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 ملخص
السلفي لتحفيظ القرآن تيلوك بيتونج الغربية  مدارج العلوم المعهدتعليم القواعد باستخدام كتاب "أمثلتي" في 

 بندر المبونج
 ديانا فتري يانتي

اللغة العربية هي اللغة األساسّية اليت جيب أن يستوعبها الطّلبة، ولفهم حمتويات اللغة العربية جيب 
 روسكان التعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم كتاب اخل قواعد اللغة العربية أو القواعد،على الطلبة أن يفهمو 

ىل مرحلة املتوسطة, ولكن باستخدام كتاب أمثليت يف ا حيتاج يف معهد السلفي حيتاج إىل وقت طويل للوصول
َلِفيَِّة َتَِِفِيظ القرآن َمَدارُِج الُعُلْوِم  اشهر. 6-ٖتعليم اللغة العربية ميكن الوصول إليها بوقت قصري  َمْعَهِد السَّ

ُلْوك بِْيُتونج الغربية بَ ْنَدْر اَلمبونج  . كتاب أْمثليت هو القواعد يف عمِلّية تْعليم كتاب أمثليت  على ستْخدممتِي ْ
ربجمة مع الكتابة املنهجيَّة لدرَاسة القو 

ُ
مشكلة البحث يف  .اعِد مكثفاالكتاب الذي حْيتوي على مادة التعليِم امل

ْبتدِئْْي هذا البحث العلمي هي: "
ً

يف املعهد كيف عملية تعليم القواعد باستخدام كتاب أمثليت للطّلبة امل
ملعرفة  السلفي مدارج العلوم لتحفيظ القرآن تيلوك بيتونج الغربية بندر المبونج"، واهلدف من هذا البحث هو "

يف املعهد السلفي مدارج العلوم لتحفيظ ستخدام كتاب أمثليت للطلبة املبتدئْي كيفية عملية تعليم القواعد با
 .القرآن تيلوك بيتونج الغربية بندر المبونج

نوع هذا البحث هو حبث نْوعي وْصفي، وهو إْجرائية البحِث اليت تنتج البيانات الوصفية ليِتّم 
ستخدمة

ُ
قابلة والتوثِْيق. البيانات اليت مت ََجعها مث  تصِنيفها واْسِتنتِاها. طريقة ََجع البيانات امل

ُ
هي املالحظة وامل

 .َْتلْيلها بطريقة ََتِْلْيُل البياناِت النوعية َوهي: ََتِْفْيُض البياناِت َوَعْرُضَها مث رسم االستنتاج وَْتِقيُقها
تعليم القواعد  وبناء على نتائج البحث وَتليل البيانات، فيمكنببياحثة أن يقوم برسم االستنتاج أنّ 

َقِسُم إىل ثالث مراحل: أوال، مرحلة التخطْيط، كان املعلم يف هذه املرحلة يقوم  باستخدام كتاب أمثليت يَ ن ْ
بصياغة برنامج التعليم مهما مل يكن يف شكل خطة التعليم. ثانيا، مرحلة تنفيذ أنشطة التعليِم، وذِلك 

قّدمة، األنش
ُ

طة األساسية ومرحلُة التقيْيم واخلَامتة. ثالثا، مرحلة التقييم من باستخدام ثالثة مراحل: أنشطُة امل
خالل عملية التعليم، كانت الطلبة ينشطون يف قراءة  خالل تقنيات اإلخِتبار التحرري واإلختبار الشفهي.

طة كتاب أمثليت بسهولة وسرعة، ويف استيعاب القوعد كانت الطلبة هلم القدرة اجليدة، وميكن َتقيقها يف أنش
للمستوى  التعليم وبالتحصيل خالل عملية التعليم، وبإجنازات الطلبة الذين يتسابقون يف مسابقة قراءة الكتب

 .2ٕٔٓالوطين يف ِجْيَبارَا )جاوة الوسطى( يف عام 
 أمثلتي، والتخطيط، والتنفيذ، والتقييم القواعد، كتاب الكلمات المفاتيح: تعليم
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فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:"  
واجب, فإن فهم الكتاب والسنة فرض وال يفهم إال بفهم اللغة العربية, وما ال يتم 

الواجب إال به: فهم واجب مث منها ما هو واجب على األعيان ومنها ما هو 
1"واجب على الكفاية  

                                                             
1  . ؤلف: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية, حلة عنوان الكتاب: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية )جمموع الفتاوى( )األوقاف السعودية(, امل 

 الفهرسة:غري مفهرس



 و
 

 إهداء

 

 عنايتو و والتوجيو، النعمة على حصول دائما ميكننا ، وتعاىل سبحانو هلل االمتنان مع

 :إىل الرسالة ىذهاىديت 

 انقدم انالذ احملبوب فيانو ص يوالدو  والديت مرضية )اهلل يرحم( احملبوبة ،والديين .1

 العلميةالرسالة  ىذه إهناء ةباتللك ميكن الذي باالخالص واملادي الروحي التشجيع

 .وسالسة جيد بشكل

 اعطاء التشجيع الذين ورفاعي ،مهاجرين ،يايو قانفية ، األعزاء وأخوايت إخواين .2

 .حسنة قدوة لتكون للكتابة واحلافز

جامعة االسالمية احلكومية رادين انتان المبونج و قسم التعليم الغغة العربية  احلبيبة .3

 أن على ونفز وحي احلياة يف الدرس ونوفر ي الذين 2114و اصدقائي الطالب قوة 

 .يف مستقبل فللاأل شخًصا تصبح

 



 ز
 

 ترجمة الباحثة

من الزوج السيد  تلقب بديانا هي البنت األوىل من ثالث أخوات ديانا فرتي يانيت أو 

من مارس  71فيان والسيدة مرضية. ولدت يف كالياندا المبونح اجلنوبية يف تاريخ و ص

7331. 

تبدأ تعليم اإلبتدائية يف املدرسة اإلبتدائية دار اهلدى غاليه جامفانج جايا بندر  

. و تستمر تعليمها يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية دار 8002المبونج وخترجت يف عام 

. و تستمر تعليمها إىل املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكمة 8077اهلدى وخترجت يف عام 

سجلت الكتابة كالطلبة يف قسم  8072. ويف عام 8072بندر المبونج وخترجت يف عام 

 لية الرتبية والتعليم جبامعة اإلسالمية احلكومية رادين انتان المبونج.التعليم اللغة العربية بك

اكمال الكتابة رسالة علميتها للحصول على الدرجة اجلامعية االوىل  8072يف عام  
تعليم القواعد باستخدام كتاب "أمثلتي" في المعهد  يف علم الرتبية حتت املوضوع "

 . "تيلوك بيتونج الغربية بندر المبونجالسلفي لتحفيظ القرآن مدارج العلوم 



 كلمة الشكر و التقدير

القدير احلفيظ الذي على اهلل سبحانو وتعاىل، ومع االمتنان العادلني،  احلمد هلل رب  

قد  وىو الذي اده على األرضجلميع عبالرمحة و العناية  ، ال يتوقف بإعطاء كل النعمة

إىل سيدنا النيب دائمني و متالزمني  صالة و سالماالفرصة الستكمال ىذه الرسالة. أعطي

الذي نتطلع دائما وىو و. ومن تابع وأصحابوو ألإىل و ، صلى اهلل عليو و السلم العظيم حممد

 وىو الذي محل الناس إىل االسالم. يف اآلخرة شفاعتوإىل 

تعليم  على اهلل سبحانو وتعاىل ىذه الرسالة العلمية حتت العنوان:"ومع االمتنان 

السلفي لتحفيظ القرآن مدارج العلوم في المعهد  القواعد باستخدام كتاب "أمثلتي"

وهتدف إعداد ىذه الرسالة العلمية لتحقيق واحد من ".  تيلوك بيتونج الغربية بندر المبونج

يف  الرتبية والتعليم كلية  يف امعية االوىلدرجة اجلال حصول علىلل متطلبات و إلكمال الشروط

  بونج.انتان المرادين  االسالمية احلكومية باجلامعة قسم اللغة اللعربية

 من خمتلف األطراف ادلساعدة الباحثة توجد يف حماولة اكمال ىذه الرسالة العلمية

 خمتلف األطرافكثريا إىل ميكن للكتابة لقول شكرا  لذلك، يف ىذه ادلناسبة  ماديا ومعنويا.

 الذين يساعدون يف انتهاء ىذه الرسالة العلمية.  وخاصة إىل:



االسالمية احلكومية  رئيس للجامعة ادلاجستري مكري، احلاج األستاذ الدكتور .1

ه الكتساب ادلعرفة يف ىذ ةالذي أعطى الفرصة للباحث رادين انتان المبونج

 .اجلامعة

الرتبية والتعليم عميد لكلية  ادلاجستري، ارنو خري األ احلاج األستاذ الدكتور .2

التوجيو و  ةالذي وفر الفرص االسالمية احلكومية رادين انتان المبونج للجامعة

 .أثناء الدراسة للباحثية

 الرتبيةاللغة العربية بكلية  التعليملقسم  رئيس ادلاجستري ،داود سفاري .الدكتور .3

 .رادين إنتان المبونج وميةجامعة االسالمية احلك التعليمو 

 والتليم سكرتري قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية ادلاجسترياهلل ،  عفيف أمر .4

 .وادلعلم الذي قدم مدخالت وحتفيزا الستكمال ىذه الرسالة

الدكتور احلاك حممد أكمان شاه ادلاجستري، ادلشرف االول. والدكتورة إرلينا  .5

الثانية. شكرا لكما لكل توجيهات و ارشادات يف اكمال ادلاجسترية، ادلشرفة 

 ىذه الرسالة العلمية.



 للجامعةالرتبية والتعليم لكلية ا يف قسم التعليم اللغة العربية يف حماضر تيدالس .6

الكثري من اجلدارة اعطاء العلوم الذين  رادين انتان االسالمية احلكومية المبونج

 .لعلمأمهية ا دلعرفة وا الباحثةقادو 

جبامعة االسالمية احلكومية  ادلركزية الرتبية ورئيس ادلكتبة كليةل ادلكتبةرئيس  .7

من خالل توفري   العاملني الذين ساعدوا الباحثةالمبونج وادلوظفنيرادين انتان 

 .ادلعلومات عن ادلراجع ادلوجودة يف ادلكتبة إلجراء البحوث

التوجيو والدعم  حم( الذان قدمانوالديين أيب صوفيان وأمي مرضية )اهلل ير  .8

ادلعنوي والروحي خالل إجراء الدراسات، وتقدمي ادلودة اليت ال تقدر بثمن 

جبامعة االسالمية احلكومية رادين انتان تفاىم خالل فرتة الدراسة الوتعطي 

 .المبونج

فع األصدقاء يف قسم اللغة العربية والتعليم ادلزيد من األصدقاء الذين قدموا الدا .9

والدعم دائما يف اخلري والشر معا، وكذلك األصدقاء الذين يرافقون دائما وتوفري 

 الرسالة العلمية.احلافز يف إجناز ىذه 

، ألي مساعدة سواء ا فواحدامجيع األطراف اليت ال ميكن ذكرىا واحد .11

 .بشكل مباشر أو غري مباشر إلكمال كتابة ىذه الرسالة



ال تزال بعيدة كل  الرسالة العلميةأن ىذه  الباحثة تدرك  يوجد أي عاج عاجز ، فإنال

 رجعية والعلوم اليت لملكها الباحثة. ذلذا ، يتوقع الباحثةالبعد عن الكمال بسبب حمدودية ادل

 .االقرتاحات واالنتقادات اليت تكون بناءة إلجناز ىذه الرسالة

أن يكافأوا  ة للباحثةعدات واإلرشادات ادلقدمجلميع اخلريية واخلدمات وادلساعسى 

الرسالة العلمية ميكن أن النتائج الواردة يف ىذى و وتعاىل. وأخريا، وتأمل الباحثةمن اهلل سبحان

أمني يا رب بشكل خاص والقراء بشكل عام.  أن تكون مفيدة وتكون صدقة دائمة للباحثة

 العادلني.

 

8102بندر المبونج، يونيو   

 ديانا فتري يانتي   
4244101141 
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 الباب األول

 مقدمة
 

 تأكيد الموضوعأ. 

 ادلؤلفة وضحت أبعد من ذلك، أوال الرسالة العلميةهذه  ةصف ادلؤلفت أن قبل

لجل نجب  سو  الفم  واالرتباك للاار  يف أل الرسالة العلمية هذه الواردة يفمصطالحات 

 فم  العبوان،

في  تعليم القواعد باستخدام كتاب "أمثلتي""   الرسالة العلمية هذهعبوان  

أما ".  حفيظ القرآن تيلوك بيتونج الغربية بندر المبونجالمعهد السلفي مدارج العلوم لت

 العبوان هي: هذا يف ةفسرها ادلؤلفتبعض األشيا  اليت جي  أن 
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 . التعليم1

 1  يف بيئة التعل ".يمع مصادر التعل الطلبة  هو "عملية التفاعل بُت ادلعلمُت و يالتعل

 proses interaksi antara peserta didik   هو "يالتعل Kunandarالوقت، وفاا ل نفس ويف

dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik 
يف بيئة التعل  مع استخدام مصادر التعل   طلبةلل علمُت  هو لجمد واع لجعل ادليتعلال  2".

 لتحسُت ادلعرفة.

 . القواعد2

الاواعيد هي الااعدة ، التولجيه ، ادلبدأ ، احلك . كما ميكن تعريفما على أهنا صياغة 

د هو الاواعبأن  Amin al-Sayyidحُت أن الفم  الذي قدمه مباد  تصبح قانونًا. يف 

sebuah paradigma yang bersifat universal disimpulkan dari perkataan orang Arab. 
3 

هو الاياسية اليت أصبحت توافق اآلرا  من اللغويُت وجي  أن يتبعه الاواعد يل فإن وبالتا

 مستخدم اللغة ومتوافق مع الباطاُت هبا.

                                                             
1
 Redaksi Sinar Grafika, Amandemen Standar Nasional Pendidikan PP No. 32 Tahun 2013, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 5  
2
 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: Raja Grafindo parsada, 2011), Cet. Ke-7, h. 293  
3
  Bisri Mustofa, Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 

UIN-Maliki Press, 2011), h. 71 
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 أمثلتي. كتاب 3

ارا ة الكتاب األصفر للمبتدئُت والذي لهو كتاب حيتوي على موضوع  كتاب أمثليت

 .KHبواسطة  مثليتأ كتاب  ألفأشمر فاط.  ٙ-ٖيت  تبفيذه بشكل مكثف يف فًتة 

Taufiqul Hakim .مدير معمد دار الفالح بانج ساري لجيفار. 
مت تصمي  للمبتدئُت  4

 الستكشاف قواعد الارآن والاواعد العربية بسمولة.

أن هذه  الباحثةل  ختادلذكورة أعاله، ميكن أن صطالحات وببا  على وصف ادل

حتفيظ السلفية  معمديف  كتاب أمثليتباستخدام   الاواعد  يالدراسة تسعى لشرح كيفية التعل

 .الغربيةببدر المبونج  بيتونجالعلوم تيلوك مدارج  الارآن

 ب. أسباب اختيار الموضوع

. االخرى العلوم العربية  ا ياارهناإذ  يكما نعل  أن الاواعد مم  لجدا للتعل .1

  الاواعد تعلي  وباإلضافة إىل ذلك، مت عرض سلتلف أسالي  زلددة الستخدامما يف

 كوسيلة لفم  اللغة العربية.

                                                             
4
 Taufiqul Hakim, Tawaran Revolusi Sistem Pendidikan Nasional, (Jepara: PP Darul Falah, 

2004), h. 3  
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اليت ميكن استخدامما جلعل األمر أكثر سمولة إحدى من وسائل  أمثليت كتاب .2

مربرلة مع كتابة مبميية علي  ادلالتحيتوي على مادة فيما   قواعد اللغة العربية. يلتعل

باستخدام   الاواعد  ي. وبالتايل فإن الكات  أراد أن يعرف كيف تعلالاواعدلدراسة 

 .أمثليتكتاب 

 ج.  خلفية البحث

اللغة العربية هي اللغة اليت مت تعييبما كلغة الارآن. وهكذا، فإن اللغة العربية ذلا دور 

 لغة للارآن.الخاص من لغات أخرى، وهي 
5 

 :ٖاآلية  الزخروف سورةيف الارآن الكرمي ، يف 

   إِنَّا لَجَعْلَبُه قُ ْرَ نًا َعرَبِيًّا لََّعلَُّكْ  تَ ْعِاُلْونَ 

Artinya: “Sesungguhnya kami menjadikan Al-qur’an dalam bahasa Arab agar kamu 

memahaminya” (QS. Az-zukhruf:3).
6
 

                                                             
5
Abdurochman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya, (Bandar Lampung: Aura, 2017), 

h. 40  
6
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), 

h. 390  
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تشرح اآلية ادلذكورة أن دراسة اللغة العربية هي شرط أساسي لفم  زلتويات الارآن 

سة اللغة العربية. وبالتايل ، فإن دور اللغة العربية باإلضافة إىل الكرمي ودراسة الارآن تعٍت درا

 الصالةيف شكل  خالقذلك كوسيلة للتواصل بُت البشر أيضا وسيلة للتواصل بُت اخلدام مع 

 وغَت ذلك.،  الدعا ، 

اللغة العربية حتظى باهتمام خاص من اخلمربا  الذين يرغبون يف إضفا  الصفة 

لغة للارآن ، ال ميكن  العربية لغة العربية كلغة دولية ، وباعتبارها لغةااللجتماعية وحضارة ال

فصل اللغة العربية مع ادلسلمُت. لذا ، فإن تعل  اللغة العربية يف إندونيسيا )يف ادلدارس 

الداخلية( يكاد يكون من ادلؤكد أن اذلدف هو دراسة وتعميق تعالي  اإلسالم من خالل 

 تفسَت، احلديث، الفاه، العايدة، التصوف وغَتها.الكت  العربية يف رلال ال

س اللغة العربية أيًضا يف ادلدارس الرمسية ار دمب باإلضافة إىل ادلدارس الداخلية ، مت 

بد ًا من ادلرحلة االبتدائية إىل اجلامعة. كما أن تعل  اللغة العربية يف ادلدرسة الرمسية ادلذكورة 

 سالم.أعاله يرتبط باللغة العربية لغة اإل
الغرض من تعل  اللغة العربية للمعلمُت هو لجعل  7

                                                             
7
 Bisri Mustofa, Abdul Hamid, Op.Cit., h. 6  



6 
 

هو إتاان اللغة  الطلبة. بيبما الغرض من الطلبةاللغة العربية سملة ليت  إتااهنا من قبل ا

 العربية.

اخلية. تصبح من ادلؤسسات التعليمية اليت تبظ  يف اللغة العربية هي مدرسة دإحدى 

 ت. لجعلالطلبةغة األساسية اليت ال يببغي أن يسيطر عليما كل معمداللغة العربية يف بيئة 

اللغة العربية هي  الطلبة يستخدمون اللغة العربية هي اللغة األساسية ألن معظ  ادلرالجع اليت 

لجع" الكتاب . يف العامل السلفي ، ُيطلق على ادلصطلح "الكت  ادلستخدمة كمراالعربية اللغة

 .(kitab kuning) األصفر
، حىت يكون الذي حيتوي اللغة العربية فيهالكتاب األصفر كتاب  8

 عل درا على فم  زلتوى الكتاب األصفر ، جي  أن يفم  ادلر  قواعد اللغة العربية. يتكون قا

د، سيوالجه الاواعف". بدون قدرة لجيدة على صر " و "حنومن لجزأين ، مها " واعدالا

الشخ  الكثَت من الصعوبات وقد يوالجه أخطا  يف استخدام كل من اللغة العربية سلبية 

مم  لجدا لتعل  ماارنة مع العلوم اللغة العربية أكثر، لذلك هذا هو  الاواعدنشطة. العلوم و 

 .يدرسون الطلبة العلوم االخرى قبل معمدأيضا عل  األول يدرس يف 
  يوكما نعل ، تعل 9

ال للوصول إىل مستوى ادلدارس اإلسالمية الداخلية السلف يستغرق وقتا طوييف  الاواعد

                                                             
8
Amin Haedari, Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas Dan Tantangan 

Kompleksitas Global, (Jakarta: IRD PRESS, 2004), H. 149  
9
Shohib ,” Metode Amtsilati Dalam Kemahiran Membaca”  
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عل  كما عل  ستضع يعتمد على ولجمة نظر وطرق البحث ادلستخدمة، قواعد البحو  عاليه، 

 عل  البحوالاوانُت احلروف والكلمات واجلمل وكيف الصوت البمائي للكلمة.  يباقش البحو

غة. هو قواعد اللغة اليت ولدت بعد اللغة. هذه الاواعد تولد بسب  أخطا  يف استخدام الل

وتكون قادرة على يعمرب تعمرب اللغة حبيث ميكن للمستخدم اللغة  البحولذلك ، يت  تعل  عل  

 .الشفويةيف شكل الكتابة وكذلك يف شكل  لجيدفممما بشكل صحيح و 
10 

لبظام الادمي والبحو )ببا  اجلملة أو البحو(. وفاا ل الاواعدتعل  اللغة العربية يف رلال 

( هو األمر الذي جي  أن يتحاق على أساس األولوية، وذلك قبل عرض ادلوضوع الاواعد)

( الاواعد) حنو. تعل  العربية بشكل خاص. ولكن بعد تطوير اللغة العربية، وادلوقف االخر

 Mahmud Yunus، مل يعد كما كان من قبل. يف الواقع، وفاا للرأي مؤخرا حبزم يبدل وظيفته

( يف زلفوظات)فيظ وحتواحملدثة (، مطالعة( قدم هامش يف تعل  الارا ة )حنو وصرف) الاواعد

بعدها يدرس عل  البحو أكثر حزما، و  Mahmud Yunusادلستوى االبتدائي. بعد هذه 

 وفاا لطرياة بانتظام.والصرف 
11 

                                                             
10

Bisri Mustofa, Abdul Hamid, Op.Cit; h. 71  
11

Zulhanan, Teknik Pembelajaran  Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada 2014), h. 112  
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وحنن نعرف أن مدرسة داخلية هي واحدة من الدراسة األكادميية من الدين الذي 

هو لجز  ال يتيزأ من تعالي  الكتاب األصفر. مت عرض طرق زلددة سلتلفة الستخدامما يف 

ق التاليدية إىل مناذج تعليمية كوسيلة لفم  العربية، بد ا من الطر   األصفرتدريس الكت  

لجديدة كبماذج التعل  التاليدية. هذه األسالي  يكون بالتأكيد مزاياها وعيوهبا وفاا لدوافع 

 وأهداف تدريس اللغة العربية.

 ، مبا يف ذلك:قواعدهباك عدة طرق مت تادميما وتطبياما يف تعلي   

 منتضمن ت واليتساباة  طرياةادلعتمدة من هي طرياة  deduktifالاياسي أو طرياة  .1

من  التعريف  بذكر تبظي  الااعدة أو يادلعلمُت التعليسمل اليت و  ثالثة اخلطوات

العباصر ادلشًتكة واليت اخلاص عن طريق اجلمع يف معظ  احلاالت مث مع سبيل 

ادلثال، قيل لطلبة دلمارسة، لتحديد مدى فم  الطلبة دلا مت وصفه فيما يتعلق 

كن مؤكدا ذلذه الطرياة هو لجعل األشيا  )الااعدة( هي مشًتكة مث . ولبالاواعد

 ادلاصود. الاواعدبالادوة مباشرة من  لجزئيةنال إىل األشيا  اليت 

الاياسي طبيق الطرياة ي أن ريدننت االيت تبطبق على ادلعل  إذا ك أما اخلطوة

 على البحو التايل:
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 موضوع معُت. أ. يدخل ادلعل  الفصل ويبدأ الدرس عن طريق نال

  البحو. لشرح قواعد يستمر ادلعل ب. 

 البحو. وحفظم  حول قواعد الطلبةج. استمر الدرس مع فم  

 د. مث يعطي ادلعل  أمثلة أو نصوًصا متعلاة بالاواعد.

 ه. ادلعل  يعطي استبتاج الدرس.

 إلجرا  التمارين. الطلبةكافية ، ُيطل  من بال إذا شعورو. 

 هي كما يلي: الاياسيمزايا طرياة 

 أ. اذلدف أكثر حتديًدا

 ب. التطبيق سمل وسريع

 على الفم  بسرعة الطلبةج. تسميل 

 د. احلفاظ على شفمي من األخطا  مع أمثلة تدرس

 التحفيظه. ال يشدد على ولجود 
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 ياسي هو كما يلي:الاطرياة  والعيوب من

 ألنه مل يت  حفظه لطلبةأ. سرعان ما تالشى فم  ا

 لى اآلخرينب. االعتماد ع

 ج. ضعيف من لجان  التفكَت  والتعبَت عن اآلرا 

 الاواعد اليت يصف لجزئيةد. الصعوبات يف 

 لجزئيةأو الطرياة االستارائية هي الطرياة اليت تدرس من األشيا   induktifطرياة  .2

 الًتاكي  منشكل إىل شكل أكثر عمومية، والاصد من ذلك هو لجل  تعل  

ذلذه  ، وفاا حنو الوضيحبشكل عام كما هو احلال يف كتاب  تليما الاواعدأمثليت، 

الطرياة يف التعل  الاواعد أقل حصول على أقصى قدر من البتائج إال مع الكثَت 

 الفصل اليت أعطيت من قبل ادلعل . يفلطلبة ا تدري 

رية  نظرية مكونات مباشرة، تاليدية، مثل: نظرية  حنويةكما هو موضح يف نظرية 

 :. جيادل بأنوليةحتونظرية 
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 "  metode yang semacam ini adalah metode yang alami karena para pelajar 

melalui contoh-contoh, dapat untuk mencapai suatu ilmu, menyingkap ketidaktahuan, 

memberikan pencerahan pada yang tidak jelas dengan cara mengenal unsur-

unsurnya, mengumpulkan kosa kata dan menggabungkan sesuatu dengan sejenisnya. 

Hal ini dilakukan secara bertahap hingga sampai pada suatu rumusan kaidah yang 

yang bersifat umum atau aturan yang komprehensif”." 12 

 اخلطوات كالتايل:

 أ. يبدأ ادلعل  الدرس عن طريق حتديد موضوع الدرس.

 ب. يعطي ادلعل  أمثلة لليمل أو البصوص ادلتعلاة بادلوضوع.

 بالتباوب قرا ة أمثلة أو ن  يادمه ادلعل . الطلبةج. يطل  من 

أو البصوص  أمثليتالواردة يف  البحوكافية، يبدأ ادلعل  بشرح قواعد بال ا شعورإذد. 

 ادلرتبطة بادلوضوع.

استبتالجات أو ملخصات  الطلبةأو البصوص، يستخل  ادلعلمون مع  أمثليته. من 

 .البحولاواعد 

                                                             
12

Ubaid Ridlo, Artikel: UIN Syarif  Hidayatullah Jakarta Model Pembelajaran Bahasa Arab 

Materi Qawa’id al-Nahwiyyah, h. 13-14  
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 الايام بالتمارين. لطلبةو. يطل  من ا

 هي على البحو التايل: استارائية طرياةمزايا 

 البحو الاواعدأ. هذه الطرياة هي طرياة لجيدة للعثور على الغرض من 

 ب. هذه الطرياة قادرة على إبرام قاعدة عامة بسرعة

 ج. توفَت معٌت واضح وسمل للممارسة

 سملة لفم  اسالي  الذيد. تادمي أمثلة مع 

 ه. ميكن زيادة التحفيز للمعلمُت

 هي كما يلي: استارائيةيف طرياة  عيوب

 الطلبةيئة يف احلصول على معلومات حول خصائ  أ. بط

 ادلادمة من قبل ادلعلمُت أمثليتب. غَت فعالة مثل معظ  

ادلعطاة عادة ما تكون متكررة ، وغالبا ما تكون غَت متباساة بشكل  أمثليتج. 

 الطلبةمبفصل مع مستوى 
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 العريب(  . طرياة ادلعضلة )البٖ

الساباتُت ، لذلك مسيت ادلعضلة ألن هذه طرياة لجديدة هي تطوير الطرياتُت 

غَت مفصولة. يشار إىل هبا عبارة عن  ادلًتبطة باستخدام الطرياة البحوطرياة التعل  

، مث عرض بعض  الطلبةماتطف من الارا ة من أحد مواضيع قرا ة الب  الذي قرأه 

األخَتة  األرقام وبعض األشيا  اليت تعتمرب زلددة مث بعد ذلك خذ استبتاج حول الااعدة

 ادلضافة مع ادلمارسة يف شكل التمرين.
13 

،  H.M. amin Haedariنال عن  معمد لجونتور، مؤسس Kyai Zarkasyiووفاًا لرأي 

دائما تتطور وتتغَت وفاا لالخًتاع بطرياة أكثر فعالية وكفا ة لتدريس   معمدتعل  يف طرياة ال

 كل فرع من فروع العل .
دلوالجمة تطوير األسالي  ادلطباة يف ادلؤسسات التعليمية بشكل  14

مال. أي ، جي  أن التاليدية الالزمة الك يف معمدسلتلفة من التعلي   طرياةعام ، تعتمرب 

ومزايا.  عيوبإلجياد نااط  طرياةتكون هباك دراسة متأنية لفعالية وكفا ة ومال مة هذه ال

 بيبما يت  احلفاظ على لجان  تفوقه. عيوبيت  حتسُت لجان  

Dilihat dari segi prosesnya, setiap kegiatan pembelajaran terdiri atas tiga 

tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Pada tahap 

                                                             
13

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-MALIKI 

PRESS, 2011), h. 102 
14

 Amin Haedari, Op.Cit., h.40 
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perencanaan, dilakukan penyusunan program pembelajaran yang meliputi tujuan, 

materi, kegiatan belajar-mengajar, media dan evaluasi. Tahap pelaksanaan 

merupakan tahap mengimplementasian rencana pembelajaran. Adapun tahap 

evaluasi merupakan tahap kegiatan yang dimaksudkan mengetahui keberhasilan 

pembelajaran. Dari hasil evaluasi merupakan masukan bagi proses pengembangan 

program lebih lanjut.
15

 

، أصبح الاواعديف إطار اجلمود ادلبذولة لتيديد تعل  اللغة العربية يف هذه احلالة تعل  

اليوم رائدا يف تبفيذ التعل  اجلديد الذي يركز على طرق قرا ة الكتابات العربية اليت تكرس 

اإلندونيسية. مت إنشا  هذه الطرياة من قبل  اللغة اجلاوية أواللغة السلف وتررتتما يف لكت  

KH. Taufiqul Hakim  وهو مدير دلعمد دار الفالح بانج ساري لجيفار لجاو الوسطى ،

 .أمثلةيف كتاب بعبوان  رتع الذي

هذا فم  الكتاب األصفر والعربية. لهو واحد من الكت  الرائدة لدراسة و  أمثليت

الكتاب هو اخًتاقة لجديدة يف العلوم البحوية العربية. مت رتع هذا الكتاب بأخذ لجوهر 

)مئة وأربعة  ٗٛٔمالك الذي يزيد عدد األعداد عن )ألف( آية إىل  البنآيات كتاب الفية 

الفية. حىت يتمكن ادلر  من قرا ة وفم  اللغة  خالصةوذتانون( آيات ، كما خل  يف كتاب 

بايادة  الطلبة. لكن سبواتمن ثالث إىل ست  الطلبةارن بشكل عام ، يتعل  العربية وال

يشَت  أمثليتيستطيع قرا ة الكت  الصفرا  يف غضون ثالثة إىل ستة أشمر فاط.  أمثلة
                                                             

15
Imam Asrori, Muhammad Thohir, M.Ainin, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 

Misykat, 2012), Cet. Ke-III, h. 9  
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للمبتدئُت بسمولة استكشاف الارآن الكرمي والكت  الكالسيكية ادلعروفة باس  الكتاب 

ميكن أن يساعد أيضا يف فتح آفاق التفكَت  أمثليتاب األصفر. باإلضافة إىل ذلك ، فإن كت

كسل يف الذي جيد يف الغال  أنه صع  وثايل يف تعميق الارآن الذي أدى إىل   الطلبة

 .دراسة
16  

 لطلبةا فمماليت يسمل  أمثليت منأكثر  أمثليتباستخدام كتاب  الاواعدتشَت دراسة 

من البظرية والكثَت من  قليلهو  كتاب أمثليت تسلي مثل آيات الاران واحلديث. ما يت  

كبظام أو عباصر مًتابطة بانتظام لتحايق   أمثليتكن الاول أن كتاب ادلمارسة. لذلك ، مي

ادلدارس اإلسالمية  الاواعد يف  ي. وكما نعل  رتيعا تعلالاواعداذلدف، يف هذه احلالة تعل  

 تعلي عاليه، من خالل ألنه  الداخلية السلف تتطل  وقتا طويال للوصول إىل مستوى

  ياب هو الدرس الذي مت يف تطوير األعمال من التعلهذا الكت أمثليتباستخدام  الاواعد

 أمثليتأكثر كفا ة وذات صلة وفعالة. ذلك أن ادلبدأ الرئيسي للتعل  باستخدام الكت  

من حيث االستفادة من الوقت واألموال  الاواعدهو حتسُت فعالية التعلي  والتعل   الاواعد

                                                             
16

M. Misbah, Jurnal Pemikiran Alternatif  Kependidikan: Taufiqul Hakim “Amtsilati” dan 

pengajaran nahwu-sharaf, h. 7 Vol. 11|No.3|Sep-Des2006|389-407   
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 Metodik Khusus ، يف كتابه " Mahmud Yunusوادلبشآت واألفراد بسرعة. ويدع  هذا رأي 

Bahasa Arab :لغة الارآن( ، الذي ياول( " 

“Bahwa hendaknya dalam pembelajaran القواعد itu dimulai dengan cara 

memberikan contoh-contoh terlebih dahulu kemudian dari contoh-contoh tersebut 

ditarik suatu kaidah yang umum yang sesuai dengan contoh-contoh tersebut”.
17

 

 

والعربية.  هو وسيلة لتحايق هدف مرغوب فيه من قرا ة وفم   الارآن كتاب أمثليت

، يف عن اإلس  يباقشاألول إىل الثالث هي  اجمللدرللدات،  مخسة يباس  هذا الكتاب إىل

 .الفعل حول يباقشحُت أن اجمللدين الرابع واخلامس مها 

)الصيغ والاواعد( و  الااعدةهي  أمثليتالكت  األخرى كمرافق وكذلك مؤيدي 

واحد إىل  لجز من  أمثليتهو لجوهر  قاعدة .اعاللو  صرف)طرياة عملية لفم   الصرفية

. يمدف هذا الكتاب إىل خالصةيف كتاب  نظام الذي مولجودةمخسة ورلمز بتولجيه  لجز 

رللدات دون احلالجة إىل  ٘يف  أمثليت( أسمل لتذكر رتيع ادلواد من santri) الطلبةلجعل 

، واليت تكون  ٗجلز   أمثليتتستخدم كمرافاة تبدأ  الصرفية. اواحدف اإعادة فتح كتاب واحد

بفس البوع من قياس بكلمة صعبة عن طريق   (santri) الطلبةمبثابة طاولة عبدما جيتمع 

 اصطالح.و  اللغويةالكلمات. اذلدف الرئيسي من هذا الكتاب هو معرفة تغيَت كلمة 
                                                             

17
Ibid., h. 5 
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دلعرفة األشكال األخرى اليت  اصطالح ، يف حُت أن الفاعلدلعرفة عدد ونوع من  اللغوية

 تستخدم. غالبا ما

)صياغة / تطبيق الصيغة(.  مممة/  تتيمةهو كتاب  ثلةالكتاب األخَت لدراسة أم

من رللدين وهو كتاب مم  ألنه حيتوي على كيفية تطبيق الصيغ  مممة/  تتيمةيتكون كتاب 

 على كل كلمة والجمتما. أمثليتاليت دتت دراستما يف 

 هي كالتايل: مثلةتعليمات دراسة كتاب ا

1) Membaca Al-fatihah untuk penyusunan dan orang-orang yang membantu 

menyebarkan metode ini. 

2) Guru membacakan judul, kemudian membaca contoh permasalahan yang 

ada tanda     (            ), serta memberikan keterangan secukupnya. 

3) Anak membaca bersama-sama contoh ayat 2X, bacaan pertama lengkap 

tanpa wakaf sesuai dengan nahwu, bacaan kedua diwaqafkan sesuai 

dengan tajwid. 

4) Anak mengulangi keterangan yang ada dibawahnya dan membaca dasar 

baitnya dengan melihat pada khulasoh. 

5) Baca ayat urut kebawah. 

6)  Titik-titik dan ayat yang tidak berharakat jangan diisi dengan tulisan, 

tetapi diisi dengan lisan. 

7) Akan selesai belajar, maka hafalkan rumus Rumus dan Qaidah sesuai 

dengan materi yang sudah diajarkan. 

8) Bila akan mulai belajar ulangi Rumus dan Qoidah sesuai dengan 

kebutuhan. 

9) Untuk mengetahui kualitas tulisan anak, berikan PR atau disuruh menulis 

materi yang sudah ada. 

10)  Bila anak mampu menghafal kosa-kata, maka lebih baik dihafalkan.
18

 

                                                             
18

Taufikul Hakim, Amtsilati: “Program Pemula Membaca Kitab Kuning”, (jepara: Al-falah 

Offset, 2003), Cet. Ke-2 h. V  
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مدارج  الارآن حتفيظالسلفية  معمديف  ةا ادلؤلفهتألجرا السابق البحثاستباًدا إىل 

 الارآن حتفيظالسلفية  معمدجبعل  تابة، يمت  الكالعلوم تيلوك بيتونج الغربية ببدر المبونج

ذلا دور كبَت يف اجلمود الرامية إىل حتسُت تعل  ا موضوًعا للبحث. وذلك ألهن مدارج العلوم

اليت يسمل  أمثليتأكثر على إنتاج  أمثليتباستخدام كتاب  الاواعد. تشَت دراسة الاواعد

لديما برنامج خاص يف  مدارج العلوم معمد مثل آيات الارآن واحلديث. كما أنالطلبة ا فمم

كأحد الطرق العملية لتعميق الارآن وقرا ة الكتاب   امثلةباستخدام كتاب  عل  البحودراسة 

 أشمر )فصل دراسي واحد(. ٙاألصفر الذي استمدف تعلمه فاط يف فًتة 

 الطرقالسلفية اليت تتكيف يف تعلمما مع  معمدهي واحدة من  مدارج العلوم معمد

قواعد اللغة العربية والتعل  هذه معمد إىل تعلي  ز كتر التعليمية اليت تطورت يف هذا الوقت. 

فظ حل ادلعمد، وإن كان يف بداية تأسيسما الاواعد  يالكتاب األصفر يف هذه احلالة التعل

 الارآن الكرمي.

“Kitab أمثلتي mulai digunakan dan diajarkan pada tahun 2010. أمثلتي digunakan 

sebagai program khusus cepat dalam memahami kaidah Bahasa Arab bagi para 

santri baru (pemula) yang pada awalnya hanya dapat membaca tulisan latin dan 

tulisan berharakat saja, yang kemudian mereka mampu membaca huruf-huruf yang 

tidak berharakat serta dapat memahami kaidah-kaidahnya dan pemahaman mereka 

dapat setara dengan santri yang sudah mempelajari kitab النحو lainnya. Kitab أمثلتي 

diajarkan dalam jangka waktu 6 bulan saja (satu semester). Pembelajaran أمثلتي 

sangatlah efektif serta membantu para santri dalam memahami kaidah-kaidah والنح . 
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Hasilnya pemahaman mereka dapat setara dengan santri yang sudah mempelajari 

kitab lainnya walaupun mereka baru memasuki pondok pesantren dan hal itu 

dirasakan sendiri oleh guru bidang أمثلتي bahwasannya أمثلتي sangatlah membantu 

dalam proses pembelajaran القواعد karena dalam pembelajarannya أمثلتي mudah 

diingat dan cepat dipahami.”
19 

 

مفيد لتسميل تعل   امثلةالت، من ادلعروف أن استخدام كتاب ببا  على نتائج ادلااب

 يف معمد مدارج العلومصحيح  أنه، ة. ويعزز هذا من ادلالحظات اليت أدىل هبا ادلؤلفالاواعد

 مربنامج سريع يف فم  قواعد اللغة العربية.ل أمثليتيستخدم كتاب 

 يل:هي كالتاأمثليت اخلطوات اليت اختذها ادلعل  يف دراسة كتاب 

 باس  اهلل باول  يالتعل ادلعل . يبدأ ٔ

سورة الفاحتة للتحضَت واألشخاص الذين يساعدون يف نشر   الطلبة و ادلعل يارأ  .ٕ

 كتاب أمثليت

 اليت تتباس  اعدةبتكرار الصيغة والا الطلبة  . قبل مباقشة ادلادة، يكلف ادلعل ٖ

 احلالجةب

 م معلومات كافية. يارأ ادلعل  العبوان مث يارأ ادلثال ويادٗ
                                                             

19
Iyas Komaruddin, Guru Kitab Amtsilati Pondok Pesantren Madarijul „Ulum, Wawancara 

tanggal 23 januari 2018  
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 بحو، تكتمل الارا ة األوىل دون الوقف وفاا لمعا مرتُتمثال اآلية اال الطلبة. يارأ ٘

 يويدوفاا لت بوقف، يف حُت أن الارا ة الثانية هي 

ادلعلومات أدناه وقرا ة قاعدة اآلية من خالل البظر يف كتاب  الطلبة كرري. ٙ

 اخلالصة

ى الطاولة التالية أو أدناه بالطرياة نفسما كما كان . يواصل ادلعل  قرا ة ادلادة علٚ

 من قبل

عن طريق قرا ة يف األدبيات  الطلبةما  الدرس، ياوم ادلعل  بتايي  ت. قبل إنٛ

ادلولجودة والااعدة ، ومل  البااط واآليات اليت ال تتعامل مع الشفوي ويعطي 

 ادلمارسة إلعطا  ادلعٌت معا.
20 

معمد مدارج العلوم يف  أمثليت معل انطالقًا من ادلالحظات ادلذكورة أعاله، قام 

ومت إجنازه بأقصى  أمثليتوفًاا لإلرشادات الواردة يف كتاب  أمثليتبتبفيذ خطوات تعل  كتاب 

ميكن أن يكون نالجًحا دتاًما. وميكن مالحظة ذلك من حيث فم  الاواعد عملية تعل  و 

                                                             
20

Iyas Komaruddin, Guru Kitab Amtsilati Pondok Pesantren Madarijul „Ulum, Observasi, 

tanggal 25 januari 2018 
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يف  البحوالذين درسوا كت  أخرى من كت   لطلبةوا امثلةالذين درسوا كتاب للطلبة  العربية 

 كما يلي:   معمد مدارج العلوم ببدر المبونج

 1الجدول 

ارج العلوم العام للصف األولية للطلبة من المعهد مد معطيات قيمة تعليم القواعد
 م 2112/2112 الدراسي

 بيان UH UAS اسم الطلبة رقم
1 Rif‟an 77 92 لجيد لجدا 
2 Nabila 73 88 لجيد لجدا 
3 Cecep darmawan 79 91 لجيد لجدا 
4 Lailaturrohmah 76 89 لجيد لجدا 
5 M. Fikriyansyah 78 94 لجيد لجدا 
6 Siti Rofi‟ah 74 87 لجيد لجدا 
7 Siti Nur Khotimah 75 84 لجيد 
8 Rifki Najib 70 83 لجيد 
9 M. Yusuf 78 96 لجيد لجدا 
10 Sulaiman 70 82 لجيد 
11 Hidayatullah 77 83 لجيد 
12 Sri Wulandari 85 90 لجيد لجدا 
13 Nadiatul Umamah 70 70 حسن 
14 Riyan Saputra 75 77 لجيد 
15 Devi Rosinta 75 92 لجيد لجدا 
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16 Fahmi Nawawi 75 70 حسن 
17 M. Raihan 78 90 لجيد لجدا 
18 Nurrahman 73 75 لجيد 
19 Reina Safitri 74 78 لجيد 

 

 2الجدول 

للطلبة من المعهد مدارج العلوم العام  للصف اإلعدادية معطيات قيمة تعليم القواعد
 م 2112/2112 الدراسي

 رقم اسم الطلبة UAS UH بيان

 Dedi Kurniawan 1 79 88 لجيد لجدا

 Deni Pramudia 71 89 لجيد لجدا

Ramadhani 
2 

 M.Nasrudin 3 73 91 لجيد لجدا

 M.Ridho 4 70 85 لجيد

 Rahmat Al Fauzi 5 70 90 لجيد لجدا

 Rediyansyah 6 78 88 لجيد لجدا

 Sulaiman Aljazuli 7 75 85 لجيد

 Taufik Kurahman 8 70 82 لجيد
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 Taufik Yusuf 9 70 90 لجيد لجدا

 Viki Prasetyo 10 70 85 لجيد

 Zahrizal 11 80 87 لجيد لجدا

 Desmita Fitria Wulandari 12 85 90 لجيد لجدا

 Jesika Maharani 13 70 70 حسن

 Listia Saputra 14 75 70 حسن

 Rani Rahmawati 15 75 92 لجيد لجدا

 Rosmini 16 76 92 لجيد لجدا

 Sarah 17 71 70 حسن

 

بعد الدراسة  الاواعدميكن أن نفم   الطلبةذكورة أعاله تبُت أن من البيانات ادل

 أن فممم الذين تبُت  للطلبة  التعلّ ميكن أن يبظر إليه من نتائج  أمثليت.باستخدام كتاب 

توفَت معلومات شاملة لضرورة  ةبالكتارى ت. ولذلك، الجيدالاول العربية ميكن  قواعد اللغة

 الاواعد  ياجلممور احلصول على صورة كافية عن التعلحول هذا البظام اجلديد حىت أن 

. لذلك نأمل أن حيصل تطوير هذا التعل  على استيابة إجيابية، أمثليت كتابباستخدام  

 خاصة من بُت ادلعلمُت.
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بإختاد العلوم  مدارج معمدث يف البحإللجرا   ةادلؤلف اهتمامهذا هو  ما لجذب 

في المعهد السلفي مدارج العلوم  ب "أمثلتي"تعليم القواعد باستخدام كتا " ادلوضوع

 لتحفيظ القرآن تيلوك بيتونج الغربية بندر المبونج

 د. مشكلة البحث

"كيف عملية تعليم يف هذا البحث هو:  مشكلةوببا  على اخللفية ادلذكورة أعاله، 

ِفي المعهد السلفي مدارج العلوم  للطلبة المبتدئين أمثلتيالقواعد باستخدام كتاب 

 ؟تحفيظ القرآن تيلوك بيتونج الغربية بندر المبونج"ل

 ه. أهداف ومنافع البحث

 . أهداف البحث1

عملية تعليم القواعد باستخدام   كيف "لمعرفةهذا البحث هو  أهداف

ِفي المعهد السلفي مدارج العلوم لتحفيظ  للطلبة المبتدئين أمثلتيكتاب 

 ؟القرآن تيلوك بيتونج الغربية بندر المبونج"
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 . منافع البحث2

 هذا البحث هي: مبافع

 أ. منافع النظري

عن  الاواعدمن ادلتوقع أن تادم نتائج هذه الدراسة معلومات حول تعلي  

يف ادلعمد السلفي مدارج العلوم لتحفيظ الارآن تيلوك للمبتدئُت  ثلةطريق استخدام كتاب أم

 بيتونج الغربية ببدر المبونج"

 ب. منافع العملي

 ف:( للمؤل1

للمبتدئُت  ثلةد للمبتدئُت باستخدام كتاب أمقواعكمادة دراسية عن تعلي  

 يف ادلعمد السلفي مدارج العلوم لتحفيظ الارآن تيلوك بيتونج الغربية ببدر المبونج"
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 ( للمدرسين:2

د وميكن للاوعكدراسة ومدخالت للمعلمُت يف إنشا  عملية تعل  فعالة 

  .يياة التعلاستخدامما كبديل الختيار طر 

 ( للطلبة:3

أكثر نشاطًا وأكثر  الطلبةومن ادلتوقع أن يؤدي تبفيذ هذا البحث إىل لجعل 

دورًا يف تعل  قواعد اللغة العربية وقرا ة الكتاب األصفر من ألجل احلصول على 

 .االسالميةالبتائج كما هو متوقع يف زلاولة لتطوير ادلعرفة يف رلال العلوم 

 الصلة و. نتائج البحث ذات

امعة جب، والتعلي ، قس  تعلي  اللغة العربية بكلية الًتبية انصوح الرسالة العلمية من 

في  أمثلتي"تطبيق طريقة بعبوان  ٕٗٔٓيف عام االسالمية احلكومية رادين انتان المبونج 

هي حبث  رسالة العلمية. هذه الالقراءة كتاب االصفر في معهد الحكمة بندر المبونج"

يف  أمثليت طرياةخدام نوع البحث ادليداين. تباقش هذه الرسالة حول تطبيق نوعي باست
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اليت تكون البتيية لجيدة مبا فيه  الارا ة كتاب االصفر يف معمد احلكمة ببدر المبونج

 الكفاية.

 ةسيت  الايام هبا من قبل الباحث الذيث البحمع  من تلك الرسالة العلميةاختالف 

هو طرياة واحدة يف قرا ة الكتاب األصفر. بيبما يف  أمثليتأن  ةتلك الرسالة العمل، تكشف 

عن طريق استخدام كتاب  الاواعد تعلي كيف عملية   ةكشف الباحثتهذه الدراسة سوف 

 يبدأ من التخطيط والتبفيذ والتايي . امثلة
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 

 لتيأمثأ. كتاب 

 أمثلتي. وصف عن كتاب 1

منهجية لتعلم و كتاب مربمج   ىذاأيضا،  أمثليتىو كتاب يقدمو طريقة  أمثليتكتاب 

رتعتها  أمثليتسلسلة من الكتب  وأساس أمثليتقراءة الكتاب األصفر للمبتدئُت. أسلوب 

K.H. Taufiqul Hakim ، قرية سيدورجيو ، مقاطعة باؾتسري ، مدير معهد دار الفالح

. باإلضافة إىل ذلك، يف واعددراسة القيف صعوبة  النأيًضا  أمثليتبارا. يتألف كتاب جي

، اظتناقشة أقل تركيزا على اظتواد اليت ينبغي أن تكون معهديف  علم النحوالكتب اضتالية من 

 على مستوى األولوية للمبتدئُت إما للمبتدئُت أو الكبار اظتبتدئُت.
1 

فهم الكتاب األصفر والعربية. ىذا لىو واحد من الكتب الرائدة لدراسة و  أمثليت

ىذا الكتاب بأخذ جوىر الكتاب ىو اخًتاقة جديدة يف العلوم النحوية العربية. مت رتع 

                                                             
1
 M. Misbah, Jurnal Pemikiran Alternatif  Kependidikan: Taufiqul Hakim “Amtsilati” dan 

pengajaran nahwu-sharaf, h. 7 Vol. 11|No.3|Sep-Des2006|389-407 
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)مئة وأربعة  ٗٛٔمالك الذي يزيد عدد األعداد عن )ألف( آية إىل  البنآيات كتاب الفية 

الفية. حىت يتمكن اظترء من قراءة وفهم اللغة  خالصةوذتانون( آيات ، كما طتص يف كتاب 

قيادة ب الطلبة. لكن سنواتمن ثالث إىل ست  الطلبةالعربية والقرن بشكل عام ، يتعلم 

النجاح يف دراسة   .يستطيع قراءة الكتب الصفراء يف غضون ثالثة إىل ستة أشهر فقط أمثلة

، وبالتأكيد ليس بعيدا عن االمتثال للقواعد اظتوجودة يف ىذا الكتاب. كتاب أمثليت

. تشَت اظتتحركبشكل عام قادر على قراءة الكتابات الالتينية والعربية  أمثليتمتطلبات دراسة 

مثل  الطلبةاليت يسهل فهمها بواسطة  أمثليتأكثر إىل  أمثليتباستخدام كتاب  القواعد دراسة

 ىو جزء من النظرية والكثَت من اظتمارسة. أمثليتآيات القران واضتديث. ما يتم تسليمو يف 
2 

إعطاء تعليمات سريعة على كلمات ؽتاثلة ولكن ليست  أمثليتيف اظتمارسة العملية، 

. ميكن أن حيدث كلمات ؽتاثلة من عدة (homoname, homograph, homophone)تطابقة م

اسم ، ضمَتو اسم الفعل، حرف ، فعل أمر، مضارع فعلماضي،  فعل، فعلاحتماالت: 

)كتاب ؽتارسة  Tatimmahوغَتىا. كل شيء ميكن أن ينظر إليها يف اسم اظتوصول ، اإلشارة

 .أمثليتب يف غتموعة كاملة من تعلم تطبيق الصيغة(. يتم تضمُت الكتال
3 

                                                             
2 Ibid., h. 2 
3
 Muhadzab, “KH Taufiqul Hakim dan Metode Amtsilat”  
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اظتطلق يف عملية التعلم. نظرا عتذه مها مارسة النشاط اظتو  اضتفظ، أمثليتيف طريقة 

سوف تكون قادرة على تذكر بسهولة وفهم قواعد اللغة العربية اليت ىي  الطلبةاألنشطة 

 .أمثليتكتاب ال من جوىر

 أمثلتي. خلفية إعداد كتاب 2

بدافع من عدة أسباب. أوال،   K.H. Taufiqul Hakimاليت كتبها  أمثليتإعداد كتاب 

الذين يطلب منهم  الطلبةالسلف اإلسالمية الداخلية انتشارا بُت  يف معهد فإنو يرى أن

من اظتفارقات أن  اليت وصلت إىل أكثر من ألف معبد ولكن من نظام ألفيةحفظ اآليات 

 الطلبةال يفهمون وظيفة ىذه اآليات عند اضتفظ. ىذا العدد الكبَت من  الطلبةالكثَت من 

فقط مائة  من نظام ألفية  اآليات أن من بُت ألف اظتؤلف. ثانيا، وجد يف حفظهمنسيان 

أن لتكون قادرة على قراءة كتاب أصفر، يف حُت  الطلبةمعبد كبَت ميكن ان يؤدي  ومائتُت

من  أمثليتتكملة للقواعد لقراءة الكتاب األصفر. ثالثا، إعداد كتاب  ىي األخرى اآليات

قراءة القرآن الكرمي اليت ظهرت من لم يتعلالسرعة ال، والنظام من كتاب القراءةوجود 

أخذ  اظتتحركة.الطريقة اليت ىي أسرع لقراءة اضتروف العربية من تلك سيمارانج. شجع 

يسمى . وأخَتا، غَت متحركةلة لكيفية قراءة بسرعة الكتابة العربية اليت طتلق وسي اظتؤلف
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. اليت للطريقةوفقا الحقة الستخدامو كاسم  مٍت أمثلةواليت تعٍت بعض  الكتاب "أمثليت"

يف شكل خط اليد  ٕٔٓٓرمضان  ٕٚوأهنى  ٕٔٓٓرجب  ٕٚ أمثليت كتابة كتابالتأمل  

مصاحب وداعم كيف غتلدات وغَتىا من الكتب   مث كتابتها الكمبيوتر ومن مث طباعتها

اعالل. و  صرف)طريقة عملية لفهم  والصرفية)الصيغ والقواعد(  كتاب قاعديتىو   مثليتلؤل

نظام ، ويتضمن تعليمات حىت غتلد خامس أول غتلدمن  من كتاب أمثليتىو جوىر قاعديت 

 اظتوجودة يف الكتاب.اطتالصة 
4

 

 . اختالف كتاب أمثلتي مع كتب النحو األخرى3

 علم النحو مع الكتب أمثليتبشكل عام ميكن تفسَت بعض االختالفات يف الكتب 

 األخرى، على النحو التايل.

 أ(. كتاب أمثلتي

  اظتادي للمستوى اظتبتدئ من الطلبة.  ياتلولؤلمقياس ك ناھ• 

  .يبدأ عرض اظتواد من اضتروف حبيث تسهل على األشخاص الذين يتعلمون •

                                                             
4 Shohib , Metode Amtsilati dalam Kemahiran Membaca”  
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 .اظتعطاة ختتلف وىي آيات من القرآن أمثلة• 

 وجود تكرار يف تقدمي مثال ظتشكلة واحدة.• 

اظتثال اظتعطى يبدأ شيئا فشيئا الكلمات )اصتمل( اليت مت حذفها من أي وقت • 

 .متحركةمن الكلمات اليت  ويف هناية اظتطاف سوى اثنُت حركتومضى 

عدد قليل من النظريات ولكن العديد من اظتمارسات مبا يتفق مع اظتناىج القائمة • 

 )اظتنافسة(. والكفاءةعلى الكفاءة )القدرة( 

بعد كل مناقشة، ىناك ؽتارسة إلعطاء معٌت كتقييم مادي وكذلك ؽتارسة تفسَت • 

 اصتمل العربية.

 ب(. كتاب آخر في علم النحو:

 .للطلبةاظتواد كبَتة للغاية بالنسبة للمستوى اظتبتدئ • 

يبدأ عرض اظتواد من كالم )كما ىو اضتال يف اصتورمية( واليت تتم مناقشتها • 

 بالتفصيل حىت يشعر اظتبتدئُت بالدوار ظتعرفة ذلك.
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سواء يف أن واحد مع كتاب آخر  علم النحواظتقدمة أقل تنوعا. كتاب  األمثلة• 

 نسبيا. نفسو مثال

 كثَت من النظريات قليال من اظتمارسة.• 

 (.والًترتةال يوجد تقييم )دترين للقراءة • 
5 

السلفية، أن  علم النحووغَتىا من الكتب  أمثليت ؿتواالختالفات بُت كتاب  

ومع ذلك، فإن من السلفيون ليست جيدة لدراستها أو عفا عليها الزمن.  علم النحوالكتب 

الكتب كبَتة جًدا بالنسبة للمتعلمُت اظتبتدئُت. وبالتايل ، ميكن أن تكون الكتب السلفية 

 مبثابة كتاب إلتقان اظتعرفة عندما يعرفون األساسيات.

 كتاب أمثلتيج(. مواد ال

من أربعة فصول.  أمثليتمن  االولغتلدات. يتكون اجمللد  ٘من  أمثليتتتكون 

اإلشارة  إسم، الفصل الثالث عن الضمَتاصترة. الفصل الثاين عن  عنالفصل األول 

(kata penunjuk)  اظتوصول  إسمعن  الرابعوالفصل(kata penghubung). 

                                                             
5
M. Misbah  Op.Cit., h. 9-10 
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-tanda) عالمة االسميتكون اجمللد الثاين من ستسة فصول. الفصل األول عن 

tanda isim)  أنواع االسم، الفصل الثاين عن (macam-macam isim)صل الثالث ، الف

عن ، والفصل اطتامس عن أوزان اسم اظتفعول، الفصل الرابع أوزان اسم الفاعلعن 

 أوزان  اظتصدر.

، اظتبتدا عنفصول. الفصل األول  ستة اجمللد الثالث من كتاب أمثليت  يتكون

   عن إسمالفصل الثالث ، (yang mempengaruhi mubtada)عن النواسخ الفصل الثاين 

 isim yang)اسم اظتشتق  عن الرابعالفصل ، (isim tanpa tanwin)غَت منصرف 

dibentuk dari kata lain) عن اسم اظتعتل ، الفصل اطتامس(isim cacat)  ، والفصل

)نعت/صفة، توكيد،  (isim yang mengikuti I’rab sebelumnya)،عن التوابع السادس 

 عطف، بدل(.

 kata kerja) عن فعل ماضياألول  فصول. الفصل أربعة يتكون اجمللد الرابع من

lampau) ل الفاع، الفصل الثاين عن(pelaku) أوزان ماضي اظتزيد، الفصل الثالث عن 

(wazan-wazan fi’il madli yang tambahan) .والفصل الرابع حول اصتمل التكميلية 
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 kata) عن فعل مضارعفصول. الفصل األول  أربعةاطتامس يتكون من  اجمللد 

kerja yang menunjukkan masa sekarang atau masa yang akan datang) الفصل ،

، الفصل الثالث عن (wazan-wazan mudlari mazid) عن أوزان مضارع اظتزيدالثاين 

 عوامل اصتوازم، الفصل الرابع عن (’yang menasabkan mudlari) عوامل النواصب

(kaidah-kaidah penting). 

يتكون الكتاب  .(perumusan/penerapan rumus)مهمة تتمة/كتاب يستمر إىل  

كتاب ىام ألنو حيتوي حول كيفية تطبيق الصيغ اليت مت   ومهامن غتلدين  تتمة/مهمة

 اليت واجهت كل كلمة. أمثليتدراستها يف 
6 

 وأساس اظتعبد ىي كما يلي. االول اظتواد أمثلة على من اجمللد

 

 

 

 
                                                             

6
Taufikul Hakim, Amtsilati “Metode Praktis mendalami Al- Qur’an dan Membaca Kitab 

Kuning, (jepara: Al-falah Offset, 2003), Cet. Ke-2, jilid 1-4   
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 الفصل األول )حرف حّر(

. 1 ِمنْ   

 (اَلْ )مرر أل :ِمنْ 

 ِمْن اَلْ  : القراءة

نْ من             مِ  من ال           ِمَن اْل  بدون حركة : ِمنْ  

 ِمْن : القراءة

ِمنْ        : صار  

  )    ( مع التفاصيل اليت حتمل عالمة خط حتتو أمثلةرتيع  و كرراآلية  اقرأ

َها أَنْ َهاٌر من َمآٍءَغَْتِ َاِسنٍ  من اصتِنَِّة َوالنَّاسِ   ِفي ْ

ْشرِِكُْتَ 
ُ

 ُذرِّيًَّة بَ ْعُضَها من بَ ْعضٍ  َوَما اَنَا من اظت

َماِء َماًء َفَأْخرََج ِبوِ   َكْم َأْىَلْكَنا من قَ ْبِلِهْم من قَ ْرنٍ  َوأَنْ َزَل من السَّ

 من أَبَا ِئِهْم َوَأْزَواِخِهمْ  من الت َّْوَراِة َوُىًدى َوَمْوِعَظةً 

ْسِجِد ْاضَتَرامِ 
َ

 ِإْن أَْمَسَكُهَما من َأَحدٍ  من اظت

 .حرف جر : ِمنْ 

 حرف مبٍت

ُكلُّ َحْرٍف.... َو  : أساس   .ٖ 

 .حرف جر : ِمن

. ُمْذ ُمْنُذ 2. ھَاَك ُحُرْوَف   1 : أساس    ُُ . 1 

 .حرف مبٍت أو ثابتة
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 رتيعو مبٍت ،حرف جرّ ، مبا يف ذلك حرفرتيع 

 . وكل حرفٖأساسا: .... 

 ِإَلى. 2 

 إلى                  ِإَلى 

 
 

 بدون حركة :ِإىَل 

ِإىَل   : القراءة  

 ِإىَل  : صار

 إِ ىَل  الّلِو َمْرِجُعُكمْ  ِإىَل  ِصَراٍط ُمْسَتِقْيمٍ 

ْسِجِد ْاألَْقَصى َواْنظُرْ  ِإىَل  زِتَارِكَ 
َ

 ِإىَل  اظت

 َوَلِكِن اْنظُْر اىل ْاصتََبلِ  َو ِإىَل  َربَِّك فَ ْرَغبْ 

 أو ثابتة. مبٍت  ىو و، حرف جر ىوإىل: 
7 

                                                             
7
Taufikul Hakim, Amtsilati 1: Metode Praktis mendalami Al- Qur’an dan Membaca Kitab 

Kuning, (,jepara: Al-falah Offset, 2003), Cet. Ke-2, h. 1  
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)تستخدم ىذه فقط يف قراءة  أمثليتمث ىناك النغمة اظتعتادة اظتستخدمة يف تدريس 

بع نقرات ويف كل مرة يصبح اظتقطع ( إذا مت اإلشارة إىل تلك النغمة باستخدام أر أمثليتآيات 

 ستة أجزاء.

 على سبيل اظتثال:

 َىاَك ُحُرْوَف اصتَرِّ َوْىَي ِمْن ِإىَل # َحىَت َخاَل َحاَشا َعَدا ِِف َعْن َعَلى

 إىل

 َىَك ُحُروْ ...فَاصتَرِّ َوه...َي ِمْن ِإىَل ... # َحىَت َخاَل ...َحاَشاَعَدا...ِِف َعْن َعَلى..
huruf jer ter...diri dari...min dan ila... 

hatta,... khola,... hasya,... „ada,... fii, ... an, „ala... 

 اطتالصة: من أياتمثال 

  َىاَك ُحُرْوَف اصتَرِّ َوْىَي ِمْن ِإىَل # َحىَت َخاَل َحاَشا َعَدا ِِف َعْن َعَلى .1

ُم َكْي َواٌو َوتَا # َوْلَكافُ  .2    َواْلَباَوَلَعَلَوَمىَت  ُمْذ ُمْنُذ ُربَّ الالَّ

نَ  .3 ْبٍِتِّ اَْن ُيَسكَّ
َ

 وَكلُّ َحْرٍف ُمْسَتِحقٌّ لِْلِبَنا # َوْااَلْصُل ِِف اظت

 فَاْرَفْع ِبَضمٍّ َواْنِصََبْ فَ ْتًحا َوُجْر # َكْسرًا َكذِْكُر الَلِو َعْبَدُه َيُسرْ  .4
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ُرَما ذُِكْر # يَ نُ وْ   .5  ُب ؿَتُْو َجاَأُخْو َبٍِتْ ََنِرْ َواْجزٍْم بَِتْسِكُْتٍ َوَغي ْ

 وىلم جرا..........
8 

جيب استخدام ىذه النغمة فقط يف عملية التعليم والتعلم. أبعد من ذلك، قد 

، ىناك مدرس خاص أمثليتحيلو عتم. يف كل غتلد من  عتجة أخرى، كما الطلبةيستخدم 

يعلم كل من ىذه اجمللدات. تقدمي اظتواد اظتسلمة مبدة معتدلة، وليس سريًعا وبطيًئا. ىذا ال 

)الذين يدركون بسرعة اظتواد  ةبللطليعٍت بسرعة كبَتة، ال يتوافق مع اإلرادة الذكية 

، وال يزالون بطيئاالذين يفكرون  الطلبةيتبع إرادة  وحيفظوهنا(. ليس بطيًئا جًدا ، مبعٌت أنو ال

 تتم دراستها. الذي لدمدرجُت حىت يتمكنوا من إهناء اجمل

 

 

 

 

                                                             
8
Taufiqul Hakim, Amtsilati: Khulashoh Alfiyah Ibnu Malik, (jepara: Darul Falah, 2003), Cet. 

Ke-2, h. 1 
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 . خطوات تعليم كتاب أمثلتي4

 الطلبة.. يقرأ اظتعلم اظتوضوع اظتراد مناقشتو، يليو رتيع ٔ

يف ذلك معٌت  . يقرأ اظتعلم اظتواضيع الفرعية ظتناقشتها ويوفر معلومات كافية مبإ

اظتوضوع الفرعي اظتعٍت )إن وجد(. جيب ملء اظتعلومات عن النقاط واآليات غَت 

 اظتتداولة عن طريق الفم ، وليس بالكتابة.

)القراءة الكاملة األوىل بدون الوقف وفقا  مرتُتاظتثال اضتايل بقدر  الطلبة. يقرأ ٖ

 لتجويد(.، يتم تدريس القراءة الثانية وفقا لعلم النحولقراءات 

من خالل النظر يف كتاب  نظامبتكرار اظتعلومات أدناه وقراءة قاعدة  الطلبة. يقوم ٗ

 .صةاطتال

وبعد قراءة كل فقرة )مثال( ، تتم  من األسفل( يف التسلسل مثال. اقرأ اآليات )٘

 قراءة الكلمات اظتسطرة مباشرة وفقاً للتعليمات )تكرار اظتعلومات(.

 ، مث اظتضي قدما يف ؽتارسة إعطاء اظتعٌت.أمثلةاءة رتيع . بعد االنتهاء من قر ٙ
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. يف هناية االجتماع، تتم قراءة وإصدار الصيغ والقواعد وفقا ظتواد االجتماع ٚ

)وكذلك يف بداية االجتماع القادم قراءة اظتعادلة والقواعد اظتادية يف االجتماع 

 السابق(.

 من اظتأخوذ من كتاب اجمللد األول أمثليتباستخدام كتاب  قواعدكمثال على تعليم 

أخرى حبيث ميكن حتقيق ىدف قراءة  علم النحو، على أمل أن يتم تطبيقو على تعلم أمثليت

 الكتب العربية )مبا يف ذلك الكتاب األصفر(.

بصوت عال،  الطلبة. يتم قراءة موضوع اظتناقشة )...( من قبل اظتعلم مث يتبعو ٔ

 )...( من قبل اظتعلم. تليها قراءة اطتطاب اظتوضوعي

خطوات التعلم اظتذكورة أعاله، يقرأىا اظتعلم مبعلومات كافية، مبا يف ذلك  ٔرقم . ٕ

 ٕرقم  اظتقصودشرح 

)أول قراءة كاملة دون  مرتُت، يتم قراءة كل رتلة الطلبةمن قبل  ٖ. قراءة رقم ٖ

(. )..( لم التجويدلع، يتم تدريس القراءة الثانية وفقا علم النحوالوقف وفقا لقراءة 

 .اضتركةال تعطى 
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رف بشكل متكرر عند مواجهة اضت الطلبةيقرأه  الذي جيب ىو الوصف ٗرقم . ٗ

الفية ابن  اطتالصة)يف  اطتالصةاظتشار إليها )..( باإلشارة بشكل أساسي إىل كتاب 

 مالك(.

االنتباه وىو تركيز  الطلبةعبارة عن وصف ليقرأه اظتعلم مث يتبعو  ٘رقم معلومات . ٘

 .ٖمن القراءة رقم 

 ىو الوصف ٙرقم . ٙ

 الطلبة.دتارين إعطاء اظتعٌت من قبل  ٛو  ٚرقم . ٚ

 ٛرقم ىو وصف لكيفية قراءة  ٜرقم . ٛ

 )..( عندما يقابل حرفًا آخر. عن منىو وصف  ٓٔ.رقم. ٜ

من اظتعروف أن دور )نشط(  أمثليتمع كتاب  القواعدمن مثال التدريس / تعلم 

يف عملية التعلم ضروري جداً. وىذا يتفق مع مفهوم اظتناىج القائمة على الكفاءة،  الطلبة

نشطُت يف عملية التعلم. تقدمي أمثلة متنوعة ظتناقشة فرعية  الطلبةحيث من اظتتوقع أن يكون 

يف اجتاه مألوف حول ذلك بسهولة. وباظتثل  الطلبةواحدة تليها القراءة اظتتكررة للقواعد يأخذ 
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تدرجييا ليكونوا قادرين على قراءة اصتمل  الطلبةإغفال أو حذف حرف سوف يسلم ، فإن 

 .غَت متحركةمع اللغة العربية اليت 
9

 

 

 من كتاب أمثلتي المزايا. 5

ىو وضع الصيغة اظتنهجية وحل اظتشكالت النحوية للغة  أمثليتكتاب   اظتزايا من

. باإلضافة إىل ذلك، فإن الصيغة اليت دتت دراستها مرتبطة الًتجيوشيح و العربية من خالل الًت 

الفية ". من اظتتوقع أن  صة" وخالقاعديتمبفهوم روتيٍت يف كتابُت خاصُت مها "صيغة 

 أمثليتسنوات. مع كتاب  ٜإىل  ٖاظتبتدئُت ال حيتاجون إىل عناء تعلم اللغة العربية ظتدة 

 أشهر فقط. ٙإىل  ٖيكفي من  األصفر ميكن أن يتقن ماكتاب 
10 

 

 

 

                                                             
9
M. Misbah Op.Cit., h. 10-11 

10
Abdullah Ubaid “pesantren dan kitab kuning”  
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 ب. تعليم القواعد

 . تراكيب )القواعد(ٔ

 أ(. تعريف قواعد النحوية

القواعد ىي أساًسا ، مبدأ ، حكم. كما ميكن تعريفها على أهنا صياغة مبادئ 

سي رتعها يف ملزمة. يف حُت أن تصبح قانونًا. إىل جانب وجود تعريف للقانون القيا

ىو َنوذج عاظتي يتم استنتاجو من كالم  القواعدالفهم الذي قدمو أمُت علي السيد، أن 

ىي القواعد القياسية اليت أصبحت  القواعدالعرب. من الشرح أعاله، ميكن أن نفهم أن 

األصليُت. توافق اإلرتاع اللغوي وجيب أن يتبعها مستخدم اللغة ومتوافق مع اظتتحدثُت 

 : بشكل عام ىو القواعدالغرض من تعلم 

agar siswa dapat memahami dan memberi pemahaman terhadap lawan 

bicaranya tentang pembicaraan atau tulisan secara baik dan benar. 11 

كعلم سيتطور على منظور وطريقة البحث اظتستخدمة،   النحو القواعديعتمد 

قوانُت اضتروف والكلمات واصتمل وكيف الصوت النهائي للكلمة.  نحويناقش علم ال

بينما علم النحوي يف اظتصطلحات ىو العلم الذي يناقش اضتالة النهائية للجملة من 

                                                             
11

Bisri Mustofa, Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab ,UIN MALIKI 

PRESS, Malang, 2011, h. 71 
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)دقة الصوت(. بينما ذكر منَت  البناء)تغيَت صوت هناية الكلمة( و  االعرابث حي

ىو إعداد أو استخدام كلمات أو عبارات يف اصتملة ، وتشكيل  علم النحوالبعلبكي أن 

 الصحيح. وعالمةاصتمل يف الشكل 

 ب(. المشكالت في تعليم القواعد النحوية

خارج الرأس ضمانة ميكن  النحواعد قو  حفظالنحوية، ال يعد  القواعد تعليميف 

الذي يتعلم اللغة ال ينحاز بالضرورة إىل  الطلبةللمرء أن يتحدث شفهيًا أو كتابيًا ، ف

اللغة بطالقة دون ؽتارسة دائمة وبدون دعم. بيئة لغة جيدة. سيخترب حتسنا تدرجييا يف 

ن اطتطأ يف اللغة. بنية اللغة الصحيحة حىت ال يكو يدرس اظتهارات اللغوية. بعد ذلك ، 

، يذكر سيوقي ضيف عوامل متعددة، وميتعللعلى اظتفهوم السليب بأن اللغة العربية صعبة 

من بُت أمور أخرى: طريقة توصيل اظتواد األقل تواصاًل أو غَت متنوع، وسائل اإلعالم أو 

ستطيع البيئة اليت ال تدعم وما إىل ذلك. جيادل دتام أنو من خالل التدريب اظتكثف، ال ي

فقط أن يقلدوا أنفسهم وأن ينخرطوا يف األنشطة اللغوية ، ولكن أيضا التكيف ،  الطلبة

 والتكيف مع عادات اللغة العربية اليت أصبحت ثقافات عربية.
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 م القواعد النحويةيج(. الغرض من تعل

 ىو: Abid Hasyimiالنحوية وفقاً  القواعدالغرض من تعلم 

a.Memberi harakat 

b. Membentuk kebiasaan Bahasa yang benar 

c.  Menumbuhkan rasa Bahasa 

d. Memahami bentuk, derivasi dan pola Bahasa 

علم ، الغرض من التعلم Rusydi Ahmad Thu‟aimahيف ىذه األثناء، وفقا 

 الوظيفية ىي: النحو

a.Membekali peserta didik dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang dapat 

menjaga bahasanya dari kesalahan 

b. Mengembangkan Pendidikan yang intelektual yang membawa mereka 

berpikir logis dan dapat membedakan antara struktur, ungkapan-

ungkapan kata dan kalimat. 

c.  Membiasakan peserta didik cermat dalam mengamati contoh-contoh, 

melakukan perbandingan, analogi dan penyimpulan, mengembangkan 

rasa bahasa dan sastra. Karena kajian علم النحو didasarkan atas analisis 

lafazh, ungkapan, gaya bahasa dan dapat membedakan antara kalimat 

yang salah dan yang benar. 

d. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami apa yang 

didengar dan yang tertulis. 

e.  Membantu peserta didik agar benar dalam membaca, berbicara, menulis 

maupun menggunakan bahasa Arab lisan dan tulisan secara baik dan 

benar.
12

 

 

                                                             
12

Ubaid Ridlo, Artikel: UIN Syarif  Hidayatullah Jakarta Model Pembelajaran Bahasa Arab 

Materi Qawa’id al-Nahwiyyah 2009, h. 9-10 
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قدمي وفهم ىو ت علم النحوباختصار ميكن القول أن الغرض من تعلم 

بشكل صحيح ، لذلك جتنب  صرفو  علم النحوباستخدام قواعد  الطلبةوتعريف 

 اطتطأ الشفهي يف التحدث والقراءة والتعبَت الكتابة.

 . طريقة تعليم القواعد النحوية(د

( و Deduktif)قياسي اظتعروفة من قبل طريقة  علم النحوم يىناك طريقتان لتعل

 (.Induktif) إستقرائي

 طريقة االستنتاجية )الطريقة القياسية(( ال1

مث اظتثال، ىي أقدم طريقة  أوال القاعدة تقدميىذه الطريقة يف بعض األحيان 

. على الرغم من أن ىذه الطريقة ىي األقدم، إال أهنا علم النحوتطبق يف تدريس 

حىت اآلن مازالت مستخدمة على نطاق واسع يف مؤسسات التعليم اظتختلفة يف كل 

كز التدريس على تر . ىذه الطريقة، يف معاىدلدول العربية وإندونيسيا، وخاصة من ا
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القاعدة، وىذا يعٍت أن  قصد، مث إعطاء أمثلة لتوضيح الطلبةتقدمي القواعد على 

 عملية التعلم تنتقل من العام إىل اطتاص.
13 

)استنتاجي( على  طريقة القياسيةباستخدام  علم النحواطتطوات يف تعلم 

 النحو التايل:

 نقل موضوع معُت.و أ. يدخل اظتعلم الفصل ويبدأ الدرس 

 .علم النحوشرح قواعد  مثب. 

 .علم النحووحفظهم حول قواعد  الطلبةج. استمر الدرس مع فهم 

 د. مث يعطي اظتعلم أمثلة أو نصوًصا متعلقة بالقواعد.

 نتاج الدرس.اظتعلم است ه. يعطي

 إجراء التمارين. الطلبةو. مبجرد اعتبارىا كافية ، ُيطلب من 

 ىي كما يلي: القياسيةمزايا طريقة 

 أ. اعتدف أكثر حتديًدا
                                                             

13
Bisri Mustofa, Abdul Hamid, Op.Cit., h. 75 
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 ب. التطبيق سهل وسريع

 على الفهم بسرعة الطلبةج. تسهيل 

 د. اضتفاظ على شفهي من األخطاء مع أمثلة تدرس

 ه. ال يشدد على وجود ظهر

 ىو كما يلي: ةياسيالق طريقة عيوب

 ألنو مل يتم حفظو الطلبةما تالشى فهم  سريعأ. 

 ب. االعتماد على اآلخرين

 ج. ضعيف من جانب التفكَت اضتي والتعبَت عن اآلراء

 جزئية.ىي  القواعدد. الصعوبات يف 
14 

 

 

                                                             
14

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-MALIKI 

PRESS, 2011), h. 98-100 
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 (. الطريقة االستقرائية 2

يتم  أمثلةالطريقة االستقرائية ىي طريقة تشَت إىل تقدمي أمثلة، مث من 

بنشاط  الطلبةاستخالص استنتاجات من القواعد. مع ىذه الطريقة يتم دعوة 

إلدخال خادتة القواعد وفقا اظتوجودة حىت يفهموا، مث يتم دعوهتم  االمثلةلفحص 

 .اظتبحوثظتوضوع 

على النحو  الطريقة االستقرائيةباستخدام  علم النحواطتطوات يف تعلم 

 التايل:

 أ. يبدأ اظتعلم الدرس عن طريق حتديد موضوع الدرس.

 ب. يعطي اظتعلم أمثلة للجمل أو النصوص اظتتعلقة باظتوضوع.

 ة أو نص يقدمو اظتعلم.بالتناوب قراءة أمثل الطلبةج. يطلب من 

أو  أمثليتالواردة يف  علم النحود. مبجرد اعتباره كافًيا ، يبدأ اظتعلم بشرح قواعد 

 النصوص اظترتبطة باظتوضوع.
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استنتاجات أو  الطلبةأو النصوص ، يستخلص اظتعلمون مع  أمثليته. من 

 .علم النحوملخصات لقواعد 

 القيام بالتمارين. الطلبةو. يطلب من 
15 

 ىي على النحو التايل: استقرائية طريقةمزايا 

 النحو القواعدأ. ىذه الطريقة ىي طريقة جيدة للعثور على الغرض من 

 ب. ىذه الطريقة قادرة على إبرام قاعدة عامة بسرعة

 ج. توفَت معٌت واضح وسهل للممارسة

 سهلة لفهم الذياساليب د. تقدمي أمثلة مع 

 ه. ميكن زيادة التحفيز للمعلمُت

 ىي كما يلي: استقرائيةيف طريقة  عيوب

 الطلبةأ. بطيئة يف اضتصول على معلومات حول خصائص 

                                                             
15 Bisri Mustofa, Abdul Hamid, Op.Cit., h. 78 
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 اظتقدمة من قبل اظتعلمُت أمثليتب. غَت فعالة مثل معظم 

اظتعطاة عادة ما تكون متكررة ، وغالبا ما تكون غَت متناسقة بشكل  أمثليتج. 

 الطلبةنفصل مع مستوى م

 طريقة المعضلة )النص العربي(ال. 3

ىذه طريقة جديدة ىي تطوير الطريقتُت السابقتُت ، لذلك شتيت اظتعضلة ألن 

غَت مفصولة. يشار إىل ىنا عبارة عن  اظتًتبطة باستخدام الطريقة النحوطريقة التعلم 

، مث عرض بعض  طلبةالمقتطف من القراءة من أحد مواضيع قراءة النص الذي قرأه 

األرقام وبعض األشياء اليت تعترب ػتددة مث بعد ذلك خذ استنتاج حول القاعدة األخَتة 

 اظتضافة مع اظتمارسة يف شكل التمرين.
16

 

 

 

 

 

                                                             
16

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-MALIKI 

PRESS, 2011), h. 102 
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 . تقنية تعليم القواعد النحويةه(

" ، أي التدريب اللغويمن خالل عملية " القواعدم يلتعل طرقىناك ثالثة 

تدريب تقٍت حواري، تدريب على تقنية ػتاكاة اللغة. ميكن االطالع على تفاصيل 

 :حو التايلالتعرض للممارسات الفنية اظتشار إليها، على الن

 التدريب الحواري ة. تقني(1

أ( يقوم اظتعلم بإعداد غتموعة من نصوص اضتوار اليت حتتوي على عناصر ؼتتلفة من 

 .الطلبةالوحدة النحوية اليت ستوجو 

حول اظتواد على حوار مستمر مع عملية االستماع، بعد،  الطلبة يدرب اظتعلمب( 

 الطلبة، حىت يتمكن وصرف علم النحومن  الطلبةتقليد، وؽتارسة دون جتاىل معرفة 

 ال يشعرون ؽتارسة )القواعد(.

 من خالل:تعليم اضتوار ميكن أن تتحقق اطتطوات يف 

 ( مرحلة االستماعٔ

 ( مراحل التكرار اصتماعي واألفرادٕ
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 ( مرحلة اضتفر )دترين(ٖ

 ( مرحلة التعميمٗ

 ( مرحلة القراءة٘

 ( اظترحلة التطبيقية ، تتكون من:ٙ

 ليتشك .(أ

 . مثايل(ب

 . تغيَت(ج

 . تنظيم بانتظام(د

 . شكل(ه

 . دتيز(و

 

 ممارسة محاكاة اللغة قنية. ت(2

 ػتاكاة اللغة لتقنيةأمثلة ملموسة 
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حول  الطلبة يقوم، مث الطلبةمن قبل  ويقلد السبورةأمثلة على  يكتب اظتعلم

بعد ذلك يتم )جيب أن يتم تنفيذ ىذا النشاط يف الفناء ويف حديقة اظتدرسة(، و 

 .صديق جبانبو، مث أجاب، مث طلبوا الرفيق جبانبها. و ىكذا الطلبةطلب 
17 

 و(. تقييم

لم. الغرض مرحلة التقييم ىي مرحلة النشاط اليت هتدف إىل معرفة ؾتاح التع

م ىو اضتصول على معلومات دقيقة حول مستوى حتقيق يالرئيسي من تقييم عملية التعل

 حبيث ميكن اظتتابعة. الطلبةاألىداف اظتتعمدة من قبل 
18 

 تقنيةنوعُت، ومها  التقييم اظتستخدمة إىل تقنيةبشكل عام، ميكن تصنيف 

 غَت االختبار والتقنيةاالختبار 

 أ( تقنية االختبار

م باستخدام يتقنية االختبار ىي تقنية يف التقييم تستخدم ظتعرفة نتائج التعل

 أداة االختبار.

                                                             
17

 Zulhanan, Teknik Pembelajaran  Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada 2014), h. 114 
18

Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 11  
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  تنقسم تقنية االختبار على:

 اللفظية( اختبار 1

 .وىي االختبارات اليت تستخدم اللغة كأداة إلجراء االختبارات
19 

 االختبار اللفظي يتكون من:

 شفويالختبار الا• 

للمشاكل  الطلبةاالختبار الشفوي ىو سؤال ظتعرفة مستوى امتصاص 

واضحة وجيب منح رتيع  للطلبةن األسئلة الشفوية اظتقًتحة اظتعرفية. جيب أن تكو 

 فرصة متكافئة. الطلبة

 االختبار الكتابي• 

وىو اختبار يتم إجراؤه عادة لفًتة ػتدودة وحتت ظروف معينة. أداة التقييم 

 اظتكتوبة مثل أداة التقييم ىي إجابة خاطئة صحيحة وأشياء قصَتة ومطابقة.
20 

                                                             
19

Mulyadi, Evaluasi Pendidikan: Pengembangan Model Evaluasi Pendidikan Agama di 

Sekolah, (Malang: UIN -Maliki Press 2010), h. 56  
20

M. Afif Amrullah Jurnal Al Bayan, Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab: Sistem 

Pendidikan dalam Pembelajaran, h. 129 Vol 7, No 2 (2015)   
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 ( االختبار غير اللفظي2

ىذا اختبار ال يستخدم اللغة كأداة إلجراء االختبارات ، ولكنو يستخدم 

 وما إىل ذلك.الصور، ويقوم بتعيُت اظتهام 

 ب( تقنية عدم االختبار

تعد تقنية عدم االختبار أداة تقييم يتم إجراؤىا دون اظترور باختبار. يستخدم 

، مثل االلتزام الديٍت للطالب. ميكن للطلبةىذا االختبار لتقييم اطتصائص األخرى 

 إجراء تقنية عدم االختبار من خالل:

 ( المالحظة1

يانات اليت تتم بشكل منهجي وعن عمد من ىي تقنية صتمع الب اظتالحظة

خالل عملية اظتالحظة والنهج لؤلعراض اليت مت التحقيق فيها. للحصول على 

الوصف واظتعرفة والفهم الذايت للطالب، تعمل اظتالحظة أيًضا على دعم وتكملة 

 اظتواد اليت يتم اضتصول عليها من خالل اظتقابلة.
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 ( المقابلة 2

ع البيانات اليت يتم وجها لوجو هتدف إىل رتع البيانات اظتقابلة ىي أداة رت

( أو الطلبةشفويا ومباشرة إىل مصادر البيانات ) منهم طلب الطلبةواظتعلومات مع 

 لآلخرين.

 (Problem Cheklist( دفتر المشكلة )3

قائمة التحقق من اظتشكالت ىي غتموعة من األسئلة اليت تصف أنواع 

 .الطلبةا اظتشكالت اليت قد يواجهه

 (kuesioner)( استبيان 4

 قبل من عليها إلجابةا يجب لتيا ألسئلةا من مجموعة ون هالستبياا

 عليو دعىلُما يقدمها لتيا لمختلفةت المعلوماا لتغييرم ستخدُت لتي، واعليو دعىلُما

 ة.مباشر
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5 )Sosiometri-Sosiogram 

ماعية داخل القياس االجتماعي ىو أداة تستخدم لقياس العالقات االجت

اجملموعة. ميكن أيًضا استخدام القياس االجتماعي لتحديد شعبية الشخص يف 

 اجملموعة.
21 

 

 

                                                             
21

Mulyadi Op.Cit., h. 61-67  
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 الثالث الباب

 طريقة البحث

 

 . نوع البحث1

  qualitatif researchإن نوع البحث الذي سيتم استخدامو ىو البحث النوعي أو 

ث اليت تنتج بيانات وصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو شفوية من الناس البحىو نوع من 

 1 والسلوك الذي ديكن مالحظتو.

عرض ىذا البحث ىو البحث الوصفي النوعي. والغرض من ىذا الوصف ىو 

الواقع االجتماعي والظواىر ادلختلفة اليت ربدث يف اجملتمع واليت تصبح  دقيقق و يوصف عم

 2 موضوًعا للبحث حبيث يصف مسات ىذه الظاىرة وطابعها وطبيعتها ومنوذجها.

                                                             
1
Lexi J. moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: remaja rosda karya, 1991), h. 3  

2
 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan: Jenis,Metode,Prosedur, (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2013), h. 47 
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يهدف ىذا البحث الوصفي النوعي إىل شرح وربليل الظروف احمليطة بتطبيق تعليم 

مدارج ربفيظ القرآن الكرمي  معهدالذي مت يف  أمثليتعن طريق استخدام كتاب  القواعد

 بندر المبونج. الغربيةنغ تيلوك بتو  العلوم

 

 البحث  كائن وموضوع. 2

يف البحث النوعي ، واحدة من االفًتاضات حول ىذه الظاىرة ىي أن أعراض كائن 

ىي يف الشخصية والطارئة. وبناًء على ىذه األعراض، ديكن أن حيدد البحث الكمي 

شاملة )كاملة، ال  ادلتغريات اليت جيب دراستها. من جهة نظر البحث النوعي، فإن األعراض

البحث القائم فقط على متغريات البحث  حيددلن  النوعي الباحثديكن فصلها( ، لذا فإن 

 (actor) ، وادلمثلني(place) ، لكن احلالة االجتماعية العامة ربت الدراسة تشمل ادلكان

ديكن التعبري عن الوضع االجتماعي عن طريق   3 يتفاعل بشكل تآزري. activity) والنشاط

 / موضوع البحث الذي يريد أن يفهم بشكل أعمق حول "ما حيدث" فيو. كائن

                                                             
3
Sugiyono, metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods), 

(Bandung: Alfabeta, 2016), Cet. Ke-8, h. 287  



62 
 

ون قادرين على تقدمي وبناًء على التوضيح أعاله، ففي ىذه الدراسة يكون ادلخب 

الذين يدرسون يف  ةبوالطلمعلومات حول ادلشكالت اليت سبت دراستها ، وربديًدا ادلعلمني 

. يف حني أن موضوع ىذه الدراسة ىو ادلشكلة اليت سبت دراستها ، وىي معهد مدارج العلوم

 .أمثليتباستخدام كتاب  القواعدتعلم 

 

 . طريقة جمع البيانات3

انات ىي أىم خطوة يف البحث، ألن الغرض الرئيسي من البحث ىو طريقة مجع البي

احلصول على البيانات. دون معرفة طريقة مجع البيانات، لن حيصل الباحثون على بيانات 

 4 تفي دبعايري البيانات احملددة.

 :يف ىذه الدراسة ىي كما يلي ادلؤلفةمجع البيانات ادلستخدمة من قبل  ةقيإن طر 

 

 

                                                             
4
Ibid., h.308   
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 (interviewأ(. طريقة المقابلة )

طريقة ادلقابلة أو غالًبا ما يطلق عليها أيًضا االستبيان عبارة عن حوار أجراه 

القائم بإجراء ادلقابلة )الباحث( للحصول على معلومات من الشخص الذي جيري 

 ادلقابلة. األدوات ادلستخدمة يف مجع البيانات حول أنشطة ادلقابلة ىي إرشادات أو

 أدلة مقابلة.

 unguided) ، تتميز ادلقابالت بادلقابالت اجملانيةتنفيدهانطالقا من 

interview) وادلقابالت ادلوجهة (guided interview)  .وادلقابالت اجملانية ادلوجهة 

، ولكن ال حرية تفيد بأي شيءالباحث ، (unguided interview) ( مقابلة رلانية1

 ادلقابلة. توجيهاتروس، بغض النظر عن إرشادات / تزال ضمن حدود النطاق ادلد

، نشاط مقابلة قام باحث ادلقابلة بإعداد (guided interview)( مقابلة موّجهة 2

 سلسلة من األسئلة بطريقة كاملة ومفصلة.
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بإجراء ادلقابلة بإعداد  الباحث( ادلقابالت اجملانية ادلوجهة، يف ىذه احلالة ، يقوم 3

 5 ل مقابلة.دليل موجز أو دلي

ىي ادلقابالت اجملانية  ادلؤلفةيف ىذه الدراسة ، ادلقابالت اليت يستخدمها 

لة اليت بإطار األسئ الباحثةادلوجهة، واليت كانت يف وقت السؤال واجلواب، يسًتشد 

مت إعدادىا، ويتم إعطاء اجمليبني حرية التصرف يف اجلدال. تستخدم ىذه الطريقة 

بشكل   ةللحصول على معلومات قدر ادلستطاع عن ادلشاكل اليت واجهها ادلؤلف

كامل، يف ىذه احلالة للحصول على بيانات حول ادلفهوم أو التخطيط والتنفيذ 

، الذين سبت مقابلتهم يف أمثليتتخدام كتاب باس القواعدوالتقييم يف عملية التعلم 

السلفية ألنو ىو الذي يعرف الكثري عن رئيس ىذه ادلقابلة، من بني آخرين ، 

. وعالوة على ذلك، فإن األشخاص الذين جيرون معهدالبيانات وواقع التعليم يف 

 .موطالهب دبعهد مدارج العلومادلقابالت األخرى ىم معلمون 

 

 

                                                             
5
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1993), h. 199  
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 ظةب(. طريقة المالح

إحدى الطرق اليت يكتسب هبا البشر اخلبة وادلعرفة بناًء على  الحظةتعتب ادل

أو ادلوظف  ةقوم الباحثتما يرونو ويسمعونو. يف ىذا النشاط القائم على ادلالحظة، 

يف ادليدان بشكل منتظم ومستمر وموضوعي وشامل حول الظاىرة  بادلالحظةادليداين 

 6 اليت ربدث.

الحظة ادليف ادلالحظة ادلباشرة وغري ادلباشرة.  راقبةأو ادل ادلالحظةديكن ذبميع 

باشرة إذا الحظ الباحث ظاىرة معينة من خالل التفاعل أو "االتصال" مباشرة مع ادل

من  الباحثالحظة غري ادلباشرة ىي مالحظة قام هبا ادلوضوع أو شيء مت دراستو. ادل

 خالل مراجعة الوثائق والتقارير اليت أعدىا آخرون.

ادلالحظة ادلباشرة. ادلالحظة ادلباشرة اليت  ادلؤلفةستخدم تيف ىذه الدراسة، 

ديكن أن تتحقق عن طريق تسجيل شكل ادلعلومات ادلتعلقة حملة عامة  ةا ادلؤلفهتأجرا

 أمثليتباستخدام الكتاب  القواعد وادلرافق والبنية التحتية، وعملية التعلم ادلعهدعن 

فهم  للباحثةالعلوم بندر المبونج. مع ادلالحظة ادلباشرة، ديكن يف معهد مدارج 

                                                             
6
Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Bintang Sejahtera, 2013), h. 125  
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احلصول على عرض  ديكنسياق البيانات يف رلموعة متنوعة من احلاالت اليت 

 على يف احلصول على أدلة تتعلقديكن إبداء ادلالحظات ادلباشرة  للمؤلفةشامل. 

 ث.البحالًتكيز 

 ج(. طريقة التوثيق

طريقة التوثيق ىي سجل لؤلحداث ادلاضية. ديكن أن تكون الوثائق يف 

شكل من أشكال الكتابة، الصور أو األعمال الضخمة للشخص. وثيقة مكملة 

 7 الستخدام ادلالحظة وادلقابالت يف البحث النوعي.

البيانات اليت مت مجعها من خالل طريقة التوثيق ىو موجز لتاريخ تأسيس 

الطالب ، اذليكل التنظيمي، وبيانات الطالب ظروف  ، والدولة من ادلعلمني ومعهد

 اإلجناز وغريىا من الوثائق اليت ذلا صلة ذلذه الدراسة.

 

 

                                                             
7
Sugiyono,Op.Cit., h. 326  
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 . طريقة تحليل البيانات4

تجميع البيانات اليت مت احلصول لحث بشكل منهجي ربليل البيانات ىي عملية الب

عليها من ادلقابالت، وادلالحظات ادليدانية وغريىا من ادلواد، حبيث ديكن فهمها بسهولة، 

لآلخرين. مت إجراء ربليل البيانات من خالل تنظيم  معلوماتوديكن أن تكون نتائجها 

اختيار ما ىو مهم وما سيتم البيانات، ترمجتها إىل وحدات، ذبميع وتنظيم يف منط، و 

 8 ادلستفادة وجعل االستدالالت اليت ديكن أن يقال لآلخرين.

دبعاجلة  ادلؤلفةقوم تمن البيانات اليت مت مجعها من خالل أداة مجع البيانات،  

على استنتاجات ديكن استخدامها الختبار حقيقة الفرضية.  البيانات من أجل احلصول

 خطوات معاجلة البيانات ىي كما يلي:

( اليت تلخص اختيار ادلوضوعات، مع الًتكيز Data reduction. زبفيض البيانات )(أ

على األشياء اليت ىي مهمة، والبحث عن ادلواضيع واألمناط. ويتم زبفيض يف ىذه 

العلوم مدارج القرآن  معهد السلفية ربفيظارخيية عن تأسيس الدراسة بيانات حملة ت

                                                             
8
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 89  
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القواعد الطالب وادلعلمني والعاملني يف أنشطة التعلم وظروف  بناء التحيةوال

 العلوم بندر المبونج.مدارج القرآن  يف معهد السلفية ربفيظ باستخدام كتاب أمثليت 

ت ديكن أن يتم يف ( يعين من عرض البياناData Display. عرض البيانات )(ب

شكل وصفا موجزا، التخطيط، العالقات بني الفئات، خرائط، وما شابو ذلك. 

األكثر استخداما لتقدمي البيانات يف البحث النوعي ىو مع النص السردي. أما 

العلوم بندر المبونج مث مدارج القرآن  يف معهد السلفية ربفيظبالنسبة دلعرفة الظروف 

والوثائق اليت تستخدم  وادلقابلةعن طريق ادلالحظة  ادلؤلفةل العرض ادلستخدمة من قب

 باستخدام كتاب القواعدللحصول على معلومات حول التعلم  طرقفيها ىذه ال

 .العلوم بندر المبونجمدارج القرآن  يف معهد السلفية ربفيظ أمثليت

االستنتاج والتحقق من االستنتاجات  (Conclusion Drawing) . التحقق(ج

صوى يف البحث النوعي وىو اكتشاف جديد مل يكن موجوًدا من قبل. ديكن أن الق

تكون النتائج وصفا أو صورة لكائن اليت كانت يف السابق قاسبة أو مظلمة حىت أنو 
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بعد التحقيق اتضح، ديكن أن يكون وجود عالقة سببية أو فرضية التفاعلية أو 

 9 نظرية.

تستخدم يف ىذه الدراسة  ةديكن أن ينظر إليو على أن الكتابمن ىذه التفسريات 

. verivicationرسم االستنتاج /  مع تقليل البيانات، وعرض البيانات والبيانات  ربليل طريقة

، مع الًتكيز على األشياء الرئيسيبدأ التحليل خبفض البيانات، وىي عملية تلخيص واختيار 

البيانات، عرض البيانات ديكن أن يتم يف شكل مي تقدعرض البيانات يسمى  مثادلهمة. 

وصف وجيزة، والتخطيط، العالقات بني الفئات وغريىا. من خالل عرض البيانات، 

فهم ما حيدث، وزبطيط العمل التايل بناًء على ما مت فهمو. اخلطوة األخرية لسيسهل ذلك 

نوعي قد تكون قادرا على ىي التحقق من البيانات أو االستنتاج. االستنتاجات يف البحث ال

صياغة ما اليف وقت مبكر، ولكن ردبا ليس بسبب ادلشكلة و  البحث مشكلة اإلجابة على

 زال مؤقت.

 

                                                             
9
Ibid., h. 92-99  
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 الباب الرابع

 نتائج البحث والمناقشة

 

 . الحالة العامة لمعهد السلفية تحفيظ القرآن مدارج العلوم بندر المبونجأ

 . السيرة الذاتية لمعهد السلفية تحفيظ القرآن مدارج العلوم بندر المبونج1

 Kh. Ihya تأسس معهد السلفية حتفيظ القرآف مدارج العلـو بندر المبونج

„Ulumuddin, SM  معهدبعد عودتو من  9191يف عاـ ،Kh. Ihya „Ulumuddin, SM ،

الذم كاف امسو األصل"  TKA / TPAك التعليملس اجمل، كإنشاء كمل يتزكجالذم مل يكن احلج 

 ". النخلية

اليت   تقرير رللس التعليم، مت افتتاح 9111ديسمرب  52، بالضبط يف 9111يف عاـ 

فرع  هد أتركجيةكتغَتت االسم صار مع  H.Suharto بندر المبونج ذلك الوقت  عميدكتبها 

 .Kh. Hayatunnufusاليت أسسها  معهدكفقا السم  قرية كيتغوىاف 9
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بسرعة أكرب،  التعليم يف منطقة سينار موليا، مث تنمو معهد أتركجية أساستمع 

، كلكن أيضا القرية بأكملها تقريبا يف تيلوؾ بيتونغ  كاجلماعة ال تركز فقط على قرية احلـز

 .تبعوه، كخاصة اآلباء كاألمهاتالعديد من الذين  الغربية

، أشار إىل احلاج حياة النفوسدعا من قبل  استاد إحيا علـو الدين، 9119 يف عاـ

، مث جيب أف يكوف ىناؾ شيء من التمتع من حيث التعليم، إذا ادلعهد أف تزدىريريد أف إذا 

ادلدرسة ية )( ىو تسليط الضوء على رلاؿ رمسكارنجمركز )ادلوجود يف مدينة   معهد أتركجية

 فرع احلـز يف اجملاؿ الديٍت. معهد أتركجية(، ادلتوسطة كادلدرسة الثانوية

احلاج لوجيٍت تواجو سيده )  علـو الدين إحياء استادعلى ىذه التعليمات ،  حصل

تلقى  سَتانج. بعد أف تيجاؿ، فالمونافالعلـو طاىر ك احلاج أمٍت طاىر( يف معهد مدارج 

 القرآف. حتفيظالسلفية  معهدإنشاء  إحيا علـو الدين استادأستاذه، مث  مع

بنجاح حيفظ  الطلبة خترج 9111يف عاـ القرآف،  حتفيظالسلفية  معهدبعد تشغيل 

مسابقة سلتلف فركع يف سباؽ مستول من شخصا كدتكن الفوز  03جزء عم ما ال يقل عن 

 بندر المبونج. يف القرآفتالكة 
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حتفيظ السلفية  معهدتغَت إىل  القرأف االتورجية معهد حتفيظ ، كاسم 5333يف عاـ 

فندكه فيدادا، من  حليمة السعديةىي  ت فيها استقر  اليت األكىل ةبكطلالعلـو  مدارج القرآف

 .تنجاموس

السلفية  معهدبعد ذلك كاحدا تلو اآلخر الكثَت من الناس الذين يدخلوف أطفاذلم 

 .العلـو مدارج القرآفحتفيظ 

، كلكن ذلذا العاـ دعول قضائية أيضا اداء احلج علـو الدين استاد إحيا 5330

التربع األرض، كقد مسيت أسباب داخلية دكف موافقة، عن كاألحزاب  باحلاج حياة النفوس

تيغاؿ ، فالموناف  العلـو  مدارج السلفية معهد من أيضا خرجيي احلاج حياة النفوس كلكن

 سَتانج. ككافق أيضا على نقل االسم.

احلصوؿ على منحة أرض من السيد  استاد إحيا علـو الدين، 5332 يف عاـ

تالوؾ  باتو فوتو، قرية جيبئةبندر المبونج يف منطقة عميد الذم كاف يقضي بالفعل سوىارتو 

 ىناؾ.معهد، انتقل على الفور يف كأنشأ إحيا علـو الدينأيضا  الشرقية. يف عاـبيتونج 

، كىي ادلنطقة اليت جيبئةلداخلية يف منطقة يف بداية تأسيس ادلدارس اإلسالمية ا

 ستكوف مواقع ادلدارس على شكل حقوؿ األراضي غَت ادلستغلة كمزارع كمل يتم عالجها.
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 بناء فصالف . بعدالسكاف احملليُتيف  الطلبةكضع  جبيئيةيف معهد يف بداية إنشاء 

، 5332عاـ يف  ن.للطالب ىم يستقركف فيو ككضع الطلبةة يف بيت استاد إحيا علـو الدي

ال يزاؿ عددىم  الطلبة)على الرغم من ادلباين غَت الدائمة فقط( ك  مسكن للطلبةكقد مت بناء 

 شخصا. 03

 يزكر إىل EIBEF (Australia Indonesia Fartnershif)ن م، كشلثلُت 5339يف عاـ 

رسة ادلتوسطة ادلدالعلـو هبدؼ تقدمي ادلساعدة اإلمنائية  مدارج القرآفحتفيظ السلفية  معهد

 سقف كاحد. 

كيف  معهد مدارج العلـو ادلدرسة ادلتوسطة سقف كاحد، مت إنشاء  5331يف عاـ 

ادلدرسة  رئيسة، حيث مت تعيُت ادلدرسة ادلتوسطة سقف كاحدمت افتتاح مدرسة  5393عاـ 

 ادلدرسة رئيسمع  الثانوية درسةادل، أعيد تأسيس 5399 عاـيف  ايلفي سوسانيت. احلاجة

 إىل حىت اآلف، احلمد هلل العديد من اآلباء الذين يدخلوف أبنائهم .S.Pd.I اج سرميافاحل

 .معهد السلفية حتفيظ القرأف مدارج العلـو
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، ميكن أف يكوف مفيدا  عسى بوجود معهد السلفية حتفيظ القرأف مدارج العلـو

ة المبونج كمقاطع خاصة بندر المبونج بوتوللمجتمع على حد سواء حوؿ ادلناطق باتو 

 بشكل عاـ.

 3الجدول 

 ذاتية معهد السلفية تحفيظ القرأن مدارج العلوم بندر المبونج
 .9 اسم ادلهعد حتفيظ القرأف مدارج العلـو
 . 5 رقم إحصائية 0511187105003
 . 0 مؤسس احلاج إحيا علـو الدين

 . 2 عاـ تأسست 2004
 . 2 شارع جيبئة 9كا رمحاف زقاؽ سيمفانج مكمور رقم 

 . 1 قرية باتو فتو
 . 7  مقاطعة تيلوؾ بتونج الغربية

 . 9 مدينة بندر المبونج
 . 1 منطقة المبونج

 93 رقم اذلاتف 082181728086
  99 كاسع االرض مًت 22.800

 . 95 كضع األرض حبة
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 . حالة المعلمين والطلبة2

 . حالة المعلمين(أ

 4الجدول 

 تحفيظ القرأن مدارج العلوم بندر المبونجالسلفية  هوية المعلمين معهد
 رقم اسماء المعلم  التعليم  موقع

 S1 H. Ihya Ulumuddin SM, S.Pd.I 1 مدير

 S1 H. Sariman, S.Pd.I 2 استاد

 S1 Suheri, S.Pd.I 3 استاد/ رئيس الرعاية

 S1 Iyas Komaruddin, S.Pd.I 4 استاد

 S1 Hidayatullah, S.Pd.I 5 استاد/ رئيس السلفية

 S1 Rohman, S.Pd.I 6 استادة/ سكرتَت

 MA Siti Khumayah 7 استادة

 .S1 Siti Khomsah, S.Pd.I 8 استادة

 .S1 H. Elvi Susanti, S.Pd.I 9 استادة/ بيت ادلاؿ

 S1 Rahmat, S.Pd.I 10 استاذ

 S1 Nadiatul Ummamah, S.Pd.I 11 استاذ

 S1 Safrullah, S.Sos.I 12 رئيس اإلدارة

 S1 Siti Rofi‟ah, S.Pd.I 13 استاذة/ رئيسة الرمسية

 S1 Maria Ulfa, S.Pd 14 موظف إدارة

 S1 Samhadi, S.Pd.I 15 استاذ

 S1 Jufri, S.Pd.I 16 استاذ

 S1 Vera Pratiwi, S.Pd.I 17 استاذ
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 S1 Ning Harlesi S.Pd.I 19 استادة

 S1 Nasir S.Pd.I 21 موظف إدارة

 

 ب(. حالة الطلبة

 5الجدول 

 بيانت الطلبة معهد السلفية تحفيظ القرأن مدارج العلوم بندر المبونج
 جنس عدد

 مرأة                   رجل
 رقم عام الدراسي

162 81                                        74 2010/2011 1 
194 93                                         88 2011/2012 2 
201 106                                     104 2012/2013 3 
242 132                                       110 2013/2014 4 
285 154                                        131 2014/2015 5 
307 162                                        145 2015/2016 6 
329 172                                         151 2016/2017 7 
347 184                                        163 2017/2018 8 
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 . حالة المرافق والبنية التحتية3

كمؤسسة تعليمية، لدعم صلاح عملية التعليم كالتعلم يف ادلدارس الداخلية، يف حاجة 

يف معهد السلفية ماسة إىل ادلرافق كالبنية التحتية الكافية. ادلرافق كالبنية التحتية ادلوجودة 

 على النحو التايل: مبونجبندر ال تيلوؾ بيتونج الغربية حتفيظ القرأف مدارج العلـو

 6الجدول 

المرافق والبنية التحتية في معهد السلفية تحفيظ القرأن مدارج العلوم تيلوك 
 بيتونج الغربية بندر المبونج

  رقم اسم المكان واسع ظروف
 1 رللس التعليم مًت 48 دائم
 2 غرفة التعلم مًت 783  دائم
 3 مسكن التلميذ مًت 156 ضركرة
 4 مسكن التلميذة مًت 156  دائم
 5  مصلى مًت 70  دائم
 6  مكتب مًت 63  دائم
 Resouce Centre  7 مًت 153  دائم

 8 مأمل   دائم
  مأمل اللغة اإلزجلية - مًت 45  دائم
  مأمل الغغة العربية - مًت 45  دائم
مأمل علعم    - مًت 45  دائم

  الطبعي
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 9 غرفة شلارسة مًت 126  دائم
 10 محاـ مًت 108  دائم
 11 ميضائة مًت 16  دائم
 12  ميداف مًت 1.600  دائم

 

 . تنفيذ عملية التعليم والتعلم4

 أ(. المنهج

 جزء 03،  53،  93 ،2، 9( فن قراءة القرآف ، حتفيظ القرآف 9

 )طريقة تعلم القراءة السريعة للكتاب األصفر( أمثليت( نظاـ 5

 )الربنامج الرمسي( MA)ك  MTs( ادلدرسة اإلسالمية )0

 )برنامج السلفية( تداء ثانوم كمعهد عايل( إب2

 S9( برنامج 2

 الطلبة( برامج عربية كإصلليزية يومية جلميع 1

 ب(. المواد

: 95كيتقنوا  الطلبةمن ادلتوقع أف يتعلم   علـو

 علم النحو( 9

 علم الصرؼ( 5
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 اللغة العربية ك االنزجلية( 0

 علم البياف( 2

 علم ادلعاين( 2

 علم البادم( 1

 ( علم التوحيد7

 والفق/ أصوؿ  علم الفقو( 9

 ( علم التصوؼ / األخالؽ1

 مصطالحات( علـو احلديث / 93

 ( علم التفسَت99

 موارث/  فرائص( 95
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 البحثنتائج  .ب

، كىي مرحلة ادلراحل من حيث العملية ، يتكوف كل نشاط تعليمي من ثالثة 

 لتنفيذ كمرحلة التقييم.التخطيط كمرحلة ا
كبالتايل ، فإف عملية التعلم حتتاج إىل كجود  1

 أك تقييم ليتم تنفيذه بفعالية ككفاءة. ختطيط كتنفيذ كتقييم

 أمثليتكفيما يلي عرض للمقابلة كفهم الباحث لعملية التعلم للقويد باستخداـ كتاب 

مع ثالث  بندر المبونج تيلوؾ بيتونج الغربية معهد السلفية حتفيظ القرأف مدارج العلـو يف

 مراحل من التخطيط كالتنفيذ كالتقييم.

 م. مرحلة تخطيط التعلي1

( الذم RPPاستنادان إىل نتائج ادلقابالت كادلالحظات، فإف برنامج التخطيط للدرس )

كلكن فقط إعداد ادلعلمُت قبل عملية التعليم  RPPليس يف شكل  أمثليتأعده مدرسو 

 :قمر الدين استاذ إياس( ، كما يف أثناء ادلقابلة مع معلم كتاب األخالقيات KBMكالتعلم )

“sebelum proses belajar mengajar tentunya guru mempersiapkan (1)situasi 

umum, (2) persiapan terhadap murid yang akan diajar, (3) persiapan dalam metode 

                                                             
1
Imam Asrori, Muhammad Thohir, M.Ainin, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 

Misykat, 2012), Cet. Ke-3, h. 9  
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mengajar, (4) persiapan terhadap bahan yang akan disajikan, (5) persiapan dalam 

media pembantu(7) persiapan dalam teknik-teknik evaluasi mengajar.”
2
 

 

استنادنا إىل نتائج ادلقابالت السابقة، ميكن القوؿ إف ادلعلم يعد عملية التعليم كالتعلم  

م مع نضج األشياء اليت حتتاج إىل التفكَت مرة أخرل، كإذا كاف ادلعلم قد أعد التعليم كالتعل

 فذلك ىو التنفيذ يف الفصل الذم يعتمد على اإلعداد الذم مت اختياره من قبل ادلعلم.

 . مرحلة تنفيذ التعليم2

مرات يف االسبوع ، يتم التعبَت عنو  0يعلم  أمثليتيف مرحلة التنفيذ من تعلم مدرس 

 ، الذم قاؿ اف: أمثليتم دين كمعلال رقممن قبل اياس 

“Pembelajaran القواعد menggunakan kitab أمثلتي berlangsung selama enam 

bulan atau satu semester, dalam pembelajarannya selama 3x dalam 

pertemuan yaitu di hari senin, rabu dan kamis, kegiatan belajar dimulai pukul 

13.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB”.
3
 

 

                                                             
2
 Wawancara dengan Ustadz Iyas Komaruddin, guru Amtsilati Pondok Pesantren Madarijul 

„Ulum 26 April 2018 
3
Wawancara dengan Ustadz Iyas Komaruddin, guru Amtsilati Pondok Pesantren Madarijul 

„Ulum 28 April 2018 
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 معهديف  أمثليتباستخداـ كتاب  قواعدمن نتائج ادلالحظة على تنفيذ عملية تعلم 

م ، يم ، كمواد التعليم إىل أربعة تتضمن أىداؼ التعلي، ينقسم تنفيذ عملية التعلمدارج العلـو

 م.يالتعل كطريقةم يكأنشطة التعل

 ( أهداف التعليم1

 م.ياألىداؼ ىي األىداؼ اليت يتم حتديدىا لتحقيقها من خالؿ أنشطة التعل
4 

ميكن رؤية صلاح العملية من النتائج اليت حتققت أك ال اليت مت حتديدىا. كذلك ألف 

على ما مت اذلدؼ ميكن أف حيد من ادلساحة ادلخصصة لألنشطة التجارية للًتكيز 

 طموحو.

ىو  بندر المبونج تيلوؾ بيتونج الغربية معهد السلفية حتفيظ القرأف مدارج العلـو

، حبيث أف التعليم كأىداؼ التدريس القواعدالذم يركز علمو أكثر على تعلم معهد 

 اليت دتت صياغتها كفقا دلواد التعلم.

سلفية حتفيظ القرأف معهد اليف  القواعديف ىذه احلالة ، فإف الغرض من تعليم 

 كىي: بندر المبونج تيلوؾ بيتونج الغربية مدارج العلـو
                                                             

4
 Imam Asrori, Muhammad Thohir, M.Ainin, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 

Misykat, 2012), Cet. Ke-3, h. 9 
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 أ( إسقاط )إعداد( خرجيي ادلؤىلُت يف رلاؿ القرآف الكرمي كالعلـو الدينية

 أخالؽ الكرميةمع الطلبة ب( إنشاء شخصية قوية من 

مشجعنا  95من إكماؿ الدركس يف علم مشجع )شامل(  الطلبةج( حىت يتمكن 

 نب سوء الفهم يف التفسَتلتج

 د( عقلية كفهم أكسع

فعالن على  كفقادر  الطلبة الذينق( تدريب اخلربة العلمية مع برنامج الوالء إلعداد 

القفز مباشرة إىل النور يف كسط اجملتمع كقادر على االستجابة لتحدم العصر 

 لتحقيق جيل اجلودة الذم يفتخر بو.
5 

بندر  مدارج العلـو معهديف يف  أمثليتباستخداـ  أىداؼ تعليم القواعد

 المبونج على كجو اخلصوص ما يلي:

 ليكونوا قادرين على نطق النصوص العربية دكف بالغ الطلبة( تدريب 9

                                                             
5
 Wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Madarijul „Ulum, 24 April 2018  
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يق للكلمات أك القواعد يف ليكونوا قادرين على شرح ادلوقف الدق الطلبة( تدريب 5

 النصوص العربية

 ليكونوا قادرين على ترمجة النصوص العربية بشكل صحيح الطلبة( تدريب 0

 ليكونوا قادرين على شرح النصوص العربية بشكل جيد. الطلبة( تدريب 2
6 

 مي( مواد التعل2

م بالتأكيد ىناؾ حاجة ماسة ادلواد التعليمية كما تستخدـ ييف عملية التعل

يستخدـ  . كلتحقيق ىذه األىداؼضياغتوادلواد التعليمية لتحقيق األىداؼ اليت مت 

 .بندر المبونج مدارج العلـو معهدكمصدر للتعلم يف   أمثليت

كبناء على ادلالحظات كادلقابالت، فمن ادلعركؼ أف ادلواد اليت جيرم تدريسها 

من  أمثليتتتكوف تتألف من كحدات  أمثليتنفسها.  أمثليتىي ادلواد الواردة يف الكتاب 

رة. اجل عنمن أربعة فصوؿ. الفصل األكؿ  أمثليتمن  االكؿرللدات. يتكوف اجمللد  2

كالفصل  (kata penunjuk)اإلشارة  إسم، الفصل الثالث عن الضمَتالفصل الثاين عن 

                                                             
6
Wawancara dengan Ustadz Iyas Komaruddin, guru Amtsilati Pondok Pesantren Madarijul 

„Ulum, 26 April 2018 
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يتكوف اجمللد الثاين من مخسة فصوؿ.  .(kata penghubung)ادلوصوؿ  إسمعن  الرابع

 أنواع االسم، الفصل الثاين عن  (tanda-tanda isim) عالمة االسمالفصل األكؿ عن 

(macam-macam isim) عن أكزاف ، الفصل الرابع أكزاف اسم الفاعلالثالث عن ، الفصل

اجمللد الثالث  كتاب أمثليت  يتكوف عن أكزاف  ادلصدر.، كالفصل اخلامس اسم ادلفعوؿ

 yang)عن النواسخ ، الفصل الثاين ادلبتدا عنفصوؿ. الفصل األكؿ  ستة من

mempengaruhi mubtada) ، غَت منصرؼ    عن إسمالفصل الثالث(isim tanpa 

tanwin) ، اسم ادلشتق  عن الرابعالفصل(isim yang dibentuk dari kata lain) الفصل ،

 isim yang)،عن التوابع كالفصل السادس ،  (isim cacat)عن اسم ادلعتل اخلامس 

mengikuti I’rab sebelumnya) .)يتكوف اجمللد الرابع  )نعت/صفة، توكيد، عطف، بدؿ

، الفصل الثاين (kata kerja lampau) عن فعل ماضيلفصل األكؿ فصوؿ. ا أربعة من

 wazan-wazan fi’il) أكزاف ماضي ادلزيد، الفصل الثالث عن (pelaku)ل الفاععن 

madli yang tambahan) .اخلامس يتكوف  اجمللد  كالفصل الرابع حوؿ اجلمل التكميلية

 kata kerja yang menunjukkan) عن فعل مضارعفصوؿ. الفصل األكؿ  أربعةمن 

masa sekarang atau masa yang akan datang) عن أكزاف مضارع ادلزيد، الفصل الثاين 

(wazan-wazan mudlari mazid) عوامل النواصب، الفصل الثالث عن (yang 
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menasabkan mudlari’) عوامل اجلواـز، الفصل الرابع عن (kaidah-kaidah penting). 

يتكوف الكتاب  .(perumusan/penerapan rumus)تتمة/مهمة كتاب ىل  يستمر إ

كتاب ىاـ ألنو حيتوم حوؿ كيفية تطبيق الصيغ اليت مت   كمهامن رللدين  تتمة/مهمة

يعترب تاتيماه أىم كتاب ، ألنو حيتوم على  اليت كاجهت كل كلمة. أمثليتدراستها يف 

 كيفية تطبيق ادلعادلة على كل كلمة نلتقي هبا.

عملية التعلم تنفيذ من خالؿ شلارسات غَت  أمثليت ادلواد الواردة يف كتاب

أك  جركميةمباشرة سواء خالؿ عملية التعلم ككذلك يف دراسة الكتب األخرل مثل 

بندر  تيلوؾ بيتونج الغربية معهد السلفية حتفيظ القرأف مدارج العلـويف  القواعد إمرطي

، إذا  االستاذ الحظي حركةراءة النص العريب من دكف يتناكبوف ق الطلبةالطريق ب المبونج

 أمثليتستطلب من العقل كأساس كتب  االستاذكاف ىناؾ ادلقطع الذم يقرأ خطأ مث 

 بن مالك. خالصةك 
7

 

 

 

                                                             
7
Observasi di Kelas Amtsilati Pondok Pesantren Madarijul „Ulum, 2 mei 2018 



87 
 

 ( أنشطة التعليم3

عن طريق استخداـ كتاب  قواعدملية التعلُّم بأنشطة من نتائج ادلالحظة على ع

 ، ينقسم النشاط التعليمي إىل ثالث مراحل كىي: معهديف  أمثليت

 ( النشاط االفتتاحي / المقدمة1

 يف ىذه ادلرحلة ىي: اخلطوات

 أ( يبدأ ادلعلم الدرس بقوؿ مرحبان 

  حضور الطلبةب( يتحقق ادلعلم 

 ةج( يبدأ ادلعلم الدرس مع البسمل

 أمثليتسورة الفاحتة للمؤلفُت كالذين يساعدكف يف نشر  كالطلبة معا ادلعلمد( يقرأ 

 بتكرار الصيغة كالقضاء حسب احلاجة الطلبةىػ( قبل مناقشة ادلادة ، يكلف ادلعلم 
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 ( األنشطة األساسية / عرض المواد2

 اخلطوات يف ىذه ادلرحلة ىي:

 معلومات كافية كيقدـادلثاؿ  رأالعنواف مث يق ادلعلم. يقرأ 9

 علم النحو، القراءة األكىل كاملة بدكف كقف حسب مرتُتمثاؿ اآلية  يقرأ الطلبة. 5

 حسب التجويد بالوقف، بينما القراءة الثانية ىي 

من خالؿ  أياتادلعلومات ادلوجودة حتت آيات القرآف كقراءة أساس  يكرر الطلبة. 0

 اخلالصةالنظر إىل كتاب 

بقراءة ادلواد ادلوجودة على الطاكلة التالية أك أدناه بالطريقة نفسها   . يستمر ادلعلم2

 كما كاف من قبل

 لتالكة آيات القرآف الكرمي بقاعدتو الطلبة. ادلعلم يعُت بعض 2

الفرصة لطرح بعض األمور غَت الواضحة حوؿ  الطلبة. مبجرد االنتهاء، يتم إعطاء 1

 تعلقة بادلوضوع.القواعد اليت مل يتم فهمها كادلشاكل ادل
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 ( اإلختتام3

 األنشطة اليت مت القياـ هبا يف ىذه ادلرحلة ىي:

بشكل عشوائي لإلجابة على األسئلة ، سواء كاف ذلك  الطلبةأ( يقـو ادلعلم بتعيُت 

 أك القواعد األساسية علم النحو أك علم النحوبقراءة القرآف أك قاعدة 

 الواردة حتت ادلادة أم شلارسة إعطاء ادلعٌت للرد على التمارين الطلبةب( يعُت ادلعلم 

، يقـو ادلعلم بإعالـ أك شرح ادلوضوع أمثليتج( يف هناية العملية اخلتامية لكتاب 

 الذم سيتم مناقشتو يف الدرس التايل.

م ادلتسلسلة من يبناءن على ادلالحظات السابقة ميكن القوؿ أف خطوات التعل

نفذت مع ثالث مراحل تبدأ من األنشطة األكلية ، كاألنشطة اليت  أمثليتقبل ادلعلم 

 األنشطة األساسية ، حىت النشاط النهائي كالتقييم.
8
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 طريقة التعليم .(4

التعلم كأحد االسًتاتيجيات أك تقنيات التعليم كالتعلم تأثَتنا كبَتنا  تعترب طريقة

ا على صلاح عملية التعل م تعمل يم. إف اختيار الطرؽ ادلناسبة سيجعل عملية التعليجدن

 بشكل جيد كتسهل حتقيق أىداؼ التدريس.

عن طريق استخداـ كتاب  قواعد، فإف دراسة الةكاستنادان إىل مالحظة ادلؤلف

 بندر المبونج تيلوؾ بيتونج الغربية معهد السلفية حتفيظ القرأف مدارج العلـويف  يتأمثل

يتم إجراؤه باستخداـ الطريقة االستقرائية اليت يقـو هبا ادلعلم أكالن بتقدمي األمثلة. بعد 

مع توجيو ادلعلم استنتاجنا ذاتينا لقواعد اللغة بناء  الطلبةدراسة األمثلة ادلعطاة، يضع 

 ذه األمثلة.على ى

باستخداـ كتاب  القواعدم ادلستخدمة يف تعلم يتتضمن طريقة التدريس كالتعل

بندر  تيلوؾ بيتونج الغربية معهد السلفية حتفيظ القرأف مدارج العلـويف  أمثليت

 :المبونج
9 

 

                                                             
9
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 التحفيظ( طريقة أ

القواعد الواردة يف الكتب ادلادية من ىذه الطريقة مبثابة حكم للطالب حلفظ 

. يتم استخداـ طريقة احلفظ كطريقة للتعرؼ على ادلادة األساسية يف كتاب أمثليت

 كتاب الفية.من  اليت ىي جوىر  أمثليت

إذا كاف  مث يقدـ التحفيظتكرار كل اجتماع كحفظو  ةيتم احلفظ عن طريق

 .أمثليتقد أكمل كل رللد يف كتاب 

 ضرة( طريقة المحا5

دلوضوع  بيافطريقة احملاضرة ىي طريقة تدريس تستخدـ لنقل كصف أك 

رؼ بوضوح مع ص علم النحوشفوم. يتم استخداـ ىذه الطريقة لشرح قواعد 

 .أمثليتادلوضوع الوارد يف كتاب 

 

 

 



92 
 

 ( طريقة التساؤل3

كإلجياد تفاعل تعليمي جيد، فإف طريقة األسئلة كاألجوبة ىي طريقة تعلم 

يف  الطلبة، كميكن أف تولد الفكر الطلبةحتفيز كتنمية االىتماـ كادلواقف هتدؼ إىل 

 طرح األسئلة أك اإلجابة عليها من كل مادة يتم تدريسها.

 ( طريقة الحفر4

معهد السلفية حتفيظ القرأف األساسية يف  تدريسطريقة احلفر ىي طريقة 

 الطلبةلتعويد  طريقةال ىذه . يستخدـبندر المبونج تيلوؾ بيتونج الغربية مدارج العلـو

على شلارسة قراءة الكتب دكف أجبدية كترمجة ككصف بنية اجلملة يف القراءة، 

 كتستخدـ ىذه الطريقة يف كل مرة تعلم قواىا.

 الطلبةلقراءة النص العريب كيتم ذلك بالتناكب بُت  الطلبةبإحالة تدريب يتم 

 تلقي ادلوضوع. على الطلبةكاحد مع اآلخر. يتم ذلك لتقييم قدرة 
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 . مرحلة تقييم التعليم3

، ىناؾ نوعاف من تقنيات التقييم أمثليتباستخداـ كتاب  القواعديف تقييم تعليم 

، ىي تقنية بندر المبونج تيلوؾ بيتونج الغربية معهد السلفية حتفيظ القرأف مدارج العلـو

، كمدرس اذ إياس قمر الديناستكتقنية االختبار الشفوم. مت نقلو من قبل  التحررماالختبار 

 الذم قاؿ: أمثليت

 “Pada evaluasi pembelajaran القواعد menggunakan kitab أمثلتي dilakukan 

evaluasi tiap kali pertemuan, setelah selesainya satu jilid dari kitab أمثلتي serta 

setelah seluruh jilid kitab أمثلتي selesai dipelajari. Evaluasi dilakukan dengan 

Teknik tes tertulis dan Teknik tes lisan.Teknik tes tertulis dilakukan untuk 

mengukur penguasaan materi dan tes lisan dilakukan untuk mengukur kemampuan 

.”dalam melafalkan teks Arab tanpa harakat الطلبة
10 

 

معهد السلفية يف  أمثليتباستخداـ كتاب  القواعدمت تطبيق تقنية التقييم يف تعلم 

تمكن ، كىذا ىو من جانب البندر المبونج تيلوؾ بيتونج الغربية حتفيظ القرأف مدارج العلـو

 إىل ادلوضوع. يتم تنفيذ التقييم من خالؿ: الطلبةمن 
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 Wawancara Ustadz Iyas Komaruddin selaku guru Amtsilati pondok pesantren Madarijul 

„Ulum, 28 April 2018 
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 ( تقنية االختبار التحرري1

يتم إجراء ىذا االختبار كشرط من شركط زيادة ادلوجة التالية. يتم ىذا 

. نفذت من خالؿ تقدمي األسئلة أمثليتاالختبار بعد االنتهاء من كل رللد من كتاب 

 التحررممت االنتهاء منها. الغرض من ىذا االختبار ادلادية على كحدات التخزين اليت 

، فمن حقو الطلبةموضوع اليت قدمها ادلعلم. إذا خترج  إتقافيف  الطلبةلتحديد قدرة 

 االستمرار يف الثنائية التالية.

 ( تقنية االختبار الشفوي2

بطريقتُت. أكال ، القياـ بو يف الفصل عندما  الشفوم االختباريتم إجراء 

لتعلم عن طريق ادلدرسُت لتقدمي األسئلة ادلتعلقة بادلواد كأيضا توفَت التدريبات حيدث ا

. شكل أمثليت. ثانيان ، عند االنتهاء من مجيع رللدات كتاب أمثليتالواردة يف كتاب 

. كاإلمرطيىذا التقييم ىو اختبار للقدرة على قراءة الكتب الصفراء مثل اجلورمية 

 ختبار تشمل:اجلوانب ادلقاسة يف ىذا اال
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يف شرح موقف الكلمة يف نص اجلملة العربية  الطلبةرؼ ىو قياس قدرة ص-ضلوأ( 

 .بشكل صحيح

على نطق نص اجلملة العربية دكف حرؼ علة  الطلبةقدرة  القراءةب( أف تقيس 

 )النص األصلع( ببالغة

 على ترمجة نص اجلمل العربية بشكل صحيح. الطلبةقياس قدرة  ىي الًتمحةج( 
11 

بصورة مستمرة من  أفمل تتم تقييمات  الباحثةكبناء على ادلقابالت كادلالحظات أف 

على  الطلبةم حىت خارج للتعلم، كيتم تقييم دقيق دلعرفة قدرة يم إىل هناية التعليعملية التعل

كتطبيقها يف النص بدكف حرؼ علة، كالتقييم يف شكل اختبار كتايب أجرت  قبوؿ كفهم ادلادة

على تلقي ادلواد أثناء تقييم االختبارات الشفوية اليت أجريت لقياس  الطلبةاذلدؼ دلعرفة قدرة 

على تطبيق ادلواد اليت مت دراستها من أجل أف يقرأ النص العريب من دكف علة  الطلبةقدرة 

 وة.كفقا لألىداؼ ادلرج
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 ج. مناقشة

يف كصف أدناه سوؼ يشرح كيف أف البيانات اليت مت احلصوؿ عليها من نتائج 

كالوثائق ليتم حتليلها  كادلقابلةث يف ىذا اجملاؿ، سواء مت احلصوؿ عليها من ادلالحظة البح

بالقوؿ أك النوعية. بعد حتليل البيانات كمن مث اختاذ استنتاجات عن طريق التفكَت 

ي اليت خترج عن استنتاجات زلددة كمن مث استخلصت إىل استنتاج عاـ. حتليل االستقرائ

 البيانات اليت مت احلصوؿ عليها ىو كما يلي:

، فإف عملية حيتاج إىل ختطيط كتنفيذ كتقييم من أجل تشغيل بكفاءة يف األساس

 در المبونجبن تيلوؾ بيتونج الغربية معهد السلفية حتفيظ القرأف مدارج العلـويف كفعالية، 

 كاحدة منها نفذت عملية التعلم مع ثالث مراحل كفقا لألحكاـ القائمة.

معهد  يف يف كتابو كتاب أمثليتمع   القواعدعملية التعلم  كمالحظة مقابلةكبناء على 

من ادلعركؼ أف عملية  بندر المبونج تيلوؾ بيتونج الغربية السلفية حتفيظ القرأف مدارج العلـو

 كالتنفيذ كالتقييم. الدرس ـ ثالث مراحل كىي: ا مرحلة التخطيطالتعلم باستخدا

 معهد السلفية حتفيظ القرأف مدارج العلـويف م يأف عملية التعل الباحثة تككجد

كآخركف. يف كتابو التعلم  أسرارميتفق مع رأم اإلماـ  بندر المبونج تيلوؾ بيتونج الغربية
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يتكوف من ثالث مراحل، كىي مرحلة التخطيط،  تقييم العربية قائال أف ىذا النشاط التعلم

(، RPPكمرحلة التنفيذ كمرحلة التقييم، أجريت مرحلة التخطيط إعداد برنامج التعلم )

كمرحلة التنفيذ ىي مرحلة تنفيذ خطة الدرس كمرحلة التقييم ك مرحلة األنشطة اليت هتدؼ 

 إىل حتديد صلاح التعلم.
12 

معهد السلفية حتفيظ  أمثليت يفيف دراسة مرحلة التخطيط اليت أجريت من قبل ادلعلم 

ادلعلم قبل أنشطة التعلم  أف إعداد بندر المبونج تيلوؾ بيتونج الغربية القرأف مدارج العلـو

كىي الوضع العاـ، كاألعماؿ  أمثليت ادلعلميأخذ مكاف، من إعداد ادلقابلة اليت يقـو هبا 

التحضَتية للطالب لتدريسو، كإعداد يف طريقة التدريس، كإعداد على ادلواد اليت سيتم 

التدريس. ال يليب  تقدميها ، كالتحضَت يف كسائل اإلعالـ ادلساعدة كاإلعداد يف تقنيات تقييم

برنامج خطة التعلم مع ما النظرية القائلة بأف ىذا الربنامج الدراسي، خطة ادلنهج كالتعلم 

 (.RPPالتنفيذ )

يف كعالكة على ذلك، كفيما يتعلق مرحلة التنفيذ التعلم يف ىذه ادلرحلة من ادلعلم 

تنفيذ الدرس مع  ندر المبونجب تيلوؾ بيتونج الغربية معهد السلفية حتفيظ القرأف مدارج العلـو

                                                             
12

 Imam Asrori, Muhammad Thohir, M.Ainin, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: Misykat, 2012), Cet. Ke-3, h. 9 
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 طريقةم، ادلواد التعليمية، كاألنشطة التعليمية ك يأىداؼ التعل من مراحل اليت تشملأربعة 

 التدريس.

 أ(. أهداف التعليم

م ىي ادلكونات الرئيسية اليت جيب أف يتم صياغتها من قبل يأىداؼ التعل

جدا ، ألنو ىو اذلدؼ من  ادلعلمُت يف عملية التعليم كالتعلم. دكر ىذا اذلدؼ مهم

 م كالتعلم.يعملية التعل
13 

انطالقا من ادلنطقة )اجملاؿ( أك ادلساحة ادلغطاة، كأىداؼ التعليم ميكن 

 النفسي كاألىداؼ الوجدانية. تقسيمها إىل: ادلعرفية موضوعية كأىداؼ

 ( األهداف المعرفية1

األىداؼ ادلعرفية ىي أىداؼ أكثر فيما يتعلق بالسلوؾ يف اجلانب الفكرم 

 / التفكَت.

 ، ىناؾ ستة مستويات يف اجملاؿ ادلعريف:Benjamin Bloomكفقا 

                                                             
13

 R. Ibrahim, Nana Syaodih S, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), Cet. 

Ke-2, h. 69  
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 أ( المعرفة / الذاكرة

واد تعلموه من البسيط إىل يشَت ىذا اجلانب إىل القدرة على التعرؼ على / تذكر ادل
 األمور صعبة.

 ب( التفاهم

 يشَت ىذا اجلانب إىل القدرة على فهم معٌت ادلادة اليت يتم دراستها.

 ج( التطبيق 

يشَت ىذا اجلانب إىل القدرة على استخداـ أك تطبيق ادلعرفة السابقة مع األكضاع 
يف حل بعض اجلديدة، كالذم ينطوم على استخداـ قواعد كمبادئ كىلم جرا 

 ادلشاكل.

 د( التحليل

يشَت ىذا اجلانب إىل القدرة على فحص أك حتلل األشياء إىل مكونات أك أجزاء 
ا.  أكثر حتديدن

 ه( التجميع

ىذا اجلانب يشَت إىل القدرة على دمج سلتلف ادلفاىيم أك ادلكونات ، كبالتايل 
 بداعي.تشكيل ىيكل جديد أك منط الشكل. ىذا اجلانب يتطلب السلوؾ اإل
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 و( التقييم

ىذا اجلانب يشَت إىل القدرة على النظر يف أك تقييم األعراض / األحداث على 
 أساس معايَت أك معايَت معينة.

14 

  ة الحركية( أهداف النفسي2

األىداؼ النفسية احلركية ىي أىداؼ ترتبط إىل حد كبَت جبوانب ادلهارات 

 .الطلبةاحلركية أك حركة 

Elizabeth Simpson :كينقسم نطاؽ احلركية إىل فئات ادلصاحل، كىي ، 

 أ( اإلدراك

الكتساب الوعي كائن / احلركة كحتويل ذلك  ذيشَت ىذا اجلانب إىل أداة استخداـ 
 إىل األنشطة / اإلجراءات.

 ب( االستعداد )مجموعة(

 ى أم نشاط.يشَت ىذا اجلانب إىل االستعداد للرد عقلينا كجسدينا كعاطفينا عل

 

                                                             
14

Ibid., h. 72-73  
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 ج( االستجابة للتنفيذ

 يشَت ىذا اجلانب إىل تقدمي الردكد كفقنا دلثاؿ السلوؾ / احلركات الظاىرة / ادلثبتة.

 د( اآللية

 يشَت ىذا اجلانب إىل احلالة اليت أصبحت فيها االستجابة البدنية ادلكتسبة عادة.

 ه( ردود معقدة

ر السلوكيات / حركات معقدة جدا ىذا اجلانب يشَت إىل استجابة اإلدارة أك ظهو 
 مع ادلهرة ككفاءة.

 و( التكيف

ىذا اجلانب يشَت إىل القدرة على ضبط االستجابة أك السلوؾ / احلركة مع الوضع 
 اجلديد.

 ز( الهدية

 يشَت ىذا اجلانب إىل القدرة على العرض مبعٌت إنشاء سلوؾ / حركة جديدة.
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 ( األهداف الوجدانية3

ية ىي األىداؼ اليت العديد من اجلوانب ادلتعلقة ادلشاعر األىداؼ الوجدان

 كالقيم كادلواقف كالسلوكيات مصاحل ادلتعلمُت / طالب كطالبة.

، يتكوف اجملاؿ العاطفي من مخس  Krathwohl, Bloom dan Mansiaككفقا 

 فئات، كىي:

 أ( القبول

 نة.ىذا اجلانب يشَت إىل الرغبة يف قبوؿ كإيالء االىتماـ لقيم معي

 ب( االستجابة

 ىذا اجلانب يشَت إىل ادليل إلظهار ردكد الفعل على بعض ادلعايَت.

 ج( الجوائز

 ىذا اجلانب يشَت إىل ادليل لقبوؿ معيار معُت.

 د( التنظيم

 يتحدل ىذا اجلانب عملية تكوين مفهـو القيمة كبناء نظاـ قيم داخل نفسو.
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 ه( توصيف

قيم الشخصية يف ىذا الطابع، حيث انعكس يشَت ىذا اجلانب يف عملية حتقيق ال
 القاعدة يف شخصيتو.

ىو أف تكوف قادرا على قراءة كفهم اللغة العربية كالقرآف  أمثليتكتاب  الغرض من

جيدكف صعوبة  الطلبةميكن أف تساعد أيضا فتح آفاؽ التفكَت يف أف معظم  أمثليتالكرمي، 

 كالثقيلة يف دراسة القرآف.
15 

معهد السلفية حتفيظ القرأف مدارج  يف أمثليتباستخداـ  القواعدكالغرض من التعلم 

 ىي: بندر المبونج تيلوؾ بيتونج الغربية العلـو

لتكوف قادرة على فهم كظيفة كل كلمة يف اجلملة ك فهم معٌت  الطلبة( لتدريب 9)

 اجلملة بأكملها بدقة كبسرعة

لتكوف قادرة على فهم معٌت كلمة العبارات أك عبارة يف أم تغيَت  الطلبة( لتدريب 5)

 شكل مؤكد كصحيح.

                                                             
15

Taufiqul Hakim, Tawaran Revolusi Sistem Pendidikan Nasional, (Jepara: PP Darul Falah, 

224) h. 13 
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لصحيحة النحوية ليكونوا قادرين على القراءة كالتحدث كالكتابة ا الطلبة( تدريب 0)

. للتعبَت عن األفكار أك كجيديف استخداـ اللغة ادلكتوبة أك ادلنطوقة بشكل صحيح 

 ادلشاعر.

ليكونوا على بينة من تعقيدات كلمة فضال عن تأثَت التغَتات يف  الطلبة( لتدريب 2)

 شكل الكلمات على كظيفة كمعٌت كل مسموعة كمكتوبة.

على تلخيص األمثلة اليت لوحظت يف اجلمل أثناء ليكونوا قادرين  الطلبة( تدريب 2)

 استخداـ اللغة العربية كالتعبَت عن أفكارىم كمشاعرىم.
16 

 القواعد أف أىداؼ التعلم كاستنادا إىل بيانات الرصد أعاله، فإنو ميكن أف ينظر إىل

بندر  تيلوؾ بيتونج الغربية معهد السلفية حتفيظ القرأف مدارج العلـو يف أمثليتباستخداـ 

ادلدرجة ضمن نطاؽ حقل الوجهة ادلعٌت ادلعريف تلك األىداؼ أكثر حوؿ  المبونج

السلوكيات يف جانب من جوانب التفكَت / الفكرم. يف جانب من جوانب ادلعرفة / 

ليكوف قادرا على فهم  الطلبةريات كالتفاىم كالتطبيق، كالغرض منها كضعت  تدريب ذك

ليكوف  الطلبةكظيفة كل كلمة يف اجلملة ك فهم معٌت اجلملة بأكملها بدقة كبسرعة، كتدريب 

                                                             
16

Wawancara dengan Ustadz Iyas Komaruddin, guru Amtsilati Pondok Pesantren Madarijul 

„Ulum, 26 April 2018 
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قادرا على فهم معٌت التعبَت عن كلمة أك عبارة يف أم تغيَتات يف الشكل بالتأكيد كقطعا، 

كوف قادرا على القراءة كالتحدث كالكتابة باللغة اإلصلليزية قواعد اللغة لي الطلبةتدريب 

الصحيحة يف استخداـ مكتوبة أك شفهية بشكل صحيح. للتعبَت عن األفكار أك ادلشاعر، 

ليكوف  الطلبةيف حُت أنو يف جانب من جوانب التحليل كالتوليف ىدؼ زلدد ىو تدريب 

قواعد اللغة اإلصلليزية الصحيح يف استخداـ مكتوبة أك  قادرا على القراءة كالتحدث كالكتابة

ليكونوا على بينة من  الطلبةشفهية بشكل صحيح. للتعبَت عن األفكار أك ادلشاعر كتدريب 

 . أىدؼ التعليمسمعكلمات  كمعٌت ادلالتعقيدات كلمة فضال عن تأثَت التغَتات يف شكل 

 معهد السلفية حتفيظ القرأف مدارج العلـو يف اليت مت صياغتها أمثليت كتابباستخداـ   القواعد

كفقا للجوانب الواردة يف ادلنطقة )اجملاؿ( / ادلناطق ادلعرفية  بندر المبونج تيلوؾ بيتونج الغربية

 ادلذكورة يف نظرية.

 ب(. المواد التعليمية

مادة أك موضوع ىي يف جوىرىا زلتول ادلوضوع الذم يعطى للطالب كفقا 

 Nanaم حتتاج ادلواد للنظر يف كضع مادة الدرس. تشَت يقدمي التعلتيستخدـ ل .دلنهج

Sudjana :إىل األشياء اليت يتم النظر فيها يف حتديد ادلوضوع على النحو التايل 
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1) Bahan harus sesuai dengan menunjang tercapainya tujuan 

2) Bahan yang ditulis dalam perencanaan pengajaran terbatas pada 

konsep/garis besar bahan, tidak perlu dirinci 

3) Menetapkan bahan pengajaran harus serasi dengan urutan tujuan 

4) Urutan bahan pengajaran hendaknya memperhatikan kesinambungan 

(kontinuitas) 

5) Bahan disusun dari yang sederhana menuju yang kompleks, dari yang 

mudah menuju yang sulit, dari yang konkret menuju yang abstrak, 

sehingga siswa mudah memahaminya. 

جيب أف تتبع عملية توصيل ادلواد التعليمية التسلسل ادلناسب. من ادلسلم بو أف 

لذلك، ال بد من تطويرىا على أساس  .يها التسلسل اذلرمي بُت ادلكوفادلواد التعليمية لد

ادلواد التعليمية، ينبغي  الرئيسية.  التسلسل اذلرمي لألىداؼ، كىي اذلدؼ النهائي كاألىداؼ

 كضع ىذا ادلوضوع من مهارات ادلستول الفكرم كصوال إىل ادلستول الكفاءة العالية.
17 

من أربعة فصوؿ.  أمثليتمن  االكؿرللدات. يتكوف اجمللد  2من  أمثليتتتكوف 

اإلشارة  إسم، الفصل الثالث عن الضمَتاجلرة. الفصل الثاين عن  عنالفصل األكؿ 

(kata penunjuk)  ادلوصوؿ  إسمعن  الرابعكالفصل(kata penghubung). 

-tanda) عالمة االسميتكوف اجمللد الثاين من مخسة فصوؿ. الفصل األكؿ عن 

tanda isim)  أنواع االسم، الفصل الثاين عن (macam-macam isim) الفصل الثالث ،

                                                             
17

 W.S Winkel, Psikologi Pengajaran, (Yogyakarta: Media Abadi, 2012), h. 332  
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عن ، كالفصل اخلامس عن أكزاف اسم ادلفعوؿ، الفصل الرابع أكزاف اسم الفاعلعن 

 أكزاف  ادلصدر.

، ادلبتدا عنفصوؿ. الفصل األكؿ  ستة الثالث مناجمللد  كتاب أمثليت  يتكوف

   عن إسمالفصل الثالث ، (yang mempengaruhi mubtada)عن النواسخ الفصل الثاين 

 isim yang)اسم ادلشتق  عن الرابعالفصل ، (isim tanpa tanwin)غَت منصرؼ 

dibentuk dari kata lain) عن اسم ادلعتل ، الفصل اخلامس(isim cacat)  ، كالفصل

)نعت/صفة، توكيد،  (isim yang mengikuti I’rab sebelumnya)،عن التوابع السادس 

 عطف، بدؿ(.

 kata kerja) عن فعل ماضيفصوؿ. الفصل األكؿ  أربعة يتكوف اجمللد الرابع من

lampau) ل الفاع، الفصل الثاين عن(pelaku) أكزاف ماضي ادلزيد، الفصل الثالث عن 

(wazan-wazan fi’il madli yang tambahan) .كالفصل الرابع حوؿ اجلمل التكميلية 

 kata) عن فعل مضارعفصوؿ. الفصل األكؿ  أربعةاخلامس يتكوف من  اجمللد 

kerja yang menunjukkan masa sekarang atau masa yang akan datang) الفصل ،

الفصل الثالث عن ، (wazan-wazan mudlari mazid) عن أكزاف مضارع ادلزيدالثاين 
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 عوامل اجلواـز، الفصل الرابع عن (’yang menasabkan mudlari) عوامل النواصب

(kaidah-kaidah penting). 

يتكوف الكتاب  .(perumusan/penerapan rumus)تتمة/مهمة كتاب يستمر إىل  

كتاب ىاـ ألنو حيتوم حوؿ كيفية تطبيق الصيغ اليت مت   كمهامن رللدين  تتمة/مهمة

 اليت كاجهت كل كلمة. أمثليتراستها يف د
18 

 لنحوعلم ارؼ ال تتبع القواعد ص-علم النحوقواعد ال إعداد ادلواد أمثليتيف كتاب 

 القواعدلكن فرز ادلواد ادلطلوب كفقا الحتياجات شخص الذين تعلموا  كما العادة. رؼ  كص

 ليتمكن من قراءة فورا النص العريب.

كتاب الدين مدرسا   قمر استاذ إياسمع  ةا ادلؤلفهتبناء على نتائج ادلقابالت اليت أجرا

مسألة كحلقة كصل  أمثليتوع كتاب أف مناقشة ادلواد ينبغي تقدمي بالتتابع ذلذا ادلوضأمثليت 

بُت مناقشة ادلواد مع بعضها البعض ارتباطا كثيقا. يتم ترتيب مواد الدرس حبيث ال يكوف 

صعبان يف التعلم الذم يتم ترتيبو من السهل إىل الصعب، كمن العاـ إىل  الطلبةىدؼ 

                                                             
18

Taufikul Hakim, Amtsilati “Metode Praktis mendalami Al- Qur’an dan Membaca Kitab 

Kuning, (jepara: Al-falah Offset, 2003), Cet. Ke-2, jilid 1-4   
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ة كإتقاهنا بسهولة. لمادة التعليمية التاليل الطلبة اخلاص، حيث يؤدم ىذا الًتتيب إىل فهم

 ألف كل موضوع ىو تسلسل مستمر بُت دركس بعضنا البعض.

قد  أمثليتمن البيانات ادلذكورة أعاله ، ميكن مالحظة أف ادلواد الواردة يف كتاب 

دتكنت من تلبية األشياء اليت حتتاج إىل النظر يف حتديد ادلوضوع كما كردت يف النظرية. إف 

تتوافق مع دعم حتقيق أىداؼ مثبتة قادرة على نطق النص  ثليتأمادلواد الواردة يف كتاب 

جيد كقادرة على شرح موقف كل كلمة كقادرة على ترمجة الكلمات اليت يقرأىا.  حركةبدكف 

من السهل إىل الصعب  أمثليتباإلضافة إىل ذلك ، يتم ترتيب ادلواد الواردة يف كتاب 

 ادة مع ادلادة األخرل.كتسلسل ادلواد ادلستمرة بشكل متبادؿ بُت ادل

 ج(. طريقة التعليم

ميكن من خالذلا حتقيق أىداؼ التعليم.  كيفيةميكن تفسَت الطرؽ كطريقة أك  

كبصفة عامة، طريقة التعليم كالتعلم كتشمل التخطيط ككل اجلهود اليت ميكن اختاذىا 
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كيستخدـ طريقة من أجل حتقيق أىداؼ التعلم بصورة فعالة كجيب أف يتم حتديد 

 ادلعلموف يف عرض مادة الدرس )ادلادية( من أجل حتقيق األىداؼ اليت صيغت.
19 

كعبد احلميد ، قبل مناقشة الطرؽ ادلختلفة لتعلم  مصطفىكما ذكر بسرم 

جيب أف يقاؿ عن ما جيب التفكَت فيو عند استخداـ طريقة اللغة العربية. أكالن ، 

 التعلم ، على النحو التايل:
20 

طورىم الفكرم ، ، كمستول ت الطلبة( جيب استخداـ األساليب كفقا لطابع 9

 كالظركؼ االجتماعية اليت حتيط حبياهتم.

 يف اجلوانب ادلعرفية كالفعالة كالنفسية. الطلبة( النظر يف االختالفات يف مهارات 5

 ( األدكات ادلتاحة سوؼ تؤثر على اختيار الطريقة اليت سيتم استخدامها.0

 دلهاراتعلى حتديد ، مبا يف ذلك القدرات البدنية كا ادلعلم( قدرة 2

                                                             
19

 Syamsudin Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Idea Press, 

2010), h. 20  
20

 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2012), h. 23-24  
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 5( طبيعة ادلواد التعليمية. ىذا ىو تقريبا نفس نوع اذلدؼ الذم حتقق يف النقطة 2

أعاله. ىناؾ مادة دراسية أفضل يتم تقدميها بواسطة طريقة احملاضرة ىناؾ بشكل 

 أفضل مع طريقة احلفر كما إىل ذلك.

 القواعدأف تعلم ، فمن ادلعركؼ ةا ادلؤلفهتكبناء على ادلالحظات كادلقابالت اليت أجرا

 تيلوؾ بيتونج الغربية معهد السلفية حتفيظ القرأف مدارج العلـويف  أمثليت كتاب باستخداـ

ادلستخدمة حلفظ أساسيات ادلواد  احلفظ باستخداـ عدة طرؽ، كىي الطريقة بندر المبونج

شرح احملاضرات لنقل ادلعلومات /  الطريقة كتستخدـمن كتاب ألفية.  جوىرالنظاـ يف شكل 

 منوادلستخدمة لتحفيز ك  ساؤؿالتادلواد  .أمثليترؼ الواردة يف كتاب ص/  علم النحوالقواعد 

ادلستخدمة لتدريب تطبيق ادلواد اليت مت تعلمها  احلفر. طرؽ التدريب أك الطلبةاىتماـ كانتباه 

 .كةكتدريبها من أجل قراءة النصوص العربية دكف حر 

االختيار يف استخداـ كفقا لنظرية   طريقةرل أف من ىذه البيانات، فإنو ميكن أف ن

التدريب  كالطريقة طريقة األسئلةالفظ الطريقة احليف اختيار طرؽ التدريس.  أمثليتكتاب 

الذين لديهم قدرات أساسية سلتلفة،  الطلبةلظركؼ  أمثليتادلستخدمة يف الكتاب تكييفها 

. مع التحفيظ، ميكن للطالب حتديد ىذه األساليب ىي أيضا كفقا لألىداؼ ادلراد حتقيقها
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لتكوف  الطلبة، كطريقة احلفر لتدريب اجلملةموقف من كل كلمة كميكن أف نذكر قاعدة 

العريب. ، ترمجة النص كشرح زلتويات زلتول النصحركةقادرة على قراءة النص العريب من دكف 

ألف  أمثليت ادلستخدمة ميكن بالتأكيد استخداـ أم ادلعلم الذم يستخدـ الكتابطرؽ 

طريقة ىي كفقا دلواد التدريس باستخداـ  طريقةأكثر نشاطان. ىذه  الطلبةالطريقة أكثر جتعل 

 الطلبةسؤاؿ كجواب الذم يعزز حيوية من طريقة حفظ النظاـ، زلاضرة لشرح ادلواد،  تقدمي

 على تطبيق القواعد ادلستفادة. الطلبةككذلك طريقة احلفر ادلستخدمة لتدريب 

 طة التعليمد(. أنش

معهد يف  أمثليتعالكة على األنشطة التعليمية يف ىذه ادلرحلة، يتعلم مدرسو 

بثالث  بندر المبونج تيلوؾ بيتونج الغربية السلفية حتفيظ القرأف مدارج العلـو

. ىذا يتفق مع التنفيذ كاإلختتاـ، كاألنشطة األساسية  االنشطة ادلقدمةمراحل: 

 كىي: أمثليتالوارد يف كتاب 

1) Membaca Al-fatihah untuk penyusunan dan orang-orang yang membantu 

menyebarkan metode ini. 

2) Guru membacakan judul, kemudian membaca contoh permasalahan yang 

ada tanda (            ), serta memberikan keterangan secukupnya. 

3) Anak membaca bersama-sama contoh ayat 2X, bacaan pertama lengkap 

tanpa wakaf sesuai dengan علم النحو, bacaan kedua diwaqafkan sesuai 

dengan tajwid. 
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4) Anak mengulangi keterangan yang ada dibawahnya dan membaca dasar 

baitnya dengan melihat pada khulasoh. 

5) Baca ayat urut kebawah. 

6)  Titik-titik dan ayat yang tidak berharakat jangan diisi dengan tulisan, 

tetapi diisi dengan lisan. 

7) Akan selesai belajar, maka hafalkan rumus Rumus dan Qaidah sesuai 

dengan materi yang sudah diajarkan. 

8) Bila akan mulai belajar ulangi Rumus dan Qoidah sesuai dengan 

kebutuhan. 

9) Untuk mengetahui kualitas tulisan anak, berikan PR atau disuruh menulis 

materi yang sudah ada. 

10) Bila anak mampu menghafal kosa-kata, maka lebih baik dihafalkan.
21

 

 

ا الباحثوف، أف عملية تنفيذ التعلم اليت يقـو هبا هتكبناء على ادلالحظات اليت أجرا

تًتاكح بُت  أمثليتمع التنفيذ القائمة على تنفيذ التعلم كتاب  ليتأمثادلعلموف يف االمتثاؿ 

 نهاية كالتقييم.ال، األنشطة األساسية، كصوال إىل األنشطة ادلقدمة األنشطة

 أمثليتم يالتعل تقييم مرحلةيف  ىي مرحلة التقييمإف ادلرحلة األخَتة يف عملية التعلم 

قاؿ يف   Mulyadi، كفقا  الشفوم االختبارم حرر التختبار االتقنية  مها: افباستخداـ تقييم

 Evaluasi Pendidikan: Pengembangan Model Evaluasi Pendidikan Agama di Sekolahكتابو "

منوذج التقييم لتطوير التعليم يف الًتبية الدينية يف ادلدارس اليت كتصنف التقنيات يف إىل  "

االختبار الذم  طريقةم ىو التحرر ختبار اال، الشفوم االختبارم التحرر ختبار االقسمُت: 
                                                             

21
Taufikul Hakim, Amtsilati: “Program Pemula Membaca Kitab Kuning”, (jepara: Al-falah 

Offset, 2003), Cet. Ke-2 h. V 
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يقاـ عادة لفًتة زمنية زلدكدة كحتت ظركؼ معينة، أما بالنسبة للتقنية االختبار الشفوم ىو 

 سؤاؿ للمتعلمُت مستول االمتصاص للمشاكل ادلتعلقة اإلدراؾ.
22 

ميكن  أمثليتكفقا لنتائج ادلقابالت كادلالحظات اليت أجراىا ادلؤلف مع ادلعلم 

سلفية حتفيظ القرأف معهد اليف  أمثليتب اباستخداـ كت القواعد ميمالحظة أف، كتقييم تعل

يؤديها يف كل كقت االجتماع، كبعد االنتهاء  بندر المبونج تيلوؾ بيتونج الغربية مدارج العلـو

درست كعقدت  أمثليتفضال عن كميات كاملة من االنتهاء  أمثليتمن نسخة من الكتاب 

مجيع  اختبارات يف قراءة الكتب الصفراء مثل كتب اجلوركمية كالنميمة بعد االنتهاء من

رل تقنية االكتقنية  التحررماجمللدات. يتم التقييم عن طريق تقنية االختبار  ختبار الشفوم. جترج

على  الطلبةلقياس إتقاف ادلادة كيتم إجراء االختبار الشفوم لقياس قدرة  التحررماالختبار 

 .كةقراءة النص العريب بدكف حر 

م اليت تتم كفقا ي، تقييم التعلةؤلفا ادلهتكبناء على ادلالحظات كادلقابالت اليت أجرا

دلبادئ التقييم على نظرية اليت مت ذكرىا، كىذا التقييم ىو ادلهم جدا أف نعرؼ مدل 

 يف حُت أف أنشطة التعليم كالتعلم اليت مت تنفيذىا. الطلبةالقدرات كتطوير 

                                                             
22

 Mulyadi, Evaluasi Pendidikan: Pengembangan Model Evaluasi Pendidikan Agama di 

Sekolah, (Malang: UIN -Maliki Press 2010), h. 56 
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 قواعدالم اليت مت تنفيذىا على تعلم يمن ادلناقشة الواردة أعاله، ثالث مراحل التعل

 القواعد األساسية كميكن على الفور يعرفوف، ميكن للطالب بسهولة أمثليت كتابباستخداـ  

. احلفظ كادلمارسة نشاط مطلق يف حركةيف نص اجلملة العربية من دكف  علم النحو العلم يف

أف يتذكر كيفهم قواعد اللغة  الطلبةم. ألنو مع ىذه األنشطة ، سيكوف بإمكاف يعملية التعل

. كباإلضافة إىل ذلك، مت تسليم ادلواد يف عملية التنفيذ أمثليتربية اليت تشكل جوىر كتاب الع

من التعلم كتنفيذىا من خالؿ ادلمارسات ادلباشرة سواء أثناء عملية التعلم، ككذلك يف دراسة 

بندر  تيلوؾ بيتونج الغربية معهد السلفية حتفيظ القرأف مدارج العلـويف الكتب األخرل 

باستخداـ   التعليم القواعدالنشاط  ادلانعة . كمع ذلك، ىناؾ العديد من العواملونجالمب

  أكضح استاد غياس قمر الدين معلم كتاب كما اقًتح من قبل ادلعلم كما  أمثليت كتاب

ليسوا على قدـ ادلساكاة مع  الطلبةأف الوقت ادلتاح للتعلم ىو زلدكد جدا، كقدرة  أمثليت

 بعضها البعض.

بندر  تيلوؾ بيتونج الغربية معهد السلفية حتفيظ القرأف مدارج العلـويف م يلتعلصلاح ا

م تنفيذ الذم يعقد ثالث مرات يف األسبوع، يف أم التعلم تؤكد ي، كعملية التعلالمبونج

تكرار ادلواد، فضال عن استخداـ التلقُت كاالستظهار كقراءة كل من عملية التعلم كتنفيذىا 
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علم ادلباشرة سواء يف كقت عملية التعلم أك يف دراسة الكتب األخرل  من خالؿ ادلمارسات

 من خالصة ألفية، الطلبةادلتعلقة بالقواعد العربية. باإلضافة إىل حفظ اآليات  النحو

 يكوف ال اتعليم ذلك  من خالصة ألفيةدلرافقة آيات  ادلتنوعةمتحمسوف جدا مع األغاين 

 رتابة.

الذين دتكنوا من  الطلبةكن احلصوؿ على صورة أف عدد مي ةبالطلم يالتعل من نتيجة

ميكن أف ينظر إىل ىذه البيانات أف استخداـ كتاب يرقي من قبل. فهم قواعد اللغة العربية 

من حتديد موقف من كل مجلة  دتكنواقد  الطلبةتطبيقها كانت ناجحة ألف معظم  أمثليت

 ا لألىداؼ اليت دتت صياغتها.كميكن ترمجة النصوص العربية دكف انسجاـ جيد كفقن 

 أمثليت باستخداـ كتاب القواعدمن البيانات ادلذكورة أعاله، فمن ادلعركؼ أف تعلم 

ناجحة دتاما،  بندر المبونج تيلوؾ بيتونج الغربية معهد السلفية حتفيظ القرأف مدارج العلـويف 

 اط الطلبة لتعليم. كنشلألصدقاء أمثليتنشاطا لتعليم  الطلبةكيتضح ىذا أيضا من قبل 

لفهم  ةبللطلجيعل من االسهل  حىتيف الدراسة التالية أف تكوف كبَتة على أم حاؿ . القواعد

علم أيضا على الرغم من يقرأ أكثر كتاب  الطلبةبسرعة كأخف كزنا يتعلم  القواعدادلواد 

 كحيفظوف القرآف. النحو
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ة العربية ، أرسلت دلتابعة الذين قيل أهنم قادركف على تعلم قواعد اللغ الطلبةبعض 

الذم عقد يف جيبارا )جاكة الوسطى(.  5397ادلستول الوطٍت يف عاـ  قراءة الكتب ةسباقم

 .5397يف جيبارا يف عاـ  قراءة الكتب ةسباقم ةسباقمالذين يتبعوف  الطلبةفيما يلي أمساء 

 

 7الجدول 

كتب( الوطنية في قائمة أسماء الطلبة الذين يتابعون مسابقة )مسباقة قراءة ال
 2117عام 

 رقم اسم اسم الكتاب

 Surya Lesmana Aji 1 خالصة نور اليقُت

 Atika Sururi 2 تفسَت زيالين

 Nadiatul umamah 3 فتح ادلعُت

 M. Fikriyanysah 4 ألفية ابن مالن
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 االستنتاجات .أ

وبناء على نتائج البحث وحتليل البيانات، فإنو ميكن استنتاج أن تعلم القواعد 

باستخدام كتاب أمثليت ينقسم إىل ثالث مراحل: أوال، التخطيط، وإعداد القيام بو من قبل 

ادلعلم يبدأ أنشطة التعليم والتعلم. ثانيا، مرحلة تنفيذ أنشطة التعليم، وذلك باستخدام ثالث 

ة ادلقدمة، األنشطة األساسية ومرحلة التقييم واخلادتة. ثالثًا ، يتم تنفيذ مرحلة مراحل: االنشط

التقييم من خالل تقنيات االختبار التحرري واالختبار الشفهي. يف تنفيذ التعليم، الذي 

تنفذه ثالث مراحل، بدءا من االنشطة ادلقدمة ، واألنشطة األساسية ومرحلة التقييم واخلادتة 

حلة التعليم  باستخدام كتاب أمثليت أثناء عملية تنفيذ التعليم الذي يعقد حيث قامت مر 

ثالث مرات يف األسبوع، يف أي التعليم أكد تكرار ادلواد، فضال عن استخدام طريقة احلفظ 

والقراءة كل من عملية التعليم ويتم تنفيذه من خالل ادلمارسات ادلباشرة سواء أثناء عملية 

 اسة كتب النحو أخرى تتعلق بقواعد اللغة العربية.التعلم، وكذلك يف در 
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يف ادلعهد السلفي مدارج العلوم لتحفيظ القرآن القواعد باستخدام كتاب أمثليت  تعليم

ختريج الطلبة قادرين على فهم ادلبادئ األساسية يف النص  تيلوك بيتونج الغربية بندر المبونج

حلة ادلبتدئني. ألن ىذا ىو، يف مرحلة التعليم العريب من دون حركة، على الرغم من أهنا يف مر 

نفذت حققت بشكل صحيح،  وخاصة يف مرحلة التنفيذ، فإنو جيعل التعليم القواعد 

باستخدام كتاب أمثليت يف معهد السلفية حتفيظ القرآن مدارج العلوم بندر المبونج تكون 

 ناجحة.

 االقتراحات .ب

 ميكن للباحثة تنقل االقرتاحات التالية:واستنادا إىل النتائج ادلذكورة أعاله، 

للمدير معهد السلفية حتفيظ القرآن مدارج العلوم تيلوك بيتونج الغربية بندر  .1

المبونج، من أجل التنفيذ السلس ألنشطة التعليم والتعلم، مدير معهد جيب 

أن تعطي وقتا إضافيا يف عملية التعلم، وتوفري كامل البنية التحتية التعلم 

 ي حبيث الدروس فعالة.ضرور 
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دلمعلم كتاب أمثليت، مع إجراء ىذه الدراسة ومن ادلتوقع أن تكون أكثر  .2

إبداعا لو ومتنوعة يف تقدمي ادلواد الدراسية، حبيث يشعر الطلبة ادلهتمني 

 وسيساعد على تعزيز االىتمام لديهم.

نضباط بللطلبة، من ادلتوقع أن تكون أكثر نشاطا يف التعلم وحتسني اال .3

 الشخصي خللق متفوقة.

 ج. الخاتمة

احلمد هلل رب العادلني، بالرمحة، والتوجيو، وحمبة منو ميكن للمؤلف يف إكمال ىذه 

في المعهد السلفي مدارج  تعليم القواعد باستخدام كتاب "أمثلتي"رسالة علمية بعنوان 

درك ادلؤلفة دتاما أهنا ، ولكن ت العلوم لتحفيظ القرآن تيلوك بيتونج الغربية بندر المبونج

يف إعداد ىذه رسالة علمية ال تزال ىناك العديد من أوجو القصور. ولذلك تتوقع ادلؤلفة، 

 .انتقادات واقرتاحات للغاية لتحقيق نتيجة جيدة

أخريا ، تأمل ادلؤلفة أن نتائج ىذا البحث ال تزال بسيطة، ميكن أن توفر فوائد ألي 

واحلب و رضا اهلل سبحانو وتعاىل دائما ترافق كل شرب من شخص. ولعل ادلساعدة والتوجيو 

 خطوتنا. امني يا ربا لعادلني.
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