
 

1 

 

 الباب األول 
 مقدمة

 خلفية البحث  -أ
.يةـربـمالتـــرعالــؤثـــبلهحىتيــقانــقارنةمعأزمــــرتكنولوجياابملضن4.0زمنـاليف

قــي،1901ةــذسنـمنايةإبندونيسيـربـالتتكان إندونيسيارقـواننيجــرى 20مـــمهورية
فـالوطنيةـربــنظامتعن2003ةــسن التـ(ي1آية)1صلـية ورسميةهيسعيـربــقول:
بـــإجي التـيـاد وعمليةــئة نشامــتعليالعلم الطالب نفسحبيث قوة تطور روحيــط القتناء ه

يةهيـربـإنالتبالده.وتههوأمــةومهارةنفســعفةوشخصيةوبصريةوأخالقالكرميالدينو
مـــ،عال5.0حىت1.0زمنمنـ.يزدهرالبعدهالذييتمقرنمنقرونماالنتظامـــتعليالعملية

منهجالدراسةإلرساء.وجــحتف.تنتكسحىتتبّدلالشديديةـربـالت
منهجالدراسةتقيةتعلّـربـةالتـــفوزعمليتية.ـربـاألساسيفالتومنهجالدراسةهو

استعمل.يتال عمليي أساس حىت ومادة وحمتوى أهدافا الدراسة منهج م.ـــتعليالةـــشمل
الدراسةاجرتاح الدراسةي.التـربـيـةكفاءةيفعمليةالهدافاألاستفادمنهج روجمنهج

يةابلوالايتاملتحدةاألمريكية.ـربـّيالذيمتالتــجاخصائويدر1950ّةــذسنـإبندونيسيامن
ازدهارشىمعــمت.الذيمعناهمادةcriculateمنلغةالتيينامنهجالدراسةحرفياأصله

وممـنظري التـــة تطوركث،يةـربـارسة الدراسة منهج التـكلمة املـــري نظر وجهة على رءـــعريف
 1تنوع.ـــامل

عريفمنهجـــعلىاألثرتمارسة.ـــيةالذيتعبرييفاملـربـتصّورالتوهمنهجالدراسةو
التعليميةولكنمبافيهكلـربـليستصّورالتالدراسةأطورمنقديحىتمعىنمنهجالدراسة

مذيـال احلك.يةـربـالتؤّسســةرسم القــتعّرف يف الدراسة منهج رقمــومة ةــسن20وانني
حمتوىوأهدافالرسمعنتويمنهجالدراسةهوطقمواحدحي(19آية)1فصل2003
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ويةحتقق.منهجالدراسةهـربـليهدفإىلالتمـــتعليالومادةومنهجالذياألساسيفعملية
الت حيتويـربـأساس الذي التية نشاط حمتوى وأسئلة األهداف استعدّــأسئلة الذي علم

طقمواحدالرسمومنهجالدراسةه2.ةجتاموقفومتنوعالقيمةاحملالطالبمبهارةوعلمو
ليجرتحأهدافالتعليمالذييستعملأساستنفيذوتنظيماألهدافوحمتوىومادةومنهج

 3.التعليماألساسيفوية.منهجالدراسةهـربـالت
كانعلم.ــعلميفبيئةالتــاملعلمومصدرالتلالطالبمعــامــتعنشاطومهـــالتعليو

هـــالتعلي الذيوم املعلماإلغاثة عملييعطي وـــهبدفكذا العلم حتصيل املهارةة إتقان
ليساعدنشاطوهالتعليمبعبارةأخرىوالطبيعةوإنشاءاملوقفوثقةابلنفسعلىالطالب.

4جيدا.لكييتعلمالطالب
سعيالذييفعلاملعلمأووهالتعليمكانازدهارمنلفظالتدريس.ومهـــالتعلي

ندـــييســاخلدمةالتوهتعليميةالرمسيأياملدرسةـربـيفالتعلم.ــالتاملدرسلتعليمالطالب
تعليماإلغفالسيملـــتعليالوكانم.ـــتعليالةـــاختصاصّييستعدعمليإىلاملعلمألناملعلمهو

.(وجهامباشرةمـــعليــالتموالتحقيقالتعليميفـــ)أي:علىقدرإعدادالتعليمـــتعليالةـــعملي
5تنوع.ـــــماملـــليعالتتصميمابأعقدمنهاومتعّمدالتعليمولكن

على(.عليمــتهيمـــتعليالةـــعملي)أيتعليموالالتعلمتبسيطمنكلمةومهـــالتعلي
اإلبــدالســلوكـاكــافةييفعلاملـــرءليــقــتــينذالنشاطوهالتعليمتـــعريفيـــسبنفسحـــ

حيـثمـااملعلميعّلمعمليـــةيعنـــيتدريســاالتعليمتــشــابـهي.مثلنتــيـــجةتعــامــلاملـــرءببيــئته
التدريسبــالتدريس.عالقةمتيـــنةتعليـــماليعرفأنفازدهارنفســه.ويرشدالطالبإىل
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التعليـــم متكـامـل أجــزاء من بعضوالجــزء إىل بعضها ـــمالأينما،يـــنــفصل كونيتعلي
 6تدريسا.

سلســـلةعمليـــةيكونالتــعلموالتعليـــمو،التــعلماليتخّلصمنتـــعريففـــإنالتعليـــم
التــعلمنشاطوالتعليـــمهشكلعمليـــةالتعليـــمبعده.نتــيـــجةالتــعلموتكوناليـــنــفصلهما

منيمقوّنظامالتعليـــميرتكبالتعليـــم.نظاماليتيفعلاملعلمأواملدرس.كانتعمليـــةالتــعلم
ا فـــعــّالتــآزراحـىت تعــامــل املعلمستــفيــد وتــوجـــيه التــعلم التعليـــمهو نظام على املــقــّوم .

التــطــويــراعتــمــادايموــصمــنسجمالتعليـــمبــفــّعــالإذاكانالتيفوزويالتعليـــم.والـمــادةوبيــئة
أهدافالتعليـــمالـمثــبتأوعلىكفاءةاألساسيةومزيــةالطالبوالـمــادةواألساسعلى

 7مـؤشـرفـوزالتــعلم.
تعليـــم.اليفعمليـــةحــفــــزونـصـوحالطالبتــحســـيــنوـــهدفإىليكانالتعليـــمو

الفهيممــادةطالبالوبسرعةمــادةالدراســةالفهيمطالبالقــامثلفــروهلالتعليمكان
بــبــليــدفهممــادةالدراســةخــصــوصــالــغةأجــنــبــيــة.الدراســة

حىتأصولعنمــادةدراســةاألخــرىوتــعلماللــغةاألمجــنــبــيــةاأللــغةالواخــتـلفت
تــشتــمــلعلىمنهجومــادةاختلفتاتعليـــمه قدرةاللــغةليستوعمليـــةتعليـــمها.اليت

ولكنهاالفطــر اجاإلّي عمليـــة من اهلادئتعليـــمالعمليـــةعلىحتــيــاجاالوتــهادةنــجــاز
8.قدرةأوالالتــحــّولوإرســالمــهــارةنشاطوأساسهتــعلماللــغة.ةوبيــئـةمـــؤازروســيــلةو

غةمنلغــاتاألجنــبــيــة.ــواللــغةالعربــيـةل
،واللــغةالعربــيــةتــقــاللــغةلــغةكريـــمــةاليتالتـــنــفصلمناإلســـالمالعـربــيــةةــغاللو

ابلعــربــيــة. هللا أنــزل اليت الكريـــم والــقرآن رفـــقــة لــغة هي العـربــيــة القــلبواللــغة أتــلذذ
منمتنوعللــغةالعـربــيــةا،وقدتــعلمأقــتــيناألدباجلمــيلوالعجــيــبسوفووأطــمــئــنالنــ

أكثرتعليـــماللــغةالعـربــيــة.دولالعالـــمخــصــوصــابــإندونيسيا
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العـربــيــة اللــغة املــيتعليـــم مثل إبندونيسيا وـفعلكثــريا اللــغةدرســة تعليـــم املـــعهد.
اللــغةالعـربــيــةقدرةاللــغةالعـربــيــة.قدرةلتــحســـيــنحــفــــزوبـنـاءيةـربـالتنشاطوالعـربــيــةه

اللــغةالعـربــيــةكانتوضروريــةيففهمالــقرآنواحلديــثوكتبالعــلمـاءالسـلفبـالعـربــيــة.
رفاليتتــعلمكثــريا.ـصلـعلمامنهابالعلموشع

كثــريامبدرســةومعهـدهعلميمنشعبعلماللــغةالعـربــيــة،وكانرفشعبةـصـعلمالو
رفعلمأبصولتعرفهباصــيغالكلـماتمنحـيـثمايعرضلهمنـفـالـصإندونيسيا.

ب عليه تكون أن جيب ما نعرف وبه وإبـدال، وإدغـام وإعـالل قبلنيـتصريف الكلمة ــة
سماملــتمكن)أياملــعرب(والفعلاملــتصرف.فــاليبــحثانتظامهايفاجلملة.وموضوعهاال

والـصـرفمنأهـمالعــلومعناألمســاءاملــبنيــة،والعناألفــعالاجلــامدة،والعناحلــروف.
العـربــيــةألنعليــهاملــعّوليفضبطصــيـغالكلم،ومـعـرفـةمايعرتيالكلماتمنإعـاللأو

يعرإدغـام أن وعـالـم أديب علىكل جيب اليت األصــول من ذلك وغـيـر إبـدال ،هافأو
العلم منهذا هلم الحـظ الذين املتأدبني من فيهاكــثيـر يقع أخــطاء يف الوقــوع خشيــة

علىعلمالـصـرفضرورية.فحاجةاملــسلم9اجلليــلالنــافع.
فـإنحاجةاملــسلمعلىمـعـرفةوتــعلمعلمالـصـرفضروريةألنهسببمنأســبـاب

اللــغةالعـربــيــةيـعتـقدمبتدئأنتــعلمعـربــيــة.الفهمالـقـرآنواحلـديـثوكتبالعلماءالسلف
الـصـر- ترتـيــب-فعلم يعين بـانتـظام اليبدأ ألنه وصعوبة وتالا إرشـادا منوجـيــهاجيد

ويقالخصوصاعلمالـصـرف.الكييســتقيــمتــعلمهتــاجتــعلماللــغةالعـربــيــةصــرباحياملعلم.
10رالكلمةاصتالحاالتصريف.ــيــرا،وفيهتغيــيــيتغيـعلمالـصـرفتصريفايعن

الـصـرف-والتصريف املدنتــعلمكثــريا-علم على كمثلالكربىبـإندونيسيا
يــزدهرو.اجلــنــوبــيــةبـإندونيسيايــمــنتانلومراتبورامديــنةمنمدنإقــليــمكا.مديــنةمراتبورا

 
8(ص.2016)بــريوت:دارالفكر،جامعالدروسالعـربــيــةشيخمصطفىالغالييين،ال 9

10 Ilmi, S.Pd., Bahasa Arab Dasar Kelas Mufrod Level 1 (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020) 

hlm. 2 



5 
 

   

اتعليـــمعلمالـصـرفكانو،بوراعلمالـصـرفمبراتبوراألنكثــرياتعلممبدارسومعــاهدمرات
معهدبكةمراتبورا.هافيمبديــنةمراتبورااليمتعمن

مراتبورا بكة الــقرآنومعهد حتفيــظ على األطفالتركيــز روضة طالب فيه اليت
حفظالــقـرآنوتعلمعلــومدرسةالثانويــةيوجبوناملدرســةاملتوســطةواملدرســةاإلبتدائيــةواملو

والفــقــهواملــعـاملةوجمّهزالطالببعــلومالديــنمثلالعقيــدة،تفســيــرالتجويــدوالالــقـرآنمثل
علمالـصـرفهينظروفيهمرحلةمنمرحالتتــتعلماللــغةالعـربــيــةعلىواللــغةالعـربــيــة.

8نجارانمدرســةاإلرشــادتتسمىاملرحلةاملتوســطةمبعهدبكةمراتبوراومرحلةاملتوســطة.
.مبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة املـــتوســطةاإلســالميــة

منهجمبعهدبكةمراتبورا  املـــتوســطةاإلســالميــة8مدرســةاإلرشــادتنجارانوتطّبق
اندماجالعــصريـةفيهااستعـمالوموحدالعــلوماملعهداملــتنوعةالديـنيـةاليتموحدــدراسال

الدراســةبني عشرمنهج منهجثالثة الدراسةوبني الوحدة تـربـيةمستوى برانمج على
منهامعلمالـصـرفعلتــمنصفوفصفّوهلايفرعـايــةوزارةالديـنـيـة.املدرســةاملتوســطة

يفالصّفالتاسعهواألستاذحممدحافظالصرفواملعلمالتاسع.والسابعوالثامنالصفّ
أنصاريالذيمتخرجمناجلامعةاإلســالميــةابملـديــنةاملــنورة.

الباحث قابل ووقد الرحيم عبد فيصل حافظاملدير حممد التاسع الصف املعلم
رســةاإلرشــادمدالطالبيفتعليـــمعلمالـصـرفألنمشاكلوجدالبياانتعنأنصاريأن

تركيــزعلىحتفيــظالــقـرآن.مبعهدبكةمراتبورا املـــتوســطةاإلســالميــة8تنجاران
أساس قبلهعلى ما معشرح املــقـابلة الرحيمونتــيـــجة عبد فيصل املعلمواملدير

التاسعحممدحافظأنصاري تنجارانمبالصف   املـــتوســطةاإلســالميــة8درســةاإلرشــاد

مراتبورا بكة البحث،مبعهد بـرفع الباحث الـصـرفمشاكلعنيــهّم علم الذيتعليـــم
مشاكل تعليم علم الصرف لدى الطالب مدرســة اإلرشــاد  ”؛ملــوضــوعابموضــوعالبحث

“.كـاليــمــنتان اجلــنــوبــيــةمبعهد بكة مراتبورا   املـــتوســطة اإلســالميــة 8تنجاران 
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 أســئلة البحث  -ب
فكانتأســئلةالبحثيفهذاحبثوهيعلىأساسشرحخلفيةالبحثقبله،

كماأييت؛
الـصـرفتعليـــمكيف .1 تنجارانيفعلم اإلرشــاد املـــتوســطة8مدرســة

 ؟كـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــةمبعهدبكةمراتبورا اإلســالميــة
مدرســةاإلرشــادتنجارانيفلدىالطالبتعليــمعلمالـصـرفمشاكليماه .2

 ؟مبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة املـــتوســطةاإلســالميــة8


   أهداف البحث  -ج
يعين؛فأهدافالبحثيفهذاحبثعلىأساسأســئلةالبحثقبله،

الـصـرف .1 علم تعليـــم تنجارانيفمعرفــة اإلرشــاد املـــتوســطة8مدرســة
 .مبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة اإلســالميــة

مدرســةاإلرشــاديفلدىالطالبتعليـــمعلمالـصـرفمشاكلماهيمعرفــة .2
 .مبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة املـــتوســطةاإلســالميــة8تنجاران


 التحديد اإلجرائي  -د

التحديداإلجرائييفهذاالبحثإليـضاحاملـــوضــوعالذيميكنســوءالفهمأما
هو؛،فهيعل

 اكلمشــ .1
يشكل.–أشكلأصلهامناكلجاءيفمعجمحمموديونسأنكلمةاملــشــ

املاكلــشــوامل اليسببالشيءهيةواملــشــكل11.ةــشكلمجع منالبديتجدال
 

(ص.2019)جاكرات:حمموديونسوالذرية،إندونسي–قاموسعريب،ديونسوحمم 11
202
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كليفهذاالبحثاأمامش12أهدافعمليـــةالتعليـــم.يــلقراكلهيعا،واملــشــلاحل
املـــتوســطة8مشاكلتعليمعلمالصرفلدىالطالبمدرســةاإلرشــادتنجاران

اجلــنــوبــيــة  اإلســالميــة مراتبوراكـاليــمــنتان بكة تصريفمبعهد صعوبة وتشمل ،
 وغريها.غامواإلدلاألفعالوقاعدةاإلعاللواإلبدا

 تــعليمال .2
تعليـــمالتعــامــلبنيالطالبوبنياملعلممبــاشرةوغريمبــاشرةنشاطوهتـعليمال

إجنازالتعليمهوشيءيبتدعالستعمالدرايةاملعلماإلحرتايّفيف13.لتحويــلالعلم
تعليمهأيإجنازأهدافمنهجالدراسةالذييدبريفتعليمه.والتعليمهوشكل

تعاقبالتعليمالذيأيلفويدبرلعمليـــةتعليـــمعمليـــةتعليـــمالطالب،فيهدور
البحثالطالب. هذا يف التعليم مدرســةأما الطالب لدى الصرف علم تعليم

مبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة وســطةاإلســالميــةاملـــت8اإلرشــادتنجاران
 بالتصريفمناجمللداألولوالثاينوالثالث.اأيتعليمتصريفاألفعاليفكت

 علمالـصـرف .3
منحـيـثمايعرضعلمالـصـرفهوعلمأبصولتعرفهباصــيغالكلمات

اصتالحا؛و،علمالـصـرفلغة؛التغيــيــر14لهمنتصريفوإعـاللوإدغـاموإبـدال.
هبا إال ملــعانمقصودةالحتصل إىلأمثلةخمتلفة الواحد وعلم15.حتويــلاألصل

أماعلمالصرفيعنـــيتغيــيــرا.سواءماقبلهتعريفهوالـصـرفيذكرعلمالتصريف
يفكت األفعال تصريف البحث هذا والثاينايف األول اجمللد من التصريف ب

والثالث.
 

12 Ahmad Fikri Amrullah, Manajemen Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab (Jakarta: 

Kencana, 2021) hlm. 35 
13 Teuku Sanwil, dkk., Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Santri SD/MI (Aceh: Yayasan 

Penerbit Muhammad Zaini, 2021) hlm. 14 
8(ص.2016)بريوت:دارالفكر،جامعالدروسالعربيةالشيخمصطفىالغالييين، 14
دارابنأزكى،)جاروت:الكايفيفعلمالصرفاجمللداألولأ.زكرايبنأمحدكرخى، 15

1(ص.2020
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   املـــتوســطةاإلســالميــة8مدرســةاإلرشــادتنجاران .4
مؤّسســةالتـربـيةمبعهدهي  املـــتوســطةاإلســالميــة8مدرســةاإلرشــادتنجاران

دائرة3شارعمسلمجممعسعادةيفتوســطة.وهيعنوانـــبكةمراتبورايفدرجةامل
فيهافريــضةأنكلو،القريةسوجنايابرينجمراتبورامنطقةبنجركاليمنتاناجلنوبية

علىواحلديــثاألحكاموهلابراعــةمنهاحفظالــقـرآن.سكوناملسكنالطالب
مكاملــةابلعـربــيــةوقراءةالكتبويستطيعونثالثسننيواداماألقلتسعةأجزاءما

 الصفراء.
 معهدبكةمراتبورا .5

معهدبكةمراتبوراتركيــزعلىحتفيــظالقرآناليتفيهطالبروضةاألطفال
درسةالثانويةيوجبونحفظالقرآنـــاملدرسةاملـــتوسطةوـــاملدرسةاإلبتدائيةوــاملو

علومالقرآنمثلالتجويدوالتفسيـر،وجمّهزالطالببعلـومالدينمثلونوتعلم
العقيدةوالفقهواملـــعاملةواللــغةالعـربـيـة.


 أمهية البحث  -ه

؛كماأييتوهيوهلاأمهيةالبحثيفهذاالبحث
 أمهيةالنظرية .1

تــعليماعلميعنمشــالبحثالاستفادةيرجوالبحثهذا اللــغةوتعلمكل
مدارسومعــاهدالذيتعلمابألماكناملـــتنوعـــةمثلالعـربــيــةخــصــوصــاعلمالـصـرف

وتعلمكلتــعليمااملراجعاجلديدةلبحثبعدهعنمشــويرجومساعدةإندونيسيا.
علمالـصـرف.نظراللــغةالعـربــيــةعلى

 أمهيةالتطبيقية .2
البحثنتــيـــجةللمعلم؛كانت -أ حىتتستفيدهذا التعليـــم عمليـــة تقوي

 .رزهاحتيتعلىأهدافالهاتــحســـيــن
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حفزوأثرجيداحىتميكننـــللطالب؛كانتنتــيـــجةهذاالبحثيــتحسّ -ب
قدرة ويــتحّســن التعليـــم عمليـــة تقوي يفعل اللــغةأن تعلم يف الطالب

 ــوصــاعلمالـصـرف.العـربــيــةخــص
تنجارانملدرســة -ج اإلسالمية8اإلرشـاد مراتبورا؛املتوسطة بكة مبعهد

خــصــوصــاعمليـــةتعليـــماللــغةامتقدّكانتنتــيـــجةهذاالبحثتستفيد
املـــتوســطة8مدرســةاإلرشــادتنجارانعلمالـصـرفإىلنظرالعـربــيــةعلى

 .مبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة اإلســالميــة
مشاكلالدرايةعنتستفيدزايدةللباحث؛كانتنتــيـــجةهذاالبحث -د

 تعليـــماللــغةالعـربــيــةخــصــوصــاعلمالـصـرف.


 الدراسات السابقة  -و
واألماكننظرالتــعليمحبواثولكنعلىالكلاجحبثالباحثعنمشــائنتــكانت
؛املـــتنوعــةمنها

البيئة  ”حتتاملوضوع2022سنــةأمحدهجرايالنوراليتألفهاعلميةرسالة .1
اإلسالمية  املتوسطة  املدرسة  لطالب  الكالم  مهارة  ممارسة  على  اللغوية 

 16“ .اجلنوبيةمبعهد بكة مراتبورا كاليمنتان  8اإلرشاد تنجاران 
البيئةاللغويةعلىممارسةمهارةلهأهدافملعرفةأمحدهجرايالنورحبث

مبعهدبكة8الكالملطالباملدرسةاملتوسطةاإلسالميةاإلرشادتنجاران
ذايتالبحثبعضاملعلمياللغةالعربيةوهذاالبحثحبثميداين،و.مراتبورا

ومعلميالدروساملعهديةوالطالبيفاملدرسةاملتوسطةاإلسالميةاإلرشاد

 
16 Hijrianur, Ahmad, Skripsi: لطالباملدرســة الكالم مهارة ممارسة على اللغوية البيئة

مبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة8اإلرشــادتنجاراناملتوسطةاإلسالمية , Banjarmasin: UIN 

Antasari Banjarmasin, 2022, diakses dari https://idr.uin-antasari.ac.id/19648/  pada 10 Desember 

2022. 

https://idr.uin-antasari.ac.id/19648/
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هوالبيئةاللغويةعلىممارسةالبحثموضوع.وبكةمراتبورامبعهد8تنجارن
أسلوبمجعالبياانتمالحظةومقابلةوتوثيقة..أمامهارةالكالموتطويرها

هوالبيئةاللغويةوبنيهذاالبحثأمحدهجرايالنورحبث بنيالفرق
نجارانعلىممارسةمهارةالكالملطالباملدرسةاملتوسطةاإلسالميةاإلرشادت

كلاأماهذاالبحثتـركيــزعلىمشــ.مبعهدبكةمراتبوراكاليمنتاناجلنوبية8
)أيتصريفاألفعالوقاعدةاإلعاللواإلبدالواإلدغام(علمالـصـرفتــعليم

تنجارانيف اإلرشــاد اإلســالميــة8مدرســة مراتبورا  املـــتوســطة بكة مبعهد
.كـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة

تعليم   مشكالت”حتتاملوضوع2022سنةسلسبيالهاتاليتألفعلميةرسالة .2
مدرسة  يف  اجلائحة  عصر  االنرتنت  عرب  عالجها  وحماوالت  العربية  اللغة 

 17“ .السالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة فاليهاري كاليمنتان اجلنوبية
وحماوالتتــعليماللــغةالعـربــيــةــاكللهأهدافملعرفةمشسلسبيالحبث

السالماإلبتدائيةاإلسالميةعالجهاعرباالنرتنتعصراجلائحةيفمدرسة
اجلنوبية فاليهاريكاليمنتان التعليمأنسلسبيالونتــيــجة.املتكاملة عملية

ابستخدامعرباالنرتنتومشاكلهحمدودةالتسهيالتوإتقانالتكنوجليااليت
وأسلوبمجعالبياانتكيفيحبثسلسبيال.وحبثميتلكهااملعلموالطالب

لتوثيق.وامالحظةومقابلة
تــعليماللــغةالعـربــيــةــاكلمشوبنيهذاالبحثسلسبيالحبثبنيالفرق

وأماهذاالبحثتـركيــزعلىعرباالنرتنتعصراجلائحةوحماوالتعالجها
)أيتصريفاألفعالاللــغةالعـربــيــةخــصــوصــاعلمالـصـرفمشــاكلتــعليم

 
17 Salsabila, Skripsi: مشكالتتعليماللغةالعربيةوحماوالتعالجهاعرباالنرتنتعصر

اجلنوبيةكاليمنتاناجلائحةمبدرسةالسالماإلبتدائيةاإلسالميةاملتكاملةفاليهاري , Banjarmasin: UIN 

Antasari Banjarmasin, 2022, diakses dari https://idr.uin-antasari.ac.id/18454/  pada 10 Desember 

2022. 

https://idr.uin-antasari.ac.id/18454/
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املـــتوســطة8مدرســةاإلرشــادتنجارانيفوقاعدةاإلعاللواإلبدالاإلدغام(
.مبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة اإلســالميــة

دارسة  ”حتتاملوضوع2021سنةصليفطرايهدااينألفتهااليتعلميةرسالة .3
واملتعدي يف سورة الواقعة ومقتضياهتا يف حتليلية عن أسلوب الفعل الالزم  

 18“ .تعليم علم الصرف
هدااينحبث فطراي ملعرفةصلي أهداف الالزمله الفعل أسلوب

الصرف تعليمعلم الواقعةومقتضياهتايف سورة البحث.واملتعدييف وهذا
حبثمكتيبومصادرالبياانتيفهذاالبحثهوالكتبواملقاالتالعلمية

.علمالصرف.وهذاالبحثحبثكيفييففّن
دراسةحتليليةوبنيهذاالبحثصليفطرايهدااينحبثبنيالفرق

عنأسلوبالفعلالالزمواملتعدييفسورةالواقعةومقتضياهتايفتعليمعلم
تـركيــزعلىمشــاكلحبثميداينوأماهذاالبحثالصرفوحبثهاحبثمكتيب

الـصـرفتــعليم العـربــيــةخــصــوصــاعلم األفعالوقاعدةاللــغة )أيتصريف
واإلد واإلبدال تنجارانيفغام(اإلعالل اإلرشــاد املـــتوســطة8مدرســة

.مبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة اإلســالميــة


 هيكل البحث   -ز
هذاحبثلهمخسةاألبوابمنها؛

التحديد،أهدافالبحث،أسئلةالبحث،خلفيةالبحث،املقدةالباباألول؛ .1
 هيكلالبحث.،الدراساتالسابقة،أمهيةالبحث،رائيجاإل

 
18 Hudayani, Shally Fitria, Skripsi:دراسةحتليليةعنأسلوبالفعلالالزمواملتعدييفسورة

الصرف علم تعليم يف ومقتضياهتا الواقعة , Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021, diakses dari 

http://etheses.iainponorogo.ac.id/14902/  pada 10 Desember 2022. 

http://etheses.iainponorogo.ac.id/14902/
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تــعلي .2 النظري الثاين؛اإلطار الدراسةومشــاكلـــالباب العربــيــةومنهج اللــغة م
 التــعليموتــعليمالــصــرف.

البحث، .3 تصميم البحث، ونوع مدخل البحث، منهج الثالث؛ ذايتالباب
درها،أساليبمجعالبياانت،البياانتومصاموقعالبحث،،وموضوعالبحث

 أسلوبحتليلالبياانت.
البابالرابع؛تقديالبياانتوحتليلها،نبذةعنمكانالبحث،تقديالبياانت، .4

 .حتليلالبياانت
 .الباباخلامس؛اخلامتة،اخلالصة،التوصيات .5


