
األولفصللا

مةمقد

المشكلةأ. خلفية 

ا العرب عن  ا كّل قوم عن مقاصدهم. الّلغة العربية هي الكلمات اّليت يعّرب  الّلغة هي ألفاظ يعّرب 

ا العرب عن أغراضهم.أغراضهم. اللغة العربية هلا مكان كرمي و درجة عالية 1و اللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب 

ا الناس إيل أسرار اهللا، وهي ملعرفة اهللا  وهي كمثل قرينة بني القلب و اجلسم و اللغة العربية هي الباب الذي يوّصل 

و لفهم القرآن و األحاديث. قال اهللا تعاىل:

عربیا لعلمك تعقلوم ٓ زلناه قر ٔ ٕا

حينما كتب الرسالة إيل أيب موسى األشعري: فّقه السنة و تعلْم اللغة العربية و زّين قال عمر رضي اهللا عنه 

2القرآن ألن القرآن باللغة العربية.

قال حممود يونس " إن أهداف التعّلم اللغة العربية هي":

ملعرفة و لفهم عما يقرأه عند الصالة فهما عميقا.1

لفهم القرآن حيت نأخذ منه اهلداية و العلوم.2

لتناول املعرفات عن دين اإلسالم من كتب اللغة العربية منها التفسري و الفقه و احلديث و غريها.3

لقدرة علي التكّلم و التعبري و التحّدث مع غري ألن اللغة العربية هي اللغة العامل.4

1. بربوت. ص.جامع الدروس العة العربيةشيخ املصطفى العالييىن, 1
2Ahmad Syah DKK, Sistem Morpologi Dalam Bahasa Arab, Suska Press



جويد و التاريخ و الدرس باللغة العربية يف معهد دار النهضة متنوّع منها: الفقه و احملفوظات و التوحيد و الت

النحو و الصرف. ولكن الدرس الذي يهتم به كثري هو درس الصرف.

اللغة العربية هلا عالقة كثرية بدرس الصرف. تعّلم علم الصرف ملهم جّدا ألنه يساعدنا علي فهم القرآن و 

ة العربية فصيحا األحاديث و كذالك فهم أحكم الشريعة اإلسالمية صحيحا، و كذالك يساعدنا علي التكلم باللغ

مناسبا مع مقدار اللغة العربية ومها القرآن و السنة.

ا صيغ الكلمات العربية و أحواهلا اليت ليست بإعراب و ال بناء. الصرف 3الصرف هو علم بأصول تعرف 

قد هو أحد الدرس الذي عّلم يف املعاهد اإلسالمية، كذالك يف معهد دار النحضة الطوالب بنكينج، وهذا الدرس 

عّلم منذ قدمي.

أما أهداف تعليم الصرف فهي لتزّود الطلبة علي معرفة العلوم متعلقة بالصرف و لتزّود الطلبة خبربة علي 

إعراب الكلمات العربية و فهم النصوص متنوعة منها النصوص الديّين و العلمّية و األدب و اإلجتماعية و الثقافّية مع  

كل املسألتها.

يعد أن خيتّم الطلبة من املعهد عليهم قدرة علي أن يعّلموا علومهم (علم الصرف) إيل غريهم، و هذا 

مناسب مع هدفني من املعهد و مها:

م..1 استعداد الطلبة قدرة علي حتليل و إعراب الكتب باللغة العربية بقدر

هم جّيد.جعل األجيل ماهرة بعلم الصرف و تنمية دين اإلسالم بعلوم كثرية و ف.2

4:، املعهد األمني اإلسالمية: إندونسيا، صحال إفرادهايفالقواعد الصرفية مباحث عن الكلمات العربية األستاذ حممد إدريس جوهرى، 3



يف تدريس درس الصرف قد استخدم املدرس الوسائل التعلمية اجليدة و طرق التعليم املناسبة يف التدريس، 

هلذا رجي علي الطلبة أن يتوّلوا بعلم الصرف و يقدروا علي تنفيذه يف إعراب كتب اللغة العربية يف آخر التدريس.

هد دار النهضة يسري جّيدا و مناسب بكيفية نظرا من هذا رأي الكاتب أن تدريس درس الصرف يف مع

تدريس درس الصرف املقررة، ألن درس الصرف هو و حيتاج إيل فهم عميق حيت ال خيطأ يف فهم القرآن و السنة. و 

لكن بعد قام الكاتب بالبحث املقدم يف ميدان البحث، وجد الكاتب النقصان كثرية اليت ال تناسب مع الواقع. هذا 

ظواهر كما يلي:بالنظر إيل ال

معظم الطلبة ال يعرفون أهداف تدريس الصرف..1

معظم الطلبة مل يقدروا علي تصريف الفعل جّيدا..2

معظم الطلبة ال يقدرون على جعل املثال بعد التدريس..3

معظم الطلبة جيدون النتيجة اخلافضة..4

درس الصرف فيتعليم"تنفيذ د الباحث أن يقوم بالبحث العلمي حتت املوضوع را، فأاكله٥و من هذ

. نكينجابالطوالب"مدرسة الثانوية بمعهد دار النهصة الالصف

ب. الدوافع الختيار الموضوع

. هذا املوضوع مل يقم أحد ببحثه من قبل خصوصا يف جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.1

وهو قسم تدريس اللغة العربية.. املشكلة يف هذا البحث مناسب مع قسم الذي دّرس فيه الكاتب2

. الباحث قادر على القيام بالبحث من حيث النقود و األوقات و املكان.3



ج. توضيح المصطلحات

ذا البحث فيما يلى: لسهولة فهم هذا املوضوع فيقّدم الباحث املصطلحات املتعلقة 

4الطرق املقررة.التعليم هو عملية إيصال املعلومات من املدرس إيل الطلبة باستخدام .1

ا صيغ الكلمات العربية و أحواهلا اليت ليست بإعراب و ال بناء..2 الصرف هو علم بأصول تعرف 

5الوصفية هي عرضة عن الواقعية املوجودة..3

د. المشكالت

ةالمشكلتقديم. 1

كيف تعليم درس الصرف يف املدرسة الثانوية مبعهد دار النهضة "الطوالب بانكينج"؟.أ

هد دار النهضة "الطوالب بانكينج"؟تعليم درس الصرف يف املدرسة الثانوية مبعتنفيذ كيف .ب

"؟نكينجاالطوالبب"النهضةداردهمبعالثانويةاملدرسةيف الطالبإىلصرفالتعليميفاملدرسطريقةكيف.ج

العربية؟اللغةصرفالميتعليفالطالبطريقةكيف.د

تحديد المشكلة.2

البحث فيحدد الباحث للبحث عن تنفيذ تعليم درس الصرف يف املدرسة الثانوية لكثرة املشكالت يف هذا 

مبعهد دار النهضة "الطوالب بانكينج" (فصل الثالث أ و ب)

تكوين المشكلة.3

4Prof. Dr. H. Wina Sanjaya, M.Pd, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta:
Kencana 2010, Hlm 97

5Hamid. ST. Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Surabaya. Pustaka, Hlm 13



وأما تكوين مشكلة هذا البحث فهو كيف تنفيذ تعليم درس الصرف يف املدرسة الثانوية مبعهد دار النهضة 

"الطوالب بانكينج"؟

أهداف البحث و فوائدهه. 

. أهداف البحث1

وأما هدف هذا البحث فهو ملعرفة تنفيذ تعليم درس الصرف يف املدرسة الثانوية مبعهد دار النهضة "الطوالب 

بانكينج.

فوائد البحث.3

لزيادة خزانة معرفة الباحث..1

الصرف.ملساعدة معهد دار النهضة وغريه لرتقية تدريس اللغة العربية خصوصا ىف درس .2

لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية للدرجة األوىل يف قسم تدريس اللغة العربية .3

بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية.




