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 الباب الثاين

 النظري راطإلا

تعليم  نظرايت طريقةاإلطار النظرم تتكوف على الحيتوم ىذا الباب الثاين على 

 .الصرؼ كمهارة الكتابة كمشكالت تعليم الصرؼ كالبحوث السابقة

 النظرايت . أ

 طريقة تعليم الصرف .1

 التعليم طريقةتعريف  (أ 

يتعلق بتطبيق النظرايت  ىي خطوات عامة فيما لطريقةاككانت 

 ٔالطريقة ىي إجراء لتحقيق ىدؼ زلدد مسبقنا.ك  .على مدخل معُت

رض التقدديي ادلنتظم دلواد الطريقة عبارة عن خطة شاملة فيما يتعلق ابلعك 

 مع اآلخرين ككلها تستند إىل ادلدخل، كال يوجد أم جزء متعارض اللغة

ادلعلم يف معاجلة كالطريقة ىي األسلوب يستخدـ  ٕ.الذم اختياره

النشاط التعليمي ليحقق كصوؿ ادلعارؼ إىل طالبو أبيسر السبيل كأقل 
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الوقت كالنفقات كتيتطيع الطريقة الناجحة أف تعاًف كثَت من النقائص 

 ٖاليت ديكن أف تكوف يف ادلنهج أك الكتاب الطالب.

. فإذا بال شطة التعليمية، التعلم ىو اصطالح رئيسي أمهييف األن

فال يوجد تعليمية. التعليم ىو عملية. كبسبب ىذا التعلم حيصل تعلم 

ٗادلختلفة. علـودائمنا على جزء كبَت دبا يكفي من ال
 يف Gagneكقاؿ   

Wina Sanjaya.التعلم ىو تغَت فيها الكائن سلوكو نتيجة للتجريبة ، 

التعلم ىو التغَتات يف سلوؾ الكالب بسبب التفاعالت بُت األفراد ك 5

من خالؿ اخلربة كادلمارسة. ربدث ىذه التغيَتات كليا، دبا يف  كبيئتهم

6 ذلك اجلوانب ادلعريفة كاجلسدية كاحلركية.
  

التعلم الكمي ىو فرض أك تطوير القدرات ادلعرفية مع العديد من 

احلقائق شلكن. كأما التعلم من كجهة النظر ىذه من حيث مقدار ادلواد 

الكيفي ىو عملية احلصوؿ على ادلعٌت اليت يعجب هبا الطالب. كالتعلم 

كالتفاىم مع كيفية تفسَت العامل حوؿ الطالب. كالتعليم هبذا ادلعٌت على 

ٚربقيق جودة التفكَت كالعمل على حل ادلشكالت.
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يَػْعَلُم" دبعٌت إلقاء ادلعلومات إىل أذىاف  –التعليم من كلمة "َعِلَم ك 

كالتعليم ىو تطوير من  ٛات.الطالب، دلعرفة الوقائع كأحكاـ من ادلعلوم

 ٜالتدريس، كالتعليم ىو جهد يبذلو ادلعلم لتعلم الطالب الذين يتعلموف.

التعليم ىو عملية تتضمن فيو يعلم ادلعلم ادلعرفة للطالب، كالطالب 

يتعّلم ادلعرفة. كالتعليم ىو مزيج يتكوف من اإلنساف كادلادية كادلرافق 

على بعضها البعض لتحقيق كادلعادالت كاإلجراءات اليت تؤثر 

 ٓٔأىدافها.

كأما طريقة التعليم ىي مستول من التخطيط الشامل للربانمج 

يرتبط ارتباطنا كثيقنا خبطوات تقدًن ادلادة بطريقة إجرائية غَت متناقضة كال 

أف الطريقة التعليم ىي كيفية إلقاء  Winaكقاؿ  ٔٔيتعارض مع ادلدخل.

 ف أك مجعيا ليكوف الطالب فامهااألستاذ عن علم يف الفصل تفردا كا
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كأف الطريقة التعليم ىي الطريقة  ٕٔكينتفع الطالب عما انؿ من تعلمو.

 ٖٔالذم يستخدمو ادلعلم لنقل العلـو لطالبو عند عملية التعليم.

 تعليم الصرؼ (ب 

الصرؼ كيقاؿ التصريف لغة التغيَت كمنو تصريف الرايح أم 

تدكر لغواي حوؿ  كجعلوىاتناكؿ العلماء اللغة مادة الصرؼ  ٗٔتغيَتىا.

معٌت التغيَت كالتحويل. كالتصريف ىو على كزف "تفعيل" مأخوذ من 

الصرؼ للمبالغة كالتكثَت يف اللغة، فتقوؿ: صرفت الشيء أم غَتتو. 

كقد كردت مادة "صرؼ" )ص. ر. ؼ( هبذا ادلعٌت يف القرآف الكرًن 

عربية كسياجها ادلتُت. قاؿ تعاىل: "َصرََّؼ هللُا الذم ىو أساس للغة ال

 ٙٔأم صرؼ هللا قلوهبم عن اخلَت. ٘ٔقُػُلْوبَػُهْم أِبَنػَُّهْم قَػْوـه اَل يَػْفَقُهْوَف".

كالراء  مة اليت تتكوف من احلركؼ )الصادكرد يف لساف العرب حوؿ الكل

 ٚٔكالفاء( مادة َصَرَؼ: "الصرؼ رد الشيء عن كجهو".
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ابدلعٌت العملي ربويل األصل الواحد إىل أمثلة  كالصرؼ اصطالحا

إف رلاؿ علم الصرؼ ىو  ٛٔسلتلفة دلعاف مقصودة ال ربصل إال هبا.

القواعد اليت تبحث يف أبنية الكلمات العربية من حيث أتليف كل منها 

كالصرؼ ىو علم أبصوؿ تُعرؼ هبا صيغ الكلمات  ٜٔعلى ىيئة بعينها.

عراب كال بناء. فهو علم يبحث عن الكلم العربية كأحواذلا اليت ليست إب

من حيث ال يعرض لو من تصريف كإعالؿ كادغاـ كابداؿ كبو نعرؼ ما 

 ٕٓجيب أف تكوف عليو بنية الكلمة قبل انتظامها يف اجلملة.

كقواعد الصرؼ ركن من أركاف اللغة العربية، كمقدمة ضركرية 

ستو، كربلية ما لدراسة ضلوىا كتراكيبها اللغوية، جيب العمل على درا

غمض منو كتيسَت الوصوؿ إليو، كذلذا كاف جعلت مادة الصرؼ 

مستقال يف أكثر اجلامعات العربية خطوة صائبة مباركة تؤكد ما ذلذا 

 ادلوضوع من أمهية لدراسة اللغة العربية يف كل مراحل الدراسة.

كيف تعليم الصرؼ يبحث عن بنية الكلمة من حيث تكوينها 

ا إىل سور سلتلفة دكف عالقتها يف الكالـ، فهو يتناكؿ بذاهتا كربويله
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مباحث اإلسم ادلعرب كالفعل ادلتصرؼ، ألهنا يقبالف التحويل من ىيئة 

إىل اخرل، خبالؼ احلرؼ كاألمساء كاألفعاؿ اجلديدة. كىو أيضا يبحث 

عن الكلم من حيث ما يعرض لو من تصريف كإعالؿ كإدغاـ كإبداؿ 

وف عليو بنية الكلمة قبل أف تنظيمها يف كبو نعرؼ ما جيب أف تك

اجلملة. كموضوعو اإلسم ادلتمكن أل ادلعرب كالفعل ادلتصرؼ. فال 

يبحث عن األمساء ادلبينة الكلمة كال عن األفعاؿ اجلديدة كال عن 

 ٕٔاحلركؼ.

ككاف التصريف يف تعليم الصرؼ ىو ربويل الكلمة من صورة إىل 

كدبا ألحرفها من أصالة، كزيدة  أك علم أبحكاـ بنية الكلمة،أخرل. 

 كصحة كإعالؿ كإبداؿ كشبو ذلك. كيطلق على شيئُت:

ربويل الكلمة إىل أبنية سلتلفة، لضركب من ادلعاين، كتحويل  (ٔ

ادلصدر غلى صَيغ ادلاضي كادلضارع كاألمر كاسم الفاعل كاسم 

 ادلفعوؿ كغَتىا، ككالنسبة كالتصغَت.
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عليها، كلكن لغرض آخر ينحصر يف تغيَت الكلمة لغَت معٌت طارئ  (ٕ

 ٕٕالزايدة كاحلذؼ كاإلبداؿ كالقلب كاإلدغاـ.

فتصريف الكلمة ىو تغيَت بنيتها حبسب ما يعرض ذلا. كذلذا 

كيتعلق الصرؼ ابألمساء ادلتمكنة  ٖٕكاإلعالؿ.كالصحة التغيَت أحكاـ  

كاألفعاؿ ادلتصرفة. كأما احلركؼ كشببها فال يتعلق لعلم الصرؼ هبا. 

راد بشبو احلرؼ األمساء ادلبنية كاألفعاؿ اجلامدة، فإهنا تشبو احلرؼ يف كادل

 ٕٗاجلمود كعدـ الصرؼ.

 مادة الصرؼ (ج 

كأما مادة الصرؼ لطالب الصف السابع يف ادلدرسة الثانوية 

اإلسالمية ادلعلمُت كادلعلمات حبر العلـو بكتاب نظم ادلقصود ىي كما 

 يلي:

 مقدمة -ٔ

 ابب ادلصدر كما يشتق منو -ٕ

 فصل يف تصريف الصحيح -ٖ
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 فصل يف فوائد -ٗ

 ٕ٘ابب ادلعتالت كادلضاعف كادلهموز -٘

 طريقة تعليم الصرؼ (د 

مهنة تتطلب ادلعرفة كادلهارات ألهنا ىي التدريب على  التعليم

، حىت تصبح قادرة كمهنية. لن ت كاالسًتاتيجية كالصرب ادلطلوبةادلهارا

م بفعالية كوسيلة إلدخاؿ مواد التثبيت إذا مل تكن يتعمل طرؽ التعل

الطريقة رلهزة دبعرفة كافية حوؿ ىذه الطريقة. كيف ديكن أف تكوف 

إذا كاف التطبيق  ،عقبة أماـ عملية الفوز، كليست مكوانن يدعم اذلدؼ

يف خصائص  من ادلهم التفكَت بشكل صحيح، غَت صحيح. لذلك

ادلعلموف  يم يستخدـالتعل ، كمدخلطريقة التعليم األسلوب ٕٙالطريقة.

يف أنشطة عملية التعلم لتحقيق أىداؼ التعلم احملددة بطريقة أكثر 

 ٕٚ.كضوحنا كفعالية ككفاءة

تصنيف طرؽ تعليم اللغة العربية يف نوعُت: األكؿ، ، ببساطة

. طرؽ األساليب احلديثة الثاين،الكالسيكية ك األساليب التقليدية أك 
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تركز على  اللغة العربية اليت التقليدية ىي طرؽ تعليم ة العربيةاللغ تعليم

" ، كابلتايل فإف تعلم اللغة العربية يعٍت التعلم بعمق "اللغة كثقافة العلـو

كقواعد  النحوية خصوصيات كعموميات اللغة العربية، يعٍت قواعد حوؿ

ت كادلعركفة ذلذا الغرض ىي طريقة اليت طور  كالطرؽ .أك األدب الصرفية

 ، كحىته الطريقة من أف تستمر لعدة قركفكالًتمجة. سبكنت ىذ عدالقوا

ادلعاىد  طبقاليـو ال يزاؿ تطبيق ادلعاىد يف إندكنيسيا، كال سيما ت

 ٕٛىذه الطريقة.السلفية 

جهة ضلو ىدؼ مو  لغة العربية احلديثة ىي طرؽ تعليمال طرؽ تعليم

، احلياة احلديثة ية أداة تواصل يف، تعترب اللغة العرباللغة كأداة. يعٍت

م اللغة العربية ىو القدرة على استخدامها يحبيث يكوف جوىر تعل

التعبَتات ابللغة العربية. شاط كتكوف قادرة على فهم الكلمات أك بن

ىناؾ   ىي الطريقة ادلباشرة. ة ادلستخدمة بشكل شائع يف التعليمالطريق

قواعد اللغة  يمكثَت أنواع من طرؽ تعليم اللغة العربية، ككذلك طرؽ تعل

ديكن ، أم بسبب االفًتاضات ادلختلفة. كال يعٍت النحو كالصرؼالعربية 

 ٜٕ، ألف مجيع األساليب ذلا مزااي كعيوب.القوؿ ما ىي الطريقة األفضل
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"، نظم ادلقصودكالكتاب يستخدـ يف تعليم الصرؼ ىو كتاب "

 فطريقة التعليم سواء كاف بطريقة تعليم الكتب الًتاث يف ادلعهد

اإلسالمي. ابلنسبة الستخداـ ىذه الطريقة، يتأثر الكثَت من العوامل، 

أحدىا ىو غرض تعليم نفسو، مثل غرض تعليم الكتب الًتاث كسواء 

أكاف يف تعليم الصرؼ يف ادلعهد اإلسالمي السلفي، حيث تكوف 

 ٖٓالقراءة كالكتابة كالفهم كاحلفظ ىي األىداؼ الرئيسية لعملية التعليم.

 قة تعليم الصرؼ ىو كما يلي:كأما طري

 (bandongan)طريقة الًتمجة ابللغة اجلاكية  -ٔ

 (bandongan)تعريف طريقة الًتمجة ابللغة اجلاكية  .أ 

ىي ادلعلم  (bandongan) ةجاكي الًتمجة ابللغة طريقة

يشرح اجلملة ك يًتجم، ك  يستخدـ اللغة احمللية، كيقرأ ادلعلم،

بعناية التفسَتات من الكتاب الذم درسو، كيتبع الطالب 

اليت قدمها ادلعلم عن طريق إعطاء مالحظات معينة على  

الًتمجة عادةن ما ربدث طريقة تعليم  ٖٔ.كتبهم مع رموز معينة
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ىذه يف مسار كاحد  (bandongan) ابللغة اجلاكية

(monolog) يقرأ ادلعلم ادلالحظات كيًتجم كيشرح، بينما ،

إىل ادلعٌت احلريف يستمع الطالب ابنتباه بينما يشَتكف 

 ابللغة اجلاكيةالًتمجة طريقة  .ٕٖكيعطوف رموز اعراب

(bandongan)   ىذه شائعة كأصبحت تقليدنا يف ادلعهد

كأما الطالب ليس يسمع كالـ ادلدرس اذا أف  ٖٖ.السلفي

يقرأ ادلعٌت كيشرح التفسَت كييجب أف يهتم الطالب الكتاب 

 ٖٗكيكتب ادلعٌت الذم قرأه ادلدرس.

 (bandongan)مزااي من طريقة الًتمجة ابللغة اجلاكية  .ب 

عدد كبَت من الطالب أسرع  عليم هبذا الطريقةإف ت (ٔ

 .كأكثر عملية

 soroganللطالب الذين اتبعوا نظاـ أكثر فعالية  (ٕ

 .بشكل مكثف
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غالبنا ما تتكرر ادلادة اليت يتم تدريسها شلا يسهل على  (ٖ

 .الطالب فهمها

الدقة يف فهم اجلمل اليت فعالة للغاية يف تدريس  (ٗ

 .يصعب تعلمها

 (bandongan)عيوب من طريقة الًتمجة ابللغة اجلاكية  .ج 

تعترب ىذه الطريقة بطيئة كتقليدية، ألنو يف كثَت من  (ٔ

 األحياف يتكرر تسليم ادلواد.

ادلعلم أكثر إبداعا من الطالب، ألف عملية التعليم يف  (ٕ

 .(monolog)مسار كاحد 

ادلعلم كالطالب لدرجة أف ال حيدث احلوار بُت  (ٖ

 الطالب يشعركف ابدللل بسرعة.

فعالة  (bandongan)الًتجم ابللغة اجلاكية طريقة  (ٗ

للطالب األذكياء ألف ادلادة ادلقدمة تتكرر غالبنا حبيث 

 ٖ٘.يتم حظر التقدـ
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 Soroganطريقة  -ٕ

 Soroganتعريف طريقة  .أ 

Sorogan  أييت من كلمةsorog  ،اليت تعٍت أف تقدـ

تتضمن ك يضع كتابو أماـ كيا أك ادلعلم.  الطالبألف كل 

نوعنا من التعلم الفردم، حيث يتعامل  soroganطريقة 

مع ادلعلم، كىناؾ تفاعل متبادؿ بُت ادلعلم  طالبال

. تسمح ىذه الطريقة للمعلم ابإلشراؼ على احلد طالبكال

 ٖٙاألقصى لقدرة الطالب على إتقاف التعلم كتقييمو كتوجيهو.

 Soroganيقة مزااي طر   .ب 

 ىي كما يلي: sorogan، فإف مزااي طريقة Ariefكقاؿ 

 توجد عالقة بُت ادلعلم كالطالب. (ٔ

كتقييم كتوجيو أقصى قدرة  أف يشرؼ للمعلم يسهل (ٕ

 الطالب يف إتقاف اللغة العربية.

 ادلعلم يعرؼ ابلضبط اجلودة اليت حققها الطالب. (ٖ
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 Soroganعيوب طريقة  .ج 

 ىي كما يلي: soroganطريقة عيوب يف حُت أف 

غَت فعاؿ ألنو ال يواجو سول عدد قليل من الطالب،  (ٔ

من الطالب، فهذه الطريقة  كثَتةلذلك إذا كاجهت  

 أقل مالءمة.

، ألف ىذه الطريقة تتطلب الصرب أف ديلّ جعل الطالب  (ٕ

 كاالجتهاد كالطاعة كاالنضباط الشخصي.

 يلقي الطالب انطباعنا ابللفظية فقط، خاصةن  ،أحياان (ٖ

 ٖٚأكلئك الذين ال يفهموف ترمجة بعض اللغات.

 Wetonan طريقة -ٖ

ادلعلم  ىي طريقة تعليمية تنفيذىا بواسطة Wetonanطريقة 

سواء  حيمل الكتب الطالب يف كقت معُت ك الًتاث كتب أ  قر ي

. يف ىذا النوع ادلعٌت كياىي إىل قراءةكاف ابدلعلم كيسمع الطالب 
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الدركس أـ ال، ككذلك  يتبع أفم، ديكن للطالب يالتعل طريقةمن 

 ٖٛ.ال يوجد امتحاان

 طريقة احملافظة -ٗ

 تعريف طريقة احملافظة .أ 

ىذه طريقة يستخدمها ادلعلم من خالؿ دعوة الطالب 

الغرض ك  .إىل حفظ عدد من ادلفردات أك اجلمل أك القواعد

من ىذه الطريقة ىو أف الطالب قادركف على تذكر الدركس 

 ٜٖ.ادلعرفية كالذكرايت كاألكىاـادلستفادة كشلارسة قدراهتم 

 أىداؼ طريقة احملافظة .ب 

 تطوير قوة الطالب اخليالية كشلارسة ذاكرهتم. (ٔ

 إثراء ادلفردات كاحملادثة. (ٕ

تسهيل تعليم الطالب األديب العريب كأسلوب اللغة  (ٖ

 اجلذاب إلهنم معتادكف على حفظ األايت الطويلة.
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يب الطالب حىت تكوف كلماهتم جيدة، ككلماهتم تدر  (ٗ

 ٓٗ.، كذبذب انتباه مستمعيهممجيلة

 احملافظة ةمزااي من طريق .ج 

طريقة جيدة لتذكر الدركس أثناء تدريب ذاكرة  (ٔ

 .الطالب

للطالب الذين حيبوف ىذه الطريقة سوؼ يدعموف  (ٕ

 .فهم الكتاب

 عيوب من طريقة احملافظة .د 

من ادلمكن أف يكوف ىناؾ ملل لدل الطالب إذا  (ٔ

 .استمرت ىذه الطريقة بشكل مستمر

ابلنسبة للطالب الذين تكوف ذاكرهتم يف حدىا  (ٕ

األدىن، فسوؼ يستغرؽ الكثَت من الوقت، ألف كقت 

 .الدراسة يستخدـ فقط للحفظ
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 الشاكر أك ادلناقشة طريقة -٘

 تعريف طريقة الشاكر .أ 

علمية متجاكبة ربتوم على تبادؿ  زلادثة وى شاكرال

 ، كظهور األفكاراء متشابكة مع األسئلة اإلشكاليةآلر ا

كاختبار األفكار أك اآلراء اليت يقـو هبا العديد من األفراد 

الذين ينتموف إىل اجملموعة كالذين توجيههم للحصوؿ على 

حل ادلشكلة كاحلصوؿ على احلقيقة. ديكن تفسَت ىذه 

الطريقة كوسيلة حلل مشكلة تتطلب عدة إجاابت بديلة 

 ٔٗتقًتب من احلقيقة يف عملية التعليم كالتعلم.

 طريقة الشاكرمزااي  .ب 

أكثر حيوية، ألف الطالب يوجهوف  لصفا حالة (ٔ

 .يشاكرىمانتباىهم كأفكارىم إىل ادلشكلة اليت 

 ترقية صلاح الطالب تزيد (ٕ

طالب ألهنم يتابعوف لل يسهل شاكرنتائج ال كاخلالصة (ٖ

 عملية التفكَت قبل الوصوؿ إىل اذلدؼ أك النتيجة.
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 إىل قانوف ادلدرسة لطالب على طاعةلتدريب  (ٗ

 قرارات أفضل.أف أيخذ ساعد الطالب ي (٘

 عيوب طريقة الشاكر .ج 

 شاكرىناؾ طالب ال يشاركوف بنشاط، لذا فإف ال (ٔ

 ابلنسبة لو ديثل فرصة لإلفصاح عن ادلسؤكلية.

من الصعب التنبؤ ابلنتائج احملققة، ألف الوقت ادلطلوب  (ٕ

 ٕٗطويل للغاية.

 مهارة الكتابة .2

تتكوف من مهارة اإلستماع كمهارة إف ادلهارات اللغوية يف اللغة العربية 

الكالـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة اليت ترتبط بعضهم بعضا. كتريد الباحثة 

 أف تركز ىذا البحث يف مهارة الكتابة اليت سشرحها الباحثة.

 تعريف ادلهارة .أ 

إف تعليم اللغة اتصاليا يعٍت تنظيم اإلجراءات ادلناسبة لتعليم ك 

ربعة، يعٍت مهارة اإلستماع كمهارة الكالـ كمهارة ادلهارات اللغوية األ

بُت  Interdependenceالقراءة كمهارة الكتابة يف ضوء العالقة اإلعتمادية 
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تعليم اللغة العربية ىو نشاط عقلي أك نشاط نفسي ك  ٖٗاللغة كاإلتصاؿ.

حيدث ابلتفاعل مع البيئة، شلا يؤدم إىل تغيَتات تدرجيية يف رلاؿ اللغة 

كأيضا يف اللغة العربية كانت أربع مهرات يعٍت مهارة  ٗٗالعربية.

 كمهارة الكالـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة.

. يقاؿ مهر "حذؼ"مهارة دبعٌت  –ديهر  –كادلهارة لغة من "مهر 

يف يف ادلعلم: أم كاف حاذفا بو، كمهر يف صناعتو: أتقنها. ك 

القائم على الفهم، كاألقصاد يف اإلصطالح، ادلهارة ىي األداء ادلتقن 

يقوؿ ابن منظور يف لساف العرب: "ادلاىر:  ٘ٗالوقت كاجملهود معا.

السابح، كيقاؿ مهرت هبذا األمر أمهر بو مهارة: أم صرت بو حاذقا". 

كيقوؿ الفَتكزابدم يف القاموس احمليط: "ادلاىر: احلاذؽ بكل عمل، 

يف الشيء كبو مهارة، كالسابح اجمليد". كيف ادلعجم الوسيط: "مهر 

أحكمو كصار بو حاذقا، فهو ماىر، كيقاؿ، مهر يف العلم، كيف الصناعة 

 كأما مهارة يف اللغة العربية ىي: ٙٗكغَتىا.
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مهارة اإلستماع، ىو بداية تلقي اللغة سليمة، ألف اللغة تقليد  (ٔ

كزلاكاة. كىو أداة رئيسية يف احلفظ على امنطوؽ كجودة أدائو 

 ٚٗكصحة التلفظ بو.

مهارة الكالـ، ىو كسيلة رئيسية يف العملية التعليمية يف سلتلف  (ٕ

مراحها حيث ديارس من التلميذ فيها الكالـ من خالؿ احلوار ك 

كىو ادلنطوؽ الذم يعرب بو ادلتكلم عما يف نفسو من  ٛٗادلناقشة.

ىو اجس كخواطر، أك ما جيوؿ خباطره من مشاعر كأحاسيس، كما 

 ٜٗفكرة.يزخر بو عقلو من رأم أك 

مهارة القراءة، ىي عملية عقلية تشميل تفسَت الرموز اليت يتلقاىا  (ٖ

كىي عملية فكرية عقلية ىدفها الفهم،  ٓ٘القارئ عن طريق عينو.

 ٔ٘كمن مث ترمجتها إىل مدلوالهتا من األفكار كادلعاين.
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مهارة الكتابة، ىي أداء منظم كزلكم يعرب بو الفرد عن أفكاره  (ٗ

ذبوؿ يف نفسو، كتكوف شاىدا كدليال  كمشاعره كأحاسيسو اليت

 ٕ٘على كجهة يف حكم الناس عليو.

 تعريف الكتابة .ب 

الكتابة أبهنا لغة: مصدر كتب يكتب كتااب ككتابة كمكتبة ككتبة، 

فهو كاتب. كالكتابة اصطالحا ىي: عملية معقدة، يف ذاهتا كفاءة أك 

قدرة على تصور األفكار، كتصويرىا يف حركؼ ككلمات كتراكيب 

صحيحة ضلوا، كيف أساليب متنوعة ادلدل كالعمق كالطالقة، مع عرض 

 األفكار، كمعاجلتها يف تتابع كتتدفق، مث تنقيح تلك األفكار يف كضوح

كالًتاكيب اليت تعرضها بشكل يدعو إىل مزيد من الضبط كالتفكَت. 

الكتابة ىي زبفيض أك تصوير رموز رسومية تصف لغة يفهمها شخص ك 

ما حىت يتمكن اآلخركف من قراءة الرموز الرسومية إذا فهموا اللغة 

 ٖ٘كالصور الرسومية. ديكن فهمو.

احلقيقية ىي القدرة على الكتابة شلا ُيسَمع كما  الكتابةرحلة م

صحيحة. يف يُعتقد أك تصبح فكرة ابستخداـ اصطالحات الكتابة ال
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، جيب أف يكوف كل طالب قادران على فهم كيفية كتابة ىذه ادلرحلة

، من ادلنفصلة بشكل صحيح. ذلذا السبب حركؼ العلة كاحلركؼ

ى فهم خصائص كل حرؼ تتغَت، عندما درنا علالضركرم أف تكوف قا

ة أك منتصفها أك هنايتها. ، كعندما تكوف يف بداية الكلمتكوف فردية

، تتمثل القدرة الالزمة للطالب للحصوؿ على مهارات كتابة عالية أخَتنا

احلركؼ اليت ال ربتوم على   ادلستول يف القدرة على اكتشاؼ أصوات

االختالفات  كأيضنا التنوين كاإلدغاـ ، على سبيل ادلثاؿ أصواتكتابة

 ٗ٘"ة". ادلوت مثل بُت أحرؼ العلة كأحرؼ

كاألىداؼ من الكتابة ىو التعبَت عن األفكار كاألفكار كاألفكار 

، فإف األىداؼ Soeparnoكاآلراء بشكل كاضح كفعاؿ للقارئ. كعند 

 من الكتابة الذم جيب أف حيققو الكاتب خيتلف على النحو التايل:

 القارئ أف يفكرجعل  .ٔ

 أخرب القارئ دبا جيرم اإلبالغ عنو .ٕ

 إبداء الرأم للقارئ .ٖ

 جعل القارئ يفهم .ٗ
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 جعل القارئ غارقة يف ادلقاالت .٘

ا ابالمتثاؿ للقيم ادلعرب عنها مثل قيم احلقيقة  .ٙ جعل القارئ سعيدن

كالقيم الدينية كالقيم التعليمية كالقيم االجتماعية كالقيم األخالقية 

 ٘٘األخالقية كالقيم اجلمالية.كالقيم 

 تعريف مهارة الكتابة .ج 

ف زلتوايت العقل أك التعبَت الكتابة ىي القدرة على كص مهارة

الكلمات كاجلوانب ادلعقدة ، بدءنا من اجلوانب البسيطة مثل كتابة عنها

 العامة، كىيم اللغة العربية يالكتابة يف تعل تقسم مهارة. يعٍت اإلنشاء

مهارة الكتابة، ىي أداء  ٙ٘.نشاء أك التعبَت التحريرماإلاخلط ك ك  اإلمالء

منظم كزلكم يعرب بو الفرد عن أفكاره كمشاعره كأحاسيسو اليت ذبوؿ يف 

 ٚ٘نفسو، كتكوف شاىدا كدليال على كجهة يف حكم الناس عليو.

 أىداؼ مهارة الكتابة .ٔ

قدرة الطالب على كتابة الكلمة ك اجلملة كشبو اجلملة  -أ 

 .كعالمة الًتقيم ادلناسبة ابحلركؼ كالتهجئة
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قدرة الطلبة على تعبَت األخبار الكتابية أك الرأم الكتايب يف  -ب 

اجلملة ابستخداـ الكلمة كشبو اجلملة كالقواعد 

 58الصحيحة.

سبكن الطالب من التعبَت عما يف نفوسهم، أك عما  -ج 

 ٜ٘يشاىدكف بعبارة سليمة صحيحة.

 أنواع مهارة الكتابة .ٕ

 اإلنشاء -أ 

 تعريف اإلنشاء (ٔ

ابة فئة كت ىو أك يسمى ابلتعبَت التحريرم اإلنشاء

يف شكل أفكار كرسائل  موجهة ضلو التعبَت عن الفكرة

 ٓٙ.شاعر كما إىل ذلك يف اللغة الكتابةكم
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 أىداؼ تعليم الصرؼ (ٕ

يؤدم ىذا اإلنشاء رلموعة من األىداؼ كما 

 يلي:

تعود الطالب التفكَت ادلنطقي، كترتيب األفكار  .أ 

 كربط بعضها بعض.

السيطرة الكلمة على اإلستخدامات الصحيحة  .ب 

 ٔٙاللغة.

تفتح دركس التعبَت رلاال كاسعا أماـ لطالب  .ج 

 لإلبداع كاإلبتكار.

سبرين الطالب على اإلنطالؽ يف احلديث كالكتابة  .د 

عندما تدعو احلاجة إليهما أك عندما يتطلب 

 ٕٙادلوقف كاحدا منهما.
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 أنواع اإلنشاء (ٖ

 اإلنشاء الوظيفي .أ 

اإلنشاء عن مواقف اجتماعية، يقصد ىذا 

فيما يتصل حبياة الناس كتنظيمها كقضاء حاجتهم 

تطلب موافق احلياة  ٖٙكاتصاؿ بعضهم البعض.

العلمية يف الوقت احلاضر تعليم ىذا النوع من 

التعبَت الذم ديارس ادلتعلم بعد زبرجو كنزكلو إىل 

سوؽ العمل. فهو النوع الذم يلقاه ادلتخرج بعد 

 ٗٙوظائف العامة.تعينو يف ال

 اإلنشاء اإلبداعي .ب 

ديكن القوؿ أف الغالية العظمى من 

 ٘ٙموضوعات التعبَت اليت يف مجيع مراحل التعليم.

ىو التعبَت الذم جيلو فيو الناثر أك الشاعر مشاعره 
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كأفكاره كخرباتو اخلاصة، حىت تنتقل من ذىنو غلى 

 ٙٙأذىاف اآلخرين انتقاال ذا ثر أثر فعاؿ مثَت.

 اإلبتكارماإلنشاء  .ج 

فهو الذم يتميز ابجلدة يف الفكرة كالعمق، 

 ٚٙكالتجديد يف ابراز الصور ادلتخيلة.

 اإلمالء  -ب 

 تعريف اإلمالء (ٔ

فئة كتابة تؤكد على مظهر / كضع  ىواإلمالء 

، تشكيل الكلمات كاجلمل. بشكل عاـ احلركؼ يف

، طويرىا يف تعليم اإلمالءىناؾ ثالث مهارات أساسية ت

كىو  ٛٙ.كتابةالستماع كادلركنة يف الكىي ادلالحظة كا

األداة الرئيسية لنقل الفكرة من الكتاب إىل القارئ نقال 

 ٜٙسليما.
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 أىداؼ تعليم اإلمالء (ٕ

يهدؼ تدريس اإلمالء يف مرحلة التعليم األساسي 

 إىل ربقيق األىداؼ التالية:

تعليم الطالب أصوؿ الكتابة السليمة، كسرعة  .أ 

حيتاج إليها يف التعبَت الرسم الصحيح للكلمات اليت 

 الكتايب.

زايدة ثركهتم اللغوية، كتنمية معلوماهتم، كخرباهتم  .ب 

كثقفاهتمبما تشتمل عليو موضوعاهتا من فنوف 

.  ٓٚاإلدب كالثقافة كالعلـو

تطبيق عالمات الًتقميم كل يف موضوعها يف   .ج 

 كتاابت الطالب ادلختلفة.

 ٔٚ.زايدة ادلهارات احلركية اخلاصة ابلعُت كاليد .د 

 سباب ضعف يف اإلمالءأ (ٖ

ىناؾ ضعف موجود يف الكتابة اإلمالئية. لعل من 

 أبرز أسبابو ما يلي:
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أف اختيار ادلوضوعات ادلقررة يف اإلمالء، كتوزيعها  .أ 

 على الصفوؼ الدراسية أمر خاضع للخربة.

أف اإلتصاؿ يكاد يكوف مفقودا بُت ما جيرم يف  .ب 

اجملمع  العلمية التعليمية ابإلمالء كبُت ما يصل إليو

 اللغوم.

أف رلاؿ التدريب على الكتابة، كتكرار شلارستها  .ج 

 سواء يف قطع اإلمالء.

أف طريقة تعليم اإلمالء تقف عند حد إمالء  .د 

القطعة من جانب ادلعلم، دكف ربديد القاعدة، 

 ٕٚكشرحهما مث اعطاء التدريب ادلتصل.

 أنواع اإلمالء (ٗ

القطعة اإلمالء ادلنقوؿ، كمعناه أف ينقل الطالب  (أ 

من كتاب أك سبورة إضافية بعد قرائتها كفهمها، 

كىو ما  ٖٚكهتجي بعض كلماهتا ىجاء شفواي.

ينقل الطالب من كتاب، أك بطاقة، أكصحيفة أك 
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من السبورة. كيستخدـ ىذا النوع مع طالب 

 ٗٚالصفوؼ الثالثة األكىل من التعليم األساسي.

ة للنوع اإلمالء ادلنظور، كيعترب ىذا النوع مرحلة اتلي (ب 

األكؿ. كفيو يعرض ادلعلم القصة على الطالب، أما 

ابلنظر إليهما من الكتاب، أك من السبورة، أك من 

بطاقة، أك من أية كسيلة أخرل هبدؼ النظر إليها، 

كمالحظتها، كتكوين صورة ذىنية عنها، مث يقرؤىا 

كىذا النوع من اإلمالء الصف الرابع  ٘ٚم.لادلع

اده إىل صف اخلامس  كجيوز امتد ٙٚاإلبتدائي.

 ٚٚكذلك على حسب مستول الطالب.

اإلمالء اإلختبارم، كىذا النوع يالئم الصفُت  (ج 

اخلامس كالسادس. كفيو يتم أتكدمن أف الطالب 
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ديكنهم استخداـ الكتابة يف نقل أفكارىم 

 ٛٚكمعلوماهتم، كسائر ما حيصلونو ابدلدرسة.

اإلمالء ادلسموع، كىذا النوع من اإلمالء طالب  (د 

ف اخلامس كالسادس من ادلرحلة اإلبتدائية الص

كطالب ادلرحلة اإلعدادية. كفيو يقرأ ادلعلم قطعة 

اإلمالء قراءة جهرية على الطالب، كتعقبها 

 ٜٚمناقشة يف فهم معٌت القطعة.

 اخلط -ج 

 تعريف اخلط .ٔ

اخلط ىو أدة اتصاؿ لغوية، ترتبط ارتباطا كثيقا 

كىو أداة  ٓٛبنقل الفكرة، كعرضها الكاتب إىل القارئ.

التعبَت يف ادلطبوعات سواء أكانت مراجع علمية أـ  
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كتيبات أـ دكريسات أـ نشرات أـ صحفا أـ غَت 

 ٔٛذلك.

 أىداؼ تعليم اخلط .ٕ

يبتلو اذلدؼ الرئيسي لتعليم اخلط يف مساعدة 

الطاب على اكتساب أسلوب اخلط الناضج حبيث يتوافر 

 ٕٛفيو الوضوح كالسرعة كاجلماؿ.

 أنواع اخلطوط .ٖ

اخلط النسخ، كىو ادلعموؿ بو يف ادلتبوعات: كتبا، أـ  (أ 

 مراجع، أـ صحفا أـ دكرايت، أـ يف اآللة الكتابة.

اخلط الرقعة، كىو ادلتبع يف تعامل اإلفراد بعضهم  (ب 

 البعض عن طريق الكتابة اليدكية.

اخلط الثلث كالفارسي، كيستعمالف يف كتابة  (ج 

 الالفتات كالعناكين الكبَتة.
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كيطلق عليو "الكتاب الزخرفية" اخلط الكويف،  (د 

 كيستخدـ يف تزيُت جدراف ادلساجد كاألضرحة.

اخلط العركضي، كىو ادلستخدـ يف أثناء تقطيع  (ق 

 ٖٛالبيت الشعرم كمعرفتو كزنو العركضي.

 اخلطوات يف تعليم الصرف .3

 ادلقدمة (أ 

كشف الطالب أك ملء   رتيب أف تالناس تفسَت خيطأغالبنا 

. أك ادلقدمة فتتاحيةاالأنشطة  يف لدعاءكا السالـأك إلقاء  احلضور

. ادلقدمة يف تضمنت حيتاج ادلعلم إىل القياـ ابلنشاط، كلكنو الك 

 احلاؿ الدرس خللقأنشطة ادلعلم يف بداية  يى ابدلقدمةكادلقصود 

ركزكف على األشياء اليت الستعداد الذىٍت كجلعل الطالب ي

جهد أك نشاط يقـو بو ادلعلم يف أنشطة  يى كادلقدمة ٗٛ.يتعلموف

الذىن كاالىتماـ على ما  كل من  كفلطالب حبيث يركز ليجعل االتعلم 

 ٘ٛللجهد أتثَت إجيايب على أنشطة التعلم. وفحبيث يكون يتعلموف
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، كلكن يف كل ـو بو ادلعلم فقط يف بداية الدرسال يق ادلقدمة

قل فيو إىل شيء أك جزء من بداية الدرس كهنايتو أك يف كل مرة ينت

تعبَت عن األىداؼ ادلراد القياـ بذلك من خالؿ الك  ٙٛموضوع جديد.

، كإنشاء ركابط بُت ربقيقها، كجذب انتباه الطالب، كإعطاء ادلراجع

كاالستجابة دلواقف  ٚٛ،سيعلموفاليت أتقنها الطالب ابدلواد  ادلواد

 ٛٛالطالب.

 النشاط األساسي (ب 

 اليت جيب أف يقـو لعناصرمن ا ثَت، ىناكاألساسي النشاطيف 

 ، كىي على النحو التايل:ابدلعلم

 شرح ادلواد الدراسي -ٔ

، حيتاج ادلعلم إىل االنتباه للطالبالدراسي  ادلواد شرحيف ك 

 إىل العناصر األربعة التالية:

 ال شيء ينحرؼك ، ادلواد صحيحة -أ 

 التقدًن بسالسة ال تتوقف -ب 

 التسليم ادلنهجي -ج 
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 ٜٛعلى الطالب فهمها. ةسهلكاضحة كصحيحة ك  وادادل -د 

ا هتنفيذف، ادلعلم ليشرح ادلواد خيطط أف بعد ، حبيث جيدن

يسهل على الطالب فهمها. ديكن ربسُت جودة التنفيذ 

( ٖ، لغة بسيطة( ٕ، إحاطة( ٔ ٜٓالعناصر التالية: ابىتماـ

ادلتغَتات يف ( ٘، ىيكل كاضح( ٗ، أمثلة جيدة كمناسبة

 .الراجعةادلمارسة كالتغذية ( ٙ، العرض

 مثاال اءعطا -ٕ

 استخداـ الوسائط التعليمية -ٖ

 امنح الطالب فرصنا لتبدك نشطة -ٗ

 ٜٔالتعزيز اءعطا -٘

 اخلاسبة (ج 

 الدعاء النتهاء الدرس،ك  إلقاء السالـ ليست يى كادلراد ابخلاسبة

هناء الدرس إبعادة صياغة نشاط ادلعلم إل ابخلاسبة ىيكلكن ادلقصود 
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صلاح  اجلهد دلعرفةك ، يتعلموف إلعطاء صورة ما ، كجهد ادلعلمادلواد

 ٕٜالطالب يف استيعاب الدرس كربديد نقطة البداية للدرس التايل.

 لي:تما  للخاسبةأف يقـو هبا ادلعلم تتضمن بعض احملاكالت 

 الدرس الرئيسية فكرةص يلخت -ٔ

 تقدًن التشجيع النفسي ك االجتماعي للطالب -ٕ

 تعليمات للدرس / ادلوضوع التايل اءعطا -ٖ

 أشكاؿ التقييم ما يلي: أما ٖٜ.ةديثاحل ادةادل عنإجراء تقييم  -ٗ

تطبيق أفكار جديدة على مواقف ، ب(  إظهار ادلهاراتأ( 

إعطاء أسئلة ، د( ء الطالباستكشاؼ آرا، ج( أخرل

 ٜٗمكتوبة.

 أشكال علوم الصرف .4

 البناء (أ 

 ادللحوظة من حركة كسكوفاء ىي ىيئة الكلمة نكاألبنية مجع ب

من حيث احلركؼ  مجلة وىالبناء  ٜ٘كعدد حركؼ كترتيب.
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أما أنواع األبنية ىي بناء السامل كادلهموز )الفاء كالعُت  ٜٙكزبطيطها.

األجوؼ )الواكم كاليائي( كالالـ( كادلضاعف كادلثاؿ )الواكم كاليائي( ك 

 ٜٚ.كالناقص )الواكم كاليائي( كاللفيف )ادلفركؽ كادلقركف(

 غةيالص (ب 

أما أنواع الصيغة ىي  ٜٛالصيغة ىي اجلملة من حيث ادلعٌت.

فعل ماض كفعل مضارع كاسم مصدر )مصدر غَت ميم كمصدر ميم( 

كاسم فاعل كاسم مفعوؿ كفعل أمر كفعل هني كاسم زمن كاسم مكاف 

 ٜٜكاسم آلة.

 أنواع تصريف الصرؼ (ج 

 التصريف اإلصطالحي -ٔ

إىل صيغ التصريف اإلصطالحي ىو ربويل ادلصدر 

ادلاضي كادلضارع كاألمر كاسم الفاعل كاسم ادلفعوؿ 

ىو تغيَت أك نقل مجلة صريف اإلصطالحي التك  ٓٓٔكغَتمها.
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در إىل مجلة أخرل ذات شكل سلتلف صأك م ماض علمن ف

 ٔٓٔألهنا تتطلب ادلعٌت أك ادلقصود ادلطلوب.

 التصريف اللغوم -ٕ

لغاكم ىو تغيَت شكل اجلملة من شكل إىل الريف صتال

كاجلمع ككذلك  نيةثخالؿ االنتباه إىل ادلفرد كالت خر مناآل

 خاطبادلب ك ائأيضا الغ ؤنثر كادلذكاالنتباه إىل ادل

حيوؿ من ضمَت ادلفرد إىل  لغاكم ىوالريف صتال ٕٓٔ.لمكالتك

ضمَت ادلثٌت أك اجلمع، كمن ضمَت ادلذكر إىل ضمَت ادلؤنث، 

 ٖٓٔادلتكلم.أك كمن ضمَت الغائب إىل ضمَت ادلخاطب 

كيتصرؼ ادلاضي كادلضارع على أربعة عشر مثاال: 

ثالثة منها للغائب كثالثة للغائبة كثالثة للمخاطب كثالثة 

للمخاطبة كاثناف للمتكلم، كيتصرغ األمر على ستة أمثلة: 

 ٗٓٔثالثة للمخاطب كثالثة للمخاطبة.

 
                                                             

 .ٖٔ، ص. األمثلة التصريفية مع البيافدمحم معصـو بن علي،  ٔٓٔ

 .ٗٔ، ص. األمثلة التصريفية مع البيافدمحم معصـو بن علي،  ٕٓٔ
 .ٚٙٔص. ... جامع الدركس العربيةمصطفى الغاليُت،  ٖٓٔ
 .ٛٙٔ.، ص. نفس ادلرجع ٗٓٔ
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 مشكالت تعليم الصرف .5

اجمليب يف شيف أما ادلشكالت يف تعليم قواعد الصرؼ عند فتح 

 ادلصطفي، ىي كما يلي:

ادلعلم يركز اإلىتماـ على قواعد الصرؼ حلفظ كفهم القراءة. كأما تعليم  ( أ

الصرؼ حيتاج طويل ادلاف يف عملية التعليم. كلذلك ذباىل دراسة أخرل 

 ليست أقل أمهية.

كثَت ما يطلب من الطالب حيفظ شعار عن علم الصرؼ كلكن أهنم ال  ( ب

فسَتات عن شعار الذم حيفظوف. حيث أهنا ال يفهموف معاين كت

تشمل إمكانية التعلم الذم أيخذ مكاف رلرد مضيعة للوقت فقط. 

كلذلك إذا فإنو تدريسها يف شكل أغاين كاستظهر الشعر هبدؼ جذب 

الطالب كأف يتذكر بسهولة، مث ادلعلم أف يشرح ابلتفصيل دراسة معٌت 

 ٘ٓٔ الواردة فيو.كمضموف الشعر لكي يعرؼ الطالب كفهم معٌت
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 البحوث السابقة . ب

قواعد الصرؼ يف  تعليم طريقة" ربت ادلوضوع"نور خالق"  والبحث الذم كتب .ٔ

 ٙٓٔ".ادلدرسة الدينية اإلسالمية الوسطى بستاف اخلَتات غومبونج بليك دبالنج

 كأما أسئلة البحث ىي:

درسة الدينية اإلسالمية بستاف ادل ما طريقة تعلم قواعد الصرؼ يف (ٔ

 ؟غامبونج بليك دبالنج اتَت اخل

دستخدمة يف تعليم قواعد الصرؼ يف كمن نتائج البحث إف الطريقة ادل

 ىيت غامبونج بليك دبالنج َتااإلسالمية الوسطى بستاف اخل مدرسة الدينية

أخوذة كصفة إىل مناسبة الصفة عن البياانت ادل مجة نظراالطريقة القواعد كالًتن 

 .مجةالطريقة القواعد كالًتن 

تعليم الصرؼ ابستخداـ  " ربت ادلوضوع"دمحم سافربينسة"   والذم كتب البحث .ٕ

كتاب ادلقصود الصف الثالث يف ادلدرسة الدينية تسليم اذلدل جيكوؾ 

 كأما أسئلة البحث ىي: ٚٓٔ".ابابداف فونوركجو

                                                             
 قواعد الصرؼ يف ادلدرسة الدينية اإلسالمية الوسطى بستاف اخلَتات غومبونج بليك دبالنج، طريقةتعليمنور خالق،   ٙٓٔ

 .ٕٙٔٓ، بوركككرطواجلامعة اإلسالمية احلكومية  العلـو التعليميةك العربية  كلية الًتبية  اللغة تربية البحث العلم، قسم
دمحم سافربينسة، تعليم الصرؼ ابستخداـ كتاب ادلقصود الصف الثالث يف ادلدرسة الدينية تسليم اذلدل جيكوؾ  ٚٓٔ
اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوركجو،  العلـو التعليميةك العربية  كلية الًتبية  اللغة تربية قسم، البحث العلمي، ابابداف فونوركجو

ٕٓٔٛ. 
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كيف أىداؼ تعليم الصرؼ ابستخداـ كتاب مقصود لطالب الصف  (ٔ

ابابداف فونوركجو السنة   اذلدل جيكوؾ الثالث يف ادلدرسة الدينية تسليم

 ؟ٕٚٔٓ/ٕٛٔٓالدراسية 

ستخداـ كتاب اب كيف طريقة التعليم ادلستخدمة يف تعليم الصرؼ (ٕ

 لطالب الصف الثالث يف ادلدرسة الدينية تسليم اذلدل جيكوؾ مقصود

 ؟ٕٚٔٓ/ٕٛٔٓفونوركجو السنة الدراسية  دافاباب

 ستخداـ كتاب مقصوداب كيف التقوًن ادلستخدـ ىف تعليم الصرؼ (ٖ

 دافاباب الصف الثالث يف ادلدرسة الدينية تسليم اذلدل جيكوؾ لطالب

 ؟ٕٚٔٓ/ٕٛٔٓالدراسية  فونوركجو السنة

ستخداـ  ابأف أىداؼ تعليم الصرؼ (ٔ: )كمن نتائج البحث ىي

رسة الدينية تسليم اذلدل لطالب الصف الثالث يف ادلد كتاب ادلقصود

يستطيع الطالب على تعبَت أفكارىم  اف داف فونوركجو ىيابابجيكوؾ 

بشكل صحيح  ىف اجلمل كفهم معٌت اجلمل العربية كالقراءة مابهتككتا

. كالستخداـ اللغة العربية ك كتابة الكلمات العربية بشكل صحيح

ستخداـ كتاب ادلقصود اب تعليم ادلستخدمة يف تعليم الصرؼال طريقة(ٕ)

داف ابابة تسليم اذلدل جيكوؾ رسة الدينيادلد لطالب الصف الثالث يف
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دلادة مث ابت ادلتعلقة اانالبي عطاء ادلعلمإبفونوركجو ىي الطريقة القياسية، 

 اية التعليم يعطيهنادلوزكف، كيف إعطاء بعض األمثلة من الوزف كا

لتقوًن ادلستخدـ ىف تعليم ا(ٖ. )ت األسئلة دلعرفة فهمهمابادلعلم إجا

رسة ادلد طالب الصف الثالث يفستخداـ كتاب ادلقصود لاب الصرؼ

ىو التقوًن ابإلختبار  داف فونوركجوابابالدينية تسليم اذلدل جيكوؾ 

 الشفوم كاإلختبار التحريرم.

نفيذ تعليم الصرؼ ت"نورا لوسياان سَتجار" ربت ادلوضوع " وتالذم كتب البحث .ٖ

مؤسسة ادلركز اإلسالمي  يف الفصل السابع ابدلدرسة ادلتوسطة حفظ القرآف

 كأما أسئلة البحث ىي: ٛٓٔ".سومطرة الشمالية

 حفظ ابدلدرسة ادلتوسطة السابع الفصل رؼ يفف تنفيذ تعليم الصكي (ٔ

 الية؟الشم سومطرة اإلسالمي دلركزالقرآؼ مؤسسة ا

 حفظ ادلتوسطة ابدلدرسة السابع الفصل رؼ يفما طريقة تعليم الص (ٕ

 ؟الشمالية سومطرة اإلسالمي دلركزالقرآؼ مؤسسة ا

                                                             
تنفيذ تعليم الصرؼ يف الفصل السابع ابدلدرسة ادلتوسطة حفظ القرآف مؤسسة ادلركز اإلسالمي نورا لوسياان سَتجار،  ٛٓٔ

اجلامعة اإلسالمية  كلية علـو الًتبية كالتدريس شعبة تدريس اللغة العربية  شعبة تدريس اللغة العربية، البحث العلم، سومطرة الشمالية
 .ٕٛٔٓ، احلكومية سومطرة الشمالية
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ل السابع الفص يف رؼتعليم الص يدفف تنعلى أ يعرّب  :البحثكمن نتائج 

 سومطرة اإلسالمي ادلركز مؤسسة القرآؼ حفظ دلتوسطةادلدرسة )الرابع( ا

 تورط عن التجريب ألف الذكاء كإنفعايل الطالب ابجليد نفذت الشمالية

 لدعم أكجو قصور تزاؿ ال كلكن دلوقف من ادلعلم،شكل اك  الفعلك  التحليلك 

أف  دلعلممن ذالك، ينبغى  كالحدل ،فعالية الصرؼ ليكوف تعليم تنفيذ ذالك

يتحقق على النحو  فكن أدي اختصاص لعل التعليم البداء قبل تعليم خطة يعد

كطريقة الًتمجة  ةالقراء طريقة الصرؼ ىي معلم رؽ استخدـاألمثل. مث الط

 ظ.كطريقة الكتابة كطريقة السؤاؿ كاجلواب كطريقة احلف

تطوير كتاب "سيت نور العُت لطيفة" ربت ادلوضوع " وتالذم كتب البحث .ٗ

 "األمثلة التصريفية" يف تدريس علم الصرؼ لًتقية مهارة الكتابة

كأما  ٜٓٔ".)حبث تطويرم يف مدرسة دار اذلدل الثانوية اإلسالمية ببوجانيغارا(

 أسئلة البحث ىي:

 التصريفية" يف تدريس علم الصرؼة كيف تطوير ادلادة من كتاب "األمثل (ٔ

 ؟مهارة الكتابة يف مدرسة دار اذلدل الثانوية اإلسالمية ببوجانيغار لًتقية

                                                             
تطوير كتاب "األمثلة التصريفية" يف تدريس علم الصرؼ لًتقية مهارة الكتابة )حبث تطويرم يف سيت نور العُت لطيفة،  ٜٓٔ

 ف أمبيل اإلسالمية احلكوميةانجامعة سو  كلية الدراسات العلياالبخث العلمي،  (، ببوجانيغارامدرسة دار اذلدل الثانوية اإلسالمية 
 .ٕٛٔٓاباي، سورا
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 دلادة ادلطورة من "األمثلة التصريفية" لًتقيةرؼ ابكيف تدريس علم الص (ٕ

 ؟الكتابة يف مدرسة دار اذلدل الثانوية اإلسالمية مهارة

من كتاب "األمثلة التصريفية" دلادة ادلطورة اب ىل تدريس علم الصرؼ (ٖ

مهارة الكتابة يف مدرسة دار اذلدل الثانوية اإلسالمية  فعاؿ لًتقية

 ببوجانيغارا؟

أف تطوير ادلادة يبدأ دبالحظة أحواؿ الطلبة ( ٔ: أما نتائج البحث فهي

كأخذت الباحثة يف تصميم الكتاب مث التصديق مع اخلبَت  يف تدريس الصرؼ

دركس لكل درس حيتوم على  اد ادلطورة تتكوف من مخسةمث اإلخراءات. كادلو 

 أبواب عن األمثلة الصرفية كاألسئلة االستعابية كالتدريبات كتزيد الباحثة

إف تدريس ادلادة ادلطورة من األمثلة ( ٕ ادلبحث عن الصيغ يف الدرس األكؿ،

مايو بعشرة لقاءات. يف  ٘حىت  ٕٛٔٓإبريل  ٖ التصريفية جيرم يف التاريخ

جيرل اإلختبار البعدم.  للقاء األكؿ جيرم اإلختبار القبلي كيف اللقاء العاشرا

كالًتكيز من أنشطة التدريس تتكوف من القاء السالـ، كتعطي ادلدرسة ادلادة 

الطلبة كعليهم أف ينشدكىا مث جيوبوف األسئلة من الكتاب ادلطور مع  إىل

من النتائج الطلبة ( ٖ ء األيت،ادلادة يف اللقا إرشاد ادلدرسة كعليهم أف حيفظوا

تكوف فعالة لًتقية  فادلادة ادلطورة t يف االختبار القبلي كالبعدم كمن الرمز
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 tt سواء كاف يف أمهية، ttأكرب من  ٕٔ,ٛٔ tٓ مهارة الكتابة. كنتيجتو أف 

 (.٘ٚ.ٕ% ) ٘ tt( أك ٗٓ,ٕ) %  ٔ

 أثر فهم القواعد العربية "عالية الرفيعة" ربت ادلوضوع " وتالذم كتب البحث .٘

على قدرة اإلنشاء لدل طالب قسم تعليم اللغة العربية )النحو كالصرؼ( 

 كأما أسئلة البحث ىي: ٓٔٔ".اغاإلسالمية احلكومية مسار  غاكايل سا جبامعة

اللغة  كيف اثر فهم النحو على قدرة اإلنشاء لدل طالب قسم تعليم (ٔ

 ؟اغاحلكومية مسار اإلسالمية  ساغاالعربية جبامعة كاىل 

ليم اللغة تع كيف اثر فهم الصرؼ على قدرة اإلنشاء لدل طالب قسم (ٕ

 ؟اغمسار  اإلسالمية احلكومية اغاالعربية جبامعة كاىل س

قسم تعليم  يف اثر فهم القواعد العربية على قدرة اإلنشاء لدل طالبك (ٖ

 ؟اغمسار  اإلسالمية احلكومية غااللغة العربية جبامعة كاىل سا

من  ،دار ادلتعددضلمعادلة اال  ائجث كنتاختبار فرضية البح كأما

اختبار ك   10111𝑋1 + 10131𝑋1 + 10115 =Y ة ادلعادلة ىورلموعات طيمعب

ها عليابحلصوؿ   𝐹𝑟𝑒𝑔دارضلابستخداـ ربليل التباين لالضلدار ة معادلة اإلمهيأ

 ألف .ٔٛٓ.ٖكىي  ٝ٘على مستول داللة  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 عمث تشاكر م .ٖٙٗ,ٛٔ
                                                             

أثر فهم القواعد العربية على قدرة اإلنشاء لدل طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة كايل ساغا اإلسالمية عالية الرفيعة،  ٓٔٔ
 .ٜٕٔٓعلـو الًتبية ك التدريس جامعة كايل ساغا اإلسالمية احلكومية مساراغ، ، البحث العلمي، كلية احلكومية مساراغ
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𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 >  𝐹𝑟𝑒𝑔 ،لذلك فهيم القواعد العربية ذلا اثر  .يعي أف الفرضية مقبولة

جبامعة كايل ساغا  علي قدرة اإلنشاء لدل طالب قسم تعليم اللغة العربية

 اإلسالمية احلكومية مساراغ.

طريقة تعليم الصرؼ،  يفكانت البحوث السابقة هبذا البحث قد حبث 

 البحوثكمكاف البحث كاف كثَت حوؿ ادلعهد اإلسالمي. كأما الفرؽ بُت 

السابقة هبذا البحث ىي أف البحوث السابقة يف البحث األكؿ كاف يبحث 

أىداؼ تعليم  يفطريقة تعليم الصرؼ فقط، مث البحث الثاين يبحث  يف

تعليم الصرؼ كطريقة تنفيد  يفالصرؼ كطريقتو. كيف البحث الثالث يبحث 

كتاب ستخداـ  تدريس الصرؼ اب يفتعليم الصرؼ، كيف البحث الرابع يبحث 

أثر فهم الصرؼ على قدرة  يف، كيف البحث األخَت يبحث "ريفيةصاألمثلة الت"

طريقة تعليم اخلطوات يف تطبيق  يفاإلنشاء. كأما يف ىذه البحث تبحث 

 شكالهتا كحلها.كم كأشكاؿ علم الصرؼ دلهارة الكتابة الصرؼ


