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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 املفهوم النظري .أ 
 استيعاب تصريف األفعال .1

كلمة  "استيعاب" مشتق من : وعب يعب وعبا واستوعب واستيعااب الشيئ: أخذه 
عاب ىنا ىي استيعاب التالميذ تصريف األفعاؿ يف درس يوادلراد ابست ٘ٔصلو.أأبمجعو واست
 اللغة العربية.

أحواؿ أبنية الكلم قبل تركيبها. إذا فعلم الصرؼ  الصرؼ ىو علم أبصوؿ تعرؼ هبا
 ٙٔيبحث عن أحواؿ الكلم وتغيَتىا، إما لتغيَت ادلعٌت و إما لتسهيل يف النطق.

وقاؿ مفتوح أف علم الصرؼ ىو علم يبحث فيو عن حتويل الفعل ادلاضي إىل الفعل 
ي واسم الزماف واسم ادلضارع وادلصدر واسم الفاعل واسم ادلفعوؿ والفعل األمر والفعل النه

 ٚٔادلكاف واسم األلة.
وقيل أف علم الصرؼ ىو العلم الذي يبحث فيما يقع   ٛٔالصرؼ يف اللغة التغيَت.

 ٜٔيف الكلمات )اجلزور( من تغيَت ىدفو بناء كلمات جديدة.
التصريُف لغة التغيَت. ومنو تصريف الرايح، أي تغيَتىا. واصطالحًا ىو العلُم 

 ، ومبا ألحرفها من أصالة وزايدة وصحة وإعالؿ وإبداؿ وشبو ذلك.أبحكاـ بْنية الكلمة
 وىو يطلق على شيئُت :
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 ٜٚٓنفس ادلكاف. ص.  ادلنجد يف اللغة و اإلعالـ،  
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  Amrizal, Sharaf 1, (Pekanbaru, Al-Mujtahadah Press: 4112) h.1 
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  Maftuh Ahnan, Metode Belajar Ilmu Shorof, (Surabaya, Terbit Terang) 
18

 ٕٚٛص. ٔ( ط.ٖٜٜٔانجي األمسر، ادلعجم  ادلفصل يف علم الصرؼ، )بَتوت:  دار الكتب العلمية،   
19

 Muspika Hendri, Tahlil fi ‘ilmi al-lughah, ( Pekanbaru , Kreasi Edukasi: 3102) h 88 
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األوُؿ : حتويل الكلمة إىل أبنية سلتلفة، لضروب من ادلعاين كتحويل ادلصدر إىل صيغ 
 ادلاضي وادلضارع واألمر واسِم الفاعل واسِم ادلفعوِؿ وغَتمها، وكالنسبة والتصغَت.

الكلمة لغَت معًٌت طارئ عليها، ولكن لغرض آخر ينحصُر يف الزايدة واآلخُر : تغيَُت 
 واحلذؼ واإلبداؿ والَقْلب واإلدغاـ.

فتصريُف الكلمة : ىو تغيَت بِْنيتها حبسِب ما يعرُض ذلا. وذلذا التغيَت أحكاـ  
 كالصّحة واإلعالؿ. ومعرفُة ذلك كّلو ُتسّمى )علَم التصريف أو الّصرؼ(.

ريف إال ابألمساء ادلتمّكنة واألفعاؿ ادلتصرّفة. وأما احلروؼ وشبهها فال وال يتعّلُق التص
 تعّلق لعلم التصريف هبا.

وادلراد بشبو احلرؼ األمساء ادلبنّية واألفعاؿ اجلامدة، فإهنا تشبو احلرؼ يف اجلمود 
 وعدـ التصرُّؼ.

ا يف وال يقبل التصريف ما كاف على أقّل من ثالثة أحرؼ، إال أف يكوف ُثالثي  
األصل، وقد ُغَتِّ ابحلذؼ، مثُل ِع كالمي، وِؽ نفَسك، وُقْل، وِبْع". وىي أفعاُؿ أمر من 
"، وأصُلها "يََدي ودمٌو، أو  َوعى يَعي، وَوقى يَقي، َوقاؿ يقوؿ، واَبع يَبيع"، ومثُل "َيٍد وَدـٍ

 َٕٓدمٌي".
 وكلمة "األفعاؿ" مجع من فعل وىو كل لفظ يدؿ على حصوؿ عمل يف زمن

 أمر-مضارع-والفعل ابلنظر إىل زمن وقوعو ينقسم إىل ثالثة أقساـ: ماض ٕٔخاص.
 الفعل املاضي  .أ 

الفعل ادلاضي ىو ما دؿ على حدوث شيئ قبل زمن التكلم. مثل : سّرين اجتنابك 
 اجتمع أمس رللس الوزراء. –الشر 

 إسناد الفعل املاضي إىل الضمائر:
                                                           

 ٔٗٔنفس ادلكاف. ص. الشيخ مصطفى الغالييٍت،   ٕٓ
 ٕٔعلي اجلاـر و مصطفى أمُت، النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية اجلزء األوؿ ) جاكرات: روضة فريس ( ص.   ٕٔ
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تصريفو مع ضمائر التكلم واخلطاب والغيبة للمفرد ضمائر، يقصد إبسناد الفعل إىل ال
 اجلمع.وادلثٌت و 

 والضمائر اليت تسند إىل الفعل نوعاف :
 نوف النسوة. –ان  –ضمائر متحركة وىي : اتء الفعل  -
 ايء ادلخاطبة. –واو اجلماعة  –ضمائر ساكنة وىي : ألف االثنُت  -

 .ادلاضي يسند إىل مجيع الضمائر ما عدا ايء ادلخاطبةو 
مها ال ُت و ان الفعلويتميز الفعل ادلاضى عن ادلضارع واألمر يف أنو يقبل اتء الفاعل و 

 يسنداف إال إىل الفعل ادلاضي.
 ٕٕتعرب الضمائر ادلسندة إىل الفعل ادلاضي يف زلل رفع فاعل.و 

 اجلدول األول
 إسناد الفعل الصحيح إىل الضمائر يف املاضي

 مضّعف مهموز  سامل الضمائر
 فرّ  أكل كتب ىو
 فرّا أكال كتبا مها
 فّروا أكلوا كتبوا ىم
 فّرتْ  أكَلتْ  كتَبتْ  ىي
 فّرات أكلتا كتَبتا مها
 فررف أكلن كتبَ  ىنّ 

 فررت أكْلتَ  كتْبتَ  أنتَ 
 فررمتا أكلتما كتبتما أنتما
 فررمت  أكلتم كتبتم أنتم

                                                           
 ٜٙفؤاد نعمة، ادلرجع السابق، اجلزء الثاين، ص.   ٕٕ
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 فررتِ  أكْلتِ  كتْبتِ  أنتِ 
 فررمتا أكلتما كتبتما أنتما
 فررتنن  أكلُتن  كتبتن  أنتّ 
 فررتُ  أكْلتُ  كتْبتُ  أان

 فرران أكلنا كتَػْبنا ضلن
 اجلدول الثاين

 اسناد الفعل املعتل إىل الضمائر يف املاضي
 ادللتوي اللفيف الناقص األجوؼ ادلثاؿ الضمائر

 وقى روى دعا قاؿ وضع ىو
 وقيا رواي دَعَوا قاال اوضع مها 

 وقوا رووا دَعْوا قالوا وضعوا ىم
 وقت روت دعت قالت وضعتْ  ىي
 وقتا روات دَعَتا قالتا وضعتا مها
 وقُت روين دعوف قلن وضعنَ  ىنّ 

 وقيت رويت دعوت قلت وضْعتَ  أنتَ 
 وقيتما رويتما دعومتا قلتما وضْعتما أنتما
 وقيتم رويتم دعومت قلتم وضْعتم أنتم
 وقيت رويت دعوت قلت وضْعتِ  أنتِ 
 وقيتما رويتما دعومتا قلتما وضْعتما أنتما
 وقيتّ  رويت دعومت قلت وضْعتّ  أنتّ 
 وقيت رويت دعوت قلت وضْعتُ  أان

 وقينا روينا دعوان قلنا وضْعنا ضلن
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 الفعل املضارع . ب
الفعل ادلضارع ىو مادؿ على حدوث شيئ يف زمن التكلم أو بعده. مثل : اآلف 

 اإلمتحاف األسبوع القادـ .سيعقد  –تغادر الطائرة ادلطار 
 إسناد الفعل املضارع إىل الضمائر : 

الفعل ادلضارع يسند إىل مجيع الضمائر الساكنة )الف اثنُت، واو اجلماعة، ايء ادلخاطبة(. وال 
 يسند اال إىل نوف النسوة من الضمائر ادلتحركة. 

 وتعرب الضمائر ادلسندة إىل الفعل ادلضارع يف زلل رفع فاعل.
يز الفعل ادلضارع عن الفعل ادلاضي وفعل األمر يف أنو يقبل دخوؿ حرؼ النفي ويتم

 اجلدول الثالث                           ٖٕ"مل" عليو.
 إسناد الفعل الصحيح إىل الضمائر يف املضارع

 مضّعف مهموز  سامل الضمائر
 يفرّ  أيكل يكتب ىو

 يفرّاف أيكالف يكتباف مها 
 يفّروف أيكلوف يكتبوف ىم
 تفرّ  أتكل تكتب ىي
 تفرّاف أتكالف تكتباف مها

 يفررف أيكلن يكتب ىنّ 
 تفرّ  أتكل تكتب أنتَ 
 تفرّاف أتكالف تكتباف أنتما
 تفّروف أتكوف  تكتبوف أنتم
 تفرّين أتكلُت تكتبُت أنتِ 
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 ٕٚفؤاد نعمة، نفس ادلرجع، ص.   
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 تفرّاف أتكالف تكتباف أنتما
 تفررف أتكلن تكتب أنتّ 
 أفرّ  آكل أكتب أان

 نفرّ  أنكل نكتب ضلن
 اجلدول الرابع

 املعتل إىل الضمائر يف املضارع إسناد الفعل
 ادللتوي اللفيف الناقص األجوؼ ادلثاؿ الضمائر

 يقي يروي يدعو يقوؿ يضع ىو
 يقياف يروايف يدعواف يقوالف يضعاف مها 

 يقوف يرووف يدعوف يقولوف  يضعوف ىم
 تقي تروي تدعو تقوؿ تضع ىي
 تقياف تروايف تدعواف تقوالف تضعاف مها
 يقُت يروين يدعوف يقلن يضعن ىنّ 

 تقي تروي تدعو تقوؿ تضع أنتَ 
 تقياف تروايف تدعواف تقوالف تضعاف أنتما
 تقوف ترووف تدعوف تقولوف تضعوف أنتم
 تقُت تروين تدعُت تقولُت تضعُت  أنتِ 
 تقياف تروايف تدعواف تقوالف تضعاف أنتما
 تقُت تروين تدعوف تقلن تضعن أنتّ 
 أقي أروي أدعو أقوؿ أضع أان

 نقي نروي ندعو نقوؿ نضع ضلن



14 
 

 الفعل األمر . ج
 فعل األمر ىو ما يطلب بو حدوث شيئ بعد زمن التكلم. مثل : احًـت والديك.

 إسناد الفعل األمر إىل الضمائر :
( ايء ادلخاطبة ثنُت، واو اجلماعة،ألف ايسند إىل مجيع الضمائر الساكنة )فعل األمر 

تعرب الضمائر ادلسندة إىل فعل األمر ف النسوة من الضمائر ادلتحركة. و وال يسند إال إىل نو 
 يف زلل رفع فاعل.

 ٕٗوال يتم تصريف فعل األمر إال للمخاطب و للمخاطبة فقط.
 

 اجلدول اخلامس
 إسناد الفعل الصحيح إىل الضمائر يف األمر

 مضّعف مهموز  سامل الضمائر
 فرّ  كل اكتب أنتَ 
 فرّا كال اكتبا أنتما
 فّروا كلوا اكتبوا أنتم
 فّري كلي اكتيب أنتِ 
 فرّا كال اكتبا أنتما
 افررف كلن اكتب أنتّ 
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 ٘ٚفؤاد نعمة، نفس ادلرجع، ص.   
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 اجلدول السادس
 عل املعتل إىل الضمائر يف األمرإسناد الف

 ادللتوي اللفيف الناقص األجوؼ ادلثاؿ الضمائر
 ؽ ارو ادع قل ضع أنتَ 
 قيا ارواي ادعوا قوال ضعا أنتما
 قوا ارووا ادعوا قولوا ضعوا أنتم
 قي اروي ادعي قويل ضعي أنتِ 
 قيا ارواي ادعوا قوال ضعا أنتما
 قُت اروين ادعوف قلن ضعن أنتّ 
 كفاءة اإلنشاء .2

لغة : الشرع واإلجياد  اإلنشاءو  ٕ٘القدرة على العمل وحسن تصريفو. الكفاءة ىي 
أتليفها مع التعبَت عنها بلفظ يعرؼ بو كيفية استنباط ادلعاين واصطالحا : علم والوضع، و 

ذالك ألف الكاتب ال يستثٌت صنفا من الكتابة قاـ. وىو مستمد من مجيع العلـو و الئق ابدل
 ٕٙيعتمد اإلنشاء يف كل ادلعارؼ البشرية.خوض يف كل ادلباحث و في

بة ىي شكل من أشكاؿ مظاىر الكتاشاء ىو عنصر من عناصر الكتابة. و اإلن 
الميذ يستوعبوف مهارة اإلستماع ومهارة الكالـ القدرة على حتدث اللغة العربية بعد انتهاء الت

 ٕٚكثر الصعوبة الستيعاب.أهارة القراءة. إف مهارة الكتابة مو 

 
                                                           

 ادلعجم الوسيط، نفس ادلكاف.  ٕ٘
46

 ٘ٔىاشم، ادلرجع السابق، ص. أمحد   
47

 Moh. Mastna, dkk, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, ( Tangerang Selatan : Al-Kitabah, 
4114 ), h. 161 
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 :اإلنشاءأقسام  .2.1
  أو ادلقيدة اإلنشاء ادلوجوأوال: 

توحيهات زلددة يف شكل ما. مثل مجل غَت ىو جعل مجل بسيطة أو الفقرات مع   
متكملة وىلم جرا. اإلنشاء ادلوجو يسمى أيضا ابإلنشاء ادلقيد، ألف إنشاء التالميذ حيدده 

 ٕٛادلدرس، وىم غَت مطلوبُت بتطوير رأيو حرا.
 من ادلمكن أف أتخذ اإلنشاء ادلقيدة أحد األشكاؿ اآلتية :و  

يعطى تب عدة مجل موازية جلمل معينة، و يكاجلمل ادلوازيو. يطلب من التالميذ أف  (ٔ
ملة النموذج: كتب الكلمات الالزمة لكتابة ىذه اجلمل. مثاؿ ذالك أف تكوف اجل

( على سبيل ادلثاؿ. فيكتب التالميذ :  الولد درسو. وتكوف كلمة التعويض )البنت
 كتبت البنت درسها.

إعادة كتابة الفقرة مغَتا  الفكرة ادلوازيو. تعطى للتالميذ فقرة مكتوبة مث يطلب منهم (ٕ
إحدى الكلمات الرئيسية فيها. فإذا كانت الفقرة تدور حوؿ شخص امسو حامت، 

تدعي ىذا ابلطبع يسحوؿ فتاة امسها مرمي مثال. و  يطلب منهم أف حياولوىالتدور
جعلها تناسب مع تتعلق حبامت و  ىلإتغيَت األفعاؿ والضمائر والصفات واألحواؿ 

 االسم اجلديد.
لمات احملذوفة. يطلب من التالميذ أف ديأل الفراغ يف اجلملة ابلكلمة احملذوفة اليت الك (ٖ

قد تكوف الكلمة رط أو غَت ذالك. و قد تكوف أداة جر أو عطف أو استفهاـ و ش
 احملذوفة كلمة زلتوى. مثاؿ ذالك ما يلي:

 ذىب الولد ......ادلدرسة -
 أراد التلميذ......يتعلم -
 ......الولد رلتهد -

                                                           
48

 Acep Hermawan, Op.Cit, h. 162 
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 الطالب ...... قرأ -
ترتيب الكلمات. تعطى للتالميذ رلموعة من الكلمات يطلب منهم أف يرتبوىا  (ٗ

ليعملوت منها مجلة صحيحة. مثاؿ ذالك: حلوة، أكل، تفاحة، عاصم. تصبح 
 ىذه: أكل عاصم تفاحة حلوة.

يطلب منهم أف يرتبوىا يذ رلموعة غَت مرتبة من اجلمل، و ترتيب اجلمل. تعطى للتالم (٘
ا منها فقرة متكاملة. فالتالميذ ىنا ال ينتجوف كلمات أو تراكيب. كل ما ليعملو 
يفهموا العالقات اليت بينها، مث يقوموف بًتتيبها م أف يفهموا اجلمل ادلعطاة ذلم و عليه

 زمنا أو مكانيا أو منطقيا أو أبية طريقة أخرى مناسبة.
إىل منفية أو مثبتة أو  حتويل اجلملة. تعطى للتالميذ مجلة يطلب منهم أف حياولوىا (ٙ

استفهامية أو خربية أو تعجبية، أو إىل ادلاضي أو ادلضارع أو األمر، أو إىل ادلبٍت 
 للمعلـو أو ادلبٍت للمجهوؿ، أو إىل غَت ذالك من التحويالت.

وصل اجلمل. تعطى للتالميذ مجلتاف يطلب منهم أف يصلومها معا ليكوِّف منهما مجلة واحدة  (ٚ
دد ذلم أو تًتؾ ذلم حرية حتديدىا. مثاؿ ذالك: عاد الرجل   الرجل سافر ابستخداـ أداة حت

 أمس. وقد يكوف اجلواب ما يلي: عاد الرجل الذي سافر أمس.
إكماؿ اجلملة. يعطى للتالميذ جزء من اجلملة ويطلب منهم إكماذلا بزايدة مجلة  (ٛ

 رئيسية أو غَت رئيسية. مثاؿ ذالك : إف تسألٍت.........
 و حيسن ابدلعلم أف يالحظ األمور اآلتية ادلتعلقة ابإلنشاء ادلقيدة: 

ليست مجيع أنواع مترانت من اإلنشاء ادلقيدة بنفس الدرجة من السهولة. و لذا  (ٔ
 فيجب على ادلعلم أف خيتار منها ما يناسب ادلستوى اللغوي لتالميذه.

مرين يب الذي يعاجلو التجيب أف أييت مترين اإلنشاء ادلقيدة بعد شرح ادلعلم للًتك (ٕ
 تدريب التالميذ عليو شفواي.و 

 جيب أف تكوف كلمات التمرين مألوفة لدى التالميذ، أي سبق ذلم أف تعلموىا. (ٖ
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بعد أف يكتب التالميذ التمرين، يتم تصحيحو عن طريق التصحيح الذايت حيث  (ٗ
ريق يقـو كل تلميذ بتصحيح ما كتب مبقارنتو مع اإلجاابت النموذجية، أو عن ط

 تصحيح ادلعلم دلا كتب كل تلميذ.
جيب أف يناقش ادلعلم مع تالميذه يف أخطائهم الشائعة و يعطيهم ادلزيد من  (٘

 التدريبات و التمرينات دلعاجلة ىذه األخطاء.
 ٜٕيعيد كل تلميذ كتابة التمرين كلو أو اجلمل اخلاطئة فقط. (ٙ

 اإلنشاء احلراثنيا: 

وال  ٖٓللتالميذ حرية اختيار أفكاره عندما يكتبوف.يف ىذا النوع من اإلنشاء يًتؾ 
تعٍت ىذه احلرية أف التالميذ قد وصلوا إىل مرحلة ال حيتاجوف فيها إىل توجيو و مساعدة، أو 

ذالك أف التالميذ يظلوف حىت ىذه لة االبتكار يف استخداـ اللغة، و أهنم قد وصلوا إىل مرح
تظل معلوماهتم عن اللغة العربية أقل يف الكتابة، و  أف يكونوا مبتكرينادلرحلة غَت قادرين على 

يظلوف غَت قادرين على السيطرة على اللغة العربية َت من معلوماهتم عن لغتهم األـ و بكث
مع كل ىذا فمطلوب منهم من ىذه ادلرحلة أف اثلة لسيطرهتم على لغتهم األـ، و سيطرة شل

 يف درجة السيطرة على استخداـ اللغة. يكتبوا اللغة العربية كما يكتبها العرب مع اختالؼ

يبدأ ىذا ابختيار موضوعات الكتابة تتناسب ومستواىم اللغوي من حيث مفرداهتم 
  ٖٔو تراكيبهم واستخدامهم للقواعد.

 موضوعات اإلنشاء احلر:

 من ادلمكن تقسيم موضوعات اإلنشاء احلر إىل ما يلي:
                                                           

 ٓٗٔ-ٖٛٔ( ص.  ٜٙٛٔدمحم علي اخلويل، أساليب تدريس اللغة العربية، ) الرايض،   ٜٕ
31

 Acep Hermawan, Loc.Cit. 
31

 147. ( ص pekanbaru: Kreasi Edukasi, 4115، ) يثمرالدين، طرؽ تدريس اللغة العربية لغَت العرب ) من النظرية إىل التطبيق (  
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رتيب يكوف تو  قيقية أو خيالية.ادلوضوع القصصي: تتناوؿ الكتابة ىنا سرد قصة ح (ٔ
يغلب ىنا استعماؿ الفعل ادلاضي ألف القصة تكوف قد األحداث زمنيا يف العادة. و 

 وقعت يف الزمن ادلاضي وقوعا حقيقيا أو افًتاضيا.
ادلوضوع الوصفي: يتناوؿ ادلوضوع الوصفي وصف احلاضر أو ادلاضي أو ادلستقبل. وتكوف  (ٕ

كن من ادلمكن أف يكوف ادلوضوع خياليا أيضا. وأما صيغة الفعل الوقائع حقيقية يف العادة، ول
فتتناسب مع زمن موضوع الوصف. والشك أف وصف ما ىو قائم و زلسوس أسهل 

 ادلوضوعات على ادلبتدئ.
يتناوؿ مثل ىذا ادلوضوع عرض فكرة ما من خالؿ التعريف أو   ادلوضوع العرضي. (ٖ

 التحليل أو ادلقارنة.
يتناوؿ مثل ىذا ادلوضوع فكرة خالفية و يكوف للكاتب رأي خاص حياوؿ ادلوضوع اجلديل.  (ٗ

 إقناع القارئ بو بطريقة عاطفية أو علمية أو بدمج الطريقتُت معا.
التلخيص. يطلب من ادلتعلم أف يقرأ نصا ما ويلخصو مربزا األفكار الرئيسية. ويطلب منو أف  (٘

تصر األصل إىل الثلث أو الربع أو أف يفعل ذالك يف حدود كمية معينة، كأف يطلب منو أف خي
    ٕٖيكتب يف حدود عدد معُت من الكلمات.

 عندما تعامل ادلعلم مع ىذه األنواع من ادلوضوعات حيسن بو أف يراعي ما يلي:و 
 يبدأ ادلعلم ابدلوضوعات الوصفية ألهنا أسهل األنواع. (ٔ
ادلوضوعات الوصفية يف ينتقل ادلعلم إىل ادلوضوعات القصصية ألهنا أتيت بعد  (ٕ

 السهولة.
يؤجل ادلعلم ادلوضوعات العرضية و اجلدلية إىل مرحلة متأخرة، نظرا لصعوبة تناوؿ  (ٖ

 مثل ىذه ادلوضوعات.
القصصية ألهنا يعادذلا يف ازي التلخيص ادلوضوعات الوصفية و من ادلمكن أف يو  (ٗ

 ٖٖدرجة السهولة.
                                                           

34
 124-121 دمحم علي اخلويل، ادلرجع السابق، ص.  
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 تصحيح الكراسات و إصالح اخلطإ :.  2.2
ميذ الذي يرمي إليو ادلدرس من تصحيح الكراسات ىو إرشاد مجيع التال إف الغرض

من وقتو يف تصحيح أعماؿ تالميذه  إىل أخطائهم حىت يتجنبوىا. وذلذا ينفق جزءا كبَتا
 التحريرية ابلعناية الكافية اليت ترضى ذمتو.

ليـو ولكن على الرغم من تلك العناية فإاّن ال نزاؿ نرى أخطاء األمس ىي أخطاء ا
تسلمها حىت يعرفوا ما أخطأ فيو وما أصاب فإّف التالميذ قّلما يعنوف ابلنظر يف كراساهتم بعد 

عجبتهم تبّسموا و التفتوا إمناىم يفتخروف هبا لَتوا الدرجة اليت أعطيت ذلم ليس إال. فإف أو 
كانت   يكاد كل الواحد منهم يدعوا كل زمالئهم إىل رؤية ىذه الدرجة. أما إفدينة ويسرة و 

مرة  ;قليلة تقطبت اجلباه ووجهت النفوس فكأف التصحيح هبذه الطريقة جهد ضائع مرتُت
 فما خَت طريقة نتالقى هبا ذالك؟ ٖٗمرة من انحية التلميذ نفسو.من انحية ادلدرس و 

 ىا ىي بعض طرؽ إصالح اخلطإ:
 أحسن طريقة إلصالح أخطاء التالميذ يف موضوعات اإلنشاء ىي أف يقـو ادلدرس (ٔ

ه ليقفوا بنفسهم على سبب اخلطإ إبصالح كل موضوع مع التالميذ الذي كتبو 
ىل الصواب، فيشرح ذلم كل غلطة، ويبحث معهم يستمعوا إىل مدرسهم يرشدىم إو 

إذا ىيئت ذلا ظروؼ يقة مثلى يالقى تنفيذىا صلاحا، و ىذه طر سبب وقوعها، و 
يتحقق ىذا حباؿ ما مع  خاصة كسعة الزمن و قلة عدد تالميذ الفصل. وال ديكن أف

ذا يضاؼ إىل ىصوذلا ابلتالميذ مع ضيق الوقت. و ما نراه يف مدارسنا اليت تكتظ ف
حاـ جدواذلم حبصص كثَتة مرىقة. إجهاد الزدما يشعر بو ادلدرسوف من تعب و 

 مدرسا       طلبيت       الطريقة       هبذه       العمل       أف       الواقعو 

                                                                                                                                                                      
33

 ٕٚٔ-ٕٙٔعمر الصديق عبدهللا، ادلرجع السابق، ص.   
32

 ٔٙ-ٓٙ( ص.   التعليم اجلزء الثالث مقرر لطلبة كلية ادلعلمُت اإلسالمية كونتور، ) دار اإلسالـالًتبية و   
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حيتاج إىل قلة يف عدد  مرىق وكثرة ما يقـو بو من حصص، و ىادئ الباؿ غَت 
 التالميذ بدرجة تساعد على صلاحها.

 أيخذ يفألخطاء الشائعة ادلشًتكة بينهم ومن السهل أف يعرض على تالميذه ا (ٕ
يدركوا سبب اخلطإ أما ما يقع فيو التلميذ من مناقشتهم حىت يفهموا الصواب، و 

 صلحو لو ادلدرس.خطإ ينفرد بو فمن ادلمكن أف ي
عجز  شلا ال خالؼ فيو أف التالميذ ليسوا على درجة واحدة من الذكاء، فإذاو 

  ٖ٘صوابو أرشده ادلدرس إليو.أحدىم عن إدراؾ سبب اخلطإ و 
 ارتباط بني استيعاب تصريف األفعال وكفاءة اإلنشاء .3

مهارات قاؿ إماـ معروؼ: ال بد من استيعاب قواعد النحو والصرؼ لًتقية أربع 
لغوية. بدوف مها ال ديكن استعماؿ اللغة العربية جيدا. وىذا يدؿ على أف قواعد اللعة العربية 

 ٖٙتؤثر على ادلهارات اللغوية األربعة.

وقاؿ دكتور عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ يف كتاب طرؽ تدريس اللغة العربية: "القواعد 
ىي تساعد على جودة األسلوب درع يصوف اللساف عن اخلطإ وحيفظ القلم من الزلل و 

وسالمتو وتعُت على استعماؿ األلفاظ واجلمل والعبارات استعماال صحيحا، فتتكوف عند 
 ٖٚالدارسُت عادات لغوية سليمة."

وقاؿ مجاؿ عبد الناصر زكراي يف كتاب ادلدخل إىل تدريس اللغة العربية للناطقُت بغَتىا 
السالمة من األخطاء واللحن يف الكالـ  طرائق ومفاىم: "الغاية من تعلم القواعد ىي

  ٖٛوالكتابة وحسن فهم ادلقروء أو ادلسموع."

                                                           
35

 ٖ٘ٔ، طرؽ تدريس اللغة العربية ) دار غريب ( ص.  عبد العاؿ عبد ادلنعم سيد  
36

  Imam makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, ( Semarang, Nedds Press:4119 ) h.41 
37

 ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔعبد ادلنعم سيد عبد العاؿ، ادلرجع السلبق، ص.   
38

 ٙٓٔمجاؿ عبد الناصر زكراي، ادلرجع السابق، ص.   
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وقاؿ الدكتور جودت الركاب يف كتاب طرؽ تدريس اللغة العربية: "إف دراسة القواعد 
 ٜٖأمر واجب حلفظ لساننا وقلمنا من اخلطإ."

لًتقية ادلهارة استنبطت الباحثة من ىذه األقواؿ أف قواعد اللغة العربية مهم جدا 
اللغوية األربعة. وألف تصريف األفعاؿ أي علم الصرؼ جزء من قواعد اللغة العربية لذالك لو 

 ارتباط بكفاءة اإلنشاء اليت ىي قسم من أقساـ الكتابة.
 املفهوم اإلجرائي  . ب

  ()استيعاب تصريف األفعاؿ  x. ادلؤشرات دلتغَت  ٔ
استيعاب تصريف األفعاؿ ىو استيعاب التالميذ حتويل الفعل ادلاضي والفعل ادلضارع 
والفعل األمر تصريفا لغواي. أما ادلؤشرات الستيعاب تالميذ الصف العاشر تصريف األفعاؿ  

 كما يلي:  
 يعرؼ التالميذ الضمائر يف اللغة العربية -
 يعرؼ التالميذ معاين الضمائر -
 ه إىل الضمائر يسندو أف يصرفوا الفعل ادلاضي و  يستطيع التالميذ -
 ه إىل الضمائريسندو و  يستطيع التالميذ أف يصرفوا الفعل ادلضارع -
 ه إىل الضمائريسندو ذ أف يصرفوا الفعل األمر و يستطيع التالمي -

 ()كفاءة اإلنشاء  y. ادلؤشرات دلتغَت  ٕ
عربية يفهمها القارئ. كفاءة اإلنشاء ىي قدرة التالميذ على تكوين تراكيب ومجل 

 أما مؤشرات كفاءة اإلنشاء لدى تالميذ الصف العاشر كما يلي:

 يستطيع التالميذ أف يكتب عدة مجل موازية جلمل معينة.  -

                                                           
39

 ٖ٘ٔجودت الركاب، ادلرجع السابق، ص.   
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بعد أف  يستطيع التالميذ إعادة كتابة الفقرة مغَتا إحدى الكلمات الرئيسية فيها -
 أعطاىم ادلدرس فقرة مكتوبة.

 .اجلمل بضمَت مناسب يفالفراغ يستطيع التالميذ أف ديأل  -
 .اجلمل بفعل مناسب يف ستطيع التالميذ أف ديأل الفراغي -
 .يستطيع التالميذ ترتيب الكلمات -
 اجلمل. يستطيع التالميذ ترتيب -
 حتويل اجلملة إىل ادلاضي أو ادلضارع أو األمر. يستطيع التالميذ -
 يستطيع التالميذ وصل اجلملة. -
 قصَتة من تراكيب ومجل مفهومة. يستطيع التالميذ تكوين فقرة -

 دلعرفة االرتباط بُت استيعاب تصريف األفعاؿ و قدرة اإلنشاء فلننظر إىل التصنيف اآلتى: 
 ٓٛ-ٓٓٔ=     جيد جدا

 ٙٙ-ٜٚ=       جيد   
 ٙ٘-٘ٙ=     كاؼ   
 ٙٗ-٘٘=    ضعيف  

 ٖٓٗٓ-٘ٗضعيف جدا = 

 الدراسة السابقة . ج
وكانت طالبة يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة السلطاف  قد قامت فطمة سنًتي

ابلبحث عن "اإلرتباط بُت استيعاب قواعد النحو  الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
وقدرة اإلنشاء لدى التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد أنصار سنة أير تَتس" 

 تصريف استيعاب   بُت  االرتباط  ديوج) Ha  أف ىو   و احلاصل .  ٕٚٔٓ سنة 
                                                           

21
  Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, ( Jakarta : Rajagrafindo persada : 4111 ) h. 35 
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( األوىل بكنبارواألفعاؿ وقدرة اإلنشاء لدى التالميذ ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  
ال يوجد االرتباط بُت استيعاب تصريف األفعاؿ وقدرة اإلنشاء لدى التالميذ ) Hoو . مقبوؿ

( مردود. واخلالصة من حبثها أف ىناؾ كومية األوىل بكنباروابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احل
ارتباط قوي بُت استيعاب قواعد النحو وقدرة اإلنشاء لدى التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة 

يف مستوى  ”product moment “rوىذا يظهر من  .اإلسالمية مبعهد أنصار سنة أير تَتس
 ٕٖ٘.ٓ<ٔٚ.ٓ>ٛٔٗ.ٓفهو % ٘% أو ٔالداللة 

كاف طالبا يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة السلطاف الشريف قاسم وكذالك قاـ إكراـ محيدي و 
 وقدرة اإلنشاء لدى تالميذ ادلفردات اإلرتباط بُت استيعاب" ابلبحث عن اإلسالمية احلكومية رايو

يوجد ) Haواحلاصل ىو أف . ٕٚٔٓالصف الثاين ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية دمحمية بكنبارو" سنة 
دلدرسة اذلاـ بُت استعاب ادلفردات العربية وقدرة اإلنشاء لدى تالميذ الصف الثاين اباالرتباط 

ال يوجد االرتباط اذلاـ بُت استعاب ادلفردات العربية ) Ho( مقبوؿ. و الثانوية دمحمية بكنبارو
واخلالصة  ( مردود.دلدرسة الثانوية دمحمية بكنبارووقدرة اإلنشاء لدى تالميذ الصف الثاين اب

استعاب ادلفردات العربية وقدرة اإلنشاء لدى تالميذ  من حبثها أف ىناؾ ارتباط قوي بُت
يف  r” product moment“الصف الثاين ابدلدرسة الثانوية دمحمية بكنبارو. و ىذا يظهر من 

 ٖٚ٘.ٓ< ٙٛٚ.ٓ> ٕٖٗ.ٓ% فهو ٘أو  ٔمستوى الداللة %
بُت استيعاب تصريف األفعاؿ  والفرؽ ىو أّف الباحثة ستقـو ابلبحث عن االرتباط

وكفاءة اإلنشاء لدى التالميذ ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بكنبارو وأما فطمة 
عن اإلرتباط بُت استيعاب قواعد النحو وقدرة اإلنشاء لدى التالميذ يف  تحبث سنًتي

راـ محيدي الذي حبث وكذالك إك ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد أنصار سنة أير تَتس.
الصف الثاين ابدلدرسة  وقدرة اإلنشاء لدى تالميذ ادلفردات اإلرتباط بُت استيعاب عن

يف  yولكن متغَت  .ثالثةبُت ال xىناؾ فرؽ ظاىر يف متغَت  الثانوية اإلسالمية دمحمية بكنبارو.
 ىذه البحوث سواء.
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 فروض البحث . د
 Haالصف  تالميذيف األفعاؿ وكفاءة اإلنشاء لدى بُت استيعاب تصر  اذلاـ : يوجد االرتباط

 ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بكنبارو العاشر

Ho تالميذ كفاءة اإلنشاء لدىو بُت استيعاب تصريف األفعاؿ اذلاـ  : ال يوجد االرتباط 
 ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بكنبارو الصف العاشر

 


