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التجريد
( الكهف12204441ليلىنورعفوة "فوائدالفعلالثالثياؼبزيديفسورة ،)

وطريقةتعليمو)دراسةربليليةصرفية(".البحث.يوكياكارات.كليةالعلومالَببويةوأتىيل
.0414اؼبعلمْبجامعةسواننكاليجاكااإلسالميةاغبكوميةيوكياكارات،

ئدالفعلالثالثياؼبزيديفسورةالكهف،والغرضمنىذاالبحثىومعرفةفوا
معاينـبتلفة. منها وكل وزان عشر اثنا أبوابو ثالثة من اؼبزيد الثالثي الفعل تكون
منتلك أننعرفأوالالقرينة فعلينا لذلكإننريدأننعرفاؼبعُباحملتوىيفكلمة

مثلةمخووةةمنالقرننإىلأصحالنتائجفاأل الكلمةوتركيبوؿبلالفعلفيها.وغبصول
البحثعنالطريقةاؼبناسبةلتعليمفوائدالفعل الكرًنيفسورةالكهف.ويبحثىذا

الثالثياؼبزيديفسورةالكهفأيضا.
ونوعىذاالبحثحبثمكتيبابستخدامالكتبالقدديةواغبديثة،منها:"البداية

للدكتورعبدهالراجحيوسائريفعلمالصرف"لسالميتدارينو"الصرفالتطبيقي"
طريقة أما الكهف. سورة البحثىو ىذا وموضع البحث. علىىذا الكتباؼبرافقة

ربليلالبياانتاؼبستخدمةؽبذاالبحثىيطريقةتنقيضالبياانت.
الكهف سورة يف اؼبزيد الثالثي الفعل عدد أن البحثىي ىذا 45ونتيجة

)شبانيةوأربعون(فعالمنالفعل26ثياؼبزيدمنها)سبعةوستون(فعالمنالفعلالثال
)ستة(4)ثالثةعشر(فعالمنالفعلالثالثياؼبزيدحبرفْبو11الثالثياؼبزيدحبرفو

أفعالمنالفعلالثالثياؼبزيدبثالثةأحرف.أمافوائدالفعلالثالثياؼبزيداؼبوجودةيف
 و والصّبورة التعدية منها: الكهف، منسورة الفعل وازباة يفالصفة الشيء وجدان

االسمواؼبشاركةومعُب"أفعل"ومعُب"فعل"ومطاوعة"فعل"وازباةوالطلبوالتكلف
تطابق ألهنا اؼبعدلة، الثالثيىيالطريقة فوائدالفعل لتعليم اؼبناسبة والطريقة واؼبشاركة.

بيعةالقواعدالٍبىيكلياتنشخةالقواعدالعربيةالٍبنشختمتخورةعناللغةوتطابقط
إدراك يف الذىن طبيعة وتطابق متشاهبة، كثّبة أمثلة منها كل فينتظم عامة وقوانْب

الكليات؛ألنالذىناليفهمالكليإالبعدرؤيةعدةجزئياتمتشاهبة.
الكلماتالرئيسية:الفعلالثالثياؼبزيد،طريقةتعليمالقواعدالصرفية،سورةالكهف.
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ABSTRAK 

 Laela Nur Afuwah (14420061), Faidah-Faidah Fi’il Tsulatsi Mazid dalam 

Surat Al-Kahfi dan Metode Pembelajarannya (Studi Analisis Sharfiyyah), Skripsi, 

Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faidah fi‟il tsulatsi 

mazid yang terdapat pada surat al-Kahfi, fi‟il tsulatsi mazid yang terdiri dari 3 bab 

dan dua belas wazan fi‟il masing-masing mempunyai faidah yang berbeda-beda, 

sehingga jika ingin mengetahui makna yang terkandung dalam suatu kalimat kita 

harus mengetahui lebih dahulu konteks kalimat dan kedudukan kalimat fi‟il 

tersebut. Sedangkan untuk hasil yang akurat penelitian ini mengambil contoh-

contoh dari al-Qur‟an surat al-Kahfi. Disamping itu penelitian ini juga membahas 

tentang metode pembelajaran yang sesuai dalam mengajarkan faidah-faidah fi‟il 

tsulatsi mazdi dalam surat al-Kahfi. 

 Jenis penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan) 

dengan kitab-kitab klasik dan kontemporer diantaranya: kitab “al-bidayah fi „ilmi 

sharfiy” karya Slamet Darin dan kitab “ash-sharfiy at-tathbiqiy” karya „Abduh Ar-

Rajihiy serta kitab-kitab dan buku-buku yang relevan dengan skripsi ini. Objek 

kajian dalam penelitian ini adalah surat al-Kahfi. Metode analisis yang digunakan 

adalah reduksi data. 

 Hasil penelitian ini yaitu terdapat 67 fi‟il tsulatsi mazid dalam surat al-

Kahfi, yang terdiri dari 48 fi‟il dari bab fi‟il tsulatsi mazid dengan satu huruf 

tambahan, 13 fi‟il dari bab fi‟il tsulatsi mazid dengan dua huruf tambahan dan 6 

fi‟il dari bab fi‟il tsulatsi mazid dengan tiga huruf tambahan dan memiliki faidah 

diantaranya adalah at-ta’diyah, as-shairurah, wujdanusyai’ fi shifat, ittikhadzul 

fi’li minal ismi, al-musyarakah, ma’na “fa’ala”, muthowa’atu “fa’ala”, al-

ittikhadz, at-thalab dan at-takalluf. Metode yang sesuai digunakan untuk 

mengajarkan faidah-faidah fi‟il tsulatsi mazid adalah metode mu‟adalah karena 

metode ini sesuai dengan perkembangan kaidah bahasa arab yang berkembang 

akhir-akhir ini, metode ini sesuai dengan sifat kaidah bahasa arab yaitu berupa 

kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian masing-masing dari kaidah tersebut 

dibuatlah contoh yang menyerupai, menyesuaikan kondisi otak dalam memahami 

hal-hal yang bersifat umum, karena otak tidak dapat memahami hal-hal yang 

umum kecuali setelah melihat beberapa bagian menyerupai. 

 Kata Kunci: Fi‟il Tsulatsi Mazid, Metode Pembelajaran Kaidah Sharaf, 

Surat Al-Kahfi.  
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 كلمة الشكر والتقدير

العربيةلسانأىل البيان،وجعلالفصيحة اغبمدهللالذيولقاإلنسانعلمو
اعبنان،أشهدأنالإلوإالهللاالشريكلواغبنانواؼبنان،وأشهدأنسيداندمحماعبده

نسواعبنان،أاتهجوامعالكالمفلميدركأحدشخوه،ووضعلفصيحورسولوأفصحاإل
بيانومصاقيعالبلغاءملسو هيلع هللا ىلصوعلىألوالوفاءوعلىأصحابواغبنفاء،وبعد.

البحوثإلسبام وإجراء لالطالع وشهورا وأسبوعا أايما استغرقتالباحثةة لقد
الرسالة،فرضبةهللاوبنصرهودبعوتوسبت البحث،فالكالمللباحثةإالىذه الكتابةىذا

توجيوربيةوجزيلةشكرهإىلهللاتعاىلوإىلالذينقدمدواأيديهمابؼبعونةواؼبساعدةيف
إسبامكتابةىذاالبحثوأولئكىم:

يف .1 اجتهدا الذين اغبنْبموضبة وأمي الرئيفسوطارا احملبوبْبأيب الوالدين
أ وأتديب تربية وملل،اىتمام تعب دون واحملبة والسعي ابلدعاء والدمها
فجزامهاهللاأحسناعبزاء.

جامعة .2 كمدير اؼباجستّب وحيودي يوداين الدكتور األستاة الشيخ فضيلة
 سواننكاليجاكااإلسالميةاغبكوميةيوكياكارات.

الَببية .3 علم كلية كعميد اؼباجستّب عاريف أضبد الدكتور الفضيلة صاحب
 يلاؼبعلمْبجامعةسواننكاليجاكااإلسالميةاغبكوميةيوكياكارات.وأتى

اللغة .4 تعليم قسم كرئيس اؼباجستّب راضي أضبد الدكتور الفضيلة صاحب
 العربيةكليةالَببيةوأتىيلاؼبعلمْب.

البحث .5 اؼباجستّبكاؼبشرفيفىذا الدين انصر الدكتور صاحبالفضيلة
مساع يف أوقاتو إىلحيثقضي تصل الٍب ابلتوجيهات ووجو الباحثة دة

 تقدًنالباحثةةللمناقشة.
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صاحبالفضيلةأبويبيديكمديرمعهدأولوااأللبابابلّبجوالذيقدعّلم .6
 علوماكثّبة.

أصحابالفضالءوالكرماءاحملاضرينواحملاضراتبكليةعلومالَببويةوأتىيل .7
 عبهدوالطاقةعلىتربيةالطلبةوأتديبهم.اؼبعلمْبالذينقدبذلواأنفسهماب

سعدوا .8 قد الذين اؼبكتبة يف واؼبوظفات اؼبوظفْب صبيع الفضالء أصحاب
 الباحثإلسبامىذاالبحث.

أوواينالصغّبانأضبدزينالنظيفووافقحبيبالرضبناحملبوبْباعبميلْب .9
 الذينبذالجهدمهاابلدعاءوالنشط.

ةصبيعاإلووانواألوواتيفمعهدأولواأللبابالذينقدأسرٌبالصغّب .11
اعبميلتان أوتان إىل حياٌبووصوصا يف اؼبتنوعة األلوان و ضباسة أعطوا
أنديياينىّبليناوةكيأرضينااللتْبقدرافقتاينيفأيحالكانساعداتين

 ضيقةواسعةوفرحةحزيناوماإىلةلكمناػبرباتاػباصة.
ٌبوإوواينيفكليةالعلومالَببويةوأتىيلاؼبعلمْببقسمتعليماللغةأووا .11

 الدراسية السنة إيلاألوواتاننيع0412العربية ووصوصا "مصدر". م
الفائقةولؤلؤاثنيةالرضبةوسٍبوادجةوليسانورولفضيلةوأسري معرفة

 الالٌب ساري أونتيع رضبااي و األولياء ونصفكرامة صاحنبصاغباٌب قد
 الباحثةيفحالالسراءوالضراءودبصاحبتهنتساعدينإلسبامىذاالبحث.

دبسجدأنوارالرشيد.   TKA-TPA-TQAصبيعاألساتيذواألساتذةيف .12
ىداية رضبة أستاةة و اؼبدرسة كمدير معارفاؼباجستّب األستاة وصوصا

وأست العزة نوروليفة نوزوالإؽباميوأستاةة وأستاةةوأستاةة اةةسٍبطبّبة
و إسرائة نور وأستاةة الرشيدة ىنيئة وأستاةة ىانئ أم وأستاةة ميسونية

 أستاةةأمينةوأستاةةانتهاءاػبّبةالذينقدعلموينعلوماكثّبة.
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ؽبم هللاوغفر وحفظهم للباحثة مساعدهتم على اعبزاء هللاأحسن فجزاىم
 وأصلحابؽبم.

اؼبغفرةمناػبطيئاتيفىذاالبحثوترجوأنيفيدوأوّباتسخلالباحثةهللا
ىذاالبحثالتكميليللباحثةوالقارئْب.
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 الباب األول
 املقدمة

 خلفية املشكلة .أ 

يف إن رفيعة دبكانة تتمتع ىي و اغبية اللغاتالعاؼبية إحدى العربية
ىيلغة لكلاؼبسلمْبحيثكانوا، رحية لغة أبهنا فهيسبتاز اغباضر. العصر

 يؤدون الٍب استيعابالدين على الدينية بعبقريتها قادرة ىي و عبادهتم، هبا
متطلباتالتقدمالبشريوالوفاءحباجتو،أضيفإىلةلكأناؼبكانةاؼبعاصرة
لألمةالعربيةاقتصادايوسياسياوثقافياأكدتمركزيةعاؼبيةاللغةالعربيةالعاؼبية

اؼب األمم ىيئة يف الرظبية اللغات إحدى أصبحت منظماهتاالٍب و تحدة
 اؼبتخصصةفباضبلعلىاإلقبالعلىتعلمها.

وشهدالنصفاألوّبمنالقرنالعشرينإقباالشديداعلىتعلماللغة
العربيةيفالبالدالعربيةواألجنبية،فتضاعفتأعداددارسيهامنغّبأبنائهايف

ومنهمدونةلك،واؼبدارسواعبامعاتالعربيةوغّبالعربية.فمنهماؼبسلمون
و اإلعالميون و اؼبربون و اؼبتعلمون منهم و العامل قارات ـبتلف من ىم

 0السياسيونواؼبوظفونوالتجار.
 العربيو األاللغة للشعباإلندونيسيىياللغة وليستة لغةالجنبية،

ؼبواطِبجاوىال )مثلاعباوية األم وليستلغة يفاؽبند(، )مثلاإلقبليزية ثانية
أوتعليماللغةاإلندونيسيةبالوسطىوجاوىالشرقية(.اوتلفتعليماللغةالعربية

اعباوية األماللغة .كلغتهم كألن العربية اللاللغة للطالباألغة جنبية
 .اإلندونيسيْب

                                                           
 . 0-1.ص(،0447:،ماالنجأووينماالنجفريس)،"البيئةاللغوية"،حليميزىدي0



0 

 
 

ا تعيلم بدأوا كانعندما األورى، األجنبية اللغات أو العربية للغة
الشريطاؼبوجوديفدماغومليئاابؼبواداللغةاألم.لذلكتعليماللغةاألجنبيةالٍب
يدرسوهناسوفتتخثردائماابلكلماتواعبملمناللغةاألمالٍبهتيمنعليها.

اعبهو ابستخدام تكلم األجنبية، ابللغة يتكلم أن حاول ازعندما
الصرفوالنحوكنظاملغتواألمالٍبيفنواحكثّبةـبتلفةعننظامالصرفو
زاداحتمال زادالفرقبْباللغتْبكلما النحوللغةاألجنبيةالٍبدرسها.وكلما

1.تعرضالطفلللخطخعندمايتحدثلغاتأجنبية
بلسانعريبم الكرًن القرنن نزل ال مزية العربية للغة فكان أتٌببْب،

،وكماأثرالقرننالكرًنيفاألمةالعربيةيفأوالقهااألورىلغّبىامناللغات
العربيةابلقرننالكرًنجعلها إنارتباطاللغة وشٌبنواحىحياهتا. وعقيدهتا

 2فوظةحبفظوابقيةببقائو.ؿب
القرننوالسنة كبنكاؼبسلمْب،كبنمطالبونأبننستطيععلىدراسة
ابلقبض عليها كبافظ أن جيب الٍب اإلسالمية للتعاليم رئيسيْب كمصدرين

والديكن اللغةالشديد. قواعد معرفة بعد إال اؼبصدرين ىذين نفهم أن علينا
فهم و أساسيانيفدراسة ألنكالمها الصرف. و النحو علم وواصة العربية،
القرننوالسنة.وبسببأمهيةىذينالعلمْبيففهماللغةالعربيةجاءتالعبارة"

 ."الصرفأمالعلوموالنحوأبوىا
العل ىو التصريف أو ألنالصرف العربية، يدرس ؼبن جدا اؼبهم م

الصرفىوأحدالعلومإلتقاناللغةالعربيةالفصحىواصةإبضافةعلمالنحو.
 صورو اشتقاق : التالية اعبوانب من الكلمة بنية الصرفبدراسة علم يهتم
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) علىالكلمةمنالتغّبات)نقصأوزايدة يطرأ ـبتلفةمنجذرواحدوما
علىمعُبيفنفسومقَبنبزمانكجاءوجييءوجيء.ل:مادلالفع

أيالفعلالثالثياؼبزيدتبحثالباحثةأحداؼباداتيفالصرفوىو
الفعلالثالثيالذيزيدفيوحرفأوأكثرعلىحروفواألصليةوفوائده.ألهنا

الثالثياؼب الفعل فوائد دبعرفة القرنن. لفهم السيما اعبملة لفهم مهم زيدمادة
نفهماؼبضمونواؼبعُبيفالقرننالكرًنفهماجيدامعناصحيحا.إةننقرأالقرنن

ونعرفمعناهأيضا.
والَب العربية اللغة تدريس طرق كتاب يف للدكتور  ةكر الدينية بية

ابراىيمدمحمعطاأسبابصعوبةالنحواوالصرفأوالقاعدة،منها:البعدعن
–تقريبا–السماعالسليموالتزامكتبالنحوأوالصرفالسليقةاللغويةوغياب

بنظامواحدوإبعاددراسةالقواعدعنالنصوصاألدبيةودرسالنحوأوالصرف
يعتمدعلىاعبانباجملردمناؼبفاىيمواغبقائق–يفأغلبو،إنمليكنكلو–

أو الصرفوواؼبعلوماتوالقواعدوشبوعاألسلوباؼبنطقييفتعليلالنحو
بعضاؼبؤلفْبإىلتعقيدالعلمصوانلوعن واذباه ضعفبعضمعلمياللغة

 غّبأىلويزعمهم.
أماأىدافتدريسالقواعدىي:

توصيالدراساتاللغويةاغبديثةودراساتاالتصالابستخدامأسلوب
الفهم األول ىدفْب: ربقيق أجل من األمكان قدر البسيطة الَباكيباللفظية

علىوالث يدل عام بشكل اعبملة فطول احملتوى. استدعاء احتمال زايدة اين
التعقيداللفظيكماأنلوأتثّباعلىالفهم.فقدوجبأنالشبابالذينيقرءون
بطريقةقد الشعرحساسونذباهأياضطرابيفالنغمةوذباهاينشاةفيها

يناديبعضالنحو ىنا ومن للرسالة. تقلبهم مدى على نسبتؤثر بتغّب يْب
–األمهيةاػباصةأبجزاءالكالم.ولعلاؽبدفاألولالذيوضعمنأجلوالنحو
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 معربة لغة العربية اللغة وخباصة–ابعتبار والفساد اللحن من حفظاللغة ىو
القرننالكرًنواغبديثالشريف.ومعمرورالزمنأصبحتدراسةالقواعدهتدف

إىلربقيقمايلي:
ا -1 مبنياإقدار احملاكاة وجعلىذه األساليبالصحيحة علىؿباكاة لتالميذ

 علىأساسمفهومبدالمنأنتكوننليةمضحية.
تنميةالقدرةعلىدقةاؼبالحظةوالربطوفهمالعالقاتاؼبختلفةبْبالَباكيب -2

 اؼبتشاهبة.
تومنإقدارالتالميذعلىسالمةالعبارةوصحةاألداءوتقوًناللسانوعصم -3

 اػبطخيفالكالمأيربسْبالكالموالكتابة.
إقدارالتالميذعلىتعبّباؼبعلوماتوتنظيمهايفأةىاهنموتدريبهمعلىدقة -4

 التفكّبوالتعليلواالستنباط.
وقوفالتالميذعلىأوضاعاللغةوصيغهاألنقواعدالنحوامناىيوصف -5

وفهمعلمىلتلكاألوضاعوالصيغوبيانالتغ ّباتالٍبربدثيفألفاظها
أن يريد ضروريؼبن كلو وىذا أىلها. عليها الٍبيسّب األساليباؼبتنوعة

 يدرساللغةدراسةالفنية.

يفالقرننمائةوأربععشرةسورة،وسورةالثامنةعشرسورةالكهف،
سّب الكهفعن تقصسورة نايت، عشر و مائة ؽبا مكية سورة من وىي

علمأصحاب عن حبثو يف ابػبضر السالم عليو موسى نبينا لقاء الكهفو
اغبكمة،إةاكاننتخملعنىذهاأليةسنجدفيهافضائلطلبالعلموكيفية
طلبالعلم.أمثلةكثّبةمنفعلالثالثياؼبزيدالواردةيفالقرنن،علىسبيلاؼبثال

     يفسورةالكهف.
غّباتالتعليمالٍبيعتقدأهناتؤثرعلىوحياولالتعلمأنيشملصبيعمت

اؼبتغّبات التعلم. يفتصميم ربتاجإىلالنظر متغّباتتعلم ىناكثالثة التعليم.



3 

 
 

:1767الثالثةىيمتغّباألحوال،متغّبالطريقةومتغّبنتائجالتعليم)دجينغ،
10)3

اؼبدارسواعبامعاتعقباتو يف العربية اللغة لتعليم الشكأن فإنو
العقبات وىذه اؼبشروعة. اؼبنشودة مشكالتتعَبضدونالوصولإىلالغاية

لبيئةالٍبربيطهباوكذاتتعلقابعبوانبالكثّبةمنهامايتعلقابؼبادةواؼبدرسوا
 الطريقةالٍباستعملهااؼبدرس.

منو ىيؾبموعة و العربية اللغة يفقباحتعليم مهم دور ؽبا الطريقة
العواملاؼباديةواؼبعنويةالٍبمنشخهناأنتؤثريفترقيةاللغةالعربيةوتدفعهم

 العربيةعلىتطبيقهايفواقعحياهتماليوميةواإلمكاانتاحمليطة اؼبتعلقةابللغة
و النجاحيفتعلم على للحصول يفجهوده تؤثر أن الٍبديكنها و اؼبدروسة

 تعليماللغةالعربية.

 ب. حتديد املسألة

انطالقامنالتفصيالتالسابقةفاؼبسائلالبارزةيفىذاالبحثىي:
 سورةالكهف؟فعلالثالثياؼبزيديفالمافوائدماىوفعلالثالثياؼبزيدو .1
 فعلالثالثياؼبزيديفسورةالكهف؟الكيفطريقةتعليم .2

 ج. أغراض البحث و فوائده

بناءعلىربديداؼبسخلةالسابقةفإنأغراضىذاالبحث:
 ؼبعرفةفعلالثالثياؼبزيدومافوائدفعلالثالثياؼبزيديفسورةالكهف .1
 زيديفسورةالكهفؼبعرفةطريقةتعليمفعلالثالثياؼب .2

أمافوائدىذاالبحثمنها:
                                                           

5
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 إلثراءوزايدةمعرفةالعلميةوعلمالَببويةواصةيفلغويةالعربية .1
لزايدةمعرفةالباحثةعنعلمالصرف،واصةعنحبثفوائدفعل .2

 الثالثياؼبزيديفسورةالكهفوطريقةتعليمها.
بويةلتنميةجودةالَببوية.ليكونمادةنظريةيفمؤسسةالَب .3

 د. الدراسة املكتبية

الباحثاأل جد البحثو ىذا كتابة ىذالبداية دبوضوع اؼبتعلقة حباث
،منها:البحث

"معاينحرفاعبر .1 دبوضوع نوزيالتالصوم البحثالعلميالذيكتبتو "
َبكيب"الالم"يفسورةالكهفوطريقةتعليمها)دراسةربليليةمنحيثال

وىذاالبحثيتكلمعنمعاينحرفاعبار"الالم"الٍب4.اللغويةوالطريقة("
الك سورة من مخووةة ىذاأمثاؽبا نتيجة لتعليمها. اؼبناسبة الطريقة هفو

 الكهف سورة يف اعبر حرف عدد أن ىي وتسعة017البحث )مائة
)شبانيةوطبسْب(مرةوؽبامعاىن36وأربعون(حرفاوحرفاعبرالالماؼبذكور

أكثر الطريقةـبتلفة، والتقوية. والتعليل يف ودبعُب واالوتصاص للملك ىا:
يعرض حيثفيها االستقرائية الطريقة ىي اغبرفالالم ىذا لتعليم اؼبناسبة
وطواتتعليمها الطريقةألهنا تناسبىذه أوالٍبالقاعدة، اؼبدرساألمثلة

 مرتبةوأسهللفهمهااؼببتدئاللغةالعربية.

                                                           
"معاينحرفاعبر"الالم"يفسورةالكهفوطريقةتعليمها)دراسةربليليةمنالتالصوم،نوز 4

،قسمتعليماللغةالعربيةوأتىيلاؼبعلمْب،جامعةسوانن0414)حيثالَبكيباللغويةوالطريقة("،
 كاليجاكااإلسالميةاغبكومية،يوكياكارات(



5 

 
 

القواعد .2 تعليم "" العمريطي نظم و اعبرومية ابلكتابْبمًب كتبوالنحوية ،
سيتيياوان الطريقة5.أجون و ععيوهبا و مزيتها البحثيبجثعن ىذا و

 اؼبستعملةلتعليمها.
كتاب .3 اؼبوصوفيف و الصفة " سيفاؼبلك أضبد كتبو الذي البحث و

البحثيتكلم األوالقللبنْبوطريقةتعليمها)التحليليةالصرفية(.وىذا
انتاجىذاالبحثْب.أنىناكمائةوستةصفةوموصوفيفاألوالقالبن

بياانتالصفةواؼبوصوفيفكتاباألوالقللبنْباعبزء144علىأنىناك
األوللعمربنأضبدبرجٍبربللومنانحيةالنحوية.وتلكالبياانتتتكون
شبو ونعت اعبملة ونعت اؼبفرد نعت من جعلو الذي اغبقيقي نعت من

والتثنيةواعبمعاؼبذكرواؼبؤنثاعبملة.وصفةوموصوفالذيجعلومناؼبفرد
الطريقةالذيجعلوالباحثلتعليموىيطريقةاحملاضرة واؼبعرفةوالنكرة.أما

 واؼبناقشةوسؤاالوجوااب.
"الفعلاؼبزيديفالقرننالكرًن)دراسةصرفيةاللغةالعربيةعلىالقرننالكرًن .4

ىذا6..كتبومفتاحاؼبفيد0415فربايّبسورةيس("اعبزءالواحدمنرالواحد،
البحثيبحثعنأمهيةعلمالصرفؼبعرفةمعاينالقرننالكرًنوواصةعن

 فعلاؼبزيديفسورةيس.
لٍبذبعلهاالباحثةمراجعالبحثفهيكثّبة،أمههامايلي:وأماالكتبا

 القرننالكرًن .1
 التطبيقالصريفللدكتورعبدهالراجحي .2
 طرقتدريساللغةالعربيةوالَببيةالدينيةللدكتورابراىيمدمحمعطا .3

                                                           
،قسم0411)تعليمالقواعدالنحويةابلكتابْبمًباعبروميةونظمالعمريطي،أجونسيتيياوان،5

  .تعليماللغةالعربيةوأتىيلاؼبعلمْبجامعةسواننكاليجاكااإلسالميةاغبكوميةيوكياكارات(

("اعبزءالواحدالفعلاؼبزيديفالقرننالكرًن)دراسةصرفيةاللغةالعربيةعلىالقرننالكرًنسورةيس" 6
 .0415منرالواحد،فربايّب
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كتبت فهنا . كبّبا اوتالفا البحثبتلكاألحباثالسابقة خيتلفىذا
فوائدفعلاؼبزيد.وقدعينتالباحثةيففعلالثالثياؼبزيدالذيلوالباحثةعن

لتعليمها.واؼبناسبةفوائدكثّبةوأوذهتايفسورةالكهفٍبتبحثعنطريقة
ىذاالبحثأيوذمنحيثاؼبادةاللغةالعربيةوطريقتهافباالطبعىذاالبحث

مليكنأحديتكلمويتحدثعنهامنقبل.

 ظام البحثنه. 

ليكونىذاالبحثمرتبامنظماوسهاليفالفهم،فينقسمىذاالبحث
إىلأربعةاألبواب،يتكونكلاببمنالفصولوالتفصيل،منها:

ربديد ، اؼبشكلة ولفية الذيحيتويعلى: ، اؼبقدمة الباباألول:
لبحث.اؼبسخلة،أغراضالبحثوفوائده،والدراسةاؼبكتبيةونظاما

البابالثاين:اإلطارالنظريالذيحيتويعلىمفهومالصرفوالفعل
الثالثياؼبزيدوطريقةتعليمو،وطريقةالبحث.

عنسورةالكهفواؼبضمونالرئيسيةفيهاالصورةالعامةالبابالثالث:
.وأتمالتالتبويةفيهاوأسبابنزوؽباوفضائلها

ليلالفعلالثالثياؼبزيدوفوائدىايفسورةالبابالرابع:البحثعنرب
الكهفوتطبيقطريقةتعليموابستعمالطريقةالقواعد.

الباحثة،واباػبامس:اػباسبة،تشملعلىالب نتائجالتحصيلعليها
االقَباحات،وكلمةاالوتتامواؼبراجع.
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 الباب اخلامس
 اخلامتة

وبعدأنقامتالكاتبةبعرضالبياانتوربليلهايفالبابالسابقوصلتالباحثة
البابمننتائجالبحثواالقَباحاتوكلمةاالوتتام. إىلالباباػبامس،ويتكونىذا

وستشرحبيانكلمنهافيمايلي:

 نتائج البحث . أ
1.  الباحثة الف44وجدت من فعال منها اؼبزيد الثالثي الفعل26عل من فعال

أفعالمن4فعالمنالفعلالثالثياؼبزيدحبرفْبو10الثالثياؼبزيدحبرفو
يف اؼبوجودة اؼبزيد الثالثي الفعل فوائد أما أحرف. بثالثة اؼبزيد الثالثي الفعل

 سورةالكهف،منها:
الفعلمناالسمواؼبشاركةالتعديةوالصّبورةووجدانالشيءيفالصفةوازباة

ومعُب"أفعل"ومعُب"فعل"ومطاوعة"فعل"وازباةوالطلبوالتكلفواؼبشاركة.
2.  اؼبناسبة الطريقة اؼبعدلةأما ىيالطريقة الباحثة الفعلالثالثياؼبزيدعند لتعليم

طبيعة وتطابق اللغة عن نشختمتخورة الٍب العربية القواعد نشخة تطابق ألهنا
متشاهبة،ال كثّبة أمثلة منها كل فينتظم عامة وقوانْب كليات ىي الٍب قواعد

وتطابقطبيعةالذىنيفإدراكالكليات؛ألنالذىناليفهمالكليإالبعدرؤية
عدةجزئياتمتشاهبة.وتعليمالقواعدوفقىذهالطريقة،إمناجياريتعليماللغة

أ إنومنالثابتالذيالجدالفيو  إمناجييءعنطريقنفسها، اللغة نتعليم
معاعبةاللغةنفسها،ومزاولةعباراهتا،فليكنتعليمالقواعدإةنعلىىذااؼبنهج
الذييرتكزفيوعلىاللغةالصحيحةومعاعبتهاوعرضهاعلىاألظباعواألنظار،
وسبريناأللسنةواألقالمعلىاستخدامها.واستيقنتالباحثةأنعمليةاالستنباط

 هبذهالطريقةمناسبة.
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 االقرتاحات . ب

بعدكالمطويلواطالعدقيقعلىعرضالبياانتونتائجالبحثاؼبذكورةيف
الوافرة ابؼبنافع أيٌب أن وعسى بعضاالقَباحات يف الباحثة فَبغب الباب ىذا

ةالكثّبةمنها:التعديةوالصّبورةوازباةالفعلمناالسمواؼبشاركةمطاوعةوالفائد
فعلومطاوعةأفعلوالتكلفواؼبشاركةبْباثنْبوالطلب.

 للمعلمْب: .1
إنأحدمندوافعقباحتعليماللغةالعربيةىيالطريقة،لذلكعلىاؼبعلمأن -

ا اللغة الطرقلفهم الطرقوأسهل أفضل التالميذخيتار طبائع ابعتبار لعربية
 ومراحلالنموالعقلي.

كماأنقباحالتعليميقعيفقدرةاؼبلمعندتنفيذدروسوأمامالتالميذ.فعلى -
اؼبعلمأنيتطورمهارتويفالتعليموأنيبحثاؼبعلمعناألساليباعبيدةألداء

 مادتو.
التال - يتعود حٌب ابلعربية كالمو اؼبعلم يكثر أنأن األقل وعلى ابلعربية ميذ

 يتكلمالعربيةيفبدايةالدرسوهنايتها.
انأيٌباؼبعلمابلتقابلاللغويبْباللغةالعربيةواللغةاإلندونيسيةيفتعليمو -

 حٌبيعرفالتالميذمشاهبةاؼبادةالعربيةيفاإلندونيسية.
 ينبغيللمعلمأنيعطياؼبثالمنالقرننالكرًن. -

 تالميذ:لل .2
كالمهم - يف الصحيحة الفصيحة العربية اللغة استخدام التالميذ يتعودوا أن

 وكتابتهم.
 أنيتعودوايفقراءةالكتبالعربيةويطبقواالقواعديفواللقراءهتم. -
أنيبدئواحبفظاؼبفرداتالعربيةعلىاألقلثالثمفرداتيفاليوموبعدةلك -

داتحٌبتكوناثبتةيفأةىاهنم.عليهمأنيطبقواتلكاؼبفر
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 ج. كلمةاالختتام

اغبمدهللعلىكلالنعموالرضبةوالرضىحٌبوصلتالباحثةإىلهنايةكتابةىذا
فلذلكاحتاج نقصو" بدأ األمر ًب "إةا األدابء أحد قال وكما البحثيفوقتو.

الباحثةإىلاالقَباحاتواآلراءمنصبيعؾبالالقراءاألورى.

قد الذين األحزاب عبميع الشكر وكثرة الشكر جزيلة الباحثة تقول واألوّب
ساعدواوأعطواالرعيةوالبذلوالتشجيعوالدعاءيفكتابةىذاالبحثإمامباشرةأو

غّبمباشرة.وعسىهللاأنجيزيهمأبحسناعبزاء.
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