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 الباب األول

 مقدمة

حيتوي  ىذا الباب األول على خلفية البحث ومسائل البحث وأغراض البحث 

 وفوائد البحث وتوضيح ادلصطلحات وترتيب البحث.

 خلفية البحث .أ 

واللغة ىي آلة إتصاالت  ٔاللغة ىي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم.

 ٕاإلنسان إىل أنشطة اليومية، حيث يعرض اإلنسان أغراضو وأفكاره مع غَته.

بٍت اإلنسان ن حيث أهنا استجابة حلاجة اإلتصال بُت مواللغة ىي فعل اجتماعي 

، نعثر عليها يف صور متباينة ويف عصور قة اترخيية المراء فيهايمث ىي يف النهاية حق

واللغة ىي آلة اإلتصاالت اكتماال وفعالية 3 ف على سطح األرض.بعيدة اإلختبل

وأما اللغة عند 4 لنقل األفكار والرسائل والنوااي وادلشاعر واآلراء لآلخرين.
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Wibowoوتقلدي،  ، ىي توجد نظام رمز صويت ىادف ومفصل، وىي تعسفي

 5 واألفكار.ويستخدم كوسيلة للتواصل رلموعة من األشخاص للتعبَت عن ادلشاعر 

واللغة ىي وعاء الثقافة، وأداة  ٙوكانت اللغة ثقافة خاصة يف رلتمع ما.

الفكر  اإلتصال بُت ادلاضي واحلاضر وال يستطيع انساان أن يقف على كنوز

واللغات   ٚواتريخ وعلم وحكمة وشرائع دينية. اإلنسان من شعر ونثر وفلسف

يث ادلعٌت، أي أن ادلعٌت كثَتة، وىي سلتلفة من حيث اللفظ: متحددة من ح

 ٛالواحد الذي خياجل ضمائر الناس واحد.

ىي اللغة العربية. أرسلت لغة الرسول إليهم ووعظت هبذه  كراماللغة األو 

 ٜ."إاّن أنزلناه قرآاًن عربيًّا"اللغة أيًضا. اللغة العربية ىي لغة القرآن، يقول هللا تعاىل

من خبلل أىم ادلبلئكة، أرسل إىل أىم  ، الذي إرسالواألكرامالقرآن ىو الكتاب او 

إنسان، وضعت يف اجلزء األكثر أمهية من اجلسم والقلب، لنقلها إىل الناس األكثر 

 ٓٔأمهية، مع اللغة األكثر أمهية واألكثر طبلقة ىي اللغة العربية الواضحة.

                                                             
5
 Wahyu Wibowo, Manajemen Bahasa. (Jakarta: Gramedia, 1006), hlm. 3. 

 .ٛٔ... ص. ادلدخل اإلتصايل يف تعليم اللغة العربيةىاشم أشعاري،  ٙ
 .ٖٖ... ص.طرق تدريس اللغة العربية والًتبية الدينيةابراىم دمحم عطا،  ٚ
 .ٚ... ص. جامع الدروس العربيةمصطفى الغبليُت،  ٛ

9
 Al-Qur’an Surat: Yusuf, ayat 1, Aisyah Al-Qur’an Dan Terjemah. (Bandung: Sigma 

Iksamedia, 1009), hlm. 135. 
 .ٜٖ٘(، ص. ٕٗٗٔلبنان: دار ابن حزم، -، )بَتوتتيسَت الكرمي الرمحنعبد الرمحن بن انصر السعدي،  ٓٔ



ٖ 
 

عرب هبا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت تواللغة العربية ىي الكلمات اليت 

النقل. وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة، وما رواه  ةطريق الينا من

 إن اللغة، يف عبد احلليم ابن تيمية لقا ٔٔالعرب ومنظومهم. من منثور الثقات

ألن فهم القرآن والسنة واجب  هاتعلموحكم العربية نفسها ىي جزء من الدين. 

 فعلىاإلمام الشافعي "قال و  ٕٔ.كان تعلمو فرض عُت وكان فرض كفاية. و واجب

من لسان العرب ما بلغو جهده حىت يشهد بو أن ال إلو إال كل مسلم أن يتعلم 

كل مسلم أن   ولذلك جيب على ٖٔ."هللا وأن دمحم عبده ورسولو ويتلوا بو كتاب هللا

 يتعلم اللغة العربية.

، التعلم ىو تغَت فيها الكائن سلوكو نتيجة Wina Sanjaya يف Gagneوقال 

التعلم ىو التغَتات يف سلوك الكبلب بسبب التفاعبلت بُت األفراد و  14للتجريبة.

وبيئتهم من خبلل اخلربة وادلمارسة. حتدث ىذه التغيَتات كليا، مبا يف ذلك 
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م ىو عملية إضافة معلومات يوأما التعل 15اجلوانب ادلعريفة واجلسدية واحلركية.

 16 وقدرات جديدة.

ية هتدف إىل مساعدة ادلتعلمُت يف تعلم اللغة ىي عمل وأما تعليم اللغة العربية

وتعليم اللغة العربية ىي عملية تغَت الطبلب من عدم قدرهتم إىل أن  17 العربية.

حيتاج الشخص اىل تعلم  ٛٔتكون ذلم القدرة على اللغة العربية التقدمية والدائمية.

اللغة العربية ليستطيع من أن يتصل بصحيح وفصيح مع اآلخرين وبيئتهم، شفهيا 

وخطيا. والغرض من التحدث ابللغة العربية ىو إتقان اللغة العربية ومهارات 

التحدث ابللغة العربية، كما يف ادلثال ادلطالعة و احملادثة واإلنشاء والنحو 

العربية من ضياعها، بعد أن ختلطوا ابألعجام، دونوىا  دلا خشي أىل ٜٔوالصرف.

يف ادلعاجم )القواميس( وأصلوا ذلا أصوال حتفظها من اخلطإ. وتسم ىذه األصول 

 ٕٓىو العلوم العربية.
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توصل هبا اىل عصمة اللسان و القام عن فالعلم العربية ىي العلوم اليت ت

سم وادلعاين والبيان والبديع اخلطإ. وىي ثبلثة عشر علما: الصرف واإلعراب والر 

والعروض والقوايف وقرض الشعر واإلنشاء واخلطابة واتريخ األدب ومنت اللغة. وأىم 

ىذه العلوم ىو الصرف واإلعراب. والصرف ىو علم أبصول تُعرف هبا صيغ 

الكلم  يفالكلمات العربية وأحواذلا اليت ليست إبعراب وال بناء. فهو علم يبحث 

لو من تصريف وإعبلل وادغام وابدال وبو نعرف ما جيب أن  من حيث ال يعرض

 ٕٔتكون عليو بنية الكلمة قبل انتظامها يف اجلملة.

ىو العلم ادلستخرج ابدلقاييس ادلستنبطة من استقراء كبلم  أو النحو واإلعراب

وىو قواعد يعرف هبا  ٕٕالعرب ادلْوِصلة إىل معرفة أحكام أجزائو الىت ائْ َتلف منها.

أواخر الكلمات العربية اليت حصلت بًتكيب بعضها مع بعض من اعراب أحوال 

وىو علم أبصول تعرف هبا أحوال الكلمات العربية من حيث  ٖٕوبناء وما يتبعها.

 ٕٗاإلعراب والبناء. أي من حيث ما يعرض ذلا يف حال تركيبها.
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والصرف من أىم العلوم العربية. ألن عليو ادلعول يف ضبط صيغ الكلم، 

ومعرفة تصغَتىا والنسبة إليها والعلم ابجملموع القياسية والسماعية والشاذة ومعرفة 

ما يعًتى الكلمات من اعبلل أو ادغام أو ابدال، وغَت ذلك من األصول اليت 

جيب على كل أديب وعامل أن يعرفها، خشية الوقوع يف أخطاء يقع فيها كثَت من 

التصريف فظ حب، لذلكو  ٕ٘لم اجلليل النافع.ادلتأدبُت، الذين الحّظ ذلم من ىذا الع

، شلا يسهل من التصريفأبشكال  كفاءةادلمارسة، سيكون الطبلب على  كثرة و 

على الطبلب فهم اللغة العربية، وابلتايل سيعملون على زايدة تبسيط عملية التعلم 

ال تتمتع مجيع  الصرف والتعلم عليمتعلم الطبلب. تبُت أن أنشطة الت وقت وتبسيط

الطرق الطبلب ابالمتصاص األمثل، لذلك حيتاج ادلعلمون إىل استخدام 

درسة ادليف الصرف وابدلثل، يف تعلم  ٕٙواألساليب ادلناسبة يف عملية التعلم.

 طرق التعليمحيتاج أيضا إىل اتمباء براس جومبانج حبر العلوم  ُت وادلعلماتادلعلم

 مناسبة.

ىي  اتمباء براس جومبانجالعلوم حبر  ُت وادلعلماتدرسة ادلعلموكانت ادل

اليت ال تزال حتافظ على تقاليد السلف  عهد اإلسبلميالبيئة ادليف رمسية ال تعليمال
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، مقارنة ابدلواد العامة. وىي ناىج الدراسية العليا مواد دينيةالقوية حىت تكون ادل

علمُت ادلمدرسة  كانمألن ٝ على أساس عام.  ٕٓدين و ٝ على أساس ال ٓٛ

 ها تعتمد أيًضا علىفي فإن ادلواد اليت تدريسحول ادلعهد اإلسبلمي، لمات عوادل

 ٕٚ.عهد اإلسبلميادل

ية تقوم بتدريس العلوم مؤسسة تعليمية إسبلم اإلسبلمي ىوادلعهد 

ساعدىا معلم يعلمون العلوم ويُ  للمعهد اإلسبلميك اإلسبلمية، بقيادة كياىي كمل

ويعترب ادلعهد اإلسبلمي  اخلاصة. تقنياتالو  اإلسبلمية للطبلب، من خبلل الطريقة

أيًضا مؤسسة تعليمية تقدم كمنتدى لتعميق الدين ويف الوقت نفسو مركزًا لنشر 

 ٕٛ.الدين

أستاذة كانت الباحثة قد قامت ابدلقابلة مع أحد ادلعلمُت ادلادة الصرف 

اتمباء لوم حبر الع ُت وادلعلماتادلعلمالثانوية اإلسبلمية يف ادلدرسة سييت ميسرة 

ُت ادلعلم الثانوية اإلسبلمسة درسةبراس جومبانج، والنتيجة من مقابلة ىي أن ادل

نظم الصرف تستخدم كتاب " يف مادة اتمباء براس جومبانجحبر العلوم  وادلعلمات

" الذي ُيستخدم من الفصل السابع حىت الفصل الثامن. وادلؤلف من ىذا ادلقصود
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الرمحن. وقد كتبو ابللغة العربية ابلنظم لتسهيل الشيخ أمحد عبد الكتاب ىو 

الطبلب يف احلفظ وتذكَت الدرس. كتبو الشيخ وشرحو ابللغة العربية بدون 

 ٜٕاحلركة.

 يةميالتعل" والطرق نظم ادلقصودكتاب " تعليم الصرفحيتاج ادلعلمون يف 

مهم أنشطة التعليم للطبلب، حبيث ديكن للطبلب القيام بتعليف تسهيل التواصل ل

استقبللية، شلا يسهل على ادلعلمُت اختيار وترتيب ادلواد التعليمية، وادلساعدة يف 

تسهيل ادلعلمُت على حتديد أنشطة التعلم ووسائل اإلعبلم التعلم، وجيعل من 

 ٖٓ.التدريبالسهل للمعلمُت إجراء 

من احدى عناصر التعليم ذلا دور مهم للغاية يف التعليم. ىي   فإن الطريقة

يف  KBBIديكن القول يف أنشطة التعليم كلو يستخدم الطريقة. وأما الطريقة عند 

إسكندرواسيد ىي طريقة منهجية للعمل لتسهيل تنفيذ النشاط من أجل حتقيق 

تسهيل  األىداف احملددة. الطريقة أكثر إجرائية ومنهجية ألن الغرض منها ىو
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 العمل يف وظيفة.
وألن طريقة التعلم ىي أداة لتقدمي ادلواد أو ادلوضوع من أجل  31

 حتقيق أىداف التعلم اليت سيتم نقلها إىل الطبلب.
32 

طريقة تعليم الصرف ادلطبقة يف ادلدرسة ادلعلمُت وادلعلمات حبر العلوم اتمباء 

 (bandongan)للغة اجلاوية براس جومبانج ىي طريقة الًتمجة وادلراد ىنا ترمجة اب

. وطريقة ترمجة ابللغة اجلاوية ىي تقنية للًتمجة ابستخدام اللغة احملافظةوطريقة 

اجلاوية ال تقوم فقط بًتمجة الكلمات العربية، واليت تستخدم لغة سلتلفة قليبًل عن 

يف  اللغة اجلاوية ادلستخدمة يومًيا. يبدو األمر كما لو أن اللغة اجلاوية ادلستخدمة

طريقة الًتمجة أصبحت لغة جاوية منوذجية للمعهد اإلسبلمي وترمجتها دوائر ادلعهد 

 33اإلسبلمي.

ىي طريقة لتقدمي ادلواد التعليمية العربية، من خبلل  احملافظة طريقة وأما

 ٖٗمطالبة الطبلب حبفظ اجلمل يف شكل شعر، قصص، كلمات حكمة وغَتىا.

دعوة الطبلب إىل حفظ عدد من  ىذه طريقة يستخدمها ادلعلم من خبلل

الغرض من ىذه الطريقة ىو أن الطبلب قادرون و  .ادلفردات أو اجلمل أو القواعد
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 ٖ٘.على تذكر الدروس ادلستفادة وشلارسة قدراهتم ادلعرفية والذكرايت واألوىام

السيما يف التعليم والتدريس التقليديُت كما يف ادلدرسة ادلعلمُت وادلعلمات، غالبية 

الدروس اليت تستخدم الكتاب الكبلسيكي، وكذلك ادلادة الصرف الذي يستخدم  

 ".ودصنظم ادلقكتاب "

يف ىذا التعليم من الصرف، فإنو مفيد للغاية للطبلب يف تعليم مهارة 

الكتابة. وأن مهارة الكتابة ىي واحدة من أربع مهارات يف اللغة العربية، وقال 

تابة ىي القدرة على استخدام أمناط مكتوبة من روسياان يف الوىاب أن مهارة الك

اللغة للتعبَت عن فكرة أو رسالة. الكتابة ىي عملية ترمز إىل أصوات الكبلم بناًء 

 على قواعد معينة.
36 

حبر العلوم  ادلعلمُت وادلعلمات الثانوية اإلسبلمية درسةادلتبحث الباحثة يف 

ألن ىذه ادلدرسة ىي مدرسة تقع حول ادلعهد ، اتمباء براس كمكان للبحث

أو كتب حيث ال تزال ادلناىج الدينية زلفوظة وتظل كتب السلف اإلسبلمي 

نظم "ستخدم كتاب وأما تعليم الصرف الذي ي ىي ادلرجع الرئيسي.الًتاث 

ادلدرسة اإلبتدائية قد يف درسا ألن  ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية ةرحل" يف ادلادلقصود
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. وىو درس يف ىذه ادلدرسة خيتلف عن "األمثلة التصريفيةدمت كتاب "استخ

 "األمثلة التصريفية"غَتىا اليت تستخدم يف الغالب كتاب  اإلسبلمية ادلدرسة الثانوية

فيها طريقة الًتمجة  وتستخدم أو استخدام الكتب ادلدرسية أو وحدات التعلم.

 ٖٚة.افظطريقة احملابللغة اجلاوية و 

على البحوث  جتدتعليم الصرف ألن الباحثة مل  طريقةتبحث الباحثة 

السابقة يبحث عن طريقة تعليم الصرف ابسخدام طريقة الًتمجة ابللغة اجلاوية، 

ولكن الباحثة جتد كثَت من الباحثُت اآلخر الذين يبحثون حول أساليب تعلم 

لباحثة أن تبحث الصرف وطرق تعليم الصرف ووسائل تعليم الصرف. لذلك تريد ا

طريقة تعليم الصرف دلهارة الكتابة لطبلب الصف السابع يف ادلدرسة " فيها حول

براس جومبانج للعام الثانوية اإلسبلمية ادلعلمُت وادلعلمات حبر العلوم اتمباء 

ة حول ادلعهد اإلسبلمي " وحيث تقف ادلدرسم ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالدراسي 

 كمواد الدراسية.  اإلسبلميللمنهج ادلعهدي  الًتاث كتبوتستخدم  

 

 

 
                                                             

يف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية ادلعلمُت البحث  مصادر اليانلت من ادلقابلة مع أستاذة سييت ميسرة مدرسة الصرف قبل  ٖٚ
 .ٖٓ:ٓٔيف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٛوادلعلمات حبر العلوم اتمباء براس جومبانج يف التاريخ 
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 مسائل البحث .ب 

 هارة الكتابة لطبلب الصفدل تعليم الصرفطريقة تطبيق اخلطوات يف كيف  .ٔ

السابع يف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية ادلعلمُت وادلعلمات حبر العلوم اتمباء 

 م؟ ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓبراس جومبانج للعام الدراسي 

السابع يف  الكتابة لطبلب الصفكيف أشكال يف تطبيق علم الصرف دلهارة  .ٕ

ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية ادلعلمُت وادلعلمات حبر العلوم اتمباء براس جومبانج 

 م؟ ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓللعام الدراسي 

هارة طريقة تعليم الصرف دلتطبيق ما حل ادلشكبلت يف  ما ادلشكبلت و .ٖ

لمُت السابع يف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية ادلع الكتابة لطبلب الصف

 م؟ ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓوادلعلمات حبر العلوم اتمباء براس جومبانج للعام الدراسي 

 

 أغراض البحث .ج 

 هارة الكتابة لطبلب الصفطريقة تعليم الصرف دلتطبيق  لوصف اخلطوات يف .ٔ

السابع يف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية ادلعلمُت وادلعلمات حبر العلوم اتمباء 

 م. ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓبراس جومبانج للعام الدراسي 
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السابع لطبلب الصف دلهارة الكتابة أشكال يف تطبيق علم الصرف لوصف  .ٕ

يف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية ادلعلمُت وادلعلمات حبر العلوم اتمباء براس 

 م. ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓج للعام الدراسي جومبان

طريقة تعليم الصرف دلهارة تطبيق لوصف ادلشكبلت وحل ادلشكبلت يف  .ٖ

السابع يف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية ادلعلمُت لطبلب الصف الكتابة 

 م. ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓوادلعلمات حبر العلوم اتمباء براس جومبانج للعام الدراسي 

 

 فوائد البحث .د 

 العملية فوائد (ٔ

، من اجلامعة اإلسبلمية احلكومية تولونج أجونجلؤلكاددييُت مبا يف  (أ 

ادلتوقع أن تقدم نتائج ىذه الدراسة ادلعرفة وادلعلومات ويف الوقت نفسو 

 ادلراجع أو ادلراجع يف شكل قراءة علمية.

 الكنوز العلمية يف رلال تطوير اللغة. من حيث (ب 

دركة أن القدرة على من ادلتوقع أن جيعل ىذا البحث مجيع األطراف م (ج 

 عربية.البيئة الذلا دور ال غٌت عنو للبقاء على قيد احلياة يف الصرف فهم 
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 النظري فؤائد (ٕ

طريقة تعليم الصرف وة من ادلعرفة حول ، توفر ىذه الدراسة ثر للباحثُت (أ 

 .دلهارة الكتابة الطبلب

، من ادلتوقع أن يكون ىذا البحث مفيًدا  دلؤسسات التعليميةا من حيث (ب 

لتحسُت  ادلعهد اإلسبلميادلؤسسات ادلدرسية أو  أوكمرجع لؤلحزاب 

حتصيل الطبلب يف ادلواد الدراسية وتقييم ادلشكبلت يف ادلؤسسات 

 التعليمية ذات الصلة اليت مت العثور عليها يف البحث.

يكون ىذا البحث قادرًا ، من ادلتوقع أن حلرم الدراسات العليا من حيث (ج 

على إثراء الدراسة العلمية لتطوير اللغة اليت تركز على مهارات 

 التحدث.

، من ادلتوقع أن يقدم ىذا البحث معلومات للباحثُت ادلستقبليُت (د 

، ومن ادلتوقع أن يكون ىذا طوات أولية إلجراء مزيد من البحثوخ

جة حقبة كهذه البحث مبثابة اعتبار للقارئ أن القدرة على فهم نتي

 ضرورية ومل يعد من الصعب فهمها وشلارستها.

، من ادلتوقع أن يكون ىذا البحث عبارة عن رلموعة ومرجع  للمجتمع (ه 

 كمصدر تعليمي أو مرجع للطبلب الذين يرغبون يف إجراء أحباث شلاثلة.
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 توضيح الصطلحات .ه 

 التوضيح النظري .ٔ

 طريقة تعليم الصرف ( أ

م ذلا دور مهم للغاية يف يالتعلعناصر احدى من ىي   الطريقة

م، يستخدم اجلميع ىذه يم. ديكن القول أنو حىت يف أنشطة التعليالتعل

يف إسكندرواسيد ىي طريقة منهجية  KBBIوأما الطريقة عند الطريقة. 

للعمل لتسهيل تنفيذ النشاط من أجل حتقيق األىداف احملددة. الطريقة 

 .ىو تسهيل العمل يف وظيفةأكثر إجرائية ومنهجية ألن الغرض منها 
38 

م ىي أداة لتقدمي ادلواد أو ادلوضوع من أجل حتقيق يوألن طريقة التعل

 39نقلها إىل الطبلب.سيم يأىداف التعل

طريقة تعليم الصرف ادلطبقة يف ادلدرسة ادلعلمُت وادلعلمات حبر 

طريقة كثَتة، وأما بعض الطرق ىي العلوم اتمباء براس جومبانج ىي  

 ابللغة اجلاوية وطريقة احملافظة وغَتىا. وطريقة الًتمجة ابللغة اجلاويةلًتمجة ا

ىي تقنية للًتمجة ابستخدام اللغة اجلاوية واليت ال تقوم فقط بًتمجة 

الكلمات العربية، واليت تستخدم لغة سلتلفة قليبًل عن اللغة اجلاوية 
                                                             

39
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39
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تخدمة يف ادلستخدمة يومًيا. يبدو األمر كما لو أن اللغة اجلاوية ادلس

طريقة الًتمجة أصبحت لغة جاوية منوذجية للمعهد اإلسبلمي وترمجتها 

 40 دوائر ادلعهد اإلسبلمي.

، من لتقدمي ادلواد التعليمية العربيةىي طريقة  احملافظة أن طريقةوأما 

، كلمات بة الطبلب حبفظ اجلمل يف شكل شعر، قصصخبلل مطال

ادلعلم من خبلل دعوة الطبلب ىذه طريقة يستخدمها  ٔٗ.حكمة وغَتىا

الغرض من ىذه و  .إىل حفظ عدد من ادلفردات أو اجلمل أو القواعد

الطريقة ىو أن الطبلب قادرون على تذكر الدروس ادلستفادة وشلارسة 

ال سيما يف التعليم والتدريس  ٕٗ.قدراهتم ادلعرفية والذكرايت واألوىام

ات، غالبية الدروس اليت التقليديُت كما يف ادلدرسة ادلعلمُت وادلعلم

تستخدم الكتاب الكبلسيكي، وكذلك ادلادة الصرف الذي يستخدم  

 ".ودصنظم ادلقكتاب "
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 مهارة الكتابة ( ب

 ل، وقامن أربع مهارات يف اللغة العربيةىي واحدة ومهارة الكتابة 

ىي القدرة على استخدام أمناط مهارة الكتابة روسياان يف الوىاب أن 

للتعبَت عن فكرة أو رسالة. الكتابة ىي عملية ترمز إىل مكتوبة من اللغة 

 أصوات الكبلم بناًء على قواعد معينة.
وديكن عرض يف مهارة الكتابة  43

 ٗٗالثبلثة، ىي التعبَت التحرير واإلمبلء و اخلط.

ابة موجهة حنو فئة كت ىو التعبَت التحريري أو يسمى ابإلنشاء

شاعر وما إىل ذلك يف اللغة يف شكل أفكار ورسائل وم التعبَت عن الفكرة

الطبلب  ىو مدرس يقدم مواد تعليمية عن طريق مطالبةو  ٘ٗ.الكتابة

، للتعبَت عن زلتوايت قلوهبم وأفكارىم وخرباهتم عن ابلكتابة ابللغة العربية

 ٙٗ.طريق الكتابة

يقصد ابإلمبلء رسم الكلمات واحلروف رمسا صحيحا على حسب 

األصول التفق عليو. وىي وسيلة اإلتصال ابلًتاث ادلكتوب. وإذا كان 

اإلتصال فهي يؤدي دورا مهما يف نقل ىذا الًتاث عن طريق الكلمة 
                                                             

43
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ادلنطوقة، فإنو من ادلؤكد ان نقل الًتاث والتصال بو عن طريق ادلكتوبة 

أما اخلط ىو فن مجيل، يرتبط ابلقراءة. وىو اساس رمز و  ٚٗاقوى صادق.

الكاتب احاسيسة  بلة من وسائل التعبَت عن طريقة يسجالكتابة، ووسيل

ومشاعرة، وينقل اىل غَته فنو وجتاربو. وىو طريقة التخاطب الصامة بُت 

 ٛٗالعقول وىو وسيلة الكتابة الصحيحة، واداة تسهيل القراءة.

 التوضيح التطبيقي .ٕ

ارة هتعليم الصرف دلطريقة " ادلقصود ادلوضوع ، فإنةرأي الباحثعند 

علمُت ادل ة الثانوية اإلسبلميةادلدرسيف الصف السابع  لطبلبالكتابة 

 "م ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓللعام الدراسي  اتمباء براس جومبانجحبر العلوم  ادلعلماتو 

الصرف م يتعلطريقة تطبيق خطوات ادلعلم يف كيفية   وصفىو دراسة أجريت ل

ادة الصرف يف ابب ادلصدر وما يشتق منو وأشكال تطبيق علم الصرف يف م

ف وكيفية حلها الصر م يتعلطريقة الناشئة يف تطبيق  كبلتوادلش دلهارة الكتابة

 .يف الصف السابع ب خامس
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 ترتيب البحث .و 

 ىذا البحث العلمي على سمسة أبواب، ويتكون كل وأما ترتيب البحث يف

 كما يلي:ابب من مباحثة  

   وأغراض : ادلقدمة، حيتوي على خلفية البحث ومسائل البحث الباب األول

 .وتوضيح ادلصطلحات وترتيب البحثوفوائد البحث  البحث

طريقة تعليم  النظرايت عن حيتوي علىلئلطار النظري، :  الباب الثاين

الصرف ومهارة الكتابة ومشكبلت تعليم الصرف والبحوث 

 السابقة.

منهج البحث، حيتوي على مدخل البحث وتصميمو وحضور  : الثالثالباب 

الباحثة ومكان البحث ومصادر البياانت وطريق مجيع البياانت 

وطريقة حتليل البياانت وتفتيش صحة البياانت وخطوات 

 البحث.

نتائج البحث، حيتوي على تقدمي البياانت وحتليل البياانت  : الباب الرابع

 ومناقشة البياانت.

 ، حيتوي على اإلختتام واخلبلصة واإلقًتاحات.اإلختتام : لباب اخلامسا

 


