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 ملخص

 من لفصل العاشرلعطف في كتاب دروس اللغة العربية ف الو حر تحليل فوائد 
 لمدرسة العاليةا

 محمد رجال مخلصي
فصل العاشر لاللغة العربية ل دركس فوائد أحرؼ العطف يف كتابهذا ربليل 

يف كتاب اللغة العربية  ما ماهية حركؼ العطف شللة الحح  ذلذ  راالة العليية ه: دب
 الفوائد ألحرؼما, ؟ إاتعيلها العطف الواردة يف  نوع حركؼما , العاشر؟ صفل

تلوف حركؼ العطف مهية دلاذا , العطف يف كتاب اللغة العربية لفصل العاشر؟
 .؟لحح 

الطريقة ادلستخدمة يف مجع الحيانات ه:  .ملتحة الحح  هوفنوع هذا الحح  
الحح  بناءن على الحيانات كاجالت طريقة التوثيق ، كه: الطريقة ادلستخدمة يف 

 .األحداث اليت مرت بالفعل
اليت مت  حركؼ العطف ََّه فصوؿ مع ما رليوع ٔيتلوف هذا اللتاب من 

حركؼ العطف  فوائدكأف  .متشاهبة يف الواقع، كللل باب فصوؿ فرعية ربديدها
مأخوذة من  حركؼ العطف فوائد  َُادلستخدمة ه: جزء صغري يستخدـ فقط 

ادلختلفة. ليس توزيع الراائل كالوظائف حباجة إىل تصحيح ، كللن هناؾ حرفاف من 
 .حركؼ العطف مل تلن مناقشتهيا يف اللتاب

 .ليدراة العاليةل العطف, كتاب دركس اللغة العربية أحرؼفوائد, الكلمات المفتاحية:
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 شعار

 مى هى فٍ يػي  نٍ لى  هي كنى دي  ـي الى لى الٍ  ذً #   إً    مى لى عٍ يػي  فٍ  أى لن كٍ  أى ىلى كٍ أى  وي حٍ الن  كى 

 ُعٍ فً تى نٍ  يػى ملى  دٍ قً عتى  يى ن ملى مى  ل  كي كى  #    عٍ فً ري   ً ادً قى تً اعٍ  بى سٍ  حى تى فى الٍ  ذً إً 

  

                                                             
 .ٗ.ُٕ, نظم.ُ.ِ.( ص َُِّ, النظم العيرط:,)لريبايا قدرم,مدراة هداية ادلحتدئني, الشيخ شريف الدين حي: العيرط: 1
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 اإلهداء

 أهديت هذ  الراالة العليية إىل 

للنجػاح يف الػػدين كالػػدنيا  دائيػػا دعوافيػػ افالٌػذ اػػييت فاطيػػةك اػػيف الػدين  كالػداف .ُ
 لا ألهنيػػ احليػاة، معػى معرفػة يف أاػتير حػػت كربفيزهػا ححهػا كتعطيػه حػت األخػرة

 .صحيحنا التعلم يلوف حت يل، الدافع لتوفري بادللل يشعركف
كأصػحا   ،يف قسػم التعلػيم اللغػة العربيػة َُِٓ عػاـ يف األاػلحة يف أصػدقائ:  .ِ

كأصػحا  يف مجعيػة رابطػة  (PMII) اإلاالمية اإلندكنسػية بيف مجعية حركة الطال
ػػػػػا كحييسػػػػػوف يػػػػػدعيوف الػػػػػذين, كغػػػػػريهم  (IPNU)الطػػػػػالب هنعػػػػػة العليػػػػػاء   دائين

 .لنجاح انتهاء هذ  الراالة العليية التخل: كعدـ للحيااة
راديػػن انتػػاف اإلاػػالمية احللوميػػة لمحػػونق, خصوصػػا لقسػػم التعلػػيم اللغػػة اجلامعػػة  .ّ

 احملحوبة. العربية
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 ترجمة الباحث

بػن هػو اإلك ـ.  ُْٗٗ تشرين األٌكؿ ِٖ  كام كاناف يف زليد رجاؿ سللص:كلد 
إمسهػػا اػػييت  ك األـ  إمسػػه اػػيف الػػدين بػػن أ ػػد احلػػق األب الثالثػػة أخػػوات.مػػن  ٌكؿاأل

 .منآفاطية بنت زليد 

بػػارك  مطلػػع األنػػوار كػػوننقدراػػة اإلبتدائيػػة يف ادل كقػػت صػػحيانه الحاحػػ  لقػػد دٌرس
ادلدراػة الحاحػ  درااػته إىل  كاصلمثٌ  ،ـ ََِٔدرااته ىف السنة  تنتهاك  َََِانة 

 .ـ ََِٖدرااػته ىف السػنة  تنتهػاك  ،ـ ََِٔبػارك اػنة  الثناكية مطلع األنػوار كػوننق
األكىل بوكيػت  اإلاػالمية فتوحيٌػة دلؤاسػةا ادلدراة العاليػة يف الحاح  درااته إىل كاصلمٌث 

مدراػػة هدايػػة اادلحتػػدئني  ه إىلمث الدرااػػت ـ. َُُِدرااػػته ىف السػػنة  تنتهػػاك كيػػونينق 
اإلاػػػالمية  امعػػػة راديػػػن إنتػػػافجب التحػػػق ك بعػػػد ذلػػػ   .بادلعهػػػد اإلاػػػالم: لريبايػػػا قػػػديرم

اللغػػة  تعلػػيم بيػػة ىف قسػػمـ. ك أخػػذ الحاحػػ  كليػػة ال ٌ  َُِٓلنحػػوج ىف السػػنة  احللوميػػة
 حونق إىل انآف.ندار دلالن يف بك  .حت هذ  السنة العربية
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 كلمة شكر وتقدير 

رفػػػع أهػػػل طاعتػػػه بفعػػػله كخفػػػل أهػػػل ادلعصػػػية كالغفلػػػة بعدلػػػه, احليػػػد ل الػػػذم 

ا بنػرى كالصالة كالسالـ على من نصحه ال للراالة العامة, كعلى آله كصػححه الػذين تػابعو  حً 

    كاليا مع امتالء قلوهبم باحملحة التامة, أمابعد؛

علػى درجػة  لحصػوؿلالزمػة لاشػركط الالراػالة العلييػة شػرطا مػن   كاف كضع هذك 

يف إسبػاـ ك  دلحػونق،  اإلاػالمية  احللوميػة راديػن إنتػاف باجلامعػةيف شػعحة ال بيػة  وريسالحلػال

 أف يل يليػػػق كلػػذال  ،مػػن انآخػػػرين سػػاعدةادل علػػػى حصػػل الحاحػػ  العلييػػػةالراػػالة  هػػذ 

العرفاف إىل كل من كجهين، كعليين، كأخػذ بيػدم يف اػحيل أقػػدـ بػحالغ المتػػناف، كجزيػػػل 

الػػػػػػدكتور احلػػػػػػاج األاػػػػػػتاذ  اػػػػػػعادةكأخػػػػػػ  بػػػػػػذل  إىل ،  العلييػػػػػػةالراػػػػػػالة   إصلػػػػػػاز هػػػػػػذ

 حونق.دل احللوميةاإلاالمية  رادين إنتاف امعةاجل رئيس ،ادلاجستري ،مر زليد.مق

 ، أمػػػري الػػػدين، ادلاجسػػػتري الػػػدكتور،كيػػػا أقػػػدـ خبػػػال  الشػػػلر كالتقػػػدير إىل السػػػيد 

حبسػن إرشػاد  يل كتوجيهاتػه حػت أاػتطيع إسبػاـ هػذ     دالذم  بذؿ جهػ األكؿادلشرؼ ك

 من ال حسن الثواب كالرعاية.    افله ، الراالة العليية

، أكيػػػاف شػػػا  الػػػدكتورالسػػػيد  كأقػػػدـ كػػػذل  جبزيػػػل الشػػػلر كالحػػػ اـ كالتقػػػدير إىل 

حػػت أاػػتطيع  إرشػػاد  يل كتوجيهاتػػه حبسػػن   بػػذؿ جهػػد ذمادلشػػرؼ الثػػا  الػػكادلاجسػػتري  

    .    حسن الثواب كالرعاية من ال  ا، فلهالراالة العلييةإسباـ هذ  
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يل يػػد العػػوف يف مسػػري   قػػدـ جبزيػػل الشػػلر إىل كػػل مػػن مػػدٌ كيف النهايػػة يسػػر  أف أ

 .موازين حسناهتمأشلرهم مجيعان كأسبى من ال عز كجل أف جيعل ذل  يف ، العليية

  

 .ََِِيناير   ُٔ حونق,بندار دل

 الحاح 

 

 زليد رجاؿ سللص:

       .َََُُُُِٕٓقٌيدرقم ال
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 الباب األول

 المقدمة

 البحث ةخلفي . أ

للغة العربية لغة مهية للغاية يرتحط دكرها دبشللة التعليم كخاصة التعليم الديين ا

الثقافة )ادلدراة( ، كليس فقط أف اللغة العربية ذلا أيعنا دكر يف تطوير العلـو كحت 

القرآف هو اللتاب  الجتياعية  الندكنيسية. ككذل  أيعا اللغة العربية ه: لغة القرآف.

كيا  ِ .السالـعليه كالم  بوصيلة جربائيل عليه ادلقدس يوحى اىل النيب زليد صلى ال

 لقراف اللرمي صورة يواف األية قاؿ ال تعاىل يف ا

إًن ا أىنٍػزىٍلنىا ي قػيٍرآننا عىرىبًيًّا لىعىل ليٍم تػىٍعًقليوفى  
ّ 

ككااعة  , ألناللغة العربية ه: لغة اللاملةتوضح انآية أف القرآف نزؿ باللغة العربية
خرا خًبًالىؼ أل. كمثل ذال  االقرآفها, فصار تعلم اللغة العربية هو شحه تعليم نىاادلع

دعاء ك ك  اخليسة ة ال مثل الصلوا للتواصل بني الحشرية ككذل  كايلة للتواصل مع
"جامع  بهايصلواف على النيب زليد ص. ـ. كقاؿ الشيخ مصطفى الغالييين يف كتك  الذكر

أهداؼيف فهم الدركس العربية" يعين  اللليات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم. 

                                                             
2 2 Abdurochman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya, (Bandar Lampung: Aura, 

2017),  h. 41 
 

3
 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 

2005), h. 235 



 

 
 

، فقط, ، فين أهنا ل تقتصر على ترمجة مع قاموس ْبااتخداـ اللغة العربيةكغايات ادلتللم  

فالعلم ضلو هو العلم يتعٌلم  العلم الصرؼ, ك النحو, ك الحالغة. كللن هناؾ حاجة لدرااة

أٌما علم كيب النحوية ك معا  يف اللغة العربية. فدلعرفة ال   اك يحح  عن القواعد اللغة العربية

 الصرؼ هو العلم يحح  عن تغيري كلية يف اللغة العربية. كاف العالماء يقوؿ 

5"الصرؼ أـ العلـو كالنحو أبوها "  

يظهر فأٌما الصرؼ يسٌم أـ العلـو ألف الصرؼ يلد على كل شلل الللية ك أما الللية 

رليوعة متنوعة من ادلعا . ك أما النحو يسٌم أبوها ألف علم ضلو الذم حيدد كل مجلة يف 

 ٔال تيب أك ادلوقف, كإعراهبا ك غريها. 

الحا كاف ثانية . فأما اإلاطالنحو لغة هوالقصد, ك ادلثل, ك اجلهت, ك ادلقدر ك القسم

  التعريف

                                                             
4 Musthfa al- Ghulyani, Jami’ud Durus al-Arabiyah,(Beirut, Daar El- Kotob Al- 

Ilmiyah,2017). h.7 
5 Anwar, Moch., Ilmu Shorof terjemahan matan kailani dan Nazham Almaqsud, (Bandung 

Sinar baru Aglensindo 2011) cet, h. 20. 
6
 Syaikh Muhammad bin Abdillah bin Malik, Taqriiraat Alfiyah Ibnu Malik  fi an- Nahwi wa 

ash- Sharfi, (Kediri, MHM, 2014). h. 1. 



 

 
 

الصرؼ.يسيى علم قواعد اللغة الذم يتعين العلم ضلو ك  إلصطالح علم النحو .ُ

  العربية

ا  ـي اٍللىًليىاًت اٍلعىرىبًيىًة حىاؿى اًفٍػرىًدهى ًعٍلمه بًايصيٍوًؿ ميٍستىٍيحىطىةو ًمن كىالىـً اٍلعىرىًب يػيٍعرىؼي هًبىا اىٍحلىا

كىحىاؿى تػىرًٍكًحهى.
ٕ 

ميٍستػىٍنطىًة ًمٍن قػىوىاًعًد ادلقارنة بعلم الصرؼ هو  ًعٍلمه بًايصيٍوؿو  إلصطالح علم النحو الذم .ِ

 اٍلعىرىًب يػيٍعرىؼي هًبىا اىٍحوىاؿي آىكىاًخًر اٍللىًلًم إٍعرىابنا كىبًنىاءه.

 جيب أف تعرؼ فهم اللليات, ك اللليات يف العلم النحو لتشليل اجليلةك 

هو كل كلية تشري إىل معى  ثالثة أقساـ  هو إام ك فعل ك حرؼ. اإلامينقسم 

اف أك النحات أك األشياء غري احلية أك ادللاف أك الزماف أك الطحيعة أك اإلنساف أك احليو 

ادلعا  اليت ليس ذلا صلة بالوقت.عادة ما يشار إىل كلية إمسية من خالؿ كجود تانوين 

، أليف لـ,أك عالمات إيزمي األخرل. كأما الفعل هو كل كلية تشري إىل احلدث أك 

هو كل كلية لن تلوف ذات معى ما مل تق ف نشاط ش:ء ما يف كقت معني. ك احلرؼ 

 ٖ.بللية أخرل

                                                             
7 Syaikh Muhammad bin Abdillah bin Malik, Taqriiraat Alfiyah Ibnu Malik  fi an- Nahwi wa 

ash- Sharfi, (Kediri, MHM, 2014). h. 2. 
8
 Syaikh Muhammad bin Abdillah bin Malik, Taqriiraat Alfiyah Ibnu Malik  fi an- Nahwi wa 

ash- Sharfi, (Kediri, MHM, 2014). h. 1. 



 

 
 

عربية ه: حركؼ العطف,يف  ك من أحركؼ األكثر شيوعا اليت كاجهتها يف اللغة ال

رح اجلركمية بقلم زليد زل: الدين عحد احلييد ذكر أف هناؾ عشرة شنية الس ةتحفالكتاب 

 أنواع  كه: ك,مث,أك,اـ,إما, بل, ل, للن, حت, ك الفاء. 

للثرة اإلاتعياؿ حرؼ العطف يف  الحاح  يرل ك من األقسم احلركؼ العطف

, ال كيب اللليات. بل, كثري من قارئني ك الطالب كغريهم ليعرفوف الفوائد حركؼ العطف

كهو  أكغريها. كاللتاب دركس اللغة العربية كثري اإلاتخدامها يف ادلدراة العالية احللومية

اللغة  دركس كتاب  حركؼ العطف يف فوائدفيه الحاح  عنواف درااة "ربليل الذم ايأخذ 

 ."ةعليالدراة دلمن الفصل العاشر لالعربية 

 العطف لغة ادليل. ك اصطالحا ينقسم على قسيني 

 العطف الحياف. .ُ

ه النعت يف كونه يلشف عن ادلراد كيا يلشف العطف الحياف هو تابع جامد, يشح

توضيح متحوعه اف كاف النعت, كيػينػىٌزؿ من ادلتحوع منزلة الللية ادلوٌضحة لللية غريحة قحلها, 

 ٗمعرفة كزبصيصه اف كاف نلرة.

                                                             
9 Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari al- Ahdal, Al- Kawakibu al- durriyah syarah 

mutamimah al-jurumiyyah, (Surabaya, Maktabah imarata Allah, 2012)  Juz 2, h. 87. 
 



 

 
 

 ضلو  أقسم بال أبو حف  عير,  اش يت حليا اوارا 

 العطف النسق. .ِ

فهو التابع الذم يتواط بينه ك بني متحوعه حرؼ )باحلرؼ( أما العطف النسق ك 

 كه:  ُُ.العشرة َُمن هذ  احلركؼ العطف

 

 الواك . أ

يعادؿ يف شلل إمسا اك  على قدـ ادلساكاة, لربط كليتني ُِكالواك دلطلق اجليع

 فعال. ضلو كلقد أرالنا نوحا ك إبراهيم.

 الفاء . ب

)لل تيب  كاحلرؼ الفاء تعيل إلظهار ادلعى ال تيب ك تعقيب

تستخدـ لإلشارة إىل أف الللية الثانية تأ  بعد الللية األكىل دكف  كتعقيب,ُّبالتصاؿ(

 ف ة زمنية طويلة. ضلو  جاء زيد فعيرك  

                                                             
 ُُٓ( صحفة ََِٕمصطفى الغالييين, جامع الدركس العربية,)بريكت, دار الفلر, الشيخ 11
 ِٖ( صحفة َُُِ, تقريرات اجلركمية, )لريبايا كديرم, مدراة هداية ادلحتدئني,العالمة ابن األجركمية 11
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  ِٗة( صحفَُُِ, تقريرات اجلركمية, )لريبايا كديرم, مدراة هداية ادلحتدئني,العالمة ابن األجركمية 

    ُُ,ص ِ( جزء َُُِ)لريبايا كديرم, مدراة هداية ادلحتدئني,الشيخ زليد بن عحد ال بن مال  األندلس:,تقريرات الفية إبن مال  يف ضلوم كالصرؼ13



 

 
 

 مثٌ ج. 

. فال اخى ام لل تيب بانفصاؿ كاحلرؼ مٌث  تعيل إلظهار ادلعى ال تيب ك ال اخى

جاء عل: مث فإذا قلت "يف ف ة السياح األكىل كبعد ذل . لديه فرؽ عن ادلعى التعقيب

تستخدـ  ُْاعيد" فادلعى أف عليا جاء أكؿ, كاعيد جاء بعد , ككاف بني رليئهيا مهلة.

لإلشارة إىل أف الللية الثانية تأ  بعد الللية األكىل بف ة زمنية طويلة. ضلو  جاء زيد مث 

 عيرك.

 اكد. 

هو إذا كاف  كالفرؽ بينهياهذ  احلرؼ تفيد إلظهار ادلعى التخري اك اإلباحح.

. ضلو  تزكج هندا اك كال اخليارين ادلتاحنياإلباحة  قد خيتار ك يا هبين احد خيارا اختيارالتخيري 

 اختها.  

 اـ. ق

كهذ  الللية ال حرؼ إـ, لديها كظيفة لطلب ربديد اك تعني شخ . كحرؼ 

 إـ تقع بعد حرؼ مهزة اإلاتفهاـ ضلو  اواء عليهم أأنذرهتم أـ مل تنذرهم.
                                                             

 ُِٓ( صحفة ََِٕالشيخ مصطفى الغالييين, جامع الدركس العربية,)بريكت, دار الفلر, 14



 

 
 

 إما ؼ.

هذ  احلرؼ ذلا نفس معى احلرؼ اك. كللن إذا كنت ترغب يف ااتخدامه يف 

 ضلو  فإٌما مٌنا بعد كإٌما فداء اجليل ، فيجب أف تسحق الراالة حبرؼ إما آخر

 

 

 بل  . غ

كحرؼ بل ديلن ااتخدامه لإلضراب ، أم يصرؼ النتحا  عن الللية اليت تسحق 

 اام ربه فصلى بل تؤثركف احلياة الٌدنيا.احلرؼ بل ضلو  قد أفلح من تزٌكى كذكر 

 ل . ها

إنلار تشابه احللم مع الللية التالية  ه:تعيل هذ  الللية ال حرؼ ل 

 ضلو  خذ اللتب ل القلم كتأايس حلم الللية السابقة

 للنإ. 



 

 
 

تشري هذ  الللية إىل ربديد احللم )كلية( يف الللية اليت كانت قحل احلرؼ 

 دد علس الللية اليت تلين بعد ذل  ضلو  مل يقم زيد للن عيرك  للن ، ككذل  أيعا حي

 حت . ج

هذ  الللية إذا ااتخدمت للعطف كظيفتاف ؛ األكؿ يستخدـ للٌتدريق )مراحل 

 )ربديد األهداؼ( ضلو  أعجحين عل: حت ثوبه. ُٓادلنحة( كالثا  خيدـ الغاية

أمثلة جيدة على من شرح بسيط حوؿ راائل العطف ، كجد العديد من الحاحثني 

ذل  يف القرآف ، كاللتب العربية ، كاحملادثة ، كغري ذال . نظرنا لليوقف الا اتيج: 

بتحليلها كدرااتها يف  ، يهتم الحاحثوف  يةالعرباللغة العطف يف الحاحثني  احلركؼ لراائل

لعربية من التعرؼ لطالب حت يتيلن كل طالب أك شخ  يستخدـ اللغة اكتاب حزمة 

 باللامل من حي  ااتخدامها أك كظيفتها. ركؼ العطفعلى ح

 ب. مشكلة البحث

 بناء على الشرح أعال  ، صياغة مشللة الحح  ه:  

 العاشر؟ صفليف كتاب اللغة العربية  حركؼ العطف ما ماهية .ُ
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 Agus Sohib Khoironiar, Audlohul Manaahij, (Jati Bening, WCM Press, 2008). H.387. 

 



 

 
 

 ؟ إاتعيلها واردة يف الالعطف  نوع حركؼما  .ِ

 العاشر؟لفصل يف كتاب اللغة العربية العطف  حرؼألالفوائد ما .ّ

 ؟ لحح  تلوف حركؼ العطف مهيةدلاذا  .ْ

 ج. أهداف البحث

 بناءن على صياغة ادلشللة الحح  أعال  ، ديلننا أف نعع أهداؼ هذا الحح  

 العاشر. للصفالعطف يف كتاب اللغة العربية  دلعرفة شلل ككظيفة .ُ

 لتحليل.يف االعاشر  للصفاللغة العربية لتعرؼ على أمهية العطف يف كتاب  .ِ

 منافع البحثد. 

  توفر هذ  الدرااة فائدتني نظرية كعيلية منافع الحح 

 الفوائد النظرية .ُ

ا لليعرفة العليية كإثراء الدرااات   . أ من ادلتوقع أف يلوف هذا الحح  مفيدن

كيدخالت كمسامهة من األفلار أك األفلار لليتعليني كمستخدم: اللغة 

 حركؼ العطف.لعربية على كجه التحديد مناقشة ا



 

 
 

ديلن ااتخداـ نتائق هذ  الدرااة كيصدر لليواد ادلفيدة للحاحثني انآخرين  . ب

 إلجراء أحباث شلاثلة.

 الفوائد العيلية .ِ

من الناحية العيلية ، ديلن أف تلوف نتائق هذ  الدرااة مفيدة دلختلف األطراؼ 

 يعين 

 .أ. لطالب تعليم اللغة العربية

العربية حوؿ ادلناقشةالحح  ايعيف هذا الحح  معلومات كرؤل لطالب اللغة 

 احلركؼ العطف.

 .ب. زلاضر أك معلم اللغة العربية

ديلن أف يسهم هذا الحح  يف التعرؼ على علـو النحو بشلل خاص الحح  

 حركؼ العطف.

 .ج. القارئ

ديلن ذلذا الحح  أف يعيف إىل معرفة القارئ ، خاصةن يف فن العلم النحو اٌلذم 

 يحح  حركؼ العطف.



 

 
 

 الباب الثالث

 طريقة البحث

 

 طريقة البحث .أ
 ل: طرؽ الحح  اليت أاتخدمها يف هذا الق اح ه: كيا ي

 
 النوع الحح  (1

 . ادلقصود من ملتحة الححوث هو درااة هو ملتحة الحح يتعين هذا الحح 
ادلتعلقة بالقيم كادلعايري اليت تتطور يف موقف اجتياع: مت  نظرية كمن ادلراجع غريها

 ُٔفحصه بعناية.
قاؿ زليد إقحاؿ ، إف حب  ادللتحة هو حب  يتم بااتخداـ األدب )األدب( ، 

 ُٕاواء يف شلل كتب أك مالحظات أك تقارير عن نتائق حب  من باحثني اابقني.
يل ، فإف هذا الحح  هو درااة نظرية مت إجراؤها بااتخداـ األدبيات ادلتعلقة هبذا بالتا

.كأااليب التعلالحح  كاليت تدكر حوؿ اجليلة 

                                                             
16 Sugiono, Memahami Penelitian kualitatif, ( Bandung: Alfabet, 2005 ) h. 144 
17 Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, ( Jakarta: Galia 

Indonesia, 2002 ),    h. 11. 
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 مصادر الحيانات (2
ر ديلن تقسيم مصادر الحيانات يف هذ  الدرااة إىل نوعني ، مها مصاد

الحيانات األكلية كالثانوية. ادلقصود دبصادر الحيانات األكلية ه: مصادر الحيانات اليت يتم 
 مجعها محاشرة منادلصدر األكؿ كادلرجع من قحل الحاحثني يف درااة موضوع الدرااة

 در الحيانات للحيانات األكلية ادلستخدمة ه: مصا.ُٖ
1. Al-Ghulayaini, TarjamahJami’udDurusii ‘ArabiyyahJilid 3, Semarang: 

CV. As-Syifa, 1991. 

2. Zainuddindkk, MetodologidanStrategiAlternatifPembelajaranBahasa 

Arab, Yogyakarta: PustakaRaihan Group, 2005. 

3. Zulhanan, ParadigmaBaruPemelajaranBahasa Arab (KajianTeoritis Dan 

Praktis), Bandar Lampung: An-Nur Press,2004. 

4. Anwar. M, IlmuSharfTerjemahanMatanKailanidanNazmah Al-Maqsud, 

Bandung: SinarBaru al-gersindo, Cet 5. 

5. Jamaluddin Bin Abdillah Bin Malik, SyarahIbnu ‘Aqil ‘AlalAlfiyah, 

Semarang: KaryaThoha. 

6. Munawwir. A. W., KamusMunawwir Arab-Indonesia Terlengkap, 

Surabaya: PustakaProgresif, 1997. 

7. Engkoswara, Dasar-DasarMetodologiPembelajaran, Jakarta, BinaAksara, 

Cet ke-2, 1988. 

8. DepDik Bud, KamusBesarBahasa Indonesia, Jakarta: BalaiPustaka, Cet 

Ke-3. 

9. SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitian, Jakarta: PT RinekaCipta, 2013. 

10. Moleong, MetodologiPenelitianKualitatif, Bandung: PT RemajaRosdarya, 

1998. 

11. Sugiono, MemahamiPenelitianKualitatif, Bandung: Alfabet, 2005. 

12. Suryabrata, MetodologiPenelitian, Jakarta: Raja GrafindoPersada. 

13. Djamarah, S.B Dan Zain, StrategiBelajarMengajar, Jakarta: RinekaCipta. 

14. Ahmad FuadiEffendy, MetodologiPembelajaranBahasa Arab, Malang: 

Miskat, 2005. 

15. Al-ma’luf, Almunjid Fi AllugohWa Al-A’lam, Beirut: Dar El-Masyriq, Cet 

Ke-30. 
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بريكت  منشورات -الشيخ مصطفى الغالييى, جامع الدركس العربية, صيدا .16
 .ادللتحة العصرية

 الدكتور فاضل الصاحل السامرائ:, معاىن النحو, عياف  دار الف .11
 هراـ لل مجة ك النشر. النحو العصرم, اليياف الفياض, مركز األ .11
دار ابن  -اجليلة العربية ك ادلعين, الدكتور فاضل صاحل السامرائى,بريكت .11

.  حـز
شيخ زليد بن أ د بن عحد الحارل األهدؿ, اللواكب الدرية , ملتحة إمارة  .22

 ال 
 شيخ العالمة إبن الجركمية, تقريرات األجركمية, مدراة هداية ادلحتدئني   .21
 أغوس صاحب اخلريين, أكضح ادلناهق,ك ج ـ فريس. .22
شيخ زليد بن عحد ال بن مال  األندلس:, تقريرات منظومة ألفية ابن  .23

 مال , مدراة هدية ادلحتدئني.
 مجاؿ الدين زليد بن عحدل بن مال , شرح إبن عقيل على األلفية, احلرمني. .24

يوعة من الحيانات اليت بينيا مصدر الحيانات الثانوم هو عحارة عن رل
فييا يتعلق هبذا  ُٗاتقـو بتحييل الحيانات األكلية ادلتعلقة باللائن الححث:.

الحح  ، يحح  ادلؤلفوف عن مواد أخرل تتعلق بادلوضوع الذم يعى بلل 
اللتب أك الحيانات اليت تدعم ادلصادر األكلية ، بشلل محاشر كغري محاشر ، 

 جية سلتلفة لتدريس اللغة العربية.كه:  كتب منه
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 Ibid, h. 56. 
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 طريقة مجع الحيانات (3
 

الطريقة ادلستخدمة يف مجع الحيانات ه: طريقة التوثيق ، كه: الطريقة 
 َِادلستخدمة يف الحح  بناءن على الحيانات كاجالت األحداث اليت مرت بالفعل.

 ة فتحو  أف طريقة التوثيق ه: طريقة جليع كهذا يتياشى مع رأم عحدم ر 
 21الحيانات من خالؿ درااة ادلالحظات حوؿ الحيانات الشخصية لليستفت.

الحيانات ادلتعلقة بادلتغريات  كبالتايل ، يتم ااتخداـ هذ  الطريقة للعثور على
أك ادلشلالت اليت تأ  من اللتب كالنصوص كاجملالت كادلالحظات كالصحف كما 
إىل ذل . يف هذ  احلالة ، يحح  ادلؤلفوف عن الحيانات ادلتعلقة بدرااة هذا الحح  
ادلتعلقة جبيل األفعاؿ كاجليل المسية كأااليب التعلم ، كخاصة مناقشة األذاؼ 

 ب.ادلرع
 

 طريقة ربليل الحيانات (4
 

بعد إجراء عيلية مجع الحيانات ، تتم معاجلة الحيانات عن طريق معاجلة 
 الحيانات عن طريق ذبييعها كفقنا للحقوؿ اخلاصة بلل منها. بعد ذبييع ادلادة ، يتم

ديلن ترتيب ادلناقشة ادلراد مراجعتها بشلل منهج: لاتخدامها ترتيحها حبي  
 لية ربليل الحيانات.لحقنا يف عي

                                                             
20 Sugiono, Memahami Penelitian…, h. 82 
21 Fathoni, A.R, Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi, ( Garut: Rineka Cipta, 

2005), h. 112. 
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عند ربليل الحيانات ، يفح  ادلؤلف موضوع الحح  ادلراد فحصه ، ألف ما 
مت صنعه يف كائن الحح  يف هذ  الدرااة هو موضوع النظرية أك الدرااة النظرية ، 
كبالتايل فإف ربليل التطحيق الاتنتاج: هو ربليل كائن الحح  الذم تعترب درااته 

 نظرية.
 

لتحليل النوع: كفقا ألمياؿ كهودباف أجريت بشلل تفاعل: من بااتخداـ ا
خالؿ عيلية احلد من الحيانات ، كعرض الحيانات كالتنوع. خطوات ربليل الحيانات 

 ه: كيا يل:  هوبرمافك ميليس حسب 
 

 بيانات التحريرية . أ
 

 يعين تقليل الحيانات تلخيصنا كاختيار النقاط الرئيسية كال كيز على األشياء
ادلهية كالحح  عن السيات كاألمناط. كبالتايل فإف الحيانات اليت مت زبفيعها اتوفر 
صورة أكضح كذبعل من السهل على الحاحثني مجع مزيد من الحيانات. طريقة فعالة 

 للتعلم.
 

 عرض الحيانات . ب
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بعد زبفيل الحيانات ، فإف اخلطوة التالية ه: عرض الحيانات. يف الحح  
ن أف يتم عرض الحيانات يف شلل أكصاؼ موجزة كسلططات النوع: ، ديل

كعالقات بني الفئات كسلططات انسيابية كما شابه. أكثر ما يستخدـ لتقدمي 
الحيانات يف الححوث النوعية هو الن  السردم. من خالؿ عرض الحيانات ، 
ايلوف من األاهل فهم ما حيدث ، كالتخطيط دلزيد من العيل بناءن على ما مت 

 22ه.فهي
 

 خاسبة الرام / التحقق . ت
 

ه: ميليس ك هوبرماف اخلطوة الثالثة يف ربليل الحيانات النوعية كفقنا 
ااتخالص النتائق كالتحقق منها. ل تزاؿ الاتنتاجات األكلية ادلقدمة مؤقتة ، 

م ادلرحلة التالية من مجع الحيانات. كاوؼ تتغري إذا مل يتم العثور على أدلة قوية تدع
كللن إذا كانت الاتنتاجات اليت مت العثور عليها يف مرحلة محلرة ، مدعومة بأدلة 
صحيحة كمتسقة عندما يعود الحاح  إىل احلقل جليع الحيانات ، فإف الاتنتاجات 

 23ادلقدمة ه: ااتنتاجات موثوقة.

 

 ربليل احملتول (5

                                                             
22

 Sugiono. Memahami Penelitian…, h. 91 
23 Sugiono. Memahami Penelitian…, h. 92. 
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ربليل احملتول هو الحح  الذم يناقش بتعيق زلتويات ادلعلومات ادللتوبة أك 
يف كاائل اإلعالـ. عادة ما يستخدـ هذا التحليل يف الحح  النوع:. ادلطحوعة 

أنه هناؾ عدة تعريفات لتحليل احملتول. يتم تفسري ربليل احملتول بشلل عاـ على 
طريقة تغط: مجيع التحليالت بااتخداـ زلتول الن  ، كللن من ناحية أخرل يتم 

 ااتخداـ ربليل احملتول لوصف هنق ربليل معني.
جيب سبييز ربليل احملتول عن رليوعة متنوعة من أااليب الحح  األخرل  

يف الحح  عن الراائل ، كاليت تفح  طحيعتها الراائل اللامنة )ادلخفية( 
اءات النوعية كادلختلفة. ديلن ااتخداـ ربليل احملتول لتحليل مجيع أشلاؿ كاإلجر 

التصالت ، اواء كانت الصحف أك األخحار اإلذاعية أك اإلعالنات التلفزيونية أك 
مجيع ادلواد الوثائقية األخرل. ديلن جلييع زبصصات العلـو الجتياعية تقريحنا 

 حب .ااتخداـ ربليل احملتول كأالوب / طريقة 
اخلطوات يف هذا الحح  الا اتيج: ربليل احملتول ه: ثالث 

 خطوات ، على النحو التايل 
إنشاء تصاميم أك مناذج حبثية. يتم ربديد مقدار الواائط كالتحليل  . أ

 ادلقارف أك الرتحاط كاللثري أك القليل من األشياء كما إىل ذل .
 

األكلية ، أم الن  نفسه.   الحح  عن الحيانات األكلية أك الحيانات . ب
كيا ربليل احملتول ، كالن  هو اللائن الرئيس: حت األكثر 
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أاااية. ديلن إجراء الحح  بااتخداـ أكراؽ مناذج معينة لليراقحة 
 يتم إجراؤها عن عيد بغرض العثور على تل  الحيانات.

ر الحح  عن ادلعرفة السياقية حبي  ل يتم الحح  يف فراغ ، كللن ينظ . ج
 إليه على أنه مرتحط بعوامل أخرل.
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