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 الباب الرابع

  نتائج البحث و حبثها

  

  حتليل كتب علم الصرف.  أ
  كتاب األول.  ١

تعليم التصريف نظام عشرين " حبثه الباحث هو  الذيكتاب األولال  
 صفحة، ينشر ابن ١٠٣يتكون هذا الكتاب من . بتأليف أمحد زكاريا" ساعة

حليل الذي الكتاب الذي يف ايدي الباحث هو مادة الت. أزكى و قد طبع مرات
  ). هـ١٤٢٧رجب  (٢٠٠٦طبعه الثالث، و طبع يف اغسطس سنة 

زكريا يف كلمة تصديره . حبسب رأي الباحث، هذا الكتاب كما قاله أ  
قتصار، إمنا حيتاج ايل إن هذا الكتاب قد ابتلي بنفسه فاحلاصل جنيحة يف وقت اال

ا كي يسهل و غري ذلك، هذا الكتاب مكتوب باللغة اإلندونيسي. عشرين ساعة
  .بأنّ كتبا ما قبلها الذين طبعها املألف مستعمل باللغة العربية, القارئ يف تعليمه

فيما يلي هو حتليل الباحث علي كتاب تعليم التصريف بترتيب عشرين   
  :زكريا، كما يلي. ساعة، مبألف أ

  اللغة و أسلوب اللغة و الكتابة)  ١

 الكتاب يستعمل اللغة اليوميةالراقب من حيث اللغة و أسلوب اللغة، هذا   
 و يسهل علي من ِانِثناِئي اليت ميال ايل متيبس و ال يستعمل اللغة الفصح, الباسطة
  .يفهمه
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، مثل كلمة الكَاِتبة اآللَِة على ضاِربو لكن يف هذا الكتاب   
pengetahuanاملراد منه   pengetahuan .هذا وجد يف كلمة التصدير.  

، point ١٠ و مقداره font trebuchet MSاب  يستعمل هذا الكت  
، و لكن Arial، من حيث الصيغة ميثل Times New Roman 12 متسويا مبقدار

  .أكثر متباعد حيت القارئ يقرأ الكتاب جهرية
  
  الترتيب و التركيب)  ٢

, كلمة التصدير,مادة: اقسام هذالكتاب ينقسم إىلمن حيث الترتيب
وصراط , األختتام, وقموس الصغري, خالصة, ملخنوياةستة من أجزاء ا, تخمتويا

  .الباحث
يوجد ىف كلمة .  املسافة ىف كلّ جزءهدمتهو يس ,سابقلوىف القسم ا

ننظرها أنّ املألّف جيرب , لكن بقدرالنظر,.وهو ينقسمها إىل االبوابز, التصدير
  . اوقع املالّف حبثاباإلمتحانالبحثىف . ليقسمها أىل جحازالسابق

يقدر القارأ . يكتبالكتاب غري واضح بدون رقم الباب, املوقوعحبسب 
  .يعرفالكتاب مشتملة اىل البحث بتظر اىل املختويات 

وجد ىف :مثل,ئليف هذاالكناب يوجد مادة وخمتويات بالموافقوىف الت
  .لكن ال وجد ىف هذاالكتاب,املختويات اإلختتام وصراط الباحث
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 وقت التعليم وباخلاصة مسي مهتم ليثبتحبسب نظراملألّف إنقسام البحث 
حتى يقدرالقارأ نظم الوقت احملتج " تعليم التصريف نظام عشرين ساعة"الكتاب 

  . ساعة لكلّ البحث٣،٣٤لو يوجد ستةّ البحث حيتج اىل  :مثل.للتعليم
  .وجدىف هذاالكتاب قاسم الوقت الواضحو هدف الصارح من كلّ حبث

  
    الكتابمحتويات )٣

بتأليف " تعليم التصريف نظام عشرين ساعة" أن الكتاب كما هو املذكور   
أما تلك  أقسام ويف اخر األقسام يكميلها بالتدريبات، ٦أمحد زكاريا ينقسم ايل 

  :السادسة يف هذا الكتاب منها
  :القسم األول

تصريف باللغة و اصطالحا و تأكيد هذا القسم يبحث عن التبيني    
  :باملثالني

بكَت  
بكتي بكتم 

 كَاِتب اُكتب

 مكتوب الَ تكتب

    
 نصر

رنصي  رنصم 
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 ناِصر اُنصر

 منصور الَ تنصر

    
تقدمي من العلماء (فعل املاضي ال  املصدر الكلمة من إلَى أفْضىيبحث ان    
  ).تقدمي من العلماء بصرة(و مصدر ) كوفة

  .يف اللغة العربية يوجد ثالث أقسام الكلمة. ةمث يبحث عن التقسيم الكلم
  بيت، مدرسةٌ، أُستاذُ: مثل. اإلسم .١
 يكتب، يقرأُ، يجِلس: مثل. الفعل .٢

 و، أو ، مثّ: مثل. احلرف .٣

  :هذا القسم يبحث عن عالمة الكلمة منها
  بسِم اِهللا: مثل. اخلفض      اإلسم

   ولد–رجلٌ : مثل. التنوين 
   الطالب–األستاذ : مثل. عليه) ال(لالم دخول االلف و ا 

  .يف البيت: مثل. املبدوء حبرف اجلر 
  قد قامت الصالة: مثل . املبدوء ب قد      الفعل

  سيعلمون: مثل . املبدوء حبرف س 
  .سوف تعلمون: مثل . املبدوء حبرف سوف 
  ذهبت: مثل . يأخر بتاء التأنيث الساكنة 

  س للقريب و سوف للبعيد : تنبيه
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ال يوجد عالمة خاصة، و أما يعرفه بواسطة املعين من تلك :  رفاحل
  .الكلمة

  
  :و آخريا، يف هذا القسم يشرح عن تقسيم اإلسم، اذا خلص كما يلي

  :سم ينقسم ايل قسمنيإلا
  اسم الظاهر هو اسم يدل علي املسمي .١
اسم الضمري هو ما ناب عن ظاهر و يدل على متكلم أو خماطب  .٢

  .أو غائب
  :ري ينقسم ايل قسمنيو اسم الضم

 –هو : مثل . الضمري املنفصل هو الضمري متفرق بالكلمة آخر .١
   هم –مها 

بالكلمة آخر، إما إسم أو فعل الضمري املتصل هو الضمري متصل  .٢
  .أو حرف

  بيته: متصل باإلسم 
  كتبه: متصل بالفعل 

  منه: متصل باحلرف 
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  :قسم الثاين

ينقسم الفعل .  هجائيمقْطَع مجلة ريبحث يف هذا القسم عن الفعل، باعتبا
وهذا . ويبحث عن الوزن و املوزون. إيل قسمان، فعل الثالثي و فعل الرباعي

  :اختصاره
  : هجائي إيل قسمانمقْطَع عن رباعتباينقسم الفعل 

  .فعل الذي حروف األصل من الثالثة أحرف: فعل الثالثي. ١
  ذَيلَمل يعطي : جمرد  )أ 
  .واحد أو اثنان أو ثالثة أحرف من ذَيلَيعطي : مزيد  )ب 
  .فعل الذي حروف األصل من األربعة أحرف: فعل الرباعي. ٢

  ذَيلَمل يعطي : جمرد  )أ 
  ذَيلَيعطي : مزيد  )ب 

 ستة أعلَى حد من ثالثة حرف أصلي و األدنى حدالفعل يف اللغة العربية 
  .أحرف بذيل

   وزن٦فعل الثالثي جمرد يوجد كله  �
   وزن٣يادة حرفا، يوجد فعل الثالثي مزيد بز �
   وزن٥فعل الثالثي مزيد بزيادة حرفان، يوجد  �
   وزن ٤فعل الثالثي مزيد بزيادة ثالثة حرف، يوجد  �
   وزن١فعل الرباعي جمرد يوجد  �
   وزن٣فعل الرباعي مزيد بزيادة حرفان، يوجد  �
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  :قسم الثالث

  :يمما يل. يف هذا القسم يبحث عن تصريف األصول
 – ال تفعل – افعل – مفعول – فاعل – فعال – يفعل –فعل 

   يفعل - فعل – مفعل – مفعل –مفعل 
 كلمة السابق مصدره من فعل، ولكل كلمة يستطيع بالتصريف ١٢

  .وصار كلمة آخر مسي بالتصريف الفرع
  :ينقسم إيل قسمان وزن السابق، ١٢ومن 

  : وزن٦باب الفعل يوجد  .١
   يفعل– فعل – ال تفعل– افعل – يفعل –فعل 
   حرف، ابدأ بالفتحة٣ ِمن تكَونَ ماضي معلوم فعل �
   حرف، ابدأ بالفتحة٤ ِمن تكَونَفعل مضارع معلوم  �
  فعل األمر مبدوء باهلمزة وآخر حركة السكون �
  وآخر حركة السكون ) ال(فعل النهي مبدوء باحلرف  �
  حرف، ابدأ بالضمة وحرف الثاين٣ ِمن تكَونَفعل ماضي جمهول  �

  بالكسرة
 حرف، ابدأ بالضمة وحرف قبل ٤ ِمن تكَونَرع جمهول فعل مضا �

  أخر بالفتحة 
 : وزن٦باب االسم يوجد  .٢

   مفعل– مفعل – مفعل –– مفعول – فاعل –فعال 
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  . مبدوء بامليم٤من ستة أنواع االسم، 
  )ِمفعل(اسم آلة مبدوء بامليم والكسرة   �
  )مفعل(اسم الزمان و اسم املكان مبدوء بامليم والفتحة   �
  )مفعول(مبدوء بامليم والفتحة  اسم مفعول  �
  اسم فاعل  �

   ميلك وزن خاصة مثل من وزن فعالًواملصدر
  :يمما يلفعل الثالثي جمرد، يف هذا القسم يبحث عن الوزن 

   يفِْعلُ–فَعلَ  )١
   يفِْعلُ–فَعلَ  )٢
   يفْعلُ–فَعلَ  )٣
   يفْعلُ–فَِعلَ  )٤
   يفِْعلَ–فَِعلَ  )٥
   يفْعلُ–فَعلَ  )٦

  .جد التدريبات وقاموس الصغري اليت تساعد لزيادة كلمة اجلديدةيو
  :قسم الرابع

  :يف هذا القسم يبحث عن
فعل لزمن املاضي، ثالثة وزن للفعل ماضي جمرد : فعل ماضي. ١ 

  .   فَعلَ- فَِعلَ –يعين  فَعلَ 
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 – فعلتا – فعلت – فعلوا – فعال –فعل : تصريف فعل املاضي
 – فعلتما – فعلت – فعلتم –ما  فعلت– فعلت –فعلن 
 فعلنا– فعلت –فعلنت   

لزمن احلاضر واملستقبل، هذا الفعل مبدوء حبرف : فعل مضارع. ٢
 ت ثالثة وزن للفعل مضارع – ي – ن –أ : املضارعة دائما

  . يفْعلُ– يفْعلُ –جمرد يعين  يفِْعلُ 
 – تفعل – يفعلون – يفعالن –يفعل : تصريف فعل مضارع

 – تفعلني – تفعلون – تفعالن – تفعل – يفعلن –الن تفع
  . نفعل– أفعل – تفعلن –تفعالن 

  :  فعل األمر يأخذ من فعل مضارع بطريقة: فعل األمر .٣
إذا كان عني الفعل . حذف حرف املضارعة وبدل باهلمزة

و إذا كان عني الفعل مضارع . مضارع ضمة فهمزته ضمة
  فتحة أو كسرة فهمزته كسرة

  ف آخره    سكّن حر
  :تصريف فعل األمر

   افعلن- افعال – افعلي – افعلوا – افعال –افعل 
  :تصريف فعل األمر متصل بالضمري نصب

   اسأهلن– اسأهلما – اسأهلا – اسأهلم – اسأهلما –اسأله 
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 –يدخل الالم يف فعل املضارع مثل ليأكل : فعل األمر غائب
  ليدخل

 الالم الناهية إيل فعل فعل أشار إيل النهي، يدخل: فعل النهي .٤
  ,املضارع

 ال -  ال تذهبوا-  ال تذهبا- ال تذهب: النهيتصريف فعل 
   ال تذهنب -  ال تذهبا- تذهيب

 ال -ال تسأله : متصل بالضمري نصبالنهي تصريف فعل  
 - ال تسأهلن - ال تسأهلما - ال تسأهلا - ال تسأهلم -تسأهلما 

   ال تسألنا-ال تسألين 
  ال الناهية، عالمته صيغة مضارع جمزوم:  قسمانينقسم ال إيل

  عالمته صيغة مضارع مرفوعال النافية، 
فعل يعمل لتأكيد املعين، يتصل نون التوكيد إيل : النون التوكيد .٥

  .مضارع و فعل األمر فقط
نون التوكيد الثقيلة، نون : ينقسم نون التوكيد إيل قسمان

  بالتشديد 
  ن التشديدنون بدو, نون التوكيد اخلفيفة

وزن اسم فاعل يعين . اسم الذي يشري فاعل الفعل: اسم فاعل .٦
  فاعل و فعيل
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 – فاعلة – فاعلون – فاعالن –فاعل : اسم فاعلتصريف 
   فاعالت–فاعلتان 

 يفْعلُ يعين فعيل ولكن يوجد بوزن –فَعلَ اسم فاعل من وزن 
  . فاعل

فعال : نهصيغة مبالغة هي صيغة اسم فاعل يشري مبالغة ووزنه م
   فعول– فعل – فعيل –

اسم الذي يشري على التفضيل، وزن التفضيل : اسم التفضيل .٧
   أكرب–أحسن : أفعل، مثل

اسم يدل علي وصف ثابت دائم للموصوف و : صفة املشبهة .٨
  .ال يصاغ إال من الفعل الثالثي االزم

  .اسم املفعول هو الثالثي ارد ما كان علي وزن مفعول .٩
  :فعولتصريف اسم امل

   مفعولون– مفعوالن –مفعول 
   مفعوالت– مفعولتان –مفعولة 

  .و قد جييئ وزن فعيل مبعين مفعول
  : قسم اخلامس

  :البحث عن املصدر، ينقسم ايل
 .مصدر التوكيد هو مصدر يذكر تاكيدا للفعل .١

  ضربت الولد ضربا: مثل 
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 .مصدر املرة هو مصدر يدل علي وقوع احلدث مرة واحدة .٢
 ظرةنظرت ن: مثل 

 .مصدر اهليئة هو مصدر على وزن ِفعلَةً لإلشارة إىل هيئة الفعل .٣
  ميتة– قتلة – ذحبة –جنسة : مثل 

 .مصدر امليمي هو ما كان مبدوأ مبيم فهو علي وزن مفعول .٤
  منظر –مقصد : مثل 

 .املصدر الصناعي هو ما زيد يف آخره ياء مشددة .٥
   اليومية –إسالمية : مثل 

  :قسم السادس

القسم يبحث عن اسم الزمان و اسم املكان و اسم اآللة،  كما يف هذا 
  :يلي
 .اسم الزمان هو اسم يدل علي الزمان الذي حدث فيه الفعل .١

   مسجد – مقعد –مكْتب : مثل 
 .اسم املكان هو اسم يدل علي املكان الذي حدث فيه الفعل .٢

   مسجد – مقعد –مكتب : مثل 
  مغرب – مشرق –سِجد م. ما شد من امسي الزمان و املكان

 .اسم اآللة هو اسم يدل علي أداة يقع الفعل بواسطتهما .٣
   منفاخ – مضرب –ِمفْتاح : مثل 

  



 46 

  :قسم السابع

خمتصار : هذا القسم ينقسم ايل قسمني. يبحث هذا القسم عن الزيادة
  :فبهذا القسم هناك فائدة منها. اوزان الفعل و اإلسم مث القاموس الصغري

  . حيت ال حيتاج رجوعا من قبليسهل القارئ .١
 .يسهل القارئ ان يذكر الدرس السابق .٢
 .زيادة املفردات اجلديد .٣

  
   التقطيع)٤

بالنظر الب اللغة املستعمل، فمنت هذا الكتاب مع تركيت كتابته فهذا   
الكتاب مناسبة استعماله بالعوام مع اللغة العربية حويل عمر الدراسية يف الثانوية 

لطالبة اللغة العربية و أفهم عن علم اللغة العربية فممكن غري أما ل. و العالية
  .مناسبة
هذا الكتاب غري مناسبة ان جيعله كتاب نص التعليم او مادة التعليم، لكن   

ألن هذا الكتاب ال يكمله دف . أفصح كمرجع النفسية يف صيغة التعليم ذاتيا
  .التعليم و نصيب حصة الوقت احملتاج

  
  النقائص  الزيادة و )ه

من حتليل السابق، أن هذا الكتاب ميلك قلة النقص يف التركيب و الكتابة   
  .بل ميلك الزيادة من حيث اللغة املستعمل و حبثه عن الصرف املبسوط
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  الكتاب الثاين. ٢

الكتاب الثاين ألفه الباحث هو كتاب علم الصرف بترمجة منت كيالين و   
ج حممد أنوار بطباعة اخلامسة و الناشر نظام املقصود مع شرحه بالتأليف احلا

Sinar Baru Algensindoبباندوج .  
 ١١٢عدد صفحته . هذا الكتاب ترمجة من منت كيالين و نظام املقصود  
و الكتاب الذي يف .  و قد طبع مراتSinar Baru Algensindoينشره , صفحة

و مبعرفة ، ١٩٩٦ايدي الباحث كمادة التحليل هو طباعة اخلامسة بالنشر سنة 
و هذا احلال دليل على أن هذا . الباحث مايزال هذا الكتاب مطبوعا حىت اآلن

  .الكتاب رائج يف السوقي، و بذلك له كثري الراغب و اهلاو و القارئ
يستعمل .فبذلك، ال حيطا إذا كان الباحث يقصد حتليل هذا الكتاب  

ه من حيث حتليل املؤلف طريقة التحليل لتفهيم املنت من هذا الكتاب و يعرب
  :وصفي، كما يلي

  
    اللغة و أسلوب اللغة و الكتابة)أ

أسلوب لغته . الكلمة املستعملة يف هذا الكتاب قد استعمل لغة فصيحة  
أما تدوين مقتطفات يف هذا الكتاب غري . صريح و صلد، و لكن شرحه قليل

  .علمية، فمعناه ال يعلق مصادر املقتطفات صرحيا



 48 

 و font times new roman، هذا الكتاب مستعمل و من حيث الكتابة  
ذه صيغة . هو صيغة احلروف املستعمل يف تقرير العلمية, pt ١٢مقداره 

  .احلروف فيكون هذا الكتاب ساهال للقارئ
  
    التركيب و الترتيب)٢

احلد بني . من حيث تركيب الكتابة و ترتيب الكتابة فهذا الكتاب جيد  
يف آخر كل حبث و كل أبواب يوجد . األرقماألبواب صريح و يستعمل 

و غري ذلك هذا الكتاب مكمل بالعمود حىت إعطاء . التدريبات يرسخ البحث
  .السهل إىل القارئ يف تفهيم منت الكتاب

و لكن هناك توجد قلة النقص، يعين يف هذا الكتاب مل توجد الفهرسة   
وجدن يف هذا  تو لذلك، مصطلحات الصرف الاليت. العمود كعملية علمية

  .الكتاب مل يشرح تفصيليا حىت يسبب عسرا للقارء العوام عن الّلغة العربية
  
   فهرسة الكتاب)٣

يف حبث هذه الفهرسة، حيلّ الكاتب فهرسة من أحوال املتقدم، و يشرحه   
ثالثي و : تبيني عن القسم الفعل، أن الفعل ينقسم إيل قسمني: بالتفاصيل، مثل

مثّ يشره ذلك القسم . م إيل قسمني هي جمرد ومزيدقسمهما ينقس. رباعي
  .بالتفاصيل

  :منها. من حيث الفهرسة، هذا الكتاب ينقسم إيل األقسام
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  :قسم االفتتاح
  املقدمة  . أ

 املرسل بطباعة الثالثة  . ب

 معين التصريف  . ت

  كل تغيري الشيء من صيغ أصله: لغة
 البصرة قال العلماء. التغيري من صيغ أصله إيل صيغ األخر:اصطالحا

  .هي مصدر و قال العلماء الكفّة هي فعل املاضي
  ينقسم الفعل  . ث

  : من حيث تعدد حرف
 يفْعلُ، – يفْعلُ، فَِعلَ – يفِْعلُ، فَعلَ – يفِْعلُ، فَعلَ –فَعلَ : ثالثي جمرد

  . يفْعلُ– يفِْعلَ، فَعلَ –فَِعلَ 
  .أفعل، فعل، فاعل: بزيادة حرفا: ثالثي مزيد

  .تفعل، تفاعل، افعلّ، افتعل، انفعل:    بزيادة حرفان    
افعول، افعنلي، افعنلل، افعوعل، افعالّ، :      بزيادة ثالثة احرف  
  استفعل

حوقل، فعول، : فعلة وفعال ال، ملحق رباعي جمرد: رباعي جمرد
  .فيعل، فعيل، فعلى، فعلل

  .افعللّ، افعنلل، تفعلل: رباعي مزيد
  :يغهمن حيث بناء و ص
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  سامل  .١
  حرف العلّة،: غري سامل، عالمته .٢

    اهلمزة،
  .  التضعيف

  فعل املتعادي و الالزم . ج
  ما حيتاج إيل مفعول به: متعادي
  ما ال حيتاج إيل مفعول به: و الالزم

  :متعادي فعل الالزم طريقتها
  بزيادة اهلمزة .١
٢. بزيادة حرف اجلر 

 تضعيف عني الفعل .٣

  
ط باألحوال املعلّقة بتصريف قسم الذي شرح به صرف كلّ فعل، حمي

األصول الفعل املاضي و املضارع و األمر و النهي كما يف مبحث الكتاب األوىل 
وموازن كلّ الفعل من فعل الثالثي و الرباعي كان جمردا أو . يف املعلوم و اهول

 االسم الفاعل ومبحث عن النون التوكيد اخلفيفة ةوغري ذلك عن الصياغ. مزيدا
  .د الثقيلةو التوكي

كما بني . ويبحث يف هذا الفصل عن احلكم التاء مضاعفا يف أول الكلمة
. تفعلل، تفعل، تفعل: أن التاء مضاعفا اذا اجتمع يف أول الفعل املضارع وزنه
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وغري ذلك يبحث عن . و جيوز حذف إحدى مها. فيجوز ان يثبت التاء مضاعف
  : النائب يف وزن افتعل،ينقسم إيل قسمني

  . فاء الفعل ص، ض، ط، ظ،فالتاء يبدل بالطاءإذا .١
 .إذا تاء الفعل د، ذ، ز، فالتاء يبدل بالدال .٢

واجب، (و يبني عن القسم اإلدغام . قسم الذي شرح به اللفظ املضاعف
و يشرح يف هذا القسم األخر عن الفعل املعتل يعين معتل الفاء، ) جائز و ممنوع

تل الفاء والالم، معتل الفاء والعني، معتل معتل الالم، معتل العني و الالم، مع
  .الفاء، العني والالم

  
    التقطيع)٤

اذا ينظر منت الكتاب فهذا الكتاب متوافق ان يستعمله التلميذ العالية و   
  الطالب او اتمع الذي يفهم اللغة

   
   الزيادة و النقاص)ه

اب يبدأ هذا الكت. الزيادة من هذا الكتاب هو من حيث تركيب اإلرتدى  
  .من املادة العموم مث يبني  وحدا فواحدا بالتفصيل

النقائص تقع يف قلة تعريف اإلصطالح املبني و ترتيب البحث الذي دون   
  .الترتيب،  حىت قد يكون القارئ  قلة يقبض عن مقصود املؤلف
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بل بوجود العمود ىف كل أخر البحث خيرب القارئ واضحا عن املقصود    
  .ارئ صورة كفاية عن املادة  اليت وصل قبلهحيصل الق. املؤلف
، إختصار املادة، و الزيادة من هذا وصفية منحنياتوبذلك العمود هو   
  الكتاب

  
  الكتاب الثالث .٣

 Shorof Praktis Metode“  الكتاب الثلث الذى باحث حل له هو الكتاب

 ‘Krapyak’”        التأليف مبخترم بوشرى.  
صفحة وتأليفه احلج علي مكسوم مث  ٢٣٦هذا الكتاب عدد صفحته 
هو وجد هذه الطريقة حينما يتعلم مبعهد . تدوين إىل الكتاب مبخترم بشرى

هذه الطريقة قد ممتحن على ). ١٩٣٥ -١٩٢٧±(ترميس فجنت جاو شرقي 
قد بيان أن علم الصرف بطريقة احلج علي ما زل حفظه ببعض . الفرد باملعهد

وبذلك، هذه الطريقة ). ١١: ٢٠٠٣بشرى،(املتخرج معهد ترميس بل العائلة 
تسمي به طريقة كرفياك ألن ألفه أحلج علي مكسوم، يعين تأسيس املؤسسة علي 

  .مكسوم فوندوق فسنترين كرفيك يوغياكرتا
هذه الطريقة أخرص .تصريف بطريقة كرفيك تفريق بطريقة صرف األخر

ر ألن الكلمة أشد دائما مستعمل يف الكتابة او حوا. و ترتيب
على احلسب مدير املؤسسة علي مكسوم معهد كرفيك ).  ٢٠٠٣:١١بشرى،(

يوغياكرتا، احلج عتابك علي، هذه الطريقة متساويا بطريقة الصرف أخر،  إمنا 
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الفرق هو يف ترتيب الدراسي الذي تشدد على وظيفة و مؤثر منت دراسة 
تفرقة بوزن من احد شكله هو وزن تصريف اللغة العربية او تصريف امل. الصرية

  ).٩: ٢٠٠٣بشري، (تصريف آجر 
يزيد احلاج عتابيك على احد مسة بارز من طريقة كارفياك هي تصريف   

: و لذلك، صياغة الكلمة غري معلق يف تصريفه، مثل. الفعل و اإلسم املنفصل
يسعي هذا ". ذاك"و " فهو"اسم اآللة و مصدر امليمى و فعل النهي و ضمري 

بسيطا و عمليا و تركيبا، فيسهل الطالب يف فهم علم احلال ليجعل التصريف 
و بذلك، كان وقت التعليم يف تدريس علم الصرف . الصرف و اللغة العربية

  ).٩: ٢٠٠٣بشري، (مؤثرا 
. كان الكتاب الذي جعله الباحث مادة التحليل هو كتاب بطباعة العاشرة  

يكرر البحث يف هذا القسم هناك قسم مضيع ألنه غري حمتاج، و امنا هي 
و هذا هو حتليل الباحث علي ذلك الكتاب بطريقة ). ١٢: ٢٠٠٣بشري، (

 :حتليل املنت كما يلي
  اللغة و أسلوب اللغة و الكتابة) ١

و . من حيث اللغة و أسلوب اللغة، هذا الكتاب له لغة بسيطة و تشققة  
عليقة مصدر املقتطفات علق على ت. غري ذلك كان الكتاب متأل القواعد الرمسيا

 أو ”tanpa“ مغزاه ”disepikan“إمنا قد يوجد الفاظ غري فصيحة مثل . الكتاب
“kosong dari tambahan” و غريه.  
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، و   ”font times new roman“من حيث الكتابة، هذا الكتاب يستعمل   
باستعمال هذا .   هو احلروف أكثر استعماال يف تقرير علميةpt ١٢مقداره 

 .اب سهل القراءة لكل الطلباحلروف يكون هذا الكت
  
  التركيب و الترتيب) ٢

مقدمة و عشر ابواب الكتاب و : هذا الكتاب ينقسم اىل ثالثة اقسام   
قد . كثري العمود املستعمال و لكن قليل الشرح عن العمود املقصود. املراجع

و لذلك، يستعمل اللغة العربية كالعنوان او احملتويات . يكون القارئ مصدوعا
 . بل على كل تركيب فجمعه حسنا.  صعوبا للعوام عن اللغة العربيةيسبب

  
  منت الكتاب) ٣

  :كما سابق ذكره، هذا الكتاب ينقسم ايل ثالثة أقسام، فيما يلي شرحه  
  مقدمة: قسم األول

هذا القسم يشمل البحث عن التعريف علم الصرف، و علقة علم الصرف   
ملوزون، تقسيم الفعل إىل صحيح و مع علم النحو، تصريف الكلمة، الوزن و ا

  .املعتل،و يبني عن تقسيم الفعل إىل جمرد و مزيد
  مبحث عن ثالثي جمرد: قسم الثاين
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هذا القسم يشمل الوزن ثالثي جمرد ستة أوزان، تصري ف إصتالحي من   
و غري ذلك . ثالثي جمرد و مبحثه كل وزن باستعمال العمود مع قموس قصري

  )تصريف اللغوي( على حسب ضمريه يبحث عن  تصريف الفعل
  مبحث الثاين عن ثالثي املزيد: قسم الثالث

كما يف مبحث األول، ففى هذا البحث يشرح عن أنواع الثالثي املزيد و   
. تصريف اإلصطالحي و حبث علي كل وزن مناسبة بكثرة احلروف الزائدة

  .السداسيفمثال األوزان من من فعل الثالثي املزيد و فعل اخلماسي و فعل 
تصريف اإلصطالحي (مبحث الباب الثالث عن وزن الرباعي ارد : قسم الرابع

  ).و  تصريف اللغوي
مبحث الباب الرابع عن وزن الرباعي املزيد يشرح عن : قسم اخلامس

  . تصريف اإلصطالحي و  تصريف اللغوي
  .مبحث الباب اخلامس يكمل البحث قبله: قسم السادس  �
 .لباب السادس يشرح الوزن و فاعدتهمبحث ا: قسم السابع �
 .مبحث الباب السابع يشرح الفعل من حيث الكالم: قسم الثامن �
 .مبحث الباب الثامن يشرح اإلسم من حيث الكالم: قسم التاسع �
مبحث الباب التاسع يشرح عن قواعد اإلبدال و : قسم العاشر �

 .اإلعالل و اإلدغام
 البحث عن اإلبدال و مبحث الباب العاشر يكمل: قسم احلادى عشر �

  .اإلعالل و اإلدغام
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  عن احملتويات: قسم األخري �
  
  التقطيع)  ٤

هذا الكتاب مناسبة للطالب يف اجلامعة و الطالب يف املعهد اتمع الذين   
  .يريد ان يفهم اللغة العربية

  
  الزيادة و النقائص)  ٥

فصحي، الزيادة من هذا الكتاب هي أن هذا الكتاب قد يصب القواعد ال  
و هذا احلال يساعد . مثل تدوين مصدر املقتطفات يف قسم التعليق على الكتاب

القارئ يف حبث عن املراجع الذين يرتفع الفهم او جعل مصدر املراجع اذا كان 
  .له سعبة يف الكتاب

و من حيث البحث، كان املألف يسعي ان يبسط البحث حيت القارئ   
  .وقت خمتصرمساعدا يف تعليم الصرف مؤثرا علي 

إمنا احملتويات و العنوان يستعمل اللغة العربية حيت يصعب علي القارئ   
و لكن التقطيع يوجه للطالب يف اجلامعة و املعهد فممكن ليست . العوام

  .مشكالت
و لذلك، الزيادة من هذا الكتاب يستعمل ألفاظ اليومية كمثله و فيه   

  .دات جديدة يف تكليم اليوميةترمجة اللفظ يف كل جزء حيت ينصب القارئ مفر
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و لو كان . و أما النقائص هي توجد كثري من العمودة الذي الفه املألف  
جزء قبله مشروح عن املادة من قبل، و لكن تطلع الصعوبة حيت القارئ ال يفهم 

  .مقصود املألف
  
  الكتاب الرابع.  ٤

الصرف الكتاب الرابع الذي جعله الباحث مادة حتليليا هو مذكرة علم   
و هذا هو . الذي يستعمله طالب شعبة اللغة العربية يف جامعة إندونيسيا التربية

ألن هذا الكتاب أساس يف عملية التعليم و . سبب للباحث لتحلل هذا الكتاب
. املتعلم يف كلية علم الصرف يف شعبة اللغة العربية يف  جامعة إندونيسيا التربية

اح تعليم الصرف مع كتب الصرف غريه كيف كان هذا الكتاب يساعد علي جن
  :هذا هو حتليل الباحث علي هذا الكتاب، فيما يلي. اليت عربه الباحث من قبل

  
  اللغة و أسلوب اللغة و الكتابة)  ١

 tradisionalاللغة املستعمل هي اللغة العربية، و صيغة احلروف هي   

arabic ١٤، و مقدارهpt .هذا احلال .  حمركةو لذلك كان الكتابة املستعمل غري
  .يسبب للقارئ العوام صعوبة يف فهمه
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  التركيب و الترتيب)  ٢

املبحث األول يف هذا الكتاب متسويا بالكتب قبله، يبحث عن تعريف   
مث يبحث عن الثالثي ارد و فعل الثالثي املزيد فيه و فعل الرباعي . الصرف

  .ارد و أخريا يبحث عن الرباعي املزيد فيه
ما اخلصائص من هذا الكتاب هي كثري التمرينات املتنوعة حيت يقوى أ  

  .فهم القارئ يف تفهيم علم الصرف
  
  منت الكتاب)  ٣

كان منت هذا الكتاب يشرح عن الفعل الثالثي و الرباعي , و يف العموم  
  .مغزاه يف هذا الكتاب ال يبحث عن اإلدغام و اإلعالل و اإلبدال. تفصيال

  
  التقطيع)  ٤

ين ذا الكتاب مناسبة للطالب يف اجلامعة و الطالب يف املعهد اتمع الذه  
  . يريد ان يفهم اللغة العربية

  
  الزيادة و النقائص)  ٥

و من  .الزيادة من هذا الكتاب هي أن هذا الكتاب له مترينات متنوعة  
حيث البحث، كان املألف يسعي ان يبسط البحث حيت القارئ مساعدا يف تعليم 

  .ف مؤثرا علي وقت خمتصرالصر
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و لو كان . و أما النقائص هي توجد كثري من العمودة الذي الفه املألف  
جزء قبله مشروح عن املادة من قبل، و لكن تطلع الصعوبة حيت القارئ ال يفهم 

  .مقصود املألف
  
  فائدة للتعليم.  ب

و بذلك كتاب النص يعطي . كانت فائدة كتاب النص كمادة القراءة
و من مث، يف عملية التعليم و املتعلم فكتاب النص هو الوسائل . ا للقارئاعالن

   .املساعد يف حتصيل اهداف التعليم

: ، قال)١١: ١٩٨٦(هذا احلال مناسب بقول بوقني هام يف تاريغان 
كتاب النص هو وسائل التعليم الذي يستعمل يف دفاع برنامج التعليم يف املدارس 

  .و اجلامعة
ائل املساعدة يف التعليم، لكن الكتاب النص جزء غري و لو كان كوس

بدون كتاب النص فالتعليم . متفرقة يف عملية التعليم و املتعلم، كامللح يف الطعام
ألن كتاب النص اكثره يعني نتيجة التعليم، أ هو من دفاع املنهاج . غري فعالية

  .مالسهل او اسلوب اللغة املستعملة حىت ينال النتيجة يف التعلي
يكون هذا احلال بسبب العالقة بني تعليم كتاب النص اذا نظر من عملية 

معناه، التعليم كاملوضوع امنا يفعل عملية الدفاع و . التعليم فهو اخبار موحدة
عملية القبول تفعل يف هذا احلال فهو موافقة او . القبول، ال يعطى عملية التبادل

  .غري موافقة
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ان كتابة كتاب اجلامعة كسعي " الة،ذهب جيك حسن البصري يف املق
، الذي يعربه كمادة اخلطبة يف مترينات كتابة كتاب اجلامعة "ارتفاع قيمة أكادميي

 يف باندنج، قال ان منت ٢٠٠٤ سفتمرب ١٢-١١العالية اإلسالم يف التاريخ 
  :كتاب النص هو

  .الفاعل املعني الذي يعطي فرصة يف توسع والية البحث .١
 .لة او مصدر العلمالرأية اليت مكام .٢
 .منهاج البحث الذي يعطي فرصة يف ترتيب اسلوب البحث .٣
 .مكاملة الرأية مأخوذة من احلياة، و أفضلها اندونيسيا .٤
 .امللخيص من كل ابواب .٥
 .مجع السؤال و الواجبات ملادة التجربية .٦
 .مكاملة مادة القراءة حبسب نتيجة البحث .٧
 .دفتر اجلواب يف كل باب .٨
 .الفهرسات .٩

مث كيف . ي ذلك، كان كتاب النص مهم جدا يف عملية التعليمبناء عل
) ١٧: ١٩٨٦تاريغان، (وضيفة كتاب النص اللغة يف التعليم، فقال غرين و فييت 

  :أن وظيفة كتاب التعليم اللغة للتعليم كمايلي
يعرب رأيا قويا و عصريا عن التعليم مع تطبيق استعماله يف مادة  .١

 .التعليم



 61 

ة الواسعة، سهل يف القراءة و متنوعة، املناسبة تقدمي مصادر املسأل .٢
 .بإيرادة الطالب

تقدمي مصادر الترتيب عن التفاعلية املتضمن مسائل األصل يف  .٣
 .اإلخبار

 .تقدمي املناهج و وسائل التعليم لدفاع الطالب .٤
 .تقدمي صورة األول احملتاج و ايضا كوسيلة لتمرينات و واجبات .٥
 . الصوابتقدمي مادة التقدير املوافق و .٦
من تلك الرأي السابق، فاستنباطه ان وظيفة كتاب النص لتعليم  .٧

اللغة هي تقدمي اإلخبار كمصادر املسألة و التفاعلية و التمرينات و 
النظرية و املنهاج و وسائل التعليم مع مادة التقدير املوافق و 

 .الصواب
افق بناء علي ذلك، كتب علم الصرف كي يستنفد كما سبق، فعليه ان يو

بناء علي ما حبث الباحث يف كتب الصرف، يستنبط الباحث . جبدوال السابق
  :كما يلي

كتاب علم الصرف ككتاب النص يف كلية علم الصرف فعليه ان  .١
 .ميلك اهداف خاصة و وقت التعليم اجلالية

كتاب علم الصرف ككتاب النص يف كلية علم الصرف كي يهتم  .٢
 .رف تقطيعا ظاهرامغزاه، كان كتاب الص. ايرادة قارئه
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كان كتاب علم الصرف كي يضع مصادر الفهرس لتسهيل  .٣
 .القارئ يف تعليم علم الصرف

كان كتاب علم الصرف يكمل باملخطط و اجلدول و الصورة كي  .٤
 .يسهل فهمه

كان كتاب علم الصرف كي يضمن التمرينات املتنوعة الرتفاع  .٥
 .فهم القارئ

 .هل فهمهكان املنهاج يف علم الصرف بسيطة كي يس .٦
كان كتاب علم الصرف يف كتابته كي يستعمل احلروف السهلة  .٧

  .للقراءة، يستعمل الكلمة الواضحة و البسيطة
 

  

    

  


