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 الباب األول

 مقدمةال

 

 خلفية البحث و التحديد اإلجرائي -أ

 عرفة عل ، ملعلى اجلملة دخلت وظائف الکلمة اليت هو قاعدة ملعرفة علم النحو

علم . و تغيريه كلمةتشكيل ال هو قاعدة ملعرفة اإلعراب. الصرف و كيفيةكلمة، لل هناية

شخص ال ال يفهم ألنه إذادراسة والتفهم، لل مهم جدا التخصصات مها الصرفو  النحو

 .يفهم اللغة العربية ميكن ألحد أن ال العلومهذا  النوعني من

القرآن و  الذي جيعلمسلم و خصوصا لل، أمر واجبالصرف  و علم النحو درس

علم  معرفة ميكن فهمه و عمل حمتوياته دون ال للغة العربيةبا القرآن . ينزلحياته لتوجيه السنة

يكون مفهوما كثريا  أن من الصعب يعترب للغة العربيةبا الكرمي القرآن ينزل الصرف. و النحو

أسهل  باللغة العربية القرآن أنزل جوهر وإن كان يف .للشعب اإلندونيس  وخاصة من الناس،

 يف القرآن الكرمي: اهلل تعاىل قال للفهمه. كما
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 (2تَ ْعِقُلْوَن )يوسف: ُه قُ ْرَءانًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم اِإنَّآ أَنْ زَْلنَ 

مصدر  ماألهن، درس من علوم النحو و الصرفال بد أوال ، العربية تعلم اللغةقبل و 

  :العلماء ل من بعضقاكما ،  اللغة قاعدة

 َوالنَّْحُو اَبُ ْوَها َف اُمُّ اْلُعُلْومِ رْ لصَّ اَنَّ ا ِاْعَلمْ 

بني تاجلملة اليت كل شكل   يظهر الصرفعلم ألن أم كل العلم  يذكرعلم الصرف 

. علومصعبة للحصول على ال دون الكتابة العلوم. إذا مل يكن اجلملة ليست الكتابة،  ةخمتلف

 و ها، شكلاعراهبا، ىف تركيبها كل مجلةحتسني  النحو علم والد العلم ألن  النحو يذكرعلم  و

  1.غري ذلك

 اخلاصة لديها فن   العربية اللغة .اللغات األخرى من سهلة للتعلم لغة اللغة العربية ه 

، الواقع على األرض يف ولكن .القصائدو  شكل القرأت يف، وخصوصا قرأت أو مسعت عندما

ولكن ال بكتابته  أن تقرأوا أو يستطيعون القرآن الذين ال يستطيعون أن يقرأوا الناس من كثري

وباملثل،  .لفهمه ومفتاح كأداة  و الصرف علم النحوب جهل اإلنسان من ويتسبب .وفهمه

 األعلى ةاإلسالمي يف الكليات وجدت اآلن اليت غالبا ما باللغة العربية األدب اإلسالم  فإن

 .و املعهد
                                                           

1  Moch. Anwar, Revisi Ilmu Sharaf Terjemahan Matan Kailani dan Nadham al-Maqsud  

berikut penjelasannya. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), hal. iii 
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، مع اللغة العربية الكتب بكتابة لفهم األدوات األساسية حد منعلم الصرف هو أ

 أيضا لديها اللغة العربية وكذلكاألدب، قواعد اللغة و  لغة لديها كل أن ألنه من املعروف

 .علم الصرف يسمى واألدب اخلاصة قواعدها

يف  مقبض رفالص علم يف ألن، العربية من العلوم أهم العلم مبا يف ذلك رفالص علم

، و نسبة اليه، و معرفة من شكل تصغريه شكل، و معرفة من من الكلمات الشكال حتديد

 أو، إدغام أومن إعالل  صمت النطقمعرفة و ، و املخالفاتو السماعى  القياسى اجلمع

 .2غريها

علم الصرف هو يبحث هذا العلم يف املورفيمات و توزيعها. و املورقيم هو أصغر 

توزيع الوحدات  الصرف وصفا مفيدا لرتكيب الكلمةيقدم لنا علم  3وحدة لغوية ذات معىن.

 4الصرفية، أي املورفيمات، يف اللغة األم و اللغة املنشودة على حد سواء.

                                                           
2(http://orioblooger.blogspot.com/2011/05/ilmu-ilmu-bahasa-arab.html) diakses pada tanggal 

10 Mei 2013, pukul 09:46. 
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ت هو واحد من أهم العلوم اليت مت الصرف علمأن  ونعرفي عهدالطالب يف املكل 

علم ألول مرة لقراءة أو فهم الكتب األخرى اليت تعلموها. دراستها، ألنه مفتاح الرئيسية/

 لذلك ميكن القول أن تكون أكثر كفاءة يف كتب القراءة اتقان وأصلع.

من  ليس قليال .األكثر تأثرياو  هامة جداعوامل  ه  طريقةال التعليم والتعلم يف عملية

 الواقع ليس هناك يف .أقل دقة طرق ألن الطالب قدرا أقل من االهتمام الذين تلقوا املعلمني

 قدمت توفر فمن الضروري أن ولذلك، امزايا وعيوب لديه معلم ألن كل .مثالية طريقة واحدة

 .ةمادوفقا لل أو، والطريقة املناسبة يتم استخدامه موضوع

بناء تعليم علم الصرف.  الباحثة وجدت، للبنات اإلسالمى العلومعهد منبع م يف

 الرتمجةة القواعد و قيطر  باستخدام يدرس األستاذجدت و  الباحثة الحظة أنامل على نتيجة 

مستلم  من اتبالالط تمييل إىل جعل التعليم التقليديالتصريف.  في حت و حاضرةمب ه 

ستلم يف موقع مل ألن الطالبات عةاجلما ة ليس بصفةالفردي الطالباتأسلوب التعلم . اإلخبار

للبنات،  اإلسالمى العلومعهد منبع م ولكن يف .ل  لطالباتاإلخبار فقط.ذلك احلال مت

إىل نظر بطاقة تقرير  حيصلن على درجات جيدةمنها كثري   هبذه الطريقةتدرسها  الطالبات

 و متحمسة جدا يف التعلم ن، فه144-94النتائج عن الطالبات فهن متوسط القيم 

 الباحثة أن تعرف عملية تعليم علم الصرف تريد هذا احلال .احلروف العربية بكالم فصحن
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على درجات جيدة، سواء كان ذلك املقررة على  حيصلن الطالباتالعوامل اليت تسبب و 

 .أو من العوامل الداعمة األخرى الرغبة الطالبات( و ارج اخل و الداخلى) الدافع

من قبل  نتائج البحوث .إجراء البحوث يف ةمهتم ة، الكاتبهذه أسئلة البحث من

مبعهد تعليم علم الصرف لطالبات الصف الثاين " بعنوان البحث يف سكبمث و  املؤلف

 ".كرتاك هنيار  اإلسالم  منبع العلوم اإلسالم  للبنات

 

 أسئلة البحث-ب

مبعهد منبع العلوم  لطالبات الصف الثاىن كيف عملية تعليم علم الصرف -1

 ؟كرتاك هنيار  اإلسالمى للبنات

مبعهد منبع  لطالبات الصف الثاىن تعليم علم الصرفما العوامل املؤثرة يف  -2

 ؟كرتاك هنيار  العلوم اإلسالمى للبنات
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 التحديد اإلجرائي -ج

 لرتك اخلطأ يف تفسري هذااملوضوع: 

  للبنات م علم الصرف الصف الثاين مبعهد منبع العلوم اإلسالم يتعل عملية تعليم: -1

 و الدروس املدرس تقدمي كيفية و املستخدمة الطريقة ه  وجهات نظرها كرتاك هنيار

 .التعلم خالل اتلباللط الدور النشط

الثالث  املزيد، و قد تعل م  و اجملرد هو مادة الىت يبحث عن الثالث علم الصرف:  -2

 .الطالبات ىف الصف الثاين مبعهد منبع العلوم اإلسالم  للبنات كرتاك هنيار

 

 أهداف البحث -د

 أما األهداف هلذا البحث, فه :

 مبعهد منبع العلوم لطالبات الصف الثاىن ملعرفة عملية تعليم علم الصرف -1

 .اإلسالمى للبنات كرتاك هنيار

مبعهد منبع  لطالبات الصف الثاىن العوامل املؤثرة ىف تعليم علم الصرفملعرفة  -2

 .كرتاك هنياراإلسالمى للبنات   العلوم
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 أهمية البحث  -ه

 .معرفة املؤلف إضافة منلزيادة  -1

 .هبذه املسألة يف ما يتعلق، وخاصة العربية العلم توسيع و مواد القراءةلزيادة  -2

جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية لزيادة كتاب يرجع إليه يف مكتبة  -3

 بنجرماسني عاما و يف مكتبة كلية الرتبية و التعليم خاصا.

 .املعلومات للباحث القادم الذي أجرى الدراسة على حنو أكثر عمقا للمواد أو -0

 

 هيكل البحث -و

ليكون هذا البحث منظما، قسمتها إىل مخسة أبواب، ولكل باب مباحث خاصة 

 بعضا، فه  ما يلى:مرتبطة بعضها 

، اإلجرائ ، التحديد أسئلة البحث، خلفية البحثفيه مقدمة حتتوى على   :الباب األول

 هيكل البحث و ،أمهية البحث ،أهداف البحث
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 اهداف علم الصرف، امهية التعريف علم الصرف، اإلطار النظري حيتوى علىالباب الثاىن: 

، الطرق ىف تعليم علم ختطيط التعليم علم الصرف ،الصرف تعليم علم

  .وامل املؤثرة ىف تعليم علم الصرفالعالصرف، تقومي تعليم علم الصرف و 

ذايت  ،موضوع البحث ،مدخل البحث نوع والبحث حيتوى على  منهجالباب الثالث: 

 .أسلوب حتليل البيانات، أساليب مجع البيانات، هاالبيانات ومصادر  ،البحث

حتليل  ، والبيانات تقدميو  ،حملة عن ميدان البحثتوى على حت ونتائج البحث  : الباب الرابع

 البيانات.   

 ، وهو الباب يتناول اخلالصة للبحث السابق واالقرتاحات.امتةالباب اخلامس: اخل

 را قائمة امل


