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تعليم علم النحو )خاصة غبرؼ جٌر( يف إندكنيسيا يتم تدريسها من اؼبدرسة االبتدائية إىل اعبامعة كلكن اؼبواد عن حرؼ جٌر 
للصف العاشر دبدرسة الثانوية االسبلمية نشرت من قبل كزارة  2013ج العلمي اؼبناىج الدراسية الواردة يف كتاب الطلبة العربية )اؼبنه

( ال يذكر اغبركؼ يف ؾبملها أف االسم يكوف  ؾبركر إذا كاف يسبقو حبرؼ جٌر: من،  2014الشؤكف الدينية يف صبهورية اندكنيسيا يف عاـ 
جٌر, كنوع حرؼ جٌر, ك معٌت حرؼ جٌر. ىذا يبكن أف يؤدم إىل عدـ فهم  إىل، عن، على، ىف، ؿ، ب، ؾ. كال يذكر كظائف حرؼ

يف ىذه الدراسة ما يلي: كيف ربليل حرؼ جٌر الواردة يف   اؼبشكلة . كبناء على الوصف الذم سيتم استعراضالطلبة حوؿ حرؼ جرٌ 
للصف العاشر دبدرسة العلية صادر عن كزارة الشؤكف  2013كتاب اؼبدرسية دركس اللغة العربية كتاب الطلبة العربية )اؼبنهج العلمي هنج 

 ؟" ( ككيف طريقة تدريسو2014الدينية يف صبهورية إندكنيسيا يف 

يف كتاب دركس اللغة العربية   ىذه الدراسة ىي كاحدة من النموذج الرئيسي من العمل إلجراء ربليل لنوعية اؼبواد عن حرؼ جرٌ 
(. يف ىذه 2014دبدرسة العاليو صادر عن كزارة الشؤكف الدينية يف صبهورية إندكنيسيا  للصف العاشر 2013)اؼبنهج العلمي هنج 

 (.content analysis) مٌث من البيانات اليت مت صبعها وبللها عن طريق ربليل احملتول. طريقة البحث اؼبكتبية الدراسة ،استخدـ الباحث

كما يلي: يف مكونات كظائف حرؼ  ن حرؼ جٌر يف كتاب اغبزمةنتائج من ىذه الدراسة تشَت إىل ثبلثة اؼبكونات البحث ع
 55حرؼ جٌر الذم هبٌرر اسم الظاىر ك  205)أقل تنوعا(، مع تفاصيل  ٪21.15مقابل  ٪78.85جٌر اليت مت اغبصوؿ عليها بنسبة 

)أقل تنوعا(،  ٪15.45بل مقا ٪84.55حرؼ جٌر الذم هبٌرر اسم الضمَت.يف مكونات نوع حرؼ جٌر اليت مت اغبصوؿ عليها بنسبة 
يف مكونات معٌت حرؼ جٌر اليت مت اغبصوؿ عليها  حرؼ جٌر ىي اعبرة اإلضافية. 40حرؼ جٌر ىي اعبرة األصلية ك  220مع تفاصيل 

حرؼ جر دبعٌت الكلمة  25حرؼ جٌر ذات مغزل األصلي ك  235)أقل تنوعا(. مع تفاصيل  ٪9.85مقابل  ٪90.15بنسبة 
( 2( اكتشاؼ اغبقائق، 1( بلخطوتو كىي: problem solvingاقًتح طريقة تعلم حل اؼبشكبلت ) دريس حرؼ جرٌ ت ك ينبغي األخرل.

 ( ربديد االستقباؿ.5( اكتشاؼ األجوبة، 4( اخًتاع فكرة، 3ربديد اكتشاؼ اؼبشكلة على أساس الوقائع اليت مت صبعها، 

للصف العاشر دبدرسة العلية  2013للغة العربية )اؼبنهج العلمي هنج ربليل حرؼ جٌر يف كتاب دركس اللغة العربية كتاب الطلبة 
( باستخداـ الطريقة الوصفية النوعية يعٍت ننظر إىل ثبلثة اؼبكونات كىو 2014صادر عن كزارة الشؤكف الدينية يف صبهورية إندكنيسيا يف 

رؼ جٌر. كيف تدريس حرؼ جٌر  للطبلب كيف يف مكونات كظائف حرؼ جٌر, ك يف مكونات نوع حرؼ جٌر, ك يف مكونات معٌت ح
 (.problem solvingتدريس حرؼ جٌر  للطبلب اقًتح الباحث طريقة تعلم حل اؼبشكبلت )

  الكلمات المفتاحية: تحليل ، حرف جّر والكتاب المقرر للصف العاشر
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 إهداء

 :اىديت ىذه الرسالة العلمية إىل

الذم تلقى  يزة سليمة العز  اغباجة  اميصبيل ك  شريف الدين ايب ُتاغببيب ٍتكالدي .1

 ابنوكينتظر قباح  دعويلكدائما ي كاؼبعنوية تعليما كاسًتشادا كرعاية كشجعا من اؼبادية

 جامعة االسبلمية اغبكوميةيف  ىذه الرسالة العلميةإلكماؿ  رافقٍتيك بصرب كبَت، 

 اآلخرة.ك  دنيااهلل سبجيدىم يف العسى رادين إنتاف المبونج، 

ك أخيت قرنية  أخي اضبد عادلن جواكل, :يعٍت .لعزيزةا الصغَتة كأخيت أخي الكبَت  .2

ك أخيت سىت ميشرة, ك أخي اضبد يٌت, ك أخيت سىت  الشرة, ك أخي سيف اؽبًدل,

ك أخيت نور حسنة, ك أخي اغس قوا, ك أخيت دآىف  منوارة, ك أخي راسى الدين,

يت نذير, ك أخيت ترل كيسوما دكل, ك أخي سيف الريزؿ, ك أخماندريٌت, ك أخي 

ك ينتظر قباحي  يدعويل دائما الذمختيمة السعدية, ك أخي فعد شريف الكستول 

 .يف االنتهاء ىذه الرسالة العلمية

رادين إنتاف المبونج اليت نضجت يل يف التفكَت  جامعة اإلسبلمية ة، اغببيباعبامعة  .3

 كالتصرؼ.



 

 ترجمة الكاتب

يف  لرية بوركادادالق ىف 1993 يف السنةاغسطس  من 2ىف  مفتاح اؽبدلكلد 

ريف الدين صبيل ش الزكج األب. شبرة اغبب من اعبنوبية المبونج مقاطعةنطقة بانيوماس اؼب

 .أبناءثالث من أربعة االبن ال كىو، سليمة. األـ اغباجةك 

راكا سيبلباف  االسبلمية نور اإلبتدائيةاأل مطلع كيؤخذ التعليم االبتدائي يف اؼبدرسة

يف االسبلمية  اؼبتوسطةإىل اؼبدرسة  يستمر. مث 2006-2000 سنةيف ال اعبنوبيةالمبونغ 

. 2009-2007 السنة يف اعبنوبيةراكا سيبلباف المبونغ  النتوسطة نوراأل مطلعدرسة اؼب

يستمر التعليم إىل اؼبدرسة الثانوية االسبلمية يف اؼبدرسة جينتا موليا الثانوية االسبلمية بينما 

 .2013-2011يف  اعبنوبيةاإلسبلمية المبونج 

رادين  اغبكومية إىل جامعة اإلسبلمية تعليمويواصل الكتاب  2013مث يف عاـ 

  .قسم تعليم اللغة العربيةيف ، كالتعليمبية الًت كلية يف  إنتاف المبونج، 

 

  



 

 كلمة شكر و تقدير

  

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

القدير اغبفيظ الذم بحانو كتعاىل، على اهلل سكمع االمتناف العاؼبُت،  اغبمد هلل ربٌ 

 كلكل نعمتو يقوؿعبميع عباده على األرض. الرضبة ك العناية  ، ال يتوقف بإعطاء كل النعمة

الفرصة الستكماؿ ىذه الرسالة. اغبواجز  أعطيقد  ألنو شكرا بالسجود كالعبادةاؼبؤلف 

الوعي الذايت كإصبلح ، كلكن مع للمؤلفليست شكول  العلمية الرسالة كتابة  اؼبوجودة يف

صبلة ك .كغفلةكضعيفة  نسياالنفس أف اؼبؤلف ىو عبد اهلل اليت ال يبكن فصلها عن طبيعة 

و أل، إىل صلى اهلل عليو ك السلم إىل سيدنا النيب العظيم ؿبمددائمُت ك متبلزمُت  سبلما

 .يف اآلخرة شفاعتوالذم نتطلع دائما إىل كىو و. كمن تابع كأصحابو

على مساعدة كبَتة من  حصل اؼبؤلف اؼبؤلف، العلمية عداد ىذه الرسالةإليف ؿباكلة 

ـبتلف األطراؼ، سواء يف شكل اؼبساعدات اؼبادية كالدعم اؼبعنوم. لذلك، يف ىذه اؼبناسبة 

كتابة ىذه الرسالة يف   مع كل اؼبشاركة عبميع األطراؼ اؼبعنية على ا جزيبلشكر  اؼبؤلفيقوؿ 

 :ؿ اؼبؤلف شكرا كثَتاوؿ يق كخاصة. منهم كالدافع



 

جامعة  كالتعليمبية الًت عميد كلية  اؼباجستَت نور،األ الدكتور اغباج. خَت .1

 .رادين إنتاف المبونج االسبلمية اغبكومية

 الًتبيةاللغة العربية بكلية  التعليملقسم  رئيس اؼباجستَت ،داكد سفارم .الدكتور .2

 .المبونج رادين إنتاف جامعة االسبلمية اغبكومية التعليمك 

 اتدائما تقدًن التوجيه اليت اؼبشرفة االكىلركماداين ساغاال،  الدكتورة اغباجة. .3

 رسالة العلمية.يف استكماؿ ىذه ال رشاداتكاال

شرؼ الثاين، على اؼبشورة كالتوجيو، كبالتايل فإف  اؼبخبارم مسلم،  اغباج. الدكتور .4

 استكماؽبا.كتابة ىذه الرسالة يبكن 

قسم اضر يف احملخاصة ك  يف كلية الًتبية كالتعليماضر احملذة األستاذ ك األستا .5

 .ـ للمؤلفو تعليم اللغة العربية الذم أعطى العل

جامعة االسبلمية  كمكتبة لكلية الًتبية كالتعليم مكتبة اؼبركزميف القادة كموظفيها  .6

 يف التدبر االدب  اعطى السهولة للمؤلفالمبونج اليت انتاف  راديناغبكومية 

 .وبتاجو الذم

، 2013العربية يف عاـ يف قسم التعليم اللغة كالتعليم  الًتبيةكلية ب بلءمزم .7

 ؿبمد حافظ ابن مذكراغببيب:  اصحايبككذلك  للصف ج ك د  كخاصة 



 

 اماـفرناندك،  رينجغا ، صاغبُت  كابنغرب فهلفي ف بودم سيتياكاف، ير ع

 .، أغونغ بامباجيو عزيز كغَتىمجولُت شو

اآلخر الذم ساىم يف  فواحداكاحدا  أف ذكرطراؼ الذين ال يبكن إىل صبيع األ .8

 .اؼبساعدة على االنتهاء من كتابة ىذه الرسالة

يف مقابل اؼبساعدة كالتوجيو اليت أعطيت  ىدايةرضبة ك  عسى يعطيكم اهلل جزاءا ك

 .الرسالة العلميةللمؤلف يف استكماؿ إعداد ىذه 

اؼبؤلف ال يزاؿ بعيدا عن الكماؿ.  يدرؾ ،علميةىذه الرسالة الكباإلضافة ، يف كتابة 

. كأخَتا، كالكتاب تتذرع وبتاجو اؼبؤلفلذلك اؼبدخبلت، اقًتاح، النقد البناء من القارئ 

اللغة العربية  علم يف تطوير ةتكوف مفيدة خاص أف الرسالة العلميةذه كؽبتوفيق اهلل كىدايتو 

 .العاؼبُت كعبميع القراء بشكل عاـ. امُت يا رب

 2017أغسطس  28بندر المبونج، 

 اؼبؤلف

 الهدى مفتاح

 1511101131 رقم القيد       ا
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 األول الباب

 مقدمة

 

 الموضوعتأكيد  . أ

ربت  ككذلك هبذه الرسالة العلمية اغباؿ يف اؼبناقشة، احد التفسَتات ىو اػبطاء يف

الثانوية تحليل حرف جر من الكتاب المقرر للصف العاشر بالمدارس " اؼبوضوع

أف يكوف كاجها فسَت حبيث يبكن اؼبناقشة . كلتجنب سوء الت"وطريقة تدريسه االسالمية

 يف التفسَت التايل: اؼبؤلفكعدـ االكبراؼ عن النية اؼبنشودة، سيؤكد 

 

 التحليل .1

 ك بالدقيق تراكيبها عن لبحث ما لغة على تقاـ الذم البحث ىو التحليل

يف قاموس عبد اػبَت أف التحليل ىو عملية التفصيل عن اؼبعطيات اؼببحوثة  .التماـ

اجململ أف التحليل ىو التخطيط يتكوف من أركاف متعلقة أك متوصلة لنيل ك ب

التعريفات اؼبتعددة كمصدر اؼبعلومات اؼبناسبة ك ؽبا معاين شاملة حىت تسهل 



 

التحليل ىو ؾبموعة من األنشطة  نفهم أف كيبكن 3.التصنيف أك ضم اؼبعلومات

نات إىل مزيد من التفاصيل اؼبكو  غبلاؼبًتابطة غبل اؼبشاكل أك  كالعملية كالعمل

 الباحث  يقصده الذم للحصوؿ على استنتاج كاضح. يف حُت أف التحليل هبمعهاك 

يف  أشكاؿ جر ؾبركر يف جانب من جوانب ظهور لو يف كتاب اؼبدرسية لوبل ىو

كتاب دركس اللغة العربية )اؼبنهج العلمي منهج   ة كىولبالطالكتب اؼبدرسية 

عن كزارة الشؤكف الدينية يف  طابع الثانوية االسبلميةة للصف العاشر دبدرس( 2013

 .2014صبهورية إندكنيسيا يف عاـ 

 

 رّ ج حرف. 0

ك  بعدىاملة اعب ليجٌرراليت لديها كظيفة  احرؼىو كل صبلة من  حرؼ جر

 4.يسمى دبجركر

 

                                                             
3
 Abdul Chaer, Kamus Populer Praktis (Jakarta, Rineka Cipta 210) h 10 

4 Al Ghulayaini, Tarjamah Jami’ud Durusii ‘Arabiyyah Jilid 3, ( Semarang: C.V. As Syifa, 

1991), hlm. 14. 



 

 الثانوية االسالميةالكتاب المقرر للصف العاشر بالمدارس . 5

اغبكومة )كزارة الًتبية  انشرىطبعها ك مت  اليت اؼبدرسية كتاب  ىياغبزمة 

معُت من الدراسة، كىو   موضوعيف  ةدرسياؼبالوطنية ككزارة الشؤكف الدينية( ككتاب 

كتاب موحد هبمعو خرباء يف ىذا اجملاؿ ألغراض مقصودة كأغراض ؾبهزة بأدكات 

تعليمي  تعليمية مطابقة كسهلة مفهومة من قبل مرتديها يف اؼبدارس لدعم برنامج

  ىي وبللها الباحث سيكوف اليت كتاب اؼبدرسيةيف حُت أف   5لتشغيل أقصى قدر.

( 2013 اؼبنهج )منهج العلمي ةعربيال ةلبالطكتاب دركس اللغة العربية كتاب 

نشرت من قبل كزارة الشؤكف الدينية يف  الثانوية االسبلميةدرسة دبللصف العاشر 

 .2014صبهورية إندكنيسيا 

 . الطريقة4

الطريقة ىي كسيلة تستخدـ لتحقيق األىداؼ اليت مت تعيينها. أما يف أنشطة 

، كىبتلف استخدامها كفقا لؤلىداؼ اليت الطرؽالتعليم كالتعلم، فيحتاج اؼبعلموف إىل 

                                                             
5 Henry Guntur Tarigan dan Djago Tarigan, Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia, (Bandung : 

Angkasa, 1986), hlm. 11. 



 

كيفية ال ىيلطريقة ا Wina Sanjaya كفقا 6يتعُت ربقيقها بعد انتهاء التعليم.

دىا يف األنشطة اغبقيقية لتحقيق أىداؼ اؼبستخدمة لتنفيذ اػبطة اليت مت إعدا

 7.حبد االقصىذبميعها 

 

 تدريس. ال5

 قصىاأل حد اليت يقـو هبا اؼبعلمُت إىل التدريس أنشطة ىوالتدريس مادة 

م بشكل جيد. كبعبارة يأنشطة التعل نفيذتك فبكن يف مواد معينة  حبيث يبكن الطلبة

 اؼبواد اؼبعينة ميمُت ػبلق أنشطة التعلم ىو اعبهد اؼببذكؿ من قبل اؼبعليأخرل، كالتعل

 8على ربقيق ىذا اؽبدؼ.

 

 
                                                             

6
Syaiful Bahri Djamarah dan Zain Aswan, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2008), hlm. 46.  

7
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 145.  

8
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011), hlm. 32.  



 

 الموضوعأسباب اختيار  . ب

 ىو: اؼبوضوعيف اختيار  اؼبؤلف كالسبب

حرؼ جر ىو كل صبلة من احرؼ اليت لديها كظيفة ليجٌرر اعبملة بعدىا ك . 1

ك اعبملة االظبية  الفجدا،  مهم دراستو علم النحوجزء من ىو ك يسمى دبجركر. 

  اعبملة الفعلية يف اللغة العربية يستخدـ حرؼ جر من عدد كثَت فيهما.

اللغة العربية )اؼبنهج العلمي  كتاب الطلبة  ؤلف كتاب دركس اللغة العربيةاؼب. ىبتار 2

ألنو مت إعداد الكتاب  الثانوية االسبلميةللصف العاشر دبدرسة ( 2013منهج 

بتنسيق من كزارة األدياف لتنفيذ اؼبناىج  كمراجعتها من قبل ـبتلف اعبهات اؼبعنية

إصبلحو باستمرار،  الذم. ىذا الكتاب ىو "كثيقة حية "2013الدراسية، 

يستخدـ على  ىذا الكتابكذبديدىا كربديثها كفقا لديناميات العصر كمتغَتاتو. ك 

 للصفتعلم اللغة العربية يف اؼبستول التعليمي التعليم ك النطاؽ كاسع ىذا الكتاب يف 

 العاشر يف صبيع أكباء إندكنيسيا.

يف صبلة كأف يوفر طريقة فعالة  جر ؾبركرأف يعيد النظر يف موقف  اؼبؤلفكيريد . 3

 .التعليميف 



 

 ج. خلفية البحث

مكانة ىامة كأكثر جديرة  يقع يفالعربية اليت  اللغةىو كاحد من فركع  علم النحو

ىو أداة حيوية جدا  علم النحوألف  9.للغاتابالدراسة قبل إثراء اؼبفردات كغَتىا من العلـو 

باعتباره انضباطا يعترب  علم النحواهلل، كبلـ رسوؿ كاألعماؿ الناطقة بالعربية.  كبلـيف فهم  

مهما ليس فقط لتحلية الكلمة، كلكن كمقياس كحجم اعبملة الصحيحة كذبنب الفهم 

 اػباطئ للكلمة العربية.

  Akhmad Munawir ك  Imaduddin Sukamtoم يشَت إىل رأ علم النحوأنبية دراسة 

كمن يريد دراسة  10اللغة اؼبستمدة من النصوص القياسية. نظاـقواعد أك الأف اللغة ىي 

                                                             
9
Ibnu Wahid Alfat, Rafa: Reaktualisasi Fan Nahwu, (Kediri: Ganesa Produk, 2009), hlm. 19.  

10
Dalam bahasa Arab teks-teks yang sudah baku itu adalah Al-Qur’an dan Al-Hadits. Menurut 

Abuddin Nata Al-Qur’an berfungsi sebagai dalil atau petunjuk atas kerasaulan Muhammad saw, 

pedoman hidup bagi umat manusia, menjadi ibadah bagi yang membacanya, serta pedoman dan 

sumber petunjuk dalam kehidupan. sedangkan Al-Hadits berasal dari Nabi Muhammad Saw, yang 

mana kehidupan beliau selalu dituntun dengan wahyu Allah Swt. Oleh karena itu, ucapan, perbuatan 

dan takriri beliau tentu sangat penting bagi kehidupan manusia. Sudah seyogyanya mempelajari Al-

Qur’an dan Al-Hadits adalah wajib bagi umat Islam. Hasbi Ashshiddiqi Dkk, Al-Qur’an Dan 

Terjemahnya (Jakarta: Kementrian Agama RI, 1978), hlm. 128.  



 

( أمر علمم النحوالقرآف كاغبديث كالكتاب الناطق بالعربية، فإف إتقاف قواعد اللغة العربية )

 11ال بد منو.

ىو كالد العلم، ألف  النحوماء أف علم يشبو العل النحوكرأل أف أنبية دراسة علم 

قواعد  عن ىو العلم الذم يتعلم علم النحو 12ىذا العلم ىو الذم يرتب تكوين اعبملة.

االعًتاؼ كظائف الكلمات اليت تدخل اعبملة، ؼبعرفة القانوف النهائي لكلمة كمعرفة كيف 

قوانُت اللغة العربية يف  عرفةؼبىو العلم اؼبستخدـ  النحويف علم األدب اآلخر علم  13.اعرابو

 14.ك حدؼ العيد"كشيء يليو من حيث النواسيو  اعراب ك البناءالظركؼ اليت تتكوف من 

حالة الكلمة مرتبة يف كحدة صبلة، حيث اغبركات أك  النحو علم الكبلـ يبكن تفسَت نطاؽ
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Imaduddin Sukamto Dan Akhmad Munawir, Tata Bahasa Arab Sistematis, (Yogyakarta: 

Nurma Media Idea, 2008), Cet-VI, hlm. vii.  

12
Muhammad Anwar, Ilmu Sharaf Terjemahan Matan Kailani  Dan Nazham Al-Maqsud, 

(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), Cet-5, hlm. 1. 

13 Fuad Nikmah, Mulakhos Qowaidul Lughah Al Arabiyyah, (Beirut: Darul Tsaqofah Al 

Islamiyah, tt), hlm. 71. 

14
Ahmad Zaini Dahlan, Syarah Mukhtasor Jiddan ‘Al Matni Al Jurumiyah, (Semarang: Karya 

Thoha, tt), hlm. 2.  



 

، النصب ،فعيتكوف من الر  باالعراب اؼبناسبالصوت من الرسالة النهائية للكلمات العربية 

 15دكف تغيَت. من االعرابكاحدة حالة يف  ثابت. أك ك جر ك جـز

ل اليت تعمل فعم ك إسباإلضافة إىل  النحواغبركؼ ىي كاحدة من اؼبكونات يف علم 

حرؼ جٌر . حرؼ جرٌ كاحد منها ىو  اغبرؼلتشكيل ترتيب اعبملة )الكبلـ(. من ـبتلف 

كل صبلة من احرؼ اليت لديها كظيفة حرؼ جر ىو  ، الذم يريد الباحث ليناقش اصطلحا

سيخ عبد القهار  شعريف  حرؼ جركتتلخص  16.ليجٌرر اعبملة بعدىا ك يسمى دبجركر

 :جرحاين

 كاؼ كىف باء كمذ منذ جبل  فىًهيى ًمٍن ًاىلى كالـ عن على

 رب ككاك رب فاسكن اغبـر  كذاؾ كاك با كتاء ىف القسم

  17كعدا مث خبل. حىت كحاشا  فاظبع مقاىل كى تكوف ذاالعلى
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Al Ghulayaini, Tarjamah Jami’ud Durusii ‘Arabiyyah Jilid 3, ( Semarang: C.V. As Syifa, 

1991 ), hlm. 14.  

16 Syamsuddin Muhammad Araa’ini, Ilmu Nahwu Terjemah Mutammimah Ajurmiyyah, 

(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 294. 

17
اٍف ىف ترصبة كفاية الصبياف ىف عوامل اعبرجاف )ظباراع: طو فوترا, عبد القهر اعبرحاىن, تػىٍفرً     .hlm .6-31 (,3641حىةي الًوٍلدى



 

زبدـ  الذم حرؼ جر .(1: كنباإىل جزأين،  هبمعو Syamsuddin جر حرؼمن 

أكثر  18.الظاىر السماؼبخصصة  حرؼ جرٌ  .(2، ك ليجٌرر اسم الظاىر ك اسم الضمَت. 

 19ىكذا.معنو  ك حرؼ جرٌ توزيع اعبدكؿ لعبد القهار  شيخ قدـ تفصيبل

 احرف جّر و توزيعه 1.1الجدول 

داخلهام أمثلتها  النمرة العوامل معانيها 
اكيت سعكا,  اسم ظاىر من اؼبسجد اغبراـ

 ستعو
 لن اسم ضمَت منو 1 من

 اسم ظاىر اىل اؼبسجد االقصى
 لن اسم ضمَت اليو 2 اىل تومكا, مريع

كدكل, كرنا,  اسم ظاىر اغبمد هلل رب العاؼبُت
 مريع

 لن اسم ضمَت لو 3 الـ
قوسرميت السهم عن ال  اسم ظاىر 

 لن اسم ضمَت عنو 4 عن اندكه, سعكع
 اسم ظاىر كعلى الفلك ربملوف

 لن اسم ضمَت عليو 5 على اعتسى
 6 كاؼ كياك, كرنا اسم ظاىر ؿبمد كالبدر

- - 

                                                             
18 Syamsuddin Muhammad Araa’ini, Op.Cit.,  hlm. 296 dan 298. 

19 Op.Cit., hlm. 14. 



 

 اسم ظاىر اؼباء ىف الكوز
 لن اسم ضمَت فيو 7 ىف اعدامل, كرف

 اسم ظاىر مررت بزيد
 لن اسم ضمَت بو 8 باء كلوف, سبب

 9 مذ اكيت, سعكا اسم ظاىر, زماف مارايت مذ يـو اعبمعة
- - 

 10 منذ اعدامل اسم ظاىر, زماف مارايت منذ يومنا
- - 

 اسم ظاىر كاهلل
 دمى

كاك 
حركؼ 
 القسم

11 
- - 

 اسم ظاىر باهلل
 دمى

باء 
حركؼ 
 القسم

12 
- - 

 اسم ظاىر تاهلل
 دمى

تاء 
حركؼ 
 القسم

13 
- - 

اسم ظاىر نكرة  رب رجل احسنتو
, كيديك2فَتاع موصوفة  14 رب 

 لن اسم ضمَت ربو فىت

 كليل كموج البحر
اسم ظاىر نكرة 

, كيديك2فَتاع موصوفة  15 كاك رب 



 

- - 

 16 حىت ىيعكا اسم ظاىر حىت مطلع الفجر
- - 

ؿبج التبلميذ حاشا 
جبالياين, ك اسم ظاىر اؼبهمل  17 حاشا 

- - 

ارتقى اجملتهدكف عدا 
 اؼبهمل

 18 عدا لياين, كجبا اسم ظاىر

- - 

 19 خبل لياين, كجبا اسم ظاىر جآء ىن القـو خبل زيد

 

( يف إندكنيسيا يتم تدريسها من اؼبدرسة غبرؼ جرٌ  )خاصة علم النحوم يتعل

)اؼبنهج  ةالعربي ةلبالطة يف كتاب الوارد عن حرؼ جرٌ االبتدائية إىل اعبامعة كلكن اؼبواد 

نشرت من قبل  الثانوية االسبلميةدرسة دبللصف العاشر  2013العلمي اؼبناىج الدراسية 

( ال يذكر اغبركؼ يف ؾبملها أف  2014كزارة الشؤكف الدينية يف صبهورية اندكنيسيا يف عاـ 

 20ؾ.ىف، ؿ، ب، : من، إىل، عن، على، ؾبركر إذا كاف يسبقو حبرؼ جرٌ  يكوف  االسم

 .حرؼ جرٌ حوؿ  الطلبةىذا يبكن أف يؤدم إىل عدـ فهم 
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Kementrian Agama Republik Indonesia,  دركس اللغة العربية Buku Siswa Bahasa Arab (Pendekatan 

Saintifik Kurikulum 2013 unutk kelas X Madrasah Aliyah), (Jakarta: Kementrian Agama Republik 

Indonesia, 2014), hlm. 60.  



 

باإلضافة إىل ذلك ، ذكرت الكفاءات األساسية يف الفصل الرابع من الكتاب 

اؼبدرسي أنو من اؼبتوقع أف يقـو اؼبتعلموف دبحاكاة حوار بسيط حوؿ كيفية االستجابة 

ئق كاؼبشاعر كاؼبواقف، إلنشاء نصوص شفهية للتعابَت البسيطة حوؿ كيفية معرفة كاقًتاح اغبقا

كبسيطة للتعبَت عن اؼبوضوعات ذات الصلة ىواية الطبلب كاؼبعر من خبلؿ االنتباه إىل 

ىذه  21العناصر اللغوية كاؽبياكل النصية كالعناصر الثقافية بشكل صحيح كفقا عبر كؾبرر.

اليت مت تلخيصها يف العنواف  ىي خلفية الباحثُت الذين يريدكف استعراض اؼبزيد عن حرؼ جرٌ 

 الثانوية االسالميةتحليل حرف جر من الكتاب المقرر للصف العاشر بالمدارس "

 "وطريقة تدريسه

م اليت لديها دكر مهم لدعم يمورد التعل ىي كتاب اؼبدرسيةكعبلكة على ذلك،  

زاـ بتوفَت كسائل كما وبتوم على الت  طالب العلمإىل االلتزاـ  يراجع. ك حىت اآلف ميعملية التعل

كاحدة  22.ما ال يتم الواجب إال بو فهو الواجب الفقو اليت تقوؿ اصوؿ الدعم، كما قواعد

 .اؼبدرسيةمنها ىو كتاب 

                                                             
21 Ibid,. hlm. 51. 

22
Ibid., hlm.V.  



 

م السلس كأكدت ياليت أصبحت كاحدة من احملددات لعملية التعل اؼبدرسيةكتاب 

 الطلبةم يتعلال. كخلص إىل أف نتائج Djamaluddin Kantaoنتائج البحوث اليت أجراىا 

ككيفية تعلمها. توفَت ؾبموعة كاملة من الكتب يف  كتاب اؼبدرسيةتعتمد على مدل توافر  

 23.ةلبالطم ينتائج التعل يبكن أف يرقي اجيد وميتعل كتطبيق كيفية الطلبةأيدم 

قادرة على التأىل كاؼبواد التعليمية اليت ربتوم على  كتاب اؼبدرسيةهبب أف تكوف  

من الدراسة، كاملة كمنظمة تنظيما جيدا. كمن شأف البفاض جودة الكتب  ؾباؿ اؼبعلومات

. كباإلضافة إىل طلبةنخفض للاؼب التعليم م التقليدم أف يؤدم إىل إقبازياجملمعة مع التعل

، ام، كىو حاليا ميسِّر ييف البداية الوحيد للتعل اؼبصدر ذلك، فإف ربوؿ اؼبعلمُت الذين كانوا

نوعية من أجل سد مشاكل القدرة احملدكدة للمعلمُت يف ال درسيةكتاب اؼبوجود  بيتطلب 

 معبأ يبكن أف يكوف مفيدا ؾ اؼبدرسية . كما أف كجود كتابللصفم يف يأنشطة التعل

  ة يف فهمبالطل، حيث يبكن إعادة استكشاؼ اؼبواد اليت يفتقر إليها طلبةلل " دائم"مصدر 

 24اؼبعلموف من خبلؿ الكتب. قد شرح كما

                                                             
23 Masnur Muslich, Dasar-Dasar Pemahaman, Penulisan dan Pemakaian Buku Teks, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), Cet. Ke-2, hlm. 96. 

24
Henry Guntur Tarigan dan Djago Tarigan, Op.Cit., hlm. 13.  



 

كتاب م. كيصبح كجود  كالتعلم يعن أنشطة التعل كتاب اؼبدرسية   كن فصلال يب

أحد العوامل اليت تؤثر على نعومة عملية التعليم كالتعلم. حىت الدراسات السابقة   اؼبدرسية

ينبغي، هبب أف  25.الطلبة ىو ؿبدد مهم لنجاح التعلم أف كتاب اؼبدرسيةكشفت أيضا 

أف  لكتاب اؼبدرسية اعبيدة يد كصحيحة. كينبغيمصممة بشكل جكتاب اؼبدرسية يكوف  

كتاب كأنبية اؼبناىج الدراسية اغبالية، حبيث يبكن أف يكوف   كسَتاتتناسب مع معايَت 

 فعالة.التعليمية الدبثابة أداة اؼبدرسية 

كقد نشرت كزارة الشؤكف الدينية،   يف اؼبدارس،  2013كدليل يف تنفيذ منهاج عاـ 

الثانوية دبدرسة للصف العاشر   2013اؼبنهج لعاـ العلمي منهج ) ةالعربي ةلبالطكتاب 

ىذا الكتاب   (.2014وزارة الشؤكف الدينية يف صبهورية إندكنيسيا بالذم نشرتو  االسبلمية

اللغة العربية  بكتاب اؼبدرسيةكمن اؼبتوقع  .KTSP اللغة العربية اؼبناىجمن كتاب ىو التوسع 

. ىذا الكتاب ىو أف ربسن نتائج التعليم الطلبة  يبكن 2013 من اؼبنهاج التعليمي للعاـ

                                                             
25 Ibid,. hlm. 97. 



 

درسة دب ةبلطل، لذلك يصبح كتيب إلزامي من الدركس العربية االساسالرئيسي أك الكتاب 

 26.الثانوية االسبلمية

العوامل اؼبنهجية  اىتماـ إىل اؼبهم القياـ بو، باإلضافة اؼبدرسيةكتاب عن  دراسة 

كتاب  ىلوامل اؼبادية أيضا أف تويل اىتماما خاصا، لتحديد كاالسًتاتيجية، هبب أف الع

م أـ ال، كما ىو اغباؿ يف العاـ اؼباضي، يمن اؼبمكن استخدامها كوسيلة التعلاؼبدرسية 

اليت ربتوم على القصص اؼببتذلة اليت ال تستحق القراءة من قبل كتاب اؼبدرسية كىناؾ  

 اىتماما ىاما ك كذلك تاج إىلكتاب اؼبدرسية وبكيشَت ذلك إىل أف   27.الطلبة

اليت ىي  2013االستعراضات، كخاصة حوؿ اؼبواد، مع تطور العقلية يف اؼبناىج الدراسية 

اليت تستخدـ النهج العلمي، كخاصة اؼبدارس ال تزاؿ  ةبالطلم اليت تركز على يأمباط التعل
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Kementrian Agama Republik Indonesia, Op.Cit., dalam disklaimer.  

27
Dalam buku kurikulum 2013 Buku Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan kelas XI 

pada bab X terdapat judul “Memahami Dampak Seks Bebas”, disitu mencangkup beberapa unsur gaya 

pacaran yang sehat disertai gambar karikatur lelaki berpeci dan perempuan berjilbab. Kisah Bang 

Maman dalam Lembar Kerja Siswa (LKS) SD tentang pendidikan lingkungan budaya Jakarta yang 

diterbitkan oleh CV. Media Kreasi terletak pada halaman 11. Sebagian artikelnya berisi “…akhirnya 

Bang Maman menerima bantuan kepada Patme supaya berpura-pura menjadi istri simpanan Salim”. 

Serta dalam buku pelajaran Pendidikan Jasmani dan Rohani untuk SD di Pekan Baru,dan masih 

terdapat buku lain yang tidak cocok untuk didengarkan dan akan berdampak buruk bagi peserta didik.  



 

درسية كوسائل كتاب اؼب  م، يصبح كسائل اإلعبلـيتركت كراءىا مع كسائل اإلعبلـ التعل

 م.يدعم التعللالرئيسية  كانت كسائل  البصرية اإلعبلـ

 دبواد يتعلق فيما خاصةلذلك من الضركرم إجراء ربليل ؽبذا الكتاب باللغة العربية 

الكتاب قد حقق اؽبدؼ أـ ىل سواء أكاف قد استوىف معايَت كتاب جيد أـ ال، ك  حرؼ جرٌ 

كالتعلم. إذا   دا ك وبدد قباح تنفيذ عملية التعليممهم ج ال، كما إىل ذلك، ألف دكر الكتاب

 سوؼ تسوء أيضا.  الطلبةىناؾ خطأ، مث معرفة  ضوعكانت اؼبواد أك اؼبو 

 د. مشكلة البحث

 وبللهاأف  البحث مشكلةك ، قد يصف بالباحثاليت  البحث من كصف خلفية

ة العربية كتاب دركس اللغ من الكتاب اؼبقررالواردة  حرؼ جرٌ التحليل كيف "ىو  الباحث

صادر عن كزارة للصف العاشر دبدرسة العلية  2013 هنج العربية )اؼبنهج العلمي ةلبالط

 "؟وميتعل ( ككيف طريقة2014الشؤكف الدينية يف صبهورية إندكنيسيا يف 

 البحث  و فوائد أهدافه. 

لن وبقق أقصى قدر من النتائج دكف ربقيق اؽبدؼ  النشاط من أم نوع االنشطةأم 

كتشاؼ ال من البحث ىو  يف االساس ىدؼ  Suhasimi Arikuntoكذلك دراسة. كفقا ك 



 

من ىذه  اؽبدؼكىكذا، كمن كصف اؼبشكلة فإف  28كتطوير كاختبار اغبقيقة من اؼبعرفة.

 الدراسة ىو:

ب اؼبدرسية  اعلى كت من جر ؾبركر ةختلفاؼبتعريف كاألشكاؿ العلى  ؼبمعرفة. 1

للصف  2013اؼبنهج اؼبنهج العلمي اللغة العربية ) لبةللط كتاب دركس اللغة العربية

صادر عن كزارة الشؤكف الدينية يف صبهورية  الثانوية االسبلميةالعاشر دبدرسة 

 (.2014إندكنيسيا 

 .الثانوية االسبلميةدرسة دب عبر ؾبركرم الصحيحة يطريقة التعل كيف. ؼبعرفة  2

 يف حُت أف فوائد ىذه الدراسة ىي كما يلي:

، جر ؾبركرأف توفر اؼبعلومات حوؿ  نتائج ىذه الدراسة ، من اؼبتوقعالنظرية فوائد. 1

 .الثانوية االسبلميةدبدرسة اللغة العربية  ؼبعلمم، كخاصة يالتعل طريقةعن  ك

 العملية فوائد . 2

كلية   بللطبلكخاصة  كنز العلـولزيادة   الدراسة وادكمأ. يبكن استخدامها  

يف كقت الحق. ككمرجع إضايف إىل األدب  وف اؼبعلميكالذين سوؼ  الًتبية 

 رادين إنتاف المبونج. جامعة االسبلمية اغبكوميةيف 

                                                             
28

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Praktis, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 208  



 

تعليم اللغة العربية، كخاصة يف  معلمب. ككاعتبار مادم، فإف مدخبلت 

، كيبكن استخدامها كبديل ؾبركرم اللغة العربية يف مادة جر يخلق عملية تعل

 .ةبالطلفهم  يرقيكن أف م اليت يبيالتعل طريقةإلعداد 

، ؾبركر يف تعلم اللغة العربية، كخاصة اؼبواد جر ةبللطل السهولةج. توفَت 

 م.يمن التعلللهدؼ  مناسبحبيث 

باللغة العربية، فضبل عن معرفة  جر ؾبركريف ربليل  كيزيد اؼبعرفات اؼبؤلفد. 

 م اللغة العربية.يم، كخاصة يف تعليالتعل طريقة

  



 

 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 حرف جرّ  . أ

 ىو حرؼ جرٌ  29اغبركؼ ىي الكلمة اليت ؽبا معٌت عند صبعها مع كلمة أخرل.

 prepositionكاحد من عدة أنواع من اغبركؼ باللغة العربية، كاليت يبكن إرفاقها مع 

)اإلندكنيسية(. حرؼ جٌر باللغة العربية سوؼ ذبعل اعبملة  kata depan)اإلقبليزية( أك 

كاحد من خصائص اعبملة اإلظبية. كلكن  كاف حرؼ جرٌ  ؼ اخره كسرو حىتحر  بعده

 "كف"يف صبع مذكر السامل مل يتم كضع عبلمة بكسر كلكن تغَتت يف هناية اؼبطاؼ من 

يبكن تفسَت أف حرؼ  30".تصبح "مسلمُت "مسلموف"على سبيل اؼبثاؿ  "ين"تصبح 
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Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Syarah Mukhtasar Jiddan ‘Ala Matn Al-Ajurumiyah, (Semarang: 

Cv. Thoha Putra, T.Th), hlm. 5.  

30
Salman Harun, Pintar Bahasa Arab Al-Qur’an, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 74. 

Perubahan tanda kasrah menjadi yaa adalah salah satu tanda dari i’rab jar (i’rab: perubahan akhir 

kalimat) dan i’rab jar  ini hanya masuk pada kalmat isim, 

يف اؼبثٌت كصبيع : الياء, يف اؼبفرد كصبع التكسَت كصبع اؼبؤنث السامل: الكسرة :كيكوف االسم الذل يليها ؾبركرا بعبلمات اعبر كىى
باؼبمنوع من الصرؼ" كسيأيت "ىناؾ أظباء ذبر بالفتحة يف اؼبفرد كصبع التكسَت. كتسمى ىذه األظباء ك , اؼبذكر السامل كاألظباء اػبمسة

    شرحها بعد حاالت اعبر.



 

 31.ي صبلة الحقة تسمى دبجركرىو كل صبلة من اغبركؼ اليت ؽبا كظيفة يكسر، كى جرٌ 

اإلظبية  لذلك، إذا كاف يف صبلة ىناؾ حرؼ جٌر يبكن التأكد أف اعبملة ىي اعبملة

، الكتاب علي اؼبكتب (imam itu di dalam masjid))اسم(. مثاؿ: اإلماـ يف اؼبسجد 

(buku itu di atas meja). 

 لفة، مثل:كفيما يتعلق بعدد حرؼ جٌر، ىناؾ العديد من اآلراء اؼبخت

 :. ما يرد يف شعره20أ. كفقا لكتاب ألفية إلبن مالك، كعدد حرؼ جٌر ىم 

 ىاؾ اعبرثومة كم أر تو تو # حىت خبل حاشا

 32.مذ منذ رب البلـ كي كاك تا # كالكاؼ كالبا كلعل كمىت

 19كفقا ؿ شيخ عبد القهار جرحاين يف كتاب تفروبة الولداف عدد حرؼ جٌر ىناؾ  . ب

 عر لو:اليت تلخص يف ش
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Al Ghulayaini, Tarjamah Jami’ud Durusii ‘Arabiyyah Jilid 3, ( Semarang: C.V. As Syifa, 1991 

), hlm. 14.  

: لبناف-بركت) ,ملك ابن ألفية على الناظم ابن شرح, مالك الدين صباؿ اإلماـ ابن ؿبمد لدينا برك اهلل عبد أيب الناظم ابن  3232

كويت: مكتبة دار العركبة للنشر )عبد اللطيف بن ؿبمد اػبطيب, منت ألفية ابن مالك,   .,hlm.533(, 3666 ,العلمية دارالكتب
  .hlm .52(, 5114 كالتوزيع,



 

 كاؼ كىف باء كمذ منذ جبل  فىًهيى ًمٍن ًاىلى كالـ عن على

 رب ككاك رب فاسكن اغبـر         كذاؾ كاك با كتاء ىف القسم

 33فاظبع مقاىل كى تكوف ذاالعلى.  حىت كحاشا كعدا مث خبل

 على النحو التايل: 14حرؼ جٌر إىل   Syamsuddin، كفقا  ج. كيف نفس الوقت

كىو ما ىبفض دبن كإىل كعن كعلى كيف كالباء كالكاؼ كالبلـ  فاؼبخفوض باغبرؼ

 34كحىت كالواك كالتاء كرب كمنذ كمذ.

 إىل جزأين، كنبا: Syamsuddin حرؼ تصنف من ىذه

ٍضمىرى كبو ًمنك كمٍن نوحو كاىل اهلل مرًجعكم 
ي
بػٍعىةي اأٍليٍكىلى ذبىيرُّ الظَّاًىرى كىاؼب فىالسَّ

, رضي اهلل عنهم كىرىضيٍوا عىنوي كعليها كعلى اٍلفىٍلًك كىف ككبو لىتػىرٍكىُبيَّ طىبػىقنا  عن طبقو

, امنوا بااهلل, امنوا بو, هلل ما فالسموت, لو ما  االرض اىيىته كفيها ما تىٍشتىًهيًو االنفيسي

 35ىف السموت.

                                                             
اٍف ىف ترصبة كفاية الصبياف ىف عوامل اعبرجاف )ظباراع: طو فوترا, عبد القهر اعبرحاىن, تػىٍفرًحى   33  .hlm .6-31 (,3641ةي الًوٍلدى

34 Syamsuddin Muhammad Araa’ini, Ilmu Nahwu Terjemah Mutammimah Ajurmiyyah, 

(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 296. 

35
 Ibid., hlm. 297. 



 

تىٍدخيلي على اٍلميٍضمىًر فًمنهىا ما ال ىبيٍ  ٍتىصُّ بالظٌاىًر كىالى بػٍعىةي األخَتةي زبي تىصُّ ًبظىاًىرو كىالسَّ

 36.ًبعىٍيًنًو كىو الكاؼ كحىت كالواك كبو كىٍردىةن كىالدِّىىاًف, كىزىٍيده كىاأٍلىسىدً 

يزيد عبد القهار حرؼ حاشا، عدا كخبل كظيفتو ليكسر اسم ظاىر، حرؼ مذ 

اسم  كاك رب كظيفتو ليكسر كمنذ كظيفتو ليكسر اسم ظاىر كالزماف، حرؼ رب ك

 37.ظاىر ك النكرة

 مصطفى الغبلييٍت تنقسم حرؼ جٌر إىل ثبلثة أنواع، كىي: الشيخ

 معنو كاعرابو. الذم تتطلب إىل اؼبسند، كوبتاج إىل أ. جٌر األصلي ىو حرؼ جرٌ 

كدبعٌت أنو ال   اإلضافية كىو حرؼ جٌر الذم فقط يف اغباجة اعرابو، ب. حرؼ جرٌ 

 كيد مضموف اعبملة.وبتاج إىل اؼبسند كليس مطلوبا من اؼبعٌت. ألنو جاء فقط لتأ

جر الذم لفظو كمعنو قد ال تكوف ىناؾ  حرؼ بإضافية ىو جر يشبو ج. حرؼ

 38.حاجة كليس يف حاجة إىل اؼبسند
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 Ibid., hlm. 298. 

 .Op. Cit., hlm. 14 ,عبد القهر اعبرحاىن 37



 

 كبناء على كظيفتها، يتقسم العلماء حرؼ جٌر إىل ثبلثة أنواع:

 3جر، كىذا يعٍت أحيانا بفعل اك اسم. ىناؾ  أ. حرؼ الذم غَت ـبصوصة بوظيفة

أحرؼ أف يف بعض  4كوف كفعل، كىي: )عدا، خبل، حاش(. كىناؾ احرؼ احيانا ي

 األحياف كإسم ىي: )الكاؼ، على، عن، مذ / منذ(.

أحرؼ: )كي،  4ب. حرؼ جٌر الشذ ىو معناىا االكبراؼ عن معناىا األصلي. ىناؾ 

 مىت، لعل، لوال(.

 أحرؼ: 9ج. كالباقي ىو حرؼ جٌر األصلي الذم يستخدـ خاصة غبرؼ جٌر. ىناؾ 

 )من، إىل، يف، الباء، البلـ، حىت، الواك، التاء، رب(.

 

 ب. المعاني من حرف جرّ 

اؼبعٌت /  حرؼ جٌر اؼبذكورة موجودة لديها أكثر من كاحد اؼبعٌت أك الفائدة. أما

 الفائدة حرؼ جٌر ىي كما يلي:
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Mushthafa Al-Ghulayaini, Terjemah Jami’ud Durusil Arabiyyah, )Semarang: CV Asy Syifa’, 

1991), jilid 3, hlm. 281.  



 

 حرف جّر "من" .1

ة ىذه ، كلكن يف سياؽ اعبمل اؼبختلف(dari)اؼبعٌت األساسي ىو  "من"اغبركؼ 

الدركس لديو  بينما يف كتاب جامع 39اغبركؼ يبكن أف تعٍت التبعيض، البياف، التعليل.

 40شبانية أنواع من اؼبعٌت، كىي:

ىي البداية فيما يتعلق اؼبكاف أك الوقت. مثاؿ: سرت من  (permulaan)أ. ابتدا 

 .البصرة

ن كلم . مثاؿ: منهم م"بعض" الذم يرتدم معٌت اللفظ (sebagian) ب. تبعيض

 .اهلل

 .. مثاؿ: ما يفتح اهلل لناس من رضبة(menjelaskan jenis)ج. بياف 

يزيد يف الكبلـ، معناىا يف اعراب. مثاؿ: ما جاءنا من  د. تأكيد ىو حرؼ "من"

 .بشَت
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Al-Husaini bin Muhammad al-Ashfahani, Mufradat fi Gharib al-Qur’an (Beirut: Ad-Dar al-

Ma’rifah,1889), hlm. 475.  

40
Op.Cit., hlm. 557-558.  



 

 .ق. بدؿ. مثاؿ: ارضيتم باغبياة الدنيا من االخرة

 .ألرض. مثاؿ: ماذا خلقوا من ا"يف"ك. ظرفية، يستخدـ اؼبعٌت اغبرؼ 

كتعليل. مثاؿ: فبا خطيئاهتم أغرقوا. يغضى حياء كبعضى من مهابتو فما  ز. سببية

 .يكلم االحُت يبتسم

 .قلوهبم من ذكر اهلل ح. دبعٌت "عن."  مثاؿ: 

 41معاين ىي: 6بينما يف كتاب ألفية حرؼ جر)من( لديو 

 . على سبيل اؼبثاؿ:(untuk menunjukkan arti sebagian) أ. للتبعيضية

 .كمن الناس من يقوؿ

 . على سبيل اؼبثاؿ:(untuk menjelaskan jenis dari sesuatu) ب. للبياف اعبنس

 .فاجتنبوا الرجس من األكثاف

                                                             
41 مالك الدين صباؿ اإلماـ ابن ؿبمد الدين برك اهلل عبد أيب الناظم ابن , Op.Cit., hlm. 259-261.  



 

 untuk menunjukkan arti permulaan dari suatu) ج. إلبتداء الغاية اؼبكانية

tempat)مثاؿ: ذىبت من اؼبسجد إىل اؼبعهد .. 

 untuk menunjukkan arti permulaan dari suatu) انيةد. إلبتداء الغاية الزفب

waktu)مثاؿ: ذىبت من يـو أكؿ . 

ماكاف جرؼ جٌر "من" سقط بعد  ق. لزيادة )فرض باإلضافة إىل الغرض إلشتهدت

ؾبركره( يف شكل اسم النكرة )نايف أك شيء يشبو لو )ناىي أك استفهاـ( كالذم هبرر 

 .مثاؿ: ما لباع من مفر

 .. مثاؿ: أرضيتم باغبياة الدنيا من األخرة(pengganti)ك. بداؿ 

 "إلى" حرف جرّ .  0

 penghabisan، kesudahan، batas، maksudحرؼ جٌر "إىل" معنىو اإلنتهاء يعٍت 

akhir  ك tujuan،  :كىو االنتهاء  انتهاء الغاية الزمانية كاإلنتهاء تنقسم إىل ثبلثة، كىي

يتعلق باؼبكاف، انتهاء الغاية  الغاية اؼبكانية أم االنتهاء الذمالذم يتعلق بالزماف، انتهاء 



 

إلنتهاء  معٌت االخر" إىل" حرؼ جر 42ك ىو انتهاء الذم يتعلق بالشخص. االشخص

 43.(untuk menunjukkan arti akhir suatu waktu/tempat)الغاية الزمانية أك اؼبكانية 

مع الدركس حرؼ جٌر )إىل( لو ثبلثة مثاؿ: قرأت القرآف إىل جوؼ الليل. يف كتاب جا

 كىي: 44أنواع من اؼبعاين،

تتعلق فيما   sampaiأك  selesaiأك  penghabisanأك  kesudahanأ. إنتهاء ىي 

 .بالوقت أك اؼبكاف كترتبط بالشخص أك الفعل. مثاؿ: سرت إىل يـو اعبمعة

 إىل أموالكم يستخدـ اللفظ "مع". مثاؿ: التأكلوا أمواؽبم (bersama) ب. مصاحبة

مث يسمى ب"إىل اؼببينة". ألنو يفسر أف " عند" ج. تبُت الذم يستخدـ معٌت اللفظ

للشيء الذم يقع بعد فعل التعجب أك اسم التفضيل  ييدخلو ىو فاعل اللفظ الذم

رب السجن أحب إيل فبا : الذم لو اؼبعٌت السعادة أك الكراىية. على سبيل اؼبثاؿ

 يدعونىت اليو .
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 "عن" . حرف جرّ 3

 45:يف ألفية ؽبا ثبلثة اؼبعاين "عن" حرؼ جرٌ 

 .أ. يستخدـ معٌت للتجاكز. مثاؿ: أعرض عنو، كأخذ عنو

 .. مثاؿ: لًتكُب طبقا عن طبق"بعد"ب. يستخدـ معٌت 

 :. مثل الشعر التايل"على" ج. يستخدـ معٌت

 يا ابن عمك ال أفضل يف حسب # عٍت كال أنت دياين فتخزكين

 46ستة أنواع، كىي:  "اؼبعٌت "عن غبلييٍت ذكريف حُت مصطفى ال

، ىذا اؼبعٌت ىو اؼبعٌت األصلي. مثاؿ: رميت  jauh ك melampaui أ. اجملاكزة، معنو

 .السهم عن القوس

 .مثاؿ: لًتكُب عن طبق ."بعد" ب. باستخداـ معٌت اللفظ

 .اؼبثاؿ: كمن يبخل فامبا يبخل عن نفسو" على" ج. باستخداـ معٌت اللفظ
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46 Mushthafa Al-Ghulayaini, Op.Cit., hlm. 254-255. 



 

 .لتعليل. اؼبثاؿ: كما كبن بتاركى اؽبتنا عن قولكد. ا

 .. مثاؿ: يقبل التوبة عن عباده"من" ق. باستخداـ معٌت اللفظ

 .معٌت البدؿ. اؼبثاؿ: كاتقوا يوما الذبزل نفس عن شيئا .ك

 "على" . حرف جرّ 4

 47على" لو شبانية أنواع من اؼبعٌت:" حرؼ جرٌ 

مث ىذا ىو اؼبعٌت األصلي  (.kiasan) ماجازيا إما حقيقيا أك" di atas"أ. إستعؤل يعٍت 

 .اؼبثاؿ: الشيخ على اعببل". على"للحرؼ 

 .اؼبثاؿ: كدخل اؼبدينة على حُت غفلة من أىلها". يف" ب. باستخداـ معٌت اللفظ

اؼبثاؿ: اذارضيت على بنو قشَت لعمر اهلل أعجبٌت . ج. باستخداـ معٌت اللفظ "عن"

 .رضاىا

اؼبثاؿ: كأتى اؼباؿ على ". مع" أك استخداـ معٌت اللفظ (bersamaan) د. مصاحبة

 .حبو
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Ibid., hlm. 256-258.  



 

 .اؼبثاؿ: كلتكربكا اهلل على ماىداكم. ق. باستخداـ  الـ التعليل

 .اؼبثاؿ: إذا كتالوا على الناس يستوفوف". ك. باستخداـ معٌت اللفظ "من

 .اؼبثاؿ: قالوا اركب على اسم اهلل". ز. باستخداـ معٌت اللفظ "باء

 .اؼبثاؿ: فبلف اليدخلوا اعبنة على إنو الييئاس من رضبةاهلل. راؾح. استد

يف الكتاب الفية، إال أنو يفسر  "على" يف حُت أف مناقشة معاين من حرؼ جرٌ 

 48بعضو  ليست ككل كـبتلفة عن معٌت اؼبذكور. كمن بينها:

 .اؼبثاؿ: الكتاب على اؼبكتب. (untuk menunjukkan arti di atas)أ. لئلستعؤل 

كما يف اؼبثاؿ: كدخل   (untuk menunjukkan arti di dalam, di, pada) ب. للظرفية

 .اؼبدينة على حُت غفلة )أم يف حُت غفلة(

، اؼبثاؿ: إذا رضيت علي بنو (untuk menunjukan arti melewati) ج. للمجاكزة

 .قشَت
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 "في" . حرف جرّ 5

 كلكن يف تكوين اعبملة di dalam.49ك  di اؼبعٌت األساسي من حرؼ جٌر "يف" ىو

كما يف اية من القرآف   sebab/karenaيبكن اف يكوف معنو التعليل  اغبرؼ اؼبختلف ىذا

 niscaya kamu akan ditimpa azab :" اؼبعٌت" ؼبسكم ىف ما أفضتم فيو عذاب عظيم"

yang sangat besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu ."  ك

 50فة حرؼ جٌر يف لو اؼبعٌت سببية )تدؿ على سبب العمل الذم قاـ سابقا(.باإلضا

ذكر  اؼبثاؿ: دخلت امرأة النار يف ىرة. مزيد من التفاصيل يف كتاب جامع الدركس

 51حرؼ جٌر "يف" لو سبعة أنواع من اؼبعاين، كىي: مصطفى الغبلييٍت

اؼبسجد. كلكم يف أ. الظرفية على حد سواء حقيقي ك ماجازم. اؼبثاؿ: زيد يف 

 .القصاص حياة
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دخلت امرأة اؼبثاؿ: ؼبسكم فيما أفضتم فيو عذاب عظيم،  ب. السببية كالتعليل،

 النار ىف ىرة حبستها.

 .اؼبثاؿ: إذا دخلوا يف أمم". ج. باستخداـ معٌت اللفظ "مع

. على سبيل اؼبثاؿ: ألصلبنكم ىف "على" حرؼ جرٌ  د. االستعبلء باستخداـ اؼبعٌت

 .لنخلجذكع ا

يقع بُت الشيء اليت تعترب أقل  ق. باستخداـ معٌت اؼبقايسة كىو حرؼ جٌر "يف"

السائدة األسبقية كالشيء الرئيسي الذم جاء يف التصنيف بعد ذلك. على سبيل 

 .قليل اؼبثاؿ: فما متاع الدنيا ىف االخرة اال

ألباىر . على سبيل اؼبثاؿ: يضربوا يف طعن ا"باء" ك. باستخداـ معٌت حرؼ جرٌ 

 .كالكلي

 .اؼبثاؿ: فردكا أيديهم يف أفواىم". إىل" ز. باستخداـ معٌت حرؼ جرٌ 

 

 



 

 ". حرف جّر "ب6

 52لديها تسعة معاين: "باء" حرؼ جر

 اؼبثاؿ: أرضيتم باغبياة الدنيا من األخرة. (pengganti)أ. بدؿ 

ـ اللفظ أف يسقط بعده أهنا أداة للقيا/  ب. إلستعانة )استخدامها للمساعدة

 .بعمل(. اؼبثاؿ: كتبت بالقلم

بالباء النقل" ألف يبكن لتغيَت "عبعل الفعل اؼبتعدم ك يسمى أيضا ) ج. للتعدية

 .فعل الـز تصبح متعدم(. اؼبثاؿ: ذىب اهلل بنوره

د. للتعويض )إلظهار معٌت استبداؿ شيء من شيء آخر يف مقابل شيء آخر(. 

 .اؼبثاؿ: اشًتيت الثوب بألف

 .اؼبثاؿ: مررت دبحمد. (untuk menunjukkan arti bertemu) ق. إللصاؽ

اؼبثاؿ: ادخلوىا ". مع"اؼبثل  (untuk menunjukkan arti bersama) ك. للمصاحبة

 .بسبلـ أمنُت أم مع سبلـ
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 .ثاؿ: شربت ؼباء النيلاؼب .(untuk menunjukkan arti sebagian) ز. للتبعيضية

اؼبثاؿ: ". عن"اؼبثل  (untuk menunjukkan arti melewati/tentang) ح. للمجاكزة

 .سأؿ سائل بعذاب كاقع

 .ثاؿ: دخلت باؼبسجداؼب .(menunjukkan arti di dalam, pada, di) ط. ظرفية

الذركس اللغة العربية إىل ثبلثة عشر  كذكر مصطفي الغبلييٍت يف كتابو جامع

 53:نوعا من اؼبعاين حرؼ جٌر باء، كىي

ا اؼبعٌت ىو اؼبعٌت اغبق على حد سواء حقيقي ك ؾبازم. ىذ (dengan)أ. إللصاؽ 

 .اؼبثاؿ: أمسكت بزيد. مررت بزيد

 ب. االستعانة ىذا اؼبعٌت عندما تدخل اغبرؼ يف اسم الذم يصبح أداة لتحقيق

 .العمل. اؼبثاؿ: كتبت بالقلم

ج. السببية كالتعليل ىذا اؼبعٌت إذا دخل حرؼ جر إىل اسم الذم ىو سبب حدكث 

 .اؼبثاؿ: مات باعبوعفعل. 
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ىو مثل ضبزة أنو يبكن  "باء النقل"يسمى  "باء"د. التعديو كمع ىذا اؼبعٌت اغبرؼ 

أف ذبعل من فعل الـز تتحوؿ إىل فعل متعدم. كىكذا كاف األكؿ يعمل كفاعل 

 .اؼبثاؿ: ذىب اهلل بنورىم. ربولت إىل مفعوؿ

كاغبركؼ باء ىذه ىي . sumpah dengan menggunakan arti demiق. القسم اؼبعٌت 

القسم يف ذلك. اؼبثاؿ:  حرؼ األصلية لليمُت. كهبذا اؼبعٌت هبوز جواز أف ينطق

قسم على اسم " با"أقسم باهلل أك باهلل ألجتهدكف. يبكن أيضا أف يتم إدخاؿ 

 الضمَت. اؼبثاؿ: بك ألفعلن

من  أم باء اليت تبُت تبادؿ شيء "باء اؼبقابلة"تسمى  "باء" ك. العوض حرؼ

 .شيء آخر ؽبذا الغرض يف اؼبقابل. اؼبثاؿ: خذ الدار بالفرس

الذم يدؿ على اختيار كاحد من شيئُت على آخر دكف  "باء"ز. البدؿ ىو اغبرؼ 

 .أم بدال كمكافآت. اؼبثاؿ: ما يسرىن هبا ضبر النعم

 .اؼبثاؿ: لقد نصركم اهلل ببدر". يف" ح. الظرفية تعٍت استخداـ معٌت حرؼ جرٌ 

 .اؼبثاؿ: بعتك الفرس بسرجو". مع" صاحبة تعٍت استخداـ معٌت حرؼ جرٌ ط. اؼب



 

 اؼبثاؿ: عينا يشرب هبا عباد اهلل". من" م. التبعضية يعٍت استخداـ معٌت حرؼ جرٌ 

 .اؼبثاؿ: فسأؿ بو خبَتا". عن" ؾ. باستخداـ معٌت حرؼ جرٌ 

الكتاب من  اؼبثاؿ: كمن أىل". على" ؿ. االستعبلء يعٍت استخداـ معٌت حرؼ جرٌ 

 .اف تأمنو بقنطار يؤده إليك

يف شكل إضافة فقط من حيث الكبلـ أك من  "باء" ـ. التأكيد ىو حرؼ جرٌ 

 .اؼبثاؿ: ككفى باهلل شهيدا. حيث اعراب

 "ك" حرف جرّ . 7

 54لديو ثبلثة أنواع من اؼبعٌت:" ؾ" حرؼ جرٌ 

اؼبثاؿ: ؿبمد  أ. للتشبيو )إلظهار معٌت شبو شيئا مع شيء آخر يف بعض الصفات(. 

 .كالبدر

ب. التعليل )إلظهار معٌت السبب يف العمل السابقة(. اؼبثاؿ: كاذكركه كما ىداكم 

 .)أم ؽبديتو إياكم(
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كخدمتو توكيد / تعزيز(. اؼبثاؿ: ليس كمثلو  حرؼ جٌر يزيده يف اعراب) ج. لزيادة

 .شيئ )أم ليس مثلو شيئ(

العربية إضافة باستخداـ معٌت  كمصطفى الغبلييٍت يف كتابو جامع الدركس اللغة

 55".كاؼ" اؼبثاؿ: كن كم أنت. كما معٌت حرؼ جرٌ ". على" حرؼ جرٌ 

 "ل" . حرف جرّ 8

، كنفس حبرؼ آخر إذا  milikأك  kepunyaan" ؿ" اؼبعٌت األساسي من حرؼ جرٌ 

حرؼ لو معاين خاصة معُت يشَت إىل معٌت  اؼبختلفة من ىذا اعبملة كاف يف شكل

ببيو، كاليت تبُت معٌت اإلنتهاء باؼبعٌت "إىل" كالعديد من معاين حرؼ جٌر التعليل ك الس

لديو طبسة  الـ ذكر مصطفى الغبلييٍت كما يف كتاب جامع الدركس اللغة العربية56الـ. 

 كىي: 57عشر من اؼبعاين،
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57 Op.Cit., hlm. 263-268. 



 

الذم دخل إىل صياغة وبيط هبا نوعُت من اؼبواد اليت " الـ" جر أ. اؼبلك حرؼ

 .ثاؿ: كهلل ما يف السموت كاألرضاؼب". الـ" إدخاؿ

ببلـ االختصاص كالـ االستحقاؽ كىو الـ تقع بُت  ب. االختصاص كىو يسمى 

 اؼبثاؿ: اغبمد هلل. اسم اؼبعٌت ك الذات

يسمى ببلـ النسبة الـ يقع بُت نوعُت من اؼبواد يف حُت  "ج. شبو اؼبلك  ىذا "الـ

 .للفرساؼبثاؿ: اللجاـ . الذم دخل عليو ليس لو اللفظ

البلـ اؼببينة، ألف اللفظ الذم أف يدخلو صفها   "الـ" د. التبيُت يسمى ىذا

اؼبثاؿ: خالد أجب يل . السابق، إما فعل التعجب أك اسم التفضيل للفظ كمفعوؿ

 .من سعيد

 ق. التعليل كالسببية. اؼبثاؿ: إف أنزلنا إليك الكتاب باغبق

يف موقف اعراب لتعزيز الكبلـ. اليت تضاؼ فقط  "ك. التوكيد ىو حرؼ جٌر "الـ

 مثاؿ: يابؤس للحرب!



 

اؼبثاؿ:  ز. التقوية اليت جائت لتعزيز العامل الضعيف  ك سبب تأخره النو ليس فعل،

 .الذين ىم لرهبم يرىبوف

 اؼبثاؿ: كل هبرم ألجل مسمى". ايل" ح. انتهاء الغاية معناىا باستخداـ حرؼ جرٌ 

ؾبركرا مع  كقراءتو منصوبا مع مستغاث قراءتو " الـ" ط. االستغاثة حرؼ جر

 اؼبثاؿ: ياػبالد لبكر. مستغاث لو

على منداء اؼبعجب منو. اؼبثاؿ: يا  "يا""فتحة" بعد  يقرأه" الـ"م. التعجب 

 للفرح

يف بعض األحياف يبكن استخداـ حرؼ الـ أيضا على غَت منداء مع كاسرا للقراءة. 

 .اؼبثاؿ: هلل دره رجبل

، فبا يدؿ على أف اللفظ الذم  يسمى ببلـ العاقبو ك الـ اؼباؿالـ" "ؾ. الصيورة 

اللفظ السابق، كعاقيبة ك ىو يسبب للنتيجة النهائية.  يقع بعده ىو العقيبة من

 .اؼبثاؿ: فالتقطو الفرعوف ليكوف ؽبم عدكاك حزف



 

إما حقيقي أك ؾبازم. اؼبثاؿ:  "على" ؿ. االستعبلء يعٍت استخداـ معٌت حرؼ جرٌ 

 .بلذقاف سجداىبركف ل

 .ـ. الوقت كيسمى أيضا الـ الوقت ك الـ التاريخ. اؼبثاؿ: ىذا الغبلـ لسنة

اؼبثاؿ: كنضع اؼبيزاف القسط ليـو . (di dalam)ف. باستخداـ معٌت حرؼ جٌر يف 

 القيامة

اؼبثاؿ: فلما نفرقنا كأين كمالكالطوؿ ". مع" س. باستخداـ معٌت حرؼ جرٌ 

 .اإلجتماع

يف كتاب الفية، إال أنو يفسر بعض منو  "الـ" معاين حرؼ جرٌ  يف حُت أف مناقشة

 58ليست ككل كـبتلفة عن معٌت اؼبذكور. كمن بينها:

اؼبثاؿ:   أ. النتهاء الغاية الزمانية اك اؼبكانية )إلظهار اؼبعٌت النهائي للوقت أك اؼبكاف(.

 كل هبرم ألجل مسمى

 ؼبسجد اؼبثاؿ: ىذا القلم(. ب. للملك )إلظهار معٌت اؼبلك
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 .اؼبثاؿ: ىذا الباب للبييت(. ج. لشبو اؼبلك )إلظهار معٌت تشبو باؼبلك

اؼبثاؿ: ذىبت لزيد (. مفعوؿ إىل فيو الذم ليس لديهم مفعوؿ فعل تغَت) د. للتعدية

 اؼباؿ

 .اؼبثاؿ: قسمت إلكرامك(. السابق ق. للتعليل )فبا يشَت إىل سبب العمل

 .زيز(. اؼبثاؿ: اإلسبلـ نصرتك. لزيادة )تضاؼ إىل كلمات أخرل لتع

 "حتى" . حرف جرّ 9

 .اؼبثاؿ: أكلت السمكة حىت رأسها 59حرؼ جٌر حىت لو معٌت لبلنتهاء )يف النهاية(.

يف كتاب رألفية تفسَته النتهاء الغاية الزمانية اك اؼبكانية )إلظهار معٌت هناية الوقت / 

 .اؼبثاؿ: بذلت مايل حىت أخر درىم 60اؼبكاف(.

يبكن  "اىل" ىو أف حرؼ جر "حىت"ك " اىل"ق بالفرؽ بُت حرؼ جر فيما يتعل

فبارسة جر على ألفاظ الذم أصبح هناية للشيء السابق، أك اليت ذبتمع مع هناية كاليت 
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Mushthafa Al-Ghulayaini, Op.Cit., hlm. 251-253.  

60
Mushthafa Al-Ghulayaini, Op.Cit., hlm. 272.  



 

يبكن تطبيق جر فقط  "حىت" ليست النهاية كال تليب النهاية. يف حُت أف حرؼ جر

 هناية. على الفاظ الذم أصبح هناية السابق أك الذين التقى

إف مل يكن  (pengecualian) . حرؼ جٌر خبل، حاشا ك عدا ىي ؽبا معٌت إستثناء10

 على سبيل اؼبثاؿ: 61".ما"مسبوقا من قبل 

 قاـ القـو خبلزيد

 قاـ القـو حاشا زيد

 قاـ القـو عدا زيد

على سبيل  62كبلنبا حرؼ قسم ؽبا معٌت القسم.  "تاء"ك  "كاك" . حرؼ جرٌ 11

 تاهلل ألفعلن كذا, فعلن كذاكاهلل أل اؼبثاؿ:

" من" جر كبلنبا على حد سواء تستخدـ معٌت حرؼ جٌر مذ ك منذ . حرؼ12

اؼبعٌت البتداء الغاية عند عرض اؼباضي. اؼبثاؿ: مارأيتو منذ يومنا اكشهرنا. كاستخداـ 
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62
Ibid., hlm. 268.  



 

اؼبثاؿ: ما رأيتك مذ اك منذ يـو  63للظرفية عند عرض اؼبستقبل. "يف" معٌت حرؼ جر

 .اعبمعة

مث خففت، كالدليل على أف النحوم يقرأ  "منذ"يأيت من  "مذ" حرؼ جر

اؼبثاؿ: انتظرتك مذ الصباح. أما حرؼ . عندما التقى اغبرؼ حبر ساكن "ضم الذاؿ"

كاذا الظرفيو، مث أدخلت يف كلمة كاحدة. لذلك يتم  "من اعبارة"جر منذ فهي مشتقة 

 64األصل.قراءة " اؼبيم" كسرة يف بعض اللغات، ألف انظر 

ىي أيضا معنو  "رب" رٌب" أحيانا معنو للتقليل يعٍت إظهار قليبل. ك" . حرؼ جرٌ 13

رٌب"  يشار إليها من خبلؿ " جر لتكثَت يعٍت إظهار الكثَت. كفيما يتعلق دبعٌت حرؼ

 .اؼبثاؿ: رب رجل كرًن لقيتو 65.عبلمات القرينة اليت ربدد اؼبعٌت يف القصد

 جر يف بعض األحياف يتم حذؼ من حرؼ "ا ربف"ك  "كاك رب" . حرؼ جرٌ 14

هبيئ حرؼ كاك أك فا. كمع ذلك، فإف  كلكن عاملو ال تزاؿ ثابت، مث يف موقعو "رب"
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Ibid., hlm. 268., مالك الدين صباؿ اإلماـ بنا ؿبمد الدين برك اهلل عبد أيب الناظم ابن , Op.Cit., hlm. 267.  

64
Mushthafa Al-Ghulayaini, Op.Cit., hlm. 270.  

65
Ibid., hlm. 270.  



 

اؼبثاؿ: كليل كموج البحر أكخى سدكلو على  66التغَتات األكثر ىو باستخداـ كاك.

 .بأنواع اؽبمـو ليبتلي

  حرؼ جٌر "من" كلكن يعملكى" اؼبعٌت للتعليل اليت تستخدـ معٌت" . حرؼ جرٌ 15

يعمل على اؼبصدر اؼبؤؿ دبا " كى" كأحيانا حرؼ جر "حرؼ جٌر "ما اإلستفهامية

 مثاؿ: إذا أنت مل تنفع فضر فأما يراد الفيت كيما يضر كينفع 67اؼبصدريو.

 68الذم كتبها اللغة العقيل )يف اللغة عقيل(. تنطبق كحرؼ "لعل" . حرؼ جرٌ 16

 د( لعل اهلل فضلكم علينااؼبثاؿ: )القليل اؼبطر 

كفقا للغة ىذيل )يف اللغة  "من" باستخداـ اؼبعٌت حرؼ جرٌ  "مىت" . حرؼ جرٌ 17

 .بذا شربن البحر مث ترفعت مىت عبج ؽبن نئيج على سبيل اؼبثاؿ: 69ىذيل(.

 ج. طريقة التعليم
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Ibid., hlm. 275  

67
Ibid., hlm. 272.  

68
Ibid., hlm. 273.  

69
Ibid., hlm. 273.  



 

بشكل عاـ يتم تعريف الطريقة على أهنا كل شيء الواردة يف عملية التعليم. كأضاؼ 

Bisri Mustofa  ك Abdul Hamid   يبكن تعريفها بأهنا الطريقة ىي منهجية الختيار ، كإعداد

ىي كسيلة خطة العاـ  يعتقد الطريقة  Ahmad Fuad Effendi 70ك العرض اؼبواد اللغوم.

بأف الطريقة ىي  Zulhananدبزيد من التفاصيل رأم من  71.اللغة منهجية بالنهج احملدد لعرض

يبكن هبب علينا أف نفهم  72لم للتعبَت اؼبواد التعليمية اؼبتعلقة بنهج كاإلجرائية.كسيلة عن اؼبع

أف طريقة التدريس كاحد من الوسيلة اؼبستخدمة باؼبعلم لتسهيل عملية التعليم كمساعدة 

طريقة  بارعا يف اللغة.طرؽ التعليم العربية يف عامل التعليم من العديد الكثَت منها: الطلبة

, طريقة االتصالية, السمعية الشفوية طريقة, طريقة القراءة, طريقة اؼبباشرة, لًتصبةالقوائد ك ا

 الطريقة االنطقائية ك

من عدة أنواع من طريقة التعليم اؼبذكورة، كيبكن بينهم إدراج مناسب أك دقيقة 

 الستخدامها يف التعليم كالتعلم اللغة العربية، كخاصة يف اؼبواد حرؼ جٌر بعد ربليل ححرؼ

 .جٌر على كتاب اؼبدرسية ك حصوؿ على النتيجة، كبعد العرض كما ىو متوقع
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Bisri Mustofa Dan Abdul Hamid, Metode Dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 

UIN-Malang Pres, 2011), hlm. 2-3.  

71
Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), hlm. 5.  

72
Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 

2014), hlm. 19.  



 

 الثالث الباب

 تقنية البحثو  طريقة

 البحث عنو  . أ

 اؼبكتبية حبث ىو اؼبستخدـ البحث نوع فاف حثالب مشكلة على كبناء

(library reseach )متنوع الوصفي النوعي من التعريف. النوعي الوصفي تكوف اليت 

 طريقة أف  Lexy J, Moleong بو استشهد الذم Taylor ك Bogdan أكضح كما جدا،

 الكتاب نفس يف ذلك، على كعبلكة. كصفية بياناتإىل  تنتج اليت األحبث ىي النوعي

اليت  اػبربة ذكم من ىو ما ظاىرة عن يعتـز الذم البحث ىو النوعي البحثأف   يصف

 كلي بشكل اآلخر، كاعبزء كالعمل كالدافع، السلوؾ، تصور مثل البحث وضوعدب حدث

 ـبتلف من كاالستفادة اػباصة الطبيعة كاللغة، الكلمات شكل يف كصف طريق كعن

 يف بياناهتا عن التعبَت يتم دراسة ىو النوعي البحث أف Ibnuأرل  73.الطبيعية طريقةال

 عرب ذلك، على كعبلكة 74.اإلحصائية التقنية استخداـ دكف كربليلها شفهي شكل
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Lexy. J. Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2008), hlm. 6.  

74
Mohammad Ainin,  Metodologi Penelitian Bahasa Arab. ( Malang: Hilal Pustaka 2007) 

hlm. 12.  



 

Sugiyono حالة لدراسة اؼبستخدمة البحث طريقة ىي النوعي البحث طريقة بأف 

 اعبهود كل ىي( Library Research) اؼبكتبية حبث أف حُت يف 75.الطبيعية الكائنات

 يف باؼبشكلة الصلة ذات مكتوبة معلومات على كصبع للحصوؿ الباحث يبذؽبا اليت

 اليت البيانات صبع خبلؿ من شخص قبل من البحث يتم أخرل، كبعبارة 76.الدراسة

 يف األكصاؼ عرض كمع كالكتابات كاؼبقاالت صحوؼكال كاجملبلت الكتب من تأيت

 .كاللغة الكلمات شكل

 مصادر البحث و ب. بيانات

 كتاب يف الواردة حرؼ جٌر الذم ىي البحث ىذا يف البحث بيانت إف

 للصف 2013 هنج العلمي اؼبنهج) للطلبة اللغة العربية العربية اللغة دركس اؼبدرسية

 إندكنيسيا صبهورية يف الدينية الشؤكف كزارة نشرهتا اليت الثانوية االسبلمية درسةدب العاشر

 اليت البيانات حقا اؼبؤىلة ثالبح حبيث النوعي البحث نظرية Arikunto كفقا(. 2014
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.  (Bandung: Alfabeta  2010.) 

hlm. 1  

76
Moh, Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Hilal Pustaka, 2010), hlm. 56.  



 

 مصادر مكتنقس 77.الثانوية كالبيانات األكلية البيانات ىوك  تكتمل، أف هبب صبعها مت

. كالثانوية األكلية البيانات مصادر كنبا نوعُت، إىل Sumardiكفقا  الدراسة يف البيانات

 األكؿ اؼبصدر من مباشرة صبعها مت اليت البيانات مصدر ىو األكلية البيانات مصدر

 أف حُت يف بحثال موضوع عن البحث يف الباحثُت قبل من كمرجع كاستخدامها

 البيانات على اغبفاظ شأهنا من اليت البيانات من ؾبموعة ىو ةالثانوي البيانات مصدر

 78.البحث وضوعدب اؼبتعلقة األكلية

 :ىي الباحث يستخدمها اليت األكلية البيانات درمص

 للصف 2013 اؼبنهج العلمي هجاؼبن) دركس اللغة العربية كتاب اؼبدرسية للطلبة

 إندكنيسيا، صبهورية يف نيةالدي الشؤكف كزارة: جاكرتا ،(العلية درسةدب العاشر

2014. 

 :ىي الباحث يستخدمها اليت الثانوية البيانات درمص

a. Syamsuddin Muhammad Araa’ini, 2013, Ilmu Nahwu Terjemah 

Mutammimah Ajurmiyyah, Bandung: Sinar Baru Algensindo. 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik,  (Jakarta Rineka Cipta 

2010), hlm. 21-22.  

78
Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 84.  



 

b. Muhammad Anwar, 1996, Cet-5, Ilmu Sharaf Terjemahan Matan 

Kailani  Dan Nazham Al-Maqsud, Bandung: Sinar Baru Algensindo. 

c. Mushthafa Al-Ghulayaini, 1991, Terjemah Jami’ud Durusil 

Arabiyyah, Semarang: CV Asy Syifa’. 

d. Ahmad Zaini Dahlan, tt, Syarah Mukhtasor Jiddan ‘Al Matni Al 

Jurumiyah, Semarang: Karya Thoha. 

e. Fuad Nikmah, tt, Mulakhos Qowaidul Lughah Al Arabiyyah, Beirut: 

Darul Tsaqofah Al Islamiyah. 

f. Henry Guntur Tarigan dan Djago Tarigan, 1986, Telaah Buku Teks 

Bahasa Indonesia, Bandung: Angkasa. 

g. Imaduddin Sukamto Dan Akhmad Munawir, 2008, Cet-VI, Tata 

Bahasa Arab Sistematis, Yogyakarta: Nurma Media Idea. 

h. ,اٍف ىف ترصبة كفاية الصبياف ىف عوامل اعبرجاف )ظباراع: 3641 عبد القهر اعبرحاىن , تػىٍفرًحىةي الوًٍلدى
 طو فوترا,(

 البيانات جمع ج. طريقة

 من الدراسة مراجعة إلجراء التوثيق طريقة ىي اؼبستخدمة البيانات صبع طريقة

 79.حلها هبب اليت مشكلة مع ذات الصلت اليت كالتقارير جبلتكالس كاؼبؤلفات الكتب

 كانت كإذا كتابة، شكل يف اللفظية البيانات من ؾبموعة عن عبارة التوثيق

 حقك  كدقة 80،كثائق شكل يف ربليلها سيتم( سوؼ) اليت البيانات أك اؼبعلومات

 أداةإىل  جاعكاسًت  اسًتاتيجية على يعتمد البحث كمتغَتات اؼبوضوع حوؿ اؼبعلومات
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Suharsimi Arikunto, Op.Cit., hlm. 202.  

80
Ainin, Op.Cit.,  hlm. 130.  



 

 أف ذلك من كيفهم. التوثيق طريقةب البيانات صبع تنفيذ يسمى مث 81.اؼبستخدمة البيانات

حرؼ مع يرتبط كحىت كاجملبلت الكتب مثل كثائق شكل يف البيانات تطلبي ىذا البحث

 دركس اؼبدرسية باكت يف بحث أشكاؿ حرؼ جٌر الوردة يف الكائن البحثلل كذلكجٌر 

للصف العاشر  2013 عاـ هنج العلمي اؼبنهج) العربية ةلبالط تابك العربية اللغة

 إندكنيسيا صبهورية يف الدينية الشؤكف كزارة عن دبدرسة الثانوية االسبلمية نشرت

2014.) 

 البحث د. أدوات

 البيانات عبمع الباحثُت قبل من استخدامها منشأة أك أداة ىي البحث أداة كاف

 ككاملة دقيقة أكثر حيث من فضل،األ نتائجحصوؿ ال ك سهلاأل العمل هبعل أجل من

 أخرل علماء كتظهر 82.صبعها مت اليت البيانات إلدارة الباحثُت على يسهل فبا كمنتظمة،

 كيف 83.اؼبلحوظة كاالجتماعية الطبيعية الظواىر لقياس تستخدـ أداة ىي البحث أداة أف
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Saifuddin  Anwar. Metode penelitian,  (Jokjakarta Pustaka Pelajar  2009), hlm. 36.  

82
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hlm. 203 dan 274.  

83
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), 

hlm. 148.  



 

 للحصوؿ اؼبستخدمة اتالبيان صبع أداة ىي البحث أداة ، Mohammad Ainin كتاب

 دقيقة لتكوف صبعها مت اليت اغبقائق أك البيانات حبيث اغبقائق أك البيانات على

 84.كشاملة

 الباحث سهيللت البحث أدكات هتدؼ تسليمها، مت اليت اآلراء بعض على كبناء

 .كمنتظمة ككاملة دقيقة أكثر حيث من أفضل، يكوف أف البحث كنتائج البيانات إلدارة

 حرؼ جرٌ  على ربتوم اليت البيانات بطاقة شكل يف ىيا البحث ىذ يف تاألدكا

 ةلبالط كتاب العربية اللغة دركس اؼبدرسية الكتب يف كاغبوار القراءة اؼبواد على الواردة

 عن نشر للصف العاسر دبدرسة الثانوية االسبلمية 2013 هنج العلمي اؼبنهج) العربية

 الفنية الناحية من كأداة االداة ىذا(. 2014 إندكنيسيا صبهورية يف الدينية الشؤكف كزارة

 :اؼبثاؿ سبيل على. ربليلو مث البيانات كمعاعبة عبمع كاحدة طريقة تكوف أف يبكن
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Mohammad Ainin, Metode Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Bintang Sejahtera, 2013), 

hlm. 116.  



 

 .البيانات بطاقة باستخدام البحث أداة  5.1 الجدول

 ؾبركر
حرؼ 

 جرٌ 
 اؼبواد  اعبملة

 القراءة   

 اؼبرافق العامة

 )أ(

ستنايف مدر  يف مدرستنا  يف مدرستنا مرافق عامة كثَتة الفصوؿ  
 ىا
 ىا

 من
 يف

 منها
 فيها

 الدراسية منها فصوؿ دراسية, ندرس فيها

 الدركس اؼبقررة كمنها معمل اللغات, نتدرب منها من ىا
 ق

 االستماع
 اللغة

 يف

 على
 ب

 فيو
 على االستماع

 باللغة 
 فيو على االستماع كالكبلـ باللغة العربية كاللغة

 ىا
 ىا

 من
 يف

 منها
 فيها

 اإلقبليزية كمنها مكتبة نقرأ فيها أنواعا

 الكتب
 ىا

 من
 يف

 من الكتب
 فيها

 من الكتب اؼبدرسية. كفيها أيضا اعبرائد

 ىا
 ق

 من
 يف

 منها
 فيو

 كاجملبلت. كمنها مسجد نصلي فيو صباعة.

 



 

 البيانات تحليل تقنية. ه

 تظهر سوؼ التحليل ىذا مع نوأل البحث، عملية يف مهم جزء ىو ثالبح يف التحليل

 85.بحثلل النهائي اؽبدؼ كربقيق البحثية اؼبشاكل حل يف خاصة فيدةاؼب اؼبوجودة البيانات

 ألف النوعية البيانات ربليل تقنية ىيا البحث ىذ يف اؼبستخدمة البيانات ربليل تقنية

 البيانات كلكن رقاـ،أ شكل يف ال اذاف النوعية البيانات ىي عليها اغبصوؿ مت اليت البيانات

 إىل تتطلب لذلك اؼبؤرخُت، قبل من كمقاالت تقارير شكل يف كاغباالت الظواىر شكل يف

 النوعي التحليل مفهـو أف Arikunto يقوؿ كما. البحث مشكلة حل يف دقيق فكر

 كتوليفها البيانات كتنظيم البيانات باستخداـ العمل بو يقـو الذم العمل ىو للبيانات

 86.لآلخرين قولو يبكن ما كربديد تعلمو يتم كما مهم ىو ما كإهباد األمباط نع كالبحث

 كتطبيقها كتبويبها البيانات إلعداد خطوات 3 البيانات ربليل يتضمن عامة، كبصفة

 :يلي كما ىي البيانات ربليل يف ازباذىا هبب اليت اػبطوات 87،البحثية للنهج كفقا
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Joko Subagyo, Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek),  (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), hlm. 104-105.  

86
Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif.  (Bandung: Rosdakarya. 2008) hlm.  248.  

87
Arikunto,  Op. Cit.,  hlm. 278.  



 

 البيانات خفيضت. 1

 األشياء على الًتكيز مع األساسيات، كاختيار شرح، خبلؿ من ناتالبيا تقليل يبدأ

 أف يبكن زبفيضها مت اليت البيانات حبيث اؼبيداف، من القادمة البيانات حملتول مهمة ىي اليت

 يبكن البيانات، زبفيض عملية يف 88.اؼبلحوظة النتائج من كضوحا أكثر صورة تعطي

 ىو كالذم منها، التخلص يتم كاليت عنها، ترميز مت اليت البيانات حوؿ قرارات ازباذ للباحث

 كتاب العربية اللغة دركس اؼبدرسية باكت يف تطويرىا هبرم ما قصص موجز، عن عبارة

 نشرهتا دبدرسة الثانوية االسبلمية العاشر للصف 2013 هنج العلمي اؼبنهج) العربية ةلبالط

 شكل ىو البيانات زبفيض(. 2014 عاـ يف إندكنيسيا صبهورية يف الدينية الشؤكف كزارة

 كينظم الضركرية غَت منها التخلص يوجو، يصنف، يشحذ، الذم التحليل أشكاؿ من

 النهائية النتائج رسم االستنتاج كيبكن لرسم يبكن اليت الطريقة ىذه مثل يف البيانات

 89.منها كالتحقق
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 البيانات عرض. 0

 السرد كاعبمل الكلمات شكل يف يطببس البيانات عرض عملية ىو البيانات عرض

 الباحث قبل من يتقن صبعها مت اليت البيانات أف نية مع كالرسومات كاؼبصفوفات كاعبداكؿ

 90.الصحيحة االستنتاجات الزباذ كأساس

 واالستنتاج التحقق. 5

 ةحلاؼبر  يف. ملموسة مؤقتة استنتاجات عبعل الباحث يكوف البيانات صبع بداية منذ

 بو قاـ الذم السجل يف( verifikasi) أخرل مرة االستنتاجات من حققالت هبب النهائية،

 تزاؿ ال أكلية باستنتاجات النتائج استنتاج يبدأ كقد. متُت استنتاج كبو مث كمن الباحث

 أخَتا اغبقيقة، عن منها ربققك  كيستمر بأف وبلل البيانات دخلت بعد أف. تنقيح إىل حباجة

 البحوث نتائجال جوىر ىي االستنتاج. كضوحا كأكثر معنا أكثر النهائية النتائج على حصل

 النهائية النتائج تكوف أف كينبغي. السابقة األكصاؼ على بناء آخر اآلراء توضح اليت

 أجريت اليت ثالبح كنتائج البحث، أىداؼ ث،البح على الًتكيز إىل الصلة ذات مصنوعة

 91.ومناقشات
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 الرابع الباب

 ومناقشة تحليل

 

 للصف العاشر ةيالمدرس كتاب في حرف جرّ  تصنيف . أ

ا البحث عن حرؼ جٌر يف كتاب اؼبدرسية للصف العاشر دبدرسة الثانوية ىذ ناقشي

 أصبح الذم  KTSPمن اؼبنهج  العربية اللغة كتاب من تطوير ىو الكتاب ىذا. االسبلمية

 اؼبنهج العلمي هنج طبقوا الذين الثانوية االسبلمية درسةدب ة الصف العاشربلطل إلزامي كتيب

13. 

 احملتوية راءةكالق اغبور على فصل كل يف اعبملة من زبفيض طريق عن التحليل شرح 

 :يلي كما ىي البيانات بطاقة باستخداـحرؼ جٌر  على

 ةالباب األول البيانات الشخصي .1

 األول الفصل في حرف جرّ تخفيض 4. 1 الجدول

 تحليل

حرف 
 جر

 المواد

 اغبوار  

 أنت طالب؟اؼبوظف : ىل 



 

 الطالب : نعم, يا أستاذ

 اؼبوظف : ما اظبك؟  

 الطالب :عبد الرضبن

 ,dengan“ كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

secara, yang”   يعٍت اسم ظاىر مداخلهاك 

 .الكامل

 اؼبوظف : ما اظبك بالكامل؟ ب

 الطالب : عبد الرضبن البنتاين  

 اؼبوظف :أريد بياناتك الشخصية  

 ه ىي بطاقيت, تفضل!الطالب : ىذ  

 اؼبوظف :شكرا

 الطالب :عفوا!

   

 القراءة

 البيانات الشخصية

 اسم ظاىر مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 
 .طالب يعٍت

البيانات الشخصية األكىل  -1 ؿ
 لطالب, 

 di,di dalam" كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

atau pada " يعٍت ًاٍسم ًإشىارىة مداخلهاك 
 .ىذه

 ىذه اظبو سيف اؽبادل يف يف
 , البطاقة

" dari " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ   أف مدرستو تعرؼ من ىنا من



 

 مدرسة حكومية  .ىنا يعٍت ًاٍسم ًإشىارىة مداخلهاك 

حرؼ جٌر ب"  " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 
 .كزارة ظاىر يعٍتًاٍسم  مداخلهاك 

 تابعة لوزارة الشؤكف الدينية ؿ
(Kementrian Agama) 

 اسم ظاىر اخلهامدك  اإلضافية حرؼ جرٌ 
 .طالبة يعٍت

الثانية  البيانات الشخصية -2 ؿ
 لطالبة, 

 di,di dalam " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

atau pada " يعٍت ًاٍسم ًإشىارىة مداخلهاك 
 .ىذه

يف ىذه  (نور اؽبداية)اظبها  يف
 , البطاقة

تعرؼ أف مدرستها مدرسة أىلية   
 تابعة 

 حرؼ جٌر ب" " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 
 .مؤسسة ظاىر يعٍتًاٍسم  مداخلهاك 

 Yayasan) ؼبؤسسة دار العلـو ؿ

Darul Ulum) 

 بطاقة شخصية  

 اسم ظاىر مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 
 .طبلب يعٍت

أنا عبد الرزاؽ, انا طالب من  من
 طبلب 

حرؼ جٌر يف"  " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 
 .اؼبدرسة ظاىر يعٍتًاٍسم  مداخلهاك 

من اؼبدرسة الثانوية  الصف األكؿ من
 اإلسبلمية 

كعنواف اؼبدسة: شارع 60 اغبكومية  
 أضبد 

طوباف. جاكا  69دحبلف رقم   
 الشرقية, بييت



 

 dari " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

(melewati) " ظاىر يعٍتًاٍسم  مداخلهاك 
 .اؼبدرسة

 بعيد عن اؼبدرسة. عنواف البيت  عن

  (Gg. Kenari Rt. 06/Rw.02)  رقم
فاالنج ىذه ىي بطاقيت 14

 الشخصية. كىذه خَت النسوة.

 dari atau " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

dibandingkan dengan " ًاٍسم  مداخلهاك
 .طالبات ظاىر يعٍت

ىي طالبة ماىرة ىي طالبة من  من
 طالبات الصف

حرؼ جٌر يف"  " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 
 .مدرسة ظاىر يعٍتًاٍسم  مداخلهاك 

ن مدرسة )الفبلح( الثانوية األكؿ م من
 .اإلسبلمية

 مداخلهاك " di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 .شارع ظاىر يعٍتًاٍسم 

 dari " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

(melewati) " ظاىر يعٍتًاٍسم  مداخلهاك 
 .اؼبدرسة

 يف

 

 عن

 88كاؼبدرسة يف شارع أمرتا رقم 
بيتها قريب عن اؼبدرسة  بندكنج

ارع ؿبمد كعنواف خَت النسوة )ش
بندكنج(, ىذه ىي  56حاتا رقم 

 .بطاقتها الشخصية
 

 يصل ما الباحث هبد الشخصية البيانات األكؿ الباب يف حرؼ جٌر يف اغبوار كالقراءة

 حرؼ جرٌ  2 ،هبرر اسم الظاىر منهم كل "باء" حرؼ جرٌ  2: التفاصيل مع حرفا 16 اىل

 4 ،هبرر اسم الظاىر منهم كل "يف" حرؼ جرٌ  3 ،هبرر اسم الظاىر منهم كل "عن"

هبرر  منهم كل منها 4ك  "من" حرؼ جرٌ  5 ك هبرر اسم الظاىر منهم كل حرؼ جٌر"ؿ"
 .منها أف هبرر اسم الضمَت 1 ك اسم الظاىر



 

 الباب الثاني المرافق العامة في المدرسة .2

 الثاني الفصل في حرف جرّ  تخفيض 4. 0 الجدول

 تحليل

حرف 
 جر

 المواد

 اغبوار  

 اؼبدرسةديواف  -1

 " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

bagi, untuk atau buat "

 .كم ضمَت يعٍتًاٍسم  مداخلهاك 

 برىاف : السبلـ عليكم كرضبة اهلل كبركاتو! علي

 " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

bagi, untuk atau buat "

 .كم ضمَت يعٍتًاٍسم  مداخلهاك 

 البواب : كعليكم السبلـ كرضبة اهلل كبركاتو علي

 " كمعنو األصلي جرٌ حرؼ 

di,di dalam atau pada "

 يعٍت ًاٍسم ًإشىارىة مداخلهاك 
 .ىذه

 فريد : ىل أنت موظف يف ىذه اؼبدرسة؟ يف

البواب : ال, ليست موظفا بل أنا بواب ىذه   
 اؼبدرسة

فريد : أين ديواف ىيئة التدريس, يبكنك أف 
 ترافقٌت؟

البواب : تفضل ياسيدل! أرافقك إىل ديواف  إىل ke " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 



 

atau menuju " ًاٍسم  داخلهامك
 .ديواف ظاىر يعٍت

 ىيئة التدريس 

 dari " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت ًاٍسم ًإشىارىة مداخلهاك " 
 .ىنا

 فريد : ىل الديواف بعيد من ىنا؟ من

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .الفكرة يعٍت اسم ظاىر

 على
 

الديواف جانب اؼبكتبة على  البواب : ال, يقع
 الفكرة, عم تبحث؟

 dari " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك " 
 .ابٌت

 

 ؿ

فريد : أحبث األستاذ عبداهلل, ىو كيل 
 .الصف البٌت

 ada " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك " 
 .اؼبرافق

 ىل تكمل اؼبدرسة باؼبرافق العامة؟ ب

 " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

dengan atau ada " مداخلهاك 

 .اؼبرافق يعٍت ظاىرًاٍسم 

 

 ب

البواب : نعم يا سيدل, تكمل اؼبدرسة 
بالفصوؿ الدراسية كاؼبكتبة كاؼبسجد 

 .كاؼبلعب

 فريد : إذف ىذه اؼبدرسة جيدة.  

البواب : ىذا يا سيدل ديواف ىيئة 
 التدريس!

 atas " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

atau untuk " ًاٍسم  مداخلهاك
 .مساعدتك يعٍت ظاىر

 فريد : طيب, شكرا على مساعدتك على



 

 البواب : عفوا  

" di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .ديواف

 يف ديواف ىيئة التدريس -2 يف

 " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

bagi, untuk atau buat "

 .كم ضمَت يعٍتًاٍسم  مداخلهاك 

 فريد : السبلـ عليكم يا أستاذ علي

 " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

bagi, untuk atau buat "

 .كم ضمَت يعٍتًاٍسم  مداخلهاك 

 علي
 

األستاذ : كعليكم السبلـ كرضبة اهلل كبركاتو, 
 أل خدمة ياسيدل؟

 " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

kepada " ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .نبة يعٍت

 " نوكمع األصلي حرؼ جرٌ 

dalam atau tentang " مداخلهاك 

 .التعلم يعٍت ظاىرًاٍسم 

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ  

 .ق اسم ضمَت يعٍت

 عن
 

 يف

 

 

 ؿ

  أريد أف أسأؿ عن نبة ابٌت عمراف فريد :
  يف التعلم.

 ىل لو مشكلة؟

 " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

sampai atau hingga "

 إىل

 

 

  مل يكن إبنكم مشكلةاألستاذ : اغبمد هلل,

        ىو طالب نشيط. إىل اليـو



 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 

 .اليـو

" di " كمعنو األصلي جرٌ  حرؼ

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 

 .الفصل

 .الفصل ىف ىف

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .ما يعٍت اسم ظاىر

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

"dari " ًاٍسم ًإشىارىة مداخلهاك 
 .ىذا يعٍت

 كمعنو األصلي جرٌ  حرؼ

"sepert " ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .ما يعٍت

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

"dengan atau ada " مداخلهاك 

 .اؼبرافق يعٍت ظاىرًاٍسم 

 ب

 

 

 ب

 

 ؾ

 

 

 ب

كنت فرحا هبذا . ىكذا دبا أرجو فريد :

تكمل , كما بُت البواب, اغباؿ

اؼبدرسة باؼبرافق العامة. أىذا 

 صحيح؟

 مداخلهاك  فيةاإلضا حرؼ جرٌ 

 .تلك يعٍت ًإشىارىةاسم 

صحيح جدا ياسيدل. انظر إىل  األستاذ : إىل
 ىي الفصوؿ . تلك اؼبباىن اؼبرتفعة

الدراسية للطبلب. كذلك البنياف  ؿ كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 



 

"untuk " ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .الطبلب يعٍت

مكتبة اؼبدرسة. كجانبها مسجد  
 اؼبدرسة.

" di " كمعنو ياألصل حرؼ جرٌ 

 يعٍت ًاٍسم ًإشىارىة مداخلهاك 
 .ىذه

 atas" كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

atau untuk " ًاٍسم  مداخلهاك
 .معلومات ظاىر يعٍت

 يف

 

 على

رغبت أف يتدرس كلدل يف ىذه فريد : فبتاز. 
 .جزاكم اهلل على معلوماتك. اؼبدرسة

 األستاذ : عفوا.  

 القراءة  

 اؼبرافق العامة

 )أ(  

" di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 ظاىر يعٍتًاٍسم  مداخلهاك 
 .مدرستنا

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .ىا اسم ضمَت يعٍت

 يف

 

 من

يف مدرستنا مرافق عامة كثَتة الفصوؿ  
 , الدراسية منها فصوؿ دراسية

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .ىا اسم ضمَت يعٍت

 " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

serta " ضمَت ًاٍسم  لهامداخك
 .ىا يعٍت

 يف

 

 ندرس فيها الدركس اؼبقررة كمنها معمل  من



 

 di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

dalam " ضمَت ًاٍسم  مداخلهاك
 .ق يعٍت

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .االستماع يعٍت اسم ظاىر

 يف

 

 نتدرب فيو على االستماع كالكبلـ ,اللغات على

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .اللغة يعٍت م ظاىراس

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .ىا يعٍت اسم ضمَت

 ب

 

 باللغة العربية كاللغة اإلقبليزية كمنها مكتبة من

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .ىا اسم ضمَت يعٍت

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .الكتب يعٍت اسم ظاىر

 di" كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

dalam ada atau ada "

 .ىا ضمَت يعٍتًاٍسم  لهامداخك 

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

"ada " ضمَت ًاٍسم  مداخلهاك
 .ىا يعٍت

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .ق اسم ضمَت يعٍت

 يف

 

 من
 

 يف

 

 

 من
 

 يف

نقرأ فيها أنواعا من الكتب اؼبدرسية. كفيها 

أيضا اعبرائد كاجملبلت. كمنها مسجد نصلي 

 فيو صباعة.

 )ب(  



 

 كمعنو ياألصل حرؼ جرٌ 

"termasuk atau ada juga "

 .ىا ضمَت يعٍتًاٍسم  مداخلهاك 

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .ق اسم ضمَت يعٍت

 من
 

 كمنها ملعب, نتدرب على أنواع على

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .الرياضة يعٍت اسم ظاىر

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .كرة يعٍت اسم ظاىر

 من
 دنية. نلعب ىف كرة القدـ ككرة من الرياضة الب ىف

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

"untuk atau agar " مداخلهاك 

 .قباحنا يعٍت ظاىرًاٍسم 

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

"dalam atau di dalam "

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .الدراسة

 على
 

 

 يف

السلة كتنس الطاكلة كغَتىا كىناؾ مرافق 
 الدراسة عامة أخرل تساعد على قباحنا يف

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

"termasuk atau ada juga "

 .ىا ضمَت يعٍتًاٍسم  مداخلهاك 

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .ىا اسم ضمَت يعٍت

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 من
 

 يف

 

 

 يف

 

 

 اغبفل  منها قاعة االجتماع, قبتمع فيها يف

 



 

"dalam atau di dalam "

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .اغبفل

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

"untuk " ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .ذكرل يعٍت

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .نزكؿ يعٍت اسم ظاىر

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .اؼبناسبات يعٍت اسم ظاىر

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .ىا اسم ضمَت يعٍت

 ب

 

 

 ب

 

 من
 

 من

 بذكرل مولد الرسوؿ كاغبفل بنزكؿ القراف

 كغَت ذلك من اؼبناسبات كمنها مكتب

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .ق اسم ضمَت يعٍت

  )الشؤكف اإلدارية(, يعمل فيو اؼبوظفوف  يف

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .ىا اسم ضمَت يعٍت

 اإلداريوف كمنها مكتب)ىيئة التدريس(, من

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .ىا اسم ضمَت يعٍت

 ع فيها اؼبدرسوف كاؼبدرسات.هبتم يف

 )ج(  

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

"dalam atau di dalam "

 .ق ضمَت يعٍتًاٍسم  مداخلهاك 

 يف

 

 

كىناؾ مقصف يبيع فيو البائع بعض 
اؼبأكوالت كاؼبشركبات كعندنا بواب وبافظ 



 

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

"untuk atau guna " مداخلهاك 

 .أمن يعٍت ظاىرًاٍسم 

ى أمن اؼبدرسة, كسائق يسوؽ سيارة عل على
 اؼبدرسة 

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

"dalam atau di dalam "

 .ىا ضمَت يعٍتًاٍسم  مداخلهاك 

 كالننس اؼبيضاءة نتوضأ فيها كىناؾ مرحاض يف

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 
“untuk )kepemilikan(”  

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .الرجاؿ

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 
“untuk )kepemilikan(”  

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .النساء

 ؿ

 

 

 للرجاؿ كمرحاض للنساء بل ىناؾ مرحاض ؿ

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 
“untuk )kepemilikan(”  

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
  .الطبلب

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 
“untuk )kepemilikan(”  

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .الطالبات

 ؿ

 

 

 خاص للطبلب كمرحاض خاص للطالبات ؿ

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

“dari”  ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 من

 

)نقل من كتاب تعليم اللغة العربية الذل ألفو 
 ذ. ىدايات مع التغيَت(



 

 .كتاب يعٍت

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

"diiringi dengan atau serta 

ada"  ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .التغيَت يعٍت

 مع

 

 يصل ما العامة يف اؼبدرسة الباحث حرؼ جٌر يف ىذا الباب الثاين اؼبرافق هبد

 8 ،كل منو أف هبرر اسم الظاىر "إىل" جرٌ  حرؼ 3: التفاصيل مع حرفا 65 اىل

منو أف  7" )على" حرؼ جرٌ  11 ، كل منو أف هبرر اسم الظاىر من "ب" حرؼ

أف هبرر اسم  "عن" حرؼ 1 ،(منو أف هبرر اسم الضمَت 4 ك هبرر اسم الظاىر

أف هبرر اسم  10 ك منو أف هبرر اسم الظاىر 9) "يف" حرؼ جرٌ  19 ، الظاىر

منو أف هبرر اسم  7حرؼ جٌر "ؿ"  8ك هبرر اسم الظاىر.  "ؾ" ؼحر  1 كالضمَت. 

 منو أف هبرر اسم الظاىر 4) "من" حرفا 13 كمنو هبرر اسم الضمَت.  1 الظاىر ك

 (.ضمَتمنو أف هبرر اسم ال  9 ك
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 الثالث الفصل فيحرف جر  تخفيض 4. 5 الجدول

 تحليل

حرف 
 جر

 المواد

 اغبوار  

 اغبياة العائلية

 سليماف : أين تعيش اسرتك ياحامد؟  

 ”di“ كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .جاكرتا

 يف

 .يت يف جاكرتا الشرقيةتعيش اسر  حامد :

 ”di“ كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .سومطرة

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .تسعة يعٍت اسم ظاىر

 يف

 

 من
اسريت تعيش يف سومطرة الغربية,  سليماف :

كىي أسرة كبَتة تتكوف من تسعة 
 أفراد

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .طبسة يعٍت اسم ظاىر

كىي تتكوف من طبسة  حامد : اسريت صغَتة, من
 .أفراد

 di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

atau di dalam " ًاٍسم  مداخلهاك
 .االسرة يعٍت ظاىر

 يف

 

 

 ؿ

 أنا أكرب كلد يف االسرة,  سليماف :

 كيل ثبلثة اخوة كثبلث أخوات



 

 " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

kepemilikan  " ًاٍسم  مداخلهاك
  .م ضمَت يعٍت

 di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

atau di dalam " ًاٍسم  مداخلهاك
 .االسرة يعٍت ظاىر

 " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

kepemilikan  " ًاٍسم  مداخلهاك
 .م ضمَت يعٍت

 يف

 

 

 ؿ
 أنا أصغر كلد يف االسرة, حامد :

 كيل أخ كاحد كأخت كاحدة

 سليماف : أين يعمل أبوؾ يا حامد؟  

" di " نوكمع األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .االدارة

أيب يعمل يف االدارة, كىو موظف  حامد : يف
 حكومي

 أين تعمل أمك يا حامد؟ سليماف :  

" di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .اؼبدرسة

 يف

 
 أمي تعمل يف اؼبدرسة, حامد :

 كىي مدرسة اللغة العربية. 

 ين يتعمل أخوؾ يا حامد؟أ سليماف :  

" di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .اعبامعة

 يف
أخي يتعمل يف اعبامعة االسبلمية  حامد :

 اغبكومية, كىو طالب.

   



 

 القراءة

 أسرة سعيدة

 " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

dari " يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .أسرة

 "di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
  .سورابايا

 من
 

 

يف   كبن من أسرة كبَتة. كنسكن يف سورابايا 

 75عنواف بييت: شارع )أضبد ياين( رقم   

" di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 .بييت يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 

" di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .الطابق

 يف

 

 

 يف
 طابقاف, يف الطابق العلول غرؼ النـو يف بييت

" di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .الطابق

" di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .اؼبساء

 يف

 

 يف

 كغرفة األسرة. كيف الطابق السفلى غرفة

 اعبلوس كغرفة األكل. يف اؼبساء, كبن قبتمع

" di " كمعنو ياألصل حرؼ جرٌ   يف غرفة األسرة لنشاىد التلفزيوف. مث نصلي يف



 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .غرفة

" di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .اؼبسجد

 " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 
bersama atau dengan "

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .أسريت

 يف

 

 مع

 مث نقرأ القراف اؼبغرب يف اؼبسجد صباعة.

 مع أسريت. بعد صبلة العشاء, كبن نأكل 

" di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .غرفة

" di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .غرفة

" di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .مذاكرة

 "di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .الساعة

 يف

 

 يف

 

 

 يف

 

 

 يف

يف غرفة األكل. مث أيب يقرأ اجمللة يف غرفة 
اعبلوس, أمي تساعد أخي الصغَت يف مذاكرة 
الدركس. أخي الصغَت يناـ يف الساعة الثامنة 

 كالنصف ليبل.

كأنا أراجع دركسي كأعمل الواجبات اؼبدرسية,   



 

 ., مث أناـمث أشاىد التلفزيوف قليبل

" dari" كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .كتاب

 " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 
diiringi dengan atau serta ada "

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .التغيَت

 من
 مع

)نقل من كتاب تعليم اللغة العربية الذل ألفو 
 د. ىدايات مع التغيَت(

 القراءة  

" di " كمعنو ياألصل حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
  .السكن

 يف

 يف السكن

 " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

kepemilikan  " ًاٍسم  مداخلهاك
 .اؼبدرسة يعٍت ظاىر

 " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

untuk " ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .الطبلب يعٍت

 " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

untuk " ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .تالطالبا يعٍت

 ؿ

 

 

 ؿ

 

 

 ؿ

 للمدرسة سكن للطبلب كسكن للطالبات,

يزكد ؽبذا السكن باؼبرافق العامة اؼبختلفة,  ؿ مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 



 

 .ىذا يعٍت ًإشىارىةاسم 

 " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

dengan " ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .اؼبرافق يعٍت

 -كاغبمامات -كحجرات النـو -كىي: اؼبسجد ب
 غرفة األكلك  -كاؼبطبخ

 " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

ًاٍسم  مداخلهاك " يف حرؼ جرٌ 
 .اؼبكتبة يعٍت ظاىر

كيزكد السكن كذلك باؼبكتبة, كاؼبلعب,  ب
 كقاعة االجتماع, كاؼبقصف, كاؼبلب يناـ 

" di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .حجرات

 " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

untuk " ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
  .الطبلب يعٍت

 يف

 ؿ

الطبلب يف حجرات النـو حجرات النـو 
مائة كطبسُت  للطبلب كثَتة, عددىا حوايل

 حجرة

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .اغبجرة يعٍت اسم ظاىر

 " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

untuk " ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
  .اؼببلبس يعٍت

 يف

 

 ؿ

ل كل حجرة يسكنها أربعة طبلب, لك
طالب سرير يف اغبجرة خزانة للمبلبس 

 كمكتب كأربعة 

" di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .غرفة

 " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يف

 

 ؿ

يأكل الطبلب يف غرفة األكل, يطبخ  كراسي.
 ؽبم الطباخوف.



 

untuk  " ضمَتًاٍسم  مداخلهاك 

 .ىم يعٍت
 

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .نا يعٍت اسم ضمَت

 كيعدكف لنا كجبات الفطور كالغداء كالعشاء. ؿ

" di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .غرفة

 كيأكل الطبلب معا يف غرفة األكل. كالطبلب يف

" di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .السكن

" di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  هامداخلك 
 .مسجد

 يف

 

 يف
 يعيشوف يف السكن بنظاـ, يصلوف يف مسجد 

 السكن صباعة كيدرسوف كيذاكركف دركسهم,  

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .النظاـ يعٍت اسم ظاىر

" di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .السكن

 ؿ

 يف

 كفقا للنظاـ اؼبعموؿ بو يف السكن.

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .النظاـ يعٍت اسم ظاىر

 ؿ

 

ككذلك يأكلوف كيلعبوف كيسًتوبوف, كفقا 
 للنظاـ ككل ؾبموعة من الطبلب



 

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .الطبلب يعٍت اسم ظاىر

 من

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .ىا يعٍت اسم ضمَت

" di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت اىرظًاٍسم  مداخلهاك 
 .بيوت

 " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

ًاٍسم  مداخلهاك " يف حرؼ جرٌ 
 .جوار يعٍت ظاىر

 

 علي
 يف

 ب

يشرؼ عليها مدرس مشرؼ كاؼبشرفوف 
 يسكنوف يف بيوت جبوار السكن

 dari " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك " 
 .كتاب

 " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 
diiringi dengan atau serta ada "

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .التغيَت

 من
 

 

 مع

)نقل من كتاب تعليم اللغة العربية الذل ألفو 
 د. ىدايات مع التغيَت(

 

 الطبلب السكن كيف األسرة يف اغبياة الثالث الباب يف القراءة ك واراغب حرؼ جر يف

 ؼحر  1 ،رهبٌرر اسم الظاى الذم "ب" ؼحر  4: تفاصيل مع حرفا 56 هبد الباحث



 

 "ؿ" حرؼ 14 ، هبٌرر اسم الظاىر "يف" حرؼ 28 ، هبٌرر اسم الظاىر الذم " على"

 حرؼ "مع" هبٌرر اسم الظاىر 3 ،(منو هبرر اسم الضمَت 4 ك منو هبٌرر اسم الظاىر 10)

 .هبٌرر اسم الظاىر همكل "من" حرؼ 6 ك

 الباب الرابع هواية الطالب والمعرض .4

 الرابع الفصل يف الجرة تخفيض 4. 4 الجدول

 تحليل

حرف 
 جر

 المواد
 اغبوار  

" untuk " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 ؿ .لرسما يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 

 اؼبدرس : ماىوايتك يا عبد اهلل؟

عبد اهلل: ىواييت الرسم, عندل جناح خاص 
 للرسم كىذه رسومات.

اؼبدرس : ىذا رسم صبيل, أنت رساـ جيد يا   
 عبد اهلل!

اسم  مداخلهاك  اإلضافية رٌ حرؼ ج
 .كأس يعٍت ظاىر

 ,di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ  

pada dan tingkat " ًاٍسم  مداخلهاك

 على
 

 

 على

عبد اهلل: أنظر يا أستاذل! ىذا رسم البيت, 
كىذه رسم حديقة اغبيوانات. كىذه 
اػبطوط العربيو مثل النسخ كالرقعة 

, كىذا اػبط كالثلث كالكوىف كغَتىا



 

حصل على كأس البطولة على  .اؼبستول يعٍت ظاىر
 اؼبستول القومى ىذا العاـ.

 

 

اؼبدرس : عظيم,... ىذا اػبط صبيل جدا, 
 أنت تستعمل ألوانا صبيلة, عبد اهلل؟ 

عبد اهلل: نعم يا أستاذل. ىذه رسم اؼبدرسة 
كانظر! ىم طبلب أماـ اؼبدرسة, 

 الطبلب يلعبوف كرة القدـ.

 untuk " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

atau bagi " ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .النات يعٍت

اؼبدرس : كىذا رسم اؼبلعب للنات, ىن يلعُب   ؿ
 كرة السلة كالكرة الطائرة.

 ,dalam " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

pada atau untuk  " ًاٍسم  مداخلهاك
 .رسوماتى يعٍت ظاىر

 عبد اهلل: أنا استعمل كل األلواف ىف رسوماتى ىف

س: أنت ترسم جيدا يا عبد اهلل, كأرجو اؼبدر   
 أف تكوف رساما معركفا.

 ,di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

dalam, atau pada " ًاٍسم  مداخلهاك
 .معرض يعٍت ظاىر

اسم  مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 
  .اؼبستول يعٍت ظاىر

 ىف

 

 

 

 على
 

عبد اهلل: سأشًتؾ ىف معرض الرسم على 
اؼبستول القومى جباكرتا ىف األسبوع 

 القادـ.



 

"  ,di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 .جاكرتا يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 

اسم  مداخلهاك  إلضافيةا حرؼ جرٌ 
  .األسبوع يعٍت ظاىر

 ب

 

 ىف

 القراءة  

 اؽبواية
عند سليماف ىوايات كثَتة, مثل القراءة   

كالرسم كاؼبراسلة ككرة القدـ كتنس الطاكلة ككرة 
 ائرة كالتصوير كالصحافة. يقرأالسلة كالكرة الط

 ,di, saat" كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

atau pada " ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .أكقات يعٍت

اسم  مداخلهااإلضافية ك  حرؼ جرٌ 
 ق.ضمَت يعٍت 

 ,di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ  

atau di dalam " ًاٍسم  مداخلهاك
 .البيت يعٍت ظاىر

 ىف

 

 

  ؿ

 

 

 ىف

اغ الكتب الدينية سليماف يف أكقات الفر 
كالعامة كاجملبلت كاعبريدة. يشًتل سليماف  

كتابا جديدا كل شهر, كلو االف مكتبة كبَتة 
 يف البيت,

 di, atau " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

di dalam " ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .الرفوؼ يعٍت

 ,di, saat " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

atau pada " ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 

 على
 

 

 

 ىف

كيف أكقات . كىو ينظم الكتب على الرفوؼ
الفراغ يلعب سليماف كرة القدـ كتنس الطاكلة 

مع أصدقائو,  ككرة السلة ككرة الطائرة كالتصوير
يستعمل سليماف الة التصوير كيصور هبا 

 الطبيعة كاؼبناظر كالناس.



 

  .اتأكق يعٍت

 bersama" كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

atau dengan " ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .أصدقائو يعٍت

اسم  مداخلهااإلضافية ك  حرؼ جرٌ 
 ىا.ضمَت يعٍت 

 

 مع
 

 

 

 ب

 ,di, saat" كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

dikala, atau pada " ًاٍسم  مداخلهاك
 .أياـ يعٍت ظاىر

" ke " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

  .اؼبزرعة يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 

اسم  مداخلهااإلضافية ك  حرؼ جرٌ 
 ىا.ٍت ضمَت يع

 ىف

 

 

 إىل
 

 

 إىل

سليماف اؼبناظر كيف أياـ العطلة يرسم 
كاغبيواف كاألشجار. كىو يذىب إىل اؼبزرعة 

 كالبستاف كينظر إليها مث يرظبها. كأحيانا 

" ke " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 .حديقة يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 

 kepada " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 .ىم ضمَت يعٍتًاٍسم  مداخلهاك " 

 ,di, saat " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

dikala, atau pada " ًاٍسم  مداخلهاك
 .أياـ يعٍت ظاىر

" di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 .جاكل يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 

 إىل
 

 

 إىل
 

 يف

 

 

 يف

يذىب إىل حديقة اغبيوانات كيرسم اغبيوانات 
مثل الفيل كاألسد كالقرد كغَتىا. عند سليماف 

ثَتكف, ىو يكتب الرسائل كيرسلها أصدقاء ك
 إليهم, كيف أياـ العطلة سيزكر سليماف 

 أصدقاءه يف جاكل الوسطى.



 

 اؽبواية  

 ,di, saat " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

dikala, atau pada " ًاٍسم  مداخلهاك
 .أكقات يعٍت ظاىر

 " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

kepunyaan " ضمَت ًاٍسم  مداخلهاك
 .ق يعٍت

 di, atau " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

di dalam " ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 

 .البيت يعٍت

حرؼ  " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 
 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك " يف جرٌ 

 .الرفوؼ

 يف
 

 

 

 ؿ

 

 

 يف
 

 

 على

عند سليماف ىوايات كثَتة, مثل القراءة 
كالرسم كاؼبراسلة ككرة القدـ كتنس الطاكلة ككرة 

رة كالتصوير كالصحافة. يقرأ السلة كالكرة الطائ
سليماف يف أكقات الفراغ الكتب الدينية 

كالعامة كاجملبلت كاعبريدة. يشًتل سليماف  
كتابا جديدا كل شهر, كلو االف مكتبة كبَتة 

 يف البيت, كىو ينظم الكتب على الرفوؼ.

 ,di, saat " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

dikala, atau pada " ًاٍسم  مداخلهاك
 .أياـ عٍتي ظاىر

" ke " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 .اؼبزرعة يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 

 يف

 

 

 إىل
 

 

سليماف اؼبناظر كيف أياـ العطلة يرسم 
ىب إىل اؼبزرعة كاغبيواف كاألشجار. كىو يذ

كالبستاف كينظر إليها مث يرظبها. كأحيانا يذىب 
إىل حديقة اغبيوانات كيرسم اغبيوانات مثل 

 الفيل كاألسد كالقرد كغَتىا. عند سليماف



 

اسم  مداخلهااإلضافية ك  حرؼ جرٌ 
 .ىاضمَت يعٍت 

" ke " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 .حديقة يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 

 إىل
 

 

 إىل

 أصدقاء كثَتكف,

" kepada" كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 .ىم ضمَت يعٍتًاٍسم  مداخلهاك 

 ,di, saat " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

dikala, atau pada " ًاٍسم  مداخلهاك
 .أياـ يعٍت ظاىر

" di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 .جاكل يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 

 إىل
 

 يف

 

 

 يف

 إليهم, ىو يكتب الرسائل كيرسلها

 كيف أياـ العطلة سيزكر سليماف 

 أصدقاءه يف جاكل الوسطى. 

 

 حرفا 34 طبلب كاؼبعرضالباب الرابع ىواية الالباحث يف اغبوار ك القراءة  كجد كقد

 ،(الضمَت هبرر اسم حرؼ 4 ك هبٌرر اسم الظاىر حرؼ 4) "إىل" حرؼ 8: التفاصيل مع

 ؼحر  5 ك ،(الضمَت هبرر اسم حرؼ 1 ك هبٌرر اسم الظاىر ؼحر 1 ) "ب" ؼحر  2 ك

 ؼحر  4 ، هبٌرر اسم الظاىر منو كل "حرؼ "يف 14 ، هبٌرر اسم الظاىر همكل "على"



 

هبٌرر  "مع" حرؼ 1 ك( الضمَت هبرر اسم ؼحر  2 ك اف اسم الظاىرهبٌرر  حرفاف) "ؿ"

 .اسم الظاىر

 

 الباب الخامس المهنة و الحياة .3

 الخامس الفصل في حرف جرّ  تخفيض 3. 4 الجدول

 تحليل

حرف 
 جر

 المواد

 
 

 اغبوار

 اؼبهنة
 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

"kepada atau dengan "

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .إخواف

 كمعنو األصلي ؼ جرٌ حر 

"sebagai " ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .ما يعٍت

 مع
 

 

 

 ؾ
 تتكلم مع إخوانك كما يلي! - أ

 اؼبدرس : ما مهنة أبيك يا حسن؟  

 : أيب فبلح يا أستاذ, ىو يزرع األرز   حسن

" di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .كالذرة يف اؼبزارع يف



 

 .اؼبزارع

" di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 يف .السوؽ

 اؼبدرس : كأنت يا حسن! ما مهنة أمك؟

 السوؽ. حسن: أمي تاجرة, ىي تبيع البضائع يف

 اؼبدرس : كما مهنة أبيك يا نبيلة؟  

" di " الشذ كمعنو حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .اؼبستشفى

" di " الشذ كمعنو حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .اؼبدرسة

 يف

 

 

 يف

اؼبستشفى.  ايب طبيب, ىو يعاًف اؼبرضى ىف: نبيلة
كأمي يا أستاذ! ىي مدرسة يف اؼبدرسة 

 الثانوية االسبلمية اغبكومية

 اؼبدرس : ما مهنة أبيك يا مرًن؟  

" di " الشذ كمعنو حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .اعبرائد

" di " كمعنو الشذ حرؼ جرٌ 

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .اعبامعة

 يف

 

 

 

 يف

مرًن : أيب صحفي, ىو يكتب األخبار يف اعبرائد 
 كأمي موظفة يف اعبامعة.

 dengan" الشذ كمعنو حرؼ جرٌ 

atau atas " ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 

 .أعماؿ يعٍت

 ب

 

 

 

: نعم, ىم مشغولوف بأعماؽبم. فاؼبوظفوف  اؼبدرس
مشغولوف بأعماؽبم, كأعماؽبم نافعة. 

كاؼبدرسوف مشغولوف بأعماؽبم, كأعماؽبم 
 نافعة.



 

 dengan" الشذ كمعنو حرؼ جرٌ 

atau atas " ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 

 .أعماؿ يعٍت

 dengan" الشذ كمعنو حرؼ جرٌ 

atau atas " ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 

 .أعماؿ يعٍت

 ب

 

 

 

 ب

: كاألخبار نافعة أيضا, أليس كذلك  مرًن  
 أستاذ؟يا

 اؼبدرس : نعم, كبلمك صحيح, األخبار نافعة

 أيضا.

 الشذ كمعنو حرؼ جرٌ 
"dengan, berkat atau atas "

 يعٍت ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .األخبار

 di atau " الشذ كمعنو حرؼ جرٌ 

di dalam " ظاىرًاٍسم  مداخلهاك 
 .العامل يعٍت

 ب

 

 

نبيلة : باألخبار نستطيع أف نعرؼ اغبوادث يف  يف
 العامل.

 حسُت : فالصحفيوف أدكارىم مهمة.  

 القراءة  

 اؼبهنة

 كما عرفنا أف مهن الناس متنوعة, منهم ؾ juga" كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 



 

atau seperti " اسم  مداخلهاك
 .ما يعٍت ظاىر

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .ىم اسم ضمَت يعٍت

 

 

 من

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .ىم اسم ضمَت يعٍت

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .ىم اسم ضمَت يعٍت

 من
 

 من
من يكوف فبلحا, منهم من يكوف مدرسا, منهم 

 من يكوف فبرضا, كرساما, كموظفا كمهندسا,

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .ىم اسم ضمَت يعٍت

 كتاجرا, كصحفيا, كطبيبا, منهم من يكوف شرطيا من

ا كبناء كميكانيكيا كخضريا كجزارا كفاكهيا كقبار   
 كزبالة ككناسا كمذيعا كطباخا كسائقا كغَت ذلك.

" ke " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت اسم ظاىر مداخلهاك 
 .اؼبزارع

" di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 .ىا اسم ضمَت يعٍت مداخلهاك 

" ke " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت اسم ظاىر مداخلهاك 
 .السوؽ

" di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 .ىا اسم ضمَت يعٍت مداخلهاك 

 إىل
 

 

 يف

 

 

 إىل
 

 يف

فالفبلحوف يذىبوف إىل اؼبزارع كل يـو 
فيها, كالتجار يذىبوف كل يـو اىل  كيزرعوف األرز

  السوؽ كيبيعوف فيها البضائع اؼبتنوعة, 



 

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .األخبار يعٍت اسم ظاىر

" di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت اسم ظاىر هامداخلك 
 .اعبرائد

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

"untuk " اسم ظاىر مداخلهاك 
 .يقرأ يعٍت

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

"untuk " اسم ظاىر مداخلهاك 
 .أجل يعٍت

 عن
 

 

 يف

 

 

 ؿ

 

 

 من

كالصحفيوف يبحثوف عن األخبار النافعة كيكتبوهنا 
 يف اعبرائد كاجملبلت ليقرأىا الناس كمن أجل ذلك

 مداخلهاك  اإلضافية رٌ حرؼ ج

 .األخبار يعٍت اسم ظاىر

 " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ  

di " يعٍت اسم ظاىر مداخلهاك 
 .أل

 عن
 

 

 يف
 الصحفيوف يبحثوف عن األخبار يف أل مكاف

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

"dengan " اسم  مداخلهاك
 .الناس يعٍت ظاىر

 " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

اسم  مداخلهاك " يف حرؼ جرٌ 
 .ـبتلف يعٍت ىرظا

 ب

 

 

 كيتصل بالناس على ـبتلف مهنهم, كاألطباء على



 

" ke " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت اسم ظاىر مداخلهاك 
 .اؼبستشفى

 يذىبوف كل يـو اىل اؼبستشفى كيعاعبوف اؼبرضى. اىل

 " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

bagi atau untuk " مداخلهاك 

 .أنفسهم يعٍت اسم ظاىر

 ماؽبم نافعة ألنفسهم كؾبتمعهم,الفبلحوف أع ؿ

 " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

bagi atau untuk " مداخلهاك 

 .الناس يعٍت اسم ظاىر

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 األطباء يعٍت اسم ظاىر

 ؿ

 

 

 اىل

كبن نأكل األرز كالفواكو كاػبضركات. كاألطباء 
 أعماؽبم مفيدة للناس, كبن كبتاج إىل األطباء

 كمعنو صلياأل حرؼ جرٌ 

"untuk " اسم ظاىر مداخلهاك 
 .كقاية يعٍت

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

"dari " اسم ضمَت  مداخلهاك
 .ىم يعٍت

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

"untuk " اسم ظاىر مداخلهاك 
 .أسرهتم يعٍت

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .ىم اسم ضمَت يعٍت

 ؿ

 

 

 من 
 

 

 ؿ

 

 ايل

اؽبم نافعة, لوقاية صحة أجسامنا كاؼبدرسوف أعم
كبن نتعلم منهم العلـو كاؼبعارؼ. كاؼبدرسوف 

يعدكف الناشئُت ليكونوا أفرادا نافعُت ألسرهتم 
كبيئتهم كببلدىم. فالفبلحوف كالتجار كاألطباء 

كاؼبدرسوف كاؼبمرضوف كالرساموف كاؼبوظفوف 
 كمهندسوف كالصحفيوف كلهم وبتاج اليهم الناس.



 

 حرؼ 5حرفا:  38قد كجد الباحث  نة كاغبياةالباب اػبامس اؼبه جر يف ؼحر   

 "بحرؼ جر " 5 ،(هبرر اسم الضمَت ؼحر  1 ك هبرر اسم الظاىر ؼحر  4) "إىل"

 ؼحر  2 ،هبرر اسم الظاىر الذم "على" حرؼ 1 ،منهم أف هبرر اسم الظاىر  صبيع

 ؼحر  2 ك منو هبرر اسم الظاىر 9) "يف" حرؼ 11 ، هبرر اسم الظاىر الذم "عن"

" كل منهم ؿ" ؼحر  5 ،هبرر اسم الظاىر كل "ؾ" ؼحر  2 ،(رر اسم الضمَتمنو هب

هبرر  ؼحر  1)  "من" حرؼ 6 ك هبرر اسم الظاىر "معحرؼ " 1 ،هبرر اسم الظاىر

 (.حرؼ هبرر اسم الضمَت 5 ك اسم الظاىر

 الباب السادس المهنة والنظام .6

 السادس الفصل في حرف جرّ  تخفيض 6. 4 الجدول

 تحليل

حرف 
 جر

موادال  

 القراءة  

 النظاـ

 )ا(

  ”ke“ كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت اسم ظاىر مداخلهاك 
 .اؼبدرسة

 نشاىد الطبلب يذىبوف إىل اؼبدرسة  إىل



 

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .الطبلب يعٍت اسم ظاىر

 كىم يرتوف الزل اؼبدرسي للطبلب كيصلوف ؿ

حرؼ " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 
 اسم ظاىر مداخلهاك " يف جرٌ 
 .اؼبدرسة يعٍت

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

"tepat " اسم ظاىر مداخلهاك 
 .اؼبيعاد يعٍت

 إىل
 

 

 إىل اؼبدرسة يف اؼبيعاد, كالطالبات كذلك يرتدين  يف

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .الطالبات يعٍت اسم ظاىر

 " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 
اسم  مداخلهاك " يف حرؼ جرٌ 

 . اؼبدرسة يعٍت ظاىر

 ؿ

 

 الزل اؼبدرسي للطالبات, كيصلن إىل اؼبدرسة إىل

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

"tepat " اسم ظاىر مداخلهاك 
 .اؼبيعاد يعٍت

 يف اؼبيعاد, يف

 )ب(  

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

"untuk " اسم ظاىر مداخلهاك 
 .اؼبدرسة يعٍت

 bagi" كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

atau untuk " اسم  مداخلهاك

 ؿ

 

 

 على
 

للمدرسة نظاـ. هبب على الطبلب 
 كالطالبات االلتزاـ بو, كالهبوز ـبالفتو, مثبل:



 

 .الطبلب ٍتيع ظاىر

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .ق اسم ضمَت يعٍت

 ب

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .حسب يعٍت اسم ظاىر

" di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت اسم ظاىر مداخلهاك 
 .اؼبدرسة

 على
 

 ؿ

 

درس الطالب كالطالبة على حسب أف ي -
 اعبد الدراسي للمدرسة

أف يرتدل الطالب كالطالبة الزل  -
 اؼبدرسي

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .ذلك يعٍت ًإشىارىةاسم 

 كبناء على ذلك: على

" ke " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت اسم ظاىر مداخلهاك 
 .الدرس

 لفافإف الطالب اؼبتأخر عن الدرس يعترب ـبا عن

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .النظاـ يعٍت اسم ظاىر

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .النظاـ يعٍت اسم ظاىر

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .النظاـ يعٍت اسم ظاىر

 ؿ

 

 ؿ

 

 ؿ

للنظاـ كإف الطالب الذم اليرتدل الزل اؼبدرسي 
داخل اؼبدرسة يعترب ـبالفا للنظاـ كإف الطالبة 

 معاملة سيئة تعترب ـبالفة للنظاـ. اليت سبارس

 )ج(  

كىناؾ نظاـ يكوف معموال بو على صبيع  ب مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 



 

 .ق يعٍت ضمَتاسم 

 untuk" كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

atau atas"   اسم ظاىر مداخلهاك 

 .صبيع يعٍت

 di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

atau di dalam"   اسم  مداخلهاك
 .اؼبدرسة يعٍت ظاىر

 untuk" كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

atau atas"   اسم ظاىر مداخلهاك 

 .البائع يعٍت

 di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

atau di dalam"   اسم  مداخلهاك
 .اؼبقصف يعٍت ظاىر

 

 على
 

 

 

 يف

 

 

 على
 

 

 يف

العاملُت يف اؼبدرسة حىت على البائع يف اؼبقصف 
 ي:كالبواب كخادـ اؼبدرسة. كذلك مثل مايل

 agar" كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

atau tetap"   اسم  مداخلهاك
 .أمن يعٍت ظاىر

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 
"terhadap atau dengan"  

 يعٍت اسم ظاىر مداخلهاك 
 .موعيد

 على
 

 

 ب

 

 

 ب

 

 

 أف وبافظوا على أمن اؼبدرسة كنظافتها -

أف يلتزموا دبوعيد العمل اؼبعموؿ هبا يف  -
 اؼبدرسة

أف ال يعامل بعضهم بعضا معاملة زبالف  -
 تعاليم اإلسبلـ.



 

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .ىا يعٍت اسم ضمَت

 di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ  

atau di dalam"   اسم  مداخلهاك
 .اؼبدرسة يعٍت ظاىر

 

 يف

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .ىا يعٍت اسم ضمَت

حرؼ " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 
 اسم ظاىر هامداخلك   "يف جرٌ 
 .دكلتنا يعٍت

 ؿ

 

 ؿ

كيعترب نظاـ اؼبدرسة دستورا ؽبا, مثل دستور 
 .لدكلتنا إندكنيسيا 1945

 القراءة  

 اؼبهنة

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

"seperti"   اسم ظاىر مداخلهاك 
 .ما يعٍت

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

  .ىم يعٍت اسم ضمَت

 ؾ

 

 

 من
 منهم كما عرفنا أف مهن الناس متنوعة,

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .ىم يعٍت اسم ضمَت

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .ىم يعٍت اسم ضمَت

 من
 

 من يكوف فبلحا, منهم من يكوف مدرسا, منهم من



 

من يكوف فبرضا, كرساما, كموظفا كمهندسا,   
كتاجرا, كصحفيا, كطبيبا, منهم من يكوف 

كبناء شرطيا كخضريا كجزارا كفاكهيا كقبارا 
 كميكانيكيا كزبالة ككناسا كمذيعا كغَت ذلك.

  "ke " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت اسم ظاىر مداخلهاك 
  .اؼبزارع

  "di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 .ىا يعٍت اسم ضمَت مداخلهاك 

 إىل
 

 يف

فالفبلحوف يذىبوف إىل اؼبزارع كل يـو كيزرعوف 
 األرز فيها, كالتجار يذىبوف كل يـو

  "ke " كمعنو األصلي جرٌ حرؼ 

 يعٍت اسم ظاىر مداخلهاك 
  .السوؽ

  "di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 .ىا يعٍت اسم ضمَت مداخلهاك 

 اىل
 

 اىل السوؽ كيبيعوف فيها البضائع اؼبتنوعة, يف

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .األخبار يعٍت اسم ظاىر

 كالصحفيوف يبحثوف عن األخبار النافعة عن

  "di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت اسم ظاىر مداخلهاك 

 .اعبرائد

 كيكتبوهنا يف اعبرائد كاجملبلت ليقرأىا الناس يف

 كمن أجل ذلك الصحفيوف يبحثوف عن األخبار عن "dari " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 



 

 يعٍت اسم ظاىر مداخلهاك  

 .األخبار

  "di " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 .أل يعٍت اسم ظاىر مداخلهاك 

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

"dengan"   اسم ظاىر مداخلهاك 
 .الناس يعٍت

 untuk" كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

atau agar"   اسم  مداخلهاك
 .ـبتلف يعٍت ظاىر

 يف

 

 ب

 

 

 على

 يف أل مكاف كيتصل بالناس على ـبتلف

  "ke " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت اسم ظاىر مداخلهاك 
 .اؼبستشفى

 كمعنو لياألص حرؼ جرٌ 

"untuk"   اسم ظاىر مداخلهاك 
 .أنفسهم يعٍت

 اىل
 

 

 

 ؿ

مهنهم, كاألطباء يذىبوف كل يـو إىل اؼبستشفى 
كيعاعبوف اؼبرضى. الفبلحوف أعماؽبم نافعة 

ألنفسهم كؾبتمعهم, كبن نأكل األرز كالفواكو 
 كاػبضركات.

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

"untuk"   اسم ظاىر مداخلهاك 
 .الناس يعٍت

كاألطباء أعماؽبم مفيدة للناس, كبن  ؿ
 كبتاجوف

  "ke " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

 يعٍت اسم ظاىر مداخلهاك 
 اىل

 

 

 إىل األطباء لوقاية صحة أجسامنا كاؼبدرسوف 



 

 .األطباء

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

"untuk"   اسم ظاىر مداخلهاك 
 .كقاية يعٍت

 ؿ

 مداخلهاك  اإلضافية حرؼ جرٌ 

 .مى يعٍت اسم ضمَت

 أعماؽبم نافعة, كبن نتعلم منهم العلـو كاؼبعارؼ. من

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

"sehingga"   اسم  مداخلهاك
 .يكونوا يعٍت ظاىر

 يعدكف الناشئُت ليكونوا أفرادا نافعُت  ؿ

 كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 

"untuk"   اسم ظاىر مداخلهاك 
 .أسرهتم يعٍت

حرؼ " كمعنو األصلي حرؼ جرٌ 
 اسم ضمَت مداخلهاك   "علي جرٌ 

  .ىم يعٍت

 ؿ

 

 

 ايل

ألسرهتم كبيئتهم كببلدىم. فالفبلحوف كالتجار 
كاألطباء كاؼبدرسوف كاؼبمرضوف كالرساموف 

كاؼبوظفوف كاؼبهندسوف كالصحفيوف كلهم وبتاج 
 اليهم الناس.

 

 مع حرفا 51 الباحث كجد اؼبهنة كالنظاـ الباب السادسحرؼ جٌر يف اغبوار ك القراءة 

 ،(هبرر اسم الضمَت حرؼ 1 ك أف هبرر اسم الظاىر حرؼ 7) "إىل" حرؼ 8: فاصيلالت
 ؼحر  7 ،(هبرر اسم الضمَت ؼحر  3 ك حرؼ هبرر اسم الظاىر 2" )ب" حرؼ 5
 ؼحر  9 ، هبرر اسم الظاىر كل "ن"ع ؼحر  3 ،هبرر اسم الظاىر  كل منهم "على"
هبرر اسم  "ؾ" حرؼ 1 ،(هبرر اسم الضمَت 2 ك منهم هبرر اسم الظاىر 7)  "يف"



 

 4 ك( هبرر اسم الضمَت حرؼ 1 ك هبرر اسم الظاىر منو 13) "ؿ" حرؼ 14 ، الظاىر

 .هبرر اسم الضمَت همكل "من" حرؼ

 

 حرف جرّ  تحليل  . ب

 حرؼ جرٌ  260 كجد الباحث البيانات بطاقة باستخداـ التخفيض نتائج إىل استنادا

 26 إىل يصل ما "ب" حرؼ حرفا، 24 "إىل" حرؼ يصل ما اغبركؼ تفاصيل مع

 يصل ما "يف" حرؼ ،احرف 8 إىل يصل ما "عن" حرؼ حرفا، 25 "على" حرؼ حرفا،

 حرفا، 49 اىل يصل ما حرؼ "ؿ" ، احرف 4 ما يصل إىل "ؾ" حرؼ حرفا، 84 إىل

 البيانات ىذه من .احرف 6 إىل يصل ما "مع" حرؼك  حرفا، 34 اىل يصل ما "من" حرؼ

 اغبركؼ بعض ىناؾ كانت كإف حىت تنوعا أقل ىو العبوات فًتد على اعبرة عرض فإف ،

 .كمذ تستمر كرب حىت مثل اإلطبلؽ على ذكرىا يتم مل اليت

 كتاب العربية اللغة درةس كتاباغبزمة   كتاب يف الواردة جر حرؼ 260 إف

حرؼ جٌر   205 كجد الباحث كظيفة من إليها ينظر عندما( 2013 العلمي منهج)الطلبة

 تقدًن أف استنتاج يبكن ،حرؼ جٌر الذم هبٌرر اسم الضمَت 55 ك ر اسم الظاىرالذم هبرٌ 

 اؼبعٌت حيث كمن. فقط ٪ 21،15 ىو ماتنوعا أقل أسم الضمَت تتبع اليت اعبرة اغبركؼ



 

 النوع حيث كمن. جرٌ  غبرؼ األصلي اؼبعٌت على يدؿ ٪ 90 بنسبة ذلك من أقل أيضا ىو

 .إضافية جرٌ  على يدؿ فبا فقط ٪15 من أقل أيضا

 ىواية الرابع الباب يف القراءة على الباحث استغرؽ ،البحث ىذا يف حرؼ جرٌ  ربليل

 اؼبدرسية كتاب إىل زبفيضو مت الذم حرؼ جرٌ  من صبلة كل من لتمثيلو كاؼبعرض الطلبة

 (:2013 للمنهاج العلمي اؼبنهج) كتاب الطلبة العربية العربية اللغة دركس

سليمان المناظر والحيوان واألشجار. وهو يذهب إلى م وفي أيام العطلة يرس"

المزرعة والبستان وينظر إليها ثم يرسمها. وأحيانا يذهب إلى حديقة الحيوانات ويرسم 

 ".الحيوانات مثل الفيل واألسد والقرد وغيرها

Pada hari libur sulaiman melukis pemandangan dan hewan-hewan dan 

pepohonan. dan dia pergi ke ladang dan kebun, dan sulaiman melihatnya kemudian 

melukisnya dan terkadang dia pergi ke kebun binatag dan melukis hewan-hewan 

seperti gajah, singa, kera, dan lain sebagainya. 



 

 مث اغبسية، مبلحظاتنا نتائج مع يتوافق الذم كاؼبعٌت اغبقيقي، اؼبعٌت ىو اؼبعجمي اؼبعٌت

92.القاموس اؼبعٌت أك. عليو ىو ما ىو
 اؼبؤلف سيناقش اؼبناقشة، هبذه يتعلق كفيما ذلك، كمع 

 .كظائفو ك قواعده أيضا

 تكوفي حرؼ الذم كىو ،ثنائية حرؼ من كاحدة ىي أعبله اعبملة يف( يف) حرؼ جرٌ 

 كىو سمباال اؼبختص من فرع يطلق االنقساـ شكل منك نظر  ،"م" ك "ؼ" ،حرفُت من

 يبكن ذلك يف الواردة معٌت أك كظيفة ىو، كىذا 93.االظبية اعبملة يف يستخدـ خاص حرؼ

 .االظبية اعبملة مع االتصاؿ عند تظهر أف

 di " أك"  di dalam " كلمة مع اإلندكنيسية اللغة إىل( يف) حرؼ جرٌ  تًتجم ما كغالبا

 .pada كلمة مع يف حرؼ الباحث يًتجم أعبله، اؼبذكورة اعبملة يف كلكن 94".
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Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab. (Malang: UIN-Press Malang. 2008),  hlm. 82.  

93
 Al Ghulayaini, Tarjamah Jami’ud Durusii ‘Arabiyyah Jilid 3, (Semarang: C.V. As Syifa, 

1991), hlm.  10. 

94
 Salman Harun, Pintar Bahasa Arab Al-Quran, (Tangerang Selatan: Lentera Hati,2009), 

hlm.172. 

 



 

 يتكوف يف شكل االضافة الذم يكوف اجملركر "بفي" "العطلة أياـ" اعبملة أف حُت يف

" اعبملة من مضاؼ اليو  أصبح الذم كالعطلة hari.95اؼبعٌت  لديها اليت "أياـ" صبع من "يـو

 pengangguran atau waktu) الفراغ كقت اك عمل ببل البقاء معٌت ؽبا يكوف "اياـ" من

terluang )كلمة حددىا اليت العطلة أخرل كبعبارة libur.96 

 اغبيوانات، حديقة إىل كالبستاف، اؼبزرعة إىل" يف اجمللة "إىل" حرؼ جر  أف حُت يف

 االنتهاء، ،(جر حرؼ ىنامع: قراءة) الفوائد بعض لديو الذم جر حرؼ ىو "كإليها

 ke.97 أك kepada ىو لًتصبتو تستخدـ ما غالبا معٌت". عند" دبعٌت  يعٍت ك اؼبصاحبة،

 على بينما". ke " كلمة مع الباحث يًتجم اليت اعبملة يف "إىل" حبرؼ جر باإلضافة

 ال أنو دبعٌت ،ك وبتاجو فقد يف اعراب إضافية يكوف أف "ايل" حرؼ جر ،"إليها" اعبملة

 98.اعبملة مضموف لتأكيد فقط جاء ألنو. معنو مطلوبا كليس مسند إىل وبتاج

                                                             
95

Ahmad Warson Al-Munawwir. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. 

(Jogyakaarta: Pustaka Progresif 1997), hlm. 286.  

 

96
Ibid., hlm. 945.  

 

97
 Mushthafa Al-Ghulayaini, Terjemah Jami’ud Durusil Arabiyyah, )Semarang: CV Asy Syifa’, 

1991), jilid 3, hlm. 130. 

98
Op.Cit., hlm. 281.  



 

 إضافية شكل على ؾبركره حرؼ جر "إىل" أصبحت اليت "اغبيوانات حديقة" اعبملة

 اليت كاغبيوانات kebun.99 معٌت ؽبا اليت "حدائق" من مفرد "حديقة" الكلمة من تتكوف

 معٌت لو الذم مضاؼ اليو "حديقة" ك ىي اعبمع من كلمة "حيواف" أصبحت

hewan/binatang.100 

 من تتكوف " إيل" ؾبركر حبرؼ "كالبستاف ةاؼبزرع" كلمة فإف ذلك، على كعبلكة

" ك ىو مزارع" ك صبعو مفركد "اؼبزرعة". "ك" االتصاالت كلمةال "كالبستاف" "اؼبزرعة"

 معٌت ؽبا اليت "بساتُت" من مفركد البستاف ladang.101ك معنو  "زرع" من اسم اؼبكاف

kebun.102 إىل طف ك ننرجمحرؼ الع ىي كالبستاف اؼبزرعة بكلمة تتصل اليت "ك" اغبركؼ 

" dan  ."ب نسخها نريد اليت اعبملة سياقات من العديد ىناؾ كلكن " maupun  "ك " 

                                                                                                                                                                              
 

99
Ibid., hlm. 245.  

 

100
Ibid., hlm. 245.  

 

101
 Ibid., hlm.  567. 

 

102
 Ibid., hlm. 83. 



 

karena ."103 كىو الضمَت  "إيل" حبرؼ كىو ؾبركر  "إليها" اعبملة يف  "ىا"التالية الكلمة

104اؼبتصل
 أم ،متصل جرٌ  ضمَت ىو "ىا" الكلمة ىذه تدؿ على الغائب للمؤنث. اليت 

 105.م يتصل بإسم ك حرؼ جرٌ الذ الضمَت

 جرّ  حرف ميتعل ةقيج. طر 

اؼبشكلة   الطلبة إىلىو منهج تدريسي يواجو  (Problem solvingاؼبشكلة )حل 

حوؿ التفكَت النقدم كمهارات اؼبشكبلت، باإلضافة إىل اكتساب  ةبالطلم كسياؽ لتعلٌ 
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 Nur mufid, dkk., Buku Pintar Menerjemahkan Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progersif), 

hlm. 145-147. 

 

104
 Dhamir muttashil adalah dhomir yang bersambung baik bersambung dengan isim, fi’il, 

maupun huruf. (Akhmad Munawari, Belajar Cepat Tata Bahasa Arab  (Yogyakarta: Nurma Media 

Idea, 2003), hlm.10). Dhamir muttashil sendiri ada sembilan macam, yaitu:   ,نا, تاء, كاك, الف.ىا, ىاء, ياء
 :Mushtafa Al-Ghulayaini , Tarjamah Jami’ud Durusil Arabiyyah Jilid 1 (Semarang) .كاؼ, نوف, ألف, كاك

CV Asy-Syifa’, 1992(, hlm. 220.(. Dhamir ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu: Dhamir rafa’ 

muttashil, Dhamir nashab muttashil dan Dhamir jar muttashil. (Fuad Nikmah, Mulakhas Qawaidul 

Lughah al Arabiyyah (Beirut: Darul Al Islamiyah), hlm. 114.) 

 

105
Fuad Nikmah, Mulakhas Qawaidul Lughah al Arabiyyah, (Beirut: Darul Al Islamiyah), hlm. 

113.  

 



 

 .يةمياؼبعارؼ كاؼبفاىيم األساسية ؼبواد التعل
106

ىي  (Problem solving) طريقة حل اؼبشكلة  

الطريقة م الذم هبعل مشاكل اغبياة اغبقيقية ، كيتم اإلجابة على تلك اؼبشاكل مع يالتعل

علمية كعقبلنية بشكلة اؼبالعلمية كالعقبلنية كاؼبنهجية. فيما يتعلق باػبطوات يف اإلجابة عن 

 .اؼبؤلف يف الفصوؿ الفرعية أدناهكيظهر كمنهجية 

من  ةبالطلإىل سبكُت  (Problem solvingاؼبشكلة )داـ حل م باستخييهدؼ التعل

على  ةبالطلحد أقصى من قدرة االلتقاط. حبيث يتم تدريب  استخداـ التفكَت )النسبة( إىل

 مواصلة التفكَت باستخداـ قدرة تفكَتىم.
الذين يفكركف بعقبلنية سوؼ  ةبالطلعموما  107

سئلة كاؼبشاكل. يف التفكَت العقبلين ، يستخدموف مبادئ كأسس الفهم يف اإلجابة على األ

استخداـ اؼبنطق لتحديد السببية، التحليل، استخبلص النتائج، كحىت  ةبالطلييطلب من 

 .إنشاء القوانُت )القواعد النظرية( كالتنبؤات

أك يف كثَت من  (Problem solving) من اآلراء اؼبختلفة أعبله طريقة حل اؼبشكلة

طريقة حل اؼبشكلة ىي طريقة التدريس اليت ربفز شخص  األحياف تسمى أيضا باسم
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لتحليل كالقياـ بالتوليف يف كحدة اؽبيكل أك اغبالة اليت تقع فيها اؼبشكلة، من تلقاء نفسها. 

تتطلب ىذه الطريقة القدرة على رؤية السبب أك العبلقات بُت البيانات اؼبختلفة ، حبيث 

 .ؼبشكلةتتمكن يف النهاية من العثور على مفتاح ا

قدرة التفكَت اليت تعززىا فرصة مراقبة اؼبشكلة،  اؼبشكلةم حل يتعلالتطور طريقة 

فرضية، كالبحث عن البيانات اؼبفقودة من البيانات الكصبع البيانات، كربليل البيانات، كبناء 

اليت مت صبعها كمن مث رسم االستنتاج الذم ىو نتيجة غبل اؼبشكلة. كيطلق على طريقة 

ىذه طريقة التفكَت العلمي. طريقة تفكَت تنتج استنتاجنا أك قرارنا يعتقد أنو صحيح  التفكَت

ألف العملية الكاملة غبل اؼبشكبلت قد سبت متابعتها كالتحكم فيها من البيانات األكىل اليت 

 .مت صبعها كربليلها إىل النتيجة اؼبستخلصة أك احملددة

 :كشاؼ األخطاء كإصبلحها يفتتمثل األىداؼ الرئيسية الستخداـ طرؽ است

تطوير مهارات التفكَت، ال سيما يف العثور على سبب كتأثَت كالغرض من  .1

مشكلة. تقـو ىذه الطريقة بتدريب التبلميذ على االقًتاب من طرؽ كطرؽ ازباذ 

 .خطوات عندما يتعلق األمر حبل مشكلة ما



 

فائدة الحتياجات اغبياة باؼبعرفة كاؼبهارات العملية ذات القيمة أك ال ةبالطلتزكيد  .2

اليومية. توفر ىذه الطريقة أساسيات اػبربة العملية حوؿ كيفية تطبيق طرؽ حل 

ىذه اؼبشكبلت كاؼبهارات على اغباجة للتعامل مع اؼبشكبلت األخرل يف 

 .اجملتمع
108 

اؼبدربُت على البحث عن اؼبعلومات كالتحقق من صحة  الطلبةحل اؼبشكلة تدريب 

على التفكَت النقدم كىذا  ةبخرل ، ككذلك حل مشكلة تدريب الطلادر أاؼبعلومات مع مص

على حل اؼبعضلة. لذا من خبلؿ تطبيق طريقة حل اؼبشكلة ىذه  الطلبةاألسلوب يدرب 

أكثر قدرة على فهم كيفية حل اؼبشكبلت اليت ستواجهها يف اغبياة اغبقيقية أك  الطلبةيصبح 

 .خارج بيئة اؼبدرسة

 (Problem solving) م باستخداـ طريقة حل اؼبشكلةيريس كالتعلالتد طريقةلدعم 

ىذه، وبتاج اؼبعلموف إىل اختيار مواد الدركس اليت لديها مشاكل. ال يقتصر اؼبوضوع على 

الكتب الدراسية يف اؼبدارس فحسب ، بل ينتقل أيضنا من مصادر بيئية مثل األحداث أك 

 األحداث اجملتمعية يف إطار اؼبدرسة.
يف مواجهة كحل  الطلبةدؼ ىو تسهيل اؽب 109
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خربة حوؿ حل اؼبشكبلت حبيث  الطلبةاؼبشكبلت اليت ربدث يف البيئة اغبقيقية كيكتسب 

 .يبكن تطبيقها يف اغبياة اغبقيقية

، ( ليست طريقة تدريس فحسبProblem solving ريقةإف طريقة حل اؼبشكبلت )ط

بلت يبكن استخداـ طرؽ أخرل تبدأ يف ، ألنو يف حل اؼبشكالتفكَتبل ىي أيضنا طريقة 

 :العثور على البيانات الستخبلص النتائج. تتضمن خطوات ىذه الطريقة

ىناؾ مشكلة كاضحة غبلها. هبب أف تنمو ىذه اؼبشكلة من الطلبة كفقا ؼبستول  .1

 .قدراهتم

البحث عن البيانات أك اؼبعلومات اليت يبكن استخدامها غبل اؼبشكلة. على  .2

 .، من خبلؿ قراءة الكتب كالبحث كالطلب كاؼبناقشة كغَتىاسبيل اؼبثاؿ 

إنشاء إجابة مؤقتة للمشكلة. يعتمد اعبواب اؼبزعـو بالطبع على البيانات اليت مت  .3

 .اغبصوؿ عليها بالفعل ، يف اػبطوة الثانية أعبله

اختبار حقيقة اإلجابة اؼبؤقتة. يف ىذه اػبطوة ، هبب على الطالب ؿباكلة حل  .4

ا سبامنا من أف اإلجابة مناسبة حقنا. ىل يتوافق مع اؼبشكلة  حبيث يكوف متأكدن

 .إجابة مؤقتة أك حكيمة على قدـ اؼبساكاة



 

 االستنتاج إىل الوصوؿ الطبلب على هبب أنو يعٍت ىذا. النتائج استخبلص  .5

 .اؼبشكلة إجابة حوؿ األخَت
110 

 :ىي Suryosubroto طريق عن اؼبشكلة حل طوةاػب

 ائق،اغبق اكتشاؼ( 1

 أسئلة أك كمشكلة صبعها، مت اليت الوقائع أساس على اؼبشكلة اكتشاؼ ربديد( 2

 غبلها، مبتكرة

 حل أجل من اؼبمكنة، البديلة اإلجابات قدر أكرب اللتقاط فكرة، اخًتاع( 3

  اؼبشكلة،

 كجدت لذلك اإلجابة، االختبار معايَت على كالقياس األجوبة، اكتشاؼ( 4

  اؼبتوقع، اعبواب

 .كتناقش كل من نستنتج مث كالضعف، اػبَت فكرة كجدت االستقباؿ، ربديد( 5

111 
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 :ىي ازباذىا يتم اليت ميالتعل خطوات فإف ، العملية الناحية من

 (.ؾبموعة لكل مشارؾ 5-4) اجملموعة تشكيل .1

 (.التعليمية األنشطة) التعليمية اإلجراءات شرح  .2

 طرح) ةبللطل اإلبداعية اغبلوؿ اإلجراءات كشرح الصعبة اؼبواقف تقدًن اؼبربُت .3

 (.كاؼبهاـ إشكالية، ىو كالسؤاؿ السؤاؿ،

 صبع خبلؿ من) كاػبربة ينظر الذم اغبدث ىذا من كالتحقق البيانات صبع .4

 (.اؼبيداف يف البيانات

 يف مناقشة) ـبتلفة حاالت يف جديدة للعناصر يسمح بديلة حلوؿ مع التجريب .5

 (.صغَتة ؾبموعات

 يف اؼبناقشة مع بو القياـ) مبتكرة حلوؿ عملية يبلتكربل تفسَتات صياغة .6

 اإلجابة أك مشكلة حل يف اؼبعلومات عن البحث يف(. اؼبعلمُت يرافقو الصف،

 ،(الذىٍت العصف) آرائنا للمسانبة الفرصة اؼبتعلمُت إعطاء يتم األسئلة، على

 عن البحث ككذلك اؼبراجع، كقراءة الطبلب، معارؼ ذبربة إىل يستند ككبلنبا

 .اؼبيداف من معلومات أك بيانات



 

 كتاب العربية اللغة دركس كتاب يف حرؼ جرٌ  تحليلمن ال كاالستنتاجات

 للصف العاشر دبدرسة العلية صادر 2013 العلمي هنج اؼبنهج) للغة العربية الطلبة

 الطريقة باستخداـ( 2014 يف إندكنيسيا صبهورية يف الدينية الشؤكف كزارة عن

 اؼبكونات، ننظر إىل ثبلثة كاف كإذا جرٌ  حرؼ 260 كجدت يةالنوع الوصفية

 :التايل النحو على عليها اغبصوؿ مت اليت النتائج

 ٪78.85كظائف حرؼ جٌر اليت مت اغبصوؿ عليها بنسبة  يف مكونات. 1
حرؼ جٌر الذم هبٌرر  205 تفاصيل مع )أقل تنوعا(، ٪21.15مقابل 

 .اسم الضمَتحرؼ جٌر الذم هبٌرر  55 ك اسم الظاىر

مقابل  ٪84.55نوع حرؼ جٌر اليت مت اغبصوؿ عليها بنسبة  يف مكونات. 2
 األصلية اعبرة ىي جرٌ  حرؼ 220 تفاصيل مع ،)أقل تنوعا( 15.45٪

 .ضافيةاإل رةاعب ىي جرٌ  حرؼ 40 ك

 ٪90.15معٌت حرؼ جٌر اليت مت اغبصوؿ عليها بنسبة  يف مكونات. 3
 مغزل ذات جرٌ  حرؼ 235 تفاصيل مع. )أقل تنوعا( ٪9.85مقابل 

 .األخرل الكلمة دبعٌت جر حرؼ 25 ك األصلي

يف الكتاب دركس  أف حرؼ جرٌ  تعربىا من ثبلثة اؼبكونات البحث يبكن

للصف  2013اللغة العربية كتاب اؼبدرسية لطالب اللغة العربية )اؼبنهج العلمي هنج 

يف صبهورية إندكنيسيا يف  العاشر دبدرسة العلية صادر عن كزارة الشؤكف الدينية

أقل تنوعا عن ىذا الكتاب هبعلو أقل جدكل الستخدامو يف تعليم اعبرة. . (2014



 

التعليم  طريقة اؼبواد التعليمية األخرل أك يستخدـ لذلك من اؼبتوقع أف يضيف معلم

  اليت يبكن ليحفز الطلبة على النمو.

ىذه ك  ،(problem solvingاؼبشكلة ) حل طريقة من تعرض لباحث كفقا

 يف توجد اليت طلبةلل جر حركؼ لتعليم اؼبعلمُت قبل من لبلستخداـ مناسبة طريقة

 العلمي هنج اؼبنهج) العربية الطالب كتاب العربية اللغة دركس اؼبدرسية الكتب

 صبهورية يف الدينية الشؤكف كزارة عن للصف العاشر دبدرسة العلية صادر 2013

أقل تنوعا  اؼبدرسية الكتب يفحرؼ جر  اغبالة هىذ كيف (2014 يف إندكنيسيا

 توخطو كبل. هبم اػباصةعلى  للعثور حرؼ جر يف التبصر إضافة ةبللطل يبكن حبيث

 اليت الوقائع أساس على اؼبشكلة اكتشاؼ ربديد( 2 اغبقائق، اكتشاؼ( 1 :ىيك 

 .االستقباؿ ربديد( 5 األجوبة، اكتشاؼ( 4 فكرة، اخًتاع( 3 صبعها، مت

  



 

 الخامس بابال

 واالخاتمة واالقتراحات االستنتاجات

 االستنتاجات . أ

 اؼبنهج) ةالعربيللغة  ةلبالط كتاب العربية اللغة دركس كتاب يف حرؼ جرٌ  ربليل

 الدينية الشؤكف كزارة عن للصف العاشر دبدرسة العلية صادر 2013 العلمي هنج

ننظر إىل  يعٍت نوعيةال وصفيةال طريقةال باستخداـ( 2014 يف إندكنيسيا صبهورية يف
نوع حرؼ  يف مكونات , ككظائف حرؼ جرٌ  يف مكوناتكىو  اؼبكونات ثبلثة
 تدريس كيف للطبلب  حرؼ جرٌ  تدريس كيف. معٌت حرؼ جرٌ  يف مكونات , كجرٌ 

 problem) اقًتح الباحث طريقة تعلم حل اؼبشكبلت للطبلب  حرؼ جرٌ 

solving.) 

 

 االقتراحات . ب

 االقًتاحات تقدًن للمؤلف يبكن أعبله، ذكرىا مت اليت اتاالستنتاج على كبناء

 :التايل النحو على

 البحث من للعالم  .1

 لتحسُت اؼبوضوع اؼبدرسية البيئة يف اإلبداع تعزز أف من ىذا البحث اؼبتوقع كمن

 .اؼبستمرة العربية اللغة تعلماؼبواد يف / 

 

 



 

 للمعلم .0

 .العربية اللغة ميتعل يف ُتللمعلم مسانبة البحث ىذا يكوف أف اؼبتوقع كمن

 للباحث .5

 كنتائج ثالبح كلكن ،للباحث اإلبداع من االنتهاء يعٍت الالبحث  من االنتهاء

 .إبداعهم تبدأ اؼبعلمُت بداية من عليها اغبصوؿ مت اليت ثالبح

 اآلخرين للباحثين .4

 وبتاج اآلخرين لباحثُتل الكماؿ، من أقل يزاؿ ال البحث الذم قياـ بو الباحث

 كخاصة العربية، اللغة موضوعات على خرلاأل واداؼب إىل اؼبزيد ثالبح جراءال

 .البلزمة الطريقة باستخداـحرؼ جٌر 

 

 ج. االخاتمة

 أعطى الذم هلل، كاغبمد كتعاىل سبحانو هلل االمتنافمع  األخَت القسم ىذا يف

 ىذه الرسالة العلمية. كتابة من إلنتهاء أستطيع حىت للمؤلف ىدايتو

 الكماؿ، عن بعيدا يزاؿ ال يى العلمية الرسالة ىذه أف سباما اؼبؤلف درؾي كإذ

 تكوف سوؼ لقارئل كلذلك،. نظريةال أك علمال إتقاف على اؼبفركضة القيود بسبب كذلك

ىذه الرسالة العلمية ك ىذا  للبناء يتم اليت كاالقًتاحات الراجعة التغذية تقدًن على قادرة
 .الباحث تتوقعال من

 للمؤلف كخاصة ،تكوف مفيدة الرسالة العلمية ىذه أف الباحث كيأمل ،كأخَتا

 .رب العاؼبُت يا امُت. للقارئ كعموما
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 من تعليم حرؼ جر RPP أمثلة تقدـ أف أيضا للباحث كاستكماال

 تنفيذ يف للمعلمُت مرجعا يكوف أف اؼبتوقع كمن ،طريقة القواعد كالًتصبة باستخداـ

عن حرؼ جٌر للصف  كخصوصا الدراسية، الفصوؿ يف كالتعلم التعليم أنشطة

 :التايل النحو على كىي. العاشر

 المثال من خطة التنفيذ التعليم

RENCANA PELAKSANAA PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah : ..... 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : X/Genab 

Tema  : ىواية الطبلب كاؼبعرض (Pembelajaran Tarki: Jar Majrur) 

Alokasi Waktu : 3 x 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, pro-

aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan solusi 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pegetahuan, 

teknologi, seni, budaya dan peradaban tekait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan. 

4. Mengelola, menalar menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yan dipelajarinya di sekolah secara 

madiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 



 

B. Kompetensi Dasar 

1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai 

pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 

belajar. 

2. Menunjukan prilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 

antar pribadi dengan guru dan teman. 

3. Mengidentifikasi bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab yang 

berkaitan dengan ىواية الطبلب كاؼبعرض baik secara lisan maupun tulisan. 

4. Melafalkan kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 

 .ىواية الطبلب كاؼبعرض

5. Melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan lancar 

terkait topik ىواية الطبلب كاؼبعرض dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur kalimat (khususnya huruf jar) dan unsur budaya 

secara benar. 

6. Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang  ىواية الطبلب
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur kalimat كاؼبعرض

(khususnya huruf jar) dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 

7. Menyusun teks lisan dan tulisan sederhana untuk mengungkapkan 

informasai terkait topik ىواية الطبلب كاؼبعرض dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur kalimat (khususnya huruf jar) dan unsur budaya 

secara benar dan sesuai konteks. 

 

C. Indikator 

1. Peserta didik mensyukuri kesempatan dapat mempelajari baasa Arab 

sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan 

dalam semangat belajar. 

2. Meunjukan prilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 

antar pribadi dengan guru dan teman. 

3. Mengidentifikasi kosakata huruf jar dan majrur dalam teks  ىواية الطبلب
 .كاؼبعرض

4. Mencari arti kosakata huruf jar dan majrur dalam teks ىواية الطبلب كاؼبعرض. 

5. Menirukan kata dalam teks dialog tersebut 

6. Melafalkan kalimat dalam teks dialog tentang ىواية الطبلب كاؼبعرض. 

7. Menjelaskan arti kosakata huruf jar dan majrur dalam teks tersebut. 

8. Membaca nyaring kata, frasa dan/atau kalimat dari wacana tulisan dengan 



 

tema ىواية الطبلب كاؼبعرض dengan baik dan benar.  

9. Mengidentifikasi tema wacana dengan tema ىواية الطبلب كاؼبعرض yang 

berbentuk objektif mengenai kandungan bahan qiraah. 

10. Menentukan gagasan, informasi tertentu dan/atau rinci denan tema  ىواية
 yang berbentuk objektif mengenai kandungan bahan الطبلب كاؼبعرض

qiraah.  

11. Melakukan dialog tentang ىواية الطبلب كاؼبعرض dengan lancar dan tepat. 

12. Mendemonstrasikan dialog secara berpasangan seperti contoh yang 

disediaka dengan tema ىواية الطبلب كاؼبعرض 

13. Mengungkapkan kembali isi teks tentang ىواية الطبلب كاؼبعرض 

14. Melakukan percakapan sesuai konteks 

15. Menyimpulkan kandungan makna dengan baik dan benar 

16. Menyampaikan kandungan makna sesuai teks bacaan 

 

D. Materi Pembelajaran 

a. Pembelajaran Tarkip (Jar Majrur) 

Huruf adalah kata yang mempunyai makna jika digabungka dengan 

kata lain.
112

 haruf jar adalah setiap kalimat huruf yang memiliki fungsi 

meng-jar-kan kalimat setelahnya yang disebut dengan majrur.
113

 huruf 

jar berjumlah 14 yaitu sebagai berikut:  

فىاٍلمىٍخفيٍوضى بًاغبٍىٍرًؼ كىو ما ىبيٍفىضي دبن كإىل كعن كعلى كيف كالباء 
 114.كالكاؼ كالبلـ كحىت كالواك كالتاء كرب كمنذ كمذ

b. Qiro’ah ىواية الطبلب كاؼبعرض 

 

                                                             
112

 Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Syarah Mukhtasar Jiddan ‘Ala Matn Al-Ajurumiyah, 

(Semarang: Cv. Thoha Putra, T.Th), hlm. 5. 

113 Al Ghulayaini, Tarjamah Jami’ud Durusii ‘Arabiyyah Jilid 3, ( Semarang: C.V. As 

Syifa, 1991 ), hlm. 14. 

114
 Syamsuddin Muhammad Araa’ini, Ilmu Nahwu Terjemah Mutammimah Ajurmiyyah, 

(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 296. 



 

E. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Ke-1 (3 x 40 menit) Waktu 

 Pendahuluan/Kegiatan Awal 

Guru: 

o Orientasi 

 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan 
berdoa untuk memulai pembelajaran. 

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap 

disiplin.  

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam 
mengawasi kegiatan pembelajaran 

o Apersepsi 

 Mengaitkan materi pembelajaran huruf jar dengan 
pengalaman peserta didik sebelumnya sewaktu di MTs 

atau SMP 

 Mengingatkan kembali materi huruf jar dengan dengan 
bertanya 

 Mengajukan pertanyaan yang ada katerkaitannya 

dengan huruf jar. 

o Motifasi 

 Memberiakan gambaran tentang manfaat mempelajari 
pelajaran yang akan dipelajari 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan 
yang berlangsung 

 Mengajukan pertanyaan 

o Pemberian Acuan 

 Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas 
pada pertemuan saat ini 

 Memberitahukan tentang standar kopetensi, kompetensi 
dasar, indikator dan KKM pada pertemua yang 

berlangsung. 

 Pembagian kelompok belajar 

 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman 
belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. 

15 

menit 

 Kegiatan Inti 

Peserta didik  

o Mengamati 

 Melihat dan mengamati: peserta didik mengamati 
pengertian huruf jar dan huruf-hurufnya yang ada dibuku 

paket 

 



 

 Membaca dan mendengarkan: salah satu peserta didik 
diminta membaca bacaan yang ditentukan oleh pengajar 

dan peserta didik yang lain mendengarkan 

 Menyimak: peserta didik diminta menyimak keterangan 

dari pengajar tentang tarkib jar majrur dan makna dari 

qiraah. 

o Menanya 

 Membuat dan mengajukan pertanyaan 

 Tanya jawab 

 Berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, 
informasi tambahan yang ingin diketahui, atau sebagai 

klarifikasi. 

o Mengaplikasikan 

 Menganalisi huruf jar yang terdapat pada qiraah yang 

telah diberikan 

 Mengolah informasi yang sudah terkumpul dengan 
membuat kalimat menggunakan huruf jar 

 Menyimpulkan materi tentang huruf jar 

 Penutup 

o Peserta didik 

 Membuat resume dengan bimbingan guru poin-poin 
pentig yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang 

baru dilakukan. 

 Mengagendakan pekerjaan rumah. 

 Mengagendakan materi yang harus dipelajari pada 

pertemua berikutnya diluar jam sekolah atau dirumah 

o Guru 

 Memeriksa pekerjaan peserta didik 

 Memberi penghargaan kepada peserta didik yang paham. 

 

 

F. Penilaian, Pembelajaran, Remedial Dan Pengayaan 

1. Sikap 

- Penilaian diri 

- Penilaian jurnal 

- Penilaian observasi 

- Penilaian teman sebaya 

2. Pengetahuan 

- Tes lisan 

- Penugasan 

- Tertulis uraian dan/atau pilihan ganda 

3. Keterampilan 



 

- Penilaian portofolio 

- Penilaian proyek 

- Penilaian unjuk kerja 

a. Bentuk instrumen dan instrumen 

 

b. Pedoman penskoran 

Jenis/teknik penilaian 

Bentuk 

instrumen dan 

instrumen 

Pedoman 

penskoran 

 

Sikap Diri 

Jurnal 

Observasi 

Terlampir 

terlampir 

terlampir 

terlampir 

terlampir 

terlampir 

Pengetahuan Teman sebaya 

Tes lisan 

Tertulis uraian dan atau PG 

penugasan 

Terlampir 

terlampir 

terlampir 

terlampir 

terlampir 

terlampir 

terlampir 

terlampir 

Keterampilan Portofolio 

Proyek 

Unjuk kerja 

Terlampir 

terlampir 

terlampir 

terlampir 

terlampir 

terlampir 

 

c. Pembelajaran remedial dang pengayaan 

Pembelajaran remedial dan pengayaan dilakukan segera setelah kegiatan 

penilaian 

 

G. Sumber Belajar 

Buku paket دركس اللغة العربية Buku Siswa Bahasa Arab (Pendekatan Saintifik 

Kurikulum 2013 unutk kelas X Madrasah Aliyah yang diterbitkan oleh 

Kementrian Agama Republik Indonesia tahun 2014), kamus dan buku-buku 

lain yang relevan. 

 

Lampug Selatan, ...,...,... 

Menetahui 

Kepala MA Citamulya Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

.................................... ................................. 

NIP/NRK.  NIP/NRK. 

 

 


