
 
 

21 
 

 الثاين بابال

 النظرايت

 البحث النظرايت .أ

 األمثلة التصريفية كتاباستخدام   .1

 .بضائع أوخدمة شكل يف شيء شراء أو شيء الستخدام كنشاط استخدم

 بشيء القيام يةوكيف ، العملية أبنه الكبري اإلندونيسي القاموس يف االستخدام يُعّرف

لصرف غالبا يف تعليم ااستخدام كتاب األمثلة التصريفية وجدان 1.واستخدامه ، ما

 أي يستخدمه الطالب أو املعلم كعمد لفهم علم الصرف. 

 األمثلة التصريفية كتاب  رواية املؤلف (أ

احلاج هو مؤلف كتاب األمثلة  جونبانجسيبالغ  عليبن كياهي معصوم 

 مهنضة العلماء حضرة الشيخ كياهي هاشيهر من مؤسس مجعية التصريفية وهو ص  

سم اإل .جونبانجتيبو إيرينج  معهد اإلسالميةأشعاري احلج الذي هو مؤسس 

احلاج وهو حممد معصوم ابن علي ابن عبد احمليي  الكامل من كياهي معصوم علي

ه أو1031ملاسكومانباعي. ولد كياهي احلاج ابملاسكومانبع غريسيك يف سنة ا

                                                           
2Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar…, hal. 258. 



21 
 

  
 

بعد أن يتعلم حتت تربية أبيه, هجر معصوم الفىت إىل معهد تيبو إيرينج 2م.1881

لطلب العلم. وهو من أول تالميذ حضرة الشيخ هاشيم أشعاري يف ذلك  جونبانج

 الوقت. 

يع اجاالت إيرينج. إن قدرته يف مجلسنوات عديدة خدم معصوم الفىت يف تيبو 

العلوم, وخاصة يف اجاالت الفلك واحلساب والصرف والنحو جعل حضرة الشيخ 

لقد أنعم هللا على عمله الشاق. يف عام 0هاشيم مهتما ابلزواج من ابنته خريية.

عاما قد بين منزالً بسيطا مصنوًعا من اخليزران. مع  22, عندما كان عمره 1110

 مت بين املعهد واملسجد حول املنزل اليت تطورت بسرعة كبرية.  مرور الوقت,

على الرغم أن كياهي معصوم قد جنح يف اقامة املعهد, إال أنه واصل التدريس 

يف مدرسة الشافعية السلفية تيبو إيرينج, حيث ساعد حضرة الشيخ على تربية 

رسة. كان كياهي دالطالب. يف العام التايل, مت تعيينه كمفتش )مشرف( يف تلك امل

معصوم بن علي احلاج مؤلفا مثمرا ال بدل له, على الرغم أبنه ليس ابلقدر على 

التأليف مثل حضرة الشيخ, إال أن مجيع كتبه تقريًبا ضخمة للغاية. يف الواقع, ال 

                                                           
1Dokumen IKKAD (Ikatan Keluarga Kyai Abdul Djabbar, 1991), hal. 55.  
1NuOnline, “Kiai Ma’shum bin Ali dan Karya-karyanya”, dalam 

https://www.nu.or.id/post/read/49494, diakses pada tanggal 6 Januari 8282 Pukul 10.22 WIB. 

 

https://www.nu.or.id/post/read/49494/kiai-marsquoshum-bin-ali-dan-karya-karyanya
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يعرف عدد قليل من الناس الكتاب أكثر من أنفسهم. هناك أربعة كتب على األقل 

 من أتليفه. 

األمثلة التصريفية, يشرح هذا الكتاب علم الصرف. الرتتيب منظم, األول هو 

لذلك من السهل فهمه وحفظه. املؤسسات التعليمية اإلسالمية, سواء يف 

إندونيسيا أو يف خارج البالد, جتعل الكثري منها هذا الكتاب مرجًعا. يصبح هذا 

لفي الذي د السالكتاب قبضة إلزامية على كل معاهد ساليف يف إندونسيا. من معه

دينااير  , معهدجونبانجاستعمل هبذا الكتاب وهو معهد منبع احلكم جايت رجيا 

, معهد وايل سونغو جوكري وغري ذلك من معاهد السلفية اليت تستخدم جونبانج

 هبذا الكتاب إلزاما.

". مت نشر هذا الكتاب, جونبانجهناك من يسمي هذا الكتاب "تصريفا 

, من قبل العديد من الناشرين, مبا يف ذلك دار سامل صفحة 23الذي يتكون من 

نبهان سورااباي. يف الصفحة األوىل, كان خطاب الرتحيب ابللغة العربية من وزير 

 4الداينة )السابق( جلمهورية إندونيسيا, كياهي سيف الدين زهري احلاج.

والثاين هو كتاب فتح القدير, ومع ذلك, هذا هو أول كتاب يف األرخبيل 

ذي يشرح حجم ومقياس اللغة العربية يف اإلندونيسية. نشر هذا الكتاب سليم ال

                                                           

 ه(1011نبهان, )سورااباي: سليم األمثلة التصريفية, ابن علي,  حممد معصوم1 
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نبهان سورااباي يف عشرينيات القرن املاضي, عندما كان كياهي معصوم ال يزال 

هذا الكتاب أيًضا ليس 1على قيد احلياة. عدد الصفحات رفيع جًدا ولكنه كامل.

لى و أحد أعماله األخرى. عمن الصعب العثور عليه يف السوق. الدرس الفلكي ه

الرغم من أن العديد من الناس يعتقدون أن علم الفلك معقد, لكن ابلنسبة ألولئك 

الذين يدرسون هذا الكتاب, فإن هذا سيكون "سهالً", ألنه منظم بشكل منهجي 

الكتاب الرابع هو كتاب بديئة املثال, يشرح هذا الكتاب أيضا عن علم ومفهوم. 

 الفلك.  

م, توفيت كياهي معصوم بعد 1100ه يناير 1011ن رمضان م 24يف 

عاما. كانت وفاة كياهي معصوم "مصيبة  42إصابتها أبمراض الرئة. تويف عن عمر 

الكبري" خاصة ابلنسبة لطالب تيبو إيرينج, ألنه كان رجل الدين الوحيد الذي 

يتمكن  أصبح مرجًعا يف مجيع اجملاالت العلمية بعد حضرة الشيخ. حىت اآلن, مل

أنمل أن يتم قبول مجيع أعماله اخلريية من قبل هللا سبحانه  2 واحد أن يستبدله.

 وتعاىل وما تبقى هو مفيد. اللهم اغفرله وانفعنا به وبعلومه يف الدارين آمني.

 
                                                           

  نفس املراجع1

6NuOnline, “Kiai Ma’shum…”, dalam https://www.nu.or.id/post/read/49494,  diakses pada 

tanggal 6 Januari 8282 Pukul 10.22 WIB. 
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 موجود كتاب األمثلة التصريفية  ب(

أحد الكتاب الصفراء املعروفة ابسم "تصريفا" واليت يتم تدريسها على املدارس 

واملعاهد اإلسالمية, وهي مشهورة جًدا يف األرخبيل, حىت يف البلدان األجنبية, 

.  مسي هذا الكتاب بكتاب جونبانجهي أيضا من أتليف علماء عظماء من 

ن علي ليف كياهي معصوم ب"األمثلة التصريفية" يف اجال علم الصرف وهو من أت

منهجي  يانتب . ترتيب ذلكجونبانجاحلاج من معهد اإلسالمية بسيبالغ ديويك 

 للغاية, حبيث يتم فهمها وحفظها بسهولة للطالب والطالبات.

 يف مجيع مؤسسات التعليم املدرسي يف إندونيسيا تقريبا وحىت يف بعض الدول

لدراسة اليت ال تزال قيد الدراسة. اإلسالمية, يعترب هذا الكتاب أحد اجاالت ا

مثلة ". كتاب األجونبانجمشهور جدا, حيتوي هذا الكتاب على لقب "تصريفا 

صفحة. هناك ليس صعًبا لنيل هذا الكتاب ألنه كان  23التصريفية يتكون على 

يف مجيع متاجر الكتب تقريبا, خاصة يف املدارس أو املعاهد اإلسالمية, اليت تبيع 

 . هذا ابإلضافة إىل عدد من الناشرين ضاعفوه. الكثري منها

جاللة هذا الكتاب ال متكن يف علم الصرف فقط. عند فحصه, اتضح أن 

النظام  حيتوي على معىن فلسفي عاٍل للغاية. ال حيتوي هذا الكتاب على نظام  

كتابة فريد فحسب, بل لديه أيًضا فلسفة تدريس سلوك احلياة. مثال واحد الذي 
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ميكن لرؤية وهو يف فعل ثالثي اجرد مثال, يف ست مجل تسمى على ما يبدو حتتوي 

على حياة فلسفية. هناك منهجيات الكتابة الفريدة ويشتمل بفلسفية احلياة, قبل 

( menolong -يف البداية كان التلميذ الذي طلب العلم يساعده والديه )َنَصَر 

(. memukul –ضرب وتعليمه )َضَرَب عندما وصل اىل املدرسة أو املعهد يعرض لل

(. عندها سيصبح membuka -مث بعد إصابته من اإلصابة, سيفتح قلبه )فَ َتَح 

ويطالب حىت يفعل اخلري )َحُسَن(.   (mengetahui -مُيسح )َعل َم  /شخًصا يعرف 

َب  (. menghitung -لذلك أيمل أن يدخل اجلنة من هللا سبحانه وتعاىل )َحس 

رتيب منظم للجمل الست املذكورة السابقة واليت مت تلخيصها يف وهناك أيضا ت

 بيت:

 1فتح ضّم فتح كسر فتحتان # كسر فتح ضّم ضّم كسراتن.

 مزية كتاب األمثلة التصريفية وأمهيته (ج

 ذلك تبيان منهجي للغاية, حبيث يتم فهمها وحفظها بسهولة للطالب ترتيب

حىت يف بعض يف إندونيسيا تقريًبا و  والطالبات. يف مجيع مؤسسات التعليم املدرسي

 الدول اإلسالمية, يعترب هذا الكتاب أحد اجاالت الدراسة اليت ال تزال قيد الدراسة.

                                                           
  , دون السنة(دار الفكردمشق: (املوجز يف قواعد اللغة العربية, د األفغاين, سعي1
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 وطريقة عملية،مبعىن  الكبري اإلندونيسي القاموس يف االستخدام يُعّرف

 شراء أو ما شيء الستخدام كنشاط استخدم. واستخدامه ما، شيء الستخدام

 "يةفالتصري يلةاألمث" كتاب استخدام فإن لذا. وخدمات سلع شكل يف ما شيء

 تعلم يف ديداً حت احلالة، هذه يف ،" يةالتصريف يلةاألمث" كتاب يستخدم نشاط هو

و اإلسالمية أ املدارس أيضا يف املهمة الكتب من واحد هو الكتاب هذا .الصرف

  2.اآلن حىتمعاهد اإلسالمية السلفية 

 ابستخدام كتاب األمثلة التصريفيةطريقة التعليم  (د

 هذا. قريًبات العملي ميالتعل مبدأ هد اإلسالميةامع يف األنشطة مجيعتنفيذ 

 الدراسية هجااملن أولوية إنّ  9.لطالبدى ال احلركية الكفاءة وقياس رؤيةل فعالال املبدأ

أو  فراألص الكتاب دراسة هي الدينية العلوم لتطوير كمؤسسة هد اإلسالميةامع

 بدايتها نذم التعليمية العملية يف املقدمةأسلوب  فإن لذلك،. الكتاب الكالسيكي

 13.ابندوعانو وجانور بس التسليم طريقة مثل التغيري، من الكثري تشهد مل اآلن حىت

 غري الكتابة تستخدم الكتاب دراسة ألنالنحو  و الصرف فهمل الطالب جيب

                                                           
1Hilmy Firdausy, “Al-Amtsilah At-Tashrifiyah: Kitab Kunci Memahami Literatur Berbahasa 

Arab”, dalam https://harakahislamiyah.com/dakwah/al-amtsilah-tasrifiyyah-kitab-kunci-

memahami-literatur-berbahasa-arab, diakses pada 89 Oktober 8219 Pukul 25.22 WIB. 
9M. Dian, Praksis Pembelajaran Pesantren, (Yogyakarta: PT Pelangi Aksara, 8220), hal. 62.   
20Abuddin Nata, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Lembaga Pendidikan 

Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Grasindo, 8221), hal. 122.   

https://harakahislamiyah.com/dakwah/al-amtsilah-tasrifiyyah-kitab-kunci-memahami-literatur-berbahasa-arab
https://harakahislamiyah.com/dakwah/al-amtsilah-tasrifiyyah-kitab-kunci-memahami-literatur-berbahasa-arab
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 طريقة هناك الطريقتان غري 11.والطالبمدرس  بني حوار دون تسليمهاو  ،كةاحلر 

 افظةاحمل طريقة. افظةاحملطريقة  وهو العربية اللغة ميبتعل يتعلق فيما تطبيقهاغالبا 

المية السالفية معاهد اإلس بني اليوم حىت مطبقة تزال ال كالسيكية ميتعل طريقة هي

 .التعليمية واملؤسسات

نحو وهي علم ال العلوم أدوات إتقان من األصفر الكتاب إتقان قياس ميكن

 ميالتعل بيقتطيف . الدراسةمواد  وفهم الكتاب وكتابة قراءة على والقدرة ،والصرف

األمثلة " كتاب امابستخدالصرف  ميتعل يف. افظةاحمل طريقةب يستخدم أكثرالصرف 

 الوزان يعمج حفظ ذلك يف مبا املستخدمة األساليب من العديد هناك ،"التصريفية

 18.لتطبيقهايف ا الوزان استخدام أو املادة وشرح زاناألو  من أمثلة وحفظ  معينة بنربة

 الصرف تعليم .2

 مفهوم علم الصرف (أ

 ويفهموهنا وناملسلم يتعلمها اليت العلوم أهم همامنعلم النحو والصرف  يعترب

وذ من املادة الصرف لغة مأخ .مسلم لكل كدليل ابلقرآن وثيًقا ارتباطًا مرتبطة ألهنا

ومن ذلك قوهلم: ال يقبل منه صرف وال عدل. وقوهلم: ألنه  املعجمية )ص ر ف(

                                                           
11Zamaksyari Dhofier, Tradisi Pesantren (Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai), (Jakarta: 

PT Pertja, 1928), hal. 82. 
21Nor Kandir, Ringkasan Al-Amtsilah…, hal. 4. 
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ليتصرف يف األمور وصْرف الدهر حداثنه ونوائبه. وغريها من الرتاكيب اللغوية اليت 

كما مذكور  10والتغيري واإلنتقال من حال إىل حال. تدل على معىن التحويل

 التحويلغة هو لعبدهللا كفابه حمروس يف كتابه أن التصريف ل

 ال واإلصطالحي: حتويل االصل الواحد ايل امثلة خمتلفة ملعان مقصودة14أوالتغيري.

وأما معىن اصتالحيها كما قوله مصطفى الغاليني يف كتابه "جامع 11.حتصل االّ هبا

الدروس العربية", التصريف هو العلم أبحكام ب ْنية  الكلمة, ومبا ألحرُفها من أصالٍة 

به  ذلك.وزايدٍة   12وصّحة وإعالل وإبدال وش 

يعرف علماء العربية علم الصرف أبنه العلم تعرف به كيفية صياغة األبنية 

العربية وأحواهلا اليت ليست إعرااب والبناء. غري أن احملدثني يرون أن كل دراسة تتصل 

 ابلكلمة أو أحد أجزائها وتؤدى اىل خدمة العبارة واجلملة أو بعبارة بعضهم تؤدي

اىل اختالف املعاين النحوية فهي صرف. وقال مصطفى الغالييين يف كتابه سالمت 

يُغ الكلمات العربية واحواهُلا اليت  دارين أن الصرف هو علٌم أبصولٍ تُعَرف هبا ص 

م من خيُث ما يَعر ُض له من فهو علٌم يبحث عن الَكل 11ليست إبعراب وال بناٍء.

                                                           
  1(, ص. UIN Maliki Press ,2312)ماالنج:البداية يف علم الصرف, سالمت دارين, 21

21Abdullah Kafabihi Mahrus, Kajian dan Analisis Al-Amtsilah At-Tashrifiyah, (Kediri: 

Santri Salaf Press, 8212), hal. 8 
 2ص.  (,1111لتصريف العزي, )بريوت: دار الكتاب العلمية,  كيالينالرح أبو احلسن علي بن هشام الكيالين, ش11

 .120(, ص. 2338)بريوت: طبعة والنشر والتوزيع, , جامع الدروس العربية, مصطفى الغالييين26 

 1 , ص. البداية يف علم الصرف...سالمت دارين, 21
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بَل نعر ف ما جيب أن تكون عليه بنيُة الكلمة قتصريف وإعالل وإدغام وإبدال وبه  

 انتظامها يف اجلملة.

 الصرف تعليمالتنفيذ   (ب

 التعليم الصرف ختطيط (1

 خلطوات فًقاو  ابلطريقة، ترتيبها يتم عمليةهو  ياألساس يف ميالتعل

 ختطيط شكل يف رتتيبال ويرد. املتوقعة النتائج حتقيق للتنفيذ ميكن حىت معينة

 نقل كما( Zainزين )و ( Djamarahمرة )جل  وفًقا ميلتعلا ختطيطأما . ميالتعل

 18.يلي كما ميالتعل ختطيط يف عناصر عدة هناك ،(Hamdayamaمهداميا )

 اهلدف (أ

  افأهد. النشاط تنفيذ منريد للوصول ي الذياألمل  هو اهلدف

 ثلم األخرى، التدريس مكوانت على تؤثر أن ميكن مكون هي ميالتعل

واملصدر  الوسائلو  الطريقة ارواختب والتعلم التعليم وأنشطة التعليمية املواد

 ياغةيف كتابه, ص( Asyofi) يكما مذكور لعاصف .التقومي دواتالتعلم واأل

ن نوع ممنهما انحية  أساسيني مبدأينيضم  األقل على ميالتعل أهداف

 ةصياغوأما . به القيام جيب ملا انحيةو  الطالب من مطلوبعاملة امل

                                                           
21Jumanta Hamdayama, Metodologi Pengajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 8216), hal. 12-12.  
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الشروط و  احلقيقيةالتطبيقي يضم مبدأ أساسي منهم املعاملة  األهداف

 11.املطلوب اإلجنازاملّتفق واملستوى أقّل 

 التعليمية املواد (ب

 يكون أن جيب مث. ميالتعل عملية يفُمقّل  املادة املواد التعليمية هي

 عند .للطالبسيقّل  املواد إتقان ابلتدريس سيقوم الذي املعلم لدى

 مثل دريسالت وادمب ان يهَتم   درسنيعلى امل جيب التدريس، طرق حتديد

 .طاقوالن   والطبيعة احملتوايتالنصوص و 

 الطريقة (ج

 األهداف لتحقيقالتعليم كمحولة  ختطيط التعليمطريقة  شملي

 تنفيذ يللتسه العمل النظمي هي طريقة الطريقة فّعال وكفوء.التعليم 

 على تدريسال عمليات مجيع قد حتتوي. احملددة التعليم للوصول األهداف

ل سرايبراطا  اوفقً . للعرض وطرق وسائل توجد وفيها وقواعد جهود املختلفة

(B. Suryobroto،) ( كما نقل للشمس الدين عاصفيSyamsuddin 

Asyofi،على تويحت أن ميكن هو عملية والتعلم التعليم فإن ( يف كتابه 

 أيًضا تكون أن وميكن شيء، تعّلم يف املراحل من سلسلة ومها معنيني،

                                                           
21Syamsuddin Asyofi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab: Konsep dan Implementasinya, 

(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 8216), hal. 16.  
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منهج و  اىل التقومي أنشطة وتنفيذ للمعلم تخطيطال أنشطة من سلسلة

 23.املتابعة

  وسائلال (د

 نميك. التدريس أهداف لتحقيق مستخدمة ما كل هو وسائلال

 يف دواتأ شكل يف أي شخصية، غري الوسائل كوسيلة مصطلح تفسري

 الطالب لتسهيل عملية التعليم يف استخدامها ميكن وأجهزة برامج شكل

  .وغريهماحلاسوب و العمود التعلم. ومنها النصوص و  يف

 ميالتقو  (ه

. ميتقو  جراءإ الضروري من والتعلم، التعليم عملية جناح مدى ملعرفة

النشاط  هو ميلتقو ا .واحلركية والعاطفية املعرفيةالناحية  التعلم ميتقو  يشمل

 تعلم نتائجو  اوأثر  اسبب عرفةمل الطالب بكفاءات املتعلقة البياانت مجع

 باراتاالخت املثال. التعلم قدرات وتطور تشجع أن ميكن اليت الطالب

  .وغريهم املمارسةو  الشفوية االختباراتو  الكتابية

 

 

                                                           
  15. نفس املراجع, ص. 10
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 طريقة تعليم واسرتاتيجياهتا (2

لطرق العربية الذي بعض ا اللغة تعليم يف املطورة الطرق كان بعض

 21.التالية النحو وأما طرق على القواعد أحياان،يستخدمون يف تعليم 

 والرتمجة القواعد طريقة (أ

 حفظ اللخ من تعليمية مواد الطريقة لتقدمي هي والرتمجة طريقة القواعد

. املستهدفة غةالل إىل اللغة من الرتمجة ممارسة مث أواًل، األجنبية اللغة القواعد

 . نبيةاألج اللغة تعليم يف مشهورة تستخدم طريقة هي الطريقة هذه

 املباشرة طريقة (ب

 خطوة لماملع مع العربية اللغة مادة لتقدمي طريقة هي املباشرة الطريقة

 يف األم اللغة استخدام دون التدريس كللغة اللغة ابستخدام مباشرة

 . التعليم أنشطة

 طريقة السمعية والبصرية (ج

 االتصاالت تعليم يف واالستمرار من اإلستماع والتحدث الناس العام يتعلم

 بتدريس ملعلما يقوم العربية، اللغة تعليم عند(. والكتابة القراءة) املكتوبة

 مهارة نم أي اللغة، الكتساب األصلي للتسلسل وفًقا اللغوية املهارات
                                                           

12Ahmad Fikri Amrullah, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Pustaka 

Diniyah, 8212), hal. 69-20.  
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  القراءةومث الكلمات وقول حوهلم كالم األشخاص تقليد مث أوالً  االستماع

 .أخريًا والكتابة

 القراءة طريقة (د

اللغة  ناصرع أصغر يبدأ من إتقان األجنبية إتقان اللغة لطريقة قراءة, وفًقا

 سيحدد. فهمال إىل يؤدي مث الصحيح، النطق تسبق واليت املفردات، وهي

 طقن يف حني يف. عام بشكل اللغة إتقان اللغة عناصر أصغر إتقان

 اخلري لقراءة العاصمة األساسي هو وصحيح جيد واجلمل الكلمات

 .واحلق

 اإلنتقائية طريقة (ه

 أيًضا يه الطريقة هذه. التعليم عملية يف طرق مجع من هي الطريقة هذه

. فعالة ةاللغة األجنبي تعليم عملية جلعل األجنبية اللغة مدريب اإلبداع

 ميكن أو ينةمع طريقة يف القصور على التغلب هو الطريقة هذه من الغرض

 . أخرى طريقة مع طريقة بني تكامل أبهنا القول أخر

  (Drill) التدريب طريقة (و

 نهأل يتعلمه، ما يف تدريب مهارة على للحصول هبدف هذه الطريقة

 هي ريقةالط هذه مزااي. املعرفة ُمكَتم ل تكون أن ميكن العملية ابملمارسة
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 شياءابأل القيام على والقدرة احلركة خفة سوف يكتسبون الطالب أن

 هي لضعفهاا املعلم ليسيطر الطالب. لكن يفوتسهيل  يتعلموه، ملا وفًقا

ميكن ان يسبب اللفظية أفضل على تعليم احملافظة الذي ميكن ان يعوق 

حال ذلك حيدث إذا التعليم دون  88.تطور اإلبداع الطالب وقوة األزمتهم

 يتبع ابلتطبيقي اللغة أفضل يتعلق حاية اليومية.

 وليساللغة  مهارات لتحقيق كدعم القواعد وأما وظيفة تدريس

 ةاللغ قواعد اعرتاف مها جزأين من القواعدتدريس  األساس يف. كهدف

 األنشطتان هبذه القيام ميكن. Drillأو  التدريب وإعطاء( النحو والصرف)

 .ةستقرائياإلستنباطية واإل مها بطريقتني

 قواعد اللغة اعرتاف (أ

ن مها اإلسرتاتيجياات بشكل القواعداعرتاف  تطبيق يتم أن ميكن

 .ةستقرائيالقياسية واإلستنباطية أواإل

 (Deduktif)  اإلسرتاتيجيات القياسية (1

 على بجي اليت القواعد عطاءيبدأ إب الطريقة هبذه التدريس

 يتم ذلك بعد. هاللتطبيق مثلةإعطاء األ مث وحفظها، فهمها الطالب

                                                           
11Ekoswaru, Dasar-dasar Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 

1992), hal. 105. 
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 الصيغ وأ القواعد لتطبيق تمريناتب للقيام الفرصة الطالب إعطاء

 اللغة ممتعل بعض لدى مفضلة الطريقة هذه تكون قد .معطى اليت

 همإلبداعا قوةب و اللغة قواعد عرفةمل متكنوا قصريةوقت  يف ألهنم

 .احلاجة عند تطبيقها ميكنهم

 ظحف إىل مييلون املتعلمني هذه الطريقة أن وأما الضعف

 ذلك,ل نتيجة. الفهمها عملية يف مشاركة أقل وأهنم فقط القواعد

 للغةا ممارسة يف القواعد هذه تطبيق على قدرة أقل الطالب يكون

 .الفعلية

 (Induktif)  اإلسرتاتيجيات اإلستنباطية (2

 قدمي يثحب ،اإلستنباطية الطريقة عكس هي الطريقة هذه

 طالبال يستخلص املقدمة، األمثلة دراسة بعد. أوالً  األمثلة املعلم

 وهبذه .تدريسها اليت اللغة قواعدخبالصتهم  املعلم من إبرشادات

يعين  م،يالتعل أنشطة يف بنشاط املشاركة للطالب ميكن الطريقة

 لىع الطالب حصول بعديعمل  اإلستنباط ألن. القواعداستنباط 

 جد يفةوظ إىل هي القواعدعن  الطالب معرفة فإن الكايف، التدريب

اج الوقت  حيت هي الطريقة هذه يف وأما الضعف .اللغوية املهارة دعمل
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 نالذي يطبيق لدي الطالب وعند جديدة إلعرتاف قواعد كثريا

  .ابمللل فيمكنهم الشعور يكربون

 إعرتاف القواعد، عند يالحظه أن جيب واحد شيء هناك

 مناقشة يف طويل وقت قضاء يكون أال استقرائي أو استنباطي بشكل

 الفصل يف ةاألنشط تشبه. نفسه اللغوي ابلتدريب القيام دون القواعد

 عرفةامل لذلك، ونتيجة. اللغة أنشطة من أكثر اللغة حتليل أنشطة

 كما  .يةوظيف ليست ولكنها فقط، املعرفة تقتصر على ابلقواعد

( حبيث تلك اإلسرتاتيجيااتن مها طريقة Hermawanهلرماوان ) مذكور

 20 يستخدم عاما يف التعليم القواعد )النحو والصرف(.

 (Drill) التدريب إعطاء (ب

 لعرضل احلاجة على تؤكد اللغة تدريس يف الطريقةو  دخلامل أحدث

 ال .تقدميها طريقة أو املواد اختيار حيث من سواء الوظيفي، النحوي

 مجلصناعة  على القدرة بل حفظها، أو القواعد إتقان على الرتكيز

 .ملةاجل منط تدريبات شكلب املقدم التدريبف. صحيحةال نحويةال

                                                           
11Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

8211), hal. 186.  
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 فيق أن منها لكل الذين ميكن التمرينات من أنواع ثالثة هناك

 التدريبو  امليكانيكية التدريب وهي الوحدة، من سلسلة يشكل أو مبفرده

 .والتدريب التواصلية املعىن

 امليكانيكية التدريب (1

 حافز اعطاء من العادة غرس إىل أساًساالتدريب  هذا يهدف

 التدريب هذا تقدميعادة . الصحيحة االستجابة على للحصول

. الكتابةو الكالم  مهارة على التدريب مع ويتكامل كتابًيا، أو شفهًيا

 لبسيطا االستبدالو  البسيط التكرار تدريبات منهم:ال من أنواع هناك

 .وغريهم اجلملوملحق  املتعدد االستبدالو 

 املعين التدريب (2

 اليت اجلمل ألن متاًما، متالعباً  ةامليكانيكي التدريب كان إذا

لتدريب ا فإن ،أوالوضع السياقعلى  مرتبطة ليست الطالب يتحدث

 القول كنمي. ةالفعلي أواملوقف اجملدي السياقاملعين يرتبط على 

 سياق ءإجرا ميكن. ةتواصليال شبهتدريب  أبنالتدريب املعنىي 

 دامهااستخ اليت والصورأ الطبيعية األشياء من الدعائم ابستخدام

 .متارسها اليت جلملةعلى ا معىن إلعطاء



10 
 

  
 

 والتدريب التواصلية (0

 تدريب وهو الطالب إبداع تطوير على قادر التدريب هذا

األشياء   إعطاء أن املعلم شعر إذا التدريب هذا إعطاء. ةفعليال ةلغويال

 اصليةتو  وتعبريات وهيكل فرداتامل شكل يفوهم  لطالبكافا ل

 ذاه السمعية، الطريقة يف .احملدد والوضع السياق مع تناسب

 ولكن. العبالت بعد تدريبات أشهرسيعطى يف  ةالتواصلي دريبالت

 االجتماع يف التواصليةدريبات الت إعطاء ميكن ية,التواصل طريقة يف

 .اللغة لدروس األول

 تقومي التعليم  (3

 عناصر( يف كتابه أن كان Asyofiيقال لعاصفي )من انحية األخرى 

مصادر التعليم,  (1) 24منهم:و يهتم يف تنفيذ التعليم  الضروري مناألخر 

 ملوادا هي أدوات املهمة يف عملية التعليم من معلم أو غري معلم أوبيئة أو

 األن يطلب الطالب ملستقلّ  , ألن تطور العلمالبصرية الفيديوأو  املطبوعة

عليم, وأما التيكون عامل الرئيسي يف الذي الطالب يف التعليم, ( 2) ،بنفسه

. ائتهوكفوشخصية  اجتماعيو  يحال الذي يهتم هو كيف حاله مثل جسد

                                                           
11Asyofi, Metodologi Pengajaran…, hal. 12 
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 املصدرو  نظموالشّيق وامل( مدرس الذي يعّلم, يشرتك مدرس كامليسرين 0)

يضا  . وميلك مقام  اواملشرف لتطور كفائة الطالب بكيفية احلّد األقصى

 حمرتف.كآمر ومعلم وبدل الولد, فمدرس جيب ان ميلك كفائة 

 لشمس الدين عاصفي ( كما نقلGarryوفقا جاّري )

syofiSyamsuddin) A,مواد,  إتقان21كفائة حمرتف تشمل منهم:( يف كتابه

 أو سائلالو  استخدام إتقان, الفصل إدارة إتقان , ميالتعل برامج إدارة إتقان

 تقوميإتقان  ,التعليمية التفاعالت إدارةإتقان , التعليم أسس إتقان, املصادر

 الستشاريةا واخلدمات التوجيه وظيفة معرفة, الدرس لصاحل الطالب حتصيل

 البحث تائجن وتفسري مبادئ فهم, املدرسة إدارة وتنظيم تعرف, املدارس يف

  .التدريس ألغراض الرتبوي

 التعليم العربية على تؤثر اليت العوامل (ج

عة أوعوامل يف شكل عوامل الداف عند التعليم العومل يف عملية التعليميف العام 

 للغةا تعليم أن جناح هللا عمروأمحد فكر  كتابه يف (Malibari) ملاليبار وفًقا .العرائقة

 نيب أكثر من التساوي واالختالفات أواًل،. عامالن هناك كان إندونيسيا يف العربية

                                                           
 21نفس املراجع, ص.  11
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 اللغة عليمت عملية على أتثريًا الطالبكبريا   ما مدى اثنياً،. والعربية اإلندونيسية

  22.العربية

 مشكالت يف التعليم (أ

 كما اييل.عاما   العربية اللغة تعليم املشكالتيكون 

 رهمنظ وجهة قويةة افعد لديهم ليس مثل الطالب ،الطالبمشكالت  (1

 عليميةالت اخللفيات تنوع يعدو  .العربية هو مادة الصعبة عن اللغة

وسطة مدارس املت يف. العربية يف تدريس اللغة مشكالت أحد للطالب

 بتدائيةاال درسةامل من الطالب مدخالت أتيت أن ميكن اإلسالمية،

 العربية للغةاب الطالب معرفة جيعلوبذلك . االبتدائية واملدرسة اإلسالمية

 على البالط تدريب علىفأهنى الوقت التعلم . للغاية متجانسة غري

  .أوالً  العربية احلروف تعرف

 هي العربية اللغةالدراسة  منهج يف املرموز األهداف ,مشكالت اهلدف (2

 تماعاالس مهارة يف املوضحة العربية اللغة ابستخدام االتصال مهارة

 خرجيي قدرة خالل من ذلك مالحظة ميكن. والكتابة والقراءة والكالم

                                                           
16Amrullah, Metodologi Pembelajaran…, hal. 06.  
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ن أربعة م املنخفضة العربية اللغةمبهارة  املتوسط ميلك الذين املدارس

 .املهارات

 لغةال تدريسال طرق تطورت احلاضر الوقت يف, الطريقة مشكالت (0

 التقنيةو  سرتاتيجياتاالو  الطريقة يف متنوعة جديدة نتائج. سريعا جدا

 منولو  .كفاءو  فعال لغةال تعليم تحقيقلتقدمي واختبار  اللغة ميتعل

 طرق الاج يف التدريبية األنشطة منمشرتكة  العربية اللغةاملعاملون 

كثر املعلم أ. املهم حتسنعلى  أتثريمل  فإن التدريس، واسرتاتيجيات

 اللغة عليمت عملية يف للطالب جاذبية فأقل .القدمية الطريقة تطبيق

 .العربية

يف  مواد. أكثر جيد مل الذيمشكالت مادة املناهج الدراسية وتنفيذه  (4

 دافاأله حتقيق كامل بشكل تدعم الحمددها  اليت الدراسية املناهج

االيت الرتكيز على مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة 

 الكتابة.
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 ستخدمت التعليم التقليدية األمناط تزال , اليةالتعليم وسائلالت كمش (1

وسائل  او مال يريدون ان يستخد أكثر املدرسني. املدارس اإلسالمية على

 21يف التعليم اللغة العربية.

 اللغةلم مع علىاملعّد جيب  الوقتضيق  مع, الوقت مشكالت ختصيص (2

 .األهداف قتحقيل وكفؤة فعالة تعليميةال ان يصنعوا تصميم العربية

 ضرورية العربية غةالل تعليم ية, كفائة على تقوميمشكالت التقومي التعليم (1

مدرسون  كهنا يزال ال. العربية اللغة تدريس يف النجاح مستوى لقياس

 املعرفية البالط قدرة لقياس التقومي تطويرون أدوات الذين العربية اللغة

 .الكالم فهم أو التحدث على فحسب وال يهتم قدرة الطالب

 عن املعلمني 2331 لعام 14 رقم القانون على بناءً , مشكالت املعلم (8

قات طب أكادميي مؤهل ميلك على املعلم يكون أن جيب واحملاضرين،

 لكن. ةواالجتماعي والشخصية واملهنيةالرتبوية  وميلك الكفاءة األوىل

و يتقنون العلمهم أ االنضباط يتقنون الاملعلمون الذين  علىموجود  غالبا

 .أحد املهارات فحسب

                                                           
11Asyofi, Metodologi Pengajaran…, hal. 69 
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مشكالت البيئة, اللغة البيئة الذي أقل تسهيالت الدافع لتدريب اللغة  (1

 العربية واملنظر اجملتمع على اهتمام اللغة العربية سيأثر على جناح اللغة

 الطالب. 

 املشكالت التعليم  حماوالت من  (ب

 نهم:م هبا القيام ميكنالذي  طرق عدد هناك املشكلة، هذه على للتغلبوأما 

 ثلم م،التعل يف متحمسني الطالب يكونان  للطالب الدافع إعطاء (1

 لرغبةا هو دور الفعال . الدافعوالتكاملي دور الفعال الدافع حتقيق

 احلصول ثلم ابملزااي، تتعلق ألسباباللغة العربية  على القدرةليملك 

 الدافع أن حني يف. وغريمها االجتماعية واملكافآت وظائف على

فهم ان ي يمكنل األجنبية اللغةقدرة  كتسابال  الرغبة هو التكاملي

 28.العربية اللغةاملستخدم  اجملتماع

 العربية اللغة متعل الدافعهي اللغة الصعبة, ليجد  العربيةفكرة أن  ابتعد (2

 اعاالستم مهارة اللغة يعين ميالتعل أهدافللحصول على  يمكنف

 .والكتابة والقراءة والكالم

                                                           

11Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

8212), hal. 08-00. 
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 التأكيد :ممنه , فيجب ان يكون املعلم يعملجدا مهم التعليم يف املعلم (0

 االهتمامو  الطالب، لدى التفكري قدرة لقياس وسيلة هو اللغة معىن على

 ولهيق مبا االهتمامو  العربية،قواعد  وفًقاالذي  الطالب إبداععلى 

طريقة  ختياراعلى  االهتمامو  ه,التعبري  كيفيةعلى   االهتمام قبل الطالب

 .راتبة ليس تكونان  ميالتعل تقنيةواسرتاتيجيات و 

 الدراسية ملناهجا تنفيذ مثل. يدجب حتديدها اليت الدراسية املناهج تنفيذ (4

 :منهم الرمسية

 وخاصة عامة التعليم أهداف (أ

 قوىوالت اإلميان أهل ليصبح اإلندونيسي أتديب هو العام هدف

 يكونان  العربية اللغةتعليم  اصوأما هدف اخل. الواحد لربّ 

 أداةه كوالقدرة يستخدم العربية للغةعلى ا والقدرة لمعرفةل الطالب

 .اتصال

 منهجي التعليمية املوادانتظام  (ب

 ربية. ة العاحملدد يف اللغهى ان يناسب الوقت أي جيب املواد انت
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 الدراسية  مناهج حدد لقدج(

 تعليم يف املوجودة األنشطةالتعليم و  الذي فيها كان اسرتاتيجيات

 معلمنيلل الوقت وكذلك املختلفة أوالتسهيالتواملصادر  والطرق

 .التدريس يف

 األهداف على احلصول أين ملعرفة ميالتقو  نظامد( 

 غريو  املهاماعطاء  أو واإلجابة ابلسؤال ميالتقو  نظام إجراء ميكن

 .ذلك

  كافية ميتعلوسائل ال توافره( 

 سطهاويب التعليم عملية يسهل أن ميكن الوسائل استخدام ألن

 لالهتمام. أكثر التعليم عملية وجيعل

 السابقة البحث .ب

"تعليم النحو  حتت املوضوع (Intan Purnama Sari) اينتان فرمنا ساري كتبته حبث .1

جونج مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين تولونج أ يف اللغة قسم والصرف يف

من جامعة 2311,  اجلامعي البحث ، "2314/2311للعام الدراسي 
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كيف ( 1: وأما مسائل البحثه هي  89.اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج 

ثانوية اإلسالمية مدرسة ال يف اللغة قسم النحو والصرف يف قواعد تعليم إسرتاتيجية

حل  ما( 2  ؟2314/2311احلكومية الثاين تولونج أجونج للعام الدراسي 

 قواعد  عليمت مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين تولونج أجونج لتطوير

 اللغة؟ قسم النحو والصرف يف

 مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين تولونج( 1 هي اما النتائجه

. لطالبا واحتياجات لطبيعة وفقا االسرتاتيجيات من متنوعة أجونج استخدام

 مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين تولونج أجونج لتحسني يسعى( 2

 ستخداما خالل من ، الوسائط جانب إىل ابلنسبة. طرق بعدة التعليم وتطوير

  .وغريهم  LCD اللغة ممعمل مثل احلالية التسهيالت

رق وأما الف. كيفي الوصفية أي سواء من هذا البحث، هو مدخل البحث

وع ابملوض وهذا البحث هو البحث فجروايت سوراي بني ذلك البحث دوي

 الفصل تعليم الصرف لدى التالميذ يف يف األمثلة التصريفية"" كتاب استخدام

 تولونج أجونج للعام الدراسي ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية "املعارف" الثامن

                                                           

 تولونج 2تعليم القواعد النحوية والصرفية يف قسم اللغة اباملدرسة الثانوية االسالمية احلكومية ,  اينتان فورمنا ساري 21 
 .احلكومية تولونج أجونججامعة اإلسالمية ,2311البحث اجلامعي,  ,2311/2314 اجونج للعام الدراسي
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 لوصف تنفيذ تعليم الصرف ابستخدام(1 وأما البحث يهدف: .2323/2311

المية ابملدرسة املتوسطة اإلس الثامن الفصل يف"  األمثلة التصريفية " كتاب

(لوصف عوامل 2. 2311 /2323تولونج أجونج للعام الدراسي  "املعارف"

يف  "  ريفيةاألمثلة التص" كتاب ف ابستخدامالصر  الدافعة والعرائقة على التعليم

تولونج أجونج للعام الدراسي  املدرسة املتوسطة اإلسالمية "املعارف"

2323/2311. 

 التعليم حتت املوضوع "طريقة (Yusuf Setya Aji) ستيا أجي يوسف كتبه حبث .2

 عباس د ابنمعه يف األصفر الكتاب قراءة ترقية  كفاءة على النحو والصرف يف

 حممدية جامعة 2311 ,اجلامعي البحث"،2318/2311 الدراسي للعام

عهد يف م املستخدمة األساليب ملعرفة هو الدراسة هذه من والغرض03.سوراكارات

 نتائج، وعلى. رفالنحو والص التعليم على املرتتبة اآلاثر وملعرفة سراجن عباس ابنو

 أكثر هو عباس معهد إبن يف أجري النحو والصرف الذي التعليم أن الباحثة وجد

 مبناقشة تطبيقها أيبد اليت الطريقة االستنتاجية. الطريقة أو القياسية حنو توجيهاً 

 يتم أن دبع ، ذلك على مثال - أمثلة الصرف إبعطاء النحو و كتب يف القواعد

                                                           

 عباس ابن مدرسة يف األصفر الكتاب قراءة ترقية  كفاءة على النحو والصرف يف التعليم طريقة ستيا أجي,  يوسف10 
 سوراكارات. احملمدية جامعة ,2311 ,البحث اجلامعي ، 2318/2311 الدراسي للعام الداخلية اإلسالمية
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 توجيه نحها. يتمم مت اليت القواعد لتطبيق بتمرينات للقيام الفرصة الطالب إعطاء

 ال حىت فصلال يف ومناقشتها نقلها مت اليت القواعد حفظ إىل األخريين الطالب

 لقوة.لفهم ا املستقبل يف االجتماعات فحص وسيتم ، فقط املعرفة متر

رق وأما الف. كيفي الوصفية أي سواء من هذا البحث، هو مدخل البحث

وع ابملوض وهذا البحث هو البحث فجروايت سوراي بني ذلك البحث دوي

 الفصل تعليم الصرف لدى التالميذ يف يف األمثلة التصريفية"" كتاب استخدام

 تولونج أجونج للعام الدراسي ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية "املعارف" الثامن

 لوصف تنفيذ تعليم الصرف ابستخدام(1 وأما البحث يهدف: .2323/2311

إلسالمية املتوسطة اابملدرسة  الثامن الفصل يف"  األمثلة التصريفية " كتاب

(لوصف عوامل 2. 2311 /2323تولونج أجونج للعام الدراسي  "املعارف"

يف  "  ريفيةاألمثلة التص" كتاب الصرف ابستخدام الدافعة والعرائقة على التعليم

تولونج أجونج للعام الدراسي  املدرسة املتوسطة اإلسالمية "املعارف"

2323/2311. 

تعليم  نظام "ديناميات حتت املوضوع( Syaiful Amri)سيف األمر  كتبه حبث .0

 جيجري فاجوات يف الوريدين معهد السلفية النحو والصرف يف وعلوم الفقه
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 01. جا معة اإلسالمية احلكومية فناراجا2318,  اجلامعي البحث ماديون"،

عهد م يف تعليم الفقه نظام ديناميات لوصف( 1) هو الدراسة هذه من الغرض

 (األلة )النحو والصرف علوم تعليم نظام ديناميات لوصف( 2) ، الواردينالسلفية 

 ظامن ديناميات على تؤثر اليت العوامل ملعرفة( 0) ، معهد السلفية الواردين يف

 ابجواتن الواردين مبعهد السلفية )النحو والصرف( األلة وعلوم الفقه التعليم

 .جيجري ماديون

 يدينمعهد السلفية الور  يف تعليم الفقه نظام ديناميات( 1: )هي والنتائج

( السيكيالك غري) التقليدي النظام ، أوالً : مها نظامان هلا ماديون جيجر ابجواتن

 مارسةامل ندوة أسلوب من املدعوم وابندونغان وسوروغان ويتوانن تالوة نسق مع

 املقرر نم اليت املسائيل وابتسول معمله ،(العبادة إجراءات ممارسة) أوبوداي يف

 مستوايت يف الكالسيكي النظام ، اثنياً . وشهرية أسبوعية أنشطة يف هبا القيام

 العال ايتمستو  يف الدراسية املناهج مستوايت مع املبتادي هداية دينية مدرسة

 ختتلف ال( 2(. )فوق وما املتوسطة) وعليا( املتوسطة)وسطى  ،( األولية)

 الصعود مدرسة يف و والصرف()النح األدوات علوم تعلم نظام ديناميات

                                                           

ديناميات نظام الفقه التعليمي و النحو والصرف للعلوم يف مدرسة السلفية الوريدين اإلسالمية الداخلية ,سيف األمر 01 
 .جا معة اإلسالمية احلكومية فناراجا2318 البحث اجلامعي,، يف قرية فاجوات جيجري ماديون
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 إرفاقها تمي ، األدوات علوم تعلم يف ولكن ، الفقهي التعليم نظام عن اإلسالمية

 تشمل( 0. )وحلقة أو اإلنشاء الالران حمافظة و أو بُعد عن التعليم بطريقة

  نحو والصرف()ال األلة وعلوم تعليم الفقه نظام ديناميات على تؤثر اليت العوامل

سلفية معهد ال حركة يف رئيسية وكشخصية للرعاية الشيخ كمقدم قيادة جودة

 البيزنطي لتعليما عامل ومتطلبات ، مجاعية قيادة إىل الفردية قيادة وتغيري الواردين،

  .الوطين للتعليم الفرعية النظم من واحدة ابعتبارها حاليا

رق الفوأما . كيفي الوصفية أي سواء من هذا البحث، هو مدخل البحث

وع ابملوض وهذا البحث هو البحث فجروايت سوراي بني ذلك البحث دوي

 الفصل تعليم الصرف لدى التالميذ يف يف األمثلة التصريفية"" كتاب استخدام

 تولونج أجونج للعام الدراسي ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية "املعارف" الثامن

 امالصرف ابستخدلوصف تنفيذ تعليم (1 وأما البحث يهدف: .2323/2311

المية ابملدرسة املتوسطة اإلس الثامن الفصل يف"  األمثلة التصريفية " كتاب

(لوصف عوامل 2. 2311 /2323تولونج أجونج للعام الدراسي  "املعارف"

يف  "  ريفيةاألمثلة التص" كتاب الصرف ابستخدام الدافعة والعرائقة على التعليم

تولونج أجونج للعام الدراسي  رف"املدرسة املتوسطة اإلسالمية "املعا

2323/2311. 
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على إتقان  اآلاثر" املوضوع (Abdullah Fahri)حتت  فهري هللا عبد كتبه حبث .4

مية ابملدرسة املتوسطة اإلسال العربية اللغة فهم النحو و الصرف الطالب على

اإلسالمية احلكومية  جامعة ، 2331 , اجلامعي البحث ، احلكومية يوجياكارات"

نحو ال إتقان على اآلاثر ملعرفة الدراسة هذه هتدف 02 .يوجياكرات كاليجاغا سنن

ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  العربية اللغة لفهم والصرف الطالب

 شكلالنحو والصرف ب أساسيات يتقنون الذين الطالب وملعرفة يوجياكارات ،

 . العكس أم العربية املواد فهم يف أسهل كانوا إذا أسهل

 رف املعرفةالنحو والص أجابوا الذين الطالب أن حني ونتائج حبثه يعين يف

 يكفي ما وهو ، ٪ 2194 بقدر العربية الدروس فهم يف للغاية مفيدة كانت

 من يتمكنوا النحو والصرف مل أجابوا الذين والطالب ، ٪ 2292 ملساعدة

 الكاتب مالحظات من. ٪ 894 بقدر العربية الدروس فهم يف املساعدة

 اسياتأس أكثر الطالب ،عرف العربية مدرس اللغة مع أجراها اليت واملقابالت

 إنف إلتقان حنو وصرف، األساسية االختبارات نتائج ومن النحو والصرف، علم

 بياناست أظهر ذلك يف مبا الفئة يف مدرج 2918 أ هو الثامن الصف قيمة متوسط

                                                           

 ، يوجياكارات سةمدر  ، تسناوية والية يف العربية اللغة فهم إتقان حنو و صرف على طالب تداعيات , فهري هللا عبد11 
 يوجياكرات. اليجاجاك سنن احلكومية جامعة اإلسالمية ، 2331, البحث اجلامعي
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والصرف   النحو علم عن أجابوا الذين الطالب غالبية أن الطالب على توزيعه مت

لنحو لذلك كان الطالب الذين اتقان ا .العربية الدروس فهم يف للغاية مفيًدا كان

 .العربية ابللغة الدروس فهم السهل من والصرف سيكون

رق وأما الف. كيفي الوصفية أي سواء من هذا البحث، هو مدخل البحث

وع ابملوض وهذا البحث هو البحث فجروايت سوراي بني ذلك البحث دوي

 الفصل تعليم الصرف لدى التالميذ يف يف األمثلة التصريفية"" كتاب استخدام

 تولونج أجونج للعام الدراسي ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية "املعارف" الثامن

 لوصف تنفيذ تعليم الصرف ابستخدام(1 وأما البحث يهدف: .2323/2311

المية ابملدرسة املتوسطة اإلس الثامن الفصل يف"  التصريفيةاألمثلة  " كتاب

(لوصف عوامل 2. 2311 /2323تولونج أجونج للعام الدراسي  "املعارف"

يف  "  ريفيةاألمثلة التص" كتاب الصرف ابستخدام الدافعة والعرائقة على التعليم

 تولونج أجونج للعام الدراسي املدرسة املتوسطة اإلسالمية "املعارف"

2323/2311. 

 كتاب تطبيق" بعنوان (Dwi Surya Fajarwati) فجروايت سوراي دوي كتبه حبث .1

 ، "موجنانال ابسيريان مديةحم كاراجناسمعهد  مبتعليم الصرف  يفمسلك الصرف 
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البحث  هذه من الغرض 00.سيدوارجو مديةحم جامعة 2318, املاجستري رسالة

الدافعة  عواملة ملعرف ،الصرف ميالتعل يفمسلك الصرف  كتاب تطبيقملعرفة  هو

 العواملمن  حلو  ، الصرف ميالتعل يفمسلك الصرف  كتاب تطبيق يف و العرائقة

 .الصرف ميتعل يفمسلك الصرف  كتاب تطبيق يفالعرائق 

 مسلك الصرف يف كتاب تطبيق( 1: )يلي ما يظهر ، حبثها نتائج على

 ، راحلم عدة له الموجنان ، ابسيريان حممدية تعليم الصرف مبعهد كاراجناسم

 ، امامله تصحيح ، واجلواب السؤال ، املواد شرح ، املواد مراجعة ، مقدمة: وهي

 وأما عوامل الدافعة والعرائقة، عوامل( 2) التحيات وإغالق الصالة ، املهام إعطاء

 متابعة يف الطالب واهتمام  الطالب ودافع  محاسة األستاذة العالية الدافعة منهم

 الليل يف الوقت العرائقة منهم قلة والعوامل. كافية ومرافق علم الصرف، ودراسة

وحل ( 0) .املنازل غالًبا طالب أييت وال متأخرون غالًبا ، املنزل الطالب وأييت

ان  ارإحض للطالب ، التعليم من أايم أو ساعات العرائقة هي تزيد من العوامل

 ونيتأخر  دفع اىل الطالب الذين ، ءالوضو  وأداء أيخذ مأكوالت أواملشروابت

 .ال أيتيون غالبا لكي الردع الذين الطالب على عقوابت يفرضون غالًبا ،

                                                           
 ،الموجنان انابسيري  حممدية تعليم الصرف مبعهد كاراجناسم مسلك الصرف يف كتاب تطبيق, فجروايت سوراي دوي11

 .سيدوارجو جامعة حممدية ,1231, املاجستري رسالة
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رق وأما الف. كيفي الوصفية أي سواء من هذا البحث، هو مدخل البحث

وع ابملوض وهذا البحث هو البحث فجروايت سوراي بني ذلك البحث دوي

 الفصل تعليم الصرف لدى التالميذ يف يف األمثلة التصريفية"" كتاب استخدام

 تولونج أجونج للعام الدراسي ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية "املعارف" الثامن

 لوصف تنفيذ تعليم الصرف ابستخدام(1 وأما البحث يهدف: .2323/2311

المية ابملدرسة املتوسطة اإلس الثامن الفصل يف"  األمثلة التصريفية " كتاب

( لوصف عوامل 2. 2311 /2323تولونج أجونج للعام الدراسي  "املعارف"

يف  "  ريفيةاألمثلة التص" كتاب الصرف ابستخدام الدافعة والعرائقة على التعليم

تولونج أجونج للعام الدراسي  املدرسة املتوسطة اإلسالمية "املعارف"

2323/2311. 

 

 رقم
امساء الباحثني موضوع 
 الباحث ونتائج البحث

 االختالفات املستوايت لبحثمسائل ا

 اينتان فرمنا ساري 1
 "تعليم النحو والصرف يف

وية مدرسة الثان يف اللغة قسم
اإلسالمية احلكومية الثاين 
تولونج أجونج للعام الدراسي 

 م".2314/2311

 إسرتاتيجية هي ما .1
و النح قواعد تعليم

 قسم والصرف يف
مدرسة  يف اللغة

الثانوية اإلسالمية 
احلكومية الثاين 

املدخل كيفي, 
مادة قواعد النحو 

 فوالصر 

مادة التعليمية, 
 مكن البحث
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ونتائج حبثها يعين مدرسة 
الثانوية اإلسالمية احلكومية 
الثاين تولونج أجونج 

 من متنوعة استخدام
 طبيعةل وفقا االسرتاتيجيات

. الطالب واحتياجات
مدرسة الثانوية  ويسعى

اإلسالمية احلكومية الثاين 
 تولونج أجونج لتحسني

. رقط بعدة التعليم وتطوير
 ئط،الوسا جانب إىل ابلنسبة

 استخدام خالل من
 مثل احلالية التسهيالت

 .وغريهم LCD  اللغة ممعمل

تولونج أجونج للعام 
الدراسي 

 ؟2314/2311
حل مدرسة  ما .2

الثانوية اإلسالمية 
احلكومية الثاين 
تولونج أجونج 

 واعدق  تعليم لتطوير
 النحو والصرف يف

 اللغة؟       قسم

 ستيا أجي يوسف 2
النحو  التعليم "طريقة

 ترقية  كفاءة والصرف يف
 األصفر الكتاب قراءة على

 عباس ابن مدرسة يف
 للعام الداخلية اإلسالمية
". 2311/2318 الدراسي

لنحو ا ونتائج حبثه يعين تعليم
 يف أجري والصرف الذي

 أكثر هو عباس معهد إبن
 وأ طريقة القياسية توجهاً 
 ةاالستنتاجية. الطريق طريقة

 كيف األساليب .1
 يف املستخدمة
 عباس معهد ابن

 سراجن؟
 وكيف اآلاثر  .2

 لتعليما على املرتتبة
 النحو والصرف يف

 عباس معهد ابن
 سراجن ؟

املدخل كيفي, 
مادة قواعد النحو 

 والصرف

مادة التعليمية, 
 مكن البحث
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 ناقشةمب تطبيقها يبدأ اليت
النحو  كتب يف القواعد

 إعطاء خالل من والصرف
 ، ذلك على مثال - أمثلة
 الطالب إعطاء يتم أن بعد

 بتمرينات للقيام الفرصة
 منحها مت اليت القواعد لتطبيق

 الطالب توجيه يتم ،
 دالقواع حفظ إىل األخريين

 يف اومناقشته نقلها مت اليت
 رفةاملع متر ال حىت الفصل

 فحص وسيتم ، فقط
 املستقبل يف االجتماعات

 .القوة لفهم
 سيف األمر  0

التعليم   نظام "ديناميات
 النحو والصرف يف و الفقه

 يف الوريدين املعهد السلفية
فاجواتن جيجري ماديون". 
 ونتائج حبثه يعين ديناميات

و والنح تعليم الفقه نظام
 فاجتان جيجر والصرف يف

 ،أوالً : مها نظامان هلا ماديون
 غري) تقليديال النظام

 وةتال نسق مع( الكالسيكي
 وسوروغان ويتوانن

 كيف ديناميات .1
 تعليم الفقه يف نظام

 معهد الواردين؟
 كيف ديناميات .2

 علوم تعليم نظام
األلة )النحو 

د معه يف والصرف(
 ؟ الواردين

 اليت كيف العوامل .0
 على تؤثر

 نظام ديناميات
 علومو  الفقه التعليم

املدخل كيفي, 
 مادة علوم األلة

مادة التعليمية, 
 مكن البحث
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 من املدعوم وابندونغان
 يف املمارسة ندوة أسلوب
 إجراءات ممارسة) أوبوداي
 وحبث ،معملة( العبادة
 لقياما املقرر من اليت املسائل

 أسبوعية أنشطة يف هبا
 النظام ، اثنياً . وشهرية

 مستوايت يف الكالسيكي
 دياملبتا هداية دينية مدرسة

 املناهج مستوايت مع
 لعالا مستوايت يف الدراسية

وسطى  ،( األولية)
 طةاملتوس) وعليا( املتوسطة)

 ختتلف ال( 2(. )فوق وما
 ومعل تعليم نظام ديناميات

 يف )النحو والصرف( األلة
 لفقها التعليم نظام املعهد عن

 أللةا علوم تعليم يف ولكن ،
 لتعليما بطريقة إرفاقها يتم ،

 انالالر  حمافظة و أو بُعد عن
( 0. )وحلقة أو اإلنشاء

 على رتؤث اليت العوامل تشمل
 هتعليم الفق نظام ديناميات

)النحو  األلة وعلوم
 قيادة جودة  والصرف(

 للرعاية الشيخ كمقدم

)النحو  األلة
 يف معهد والصرف(

 ابجواتن الواردين
 جيجري ماديون؟
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 ركةح يف رئيسية وكشخصية
 يادةق وتغيري معهد الواردين،

 ،مجاعية قيادة إىل الفردية
 التعليم عامل ومتطلبات

 رهاابعتبا حاليا البيزنطي
 الفرعية النظم من واحدة
 .الوطين للتعليم

  فهري هللا عبد 4
اتقان حنو و  تداعيات"

 لغةال فهم إتقان صرف على
طة مدرسة املتوس يف العربية

اإلسالمية احلكومية واحد 
يوجياكارات". ونتائج حبثه 

 الطالب أن حني يعين يف
النحو والصرف  أجابوا الذين
 يف ايةللغ مفيدة كانت املعرفة

 دربق العربية الدروس فهم
 يكفي ما وهو ، ٪ 2194

 ، ٪ 2292 ملساعدة
و النح أجابوا الذين والطالب

 من يتمكنوا والصرف مل
 الدروس فهم يف املساعدة

 من. ٪ 894 بقدر العربية
 الكاتب مالحظات
 عم أجراها اليت واملقابالت

 ،عرف العربية مدرس اللغة

 تبةاملرت  كيف اآلاثر .1
 إتقان على

للنحو  الطالب
 والصرف لفهم

 يف العربية اللغة
مدرسة املتوسطة 

اإلسالمية 
احلكومية واحد 

 يوجياكارات ؟
 الذين ما الطالب  .2

 أساسيات يتقنون
علم النحو 
 والصرف بشكل

 كانوا إذا أسهل
 وادامل فهم يف أسهل
 ؟العكس أم العربية

املدخل كيفي, 
مادة علوم النحو 

 والصرف

مادة التعليمية, 
مكن البحث, 

 مجع طريقة
 البياانت
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 معل أساسيات أكثر الطالب
 نتائج ومن النحو والصرف،

قان إلت األساسية االختبارات
 متوسط فإن حنو وصرف،

 أ هو الثامن الصف قيمة
 يف امب الفئة يف مدرج 2918
 وزيعهت مت استبيان أظهر ذلك
 غالبية أن الطالب على

 عن أجابوا الذين الطالب
 النحو والصرف كان علم

 لدروسا فهم يف للغاية مفيًدا
لذلك كان الطالب . العربية

الذين اتقان النحو والصرف 
 فهم السهل من سيكون
 .العربية ابللغة الدروس

 فجروايت سوراي دوي 1
مسلك  كتاب تطبيق"

ف الصر تعليم  الصرف يف
 حممدية مبعهد كاراجناسم

 ائجونت. الموجنان" ابسيريان
( 1: )يلي ما يظهر ، حبثها

مسلك  كتاب تطبيق
 تعليم الصرف الصرف يف

 حممدية مبعهد كاراجناسم
 دةع له الموجنان ، ابسيريان

 ، مقدمة: وهي ، مراحل

 كيف تطبيق .1
مسلك  كتاب

ليم التع الصرف يف
 الصرف؟

 كيف عوامل .2
الدافعة و العرائقة 

 ابكت يف تطبيق
 مسلك الصرف يف

 التعليم الصرف؟
 من العوامل حل ما .0

 العرائقة يف تطبيق

املدخل كيفي, 
 مجع طريقة

البياانت,  
التعليم, مادة 

 الصرف

كتاب الصرف, 
 بحث,مكن ال
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 ، املواد شرح ، املواد مراجعة
 تصحيح ، واجلواب السؤال

 ، املهام إعطاء ، املهام
 التحيات وإغالق الصالة

الدافعة  العوامل( 2)
عة الداف وأما عوامل والعرائقة،

  محاسة األستاذة العالية منهم
 واهتمام  الطالب ودافع

 ةودراس متابعة يف الطالب
. ةكافي ومرافق علم الصرف،

 العرائقة منهم قلة والعوامل
 أييت و الليل يف الوقت

متأخرون  املنزل الطالب
 طالب أييت وال غالًبا ،

وحل من ( 0. )املنازل غالًبا
 العرائقة هي تزيد العوامل
 ، التعليم من أايم أو ساعات
ان أيخذ  إحضار للطالب

 وأداء مأكوالت أواملشروابت
دفع اىل الطالب  ، الوضوء
 غالًبا ، يتأخرون الذين

 على عقوابت يفرضون
ال أيتيون  الذين الطالب

 .غالبا لكي الردع

مسلك  كتاب
م تعلي الصرف يف

 الصرف؟
 

 1.2 هيكل مقرنة الدراسة السابقة


