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 التجريد
الصرؼ أحد من عناصر اللغة العربية يف عنصر الًتاكيب. والصرؼ قاعدة من 

الطالب يف اختيار الكلمة ادلطابقة عند ترتيب اجلمل  قواعد اللغة العربية هتدؼ دلساعدة
العربية ولتنمية ادلفردات العربية وكذلك حلفظ الكالـ والنطق والكتابة. ومن أىداؼ ىذا 

 الفصل األوؿ للبنات "ب" وصف ادلشكالت ادلواجهة يف تعليم الصرؼ يفل البحث
ارانج سوجي بورووكرتو اذلداية ادلتوسط اإلسالمي دبعهد اذلداية اإلسالمي ك معهد

الفصل األوؿ للبنات  وصف احملاوالت حلل ادلشكالت ادلواجهة يفول سالشمالية بانيوما
اذلداية ادلتوسط اإلسالمي دبعهد اذلداية اإلسالمي كارانج سوجي بورووكرتو  معهد "ب"

ومنهج ىذا البحث ىو البحث الكيفي. والطريقة ادلستخدمة جلمع  .سالشمالية بانيوما
أما نتائج ىذا البحث فتمكن أف  بيانات يف ىذا البحث ىي ادلقابلة وادلالحظة والوثيقة.ال

ة اليت ذبد الباحثتاف ىناؾ ىي خلفية تربية جهاأف ادلشكالت ادلو  تتخلص كما يلي:
الطالب والرغبة والدوافع وكثرة الوزف الفعل وموزونو وكثرة األبنياء وتطبيق الكلمة غَت 

األمثلة التصريفية إىل الباب ادلطابق بعد تغيَتىا. وتقّسم الباحثتاف يف ادلكتوبة يف كتاب 
ادلشكالت السابقة مشكلتُت ومها من ادلشكلة اللغوية وغَت اللغوية. أما ربليلها ىي 
ادلشكلة اللغوية: كثرة وزف الفعل وموزونو، وكثرة األبنياء، وتطبيق الكلمة غَت ادلكتوبة يف  
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إىل الباب ادلطابق بعد تغيَتىا. وادلشكلة غَت اللغوية ىي: خلفية  كتاب األمثلة التصريفية
يقًتح األستاذ وأما احملاوالت حلل ادلشكالت وىي تربية الطالب والرغبة والدوافع. 

 َتالتدريب يف تغي وايكثّر أف للطالب ليستحق الكتاب ادلتعلق بعلم الصرؼ. وللطالب 
 وجدواويسأؿ الطالب إىل األستاذ إذا  الكلمة إىل الكلمة ويتعلم الطالب استقامة

 ادلشكالت يف تعلم الصرؼ.
 الصرف.لمات األساسية : ادلشكالت، التعليم، الك

 

 ادلقدمة -أ 

اللغة ىي الوسيلة االجتماعية دلواجهة ادلواقف احليوية اليت تتطلب 
الكالـ أو اإلستماع أو الكتابة أو القراءة وتتخذ اجلامعات من اللغة وسيلة 

اية يف صورة خطب ونشرات وكتب وإذاعة، كما تتخذىا وسيلة للدع
 ٔلالرتباط الروحي بُت أعضائها.

اللغة ألفاظ يعرب هبا كل قـو عن مقاصدىم واللغات كثَتة وىي 
ة من حيث ادلعٌت أي أف ادلعٌت الواحد الذي سلتلفة من حيث اللفظ متحد

خياجل ضمائر الناس واحد. ولكن كل قـو يعربوف عنو بلفظ غَت لفظ 
  ٕاآلخرين واللغة العريبة ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم .

قواعد وضوابط يسّموف رلموعها العلـو واللغة العربية ىي لغة ذات 
دلا خشي أىل العربية من ضياعها، بعد أف اختلطوا باألعاجم،  ٖالعربية.

                                                           
1 (، ص. ٖٜٛٔ، )دوف ادلكاف: دار ادلعارؼ، التوجيو يف تدريس اللغة العربيةزلمود على السماف،  
ٖٙ.  

2 .ٚ(، ص. ٖٜٜٔ، )بَتوت: العصرية، جامع الدروسمصطفى غالييٍت،    

3 .ٙ(، ص. ٓٔٔٔ، )بَتوت: ادلكتبة األىلية، دروس الصرؼ والنحوزلي الدين اخلياط،    
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دّونوىا يف ادلعاجم )القواميس( وأصلوا ذلا أصوال ربفظها من اخلطأ. وتسمى 
وؿ بالعلـو العربية. فالعلـو العربية ىي العلـو اليت يتوصل هبا إىل ىذه األص

عصمة اللساف والقلم من اخلطأ.  كما قاؿ الغالييٍت وىي ثالثة عشر علما: 
الصرؼ واإلعراب )وجيمعهما إسم النحو( والرسم وادلعاين والبياف والبديع 

دب ومن والعروض والقوايف وقرض الشعر واإلنشاء واخلطابة وتاريخ األ
  ٗاللغة. وأىم ىذه العلـو ىو الصرؼ واإلعراب.

والصرؼ أحد من عناصر اللغة العربية يف عنصر الًتاكيب. 
والصرؼ قاعدة من قواعد اللغة العربية اليت هتدؼ دلساعدة الطالب يف 

نمية ادلفردات العربية اختيار الكلمة ادلطابقة عند ترتيب اجلمل العربية ولت
وكذلك حلفظ الكالـ وصحة النطق والكتابة. وحيتاج الصرؼ لفهم ادلهارات 
يف اللغة العربية ألف الصرؼ علم يبحث عن تغَت الكلمة ادلختلفة وأصوؿ 

 ٘الكلمة.
ولعلم الصرؼ أمهية عظيمة فهو أحد أركاف علـو اللغة العربية 

لذي ألف الصرؼ أىم العلـو فكثَت ادلؤسسة الًتبوية يف إندونيسيا ا ٙالرئيسة.
يدرس فيها علم الصرؼ كادلعاىد وادلدرسة اإلسالمية وادلؤسسة اإلسالمية 
األخرى باذلدؼ دلساعدة الطالب يف فهم علـو الدينية اإلسالمية و 

                                                           
4

ٛ، ص. ادلرجع السابقمصطفى غالييٍت،    

5
روضة الفتوحية الدينية دبعهد الدار األمُت غامبَتاف  ةتعليم الصرؼ يف مدرسنور زينة احلميدة، " 

.ٕٓ٘، ص. ٕ٘ٔٓيف السنة  علم ، يف ديناميكا صلوواصلي"با  

6 ٔٔ(، ص. ٜٕٓٓ، )جدة: خوارـز العلمية، زلاضرات يف علم الصرؼزلمد ريببع الغامدي،    



JLIC: Journal of Language Intelligence and Culture 

4 Vol. 1 No. 1, Desember 2019 

 

دلساعدة يف اختيار الكلمة عند ترتيب اجلمل حىت حيصل الطالب يف قراءة 
 الكتب العربية اليت تشتمل فيها علـو  الدينية اإلسالمية.

يف معهد اذلداية  اإلسالمي كارانج سوجي بورووكرتو الشمالية  كما
بانيوماس قد تعّلم الطالب علم الصرؼ خبمس ادلراحل فصال. واستخدـ 
ىذا ادلعهد بطريقة الًتمجة والقواعد واحلفظ عند عملية تعليم الصرؼ. كما 
قاؿ األستاذ عباس جبَت س.ؼ.د.: كنت أستاذا فيجب علّي أف أختار 

لتعليمية ادلناسبة يف عملية التعليم، وعلمت الصرؼ يف الفصل األوؿ طريقة ا
مدرسة اذلداية ادلتوسطة اإلسالمية بطريقة القواعد والًتمجة واحلفظ ألف ىذا 
الفصل يدرس الصرؼ بكتاب أمثلة التصريفية فقد تناسب ىذه الطريقة 

 ٚدلساعدة الطالب يف تعليم الصرؼ.
فإف طريقة التدريس تعٍت سلسلة من اخلطوات ادلتتالية وادلًتابطة من 
اإلجراءات والنشاطات التعليمية ينظمها ادلعلم دلساعدة ادلتعلمُت على 
ربقيق األىداؼ الًتبوية احملددة. والبد للمعلم أف خيتار الطريقة أو الطرائق 

موضوع درسو، واليت تستثَت دوافع ادلتعلمُت وميوذلم، واليت تعمل  اليت تالئم
على تنمية مهارة التفكَت العلمي لديهم، واليت تتماشى مع أعمارىم 

 ٛوجنسهم وقدراهتم العقلية.

                                                           
7 ٜٕٔٓأبريل  من ٖٓ التاريخ س جبَت.س.ؼ.د. يفادلقابلة مع أستاذ الصرؼ عبا   

8 (، ص. ٜٕٓٓ، )سورية: دار العصماء، وسائل التعليمية وطرائق التدريسالرياض عارؼ اجلباف،  
ٗٔ-ٕٗ.  
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أف تبحث عن  الباحثتافدلسألة، فلذلك تريد بناء على تلك ا
مشكالت تعليم الصرؼ يف معهد اذلداية اإلسالمي كارانج سوجي 

 بورووكرتو الشمالية بانيوماس وكيف حلها.
 

 البحث أهداف -ب 

ىذا البحث لو ىدؼ وىو لوصف عن مشكالت تعليم الصرؼ 
سالمي  عهد اذلداية اإلوإعطاء حل تلك ادلشكالت يف تعليم الصرؼ دب

 .كارانج سوجي بورووكرتو الشمالية بانيوماس
 

 النظري اإلطار -ج 

 وتعليمه الصرف مفهوم -1

الصرؼ ىو علم يبحث عن تغَت حالة الكلمة من صورة 
عناصر اللغة  الصرؼ ىو أحد من ٜإىل صورة حبسب ادلعٌت ادلراد.

العربية يف عنصر الًتاكيب. والصرؼ قاعدة من قواعد اللغة العربية 
اليت هتدؼ دلساعدة الطالب يف اختيار الكلمة ادلطبقة عند ترتيب 
اجلمل العربية ولتنمية ادلفردات العربية وكذلك حلفظ الكالـ وصحة 

ألف  النطق والكتابة. وحيتاج الصرؼ لفهم ادلهارات يف اللغة العربية
الصرؼ علم يبحث عن تغَت الكلمة إىل الكلمة ادلختلفة وأصوؿ 

  ٓٔالكلمة.
                                                           

9
.ٙ( ص. ٕٚٓٓ، )جومبانج: دار احلكمة، الفوائد الصرفيةزلمد صاحل الدين صفواف،    

10 .ٕ٘، ص. ادلرجع السابقنور زينة احلميدة،    
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الصرؼ لغة ىو التغَت والتبدؿ واإلنتقاؿ من حاؿ إىل 
حاؿ، ومن ىذا القبيل قولو تعاىل: )َوَماأَنْػَزَؿ اَّللهُ ِمَن السهَماِء ِمْن 

َها ِمْن ُكلِّ ّدابهٍة َوَتْصرِْيِف  َماٍء َفَأْحَيابِوِ  اأَلْرَض بَػْعَد َمْوهِتَا َوَبثه ِفيػْ
ِر بَػُْتَ السهَماِء َواأَلْرِض آليَاٍت لَِقْوـٍ  َسخه

ُ
الرِّيَاِح والسهَحاِب ادل

. فتصريف الرياح يف اآلية الكردية عبارة عن ٗٙٔيَػْعِقُلْوَف( البقرة: 
ردة، وقوية وضعيفة. واصطالحا أي تقليبها مشاال وجنوبا، وحارة وبا

يف عرؼ اجلماعة العلمية ادلخصوصة، للصرؼ معنياف: علمي 
ىو العلم باألصوؿ والقواعد اليت يعرؼ هبا أحواؿ  العلميوعملي. 

ىو ربويل  والعمليأبنية الكلمة اليت ليست ببناء والإعراب. 
عاين األصل الواحد إىل أمثلة سلتلفة دلعاف مقصودة الربصل تلك ادل

إال بو: كاسم الفاعل وادلفعوؿ والتثنية واجلمع وادلصدر وإسناد 
 ٔٔاألفعاؿ إىل الضمائر.

صرفا.  –يصرؼ  –والصرؼ من لفظ مصدر من صرؼ 
تصريفا. يدور معٌت العاـ  –يصّرؼ  –والتصريف من فعل صّرؼ 

صرؼ يف اللغة حوؿ ثالثة معاف ىي: التحويل والتغيَت أي لكلمة ال
تغيَتىا من جهة إىل جهة أخرى، واإلنتقاؿ، ومنو صرؼ الدراىم 
أي نقلها من ملك شخص إىل ملك شخص آخر. واصطالحا 
بأنو علم بأصوؿ تعرؼ هبا صياغة أبنية الكلم وأحواذلا، وما يعرض 

 ٕٔآلخرىا شلا ليس بإعراب والبناء.
                                                           

11 .ٖ، )دوف ادلكاف: األلوكة(، ص. علم الصرؼ لبنات وأسسمسَتة حيدا،    

12 ٖٕ٘، )جامعة ادللك سعود(، ص. الواضح يف الصرؼعبد هللا الغنيماف،  حساف بن   
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الصرؼ علم بأصوؿ تعرؼ هبا صيغ الكلمات العربية 
وأحواذلا اليت ليست بإعراب وال بناء. فهو يبحث عن الكلم من 
حيث ما يعرض لو من تصريف وإعالؿ وإدغاـ وإبداؿ، وبو نعرؼ 

ل انتظامها يف اجلملة. ما جيب أف تكوف عليو بنية الكلمة قب
والصرؼ من أىم العلـو العربية. ألف عليو ادلعوؿ يف ضبط صيغ 
الكلم، ومعرفة تصغَتىا والنسبة إليها والعلم باجلموع القياسية 
والسماعية والشاذة ومعرفة ما يعًتي الكلمات من إعالؿ أوإدغاـ 
أوإبداؿ وغَت ذلك من األصوؿ اليت جيب على كل أديب وعامل أف 

عرفها، خشية الوقوع يف أخطاء يقع فيها كثَت من ادلتأدبُت، الذين ي
 ٖٔالحظ ذلم من ىذا العلم اجلليل النافع.

والصرؼ علم يبحث عن تغَت حالة الكلمات من صورة 
إىل صورة كتغَت علم إىل يعلم، ويعلم إىل معلـو ومعلـو إىل 

 ٗٔالصرؼ على ىذا التغَت ويسمونو االشتقاؽ. معلومات. ومدار
ويف كتاب لساف العرب الصرؼ ىو علم تعرؼ بو أبنية الكالـ 

ف فإذا فهمنا علم الصرؼ وقواعدىا وحفظ التصري٘ٔواشتقاقو.
 سنفهم الكتب العربية سهال.  

                                                           
13 .ٜٓ، ص. ادلرجع السابقمصطفى الغالييٍت،    

14 ٘ٔ، ص.ادلرجع السابقزلي الدين اخلياط،    

15 .ٖٔ٘(، ص. ٕٗٓٓ، )مصر: مكتبة الشروؽ الدولية، ادلعجم الوسيطشوقي ضيف،    
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وأما مفهـو الصرؼ يف ىذا البحث ىو الصرؼ الذي تعلم 
يف الفصل األوؿ للبنات "ب" معهد اذلداية ادلتوسط اإلسالمي 
دبعهد اذلداية اإلسالمي كارانج سوجي بورووكرتو الشمالية 

 بانيوماس بكتاب األمثلة التصريفية.
م وادلعرفة إىل أذىاف وأما التعليم ىو إيصاؿ ادلعلم العل

التالميذ بطريقة قودية وىي الطريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل من 
ادلعلم وادلتعلم الوقت واجلهد يف سبيل احلصوؿ على العلم 

والتعليم ىو مساعدة شخص ما على أف يتعلم كيف  ٙٔوادلعرفة.
ليمات أو التوجيو يف دراسة شيئ ما أو يؤدي شيئا ما أو تقدمي تع

  ٚٔالتزويد بادلعرفة أو الدفع إىل الفهم وادلعرفة.
ويعرؼ زلمود رشدي خاطر: أف التعليم ىو ادلتعلم أف دير 

الوسائط التعليمية خبربة تعليمية معينة عن طريق أو وسيط من 
ادلختلفة، أو أي مؤسسة تربوية يف اجملتمع دوف التقيد بوقت معُت 

 ٛٔأومكاف شلحدد.
ومن التعريفات السابقة أف تعليم الصرؼ ىو عملية 
التوصيل من ادلعلم إىل أذىاف التالميذ عن معرفة ومعلومة علم 

 دية سلصوصة مناسبة.الصرؼ بطريقة قو 

                                                           
16 .ٕٔ، ص.ادلرجع السابقزلمود على السماف،    

17 .ٕ٘(، ص.ٜٜٗٔ، )بَتوت: دار النهضة العربية، أسس تعلم اللغة وتعليمهادوجالس براوف،   

18 .ٕٗ٘، ص. ادلرجع السابقنور زينة احلميدة،    
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 الصرف مادة -2

من الكلمات ما حروفو كلها أصلية، ومنها ما يكوف مع 
حروفو األصوؿ بعض حروؼ الزيادة اليت عرفتها يف درس ادليزاف 
الصريف. ويسمى ما مجيع حروفو أصلية الزيادة فيو اجملرد. أما ما 
 19زيد فيو حرؼ أو أكثر على حروفو األصلية فيسمى ادلزيد.

واجملرد من األفعاؿ قسماف: ثالثي ورباعي ألف األفعاؿ 
اليتجاوز عدد احلروؼ األصوؿ فيها أربعة. أما رلرد األمساء فمنو 
ثالثي ورباعي ومخاسي ألف عدد حروؼ االسم األصلية يصل إىل 

لثالثي ومزيد مخسة، واليتجاوزىا. وادلزيد من األفعاؿ قسماف مزيد ا
الرباعي، إذا يزاد على اجملرد الثالثي أو الرباعي منها بعض حروؼ 

  20الزيادة.
 الفعل اجملرد وادلزيد ( أ

 الثالثي اجملرد (1
للثالثي اجملرد باعتبار ماضيو فقط ثالثة أبواب ألنو دائما 

أو مضمومة.  مكسورةتوحة أو مفتوح الفاء وعينو إما أف تكوف مف
فأوزانو إذا ثالثة الغَت ىي: فَػَعَل وفَػُعَل وَفِعَل ضلو: َنَصَر وَضَرَب 
وفَػَتَح، وضلو: َكُرـَ، وضلو: َفرَِح وَحِسَب. فإذا جاء فعل ماض أحد 
حروفو الثالثة ألف فالبد أف يكوف أصل ىذه األلف واوا أو ياء، 

                                                           
19 ٙٔص. ادلرجع السابق، مد ربيع الغامدي، زل   

20
ٙٔ، ص. نفس ادلرجعزلمد ربيع الغامدي،    
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ىذه األوزاف الثالثة كما والبد أف يكوف الفعل عندئذ على أحد 
21ستعرؼ الحقا.  

ولو باعتبار ادلاضى مع ادلضارع ستة أبواب ألف عُت ادلاضى 
إما مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، وعُت ادلضارع مفتوحة أو 
مكسورة أو مضمومة. وديتنع كسر العُت يف ادلاضى مع ضمها يف 

ع ضم العُت يف ادلاضى مع كسرىا أو فتحها يف ادلضارع وديتن
22ادلضارع، فتكوف إذا أبواب الثالثي ستة وىي:  

 الباب األوؿ: فَػَعَل يَػْفُعلُ 
بفتح العُت يف ادلاضى وضمها يف ادلضارع كَنَصَر يَػْنُصُر وقَاَؿ 

وَمره دَيُر   يَػُقْوُؿ وَغزَا يَػْغُزو  
 الباب الثاين: فَػَعَل يَػْفِعلُ 

بفتح العُت يف ادلاضى وكسرىا يف ادلضارع كَضَرَب َيْضِرُب 
 وَوَعَد يَِعُد وبَاَع يَِبْيُع وَرَمى يَػْرِمى وَوَقى يَِقي وفَػره يَِفر  

 الباب الثالث: فَػَعَل يَػْفَعلُ 
بفتح العُت يف ادلاضى وادلضارع كَفَتَح يَػْفَتُح وَسَعى َيْسَعى 

َفُع وَوَىَل يَػْوَىلُ ووَ  َضَع َيَضُع ويَػَفَع يَػيػْ  
 الباب الرابع: َفِعَل يَػْفَعلُ 

بكسر العُت يف ادلاضى وفتحها يف ادلضارع كَفرَِح يَػْفرَُح وَوِجَل 
 يَػْوَجُل ويَِبَس يَػْيَبُس وَخاَؼ خَيَاؼُ 

                                                           
21

ٚٔص.  ،نفس ادلرجعزلمد ربيع الغامدي،    

22
ٚٔ، ص. السابق ادلرجعزلمد ربيع الغامدي،    
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 الباب اخلامس: فَػُعَل يَػْفُعلُ 
وَحُسَن حَيُْسُن.  بضم العُت يف ادلاضى وادلضارع كَشُرَؼ َيْشُرؼُ 

ومجيع األفعاؿ اليت تأيت من ىذا الباب الزمة غَت متعدية كما أهنا 
تدؿ على األوصاؼ اخللقية الثابتة. وىاتاف شليزتاف ألفعاؿ ىذا 
 الباب.

 الباب السادس: َفِعَل يَػْفِعلُ 
ونَِعَم يَػْنِعُم. بكسر العُت يف ادلاضى وادلضارع كَحِسَب حَيِْسبُ   

 ردالرباعي اجمل (2
 للرباعي اجملرد وزف واحد ىو فَػْعَلَل كَدْحرَجَ 

 الثالثي ادلزيد (3
 ٖٕالفعل الثالثي ادلزيد فيو ثالثة أقساـ وىي:

فالذي زيد فيو حرؼ واحد يأيت . ما زيد قيو حرؼ واحد -
 على ثالثة أوزاف:

ـَ وَأْعَطىاألوؿ: اَفػَْعَل كاَْكَرـَ وأَقَا    
 الثاين: فَاَعَل كَقاَتَل وآَخَذ وَواىَل   
 الثالث: فَػعهَل كَفرهَح وزَكهى وَوىله وبَػرهأَ   

والذي زيد فيو حرفاف يأيت على مخسة . ما زيد فيو حرفاف -
 أوزاف:

 األوؿ: انْػَفَعَل كاْنَكَسَر واْنَشقه وانْػَقادَ   

                                                           
23

ٕٕ، ص. السابق ادلرجعزلمد ربيع الغامدي،    
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تَػَعَل كاْجَتَمَع واْشَتقه   واْخَتاَر وادهَعى واتهَصَل واتػهَقى  الثاين: افػْ
 واْصطَبَػَر واْضطََربَ 

. وىذا الوزف يكوف غالبا يف األلواف   الثالث: افػَْعله كاْْحَره واْصَفره
 والعيوب.

 الرابع: تَػَفعهَل كتَػَعلهَم وتَػزَكهى 
 اخلامس: تَػَفاَعَل كَتَباَعَد وَتَشاَورَ   

يد فيو ثالثة أحرؼ يأيت والذي ز ما زيد فيو ثالثة أحرؼ.  -
 على أربعة أوزاف:

ـَ     األوؿ: اْستَػْفَعَل كاْسَتْخرََج واْستَػَقا
 الثاين: افػَْعْوَعَل كاْغَدْوَدَف واْعَشْوَشبَ   
 الثالث: افػَْعاؿه كاْْحَاره واْشَهابه   
  الرابع: افػّْعوهَؿ كاْجَلوهَد واْعَلوهطَ   

 الرباعي ادلزيد (4
ادلزيد فيو إىل قسمُت:ينقسم الرباعي     

ما زيد فيو حرؼ واحد. وىو وزف واحد ىو تَػَفْعَلَل   (أ )
 كَتَدْحرَجَ 

 وما زيد فيو حرفاف. وىو وزناف: (ب )
َلَل كاْحَرصْلَمَ   األوؿ: افػَْعنػْ
    الثاين: افػَْعَلله كاْقَشَعره 

 الفعل الصحيح وادلعتلّ  ( ب
ت ينقسم الفعل إىل صحيح ومعتّل. فالصحيح ما خل

أصولو من أحرؼ العلة )األلف والواو والياء( ضلو َكَتَب 
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وَجَلَس. وادلعتّل ما كاف أحد أصولو حرؼ علة أو أكثر ضلو 
24ولكل من الصحيح وادلعتّل أقساـ: َوَجَد وقَاَؿ.  

 أقساـ الصحيح (1
 ينقسم الصحيح إىل سامل ومضّعف ومهموز.

السامل ما سلمت أصولو من أحرؼ العلة واذلمزة ف  -
 والتضعيف كَضَرَب. 

وادلضّعف ينقسم إىل قسمُت مضّعف الثالثي ومزيده  -
ومضّعف الرباعي. ومضّعف الثالثي ومزيده ما كانت عينو 
والمهمن جنس واحد ضلو مّد وفّر وامتّد واستمّد. 
ومضّعف الرباعي ما كانت فاؤه والمو األوىل من جنس، 

 وعينو والمو الثانية من جنس كزلزؿ وعسعس وقلقل.
 وادلهموز ما كاف أحد أصولو مهزة ضلو أخذ وسأؿ وقرأ. -
 أقساـ ادلعتلّ  (2

 ينقسم ادلعتّل إىل مثاؿ وأجوؼ وناقص ولفيف.
 فادلثاؿ ما اعتلت فاؤه ضلو وعد يسر -
 واألجوؼ ما اعتلت عينو ضلو صاف وقاؿ -
 و غزا ورمىوالناقص ما اعتلت المو ضل -

واللفيف قسماف: لفيف مفروؽ وىو ما اعتلت فاؤه والمو ضلو وقى. 
 ولفيف مقروف وىو ما اعتلت عينو والمو ضلو طوى وروى.

 الصرف تعليم أهداف -3

                                                           
24 ٜٖ، ص. ادلرجع السابقزلمد ربيع الغامدي،    
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ومن األىداؼ اليت ترمي إليها تعليم الصرؼ عند حسن 
:25سحاتة كما يلي  

د الصرؼ يف تصحيح األساليب وخلوىا من اخلطأ يساع (أ 
 النحوي الذي يذىب حبماذلا.

ربمل الطالب على التفكَت، وإدراؾ الفروؽ الدقيقة  (ب 
 بُت الًتاكيب والعبارات واجلمل.

تنمية ادلادة اللغوية للتالميذ، يفضل مايدرسوف ويبحثوف  (ج 
 .من عبارات وأمثلة تدور حوؿ بيئتهم، وتعرب عن ميوذلم

تنظيم ادلعلومات الطالب اللغوية تنظيما يسهل عليهم  (د 
 اإلنتفاع هبا.

يساعد يف تعويد الطالب دقة ادلالحظة وادلوازنة واحلكم،  (ه 
 وتكوف يف نفوسهم الذوؽ األديب.

تدريب الطالب على استعماؿ األلفاظ والًتاكيب استعماال  (و 
 لعريبة.صحيحا، بإدراؾ اخلصائص الفنية السهلة للجملة ا

تكوين العادات اللغوية الصحيحة حىت اليتأثروا بتيار  (ز 
 العامية.

تزويدىم بطائفة من الًتاكيب اللغوية وأقدارىم بالتدريج  (ح 
 على سبييز اخلطأ من الصواب.

من أىداؼ تعليم الصرؼ قد سبقت أعاله، أف أىداؼ تعليم 
الصرؼ ىي مساعدة الطالب على تصحيح األساليب من خطأ 

                                                           
25

.ٕ٘٘، ص. ادلرجع السابقنور زينة احلميدة،    
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جلمل، وتدريب الطالب على استعماؿ األلفاظ والًتاكيب استعماال ا
 صحيحا، وتكوبن العادات اللغوية الصحيحة.

 الصرف تعليم طرق -4

 :ٕٙكانت الطريقة ادلعينة للسَت يف درس قواعد الصرؼ، ىي
 الطريقة القياسية )االستنتاجية( (أ 

رية ينتقل فيها التفكَت من احلقائق العامة إىل ىي عملية فك
احلقائق اجلزئية أو من القانوف إىل احلاالت اخلاصة ومن ادلبادئ 
إىل النتائج. أف ادلتعارؼ وأف األحكاـ العامة يف ىذه الطريقة 
تعطي أوال، مث تتبع األمثلة واجلزئيات، خالفا لطريق العقل يف 

عد مشاىدة جزئياهتا. أما الوصوؿ إىل إدراؾ األمور الكلية ب
 خطواهتا تعٍت:

يبدأ ادلعلم من الكل إىل اجلزء فهو يبدأ بذكر القاعدة  (1
 العامة أو ادلبدأ.

مث يثبت صحة ذلك باألمثلة اليت تنطبق عليو ومثاؿ  (2
ذلك إعراب الفاعل فإف ادلعلم يبدأ بذكر القاعدة العامة 

ى من اليت تقوؿ: إف الفاعل ىو كل اسم مرفوع دؿ عل
 قاـ بالفعل.

مث يعرض ادلثاؿ: أسرع صاحل ضلو ادلسجد، ويف ىذا  (3
ادلثاؿ فإف صاحل ىو اسم مرفوع دؿ على من قاـ 

                                                           
26 ٕٙ٘، ص. ادلرجع السابق نة احلمدة،ينور ز    
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بالفعل، وىكذا يتوصل ادلعلم مع ادلتعلمُت إىل النتيجة 
 ٕٚبأف صاحل فاعل مرفوع.

جية( ىي الطريقة لتعليم يفهم أف طريقة القياسية )االستنتا
الصرؼ عند عملية تعليمو يشرح ادلعلم من الكل أوال إىل اجلزء 
 ويعطى أمثلتو. 

 ستنباطية(الطريقة اإلستقرائية )اال (ب 
والطريقة اإلستقرائية من طرؽ التفكَت الطبيعية اليت يسلكها 
العقل يف الوصوؿ من احلكم على حقائق مشاىدة أومعلومة إىل 

مشاىدة أورلهولة، وفيها ينتقل الفكر من اجلزئ إىل حقائق غَت 
القانوف العاـ، ومن حاالت خاصة إىل أحكاـ عامة، وىي 
تنطوى على أف يكشف الطالب ادلعلومات واحلقائق بأنفسهم،  
كما أف اتباعها يف تعليم يتطلب من ادلعلم مجع كثَت من األمثلة 

من مثاؿ إىل آخر اليت تنطيق عليها القاعدة العامة، مث اإلنتقاؿ 
 ومناقشتو.

 :ٕٛأما خطواهتا ىي
جيري ادلعلم ذبربتو، أو يكتب على السبورة، أو على   (1

اللوحات التعليمية أمثلة عن القاعدة اليت يريد التوصل 
 إليها.

                                                           
27 .ٖٙص. ادلرجع السابق، رياض عارؼ اجلباف،   

28 .ٖٙنفس ادلرجع، ص.رياض عارؼ اجلباف،   
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يناقش مع ادلتعلمُت ىذه األمثلة ويوازف بينها، الستنباط  (2
 .القاعدة

يصوغ القاعدة النهائية، أو يتوصل ادلتعلموف إليها، ويدوهنا  (3
 على السبورة.

أف طريقة اإلستقرائية ىي طريقة لتعليم علم الصرؼ من يفهم 
 القاعدة العامة أوال إىل القاعدة النهائية.

 طريقة اإللقاء أو احملاضرة (ج 
وىي من الطرائق العرضية اليت تعتمد على عرض ادلعلومات 

دلثَتات( من قبل ادلعلم )ادلرسل( إىل ادلتعلم )ادلستقبل(. وديكن )ا
تعريفهما بأهنما طريقة يف التدريس تعتمد على قياـ ادلعلم بإلقاء 
ادلعلومات على ادلتعلم مع استخداـ السبورة أحيانا يف تنظيم 
بعض األفكار وتبسيطها وحينئذ جيلس ادلتعلم ىادئا مستمعا 

لًتديد بعض ما مسعو منو. وأما خطواهتا  مًتقبا دعوة ادلعلم لو
 ىي:
التمهيد، وفيها يثَت ادلعلم اىتمامات ادلتعلمُت وحيفزىم  (1

للتعلم، كما يقـو بربط خرباهتم السابقة دبوضوع الدرس 
 اجلديد.

العرض، وفيها يعرض ادلعلومات واألفكار اجلديدة بشكل  (2
 مبسط واضح كما بُت العالقات بينها.

فيها يربط ادلعلم حقائق ادلوضوع اجلديد باحلقائق الربط، و  (3
 السابقة ويوازف بينها.

 التعميم، وفيها يستخلص ادلعلم التعاريف والقواعد العامة. (4
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التطبيق، وفيها يتأكد ادلعلم من مدى فهم ادلتعلم  (5
للموضوع من خالؿ طرح أسئلة وتدريبات وبنتيجتها ديكن 

ضة بالشرح والتوضيح أف يعيد بعض أفكار الدرس الغام
 ٜٕثانية.

فإف طريقة احملاضرة ىي الطريقة يف تعليم الصرؼ الذي يكوف 
 ادلعلم مصدر التعليم يف عملية تعليم الصرؼ.

 
 

 الصرف تعليم وسائل -5

والوسيلة التعليمية ىي إحدى األدوات اليت يستعملها 
ة التعليم وتوضيح مفاىيم الدرس وتدريب ادلدرس لزيادة فاعلي

الطلبة على ادلهارات ادلهمة وتنمية اإلذباىات ادلرغوبة فيها من دوف 
أف يعتمد ادلدرس على األلفاظ والرموز واألرقاـ اجملردة فقط. تنقسم 
الوسائل التعليمية من حيث احلواس اليت تعتمد عليها إىل الوسائل 

ائل السمعية البصرية. وتنقسم من السمعية والوسائل البصرية والس
حيث طريقة عرضها أو استخدامها يف عملية التعليم إىل الوسائل 
اليت تعرض بواسطة جهاز العرض واليت التعرض بواسطة جهاز 

30العرض.  
                                                           

29 .ٚ٘ص. ادلرجع السابق، رياض عارؼ اجلباف،   

30 يف رللة ديناميكا علم يف  الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىارايس عبد هللا،  
.ٜٜ. ص. ٕٙٔٓالسنة   
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 وأما أمهية الوسائل التعليمية  كما تلي:
تشويق التالميذ لإلقباؿ على تعلم اللغة العربية وشعورىم أف يف  (أ 

 ىذا األمر متعة وسرورا.
الطفل، ومساعدتو يف توضيح بعض ادلعاين اليت يتعلمها  (ب 

 عملية التعلم.
 .تنمية دقة ادلالحظة لدى الطالب (ج 
بيت بعض التعابَت وادلعاين اللغوية الفصيحة اليت تساعد على تث (د 

 .يسرهبا ادلعلم بُت احلُت واألخر إىل قاموس الطفل
 تساعد على إبراز الفروؽ الفردية بُت الطالب (ه 

ومن التعريفات األعاله أف وسائل تعليم الصرؼ ىي األدوات اليت 
 يستعملها ادلدرس لزيادة الفاعلية وادلفاىم يف تعليم الصرؼ.

 الصرف تعليم تقومي -6

 تعريف التقومي ( أ
التقومي ىو عملية تشخيصية وعالصية، فهي تكشف عن 

نواحي القوة والضعف يف ادلنهج، شلا يساعد على تعديل السار 
والتطوير للوصوؿ إىل أعلى فاعلية يف ربقيق األىداؼ الًتبوية 

31وبأكل التكاليف.  
يفهم أف التقومي ىو عملية لتعريف تطوير اللتعليم تعٍت 

 قدحصل إىل أىداؼ التعليم أو مل حيصل. 
 أنواع التقومي ( ب

                                                           
31 ٜٛٔ، ص. ادلرجع السابقرياض عارؼ اجلباف،   
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قومي القبلي: ويساعد على ربديد ادلستوى ادلبدئى تال (1
للمتعلمُت، والتعرؼ على معلوماهتم عن ادلوضوعات 
اليت يتضمنها ادلنهج. وتساعد ىذه ادلعلومات ادلعلم 
على التخطيط اجليد لألنشطة التعليمية، وتوفَت طرائق 
التعلم واسًتاتيجيات التدريس، اليت تتالئم مع معارفهم 

 وخصائصهم العقلية.
التقومي البنائي: ويقدـ تغذية راجعة عن مدى تقدـ  (2

ادلتعلمُت، ومستوى ربصيلهم ومدى ربقيقهم 
لألىداؼ التعليمية، ويتم ىذا التقومي خالؿ عملية 

 التعلم.
التقومي النهائي:  ويستخدـ يف هناية كل فصل دراسي،  (3

لتقومي ربصيل ادلتعلمُت كما يبُت للمعلم من ادلتعلموف 
ادلستحقوف للنجاح، والنتقاؿ دلستوى تعليمي 

 ٕٖجديد.
يفهم أف تقومي تعليم الصرؼ ىو عملية دلعرفة تطوير تعليم 

 الصرؼ تعٍت قد حصل إىل أىداؼ التعليم أومل.
 مشكالت تعليم الصرف -7

ادلشكالت ىي قضية غامضة تتطلب احلل وقد تكوف 
صغَتة يف أمر من األمور اليت تواجو اإلنساف يف حياتو اليومية وقد 
تكوف كبَتة وقد التتكرر يف حياة اإلنساف إال مرة واحدة أو ىي 

                                                           
32 .ٕٓٓ، ص. ادلرجع السابقرياض عارؼ اجلباف،   
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التأكد واحلَتة أو اجلهل حوؿ قضية  حالو يشعر منها التلميذ بعدـ
 ٖٖأو موضوع معُت أو حدوث ظاىرة معينة.

وادلشكلة كما يقوؿ ديوي: حالة حَتة وشك وتردد تتطلب 
ويف  ٖٗ.تساؼ احلقائق اليت توصل إىل احللحبثا أو عمال جيري الك

القاموس الكبَت اإلندونيسي، ادلشكالت ىي األشياء اليت الديكن 
 حلها.

كل ما يسبب ادلشاكل أو وادلراد ىنا أف ادلشكالت ىي  
 ادلسائل يف عملية تعليم الصرؼ.

صعوبة تعليم القواعد عموما ىي:وأما   
ترجع صعوبة القواعد إىل كثرة ما فيها من أقواؿ، وأوجو جائزة  (أ 

وشاذة، واعتمادىا على التحليل ادلنطيقي الذي يستدعى حصر 
 الفكر الستنباط األحكاـ العامة من أمثلة كثَتة متنوعة.

تدريس القواعد عن طريق تذوؽ النصوص األدبية يلـز  (ب 
َتات ادلتعددة ليتمكن التلميذ دبحصوؿ وافر من األلفاظ والتعب

من استيعاب األمثلة ادلعروضة عليو يف درس القواعد وفهمها، 
والسن ادلبكرة التستجيب دلثل ىذا احملصوؿ اللغوي، شلا 

 يدعوؤإىل إرجاء تدريس القواعد إىل مرحلىت اإلعدادي.

                                                           
33 يف رللة جامعة ادللك سعود كلية ادلعلمُت  "استَتاتيجية حل ادلشكالت"،ىشاـ ب. حسُت،  

.ٔبقسم ادلناىج وطرؽ التدريس، ص.   

34
ٙ، ص. .نفس ادلرجعرياض عارؼ اجلباف.    



JLIC: Journal of Language Intelligence and Culture 

22 Vol. 1 No. 1, Desember 2019 

 

طرؽ تدريس القواعد ذلا دخل كبَت يف صعوبتها، وسهولتها،  (ج 
ة جافة، التستثَت التالميذ، والتستحفز فإذا درست بطريقة الي

مهتهم، رغبوا عنها، أما إذا روعى يف تدريسها طريقة حديثة تثَت 
 شوقهم وتسًتعى اىتمامهم، مالوا إليها وألفوا دراستها.

من األمور اليت تزيد من صعوبة القواعد وتضاعف من جفافها  (د 
يذ، أف تكوف دراستها يف مناذج بعيدة الصلةعن حياة التلم

متكلفة بعيدة عن إدراكها، التثَت يف نفوسهم معاشر، والربرؾ 
 عواطف فيحسوهنا مكروىة ثقيلة.

وإذا التـز ادلدرس يف اختيار مناذج القواعد قريبة من بيئة حياة  (ه 
التلميذ، وتدرج يف تدريسها من السهل إىل الصعب، والتـز يف 

فإف ذلك  حصتها بنوع خاص الكالـ باللغة العربية ادلعربة،
 ٖ٘يدعو التالميذ إىل حب القواعد والرغبة يف دراستها.

ويف البحث العلمي لنور زينة احلميدة دبوضوع تعليم 
الصرؼ يف مدرسة روضة الفتوحية الدينية دبعهد دار األمُت 

صلوواصلي تبحث فيو عن مشكالت تعليم الصرؼ. ومن غامبَتاف با
ادلشكالت ادلواجهة يف عملية تعليم الصرؼ منها: أهنا كدست 
أبواب القواعد يف مناىجها وأرىق هبا الطالب، وأف عناية ادلعلمُت 
متجهة إىل اجلانب النظري منها، فلم يعنو بالناحية التطبيقية 

حفظها للمرور يف إالبقدر الذي يساعد على فهم القاعدة و 
وعلى ىذا امتحاف يوضع عادة بصورة التنطلب أكثر من ذلك. 

                                                           
35 ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ. ص. ٕٙٔٓيف السنة  منوذج تعليم القواعد العربية يف رللة التدريسأْحد رفاعي،    
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اإلعراب التقديري، واإلعراب احمللي يف  ادلبدأ ديكن القوؿ بإلغاء
ادلفردات واجلمل، واالستغناء عن كثَت مسائل الصرؼ، وكثَت من 
أبواب ادلشتقات والتصغَت والنسب. بل إنو ديكن تثبيت كثَتة من 

صرؼ بسهولة على ألسنة الطالب وأعالمهم بطريقة أبواب ال
التطبيق العملي دوف حاجة إىل دراسة نظرية تشرح فيها القواعد أو 
التحدد فيها التعاريف وادلصطلحات مثل تصريف األفعاؿ، ومثل 
التدريب على البحث يف ادلعاجم، فعن طريق ىذا التدريب ويف 

اجملرد، وادليزاف الصريف يف  خاللو يدرس اجملرد وادلزيد وأبواب الثالثي
 ٖٙأبسط صوره شلا الغٍت عنو للباحث يف مثل ىذه ادلعاجم.

وتلك ادلشكالت ادلواجهة ىناؾ احملاوالت أو ادلقًتحات 
 ٖٚحلل ادلشكالت منها:

 جيب بدء دبشكلة (1
 معاونة الطالب على حل ادلشكلة (2
 كثرة التمرين (3
   العالج الفردي (4
 عرض ادلصطلحات (5

يفهم أف مشكالت تعليم الصرؼ سواء كاف دبشكالت أو   
صعوبات تعليم القواعد السابقة ألف الصرؼ يدخل إىل عنصر القواعد 

ا اللغة العربية. ويفهم أيضا من البحث العلمي لنور زينة احلميدة أهن
                                                           

36 .ٕٛ٘-ٕٚ٘، ص. ادلرجع السابقنور زينة احلميدة،    

37 .ٕٛ٘، ص. نفس ادلرجعنور زينة احلميدة،    
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ادلشكالت يف حبثها وىي كدست أبواب القواعد يف مناىجها  وجدت
وأرىق هبا الطالب، وأف عناية ادلعلمُت متجهة إىل اجلانب النظري 
منها، فلم يعنو بالناحية التطبيقية إالبقدر الذي يساعد على فهم 
القاعدة وحفظها للمرور يف امتحاف يوضع عادة بصورة التنطلب أكثر 

 .من ذلك

 

 البحث منهجية -د 

 إىل النظر ديكن الدراسة، ىذه يف ادلستخدمة البحث منهجية لتوضيح
 :اآليت اجلدوؿ

 أسئلة
 البيانات البحث

 مصدر
 البيانات

 مجع طريقة
 البيانات

 أسلوب
 حتليل

 البيانات
ما مشكالت 
تعليم الصرؼ 

يف معهد 
اذلداية 

اإلسالمي  
كارانج 
سوجي 

بورووكرتو 
الشمالية 
بانيوماس 

 عملية
 تعليم

 الصرؼ

 مدرس
 الصرؼ
 والطلبة

 ادلقابلة
 وادلالحظة

 والوثيقة

 كيفي
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 حلها.وكيف 
 

 وحتليلها البيانات عرض -ه 

تعليم الصرف يف معهد اذلداية اإلسالمي كارانج سوجي  -1
 بورووكرتو الشمالية بانيوماس

نشاط التعليم والتعلم يف مادة الصرؼ يف الفصل األوؿ للبنات 
ة ادلتوسط اإلسالمي كارانج سوجي بورووكرتو "ب" معهد اذلداي

x ٔالشمالية بانيوماس يف األسبوع مع زبصيص الوقت من   ٗ٘ 
دقيقة. وأستاذ الصرؼ ىو األستاذ عباس جبَت، س.ؼ.د.، وعدد 
الطالب يف الفصل األوؿ للبنات "ب" معهد اذلداية ادلتوسط اإلسالمي 

ادلعهد ىو األمثلة  . والكتاب ادلستخدـ يف الفصل األوؿ هبذاٜ٘ىي 
التصريفية ومادة التعليم ىي التصريف اإلصطالحي واللغوي الثالثي 

38اجملرد من الباب األوؿ حىت السادس فقط وجيب ذلم أف حيفظوا.  
وعملية تعليم الصرؼ تعٍت يسلم األستاذ إىل الطالب لبداية 

يم والتعلم ويعطي األستاذ الدوافع قبلو لزيادة اذلمة يف تعليم التعل
الصرؼ مث بعده يشرح األستاذ ادلادة مثال ادلادة ىذا اليـو ىي الفعل 
اجملرد وادلزيد فيشرح األستاذ بإعطاء القاعدة عن الباب األوؿ الثالثي 

ك اجملجرد يستمّر أف يًتجم معٌت الفعل اىل اللغة اإلندونيسيا وغَت ذل
 بعده يعطي األستاذ ادلثاؿ أو ادلوزوف عن الفعل ادلعُت.

                                                           
38 .ٜٕٔٓمن مارس  ٖٓتاريخ الادلقابلة مع أستاذ عباس جبَت يف    
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ويف هناية التعليم والتعلم يسأؿ األستاذ إىل الطالب عن ادلادة 
السابقة ويشَت األستاذ أحدا من الطالب جلواب السؤاؿ. ومخس دقائق 
قبل هناية التعليم والتعلم البد للطالب حلفظ الودائع ادلعينة مجاعة إىل 

جانبها. وللطالب اليت الحيفظن فعقاب ذلا تعٍت البد أف  الصديقة يف
حيفظن يف األسبوع اآليت بالقياـ أماـ الفصل حىت ربصل. وكذلك يف 
 األسبوع اآليت.

الطالب باألوزاف التصريفية  ومن أىداؼ تعليمو لتدريب
دلساعدة الطالب يف القراءة والنطق و  ليستطعوا أف حيرس لغتو عن اخلطأ

لتسهيل تعلم علم اإلسالـ الذي فيو القرأف و  صحيحوالكتابة بال
باللغة العربية. كما يشرح يف الباب  اواحلديث كدليل للمسلمُت ومكتوب

الثاين أف أىداؼ تعليم الصرؼ ىي يساعد الصرؼ يف تصحيح 
األساليب وخلوىا من اخلطأ النحوي الذي يذىب حبماذلا، وربمل 

دقيقة بُت الًتاكيب والعبارات الطالب على التفكَت، وإدراؾ الفروؽ ال
واجلمل، وتنمية ادلادة اللغوية للتالميذ، يفضل مايدرسوف ويبحثوف من 
 عبارات وأمثلة تدور حوؿ بيئتهم، وتعرب عن ميوذلم.

واستخدـ األستاذ عند عملية تعليم الصرؼ يف الفصل األوؿ 
 للبنات "ب" معهد اذلداية اإلسالمي بالطريقة اليت تناسب بقدراهتم

ىي طريقة القواعد والًتمجة واحلفظ. كما يف الباب الثاين أف طريقة 
التدريس تعٍت سلسلة من اخلطوات ادلتتالية وادلًتابطة من اإلجراءات 
والنشاطات التعليمية ينظمها ادلعلم دلساعدة ادلتعلمُت على ربقيق 
األىداؼ الًتبوية احملددة والبد للمعلم أف خيتار الطريقة اليت تالئم 
 موضوغ درسو وقدرة ادلتعلمُت.
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أما ادلادة ادلستخدمة يف تعليم الصرؼ يف الفصل األوؿ للبنات 
"ب" معهد اذلداية ادلتوسط اإلسالمي دبعهد اذلداية اإلسالمي كارانج 
سوجي بورووكرتو الشمالية بانيوماس ىي التصريف االصطالحي 
 واللغوي من الباب األوؿ حىت السادس فقط وبياف تصريفو.

مشكالت تعليم الصرف يف معهد اذلداية اإلسالمي كارانج  -2
 سوجي بورووكرتو الشمالية بانيوماس

البيانات عن مشكلة تعليم الصرؼ يف الفصل  الباحثتافونالت 
األوؿ للبنات "ب" معهد اذلداية ادلتوسط اإلسالمي دبعهد اذلداية 

دلقابلة بانيوماس من ااإلسالمي كارانج سوجي بورووكرتو الشمالية 
السابقة كما يلي:وادلالحظة   

 خلفية تربية الطالب (أ 
الًتبية أمر مهم يف حياة الناس ألف يف الًتبية نستطيع أف نأخذ 

 الفصل األوؿ يفيف معهد اذلداية العلـو وبالعلم سنأخذ كل ما نراد. و 
ىناؾ ذبد ادلشكالت  معهد اذلداية ادلتوسط اإلسالمي للبنات "ب"

والنتائج أوربصيل الطالب يف تعليم ملية تعليم الصرؼ اليت تؤثر يف ع
متخرجوف من  ألف كثَت منهمىي خلفية تربوية الطالب الصرؼ و 

إما من ادلدرسة احلكومية وادلهنية ومل يتعلم ويسكن يف  ادلدرسة العامة
، ادلعهد قبلو ومل يسبق تعليم اللغة العربية عاماة وتعليم الصرؼ خاصة

وشلا يؤثر إىل قلة رغبة الطالب  جدا يف تعليم الصرؼوىذه ادلسألة تؤثر 
لكثَت من الطالب اليت مل تستحق القدرة ومعرفة  39.يف تعليم الصرؼ

                                                           
39 ٜٕٔٓمن مارس  ٖٓادلقابلة مع األستاذ عباس جبَت يف التاريخ    
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علم الصرؼ أي التصريف قبلو ويسمى ىذا الفصل دبرحلة تعارؼ 
 ادلعلومات عن علم الصرؼ. 

البحث العلمي دلرأة الكرامة دبوضوع مشاكل تعلم  وكما يف
النحو للطالب الفصل األوؿ زبصص "ب" بادلدرسة العالية الوطنية 
اإلسالمية كبارنغاف كمرصلُت بانيوماس تكلمت أف خلفية تربية الطالب 
تؤثر إىل النتائج أربصيل الطالب يف تعليم النحو وليس فقط على ىذا 

40آلخر كاللغة العربية.الدرس بل أيضا يف الدرس ا  
 الرغبة والدوافع (ب 

عن مشكلة تعليم  الباحثتافمن ادلقابلة وادلالحظة اليت تعمل 
الصرؼ يف الفصل األوؿ للبنات "ب" معهد اذلداية ادلتوسط اإلسالمي 

ببعض السبب  ؼم وتعلم علم الصر يدوافع الطالب يف تعل ةىناؾ قلّ 
وىي ذبد الباحثتاف من ادلقابلة مع بعض الطالب يقولوف أهنم يسكنوف 
يف ادلعهد ليست الرغبة من نفسهم ولكن كثرة العوامل إما من إكراه 
الوالدين ومل ينجحهم يف اإلمتحاف لدخل اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
BTA/PPIبورووكرتو أو يسمى ب    .  

ة اإلسالمية ععاىد اليت تعاوف باجلامومعهد اذلداية أحد من ادل
ل أف يدخل الطالب يف اجلامعة البد ذلم باحلكومية بورووكرتو تعٍت ق

متحاف الالتباع ا BTA/PPI  يف اجلامعة. وجيب أف يسكن يف ادلعهد 

                                                           
40

.ٕٚٔٓبورووكرتو:  ،ادلرجع السابق مرأة الكرامة،   
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التعاوف للطالب غَت الناجحُت حىت حيصل. لذلك كثَت من الطالب 
سهم.يف ادلعهد ليس ىناؾ الرغبة والدوافع من نف  

 وموزونو كثرة الوزف الفعل (ج 
كما يف الباب الثاين أف مادة تعليم الصرؼ كثَتة إما من 

ولكن ادلادة ويف كل الباب جيد كثرة ادلوزوف. الفعل اجملرد أو ادلزيد 
يف الفصل األوؿ للبنات "ب" معهد اذلداية ادلتوسط اإلسالمي 

ألوؿ حىت حيدد األستاذ من الفعل الثالثي اجملرد من الباب ا
41السادس فقط ألف النظر إىل الطالب ىم عواـ من الصرؼ.  

من ادلالحظة السابقة أف الصعوبة ادلواجهة للطالب إذا أعطى األستاذ 
كثَت عن الفعل الثالثي اجملرد ضلو َكَتَب ىل الباب ادلطابق لذلك الفعل؟  

َكَتَب يدخل إىل الباب األوؿ أو الثاين وغَت هم مل يستطع ىل الفعل  من
 ذالك.

  كثرة األبنياء (د 
كما يف الباب الثاين أف األبنياء الصرفية أو ينظر الفعل من و   

حرفو ىي: ينقسم الفعل إىل صحيح ومعتّل. فالصحيح ما خلت 
أصولو من أحرؼ العلة )األلف والواو والياء( ضلو َكَتَب وَجَلَس. وادلعتّل 

اف أحد أصولو حرؼ علة أو أكثر ضلو َوَجَد وقَاَؿ. ولكل من ما ك
 ٕٗالصحيح وادلعتّل أقساـ:

                                                           
41 ، س.ؼ.د.ادلقابلة مع األستاذ عباس جبَت   

42 ٜٖ، ص. ادلرجع السابقزلمد ربيع الغامدي،    
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تطبيق الكلمة غَت ادلكتوبة يف كتاب األمثلة التصريفية إىل  (ه 
 الباب ادلطابق بعد تغيَتىا

الصرؼ ىي وادلراد ىنا، ذبد ادلشكالت ىناؾ يف عملية تعليم   
الصعوبات لتطبيق الكلمة إىل الباب ادلطابق بعد التغيَت. مثال حُت 
يسأؿ األستاذ قبل هناية التعليم، ىل الصيغة ادلطابقة إىل الكلمة َمْقتُػْوٌؿ 
وكيف شكل ماضو مث صّرْؼ تلك الكلمة. نعرؼ أف الكلمة َمْقتُػْوٌؿ 

وما فيو يف كتاب ع يَػْقُتُل وادلاضى قَػَتَل وادلضار ىو موزوف من فَػَعَل يَػْفُعُل 
بعض منهم مل يستطيعوا الاألمثلة التصريفية. من تلك األسئلة يعرؼ أف 

أف يطبق تغيَت الكلمة غَت ادلكتوبة )موزوف( يف كتاب األمثلة 
 التصريفية.

حماولة حل مشكالت تعليم الصرف يف معهد اذلداية اإلسالمي   -3
 سكارانج سوجي بورووكرتو الشمالية بانيوما

 زلاولة الطالب (أ 
التعليم ىو عملية نشاط الشخص الذي فيو اليربأ عن ادلشكلة 

أو ادلسألة، ذلك األمر فيسبب العائق يف عملية نشاط التعليم. عالوة 
من الطالب وىم متخرجوف من ادلدرسة الثانوية احلكومية الذين 
اليستحقوف خلفية درس الصرؼ قبلو ومل يدرس علم الصرؼ قبلو 

ىذه ادلسألة عائقا يف عملية تعليم الصرؼ بل للطالب  وتكوف
يستحقوف النية واليقُت الكبَت فال ييأس عندما وجو ادلشكالت 
 والصعوبات يف تعليم الصرؼ.
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لذالك، إذا أردنا التعليم والتعلم جيرى مناسبة هبدؼ التعليم 
أما زلاولة الطالب يف فالبد أف خيتار احللوؿ لتغلب تلك ادلشكلة. و 

43مشكالت تعليم الصرؼ، وىي: ةجهاو م  
 يكثّر الطالب يف حفظ األوزاف والبناء يف وقت الفراغ -
 لتصريفيةيكثّر التدريب مع األصدقاء لتطبيق الكلمة إىل األوزاف ا -
يسأؿ الطالب إىل األستاذ عن صعوبة ادلادة ادلدروسة يف الفصل أو  -

 اخلارج
جيب الطالب أف يساعدوا أصدقائهم الذين مل يفهموا دبادة درس  -

 الصرؼ
ويسأؿ الطالب مع األستاذ مادة الصرؼ اآلخر دلناقشة درسو  -

 ولتنمية معلوماهتم عن علم الصرؼ
 زلاولة األستاذ  (ب 

صلاح عملية الدرس والتعلم الصحيح فاليربأ عن العوائق  حلصوؿ
فيو. وأما العوائق حيث من ادلعلم وادلتعلم. فلذلك البد للمعلم، دللك 
الدور ادلهم لتغلب ادلشكالت يف عملية تعليم الطالب. وادلعلم ىو 
أحد من عناصر نشاط التعليم ويتعلق مع الطالب مباشرة والتعليم دوف 

نشاط التعليم لذلك أماصلاح تعليم الطالب متعلق  ادلعلم فالجيري
 بادلعلم.

                                                           
43

 وىي طالب الفصل األوؿ للبنات "ب" معهد اذلداية ادلتوسط اإلسالميمع فطرة نور العزة  ادلقابلة 
ٜٕٔٓمن مايو  ٜٔيف التاريخ   



JLIC: Journal of Language Intelligence and Culture 

32 Vol. 1 No. 1, Desember 2019 

 

اذلداية  معهد للبنات "ب" يف الفصل األوؿ األستاذأما زلاولة 
44وجو مشكالت تعليم الصرؼ ، وىي:يف  ياإلسالم ادلتوسط  

 طالب ادلفردات العربية لتنمية حفظ تصريفهم.يزيد األستاذ إىل ال -
يقًتح األستاذ إىل الطالب ليستحقوا الكراسة اخلاصة لتعليم  -

 الصرؼ
يف تغَت صغة الكلمة صرحيا من حيث التطبيقي أو  األستاذيشرح  -

 النظري
إىل الطالب أمثلة التصريف ادلتعلقة عن تغَت صغة  األستاذيعطى  -

 الكلمة 
 اذ أف يوجو الطالب اليت مل يفهم يف مادة درسوجيب على األست -
جيب على األستاذ أف يفهم الطالب ادلتخرجُت من ادلدرسة العامة  -

 ليسهل يف مساعدة تنمية قدرهتم
 للطالب للتدريب استقامة. األستاذيساعد ويدعم  -

الدوافع لزيادة مهة الطالب عن تعليم الصرؼ يف بداية  األستاذيعطى 
. كما قاؿ األستاذ عباس قد أعطيت الدوافع إىل ايتوالتعليم أو هن

الطالب عن تعلم علم الصرؼ وغَت ذالك باذلدؼ كل الطالب 
يستحقوف اذلمة والرغبة يف تعلم علم العربية خاصة يف علم الصرؼ ألف 

 ىذا الفصل من اإلبتدائي البد إيّل أف أعطي الدوافع كل الوقت.

 الباحثتانمن  ةادلقدم ولاحلل -4

                                                           
44

ٜٕٔٓمايو  ٖٓمع أستاذ الصرؼ عباس جبَت س.ؼ.د.، يف يـو اخلامس  ادلقابلة   
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بعض احللوؿ دلواجهة  الباحثتاف قدمتىذا البحث  من
ادلشكالت يف عملية تعليم الصرؼ دبعهد اذلداية اإلسالمي كارانج 
 سوجي بورووكرتو الشمالية بانيوماس، وىي:

ينبغي دلؤسسة ادلعهد تبديل كتاب الصرؼ ادلستخدـ يف الفصل  ( أ
األوؿ معهد اذلداية ادلتوسط اإلسالمي بكتاب الصرؼ على 

دلصنف علي معصـو احلاج كرابياؾ يوكياكارتا ألف ىذا الكتاب ا
على الباحثتاف سلتصر جدا ويسهل الطالب حلفظ التصريف. 

 وأماخصائص ىذا الكتاب وىي:
ربذؼ كلمة فَػُهَو و َوَذاَؾ الذاف اليدخل يف عنصر  -

 التصريف ادلهم ألهنما للزيادة فقط.
ـ يف اللغة التذكر الكلمات غَت الوظيفية ومل تستخد -

 العربية اليومية كمصدر ادليم واسم األلة 
اليذكر فعل النهي يف التصريف ألنو يدخل يف حبث  -

 علم النحو
والصيغ تتكوف عن الفعل ادلاضى والفعل ادلضارع  -

والفعل األمر وادلصدر واسم الفاعل واسم ادلفعوؿ واسم 
 الزماف واسم ادلكاف.

ة لشكل التقدير إىل الطالبة ينبغي لألستاذ أف يعطي اذلدي ( ب
الناجحة يف حفظ التصريف األكثر ولزيادة مهة الطالب األخرى 

 يف تعلم الصرؼ
ج(وينبغي لألستاذ أف يعطي ادلفردات العربية كثَتة لتنمية حفظ 

 تصريف الطالب
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ج( وينبغي للطالب أف يستحقوا الكراسة لكتابة كل التصريف الذي 
ابة ستهل لذكر احلفظ. كادلقالة إلماـ سيحفظ أماـ األستاذ ألف بالكت

 الشافعي رْحو هللا: العلم صيد والكتابة قيده.

 اخلامتة -و 

ذلذا البحث من صياغة ادلسألة وأىداؼ البحث  النتيجة
 الباحثتاففيو ووجدت  الباحثتافوحاصل التحليل ومبحثو الذي قد حبثت 

ت "ب" معهد ادلشكالت عند عملية تعليم الصرؼ يف الفصل األوؿ للبنا
اذلداية ادلتوسط اإلسالمي دبعهد اذلداية اإلسالمي كارانج سوجي بورووكرتو 

كثرة الوزف و الشمالية بانيوماس وىي: خلفية تربية الطالب والرغبة والدوافع
تطبيق الكلمة غَت ادلكتوبة يف كتاب األمثلة و كثرة األبنياءو الفعل وموزونو

 .تغيَتىاالتصريفية إىل الباب ادلطابق بعد 
مشكلتُت ومها من  الباحثتاففمن ادلشكالت السابقة تقّسم 

ادلشكلة اللغوية وغَت اللغوية. وربليلها من ادلشكلة اللغوية ىي كثرة الوزف 
الفعل وموزونو، و كثرة األبنياء وتطبيق الكلمة غَت ادلكتوبة يف كتاب 

شكلة غَت اللغوية ومن ادل. األمثلة التصريفية إىل الباب ادلطابق بعد تغيَتىا
 .الرغبة والدوافع التعليميةوىي خلفية تربية الطالب 

وأما زلاوالت األستاذ لتغلب ادلشكلة السابقة ىي يقًتح 
األستاذ للطالب ليستحق الكتاب ادلتعلق بعلم الصرؼ ويعطي األستاذ 

ويعطي  درس الصرؼ عن التصريف صرحيا من حيث التطبيقي أو النظري
إىل الطالب لتعلم الصرؼ ويعطي األستاذ الطالب األستاذ الدوافع 

 ادلفردات العربية لتنمية حفظ تصريفهم.
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وزلاوالت الطالب لتغلب ادلشكلة يف تعليم الصرؼ ىي يكثّر 
ويكثّر الطالب يف حفظ األوزاف  التدريب يف تطبيق الكلمة إىل وزف الفعل

ق الكلمة إىل ويكثّر التدريب مع األصدقاء لتطبي والبناء يف وقت الفراغ
األوزاف التصريفية ويسأؿ الطالب إىل األستاذ عن صعوبة ادلادة ادلدروسة 

ويسأؿ الطالب إىل األستاذ  ويتعلم الطالب استقامة يف الفصل أو اخلارج
 إذا جيد ادلشكالت يف تعلم الصرؼ.

بعض احللوؿ دلواجهة ادلشكالت يف  الباحثتاف قدمتمن ىذا البحث 
دبعهد اذلداية اإلسالمي كارانج سوجي بورووكرتو عملية تعليم الصرؼ 

ينبغي دلؤسسة ادلعهد لتبديل كتاب ( ٔ الشمالية بانيوماس، وىي:
الصرؼ ادلستخدـ يف الفصل األوؿ معهد اذلداية ادلتوسط اإلسالمي 
بكتاب الصرؼ على ادلصنف علي معصـو احلاج كرابياؾ يوكياكارتا 

جدا ويسهل الطالب حلفظ  سلتصر الباحثتافألف ىذا الكتاب على 
ربذؼ كلمة فَػُهَو و َوَذاَؾ  التصريف. وأماخصائص ىذا الكتاب وىي

التذكر ، و الذاف اليدخل يف عنصر التصريف ادلهم ألهنما للزيادة فقط
الكلمات غَت الوظيفية ومل تستخدـ يف اللغة العربية اليومية كمصدر 

ألنو يدخل يف حبث  اليذكر فعل النهي يف التصريفو  ،ادليم واسم األلة
والصيغ تتكوف عن الفعل ادلاضى والفعل ادلضارع والفعل  ،علم النحو

 األمر وادلصدر واسم الفاعل واسم ادلفعوؿ واسم الزماف واسم ادلكاف.
ينبغي لألستاذ أف يعطي اذلدية لشكل التقدير إىل الطالبة الناجحة ( ٕ

يف تعلم  يف حفظ التصريف األكثر ولزيادة مهة الطالب األخرى
الصرؼ وينبغي لألستاذ أف يعطي ادلفردات العربية لتنمية حفظ 

وينبغي للطالب أف يستحقوا الكراسة لكتابة كل ( ٖ التصريف.
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التصريف الذي سيحفظ أماـ األستاذ ألف بالكتابة ستهل لذكر 
 ماـ الشافعي رْحو هللا: العلم صيد والكتابة قيده.إلاحلفظ. كادلقالة ل
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