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التمھید

ِمْیِحالّرِنَمْحاهللا الرَِّمْسِب

الحمد اهللا الذي علم بالقلم علم اإلنسان مالم یعلم, والصالة 

والسالم علىى نبي الكریم معلم الناس خیر سیدنا محمد وعلى آلھ 

وصحبھ أجمعین.أما بعد:

قد إنتھیت دراستي في كلیة التربیة شعبة اللغة العربیة, فقدم إلى 

رئیس شعبة اللغة العربیة تحت الموضوع: تحلیل درس الصرف في 

عملیة التعلیم اللغة العربیة في المدرسة العالیة الحكومیة "كبان جھي".  

وإنى شعرت نقصا وضعفا وقلیال معریفتي في اللغة العربیة, فال أستطیع 



حارون بإشراف األستذین الفضلین یعنى أكتب ھذه الرسالة إال أن 

شكرا كثیرا.بھافلھما أقولدروین زین الدینوالرشید 

.وأقول شكرا كثیرا لعمید كلیة التربیة ءجزااجزاكما اهللا خیر

الذي منح لي الكاتبة ھذه الموضوع وكذالك األساتیذ واألستاذات الذي 

ألولى إلى األخرى.ربوا الكاتبة من المرحلة ا

و ال أنسى أن أقول شكرا كثیرا إلى المدّرسین و المدّرسات في 

المدرسة العالیة الحكومیة  "كبان جاحي" الذي  أّدبوني. خاصة إلى 

رئیس المدرسة األستاذ خوت مان  ئیفیندي تنجونج و األستاذ بوخار و 

جزا عسى األستاذ محمد خسنل حافظ على مساعدتھم. جزا كم اهللا خیرا 

اهللا أن یرزقكم رزقا كثیرا و حالل طیبا.

و إلى أسحابي في شعبة اللغة العربیة الثالث,ثم إلى أساتذتي 

األستاذة مریا ألفى, األستاذة  ذولفینا, األستاذة تمي,و األستاذة  نور عین 

و األستاذة سوسان و أختي نورل السالم  و إلى أخوات في "سلسلیال".

كثیرا.و قبل إنتھاء ھذا التقدیم أرجو من جزا كن اهللا خیرا

حضرات القراء النقد على ھذه الرسلة و التسحیح ألكمالھا ألنني  أتقن 

أنھا یخطو من العیوب والنقصان. لعلى ھذه الرسالة تكون نافعا وللقراء 

أكبر. ال حول والقوة إال جمعا. سبحن اهللا و الحمداهللا وال إلھ إالاهللا... اهللا

.بااهللا

م2019, میدان
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في العالم, من ستة ةستخدمالمكثر اللغات من أواحدةھي اللغة العربیة

األمم المتحدة یعني : اللغة مؤتمرفي ةستخدممالرسمیة التي اللغات 

اإلنجلیزّیة, اللغة الفرنسّیة, اللغة اإلسبانّیة, اللغة الروسیا, اللغة الیوسفي 

و إحدا منھم اللغة العربیة. و ھذا یدل على أھمیة اللغة العربیة في 

تطوارالعالم. أّن اللغة العربیة تكون بعض األھم في تطوار االقتصاد, 

تربوي.تطوار السیاسي و تطوار 

تطوار اللغة العربیة في الدول غیرعربیة في العصر الحدیث سریع جّدا 

, كثیر من الناس یتعّلمون اللغة العربیة  ببعث و بھدف معینًا. في دول 

غیر عربي یوجد فیھا الجامعات أو المعاھد الذي یتقدم كلّیة اللغة العربیة 

ھمة جدا. وأنزل اهللا و األدب العربیة.اللغة العربیة للمسلمین ھي شيء م

القرآن الكریم باللغة العربیة. قال اهللا تعالى { إنَّا َجَعْلَنآُه ُقْرءآًنا َلَعلَُّكْم 

1َتْعِقُلْوَن }.

كل من عبادة المسلمین یحتاج إلى علوم اإلسالم و أساسیة العلوم اإلسالم 

سكانھا یعني اللغة العربیة. تطواراللغة العربیة في بالد إندونیسیة حیثما

كثیر بدین اإلسالم و تطواراللغة العربیة عظیمًا.في إندونسیة توجد فیھا 

3السورة  الزخرف  اآلیة 1



المعاھد یدرس فیھا اللغة العربیة وتكونھا درس األھم. و توجد فیھا 

المدارس و الجامعات یدرس فیھا اللغة العربیة و العلوم اإلسالمیة.و أما 

و مھارة المثمر. أھدف الدرس اللغة العربیة یعني لتطوارمھارة المتقبل

مھارة التقبل ھو مھارة لیفھم النصوص مكتبوب أو مھارة لیفھم حوار 

من متكّلم. مھارة المثمر حیثما اللغة العربیة یكون آلة اإلتصال لكتابي أو 

لشفاھي في ھذا الھداد بالتفصیل أھداف الدرس اللغة العربیة في منھج 

فھم درس اللغة العربیة الدراسة بإندونیسیة یعني الطالب یستطیع أن ی

من أربعة مھارات األساسیة اللغة یعني مھارة اإلستماع, مھارة الكالم, 

مھارة القراءة, و مھارة الكتابة.

إذا الطالب یستطیع أن یفھم من أربعة المھارة األساسیة اللغة, كما شرح 

الباحثة من قبل. أّن اللغة العربیة بعض األھم في تطوار العالم لكّل 

ل. في تطوار المعلومات و تكنولوجیا في العالم. في ھذا الصداد أحوا

لیس أمور سھل, لیجسد أھداف من منھج الدراسة.كثیر من عوامل تسبب 

صعبة لتعلیم اللغة العربیة  لغیر النطقین بھا كمثلكثیر من إختالفات 

تركیب اللغة العربیة مقارنة مع اللغة اإلندونیسیة,أقل معروفة اللغة 

ة مقارنة مع اللغة اإلنجلیزیَّة. بالمقارنة مع اللغة اإلنجیلزیَّة العربی



فلغةالعربیة أقل الكامنة في الحیاة الیومیة, كمثل المعلومات في حیاتن 

أكثر بإستخدام بلغة اإلنجلیزیَّة.

اللغة العربیة تعتبر لغة الدین, و بالتالي فإن الھدف في دراسة اللغة 

لى قراءة النص العربي. المشاكل الناشئة العربیة ھو أن تكون قادرة ع

في تعلم اللغة العربیة, وخاصة في المدارس أن اللغة العربیة أصبحت 

المواضیع جنبا إلى جنب مع مواضیع أخرى في ھیكل المناھج الدراسیة 

التي یتم تدریسھا في سلسلة من المناھج الدراسیة خالل األسبوع. حتى 

یر التسلیح و التدریب. لذلك السبب مع تخصیص ما تكون مشاكل في توف

2تعلیم اللغة العربیة أن تكون مادة المحاضرة فقط, إلكمال أھداف التعلم.

بإلضافة إلى أن شكل تعلیم اللغة العربیة في اإلندونیسیة التي في 

المؤسسات الرسمیة, توجد فیھا غیر تحدید. ولھذا یستطیع أن ینظر من 

عدة جوانب فیما یلي:

جوانباألھداف یعني تعلم اللغة العربیة لفھم اللغة أو فھم األولى من

المعرفة األخرى.

2Ismail Suake Wekke, (2016), Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah, Yogyakarta: Deepublish,
hal. 181.



الثانیة من جوانب نوع اللغة المدروسیوجد فیھا عدم الیقین ما ھي 

العربیة الكالسیكة أو العربیة الحدیثة أو العربیة یومیة.كما شرح عبد 

عربیة الخاتب و زمالئھ في إقتباس رحمیني أن ممارسة تدریس اللغة ال

في المدارس تمیل إلى إستخدام طریقة النحو و الترجمة, مع 

المؤشرأنشطة التعلم و المتعّلیم  فیما یلي:

شرح القواعد النحویة من المعلم و حفظ القواعد النحویة للطالب..أ

تحفیظ المفردات ثم ترتیبھا تعتمید على القواعد اللغة..ب

لى الكلمة ثم شرح محتویات القراءة من خالل ترجمة الكلمة إ.ت

جملة إلى الجملة.

یكاد أن  ال یمارس في إستخدام اللغة العربیة شفویا..ث

لم یستخدم أدوات العملیة أو سمعّي بصرّي. .ج

ممارسة التعلیم المذكورة أعاله ال یتفق مع أھداف و طریقة  .ح

3المناھج الدراسیة.

3Rahmaini, (2015), Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Kreatif dan Menarik, Medan: Perdana
Publishing, hal.78-79.



علیھ إرتبط بأھداف التعلیم اللغة العربیة مع مشاكل التي تواجھ و 

لیستطیع أن یفھم اللغة العربیة فال بّد للمعلم یقّدم تعلما متعة, 

لتحفیز الطالب لكي تعلم اللغة العربیة یكون درسا سھال لتعلم.

لتحقیق الھدف الدراسیة ثم أھم شيء ھو أن یفھم المواد األساسیة 

بتدریجّیا. في درس النحویة و درس الصرفیة فھما أھمیة لتعلیم. من 

ما الدرس النحویة ثم لتحقیق إقان الكتابة و القراءة سینجح خالل فھ

بجیدة. ة من خالل فھما الدرس الصرفیة ثم لتحقیق إقان اإلستماع

و الكالم سینجح بجیدة. في درس الصرف یفضل أن یكون متنوعة معن 

الكلمات في الجملة التي یمكن تطبقھا في الكتابة و الشفھیة. بغیر مباشرة 

4.سیزید مفردات

على أساس خلفیة البحث أعاله الباحثة أثار عنوان ھذا البحث تحت 

العنوان :

تحلیل درس الصرف في عملیة تعلیم اللغة العربیة في المدرسة العالیة 
كبان جھيكاروالحكومیة

أسئلة البحث.ب
4Ibid



عملیة التعلیم اللغة العربیة في درس الصرف بالمدرسة كیف .1

؟العالیة الحكومیة كبان جھي 

طریقة التدریس و وسائل التدریس الذي یستخدم في ا ھيم.2

عملیة التعلیم اللغة العربیة في درس الصرف بالمدرسة العالیة 

الحكومیة  كبان جھي ؟

كیف رغبة الطالب وإجابة الطالب على درس الصرف في .3

عملیة التعلیم اللغة العربیة  بالمدرسة العالیة الحكومیة  كبان 

جھي ؟   

البحثأھداف .ت

أما أھداف من ھذا البحث یعني فیما یلي : 

عملیة التعلیم اللغة العربیة في درس الصرف بالمدرسة ةعرفمل.1

العالیة الحكومیة كبان جھي؟

طریقة التدریس و وسائل التدریس الذي یستخدم في ةعرفمل.2

عملیة التعلیم اللغة العربیة في درس الصرف بالمدرسة العالیة 

الحكومیة  كبان جھي ؟



رغبة الطالب وإجابة الطالب على درس الصرف في ةفرعمل.3

عملیة التعلیم اللغة العربیة  بالمدرسة العالیة الحكومیة  كبان 

جھي ؟   

فوائد البحث.ث

إستناد إلى أھداف البحث أعاله, وھذا البحث لدیھ الفوائد فیما یلي : 

جع في تطوار درس اللغة اھذا البحث یستطیع أن یكون مر.1

العربیة خاصة في المدرسة.

درس اللغة التعلیم  في للمعلم : یستطیع أن یتطّور أھلیة .2

العربیة.

العربیة.للطالب : یستطیع أن  یزید رغبة لیتعّلم اللغة .3

ة : تستطیع أن تعرف عملیة التعلیم و متعّلمة التي ثللباح.4

تستطیع أن تكون مرجع في تطواراللغة العربیة.



الباب الثانى

اإلطار النظري

ھوم علم الصرففم.أ

بین علماء الصرف عن تعریف الصرف كما یلى: 

االصل الواحد أن التصریف في اللغة التغییر و في الصناعة تحویل 

5الى امثلة مختلفة لمعان مقصودة التحصال اال بھا.

الصرف علم بأصول تعرف بھا صیغ الكلمات العربیة و أحوالھا التي 

6لیست بإعراب و ال بناء.

5Moch. Anwar, (1996) Ilmu Shraf Terjemahan Matan Kailani dan Nadzam Almaqsud: Sinar Baru
Algensindo, hal.1.



الصرف ھو علم یبحث في الكلمة مفردة قبل أن تدخل في تركیب 

7الكالم وضح.

فسھ عن الصرف رد شئ عن وجھھ صرفھ یصرفھ صرفا وصارف ن

8الشئ صرفھا عنھ.

الصرف, ویقال لھ التصریف. و ھو لغة التغییر. و منھ قولھ تعالى: { 

}َوَتْصِرْیِف الرَِّیِح

] أي تغییرھا, بمعنى أنھا تارة تأتى برحمة, و تارة 164[ البقرة: 

باعذاب, وتارة تجمع السحاب, و تارة تفّرفھ, و تارة تأتي من الجنوب, و 

9الشمال...وھكذا.تارة تأتى من 

واصطالحا: ھو التغییر الذي یتناول صیغة الكلمة و بنیتھا إلظھار 

ما في حروفھا من أصلة وزیادة, أو صحة ز إعالل أو غیر ذلك. 

و أما ویختص باألسماء المتمكنة (أي المعریفة) واألفعال المتصرفة.

ء الحروف وشبھھا من األسماء المبنیة و األفعال الجامدة و األسما

األعجمیة فال تعّلق لعلم التصریف بھا.

.8), ص.2007, (بیروت: دار الفكر, جامع الدروس العربیةمصطفى الغالیین, 6
.229م), ص. 1979, (بیروت: دار الجیل, الكامل في النحو و الصرف و اإلعراباحمد قبش, 7
, المجلد التاسعلسان العرب اإلمام العالمة أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم إبن منظور األفرقي العصري,8

. 189م), ص. 1990(بیروت: دار صادر, 
.50-45م), ص.2013,(بیروت: دار الكثیر,الصرف العربي أحكام و معانمحمد فاضل السامراني, 9



حرف وشبھھ من الصرف بريء وما سواھما بتصریف حري 

بريء -من األسماء المبنیة واألفعال الجامدة-المعنى: إن الحرف وشبھھ

وخال من التصریف, وما سواھما فھو جدیر و حقیق بالتصریف.

وال بقیل التصریف من األسماء واألفعال ما كان أقل من ثالثة 

أحرف, إال أن یكون ثالثیا في األصل وبعض حروفھ قد حذف مثل (ید 

(قل الحق) و(بغ ودم) في األسماء, إذ أصلھا (َیَدٌي وَدَمٌو وَدَمٌي), ومثل  

بیتك) و(حف ربك) في تألفعال, إذ أصلھا (ُقوْل) و(ِبیْع) و(َخاْف). و 

لیس أدنى من ثالئي یرى قابل تصریف من األسماء واالفعال ما كان 

على أقل من ثالثة أحرف, إال ما حدث فیھ تغییر بالحذف منھ.

مصطالحات األساسیة في علم الصرف.1

في تعلیم الصرف سنعریف إصطالحا وزن, و موزن, و 

تصریف.

یعني : معنى في لغة صیغة. وزن ھو الصیغة القیاسیة حیث وزن

أبواب, حیث 35كل الفعل سیدخل في الصیغة.إعلم أن الصرف یوجد 

و ),لُِّعْفَی-إفعلباب (),ُلَعْفَی-َلَع(َفكل الباب یملك وزن الخاص. مثل باب 



ف, و غیرھا. وزن في الصرف یستخدم كلمة َیْسَتْفِعُل), -(إْسَتْفَعَلباب

بكل أشكالھ., ل (فعل)ع

یعني: إن وزن ھو صیغة, و موزن ھو الكلمة التي مقرنة موزن 

.ُلُعْفَیمن الوزنُبُتْكَیو َلَعَفموزنھ من الوزن َبَتَكبوزنھ. مثل: 

بعني: الصناعة تغییر االصل الواحد الى امثلة مختلفة تصریف

لمعان مقصودة التحصال  االبھا.علم الصرف یسمى أیضا علم 

التصریف, النھ أساس العلم الصرف یتعّلم علم التصیف.

التصریف في علم الصرف ینقسم على قسمین یعني :

التصریف اللغوى ھو تغییر كلمة اإلصطالحى و التصریف اللغوى.

على أساس التغیر في عدد و نوع  من الفاعل. و التصریف 

10اإلصطالحي ھو تغییر كلمة على أساس االختالفات في الشكل.

المواد في علم الصرف.2

الفعل على أساس الوقت ینقسم إلى ثالثة یعنى:.أ

الفعل الماضى, فعل المضارع, فعل األمر.

10Abu Razindan Ummu Razin, (2014), Ilmu Sharaf Untuk Pemula, Jakarta: Yayasan BISA, hal.
18.



الفعل بناء على نوع الحرف ینقسم إلى قسمین وھما:.ب

الفعل الصحیح ( الفعل السالم, الفعل المھموز, الفعل المضّعف).

الفعل المعتال ( الفعل المثال, الفعل األجوف, الفعل الناقص, فعل 

الفیف المفروق,  فعل الفیف المقرون).

الفعل بناء على وجوه المتألم ینقسم إلى قسمین:.ت

الفعل الالزیم, الفعل المتعّدى.

الفعل بناء على أساس معلوم و مجھل ینقسم إلى قسمین:.ث

الفعل المعلوم, الفعل المجھول

الفل بناء على أساس ترتیب الحروف تنقسم إلى قسمین:.ج

الفعل المجرد ( الفعل الثالثى, الفعل الرباعى)

الفعل المازد (الفعل الرباعى)

مواد اإلسم حیث قواعد الصرف عدة أجزاء .3

(صحیح األخیر, : إلیھا من المكون نھایة ینقسم إلىاألسماء ینظر .أ

االخیر).غیر صحیح 

األسماء حیث وضوح المعنى ینقسم إلى: (نكیرة, معریفة)..ب



االسماء االستعراض من نوعھ: (مذكر,مئنثى)..ت

االسماء انطالق من وحدة األرقام یعنى: (مفراد,مثنى, جمع)..ث

ید, مشتاق).م(جااألسماء استعراض ھیكل الترتیب یعنى: .ج

مھارات اللغویة .ب

تنقسم مھارات اللغة العربیة إلى أربعة أقسام ھي :

مھارة االستماع.1

بعد عنصر االستماع فًنا من فنون اللغة العربیة, ومھارة یحتاج 

كما جاء عند -إلیھا اإلنسان في كل أنشطة حیاتھ, ویشیر معناه اللغوي

حّس األذن.إلى-إبن منظور في معجم لسان العرب

وتظھر أھمیتھ في حیاتنا في كونھ:

وسیلة لالتصال : حیث یكتسب من خاللھا المفردات و أنماط .1

الجمل و األفكار و المفاھیم المختلفة.

وسیلة الكتساب مھارات اللغة األخرى : حیث یتعلم من خاللھا .2

القراءة و الكتابة و المحادثة.



المعارف و العلوم المختلفة من خالل وسیلة للتعلم و التعلیم : لنقل .3

المحاضرة أو المناقشة أو الحوار و غیرھا.

:عناصر اإلستماع

فھم المعنى اإلجمالي..1

تفسیر الكالم و التفاعل معھ..2

تقویم الكالم ونقده..3

تكامل خبرات المتكلم و المستمع..4

:أداب اإلستماع

احترام المتحدثة وعدم مقاطعتھ أثناء الحدیث..1

النظر للمتحدث.اعتیاد.2

تدوین المستمع ما یسمعھ و تلخیصھ و التقلیق علیھ..3

االھتمام والتأثر على مالمح المستمع..4

مھارة الكالم.2

تعّد مھارة الكالم أو الحدیث فًنا من الفنون, ومھارة من المھارات 

األساسیة للغة, ووسیلة رئیسة لتعلمھا, یمارسھا اإلنسان في الحوار و 

زدادت أھمیتھا بعد زیادة االتصال لشفاھي بین الناس, المناقشة, وقد ا



كما أنھا من المھارات التي  ینبغي التركیز علیھا ألن العربیة لغة 

اتصال, و المتحدث الجید ھو من یعرف میلو مستمعیھ وحاجاتھھم, 

ب لمیولھم وحاجاتھم بشكل یستخدم ویقدم مادة حدیثھ بالشكل المناس

یغ النحویة المختلفة.اللغة بدقة و تمكن من الص

ویمكن تعریف الكالم بأنھ : ما یصدر عن اإلنسان من صوت 

یعبر بھ عما یعتمل في داخلھ, بصورة تعكس قدرتھ على امتالك 

الكلمة الدقیقة التي تترك أثرا في حیاة اإلنسان وتعبر عن نفسھ.

النتائج المترتبة على امتالك مھارة الكالم :

الثقة بالنفس..1

الذاتي.االتقالل .2

تعلم اللغة..3

إصال األفكار إلى اآلخرین..4

تدعیم مكانتھ بین الناس..5

مھارة القراءة.3



تعد القراءة من المھارات األساسیة في حیاة اإلنسان,فھي غذاء 

للروح و الفكرة, حیث تساعد اإلنسان في فھم كیفیة التعامل مع اآلخرین, 

حضاراتھم.و ھي وسیلة االطالع على ثقافات االمم األخرى و 

:مفھومھا

اإلدرك البصري للرموز المكتوبة و تحویلھا إلى الكالم منطوق, 

فھي عملیة عقلیة تھدف إلى تفسیر الرموز و الحروف و الكلمات و 

التفاعل مع ما یقرأ فیقوم بالتحلیل والنقد و المقارنة و اإلستنتاج.

خطوات القراءة :

اإلدرك للبیانات البصریة..1

خالل ربط المفردات المقروءة بالمعنى.الفھم من .2

ردة الفعل من خالل التفاعل مع المقروء..3



التطبیق من خالل استثمار ما استبقي من معلومات في التواصل .4

الفعال.

مھارة الكتابة.4

تناول الكتابة الحیاة اإلنسانیة من جمیع جوانبھا حیث تربط 

و ھي وسیلة للتعبیر عن الفكر طط للمستقبلالماضي بالحاضر,و تخ

بصورة ثابتة ال تنمحي, حیث تنقل اإلرث اإلنساني من جیل إلى جیل, 

وتنقلھ إلى أكبر عدد ممكن من الناس, لیس ھذا فحسب بل تمكنھم من 

العودة إلیھ في أي وقت إذا ھو محفوظ بھذه الرموز المكتوبة.

مستلزمات الكتابة :

تابة.فكر بما ستكتب وخدد موضوع الك.1

حدد عنوان النص ( أو السؤال  الذي سیجیب عنھ النص )..2

حدد نقاط النص الرئیسیة..3

حدد الفكرة الرئیسیة التي ستعالجھا فقرات النص..4

اكتب بتنظیم و تركیز..5

اكتب بطریقة بسیطة و مفھومة..6



أعد قراءة ما كتب في ضوء جملة معاییر أو مقارنتھ یكتابات .7

11رفیعة.

اللغة العربیةب.  طریقة تعلیم 

الطریفة ھي خطة عرض المواد جیدا مع (Andri Wicaksono)كما قال

تعلیم اللغة ینقسم إلى أمرین, 12النظام المنھجي على أساس نھج معین.

وھما تعلیم اللغات األم و تعلیم اللغات األجنبیة. في تعلیم اللغ ھناك  

اإلستماع, مھارة المھارات ألربع التي یجب أن تدرس, و ھي مھارة 

الكالم, مھارة القراء و مھارة الكتباة.

طریقة القواعد و الترجمة.1

الطریقة یعتمد على القواعد النحویة و الترجمة. ھذه الطریقة یعني 

یؤكد على مدى الجھد لجعل الطالب إتقان القواعد النحویة و المفردات 

إلستخدامھا من خالل توفیر قائمة من المفردات و ھذا یعني أن الطالب

13في نشاط القراءة من نص مكتوب.

.  22-16), ص. 2017, ( الریاض, المملكة العربیة السعودیة : دار التدمریة, اللغویةلمھاراتاأستاذ مساعد, 8
12Andri Wicaksono, Dalam tulisan (kumpulan terori pembelajaran bahasa), (2016), Teori
Pembelajaran Bahasa (Suatu Catatan Singkat), Yogyakarta: Garudhawaca. hal. 33.

13Muhammad Syaefuddin, (2016), Teori Pembelajaran Bahasa (Suatu Catatn Singkat),
Yogyakarta: Garudhawaca. hal. 20.



حیث النحویة في تعلیم اللغة العربیة التي تحتوي على مونیرقال

الترجمة ھي نشاط من فھم اللغة األجنبیة إلى 14العناصر النحویة الجملة.

الترجمة في 15اللغة األم و أیضا فھم اللغة األم إلى اللغة األجنبیة.

نطوي على بعض جوانب من المھارات األساس ھي النشاط الذي ی

اللغویة األخرى. الترجمة لیست في الواقع بدال من اللغة النصي ولكن 

تحتوي أیضا على تفسیر و كل تفسیر یتأثر السیاق الثقافي المترجم.

فھذا یعني أن الترجمة لیست مجرد استبدال الكلمات المكتوبة في 

ن یتم تحلیلھا من خالل اتباع اللغة األجنبیة إلى اللغة األم ولكن یجب أ

قواعد معینة. من بین تقنیات الترجمة ھي ترجمة مع اقتراب النحویة في 

اللغة العربیة و ترجمة مع السیاقیة النھج.

الترجمة مع اقتراب النصوص النحویة1.1

ھذا األسلوب یعتمد على مبادئ النحویة في اللغة العربیة خصوصا 

نیات الترجمة ھذا النھج دائما تشمل وضع القواعد النحویة و الصرفیة. تق

كل كلمة في الجملة رسمیة في الغة الترجمة. كل موقف من الكلمات في 

14Munir, (2016), Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, Jakarta: Kencana, hal. 43.

15Ibid., hal 53-56.



الجملة لھا مدة محددة. ھذه الترجمة و یسمى بالترجمة الحرفیة لھذه 

التقنیة من الترجمة یعلم في معھد السلفیة.

الترجمة مع السیاقیة الكالم1.2

السیاقیة النھج ھو ترجمة مع التركیز على تقنیة الترجمة مع 

جوانب المعنى أو الفكرة التي نقلھا المؤلف. ھذه التقنیة لیست ملزمة 

مدقة كلمة بالكلمة ولكن أكثر على جوانب من معنى الجملة حتى الفقرة 

في سیاق محدد. سیاق ھذا السؤال ھو سیاق ذات صلة كتابة العلوم 

اعي سیاق النص الھدف.ھذه تقنیة االجتماعیة سیاق المؤلف اإلجتم

الترجمة ویسمى بالترجمة الحرة.

الطریقة المباشرة    .2

الطریقة المباشرة ھي الطریقة  حیث في عملیة التعلیم إلى استخدام 

اللغة التي یجري دراستھا. استخدام اللغة األم ال یستخدم. الطریقة 



فردات المألوفة و المباشرة یتم توجیھ في النجاح في اللغة الھدف مع الم

الحملة یومیة, استخدام اإلتصال الشفھي, و النحوي تدرس بالحث. قال  

)Roger dan Richard ھناك ثمانیة مبادئ التعلیم في شیافودین) في الكتاب ,

الطریقة المباشرة یعني :

عن تعلیم اللغة من خالل اللغة الھدف..1

الجملة درس تستخدم یومیة فقط..2

الشفوي یتم یطویرھا من خالل المراحل التي تم مھارة اإلتصال .3

بصمیمھا بعنایة ونفذت باستخدام نشاط السؤال و الجواب بین 

المعالیم و الطالب في فصول صغیرة الحجم و كثیفة.

قواعد اللغة تدرس في االستقرائي أو في الجمل المنطوقة من .4

قبل المعلم.

مواضیع جدیدة یتم من خالل األمثلة و التمارین..5

الجدیدة األمور شفویا خالل مظاھرة الكائنات حقیقیة, صور, في .6

حین أن الكلمات التي ھي مجردة قدم من خالل جمعیة األفكار.

التحدث و االستماع و تدرس في ان واحد..7

التركیز على الطاعة الكالم النحوي..8



التخطیط تعلیم اللغة العربیة .ت

لتعلیم و التي تخطیط الدرس ھو في أساس جزء من العلم و ا

بااتأكید ال یمكن فصلھا من العلوم تعلیم العلوم األخرى.و ھذا لیكون 

مخطط في تعلتم و تعلم المھارات الالزمة  القدرة على دعم آخر, مثل 

فلسفة التعلیم و التعلم, سكولوجیة التعلم, و طریقة التعلیم,اإلدارة 

التعلیمیة و غیرھا.

مونیر, یعني في تخطیط نظام , في كتاب ابراھم محمدكما قال 

تعلیم اللغة العربیة ھناك نوعان من الفئة النظم,و ھي العایم في نظام 

اللغة العربیة كنظام یتكون من المتعلمین, و المعلمین المحتوى و طریقة 

التقییم.و أما عن اللغة العربیة باعتبارھا النظام ھو أن مختلفة جوانب 

اءة, كتابة, و ترجمة. جعل إعداد مخطط اللغة, مثل النحویة, محادثة, قر

لھا جیدا قبل التعلیم ھو واحد من أھم الخطوات لنجاح المعلم في التعلیم. 

خطط الدرس ینبغي أن تكون نكتوبة في ورقة مماثلة سجل إعداد خطة 

تعلیمیة تصمیم التعلم.



قال عبد العالم إیراھم في كتاب مونیر یعني أھمیة تخطیط الدرس 

یما تالي:للمعلمین ف

یستطیع أن یكون المبدأ التوجیھي للمعلمین في التعلیم, و التركیز .1

على المواد في الوقت المطلوب, و الطریقة تطبیق, و الھدف 

سیتحقق.

یستطیع أن تعطي شعورا من الراحة للطالب, ألن عملیة التعلم .2

التي تلت أكثر انتظاما.

یستطیع أن یستخدم كأداة للرقابة على المؤسسة أن عملیة التعلیم .3

التي جرت بما في ذلك من حیث تحقیق أھداف المنھج.

النشطة المدرسي في اللغة العربیة.ث

یتم تعلیم اللغة العربیة والدین اإلسالمي من خالل الممارسات 

ھا, وتتنوع اللغویة والدینیة, التي یقوم یھا الطالب خارج المدرسة والدخل

ھذه الممارسات خارج المدرسة لتشمل المناشط اللغویة و الدینیة 

والوظیفیة, التي یستخدم فیھا الطالب اللغة الربیة حدیثًا و استماعًا قراءة 

و كتابة, والتربیة الدینیة اإلسالمیة معرفة و سلوك.



أما ممارسة اللغة العربیة و الدینیة في المدرسة فتسیر في مسلكین :

األول : ما یقدم داخل الفصول الدراسیة.

الثاني : ما یقوم بھ الطالب في مجتمع المدرسة من نشاط.

نشط و أھمیتھ وموقعھ في مدارسنامفھم 

لیست المدرسة مجرد مكان یتجمع فیھ الطالب, بل ھي مجتمع 

صغیر یتفاعلون فیھ یتأثورن, حیث یتم اتصال بعضھم ببعضھم اآلخر, 

بانتماء بعضھم إلى بعض, ویھتمون بأھداف مشتركة ویشعرون 

المدارسھم, وكل ذلك یؤدي إلى خلق الورح المدرسي عندھم, والجو 

المناسب لنموھم الفردي و الجماعي, ولیست المدرسة مجتمعًا مغلقًا, 

یتفاعل داخلھ الطالب بمعزل عن المجتمع الذي أنشأ ھذه المدرسة, بل 

لطالب بمجتمعھم و بیئتھم, و الشعور ھي تعمل على تقویة ارتباط ا

بالمسؤلیة تجاه ھذا المجتمع و تلك البیئة, وتھدف المدرسة إلى مساعدة. 

طالبھا على النمو السوي جسمیا و عقلیًا و اجتماعیًا وعطفیًا, حتى 

یفھموا بیئاتھم الطبیعیة واالجتمعاعیة والثقافیة بكافة مستویاتھا.

عملیة التعلیم اللغة العربیة.ج



عملیة التعلیم ھو نشاط االتصاالت Rahmainiفي كتاب Hermanقال 

ینطوي على أربعة عناصر وھي: التواصل, المتناول, رسائل اإلعالم. 

التواصل ھو العنصر الذي یعطي الرسالة 

و ھذا ھو المعّلم. المتناول ھو العنصر الذي یعطى الرسالة و ھذه ھي 

ل اإلعالم ھي أداة تستخدم لنقل الطالب. الرسالة ھي مادة تعطى, وسائ

16رسالة.

دور المعلم.1

ھو الشخص الذي یساعد الطالب  في كتابھاالمعلمKhanifatulتقال

المعّلم الذي 17على اكتساب المعرفة التي یمكن أن تتطور قدراتھم.

مبتكرة وسیتم التخطیط مع المواد التي سیتم عرضھا على المتعلیم, لذالك 

فمن الضروري جدا الدرس التخطیط الذي یغطي جمیع الجوانب, أي 

المواد, اإلعالم, أو الطرق التي سیتم  تنفیذھا في عملیة التعلیم. الدور 

ألمة الدولة, العالم, المعلم ھو اإلسھام المبشرة و قابلة للقیاس من أجل ا

من خالل مساعدة شباب على التعرف على المعارف و المھارات.

16Rahmaini, (2015), Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Kreatif dan Menarik, Medan: Perdana
Publishing, hal. 129.
17 Khanifatul, (2013), Pembelajaran Inovatif, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hal. 22.



باإلضافة إلى Rahmainiفي كتابCharles Alwasillahو Furqan Azizقاال 

ذلك, الثناویة دور لمعلم على فیما یالي:

المنظم من المصادر و المصدر نفسھ.األول : 

.كمخرج في إجراء أنشطة العملالثاني : 

الباحث و الطالب من خالل إعطاء الكثیر من الثالث : 

التبرعات من المعرفة و لقدرة.

دور الطالب.2

أن الطالب بدور مرتجل و المفاوض. قال Language Meethodologyفي

Breen في كتابRahmaini
أن دور الطالب كمفاوض بین عملیة التعلیم 18

و الھدف من التعلیم یخرج من التفاعل مع دور المفاوضین جنبا إلى 

جنب من الفریق وكذلك في إجراءات الطبقة األنشطة المضطلع بھا في 

المجموعة. و القصد من ذلك ھو أن جمیع المشارك في عملیة التعلیم 

18 Rahmaini, ibid, hal136



تفضیل كما من المفترض أن یجب أن ندرك أن الطالب لدیھم أیضا 

یكون التعلیم.

دور المواد اإلعالمیة.3

وسائل اإلعالم ھي األشیاء التي یمكن أن تساعد في نقل رسالة من 

مقدم الرسالة. و بالتالي فإن دور اإلعالم كأداة لنشر رسالة المعطى من 

غالبا في یحدث في التعلیم من الطالب 19الرسالة إلى مستلم الرسالة.

كسل و الملل من المواد المقدمة. لیس من النادر شكاوى من شعرت با

الطالب الذین قد ال یفھمون المواد التي تدرس من قبل المعلم.

قد یكون ھذا بسبب أن التعلیم ھو رتیب جدا و الوسائط المستخدمة 

أقل جاذبیة و حتى ال تستخدم وسائل اإلعالم. وبالتالي فإن وسائل 

اإلعالم المطلوبة في عملیة التدریس یجب أن یكون متالئما مع المواد و 

األسالیب المستخدمة بحیث كل خط و وفقا لالحتیاجات. 

19 Rahmaini, ibid, hal 13-135.



الباب الثالث

طرق البحث

األھداف الخاصة للبحث.أ

أما األھداف من ھذا البحث لتصویر عملیة التعلیم  خاص  في 

درس الصرف, طرق التدریس و وسائل التدریس الذي یستخدم  في 

عملیة التعلیم, و رغبة الطالب وإجابة الطالب على درس الصرف في 

عملیة التعلیم اللغة العربیة.



تخدمة الطریقة المس.ب

ھذا البحث یستخدم بالطریقة الوصفیة الكیفیة, حیث نتائج البحث 

یتصور في تحلیل البیانات الذي وجد من المفحوص و المالحظة التي 

الباحثة. كما قال  غینجوك في كتب إمجیر یعني" غرض بھا عملت 

الوصفي الكیفي ھو یساعد قّراء لمعرفة األحداث, مثل مذا فكرة 

البحث و كیف األحداث أو العملیة في مكان البحث. المفحوص في مكان

ھذا الوصفي یكتب في الروایة إلكتمال التصوُّر الكامل عن األحداث في 

20العملیة التي إشتكى.

أسالیب جمع البیانات.ت

المالحظة.1

تعریف المالحظة  یعني االعتبار المنتبھ لحادثة او ظاھرة او شيء 

االعتبار المنتبھ للظواھر والحوادث ما. اما المالحظة  العلمیة : فھي 

بقصد تفسیرھا واكتشاف أسبابھا والوصول إلى القوانین تحكمھا.

1Emzir,  (2015), Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif, Jakarta: Rajawali
Pers, hal. 174-175.



ھي الخطوة األولى في البحث العلمى, ومن أھم خطواتھ, یقوم 

ھا في جمع مراحل البحث, تسبق االفتراض و ترافقة و تلحق بھ ة بالباحث

21وتقود الباحث إلى صیاغة الفرضیات و النظریات.

أجات روكاجات : المالحظة ھي العملیة النظامیة عن قال

. المالحظة یعمل بالمراقبة على الموضع 22األعراض فیزیائة أو فكریة

ألخذا المعلومات المطلوب, و لھذا الباحثة تبصر ضلع المعالم من خالل 

التعلیم, و ضلع الطالب في التعلیم.

عبارة عن قال أحمد حسین في كتاب ربحي مصطفى, المالحظة 

تفاعل و تبادل المعلومات بین شخصین أو أكثر, أحدھما الباحثة و األخر 

المستجیبن أو الباحوث, لجمع معلومات محددة حول موضوع معین. 

23ویالحظ الباحث أشاھا ردود فعل المبحوث.

المقابلة .2

تعتبر المقابلة استبیانا شفویا من خاللھ الباحث بجمع معلومات و 

ن المفحوص, و الفرق بین المقابلة و االستبیان یتمثل في بیانات شفویة م

2000(دمشق: دار الفكر, البحث العلمى أساسیاتھ النظریة وممارستھ العلمیةرجاء ,وحید دویدري, 21
. 114م), ص. 

2AjatRukajat, (2018), Pendekatan Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Deepublish, hal. 22.
.115, ص. )2001( عمان: البحث العلمي أسسھ, مناھجھ و أساسلیبھ, إجراءاتھربحي مصطفى, 2323



أن المفحوص ھو الذي یكتب االجابة على اسئلة االستبیان, بینما یكتب 

24الباحث بنفسھ اجابات المفحوص في المقابلة.

قال أحمد حسین في كتاب ربحي مصطفى, المقابلة یعني لقاء یتم  

) الذي یقوم بطرح مجموعة بین الشخص المقابلة (الباحث أو ینوب عنھ

من األسئلة الشخص المستجیبین وجھا لوجھ, ویقوم الباحث أو المقابلة 

25بتسجیل اإلجابات على االستمارات.

المقابلة تعمل ألخذا البیانات الكاملة من المفحوض, و لھذا الباحثة 

تعمل المقابلة إلى المعلیم الذي یدّرس في المدرسة العالیة الحكومیة كبلن 

ھي.ج

الوثائق .3

الوثائق یعمل لتكملة البیانات المطلوبة في عملیة البحث. باإلضافة 

إلى المالحظة و المقابلة و اإلستبانة, باعتبارھا أدوات أو طرق لمجمع 

المعلومات, یستخدم الباحثون الوثائق أو المصادر المختلفة (المطبوعة و 

ثائق أو المصادر فیر المطبوعة) التي تضم المعلومات. وتقدم ھذه الو

الكثیر من المعلومات المھمة للباحث حول دراستھ, وخاصة في المراحل 

.135), ص.1984, ( , البحث العلمي مفھومھ وأدواتھ و أسالیبھذوقان عبیدات و زمالؤه24
.106), ص.2001عمان: (إجراءاتھالبحث العلمي أسسھ, مناھجھ و أساسلیبھ, ربحي مصطفى, 25



األولى التي یسعى  خاللھا الباحث إلى تكوین خلفیة نظریة عامة عن 

المشكلة أو موضوع الدراسة, وكذلك في مرحلة التعریف على 

26الدراسات السابقة في المجال. 

لیب تحلیل البیاناتاأس.ث

البیانات في الباحث النوعي ھو النشاط الذي یتم القیام بھ تحلیل 

بشكل مستمر أثناء الدراسة, یتم بداء من جمع البیانات إلى مرحلة كتابة 

تحلیل البیانات تم خالل مراحل المالحظة, حیث في ھذه 27التقریر.

العملیة الباحثة أن ترى مباشرة التعلیم األنشطة المضطلع بھا من قبل 

الطالب في عملیة التعلیم. في مراحل المقابلة الباحثة تكسب المعلم ة 

البیانات من مخبر للحصول على البیانات إضفیة.  ثم على مراحل 

الوثائق ویتم الستكمال البیانات المطلوبة في عملیة البحث, على أن 

تكون ساریة المفعول.

تحدید البحث.ج

Ibid. 121ص. 26
27Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hal. 176.



عالیة الحكومیة أخذت الباحثة في ھذه البحث یعني في المدرسة ال

كبان 6كبان جھي, وقعت في الشارع سامورا الزقاق مدرسة الرقم 

5ولغایة 2019یانواري 23جھي. و یعقد ھذا البحث حول من تارخ 

. وقعت المدرسة في البیئة الجیدة و الطبیعة الحسنة حتى 2019ماریس 

یذوق الطالب مریحا و سعیدا و آمنا. 

مصادر البیانات.ح

لبیانت من ھذا البحث یعني :أما مصادر ا

معلم اللغة العربیة في المدرسة العالیة الحكومیة كبان جھي.األول : 

الطالب و الطلبات العالیة الحكومیة كبان جھي, من الفصل الثاني : 

األول الى الفصل الثاني.

باب الخامس

الخاتمة

خالصة البحث.أ



درس بناء على البیانات المذكورة و نتائج البحث فاستخلصت الباحثة أن 

الحكومیة الصرف في عملیة التعلیم اللغة العربیة في المدرسة العالیة

كما تالى:كبان جھي 

عني جّید ألنھ في عملیة التعلیم   اللغة العربیة في درس الصرف ی

أن یبتكیر بیئة التعلیم مفّرحا. و الطرق سعىعملیة التعلیم المعلم ی

المستخدمة جیدة و متنوعة  في عملیة التعلیم اللغة العریة في المدراسة 

ي.ھان جالعالیة كب

و أما اإلستخدام على وسائل التدریس  ندرة. ألنھ إستخدام على 

وسائل التدریس یستخَدم لمادة الخاص, وأما في مادة الصرف غیر 

جّیدا, ستجابة و اھتمام الطالب في التعلیم اللغة العربیةإو أمامؤّثرا.

من حماستھم عندما یتعّلمون في التعلیم و المتعّلیم.نظرت الباحثة

و ,إستخدام الطریق المناسب مثل حفظ التصریف بنشید الذي ینَشد معا

الطالب یحبھ.

و بالطریقة األخرى یعني من خالل القصة القصیرة سیسھل الطالب فھم

الدرس.



اإلقتراحات.ب

من المعلم أن یتطّور طریقة المستخدة لكي في عملیة یرجى 

التعلیم اللغة العربیة سیكون أحسن. و كذلك في استخدام وسائل 

التدریس في عملیة التعلیم.

یرجى من الطالب و الطالبات أن یرغب في تعلم الصرف, ألن 

و یسعى الصرف من العلوم الھامة في دراسة الكتب العربیة,

بالصبر في تعّلم لكي أن یكون ناجحا للمستقبل.

یرجى من القراء اإلصالح و النقد على ھذه البحث ألنھ بعیدة من 

الكامل.
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