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 األول الباب

 مقّدمة

 خلفية البحث .أ

 هي للغةايسمى ابللغة. هي وسيلة و لبني شخص وشخص أخر اب الناس يتصل

 اللغة ألن .وعلم الصرف وعلم النحو األصوات علم مستوى على معني بنظام يلتزم نظام

 عبارة ةاللغ ,أوضح بشكل. حمددة قواعد لديها أو نظامية هي الدورة لغةال فإن نظام هي

 األنظمة هيو  فرعية أنظمة ثالثة ولديها والصوت املعىن من أجزاء بني جتمع ظاهرة عن

 تعلم فإن لذا  1.املعجمية الفرعية األنظمة و النحوية الفرعية األنظمةو  الصوتية الفرعية

 "تدريس اللغة العربية ووسائل وطرقه" ( يف كتابهAnshor)نصار مذكر أل كما العربية اللغة

 لنحويةامن انحية قواعد  العربية اللغة وعموميات خصوصيات حول بعمق التعلم أن

   2صرفية  واألدبية.الوقواعد 

غة اصبحت الل .للغاية جدا مهم للمسلمني خاصة اإلنسان، حياة يف العربية

العربية حىت اآلن اللغة قادرة على تلبية احتياجات مستخدميها واستيعاب التطورات يف

                                                           
1Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik, (Jakarta: PT Gramedia, 9002), hal. 5.  
2Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-metodenya, 

(Yogyakarta:Teras, 9002), hal. 55.  
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  فعلى" ,هللا رمحه الشافعي اإلمام قال3اجملاالت. العلوم والتكنولوجيات يف خمتلف

كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حىت يشهد به أن ال إله إال هللا وأن 

 الثالثة الرمسية اللغة هي العربية ليوم, اللغةحىت ا4هللا".حممد عبده ورسوله ويتلوا به كتاب 

 يف (Attas-Al) لعطاسل مذكور كما1791.5  عام منذ والفرنسية اإلجنليزية بعد العامل يف

 6 .احلضارةو  والثقافة للدين تسهيلةو  أداة هي العربية اللغة أمهية أن (Muhajir) املهاجر

ايضا على  اعدبصحيحة تستقريبا ابلعربية. لفهم املراجع  ةاألصلي اإلسالمية ملراجعمجيع ا

  .فهم علم العربية بصحيحة

. اللغة علم تركيب حيث من الثانية علم الصرف املرتبةيقع  علم اللغة، حيث من

 علم اللغة أن تركيب يف الثاين ابملرتبة املقصود أن كتابه يف (Hilmiحلمي ) رو ذكم كما

 الفاتاالخت يناقش الذي األصوات علم بعد دراسته جيب الذي العلم علم الصرف هو

لمة الك األجزاء ترتيب يدرس جمال علم اللغة الذي علم الصرف هووأما  7 .احلروف بني

                                                           
3Saʻıd Syubar, ̂ al-Mushthalah Khiyâr Lughawî wa Simah Hadhâriyyah (Qatar: kitab al-

Ummah, Edisi 87), 9000), hal. 29.  
4Muhammad Saifudin Hakim, “Pentingnya Mempelajari Bahasa Arab”, dalam 

https://muslim.or.id/32028.html, diakses pada 6 Desember 9027 pukul 23.09 WIB. 
5Aida Aqsanti Nasution, tt, ”Urgensi Bahasa Arab di Era Globalisasi”, dalam 

http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ihya/article/download/2597/2955, diakses 98 September 9022 

Pukul 25.00 WIB.   
6As’aril Muhajir, Psikologi Belajar Bahasa Arab, (Jakarta: Bina Ilmu, 9005), hal. 23.  
7Danial Hilmi, Cara Mudah Belajar Ilmu Shorof, (Malang: UIN Maliki Press, 9029), hal. 

2-9. 

https://muslim.or.id/31097.html
https://muslim.or.id/31097.html
http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ihya/article/download/1528/1255
http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ihya/article/download/1528/1255
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 اجلذر من  9 .كلمة يصري املعجم حتول عملية الصرفية هي العملية أن بينما  8.النحوية

 يقف نأ ميكنالذي  تكوين  أو وحدة هي الكلمة. العربية الكلمة تشكلوالتصميم ف

 وال ميكن انسبيً  مستقرًا معناها يكون اللغة يف وحدة أصغر بينما أن. الكالم يف وحيدا

 تشكيل عملية تكون عندما 10املورفيم.  تسمى معىن ذات أصغر أجزاء إىل تقسيمها

 .مورفيم تشكيل عملية أيضا حتدث أن ميكن الكلمة

 حو وعلمالن علملكن يف األسس . علم النحو من علم الصرف جزًءا يعترب أحياان

وأما  شروطها،و  اجلملة علم النحو بنية يناقش يثحب .منفصلتني علمتنيمها  الصرف

العلمان مها علم األدة  11.آخر إىل شكل شكل من الكلمات علم الصرف تغيري يناقش

يف تعلم العربية. فبما بتعلم العلم الصرف ان نسهل يف اختيار الكلمة أوفهم املقصوده. 

وأما بتعلم علم النحو ان نسهل يف فهم املعىن من اجلمل العربية. ذلك العلمان متكامل 

الصرف ام "، بعض اللغوينيقال  أن املستغرب من ليس لذلك بني الواحد والواحد أخر.

 11العـــــلوم والنحو ابوهــــــا".

                                                           
8J.W.M. Verhaar, Asas-asas Linguistik Umum, (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2010), hal 59. 
9Zaenal Arifin, Morfologi Bentuk, Makna, dan Fungsi, (Jakarta: 

PT Grasindo, 2009), hal. 9. 
10Kridalaksana, Kamus Linguistik…, hal. 257. 
11Abu Razin dan Ummu Razin, Ilmu Sharaf untuk Pemula, (Jakarta: maktabah BISA, 

9028), hal. 2-3. 
12Ruslan, “Urgensi ilmu Nahwu dan Ilmu Sharaf dalam Menggali Makna serta Solusi 

Memahami Teks Arab”, dalam Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Muhammad Cepu, 9027, 

   غ.ص.
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 من اجلملة ترتيب كيفية على أكربتركيز النحو  علم يركزويف انحية األخرى, 

 فهمان ت نميكحىت اجلملة  الكلمة وختطيط ،ابحلركة متعلقة ابلقواعد االهتمام خالل

 يف ذُكر كما. الكلمة تشكيل عملية يدرسعلم الذي  هو الصرف لمأما ع 23.بسهولة

علم  موقع أن (Nor Kandirنور كاندير) املكتوبة" ملخص األمثلة التصريفية" كتاب

 ،النحو تعليم لىع األسبقية إىل حيتاج بل مهم إنه. الألطفاهل األم يشبه عربيةالصرف لل

  25.الوقت وتوفري بسهولة العربية اللغة تعليم يف يدونير  الذين ألولئك

 صرفال علم" كتاب مثلتعليم علم الصرف  يف ستخدمةم كتبن  يكو 

" Shorof Praktis Metode Krapyak" وكتاب( Abu Razin) أبو رازين فللمؤل"للمبتدئني

 15وم بن علي.للمؤلف حممد معس وكتاب "األمثلة التصريفية" حمرتم بشرى بن علي للمؤلف

 علمل األساسي كتابكالاجلرومية    كتاب ستخدامت جانب ،املعاهد اإلسالمية  معظم

 املؤسسات عضب حىت. الصرف لعلم يساسالكتاب األكاألمثلة التصريفية   كتاب ،النحو

 تعلمطالب يف ايضا ليساعد ال  فيةير التص لةاألمث كتاب ونتستخدم اإلسالمية التعليمية

يف تعليم  فيةير التص لة. كما هذه الدراسة سريكز على استخدام كتاب األمثالعربية اللغة

   الصرف. 

                                                           
13Abu Razin dan Ummu Razin, Ilmu Sharaf…, hal. 2-9. 
14Nor Kandir, Ringkasan Al-Amtsilah At-Tashrifiyah, (tt: Pustaka Syabab, 9028), hal. 3-5. 
15A. Salamah, “Biografi KH. Ma’shum Ali”, dalam 

http://digilib.uinsby.ac.id/5822/5/Bab%909.pdf, diakses 95 Oktober 9022 Pukul 26.00 WIB. 
  

http://digilib.uinsby.ac.id/4799/5/Bab%202.pdf
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مثل . هاليحم الصرف كمحتوى مواد الرمسية تستخدمون التعليمية مؤسسات بعض

 صرف منال درس علم جتعل تولونج أجونج اليت "املعارف" مدرسة املتوسطة اإلسالمية

 ؤسسةم رعاية حتت الرمسية املؤسسات من واحدة هي املؤسسة. الدينية املدرسة دروس

 صاديق" او يعرف بسم "معهد ابجنونج" هي جعفر معهد "رادين. صاديق" جعفر "رادين

  .املعهد السلفي يف تولونج أجونج واحدة

علمون يف الذين يت متنوعةالرتبية  خلفيات منيف هذه املدرسة  يكون الطالب

يف هذه  .للمعلم علم الصرف وخاصة للمعلم حتديً  يصبحمكان ووقت واحد, وبذلك ف

لم الصرف ع على املعلمما  أوضح وقد املهمة. بعض علوم العربية املدرسة علم الصرف هو

"علم الصرف مهم  تولونج أجونج يف وقت, "املعارفيف مدرسة املتوسطة اإلسالمية "

تاب كالسيكي ك  االطالب قراءة وفهم واليتعلم الطالب ان يستطيعجبانب علم النحو جدا 

كالدرس فقط, لكن كأحد الدرس الذي هنا العلم الصرف مبعىن ليس مقّدر  16العربية."

 يساعد الطالب ايضا على فهم العلوم الدينية.

هناك العوامل االيت  من تعليم الصرف غري متيّسر.اهلدف ليصل  كما تعليم عامة,

 وأساليب ب،الطال املعلم وقدرة مهارة الصرف مثل التعليم هدافاأل حتقيق تؤثرون على

                                                           
 12 يفمقابلة اىل استاذ زين العابدين كمدرس علم الصرف يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية "املعارف" تولونج أجونج 16

 .1117سبتمرب 
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األمثلة " تابك الصرف ابستخدام بتعليم املتعلقة األشياء ملعرفة. وغريهم املستخدمة

باحثة هتتّم بتأخذ فال تولونج أجونج، "املعارف" يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية "التصريفية

دى التالميذ تعليم الصرف ل يف األمثلة التصريفية"" كتاب استخدام الدراسة املوضوع

للعام  تولونج أجونج "املعارفاإلسالمية "ابملدرسة املتوسطة  الثامن الفصل يف

  .0202/0202الدراسي 

 البحث مسائل .ب

 .ةالتالي ةاملشكل صياغة على البحث هذا يركز ،السابقة لفيةمناسبة على اخل

 الفصل يف " األمثلة التصريفية " كتاب ابستخدامتنفيذ تعليم الصرف  كيف .2

 تولونج أجونج للعام الدراسي "املعارفابملدرسة املتوسطة اإلسالمية " الثامن

 ؟ 1117/1111

األمثلة " كتاب ابستخدامالصرف  ميتعلف عوامل الدافعة والعرائقة على كي .9

تولونج  "ارفاملعملدرسة املتوسطة اإلسالمية "اب الثامن الفصل يف " التصريفية

 ؟ 1117/1111أجونج للعام الدراسي 
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 البحث أغراض .ج

 :كما ييل  الدراسة هذه من األغراضأما 

 الفصل يف " األمثلة التصريفية " كتاب تعليم الصرف ابستخدام تنفيذلوصف  .1

 تولونج أجونج للعام الدراسي "املعارفابملدرسة املتوسطة اإلسالمية " الثامن

1117/1111. 

مثلة األ" كتاب الصرف ابستخدام لوصف الدافعة والعرائقة على التعليم .1

للعام  تولونج أجونج يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية "املعارف" " التصريفية

 .1117/1111الدراسي 

 البحث د. فوائد 

 :يلي كما  البحث هذاأما فوائد 

 فوائد النظري. 1

 جمال يف يةالعلم الكنوز إىل إلضافتها مفيدة الدراسة هذه نتائج تكون أن املأمول من

 .الصرف تعليم يف وخاصة ، العربية اللغة

 فوائد التطبيقي. 1

 .يف مكتبة تولونج أجونج لزيدة مراجع مفيدة الدراسة هذه نتائجأ( 
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بتعليم  يتعلق يماف ةالباحث معرفة لزيدة مفيدة الدراسة هذه نتائج فإن ، ةللباحثب( 

 .الصرف

 .لبحث بعده مرجًعا البحث هذا يكون أن ميكن ، العلمي لمجالل (ج

 حماولة يف كحافزم  يستخد الدراسة هذه نتائج ميكن التعليمية، للمؤسسات( د

 الصحيحة طواتاخل لتحديد وكذلك التعليمية، املؤسسة يف التعليم نوعية لتحسني

"األمثلة  كتاب امابستخدالصرف  ميبتعل خاص بشكل تتعلقاليت  . السياسة الختاذ

 .التصريفية"

 املصطلحات توضيحه. 

 توضيح النظري. 1

 أ( إستخدام

 القيام يفيةوك العملية، أبنه الكبري اإلندونيسي القاموس يف االستخدام يُعّرف

 19.واستخدامه ، بشيء

  

                                                           
17Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 9009), hal. 759. 
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 األمثلة التصريفية كتاب( ب

لمؤلف ل الكالسيكي الصرفيةكتاب  أحد هو"  األمثلة التصريفية " كتاب

الذي  ,تصريفا جونبانج ابسم يُعرفهذا الكتاب . علي بن معصومشيخ حممد 

صفحة, من قبل العديد من الناشرين, مبا يف ذلك دار سامل نبهان  61يتكون من 

سوراابي. يف الصفحة األوىل, كان خطاب الرتحيب ابللغة العربية من وزير الدينة 

 18)السابق( جلمهورية إندونيسيا, كياهي سيف الدين زهري احلاج.

 تعليم الصرف( ج

 اللغوي شكلالت عمليات جمال يدرس الذي العربية اللغة تعليم هو تعليم الصرف

  22.الكلمة أو تشكيل

 توضيح التطبيقي. 1

 أ( إستخدام

 .وخدمات سلع شكل يف ما شيء شراء أو ما شيء الستخدام كنشاط استخدم

  

                                                           
  ه(1295)سوراابي: سليم نبهان, األمثلة التصريفية, ابن علي,  حممد معصوم18

19Muhajirunnajah, “Penerapan Pembelajaran Sharaf Bagi Pembelajar Tingkat Pemula 

Menggunakan Metode Pemerolehan Bahasa”, dalam Al-Mahara Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, 

Vol.5, No. 2 (9022): 222. 



10 
 

 

 األمثلة التصريفية كتاب( ب

 ملؤسساتا من عدد يف غالًبا يستخدم كتاباحد   األمثلة التصريفية هوكتاب 

 من جيعل يوالعمل واملنهجي املشهور الكتاب. الصرفعلى تعليم  حتتوي اليت

 االستخدام شائعة من طريقة واحدة. علم الصرف فهم ما شخص على السهل

 .نوعها من فريدة أغنية حمافظة ابستخدام طريقة هي

 تعليم الصرف( ج

 مهمة جدا ليساعد ان يفهم اللغة العربية. تعليمال هو تعليم الصرف

 البحث ترتيب و(

 :ةالتالي لنحوا على املذكورة الستة الفصول الباحثة مجع ،البحث العلمي هذا لفهم

 و البحث ىعل تركيزو  البحث خلفية على حتتوي واليت ،مقدمة :األول الفصل

 الفصل هدفي. وترتيب البحث املصطلحات توضيحو فوائد البحث و  البحث وأغراض

 .البياانت عرض تسهيل إىل األول

 املتعلقة ث السابقةوحب للنظريت وصف على حتتوي اليت, النظرايت: الثاين الفصل

تخدام  اس هي املستخدمة النظرية ومؤكدان، متكامالن والنظرية البياانت. البحث هذا

  عليم العربية.الت على تؤثر اليت األمثلة التصريفية وتعليم الصرف والعوامل كتاب
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 ونوع مبدخل علقةمت تفسريات على حتتوي واليت ،البحث منهجية :الثالث الفصل

 ثالبح ومكان الباحثة وحضور أيًضا شرح كما. الباحثة ستخدمهت الذي البحث

 البياانت صحة وتفتيش البياانت حتليل وطريقة البياانت مجع وطريقة البياانت ومصادر

 .البحث ومراحل

واكتشاف انت حيتوي تقدمي البيا واليت ،ومناقشته بحثال الرابع: نتائج الفصل

 للبياانت صفو  هو عاًما وصًفا تتضمن البحث نتائج تتضمنتومناقشة  الذين  لبحثا

 البياانت نتائج من املقابلة واملالحظة والوثيقة خالل الدراسة يف تتكون اليت امليدانية

 البياانت.  والذي حيتوي على حتليلتولونج أجونج.  املدرسة املتوسطة اإلسالمية "املعارف"

. االقرتاحاتو اخلالصة  مها رئيسية الثاين نقطان ويتضمن ،امةاخل: اخلامس الفصل

 من التكمدخ ابلبحث واالقرتاحات املتعلقة الرئيسية للمشاكل كإجاابت  اخلالصة

 جلوهر ابوالكت القراء رؤية تسهيل إىل الفصل هذا يهدف. الصلة ذات األطراف خمتلف

 .الدراسة قيد احلاالت ومتابعة البحث


