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التّجريد
كل التعليم الذى يستعمل ىف ادلؤسسة ديلك طريقة دلساعد صلاح الًتبية .عوامل التعليم متعلق باالخر.
وىف ىذا احلال االستاذ ادلؤثر لنجاح التعليم والتعلم دين االسالم خاصا ،فاالستاذ مطالب ان جيعل احلال
ادلسرور ىف الفصل.
من خلفية ادلسئلة ادلذكورة ،فالباحث يأخذ اسئلة ادلسئلة"كيف تطبيق طريقة احلفظ بكتاب االجرو مية
للفصل الثالث يف ادلعهد االسالمي فرع ادلصطفى كبومُت؟ "

اذلدف من ىذا البحث دلعرفة أ ّن يف تطبيق طريقة احلفظ يف فهم كتاب االجرومية لو "أثر" لنتيجة
تعلّم الطّالّب يف فهم كتاب النحو خصوصا كتاب االجرومية للفصل الثالث ىف ادلعهد فرع ادلصطفى
كبومُت.ىذا التحقيق ىو نوع ربقيق ادليدان بصفة كيفي وصفيّ .أما رلتمع البحث ذلذا البحث فجميع طالّب
ىف ادلعهد فرع ادلصطفى جصوصا للفصل الثالث يف ادلعهد االسالمي فرع ادلصطفى كبومُت .الباحث يستعمل طرقا
منها ادلقابلة ،ادلالحظة و الوثاقية .تعليم كتاب االجرومية بتطبيق طريقة احلفظ الىت يستعمل قبل االستاذ ان
يدخل اىل مكان احلفظ مجيع الطالب حيفظون مث االستاذ يأمر ليقدم امام االساذ اوال واحد فواحد .والعيّنة
ذلذا البحث مجيع الطّالّب يف الفصل الثّامن األلف والباء ،حبثت الباحثة بعض اجملتمع وذلك لقصر الوقت
واجلهد واألموال يف البحث.
اما النتائج الىت حصلت من ىذا البحث فهي ان طريقة احلفظ ىف تعليم كتاب االجرومية ىف الفصل
الثالث ىف ادلعهد فرع دلصطفى كبومُت جيد ولكن ولو كان قليل النقص.
الكلمة األساسيّة :طريقة ،طريقة احلفظلكتاب االجرو مية,يف ادلعهد االسالمي فرع ادلصطفى كبومُت.
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ه

الباب األول
مقدمة
أ .خلفية المسئلة
ادلعهد ىو شهادة جهاد مل تقف ويف عهد استعمار اذلولندية بنيت ادلدرسة
للناس 5.ولذالك مهم جدا لنا ان نبحث كيف لفظ معهد جاء يف بالدنا.كما عرفنا ان
معهد ىو مكان الذي فيو عمل الطالب يدرسون درسا دينيا .وغَت ذالك فيو كثَت من
األعمال من العبادة كما يقرأ القرأن ,ومطالعة الكتاب األصفر من تأليف علماء الصاحل
من النحو ,التوحيد,احلديث وغَت العلوم فيو من العلم حبيث حياة يو ميا .ولذالك كثَت
من ادلعهد يطابق كيف دراستو صلاحا يطبق مدرسة دينيية .قبل ان نبحث كثَت من
ادلدرسة اولو نعرف ما ىي ادلدرسة.
مدرسة دينيية ىي مؤسسات غَت رمسيية اليت يتعلم فها الدروس الدينيية مثل
القرأن الكرمي احلديث الفقو و الألخالق وتاريخ الالسالم واللغة العربية واتوحيد وغَت
ذالك .كما االن يف معهد فرع ادلصطفي موجود ايضا مدرسة دينيية كما يف معهد اخر.
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كما يف معهد فرع ادلصطفى يف ذالك ادلدرسة تدرس ايضا دروس الدينيية ادلشًتكة مع
ادلدارس الدينيية يف والية كبومُت.
ادلدرسة ىف معهد فرع ادلصطفى ديلك فصوال ,الذي كل فصل ديلك دروسا.
معهد فرع ادلصطفى ديلك عادة يف اخر السنة مجيع الطالب حيفظون درس النحو كل
الفصل .ىم جيبون ان حيفظوا دروسهم من الكتاب النحو ،الن كثَت من الطالب
خصوصا ىف الفصل الثالث كثَت الشكاوى ان يتعلم اللغة العربية ىي شللة ورتيبا وسببها
مل يفهم ما يتعلمو ويتغَت كيف يقرأالكتاب الألصفر الذي يتألف ىف علماء الصاحل الن
التالفو باللغة العربية.
حىت االن ىناك كثَت من الطالب الشكاوى ان يتعلم اللغة العربيية ىي مل يفهم
ما يقرأه وكثر فروع ادلواد اللغة العربية مثل علم النحو والعلم الصرف وعلم البالغة وعلم
القراءة وعلم التاريخ وعلم األدابالعربية ونظر عديد علم اللغة العربية فاكثر اما السياسات
التعليمية من التعليم النظامى وغَت النظامى يتعلم بعض الفروع فقط الذي كان اكثر
افضل لتعليمو يعٍت علم النحو والصرف.
علم النحو ىو العلم الذى يتناول قواعد اللغة العربية و خاصة فيما يتعلق بتغَت
احلرف األخَت من الكلمات العربية وصرف ىو علم يدرس شكل الكلمات .كما
1

ادلكتوب ىف كتاب األجرومية يتعلق باالعراب .االعراب ىو تغيَت اواخر الكلمة
الختالف العوامل الداخلة عليها لفظا او تقديرا.
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علم النحو ىو علم يدرس القواعد وتركيب الكلمة ىف اللغة العربية وكان ىذا
العلم فرعا الذى يركز الدراسية على حال اخر كلمة ىف اللغة العربية .وىدف علم النحو
ىو اخلط االخر من الكلمة يف اجلملة العربية و التغيَت اليت للتغَتات ىف موقف اجلملة
باستخدام العالمة معينا و مع ىذا التغيَت تعرف علم النحو دبصطلحات مثل انواع من
االعراب ,كما يشرح امام صون حاجى يف كتابو األجرومية ان االعراب ينقسم على
اربعة انواع وىي :اعراب رفع ,اعراب نصب ,اعراب جَت واعراب جزم .وعلوم األخر
الذى يوجد ىف ذالك الكتاب.0
كثَت من الطالب يستطيعون ان يفهم الكتاب باحلفظ ,وىكذا طالب يف
الفصل الثالث يف معهد فرع ادلصطفى .مجيع الطالب يف الفصل الثالث حيفظون ما يف
كتاب األجرومية من الباب األول ىو باب الكالم حىت باب األخر ىو باب اال ضافة.
طالب يقرأ اوال بقليل من األول مث يكرر مرة كثَتة حىت حيفظوا.
2ابن اجلرومية .تقريرات علم النحو طبع على نفقة مدرسة ىداية ادلبتدئُت بادلعهد االسالمية لَت بويا كديري ص6 .
3ابن اجلرومية .كتاب منت اجلرومية تقريرات علم النحو ط بع على نفقة مدرسة ىداية ادلبتدئُت بادلعهد االسالمية لَت
بوياكديري ص7 .
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السبب اختار الباحث ىف يف ادلعهدااالسالمي فرع ادلصطفى كبومُت النو مكانو
يطبق تطبيق احلفظ لطالبو حلفظ كتاب األجرومية لفهم علم النحو ىف الفصل الثالث.
وغَت ذالك،ذالك ادلكان الذي جيعل االمتحان يف اخر السنة حبفظ الكتاب ,خصوصا
كتاب النحو يف تلك القرية.
السبب الذى يبحث الباحث ان خيتار ىذا التطبيق احلفظ النو مهم جدا لفهم
كتاب السلف الصاحل الذى كثَت من ذالك الكتب لغتهم لغة العرب .ولذالك اشعر
مهم جدا ضلن ندرس كتاب االجرومية حىت يسهل على الطالب لفهم ذالك الكتاب.
بعد الطالب حيفظون كتاب األجرومية ,وحصل الباحث علي بعض ادلعلومات
ان الطالب يف ادلعهدالسالمي فرع ادلصطفى كبومُت ىم زادو يف فهم قواعد اللغة
العربية .وغَت ذالك ,اجري الباحث ايضا مقابالت مع بعض الطالب يف ادلعهد
االسالمي فرع ادلصطفى كبومُت.
ومقابلة الباحث مع ااألستاذ زلمد فوزان ان تطبيق احلفظ يف فهم قواعد العربية
اليت الف باللغة العربية .وفوائد تدريس قواعد العربية كثَتة جدا ومنها لتسهيل قراءة
الكتاب السلف الصاحل خصوصا كتاب االصفر.
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ومقابلة الباحث مع االستاذ ىف الفصل الثالث ىو نور فتاح يتكلم ان تطبيق
احلفظ يستطيع ان جيعل الطالب حيرص لتعليم ،الن احلفظ حيتاج كثَت من االفكار.
الطالب يستطيع ان يذكرا ىف الكتاب باحلفظ.
ومن ادلقابلتُت اشعر ان كتاب األجرومية مهم جدا لنا لنساعد فهما و يستطيع
ان نقرأ كتاب السلف الصاحل بالصحيح وال باخلطأ .ضلن نعرف كيف نقرأ ونًتجم
بالصحيح كيف ادلقصود وادلعٌت يف ذالك القراءة خصوصا كتابنا ىو القران.
ذلذه األسباب أريد البحث تطبيق طريقة احلفظ بكتاب األجرومية للفصل
الثالث يف ادلعهد االسالمي فرع ادلصطفى كبومُت وىنا يأمل الباحث باستخدام ىذه
الطريقة سيستطيع الطالب فهم قواعد اللغة العربية ويقرأ النص العريب بشكل الصحيح.
ب.توضيح المصطلحات
كى ال يكون سوء الفهم يف ىذا ادلوضوع وان يكون السهل يف فهم ادلعٌت
فالباحث يشرح ادلصطلحات اليت تستخدمها ىف موضوع االقًتاح .واماادلصطلحات اليت
يبينها ىي:
 .5تطبيق طريقة الحفظ

1

أ) تطبيق
معٌت التطبيق ىف القاموس ىو العملية والكيفية والفعل.

4

ب)طريقة احلفظ
ان طريقة احلفظ ىي طريقة التعلم الىت جيعل األفكار بكيفية احلفظ يف
دراسو .الن احلفظ ديكن الطالب ان يكرر الكلمة ىف مجيع ما من الكلمة يف ما
حفظو.1
ج) كتاب األجرومية
كتاب األجرومية ىو احد من كتاب النحو الذي فيو علم قواعد اللغة
العربية من ادلواد باستخدام لغة العربية وكثيفة وبالتايل على ادلبتدئُت ليس لديها
اعًتاضات  .كتاب االجرومية على استعداد للمساعدة ىف تسهيل الطالب
يف تعلم القراءة اصلع العربية .
د) معهد فرع ادلصطفى

4

نقتبسي  5يول  1256الساعة  http:kbbi:web:id 54:51

5وامونا Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan Aplikasi.1255 ,يوكياكرتا:
 Terasص71 :

6

معهد فرع ادلصطفى ىو معهد ىف قرية سدامليا الىت تقع يف حد جوانب
من القرية سدامليا .الذي يكون ىدف البحث يعٌت ىف الفصل الثالث .الن
ذالك الفصل الذى يتعلم كتاب األجرومية بتطبيق احلفظ ,وىف الفصل الثالث
الىت فصل االعلى يف ذالك ادلعهد .اختار ىذا الفصل الن ىذا الفصل يطبيق
طريقة احلفظ اوال ،وذالك الفصل يتعلم كتاب النحو خصوصا كتاب
االجرومية .وغَت ذالك يف غَت فصل الثالث مل حيفظ كتاب النحو.
من ىذا التوضيح ادلصطلحات فادلراد من " تطبيق طريقة احلفظ بكتاب
االجرومية للفصل الثالث يف ادلعهد االسالمي فرع ادلصطفى كبومُت" ىي
تطبيق طريقة احلفظ ادلعلم يف تعليم كتاب األجرومية اىل طالب للفصل الثالث
يف معهد فرع ادلصطفى.
 .1أسئلة البحث
انطالقا من اخللفية الىت قد صيغة ,فأحرر ادلسألة كما يلى:
 .5كيف تطبيق طريقة احلفظ بكتاب االجرو مية للفصل الثالث يف ادلعهد االسالمي
فرع ادلصطفى كبومُت؟
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 .0اىداف البحث وفوائده
 .5اىداف البحث
االىداف ىذا البحث ىو دلعرفة تطبيق طريقة احلفظ بكتاب االجرومية للفصل
الثالث يف ادلعهد االسالمي فرع ادلصطفى كبومُت
 .1فوائد البحث
أ .لزيادة اطالع البحث ىف معرفة تطبيق احلفظ ىف تعلم كتاب األجرومية ولو
اكتمل بعض الشروط لنيل سرجانا الًتبية االسالمية باجلامعة االسالمية احلكومية
بورووكرتو يف قسم تعليم اللغة العربية.
ب .لزيادة العلوم للباحث اخلصة عما تطبيق احلفظ ىف تعلم كتاب األجرومية
خصوصا وعلوم اللغة العربية عموما.
ج.لزيادة ادلراجع عن تعلم اللغة العربية بالتطبيق احلفظ.
د .لزيادة ادلراجع دلكتبة اجلامعة االسالمية احلكومية بورووكرتو.
 .4الدراسات السابقة

8

الدراسة السابقة حول ادلوضوع ىو جزء الذى يعترب النظرية او حصول البحث
الذى قد فعل بغرض لكي ال حيدث خطيئة وال جيب مطالعة.متصل مع التحقيق الذى
يفعل الكاتب ,يوجد بعضهم من كتب ادلراجع الذى يتعلق بادلوضوع الكاتب ,وىو:
البحث بادلوضوع " طرق التعليم كتاب النحو الواضح يف ادلدرسة الثانوية
االسالمية هنضة الطالب كسوكهان تشيالتشاف العام الدراسى  " 1250 – 1251فيو
يبحث الباحث عن كيفية طريق تعليم قواعد العربية بكتاب النحو الواضح.
فأما ادلساوى يف ىذه البحث ميداىن ويبحث عن طريق التعليم ليشرح كتاب
النحو خصوصا يف كتاب األجرومية .واما ادلختلف ىف ىذا البحث ان الباحثة سنبحثفي
ادلعهد االسالمي فرع ادلصطفى كبومُت ,وىذا البحث سلتلف ىف مكانو.
البحث بادلوضوع " طريقة تعليم الصرف العملية عند زلًتم بشرى" جلحيو
وييونو  .والبحث جلحيو حبث طريقة تعلم الصرف بكتاب الصرف العملى ,وىو حبث
مكتيب .واما الباحث يبحث عن تطبيق طريقة احلفظ بكتاب األجروميةللفصل الثالث يف
ادلعهد االسالمي فرع ادلصطفى كبومُت .والبحث ىو حبث ميداىن.
 .1نظام البحث

9

القسم االول يتكون من صفحة عنوان ادلراسلة اجلامعية واالقرار باألصالة
وصفحة ادلوافقة وصفحة مذاكرة ادلشرف وصفحة الشعار واالىداء والتجريد وكلمة
الشكر والتقدمي وقائمة الرسوم البيانية وقائمة ادلالحق وفهرس البحث.
والقسم الرئيسي ,يتكون من مخسة ابواب ,وىى :الباب االول  :ادلقدمة .وفيو
البحث عن خلفية ادلسألة وتوضيح ادلصطلحات واسئلة البحث واىداف البحث
وفوائده والدراسات السابقة وطريقة البحث حول ادلوضوع وطريقة البحث وتنظيم كتابة
البحث.
الباب الثاىن :وفيو البحث تتكون من تطبيق طريقة احلفظ وتعريفها وىدفها
وخطوات طريقة احلفظتعيُت التطبيق وانواعها.
الباب الثالث .منهج البحث .وىذا الباب يشتمل على نوع البحث ومكان
البحث وافراد البحث وطريقة مجع البيانات وطريقة ربليل البيانات.
الباب الرابعة .تشرح صورة العامة دلعهد فرع ادلصطفى الىت زبًتعلى تاريخ
تاسيسو ,وموقعو اجلغراىف ,والوسائل واللوازم ,الصورة العامة األنشطة التعليم
والتعلم.تطبيق طريقة احلفظ لكتاب األجرومية يف الفصل الثالث يف ادلعهد االسالمي
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فرع ادلصطفى كبومُت تطبيق طريقة احلفظ لكتاب األجرومية يف الفصل الثالث يف
ادلعهد االسالمي فرع ادلصطفى كبومُت والعوامل النجاح وادلانع.
الباب اخلامس :اخلتام .وكان فيو اخلالصة واالفًتاحات وكلمة االختتام .ويف
قسم األخَتفيو قائمة ادلصادر وادلراجع وادلالحق ودفًت السَتة الذاتية.
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الباب الخامس
االختتام
ا .النتيجة
من ادلالحظة و ادلقابلة وربليل عن تطبيق طريقة احلفظ ىف كتاب األجرومية
ىف الفصل الثالث معهد فرع ادلصطفى كبومُت يستطيع الباحث ان يستنتجو:
 .5تطبيق طريقة احلفظ يف تعليم كتاب األجرومية بثالثة اخلطوات ىى:
االستعداد ،نواة حلفظ ،مث االختتام .كما اخلطوة يف ىذه ادلذكورة مل
تستعمل جبيد حُت الطالب ىف الفصل الثالث حيفظ امام االستاذ .كثَت
من الطالب ينسى ما حفظو ىف امام االستاذ ،النو كثَت من الطالب عقدة
النقص حُت امام االستاذ.
 .1يستخدم تطبيق طريقة احلفظ لتفهم الطالب عن الكتاب األجرومية
يف الفصل الثالث وتدرب الطالب لالستقبال بنفسو ىف التعلم.

ب .االقتراحات
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ا .من النتيجة ادلذكورة خطوات طريقة احلفظ ىف نواة احلفظ ينبغى لطالب ان
حيفظ كتاب األجرومية جبيد .ولذالك يستطيع ان حيفظ بالصحيح وطالقة.
ب .يرجو من ادلدرس ان يعطي الوقت الواسع لطالب ليحفظ كتاب
األجرومية.
ت .يرجو الباحثة من الطالب ىف الفصل الثالث للجد واحلرص ىف التعلم
مجيع ادلادة خصوصا ىف كتاب النحو ىو كتاب األجرومية.
ج .كلمة االختتام
وىذا البحث الذى كتب الباحث .احلمد هلل رب العادلُت على مجيع النعم
حىت النتهى ىذه البحث .وسبحانك ال احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على
نفسك .يشكر الباحث على توفيقو وعونو ىف اسبام ىذا البحث اىل خَت الوجود.
قد كتب الباحث ىذا البحث من االول حىت االخَت ليس اال باذن اهلل
ونصره ،وعلى ىذا امت الباحث ىذا البحث جبد وكسب حلصل البحث اخلَت .ولكن
شلكن كان اخلطأ من ىذا البحث فَتجو الباحث على سائر القراء لالصالح ضلو
اخلطيئات من حيث اللغة والكتابة وغَتىا.
50

وخاسبا عسى ان يكون ىذا البحث نافعا ومفيدا للباحث خاصا وللقارئن عاما .مع
خبالص التحيات لشخصكم الكرمي.
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