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 ملخص

داية اه، خ عهد تطبيق طريقة القواعد كالرمة لرقٌية فهم الكتب التقليديٌة م. 2017. الٌور 
اف دكلوبو مادييوف كلية  قسم تدريس اللغة العربية .البحث العلمى .دارالٌساـ بوجاع كرادي

كومية  كالتعليمالربيةالعلـو  امعة ااسامية ا شرؼ . كغكنوركب ا يفرد الفطرل نور ساـ ا
اجست  .ا

كتب التقليديٌة ، طريقة القواعد كالرمة: مفتاح الكلمة 

عهدالعا  العربية اللغة تعليماؿ عملٌية  نعرؼسك. لسخد فكرة الطاب عليها يهدؼ ، ا
عهد صطلحٌيز بإك ديثة ا عهدك ا  أٌف اللغة لساف اك أقواؿ، ففي ذلك تعليم اللغة العربٌية .السلفٌية ا

باشرة، الطريقةيل بإستعماؿ طريقة الطبيعٌية، ك كما ريٌة الوحداة ظالن طريقةب يطبق م معٌية، كطريقة ا
عهد السلفٌية، لغة كتابة. (all in one system) كاحد نظاـ  ميع الطرؽ كل: معىلً  ً  ؾـي قاؿ  . كأما 

يل بإستعماؿ طريقة القواعد كالرمة، كطريقة القرأة، كطريقة الكتابة  ففي ذلك تعليم اللغة العربٌية 
 .  فركعريٌة اؿظالنكمشهور بطريقة 

توسسٌ  بتدائٌية،اإ رحلةا  فعليها بلغة العربٌية التقلديٌة كتاب تعلماؿ من أرد  االعلي ة،كا
امعات طاب) عهد اييان  طاب ك ،(ا بغي ؼ. ا   تعريفأف  قبلالعربية لغةى  اف يعرؼ تعلمللمي

حو  من انواع العلـو القواعد ضىا زمن   تعىٌلمتأك العربٌية كالكتابة ،قراءة العربٌيةؾ يهاعل ك
ركمٌية من ك،اجاكية . الفية إبن مالكككعمرطى،  ،ا

سئلة يأخذ عهد ب التقليديٌةاالكتكيف عملٌية التعليم  (1:  ثاثة اأسئلة كمن تلك ا  
اف نجدارالٌساـ بوجا عملٌية طريقة القواعد كالرمٌة ؿاؿ كيف تطبيق( 2؟، دكلوبو مادييوف   كرادي

اف دكلوبو مادييوف ؟، الكتب التقليديٌة ب التقليديٌةاالكتالتعليم  عهد دارالٌساـ بوجانج كرادي  3 )
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عهد دارالٌساـ بوجاب التقليديٌةاالكتكيف تقو عملٌية التعليم  ا  اف نج كحلو دكلوبو   كرادي
 مادييوف ؟

ذا البحث يستخدـ الباحث على سبيل البحث  تعرية مسائلى التطبيق الطريقة يستعمل ؿك 
ي طريقة اف دكلوبو ماديوف،  القواعد كالرمة لرقٌية فهم الكتاب  عهد دارالٌساـ بوجانج كرادي
ٌبة اأ اصر اساسٌيا الذم يتواجد لكي يتواٌفق  . داؼ، كفوائد البحث، كسئلة البحثالتقلدية، فع
هج كيفيٌ  دخاؿ ك م ذا البحث يستخدـ باحث   (. kualitatif-deskriptif)كصفٌي -ك 

ذا البحث  اصة من  عهد درالٌساـ بوجانخ عملية التعلم كتاب التقليدية ( 1: اما ا
اف دكلوبو مادييوف يؤدم إ فهم، حيث الذم  (القواعد كالٌصرؼ)علم أدكات ب تطبق كرادي

ملة و طريقة اؿ( 2. لصق مع الكلمات أدنا ا  الوحيدة الذم يتم طريقةقواعد كالرمة 
اف دكلوبو ماديوف،  عهد دارالساـ بوجانج كرادي  Utawi iku" كالذم يعرؼ باسم طريقةتطبيق 

و . " موذج ك  يستخدـ معهد دارالساـ بوجانج طريقةى القواعد كالرمة بتحطيس الثقا كب
معهد عرفة ترقٌية فهم الطاب كتاب التقليدية، عقد ( 3 .طريقة التقليدم  عملية التعلم

اف دكلوبو مادييوف  . تقييم الذم يقاـ على اأقل ثا مرات  اأسبوعدرالٌساـ بوجانخ كرادي
اؾ خطأ فسوؼ توبيخ أك ترير  طابكيقراء توٌجه على الوج أماـ شيخ، كإذا كاف   
. شيخ
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 ال اأول
مقّدم 

 
خلفية البحث   أ

عهد مو كمعرؼ م مؤٌسس تعليم اإساـك قا الواالصعود نظاـ باؿ، اتعج ي  الطاب ي
درسة نظاـ اؿ بواسيطة متعليم اإساـ كيستعمل . فقس ية، ككٌل شيء يبيع بأمور الشيخالديا

 فصار كلمتاف  ،(pesantren)كلمة بساترف ك (pondok)  كلمة بوندكؾ ب يع بكلمتاف "معهد"
ا حقاسعت ا، أف(pondok pesantren)معهدا  تصر اف ييذكركلكن .  بطابع كا بلفظ   

يلوف إ استخداـأخىر موٌكا أخصر يكوف لفظ أف ااٌ ". معهد" اس  لفظو  بق، أف أكثر ال
عهد(reseach islam)  مؤسسة البحوث اإسامية  كما قيل على1.اختصارو  و مكاف ، ا  

وا ككا معتجيٌة كتعليم اإساـ ؿلطابا  .ليسك
  تطابق الي طريقة ك(leader ship) عتمد على نوعم، اختلفاـ كالتعلمٌيزة  معهد كل لك

  2. عليهاالتعلم
عهدالعربٌية لغة  عهدثٌقافة اؿأفٌ  ،يبحثها تلفةات تطور اؿ    واييان  تلفة  ا
، أثر الذم  عليمتاؿ أثور، ؼا لغة ي اللغة أفٌ  تسرشدؿ الي ، اللغةتعريف كج  اسيما في
بل  العربية، لغةى  ان ستخداـت اااٌتصباإ س،كدرـ اللغة ستخداـإ قدرةأبرزت على  العربية لغةاؿ

عهد اؿ  .الذم أبرزت إتقاف القواعدلغة اؿ عليمتاؿ  ؼللغةاتسرشد و 
د العربية اللغة ـمتعل ،  البان  تقليديٌة اؿ الكيتب فهمم يهدؼ خاٌصةن،م الٌسلفمعهد ك ،عا

وس ـ لذلك،. العربٌية تعليم حٌّ ييرد أف يهدؼ اؿ،يٌةاإساـ تعاليماؿ شتعملإالذم حاشيتها 

                                                           
ا مغا كاعي،ار  1  Indonesia :ديبوؾ)، Pendidikan Karakter: Solusi Yang Tepat Untuk Membangun Bangsa ت

Heritage Foundation School ،2004) ،206. 
2
، online artikel ،2013 ، Mengapa-saya-harus-mondok-di-pesantren(online) مد سلمة،   

http://mafifgiffari (Tim Penulis Sidogiri).wordpress.com/2007/11/27//،  كن الوصوؿ اليها
 .2017 يو 16: بالتاريخ
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 الٌصوص فهمب مٌ استأنف, (الٌحو كالٌصرؼ) القواعد حفظ من بدءا العربية للغةا التعليم
ية  3.الكتب التقلٌيدية من الدي

لكشخص م أ توسسٌ  بتدائٌيةاإ رحلةا على  كافسواء التقلديٌة كتاب تعىلم  الر بة    ةكا
امعات، طابام  العلوم عهد الٌطاب ككذلك ا بغي . ا   قبلالعربية لغةى  يتعرؼ تعلمللمي

 درست ميى كقتو  أمٌ    قد تعىٌلمتأك العربٌية كالكتابة قراءةباؿ يع يهاعل  تعريفان كوفت أف
حو الواضح ن ك،ال ركمٌية ا  4.الفيةككالعمرطى  ،ا

ة الواقع ات التغي أجل من  التغي تماـ جدا مث كمة كاستكشاؼ لدراسةا لا  ما ا
ى ييد دًغ أفذلك  إستععبان  تليس. في . هااكؿ  للمشاركة ااجتماعية اجتهدين  تفك

ديدة اأشياء مافًتئ كث ،كلكن  تزاؿ ا مٌ الٌسلف علماء تأليف اؿالي الكتيب ، مدركس ائقناا
ةن  تماـ مث ،. اآف حّ لدراسة لا   الذمكالكتيب اأيٌاـ، ذ  احواؿ الٌزماف  كما أن

تظمٌ    للتفك نتيعة الوقت ذلك  تأليفهم  5.م

عهدالعا  العربية اللغة تعليماؿ  عملٌية اء. عامنا ذلك كأدكات يهدؼ ، ا  الرؤية على كب
ذكر عهد صطلحٌيز إك نعرؼس ،ذلك ا ديثة ا عهدك ا ديثة  ملك معهد.السلفٌية ا .  رؤيةن ا

يل بإستخداـ الطريقة كما طريقة الطبيعٌية، ك  الطريقةأٌف اللغة أقواؿ إذف تعليم اللغة العربٌية 
باشرة، ذريٌة الوٍحداة  طريقةباؿ يطبق م معٌية، كطريقة ا د ال  كل معىلً  ً  ؾـي يكوف سعبيان ع

عهد. (all in one system) كاحد نظاـ  شيء  اللغة تعليم  اللغة كتابةب يتم السلفٌية كاٌما رؤية ا
 الكتابة كطريقة القراءة طريقةك الرمة، طريقةك ، القواعدطريقة كما طريقةيل بإستخداـ اؿ العربية
 6 ".فوركعؿا الٌذريٌة طريقةبعرؼ أك الرمةك قواعد اؿكطريقة

ستخدمة  الطريقة ٌية راجعللم شاملةب فهمترقٌية اؿؿ العربية اللغة تعليم  ا  طريقة ي الدي
ياتكاٌما اؿ كالرمة قواعد ان ع تق علم: ي ,مو مقراء م.الكتابى  ماف اّكل كالطلبة ا   كير

                                                           
ميد  3  .ٗ ،Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab، بشرم مصطفى ك عبدا
4
رالدين    (.َُِّيو ياكارتا، نادم بوساكا، ) ,THARIQATI (Progam Cepat Qiraatul Kutub ،ٌمد 

5
يم الفتحية    .ُ ،(ََِٔ ،اراباف مانديرم. جف: كاديرم) ،Rahasia Sukses Belajar Pegon ،ٌمد ابرا

6
مهوريٌة اندكنيسييا،      .ٔ ،(ََِِ، خخخخ: جاكارتا) ، Kapita Selekta Pondok Pesantrenكزيرة الدنٌية ا
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عهد قد كاف تقريبان على  احلٌية اللغة ا ملة كملةن  أك كلمةن   ك. العربيةاللغة  حساسٌيةبعادة ا
دكؿ  ان معن تسعل الطُلبة ت كتابة كتابة يتعٌلق مع عربٌية بأم )(pegon gandul)بًبغوف    

ذمن يز ،لأستاذ بةكتالفظ ت ملة أك كلمة كل (أصليها يام تطبيقنوع    وذج  
و ستخداـبإ القواعد يع  بركيب الكلمة أمأيينا يعٌلم الذم تغريب اؿ  رموزؾ الكلمات  معٌ
ملة،  الكلمة ظيفةًشفرة يدٌؿ للوك   تركيب مباشرةن   على صغة الكلمةطابه ديد  حٌّ  ا

حو دما ,الٌصرؼك ,ال  7.قرأت ع

ذكر، من الطريقة كاإسراتيعية، ا تعليم اللغة العربٌية،  ذؿ ظامياتؾ ا  التعلم ال
، مثل  التقليديةالكتاب ا تش كلها ،ابرنامج يص عهد لأساتذ تسليمها  كالتوحيد، الفق

ا كالتصٌوؼ، كالتعويد، ا ك. ك  بوجانج  الٌساـ دار الٌسلفياإسامي  عهد عداد
اف دكلوبو مادييوف  .كرادي

ذ لفٌية  تست ذكورة، ا تطبيق طريقة القواعد والترجمة لترقّية  عن لبحثؿ باحثه فيهتٌم  ا
 .معهد دارالّسام بوجاع كرادينان دولوبو مادييونفهم الكتب التقليديّة ب

 
تحديد البحث  ب

 مسكات ، كالكتب التقليديٌةعملٌية التعليم على  العلميالبحث  ذ باحثحدد اؿ
ستحداـطريقةاؿ ا  ا عهد كحلو ي دارالساـ  ا القرأة ك ) كالرمة قواعد اؿطريقة بوجانج ك

دكؿ    .((me-mu’rod-i)معراد عليها ك, (gandul)ترمة  
 

  أسئلة البحثج
ذ  : الباحث اسئلة البحث كما يلىث م، خلفية البحث من 
عهد دارالٌساـ بوجاب التقليديٌةاالكتكيف عملٌية التعليم . ُ اف نج   دكلوبو مادييوف ؟  كرادي

                                                           
7
دل    .ِٗ ، Metodologi Pengajaran Bahasa Arab ،امد فؤد ايفي
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 الكتب التقليديٌة ب التقليديٌةاالكتعملٌية التعليم طريقة القواعد كالرمٌة ؿاؿ كيف تطبيق. ِ
اف دكلوبو مادييوف ؟  عهد دارالٌساـ بوجانج كرادي

عهد دارالٌساـ بوجاب التقليديٌةاالكتكيف تقو عملٌية التعليم  .ّ ا  اف نج كحلو   كرادي

دكلوبو مادييوف ؟  
 أهداف البحث د

داؼ  الكتاب تعلماؿ اتلعمليٌ ا عرفة( ُ )؛ البحث الذل أراد الباحث للوصوؿ إليهاأ
سكات اؿعرفة (ِ )،طريقة القواعد كالرمٌة يستحدتقليديٌة اؿ  لتفٌهم طريقة القواعد كالرمٌة ا

االكتب التقليديٌة عهد الكتب التقليديٌةطريقة القواعد كالرمٌة لتفٌهم اؿ تقوؿ( ّ )، كحلو  
اف دكلوبو مادييوفدارالٌساـ بوجانج مادييوف   .كرادي

 
 فوائد البحث ه

ذا البحث للطاب ك للمعٌلم  ك للم .1 .   ك للباحثعهدالفوائد العملية من 
القرأة ك قراءة ك ) فهم الكتاب التقليدية يفيد البحث ا الطاب لتكوف قادرة على .أ 

دكؿ  (.  (me-mu’rod-i)معراد عليها ك, (gandul)ترمة  
كالتفك اإبداعي  تطوير فالبحث لتوسيع ك إضافة فكرة جيدة , كفوائد للمعلم  .ب 

 ام طريقة القواعد أجل إضافة مدرس اأدب  استخداـ طريقة, قدراهم كمعلم
علم  تقد ,  ك كسائل  كأسلوب التعليمكالرمة كيرجو أف مساعدة كتسهيل ا

واد الدراسية .  كخاصة موضوعات اللغة العربية, ا
ذا البحث إ أما الفوائد  .ج  اكلة لتحس قدرة عهد ا من  كن استخدامها  

ؤسسة ك واد  جعل ا علومات أك ا .   السياسة  التعليممعيج الطاب ك ا
ا ؿ .د  ، ك  قدرة الباحث  تطبيق العلـو كنظرية يعلمذا البحث يفيد للباحث أنفس

امعة فس كباحث ، ك يكوف أف يعلم نفس،احاضرات  ا  فيا لتحس ال
علم) اكلة لتحس نتائج كالعمليات كتعلم الطاب كذلك لتحقيق  (ا ية   ه ا

تائج  .أقصى قدر من ال
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و أف تزيد فكرة عن التعليم اللغة العربيةأما الفوائد .2 ظر  ذا البحث إ ال خاصا ,  من 
رجع , ترقية فهم الكتاب التقليدية  ذا البحث كا لذلك يستطيع أف يستعمل 

بية  .للبحوث اأتية ك لرفع نوعية الربية لتعلم اللغة العربية ك اللغات اأج

 

 

منهج البحث  و 

مدخال وأنوع البحث ال. ١
اف دكلوبو ؿ  عهد دارالٌساـ بوجانج كرادي تعرية مسائلى التطبيق الطريقة يستعمل 

ي طريقة اصر اساسٌيا الذم  ماديوف،  القواعد كالرمة لرقٌية فهم الكتاب التقلدية، فع
ٌبة اأ ذا البحث . داؼ، كفوائد البحث، كسئلة البحثيتواجد لكي يتواٌفق  ك 

هج كيفيٌ  دخاؿ ك م  (.kualitatif-deskriptif)كصفٌي -يستخدـ باحث 
دخاؿ    هج البحثأف يكوف تعريف ا ؛ ك.  عدادنام ( ُ)تعريفها ثاثة حصاؿو

و مدخاؿ ، حٌّ حقيقة اأعرض كيشف بواضح موضحنالاقراب أك تركيض ا كيفٌية 
و طبيعة العلممدخاؿ( ِ) و( ّ)، كشف اعراض بتعٌردو ، بواسطتها .  ٌف أ ؾمدخاؿ 
وعة من التخصصات، مثل  ، كتستخدـة العيويٌةطرؽ نسًس اؿ موعة مت  emik-etik  ،
اسقى ميعتمدا . عا- الوظيف، كشكلخارجينا-كدخوليناشكل احتول، ك كملك ت

هج،  خرل، باأ إصطاحا ظور، كال " نظارات" ذيكر نطاؽ، كاأبعاد، أكاإنقطة كاؿا
سبقة كيشف أثواؽ ًمن كٌل ًكجهات .مشهورا   8. البحثؼادأا بإتفاؽ كمدخاؿ ا

هج الوصفي، اٌما اؿ  و ا ذا البحث  ستخدمة   هج الوصفي ك نٌوع البحث ا ا
ٌنظاـ اؿاؿ، ككح كاأ،كاأعراض اإنساف،  الكتلةاؿكاحاأ لليبحثو طريقة استخداـ 

                                                           
8
 ،الركز مدييا: يو ياكارتا) ،Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan ،أندم براسطوكك  
َُِْ)، ُِٖ. 
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اضر، كلكن زمافدث  اؿكا اأـ ةالفكر ختلفة،(apa adanya) بسيسن صفمو ا   عن ا
  9.الظركؼ كاأعراض، أك

ذا البحث، م مهٌمة أساتيذ الذم على ماحظ ك    تعلم كتاب يسا
م الكتاب عن لطاب اعلم فهم ا ـأنالتقليدية،  عهد كمشرفرعاية التقليدية، ك . ا

، فإف الكيفٌية ةؽمباستخداـ الطر كبيانات التعزيز كمصادر البيانات أخرلكاٌما الطاب 
د، عليها أف يكوف أكثر اكتمااييوجد البيانات الي  حٌّ ، كعميق، كجدير باالثٌقة، ك

داؼ البحث ذالكيفٌية ةؽمطرذ اؿاستخداـ ك. ٌقق ذلك أ اسبا    البحث ا يعتر م
ي ثاثة  حو التاحصاؿو أن يقـو   :، على ال

عهد  (1 ستخدمة  اف  لرقٌية  فهم الطاب  عراقيل االطريقة ا  دار الساـ بوجانج كرادي
ع فغوف  اندكؿ على الكتاب االتقليدية  القراءة كمعراد   ،((pegon gandul، كييرجم 

 . اأستاذ شرح تكرار ماا   جٌيدا((memu’rodi عليها

و مفيد لفهم عاقة عاطفية ب اأستاذ كالطاب الذين نشأكا على اف  (2 ذا البحث 
 .العملية التفاعل تعلم كتاب التقليدية

ذا البحث مفيدة (3 لتطوير نظرية التطبيق الطريقة القواعد كالرمة لرقٌية  فهم  أييا ك
 .الكتاب التقليدية

 

حضور الباحث . ٢
ا أٌف الدكر حاسمه لكٌل  احظة،  وعي   اإنفصل عن ا  خاصٌية البحث ال

اريو   10.السي
: الباحث كأداة البحث مطابقة للبحث شٌب أٌن ملك الصفات كما التا

ب توقعات بذات ألةالباحث ؾ . أ افز من البيئة الي  ميع ا ساسية كالرٌد على ا  ا
ع أكا ل . ا

                                                           
9
 .ُٖٔ ،Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan، أندم براسطوكك   

10
 .ٓ ،(ََِِ ،رماجا راسدا كاريا. فت: باندكنج) ،Metode Penelitian Kualitatif ، مليوع.  جكيؿ  
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ي كاملة . ب اات  . ككٌل ا
ا  . ج اات على التفاعات البشرم، ليس يفهم عرفةن كحد طوم ا . ك ي
صوؿ عليها فوراأداتكالباحث ؾ . د .  التحليل البيانات الي م ا
تاجات إ البيانات الي معها يوما ما   . ق البشر كأداة فقس قٌدر على استخاص ااست

يل التأكيد فذم , كتغي,  كتستخدـ فورا كردكد ل   11.(pelakan)كإصاح، كا

تاج الباحث أييا   حٌّ  ٌرؾ الباحث كمشرؾ  مع البيانات شديدا، ك ا   
. اضافيةن كتركيزا على موضوع البحث

 
 مكان البحث. 3

ذا البحث ، أم ، مكاف  ذكور أعا حو ا اف  دار الساـ عهدعلى ال بوجانج كرادي
عهد دارالساـ بوجانجكاختار الباحث . ماديوفدكلوبو  ها أٌن ،ا شعر مك ،متخرج م
 القواعد كالرمة الطريقة ذلك معهد يكوف   التقليديٌةتدريس كتابعلى باحث 

توقع أف عمان ستإ كافاحثالب، كا ثل  بإستخداـ ذلك ا د   عا طقة  أخرلا أييا 
ها العملية كتاب عاٌمةن الي تعليماتاحيطة اخرل نطقةدكلوبو خاٌصة كا طٌبق م  التقليديٌة م

 .القواعد كالرمةطريقة باؿ
 
   لبيانات امصادر والبيانات. 4

صوؿ على  ث كيفٌي، م ا بالتأكيد البيانات اليركرية من قبل الباحث،  
البيانات الي م معها من مصدر البيانات  شكل بيانات كصفية، مثل الوثائق 

ا دات، ك  ست ، كا شارك احظات، كالعمل، ا  ك البحث 12.الشخصية، كاجاؿ ا
صوؿ على البيانات كن ا و موضوع حيث  ديد مصادر  .مصادر البيانات  كن  ك
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, الفابتا: باندكنج) ،Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods) ،سو ييونو  
َُُِ)، َّٕ. 
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كاف ككرقة البحثٌية ي الشخص كا قسم مصادر 13.البيانات على ثاثة اشياء،  ك  كي
البيانات أساسٌية إ البيانات الرئيسٌية  البحث، كالبيانات الثانويٌة  :البيانات إ نوع

ي ميع البيانات .زيادة إ البيانات أساسٌية  البحث  مصادر البيانات أساسٌية 
تعلقة بأقواؿ شرؼ، كـ،الطاب كأفعال ا عهد  كاؿا  ماديوف   بوجانجدار الساـرعاية ا

ي  االبياناتكاٌما . الصوت كالصٌور/شكل ماحظات مكتوبة أك مسعلة الفيديو لثانويٌة 
كتوب عهد،بيانات ا فوظات ا  . ككيتب الطاب، كثيقة رمٌية، ك

 وأدات البحث   ليب جمع البياناتاأس. 5
ية  اؿك أسل طوة أ ي ا دؼثب مع البيانات   ث من اؿ اافيل، أف ا

صوؿ على البيانات صوؿ الباحث تح  ب مع البيانات، فإفكدكف معرفة أسل. و ا
 14.على البيانات الي تلس معاي البيانات احددة

علوماها طريقأٌما اؿك مع ا  : كما يليا، بيانات الذم يصاستخدـ الباحث 
 الماحظة . أ

ي احظة    طريقة ا ب باحث إ أسلوب  مع البيانات ابيٌد يذ  ا
عرة تعلقة با سائل ا راقبة ا يداف  كاف كالفاعل، كاإنشطة, ا كاأشياء، , كا

شاعر داؼ، كا يدة .  كالوقت، كاأحداث، كاأ و اسلوب ا احظة  كطريقة ا
عرة كالزماف كاأحواؿ خاصةن  بحث مثل معاملة  البيئة أك ا اقب على معاملة ا . ل

معها لباحث، اأشياء تعٌلق اك اًئق بالبيانات مطلوبنا فقسكلكن   إجزأء .  
احظات، الباحث تشارؾ سلبينا و، الباحث  يشارؾ  أنشطة البحث ك . ا ام 

اعهم، سواء كاف . يتفاعل معها مباشرةن  كياًحس الباحث تفاعل اإجتماعي الذم ص
 15.وضع  البحث معنا كبغ أيينا

                                                           
ارسيمي أريكونطا،  13 كا جيفتا، : جاكارتا)، Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktikسو ، (ََِٔري

ُِٗ . 
  .Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)، .308 سو يونو، 14

15
شوردمٌ     .ُٓٔ ،(َُِِ, الركز مدييا: يو ياكارتا) ،Metode Penelitian Kualitatif ، جونيدم   كفوزا ا
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ذ  مع البيانات، كأٌما   احظات تستخدـ ا اؾ عدة أنواع من ا    
شاركة احظة ا وع ا مع ،البحث دراسة استخدم ب و اسلوب ا  أم 

يل كلفهم على اأعراض  البيانات فس  بيئة اجتمعات ل ابيٌد مشركة باحث ل
عهد دار الساـ 16.موجودنا ي  بحوث  فس مباشرةن  إ ا   كعلي مشركة باحث ل

اطق مادييوف جوم الشرقٌية اف ك الفرعية دكلوبو ك ا جاء .  القرية بوجانج كرادي
صوؿ على معلومات  كاف للبحث من أجل مراقبة كا ب مباشرةن إ ا باحث كيذ

يداف . على ا

المقابلة . ب
مع البيانات إجتماع ب شخص أك أكثر لتبادؿ  ي اسلوب ا قابلة  ا

علومات  علومات كاأفكار بإستخاص ا كن أف يب (tanya jawab)ا يث   لفظينا 
وضوع معيٌػنا ا اساسينا.  ا تلف بغ قابلة العمق ا  يات ا ا , بعاٌمةو . تق ٌّ   ا

تلفنا خر، ككيفية إجراء مقابات  قابلة، كدكر ا داؼ ا قابل، كاأ  17.دكر ا
احطة تلف  لك عدة اأنواع,   ذا  قابلةكاٌما ا, ككاف مقابلة  يستحدـ  

فتحة و اأسئلة ا ي مقابلة بإستحدـ اأسئلة العيويٌة كاما, البحث  نطاـ . أم 
ستعيب, ككلماها, اأسئلة ذكورة . ك كيفٌية القسمة سواءن لكٌل ا قابلة ا كذلك ا

طيئة   18.بإستحدـ ليزيل اإحتماؿ ا

ذ اؿ و مقدمي الرعاية ام متعٌلم ستعيبخر كاكا  يعملث   ايينا  
عهد رتبطة هذ , الكتب التقليديٌة، كمصريف ا اس ا تعٌلقهم، كبعض ال كطاب ا

ذكرة. اأنشطة فسوؼ اأسهل لباحث  نيل البيانات الازمة ككاحدة من , بذلك ا
هود ليزيل على أخطاء البيانات من عمليات مع البيانات السابقة  احظة)ا  .(ا

تسئل  م ما شكل قائمة من اأسئلة قبل البحث أدلة مقابلة  عل باحثتج

                                                           
16

شوردمٌ      .Metode Penelitian Kualitatif،  166،  جونيدم   كفوزا ا
 .ُِِ ،Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan، أندم براسطوكك   17
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 .Metode Penelitian Kualitatif ،188، مليوع.  جكيؿ   
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خر  ذكورباحث اإجابة على ا ستمر .  طويا بذلك ا مقابات معمقة نفذت 
تاج الباحث معلومات جديدة  صوؿا ككلما  علومات الكاملةقا  . على ا

 
الوثيق المكتبة . ج 

كتبة ص، . عن سعل اأحداث الي مرت الوثيق ا كن على شكل ال كثائق 
ثاؿ . الصور، أك أعماؿ ضخمة لشخص الوثائق الي تشكل الكتابة، على سبيل ا

ياة كثائق  شكل صور، . قصص كالس كاأنظمة كالسياسات، يوميات، تاريخ ا
ا تحركة، كالرسومات ك  .  مثل الصور الفوتو رافية، كالصور ا

ثاؿ  شكل أعماؿ ثيقة من كثائق الفن، كالي قد تشمل الصور  على سبيل ا
ا احظة  كثيقة. كالتماثيل، كاأفاـ، ك  ي مكملة استخداـ أسلوب ا الدراسات 

ث نوعي  19.ك مقابلة 

ا ثائق تغطي مادة مثل ديدا، ك   التصوير الفوتو را : كبشكل أكثر 
لم  رضية، ك اات ا ذكرات كالرسائل كاليوميات، كتسعيل ا كالفيديو، كاأفاـ، كا
الة  ستمدة من دراسات ا كن استخدامها كمعلومات مساندة، ككعزء ا جرا كالي 
قابات  شاركة كا احظة با ستمدة من نتائج ا ي مصدر البيانات اأساسية ا الي 

تعمقة   20.ا

تعلقة  علومات ا ية الوثائق ك مع ا كذا، الباحث كالي تتطلب تق ك
يات  ذ التق اات الي يتع دراستها كيقوؿ الباحثوف، أف الرجاؿ بإستحداـ  ا

اذج فيما  قيقي تطبق أساليب  الطريقة كثائق كالباحث لديها أدلة على أف ـ ا
 شكل آنج من القواعد كالرمة لرقٌية الفهم الكتب التقليديٌة  تعلم اللغة العرابٌية

رتبطة  ا حّ كثيقة   ا خطوطات ك  ازات الكتب كا الصور الفوتو رافية، ك اإ
ددة شاط من مدرسة داخلية  . بعملية التعلم، مثل الطاب يوميا، ككذلك برنامج ال

                                                           
 .ِّٔ  ،Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)، سو ييونو  19
 .ُُٗ  ،Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan، أندم براسطوكك   20
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 تحليل البيانات  طريقة.6
ميع البيانات الي م  هعي لو ي عملية البحث بشكل م ليل البيانات    

كن أف  يدانية كمواد أخرل، لذلك  احظات ا قابات، كا صوؿ عليها من ا ا
كن أف يكوف من السهل . يفهم تصر  شكل  ليل البيانات  كالغرض الرئيسي من 

كن دراستها  ، كذلك أف العاقة ب مشكات البحث  أف نفهم كسهلة لتفس
ا   21.كاختبار

ليل البيانات  يات  راحل Spradley كعاكة على ذلك، كفقا للتق  تكييفها كفقا 
رحلة من ااستكشاؼ مع مع البيانات . البحث ذ ا ليل السؤاؿ جولة اأرض،   ك

هيمن ليل ا ليل البيانات يتم عن . البيانات الي قاـ ها  ديد الركيز على   مرحلة 
يفية ليل التص ليل . طريق  ليل البيانات يتم عن طريق  رحلة من ااختيار، ك ذ ا  

componential . دة تصل إ إنتاج اللقب مع التحليل كعاكة على ذلك، 
وضوعي   22.ا

وعية  ليل البيانات ال الة باستخداـ  ذ ا ليل البيانات   يات   كجاءت تق
ابرماف  ليل . Spradleyومفهـو مع مايلز آند  شاط   ابرماف ال كقاؿ مايلز آند 

اـ،  وعية يؤديها بشكل تفاعلي كيستمر باستمرار  كل مراحل من خاؿ إ البيانات ال
شبعة ليل البيانات البيانات . كالبيانات حّ ا شاط   فاضكيشمل ال ، كعرض 23ا

conclucion ، 24البيانات
و موضح  الشكل التا. 25 ليل   :خطوات 
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اـ   كومٌية بريس: ماانج)، Metode Penelitian Kualitatif ،ٌمد كاس امعة اإسامية ا  .َُِ، (ََُِ ،ا
 .ُّٓ ،Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)، سو ييونو  22
ي أساسية، مع الركيز على اأشياء   23 و لتلخيص، كاختيار اأشياء الي  تقليل البيانات  سياؽ البحث  السؤاؿ 

عل فئة ا  ي مهمة،  زيد من مع  .الي  فيض نظرة عامة كاضحة كيسهل الباحث إجراء ا ، يعطي البيانات الي م  كبالتا
. البيانات

ة،   24 س احرز  شكل قص ي كضع بيانات أك خدمة البيانات إ  طوة التالية  مرة كاحدة يتم تقليل البيانات، م ا
صفوفات، شبكة كالرسـو البيانية اط لتم بدعم من البيانات للدراسة، م  .الرسـو البيانية كالرسـو البيانية، ا دما م العثور على أ ع

هائي للدراسة مس التقليدم الذم سيتم بعد ذلك تعي على التقرير ال و بالفعل ال مس   .ال
تاج كالتحقق  25 ي است ذ الدراسة  وعية   ليل البيانات ال طوة الثالثة    .ا
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 جمع البيانات

 تخفيض البيانات

 استنتاج البيانات

 عرض البيانات

 

 

 

 

 

 

وذج مقابلة) ) ليل البيانات .  اصر  الع 15.1b الصوار     

 تنظيم كتاب تقرير البحث ز
باحثة نظاميات ذ للتصٌور  إ نتائج كاضحة كدقيقة كيعطي  كللدبٌر الازمة للحدا

مان  ذ ك . البحث العلمي  قسم كل فصل "مسة فصوؿ" من البحث العلميتتكوف  ، كي
باحثةإ عدة الفصل الفرعي :  التاكما، مع التفاصيل  ا

 
داؼ ، كاأسئلة البحثكاأ،  البحثلفيةيشتمل امقدمة ، ك :الفصل اأكؿ  

هعية البحثتكالفائد البحث ظرم، م باحثة، اإطار ال .  كا
ظرية القائلة بأف اأساس  :الفصل اث  ذباحثةال  العلمي البحث ا مشكلة  

 طريقةاؿ مسكات ، كالكتب التقليديٌةعملٌية التعليم على 
ستحداـ ا ا عهد كحلو ي دارالساـ  ا  طريقة بوجانج ك

دكؿ ) كالرمة قواعداؿ -me)معراد عليها ك, (gandul)القرأة ك ترمة  

mu’rod-i)). 
 دارعهد لرقٌية فهم الكتب التقليديٌة اأستاذ  عراقيل توج :  ةالفصل الثالث

اف دكلوبو مادييوفالساـ  . بوجانج كرادي
توم  :ربعة  اأالفصل  لرقٌية فهم الكتب  اأستاذهود عن اليل نتائج البحث 

الكتب  تعليماؿ اتعمليك،  كاضحناعلى الطابالتقليديٌة 
وذج التقليديٌة  لفهم الكتب  القواعد كالرمةطريقةاؿلتطبيق ا، ك
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اف دكلوبو مادييوفدارالساـ عهد  التقليديٌة . بوجانج كرادي
ة :مسة  االفصل تاجات لإجابة علي اا، كتتألف من بيعة خا ست

شاكل الي صيغت كااقراحات  .اما ا
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ن ال   الثّ
ر النّظر و  قاإط ث الّس  ح
 

 اإطار النظرى أ  

طريقة القواعد والترجمة   .١
خلفية طريقة القواعد والترجمة . أ

حو كم لغةن ققواعد      قاموس العلمي اؿ ي عملية  ٌماأ ال لغة ترمة من اؿاؿترمة 
س دؼاأج  Metodologi Pengajaran“ كتاب مس الّدين أشر  كقاؿ.  إ لغة ا

Bahasa Arab” ذ ميع اللغات اليفراض إ قـو على طريقة م اؿق كضح أف   أساس 
، كأف قواعداذ  طق اللغة العا لغة اؿكن تعلم م لذلكك.  جزء من الفلسفة كا

طقي فظ . تعزيز القدرة على تفك ا ذا اأسلوب  كيتم تشعيع طاب اللغة مع 
بية الرمة صوص الكاسيكية  اللغات اأج صوص  ؿال طاب، كخاصة ال

بية الرمة صوصؿ الكاسيكية  اللغات اأج  قيمة  الي فيهاطاب، كخاصة ال
صوصعالية،  ذا ال اؾ كقد يكوف   اء  فردات أك العبارات  ب عقدة كا مل ا ا

  26. أحياناالي ا يتم استخدامها
و مزيج من طريقة ق الطريقةذ       حوية  ذ . (الرمة) الرمة مع طريقة ال

حويةكن أف تكوف مثالية عمليان من الطريقة مالطريقة  سبب ضعف ؿ. ترمة أك ال
ساكاة كتكمل،اكاحدة من كل ذ اأساليب يكوف قد تتداخل على قدـ ا   من 

 27.يع أف كا يتم تطبيقها معا، كتدرس أكا م ترمتها
لة .الطريقة التقليديةمن  قواعد كالرمةاؿ  طريقةك البا ما يطلق عليها اسم  للو

ذا اللقب اانطباع  توم  ةطريقةاؿ"اأك  ذا ".  القد قد يكوف اأمر كذلك، أف 
ة و بالفعل القد و أمر مهم كمث . اأسلوب  ، ك ذا  يكن مشكلت لكن 

                                                           
 8. ، ص(َُُِ, بوساكا مدييا. جف: باندكنج) ،Strategi Belajar Mengajar ، مدا26
امعة , ماانج)، Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab ،امدا عبد كمصطفى بسرم 27 ا

يم برس  ا مالك ابرا كومية مول   15، َُُِ, (اعغوتا ايكاي)اإسامية ا
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و أف طريقة حكم ترمة قوم بالفعل  اجتمعات اأكركبية لعدة قركف   تماـ  لا
ية كو ا اليونانية كالاتي بية، ك   28.تدريس اللغات اأج

ختلفة               ، كأنا نقلت من دراسة الكتب ا ذكورة أعا لفية الثاثة ا ترمة . ا
حوية ل جانب مهم .  القدرة على السيطرة على قواعد اللغة،أكا: الطريقة ال

ملة،كالثانية فردات كا ، لديها امتياز، .  كالقدرة على ترمة ا انب ذين ا لذا من 
ي كتوب : ك و مب  الشكل ا بية كما  كن نقل اأفكار أك أفكار من لغة أج

بية مع قراءة كاحدة فقس(ملفقة) كن أف تفسر مباشرة بلغة أج  . ، كلكن 

 

طريقة القواعد والترجمة الخصائص . ب
  : م اؿكما،  إحد الكتابطريقة القواعد كالرمة اؿ فكرة عن خصائص      

وانب  (1 تماـ  اؾ قلق عميق  القراءة، كالكتابة، كترمة، أقل من اا ك
كالتحدث   ااستماع

استخداـ لغة اأـ كلغة التدريس  أنشطة التعلم    (2
ا ا اف القوان   (3 حومش   ال
فردات كم ترمة حرفيا  (4 و عن ظهر قلب تعلم قواعد اللغة كا التعلم اأساسي 

ستهدفة كالعكس بالعكس   تعلم ا من لغة إ لغة ا
تعلم الذين يستمركف  تلقي  (5 علم  عملية التعلم أكثر نشاطا من ا دكر ا

واد بشكل سلس   29.ا
ي ااخر كتابك صائص  :   ا
بية اإعاف لتكوف قادرة على قراءة اأدب   (1 ككاف الغرض من دراسة لغة أج

اللغة العربية  إندكنيسيا  

                                                           
. ص، (2014، رماجا رسداكاريا PT، جباندكف) ،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabكاف، اـرأجف  28

170  
اقة ك   29 اطق ها أمد طعيمة، رشدممد كامل ال  .234، (ََِّ ،إيسيسكو: مصر)، طرائق تدريس اللغة العربية لغ ال
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حوكتاب : تتكوف موضوع (2 صال كتقدـ قواعد اللغة . ، القاموس، كقراءة ال
باطي، كالي تبدأ مع عرض قواعد تليها اأمثلة كصفها بالتفصيل كعلى  ااست

.  طوؿ
فردات كترمات  (3 ائي اللغة أك قائمة ا فردات  شكل قاموس ث ظر إ ا .  كبال
ية الكاسيكية اـ  (4 صوص  شكل اأدب أك الكتب الدي .  قراءة ال
تعلمي اللغة  (5 ليزية تارغ ق ر  ر للغة اإ فيظ ا و  حكم قاعدة التعلم 

.  كالعكس بالعكس
تعلم تستخدـ لغة التدريس  أنشطة التعليم كالتعلم ( 6 .  اللغة اأـ ا
واد  (ٕ ادة كدكر الطاب كمتلق سلبي من ا علم نشطا كما مقدـ ا  30.دكر ا

ي(2014: ىفٌ اؿأك )ك كتاب        :  ، كخصائص 
حوم ( 1 فظ عن ظهر قلب قواعد أك ال .   تعلم اللغة، كتركز فقس عن طريق ا
يل (ااستماع كالتحدث)ذا اأسلوب من التعلم استبعاد إجادة اللغة  (2 ، كحّ 

.  إ أف تكوف   موجودة
وانب رمي   (3 ا من ا وانب اللغوية ك  تماما با و أكثر ا ذا اأسلوب 

.  الكفاءة
هارات اللغوية  (4 ، ( ااستماع كالتحدث)على الر م من أف ا الذم يدرس ب

ة جدا .  كلكن لشدة صغ
حوية  (5 و من خاؿ أمثلة أعياء كصفها احقا كفقا للقواعد ال أنشطة التعلم 

حوية  كم كفقا للقواعد ال ميعها  ا حو كالصم   31.(رؼال
واد من خاؿ الرمة كمن فرصة ضئيلة .           م اختبار فهم القواعد كالقراءة ا

ذ الطريقة، أن / مارسة  مارسة كيتحدث خاؿ استخداـ  ااستماع ا
ارين القراءة كالرمة صة للحديث . أكثر تركيزا على  كيستخدـ معظم كقت ا

                                                           
اجي 30  Strategi Pembelajaran, Konsep, Dasar, Metode dan Aplikasi dalam Belajar ،سو

Mengajar ، (دك ليرا مدييا: يو ياكارتا  . 38، (ََِٗ،  رافي
 برس، ديفا: ياكرتاغيو) ،Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab، ىنٌواؿأك   31

2016) ،184-185  
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تاح لاستخداـ  ديث  الداخل)عن اللغة، ككاف القليل من الوقت ا  32(ا
 . لغة الدراسة

 
طريقة القواعد والترجمة الخطوات . ج

:  فكرة إحد الكتب، كما يليمن  اخطواتكاٌما ا    
علم الدرس تعريف حبة قواعد اللغة م إعطاء بعض اأمثلة، كالكتب   (أ بدأ ا

تاجي ستخدمة يستخدـ اأسلوب ااست درسية ا .  ا
فردات كالرمة، أك م يطلب  (ب علم يؤدم الطاب على حفظ قائمة من ا ا

فردات قد حفظت سابقا .  من الطاب إثبات حفظ ا
ص أدت م أدلة على الطاب  (ج علم يطلب من الطاب فتح الكتاب قراءة ال ا

علم تصحيح  تول القراءة عن طريق ترمة كلمة كلمة أك ملة، ا على فهم 
حوية  صطلحات ال حو كالص)ترمة   صحيحة كشرح بعض ا  (رؼال

علم اأكقات اأخرل لديها أييا الطاب .(البا ة)كماؿ اللغة    ا
وم  ليل   33.(meng-i‘rab)القياـ 

، فيا عن (2011: امدعبد ا كمصطفىبسرم ) كتاب ك         
كن اؿااستخداـ العملي  القياـ طريقة القواعد كالرمة  تعلم اللغة العربية 
حو التا :  ب على ال

وادتكرار    (أ علم  مفردات تسعيل الطاب . مفرداتا دما يقرأ ا جديدة ع
بية  .  (العربية)الرمة اأج

علم يقوؿ نصف الطاب قراءة فقرة  كتاب بصوت عاؿ (ب علم قراءة . ا بعد ا
مل  كقت احق إعطاء الفرصة للطاب لتكرار القراءة بصمت .  بعض ا

                                                           
32

عد  اللغة كاأعاـ    كت)لويس مألوؼ، ا شرؽ: ب ( ۱ٖٗٔ: دار ا
اجي 33  Strategi Pembelajaran, Konsep, Dasar, Metode dan Aplikasi dalam Belajar ،سّو

Mengajar،38 . ص  
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ص  لغة الرمة (ج مل  ال ساعدة . الطاب ترمة ا علم  إذا لـز اأمر ا
.  الطاب الذين يواجهوف صعوبات

حوم بداية جديدة مع شرح   (د واد اأساسية ال كأكضح القواعد  . (القواعد) ا
كأشار الطاب قواعد كاملة مع . (العربية)التفاصيل باللغة اأصلية 

اءات  كتاهم ات، كاأمثلة كااستث .  التفس
حو كقيى كقتا  ّاية الدرس تعمل  مهاـ مكتوبة  اتصاؿ مع   (ق من ال

كتمل  . اللغة العربية إ الرمة كيطلب من الطاب إكماؿ العمل   ا
فظ  زؿ، كأييا إعطاء مهمة   34. جديدة تتعلق الدرس التامفرداتا

طوات         كن أف يقاؿ ا هعية على افإن  و موضح أعا أف تكوف م  
م أقل مستقل  كل درس علم أكثر من . اإطاؽ، كلكن الطاب  نسبة ا

 ، ا أعا قابلة الي سبق ذكر يل إ أف تكوف سلبيةمرة كالطاب، كا  . طاب 

 
 طريقة القواعد والترجمة  والنقصمزايامن حيث ال. د

، أما  ذ طريقة القواعد كالرمة مزايا كعيوب كن تلخيص  ا سبق            
و موضح أدنا سبة للمزايا كعيوب اآراء  :  بال

:   كما يليكتابإحد  
 مزايا ال (1

حوية عن ظهر قلب من  (أ ع حفظها من قبل القواعد ال تعلم إتقاف  ا
دؼاللغة  .  ا

ستفادة كقادرة  (ب تول اللغة التفاصيل مواد للقراءة ا تعلم على فهم  ا
.  على ترمة

تعلم على فهم خصائص   (ج ياللغة ا ة الي  دؼ كأشياء أخرل كث  ا
اقية مع خصائص اللغة اأـنظرمٌ  ت كن ا .  ، ك

تعلم على تذكر كحفظ  (د .  ذا اأسلوب يعزز قدرة ا
                                                           

 15 . ص، Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab ،امدا عبد كمصطفىبسرم   34
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ثا  (ق علم ا ة كا يطلب قدرات ا ا  الصفوؼ الكب فيذ .  كن ت
 نقصال( ٢

و أكثر التدريس    (أ ".  الكفاءة"ا يعلم " حوؿ اللغة"ذا اأسلوب 
ذا اأسلوب يعلم قراءة الكفاءة،  ح أف ثاثة الكفاءة اأخرل   (ب

ل (ااستماع كالتحدث كالكتابة) ا .  يتم 
ملة  سياؽ   (ج ي  كث من اأحياف يتغلب على مع ا رفية  الرمة ا

.  كاسع، كالرمة ليست شائعة كفقا لذكؽ اللغة اأـ للطالب
وع اللغوم   (د وع لغة كاحدة، الت تعلموف فقس الت  الكتابات ييتعلم ا

ديثة كاللغة احكية كتوبة ا .  الكاسيكية،  ح ا يسمح اللغة ا
ياكل كالعبارات الي درسها الطالب  الرؾ   (ق فيت ا فردات، قد ا ا

ديثة تلف  اللغات ا .  ع 
شاكل من القواعد م  ادر مرة أخرل   (ك أف أدمغة الطاب الوفاء ها ا

 35.مكانا للتعب كخلق لغة
حو التانقصا كفائيا، كيذكر كأٌما  كتاب ااخىر          :  ، على ال

 المزايا( 1
حوية من اأجانب   (أ حو أف يعتاد الطاب على حفظ القواعد ال ال

كن للطاب التحدث باللغة لغة  .(كالصرؼ يث  ذا أمر ضركرم  ك
بية بشكل صحيح كفقا لقاعدة م  .أج كباإضافة إ ذلك، كالطاب 

 .جيدة جدا  القراءة كالكتابة بشكل صحيح
بية  )ب يد  تعلم لغة أج  .تدريب اانيباط العقلي كع
ذا اأسلوب  (ج دكف صعوبة  استخداـ  علم ا  لذلك، ا يفيل . ا

علم قواعد اللغة أنشطة التعلم ا . قدرة احادثة كبعبارة أخرل، إذا أتقن ا
.  كن أف يؤديها بشكل جيد

                                                           
  Metodologi dan Strategi Alternatif، 38   ،كاخركف، راضية زين الدين  35
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م، كالتكلفة  (د هد، كا .  ا يتطلب الكث من ا
علموف بسهولة السيطرة على أنشطة التعلم  (ق  .ا
علم خلق بسهولة اأسئلة كتقييم كمراقبة   (ك فيذ اختبارات اللغة كا  ت

.  كتقييم
ة  (ز كن أف تستخدـ أييا  فئة كب ة، ك .  يتم استخدام  فصوؿ صغ

نقص  ال( 2
باطا   (أ الف للواقع على اأرضإست و  ذا اأسلوب  لذلك، .  كنفسيا، ك

عرفة كالتمكن من لغة كاحدة كليس بدءا من تعلم قواعد اللغة كمع . كا
.  ذلك، فإف إتقاف اللغة لشخص يبدأ من السمع كتقليد أك احادثات

كن أف تسيطر قواعد اللغةإتقاف  (ب حوية ليس  حد ذات   أك القواعد ال
يل إ أف تكوف سلبية . على احادثة .   التواصللذلك، كالطاب 

فس، خاصة إذا  (ج تعلم عن ال كن أف يؤدم إ تشبع  ا ذ الطريقة 
كن أف تكوف موجودة مع جيدة كجذابة علم ا   36.كاف ا

:  نقصها، كما يلي كلييأتكد الفكرة عن فائض طريقة القواعد كالرمة
  المزايا( 1

ة نسبيا  كل اجتماع   (أ فردات  كمية كب فظ ا كن أف  .  الطاب 
بية إ اللغة اليومية أك العكس  (ب طاب ترمة يتقن من دعم اللغة اأج

.  بالعكس
بية إ اللغة اليومية أّم دائما   (ج فظ قواعد لغة أج كن أف  الطاب 

.  استخداـ الرمة  اللغة اليومية
نقص ال( 2

، كلك     (أ ليل البيانات لغة قد تكوف جيدة أكلئك الذم صمم علي
.  يستبعد أف يكوف مربكا للطاب بسبب تعقيد التحليل

                                                           
تدم أف  36 ، تراس: ياكرتاغيو)  ،pengajaran Bahasa Arab; Media dan Metode-metodenyaر، صاأمد 

2009) ،64-65  
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ملة  سياؽ كاسع (ب ا ما يعطل مع ا .  ترمة كلمة كلمة، ملة ملة كث
يث ا تكوف أك   (ج  ، ف كاحد مع حصلت على الطاب درسا  ص

موعة كاسعة من أكسع البعض ياة  .أقل دراية،  يتها  ا م مستول أ
 .اليومية ليكوف ضئيا للغاية

فظوف قدمت قواعد لغة إلزامية   (د طبق القواعد للغة . الطاب  ا ا ت ر
.  اليومية

بية، كلكن تعلم أف نتحدث عن   (ق الطاب  الواقع ا تعلم كعلم لغة أج
 37".لغة جديدة"
  ، د تطبيق دية ع ا سبق طريقة القواعد كالرمة الذم يتطلب الدقة كا

علم كالطاب، كلكن أكثر للطاب كن أف يقاؿ . كل من ا ذا اأسلوب  أف 
اؾ  تلفة  علم تأ ، يقوؿ مرحبا، كبدأ . (رتيبة) كل مرة باستخداـ أجواء  ا

،  ح استمع الطاب إ ما كاف (كفقا آخر اجتماع)على الفور قراءة الدرس 
علم الوقت  ح ا علم، دكف أم استعابة أك ردكد الفعل ما   يقرأ، كشرح من قبل ا

 . لذلك

 
 لتقليديّةالكتاب ا .٢

 لتقليديّة الكتاب اتعريف .أ 
ية لتقليديٌة       الكتاب ا اؿ الكتابات الدي و مصطلح خاص يستخدـ لوصف   

د مكتوبة باللغة العربية، كيستخدـ كمرجع   عا توم على العديد من ا  الي 
بغي دائما أف . التخصصات ولوجيا الطباعة، ا ي ب مع التقدـ  تك با إ ج ج

طبوعة على كرؽ أبيضلتقليديٌةتطبع الكتاب ا  38. مع كرقة صفراء كلكن أييا ا
فكرين  لتقليديٌةكلذلك، فإف الكتاب ا       ة من قبل ا و تفس القرآف كالس

سلم السابق، مع مع مستول اأدب العري موذجية كرقة . ا باإضافة إ اللغة ال
                                                           

ـرأجف  37  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، 170 كاف،ا 
يزاف، : جباندكف)  ،Menggagas Fiqih Sosialعلي يفي،   38  56 ،( 1989ا
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يز ب الكتاب ا اؾ بعض الشخصيات اأخرل الي  مع الكتب  التقليديٌةصفراء، ك
شورة اآف   39.ا

شرؾ يكمن   توم على القاسم ا       كتاب على كج التحديد  الغالب أصفر 
ص اأصلي، تعليق أك : ، كالذم يتألف من جزأين40(التخطيس)شكل  ماتاف أك ال

ص اأصلي، ك ص اأصليحشٌية تفس لل بشكل عاـ تقع ماتاف . أك توضيح كصف ال
تويات  و تفس أك كضع  على حافة ح التعليق تقع  الوسس، أف التعليق 

زيد من اؿماتافالتعليق  اذج .رؼص ا يزة أخرل على   حيث مطوية التعليد يقع مة 
يث تشكل كرقة فقس ركة اإسامية . كأعد  صفحات فقا  هيز أك ا أن  يتم 

 41." ( وندكؿ) كتاب"كتسمى أييا 
تج أف الكتاب ا        كن أف نست ا  صوص لتقليديٌةكلذا فإن و الدليل أف قراءة ال  

دارس اإسامية الداخلية عن الدركس  العربية الفصحى كاستخدامها  عا بوندكؾ ا
ية الواردة في تلف التخصصات الدي رجعية اليومية مع  واد ا .  ا

  لتقليديّة الكتاب ا البحثخصائص . ب
تلفة مثلالتقليديٌة الكتاب البحثخصائص      ظر إليها من جوانب  كن ال    :

، آراء الكتاب  (1 يف إ نوعالتقليديٌة احتول من مع كن تص :  البارزين ك
اكؿ الكتاب   (أ ، مثل التاريخ (السرد) أك عرض العلم  سهل التقليديٌةشكل يت

ديث كالتفس .  كا
حو، : الذم يعرض على شكل قواعد العلم كمثل،لتقليديٌةالكتاب ا (ب  كالفق ال

رسلةأصوؿ،  ديثكا .   ا
كن تقسيمها إ ثاثة  التقليديٌةمستويات التمثيل، من حيث تقد الكتاب  (2

يأنواع،    :ك
                                                           

عهد،مكتبة : باسورككاف )،Dinamika Kajian Kitab Kuning di Pesantrenتار، مد مشهورل   39 ، (2014 ا
105  

40
ععم مع اللغة العربية،    .  ا:  ج2: طالوسيسا

مهوريٌة اندكنيسييا 41  Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Pertumbuhan dan, كزيرة الدنٌية ا

Perkembangannya (ََِّخخخخ, : جاكارتا) .32  
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ختصر،   (أ ا تظهر  ا اضر، ككا و الكتاب مرتبة  موضوع التعاقد كا  ك
ظاـشكل  .  (نثر) نصوصأك  شكل  (شعر) قصيدة أك ال

الذم يوفر إعداد، تقد حعة علمية نسبيا، ككث  لتقليديٌة الكتاب ا،شرح (ب
.  من العلماء ااستشهاد أسباب مع كل حعة

ض كقت طويل  التقليديٌةكيعرض الكتاب  (ج ليست سريعة جدا، كلكن  
.  جدا

ميعها  مسة أنواع،  التقليديٌةالكاتب اإبداع، الكتاب  (3 يكن    :ك
كتب فق اإماـ )الرسالة كتاب : ييم أفكار جديدة، مثل  التقليديٌةالكتاب   (أ

ؤٌلفالقاعدة ) الركط كالقوا، (الشافعي الفق  قصيدة اإماـ خليل بن أمد ا
سن (فرحيدل وت الي أثارها كاصل بن عطاء، أبو ا ، أك نظرية الا

لم جرا .  اأشعرم ك
وجودة بالفعل، مثل(تعليق)التعليق  التقليديٌةتوم الكتاب  (ب :  على الكتب ا

ديث لإماـ ابن حعر   الي تقدـ التعليق على صحيح اأشقاكتاب ا
.  البخارم

كتاب عن ) األفٌيةالذم يلخص الكتاب مطوا، كالكتاب  لتقليديٌةالكتاب ا (ج
حو أصوؿ اللوب  عقيل كإبنمن  ( مرتبة  شكل الشعر بقدر ألف اآياتال

يعمل زكريا آؿ اانشورم باعتبار ملخص جامع اه  (كتاب  الفق أصوؿ)
.  مقااهم السبكي (كتاب  الفق أصوؿ)جوانع – 

:  مثل، اأخرلالتقليديٌة شكل مقتطفات من كتاب  التقليديٌةالكتاب ا (د
.  بواسطة العواؿ (كتاب حوؿ علم القرآف)العلـو سورة القرآف 

 العلـو الدين كتاب نظاـ آخر، مثل اإحياء التقليديٌةكقد استكملت الكتاب  (ق
 42.اإماـ الغزا

                                                           
سن  42  ،(ُٓٗٗ ،(اعغوتا ايكاي)ميزاف : باندكنج) ،Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat ،مارت فاف بركي

ٖٓ. 



27 
 

 

 

وضوعات مقاؿ       توسس اإطار اأصفر ا قوشة كتابة ا إذا احظت، م
شاكل احتملة  توم على ا ثابة فاتح الشهية ك ي أساسا ذات طابع عاـ ك تاجي  است

امة  عدة فصوؿ من ما سبق وضوعات ا بشكل . فصل يلي على نطاؽ كاسع ا
اقشة مع تقد  شاكل التعريفعاـ، ا سيما تبدأ ا ذ ا اقشة الدعم   الي تبعتها م

 43. شكل من اأمثلة التوضيحية، مع تطور السببية، قياسا أك التعميم
كمة       تماـ لدراسة كاستكشاؼ ا التغي من أجل التغي مث جدا لا

ستغرب، إذا كاف يد دغ اجتهدين الفكر البيئة ااجتماعية . حكمة ما في ليس من ا
فرللمشاركة مباشرة   ر أكركف احاكلةا كمع ذلك، على الر م من العديد من .  مؤ

ة  ب أف تعلمها، كالكتب الي كتبها علماء السلف ا تزاؿ مث ديدة الي  اأشياء ا
تماـ لدراسة حّ اآف ذ اأياـ، ككانت الكتب الي كتبت . لا ، كما أم دكلة  أن

.   ذلك الوقت نتيعة للتفك   عادم
 

 التقليديّةأهمية دراسة الكتاب  . ج
 سابقة،  الكتاب الي سعلتو العمل العلمي للعلماء التقليديٌة      الكتاب ا

ز للعلـو اإسامية مهم جدا لدراستها، أالتقليديٌة    :ّامثل ك
عاصر ( 1 طوات ااجتهاد كتطوير القانوف اإسامي ا .  كمقدمة 
ابية مازالت تيع   (2 يع  فهم كتفس كتطبيق اإدارات القانونية اإ كمسألة 

بالشريعة اإسامية، أك  ذ احية ا  الفق مع كمصدر للقانوف، سواء من ال
ية كرميا .  التار

هوض علم   (3 ة  ال سا ية من خاؿ ا اكلة لتلبية ااحتياجات اإنسانية العا  
 44.القانوف نفس من خاؿ دراسة مقارنة للقانوف

ستول اأساسي التقليديٌةأم شخص لدي الر بة  تعلم الكتاب ا  سواء على ا
ستول العلوم  توسس كا امعات)كا . ، ككذلك الطاب الصعود إ الطائرة(طاب ا

                                                           
  114 :ص ،Dinamika Kajian Kitab Kuning di Pesantren ،تارمد مشهورل   43
مهوريٌة اندكنيسييا  44  .ٔ(, ََِِخخخخ, : جاكارتا) ، Kapita Selekta Pondok Pesantren, كزيرة الدنٌية ا
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كن أف القراءة كالكتابة العربية، أك  تعلم يعرفوف بالفعل اللغة العربية الي  ب أف ا
ن  ك،و كضحمن أم كقت ميى درست  رمٌية، كالفٌيةا  45.ا

، كيرد العاقة ب    التقليديٌة كالكتاب طريقة القواعد كالرمةك الوقت نفس
فيذ الف  داؼ كالت قرر كفقا لأ  لتكوف لطريقة القواعد كالرمةعملية التعلم كمن ا

ص العري الواردة  الكتاب ا تويات ميموف ال  مع التقليديٌةقادرة على قراءة كفهم 
حوم  كتاب أصفر كيشمل  اصر ال حوع  46.رؼالصٌ  كال

ا درست  مدرسة  ية دراسة الكتب الصفراء الي طا ، نرل أ كما كصفت أعا
ا الكتاب ا. داخلية فاظ التقليديٌةا جانب ذلك، درس ن أييا  نفس الوقت، كا  

الصا الي لديها قركف من العمر، دنغ من كضع آخر من سلف على اأعماؿ كما 
. اأعماؿ العلمية

 
القدرة فى قراءة الكتب التقليدية  . د

مراسة العملية ليتلفس  كتسبة من ا هارة ا ى ا القدرة  قراءة الكتب التقليدية 
ة طوؽ كفقا لقواعد معي امة  كتاب الصفراء ا شكل اللغة ا واد ا ها. ا قصود م  كا

ص العري إ لغة جافالق اعاف موقف من الكلمات ب لغة أخرل  اك ترمة أك تفس ال
ة ملة مع شركط أك قواعد معي  . ا

عهد بجبيئة   ااكا اع ،  menarkibi أك،  mu’rodi أك47،(maknani) ا تسمها 
ع أك الرمة عادة تكوف مكتوبة اإعطاء  .رمز جافابترمة اؿ كنظاـ طريق لديها التي

ة رؼبأحرؼ صغ  48
pegon ت ملة)كلمة    يفرؽ حركؼ العرب  .العربية (ا

 mengenal"مد ارفاف صفواف  كتاب . ركؼ ااصل كاف سها (pegon)الفيغو

                                                           
رالدين  45  (.َُِّ, نادم بوساكا, يو ياكارتا) ،THARIQATI (Progam Cepat Qiraatul Kutub, ٌمد 

46 http://taufik79.wordpress.com/2008/11/27/mengkaji-kitab-kuning-di-zaman-serba-

instan-1/  كن ااطاع علي  .2017 عاـ ابريل 15 ، 
ع 47 داؼ) ييكتب ا ا        (لغة ا رجيع معٌي ت اللغة اأصل ك بإستخداـ الرقيم كالرجوع كا  بأف يعٌلقها 
ويٌة بكتابة العربٌية كب ييكتب 48 اًسبا (~=i ،e=م، u=ك، a=ا )رموزاؿإستخداـ كتابة ا    م

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=id&sp=nmt4&tl=ar&u=http://taufik79.wordpress.com/2008/11/27/mengkaji-kitab-kuning-di-zaman-serba-instan-1/&usg=ALkJrhj6c2zlkD3ej21EliQs9UhmCqhxsg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=id&sp=nmt4&tl=ar&u=http://taufik79.wordpress.com/2008/11/27/mengkaji-kitab-kuning-di-zaman-serba-instan-1/&usg=ALkJrhj6c2zlkD3ej21EliQs9UhmCqhxsg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=id&sp=nmt4&tl=ar&u=http://taufik79.wordpress.com/2008/11/27/mengkaji-kitab-kuning-di-zaman-serba-instan-1/&usg=ALkJrhj6c2zlkD3ej21EliQs9UhmCqhxsg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=id&sp=nmt4&tl=ar&u=http://taufik79.wordpress.com/2008/11/27/mengkaji-kitab-kuning-di-zaman-serba-instan-1/&usg=ALkJrhj6c2zlkD3ej21EliQs9UhmCqhxsg
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tulisan arab melayu " يب اف كتابة حركؼ العرب الفيغا كاف يستعمل كل حركؼ
 49.العرب الذل قد جيٌدد

بثاثة نقاط اك " ؾ"رؼ  (pegon)العرب الفيغو (g)مثا يستعمل حرؼ 
ت ك اما حرؼ  ك خارج . بثاثة نقاط اعا ك   ذلك" ؼ"رؼ  (p)كاحد نقطة 

د ااخر قاؿ اف . كحركؼ العرب با شكل (tanda baca)ذلك يهمل الشكل  ك ع
 50(.tanda baca)ا يزاؿ يستعمل الشكل  (pegon)العرب الفيغو

ذا رموز  : ك

ااعراب الرمز القراءة رقم 

مبتداء ـ اكتاكل  1

خر خ ايكو  2

فاعل ؼ افا  3

فاعل فا سافا  4

مفعوؿ ب مف ايع  5

مفعوؿ اجل ا كرانا  6

ظرؼ ظ ايع دا  7

نعت /صفةص كاع  8

ييز م افا  9

                                                           
دك ليرا مدييا: يو ياكارتا)،   mengenal tulisan arab melayu،مد ارفاف صفواف  49  .38، (ََِٗ،  رافي
يم الفتحية  50  .َُ ،(ََِٔ ،اراباف مانديرم. جف: كاديرم) ،Rahasia Sukses Belajar Pegon ،ٌمد ابرا
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حاؿ حا حا  10

مطلق نفعوؿ ط كاكاف  11

بدؿ بد ركفا  12

شرط ش اموف  13

جواب ج ماعكا  14

ضم الشأف   ֶ كاكو كاف  15

ا 16 ا -ف مع ج ف

اه ! اه  17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 بحوث السابقة ب

احظات   اء على ا ترقٌية الفهم الكتب التقليديٌة عن اؿحث الب ييعًمل ؿكب
ا كًعماد وث السابقةؿؿحث ابفيىعمىل ككتابةن، ا معنن  ضاعفةا لكيا  الذم يستخدـ , 

: التاليةصادر ، ككاتًبها رشاد  مياعف البحوثلإتوفيق كلل
واف عارفاؿ مسكحيد  اأخ الباحثوف  الدراسات السابقة ككذلك كصفا كتب كجد  .1 " بع

" نورالحكم"اثر تدريس القواعد على مهارة الطاب فى قراءة الكتب التقليدية بالمعهد 
ذاالبحث العلمي يبحث عن   "٢٠١٠- ٢٠٠٩ كنيتين فونوروغو السنة الدراسية

ا ي خلفٌية البحث,تدريس القواعد على مهارة الطاب  قراءة الكتب التقليدية اثر  : ك
يت ك مديرية فونورك و سريع فسانرين  كم بقرية ك عهد نورا ، فب ُ رقم ) pesantren)كقع ا

هع السلفية، ك مهارة ) TPQ)   بستاف تربية القراف ية ااكلية حّ العلى كم  ك مدرسة الدي
سن، كاماا قدرهم  قراءة الكتب  الطاب  قراءة الكتاب التقليدية في قريبة من ا

هارة القراءة. التقليدية حسن تص  هارات العربية ارتباطة قوية ك ا اف ب ا . كعرف
تاج ا علم القواعد  هارات  حو كالصرؼ)كلتصحيح  تطبيق تلك ا  .(ال

عهد كيف ( ُ): كما يا, كاٌما اأسئلة البحث كم"تدريس القواعد با يت " نورا ك
ة الدراسية  مهارة الطاب  قراءة الكتب  كيف(ِ )؟ََُِ- ََِٗ فونور و الس

عهد  كم"التقليدية با ة الدراسية" نورا يت فونورك و الس ( ّ)؟ ََُِ- ََِٗ ك
عهد كيف  كم"اثر تدريس القواعد على مهارة الطاب  قراءة الكتب التقليدية با " نورا

ة الدراسية يت فونورك و الس . ؟ََُِ- ََِٗ ك
 Quantitative )استخدـ الباحث كعية الكمية على سبيل البحث كمية  ,إجابة اسئلة البحث

Research) , احظة ك ك يستعمل الباحث  مع البيانات أساليب كتوبة ك ا الوثائق ا
قابلة ك اإستبياف ذا البحث يستخدـ الباحث التحليل اارتباط  ا  ( (correlation analysisك 

ين، يع متغ مستقل  تغ ظر إ كجود الربس أكعدـ كجود الربس أك عدـ ب ا و ال  (x)ك
ب  قراءة الكتب امهارة السكمتغ تابعها تدريس القواعد  متغ مستقبل (y)كمتغ تابع 

 .التقليدية
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اصةاٌما ك ذا البحثا  لتوسيع الثقافة العلمية كالثقافة العربية عامة كتطبيقها   العلمي 
عهد  كم"ا يت فونور و" نورا  هذاالبحث العلمي يرجى اف يرتفع عملية مهارة القراءة .ك

 51 .اف يقرؤكا جيدا بتعليم قواعد اللغة العربية ا الطاب حّ يستطيعوف 
يئة التدريس قسم  كلٌية الربيةطالب ساترييا كورنيياف شا مكتوبة البحث العلمي .2  كأعياء 

كوميةاللغة العربية التعليم  امعة ااسامية ا ن ا واف2015 كاليعا ا س  ةمشكل" بع
دار العلوم بمعهد  في تعليم اللغة العربية القراءة والطريقة القواعد والترجمة طريقة

ي خلفٌية البحث."يوغياكارتا بروغوكولون   : ك
شكلة التطبيق القراءة كالطريقة القواعد  طريقةاؿ ذاالبحث العلمي يبحث عن العدد ا

عهد   تعليم اللغة العربيةكالرمة ها, يو ياكارتا برك ودار العلـو كولوف   داؼ : كم أ
هيزاة, التمثيلكحطواة , التعليم ذكرت نتائج الدراسة أف الغرض من تعلم اللغة ك  .كتقيم, ك

داؼ  ا يتفق مع أ اسب أك  العربية كلأ راض العامة إنشاء الصعود دار العلـو اإسامية م
. اختيار طريقة كالرمة قواعد القراءةكأساليب 

  تعليم اللغة العربيةالقراءة  طريقةكيف تطبيق اؿ( ُ): كما يا, كاٌما اأسئلة البحث
   القواعد كالرمةطريقة كيف تطبيق اؿ(ِ )؟يو ياكارتا برك ودار العلـو كولوف عهد 

عهد تعليم اللغة العربية القراءة  طريقةما مشكلة  (ّ)؟ يو ياكارتا برك ودار العلـو كولوف  
 . ؟يو ياكارتا برك ودار العلـو كولوف عهد   تعليم اللغة العربية كالطريقة القواعد كالرمة

هارة الكتابة  شكات التعليم  ا عرفة ا ذ الدراسة  وعي  ث ال ذا البحث من   
اشم د كاحد  عا امس با قابلة ك . لطاب الصف ا احظة ك ا أما معت بياناها با

ماف, التوثيق وب   .م حللت بياناها بالطريقة ميلس ك
اصةاٌما ك  ذا البحثا داؼ اؿ  و ب اأ عهد تعليم اللغة العربية العلمي   كإقامة ا

داؼ اؿ, دارالعلـو ر كطريقة طريقةيتفق باأ ي  .القراءة كالطريقة القواعد كالرمة الي 
قص  تعليم اللغة العربيةالقراءة كالطريقة القواعد كالرمة  طريقةاؿة التطبيق شكلا  يع ي

تتكوف , الطاب  العمليات التعليم سلبيةن ك إستعابة,  التعليم كماٌدة للقرأةاستعداد
                                                           

51
عهد ،  العارفسكحيد شمالبحث العلمي    كم"اثر تدريس القواعد على مهارة الطاب  قراءة الكتب التقليدية با يت " نورا ك

ة الدراسية كومية، )، ََُِ-ََِٗ فونورك و الس امعة ااسامية ا  .ٗٔ، (ََُِبونورك و، ا



33 
 

 

 

وٌعو  ت كنو . الطاب بإختاؼو ك  هج ك , ريبس الطاب بكٌل قدرةو , كاٌما حٌل  ع ا كيص
ستول  52.جدكاؿ التدريس بكٌل ا

ذ كمن ذ الدراسةث اؿ  ة كمدخات  عهد   أف تكوف مسا  السلفية دارا
اف دكلوبو مادييوفالساـ اء  خاصة ، كميع احافل  بوجاع كرادي مدرسة داخلية  ميع أ
سبة الطريقة القواعد كالرمة تطبيق  ا عاـ الباد  من ،التقليديٌةفهم الكتاب  لرقٌية اؿبال

دٌرس ا  ذلكك, تلقائي ااطراؼ مرابطا   عملية التقليديٌةفهم الكتاب لرقٌية اؿ ا
 .اللغة العربية تعلم

 

 

                                                           
52

يو ياكارتا،  برك ودار العلـو كولوف عهد   تعليم اللغة العربية القراءة كالطريقة القواعد كالرمة  طريقةةمشكل، ساترييا كورنيياف شا  
ن كا جا ا،: يو ياكارتا) كومية س امعة ااسامية ا  .ٕٕ، (َُِٓا
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لث  ال الث
نال عرض  ي

 
 العامة ناتاالبي عرض أ  

ونواعاما كا. موضوع البحثكانت   حالة معهد اؿذا الباب   عرض    ما كل  
  : يكوف ّاية البحث .لباحثؿ يكوف البحث

كاف،  . أ و فيرم عملية التعلمالذم تجا ذا البحث  معهد دار الساـ بوجانج  ،  
اف دكلوبو مادييوف . كرادي

وضوع، ك  . ب عهد، كاأساتيذ، الفاعل  عملية التعلم، كتشمل؛ الطابكا قداـ ا ،  كا
شرفها  .كا

sorogan: يشتمل, ةئياإنشس .ج
53 ،wetonan

54، syawir
55، lalaran

كتاب عماؿ  بإست56
 . طريقة القواعد كالرمةكتطبيقالتقليدية 

وضوعذم يلي بيانات العامة اؿلذلكك ذا ا  . حصل باحث ضبس دكلة الفعلية 
 

 57تاريخ تأسيس المعهد دار السامعن لمحة .  ١
ٌج معهد دارالساـ اكا، أساس  مد إدريس ا رحـو  نشطة تاكة القرآف، بإآ

داؿ قدٌرس   اكؿ منكافك اكاكم، ع من ك  .حو
عهدر الوقت رائد مم كبعد توم على بعض الطابا   مسيحي1966 عاـ  .ك 

جٌ عاكد  رأ إدريس ا  ، ككاف" دارالساـ"معهد   رميا كأساس. من طلب العلمالشيخ ز
ٌج ابن اأكر رأ إدريس ا جٌ  منالشيخ ز مد إدريس ا اسم دار الساـ .  الشيخ 

عهد بلوؾ ا ونخ بانيوكاعي مأخوذة من اسم  ، الذم دٌرس في أجل جاك الشرقيةا

                                                           
ستخدمة لصقل مهارات الطلبة  قراءة كتاب  53  . كالقدرة على ترمة التقليديةو الطريقة ا
دكة، كقراءة الكتب    54 ظاـ ال ستخدمة من قبل ال  قسيس،  ح أف الطاب ااستماع كأكتب ما كاف يقرأ من التقليديةي الطريقة ا

 ."utawi-iku"وذج ب قبل قسيس بشكل ماعي
اقشة  55 اقشة الكتاب الذم م تسليمها من قبل ااستاذ .ذ الطريقة نوع جديد من التشاكر أك م   .الطاب م
ذا اأسلوب لدراسة   56 صص  عة nadzom قراء  القائمة،  م  nadzomannya (syi'irnya) ك ية / بالتزامن مع استخداـ   أ 
قابات الي أجريت مع رئيس لودج، كتسي اأعماؿ2017دار الساـ  عاـ عهد نقا عن كثائق   57  ، ككذلك من خاؿ ا
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ؤسسات التعليمية  إطار مؤسسة كمعهد. التبارؾ كالتفائل ي كاحدة من ا  دار الساـ 
ؤسسة  عاـ  .مفتاح العلـو  مسيحي الذم ييم عدة مؤسسات، 1975تأسست ا

ها ، كمدرسة العليةكمعهد: م ية مفتاح العلـو درسة الدي ,  دار الساـ، كا
حو . كمدرسةالثانوية لس إدارة على ال كلكن اأساس  يتشكل بعد كيانا قانونيا، مع 

 :التا
 

امية  رئيس القرية:  ا

ستشارم اا
جٌ :  رأ ادريس ا  الشيخ ز

فتح الرمن  : 

 الرئيس 
ٌج :  رم ا زي
ٌج :  معصـو ا

امد بيياكم : الكاتب 

دكؽ  أم ص
ا :  سوتريس
الك  :  عبد ا

عدات  ا
حسن : 
انوار : 

 
حتى اآن   ٢٠١٥  العام دار السام منبمعهدالملف  . ٢

عهد  .أ إسم ااساس :   الدارالٌساـا

 .ب رقم اإحصائٌية ااساس  : ََُِ.ُٗ.ّٓ.َ.َ.ُ.ٓ

عهدشارع  اف ا واف ااساس :  الدارالٌساـ كرادي  .ج ع

اطق الفرعية : دكلوبو   ا

قاطعات  : ماديوف   ا

  احافظات : جاك الشرقٌية

اتف : َُِِّّٕٖٖٓٗٓ  .د رقم ا
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عهد    NPW رقم : َََ.ُِٔ-ٕ.ّّّ.ََِ.َّ  .ق  ا

اف ؤٌسسة مفتاح العلـو كرادي ؤٌسسة : ا  .ك إسم ا

عهدشارع اف ا ؤٌسسة :  الدارالٌساـ كرادي واف ا   ع

ؤٌسسة : ُّّٔٓٓ ( َِّٓ ) اتف ا   رقم ا

AHU-0022037.AH.01.04.Tahun 

2015 
ؤٌسسة :   رقم الصٌك إقامة ا

ؤٌسسة    ماؾ ااراضي : ا

ؤٌسسة     حالة ااراضي :  (اأرض الوقف)ا

ُ.َٖٕ Mِ : كاسع ااراضي  

ؤٌسسة ياف : ا   حالة الب

َٗٗ.Mِ : ياف   كاسع الب

 
  في ثاث سنواتعن طابةبيانات ال. ٣

سّنة 
الدراسة 

 الطابة الطاب
 الجملة

قيم يور ا قيمة ا يورة ا  ا
ََِٓ ّْ ٗ َْ ٔ ٖٗ 
ََِٔ ٓٔ ُِ ّْ ٗ َُِ 
ََِٕ ٖٓ َُ َٓ ُِ َُّ 
ماؿ وات ا  ٣٤٨  ثاث س

 
الكتب تعلم جدول ال. ٤

 اأّولية. أ
 المكان اأستاذ الوقت أسماء الكتب

 يز فاركقيالصبح  بعد دركس اأخاؽ
 أك

عهد العصر بعد سورك اف القرأف  مشرؼ ا
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 تقرار القرأف
غرب  بعد ا

 

 خيارم انوارالدين
 مدرسة

ي  أندم مصطفي مولد الرز
 اماـ مهدم مس الدرار  مولد

عا  أك ة ال سورك اف كتاب سفي
عهد بعد العشاء  مشرؼ ا

سورك اف كتاب سلم التوفيق  
  
 الوسطى. ب

 المكان اأستاذ الوقت أسماء الكتب
نصائح الدنٌية  

الصبح  بعد
شاـ  مدرسة مد 

يب  مشهود معركؼ تر يب ك تر
 أك
عهد  العصر بعد سورك اف القرأف أك  مشرؼ ا

غرب اداب تعليم كمتعلم   وس نور حاكيم بعد ا
 مدارج الٌصعود

 بعد العشاء

 مدرسة الفياف ااشر
عهدسورك اف كتاب سلم التوفيق    أك مشرؼ ا

 
 العليا. ج

 المكان اأستاذ الوقت أسماء الكتب

إحياء علـو الدين  
الصبح  بعد

الشيخ اؿ مشٌفع 
رل  ساحة الز

بعد الظهر 
ال  العصر بعد تفس ا

داية  غرب بداية ا بعد ا
عا    بعد العشاءكسيفة ال
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دكؿ الدركس الكتب بعد الظهر لصٌف ااكلية كالوسطى يتبع ا جدكؿ   كاٌما ا

درسة الدنٌية، كذلك كما يلي  : ا
 اأّولية

 : الكتتب
فصل 
 الربع

 : الكتب
فصل 
 الثالث

  : مرا سعا   : اا ا

  : فصاة كومليت  : ِويد جاكاف 

  : لغة العربية  : لغة العربية

  : ويد جاكاف   : ِ&ُمبدم الفقهية جوز 

س   : توحيد جاكاف  : تريح ال

  : فق جاكاف  : عقيدة العواـ

  الكتتب
فصل 
 السادس

 : الكتتب
فصل 

 الخاميس

ورم  : الكياف يم    : ابر

ركمية   : و جاكاف   : ا

خريدة البهية   : قواعد اإعاؿ    :  

طلب  : قواعد اإعاؿ   : نظم ا

اف  : ْمبدم الفقهية جوز    : شفاء ا

  : ّمبدم الفقهية جوز   : حديث ااربع

 الوسطى

  الكتب
فصل 
 الثاني

  الكتب
فصل 
 اأول

  : درة اليتمة    ُالعمرطي 
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  : سلم التوفيق    فتح اجيد 

كح القوؿ   ُفتح القريب    : ت

راـ  ر الكامية   ُبلوغ ا   : جوا

وفد   : قواعد الصرفية   ا

تعلم  زارية   شرح التعليم ا   : ا

  الكتب   
فصل 
 الثالث

  : مبدم ااكلية   

  : علم التفس    

راـ       : ِبلوغ ا

  : ِفتح القريب    

  : قواعد اللغة   

كفية العواـ     :  

  : ِالعمرطي    

 

 مشرف المعهد والتربويها. 5
  ٢٠٢٠–٢٠١٥تراكيب المشرف المعهد دارالّسام  السّنة . أ

مجاليس المؤّدب   (١
رأ  :  فظية الشيخ اؿ مشٌفع الز

ؤسس مفتاح العلـو :     الرئيس ا
اف :      الرئيس القرية كرادي

 الشيخ أخيار حس:   مستشار
 الشيخ صاحب الدين:    
 اليس ااساتيد :    
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 مشرف اليومية (٢

عهد يات :  رئيس ا ا وس نور حاكيم، اجست تق
 حيرم انوارالدين:  نائب الرئيس 

 مد توفيق الرمن:   الكاتب
دكؽ   امد الفياف ااشر:  الص

 اإنقسامات (٣
دم :   التعا اماـ 
 اندم مصطفى:   التأم
 ا وس ريفاعي:    

ظافة  ركز  :  ال على 
طالب:      نور عزيز م

عٌدات   عزيز سييف الدين:  ا
 ايقا فوركانطا:  الدعايو 

 
  التربوي المعهد . ب

ااخبار الجملة المرّب 
قدامي  الشيخ كزكجت  ِا
عهد  ٓااساتذ  يس ا
شرؼ  طاب الكبائر  ُّا
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 الموقع الجغرافي. ٦

اف دكلوبو ؤسسة التعليمية الي يقف  معهد دار الساـ بوجانج كرادي ي ا ماديوف 
اف دكلوبو ِمر ََُِعلى أرض مساحتها  أما  ك.ماديوف يقع  قرية بوجانج كرادي

حو التا سبة للحدكد أراضيها على ال  :بال
هة الشمالية بواسطة ا من ا سكاف اإسكاف  :د

اكية كالعالية : كبشرقية  فتاح العلـو  ـمدرسة الث
وبية  زرعة : ك ا
قرة:     كبغربية      البستاف كا

 
 الشعار والرؤي والبعوث. ٧

 الشعار. أ
ماعة رمة كالفرقة عذاب"  "ا

 الرؤي . ب

 جعل معهد الي تتفوؽ  العقيدة اإسامية لتحقيق القدرة الركحية كالطباعة"

PACUL (para calon ulama)  ةمؤًنس" 
 البعوث. ج

الرمي ك  الرمي  توازف ب تربية (1
ل  (2 قيق كاحافظة على تعاليم العلماء السلف الصا بأف يفهم كيفعل تقاليد أ

هيية   ماع ال ة كا الس
 استيعاب الطاب احتمل لتطوير الفن اإسامي (3

ة  (4 ة ك أف تكوف بأسواة حس كن بأخاؽ الكر  طباعة الطاب الذين  أف 
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ر بوسيلة  (5 يب ااتصاات عاقات التواصل كاانسعاـ ب الطلبة كا
تديات   IKSADA (ikatan santri dan alumni Darussalam) ا

 

 
 

 الخاصة ناتاالبي عرض ب

ذا اؿ اصة بياناتكصف    الي التقليدية يكشف عن عملية التعلم من الكتاب  ا
شكلا كالتقييم بعد تطبيق،الرمة كالقواعدطريقة قواعد بتطبق   الي كاجهتها بعد ة كا
قاباتةجمنتكاٌما اؿ. التقليدية فهم الكتاب اترقيةعلى ا تطبيق أخوذة من ا  ا  البيانات ا

ا ك،ااساتيذمقدمي الرعاية، ك صادر   . الطاب من ا
 

  دولوبو كرادينانمعهد دارالّسام بوجانجالتقليدية ب الكتاب ةعمليالبيانات عن . ١
ماديون 

يس اف،، كمعهد دارالٌساـ بوجانجتعملي من تعلم     ماديوف ، دكلوبو، كرادي
تلف ربٌيةن ت  أف يكوفكابد بٌيةتر اؿكمؤسس  بٌيةتراؿؤسسات م لديها تقليد العلمي 

ادة الي ا الي جعلت فىرؽمٌيزها من اك ًعدد.  اييااأخرل، ككذلك عملية و ا  
عهد دار الساـ ب التقليدية اإسامية ا، كبالتحديد  شكل كت بوجانجتدرس 

دكتبمالكاسيكية  . العربية أك العربية فغوف  العلماء سلف الصا باستحداـ اللغة  ع
ةك طاب معهد كيذكر ، الي سعلت لتكوف التعلم سهلة، اأنواع كتاب التقليدية كث

تلفة الي صممت خصيصا لشكل دارالساـ ي بأماء  ، gandul كتاب التقليديةا، ك
gundul ،brewok ،jembrok.58  

عٌلة كتب عهد درالساـ بوجانج ذلك التقليدية عٌلم كتبلت ستول  ا تعديل 
 : ذلك كما يليكفصلها، 

 المدارس الكتبالمستوى 

يز فركقي دركس اأخاؽااكلٌية   

                                                           
ذا البحث KM/HW/201705/26  انظر إ نسخة الوثيقة الرقم  58 لحق    ا
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عا ة ال  أ وس نور حاكيم كتاب سفي

 خيارم انوار الدين  كتاب سلم التوفيق

الوسطى 

 معركؼ مشهدم نصائح الدنٌية

 امد الفياف ااشر مدارج الٌصعود

ٌج فتح القريب  شرج الدين ا

العلي 

 الشيخ اؿ مشفعٌ  إحياء علـو الدين

ال  الشيخ اؿ مشفعٌ  تفس ا

داية  الشيخ اؿ مشفعٌ  بداية ا

اع شاـ اإق مد   

و ك وف منفنٌ كل ذلك الكتب  فذ . كتب التقليديةلـو الذم تشتمل علي  الع ف ت
 تقريبا بل  حيث عشرين ا ثاثيشتملعملية التعليها  مكافو مفتوحو إماا، الذم 

و ، اكثر سعدرحبة ك درسة فقس.  ا كيستحدـ كل اًلتقاء التعلم . ك تعديد  ا
صف ساعة و لتعٌلم بكتب التقليدية  كلتفٌعل. كاحد ا كاحد كال   .ككل ذلك 

59 
اس،   القياـ معهد دارالساـبدأ لس ال كاف الذم  و ا عرفة إ،  ستيعاب ا

ها. الدين كاأخاؽ اصر م عهد ل ع حالشيخ  م، كا د يطاع  الذم،تراـا ئات ع  ا
ثاؿممن  ااؼامن الطاب  د: ، ا  (’Ali Musyaffa) الشيخ اؿ مشٌفعدخل مأف  ع

و اعن كاٌما .ي انتزاع عكس نعلا من الطاب يصفوفأكثرسعد ا  صر اآخىر 
سعد يستحدـ  ا م، كتيسمّ  فيها الطابكن، كالغرؼ الي يشذاكرة كا ماعةن صاةؿا
ها ا ك . (gotakan) وتاأف د الطلبة طبخ م او كالوسائل التعليم ع . مارسة استقا

اصر  كل ذلكك عهد  الساعة طويلةن طاب الذم اؿالتعلمنشائس  يشابعؿالع   . أحياء 

                                                           
ذا البحث MH/HW/201705/27  انظر إ نسخة الوثيقة الرقم    59 لحق    ا
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 ااستاذ

 طالب

 طالب طالب طالب

 طالب طالب

التقليديةُکتب   

لب
 طا

لب
طا

لب
طا

ُکتب 
التقليدية

 

لب
 طا

لب
طا

لب
طا

لب
 طا

لب
طا

لب
طا

لب
 طا

لب
طا

لب
طا

لب
 طا

لب
طا

لب
طا

لب
 طا

لب
طا

لب
طا

لب
 طا

لب
طا

لب
طا

لب
 طا

لب
طا

لب
طا

لب
 طا

لب
طا

لب
طا

 ااستاذ

   

معهد التقليدية بعملية التعلم الكتاب  لقواعد والترجمةطريقة الالبيانات عن . ٢
ماديون   دولوبو كراديناندارالّسام بوجانج

عهد دارالساـ بوجانج طريقة مقواعد كالرمة ق  طريقة اؿ  الوحيدة الذم تطبيق 
اف دكلوبو ماديوف،   تطبيق يشرح الباحث تك utawi iku.60طريقة  بامكتيسمّ كرادي
سوحة، كما يلي    :الطيرؽ ا

 صحيحؼ يئة قرأهمإذا خسك ااستاذ، ـققكجٌ ما قرأ يي قراء الطاب م: سورك اف  . أ
مااستاذ كتاب  ngesahiي عملية نسمها ، كا قرأااستاذ م شرح  . 
ذ الصورة مسٌودة التطبيقها. التقليدية  : ك

 
 
 
 

 

إذا كاف ،  يسمعوف ما قرأ بعد قرأتالطاب ااستاذ الكتاب كقراء:  كطاناف . ب
 احتويات من الكتاب ذلككقت التعلم طويا فسأؿ ااستاذ عليهم 

م بأف يشرحوا ماً شرح، التقليدية  يعطى ااستاذذلك،   ك .كيأمر
رتبطة   الطابلكي يسهل ، (صرؼ-و) قواعدبأك  بركبالتخم ا

ذ الصورة مسٌودة التطبيقها. ذكر التعلم  : ك
 

 
 
 
 

                                                           
ذا البحث ALA/HW/201705/28  انظر إ نسخة الوثيقة الرقم  60 لحق    ا
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طالب 
طالب

 

مشرفال  

طالب 
طالب

 

طالب 
طالب

طالب 
طالب

طالب 
 طالب

طالب 
طالب

 

طالب 
طالب

 

طالب 
 طالب

طالب 
طالب

طالب 
طالب

طالب 
 طالب

طالب 
طالب

طالب 
طالب

ُکتب 
التقليدية

 

ُکتب 
التقليدية

ُکتب 
التقليدية

ُکتب 
التقليدية

 

ُکتب 
التقليدية

ُکتب 
التقليدية

التقليديةُکتب   

ُکتب 
التقليدية

ُکتب 
التقليدية

التقليديةُکتب   

ُکتب 
التقليدية

ُکتب 
التقليدية

 

لس الصغ عل كل الفصل  ليبحث الدركس : شاكير. ج مع استاذ ك طاب  
د رئيس الفصل، كلكن دكر ااستاذ كتصحح إذا كاف  الذم يرائيس ع

 . عملية شاكير مشكا
ظاـ الطاب قراءة بعد الفرغ : ااراف. د كل عن  سأؿ ااستاذ، م معان nadzom) )ال

هم  ا كاحدكاحد ذ الصورة مسٌودة التطبيقها. ليحفظ م  :ك
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كرادينانمعهد دارالّسام بوجانج الكتب التقليدية بالتعلمالبيانات عن تقويم . ٣
ماديون  دولوبو

فيذ نظم التعلم كبعد ذ العملية كت ية ا سيما ، عهد دارالساـ أف تعرؼ  أ
ظم التعلمكأف التق ا  باال ذا التقيكوف. من كا ، كالي سلوؾ الطاب نتيعة ك  

واقف، فيا عن اإستخبارات التعلم، كالقدرة ٌصلةتشمل القدرة  ، كالفائدة  ا
وانب الشخصية للطاب دؼ من التق. ا ا تشمل معرفيةككبعبارة أخرل، فإف ا   

ا كاف عهد دار الساـ التعليميكنشطة التقبإ كالوجدانية، ك ذا  يركزك،    كالتق 
 فهمهم باستخداـ اختبار عن التعلم تتحقق ذات الصلة للطاب ٌصلةعلى قياس 
 . التقليديةالكتاب 
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ديد ترتيب تلفة أييا  فهم م  اتباع كل التعليمات، ككذلك ؿـسلوؾ الطاب 
كن أف نفهم بسهولة  كل درس تسليمها، أن ا ييمن أف الطاب اأذكياء الذين 

علومات الواردة  الكتاب  ديداستيقمتهم، كلكن التقليديةا كما ذكر من . أييا  
عهد؛ ااستيقة خ من الف كرامةقبل   61.شيخ ا

عهج دارالساـكنتائج تقاٌما ك ا، من    فيذ ظام الي ت  :كما يليال
 تقدـ على تعلم الطاب أك نكساهم، اعتمادا على قوها .1

شاط كترتيبها .2  أييا قيق تعلم الطاب يعتمد على ال
 تعلم الطاب  بعض اأحياف ا يزاؿ صعوبات  فهم .3

تاج ا .4  أييا  لتحفيزية التعلم لطابك

ميع الطاب أ راض م .5  يلـز اف يتعمل أستاذسعد  
كيفية  كيف كا،حمت ق بدكف طاب ، أف بعوف ااستاذكعملية التقكابد ذلك 

اسب اؿngesahi، ككيف حاقرأ كتابا صحيم قراءة يعطى ااستاذ مثل اؿ. ان كتاب إجراءن م
ر،تركب  " التلقىكتاب، إذا اؿ بغي أف تي ـكيفية قراءت"   كالفاعل، كالتمييزا  ذكر ي

، متقدـ تلفااآخرتراكب  باؿ من مع  ngesahiعن  .تركب ذكر مع قبل ذكر، تي  
 ككذلك ( أك السفلي، ككسطى علوم )، تركبطيسطاب  مثاا لل ااستاذيعطي

ذكور عليهم، . لإجراءات فيزية اييا يعطياؼ ما ا شس ااستاذ   طاب  لي
 62.تعلم

                                                           
ذا البحث ALA/HW/201705/28  انظر إ نسخة الوثيقة الرقم  61 لحق    ا

ذا البحث FTA/HW/201705/26  انظر إ نسخة الوثيقة الرقم 62 لحق    ا



47 
 

 

 

ع  ال الرا
نتحليل ال ي  

 

 ، كرادينان،معهد دارالّسام بوجانجالتقليدية بعملية التعلم الكتاب تحليل البيانات عن  أ
  ماديون،دولوبو

لقواعد اللغة، اقيق اانسعاـ ب كظائف ؾفهم عملية التعلم الكتاب التقليدية مك
ذ الدراسة، مع  ابية  تائج اإ ، كيشعر ال تويات الواردة في ككذلك لديها القدرة على فك 

 63.كتاب التقليديةبذلك ااعراؼ القدرة  الشخص الذم يبحث 
ذ البداية  سواء كاف  بوجانج دار الساـعهدشكل عملية التعلم الكتاب التقليدية   م

و  موعة من الطاب،  ح أف لاستاذقراء كتاب مبداية إنشائ حّ اآف، ك  أماـ 
مل كتاب ركة  توف كل ـالطاب الذم   كالركيز على ااستماع إ الاستاذعن قراءة ا

 الطاب قادرين على ا يشعركمع ذلك،  .،  الواقع عملية بسيطة جداالشرح الاستاذ
 فحفظ تراجع  أكثرك، التقليديةذلك الكتاب على  الرمة الواردة  مالسيطرة على عملية الرمة

حومهاترجم ذ العملية تأث  اساسايعتمد على قدرة أنفسهمكلو اف .  حّ ال ، كلكن 
عهداي على التعلماإ   .اعاـبوجانج  دار الساـ  الكتاب التقليدية 

ية  التقليديةباااستاذ كت قراءم  ذلك، جانب وية كتوعية الطاب حوؿ أ   رس ا
انية كاإنسانية كااستقاؿ من خال عاح تأسيس ثقافة اؿكل  .االقيم اإ نظاـ متكامل كب

عهد عهد حّ، ا اؿ ؾ يعتر ا اس   عوامل التغي ااجتماعي  البا يستهاف ها كث من ال
 64.خاصة زراعة العقلية كاأخاقية
 عملية التعلم  من لديهابوجانج دار الساـ لك معهد التقليديةكتاب بللتعلم كالتفاعل 

د تطبيق قواعد اللغة العربية  حو)فريدة من نوعها، يظهر تفرد ع كذا أييا ك 65.(الصرؼ-ال
لة إنشاء طرؽ خاصة هم، مثلبإقدر م بوجانج دار الساـ عهد ، sorogan :ر

wetonan،syawir ،.lalaran    ذ فحة الذم  كوجود الطرؽكقد كضعت   عٌرؼمتوقع أف ال
                                                           

63
عهد،مكتبة : باسورككاف )،Dinamika Kajian Kitab Kuning di Pesantrenتار، مد مشهورل     .105، (2014 ا

64
 .32 ،(2010 بويتاكا عسف ،: بكاسي )،Kitab Kuning dan Tradisi Akademik Pesantrenتار، عافاندم   

65
يم , ماانج)، Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab ،امدا عبد كمصطفىبسرم    ا مالك ابرا كومية مول امعة اإسامية ا ا
 15، َُُِ, (اعغوتا ايكاي)برس 
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ركؼ  من  سواء كاف،  التقليدية الكتابمتوحياتسها أف نفهم  نظر العلم كالكتابة كا
اميات اؿ  .خاصةث دي

تاج أف قمن الوصف عهد ااست  أف كلوعملية التعلم كانت جيدة، بوجانج  دار الساـ ا
وؿ بالعملية  كمن على خلفية من قدرة الطاب على فهم الكتاب . سيطةالبطريقة تعلمها د
 .طرؽ تطبيقهااؿ بوسيلةاج اإرشاد كالتوجي  كل التعلم ت، كلكن التقليدية

 

التقليدية عملية التعلم الكتاب  لقواعد والترجمةطريقة التطبيق الالتحليل البيانات عن   ب
  ماديون، دولوبو، كرادينان،معهد دارالّسام بوجانجب

ميع اؿفهم اؿلغرض القواعد كالرمة ، تستخدـ طريقة  بوجانج دار الساـعهد شامل 
والتقليديةالكتاب   ستاذاا راءيق كل كتاب، م مافكالطاب ستاذ اا :، كعرض  عاـ 

عركفة اؿساسية بحقيرب قد  الي كية لغة جااملة بجكتفس كلمة بكلمة أك ملة  لغة العربية، كا
 . لاستاذ العربية الي يتحدث ملةكل مع كلمة أك الطاب  تاحظ كاما . فغوفعربيةب

تلف عن عملية التعلم كتاب طبيق طريقة القواعد كالرمةالت الواقع ، أف عملية التقليدية ا 
 .القواعد كالرمة ايياطريقة بالتعلم نفسها تطبق 

اميكية  موذج الرطبيق طريقة القواعد كالرمةذ التعن فريدة من نوعها كدي و ال جم ا 
حو)القواعد الي يعلم   الي سيفرةرموز كؾ على أّا  معٌ أم الكلمات. أييا (الصرؼ-ال

ملةعلىتش إ كظيفة الكلمة  كن  افيث 66. ا لطاب التعرؼ على الفور موقف ا 
حو كالصرؼ علىالكلمة  ترتيب الركب  .  مباشرة القراءة ال

ز العلمي ا توجد طريقة  ، فمن احتمل القواعد كالرمة ايياطريقة ب كذلك . كاملة ك
اؾ  شاكلأكج القصور كعلى أف تكوف  فركضة على كل تطبيقا التعرض القليل من . ا ا
 : كما تاأكج القصور 

وانب ااستماع كاؿ . أ تماـ   ،تكلمأقل من اا

و سلس،. ب تعلم  علم أكثر نشاطا،  ح أف ا  دكر ا

تعلم. ج علم كا ذ الطريقة أف يؤدم إ تشبع، سواء ا  67.يل 

                                                           
66

 170. ص، (2014، رماجا رسداكاريا PT، جباندكف) ،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabكاف، اـرأجف    
67

 38 : ص,(ََِٓ، بوستاكا رحلة  ركب, يو ياكارتا)، Metodologi dan Strategi Alternatif ، كاخركف، راضية زين الدين   
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ذ الطريقة تعتر  على توف حلوؿ ؿ بوجانجدار الساـ عهد اؿقدرة بكمع ذلك،  
ا فائدة جيدة جدا لسهولة  فهم الكتاب   السبب كلذلك. التقليديةاحتياجات الطاب، ك

طوم على ، كاضحا حو) العلم أدكاتبذ الوحيد الطريقة الذم ي  . (الصرؼ-ال
توالية الٌزماف،كفقا ولوجية العديد من    عهد الذم يستعمل هاكعلـو التك طريقة   ا

يث  س الصىفات من موارد الطاب كابتكارات التعلم،   حٌّ التعلم، كيتم ذلك من أجل 
هعي،  .توالية الٌزمافأف تتكيف  ظور م ادا إ م عهد(terpolarisasikan)يستقطب كاست   ا
موعاتةإ ثاث ، يع   : حصاؿو

عهدستخدـ م .1  . الكاسيكية كتيبتقليدم  تدريسالي ب ة كاحدةن فقسؽم  طرا

عهدستخدـ كم .2 صصة للطريقة الي كضعتها التعليم الرميا  . فقس  طرؽ 

عهدستخدـ كم .3 ستخدمة   بالطريقةتعدياتاؿتقليدم كإجراء بالطرؽ اؿ  ا  التعليمية ا
ؤسسات التعليمية الرمية  68.ا

عهد أف كل يديؿٌ  أعا كيشريح  دار عهد عن تطبيقها ، التقليدم، فياةؽمطرب تطبيق ا
 . التقليدم أيياةؽمطرب كيشمل sorogan، wetonan ،lalaran ،syawir؛ ، مثل بوجانجالساـ

علومات طريقةي  ليل ا طق الكوففكرها  من ردالقواعد كالرمةكاذا كاف    يعتمد على م
(logika semesta) ،ا و أساس كل لغة كقواعد اتج مثقف . ك تج ال توقع أف ي كالذم من ا

صوص الكاسيكية،  ة لفهم ال تلك الفط صكلوك اؾ كص  ال ملة بركيب ما يكوف   ا
فردات صوص  كاٌما69. البا  أك العبارات الي ا تستخدـ بعد اآف مسهبكا ات كال  التعب

 ."utawi-iku"  الطريقةباستخداـالي يتفسر  التقليديةكجدت معظمهم  الكتاب 
كذا،   التقليدمةؽمطرب تستخدـ عهدعلى كل عملية التعلم  اا  تطبيق طريقة اليك

فهم كمن  ترجم الرمز،  ا (transliterasi)بدءا من لغة .  القواعد كالرمةطريقة يفصل ب
كذا جعل. حّ أقرب جعل الطاب الشيخع كاما،   فهمالكلمة اقواعد ؿ  ةى ؽمطرما  ك

ائي عاء اة التعلم ؽمطرجدكر بالتقليدم  كن أف تكوف قاتلة الث  . إ الطائرةعهد الي 
. الرمة القواعد كطريقة بالرمة أك  اتصاؿ القواعد كطريقةمدخاؿ بي  الطريقة التقليدم

                                                           
68

 ,Analosis-Aktual-Pondok-Pesantren-Dengan-Metode-Tradisional (online)، 2012ماماف سليماف، اكنل مقات،   

(http://keajaibanikhlas.blogspot.co.id/ _  2017 يو 16كن كصوؿ اليها 
 .Metodologi dan Strategi Alternatif ،44 ، كاخركف، راضية زين الدين 69
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امة  الدراسة؛ عملية عن اف عمليةن طريقة التقليدم اثنلك  قواعد كعملية اؿ العمليات ا
 (الطاب-الشيخ) اّا موٌصف بواحد الوج .الرمة من اللغة العربية إ اللغة احلية

قصود، ك  كيقلد (digugu )الذم يلتفيت سبٌ ( sosok)قطبة العركة  ؾالشيخكضع با
(ditiru).70  

 
 ، كرادينان،معهد دارالّسام بوجانج الكتب التقليدية بالتعلمتقويم تحليل البيانات عن   ج

  ماديون،دولوبو

عل، عهد التقليديةالكتاب تعلم  عاحاف  اف  .  تعلم عليهاالطاب  مقياسا لل
ح عموعة التقليدية الكتاب ةتوميعتميد على ا  العلمي، اعتمادا على البحث يغطي 

 71.ااانيباط
اح  شكلة أف  كن بوجانجدار الساـ عهد  التقليديةتعلم كتاب اؿكبصرؼ عن ا  ا 

داؼك تقمنفصلها ب وعةا التعلم لتحقيق أ موعة مت ا ذلك نفسها، ك الكتب الي م  ، 
ة  طريقتهاطبقتفحصها ك داؼ متزام عهدرؤية كرسالةب لتحقيق أ و .  ا دؼ  حد من اإأف ا

 . كل عملية التعلماف يلـز العوامل الي 

دث للطاب بعد مشاركت عٌرؼ تمؿ ات الي   فيتعلمهانشطة التعلم، اأالتقدـ أك التغي
مع ا أن. منتائج تعلمعلى  كتقب يستأجركل معٌلم ؿالذم  كن أف يقاؿ عن عملية   

ستمر كموضوعية كشاملة رجات التعلم ا علومات ك  72.ا
ذعية  عملية التعلممن اؿ كتقك داؼ التعلعلىا تائج  ، ككافـ صيا ة اأ ا ال على سواء 

طلوب  73.هاطريقتطبيق  الذم اتبع  دخاؿديد س اأن. ا

  كيف تقرأ كا،حيت ق بدكف طاب ، أف بعوف ااستاذ حتمان كعملية التقكابد ذلك 
اسب ngesahi ، ككيفحاكتابا صحي كتاب، إذا اؿقراءة يعطى ااستاذ مثل اؿ. ان كتاب إجراءن م

                                                           

 sorogan-dan-wetonan-duet-maut- MGT-metode-pembelajaran-pesantren، 2012، اكنل مقات، زكي مبارؾ 70 

(online), (http://www.kompasiana.com/zakimu79/ _5919b715929373773805555d, 
 .2017 يو 16كن كصوؿ اليها 

71
 .Kitab Kuning dan Tradisi Akademik Pesantren، 32تار، عافاندم    

72
   .171، (1994بومي اكسارا، : جاكارتا)، Supervisi Pendidikan، صرم   

73
     ،  9، (1991، نادم بوساكا, يو ياكارتا)، sistem Evaluasi pembelajaran terarah ناجر عبد اه الغا
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ر،تركب  " التلقى بغي أف تي ـكيفية قراءت"   كالفاعل، كالتمييزا ، متقدـ ذكر ي  باؿ من مع
تلفااآخرتراكب  طاب  مثاا لل ااستاذ يعطيngesahiعن  .تركب ذكر مع قبل ذكر، تي  
ذكور .  ككذلك لإجراءات( أك السفلي، ككسطى علوم )، تركبطيس اؼ ما ا
فيزية اييا يعطيعليهم،  شس ااستاذ   .  طاب  تعلملي

علم ذكورمن دكر ا م، كحيوية الطاب  ا داؼ التعلم، كاجتهاد  عن اسيما تؤثر على أ
ة ؽم، مثل طر بوجانج دار الساـعهدالعوامل اأخرل الي أف تزيد من فعالية عملية التعلم 

حو)داكت العلم  كا،(ة القواعد كالرمةؽمالطرام )  .(كتب التقليدية)، ككسط (الصرؼ-ال
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مس  ال الخ

تم  الخ

 

نتيجة البحث أ  

بس  على قدر ماحظة الباحثة عن تطبيق الطريقة القواعد كالرمة لرقية فهم تست
:الباحث كما يأتى  

اف دكلوبو مادييوفعملية التعلم كتاب التقليدية  .1  عهد درالٌساـ بوجانخ كرادي
يؤدم إ فهم، حيث لصق مع الذم  (القواعد كالٌصرؼ)علم أدكات بتطبق 

ملة اكية استعماؿ كتابة . الكلمات أدنا ا ستخدمة استعماؿ لغة ا اللغة ا
، كاٌما "إيكو-أكتاكم"ذ العملية، قراء شيخ كتاب ما يلي مع بطريقة . بيغوف

د شيخ ستمعوا كتسعيلوا مع أك تفسمطاب  ، شرح . ع كبعد انتهى قرأ مع
ٌا يقرأ تويات مادة ك قشر ذلك أكثر شامل  باإضافة  يقراء ااستاذ  .شيخ 

انية كاإنسانية  ية القيم اإ وية كتوعية الطاب حوؿ أ أييا قراءة  ح  رس ا
 . من خاؿ الكتاب التقليدية كااستقاؿ

و طريقة اؿ .2 عهد دارالساـ بوجانج طريقةقواعد كالرمة   الوحيدة الذم يتم تطبيق 
اف دكلوبو ماديوف،  و . " Utawi iku" كالذم يعرؼ باسم طريقةكرادي  يستخدـ معهد ك

موذج طريقة التقليدم  دارالساـ بوجانج طريقةى القواعد كالرمة بتحطيس الثقا كب
 . عملية التعلم

 

اف عرفة ترقٌية فهم الطاب كتاب التقليدية، عقد  .3 معهد درالٌساـ بوجانخ كرادي
  طابكيقراء . تقييم الذم يقاـ على اأقل ثا مرات  اأسبوعدكلوبو مادييوف

اؾ خطأ فسوؼ توبيخ أك ترير شيخ  .توٌجه على الوج أماـ شيخ، كإذا كاف 
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كن  زيد طابكبذلك  قص كا س ال ، كسوؼ  وجودة في  معرفة أكج القصور ا
 .التقليديةمن الركح مرة أخرل تعلم الكتاب 

تويات الكتاب التقليدية   كن طاب تطوير قدرت  ترمة  رحلة التالية،   ا
رد ااستماع إ الرمات الطاب  ح إعطاء . كجود الشيخ كاٌما شيخ 

ذا ذلكبك .توجيهات كيفية قراءة كترمة الكتاب التقليدية بشكل جيد  كصحيح  
، ترقٌية فهم الطاب للكتاب  .  تستمر  الزيادةالتقليديةالتقو

 
  اإقتراحات ب

:كيطيب للكاتبة اف تقٌدـ اإقراحات كما يلي  

 للمعهد ( أ
فيذ تدريس قواعد الٌلغة جيدا .1 . أف  تصلح إستخدـ الطريقة  عملية التعلم ك ت
بغي يهتيم اّا ما يتعلم للطاب مهمة  .2 كل الرامج التعلم الي بإستخدـ اللمعهد، ي

. لساعة القادـ
    لاساتيذ ( ب

ماس لتكوف  .1 ما يشرح الكتاب التقليدية عن القواعد  اف يكوف لاساتيذ حي
الطالبات ماسة اييا حيث تكون املل كا نعاس كتفهم عن طرؽ التعلم فهما 

. جيدا ك عميقا
بغى على  .2 ق الفهم كيستطيع لاساتيذي  اف يستعمل انواع الطرؽ ليساعد الطاب 

لكن يستطيع اييا اف يثبت طريقة شرح الكتاب التقليدية . اف يطبيقها  أم حاؿ
اصة كيكمل باأمثلة اليومية ليسهل افهاـ  لكن اإيياح ليس كل فيمكن با

. الطالبات عن الطرؽ
بغى على ا عوائق لاساتيذ ؼالطرؽإف كانت الوقت ك .3 عل التقو كيف اساتيذي  اف 

فردة  زؿ ا ات اكباأسئلة اكبواجب ا تكوف الطالبات تستطيع اف تدريس بالتمري
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ذا  عل اأمثلة اك  ذلك ستكوف الطالبات ماسة ك الفهمة   اكالفرقة اك
 .التدريس

 للطاب ( ج
بغى على ا .  اف يهتٌم شرح ااستاذ كسأؿ ح اف ا يستمع ك يتح هالطابي

د ا اف اكثر من ماؿ الطاب ك كلهم سواء معا ع .اف ااستاذ  ير  
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