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 Pengantar“ الدراسة التحليلية عن مادة وطريقة كتاب:  املوضوع

Ilmu Sharaf Untuk Mahasiswa”  لليثابتأليف 

على وزن نظرية أتليف الكتاب التعليمي عند  عاشقني املاجستري
 املعلم العريب

 أنيس وحدة النساء : الكاتبة

 1403026106:  ةرقم الطالب

 untuk mahasiswa  pengantar حتليل كتابيبحث هذا البحث يف 

ilmu sharaf   علم من انحية املادة و الطريقة عند املريلليث عاشقني املاجستالألستاذ 
 . أما املوضوع يف هذا البحث فهو " 2015العريب. إن هذا الكتاب الطبع األول سنة 

 Pengantar Ilmu Sharaf Untuk“ الدراسة التحليلية عن مادة وطريقة كتاب

Mahasiswa”  على وزن نظرية أتليف الكتاب  عاشقني املاجستري لليثابتأليف
 pengantar ilmu sharaf“الكتاب  لكذعنوان و .  التعليمي عند املعلم العريب"

untuk mahasiswa”  لك ذ يف ةالطريقة املستخدم و فأرادت الباحثة لتعريف املادة
على وزن نظرية أتليف الكتاب التعليمي عند املعلم العريب. كما عرفنا أن الطالب  الكتاب

ليس كلهم من اخللفية النفسية وهي من املدرسة الدينية أو املعهد اإلسالمي. ورأت الباحثة 
 الكتاب مناسب ابلطالب الذين مل يعرفوا اللغة العربية خاصة يف علم الصرف. لكذأن 

 لكذملشكلة األساسية وهي كيف املادة و طريقة أتليف وهذا البحث جواب من ا
الكتاب على وزن نظرية أتليف الكتاب التعليمي عند املريب العريب ؟   و ما املزااي والنقائص 



منه ؟ تبحث هذه املشكلة ابلدراسة املكتبية وتستخدم الباحثة طريقة التوثيق كالطريقة 
املقابلة  كالطريقة املساعدة. وكل البياانت اجملموعة األساسية يف مجع البياانت وطريقة 
 سيتحللها الباحثة بتحليل املضمون.

مناسب  الصرفية يف ذالك الكتاب البحث أن كثريا من املادة لكذوالنتائج من 
ابلألسس يف أتليف الكتب التعلمية العربية لغري الناطقني هبا اليت شرحها الدكتور عبد هللا 

مد عبدهللا. واللغة املستخدمة فيه من اللغة اإلندونسية والعربية الفصحى. الغايل وعبد احلا
رائية. ستنتاجية وقليل من الطريقة االستقمث طريقة التأليف املستخدمة فيه كثري من الطريقة اال

يف فهمها و وجد  من اللغة السهولة الكتاب فهو أن اللغة املستخدمة فيه لكذأما املزااي يف 
الكتاب فهو وجد بعض كتابة الكلمة  لكذممارسات ابلكاملة. أما العيوب يف رسم بياين و 
 ألسس يف أتليف الكتب التعليمية العربية.اب ة و ليس مجيع من املواد مناسبالعربية خطيئ

  



 كلمة الشكر والتقدير

ااحلمد هلل الذي كفى والصالة والسالم على حبيب املصطفى وعلى آله واصحابه أهل التقى 
 والوىف

الدراسة التحليلية  "حتت موضوع  -بتوفيق هللا تعاىل وعونه –فقد مت هذا البحث العلمي 
 ”Pengantar Ilmu Sharaf Untuk Mahasiswa“ عن مادة وطريقة كتاب

على وزن نظرية أتليف الكتاب التعليمي عند املعلم  عاشقني املاجستري لليثابتأليف 
وكما عرفنا أن هذا البحث العلمي من إحدى اللوازم اليت جيب استفائها للطالب   العريب"

كشرط للحصول على درجة الليسانس من قسم تعليم اللغة العربية يف كلية علم الرتبية 
لك حيمد هللا محدا وشكرا ولذ .ڠمسارااإلسالمية احلكومية  اڠوالتدريس جبامعة واىل سو

 ره اجلزيل اخلاص إىل :على عونه. وتقدم الباحثة شك
كلية علم الرتبية والتدريس جبامعة السيد الدكتور راهارجو املاجسرت كعميد  .1

 .ڠمسارااإلسالمية احلكومية  اڠواىل سو
السيد الدكتور أمحد إمساعيل املاجسرت كرئيس قسم تعليم اللغة العربية والسيدة  .2

علم الرتبية والتدريس  تويت قرة عيين كسكرتري قسم تعليم اللغة العربية يف كلية
علي ارشادات وتشجيهما يف  ڠمسارااإلسالمية احلكومية  اڠجبامعة واىل سو

 استيعاب املهارات اللغوية وترقيتها.
السيد الليث عاشقني املاجستري املشرف األول والسيد الدكتور أمحد إمساعيل  .3

ى إخالصهما املاجستري املشرف الثاىن للباحثة يف إمتام هذا البحث العلمي، وعل
  يف قضائ أوقاهتما يف تفتيش هذا البحث العلمي أثناء شغلهما.

ن يف جهدمها على تربية أوالدمها ودعائهما ورضامها يف كل خطوة اوالدي العزيز  .4
 حيايت



مجيع احملاضرين واملدرسني يف قسم تعليم اللغة العربية يف كلية علم الرتبية والتدريس  .5
فمن جزيل الشكر، أن هللا جيزيئهم  ڠمسارااإلسالمية احلكومية  اڠجبامعة واىل سو

أحسن اجلزاء ويسهل أمورهم  مجيعا سهال يسريا وحيفظهم  من كل البالء. أسأل 
 هللا أن جيعل هذا البحث العلمي انفعا لنا، آمني..

خاصة من فصل ج  2014قسم تعليم اللغة العربية مرحلة يف مجيع أصدقائي  .6
 أذكرهم واحدا بعد واحد. الذين عجزت أن

 
  



 اإلهداء

 أهدى هذا البحث إىل : 

روحي الشيخ علي مرتضى الذي أرشداين كمال اإلرشاد وأدابين  إىل شيخي ومرب .1
 حسن التأديب

والدي العزيز، أيب الكرمي جومريي وأمي سيت منرية الكرمية الذان  يعطي دعاء و محاسة  .2
 جهدمها يف حيايت.مل ينفّك يل. شكرا كثريا على 

 الصغريان احملبوابن مها مقربني و فكري مولنا الذان زايدة محاسة يل. إخواين .3
إىل مجيع مدرسي وحماضري مربون روحي ومصابيح عقلي، الذين ال يزالون جمتهدين  .4

 يف تربية أبناء الوطن عن العلم واألخالق
و يدافعين و زايدة الشحص املمتز يف حيايت، حّّب زين العارفني الذي قد يصدقين  .5

 محاسة و يعطيين يف كل وظيفيت.
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ
إىل هذه الوجهة ليست اللغة  ونظرا كل اللغة أدة اإلتصال لناطقها.   

أفضل من اللغة األخرى واملقصود أن اللغة هلا  شبه يف درجة  وهي وسيلة 
إذا منذ وجود الناس يتعلموا اللغة الطبيعة، وخاصة لغة األسرة اليت تعمل  1متصلة.

األخرى حواليه, معناه ليستطيع أن يعيش خملوقا جمتمعيا.  لإلتصال مع الناس
يتعلم الناس غري هذه اللغة األوىل أمر صعب, ال سيما يف تعليم اللغة األجنبية، 
ألهنا نيل هذه اللغة ليست حديثة طبيعة ولكنها حديثة بقسرية اليت تصنع الطالب 

   أسرهتم . ان جيب يف حال البيئة اجلديدة يف كل انحيتها مل توجد عن 
كما أن اللغة األجنبية يف اإلندونيسيا توجه تعليمها على اجناز اربع   

مهارات. لكن ليست مهارة فقط الىت حتتاج يف تعليمها ولكن أفضل لتفهيم اللغة 
العربية هي علم الصرف مث علم النحو. ميلك علم الصرف درجة لسرتا تيجيا جدا 

لساان كان او كتااب. اذا وضع النحو درجة ال  يف عامل التعليم لفهم اللغة العربية
اندحر مهمتها يعين تكوين اللغة العربية. فعلم الصرف هي مواد األساس اإلبتداء 

 لتفهيم كل الشحص الذي يدرس فهم تكوينه. 
مع ذلك فليس خمطاء اذا قيل أن علم الصرف جزء علمي الذي ان   

ك لتسهيل تعليمه جيب ان ميلك ولذال 2جيب فهما أسبق لسهل تعليم علم النحو.

                                                           
 1 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 58  
 2 Alis Asikin, Pengantar Ilmu Sharf untuk Mahasiswa, (Semarang: 

CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 4-5 



مراجع مصدر التعليم. ألن الكتاب احدى وسائل التعليم املستخدم يف املدرسة 
و اجلامعة لنجاح مناهج التعليم. جيب على املدارس ان خيتار الكتب فيه مادة 
مناسبة مع ما يلقنه طالهبم. إىل ذالك، جيب على مؤلف الكتب أن يهتم على 

و غري ذالك. لكي يكون اهداف التعليم متحققة. فلذالك  تقدمي مادته وتنظيمه
يف تعليم علم الصرف أن خيتار املادة املناسبة ابلقدرة و املرحلة مهم جدا لكي 

  تكون املادة  الىت سيلقن املدرس على الطالب مقبوال.
علم الصرف  يعّرف إذا أراد الشخص ماهرا يف اللغة العربية فتجب ان  

يف معرفة شكل ظاهر الكلمة العربية اليت حتتوي على حرف  اوال, ألهنا سهلة
مث سيعرف الناس اختالف املعىن من كل  أصلي و زائدته و إعالله و إذغامه.

 .صيغة الكلمات املوجودة ابحلرف األصلي النفسية بتعليم علم الصرف
 ىتالكتب ال قل  تال وكثري من الكتب اليت تبحث يف علم الصرف, و   

. ولكن يوجد كتاب الصرف الكثري جيعل الطالب معا النحو والصرف  يف حثتب
فلذالك   لرائعةصعبة يف تفهيمه ألن املادة اباملعهد ان يشعر  جأفضل ليس متخر 

الطالب الذي ال  يكون مبادئ علم الصرف لكي حثتب الكتب ان إىل حيتاج
ذي حبث علم الصرف. فيوجد الكتاب ال جهة من من املعهد أعرف ونرجخي

. خاصة ملبادئ يف مرحلة اجلامعة, وهو يبحث عن مبادئ او توطئة علم الصرف
 كتاب

“pengantar ilmu Sharaf untuk mahasiswa”  بتأليف الليث
عاشقني, وهو أحد احملاضرين يف جامعة واىل سوجنو مسارنج يف قسم تعليم اللغة 

  .علم الصرف, خاصة لطالب أحوالاألول يف فهم  لمدخللالعربية. 
 pengantar ilmu Sharaf untuk“ يبحث كتاب  

mahasiswa”  أحوال املبادئ عن الصرف او انقل مرحلة األوىل إىل جوف



علم الصرف. هذا الكتاب هو الطبع األول. لذا حيتاج إىل البحث يف املواد وطريقة 
ب أو أشخاص يف و مزااي و نقائصه. والغرض من هذا الكتاب هو تسهيل الطال

 فهم علم الصرف. و يساعدهم الذين يريدون يف تعلم اللغة العربية.
بوجود ذلك الكتاب التعليمي العريب، فطبعا اهتم املؤلف يف أتليفه وله 
مصدر و معايري يف أتليف ذالك الكتاب التعليمي. إما من انحية املواد أو الطريقة. 

 Pengantar Ilmu Sharaf  Untukألن  هذا كتاب "
Mahasiswa من الكتاب التعليمي الصريف، وأما الصرف علم من العلوم  "

العربية و لغري الناطقني هبا فينبغي لتأليفه أن حيتوي على األسس يف أتليف الكتاب 
التعليمي اجليد و املوزون من نظر أتليف الكتاب التعليمي العريب عند املعلم العريب 

 خاصة لغري الناطقني به.
حتتاج الباحثة حبثا يف انحية املادة املعرضة و الطريقة املوزونة من  ولذلك

نظر أتليف الكتاب التعليمي العريب عند املعلم العريب خاصة لغري الناطقني به و 
 املزااي والعيوب.

بناء على خلفية البحث السابق, تريد الباحثة أن تبحث يف البحث 
 العلمي حتت املوضوع:

 Pengantar“ التحليلية عن مادة وطريقة كتابالدراسة  "

Ilmu Sharaf Untuk Mahasiswa”  عاشقني  لليثابتأليف
 "العريب املعلم على وزن نظرية أتليف الكتاب التعليمي عند املاجستري

 
 حتديد املسألة .ب

 بناء على املشاكل السابقة, تريد الباحثة ان حتدد حبثها على املشاكل األتية: 



 pengantar ilmu Sharaf“كيف املادة اليت قدمها كتاب  .1

untuk mahasiswa”  بتأليف الليث عاشقني على وزن نظرية
 أتليف الكتاب التعليمي عند املعلم العريب ؟

 pengantar ilmu Sharaf“ما  الطريقة  اليت قدمها كتاب  .2

untuk mahasiswa” الليث عاشقني على وزن نظرية  بتأليف
 الكتاب التعليمي عند املعلم العريب ؟أتليف 

 pengantar ilmu Sharaf untuk“ما املزااي والعيوب من كتاب  .3

mahasiswa”  بتأليف الليث عاشقني؟ 
 

 أهدف البحث و فوائده .ج
 أهداف البحث .1

 pengantar ilmu Sharaf untuk“ أ(. ملعرفة املادة اليت قدمها كتاب

mahasiswa”  وزن نظرية أتليف الكتاب بتأليف الليث عاشقني على
 التعليمي عند املعلم العريب

 pengantar ilmu Sharaf“ب(. ملعرفة  الطريقة يف مناهج الكتاب 

untuk mahasiswa” عاشقني على وزن نظرية أتليف الكتاب  الليث
 التعليمي عند املعلم العريب

 pengantar ilmu Sharaf“ ج(. لكشف املزااي والعيوب من كتاب

untuk mahasiswa”  بتأليف الليث عاشقني 
 

 فوائد البحث .2
 أ(. النظرية



فوائد النظرية يف هذا البحث هي معرفة جودة كتاب   
“pengantar ilmu Sharaf untuk mahasiswa”  الذي الفه

 الليث عاشقني من انحية املادة.
 ب(. التطبيقية 

 للطالب (1
 علم الصرفلتسهيل الطالب يف تعليم املبادئ إىل جوف 

 للمؤلف (2
 يستطيع املؤلف ان يصلح نقائص الكتاب اذا وجد فيه.

 للباحثة (3
  النوعي ليكون هذا البحث خربة و علما جديدا يف جمال البحث

 

 الدراسات السابقة .د
بناء على البحث الذي حتمل الباحثة, حتدد البحث ان يبحث عن   

 كتاب علم الصرف, منها ما يلي:
( حتت املوضوع 2014) 10420018حبرالدين أذن البحث الذي أيلفه  .1

بتأليف  "Sharaf Praktis Metode Krapyak "حتليل الكتاب "
الدوكتور حمرتام بشرى )تكليف الطريقة(. يف هذا البحث يستحدم الباحث 

. (library research)طريقة النوعي. وأما جنس طريقته حبث مكتّب 
املعلومات مبعونة الكتب,و التوثيق, والغرض يف هذا البحث جلمع البياانت و 

و رسالة اليت مازالت تعليق هبذا البحث.  وأما طريقة حتليل البياانت يف هذا 



البحث فيستخدم الباحث حتليل وصفي, وبعد مجع البياانت فيحلل 
 مضموهنا.    

ونتائج هذا البحث يدل على طريقة التعليم اليت يستحدم يف هذا  
نظرية. وأما يف شكل متثيل املادة كاٍف جيد -ةالكتاب هو طريقة تطبيق

لكتاب التعليم من انحية اخليارة و الفرقة و املطالعة. وأما متييز هذا الكتاب 
مع كتاب األخر  فيعىن تفسري إصطالحه عملي حيث  أسرع تعليمه. 
والنقائص يف هذا الكتاب يعىن تقسيم املادة لكل مرحلة غري مكتوب حىت 

 3املادة الالزمة يف تعليمها على كل مرحلة.يصعب لتعيني جهة 
( حتت املوضوع 2014) 10420018البحث الذي أيلفه أخيار أمنان،  .2

بتأليف "  metode belajar ilmu sharaf""حتليل كتاب اإلختبار 
. يف هذا البحث أستاذ مفتوح أحنان)مطالعة طريقة واملادة التعليمية(

بحث مكتّب فيستحدم الباحث طريقة النوعي. وأما جنس طريقته 
(library research).  والغرض يف هذا البحث جلمع البياانت و

املعلومات بطريقة املقابلةو التوثيق.  وأما طريقة حتليل البياانت يف هذا 
حتليال وصفيا, وبعد مجع البياانت فيحلل  البحث يستخدم الباحث

 موهنا.مض
نتائج هذا البحث يدل أن طريقة التعليم املستخدم فيه هو الطريقة 
التطبيقية والنظرية واإلستقرئية، لكن اكثر استخدامها يف التعليم من الطريقة 
التطبيقية والنظرية. وأما شكل تقدمي املادة فهو جيد ككتاب التعليم من 
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تاب أن مادته عملٌي انحية اخليارة  والفرقة واملطالعة والتقدمي. ومتييز هذالك
 من انحية التعريف وإلقاء التصريف االصطالحي.

ووجد فيه رسم يتكون من األوزان التصرفية. ولكن وجد فيه النقائص 
من انحية شكل كتابة احلرف،وهي أخطاء بني مهزة الوصل والقطع يف كتابة 

الالزمة اللغة العربية.ومن انحية تقسيم املادة لكل املرحلة من أين وصل املادة 
    4يف تعليمها.

(  حتت 103211040البحث الذي أيلفه نور خملص رقم الطالب ) .3
املوضوع " درسة وصفية عن كتاب "علم الصرف و النحو" حملمد زهري من 
انحية املادة". هذا البحث هو دراسة نوعية. مت مجع البياانت هذا البحث 

اانت ابستخدام طريقة هي طريقة التوثيق و دراسة املكتبة. أما حتليل البي
 حتليل املضمون. 

نتائج هذا البحث تدل على أن املادة يف هذا الكتاب مركبا و ترتيبا و  
 5تنظيما. وكذالك هذا الكتاب مناسب بكتاب شد العرف يف فن الصرف.

,  113211062البحث الذي أيلفه حممد عز الدين رقم الطالب  .4
مادة كتاب زاد النجاح اجمللد حتت املوضوع " دراسة حتليلية عن  ( 2016)

األول أصدره مركز تنمية اللغة جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية من 
انحية املادة". هذا البحث  حبث نوعي. أما الطريقة املستخدمة جلمع 

(. طريقة 3(. طريقة املقابلة )2(. طريقة حبث املكتبة )1البياانت فهي )
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ياانت فهي طريقة حتليل املضمون, وهي طريقة التوثيق. وأما طريقة حتليل الب
 حتليل البياانت العلمية عن حمتوى من البياانت.

نتائج هذا البحث هي املادة اليت قدمها كتاب زاد النجاح اجمللد األول  
أصدره مركز تنمية اللغة جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية تتكون من 

و التدريبات و القواعد. حيتوي هذا  احلوار و اإلستماع, وتليها املفردات
الكتاب عن ست عشرة وحدة. وتؤكد مواد هذا الكتاب يف مهارة اإلستماع 
والكالم. وأما  مزااي من هذا الكتاب هو املواد املناسبة ملواد اختبار معيار 

. وأما النقائص هلذا الكتاب فهي غري  (IMKA)الكفاءة يف اللغة العربية
يف اللغة العربية,  تاب بوقت اختبار معيار الكفاءةتناسب وقت إلقاء الك

وعدم الضبط يف مواد احلوار واإلستماع والتدريبات. وال تدل مواد اجلوار و 
 6اإلستماع على احلاالت إبندونيسيا.

 
 مناهج البحث .ه

 نوع البحث .1

هذا البحث حبث نوعي, فهو جنس البحث الذي ليس ينال مكتشفاته على  
الكّمّية, حسب اإلحصائية  او شكل املناهج األخرى اليت تستخدم مقياس منهاج 

( املاجستري يف كتابه البحث Afrizal)اما عند رأي االستاذ افريزال  7صورة الكسر.
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النوعي  حبث علم اإلجتماع الذي جيمع و حتليل البينات أبلفاظ )لساان كان او كتابة( 
 8ليس يعاهد  فعل الناس مع الباحث.

والبحث النوعي  امليداين ينقسم البحث النوعي إىل قسمني ومها البحث النوعي 
املكتّب. وأما هذا البحث من البحث النوعي املكتّب هو انشطة البحث املتعلق مبنهج 
مجع البياانت املكتّب, مث  يقرأ مواد البحث  و يكتبها و يرعيها. وأما مواد البحث 

يعمل حبث املكتبة  9املعلومات من املكتبة واملطالعة فيها.املكتّب فهو مجع املصادر 
ساس لنيل و يقيم ثّرى أو أساس املوطىء أكل الباحثون أبهداف أساس هي تطلب 

 10و يسمى بفرضية البحث.أالنظر,و اطار التذاكر و تعينها إبفرتض املوقت 
 
 .مصادر البياانت2

حثة املعلومات و البياانت استخدم هذا البحث حبث نوعي مكتّب, حىت أتخذ البا
الكتب  من املكتبة. ولذالك لنيل املعلومات املتعلقة هبذا البحث, ينبغي لباحثة  أن تقراء

واجملالت وغري ذالك من املصادر املكتبية املتعلقة هبا. وأما املصادر البياانت من هذا 
 البحث فهو:

 املصدر األساسي (1
 Pengantar“هو املصدر اليت أتخذها الباحثة أساسا لقيام البحث, وهو كتاب 

Ilmu Sharaf Untuk Mahasiswa” شقني املاجستريابتأليف الليث ع 
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 9 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 2004), cet 1, hlm. 2-3. 
 10 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan 

Praktiknya, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 33 



 املصدر الثاين  (2
نتيجة املقابلة ساسي, وهو هو املصدر اليت تستخدم الباحثة  إكماال للمصدر األ

قني املاجسرت، وكل الكتاب الذي يتعلق مع مؤلف ذالك الكتاب يعين أستاذ الليث عاش
 ابملوضوع.

 
 .بؤرة البحث3

 pengantar ilmu“ الكتاب  وطريقة مادة يبؤرة البحث  يف هذا البحث ه

Sharaf untuk mahasiswa” .بتأليف الليث عاشقني املاجستري 
 

 .طريقة مجع البياانت4
 ،طريقة التوثيقكما عرفنا هذا البحث هو حبث نوعي فتستخدم الباحثة 

 .وطريقة املقابلة
 طريقة التوثيق (1

 التوثيق هو رسالة احلديث املاضي الذي يشكل الكتابة، و  
او مأثرة تذكارية من الشحص. والتوثيق هو اسم أخر عن حتليل  صور

املاضي  11الكتابة أو حتليل إىل حمتوى البصر من التوثيق فقط.
يستخدم التوثيق يف البحث مصدر البينات ألن  التوثيق يف كثري 

 12مصدر البياانت ان ينفع ليدق و تفسري و تكهن. األحوال يستطيع
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( طريقة التوثيق هو Bugin( )2008:121عند بوغني )  
احدى طريقة مجع البياانت املستخدمة يف حبث اإلجتماع  ليطلب 

مع طريقة أخرى  فهذه الطريقة ليست  ابملقارنة 13بياانت اترخيية.
 14صعبة, و يف املعىن اذا يوجد خطأ من مصدر بياانهتا اثبتا.

 طريقة املقابلة (2
املقابلة هي احلوار اليت توجه على مسألة معينة, هذة مقابلة   

هي عملية السؤل واجلواب ابللسان, أي شخصني او أشخاص تواجه 
ياانت او املعلومات إىل فاعل . تعمل املقابلة لنيل أكثر  الب .جسدي
هذا مجع البياانت  بتقدمي األسئلة من لسان اىل لسان  15البحث.

ايضا. واهليئة األول من املقابلة هي لقاء املباشرة ابملوجهة بني طالب 
وأما األلة  اليت تستخدمها الباحثة  16املعلومات و مصدر املعلومات.

 ابلة ودليلها واملسّجلجلمع البياانت هبذه الطريقة فهي ورقة املق
 هذه الطريقة تستخدمها الباحثة يف اكتساب البياانت من:  

 pengantar ilmu Sharaf untuk“مؤلف كتاب 

mahasiswa”,  تسأل الباحثة عن األسئلة لنيل املعلومات
تعلق بكتاب ت الىت هفه وغري االكتاب, وأهد هذا فيكاألسباب أتل

“pengantar ilmu Sharaf untuk mahasiswa”. 
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 15 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 160  

 16 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka 
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قابل الباحثة مؤلف الكتاب هو الليث تويف هذا البحث  
 .  مباشرة  عاشقني

 
 حتليل البياانتطريقة .5 

ا حتليل البياانت مهم جدا يف البحث, ألن  ينال من هذا البحث اكتشافا. اكتشاف 
نشطة البحث لتنظيم و تركيب و تكّتل و أحتليل البياانت هو و .  او رمسيأكان   كتابيا

عطاء الشفرة او عالمة و يصّنفه حىت ينال اكتشاف بناء على البؤرة او املسألة اليت إ
 17تريد اجلواب.

طريقة حتليل و خدم الباحثة طريقة حتليل البياانت طريقة حتليل املضمون. تتس 
  18حمتوايت املعلومات من البياانت.املضمون هي طريقة حتليل البياانت الطبيعية  عن 

 ف صدق البياانت.  يالطريقة يف حتليل البياانت لتعر  هتستخدم الباحثة هذ
 ”Metode Analisis Teks dan Wacana “ وأما اخلطوات عند كتاب 

 فكما يلي:
 تعني املادة. .1
 حتليل أحوال املكان مصدر النصوص. .2
 تقسيم املادة. .3
 تعيني جهة التحليل. .4
 تفريق األسئلة اليت تلزم جواهبا املناسبة ابلنظرايت املوجودة. .5
 اختيار تقنيات التحليل )استخالص, إيضاح, تنظيم(. .6
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(Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 209  

 18 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: 
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 تعريف وحدات التحليل. .7
 حتليل املادة )استخالص, إيضاح, تنظيم(. .8
 19تفسري. .9
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 الباب الثاين

 العربية لغري انطقني هبامفهوم الصرف و األسس يف أتليف الكتب التعليمية 

 تعريف الصرف .أ
الصرف لغة التغيري. واصطالحا علم أبصول يعرف هبا أحوال أبنية 

وعند أهل اللغة العربية أن تعريف علم الصرف   20الكلمة الىت ليست إبعراب.
علم يستخدم ليعرف كيف شكل كلمته و احوال تشكيله, حيث أن مقصوده 

اليت تغيري حرف االخره, حركتا كان او حذفها  هنا ليست الكلمة املعربة )الكلمة
لدخل العامل او مقر( او مبين )كلمة احلذف( ولكن مقصود تشكيل هنا احوال 

كمثل, كلمة "فعل" هو فعل ماض له معىن يقوم بشيء و جيب عليه    21كلمتها.
( يف اللغة العربية يسمى "فاعل". اما حينما كلمة "فعل" فزايدة  (subjekفاعل

من حرف  الزائدة فمعنه اختالفا, كمثل كلمة "فاعل" الذي ينال زايدة حرف 
حرف الف بعد فاء فعل, ذلك املثال يف علم الصرف معروف بوزن فاعل و معناه 
خمتلف من كلمة االوىل. وكذالك املذكور احدى املثل عن تغيري صيغة الكلمة يف 

 اللغة العربية.
 تعريف الكتاب التعليمي .ب

و جسميد  (Widodo)ليمي عند ويدودو إن الكتاب التع
(Jasmidi)  هو مجع الوسائل أو اداة التعليم وحمتواه على املادة والطريقة واحلدود
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  4( ص. 2009مكتب األداب, 
 21 Achmad Hasmi Hasona, Ilmu Sharaf 1, (Semarang: CV. Karya 

Abadi Jaya, 2015), hlm. 3  



وطروق التقومي اليت شكلت ترتيبا واجتذااب على وصل اهلدف املطلوب وأما هدفه 
فهو نيل الكفاءة. يصور هذا التعريف ينغي للكتاب  التعليمي شكال و كتااب 

أن  (Prastowo)عدة املقررة ملساعدة عملية التعليم. وأما عند فرستوووابلقا
الكتاب التعليمي هو الكتاب الذي يرتب لعملية التعليم و حمتواه على املواد أو 

 22مادة التعليم اليت سوف يتعلمها املدرُس اىل التلميذ.

 
عبد انصر  أساس أتليف الكتاب التعليمي العريب على وزن نظرية  الدكتور  .ج

 هللا الغايل و الدكتور عبد احلامد عبد هللا
هتتم الرتبية احلديثة ابلكتب التعليمية وإقامتها على أسس تتفق 
والنظرايت الرتبوية احلديثة، وكان أشد ما حرصت عليه أن حتدد هذه األسس 

 23عند أتليف الكتب التعليمية واستخدامها.وتدعو إىل التزامها 
ولذالك جيب على مؤلف الكتب التعليمية لتعليم اللغة العربية بغري 

 الناطقني هبا أن يهتم املؤلف األسس التالية:
 ة واالجتماعيةياألسس الثقاف .1

عند إعداد كتاب لتعليم العربية لألجانب فلينبغي أن يكون له طابع 
اسالمي، يعين أن الكتب التعليمية الزمة أن حتتوى على اجتماعي وثقايف 

 لغة األسالم و ثقافته من خالل املراعاة اآليت:
 سالميا.إأن يكون حمتواه عرابيا  .أ
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انتقاء الثقافة العربية يف ضوء حاجات الدارسني واهتمامهم  .ب
 من تعلم اللغة العربية

يم االهتمام ابلثقافة االسالمية وتوظيفها يف تصحيح املفاه .ت
 عند الدارسني األجانب.

ضرورة االهتمام ابلرتاث العريب وخصائصه اليت على رأسها  .ث
 الطابع على االنساين ورفع مكانة العلم والعلماء.

 مراعاة التغيريات الثقافية واالجتماعية اليت تطرأ على ثقافتنا.  .ج
 األسس السيكولوجبة/ النفسية .2

املؤلف يف أتليف الكتاب هناك األمور الالزمة اليت أن يهتمها 
 التعليمي العريب، وهي كما أتيت:

 أن يكون الكتاب مناسبا ملستوى الدارسني فكراي .أ
 أن يبدأ يراعي مبدأ الفروق الفردية .ب
أن يعني الكتاب على تكوين االجتهات والقيم املرغوب فيها لدى  .ت

 الدارسني   
 أن تبىن املادة العلمية وفق ابستعدادات الدارسني وقدرهتم .ث
أن يثري يف الدارس التفكري ويساعد على تنميته مبا يساعده على اكتساب  .ج

 اللغة األجنبية)العربية(
أن يقدم مادة علمية من املواقف احلياتية اليت تساعد الدارس على  .ح

 التكييف مع الناطق األصلي 
 األسس اللغوية والرتبية .3

 وعلى الشرح يف هذا اجلانب سوف يركز على األمور األتية
 غة اليت ينبغي أن يتعلم من اللغة الفصحة و العاميةالل .أ



تتكون عناصر اللغة من جمموعة من النظام األتية، وهي النظام الصويت،  .ب
 24النظام الرتاكيّب، النظام املعجمي.

رأى القامسي عن تعلم اللغة العربية لغري انطقني هبا أن الكتاب التعليمي 
ويف كتابته اليت ينقلها مشس الدين  املوجود خمتلف ابلكتاب التعليمي األصلي.

أشرف، قال القامسي أن املواد التعليمية لغري الناطقني هبا تنقسم على قسمني، 
 25ومها

 املادة التعليمية .1
 املواد األساسية .أ

 نصوص الدروس، سواء أوضعت على شكل حوار أم سرد نثرا أو شعرا. (1
العربية أم بلغة الطالب، قواعد الرتكيب اللغوية، سواء أوصيغت ابللغة  (2

 وتوضع بعد النص األصلى، يف بداية كل مترين أو بنهاية الكتاب.
 متارين )صفية( يؤديها الطالب إبشراف املدرس وتقوميه. (3
كشاف مبوضوعات الكتاب واألصوات واملفردات والرتاكيب اللغوية  (4

 اليت حيتوى عليها.
 املواد املساعدة .ب

 ملدرسي من ستة أنواع, وهي:تنقسم املادة املساعدة للكتاب ا
 (. املعجم1
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ال ميكن تعليم اللغة الثانية من غري معاجم سواء أكانت معاجم ثنائية اللغة )أى 
أهنا تتناول لغة املصدر وما يقابلها يف لغة التلميذ( أم معاجم أحادية اللغة )أى أهنا تشرح 

ل أفضل( مرحلة معينة من لغة املصدر ابللغة ذاهتا( وكل نوع من هذه املعاجم خيدم )بشك
بصورة أحسن إحدى املهارتني االستيعاب  مراحل تعليم اللغة  العربية لغري الناطقني هبا ويالئم

 أو التعبري.
 (. كتاب التمارين التحريرية2

وهذا الكتاب عبارة  عن جمموعة من التمارين املتدرجة اليت ختتص كل جمموعة 
ة األساسية أو أقسامها. وهتدف هذه التمارين إىل منها بدرس أو قسم معني من دروس املاد

إعطاء التالميذ مزيدا من التدريب على استعمال مفردات الدرس وتراكيبه اللغوية. وتعزيز 
مفردات الدروس السابقة وتراكيبها اللغوية. ويقوم الطالب عادة ابإلجابة عن هذه التمارين 

املدرس أو مبقارنة إجاابهتم مع  يف البيت. والتأكد من صحة إجاابهتم يف الصف مع
 اإلجاابت الصحيحة املوجودة يف كتاب التمارين التحريرية.

 (. كتاب التمارين الصوتية3
مادمنا نرمى إىل تعليم اللغة العربية بوصفها لغة حية وأداة لالتصال املنطوق. فال 

الوسائل اليت تعني على مندوحة من تدريب الطالب على مساعها والتحدث هبا. ومن أفضل 
حتقيق تلك التمارين الصوتية الىت تستخدم يف خمترب اللغة أو يف الصف أو البيت ابستعمال 
مسجل عادى. وتتخذ هذه التمارين الصوتية متارين املادة األساسية منطلقا هلا, مث تضاف 

 عليها متارين متنوعة تشتمل على مفردات الدرس وتراكيبه اللغوية.
 املطالعة املتدرجة(. كتاب 4

إن الكتاب املدرسي ال يكفى وحده يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا بل 
حيتاج معه إىل كتاب مساعد أيخذ مفردات الكتاب املدرسي وتراكيبه ويستعملها يف سياق 

 خمتلف مترينا للطالب على استعمال اللغة يف مواقف متعددة وحاالت متباينة.    



 كتاب االختبارات(.  5
االختبارات املوضوعية اجليدة جزء من العملية التعليمية, تفيد املعلم والطالب يف 
زايدة األهداف اخلاصة جالء, وتقومي ما مت درسة وتوجيه الضوء إىل اجلوانب الىت حتتاج إىل 

العربية مزيد من اجلهد. وتصميم هذه االختبارات يتطلب مهارة ووقتا رمبا ال يتوافران ملدرس 
لغري الناطقني هبا, وهلذا فإن الكتاب املدرسي اجليد هو الذي حيتوى جمموعة من هذه 
االختبارات املرحلية. وقد يطلع الطالب على اختبارات التقومي الذاتى, أما االختبارات 

 اخلاصة ابملدرس فتوضع يف كتاب منفصل ال يباع للطالب وال يطلعون عليه.
 (. مرشد املعلم6

كتاب الذى يرشد املعلم إىل أفضل سبل استخدام مادة الكتاب األساسية. هذا ال
 26ويقوم مرشد املعلم أوال بشرح الطريقة التعليمية الىت بىن عليها الكتاب املدرسي.

 
 عند الدكتور علي حممد القامسي خصائص مواد الكتب التعليمية .د

الكتاب  أن يهتم خصائص مواد الكتب التعليميةينبغي للمؤلف يف أتليف 
املدرسي اجليد.عند الدكتور علي حممد القامسي أن خصائص الكتاب املدرسي 

 اجليد هو كما يلي:
 األهداف السلوكية  .أ

تنبغي أن توضع للكتاب أهداف تعليمية حمددة تصف بدقة السلوك 
النهائى للتعلم, اى الفعالية املنظورة اليت يؤديها الطالب بتأثري املادة التعلمية 
عليه,وبعبارة أخرى ينبغي حتديد املستوى الذي جيب ان يبلغه املتعلم بعد 
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اللغة العربية  االنتهاء من دراسة الكتاب املدرسي, وما يستطيع فهمه من
 ومقدار املفردات ونوع الرتاكيب اليت يستطيع فعال أن يستعلها.  

 مالءمة الكتاب للمتعلمني .ب
ميكني ان يهدف الكتاب اىل تعليم اللغة العربية جملموعة معينة من 
املتعلمني الناطقني بلغة ما والقاطنني مبنطقة جغرافية وحضارية حمددة , حبيث 

ظروفهم اللغوية واحلياتية يف احلسبان ويبىن املؤلف مادته على يضع الكتاب 
 نوعني من أنواع البحليل التقابلي،

 التحليل اللغوي التقابلي (1
قبل الشروع بتأليف الكتاب املدرسي ينبغي القيام بدراسة 
وصفية منهجية للغة املتعلمني تتناول مجيع املستوايت اللغوية الصوتية 

قوف على خصائص هذه اللغة ومالمحها مث الصرفية والداللية للو 
مقارنتها خبصائص اللغة العربية ومالمحها لتعريفة ما تتفق فيه هااتن 
اللغتان وما تفرتقان فيه لتلمس مواطن السهولة والصعوبة اليت سيواجهها 
املتعلم عند دراسة اللغة العربية فيعمل املؤلف مثال على زايدة التمارين 

وات او الرتاكيب أو التعابري االصطالحية اليت اليت تعاجل تلك األص
 تنفرد هبا اللغة العربية ومل يعتد املتعلم عليها يف لغته.  

 التحليل احلضاري التقابلي (2
يننبغي ان يقوم مؤلف الكتاب املدرسي دراسة وافية حلضارة 
املتعلمني وخصئصها املميزة  حبيث تتناول هذه الدراسة حضارة 

األخالقي واملادي, ونعين ابجلانب األخالقي  املتعلمني جبانبيها
للحضارة املعتقدات الدينية الفكرية والتقاليد والعادة والنطم األساسية 
االجتماعية والقيم األخالقية. أما اجلانب املادي للحضارة فيشتمل 



على األزايء واملالبس والطعام واملأكوالت والسكن والبناء وطريقة 
 .ناعية أو جتارية أو غري ذلكاملعيشة من زراعية أو ص

 التحليل الرتبوي (3
جيب أن يالئم الكتاب املدرسي املتعلمني من حيث :  و القابلية  و 

 الولوع 
قابلية املتعلم اللغوية, يتباين املتعلمون من حيث القابلية اللغوية ,  .أ

اى من حيث قدراهتم على تعلم اللغة. ويتطلب تعلم لغة اثنية من 
الذاكرة , وقابلية احملاكةو و الذكاء,والشخصية,  القابليات امهها:

 واخللفية.
املتعلم ورغباته, ان االهتمام بولوع التالميذ ورغباهتم يف الكتاب  .ب

املدرسي هو غاية و وسيلة. يسمى غاية يعين بتطوير قدرات 
التالميذ و قابليتهم. ويعين ابلوسيلة اى حنصل عن طريقة على 

 27واهتمامهم.انتباه التالميذ 
 

رشدي   أتليف الكتاب التعليمي العريب على وزن نظرية  الدكتور  يف الطريقة .ه
 أمحد طعيمة

يف كل التدريس هدف مقصود واستعاب املادة التدريسية,السيما من  
تدريس الصرف. فلذالك حيتاج التدريس الطريقة لنيل ذالك املذكور. أما الطريقة 

 يلي:يف تدريس الصرف فهي كما 
 الطريقة االستنتاجية .أ
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وهي اليت يبدأ فيها ابلقاعدة العامة مث نضرب هلا جمموعة من األمثلة 
ويف هذه الطريقة أعطى املعلم للطالب القاعدة أوال ليفهموها 28اليت تؤدها.

وليحفظوها, وبعد ذالك فيعطى املعلم األمثلة من تلك القاعدة مث يعطى التدريبات 
 ملة أو الكلماتبتطبيق القاعدة على اجل

 أما مزااي من الطريقة االستنتاجية فهي كما يلي:
 ال تستغرق وقتا طويال .1
 البحث الدقيق يف التوضيح من القواعد العامة .2

 رائيةقالطريقة االست .ب
وهي على عكس سابقتها.اذا تبدأ ابألجزاء مستخلصة منها القواعد 

على أسس معينة  منتقىالكلية,أي تقدم للطالب يف بداية الدرس نصا أدبيا 
مث يساعد املعلم الطالب على استخالص ما يتميز به هذا النص من 

 29خصائص.
بناء على النظرية السابقة فتأليف الكتاب التعليمي اجليد أن حيتوي 
على األسس و اخلصائص يف أتليفه، خاصة يف أتليف الكتاب التعليمي العريب 
لغري الناطقني به عند املعلم العريب، وهي من انحية الثقافة و اإلجتماعية، 

ؤلف على شرح املادة يف والنفسية، واللغة و الرتبية. والطريقة اليت استخدمها امل
 أتليف الكتاب التعليمي وهي من الطريقة االستنتاجية و االستقرائية.   
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 الباب الثالث

 Pengantar Ilmu Sharaf Untuk“العامة عن كتاب  النظرة

Mahasiswa” شقني املاجستريابتأليف الليث ع 

 مواد الكتاب  .أ
( Fanin)املواد كوسيلة ومصادر املعلومات يف التعلم مهمة. عند فنني 

أن املواد مادة التعليم املؤلَّف ترتيبا، اليت استخدمها املعلم و املتتعلم يف عملية 
التعل م. واملقصود هنا املواد هي بعض من حمتوايت الكتاب اليت ستوصل الطالب 

 الكتاب فهي كما تلى: إىل قدرة اللغة املعينة. واما مواد ذالك
األول هو املقدمة حتتوى على خلفية التأليف من ذالك الكتاب و 
تبحث يف الصرف و التصريف و الصيغة و الضمري. والثاين يبحث يف الصيغة 
والوزن واملوزون، أما الصيغة املبحثة فيه أوسع. والثالث يبحث يف البنأ و أنواعه. 

لفاعل و مبين والرابع يببحث يف استيعاب الوزن. واخلامس يبحث يف مبين ا
 اجملهول. واألخري يبحث يف كتابة اهلمزة من اختالف اهلمزة و األلف و أنواعها. 

 
 تنظيم الكتاب .ب

إن تنظيم جمموعة التأليف الرتتيب. ويف الكتاب التعليمي له تنظيم 
حسن ليكون توضيحا من أقسام حمتوايت ذالك الكتاب. أما تنظيم ذالك 

 الكتاب فهو كما يلي:
  األول )املقدمة(مقدمةالباب 

 منفعة علم الصرف .1
 الصرف و التصريف .2



 أنواع التصريف .3
 معين الصيغة و حمتوايهتا .4
 الضمري .5

 
 الباب الثاين )الصيغة و وزن و موزون(

 تعريف الصيغة .1
 تعريف وزن و موزون .2
 أنواع الصيغة .3

 صيغة فعل ماض .أ
 صيغة فعل مضارع .ب
 صيغة فعل أمر .ج
 صيغة فعل هني .د
 صيغة اسم مصدر .ه
 اسم فاعلصيغة  .و
 صيغة اسم مفعول .ز

 صيغة اسم زمان/مكان .ح
 صيغة اسم ألة .ط

 وزن ثالثي مزيد .4
 وزن رابعي جمرد .5
 وزن رابغي مزيد .6

 
 



 الباب الثالث
 تعريف البناء .1
 أنواع البناء .2

 البناء صحيح .أ
 البناء مثال .ب
 البناء أجوف .ت
 البناء انقص .ث
 البناء مضاعف .ج
 البناء مهموز .ح
 البناء لفيف .خ
 البناء اختالط .د

 
 الرابع)استيعاب الوزن(الباب 

 تصريف ثالثي جمرد)اصطالحي( .1
 تصريف رابعي جمرد .2
 تصريف ثالثي مزيد .3
 تصريف رابعي مزيد .4

 تصريف لغوي .5
 

 الباب اخلامس )مبين فاعل ومبين جمهول(
 فعل مبين فاعل .1
 فعل مبين جمهول .2



 الباب السادس )كتابة اهلمزة(
 بني اهلمزة واأللف .1
 تفريق بني اهلمزة واأللف .2
 صيغة اهلمزةوضع  .3
 30مهزة القطع والوصل .4

 
 املعلومات عن الكتاب .ج

مؤلف هذا الكتاب الليث عاشقني هو حماضر قسم تعليم اللغة العربية 
، و هذا الكتاب خطوة أوىل جاالسالمية احلكومية مسارن  وجبامعة وايل سوجن

لشرح علم الصرف  شرحا جوفا، وأغرضه لسهل القارئ يف أول تعلم علم الصرف. 
هذا الكتاب يكتب ابللغة االندونيسية ايضا، يشرح هذا الكتاب املادة األساسية 
يف تعليم علم الصرف. وأما تقدميه فيه التمرينات لسهل القارئ يف تدريب و 

 لكتاب. تطبيق النظر يف هذا ا
يساعد هذا الكتاب القارئ األخر خاصة للطالب العوام يف تعليم علم 

ألن املادة فيه مادة أساسية، ووجدت فيه تعريف و أمثلة حىت القارئ  31الصرف.
ال حترقها شرح يف ذالك الكتاب. ولذالك  قّدم املؤلف التدريب لقدر ترقية فهم 

 القارئ أو الطالب على النظرية املشرحة. 
الكتاب أحد الكتب يوجد يف بيئة جامعة واىل سوجنو اإلسالمية  هذا

احلكومية خاصة يف قسم تعليم اللغة العربية. وأما ذالك الكتاب ال يشرتيه املؤلف 
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يف دكان ألن ذالك الكتاب املكتوب على إسم جامعة واىل سوجنو وينال املؤلف 
شهر نوفيمرب ويطبعه  مصروفا من جامعة واىل سوجنو.  وهو من الطبعة األوىل يف

 (cv.karya abadi)جف. كاراي أابدي جااي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الباب الرابع

 Pengantar Ilmu Sharaf Untuk“ حتليل وصفي عن مادة كتاب

Mahasiswa” وطريقته 

  ”Pengantar Ilmu Sharaf Untuk Mahasiswa“  مادة كتاب .أ
عبد احلامد عبد هللا يف وزن نظرية انصر عبد هللا الغايل و  عند نظرية الدكتور 

 أتليف الكتاب التعلمي
مادة التعليم مهمة يف عملية التعليم ألهنا تستطيع أن جترى حسنا، 
وضدها إذا غابت املادة فال جيري العليم كما يرام. لكن اليعرف الطالب واملعلم 

تعليم. جهة التعليم. وكل مادة التعليم تكون أساسيا مستخدمة يف أتليف مادة ال
السيما  يف علم الصرف من تعليم اللغة العربية، وخاصة من غري الناطقني هبا. يف 
هذا احلال يشرح الدكتور عبد هللا الغايل و عبد احلامد عبد هللا على كتاهبما أساسا 
يف أتليف كتاب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا. وتكتب الباحثة اساسا أوال، 

 واإلجتماعية و أساس النفسية و أساس اللغة والرتبية وهي أساس الثقافة

تبدأ الباحثة من ابب األول وهو املقدمة وتبحث فيها النظرة العامة عن  .1
علم الصرف. ويهتم املؤلف يف هذا الباب ابلقيمة اإلنسانية وتعظيم 

 العلوم. تلك القيمة تدّل بتعريض بعد األمثلة كالكلمة التالية.
 انصر –نصرا م -نصرا -ينصر -نصر

  32رمحه هللا
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مث من انحية النفسية أن تلك املادة يف هذا الباب من املادة اإلبتدائية  
على فهم علم الصرف وهو يبحث عن الصرف و التصريف و أنواع 
التصريف. وهذا احلال أن املؤلف يهتم أبساس النفسية اهتماما كثريا. 

وأما من انحية اللغة ويناسب للطالب اإلبتدائي يف تعّلم الصرف. 
والرتبية، استخدم املؤلف اللغة اإلندونيسية يف شرح املادة، وقّدم املؤلف 
األمثلة من اللغة الفصحة، ولذالك املادة يف ذالك الكتاب مناسبة 
أبساس اللغة اليت بيّنها الدكتور عبد هللا الغايل و عبد احلامد عبد هللا 

 لعربية من اللغة الفصحة والعامية.وهي اللغة املتعلمة يف تعّلم اللغة ا
و يف الباب الثاين من انحية الثقافة و اإلجتماعية  وقّدم املؤلف األمثلة  .2

 والتدريبات من أية القرأن منها
 ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَْنَذْرتَ ُهْم أَْم ملَْ تُ ْنِذْرُهْم اَل يُ ْؤِمُنونَ 

كتاب اهتم أبساس الثقافة يف أتليفه بوجود هذا يدل أن مؤلف ذالك ال
ونيسية 33القيمة اإلسالمية. مث وجدت األمثلة املناسبة يف الثقافة اإلند

 وهي كما تلى:
 الزَّراُع يَ ْزرَُع احَلضرواِت يف احلَديَقةِ 

Artinya : “orang yang menanam/petani sedang 

menanam sayuran dikebun”34 
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املؤلف اهتم عن تغيري الثقافة اإلجتماعية احلديثة على وهذا احلال أن 
ثقافتنا يف أتليف مادة ذالك الكتاب. واألمثلة األخرى املستخدمة فيه 

 وهي:
 يف اْلَمكتبِة يَ ْقرأُ الطَاِلُب الكتَب الدراسيةَ 

Artinya :“Di perpustakaan ada seorang yang 

menuntut (ilmu) sedang membaca buku-buku 

pelajaran”.35 

املؤلف اهتم إرث العرب وخصائصه الذي  علىوهذا احلال ايضا يدل 
يرفع القيمة اإلنسانية ويعظم العلوم والعلماء. ومن انحية النفسية أن 
املادة يف هذا الباب الثاين من املادة اإلبتدائية على تفهيم علم الصرف. 

ه صيغة ووزن ويبحث فيه تعريف الصيغة والوزن واملوزون. و يبحث في
ثالثي املزيد و رابعي اجملرد و رابعي املزيد. ولذالك املادة فيه املناسبة 
أبساس النفسية عند الدكتور عبد هللا الغايل و عبد احلامد عبد هللا وهي 
ينبغي للكتاب التعليمي مالئم مبرحلة تفكري الطالب. ومن انحية اللغة 

يف شرح املادة، وقّدم املؤلف  والرتبية استخدم املؤلف اللغة اإلندونيسية
األمثلة من اللغة الفصحى، ولذالك املادة يف ذالك الكتاب مناسبة 
أبساس اللغة اليت بّينها الدكتور عبد هللا الغايل و عبد احلامد عبد هللا 

 وهي اللغة املتعلمة يف تعّلم اللغة العربية من اللغة الفصحة والعامية.
القيمة اإلنسانية ويعظم العلم، وحجتها أن وأما يف الباب الثالث فتعترب  .3

املؤلف قد قدم كثريا يف األمثلة كلفظ "قرأ ، كتب". وذالك يدل أن 
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املؤلف اهتم أبساس الثقافة إهتماما شديدا يف شرح املادة. وأما من 
انحية األساس النفسي فهو أن املادة يف هذا الباب من املادة اإلبتدائية 

ناء و أنواعه ولذالك هذا احلال يدل أن املادة يعين يبحث فيه تعريف الب
أساس يف تفهيم علم الصرف. وأما من انحية أساس اللغة و الرتبية 
فهي قد استخدام املؤلف اللغة اإلندونسية وهي من اللغة احمللية 
للطالب أو القراء و أعطى املؤلف األمثلة ابللغة الفصحى، ولذالك 

ليت شرحها الدكتور عبد هللا الغايل و هذه األمور مالئمة أبساس اللغة ا
الدكتور عبد احلامد عبد هللا وهي ينبغي للمادة املستخدمة يف الكتاب 

 التعليمي من اللغة الفصحى والعامية.
وأما يف الباب الرابع يبحث فيه استيعاب الوزن، قدَّم املؤلف عن أنواع  .4

الرابعي اجملرد التصريف وهو التصريف الثالثي اجملرد واملزيد و التصريف 
 واملزيد. 

وأما يف الباب اخلامس فاهتم املؤلف القيمة العربية و اإلسالمية، يعين  .5
عرض املؤلف بعض االمثلة من آايت القرآن الكرمي كمثل اجلملة اآلتية: 

ومن تلك األمثلة تدل أن املؤلف إهتم  36" َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض".
حية األساس النفسي أن املادة يف هذا أساس الثقافة فيه. مث من ان

الباب يوجد كثري من اجلملة عن آايت القرآن الكرمي و العبارات العربية، 
وهذه االمور حتفز القأرَئ ليعرف كثريا عن صيغة اجلملة املبحثة فيه.  
وأما من انحية أساس اللغة و الرتبية فهي قد استخدام املؤلف اللغة 

احمللية للطالب أو القراء و أعطى املؤلف اإلندونسية وهي من اللغة 

                                                           
36 Alis Asikin, Pengantar Ilmu Sharf untuk Mahasiswa, (Semarang: CV. 

Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 



األمثلة ابللغة الفصحى، ولذالك هذه األمور مالئمة أبساس اللغة اليت 
شرحها الدكتور عبد هللا الغايل و الدكتور عبد احلامد عبد هللا وهي 
ينبغي للمادة املستخدمة يف الكتاب التعليمي من اللغة الفصحى 

 والعامية.
السادس فاهتم املؤلف القيمة العربية و اإلسالمية، يعين وأما يف الباب  .6

حجتها ابستخدام األمثلة من اجلملة اآلتية " أن ال إله إال هللا  وأشهد 
  37أن حممدا رسول هللا ، إستغفر هللا   واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم".

ومن بعض تلك األمثلة تدل أن املؤلف إهتم األساس الثقايف إهتماما 
دا فيه.  مث من انحية أساس اللغة قد استخدام املؤلف اللغة شدي

اإلندونسية وهي من اللغة احمللية للطالب أو القارئ و أعطى املؤلف 
األمثلة ابللغة الفصحى، ولذالك هذه األمور مالئمة أبساس اللغة اليت 
اشرحها الدكتور عبد هللا الغايل و الدكتور عبد احلامد عبد هللا وهي 

لمادة املستخدمة يف الكتاب التعليمي من اللغة الفصحى ينبغي ل
 والعامية

 
 pengantar ilmu Sharaf untuk“ طريقة كتابة كتاب .ب

mahasiswa” 
طريقة  كل حطة متثيل اللغة ترتيبا. بناء على مقاربة معينة بصفة اجراء. 
جيب على كتابة الكتاب مستخدمة طريقة مناسبة. يهدف ذالك احلال لكي 
يسهل املادة يف فهمها الطالب او القراء. عند الدوكتور طعيمة طريقة كتابة 
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ية يف حتلل الباحثة يف الكتاب طريقتان يعىن طريقة االستنتاجية و طريقة االستقرائ
 هذا الكتاب، حتلل الباحثة مناسبة كل الباب، كما يلي:

الباب األول: يف هذا الباب األول طريقة مستخدمة هي طريقة االستنتاجية يشرح 
املؤلف قائدة فيه اوال مث يعطى املؤلف  أمثلة مناسبة بذالك القائدة. بعده يعطى 

حاجته مث يعطي املؤلف التدريبات يف أخري املؤلف التقرير او رقم القياسي الذي 
الشرح كل القائدة او يف صفحة األخري كل الباب. بناء على إلجراء قدر الطالب 

 او القارئ يف فهم ذالك النظري. كمثل كما يلي: 
 

Dlamir dibagi menjadi dua yaitu dlamir munfasil 

dan dlamir muttasil.  

Dlamir muttasil yaitu kata ganti orang atau benda 

yang selalu melekat dengan benda lain. 

Contoh: budi pergi ke pasar minggu untuk 

membeli buku 

 Bukunya ditaruh di atas meja 

 Dia membeli buku itu bersama ibunya   

Keterangan: 

Kata- nya pada kedua kalimat di atas dalam 

bahasa Arab disebut sebagai dlamir muttashil 

(kata ganti yang melekat)38 
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Latihan: 

Coba tentukan pelaku “dlamir” dari kata-kata 

berikut ini! 

 

 نصرَت  نصرِت   نصرمُتَا   نصرُت   نصرَا   نصرتُنَّ 
 39َعِماَل   َعِمُلْوا   َعِمَلْت   أْعِمُل   يَ ْعلُمْوَن   تَ ْقُعُد   يَ ْقُعْدنَ 

 
الباب الثاين: يف الباب الثاين طريقة مستخدمة هي طريقة االستنتاجية يبدأ يف ابب الثاين 
قائدة عامة أوال. مث يضيق اىل ابب املباحثة. وبعده يعطي املؤلف األمثلة والتدريبات، كمثل 

 كما يلي:
 

Pengertian isim Fa’il yaitu bentuk kata dalam 

bahasa Arab yang  menunjukkan makna orang yang 

melakukan suatu aktivitas. Dalam bahasa Indonesia 

sering diterjemahkan sebagai kata pelaku. 

Adapun cara membentuk isim Fa’il  

Dalam ilmu sharaf suatu kata jika ingin dibentuk 

menjadi isim fa’il, maka biasanya disesuaikan wazn 

(type) kata فاعل (dari kata dasar فعل).40 
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Contoh: 

 (orang yang melakukan pekerjaan)    فاعل  menjadi     فعل

 (orang yang keluar)    خارج   menjadi   خرج

  (orang yang masuk)      داخل  menjadi  دخل

 (orang yang pergi)    ذاهب   menjadi  ذهب

 (orang yang duduk)   جالس   menjadi  جلس

 41(orang yang menulis)    كاتب   menjadi  كتب

 
LF AF  FF Kt  LF AF  FF Kt 

 فعل      فعل    

 خرج      سكت    

 ذهب      زرع    

 جلس      وصل    
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 كتب      جلس    

 

Keterangan: 

Kt: Kata 

FF: Fa’ Fi’il 

AF: ‘Ain Fi’il 

LF: Lam Fi’il 

Contoh dalam kalimat: 

 الزراع يزرع احلضروات يف احلديقة
orang yang menanam/petani sedang 

menanam sayuran di kebun 

 كاتب هذه الرسالة حممد
Orang yang menulis surat ini adalah 

Muhammad. 

Latihan: 

Penuhilah kotak kosong di atas sesuai dengan 

wazn nya, sehingga pemahaman terhadap sighat 

ini semakin mantap.42 

الباب الثالث: يف الباب الثالث طريقة مستخدمة هي طريقة االستنتاجية يبحث فيه عن 
 بناء الذي شرح عامة أوال مث جيعله معيينا. كمثل كما يلي: 
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Definisi bina’ yaitu: adalah bentuk kata yang 

ditinjau dari huruf asli pembentuknya. Yaitu huruf 

sahih, huruf illat atau huruf naqis. Sedangkan 

yang dimaksud huruf sahih adalah semua huruf 

hijaiyyah selain 3 huruf yaitu  ا, ي, و (waw, ya’ 

dan alif). Sedangkan yang dimaksud huruf naqis 

yaitu hamzah dengan variasi bentuknya: أ ئ atau 

 Adapun type dan bentuk kata dasar bahasa  43. ؤ

arab bisa digolongkan menjadi 8 macam,yaitu; 

Bina’ shahih, bina’ mitsal, bina’ ajwaf, bina’ 

naqish, bina’ mudla’af, bina’ lafif, bina’ mahmuz, 

bina’ campuran. Dan untuk memahami bina’ 

suatu kata dalam bahasa arab,maka dibutuhkan 

pengetahuan dan pemahaman tentang posisi tiap-

tiap huruf dalam kata; baik sebagai fa’ fi’il, ‘ain 

fi’il atau lam fi’il.44  
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Salah satunya yaitu Bina’ Mitsal yaitu: suatu kata 

dalam bahasa Arab yang fa’ fi’il nya berupa huruf 

‘illat yaitu ي, و  

Jika fa’ fiil berupa huruf و maka disebut sebagai 

Mitsal Wawi  الواوي( )املثال  

dan jika berupa huruf ي maka disebut Mitsal Ya’i 

 .)املثال اليائي(

Contoh:  

a. Mitsal Wawi : ورث، ودع، وقر, وجب، وعد، وصل 
b. Mitsal Ya’i :  يسر، يبس، يقظ   

Latihan: 

Carilah 5 kata dasar ber-bina’ Mitsal Wawi dan 

Mitsal Yai dalam kamus beserta artinya!45 

Arti Mitsal 

Yai 

Arti Mitsal 

Wawi 

No. 

    1 

    2 
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    3 

    4 

    5 

  

الباب الرابع: يف الباب الرابع طريقة مستخدمة هي طريقة اإلستقرائية ألنه قدم املؤلف من 
األمثلة أوال مث بعد ذالك يشرح املؤلف من تلك األمثلة املكتوبة،أما بعض احلجة فهي كما 

 تلي:
 

TASHRIF TSULATSI MUJARROD(ISTILAHI) 

Bab 1( ُ_ فعل)  
 ِمْفَعلٌ   2فَ َعَل  يَ ْفُعُل  فَ ْعالً  َمْفَعاًل  فَاِعٌل  َمْفُعوٌل  أُفْ ُعْل  اَلتَ ْفُعْل َمْفَعلٌ 

 ِمْنَصرٌ   2يَ ْنُصُر  َنْصرًا  َمْنَصرًا  اَنِصٌر  َمْنُصوٌر  أُْنُصْر  اَلتَ ْنُصْر  َمْنَصرٌ َنَصَر  
 َكاَن  َيُكْوُن  َكْواًن  َمَكااًن  َكاِئٌن َمُكوٌن  ُكْن  اَلَتُكْن  َمَكاٌن  ِمْيَكانٌ 

 ممَدٌّ   2دٌّ َمدَّ  مَيُد   َمدًّا  مَمَدًّا  َمادٌّ  مَمُْدوٌد  َمْد  اَلمَتُْد  ممََ 
Keterangan: 

Jika diperhatikan dengan seksama maka akan 

ditemukan kenyataan bahwa mashdar mim, isim 

zaman dan isim makan memiliki bentuk wazan 

yang sama, yaitu:  46مفعل 

 تلك احلجة تدل أن الطريقة املستخدمة فيه من الطريقة اإلستقرائية.  
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الباب اخلامس: يف الباب اخلامس طريقة مستخدمة هي طريقة االستنتاجية يشرح يف اببه 
 عن مبين فاعل ومبين جمهول. قّدم املؤلف املادة فيه من العامة اىل اخلاصة. كمثل كما يلي: 
Definisi fiil mabni majhul 

Dalam bahasa indonesia tipe fi’il ini lebih dekat 

maknanya dengan istilah kalimat pasif yang biasa 

diungkapkan dengan arti “di” seperti kata dipukul, 

ditulis, dibuka dan lain-lain. 

Cara membentuk fi’il mabni majhul: 

Sedangkan untuk mengubah fi’il mabni fa’il 

menjadi fi’il mabni majhul dilakukan dengan 

cara:  

a) Membaca dlummah fa’ fi’il madli-

nya serta membaca kasrah sebelum akhir ( ضم

 (أوله وكسر ما قبل األخر

Contoh :  َفَ َعل  menjadi  َُفِعل 
b)  Membaca dlummah huruf 

mudlara’ah fi’il mudlari’ serta membaca 

fathah sebelum akhir (ضم أوله وفتح ما قبل األخر) 



Contoh : ُيَ ْفُعل  menjadi  ُيُ ْفَعل 
Kaidah ini berlaku untuk semua wazn, baik fiil 

tsulasi mujarrad atau tsulasti mazid, kecuali 

terjadi penyesuaian pada wazn tertentu.47 

Contoh berupa tabel sebagai berikut: 

 

Contoh  Mudlari’ 

mabni 

majhul 

Mudlari

’ mabni 

fa’il 

Madli 

mabni 

majhul 

Madli 

mabni 

fa’il 

 فَ َعلَ  فُِعلَ  يَ ْفُعلُ  يُ ْفَعلُ  يْؤَذنُ -أِذنَ 
 أفْ َعلَ  أْفِعلَ  يُ ْفِعلُ  يُ ْفَعلُ  يُْكَرمُ -أْكَرمَ 
 فَ عَّلَ  فُ عَّلَ  يُ َفعِّلُ  يُ َفعَّلُ  حُيَرَّمُ -ُحّرِمَ 

انفتح 
 ينفتح

 اِنْ َفَعلَ  اُنْ ُفِعلَ  ينفعل ينفعل

-بَ لِ قُ ن ْ اُ 
 بَ لِ قُ ن ْ ي ُ 

 لَ عَ ت َ ف ْ اِ  لَ عِ تُ ف ْ اُ  لُ عِ تَ فْ ي َ  لُ عَ ت َ فْ ي ُ 

-لَ تِ وْ ق ُ 
 لُ اتَ قَ ي ُ 

 لَ اعَ فَ  لَ عِ وْ ف ُ  لُ اعَ فَ ي ُ  لُ اعَ فَ ي ُ 

-دَ جِ وْ وُ ت ُ 
 دُ اجَ وَ ت َ ي ُ 

 لَ اعَ فَ ت َ  لُ عِ وْ فُ ت ُ  لُ اعَ فَ ت َ ي َ  لُ اعَ فَ ت َ وْ ي ُ 
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-مَ لِّ كُ تُ 
 مُ لَّ كَ تَ ي ُ 

 لَ عَّ فَ ت َ  لَ عِّ فُ ت ُ  لُ عَّ فَ ت َ ي َ  لُ عَّ فَ ت َ ي ُ 

 -لَ عِ فْ ت ُ سْ اُ 
 لُ عَ فْ ت َ سْ يُ 

 لَ عَ فْ ت َ سْ اِ  لَ عِ فْ ت ُ سْ اُ  لُ عِ فْ ت َ سْ يَ  لُ عَ فْ ت َ سْ يُ 

-بَ دِ وْ دُ حْ اُ 
 بُ دَ وْ دُ حيُْ 

 لَ عَ وْ عَ ف ْ اِ  لَ عِ وْ عُ ف ْ اُ  لُ عِ وْ عَ فْ ي َ  لُ عَ وْ عُ فْ ي ُ 

-دَ وِّ لُ جْ أُ 
 دُ وَّ لَ جيُْ 

 لَ وَّ عَ ف ْ اِ  لَ وِّ عَ ف ْ اُ  لُ وِّ عَ فْ ي ُ  لُ وَّ عَ فْ ي ُ 

-عَ ِز عْ زُ 
 عُ زَ عْ زَ ي ُ 

 لَ لَ عْ ف َ  لَ لِ عْ ف ُ  لُ لِ فْ عَ ي ُ  لُ لَ َفعْ ي ُ 

-جَ ِر حْ دُ تُ 
   جُ رَ حْ دَ تَ ي ُ 

 لَ لَ عْ فَ ت َ  لُ لِ عْ فُ ت ُ  لُ لَ عْ فَ ت َ ي َ  لُ لَ عْ فَ ت َ ي ُ 

-مَ جنِْ رُ حْ أُ 
 مُ جنَْ رَ حيُْ 

 لَ لَ ن ْ عَ ف ْ اِ  لَ لِ نْ عُ ف ْ اُ  لُ لِ نْ عَ فْ ي ُ  لُ لَ ن ْ عَ فْ ي ُ 

 

الباب السادس: يف الباب السادس طريقة مستخدمة هي طريقة االستنتاجية 
يبحث فيه عن كتابة مهزة. شرح املؤلف املادة من العامة اىل اخلاصة كما سوى 
يف أبواب السابقة. يف ابب السادس بنّي عن تعريف و اختالفا مهزة و ألف و 



و التدريبات ليعريف واضع صيغة مهزة و أنواعها و خصائصها مث وجد األمثلة 
 قدرة الطالب يف تفهيم ذالك مادة ابب السادس. كمثل كما يلي: 

 
Perbedaan alif dan hamzah. Alif adalah simbol 

mad (bacaan panjang) untuk harakat fatkhah, dan 

selamanya tidak berharakat 

apapun(fatkhah,kasrah atau dlummah). 

Sedangkan hamzah adalah huruf yang terletak 

sesudah (ال) dan sebelum (ي). Dan biasanya 

disimbolkan dengan bentuk (ء).48 

Adapun hamzah itu ada dua yaitu hamzah 

qath’ dan hamzah washl, yang dimaksud hamzah 

qath’ adalah selalu ada dan tertulis dengan simbol 

hamzah baik ketika dibaca ataupun ditulis.  

Contoh: و أشهد أنّ  حممدا رسول هللا 
Sedangkan yang dimaksud hamzah washl 

adalah hamzah yang tidak terbaca ketika 

diucapkan ditengah kalimat, namun tampak ketika 

ditulis dalam wujud alif tanpa simbol hamzah.  
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Contoh: إذا مات ابن أدم انقطع عملهAdapun latihan untuk materi 

tersebut yaitu: 
Tentukan hamzah Qath’ dan hamzah washl dari 

kata-kata berikut ini dengan memberi tanda (√)! 

49 

 

 

 
Hamzah 

Qath’i 

Hamzah 

Washl 

Kata-kata No. 

أن اعمل سبغت فقدره   
 يف السرد

1 

 2 أجيبوا داعي هللا ورسوله  

واذكر هللا  كما هداكم   
 ولعلكم تشكرون

3 

إن يف خلق السموات   
 واألرض

4 

 5 أان إال نذير مبني  
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إذا مات ابن أدم انقطع   
 عمله إال من ثالث

6 

 7 أذكر لكم أمساءهم  
و أعد وا هلم ما استطعتم   

 من قوة
8 

 9 انطالقا من هذا املبدأ  
 10 أستغفرهللا العظيم  
    

 

 مميزات الكتاب وعيوبه .ج
ستقدم الباحثة عن العيوب واملزااي يف هذا الكتاب من حيث املبدأ يف 

املادة الدراسية املستخدمة و البياانت عن املقابلة اليت تقيمها الباحثة مبؤلف اختيار 
ذالك الكتاب لنيل املعلومات ومن الناحية املتنوعة. ألن كل الكتاب له عيوب 

 لتكميلها ومزااي حلفظها.والشرح كما يلي:
 املزااي .1

املقابلة،فتستنبط بناء على ما سبق من حتليل املادة فيه ومن بياانت 
 الباحثة املزااي به,وهي كما يلي:

استخدام املؤلف كثريا يف تقدمي املادة من اللغة اإلندونسية يف ذالك  .أ
الكتاب وهذه األمور مناسب بلغة الطالب أو القارئ اإلندونيسيون. 
وهذا احلال وهذا احلال يناسب مبا كتبه الدكتور علي حممد 



ب للمتعلمني الزمة بواسطة التحليل القامسي،وهو أن مالءمة الكتا
 اللغوي

وأما يف تقدمي األمثلة اللغة العربية فاستخدام املؤلف من املفرادة اليت  .ب
تسهل للطالب أو القارئ أن يطلب يف القاموس واستخدام األمثلة 

انصر  من اللغة العربية الفصحة. وهذا احلال مالئم مبا بينه الدكتور 
ر عبد احلامد عبد هللا  وهو جيب على مادة عبد هللا الغايل و الدكتو 

 تعليم اللغة العربية ابستخدام اللغة العربية الفصحة
يف شرح املادة على الكتاب ترتيبا، يعين بدأ من الكلمة السهولة إىل  .ج

الكلمة الصعبة. واألمثلة املستخدمة فيه من بعض آايت القرأن. هذا 
التعليم جيب أن يناسب احلال مالئم مبا كتبه القامسي هو أن مادة 
 أيحوال الطالب من انحية الثقافة اإلسالمية

وغري بشرح املادة ابلكلمة و الكلمة قدم املؤلف الرسم البيين فيه. وهذا  .د
 يستطيع القارئ أو الطالب أبفهام حسن.

شرح املؤلف تغيري الكلمة يف بعض تقدمي األمثلة شرحا شديدا، وهو  .ه
بعد ذالك ُشرَِح تغيريها. وإًذا بتقدمي  أعطى املؤلف الكلمة األصلية مث

 تلك الطريقة فيستطيع القارئ أو الطالب أن يفهمها ابلسهولة
 

 العيوب .2
بناء على ما سبق من حتليل املادة فيه ومن بياانت املقابلة،فتستنبط 

 الباحثة العيوب به,وهي كما تلي:
أتليف ليس مجيع الباب يف ذالك الكتاب حيتوى على األساس يف  .أ

 الكتاب التعليمي من اللغة العربية اليت كتبها مدرس اللغة العربية



وجدت اخلطيئة من كتابة بعض الكلمة يف ذالك الكتاب. ألن كما  .ب
قال املؤلف بسبب الوقت القصري يف أتليف ذالك الكتاب فيكون 

 الكتاب مل يكمل خاصة يف كتابة بعض الكلمة
 ثقافة احمللية ومل يوجد يف كل البابيف تقدمي األمثلة حتتوى على قيمة ال .ت
 بعض رقم الصفحة ال يناسبة ابلرقم يف حمتوايت الكتاب .ث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الباب اخلامس

 االختتام

وبعد أن تبحث الباحثة عن هذا املوضوع يف األبواب السابقة، ال تصلح 
الباحثة بتلخيص للباحثة إالَّ أن تقدِّم النتائج منه، ولذلك يف هذا الباب ستقوم 

 نتائج البحث واالقرتاحات اليت متكننا االستفادة

 النتائج .أ
 ”pengantar ilmu sharaf untuk mahasiswa“هذا كتاب  .1

 كتاب الذي يبحث فيه عن بداية علم ريبتأليف الليث عاشقني املاجست
فأكثرها حتتوي على األساس يف أتليف الصرف. أما املادة املوجودة فيه 

الكتب العربية الدراسية لغري الناطقني هبا عند مؤهل اللغة العربية يعين أساس 
 الثقافة واإلجتماعية و أساس السيكولوجية و أساس اللغة و الرتبية

ان  يف ذلك الكتاب ومها الطريقة االستنتاجية و وجد الطريقان املستخدم .2
الطريقة اإلستقرائية. ولكن أكثر الطريقة املستخدمة فيه من الطريقة 
االستنتاجية وهي من الشرح العام إىل اخلاص. إضافة إىل ذالك فكثري من 
املستخدمة هناك الطريقة االستقرائية املستخدمة يف بعض الباب وهي  من 

 العام. ووجدت فيه ممارسات وتدريبات. الشرح اخلاص إىل

وهناك مزااي و عيوب يف ذلك الكتاب. أما املزااي فيه فهو اللغة املستخدمة  .3
يف شرح املادة املناسبة بلغة القارئ يعين اللغة اإلندونسية، و تقدم األمثلة 

ترتيب يف  على سبيل  فيه من اللغة العربية اليت تسهلها لطلب معناها مث 
هناك رسم بياين لسهل فهم املادة. وأما العيوب فيه  فهو ليس كل تقدميها و 



الباب حتتوي على األسس يف أتليف الكتب العربية الدراسية، و وجد فيه 
بعض األخطاء يف كتابة اللفظ العريب، مث بعض رقم الصحائف فيه ال تناسب 

 يف احملتوايت.

 

 االقرتاحات .ب

كتب الدراسية العربية لغري ينبغي للمؤلف أن يهتم األسس يف أتليف ال .1
 الناطقني هبا إهتماما شديدا

 ينبغي للمؤلف أن يهتم كتابة كلمة االلغة العربية إهتماما شديدا .2

ينبغي للمؤلف علم الصرف أن يهتم ضعف التالميذ يف تعليم الصرف  .3
 إهتماما كامال

 

 الختتاما .ت

اإلميان ووفَّق محدا وشكرا هلل الذي أعطى الباحثة نعمة اإلسالم وقوة 
الباحثة إىل دين اإلسالم ورزق الباحثة العقل السليم حىت تستطيع أن يتم هذا 

 البحث بكل  الطاقة واالستطاعة.

وإمنا الباحثة تقوم ابلتحليل من البياانت اليت نقلها من كتب أهل العلم 
والعرفان،كما أن الباحثة إنسان ضعيف فالخيلو من خطأ ونسيان ولذالك هذا 

حث بعيد عن الكمال والتمام. فرتجو الباحثة أن يستعيد متعلم اللغة العربية الب
هبذا البحث وعسى هللا أن يوفقنا إىل رشد السبيل واهلادى إىل احلق املبني، إن 

 هللا أعلم ابلصواب
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WAWANCARA 

1. A: Apa yang melatar belakangi penyusunan buku 

“Pengantar Ilmu Sharaf Untuk Mahasiswa”? 

B: Dilatar belakangi Oleh keinginan membantu 

mahasiswa terutama yang berbasic umum, karena tidak 

semua mahasiswa mempunyai basic dari pesantern 

maupun sekolah diniyyah. 

  

2. A: Apakah karakteristik/ciri khas dari buku “Pengantar 

Ilmu Sharaf Untuk Mahasiswa” dibandingkan buku sharaf 

yang lain? 

B: terdapat pendekatan tersendiri, tidak selamanya 

mengkiblat dengan yang sudah-sudah. Contohnya dalam 

memberikan pemaknaan yang umumnya yg lainnya dgn 

tarkib istilahiy tp pengarang menghilangkan kata fahuwa 

dan menggunakan kata wadzaka karena kata itu bukan 

termasuk bagian dr tashrif 

 

3. A: Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran 

sharaf dengan menggunakan buku tersebut? 



B: Metode yang digunakan terdapat drill nya, jadi setelah 

teori terdapat latihan yang sesuai dengan perintah, 

harapannya agar mahasiswa familiar dengan hal-hal yang 

ada dibuku tersebut. 

 

4. A: Apakah buku tersebut menjadi buku wajib untuk 

mahasiswa yang masih awal dalam mempelajari ilmu 

sharaf? 

B: Tidak. Karena jika dijadikan buku wajib maka otomatis 

mahasiswa harus membeli buku tersebut. Oleh sebab itu 

pengarang tidak menjadikan buku tersebut sebagai buku 

wajib akan tetapi jika mahasiswa ingin menggunakan 

buku tersebut pengarang tidak melarangnya. 

 

5. A: Apakah buku tersebut layak/efektif jika digunakan 

ditingkatan sekolah menengah/di Madrasah Aliyah? 

B: Relatif, karena jika siswa memiliki basic pesantren atau 

diniyyah akan sangat terlalu rendah tetapi jika siswa 

tersebut sama sekali tidak memiliki basic pesantren atau 

diniyyah dirasa lebih tepat karena sifatnya umum.  

 



6. A: Apakah buku tersebut sudah diedarkan di toko-toko 

buku? 

B. Tidak. Karena buku tersebut ditulis pengarang 

berdasarkan permintaan untuk membuat buku ajar dari 

UIN Walisongo. Serta yang menerbitkan dan membiayai 

buku tersebut adalah dari pihak kampus UIN Walisongo, 

maka pengarang tidak berhak untuk mengedarkannya ke 

toko-toko buku. 

 

7. A: Apa harapan bapak Alis Asikin MA / tujuan yang ingin 

dicapai dalam dunia pembelajaran Bahasa Arab 

khususnya pembelajaran Sharaf dengan melalui 

pemanfaatan buku “pengantar ilmu sharaf untuk 

mahasiswa” tersebut? 

B:Harapannya dapat membantu mahasiswa yang terutama 

yang masih awam atau pemula untuk dapat memahami 

kata perkata, perubahan dr 1 kata ke kata lain termasuk 

pemaknaannya dan yang paling terpenting adalah agar 

siswa dapat membaca 1 kata kemudian anak tesebut dapat 

menentukan tentang sighanya.  
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