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 الملخص

تعليم اللغة : مشكالت تعيُت التصريفات االصطالحية لدم طالب قسم  ادلوضوع
 جبامعة كاليسوصلو االسالمية احلكومية مسارانج.2016العربية فئة 

 : لطفية ادلنورة  الكاتبة 

 133211003:  رقم الطالب

لقد حبثت الباحثة عن : مشكالت الطالب لقسم تعليم اللغة العربية   
يف تعيُت الصريفات االصطالحية جبامعة كاليسوصلو االسالمية احلكومية 

. كقامت الباحثة هبذا البحث نتيجة العتبار بعض 2016ج فئة مساران
الطالب أف الصرؼ صعب. كال ينكر أف ىذا أمر صحيح لظهور األخطاء 
ادلتنوعة يف تعيُت التصريفات االصطالحية إما يف الذكر أك النسخة. كأجاب 
ىذا البحث العلمي عن سؤاؿ "ما مشكالت الطالب لقسم تعليم اللغة 

عيُت الصريفات االصطالحية جبامعة كاليسوصلو االسالمية احلكومية العربية يف ت
 ؟"2016مسارانج فئة 

كحبثت مشكلة البحث ىذه من خالؿ حبث نوعي كصفي ميداين   
ألف موضوع دراستو ميداين كالبيانات اليت مجعتها الباحثة ىي الكلمات غَت 

ادلشاىدة   األعداد. كقد قامت الباحثة جبمع البيانات باستخداـ طريقة
كطريقة ادلقابة كطريقة التوثيق. كقد قامت الباحثة بتحليل البيانات احملصولة 

 عليها باستخداـ ادلنهج الوصفي. 

كدؿ ىذا البحث على النتائج اآلتية : إف ىناؾ مشكالت تعيُت   
جبامعة  2016التصريفات االصطاحية لطالب قسم تعليم اللغة العربية فئة 

 ك
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سالمية احلكومية مسارانج. مشكالمهم ىي مشكلة حف  كاليسوصلو اإل
التصريفات االصطالحية كمشكلة تعيُت صيغ ادلصدر ادلتنوعة كمشكلة تعيُت 
صيغ فيها حرؼ العلة كمشكلة تطبيق معاين الزيادة ادلناسبة كمشكلة يف فهم 

 القواعد النحوية األساسية.
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 الشعار
 

 1(عالمات المقت إضاعة الوقتمن )
 ()أمحد نظاـ الدين

 

Kau belajar dengan membaca,  

Tapi kau memahami dengan cinta
2
 

(Jalaludin Rumi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 67النفحات ادلسكية : 1

 
2
Jalaludin Rumi 

  

 ح
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 اإلهداء

 إىل: هبذا البحث أىدت الباحثة

 ربيا الباحثة اللذين -أسعدمها اهلل يف الدارين-دتراف كمعرفةاحملبوبُت العزيزين  لدمّ إىل كا
 أحسن الًتبية.

 كتب اهلل –أخي الصغَتم زلمد فارس ألطفإىل صغَتةإسقية ندية ك  اليتإىل أخ
 النجاح ماعليه

  الذين ال -مربّوف ركحي كمصابيح عقلي  -إىل مجيع مدّرسّي كأساتذيت ،
 يزالوف رلتهدين يف تربية أبناء الوطن عن التعاليم الدينية كالثقافة اإلسالمية.

  تعليم اللغة العربية لسنة  كلية الًتبية لقسميف   األصدقاء األحباء يع مجإىل
 كباخلصوص لصف "أ"  2013

 إىل مجيع األصدقاء يف مطعم ادلعهد الذين يشجعوف الباحثة يف مجيع العمل 
  الذين  2016فئة  تعليم اللغة العربية كلية الًتبية لقسميف   األصدقاء مجيع إىل

 قد ساعدكا الباحثة على ادتاـ البيانات ىذا البحث
 
 
 
 
 
 
 
 

 ط
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 كلمة الشكر والتقدير
احلمد هلل الذم أكضح الطريق للطالبُت, كسهل منهج السعادة للمتقُت. أشهد 

كحده ال شريك لو ادللك احلق ادلبُت, ك أشهد أف سّيدنا زلمدا عبده  اهلل أف ال إلو إاّل 
كرسولو الصادؽ الوعد األمُت, القائل "من يرد اهلل بو خَتا يفقهو يف الدين." صلوات اهلل 

 كسالمو عليو كعلى الو كصحبو ك التابعُت ذلم بإحساف إىل يـو الدين. 
حتت العنواف  –بعوف اهلل تعاىل كتوفيقو  –فقد مت ىذا البحث العلمي 

 2016مشكالت تعيُت التصريفات االصطاحية لديطالبقسم تعليم اللغة العربيةفئة "
". كمن ادلعركؼ أف ىذا البحث العلمى نجاإلسالمية احلكومية مسارا  سوصلوجبامعة كايل

ة من احدل اللواـز اليت جيب على الطالب استيفائها كشرط للحصوؿ على درج
  سوصلوكايلامعة ك التدريس جب ةالليسانس لقسم التعليم اللغة العربية يف كلية علـو الًتبيى

 .نجمسارااإلسالمية احلكومية 

كعلىالرغممنبذلتالباحثةأقصىجهدىعّدةأشهرإلهناءكتابتهفهذاالبحثالعلميبعيدكاّللبعدعنالكما
 .غَتأنّالباحثةتشكرحقالشكرعلىتمامهذاالبحثالعلمي. ؿ

كتتقّدمبأمجلتعابَتالشكرلكّلمنأسهمفيإدتامهوسعتإلىإهنائهبأيّنوعمنادلساعدةكاإلسهاسلالحمل
  :كماتوّجهشكرىاخلاصإىل. اكلةالباحثةإلدتامهذاالبحثالعلمي

كرمُت أيب دتراف كأمي معرفة جهدمها الكالديّ  .1
 حياةالباحثةفيًتبيةأكالدمهاكدعائهماكرضامهاكدعامتهمافيشتىنواحي

جبامعة كايل  تعليمالسيد الدكتور راىرجو ادلاجسًت كعميد كلّية علـو الًتبية كالفضيلة  .2
 .رامجمسااإلسالمية احلكومية  وصلوس

فضيلة السيد الدكتور أمحد إمساعيل ادلاجسًت كرئيس قسم تعليم اللغة العربية  .3
تؤيت قرة العُت ةكالسيد

ادلاجسًتكسكرتَتةقسمتعليماللغةالعربيةعلىإرشاداتوتشجيعهمافىاستيعابادلهاراتاللغويةكترق
 .يتها

 م
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، مشرَفُت للباحثة كالسيدة فينا سعادة ادلاجسًت أمحد إمساعيل ادلاجسًتفضيلة السيد  .4
يف إدتاـ ىذا البحث العلمي، على إخالصهما يف قضاء أكقامهما يف تفتيش ىذا 

 شغلهما البحث العلمي أثناء
لذين قد عّلموا الباحثة كأدبوىا افضائل سادة األساتذة يف قسم تعليم اللغة العربية  .5

 كأرشدكىا إىل سبيل العلم كالعرفاف.

. ليلياثناغنيةك اكلفيناريستاو نيلةاحلسنىك وليانةسيت ليستارديإلوؾ مودة ك األخوة احملبوبة  .6
أحسن اهلل  – 3102ككل األصدقاء احملبوبُت يف فصل "أ" لقسم تعليم اللغة العربية 

 حيامهم الذين يتعاملوف يف كل كقت يف الدرسة.

فمنّيلهمجزياللشكركبالغالتقدير،أنّاللهيجزيهمبأحسنمايكومنناجلزاءكيسّهللهمأمور 
حثالعلمينافعالناكدلناطّلععلأسأالللهعزكجألنيجعلهذاالب.مهجميعاكجيعللهماألجرأضعافماقاموابو

 يف تعمق كتثقيف اللغة العربية. يو
 كأخرا, ختتم الباحثة بقوؿ ك باهلل التوفيق كمنو العوف ك عليو توكلت ك إليو تنيب. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 محتويات البحث
 
 ؾ
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 الباب األول

 مقدمة 

 

 خلفية البحث .أ 

اللغة العربية لغة أجنبية يستخدمها ادلسلموف يف العامل لتعلم دينهم كتعمقو, ألف  
  األساسية ىدؼ تعليمها آلة لفهم الدراسة الدينية  ادلضمونة يف مراجع دين اإلسالـ

3منها القرآف الكرًن كسنة النيب ككتب الًتاث ادلكتوبة باللغة العربية.
 

ألف أمهية اللغة العربية جملتمع العامل , العربتعليم اللغة العربية للعرب كغَت  
جدا. ىذا منظور من مؤسسات تعليم اللغة العربية ادلنتشرة يف  العامل, مثال يف  ةمرتفع

إندكنسيا مؤسسات تعليم اللغة العربية اليت ملكتها مؤسسة اخلَتية من اإلمارات 
كنج كسولو كادلعاىد كىي يف سورابيا, كمكاسار, كماالنج, كباند العربية ادلتحدة 

 (Syuhadak, 2006:19).4ادلوجودة يف كل منطقة إندكنسيا

تعليم اللغة العربية يف إندكنسيا متقدـ جدا. انتتشرت ادلدارس اإلسالمية يف كل  
اللغة العربية.  أحدىا سالميةمنطقة إما يف ادلدينة أك القرية. فيها تعليمات الدركس اإل

ليت يتعلم فيها الطالب اللغة العربية تعلما عميقا. كانتشرت ادلعاىد اإلسالمية ا
ينقسم ادلعهد إىل قسمُت, يعٍت ادلعهد السلفي كادلعهد العصرم. يًتكز التعليم يف 

ادلعهد السلفي على فهم نسخة دينية كيبدأ تعليمو بفهم القواعد أم النحو كالصرؼ 

                                                 
3
 Abdul Hamid, Me ngukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN 

Maliki Press, 2010) hlm. 04 
4
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2011) hlm.99 
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التطبيقية. كانتشرت يف كغَتىا. كيًتكز التعليم يف ادلعهد العصرم على تعليم اللغة 
 إندكنسيا أيضا اجلامعات اإلسالمية اليت فيها قسم تعليم اللغة العربية ك أدهبا. 

أىداؼ درس اللغة العربية يف ادلؤسسات التعليمية إما ادلدارس كادلعاىد  
كاجلامعات يف إندكنسيا بنسبة قرار كزير الشؤكف الدينية اجلمهورية اإلندكنسية منرة 

االتصالية يف اللغة العربية شفهيا أك كتابيا  ىي ترقية ادلهارات 2008اثنُت سنة 
تتكوف على أربع مهارات, كىي االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة. كمنو اإلنصاؼ 
عن أمهية اللغة العربية كإحدل اللغات األجنبية اليت ىي اآللة األساسية يف تعليم 

.بُت اللغة كالثقافةادلصادر الدينية, كترقية فهم االرتباط 
5

كيرجى من الطالب أف  
 يكوف ذلم معرفة عن الثقافة اخلارجية. 

كل لغة ذلا رلاؿ علمي فاللغة العربية ذلا رلاؿ علمي كىو علم اللغة  
(Linguistik)  قاؿ األسيلي ,(al-Usaili 2002: 31 ) إف علم اللغة ىو العلم

مجيع جوانبها كىي الصوتية  اللفظي: يدرس اللغة اإلنسانية بدراسة علمية من
6كالصرفية كالنحوية كالداللية كالثقافية كيبحث يف أساليب اكتساهبا كطرائق تعليمها.

 

كاختارت الباحثة حبثا يف رلاؿ دراسة علم اللغة كىو علم الصرؼ  
(Morfologi), بأنو العلم الذم تعرؼ بو كيفية  يعرؼ عبده الراجح علم الصرؼ

ة كأحواؿ ىذه األبنية اليت ليست إعرابا كال بناء كادلقصود باألنبية صياغو األبنية العربي
7ىنا ىيئة الكلمة.

 

                                                 
5
 Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab Dalam 

Perspektif Komunikatif, (Jakarta: Prenaa Media Grup, 2015)  hlm. 11-12  
6
 M. Syarifuddin Hidayatullah, Cakrawala Linguistik Arab, 

(Tangerang: al-Kitabah, 2012) hlm.9 
7
 Achmad Hasymi Hashona, Ilmu Sharaf 1, (Semarang: CV. Karya 

Abadi jaya, 2015) hlm. 6 
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اللغة العربية إىل احلصوؿ على أربع  يهدؼ تعليم مثل تعليم اللغات األخرل, 
كجود  مهارات, ىي اإلستماع كالكالـ  كالقراءة كالكتابة.  طالبت ادلهارات ادلذكورة

ربية. كعلم الصرؼ ىو أسسها, ألف كل مفردات اللغة اللغة الع يف أساسية قدرة
كىي مبحوثة يف علم الصرؼ, فصار علم  8العربية حتصل من الكلمة األساسية,

 الصرؼ مهما جدا. 

,انقسم مبحث علم الصرؼ إىل مخسة مباحث 
منها معرفة الكلمة األصلية  9

أما  كالكلمة الزائدة كمعرفة عملية احلدؼ كالبدؿ كالتغيَت إما تغيَت احلرؼ أك احلركة.
الكلمة األصلية يف رأم علماء البصرة فهي ادلصدر, كيف رأم علماء الكوفة ىي 

 تبحث ىذه ادلباحث يف التصريف. كىو تغيَت كلمة كاحدة إىل أمثلة الفعل ادلاضي.

 َتة لنيل ادلعٌت ادلقصود الذم ال ديكن نيلها إال بو. كث

فهي طريقة  ستخدمها ادلعلميقة اليت ي, كأما الطر تعلم علم الصرؼ كثَتا 
احملاضرة, يشرح ادلعلم ادلادة شرحا كاضحا, كيستخدـ أيضا طريقة حف  التصريف 

ستخدـ كأحيانا ي ألف بال حف  التصريف ال ديكن للطالب أف يفهموه فهما جيدا,
 .     بقراءة التصريفات قبل أف يبدأ التعليم (Lalaran) طريقة ادلراجعة

أقساـ, أحدىا قسم تعليم   ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ػاڠساجامعة كاىل يف  
كاإلنشاء كالبالغة كغَتىا.  كىي درس النحو كالصرؼ اللغة العربية. فيو دركس,

 اختارت منها الباحثة درس الصرؼ.

                                                 
8 Alis Asikin, Pengantar Ilmu Sharaf untuk Mahasiswa, (Semarang: 

CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.   4  
9 Achmad Hasmi Hashona, Ilmu Sharaf 1,.. hlm. 6 
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اإلسالمية  اػڠساامعة كاىل جبانقسم درس الصرؼ يف قسم تعليم اللغة العربية  
الصرؼ  يعطى. كمها الصرؼ األكؿ كالصرؼ الثاين, قسمُت إىل ڠاحلكومية مسارا

على تعيُت صيغات   أف يقدركا يف ادلستول األكؿ, كينبغي على الطالب فيو األكؿ
التصريف. مث يواصل بدرس الصرؼ الثاين يف ادلستول الثاين الذم مبحثو معاين 

 الزيادة. 

اختارت الباحثة ىذا العنواف ألهنا نظرت الطالب يف قسم تعليم اللغة العربية  
شعركا صعوبة يف التصريف االصطالحي كالسيما يف تعيينو. كجدت الباحثة 

 درس ادلطالعة الثالثة اليت علمها  م اللغة العربية  يفمشكالت طالب قسم تعلي

األستاذ شجاعي. يف ىذا الدرس, أعطى احملاضر الطالب كاجبة, كىي قراءة النسخة 
العربية ادلكتوبة بدكف شكل.كلمة "التعلم" مثال, قرأ بعض الطالب "التػَّْعِلُم" أك 

درسا" كقرأ بعض الطالب  ذ تالميذه"التػَّْعَلُم" أك "التػََّعلَُّم" كيف مجلة "علم األستا
درسا" أك "َعَلَم" أك "َعِلَم" ككجدت أخطاء أخرل يف تعيُت  "ِعْلُم األستاذ تالميذه

 التصريفات اإلصطالحية. 

يف تعيُت  كبَتة, ألف األخطاء   أخطاء رأت الباحثة أف تلك األخطاء 
كانطالقا من  .ليتغَت اللف  تغيَتا بعيدا عن معناه األص التصريفات االصطالحية

أف  ىذه ادلسألة, أرادت الباحثة أف تبحثها دلعرفة ادلشكالت فيو كمعرفة أسباهبا رجاء
 اختارت الباحثة. ار الكلمة كيكوف التعليم فعاالمن أخطاء اختي ينتهي الطالب

طالب قسم تعليم اللغة  لدم تعيُت التصريفات االصطالحية عنوانا كىو "مشكالت
 "نجامعة كايل سوصلو اإلسالمية احلكومية مساراجب 2016فئة  العربية

 ب. تحديد المسألة 
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انطالقا من خلفية البحث السابقة, تريد الباحثة أف حتدد حبثها على ادلشكالت 
 اآلتية:

طالب قسم تعليم اللغة ما ىي مشكالت تعيُت التصريفات االصطالحية لدم  .2
 ؟ انجر احلكومية مساسوصلو اإلسالمية  جبامعة كايل 2016فئة  العربية

طالب قسم تعيُت التصريفات االصطالحية لدم ما ىي أسباب مشكالت  .1
 ؟انجر سوصلو اإلسالمية احلكومية مسا جبامعة كايل 2016فئة  تعليم اللغة العربية

 ج. هدف البحث  

 : بناء على حتديد ادلسألة السابق, فلهدؼ البحث ىدفاف, مها 

طالب قسم تعليم اللغة  االصطالحية لدممشكالت تعيُت التصريفات معرفة  .2
 .انجر سوصلو اإلسالمية احلكومية مسا جبامعة كايل 2016فئة  العربية

طالب قسم مشكالت تعيُت التصريفات االصطالحية لدم معرفة أسباب  .1
  .انجر سوصلو اإلسالمية احلكومية مسا جبامعة كايل2016تعليم اللغة العربية فئة 

 د.  فوائد البحث  

منهم الطالب كادلعلم , أف يؤيت ىذا البحث فوائدا لكثَت من القارئُت يرجى 
 :منها. كالباحثة كالباحثُت األخرين

 الفائدة النظرية  .2

معرفة عميقة حىت ديكن فائدة دلعرفة ادلشكالت  أف يكوف ىذا البحث
يرجى أف يزيد ىذا البحث معرفة الباحثة كخربمها, كيكوف التعليم فعاال. ك  تقليلها

 كخاصة يف رلاؿ علم الصرؼ. 

 الفائدة العملية .1
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 يرجى من ىذا البحث ىي: 

أف يكوف تقوديا للطالب لًتقية مهارامهم لدرس علم الصرؼ كخاصة يف مادة  ( أ
 التصريف االصطالحي.

العربية كاحتاد  , منهم رئيس قسم تعليم اللغةلألطراؼ ادلعينُت أف يكوف تقوديا  ( ب
الطلبة لقسم تعليم اللغة العربية كعلى سبيل اخلصوص دلعلم درس علم 

 .الصرؼ لتقليل مشكالت تعيُت التصريف االصطالحي
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 الباب الثاني

 الهيكال النظري

 م اللغة العربيةعلم الصرف في تعل .ب 

 تعريف علم الصرؼ .2

الصرفيوف أنو علم تعرؼ بو أبنية كعرؼ  الصرؼ لغة ىو التحويل كالتغيَت,   
كلذلك يكوف  الكلمات العربية كأحواذلا اليت تعرض ذلا غَت اإلعراب كالبناء.

 : للصرؼ معنياف

 معٌت علمي كىو علم تعرؼ بو أحواؿ أبنية ادلفردات العربية. (أ 

معٌت تطبيقي كىو حتويل األصل الواحد امسا كاف أك فعال أمثلة حبسب  (ب 
10ادلاضي إىل ادلضارع أك اسم فاعل كغَت ذلك. إرادة ادلتكلم كتحويل

 

كادلقصود باألبنية يف التعريف السابق ىو "مجع بناء" كادلراد بو عدد 
حركؼ الكلمة ادلرتبة كحركامها ادلعينة كسكوهنا, مثل: بناء ادلاضي كادلضارع 

كاألمر, كصياغو اسم الفاعل كادلفعوؿ كالتصغَت كالنسب كالثنية كاجلمع كغَتىا. 
حواؿ األبنية كاإلعالؿ كاإلبداؿ كاإلمالة كاإلدغاـ, كالتقاء الساكنُت يف كأ

11الكلمة كمراعاة احلركؼ الزائدة كاألصلية من الكلمات.
 

                                                 
طرابلس: كلية , )الطريف يف علم التصريف دراسة صرفية تطييقيةعبد اهلل زلمد األكسطي,  10

   23( ص. 1992الدعوة اإلسالمية, 

  10 ص. ,..ةالطريف يف علم التصريف دراسة صرفية تطييقيمد األكسطي, ; عبد اهلل مح 11
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قاؿ علي سيد إف علم الصرؼ علم يبحث ىف تغيَت شكل كاحد إىل  
ضلو التصغَت كالتكثَت كالتثنية  12األشكاؿ ادلختلفة لنيل ادلعاين ادلختلفة.

كاجلمع ك غَتىا. كجبانبها, علم الصرؼ ىو العلم الذم يبحث ىف اإلعالؿ  
كمثل حدؼ احلرؼ أك بدلو أك تقليبو أك نقلو أك إدغامو. إذف علم 

الصرؼ يبحث يف تغيَت شكل الكلمة  كمعناه إىل األشكاؿ األخرل ك 
 معانيها األخرل.

 أمهية علم الصرؼ .1

رؼ لو دكر مهم يف تعلم اللغة العربية, إما اللغة الشفهية  أك علم الص
ليفهمو كل طالب يتعلم قواعد اللغة  أساسي الكتابية. كعلم الصرؼ درس

جيب على طالب أف يفهمو قبل فهم العلـو اللغوية األخرل    علم  العربية. ىو
 .كعلم النحو كغَته

 كاجب عليو أف يتعمق قاؿ أبو لويس ادلعلوؼ, إف متعلم اللغة العربية 

كيتبعها لتجنب على أخطاء استخداـ الكلمة.  من الصرؼ القواعد كاألحكاـ
أف فهم علم الصرؼ كاجب على كل طالب يتعلم اللغة , كقاؿ أمُت علي سيد

أك احلديف ك كل عملية بدؿ  العربية حبيث يعرؼ الكلمة األصلية كاحلرؼ الزائد
13احلركؼ يف الكلمة.

 

 الصرؼ فوائد تعلم علم .1

 ىي:فوائد تعلم علم الصرؼ 

                                                 
12 Maksudin, Strategi Pembelajaran Ilmu Shraraf, (Yogyakarta, al-

Arabiyah, 2004) hlm. 29 
13 Maksudin, Strategi Pembelajaran Ilmu Shraraf,.. hlm. 31 
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عا. ألف كل شيء يف النحو ير مساعدة الطالب على أف يفهموا علم النحو س (أ 
 .زلصوؿ عليو

مساعدة الطالب على أف يستخدموا القاموس, كالسيما القاموس   (ب 
 كىو ليس القاموس العصرم الذم يقدـ كل مفردات مباشرة.. ادلركب تقليديا

كلمات  يعرفوا دخائل الكلمة كتغيَت كلمة كاحدة إىلإيصاؿ الطالب إىل أف  (ج 
.أخرل كيعرفوا تغيَت معانيها

14
 

 تعليم علم الصرؼ .9

 م علم الصرؼىدؼ تعل (أ 

فهم كل تغيَت الكلمة األصلية ككل   ىدؼ تعليم علم الصرؼ ىو
طريقة تغيَتىا بنسبة أسلوب تشكيل الكلمة أك الوزف كجتنب على كل خطأ 

 يرتبط بعلم الصرؼ.

 تعليم علم الصرؼ مدخل  (ب 

تعليم علم الصرؼ بنسبة ادلدخل القائل أف علم اللغة العربية تتكوف 
من فركع كعلم اللغة ادلتواصلة. كعلم الصرؼ فرع من علـو  اللغة العربية 

الطالب أف يتعلموه قبل تعلم فركع علم اللغة العربية  ىالذم ينبغي عل
 األخرل.

  

 طرؽ تعليم علم الصرؼ (ج 

                                                 
14 Alis Asikin, Pengantar Ilmu Sharaf untuk Mahasiswa,.. hlm.3 
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 مع طرؽ تعليم علم النحو ألهنما اكيةستتعليم علم الصرؼ م طرؽ
كىي قواعد اللغة العربية. كقد رأل حسن الشحاتة  أف  ,يف رلموعة كاحدة

 :كىي, تعليم القواعد ثالثة أقساـ طرؽ

 ةالقياسي الطريقة (2

الطريقة القياسية أقدـ طرؽ مستخدمة يف علم الصرؼ. يف ىذه 
يرل الطالب ادلادة سهولة كيقدركف على كىي أف ثالث خطوات  الطريقة
ادلعلم بإعطاء ر القاعدة كالتعريف كادلصطلحة األساسية, مث يشرح ذك

على مبدأ القياس  األمثلة ادلناسبة القواعد ادلعلمة. كتتأسس ىذه الطريقة
العامة إىل  القاعدةمن بتحويل الفكر من الواقع العاـ إىل الواقع اخلاص ك 

 البداية إىل احلصوؿ.ك  زئيةإىل اجل ليةالقاعدة اخلاصة كالك

 

 

   ةيتقرائاالس الطريقة (1

مقدمة  الطريقة اليت حتتول خطوامها على ىي الطريقة االستقرائية
عكس من الطريقة القياسية. يف  ىذه الطريقة. كىدؼ كقاعدة تطبيقية

 . ىذه الطريقة يعطي ادلعلم الطالب أمثلة مث يطبق قواعدىا

 ادلعادلة طريقة (1

زلصوؿ عليو مبركر   تسمى بادلعادلة ألف صلاح تعليمها الطريقة ىذه
 ادلستخدمة قبل طريقة ادلعادلة ىي الطريقة القياسية أك التعويد. كالطريقة

الطالب يراىم احملاضر ناجحُت يف ىذه الطريقة إذا  . الطريقة االستقرائية
كانوا متعودين بأشكاؿ الصيغة كىي صيغة التصريفات االصطالحية, 
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جيب عليهم أف يقدركف على تفريقها كتعيينها كيفهموف دخائل الصيغة ك 
15يف تطبيقها.

 

 يف علم الصرؼ ادلدخل .0

إف رلاؿ علم الصرؼ ىو القواعد اليت تبحث يف أبنية الكلمات العربية من 
حيث تأليف كل منها على ىيئة بعينها, كعن األحواؿ اليت تعرض لتلك 

 بحث فيو علم النحو كىو اإلعراب كالبناء.الكلمات فمجالو غَت اجملاؿ الذم ي

 :فالصرؼ تناكؿ نوعُت من ادلفردات اللفظية

 األمساء ادلتمكنة, كىي ادلعربة سواء أكاف إعراهبا ظاىرا مثل طارؽ كخالد  (أ 

 .كليلى كسامل, أـ مقدرا مثل سلول كيسرل

األفعاؿ ادلتصرفة, كىي اليت ختتلف أبنيتها الختالؼ األزمنة, فيصاغ من  (ب 
ادلادة الواحدة أكثر من صيغة مثل : شكر, يشكر كاشكر. أما غَت ىذين 

16النوعُت فال يدخلو علم الصرؼ.
 

 صعوبة درس الصرؼ .2

الصعوبات يف درس الصرؼ ىي تصريف األفعاؿ, كمثل التدريب على 
البحث يف ادلعاجم, فعن طريق ىذا التدريب كيف خاللو يدرس اجملرد كادلزيد, 

رد, كادليزاف الصريف يف أبسط صوره شلا ألغٌت عنو للباحث يف كأبواب الثالثي ااجمل
.مثل ىذه ادلعاجم

17
 

                                                 
15 Maksudin, Strategi Pembelajaran Ilmu Shraraf,.. hlm.35-36 

16
 9( ص. 1993)بَتكت: حار النهضة العربية, , التطبيق الصريف عبده الراجح, 

17
تعليم اللغة العربية بُت النظرية كالتطبيق, )القاىرة: الدار ادلصرية , دكتور حسن شحاتة, 

 203( ص: 1997اللبنانية, 
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 التصريف  .ج 

 تعريف التصريف .2

التصريف ىو العملية يف علم الصرؼ لتغيَت الكلمة الواحدة إىل الكلمة 
حسن محد أف التصريف تغيَت  قد رأل األخرل ادلناسبة معانيها ادلقصودة.

إما بنسبة تغيَت زماهنا أك فاعلها. أما التغيَتات حيضر على تشكيل الكلمة, 
18فهي زيادة احلركؼ أك حدفها كاإلعالؿ كاإلبداؿ.

 

 أنواع التصريف .1

19التصريف قسماف
 :مها. 

 التصريف اللغوم ( أ

مع البحث عن  ,إىل أمثلة يةأصلكلمة التصريف اللغوم ىو تغيَت  
أنواع الضمائر اليت اتصلت بكل منها. ال تبحث الباحثة حبثا عميقا عن 

 التصريف اللغوم. ألنو ليس مبحثا يف ىذ البحث.

 التصريف االصطالحي ( ب

إىل أمثلة متنوعة  يةأصلكلمة  التصريف االصطالحي ىو تغيَت 
دلثاؿ من  ىو ال يؤثره دخوؿ الضمائر ادلتنوعة . ا. للحصوؿ على صيغ كثَتة

 ضربا" ك غَتىا. –كلمة الفعل إىل كلمة اإلسم " ضرب 

  

                                                 
 5( ص. 2000بَتكت: عاـ الكتب, , )ادلعُت يف التصريفحسن محد,  18

19 Achmad Hasmi Hashona, Ilmu Sharaf 1,.. hlm. 11 
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20التصريف االصطالحي كثَتة يف الصيغ
 :كىي, 

 فعل ادلاضيال (2

عل ادلاضي ىو ما دؿ على معٌت يف نفسو مقًتف بالزماف ادلاضي. الف
 ادلثاؿ: نصر كضرب ككتب كتعلم كغَتىا. 

 فعل ادلضارعال  (1

فعل ادلضارع ىو ما دؿ على معٌت يف نفسو مقًتف بزماف حيتمل ال
 احلاؿ كاالستقباؿ. ادلثاؿ: ينصر كيضرب كيكتب كيتعلم كغَتىا. 

 يميادلادلصدر غَت  (1

ىو كلمة الفعل ادلتأمسة بدكف زيادة ادليم. كادلصدر يف اللغة اإلصليلزية 
 ادلثاؿ: نصر كضرب ككتابة كتعلم كغَتىا. .(gerund)ىو جَتكند 

 ادلصدر ادليمي (9

ىو كادلصدر غَت ميمي كلكنو موجود حرؼ ميم يف أكلو. ادلثاؿ:  
 منصر كمضرب كمكتب كمتعلم كغَتىا. 

 اسم الفاعل (0

, لتدؿ على معٌت كقع من   اسم الفاعل صفة تؤخد من الفعل ادلعلـو
لثبوت. ادلثاؿ: ناصر كضارب ادلوصوؼ هبا أك قاـ بو على كجو احلدكث ال ا

 ككاتب كمتعلم كغَتىا. 

                                                 
20

( ص 2005يث, , )قاىرة: دار احلدجامع الدركس العربيّةالشيخ مصطفي الغالييٍت,  413 
: 
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 اسم ادلفعوؿ (2

اسم ادلفعوؿ صفة تؤخذ من الفعل اجملهوؿ, للداللة على حدث 
كقع على ادلوصوؼ هبا على كجو احلدكث ك التجدد. ادلثاؿ: منصور 

 كمضركب كمكتوب كمتعلم كغَتىا. 

  فعل األمر (0

من الفاعل فعل األمر ىو ما دؿ على طلب كقوع الفعل  
 ادلثاؿ: انصر كاضرب كاكتب كتعلم كغَتىا.  ادلخاطب بغَت الـ األمر.

 فعل النهي (2

فعل النهي ىو ما دؿ على طلب كقوع الفعل من الفاعل 
ادلخاطب بالـ األمر. ادلثاؿ: ال تنصر كال تضرب كال تكتب كالتتعلم 

 كغَتىا. 

 اسم الزماف كادلكاف (0

داللة على زماف احلدث. اسم الزماف ىو ما يؤخذ من الفعل لل
كاسم ادلكاف ىو ما يؤخذ من الفعل للداللة على مكاف احلدث. ادلثاؿ: 

 منصر كمضرب كمكتب كمتعلم كغَتىا.

 

 

 اسم األلة  (23
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اسم األلة ىو ما يؤخذ من الفعل للداللة على ألة. ادلثاؿ: منصر   
21كمضرب كمكتب كغَتىا.

 

 مشكالت تعيُت التصريف االصطالحي  .1

 التعريف ( أ

كالتصريفات  22كىي ادلعقد أك الصعب. ادلشكالت مجع من مشكلة
االصطالحية يف ىذا البحث ىي الصيغ الكثَتة من التصريف االصطالحي 

كالفعل ادلضارع كادلصدر كاسم الفاعل كادلفعوؿ كغَتىا.  تعٍت الفعل ادلاضي
صطالحي ىي ادلشكالت اللغوية يعٍت كمشكالت تعيُت التصريف اال

23 دات من رلاؿ علم الصرؼ.شكالت ادلفر م
كصارت مشكالت ألف  

ية أكثر من صيغ التصريف صطالحي يف اللغة العربصيغ التصريف اال
اللغة  كيف ,اللغة العربية عشر صيغ ىف. االصطالحي يف اللغة اإلندكنسية
 menulis, tulisan, penulis dan”اإلندكنيسية أربع صيغ, كىي "

tulislah . 

ال  الصطالحي ىي إذا كاف الطالبالتصريف امشكالت تعييُت 
قواعد االصطالحية تعيينا صديقا مناسبا ل أف يعُت التصريفات يقدر على

, كىو شبيهة بصناعة تعيُت التصريف ىو صناعة التصريفك  .أسلوب تعيينو
أف   التصريف االصطالحي إذا كافتعيُت قادرا على يقاؿ الطالب 24غو.صي

صيغة اسم فاعل من فعل  ادلثاؿ يعُت الطالبُت صيغو. تعييقدر على 
                                                 

  408.. ص. ,جامع الدركس العربيّةالشيخ مصطفي الغالييٍت,  21
   310( ص. 2007يوسف شكرم فرحات, معجاـ الطالب, )بَتكت: دار الكتب العلمية, 22

23 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,.. hlm. 
100 

 37.. ص. ,الطريف يف علم التصريف دراسة صرفية تطييقية زلمد األكسطي, اهلل عبد 24
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دره غَت ميم ىي "قياـ" كبالعكس ادلاضي "قاـ" ىي "قائم" كصيغة مص
كتقاؿ صيغة اسم الفاعل من فعل ادلاضي "قاـ". ىي "قائم"  لف  يعينها

ُت الصيغة تعيينا صديقا إما  تعيعلى  مشكالت إذا كاف الطالب ال يقدر
 . كتابيا أك سفهيا

الصطالحي ىو أحد مواد من القواعد الصرفية. كديكن أف التصريف ا
 : يتوصل إىل أف القواعد الصرفية كقوانينها تكوف يف إطار قسمُت

مبادئ معينة دلادة الصرؼ يتطلب البدء بدراستها كفهمها فهما جيدا,  (2
لكي تبٌت الدراسة الصرفية على أسس ثابتة, فال بد من اإلدلاـ هبا أكال. 

ئل الصرفية ادلتعلقة بادليزاف الصريف, كجوانبو, ككيفية كذلك مثل: ادلسا
الوزف, كاألمور اخلاصة بو ككيفية تطبيق القواعد اليت يضبط هبا. كالقلب 
ادلكاين, كصوره, كأغراضو, كالزيادة كخصائصها, كاحلركؼ اليت تدخل 

 فيها. كمراعاة ذلك كلو يف ادليزاف.

كدراسة القوانُت معرفة جوىر البحث يف علم الصرؼ, كمقاصده  (1
الصرفية كالقواعد ادلتعلقة باألبنية اليت يتناكذلا كيبحث فيها, أك بأحواذلا 
ادلختلفة ك أحواؿ احلرؼ األخَت منها من حيث اإلعالؿ كاإلبداؿ 

25كالنقل كالتسكُت كاإلدغاـ. كالوقف كاحلذؼ كغَت ذلك.
 

 تعيُت التصريف االصطالحي على اخلطوات لقدرة ( ب

على تعيُت  يقدرينبغي على الطالب أف يفعل لاخلطوات اليت 
 التصريفات اإلصطالحية ىي: 

 التصريف االصطالحي حف  كل صيغة من (2

                                                 
 12.ص,الطريف يف علم التصريف دراسة صرفية تطييقيةهلل زلمد األكسطي, عبد ا 25
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حفظا " مبعٌت حرس أك  –حيف   –لف  "حف " من "حف  
26كقاية.

كاحلف  ىو إدخاؿ شيء الدماغ حىت ديكن الشخص أف  
الكتاب أك ادللحوظة األخرل. فاحلف  ىو زلاكلة  يذكره بدكف نظر

الدماغ حبيث يتذكره دائما بدكف نظر الكتاب أك  شيئ  إدخاؿ
27ادللحوظة.

  

28ىناؾ مقالة شرحت أف العلم يف الصدكر ال يف السطور,
 

ألف مفتاح فهم  29كحف  الصيغ من التصريف االصطالحي مهم جدا,
كلو حف   الفركعية.كالصيغة ىي الكلمات  علم الصرؼ ىو حفظو.

الطالب التصريفات االصطالحية ال يقرض الطالب أف يقدر على تعيُت 
على علم  األكىل لتمكن اخلطوة التصريفات االصطالحية, كلكن احلف 

إذف كجب على الطالب حف  كل صيغة من . الصرؼ ككل مادة فيو
 التصريف االصطالحي. 

 فهم الوزف كادلوزكف بالذقة  (1

كلمة كاحدة إىل كلمة  األسلوب ادلستخدـ لنسبةالوزف ىو  
أخرم الىت من أصل كاحد, كالكلمة الواحدة ادلقصودة تسمى 

                                                 
26 A. W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia, (Surabaya: 

Pustaka Progressif, 1997), hlm. 279 
27 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 477 

 
( 2004)شربوف: دراسة ادلتبع اإلسالمّية, النافحة ادلسكيّة أمحد زلمد نظاـ الدين حفاص,  28

 2ص : 

 
29

 Abdullah Kafabihi Mahrus, Kajian dan Analisis al-Amtsilati at-

Tashrifiyyah, (Kediri: Santri Salaf Press, 2017) hlm. viii 
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30بادلوزكف.
كاذلدؼ األساسي من كجود الوزف ىو معرفة تغيَت الكلمة  

الذم يسببو احلركة أك السكوف كمعرفة احلرؼ األصلي كالزائد يف 
 الكلمة.

وزكف ىو ادلناسبة بينهما, مثل كزف كيفية ادلقابلة بُت الوزف كادل 
"فَػَعَل" قسمو الصرفيوف إىل ثالثة أقساـ, احلرؼ األكؿ يسمى بفاء 

كاحلرؼ الثاين عُت الفعل, كاحلرؼ الثالث الـ الفعل. كادلوزكف , الفعل
الذم يتعبو, كجب أف يتبع كل شكل من كل أحرفو. مثل موزكف 

الفعل كالراء  الـ الفعل, "َنَصَر", حرؼ النوف فاء الفعل كالصاد عُت 
 األشكاؿ من كزنو, كىو "فَػَعَل". األشكاؿ من كلمة "نصر" يتبعف

 األكزاف كادلوزكنات من التصريف اإلصطالحي ىي: 

 دالثالثي اجملر الفعل  ( أ)

 يَػْنُصُر" -يَػْفُعُل" كادلوزكف "َنَصرَ  –الوزف "فَػَعَل  (2)

 َيْضِرُب" –يَػْفِعُل", كادلوزكف "َضَرَب  –الوزف "فَػَعَل  (1)

 يَػْفَتُح" –كادلوزكف "فَػَتَح , يَػْفَعُل" –الوزف "فَػَعَل  (1)
 حَيُْسُن" –يَػْفُعُل", كادلوزكف "َحُسَن  –الوزف "فَػُعَل  (9)

 يَػْعَلُم " -يَػْفَعُل", كادلوزكف "َعِلَم  –الوزف "َفِعَل  (0)
 حَيِْسُب" – َحِسبَ  يَػْفِعُل", كادلوزكف " – الوزف  "َفِعلَ  (2)

 

 ادلزيد حبرؼالثالثي الفعل  ( ب)

                                                 
30

 Abdullah Habib, Sharaf Mudah dan Praktis, (Yogyakarta: Aswaja 

Pressindo, 2011), hlm.9 
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 ُيْكِرـُ" –, كادلوزكف "َأْكَرـَ يُػْفِعُل" –"أَفْػَعَل  الوزف (2)

 ُيَكرُِّر" –, كادلوزكف "َكرََّر يُػَفعُِّل" –"فَػعََّل الوزف  (1)

 "يُػَقاِتلُ  –كادلوزكف "قَاَتَل  يُػَفاِعُل" –"فَاَعَل  الوزف  (1)

 الثالثي ادلزيد حبرفُت الفعل  )ج(

" –"اِنْػَفَعَل  الوزف (2)  "اِْنِكَسارنا –, كادلوزكف "اِْنَكَسَر اِْنِفَعاالن

", كادلوزكف "ِاْجَتَمَع  –الوزف "ِافْػتَػَعَل  (1)  ِاْجِتَماعنا"  –ِاْفِتَعاالن

", كادلوزكف "ِامْحَرَّ  –الوزف "ِافْػَعلَّ  (1) َرارنا" –ِاْفِعاَلالن  ِامحِْ

ـَ  –الوزف "تَفعََّل  (9) ", كادلوزكف "تَػَقدَّ  تَػَقدُّمنا" –تَػَفعُّالن

", كادلوزكف "تَػَباَعَد  –الوزف "تَػَفاَعَل  (0) ا"  –تَػَفاُعالن  تَػَباُعدن
 الفعل الثالثي ادلزيد بثالثة أحرؼ )د(

" –ِاْستَػْفَعَل " , الوزفالباب األكؿ (2) كادلوزكف "ِاْستَػْفَهَم  ِاْسِتْفَعاالن
 ِاْسِتْفَهامان" –

 أحرؼ: السادس من الثالثي ادلزيد بثالثة  –الباب الثاين  (1)

,  يَػْفَعْنِلى –, ِافْػَعنػَْلى  يَػْفَعوِّؿُ  –, ِافْػَعوََّؿ  يَػْفَعْوِعلُ  –ِافْػَعْوَعَل 
َلَل   .يَػْفَعاؿُّ  –يَػْفَعْنِلُل , ِافْػَعاؿَّ  –ِافْػَعنػْ

 الفعل الرباعي اجملرد )ق(

 حُيَْمِدُؿ" –يَفْعِلُل", كادلوزكف "مَحَْدَؿ  –الوزف "فَػْعَلَل  

 

 ادلزيد الرباعيالفعل  )ك(
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كغَتىا.   يَػَتَدْخرَُج" –كادلوزكف "َتَدْخرََج  يَػتَػْفَلُل" –"تَػَفْعَلَل  الوزف
31

 

 فهم ادليزاف الصريف بالذقة (1

ادليزاف الصريف لف  يؤتى بو لبياف أحواؿ الكلمة من حيث احلركات 
كالسكنات كاألصوؿ كالزكائد كىذا اللف  ادلصوغ من أحرؼ الفاء كالعُت 

معيارا موضوعا تقابل عليو صيغة ادلوزكف كما ىي عليو من كالالـ, ليكوف 
عدد احلركؼ كترتيبها كحركامها كسكوهنا كما حيدث فيها من تغيَت يف 

 تركيبها.

أما الغرض من ادليزاف الصريف ىو مغرفة أصوؿ الكلمات كما يطرأ 
عليها من زيادة أك أحد, كما اعًتل حركفها من تغيَت بتقدًن أك تأخَت أك 

 ؿ أك إبداؿ أك حركة أك سكوف.إعال

فادليزاف الصريف حيدد كل ذلك كيعرفو بأكجز لف  كأخصر عبارة, 
حىت يسهل ضبط الكلمة فهو معيار من األحرؼ الثالثة "ؼ, ع , ؿ" 
اختذكاه الصرفيوف دلعرفة عدد أحرؼ الكمة كما فيها من أصوؿ, كدلعرفة 

تصريف شبيهة بصناعة القواعد الصرفية, كحتديد ىا كغَت ذلك. فصناعة ال
الصياغة. فالصائغ أم اجلوىرم يصنع من األصل الواحد أشياء كثَتة على 
ىيئات, كأشكاؿ سلتلفة مث حيتاج يف صاعتو ىذه إىل ميزاف دقيق يعرؼ بو 

32مقدار ما يصوغو من أصلو كبدقة.
 

                                                 
31 M. Abdullah Habib, Sharaf Mudah dan Praktis, (Yogyakarta: Aswaja 

Pressindo, 2011) hlm.10 
 23 -23. ص ,الطريف يف علم التصريف دراسة صرفية تطييقية هلل زلمد األكسطي,عبد ا32
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. إذ بو يتضح حاؿ  كأما فائدة ادليزاف الصريف فهي فائدة مجـو
يها من تغيَتات سواء أكانت من حيث احلذؼ أـ الكلمة كما يطرأ عل

القلب, كما تتتضمنو من أصوؿ كزكائد كذلك بعبارة سلتصرة كموجزة, 
كبأقل لف . كبو يستطيع ادلتعلم أف حيدد عدد احلركؼ كيعرؼ أصوؿ 
الكلمة, ثالثية أك رباعية أك مخاسية, كما يعرؼ احلرؼ األصلي من 

لزائد يف الكلمة. فإذا قيل لو "منطق" الزائد,  كبإمكانو أف دييز موضع ا
"منفعل" استطاع أف يعرؼ أف أصلها "طلق" كأف "ادليم" ك "النوف" 

زائدتاف, كذلك يتم مبقابة األصل "طلق" ب "فعل" ك "ادليم" ك "النوف" 
 بلفظهما دؿ على أهنما زائدتاف كىكذا.

كال أحد ينكر أف ادلتعلم يعرؼ بادليزاف الصريف كل ذلك بأكجز 
بارة كأكضح أسلوب دكف حاجة إىل تفسَت أك شرح, كبو يتم إفهاـ ع

الطالب كادلتعلمُت التغيَتات الصرفية اليت  حتدث يف الكلمات يف أقصر 
كقت كأقل جهد, فما أحوج من يدرس اللغة العربية إىل مثل األمور 

الصرفية دلا ذلا من أمهية باللغة فال غٌت عنها يف ضبط حركات كسكنات 
ادلفردة ادلوزكنة اليت يدخلها علم الصرؼ. كمعرفة ما يطرأ على الكلمة 

أحرؼ الكلمة اكاحدة من التقدًن كاالتأخَت, كمها ما يعرب عنهما بالقلب 
ادلكاين, ككذلك حذؼ حرؼ أك أكثر ـ الكلمة, أك إبقاء تلك 

األحركؼ. بإلضافة إىل ذلك, تعرؼ بادليزاف الصريف األصوؿ كالزكائد 
 فة, اليت تكوف غَت كاضحة من دكف كزهنا بو. كالصيغ ادلختل
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33حقيقة ادليزاف كقواعده:
 

دلعرفة حقيقة التعامل مع ادليزاف الصريف, كضعت لو القوانُت اخلاصة حتت 
 قواعد سلتلفة, نوجز أشهرىا يف التايل: 

 قاعدة األصل ( أ)

كىي كل كلمة أحرفها أصلية كمل تشتمل على أحرؼ الزيادة 
من: سألتمونيها, أك تضعيف أك حذؼ ضلو : نصر كخرج كبلغ 

 كعطف على كزف: فعل بفتح الفاء كالعُت. 

 قاعدة الزيادة كىي ثالثة أضرب: ( ب)

األكؿ : كل كلمة زادت أحرفها على أحرؼ األصية بزيتدة 
تزيد الما فأكثره حسب  من صلب الكلمة. كاحلكم يف كزهنا أف

 الزيادة يف الكلمة نفسها. ضلو : برىن كبسمل كدخرج. 

الثاين : كل كلمة زادت حركفها بسبب التضعيف. كاحلكم 
مضاعف احلرؼ يف ادليزاف حسب كجوده يف الكلمة. ضلو: َرَّبَّ 
 كَصلَّى كّعلََّم على كزف فَػعََّل بفتح الفاء كتضعيف العُت ادلفتوحة. 

كلمة ازدادت حركفها بزائد غَت أصلي. كاحلكم   الثالث: كل
إنزاؿ الزائد يف ادليزاف حسب كجوده يف الكلمة. ضلو: بائد كتالف 

كراكب. على كزف فاعل. كضلو اشتهر كامتنع على كزف افتعل بسكوف 
 الفاء كفتح التاء كالعُت. 

                                                 
33

ماالنق: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم , ), البداية يف علم الصرؼسالمات دارين 
  38-35( ص. 2012اإلسالمية احلكومية مباالنق, 
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 )ج( قاعدة احلذؼ 

ة كىي حذؼ بعض حركؼ ادليزاف لوجود ما يقابلها يف الكلم
من احلذؼ. ضلو: سر كقل على كزف ِفْل كُفْل حذؼ األلف ألف 

 اماضي منهما : سار. 

 قاعدة القلب )د( 

كيسمى بالقلب ادلكاين كمعرفتو  –كىو حلوؿ حرؼ مكاف أخر 
تتم بالرحوع إىل ادلشتقات, كادلصادر كمقتضى قواعد اإلعالؿ. مثاؿ 

 .من ادلشتقات : كلمتا جاه كحادم كمها امساف

فجاه مشتقة من كجو كىذا دليل القلب ككزنو كجو : فَػْعل بفتح 
الفاء كسكوف العُت, فيكوف كزف جاه: فيكوف كزف جاه : َعْفل ألهنا 

مقبولة من كجو. كأما حادم فمشتق من كاحد كىذا دليل القلب ككزف 
 كاحد : فاعل فيكوف كزف َحاِدم : َعالف. 

 فهم معاين الزيادة بالذقة (9

ىي ادلعاين الىت تسببها زيادة احلركؼ, إما حبرؼ أك  دةمعاين الزيا
قدرة يسبب عدـ  حبرفُت أك بثالثة أحرؼ. كإف عدـ فهم معاين الزيادة

 . كمعاين الزيادة من موزكناتعلى تعيُت التصريف االصطاحيالطالب 
 التصريف االصطالحي ىي: 

  

 يُػْفِعُل  –أَفْػَعَل  ( أ)

 يفعل ىي:  -زيادة ادلعاين يف كزف أفعل
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التعدية ىي تغيَت الفعل الالـز اىل الفعل ادلتعدم, الالـز ما فيو  (2)
 .مفعوؿ بو كادلتعدم فيو مفعوؿ بو

 ( mengeluarkan( فصار : َأْخرََج )keluarادلثاؿ : َخرََج ) 

  (menjadiالصَتكرة ) (1)

ره   (membatu)فصار : َأْحَجَر  (batu)ادلثاؿ : حنجن

 (mendapati) الوجداف (1)

ا  (orang yang bodoh)ادلثاؿ : َجاِىله   فصار : َأْحَهْلُت َفرْيدن
(Aku dapati Farid seorang yang bodoh) 

 يُػَفعِّلُ  –فَػعََّل  ( ب)

 التعدية (2)

 / menahukan) فصار: َعلَّمَ  tahu))ادلثاؿ : َعِلَم 

membuat orang lain tahu). 

 (beberapa)التكثَت  (1)

 Farid)فصار: بَػوََّب فريده كتابَو  pintu/bab))بَاب  ادلثاؿ :

membuat kitabnya dalam beberapa bab) 

  (memisahkan) السلب (1)

َقشََّر فريده : فصار delima))كُرَماف  kulit)) َقْشره :  ادلثاؿ
 /Faridz menguliti buah delimaالرماَف )

memisahkan kulit dari buah delima) 

  يُػَفاِعلُ  –فَاَعَل  )ج(

 (الفعل أقاـ بو الشخصاف) ادلشاركة  (2)
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  َخاَصَم َزْيده كَحالده  :فصار ( (bermusuhanَخَصَم  ادلثاؿ:

(Zaid dan Khalid saling bermusuhan) 

َفِعلُ  –اِنْػَفَعَل  )د(  يَػنػْ

 ة :حصوؿ معٌت الفعل ادلأثر من الفعل األخر.ادلطاكع (2)

 terputus)فصار: اِنْػَقَطَع ) memutus))ادلثاؿ: َقَطَع 

 يَػْفَتِعلُ  –اِفْػتَػَعَل  )ق(

 ادلطاكعة (2)

 berkumpul)فصار: ِاْجَتَمَع ) (mengumpulkan)ادلثاؿ: مَجََع 

 (membuat) االختاذ (1)

 berkumpul)فصار: ِاْجَتَمَع ) (mengumpulkan)ادلثاؿ: مَجََع 

  ادلشاركة  (1)

 فصار: ِاْخَتَصَم َزْيده كَحالده  ( (bermusuhanَخَصَم  :ادلثاؿ 

(Zaid dan Khalid saling bermusuhan) 

 

  يَػْفَعاؿُّ  –ِافْػَعاؿَّ )ك( 

 لدخوؿ يف الصفة (2)

 masuk warna)     فصار: ِامْحَرَّ merah) )ادلثاؿ: َأمْحَُر 

merah) 
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 يَػتَػَفعَّلُ  –تَػَفعََّل  )ز(

 اإلدعاء مبا ليس لو (2)

 merasa (besarفصار: َتَكبػََّر ) besar))ادلثاؿ: َكبُػَر 

 زلاكلة احلصوؿ على الشيئ) التكلف (1)

 berusaha untukفصار: خَتَشََّع ) ’khusyu()ادلثاؿ: َخَشَع 

menghasilkan kekhusyu’an( 

  يَػتَػَفاَعلُ  –تَػَفاَعَل  )ح(

 ادلشاركة بُت إثُت فأكثر (2)

 ((kaum itu saling bermusuhan ادلثاؿ: خَتَاَصَم القوـُ 

 اإلظهار ما ليس يف الواقع  (1)

 Faridz pura-pura)فصار: دَتَاَرَض فريده  sakit))ادلثاؿ: َمَرَض 

sakit) 

  الوقوع تدرجا (1)

 kurma itu)فصار: َتَساَقَط الَرْطُب ( jatuh)ادلثاؿ: َسَقَط 

berjatuhan) 

 

 َيْسَتِفلُ  –ِاْستَػْفَعَل  )ط(

 (meminta)الطلب  (2)
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 memintaفصار: ِاْستَػْغَفَر ) mengampuni))ادلثاؿ: َغَفَر 

(ampunan 

 (berubah) التحوؿ (1)

 tanah itu) فصار: ِاْسَتْحَجَر الطُتُ  batu))ادلثاؿ: َحَجره 

membatu) 

 (mendapati) الوجداف (1)

 Farid memandang baik ىذا األمرَ  ادلثاؿ: ِاْسَتْحَسَن فريده 

urusan ini)).
34

 

 فهم القواعد النحوية األساسية (0

الفصل بُت الصرؼ كالنحو, كقاؿ أمحد فوزا زين زلمد  ديكن ال
الرمباين إف الصرؼ أـ علـو اللغة العربية كالنحو أبوىا. كرأل مجهور العلماء 
أف الصرؼ جزء من النحو, ال علم مستقل بذاتو. كأف ىذا يقاؿ: النحو 
 قواعد يعرؼ هبا صيغ الكلمات العربية كأحوالو حُت إفرادىا كحُت تركيبها. 

فالينكر أف مشكالت , ىذا مبعٌت أف النحو كالصرؼ ذلما عالقة
علم الصرؼ ظهرت من مشكالت علم النحو أم بسبب عدـ فهم قواعد 

 النحوية األساسية. 

 الدراسة السابقة  . ج

( طالبة قسم تعليم اللغة 2015الدراسة اليت تقـو هبا معرفة ادلنجعة )
العربية مولنا مالك إبراىيم ماالنق حتت ادلوضوع "مشكالت تدريس علم 
الصرؼ كعالجها : دراسة احلالة يف قسم اللغة العربية" كأظهرت النتائج أف 

                                                 
34 M. Abdullah Habib, Sharaf Mudah dan Praktis,.. hlm.90-115 
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فعل إما الصيغ يف ال  بعض مشكالت تدريس علم الصرؼ ىي تعيُت الصيغ
اجملرد كالفعل ادلزيد على سبيل اخلصوص الفعل الذم فيو حرؼ العلة, كأما 
أسباب ادلشكالت من بعض النواحي ىي ناحية الطالب كادلعلم كادلادة 

    التعليمية ككقتو.

 اإلطار الفكري د. 

 Uma Sekaran–أكما سكراف  رأل Sugiono –نقل سوجييونو 
ية مرتبطة بالعوامل أف اإلطار الفكرم ىو تصميم ادلفهـو عن كيف تكوف النظر 

35كمسألة مهمة.  ادلعركفة
ذليكل النظرم سوؼ تبحث الباحثة كاعتمادا على ا 

 طالب مشكالت تعيُت التصريفات االصطاحية لدمادلوقع الذم يتعلق  يف

اإلسالمية احلكومية  سوصلو جبامعة كايل 2016فئة  قسم تعليم اللغة العربية
مشكالت تعيُت التصريف  البحث ىي اكالكلمة الرئيسية يف ىذ .انجمسار 

فقد رأت الباحثة أف تعيُت . االصطالحي إما كتابيا أك سفهيا لدم الطالب
 طالب التصريف االصطالحي إحدل مشكالت تعلم اللغة العربية الىت شعرىا

لتعيُت  ادة القواعد الصرفية مفتاحكفهم ادل .2016قسم تعليم اللغة العربية فئة 
القواعد يف نفس التصريف  التصريف االصطالحي, على سبيل اخلصوص

االصطاحي. كىناؾ أسباب كثَتة إما من نقصاف بدفع الطالب إىل تعلم 
الصرؼ أـ عدـ اىتماـ كبَت بو كما أشبو ذلك. بناء على ىذه احلالة اليت كقعت 

من خالؿ ىذا البحث  .رانجحلكومية مسااإلسالمية ا سوصلو يف جامعة كايل
 تعيُت التصريف االصطالحي  سوؼ تعرؼ ادلشكالت الرئيسية من مشكالت

 لدم الطالب كبو ستزيد جودة تعلم الصرؼ. 

                                                 
35

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif, R&D, hlm. 91. 
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 الباب الثالث

 مناهج البحث

مناىج البحث ىي طرؽ البحث لتناكؿ البيانات الصحيحة, كالغرض من مناىج 
كشف البيانات كتتطّورىا, كإظهارىا ببعض ادلعرفة تمكن الباحثة من  تالبحث ىو أف 

.كعرضها يف رلاؿ التعليم ادلعيّنة لفهم ادلشكالت كحّلها
36
للحصوؿ على ادلعلومات  

 فيلـز أف تأخذ الباحثة الطرائق التالية: احملتاجة كحتقيق أىداؼ البحث

 نوع البحث .أ 

كىو أحد  ىذا البحث حبث نوعي, كادلدخل ادلستخدـ فيو مدخل نوعي أيضا
الظن عن حدث صفتو كلي, ال تقرر الباحثة ىذا البحث على متغَت البحث فقط, 

 37كلكنها تقرر على حدث اجتماعي حييط بناحية ادلكاف كالشخص كالنشاطة.
فاحلدث االجتماعي ىف احملاضرة حييط باحملاضر كالطالب كعملية التعليم فيها. 

كتايب.  ي ميداين ك حبث نوعيكينقسم البحث النوعي إىل قسمُت يعٌت حبث نوع
كاستخدمت الباحثة حبثا ميدانيا. كىو نوع البحث الذم تقـو بو الباحثة يف مكاف 

  معُت.

 مكان البحث ووقته .ب 

 ادلكاف .2

                                                 
36 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D,.. hlm. 6 

37 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D,. . hlm. 29 
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ادلكاف يف ىذا البحث قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الًتبية   
. تقع ىذه اجلامعة يف ڠاإلسالمية احلكومية مسارا سوصلو كالتدريس جبامعة كايل
 .اليا مساانجڠالشارع بركفيسور مهكا 

 الوقت .1

 : ىيك ة أشهر, أجرت الباحثة ىذا البحث مد

  احملاضرة الصرؼ الثاين : مشاىدة  2017يونيو  12 -أبريل 3 (أ 

االختبار التقوديي على طالب  إجراء:   1320سبتمبار  15 – 29 (ب 
  2016فئة -قسم تعليم اللغة العربية

درس  زلاضر: مقابلة مع بعض الطالب ك  دمسبار 29 – سبتمبار 28 (ج 
 الصرؼ األكؿ  كزلاضر الصرؼ الثاين. 

 العينةالسكان و  .ج 

خصائص معينة  الذين ذلم, السكاف كالية عامة تتكوف من بعض األشخاص
.قررمها الباحثة لفهمهم كاستنتاج البحث

كالسكاف يف ىذا البحث طالب قسم  38
طالبا من فصل "  37 ; كىم ,طالب 221 . ىناؾ2016تعليم اللغة العربية فئة 

 ". طالبا أيضا من فصل " ج  38ك  طالبا من فصل " ب "  38أ ", ك 

أما عملية أخذ العينة فهي أخذ عدد صغَت من سكاف البحث. بدأت 
ركز على كل قررمها. كأخذت بعض الطالب الباحثة أخذ العينة بتطوير ادلفهـو ادل

                                                 
38 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D,.. hlm. 117 
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صدؽ  الذين ذلم خصائص متساكية. ألف اذلدؼ من أخذ العينة ىو تقوية
.البيانات

39
 

 Purposive)العينة بطريقة العينة ادلقصودة  أخذت الباحثة

Sampling) فقوة أخذ العينة ادلتهفدة كقعت على حل ادلشكالت, ألف فيها كثَت ,
كأظهرت ىذه الطريقة اإلشاعات  حبثتها الباحثة حبثا عميقا.من ادلعلومات الىت 

.ادلهمة ادلرتبطة بأىداؼ البحث
40

41كالعينة ادلتهدفة ىو أخذ العينة  بثبات معُت. 
 

طالب لكل فصل, ىناؾ  ثالثة فصوؿ, فعينة ىذا البحث  10اختارات الباحثة 
 .وضوع البحثثالثوف طالبا, منهم الطالب الذين يشعركف مشكالت فيما يتعلق مب

 مصادر البيانات .د 

البيانات ىي ادلعلومات الىت حصلت عليها الباحثة من ادلشاىدة إما 
أف البيانات ىي كل شيء  Webster))بالرقم  كاإلشارة كالصفة. قد رأل كبستَت 

 . علمها ك رآىا الباحث. كأما مصدر البيانات فهو الفاعل الذم منو ناؿ البيانات

 :ات إىل قسمُت. مهاتنقسم مصادر  البيان

 مصادر البيانات األساسية .2

حصلت عليها الباحثة مباشرة من  ىي اليت مصادر البيانات األساسية
مصادر البيانات األصلية )بال كسيلة(.  كديكن أف جتيئ البيانات األساسية من 
                                                 

39 Boy S. Sabarguna,  Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif,  

(Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2008) hlm. 21 
40 Michael Quinn Patton,  Metode Evaluasi Kualitatif, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar Offset, 2009) hlm. 81 
 

41 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D,.. hlm.124 
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مشاىدة الشيئ أك احلدث أك  اآلراء رأيا شخصيا أك مجعيا كجتيء من نتيجة
 بار. كاالخت النشاط

 كمصادر البيانات األساسية يف ىذا البحث ىي: 

مصادر البيانات ادلرتبطة مبشكالت طالب قسم تعليم اللغة العربية يف تعيُت  ( أ
 التصريفات االصطالحية  

مصادر البيانات األساسية ادلرتبطة مبشكالمهم ىي من اختبار التقوًن 
 العينة احملتاجة أمنيل  الذم قامت بو الباحثة. ىدؼ االختبار التقوديي

. طالب لكل فصل 10طالبا ىم  30. مث اختارت الباحثة العينة ادلقصودة

 كتعلمتهم الباحثة تعلما عميقا. . نتائجمن أدىن ال

مصادر البيانات ادلرتبطة بعوامل السبب الىت تتضمن على العامل الداخلي  ( ب
 كالعامل اخلارجي

الطالب يف تعيُت مصادر البيانات ادلرتبط بعوامل سبب مشكالت 
التصريفات االصطالحية حصلت عليها الباحثة ادلقابلة التفصيلية كادلشاىدة 

 .االشًتاكية

طالبا كعينة ىف ىذا  30كقامت الباحثة بادلقابلة التفصيلية مع 
تستطيع الباحثة  .البحث كاحملاضرين كمعلمي الصرؼ األكؿ كالصرؼ الثاين

داخلية ىي كجهة نظر الطالب أف تعرؼ عوامل السبب إما العوامل ال
كخلفيتهم الدراسية كالدفع كالرغبة كاإلرادة كغَتىا أك العوامل اخلارجية كىي 

األسرة كاحملاضر كالبيئة. كقامت بادلشاىدة االشًتاكية أيضا  ىف درس 
 .الصرؼ الثاين
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 مصادر البيانات الثانوية .1

يها مصادر البيانات الثانوية ىي مصادر البيانات اليت حصلت عل
عليها ككتبتها  الباحثة غَت مباشرة عن طريق الوسائل. ىذه ادلصادر حصلت

من الدليل كادللحوظة كالتقرير  تتكوف عامة صادرادلكىذه  من اجلهة األخرل.
42التارخيي.

  

مصادر البيانات الثانوية يف ىذا البحث ىي كل معلومات عن 
 فرصة ىف اجراءدرس الصرؼ األكؿ الىت ليست الباحثة ذلا  زلاضرات

كتلك . قد مضت قيل بداية ىذا البحث ىذه زلاضرات ادلشاىدة. ألف
 .ادلعلومات نالتها الباحثة من الطالب

 بؤرة البحث .ه 

 كجيب أف جيعل الباحث. ىو احملتول الذم يًتكز عليو البحث بؤرة البحث

للباحث إجراءه. كبؤرة البحث نواة يف البحث, حىت  البحث مفتوحا حبيث ييسر
43تكوف عملية البحث أم ادلشاىدة كادلقابلة كحتليل البيانات موجهة.

 

معرفة أسباب مشكالت الطالب يف تعيُت  علىكزت الباحثة ىذا البحث ر 
يفعلها  كعلى األقل منها, يف معرفة زلاكلة ديكن أف, التصريفات االصطالحية

أف يزيد الطالب أك احملاضركف ليقللوا تلك ادلشكالت. كيرجي من ىذا البحث 
 ڠـاسا جبامعة كايللقسم تعليم اللغة العربية  جودة قدرة الطالب غلى اللغة العربية

 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا

                                                 
42

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D,.. hlm. 30 
 
43 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D,.. hlm.34 
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 جمع البيانات طرق .و 

الطرؽ الىت  طريقة مجع البيانات ىي كل طريقة تساعد الباحثة يف مجع البيانات.  
 :استخدمتها الباحثة ىي

  

 االختبار  .2

يعطيو  كاالختبار مستخدـ لقياس قدرة نتيجة التعلم.االختبار مقياس 
 االختبار عاما لو كظيفتاف. مها:  44معُت.الطالب يف كقت  ادلعلم أك احملاضر

 االختبار كمقياس العملية ( أ

االختبار لو كظيفة كمقياس يعٍت قياس طبقة التطور كالتقدـ الذم 
 معُت.  م يف كقت حصل عليها الطالب بعد أف يقـو بعملية التعل

  االختبار كمقياس النجاح ( ب

 االختبار لو كظيفة كمقياس صلاح برنامج التعليم, ألنو أف ديكن

.من معرفة صلاح الربنامج الذم حصل عليو الطالب ادلعلم أك احملاضر
45

 

أجرت الباحثة اختبارا لكل طالب لقسم تعليم اللغة العربية فئة 
عينة يعٍت العينة أخذ ال كىدؼ االختبار . ىف بداية البحث 2016
ككاف االختبار يف ىذا البحث اختبارا كتابيا بأمر إعطاء . ادلقصودة

كالنسخة فيها صيغات من التصريفات . الشكل يف النسخة ادلهيئة
صيغة سلتلفة. فإذا أخطأ الطالب يف  93 االصطالحية تتكوف من

                                                 
44 M. Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi 

Pengajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) hlm. 33 
45 Anas Sudijono, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2008) hlm. 67 
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الطالب غَت قادر يف تعيُت التصريفات  شكلها أخطاء كثَتة. يعترب
 . صطالحيةاال

 ادلشاىدة .1

أف ادلشاىدة ىي طريقة أساسّية  Poerwandari–بوركاندرم  رأت
.كقددية

46
كادلشاىدة اليت قامت هبا الباحثة يف ىذا البحث ىي ادلشاىدة عن  

كألف درس . طريقة ادلشاركة تعٍت تشارؾ داخلة فصل درس الصرؼ الثاين
ىدؼ و. الباحثةفال تقـو مبشاىدتو , قد مضى 2016الصرؼ األكؿ لفئة 

و ككظيفتو ادلشاىدة يف ىذا البحث معرفة كل عملية التعليم كطريقتو ك نشاط
 م درس الصرؼ الثاين الذم جرل.كل طالب يف تعل كأحواؿ

 ادلقابلة .1

على البيانات أك األخبار  عملية يقـو هبا الباحثة حلصوؿطريقة ادلقابلة 
.األسئلة جلميع ادلستجيبُت مباشرة بوسيلة

كطريقة ادلقابلة بعٌت أف يقابل  47
48الشخصاف من السائل ك ادلسؤكؿ. كعمليّتها على صورة اللساف.

ىدؼ  
استخداـ طريقة ادلقابلة يف ىذا البحث معرفة العوامل الىت تسبب مشكالت 

 .الطالب يف تعيُت التصريفات االصطالحية

كىناؾ ثالثة فصوؿ من , اختارت الباحثة عشرة طالب لكل فصل
طالبا كعينة  30ثة , كقابلت الباح2016ب لقسم تعليم اللغة العربية فئة الطال

                                                 
46 Sebagaimana dikutip oleh Imam Gunawan, Metode Penelitian 

Kualitatif  Teori & Praktik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015) hal. 143 

47 Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif  paradigma Baru, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) hlm. 180 
. 
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مها زلاضر درس الصرؼ األكؿ يعٍت  ,قابلت أيضا احملاضرينيف ىذا البحث ف
األستاذ الليث عاشقُت كزلاضر درس الصرؼ الثاين يعٍت األستاذ أمحد زىر 

 الدين.

 التوثيق .9

ئد كاجملالت كغَتىا شلا طريقة التوثيق مجع األحاديث كالكتب كاجلرا
يتعلق هبذا البحث. قامت الباحثة هبذه الطريقة لنظر الوثائق مثل الصورة كالرقيم  

 كالفيديو عن تعليم درس الصرؼ ككل أنشطة الطالب ادلرتبطة هبذا البحث.

طريقة التوثيق أيضا طريقة مجع البيانات لدراسة             
 ىذهكاستخدمت الباحثة  49اجمليبُت.ادللحوظات عن البيانات الشخصية من 

الطريقة الكتساب البيانات عن حالة الطالب يف تعلم التصريف االصطالحي 
 جبامعة كاليسوصلو اإلسالمية احلكومية مسارنج. 

 

 اختبار صحة البياناب .ز 

يقاؿ البحث صحيحا عندما تكوف نتائجو يف نفس البيانات كاقعة على 
اختبار صحة البيانات لقياس صحة البيانات استخدمت الباحثة ك  ىدؼ البحث.

 . اليت حصلت عليها

بعض اليت جتمع  كىي إختربت الباحثة صحة البيانات بطريقة التثليث. 
الطرؽ  مصادر البيانات ادلوجودة. كاستخدمت الباحثةطرؽ مجع البيانات ك 

                                                 
49 Abdurrahmat Fathoni,  Metodologi Penelitian dan Teknik 

Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm. 112 
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التفصيلية أل ادلختلفة يف مجع البيانات من ادلشاىدة االشًتاكية كالتوثيق كادلقابلة 
ادلقابلة اليت قدمتو فيها الباحثة أسئلة لبعض أطراؼ كىم الطالب كزلاضر الدرس. 
إذف استخدمت الباحثة تثليث الطرؽ ىو طرؽ مجع البيانات ادلختلفة من ادلصادر 

50ادلتساكية كاستخدمت مصادر مجع البيانات ادلختلفة من الطريقة الواحدة.
 

 تحليل البيانات ح. طرق

مت الباحثة جبمع البيانات أثناء عملية البحث. كالتحليل يف قا    
بالبيانات  يف شكل األلفاظ مث تربيطها البحث النوعي معلومات كفكاؾ

األخرل لنيل النتيجة الواضحة عن صحة البيانات. كاخلطوات من حتليل 
 البيانات ىي: 

 حتفيض البيانات .2

الباحث بالبحث يف البيانات من ميداف البحث كثَتة. كإذا قامت 
كقت طويل تزدد البيانات اليت تناذلا الباحثة. فال بد ذلا حتليل البيانات مبركر 
حتفيض البيانات, كىو نشاط اختيار البيانات كاختصارىا من ملحوظات 

51نالتها الباحثة يف ادليداف.
  

كىي حالة الطالب يف  ادللحوظات يف ىذا البحث من ادلشاىدة
نشطتهم ككاجبامهم اخلاصة يف تعلم التصريف تعليم درس الصرؼ كأ

طالب قسم تعليم  االصطالحي. كادللحوظة أيضا من نتيجة مقابلة مع
اللغة العربية الذين شعركا مبشكالت يف تعيُت التصريفات االصطالحية 

                                                 
50 Boy S. Sabarguna,  Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif, .. hlm. 

15 
51 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan   Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D,..  hlm.   336 
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مها زلاضر درس الصرؼ األكؿ كزلاضر درس  ,كأجوبة مقابلة احملاضرين
 .الصرؼ كالثاين

 عرض البيانات .1

, مت الباحثة بعرض البيانات بعد أف تقـو بتحفيض البياناتقا

كعرض البيانات ىو تنظيم البيانات كترتيبها على أسلوب متصل حىت يكوف 
 : Miles & Huberman)فهم البيانات سهال. قاؿ ميلس كىوبرماف )

أف حتفيض البيانات ادلستخدمة يف البحث النوعي ىو تبيينها بفكاؾ  1984
 .كاضح

 الصةأخذ اخل .1

ات اليت اخلالصة من البيانَتة. كتأخذ خاأل اخلالصة ىي اخلطوة
 سألةىذه اخلالصة أف تكوف إجابة دل تستطيع. ك خفضت كعرضت قد

.البحث
52

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan   Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D,..  hlm. 336 
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الرابع الباب       

 توصيف البيانات وتحليلها

مشكالت تعيُت التصريفات يقدـ ىذا الباب نتائج البحث عن مشكالت  
 سوصلو جبامعة كايل 2016فئة  قسم تعليم اللغة العربية طالب االصطاحية لدم

تعرض الباحثة عن توصيف البيانات إلنتاج البحث كحتليل  .انجاإلسالمية احلكومية مسار 
 ما يلي: فيالبيانات كىي 

 توصيف البيانات . أ

  1322 طالب قسم تعليم اللغة العربية فئة .2

طالبا  37طالب,  113  2016طالب قسم تعليم اللغة العربية فئة 
طالبا أيضا من فصل  38طالبا من فصل "ب" ك  38من فصل " أ ", ك 

طالبا منهم كعينة البحث, أخذمهم الباحثة من  30"ج". كأخذت الباحثة 
 عشرة طالب لكل فصل. 

  عملية تعليم الصرؼ .1

كدرس الصرؼ الثاين.  درس الصرؼ درساف, مها درس الصرؼ األكؿ
أعطي الطالب درس الصرؼ األكؿ يف ادلستول األكؿ كدرس الصرؼ الثاين 

بعدىا, يعٍت يف ادلستول الثاين. الصرؼ ىو درس أساسي كجب علي الطالب 
 . أف يتعلمواه قبل تعلم الدرس اآلخر

ىي منظومة األنشطة اليت خيططها ادلعلم إلمكاف حدث  عملية التعليم 
التعلم على الطالب. كالعناصر يف التعليم ىي ىدؼ التعليم كمادتو عملية 

 كمصدره كطريقتو مث تقوديو.
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  الصرؼ األكؿ ( أ

 ادلاجستَت: الليث عاشقُت   اسم احملاضر

 1969يوليو  24¸  ڠمسارا:  مكاف ادليالد كتارخيو

جنوؾ  1/2  (Bandardowo)باندارداككاك : العنواف
((Genuk  انجمسار 

 :   الًتبويةالسَتة 

 نقسايو ( (Purwoyosoادلدرسة االبتدائية احلكومية بوركايوصا ( أ)

 دماؾ

 دماؾ ڠسايىادلدرسة الثناكية احلكومية  ( ب)

 Grogol))ادلدرسة العالية احلكومية جركجوؿ  ( ج)

 انجاإلسالمية احلكومية مسار  سوصلودراسة الليسانسي جبامعة كايل  )د(

 اهلل جاكارتادراسة ادلاجستَت جامعة شارؼ ىداية )ق( 

 

بدأ تعليم درس الصرؼ األكؿ بتوسع ادلادة يف األسبوع السابق مث كاصل 
احملاضر التعليم إىل ادلادة التالية كأهنى احملاضر التعليم بتبُت حضور الطالب. 

 العناصر يف درس الصرؼ األكؿ فيما يلي: 
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 اذلدؼ (2

دتكن الطالب من كل صيغة كيعرفوف  ىدؼ درس الصرؼ األكؿ
صيغتو ىو ” ادلثاؿ يعرؼ الطالب أف لف  "فتحا. تبعو ادلوزكفكزنا ي

-كىو ادلوزكف من كزف "فَػَعلَ من الفعل ادلاضي "فَػَتَح" ادلصدر غَت ادليم 
 .يَػْفَعُل"

 ادلادة  (1

كل صيغة من كزف فعل ثالثي  ادلواد يف درس الصرؼ األكؿ ىي
حبرؼ كحبرفُت اجملرد الذم يتكوف من ستة أبواب,  كالفعل الثالثي ادلزيد 

كلها يبحث احملاضر حبثا   .كبثالثة أحرؼ كالفعل الرباعي اجملرد كادلزيد
 . عميقا يف ىذه احملاضرات

  ادلصدر (1

كىو كتاب "دتهيد علم الصرؼ  استخدـ احملاضر مصدر التعليم,
احتول (. Pengantar Ilmu Sharaf untuk Mahasiswa) للطالب"

ساسية باستخداـ اللغة ادليسرة ىذا الكتاب على مواد علم الصرؼ األ
 لتفهيم الطالب ادلبتدئُت. 

 الطريقة  (9

كىي الطريقة اخلطابية كالطريقة السؤالية  استخدـ احملاضر طرؽ,
كقد شرح احملاضر شرحا كاضحا, فعندما . كالطريقة التدريبية كاإلجابية

يشرح الصيغ يف فعل كزف "أفعل" يأمر الطالب ليطلبوا األمثلة من األلف  
ادلوزكنة هبذا الوزف ادلوجود يف القرآف كسنة النبيب كالنسخة العربية األخرل. 

مث يبحثها احملاضر  كيلقوا إجابة  ذلم أف يوجبوا عن السؤاؿ كيسمح



62 

 

را صيغة كيتتبع كل طالب ذك  كالطالب مباشرة. كقد يقـو احملاضر بتكرار
 . كتكرارا عليها

  التقوًن (0

 كسط اادلستول كهنايتو, التقوًن يف أقاـ احملاضر بتقوًن التعليم يف
الوسط ىو االمتحاف الكتايب, كىو من مواد علمها احملاضر. كالتقوًن يف 
النهاية ىو االمتحاف الشفهي, فيو حف  التصريف كتعيُت الصيغة من 

 . األلفاظ الذم يذكرىا احملاضر

 الصرؼ الثاين ( ب

 أمحد زىر الدين ادلاجستَت :  اسم احملاضر

 1973كاحد من يوليو , ڠباتا : ادليالد كتارخيومكاف 

 و أسرمفورم غوندكريي:   العنواف

 (    (Puri Gondoriyo Asri 

 . مسارانج ڠاليان ينڠبري  5/6

 :  السَتة الًتبوية 

 ادلدرسة االبتدائية  ( أ)

 (Tersono)ادلدرسة الثناكية ترسونو  ( ب)

 فڠافكالو( Kedungwuni) كينوڠ)ج( ادلدرسة العالية احلكومية كدك

 رانجاإلسالمية احلكومية مسا سوصلو )د( دراسة الليساسي جامعة كايل
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 انجاإلسالمية احلكومية مسار  سوصلو دراسة ادلاجستَت جامعة كايل)ه(  

بدأ تعليم درس الصرؼ الثاين بتبُت حضور الطالب من احملاضر.   
بتالكة, ىذه كقد يأمر احملاضر الطالب ليقرءكا بعض األيات من القرآف الكرًن 

. حوايل مخس دقائق القراءة مقدمة تعليم ىذا الدرس كأجرل ىذا النشاط

  العناصر يف درس الصرؼ الثاين فيما يلي:ك 

  اذلدؼ  (2

ادلعاين الزائدة اليت كقعت  ىدؼ تعليم درس الصرؼ الثاين معرفة
يف الفعل ادلزيد. يف ىذا الدرس مقارنة ادلعٌت ادلوجود يف الفعل اجملرد مع 
ادلعٌت ادلوجود يف الفعل ادلزيد إما الفعل الثالثي ادلزيد حبرؼ أك حرفُت 
 . أك ثالثة أحرؼ كالفعل الرباعي ادلزيد أيضا, فيها زيادة ادلعاين ادلختلفة

 

 ادلادة  (1

تركزت ادلواد على تغيَت ادلعاين الزائدة ادلوجودة يف الفعل ادلزيد إما  
أك ثالثة أحرؼ كالفعل الرباعي الفعل الثالثي ادلزيد حبرؼ أك حرفُت 

 كاخلماسي.

 الطريقة  (1

. قسم Jigsaw)) سوالطريقة اليت تسمى جبيك استخدـ احملاضر
إذا كاف  ,إىل فرؽ صغَتة تناسب عدد مقدمي ادلقالة احملاضر االطالب

قسمهم احملاضر إىل  ادلقدموف ثالثة, انقسم الطالب إىل ثالث فرؽ.
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مث العضو األكؿ من فرقة كاحدة اجتمع مع العضو  فرؽ بأمر التعدد,
 . رقة كاحدة األكؿ اآلخر من ؼ

واحد من ال بدأت ادلناظرة بقيادة بعد أف اجتمعت كل فرقة,
شرح . ككل طالب لو فرصة كاحدة كمقدـ يف ىذه احملاضرة. الطالب

ادلقدـ ادلادة كاآلخركف يسمعوف إليو مث كاصلت إىل كقت ادلناظرة عن 
 . األسئلة كاألجوبة بُت الطالبطريق 

دكر احملاضر يف ىذه ادلناظرة ىو مراقبة أنشطة مناظرة الطالب 
إجابتها. كبعد أف تنتهي  ئلة اليت ال يقدر الطالب علىكإجابة عن األس

ادلناظرة, يعود كل الطالب إىل كرسيو األكؿ ليستمعوا إىل احملاضر, 
ها الطالب يف ادلناظرة كحييب عن أسئلة حبث كيشرح احملاضر ادلادة

 . كيعطي خالصة من ادلبحث

يف احملاضرة ما زاؿ كثَت من الطالب ال يهتموف بادلناظرة جيدا 
عندما ال يراقب  .كقد يلعبوف اجلواؿ كيتحدثوف مع اآلخر, ىذا حدث

 على كازدادت ىذه األحواؿ عندما مل يقدر ادلقدـ احملاضر فرقتهم,

ادلناظرة. فشرح ادلقدـ مادة بقراءة  قيادةادلادة قدرة جيدة كال يقدر يف 
ادلقالة كقد يكوف صوتو صغَتا, حىت ال يسمعونو األخركف كيقرءكف 

  يف أيدىم بأنفسهم. ادلقالة ادلوجودة

طبق احملاضر أيضا يف ىذه الدرس طريقة احلف . كجب على كل 
ر األمثلة منها بدكف ذكعلى   طالب حف  قواعد ادلعاين الزائدة كقدرة

حلف  قبل أف تبدأ احملاضرة. ا طلب احملاضر الطالب الكتب. إىل نظر
ل نتيجة. , كمن تقدـ ينتقدـ الطالب اىل مكتب احملاضر ثلث ثلثيك 
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. أما معاين الزيادة اليت دقيقة تقريبا 30 – 20 ت ىذه الطريقةيأجر 
بحث يف ىذا األسبوع كزف "تفاعل" هي إذا كاف ادلفحيفظها الطالب 

 . الطالب حفظو يف األسبوع القادـ كل  جيب على

  التقوًن (9

كهنايتو, كشكل امتحاف    كسط االدكر التقوًن قاـ بو احملاضر
كتايب. يكتب الطالب يف ىذا األكرقة االمتحاف ادلوجود كلما قد 

 حفظوه من معاين الزيادة مكمال بأمثلتها.

 تحليل البيانات . ب

 االصطالحيةادلشكالت الرئيسية يف تعيُت التصريفات  .2

ىذا البحث عرفت الباحثة مشكالت أساسية من مشكالت تعيُت  من 
 2016فئة  التصريفات االصطاحية اليت كجهها طالب قسم تعليم اللغة العربية

  .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠـاسا جبامعة كايل

 ىذه ىي ادلشكالت األساسية: 

  حف  الطالب بعض صيغ من التصريف االصطالحيعدـ  (أ 

كجب على الطالب حف  الصيغ من التصريفات االصطالحية  
حف  الطالب التصريفات  لكن. ليفهموا علم الصرؼ كيعينوا التصريف

عيُت التصريفات االصطالحية, االصطالحية ال يقرض ذلم أف يقدركا على ت
 . من علم الصرؼ األكىل لتمكنهم اخلطوة فاحلف 

الطالب عندما الباحثة  ادلثاؿ من عدـ حف  التصريف ىو كثَت من 
فيذكركف مصدرا من "َكَتَب" ىو "َكْتبنا"  .تطلب منهم لذكر التصريف
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ىذا يدؿ على كثَت من الطالب ال  ".كمصدرا من "َذَىَب" ىو "َذْىبنا
 30بعد أف تقـو الباحثة مبقابلة من حيفظوف التصريفات االصطالحية جيدا.

طالبا مل جيفظوا  24 كىي أف, حصلت  النتيجة, طالبا كاختبارىم
  التصريفات ادلقررة كستة طالب حفظواىا كلكن حفظهم ضعيفا.

  يف تعيُت صيغ ادلصدر ادلتنوعة  ختَت الطالب (ب 

 عربية كىو إعطاء األشكاؿ يف نسخة قامت الباحثة اختبارا كتابيا,

دكف شكل, االختبار قاـ بو الباحثة ضلو طالب قسم تعليم اللغة العربية فئة 
ادلصدر.  ىذا االختبار كجدت الباحثة أخطاء كثَتة يف صيغمن , 2016

  كىذه األخطاء تدؿ على أهنم مل يقدركا على تعيُت التصريف االصطالحي.

 طالبا, 30 مع كمن البيانات حصلت عليها الباحثة من ادلقابلة
طالبا كجدت أف مشكالمهم يف تعيُت التصريف االصطالحي كقعت  14

على  كيف ادلصدر كثرة عن األكزاف, متنوعة. على تعيُت صيغ ادلصدر, ألهنا
 من الطالب يعرفوف ثَتك صدر يف الفعل الثالثي اجملرد,ادلسبيل اخلصوص 

شكاؿ كقد ال يعرفوف األ  الوزف من الفعل الثالثي اجملرد ىي "فَػْعال" أف
ىو يتبع كزف "فعولة" " ىي لف  "سهل" مصدره "ُسُهْوَلة ادلثاؿ . األخرل

يتبع  "ِكَتابَة" "كتب" مصدرهك يتبع كزف "فعاؿ" "ِذَىاب" ك"ذىب" مصدره
 كلها سللفة كال يعرؼ أم الوزف ادلستخدـ يف كل فعل. . كزف "فعالة"

أف قابلة مع زلاضر درس الصرؼ األكؿ, ادلكاإلجابة من نتيجة 
ُت تعيُت صيغ ادلصدر ادلتنوعة ىو إحدل  مشكالت الطالب يف تعي

ىو  خاصة ىو ادلصدر من الفعل الثالثي اجملرد ك  التصريفات االصطالحية,
 نو.اكثَت من أكز 
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 التطبيق على معاين الزيادة  عدـ قدرة (ج 

طالبا,  30مع  من البيانات اليت حصلت عليها الباحثة من ادلقابلة 
 ف مشكالمهم يف تعيُت التصريف االصطالحي كقعتطالبا كجدت أ 13
اإلجابة أف الطالب كلو  تطبيق معاين الزيادة ادلناسبة دلقاصدىا. كتزيد على

على تعيُت  غَت قادرين يزالوف العرفوا كحفظوا القواعد من معاين الزيادة 
  ألهنا قد تكوف غَت مناسبة لقواعد معاين الزيادة األصلية..  ادلعاين ادلناسبة

 ختَت الطالب يف تعيُت الصيغة اليت فيها حرؼ العلة (د 

ليست األفعاؿ يف التصريف االصطالحي كلها فعال سادلا. ىناؾ  
 فعل غَت سامل كىو الفعل الذم فيو حرؼ أك حرفاف من حركؼ العلة كىي

األلف كالواك كالياء ككقع حرؼ العلة يف فاء الفعل أك عُت الفعل أك الـ 
ين يريدكف أف يفهموا التصريف االصطالحي اليت فيو الفعل. الطالب الذ

على تعرؼ  قيقا ك يقدركاما ذحرؼ العلة فيجب عليهم أف يفهموه فه
 حركؼ العلة فيها كيعرفوا أحوالو عندما يغَت إىل صيغة أخرل.

من البيانات اليت حصلت عليها الباحثة من ادلقابلة مع بعض  
 ختَت صريف االصطالحي ىو الطالب كجدت أف مشكلتهم يف تعيُت الت

ا كمل يقدركا ىا فهما ذقيقتعيُت صيغة فيها حركؼ العلة. ألهنم مل يفهمو 
 .كذا أيضا يف مقابلتو على تعرفها كيعرفوا أحواؿ تغيَتىا. كأجاب احملاضر

 قواعد النحوية األساسية ال عدـ فهم (ٍ 

يف  2016مشكالت طالب قسم تعليم اللغة العربية فئة  تأثرت  
التصريفات االصطالحية  بعدـ فهم القواعد النحوية األساسية أيضا. تعيُت 

نتيجة االختبار الذم قامت بو الباحثة على طالب قسم  ىذا منظور يف
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. االختبار اختبار كتايب, كىو إعطاء 2016تعليم اللغة العربية فئة 
 دكف شكل. عربية األشكاؿ يف نسخة 

يف مجلة "ختَت  خطاء ىويف إعطاء الشكل أخطاء, كأحدىا ىذه األ  
يػُْر محيده". ىذا يدؿ على  محيد". كثَت من الطالب أعطوا األشكاؿ "ختُِ
كجبت  الطالب مل يفهموا قواعد علم النحو األساسية, كىم ال يفهموف أنو

كإذا كاف الفاعل مذكرا فال بد أف . ادلطابقة يف اجلنس بُت الفعل كالفاعل
الفاعل يف تلك اجلملة ىو لف  كبالعكس. ك  يكوف الفعل مذكرا أيضا

كإذا كاف الطالب ". "محيده" كىو اسم مفرد مذكر, كالفعل ىو لف  "ختَت
 .  طئوف يف شكل تلك اجلملةال خييعرفوف القاعدة النحوية السابقة 

طالب قسم تعليم  أسباب مشكالت تعيُت التصريف االصطالحي لدم .1
  2016اللغة العربية فئة 

 مجع البيانات, كجدت الباحثة أسباب مشكالتانطالقا من طريقة  

لدم طالب قسم تعليم اللغة العربية فئة  تعيُت التصريفات االصطاحية
 . كتقسم الباحثة ىذه األسباب إىل قسمُت. مها: 2016

  العوامل الداخلية ( أ

عوامل جتيئ من أنفس الطالب, إما من ناحية  العوامل الداخلية 
ف. العوامل الداحلية اليت تؤثر على مشكالت ادلعرفة أك ادلهارة أك ادلوق

فئة  طالب قسم تعليم اللغة العربيةلدم  تعيُت التصريفات االصطاحية
 ىي:  2016

 خلفية دراسة الطالب  (2
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طالبا اليت قامت هبا الباحثة حصلت على  30مع  من ادلقابلة 
طالبا ليسوا  21ُت يف ادلعاىد السلفية كجطالب متخر  9أف 

فيها, كىم عشرة طالب متخرجوف يف ادلعاىد العصرية ك ف و متخرج
يف ادلدارس الرمسية فقط. من ىنا تؤثر خلفية  طالبا متخرجوف 11

  كتعُت زادا ملكو الطالب. دراسة الطالب على معرفتهم كمهارمهم

 نقصاف رغبة الطالب كإرادمهم  (1

رغبة الطالب يف قسم تعليم اللغة العربية سوؼ تؤثر رغبتهم يف 
مل  اؾ احملاضرة. إذا كانت رغبتهم كإرادمهم ليست من أنفسهماشًت 

من نتيجة . يف احملاضرة إال الشتفاء شرط احلضور حيضر الطالب
طالب ال ديلكوف رغبة  10كجدت أكثر من .طالبا 30ادلقابلة مع 

 لتسجيل يف قسم تعليم اللغة العربية. 

 نقصاف دافع تعلم الطالب  (1

لقياـ بأنشطة التعلم. من ادلقابلة الدافع ىو تشجيع احلماسة 
طالبا. كجد أف الطالب الذين ما زالوا يفتحوا كتاب  30مع 

 : كاحدة ىي التصريف كيقرءكه يف كقت

 طالب   عدد الوقت منرة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مرة كاحدة 2

  كل يـو

 ال أحد

 كاحد مرتُت كل األسبوع  1

 طالب 2 مرة كاحدة كل األسبوع  1

 طالب 1 مرة كاحدة يف الشهر  9
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 طالبا 22 ال بتة 0

   

 استنتجت الباحثة من اجلدكؿ السابق أف دافع الطالب  
كؿ كالصرؼ االثاين درسي الصرؼ األ دلواصلة التعلم بعد دتاـ أحدىم

قليل جدا. كال سيما إذا كاف درس الصرؼ قد مضى. مثل أحد 
 األجوبة من احملصوؿ علىيها ادلقابلة. 

 حىت اآلف, ىل أنت مازلت تفتح كتاب التصريف؟   

.  ال بتة, ألف درس الصرؼ قد مضى. كأتعلم ما أتوجو يف أمامي

ديكن إذا كنت أحتاجو دلعرفة الكلمة األصلية. سأفتح كتاب 
 .التصريف. كأفتحو أحيانا, كلكن مل أكد أفتحو

 

 ظن الطالب أف الصرؼ صعب (9

الصرؼ ىو أحد رلموعات يف قواعد اللغة العربية اليت يراىا  
طالبا مل جيب منهم أف  13من ادلقابلة مع  .أكثر طالب صعب

كستة  ,عادم ثة طالب جييبوف أنوكثال, الصرؼ سهل إال كاحدا
  . بكعشرين طالبا جييبوف صع

الطالب عندما سئلتهم الباحثة سؤاال. ىذه ىي األجوبة من  
 "ما رأيكم يف الصرؼ؟" 
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يئ صعب إذا ال ش ,الصرؼ سهل"كاحد منهم أجاب أف  
كذلك يسبب بعدـ احملاكلة , تعلمتو جبد. كإذا كنت فيو غَت قادر عليو

 "الشديدة مٍت

"اعتديت  كاحد منهم الذم يرل أف الصرؼ عادم, أجاب أفك 
 . "بو, أرل أف الصرؼ يف احملاضرة تكرار من معهدم القدًن

"الصرؼ صعب يف كثيَت من  أف كالطالب اآلخركف أجابوا 
الناحيات.كىي صعوبة يف تعيُت صيغ ادلصدر ادلتنوعة ك األكزاف أك 

كالصيغ اليت فيها حركؼ علة, كتطبيق ادلوازف اليت فيها حركؼ زائدة, 
 .   كألين من البداية ما عندم زاد كثَت يف الصرؼ" معاين الزيادة كغَتىا

 

 

 

 العامل اخلارجي ( ب

العامل اخلارجي ىو العامل الذم جييئ من الألطراؼ اخلارجية. كىذا   
  : 2أـ يف درس الصرؼ  1العامل إما يف درس الصرؼ 

 التصريفات (Setoran Hafalan) عدـ كجود كاجبة عرض حف  (2

  .الصرؼ األكؿ االصطالحية يف درس

سألت الباحثة كثَتا من الطالب سؤاال عن تعليم الصرؼ يف  
الدرس شرحا  الصرؼ األكؿ كأجابوا أهنم يشعركف بأنو شلتع. شرح احملاضر
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ككاحد منهم أجاب أنو عليهم شلتع  . كاضحا كيفهمو الطالب سهال
 .فال عبء ذلم يف اتباع احملاضرة لعدـ كجود الواجبات

 

 : كسألت الباحثة الطالب سؤاال عن درس الصرؼ األكؿ

ما نوع االمتحاف النهائي الذم استخدمو احملاضر لتقوًن التعليم يف 
 :السمسًت ألكؿ

يعٍت  أف "استخدـ احملاضر االمتحاف النهائي شفهيا أجاب أحدىم 
 :األسئلة عن الصيغ بأمر ضر بإعطاءحف  التصريف, مث يواصلو احملا

كادلصدر كفعل األمر  .فعل ادلاضي "َكَتَب" مثالالاذكر اسم الفاعل من 
 كغَتىا, ما شاء احملاضر"

كاجلواب ىو: "قد  :كسألت الباحثة عن كجود طريقة احلف  فيها  
شرح احملاضر مرارا أف القدرة على علم الصرؼ بال حفظو غَت شلكن. 

حف  التصريفات يف أماـ  بواجبة عرض كلكنو ال يكلف الطالب
 . الفصل

انطالقا من تلك األجوبة, حتلل الباحثة أف عدـ عرض حف  عرض 
التصريفات يف درس الصرؼ األكؿ ىو أحد العوامل اخلارجية اليت تسبب 

تعليم اللغة العربية  طالب قسم تعيُت التصريفات االصطالحيةمشكالت 
كاستنتجت الباحثة أف كجود كاجبة حف  التصريفات . 1322فئة 

ال جتعل الطالب احلف   االصطالحية مهم جدا, ألف الواجبة غَت ادللزمة
 باجلد.
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 يف درس الصرؼ الثاين ادلادة الدراسية قلة الوقت للمحاضر لشرح (1

 استخدـ احملاضر طريقة ,انطالقا شلا ذكر يف توصيف البحث

إىل فرؽ صغَتة. كيف كل فرقة  طالب  بادلناظرة للتعلم, كقسم الطال
ادلقابلة  تقدًن ادلقالة كشرح مادمها إىل األخرين. كمن نتيجة كاحد لو كاجبة

مع ثالثُت طالبا. حصلت الباحثة على أف الطريقة اليت استخدمها 
كىي شكل من أشكاؿ ,  (Jigsaw) احملاضر طريقة تسمى جبيكسو

فرؽ صغَتة فيها مقدـ كاحد  ادلناظرة. قسم فيها احملاضر الطالب إىل
 ". كاجبتو قيادة ادلناظرة

جبيكسو أفهم ادلادة أكثر من ": رأل كاحد منهم عن الطريقة
ٍت أف أسأؿ سؤاال مباشرة بدكف احلياء. نادلناظرة العادية, ألف جيكسو ديك

 ". كجييب ادلقدـ سؤايل كبعده نبحثو حبثا كاضحا معا

 يتمكنجيكسو مستغرؽ الوقت, عندما ال ": كرأل األخر أف 

غَت كاضح, جيعل  كيشرحها شرحا ,جيدا دتكنامقدـ ادلقالة على ادلادة 
 قضي الوقت زلدكفا عبثا, كالك . اآلخرين ال يفهمونو بل يتخَتكف عنو

 ".إال قليال كقت احملاضر لشرح ادلادة 

 كحتلل الباحثة أف أحد العوامل اخلارجية الذم يسبب مشكالت  

تعيُت التصريفات االصطالحية لدم طالب قسم تعليم اللغة العربية فئة 
.ىو قلة الوقت للمحاضر يف شرح مادة درس الصرؼ الثاين 2016
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احملاضر ىذا الدرس يف مقابلتو مع الباحثة أف: "الطريقة  كرأل
ادلناسبة لدرس الصرؼ ىي الطريقة اخلطابية من احملاضر, كلكن صويت 

 .  إذف, أختار طريقة ادلناظرة". ادلادةغَت قوم لشرح 
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 الباب الخامس

 االختتام

 الخالصة . أ

 البيانات كحتليل السابقة اإليضاحات من البحث ىذا عليو شلاحصل انطالقا

 اللغة تعليم قسم طالب لدم االصطالحية التصريفات تعيُت مشكالت عن

 لتحديد ككفقا. مسارنج احلكومية اإلسالمية سوصلو كايل جبامعة 1322 فئة العربية

 :اآلتية التخليصات الباحثة كصلت ادلقدمة، يف ىذاالبحث كأغراض ادلسألة

  الرئيسية ادلشكالت .2

 عدـ حف  الطالب بعض صيغ من التصريف االصطالحي  (أ 

 ختَت الطالب يف تعيُت صيغ ادلصدر ادلتنوعة (ب 

 عدـ قدرة تطبيق الطالب على معاين الزيادة  (ج 

 ختَت الطالب يف الصيغة اليت فيها حرؼ العلة (د 

 عدـ فهم القواعد النحوية األساسية (ٍ 

يف تعيُت  2016أسباب مشكالت طالب قسم تعليم اللغة العربية فئة  .1
 التصريفات االصطاحية 

 العوامل الداخلية (أ 

خلفية تعليم الطالب ألف عدـ معرفة طالب اللغة العربية على سبيل  (2
 .قليالاخلصوص عن الصرؼ إال 

 اللغة العربية نقصاف رغبة طالب (1

 نقصاف دافع تعلم طالب الصرؼ (1

 ظن الطالب أف الصرؼ صعب (9
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 العامل اخلارجي (ب 

حف  التصريفات االصطالحية يف درس  عدـ كجود كاجبة عرض (2
 ال جتعل الطالب احلف  باجلد. لزمةألف الواجبة غَت م. الصرؼ األكؿ

 يف درس الصرؼ الثاينقلة الوقت للمحاضر لشرح ادلواد التعليمية  (1

 االقتراحات  . ب

كقبل أف خيتتم ىذا البحث نفسو, قدمت الباحثة االقًتاحات انطالقا شلا  
رأمها ككجدمها يف مشكالت الطالب يف تعيُت التصريفات االصطاحية. كىي 

 فيما يلي: 

 من صيغة كل حيف  أف  العربية اللغة تعليم لقسم ينبغي على كل طالب .1

 . نسخة كقراءة كالتطبيقات التدريبات كيكثر االصطالحية التصريفات

على احملاضر أف يهتم بالطالب كيعرؼ نقصاهنم يف تعيُت التصريفات  ينبغي .2
 .االصطالحية كيعطيهم الواجبات كالتدريبات عليو

 ينبغي احتاد الطالب لقسم تعليم اللغة العربية أف يقيم الربنامج عن الصرؼ, .3

   ف مثال. مثل برنامج حف  التصري
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