
 

 أ

 يف ترقية قدرة الطلبة على التصريف طريقة الغناءتطبيق 
 MTs Ulumul Qur`an Langsa بـ 

 
 

 علمىحبث 
 :دإعدا

 فوتري لستارى
 كلية الًتبية وعلم التدريسبالعربية غة لالتعليم  قسمطالبة 

 0222202201 رقم القيد: 
 
 
 
 
 

 
 ن الدينية للجمهورية االندونيسية وزارة الشئو 

 لنجسااإلسالمية احلكومية جامعة 
 0119\م2208



 

 أ

 يف ترقية قدرة الطلبة على التصريف  طريقة الغناءتطبيق 
 MTs Ulumul Qur`an Langsa بـ

 
 علمىحبث 

 د:إعدا
 فوتري لستارى

 كلية الًتبية وعلم التدريسبالعربية غة لالتعليم  قسمطالبة 
 0222202201 رقم القيد: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ستهاللإ



 

 أ

      

 إِناَّ أَنـْزَْلَنُو قـُْرآناً َعرَبِيّاً َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلْوَن 
  ( 2)يوسف: 

عن أىب الدرداء رضى اهلل عنو قال: مسع النيب رجال قرأ فلحن فقال رسول اهلل. " أرشدوا 
 أخاكم" 

 )) صحيح اإلسناد وخير جاه: تعليق احلافظ الذىىب يف التلخص: صحيح (( 
ص \ 2ج  –) ادلستدرك على الصحيحُت للحاكم مع تعليقات الذىىب ىف التلخيض 

144 ) 
" من أحب اهلل تعاىل أحب رسولو: ومن أحب الرسول العرىب أحب العرب: ومن أحب 

على أفضل العرب والعجم: ومن أحب العرب أحب العربية, الىت نزل هبا أفضل الكتب 
 العربية عٌت هبا وثابر عليها وصرف مهتو إليها" 

 ) أبو منصور الثعاليب النيسابوري ىف مقدمة فقو اللغة وسر العربية (  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ىداءإ



 

 أ

 إىداء إىل والدي ووالديت
 ادلعلم األول الذي تلقيت على يديو الكرديتُت أول مبادئ الصدق

 والوفاء
 يف نفسو السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمَت وعرفت

 تقدمة إجالل واحًتام
  الذين أدين ذلم بالكثَتيتإىل أساتذ
 إجالالا و تقرير 

 إىل من ىم عندي يف مقام االبن واالبنة
 ىدلمودة وتقريرا ورغبة يف التقدم العا

 إىل الذين يعتقدون بأن النحو العرىب مل ينضح ومل حيًتق
 مؤمنوا والذين مل

 إىل الذين حيرصون على اللغة العربية حرصهم على
 وجود األمة وبقائها

 ارة أسهمت وتسهم يف حدمة اإلنسانرسل حض
 شكر وتقدير

 
 
 
 
 
 
 

 شكر وتقدير



 

 أ

احلمد هلل على كل حال, وأشكره على فضلو ادلتوال, وأسألو جزيل النوال, 
والثبات يف احلال وادلال, وأصلي وأسلم على خَت الصابرين الشاكرين, وعلى آلو 

 وأصحابو الغر ادليامُت, والتابعُت ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين, أما بعد: 
بحث, فلو سبحانو أذلج باحلمد وقد من اهلل علي باالنتهاء من إعداد ىذا ال

 –والثناء, فلك احلمد يا ريب حىت ترضى, على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفٍت 
أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان ذلم فضل يف  –بعد محد اهلل تعاىل 

خروج ىذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدىم بشئ طلبت, ومل يكن حيدوىم إال 
 العمل اجلاد ادلخلص. ومنهم:

 يد بكلية الًتبية وعلم التدريسعمكتور أمحد فوزي ادلاجستَت, دّ المساحة 
 .االسالمية احلكومية امعة لنجساجب

زلّمد فضلى, ادلاجستَت, رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية  الدّكتور مساحة
 . جامعة لنجسا االسالمية احلكومية الًتبية وعلم التدريس

, ادلاجستَت, ادلشرف األول الذى أفاد الباحثة زلّمد فضلى الدّكتور مساحة
عليمًا وعليمًا ووجو خطواتو ىف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث 

 حىت اإلنتهاء منو, فلو من اللغة خَت اجلداء ومن الباحثة عظيم الشكر والتقدير.
, فحقًا يعجز لساىن ةالثاني ةادلاجستَت, ادلشرففوجي أستوتى, الدّكتور مساحة 

ىن شكره وتقديره فقد قدم للبحث كل العون والتشجيع طوال فًتة إعداد ىذا البحث 
وتوجيهو, وكان لتفضلو مبناقشة ىذا البحث  ةأكرب يضق صدره يوما عن مساعدة الباحث

عظيم الثواب أكرب األثر ىف نفس البحث فلو مٍت خالص الشكر والتقدير ومن اهلل 
 واجلزاء. 

 وال تنسى أن تقدم أخلص الشكرا لسائر اعضاء عسى اهلل أن جيزيهم خَتا. 
نة أن تشكر شكرا كثَتا لكل العاملُت يف ثميتقيم الباحثة يف ىذه الفرصة ال وال

. وتقدمت ا البحثدلراجع والكتب إلمتام ىذمكتبة الذين ساعدوىا يف احلصول على ا



 

 أ

الباحثة الشكر إىل الدعاء كل ادلسلمُت وادلسلمات. وأخَتا تسأل اهلل يف كل حال وبو 
نستعُت. "ربّنا اتنا يف الدنيا حسنة ويف األخرة حسنة و قنا عذاب النار" ال حول وال قّوة 

 إال باهلل العلي العظيم. صدق اهلل العظيم آمُت. 
   م2208يناير  21 لنجسا,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 يف ترقية قدرة الطلبة على التصريف طريقة الغناءتطبيق 
 MTs Ulumul Qur`an Langsa بـ 



 

 أ

 
 علميحبث 

 جلامعة زاوية تشوت كاال اإلسالمية  إىل كلية الًتبية وعلم التدريس قدم
 احلكومية بلنجسا
 S.Pd.Iحلصول على شهادة 

 يف علم الًتبية اإلسالمية
 من

 فوتري لستارى
 0222202201 رقم القيد: 

 كلية الًتبية وعلم التدريسبالعربية غة لالتعليم  قسمطالبة 
 

 
 مبعرفة ادلشرفُت:

 
 

 ةالثاني ةادلشرف       ادلشرف األول
 
 

 ادلاجستَت, فوجي أستوتى           , ادلاجستَت.ىزلّمد فضل
 :رقم التوظيف    008222202224020222 رقم التوظيف:

008122212200212221 
 يف ترقية قدرة الطلبة على التصريف  طريقة الغناءتطبيق 

 MTs Ulumul Qur`an Langsa بـ



 

 أ

متت ادلناقشة ذلذا البحث العلمي أمام اللجنة الىت عينت دلناقشتو وقد قبل أمتاما كمادة 
 S.Pd.Iمن ادلواد ادلقررة للحوز على الشهادة 

 4220 ماريس 12يف التاريخ: 
 ه0110رابع األول:             

 وتتكون جلنة ادلناقشة من السادة األساتذة: 
  التوقيع:  رئيس ادلناقشة    ادلاجستَت  ,زلّمد فضلى -0

   008222202224020222 رقم التوظيف:
 التوقيع:   السكرتَت   , ادلاجستَت فوجي أستويت -2

 008122212200212221 رقم التوظيف:
  التوقيع:   مناقش   , ادلاجستَتأمحد فوزىدكتور ال -1

 000420200080020رقم التوظيف: 
  التوقيع:   مناقش    , ادلاجستَت حىت صربي -1

 080282200210222 رقم التوظيف:
 

 وعلم التدريسمبعرفة عميد بكلية الًتبية 
 جبامعة اإلسالمية احلكومية لنجسا.

 
 

 , ادلاجستَتأمحد فوزىكتور دّ ال
 000420200080020رقم التوظيف:                           

 إقرار الطالبة
 أنا ادلوقعة أدناه, وبيانايت كاآليت:

 فوتري لستارى : االسم الكامل 



 

 أ

 0222202201 : قيدرقم ال
  Seunebok Punti Kec. Manyak Payed. Kab. Aceh Tamiang  :  العنوان 

 يف ترقية قدرة الطلبة على التصريف طريقة الغناءتطبيق 
 MTs Ulumul Qur`an Langsa بـ 

حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غَتي أو تألف اآلخر. وإذا ادعى 
عن أحد استقباال أهنا من تأليفها وتبُت أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية 

تعليم اللغة العربية جامعة  قسمعلى ادلشرف أو على عنها ذلك, ولن تكون ادلسؤولية 
 وت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا. تشزاوية 

 ىذا, وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.
 م. 2208يناير  21 لنجسا,

 توقيع صاحبة اإلقرار
                                         

 فوتري لستارى  
 0222202201 رقم القيد:  
 
 
 
 

 
 لص البحثستخم

 MTs بـيف ترقية قدرة الطلبة على التصريف  طريقة الغناء تطبيق م2204 ,لستارىفوتري 

Ulumul Qur`an Langsa :ةالثاني ةوادلشرف, ادلاجستَت, زلّمد فضلى ادلشرف األول: 
 .ادلاجستَت ,فوجي أستوتى



 

 أ

 قدرة الطالبة ,طريقة الغناءتطبيق  :األساسيةالكلمات 
 
تعليمية تساعد الطلبة يف ترقية قدرة طريقة  ىىو يف تعليم التصريف  طريقات من إن

ما وإوتعليم تصريف العربية مهمة للطالب حىت يفهموا تصريف  الطلبة على التصريف.
تطبيق  :ف علىىذا البحث إىل التعر  هدفوي الكالم, واإلستماع,يف القراءة أو الكتابة, 

بتطبيق  الطلبة على التصريفقدرة , يف ترقية قدرة الطلبة على التصريف طريقة الغناء
 لى مبدخل الكيفي,التحلي من نوع البحث الوصفي ج ىذا البحثمنهوأما  ,طريقة الغناء

ىي جزء  لبة, ويف حُت أن العينةىو مدّرس اللغة العربية والط البحث يف ىذا أما رلتمع و
لبة يف متجانس من اجملتمع الىت يتعُّت مراعاهتا وىكذا العينة يف ىذا البحث ىو الط

ومن األدوات جلمع البيانت:  طالبة, 20 وعددىم , ((VIII TAHFIT PUTRIالصف 
ان  فيمكن أن تتلخص فيما يأيت: أما نتائج ىذا البحثو ادلالحظة, ادلقابلة, والوثائق.

 من ىذا على ودليل ,جيرى ادلطلوب دون ادلعّوقات تطبيق طريقة الغناء يف تعليم التصريف
قدرة الطالبة أن , و MTs Ulumul Qur`an Langsa بـ الباحثة تفعل اليت ادلالحظة نتائج

 ألهنم ة,جيد قدرة MTs Ulumul Qur`an Langsa طريقة الغناء بـ بتطبقعلى التصريف 
 .اإلمتحان يف الطالبة نتائج من ىذا على ودليل اإلمتحان, يف ونناجح

 
 

 
 اإلندونيسيةلص باللغة ستخم

Putri Lestari,  2017. Penerapan Metode Nyanyian Didalam Meningkatkan Kemampuan 

Siswa Terhadap Tasref Di MTs Ulumul Qur`an Langsa  Pembimbing: 1) M. Fadhli, 

M.Pd,, Pembimbing: 2) Puji Astuti, MA .  

 

Kata kunci : Penerapan Metode Nyanyian, kemampuan siswa. 

 

Metode nyanyian merupakan salah satu metode yang tepat di dalam pembelajaran 

tasref, dan pembelajaran tasref sangatlah penting bagi siswa siswa di dalam 



 

 أ

membaca, menulis, berbicara, dan mendengar. penelitiaan ini bertujuan untuk 

mengetahui: penerapan metode nyanyian didalam meningkatkan kemampuan 

siswa terhadap tasref Di MTs Ulumul Qur`an Langsa, kemampuan siswa terhadap 

tasref dengan menggunakan metode nyanyian Di MTs Ulumul Qur`an Langsa. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis derkripsi, dengan 

pendekatan kualitatif, populasi dari penelitian ini meliputi guru dan siswa kelas 

VIII TAHFIT PUTRI dengan jumlah siswa 25 orang,  Adapun instrumen penelitian 

ini adalah peneliti sendiri, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode nyanyian di dalam 

pembelajaran tasref di MTs Ulumul Qur`an Langsa berjalan sesuai harapan tanpa 

ada kendala apapun, dan ini dibuktikan dari hasil observasi yang telah dilakukan 

oleh peneliti di MTs Ulumul Qur`an Langsa,  dan kemampuan siswa terhadap 

tasref dengan menggunakan metode nyanyian di MTs Ulumul Qur`an Langsa 

baik, karena nilainya tuntas semua, dan ini dibuktikan dari hasil nilai siswa dalam 

belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زلتويات البحث
  .......................................................... صفحة الغالف 

  ............................................................... ورقة فارغة
  ........................................................... صفحة العنوان

 أ  ............................................................... اإلستهالل



 

 أ

 ب  ................................................................. ىداء اإل
 ج  .......................................................... الشكر والتقدير 
ه   ........................................................... تقرير ادلشريفُت

    و  .......................................... االعتماد من طرف جلنة ادلناقشُت 
 ز  ............................................................. لبة اإقرار الط

 ح  ....................................................... مستخلص البحث 
 ط  ...................................... خلص البحث باللغة اإلندونيسية مست

 ي  ......................................................... زلتويات البحث 
 م  ............................................................ قائمة اجلدول

 أل  ........................................................... قائمة ادلالحق 
 الفصل األول
 اإلطار العام

 0  ............................................................. مقدمة  - أ
 1  ....................................................... البحث  سؤاال - ب
 1  ....................................................... البحث  افىد - ج
 1  ....................................................... البحث  اضفر  - د
 1  ....................................................... البحث  مهمتا - ه
 1  ...................................................... حدود البحث  - و
 0  ................................................. حات صطلحتديد ادل  - ز

 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 4  ............................................................ التصريف - أ
 4  ............................................... مفهوم التصريف -0



 

 أ

 4  ................................................ أنواع التصريف -2
 01  .......................... رلّردتصريف األفعال من الباب الثالثى  -1
 10  ................................................تعليم التصريف -1
 12  ........................................ التصريف تعليم أىداف -0
 11  .......................................... تعليم التصريف طريقة -0

 11  .................................................. طريقة الغناء -أ(
 11  ...........................................  طريقة الغناءمفهوم 

 الفصل الثالث
 البحث يةنهجم

 10  ...................................................... منهج البحث  - أ
  10 ................................ ارىا وأسلوب إختيو ترلتمع البحث وعين - ب
  10 .....................................................متغَتات البحث  - ج
  14 ...................................................... أدوات البحث     - د
  18 .................................................... ىامصادر البيانات  - ه
 10 ................................................ البيانات ع مجأسلوب  - و
 10 ...............................................  أسلوب حتليل البيانات - ز

 
 

 الفصل الرابع
 الدراسات ادليدانية

  ...................................  MTs Ulumul Qur`an Langsaحملة عن  - أ
12 



 

 أ

  ......................... MTs Ulumul Qur`an Langsa  نشأةتاريخ  -0
11 

  ................................................... موقع اجلغرايف -2
11 

  ........................................... لبةاحالة ادلدرسُت والط -1
10  

  ........................................... نتائج البحثعرض البيانات  -ب
64......................................................................   
  .................................. البحثنتائج  ىاوتفسَت البيانات  حتليل  -ج

14 
 تطبيق طريقة الغناء يف ترقية قدرة الطلبة على التصريف  -0

      MTs Ulumul Qur`an Langsa................................... 18 بـ

 طريقة الغناء بتطبقلبة على التصريف قدرة الط -2

   MTs Ulumul Qur`an Langsa.....................................00 بـ      

 الفصل اخلامس
 التوصيات وادلقًتحاتنتائج البحث و 

  00  ....................................................... نتائج البحث    - أ
 02  ................................................... توصيات البحث  - ب
   02. .................................................. مقًتحات البحث  - ج

 قائمة ادلراجع 
 01  ......................................................... ادلراجع العربية - أ



 

 أ

 00 ................................................... اإلندونيسية ادلراجع - ب
 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU 

PENGAJAR DI MTS ULUMUL QUR`AN LANGSA 

 

1- Apa yang ustaz persiapkan sebelum mengajar sharaf ثالثي اجملّرد?. 

2- Irama\nyanyian apa yang bapak gunakan dalam mengajar sharaf  ثالثي
 .?اجملّرد

3- Bagaimana pengaruh metode nyanyian terhadap kemampuan siswa dalam 

menghafal tasref? 

4- Adakah kendala-kendala dalam mengajar tasref dengan media nyanyian 

dan apa solusi yang bapak lakukan dengan masalah ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أ

 

 

TABEL OBSERVASI 
Hari  : Rabu    

Tanggal  :7 Desember 2016 

 

NO KEGIATAN GURU PELAKSANAAN 

KEGIATAN 

YA TIDAK 

1 Guru dalam mengajar menggunakan 2 bahasa 

(arab dan Indonesia) 
   

2 Guru memberikan meteri dan menulisnya 

dipapan tulis  
   

3 Guru mengkondisikan kelas dengan baik    

4 Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok 

dan menyuruh membacakan tasref pada 

kelompok masing-masing dengan iama 

   

5 Guru menggunakan media nyanyian dalam 

mengajar tasref 
   

6 Siswa mengikuti pelajaran dengan aktif    

7 Selain menggunakan media nyanyian, guru juga 

menggunakan media yang bervariasi dalam 

mengajar 

   

8 Siswa dapat menguasai pelajaran dengan baik    

9 Guru memberikan tugas untuk menghafal tasref 

dengan nyanyian 
   

10 Siswa terlihat senang belajar tasref dengan 

nyanyian 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أ

 
 

 قائمة اجلداول

 8  .......................................... تصريف األصول( 0) لجدو 
 8  ............................. تصريف الفعل ادلاضي ادلعروف (2) لجدو 
 0  ............................. الفعل ادلضارع ادلعروفتصريف  (1) لجدو 
   0  ........................................... تصريف ادلصدر( 1) لجدو 
 02  ...................................... تصريف اسم الفاعل (0) لجدو 
 02  ...................................... تصريف اسم ادلفعول( 0) لجدو 
 02  ........................................ تصريف فعل األمر( 4) لجدو 
 00  .......................................  تصريف فعل النهي (8) لجدو 
 00   ...................................... تصريف اسم الزمان (0) لجدو 
 00  .................................... تصريف اسم ادلكان( 02) لجدو 
 02  ...................................... اآللةتصريف اسم ( 00) لجدو 
 02  ............................ تصريف الفعل ادلاضي اجملهول( 02) لجدو 
 01  .......................... تصريف الفعل ادلضارع ادلعروف( 01) لجدو 
 01  ..........................  الّثالثّي اجملّردألول من  الباب ا( 01) لجدو 
 00  ............ الّثالثّي اجملّرد( تصريف وزن من الباب األول من  00) لجدو 
 00  ............................الّثالثّي اجملّردلثاين من  الباب ا (00) لجدو 
 08  .................... الّثالثّي اجملّردلثاين من  الباب اوزن من  (04) لجدو 
 00  ................... الّثالثّي اجملّردالثالث من  الباب ( تصريف 08) لجدو 
  22  ............... الّثالثّي اجملّردالثالث من  الباب ( تصريف وزن 00) لجدو 
 22  .................... الّثالثّي اجملّردالرابع من  الباب تصريف  (22) لجدو 
  21 ................ الّثالثّي اجملّردالرابع من  الباب ( تصريف وزن 20) لجدو 
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 20  .................. الّثالثّي اجملّرداخلمس من  الباب تصريف  (22) لجدو 
 20  ........... الّثالثّي اجملّرداخلمس من  الباب تصريف وزن  (21) لجدو 
 24  .............. الّثالثّي اجملّردالّسادس من  الباب ( تصريف 21) لجدو 
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 10 ....... ( عدد الطلبة يف ادلدرسة الثانوية علوم القرآن لنجسا24ل )جدو 
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 السَتة الذاتية للباحثة
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 (VII TAHFIDZ PUTRI) الثاين الصف لبةالط إمتحان نتائج

 البيان نتيجة الطلبة إسم رقم
 جيد 48 فراتيي أديليا 0
 جيد 82 خَتا الّنسا 2
 جيد 82 أذيزة 1
 جيد 81 اهلل رمحت منَتة بلقيص 1
 جيد 81 القمر نشا جوت 0
 جيد 81 العلمي روضة جوت 0
 جدا جيد 80 ألفا ضافَتا 4
 جدا جيد 84 مهاراين إيركا 8
 جدا جيد 80 أوتافيا إيرسا 0
 جيد 82 فطنة 02
 جيد 82 خَتنا إنتان ماشطة 00
 جيد 81 ولنداري ميفا 02
 جيد 82 فًتي فورمنا موتَتا 01
 جدا جيد 80 رمضاين الفجري نور 01
 جدا جيد 80 نشوا فؤان 00
 جيد 81 الّنساء ريهان 00
 جيد 82 أديليا روزا 04
 جيد 82 أرونا اجلنة ريز 08.
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 جدا جيد 80 كيال دوي صفحا 00
 جدا جيد 88 رمحضاين سلفي 22
 جدا جيد 80 نورخالس شفيا 20
 جدا جيد 80 م.ت ريهان شيفا 22
 جدا جيد 80 موىرين زيا شيفا 21
 جدا جيد 84 منّورة تريسا 21
 جيد 82 الّرمحة زرية 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لص البحثستخم
 MTs بـيف ترقية قدرة الطلبة على التصريف  طريقة الغناء تطبيق م7104 ,فوتري لستارى

Ulumul Qur`an Langsa 77ةالثاني ةواملشرف, املاجستريحمّمد فضلى,  املشرف األول 
 .املاجستري فوجي أستوتى,

 قدرة الطالبة طريقة الغناء,تطبيق  7األساسيةالكلمات 
 
تعليمية تساعد الطلبة يف ترقية قدرة طريقة  هىو يف تعليم التصريف  طريقات من إن

ما وإوتعليم تصريف العربية مهمة للطالب حىت يفهموا تصريف  الطلبة على التصريف.
تطبيق  7هذا البحث إىل التعرف على هدفوي الكالم, واإلستماع,يف القراءة أو الكتابة, 

بتطبيق  قدرة الطلبة على التصريف, يف ترقية قدرة الطلبة على التصريف طريقة الغناء
 لى مبدخل الكيفي,التحلي من نوع البحث الوصفي وأما منهج هذا البحث طريقة الغناء,

أما جمتمع يف هذا البحث  هو مدّرس اللغة العربية والطلبة, ويف حني أن العينة هي جزء و
راعاهتا وهكذا العينة يف هذا البحث هو الطلبة يف متجانس من اجملتمع الىت يتعنّي م

ومن األدوات جلمع البيانت7  طالبة, 72 وعددهم , ((VIII TAHFIT PUTRIالصف 
ان  فيمكن أن تتلخص فيما يأيت7 أما نتائج هذا البحثو املالحظة, املقابلة, والوثائق.

 من هذا على ودليل ,جيرى املطلوب دون املعّوقات تطبيق طريقة الغناء يف تعليم التصريف
قدرة الطالبة أن , و MTs Ulumul Qur`an Langsa بـ الباحثة تفعل اليت املالحظة نتائج

 ألهنم ة,جيد قدرة MTs Ulumul Qur`an Langsa طريقة الغناء بـ بتطبقعلى التصريف 
 .اإلمتحان يف الطالبة نتائج من هذا على ودليل اإلمتحان, يف ناجحون

 

 

 

 وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة7 



  التوقيع7  رئيس املناقشة    املاجستري  ,حمّمد فضلى -0
   065117737114010117 رقم التوظيف7

 التوقيع7   السكرتري   فوجي أستويت, املاجستري  -7
 065117707102107111رقم التوظيف7 

  التوقيع7   مناقش   , املاجستريأمحد فوزىدكتور ال -0
 062412100652070رقم التوظيف7 

  التوقيع7   مناقش    , املاجستري حىت صربي -1
 652157102100117 رقم التوظيف7

 
 مبعرفة عميد بكلية الًتبية وعلم التدريس

 جبامعة اإلسالمية احلكومية لنجسا.
 
 

 , املاجستريأمحد فوزىكتور دّ ال
 062412100652070رقم التوظيف7                           
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 األكؿ فصل
 العاـ اإلطار

 
 مقدمة: - أ

كاللغة العربية إحدل اللغات العادلية احلية. كمعلـو أف اللغات كلها سلتلفة من 
الذم خياِب ضمائر الناس كاحد,  حيث اللفظ, متحدة من حيث ادلعن. أم إف ادلعٌت

 .1لكن قـو يعبَتكف عنو بلفظ يغاير لفظ األخرينك 
اإلوالمية  لسلمُت الذين يدرووف ُب ادلدارسألبناء ادلأمهة إف تعلم اللغة العربية 

على أف ىذه اللغة جزء ىاـ ذلم ُب حياهتم الدينية كاإلوالمية كاإلجتماعية, كما قاؿ 
 .2عمر بن خطاب "تعلم اللغة العربية فإنو جزء من دينكم"

كمن بعض كاجبات ادللسلمُت كادللسلمات ضلو دينهم ىو نشر تعاليمو اىل 
لتكوف كلمة اهلل ىى العليا, كىذا الواجبة شلتدلة بقولو رووؿ اهلل صلى اهلل عليو اجلميع 

كولم "بلغوا عٌت كلو آية" )ركاه أمحة كالبخارل كالًتميذل(. كمن طريقة أداة تلك 
الواجبات ىى بواويلة تعليم اللغة العربية ألنو مفتاح لكشف القرآف الكرًن كاألحاديث 

ذه الدين, لذلك مل يكوف ادللسلم لو فهما صحيحا ضلو دينو من النبوية. كمها مصدارف ذل
غَت معرفتو فهما كامال, كمن ذالك على معلم العربية أف يفكر طريقة تعليم احلسن ما 
ديكن كبعض عوامل التعليم الىت ٖتمل اىل التعليم الناجح كطهو معرعة طريقة التعليم 

التعليمية ُب عملية  طريقةق الإف تطبي ادلختلفة. ألنو تلساعد ادلعلمُت ُب تأدية عملهم.
التعليم تلستطيع أف تنمى الدافعية كالرغبة كالدكافع من اجلوانب النفلسية عند الطلبة 

                                                           
1

ار الشرؽ العربية, دكف ونة(, ص. )بَتكت: لباناف دادلدخل اىل العربية, زلمد بدر الدين أبو صاّب,  
.1 

حيِت بن شرؼ الدين النور, ُب االحاديث الٌصحيحة النٌبوكيٌة, )مساراغ: مكتبة كمطبعة وومرب   2
 2كلواركا(, ص. 
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. 3ككذلك تلساعد ادلدرس على إجاد فعالية كتوضيح ادلعلومات كصلاح عملية التعليم 
لطلبة للتعليم ككما قاؿ اونوير كزكي الدين "إف الووائل التعليمية تلستطيع أف تدفع ا

 .4كتلساعد على تكوين ادلفهـو األواوي كتوضيح شيئا صحيحا
تعليمية طريقة الغناء , كألف طريقة الغناء ُب تعليم التصريف ىى طريقاتإف من 

 كُب التغيَت  اللغة ُب التصريف أف. الىت تلساعد الطلبة ُب ترقية قدرة الطلبة على التصريف
 الفعل ٍب هبا االٌ  ٖتصوؿ ال مقصودة دلعاف سلتلفة امثلة إىل الواحد االصل ٖتويل الصناعة

 وامل اماٌ  منهما كاحد ككل فيو مزيد اك رلٌرد اماٌ  منهما كاحدو  ككلٌ  رباعىٌ  كاماٌ  ثالثىٌ  اماٌ 
 من كالالـ كالعُت بالفاء تقابل الىتٌ  االصلية حركفو ولمت ما باللسامل كنعٌت وامل غَت اك

 .5كالتضعيف كاذلمزة العٌلة حركؼ
إف تنقلسم قواعد ُب اللغة العربية على نوعُت من القواعد يعٌت القواعد النحو, 
كالقواعد الصرؼ. النحو ىو قواعد يعرؼ هبا صيغ الكلمات العربية كأحواذلا حُت 

. كأما قواعد الصرؼ فتختص ببنية الكلمة العربية كما يطرأ عليها 6إفرادىا كحُت تركيبها
الفعل ادلاضى جزء من أجزء ُب قواعد النحو, كسلتلفة  7.من تغَت بالزيادة أك بالنقص

كالتصاريف الفعل جزء من أجزاء  صيغتو باحمللة وواء أكاف َب حالة الرفع, النصب كاجلر.
ُب قواعد الصرؼ. كما قاؿ لالماـ مالعبد اهلل الدنقزل ُب كتابو: اعلم أف ابواب 

 .8التصريف مخلسة كثالثوف بابان 
غَت الوصوؿ إىل نتائج   MTs Ulumul Qur`an Langsa بػ  أف كثَتين من الطلبة

كثَتين من الطلبة  كلذلك   ركؼ من سلارجها األصلية, كفهمها علم التوويد,نطق احل
                                                           

3
 Azhar Arsyad, Media Pengajaran, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hal. 20 

4
 Anawir Dan Bsyiruddin Usman, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 

hal. 13 

5
 13(, ص. 665مالعبدا اهلل الد نقزل, منت البناء كاالواس, )ميداف: وومرب علم جايا,  

6
 2 (, ص.2008القاعرة: مكتبة اآلداب, , )قواعد اللغة العربيةزلمد األنباىب,  

7
 2 .ص, دارالثقافة اإلوالمية, دكف ونة (: ت, )بَتك ملخص قواعد اللغة العربيةفؤءاد نعمة,  
 2(, ص. 665داف: وومرب علم جايا, مالعبدا اهلل الد نقزل, منت البناء كاالواس, )مي8
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تصريف كىذه احلالة ىى الىت تؤدل إىل التكاول عند الطلبة ُب تعليم الاخلطأ على 
 التصريف كعدـ صلاح التدريس ُب ترقية مهارة قراءة هبا.

مى عما يتعلق تلك األشياء ادلذكورة الىت صارت خليفة الباحث للبحث العل
 MTs Ulumul د. خيتار الباحث زلل البحث بػُب الباب الثالثى اجملرٌ  بتصريف الفعل

Qur`an Langsa  أف يتعلم علم ٕتويد,  مالحظة ُب تلك ادلدروة جيب الطلبةكمن
 ُب تعليم اللغة العربية. التصريفوية كالصرفية, لًتقية قدرة الطلبة على كالنح

كتعليم تصريف العربية مهمة للطالب حىت يفهموا عن تصريف اما ُب القراءة 
ُب ترقية  طريقة الغناءتطبيق  " ادلوضوع ىذا بحثت أف ةالباحث ريدت لذلكأك الكتابة, ك

 ."MTs Ulumul Qur`an Langsa قدرة الطلبة على التصريف بػ
 

 البحث: وؤاال - ب
ُب  طريقة الغناء بتطبق ادلتعلقة البحث وؤاال عن بحثت أف ةالباحث تكأراد

  يأتى: MTs Ulumul Qur`an Langsa قدرة الطلبة على التصريف بػترقية 
 MTs قدرة الطلبة على التصريف بػُب ترقية  طريقة الغناءكيف تطبيق  -1

Ulumul Qur`an Langsa.؟ 
 MTs Ulumul بػ طريقة الغناء بتطبق على التصريفلبة قدرة الط كيف -2

Qur`an Langsa.؟ 
 

  البحث: افىد -ج
 ىى الروالة ىذه ُب مباحث عن ةالباحث إليها تقصد الىت األىداؼ كمن

 يلى: كما
 قدرة الطلبة على التصريف بػُب ترقية  طريقة الغناءتطبيق التعريف على  -1

MTs Ulumul Qur`an Langsa 
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 MTs بػ طريقة الغناء بتطبق التصريفعلى التعريف على قدرة الطالبة  -2

Ulumul Qur`an Langsa. 
 

 البحث: أمهية -ق
 تتلخص أمهية الباحث َب األٌب : 

 جانب النظرم -1
التصريف بالتطبيق أف تكن مداخلة كمعلومات تعليمو الىت تتعلق بتعليم 

 .طريقة الغناءال
 جانب التطبيق -2

التصريف للمعهد, أف تكوف مداخلة كمعلومات تعليمو الىت تتعلق بتعليم 
التصريف . كللمدٌرس, أف تكن منوذجا للتعليم طريقة الغناءبالتطبيق ال
. كللتالميذ, أف تكوف ملساعدة للتالميذ ُب تنمية  طريقة الغناءبالتطبيق ال

 كفائتهم بالتصريف. 
   البحث: حدكد -ك

طريقة الغناء تطبيق  موضوع ىذا البحث ةدد الباحثٖتاحلدكد ادلوضوعية:  -1
 .MTs Ulumul Qur`an Langsa ى التصريف بػُب ترقية قدرة الطلبة عل

 MTs Ulumul بػ صف الثاينجيرل ىذا البحث ُب ال احلدكد ادلكانية: -2

Qur`an Langsa. 
 ـ.2017-2016احلدكد الزمانية: جيرل ىذا البحث ُب العاـ الدراوى  -3
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 ادلصطلحات: ٖتديد -ز
قدرة الطلبة على ُب ترقية  الطريقة الغناءتطبيق  " الروالة ىذه موضوع إف
 ىذا ٔتعٌت تشرح أف باحثةال تريد كتابة كقبل "MTs Ulumul Qur`an Langsa التصريف بػ

 يلي: فيما ادلصطلحات, دقيقة كتابة البحث
  فهى: ادلوضوع ىذه ُب ادلصطلحات كأما

 تطبيق: -1
 فهو تطبيق معٌت أما معلوؼ قاؿ يطبيق, -طبق من مصدر لغة تطبيق
 .9إوتعماذلم ُب يرغب الذين األوخاص أك الشخص إوتعمالة اىل اللسعى

ٖتتوم  . الغناء الوطٍت لعب دكران ىامان ُب نشر ثقافة اللسالـىو  طريقة الغناء -2
الغناء ىذه الدراوة علي الدراوة ادليدانية كاليت ًب من خالذلا اوتعراض خارطة 

تلستخداـ  كادلراد ُب ىذا البحث10. الوطٍت اليت ٔتوجبها ًب إختيار عينة الدراوة
 .ُب تعليم التصريف طريقة جوجؤ ركا ادلدرسٌ 

 :ةبالطل -3
 طلبا -يطلب -الطلب من الفاعل اوم ىى طالب الكلمة من مجع لبةالط

 .11طالبة ك طلبة كمجعو
 التصريف:  -4

 امثلة إىل الواحد االصل ٖتويل الصناعة كُب التغيَت  اللغة ُب التصريف أف
 ككلٌ  رباعىٌ  كاماٌ  ثالثىٌ  اماٌ  الفعل ٍب هبا االٌ  الٖتصوؿ مقصودة دلعاف سلتلفة
 وامل غَت اك وامل اماٌ  منهما كاحد ككل فيو مزيد اك رلٌرد اماٌ  منهما كاحدو 

                                                           
9
(, 2002باناف: دار ادلشرؽ,)بَتكت لادلنود َب اللغة كاألعالـ, التاوعة كالثالثوف لويس معلوؼ,  

  361-360ص. 

10
ركمسيلسوفكلسي, اختيار الووائل التعليمية كاوتخدامها كفق النظم, ترمجة صالح عبد اجمليد العريب  

 68-67ـ(, ص. 1976كفخر الدين القال, )لندف: 

 72. , صقواعد اللغة العربيةزلمد األنباىب,  11
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 من كالالـ كالعُت بالفاء تقابل ىتٌ ال االصلية حركفو ولمت ما باللسامل كنعٌت
 .12كالتضعيف كاذلمزة العٌلة حركؼ

ُب تعليم  ُب ترقية قدرة الطلبة كتقصد الباحثة بتطبيق  ادلعلم طريقة الغناء
 التصريف ٔتدروة الثانوية علـو القرآف لنولسا.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12
 13ص. , سمالعبدا اهلل الد نقزل, منت البناء كاالوا 
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 الفصل الثاىن
 اإلطار النظرل

 
 التصريف - أ

 مفهـو التصريف -1
كُب تعلم الصرؼ مركز الدئرة ُب احد الوويلة لتحلسُت تركيب اللغة العربية ىو 
كحدة الدركس الىت تفيد لتعريف بينة الكلمة العربية كما يطرأ عليها من تغَت بالزيادة أك 

 .13بالنقص
 امثلة إىل الواحد االصل ٖتويل الصناعة كُب التغيَت  اللغة ُب التصريف أف 

 منهما كاحدو  ككلٌ  رباعىٌ  كاماٌ  ثالثىٌ  اماٌ  الفعل ٍب هبا االٌ  الٖتصوؿ مقصودة دلعاف سلتلفة
 ولمت ما باللسامل كنعٌت وامل غَت اك وامل اماٌ  منهما كاحد ككل فيو مزيد اك رلٌرد اماٌ 

 .14كالتضعيف كاذلمزة العٌلة حركؼ من كالالـ كالعُت بالفاء تقابل الىتٌ  االصلية حركفو
 

 أنواع التصريف -2
بواب ادلعتربة عند الصرفٌيُت اثناف كعشركف بػػابا كىي على اربعة اقلساـ، االـ اٌف الاع

 .القلسم األٌكؿ الٌثالثٌي اجملٌرد كفيو وٌتة ابواب
لسهل للقارء َب اجلدكؿ اآلتى لكي يالٌثالثٌي اجملٌرد  من   الباب وتعطي الباحثة

 فهمها
 
 

                                                           
13
 13(, ص. دكف ونةمالعبدا اهلل الد نقزل, منت البناء كاالواس, )ميداف: وومرب علم جايا,  

14
 13ص. , نفس ادلرجع 
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 2.1اجلدكؿ: 
 15تصريف األصوؿ

 اًٍفًعلٍ  مىٍفعيٍوؿه  فىاًعله  فػىٍعالن  يػىٍفًعلي  فػىعىلى 
تػىٍفًعلٍ   .يػيٍفعىلي  ًعلى ف ًمٍفعىله  مىٍفًعله  مىٍفًعله  الى

 
تصريف الفعل ادلاضي وتشرح الباحثة عن قد كتبت تصريف األصوؿ 

َب اجلدكؿ الٌثالثٌي اجملٌرد  من  تصريف الفعل ادلاضي ادلعركؼ وتعطي الباحثةك  ادلعركؼ
 .لسهل للقارء فهمهااآلتى لكي ي

  2.2اجلدكؿ: 
 16تصريف الفعل ادلاضي ادلعركؼ

 فػىعىٍلنى  فػىعىلىتىا فػىعىلىتٍ  فػىعىليواٍ  فػىعىالى  فػىعىلى 
ا فػىعىٍلتى  ا فػىعىٍلتً  فػىعىٍلتيمٍ  فػىعىٍلتيمى ن  فػىعىٍلتيمى  فػىعىٍلنتي
     .فػىعىٍلنىا فػىعىٍلته 

 
تصريف الفعل وتشرح الباحثة عن  تصريف الفعل ادلاضي ادلعركؼقد كتبت 

الٌثالثٌي  من   الباب تصريف الفعل ادلضارع ادلعركؼ وتعطي الباحثةك  ادلضارع ادلعركؼ
 .لسهل للقارء فهمهاَب اجلدكؿ اآلتى لكي ياجملٌرد 

 
 
 
 

                                                           
15
 23كاف: رحياف باغل, دكف ونة(, ص. , )دكف مكتاب التصريفحلسن بن أمحد,  

16
 28, ص. نفس ادلرجع 
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 2.3اجلدكؿ: 
 17تصريف الفعل ادلضارع ادلعركؼ

فً  تػىٍفًعلي  يػىٍفًعليٍوفى  يػىٍفًعلىنً  يػىٍفًعلي   يػىٍفًعٍلنى  تػىٍفًعالى

فً  تػىٍفًعلي  فً  تػىٍفًعًلٍُتى  تػىٍفًعليٍوفى  تػىٍفًعالى  تػىٍفًعٍلنى  تػىٍفًعالى

     .نػىٍفًعلي  اىٍفًعلي 

 
ادلصدر  تصريفوتشرح الباحثة عن  ادلعركؼ ضارعتصريف الفعل ادلقد كتبت 

لسهل َب اجلدكؿ اآلتى لكي يالٌثالثٌي اجملٌرد  من   ادلصدر البابتصريف  وتعطي الباحثةك 
 .للقارء فهمها

  2.4 :اجلدكؿ
 18تصريف ادلصدر

تو  فػىٍعلىٍُتً  فػىٍعالن   .فػىٍعالى
 

وتعطي ك  وم الفاعلا تصريفادلصدر وتشرح الباحثة عن تصريف قد كتبت 
لسهل للقارء َب اجلدكؿ اآلتى لكي يالٌثالثٌي اجملٌرد من  الباب وم الفاعلتصريف ا الباحثة
 .فهمها

 
 
 

                                                           
17
 29 , ص.نفس ادلرجع 

18
 230, ص. نفس ادلرجع 
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 2.5كؿ: اجلد
 19تصريف اوم الفاعل

فً  فىاًعله  ته  فىاًعلىتىافً  فىاًعلىةه  فىاًعليٍوفى  فىاًعالى  .فىاعالى
 

 وم ادلفعوؿا تصريفاوم الفاعل وتشرح الباحثة عن تصريف قد كتبت 
َب اجلدكؿ اآلتى لكي الٌثالثٌي اجملٌرد  من   الباب وم ادلفعوؿتصريف ا وتعطي الباحثةك 
 .لسهل للقارء فهمهاي

 2.6كؿ: اجلد
 20تصريف اوم ادلفعوؿ

فً  مىٍفعيٍوؿه  ته  مىٍفعيٍولىتىافً  مىٍفعيٍولىةه  مىٍفعيٍوليٍوفى  مىٍفعيوالى  مىٍفعيٍوالى
 

الفعل األمر  تصريفوتشرح الباحثة عن  اوم ادلفعوؿتصريف قد كتبت 
َب اجلدكؿ اآلتى لكي الٌثالثٌي اجملٌرد  من   الباب ألمرتصريف الفعل ا وتعطي الباحثةك 
 .لسهل للقارء فهمهاي

 2.7اجلدكؿ: 
 21األمر تصريف فعل

 اًٍفًعٍلنى  اًٍفًعالى  اًٍفًعًليٍ  اًٍفًعليٍوا اًٍفًعالى  اًٍفًعلٍ 
  

                                                           
19
 230, ص. نفس ادلرجع 

20
 230, ص. نفس ادلرجع 

21
 231, ص. نفس ادلرجع 
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الفعل النهى  تصريفالفعل األمر وتشرح الباحثة عن تصريف قد كتبت 
لسهل َب اجلدكؿ اآلتى لكي يالٌثالثٌي اجملٌرد  النهى من تصريف الفعل  وتعطي الباحثةك 

 .للقارء فهمها
 2.8اجلدكؿ:

 22تصريف فعل النهي
تػىٍفًعلٍ  تػىٍفًعالى  الى تػىٍفًعليٍوا الى تػىٍفًعًليٍ  الى تػىٍفًعالى  الى تػىٍفًعٍلنى  الى  الى

 
اوم الزمن  تصريفالفعل النهى وتشرح الباحثة عن تصريف قد كتبت 

لسهل َب اجلدكؿ اآلتى لكي يالٌثالثٌي اجملٌرد  اوم الزمن من تصريف  وتعطي الباحثةك 
 .للقارء فهمها

 2.9اجلدكؿ: 
 23الزماف تصريف اوم

فً  مىٍفًعله   مىفىاًعله  مىٍفًعالى
 

اوم ادلكاف  تصريفاوم الزمن وتشرح الباحثة عن تصريف قد كتبت 
لسهل َب اجلدكؿ اآلتى لكي يالٌثالثٌي اجملٌرد  اوم ادلكاف من تصريف  وتعطي الباحثةك 

 .للقارء فهمها
 2.10اجلدكؿ: 

 24تصريف اوم ادلكاف
فً  مىٍفًعله   مىفىاًعله  مىٍفًعالى

                                                           
22
 34, ص. نفس ادلرجع 

23
 36, ص. نفس ادلرجع 

  37, ص. نفس ادلرجع24
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اوم اآللة  تصريفف وتشرح الباحثة عن اوم ادلكاتصريف قد كتبت 

لسهل َب اجلدكؿ اآلتى لكي يالٌثالثٌي اجملٌرد  اوم اآللة من تصريف  وتعطي الباحثةك 
 .للقارء فهمها

 2.11: اجلدكؿ
 25تصريف اوم اآللة

فً  ًمٍفًعله   مىفىاًعله  مىٍفًعالى
الفعل ادلاض اجملهوؿ  تصريفوتشرح الباحثة عن  اوم اآللة تصريفقد كتبت 

َب اجلدكؿ اآلتى لكي الٌثالثٌي اجملٌرد  الفعل ادلاض اجملهوؿ من تصريف  وتعطي الباحثةك 
 .لسهل للقارء فهمهاي

 2.12: اجلدكؿ
 26تصريف الفعل ادلاضي اجملهوؿ

 فيًعٍلنى  فيًعلىتىا فيًعلىتٍ  فيًعليواٍ  فيًعالى  فيًعلى 

ا فيًعٍلتى  ا فيعٍلتً  فيًعٍلتيمٍ  فيًعٍلتيمى ن  فيًعٍلتيمى  فيًعٍلنتي

  .فيًعٍلنىا فيًعٍلتي 

 
باحثة عن الفعل ادلاضارع وتشرح ال تصريف الفعل ادلاضي اجملهوؿقد كتبت  

َب اجلدكؿ الٌثالثٌي اجملٌرد  الفعل ادلاضارع ادلعركؼ من تصريف  وتعطي الباحثةادلعركؼ ك 
 .لسهل للقارء فهمهااآلتى لكي ي
 

                                                           
25
 38, ص. نفس ادلرجع 

26
 38, ص. نفس ادلرجع 
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 2.13 :اجلدكؿ
 27الفعل ادلضارع ادلعركؼ تصريف

فً  تػيٍفعىلي  يػيٍفعىليٍوفى  يػيٍفعىلىنً  يػيٍفعىلي   يػيٍفعىٍلنى  تػيٍفعىالى

فً  تػيٍفعىلي  فً  تػيٍفعىًلٍُتى  تػيٍفعىليٍوفى  تػيٍفعىالى  تػيٍفعىٍلنى  تػيٍفعىالى

  .نػيٍفعىلي  ايفػٍعىلي 
 

 تصريف األفعاؿ من الباب الثالثى رلٌرد -3
 بابا: وتة منها للثالثي اجملٌرد.اعلمٍ أف اكاب التصريف مخلسة كثالثوف 

َب اجلدكؿ اآلتى لكي الٌثالثٌي اجملٌرد  الباب األكؿ من تصريف  وتعطي الباحثة
 .لسهل للقارء فهمهاي

 2.14اجلدكؿ: 
 28الٌثالثٌي اجملٌردألكؿ من  الباب ا

 فػىعىلى 
تػىٍفًعلٍ   الى

 يػىٍفعيلي 
 مىٍفًعله 

 فػىٍعالن 
 مىٍفًعله 

 فىاًعله 
 ًمٍفعىله 

 مىٍفعيٍوؿه 
 فيًعلى 

 اًٍفًعلٍ 
 يػيٍفعىلي 

 فػىعىلى 
 فػىعىٍلتى 
 فػىعىٍلته 

 فػىعىالى 
ا  فػىعىٍلتيمى
 فػىعىٍلنىا

 فػىعىليواٍ 
 فػىعىٍلتيمٍ 
 

 فػىعىلىتٍ 
 فػىعىٍلتً 
 

 فػىعىلىتىا
ا  فػىعىٍلتيمى
 

 فػىعىٍلنى 
ن   فػىعىٍلنتي
 

                                                           
27
 43-42, ص. نفس ادلرجع 

28
 45-44, ص. نفس ادلرجع 
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 يػىٍفعيلي 
 تػىٍفعيلي 
 اىفػٍعيلي 

فً   يػىٍفعيالى
فً   تػىٍفعيالى
 نػىٍفعيلي 

 يػىٍفعيليٍوفى 
 تػىٍفعيليٍوفى 
 

 تػىٍفعيلي 
 تػىٍفعيًلٍُتى 
 

فً   تػىٍفعيالى
فً   تػىٍفعيالى
 

 يػىٍفعيٍلنى 
 تػىٍفعيٍلنى 
 

تو  فػىٍعلىٍُتً  فػىٍعالن      فػىٍعالى
فً  فىاًعله  ته  فىاًعلىتىافً  فىاًعلىةه  فىاًعليٍوفى  فىاًعالى  فىاعالى

 مفوعالت مفعولتاف مفعولة مفعهولوف مفعوالف مفعوؿ

 ايفػٍعيٍلنى  ايفػٍعيالى  ايفػٍعيًليٍ  ايفػٍعيليٍوا ايفػٍعيالى  ايفػٍعيلٍ 
تػىٍفعيلٍ  تػىٍفعيالى  الى تػىٍفعيليٍوا الى تػىٍفعيًليٍ  الى تػىٍفعيالى  الى تػىٍفعيٍلنى  الى  الى
فً  مىٍفعىله     مىفىاًعله  مىٍفعىالى
فً  مىٍفعىله      مىفىاًعله  مىٍفعىالى
 ًمٍفعىله 
 
 
 

 فيًعٍلنى  فيًعلىتىا فيًعلىتٍ  فيًعليواٍ  فيًعالى  فيًعلى 
ا فيًعٍلتى  ا فيعٍلتً  فيًعٍلتيمٍ  فيًعٍلتيمى ن  فيًعٍلتيمى  فيًعٍلنتي
 فيًعٍلنىا فيًعٍلتي 

فً   مىٍفعىالى
 

 مىفىاًعله 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 يػيٍفعىلي 
 تػيٍفعىلي 
 ايفػٍعىلي 

 يػيٍفعىلىنً 
فً   تػيٍفعىالى

نػيٍفعىلي 
29. 

 يػيٍفعىليٍوفى 
 تػيٍفعىليٍوفى 
 

 تػيٍفعىلي 
 تػيٍفعىًلٍُتى 
 

فً   تػيٍفعىالى
فً   تػيٍفعىالى
 

 يػيٍفعىٍلنى 
 تػيٍفعىٍلنى 
 

 
وتشرح الباحثة عن الوزف  الٌثالثٌي اجملٌرد الباب األكؿ من تصريف قد كتبت  

الٌثالثٌي  كزف الباب األكؿ من تصريف  وتعطي الباحثةك  الٌثالثٌي اجملٌرد الباب األكؿ من 
 .لسهل للقارء فهمهاَب اجلدكؿ اآلتى لكي ياجملٌرد 

 
                                                           

29
 46-45, ص. نفس ادلرجع 
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   2.15:اجلدكؿ

 30الٌثالثٌي اجملٌردالباب األكؿ من  من كزف تصريف 
 ايٍنصيرٍ  مىٍنصيٍوره  نىاًصره  نىٍصرنا يػىٍنصيري  نىصىرى 

تػىٍنصيرٍ   يػيٍنصىري  نيًصرى  ًمٍنصىره  مىٍنصىره  مىٍنصىره  الى
 نىصىٍرفى  نىصىرىتىا نىصىرىتٍ  نىصىريٍكا نىصىرىا نىصىرى 

 نىصىٍرتينن  نىصىٍر٘تيىا نىصىٍرتً  نىصىٍرًبيٍ  نىصىٍر٘تيىا نىصىٍرتى 
 نىصىٍرنىا نىصىٍرتي 
 يػىٍنصيٍرفى  تػىٍنصيرىافً  تػىٍنصيري  يػىٍنصيريٍكافى  يػىٍنصيرىافً  يػىٍنصيري 
 تػىٍنصيٍرفى  تػىٍنصيرىافً  تػىٍنصيرًٍينى  تػىٍنصيريٍكفى  تػىٍنصيرىافً  تػىٍنصيري 
 نػىٍنصيري  اىٍنصيري 
 نىٍصرىاتو  نىٍصرىٍينً  نىٍصرنا
 نىاًصرىاته  نىاًصرىتىافً  نىاًصرىةه  نىاًصريٍكفى  نىاًصرىافً  نىاًصره 

 مىٍنصيٍورىاته  مىٍنصيٍورىتىافً  مىٍنصيٍورىةه  مىٍنصيٍوريٍكفى  مىٍنصيٍورىافً  مىٍنصيٍوره 
 ايٍنصيٍرفى  ايٍنصيرىا ايٍنصيرًمٍ  ايٍنصيريٍكا ايٍنصيرىا ايٍنصيرٍ 

تػىٍنصيرٍ  تػىٍنصيرىا الى تػىٍنصيريٍكا الى تػىٍنصيرًمٍ  الى تػىٍنصيرىا الى تػىٍنصيٍرفى  الى  الى

 مىصىارًري  مىٍنصىرىافً  مىٍنصىره 

 مىصىارًري  مىٍنصىرىافً  مىٍنصىره 

 مىصىارًري  ًمٍنصىرىافً  ًمٍنصىره 

                                                           
30
 47-46, ص. نفس ادلرجع 
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 نيًصٍرفى  نيًصرىتىا نيًصرىتٍ  نيًصريٍكا نيًصرىا نيًصرى 
 نيًصٍرتينن  نيًصٍر٘تيىا نيًصٍرتً  نيًصٍرًبيٍ  نيًصٍر٘تيىا نيًصٍرتى 
 نيًصٍرنىا نيًصٍرتي 
 يػيٍنصىٍرفى  تػيٍنصىرىافً  تػيٍنصىري  يػيٍنصىريٍكافى  يػيٍنصىرىافً  يػيٍنصىري 
 تػيٍنصىٍرفى  تػيٍنصىرىافً  تػيٍنصىرًٍينى  تػيٍنصىريٍكفى  تػيٍنصىرىافً  تػيٍنصىري 
 31نػيٍنصىري  ايٍنصىري 

 
فػىعىلى يػىٍفعىلي موزنو نىصىرى يػىٍنصيري كعالمتو اف الباب األكؿ من الثالثي اجملٌرد ىى 

مفتوحا ُب ادلاض كمضموما ُب ادلضارع كبناؤه للتعدية غالبا كقد يكوف يكوف عُت فعلو 
الزما مثاؿ ادلتعدل ضلو نصرى زيده عمران كمثاؿ الالـز خرج زيد كادلتعدل ىو ما يتواكز 
فعل الفاعل اىل ادلفعوؿ بو كالالـز ىو ما مل يتواكز فعل الفاعل اىل ادلفعوؿ بو بل كقع 

 ُب نفلسو.
َب اجلدكؿ اآلتى لكي الٌثالثٌي اجملٌرد  الباب الثاىن من تصريف  وتعطي الباحثة

 .لسهل للقارء فهمهاي
 2.16اجلدكؿ: 

 32الٌثالثٌي اجملٌردمن   لثاينالباب ا
 اًٍفًعلٍ  مىٍفعيٍوؿه  فىاًعله  فػىٍعالن  يػىٍفًعلي  فػىعىلى 

تػىٍفًعلٍ   يػيٍفعىلي  فيًعلى  ًمٍفعىله  مىٍفًعله  مىٍفًعله  الى
 فػىعىٍلنى  فػىعىلىتىا فػىعىلىتٍ  فػىعىليواٍ  فػىعىالى  فػىعىلى 

ا فػىعىٍلتى  ا فػىعىٍلتً  فػىعىٍلتيمٍ  فػىعىٍلتيمى ن  فػىعىٍلتيمى  فػىعىٍلنتي
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 فػىعىٍلنىا فػىعىٍلته 

فً  تػىٍفًعلي  يػىٍفًعليٍوفى  يػىٍفًعلىنً  يػىٍفًعلي   يػىٍفًعٍلنى  تػىٍفًعالى

فً  تػىٍفًعلي  فً  تػىٍفًعًلٍُتى  تػىٍفًعليٍوفى  تػىٍفًعالى  تػىٍفًعٍلنى  تػىٍفًعالى

 نػىٍفًعلي  اىٍفًعلي 
تو  فػىٍعلىٍُتً  فػىٍعالن   فػىٍعالى
فً  فىاًعله  ته  فىاًعلىتىافً  فىاًعلىةه  فىاًعليٍوفى  فىاًعالى  فىاعالى

فً  مىٍفعيٍوؿه  ته   مىٍفعيٍولىتىافً  مىٍفعيٍولىةه  مىٍفعيٍوليٍوفى  مىٍفعيوالى  مىٍفعيٍوالى

 اًٍفًعٍلنى  اًٍفًعالى  اًٍفًعًليٍ  اًٍفًعليٍوا اًٍفًعالى  اًٍفًعلٍ 
تػىٍفًعلٍ  تػىٍفًعالى  الى تػىٍفًعليٍوا الى تػىٍفًعًليٍ  الى تػىٍفًعالى  الى تػىٍفًعٍلنى  الى  الى
فً  مىٍفًعله   مىفىاًعله  مىٍفًعالى

فً  مىٍفًعله   مىفىاًعله  مىٍفًعالى
فً  ًمٍفًعله   مىفىاًعله  مىٍفًعالى

 فيًعٍلنى  فيًعلىتىا فيًعلىتٍ  فيًعليواٍ  فيًعالى  فيًعلى 
ا فيًعٍلتى  ا فيعٍلتً  فيًعٍلتيمٍ  فيًعٍلتيمى ن  فيًعٍلتيمى  فيًعٍلنتي
 33فيًعٍلنىا فيًعٍلتي 
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وتشرح الباحثة عن كزف من  الٌثالثٌي اجملٌرد الباب الثاين من تصريف قد كتبت  
 الباب الثاىن من كزف من  تصريف وتعطي الباحثةك  الٌثالثٌي اجملٌرد الباب الثاين من 

 .لسهل للقارء فهمهااجلدكؿ اآلتى لكي يَب الٌثالثٌي اجملٌرد 
 2.17اجلدكؿ: 

 34الٌثالثٌي اجملٌردمن   لثاينالباب اكزف من 
 ضىرىبىنى  ضىرىبػىتىا ضىرىبىتٍ  ضىرىبػيٍوا ضىرىبىا ضىرىبى 
ن  ضىرىبٍػتيمىا ضىرىٍبتً  ضىرىبٍػتيمٍ  ضىرىبٍػتىمىا ضىرىبىتى   ضىرىبٍػنتي
 ضىرىبٍػنىا ضىرىٍبتي 
 يىٍضرًٍبنى  تىٍضرًبىافً  تىٍضًربي  يىٍضرًبػيٍوفى  يىٍضرًبىافً  يىٍضًربي 
 تىٍضرًٍبنى  تىٍضرًبىافً  تىٍضرًًبٍُتى  تىٍضرًبػيٍوفى  تىٍضرًبىافً  تىٍضًربي 
 نىٍضًربي  اىٍضًربي 
 ضىٍربىاتو  ضىٍربػىٍُتً  ضىٍربنا

 ضىارًباته  ضىارًبػىتىافً  ضىارًبىةه  ضىارًبػيٍوفى  ضىارًبىافً  ضىاًربه 
 مىٍضريٍكبىاته    مىٍضريٍكبػىتىافً  مىٍضريٍكبىةه  مىٍضريٍكبػيٍوفى     مىٍضريٍكبىافً    مىٍضريٍكبه 
 ًاٍضرًٍبنى  ًاٍضرًبىػػػػا ًاٍضًريبٍ  ًاٍضرًبػيٍوا ًاٍضرًبىا ًاٍضًربٍ 

تىٍضًربٍ  تىٍضرًبىا   الى تىٍضرًبػيٍوا الى تىٍضًريبٍ  الى تىٍضرًبىػػػػا الى تىٍضرًٍبنى  الى  الى

 مىضىاًربي  مىٍضرًبىافً   مىٍضًربه 
 مىضىاًربي  مىٍضرًبىافً  مىٍضًربه 
 مىضىاًربي  ًمٍضرًبىافً  ًمٍضًربه 
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 ضيرًٍبنى  ضيرًبػىتىا ضيرًبىتٍ  ضيرًبػيٍوا ضيرًبىا ضيًربى 
ن  ضيرًبٍػتيمىا ضيرًٍبتً  ضيرًبٍػتيمٍ  ضيرًبٍػتيمىا ضيرًٍبتى   ضيرًبٍػنتي
 ضيرًبٍػنىا ضيرًٍبتي 

 ييٍضرًٍبنى       تيٍضرًبىافً  تيٍضًربي  ييٍضرًبػيٍوفى  ييٍضرًبىافً     ييٍضًربي 
 تيٍضرًٍبنى  تيٍضرًبىافً  تيٍضرًًبٍُتى  تيٍضرًبػيٍوفى  تيٍضرًبىافً  تيٍضًربي 
 35نيٍضًربي  ايٍضًربي 

  
فػىعىلى يػىٍفًعلي موزنو ضىرىبى يٍضًربي اف يكوف عُت الباب الثاىن من الثالثي اجملٌرد ىى  

للتعدية غالبا كقد يكوف الزما مثاؿ فعلو مفتوحا ُب ادلاض كمكلسورا ُب ادلضارع كبناؤه 
 ادلتعدل ضلو ضرب زيد عمرا كمثاؿ الالـز ضلو جلس زيده.

َب اجلدكؿ اآلتى الٌثالثٌي اجملٌرد  الباب الثالث من   تصريف وتعطي الباحثة
 .لسهل للقارء فهمهالكي ي

 2.18اجلدكؿ: 
 36الٌثالثٌي اجملٌردمن  الثالث الباب تصريف 

 اًفػٍعىلٍ  مىٍفعيٍوؿه  فىاًعله  فػىٍعالن  يػىٍفعىلي  فػىعىلى 
تػىٍفًعلٍ   يػيٍفعىلي  فيًعلى  ًمٍفعىله  مىٍفعىله  مىٍفعىله  الى

 فػىعىٍلنى  فػىعىلىتىا فػىعىلىتٍ  فػىعىليواٍ  فػىعىالى  فػىعىلى 
ا فػىعىٍلتى  ا فػىعىٍلتً  فػىعىٍلتيمٍ  فػىعىٍلتيمى ن  فػىعىٍلتيمى  فػىعىٍلنتي
 فػىعىٍلنىا فػىعىٍلتي 
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فً  يػىٍفعىلي  فً  تػىٍفعىلي  يػىٍفعىليٍوفى  يػىٍفعىالى  يػىٍفعىٍلنى  تػىٍفعىالى
فً  تػىٍفعىلي  فً  تػىٍفعىًلٍُتى  تػىٍفعىليٍوفى  تػىٍفعىالى  تػىٍفعىٍلنى  تػىٍفعىالى
 نػىٍفعىلي  اىفػٍعىلي 
ت فػىٍعلىٍُتً  فػىٍعالن   فػىٍعالى
فً  فىاًعله  ته  فىاًعلىتىافً  فىاًعلىةه  فىاًعليٍوفى  فىاًعالى  فىاعالى

فً  مىٍفعيٍوؿه  ته  مىٍفعيٍولىتىافً  مىٍفعيٍولىةه  عيٍوليٍوفى مىفٍ  مىٍفعيوالى  مىٍفعيٍوالى
 اًفػٍعىٍلنى  اًفػٍعىالى  اًفػٍعىًليٍ  اًفػٍعىليٍوا اًفػٍعىالى  اًفػٍعىلٍ 

تػىٍفعىلٍ  تػىٍفعىالى  الى تػىٍفعىليٍوا الى تػىٍفعىًليٍ  الى تػىٍفعىالى  الى تػىٍفعىٍلنى  الى  الى

فً  مىٍفعىله   مىفىاًعله  مىٍفعىالى

فً  مىٍفعىله   مىفىاًعله  مىٍفعىالى
فً  ًمٍفعىله   مىفىاًعله  مىٍفعىالى
 فيًعٍلنى  فيًعلىتىا فيًعلىتٍ  فيًعليواٍ  فيًعالى  فيًعلى 

ا فيًعٍلتى  ا فيعٍلتً  فيًعٍلتيمٍ  فيًعٍلتيمى ن  فيًعٍلتيمى  فيًعٍلنتي
 فيًعٍلنىا فيًعٍلتي 
فً  تػيٍفعىلي  يػيٍفعىليٍوفى  يػيٍفعىلىنً  يػيٍفعىلي   يػيٍفعىٍلنى  تػيٍفعىالى
فً  تػيٍفعىلي  فً  تػيٍفعىًلٍُتى  تػيٍفعىليٍوفى  تػيٍفعىالى  تػيٍفعىٍلنى  تػيٍفعىالى
نػيٍفعىلي  ايفػٍعىلي 

37. 
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وتشرح الباحثة عن كزف  الٌثالثٌي اجملٌرد الباب الثالث من تصريف قد كتبت  
 كزف من الباب الثالث من  تصريف وتعطي الباحثةك  الٌثالثٌي اجملٌرد من الباب الثالث من 

 .لسهل للقارء فهمهاَب اجلدكؿ اآلتى لكي يالٌثالثٌي اجملٌرد 
 2.19اجلدكؿ: 

 38الٌثالثٌي اجملرٌدمن  الثالث الباب كزف تصريف 
ٍنىعي  مىنىعى  ٍنػيٍوعه  مىاًنعه  مىنػٍعىنٍ  ديى  ًاٍمنىعٍ  شلى

ٍنىعٍ  ٘تى ٍنىعي  ميًنعى  ًمنػٍعىنه  مىنػٍعىنه  مىنػٍعىنه  الى  ديي
 مىنػىٍعنى  مىنػىعىتىا مىنػىعىتٍ  مىنػىعيٍوا مىنػىعىا مىنىعى 

ن  مىنػىٍعتيمىا مىنػىٍعتً  مىنػىٍعتيمٍ  مىنػىٍعتيمىا مىنػىٍعتى   مىنػىٍعنتي
 مىنػىٍعنى  مىنػىٍعتي 

ٍنىعي  ٍنػىعىافً  ديى ٍنػىعيٍوفى  ديى ٍنىعي  ديى ٍنػىعىافً  ٘تى ٍنػىٍعنى  ٘تى  ديى
ٍنىعي  ٍنػىعىافً  ٘تى ٍنػىعهٍوفى  ٘تى ٍنىًعٍُتى  ٘تى ٍنػىعىافً  ٘تى ٍنػىٍعنى  ٘تى  ٘تى
ٍنىعي  اىٍمنىعي   ٘تى
 مىنػٍعىاتو  مىنػٍعىٍُتً  مىنػٍعنا
 مىانًعىاًنته  مىانًعىتىافً  مىانًعىةه  مىانًعيٍوافى  مىانًعىافً  مىاًنعه 
ٍنػيٍوعه  ٍنػيٍوعىافً  شلى ٍنػيٍوعيٍوافى  شلى ٍنػيٍوعىةه  شلى ٍنػيٍوعىتىافً  شلى ٍنػيٍوعىاته  شلى  شلى
 ًاٍمنػىٍعنى  ًاٍمنػىعىا ًاٍمنىًعيٍ  ًاٍمنػىعيٍوا ًاٍمنػىعىا ًامىنىعٍ 

ٍنىعٍ  ٘تى ٍنػىعىا الى ٘تى ٍنػىعهوٍ  الى ٘تى ٍنىًعيٍ  الى ٘تى ٍنػىعىا الى ٘تى ٍنػىٍعنى  الى ٘تى  الى

ٍنىعه  ٍنػىعىافً  شلى  مىنىاًمعه  شلى

ٍنىعه  ٍنػىعىافً  شلى  مىنىاًمعه  شلى
 مىنىاًمعه  شلٍنػىعىافً  شلٍنىعه 
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 ميًنٍعنى  ميًنعىتىا ميًنعىتٍ  ميًنعيٍوا ميًنعىا ميًنعى 
ن  ميًنٍعتيمىا ميًنٍعتً  ميًنٍعتيمٍ  ميًنٍعتيمىا ميًنٍعتى   ميًنٍعنتي
 ميًنٍعنى  ميًنٍعتي 

ٍنىعي  ٍنػىعىافً  ديي ٍنػىعيٍوفى  ديي ٍنىعي  ديي ٍنػىعىافً  ٘تي ٍنػىٍعنى  ٘تي  ديي
ٍنىعي  ٍنػىعىافً  ٘تي ٍنػىعهٍوفى  ٘تي ٍنىًعٍُتى  ٘تي ٍنػىعىافً  ٘تي ٍنػىٍعنى  ٘تي  ٘تي
ٍنىعي  ايٍمنىعي   39٘تي

 
يػىٍفعىلي موزنو فػىتىحى يػىٍفتىحي اف يكوف عُت فػىعىلى الباب الثالث من الثالثي اجملٌرد ىى 

فعلو مفتوحا ُب ادلاض كادلضارع  بشرط ام يكوف فعلو اكالمو كاحدا من حركؼ احللق 
كىى وتة: احلاء, اخلاء, العُت, الغُت, اذلاء, كاذلمزة. كبناؤه للتعدية غالبا كقد يكوف 

 ذىب زيده.الزما مثاؿ ادلتعدل ضلو فتح زيد الباب كمثاؿ الالـز ضلو 
َب اجلدكؿ اآلتى لكي الٌثالثٌي اجملٌرد  الباب الرابع من  تصريف وتعطي الباحثة

 .لسهل للقارء فهمهاي
 2.20اجلدكؿ: 

 40الٌثالثٌي اجملٌردمن   الرابعالباب تصريف 
 الباب الرابع

 اًفػٍعىلٍ  مىٍفعيٍوؿه  فىاًعله  فػىٍعالن  يػىٍفعىلي  فىًعلى 
تػىٍفعىلٍ   يػيٍفعىلي  فيًعلى  ًمٍفعىله  مىٍفعىله  مىٍفعىله  الى

 فىًعٍلنى  فىًعلىتىا فىًعلىتٍ  فىًعليواٍ  فىًعالى  فىًعلى 
ا فىًعٍلتى  ا فىًعٍلتً  فىًعٍلتيمٍ  فىًعٍلتيمى ن  فىًعٍلتيمى  فىًعٍلنتي
 فىًعٍلنىا فىًعٍلتي 
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فً  يػىٍفعىلي  فً  تػىٍفعىلي  يػىٍفعىليٍوفى  يػىٍفعىالى  يػىٍفعىٍلنى  تػىٍفعىالى
فً  تػىٍفعىلي  فً  تػىٍفعىًلٍُتى  ليٍوفى تػىٍفعى  تػىٍفعىالى  تػىٍفعىٍلنى  تػىٍفعىالى
 نػىٍفعىلي  اىفػٍعىلي 
تو  فػىٍعلىٍُتً  فػىٍعالن   فػىٍعالى

فً  مىٍفعيٍوؿه  ته  مىٍفعيٍولىتىافً  مىٍفعيٍولىةه  مىٍفعيٍوليٍوفى  مىٍفعيوالى  مىٍفعيٍوالى
 اًفػٍعىٍلنى  اًفػٍعىالى  اًفػٍعىًليٍ  اًفػٍعىليٍوا اًفػٍعىالى  اًفػٍعىلٍ 

تػىٍفعىلٍ  تػىٍفعىالى  الى تػىٍفعىليٍوا الى تػىٍفعىًليٍ  الى تػىٍفعىالى  الى تػىٍفعىٍلنى  الى  الى
فً  مىٍفعىله   مىفىاًعله  مىٍفعىالى
فً  مىٍفعىله   مىفىاًعله  مىٍفعىالى
فً  ًمٍفعىله   مىفىاًعله  مىٍفعىالى

 فيًعٍلنى  فيًعلىتىا فيًعلىتٍ  فيًعليواٍ  فيًعالى  ًعلى في 
ا فيًعٍلتى  ن  فيًعٍلتيمىا تً فيعلٍ  فيًعٍلتيمٍ  فيًعٍلتيمى  فيًعٍلنتي
 فيًعٍلنىا فيًعٍلتي 

فً  تػيٍفعىلي  يػيٍفعىليٍوفى  يػيٍفعىلىنً  يػيٍفعىلي   يػيٍفعىٍلنى  تػيٍفعىالى

فً  تػيٍفعىلي  فً  تػيٍفعىًلٍُتى  تػيٍفعىليٍوفى  تػيٍفعىالى  تػيٍفعىٍلنى  تػيٍفعىالى

نػيٍفعىلي  ايفػٍعىلي 
41 
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وتشرح الباحثة عن كزف من  الٌثالثٌي اجملٌرد الباب الرابع من تصريف قد كتبت  
الٌثالثٌي  كزف من الباب الرابع من  تصريف وتعطي الباحثةك  الٌثالثٌي اجملٌرد الباب الرابع من

 .لسهل للقارء فهمهاَب اجلدكؿ اآلتى لكي ياجملٌرد 
 2.21: اجلدكؿ

 42الٌثالثٌي اجملٌردمن  الرابع الباب تصريف كزف 
ا يػىٍعلىمي  عىًلمى   ًاٍعلىمٍ  مىٍعليٍوـه  عىامًله  ًعٍلمن

تػىٍعلىمٍ   يػيٍعلىمي  عيًلمى  ًمٍعلىمه  مىٍعلىمه  مىٍعلىمه  الى
ا عىًلمى  تىا عىًلمىتٍ  عىًلميٍوا عىًلمى  عىًلٍمنى  عىًلمى

ا عىًلٍمتى  ا عىًلٍمتً  عىًلٍمتيمٍ  عىًلٍمتيمى ن  عىًلٍمتيمى  عىًلٍمنتي
 عىًلٍمنىا عىًلٍمتي 

 يػىٍعلىٍمنى  تػىٍعلىمىافً  تػىٍعلىمي  يػىٍعلىميٍوفى  يػىٍعلىمىافً  يػىٍعلىمي 
 تػىٍعلىٍمنى  تػىٍعلىمىافً  تػىٍعلىًمٍُتى  تػىٍعلىميٍوفى  تػىٍعلىمىافً  تػىٍعلىمي 
 نػىٍعلىمي  اىٍعلىمي 
ا  ًعٍلمىاتو  ًعٍلمىٍُتً  ًعٍلمن
تىافً  عىاًلمىةه  عىاًلميٍوفى  عىاًلمىافً  عىامًله   عىاًلمىاته  عىاًلمى

 مىٍعليٍومىاته  مىٍعليٍومىتىافً  مىةه مىٍعليوٍ  مىٍعليٍوميٍوفى  مىٍعليٍومىافً  مىٍعليٍوـه 
ا ًاٍعلىمٍ  ا ًاٍعلىًميٍ  ًاٍعلىميٍوا ًاٍعلىمى  ًاٍعلىٍمنى  ًاٍعلىمى

تػىٍعلىمٍ  ا الى تػىٍعلىمى تػىٍعلىميٍوا الى تػىٍعلىًميٍ  الى ا الى تػىٍعلىمى تػىٍعلىٍمنى  الى  الى
 مىعىامًلي  مىٍعلىمىافً  مىٍعلىمه 

 مىعىامًلي  مىٍعلىمىافً  مىٍعلىمه 

 مىعىامًلي  ًمٍعلىمىافً  ًمٍعلىمه 
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ا عيًلمى  تىا عيًلمىتٍ  عيًلميٍوا عيًلمى  عيًلٍمنى  عيًلمى
ا عيًلٍمتى  ا عيًلٍمتً  عيًلٍمتيمٍ  عيًلٍمتيمى ن  عيًلٍمتيمى  عيًلٍمنتي
 عيًلٍمنىا عيًلٍمتي 

 يػيٍعلىٍمنى  تػيٍعلىمىافً  تػيٍعلىمي  يػيٍعلىميٍوفى  يػيٍعلىمىافً  يػيٍعلىمي 
 تػيٍعلىٍمنى  تػيٍعلىمىافً  تػيٍعلىًمٍُتى  تػيٍعلىميٍوفى  تػيٍعلىمىافً  تػيٍعلىمي 
 43نػيٍعلىمي  ايٍعلىمي 

 
فىًعلى يػىٍفعىلي موزنو عًلمى يػىٍعلىمي اف يكوف عُت فعلو الباب الرابع من الثالثي اجملٌرد ىى 

مكلسورا ُب ادلاض كمفتوحا ُب ادلضارع كبناؤه للتعدية غالبا كقد يكوف الزما مثاؿ ادلتعدل 
  دللسالة كمثاؿ الالـز ضلو كجل زيده.ضلو علم زيد ا

َب اجلدكؿ اآلتى الٌثالثٌي اجملٌرد  الباب اخلمس من  تصريف وتعطي الباحثة
 .لسهل للقارء فهمهالكي ي

 2.22اجلدكؿ: 
 44الٌثالثٌي اجملٌردمن  اخلمس الباب تصريف 

 اًٍفًعلٍ  مىٍفعيٍوؿه  فىاًعله  فػىٍعالن  يػىٍفًعلي  فىًعلى 
تػىٍفًعلٍ   يػيٍفعىلي  فيًعلى  ًمٍفعىله  مىٍفًعله  مىٍفًعله  الى

 فىًعٍلنى  فىًعلىتىا فىًعلىتٍ  فىًعليواٍ  فىًعالى  فىًعلى 
ا فىًعٍلتى  ا فىًعٍلتً  فىًعٍلتيمٍ  فىًعٍلتيمى ن  فىًعٍلتيمى  فىًعٍلنتي
 فىًعٍلنىا فىًعٍلتي 
فً  تػىٍفًعلي  يػىٍفًعليٍوفى  يػىٍفًعلىنً  يػىٍفًعلي   يػىٍفًعٍلنى  تػىٍفًعالى
فً  تػىٍفًعلي  فً  تػىٍفًعًلٍُتى  تػىٍفًعليٍوفى  تػىٍفًعالى  تػىٍفًعٍلنى  تػىٍفًعالى
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 نػىٍفًعلي  اىٍفًعلي 
تو  فػىٍعلىٍُتً  فػىٍعالن   فػىٍعالى
فً  فىاًعله  ته  فىاًعلىتىافً  فىاًعلىةه  فىاًعليٍوفى  فىاًعالى  فىاعالى

فً  مىٍفعيٍوؿه  ته  مىٍفعيٍولىتىافً  مىٍفعيٍولىةه  مىٍفعيٍوليٍوفى  مىٍفعيوالى  مىٍفعيٍوالى
 اًٍفًعٍلنى  اًٍفًعالى  اًٍفًعًليٍ  اًٍفًعليٍوا اًٍفًعالى  اًٍفًعلٍ 

تػىٍفًعلٍ  تػىٍفًعالى  الى تػىٍفًعليٍوا الى تػىٍفًعًليٍ  الى تػىٍفًعالى  الى تػىٍفًعٍلنى  الى  الى
فً  مىٍفًعله   مىفىاًعله  مىٍفًعالى
فً  مىٍفًعله   مىفىاًعله  مىٍفًعالى
فً  ًمٍفًعله   مىفىاًعله  مىٍفًعالى
 فيًعٍلنى  فيًعلىتىا فيًعلىتٍ  فيًعليواٍ  فيًعالى  فيًعلى 

ا فيًعٍلتى  ا فيعٍلتً  فيًعٍلتيمٍ  فيًعٍلتيمى ن  فيًعٍلتيمى  فيًعٍلنتي
 فيًعٍلنىا فيًعٍلتي 
فً  تػيٍفعىلي  يػيٍفعىليٍوفى  يػيٍفعىلىنً  يػيٍفعىلي   يػيٍفعىٍلنى  تػيٍفعىالى
فً  تػيٍفعىلي  فً  تػيٍفعىًلٍُتى  تػيٍفعىليٍوفى  تػيٍفعىالى  تػيٍفعىٍلنى  تػيٍفعىالى
نػيٍفعىلي  ايفػٍعىلي 

45. 
 

ح الباحثة عن كزف وتشر  الٌثالثٌي اجملٌرد من  الباب اخلمستصريف قد كتبت  
 من  كزف من الباب اخلمس تصريف وتعطي الباحثةك  الٌثالثٌي اجملٌرد من من الباب اخلمس

 .لسهل للقارء فهمهاَب اجلدكؿ اآلتى لكي يالٌثالثٌي اجملٌرد 
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 2.23اجلدكؿ: 
 46الٌثالثٌي اجملرٌدمن  اخلمس الباب تصريف كزف 

 ًاٍحلًسبٍ  زلىٍلسيٍوبه  حىاًوبه  حيلٍسبىاننا حيىٍلًسبي  حىلًسبى 
ٖتىٍلًسبٍ  لًسبه  الى لًسبه  زلى  حييٍلسىبي  حيلًسبى  زًلٍلسىبه  زلى
 حىلًسٍبى  حىلًسبىتىا حىلًسبىتٍ  حىلًسبػيٍوا حىلًسبىا حىلًسبى 
ن  حىلًسٍبتيمىا حىلًسٍبتً  حىلًسٍبتيم حىلًسٍبتيمىا حىلًسٍبتى   حىلًسٍبنتي
 حىلًسٍبى  حىلًسٍبتي 
 حيىٍلًسٍبى  ٖتىٍلًسبىافً  ٖتىٍلًسبي  حيىٍلًسبػيٍوفى  حيىٍلًسبىافً  حيىٍلًسبي 
 ٖتىٍلًسٍبى  ٖتىٍلًسبىافً  ٖتىٍلًسًبٍُتى  ٖتىٍلًسبػيٍوفى  ٖتىٍلًسبىافً  ٖتىٍلًسبي 
 ضلىٍلًسبي  اىٍحلًسبي 
 حيلٍسبىانناتو  حيلٍسبىانػىٍُتً  حيلٍسبىاننا
اًوبػيٍوفى  حىاًوبىافً  حىاًوبه  اًوبىتىافً  حىاًوبىةه  حى  حىاًوبىت حى
 زلىٍلسيٍوبىاته  زلىٍلسيٍوبػىتىافً  زلىٍلسيٍوبىةه  زلىٍلسيٍوبػيٍوفى  زلىٍلسيٍوبىافً  زلىٍلسيٍوبه 
 ًاٍحلًسٍبى  ًاٍحلًسبىا ًاٍحلًسًبٍ  ًاٍحلًسبػيٍوا ًاٍحلًسبىا ًاٍحلًسبٍ 

ٖتىٍلًسبٍ  ٖتىٍلًسبىا الى ٖتىٍلًسبػيٍوا الى ٖتىٍلًسًبٍ  الى ٖتىٍلًسبىا الى ٖتىٍلًسٍبى  الى  الى
 زلىىاًوبي  زلىٍلًسبىافً  زلىٍلًسبه 
  زلىىاًوبي  زلىٍلًسبىافً  زلىٍلًسبه 
 زلىىاًوبي  زًلٍلسىبىافً  زًلٍلسىبه 
 حيلًسٍبى  حيلًسبىتىا حيلًسبىتٍ  حيلًسبػيٍوا حيلًسبىا حيلًسبى 
ن  حيلًسٍبتيمىا حيلًسٍبتً  حيلًسٍبتيمٍ  حيلًسٍبتيمىا حيلًسٍبتى   حيلًسٍبنتي
 حيلًسٍبى  حيلًسٍبتي 
بػيٍوفى  حييٍلسىبىافً  حييٍلسىبي   حييٍلسىٍبى  ٖتيٍلسىبىافً  ٖتيٍلسىبي  حييٍلسى

                                                           
46
 65-64, ص. نفس ادلرجع 



28 
 

بػيٍوفى  ٖتيٍلسىبىافً  ٖتيٍلسىبي   ٖتيٍلسىٍبى  ٖتيٍلسىبىافً  ٖتيٍلسىًبٍُتى  ٖتيٍلسى
 47ضليٍلسىبي  ايٍحلسىبي 

 
موزنو حلسنى حيىٍلسيني اف يكوف عُت لي الباب اخلمس من الثالثي اجملٌرد ىى فػىعيلى يػىٍفعي 

 ال يكوف االٌ الزما ضلو حلسنى زيده.مضموما ُب ادلاض كادلضارع كبناؤه  فعلو
َب اجلدكؿ اآلتى الٌثالثٌي اجملٌرد  الباب اللساٌدس من  تصريف وتعطي الباحثة

 .لسهل للقارء فهمهالكي ي
 2.24اجلدكؿ: 

 48الٌثالثٌي اجملرٌدمن  اللٌسادس الباب تصريف 
 ايفػٍعيلٍ  مىٍفعيٍوؿه  فىًعٍيله  فػىٍعالن  يػىٍفعيلي  فػىعيلى 

تػىٍفعيلٍ   يػيٍفعىلي  فيًعلى  ًمٍفعىله  مىٍفعىلهض مىٍفعىله  الى
 فػىعيٍلنى  فػىعيلىتىا فػىعيلىتٍ  فػىعيليواٍ  فػىعيالى  فػىعيلى 

ا فػىعيٍلتى  ا فػىعيٍلتً  فػىعيٍلتيمٍ  فػىعيٍلتيمى ن  فػىعيٍلتيمى  فػىعيٍلنتي
 فػىعيٍلنىا فػىعيٍلته 
فً  يػىٍفعيلي  فً  تػىٍفعيلي  يػىٍفعيليٍوفى  يػىٍفعيالى  يػىٍفعيٍلنى  تػىٍفعيالى
فً  تػىٍفعيلي  فً  تػىٍفعيًلٍُتى  تػىٍفعيليٍوفى  تػىٍفعيالى  تػىٍفعيٍلنى  تػىٍفعيالى
 نػىٍفعيلي  اىفػٍعيلي 
تو  فػىٍعلىٍُتً  فػىٍعالن   فػىٍعالى
فً  فىًعٍيله  ليٍوفى  فىًعٍيالى لىةه  فىًعيػٍ لىتىافً  فىًعيػٍ ته  فىًعيػٍ  فىًعٍيالى

فً  مىٍفعيٍوؿه  ته  مىٍفعيٍولىتىافً  مىٍفعيٍولىةه  مىٍفعيٍوليٍوفى  مىٍفعيوالى    مىٍفعيٍوالى
 ايفػٍعيٍلنى  ايفػٍعيالى  ايفػٍعيًليٍ  ايفػٍعيليٍوا ايفػٍعيالى  ايفػٍعيلٍ 
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تػىٍفعيلٍ  تػىٍفعيالى  الى تػىٍفعيليٍوا الى تػىٍفعيًليٍ  الى تػىٍفعيالى  الى تػىٍفعيٍلنى  الى  الى
فً  مىٍفعىله   مىفىاًعله  مىٍفعىالى
فً  مىٍفعىله   مىفىاًعله  مىٍفعىالى
فً  ًمٍفعىله   مىفىاًعله  مىٍفعىالى
 فيًعٍلنى  فيًعلىتىا فيًعلىتٍ  فيًعليواٍ  فيًعالى  فيًعلى 

ا فيًعٍلتى  ا فيعٍلتً  فيًعٍلتيمٍ  فيًعٍلتيمى ن  فيًعٍلتيمى  فيًعٍلنتي
 فيًعٍلنىا فيًعٍلتي 
فً  تػيٍفعىلي  يػيٍفعىليٍوفى  يػيٍفعىلىنً  يػيٍفعىلي   يػيٍفعىٍلنى  تػيٍفعىالى
فً  تػيٍفعىلي  فً  تػيٍفعىًلٍُتى  تػيٍفعىليٍوفى  تػيٍفعىالى  تػيٍفعىٍلنى  تػيٍفعىالى
نػيٍفعىلي  ايفػٍعىلي 

49 
 

وتشرح الباحثة عن كزف  الٌثالثٌي اجملٌرد الباب اللٌسادس من تصريف قد كتبت  
كزف من الباب اللساٌدس  تصريف وتعطي الباحثةك  الٌثالثٌي اجملٌرد من الباب اللساٌدس من

 .فهمهالسهل للقارء َب اجلدكؿ اآلتى لكي يالٌثالثٌي اجملٌرد  من 
 2.25اجلدكؿ: 

 50الٌثالثٌي اجملٌردمن  اللٌسادس الباب كزف تصريف 
 ايٍحلسينٍ  زلىٍلسيٍوفه  حىلًسٍُته  حيلٍسننا حيىٍلسيني  حىلسينى 

ٖتىٍلسينٍ   حييٍلسىني  حيلًسنى  زًلٍلسىنه  زلىٍلسىنه  زلىٍلسىنه  الى
 حىلسيٍننى  حىلسينىتىا حىلسينىتٍ  حىلسينػيٍوا حىلسينىا حىلسينى 

ن  حىلسيٍنتيمىا حىلسيٍنتً  حىلسيٍنتيمٍ  حىلسيٍنتيمىا حىلسيٍنتى   حىلسيٍننتي
نىا حىلسيٍنتي   حىلسينػٍ

                                                           
49
 71-70, ص. نفس ادلرجع 

50
 73-72, ص. نفس ادلرجع 



31 
 

 ٖتىٍلسينػيٍوفى  ٖتىٍلسينىافً  ٖتىٍلسيني  حيىٍلسينػيٍوفى  حيىٍلسينىافً  حيىٍلسيني 
 ٖتىٍلسيٍننى  ٖتىٍلسينىافً  ٖتىٍلسيًنٍُتى  ٖتىٍلسينػيٍوفى  ٖتىٍلسينىافً  ٖتىٍلسيني 
 ضلىٍلسيني  اىٍحلسيني 
 حيلٍسنىاتو  حيلٍسنػىٍُتً  حيلٍسننا
نىافً  حىلًسٍُته  نػيٍوفى  حىلًسيػٍ نىةه  حىلًسيػٍ نىتىافً  حىلًسيػٍ نىاتي  حىلًسيػٍ  حىلًسيػٍ
 زلىٍلسيٍونىاته  زلىٍلسيٍونػىتىافً  زلىٍلسيٍونىةه  زلىٍلسيٍونػيٍوفى  زلىٍلسيٍونىافً  زلىٍلسيٍوفه 
 ايٍحلسيٍننى  ايٍحلسينىا ايٍحلسيًٍتٍ  ايٍحلسينػيٍوا ايٍحلسينىا ايٍحلسينٍ 

ٖتىٍلسينٍ  ٖتىٍلسينى  الى ٖتىٍلسينػيٍوا الى ٖتىٍلسينىا ٖتىٍلسيًٍتٍ الى  الى ٖتىٍلسيٍننى  الى  الى
 زلىٍلسىنىاته  زلىٍلسىنىافً  زلىٍلسىنه 
 زلىٍلسىنىاته  زلىٍلسىنىافً  زلىٍلسىنه 
 زًلٍلسىنىاته  زًلٍلسىنىافً  زًلٍلسىنه 
 حيلًسٍننى  حيلًسنىتىا حيلًسنىتٍ  حيلًسنػيٍوا حيلًسنىا حيلًسنى 

ن  حيلًسٍنتيمىا حيلًسٍنتً  حيلًسٍنتيمٍ  حيلًسٍنتيمىا حيلًسٍنتى   حيلًسٍننتي
نىا حيلًسٍنتي   حيلًسنػٍ
 ٖتيٍلًسنػيٍوفى  ٖتيٍلًسنىافً  ٖتيٍلًسني  حييٍلًسنػيٍوفى  حييٍلًسنىافً  حييٍلًسني 
 ٖتيٍلًسٍننى  ٖتيٍلًسنىافً  ٖتيٍلًسًنٍُتى  ٖتيٍلًسنػيٍوفى  ٖتيٍلًسنىافً  ٖتيٍلًسني 
 51ضليٍلًسني  ايٍحلًسني 
 

حيىٍلًسبي اف يكوف موزنو حىلًسبى لي الباب اللٌسادس من الثالثي اجملٌرد ىى فىًعلى يػىٍفعً 
مكلسورا ُب ادلاض ك ادلضارع كبناؤه ايضا للتعدية غالبا كقد يكوف الزما مثاؿ  عُت فعلو

 ادلتعدل ضلو حىلًسبى زيد عمرا كمثاؿ الالـز ضلو كًرثى زيده.
 

                                                           
51
 75-74, ص. نفس ادلرجع 



31 
 

 تعليم التصريف -4
تعليم القواعد اليت تنتج هبا الكلمات ادلختلفة على  التصريففأكؿ كظيفية لعلم 

 .حلسب ادلعٌت الذم تريده
كأما الوظيفة الثانية فهي البحث عن التغيَتات اليت ٖتصل ُب الكلمة لغرض 

 ) :لفظي ال معنوم أم ال يراد هبا ٖتصيل معاف جديدة. الحٍظ معي ىذه الكلمات
 -كىتىبى   -ماضية كلكنها ٗتتلف عن البقية ضلو ضىرىبى عىدن ( ٕتدىا أفعاال  -مىدن  -وىدن  -رىدن 

، كالذم حصل فيها ىو دمج حرفُت ُب بعضهما فأصل ردن ىو رىدىدى، فوجدت  ذىىىبى
العربي ثقال ُب النطق بلسبب تكرير حرفُت متماثلُت فوعلت احلرفُت ادلتكررين حرفا 

كىو دمج احلرفُت ُب  كاحدا مشددا فصار رىدن، ككذلك البقية كىذا ما يلسمى باإلدغاـ
بعضهما كجعلهما حرفا كاحدا مشددا، فهذا النوع من التغيَت أعٍت التغيَت من رىدىدى إىل رىدن 
يلسمى تغيَتا لفظيا ألف الداعي لو ىو التخفيف كتلسهيل النطق كليس ٖتصيل ادلعاين 

 .اجلديدة، فاتضح أف علم الصرؼ يدرس كيبحث ُب نوعُت من التغيَتات ُب الكلمة
بو يظهر جليا فائدة دراوة الصرؼ ألنو يصوف الللساف عن اخلطأ ُب نطق الكلمات فإذا ك 

ضىرىٍب ( مثال ألنك  ) أردت أف تأٌب باألمر مثال ًمن يىٍضرب قلتى ) ًاٍضًرٍب ( كمل تقلٍ 
الشخص ادلضركب قلتى  تعرؼ الصياغة الصحيحة لألمر كإذا أردتى أف تدؿ على

 .( مثال ألنكى تعرؼ الصياغة الصحيحة للكلمةب)مىٍضريٍكب( كمل تقل)ميضىارً 
ككذلك إذا قلتى مدن زيده رجلىو، فقد أصبتى كإذا قلتى مدىدى فقد حلىنتى ألف اإلدغاـ ىنا 

 .52كاجب
ككذلك ىو يعُت على الفهم الصحيح لكتاب اهلل عز كجل كونة نبيو صلى اهلل 

القارئ معاين تلك الصيغ فلن عليو كولم؛ ألف لكل صيغة معٌت ملستقال فإذا مل يعرؼ 
فقد خيفى ما  (مثاؿ: قاؿ اهلل تعاىل: ) إفن للمتقُتى مىفىازان .النصوص بشكل صحيح يفهم

معٌت ادلفاز، فإذا رجع إىل علم الصرؼ علمت أف ىذه الصيغة اوم مكاف فادلعٌت إفن 
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عليو كولم: رووؿ اهلل صلى اهلل مثاؿ آخر: قاؿ  للمتقُت مكانا للفوز كىو حدائق اجلنة
( ركاه البخارم، ذينػىٍيًو اآلنيكي يوـى القيامةً حديثى قوـو كىو لو كارىوفى صيبن ُب أي  مىن تىلسىمنعى )

، فقد يتحدث اثناف بينهم ورا كدير شخص ال حيبوف أف  كاآلنيكي ىو الرصاصي ادلذابي
كقد كقع يلسمع ما يقولونو، فيصل إىل مسعو حديثهم، فييظنُّ أف احلديث قد انطبق عليو 

عى ( فاألكىل  ) ُب الوعيد، كاحلقيقة ليس األمر كذلك ألف صيغة تىلسىمنعى ( ٗتتلف عن ) مسًى
تقتضي التكلف أم اللسعي ُب ٖتصيل اللسماع بأف يذىب يتولسس على حديثهم فهذا 

  ىو زلل الوعيد ٓتالؼ غَت اللساعي بذلك كىذا الفرؽ عرفناه بعلم الصرؼ
أف النحو يبحث ُب حاؿ آخر الكلمة شلا حيدث بلسبب كالفرؽ بُت النحو كالصرؼ ىو 

العامل كواءى زيده كرأيتي زيدان كمررتي بزيدو فصارت الداؿ زلال للتغَتات على حلسب ما 
يقتضيو العامل فعلم النحو ال يبحث إال ُب احلرؼ األخَت، ٓتالؼ الصرؼ فهو يبحث 

حركة الراء كبتقلبات ُب أكائل كأكاوط الكلمات مثل ضرب فهو يهتم ْتركة الضاد ك 
الكلمة كيىٍضًرب أك ضىاًرب كال عالقة لعلم الصرؼ بالعامل فتغيَتاتو ٖتدث من غَت 

 .ة ُب حاؿ تركيبها ُب اجلملةعامل يطلبها كذلذا فالنحو يتعلق بالكلم
 .كالصرؼ يتعلق بنفس الكلمة ادلفردة قبل أف تدخل اجلملة

ا تغيَت صيغة الكلمة لغرض معنوم أك فاخلالصة ىي أف علم الصرؼ ىو قواعد يعرؼ هب
لفظي، كأف مراعاة قواعد الصرؼ ٖتفظ الللساف عن اخلطأ ُب صياغة الكلمات كتعُت 

 .53على الفهم اللسليم للكتاب كاللسنة
 

 التصريفتعليم أىداؼ  -5
يهدؼ ىذا البناء اىل منع فقداف مياه االمطار اجملمعة فوؽ ملسطحات منلسدة 

شوارع كارصفة, كادخاذلا اىل االرض بغية اغناء ادلياه مثل وطوح, واحات للوقف, 
إف ادخاؿ مياه االمطار اىل االرض يلساىم بفرع ادلياه من ناحية الكميات كيدعم .اجلوفية
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ٗتفيض كمية مياه االمطار ادلتوصلة اىل اجهزة التصريف البلدية  .احملافظة على جودة ادلياه
فض تكاليف التمويل ادلتعلقة آماد اجهزة الت كاالقليمية ديكن من تقليل صريف, كلذلك ٗتي
منع اضرار بالبيئة كبادلنظر الطبيعي من شاهنا اف تتلسبب نتيوة .باقامة االنظمة كصيانتها

 اصلراؼ الًتبة كمنع التلوث
 منع اصابة الناس كادلمتلكات. -
 منع غمر زلاكر التحرؾ للمركبات كالناس )شوارع كارصفة( .  -
 العمومية, مثل حدائق, دكاكُت كمواقف ٖتت ارضية.منعغمر االماكن  -
 منع غمر االبنية. -
 منع دخوؿ مياه االمطار اىل شبكة اجملارم ككصوذلا اىل زلطات التطهَت -
 .54منع اصلراؼ الًتبة كاصابة البٌت التحتية -

 تعليم التصريف طريقة -6
لعب  فإف الغناء الوطٍت طريقة الغناءادلناوبة ُب تعليم التصريف ىى  الطريقة

ٖتتوم ىذه الدراوة علي الدراوة ادليدانية كاليت ًب من  . دكران ىامان ُب نشر ثقافة اللسالـ
 55. خالذلا اوتعراض خارطة الغناء الوطٍت اليت ٔتوجبها ًب إختيار عينة الدراوة

  طريقة الغناء -أ(
  مفهـو طريق الغناء (1

ُب نشر ثقافة اللسالـ،  ىذا البحث يتناكؿ بالدراوة كالتحليل دكر األغنية الوطنية
إف مشكلة البحث تكمن ُب كيفية توظيف الغناء الوطٍت كمكوناتو لتلساىم بصورة فاعلة 

إف دراوة الغناء الوطٍت بعد مجعو كتصنيفو يهدؼ ايل توثيقو كاحلفاظ   لنشر ثقافة اللسالـ
علية من الضياع كالتحريف، كيتيح لنا فرصة ٖتليلية علمية دلعرفة الطرؽ كالووائل اليت 

اللسوداف متعدد  .تؤكد دكر اإلغنية الوطنية الفعاؿ ُب تطور معاين كفللسفة اللسالـ 
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ل قبيلة اك رلموعة اثنية طابعها الثقاُب اخلاص من العادات كالتقاليد كالثقافات، كإف لك
حيث النغم كاإليقاع، إف ىذا التمازج كالتالقح الثقاُب أدم ايل إثراء الغناء الوطٍت كالذم 
قاـ بدكره ُب خلق التعايش اللسلمي بُت القبائل اللسودانية لذلك فإف الغناء الوطٍت لعب 

ذه الدراوة علي الدراوة ادليدانية كاليت ًب من ٖتتوم ى . دكران ىامان ُب نشر ثقافة اللسالـ
ًب من  56. خالذلا اوتعراض خارطة الغناء الوطٍت اليت ٔتوجبها ًب إختيار عينة الدراوة

خالؿ ٖتليل عينة الدراوة التعرؼ علي اخلصائص األواوية للغناء الوطٍت كتقصي الطرؽ 
ة اإلغنية الوطنية كمكوناهتا، كالووائل اليت ديكن أف تؤدم ايل نشر ثقافة اللسالـ بواوط

إتاحة اجملاؿ الصوٌب الواوع كالذم كضع للسالمل تتناوب  -: كأىم ما اكصي بو البحث
 –تينور  –الطو  –مع اجملاؿ الصوٌب ادلشًتؾ بُت الطبقات الصوتية ادلختلفة ) وربانو 

تقاالت إن إمكانيات كبَتة للتعبَت عن ادلضامُت اخلاصة دلفاىيم ثقافة اللسالـ ( باص
اآلثار النغمية كاإليقاعية ايل الغناء الوطٍت خلقت ٘تاذجان عميقان شلا واىم ُب نشر ثقافة 

اللسلم  –إف إوتخداـ الووائل التعبَتية اجلديدة ) ادلراجات النغمية ادلبتكرة  . اللسالـ
ادلرجعات اذلابطة كاليت تتبعها مباشرة اللسادوة  –الفواصل اإليقاعية  –الكركماتيكي 

كبَتة الصاعدة ُب بعض اللزمات( واىم كل ذلك ُب إثراء اإلغنية الوطنية كجعلها باقية ال
ُب ذاكرة الناس، كبإوًتجاعها من الذاكرة عن طريق اإلبداع ديكن توظيفها ُب مدارس 

 .57التأليف ُب ىذا اجملاؿ
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 الفصل الثالث
 منهوية البحث

 

 البحث. منهج - أ
 يعٌت ى,التحليل الوصف منهج ىى بحثال هىذ لكتابة البحث منهج كاف

 بإوتعمل كتطبيق MTs Ulumul Qur`an Langsaبػػػػػػػػ  احلادثة هبا تبحث الىت الطريقة
 MTs Ulumul Qur`anبػػػػػػػػ  ادليداىن بالبحث كقامت ادليداين, كالطريقة ادلكتب الطريقة

Langsa أك الكيفية الطريقة فهو البحث ىذا كتابة ُب تلستخدـ الىت الطريقة كأما 
 البيانت الباحثة منو ٖتصل الذم البحث كىو .كالتقوًن التحليل ُب مركزا  الوصفية
 كبناء ادللحوظة. األمور من كالنشاطات كالكتابة كاألقواؿ األفعاؿ حيث من التصورية

الكمية بل  أك العدد صورة على تكوف ال الباحثة اإليه ٖتتاج الىت البيانت أف ىذا على
ُب ترقية قدرة الطلبة على  طريقة الغناءتطبيق تكوف على صورة البيانت النفلسية عن 

 .MTs Ulumul Qur`an Langsaالتصريف بػػػػػػػ 
ُب ترقية قدرة الطلبة على  طريقة الغناءتطبيق  دلعرفة الوصفي, كيلسمى

 لوماتادلع حيث من كصفية صورة على.MTs Ulumul Qur`an Langsaالتصريف بػػػػػػػ 
 أك ظواىر إىل هتدؼ ألهنا الوصفية الطريقة الباحثة تلستخدـ ادلدروة. تلك ُب ادلوجودة

 هبا اخلاصة الظركؼ ككصف عنها كادلالحظات كادلعلومات احلقائق مجع ُب ادلعينة أشياء
 .58الواقع ُب فيها توجد كما حالتها كتقدير

 إىل النظر وبيل على البيانات ٕتمع ووؼ ةالباحث ألف بالتحليل, كيلسمى
 تلسويل من ثةالباح تعلم أف بعد شك بال كىذ ادلدروة, ُب كالتعلم التعليم انشطة مجيع
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 ُب كرلتمعها الباحثة بُت احلوار ٕترل كبعد ظاتادلالح عطياتكم ادلتعلقة األكراؽ
  .59االوتقرائ ادلذىب على معتمدا ادلوجودة البيانات ٖتليل ٍب ادليداف.

 .اختيارىا كأولوب كعينتو البحث رلتمع -ب
 MTs Ulumulبػػػػػػػػ  الثاين فصل ُب البالط مجيع ىو البحث ىذا َب تمعاجمل أما

Qur`an Langsa. ات.طالب "145" كعددىم  

  البحث متغَتات -ج
تطبيق كوائل األغنية ُب ترقية قدرة الطلبة على  " ىو لبحثا ىذا تابع تغَت
 ". MTs Ulumul Qur`an Langsaالتصريف بػػػػػػػ 

 البحث أداكت - د
 التالية: األدكات داـخبإوت البحث ىذه ةالباحث قـوت 

 ادلالحظة -1
 خلرباهتا اكتلساب ُب العادم اإلنلساف تلستخدمها كويلة ىى ادلالحظة 

 الباحثة كلكن عنها, نلسمع أك نشاىدىا ما خالؿ من خرباتنا صلمع حيث كمعلوماهتا
 فهم أك كاعية دلعرفة أواوا مرحظاىتها من ٕتعل معينا منهما تتبع فإهنا تالحظ حُت
 . 60معٌينة لظاىرة دقيق

 نشاطات من ادلوجودة الظواىر عن البيانات جلمع ظةادلالح الباحثة تلستخدـ
 بادلالحظة الباحثة تقـو التعليمية. العملية هبذه كإىتمامهم اشًتاكهم من الطلبة
 الفصل. ُب التعليم عملية ُب كالطالب ادلدرس بُت تتعلق الىت التعليمية طةاألنش

 ادلالحظة دليل أك ادليداٌب كالتقرير ادلالحظة منط ىي ادللستخدمة ادلالحظة كأدكات
 ادللستعدة.
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 ادلقابلة -2
 كبيانات معلومات ّتمع الباحثة خالذلا من تقـو شفوم اوتبياف ىى ادلقابلة

 .61ادلفحوص من شفوية
 اللغة تعليم ْتالة ادلتعلقة البيانات جلمع ادلدروة رئيس مع بادلقابلة الباحثة تلستخدـ

 البيانات جلمع كادلقابلة ادلدروة. ىذه كأحواؿ .MTs Ulumul Qur`an Langsa بػػػػػػػ العربية
 التصريف بػػػػػػػ الطلبة على تطبيق كوائل األغنية ُب ترقية قدرة عن العربية اللغة مدرس مع

MTs Ulumul Qur`an Langsa. 
 التثويق -3

 MTs Ulumul بػ طلبة ٔتيوؿ ادلتعلقة البيانت جلمع التثويق ةالباحث لستخدـت

Qur`an Langsa العربية. اللغة بتعليم كاىتمامهم األكؿ ادللستول ُب  

 البيانات مصادر - ق
 كلبياف مصادر البيانت ٘تكن الباحثة روم ىذه البيانت كمصادر ىا كما يلي:

 أدكات البحث كمصادرىا كمعايَتىا
 البيانت مصادر البيانت أدكات البحث الرقم

 ادلدرس ادلالحظة 1
 

 
 الطلبة

نشاطات ادلدرس الظواىر ادلوجودة من -
الذم يقـو بعملية التعليم ُب الفصل 

 الثاين.
الظواىر ادلوجودة من نشاطات الطلبة -

من اشًتاكهم كاىتمامهم هبذه العملية 
 التعلمية.

 ادلنهج الدراوي، كحالة الطالب كالطالبة ادلدرس ادلقابلة 2
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 تاالبيان اولوب مجع - ك

 البيانات مجع عملية مع يتضمن البحث ىذا ُب ادلوجودة البيانات كالتحليل 
 ٖتليل من الباحثة تتمكن كلكي كالصرب. تفكَتال إىل ٖتتاج مشكل عمل التحليل كىذا

 تلستخدـ ةدلالحظبا  البيانات لٖتلي خطوات تتبع أف البد البيانات أك ادلعلومات
 من الطلبة نشاطات من ادلوجودة الظواىر عن البيانات جلمع ادلالحظة الباحثة
 التعليمية طةاألنش بادلالحظة الباحثة تقـو التعليمية. العملية هبذه كإىتمامهم ماشًتاكه

 الفصل. ُب التعليم عملية ُب كالطالب ادلدرس بُت تتعلق الىت
 مراحل تنفيذ الدراوة -ز

 إىل حيتاج الذم التحليل الوصفى البحث تصميم ىو البحث ىذا تصميم إف
تطبيق  عن النتائج تلك من كالتفلسَت الوصف ىو الكيفية كالبيانات الكيفية. البيانات

. MTs Ulumul Qur`an Langsaكوائل األغنية ُب ترقية قدرة الطلبة على التصريف بػػػػػػػ 
 MTs Ulumul Qur`anبػػػػػػػ  البالط مجيع تتكوف البحث ىذا ُب البيانات كمصادر

Langsa. ىى: الباحثة هبا ٖتتاج الىت البيانات فمن 
 ادلدروة. أحواؿ عن البيانات -1
تطبيق  ٖتليل التعليم عملية عن كالطالب ادلدرس آراء عن البيانات -2

 MTs Ulumulكوائل األغنية ُب ترقية قدرة الطلبة على التصريف بػػػػػػػ 

Qur`an Langsa. 
 يلى: كما مصادرىا على ةالباحث تفقرر  بيانات تلك كجلميع           

 MTs Ulumul Qur`an Langsaبػػػػػػػ   ادلدروة رئيس -1
 MTs Ulumul Qur`an Langsaبػػػػػػػ  العربية اللغة مدٌرس -2
 MTs Ulumul Qur`an Langsaبػػػػػػػػ VIII  فصل الطلبة -3
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات كٖتليلها كمناقشاهتا

 
 كتعليم اللغة العربية فيوحملة عن مدروة  - أ

 تاريخ نشأة مدروة علـو القرآف -1
بٌت معهد بلستاف العلـو لتحقيق حاجة اجملتمع ُب بناء ادلؤولسة الًتبوية الىت تريب 
مرشحى قواد األمم كالعلماء. فأخذ العلماء يبنو ُب كل دائرة معهد. كىذا العمل  يؤدل 
لتوديد تنمية ادلعاىد الىت قد تكوف مطبح للطباع ادلرشحى قواد األمم منذ زماف 

 إوتعمار اذلولندم.
ميالدية تشاكر قائد احلرب كايل أتشية كقررت  1957فرباير  1تاريخ كاف ُب 

ادلشاكرة وتبٍت لكل مدينة الدائرة مكاف التعليم كامسها على ما يشاء. كبٌت ادلعهد ُب ونة 
ـ ُب لنولسا عاصمة من أبشية الشرقية لتحقيق مقررة ادلشاكرة كىذا ادلعهد مسي 1961

, أما ادلذكج ادل عهد ىو مالـز كلونيل تنوكو زلمد نودين كقائد بداية بلستاف العلـو
 .62احلرب دائرة أتشية الشرقية كتنوكو حلسُت بردين كتنوكو حلسُت وودارا

يتكوف التالميذ حينذ من الطلبة الثانوية كالطلبة العالية الذم يتعلموف صباحا 
للمؤلف ُب مدة كهنارا, كيتعلموف الدراوة ُب ليلتها, ٍب أقاـ ادلعهد خطبة الًتببية كالبنأء 
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بنية احلكومة بيتا  1972ـ. ىم يزكدكف بعلـو الدين, كُب ونة 1967ونة كاحدة 
 مًتا. x35 20كاألرض على كوع حواىل

 140ـ بدأ ادلعهد دراوة الدعوة خاصة لألمهات على عدد  1979كُب ونة 
ء أشخاص. إنطالقا من موقيع اللسابق أرادت احلكومية الدارة أتشية الشرقية كالعلما

كاجملتمع ببناء موولسة الًتبية الىت كانت الطلبة بلسكينا لَتبوا بإخطالط العلـو الدنية 
كالعلـو العامة بأحلسن حرس كرش كىم يتدبركنوف حىت مهرين ُب ٖتقيق علـو مهم ذات 
. كىذه ادلبادلة تدفع ٔتقررة الندكة من "تاريخ دخوؿ اإلوالـ كمنوتو ُب أتشية  اليـو

قرر على" أمهية بناء مركز تدريس القرآف" كٖتقيق أمانة رئيس ـ(" كحيصل ادل1980)
اجلمهورية اإلندكنيلسية كقولو ُب إَب إفتتاح ادللسابقة تالكة القرآف بُت الوطٍت الثانية عشر 

ـ الذم يدعوا بقوؿ" حي بتعميق ّتماؿ 1981ُب قرية "عرفة بلنج فدانج بندا أتشية 
 واس احلياة الدنيا كاألخرة.الفن تالكة القرآف ىى كادلشعل كأواس كأ

ـ, بنيت مدروة علـو القرآف كتدلت احلكومة دائرة أتشية 1981ففي ونة 
% دلنهج  50% دلنهج الدينية ك 50الشرقية منهج تدريس ادلعهد على تفصيل 

 العمومية.
 موقع اجلغراُب -2

ُب بداية بنائو, ىذا ادلعهد يقع ُب شارع شياه كواىل ككاوعتها حواىل  كاف
ميداف, قرية  –ـ إىل شارع بندا أتشية 1983مًتا مربعا, كنقل ادلعهد ُب ونة  1,557

 ىكتار. 14مًتا كوعة األرض  4,443ألوفينونج لنولسا أتشية الشرقية, كيلو 
علـو الدنية اخلاصة كالعلـو الدنيية إقامة ىذه ادلدروة مرزا للتعليم كالتعليم ُب ال

العامة, كيتضمن أيضا فيو العلـو الدنيوية لكي يتمكن الطالب عن القدكة على إوتعماؿ 
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اللغة العربية كأوبوعا باللغة اإلصلليزية. فمن ادلباىن كالووائل لدافعة لًتقية غرض الًتبية 
 كالتعليم ىي: 

 4.1اجلدكؿ: 
افعة لًتقية غرض الًتبية كالتعليم بادلدروة الثانوية الووائل ادلباىن كالووائل الد

 علـو القرآف لنولسا
 اجلملة نوع من الووائل كالتصاالت رقم

 

 
1-  

 
 
 
 
 
 
 
 

  وهولة ادلدروة
 1 ادلدروة الثنوية 

 1 غرفة رئيس ادلدروة 
 25 فصوؿ

 2 غرفة ادلدروة
 1 غرفة التنظيم

 1 معمل كمبيوتر
 1 معمل الطبعي

 1 معمل اللغة
 1 معمل الٌدعوة

 1 مكتبة
  وهولة ملساكن  -2

 14 ملساكن 

 50 ملساكن )بنت(
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 1 ملسود
 1 مصلى

 1 مطبح العاـ
 2 عيادة ادلريض

 37 بيوت للمدرس
 2 مقصف الطلبة
 2 غرفة التليفوف

 1 إدارة وكيتاريات
 2 مركز األمن

 1 بيت القرض
 15 وهولة الرياضة 
 4 ملعب كرة اليد

 2 ملعب كرة اللٌسلة
 4 ملعب كرة الريشة
 1 ملعب كرة تكرك
 4 ملعب كرة القدـ

 
كاحواؿ الووائل ُب اجلدكؿ اللسابق ديكن إوتعماؿ ذلا, لكن توجد عدة كوائل  

الديكن إوتعماذلا ُب العملية التعليمية كمعمل اللغة, كادلعمل اللغة ٔتعهد بلستاف العلـو 
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إوتعماذلا ُب ىذا الوقت ألف كوائل ُب ىذا ادلعمل الديكن إوتعماذلا ُب عملية  الديكن
 التعليمية.

 
 حالة ادلدروُت كالطلبة -3

 58ككاف مدير ادلدروة الثانوية علـو القرآف اآلف اوتاذ أدلشة, كعدد ادلدروُت 
 علـو مدروا, منهما من يعلم ادلواد ُب علـو الدين االوالمية كمنهم من يعلم ادلواد ُب

الطبيعة كمنهم من يعلم ادلواد ُب علـو االجتماعية. كإف ادلدروُت ُب ىذا ادلعهد عددىم 
مدروا, منهما من يعلم ادلواد ُب علـو الدين االوالمية كمنهم من يعلم ادلواد ُب  85

علـو الطبيعية كمنهم من يعلم ادلواد ُب علـو االجتماعية. كإف ادلدروُت ُب ىذا ادلعهد 
مدروا, كىم يتكوف من أوتاذا كأوتاذة, كىم متخرجوف من ادلعاىد,  85اىل عددىم 

كأكثرىم ما يزاؿ يلستمركف دراوتهم ُب اجلامعة كحصل بعضهم على درجة ديبلـو كوًتاتا 
( كبعضهم يدرووف ُب ادلدروة الثانوية كبعضهم ُب ادلدروة s2( كوًتاتا واتو )s1واتو )
 العالية.

 4.2اجلدكاؿ: 
 الطلبة ُب ادلدروة الثانوية علـو القرآف لنولساعدد 

 رلموع الطلبات عدد الطالب عدد الفصل عدد الفصل رقم

1 1 
2 
3 

9 
8 
8 

150 
150 
 

123 

135 
140 
 

170 

285 
290 
293 
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 868 445 423 25 رلموع
 
 

 عرض البيانت كنتائج البحث - ب
 ىى البيانات جلمع ادللستخدمة البحث كوائل أف منهج ُب الباحثة تذكر كما

تطبيق كوائل األغنية  عن ادلتعلقة البيانات الباحثة فتوجد لوثائق,اك  ,دلقابلةكا  ادلالحضة

فهذه ىى تلك  .MTs Ulumul Qur`an Langsa التصريف بػػػػػػػ الطلبة على ُب ترقية قدرة

 األدكات: 
 مالحظةالبيانات عن   -1

 MTs Ulumul تطبيق كوائل األغنية بػػػػػػػ رفةدلع هبا الباحثة فتقـو ادلالحظة, أما

Qur`an Langsa.  :ادلدروة, واؿأح ٔتالحظة ىنا الباحثة كتقـوفهذه ىى تلك األدكات 

 أيضا. التعليم كأحواؿ ,كالطالبة ادلدروُت,

 ,اللغة معمل ادلدروة, كإدارة نويةالثا ادللستول الدروة من فتكوف ادلدروة أما

 فيها تتكوف حيث الوحدة نظرية على فتكوف العربية اللغة مادة كأما غَتىا.ك  ادلكتبة,
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 ىذا ُب العربية اللغة كمادة كالتمرينات, كاحملادثة, كالقراءة, ,كالقواعد كاحلوار, ادلفردات

 صباح. تقاـ ادلعهد

 

 

 4.3 اجلدكؿ:

 يةالتعليم اإلجراءات حوؿ ادلالحظة حصيلة

 عملية ادلدرس نشاطات رقم

 موجد غَت موجد

    التصريف تعليم ُب العربية اللغة ادلدرس يلستخدـ 1

    اللسبورة ُب كيكتب ادلادة ادلدرس يعطي 2

    التصريف تعليم ُب األغنية الووائل ادلدرس يلستخدـ 3

    ّتيد الفصل ادلدرس ينظيم 4

 ليقراء ادلدرس كأمر الفقرات إىل الطالب ادلدرس تصميم 5

  التصريف

   

    بإنشطة التعليم ادلدرس يتبيع 6
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    التصريف تعليم ُب ادلتنوع الووائل ادلدرس يلستخداـ 7

    ّتيدة ادلادة الطالب يفهموف 8

    لتحفيظهم ادلادة ادلدرس يعطي 9

 الووائل يلستخدـ التصريف تعليم ُب الطالب يرغب 10

 األغنية

   

 

  الباحثة هبا قامت الذم البحث نتائج ادلصدر:

تطبيق  قد ادلدرس أف اجلدكؿ ىذا ُب يتضح كما ادلالحظة ىذه على اعتمادا 

  .MTs Ulumul Qur`an Langsa التصريف بػػػػػػػ الطلبة على كوائل األغنية ُب ترقية قدرة

 البيانت عن مقابلة الشخصية  -2

البيانت من ميداف البحث بطريقة ادلقابلة الشخصية مع  الباحثةكقد مجعت 

 الباحثة تتلسلمها الىت البيانت أما MTs Ulumul Qur`an Langsa  ادلدرس اللغة العربية بػ

 يلي: كما فهى كٖتليلها

كأما نتائج البحث على تعليم اللغة العربية, فهو كما ادلقابلة الشخصية مع 

: لتعليم التصريف ُب قاؿ أوتاذ اخلالص عملية التعليم ىى,كماعن مدرس اللغة العربية, 
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ُب تعليم التصريف خصوصا ُب ثالثي اجملٌرد البد يشرح ادلدٌرس عن ثالثي  الفصل الثاىن 

 .63اجملٌرد, كتقلسيم عنها لعل يلستطيعوا كيقرقوا الطالب بُت الثالثي اجملٌرد كادلزيذ 

ى ادلدٌرس لكي يفهموا الطالب كيرغبوا ُب تعليم التصريف كىى بكيفية كيرج 

تطبيق الووائل األغنية, كيلستخدـ ادلدرٌوس األغنية ادلشهورية لعل يفرحوا ُب تعليم 

. تطبيق الووائل األغنية ينمى  قدرة الطالب ُب القواعد, ينمى نطق احلركؼ 64التصريف

رة القراءة, ينمى الطالب لتكوف اجلملة أك من سلارجها, ينمي طالقة الطالب ُب مها

الكلمة الصحيحة كينمي الطالب ُب فهم التصريف الثالثي اجملٌرد. كغَت يكوف 

 ادلشكالت ُب تعليم التصريف بتطبيق الووائل األغنية ٔتدروة الثانوية علـو القرآف جلنلسا.

 التثويق -3

 MTs  بػ كطالب ادلدرسٌ  ٔتيوؿ ادلتعلقة البيانت جلمع التثويق الباحثة تلستخدـ

Ulumul Qur`an Langsa العربية. اللغة بتعليم كاىتمامهم األكؿ ادللستول ُب  

 البحث نتائج كتفلسَت البيانات ٖتليل -ج

                                                           

63
 نوفيبَت 29, مدرس اللغة العربية, خالص 
64
 نوفيبَت 29نفس ادلرجع, مدرس اللغة العربية,  
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كٖتليل ادلعلومات ُب ىذا البحث بصورة كيفية فحلسب, كالتحليل الكيفي  

الًتكيز يكوف ُب معاجلة التوارب الواقعة كاألحداث اجلارية وواء ُب ادلاضى يعٍت أف 

 أك احلاضرة على ما تدركها الباحثة.

كٖتليل البيانت الكيفية ىو البحث الوصفي الذم يبتدأ بتصنيف البيانات  

ادلناوبة بالناحية كبعضها ٍب إتياف الشرح كإعطاء معٌت ادلعلومات ُب كل ناحية 

كيفية االوتقرائية كُب التحليل األخَت تلستعمل على وبيل اجلمع بُت كالعالقة ب

 الناحية األخرل الناحية اخلاصة كىذه اخلطوات كدكر خاص. 

 البيانات نع كباإلعتماد ٖتليلها, ذالك بعد فيأتى البيانات, ةالباحث تعرف بعد

 بالنضر أنو ىوك  يلى: كما ةالباحث حللوتف اللسابقة الصفاحات َب ةالباحث هاقدم الىت

الطلبة  تطبيق كوائل األغنية ُب ترقية قدرة ىعل الشخصية كادلقايلة ادلالحظة البيانات

 البيانت: ٖتليل من البياف ىو فهذا MTs Ulumul Qur`an Langsa التصريف بػػػػػػػ على

 MTs Ulumul التصريف بػػػػػػػ الطلبة على تطبيق كوائل األغنية ُب ترقية قدرة -1

Qur`an Langsa. 

 MTs التصريف بػػػػػػػ الطلبة على تطبيق كوائل األغنية ُب ترقية قدرةدلعرفة 

Ulumul Qur`an Langsa من اجلداكؿ كىذا اجلداؿ, ُب كجعلها الباحثة ْتثت فقد 

  يلي: كفيما العربية, اللغة ادلدرسٌ  مع ادلالحظة
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 4.4 اجلدكؿ:

 تصريف على الطالب قدرة

 ادلائية رلموع اإلجابة إحتماؿ األجوبة الرقم

 %96 24 قدرة 1

 %4 1 قدرة قليال 2

 %0 0 غَت قدرة 3

 %100 25 اجملموع

 

% كمن قدرة 96من ىذا اجلدكاؿ عرفنا أف طالب الىت يقدركف كلها من قبل 

 %, فإذا الطالب منهٌن يقدركف على التصريف.1قليال من قبل 

 4.5 اجلدكؿ:

 احللساب تعليم ُب ادلدروات يلستخدـ مرارا الىت الووائل

 ادلائية رلموع اإلجابة إحتماؿ األجوبة الرقم

 %96 4 الووائل األغنية 1

 %4 1 الووائل الصور 2
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 %0 0 غَتىا 3

 %100 5 اجملموع

 

 يلستخدـ %96 األغنية الووائل يلستخدموف مدروات أف عرفنا اجلداكؿ ىذا من

 تعليم ُب األغنية الووائل يلستخدـ اكثرىنٌ  مدروات كاف ,%3 الووائل الصور

 التصريف.

 

 4.6 اجلدكؿ:

  األغنية الووائل  يلستخدـ مرارا ادلدوات

 ادلائية رلموع اإلجابة إحتماؿ األجوبة الرقم

 %100 5 دائما 1

 % 0 أحيانا 2

 %0 0 عدـ التشويع 3

 %100 5 اجملموع
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 كاف %100  دائمااألغنية الووائل يلستخدموف مدروات أف عرفنا اجلداكؿ ىذا من

 التصريف. تعليم ُب األغنية الووائل يلستخدـ دائما  اكثرىنٌ  مدروات

 4.7 اجلدكؿ:

 التصريف تعليم ُب األغنية الووائل  تأثَت

 ادلائية رلموع اإلجابة إحتماؿ األجوبة الرقم

 %100 5 دائما 1

 % 0 أحيانا 2

 %0 0 عدـ التشويع 3

 %100 5 اجملموع

 

 األغنية الووائل كاف %100  دائما األغنية الووائل تأثَت أف عرفنا اجلداكؿ ىذا من

 التصريف. تعليم ُب تأثَتىا

 4.8 اجلدكؿ:

  التصريف تعليم ُب األغنية الووائل تطبيق مشكالت

 ادلائية رلموع اإلجابة إحتماؿ األجوبة الرقم
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 %100 5 وهلة 1

 % 0 صعوبة 2

 %0 0 غَت صعب 3

 %100 5 اجملموع

 

 مدروات كاف %100  وهلة األغنية الووائل مشكالت أف عرفنا اجلداكؿ ىذا من

 التصريف. تعليم ُب األغنية الووائل تطبيق ُب يلسهلوا   اكثرىنٌ 

 

 MTs Ulumul Qur`an Langsaاألغنية ُب تعليم التصريف بػػػػػػػ كوائل صيغة  -2
 4.9 اجلدكؿ:

 ُب تعليم التصريفالىت تطبيق ادلدروات صيغة كوائل األغنية 
 ادلائية رلموع اإلجابة إحتماؿ األجوبة الرقم

 %100 5 ادلشهورية 1

 % 0 مشهور قليال 2

 %0 0 غَت مشهور 3

 %100 5 اجملموع
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مشهورية الىت تطبيق ادلدروات صيغة كوائل األغنية  أف عرفنا اجلداكؿ ىذا من
 مشهورية األغنية الووائل تطبيق   اكثرىنٌ  مدروات كاف %100 ُب تعليم التصريف

 التصريف. تعليم ُب
 MTs Ulumulتأثَت تطبيق كوائل األغنية ُب ترقية قدرة الطلبة على التصريف بػػػػػػػ  -3

Qur`an Langsa 
 MTsتطبيق كوائل األغنية على التصريف بػػػػػػػ  إف أيضا عرفنا اجلدكؿ كمن

Ulumul Qur`an Langsa خصوصا ُب ٖتليل  العربية اللغة القواعد ُب الطلبة قدرة تأثَتىا

 .األخطاء الصرفية, ُب تركيب اجلملة العربية الصحيحة

 اخلامس الفصل
 كادلقًتحات كالتوصيات البحث نتائج

 
تطبيق كوائل األغنية ُب ترقية ب يتعلق عما ,اللسابق األبواب َب ةالباحث ْتث قد

 تقدـ أف ةالباحث حلسنتف MTs Ulumul Qur`an Langsa بػػػػػػػالتصريف  الطلبة على قدرة

  الروالة. من البحث هبذا ادلتعلقة قًتاحاتإلا أيضا بعدىا تتقدـ كما البحث جنتائ
 البحث نتائج - أ

كُب إختتاـ ىذه الروالة وتقدـ الباحثة عن نتائج مهمة من البحث ادليداىن مع 
 كىي كما يلي :اإلقًتاحات 
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تطبيق كوائل األغنية ُب ترقية قدرة الطلبة على تكوف ىذه ادلدروة قد  -1

 .MTs Ulumul Qur`an Langsaالتصريف بػػػػػػػ 

ُب تعليم التصريف بػػػػػػػ  اليت يلستخداـ ادلدٌروات  األغنيةكوائل صيغة أما  -2

MTs Ulumul Qur`an Langsa ادلشهورية. األغنيةكوائل  ىى 

 MTsتأثَت تطبيق كوائل األغنية ُب ترقية قدرة الطلبة على التصريف بػػػػػػػ إف  -3

Ulumul Qur`an Langsa  ,خصوصا ُب ينمى  قدرة الطالب ُب القواعد

 .ٖتليل األخطاء الصرفية, ُب تركيب اجلملة العربية الصحيحة

 

 ت البحثاالتوصي - ب
قدـ بعض يأف  ةلسن الباحثٖتبكتابة ىذه الروالة  ةتم الباحثٗتقبل أف 

 التوصيات علسى أف تكوف نافعة لنا مجيعا، كىي كما يلي :
 لطلبةل -أ(

يتعلموا جيدا عن قواعد اللغة العربية ُب تعليم اللغة أف  طلبةينبغى على ال (1
 .األغنية الووائل بتطبيقالعربية خصوصا ُب تعليم التصريف 

ثالثي اجملٌرد  ن  التفريق بُت ادلدرس عإىلأف يلسئلوا  طلبةينبغى على ال (2
 .كادلزيذ ُب تعليم التصريف

 للمدرس -ب(
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ُب عملية التعليم أف يٌعلم  قواعد اللغة العربية ُب تعليم ينبغى على ادلدروُت 
 . األغنية الووائل بتطبيق التصريفبية خصوصا ادلادة اللغة العر 

 ادلقًتحات البحث  - ج
أف تقدًن االقًتاحات الىت  ةحلسن بالباحثتكقبل انتهاء من كتابة ىذه الروالة, ف

 يلى:  رأهتا نافعة تقدديها كلعلىها تعود إىل مجيع القرئُت ادلنافع كىى كما

 ُب تعليم اللغة العربية ينبغى على ادلدرس أف يلستعمل الطريقة ادلناوبة -1
 .خصوصا ُب تعليم التصريف ليلستعب الطلبة ادلادة باللسهولة

حيوية حىت يشعر الطلبة بالراحة اف يلستطيع ادلدرس جعل بيئة التعليم  -2
 التاٌمة كاالفتناع ُب تعليم العربية.

اف تنفذ انشطة اللغة العربية بالووائل األغنية ُب ادلدارس احلكومية كاالىلية  -3
كادلعاىد االوالمية العصرية كالتقليدية ألف ذلا مكانة فٌعالة ُب فهم االوالـ 

 كتنفيذ شرائعو من ادلصادر االصلية اجلادة.
رجى على مدٌرس اللغة العربية ُب ىذ ادلعهد أف يتملٌسكوا هبذه الووائل ي -4

 النبيلة ُب تعليم التصريف.
 الووائل بتطبيق التصريف َتغبوف تتعلمينبغى ادلدرس أف تأثر الطلبة ل -5

 ُب تعليم اللغة العربية.  األغنية
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 ادلراجع العربية -أ 
 نوفيبَت 29العربية,  جيالىن , مدرٌس اللغة

 ., دكف مكاف: رحياف باغل, دكف ونةكتاب التصريف, اجلزء الثاىنحلسن بن أمحد, 
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 .ـ1976اجمليد العريب كفخر الدين القال, )لندف: 

الرياضة: دار أوامة البحث العلمي مفهومة كأدكاتو كأواليبو, ذكقاف عبيدات كأخركف, 

 .ـ1997النشر كلتوزيع, ونة 
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 , بَتكت: دار الثقافة اإلوالمية, دكف ونة.ملٌخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة,  
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cipta,2002. 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU 

PENGAJAR DI MTS ULUMUL QUR`AN LANGSA 

 

1- Apa yang ustaz persiapkan sebelum mengajar sharaf ثالثي اجملٌرد  ?. 

2- Irama\nyanyian apa yang bapak gunakan dalam mengajar sharaf  ثالثي
 .?  اجملٌرد

3- Bagaimana pengaruh media nyanyian terhadap kemampuan siswa dalam 

menghafal tasref? 

4- Adakah kendala-kendala dalam mengajar tasref dengan media nyanyian 

dan apa solusi yang bapak lakukan dengan masalah ini? 
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TABEL OBSERVASI 
Hari  :  

Tanggal  : 

 

NO KEGIATAN GURU PELAKSANAAN 

KEGIATAN 

YA TIDAK 

1 Guru dalam mengajar menggunakan 2 bahasa 

(arab dan Indonesia) 
   

2 Guru memberikan meteri dan menulisnya 

dipapan tulis  
   

3 Guru mengkondisikan kelas dengan baik    

4 Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok 

dan menyuruh membacakan tasref pada 

kelompok masing-masing dengan iama 

   

5 Guru menggunakan media nyanyian dalam 

mengajar tasref 
   

6 Siswa mengikuti pelajaran dengan aktif    

7 Selain menggunakan media nyanyian, guru juga 

menggunakan media yang bervariasi dalam 

mengajar 

   

8 Siswa dapat menguasai pelajaran dengan baik    

9 Guru memberikan tugas untuk menghafal tasref 

dengan nyanyian 
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10 Siswa terlihat senang belajar tasref dengan 

nyanyian 
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اإلوتبانة للمدروات اللغة العربية بادلدروة الثانوية علـو القرآف لنولسا 
2016-2017 

 2016 -11 -23اليومية كالتاريخ: االربعاء 
 مدروات 5ادلدروات    : 

 كيف قدرة الطالبات ُب التصريف؟ -1
 قدرة جيد - أ

 قٌلة قدرة - ب
 غَت قدرة - ج

 ما ىي الووائل الىت مرارا يلستخدـ من ادلدروات ُب تعليم التصريف؟ -2
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 الووائل األغنية - أ
 الووائل التحفيظ - ب
 غَتىا  - ج

 الووائل األغنية؟ىل مدروات مرارا يلستخدـ  -3
 دائما - أ

 أحيانا - ب
 عدـ التشويع - ج

 ىل مدروات يفهموف الووائل األغنية بالصحيحة؟ -4
 بالصحيح نعم, يفهموف - أ

 يفهموف قليال - ب
 ال يفهموف - ج

 كيف قدرة الطالبات ُب تعليم التصريف بعد اوتخدـ الووائل األغنية؟ -5
 جيد - أ

 متوٌوطة - ب
 ضعيف - ج

 كيف تأثر الووائل األغنية ُب تعليم التصريف؟ -6
 جيدمؤثر  - أ

 قٌلة مؤثر - ب
 غَت مؤثر - ج

 ما ىى مشكالتك ُب تطبيق الووائل األغنية ُب تعليم التصريف؟ -7
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 نعم, صعوبة جدا - أ
 قٌلة صعوبة - ب
 غَت صعوبة - ج
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 الفصل الثاىن
 اإلطار النظرى

 
 التصريف - أ

 مفهوم التصريف -1
ويف تعلم الصرف مركز الدئرة يف احد الوسيلة لتحسُت تركيب اللغة العربية ىو 
وحدة الدروس الىت تفيد لتعريف بينة الكلمة العربية وما يطرأ عليها من تغَت بالزيادة أو 

 .1بالنقص
 امثلة إىل الواحد االصل ربويل الصناعة ويف التغيَت  اللغة يف التصريف أن 

 منهما واحدٍ  وكلّ  رباعىّ  واماّ  ثالثىّ  اماّ  الفعل مث هبا االّ  الربصول مقصودة دلعان سلتلفة
 سلمت ما بالسامل ونعٌت سامل غَت او سامل اماّ  منهما واحد وكل فيو مزيد او رلّرد اماّ 

 .2والتضعيف واذلمزة العّلة حروف من والالم والعُت بالفاء تقابل الىتّ  االصلية حروفو
 

 أنواع التصريف -2
بواب ادلعتربة عند الصرفّيُت اثنان وعشرون بــابا وىي على اربعة اقسام، م اّن االالاع

 .القسم األّول الّثالثّي اجملّرد وفيو سّتة ابواب
سهل للقارء ىف اجلدول اآلتى لكي يالّثالثّي اجملّرد  من   الباب ستعطي الباحثة

 فهمها

 

 1اجلدول: 

                                                           
1
 13(, ص. دون سنةمالعبدا اهلل الد نقزى, منت البناء واالساس, )ميدان: سومرب علم جايا,  

2
 13ص. , نفس ادلرجع 
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 .3تصريف األصول
 اِْفِعلْ  َمْفُعْولٌ  فَاِعلٌ  فـَْعاًل  يـَْفِعلُ  فـََعلَ 

 .يـُْفَعلُ  ِعلَ ف ِمْفَعلٌ  َمْفِعلٌ  َمْفِعلٌ  اَلتـَْفِعلْ 
 

تصريف الفعل ادلاضي قد كتبت تصريف األصول ستشرح الباحثة عن 
ىف اجلدول الّثالثّي اجملّرد  من  تصريف الفعل ادلاضي ادلعروف ستعطي الباحثةو  ادلعروف

 .سهل للقارء فهمهااآلتى لكي ي
 2اجلدول: 

 .4تصريف الفعل ادلاضي ادلعروف
 فـََعْلنَ  فـََعَلَتا فـََعَلتْ  فـََعُلواْ  فـََعاَل  فـََعلَ 
 فـََعْلنُتن  فـََعْلُتَما فـََعْلتِ  فـََعْلُتمْ  فـََعْلُتَما فـََعْلتَ 
     .فـََعْلَنا فـََعْلتٌ 

 
تصريف الفعل ستشرح الباحثة عن  الفعل ادلاضي ادلعروفتصريف قد كتبت 

الّثالثّي  من   الباب تصريف الفعل ادلضارع ادلعروف ستعطي الباحثةو  ادلضارع ادلعروف
 .سهل للقارء فهمهاىف اجلدول اآلتى لكي ياجملّرد 

 
 
 
 

 3اجلدول: 

                                                           
3
 23مكان: رحيان باغل, دون سنة(, ص. حسن بن أمحد, كتاب التصريف, )دون  

4
 28, ص. نفس ادلرجع 
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 .5تصريف الفعل ادلضارع ادلعروف

 يـَْفِعْلنَ  تـَْفِعاَلنِ  تـَْفِعلُ  يـَْفِعُلْونَ  يـَْفِعَلنِ  يـَْفِعلُ 

 تـَْفِعْلنَ  تـَْفِعاَلنِ  تـَْفِعِلُْتَ  تـَْفِعُلْونَ  تـَْفِعاَلنِ  تـَْفِعلُ 

     .نـَْفِعلُ  اَْفِعلُ 

 
ادلصدر  تصريفستشرح الباحثة عن  ادلعروف ضارعتصريف الفعل ادلقد كتبت 

سهل اجلدول اآلتى لكي يىف الّثالثّي اجملّرد  من   ادلصدر البابتصريف  ستعطي الباحثةو 
 .للقارء فهمها

 4اجلدول: 
 .6تصريف ادلصدر

 .فـَْعاَلتٍ  فـَْعَلُْتِ  فـَْعاًل 
 

ستعطي سم الفاعل و ا تصريفادلصدر ستشرح الباحثة عن تصريف قد كتبت 
سهل للقارء ىف اجلدول اآلتى لكي يالّثالثّي اجملّرد من  الباب سم الفاعلتصريف ا الباحثة
 .فهمها

 
 
 

 5اجلدول: 
                                                           

5
 29 , ص.نفس ادلرجع 

6
 232, ص. نفس ادلرجع 
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 .7تصريف اسم الفاعل
 .فَاعاَلتٌ  فَاِعَلَتانِ  فَاِعَلةٌ  فَاِعُلْونَ  فَاِعاَلنِ  فَاِعلٌ 

 
سم ادلفعول ا تصريفاسم الفاعل ستشرح الباحثة عن تصريف قد كتبت 

ىف اجلدول اآلتى لكي الّثالثّي اجملّرد  من   الباب سم ادلفعولتصريف ا ستعطي الباحثةو 
 .سهل للقارء فهمهاي

 6اجلدول: 
 .8تصريف اسم ادلفعول

 َمْفُعْواَلتٌ  َمْفُعْولََتانِ  َمْفُعْوَلةٌ  َمْفُعْوُلْونَ  َمْفُعواَلنِ  َمْفُعْولٌ 
 

الفعل األمر  تصريفاسم ادلفعول ستشرح الباحثة عن تصريف قد كتبت 
لكي ىف اجلدول اآلتى الّثالثّي اجملّرد  من   الباب ألمرتصريف الفعل ا ستعطي الباحثةو 
 .سهل للقارء فهمهاي

 7اجلدول: 
 .9تصريف فعل األمر

 اِْفِعْلنَ  اِْفِعاَل  اِْفِعِليْ  اِْفِعُلْوا اِْفِعاَل  اِْفِعلْ 
  

الفعل النهى  تصريفالفعل األمر ستشرح الباحثة عن تصريف قد كتبت 
سهل ىف اجلدول اآلتى لكي يالّثالثّي اجملّرد  النهى من تصريف الفعل  ستعطي الباحثةو 

 .للقارء فهمها

                                                           
7
 232, ص. نفس ادلرجع 

8
 232, ص. نفس ادلرجع 

9
 231, ص. نفس ادلرجع 
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 8اجلدول:
 .10تصريف فعل النهي

 اَلتـَْفِعْلنَ  اَلتـَْفِعاَل  اَلتـَْفِعِليْ  اَلتـَْفِعُلْوا اَلتـَْفِعاَل  اَلتـَْفِعلْ 
 

اسم الزمن  تصريفالفعل النهى ستشرح الباحثة عن تصريف قد كتبت 
سهل لكي يىف اجلدول اآلتى الّثالثّي اجملّرد  اسم الزمن من تصريف  ستعطي الباحثةو 

 .للقارء فهمها
 9اجلدول: 

 .11تصريف اسم الزمان
 َمَفاِعلٌ  َمْفِعاَلنِ  َمْفِعلٌ 

 
اسم ادلكان  تصريفاسم الزمن ستشرح الباحثة عن تصريف قد كتبت 

سهل ىف اجلدول اآلتى لكي يالّثالثّي اجملّرد  اسم ادلكان من تصريف  ستعطي الباحثةو 
 .للقارء فهمها

 12اجلدول: 
 12ادلكان تصريف اسم

 َمَفاِعلٌ  َمْفِعاَلنِ  َمْفِعلٌ 
ستعطي اسم اآللة و  تصريفاسم ادلكان ستشرح الباحثة عن تصريف قد كتبت 

 .سهل للقارء فهمهاىف اجلدول اآلتى لكي يالّثالثّي اجملّرد  اسم اآللة من تصريف  الباحثة
 11اجلدول: 
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 .13تصريف اسم اآللة
 َمَفاِعلٌ  َمْفِعاَلنِ  ِمْفِعلٌ 

الفعل ادلاض اجملهول  تصريفستشرح الباحثة عن  اسم اآللة تصريفقد كتبت 
ىف اجلدول اآلتى لكي الّثالثّي اجملّرد  الفعل ادلاض اجملهول من تصريف  ستعطي الباحثةو 
 .سهل للقارء فهمهاي

 12اجلدول: 
 .14تصريف الفعل ادلاضي اجملهول

 فُِعْلنَ  فُِعَلَتا فُِعَلتْ  فُِعُلواْ  فُِعاَل  فُِعلَ 

 فُِعْلنُتن  فُِعْلُتَما فُعْلتِ  فُِعْلُتمْ  فُِعْلُتَما فُِعْلتَ 

  .فُِعْلَنا فُِعْلتُ 

 
ستشرح الباحثة عن الفعل ادلاضارع  تصريف الفعل ادلاضي اجملهولقد كتبت  

ىف اجلدول الّثالثّي اجملّرد  الفعل ادلاضارع ادلعروف من تصريف  ستعطي الباحثةادلعروف و 
 .سهل للقارء فهمهالكي ياآلتى 

 

 
 13اجلدول: 

 .15تصريف الفعل ادلضارع ادلعروف
 يـُْفَعْلنَ  تـُْفَعاَلنِ  تـُْفَعلُ  يـُْفَعُلْونَ  يـُْفَعَلنِ  يـُْفَعلُ 
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 تـُْفَعْلنَ  تـُْفَعاَلنِ  تـُْفَعِلُْتَ  تـُْفَعُلْونَ  تـُْفَعاَلنِ  تـُْفَعلُ 

  .نـُْفَعلُ  اُفـَْعلُ 
 

 رلّردتصريف األفعال من الباب الثالثى  -3
 اعلمْ أن اواب التصريف مخسة وثالثون بابا: ستة منها للثالثي اجملّرد.

ىف اجلدول اآلتى لكي الّثالثّي اجملّرد  الباب األول من تصريف  ستعطي الباحثة
 .سهل للقارء فهمهاي

 14اجلدول: 
 .16الّثالثّي اجملّردألول من  الباب ا

 فـََعلَ 
 اَلتـَْفِعلْ 

 يـَْفُعلُ 
 َمْفِعلٌ 

 فـَْعاًل 
 َمْفِعلٌ 

 فَاِعلٌ 
 ِمْفَعلٌ 

 َمْفُعْولٌ 
 فُِعلَ 

 اِْفِعلْ 
 يـُْفَعلُ 

 فـََعلَ 
 فـََعْلتَ 
 فـََعْلتٌ 

 فـََعاَل 
 فـََعْلُتَما
 فـََعْلَنا

 فـََعُلواْ 
 فـََعْلُتمْ 
 

 فـََعَلتْ 
 فـََعْلتِ 
 

 فـََعَلَتا
 فـََعْلُتَما
 

 فـََعْلنَ 
 فـََعْلنُتن 
 

 يـَْفُعلُ 
 تـَْفُعلُ 
 اَفـُْعلُ 

 يـَْفُعاَلنِ 
 تـَْفُعاَلنِ 
 نـَْفُعلُ 

 يـَْفُعُلْونَ 
 تـَْفُعُلْونَ 
 

 تـَْفُعلُ 
 تـَْفُعِلُْتَ 
 

 تـَْفُعاَلنِ 
 تـَْفُعاَلنِ 
 

 يـَْفُعْلنَ 
 تـَْفُعْلنَ 
 

    فـَْعاَلتٍ  فـَْعَلُْتِ  فـَْعاًل 
 فَاعاَلتٌ  فَاِعَلَتانِ  فَاِعَلةٌ  فَاِعُلْونَ  فَاِعاَلنِ  فَاِعلٌ 

 مفوعالت مفعولتان مفعولة مفعهولون مفعوالن مفعول
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 اُفـُْعْلنَ  اُفـُْعاَل  اُفـُْعِليْ  اُفـُْعُلْوا اُفـُْعاَل  اُفـُْعلْ 
 اَلتـَْفُعْلنَ  اَلتـَْفُعاَل  اَلتـَْفُعِليْ  اَلتـَْفُعُلْوا اَلتـَْفُعاَل  اَلتـَْفُعلْ 
   َمَفاِعلٌ  َمْفَعاَلنِ  َمْفَعلٌ 
    َمَفاِعلٌ  َمْفَعاَلنِ  َمْفَعلٌ 
 ِمْفَعلٌ 
 
 
 

 فُِعْلنَ  فُِعَلَتا فُِعَلتْ  فُِعُلواْ  فُِعاَل  فُِعلَ 
 فُِعْلنُتن  فُِعْلُتَما فُعْلتِ  فُِعْلُتمْ  فُِعْلُتَما فُِعْلتَ 
 فُِعْلَنا فُِعْلتُ 

 َمْفَعاَلنِ 
 

 َمَفاِعلٌ 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 يـُْفَعلُ  

 تـُْفَعلُ 
 اُفـَْعلُ 

 يـُْفَعَلنِ 
 تـُْفَعاَلنِ 

 .17نـُْفَعلُ 

 يـُْفَعُلْونَ 
 تـُْفَعُلْونَ 
 

 تـُْفَعلُ 
 تـُْفَعِلُْتَ 
 

 تـُْفَعاَلنِ 
 تـُْفَعاَلنِ 
 

 يـُْفَعْلنَ 
 تـُْفَعْلنَ 
 

 
ستشرح الباحثة عن الوزن  الّثالثّي اجملّرد الباب األول من تصريف قد كتبت  

الّثالثّي  وزن الباب األول من تصريف  ستعطي الباحثةو  الّثالثّي اجملّرد الباب األول من 
 .للقارء فهمهاسهل ىف اجلدول اآلتى لكي ياجملّرد 

 
 

 15اجلدول:
 .18الّثالثّي اجملّردالباب األول من  من وزن تصريف 

 اُْنُصرْ  َمْنُصْورٌ  نَاِصرٌ  َنْصرًا يـَْنُصرُ  َنَصرَ 
 يـُْنَصرُ  ُنِصرَ  ِمْنَصرٌ  َمْنَصرٌ  َمْنَصرٌ  اَلتـَْنُصرْ 

 َنَصْرنَ  َنَصَرتَا َنَصَرتْ  َنَصُرْوا َنَصرَا َنَصرَ 
 َنَصْرُتنن  َنَصْرسُبَا َنَصْرتِ  َنَصْرتُْ  َنَصْرسُبَا َنَصْرتَ 
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 َنَصْرنَا َنَصْرتُ 

 يـَْنُصْرنَ  تـَْنُصرَانِ  تـَْنُصرُ  يـَْنُصُرْوانَ  يـَْنُصرَانِ  يـَْنُصرُ 
 تـَْنُصْرنَ  تـَْنُصرَانِ  تـَْنُصرِْينَ  تـَْنُصُرْونَ  تـَْنُصرَانِ  تـَْنُصرُ 
 نـَْنُصرُ  اَْنُصرُ 
 َنْصرَاتٍ  َنْصَرْينِ  َنْصرًا
 نَاِصرَاتٌ  نَاِصَرتَانِ  نَاِصرَةٌ  نَاِصُرْونَ  نَاِصرَانِ  نَاِصرٌ 

 َمْنُصْورَاتٌ  َمْنُصْوَرتَانِ  َمْنُصْوَرةٌ  َمْنُصْوُرْونَ  َمْنُصْورَانِ  َمْنُصْورٌ 
 اُْنُصْرنَ  اُْنُصرَا اُْنُصرِيْ  اُْنُصُرْوا اُْنُصرَا اُْنُصرْ 

 اَلتـَْنُصْرنَ  اَلتـَْنُصَرا اَلتـَْنُصرِيْ  اَلتـَْنُصُرْوا اَلتـَْنُصَرا اَلتـَْنُصرْ 

 َمَصارِرُ  َمْنَصرَانِ  َمْنَصرٌ 

 َمَصارِرُ  َمْنَصرَانِ  َمْنَصرٌ 

 َمَصارِرُ  ِمْنَصرَانِ  ِمْنَصرٌ 

 ُنِصْرنَ  ُنِصَرتَا ُنِصَرتْ  ُنِصُرْوا ُنِصرَا ُنِصرَ 
 ُنِصْرُتنن  ُنِصْرسُبَا ُنِصْرتِ  ُنِصْرتُْ  ُنِصْرسُبَا ُنِصْرتَ 
 ُنِصْرنَا ُنِصْرتُ 
 يـُْنَصْرنَ  تـُْنَصرَانِ  تـُْنَصرُ  يـُْنَصُرْوانَ  يـُْنَصرَانِ  يـُْنَصرُ 
 تـُْنَصْرنَ  تـُْنَصرَانِ  تـُْنَصرِْينَ  تـُْنَصُرْونَ  تـُْنَصرَانِ  تـُْنَصرُ 
 .19نـُْنَصرُ  اُْنَصرُ 
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وعالمتو ان فـََعَل يـَْفَعُل موزنو َنَصَر يـَْنُصُر الباب األول من الثالثي اجملّرد ىى 
يكون عُت فعلو مفتوحا يف ادلاض ومضموما يف ادلضارع وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون 
الزما مثال ادلتعدى ضلو نصَر زيٌد عمرًا ومثال الالزم خرج زيد وادلتعدى ىو ما يتجاوز 
فعل الفاعل اىل ادلفعول بو والالزم ىو ما مل يتجاوز فعل الفاعل اىل ادلفعول بو بل وقع 

  نفسو.يف
ىف اجلدول اآلتى لكي الّثالثّي اجملّرد  الباب الثاىن من تصريف  ستعطي الباحثة

 .سهل للقارء فهمهاي
 16اجلدول: 

 .20الّثالثّي اجملّردمن   لثاينالباب ا
 اِْفِعلْ  َمْفُعْولٌ  فَاِعلٌ  فـَْعاًل  يـَْفِعلُ  فـََعلَ 

 يـُْفَعلُ  فُِعلَ  ِمْفَعلٌ  َمْفِعلٌ  َمْفِعلٌ  اَلتـَْفِعلْ 
 فـََعْلنَ  فـََعَلَتا فـََعَلتْ  فـََعُلواْ  فـََعاَل  فـََعلَ 

 فـََعْلنُتن  فـََعْلُتَما فـََعْلتِ  فـََعْلُتمْ  فـََعْلُتَما فـََعْلتَ 
 فـََعْلَنا فـََعْلتٌ 

 يـَْفِعْلنَ  تـَْفِعاَلنِ  تـَْفِعلُ  يـَْفِعُلْونَ  يـَْفِعَلنِ  يـَْفِعلُ 

 تـَْفِعْلنَ  اَلنِ تـَْفعِ  تـَْفِعِلُْتَ  تـَْفِعُلْونَ  تـَْفِعاَلنِ  تـَْفِعلُ 

 نـَْفِعلُ  اَْفِعلُ 
 فـَْعاَلتٍ  فـَْعَلُْتِ  فـَْعاًل 
 فَاعاَلتٌ  فَاِعَلَتانِ  فَاِعَلةٌ  فَاِعُلْونَ  فَاِعاَلنِ  فَاِعلٌ 

 َمْفُعْواَلتٌ   َمْفُعْولََتانِ  َمْفُعْوَلةٌ  َمْفُعْوُلْونَ  َمْفُعواَلنِ  َمْفُعْولٌ 
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 اِْفِعْلنَ  اِْفِعاَل  اِْفِعِليْ  اِْفِعُلْوا اِْفِعاَل  اِْفِعلْ 
 اَلتـَْفِعْلنَ  اَلتـَْفِعاَل  اَلتـَْفِعِليْ  اَلتـَْفِعُلْوا اَلتـَْفِعاَل  اَلتـَْفِعلْ 
 َمَفاِعلٌ  َمْفِعاَلنِ  َمْفِعلٌ 
 َمَفاِعلٌ  َمْفِعاَلنِ  َمْفِعلٌ 
 َمَفاِعلٌ  َمْفِعاَلنِ  ِمْفِعلٌ 
 فُِعْلنَ  فُِعَلَتا فُِعَلتْ  فُِعُلواْ  فُِعاَل  فُِعلَ 

 فُِعْلنُتن  فُِعْلُتَما فُعْلتِ  فُِعْلُتمْ  فُِعْلُتَما فُِعْلتَ 
 .21فُِعْلَنا فُِعْلتُ 

 
ستشرح الباحثة عن وزن من  الّثالثّي اجملّرد الباب الثاين من تصريف قد كتبت  

 وزن من الباب الثاىن من  تصريف ستعطي الباحثةو  الّثالثّي اجملّرد الباب الثاين من 
 .سهل للقارء فهمهاىف اجلدول اآلتى لكي يالّثالثّي اجملّرد 

 
 

 17اجلدول: 
 .22الّثالثّي اجملّردمن   لثاينالباب اوزن من 

 َضَرَبنَ  َضَربـََتا َضَرَبتْ  َضَربـُْوا َضَربَا َضَربَ 
 َضَربـْنُتن  َضَربـُْتَما َضَرْبتِ  َضَربـُْتمْ  َضَربـَْتَما َضَرَبتَ 
 َضَربـَْنا َضَرْبتُ 
 َيْضرِْبنَ  َتْضرِبَانِ  َتْضِربُ  َيْضرِبـُْونَ  َيْضرِبَانِ  َيْضِربُ 
 َتْضرِْبنَ  َتْضرِبَانِ  َتْضرِِبُْتَ  َتْضرِبـُْونَ  َتْضرِبَانِ  َتْضِربُ 
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 َنْضِربُ  َاْضِربُ 
 َضْربَاتٍ  َضْربـَُْتِ  َضْربًا

 َضارِباتٌ  َضارِبـََتانِ  َضارِبَةٌ  َضارِبـُْونَ  َضارِبَانِ  َضاِربٌ 
 َمْضُرْوبَاتٌ    َمْضُرْوبـََتانِ  َمْضُرْوبَةٌ   َمْضُرْوبـُْونَ     َمْضُرْوبَانِ    َمْضُرْوبٌ 
 ِاْضرِْبنَ  اِاْضرِبَ  ِاْضِرِبْ  رِبـُْواِاضْ  ِاْضرِبَا ِاْضِربْ 

 اَلَتْضرِْبنَ  ااَلَتْضرِبَ  اَلَتْضِرِبْ ْوااَلَتْضرِبُـ  اَتْضرِبَا لَ َتْضرِبْ  

 َمَضاِربُ  بَانِ َمْضرِ   َمْضِربٌ 
 َمَضاِربُ  َمْضرِبَانِ  َمْضِربٌ 
 َمَضاِربُ  ِمْضرِبَانِ  ِمْضِربٌ 
 ُضرِْبنَ  ُضرِبـََتا ُضرَِبتْ  ُضرِبـُْوا ُضرِبَا ُضِربَ 
 ُضرِبـْنُتن  ُضرِبـُْتَما ُضرِْبتِ  ُضرِبـُْتمْ  ُضرِبـُْتَما ُضرِْبتَ 
 ُضرِبـَْنا ُضرِْبتُ 

 ُيْضرِْبنَ       ُتْضرِبَانِ  ُتْضِربُ  ُيْضرِبـُْونَ  ُيْضرِبَانِ     ُيْضِربُ 
 ُتْضرِْبنَ  ُتْضرِبَانِ  ُتْضرِِبُْتَ  ُتْضرِبـُْونَ  ُتْضرِبَانِ  ُتْضِربُ 
 .23ُنْضِربُ  ُاْضِربُ 

  
فـََعَل يـَْفِعُل موزنو َضَرَب يْضِرُب ان يكون الباب الثاىن من الثالثي اجملّرد ىى  

وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون الزما عُت فعلو مفتوحا يف ادلاض ومكسورا يف ادلضارع 
 مثال ادلتعدى ضلو ضرب زيد عمرا ومثال الالزم ضلو جلس زيٌد.
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ىف اجلدول اآلتى الّثالثّي اجملّرد  الباب الثالث من   تصريف ستعطي الباحثة
 .سهل للقارء فهمهالكي ي

 18اجلدول: 
 .24الّثالثّي اجملّردمن  الثالث الباب تصريف 

 اِفـَْعلْ  َمْفُعْولٌ  فَاِعلٌ  فـَْعاًل  يـَْفَعلُ  فـََعلَ 
 يـُْفَعلُ  فُِعلَ  ِمْفَعلٌ  َمْفَعلٌ  َمْفَعلٌ  اَلتـَْفِعلْ 

 فـََعْلنَ  فـََعَلَتا فـََعَلتْ  فـََعُلواْ  فـََعاَل  فـََعلَ 
 فـََعْلنُتن  فـََعْلُتَما فـََعْلتِ  فـََعْلُتمْ  فـََعْلُتَما فـََعْلتَ 
 فـََعْلَنا فـََعْلتُ 
 يـَْفَعْلنَ  تـَْفَعاَلنِ  تـَْفَعلُ  يـَْفَعُلْونَ  يـَْفَعاَلنِ  يـَْفَعلُ 
 تـَْفَعْلنَ  تـَْفَعاَلنِ  تـَْفَعِلُْتَ  تـَْفَعُلْونَ  تـَْفَعاَلنِ  تـَْفَعلُ 
 نـَْفَعلُ  اَفـَْعلُ 
 فـَْعاَلت فـَْعَلُْتِ  فـَْعاًل 
 فَاعاَلتٌ  فَاِعَلَتانِ  فَاِعَلةٌ  فَاِعُلْونَ  فَاِعاَلنِ  فَاِعلٌ 

 َمْفُعْواَلتٌ  َمْفُعْولََتانِ  َمْفُعْوَلةٌ  َمْفُعْوُلْونَ  َمْفُعواَلنِ  َمْفُعْولٌ 
 اِفـَْعْلنَ  اِفـَْعاَل  اِفـَْعِليْ  اِفـَْعُلْوا اِفـَْعاَل  اِفـَْعلْ 

 اَلتـَْفَعْلنَ  اَلتـَْفَعاَل  اَلتـَْفَعِليْ  اَلتـَْفَعُلْوا اَلتـَْفَعاَل  اَلتـَْفَعلْ 
 َمَفاِعلٌ  َمْفَعاَلنِ  َمْفَعلٌ 
 َمَفاِعلٌ  َمْفَعاَلنِ  َمْفَعلٌ 
 َمَفاِعلٌ  َمْفَعاَلنِ  ِمْفَعلٌ 
 فُِعْلنَ  فُِعَلَتا فُِعَلتْ  فُِعُلواْ  فُِعاَل  فُِعلَ 

 فُِعْلنُتن  فُِعْلُتَما فُعْلتِ  فُِعْلُتمْ  فُِعْلُتَما فُِعْلتَ 
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 فُِعْلَنا فُِعْلتُ 
 يـُْفَعْلنَ  تـُْفَعاَلنِ  تـُْفَعلُ  يـُْفَعُلْونَ  يـُْفَعَلنِ  يـُْفَعلُ 
 تـُْفَعْلنَ  تـُْفَعاَلنِ  تـُْفَعِلُْتَ  تـُْفَعُلْونَ  تـُْفَعاَلنِ  تـُْفَعلُ 
 .25نـُْفَعلُ  اُفـَْعلُ 

 
ستشرح الباحثة عن وزن  الّثالثّي اجملّرد الباب الثالث من تصريف قد كتبت  
 وزن من الباب الثالث من  تصريف ستعطي الباحثةو  الّثالثّي اجملّرد من الباب الثالث من 

 .سهل للقارء فهمهاىف اجلدول اآلتى لكي يالّثالثّي اجملّرد 
 19اجلدول:  

 .26الّثالثّي اجملرّدمن  الثالث الباب تصريف وزن 
 ِاْمَنعْ  شَلْنـُْوعٌ  َماِنعٌ  َمنـَْعنْ  دَيَْنعُ  َمَنعَ 

 دُيَْنعُ  ُمِنعَ  ِمنـَْعنٌ  َمنـَْعنٌ  َمنـَْعنٌ  اَلسَبَْنعْ 
 َمنَـْعنَ  َمنَـَعَتا َمنَـَعتْ  َمنَـُعْوا َمنَـَعا َمَنعَ 

 َمنَـْعنُتن  َمنَـْعُتَما َمنَـْعتِ  َمنَـْعُتمْ  َمنَـْعُتَما َمنَـْعتَ 
 َمنَـْعنَ  َمنَـْعتُ 

 ِاْمَنعْ  شَلْنـُْوعٌ  َماِنعٌ  َمنـَْعنْ  دَيَْنعُ  َمَنعَ 
 دُيَْنعُ  ُمِنعَ  ِمنـَْعنٌ  َمنـَْعنٌ  َمنـَْعنٌ  اَلسَبَْنعْ 
 َمنَـْعنَ  َمنَـَعَتا َمنَـَعتْ  َمنَـُعْوا َمنَـَعا َمَنعَ 

 َمنَـْعنُتن  َمنَـْعُتَما َمنَـْعتِ  َمنَـْعُتمْ  َمنَـْعُتَما َمنَـْعتَ 
 َمنَـْعنَ  َمنَـْعتُ 

 دَيْنَـْعنَ  سَبْنَـَعانِ  سَبَْنعُ  دَيْنَـُعْونَ  دَيْنَـَعانِ  دَيَْنعُ 
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 سَبْنَـْعنَ  سَبْنَـَعانِ  سَبَْنِعُْتَ  سَبْنَـٌعْونَ  سَبْنَـَعانِ  سَبَْنعُ 
 سَبَْنعُ  اَْمَنعُ 
ًعا َعُْتِ  َمنـْ  َمنـَْعاتٍ  َمنـْ
 َمانَِعاِنتٌ  َمانَِعَتانِ  َمانَِعةٌ  َمانُِعْوانَ  َمانَِعانِ  َماِنعٌ 
 شَلْنـُْوَعاتٌ  شَلْنـُْوَعَتانِ  شَلْنـُْوَعةٌ  شَلْنـُْوُعْوانَ  شَلْنـُْوَعانِ  شَلْنـُْوعٌ 
 ِاْمنَـْعنَ  ِاْمنَـَعا ِاْمَنِعيْ  ِاْمنَـُعْوا ِاْمنَـَعا ِاَمَنعْ 

 اَلسَبْنَـْعنَ  اَلسَبْنَـَعا اَلسَبَْنِعيْ  اَلسَبْنَـٌعوْ  اَلسَبْنَـَعا اَلسَبَْنعْ 
 َمَناِمعٌ  شَلْنَـَعانِ  شَلَْنعٌ 
 َمَناِمعٌ  شَلْنَـَعانِ  شَلَْنعٌ 
 َمَناِمعٌ  شلْنَـَعانِ  شلَْنعٌ 
 ُمِنْعنَ  ُمِنَعَتا ُمِنَعتْ  ُمِنُعْوا ُمِنَعا ُمِنعَ 

 ُمِنْعنُتن  ُمِنْعُتَما ُمِنْعتِ  ُمِنْعُتمْ  ُمِنْعُتَما ُمِنْعتَ 
 ُمِنْعنَ  ُمِنْعتُ 

 دُيْنَـْعنَ  سُبْنَـَعانِ  سُبَْنعُ  دُيْنَـُعْونَ  دُيْنَـَعانِ  دُيَْنعُ 
 سُبْنَـْعنَ  سُبْنَـَعانِ  سُبَْنِعُْتَ  سُبْنَـٌعْونَ  سُبْنَـَعانِ  سُبَْنعُ 
 .27سُبَْنعُ  اُْمَنعُ 

 
فـََعَل يـَْفَعُل موزنو فـََتَح يـَْفَتُح ان يكون عُت الباب الثالث من الثالثي اجملّرد ىى 

فعلو مفتوحا يف ادلاض وادلضارع  بشرط اي يكون فعلو اوالمو واحدا من حروف احللق 
وىى ستة: احلاء, اخلاء, العُت, الغُت, اذلاء, واذلمزة. وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون 

 زم ضلو ذىب زيٌد.الزما مثال ادلتعدى ضلو فتح زيد الباب ومثال الال
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ىف اجلدول اآلتى لكي الّثالثّي اجملّرد  الباب الرابع من  تصريف ستعطي الباحثة
 .سهل للقارء فهمهاي

 22اجلدول: 
 .28الّثالثّي اجملّردمن  الرابع الباب تصريف 

 الباب الرابع
 اِفـَْعلْ  َمْفُعْولٌ  فَاِعلٌ  فـَْعاًل  يـَْفَعلُ  َفِعلَ 

 يـُْفَعلُ  فُِعلَ  ِمْفَعلٌ  َمْفَعلٌ  َمْفَعلٌ  اَلتـَْفَعلْ 
 َفِعْلنَ  َفِعَلَتا َفِعَلتْ  َفِعُلواْ  َفِعاَل  َفِعلَ 

 َفِعْلنُتن  َفِعْلُتَما َفِعْلتِ  َفِعْلُتمْ  َفِعْلُتَما َفِعْلتَ 
 َفِعْلَنا َفِعْلتُ 
 يـَْفَعْلنَ  تـَْفَعاَلنِ  تـَْفَعلُ  يـَْفَعُلْونَ  يـَْفَعاَلنِ  يـَْفَعلُ 
 تـَْفَعْلنَ  تـَْفَعاَلنِ  تـَْفَعِلُْتَ  تـَْفَعُلْونَ  نِ تـَْفَعاَل  تـَْفَعلُ 
 نـَْفَعلُ  اَفـَْعلُ 
 فـَْعاَلتٍ  فـَْعَلُْتِ  فـَْعاًل 

 َمْفُعْواَلتٌ  َمْفُعْولََتانِ  َمْفُعْوَلةٌ  َمْفُعْوُلْونَ  َمْفُعواَلنِ  َمْفُعْولٌ 
 اِفـَْعْلنَ  اِفـَْعاَل  اِفـَْعِليْ  اِفـَْعُلْوا اِفـَْعاَل  اِفـَْعلْ 

 اَلتـَْفَعْلنَ  اَلتـَْفَعاَل  اَلتـَْفَعِليْ  اَلتـَْفَعُلْوا اَلتـَْفَعاَل  اَلتـَْفَعلْ 
 َمَفاِعلٌ  َمْفَعاَلنِ  َمْفَعلٌ 
 َمَفاِعلٌ  َمْفَعاَلنِ  َمْفَعلٌ 
 َمَفاِعلٌ  َمْفَعاَلنِ  ِمْفَعلٌ 
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 فُِعْلنَ  فُِعَلَتا فُِعَلتْ  فُِعُلواْ  فُِعاَل  ِعلَ فُ 
 فُِعْلنُتن  فُِعْلُتَما فُعْلتِ  فُِعْلُتمْ  فُِعْلُتَما فُِعْلتَ 
 فُِعْلَنا فُِعْلتُ 

 يـُْفَعْلنَ  تـُْفَعاَلنِ  تـُْفَعلُ  يـُْفَعُلْونَ  يـُْفَعَلنِ  يـُْفَعلُ 

 تـُْفَعْلنَ  تـُْفَعاَلنِ  تـُْفَعِلُْتَ  تـُْفَعُلْونَ  تـُْفَعاَلنِ  تـُْفَعلُ 

 .29نـُْفَعلُ  اُفـَْعلُ 

 
ستشرح الباحثة عن وزن من  الّثالثّي اجملّرد الباب الرابع من تصريف قد كتبت  

الّثالثّي  وزن من الباب الرابع من  تصريف ستعطي الباحثةو  الّثالثّي اجملّرد الباب الرابع من
 .سهل للقارء فهمهاىف اجلدول اآلتى لكي ياجملّرد 

 21اجلدول: 
 .30الّثالثّي اجملّردمن  الرابع الباب تصريف وزن 

 ِاْعَلمْ  َمْعُلْومٌ  َعاملٌِ  ِعْلًما يـَْعَلمُ  َعِلمَ 
 يـُْعَلمُ  ُعِلمَ  ِمْعَلمٌ  َمْعَلمٌ  َمْعَلمٌ  اَلتـَْعَلمْ 

 َعِلْمنَ  َعِلَمَتا َعِلَمتْ  َعِلُمْوا َعِلَما َعِلمَ 
 َعِلْمنُتن  َعِلْمُتَما َعِلْمتِ  َعِلْمُتمْ  َعِلْمُتَما َعِلْمتَ 
 َعِلْمَنا َعِلْمتُ 

 يـَْعَلْمنَ  تـَْعَلَمانِ  تـَْعَلمُ  يـَْعَلُمْونَ  يـَْعَلَمانِ  يـَْعَلمُ 
 تـَْعَلْمنَ  تـَْعَلَمانِ  تـَْعَلِمُْتَ  تـَْعَلُمْونَ  تـَْعَلَمانِ  تـَْعَلمُ 
 نـَْعَلمُ  اَْعَلمُ 
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 ِعْلَماتٍ  ِعْلَمُْتِ  ِعْلًما
 َعاِلَماتٌ  َعاِلَمَتانِ  َعاِلَمةٌ  َعاِلُمْونَ  َعاِلَمانِ  َعاملٌِ 

 َمْعُلْوَماتٌ  َمْعُلْوَمَتانِ  َمْعُلْوَمةٌ  ْعُلْوُمْونَ مَ  َمْعُلْوَمانِ  َمْعُلْومٌ 
 ِاْعَلْمنَ  ِاْعَلَما ِاْعَلِميْ  ِاْعَلُمْوا ِاْعَلَما ِاْعَلمْ 

 اَلتـَْعَلْمنَ  اَلتـَْعَلَما اَلتـَْعَلِميْ  اَلتـَْعَلُمْوا اَلتـَْعَلَما اَلتـَْعَلمْ 
 َمَعاملُِ  َمْعَلَمانِ  َمْعَلمٌ 
 َمَعاملُِ  َمْعَلَمانِ  َمْعَلمٌ 
 َمَعاملُِ  ِمْعَلَمانِ  ِمْعَلمٌ 
 ُعِلْمنَ  ُعِلَمَتا ُعِلَمتْ  ُعِلُمْوا ُعِلَما ُعِلمَ 

 ُعِلْمنُتن  ُعِلْمُتَما ُعِلْمتِ  ُعِلْمُتمْ  ُعِلْمُتَما ُعِلْمتَ 
 ُعِلْمَنا ُعِلْمتُ 

 يـُْعَلْمنَ  تـُْعَلَمانِ  تـُْعَلمُ  يـُْعَلُمْونَ  يـُْعَلَمانِ  يـُْعَلمُ 
 تـُْعَلْمنَ  تـُْعَلَمانِ  تـُْعَلِمُْتَ  تـُْعَلُمْونَ  تـُْعَلَمانِ  تـُْعَلمُ 
 .31نـُْعَلمُ  اُْعَلمُ 

 
َفِعَل يـَْفَعُل موزنو عِلَم يـَْعَلُم ان يكون عُت فعلو الباب الرابع من الثالثي اجملّرد ىى 

مكسورا يف ادلاض ومفتوحا يف ادلضارع وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون الزما مثال ادلتعدى 
  ضلو علم زيد ادلسالة ومثال الالزم ضلو وجل زيٌد.

ىف اجلدول اآلتى الّثالثّي اجملّرد  الباب اخلمس من  تصريف ستعطي الباحثة
 .سهل للقارء فهمهالكي ي

 22اجلدول: 
 .32الّثالثّي اجملّردمن  اخلمس الباب تصريف 
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 اِْفِعلْ  َمْفُعْولٌ  فَاِعلٌ  فـَْعاًل  يـَْفِعلُ  َفِعلَ 
 يـُْفَعلُ  فُِعلَ  ِمْفَعلٌ  َمْفِعلٌ  َمْفِعلٌ  اَلتـَْفِعلْ 

 َفِعْلنَ  َفِعَلَتا َفِعَلتْ  َفِعُلواْ  َفِعاَل  َفِعلَ 
 َفِعْلنُتن  َفِعْلُتَما َفِعْلتِ  َفِعْلُتمْ  َفِعْلُتَما َفِعْلتَ 
 َفِعْلَنا َفِعْلتُ 
 يـَْفِعْلنَ  تـَْفِعاَلنِ  تـَْفِعلُ  يـَْفِعُلْونَ  يـَْفِعَلنِ  يـَْفِعلُ 
 تـَْفِعْلنَ  تـَْفِعاَلنِ  تـَْفِعِلُْتَ  تـَْفِعُلْونَ  تـَْفِعاَلنِ  تـَْفِعلُ 
 نـَْفِعلُ  اَْفِعلُ 
 فـَْعاَلتٍ  فـَْعَلُْتِ  فـَْعاًل 
 فَاعاَلتٌ  فَاِعَلَتانِ  فَاِعَلةٌ  فَاِعُلْونَ  فَاِعاَلنِ  فَاِعلٌ 

 َمْفُعْواَلتٌ  َمْفُعْولََتانِ  َمْفُعْوَلةٌ  َمْفُعْوُلْونَ  َمْفُعواَلنِ  َمْفُعْولٌ 
 اِْفِعْلنَ  اِْفِعاَل  اِْفِعِليْ  اِْفِعُلْوا اِْفِعاَل  اِْفِعلْ 

 اَلتـَْفِعْلنَ  اَلتـَْفِعاَل  اَلتـَْفِعِليْ  اَلتـَْفِعُلْوا اَلتـَْفِعاَل  اَلتـَْفِعلْ 
 َمَفاِعلٌ  َمْفِعاَلنِ  َمْفِعلٌ 
 َمَفاِعلٌ  َمْفِعاَلنِ  َمْفِعلٌ 
 َمَفاِعلٌ  َمْفِعاَلنِ  ِمْفِعلٌ 
 فُِعْلنَ  فُِعَلَتا فُِعَلتْ  فُِعُلواْ  فُِعاَل  فُِعلَ 

 فُِعْلنُتن  فُِعْلُتَما فُعْلتِ  فُِعْلُتمْ  فُِعْلُتَما فُِعْلتَ 
 فُِعْلَنا فُِعْلتُ 
 يـُْفَعْلنَ  تـُْفَعاَلنِ  تـُْفَعلُ  يـُْفَعُلْونَ  يـُْفَعَلنِ  يـُْفَعلُ 
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 تـُْفَعْلنَ  نِ تـُْفَعاَل  تـُْفَعِلُْتَ  تـُْفَعُلْونَ  تـُْفَعاَلنِ  تـُْفَعلُ 
 .33نـُْفَعلُ  اُفـَْعلُ 
 يـُْفَعْلنَ  تـُْفَعاَلنِ  تـُْفَعلُ  يـُْفَعُلْونَ  يـُْفَعَلنِ  يـُْفَعلُ 
 تـُْفَعْلنَ  تـُْفَعاَلنِ  تـُْفَعِلُْتَ  تـُْفَعُلْونَ  تـُْفَعاَلنِ  تـُْفَعلُ 
 .34نـُْفَعلُ  اُفـَْعلُ 

 
ستشرح الباحثة عن وزن  الّثالثّي اجملّرد الباب اخلمس من تصريف قد كتبت  
 وزن من الباب اخلمس من  تصريف ستعطي الباحثةو  الّثالثّي اجملّرد من الباب اخلمس من

 .سهل للقارء فهمهاىف اجلدول اآلتى لكي يالّثالثّي اجملّرد 
 23اجلدول: 

 .35الّثالثّي اجملرّدمن  اخلمس الباب تصريف وزن 
 ِاْحِسبْ  زَلُْسْوبٌ  َحاِسبٌ  ُحْسَبانًا حَيِْسبُ  َحِسبَ 

 حُيَْسبُ  ُحِسبَ  زِلَْسبٌ  زَلِسبٌ  زَلِسبٌ  اَلرَبِْسبْ 
 َحِسْبَ  َحِسَبَتا َحِسَبتْ  َحِسبـُْوا َحِسَبا َحِسبَ 
 َحِسْبنُتن  َحِسْبُتَما َحِسْبتِ  َحِسْبُتم َحِسْبُتَما َحِسْبتَ 
 َحِسْبَ  َحِسْبتُ 
 حَيِْسْبَ  َبانِ رَبْسِ  رَبِْسبُ  حَيِْسبـُْونَ  حَيِْسَبانِ  حَيِْسبُ 
 رَبِْسْبَ  رَبِْسَبانِ  رَبِْسِبُْتَ  رَبِْسبـُْونَ  رَبِْسَبانِ  رَبِْسبُ 
 ضَلِْسبُ  َاْحِسبُ 
 ُحْسَبانًاتٍ  ُحْسَبانـَُْتِ  ُحْسَبانًا
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 َحاِسَبت َحاِسَبَتانِ  َحاِسَبةٌ  َحاِسبـُْونَ  َحاِسَبانِ  َحاِسبٌ 
 زَلُْسْوبَاتٌ  زَلُْسْوبـََتانِ  ْوبَةٌ زَلْسُ  زَلُْسْوبـُْونَ  زَلُْسْوبَانِ  زَلُْسْوبٌ 
 ِاْحِسْبَ  ِاْحِسَبا ِاْحِسِبْ  ِاْحِسبـُْوا ِاْحِسَبا ِاْحِسبْ 

 اَلرَبِْسْبَ  اَلرَبِْسَبا اَلرَبِْسِبْ  اَلرَبِْسبـُْوا اَلرَبِْسَبا اَلرَبِْسبْ 
 زَلَاِسبُ  زَلِْسَبانِ  زَلِْسبٌ 
  زَلَاِسبُ  زَلِْسَبانِ  زَلِْسبٌ 
 زَلَاِسبُ  زِلَْسَبانِ  زِلَْسبٌ 
 ُحِسْبَ  ُحِسَبَتا ُحِسَبتْ  ُحِسبـُْوا ُحِسَبا ُحِسبَ 
 ُحِسْبنُتن  ُحِسْبُتَما ُحِسْبتِ  ُحِسْبُتمْ  ُحِسْبُتَما ُحِسْبتَ 
 ُحِسْبَ  ُحِسْبتُ 
 حُيَْسْبَ  رُبَْسَبانِ  رُبَْسبُ  حُيَْسبـُْونَ  حُيَْسَبانِ  حُيَْسبُ 
 رُبَْسْبَ  رُبَْسَبانِ  رُبَْسِبُْتَ  رُبَْسبـُْونَ  رُبَْسَبانِ  رُبَْسبُ 
 .36ضُلَْسبُ  اُْحَسبُ 

 
موزنو حسَن حَيُْسُن ان يكون عُت ُل الباب اخلمس من الثالثي اجملّرد ىى فـَُعَل يـَْفعُ 

 مضموما يف ادلاض وادلضارع وبناؤه ال يكون االّ الزما ضلو حسَن زيٌد. فعلو
ىف اجلدول اآلتى الّثالثّي اجملّرد  الباب الساّدس من  تصريف ستعطي الباحثة

 .سهل للقارء فهمهالكي ي
 24اجلدول: 

 .37الّثالثّي اجملرّدمن  الّسادس الباب تصريف 
 اُفـُْعلْ  َمْفُعْولٌ  َفِعْيلٌ  فـَْعاًل  يـَْفُعلُ  فـَُعلَ 
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 يـُْفَعلُ  فُِعلَ  ِمْفَعلٌ  َمْفَعٌلض َمْفَعلٌ  اَلتـَْفُعلْ 
 فـَُعْلنَ  فـَُعَلَتا فـَُعَلتْ  فـَُعُلواْ  فـَُعاَل  فـَُعلَ 

 فـَُعْلنُتن  فـَُعْلُتَما فـَُعْلتِ  فـَُعْلُتمْ  فـَُعْلُتَما فـَُعْلتَ 
 فـَُعْلَنا فـَُعْلتٌ 
 يـَْفُعْلنَ  تـَْفُعاَلنِ  تـَْفُعلُ  يـَْفُعُلْونَ  يـَْفُعاَلنِ  يـَْفُعلُ 
 تـَْفُعْلنَ  تـَْفُعاَلنِ  تـَْفُعِلُْتَ  تـَْفُعُلْونَ  تـَْفُعاَلنِ  تـَْفُعلُ 
 نـَْفُعلُ  اَفـُْعلُ 
 فـَْعاَلتٍ  فـَْعَلُْتِ  فـَْعاًل 
ُلْونَ  َفِعْياَلنِ  َفِعْيلٌ  َلةٌ  َفِعيـْ َلَتانِ  َفِعيـْ  َفِعْياَلتٌ  َفِعيـْ

   َمْفُعْواَلتٌ  َمْفُعْولََتانِ  َمْفُعْوَلةٌ  َمْفُعْوُلْونَ  َمْفُعواَلنِ  َمْفُعْولٌ 
 اُفـُْعْلنَ  اُفـُْعاَل  اُفـُْعِليْ  اُفـُْعُلْوا اُفـُْعاَل  اُفـُْعلْ 

 اَلتـَْفُعْلنَ  اَلتـَْفُعاَل  اَلتـَْفُعِليْ  اَلتـَْفُعُلْوا اَلتـَْفُعاَل  اَلتـَْفُعلْ 
 َمَفاِعلٌ  َمْفَعاَلنِ  َمْفَعلٌ 
 َمَفاِعلٌ  َمْفَعاَلنِ  َمْفَعلٌ 
 َمَفاِعلٌ  َمْفَعاَلنِ  ِمْفَعلٌ 
 فُِعْلنَ  فُِعَلَتا فُِعَلتْ  فُِعُلواْ  فُِعاَل  فُِعلَ 

 فُِعْلنُتن  فُِعْلُتَما فُعْلتِ  فُِعْلُتمْ  فُِعْلُتَما فُِعْلتَ 
 فُِعْلَنا فُِعْلتُ 
 يـُْفَعْلنَ  تـُْفَعاَلنِ  تـُْفَعلُ  يـُْفَعُلْونَ  يـُْفَعَلنِ  يـُْفَعلُ 
 تـُْفَعْلنَ  تـُْفَعاَلنِ  تـُْفَعِلُْتَ  تـُْفَعُلْونَ  تـُْفَعاَلنِ  تـُْفَعلُ 
 .38نـُْفَعلُ  اُفـَْعلُ 
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ستشرح الباحثة عن وزن  الّثالثّي اجملّرد الباب الّسادس من تصريف قد كتبت  
وزن من الباب الساّدس  تصريف ستعطي الباحثةو  الّثالثّي اجملّرد من الباب الساّدس من

 .سهل للقارء فهمهاىف اجلدول اآلتى لكي يالّثالثّي اجملّرد  من 
 

 25اجلدول: 
 .39الّثالثّي اجملّردمن  الّسادس الباب تصريف وزن 

 اُْحُسنْ  زَلُْسْونٌ  َحِسُْتٌ  ُحْسًنا حَيُْسنُ  َحُسنَ 
 حُيَْسنُ  ُحِسنَ  زِلَْسنٌ  زَلَْسنٌ  زَلَْسنٌ  اَلرَبُْسنْ 
 َحُسْننَ  َحُسَنَتا َحُسَنتْ  َحُسنـُْوا َحُسَنا َحُسنَ 

 َحُسْننُتن  َحُسْنُتَما َحُسْنتِ  َحُسْنُتمْ  َحُسْنُتَما َحُسْنتَ 
َنا َحُسْنتُ   َحُسنـْ
 رَبُْسنـُْونَ  رَبُْسَنانِ  رَبُْسنُ  حَيُْسنـُْونَ  حَيُْسَنانِ  حَيُْسنُ 
 رَبُْسْننَ  رَبُْسَنانِ  رَبُْسِنُْتَ  رَبُْسنـُْونَ  رَبُْسَنانِ  رَبُْسنُ 
 ضَلُْسنُ  َاْحُسنُ 
 ُحْسَناتٍ  ُحْسنَـُْتِ  ُحْسًنا
َنانِ  َحِسُْتٌ  نـُْونَ  َحِسيـْ َنةٌ  َحِسيـْ َنَتانِ  َحِسيـْ َناتُ  َحِسيـْ  َحِسيـْ

 زَلُْسْونَاتٌ  زَلُْسْونـََتانِ  زَلُْسْونَةٌ  زَلُْسْونـُْونَ  زَلُْسْونَانِ  ْونٌ زَلْسُ 
 اُْحُسْننَ  اُْحُسَنا اُْحُسٍِتْ  اُْحُسنـُْوا اُْحُسَنا اُْحُسنْ 

 اَلرَبُْسْننَ  اَلرَبُْسَنا اَلرَبُْسٍِتْ  اَلرَبُْسنـُْوا اَلرَبُْسنَ  اَلرَبُْسنْ 
 زَلَْسَناتٌ  زَلَْسَنانِ  زَلَْسنٌ 
 زَلَْسَناتٌ  زَلَْسَنانِ  زَلَْسنٌ 
 زِلَْسَناتٌ  زِلَْسَنانِ  زِلَْسنٌ 
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 ُحِسْننَ  ُحِسَنَتا ُحِسَنتْ  ُحِسنـُْوا ُحِسَنا ُحِسنَ 
 ُحِسْننُتن  ُحِسْنُتَما ُحِسْنتِ  ُحِسْنُتمْ  ُحِسْنُتَما ُحِسْنتَ 
َنا ُحِسْنتُ   ُحِسنـْ
 رُبِْسنـُْونَ  رُبِْسَنانِ  رُبِْسنُ  حُيِْسنـُْونَ  حُيِْسَنانِ  حُيِْسنُ 
 رُبِْسْننَ  رُبِْسَنانِ  رُبِْسِنُْتَ  رُبِْسنـُْونَ  رُبِْسَنانِ  رُبِْسنُ 
 .40ضُلِْسنُ  اُْحِسنُ 
 رُبِْسنـُْونَ  رُبِْسَنانِ  رُبِْسنُ  حُيِْسنـُْونَ  حُيِْسَنانِ  حُيِْسنُ 
 رُبِْسْننَ  رُبِْسَنانِ  رُبِْسِنُْتَ  رُبِْسنـُْونَ  رُبِْسَنانِ  رُبِْسنُ 

 .41ضُلِْسنُ  ْحِسنُ اُ 
 

موزنو َحِسَب حَيِْسُب ان يكون ُل الباب الّسادس من الثالثي اجملّرد ىى َفِعَل يـَْفعِ 
مكسورا يف ادلاض و ادلضارع وبناؤه ايضا للتعدية غالبا وقد يكون الزما مثال  عُت فعلو

 ادلتعدى ضلو َحِسَب زيد عمرا ومثال الالزم ضلو وِرَث زيٌد.
 
 

 تعليم التصريف -4
تعليم القواعد اليت تنتج هبا الكلمات ادلختلفة على  التصريففأول وظيفية لعلم 

 .حسب ادلعٌت الذي تريده
وأما الوظيفة الثانية فهي البحث عن التغيَتات اليت ربصل يف الكلمة لغرض 

 ) :لفظي ال معنوي أي ال يراد هبا ربصيل معان جديدة. الحْظ معي ىذه الكلمات
 -َكَتبَ   -َعدن ( ذبدىا أفعاال ماضية ولكنها زبتلف عن البقية ضلو َضَربَ  -َمدن  -َسدن  -َردن 
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َذَىَب، والذي حصل فيها ىو دمج حرفُت يف بعضهما فأصل ردن ىو َرَدَد، فوجدت 
العرُب ثقال يف النطق بسبب تكرير حرفُت متماثلُت فجعلت احلرفُت ادلتكررين حرفا 

ية وىذا ما يسمى باإلدغام وىو دمج احلرفُت يف واحدا مشددا فصار َردن، وكذلك البق
بعضهما وجعلهما حرفا واحدا مشددا، فهذا النوع من التغيَت أعٍت التغيَت من َرَدَد إىل َردن 
يسمى تغيَتا لفظيا ألن الداعي لو ىو التخفيف وتسهيل النطق وليس ربصيل ادلعاين 

 .ن التغيَتات يف الكلمةاجلديدة، فاتضح أن علم الصرف يدرس ويبحث يف نوعُت م
وبو يظهر جليا فائدة دراسة الصرف ألنو يصون اللسان عن اخلطأ يف نطق الكلمات فإذا 

َضَرْب ( مثال ألنك  ) أردت أن تأيت باألمر مثال ِمن َيْضرب قلَت ) ِاْضِرْب ( ومل تقلْ 
الشخص ادلضروب قلَت  تعرف الصياغة الصحيحة لألمر وإذا أردَت أن تدل على

 .( مثال ألنَك تعرف الصياغة الصحيحة للكلمة)َمْضُرْوب( ومل تقل)ُمَضاِرب
وكذلك إذا قلَت مدن زيٌد رجَلو، فقد أصبَت وإذا قلَت مَدَد فقد حلَنَت ألن اإلدغام ىنا 

 .42واجب
وكذلك ىو يعُت على الفهم الصحيح لكتاب اهلل عز وجل وسنة نبيو صلى اهلل 

القارئ معاين تلك الصيغ فلن سلم؛ ألن لكل صيغة معٌت مستقال فإذا مل يعرف عليو و 
فقد خيفى ما  (مثال: قال اهلل تعاىل: ) إنن للمتقَُت َمَفازاً .النصوص بشكل صحيح يفهم

معٌت ادلفاز، فإذا رجع إىل علم الصرف علمت أن ىذه الصيغة اسم مكان فادلعٌت إنن 
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: مثال آخر: قال  ائق اجلنةللمتقُت مكانا للفوز وىو حد

( رواه البخاري، ُذنـَْيِو اآلُنُك يوَم القيامةِ حديَث قوٍم وىو لو كارىوَن ُصبن يف أُ  )َمن َتَسمنعَ 
واآلُنُك ىو الرصاُص ادلذاُب، فقد يتحدث اثنان بينهم سرا ودير شخص ال حيبون أن 

عو حديثهم، فُيظنُّ أن احلديث قد انطبق عليو وقد وقع يسمع ما يقولونو، فيصل إىل مس
َتَسمنَع ( زبتلف عن ) مسََِع ( فاألوىل  ) يف الوعيد، واحلقيقة ليس األمر كذلك ألن صيغة

تقتضي التكلف أي السعي يف ربصيل السماع بأن يذىب يتجسس على حديثهم فهذا 
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  ناه بعلم الصرفىو زلل الوعيد خبالف غَت الساعي بذلك وىذا الفرق عرف
والفرق بُت النحو والصرف ىو أن النحو يبحث يف حال آخر الكلمة شلا حيدث بسبب 
العامل كجاَء زيٌد ورأيُت زيدًا ومررُت بزيٍد فصارت الدال زلال للتغَتات على حسب ما 
يقتضيو العامل فعلم النحو ال يبحث إال يف احلرف األخَت، خبالف الصرف فهو يبحث 

واسط الكلمات مثل ضرب فهو يهتم حبركة الضاد وحركة الراء وبتقلبات يف أوائل وأ
الكلمة كَيْضِرب أو َضاِرب وال عالقة لعلم الصرف بالعامل فتغيَتاتو ربدث من غَت 

 .ة يف حال تركيبها يف اجلملةعامل يطلبها وذلذا فالنحو يتعلق بالكلم
 .والصرف يتعلق بنفس الكلمة ادلفردة قبل أن تدخل اجلملة

فاخلالصة ىي أن علم الصرف ىو قواعد يعرف هبا تغيَت صيغة الكلمة لغرض معنوي أو 
لفظي، وأن مراعاة قواعد الصرف ربفظ اللسان عن اخلطأ يف صياغة الكلمات وتعُت 

 .43على الفهم السليم للكتاب والسنة

 التصريفتعليم أىداف  -5
يهدف ىذا البناء اىل منع فقدان مياه االمطار اجملمعة فوق مسطحات منسدة 
مثل سطوح, ساحات للوقف, شوارع وارصفة, وادخاذلا اىل االرض بغية اغناء ادلياه 

زبفيض كمية مياه االمطار ادلتوصلة اىل اجهزة  .ويدعم احملافظة على جودة ادلياه
آماد اجهزة التصريف, ولذلك زُبفض  لالتصريف البلدية واالقليمية ديكن من تقلي

منع اضرار بالبيئة وبادلنظر الطبيعي من .تكاليف التمويل ادلتعلقة باقامة االنظمة وصيانتها
 شاهنا ان تتسبب نتيجة اصلراف الًتبة ومنع التلوث

 منع اصابة الناس وادلمتلكات. -
 منع غمر زلاور التحرك للمركبات والناس )شوارع وارصفة( .  -
 غمر االماكن العمومية, مثل حدائق, دكاكُت ومواقف ربت ارضية. منع -
 منع غمر االبنية. -
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 منع دخول مياه االمطار اىل شبكة اجملاري ووصوذلا اىل زلطات التطهَت -
 .44منع اصلراف الًتبة واصابة البٌت التحتية -

 تعليم التصريف طريقة -6
لغناء الوطٍت لعب فإن االطريقة ادلناسبة يف تعليم التصريف ىى طريقة الغناء 

 ربتوي ىذه الدراسة علي الدراسة ادليدانية  . دوراً ىاماً يف نشر ثقافة السالم
واليت ت من خالذلا استعراض خارطة الغناء الوطٍت اليت دبوجبها ت إختيار عينة 

 45. الدراسة

  طريقة الغناء -أ(
 مفهوم طريق الغناء 

األغنية الوطنية يف نشر ثقافة السالم، ىذا البحث يتناول بالدراسة والتحليل دور 
إن مشكلة البحث تكمن يف كيفية توظيف الغناء الوطٍت ومكوناتو لتساىم بصورة فاعلة 

إن دراسة الغناء الوطٍت بعد مجعو وتصنيفو يهدف ايل توثيقو واحلفاظ   لنشر ثقافة السالم
ة الطرق والوسائل اليت علية من الضياع والتحريف، ويتيح لنا فرصة ربليلية علمية دلعرف

تؤكد دور اإلغنية الوطنية الفعال يف تطور معاين وفلسفة السالم العادات والتقاليد 
والثقافات، وإن لكل قبيلة او رلموعة اثنية طابعها الثقايف اخلاص من حيث النغم 

دوره واإليقاع، إن ىذا التمازج والتالقح الثقايف أدي ايل إثراء الغناء الوطٍت والذي قام ب
لذلك فإن الغناء الوطٍت لعب دورًا ىامًا يف نشر  ايش السلمي بُت القبائليف خلق التع
ربتوي ىذه الدراسة علي الدراسة ادليدانية واليت ت من خالذلا استعراض  . ثقافة السالم

ت من خالل ربليل عينة  46. خارطة الغناء الوطٍت اليت دبوجبها ت إختيار عينة الدراسة
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التعرف علي اخلصائص األساسية للغناء الوطٍت وتقصي الطرق والوسائل اليت الدراسة 
ديكن أن تؤدي ايل نشر ثقافة السالم بواسطة اإلغنية الوطنية ومكوناهتا، وأىم ما اوصي 

إتاحة اجملال الصويت الواسع والذي وضع لسالمل تتناسب مع اجملال الصويت  -: بو البحث
إمكانيات كبَتة للتعبَت عن ادلضامُت اخلاصة  ادلختلفة ادلشًتك بُت الطبقات الصوتية

إنتقاالت اآلثار النغمية واإليقاعية ايل الغناء الوطٍت خلقت سباذجاً  دلفاىيم ثقافة السالم
إن إستخدام الوسائل التعبَتية اجلديدة )  . عميقًا شلا ساىم يف نشر ثقافة السالم

ادلرجعات  –الفواصل اإليقاعية  –اتيكي السلم الكروم –ادلراجات النغمية ادلبتكرة 
اذلابطة واليت تتبعها مباشرة السادسة الكبَتة الصاعدة يف بعض اللزمات( ساىم كل ذلك 
يف إثراء اإلغنية الوطنية وجعلها باقية يف ذاكرة الناس، وبإسًتجاعها من الذاكرة عن طريق 

 .47اإلبداع ديكن توظيفها يف مدارس التأليف يف ىذا اجملال
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 

 البحث: منهج - أ
 مبدخل ىالتحليل يالوصف منهج ىى بحثال اىذ لكتابة البحث منهج كان

 وتطبيق MTs Ulumul Qur`an Langsa بـ احلادثة هبا تبحث الىت الطريقة يعٌت الكيفي,
 MTs Ulumul بـ ادليداىن بالبحث وقامت ادليداين, والطريقة ادلكتيب الطريقة بإستعمل

Qur`an Langsa الكيفية الطريقة فهو البحث ىذا كتابة يف تستخدم الىت الطريقة وأما 
 البيانت الباحثة منو حتصل الذي البحث وىو .والتقوًن التحليل يف مركزا  الوصفية أو

 وبناء ادللحوظة. األمور من والنشاطات والكتابة واألقوال األفعال حيث من التصورية
الكمية بل  أو العدد صورة على تكون ال الباحثة إليها حتتاج الىت يانتالب أن ىذا على

قدرة الطلبة على يف ترقية  طريقة الغناءتطبيق تكون على صورة البيانت النفسية عن 
 .MTs Ulumul Qur`an Langsa التصريف بـ

قدرة الطلبة على يف ترقية  طريقة الغناءتطبيق  دلعرفة الوصفي, ويسمى
 لوماتادلع حيث من وصفية صورة على.MTs Ulumul Qur`an Langsa التصريف بـ

 أو ظواىر إىل هتدف ألهنا الوصفية الطريقة الباحثة تستخدم ادلدرسة. تلك يف ادلوجودة
 هبا اخلاصة الظروف ووصف عنها وادلالحظات وادلعلومات احلقائق مجع يف ادلعينة أشياء

 .1الواقع يف فيها توجد كما حالتها وتقدير
 إىل النظر سبيل على البيانات جتمع سوف الباحثة ألن بالتحليل, ويسمى

 تسجيل من ثةالباح تعلم أن بعد شك بال وىذ ادلدرسة, يف والتعلم التعليم انشطة مجيع
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 يف ورلتمعها الباحثة بني احلوار جترى وبعد ظاتادلالح عطياتوم ادلتعلقة األوراق
  .2االستقرائ ادلذىب على معتمدا ادلوجودة البيانات حتليل مث ادليدان.

 
 :اختيارىا وأسلوب وعينتو البحث رلتمع - ب

 MTs Ulumulبـ  الثاين فصل البالط مجيع ىو البحث ىذا ىف اجملتمع أما

Qur`an Langsa. من متنجانس جزء ىي العينة أن حني يف  طالبا, "545 " وعددىم 

 مراعاهتا. يتعني اليت اجملتمع
 فصل كل من ادلختارة بالعينة الباحثة فقامت الدراسة, ىذه يف العينة لتحديد

 purposive) اإلجنلزي اللغة ىف يقال أو القصدية أو الغرضية بالعينة طريقة على

sampling) ـب يسمى اإلندونسية اللغة وىف(Sampling pertimbangan)  الغرضية طريقة 

االعتبار عند أخذ العينات بطريقة حبيث يتم حتديد واستند أخذ العينات على  تعٌت
أولئك الذين لديهم خربة. أخذ  -التمثيل من قبل الباحثني على أساس النظر يف الناس 

 .3العينات يف ىذه الطريقة ىي أفضل كما ىو احلال استنادا إىل جتربة خمتلف األطراف
 وعدىم (,( VIII TAHFIT PUTRI الصف يف الطالب ىو البحث ىذا يف العينة وىذا

  البحوث. إلجراءا نادلمك الطالبة 55
 

  البحث متغريات -ج
قدرة الطلبة على التصريف يف ترقية  طريقة الغناءتطبيق  " ىو لبحثا ىذا تابع

 ". MTs Ulumul Qur`an Langsa بـ
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 البحث أداوت - د
 التالية: األدوات دامخبإست البحث اىذ ةالباحث قومت 

 ادلالحظة -5
 خلرباهتا اكتساب يف العادي اإلنسان تستخدمها وسيلة ىى ادلالحظة 

 الباحثة ولكن عنها, نسمع أو نشاىدىا ما خالل من خرباتنا جنمع حيث ومعلوماهتا
 فهم أو واعية دلعرفة أساسا مرحظاىتها من جتعل معينا منهما تتبع فإهنا تالحظ حني
 . 4معّينة لظاىرة دقيق

 نشاطات من ادلوجودة الظواىر عن البيانات جلمع ادلالحظة الباحثة تستخدم
 بادلالحظة الباحثة تقوم التعليمية. العملية هبذه وإىتمامهم اشًتاكهم من الطلبة
 الفصل. يف التعليم عملية يف والطالب ادلدرس بني تتعلق الىت التعليمية طةاألنش

 ادلالحظة دليل أو ادليدايت والتقرير ادلالحظة منط ىي ادلستخدمة ادلالحظة وأدوات
 ادلستعدة.

 ادلقابلة -5
 وبيانات معلومات جبمع الباحثة خالذلا من تقوم شفوي استبيان ىى ادلقابلة

 البيانات جلمع ادلدرسة رئيس مع بادلقابلة الباحثة تستخدم .5ادلفحوص من شفوية
 ادلدرسة. ىذه وأحوال .MTs Ulumul Qur`an Langsa بـ العربية اللغة تعليم حبالة ادلتعلقة
 تطبيق وسائل األغنية يف ترقية قدرة عن العربية اللغة مدرس مع البيانات جلمع وادلقابلة

 .MTs Ulumul Qur`an Langsa التصريف بـ الطلبة على
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 الوثائق -3

 عن البيانات مثل بالبيانات ادلتعلقة الوثائق ىي الوثائق عن البيانات وكانت

 اللغة تعليم منهج مث الطلبة أحوال التعليمية, الوسائل ادلدرسني, أحوال ادلدرسة, أحوال

 اإلمتحان. يف الطالبات نتائج عن الوثائق ىي الباحثة ادلنتجاة الوثاق وأما العربية
 

 ىامصادر و  البيانات - ه
 ىى: الباحثة هبا حتتاج الىت البيانات فمن

 وحالة الدراسي, ادلنهج نشأهتا, تاريخ ادلدرسة, أحوال عن البيانات -5

 وادلتعلمني. ادلعلمني
 التصريف بـ الطلبة على يف ترقية قدرة طريقة الغناءتطبيق  عن البيانات -5

MTs Ulumul Qur`an Langsa. 
 MTs Ulumul Qur`an قدرة الطلبة على التصريف بـ عن البيانات -3

Langsa. 
تطبيق  حتليل التعليم عملية عن والطالب ادلدرس آراء عن البيانات -4

 MTs Ulumul قدرة الطلبة على التصريف بـيف ترقية  الغناءطريقة 

Qur`an Langsa. 
 يلى: كما مصادرىا على ةالباحث تفقرر  بيانات تلك وجلميع           

 MTs Ulumul Qur`an Langsa بـ  ادلدرسة رئيس -5
 MTs Ulumul Qur`an Langsa بـ العربية اللغة مدّرس -5
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 MTs Ulumul Qur`an بـ ((VIII TAHFIT PUTRI صفىال الطلبة -3

Langsa  5157-5156سنة. 
 وثائق عن نتائج الطالبات يف اإلمتحان. -4
مصادر أخرى من ادلتخرجني منها, حتتاج حيث الباحثة إليها  -5

 لتكملة البيانات.
 

 تاالبيان أسلوب مجع - و
 جلمع الباحثة قبل من تنفيذىا طريقة أو أسلوب ىو البيانات مجع أسلوب 

  يلي: فيما على الدراسة ىذه يف البيانات مجع أسلوب إن البيانات.
 مالحظة -5

 خمتلفة عوامل على تنطوي ألهنا معقدة البيانات جلمع طريقة ىي ادلالحظة

 الفئة ذلذه تنتمي ال الباحثة أن البيانات ومجع ادلالحظة أساليب التنفيذ. يف

يف ترقية قدرة  طريقة الغناءتطبيق لل ادلباشرة الباحثة أن ادلباشرة ادلالحظة من
 تعلق. مل الباحثة أن ادلالحظة البيانات .الطلبة على التصريف

 مقابلة -5
 والوسؤال لوجو وجها خالل من تتم اليت البيانات جلمع تقنية ىي ادلقابلة

 ال الباحثة أن للمقابلة بالنسبة أما الرأي, أىلو  الباحثة بني مباشرة واإلجابة
 كان ان مقابلة ىو احلرة( )مقابلة منظم غري ادلقابالت من الفئة ذلذه تنتمي

 تعلق. مل الباحثة أن مقابلة البيانات احلرة. اجلواب
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 الوثائق -3

 البحث. دلوضوع مباشرة التصديق يتم مل الىت البيانات مجع طريقة ىي الوثائق

 لتحليل مفيدة وثائق من واسعة رلموعة يدرس الذي البيانات مجع من نوع ىو الوثاق

 وثيقة أخذت ىي الثانوية الوثائق من الفة ذلذه تنتمي ال الباحثة أن الوثائق ادلواد.

 اليت البيانات ىنا. كانت الىت اإلمتحان نتائج توثيق الباحثة أو التفريق يف مكتوبة

 ادلرفقة. الوثائق تفعل الباحثة
 

 تاالبيان ليلأسلوب حت -ز
ادلستخدمة يف البحث بادلنهج الكيفي ىو يصف بصفة  ليل البياناتأسلوب حت 

. وىذا ادلنهج ىو أسلوب حتليل 6(deduktifمن البيانات العامية إىل البيانات اخلاصة )
البحث. البيانات الىت مجعها الباحثة, مث حتليل تللك البيانات وتطورة بالعالقات ادلعينات 

وجتمع البيانات األخرى باإلستمرار حىت تكون البيانات مقبولة. فإذا كانت البيانات 
 .7مقبولة فسوف تكون نظرية

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: CV. Alfabeta, 2009), h. 330  
7
 335نفس ادلرجع, ص.  
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 الفصل الرابع
 الدراسات ادليدانية

 
 :MTs Ulumul Qur`an Langsaحملة عن  - أ

 .MTs Ulumul Qur`an Langsa تاريخ نشأة -1
بٌت معهد بستان العلوم لتحقيق حاجة اجملتمع يف بناء ادلؤسسة الًتبوية الىت تريب 

يؤدى  مرشحى قواد األمم والعلماء. فأخذ العلماء يبنو يف كل دائرة معهد. وىذا العمل 
لتجديد تنمية ادلعاىد الىت قد تكون مطبح للطباع ادلرشحى قواد األمم منذ زمان 

 إستعمار اذلولندي.
ميالدية تشاور قائد احلرب وايل أتشية وقررت  1591فرباير  1كان يف تاريخ 

ادلشاورة ستبٍت لكل مدينة الدائرة مكان التعليم وامسها على ما يشاء. وبٌت ادلعهد يف سنة 
م يف لنجسا عاصمة من أبشية الشرقية لتحقيق مقررة ادلشاورة وىذا ادلعهد مسي 1591

بداية بستان العلوم, أما ادلذوج ادلعهد ىو مالزم كلونيل تنجكو زلمد نودين كقائد 
 .1احلرب دائرة أتشية الشرقية وتنجكو حسُت بردين وتنجكو حسُت سودارا

طلبة العالية الذي يتعلمون صباحا يتكون التالميذ حينذ من الطلبة الثانوية وال
وهنارا, ويتعلمون الدراسة يف ليلتها, مث أقام ادلعهد خطبة الًتببية والبنأء للمؤلف يف مدة 

بنية احلكومة بيتا  1511م. ىم يزودون بعلوم الدين, ويف سنة 1591سنة واحدة 
 مًتا. x59 12واألرض على وسع حواىل

                                                           
1
 ديسمرب 9مقابلة مع مدرسة هبذه ادلدرسة يف تاريخ  
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 142لدعوة خاصة لألمهات على عدد م بدأ ادلعهد دراسة ا 1515ويف سنة 
أشخاص. إنطالقا من موقيع السابق أرادت احلكومية الدارة أتشية الشرقية والعلماء 
واجملتمع ببناء موسسة الًتبية الىت كانت الطلبة بسكينا لَتبوا بإخطالط العلوم الدنية 

مهم ذات والعلوم العامة بأحسن حرس ورش وىم يتدبرونون حىت مهرين يف حتقيق علوم 
اليوم. وىذه ادلبادلة تدفع مبقررة الندوة من "تاريخ دخول اإلسالم ومنوتو يف أتشية 

م(" وحيصل ادلقرر على" أمهية بناء مركز تدريس القرآن" وحتقيق أمانة رئيس 1592)
اجلمهورية اإلندونيسية كقولو يف إىف إفتتاح ادلسابقة تالوة القرآن بُت الوطٍت الثانية عشر 

م الذي يدعوا بقول" حي بتعميق جبمال 1591"عرفة بلنج فدانج بندا أتشية  يف قرية
 الفن تالوة القرآن ىى كادلشعل وأساس وأساس احلياة الدنيا واألخرة.

م, بنيت مدرسة علوم القرآن وتدلت احلكومة دائرة أتشية 1591ففي سنة 
دلنهج  % 92% دلنهج الدينية و 92الشرقية منهج تدريس ادلعهد على تفصيل 

 العمومية.
 :موقع اجلغرايف -1

يف بداية بنائو, ىذا ادلعهد يقع يف شارع شياه كواىل وواسعتها حواىل  كان
ميدان, قرية  –م إىل شارع بندا أتشية 1595مًتا مربعا, ونقل ادلعهد يف سنة  1,991

 ىكتار. 14مًتا وسعة األرض  4,445ألوفينونج لنجسا أتشية الشرقية, كيلو 
ادلدرسة مرزا للتعليم والتعليم يف العلوم الدنية اخلاصة والعلوم الدنيية إقامة ىذه 

العامة, ويتضمن أيضا فيو العلوم الدنيوية لكي يتمكن الطالب عن القدوة على إستعمال 
 اللغة العربية وأسبوعا باللغة اإلجنليزية.
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 :وسائل ادلباىن -5

 19اجلدول: 
 والتعليم بادلدرسة الثانوية علوم القرآن لنجساالوسائل ادلباىن لًتقية غرض الًتبية 

 اجلملة نوع من الوسائل والتصاالت رقم

 

 
1-  

 
 
 
 
 
 
 
 

  سهولة ادلدرسة
 1 نوية اادلدرسة الث

 1 غرفة رئيس ادلدرسة 
 19 فصول

 1 غرفة ادلدرسة
 1 غرفة التنظيم

 1 معمل كمبيوتر
 1 معمل الطبعي

 1 معمل اللغة
 1 الّدعوةمعمل 
 1 مكتبة

  سهولة مساكن  -1
 14 مساكن 

 92 مساكن )بنت(
 1 مسجد
 1   مصلى
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 1 مطبح العام
 1 عيادة ادلريض

 51 بيوت للمدرس
 1 مقصف الطلبة
 1 غرفة التليفون

 1 إدارة سكيتاريات
 1 مركز األمن

 1 بيت القرض
 19 سهولة الرياضة 
 4 ملعب كرة اليد

 1 ملعب كرة الّسلة
 4 ملعب كرة الريشة
 1 ملعب كرة تكرو
 4 ملعب كرة القدم

 
واحوال الوسائل يف اجلدول السابق ميكن إستعمال ذلا, لكن توجد عدة وسائل  

الميكن إستعماذلا يف العملية التعليمية كمعمل اللغة, وادلعمل اللغة مبعهد بستان العلوم 
الوقت ألن وسائل يف ىذا ادلعمل الميكن إستعماذلا يف عملية الميكن إستعماذلا يف ىذا 

 التعليمية.
 حالة ادلدرسُت والطلبة -5
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 99وكان مدير ادلدرسة الثانوية علوم القرآن اآلن استاذ أدلشة, وعدد ادلدرسُت 
مدرسا, منهما من يعلم ادلواد يف علوم الدين االسالمية ومنهم من يعلم ادلواد يف علوم 

م من يعلم ادلواد يف علوم االجتماعية. وإن ادلدرسُت يف ىذا ادلعهد عددىم الطبيعة ومنه
مدرسا, منهما من يعلم ادلواد يف علوم الدين االسالمية ومنهم من يعلم ادلواد يف  99

علوم الطبيعية ومنهم من يعلم ادلواد يف علوم االجتماعية. وإن ادلدرسُت يف ىذا ادلعهد 
تكون من أستاذا وأستاذة, وىم متخرجون من ادلعاىد, مدرسا, وىم ي 99عددىم اىل 

وأكثرىم ما يزال يستمرون دراستهم يف اجلامعة وحصل بعضهم على درجة ديبلوم وسًتاتا 
( وبعضهم يدرسون يف ادلدرسة الثانوية وبعضهم يف ادلدرسة s2( وسًتاتا ساتو )s1ساتو )
 العالية.

 11ل: اجلدو 
 علوم القرآن لنجسا عدد الطلبة يف ادلدرسة الثانوية

 رلموع الطلبات عدد الطالب عدد الفصل عدد الفصل رقم

1 1 
1 
5 

5 
9 
9 

192 
192 
115 

159 
142 
112 

199 
152 
155 

 999 449 415 19 رلموع
 

 

 ت ونتائج البحثاعرض البيان - ب
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 البيانات جلمع ستخدمةادل البحث أدوات أن منهج يف الباحثة تذكرت كما

 طريقة الغناءتطبيق ب ادلتعلقة البيانات الباحثة فوجدت لوثائق,او  ,دلقابلةوا  ةظادلالح ىى
فأما البيانات فيما  .MTs Ulumul Qur`an Langsa التصريف بـ الطلبة على يف ترقية قدرة

 : يلي
 الحظةادلالبيانات عن   -1

 MTs Ulumul Qur`an بـ طريقة الغناءتطبيق  رفةدلع ادلالحظة الباحثة قامت

Langsa.  الصف يف التصريف لتعليم وأحوال ادلدرسة, والأح عن الحظةادلفهذه VIII 

TAHFIT PUTRI).) 
 ادلكتبة, ,اللغة معمل ادلدرسة, وإدارة نويةالثا ادلستوى من فتكون ادلدرسة أما

 ادلفردات فيها تتكون حيث الوحدة نظرية على فتكون العربية اللغة مادة وأما غَتىا.و 

 ادلعهد ىذا يف العربية اللغة ومادة والتمرينات, واحملادثة, والقراءة, ,والقواعد واحلوار,

 صباح. تقام
 من  التصريف على الطلبة قدرة لًتقية بو القيام ةالباحث أن بيانات من

 الطالبات يرغب حىت التصريف تعليم يف العربية اللغة ادلدرس يستخدم قد ان ادلعروف

 الباب من التصريف مادة عن السبورة يف ويكتب ادلادة ادلدرس يعطي ولذلك ,فيها

 .ادلادة الطالبات ويكتب ّرداجمل الثالثي
 لًتقية التصريف تعليم يف الغناء طريقة ادلدرس يستخدم لك,ذ إىل وباإلضافة

 كان إذا التصريف حتفيظ على الطالبات وميكن التصريف فهم على الطالبات قدرة

 حىت جبيد الفصل ادلدرس ينظيم لكذ ويتم ,ألمروا ادلضارع, ادلاضي, فعل من التصريف
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 ادلدرس متقس ال أيضا ادلالحظة ومن ,التصريف تعليم على حيرصون الطالبات ميكن

 .الفصل أمام التصريف قرءيل لبةالط يؤمر  سيما ال الطالبات
 لكولذ ,ادلدرسّ  من مساعدة دون اجلهدب التعليم الطالبات يشًتك لكذ ويتم

 تستخدامت الىت الطرق أحد من التصريف تعليم يف ادلتنوع الطريقة ادلدرس يستخدام

 فهم على الطالبات تنمي الطريقة وىذه الغناء طريقة ىو التعليم ىذا يف ادلدرسّ 

 الطريقة ألن فيها ادلشكالت الطالبات تواجو ال ةجبيد فهما الطالبات تفهم ,التصريف

 للطالبات النتائج ليزيد ادلنزل واجبة ادلدرس يعطي لكولذ ,مناسبا ادلدريسّ  ادلستعملة

 األغنية بطريقة التصريف تعليم يف الطالب يرغب لكوبذ ,واالمتحان التدريبات يف

 .ادلفيدة اجلملة يف الصحيحة الكلمات الًتكيب على الطالبات دتكن حىت لكذ ويتم
 

 قابلة ادلالبيانت عن  -1
ميدان البحث بطريقة ادلقابلة الشخصية مع ت من االبيان وقد مجعت الباحثة

 الباحثة تتسلمها الىت تاالبيان أما MTs Ulumul Qur`an Langsa  ادلدرس اللغة العربية بـ

 يلي: كما
استعداد ادلدرس  ادلادة, وحيتار ادلدرس احلن ادلناسب يف تعليم التصريف  ( أ

وأما نتائج البحث على , عمل التعليم خصوصا عن الثالثي اجملّرد قبل
تعليم اللغة العربية, فهو كما ادلقابلة الشخصية مع مدرس اللغة العربية, عن 

 الصفعملية التعليم ىى,كما قال أستاذ اخلالص: لتعليم التصريف يف 

VIII TAHFIT PUTRI))  يف تعليم التصريف خصوصا يف ثالثي اجملّرد البد
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وا م عنها لعل يستطيعوا ويقرئ, وتقسييشرح ادلدّرس عن ثالثي اجملّرد
 .2 طالب بُت الثالثي اجملّرد وادلزيدال

يرجى ادلدّرس لكي يفهموا  ىى األغنية ادلستخدمة اثنا التعليم التصريف ( ب
, الغناء التصريف وىى بكيفية تطبيق طريقةالطالب ويرغبوا يف تعليم 

لعل  cucok-ruwo, tobat maksiat)) ألغنية ادلشهوريةويستخدم ادلدرّسس با
 .3يفرحوا يف تعليم التصريف

تطبيق ب على قدرة الطلبة يف تعليم التصريف ىى  طريقة الغناء عن أثر  ( ج
نمى نطق يف القواعد, ي اثارًا كبَتاً  الطالبقدرة  يأثَت على طريقة الغناء

طالقة الطالب يف مهارة القراءة, ينمى احلروف من سلارجها, ينمي 
الكلمة الصحيحة وينمي الطالب يف فهم الطالب لتكون اجلملة أو 

يف تعليم التصريف بتطبيق  التصريف الثالثي اجملّرد. وغَت يكون ادلشكالت
 مبدرسة الثانوية علوم القرآن جلنسا. الغناء طريقة

ال  ليم التصريف بتطبيق طريقة الغناءعن مشكالت يواجهو ادلدرس يف تع ( د
 صريف عند الطالبات.يواجو ادلدرّس ادلشكالت كثَتة يف تعليم الت

 الوثائق -5
 الصف يف امتحان يف ةلبالط نتائج عن الدتيفة بيانات الباحثة أخذت بعد

VIII TAHFIT PUTRI)) على على لبةالط بقدرة ادلتعلقة ادلعلومات الباحثة وجدت قد 

 التايل: اجلدول يف النتائج ىذه الباحثة ىذه فتوضح الغناء. طريقة بتطبيق التصريف

                                                           

2
 ديسمرب 9, مدرس اللغة العربية, خالص 
3
 ديسمرب 9, مدرس اللغة العربية, نفس ادلرجع 
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 15 اجلدول:
 تصريف على الطالبة قدرة

 البيان نتيجة رلموع الطالبة الرقم
 جيد جدا 99-122 11 1

 جيد 12-94 14 1
 مقبول 95-95 2 5

   19 اجملموع
 

 %99و ,122-99 نتيجهم (11) الطالبة من %44 أن عرفنا قد جبدول
 الطالبات( 19) %122 من ,95-95 منهم (2) %2و ,94-12 منهم (14)

 على الطلبة قدرة أن على يدل ىذا اإلمتحان, يف الطالبات من %122 ناجح

 جيد. الصف ىذا يف الغناء طريقة بتطبيق  التصريف
 

 البحث نتائج ىاوتفسَت  البيانات حتليل -ج
وحتليل ادلعلومات يف ىذا البحث بصورة كيفية فحسب, والتحليل الكيفي  

كون يف معاجلة التجارب الواقعة واألحداث اجلارية سواء يف ادلاضى يعٍت أن الًتكيز ي
 أو احلاضرة على ما تدركها الباحثة.

ت الكيفية ىو البحث الوصفي الذي يبتدأ بتصنيف البيانات اوحتليل البيان 
ادلناسبة بالناحية وبعضها مث إتيان الشرح وإعطاء معٌت ادلعلومات يف كل ناحية 
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والعالقة بكيفية االستقرائية ويف التحليل األخَت تستعمل على سبيل اجلمع بُت 
 الناحية األخرى الناحية اخلاصة وىذه اخلطوات كدور خاص. 

 البيانات نع وباإلعتماد حتليلها, لكذ بعد فيأتى البيانات, ةالباحث تعرف بعد

 رظبالن أنو وىو يلى: اكم ةالباحث حللوتف السابقة الصفاحات ىف ةالباحث هاقدم الىت
 الطلبة على يف ترقية قدرةطريقة الغناء تطبيق  ىعل الشخصية لةبوادلقا ادلالحظة البيانات

 ت:االبيان حتليل من البيان ىو فهذا MTs Ulumul Qur`an Langsa التصريف بـ
 

 MTs Ulumul Qur`an التصريف بـ الطلبة على يف ترقية قدرةطريقة الغناء تطبيق  -1

Langsa: 
 MTs Ulumul قدرة الطلبة على التصريف بـدلعرفة تطبيق طريقة الغناء يف ترقية 

Qur`an Langsa أما  ,العربية اللغة ادلدرسّ  مع وادلقابلة ادلالحظة, من الباحثة حبثت فقد 

تطبيق طريقة الغناء   يف مدرسُت اليت اإلجراءات مع الباحثة تفعل اليت ادلالحظة تطبيق
 مع التعليمية اإلجراءات حول ادلالحظة حصيلةف الطلبة على التصريفيف ترقية قدرة 

 يف ويكتب ادلادة ادلدرس يعطي وأن ,التصريف تعليم يف العربية اللغة ادلدرس يستخدم
 ,جبيد الفصل ادلدرس ينظيم ,التصريف تعليم يف الغناء طريقة ادلدرس يستخدم ,السبورة

 طريقة ادلدرس يستخدامو  ,التصريف ليقراء ادلدرس وطلب الطالب ادلدرس متقس وغَت

  .التصريف تعليم يف ةادلتنوع
 اليت اإلجراءات مع تفعل احملقيقُت أن وادلالحظة ادلقابلة من بيانات وعن

استعداد ادلدرس  ادلادة, وحيتار  على: ترقية قدرة الطلبة على التصريف يف ادلدرسُت
 (, ويعّلم(cucok-ruwo, tobat maksiatادلدرس الغناء ادلناسب يف تعليم التصريف باحلن 
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 استيعاب حىتيف تعليم التصريف  ذا احلن, وتطبيق طريقة الغناء تطبيقا ضبقا هبادلدرسُت 
االسًتاتيجيات يف استخدم رلموعة متنوعة من الطالبات على تعليم التصريف جبيدا, و 

تعليم التصريف يف الفصل الثاىن, وذلك باستخدم الطارقات ختتلفة, ادلدرسُت استخدم 
ى ادلدّرس لكي يفهموا ويرج طريقة الغناء يف تعليم التصريف خصوصا يف ثالثي اجملّرد.

الطالب ويرغبوا يف تعليم التصريف وىى بكيفية تطبيق طريقة الغناء, ويستخدم ادلدرّس 
ة الغناء ادلشهور لعل يفرحوا يف تعليم التصريف. تطبيق طريقة الغناء ينمى قدرة طريق

الطالبة يف القواعد, ينمى نطق احلروف من سلارجها, ينمي طالقة الطالب يف مهارة 
القراءة, ينمى الطالب لتكون اجلملة أو الكلمة الصحيحة وينمي الطالبة يف فهم 

 التصريف الثالثي اجملّرد.
ال يواجو ادلدرّس  ليل قامت الباحثة يف ىذه الدراسة ادلدرسُتونتائج حت

مبدرسة الثانوية علوم القرآن جلنسا  ادلشكالت كثَتة يف تعليم التصريف عند الطالبات
 وتكون ىذه ادلدرسة قد تطبيق طريقة الغناء يف تعليم التصريف.

 
 MTs Ulumul Qur`an Langsa طريقة الغناء بـ بتطبقلبة على التصريف قدرة الط -1

 ىم (11) %44 الثاين فصل يفمن الوثائق وجدت الباحثة أن الطالبة 

 (KKM) بـ ,جبيد ونناجح ىم (14) %99و جيدا, جبيد اإلمتحان يف ونناجح
 أن على يدل ىذا اإلمتحان, يف ونناجح الطالبات %122 البيانات ىذا ومن ,99

 جيد. التصريف على الطالبات قدرة
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 اخلامس الفصل
 وادلقًتحات والتوصيات البحث نتائج

 
يف ترقية  طريقة الغناءتطبيق ب يتعلق عما ,السابق األبواب ىف ةالباحث تحبث قد

 تقدم أن ةالباحث حسنتف MTs Ulumul Qur`an Langsa التصريف بـ الطلبة على قدرة

  .لبحثا من البحث هبذا ادلتعلقة تقًتاحاإلا أيضا بعدىا تتقدم كما البحث نتائج
 

 :البحث نتائج - أ
, ومجعت MTs Ulumul Qur`an Langsaقامت الباحثة بالبحث يف أن بعد 

البيانات مث قامت الباحثة بتحليلها, فتتم الباحثة يف كتابة ىذا البحث باخلالصة. اعتمادا 
 على النتائج الىت حصلت عليها الباحثة, فخلصت الباحثة نتائج اآلتية:

 جيرى كما ادلطلوب دون ادلعّوقات ,التصريفتعليم يف طريقة الغناء تطبيق ان  -1

 MTs Ulumul بـ الباحثة تفعل اليت ادلالحظة نتائج من ىذا على ودليل

Qur`an Langsa  أن ادلدرسني استخدم رلموعة متنوعة من االسًتاتيجيات يف

 .تعليم التصريف, ويستخدم ادلدرّس طريقة الغناء ادلشهور فيها

 MTs Ulumul Qur`an طريقة الغناء بـ بتطبققدرة الطالبة على التصريف ن ا -2

Langsa من ىذا على ودليل ,اإلمتحان يف ونناجح ألهنم ة,جيد قدرة 

 .اإلمتحان يف الطالبة نتائج
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 ت البحثاالتوصي - ب
قدم بعض يأن  ةسن الباحثحت ا البحثبكتابة ىذ ةتم الباحثختقبل أن 

 :لنا مجيعا، وىي كما يلي ون نافعةالتوصيات عسى أن تك
 لطلبةل -أ(

يتعلموا جيدا عن قواعد اللغة العربية يف تعليم اللغة أن  طلبةينبغى على ال (1
 .الغناء طريقة بتطبيقالعربية خصوصا يف تعليم التصريف 

ثالثي اجملّرد  ن  التفريق بني ادلدرس عإىلأن يسئلوا  طلبةينبغى على ال (2
 .يف تعليم التصريف وادلزيد

 للمدرس -ب(

يف عملية التعليم أن يّعلم  قواعد اللغة العربية يف تعليم ينبغى على ادلدرسني 
 .الغناء طريقة بتطبيق التصريفبية خصوصا ادلادة اللغة العر 

 
 ادلقًتحات البحث  - ج

االقًتاحات الىت  قدمتيأن  ةحسن بالباحثت, فا البحثوقبل انتهاء من كتابة ىذ

 يلى:  ع القرئني ادلنافع وىى كماولعلىها تعود إىل مجفعة تقدميها رأهتا نا

 يف تعليم اللغة العربية ينبغى على ادلدرس أن يستعمل الطريقة ادلناسبة -1
 .خصوصا يف تعليم التصريف ليستعب الطلبة ادلادة بالسهولة

 التاّمة بالراحة الطلبة يشعر حىت التعليم بيئة جعل ادلدرس يستطيع ان -2

 العربية. تعليم يف واالفتناع
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 واالىلية احلكومية ادلدارس يف الغناء بالطريقة العربية اللغة انشطة تنفذ ان -3

 فهم يف فّعالة مكانة ذلا ألن والتقليدية العصرية االسالمية وادلعاىد

 اجلادة. االصلية ادلصادر من شرائعو وتنفيذ االسالم
 الطريقات هبذه يتمّسكوا أن ادلعهد ىذ يف العربية اللغة مدّرس على يرجى -4

 التصريف. تعليم يف النبيلة
 الغناء طريقة بتطبيق التصريف الطلبة لريغبون تتعلمينبغى ادلدرس أن تأثر  -5

  يف تعليم اللغة العربية.
 

 

 

 

 

 

 

 قائمة ادلراجع
  

 :ادلراجع العربية -أ 
 ., دون مكان: رحيان باغل, دون سنةكتاب التصريف, اجلزء الثاىنحسن بن أمحد, 
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