططم  صططط غو مطططا

 ادلؤسسططي  األىطسا  عط  الناشططئ  ادلنطاىج اذلطس  ىطط  بالفعط  حتقط  الط ي
 يف زلاصططططي   ادلع مطططط ن   طططط ن لطططط  وبالتططططا  . ال طنيطططط  التع ططططيم وأىططططسا 
 التع طيم ىطس  إمهطال ال اقط  يف  طتم بينمطا زلطسدة  تع يميط  أىسا  حتقي 
 .ال طين التع يم يف ع يو ادلنص   الناائي

                                                             
9  Wina Sanjaya 66ادليج  الساب    . ،    

67ادليج      نف  10  

68ادليج      نف  11  
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   الططتع م عم يطط  مطط  الغطي  حقططاً   فاططم أن ادلع طم ع ططى جيططب لط ل،
 .ب ض ح التع م عم ي  ت جيو سيتم   التع م ىس  فام خ ل م  ألنو

 ميالتعل مبادئ .3
 ع ى بناء ال غ  ميتع  أنش   يف كمياج  استخساماا دي   اليت األساسي  ادل ادئ

 :ىي النفسي  السراسات
 االستعساد م سأ (أ 
 الساف  م سأ (ب 
 االىتمام م سأ  (ج 
 التص ر م سأ  (د 
 االست قاء م سأ  (ه 
 .12النق  م سأ  (و 
 يةمواد التعليمال .4

   طال   رتي  بو  تمت  أن جيب م ق، وأ ًضا وماارة معيف  ىي ي التع يم  ادادل
 فاططم أن االسططتنتاج دي طط  لطط ل،. هبططا ادلعمطط ل التع يميطط  ال فططاءة معططا ًن حتقيطط  يف
 .ميالتع  ىس  لتحقي  وسي   ى  ي التع يم  ادادل

 و سطططتخسماا مناجططي  بشطط   ميت طط  دراسططي  مططط اد عطط  ع ططارة التع يميطط  ادلطط اد
. 13ل غا ططط  وزلطططسدة في طططسة التع يميططط  وادلططط اد م يالتع ططط عم يططط  يف وال ططط ب ادلع مططط ن

                                                             
12 Aep-S.Blogspot.Com/2011/07/Beberapa-Prinsip-Strategis-Pembelajaran.Html. Diakses Pada 

Jam 12:30 Tanggal 22 November 2018 
13 Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan Metode Strategi Materi Dan 

Media (Malang: Uin Malang Press), h. 71 
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 عم يططط  يف معطططٌن جلماططط ر إال التطططسر   مططط اد اسطططتخسام دي ططط  ال أنطططو تعطططين الفي طططسة
 فقطط  معينطط  ب ي قطط  مصططمم  التع يميطط  ادلطط اد أن تعططين زلططسدة وسططائ . معينطط  تع ططم

 أ ًضططا تعططس  اا  ططتم منتظمطط  تسطط يم وطي قطط  معططٌن جلماطط ر معينطط  أىططسا  لتحقيطط 
 . ستخسم هنا ال    ال  ب وخصائص ادل ض عات خلصائص وفًقا

 طريقة التعليم .5
 نقط  أو ادلعيفط  نقط  يف ادلع طم  سطتخسماا الطيت ال يق م  رلم ع  ىي ال ي ق 

 .14ميالتع  عم ي  أو والتسر   التع م عم ي  يف حتسث واليت ط بو إىل ادلعيف 
 ناجادلطط أسطاس ع طى النظطام لغططات لعطي  شطام   خ ط  ال ي قطط  ىط ه تعطس كمطا
 أنشطططط   وشطططط   ادلطططط اد  وتنظططططيم اختيططططار ومعططططا ًن األىططططسا  ذلطططط، يف مبططططا احملططططسد 
 .15التع يمي  ادل اد ودور    ال   ودور ادلع م  ودور م يالتع 

 اذلططس  تصط  حبيط  ادلع مط ن هبطا  قطط م جاطس أو طي قط  ىطي ميالتع ط طي قط  أن
 ت ططسو حبيطط  ل غا طط  مامطط  ىطط ه ميالتع طط طي قطط  تعططس.    ططال  والططتع م ميالتع طط عم يطط 
   ططال   دي طط  وكطط ل، متطط خي      ططال   جتعطط  وال شلتعطط  ميوالتع طط التططسر   عم يطط 
 16.التسر   ىيئ  أعضاء معار  ع ى التعي  بسا ل 
 
 

                                                             
14 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta:DIVApress, 

2012), h. 157 
15 Ahmad Fuad Effendy, Matodologi Pengajaran Bahasa Arab (Yogyakarta:Misykat Malang, 

2005), h. 29 
16

Http://Seputarpendidikan003.Blogspot.Com/2013/06/Pengertian-Metode-Pembelajaran.Html. 

Diakses Pada Jam 11:09 Tanggal 20 Oktober 2018 
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 مرحلة التعليم .6
 خت ي  التع يم (أ 

 وفقطططا. ت نيطططو الطططيت ال  مطططات مططط  ميالتع ططط خت طططي  تعي ططط، فاطططم دي ططط 
 عم يطططط  طي قطططط   عم يطططط   ىطططط  التخ ططططي  فططططنن ال  ططططًن  اإلنسونيسططططي ل قططططام س
 أو النطططاس جيعططط  عمططط  طي قططط   عم يططط   ىططط  ميالتع ططط بينمطططا  (تصطططميم) خت ططي 
 .17تتع م احلي  ال ائنات
 أو   ادل ضطططط   جتميطططط  عم يطططط  أنططططو ع ططططى التخ ططططي  تفسططططًن دي طططط  كمططططا
   الططططتع م أسططططاليب أو أسططططاليب اسططططتخسام أو   التع يميطططط  ال سططططائ  اسططططتخسام
 لتحقيط  معينط  زمنيط  فطرتة يف تنفيط ه سطيتم الط ي ادلخصص ال ق  يف والتقييم
 مطط  22 ادلططادة بشطط ن 2225 عططام مطط  19. الططيقم PP RI. احملططسدة األىططسا 
 ع ططى حيتطط ي ميالتع طط عم يطط  خت ططي : "  ططي مططا ت ضطط  ل تع ططيم ال طنيطط  ادلعططا ًن
 ع طى تع يميط  أىسا  ع ى حيت ي ال ي ميالتع  تنفي  وخت ي  دراسي  مناج
 سليجططططات وتقيطططيم م يتع طططط ومططط ارد  التع ططططيم وأسطططاليب تع يميطططط   ومططط اد األقططط  
 18".ميالتع 

 معيفطططط  ع ططططى قططططادر   الت عيطططط  اختصاصططططي    طططط ن أن  ن غططططي  كمع ططططم
 ميالتع طط عم يطط  أنشطط   أىططسا  وصططياغ  م يل تع طط كحاجططات   ططال   حاجططات
 دتططط  الطططيت األىطططسا  لتحقيططط  اختاذىطططا  طططتم الطططيت التع طططيم اسطططرتاتيجيات ووضططط 

                                                             
17 Pusat Bahasa DEPDIKNAS. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga(Jakarta: Balai 

Pustaka. 2005) 
18 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran : Mengembangkan Standar Kompetensi Guru 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005 ) h. 17 
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 م  نططات جتميطط  إىل ادلع ططم حيتططاج حططى جيططس بشطط   ميالتع طط  سططًن. صططياغتاا
 :ذل، يف مبا م يل تع  التخ ي  أدوات
 الفعال واألس   ال ق   حتس س (1

 يف دراسططي فصطط  كطط  فعاليطط  حتس ططس ىطط  ادلخصططص ال قطط  حتس ططس
 سطاعات عسد معيف  ع ى ال ق  ختصيص خ   تعم . السراسي  السن 
 دراسططططي عطططام يف الططططتع م عم يططط  يف ل سططططتخسام ادلتاحططط  الفع ططططي ال قططط 
 ال فطططاءة معطططا ًن مططط  األدىن احلطططس مططط  ل ت يططط، ضطططيوري وىططط ا. واحطططس

 .القياسي  احملت ى صياغ  جملم ع  وفًقا حتقيقاا جيب اليت وال فاءة
  السن ي ال نامج خت ي  (2

  طتم والطيت مطادة  ل ط  مطادة ل ط  عامط  خ   ى  السن ي ال نامج
 سطططن  يف ختصيًصطططا وحتس طططًسا ادلعطططين  ل م ضططط   ادلع طططم ق ططط  مططط  ت   يىطططا
 وال فطططططططاءة القياسطططططططي  ال فطططططططاءة) األىطططططططسا  لتحقيططططططط  واحطططططططسة دراسطططططططي 
 وت طط  يه إعططساده إىل ال نططامج ىطط ا حيتططاج. حتس ططسىا مت الططيت( األساسططي 

 الطط امج لت طط  ي دلططي ً   عططس ألنططو السراسططي  العططام ق طط  ادلع مططٌن ق طط  مطط 
 .ال حق 

 السراسي الفص  خت ي  بينامج (3
 مت إذا. السططططن ي ل  نططططامج ت ضططططي  ىطططط  السراسططططي الفصطططط  بينططططامج

 لتحقيططططط  ال زمططططط  السطططططاعات عطططططسد لتحس طططططس السطططططن ي ال نطططططامج إعطططططساد
 السراسطططي الفصططط  بينطططامج يف ت جياطططو  طططتم فننطططو األساسطططي   ال فطططاءات



19 
 

19 
 

 ال فطططططططاءات لتحقيططططططط  ميالتع ططططططط تنفيططططططط  عنطططططططس أو األسططططططط    يف لإلجابططططططط 
 .األساسي 

 ميالتع  مناج  ي خت (4
 ميتع  خ   إىل ادلناج وتيرت  ت   ي أش ال م  ش   ى  ادلناج

. معينطططط  فئطططط  يف معينطططط  م اضططططي  حطططط ل تع يميطططط  دلطططط اد مططططنظم تيتيططططب أو
 م ضطططط عو  أو ادل ضطططط   ى  طططط  ع ططططى ادلططططناج إعططططساد م  نططططات تشططططتم 
 وادل ضططططططط     (KD) األساسطططططططي  وال فطططططططاءات  (SK) ال فطططططططاءة ومعيطططططططار
 وختصطططيص والتقيطططيم  ال فطططاءات  وحتقيططط  وادلؤشطططيات  الطططتع م  وأنشطط  
 .ميالتع  وم ارد ال ق  

 ميالتع  تنفي   ي خت تيتيب (5
 (KD) أساسطي  كفطاءة ل ط  (RPP) ميالتع ط تنفي   ي خت إعساد  تم
 .أكثي أو واحس اجتما  يف عقسىا دي   واليت

 تنفي  التع يم (ب 
 حبيططط  معينططط  خل ططط ات وفقطططاً  ميت ططط  عم يططط  ىطططي ميالتع ططط عم يططط  تنفيططط  نإ
 ميالتع طط تنفيطط  فططنن حبططيي لسططيح ل وفقططا. 19ادلت قعطط  النتططائج إىل التنفيطط   صطط 
 بطٌن حتطسث الطيت التفطاع ت ت ط ن الرتب  ط  والقطيم تع يميط   قيمط  لطو نشطا  ىط 

                                                             
19 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar (Bandung : Sinar Baru, 2010), h. 136 
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  ططتم الطط ي ميالتع طط تنفيطط  إىل التع يميطط  القيمطط  تفاعطط   يجطط .   ططوال   ادلع مططٌن
 .22ميالتع  تنفي  بسء ق   صياغتاا مت معين  أىسا  لتحقي  تنفي ه

 التطسر   عم ي  ى  ميالتع  عم ي  تنفي  فنن ادلؤل،  ذكيه ما ع ى وبناءً 
. ادلسرسط  يف األنشط   أسطاس  عطس الط ي السراسطي الفص  يف ادلستمية ميوالتع 
 ادلط اد نقط  أجط  مط    طال   مط  ادلع مطٌن تفاعط  ى  التع يم تنفي  فنن وبالتا 
 ع ى حيت ي فننو التنفي  وظيف  يف مث. التع يم أىسا  وحتقي    ل    التع يمي 
 .  ال   وإدارة الفص  يف ادلع م ن هبا  ق م اليت والقيادة اإلدارة ميتع  أنش  

 مططسراء هبططا  قطط م الططيت األنشطط   تنظططيم أ ًضططا  شططم  ذلطط،  إىل باإلضططاف 
 ادلع طم  هبطا  قط م أن جيطب متن ع  خاص  ماام إىل العم  تقسيم مث  ادلسارس
 .أخيى إدار   ماام إىل باإلضاف 

   طوال   ال  قطات إدارة أمي     غ ي فننو ميالتع  تنفي  حي  م  ل ل،
 :التا  النح  ع ى بالتفصي  اإلدارة ن عي وص، سيتم. ادلع مٌن وإدارة
   وال   الفص ل إدارة .1

 إم انططات دت ططٌن إىل  اططس  جاططس مبثابطط  السراسططي الفصطط  إدارة تعططس
 التفاعط  عم يط  لطسعم اإلم طان قسر األمث  النح  ع ى احلالي  ال  ق 

 الفصططططط ل بطططططندارة  تع ططططط  فيمطططططا. ميالتع ططططط أىطططططسا  لتحقيططططط  التع يمطططططي
 االعت طار  بعطٌن أخط ىا جيطب األق  ع ى أشياء س ع  ىناك السراسي  

 وىطططي ادلقاعطططس  وتيتيططب م يالتع ططط ميافططط  وتيتيططب السراسططط   غيفططط  وىططي
                                                             

20 Syaiful Bahri Djamarah,Aswan Zain 1ادليج  الساب    .     
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 واإلضططاءة  اجل طط س  وتيتي ططات م يالتع طط ميافطط  وتيتيططب السراسطط   غيفطط 
 تشط ي ) دراسطتاا جيب اليت ادل اد دخ ل ق   والتسفئ  احليارة  ودرج 
 .21ميالتع  يف بيئ  وتعز ز( ال فاءات وتنمي 
 حيطسث الط ي ال ضط  وىط  وتصطحيحو  شطيء ك  إدارة ل مع م دي  
 اقت سطططتاا الطططيت سططط دجانا لنانطططا ووفًقطططا. ميالتع ططط عم يططط  حتطططسث عنطططسما

 :التالي  ادلياح   شم  والتع م التع يم عم ي  تنفي  فنن  س ر  بيوط 
 مقسم  التع يم (أ 

 التع طططططيم عم يططططط  بطططططسء عنطططططس اختاذىطططططا  طططططتم الطططططيت ادليح ططططط  وىطططططي
 غططططططًن   ططططططال   و سططططططج    ططططططال   وجطططططط د ادلع ططططططم    ططططططب: ميوالتع طططططط

 السطططابق   ادلناقشطط  كانططط  أ طط  إىل   ططال   مططط  اط ططب. احلاضططي  
 إتقاهنطا  طتم مل الطيت ادلط اد حط ل األسطئ   ل يح   ل    الفي  ت فًن
 األخططططططيى الططططططسرس مطططططط اد كططططططير  تسطططططط يماا مت الططططططيت الططططططسروس مططططط 

 .باختصار
 ميالتع  م اد تقسًن (ب 

 أهنططا ع ططى حتس ططسىا دي طط  الططيت الططسروس مطط اد إع ططاء ميح طط  وىططي
 أىطططططسا  ل  ططططط ب اشطططططيح: التطططططا  النحططططط  ع طططططى متعطططططسدة أنشططططط  
 الططط ي ادل ضططط   شطططيح ال ططط ب  حيققاطططا أن جيطططب الطططيت التطططسر  
 إع ططاء جيططب كتابتططو  مت الطط ي ادل ضطط   مناقشطط  مناقشططتو  سططيتم

                                                             
21 Abdul Majid 165ادليج  الساب    .  ,  
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 ماططططام  أسطططئ    م م سططط   أمث ططط  مناقشططططتو م ضططط   م ضططط   كططط 
 كططططط  حططططط ل ادلناقشطططططات لت ضطططططي  التع يميططططط  ال سطططططائ  اسطططططتخسام
 .ادل ض عات رتي  مناقش  نتائج   خص. م ض  

 اختتام التع يم (ج 
 الططططتع م أنشطططط   إلهنططططاء ادلع ططططم بططططو  قطططط م الطططط ي النشططططا  ىطططط  ىطططط ا

 مت الطططيت ادلطططادة بتقيطططيم ادلع طططم  قططط م النشطططا  ىططط ا يف مث. األساسطططي 
 صلططاح مسططت ى معيفطط : ىطط  الططسرس إغطط ق مطط  الغططي . تسطط يماا
 تنفيطط  يف ادلع ططم صلططاح مسططت ى لتحس ططس الططتع م  مطط اد يف ال طط ب
 .إخل التع م  أنش  

 ادلع مٌن إدارة .2
 ادلع مطٌن مط  ادلطس ي ق ط  م  إدار   ك ظيف  التنفي  ت  ي   تم

 لتحقيططط  ميالتع ططط أنشططط   تنفيططط  مططط  ال ططط ب  طططتم   حطططى الطططتع م يف
 مطططس ي دور   عطططب بططط ل،   تع ططط  فيمطططا. ذلطططا ادلخ ططط  الطططتع م أىطططسا 
 يف كمطس ي   وظطائفام حتسٌن يف ادلع مٌن نق  يف ماًما دورًا ادلسرس 
 .السراسي الفص 

 ع ططططططى   ططططططال   مبسططططططاعسة م  فطططططط ن أشططططططخا  ىططططططم ادلع مطططططط ن
 ادلع مططط ن  تمتططط . قططسرا م ت ططط  ي مططط   تم نطط ا حطططى ادلعيفططط  اكتسططاب
 مب قطططط،  (KBM) والطططتع م التع طططيم أنشططط   م  نطططات أحطططس باعت طططارىم

 تصطميم ىطي ل مع طم اليئيسطي  ال ظيفط  ألن م يالتع ط عم يط  صلاح حيسد
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 ع ططى قططادر   ادلع مطط ن   طط ن أن جيططب. ميالتع طط وتقيططيم وتنفيطط  وإدارة
 روح وت ط ر منط  عط  ادلسطؤول وىط    مط ات ج  وخ   أنفسام وض 
 .ال ف 

 تقييم التع يم .3
 إذا ما لتحس س ادلناجي  احلقائ  م  رلم ع  ى  ميالتع  تقييم

 يف التغيططططًن مططططسى وحتس ططططس ال طططط ب يف تغيططططًن ال اقطططط  يف ىنططططاك كططططان
 .22   ال  شخصي 

 الططططيت األشططططياء تصططططحي  أو لتقيططططيم نشططططا  ىطططط  ميالتع طططط تقيططططيم
 أخططيى  بع طارة أو. حطسث  الططيت ميالتع ط أنشط   أثنططاء دتط  أو حطسث 
 مزا ططا شطط   يف سطط اء مامطط  أشططياء الكتشططا  ألنشطط تام ت ططيار ىطط 

 مط   تم نط ا أن أمط  ع طى تطتم الطيت ميالتع ط أنشط   يف حتسث وعي ب
 .23الح  وق  يف ميالتع  أنش   تنفي  عنس باألفض  القيام

 تعليم اللغة العربية .ب 
 تعليم اللغة العربيةمفهوم  .1

 ادلع مطططٌن بطططٌن االجتطططاه ثنائيططط  اتصطططال عم يططط  ميالتع ططط  عطططس  شطططيح السطططاب  كمطططا
 مط . وت   يىطا وفاماطا قطسرا م معيفط  ع طى   طال   قسرة ت   ي إىل  س    وال  
 م  تت  ن تع م عم ي  ى  العيبي  ال غ  بتع م ادلقص د أن فام دي     الفام ى ا

                                                             
22 Daryanto, Evaluasi Pendidikan (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1999), h. 1 
23 http://seputar pendidikan 003.blogspot.com/2018/02/pengertian-evaluasipembelajaran.html. 

diakses pada jam 10:52 tanggal 20 Oktober 2018 
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 ال غط  ع طم احلالط  ىط ه يف ىي اليت ادلعيف  نق  يف وال  ب ادلع مٌن بٌن تفاع ت
 حتطسث وت قائيط  إنتاجيط  ب طيق س اء حس ع ى ال غ  إتقان حتسٌن أج  م  العيبي 
 ع ططى تططؤثي الططيت واإلجططياءات وادلعططسات وادليافطط  وادلاد طط  اإلنسططان. الططتع م أنشطط   يف

 .التع م أىسا  لتحقي  ال ع، بعضاا
 العيبيطط   ال غطط  ميتع طط يف النجططاح وحتقيطط  العيبيطط  ال غطط  ميتع طط يف أنططو إىل بططالنظي

 ال غط  ميتع ط م طادئ فاطم ع طى قطادر      نط ا أن   طوال   ادلع مطٌن رتيط  مط   ت ق 
 ال غططط  ميتع ططط يف ال عطططب ق اعطططس وفاطططم بسطططيع  التحطططيك مططط   تم نططط ا حطططى العيبيططط  
 .العيبي 
 أن جيب وبالتا   (االفرتاضي) األم ال غ  ميتع  ع  خيت ، العيبي  ال غ  ميتع 
 منططط ذج) بال ي قططط   تع ططط  فيمطططا سططط اء سلت فططط   ل تطططسر   األساسطططي  ادل طططادئ ت ططط ن
 ال غط  إتقطان يف ادلاطارات رلطال  تضطم . التطسر   تنفيط  وعم يط  وادلط اد  (التسر  
 .ال تاب  وماارة القياءة وماارة ماارة ال  م ستما الا وىي ماارات أرب  العيبي 

 تعليم اللغة العربيةمنافع وأهداف  .2
 عيضطو  طتم أن جيطب بطو  القيطام جيطب مطا تشطيح اليت ادلام  ب ص،  تع   فيما

 .حتقيقاا ادل   ب واألىسا  بال ظائ، إخ اره أو
 تع يم ال غ  العيبي مناف   (أ 

. السطططياق ىططط ا يف دراسططط  إىل حتتطططاج والطططيت العيبيططط  ال غططط  ميتع ططط يف وظطططائ،
 وال ظطططائ، الفيد ططط  ال ظطططائ، ىطططي السطططؤال يف العيبيططط  ال غططط  ميتع ططط وظيفططط 

 ووظططططائ، إنسططططاني  وظططططائ، مطططط  الفيد طططط  ال ظططططائ، تت طططط ن. االجتماعيطططط 
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 وظططططائ، االجتماعيطططط  ال ظططططائ، تشططططم  بينمططططا. ختي يطططط  ووظططططائ، نفسططططي 
 .24ثقافي  ووظائ، مقنع  ووظائ، تفاع ي 

 أىسا  التع يم ال غ  العيبي  (ب 
 وىططططططي األىططططططسا   حتقيطططططط  إىل العيبيطططططط  ال غطططططط  ميتع طططططط ىططططططس   اططططططس 
 .25واخلاص  العام  أو األج  القصًنة واألىسا  األج  ط     األىسا 
 أىسا  العام  (1

 الطسرس مط  الغطي  ىط " العطام اذلطس  أن زلمطس ب طي أبط  وأوض 
نق تططو  رأنصططا ماتططسي أزتططس شططيح. 26"بططادل اد  تع طط  والطط ي نفسططو
 العيبيطط   ال غطط  ميتع طط مطط  الغططي  عطط  أنطط ر وسططي فال   سطط، مطط 
 :التا  النح  ع ى وىي
 كشططي   واحلططس   القططي ن فاططم مطط  ال طط ب  ططتم   حطى ( أ

 .وتعاليمو إس مي
 اإلسطططط مي  والثقافطططط  الس نيطططط  ال تططططب وفاططططم فاططططم دي طططط   ( ب

 .العيبي  بال غ  ادل ت ب 
 .العيبي  بال غ  وال تاب  التحسث يف جيًسا ت  ن أن ( ت
 .أخيى ماارة كمساعسة الستخساماا  ( ث

                                                             
24 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2014), h. 4 
25 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media Dan Metode-Metodenya 

(Yogyakarta: Teras, 2009), h. 7 
26 Abubakar Muhamad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab (Surabaya: Usaha Nasional, 

1981), h. 5 
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 أىسا  اخلا  (2
 حتقيقططو جيططب الط ي اذلططس  ىط " احملططسد اذلططس  أن ب طي أبطط  شطيح
  ططتم الطيت ادل ضط عات لط ع، بالنسطط   أمطا. 27"احلطا  ادل ضط   مط 

 احملادثطط : فاططي حتقيقاططا جيططب الططيت احملططسدة األىططسا  يف تضططميناا
 .28وال تاب   ( الق اعس) اجلم  وتيكيب ال  م  ش    (احل ار)

 العربية اللغة ميتعل مبادئ  .3
  طتم   حبيط  مقصط دة العيبيط  ال غط  تع طيم فطنن  صطارأن ماتطسي أزتس أوض 

 م ططادئ فططنن وبالتططا  . 29وفاشططي نشطط  بشطط   العيبيطط  ال غطط  اسططتخسام مطط    ططال  
 النحط  ع طى ىط  عنطس ذواحلنطان العيبيط  ال غط  ميتع  م سأ. النظي حقا لت  ن ميالتع 
 :التا 

 األول    م سأ (أ 
 السق  م سأ  (ب 
 التسرج م سأ  (ج 
 الساف  م سأ  (د 
 الصح  م  التحق  م سأ  (ه 

 

                                                             
27 Ahmad Muhtadi Anshor 5ادليج  الساب    .    

7ادليج      نف  28  

13ادليج      نف  29  
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 راتيجية تعليم اللغة العربيةاست .4
 ال  ططططي ومهططططا نظططططي  وجاطططط  لططططو األولعنططططس شططططجاعي  التع ططططيم يف االسططططرتاتيجي 

 التع ططططيم ت طططط  ي يف األساسططططي  السياسططططات تعططططين ال  يطططط  االسططططرتاتيجي . 32واجلزئططططي
 اجملاي ط  ال نيط  يف بينمطا. وفعالط  وفعالط  م جاط  ب ي قط  التع يميط  األىطسا  لتحقي 

 تعتططط  الطططيت اإلجططياءات أو اخل ططط ات ىططي اإلسطططرتاتيجي  فططنن   التشطططغي  ميالتع طط يف
 ميالتع ططط أىطططسا  لتحقيططط  والطططتع م التع طططيم عم يططط  يف رئيسطططيا دورا وت عطططب أساسطططي 
 .العيبي  ال غ  ميتع  احلال  ى ه ويف س فا  احملسدة

سططططي، ال حططططي  وفقططططا   والططططتع م التع ططططيم يف أساسططططي  اسططططرتاتيجيات أربطططط  ىنططططاك
 :وىي  درتيه

 وتغططططططًنات ال الططططططب سطططططط  ك ومططططططؤى ت م اصططططططفات وحتس ططططططس حتس ططططططس (أ 
 .مت ق  ى  كما الشخصي 

 ووجاطات اجملتمط  ت  عطات أساس ع ى التع م يف الناج نظام اختيار (ب 
 .نظيه

 الطيت والطتع م التع طيم وأسطاليب واألسطاليب اإلجياءات ووض  اختيار  (ج 
 ق ط  مط  كطسلي  استخساماا دي   حى وفعالي  م ءم  األكثي تعت 
 .التسر سي  ب نش تو القيام يف ادلع م

                                                             
30 Suja‟I, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Strategi Dan Metode Pengembangan 

Kompetensi)(Jakarta:Rineka Cipta, 2008), h. 24 
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 النجططططاح ومعطططا ًن ادلعطططا ًن أو ل نجطططاح الطططسنيا واحلطططسود الق اعطططس وضططط  (د 
 نتططططائج تقيططططيم يف ادلع ططططم ق طططط  مطططط  كططططسلي  اسططططتخساماا دي طططط  حبيطططط 
 فعططططط  كطططططيدود ذلططططط، بعطططططس اسطططططتخساماا سطططططيتم الطططططيت ميالتع ططططط أنشططططط  
 .31يك  ادلعين التع يمي النظام لتحسٌن

 :وىي رلم عات  ث ث إىل شجاعي وفًقا ال غ  تع م إسرتاتيجي  تنقسم

 خ ططططط  تتضططططم  اسططططرتاتيجي  وىطططططي   اإلسطططط مي  ادلعططططار ، االسططططتًناتيجي  (أ 
 .والتقييم التع يم  سليجات مياق   التع يم  عم ي  أف ار التع يم 

 تشطططم  ميالتع ططط ب اجطططب ميت  ططط  إسطططرتاتيجي  وىطططي ادلعيفيططط   االسطططتًناتيجي  (ب 
 .السراسي  ل م اد ادل اشية ادلعاجل 

 بالتفاعططط  ميت  ططط  إسطططرتاتيجي  وىطططي ال جسانيططط   اإلقتصطططاد   االسطططتًناتيجي  (ج 
 .32االجتماعي

 ميتع ط تنفيط  فسطيتم دقيط   وبتخ طي  جيطس بشط   ميالتع  اسرتاتيجي  تنفي  مت إذا
 .جيًسا ال غ 

 طريقة التعليم اللغة العربية .5
 ططيق  ط كي" العيبيط  ال غط  تع طيم مناجيط " ادلعنط ن كتابو يف أفنسي  فؤاد أزتس
 :التا  النح  ع ى العيبي  ال غ  ميتع  يف سلت ف 

                                                             
31 Syaiful Bahri Djamarah, 5 ادليج  الساب    .    
32 Suja’i,     28ادليج  الساب .  



29 
 

29 
 

 النح    الرترت  طي ق . أ
 (ادل  يسي  الث يع ) ادل اشية ال ي ق . ب
 القياءة طي ق . ج
 لغ    ص تي  طي ق . د
 الت اص  طي ق . ه
 .33ن قائي اإل ال ي ق . و

 تقييم تعليم اللغة العربية .6
 األشططياء  صططح  أو  قططي م نشططا  ىطط  تقيططيم السططاب  أن التفسططًن اسططتنادا ع ططى

 إنطططو   أخطططيى بع طططارة أو. حطططسث  الطططيت الطططتع م أنشططط   أثنطططاء دتططط  أو حطططسث  الطططيت
 أنشططط   يف حتطططسث عيططط ب أو مزا طططا ذلطططا الطططيت ادلامططط  األشطططياء معيفططط  إلعطططادة نشطططا 
 األنشطط   تنفيطط  عنططس باألفضطط  القيططام مطط  تططتم   أن أمطط  ع ططى تططتم الططيت ميالتع طط

 .الح  وق  يف التع يمي 
 :  ي كما ىي اخت ارات ش   يف العيبي  ال غ  ميتع  تقييم ن ا 
 منفصئ اخت ار (1

 فقط  تؤكطس اخت طارات ىي التقس ي اخت ارات فنن أولًن  ذكيه دلا ووفًقا
 ال غطط  ق اعططس اخت ططارات ادلثططال سطط ي  ع ططى   واحططس لغطط ي جانططب ع ططى

 .34واحس وق  يف ذل، إىل وما شي  واخت ارات احملارم واخت ارات

                                                             
33 Ahmad Fuad Effendy 39ادليج  الساب       
34 Moh Ainin, dkk Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2006), h.70 
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 ت ام ي اخت ار (2
 مثط  تقي  ا نفسو ى  ت ام ي اآلالت اقت   كما   دج انسو ل وفقا

 مطط  مططز ج ىنططاك لغطط ي  أسططاس لس ططو كططان إذا فقطط  منفصطط   اخت ططار
 .االخت ار عنصي م  أجزاء أصغي

 بياغماي اخت ار (3
 اخت ططار مطط  مفططاىيمي تشططابو لططو العم ططي االخت ططار فططنن وعنططس فاليطط  

 ال غط  اخت طارات يف النظطي إىل حيتطاج الط ي اجلانطب. الرتاكمطي ال فاءة
 واجل انططب ال غطط  اخت ططارات بططٌن واضططح  ع قطط  ىنططاك أن ىطط  الت اصطط ي 
 .35الفع ي الت اص  يف احلقيقي 

 تعليم علم النحو  .ج 
 تعليم علم النحومفهوم  .1

 بطططٌن االجتطططاه ثنائيططط  اتصطططال عم يططط  ميالتع ططط  عطططس  اسطططتنادا ع طططى شطططيح السطططاب 
 وفاماططططا قططططسرا م معيفطططط  ع ططططى   ططططال   قططططسرة ت طططط  ي إىل  ططططس    ططططوال   ادلع مططططٌن
 ىططيع ططم النحطط   ميتع طط بططو  قصططس مططا أن فاططم دي طط  الفاططم ىطط ا مطط و . وت   يىططا
 ىطط ه يف الطيت ادلعيفطط  نقط  يف   ططوال   ادلع طم بططٌن تفطاع ت مطط  تت ط ن تع ططم عم يط 
 ك  م ق،  تق  أن ودي  النح     الق اعس معيف  أج  م  النح  ع م ىي احلال 

 .العيبي   غ ال يف تظاي اليت ادلفيدات

                                                             
86ادليج      نف  35  
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 إىل سطيؤدي جيطس بشط   التفطاىم فاطم ألن ل غا ط   م ح  مس ل  إهنا   حسناً 
 حطططسوث لتجنطططب حت طططم أداة النحططط  أن حيططط  والصطططحي   الصطططحي  الطططنص فاطططم
 قطادر الشطخص عقط  فاطم ألن ضطيوري  أمطي الطتع م حسنا . العيبي  بال غ  أخ اء
 .وصحي  صحي  بش   العيبي  ال غ  فام ع ى
 مط  حالط  دلعيفط  أساسا ى  ال ي الع م ى  النح   مص فى الغ يان أما عنسو 

 وأ ضطططا ت   ناططا  حيطط  مطط  أو  ال نططاء و األكطططيوب حيطط  مطط  العيبيطط  ال  مططات
 .36اجلم   يف استخساماا بعس اجلزم أو جية  وادلنص ب  ميف   هنا   ع م  دلعيف 

  طططتع م الططط ي الع طططم" ب نطططو النحططط   ُعطططي   األدبيطططات  يف وضططط ًحا أكثطططي بشططط  
 ال نطاء و( ال  مط  يف التغيطًنات) إعطيب جانب م  العيبي  ال  مات لتمييز ادل ادئ

 اجلمط  جتميط  كيفيط   نطاق  ال ي العيبي  ال غ  فيو  أحس ى والنح  .37(صياغ )
 اجلم ط  يف ال  مطات مب قط   تع ط  فيمطا سط اء   العيبيط  ال غط  ق اعطس مط  تت افط  اليت
 كيفيططط  ع طططى النحططط  ع طططم  يكطططز. اجلم ططط  يف( والنمططط ذج الناطططائي) الشطططي  ك مططط  أو

 التغيطططًن أو الصطططياغ  تيتيطططب حيططط  مططط  سططط اء   كام ططط  رت ططط  يف ال  مطططات جتميططط 
 .38إعيب باسم ادلعيوف  اجلم   يف ك م  ل   الناائي

                                                             
36 Al-ghuyalaini Musthofa, Tarjamah Jami’ud Durusil Arabiyah (Semarang: CV Asy-Syifa, 

1991), jilid. I,  h.15 
37 Erryk Kusbandhono, Ilmu Nahwu Dasar: Cara mudah memahami ilmu nahwu (Malang: 

Pustaka Hanan, 2012), Cet. VII, h. 10 
38 Abu Razin, Ummu Razin, Ilmu Nahwu Untuk Pemula (Jakarta: Pustaka BISA, 2015), Cet. II, 

h.15 
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 قطياءة ب يفيط  وثيًقا ارت اطًا تيت   النح  دروس ادلت س   ادلسرس  يف ميالتع  يف
 مطا خطا  بشط    عطاج ال دلت سط  ا ادلطسارس مط  ميالتع  إن. العيبي  بال غ  اجلم 
 .  ال   م  بسا ل  فامو دي   أنو مبعىن ل غا   واس  ى 

 علم النحو ميتعلال منافعو  وأهداف وظائف .2
 وظائ، التع يم ع م النح  (أ 

 :ع ى النح  التا وظائ، التع يم ع م النح  وأما 
 النح   . األخ اء واس  ب م  حيك  إلص ح (1
 اخت فات لس ام ال    م   ب ى  ما حتفيز ع ى ال     دلساعسة (2

 .جسا رقيق 
 .الفام سا   لت  ن ال غ  م اد ت   ي  (3
 .معناىا ورتال اجلم   ىي   بٌن الع ق  ع ى حلفاظ (4
 العيبي  مث  أرات فام يف ادلعىن وضع، غم   م  لتق ي  (5
 دلعيف  القان ين التعتيم سيما ال ال غ     بادلاارات ال  ب تزو س (6

 .اجلم   بني  أخ اء
 .مثالي  اجلم  جع  يف الصحيح  اجلم   لرتتيب (7
 .39جع  ال يئ  ال غ    الصحيح  (8

 أىسا  التع يم ع م النح  (ب 
 :ىي ع ى ع م النح  والصي  ميالتع  أىسا  أن وف ز ىان مي وأوض 

                                                             
39 Syaiful Musthofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN Maliki Press, 

2011), h. 97 
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 مططططط  ال تابططططط  ع ططططى واحلفطططططاظ األخ طططططاء مطططط  شطططططف    ع طططططى ل حفططططاظ .1
 أيب إبنطط  ع ططي أوعططز كمططا. الصططحيح  ال غطط  عططادات وخ طط  األخ ططاء
 ع طى احلفطاظ أج  م  هن  ق اعس بت سي  أب ال ادالسودي إىل طالب
 والتطط ثًن األجانططب مطط  مزجاططا عطط  النارتطط  األضططيار مطط  العيبيطط  ال غطط 
 .ذلجتام ع ى

 دلعططىن جيططس لفاططم تقططسًن ع ططى  سططاعس حبيطط  ال  مططات  م قطط، فاططم .2
 .ال  م 

 .  ال   مفيدات ومن  ادلشاعي وشح  العق  شح  .3
 ومناجيط   بعق نيط  والتف طًن بط كاء  رؤ ط  ع طى قطادر     ال   جع  .4

 واجلططططسل   النظي طططط  واسططططتخسام النتطططائج  اسططططتخ   ع ططططى وتطططسر  ام
 .الق عس تع يم يف االستقيائي  األمنا  ات ا  إىل ال  ب  ق د ال ي

 إىل بططططاليج   وذلطططط،   بسططططا ل  اجلم طططط  يف الطططط اردة األخ ططططاء معيفطططط  .5
 معيطاري ع طم ىطي ال غط  طي قط  ألن   دراستاا  تم اليت ال ي ق  معيار
 .42خ   حسوث عنس و  كي األخ اء ع  بعيًسا ال  ب   قي

 مناف  تع يم ع م النح  (ج 
 عنس شيخ أزتس اب  عمي احلامزي :

وذتية ع م النح  وفائسة: أن و مفتاح لفام الشي ع , وأماصيانو ال سان ع  اخل   
يف ال  م فا ه ذتية فيعي , وال ن غي ل الب الع م أن جيع  غا تو صيانو ال سان ع  

                                                             
40 http://fzil.wordpress.com/2012/05/20/metode-pembelajaran-qawaid. diakses pada 09 mei 

2018, Pukul 13:04 WIB 

http://fzil.wordpress.com/2012/05/20/metode-pembelajaran-qawaid
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اخل   يف ال  م,وإمنا    ن ى ا ت عا, واألص  أن    ن ع م النح  مفتاحا ل شي ع  
 ؤجي, ألن ى الع م لي  م  ادلقاصس وإمنا ى  ع م ال  و ن ي طالب الع م ذال، حى 

 .41ووسي   وال سائ  ذلا أح ام ادلقاصس
 ف ائس أن نستنتج أن دي     أع ه احلازمي عمي ب  أزتس الشيخ تع ًنات م 

 :  ي كما ىي النح  تع يم
 العيبي  بال غ  التحسث دي   ى ( 1
 .العيبي  ال تب قياءة دي  ( 2
  تحطططططسث ن أو  قطططططيؤون الططططط    األشطططططخا  أخ طططططاء تصطططططحي  دي ططططط ( 3

 .العيبي 
 .واحلس   القي ن يف ال اردة اإلس مي  الشي ع  نفام أن دي  ( 4
 مط  والف ائس والغي   وظيف   أن الق ل دي   ل  اتب  وفقا اختصار ب
 بشططط   النحططط  ق اعطططس باسطططتخسام ال ططط ب وتعي ططط، تقطططسًن ىطططي النحططط  تع طططم

 لآلخطي   نق اطا  طتم الطيت والن ا طا وادلعطىن والقياءة الفم لتجنب وذل، مناسب 
 أ ضطططا النحططط  سطططاعست ذلططط،  إىل باإلضطططاف . ال تابططط . التع طططًن يف واألخ طططاء
 ت طططط    ع ططططى قططططادرون ال طططط ب أن  عططططين وىطططط ا. العططططييب الططططنص لفاططططم ال ثطططًن

 مطططط  االسططططتفادة أجطططط  مطططط  العيبيطططط   ال غطططط  يف وبسقطططط  بسقطططط  واجلمطططط  التع ططططًنات
 .والس يب الفعال الت اص 
 

                                                             
41 http://abdulazizalfaruq.blogspot.com/2017/04/makalah-pengertian-sejarah-manfaat-dan.html. 

diakses pada 10 Oktober 2018 Pukul 19.58 WIB 

http://abdulazizalfaruq.blogspot.com/2017/04/makalah-pengertian-sejarah-manfaat-dan.html
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 مواد التعليم النحو  .3
 و سططططتخسماا منططططتظم  بشطططط   تيتي اططططا  ططططتم درس مططططادة ىططططي التع يميطططط  ادلطططط اد
 ول  . وزلسدة جسا وحسة ىي التع يمي  ادل اد. ميالتع  عم ي  يف  وال    ادلع م ن
 و اجليوميط  كتطب اسطتخسام ىط  النح  ميتع  يف ادلستخسم  ادل اد ى  ىنا ادلقص د

 .س  م  ص يان
 طريقة التعليم النحو .4

 دي طططط  منطططط  أو خ طططط  ىططططي ميالتع طططط طي قطططط  فططططنن وفيطططط   جطططط    ذكيتططططو دلططططا ووفًقططططا
 م اد وتصميم  (ادلسى ط     ميالتع  خ  ) السراسي  ادلناىج لتش ي  استخسامو

 أسطططاليب اسطططتخسام دي ططط . غطططًنه أو السراسطططي الفصططط  يف ميالتع ططط وت جيطططو م يالتع ططط
 مناسطط   ميتع طط طططيق خيتططارون قططس ادلع مططٌن أن  عططين شلططا اختيار طط   كنمططاذج الططتع  م
 .42التع يمي  أىسافام لتحقي  وفعال 

 رلم عططط  يف وك مهططا  الصططي  ميالتع طط منطط ذج مططط  النحطط  ميتع طط طي قطط  تتشططابو
 ىطط ا و عططي   الق اعططس ميالتع طط منططاذج مطط  ن عططان ىنططاك. اجملم عططات وىططي واحططسة 
 .43االستقيائي وال ي ق  استنتاجي  طي ق  باسم النم ذج
 مث الق اعطططس أو بالق اعطططس الطططتع م هبطططا   طططسأ طي قططط  ىطططي( اسطططتنتاجي) قياسطططي طي قططط 
 الطيت النخط  ق اعطس بط كي ادلع طم مط  ال ي ق  هب ه التسر   طي ق  ت سأ. أمث    ع ي
 .44  ال   قسرة ومست ى ادلادة/  ل م ض   مناس   أمث   إع اء مث تسر ساا  ي س

                                                             
42 Rusman . 133ادليج  الساب       

43 Syaiful Musthofa . 97ادليج  الساب       

133ادليج      نف  44  
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 تنفيططط ىا  طططتم الطططيت الطططتع م طي قططط  ىطططي( االسطططتقيائي  ال ي قططط ) االسطططتقيائي  ال ي قططط 
  سططططتخ ص ادلع طططاة  األمث ططط  دراسططط  بعطططس. أمث طططط  أوالً  ادلع طططم و قطططسم   مطططا ب ي قططط 
 ع ى بناءً  ال غ  ق اعس ح ل استنتاجا م ل مع م إرشادات  قسم ن ال    ال  ب
 .45األمث   ى ه

 استراتيجية تعليم علم النحو .5
 ادلع مطٌن بطو القيطام  ن غطي الطيت ميالتع  نشا  ى  كيمبعنس   السرتاتيجي  وفقا

 رأ اططططا مطططط  دتشططططيا. وكفططططاءة بفعاليطططط  حتقيقاططططا دي طططط  ميالتع طططط ألىططططسا  وادلتع مططططٌن
 واإلجططياءات ادلطط اد مطط  رلم عطط  ىططي ميالتع طط اسططرتاتيجي  أن وكططاري د طط، كيمططب 
 .46  ال   ميتع  أو ادلتع مٌن نتائج إلحساث معا تستخسم اليت التع يمي 
 الختيططططار ادلع مطططط ن  سططططتخسماا الططططيت ال ططططيق الططططتع م اسططططرتاتيجيات تعططططين كمطططا
 مطط  االختيططار  ططتم. ميالتع طط عم يطط  أثنططاء اسططتخساماا سططيتم الططيت التع يميطط  األنشطط  
   طال   وخصطائص واحتياجطات م يالتع ط وم ارد والظيو   ال ض  يف النظي خ ل
 .47معين  تع يمي  أىسا  حتقي  أج  م    اجا هنا اليت
 ق اعططس إدخططال مهططا جططزأ   مطط  النحطط  يف ميالتع طط اسططرتاتيجي  تتطط ل، أساسططا و 
 طي قط  باسطتخسام إمطا النشطاطٌن ك  تنفي  دي  . احلفي أو التسر ب وت فًن النح 
 تعططس  اا مث( االسططتقيائي  ال ي قطط ) اسططتقيائي طي قطط  أو( اسططتنتاجي  طي قطط ) قيياسططي

 .ادلستخسم ل ناج األساسي  النظية إىل
                                                             

134ادليج      نف  45  

46 Rusman 132ادليج  الساب       

47 Zulhannan 122ادليج  الساب       
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 تقييم تعليم علم النحو .6
   ططال   قططسرات لقيططاس التقييمططات مطط  سلت فطط  أنطط ا  ىنططاك م يالتع طط عم يطط  يفو 
 فطططنن لطط ا.   ططال   ت قياططا مت الططيت ادلطط اد فاطططم ومططسى الططتع م أىططسا  حتقيطط  ومططسى
 اعت طارات ع طى بنطاءً  مطا  شطيء جط دة لتحس طس ومستمية منتظم  عم ي  ى  التقييم
 .48القيارات اختاذ أج  م  معين  ومعا ًن
 نقط م مث. التقيطيم وبالتحس طس التقيطيم  لتنفيط  م  نطات ىنطاك ميالتع  تقييم يفو 
 خططط ل مططط  القياسطططات إجطططياء دي ططط  مث. القيطططاس تسطططمى عم يططط  بتنفيططط  التقيطططيم يف

 .ادل ت ب  غًن أو ادل ت ب  س اء    ل    اخت ارات إع اء
 ليسطططط  التع طططيم مسططططت  ات مططط  مسطططت ى كطططط  يف ادلسطططتخسم  االخت طططارات إن
 أ ًضطا سلت ف  ع ياا سيعم  ن اليت األسئ   ون عي   ت ق هنا اليت ادل اد ألن   متماث  

. مسطططت ى ل ططط  ادلناسططط   األسطططئ   أنططط ا    كمطططيب     تفاطططم أن ع يططط، جيطططب لططط ا  
 .االخت ار إجياء عنس بالصع ب  ال  ب  شعي ال حبي 
 فاططم واسطط  بشطط   ل ططتع م النحطط  اخت ططار ىططس   تضططم    أعطط ه ل  صطط، وفًقططا

 ميالتع ط يف النحط  اخت طارات تيتيطب دي ط . واجلمط  والع ارات ال  مات واستخسام
 ت مي يطط   اخت ططارات متعططسد  مطط  االختيططار اخت ططارات مقططال  اخت ططارات شطط   يف

 :  ي كما    ال  ميتع  باخت ار  تع   فيما. جيا وى م قصًنة إجابات اخت ارات
 :م   ت  ن ال  مات  تش ي  اخت ار. أ

 ال  م  أص    ض ( 1
                                                             

124ادليج      نف  48  
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 مشتق  ك م  تش ي ( 2
 ال  م  ش   ض  ( 3

 :م   ت  ن الع ارة  تش ي  اخت ار. ب
 إضطططاف  دون الصطططحي  الرتتيطططب يف الع طططارات وتيتيطططب ال  مطططات   ؤلططط،( 1

 .جس سة ك مات
 طي ططط  عططط  معطططىن ذات ع طططارات وجعططط  ع طططارات  يف ال  مطططات إكمطططال( 2

 .أ ًضا ادلناسب ادل ان ويف تناس اا واحسة ك م  إضاف 
 نفططططط  ىطططططي معانيامطططططا ك متطططططٌن مططططط  ع طططططارات اكتطططططب ع طططططارات  اصططططن ( 3

 .ادل ت ب  الع ارات
 ىططي الططيت ال  مططات باسططتخسام ع ططارة كطط  شططيح الع ططارات  معططىن شططيح( 4

 .الع ارة م  جزء
 :م   ت  ن اجلم    ت     اخت ار. ج

 .اجلم   ع ى تعي ( 1
 أو واحطططططسة بنضطططططاف  واجلمي ططططط  الصطططططحيح  اجلمططططط  اجعططططط . اجلمططططط  جعططططط  (2

 .مناس تٌن ك متٌن
 .49ل تع يمات وفقا رت   ك  تغيًن. اجلم  تغيًن( 3

 

                                                             
49 Wahab Rosyidi, Mamlu'tul Ni'mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab 

(Malang: UIN-Maliki Pers, 2012),h. 166 
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 نوع البحث .أ 
 اخ بتتت    ليتتت   ب لفعتتت  موجتتتو  شتتت   واس كشتتت   إلجيتتت   الطريقتتت  عمتتت  يتتت  
 أي النتتتوع   البحتتت  هتتت  البحتتت  طريقتتت  إن. 1شتتت  موضتتت  تتتت ا  ال التتتي للحقيقتتت 
 وصتتتو   وايتتت ت شتتتك  يف البي نتتت ت وتفستتتَ وحتليتتت  مجتتت  علتتت  يع متتت  التتت ي البحتتت 

 .2معين  لظواهر م عمق فه  عل  للحصو ( شروط ب ون)
 متت  غ لبتت ً  والتت ي ادليتت اي البحتت  هتتو الب حتت  أجتترا  التت ي البحتت  نتتو  وأمتت 

 هب   وال ف يش ادلراقب  نش ط إىل لإلش  ة يس خ م وال ي مسح  أنه عل  إليه يش  
الب خت   أجرى ال  اس   ه   يف. 3م  ي أو م  ي ش   وجو  حو  ادلعلوم ت مج 

 الك شتت   دلبتتون  الشتتم لي  كمتتوني  بوكيتت   وستتط  ادلبتت   ادل   ستت ادل يف مالحظتت ت
 .ادل  س  يف ال عل  عملي 

 هبتتتت   وصتتتتفًي  حبثًتتتت  البحتتتت  هتتتت ا ي ضتتتتم  طبيع تتتته  متتتت  إليتتتته النظتتتتر مت وإذا
 ادلشتت  كُ نظتتر وجهتت ت دلعرفتت  ادلالحظتت  حتتت  البيئتت  يف حيتت ث متت  معرفتت  يف ادلست ع ة
  بوصف الب ح  سيقوم األحب ث  ه   خال  م . 4ادلي ان يف حت ث الي واألح اث
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 بوكيتتتت  ادل وستتتتط  ادلبتتتت    ادل  ستتتت  تعلتتتتي  علتتتت  النحتتتتو يف ب حليتتتت  اخل صتتتت  البي نتتتت ت
 .اجمل   ه ا حو  معلوم ت توفَ أج  م  دلبون  الشم لي   كموني 

 مكان البحث ومصادر البيانات  .ب 
 مكان البحث .1

َو ادل وستتتتط  ادلبتتتت    يف شتتتت      ستتتت ادل مكتتتت ن البحتتتت  ينفتتتت  يف    كيبتتتتون جتتتت
 دلبون  الشم لي . كموني  بوكي 

 مصادر البيانات .2
 مت  والطلبت  ال الميت  اخ ص صي  م  ا البح ه  يف البي ن ت مص    ك ن 

. دلبتون  الشتم لي  كمتوني  بوكيت ادل وسط  ادلب       س ادل يف العلم   هنض  أبن  
: وهتتت  طلبهتتت   ميكتتت   اعمتتت  ك  نتتت ت إىل ادلؤلتتتف حي تتت ج ادلعتتتٍ  الكتتت    لفحتتت 
 مت  عليهت  احلصو  مت الي البي ن ت مص     ع  ع  أيض  بح ال يبح . ادل ير

 يف للمستت ع ة ادلؤلتتف يستت خ مه  والتتي الرصتت   وثتت  ق شتتك  يف مك وبتت  مصتت   
 .الن     أقص  عل  احلصو  أج  م  ال  اس   ه   يف ادلش ك  ح 

 طريقة الجمع البيانات .ج 
 البي نت ت  مجت  خال  م . البحوث إجرا  يف مهم  سلسل  هو البي ن ت مج 

 الن تت    حست ب ميكت  حتتى وموثوقت  مهمت   ظت هرة أو معلومتت ت علت  احلصتو  ستي  
 :يل  كم  ه  أس خ مه  الي البي ن ت مج  تقني توأم  . 5علمي    اس  تن جه  الي

                                                             
5 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Cv. Bintang Sejahtera, 2013), h. 

121 
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  ادلق بل  طريق . 1
 شتتفه  ستت جوابا عمليتت  وهتت  معينتت  مشتتكل  إىل موجهتت  زل  ثتت  هتت  ادلق بلتت 

 علتتت  للحصتتو  ادلقتت بالت إجتترا  يتت  . جستت يً  يواجهتتون أكثتتر أو شخصتتُ بتتُ
. 6البحت  دلوضتو  ميكت  مت  وبأوضتح ادلعلومت ت أو البي نت ت مت  شلكت  قت   أكرب
 :ومه  نوعُ  إىل تقسيمه  ميك  ادلق بل  نو  م  ينظر عن م 
 ادلنظم  ادلق بالت( أ

 مطلوبت  ست كون التي ادلعلومت ت نأل اذليكليت  ادلق بالت اس خ ام ي  
 أ اة ب ستت خ ام ادلنظمتت  ادلقتت بالت عمليتت  تتت  . مؤكتت  أمتتر البحتت  رلتت   يف

 تتت  . ادلختترب إىل تقتت ميه  ستتي   أستتئل  علتت  حت تتوي خطيتت  للمق بلتت  توجيهيتت 
 لق  متت  وفًقتت  صتت  م بشتتك  ادلقتت بالت علتت  القتت  مون يطرحهتت  التتي األستتئل 
 .إع ا ه  مت الي األسئل 

 ادلنظم  غَ ادلق بالت( ب
 مت  أكثتر حبريت  تنفي   ي   وانف  ح ً  تنظيم ً  أكثر هيك  م  مق بالت

 وأفكتت   أفكتت   لفتت ح طبيعتت  بشتتك  تتت   ادلقتت بالت ألن ادلنظمتت  ادلقتت بالت
 يتتتت   التتتتي األستتتتئل . للمق بلتتتت  ال وجيهيتتتت  ادلبتتتت  ئ استتتت خ ام وعتتتت م ادلختتتتربي 
 .7ادلنشو ة ادلق بل  أه ا  ع  حتي  ال ولكنه    ب دلرون  ت س  طرحه 
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. منظمت  غتَ ق بلت ه  ادل اس خ م ه  الي ادلق بل  نو  ك ن  البح  ه   يفو 
 يفالنحتتتو  تعلتتتي  عمليتتت  حتتتو  بي نتتت ت علتتت  للحصتتتو  ادلق بلتتت  هتتت   استتت خ ام مت
 األستتتتئل  ألن هتتت ا. دلبتتتتون  الشتتتم لي  كمتتتوني  بوكيتتت ادل وستتتط  ادلبتتتت       ستتت ادل

. عليه  مسيطر ت ا  ال ولك  ومرون  احمل  ث  ب  فق ال نبؤ ك ومي مف وح  ادلطروح 
 .عل  النحو ادلعل  للمق بالت  ب لنسب 
 أكثتتتر بشتتتك  ادلشتتت ك  جيتتت  أن للمؤلتتتف ميكتتت  ادلق بلتتت   هتتت   ب ستتت خ امو 
 عت  ال عبتَ حريت  ادلست جيبُ متنح مت ذلت   إىل ب إلضت ف . ادلست جي  م  صراح 
 كمتوني  بوكيت ادل وسط  ادلب       س ادل يف  ي علال عملي  حو  وأفك  ه  آ ا ه 

 .دلبون  الشم لي 
 ادلالحظ . 2

  قيتتق  حبتت  إجتترا  طريتتق عتت  تتت   التتي البي نتت ت مجتت  تقنيتت  هتت  ادلالحظتت 
   استت  هتت  ادلالحظتت  أن غونتت وان اإلمتت م يتترى بينمتت . ادلنهجتت  ال ستتجي  وكتت ل 
 ادلالحظتتت  طريتتتق عتتت  ستتتي النف واألعتتترا  االج م عيتتت  للظتتتواهر ومنهجيتتت  م عمتتت ة
 :ومه  شكلُ  إىل مقسم  ادلالحظ ت تنفي  حي  م . 8وال سجي 

 ادلش  ك  مالحظ  ( أ
 األنشتط  يف مب شر بشك  يش    الب ح  أن ه  ادلش  ك  عل  الق  م  ادلالحظ 
 .9البح  لبي ن ت كمص    اس خ امه أو   اس ه ت   ال ي للموضو  اليومي 
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145 



43 
 

   ك ادلش غَ ادلالحظ ( ب
 وفقتتت  مب شتتتر بشتتتك  مشتتت  كُ ليستتتوا البتتت حثُ أن هتتت  ال شتتت  كي  غتتتَ ادلالحظتتت 
  .10مس قلُ كمراقبُ
 ألن ادلشتت  ك   غتتَ ادلالحظتت  متت  نوًعتت  استت خ م الب حتت  هتت ا البحتت  يفو 
 مبالحظ ت فق  ادلؤلف وأ ىل ال  اس   الفص  يف  يتعل عملي  يش    مل ادلؤلف
دلبتتتتتون   كمتتتتتوني  بوكيتتتتت ادل وستتتتتط  ادلبتتتتت     ستتتتت    ادل يف البي نتتتتت ت مصتتتتت    علتتتتت 

 .الشم لي 
 الوث  ق. 3

 ستتوح  م  أ ي كون تتو قتت   كمتت  ادلك وبتت  البي نتت ت متت  رلموعتت  هتتو ال وثيتتق
 واجملتالت الك ت  مثت  عنهت  البحت  أو ادلك وبت  األشتي   عت  البح  ه  الوث  ق"

 هتت   ال وثيتتق  طريقتت استت خ ام يتت  ". 11ذلتت  إىل ومتت  واليوميتت ت واللتتوا ح والوثتت  ق
 حتو  حبت  إجترا  عنت  الالزمت  األ وات ومالحظت ت ادلقت بالت عمليت  إجرا  عن 
 .دلبون  الشم لي  كموني  بوكي ادل وسط  ادلب       س ادل يف النحو تعلي 

 ومفيتتت ة مهمتتت  أشتتتي   ب وثيتتتق ب حتتت ال قتتت م فقتتت   البحتتت  ذلتتت ا ب لنستتتب  أمتتت 
 ت ضتتتم  التتتي للم  ستتت  عتتت م فووصتتت ادلقتتت بالت  ن تتت    ستتتجالت مثتتت  لل  استتت  

 ال ت  ي  ادلرافق  ح ل    بالطل ح ل  ادلريب  ح ل  ال نظيم   اذليك    اجلغرايف ادلوق 
 .دلبون  الشم لي  كموني  بوكي ادل وسط  ادلب       س ادل ل أسيس الوجي 
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َه  ادلربُ  أمس   ق  م  و س ل    ؤي   .وغ
 طريقة تحليل البيانات .د 

 أو و مت  وتصتنيف وفترز ل نظتي  نشت ط هو غون وان إلم م فق و  البي ن ت حتلي 
ًكيت  علت  يست ن  حبي    وتصنيفه عالم    ختال  مت . عليهت  التر  ليت   مشتكل  أو ال
 ومك ست  مبعثترة تكتون مت  عت  ة التي النوعي  البي ن ت تبسي  ميك  األنشط   سلسل 
 ثتتتتالث وه مربمتتتت ن متتتت يل  وضتتتت  الصتتتت    هتتتت ا ويف. 12بستتتتهول  فهمهتتتت  ميكتتتت  حبيتتتت 

 وعتتر  البي نتت ت  ختفتتي  أي النوعيتت   البي نتت ت حتليتت  يف هبتت  القيتت م جيتت  خطتتوات
 كمت  هت  البي نت ت حتليت  يف اس خ مه  الي اخلطوات. 13ال حقق واس ن  ج البي ن ت 

 :يل 
  البي ن ت  يفخت. 1

ًكيتتت  الر يستتتي   النقتتت ط واخ يتتت   ادللختتت   ب ثقيتتتف قتتت   األشتتتي   علتتت  وال
. 14الضتتتترو ي  غتتتتَ و ميهتتتت  واألمنتتتت ط ادلوضتتتتوع ت عتتتت  وال حتتتت ث  ادلهمتتتت 

 ليتتتت     احلقتتتتو  متتتت  كتتتت   عتتتت   متتتت  عليهتتتت  احلصتتتتو  مت التتتتي البي نتتتت ت
 ادلي اي  البح  ط   كلم  قي   وكم . وب ل فصي  ب ل فصي  اس كش فه 

 ل حليتت . وتعقيت ا تعقيت ا أكثتر ك نت  كلمت  البي نت ت  كميت  زا ت كلمت 
 حتتتتو  بي نتتتت ت ال  استتتت  هتتتت   بي نتتتت ت ت ضتتتتم . لقي ستتتتي ا ف  قتتتت  البي نتتتت ت
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 تعلتتي  حتتو  العتترب ادلعلمتتون أجراهتت  التتي وادلالحظتت ت وال وثيتتق ادلقتت بالت
 دلبون  الشم لي . كموني  بوكي ادل وسط  ادلب       س ادل يف النحو

  البي ن ت عر . 2
 عتر . البي نت ت عتر  هت  ال  ليت  اخلطتوة س كون البي ن ت  ختفي  بع 
 غتتٍ أو م تتُ معلومتت ت كيتت ن يف البي نتت ت تنظتتي  يف خطتتوة هتتو لبي نتت تا

 ببنتت   البتت حثُ قيتت م ل ستتهي  العمليتت  هتت   تتت  . 15بستتهول  ليخ تت   بتت دلعٌ
 اك متت   متت ى فحتت  إىل ب إلضتت ف  ك ملتت   اج م عيتت  صتتو ة يف البي نتت ت
 .ادل وفرة البي ن ت
 البيت ي الرست  أيًضت  ميكن  ال ف علي   غَ البي ن ت عر  يف   ذل  وبع 

 الستتته  متت  ستتيكون   البي نتت ت عتتتر  ختتال  متت . وادلخطتت  وادلصتتفوف 
 م  ستتت  علتتت الب حتتت   أجراهتتت  التتتي وادلالحظتتت ت ادلقتتت بالت ن تتت    فهتتت 
 .دلبون  الشم لي  كموني  بوكي ادل وسط  ادلب       س ادل
 حتقيق البي ن ت. 3

 البي نتتتت ت تقليتتت  ةخطتتتتو  ختتتال  متتتت    البي نتتت ت حتليتتتت  ن تتت    علتتتت  وبنتتت  ً 
َة اخلطتوة ت مثت    البي نت ت وعتر   وال حقتتق الن ت    است خالص يف األخت
 ن تتتتت    هتتتت  االستتتتت ن  ج ت. 16إليهتتتت  ال وصتتتت  مت التتتتتي االستتتت ن  ج ت متتتت 
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. البي نتتت ت حتليتتت  أستتت   علتتت  البحتتت  تركيتتت  علتتت  جتيتتت  التتتي ال  استتت ت
ًش  وصفي  حبثي  ك  ن ت شك  يف هو ادللخ   .17البح  تس
 تقنيتتت ت ب حتتت ال يستت خ م  الستتت بق التتتثالثال ليتت   ادلراحتتت   ا علتتت استت ن 
 واخ يت   تلختي  عملي  وه  البي ن ت   يخفب  تب أ الي البي ن ت حتلي 

ًكيتت  الر يستتي  األشتتي    التتي البي نتت ت تقتت م بعتت . ادلهمتت  األشتتي   علتت  وال
 أوصتتت   شتتتك  يف البي نتتت ت هتتت   تقتتت م ميكتتت  العتتتر   بي نتتت ت تستتتم 
َه  الفئ ت بُ وعالق ت وسلطط ت  موج ة   .وغ
 فهت  الب حت  علت  األسته  مت  ستيكون البي نت ت  عتر  ختال  م 

 ت مثتت  مث. فهمتته مت متت  علتت  بنتت  ً  العمتت  متت  دل يتت  وال خطتتي  حتت ث  متت 
َة اخلطوة  حتو  است ن  ج ت است خالص أو البي ن ت م  قيال حق يف األخ
دلبتتتون   كمتتوني  بوكيتتت بتت    ادل وستتتط  ادل   ستت ادل يف تعلتتي  النحتتتو حتليتت 

 الشم لي .
 البيانات صحة .ه 

 ي وافتق الب حت  الحظته مت  أن علت   ليت  هتو البي ن ت صح  م  قيال حق إن
 مت  مت  م وافقت ً  ادلعطت  ال فستَ كت ن إذا ومت  اجملت   هت ا يف ب لفعت  موجتو  هتو مت  مت 
 صتتتتح  ل ح يتتتت  تقنيتتتت ت الب حتتتت  استتتت خ م بحتتتت ال هتتتت ا يفو . ب لفعتتتت  موجتتتتو  هتتتتو
 .("Triangulation) ال ثلي  : "عق  خال  م  لبي ن تا
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 حقتتتت  صتتتت حل  بي نتتتت ت علتتتت  حتصتتتت  التتتتي األشتتتتي   متتتت  واحتتتت ة هتتتت  ال ثليتتتت 
 ادل ق طعتت   الطتتر  اتستت   ل قويتت  ال ثليتت  يستت خ م. ادل  وجتت  الطريقتت  هنتت  ب ستت خ ام

 الع يت  مت  ادلقت بالت مثت  األستلوب  نفتس اس خ ام أو وادلق بالت ادلالحظ ت مث 
 .18ادلخربي  م 
 :ومه  ال ثلي   م  نوعُ اس خ ام مت  البح  ذل ا وأم 

 ال حقتق طريتق ع  أجري  الي البي ن ت مص اقي  الخ ب    ص   ادل تثلي . 1
 هتتت   يف. مصتتت    عتتت ة ختتتال  متتت  عليهتتت  احلصتتتو  مت التتتي البي نتتت ت متتت 

  متتت الطتتتالب متتت  الع يتتت  متتت  ادلقتتت بالت ن تتت    البتتت حثون قتتت  ن   ال  استت 
دلبتون   كمتوني  بوكيت ادل وستط  ادلبت       ست ادل يف العلم   هنض  معلم 

 الشم لي .

 البي ن ت جلم  تقني  م  أكثر ب س خ ام إجرا  ميك  الطريق  ال ثلي . 2
 بواسط  أيًض  ال نفي  يكون أن ميك . البي ن ت نفس عل  للحصو 
  قيق   تبي ن عل  احلصو  أج  م   ه ا البح  يف. وال حقق الشي 

 هنو ومعلم  الطالب م  الع ي  م  ادلق بل  أسلوب الب حثون اس خ م  
 اللغ  دل  س  ادلراقب  أس لي  خال  م  احلقيق  ب خ ب   ق موا مث  

  دلبون  الشم لي  كموني  بوكي ادل وسط  ادلب       س ادل يف النروجيي 
 .اجمل   ه ا يف حبثي  وث  ق إىل ب إلض ف 
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 الباب الرابع
 وتحليلها اتنعرض البيا

 

 صورة العامة عن المدرسة المتوسطة المبارك بوكيت كيمونيج لمبونج الشمالية .أ 
 المدرسة المتوسطة المبارك موقع .1

 تععرا   طريعع  معع  اجلنععوي اجلك عع  علعع  بوكيععك كينععو ي  ادلبععكسك ردسةعع ادل تقعع 
 بععو   دل  ععوس  نرقعع م كينععو ي    بوكيعك منرقعع  يف( وبكدلبععك   بكتوسجععك) ةعومرر 

 التهرديعردا  سلتلع  مع  جغرافيعك آمنع  حكليعك. مردينع  عع  كع  44 حوايل تبعرد اليت
 حعردو . جعرا وىلع  الربكك يع  واال فجعكسا  الفيضعك ك   مثع  الربيعي  الكواس  م 
 :بوكيك كينو ي  ككلتكيل ادلبكسك ردسة ادل موق 
   شكسع كيبون جَتوك بوكيك كينو ي  :الشنكيل اجلك  
 أفنردي إىل سةالن تنتني اليت اخلكمل  األساضي ػلردىك: الشرقي   اجلك  
    أفنردي التكبع  سةالن الزيك طلي  مزاسع ربرده: اجلنوي اجلك 
    1أفنردي سةالن ؽللكهك اليت الزيك طلي  مزاسع م  احلردو : الغري اجلك. 

  يبوكيععك كينععو ي  تعع   ادلبععكسك ادلردسةعع  فعع ن ادلععوكوس   البيك ععك  إىل وبععكلن ر
 وةعكل  إىل الوصعول أن كنعك احلشعو   عع  بعيعرد  ألهنك التعلي   بأ شر  القيكم إىل

 ألهنعك إليهعك الوصعول الصعع  مع  لي  هبك احملير  بكدلنكط  ادلردسة  تربط اليت النق 
 مجي  م  والرلب . ةهالً  إليهك الوصول يزال ال لولك السري   الرري  م  قريب 
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 اجليععععرد التعععععكون أن ادلتوقععع  معععع    السعععكني   ادلنععععكط قععععر  عععع  فضععععال. االذبكىعععك 
 (.ادلرفق  ادلوق  خرير /  خرير ) اجملتن  يف الردع  توفر أن وؽلك 
 موقًععك االةعًتاتيجي  ادلردسةع  موق  يعرد اجلغرايف  ادلوق  عل  وبنكءً  ذلك  بعردو 

 احلكليععععع  لألساضعععععي ؽلكععععع  حبيععععع  اجملتنعيععععع  األ شعععععر  مركعععععز يف للغكيععععع  إةعععععًتاتيجًيك
 .اجملتن  يف ادلشًتك االىتنكم ذا  ادلواس  م    االةتفك

 البيئعع  ألن آمعع  مكععكي زبرععيط أيضععك بوكيععك كينععو ي  لععرديهك ادلبععكسك وادلردسةعع 
 للغكيع   اعنع  ادلكعكي التخريط حبي  كولك  السكني  والسك  التعلي  موق  ىو
 رر ةعوم ععرب النق  طرق م  قريب  فهي ادلوق   حي  م . التعلي  عنلي  تنفيو يف

 ؽلكع  لعولك   منعت   بشك  ادلسكح  زبريط وكولك إليهك الوصول يسه  حبي 
 .2الرلب  فعكل  تعلي  أ شر  مراقب  تكون أن
 الرؤية، البعثة، وأهداف المدرسة المتوسطة المبارك .2

 الرؤية  .1
 التنثيع   يف مهوبع  تكعون التقكليعرد  علع  ربعكف  اإلصلعك،  يف تتفعوق إةالمي 
 .واآلخر  العكدلي  السعك   يف احليك  رلرد وربق 

 البعثة .2
 والتقوى اإلؽلكن أةكس عل   بالرل تعزيز( 1
 التعلي  جو   ربسُت إصلك، ربقي ( 2
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 والثقكف  والتكنولوجيك العلوم تروس م  يتنكش  دبك أ فسه  تروير( 3
 وشخصي  شخصي  تعزيز( 4
 .للنجتن  التعلي  خردمك  ربسُت( 5
 بتكرم بشك  الردؽلقراطي  سوح  شر( 6
 اإلصلك،ا  إىل يص  الرال  توصي ( 7
 .واآلخر  الرد يك يف والسعك   احليك  جملرد القتكلي  القوى توليرد( 8
 أهداف .3
 أهداف العامة (أ 

 لألمعع  العليعك ادلثع  وربقيع  احلكوميع  الععربام  لعردع  فعكلع  خردمع  تقعردم
 .اإللزامي التعلي  إلكنكل ادلبوول  اجلهو  يف وكولك اجملتن  تثقي  يف

 داف الخاصةأه (ب 
  قيق  ومعرف  ساةخ إؽلكن لرديه  الوي  الربكع اخلرغلُت جي  (  أ

 يف النجععكح لععردع  الككفيعع  التحتيعع  والبنيعع  التعلينيعع  ادلرافعع  تععوفَت ( 
 .التعل 

 يف بنشععععكط التواصعععع  علعععع  قععععك س  لتكععععون للرععععال  ادلععععوا  تععععوفَت( ج
 . االجتنكعي العلوم ادلعرف  توفَت وخكص    األجنبي  اللغك 
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 يف وخكصعععع    اجملتنععع  يف لالةعععتخردام ادلسعععتعردي  اخلعععرغلُت إ شعععكء(  
 3الرديني  األموس

 هيكل المنظمة المدرسة المتوسطة المبارك  .3
وأمععك ىيكععع  ادلن نععع  ادلردسةععع  ادلتوةعععر  ادلبعععكسك بوكيعععك كينعععو ي  دلبعععو   الشعععنكلي  

 عل  النحو التكيل: 2419-2418للعكم الردساةي 
 كج. مواكر  ادلكجستَتمردير ادلردسة : كيكحي احل 
   ةيت مسر 1مكلي  ادلردسة : 
   يكيكن ةوسيك ك2مكلي  ادلردسة : 
 سلي  ادلكتب  : سوةلُت 
 كل  مردير ادلردسة  ش ون ادلنكى : أ يتك  
  كل  مردير ادلردسة  ش ون الرلب : األةتكذ زلنرد شري  الردي  
  كل  مردير ادلردسة  ادلراف  ادلردسة : أى  الردي  
   اةتشكس : أمحرد ،ا،ي  كل  مردير ادلردسة 
 4أوليكء الفصول: حكسيك تو   وسل  سوةليكن  أيرةك ةوةك يت  ويكيكيت. 

 والطلبة المدرسة المتوسطة المبارك والموظفين المعلمينأحوال  .4
 ادلعلنععععُت بععععُت والععععتعل  التعلععععي  عنليعععع  يف تركععععو ؽلكعععع  ال واحععععرد شععععيء ىنععععكك
 وذلععوا. التعلعي  عنليع  يف جعرًدا ادلهنع  العوامعع  مع  كالعلعك ألن   بعوالرل وادلعوففُت

                                                             
3 Hasil DokumentasiData Base Madrasah Tsanawiyah AlMubarok pada Hari SeninTanggal 06 

Agustus 2018 
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   بععوالرل ادلعلنععُت حبكلعع  تتعلعع  الععيت  ىععوا البحعع  يف  غععك س أن ؽلكننععك ال السععب  
 ادلوضععوعي  الشععروط. البيك ععك  إكنععكل يف كنرجعع  الحًقععك اةععتخردامهك ؽلكعع  والععيت

 :يلي كنك ىي للنردسة 
 أحوال ادلعلنُت وادلوففُت (أ 

 4.1جدول 
 سطة المباركأحوال المعلمين المدرسة المتو 

 الردسج  الردسس االة  الرق 
1 KH. Mudakir, M.Pd.I Aswaja, Fiqih Kepala Madrasah 

2 Hi. Yuhadi, M.Pd.I SKI Guru 

3 Hj. Mardiyati, S.Pd  Guru 

4 Riduan Efendi, S.Ag Qur’an Hadits Guru 

5 Wihayati, S.Pd Matematika Wali Kelas IX 

6 Anita, S.Pd IPA Waka Kurikulum 

7 Siti Masitoh, A.Md Prakarya Bendahara 

8 Ruslaini, S.Pd Bahasa Inggris Wali Kelas VIII Pa 

19 Nurul MS, S.Ag Seni Budaya Wali Kelas VII Pi 

10 
Immaniah Zahrah, 

S.Pd.I 
Bahasa Arab Guru 

11 Dwi Wahyuni, Se.I PKN Guru 

12 
Maria Mustika Sari, 

S.Pd 
Matematika Guru 

13 Herianto, S.Pd.I Bahasa Lampung Wali Kelas VII Pa 

14 Rihasman, S.Pd Penjaskes Guru 

15 Mukhlisin, S.Ag Muhafazhoh Guru 

16 
Taufikurrahman, 

S.Pd.I 
Bahasa Arab Guru 

17 Ersa Susanti, S.Pd PKN Wali Kelas VIII Pi 

18 Dewi Nurlina, S.Pd Bahasa Indonesia Guru 

19 
Moh. Bambang S, 

S.Pd.I 
Akidah Akhlak Guru 

20 Ust. Ateng Jaelani Shorof Guru 

20 Ust. Syafruddin Tajwid Waka Kesiswaan 
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21 
Ust. M. Hamdi 

Mushlih  
Nahwu Guru 

 4.2جدول 
 أحوال الموظفين المدرسة المتوسطة المبارك

ج الردس  الردسس االة  الرق   

1 Yayan Suryana - Operator Sekolah 

2 Usman, SH - Staf TU 

3 Ahlidin - Waka Sarpras 

2 Ahmad Zazili, S.Pd.I - Waka Bimkos 
 

 أحوال الرلب  (  
 4.3جدول 

 أحوال الطلبة المدرسة المتوسطة المبارك

 الفصل  عام الدراسي
 العداد

 المجموع
 الطالبة الطالب

2017/2018 

7 39 17 56 

8 21 13 34 

9 7 5 12 

2018/2019 

7 24 13 37 

8 31 16 47 

9 13 12 25 
 

 المدرسة المتوسطة المبارك المرافقأحوال  .5
ادلردسةع  ادلتوةعر  ادلبعكسك  يف التعلعي   عع  يت  الفعكل   تعليني  أ شر  لتحقي 

 :التكيل النحو عل  ادلراف  م 
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 الفص  (أ 
 يف عععععكم ادلردسةعععع  ادلتوةععععر  ادلبععععكسك بشععععك  يف والععععتعل  علععععي الت عنليعععع  مت

 علععع ( الصععع )  بعععللرل تعلينيععع  رلنوعععع  كععع  ربتعععوي. الردساةعععي الفصععع 
 ةعععو اء بلوحعع   بععللرل  ساةعععي فصعع  كعع  ذبهيعععز مت. واحععرد  ساةععي فصعع 
 .أخرى ومعردا  وكراةي وطكول 

 ادلكت  (  
 ادلردسةععع  ادلتوةعععر  ادلبععععكسك ربتععععوي   الردساةعععي  الفصعععول إىل بكإلضعععكف 

 :وىي كنككت   تستخردم خكص  غرف عل  أيًضك اخلكص 
 .ادلردسة  مردير غرف ( 1
 .اإل اس  غرف ( 2
 .ادلردسة  سلي   كل  غرف ( 3
 .الرال  ش ون غرف ( 4

 الكنبيوتر دلنكسة  ادلستخردم  الكنبيوتر سلتربا  (ج 
 ادلكتب  (  
 ش ون الصح  (ه 
 احلنكم (و 
 ادلستو اع (، 
 5مصل  (ح 
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 عرض البيانات .ب 
 معع   وًعععك الردساةعع  ىععوه يف البكحعع  اةععتخردم السععكبق   ادلنكقشعع  يف ذكععر كنععك

. اجملعكل ىعوا يف ربعرد  العيت ال عواىر لرؤيع  اجملكل ىوا يف مبكشر  حب . النوعي البح 
 .سبثيله  ؽلك  ال لوا النوعي  البح  يف أةكةي  أ وا  أصبحوا البكحثُت ألن ىوا

 ثععال  خععالل معع  البكحعع  ىععوا عليهععك حصعع  الععيت البيك ععك  علعع  احلصععول مت
ععععرد  مقكبلععع  مععع   مععع . الح ععع ادل وطريقععع  التوثيععع  وطريقععع  ادلقكبلععع  طريقععع  وىعععي. قطعععر 

كنعلععع   مصععل  محععرديو  األةععتكذ كيععكخي احلععكج  مععوكر  ادلكجسععتَت كنععردير ادلردسةعع  
ادلتوةععر  ادلبععكسك  ادلردسةع  وطكلبعع  العربيع   للغعع  كنعلعع    توفيقوسوعلعكن والسععيرد  النحعو

 .بوكيك كينو ي  دلبو   الشنكلي 
ادلتوةععععر  ادلبععععكسك بوكيععععك كينععععو ي  دلبععععو    ادلردسةعععع  يف البععععكحثُت إجععععراء بعععععرد

 ادلشعكسكُت غعَت وادلالح ع  ادلخعربي  مع  ادلتعنقع  ادلقعكبال  طريقع  بكةتخردام .الشنكلي 
  تععكل  تقعردم ؽلكع   ادلتوةعر  ادلبعكسك ردسةعع ادل يف النحعو ل يتعع بعنليع  ادلتعلقع  والوثعكل 
 :التكيل النحو عل  البح 

ك بوكييت  تخطيي  تعلييا النحيو فيي المدرسية المتوسيطة المبيار  تحليل .1
 كيمونيج لمبونج الشمالية

 أىرداف تعلي  النحو (أ 
 أن غل  اليت الرليسي  األشيكء م  واحرد  ىي  يالتعل أىرداف

 العنععع   أةععكس ىععو اذلععردف ألن. علععي الت قبعع  ادلعلعع  وػلققهععك يعرفهععك
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 غلعع  لععويا االذبععكه علعع  للتعععرف  ليعع  علعع  احلصععول هبععردف وذلععك
 .النهكلي  النقر  إىل والوصول سبريره
 :ىوادلتوةر  ادلبكسك  ادلردسة  يف النحو  يتعل م  الغرضو 
 للتعكلي  كنصردس واحلردي  القرآن فه  م  الرال  يتنك  حىت( 1

 .اإلةالمي 
 اهلل برك  تسع ( 2
 وجو عل  تصنعكوي  ادلربوك مردسة  يف للنهوو التعليني  األىرداف وأمك

 :يى اخلصوص
 .العربي  بكللغ  اجلنل  أظلكط فه  م   بالرل يتنك  لكي( 1
 العربيع  بكللغع  اجلنع /  الكلنعك  والكتكبع  القعراء  علع  قك س ( 2

 .وصحي  صحي  بشك 
 يف العواس   الكنعو، واةتكشعكف فهع  مع   بعالرل يتنك  حىت( 3

 .الكالةيكيُت العلنكء كت 
 إىل بكإلضعععكف  القعععرآن يف التصعععرف مععع   بعععالرل يعععتنك  حعععىت( 4

 مبنيعكً  ةعلوكه  كع  يكعون حبي  الرديني  دلعرفته  واة  فه 
 .6الرديٍت القك ون عل 

 ربرديرد الوقك واألةبوع الفعكيل (  

                                                             
6
Hasil Wawancara Dengan KH. Mudakir Selaku KepalaSekolahsekaligusPengasuhPondokPesantren 

Al Mubarok Pada Hari SeninTanggal 03September 2018 
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 لعردسوس واألةعبوعي  الفّعكلع  العردسوس حبسعك  يتعل  فينك أمكو 
 إععردا  ىعي األوىل اخلرو  ف ن  " ادلردسة  ادلتوةر  ادلبكسك يف" النحو"

 ابععععععردأ مث. ادلردسةععععععي التعلععععععي  وتقععععععوم 2418 عععععععكم يف النحععععععو معلنعععععع 
 اخلرععوا  اتبععكع معع  الفعكلعع  غععَت واألةععكبي  الفعكلعع  األةععكبي  حبسععك 
 :التكلي 

 ععععع    واحععععرد  ساةععععي فصعععع  يف األةععععكبي  عععععرد  حسعععك ( 1
 لفصع   يسعنرب إىل يوليعو مع  شهر ك  األةكبي  عرد  تسجي  طري 
 .يو يو إىل ينكير وم  فر ي  ساةي

 ادلقعععععرس األةعععععبوع وىعععععو   الفعكلععععع  غعععععَت كبي األةععععع ععععععرد  حسعععععك  (2
 .خبالف لأل شر 

 يف األةعععكبي  ععععرد  حسععع  أي الفعكلععع   األةعععكبي  ععععرد  حسعععك ( 3
 .الفعكل  غَت األةكبي  عرد  منهك مرروًحك واحرد  ساةي فص 

 يف ادلردسجع ( األةبوعي  السكعك ) ادلوضوع وقك زبصيص عرض( 4
 .الردساةي  ادلنكى  ىيك 

 ععععععرد  خعععععالل مععععع  أي الفعكلععععع   السعععععكعك   مععععع العرديعععععرد ربرديعععععرد( 5
 يف النحعععععو  يالتعلععععع ةعععععكعك  ععععععرد  يف مضعععععروب  الفعكلععععع  األةعععععكبي 
 (.األةبوع يف ةكع  2) األةبوع
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 ربرديعععرد ا دلعلععع  ؽلكععع    أععععاله ادلعععوكوس  اخلرعععوا  مععع  اال تهعععكء بععععرد
 الردساةععععي للفصععع  وفًقعععك للرعععال  تسععععلينهك ةعععيت  العععيت ادلعععوا  حعععردو 
 .7التعلي  ومستوى
 ادلعععععرداسس يف فقعععععط العععععن   سوس إعرعععععكء يعععععت  مل ذلعععععك  إىل كف بكإلضععععع
 اإلةععالمي  الرداخليعع  ادلععرداسس يف ولكعع   ( ادلردسةعع  ادلتوةععر ) الرمسيعع 
 إضعععكف  إىل هتعععردف أن ادلعععرج  مععع   النحعععو معععوا  أيضعععك ىنعععكك كك عععك
 معرداسس يف الردساة  وقك إضكف  م . الرمسي  ادلرداسس يف ادلك ي اإلثراء
 ىععععي ادل لععع  لتقيعععي  وفًقعععك  راىعععك الععععيت لنتعععكل ا فععع ن إةعععالمي    اخليععع 
 .8أفض 

 تصني  تنفيو التعلي  النحو (ج 
 ذلعك أجع  مع  جيعرد بشك  التعل  عنلي  تعن  أن أج  م 

 بتجنيعععععع ادلردسةعععععع  ادلتوةععععععر  ادلبععععععكسك  سس النحععععععو  قكمععععععك   ادلعلعععععع 
 السنوي  الربام  ذبني : أخرى أموس بُت م    يالتعل زبريط مكو ك 

زبرععيط  ووضعع    يالتعلعع مععنه  إعععردا    ساةععي  فصعع بععرام  ذبنيعع   
 مع  البكحع  أجراىعك العيت ادلقعكبال   تعكل  كك عك كنعك. تنفيو التعلعي 

 :ككلتكيل ادلبكسكادلتوةر   ردسة ادل يف هنو معلني

                                                             
7 Hasil Wawancara Dengan Ustadz M. Hamdi Muslih Selaku Guru Nahwu di Madarasah 

Tsanawiyah Al Mubarok Pada Hari Rabu Tanggal 12 September 2018 
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 مجيععع  إتكحععع  ىعععو أوالً  إععععردا ه علعععيّ  يتععععُت معععك   يالتعلععع قبععع "
 بعععععكلتعل  ادلتعلقععععع  الكتععععع  إىل بكإلضعععععكف   يالضعععععروسي   يالتعلععععع أ وا 

 وتوجيعو لتبسعيط ىعوا فعلعك. تقعردؽلهك ةعيت  اليت ادلوا  عل  واالطالع
 غلععع  معععك   ادلعلومعععك  ىعععوه علععع  بنعععكءً .9"الصععع  يف التعلعععي  عنعععرد يل

 :التعل  قب  إعردا ه
 ادلنه  تصني ( 1

   يالتعلعععع أل شععععر  والًتتيبععععك  اخلرععععط معععع  رلنوععععع  ىععععو ادلععععنه 
 إعععععردا  يعععت .  يعلعععالت سلرجعععك  وتقيعععي  الردساةعععي  الفصععع  وإ اس 
 علع  ادلعلع  دلسكعرد  للنعل  مردسس ك  بواةر  الردساةي ادلنه 
 .التعل  خرط يف األةكةي  الكفكءا  وص 

 زبريط تنفيو التعلي  إعردا ( 2
 خرع  إععردا  ىعو العتعل  عنليع  قبع  إععردا ه غلع  آخر مه  جزء

 ىععععوا  زبرععععيط تنفيععععو التعلععععي  بر ععععكم  وبوجععععو   التعلععععي  للتنفيععععو
 يف  يالتعلعععع عنليعععع  تكععععون عنععععردمك ثقعععع  أكثععععر علنععععونادل ةععععيكون
 ذلعك يعت . التردسي  يف إسشك ا /  إسشك ا  لرديه  ألن الص 

 .وربقيقهك التعل  أىرداف عل  للحصول
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 الععربويت    الردساةععي  ادلنععكى ) اآلخععري  وادلردسةععُت اللععوال  ترتيعع ( 3
   يالتعلع إسشعك ا  تعلنهعك  غلع  العيت ادلعوا  اإلذ ي   ادلالح ك 

 (.إخل
 العععيت األجهعععز  علععع  اإلشعععراف ىعععو ادلعععردير فععع ن ذلعععك  إىل بكإلضعععكف 
 إلسشعععك ا  وفًقعععك ذلعععك كعععكن ةعععواء منهعععك  والتحقععع  ادلعلععع   غلريهعععك
 ؽلكععع  اجليعععرد   يالتعلععع زبرعععيط خعععالل مععع . ال أم الردساةعععي  ادلنعععكى 
 ىعوا اعتعرب وقعرد. 14العتعل  يف الرعال  ػلتكجو مك ك  إعردا  للنعل 
 للتحقعع  كنععردير بواجبععكهت  قععكموا ادلردسةعع  مععرديري ألن جيععردا  أيضععك
 يف منكقشعععععتهك يعععععت  مث ادلعلنعععععون  هبعععععك قعععععكم العععععيت التو،يععععع  أ وا  مععععع 

 .منت ن  شهري  اجتنكعك 
 ربرديرد الردواف  تقيي  التعلي  (  

 يف  بعععععالرل إتقعععععكن ربرديعععععرد إىل  يالتعلععععع  تعععععكل  تقيعععععي  يهعععععردف
 إىل ين عععععععر أن ؽلكععععععع  التقيعععععععي    تعععععععكل  مععععععع . األةكةعععععععي  الكفعععععععكءا 

 بععععععرد ربقععععع  مل العععععيت ادل شعععععرا  أو ادلعععععوا   أو األةكةعععععي   كءا الكفععععع
 بشعععك  ادلعلععع  ةيسعععتفيرد   يالتعلععع  تعععكل  تقيعععي  خعععالل مععع . اكتنكذلعععك
 .ادلنكة  التحسُت بر كم  تنفيو م  كبَت

 جو   وربسُت لتحسُت  يالتعل سلرجك  اةتخردام  ع  غل 
. للنعلنعُت ساألمعو  وأوليعكء وادلعرديري  وادلعلنُت الرال  قب  م  التعل 
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 ككملععع  معلومعععك  علععع  حصعععلوا إذا العععردع  ىعععوا علععع  احلصعععول ةعععيت 
 حول تقكسير إىل حكج  ىنكك   السب  ذلوا. التعل   تكل  ع  و قيق 
 وآلبععععكء  بععععللرل ادلععععرداسس  أو للنردسةععععُت الرععععال  تعلعععع   تععععكل  تقععععردم
 .11 بالرل

تعليييا النحييو فييي المدرسيية المتوسييطة المبييارك بوكيييت   نفييي تحليييل ت .2
 ونيج لمبونج الشماليةكيم

 التعلعي   جعو   ربقيع  يف للغكي  ىكمك عنصرا  يالتعل أ شر  تنفيو يعرد
 وهبعوه. ومرتعكح ومثعكيل منكةع  بشعك   يالتعل أ شر  تنفيو غل  ولولك
 بن ريع  ادلتعلقع  الن ريعك  تنفيعو علع  قعك ساً  ادلعلع  يكون أن غل  الرريق  
 .الفعلي  يالتعل واق  يف التعل 

 قعك سًا ادلعلع  يكعون عنعردمك الردساةعي  الفصع  يف الفعكل   يلتعلا أ شر 
 القعردسا  بترعوير  بعللرل تسعن  العيت الردساةعي الفصع  فعروف ربقي  عل 
 الرال  م  تترداخ  أن ؽلك  اليت العقبك  ك  وإ،ال  األمث  النحو عل 
 لولك .  يالتعل يف  بالرل تردع  اليت التسهيال  وتوفَت   يالتعل تنفيو يف
  بعالرل يف ربرد  اليت وادلشكك  ال روف معرف  إىل ربتكج  يالتعل تنفيو يف

 . يالتعل ػلرد  عنردمك
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 العرديععرد يتضععن  ادلردسةعع  ىععوه يف للنهععوو التعلينيعع  األ شععر  تنفيععو و
 ادلعوا  لتقردم واأل شر  الردسوس لفت  أ شر  م  تتكون اليت األ شر  م 

 عنليع  خعالل ادلستخردم  ك والتقني واألةكلي  اخلتكم  و سوس التعليني  
 . يالتعل
 خروا  تعلي  النحو (أ 

 أ شر  مقردم  التعلي  .1
 .واحرد وقك يف اإلجكب   بالرل مث ادلعل  ربي ( أ

 .الصال  لقيك   الص  قكلرد ادلعل  يردعو(  
 الرال  حضوس ادلعلنون ػلضر( ج
 وقععك يف   ععكم النحععو للغنععكء الرععال  ب سشععك  ادلعلعع  يقععوم(  

 .واحرد
 يف ادلعععععك   حعععععول يكعععععرس/  عفعععععوي بشعععععك  علععععع ادل يسعععععأل( ه

 .ادلكضي األةبوع
 .تتعلنهك أن تريرد اليت ادلك ي  الشبك  تقردم( و
 أ شر  موا  التعلي  .2

  بعالرل يتبعهعك مث  ساةعتهك ادلعرا  ادلك   حول   كم ادلعل  يقرأ( أ
 .واحرد وقك يف
 الععععيت ادلعلقعععع  ومععععك يه   ععععكم  كتكبعععع   بعععالرل معععع  ُيرلععع (  

 .السبوس  عل   ادلعل كتبهك
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 .أمثل  ويعري   كم يف الواس   ادلوا  ادلعل  يص ( ج
 مع   قلهعك مت العيت النحو قواعرد شلكسة  الرال  م  يرل (  

 آل مع  آيعك  مع  أمثلع  ع  البح  خالل م  ادلعل  قب 
 .العربي  الكت  م  وغَتىك احلردي  القرآن 

 أ شر  اإلختتكم .3
 يعت  مل العيت ادلعوا  عع   الللس الفرص   بللرل ادلعلنون يوفر( أ

 .فهنهك
  ساةتهك مت اليت ادلوا  حول ادلعل  ؼلتت (  
 مت العععيت ادلعععك   عععع  ضلويععع    عععكم حبفععع   بعععالرل ادلعلععع  ؼلعععرب( ج

 .نهكيتعل
 .والتحيك  الردعكء م   يالتعل ادلعل  يغل (  

 موا  التعلي  النحو (  
 ال حبيعع    بععللرل منحهععك ةععيت  الععيت الععردسس مععك   ىععي ادلععك  

 ادلعوا  تعردسي  يف تعردسس معك   ىنعكك يكع  مل إذا التعلعي  تنفيو يت 
 مع  مهنع  مكك ع  للنعك   يكعون حبيع  اذلردف إىل ت  ي أن غل 
 . يالتعل أىرداف ربقي  أج 

 كتعععععك  شعععععك  يف التعلينيععععع  ادلعععععك   ترتيععععع  مت ععععععكم  بشعععععك 
 وترععععععويره ادلععععععوا  زلتععععععوى إال ادلعلعععععع  يععععععتعل  ال حبيعععععع  كنقسعععععع  
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 قبعع  الععتعل  أيًضععك  بععللرل ؽلكعع  بيننععك ادلععوا    تسععلي إىل بكإلضععكف 
 .ادلعلنُت م  ه تعلين
 كتععك  ىععو ككس بععادلتوةععر  ادل ادلردسةعع  يف ادلسععتخردم الكتيعع و 

  ادلهعرد بعُت يستخردم مشهوس كتك  م  بردع  مث" ةل  الصبيكن"
ةعععل   " كتعععك  فيعععو يتكعععون العععوي ادلكعععكن وىعععو". جروميععع " وىعععي

 الفصععع  أةعععكس علععع  قععع الح منكقشععع  فصعععالً  24 مععع "  الصعععبيكن
 :التكيل اجلردول شك  يف ةأسفقو الوي

 4.4جدول
حد المواد تعليا النحو كل الفصول بالمدرسة المتوسطة المبارك للعام الدراسي 

2112-2112 
 المواد التعليمية سنة الدراسي الفصل

7 

Ganjil (1) 

1. BAB Kalam 

2. BAB Ahkamul Kalimah 

3. BAB I’Rob 

4. BAB Alamatul I’Rob 

Genap (2) 

5. BAB Mu’robat 

6. BAB Af’al 

7. BAB Isim-isim yang dibaca Rafa’ 

8. BAB Fail 

8 

Ganjil (1) 

1. BAB Naibul Fa’il 

2. BAB Mubtada’ dan Khobar 

3. BAB Amil-amil Yang Masuk Pada 

Mubtada dan Khobar 

4. BAB Na’at 

Genap (2) 

5. BAB‘Atof 

6. BAB Taukid 

7. BAB Badal 

8. BAB Isim-isim yang dibaca 

Nashob 

9 Ganjil (1) 1. BABMaf’ul Bih 
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2. BAB Mashdar 

3. BAB zhorof Zaman dan Zhorof 

Makan 

4. BAB Hal 

Genap (2) 

5. BAB Tamyiz 

6. BAB Istitsna 

7. BAB La 

8. BAB Munada 

 

 اةًتاتيجي  تعلي  النحو (ج 
  ادلبعععععععكسك ادلتوةعععععععر  ادلردسةععععععع  يف النحعععععععو كتعععععععك   ساةععععععع  يف

. (utawi iki iku) ادلععٌت شعن  طريقع  التوعي  اختصكصيو يستخردم
 كلنعععك  توجعععرد". أصعععل " تقنيععع  بكةععع  أيًضعععك يُععععرف  جعععكوي يف

 العععنص مععع  اجلكويععع  اللغععع  دبععععٌت متبوعععع  للكتعععك  األصعععلي العععنص
 العالمععك  وتتعلعع . مكلعع  خبععط ومكتوبعع  أةععفلو ادلوضععوع  العععري
 للقواععععععرد وفًقعععععك اجلنععععع  يف الكلنععععك  بوفيفععععع  إجراؤىعععععك يعععععت  الععععيت

 لكعع  كلنعك  تتضععن  أن ؽلكع  العالمععك  وألن. العربيع  النحويع 
 الكالةععيكي  النصععوص بردساةعع  ادلتععردسبُت أوالعع  قععكم فقععرد   كلنعع 

 .معكي قلك   الرال  تعلي  مستوى استف  كلنك. بكلتفصي 
 مع  العرغ  علع    للًتمجع  جعرًدا سالع  طريق  ىي الرريق  وهىو 
 شععععيئُت ذبععععكو،  الرريقعععع  ىععععوه مزايععععك. يتحقعععع  مععععك  ععععك سًا ىععععوا أن

 لتربيعععع  والثك يعععع  اجلكويعععع   إىل العربيعععع  معععع  اال تقععععكل وعلععععك ذبععععكو،ا 
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 اجلنلع  موضع  معرفع  ؽلكع  حبي    الًتمج  يف النواىوي  األةلو 
 .لقواعردىك وفقك
 يشعععععرح التعليععععع   مععععععٌت بكةعععععتخردام الكتعععععك  تفسعععععَت بععععععرد مث

 تعععععت  العععععيت ادلعععععوا  حعععععول وتفصعععععياًل  بوضعععععوح التوعيععععع  اختصكصعععععيو
 .12بردق   بالرل م  ادلقردم  ادلوا  تلقي ؽلك  حبي . منكقشتهك

 طريق  التعلي  النحو (  
 ؽلكعنه   بعالرل أن ىعو شعيء أىع  والعتعل   التعلعي  عنلي  ويف
 الرريقعع  تكععون أن غلعع  مث هععك تعلين يععت  مععك   كعع  وفهعع  متكبععع 

 . بللرل ادلوا  تسلي  يف مقردم  التعليني  العنلي  يف ادلستخردم 
 يععت  العيت للرريقعع  تقعردؽلي عععرض كع  يكععون أن ؽلكع  لعولك 
 ع  قليالً  ؼلتل  أو   لتربيقو الررق م  متنوع  رلنوع  تربيقهك
 ادلعل  احًتاف مث  ت ثر العوام  م  العرديرد ألن   ادلنكسة    ري 
 .ذلك إىل ومك التحتي  والبني  الرال  روفوف

 يفكنعلعع  النحععو  مصععل  محععردي زلنععرد األةععتكذ لتفسععَت وفقععك
 :ادلبكسك ادلتوةر  ردسة ادل
 شععرح خععالل معع  ىععي النحععو تعلعع  يف اةععتخردمهك الععيت الرريقعع "و 

 يف واس   أمثلعععع  أعرعععي أن بععععرد  النحعععو   ععععكم يف العععواس   القواععععرد
 وأمثلع " جرومي " كتك  م  ل أمث أخو مث" ةل  الصبيكن" كتك 
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 أشععععععرح مث أوال  مثععععععكال أعرععععععي أحيك ععععععك. القععععععرآن معععععع  آيععععععك  معععععع 
 ."13القواعرد
 معععوا  تقعععردم يف ادلعلنعععون يسعععتخردمهك العععيت الرريقععع  فععع ن لعععوا 
 التععععكون تسععتخردم" ادلتوةععر  ادلبعععكسك  ادلردسةععع   بععطل إىل التععردسي 

 يقيكةععع طريقععع  وىعععي  "ةعععتقرالي اإل والرريقععع  قيكةعععي طريقععع " بعععُت
 مث بععكلتعري  أو بكلقواعععرد تعلنهععك يبععردأ طريقعع  وىععي( االةععتنتكجي )

 مععع  العععنه  هبعععوا التعععردسي  طريقععع  تبعععردأ. ذلعععك علععع  أمثلععع  يعرعععي
 مث يععردسس أن يريععردون الععوي  النحععو قواعععرد ذكععر خععالل معع  ادلعلعع 
 . بالرل قردس  ومستوى ادلوا /  للنوضوع منكةب  أمثل  إعركء
 هبععععك يقععععردم الععععيت الرريقعععع  ىععععي اإلةععععتقرالي طريقعععع  أن حععععُت يف
  بالرل يستخلص   ادلعرك  األمثل   ساة  بعرد. األول ادلثكل ادلعل 
 اللغعع  قواعععرد حععول اةععتنتكجكهت  للنعلعع  إسشععك ا  يقععردمون الععوي 
 .األمثل  ىوه عل  بنكءً 

ك بوكيييت  تعليييا النحييو فييي المدرسيية المتوسييطة المبييار  قيييياتحليييل ت .3
 كيمونيج لمبونج الشمالية

ادلتوةر  ادلبكسك بوكيعك كينعو ي  دلبعو    ردسة ادل يف اللغ   يتعل تقيي 
 إجعععراء يعععت . النحعععو  سوس تلقعععي يف الرعععال  لنجعععكح تقيعععي  ىعععو الشععنكلي 
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 اإلصلليزيععععع   اللغععععع   يتعلعععع يف  بعععععالرل صلععععكح مسعععععتوى دلعرفعععع   يالتعلععععع تقيععععي 
 .النحو  سوس عل  ادلتعلنُت بُت القردس  دلردى ادلعلنُت معرف  وتسهي 
   الرلبعع للكفععكءا  التحصععي  مسععتوى لقيععكس التقيععي  ردميسععتخ كنععك
 وربسعععُت   العععتعل   تعععكل  عععع  ادلرحليععع  التقعععكسير إلععععردا  كنعععوا  ويسعععتخردم

ادلتوةعر  ادلبعكسك بوكيعك   مردسةع  يف النحعو  يتعلع تقيي  ويت .التعل  عنلي 
 ادلهعكم  وإعرعكء    عكم النحعو حفع  خعالل كينو ي  دلبو   الشنكلي  مع 

. الردساةعععي الفصععع  وامتحك عععك  الردساةعععي  الفصععع  صععع منت ومسعععكبقك  
 :التكيل النحو عل  وصفو ةيت  دبك يتعل  فينك
 حف    كم النحو .أ 

 ربتعوي اليت" ةل  الصبيكن " كتك  بكةتخردام  كم النحو  حف 
  بعالرل صعردق لتحفيعز جعردا جيعرد ىعو وشعرحهك   عكم النحعو  عل 
 كعع  تجربعع ل بععبطء  بععالرل تععردسي  ةععيت . النحععو ادلعرفعع   يتعلعع يف
 زلتويععععك  وفهععع  احلفععع   علععع  واحلفععععكظ التحفعععي   إلضعععكف  يعععوم

 .القواعرد
 قبع  م  تعيينه  مت الوي  الس  لكبكس التحفي  ربوي  يت  مث

  الفصعععع  كبععععكس يرةععع  مث. للصععععال  الضععععح  صعععال  بعععععرد ادلعلنعععُت
 .14الردساةي الفص  هنكي  يف ادلعلنُت إىل كلنتكل ك

 مسكبق  .  
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 خععالل معع  التقيععي  كععكن  ا البخعع إجععراء فيععو مت الععوي الوقععك يف
  سوس معلنععععي بواةععععر  يععععت  األحيععععكن معععع  كثععععَت يف االختبععععكسا 

 عنعرد إجراؤىعك يعت  العيت االختبعكسا  خعالل م  التقيي  ألن. النحو
 التقيعي .  بعالرل ػلفعز أن ؽلكع  التعلينيع  ادلوا  لبعض  بالرل  يتعل
 مجيععع  إىل األةعععئل  ادلعلنعععون يقعععردم. شعععفويك أجريعععك مسعععكبق  مععع 
 العععيت األةعععئل  علععع  اإلجكبعععك  يعرفعععون مععع  يعرفعععون العععوي   بعععالرل

 فسععععيعريو صععععحيح    بععععالرل إجكبععععك  كك ععععك إذا. ادلعلعععع  يثَتىععععك
 15.قين  أو  قر  ادلعل 

 إختبكس اليومي .ج 
ادلتوةعر  ادلبعكسك بوكيعك   ادلردسة  يف اليومي  االختبكسا  إجراء  يت

 تنفيعو يف.وضعوعادل ىعوا مع  فصع  لك  كينو ي  دلبو   الشنكلي 
 يععت  ذلععك  وبسععب . زلععرد  زبرععيط يوجععرد ال اليوميعع  الععتالو  ىععوا
 قبعععع   لبعععالر يععععرف وال مفعععكج  بشععععك  اليعععومي االختبعععكس إجعععراء
  صعع  الععردسس ا تهععكء عنععرد تنفيععوه يععت  مععك عععك   ىععوا مثعع  تكععراس
 .اليومي  لالختبكسا  اةتخردامو يت  واحرد   ةكع  وبعرد ةكع  
 اختبععكسا  شععك  يف مع نهععك فعع ن قردمعع  ادل بكألةععئل  يتعلعع  فينععك
 5 م  الكني  وتًتاوح. مقكل  أةئل  شك  يف واقعي  اختبكسا  أو
 الصععععععععععوبك  ومسععععععععتوى ادلتعععععععععكح للوقععععععععك تبععععععععععكً  حبععععععععك  14 إىل

                                                             
15 Hasil Observasi di Kelas VII, VIII, dan IX Madrasah Tsanawiyah Al Mubarok, Pada 

Tanggal 07-11 Oktober 2018 
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 يت  اليت ادلك ي  فكلنواحي فجأ   ادلعل  منهك يعكي اليت االجتنكعي 
 ةعبي  علع    االثنعُت مع  معزي  أو وادلفعر ا  القواعرد ىي طرحهك
 العربي  م    ادلًتمج  واألوامر   الكلنك  شك  لتغيَت أمر: ادلثكل
 األحيعععكن بععععض يف 95 و العكععع   أو اإل ردو يسعععي . العربيععع  إىل

 أن حععُت يف. ادلقردمعع  الكلنععك  معع  البسععير  اجلنعع  جلععع  األمععر
 .16ادلعريف اجملكل ىو اليومي التردسي  يف اختبكسه يت  الوي اجملكل

 سن  الردساةيإختبكس لنص  ال .  
 هنضعععع  معلعععع  أجععععراه تقيععععي  ىععععو إختبععععكس لنصعععع  السععععن  الردساةععععي

 الفصععععع  يقعععععكم. الردساةعععععي الفصععععع  بردايععععع  يف ادلردسةععععع  يف العلنعععععكء
 إىل السعكب  الصع  مع   بالرل مجي  عل  واحرد وقك يف الردساةي
 .17التكة  الص 

 اإلمتحكن للسن  الردساةي   .ه 
  تععكل  ي تقيعع يف واحععرد ً  خرععو ً  الردساةععي الفصعع  اختبععكس يُعععرد

  ساةعي  فصع  كع  هنكيع  يف  بللرل التقيي  وُيرل    بالرل  يتعل
 وقععععك يف الردساةععععي الفصعععع  امتحععععكن يعقععععرد. أشععععهر( 6) 6 وىععععو
 مععع  عقعععرد العععوي والتكةععع  والثعععكم  السعععكب  الصععع  يف بعععردءا واحعععرد

                                                             
16 Hasil Observasi di Kelas IX Madrasah Tsanawiyah Al Mubarok, Pada Tanggal 31 Oktober 

2018 
17 Hasil Observasi di Kelas VII, VIII dan IX Madrasah Tsanawiyah Al Mubarok, Pada 

Tanggal 15-25 Oktober 2018 
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 مت. الردساةي الفص  امتحكن مرد  ربرديرد أيضك يت . ادلعل  إشراف
 .أ فسه  الردساة  معل  م  االختبكس أةئل  إجراء

 مراحع  ععرد  اجتيك، بعرد الرال  عليهك حص  اليت القين  مج  يت  مث
 واالختبععععكسا  اليوميععع   واالختبععععكسا     ععععكم النحعععو حفععع  مثعععع    للتقيعععي 
 ادلعلنعُت مع  النهعكلي الردساةي والفص  األول  الردساةي والفص  القصَت  

 العيت ادلتععرد   تقيعي ال مراحع  م .  بالرل بركقك  يف القين  تضنُت يت  مث
 العردسوس إتقعكن يف وبعالرل صلعكح معردى ادلعروف م  ةيكون   بالرل أجراىك
 علعع  قععردسهت  مععردى التوعيعع  اختصكصععيو وةععيعرف ادلعلنععون  يقععردمهك الععيت
 .18(أشهر 6) واحرد  ساةي لفص  تعليني  موا  تقردم

علقة علا النحو وتعليا اللغة العربية في المدرسة المتوسيطة المبيارك  .4
 وكيت كيمونيج لمبونج الشماليةب

 عنليععع  ىعععو العربيعع  اللغععع   يتعلعع فععع ن  السععكب  وكوساةععتنك ا علععع  شععرح ادلععع
 ىعي العيت ادلعرفع  تقردم يف  بوالرل ادلعلنُت بُت تفكعال  م  تتكون  يتعل
 مع  كع  يف اللغع  إتقعكن ربسعُت أجع  مع  العربيع  اللغ  عل  احلكل  ىوه يف

 فيهعك توجعرد والعيت   العتعل  أ شعر  يف ربعرد  يتالع وادلقبلع  اإل تكجيع  الررق
 بعضعععهك علععع  تععع ثر العععيت واإلجعععراءا  وادلععععردا  وادلرافععع  وادلك يععع  اإل سعععكن
 . يالتعل أىرداف لتحقي  البعض

                                                             
18 Hasil Wawancara Dengan Ustadz M. Hamdi Muslih Selaku Guru Nahwu di Madarasah 

Tsanawiyah Al Mubarok Pada Hari Rabu Tanggal 12 September 2018 
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 تكعوي  كيفي  ينكقش الوي العربي  اللغ  فروع أحرد ىو النحو عل  أن
 دبوقعععع  يتعلعععع  فينععععك ةععععواء العربيعععع   اللغعععع  قواعععععرد معععع  تتوافعععع  الععععيت اجلنعععع 

. اجلنلععع  يف( والشعععك  النهكليععع ) الكلنعععك  حكلععع  أو اجلنلععع  يف الكلنعععك 
 مع  ةعواء ككملع   مجلع  يف الكلنعك  ذبنيع  كيفيع  علع  النحعو علع  يركعز
 ادلعروفعع  اجلنلعع  يف كلنعع  لكعع  النهععكلي التغيععَت أو الصععيكغ  ترتيعع  حيعع 
 .إعر  بكة 

 ادلردسةعع  يف احلععو كنعلعع  مصععل  محععردي زلنععرد األةععتكذ لتفسععَت وفقععك
 ادلتوةر  ادلبكسك عل  النحو التكيل:

   السعععن  لتجنععع  مراقععع  دبثكبععع  ىعععو العربيععع  بكللغععع  النحعععو علععع  إن"
 لعععي    األخرعععكء ىعععوه وحعععردو    العربيععع  بكللغععع  األخرعععكء وكتكبععع  وقععراء 
 يف ادلععٌت تغيعَت ؽلكع  أيًضعك ولكع  فهنهعك  يف سلر  لصعوب   تيج  فقط
 ."19العربي  اجلن 
 مهعع  أمعر وىعو العربيع  اللغعع  فعروع مع  ىاحعرد ىععو النحعو  علع فع ن ذاإ
 يف األخرعععكء ذبنععع  وىعععي جعععردا  كبعععَت  وفيفععع  علععع  ػلتعععوي أل عععو للغكيععع 
 .والكتكب  الكالم

 تعلععع  يف العععواس   العلععع  ضعععغوط مععع  الرعععال  يعععتق  أن بسعععهول  ؽلكعع 
 يف اللغويعع  القواعععرد ربنيعع  يعععرد. ادلتوةععر  ادلبععكسك ادلردسةعع  يف العربيعع  اللغعع 

                                                             
19 Hasil Wawancara Dengan KH. Mudakir, M.Pd.I Selaku Kepala Sekolah di Madarasah 

Tsanawiyah Al Mubarok Pada Hari Rabu Tanggal 03 September 2018 
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 بقواععرد بكلفعع  احملكصعري  للرال  بكلنسب   سبًيك خفيًفك العربي  اللغ  عل ت
 الصعع   بععطل   موفعع  إحسعكن. م معع  ادلقكبلعع   تعكل  يف جععكء كنععك. النحعو
 :التكيل النحو عل   ادلتوةر  ادلرحل  يف الثكم 
 معععك   كععع  لعععولك   العربيععع  اللغععع  تعلععع  يف جعععردا مفيعععرد النحعععو علععع "

 فقط ربتكج لولك فهننكىك  أ نك هلل واحلنرد العربي   اللغ  تعل  يف  وقشك
 "24تكراس إىل

  ( ) الثععكم  الصعع  معع  فيثروتنكجعكه طععال  معع  ادلقععكبال   تعكل  مث
 :التكيل النحو عل 
 ادلععععوا  فهععع  يف للغكيعععع  مهععع  العلعععوم فععععروع مععع  فعععرع ىععععو النحعععو علععع "
 معع  شععك  ىععي العربيعع  اللغعع   ساةعع  يف ت هععر الععيت ادلععوا  فعع ن لععوا. العربيعع 

  سوس يف مفهومععععععع  القواععععععععرد أن حعععععععُت يف   ادلفعععععععر ا  إضعععععععكف  أشعععععععككل
 "21النحو.

 إىل يضعععي  ف  عععو   العربيععع  اللغععع  علععع  ادلقعععكبال   تعععكل  اةعععتنك ا علععع 
 أن كنععك. قواعععرده تربيعع  شلكسةعع  يف وخكصعع    للرععال  واخلععرب  ادلفععر ا 
 لويعععع األو  تعرععععي الععععيت احلرديثعععع  الععععتعل  ظلععععكذج علعععع  تععععردسيبكً  أكثععععر الرععععال 
 إلتقعكن جبعرد الرعال  يتعردس  وىكعوا   القواععرد حف  م  بردالً  للننكسة 

 العيت األ وا  علع  إتقكن مت إذا. اإلةالمي  للعلوم كنردخ  األ وا  عل 
                                                             

20 Hasil Wawancara Dengan M. Ikhsan Muafiq Kelas VIII Pa di Madrasah Tsanawiyah Al-

Mubarok Pada Tanggal 01 Oktober 2018 
21 Hasil Wawancara Dengan Fithrotunnajah Siswi Kelas VIII Pi di Madrasah Tsanawiyah Al-

Mubarok Pada Tanggal 01 Oktober 2018 



74 
 

 رلعكال  يف الرعال  إتقكن م  ادلعل  توقعك  ف ن   سلتلف  فروًعك تتضن 
 ىعي لعربي ا إذن. العكج  القري  يف واقع  حقيق  ةتصب  ادلختلف  العلوم
 .اإلةالمي  التعكلي  لتعني  مرل  مرل 
  يتعلعع معع  حععردا ىععو ادلتواةععر  ادلبععكسك ردسةعع ادل يف العربيعع  اللغعع   يتعلعع
 سةع  يعت  مث اجلنع  مع  كثعَت  أمثل  وإعركء  اإلةتقرالي طريق  م  النحو
 السععيرد معع  ادلقكبلعع   تععكل  كك ععك كنععك. اجلنلعع  إعععردا  ربكعع  الععيت القواعععرد
 علععع  ادلتواةعععر  ادلبعععكسك ادلردسةععع  يف العربيععع  اللغععع  كنعععردسس العععرمح  توفيععع 
 :التكيل النحو
 تتعلع  أمثل  تقردم ىي العربي  اللغ  تعل  يف أةتخردمهك اليت لرريق "وا

 إىل بتعععععرديلهك أقععععوم مث   اليوميعععع  احليععععك  أمثلعععع  معععع  ادلععععأخوذ  بكدلوضععععوعك 
 "22النحو. قواعرد

 مععع  قويععع  بعالقععع  لرعععال ا ةيشععععر   أععععاله ادلقكبلععع   تعععكل  علععع  بنعععكءً 
 احملععععرد   اخلصعععكلص مقكس عععع  علععع  وقعععك س   ساةععععتهك تعععت  الععععيت العربيععع  اللغععع 
 حع  علع  الرعال  تشعجي  وكعولك. األخعرى القراء   صوص يف للعكلل 
 ذبعععع  العععيت الصعععحيح  الكتكبععع  طريقععع  إل تعععكج وذلعععك  النحعععو علععع  وفهععع 

 .العربي  اللغ  فه  يف اةتقراسا أكثر الرال 

                                                             
22 Hasil Wawancara Dengan Bapak Taufikurrahman Selaku Guru Bahasa Arab di Madrasah 

Tsanawiyah Al-Mubarok pada tanggal 02 Oktober 2018 
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" العربيععع  اللغععع  تعلعععي  منهجيععع " ادلعنعععون كتكبعععو يف أفنعععردي  فععع ا  أمحعععرد
 الفصععع  يف ادل لعع  وصععفهك الععيت العربيعع  اللغعع  تعلعع  يف سلتلفعع  طرقًععك يععوكر
 ىععي العربيعع  اللغعع  تعلعع  طععرق إحععردى أن يععوكر. الن ريعع  بكألةعع  اخلععكص
 واجلوا ععععع  اللغعععع  ربليعععع  علعععع  الًتكيعععععز طريقعععع . النحويعععع  الكععععالم منهجيعععع 
 يف تعنععع  الردالععع  ومفعععر ا    التقليرديععع  اجلكذبيععع  تقعععرأ العععيت للغععع  ادلعلومكتيعع 
 وىعععععو   ةعععععومسي   ي السعععععيكق ويععععععز،   احليعععععك  ومشعععععكل  احلعععععواس صعععععيغ 

 الىعععوس جك ععع  إىل  (واحلعععروف واخلركبععك  احلعععروف) وادلفعععر ا  التجنيعع 
 .23ادلقصو   العنكصر بُت ىرمي  عالق  ذلك اليت واألشجكس
 عنكصععر علعع  احتوالهععك إىل بكإلضععكف  بيعع العر  اللغعع  تعلعع  واضعع  أعععاله

 الكتكبعع  يف ةععواء النحويعع  قواعععرد لتربيعع  خصععب  عربعع  وكععولك النحععو معع 
 اللغعع  تعلعع  يف. الفعلععي اللغعع  بر ععكم  يف  بععالرل تععردسي  يععت  ألن والكتكبعع  
 مععع  ةعععواء جوا بهعععك  مجيععع  يف اللغععع  إلتقعععكن الرلبععع  تشعععجي  يعععت  العربيععع  
 .والتحرد  كتكب وال والقراء  االةتنكع حي 
 
 
 
 

                                                             
23 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2014), h. 31 
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 تحيلل البيانات .ج 
تخطي  تعليا النحو في المدرسة المتوسطة المبارك بوكيت كيمونيج لمبيونج  .أ 

 الشمالية
 أىرداف تعلي  النحو .1

 قبع  مع  ومفهومع  واضعح  النهضع  تعلع  أىعرداف ف ن  وعنرد البكح 
 الواضععح  األىععرداف. االبترداليعع  اإلةععالمي  ادلععربوك مردسةعع  يف  بععوالرل ادلعلنعُت
 تعلععععي  يعععت . أفضععع  العععتعل  عنليععع  ةععععتجع  ادلوضععع  الرب عععكم  لتوجيعععو وطبًقعععك
 لنجكح مقيكًةك يصب  السلوك تغيَت ولك  فكرى   لصق  فقط لي  الرال 
 .الرب كم 

 ىعو التعلعي  إ اس  يف ادلشعكك  مع  العرديرد فهوس أةبك  أحرد إن يُقكل
 ذبهيععز معع  ثععرأك ادلععوا  إتقععكن علعع  أكععرب بشععك  تركععز الععيت التععردسي  شلكسةععك 

 التعلععي  فعع ن   الن ريعع  النكحيعع  معع  الععرغ  علعع . االختصععكص  قرعع  معع   بععالرل
 بكلكفععععكء  يتنتعععععون حبيعععع  الععععتعل  خععععالل معععع  وجسععععردى   بععععالرل سوح يرشععععرد
 وأن  معلنععُت يصععبحوا وأن أعنععكل  سوا  يصععبحوا أن مثعع  مععواىبه   حسعع 
 .ذلك إىل ومك طبيبُت  يصبحوا
 ىععو بعع  فحسعع   الععوككء تكععوي  علعع  يقتصععر ال التعلععي  فعع ن لععوا و 

 العيت الشخصعي  تكعوي  إىل بكإلضعكف  األخالقيع  والقعي  بكلكفكءا  رلهز أيًضك
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 ىععو التعلععي  معع  الغععرض سؤيعع . 24بكفععكءهت  قويًععك وإؽلك ًععك ىويعع  ؽلتلكععون ذبعلهع 
 مثكليعع   األكثععر ليكععون ادلعهععرد ظلععوذج تعلععي  يقععكل أن ؽلكعع  السععلوك  يف تغيععَت
 .الواق  يف السلوك لتغيَت احلقيقي الًتكيز تنفيو يت  أل و

 موا  تعلي  النحو .2
 ربقيعع  بكلفععع  تععردع  ادلععك   فعع ن   أعععاله" النحععو" مععك   مالح عع  معع 
. االبترداليععع  اإلةعععالمي  ادلععربوك مردسةععع  يف ربقيقهعععك يتعععُت العععيت العععتعل  أىععرداف
 الكتععك  إىل تشععَت مععك   ىعي أخععوىك يععت  الععيت ادلعك   فعع ن   ذلععك علعع  وععالو 
  و" اجلوسمي " كتك  وىو اإلةالمي  الرداخلي  ادلرداسس تستخردمو الوي الشهَت

 ".ةل  الصبيكن"
 االعتبعكس بععُت ي خعو العوي ادلرجععي الكتعك  زلتوى يف الن ر أن كنك

 إلضعكف  ادلعلنعُت إبعرداع إىل ػلتكج ولكنو   القواعرد حي  م  وككم  جيرد أمر
 احليععك  يف واةعع   رعكق علعع  تخردمتسعع أهنعك إىل تسععتنرد ومجععاًل  تنوًععك أكثععر أمثلع 
 .اليومي 

 ربرديرد الوقك واألةبوع الفعكيل .3
 قعععرد ادلعلنعععُت ألن شلكععع   أمعععر فععععكل وأةعععبوع زبصعععيص وقعععك ربرديعععرد

 ذبنيع  قبع  أل عو   عرًا. الععكم بردايع  يف العتعل  وقعك زبصعيص حسك  حرد  
 معرفعع  التوعيعع  اختصكصععيي علعع  غلعع   خرعع  تنفيععو التعلععي  بر ععكم  و ادلععنه 
 مععع    واحعععرد  ساةعععي فصعع  يف الفععععكل غعععَت واألةععبوع الفععععكل األةعععبوع تو،يعع 

                                                             
24 Syaiful Sagala, Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat, Strategi 

MemenangkanPersaingan Mutu,(Jakarta : PT. Nimas Multina , 2004), hlm. 5 
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 تسعلي  يعت  أن وغلع    بعالرل مع  ةعتعقرد العيت االجتنكععك  ععرد  معرف  ادله 
 .واحرد  ساةي فص  يف ادلوا 

 زبريط تنفيو التعلي  النحو .4
 ادلردسةعع  ادلتوةععر  ادلبععكسك كك ععك هنععو دلعلنعع  الععتعّل  أ وا  إعععردا  يف

 يف العربام  تقيعي  ةعيت  مث. الععكم بردايع  منعو ذلعك سلررعكً  ككن وأل  جرداً  جيرد 
 إذا. التعععكيل الععععكم يف الرب عععكم  يف ربسعععينك  ىنعععكك تكعععون حبيععع  الععععكم  هنكيععع 
 فعكلععع   العععربام  تكععع  مل إذا ولكععع  تنقيحهععك  فيجععع  إغلكبيععع   العععربام  كك ععك
 .اةتبرداذلك أو إصالحهك فيج 

 األ شعر . فعكليتعو معردى رديعردلتح تشعغيلو يعت  بر عكم  كع  تقيي  غل 
 تقيعي  يُععرف. الرب عكم  صلعكح لتحرديعرد ازبعكذه يعت  وتقيعي  بر عكم  ىعي التعليني 
 ادلكون ىو التقيي  ىوا م  اذلردف. تعليني بر كم  كتقيي  التعليني  األ شر 
. العنليعك  أيضعك ولكع  النتعكل  علع  فقعط لعي  التقيي . التعلي  لرب كم  العكم
 بسعععب  فعععرداء كعععبش  وًمعععك الرعععال  جعععع  إىل وحعععردىك  النتعععكل تقيعععي  يععع  ي
 .تقيينهك يت  ال ادلعل  عكت  عل  تق  اليت العنلي  ألن التعليني  الفش 

 ربرديرد عوام  الردلرداف  عل  تقيي  التعلي  .5
 العععربام  ىعععوه   ععععكم بشعععك . جبرديععع  لعععو التخرعععيط مت قعععرد التقيعععي  أن
 علعع  مبكشععر غععَت بشععك  ربتععوي أهنععك معع  الععرغ  علعع  للتقيععي  سلصصعع  ليسععك
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 علع  ةعكعرد  ادلرداسس يف  فو  اليت الربام  أن الواض  م . التقيي  عنكصر
 .25أكرب بشك  سلرر  تقيي  عنلي  إجراء عل  ادلرداسس وقردس  قردس  تعزيز

تعليييا النحييو فييي المدرسيية المتوسييطة المبييارك بوكيييت كيمييونيج لمبييونج  نفييي ت .ب 
 الشمالية

 خروا  أ شر  تعلي  النحو .1
 م  يتواف  ادلردسة  ادلتوةر  ادلبكسك يف هنض  تعلي  تربي  إن شكطالن خروا 
 ادلردسةع  يف  يالتعلع ألن الن عري  األةكس الفص  يف فحصهك مت اليت الن ريك 

 واجلععرداول الععردسوس  جععردول معع  يتضعع  كنععك جععرداً  جيععرد بشععك    كميععكً  كععكن
 يف فعععع بكل ادلععع ىلُت التعععردسي  ىيئععع  وأعضعععكء ادلن نععع   ادلنهجيععع  خعععكسج الزمنيععع 
 النجو.  يالتعل ربقي  تردع  اليت التحتي  والبني  رلكالهت 

 منكقش  كتك  النحو .2
 النحويع  معوا  إيصكل يف ادلعل  أجراىك اليت" النحو كتك " منكقش  نأ

 اةتكشععععكف يف" ةععععل  الصععععبيكن" و" اجلوسميعععع " كتعععع  بكةععععتخردام  بععععالرل إىل
 الععععوي  ادلعلنععععُت إىل بكإلضععععكف  أل ععععو. للغكيعععع  جيععععرد  كك ععععك" النحععععو" قواعععععرد

 األةعععكلي  بتععععردي  أيًضعععك ادلعلنعععون يقعععوم ادلعلععع   ادلععععٌت تقنيعععك  يسعععتخردمون
 الععيت األمثلعع  إعرععكء يف مث.  بععردي الرللعع التعلينيعع  ادلععوا  توصععي  يف ادلسععتخردم 

 حكج  ىنكك تزال ال ولك  اليومي   احليك  يف واة   ركق عل  متنوع  كك ك
 .ىاألخر  الرداعن  الكت  م  إثراء إىل

                                                             
25 Hasil Observasi di Madrasah Tsanawiyah Al-Mubarok Bukit Kemuning Lampung Utara 

pada tanggal 01 Oktober 2018 
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 ردسةعع ادل يف العلع  هنضعع  معرفع  منكقشعع  بعأن القععول ؽلكع  عععكم  بشعك 
 يتضعع  كنععك تردسيسععهك  يععت  الععيت ادلععوا  فهعع   بععالرل يسععتري  ادلبععكسك ادلتوةععر  

 .ادلعلنُت م  األةئل  ع  اإلجكب  عل   بالرل قردس  م 
 طريق  التعلي  النحو .3

 غلعع  مث . يالتعلعع أىععرداف ربقيعع  يف تسععتخردم أ ا  ىععي  يالتعلعع طريقعع 
  بعالرل واحتيكجعك  وقعردسا  شعروط مع  متوافقع  ادلستخردم  الرريق  تكون أن

 علععع   يالتعلععع أىعععرداف ربقيععع  ؽلكععع  حبيععع . تردسيسعععو ةعععيت  العععوي للنوضعععوع
 .األمث  النحو

 الكتعع  بكةععتخردام ادلتوةععر  ادلبععكسك ردساةععوادل يف  قلهععك مت الععيت ادلععوا و 
 والرععرق  النحععو السععكب   يلععالتع خرععوا  بقععردس" ةععل  الصععبيكن" و" اجلوسميعع "

 .اإلةتقرالي و قيكس أةكلي  وىي سلتلر   أةكلي  ىي ادلستخردم 
 طريق  القيكس (أ 

 يف ضعننك ادلعوا  لشرح النحو ادلعل  م  الرريق  ىوه اةتخردام يت 
 .مثكل إعركء مث عكم تعري  وتقردم   كم

 طريق  اإلةتقرالي (  
 لتععردسي  لنحععوا ادلعلعع  معع  طريقعع  اإلةععتقرالي اةععتخردام يععت  بيننععك
 .موضوع ك  يف ادلوجو   التنكسي  عل  للعن   بالرل

ادلردسةع   يف النحعو معل  هبك يقوم اليت  يالتعل أةكلي  تربي بن ر إىل 
 يف االبتكعععكس مععع  جعععزء ىعععو التربيععع  ىعععوا   للبكحععع  وفقعععك  ادلتوةعععر  ادلبعععكسك
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 معع  ادلربقعع  األةععكلي  وتربيعع  الردساةععي  الفصععول يف  يالتعلعع أةععكلي  تربيعع 
 .وادلراف  الككيف والوقك  بالرل قردسا  حكل  يف الن ر خالل

 ويهعردف التعلينيع   األىعرداف ربقيع  يف وذبكو،اهتك عيوهبك طريق  لك و 
 منهعك كع  قصعوس أوجعو اةتكنكل إىل التعكلي  أحرد يف ادلربق  األةكلي   م 
 سعكلي ادلعتعل  إىل ادلك   توصي  طريق  ألن. تعلينهك يف مربق  طريق  ك  يف

 إىل الن عععر خعععالل مععع  تربيقهعععك يعععت  طريقععع  اختيعععكس يعععت  لعععولك للعععتعل   ىعععردفًك
 أىرداف ربقي  ؽلك  حبي   يالتعل أىرداف م  تتنكة  اليت الرريق   أىرداف
 .حرد أقص  إىل  يالتعل

فييي المدرسيية المتوسيطة المبييارك بوكيييت كيمييونيج لمبييونج  تقيييا تعليييا النحييو .ج 
 الشمالية

  ادلتوةر  سةادلرد يف النحو  يتعل تقيي  إجراء مت  السكب  الوص  م  ا رالقكً 
 واحعرد   معر  ذبعرى االختبعكسا  ألن وذلك ادلك    وخصكلص ألىرداف وفًقك ادلبكسك
 ؽلكععع  حبيععع   قلهعععك  مت الععيت ادلعععوا  مععع  تتكيععع  اختبكسىععك مت العععيت األةعععئل  أن كنععك
 .الردسس متكبع  عل   بالرل قردس  ربقي 

 لعععرديه  العععوي   بعععللرل جعععرًدا جيعععرد فهعععوا    عععكم حفععع  طريقععع  إىل بكلنسعععب  أمعععك
 االلتععععزام فععع ن اىتنكًمععععك  األقععع   بعععللرل بكلنسععععب  ولكععع  احلفعععع   يف وموىبععع  اىتنعععكم
 أةععععكلي  ترعععوير علعععع  قعععك سي  وغععععَت بكالكتئعععك   يشعععععرون  بعععالرل غلععععع  بعععكحلف 
 .سغبكهت  م  تتواف  اليت  يالتعل
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 ؽلكع   بعالرل هبعك يقوم يتال التحفي  عنلي  ف ن  البكح  دلالح   وفقك ولك 
 غنععكء يف معععك الععردسس بععردء قبعع  الوقععك ذلععك يف  بععألن طل جيععرد  بشععك  تعنعع  أن

 بعردع  مث. احلنعكس مع  ادلعلع  ػلعرد ىك اليت للنوا  وفقك" "ةل  الصبيكن   كمكتك 
ةعععل  " كتععك  معع    ععكم الغنععكء معععك  بعععالرل مجيعع  وىععي   ادلعهععرد يف األ شععر  معع 

    ععكم بكذلتكفععك   سايعع  علعع   بععالرل يكععون ةععوف. ءبعععرد الصععال  العشععك "الصععبيكن
 .بسهول   بالرل ػلف  ةوف لولك

علقيية بييين علييا النحييو وتعليييا اللغيية العربييية فييي المدرسيية المتوسييطة المبييارك  .د 
 لمبونج الشمالية

 أن البكحعععع  سأى ادلتوةععععر  ادلبععععكسك  ادلردسةعععع  يف النحععععو تعلععععي  مالح عععع  بععععرد
 ادلختلفععععع  التعلعععععي  خرعععععوا  ذلعععععك يف كدبععععع جيعععععرد   كك عععععك النحعععععو التعلعععععي  عنليععععع 

 مث. جععرًدا بععكس،ًا العربيعع  اللغعع  بتعلععي  االستبععكط يكععون حبيعع . ادلسععتخردم  واألةععكلي 
 اللغع  تعلعي  عنلي  أن البكح  شعر ادلتوةر  ادلبكسك ادلردسة  يف العربي  اللغ  تعلي 
 يععت  أن ؽلكع  حبيع  ربسعُت إىل ربتععكج والعيت الكفكيع   فيعو دبععك جيعرد  كك عك العربيع 
 تع عي  ؽلكع  وبكلتعكيل التعلعي   أثنعكء ثكبعك فقط ولي  وقك  أي يف اللغ  توفي 
 .النتكل 



 الباب الخامس
 الختمة

 

 الخالصة  .أ 
ظهثر  كمثا وادلناقشثة للبحثث الرئيسية للنقاط نظري وحتليل بحثال إجراء بعد

 يف العلمثثاء هنضثثة ميتعلثث عمليثثة أن يسثثتنت  أن لباحثثثل ميكثث  األوىل، الصثثاحات يف
 م  تؤخذ ،8102/8102 دلبون  الشمالية كموني  بوكيت كادلباس  ادلتوةطة دسةةادل

 وتقيثيم م،يالتعلث وتنايثذ م،يالتعلث ختطثي : تشثمل اليت األنشطة م  مراحل عدة خالل
 .العربية اللغة ميتعل يف علم احلو تطبيق مث. ميالتعل

 وادلثثثثثوا  م،يالتعلثثثثث أىثثثثثدا  إىل الرتبثثثثثوي ميللتعلثثثثث التخطثثثثثي  يف هتثثثثثد  حيثثثثثث
 ميالتعلثث أ وات جتميثث  إىل باإلضثثا ة الاعالثثة، واألةثثبوعية الزمنيثثة والتوزيعثثات التعليميثة،
 تطبيثثثق أثنثثاء يف. ختطثثي  تنايثثذ التعلثثيم ادلثثنه ، ،بثثرام   صثثل الدساةثث  مثث ، ادلكونثثة
وتنايثذ  ،مقدمثة التعلثيم ، ذلث  يف مبثا مراحثل ةثالثثإىل   النحو معلم ينقسم ، لميالتع
 .مث اإلختتام التعليم التعليمية ادلوا 

 كمثثوني  بوكيثثت كادلبثثاس  ادلتوةثثطة دسةثثةادل يف النحثثو تعلثثيم يف ادلتبعثثة الطريقثثة
 طريقثثة تكثثون عنثثدما. إةثثتقرائ  وطريقثثة قيثثا  طريقثثة مثث  مثثزي  ىثث  دلبثثون  الشثثمالية

 عكث و إةثتقرائ   .أمثلثة يعطث  مث تعريث  أو بالقواعد تعلمها يبدأ طريقة ى  قيا 
 مثرة ألول أمثلثة تقثدم ادلعلمثن قبثل مث  تنايذىا يتم اليت الطريقة وى  ،قيا  أةلوب

 .القواعد تليها مث
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حثن تعلثثيم النحثثو  اختصاصثثيو أجراىثا الثثيت االتقيثثيم أنشثطة اةثتخدم الباحثثث
 الثيت الكتابيثة واالختبثاسات الشاوية االختباسات ذل  يف مبا التقييم تقنيات م  العديد
 الشثثثاوية، االختبثثثاسات وتشثثثمل. همتبثثثطل ميتلكهثثثا الثثثيت ادلعر ثثثة مثثثد  لتحديثثثد أجريثثثت
 وتكثثراس اليوميثثة االختبثثاسات الكتثثاي االختبثثاس يتضثثم  بينمثثا. ومسثثابقاتنظثثام  حاثث 
 .الدساة  الاصل هناية واختباسات  ساة   صل

 كادلبثاس  ادلتوةثطة دسةثةادل يف العربيثة اللغثة ميتعلث عملية إىل يُنظر ، عام بشكل
 ادلعلمثثن بثثن التااعثثل أشثثكال مثث  شثثكل أهنثثا علثث  دلبثثون  الشثثمالية كمثثوني  بوكيثثت
 احلصثول ةبثللطل ميكث  ىثد  بوجثو  مرتبطثة االجتاه ثنائية نشطة عالقة وى  ،ةبوالطل
 .والاهم ادلعر ة م  عليو

 قتراحاتالا .ب 
 كادلبثثثثاس  ادلتوةثثثثطة دسةثثثثةادلواةثثثثتنا ا علثثثث  نتثثثثائ  البحثثثثث أجرىثثثثا الباحثثثثث يف 

 دلبون  الشمالية،  الباحث يأيت باالقرتاحات كما يل : كموني  بوكيت
 مثث  دلبثثون  الشثثمالية كمثثوني  بوكيثثت كادلبثثاس  ادلتوةثثطة ادلدسةثثة مثثديرلثثدي  .0

 مرا ثثق إىل باإلضثثا ة  ساةثث   صثثل أو مكثثان لبنثثاء مرا ثثق عثث  البحثثث أجثثل
 .حوالن علم ميتعل يف خاصة الدينية، للمعر ة ميالتعل عملية لدعم

 يف ادلثثثوا  تقثثدم يف ةبثثثالطل مثث  ما يثثثة شثثاا ية إىل حاجثثثة ىنثثاك ،لثثدي ادلعلثثثم .8
 الثثر م علثث  وابتكثاس ا إبثثداع ا أكثثثر لتكثون النحثثو علثثم وخاصثة الدينيثثة، العلثوم
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 ميالتعلث عمليثة يف ةبالطل يكون حبيث الكالةيك  ميالتعل تنايذ يف ذل  م 
 .تسليمها مت اليت بادلوا  تاهما   أكثر

 وجثثثو علثثث  العربيثثثة اللغثثثة تعلمثثثوني الثثثذي  وأولئثثث  عثثثام بشثثثكل ةبثثثدي لطللثثث  .3
 إىل حباجثثثثة ولكثثثث  القواعثثثثد حاثثثث   قثثثث  لثثثثي  النحثثثثو علثثثثم  هثثثثم اخلصثثثثو 
 قثد ةبثالطل لثد  احليثاة  قثدان ألن. مستمر بشكل والتمري  تغذية، مستمر،
  ثثث ن ادلعطثثثاة، األمثلثثثة مثثث  عربيثثثة ماثثثر ات علثثث  مباشثثثر  ثثثر بشثثثكل حصثثثل
 بشثثكل العربيثثة اللغثثة إتقثثان مثث  يتمكنثثوا حثثى عليهثثا يتثثدسبوا أن  قثث  علثثيهم
ثثا  ؤوب ثثا يكونثثوا أن الطثثالب مثث  يُتوقثث . صثثحي   لسثثاعات، الصثثالة يف  ائم 
ا وجها  ا  مث  جبثدةة والدساةثة ادلدسةثية، النشثاطات يف جثا  ا ومشثاسك ا ، رلتهثد 

 .ألمةو  واجملتم ، للدي ، نا عن أشخاص ا يصبحوا ك  اإلشتقومة
 والثثدا  ، النصثثيحة وتقثثدم أطاثثاذلم، بتنميثثة  وم ثثا يهتمثثوا أن لثثدي الولثثدي   .4

ثثثا  ؤوب ثثثا أطاثثثاذلم يكثثثون حثثثى  مثثث  والتعثثثاون والصثثثالة والصثثثر الثثثتعلم يف  ائم 
 .وادلديري  وادلوظان ادلعلمن
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