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 : فطرة املائدة  االسم
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  امللخص

معهد فضل  ة لطالباتابستخدام كتاب األمثلة التصريفي م الصرففعالية تعليم عل
، فطرة املائدة، قسم 2018/2019 دراسية سنة ڠالفضالن اإلسالمي ميجني مسارا
 .1503026111 ،ڠمسارااإلسالمية احلكومية ا ڠتعليم اللغة العربية جبامعة وايل سا

كتاب   ابستخدامعلم الصرف للطلبة تعليم  معرفة فعليةهدف من هذا البحث   
رة علم على قد تشعر الطالبات ابلصعوبة  خلفية البحث فهي وأما .األمثلة التصريفية

فعلم الصرف من أهم العلوم العربية يف  .الصرف يف معهد فضل الفضالن اإلسالمي
 القواعد. والقواعد هي وسيلة حفظ الكالم وصحة النطق والكتابة.

 pendekatan kualitatifوتستخدم الباحثة املدخل النوعي امليداين ) 

lapangan).  ألن البياانت اليت حتتاج إليها الباحثة وصفية حتليلية. وتستخدم الباحثة
املثابرة وطريقة حتليلها هي  .أيضا املالحظة واملقابلة واالمتحان والتوثيق كمنهج مجع بياانهتا

 .البياانت وطريقة تثليث

ستخدام كتاب األمثلة والنتيجة من هذه البحث هي تعليم علم الصرف اب
خاصة يف الفعل الثالثي اجملرد ، رة علم الصرفقد الطالبات جيعل من حفظه ةالتصريفي

والطالبات الاليت قد يسمى ابملصدر السماعي.  وزنه صعب. وهو من كالم العرب فإن
وسوى ذلك، الاليت يشعرن ابلسرور أو يف احلالة الطبية  رة عليهقددرسنه يكون زايدة ال

   يسهل هلن دخول املادة.

 

   كتاب األمثلة التصريفيةعلم الصرف،   تعليم فعالية لرئيسية:الكلمة ا
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 الشعار

َنةَ *َوتَ ْرُجو النََّجاَة َوََل َتْسُلْك َمَساِلَكَها ِفي ْ ََل ََتْرِْي َعَلى الَيِبسِ  ِإنَّ السَّ

Engkau mengharapkan keselamatan, sedangkan engkau tidak 

menempuh jalannya 

Sesunggunya kapal tidak akan berlayar di atas tanah yang 

kering. 

 (49: نصائح العباد)
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 اإلهداء

 

هذا البحث العلمي إىل:أهدى 

  عبيد ونصرة املنوران يف ظلمة حيايت، اللذان تربياين  ااحملبوبني ومهوالدي
وترمحاين منذ طفوليت إىل شبايب اَلن. فال عبارة عن كرمهما أجدر من قول 

 "رب اغفريل ولوالدي وارمحهما كما ربياين صغريا.
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 كلمة الشكر والتقدير

وحده  اله إَل هللاوأشهد أن َل ، احلمد هلل الذي جعل العلم الصفات الكمالية 
وأشهد أن حممدا عبده َل شريك له الذي خص من شاء من عباده ابملآثر احلكمية، 

الذي خصه هللا تعاىل جبميع الكماَلت العبوية، وصلى هللا على سيدان الذي مأل  ورسوله
من جالله األعلى جّل وعال، وعينه صلى هللا عليه هللا تعاىل قلبه صلى هللا عليه وسلم

فصار صلى هللا عليه وسلم مسرورا منصورا، وعلى آله وأصحابه من مجاله األسىن وسلم 
أما بعد.والسالكني على هنجه فنالوا خريا وافرا.

 َل يسعين يف هذه املقام إَل أن أقدم الشكر جبزيل الشكر والعرفان مع ألف السرور إىل:
 اإلسالمية احلكومية.ا ڠ ساالدكتور حمبني املاجستري كمدير اجلامعة وايل فضيلة السيد .1

 اڠسافضيلة السيد الدكتور راهارجو كعميد كلية علوم الرتبية والتدريس جبامعة وايل .2
 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا

ا ڠالكرام الدكتور أمحد إمساعيل كرئيس قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سافضيلة  .3

 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا

األستاذة تؤيت قرة العني ككاتبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل حملرتمةافضيلة  .4
 .ڠاإلسالمية احلكومية مساراا ڠسا

ا ڠسادة الكرام مجيع األساتيذ واألستاذات يف قسم تعليم الغغة العربية جبامعة وايل سا .5

 .عسى هللا أن جيعلهم من الفاضلني. ڠاإلسالمية احلكومية مسارا

أنوار طريقي وأضواء سبيلي مجيع أساتذي ومشاخيي من حني صغري إىل كربى، فلم  .6
ميكنين ذكرهم واحدا فواحدا. شكرا ألف على صربكم وإخالصكم يف تعليمكم 



 ك

 

جزاهم هللا خريا كثريا وأمجعهم وإايي يف اجلنة مع  إايي. " جزاكم هللا أحسن اجلزاء
 الصاحلني املتقني" آمني.

مشريف الكرميني  الدكتور أمحد إمساعيل واألستاذ الليث عاشقني صاحب السعادة  .7
بتداء ، ومها اللذان أرشدين يف تنظيم هذا البحث العلمي العريب من اَلاملاجستري

حىت اَلنتهاء. شكرا جزيال على األوقات والتوجيهات واإلرشادات أطال هللا عمرمها 
 لدارين، آمني.وابرك فيه وأدام نفعه ونفعا هبما وبعلومهما يف ا

فضيلة الكرام الشيخ الدكتور فضالن مشفع احلاج املاجستري كمريب معهد فضل  .8
حىت تستطيع الباحثة  الفضالن الذي يريب مجيع طالباته بعني الرمحة وإخالص النية.

 .عسى هللا أن يرزقه الصحة والعافية أن تبحث فيه.

تكونن جيعلهما الصحة والعافية و صاحب السرور أيب وأمي الكرميني. عسى هللا أ .9

 ساهال.كل أمورمها

ة العربية وخاصة إىل غلي قسم تعليم اللغة العربية واحتاد الطلبة المالئأصدقائي وز  .11
ين يف مجيع أصحايب األحباء من فصل "ج" يف قسم اللغة العربية الذين يصاحبو 

، . سهل هللا أمورهم وإاييڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠطلب العلم جبامعة وايل سا
 وبلغهم إىل مقاصدان. آمني.وابرك فيهم وإايي،

وخاصة األعضاء  سالمي،وكل زمياليت احملبوابت يف معهد فضل الفضالن اإل .11
 . آمني.وسهل هللا أمورهن عليكن برضاء هللا،من الغرفة الثانية
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ة ووقتا ونقدا. وإىل من ساعدوين يف تنظيم هذا البحث العلمي العريب، فكر  .12
. ليس يل شيء من اجلزاء ولكن هللا يزجيكم أبحسن مكشكرا كثريا على مساعدت

اجلزاء.
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 الباب األول
 مقدمة

 
 خلفية البحث .أ 

فكيف ال، ميكنهم من خالل اللغة فهم  حيتاج الناس إىل اللغة حتما،
وثقة بعضهم بعضا. إما اللغة البشرية أو لغة اإلشارة. واللغة هي شيء مهم 

أصوات  أن اللغة  "علي النجار يف كتاب "يف علم اللغةوقال حممد  حلياة الناس.
يعّبر هبا كل قوم عن أغراضهم.

تستطيع أن تسهل للناس ومن هذا، فإن اللغة  1
اتصال الآلخرين. ومع ذلك، أهنا تساعد ما يفكرره على الرتمجة. حىت حيتاج 

.إليها الناس يف احلاجة اليومية
2
  

وهم يعاملون مصلحة بعض.  يعيش الناس ال ينفصل بعضهم عن
من انحية األدب  مع اآلخريناحلياة ابحتياج اللغة. كيف يتحادثون ويعّبوهنا 

  . واألسلوب بل قواعدها املأمولة
أن  "كتاب اللغة العربية ومشكالت تعليمها"وقال عبد اجمليد يف 

الوظيفة األساسية للغة هي التعبري عن أفكار ومشاعر وانفعاالت الفرد املتكلم 

                                                           
1
 .14(، ص.2000 ،)دمشق: دار طالس يف علم اللغة،غازي خمتار،   

2
 Ulin Nuha, Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Yogyakarta: Diva Press, 2016), hlm. 21. 



2 

 

املخاطب. واللغة هي الوسيلة التفاهم بني البشر، وهي أداة ال يستغين عنها  إىل
 3الفرد يف تعامله وحياته فهي األداة اخلاصة بتصريف شؤون اجملتمع اإلنساين.

ومها يتفقان  بني حممد علي النجار وعبد اجمليد  انمن القوالن املذكور 
 .املرادو هدف وفقا لل أن اللغة تستطيع أن تسهل التعبري يف أفكاره ملا يريد الناس

يكون حاجة الفرد من الشكل الرمسي و على ما  اناملراد يتعلقو واهلدف 
 عكسها.

يستطيع االتصال أن يزداد العالقة الودية بني اآلخرين، إن جيد و 
موافقة الفهم بينهم. واملراد من هذا االتصال هو طريقة إرسال الفكر من واحد 

.الناس سيفهمهماإىل واحد. من ذلك االتصال أن موقف الفرد وإحساسه 
4

 

حىت   ٧0%يعمل الناس االتصال مع اآلخرين كل يوم، ويبلغ ذلك االتصال 
متنوعة مناسبة لشؤون  معانينتاج الناس ألف كلمة يوما. ولكل كلمة منها 
 الكلمة احملتاجة. وتلك الكلمة واحدة من اللغات.

أن اللغة هي منهج اإلنسان يف التفكري، فاإلنسان وضوحة مما سبق 
يستخدم اللغة كمنهج ونظام للتفكري والتعبري يف كالمه وكتابته، ويستمع إليه 
من اآلخرين، ويقرؤها يف كتابتهم. فباللغة يتعلم اإلنسان من اآلخرين ويكتب 

                                                           
 
3
مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية : ماالنق) اللغة العربية ومشكالت تعليمها،سيف املصطفى،   

 .2، ص. )2014احلكومية، 

4
 Farid Mashudi, Psikologi Konseling, (Yogyakarta: IRCiSoD, 

2013), hlm. 103. 
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تمعه معارفه وجزءا كبريا من ثقافته وخّبته ومهارته يف العمل ويف العيش يف جم
احمللي والعاملي. كما أهنا نظام يستعني به اإلنسان يف حل مشاكله واالتصال 

5ابآلخرين يف حفظ تراث أجداده وتطويره واإلضافة إليه.
  

ومن اللغات اليت يوافق اجملتمع العاملي على كياهنا هي اللغة العربية، فإهنا 
اللغة  إنف .ةية حىت اجلامعن املدرسة االبتدائقد تعلمها املعلم يف مؤسسة الرتبية م

العربية من اللغات اجمليدة، ملا متتاز به من عذوبة يف اللفظ وغزارة املادة ومجال 
 6الوقع، وبالغة األساليب.

من  الكيانقوة كد للناس فإهنا لغة ثبت  يف القرنن الكر م وهلا قد أتو 
   .أسلوب اللغة العربيةأساس احلياة ومراجع العلوم املوجودة و 

واللغة العربية لغة إنسانية حية، هلا نظامها الصويت والصريف والنحوي 
كما أللفاظها دالالهتا اخلاصة هبا. وقد رأى العلماء أن كل خروج  والرتكييب،

على هذا النظام اللغوي املتكمل يِعدر حلْنا، سواء أكان هذا اخلروج خبلط الكالم 
عها، أم يف خمالفة أي عنصر بلغة أخرى، أم يف استعمال اللفظة يف غري موض

أساسي من عناصر كياهنا اللغوي الذي مييرزها عن غريها من اللغات اإلنسانية.
7
 

                                                           
5
 .29(، ص. 2002رة: دار الفكر العريب، )القاهتدريس فنون اللغة العربية، علي أمحد مدكور،   

6
)طرابلس: كلية الدعوة  ، الطريف يف علم التصريف: دراسة صرفية تطبيقية،عبد هللا حممد األسطى  

 .11، ص. (1992اإلسالمية، 

7
 .52، ص. (1991ت: دار النفائس، )بريو  خصائص العربية وطرائق تدريسها،انيف حممود معروف،   
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كل لغات تتكون من أربع مهارات، فإمنا يتفرق االصطالح. إما يف 
كان موجودا يف اللغة اإلندونيسية. وأما يف  اللغة العربية أو اللغة اإلجنليزية بل

 فتستخدم االصطالحات التالية:اللغة العربية 
 مهارة االستماع .1

 مهارة الكالم .2

 مهارة القراءة .3

 مهارة الكتابة .4

تربيبا مناسبا  هنو كف  وكل مهارات قد ثبتها هللا يف القران الكر م حقيقة.
خللق الناس، وهي السمع واألبصار للنظر وللرعاية وللقراءة واألفئدة. وقال هللا 

8تعاىل يف كتابه الكر م
: 

َوَجَعَل َلُكُم  ۙ  َوهللُا َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُْوِن أُمََّهاِتُكْم اَل تَ ْعَلُمْوَن َشْيأ  
 (٧8َلَعلَُّكْم َتْشُكُرْوَن. )النحل:  ۙ  السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفِئَدةَ 

 

اإلسالم إىل  وجد تدريس اللغة العربية كلغة األجنبية منذ دخول
سجال تطبيق الطرق. وأما هدف العلماء من  إندونيسيا وتطوره. وهو ينتكس

خيار الطريقة املناسبة على استخدامها ألن هناك املقرر الدويل عن تدريس اللغة 
األجنبية فإنه يستطيع ترقية االتصال ابستخدامها وهي اللغة العربية ويعرف 

                                                           
8
 Abu Ja’far Muhammad bin Jarir At Thabari, Tafsir At Thabari, 

(Jakarta: Pustaka Alam, 2009), hlm. 248. 
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من القوم والثقافة ويفهمها. وفقا ملا سبق، فإنه يتعلم أجنبييت العلوم والثقافة 
    9.املطبوعات املكتوبة ابللغة العربية يف حال تعلمه

يف الفهم ويف التدريب اآليل تعلم اللغة عمل شاق، يكلف املرء جهدا 
ف للتمكن من استعمال اللغة اجلديدة، وللتنمية املتواصلة ملهاراهتا ثاملك

حاجة املختلفة. وهذا اجلهد متطلب يف كل حلظة طوال برانمج تعليم اللغة، ويف 
إىل تنذية وتدعيم عدة سنوات، لتوفري القدرة للدراس على معاجلة اللغة يف 

  10يف احلوارات واحملاداثت والقراءة والتعبري املكتوب. إطارها الكامل
على سبيل املثال إذ يتعلم الطالب مهارة االستماع فيهتم املتكلم به 

العريب صوت غريب  من فهم النطق ومعناه وخاصة املتكلم العريب. كما أن نطق
وصعب للفهم إال ابستمرار التجريب. وكذالك مهارة الكالم ومهارة القراءة 

 ومهارة الكتابة.
من املهارات يف اللغة العربية هي القواعد. والقواعد هي وسيلة حفظ 
الكالم وصحة النطق والكتابة، وهي ليس  غاية مقصود لذاهتا بل هي وسيلة 

والكتابة بلغة صحيحة. مبعىن أن من الوسائل اليت تعني املتعلمني على التحدث 

                                                           
9
 Naifah, Teratai Terampil Atur Nilai Metode Pembelajaran Bahasa 

Arab Efektif Aplikatif, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 

2012), hlm. 2-3.  

10
ية يف تعليم اللغات األجنبية مع أمثلة لتعليم اللغة العربية لغري و األلعاب يف اللغانصف مصطفى عبد العزيز،   

  .9ه(، ص.  1401 )الرايض: دار املريح، الناطقني هبا،
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من اللحن واخلطأ،  قواعد اللغة العربية وسيلة لتقو م ألسنة الطلبة وعصمتهما
فهي تعينهم على دقة التعبري وسالمة األداء ليستخدموا اللغة استخداما 

  11صحيحا.

، وهو علم علم الصرفس املقدمة يف فهم اللغة العربية هي من األس
كأمنا  وهي تسمى بعلم األلة، 12يبحث يف أساس البنية من الكلمات وأصوهلا.

ت قبله. كي يناسب التخطيط واهلدف. يعمل املرء العمل، فطبعا قد يعد اآلال
والنحو من قبل،  علم الصرفوكذالك بتعلم العربية، على الطالب أن يتعلم 

 ولكن الباحثة تركز على علم الصرف يف هذا البحث.

والصرف من أهم العلوم العربية، ألنه عليه املعول يف ضبط صيغ الكلم 
لقياسية والسماعية، والشاذة ومعرفة تصغريها والنسبة إليها والعلم ابجلموع ا

ومعرفة ما يعرتي الكلمات من إعالل وإذغام أو إبدال، وغري ذلك من األصول 
اليت جيب على كل أديب وعامل أن يعرفها، خشية الوقوع يف أخطاء يقع فيها  

13كثري من املتأدبني، الذين ال حظر هلم من هذا العلم اجلليل النافع.
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)األردن: دار  اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها،طه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكر م الوائلي،   

 .150، ص. (2005لشروق، ا

12
 Achmad Hasmi Hasona, Ilmu Sharaf 1, (Semarang: Karya Abadi 

Jaya, 2015), hlm. 3. 

13
 .2ص.  ،(2009 ،: رسائلڠ)مسارا علم الصرف والنحو،حممد زهري،   
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بواب األصعب، ألن هناك كثرة  الصرفعلم أن  اتلباتعتّب معظم الط
بل حيفظن عن أبنية تغري الكلمات. ويشتكي  اليت جتب عليهن أن يفهمنها

كان و لك العلوم. سواء تعلى الكشف والفهم  تهناستطاع عن كيفية اتلباالط
 .فضل الفضالن اإلسالميطالباتجيري هذا احلال بكثري 

الباحثة االستجابة  حلصول اإلجابة على ذلك احلال، فتحتاج إليهاو 
واهلدف اليت أرادها كل فرد، وهم الطلبة واملدرس  واالحتياط املناسبة للجهة

االتباع أو االشرتاك يف  اتلباالبد للطوخاصة الباحثة. وأما احطياهتا هي عملية 
 تعليم علم الصرف وحفظه كتاب األمثلة التصريفية.

اللغويني القدامي كل مما سبق اليت أاتح علم الصرف دفع  كثريا من 
ه درسه البعض سقط اإلمث عن إىل القول أبن تعلم الصرف فرض كفاية، مبعىن أن

وقع اإلمث على الكل، بل لقد ابلغ الفخر  وإن مل يتصدر لدراسته أحد الكل،
14الرازي يف القول بوجوب معرفته.

 

أحد من املكوانت  يعرف جناح التعليم بوجود التقو م من املعلم. فإنه
سواء كان يستطيع املعلم أن يعرف نتيجة تعلم الطلبة يف  املهمة يف التعليم.
 15طريقة التعليم.
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)القاهرة: دار األفاق العربية،  أسس علم الصرف تصريف األفعال واألمساء،رجب عبد اجلواد إبراهيم،   

 .8(، ص. 2008

15
 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: Karya 

Abadi Jaya, 2015), hlm. 17. 
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الذي نقله حسيب هللا، فإنه من اللغة   موقد عرف أبو الدين انات التقو 
عمل أو طريقة حلصول النتيجة  هذا مبعىن. ”evaluation“ وهو  اإلجنليزية

يسمى ابصطالح االمتحان أي فعلى كل شيء مناسب. وأما يف اللغة العربية 
ة يف ري خاالختبار. وهناك أيضا "ختم". وذلك املذكور لتخمني النتيجة األ

16الرتبية.
  

ليس خيمن العمل فجأة  أن التقو م Tague Sutclifeبناء على رأي 
بتمام التخطيط واالنتظام والتوجيه إىل اجلهة وعرضا فقط، ولكنه أن يعمل 

.الظاهرة
17

هو طريقة عملية التقو م احملدد مبكان فوأما تعريف تقو م التعليم  
الفصل أو يف انحية التعليم. يعمل املعلم ذلك التقو م ملعرفة ما قد علمه الطلبة 

كل طالبة واملراد من هذا التقو م هو التقو م الشفوي. و  18على الدروس املذكورة.
حتفظ املادة اليت علمها املعلم من قبل. ألن حفظ املادة مفتاح أساسي يف 

 التعليم كي تذكرها وتّبز الفهم عن تلك املواد.  

م عل ات علىلطلبا ةد الباحثة أن تبحث يف قدر وفقا ملا سبق، تري
من حفظ كتاب األمثلة التصريفية، وستشرحه الباحثة يف هذا البحث الصرف 

                                                           
16

 Hasbiyallah dan Moh. Solhan, Hadits Tarbawi, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 40.   

17
 Badrudin, Dasar-dasar Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

hlm. 251. 

18
 Nanda Pramana Atmaja, Buku Super Lengkap Evaluasi Belajar 

Mengajar, (Yogyakarta: Diva Prees, 2016), hlm. 13. 
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ابستخدام كتاب األمثلة التصريفية  م الصرففعالية تعليم عل" ابملوضوع 
 دراسية سنة ڠمعهد فضل الفضالن اإلسالمي ميجني مسارا لطالبات

2018/2019  
    

 حتديد املسألة .ب 

 حتدد الباحثة هبذا البحث، وهي:
 األمثلة التصريفية كيف عملية تعليم علم الصرف ابستخدام كتاب  .1

 ؟ڠميجني اإلسالمي ميجني مسارا "فضل الفضالن"معهد  اتلطلب
 يكون فعاالكتاب األمثلة التصريفية   ابستخدام م الصرفعلتعليم هل  .2

 ؟ ڠميجني اإلسالمي ميجني مسارا "فضل الفضالن"معهد  اتلطلب
األمثلة ة يف تعليم علم الصرف ابستخدام كتاب لقواملعر ما العوامل الدافعة  .3

ميجني اإلسالمي ميجني  "فضل الفضالن"معهد  اتلطلب التصريفية 
 ؟ڠمسارا

 أهداف البحث وفوائده .ج 

 أهداف البحث .1

 :أما األهداف من هذا البحث فهو
كتاب األمثلة التصريفية   ابستخدام علم الصرفلية تعليم معمعرفة  .1

 ڠمعهد فضل الفضالن اإلسالمي ميجني مسارا لطالبات
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كتاب األمثلة التصريفية   ابستخدامعلم الصرف فعالية تعليم معرفة   .2
 ڠمعهد فضل الفضالن اإلسالمي ميجني مسارا لطالبات

كشف العوامل الدافعة والعاثقة يف تعليم علم الصرف ابستخدام   .3
ميجني  "فضل الفضالن"معهد  اتلطلب األمثلة التصريفية كتاب 

 ڠاإلسالمي ميجني مسارا

 فوائد البحث .4

فرد نفعا اتما، إما من ترجو الباحثة هذا البحث أن ينتفع لكل 
 الناحية النظرية والناحية التطبيقية، وهي:

 الفائدة النظرية .أ 

قد أرادت الباحثة من هذا البحث أن يزداد  املعرفة العلمية  
ويعطي زايدة العلم جمتمعي األكادميي الذين  خاصة يف جمال الرتبية

م يقومون البحث التايل ابملوضوع املساوي يف ترقية طريقة التعلي
 وحصول الدراسة.

 الفائدة التطبيقة .ب 

 منها ما يلي:فوأما الفائدات التطبيقية 
 للمعهد .1

  هذا البحث اقرتاحا ملعرفة املزااي والنقصان  أن يكون
  من تعليم علم الصرف
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 لمعلمل .2

 كتاب األمثلة التصريفيةكون مصدرا ملعرفة استخدام  أن ي 
 علم الصرف تعليميف 

 

 للباحثة .3

  توجها يكون اكرتااث دقيقا ملعرفة املشكالت اليت أن
 قرتاحات  عن االالباحثة الطالبات وتبحث 
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 الباب الثاين
 اهليكل النظري

 

 ير اهليكل النظ .أ 
 عاليةالفتعريف  .1

مبعىن كل األشياء اليت تستطيع أن تظهر  KBBIكلمة فعالية يف 
 Zakiahوأما رأي  1.احلصول واجلهد الذي يستطيع  أن تظهر اهلدف

Darajdat   هي عملية تتعلق ابألشياء اليت خيططها الفرد أو أن الفعالية
مقياس النجاح احملصول مناسبة والفعالية هي  2يكون جناحا.يريدها كي 

 اهلدف.
تقاس فعالية املدخل يف عملية التعليم من عدد الطلبة الذين 
ينجحون إىل هدف التعليم يف وقت حمدود. وأما معيار الفعالية بناء على 

 :3فهي Suharsimi Arikuntoرأي 
 ممتاز: 80-100

                                                           
1
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 226. 

2
 Sucipto dan Rafi Kosasih, Profesi Keguruan, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), hlm. 40. 

3
 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2010), hlm. 25. 
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 : جيد جدا66-79
 : جيد56-65
 : مقبول40-55
 : غري فعال30-39

تستطيع الفعالية أن ينظر من الناحيتني ومها فعالية تدريس املعلم 
جتري جيدا. والثانية فعالية تعلم  ة اليتوخاصة يف عملية التعليم التخطيط

  4حمصول من عملية التعليم. ةداملقصو لبة وخاصة يف أهداف التعليم الط
 

 القواعد  تعليم .2
ألهنا تستطيع يف إدارة . الطريقة مسامهة اتمة يف التعليم تساهم

طريقة تعلمه. والطريقة هي الكيفية اليت يستخدمها املعلم يف إلقاء العلوم 
.على طلبته

5
وعلى املعلم أن يعد طريقة التعليم املرحية وأن يثبت هدف   

املناسب للمادة الذي يدرسها املعلم. ابلنسبة إىل ذلك، عليه أن التعليم 
 يسيطر على املادة كي حيصل على الكفاءة واهلدف املراد.

                                                           
4
 Zakiyah Drajat dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara 

dan Depag, 1992), hlm. 126.  

5 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Yogyakarta: Diva Press, 2016), hlm. 147. 
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سية واالستقرائية، يف تعليم قواعد الصرف منوذجا التعليم ومها القيا
 :6والشرح فيما أييت

 القياسية .أ 
حتتوي ُأخذت الطريقة القياسية من الطريقة املتقدمة اليت 

على ثالث طرق وهي يسهل املعلم للطلبة تعليم القواعد بتذكري 
جيري فيه القواعد والتعريف من العنصر العام مث العنصر اخلاص و 

املثال. وعلى الطلبة أن جيربوا ابملثال اآلخر كي يعرف املعلم قدر 
 فهمهم مما شرحه املعلم .

 االستقرائية .ب 
يعلم املعلم هبذه الطريقة االستقرائية جزئيا مث يشرح بشكل 
عام. وهي يذكر املعلم األمثال أوال قبل بداية الشرح عن التعريف 

 العام. 
 

 علم الصرف .3

 مفهوم علم الصرف .أ 

، وذلك العلم "Morfologiعلم الصرف يسمى ب"
وهو يبحث يف أصول الكلمات واثر . من العلوم اللغوية املوجودة

                                                           
6
 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 

(Malang: Misykat, 2009), hlm. 106. 
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والصرف هو قوائد يعرف هبا أحوال  7تغيرياهتا على طرفها ومعناها.
أبنية الكلم غري اإلعراب كالتثنية واجلمع والتصغري والنسب 

 8واإلعالل.
علم تعرف به كيفية وقال علماء العرب أن علم الصرف 

صياغة األبنية العربية، وأحوال هذه األبنية اليت ليست إعرااب وال 
هنا هيئة الكلمة. ومعىن ذلك أن العرب  "ابألبنية"بناء، واملقصود 

القدماء فهموا الصرف على أنه دراسة لبنية الكلمة، وهو فهم 
.صحيح يف اإلطار العام للدرس اللغوي

9 
يتفقون  على أهنم علماء العربقول  من يدل ذلك التعريف

علوم أساسية ملعرفة أبنية الكلمة. بوجود هذا العلم يسهل به 
فهم الكلمات العربية جيدا وصحيحا حىت يستطيع اإلدارة للطالب 

 .واالنتفاع به لفهم كتب الرتاث على فتح املعاجم
الفهم املعريف من قوائد اللغة سيعطي السعادة والنجاح يف 

 التعليم ملعظم الطلبة. ال داعي أن تعلم اللغة يعمل به من الطريقة

                                                           
7
 Henry Guntur Taringan, Pengajaran Morfologi, (Bandung: 

Angkasa, 2009), hlm. 4. 

8
ن سنة(، ص. و ، )دون مكان: مكتبة الشيخ بن سعد، دعنوان الظرف يف علم الصرفهارون عبد الرزاق،    

2  

9
 .7(، ص. 1973، )بريوت: دار النهضة العربية، التطبيق الصريف عبده الراجحي،  
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كتفاء بطريقة تعلمه فقط. وال مشكلة أبن من يشعر ابال  ئيةااالستقر 
ويف حال تعلم املهارة، االهتمام  أو القياسية. ئيةااالستقر  من

 10ابألشياء املهمة والفهم يكون سهال يف تعلم اللغة.
وقد أفادت اللغة العربية من عدد من هذه الرتتيبات 
املتاحة. وهناك اإلضافات يف مواقع خمتلفة من الكلمة، كأن تكون 

(، أو يف الوسط تسمى prefiksالسوابق )يف البداية وتسمى 
(. sufiks(، أو يف اآلخر وتسمى اللواحق )infiksالدواخل )

11وقد تكون أبكثر من إضافة كما جيد يف كلميت: مكتوب وكتابة.
  

 

 أهداف تدريس الصرف .ب 

حيتاج إليه العلماء حاجة  - علم الصرف –علوم القوائد 
 لفهم املطبوعات اإلسالمية وخاصة يف القرآن واحلديث اللذان ةاتم

يصعبان على فهمهما. بل كثري من الناس يعطون التفسري والتذكري 
 من ذلك العلوم.

                                                           
10

 Jos Daniel Parera, Linguistik Edukasional, (Jakarta: Gelora 

Aksara Pratama, 1997), hlm. 46. 

11
 .89)القاهرة: دار قباء، دون سنة(، ص.  مدخل إىل علم اللغة،حممود فهمي حجازي،   
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وهناك األهداف من تدريس القواعد وخاصة يف علم 
12الصرف، منها ما أييت

: 
تعريف القواعد من بعض صيغ اجلملة املركبة الشائعة يف  .1

 ل.االستعما

تعريف املشتاقات األساسية يف اللغة ودالال كل منها يف  .2
 االستعمال.

 متييز األمساء املمنوعة من الصرف وغريها. .3

 .استخدام املعاجم اللغوية استخداما صحيحا .4

13يأيتف علم الصرفوأما املنافع من تدريس 
: 

يساعد أن يسرع لفهم علوم النحو، ألن العناصر يف علم  .1
 الصرف.النحو نتيجة من علم 

يساعد أن يستعمل املعجم  التقليدي، وهو املعجم الذي  .2
يريد الطالب أن يبحث عن الكلمة فيبدأ من أصل الكلمة  

 كمثل املاضي واملضارع.

يعرف الطالب أبنية الكلمات، وهي تغري الكلمة من كلمة  .3
 إىل كلمة آخر. حىت أن يعرف تغري معناها.

                                                           
12

 .159 ص اللغة العربية...،طه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي،   

13
 Alis Asikin, Pengantar Ilmu Sharf, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 

2015), hlm. 5.  
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 العناصر يف علم الصرف .ج 

 التصريف .1

هو تغري الكلمة يف اللغة العربية حىت يكون  التصريف 
14مناسبة للمعىن املراد. ةكلمة جديد

ويلتقي هذا التعريف   
ين أبهنا حتويل الكلمة إىل أبنية يمع تعريف مصطفى الغالي

املختلفة، لضروب من املعاين كتحويل املصدر إىل صيغ 
املاضي واملضارع واألمر واسم الفاعل واسم املفعول وغريمها، 

15كالنسبة والتصغري.و 
16وهو على قسمني  

: 

أ.  التصريف االصطالحي هو تغري الكلمة بناء على فرق 
 أبنيتها.

 ف فيهر عب. التصريف اللغوي، وهو التصريف الذي ي
 الفاعل. 

 
 
 

                                                           
14

 Alis Asikin, Pengantar Ilmu.., hlm. 7. 

15
 .207ص. ، م(1978، 1)بريوت: املكتبة العصرية، ج. جامع الدروس العربية، يين، يمصطفى الغال  

16
 Abu Razin dan Ummu Razin, Ilmu Sharaf untuk Pemula, (Jakarta: 

Maktabah Ar Razin, 2014), hlm. 18. 
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 امليزان .2

 .للفعل يف اللغة العربية ميزان يسمى مبيزان الفعل

والعني فامليزان لغة الوزن، واصطالحا اجتماع حرف الفاء 
وبه تقاس حروف الفعل، وتضَبط حركته ". ف ع ل" والالم

وسواكنه، وميزان املاضي الثلثي اجملرد هو كلمة )فَعل(، 
واحلروف الثاين  ،فاحلروف األول منه يسمى )فاء الفعل(

)عني الفعل(، واحلروف الثالث )الم الفعل(، ويقال ألحرف 
17ل(. -ع  -)ف 

سوى  اجتماع األحرفهو واملوزون  
 ".ف ع ل مثل ق ر أالفاء والعني والالم "

وهبذا مت هلم ما أراد علماء العربية ملقياس معرفة أحوال 
بنية الكلمة: ميزان عملي دقيق، وتوزن به املفردات، ويتأثر مبا 
ل أساسي يف بنائها، كاحلدف والزايدة والقلب  يعرتيها من تبدُّ

 18املكاين وغريه.

                                                           
17

م(، ص.  2006)بريوت: دار الكتب العلمية، مرجع الطالب يف تصريف األفعال، إبراهيم مشس الدين،   

13. 

18
 .13. ص أسس علم الصرف...،رجب عبد اجلواد إبراهيم،   
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"فعل" كميزان الصرف  اختار علماء الصرفيون كلمة
19ألن األسباب التالية

: 

ة األحرف، ومعظم ألفظها اللغة ألن كلمة "فعل" ثالث .أ 
العربية مكونة من أصول ثالثة، أما مزاد على الثالثة فهو 

 قليل.

أن كلمة "فعل" عامة الداللة، فكل األفعال تدل على  .ب 
 الفعل، فالفعل: أكل، وجلس، ومشى، ووقف، وغريهه.

تشتمل على ثالثة أصوات تشكل أجزاء  أن كلمة "فعل"  .ج 
اجلهاز النطقي، فهي تضم الفاء وخمرجها من أول اجلهاز 
وهو الشفتني، والعني من آخره أي من آخر احللق، 

 والالم من وسطه. 

 الصيغة .3

الصيغة هي أبنية الكلمة اخلاصة اليت تتعلق مبجال 
20الفعل واألمساء من شكل آخر.

اآلخر من الصيغة والتعريف  
 هي الصف من الفعل املاضي حىت اسم اآللة.

21وأما الصيغ فيظهر البيان التايل
: 

                                                           
19

)ماالنق: جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية،  البداية يف علم الصرف،سالمت دارين،   

 .32(، ص. 2012

20
  Alis Asikin, Pengantar Ilmu..., hlm. 25. 



21 

 

 وهو يدل على ما حدث، ويتعلق ابلزمان.  الفعل املاضي .أ 

الفعل املضارع وهو يدل على ما يقع أو يقع يف  .ب 
 املستقبل.

 املصدر وهو أصل الكلمة. .ج 

 امليم يف أوله.املصدر غري امليم وهو املصدر الذي يزيد فيه  .د 

 اسم الفاعل وهو االسم الذي يدل على من فَعل .ه 

 اسم املفعول االسم الذي يدل على ما ُفِعل  .و 

 فعل األمر وهو الفعل يدل على األمر .ز 

 فعل النهي وهو الفعل يدل على النهي .ح 

اسم الزمان واسم املكان وهو االسم يدل على زمان  .ط 
 الفعل أو مكانه.

 على االلة للفعل. اسم اآللة وهو االسم الذي يدل .ي 

 

 مفهوم احلفظ .4

يف املعجم اإلندونيسي أن احلفظ هو يتعلم ما يدرسه الطالب أن 
هو كل ما دخل يف الفكر أي يستطيع النطق فيكون حافظا. وأما احلفظ 

                                                                                                                             
21

 Abu Bakar Muhammad, Metode Praktis Tashrif, Suatu Teori 

Mentashrif Bahasa Arab untuk Menguasai Kaidah Sharaf, (Surabaya, Karya 

Abditama, 1995), hlm. 1. 
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22غيبا. واملراد من الغيب هو دون النظر إىل الورقة.
احلفظ لغة ضد كلمة  

.ليس خمتلفا عن نطقه الغفلة، وهو الذكر وقلة الغفل. واصطالحا
23

 

احلفظ هو التذكر. وهذا يتعلق بسيكولوجي علمي، وخاصة 
لإلنسان الذي يرعي اخلرب. ابالختصار، أن الذاكرة متّر بثالث طرق، 

ستدعاء واال (storage) والتخزين (encoding) وهي التسجيل
(retrieval). التسجيل هو ترميز املعلومات من خالل مستقبالت ف

واألعصاب الداخلية. والتخزين هو حيدد مدة بقاء املعلومات وفقا احلسية 
 انتاجي للظروف اجليدة أينما ميكن أن تكون وحدة التخزين. وإما ختزين

إن كان انتاجا فيعمل الفرد زايدة املعلومات. وإن كان سلبيا . أو سليب
24هو تعبري املعلومات الوافية. (retrieval) فاالستدعاءفعكسه. 

 

 التذكر .أ 

هو الطريقة األوىل قبل أن يعمل الفهم. ومن  أن التذكر
25حلصول هدف التعلم من عملية التعلم. حمتاج هنا، أنه عمل

 

                                                           
22

 Hasan Alwi, dkk., Kamus Besar Bahasa....... hal. 501. 

23
 R. H. A. Soenarjo, dkk.,  Al-Qur’an dan Terjemahnya Depag RI, 

(Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), hlm. 564. 

24
 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja 

Rosydakarya, 1996), hlm. 63. 

25
 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 

hlm. 222. 
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جناح  ويكون وظيفة الذاكر حاجة قواي يف التعليم، فإنه يساعد على
والتذكر هو حيافظ على األشياء اليت عرفها الفرد كي  .تعلم الفرد

وعملية التذكر من  خترجها حينما يستخدمها يف الوقت التايل.
 .خالل الرتميز والتخزين وإنفاق املعلومات

يتضمن النظام املصمم للذاكرة حبيث تظل املعلومات 
 متذّكرة ما يلي:

 الذاكرة احلسية .1

ا. يف هذا القسم، هي املكان لتخزين املعلومات مؤقّت
تعد طرائق احلسية الفردية مهمة جدا، من احلواس اخلمس، 
واليت ميكن أن تكون بصرية وتدخل فورا يف جزء خاصة من 
العالقة. وهو أمر مثري لالهتمام وسريع للغاية. املعلومات 

 اليت يدخذها األفراد هي نفسها اليت وردت.
 الذاكرة على املدى القصري .2

أن تستمر على املدى القصري  هذه الذاكرة متكن
 9حىت  5وقدرهتا حمدودة للغاية حوايل  .اثنية 25حىت 15

حروف  واحدات من املعلومات. سواء كان يف شكل أرقام أو
 كلمات. أو
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 الذاكرة على املدى الطويل .3

يف هذه الذاكرة، يكون ختزين املعلومات دائما نسبيا 
األحيان. على الرغم من صعوبة إعادة إصداره يف بعض 

وقدرهتا غري حمدودة، حبيث ميكنها ختزين العديد من األشياء 
اليت تكون بشكل عام حقائق وأحدات وعادات وذكرايت 

 وعواطف.
 

 طرق التذكر .ب 

26فيما يلي األشياء املعروفة ابلفعل أما طرق التذكر
: 

تذكر، الذي يرتفع مرة أخرى يف ذكرى احلدث ، كاملة مع  .1
اليت حدثت يف املكان الذي وقع فيه مجيع التفاصيل واألشياء 

 .احلادث

جتديد الذاكرة، مثل الذاكرة املذكورة أعاله تقريًبا ، فقط تلك  .2
الذاكرة ميكن أن تنشأ إذا كان هناك حافز مرتبط بتلك 

 الذاكرة.
تذكر الذكرايت، أي تذكر شيء ما، بعيًدا متاًما عن األشياء  .3

 األخرى يف املاضي.
 بعد العثور على بعض منه. االعرتاف، وهو تذكر شيء .4

                                                           
26

 Sarlito W. Sarwono, Pengantar Psikologi..., hlm. 117-118. 
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التعلم مرة أخرى، حتدث هذه الذاكرة عند تعلم شيء مت  .5
تعلمه ذات مرة. حىت تتعلم شيًئا ما للمرة الثانية، سيتم تذكر 

 العديد من األشياء مرة أخرى مع سرعة تعلم أقصر قلياًل.

 كتاب األمثلة التصريفية .5

الشيخ حممد كتاب األمثلة التصريفية هو الكتاب الذي ألفه 
معصوم بن علي. وهذا الكتاب حيتوي على املفرادات من الفعل اجملرد 

 .يزانحىت الفعل املزيد. ويوجد أيضا فيه البناء وامل
 :27وأما البيان التايل فيما أييت

 الثالثي اجملرد ستة أبواب .أ 

 ينقسم إىل ستة أبواب، وهي:
 يفُعل )فتح ضم(-فَعل .1

 يفِعل )فتح كسر(-فَعل .2

 )فتحتان( يفَعل-فَعل .3

 يفَعل )كسر فتح(-فِعل .4

 يفُعل )ضمتان(-فُعل .5

 يفِعل )كسراتن(-فِعل .6

 الرابعي اجملرد ابب واحد .ب 

                                                           
27

 .37-4ص. )سورااباي: سامل نبهان(، األمثلة التصريفية، مد معصوم علي، حم  
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 :فْعَلل، والذي يتبع وزن "فْعَلل" سبعة أبواب، وهي 

 يفعلل -فْعَلل .1

 يَفوعل -فْوعل .2

َعل  .3  يَفْيعل –فَ ي ْ

 يُ َفْعِول  –فَ ْعَول  .4

 يَفْعِيل –فَ ْعَيل  .5

 يُ َفْعِلي –فَ ْعلى  .6

 يَفعِنلُ  –فْعَنل  .7

 الثالثي املزيد حبرف، ينقسم إىل ثالثة أبواب، وهي: .ج 

 يفّعل -فعَّل .1

 يفاِعل -فاعل .2

 يُ ْفِعلُ  -أفْ َعلَ  .3

  الثالثي املزيد حبرفني، ينقسم إىل مخسة أبواب، وهي: .د 

 يتفاََعل -تَ َفاَعل .1

 يتَفعَّل -تَ َفعَّل .2

 يْفَتِعلُ  -افْ تَ َعلَ  .3

َفِعل -انْ َفَعلَ  .4  ين ْ

 يَ ْفَعلُّ  -افْ َعلَّ  .5

 الثالثي املزيد بثالثة أحرف .ه 
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 يستفعل -استفعل .1

 يفَعْوِعل -افَعْوَعلَ  .2

 يْفَعالُّ  -افْ َعالَّ  .3

 يْفَعوِّل -افْ َعوَّل .4

 الرابعي املزيد حبرف، وهو "تفعلل" .و 

 تَفْعلل 

 :ينقسم إىل سبعة أبوابفيتبعه  ما وأما
 يَ َتفْعَلل -تَفْعلل .1

 يتَفْوعل -تَ َفْوَعلَ  .2

 يتَمْفعل -مَتَْفَعلَ  .3

َعلَ  .4  يتَفْيعل -تَ َفي ْ

 يتفْعَول -تَ َفْعَول .5

 يتَفْعَيل -تَفْعَيل .6

 يتَفْعَلى -تَفْعلى .7

 الرابعي املزيد حبرفني، وهو ابب واحد .ز 

 افعنلل 

 هو:فيتبعه  ما وأما
 يفَعْنِلل -افعنلل .1

 يفعنلي -افَعْنلى .2
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 يفعِلل -افْ َعَللَّ  .3

 

 الدراسات السابقة .ب 

قبله وأن تنال الباحثة توجه هذه الدراسات السابقة إىل مطالعة البحث 
من ذلك البيان، للباحثة أن تدل على أن البحث  صورة ما تتعلق هبذا البحث.

الذي مل حيصل النتيجة الوافية من البحوث السابقة حىت حيتاج إليها البحث 
28التايل.

 

 هي:فوأما الدراسة السابقة اليت جعلتها الباحثة يف هذا البحث 
خملصة حتت املوضوع "فعالية تعليم قواعد البحث العلمي الذي كتبته  .1

منت البناء األساسي لطلبة القسم الثالث األولية   الصرف ابستخدام كتاب
املدرسة الدينية النووي يف معهد الفطرة اإلسالمي جيجريان ونوكراما ابنتول 

". والنتيجة من هذا البحث يدل 2014/2013يوكياكرات سنة دراسية 
والقواعد  يف ذلك الفصل يستخدم طريقة احملاضرةعلى أن طريقة التعليم 

. فعالية تعليم قواعد الصرف 8،5والرتمجة والتجربة واالستجواب بنتيجة 
منت البناء األساسي لطلبة القسم الثالث األولية مل يكن  ابستخدام كتاب

فعاال. ألن منظور من انحية واحدة فقط. وهذا، قد أكده الباحث من 
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 Mahsun, Metode Penelitian Bahasa Tahapan Strategi, Metode, 

dan Tekniknya,  (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 42-43.  
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ال يتبحر. وهو ليس بقدر كفاءة املقدرة واملعرفة  ليمهنتيجة حتليله أن تع
 فقط بل يظهر يف تغري السلوك تكامال.

كتاب منت البناء  وهو للطالب هناك اآلثر اإلجيايب من التعليم
هو توزيع فاألساسي، ويوجد مساعدة احلكومة واجملتمع. وأما اآلثر السليب 

د ونقصان االنضباط وتنوع  خلفية البحث واختالف الوقت للتعليم احملدَّ

الفهم عن التعليم الذي يكسبه الطالب وعدم زايدة الوقت خلارج املناهج 
 .الدراسة

وأما الفرق من ذلك البحث فهو املقرر املستخدم وطريقة التعليم 
فيه. فاملقرر املستخدم هو كتاب األمثلة التصريفية وطريقته التعليم هو 

 .احلفظسوى ذلك املذكور،  واألهم هو واحملاضرة و  ڮانسوروو  ڠانابندو
 

حتت املوضوع تضمني كفاءة  ريخعبد هللا فالبحث العلمي الذي كتبه  .2
الطالب النحو والصرف على فهم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية 

نتيجة الطالب يف كفاءة  يعرب أن يف هذا البحث. جوكجاكرات الواحدة
كايف. وأما الطالب الذين  وهو 6.58القواعد األساسية للنحو والصرف 

، والذين 27.8% ، والطالب الذين مل يسيطروها55.6%يسيطروهنا 
بون علم النحو والصرف طالبا. والطالب الذين حي 16.6 %يرتددون 

  طالبا. ويكتفي املساعدة 69.4%  اللغة العربية مساعدة فهم تدريس
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لطالب الذين يستطيعون اإلجابة علم النحو والصرف مل طالبا، وا %22.2
 طالبا.  8.4%  يساعدوا على فهم اللغة العربية 

طريقة تعليم الصرف يف معهد روضة القرآن اإلسالمىي السلفي 
. 3199139منكانج كولون توغو مسارنج الذي كتبه اخوان, ورقمه القيد 

لتعليم علم الصرف مبعهد ونتيجة هذا البحث هي أن الطريقة املستخدمة 
القياسية أو طريقة القاعدة مث  ةالسلف هي الطريق روضة القرآن اإلسالمي

األمثلة. أما مشكالهتما فهي قدرة التالميذ على اللغة العربية خمتلفة، 
نقصان اهتمامهم بعلم الصرف وعدم مناسب الطريقة املستخدمة يف تعليم 

تفي يف تعليم علم الصرف. وحّل علم الصرف، وعدم الوقت التعليمي املك
مشكالت تعليم علم الصرف املذكورة هو جعل املعلم اجلماعة الدراسية، 
وجيب على كل طالب أن يكثر التدريبات واملمارسات، وأيمر املعلم 
الطالب القدماء برشد الطالب اجلدد، وينبغي للمعلم أن يستخدم الطريقة 

 املختلفة املناسبة لتعليم الصرف.
 
 طار الفكرياإل .ج 

اإلطار الفكر هو الشكل التصوري عما يتعلق النظر ابلعوامل اليت جيد 
29التعرف كمشكلة مهمة.

    ابالختصار، فهناك اإلطار التايل: 
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 Sugiyono, Metode Peneliatian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 91. 
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قبل  أن يسيطر عليها الطالب على والقواعد هو أساس يف التعليم.
فهم يف االتصال مع ال فإن هذا احلال يسهل له اإلجراء إىل التعليم التايل.

علم اآلخرين وخاصة على فهم حمو األمية العربية. واملراد من هذه القواعد هي 
 .الصرف

. فاحلفظ يساعد الفرد على فهم العالقة بني احلفظ والقدرةوهناك  
 وفقا لبيان اهليكل النظريشيء. وفيه يوجد التكرار حىت يصري أثرا يف الذاكرة. 

Pembelajaran Ilmu 

Shorof 

Kitab Al Amtsilah Al 

Tashrifiyah 

Santri  

Hafalan  

Penguasaan  
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التكرار والشرح على أنفسهن وقدرة  اتتستطيع الطلب قدرةالسابق، فإن ال
 املناسب للمادة. اإلجابة على ما يتعلق به وقدرة طلب املثال اآلخر

هي حفظ كتاب األمثلة التصريفية.  علم الصرفمن احملاوالت لفهم 
يف املرحلة األوىل. وهذا يؤكد بتقدمي املواد  علم الصرفألن يبحث فيه أسس 

من التصريف االصطالحي الذي جيد فيه األبواب وهي الفعل الثالثي اجملرد 
التصريف اللغوي.  والرابعي اجملرد والثالثي املزيد حىت السداسي املزيد، بل يوجد

 والتصريف اللغوي هو الذي يذكر فاعله.
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 الباب الثالث
 حثمناهج الب
 

 وطريقته البحثنوع  .أ 

ميداين، وهو البحث الذي تعمله  نوعي النوع من هذا البحث هو حبث
1.فيه أو لداللة الصدقة يف النظريةيبحث   الباحثة للدراسة التفصيلية عما

 

ابملقاربة النوعية. يستخدم هذا البحث طريقة طبيعية  الباحثة هذا البحثستخدم تو 
2إلجياد فهم الظواهر يف سياق خاص.

 

يف حني أن الطريقة املستخدمة يف هذه الدراسة هي طريقة نوعية. يسعى 
البحث النوعي إىل بناء معىن حول ظاهرة تستند إىل آراء املشاركني. هذا يعين 

دراسة كيفية تطور اجملتمع ألمناط خمتلفة من السلوك يف وقت حتديد اجملتمع، مث 
.واحد

3
 

نكن قول البحو  النوعية كررقام مث  البياتا  املووودة يف الدراسة أو مي
 .األرقام كنتيجة للتحلي  الذي مت وصفه بعد ذلك على أنه استنتاج
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 John W. Creswell, Research Design Pendekatan Metode Kualitatif 

Kuantitatif dan Campuran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 24. 

2
 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), hlm. 5. 

3
 John W. Creswell, Research Design..., hlm. 24. 
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 هوقتالبحث و  كانم .ب 

الاليت يسنكّن يف معهد فض   ا لباطلهذا البحث تقوم به الباحثة ل
. وأما األوقت اليت حتتاج 2018/2019يف سنة دراسية  ڠالفضالن ميجني مسارا

 إليها الباحثة فهي شهر مايو حىت يوليو.
 

 مصادر البياانت .ج 

 املصادر االبتدائية .1

من املصادر االبتدائية يف هذا البحث هي املشاهدة واملقابلة 
حيص  هذه املصادر بووود املشاهدة املباشرة اليت تعملها  4واالمتحان.

 الباحثة يف معهد فض  الفضالن اإلسالمي عن الواقعا  املووودة فيه. 

 املصادر الثانوية .2

املصادر الثانوية هي املصادر اليت حتصلها الباحثة من املصادر املعْينة 
 لتبيني املصادر االبتدائية، ونرىها التايل:

ي مصادر البياتا  من املطبوعا  املناسبة للموضوع املتعلق املنكتبية وه (1
 به. 

 .ا طلبللاليت تتعلق ألنشطة تعليم علم الصرف التوثيق وهو الصور  (2
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 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 

1988), hal. 58. 
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 بؤرة البحث .د 
 بؤرة البحث يف هذا البحث فهو:وأما 

يف من حفظ كتاب األمثلة التصريفية علم الصرف  قدرة الطلبا  على
  2018/2019يف سنة دراسية  ڠميجني مسارامعهد فض  الفضالن 

 
 طريقة مجع البياانت .ه 

 املشاهدة .1

أن  Bambang  Kiswantoيف حبثNana Sujana قال 
 يستعملواها لقيا  سلوك نيمجع املصادر اليت كثري من الباحثاملشاهدة آلة 

وتستخدم الباحثة هذه الطريقة حلصول  5الفرد وعملية التعليم وما أشبه ذلك.
التصريفية على التصور العام يف عملية تعليم الصرف من حفظ كتاب األمثلة 

 يف سنة دراسيةڠ   الفضالن اإلسالمي ميجني مساراضيف معهد ف
من حفظ ذلك  علم الصرفتطور يف فهم كيف طريقة ال 2018/2019

املشاهدة  تليسو  .انية يف التعليمالنكتاب من املواوهة األوىل إىل املواوهة الث
من النظر فقط. ولنكنها ابهتمام الترّم  واالختياري والنظامي حىت تنكتب 
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 Skripsi, Bambang Kiswanto, Efektifitas Pembelajaran..., hlm. 12. 
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الباحثة ك  الناحيا  املسامهة املهمة يف ذلك العم  وحتللها وتوّصلها سريعا 
6ودقيقا إلعداد السؤال والتقومي واخلالصة والفرضية.

 

 

 املقابلة .2

املعلوما  اليت تتعلق ابملوضوع املناسب املقابلة هي طريقة لنكشف 
لطريقة احلوار املباشر أو املواوهة مع طلبة املعهد ومشرفاته. تعم  الباحثة 

 هذه الطريقة ملعرفة حاهلن إما من الناحية املعرفية أو الناحية السينكولووية.
يف البحث الرتبوي، املقابلة تستخدمها الباحثة مرارا. ألنه من 

ياتا  القوية جلمع املعلوما  وهي الرأي و وتستخدم هذه تقنيا  مجع الب
  7املقابلة إن كان حبثه حبثا نوعيا.

 
 التوثيق .3

حتص  الباحثة على هذا التوثيق من إوراء البياتا  وهي النكراسا  
 8ونسخة طبق األص  والنكتااب  واجلريدة واجملال  والنكاتبون واللقاء وغريها.
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 Noer Rohmah, Pengantar Psikologi Agama, (Yogyakarta: 

Kalimedia, 2017), hlm. 19. 
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 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan Jenis, Metode dan Prosedur, 

(Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 263. 
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ح املعلوما  عما حتتاج إليها الباحثة يف بووود هذا التوثيق تستطيع توضي
 هذا البحث. وهذا كتمام املصادر. 

 

  االمتحان .4

الباحثة حلصول املعلوما  عن كفاءة  ااالمتحان هو آلة تستعمله
السؤال الذي جيب على الطلبة  على وهو آلة حتتوي 9الفرد يف حالة خاصة.
  10لقيا  الناحية اخلاصة.

علم وأداء هذا االمتحان تستطيع الباحثة أن تعرف دقيقة عن فهم 
وأما االمتحان املستعملة يف هذا  .للطلبة فإنه يعم  على ك  فرد الصرف

هو امتحان موضوعي وهو حيتوي على االستجابة املختارة فالبحث 
ونوع االمتحان املستعملة هو االمتحان اإلجنازي وهو لتوويه  11ملمتَحنا .

12احلصول على قيا  جناح الفرد بعد تدريسه.
وأما أنواعه هي االختيار  

 13املتعدد والتنكمي  والصحيح أو اخلطر واملطابقة وترتيب النكلما .
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12
 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: 
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 اختبار صدقية البياانت .و 
النوعي. يف هذا يقوم به الباحثون ابستخدام طريقة متنوعة يف البحث 

.البحث النوعي أكرب تعلقا ابلبياتا  احملصول
يستخدم اختبار صدقية البياتا   14
15يف هذا البحث صدقية داخلية وهي التثليث.

والتثليث هو طريقة مجع البياتا   
 16ختليطا من طريقا  مجع البياتا  املووودة.

 هناك أقسام يف طريقة التثليث، وهي فيما يلي:
 ابملصدرالتثليث  .1

وهو أن تقارن الباحثة وتتبني قدر صدقية املعلوما  احملصولة من 
 حثة ابلطريقة التالية:انوعة يف البحث النوعي. وتعم  الباألوقا  وآال  مت

 أن تقارن البياتا  من نتيجة املشاهدة ونتيجة املقابلة. .أ 

 أن تقارن ما يقول النا  يف العامة وأن يقول النا  انفرادا. .ب 

 ما يقول النا  يف حالة البحث وأن يقول النا  مدة طويلة. أن تقارن .ج 

 أن تقارن نتيجة املقابلة وامللفا  املتعلقة هبا. .د 
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 Izzuddin Musthafa dan Acep Hermawan, Metodologi Penelitian 

Bahasa Arab Konsep Dasar, Strategi, Teknik, (Bandung: Rosydakarya, 

2018), hlm. 171. 

15
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan...... Hal. 100. 

16
 Sugiyono, Metode Penelitian..., hlm. 241. 
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 التثليث ابلطريقة .2

 وأما التثليث ابلطريقة فنرىه التايل:
أن تتبني قدر صدقية املبتنكرا  من نتيجة البحث ابستخدام طريقا   .أ 

 مجع البياتا .

 ابستخدام الطريقة املساوة.أن تتبني قدر صدقية  .ب 

 

 التثليث ابلنظرية .3

وهو حماولة مجع البياتا  وفقا ألمهية النظرية. وهذا تعمله الباحثة 
جبمع البياتا  وفقا للنظرية املختلفة أو حتلي  البياتا  املساوة ابلطريقة 

 17املختلفة.
 

 طريقة حتليل البياانت .ز 
طريقة حتلي  البياتا  هي طريقة التبيان وإعطاء الشفرة اخلاصة ورعاية 
نتيجة البياتا  وتفسريها من البحث حىت تنكون البياتا  منتفعة. وتستخدم 
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 Izzuddin Musthafa dan Acep Hermawan, Metodologi 

Penelitian..., hlm. 199-200. 
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الباحثة طريقة حتلي  البياتا  بتحلي  الوصفية النوعية. واملراد من هذا هو الباحثة 
18قدارية.امل الرموزاستخدام كتابة الفقرا  ومل يوود فيه 

 

جتتمع الباحثة يف هذا حتلي  الوصفية النوعية وختتار البياتا  املووودة. مث 
تبسطها وصفيا، وهي البياتا  كي ينكون مقروءا ومفهوما. وتبدأ الباحثة يف هذا 
البحث مطالعة ك  البياتا  املووودة من املصادر املتنوعة مث  املقابلة واملشاهدة 

 19امليدانية وامللفا  الفردية والصور وغريها.املنكتوبة يف النكتابة 
 Miles andوتستخدم الباحثة طريقة حتلي  البياتا  لدي 

Huberman وهذه يتم بشنك  تفاعلي واستمرار  حىت مت االنتهاء منه. وهي .
 خفض البياتا  وعرض البياتا  واالستنجاج. 

 :20ها التايلفنرىمن الشرح التفصيلي، 
 (Data Reductionخفض البياتا  ) .1

يف هذه املرحلة، اختار الباحثة البياتا  املهمة وتركز على األشياء 
املهمة وإزالة البياتا  غري املستخدمة. والبياتا  املستخدمة هي البياتا  من 

 النتائج يف البحث. 
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2014), hlm. 57-58. 

19
 Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian..., hlm. 90. 

20
 Sugiyono, Metode Penelitian..., hlm. 246-252. 
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 (Data Displayعرض البياتا  ) .2
والرسم تقدم الباحثة البياتا  بعد خفض البياتا . وهي تقدمي السرد 

  واملصفوفة والرسم البياين. وفيه مينكن أيضا أن يزداد الشرح وتصوير البياتا 
 كي ينكون زايدة الفهم.

 
 (Conclusion Drawingاالستنجاج ) .3

استنجاوا  البحث النوعي يف النتائج اجلديدة. متنكن النتائج أن 
 تنكون صورا للنكائن السابق الذي ال يزال غري واضح حىت ينكون واضحا.

وحتل  الباحثة هذه البياتا  الوصفية النوعية بشنك  استقرائي. فاالستقراء 
 21هو طريقة الفنكر اليت تبدأ من الواقع أو احلقوق اخلاصة، وتعم  اإلمجال العام.

وبناء على ما سبق، تستخدم الباحثة أيضا التحلي  املقداري، وهو معرفة 
ف ابستخدام كتاب األمثلة قدر القيمة املتوسطة للطالبا  من تعليم علم الصر 

 التصريفية من حفظه، فنرىه الوموز التايل:
 

𝑀 =
∑ 𝑋

𝑛
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 Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam: 

Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 

2014), hlm. 57-58. 
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Keterangan: 

M = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛/𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 

∑ 𝑋 =  jumlah seluruh nilai 

𝑛 = 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎 
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 الباب الرابع

 نتائج البحث وحتليله

 

 اإلسالمي  فضالنحملة عامة عن معهد فضل ال .أ 

 اتريخ عن قيام معهد فضل الفضالن اإلسالمي .1

حتت رائسة  2016م معهد فضل الفضالن اإلسالمي يف سنة قا
ألداء األمر من شيخنا ميمون زبري  الدكتور فضالن مشفع احلاج املاجيستري

احلاج. وهذا املعهد جديد ولكنه قد كسب العملية الرمسية من وزارة الدين 
 .2016أغوسطس  19 يف اتريخ

من انحية الثقافة أن اجملتمع يعيش يف احلالة التقليدية. أعضاء 
ولكنه  تعددية ودميقرطية.أكثر  جتانسا يف اجملتمع، جيب عليهم أن جيعلهم

يظهر احلقيقة أشد قسا وال يوجد التسامح وقسوة الثقافة والتناسق وخصام 
كنولوجيا املعلومات االجتماع والشذوذ. مت تطوير الثقافة من خالل ت

بسرعة كبرية ويؤثر بسهولة على الرأي العام. املرشحات الثقافية اجلديدة 
لتكنولوجيا املعلومات اجلديدة مل يتم بناؤها بعد. يف هذا االرتباك الثقايف 

 املستمر يظهر الشذوذ.

كل املشكالت اليت تظهر يف اجملتمع ال تستطيع أن حتسمها 
ام بسبب مشكالت الدين. ولو هناك احلق فإن سهلة. بل يزداد عدد اخلص

يف احلقيقة، أن الدين يعلم الناس الصلح،  االجتاه ال يريده الناس جممال.
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من املثري لالهتمام ابلنسبة لنا أن نناقش  ولكنهم ال يظهروه يف اليومية.
معىن الدين يف اجملتمع. مت تصميم عدد من أمناط فهم الدين عندما يواجه 

ت خمتلفة تنشأ. بعض هذه األمناط تتفهم الدين بشكل الناس مشكال
تدرجيي، لكن معظمهم يفهمونه بشكل نصي. هذه األمناط املختلفة تؤدي 

   إىل تنوع التنوع داخل اجملتمع.

اجلهاد حتقيق املدارس الداخلية  عليهاابلنسبة للمسلمني، جيب 
جلهود احلقيقية اإلسالمية والتعليم اإلسالمي حول قرية بيزانرتين لتحصني ا

 ٪100لتوطني السكان املسلمني وخاصة أبناء السكان الذين يشكلون 
تقريًبا من املسلمني. هذا صراع ثقيل للغاية ويتطلب الدعم من خمتلف 

، يف حني أن املؤسسات ألن غالبية الناس هم من املسلمنياألطراف. 
ملدرسة ( إىل اPAUDالتعليمية من حوهلم من تعليم الطفولة املبكرة )

الثانوية هي التعليم املسيحي. بناًء على املعلومات اليت مت احلصول عليها 
مسيحيني يف قرييت بيزانرتين من  4، مل يكن هناك سوى RWمن رئيس 

عائلتني من عائلة واحدة يف األصل. ميثل مبلغ التمويل االجتماعي لدعم 
يكية أشخاص يف حتقيق مؤسسة اجتماعية مسيحية من كنيسة كاثول 4

الراهبات احملتملني، فضالً و  مهجع كبري جًدا الستيعاب الطالب والرهبان
املدرسة املهنية إىل ( PAUD) روضة األطفال عن املباين التعليمية من

(Vocational School) وحدة رائعة من العزم حبيث تكون املباين يف ،
 القرية مطلقة تقريًبا مسلم.
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 (PAUD) هي روضة األطفالاملدارس احلكومية املوجودة هناك 
فقط. وهي ال يوجد املنافسة بينها. وهناك أيضا  (SD) واملدرسة االبتدائية

املسجد الذي مل ينته بناءه ومل يستطع إعطاء حقوق الرتبية ووسائل العبادة 
الوافية للمسلمني وخاصة لألوالد، فإن معظم جمتمعها املسلمون وهم مائة 

ه تربية الدين مناسبا لقانون إندونيسيا وهي ابملائة. وهذا يهدف إىل توجي
 أن جيعل أوالده ذاكيا.

وفر املشكالت املعقدة املذكورة أعاله مصدر إهلام إلنشاء مؤسسة 
اليت ميكنها اإلجابة على عدد من  (Yayasan Syauqi) شوقي

املشكالت التعليمية من خالل االهتمام بتعليم الشخصية ابإلضافة إىل 
اسية املستفادة من خالل القدرات املعرفية للطالب نضج الدروس األس
ساعة من العيش يف مدارس الصعود اإلسالمية  24واملعلمني، خالل 

.إرشاد املعلمنيمي الرعاية و فضالن"، حتت رعاية مقدالاملصغرة "فضل 
1

 

 

 رغرا ي من معهد فضل الفضالن اإلسالمياجلوقع امل .2

 ,Kel. Wonorejo)يف  معهد فضل الفضالن اإلسالمي يقع

Desa Pesantren ) ميجني-لياناڠكيلو مرتا من شارع   1وهي 

(Ngaliyan-Mijen) .  ميجني، قبل منطقة-لياناڠمن شارع BSB 

                                                           
1
 Ponpes Fadhlul Fadhlan Mijen Semarang, dikutip dari dokumen 

kesekretariatan tahun 2019. 



46 
 

(Bukit Semarang Baru)
2

وهي  ،اميين يف جانب شارع كنيسة بطاركة 
، (Ngrobyong) ڠوبيورڠمرتا قبل كنيسة دخول إىل الغرب شارع  25

. حالة منطقتها جيد (Pesantren) ينرت سانب (Wonorejo) ونورجيو
PAUD Bahtera Kasih األهلية ومسكن املدرسة Bagimu 

Negeriku ومبىن املدرسة األهلية Bagimu Negeriku. 

 

 ة والتوجيه من معهد فضل الفضالنواملهم رؤيةال .3

 الرؤية .أ 

حتتوي هذه املؤسسة على رؤية  وهي رؤيةهلذه املؤسسة 
لتحقيق نظام تعليمي كمؤسسة اجتماعية قوية وموثوقة لتمكني مجيع 

، حىت يتمكنوا من حوا بشرًا يتمتعون ابجلودةر ليصباملواطنني من التطو 
 االستجابة بشكل استباقي لتحدايت حقبة متغرية ابستمرار.

 

 ةاملهم .ب 

 :ابملهمة التاليةشوقي  مع رؤية املؤسسة، تقوم مؤسسة

لتوسيع وحتقيق تكافؤ الفرص للحصول على  املؤسسةسعى ت .1
 .يد جلميع سكان إندونيسيااجلتعليم ال

                                                           
2
 BSB: Pengembangan kota baru yang menawarkan kenyamanan 

tinggal di area perbukitan dengan ketinggian 200 m di atas permukaan laut 

(dikutip dari http://www.bsbcity.com, Jum’at, 26 Juli 2019, pukul 06.10 

WIB).   

http://www.bsbcity.com/
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الكاملة ألطفال على تسهيل تنمية اإلمكاانت ملؤسسة اساعد ت .2
 .إىل هناية احلياة من أجل حتقيق جمتمع التعلم األمة من سن مبكر

استعداد املدخالت وجودة العملية التعليمية  املؤسسة نحتس .3
 .لتحسني تشكيل شخصية أخالقية

 االحرتاف واملساءلة يف املؤسسات التعليمية كمركز تزيد املؤسسة .4
للحضارة يف العلوم واملهارات واخلربات واملواقف والقيم على أساس 

 .املعايري الوطنية والعاملية

املشاركة اجملتمعية يف إدارة التعليم على أساس مبدأ  املؤسسة نمتك .5
 احلكم الذايت يف سياق الدولة املوحدة جلمهورية إندونيسيا.

 

 توجيه معهد فضل الفضالن .ج 

 الطالبيستطيع  ، من املأمول أناإلسالمياملعهد مع بناء 
د، ميكنهم عهالعيش يف أماكن مناسبة وسليمة. مع توافر وكفاية امل

 .هدعاملالعيش هبدوء أكرب والرتكيز أكثر على التعلم يف الفصل ويف 

 وأما التوجيه من قيام مؤسسة شوقي فنراه التايل:
ليم ستكون دعامة لدعم أمة ذات طابع، من خالل التعالن يتكو  .1

 األمة قادرة على احلفاظ على كرامتها.

تطوير القدرات وتشكيل موقف األمة الكرمية وحضارهتا من أجل  .2
تثقيف حياة األمة، ويهدف إىل تطوير إمكاانت الطالب 
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يبيلون ويتمتعون ليصبحوا بشرا يؤمنون ابهلل وخيافونه، وهم 
واطنون يف البلد ابلصحة واملعرفو والقدرة واإلبداع واالستقالل وم

 دميقراطية ومسؤولة.

تنمية املوارد البشرية بشكل مستقل وتنافسي ودميوقراطية وشامل،  .3
 وعلى استعداد ملواجهة املشاكل املختلفة اليت تنشأ يف اجملتمع.

 

 هيكل اإلدارة .4

3ما يلي وأما هيكل اإلدارة املوجوة يف معهد فضل الفضالن فهو
: 

 االسم مكتب

1. Dr. K.H Fadholan 

Musyaffa’, Lc. MA 

2. Fenti Hidayah, S.Pd. 

 مريب معهد فضل الفضالن

Nihayatul Himmah, S.Pd. رئيس معهد فضل الفضالن 
Baiti Al Ami نكاتبة معهد فضل الفضال  

Umi Habibah, S.E أمني الصندوق 
Siti Muthi’ah, S.Pd 

Izky Hanifah 
 قسم الرتبية

                                                           
3
 Ponpes Fadhlul Fadhlan Mijen Semarang, dikutip dari dokumen 

kesekretariatan tahun 2019. 
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Nilna Muna, S.Ag قسم التحفيظ 
Afifatun Hasanah 

Putri Habibatus Sa’adah 
 قسم األمن

 

  ي معهد فضل الفضالن الطالباتأنشطة  .5

وح والنفس. وظيفة مجيع الناس ما دام عليهم الر يف احلقيقة، التعلم هو 
(، long life educationهذا احلال وفقا للحديث عن الرتبية  طول احلياة )

كذالك جيري للطالب لطلب العلم ألنه و  .وهي التعلم جيزم وظيفة الناس الذي
لتوجيه كل طريقة احلياة. وأما  –التعلم  –من الناس. وهو حيتاج إىل الرتبية 

 يتفقه اجملتمع يف بيئة الرتبية املوجودة.هي على ما يعملها الطالب ف الوظيفة أن

قيمة الرتبية ، فيها بيئات الرتبية. ولو كان غري رمسيواملعهد أحد من 
 األمر الصغري حىت األمر اجململ.أن حيصلوها من  الطالباتيستطيع  حيث

 ابلنسبة إىل ذلك، أنشطته تساعد على األنشطة األكادميية.

 ن فنراها التايل:وأما جدول أنشطة معهد فضل الفضال

 األنشطة اليومية .أ 

 اليوم األنشطة الوقت املسئول
 األستاذات
 األستاذات
 األستاذات
 األستاذات

 

04.20-04.30 

04.30-04.40 

04.40-04.45 

04.45-06.00 

 

 قراءة عقيدة العوام

 مجاعة صالة الصبح

 ذكر األمساء احلسىن

 /حمادثة

Corversation 

 االثنني
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 األستاذات
 األستاذات
 األستاذات
 األستاذات

الدكتور فضالن 
مشفع احلج 

 املاجستري

17.45-17.55 

18.00-selesai 

 بعد املغرب

 بعد املغرب

19.20-selesai 

 بعد العشاء

 قراءة عقيدة العوام

 مجاعة صالة املغرب
 رتيب احلداد قراءة

 قراءة القرآن

 مجاعة صالة العشاء
 الياقوت النفيس قراءة

 األستاذات
اتاألستاذ  

 األستاذات
 األستاذات

 

 األستاذات
 األستاذات
 األستاذات
 األستاذات
 األستاذات

الدكتور فضالن 
مشفع احلج 

 املاجستري

04.20-04.30 

04.30-04.40 

04.40-04.45 

04.45-06.00 

 

17.45-17.55 

18.00-selesai 

 بعد املغرب

 بعد املغرب

19.20-selesai 

 بعد العشاء
 

 قراءة عقيدة العوام

 صالة الصبحمجاعة 

 ذكر األمساء احلسىن

 /حمادثة

Corversation 

 قراءة عقيدة العوام

 مجاعة صالة املغرب
 رتيب احلداد قراءة

 قراءة القرآن
 مجاعة صالة العشاء

 موعظة املؤمنني قراءة

 الثالاثء

 األستاذات

 األستاذات

04.20-04.30 

04.30-04.40 

 قراءة عقيدة العوام

 مجاعة صالة الصبح

 األربعاء
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 األستاذات

 األستاذات

 

 األستاذات

 األستاذات

 األستاذات

 األستاذات

 اتاألستاذ

الدكتور فضالن 
مشفع احلج 

 املاجستري

04.40-04.45 

04.45-06.00 

 

17.45-17.55 

18.00-selesai 

 بعد املغرب

 بعد املغرب
19.20-selesai 

 بعد العشاء
 

 ذكر األمساء احلسىن

 /حمادثة

Corversation 

 قراءة عقيدة العوام

 اعة صالة املغربمج
 رتيب احلداد قراءة

 قراءة القرآن
 مجاعة صالة العشاء

 تعليم املتعلم قراءة

 األستاذات

 األستاذات
 األستاذات

 األستاذات
 

 األستاذات
 األستاذات
 األستاذات

 األستاذات

 األستاذات

04.20 - 04.30 

04.30-04.40 

04.40-04.45 

04.45-06.00 

 

17.45-17.55 

18.00-selesai 

 بعد املغرب

19.20-selesai 

 بعد العشاء

 قراءة عقيدة العوام

 مجاعة صالة الصبح

 ذكر األمساء احلسىن

 /حمادثة

Corversation 

 قراءة عقيدة العوام

 مجاعة صالة املغرب
 التهليل قراءة

 مجاعة صالة العشاء

 شرح األجرومية

 

 اخلميس

 اجلمعة مجاعة التهجد selesai-03.15 األستاذات
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 األستاذات
 األستاذات

 تاألستاذا
 األستاذات

 

 األستاذات
 األستاذات
 األستاذات
 األستاذات

04.20 - 04.30 

04.30-04.40 

04.40-04.45 

04.45-06.00 

 

17.45-17.55 

18.00-selesai 

 بعد املغرب

19.20-selesai 

 بعد العشاء

 قراءة عقيدة العوام

 مجاعة صالة الصبح

 ذكر األمساء احلسىن

 /حمادثة

Corversation 

 قراءة عقيدة العوام

 مجاعة صالة املغرب
 احملكمة

 مجاعة صالة العشاء

 الصرف

 األستاذات

 األستاذات
 األستاذات
 األستاذات
 األستاذات
 األستاذات
 األستاذات
 األستاذات
 األستاذات
 األستاذات

04.20 - 04.30 

04.30-04.40 

04.40-04.45 

04.45-06.00 

06.00-selesai 

17.45-17.55 

18.00-selesai 

 بعد املغرب

19.20-selesai 

 بعد العشاء

 قراءة عقيدة العوام

 مجاعة صالة الصبح

 ذكر األمساء احلسىن

 التنظيف

 الرايضة
 قراءة عقيدة العوام

 مجاعة صالة املغرب
 املناقشة

 مجاعة صالة العشاء

 حمافظة النحو والصرف

 السبت

 األستاذات

 األستاذات

04.20 - 04.30 

04.30-04.40 

 قراءة عقيدة العوام

 مجاعة صالة الصبح

 األحد
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 األستاذات
دكتور فضالن ال

مشفع احلج 
 املاجستري
 األستاذات
 األستاذات
 األستاذات

 األستاذات

 األستاذات

04.40-04.45 

06.30-selesai 

 

17.45-17.55 

18.00-selesai 

 بعد املغرب

19.20-selesai 

 بعد العشاء

 ذكر األمساء احلسىن

 ة تفسري اجلاللنيقراء

 

 قراءة عقيدة العوام

 مجاعة صالة املغرب
 قراءة رتيب احلداد

 مجاعة صالة العشاء

 النارية /الدرر/الدبعي

 

 

 األنشطة األسبوعية .ب 

 قراءة يس والتهليل .1

 قراءة الديبعي .2

 الرايضة .3

 األنشطة الشهرية .ج 

 ختم القرآن .1

 قراءة املناقب  .2

 السنوية األنشطة .د 

 ايرة ويل هللاز  .1

 حفلة أخري السنة .2
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 ي معهد ابستخدام كتاب األمثلة التصريفية م الصرف علتعليم  عملية .6
 ڠفضل الفضالن ميجني مسارا

ألهنا تستطيع يف إدارة . الطريقة مسامهة اتمة يف التعليم تساهم
لقاء يف إ األستاذةطريقة تعلمه. والطريقة هي الكيفية اليت يستخدمها 

.العلوم على طلبته
4

أن يعد طريقة التعليم املرحية وأن يثبت  األستاذةوعلى   
. ابلنسبة إىل ذلك، األستاذةهدف التعليم املناسب للمادة الذي يدرسها 

 يسيطر على املادة كي حيصل على الكفاءة واهلدف املراد. عليه أن

مما سبق، أن تعليم الصرف يف معهد فضل الفضالن  انطالقا
5يستخدم ثالث طرق، وهي اإلسالمي

:  

 (Bandongan)  انڠدنو  ابطريقة  .أ 

طريقة طريقات املشهورة اليت تستخدم يف املعهد هي من ال
النص  قرأ األستاذةالتعليم اليت تعملية  هي ناڠوطريقة ابندو. انڠابندو

 عليها. ويستمع الطلبات مث يكتبنه  ويركزن
عملية  يف أيضا معهد فضل الفضالن الطريقة يستخدمها تلك

لبات ما ستمعه الطستاذة املعىن اجلاوي وتتقرأ األوهي . تعليم الصرف
 ه. يلقيه. وتكتب الطلبات وتفهمن

                                                           
4 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Yogyakarta: Diva Press, 2016), hlm. 147. 

5
 Observasi di Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlan Mijen Semarang 

pada Jum’at, 12 April 2019 pukul 21.00 WIB. 
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 (Sorogan)ان ڮطريقة سورو .ب 

وعملية من . من اللغة اجلاوية وهو "سودوران" ناڮوكلمة سورو
أو مع بقاء  األستاذةالكتاب أمام  الطالباتهذه الطريقة وهي يقرأ 

 .يدا حىت يتحقق إدارهتننه استماعا جا، وأما اآلخرون فتستمعجلوسه
.الطالباتو  األستاذةوفيها التعامل مباشرة بني 

6
  

ابلطريقة الفردية. وتعطى هذه تسمى أيضا ان ڮسورو طريقة
صريفية أمام الطريقة الطالبات يف التعليم وتقرأن كتاب األمثلة الت

األستاذة وهي تشاهد قراءهتا واحد فواحدا منهن يف الناحية اللغوية 
  واملعنوية.

 احملاضرة .ج 

 لطلباتشفوي دون مناقشة أو اشرتاك ااحملاضرة هي العرض ال
 تدوين املذاكرات، دون أن يسمح هلن، إال االستماع و األستاذةمع 

تناسب مطلقا إال الكبار  وهذه الطريقة ال ابلسؤال عند أثناء اإللقاء.
الذين يبحثون عن معلومات يصعب مجعها من كتب كثرية، ولذلك 

                                                           
6
 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rajagrafindo, 

1996) , hlm. 50. 
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متتاز هذه الطريقة ابستغالل وقت احملاضرة استغالال كبريا بدون 
7املناقشات.

  

على إلقاء املادة  أن يستمعن الطالباتطريقة، على يف هذه ال
. األستاذةإبلقاء السؤال بعد إلقاء  ا فعليهنه. إن مل يفهمناألستاذةمن 

وهم أشد االعتماد على شرح . قد تكون هذه الطريقة غري إنتاج
 ، وال يوجد فيه االختيار الكبري كمثل املناقشة.األستاذة

 احلفظ .د 

ه نأن احلفظ هو يتعلم ما يدرسيف املعجم اإلندونيسي 
الفكر  أن يكون حافظا. وأما احلفظ فهو كل ما دخل يف اتالطالب

النطق غيبا. واملراد من الغيب هو دون النظر إىل  نعأي يستط
8الورقة.

احلفظ لغة ضد كلمة الغفلة، وهو الذكر وقلة الغفل.  
.اصطالحا ليس خمتلفا عن نطقهو 

9
 

احلفظ هو التذكر. وهذا يتعلق بسيكولوجي علمي، وخاصة 
لإلنسان الذي يرعي اخلرب. ابالختصار، أن الذاكرة متّر بثالث طرق، 

                                                           
7
: دار اإلسالم، دون سنة(، ص. وڮ)فونورو 3أصول الرتبية والتعليم،ج. حسن منصور وآخرون، الشيخ   

37. 

8
 Hasan Alwi, dkk., Kamus Besar Bahasa....... hal. 501. 

9
 R. H. A. Soenarjo, dkk.,  Al-Qur’an dan Terjemahnya Depag RI, 

(Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), hlm. 564. 
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 (storage)والتخزين  (encoding)ي التسجيل وه
فالتسجيل هو ترميز املعلومات من . (retrieval)واالستدعاء 

خالل مستقبالت احلسية واألعصاب الداخلية. والتخزين هو حيدد 
مدة بقاء املعلومات وفقا للظروف اجليدة أينما ميكن أن تكون وحدة 

انتاجا فيعمل الفرد  إن كان. أو سليب انتاجي التخزين. وإما ختزين
زايدة املعلومات. وإن كان سلبيا فعكسه. فاالستدعاء 

(retrieval.هو تعبري املعلومات الوافية )10
 

 بعد أسبوع كل السبت يوم احلفظ ذلك الطالبات عملوت

 بوجود. احلفظ قبل الصرف تعليم يف املادة يعطني هن. عشاءال مجاعة

 .الصرف علم مواد قدرة على الطالبات  يساعد أن احلفظ هذا

 

 توصيف البياانت .ب 

مستجيبات.  لتصبحها طالبة 20البحث يف هذا الباحثة  تأخذ
 عة بل كانت من األقسام املتفرقة.وكلهن من الكليات املتنو 

 
 
 

                                                           
10

 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja 

Rosydakarya, 1996), hlm. 63. 
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  ڠمعهد فضل الفضالن ميجني مساراجابة الصحيحة لطاابت عدد اإل. 1الالئحة 

 2019سنة 

 عدد اإلجابة الصحيحة االسم

 29 سيت لطفية اهلداية

 29 حكمة نور فطرايين

 28 فوتري نوري انداي

 28 ميل احلافظة

 27 ساري حكمة رمحا

 26 أان رشيدة

 26 نور احلاكمة

 26 سنتا آميا خليلة

 26 أسوة حسنة

 26 ور مزية الفاحتةسيت ن

 25 سلمي حبيبة

 25 فردا عمليا 

 24 ليلى حنيف السعادة

 24 مجيلة الفهمية

 24 عند ليلة العناية

 24 داين هنديرا ريين

 23 مولياان ارماوايت

 23 سيت مرمي
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 19 فخر النساء كماىل

 8 نور هاشم

 

 :ة التاليةحئالسؤال فنراها الالوأما اخلطيئة الناشئة مرار على إجابة 

 
 على إجابة السؤال اخلطأ لطالبات ا عدد. 2الالئحة 

 منرة السؤال اإلجابة اخلطيئة الطالبات عدد

11 orang 20 

9 orang 19 

9 orang 10 

8 orang 9 

7 orang 29 

6 orang 16 

5 orang 22 dan 24 

3 orang 7, 25, 26, 29 

2 orang 
3, 4, 6, 12, 13, 14, 

15, 23, 30 

1 orang 1, 18, 21 

 

 ي معهد فضل  كتاب األمثلة التصريفية  ابستخدام علم الصرفم فعالية تعلي .ج 
 ڠالفضالن اإلسالمي ميجني مسارا

مستجيبات أن تعليم علم الصرف  20املنشور إىل  من السؤال
ابستخدام كتاب األمثلة التصريفية لطالبات معهد فضل الفضالن حيصل على 
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من حفظ كتابه. يدل ذلك احلال على كفاءة الفهم  81,25ة القيمة املتوسط
وأتكد تلك النتيجة أن كثري منهن فامهات على ما شرح . جممال أي عامة

 فنراها الالئحة التالية:وأما بيانه . األستاذة

 نتيجة االمتحان للطالبات . 3 الالئحة

 

No. Nilai f fX 

1. 96 2 192 

2. 93 2 186 

3. 90 1 90 

4. 86 5 430 

5. 83 2 166 

6. 80 4 320 

7. 76 2 152 

8. 63 1 63 

9. 26 1 26 

Jumlah 20 1.625 

 

𝑀 =
∑ 𝑋

𝑛
  

 
1.625

20
 = 81,25 

 

Keterangan: 

M  = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛/𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 

∑ 𝑋      =  jumlah seluruh nilai 

𝑛   = 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎 
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 أن ميكن القول (mastery learning) نظرية التعلم الكامل يقال يف

 حتقيق حدود حتديد. 90% إىل 85%  يتقنون كانوا إذا يتقنون اتبطالال

 نتيجة حيصل أن طالب ولكل(. 75)% 75 برصيد عموما إتقان، التعلم

 أو واقعة األكثر األقصى احلد حتديد يتم ولكنه. القدرة أصول من يقاس ،75

.األستاذة قبل نم األنسب
11
 

 أبقل حيدد للطالبات الصرف علم فهم على األقصى احلد لتحقيق

.  الوسط من ولكنها الصغري ابلنتيجة يسم ال املعيار ذلكو . 75 وهو النتيجة

 يف وخاصة األفعل معتل بعض يف الصعوبة وادامل علىيقدرن قد منهن وكثري
 . الثالثي

قد ذكرت الالئحة السابقة تدل فهم علم الصرف لطالبات معهد 
  .ولو هناك طالبتان اللتان مل تفهماه جيدافضل الفضالن على الفهم اجليد. 

كان بسبب وجود الوزن الصعب يف تصريف الفعل اجملرد الثالثي خاصة للفعل 
   املعتل.

القا من البياانت املذكورة السابقة، تدل على صعوبة السؤال وانط
للطالبات عن تصريف الفعل املعتل من الثالثي اجملرد. يف هذا القسم جتيب 

                                                           
11

 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013), hlm. 160-161. 
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نفرا. يستطيع هذا احلال أن يسببه عدم الفهم عن كيفية  11الطالبات خطيئة 
 إجابة السؤال بل عدم حفظ تصريف الفعل ألنه من صعوبة التصريف.

لناحية األخرى، أن هناك الطالبات الاليت مل يدرسن علم الصرف. من ا
وهذا، يتأثر على فهمهن يف املرحلة األوىل. خيتلف بعضهن عن بعض للطاابت 

 الاليت قد درسنه. وهذا يؤثر يف زايدة الفهم. 
 االستمرار إىل التعلم تاجحي ،ابلذاكرة يتعلق الذي Jostبناء على رأي 

.املّدخر املعلومات لذاكرة قيةتر  يكون كي والتكرار
12

 أن التعبري ذلك ذكر قد 

 .التالية احلاجة على اتما أثرا الطالبات يف يؤثر احلفظ أي التكرار استمرار

 فهم يسهل أن يستطيع احلفظ أن السابق يف الباحثة حتشر  وقد

 كثري هناك ألن. الصرف علم يف خاصة القواعد أو األصول فيه الذي الدرس

. السداسي حىت واملزيد اجملرد والرابعي واملزيد اجملرد الثالثي وهي األبواب من

 :قال وهو الزرنوجي، للشيخ املتعلم تعليم كتاب يف للقول وفقا وهذا

 وكثرة والتفكر ابلتأمل أو األستاذ من الفهم يف جيتهد أن نبغيوي"

"ويفهم يدرك والتأمل التكرار وكثر السبق قل إذا فإنه التكرار
13
 

                                                           
12

 Tritjahjo Danny Soesila, Teori dan Pendekatan Belajar 

Implikasinya dalam Pembelajaran, (Yogyakarta: Ombak, 2015), hlm. 60. 

13
 .28الربكة، دون سنة(، ص. : ڠ)مسارا ،تعليم املتعلمالشيخ الزرنوجي،   
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. للطالبات الفهم يساعد حفظه أو الدرس تكرار أن ،السابق القول من

 يوميا الفرد فيستعمله حافظا كان وإن. الصرف علم بتعليم احلال هذا ويتعلق

 .املعينة احلاجة يف أو

من النتيجة يف املقابلة مع مزية، أهنا تشعر ابلسرور حني احلفظ. حىت 
فالسرور  منه. هتفهمتسيطر علم الصرف و يسهل هلا احلفظ، قليال فقليال هي 

 .رد أن يسهل له احلفظ مث يفهم املادةجيعل حالة الفرد مطمئنة. وهذا يتأثر الف

(ego) وفًقا للديناميك النفسي، فإن األان
ميكن أن تعمل بشكل   14

كامل؛ السلوكية ميكن أن تتكيف مع البيئة؛ ويعمل الشخص ابلكامل 
، فهو تفكري عقالين، Ellisالرأي  وفًقا لإلنسانية الوجودية ومناسبة )ابلكامل(

مع احلفاظ على استمرارية وضعه ووجوده وسعادته وفرصة التفكري والتعبري عنه 
15ابلكلمات واحلب والتواصل مع اآلخرين وحتدث يف النمو وحتقيق الذات.

 

من الناحية األخرى أيضا، عربت داين أن تعليم علم الصرف املصحوب 
 ابألغنية تسهل هلا احلفظ. وخاصة يف الباب الثالثي اجملرد.

أن فعالية تعليم علم الصرف  على البياانت السابقة تظهربناء 
ابستخدام كتاب األمثلة التصريفية من حفظه يكون فعاال للطالبات. وهذا 

من نتيجة االمتحان. ويكون فعاال عند قول  81،25ة املتوسة ابلقيم يتأكد
Suharsimi Arikunto.  على علم الصرف. ن هتقدر يزداد والطالبات   

                                                           
14

 Ego: konsepsi individu tentang dirinya sendiri.  
15

 Maryatul Kibtiyah, Sistematisasi Konseling Islam, (Semarang: 

RaSAIL Media Group, 2017), hlm. 68. 
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تعليم علم الصرف ابستخدام كتاب األمثلة العوامل الدافعة واملعرقلة  ي  .د 
 ڠالتصريفية  ي معهد فضل الفضالن ميجني مسارا

 العوامل الدافعة .أ 

فيزداد  املرحلة قبلهاالبات الاليت قد درسن علم الصرف يف الط .1
القدرة والفهم يف هذه املرحلة. هذا، بسبب تكرار املادة. والتكرار 

 يؤدي إىل التذكر مث الفهم.

الطالبات الذي يشعرن ابلسرور أو يف احلالة الطيبة فيسهل هلن  .2
 دخول املادة.

 العوامل املعرقلة .ب 

 مل يدرسن علم الصرف من قبل سيجعلهن الصعب  الطالبات الاليت
 يف تعليم علم الصرف.

 

 البحث يةحدود .ه 

ولذا، بعد أن تعمل الباحثة هذا البحث، فطبعا هناك احلدودايت. 
وجود البحث املتعلق هبذا البحث. وتستطيع ترجو الباحثة االحتياط التايل من 

نتيجة هذه البحث. وتدرك الباحثة التالية التطوير واملباحثة جبهد كبري من 
وهناك كثري من املشكالت الباحثة أن البحث الذي جرت بعيدة عن التمام 

    حىت تكون عقبة. ومن احملدودايت املقصودة فنراها التايل:
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 ةحدودية القدر  .1

يف عملية البحث وحتليله، حتتاج الباحثة مرارا. فإن هذا يدل على 
. وفيها درة العلمية ويف منهج البحثحدوديتها من القدرة خاصة يف الق

 النقصاايت.

 املقابلةحدودية  .2

تعمل الباحثة يف عملية املقابلة فتجريها إىل املستجيب فقط مرة 
قد دلت نتيجة املالحظة على الصور التفصيلية عن عملية تعليم  واحدة.

 .الصرف وحفظه يف معهد فضل الفضالن اإلسالمي منذ تسكن الباحثة فيه

 ودية التوثيقحد .3

بسبب حمدودية املوقع  والوقت إلجراء البحث، وعدم وجود الواثئق 
 ميكن تكريسها يف هذه البحث.
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 الباب اخلامس

 االختتام

 

 اخلالصة .أ 

وفقا للبياانت السابقة ئج البحث أخذت الباحثة اخلالصة من نتا
واحلقائق يف إجراء املالحظة والتوثيق واالمتحان اليت قامت به الباحثة، فنراها 

 التايل:
جيعل  هحيظتستداا  تتا  امأمثلة التصرفيية و أن تعليم علم الصرف اب .1

املادة وخاصة يف علم الصرف. مأن يف اليعل الثالثي  قارةالطالبات 
 وهذ أي املصار السماعي. وهو من تال  العر . ترتيب اجملرد وزنه غري

 ؤتا للبياانت السابقة.وهذا البيان ف .التصرففالقسم من صعوبة 

 اليهم يف هذهالقارة و فيزداد  ت الاليت قا درتسن علم الصرف يف الطالبا .2
 اليهم.هذا، بسبب تكرار املادة. والتكرار فؤدي إىل التذتر مث  املرحلة.

الذي فشعرن ابلسرور أو يف احلالة الطيبة فيسهل هلن دخول  الطالبات .3
 املادة.

 

 االقرتاحات .ب 

اعتما على نتيجة البحث حني ماة البحث، وجات الباحثة 
 االقرتاحات فيه، فنراها التالية:
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الطالبات أن حييظن تتا  امأمثلة التصرفيية جبها تبري تي فيهمن على  .1
العلم من امأتسس يف قواعا اللغة  علم الصرف فهما جياا. فإن هذا

 .العربية

على املعلم أن فزداد طرفقة التعليم املرحية تي تشعر الطالبات ابلسرور  .2
   الطالبات فهم املادة أي علم الصرف. حىت تسهل
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 ئسلل  للقابلل األ: 1امللحق 

 األئسلل  للقشرف 

1. Apa tujuan dari pembelajaran shorof dengan metode 

mengahafal di pesantren ini? 

2. Mengapa pembelajaran shorof menggunakan kitab Al 

Amtsilah Al Tashrifiyyah? 

3. Bagaimana Proses menghafal kitab Al Amtsilah Al 

Tashrifiyyah santri Fadhlul Fadhlan? 

4. Berapa banyak hafalan kitab Al Amtsilah Al Tashrifiyyah 

yang disetorkan santri tiap minggunya? 

5. Apa masalah yang dihadapi santri saat menghafal kitab Al 

Amtsilah Al Tashrifiyyah? 

6. Apa solusi untuk mengatasi masalah tersebut? 

7. Bagaimana evaluasi atau penilaian yang digunakan Anda 

sehingga mengukur tingkat pemahaman santri terhadap 

materi pembelajaran shorof ini?  

  



 لطبلببتاألئسلل  ل

1. Apakah Anda sudah pernah belajar ilmu shorof 

sebelumnya? Jika pernah, dimanakah Anda 

mempelajarinya? 

2. Apakah Anda menyukai pelajaran shorof? 

3. Apa yang Anda ketahui tentang ilmu shorof? 

4. Menurut Anda, bagaimana materi shorof itu? Sulit atau 

mudah? 

5. Apakah hafalan dapat membantu Anda memahami ilmu 

shorof? 

6. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menghafal kitab 

Al Amtsilah Al Tashrifiyyah? Jika iya, pada bagian mana?  

  



 : دفرت املالحظ  امليدني 2امللحق 

 
Catatan Lapangan 1 

 

Metode pengumpulan data : Observasi 

Hari/Tanggal   : Jum’at, 12 April 2019  

Waktu    : 20.00 WIB - selesai 

Lokasi    : Aula pondok pesantren   

Peserta    : Santri Fadhlul Fadhlan 

pendamping   : Nihayatul Himmah 

 

Proses kegiatan: 

1. Membuka pelajaran dengan membaca doa sebelum belajar 

bersama. 

2. Salah satu santri disuruh membaca kitab tentang materi 

yang telah dipelajari sebelumnya. 

3. Pelajaran dimulai dengan melafalkan kata secara bersama-

sama yang terdapat dalam kitab tersebut yaitu bab tsulatsi 

mazid bi harfin (fi’il yang terdapat 1 huruf tambahan). 

4. Guru membaca kitab tentang kaidah-kaidah yang terdapat 

dalam bab tersebut, kemudian menjelaskan arti dan tujuan 

dari kaidah tersebut. 

5. Santri diminta mengulas sedikit berkaitan apa yang telah 

dipelajari. 



6. Diakhiri dengan berdoa setelah pelajaran berlangsung. 

   

Catatan Lapangan 2 

 

Metode pengumpulan data : Observasi 

Hari/Tanggal   : Jum’at, 19 April 2019  

Waktu    : 20.00 WIB - selesai 

Lokasi    : Aula pondok pesantren   

Peserta    : Santri Fadhlul Fadhlan 

Pendamping   : Nihayatul Himmah 

 

Proses kegiatan: 

1. Membuka pelajaran dengan membaca doa sebelum belajar 

bersama. 

2. Salah satu santri disuruh membaca kitab tentang materi 

yang telah dipelajari sebelumnya. 

3. Pelajaran dimulai dengan melafalkan kata secara bersama-

sama yang terdapat dalam kitab tersebut yaitu bab tsulatsi 

mazid bi harfin (fi’il yang terdapat 1 huruf tambahan). 

4. Pembagian kelompok untuk mendiskusikan lagu tasrifan. 

5. Setiap kelompok mendiskusikan lagu yang akan 

ditampilkan bersama. 



6. Kelompok tersebut maju untuk menampilkan lagu tasrifan 

sesuai kesepakatan. 

7. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama.  

Catatan Lapangan 3 

 

Metode pengumpulan data : Observasi 

Hari/Tanggal   : Jum’at, 26 April 2019  

Waktu    : 20.00 WIB - selesai 

Lokasi    : Aula pondok pesantren   

Peserta    : Santri Fadhlul Fadhlan 

pendamping   : Nihayatul Himmah 

 

Proses kegiatan: 

1. Membuka pelajaran dengan membaca doa sebelum belajar 

bersama. 

2. Salah satu santri disuruh membaca kitab tentang materi 

yang telah dipelajari sebelumnya. 

3. Pelajaran dimulai dengan melafalkan kata secara bersama-

sama yang terdapat dalam kitab tersebut yaitu bab tsulatsi 

mazid bi harfin (fi’il yang terdapat 1 huruf tambahan). 

4. Setiap individu bersiap-siap menjelaskan kaidah yang 

telah dibaca oleh guru. 

5. Setiap individu menjelaskan kaidah yang telah dipelajari. 



6. Guru memberi kesimpulan mengenai kaidah tersebut.  

7. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama.  

Catatan Lapangan 4 

 

Metode pengumpulan data :Wawancara 

Hari/Tanggal   : Senin, 08 Juli 2019 

Waktu    : 21.00 WIB - selesai 

Lokasi    : Aula pondok pesantren   

Sumber data   : Afifatun Hasanah 

 

1. Apa tujuan dari pembelajaran shorof dengan metode 

mengahafal di pesantren ini? 

Jawaban: Jika santri telah mengahafal suatu naskah atau 

kitab maka akan mempermudah ia dalam pengaplikasian. 

Terutama pada ilmu shorof. Hafal dahulu pemahaman 

insyaallah menyusul. 

2. Mengapa pembelajaran shorof menggunakan kitab Al 

Amtsilah Al Tashrifiyyah? 

Jawaban: Banyak santri Fadhlul Fadhlan yang berasal dari 

SMA, SMK atau bahkan MA dimana mereka belum 

pernah belajar ilmu shorof sebelumnya di jenjang sekolah 

menengah ke atas. Ada juga santri yang berasal dari MA 



tetapi ia belum bisa memahami Ilmu shorof meskipun 

terdapat mata pelajaran tersebut. maka dari itu 

pembelajaran shorof di pesantren Fadhlul Fadhlan 

menggunakan kitab Al Amtsilah Al Tashrifiyyah, karena 

kitab tersebut sangat sesuai untuk pemula. 

3. Bagaimana Proses menghafal kitab Al Amtsilah Al 

Tashrifiyyah santri Fadhlul Fadhlan? 

Jawaban: Santri menghafal beberapa tasrifan kata yang 

sebelumnya telah diajarkan oleh guru. Mereka mengantri 

satu per satu untuk menyetorkan hafalannya disertai 

dengan penyebutan wazan, shighot dan bina’nya. 

4. Berapa banyak hafalan kitab Al Amtsilah Al Tashrifiyyah 

yang disetorkan santri tiap minggunya? 

Jawaban: Mereka menghafal 4 sampai 10 tasrifan kata. 

Terdapat juga yang hanya menghafal setengah dari target 

yang telah ditentukan.  

5. Apa masalah yang dihadapi santri saat menghafal kitab Al 

Amtsilah Al Tashrifiyyah? 

Jawaban: Tasrifan seperti halnya rumus, maka dari itu 

pengenalan ilmu tersebut harus divariasi dengan lagu. 

Disisi lain, mereka belum bisa mengaplikasikan ilmu 

tersebut ketika membaca kitab kuning.   



6. Apa solusi untuk mengatasi masalah tersebut? 

Jawaban: Ilmu shorof bukan ilmu yang instan, artinya 

harus ada katelatenan dalam mempelajarinya. Dalam 

proses hafalan shorof, mereka dapat menyebutkan contoh 

lain.  

7. Bagaimana evaluasi atau penilaian yang digunakan Anda 

sehingga mengukur tingkat pemahaman santri terhadap 

materi pembelajaran shorof ini?  

Jawaban: Setiap minggunya santri menghafalkan kata 

yang terdapat dalam kitab tersebut. Selain itu,  terdapat 

evaluasi semesteran untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan santri terhadap pemehaman ilmu shorof. 

 

Catatan Lapangan 5 

 

Metode pengumpulan data :Wawancara 

Hari/Tanggal   : Rabu, 10 Juli 2019   

Waktu    : 21.00 WIB - selesai 

Sumber data   : Putri Habibatus S. 

 

1. Apa tujuan dari pembelajaran shorof dengan metode 

mengahafal di pesantren ini? 



Jawaban: agar santri mudah dalam mempelajari shorof. 

metode yang baik digunakan pertama kali dalam 

pembelajaran adalah hafalan. 

2. Mengapa pembelajaran shorof menggunakan kitab Al 

Amtsilah Al Tashrifiyyah? 

Jawaban: Pembelajaran shorof di pesantren Fadhlul 

Fadhlan menggunakan kitab Al Amtsilah Al Tashrifiyyah, 

karena kitab tersebut sangat sesuai untuk pemula. Di 

samping itu kitab ini sesuai dengan kondisi santri, yaitu 

mulai dari awal atau pemula. 

3. Bagaimana Proses menghafal kitab Al Amtsilah Al 

Tashrifiyyah santri Fadhlul Fadhlan? 

Jawaban: Santri menghafal beberapa tasrifan kata yang 

sebelumnya telah diajarkan oleh guru. Mereka mengantri 

satu per satu untuk menyetorkan hafalannya disertai 

dengan penyebutan wazan, shighot dan bina’nya. 

4. Berapa banyak hafalan kitab Al Amtsilah Al Tashrifiyyah 

yang disetorkan santri tiap minggunya? 

Jawaban: Mereka menghafal 4 sampai 10 tasrifan kata 

beserta artinya. Terdapat juga yang hanya menghafal 

setengah dari target yang telah ditentukan. 



5. Apa masalah yang dihadapi santri saat menghafal kitab Al 

Amtsilah Al Tashrifiyyah? 

Jawaban: Mereka sulit mentasrif karena terdapat 

kemiripan lafadz. 

6. Apa solusi untuk mengatasi masalah tersebut? 

Jawaban: Sebelum santri menghafal, sebaiknya dianalisa 

dan dijelaskan terlebih dahulu satu per satu kata dari fi’il 

madzi sampai isim makan agar santri mengetahui dan 

dapat membedakan kata yang ada kemiripan.  

7. Bagaimana evaluasi atau penilaian yang digunakan Anda 

sehingga mengukur tingkat pemahaman santri terhadap 

materi pembelajaran shorof ini?  

Jawaban:  

1) Hafalan rutinan tiap minggunya 

2) Evaluasi semesteran. 

 

Catatan Lapangan 6 

 

Metode pengumpulan data :Wawancara 

Hari/Tanggal   : Jum’at, 05 Juli 2019 

Waktu    : 21.00 WIB - selesai 

Lokasi    : Pondok pesantren   

Sumber data   : Mailul Hafidhoh 



1. Apakah Anda sudah pernah belajar ilmu shorof 

sebelumnya? Jika pernah, dimanakah Anda 

mempelajarinya? 

Jawaban : Iya pernah, di Madrasah Diniyah Nurul Jadid 

Batang. 

2. Apakah Anda menyukai pelajaran shorof? 

Jawaban : Tidak terlalu suka. 

3. Apa yang Anda ketahui tentang ilmu shorof? 

Jawaban : Ilmu yang membahas tentang cara membaca 

kitab berbahasa Arab. 

4. Menurut Anda, bagaimana materi shorof itu? Sulit atau 

mudah? 

Jawaban : Iya, sulit. 

5. Apakah hafalan dapat membantu Anda memahami ilmu 

shorof? 

Jawaban : Dengan adanya pembelajaran shorof dengan 

cara menghafal dapat membantu memahami. Karena lebih 

diingat. Jika seseorang telah mengingatnya maka akan 

mudah untuk penerapannya. 

6. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menghafal kitab 

Al Amtsilah Al Tashrifiyyah? Jika iya, pada bagian mana?  



Jawaban : Saat pertama mempelajarinya terasa sulit. 

Terutama pada bagian akhir di bab tsultasi mujarrod. 

 

Catatan Lapangan 7 

 

Metode pengumpulan data :Wawancara 

Hari/Tanggal   : Rabu, 08 Mei 2019 

Waktu    : 22.00 WIB - selesai 

Lokasi    : Aula pondok pesantren   

Sumber data   : Maziyatul Fatikhah 

 

1. Apakah Anda sudah pernah belajar ilmu shorof 

sebelumnya? Jika pernah, dimanakah Anda 

mempelajarinya? 

Jawaban : Iya pernah belajar ilmu shorof sebelumnya, di 

Pondok Madrosatul Qur’an al Aqwan Boyolali. 

2. Apakah Anda menyukai pelajaran shorof? 

Jawaban: Iya suka. 

3. Apa yang Anda ketahui tentang ilmu shorof? 

Jawaban : Ilmu yang mempelajari tentang perubahan suatu 

kata. 

4. Menurut Anda, bagaimana materi shorof itu? Sulit atau 

mudah? 



Jawaban : Ilmu tersebut merupakan kategori ilmu yang 

sulit, akan tetapi diimbangi dengan rasa senang maka 

kesulitan akan berubah menjadi kemudahan. 

5. Apakah hafalan dapat membantu Anda memahami ilmu 

shorof? 

Jawaban : Sedikit demi sedikit saya mampu memahami 

ilmu shorof melalui  hafalan. 

6. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menghafal kitab 

Al Amtsilah Al Tashrifiyyah? Jika iya, pada bagian mana?  

Jawaban : Iya, pada bab tusltasi mujarrod. 

 

Catatan Lapangan 8 

 

Metode pengumpulan data :Wawancara 

Hari/Tanggal   : Rabu, 22 Mei 2019 

Waktu    : 21.00 WIB - selesai 

Lokasi    : Aula pondok pesantren   

Sumber data   : Dian Hendrarini 

1. Apakah Anda sudah pernah belajar ilmu shorof 

sebelumnya? Jika pernah, dimanakah Anda 

mempelajarinya? 



Jawaban : Belum pernah. Baru pertama di pondok 

Pesantren Fadhlul Fadhlan Semarang. 

2. Apakah Anda menyukai pelajaran shorof? 

Jawaban : Tidak terlalu suka.  

3. Apa yang Anda ketahui tentang ilmu shorof? 

Ilmu tentang perubahan kata dalam bahasa Arab. 

4. Menurut Anda, bagaimana materi shorof itu? Sulit atau 

mudah? 

Jawaban : Ilmu itu terasa sulit bagi saya. 

5. Apakah hafalan dapat membantu Anda memahami ilmu 

shorof? 

Jawaban : Menurut saya, sedikit membantu mengenali 

perubahan kata dalam bahasa Arab. 

6. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menghafal kitab 

Al Amtsilah Al Tashrifiyyah? Jika iya, pada bagian mana? 

Jawaban : Jika waktu pembelajaran diiringi dengan lagu 

untuk mensrifkan mauzun yang ada, maka hal itu dapat 

membantu mempermudah hafalan. Terutama pada bagian 

fi’il tsulatsi mujarrod. 

 

 

 



Catatan Lapangan 9 

 

Metode pengumpulan data :Wawancara 

Hari/Tanggal   : Sabtu, 06 Juli 2019 

Waktu    : 10.00 WIB - selesai 

Lokasi    : Aula pondok pesantren   

Sumber data   : Fakhrun Nisa Kumala 

1. Apakah Anda sudah pernah belajar ilmu shorof 

sebelumnya? Jika pernah, dimanakah Anda 

mempelajarinya? 

Jawaban : Belum pernah. 

2. Apakah Anda menyukai pelajaran shorof? 

Jawaban :  Tidak terlalu suka. 

3. Apa yang Anda ketahui tentang ilmu shorof? 

Jawaban : Saya belum bisa mendefinisikan ilmu tersebut. 

4. Menurut Anda, bagaimana materi shorof itu? Sulit atau 

mudah? 

Jawaban : Terdapat kesulitan dalam ilmu tersebut. Apalagi 

saya baru pertama kali mempelajarinya. 

5. Apakah hafalan dapat membantu Anda memahami ilmu 

shorof? 



Jawaban : Hafalan tanpa adanya penjelasan tidak dapat 

membantu saya untuk memahami ilmu shorof. 

6. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menghafal kitab 

Al Amtsilah Al Tashrifiyyah? Jika iya, pada bagian mana? 

Jawaban : Ada beberapa kesulitan yang saya alami. Pada 

bagian bab yang lafalnya jarang ditemui. 

 

Catatan Lapangan 10 

Metode pengumpulan data :Wawancara 

Hari/Tanggal   : Senin, 08 Juli 2019 

Waktu    : 22.33 WIB - selesai 

Lokasi    : Pondok pesantren   

Sumber data   : Siti Lutfiatul Hidayah 

1. Apakah Anda sudah pernah belajar ilmu shorof 

sebelumnya? Jika pernah, dimanakah Anda 

mempelajarinya? 

Jawaban : Pernah, di Madrasah Dinyyah Al Fajar. Akan 

tetapi, masih dipermulaan. Belum sampai selesai. 

2. Apakah Anda menyukai pelajaran shorof? 

Jawaban :  Tidak terlalu suka. 

3. Apa yang Anda ketahui tentang ilmu shorof? 



Jawaban : Ilmu tentang perubahan kata dalam bahasa 

Arab. 

4. Menurut Anda, bagaimana materi shorof itu? Sulit atau 

mudah? 

Jawaban : Gampang-gampang susah. 

5. Apakah hafalan dapat membantu Anda memahami ilmu 

shorof? 

Jawaban : Hafalan dapat membantu saya dalam 

memahami ilmu shorof. menurut saya pribadi, saya harus 

memahami terlebih dahulu apa yang akan saya hafalkan, 

sehingga pemahaman tersebut akan berkelanjutan sampai 

kapanpun. 

6. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menghafal kitab 

Al Amtsilah Al Tashrifiyyah? Jika iya, pada bagian mana? 

Jawaban : Ada beberapa kesulitan yang saya alami. Pada 

bagian bab yang tidak saya hafal, sehingga 

pemahamannya mudah hilang. 



Catatan Lapangan 11 

Metode pengumpulan data :Wawancara 

Hari/Tanggal   : Senin, 19 Juli 2019 

Waktu    : 08.30 WIB - selesai 

Lokasi    : Pondok pesantren   

Sumber data   : Laila Hanifus Sa’adah 

1. Apakah Anda sudah pernah belajar ilmu shorof 

sebelumnya? Jika pernah, dimanakah Anda 

mempelajarinya? 

Jawaban : Pernah, di MTs NU Nurul Ulum. Akan tetapi, 

masih dipermulaan. Belum sampai selesai. 

2. Apakah Anda menyukai pelajaran shorof? 

Jawaban :  Tidak terlalu suka. 

3. Apa yang Anda ketahui tentang ilmu shorof? 

Jawaban : Ilmu yang digunakan dalam tata bahasa Arab, 

supaya struktur bahasanya teratur. 

4. Menurut Anda, bagaimana materi shorof itu? Sulit atau 

mudah? 

Jawaban : pada bagian awal cenderung mudah. Saya 

mengalami kesulitan ketika diaplikasikan ke tata bahasa 

Arab.  



5. Apakah hafalan dapat membantu Anda memahami ilmu 

shorof? 

Jawaban : Hafalan dapat membantu saya dalam 

memahami ilmu shorof meskipun masih sedikit.  

6. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menghafal kitab 

Al Amtsilah Al Tashrifiyyah? Jika iya, pada bagian mana? 

Jawaban : saya tidak merasa kesulitan dalam menghafal 

kitab tersebut. Akan tetapi, jika disuruh mengingat-ngingat 

babnya terasa sulit. 

Catatan Lapangan 1 

Metode pengumpulan data :Wawancara 

Hari/Tanggal   : Senin, 19 Juli 2019 

Waktu    : 08.30 WIB - selesai 

Sumber data   : Risqiyah 

1. Apakah Anda sudah pernah belajar ilmu shorof 

sebelumnya? Jika pernah, dimanakah Anda 

mempelajarinya? 

Jawaban : Pernah, di Madrasah Diniyyah Awaliyah Nurul 

Anam Pekalongan.  

2. Apakah Anda menyukai pelajaran shorof? 

Jawaban : suka. 



3. Apa yang Anda ketahui tentang ilmu shorof? 

Jawaban : Ilmu tentang perubahan bentuk asli ke bentuk 

yang lain. 

4. Menurut Anda, bagaimana materi shorof itu? Sulit atau 

mudah? 

Jawaban : Saya merasa kesulitan pada bagian kaidah-

kaidah.  

5. Apakah hafalan dapat membantu Anda memahami ilmu 

shorof? 

Jawaban : Hafalan dapat membantu saya dalam 

memahami ilmu shorof meskipun masih sedikit.  

6. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menghafal kitab 

Al Amtsilah Al Tashrifiyyah? Jika iya, pada bagian mana? 

Jawaban : saya tidak merasa kesulitan dalam menghafal 

kitab tersebut.  

 : األئسلل  لالمتحبن3امللحق 

 
 Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan menyilang huruf 

A, B, C atau D! 

 

1. Kata ََفَ َتح termasuk dalam bab ke...dan shighotnya adalah...  

a. Bab 3, fi’il madhi 

b. Bab 4, fi’il madhi 

c. Bab 3, fi’il mudhori’ 

d. Bab 4, fi’il mudhori’



2. Kata  َانِصر  adalah bentuk shighot dari... 

a. Isim alat 

b. Isim Fa’il 

c. Isim Zaman 

d. Isim Alat 

3. Masdar dari kata َََعِمل, adalah...  

a. َعَمال 

b.  ََمْعَمل 
c.  َأْعَمل 
d.  ََعاِمل  

4. Isim maf’ul dari kata  ََيْضِرب adalah... 

a.  ََأْضِرب 

b.  ََمْضِرب 

c.  ََضاِرب 

d.  ََمْضر ْوب 

5. Di bawah ini yang termasuk kata perintah terdapat pada... 

a. َْا ْحس ن 

b.  َََتْس ن 

c. ح ْسنًا 

d.  َََمَْسن 

6. Orang yang sedang mencintai/ akan mencintai ada pada... 

a. َِْمق 
b.  ََيَِق 

c. َََوِمق 
d.  َأَِمق  

7. Fi’il amar dari َََخاف... 

a. َِْخف 

b. ََْخف 

c. َْخ ف 

d.  َََم ْوف 

 8. Masdar dari  َََخِشي adalah... 

a. خيشى b. ََمًْشي 



c.  ََخاش d. َخْشَية 

9. Berikut yang termasuk sighot isim fa’il ada pada lafal...  

a.  َم َسْلق 
b. َْي َسْلِقي 

c. ًََسْلَقاة 

d. م َسْلًقى 
 ...adalah bentuk shighot dari أَِمدَ  .10

a. Fi’il amar 

b. Fi’il madhi 

c. Isim zaman 

d. Isim fa’il 

  ...adalah bentuk shighot dari طَْأِطأَْ  .11 

a. Isim zaman 

b. Isim makan 

c. Fi’il amar 

d. Isim maf’ul 

  ...fi’il madhi, isim fa’ilnya َهي َْللََ  .12

a.  ََلَلة  َهي ْ

b. َِهْياَلًل 

c.  َمَهيِلل 
d. ََْهْيِلل 

13. Telah membaca hamdalah ada pada lafal...  

a. ََََحَْدل 

b. َم َْمَدلَة 

c. ََِحَْداًل 

d.  ََم َْمِدل 

14. Isim zaman/makan dari kata  َََهن ئ adalah... 

a.  َم َهن ئ 
b. تَ ْهِني ْئًا 

c.  َي  َهنِ ئ 
d. ََْهنِ ئ 

15. Fi’il amar dari َََجاب adalah... 

a. َُْي َاِب b.  َُم َاابَة 



c. ََِلَُت َاب d. ََِجاب  

16. Orang yang dikenai pekerjaan atau objek dalam bahasa 

arab dibentuk dari shighot... 

a. Isim fa’il 

b. Isim maf’ul 

c. Isim zaman 

d. Isim makan 

17. Berikut yang termasuk isim makan adalah... 

a. تَ َوفِ ًيا 

b.  َ م تَ َوف 

c. ًَم تَ َوّف 

d.  َتَ َوف 

 ...merupakan shighot dari م ْرًوى .18

a. Fi’il madhi 

b. Fi’il mudhori’ 

c. Isim zaman/ isim 

makan 

d. Isim fa’il 

19. Suatu pekerjaan yang berhubungan dengan waktuterdapat 

pada shighot... 

a. Fi’il madhi 

b. Masdar 

c. Isim alat 

d. Isim makan 

20. Shighot fi’il mudlori’ dari kata َََيَسَر،ََسار dan  َسَرى adalah... 

a. َََْيْسرِي، ،َيَ ْيِسر   َيِسي ْر 

b.  َََيِسي ْر،  َيْسرِْيَ،َيَ ْيِسر 

c. ََ ََيْسرِيَْي، ،ََيِسي ْر  ْيِسر   

d. ، ََيِسي ْر   َيْسرِْي،َيَ ْيِسر 

21. Masdar dari kata َََوَعد  dan َََوأَد adalah...  



a. ًَِعَدة  dan َوْأًدا 

b. َوْأًدا dan ًََعَدة 

c. َوأًَدا  dan َوْأًدا 

d. َوِعًدا dan َوَعًدا 

22. Fi’il amar dari kata ََيَ َفع  dan ََفَاء adalah...  

a. َْاِيْ َفع dan َِْفئ 

b. َِْفئ dan َْاِيْ َفع 

c. َْأَيْ َفع dan َْفَأ 

d. َْفَأ dan َْأَيْ َفع 

 23. Kata berikut ini yang mengikuti wazan ََاِفْ تَ َعل  adalah…  

a. أَْرَوى dan   اِبْ تَ َغى 

b. ِاْستَ ْنَجى  dan  ِاْرتَ َوى 

c. ِاْستَ َوى dan  ِاْرتَ َوى 

d. تَ رَاَوى dan   رَاَوى 

 24. Shighot masdar dari kata تَ َرج ى adalah... 

a. ًيا  تَ َرجِ 
b.  ََلَتَ تَ رَج 

c. م تَ َرًجى 
d.  َ م تَ رَج  

25. Kata  ََِاْسَتْخَدم dan ََِاْستَ ْعَمل mengikuti wazan... 

a. ََاِفْ تَ َعل 
b. ََِاْستَ ْفَعل 

c. ََأَفْ َعل 
d. ََفَ ع ل 

 ...fi’il madhi, berupa dhomir قَاتَ ل ْوا .26

a. ََه و 

b. مها 

c. هي 

d. هم 



َاَنرًا .27 ََوأَْهِلْيك ْم َأَنْ ف َسك ْم َق  ْوا َآَمن  ْوا َال ِذْيَن  kata yang bergaris bawah ََيأَي َُّها

mengandung dhomir... 

a. أنتم 
b. أنتما 

c. هو 

d. مها 

28. Kata berikut yang mengandung dhomir حنن adalah... 

a. َْنَ ْرِمي 

b. َْتَ ْرِمي 

c. َرَمَيا 

d. َرَمْوا 

29. Kata di bawah ini yang mengandung dhomir  مها adalah... 

a. تَ رَاَضى 
b. تَ رَاَضَيا 

c. تَ رَاَضْوا 
d. َنا  تَ رَاَضي ْ

30. Fi’il amar  dari lafadz اِْنَدَوى adalah... 

a. َِاِْنَدو 
b. َْيَ ْنَدِوي 

c.  َم ْنَدو 
d.  َم ْنَدو

 

 بل  االمتحبنالطبلببت إلج دفرت: 4امللحق

No. Nama NIM Fak/ Jur Benar 

1. Ana Rosyidah 1604021169 FUHUM/IAT 26 

2. Dian Hendrarini 1604046076 FUHUM/TP 24 

3. 
Fakhrun Nisa 

Kumala 
1707016115 

FPK/ 

Psikologi 
19 

4. 
Firda Amalia 

Kurnia NingTyas 
1704021168 FUHUM/IAT 25 



5. Hikmah NF 1503026089 FITK/PBA 29 

6. Hikmah Rahmasari 1503026079 FITK/PBA 27 

7. 
Inda Lailatul 

Inayah 
1601026043 FDK/KPI 24 

8. Jamilatul Fahmiyah 1603026004 FITK/PBA 24 

9. 
Laila Hanifus 

Saadah 
1703096032 FITK/PGMI 24 

10. Mailul Hafidhoh 1703016092 FITK/PAI 28 

11. Mauliana Irmawati 1705036140 
FEBI/ S1 

PBS 
23 

12. Nur Hasyim  1601036007 FDK/ MD 8 

13. Nurul Hakimah 1603046020 FITK/PBI 26 

14. Putri Nuri Nadia 1603026005 FITK/PBA 28 

15. Silmi Habibah 1702016017 FSH/ HKI 25 

16. Sinta Ema Cholilah 1701036056 FDK/MD 26 

17. 
Siti Lutfiatul 

Hidayah 
1608026006 

Saintek/ 

Fisika 
29 

18. Siti Maryam 1703026086 FITK/PBA 23 

19. 
Siti Nur Maziyatul 

Fatikhah 
1701016033 FDK/BPI 26 

20. Uswatun Khasanah 1603026045 FITK/PBA 26 

 

 رغرا ي م  مهدد فل  الضلالناجلوقع امل: 5 امللحق

 

       



 
Gambar 1. Jalan menuju Desa   Pesantren, batas permulaan 

perumahan BSB masuk ke barat ± 1 km. (Kiri jalan masuk Desa 

Pesantren terdapat Gereja Katolik) 

 

      
 

Gambar 2. ±  1,5 km kiri jalan 

terdapat PAUD Kasih Sayang 

Bunda 

 

 

Gambar 3. Asrama Remaja 

SMK Bagimu Negeriku (di 

dalam asrama ini terdapat 

gereja)

     
Gambar 4. Jalan sekitar ± 2 km 

dari permulaan jalan depan 

Gereja Katolik terdapat SMK 

Kristen. Di dalam SMK 

tersebut terdapat PAUD & TK 

Katolik. 

 

Gambar 5. Pondok 

Pesantren Fadhlul Fadhlan

 

 

 



 أنشط  الطلب   ي تهليم علم الصرف: 6 امللحق

 

      
  

      

 املابلل  :7 امللحق
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