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  الباب األول

  مقدمة

  

  التمهيد للمشكلة  .أ

انّ اللغة آلة يستعملها الناس لتقدمي آرائهم وأفكارهم وحساسهم إىل   
وهي نظام الرمرز بشكل . يقدر ا اإلنسان على بناء اتمع واحلضارة. اآلخر

األصوات الىت كانت مستبدة ويستعملها أعضاء اتمع ألن يتعالقوا 
  )١٨: ٢٠٠٤, ارسونوسوم. (وبتفاعلوا

وهذا مناسب ملقدمة . عادة نستوعب أكثر من لغة, وىف احلياة اليومية  
: ١٩٨٦, حارجنج وريل" (أكثر من نصف جمتمع العامل يستعلمون لغتني"...
وهذا مبعىن انه كثري من الناس ىف األرض يستعملون اللغتني كأدايت ). ٢٧

فال , اللغة الفعالية, م أو اللغة الوطنيةتسمى اللغة األوىل بااللغة األ. اإلتصال
وأما اللغة خارج تلك اللغة . نعجب إذا يالقب متكلّم لغتها باملتكلّم الفعايلّ

أى اللغة غري الفعالية ويسمى متكلّمها , فتسمى باللغة الثانية أو اللغة األجنبية
  . األصلي باملتكلّم غري الفعايلّ

اذا . لة إىل اللغة األجنبية أى اللغة الثانية لإلندونيسينيواللغة العربية داخ  
انّ اللغة العربية غري متفرقة من حياة املسلمني خصوصا ىف , كان األمر كذلك

وهى لغة القرآن واللغة الرمسية ىف الصالة واللغة الثانية للمسلمني . إندونيسيا
 ١٩٧٣اقية اتحاد األمم ولغة اجلنة ومن اللغة العاملية املعترفة ىف اتف

البد أن نرى اللغة , وعلى هذا األساس). ١٦-١٥: ٢٠٠٤, سوهريمان(
  .الدائرة أو البالد املعينة فقط, الفصيلة, العربية كلغة الدين وال كلغة الثقافة
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والتاىل بعض اآليات تدلّ على . ال ميكن االعتراض عن التقرير السابق  
  :مرتل باللغة العربية, كحك املسلمني, انّ القرآن

 :٢٨اآلية ) ٣٩(سورة الزمر  •
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 :١١٣اآلية ) ٢٠(سورة طه  •
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يبين ىف اآلية األخرى انّ اهللا تعاىل يرتّل القرآن باللغة العربية النّ له   
و ينـزل القرآن باللغة العربية النّ رسول اهللا هو العريب . غرض معين
ويوجد هذا احلال . لة قومه ىف ذلك الوقت كى يسهلون ىف فهمهويناسب حبا

  : كمايلى٤٤اآلية ) ٤١(ىف القرآن سورة فصلت 
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ولكنه ال خيص للعربيني , ولو كان انّ القرآن منـزل باللغة العربية  
 ٧اآلية ) ٤٢(وهذا مناسب بقول اهللا تعاىل ىف سورة الشعرى . فحسب
  :كمايلى
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اآلية ) ١٣( الرعد وأما امتياز اللغة العربية عند بيان ترمجة القرآن سورة  
) ١: ( طبعة املصلحة الدينية جلمهورية إندونيسية منها٧٧٦ الفصل ٣٧

اللغة العربية ) ٢(, كانت اللغة العربية من اللغة احلية منذ زمن ماض إىل اآلن
صيغة الكلمة ىف ) ٣(, هى اللغة الكاملة والواسعة لبيان عن اإلهلية واألخروية

 بناء التغيري الذى ال يوجد ٣٠٠٠التصريف الواسع بقدر اللغة العربية متلك 
  .ىف اللغة األخرى

. كان استيعاب اللغة العربية من حاجة مهمة للمسلمني, ولذلك  
وكانت هلم حمتاجة لبناء الفرد كاملسلم وترقية جودة اإلميان والفهم حنو تعليم 

 وهذا النّ .بل هى حمتاجة كوسيلة دعوة انتشار الدين اإلسالمي, الدين
فكانت , وبدون تعليم اللغة العربية. مصدر التعليم الديين منـزال باللغة العربية

  .أحكام اإلسالم غري معلومة بل مقيمة
دور اللغة العربية كاللغة "رأى الدكتور ألوى شهاب , وجبانب ذلك  

ونيسيا ىف احملاضرة العامة ىف جامعة األزهار إند" العاملية واللغة دبلوماسية
كانت ,  ويقدم انه بالسياسية العاملية٢٠٠٧ من ديسمبري سنة ٢٧التاريخ 

اللغة العربية ىف احلاضر قد كانت معترفة كاللغة العاملية  ومستعملة كاللغة 
ويقول أيضا انّ ىف تطور حالة . دبلوماسية الرمسية ىف اتفاقية اتحاد األمم

اأخذت اللغة, االقتصاد العامليجد ة املقام والدور املهموهذا مدلول .  العربي
كمركز , الىت كان جمتمعها تتكلّم عربية, من أمهية دائرة الشرق األوسط
ولبعض األجيال ىف العامل الذين هلم حاجة . مصدر قوة املقدرة ومعادن العامل
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ا ويريدون أن يفتحوا خطّ املواصالت مع بالد الشرق األوسط البد أن يفكّرو
كمدخل , ويأخذوا املواقف انهم حيتاجون إىل استيعاب اللغة العربية

  .املواصالت بني الثقافة مثّ يفتح طريقا للعالقة االقتصادية والسياسية وغريها
ال علّة لنا أن نقول انّ تعلّم اللغة العربية غري , بناء على الفكرة السابقة  

 البد لنا أن حنس انّ تعليم اللغة , واآلن. أهم من اللغة األجنبية األخرى
  .العربية واستيعاا مهم بذكر فضائلها ومقامها ىف البيئة العاملية

بل عادة كنا موجهني باملشكالت والصعوبات ىف تعليم اللغة العربية   
حىت يظهر صورة ىف اتمع انّ . فرادي متحدي، نفسيا أم إتباع التربية الرمسية

وهذا الذي يشجع . ية من أصعب اللغات ىف فههمها وتعليمهااللغة العرب
حتى ليس القليل منهم جيذبون أنفسهم . بعض اتمع لتجنب تعليم لغة القرآن

  .بل يستسلمون قبل التعلّم وجيعلون التقرير املتساوي انّ اللغة العربية صعبة
ا كما توجد مع أنذ القرآن يقرر انّ اللغة العربية هى لغة سهل فهمه  

  :٣اآلية ) ٤٣(ىف سورة الزخرف 
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والضعبة الىت يشعرها اتمع ىف . كانت حقيقة اآلية السابقة واضحة  
منها الطريقة والثقافة والدوافع , تعلّم اللغة العربية ميكن بسبب بعض العوامل

  .م والوسيلة وغريهاوالتثبيت والنظا
النحو . وىف تعليم اللغة العربية هناك فرعا العلم وهو النحو والصرف  

وأما . هو علم يتعلّم عن وظيفة الكلمة ىف اجلملة من حيث إعراا وبناءها
الصرف فهو علم يتعلّم عن صيغة الكلمة بطريقة تغيري صيغة الكلمة من 
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كما يقول بعض العلماء , لعلوميسمى علم الصرف بأم ا, ولذلك. أصوهلا
  .الصرف أم العلوِم والنحو أبوها

قد يشجع الباحث للبحث , بالنظر على أمهية تعليم العلمني السابقينس  
, وكى ال تظهر الصعبة ىف عملية البحث. عن الوسيلة املناسبة ىف تعليمهما

ووجد . فاختار الباحث واحدا من العلمني السابقني وهو علم الصرف
الباحث بعض كتب الصرف الىت يراها الباحث مناسبة لتكون حبث الباحث 
ىف مساعدة تعليم الصرف ىف بيئة جامعة إندونيسيا التربوية خصوصا ىف قسم 

" تعليم التصريف بطريقة عشرين ساعة"ومن تلك الكتاب . تربية اللغة العربية
ليايت ونظم  ترمجة منت ك-علم الصرف"و, كتبه أمحد زكريا وأخرجه أزكا

كتبه كياهى احلاج حممد أنوار وأخرجه سينار بارو " املقصود مع تفسريه
كتبه الدكتورندس حمترم " ´طريقة كرفياك´الصرف املختصر "و, آلغينسيندو

وكتاب تدريس الصرف الذى , بشرى وأخرجه منارى قدوس جوغياكارتا
  . التربويةيكون كتاب طالب قسم تربية اللغة العربية جامعة إندونيسيا

قام الباحث بتحليل كلّ الفضائل , ومن كثرة كتب الصرف السابقة  
وأراد الباحث أن يعرف النظام . والنقصانات من كتب الصرف املوجودة

أسلوب اللغة أو اختيار اللغة املناسبة واحملتوى من كلّ , الطريقة, والتركيب
تساعد الطالب ويرجى من حواصل هذا البحث تستطيع أن . الكتب املبحوثة

واتمع الذين يتعلّمونه علم الصرف خصوصا طالب قسم تربية اللغة العربية 
. جبامعة إندونيسيا التربوية ىف تعيني وسيلة التعليم املناسبة ىف فهم مادة الصرف

ويرجو الباحث يستطيع هذه احلال أن يساعد عملية تعليم الصرف ىف قسم 
قدم الباحث البحث , وعلى هذا األساس. قبلتربية اللغة العربية ىف املست
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حتليل كتب علم الصرف وفوائدها لتعليم علم الصرف ىف جامعة : "باملوضوع
  ".إندونيسيا التربوية

  
  تعريف املشكلة  .ب

فتحديد املشكلة , بناء على املوضوع الذى قدمه الباحث سابقا  
  :وصياغتها الىت أخذها الباحث هى كمايلى

  لةحتديد املشك  .١

, الطريقة, النظام والتركيبحدد الباحث املشكلة ىف هذا البحث حنو 
أسلوب اللغة أو اختيار اللغة املناسبة واحملتوى من كلّ الكتب املذكرة سابقا 
بطريقة املقارنة وحتليل فوائدها لتعليم الصرف ىف بيئة قسم تربية اللغة العربية 

 .جامعة إندونيسيا التربوية
  كلةصياغة املش  .٢

فاتاج الباحث لتقدمي األسئلة اهلامة ىف , اعتمادا على التمهيد للمشكلة  
جامعة هذا البحث عن تأثري كتب الصرف وفوائدها حنو تعليم الصرف ىف 

  :وأما تفصيلها فهى كمايلى. إندونيسيا التربوية
كيف كان تقطيع املناسب لكلّ كتب الصرف املبحوثة كى تستطيع   .١,٢

كتاب الصرف املناسب ليستعمل ىف قسم أن تستعمل فع ة ؟ أيالي
تربية اللغة العربية جامعة إندونيسيا التربوية مناسبة لشخصية الطالب 

  وقدرم؟
أسلوب اللغة أو اختيار اللغة , الطريقة, النظام والتركيبكيف كان   .٢,٢

  املناسبة واحملتوى من كلّ كتب الصرف املبحوثة ؟
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كلّ كتب الصرف املبحوثة بتنفيذ عملية والفضائل من ما النقصانات   .٣,٢
  املقارنة ؟

قسم تربية اللغة العربية ما الفوائد اليت متكن أخذها لتعليم الصرف ىف   .٤,٢
  جامعة إندونيسيا التربوية ؟

هل ميكن استعمال الطريقة املستخدمة ىف تلك الكتب ىف التعليم   .٥,٢
  اآلخر؟

  
  أغراض البحث وفوائده  .ج

  أغراض البحث  .١

كان تعيني أغراض البحث مهما لتعيني اخلطوات الىت البد أن يقوم ا   
وأما األغراض من . حىت يقدر الباحث على إعطاء احلواصل اجليدة, الباحث

  :هذا البحث فهى كمايلى
املخاطب املناسب لكلّ كتب الصرف املبحوثة كى تستطيع أن ملعرفة   .١,١

رفة كتاب الصرف املناسب ليستعمل ىف قسم تربية تستعمل فعالية وملع
اللغة العربية جامعة إندونيسيا التربوية بتناسب شخصية الطالب 

  .وقدرم
أسلوب اللغة أو اختيار اللغة املناسبة , الطريقة, النظام والتركيبملعرفة   .٢,١

  .واحملتوى من كلّ كتب الصرف املبحوثة
كلّ كتب الصرف املبحوثة بتنفيذ عملية  ملعرفة الصيوب واملزيات من  .٣,١

  .املقارنة
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قسم تربية اللغة العربية ملعرفة الفوائد متكن أخذها لتعليم الصرف ىف   .٤,١
  .جامعة إندونيسيا التربوية

ملعرفة إمكان استعمال الطريقة املستخدمة ىف تلك الكتب ىف التعليم   .٥,١
  .اآلخر

  

  فوائد البحث  .٢

  :ون هذا البحث مفيدا خصوصا ليرجو الباحث أن يك  
النظام والتركيب و الطريقة و أسلوب اللغة أو اختيار ملعرفة , الباحث  .١,٢

اللغة املناسبة واحملتوى من كلّ كتب الصرف الىت يبحثها الباحث 
  .والفوائد املفيدة لتعليم الصرف

 يعطى مدخال زائدا حنو الطريقة أو مادة التدريس املناسب, املعلّم  .٢,٢
استعماهلا ىف عملية التعلّم وتعليم مادة الصرف حىت حيصل على عملية 

  .التعلّم والتعليم اجليدة
يعطى االقتراحات املفيدة ىف اختيار مادة التدريس أو الكتب , الطالب  .٣,٢

  .املناسبة حلالة الطالب واملناسبة لشخصيتهم وقدرم
  
  التعريف اإلجرائي  .د

فعرف الباحث املصطلحات اإلجرائية , ث التاىلولتسهيل عملية البح
  :وهى, املوجودة ىف هذا البحث

حتليل الكتب هو عملية مطالعة الكتاب عميقة نظرا ايل بعض الوجوه  .١
  .وما فيها من تعبري فضائله ونقصاناته والفوائد الىت متكن أخذها منه
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علوم ومن التعلّم هو عملية القبول واالمتصاص من عدم املعرفة إىل امل .٢
وهو عملية تغيري السلوك الذى فيه عملية . الفهم إىل التنفيذ

 .االستيعاب
علم التصريف هو علم يتعلّم عن تغيري الكلمة . التصريف لغة التغيري .٣

 )٢٠٠٢:١, زكريا(من الكلمة األساسية إىل بعض الكلمة البنائية 
و (لتدريس الطريقة هى املخطّط الشاملي الذى يتعلّق بتجهيز مواد ا .٤

 .مرتبا وليس هناك فرع يتخلّف عن اآلخر) منها مادة تعليم اللغة
 .املفيدة هى الفوائد املأخوذة .٥
التعلّم والتعليم هو عملية ترتيب أو تنظيم البيئة بأحسن ما ميكن إىل  .٦

والتعليم هو اموع من . األطفال حتى حتدث هناك عملية التعلّم
 متكن تعليم عناصر العلوم بطريقة .عناصر العلوم وعناصر الفنون

وأما عناصر الفنون فلها , خمصوصة مثل ىف جامعة كلية العلوم التربوية
بل هناك . عالقة بأسلوب الشخص الىت تتطور دائما بكثرة التدريبات

انّ " فن التعليم"رأي متطرف وهو عند غلربيت هدغيت ىف كتابه 
 .التعليم فن ال علوم

واعد الىت يعرف ا كلمة اللغة العربية واألحوال الىت الصرف علم بالق .٧
تتعلّق ا مثل تصريف البناء والتنقيص والزيادة واستبدال احلروف 

 )١: ٢٠٠٢, معني. (وغريها بال إعراب وال بناء
  

  مسلّمة البحث  .هـ
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هناك آراء تقول انّ اللغة العربية من اللغة , كما هو املبحوث من قبل  
هناك . بل هناك أجيال تراها كالبعبعة. يمها حىت ال تكون جذّابةالصعبة ىف تعل

, العامالن مسببان) ٤٨: ١٩٩٥(عرف ساجنينو . عامالن يسببان هذه احلال
  .ومها عامل مدرس اللغة العربية وعامل التالميذ

ولكن للباحث مسلّمة أخرى انّ هذا النوع من تعليم اللغة مسبب   
لة بني مادة التدريس أو الوسيلة بني املعرفة الىت قد لعدم الرابطة أو الوص

فالن حنتاج , نظرا إىل هذه احلال. كانت مدفونة ىف ذاكرة عقل متعلّم اللغة
إىل حبث مادة تدريس اللغة العربية املناسبة باملعرفة املدفونة ىف ذاكرة عقل 

ة األم أى اللغة متعلّم اللغة العربية ملتعلّم اللغة العربية الذي يستعمل لغ
  .اإلندونيسية

. وأما الذي يكون اهتمام الباحث فهو ىف مادة التدريس عن الصرف  
بالذكر انه من نواط املادة ىف تعليم اللغة العربية خصوصا ىف صيغة الكلمة 

رأى الباحث انه إذا جنح تعليم , وعلى هذا األساس. واملفردات اجلديدة
. أن يستوعب الطالب على املفردات الكثريةالصرف جناحا جيدا فيمكن 

  .وهذا مبعىن يستطيع أن جيعلهم فامهني عن نصوص اللغة العربية
فأيقن الباحث ألن يقوم بالبحث العلمي يتكلّم , اعتمادا على ما سبق  

وهو جيرب ملطالعة بعض كتب الصرف الىت يستعملها . عن هذا احلال
تعليم التصريف بطريقة عشرين " وهى ,الطالب بقسم تربية اللغة العربية

 ترمجة منت كليان -علم الصرف"و, كتبه أمحد زكريا وأخرجه أزكا" ساعة
كتبه كياهى احلاج حممد أنوار وأخرجه سينار " ونظم املقصود مع تفسريه

كتبه الدكتورندس " ´طريقة كرفياك´الصرف املختصر "و, بارو آلغينسيندو
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وكتاب تدريس الصرف ,  جوغياكارتاحمترم بشرى وأخرجه منارى قدوس
  الذى يكون كتاب طالب قسم تربية اللغة العربية جامعة إندونيسيا التربوية

  
  نظام البحث  .و

وأما صورة خمتصرة عن نظام كتابة الذى يبحثه الباحث ىف هذا البحث   
  :فهى كمايلى

  مقدمة: الباب األول  .١
  :هذا الباب علىويشتمل . وهو القسم األول من هذا البحث  

يتكون من األحوال املتعلّق بتمهيد املشكلة , التمهيد للمشكلة  .١,١
وهو جييب األسئلة من علّة الباحث . من مشكلة البحث املقدمة

  .ىف جعل هذا البحث
يشتمل على التحديدات , حتديد املشكلة وصياغة املشكلة  .٢,١

ية البحث وصياغة املشكلة الىت أخذها الباحث لتسهيله ىف عمل
  .كى يكون مركّزا وفعاليا

تشتمل أغراض البحث على األهداف , أغراض البحث وفوائده  .٣,١
وأما . من جعل الرسالة والعلّة األساسية من تنفيذ هذا البحث

  .الفوائد فتشتمل على رجاء الباحث من حواصل هذا البحث
٤,١.  عن بعض النظريات الىت تكون أساس, التعريف اإلجرائي 

  .التفكري ىف هذا البحث
صورة خمتصرة عن املسلّمات املوجودة ىف ذهن , مسلّمة البحث  .٥,١

  .الباحث تتعلّق مبوضوع البحث الذى أخذه الباحث
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يشتمل على األحوال الكبرية من ختطيط التفكري , نظام البحث  .٦,١
  .املشتمل ىف هذه الرسالة

لحات البحث تشتمل على حبث مصط, النظريات: الباب الثاىن  .٢
املستعملة مع التفكري وأساس املراجع من كلّ اخلطوة الىت أخذها 
الباحث ىف عملية البحث والنظريات الىت تساعد البحث كى يكون 
مناسبا ومقبوال النه يناسب بالفكرة املوجودة وله أساس احلكم 

  .الواضح
 البحث هى البيان التفصيلي عن طريقة, منهجية البحث: الباب الثالث  .٣

يشتمل هذا الباب على علّات الباحث ىف . الىت يستعملها الباحث
اخلطوات وإجراءات البحث املبتدأة خبطوة , استعمال طريقة البحث

االستعداد إىل آخر البحث املنفّذة باألدوات املستعملة طول تنفيذ 
  .البحث

 حيتوى هذا الباب من تقرير. حواصل البحث وتفسريها: الباب الرابع  .٤
حواصل البحث الىت تشتمل على األهداف واالسئلة وفروض البحث 

  .واملختصر وبيانات حواصل البحث
تشتمل على النتائج من حواصل . النتائج واالقتراحات: الباب اخلامس  .٥

 .البحث واالقتراحات املفيدة لترقية جودة التربية ىف املستقبل


