
 

 

ملخص 
مشكات تعليم علم الصرف بكتاب اأمثلة التصريفّية لطاب الصف . 2015. فوزي، محّمد أمين

 .2015-2014ماياك طاناتان فونوروغو السنة الدراسية " مفتاح الهدى"التجريبي للبنين بالمدرسة الدينية 
 المشرف . كلّية التربية قسم اللغة العربية في الجامعة اإسامية الحكومية فونوروغو. البحث العلمي

. الحاج أغوس تريجاهيو الماجستير
 .مشكات التعليم، اأمثلة التصريفّيةالصرف، علم  تعليم: الكلمات اأساسية

ديث كالكتابة  تعلم على ا ا كسيلة من الوسائل ال تعّ ا إّف قواعد اللغة ليس غاية  ذاها إ
ي عوهم على دقة التعب كسامة اأداء ح طاء ك تهم من اللحن كا  بلغة صحيحة فهي كسيلتهم لتقو ألس

وا من استخداـ اللغة و علم من العلـو العرب الذم يتوصل .  تيسر كمهارة استخداما صحيحا تتمك الصرؼ 
تم الصرؼ. بأفهاـ اللغة العربية، بدكن قد ايتم فهم من الذم يريد بفهم اللغة العربية . كلذا قد ا

ية  درسة الدي دل"كاف ا قد استخدـ كتاب اأمثلة التصريفية لتعليم علم الصرؼ  " مفتاح ا
ذا . الصف التجري درسوف أف  ضموف، ح يعتقد ا ذا الكتاب كتاب صغ اختصار الكتابة شامل ا

م اسب  بتدئوف  معرفتهم على علم الصرؼ. الكتاب م م الطاب ا أجل . ككاف الطاب  صف اأكؿ 
ما  ق الفهم كلكن  الواقع كلهم يعرفوا أك يفهموا حي ذا ابد عليهم أف يعرفوا أك يفهموا عن علم الصرؼ في 

طالعة ذاكرة كا .   اأستاذ يشرح كبعد اتأثر إا قليا كعاد فهمهم أك معرفتهم بعد ا
ي ، ك ذا البحث  اأسئلت لفية ركز الباحث  ذ ا عّلم  تعليم  (1): من  كيف مشكات ا

ية  درسة الدي مفتاح "علم الصرؼ بكتاب اأمثلة التصريفّية كطريقة حّلها لطاب الصف التجري للب با
دل ة الدراسية " ا كيف مشكات الطاب  تعّلم علم  (2)؟ 2015-2014ماياؾ طاناتاف فونوركغو الس

ية  درسة الدي دل"الصرؼ بكتاب اأمثلة التصريفّية كطريقة حّلها لطاب الصف التجري للب با " مفتاح ا
ة الدراسية   ؟2015-2014ماياؾ طاناتاف فونوركغو الس

ع البيانات ذا د  وع، كع يأخذ الباحث الطريقة , البحث يبحث ميداف يتصف علة البحث ال
فيض البيانات كالثا  ليل البحث فاأكؿ  كتوبة، ك أما أسلوب  احظة كالوثائق ا قابلة كا العلمية كطريقة ا

تاج البيانات اصل من نتائج البحث. عرض البيانات كالثالث إست شكات ال  (1):  كا اأّف ا علم د  ا
ية  درسة الدي كطريقة حلها  تعليم علم الصرؼ بكتاب اأمثلة التصريفية لطاب الصف التجري للب با

دل" رد صيغة فقط كليس لديهم " مفتاح ا موعة  ي  ستخدمة  ها أّف الكتاب ا ماياؾ طاناتاف فونوركغو م
اـ  علم كث من كتب أخرل أجل ا ي بأف يستخدـ ا ات، أما طريقة حلها  ا كاضحا، كنقصاف التمري تفس

واد ال تبحث  علم اأسئلة إ الطاب عن ا ذكور، ك هاية الدرس قد يلقى ا الشرح على الدرس بالكتاب ا
ّية تعّلم علم الصرؼ، ح صعب  تفهيم مفردة اللغة . قبلها مشكلة أخرل أّف بعض الطاب م يعرفوا أ
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د اأساس البسيط لتعليم علم الصرؼ، أما طريقة حّلها  كومية كما ع درسة ا العربية أف من قبل يدرس  ا
علم باجعاؿ اأمثلة  فظوف التصريفات اإصطاحيات كاللغاكيات كيشرح ا ي بأف يوجب على الطاب كلهم 

فردة اليومية فيدة باستعماؿ ا ملة ا وعة  ا ت شكات ال  (2). ا اا  الطاب كطريقة حلها  تعّلم علم د
ية  درسة الدي دل"الصرؼ بكتاب اأمثلة التصريفية للصف التجري للب با ماياؾ طاناتاف فونوركغو " مفتاح ا

ها كة، أما : م ش فظ عن فوائد اأكزاف  كتاب اأمثلة التصريفية بسبب الكث من أقساـ اأكزاف ا صعوبة ا
ي بأف يكثركا تعلم علم الصرؼ ليس بكتاب اأمثلة التصريفية فقط كلكن يطلب أيضا من الكتب  طريقة حّلها 

واد أهم م يتعلموا علم . اأخرل كسيعة الشرح مشكلة أخرل أّف مهارات بعض الطاب ليست كافية لدراسة ا
د اأساس البسيط لتعليم علم الصرؼ كومية كما ع درسة ا ، أف من قبل يدرس  ا أما طريقة . الصرؼ قبل

د كل  فظوف با قية امكان باتباع الدركس الذم يتعلق ب كيكسبوا بكثرة التدرييات، ك اكلوا ل ي بأف  حّلها 
 .األفاظ ال توجد  كتاب اأمثلة التصريفية

احات كما يلي ذا البحث سيقّدـ الباحث اإق بغى للمدرسة  (1): للمدرسة (أ):انطاقا من  ي
ية  دل"الدي قية جودهم خاصة " مفتاح ا درس كالطاب كسائل الدرسية ل ماياؾ طاناتاف فونوركغو أف تعطي ا

يع األفاظ  كتاب  (2)لدرس الصرؼ  أن يسهل للطاب كايستطيع " اأمثلة التصريفية"أف يشّدد لتحفيظ 
ية  (1):  للمعّلم (ب). كماا  تفهيم إا إذا كاف قد حفظ درسة الدي بغى على معّلم ا دل"ي " مفتاح ا

م ضعف عقلهم  ن  بغي  (2)ماياؾ طاناتاف فونوركغو أف يوّسع فرصة  غ حصة الدرس على الطاب  ي
واد كاما  عّلم أف يستعمل أنواع الطرؽ ليساعد الطاب عن تفهيم ا عّلم أف يستخدـ  (3)على ا بغي على ا ي

اـ الشرح على الدرس  بغي على  (4)كث من كتب أخرل أجل ا إف كجد الطاب عن مشكات التعليم في
هاؿاؿ ّرجهم م شكات ك ميع تصحيح : للباحث (ج). معّلم أف يراقبهم ح يعرؼ عن حقيقة ا أرجوا من ا

فعكم قائص كاستفيدكا مايفيدكم كانتفعوا ما ي للطاب  (د). ذا البحث من اأخطاء كالغلظات كزيادة من ال
بغى على الطاب أف يتعلموا جيدا قبل التعليم كاـ أك بعد  (1) ادة ال م  (2)ي بغي أف يسألوا عن ا كي

ا  عل علم الصرؼ كقاعدت  احادثة اليومية (3)يفهموا بغى على الطاب أف  . كي
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 الباب اأول 

 مقدمة
 خلفية البحث .أ﴾ ﴿

ي الكلمة ال يعّّ ها العرب عن أغراضهم كقد  اعلم أف اللغة العربية 
قل،كصلت  ا من طريق ال اعيل ابن  1إلي و إ كأّف أكؿ من يتكلم باللغة العربية 

يم عليهما  أّكؿ من تكلم بالعربية "الساـ كما قاؿ يونس ابن حبيب إبرا
يم عليهما الّساـ اعيل ابن إبرا لغة العرب " قاؿ ابن فارس  فق اللغة 2,"إ

 3".أفضل اللغات كأكسعها أها غ العرب م تتسع  اجاز إتساع العرب
ي العلـو ال  صل إلي إا بأفهاـ العلـو العربية ك كلتعليم اللغة العربية قد ا

ي ثاثة عشر علما  طاء، ك يتوصل ها إ عصمة اللساف كالكاـ عن ا
حو)الصرؼ كاإعراب  معهما اسم ال و علم بأصوؿ كتاب  (ك كالرسم 

عاف كالبياف كالبديع كالعركض كالقداقر كقرض الشعر كاإنشاء  الكلمات كا
طابة كتارخ اأدب كم اللغة  كحكم الشارع في الوجوب الكفائ على 4.كا

ديث ل ناحية، كالعي على قارئ التفس كا وز أحد أف . كل أ فإن ا
ّ كا يفهم مقاصد  يتكلم  كتاب اه ح يكوف مليئا بالعربية، أف القرأف عر

ديث عرفة قواعد العربية ككذا ا 5.إا 
 

 

                                                           

 
1 ، رة)جامع الدركس العربية مصطفى الغايي ة: القا . 3، (مكتبة الشركؽ الدكلية، بدكف الس
 
ن جاؿ الدين السيوطى، 2 ر  العلـو اللغة كأنواعهاعبد الر ز ة: سورابايا) ا ، (دار الفكر، بدكف الس

32. 

 
رجع، 3  .322نفس ا
4  ،  .3، ....جامعمصطفى الغايي
عهد اإسامى السا الفاح فلوصا قديرم 5 درسة رياضة العقوؿ با ركمية  ة ) شرح ا دي بدكف ا

ة  .2، (كالطبعة كالس

١ 
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  أبو العلوم نحوها وكان صرف أّمها 

 6كيف يكون الفرع مع فقد اأصول فّقها
حو بأب العلـو أهما كسيلتاف العلماءلّقب  ـّ العلـو كال  الصرؼ بأ

ّية، مثل الفق كأصوؿ الفق كالتوحيد كالتصّوؼ كغ  يع العلـو الّدي لتفهما 
ا . ذالك وع لدل علـو اأخر كاأب كاأـ ال كلدت كلد ذ ال دكر 

ستخدمة باللغة العربّية مّتصلة  فهمهما 7.كهذين ستكوف العلـو ا
 

ا ال نشأت  سبة إ اللغة العربّية قواعد حو كالصرؼ بال كاعلم أّف ال
ا ئذ توجد اأخطاء  استعما اطق   لذا إّف القواعد8.بعد نشأة اللغة كحي لل

يل أربع مهارات فيها : باللغة العربّية ل
 مهارة الكاـ (2 مهارة اإستماع (1

 مهارة الكتابة (4 مهارة القراءة (3

حو كالصرؼ اـ ال تاجة مطلقا إ ا اصر اأربع   9.السيطرة إ الع

عهد بالكتب  تاز ا عهد عاقة قويّة،  ككاف تعليم علم الصرؼ  ا
ّيّة ال ق عت كقرئت تلك .  مصّفات العلماء  القرف الثا العشرمالتقليديّة ا

مية اإجتماع كالسياسية كاإقتصاد  ظر إ ت الكتب كنوقشت كاستخدمت  ال
ظر إ تطّور. كالثقافة ح اليـو بّية على أساليب  كبال عهد بال الزماف يقـو ا
ة  ذ س ها۱۹۷۰تلفة م :  م

                                                           

 
: فونوركغو) Nuskhoh li al-Muhafadzoh ‘ala Muqoddimah al-Ajurumiyah ة ختم اأجركمية،6

دل فريس،  . 1، (2009دار ا
 
 . II ،(2002رجاك فريس، : جاكرتا) Ilmu Nahwu dan Sorofأكراـ فهم، 7

 
ميد،8 ج )Pembelajaran Bahasa Arab عبد ا ج، : مال كومية مال امعة اإسامية ا ، (2008ا

64. 
 
 .Ilmu.... ،XIأكراـ فهم، 9
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درسة  .1 درسة اإبتدائية كا ها ا كومّي من بي هج ا ّية التابعة للم بّية الر ال
درسة الثانويّة توسطة كا . ا

ّية .2 درسة الدي ها ا عهدّم من بي هج ا لية التابعة للم بّية اأ  10.ال
ّم العلـو العربية،  كاختار الباحث علم الصرؼ أّف علم الصرؼ من أ

سبة إليها كالعلم  ا كال عّوؿ  ضبط صيغ الكلم كمعرفة تصغ أّف علي ا
م الكلمات من إعاؿ أك  موع القياسية كالسماعية، كالشاذة كمعرفة ما يع با

ب على كّل أديب كعام أف  إدغاـ أك إبداؿ كغ ذالك من اأصوؿ ال 
تأّدب  11.يعرفها خشية الوقوع  أخطأ يقع كث من ا

درسةأما  ية ا دل" الدي دارسي إحدل " مفتاح ا ة ا   مدي
ت مؤّسسة  دل"فونوركغو  ذ " دار ا ماياؾ طاناتاف فونوركغو تستعمل 

ها علم الصرؼ، كتدرس  يع دركسها كم درسة الطريقة السلفية  إلقاء  ا
ية  درسة الدي دل"ا الصرؼ من فصل التجري كاأكؿ إ فصل " مفتاح ا

ية . الثالث درسة الدي ستخدمة لتعليم علم الصرؼ با مفتاح "كأما الكتب ا
دل :  فهي" ا

الفصل التجري باأمثلة التصريفية من التصريف اإصطاحي كالتصريف  .1
اللغوم 

 الفصل اأكؿ باأمثلة التصريفّية  القسم اأكؿ من التصريف اإصطاحي .2

 الفصل الثا باأمثلة التصريفّية  القسم الثا من التصريف الّلغوم .3

قصود .4  . الفصل الثالث با

اجحوف (Eksperimen)الّصف التجري  و الفصل الذم في الطاب ال  
ية  درسة الدي م با دل" اإمتحاف اأكؿ قبل دخو م " مفتاح ا فلذالك 

                                                           

 
 .V، (2007فياعي أكسرا، : يوكياكرتا) Praksis Pembelajaran Pesantren دياف نفي،10

 
11

، مصطفى   .3، ....جامع الغايي
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ختاركف ب على الطاب في كمن. الطاب ا صائص للّصف التجري بأن   ا
فظ كتاب اأمثلة التصريفية مساعدا لتفهيم علم الصرؼ، كلكن ا يوجب أف  

ية  درسة الدي دل"على سائر الفصل با كا  الصف الثا الذم " مفتاح ا
ة فلذا أخذ  د الشه عا يتعلّم أيضا، ككاف بعض الطاب في متخرجا من ا

. الطاب علـو الصرؼ سريعا لقبض الفهم كأصبح الصف التجري فصا خاصا
كثفبكيسمى الصف التجري  ؤّسسة (Akselerasi) الفصل ا  أيضا  ا

ية  .الر

مشكات تعليم كتعّلم علم الصرؼ بكتاب  الباحث أف يبحث  كيريد
كبذالك أخذ الباحث موضوع . اأمثلة التصريفّية لطاب الصف التجري للب

مشكات تعليم علم الصرف بكتاب اأمثلة التصريفّية لطاب البحث 
ماياك طاناتان " مفتاح الهدى"الصف التجريبي للبنين بالمدرسة الدينية 

 .2015-2014فونوروغو السنة الدراسية 
 

تحديد البحث  .ب﴾ ﴿
عّلم كالطاب  و مشكات ا ذا البحث العلمي  ديد البحث   أما 

 تعليم علم الصرؼ بكتاب اأمثلة التصريفية كطريقة حّلها لطاب الصف 
ية  درسة الدي دل"التجري للب با ة " مفتاح ا ماياؾ طاناتاف فونوركغو الس

 .2015-2014الدراسية 

 
 

 

 

 أسئلة البحث .ج﴾ ﴿
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اء على ما ذكر الباحث  خلفية البحث، فأسئلة البحث تتلّخص فيما  ب
 :يلي

عّلم  تعليم علم الصرؼ بكتاب اأمثلة التصريفّية  .1 كيف مشكات ا
ية  درسة الدي دل"كطريقة حّلها لطاب الصف التجري للب با " مفتاح ا

ة الدراسية   ؟2015-2014ماياؾ طاناتاف فونوركغو الس

كيف مشكات الطاب  تعّلم علم الصرؼ بكتاب اأمثلة التصريفّية  .2
ية  درسة الدي دل"كطريقة حّلها لطاب الصف التجري للب با " مفتاح ا

ة الدراسية   ؟2015-2014ماياؾ طاناتاف فونوركغو الس

 

 أهداف البحث .د﴾ ﴿

عّلم  تعليم علم الصرؼ بكتاب اأمثلة التصريفّية كطريقة عرفة  .1 مشكات ا
ية  درسة الدي دل"حّلها لطاب الصف التجري للب با ماياؾ " مفتاح ا

ة الدراسية   .2015-2014طاناتاف فونوركغو الس

مشكات الطاب  تعّلم علم الصرؼ بكتاب اأمثلة التصريفّية عرفة  .2
ية  درسة الدي دل"كطريقة حّلها لطاب الصف التجري للب با " مفتاح ا

ة الدراسية   .2015-2014ماياؾ طاناتاف فونوركغو الس

 

  البحثفوائد .ه﴾ ﴿
 فوائد نظريّة .1

قية تعليم علم عارؼ عاما كل قية ا  .الصرؼ خاصا أف تكوف مساعدة ل
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 فوائد عملّية .2
 للمعّلم أو المدرسة .1

دّرسوف  ترقية  راجع يرجع إلي ا ذا البحث أحد ا ليكوف 
ية  درسة الدي دل"تعليم علم الصرؼ با ماياؾ طاناتاف " مفتاح ا

 .فونوركغو

لرئيس ولمدير المدرسة  .2
درسة  راجع يرجع إلي رئيس ا ذا البحث أحد ا ليكوف 

درسة ككذالك الطاب  عّلم أك ا ا  إعطاء التشجيع إ ا كمدير
 .كالطالبات  عملّية تعليم علم الصرؼ

للباحث  .3
اسبة  ديدة  تعليم علم الصرؼ ا عارؼ العملّية ا لزيادة ا

ستقبل ة التعليمّية  ا ه . با
 

 منهج البحث .و﴾ ﴿

 نوع البحث .1

ذا البحث العلمي على سبيل البحث   استخدـ الباحث نوع البحث 
وعى  و إجرآت البحث ال (Qualitative Research)ال وعي   كالبحث ال

تج البيانات الوصفية  ة  (Data Descriptive)ت كتوبة أك من ألس كاأصوات ا
تأّملة  12.اأشخاص كطبائع ا

 حضور الباحث .2
و  وعي تعّلقا أكيدا أّف الباحث   يتعّلق حضور الباحث هذا البحث ال

مع البيانات  .(Human Instrumen)احدل الوسائل الدراسية الشخصية   
                                                           

 
ا جيفتا، : جاكارتا) Memahami Penelitian Kualitatif،  بصراكل كسواندم12 . 21، (2008ري
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هج العلمي  و اإختبار التحريرم أك (Scientific Paradigma)ا ستخدـ   ا
. اإستتفتاء أك الوسيلة اأخرل

مع البيانات و الوسيلة اأفضل  و الوسيلة .  الشخص  الشخص 
خّ  تصلة با يداف (Informan)ا  كيقدر على فهم أنواع التبادات  ا
صوؿ عليها  13.كا

 مكاف البحث .3

ية  درسة الدي دل"يتخذ الباحث مكاف البحث با ماياؾ " مفتاح ا
. طاناتاف فونوركغو

 مصادر البيانات .4

صادر ال حصل عليها الباحث من ميداف  ي ا مصادر البيانات 
يداف . البحث وصوفات با أما مصادر البيانات تصدر من البيانات ا
كتبة كتبة . كا ظرم من ا حصل الباحث على البيانات ال تكوف لإطار ال

فيذ البحث  . ت

درسة  م رئيس ا ذا البحث العلمي  يداف   أما مصادر البيانات من ا
اؿ  ذا ا   ، كمعّلم علم الصرؼ كبعض الطاب  الصف التجري للب

خّ . يسمى موضوع البحث با

 ع البيانات أساليب .5

مع البيانات، كما يلي  :إستخدـ الباحث اأساليب 

 

احظة  .أ   (Observation Method)طريقة ا

                                                           

 
ا ركسدكريا، : باندكنج) Metodologi Penelitian Kualitatif  ،ليكسي مولييونج13  .19 ،(2000ر



24 

 

 

اكؿ  اس  ت احظة إحدل الطريقة ال يستعملها ال طريقة ا
ظر أك إستماع عرفة ب احظة إ قسم 14.التجربة كا قسم ا  : ت

ر بالتفاعل  .1 ظا باشرة تعتّ بتلك إذا كاف الباحث ماحظ ا احظة ا ا
لحوظ امس إ ا  .كا

فذ الباحث ببحوث  .2 احظ ال ت ي  إحدل ا احظة غ مباشرة  ا
ا غ . الوثيقة كالتقريرة يعد

احظة الباحث إستخداـ كأما ي ا احظة  ظامية من نوعية ا  ال
يكل  يكل في (Observation Structured)ع ا ا عامة يع   ال 

وع ظمة  نوع أكا كعامة خاصة من كل دافع  ذلك ال .  الدكافع ا
ذا  ذ الطريقة للحصوؿ على اأحواؿ احتاجة   إستخدـ الباحث 

اكؿ اإخبارات كالبيانات احتاجة، كما يلي  :البحث العلمي كلت

ية  .1 درسة الدي دل"أحواؿ ا . ماياؾ طاناتاف فونوركغو" مفتاح ا
شكات  تعليم كتعّلم علم الصرؼ بالكتاب اأمثلة التصريفية  .2 ا

درسة ية كطريقة حّلها لطاب الصف التجري للب با مفتاح " الدي
دل ة الدراسية " ا  .2015-2014ماياؾ طاناتاف فونوركغو الس

قابلة  .ب   Wawancara))ا

سؤؿ أل  اصة ب السائل كا قاصد ا ي التحدث با قابلة  ا
خّ جولن . ا ،  (Guba dan Lincoln)يقسم غوبا كل قابلة إ قسم ا

كيبّية: ا قابلة غ ال كيبّية كا قابلة ال قابلة ال . ا ي ا كيبّية  قابلة ال ا
خّ  إستخدـ الباحث  15.أثبت السائل اأسئلة يقدمها السائل إ ا

                                                           

 
 .117، (2007حاؿ، : فاسوركاف) Metodologi Penelitian Bahasa Arab، ّمد عي14
 
 .Metode....، 19مولييونج، 15
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كيبّية قابلة ال مع ك. ذا البحث طريقة ا ذ الطريقة  إستخدـ الباحث 
 :البيانات من

درسة عن  (.1 ظائر العامة عنرئيس ا مشكات التعليم كتعّلم    ال
تعليم علم الصرؼ بكتاب اأمثلة التصريفية كطريقة حّلها لطاب 

ية الصف التجري للب  درسة الدي دل"با ماياؾ " مفتاح ا
ة الدراسية  . 2015-2014طاناتاف فونوركغو الس

اأمثلة الكتاب استخداـ ب الصرؼ عن تعليم علم الصرؼ معّلم (.2
كمشكات التعليم   ،  لطاب الصف التجري للبالتصريفية

تعليم علم الصرؼ بالكتاب اأمثلة التصريفية كطريقة حّلها لطاب 
ية الصف التجري للب  درسة الدي دل"با ماياؾ " مفتاح ا

ة الدراسية   .2015-2014طاناتاف فونوركغو الس

الكتاب علم الصرؼ بمشكات التعّلم  بعض الطاب عن  (.3
 كطريقة حّلها لطاب الصف التجري للب اأمثلة التصريفية
ية  درسة الدي دل"با ة " مفتاح ا ماياؾ طاناتاف فونوركغو الس

 .2015-2014الدراسية 

 (Documentary Method) الوثيقّية الطريقة .ج 

هّمة  صل الكتابة ا مع البيانات  ي الطريقة  الطريقة الوثيقية 
اكؿ البيانات الكاملة الصحيحة كا  بحوثة ح يت سئلة ا تتعلق  ا

16.أسس على  التفك
 

درسة  يل البيانات عن حالة ا إستخدـ الباحث الطريقة الوثيقّية ل
ية  دل"الدي  :ماياؾ طاناتاف فونوركغو  كما يلي" مفتاح ا

                                                           

 .Memahami.... ،158بصراكم ك سوكاندم، 16
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ية  .1 غرا للمدرسة الدي وقع ا دل"تاريخ التأسيس كا ماياؾ " مفتاح ا
. طاناتاف فونوركغو

درسة كتركيب .2 ظمةكسائل ا ية   م درسة الدي دل"ا ماياؾ " مفتاح ا
ة الدراسية   .2015-2014طاناتاف فونوركغو الس

ية  .3 درسة الدي درس كالطاب  ا دل"أحواؿ ا ماياؾ " مفتاح ا
ة الدراسية   .2015-2014طاناتاف فونوركغو الس

 

 ليل البياناتطريقة  .6

ليل  ي  ليل البيانات  ذا البحث يستخدـ الباحث أسلوب   
ماف (Miles)كصفي كيفي على طراز ميلس  وب  : كما يلي17،(Huberman) ك

 
 

 
 
 

 

ليل البيانات  صر    (Interactive Model) (طراز الفعاؿ)الع

 (Data Reduction)فيض البيانات .1
تلط البيانات قسم بالضبط كالدقة، كما ذكر  السابق  الباحث لئا 

ختلفة كلما طاؿ الوقت للباحث ختلطة كا كمن . كلما كثرت البيانات ا
                                                           

 
ماف، . مطول ب17 وب جامعة اإندكنسيا، : جاكارتا)Analisis Data Kualitatif ميلس كميكائل 

1992) ،16-19. 
 

 ع البيانات

البيانات  عرض
 البيانات فيض البيانات البيانات 

تاج البيانات  اإست
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فيض البيانات علومات بطريقة  كالغرض من . أجل ذالك تعقد سريعا ا
وضوع  هّمة من حيث ا ي البيانات ا ي تلخيص ك فيض البيانات 

قابلة . كالشكل صل الباحث على البيانات من ا ذا البحث   
(interview) احظة عقدة  (documentary) كالوثيقة (observation)، كا  ا

ديد عن  فضها باختيار ك دارس، م  التدريس كاأعماؿ اليومّية  من ا
تعلقة بعملية تعلتيم علم   .الصرؼاأحواؿ اأصلية ا

 (Data Display)عرض البيانات .2
ا عرض البيانات طوة بعد فيض البيانات فا إّف عرض . بعد هاية 

شملة كاإتصاؿ ب اأشياء  وع بطريقة الصورة كالبياف ا البيانات  البحث ال
وع تغلب على طريقة كتابة . كما أشب ذالك كعرض البيانات  البحث ال

بعرض البيانات تسهل  فهم ما كقع كتفظيم العمل مؤسسا على . الوصفّية
ظاـ خاص عن . حصوؿ الفهم ذا البحث عرض الباحث البيانات ب  

عّلم كالطاببمشكات تعليم علم الصرؼ  د ا  الكتاب اأمثلة التصريفية ع
ّية  درسة الدي دل"لطاب الصف التجري للب با ماياؾ طاناتاف " مفتاح ا

 .فونوركغو كطريقة حّلها

تاج .3 اإست
باط كإستداب   ي أخذ اإست طوة بعد عرض البيانات  ا

ع  ديدة كاأرجح   كم إذا أتت اأدلة ا باط اأكؿ م تبق  ا كاإست
ا سب كتتفق باأدلّة . البيانات بعد باط اأكؿ ت كلكن إذا كاف اإست

ع البيانات. الراجحة كالصحيحة ما رجع الباحث  ميداف البحث ك  ،حي
باط الراجحة الصحيحة ي بااإست باط اأكؿ  ث . فاإست باط  إذا است

ب الباحث  ميداف  ما ذ ا كم تبق كتتسع حي ديد نوعي فقد اجاب  
 .البحث
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كن معرفة عن مشكات تعليم علم الصرؼ ذا البحث  الكتاب  ب 
عّلم كالطاب كطريقة د ا  لطاب الصف التجري  حّلهااأمثلة التصريفية ع

ّية  درسة الدي دل"للب با ة الدراسية " مفتاح ا ماياؾ طاناتاف فونوركغو الس
2014-2015 .

  صحة البياناتفحص .7

 :إستخدـ الباحث طريقت لفحص صّحة البيانات كما يلي

اؾ  . أ تطويل اإش
وعى ؾ كقت طويل  . يكوف الباحث كسيلة  البحث ال كيش

قية الدرجة أمانة البيانات. ميداف البحث ذا التطويل ل  .كفائدة 

واظبة التأّمل  . ب
سألة  اسبة با اصر ا صائص كالع اد ا الغرض من مواظبة التأّمل إ

اصر بالتفصيل صائص كالع ذ ا طلوبة مّ تركز الباحث   كبعبارة . ا
اؾ يعطى الغرفة فمواظبة التأّمل يعطى  أخرل إذا كاف تطويل اإش

 .التعمق

خطوات البحث  .8
كن فصل عن خطوات البحث وعي ا فخطوات البحث . البحث ال

ي أف الباحث كأداة البحث، فلذالك أّف خطوات  ا خصائصها أساسية 
طوات البحث  غ تلف  وعي   .البحث  البحث ال

وعى إ أربع خطوات : أما خطوات البحث  البحث ال
فذ بأمور أتية، (pre research steps)طيط البحث  .أ  طوة  ت : ذ ا

طيط البحث (1  كتابة 

 إختيار ميداف البحث (2

 إدارة اإذف (3



29 

 

 

يداف (4  إستكشاؼ أحواؿ ا

خّ كاإنتفاع ب  (5  إختيار ا

 إعداد أدكات البحث (6

فذ بأمور أتية .ب  طوة ت ذ ا فيذ البحث،   :ت

فس (1  فهم ميداف البحث ك إعداد ال

يداف (2 وض إ ا  ا

ع البيانات (3 اؾ    اإش

 كتابة بيانات البحث .ج 

 ليل البحث .د 

ا الباحث قاـ الباحث  فبعد أف اجتمعت البيانات كما أراد
وعية  .بتحليلها على الطريقة الوصفية ال

 

  كتابة تقرير البحثتنظيم .ز﴾ ﴿

ذا البحث العلمي، فقسم الباحث تقرير البحث إ  لتسهيل تركيب 
 :مسة أبواب، ك

ديد البحث  : الباب اأكؿ تول على خلفية البحث ك ى  قدمة ك ا
داؼ البحث كفوائد  البحث كتعريف  كأسئلة البحث كأ

صطلحات ظيم تقرير كتابة البحث كا هج البحث ك ت  .م

توم  : الباب الثا و عن التعليم علم الصرؼ  ظرل ك في اإطار ال
تعريف التليم، كالصرؼ، كمشكات تعليم كتعّلم : على

للمعّلم كالطاب علم الصرؼ بكتاب اأمثلة التصريفية 
درسة  كطريقة حّلها لطاب الصف التجري للب با
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ّية  دل"الدي ة " مفتاح ا ماياؾ طاناتاف فونوركغو الس
 .2015-2014الدراسية 

وعرض البيانات  : الباب الثالث تول على البيانات العامة ال تتعلق ك  
درسة كموقعها  وقع البحث يشمل تاريخ تأسيس ا

ا كطاها ك البيانات  غرا كنظامها كأحواؿ أساتذ ا
تول على البيانات عن مشكات تعليم  اصة ال  ا

عّلم  د ا كتعّلم علم الصرؼ بالكتاب اأمثلة التصريفية ع
 لطاب الصف التجري للب كالطاب كطريقة حّلها

ّية  درسة الدي دل"با ماياؾ طاناتاف فونوركغو " مفتاح ا
ة الدراسية   .2015-2014الس

مشكات تعليم كتعّلم علم الصرؼ ليل البيانات عن  : الباب الرابع
عّلم كالطاب كطريقة  د ا بالكتاب اأمثلة التصريفية ع

ّية حّلها درسة الدي  لطاب الصف التجري للب با
دل" ة الدراسية " مفتاح ا ماياؾ طاناتاف فونوركغو الس

2015-2014. 

امس ذا البحث  : الباب ا اإختتاـ، فيها نتائج البحث من 
ا احات لإصاح بعد  .كاإق

 

  



31 

 

 

 الباب الثاني

 مشكاته عن تعليم علم الصرف وياإطار النظر

 علم الصرفتعليم  .أ﴾ ﴿

 الصرؼتعليم مفهـو  .1

علومات  و إيصاؿ ا علومات إ ل التاميذ أإالتعليم   إعطاء ا
ظيمأما أ. التاميذ لرجاء مفهومهم فيها و خ العملّية ال ت  كسع مع التعليم 

راغى أف  18.أم ترتيب البيئة كتوصيل بالتاميذ حيث يقع التعلم التعليم م قاؿ ا
اء عّلم اه  فذ درجة بدرجة كما درجة أدـ ح يتعلم كيتشهد كيتحلل اأ ي

 19.إلي
درسةالتعليم  كعلمية التعليم رم . و إلقاء العلـو إ الطاب  ا

درس الطاب كيتعلم الطاب الدركس عّلم كالطالب يعّلم ا  عملية . يتأثر ا
يالتعليم  اصر ك  20:توجد سبعة ع

داؼ التعليم  (1 أحواؿ التعليم  (5أ
تعلم   (2 طريق التعليم  (6الطالب ا
علم  (3 درس ا ألة التعليم  (7ا
  أساليب التعليم  (4

د : الصرؼ يقاؿ ل التصريف، قاؿ التهانوم الصرؼ كالتصريف ع
حو هم جزء من أجزاء ال ادفاف، التصريف على ما حكى سبوي ع تأخرين م . ا

ا ، كم تصريف الرياح أم تغي ع علمي. كم لغة التغي و  كاصطاحا با

                                                           

وؿ، 18 مد على ا ملكة العربية السعودية، : الرياض) أسالب تدريس اللغة العربية   -19( 1982ا
20.  

 .16، (2006كاـ موليا، : جاكرتا) Ilmu Pendidikan Islam ، رامايوس19
امالك 20  .54 ،(2009،  أنتاريكسامبـو: جاكرتا) Proses Belajar Mengajar، عمر 

15 
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صل إا ها كاسم  عاف مقصودة ا تلفة  ويل اأصل الواحد إ أمثلة 
مع كإ غ ذلك ية كا فعوؿ كاسم التفضيل كالتث ع العلمي . الفاعل كا كباا

اء ية الكلمة ال ليست بإعراب كاب  21.و علم بأصوؿ يعرؼ ها أب
و علم يبحثاؿعلم  عن الكلم من حيث ما يعرض ل من  صرؼ 

ية الكلمة  تصريف كإعاؿ كإدغاـ كإبداؿ ب نعرؼ ما يبحث أف تكوف علي ب
ملة 22.قبل انتظامها  ا

و علم بأصوؿ تعرؼ ها صيغ الكلمات   الصرؼ 
اء ا ال ليست بإعراب كاب و علم تعرؼ ها 23.العربية كأحوا  أف الصرؼ 

تصرفة، كما أحرفها من أصالة كزيادة كصحة كإعاؿ كما يطرأ  ية الكلمات ا أب
ع  ضارع )عليها من تغي إما لتبدؿ  ا اضي كا صدر إ صيغ ا كتحويل ا

سبة كالتصغ فعوؿ ككال حصر  (كاسم الفاعل كاسم ا ، أكتسغيا للفظ، في
ذؼ كاإبداؿ كالقلب كاإدغاـ  24.الزيادة كا

يانطاقا ذكور أف تعليم علم الصرؼ   تفاعل التعليم كالتعلم   عن ا
ا  ية الكلمة العربية كأحوا  .(علم الصرؼ)عن علم تعرؼ ها أب

 
داؼ .2 حوتعليم علم  أ  الصرؼ كال

داؼ ل شيئكل  كأما . الصرؼتعليم علم  كفائدات، كما كاف  أ
ا من  يأها كما يعرض  فردات ك ي معرفة صور ا العاـ من فائدات التصريف 

                                                           

د 21 دل  علم الصرؼ، م مزؾأ كومية :ما) ا يم اإسامية ا ، مطبعة جامعة موانا ملك إبرا
2010). 

، مد 22 مد م واد الدراس نصر اه ك ، (2008، سمستائ فر: فونوركغو) ةمقواعد اللغة العربية ا
8. 

، مصطفى 23 رة) العربية جامع الدركس الغايي ة: القا   .4،(مكتبة الشركؽ الدكلية، بدكف الس

حو كالصرؼ كاإعراب 24 ة) موصوعة ال دي ة بدكف،  بديع يعقوبرامل :بدكف ا  .417، (الس
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ا و ا ليس  الصرؼ فقط 25.صحة كإعاؿ كإبداؿ ك  كلكن ذكر الباحث 
حو أيضا ا تعلقات . كلكن من ال حو كالصرؼ  ا بأف ال أف كما عرف

قركنات هما كما يلي. ا داؼ م  :كأما اأ
 قراءة القرآف الكر قراءة صحيصة كعدـ اللحن في (1

كيب استعماا سليما (2  استعماؿ األفاظ كال

طاء من الصواب (3 ييز ا  كتابة التعب السليم ك

 ضبت أكاخر الكلمات ضبطا صحيحا (4

مل كاألفاظ (5 كيب كا  تعرؼ الفركؽ ب الفقرات كال

حوية كاللغوية (6  التحدث السليم من اأخطاء ال

الية من اأخطاء (7  القراءة الصحيحة كا

 اإعتزاز باللغة العربية كاحافظة عليها (8

كم (9 وازنة كا احظة كا  التعود علي دقة ا

ل تؤدل مع (10  تركيت الكلمات تركيتا صحيحا  

ها (11 ملة العربية كنظاـ تكوي  التعرؼ على نسق ا

طاء فيما يقراء كيسمع  (12 تعويد الطاب على اأسالب العربية كعلى إدراؾ ا
ب ذلك  حديث كقراءت ككتابت  ك

 مساعدة الطاب على فهم ما يقراء كيسمع فهما دقيقا (13

فيدة البليغة (14 اصة كالعامة عن طريق اأمثلة كالتطبيقات ا علومات ا  زيادة ا

إعطاء الطاب كسيلة أساسية من كسائل زيادة ثركت اللغوية بتدريب علي  (15
عاجم  .أبواب اإشتقاؽ كاستعماؿ ا

 

 الصرؼأنواع طرائق تعليم علم  .3

                                                           

قصود  علم الصرؼمد بن عبد الرحيم،  25 ة) كتاب ا ة كالطبعة كالس دي  .1، (بدكف ا
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اـ من أركاف حسن التدريسالطريقة ي ركن  ية .   كالطريقة عملية ف
ظر ي الوصيلة نتبعها 26.تمل اختاؼ اأراء كتعدد كجهات ال  الطريقة 

ولد طة ال . لتفهيم التاميذ أم درس من الدركس  أية ماجة من ا ي ا ك
جرة  ا  تلك ا فيذ ا قبل أف ندخل حجرة الدراسة، كنعمل لت نضعها أنفس

ا رد إجراءات تدريسية  27.بعد دخو إف طريقة التعليم مفهـو أكسع كأبعد من 
علم  الفصل طة الشاملة ال يستعاف . يقـو ها ا ا تع ا إف طريقة التعليم 

شود بوم ا دؼ ال  كلطريق التعليم أثر كب  التعليم، 28.ها  التحقيق ا
ا  ، فكث درس أك اخوفاق اح ا سن، كعليها يتوقف  تيجة أك ا سن ال كها 
يد الطريقة ال  ، أن ا فق  تدريس ادة، كلك قد  ا غزير ا ما يكوف عا

ي ال يس 29.ها يصل إ عقوؿ التاميذ ا بأف الطريقة  ذ يدؿ علي  ك
ن الطاب  .للمعلم إلقاء التعليم ليصل إ ذ

ستخدمة لتعليم علم الصرؼ فيما يليكنعرض ا الطرؽ ا  : 
باطّية  (1  (Metode Induktif)الطريقة اإستقرائّية أك اإست

ها  بط م اقش م تست ذ الطريقة على البدء باأمثلة تشرح كت كتقـو 
 .القاعدة

قائق كاأحكاـ ذ من الغرض تعلم إ معرفة ا  الطريقة أف تقود ا
باط فهي طريقة يبحث فيها عن . العامة لرقية البحث كاإستقراء كاإست

دكنة  اقش التاميذ  اأمثلة ا زئيات أكا كصوؿ إ قاعدة عامة، كأف ت ا

                                                           

،. د 26 بية جودت الركا  .38، (1986دار الفكر،: دمشق) العربية اللغة تدريس طرؽ كالتعليم ال

مد عطية اإبراشي27 بية كالتعليم ،  رة) ركح ال  .277، (دار إحياء الكتب العربية: القا

اقة كآخركف، 28 اطق هامود كامل ال ديدة، : الرياض) طرائق تدريس اللغة العربية لغ ال عارؼ ا ا
۲۰۰۳) ،69. 

 .267 ،...ركح، عطية29
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ها حكما أك قاعدة من  تبط م يث تكوف على السبورة ح ت القواعد، 
ها بط م كن ست ة   30.اأمثلة  كث

31:فيما يلي" ربارت"الطريقة اإستقرائية من رأل  خطوات أما
 

 اإضاح .أ 
اف التاميذ  فتمثل التحليل  اأكؿ للفكرة العامة، كتعد أد

ديد، كتسمى القاعدة ة، . للدرس ا علومات التاميذ القد تفع  كها ي
ا، كليس الغرض  ديدة كي يسهل عليهم تذكر علومات ا كنربطها با

اف  واف للدرس، كلكن الغرض  إعداد أد باط كلمة أك ع ها است م
ديد كتشويقهم إلي تعلم للدرس ا  .ا

عاتداعي  .ب    أك الربطا
ي عا تداعي ك واطرأك ا ، فهي خطوة البحث كاإستكشاؼ ا

اصر بعضها  كالتفك للعلقات ال تربط اأمثلة بعضها ببعض كالع
ديدة   قائق ا ثل مرحل الغرض كالربط، حيث تعرض ا ببعض ك
قائق  ا، م تربط تلك ا اقش التاميذ ح يفهمو الدرس مرتبة، كي

وازنة ب  ة، با ديدة بالقد علومات ا قط بعضها ببعض، كتربط ا كال
تضادة تشاهة أك ا  .اأشياء ا

كم .ج  ظاـ أك ا  ال
ي ظما ك اصر ترتيبا م اد ها ترتيب الع كم ف ظاـ أك ا  خطوة ال

باط . بعد ربط بعضها ببعض لتكوين حكم من اأحكاـ، أك اإست
اقسة   باط، بعد ا رحلة اإست ي ال تعرؼ  قاعدة من القواعد، ك

                                                           

رجع30  .271، . نفس ا

رجع31  .272-273، . نفس ا
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ة وم، . أمثلة كافية  س إ أمر مع تقل العقل من أمر  ففيها ي
ظريات، أك تعريف من التعريفات ظرية من ال  .ك

 الطريقة .د 
راجعة راد ها خطوة التطبيق أك ا ديدة . ا فبعد معرفة القاعدة ا

ات أك أسئلة عليها  . ب تثبيتها بإعطاء التمري
ة " رين" ـ ك 1882- 1817: ك قد رأل زيلر  ولود س  1847ا

ذ الطريقة قدمة، العرض، الربط، القاعدة،  : "ـ أف خطوات  ا
 32".التطبيق

قدمة  (1 ا
درسيهيئ  ديدة كذلك عن طريق ا ادة العلمية ا  طاب لتقبل ا

يث تث  نفوس الطاب الذكريات  وار أك بسط الفكرة  القصة كا
ي أساسية أها كاسطة من  م إ التعلق بالدرس، ك كة فتشد ش ا

جاح كسبيل إ فهم الدرس كتوضيح  .كسائط ال
 العرض (2

يث يعرض  وضوع  و لب الدرس، كعلي يتحدد ا كالعرض 
ة  درس أف يبلغ للطاب فهو مادة د دؼ الذم يريد ا عرضان سريعان ا

قها ا  ية تصل ما سبقها   .غ
  الربط (3

وازنة ب ما تعلم الطالب اليـو كب ما تعلم باأمس  و ا ك
ن  علومات كتتسلسل  ذ دؼ م أف تربط ا القريب كالبعيد فا

درس بطاب إ ا تاجإالطالب م يصل ا  .ست
 

                                                           

رجع32  .273، .نفس ا
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 القواعد (4
تج من عرض للموضوع مادة يسجلها  درس ليست ا يقف ا ك

تاج القاعدة  الطاب قاعدة، على أف يفسح اجاؿ أماـ الطاب است
تاج زبدة ما بلغ إلي السعي من الدرس  .بأنفسهم كااست

 التطبيق (5

ّل أف  ية الك دراسة القواعد ا تؤي "كالتطبيق تعلق علي اأ
ا إا بكثرة التطبيق عليها كتدريب التاميذ تدريبان كافيان على اأبواب  ار

 33".ال يدرسوها

هيج  الطاب قوة التفك : كيرل أنصار الطريقة ااستقرائية أها
يان كتقـو على عرض اأمثلة  كم العاـ تدر ي جادة أها توصل إ ا ك
فسية  رؾ الدكافع ال لموسة، ك قائق ا وعة ال تدكر حوؿ ا ت ة ا الكث

ب كيفكر كيعمل تمامان بالغان في تعلم فيهتم ا  .لدل ا

طوات التالية ذ الطريقة  ا  :كتتمثل إجراءات 
ّز  (أ  يث ت موعة من اأمثلة احكمة الصياغة أك ااختيار  عرض 

كن ماحظت ديد بشكل  كيب ا  .ال

علم   (ب  اقسهم ا ا الطاب كي ذ اأمثلة كأف يقرأ ارسة شفوية  إجراء 
 .معانيها كتراكيبها

شاط السابق (ج  ّز من خاؿ ال  .استخراج التعميم الذل ي

علم للقاعدة (د  34.صياغة ا
 

الطريقة  بأّف خطوات (Pembelajaran Bahasa Arab)كذكر  كتاب 
35:ااستقرائية  كما يلي

 

                                                           

رجع33  . نفس ا

اقة، 34  .243، طرائق ال
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درسبدأم (1 وضوعب الدرس  ا قررا  القواعد درس   ا

درس عل (2 وضوع  فيما أمثلةا  يتعلق با

درس التاميذ (3  كاحدا فواحدا متبادا لقراءة اأمثلة يأمر ا

درس لشرح قواعد ذلك كبعد (4   تلك اأمثلة القواعد بدأ ا

درس مع التاميذ يستخلصوف القاعدة من تلك اأمثلة (5  مّ ا

عمل  لتسهيلالقواعد الواضح  التدريبات  كتاب ؿّ التاميذ  كيُطَلب (6
ا التاميذ فردات ال م يعرفو درس معا ا  36.يشرح ا

ي  :كفوائد الطريقة اإستقرائية 
قائق بأنفسهم (1 باط ا  تعود التاميذ الفك كاست

 تفتح أماـ التاميذ باب التحصيل (2

فس (3  تر  اأطفاؿ ااعتماد على ال

ع التاميذ بصحة ما يصلوف إلي (4  يقت

 كيكوف التعليم شائقا  نفوسهم (5

م  (6 درس معتاميذ نطقة نطقة على حسب قوا  يس ا

37.ك يدرهم على التعب عما لديهم من اأفكار بعبارة صحيحة (7
 

ذيزات  : الطريقة 

علم  التوصل إ صياغة القاعدة كتطبيقها (1 ؾ مع ا  .أف التلميذ يش

. أها تسهل على التاميذ تعميم القواعد القواعدية (2
م بدا من مشاركتهم   (3 تفضيل كث من التاميذ تقد القاعدة 

تاجها  .است

                                                                                                                                                               

امد كآخركف،35  ,Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi عبد ا

dan Media, (ماانج :UIN2008 ، ماانج فريس) ،68. 

رجع36  . نفس ا
مد عطية ، 37  .277، ركح 
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ذ الطريقة  :كمن عيوب 

 إها بطيئة التعليم (1

و الذم يقدـ للدرس كيوازف  (2 علم  قلة مشاركة التاميذ  الدرس؛ أف ا
تاج   كيقارف ب أجزائ كيتو صياغة ااست

وانب اأخرل (3 ا على العقل دكف ا  تركيز

درس  التجديد كاابتكار (4  38.تعطيل قدرات ا

 (Metode Deduktif)الطريقة القياسية  (2
ذ الطريقة بعرض القاعدة م تعرض اأمثلة بعد ذلك لتوضيح  تبدأ 

 .القاعدة
ي  اتيجية، ك يل إ اس كيب اللغوم كفيها   تقدـ القاعدة أك ال
ديد  ديدة كالتدريب للطابا مارسة القاعدة ا م فرصة كافية  ؾ  ، م ت

ة  عرض . عليها  أمثلة م تعميمها ذ الطريقة ذات فعالية كب كتعتّ 
وضعات الشاذة كالصعبة من القواعد أم تلك ال يصعب على الطاب  ا

ذ الطريقة  تاج، كتستطيع  قارنة كاإست اكتشافها عن كريق التحليل كا
اؾ بعض الطاب  باستخداـ معلم ناجح توف كقت الطاب، كما أّف 
تها أجرائيا كاإستفادة  اكلة تر يلوف إ معرفة القاعدة أكا، م  الذين 

ل جديدة ها  إعطاء   39.م

ذ  لصغار التاميذ كلكّها تصلح لكبار الطلبة تصلح الطريقة اك
فس بل تعود اإتكاؿ على  تعلم إ التفك كاإعتماد على ال ي تدعو ا ك

                                                           

38 http://iraqalmba.montadamoslim.com/t-topic  قالة ذ ا  صباحا التاسعةالساعة  تؤخذ 
ّاير 26التاريخ   .2015 ف

اقة، 39   .241، طرائق ال
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بية العقلية درس فهي ضّد ال مكن إستخدامها  دركس التاريخ . ا كمن ا
40.ك أدبيات اللغة

 

ذ خطواتكأما  يالطريقة   :41 
وضوع من القواعد .أ  درس الفصل كيشرح ا  .يدخل ا

درس القواعد .ب   . يعرض ا

درس التاميذ الفرصة لفهم ذلك القواعد .ج   .عطى ا

درس اأمثلة ال تتعلق بذلك القواعد .د   .عرض ا

باط من اأمثلة .ق  درس اإست  .عطى ا

درس إ التاميذ التدريبات .ك   .عطى ا

ي موعة من اإجراءات  ذ الطريقة   42:كتتبع 
ص على القاعدة أل صياغة القاعدة (1  .عرض العبارة أك العبارات ال ت

ة من اأمثلة الّدالة على القاعدة (2 ديد عي  .يقـو الطاب ب

ارسها  (3 قدمة ك ظر الطالب  اأمثلة ا علم فرصة كافية لكى ي ؾ ا ي
ا وا  .ح يتمكن من صياغة أمثلة جديدة على م

 :يزات الطريقة

وضوعات الصعبة من القواعد (1 ة  عرض ا  .أها طريقة ذات فاعلية كب

ان  شرح القواعد أها توفر الوقت، حيث ا تستغرؽ كقتان  (2 .  كب
ذ الطريقة أها جافة (3 . يعاب على 
ع (4 وقف التدريسي رتيب كمصط . أها تشعر التاميذ بأف ا
م (5 د ل من ع . تشعر التاميذ بصعوبة تطبيق القاعدة كتعميمها على 

                                                           

 .277، ركح عطية، 40

امد، 41  .Pembelajaran ،68 عبد ا

اقة،42  .242، طرائق  ال
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عل كسيلة  (6 عل تعلم القواعد  نوعا من التدريب العقلي بدا من أف 
 .لصحة الكاـ كالكتابة

ذ الطريقةكعيوب  : 
فظ كاحاكاة العمياء (1  .أها تعود التاميذ على ا
فس كااستقاؿ  البحث (2  .عدـ ااعتماد على ال
 .تضعف فيهم القدرة على ابتكار كالتجديد (3
تهي بالسهل (4  .أها تبدأ بالصعب كت

 الطرقة التحاكريّة (3

ي مفيدة  تعليم صغار اأطفاؿ  اقسة ك ي طريقة السؤاؿ كا ك
هر بآرائهم من  ّظما، كا ا م وؿ  نفوسهم تعب م التعب عّما  أها تعود

قيب فتجّدد فيهم الشوؽ كتبعث  م إ ت غ خوؼ كا كاكجل، كتدعو
اطر شاط العقلّي كسرعة ا  43.فيهم ال

ا  كتقـو ر ّات التاميذ السابقة جو اقشة كاستثمار خ  على ا
دؼ مع قيق  و  كابد أف يعد اأسئلة إعدادا جيدا . لتوجي نشاطهم 

تيب كعدالة توزيعها على   كمن .التاميذكيراعى فيها الوضوح كالتسلسل كال
ذ الطريقة يعيوب  ا   إ ااستطراد تؤدمك  طويا أها تستغرؽ زم

وضوع ركج عن ا 44.كا
 

 

 

                                                           

بية كالتعليم43  .12-26، (دار الساـ: فونوركغو)  ال
44 http://www.deyaa.org/vb/showthread.php?t=   قالة ذ ا  لثة مساءالثاالساعة تؤخذ 

ّاير 27التاريخ   .2015 ف

http://www.deyaa.org/vb/showthread.php?t=16
http://www.deyaa.org/vb/showthread.php?t=16
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ّية أك اإلقائّية أك احاضرات (4  الطريقة اإخباريّة أك التلقي

ي ال يقـو  دّرسك قائق ا علومات كا  فيها بإلقاء ما يريد من ا
كوف  العمل كالتعليم هذ الطريقة يفيد كبار . يستمع ل التاميذ كا يش

 :كيضر صغار لأسباب اآتية
م ا  .أ  اؼ الصغار فإّف عقو يستطيع الكبار اإصغاء مدة طويلة 

 .تتحمل ذلك

اء اإلقاء، أّما  .ب  رية بأنفسهم أث و كت ا يستطيع الكبار استخاص ال
هم ذلك ك  .اأطفاؿ فا 

ة ال تلقى  .ج  علومات الكث زف  كقت قص ا كن لعقوؿ الكبار أف 
عليهم مع فهمهم إيّها فهما جّيدا، أّما اأطفاؿ فا يستطيعوف ذلك 
م  أمر كاحد مدة  لعدـ قدرهم على ضبط أنفسهم كحصر أفكار

 .طويلة

درس إ إتباعها إّاح يتغذر توصيل  بغي أّا يرّكز ا ذا كّل ي كمع 
ا يأي ا ذلك  اف بغ علومات إ اأذ  :ا

فس على طوؿ اإصغاء فتضعف  (1 مل ال فظ ك ذ الطريقة قّوة ا  
 .باقى القول العقلية

صل علي التاميذ من  (2 عّلم إذا اتبعها معرفة مقدار ما  ايستطيع ا
علومات ال يلقيها عليهم، كذلك ايستطيع أف يعرؼ الصعوبات  ا
ب أّا يقضي طويا  شرح ضهم أك اأمور السهلة ال   .ال تع

اف التاميذ هذ الطريقة ثابتة ثبوتا  (3 علومات ال تدخل  أذ اتكوف ا
 . تاّما
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ا يدعو إ  (4 اقسة كإ التعليم هذ الطريقة ا يبعث  التاميذ حّب ا
فظ كاإستظهار  45.ااعتماد على ا

عدلة الطريقة (5  ا
صوص التكاملية كتسمى أيضا طريقة اأساليب  كتسمى طريقة ال

مع مزايا الطرؽ السابقة ي طريقة تكاد  تصلة ك  تبدأ بعرض نّص .ا
ص كما تعا موضوعات القراءة مل  طيات توجيها كيعا ال  .متكامل 

علم في كيعا  اقشهم ا ص قراءة صامتة م ي حيث يقرأ التاميذ ال
ذ اأمثلة حسب  الكلمات الصعبة م يقرأ التاميذ قراءة جهرية م تعا 
وار  اانتقاؿ من مثاؿ إ آخر  علم على ا الطريقة ااستقرائية معتمدا ا
عّلم بأسلوب سهل كيكتبها  تج التاميذ قواعد الدرس فيصوغها ا ح يست

 .على السبورة
علم فرصة تدريس القواعد من  ذ الطريقة تعطي ا كا شك إّف 

ذ الطريقة يتم مزج  خاؿ موضوعات القراءة كاأدب كالتعب كعن 
راف كالتكرار ح تتكّوف  اكيب كالتعب الصحيح كااستعماؿ كا القواعد بال

لكة اللسانية ارم تعليم .ا ذ الطريقة  ن نرل إف تعليم القواعد كفق   ك
رسومة للقواعد م كنرل أها الطريقة الفضل.اللغة نفسها داؼ ا  لتحقيق اأ

اكيب كبالتعب الصحيح  حوية أن يتم عن طريقها مزج القواعد بال ال
صائصها اإعرابية ؤدم إ رسوخ اللغة كأساليبها رسوخا مقركنا   .ا

شد ها   كن للمدرس أف يس طوات ال  كفيما يلي بعض ا
 :تدريس فيما يلي

إعداد الدرس إعدادان جيدا قبل دخوؿ الصف  .أ 
اسب للدرس .ب   . التمهيد ا

                                                           

بية، 45  .23-25 ال
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تكامل الذم يشتمل على اأمثلة ال ستستقرل القاعدة  .ج  ص ا قراءة ال
ها  . م

اقشة كل مثاؿ بغية دفع  .د  تسجيل اأمثلة ال تشتمل على القاعدة كم
تاج  الطاب إ ااست

تاج القاعدة كتثبيتها على السبورة على أف يتوصل الطاب إ  .ق  است
 صوغها بصورة طبيعية من غ مشقة

اف بطريقة التطبيق .ك  بطة  اأذ ست  تثبيت القاعدة ا

زؿ على أف يقتصر  .ز  ات  ا تكليف الطاب القياـ بأداء بعض التمري
ها على ما أخذ الطاب من قواعد الدرس نفس باإضافة  طلوب م ا

يم ا للمفا اف كتكوي  إ الدركس السابقة ربطان للمعلومات  اأذ

ات الكتابية ال قاـ الطاب بإجرائها .ح   تصحيح التمري

درس إ فهم طاب للقواعد .ط  اف ا  إجراء اختبارات بغية اطمئ

 تكوف أكثر خطوات درس القواعد فرصان لبياف كحدة فركع اللغة العربية .م 

اان حيان لتطبيق القواعد،  القراءة  .ؾ  تكوف أكثر دركس اللغة العربية 
صوص .كالقواعد كال

46
 

 

 

 

 

 مشكات تعليم علم الصرف .ب﴾ ﴿

                                                           

46 http://www.ruowaa.com/vb/showthread.php?t  قالة ذ ا صفتؤخذ    الساعة الثالثة كال
ّاير 27 التاريخ مساء  .2015 ف

http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t
http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t


45 

 

 

ي  شكات  توقع أف حل ا كجود فجوة ب التوقعات كالواقع أن من ا
 كتعريف أخرل أّف 47.أك قد تكوف مطلوبة، أك بعبارة أخرل للحد من الفجوة

فيذ اللغة العربية ي بعض من العوامل ال تعيق كتبطئ ت شكات   48.ا
، فهو يبتكر التفك  لق الدكافع لدي تعلم  شكلة ال تث انتبا ا كا
و  تعلم  وقف الذم يواج ا شكلة، كليس ا ذ ا ل  و ا كيوج عمليات 

ث شيء  تعلم بصعوبة ما، أك رغبة   س ا دما  شكلة فحسب، كلكن ع ا
اؾ مشكلة أيضا  49.تكوف 

شكلة للمتعلم قد تأي من أكثر من مصدر، كقد تأي من التلميذ  كا
ما يث سؤاا،  درس حي ، من حب استطاع كرغبت مثا، أك تأي من ا نفس

واقف اإجتماعية تعلم . أك تأي من ا شكات نشاط يصل ا فالتفك  حل ا
شكات  50.من خال إ حل ا

ج  ا تعتّ قواعد اللغة العربية من أكثر اجاات غموضا كصعوبة  م
ذ الصعوبة اتقتصر فقط على متعلميها من  التعليم اللغة العربية بشكل عاـ، ك

ائها حسب أيضا على أب اطق ها، بل ت  51.غ ال
تد ل  ا  حوية ليس كليد عصرنا كإ اإحساس بصعوبة تعليم القواعد ال

ثل . جذكر عميقة  أغوار تاريخ الثقافة العربية حو كإف كاف  كتدريس ال

                                                           

47،  .65، (1983اإخاص، : سورابايا) Dasar-dasar  Strategi Dakwah Islami  شك

ا، 48 اس: يوكياكرتا) Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab كأ م  .51 ،(2011 ،ت
مود علي السماف، 49 ة)، التوجي  تدريس اللغة العربية  دي عارؼ: بدكف ا  .86، (1983 ،دار ا
رجع  50  .نفس ا

اقة، 51  .229، .طرائق ال
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اطق ها، فهو مشكلة أكّ  كتب  ة  كتب تعليم العربية لل مشكلة كب
اطق بلغات أخرل 52.تعليم العربية لل

 

حوم  صطلح ال ذا ا كقد يوجد  معرفة العلـو العربية، ما يرتبط 
اء العام العربية تشمل على . كالصر غالبا بقواعد اللغة العربية يع ا اأقّل  

حو كالصرؼ كالباغة: ثاثة أشياء رؼ . ال حو تتكلم من أحكاـ ا أما ال
اؿ من أكاخر الكلمة ملة ككيف ا كأما الصرؼ تتكلم عن الكاـ . كالكلمة كا

ب  من حيث ما يعرض ل من تصريف كإعاؿ كإدغاـ كإبداؿ، كب نعرؼ ما 
صدر كب نعرؼ أيضا  ضارع كاأمر كا اضي كا أف تكوف علي التغي من حاؿ ا

اؿ اللغة أك . تغي شكل الفعل من حيث فاعل كأما الباغة تتكلم عن 
تماـ عن اأدب  نفسها عا كالبياف. اإ ي تشمل على البديع كا الثمرة . ك

كن أف  ي التصريف، كقاؿ أهما ا  ي اإعراب، كأما الصرؼ  حو  عن ال
عا كالبديع أيضا فسهما كلكن يرتبطاف با كرأل فتح اجيب  كتاب . يقوما ب

كمات الغدائية فقط، ايتعلم  كأّف تطوير كتدريس قواعد اللغة العربية كا
هاجها دافها كم  53.بأ

ا كمراجع مشكلة و ما دم  تعليم القواعد كما تشرع  الفصل السابق 
صوص اإسامية  أك معّلم اللغة العربية نصبح نضع اللغة العربية كسيلة لفهم ال

كأف اللغة العربية يتعلم لتجهيز أنفسهم  إدراة العبادة . باللغة العربية فقط
عل . اليومية ترغب  حفظ قراءة الصاة كقراءة حركتها كقراءة سورة القرآف كم 

                                                           

د طعيمة،  52 ّامج تعليم العربيةرشدم أ واد التعليمية ل كرمة)، دليل عمل  إعداد ا : مكة ا
1985) ،185 .

53
تانج فوستاكا أبادم، : يوكياكرتا)، Rekonstruksi Pendidikan Bahasa Arabفتح اجيب،    بي
2010) ،173. 
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ظاـ وعة من . اللغة العربية  العمل كال موعة مت ابد كضعها من خاؿ 
صلحة اللغة العربية قدية  طالعة ال  54.البحث كا

شكلة ا كعاشق اللغة العربية أف تشكل التقاليد كا ك و كيف   أيضا 
حو كالصرؼ كالباغة )العلمية باللغة العربية  ّص  قواعد اللغة العربية كال

ا عا كالبديع كغ تشر بشكل حسن (كا 55.لي
 

 

  اأمثلة التصريفّيةكتاب .ج﴾ ﴿

 تاريخ كجود علم الصرؼ (1

والتصريفككاضع  اء كتشديد الراء نسبة   راء بفتح ا  معاذ بن ا
ركية كما  التصريح، كلكن  القانوف للشريف  اليوسى إ  بيع الثياب ا

 56. ابن أ طالب كـر اه كجهمكاضع اإماـ عل
و الصرؼعلم ية قصول  ، علـو اللغة العربية من أحد   ل أ

ا بعض العلماء علم التصريف، كأيّد  ، كقد  عاصر كالقد الدرس اللغوم ا
تو  تأخرين كابن مالك ا صطلح اأكؿ؛ أن اأصل  672بعض ا ػ ا

تصر أكثر من  حو)كمواز للفظة  (التصريف)التسمية ك و اللفظ (ال ، ك
يدم  تقدموف من علماء العربية كالفرا ، ك ا ػ كسيبوب (ق175)الشائع اليـو

ا يصطلحاف علي ال التصريف كا الصرؼ أف مسائل كانت  (ق180)
حو ا متداخلة  علم ال د  57.ع

                                                           

54
رجع،     .174نفس ا

55
رجع،     .175نفس ا
قصود  علم الصرؼ بن عبد الرحيم، مد 56  ة)، كتاب ا ة كالطبعة كالس دي  .1، (بدكف ا

57 http://www.obian.net/vb/showthread.php?t=   قالة ذ ا  الرابعة إا الربعالساعة تؤخذ 
ّاير 27 التاريخ مساء  .2015 ف

http://www.obian.net/vb/showthread.php?t=62049
http://www.obian.net/vb/showthread.php?t=62049
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تُعرؼ ها - أم بقواعد - علم بأصوؿ ) ااصطاحكالصرؼ  
اء فردة ال ليست بإعراب أك ب ية الكلمة ا . أحواؿ أب

اـ  كن اإ عرفة بعلم اأصوات بقواعدكعلم الصرؼ ا   دكف ا
خالفة خاصة   ماثلة كا ديثة كمعرفة قوان ا كبالكتابة الصوتية ا

اجة إ علم الصرؼ   حو  موضوعي اإبداؿ كاإعاؿ، مثلما أف ال
ب  حن  ية الداخلية للكلمات، ف ؛ أف الصرؼ يدرس الب تفس مسائل
حو؛  اـ  علمي الصرؼ كاأصوات فهما مقدماف على علم ال ا اإ علي

ركب، يقوؿ ابن مسعود  حو يبحث  صفة ا اعلم أف الصرؼ أـ ): أف ال
ا ا كيطغى  الركايات عارك ا كيقول  الدرايات دارك حو أبو ، (العلـو كال

ككصف ابن مسعود باأـ اف ب تتوالد الكلمات " 3 مراح اأركاح ص"
حو  اية ما نال علم ال ل من الدراسة كالع كتتكاثر األفاظ كعلم الصرؼ م ي

ديثة  .ا يع أف ميداف للدراسات ا
اث التقليدم جزءا من علم الصرؼ  كلقد كاف علم اأصوات  ال

ا يع أف مباحث الصرؼ  هج الصوي  الذم قامت بعض أبواب على ا
التقليدية أفادت إ حد بعيد من الدراسات الصوتية، كقد صَف باحثوف 

ؤاء  ا على أساس علم اأصوات، كمن  اثان صرفية أقامو عرب معاصركف أ
يم أنيس  كتابي  " اللهجات العربية"  ك" اأصوات اللغوية"الدكتور إبرا
ّاـ حساف  كتابي  ا- اللغة العربية "كالدكتور  ا ا كمع ا ج "ك"  مب ا م

" دراسات  علم اللغة"كالدكتور كماؿ بشر  كتابي " البحث  اللغة
هج الصوي "كالدكتور عبد الصبور شا  كتاب " علم اللغة العاـ"ك ا

ية العربية ن أيوب  كتاب " للب كالدكتور " أصوات اللغة"كالدكتور عبد الر
تار " فصوؿ  فق العربية"رمضاف عبد التواب  كتاب  د  كالدكتور أ

مود السعراف  كتاب " دراسة الصوت اللغوم"عمر  كتاب  كالدكتور 
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القراءات القرآنية  ضوء "كالدكتور عبد العزيز مطر  كتاب " علم اللغة"
ديث مود فهمي حجازم  كتاب " علم اللغة ا مدخل إ "كالدكتور 

اللهجات العربية  القراءات "كالدكتور عبد الراجحي  كتاب " علم اللغة
 ".القرآنية

و األفاظ العربية من حيث الصحة  كموضوع علم الصرؼ 
عربة من حيث  اء ا تصرفة كاأ كاإعاؿ كاأصالة كالزيادة، كاأفعاؿ ا

عا الطارئة فيجرم التصريف على  البحث عن كيفية اشتقاقهما إفادة ا
يتها فيقاؿ مثان  اسم الفاعل من الفعل الثاثي بزنة : ذ اأفعاؿ بتغي ب

رم  يئة بزنة ِفعَلة إ غ ذلك، ك فاعل كاسم التفضيل بزنة أفعل كاسم ا
اء  سب، أما اأ مع كالتصغ كال ية كا عربة بالتث اء ا التصريف على اأ

و  ية  ب ذا تصغ  (َمن ككيَف كأينَ )ا فا يدخلها التصريف، كا يرُد على 
عها أف ذلك  اء ك ذ اأ ية  ، كا تث وصولت ذا اإشارية كالذم كال ا

. خارج عن القياس فهو نادر أك قليل
ت  حو كاللغة كاأدب  ان  ال د ككاف الصرؼ  طور نشوئ م

حو  (علم العربية)اسم  حو)م أطلق علي كعلى ال ، كقد ظهر ذلك (علم ال
تقدم حذك  ، كحذا من جاء بعد سيبوي من ا جليان  كتاب سيبوي

حو بأن  ذا )فعرفوا ال علم تعرؼ ب أحواؿ الكلم العربية إفرادان كتركيبان ك
م علم  حو كالصرؼ، م أصبح اأكؿ بعد و كاضح يشمل ال التعريف كما 

حو حو كالصرؼ . الصرؼ كأصبح اآخر علم ال كا شك  أف كجود ال
ميد ع   معان  كتاب سيبوي يدؿ على أهما كما يقوؿ الشيخ عبدا

واف نبتا  أصل كاحد كأطلق عليهما اسم ) (تصريف اأفعاؿ)كتاب  ص
عهما التأليف  كتاب كاحد . كاحد ك
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ا حوا الكتاب من مسائل الصرؼ بالذات تأث كب  كلقد بقي 
بع اأكؿ لعلم  از كتاب سيبوي ا امتد عّ زماف طويل، فقد عد ا

دما كضع كتاب  ان ع الصرؼ، كاعتمد على ما في من مسائل كث
عا من "التصريف" ، كذلك فعل أبو علي الفارسي كتلميذ ابن ج فيما 

قواعد الصرؼ كأصول سواء كاف ذلك  شرح أ علي كابن ج 
از أـ  كتاب ابن ج  (تصريف) لوكي)ا أـ   (التصريف ا
ا إ مباحث الصرؼ شيئان ذا قيمة (خصائص) ، كم يضف من جاء بعد

اثرة   ت ع قواعد الصرؼ كأمثلت ا و  ة، ككل ما فعلو   (الكتاب)كب
خاصة كتبويبها كهذيب مسائلها كالتعليق عليها فكاف للصرؼ جزء مهم  

ة  (مفَصل) تو س شرم ا ػ جرل  عرض على هج سيبوي  538الز
، ككاف ل أيضان جزء مهم  كتب ابن  حو مثل كتاب فخرج الصرؼ بال
رج  حوية، كم  باحث ال مالك الذم كضع مباحث  أكثر كتب بعد ا

هج كاقتصركا على شرح مسألة غامضة أك مثاؿ  ذا ا الصرفيوف التالوف عن 
ها  ة م شأت من ذلك شركح كث لة أك زيادة  التمثيل كالشرح، ف أك 

فصل) اباذم على  (شرح ا ، (الشافية)ابن يعيش، كشرح رضي الدين ااس
أيضا، كشرح أ حياف اأندلسي على  (الشافية)كشرح نقر كار على 

 .ابن مالك، كشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (التسهيل)
ا إا أف ركح  ف رتبوا مسائل الصرؼ كبوبو ص ؤاء ا كمع أف 

ميع  صدر اأكؿ  فاهم كبقي الكتاب ا كتاب سيبوي م تفارؽ مص
 .الدراسات الصرفية التالية

 

 

 

ة حياة مؤلف كتاب اأمثلة التصريفية (2  تر



51 

 

 

مد معصـو  ي  ذ الكتاب يع كيا كاف اسم الكامل من مؤلف 
بانج غرسيك يع  ي، كلد  مسكو با سكو بار ا بن علي بن عبد ا

بعد تعلم علم الشرع من أبي قد يتوصل تعلم إ دائرة .  معهد جد
اشم أشعارم ا ايلـز لطلب . جومبانج للشيخ العام العامة  كالطاب 
سلم  .العلم فقط لكن يلـز أيضا لدفع عدك ا

اشم أشعارم، يرل  ت الشيخ  يّة ب ي خ ي معصـو  زكجة كيا
حوم  سا كال الشيخ أن شاب عام لعلم الشرعي، كمثل العلم الفلكي كا

ت ل. كالصر ذا يسبب نكح الشيخ ب ة ثلث عشر كألف . ك ك الس
عهد  دائرة سباؾ ثلث عشر من تبو  ي معصـو ا كتسع مائة ب كيا

عاصي كرات كا ا كثرة ا كبإذف اه قد حصل . أرنج جومبانج، كاف 
ا  .جهد 

ة، من أكصاف يع أن ايفرؽ  ي معصـو ل أكصاؼ كر كاف كيا
اس كالسفلى، أيضا أن  د ال ب الغ كالفكر كب من ل دراجة العلي ع

 .صو
ي  ي معصـو أربع كتب، اأكؿ اأمثلة التصريفية  ف كيا كقد ص

ارجي  د  إندكنسي كا عا كتاب عن علم الصرؼ، كيستخدـ  أكثر ا
كالثا فتح القدير كاف أكؿ الكتاب  . لسهل تعليم كفهم كحفظ

كالثالث . أندكنسي الذم يبحث عن علم مقدار العر باللغة اإندكنسي
ثاؿ كتاب عن  الدركس الفلكية كتاب عن العلم الفلكي كالرابع بديعة ا

 . العلم الفلكي أيضا
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ة   كمات الشيخ معصـو  التارخ أربع كعشرين من رمضاف  الس
ة الثالث  اير  الس جرية أك الثامن ي س كألف كثلث مائة  إحدل ك

58.كثاث كألف كتسع مائة ميادية للمرض  عمر السادس كأربع
 

 
  السابقةالبحوث .د﴾ ﴿

و   :رقم دف القيدأما البحوث السابقة  البحث بإسم داناع أر
وضوع210507034 تعليم علم الصرف لطاب الصف العاشر :  با

بالمدرسة العالية اإسامية المعارف مفتاح السام كامبوع ساهوع 
اصة فيما يلي، 2011-2010فونوروغو السنة الدراسية   :أما ا

عارؼ  درسة العالية ا مفتاح الساـ أّف تعليم علم الصرؼ للصف العاشر 
ة الدراسية  وع فونوركغو الس  قد سار بعضهم 2011-2010كامبوع سا

دّرس بطريقة أخرل ح كصل  على طريقة التعليم الصحيحة كقد سار بعض ا
ي . إ تعليم الفعاؿ كإف الطريقة الفعال  تعليم علم الصرؼ للصف العاشر 
شكات تعليم علم ك. بطريقة القياسّية علم  إّف فرارء تعليم علم الصرؼ فوجد ا

ها  :الصرؼ للصف العاشر م

ائمة بأحواؿ الطاب (1 عّلم طريقة التعليم على الصرؼ ا د ا  . م 

ستفاد للمعّلم كالطاب عن قاعدة علم  (2 ات  الكتاب ا  نقصاف التمري
 .الصرؼ

ادثة الطاب (3 د   . عدـ إستخداـ القواعد ع

ب ق (4  .ا الدرسذرغبة الطاب عن علم الصرؼ كنقصاف الدفع لديهم 

د تعليم ق (5 درس كالطاب ع  .ا الدرسذنقصاف حسن التفاعل ب ا

                                                           

58 http://sinarsunni.blogspot.com///kh-m-mashum-bin-ali.html   قالة ذ ا تؤخذ 
 .2015 ماريس 7 صباحا التاريخ التاسعالساعة 

http://sinarsunni.blogspot.com/2011/02/kh-m-mashum-bin-ali.html
http://sinarsunni.blogspot.com/2011/02/kh-m-mashum-bin-ali.html
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 .نقصاف حفظ اأمثلة التصريفية لدل الطاب (6
ي ترقية كفاءة مدرس علم الصرؼ كترقية طريقة  شكلة  ذ ا  أما احل 

درس كالطاب سن التفاعل ب ا قررة قبل التعليم ك ادة ا  .تعليم كاستيعاب ا
واد الصرفية ال يبحث عن   ذا البحث العلمى السابقة يتعلق باختار ا  

درسة العالية  طريقة الفعالة لتعليم علم الصرؼ لطاب الصف العاشر با
وع فونوركغو، كأما الباحث  عارؼ مفتاح الساـ كامبوع سا اإسامية ا

علم كالطاب  تعليم كتعّلم علم الصرؼ بكتاب  سيبحث عن مشكات ا
ية  درس الدي اأمثلة التصريفية كطريقة حّلها لطاب الصف التجري للب با

دل" ة الدراسية " مفتاح ا  .2015-2014ماياؾ طاناتاف فونوركغو الس
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الباب الثالث 

 عرض البيانات

ماياك طاناتان " مفتاح الهدى"عرض البيانات العامة عن المدرسة الدينية  .ه﴾ ﴿
 فونوروغو

 فونوروغو طاناتان ماياك" الهدى مفتاح "الدينية المدرسة تأسيس تاريخ .1

دل"مدرسة  عهد " مفتاح ا ية السلفية  دار "ي مدرسة الدي
دل ي ". ا اء معهد أك دل"ساس ب ية ". دار ا درسة الدي ي ا  أكل 

ل ماياؾ كحول اء من أ ة . البسيطة الذم يتعلم فيها أب لف أم  الس
انوف ظمة   (1986) كتسعمائة كستة ك درسة باستعماؿ ا تطور ا

ديدة . ا

درسة بشعار  ذ ا احافظة على القد الصا كاأخد "ب 
ديد اأصلح اؾ تعليم الكتب السلفية حافظة الوارثة نظرية ". با

ية  درسة الدي بية  ا دل"اإسامية أكل أنشطة ال يساكل " مفتاح ا
د السلفية اأخر عا وات. بأنشطة ا انية س بية   للتجريب أك . عملية ال

تاف وات. لإبتدئية س وات ك للعالية ثاث س اكية ثاث س . للث

ة  ذ الس ية  2000 أك 1999م درسة الدي بية با  أنشطة ال
دل" وات من الصف اأكؿ ح الصف السادس " مفتاح ا متغ بست س

ج  ا وات من الصف اإعدادل ح الصف السادس كم أك بسبع س
 .التدريس كطريقت
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ستعملة   ج بالطريقة السلفية كالكتب ا ا كأما استعماؿ ا
ي الكتب السلفية ذك العلم كالعمل : كأما اإرسالية للمدرسة . التدريس 

ة تخلق بأخاؽ الكر ككذا جعل الطاب مستعدا . ب كالتقول إ اه كا
59.للورثة كالقدكة  كاإستمرار جهاد العلماء

 

 

 ماياك طاناتان "مفتاح الهدى " الجغرفي بالمدرسة الدينيةالموقع .2
 فونوروغو

ية  درسة الدي دل"تقع ا ماياؾ طوناتاف فونوركغو  " مفتاح ا
قرية ماياؾ من قرية  (Ampeyan)  دائرة أمفيياف ۳۸/٦الشارع جواندا رقم 

ة فونوركغو دي ية  .طاناتاف  ا درسة الدي دل"كانت ا دكدة "  مفتاح ا
اياف هة الشاملية بعمدة راناك انوبية (Ronowijayan) من ا هة ا  كمن ا

دكدة (Surodikraman) دكدة بعمدة سوراديكراماف هة الغربّية   كمن ا
دكدة بعمدة سيماف ( Bangunsari)بعمدة باعونسارم  هة الشرقية  كمن ا

(Siman)اتف  461093.60 (0352)  ا

 

 

 

                                                           

59 ذا البحث/D/-III/  نظر إ نسخة الوثيقة الرقما      ملحق 

 
60 /D/-III/  إ نسخة الوثيقة الرقمانظر ذا البحث    ملحق 

38 
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 ماياك طاناتان فونوروغو" مفتاح الهدى"الدينية   المدرسةوسائل .3

دكؿ   3.1ا

درسة ية  كسائل ا دل"الدي  61.ماياؾ طاناتاف فونوركغو" مفتاح ا

 عدد  أو الوسائلاسم الغرفة رقم

درسة 1  1 غرفة رئيس ا

 1 غرفة اأساتذة 2

صّلى 3  1 غرفة ا

 116 الفصل 4
زانة 5  3 ا

 2 غرفة الضيوؼ 6

                                                           

/D/-III/  انظر إ نسخة الوثيقة الرقم61 ذا البحث    ملحق 
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" الهدى دار"مرّبي معهد 

الحاج  الشيخ عبد السميع

 رئيس المدرسة

  الحاجيسيف الدين رافع حمدأستاذ أا

كتب 7  1856 ا

 1856 الكرسي 8

ماـ  9  1ا
 2 الكومبوتر 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماياك طوناتان فونوروغو "مفتاح الهدى" منظمة المدرسة الدينية تركيب .4

دكؿ   3.2ا

ية  درسة الدي ظمة ا دل"تركيب م  62ماياؾ طوناتاف فونوركغو" مفتاح ا

 

                                                           

62 ذا البحث/D/-III/   انظر إ نسخة الوثيقة الرقم   ملحق 
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 المدرسين والمدرسات والموظفين والموظفات بالمدرسة الدينية أحوال .5
 ماياك طوناتان فونوروغو" مفتاح الهدى"

وظفات وظف كا درسات كا ا للمدرس كا  العدد اإ
ية  درسة الدي دل"با ة الدراسية " مفتاح ا ماياؾ طوناتاف فونوركغو الس

سوف ـ2014-2015 سة ك كما  نسخة الوثيقة ( 155) ائة ك
ذا البحث 63  ملحق 

 

 

ماياك طوناتان " مفتاح الهدى"الطاب بالمدرسة الدينية  أحوال .6
 فونوروغو

 عدد الطاب .أ 

ية  درسة الدي قسم ا دل"ت إ ستة فصوؿ للب " مفتاح ا
ات أصا من الصف اأكؿ إ الصف السادس كعدد كل تسعة . كالب

و متساك بالصف الثا أل إذا  كاف  و الصف التجري  ك صفوؼ ك
ية كيصبح إ الصف التجري هارة الدي ككاف . الطالب جديدا كل ا

و طبقتاف أل الطبقة اأك  صف التخصص بعد الصف السادس ك
. كالطبقة الثانية

                                                           

 
63 ذا البحث/D/-III/  انظر إ نسخة الوثيقة الرقم   ملحق 
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عن عدد الطاب لكّل : كما  الدف اآي كعدد كل تفصيا
ية  درسة الدي دل"فصل با . ماياؾ طوناتاف فونوركغو" مفتاح ا

 

 

 

 

دكؿ   3.4ا

ية  درسة الدي دل"أحواؿ الطاب با ة الدراسية " مفتاح ا -2014الس
2015

64 

 الفصل عدد الفصل عدد التاميذ عدد التلميذات المجموع

 التجري 2 34 39 73

 اأكؿ 44 739 764 1503

 الثا 17 488 524 1012

 الثالث 22 410 473 883

 الرابع 14 175 297 472

                                                           

   64 ذا البحث/D/-III/   انظر إ نسخة الوثيقة الرقم   ملحق 
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امس 10 141 225 366  ا

 السادس 7 112 157 269

 1صص  1 28 32 60

 2صص  1 19 30 49

 عدد كلها 4687

 

 العملية السنوية .ب 

اؿ لطاب الصف الرابع (1  عملية رؤية ا

ة (2  حفلة اأخر الس

ركمية لطاب الصف التجري (3  ختم ا

 ختم العمريطي لطاب الصف الرابع (4

 زيارة اأكلياء لطاب الصف السادس (5

 

 الواجبات المتعلقة بالدروس .ج 

و اأمثلة التصريفية لطاب كطالبات الصف  (1 لزـك حفظ الصرؼ ك
اأكؿ كالثا كالتجري 

لزـك حفظ نظم اأجرمية لطاب كطالبات الصف التجري  (2
لزـك حفظ نظم العمريطي لطاب كطالبات الصف الثالث كالرابع،  (3

يع نظمها  .للصف الثالث نصف نظم العمريطي، ك للصف الرابع 

 



62 

 

 

ماياك طاناتان " مفتاح الهدى"نظام الطاب بالمدرسة الدينية  .د 
65فونوروغو

 

 واجبات الطاب (أ 

ظيمهم  (1 الطاعة إ اأساتيذ كاأستاذات كلهم كت
درسة داخا كخارجا  (2 رمة ا فظ  ا
ميع الدركس  (3 اؾ  اإش
س دقائق قبل احافظة  (4 درسة  ضور  ا ا
عهد  (5 سئوؿ من ا لزـك اإذف أك اإشراح من ك التاميذ أك ا
التكاـر ب التاميذ كاأخر  (6
ماؿ  الفصل  (7 تيب كا ظافة كاأمن كال سؤكلية لل ا
درسة  (8 ياف كالساحة ك كسائل ا سؤكلية على حفظ الب ا
ساعدة على طاقة عملية التعليم كالتعلم داخل الفصل  (9 ا

كخارج 
ر كل شهر  (10 الدفع على الشهرية    التارخ العاشرة على ا
التكميلة على أدكات الدراسة  (11
ع  (12 كاف ا ركوب  ا اإيقاؼ على ا
درسة  (13 ع من ا ي ا اإستعماؿ على الزم الر
واظبة  (14 هذب كا ا
دما فرغ الدرس  (15 وطف ع اإخبار إ ا
اؾ على احافظة قبل بدائة الدركس (16  .اإش

 ممنوعات الطاب (ب 

رأة على أّم كج (1 عاشرة ب الرجاؿ ك ا  ا

                                                           

65 ذا البحث/D/-III/   انظر إ نسخة الوثيقة الرقم    ملحق 
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دما جرت الدركس  (2 ؾ عن الفصل ع  ال

ة على اإسراؼ  (3 اإستعماؿ على الزي
مل طعاما  الفصل  (4 ا
دما جرت الدركس  (5 اإستعارة على اأدكات الدراسية ع
دما جرت الدركس  (6 الوسوسة على الدراسة ع
التشاجر  الفصل  (7
د ما جرت الدركس  (8 ـو ع ال
مل كالقراءة على الكتب غ كتب الدراسية  (9 ا

الشتم  (10
 اإجرامية (11

 حقوق الطاب (ج 

درسة  (1 الف نظاـ ا اؾ الدركس ماداـ ا  حق الطاب اش
درسة (2 الف نظاـ ا ساكمة ماداـ ا  يل ا  .حق الطاب ل

 

 

 عرض البيانات الخاصة .و﴾ ﴿

عرض البيانات عن مشكات المعّلم في تعليم علم الصرف بكتاب اأمثلة  .1
التصريفية وطريقة حّلها لطاب الصف التجريبي للبنين بالمدرسة الدينّية 

 2015-2014ماياك طاناتان فونوروغو الّسنة الدراسّية " مفتاح الهدى"

ككذا  تعليم علم الصرؼ أل بكتاب . كل شيئ ل مشكات كحلوؿ
ّية  اأمثلة التصريفية درسة الدي دل"لطاب الصف التجري للب با ". مفتاح ا

شكات كقعت للمعلم  الصف التجري  : كما يليذكر الباحث عن ا
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د(معّلم درس الصرؼ)" اأستاذ مك علي ستياكاف"قاؿ  ، ، ع  مشكلت
شكلة  ستخدـ ألاأك أّف كتابا موعة اأمثلة التصريفية  ا رد صيغة ي   

ا كاضحا، كفقط  شكلة كليس لديهم تفس و ةالثاا  كقليل تماـإ انقصاف، 
وعة من الطاب  تعّلم علم الصرؼحّب الدرس  نسوا بسرعة ح  بسبب مت

واد ال   66.يلقى إليهما

لوؿ ال فعل ب ، أن يستخدـ كث من  امعن ا شكلة اأك علم من ا
ذكوركتب أخرل لدعم  شكلة الثانية، . الشرح بالكتاب ا لوؿ من ا أما ا

صلوا عن اإجابة على السؤاؿ  اأعطى اأستاذ العقاب إ  لطاب الذين م 
، كيعطي اأستاذ يكوفأكؿ الدرس بأف   كاقفا ح يتأخر كقت الدرس  اليـو

صلواف عن اإجابة على السؤاؿ   الرخصة بأف يرجع أّكا لدل الطاب الذين 
عد الطاب الدرس  اليـو التا ح يستطيعوف يهتم كمأخ الدرس، لذلك 

باإضافة إ ذلك، كأكد أيضا أف ترصد . اإجابة على اأسئلة  هاية الدرس
دما تكوف  مسكن  67.هم أك غرؼمباستمرار تعلمهم مباشرة ع

 من أكثر ليس و أّف كتاب اأمثلة التصريفية رأي كما  قول أيضا، 
مل أشكاؿ من الصيغ موعة  من فقط كدليل يستخدمها كلذلك،. العربية ا

واد تسليم أجل واد أف ح  .ا واد معظمها، كلذلك أقوؿ التعليمية ا  أخذ ا

                                                           

66 قابلة الرقم  ذا البحث/W/-IV/  انظر إ نسخة ا   ملحق 

67 رجع  .نفس ا  
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ذكور، كمثل  اأخرل من الكتب اـ الشرح على الدرس بالكتاب ا أجل ا
عقود طلوب كحّل ا  68.كبقية الكتب الشفّية الكافية كا

عل كقت التعليم   لوؿ اأخرل أن أل اأستاذ  كذكر الباحث ا
وعة ح يهتم الطاب الدرس، ك هاية الدرس قد يعطى  ت الفصل بطريقة ا

صلوف اإجابة إ بعض  ّد ك ديّة إ بعض الطاب الذين يتعلموف با
، كعادة قبل يبدأ  ديدة ال يشرح قبل واد ا اأسئلة ال يعطى إليهم عن ا
واد السابقة ستقبل، كقد يسأؿ قليل من اأسئلة حوؿ ا  69.الدركس  اللقاء ا

د الباحث مشكات تعليم علم الصرؼ بكتاب اأمثلة  كث ما 
، فيؤدم إ سوء  د أجود الطرؽ  تعليم عّلم أن م  التصريفية  نفس ا

ات  كتاب اأمثلة  ها بسبب نقصاف التمري نتيجة تعليم علم الصرؼ كم
علم، كما قاؿ  ستفادة بالطاب كا ، "اأستاذ مك علي ستياكاف"التصريفية ا

علم ناقص ات  كتاب اأمثلة التصريفية للطاب كا  70.إّف اأسئلة كالتمري
حو كالصرؼ  احادثة اليومية كرغبة الطاب عن تعّلم  كبعدـ استعماؿ قاعدة ال

ذا الدرس  .علم الصرؼ كنقصاف التشجيع  على حّب 

ية  درسة الدي علم لطاب الصف التجري با واد ال يستعملها ا ككانت ا
دل" توم ذلك الكتاب عن " مفتاح ا م، ك ماياؾ طاناتاف فونوركغو مائمة 

لكن الطاب لو يتعّودكا بأنفسهم  حفظ كتعّلم . أساس معرفة علم الصرؼ

                                                           

68 رجع  .نفس ا  

69 ذا البحث/O/-III/   الرقماحظةانظر إ نسخة ام    ملحق 

70 قابلة الرقم  ذا البحث/W/-IV/  انظر إ نسخة ا   ملحق 
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رّبوا الطاب بتصريف الكلمة اأخرل ما عدا  كتاب اأمثلة التصريفية كم 
ذ الكتاب اأمثلة التصريفية، قاؿ  د سيف "الكلمة ال كتبت   اأستاذ أ

اج قررة لدرس الصرؼ لطاب " الدين رفيعي ا ادة ا درسة كانت ا كرئيس ا
ية  درسة الدي دل"الصف التجري با ماياؾ طاناتاف فونوركغو مائمة " مفتاح ا

شكلة  م لكن ا اسبة  م، أف الكتاب مضموف على القواعد البسيطة كم
فظ الدرس الذم يشرح اأستاذ  الكتاب اأمثلة  بعضهم م يتعّودكا 

رّبوا بتصريف الكلمة اأخرل  71.التصريفية كم 

 

 في تعّلم علم الصرف بكتاب اأمثلة الطابعرض البيانات عن مشكات  .2
 لطاب الصف التجريبي للبنين بالمدرسة الدينّية  وطريقة حّلهاالتصريفية

 2015-2014ماياك طاناتان فونوروغو الّسنة الدراسّية " مفتاح الهدى"

شكات  وعة من خلفية الطاب، قد يوجد ا  عملية التعلم ال فيها مت
ها كما يلي. ال تث  نفس شكات ال كقعت من جهة الطاب م : كا

عارؼ"قاؿ مثا كما  شكلة  تعّلم علم " مس ا ة من ا كقد كجد كث
ديد بكتاب اأمثلة التصريفيةالصرؼ أل  ي صعوبة  شكلة اأساسية  ، ا

د تعّلم علم  وعة، كع ت ية الفعل  تطبيقها على اأمثلة ا الصيغة كالواقع كأب
فظ على بكتاب اأمثلة التصريفيةالصرؼ   قد أكثر مراكغة  فهمها كلكن ا

طالعة على . نظمها أسهل يع ألفاظها كا فظ  و بأف  لوؿ ال يقـو ب  كا

                                                           

71 قابلة الرقم  ذا البحث/W/-V/  انظر إ نسخة ا   ملحق 
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ساعدين  اعة مع إخوان اأخرل ا طريق اإستقامة كيتعلم كيتشّور كيتعلم أيضا 
 72. علم الصرؼ

 تعليم علم الصرؼ كاف  "كحيو نور ألف" قاؿمن ناحية أخرل كما 
حو كاإعاؿ مثا ليتفهم ب  علم الصرؼ تعليم تاج أيضا إ درس اأخر كال

 يضيق الوقت مشكلة أخرلك. ، أهما متعلقاف  فهم علم العربيةكيفهم
كومية فونوركغوقلتعلم أف امعة ا   الصباح، كيتعلم كقت  أيضا يتعلم با

ساءالصرؼ  دل  ا ية مفتاح ا درسة الدي  . فقطبا

و بأف يسأؿ إ اأستاذ ككذلك اإخواف الذم ل  لوؿ ال يقـو ب  كا
اعة مع اإخواف اأخرل كجاء إ  ساعدين  الدرس كيتعلم أيضا  القدرة كا

اصة علم ا  73.ا

شعر م قد الصرؼ تعّلمكبعد " توفيق خالق" قاؿمشكلة أخرل كما 
لة أخرل بسبب أف فردات   قبالصعوبة  تطبيقها على  ا من ا م يعرؼ كث

ساعدين الصرؼ الوقت لتعّلم اللغة العربية كل أيضا  قليا، كقلة اأصحاب ا
تعليم علم  كإعطاء تدريبات ح نزؿ الشجاعة  الصرؼعلى تفهيم 

 74.الصرؼ

                                                           

72 قابلة الرقم  ذا البحث/W/-II/  انظر إ نسخة ا   ملحق 

73 قابلة الرقم ذا البحث/W/-II/   انظر إ نسخة ا   ملحق 

74 قابلة الرقم  ذا البحث/W/-III/  انظر إ نسخة ا   ملحق 
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فردات  اللغة العربية كسوؼ و، بأف يزيد حفظ ا لوؿ ال يقـو ب   كا
اكؿ كالتعلم احاكلة  نستمر  علم الصرؼ  تعّلم نشاطا أكثر تكوف أف ك

 75. اأمثلة التصريفيةكتاب  الواردة العلـو استكشاؼ

شكلة  تعليم علم الصرؼ صعوبة فظ كقد توجد ا عن فوائد اأكزاف  ا
كة، أقساـ اأكزاف من الكث بسبب  كتاب اأمثلة التصريفية ش د  لذلك ا

فيدة ملة ا ا على ا  تطبيق  صعوبة كجدت أيضا لذلك،. الصعوبة  استعما
أف بعض الطاب م يتعلم قبل أل  الكتاب اأمثلة التصريفية  الواردة الصيغ

اضي ا"كما قاؿ .  كقت ا شكلة ، كانت"أنعيم فتح ي ا دم   صعوبة ع
فظ أقساـ  من الكث بسبب عن فوائد اأكزاف  كتاب اأمثلة التصريفية ا
كة، اأكزاف ش كأشعر بالصعبة  فهم الصرؼ كتطبيقها خصوصا  إعطاء  ا

ستعملة فرادات ا ا  مع ا كيب كاإعراب لعدـ معرفت ا احق أف . ال
ها كيب ك اإعراب إا يعرؼ مع ملة ايعرؼ ال   صعوبة أجد لذلك،. ا

وعة الصيغ تطبيق ت ذا الدرس  كقت  م أن الكتاب التصريفية  ا أتعلم 
اضي  76.ا

مشكلة أخرل أّف بعض الطاب قليل الوقت على الدرس أهم يتعلموف 
كومية فونوركغو  كقت الصباح  امعة اإسامية ا أيضا  مأّسسة أخرل كا

ادة امعة على تفهيم ا كما قاؿ . ح أحواؿ البدف الضعيف بعد الرجوع من ا
بوب" ، " ّمد يونوس  أ م أدرس علم الصرؼ اسياـ اأمثلة التصريفية قبل

                                                           

75 رجع  .نفس ا  

76 قابلة الرقم  ذا البحث/W/-V/  انظر إ نسخة ا   ملحق 
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ح قبل  امعة كم أس كغ ذلك أّف أحواؿ البدف الضعيف بعد الرجوع من ا
دم الصاحب الذم  درس، كقليل ع دخوؿ الفصل يسبب إ عدـ قبوؿ شرح ا

ادة ال م أفهمها  77.يساعد على فهم ا

ها أف الطاب م  د الباحث مشكات عديدة لدل الطاب، م ا 
ذا  ذا الذم يسبب عدـ الطاب حّب  ذا الدرس، ك ية تعلم  يعرفوا أ

د  ادة ع علم ا د بّ أك شرح ا لم ع الدرس، كيهملوف ع بعدـ ماحظة ا
د التعليم اموف ع م كي هزكف مع غ  .التعليم، 

ذا الدرس لك صعب  تفهيم اللغة العربية  شط  تعلم  هم الذم ي كم
د اأساس البسيط لتعليم علم  كومية كما ع درسة ا أف من قبل يدرس  ا

قيقة شكلة للمعلم أيضا  ا ذ ا  . الصرؼ، ك
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الباب الرابع 

 تحليل البيانات

 في تعليم علم الصرف حّلها ةقيوطر مشكات المعلم تحليل البيانات عن .ز﴾ ﴿
مفتاح "بالمدرسة الدينّية التجريبي للبنين  صفلبكتاب اأمثلة التصريفية  ل

 ماياك طاناتان فونوروغو" الهدى

إّف مادة قواعد اللغة . اللغة العربية الصعوبة كالسهولة تعليمكاف كل 
بئ عليها  حوية كالصرفية ال ت عرفة بإدراؾ اأساس العملية ال يقصد ها كسب ا
احية  هارة اللسانية  ال صحة الكاـ كسامة التعب كيقصد ها أيضا كسب ا
التطبيقية ح يعتاد الطالب أف يعّّ عن مقاصد بعبارة سليمة صحيحة يصبح 

اية اللغوم كتص إجادة الكاـ من عادت كسليقت  راف جزأ من ك بطواؿ ا
مالية  اأمثلة كالعبارات  حوم ا كيقصد ها أيضا التذكؽ الف بادراؾ ال

و  ذا القصد التذكقي  باط القاعدة كللتطبيق عليها، ك تار است البليغة ال 
 .قصد ثانوم  دركسها

علم كالطاب كالبيئة  شكات من ا كأما . احيطة بالطابيصدر ا
قابلة ب أخوذة من ا شكات ا علم ا  تعليم علم الصرؼ كطريقة حلها ا

ية بكتاب اأمثلة التصريفية للصف التجري للب درسة الدي دل" با " مفتاح ا
 :كما يلي ماياؾ طاناتاف فونوركغو

ستخدمة ألكتاباؿأّف  (1 موعة اأمثلة التصريفية  ا رد صيغة ي  فقط  
ا كاضحا  أّف الكتاب مضموف على القواعد البسيطة كليس لديهم تفس
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ات  كتاب اأمثلة التصريفية  ، كنقصاف التمري فظ اسبة للطاب  كم
ستفادة بالطاب  .ا

واد حمن الطاب  تعّلم علم الصرؼ  تماـإ انقصاف (2  نسوا بسرعة ا
فظ الدرس الذم يشرح اأستاذ  الطابتلقى إليهم، كم يتعّودكا ال   

رّبوا بتصريف الكلمة اأخرل ح يركبها   الكتاب اأمثلة التصريفية كم 
فيدة ملة ا  .ا

شط  بعضأّف  (3 هم الذم ي ّية تعّلم علم الصرؼ، كم  الطاب م يعرفوا أ
ذا الدرس لك صعب  تفهيم مفردة اللغة العربية أف من قبل  تعلم 

د اأساس البسيط لتعليم علم الصرؼ كومية كما ع درسة ا  .يدرس  ا

حو كالصرؼ  احادثة اليومية كرغبة الطاب عن  (4 بعدـ استعماؿ قاعدة ال
ذا الدرس  .تعّلم علم الصرؼ كنقصاف التشجيع  على حّب 

شكات ال كطريقة هم كما يلي حّل ا علم م  :يقـو ها ا

علم كتاب اأمثلة التصريفية كدليل (1 واد تسليم أجل من فقط يستخدـ ا  ا
اـ الشرح على الدرس بالكتاب يستخدـ كث من كتب أخرل ك أجل ا

عقود طلوب كحّل ا ذكور، كمثل الشفّية الكافية كا  ك. كبقية الكتب ا
واد ال تبحث  هاية علم اأسئلة إ الطاب عن ا الدرس قد يلقى ا
واد حوؿ اأسئلة من قليل يسأؿ  اليـو الدرس يبدأ قبل كعادة. قبلها  ا

 .السابقة

صلوا عن اإجابة على اأعطى اأستاذ العقاب إ  (2 لطاب الذين م 
، كيعطي يقـو السؤاؿ  أكؿ الدرس بأف  ح يتأخر كقت الدرس  اليـو

صلواف عن اإجابة  اأستاذ الرخصة بأف يرجع أّكا لدل الطاب الذين 
عد الطاب الدرس  اليـو يهتم كمعلى السؤاؿ  أخ الدرس، لذلك 

51 
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كأكد أيضا أف س، التا ح يستطيعوف اإجابة على اأسئلة  هاية الدر
دما تكوف  مسكن  .هم أك غرؼمترصد باستمرار تعلمهم مباشرة ع

فظوف ما  كتاب اأمثلة التصريفية من  (3 يوجب على الطاب كلهم 
علم باجعاؿ اأمثلة  التصريفات اإصطاحيات كاللغاكيات، كيشرح ا

فردة اليومية فيدة باستعماؿ ا ملة ا وعة  ا ت  .ا

يث يستطيع الطاب أعطى  (4 وعة على الطاب  ت فردات اليومية ا علم ا ا
حوية كالصرفية ا على احادثة بالقاعدة ال  .باستعما

 

 في تعّلم علم حّلها ةقي وطر مشكات الطابتحليل البيانات عن  .ح﴾ ﴿
بالمدرسة الدينّية التجريبي للبنين  صفلالصرف بكتاب اأمثلة التصريفية  ل

 ماياك طاناتان فونوروغو" مفتاح الهدى"

قابلة ببعض الطاب كطريقة حلها   أخودة من ا شكات ا كأما ا
 :تعّلم علم الصرؼ بكتاب اأمثلة التصريفية لطاب الصف التجري كما يلي

فظ صعوبة (1  الكث بسبب عن فوائد اأكزاف  كتاب اأمثلة التصريفية ا
كة، أقساـ اأكزاف من ش ملة  لذلك ا ا على ا د الصعوبة  اجعا

فيدة  .ا

واد أهم م يتعلمواالطاب مهارات بعض أّف  (2  علم ليست كافية لدراسة ا
 ، د اأساس الصرؼ قبل كومية كما ع درسة ا أف من قبل يدرس  ا

 .البسيط لتعليم علم الصرؼ

أّف بعض الطاب قليل الوقت على الدرس أهم يتعلموف أيضا  مأّسسة  (3
كومية فونوركغو  كقت الصباح ح أحواؿ  امعة اإسامية ا أخرل كا

ادة، أف الوظيفة  امعة على تفهيم ا البدف الضعيف بعد الرجوع من ا
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امعة أيضا  م مدرس ا ية كظيفة يطعى  درسة الدي ارجة من ا اأخرل ا
 .كيطلب على بلوغها

شكات ال كطريقة هم كما يلي حّل ا  :يقـو ها الطاب م

كأما طريقة حلها أف يكثركا تعلم علم الصرؼ ليس بكتاب اأمثلة التصريفية  (1
فقط كلكن يطلب أيضا من الكتب اأخرل كسيعة الشرح، كأف يكثركا 

ماعة كيطلب الصحبة ال تساعد  تعلمهم  .التعّلم  با

ي  (2 شكات  اكلة الطاب هذ ا اكؿأك قية امكان باتباع الدركس كاف   ل
د كل األفاظ ال الذم يتعلق ب فظوف با  كيكسبوا بكثرة التدرييات، ك

 .توجد  كتاب اأمثلة التصريفية

اص  اليـو لتعلم الدرس بل  (3 أما طريقة حلها أف يطلب الطاب الوقت ا
م الدرس أل  اك كن قبل دخوؿ الفصل أك بعد ت لتعلم علم الصرؼ الذم 

ماعة كيطلب الصحبة ال تساعد   كقت الليل، كيكثركا التعّلم أيضا با
امعة  . تعلمهم خصوصا لطاب ا

 التعلم من لطاب  ال تسبب مشكات االعوامل العلماء عن كيرل
: لطاباأمثلة من جهة داخلية ا. كخارجهملطاب جهة داخلية ا

فاض القدرة الفكرية (1 عرفية مثل ا خابرات ا/ ا  .لطابا

واقف (2  .الشعورية مثل تقلب العواطف كا

واس  (3 ركية مثل اضطراب  الرؤية كالسمع ا  .(الع كاأذف)ا

اات كالظركؼ كالبيئة لطاب  جهة خارجية اكمن يع ا تشتمل 
كن أف تعوؽ أنشطة ا يلطاب احيطة ال   :للتعلم، ك
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ثاؿ (1 خفضة : البيئة اأسرة ا افر العاقة ب اأب كاأـ، كأسرة م ت
 .ااقتصادية

 .البيئة اإجتماعية (2

درسية (3 درسة كمواقعها قريب من السوؽ، كحالة : البيئة ا مثل ظركؼ مبا ا
اقص علم كأدكات التعّلم ال  .ا

و الذم يشعر مشكات التعلم و الفاعل  التعّلم لطاب ا ككاف 
كن بياها كما يلى لتكوف. مباشرة شكات التعلم  سببة ا : العوامل ا

 .ناقصلطاب  اذكاء (1

دركسة مائمة بالرغب الطاب (2 ادة ا  .م تكن ا

زاج، : مثل .العامل العاطفي الذم م يكن مستقرا (3 سريع اانفعاؿ، متقلب ا
لط دائما  شكات، حزين دائما بدكف سبب  غاضب، كا مواجهة ا

 .كاضح

 .أنشطة التعلم غ موجودة (4

يدة (5  .عدـ كجود دراسة العادات ا

 .ا توجد دكافع التعلم (6

اصل وجودة  تعليم علم الصرؼ بكتاب اأمثلة كا شكات ا  أف ا
شكات الداخلية  ارجية، أما ا احية الداخلية كا التصريفية تصدر من ال

ظرية  اسب بال ي ت هاج التدريس ك ارجية للبيئة كالزماف كم علم كا للطاب كا
شكات الداخلية للطاب أف ذكاء  ذكور، كأما ا لطاب ناقص بأهم م اا

ادة كايستطيعوف أف يطابق  يتعلموا علم الصرؼ قبل قط فلذلك م يفهموا ا
واد، كقع  تعليم علم الصرؼ بكتاب اأمثلة التصريفية أف  الطاب على ا
امعة كم  أعماؿ الطاب كث ح ضاؽ كقت الدرس خصوصا لطاب ا
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درس  عاس ح يلقى ا م يشعر التعب كال حوا قبل دخوؿ الفصل فلذا  يس
واس ارجية للمعلم أّف الكتاب . الشرح  الفصل فيضطرب ا شكات ا كا

رد صيغة فقط كليس لديهم  موعة  ي  ستخدمة أل اأمثلة التصريفية  ا
اسبة للطاب  ا كاضحا أّف الكتاب مضموف على القواعد البسيطة كم تفس

ستفادة ات  كتاب اأمثلة التصريفية ا . فظ فقط، كنقصاف التمري

وجودة  تعليم علم الصرؼ بكتاب  شكات ا كأما طرؽ حل ا
: اأمثلة التصريفية عامة فيما يلى

يع ألفاظ كتاب اأمثلة التصريفية لكون مسببا  (1 فظ  بغى للطاب أف  ي
. على تفهيم  الصرؼ

سن طريقة  (2 علم أف  وعة التعليميستعد على ا ت ، كيكثر اعطاء باأمثلة ا
فيدة ملة ا  . إ الطاب ليستطيع التطبيق على ا

علم على كظيفات الطاب ال قد أعطيت اليهم (3  .يراقب ا

ا (4 واد ال ا يفهموا درس أك أصحاب عن ا  أف يسئلوا الطاب إ ا

ساعدة للمادة (5  .أف يستعد الطاب الكتب ا
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 الباب الخامس

 اإختتام

 نتيجة البحث .ط﴾ ﴿

تيجة البحث استخلص الباحث عن طاب الصرؼ بكتاب اأمثلة التصريفية ؿتعليم علم   مشكاتكفقا ب
ية التجري للبلصف ا درسة الدي دل" با ة الدراسية "مفتاح ا :م كما يل2015-2014 ماياؾ طاناتاف فونوركغو الس  

 وطريقة حلهامشكات المعلم  .1

شكاتأّف  ا   الا علم كطريقة حلها  تعليم علم الصرؼ بكتاب اأمثلة التصريفية لطاب د لصف اا
ية  درسة الدي دل"التجري للب با :ماياؾ طاناتاف فونوركغو كما يلي" مفتاح ا  

ستخدمة ألكتاباؿأّف  (1 موعة اأمثلة التصريفية  ا رد صيغة ي  ا كاضحافقط   ، كنقصاف كليس لديهم تفس
ستفادة بالطاب ات  كتاب اأمثلة التصريفية ا ي بأف . التمري علم أما طريقة حلها  كث من كتب يستخدـ ا

عقودأخرل  طلوب كحّل ا ذكور، كمثل الشفّية الكافية كا اـ الشرح على الدرس بالكتاب ا . كبقية الكتب أجل ا
واد ال تبحث قبلها هاية ك علم اأسئلة إ الطاب عن ا  .الدرس قد يلقى ا

واد ال حمن الطاب  تعّلم علم الصرؼ  تماـإ انقصاف (2  الطابتلقى إليهم، كم يتعّودكا  نسوا بسرعة ا
ّربوا بتصريف الكلمة اأخرل ح يركبها   فظ الدرس الذم يشرح اأستاذ  الكتاب اأمثلة التصريفية كم 

فيدة ملة ا ي بأف م. ا علمعطى أما طريقة حّلها  صلوا عن اإجابة على السؤاؿ ا العقاب إ ا لطاب الذين م 
، كيعطي يقومواف  أكؿ الدرس بأف  علمح يتأخر كقت الدرس  اليـو  الرخصة بأف يرجع أّكا لدل الطاب ا

صلواف عن اإجابة على السؤاؿ  أخ الدرس، لذلك  عد الطاب الدرس  اليـو التا ح يهتم كمالذين 
دما تكوف  س، يستطيعوف اإجابة على اأسئلة  هاية الدر كأكد أيضا أف ترصد باستمرار تعلمهم مباشرة ع

 .هم أك غرؼممسكن

ّية تعّلم علم الصرؼ، ح صعب  تفهيم مفردة اللغة العربية أف من قبل يدرس بعضأّف  (3  الطاب م يعرفوا أ
د اأساس البسيط لتعليم علم الصرؼ كومية كما ع درسة ا ي بأف.  ا  يوجب على الطاب أما طريقة حّلها 

علم باجعاؿ  فظوف ما  كتاب اأمثلة التصريفية من التصريفات اإصطاحيات كاللغاكيات، كيشرح ا كلهم 
فردة اليومية فيدة باستعماؿ ا ملة ا وعة  ا ت  .اأمثلة ا

حو كالصرؼ  احادثة اليومية كرغبة الطاب عن تعّلم علم الصرؼ كنقصاف التشجيع  عدـ (4  استعماؿ قاعدة ال
ذا الدرس ي بأف يعطى .على حّب  يث يستطيع  أما طريقة حّلها  وعة على الطاب  ت فردات اليومية ا علم ا ا

حوية كالصرفية ا على احادثة بالقاعدة ال  .الطاب باستعما

 
 وطريقة حلهامشكات الطاب  .2

شكاتأّف  ا الطاب  الا  كطريقة حلها  تعليم علم الصرؼ بكتاب اأمثلة التصريفية للصف د
ية  درسة الدي دل"التجري للب با :ماياؾ طاناتاف فونوركغو كما يلي" مفتاح ا  

فظ صعوبة (4 كة، أقساـ اأكزاف من الكث بسبب عن فوائد اأكزاف  كتاب اأمثلة التصريفية ا ش د  لذلك ا
فيدة ملة ا ا على ا ي بأف.الصعوبة  اجعا  يكثركا تعلم علم الصرؼ ليس بكتاب اأمثلة  أما طريقة حّلها 
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ماعة كيطلب الصحبة ال  التصريفية فقط كلكن يطلب أيضا من الكتب اأخرل كسيعة الشرح، كأف يكثركا التعّلم  با
 .تساعد  تعلمهم

واد أهم م يتعلمواالطاب مهارات بعض أّف  (5 ، ليست كافية لدراسة ا درسة  علم الصرؼ قبل أف من قبل يدرس  ا
د اأساس البسيط لتعليم علم الصرؼ كومية كما ع اكؿ.ا ي بأف  قية امكان باتباع الدركس كا أما طريقة حّلها   ل

د كل األفاظ ال توجد  كتاب اأمثلة التصريفيةالذم يتعلق ب فظوف با  . كيكسبوا بكثرة التدرييات، ك

كومية  (6 امعة اإسامية ا أّف بعض الطاب قليل الوقت على الدرس أهم يتعلموف أيضا  مأّسسة أخرل كا
ادة، أف الوظيفة اأخرل  امعة على تفهيم ا فونوركغو  كقت الصباح ح أحواؿ البدف الضعيف بعد الرجوع من ا

امعة أيضا كيطلب على بلوغها م مدرس ا ية كظيفة يطعى  درسة الدي ارجة من ا ي بأف.ا  يطلب  أما طريقة حّلها 
م  اك كن قبل دخوؿ الفصل أك بعد ت اص  اليـو لتعلم الدرس بل لتعلم علم الصرؼ الذم  الطاب الوقت ا
ماعة كيطلب الصحبة ال تساعد  تعلمهم خصوصا لطاب  الدرس أل  كقت الليل، كيكثركا التعّلم أيضا با

امعة  .ا

 

 

 

 

 

 

 

 اإقتراحات .ي﴾ ﴿

سائل ال تتعلق بتعليم يع ا ية علمكقد عرؼ كفهم الباحث  درسة الدي مفتاح "  الصرؼ بكتاب اأمثلة التصريفية با
دل ة الدراسية "ا ي2015-2014 ماياؾ طاناتاف فونوركغو الس احات، ك :، فالباحث يقّدـ اإق  

 للمدرسة .1

ية  (1 بغى للمدرسة الدي دل"ي عّلمماياؾ طاناتاف فونوركغو أف تعطي " مفتاح ا قية جودهم ا  كالطاب كسائل الدرسية ل
. خاصة لدرس الصرؼ

يع األفاظأف يشّدد لتحفيظ (2 أن يسهل للطاب كايستطيع كماا  تفهيم إا إذا " اأمثلة التصريفية"كتاب    
 .كاف قد حفظ

 عّلمللم .2

بغى على  (1 ية معّلمي درسة الدي دل" ا أف يوّسع فرصة  غ حصة الدرس على   ماياؾ طاناتاف فونوركغو"مفتاح ا
م ضعف عقلهم ن   .الطاب 
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بغى على  (2 عّلمي واد كاماأف يستعمل أ ا  .نواع الطرؽ ليساعد الطاب عن تفهيم ا

بغى على  (3 عّلمي اـ الشرح على الدرسيستخدـ كث من كتب أخرل أف  ا  .أجل ا

بغى على التعليمإف كجد الطاب عن مشكات  (4 عّلم في هاأ ا ّرجهم م شكات ك  .ف يراقبهم ح يعرؼ عن حقيقة ا

للباحث  .3
قائص كاستفيدكا مايفيدكم كانتفعوا ما  ذ البحث من اأخطاء كالغلظات كزيادة من ال ميع تصحيح  أرجوا من ا

فعكم .ي  

للطاب  .4

بغى على الطاب  (1  .ك بعدأف يتعلموا جّيدا قبل التعليم كاـ أي

بغى  (2 اأكي ادة ال م يفهموا  .ف يسألوا عن ا

بغى على الطاب  (3 عل علم الصرؼ كقاعدت  احادثة اليوميةفأكي  . 

ح ذا البحثإ الكاتب كاق يع من يقرأ  اطئءذا كاف القارإ.   طيئات رجى الكاتب ليصلح ما من ا .  كجد ا  

ذا البحثأ كعسى ميع من قرأ  ذا البحث نافعا مباركا  فس الكاتب كللمدرسة كالتاميذ . ف يكوف  كاف نافعا ل
.كالتلميذات  

 

 


