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 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 ةالنظري لفيةاخل . أ
ـ النظرايت استخدابسيصف الكاتب نظراين كمتعمقنا ك  ،ُب ىذا البحث

  ة.صوةاؼبو 
 علم الصرف .1

كُب  . كذلك مع اللغة العربية.اتعلم خاصال يناؿعاـ اللغة  تعلمُب كل  
مورةلوجيا بعلم الصرؼ. علم ية، يعرؼ سينتاكسيس بعلم النحو ك اللغة العرب

اعبملة، مثل الفعل، ك الفاعل، كاؼبفعوؿ  النحو ىو علم عن كظيفة الكلمة َب
ُب قواعد صيغة الكلمة. ك اما علم الصرؼ ةهو علم يتعلم عن تغيَت كغَتىا. ك 

 .َِاللغة اإلندكنيسية يكاد  دبورةولوجيا أك صيغة الكلمة
ىو أمر مهم للغاية الصرؼ ك  النحوتوم البياف أعاله على ةهم أف تعلم حي 

عاـ. ييفهم الكتاب األصفر عمومنا ال العربية كةهم الكتب الصفراءلفهم اعبمل 
، يتم إنتاجو من الشرؽ األكسط. حيتوم أنو كتاب ديٍت ابللغة العربيةلى ع

 .ُِالكتاب األصفر على تنسيق فبيز ككرؽ مصفر
، حبيث مع م األدكات ُب تعلم اللغة العربيةرؼ ىو دراسة علعلم الص 

ةإف  كذديكن ةهم التغيَتات ُب الكلمات العربية. ك  علم الصرؼكجود 
 علم الصرؼ:سوؼ حيدد العديد من األشياء حوؿ الباحث 

 

 
                                                           

  ِ-ُ( ص َََِ، )جاكرات: جراميدم، Statistik Parametrikساتوسو،  َِ
21

( ص. ََُِ: كاؼبو، )جاكرات، pendidikan islam tradisi dan millenium baratأزكمردم أزرل،  
ُُُ 
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  علم الصرؼ مؤلف . أ
رؼ ىناؾ اختالةات ُب الرأم ةيما يتعلق الص كتابمؤلف    

 :رؼالصعلم األكؿ على مؤلف ابلشخص 
 ق ُٕٖتوُب بن مسلم، كىو علماء من الكوةة. ك إماـ معذ  (ُ
 ُٕٓ توُبك  خليل بن أضبد بن عمرك بن سبيم الفراىدم األزدم. (ِ

  خبَت لغة عربية من البصرة. ىو. ك ىػ
تناكؿ حيمل كتابو "معجم العُت" كىو أكؿ قاموس عريب ي

، ُب كتابو. رؼالصـبتلف قضااي اللغة العربية، دبا ُب ذلك لكل 
قاـ اػبليل بوضع أسس قوية للتغيَتات ُب أشكاؿ الكلمة العربية 

األشكاؿ ، كمن ىذا جاء ؼبأخوذة من أحد األشكاؿ األساسيةا
 بناء، من خالؿ إضاةة حركؼ من الاؼبختلفة للكلمات األخرل

ربتوم اليت األصلي كمن خالؿ التغيَتات ُب ترتيب اغبركؼ. 
، (بناء اؼباضى) كىتىبى ، اؼبثاؿ، كلمة  على كلمات أساسية

(، كيعٍت كل منها:  بناء األمر)ايٍكتيٍب ، ك (بناء اؼبضارع) يىٍكتيبي ك 
مثل جبار، ، ترتيب اغبركؼغَتت اما ك . يكتب كاكتبكتب ك 

 .كلها تعٍت ُب األساس قوية كصعبة  ،كبراجا ا، رجبجراب
طة طالب رؼ بواسالص، ًب ربسُت علم عد ذلكب
، الذم تضمن ُب كتابو مناقشة حوؿ سيبويو اإلماـ اػبليل،

رؼ صكال أصوؿ النحوبعنواف " الصرؼك  النحوأساسيات علم 
 ".اعد مهاكالقو 

التغيَتات ُب شكل   حوؿ الصرؼعلم ن موضوع دراسة م
(، مثلو التغيَتات ُب شكل كلمة)، ما يسمى "التصريف" كلمة



13 
 

 
 

من الفعل اىل اإلسم، اك حد اىل الفعل االخرل، ك من الفعل الوا
 من اإلسم الواحد اىل اإلسم االخرل.

 بناء) اإلستقاؽرؼ ىي الصدراسة  ُبؼبشاكل األخرل ا
، مثل )صنع االختصارات( النهتك الكلمات ُب أشكاؿ ـبتلفة( 

 البسملة كاسم ـبتصر لتعبَت بسمميحرلا نمحرلا هللا  كغَتىا.
 مناقش علم الصرؼ . ب

)كاليت  اؼبتمٌكناؼبواد اليت نوقشت ُب علم الصرؼ ىي: األظباء   
 اليت ديكن اف تصريف(.ديكن تغيَتىا( كالفعل اؼبتصٌرؼ )ك 

  ةوائد علم الصرؼ . ت
يساء ةهمو ُب كل كلمة، أك ىو اغبفاظ على لسانو حىت ال   

 .ة أك كتابيةلسان، كاغبفاظ على قواعد اللغة العربية إما صبلة
 مصدر علم الصرؼ . ث

رؼ من اعبمل أك آايت القرآف الكرًن كاغبديث مصدر علم الص  
 النبوم كالكلمات اليت تنطبق على العرب.

 النحوالعالقة بُت الصرؼ ك  . ج
يل لتعلم أمهية ألنو دلىو قواعد اللغة العربية األكثر الصرؼ   

، ، كنسبات، كاؼبفرد، كاعبمعسركالتغَت كالتك البناءأشكاؿ الصيغ أك 
 اإلبداؿ.ك  اإلضغاـ، ك اإلعالؿك  ،ظباع(أك  قياس)كال 

ال تنفصل، حاجة متبادلة  النحورؼ ك الصالعالقة بُت علم   
 النحوك  الصرؼالفرؽ بُت ك  .بعضها البعض مثل األـ كاألب كتكمل

 ،رؼ يناقش كلمة قبل أف تدخل بنية اعبملةالصىو إذا كاف علم 
 ىو مناقشة الكلمة عند تضمينها ُب بنية اعبملة. النحوعلم ك 
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مع تطور العصر من اؼباضي حىت اآلف، ةإف الكتب اليت تناقش تعلم ك 
آخذة ُب االزدايد. على غرار ىذا الكتاب الذم درسو علم الصرؼ 

" الذم كتبو الشيخ معصـو بن التصريفية األمثلةاؼبؤلف ىو كتاب "
حيث ُب ذلك الوقت مل  ، كأحد أةضل أبناء األندكنيسية ك ىوعلي،

 .يكن ىناؾ شيء مثل أداة تكنولوجية
" ىو أحد اؼبواد التعليمية اؼبستخدمة  األمثلة التصريفية كتاب "  

 مع كتاب " واإلسالمي اليت اشتهرت منذ نشرىا. كما ظبع عهدُب اؼب
السلف. مع كجود ىذا  معهديبان بُت ، ةإنو ليس غر "األمثلة التصريفية

، ُب سهولة ةهم تعلم اللغة العربيةالكتاب ديكن أف تساعد الطالب 
 رؼ.الص واعدكخاصة ُب الق

ىناؾ العديد من األشياء اليت جيب أف تيعرؼ ابألساس النظرم   
 .األمثلة التصريفيةقبل دراسة كتاب 

 التصريفيةاألمثلة  (ُ
ىو كتاب مشهور جدان بُت  ىذا الكتاب عركؼيي  كما

 "ح ىذا الكتاب حىت أطلق عليو اسم ، مع قبا اإلسالميؼبعهد ا
tashrifan jombang "ابلطبعاألمثلة التصريفية" و. مثل اظب "، 

أمثلة للتغيَتات ُب الكلمات العربية  على شكلأتخذ الدراسة 
 .غَتىامطابق ك  كصياغ،  ك بناءمع 

 من خصائص كتاب األمثلة التصريفية (ِ
خ اؼبعصـو بن الشي مؤلفىو كتاب األمثلة التصريفية 

، كيستخدـ ىذا الكتاب كمواد تعليمية علي كوكركف جومبانج
كحىت يستخدـ   السلف اإلسالمي عهدلتعلم اللغة العربية ُب م

،  من الدعم كاإلقباز ُب استخداموكمنهج تعليمي. مع الكثَت
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نة مفيدة للغاية للطالب ُب تعلم الكتاب أكؿ ىيمأصبح ىذا 
معركةة بسهولة  خصائصأف ىذا الكتاب لو ك  رؼ.العلم الص
 :من بينها

حيتوم ىذا الكتاب على ترتيب بسيط كلكنو  .أ 
 كاضح

 ىذا الكتاب سهل الفهم كاغبفظ .أ 
 صفحة َٔحيتوم ىذا الكتاب على  .ب 
، كىذه ظبة من ظبات بداية لوف الغالؼ أصفر .ج 

 نشره
، أف ىذا الكتاب ليس أجنبينا طالبكىكذا يعلم ال

 ُب جزيرة جاكة. اإلسالميالسلف عهد خاصة بُت م
 مضموف كتاب األمثلة التصريفية (ّ

ىناؾ كلمات أك  األمثلة التصريفيةمن ؿبتوايت كتاب 
. ؼبزيد من التفاصيل، "التصريف"تغيَتات كلمة أك ما يسمى 

، سيشرحو الباحثديكن رؤية ذلك ُب الفصل الرابع، الذم 
 اليت سيصفها الباحث ةيها. أسئلة البحثحيث أنو يعدؿ 

، ةمن اؼبؤكد أنو جيب أف يستوعب أما ابلنسبة لدراسة ىذا الكتاب
شرح كةهم الكتب ؛ اؼبثاؿ .بعض األشياء اإلضاةية حبيث ديكن ةهمها سبامنا

 .رؼالصاليت تناقش علـو 
األمثلة على بعض اغبقائق حوؿ ربليل كتاب  باحث، حصل الُب البدايةك 

كمل ينسى أيضنا أف  األمثلة التصريفيةالحظ حوؿ  باحث، لكن الالتصريفية
 أسئلة البحثمواد حبثية أخرل للمساعدة ُب اإلجابة على  استخدـ باحثال

  ةيها. اليت كجدىا الباحث
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يساعد الطالب مهم جدان للتعلم كديكن أف  األمثلة التصريفيةأف كتاب 
كن دي األمثلة التصريفية حبيث عند دراسة كتاب. رؼالصللمبتدئُت ُب تعلم 

، يشارؾ الكاتب للمبتدئُت. لذلك الصرؼ تعلمالأف يؤثر على الطالب ُب 
ك  اؼبزااية، كالذم ديكن رؤيتو أبكجهاألمثلة التصريفيةرؤاه ُب ربليل كتاب 

 العيوب.
األمثلة الباحث أعطى التطبيق لتدريس كتاب  كَب ىذا اغباؿ اف

 مع الستخدامو جدا مناسب الصرؼ النو ابلطريقة سوركجاف. التصريفية
 اليت اعباكية اللغة من اف أيٌبكاما السوركج. (sorogan) افجطريقة السورك 

 وفالطالب يواجه ألف  افالسوركجالطريقة  ىذه تسمىك  ِِالدةع. تعٍت
 دراستو أك قرائتو ليتم الكتاب كيقدـ واحدب كاحد الشيخ(درس )األستاذ أك اؼب

 .ِّاألستاذ أك الشيخ مع
 على حرةية إلقاء على تؤكد التعلم ُب تقليدية كطريقة افسوركج طريقة

 (masterالكامل التعلمىو  اؼبعهد تعلم لنمط الرئيسي اؼببدأ. معُت نص
learning.) األةراد قدرة تطوير على أكرب بشكل الطريقة ىذه تركز 

(individu) ِْالشيخ. أك األستاذ من بتوجيو 
 افالسوركج أساسية طريقة .ُ

 دمحم النيب يكوف عندما أحداث كقوع على افطريقة السوركج تعتمد
 كاؼبل خالؿ منكتعاىل.  سبحانوهللا  من تعاليمال تلقى آخر نبينا أك ملسو هيلع هللا ىلص

 جربيل اؼبلك بُت أم ، ةواحدان  كاحدان  معو التقياعليو السالـ  جربائيل

 
                                                           

، Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensiكينا ساقبي،  ِِ
 ٖ(، ص. ََِٔ)جاكرات: كنجاان، 

 ٕٗ(، ص. ُّٗٗ، )سورااباي: اإلخالص، Traditional dalam pendidikan Islamإماـ بناكم،  ِّ
 ٕٓ(، ص. ََِّ، )جاكرات: ديفاغ Pola Belajar Dipesantrenالقسم الدين،  ِْ
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ادبٍت ريب  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ أف اؼبناسب من يكوف حىت كاألنبياء
  ةأحسن أتديب.

 تلقى قد كسلم عليو هللا صلىرسوؿ هللا  أف اغبديث، لذلك
 الوحي إيصاؿ ُب أصحابومع  التعليم فبارسة ًب ،هللا من مباشرة توجيهات

 .ِٓؽبم
 كل فا ىو جا نهاؼبك  التدريس النمطك  الفلسفي ألساساؽبذا 
 يتم ك أستاذ ك شيخ عالج عن ـبتلف عالج على حيصل الطالب
 جدان  مناسبة افسوركج طريقةك  "إقراء". هنج مع لقدراهتم كةقنا تعديلو

 تطبيق األساس ُب ىي افسوركج طريقة ألف العربية اللغة تعلم ُب للتطبيق
 لطريقتُت:

 ةطريقة القراء ( أ
 اؼبوضوع تقدـك  اللغة لتدريس طريقة ىي القراءة ريقةط  

 .القراءة جوانب خالؿ من
 طريقة القواعدة للًتصبة ( ب

 ىذه .كالًتصبة اللغة قواعد من مزيج ىي القواعد ريقةط  
 اللغة تعلم على األشخاص يستخدمها كاحدة طريقةمن  الطريقة
 ِٔ.العربية

 افسوركج طريقة أمهية .ِ
 قدرة أقصى توجيو ك كتقييم دبراقبة لألستاذ الطريقة ىذه تسمح

 .التعلم مواد إتقاف ُب اؼبتعلم أك للطالب

 
                                                           

)جاكرات: جيفواتت، ،  PengantarIlmu dan Metodologi Pendidikan Islam  أرمي أريف، ِٓ
 ُُٓ(، ص. ََِِةَتيس، 

 ُٔ...، ص. Efektifitas Metode Soroganاؽبادم دمحم،   ِٔ
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 افجسورك  يةتعلمعملية   .ّ
 التعلم أساليب اإلندكنيسية األدايف كرشة تصف الفنية، الناحية من

 ٌب:أيةيما  افسوركج طريقة ابستخداـ
  كجهان  اؼبعلم إىل الكتاب توجيو إىل اللجوء ديكنو الذم الطالب (ُ

 .لوجو
ؼبعلم بقراءة النصوص ُب الكتب اليت ربتوم على حركؼ عربية ا (ِ

 .ؽ كالتحفيظايتم دراستها ُب األة
 الكتاب مع كيتطابق اؼبعلم يقرأه ما إىل جبد الطالب يستمع (ّ

 إليها كاستمعوا أيضنا الطالب عا استم ذلك، إىل ابإلضاةة. أدانه
 .اغباجة حسب اؼبالحظات بتنفيذ أيضنا يقوموف كأحياانن  ،

 ما اتكرار  للطالب ديكن ذلك بعدك  اؼبعلم، قبل من قراءهتا بعد (ْ
 التايل االجتماع ُب أيضنا بو القياـ كديكن اؼبقدمة، ُب تسليمو ًب

 .الدرس بدء قبل
 ىي صرؼ كقواعد (efektifitas) ةعالية  ةإف ، النظرم الوصف ىذا من
. صبلة ُب الكلمات صبع يتم عندما معززة تصبح كلكنها منفصلة كلمات

 العصيب للجهاز التعلم مبدأ لفعالية عملي تعريف إىل الباحث صخلي لذلك
 ذلككب .الكتاب ؿبتوايت تدريس ُب األىداؼ ربقيق لرصد كاعي جهد كىو

 الحق كقت كحىت بشكل، الكتاب ؿبتوايت نقدك  ربليل للباحث ديكن
األمثلة  رؼص كتاب ؿبتوايت كمزااي ضعف نقاط بعمق الباحث يصفس

 ابلكتب كثَتنا  دبقارنتها الباحثوف سيقـو ذلك، كمع. بفعاليتو التصريفية
 .كالضعف القوة نقاط اكتشاؼ ُب تساعد أف ديكن اليت األخرل
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 الدراسات السابقة . ب
. رؼقواعد الص تعلم ةعالية حوؿ عامة نظرة تقدًنل السابقة حبث نتائج 
 السابقة بحثال نتائج من. البحث كنتائج اؼبشكلة بُت الفرؽ يظهر حىت
 ، ك بينها:ابلبحث الصلة ذات

 قسم ، اإلسالمية الدراسات كلية من( ََِٓ) سوراي دكم كاٌب جرة ( أ
 تطبيق" البحث بعنواف سيدكارجو احملمدية جامعة ، العربية اللغة تعليم

 كاراقباسم اإلسالمية عهددبالصرؼ  تعلمُب  رؼالص مسلك كتاب
 رؼالص كتاب تطبيق ىي اؼبختربة الفرضية". المونغاف ةاجراف دمحمية
 كتاب تطبيق ُب عقبات تصبح اليت العوامل من للعديد حل لتقدًن

 العوامل من العديد ىي عليها اغبصوؿ ًب اليت البحث نتائج. رؼالص
 اغبلوؿ تقدًن من الباحث يتمكن حىت رؼالص كتاب تطبيق ُب اؼبوجودة

 .ةيو
 STAIN الًتبوية قسم ُب العربية اللغة تعليم برانمج من هللا دايةاغب صيف ( ب

دبعهد  قواعيد تعلمُب  األمثلة طريقة تطبيق" البحث بعنواف بورككَتتو
 معرةة إىل الباحث ىدؼ".  ابنيوماس لور سوكاراجا اعبوىرية اإلسالمية

 من النوع ىذا. دبعهد لو القواعد التعلم ُب األمثلة طريقة تطبيق كيفية
 إىل مباشرةن ككاتب  (literasi) حرةية حبث كليس ميداين حبث ىو األحباث

 .اؼبوقع
 اللغة لقسم اؼبعلمُت كتدريب الًتبية كلية من( ََِٔ) اؽبادم دمحم ( ت

 بعنواف يوجياكارات اغاكاليج سوانف مية اغبكو  اإلسالمية امعةجب العربية
 نوراألصفر دبعهد  كتاب قراءة قدرة تطوير ُب افسوركج طريقة ةاعلية"

ا جيدة طريقة ىي الباحث استخدمها اليت الطريقة". األمة  ُب جدن
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األصفر دبعهد  كتاب ةاءقر ُب  التعلم ةاعلية على يدؿ فبا ،تدريسو
 .األمة نور اإلسالمية

من كلية علـو الًتبية كالتعليم لشعبة اللغة العربية جبامعة  َُِٔظبٌت،  ( ث
بعنواف "ربليل سيطرة اإلسالمية اغبكومية سومطرة الشمالية،ميداف 

النظم علم الصرؼ بًتصبة منت الكيالين ك مبادئ الصرؼ ُب كتاب 
 استخدمها اليت الطريقةاؼبقصود كما جاء الشرح عند دمحم أنوار" ىذه 

ا جيدة طريقة ىي الباحث  . قباحو ُب جدن
الفنة لقسم الًتبية اللغة ًتبية اللغة ك بكلية ال ََِٖسودارجات أسيف  ( ج

ةوائدىا لتعليم كعنواف "ربليل كتب علم الصرؼ ك العربية جبامعة إندكنيسيا 
على قواعد يدؿ  البحثىذا  علم الصرؼ َب جامعة إندكنيسيا الًتبوية" 

 .الصرؼ
 ُب تعلم الصرؼ ةعالية أك تطبيق ناقشم لذلا البحث العلمي بُت نم  

 البحث ناقشم. الباحث العلمي البحث ُب اختالةات ىناؾ كتب الًتاثيات،
 أكجو بعض ىناؾ كلكن رؼ،الص تعلم ُب رؼص كتاب تطبيق األكؿ العلمي
دركس  تعلم ُب األمثلة طريقة تطبيق الثاين العلمي البحث ناقشمك  .التشابو
 من احملددة النقطة الكاتب يتناكلو الذم ابلبحث مقارنةن ك  ،العاـ القواعد
 .ةقطاألمثلة التصريفية  كتاب ُب رؼالص حكم
 قراءة قدرة ُب افالسوركج طريقة تطبيقالعلمي على  البحث تناقش الثالثة 

 بكتاب صلةلديو  العلمي البحث كىذا رؼ،صال ةصل ُب األصفر الكتاب
 طريقة استخداموةيو ك  حبث الكاتب الذم رؼصال

 حىت. الكاتب البحث العلمي دبناقش اؼبناسبالبحث ا لديه ةالرابع
 .اؼبزيد كمناقشة البحوث إلجراء الفرصة ىذه الكاتب تغليش
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 ابلبحث العلمي الكاتب لديو اؼبناسب السابقة اػبامسة من الدراسات
اؼبزيد ايضان. البحوث كمناقشة إلجراء الفرصة ىذه الكاتب يشتغل حىت


